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 (1)اجلص األديبٌٔػٔات يف حؼكؽ 
ٜاز ةٖ قتػاّكؾيؾ الْكتٜف  و

 أـخاذ األدب كاجلٌػ يف لكيث الْنث اّكؽبيث

 

 
 
 
 ةني املٛارة كاّكْٓ/ األديبؼكؽ اتل -أ
 

ٔى  ف، اؿ إىل اللكٕث اجلٕيْث، رسيف اتلأذؽ ةٛا، كذلا كسػٗا األٔث اّكؽبيث أٔث ةيايٌ ؼتيكث اّكؽيب 
ا اخلادل اٌّؽآف الُؽيٓ، كًتِ ذلٍ حارخيٛا اّكؽيي اذلم اكف كلٓ يؾؿ يؤكػ أف يؤكػ ذ لٍ دـخٜٚر

 ٖٔ ابلياف ـطؽا.
ىلع ٚؼا حخٜوؽ ٔٛارة اتلٕيزي اجلٕايل ق٘ػ َررييٖ، مري أف ضٌِ ٚؼق املٛارة اعخطاص قْيم 

ث   .كاٌّؽاءةيٕٜ٘ ةاملٕاـر
ٜاؿ ًؽكف ٔاعيث،  ثٗؽتاقيالا األضاكـ يٕيِ إىلخباضث  كًػ ؿِ حؼكؽ الشكؽ ُ٘ا نفٕف وؼ

ؼا أضاكـ  ٜد ًطيػة، أوغِ شاقؽ، ٚك كٌٗؽأ أٔراؿ ٚؼق اتلٜضيىات/ أشكؽ ةيج، أدمِ ةيج، أس
ٜٗث حباالت اٗىكاحلث اغبلا، كًػ ساء اجلٌػ ّريـظ لْخكْيِ، كيٌِْ  اٌّػيٓ كاحلػيد اٗؽتاقيث مٚؽ

 ٖٔ ٚؼق اّكٕٜٔيات.

                                      
ٜذة ةخفرؼ ٖٔ ٚؼق األ (1) ، كٔػٖ دلٕٜقػث 17/11/1341ٚيف  ٗادم الؽياض األديبيل أٌّيخٛا يف حمارضة كراؽ ٔأع

 حمارضات سأكيث َ٘ج أًػٔٛا ّؽاليب يف لكيث الْنث اّكؽبيث.
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ٜا -ب  / حٕ٘يث اتلؼكؽ األديبمِ تفاقػ ىلعق
 

 /اعخيار ٔا يالئٓ احلاّث الشكٜريث لْٕخْيق -أكال
ىلع ـبيِ املراؿ حتػك املؽضْث اّكٕؽيث ٔراال ٔ٘اـتا لْخٜعيص، وْْىخياف ٗطٜص حالئٕٛٓ، 
ٜاٚا، ككتار الفٖ ربٕا الءٔخٛٓ مغأني أكرث كًارا.  كلْشتاب ٗطٜص شكؽيث حتػك أكرث ٔ٘اـتث ٖٔ ـ

أف يجخيق املخْيق ٔا يكي٘ٙ ىلع اتلؼكؽ ٖٔ عالؿ مؽااعة ضاتلٙ اّكٕؽيث أك  إف ٖٔ امل٘اـب سػان 
ٜاضْٙ ٔكٙ ـيُٜف عكيىاا، ٖٔ اإلضفاس ةاجلص إضفاـان سْيٌ  ضاتلٙ الشكٜريث، إذ ال ةػ هل  .كإال وإف ح

ٜاضِ ةني املخْيق كاجلص يٜدل وشٜة ـْتيث،  كيف حؽاذ٘ا اّكؽيب ٕٗاذج حؤكػ أف اٌٗؽاع اتل
ؽ حييي  كف ابليج اذلم ًاهل أضػ الشكؽاء يف ممػكضٙ األٔري اذلم اكف ٔخغٜوان ٖٔ وشِكّكْؾٓ حَؼ

 ، وٌاؿ الشاقؽ يف ةػء ًطيػحٙ/ةٙ
ي  ٍِ ٌي ال تى  ي  ٍٖ ؾً ّى ل كى ٍشى ب ٕى  ـي ٍٜ يى  كى اًع ادلد  ةي ؽ  مي       اًف يى ٍشى ب  افً سى ؽى ٍٛ ال
 ٌتِ ىلع اٌّطيػة.وامخٓ األٔري، كلٓ يي 

 اذلم اةخػأ ٔػيص أضػ األمؽاء الًٜٜريٖ ةٌٜهل/كٖٔ ذلٍ أيغان ذلٍ الشاقؽ 
ً  جى ٍْ تى ٍْ ةى  ػٍ ًى  اؿً ابلى  ٞد ػًْ ا ةى يى   ايلةى  اؿً تى ٍْ ابلى ة

 وٕا اكف ٖٔ األٔري إال أف روغٙ كروظ ًطيػحٙ.
 

 لْٕخْيق/ اعخيار ٔا يالئٓ املفخٜل اّىُؽم -ذاٗيا
٘اؾ أيغا ٔ ٚ٘اؾ ٖ يىغِ اتل٘اكؿ ٔخٌْٜف حيىْٜف ةاألداء اّىين اذلم خيػـ الؽؤيث ةكٕي، ٚك

املتارش، ألسِ ذلٍ جيب أف يجخيق املخْيق ٔا يالئٓ كقيٙ، وٌطائػ اةٖ الؽكيم ٔرال حالئٓ أكخلٍ 
اذليٖ حيتٜف اقخطار املكاين، كاذليٖ ال حيتٜف االـرتـاؿ كاتلؽٜيِ ّٖ يؽكؽ هلٓ شكؽ اةٖ الؽكيم 

رتم، كٖٔ يؽكؽ هلٓ الشكؽ َرريا، كاذليٖ تفخٜٛيٛٓ احلُٕث ـيىغْٜف شكؽ املخجيب ىلع شكؽ ابلط
 اّن٘ايئ املؽتٜع ـيشػكف يف شكؽ ابلطرتم عاتلٛٓ.

