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ذؼشٌف ، غحذؼشٌف ِصطٍح فمٗ اًٌفً األساط األٚي ٘زا اٌثحث ٌثحث فً —خالصح

اٌغشض ِٓ دساسح فمٗ اٌٍغح، ، اٌفشق تٍّٕٙا فً اٌغشض ٚاٌٙذف، ِصطٍح ػٍُ اٌٍغح

. ٚػٍُ اٌٍغح

اٌفشق تٍّٕٙا ، ذؼشٌف ِصطٍح ػٍُ اٌٍغح، ذؼشٌف ِصطٍح فمٗ اٌٍغح: اٌىٍّاخ اٌّفراحٍح

. اٌغشض ِٓ دساسح فمٗ اٌٍغح، ٚػٍُ اٌٍغح، فً اٌغشض ٚاٌٙذف

I. اٌّمذِح 

ٚخذِح  ،وٛسٍٍح ٌذساسح اٌثمافح ٚاألدبجٛأثٙا األستؼح اٌٍغح ِٓ ٘ٛ دساسح : فمٗ اٌٍغح

اٌجٛأة اٌصٛذٍح، ٚاٌجٛأة اٌصشفٍح، : ٚجٛأة اٌٍغح أستؼح ًٚ٘ .ٌٍمشآْ اٌىشٌُ

.  ٚاٌجٛأة إٌحٌٛح، ٚاٌجٛأة اٌذالٌٍح

II. اٌّماٌح ِٛظٛع  

 
ٚخذِح  ،ٚاألدبوٛسٍٍح ٌذساسح اٌثمافح جٛأثٙا األستؼح ٘ٛ دساسح اٌٍغح ِٓ : فمٗ اٌٍغح

.  ٌٍمشآْ اٌىشٌُ

اٌجٛأة اٌصٛذٍح، ٚاٌجٛأة اٌصشفٍح، ٚاٌجٛأة : ٚجٛأة اٌٍغح أستؼح ًٚ٘ 

 . إٌحٌٛح، ٚاٌجٛأة اٌذالٌٍح

 . ِٓ اٌّصطٍحاخ اٌؼٍٍّح اٌرً ظٙشخ فً اٌؼصش اٌحذٌث ٘ٛ ِصطٍح ػٍُ اٌٍغح

. راذٙا ِٚٓ أجً راذٙاي٘ٛ دساسح اٌٍغح : ذؼشٌفٗ

، تً ٌذسط اٌٍغح تذْٚ أي ػاًِ ٘ذف إٌى خذِح اٌمشآْ اٌىشٌُي إْ ػٍُ اٌٍغح ال

خاسجً، وّا أٔٗ ال ٌذسسٙا ٘ادفًا إٌى ذشلٍرٙا، أٚ إٌى ذصحٍح جٛأة ِٕٙا أٚ ذؼذًٌ آخش؛ 

 . تً ػٍّٗ لاصش ػٍى أْ ٌصفٙا ٌٚحٍٍٙا تطشٌمح ِٛظٛػٍح

اٌؼشتٍح، إّٔا ٌٙرُ  اٌفشٔسٍح، أٚ اإلٔجٍٍضٌح، أٚ: وّا ال ٌٙرُ ػٍُ اٌٍغح تٍغح ِؼٍٕح ِثً

. تاٌٍغح اٌرً ذظٙش ٚذرحمك فً أشىاي ٌغاخ وثٍشج، ٌٚٙجاخ ِرؼذدج

 : اٌفشق تٍٓ ٘زٌٓ اٌّصطٍحٍٓ، فمذ أمسُ اٌؼٍّاء ػٍى سأٌٌٍٓمذ اخرٍفد اَساء فً 

ٌشداف ٔظٍشٖ " فمٗ اٌٍغح"ر٘ة تؼُط اٌؼٍّاء إٌى اٌمٛي تأْ ِصطٍح : اٌشأي األٚي

".  ػٍُ اٌٍغح"

أػُ ِٓ فمٗ اٌٍغح، " ػٍُ اٌٍغح"آخش ِٓ اٌؼٍّاء إٌى أْ  ٚر٘ة فشٌكٌق : ياٌشأي اٌثاْ

 . ٚصٌادج" فمٗ اٌٍغح"ٌشًّ " ػٍُ اٌٍغح"ٌؼًٕ أْ  ؛"ػٍُ اٌٍغح"أخص ِٓ " فمٗ اٌٍغح"ٚ

ا : اٌذًٌٍ ػٍى اٌمٛي األٚي ًّ أْ ِثاحثّٙا ِرذاخٍح ػٕذ ػٍّاء اٌّششق ٚاٌّغشب لذٌ

. "َ اٌٍغحػً"٘زا ِؤٌف فً : ٚحذٌثًا، ٔجذ ِثاًل 

 ،اٌثحث ػٓ اٌٍغح اإلٔسأٍح األٌٚى: ، ٚاٌّثاحث ً٘"فمٗ اٌٍغح"ٚران ِؤٌف فً 

ٚاٌثحث فً اٌفصائً اٌٍغٌٛح، ٚاٌثحث فً االشرماق، فً اٌرعاد، فً اٌرشادف، فً 

. ِٚا إٌى رٌه، فصائً اٌٍغاخ ٕ٘ا ٚفصائً اٌٍغاخ ٕ٘ان... إٌحد

، ٍِّضاخ اٌٍغح اٌؼشتٍح "ػٍُ اٌٍغح"ج فً ٚاٌٍغح اٌؼشتً" فمٗ اٌٍغح"اٌٍغح اٌؼشتٍح فً 

. "فمٗ اٌٍغح"ٍِّٚضاخ اٌٍغح اٌؼشتٍح فً " ػٍُ اٌٍغح"فً 

ٌُق ٚاحذٌق : فاٌّثاحث ِرذاخٍح فً وال اٌؼٍٍّٓ؛ ٌٚزٌه لاٌٛا  . إّٔٙا ػٍ

أْ اٌؼٍّاء اٌمذاِى ٌُ ٌىٓ ػٕذُ٘ اٌّماسٔح تٍٓ اٌٍغاخ : إْ تٍّٕٙا فشلا: دًٌٍ اٌزٌٓ لاٌٛا

