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.شٌٍع بحز انزجش ًيٌقف انؼزًظٍٍن ينوفً  ىذا انبحث ٌبحث—خالصت  

 .بحز انزجشيٌقف انؼزًظٍٍن  ،شٌٍع بحز انزجش: انكهًاث انًفتاحٍت

 

I.  المقدمة

 

انزجش أسيم انبحٌر انشؼزٌت؛ نظًزا إنى كثزة انتغٍٍزاث انًأنٌفت فً أجشائو، 

حًار )أً « حًار انشؼز»ًانتنٌع انذي ٌنتاب أػارٌعو ًظزًبو؛ ًنذنك سًً بـ 

انشؼز ، ٌزكبٌنو ًخاصت فً االرتجال ًانقٌل ػهى انبذٌيت، أً فً (انشؼزاء

 .انتؼهًًٍ، أً فً نظى انؼهٌو انًختهفت

II. المقالة موضوع 

 :شٌٍػو ًاستخذايو -

انزجش أسيم انبحٌر انشؼزٌت؛ نظًزا إنى كثزة انتغٍٍزاث انًأنٌفت فً أجشائو، 

حًار )أً « حًار انشؼز»ًانتنٌع انذي ٌنتاب أػارٌعو ًظزًبو؛ ًنذنك سًً بـ 

نقٌل ػهى انبذٌيت، أً فً انشؼز ، ٌزكبٌنو ًخاصت فً االرتجال ًا(انشؼزاء

 .انتؼهًًٍ، أً فً نظى انؼهٌو انًختهفت

، ًاألراجٍش كثٍزة فً «أرجٌسة»ًانقصٍذة انتً تُنظى ػهى بحز انزجش تسًى 

 .انشؼز انؼزبً، ًينيا األنفٍَّاث

اسدىز انزجش فً نياٌت انؼصز األيٌي ًبذاٌت انؼصز انؼباسً، ًنبغ فٍو  ًنقذ

 .انؼجاج، ًابنو رؤبت، ًأبٌ اننجى انؼجهً: جًاػت، ينيى

ًبؼط انؼزًظٍٍن ٌجؼم انزجش سجًؼا ال شؼًزا، ًػايت اننقاد ٌجؼهٌنو أحطّ رتبتً 

 .ين انشؼز
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