كمؽد ذلٍ لكٙ إىل ٖ يف روظ شاقؽ أك ًتٜؿ آعؽ، ةكظ املكارصيكاّؽؽيه أف يخكطب 
 ربٕا يؾٜف حمػكد اٌّتٜؿ ق٘ػ آعؽ. اعخالؼ األذكاؽ، وٕا يؾٜف هل ًتٜؿ ق٘ػ ٔخْي  
ْٕخْيق أف يٌؽأ كيفٕف ملٖ جيػ يف شكؽق ٔتخناق اذلم ىلع ٚؼا وإف ٔتػأ اتلؼكؽ الشكؽم يتيص ل

 يالئٓ ٔكؽيات حؾٜي٘ٙ ككقيٙ.
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 /اعخيار ٔا يالئٓ اّكفر -ذاثلا
ٜاة حؼكؽ الشكؽ، ويٌكٜف يف اٗىطاـ دمايل، ٚؼا االٗىطاـ مؤداق االٌٗؽاع قٖ  حياكؿ ةكظ اهل

ٜٚث، واألـاس املكارصة، كاالٗنٕاس يف اّرتاث، أك اّكُؿ، كٚؼا ٖٔ شأٗٙ تشُيِ ذائٌث ٔنيد  تث مش
يف اتلؼكؽ اجلٕايل لْشكؽ أف يرتبص املخْيق ةاجلٕاؿ ابلياين احلٌييق أيٌان اكف، ذٓ يرتضػ لْشٕاحلات 
األدةيث اّيت تشلكج يف زٔ٘ٙ، وُرريان ٔا ضادو٘ا ٔخؼكًني ال جيػكف اجلٕاؿ إال يف الشكؽ اٌّػيٓ، 

خاسٛا، كأٔراؿ ٚؤالء يىؽعٜف ىلع أٗىفٛٓ كال يكرتوٜف جبٕاحلات املكارصة، أك يٌْْٜف ٖٔ شأف إٗ
 كىلع ٖٔ يؤذؽكف ويٛٓ قؾّث كمؽبث.

ؽ ىلع ـبيِ املراؿ مًٜه الشاقؽ ضيف ادليٖ احليل أضػ شكؽاء اٌّؽف اثلأٖ اهلشؽم،  كجلَؼ
ٜاًف، كيفغؽ ٖٔ أكخلٍ اذليٖ يخغاضٕٜف ٔف املكارصة، كال  وٌػ اكف يػقٜ املتػقني إىل ٔكايشث ال

ٜذج  األًػـ، يٌٜؿ ٔكاجلان ٚؼا اإلشاكؿ/ يؽكف إال اجلٕ
ةًٍحؿي  ٍردى في كىادلد ٍٜ بي ا احلىزٍيى ٕى  إند

بى  يٍ ٍ٘ كىالفد ًٛ صي كىال ٌٍ ًٛشٍ َتى كىاحلى  ػيي كىال
 ٍ٘ ثه تى فى ّينى ٕى ٍ٘ ًىؽي ال ًٔ ًٔفي   ٛاا

تً 
ف ييؼٍ يٍ كىًى

ى
ؽى اجلد صه أ ٜىضٍ َى  ػاوًؽي ال

يٍ 
ى
ٍٜ أ ًى رً ٖى  َى ؼا  ٚى  ٓه يٍ به ًىػً يٍ يل 

 

ا كىاجل    غى تً ػٌى ػكىاّؽد
ٍؽْى  ؿي حٍ اخي كىاّكى

ٍٜسي ؽًسي كىاًّؽٍؽًىفى ػ ؽى فى  افي كىاّكى
ىٍش نٍيى ضً  ت ًِئ  اجل   حيٍؽكىل كى  سي ٍٜ ىي ٕى
ٍ٘ ػشً ػ ًٔ يي ٛى ٞ    ػخٍ ػا كى

ٍ
أ ٕى  سي ٍٜ ٗي ؽىؾى ال

ٌى  ٔى ٍ٘ ػاّكى ٌى ؟!ٞ عى ٍٜسي ًيٍػمي ِه  ٌى
 

 

ٜا لْشكؽ اٌّػيٓ يخؼكًٜٗٙ أيغان  َؽكأذٍ  ٜٗٙ، كي٘ـٕٜف ىلع أف ؼالةان اٌٗؽك ٜاهلكيػـر ٘ٔ  ،
شؽكا الشكؽ ٜا  املكارص، ٚك ٜا لْٕكارصة كاتلطػيد، كاـتٌ٘ط ؽ أيغان زمالء آعؽيٖ حكطت َٕا أَذ

ؤالء كبفتب ٚؼق اهلٜة اٌّػيٓ، ٜاهل،  وشأة إىل الشكؽ اّكايم حتٜؿ ةكغٛٓ ٖٔ ٚؤالء ٚك ي٘ـٓ ىلع ٔ٘
 .أك يٜمِ يف دراـخٙ كحتْيْٙ
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 .(املغٕٜف، ابل٘اء، الْنث، الطٜرة، اإليٌاع) /لْ٘ص األديب ماتلؼكؽ اجلٌػآحلات  -ج
 