أػُ ِٓ " ػٍُ اٌٍغح"فٍمٌْٛٛ تأْ  -اٌفصائً اٌٍغٌٛح ِٚا إٌى رٌه-ٌحذٌثح ِثً اٌذساسح ا

. "فمٗ اٌٍغح"

ػٍُ "ِٓ ِثاحث أػُ ٚأشًّ ً٘ ِثاحث  ِا ً٘ إال جضءٌق " فمٗ اٌٍغح"ألْ ِثاحث 

  ."اٌٍغح

 :ٚاٌشاجح

اٌّثاحث ِرذاخٍح ػٕذ ػٍّاء اٌّششق  ؛ ألْ"فمٗ اٌٍغح"ٌشادف ٔظٍشٖ " ػٍُ اٌٍغح"أْ 

ًُ ٚاٌّغشب لذ   .ا ٚحذٌثًاٌ

 . ٌٚىٓ اٌفشق تٍّٕٙا فً اٌٙذف ٚاٌغشض

٘ٛ دساسح اٌٍغح وٛسٍٍح ٌذساسح اٌثمافح ٚاألدب ٚخذِح ٌٍمشآْ اٌىشٌُ؛ : ٘ذف فمٗ اٌٍغح

ألْ اٌذساساخ اٌٍغٌٛح ٌُ ذمُ ػٕذ اٌؼشب إال خذِح ٌٍمشآْ اٌىشٌُ، ٌُ ذمُ دساسح إٌحٛ إال 

. خذِح ٌٍمشآْ اٌىشٌُ

ٌُ ذمُ دساسح اٌمٛاػذ إال خذِح ٌُٚ ذمُ دساسح اٌثالغح إال خذِح ٌٍمشآْ اٌىشٌُ، ٚ

ٌُ ذمُ  :ػٍُ اٌؼشتٍح ٘ٛ اٌذٌٓ تؼٍٕٗ، ٌؼًٕ: ٌمٛي أتٛ ػّشٚ تٓ اٌؼالء .ٚ٘ىزا... ٌٍمشآْ

. اٌذساساخ اٌٍغٌٛح إال خذِح ٌٍمشآْ اٌىشٌُ

:  ٚ٘ذف ػٍُ اٌٍغح

اٌجأة اٌصٛذً ٚاٌجأة اٌصشفً  -دساسح اٌٍغح ِٓ جٍّغ جٛأثٙا :-أًٌعا-٘ٛ 

ٌٚىٓ دساسح اٌٍغح ٌزاذٙا ِٚٓ أجً راذٙا ٌؼًٕ تمطغ  -ٚاٌجأة إٌحٛي ٚاٌجأة اٌذالًٌ

. ػٓ أي ػاًِ خاسجً؛ ٌٕرٛصً إٌى أحىاَ إٌظش

أحىاَ ذٕذسج ذحرٙا اٌظٛا٘ش اٌٍغٌٛح ٚذطثك  :٘زٖ األحىاَ ذصذق ػٍى اٌٍغح، ٌؼًٕ

أٚ ِا اسرخٍصٕاٖ ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ،  ٘شج ِا اسرٕثطٕاٖ ػٍٍٙا، تمطغ إٌظش ػٓ ٘زٖ اٌظا

أٚ ِٓ اٌحذٌث إٌثٛي اٌششٌف، أٚ ِٓ اٌمشاءاخ اٌمشآٍٔح، تمطغ إٌظش ػٓ أي ػاًِ 

  .خاسجً

 :ٚخالصح اٌمٛي فً اٌفشق تٍٓ اٌّصطٍحٍٓ

. ٌمطغ صٍرٗ تاٌمشآْ اٌىشٌُ، ٚتاٌمشاءاخ اٌمشآٍٔح، ٚتاٌحذٌث اٌششٌف" ػٍُ اٌٍغح"أْ 

ٌذسط اٌٍغح تمصذ اٌرٛصً " فمٗ اٌٍغح" إّٔا ؛سط اٌٍغح فً راذٙا ِٚٓ أجً راذٙا٘ٛ ٌذ

إٌى أحىاَ ٚلٛاػذ ِسرٕثطح فً األساط ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ، ِٚٓ اٌحذٌث إٌثٛي اٌششٌف، 

  .ِٚٓ والَ اٌؼشب شؼشٖ ٚٔثشٖ

ٓ ٘ٛ أٚي ػاٌُ فً اٌؼشب سّى اٌذساساخ اٌٍغٌٛح ! أخً غاٌة اٌؼٍُ، ٕ٘ان سؤاي ٖ فك)َِ

 ؟(اٌٍغح

ٓ سّى أٚي  ػٕذ اٌؼشب ٘ٛ أتٛ اٌحسٍٓ أحّذ تٓ " فمٗ اٌٍغح"اٌذساساخ اٌٍغٌٛح تـَِ

  .فاسط
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