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 خامتة البحث ونتائجه
لزد  الوزواهرب بعب ادهزا  لقد حاول هذا البحث التركيز  لىزد درا زل الةزورش الةز ريل 

ي تمززد تو ززيد الم ززافص والتةززوراب كمززا يحززر أيززال الةززالر    ومفاةززى ا كا ززل كيافززًا  فيززًا 
 ي رض ا  يىب  ا ثور الوضوح حيفًا والغموض  و اإلب ام  حيافًا  أر ، لاك زًا مز  أهل زا
الووافزززر الفف زززيل التزززص يريزززد الت بيزززر لف زززا بع زززىور عيزززر مباةزززر، وب ا زززل افف اليزززل تمزززف  

 الةورش ب دًا إيحائيًا وفف يًا مفا بًا. 
 ضأوضززفا  ززص ذلززض الموضززوك الم ززم كززا  مزز  البززدي ص التوةززل إلززد ب زز  ثفززا و ززص  

ل ةززر اال ززتفتاواب التززص تمأززض لف ززا البحززث، وبيززا  مززد  ا ززتوابل الةززالر لمت ىبززاب ا
مزز  أززهل الةززورش الةزز ريل التززص لك ززب ووافززر مت ززددش مفززت لىززد الززرعم ممززا ي تززرب ذلززض 

 اإلفوا   حيافًا م  ض ف يت رض لت  ّب ةالر، وم   هم تىض اال تفتاواب: 
ففزززص  زززص لقزززد احتىزززب الةزززورش الةززز ريل لفزززد الوزززواهرب مزززًد  وا ززز ًا وبزززار ًا  زززص   زززىوبت ال -

كثيززرًا، ولّبززر مزز  أهل ززا لزز  القضززايا الم مززل التززص   ةززائدا الةزز ريل. إذ التمززد لىي ززا
لالو ززززا بع ززززىورم  فززززص متميزززز  كافززززب الةززززورش المحززززور الززززرئي  الززززذب حززززّدد  ب ززززاد تىززززض 

 التوارر ومضاميف ا ال امل والأاةل. 
 

والمضامي  التص  دم ا لىزد ةزكل ةزور ةز ريل، باأل كار لقد افة رب ذاب الوواهرب  -
مهمزز  الوززدش والحداثززل، لىززد الززرعم مزز  تقيززدا والت امززت  مأروززًا إياهززا  ززص  والززر تحمززل

بالفظزززام الةززز رب القزززديم ذالقةزززائد ذاب الةززز ري  ، وهزززذا مزززا  زززاهم  زززص إدراوزززت ضزززم  
أراوززززت مزززز  دائززززرش الومززززود  مومولززززل ةزززز را  ذالكه ززززيل الحديثززززل  إ  ةزززز  الت بيززززر، وا 

 والتقىيد.
 

الروا د ال امزل والأاةزل التزص  لقد التمد الوواهرب  ص ف ج ةورا الة ريل مومولًل م  -
الزذب يوزر    ال  األ ا  درج ضمف ا ول ت بالقديم والت ا ا الكبير بت، ولّدا المةدر 

يتأىد لفت  ّب ةالر يحاول أدمل موتم ت وم الول ليوبت وفقائةزت. ولزم تكز  الغايزل 
فما تحقيز  الم قزدرش االوتماليل هص الوحيدش التص تحدو بالةالر إلد توظيف الموروث وا 

 مما ول الحاضر بالماضص والأروج بالةورش إلد دائرش التعثير واإليحا .  لىد



والززذب يهحززظ لىززد الوززواهرب  ززص هززذا الأةززوا التمززادا لىززد الم  ززد التراثززص  
الفائزدش المتوأزاش مز  ل  الموروث ال المص لم ير  يزت  -لي  بةكل كىص–ال ربص، واالبت اد 

ف مززا. ول ززل ال ززبر  ززص ذلززض ي ززود وززارر وال بززر ممزز ج الحاضززر بالماضززص وا ززتأها الت
 لد ةّدش تم كت بالقديم ولّدا األفموذج األلىد لىكتابل الة ريل. إ
ال بي ل ،  قد تدأل الوافر الفف ص  ص و  ع ا ما الروا د األأر  التص م   هم ا ذالو  

 ا رهما. وذلززض بالتمززا ج الحززص مززع م  يززاب الوا ززع، وتوظيززف مظززاهر ال بي ززل بةززقييتةززو 
 الوامد والمتحرض لىت بير ل  أىواب الفف ، وال ائ ا ثوبًا آأر عير الذب لر ب بت. 