 )األواكر اّكأث، األواكر اجلؾئيث(. /غٕٜفامل - أكال
 

املغٕٜف ٜٚ ٔا اشخِٕ قْيٙ اجلص ٖٔ مٜعٜاعت كرؤل، كجيب اتلٜ٘يٙ إىل أف املغأني اّيت 
حؽد ةطىخٛا مٜعٜاعت ي٘اـتٛا كضه/ )اّنؽض(، أٔا املغأني اّيت حؾشه قٖ رؤيث الشاقؽ 

ٔكـٓ الشكؽ اٌّػيٓ ي٘اـتٙ حط٘يه كوُؽًق وي٘اـتٛا كضه/ )اجتاق(، كحيفٖ اتلٜ٘يٙ ٚ٘ا إىل أف 
األمؽاض أكرث ٖٔ حط٘يه االجتاٚات، خبالؼ ٔكـٓ الشكؽ احلػيد كاملكارص اذلم ي٘اـتٙ 

ٜاضػة  ٜاء-حط٘يه االجتاٚات ال األمؽاض، ىلع أٗٙ يٕؾٖ اجلٕف ةني اتلط٘يىني يف اٌّطيػة ال  ـ
 .هلٕا ؿاٚؽان  ضغٜران  ادلارس كسػ َٔت -ضػيرث أـ ًػيٕث أكاٗج

 ٔ٘اـتث -اّكادة يف-ذلٍ واّنؽض ٜٚ مٜعٜع اٌّطيػة الؽئحؿ اذلم حؾشه ق٘ٙ  كىلع
مؽاض الشكؽيث/ اّنؾؿ، كاملػيص، كالؽذاء، كاهلشاء، كالٜضه، كٔا يخىؽع ٖٔ ٚؼق األ أةؽز كٖٔ اجلص،

 األمؽاض؛ َتاكء املػف كابلرلاف اذلم يخىؽع قٖ الؽذاء.
اٚات يف الشكؽ احلػيد كاملكارص/ االجتاق كاالجتاق ٜٚ رؤيث اجلص اّكأث، كٖٔ أةؽز االجت

ٜسػاين، كاالجتاق اتلأميل، كاالجتاق االسخٕاع، كاالجتاق الفيايس، ىلع أف لك اجتاق ًاةِ ألف ح٘غؽط  ال
ٜسػاين ٔرالن يػعِ يف إؼارق شكؽ اّنؾؿ، كشكؽ احل٘ني، كشكؽ  حتخٙ حىؽيكات أعؽل؛ واالجتاق ال

ٜاع الؽذاء.  الشُٜل، كبكظ أٗ
٘ده عٕٖ األمؽاض أك االجتاٚات ييػرس ٔا ييل/ كتلطْيِ  مغٕٜف اجلص ةكػ أف ييطى

 /اّكأث األواكر -1
 .أكرث أك كاضػة وُؽة حؾٜف كًػ اجلص، مغٕٜف ويٛا يػكر اّيت املطٜريث األواكر كيه

 /اجلؾئيث األواكر -1
 .دةحمػ سؾئيات الشاقؽ ويٛا كيكاّز اٌّطيػة، ٌٔاؼف عالؿ ٖٔ حتتكٛا يٕؾٖ اّيت كيه

 
ٜضػات اّى٘يث، اتلكاّي اجليص، اخلاحٕث(. /ابل٘اء - ذاٗيا ٜادل اجلص، ال ٜاف، املؽْف، ح  )اّك٘

ٜاف -1  /اّك٘
ٍت  لٓ حؾٖ قٜ٘ٗث اجلطٜص الشكؽيث ٔؽْتان وٌ٘يان كال مغٌٕٜٗيان يف اّكطٜر املخٌػٔث، كإف كيسػى

ٜـ ٌٔاـ االـٓ، كيف ةكظ املطادر قػد ٖٔ اٌّط يْث حكؽيىيث ةاجلص حٌ ائػ اّيت قٜ٘ٗج ويه ـك
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ٍٕػ ادلٚؽ، كاحلتيٕث، كابلخٌ  ةك٘اكيٖ دلؽدة، ٔرِ/ ـً ارة، كادلأنث، كالؾيجتيث(، كٔا إىل ذلٍ ٖٔ )
ؽ ٖٔ اإلحياء اإلةػاع. يفخػؿ ةٛا ىلع اجلص، دكف أف يؾٜف هلا ٗطيب ييَؼ  ق٘اكيٖ ي

ص ق٘فران كضػيران ٔف ةؾكغ ٔكالٓ اجلٛغث يف اّكالٓ اّكؽيب أضتطج قٜ٘ٗث ادلكاكيٖ كاجلطٜ
ٜاف اجلص خباضث سؾءان وٌ٘يان ٔ٘ٙ، كبل٘ث  ن ةارزان يخأٗي الشكؽاء يف ضيااغحٛا كاالةخاكر ويٛا، كضار ق٘ قغٜيٌا
ر أف ي٘ـٓ الشاقؽ ًطيػة كخيؽسٛا إىل املخٌْني  ٜد ٕٔٛث ٖٔ ة٘ائٙ.. يخأذؽ ةٙ كيؤذؽ ويٙ، كلٓ يكػ ٖٔ املخط

ر ا ؽِّ ٕى ٜاف، َٕا لٓ يكػ ٖٔ الفائل أف يي  لشاقؽ ىلع املخٌْني ق٘اكيٖ لٓ يتؼؿ ويٛا سٛػان إةػاقٌيا.دكف ق٘
كّكِ أٚٓ ٔا يْطؾ ىلع ق٘اكيٖ اجلطٜص احلػيرث كاملكارصة دليئٛا يف إؼاريٖ رئحفني 

