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 )األدب علن االجتواع دراسات(

 

أحالَ إٌساء آي اٌحش٠ُ ٟ٘ ٚاحذج سٚا٠ح اٌس١شج اٌزاذ١ح ٘ٛ ػًّ ػاٌُ االظرّاع فاطّح 

اٌراس٠خ ٘ٛ اٌراس٠خ اٌّظٍُ  .اٌرم١ٍذاٌّش١ٔسٟ إٌس٠ٛح اإلسال١ِح فٟ ٔفس اٌٛلد، اٌحش٠ُ 

 .٠ٕظش ف١ٙا إٌٝ اٌّشأج ػٍٝ أٔٙا ِعشد فمظ اٌضٚائذ ِٓ ٚظٛد اٌشظً .ِٓ إٌساء اٌحش٠ُ

ػٍٝ فؼً أٞ شٟء ح١اي  ٌّشأج ػٍٝ أٔٙا ضؼ١فح ٚغ١ش لادسجفٟ اٌٛالغ، واْ ٠ٕظش إٌٝ ا

 .رٌه

 

ِشج ٚاحذج .فٟ رٌهاٌحش٠ُ ٠ٚؼشف أ٠ضا تاسُ ِساحح خاصح، ِغ وً اٌمٛاػذ اٌرٟ ٟ٘ 

اٌمأْٛ اٌزٞ ِحفٛسج  .لاٌد اِشأج ِا ٘ٛ ِحظٛس، ٠ؼٕٟ ذّد ص٠اسذٙا اٌّشأج فٟ حش٠ّٗ

ٚظٛد إٌساء اٌحش٠ُ ٠ؼٕٟ ذؼّذ إٌٝ  .فٟ ػمٛي اٌرٟ ظؼٍد فاطّح اٌّش١ٔسٟ ذمٍك دائّا

ضثظ إٌفس ِٓ أٔشطح ِغ اٌؼاٌُ اٌخاسظٟ، ِٚغ رٌه، ٘ٛ ٔراض ِؤسسح شماف١ح األت٠ٛح 

ٚفما ٌفاطّح اٌّش١ٔسٟ، ٚٔحٓ تحاظح إٌٝ ّٔٛرض ظذ٠ذ ٚ٘زا ٘ٛ  .طٙذ اٌّشأجاٌرٟ ٠ض

ٌرٕف١ز ٘زا  .ٌرحم١ك ٘ذف اٌذ٠ٓ ٘ٛ فٟ حذ راذٗ ذم١ٍذ، ٟٚ٘ اٌؼذاٌح .اٌرم١ٍذ أوصش أ١ّ٘ح

اٌّششٚع، فئٕٔا تحاظح إٌٝ ِٕٙع١ح ظذ٠ذج ٌٍرما١ٌذ اٌذ١ٕ٠ح اٌرٟ ال ٠خرص تٗ ظٕس 

 .ِٕحاصج

 

١ٍّح اٌرحٛي االظرّاػٟ فٟ اٌشٚا٠ح ٘ٛ اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ِٓ خالٌٙا ٚاٌّشىٍح ٟ٘ اٌخٍف١ح ٌؼ

اٌّعرّغ ٠خٍك اٌىص١ش ِٓ االحرّاالخ السرخذاَ اٌّؼشفح تٕفسٗ حرٝ ٠ّٕٛ اٌٛػٟ إٌمذٞ. 

ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّح ال ٠حذز إرا واْ ٕ٘ان أٞ ذؼاسض أٚ خالف ت١ٓ ِعّٛػاخ إٌماش. ٌٍشد 

ُ إٌٝ لس١ّٓ، ّٚ٘ا األدب اٌٛصفٟ ػٍٝ وً ِا ٘ٛ ضشٚسٞ ٌفُٙ األدب ٔفسٗ، ٠ٕٚمس

ٚاألدب اٌخالق، ح١س ٠رُ ذمس١ُ األدب اإلتذاػ١ح ٔفسٙا إٌٝ شالشح أظضاء ٚاحذ ُِٕٙ 

٠شذثظ إٌمذ األدتٟ ٚٔظش٠ح األدب فٟ ػٍُ االظرّاع فٟ إٌظش٠ح ٕ٘ان ٘ٛ ػ١ٍّح اٌرحٛي 

ب ِٓ االظرّاػٟ. فٟ ٘زٖ اٌحاٌح فئٔٗ ٠أخز ِعّٛػح ِرٕٛػح ِٓ األسا١ٌة، األسٍٛ

اٌّحر٠ٛاخ اٌىإِح ٚاٌزٞ ٠سرخذَ ٌىشف ِا ِحرٜٛ اٌٛاسدج فٟ ٘زٖ اٌٛش١مح أٚ 

اٌّخطٛطح سٚا٠ح. ٚٔرائط اٌذساسح ِٓ اٌشٚا٠ح ٕ٘ان ػ١ٍّح اٌرحٛي االظرّاػٟ ٠ٕمسُ إٌٝ 

 اإل٠عات١ح ٚاٌسٍث١ح. فضال ػٓ ػ١ٍّح اٌصشاع اٌذاخٍٟ فٟ اٌشٚا٠ح.
 