 

كمزا ال زام لقد حق  الوزواهرب  الىيزل الةزورش الةز ريل ودورهزا الكبيزر  زص البفزا  الةز رب  -
ظ ززارا  ززص  افززادو   يفظززر إلي ززا الفقززاد المحززدثو  الززذي بضززرورش التمززاد ال امززل الفف ززص وا 

ةززورش ور ززم ا.   ززو ي ززّد لززامًه رئي ززًا يززدأل  ززص بفززا  الةززورش، ويّوحززد  ثفززا  تةززكيل ال
 الةالر م  أهلت ال فاةر األأر  التص تدأل  ص تةكيل القةيدش بةكى ا ال ام. 

والمهحززززظ لىززززد ةززززور الوززززواهرب الةزززز ريل  ّف ززززا تزززز داد  ززززوش و لقززززًا و الىيززززل كىمززززا       
بر وتت اظم وت  ص  ثرًا  لمز  كىمزا  وعزل الفورش الفف يل لديت.  الةورش لفدا تكا دادب 

 ززص لكزز  مززا هززو لىيززت مزز  تززع م فف ززص ولززا فص كبيززر. إذ  ةززب  ال امززل الفف ززص لديززت 
ثارش.   المحرض الديفاميكص الفالل ألكثر ةورا الة ريل رولل وا 

 
لقززد تمكزز  الوززواهرب بةززكل كبيززر مزز  كثيززر مزز  الو ززائل التززص تززدأل  ززص بفززا  الةززورش  -

ولىزززد الزززرعم مززز   ّ  ب زززض تىزززض الو زززائل تزززدأل ضزززم  التمزززاد الفقزززاد الةززز ريل لديزززت. 
القدما  لىي ا   ا ًا  ويًا  و يكاد يكو  وحيدًا  ص ر م الةورش لد  الة را ، و هزم تىزض 
ال فاةززر التةززبيت واال ززت ارش، إال    الوززواهرب  ززد فوزز  فواحززًا كبيززرًا  ززص الأززروج ب مززا 

 و زع واةزمل كمزا حةزل م زت  زص  ثفزا  توظيفزت  ل  دائرش التقييزد والتضزيي ، إلزد دائزرش
ل فةر التةبيت الذب ت امل م ت بع ىور أاا وال ب لىفظزر، حيفمزا و ىزت   ا زًا  زص 
تةكيل لوحاب متكامىل تكاد    تةل  حيافًا إلد التماد القةيدش بععىر مقا   ا لىيزت 

وافززر كمززا حةززل م ززت  ززص  ةززيدش ذظززهم  لززي ك  ذلززض ال فةززر وافبززًا م مززًا مزز  الو
 الفف يل الم تمل التص مّر ب ا الةالر. 

 



الرمزز   و هم ززال الموززاورش ال فاةززر األأززر  التززص تفززدرج ضززم  بفيززضزز ب ب ززض ألقززد  -
ىيل التزص مكفتزت مز  م الوزل م  يزاب الوا زع الم زا  يوالمفار ل إلد   وش الةالر التأي

بع ززىور عيززر مباةززر التمززد لفةززر اإليحززا  الززذب ي ززّد   ا ززًا  ززص ةزز ريل الززفا.  قززد 
لالج  و حاول م الوزل كثيزر مز  تىزض الموضزولاب لز   ريز  الرمز  تزارش ولز   ريز  

 تةززيع  يززتالمفار زل الةزز ريل التززص احتىززب وافبزًا عيززر ي ززير مزز  م الواتزت ولكزز  بع ززىور 
   ال أريل والت كم  كثر م  عيرهما تارش  أر .