 حجتري قٕ٘ٛا أشاكؿ كأـاحلب، كٕٚا/
ٜاف -أ  ؼا/ املغٕٜف اّك٘  كٖٔ اجلص، ةىطٜل احطاالن  كاألكرث املتارشة، إىل أًؽب اإلؼار ٚك

ٖ مفار اجلص، كحتػيػ رؤيخٙ الؽئحفث، أك االًرتاب ٔ٘ٛا، ٔرِ/ )وْفؽني ق الُشه ٕؾٖي عالهل
ٜـ، الُٜكب اآلوِ، َربياء(.  األةيث، أدمِ املطايه، كؼين، ٕٚ

ٜاف -ب   كلْخأكيِ، لإلحياء َشىٙ كيف ضيامخٙ يف خيغف قٕيي وين إؼار كٜٚ/ اإلةػاع اّك٘
ًٕ يي  كًػ هلا اجلص، كلُ٘ٙ يف اّناّب حيِٕ ًػران ٖٔ اإلةٛاـ ضٜ ريخٕطٜ اّيت الؽؤيث إىل ةكيػ ٖٔ صٍْ

 اإلمؽاء ٖٔ سٜ إجياد إىل -لك   يف-ًػ يخكؼر ٔكٙ اتلطٌي ٖٔ مفار اجلص كدالالحٙ، كٜٚ يٛػؼ 
ٜاع، كاملخْيق اجلص ضاضب ٖٔ للك كاالةخاكريث اإلةػاقيث اٌّٜل كاـخكؽاض كاّتشٜيي / ٔرِ ال

الشٕؿ، ضػيد إٌّؽ، رًطث اّكاضىث، املٜت يف الفاقث  ةضرض يف م٘اء اغدرت، اّيت احل٘اةيف)
 اتلاـكث، ؼىِ أةاةيِ(.

 

 /املؽْف -1
ٜاسٛث اّيت حكؽٞ اتلطٜر األكؿ قٖ اٌّطيػة،  ييكػ املؽْف يف ادلراـات اجلٌػيث اٌّػيٕث ال

 ز، كرأكا أف الشكؽ ًىِ أكهل ٔىخاضٙ، كألسِ ذلٍ ؼاّب اجلٌادي ٕى كٖٔ عالهل تفخكؼب اٌّطيػة أك تي 
ٜا اغيث اجلٛػ يف إسادحٙ كإحٌاٗٙ، كٖٔ دماحلاحٙ املٌؽرة يف حٍْ ادلراـات  ِي الشكؽاءى ةأف يتؼل األكائ

ْؿ اجلؽس، كعاحلان ٖٔ اتلكٌيػ. داع، كضفٖ الْىؾ كاملكىن، ـك  أف ييجء ميفرى
ٜا إحلٛا ٔا سػ ٖٔ أةكاد  كضػيران راىع الشكؽاء املطاوـٜف ةكظ ٚؼق اجلٕاحلات، كأعاو

ٜا ةكغٛا، اكتلفريف اذلم لٓ يكػ رضكرة مْطث يف حخؽْتٛا  ٜاَتث اّكفريث، َٕا ٕٚش ؼتيكث امل
 اجلص احلػيد.
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ٜا دماحلات  ل ٜد أٔا الشكؽاء املشػدكف كاتلطػيثيٜف ىلع كسٙ اخلطٜص ويٕؾٖ اٌّٜؿ ةأٗٛٓ ضى
ٜاف؛ وْحؿ يف اةخػاءاحٛٓ ٔا يفخٌِ قٖ دماحلات اجلص ةكأث، كاغ بلان لخْٜ االةخػاء )املؽْف( إىل اّك٘

اةخػاءاحٛٓ ٖٔ ٔكالٓ اتلٕٛيػ املختكث يف املؽاّف، وخػّه إىل املغٕٜف ٔتارشة، ةِ حٌخطٕٙ يف َرري 
 ٖٔ األضياف.

 كينْب ىلع ٔؽاّف الشكؽ احلػيد كاملكارص دليئٛا يف األـاحلب اآلحيث/
ٜ/ اتلٕٛيػ املؽْف -أ   خمخْىث، ٔرِ/ ةؽؽائي اجلص ملغٕٜف يٕٛػ أـْٜب ٚك

د خى ٚا يى ػي قٍ رى كى  حي ٍٜ ْي حى  به طي ـي   لكى
ى
ى  ضي رٍ ٓي      كاأل  ٓي ٛى ىٍ تى كى  اؿي ٌى ٔا يي  في ٕى ٍف ت

ٜ/ املتامج املؽْف -ب   /ٔرِ املتادأة، شلكيات لك كيخغؽٝ ٔتارشة، املغٕٜف ىلع يرب أـْٜب ٚك
ٌؽا قى ٔى اعى  ٔي يٍ ْى اًف مى ى يت        كى ْى تِّ ٌى ٛا يا  ٍ  ٍٓ ًقٍؽؽيٚا ل ٍؿ جيى  يتىى ؽم ىلع شى يىؾى

 ٖٔ ٔكىن يٌػـ أك اٌّطيص، االوخخاح آحلات ٖٔ يفخىيػ أـْٜب كٜٚ/ اٌّطيص ؽْفامل -ج 
 /ٔرِ اخلربم، اّتشٜيي ٔكاين

 ٘ا اٌّػيٓيف ةحخً 
ٍشاًع.. ـي مي  سػم ي٘ا

ِي اّجفيٓ  يفخٌت
 

ٜادل -4  /اجلص ح
ِ كوي املتػع يف املؾاكسث  كيؽاد ةٙ ضشٓ اجلص كٔػل اـتيىائٙ لألواكر اّكأث كاجلؾئيث، ٚك

 حلات املغٕٜف كاّتشُيِ اّىين.ةني آ
ٜدة؛ إذ اكف ؼٜؿ اٌّطيػة دليٛٓ  دحلالن ىلع كًػيٕان اكف ؼٜؿ اجلص أك اجلىؿ ٖٔ ٌٔايحؿ اجل

ٕى  كا أضطاب الْى مؾارة اّؽتف، كًٜة ال ػ  ٜاة الشكؽ، أك املخؽىْني قْيٙ، ٕي ُث، يف ضني قى ٌؽكات يف ٚ
ٜاؿ. الت، أك اٌّطائػ اّؽ ٌٜ ٓ ةاملؽ ٜا سيِّػ شكٚؽ  كتلٍْ األـتاب كمريٚا ٗكخ

كؿِ األمؽ َٕا ٜٚ قْيٙ يف ةػايات اجلٛغث، كيف أكاعؽ قفر اجلٛغث كزٖٔ املكارصة احلايل.. 
ٓ يكػ ٖٔ ضالضيات اٌّطيػة لٓ يكػ اعمِ اّؽٜؿ يف اٌّطيػة عاعكان ملا اكف قْيٙ يف الفاةي، كل

اـ ؼتف كًػرة ال ي٘اهل شكؽاء اٌّطائػ اٌّطرية أك املٌؽكات، ةػحلِ اٗتشار  اّؽٜيْث ٔ٘ص ًائْٛا ـك
ٜاع ٔ٘ٛا ةأـٕاء ذائكث؛  ٚؼا اجلٜع ٖٔ الشكؽ ةٜضىٙ ؿاٚؽة ال يٕؾٖ جتاْٚٛا، كاـخٌالؿ أٗ
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رثٚٓ قٖ آحلث اتلؽٜيِ ةآحلات اكثلالذيات، كالؽباقيات، كاخلٕاـيات، كالفػاـيات، كاـخكاض أك
ٌث، اكتلُريه، كالْٕص، كاإلجياز. ٌد  إةػاقيث حم

 

ٜضػات -3  /اّى٘يث ال
ٜضػة اّكغٜيث،  ٜضػة املٜعٜقيث، كال ٜضػات يف ة٘اء اجلص ٔا يت٘اكؿ ال ّكِ أٚٓ حماكر ٚؼق ال

ٜضػحاف ٔػار َرري ٖٔ ادلراـات اجلٌػيث اٌّػيٕث كاحلػيرث، كًػ جتاكزت ةكظ  احاف ال ادلراـات ٚك
 املكارصة ٚؼيٖ ابلكػيٖ إىل أةكاد أعؽل ٗىفيث كشكٜريث كٔ٘ؽٌيث.

ٜضػة -أ   .كاضػا مٜعٜاعن  اجلص يكاّز أف كيه/ املٜعٜقيث ال
ٜا يؽكف يف حكػد املٜعٜاعت ةؽاقث  ٜضػة ٔؽْتان ٕٔٛان يف الشكؽ اٌّػيٓ، ةِ اكٗ كلٓ حؾٖ ٚؼق ال

ايل وٌػ اعب اجلٌاد ىلع الشاقؽ اجلٕف ةني كحُٕ٘ا، أٔا يف اّكفر احلػيد كزٖٔ املكارصة احل
ٜاضػة، ضَت لٜ أساد االٗخٌاؿ ٖٔ مٜعٜع إىل آعؽ، كرأكا أف اجلص كضػة  املٜعٜاعت يف اٌّطيػة ال

 مٜعٜقيث مفخٌْث جيب أف يكاّز الشاقؽ ويٛا مٜعٜاعن كاضػان حمػدا.
ٜضػة -ب   ٖٔ يطتص حبيد يا،كٔكٜ٘ أـْٜبٌيان  حالمحان  اجلص أسؾاء حالضٓ كحكين/ اّكغٜيث ال

ٜاًف حنيري ةاجلص املغِ اء ق٘ٛا يف ـياؽ ٔخاكمِ، كٖٔ مفخْؾٔات ذلٍ االـخن٘ أك أسؾائٙ، م
 حؽحيب الطٜر كاألواكر حؽححتان يخٌػـ ةٙ اجلص شحئان وشحئان ضَت اجلٛايث.

ٜاف ٔخأذؽيٖ ةب٘اء الشكؽ املْطيم كاٌّطيص يف  ث ادلي ٜضػة ٌٗاد ٔػـر كأكؿ ٖٔ ٗـؽ هلؼق ال
ٜضػة اّكغٜيث كإف اكٗج ٔؽْتان وٌ٘يان سيػان إال أٗٛا ٖٔ املؽاّب اثلاٜٗيث اّيت ال اآلدا ب األس٘بيث، كال

ٜضػة حأكيالت  حؾاد حرض ةاٌّطيػة اّن٘ائيث ضغٜران أك مياةا، كذللٍ أكؿ ٌٗاد آعؽكف ٚؼق ال
 ٗىفيث كشكٜريث كٔ٘ؽٌيث حكين انفشاـ أسؾاء اٌّطيػة وطفب.

 

 / (اتل٘اٌص ) اجليص اتلكاّي -5
ٜ م ٜاء أكاٗج ٚؼقٚك ٜد قالًث ٔا حؽبػ ةني ٗص كآعؽ، ـ  طؽْص ٌٗػم ضػيد يشري إىل كس

ٜاع الرسًات األدةيث،يى ك اّكالًث سؾئيث أـ لكيث.. ةاؼ٘ث أـ ؿاٚؽة، ّحشِٕ  كيتفف ػعِ ويٙ ةكظ أٗ
ٜاء أكاف  ٜاع اتلأذؽ ـ أدعِ ةكظ اجلٌاد املكارصيٖ املكارعات،  ًػكةٜع أـ ةنري كع، حأذؽان لك أٗ

ٜق ذلٍ اتلكاّي .كاتلغٕني.كامل٘اًغات، كاالًختاس،   .عٕٖ كس
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 /اخلاحٕث -6
ص وٕٖ الالـز أف حؾٜف اخلاحٕث ًىالن قْيٙ، كأٚٓ ٔخؽْتات ٚؼق إذا اكف املؽْف ٔىخاح اجل

 يف أدائٙ هلٕا. تىاكً اّىؽعيث أف حتفاكل ق٘ايث الشاقؽ ةٕٛا، كأال يي 
ٜا لٌْطيػة ٗٛايات حمػدة، إٕٗا رأكا يف لك  ٕ كًػ أدمِ املخٌػمٜف اٌّٜؿ يف اخلاحٕث، كلٓ يـؽ

ٌؽف )اخلاحٕث( قٕػة يف اجلص، كاغيث يف َٕاهل، ٗٛايث سيػة ةؽاقث عاضث، كٖٔ إدماالحٛٓ حٍْ أف امل
ٜا ويٙ أكضاوان اعٔث؛ َأف يؾٜف حمُٕان ال حٕؾٖ الؾيادة قْيٙ، كال يأيت ةكػق أضفٖ ٔ٘ٙ.  كاشرتؼ

ٜاحيٓ   وخكػدت ٗٛايث، ىلع ادلالّث إال ةح٘ٛا جتٕف ال -حٜ٘قٛا ىلع-ٖٔ ٚؼا امل٘ؽْي يخغص أف اخل
 .اخلاضث ـٕاحٙ ضامالن  أـْٜب لك كساء األـاحلب، ويٛا

 كٖٔ أةؽز أـاحلب االعخخاـ ٔا ييل/
 املخْيق إلشكار الالكـ ـائؽ يف ٔخػاكّث كحؽاَيب أّىاؿان  حٜؿه عاحٕث كيه/ اآلحلث اخلاحٕث -أ 

 /ٔرِ ةاجلٛايث، -املكين كمري املكين-
ً ؼى ٍْخىٍتيى يا كى وى  جٍ طي ٍْ ين ل ـي ؽى ؽى ىلع ذى          ثن ْى تي بِّ  دٍمى اٚا مى

ى
٘ا أ رً لط  ِى اـٍ  ٜى

ًىِ قْيٛا اجلص، ٔرِ/اخل اخلاحٕث -ب  ٌٍ ٜسؾ الؽؤيث الؽئحفث، كٖٔ ذٓ تي  الضث/ كيه عاحٕث ح
ً اةي ضى يى ؼم احلى ٚى  ٛا ة  الضي

ي
 األ

ى
ًى ٓي يى ؾي يٍ ْى كى ػى          كٍ ِـّ أ  ٍٜ ا 

ى
ـى ٍّ ـي أ ـً هي   ال

ؽى  ايؽاٚ تفاؤحلث أك حأمْيث رؤيث ىلع ٗطٙ الشاقؽ ينْي عالهلا كٖٔ/ احلُٕث اخلاحٕث -ج   سٜٚ
 /ٔرِ اجلص،

ً ارًضه ال ضى  ٜىل ة ٌٍ يشى كٍ ؼي  سي رٍيً نى  يى ي
ى
ٍٖ رًقً             أ ًٔ  رٍيً غى  ادي 

ى
ً ـى  األ ؟٘ى اًس ة  اءي

ٜضث اخلاحٕث -د   أف املخْيق يـٖ كًػ لْ٘ٛايث، كاعطث مالٔص ٔكٛا حـٛؽ ال عاحٕث كيه/ املىخ
ٓ األـْٜب ٚؼا إىل الشكؽاء ةكظ يكٕػ كربٕا ةٌيث، لْ٘ص  كًػ ٔ٘اـب، ًىِ إجياد قٖ ّكشٚؾ

ٜازع إحلٙ يؽكٜ٘ف  كف ٖٔ عالهل اإلحياء ةاـخٕؽار اجلص يف كع املخْيق، ٔرِ/يؽيػ شكٜرم ل
 ٍ ضٍ ضى كٍ ؽي دلى

ى
ً يى ثه أ ً ٓ  دى ٛى ا ة ٓو          ّ  اوً ٞ عى ػائ

ى
ٍ سٍ يه أ ٙي ربى   حي

ى
 ٕاخي ؾٍ يى  فٍ أ

 
 )املفخٜل اّرتكييب، املفخٜل ادلاليل، املفخٜل الطٜيت(. /الْنث - ذاثلا

 /اّرتكييب املفخٜل -1
 كأةؽز ٔا ييػرس يف ٚؼا املفخٜل/
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ٜان  الْنث ـالٔث كيت٘اكؿ/ كالفريف اجلطٜم اجلـاـ -أ   جتؽيب أيغان  كيػرس كرصوا، حن
ٜاقػ قٖ اخلارسث املخاضث الْنٜيث اإلماكٗات ة اٌّ رى  .املٌؽد
ٜاؿ/ حنٜ الشكؽم، اجلـٓ أـاحلب كيت٘اكؿ/ األـْٜيب اجلـاـ -ب   كٔـاٚؽ ضِ،كالٜ اّىطِ أض

تلُؽار، كاإلؼ٘اب كاالعزتاؿ، كمفخٜيات اتلٌْيػ كاإلةػاع كا ةاحلؼؼ يخطِ كٔا كاتلأعري، اتلٌػيٓ
 كاالةخاكر يف ابلىن الشلكيث لْرتكيب.

 

 /ادلاليل املفخٜل -1
يف ادلراـات اجلٌػيث احلػيرث حتـٝ ادلالّث الْنٜيث ة٘طيب كاوؽ ٖٔ اّك٘ايث كاالٚخٕاـ، كلٓ 

ٍؽىسات املكاسٓ الْنٜيث، وٌػ لخؽخٛا إىل ٔا كراء ذلٍ، ضَت ضار ٖٔ شتٙ حكػ ادلالّث  ٌٔخفرة ىلع خمي
ر أف أقـٓ ٔا يف اٌّطيػة ٖٔ دماؿ كٔكىن كواقْيث ال يٌيٓ إال يف دالالحٛا الْنٜيث.  املٌؽد

ؽ، حأكييل سٛػ ةػكف الْنٜيث املكاسٓ ق٘ٛا حىطص اّيت كيه/ اٌّؽيتث ادلالّث -أ   كيكيٙ ييَؼ
 /ٔرِ اّكادم، ْيقاملخ

ٌي عى  ػٍ ًى  ٜا اّ ٜى ٍٜ سى وى ػٍ ْدىي  رً ًِ اعى ضٍ ؽى ال
ٍٛ يٍ ثن            حيبً يى ةى نى ً يٍ ػى صي ًقؾد  رىًمتا ٍٖ ٕى ٛا ل

واّكؽم كٔا حتكٙ ٖٔ حٜضيه ال يطص إال المؽأة ممخٛ٘ث َٕا حٌؽر املكاسٓ، كّؾٖ املخْيق 
ريبػ ةحرس ةني كعكٛ  ا املغيدف ككعف املؽأة املغيدكث.اّكادم ـحفٌػ ٚؼق احلاّث ىلع اٌّػس، ـك

ػ، املخْيق اغبلان  كيكيٙ اّرتٔزي، ىلع حؽحؾؾ اّيت كيه/ اّكٕيٌث ادلالّث -ب   /ٔرِ املخـٜ
ٔى يى  ى  ٍٖ ا  ي يبِّ جي يف ضي يٍ ػد حتى  ـى اهًلا، كى ٗان        حًبى ػي ٔي   هلى

ى
ى ًض مٍ أ  ٛايٍ ػِّ  يف حتى

ياـٌيا، ٚؼا ٔا حْٕص إحلٙ املكاسٓ،  واملػف يه األٔاؽٖ اّيت حغٓ دكران كنشاؼان جتارٌيان  ـك
كّؾٖ الشاقؽ يْٕص ىلع لفاف حمتٜبخٙ أٗٛا حتػت ألسْٙ أقؽاؼ املػف املخىخطث، كٔا اَخىج وٌػ 

 ةخطػم أقؽاؼ اٌّؽيث ذات اّكادات املتشػدة.
ٜضث الشاقؽ يرتكٛا اّيت كيه/ اّنامغث ادلالّث -ج   يؾاد كال حأكيِ، ٖٔ ألكرث ًاةْث ٔىخ

، املخْيق إال ٔ٘ٛا يٌرتب  /ٔرِ املٕزيِّ
يٍ  ًٍْج كىاحليٍؾفي يف عى د رىضى ٍطجي ػًٍيٛا عي ػثه       ّى ارًؼى  عى ينى نٍيً ٕى ؽد ًٓ عى ٍٚ ٜى ٍٜطى ال  ؽي

ٓ.. ٔىؽدات ٔكؽكوث ةٕكشٓ كبػكٗٙ، كّؾٖ َشه دالالحٛا حيخاج  اخلارؼث، كاخلؽٜط، كالٜٚ
ّث اّكأث لْتيج يه أف الشاقؽ إىل تفٜيل ٔكٌٜؿ يت٘اـب ٔف وُؽة ابليج كمغٕٜف اجلص، كادلال
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ضني رضْج ٖٔ يك٘يٛا مشاق احلؾف، وأةفر اّكالٓ )األرض( ٖٔ عالؿ عؽيؽث حخٌاؼف ويٛا 
ٜٕٚيث لْؽٜؿ كاّكؽض املكؽكوث سنؽاوٌيا، كلُ٘ٙ لٓ يؽ ٖٔ ٚؼق اخلؽٜط مري عؽني  اخلؽٜط ال

ٕان  ٓ، كأف اذلم يؤؼؽ  ض٘كخٕٛا دمٜع قيجيٙ، كذلا وٜٛ ةكػ رضيْٛا يؽل اّكالٓ ةؾِ ٔا ويٙ ٚك يف ٚك
 اف ضٌيٌياف ٖٔ دمٜقٙ.ؽد ضػكد اّكالٓ عى 

كجيػر اتلٜ٘يٙ إىل أف ةكظ ٚؼق ادلالالت اّنامغث يجشئٛا الشاقؽ اقختاؼان كقترا؛ رمتث يف 
 اتلٕٜيٙ ىلع املخٌْني ةأف دليٙ ٔا يطكب َشىٙ.

 

 /الطٜيت املفخٜل -4
 كأةؽز ٔا ييت٘اكؿ ويٙ ٔا ييل/

ا ابلػيكيث، املطف٘ات ةكظ -أ  ا/ وٖ اتلش٘حؿ، كاّرتضيف، كاتلٌفيٓ، كرد اّكشؾ ضٜحيٌ  كأةؽٚز
 ىلع الطػر.

ٜايل -ب  ٜاك األّه/ )كيه مْطٜظ، بشلك الْني ضؽكؼ ح  .يف كعف الفُٜف (كاحلاء كال
 .اهلٕؿ ضؽكؼ أك الطىري ضؽكؼ كخباضث مْطٜظ، بشلك احلؽكؼ ةكظ ضغٜر -ج 
 .اجلِٕ ةكظ ؾؽاركح املىؽدات، ةكظ َخُؽار اتلُؽار؛ -د 
 

 )الطٜرة املىؽدة، الطٜرة املؽكتث(. /الطٜرة - راةكا
 /املىؽدة الطٜرة -1

خكاريث،  كيه حٍْ اّيت حؾتفب ٌٜٔٔاحٛا ابلياٗيث بشلك ٔ٘ىؽد، اكلطٜر اّتشبيٛيث، كالطٜر ااـل
ٜاضػ.  كيتفٓ ٚؼا اجلٜع ٖٔ الطٜر ةٜعٜح أسؾائٙ، كاقخػاؿ دالتلٙ، ككوؽة ٕٗاذسٙ يف اجلص ال

 

 /املؽكتث الطٜرة -1
ٜادل يف ٌٔؽف شكؽم ٖٔ عالؿ مشٛػ سؾيئ ٔخاكمِ، كحخغاوؽ يف ةجيخٛا  كيه حٍْ اّيت حخ
ٜاحلٛا احلؽيك املخخاةف،  ائِ ةياٗيث مُردىث ٖٔ تشبيٛات كاـخكارات، كحٕخاز ٔكـٓ ٚؼق الطٜر ةخ ـك

ي  ٖٔ ةػايخٙ، ضَت يطِ إىل ؾاءق ِي لْٕخْيق أٗٙ يخاةف مشٛػان مؽئٌيان ًطريا، ويخطىؾ ملخاةكث أسيد غضَت حلى
 /)ٖٔ ًطائػم( ٌَطيػة "قتد اجلٛايات"آعؽق، 
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٘ى  ٍى ضى ٚي ً يٍ ا احلى ٘ى ؾىعٍ ػخى دي انٍ يٍ ال  ٍٖ ػى
كِّ ا ٗي ٘ى ىٍ كىؼى  نٍ طى

ى
ـى ىى ػي أ  ا٘ى ا

ىٍ ِّْ ٌى ا يي الٗى ػًَ  ً طى بي ضى  ًٙ اح
ليٍ نً ئان حى حٍ شى ئان وى حٍ شى كى  ؤى  ٓي الؽ 
ًٍٜع تٍ تي كى  ٍٖ مى ةن ٍؽ  عي ًع ًكػي عى  ٜى
ـى ٔى كى  ٍ ا  تلى

ى
ٍٖ كيسٍ ػً٘ أ  ٞػخً ٛى ٞى عى

ل عى نٍيى ا ضً ٘ى ٘د ًُ ّى كى  ػى ٕى  اؽى ال

 

ى كىوى   ٍج جلى ً اعى نٍيٍ ايى ٛى اجلِّ ا ة  اًت عى
ٌٍ طى ػا ٗي ٘د َي كي  ٕي ؽي يف ال  نٍيٍ خى ْى ػِّ
ـً ٍػٗى ا إٍف كىسى ٔى كى  ىٍ ا  خى ٜىل ضى  نٍيٍ طى

يى  ـي ٍْ كى ٍفْى ٘ى ًى ٍٕجي يف مى  نٍيٍ ُى ا الطد
ةٍ 
ي
ٍ٘ كً كىأ ٗى ػي عى

ى
تى ٍؽ ا عي ٛا أ  نٍيٍ ٜى

ٗى كى 
ى
بٍ  إذٍ -ا ال أ

ى
ٍت أ يٍ جي ٍْ ًي  -كىػى

ى
؟/ أ ٍٖ 

نٍيٍ ٘ى ًغ كٍ ا إىل بى ٘ى كٍ رىسى  رٍسًعى  ا مي

 

 

 )الٜزف، اٌّاويث(. /اإليٌاع - عامفا
 /الٜزف -1

ني  ٜاةػ ابلطؽ، كبكظ اجلٌاد كادلاـر كيت٘اكؿ حتػيػ كزف اٌّطيػة، كٔػل اّزتاـ الشاقؽ ةغ
شكٜرٌيا؛ ويطاكلٜف اقتفاؼ ركاةػ ةني املغٕٜف يٜلٜف مغٕٜف اجلص كٜٗقيث ابلطؽ ساٗتان ٗىفٌيان ك

كابلطؽ، كذلٍ لكٙ ال يطص، كأكؿ ٖٔ ـيٌف يف ح٘اًغاحٙ ٚٓ أٗىفٛٓ؛ إذ ـيشػكف ٗطٜضان خمخْىث 
املغأني كربٕا ٔخ٘اًغث ىلع حبؽ كاضػ، كألسِ ذلٍ وإف األسػل ٖٔ ٚؼا لكٙ حتػيػ حبٜر 

 مفخكْٕث ةؾرثة، كأعؽل ًْيْث االـخكٕاؿ.
 

 /ثاٌّاوي -1
ٜاةؽٛا املٌؽرة،  كحت٘اكؿ حتػيػ ًاويث اٌّطيػة كضؽكوٛا كضؽاكحٛا، كٔػل اّزتاـ الشاقؽ ةغ

ٜايف.  كٔا ًيِ قٖ األكزاف كاقتفاؼ املالءٔث ةح٘ٛا كبني املغأني يٌاؿ أيغان يف اٌّ
 

 اٗخىه..
 

ٜاز ةٖ قتػاّكؾيؾ الْكتٜف   fawaz_dr@    -و

 
 