 

لقزززد  درض الةزززالر  هميزززل الةزززورش المفزززردش وأ ورت زززا  زززص التةزززكيل  و البفزززا  الةززز رب،  -
 احتىززب لفززدا مكافززًا بززار ًا لززم تكزز  لتززلدب دورهززا  يززت لززوال ته رهززا والتحا  ززا بغيرهززا مزز  

، و رحزززر   قزززًا، يزززتم  يزززت ا زززتكمال الةزززور المفزززردش بغيزززل الولزززوج إلزززد لزززالم  و زززع موزززاالً 
 ج  و ع اةتمىب لىيت الةور المركبل  و الكىيل. يالىوحل الففيل  و الفف يل  ص ف 

 
  زز م إيمززا  الوززواهرب بوحززدش الموضززوك  ززص القةززيدش الةزز ريل  ززص التمززادا الكبيززر لىززد  -

ر بفزززا  الةزززورش الكىيزززل بم ماريزززل أاةزززل تةزززمل لوحزززاب كبيزززرش  و  ةزززائد كامىزززل ت زززتول
التوزارر ال ميقزل والمو ز ل التزص يفزوب الةززالر الت بيزر لف زا بوميزع تفاةزيى ا و ب ادهززا 
الموضوليل والففيل، وتو ير  در  كبر لى ا ل االفف اليل التزص لزم تكز  لت زتولب ا الةزور 

 .   و المقتضبل الب ي ل
 

بيززل التززص كثيززر مزز  البىززدا  األوفو ذهزز  الوززواهرب لىززد  ضززايا األمززل ال ربيززل إ  اففتززاح  -
الرليزا لديزت واإل زادش مز  توزارب   ةدها وا دًا تارش وهاربًا تارش  أر   د  اهم  زص امتزداد

اآلأري   ص التحرر واإلف تا  م  ر  ال بوديل التص يأضع ل ا الكثير، و د  اهم ذلزض 
الةورش لديت لت تولر التوارر التزص يريزد  رح زا وم الوت زا، واحتزدام  يضًا  ص امتداد 

الةززز ريل المتفوزززرش التزززص  وةزززىب كثيزززرًا مززز   ةزززائدا وةزززورا إلزززد دروزززل الةززز رش الىغزززل 
 والأىود. 

 

لقد أضع الوواهرب  ص ف زج ةزورا الةز ريل إلزد  زافو  الت زور  و الفضزج الففزص الزذب  -
يأضززع لززت  عىززر الةزز را ، حيفمززا يت مقززو  بالتوربززل الةزز ريل، ويتوةززىو  إلززد تحديززد 

 زول المزرا  وب زد الفظزر الزذب يزتمىك م. وهزذا مزا يمزف  بحكم اكت ار التوربل و   ب ادها



كثيزززرًا مززز   ةزززائدهم وةزززورهم م زززتو   لىزززد مززز  الفضزززج، و كثزززر أةزززبًا و الىيزززل ممزززا 
يحزا ً   كافب لىيت  ص ال زاب .  ةزور الوزواهرب الةز ريل بزد ب تعأزذ حّيز ًا  كثزر لمقزًا وا 

ت الأةزوا  زص م  ذب  بل كىمزا تقزدم بزت ال مزر، وات ز ب تواربزت وهمومزت ولىزد ووز
األرب يفيزززاب ومزززا ب زززدها مززز  لمزززرا الففزززص، إذ فهحزززظ بزززرو  ب زززض الثهثيفيزززاب و مرحىزززل 

األ ززالير التززص تززدل لىززد ذلززض الفضززج لديززت كع ززىور ترا ززل الحززوا  الززذب يت ىززر مزز  
 ب دًا تعويىيًا وأياليًا  كثر مما  د يت ىبت عيرا م  األ الير. الةالر 

 

 ززص بفززا  الةززورش الكىيززل  ال ززردب ززىور القةةززص  و لقززد فوزز  الةززالر  ززص توظيززف األ -
لديزززت، و زززد  زززاهم ذلزززض التوظيزززف  زززص لكززز  كثيزززر مززز  التوزززارر ذاب األب زززاد المأتىفزززل 
و وايززا الفظززر المت ززددش التززص ال يكفززص تفةززيى ا  و لرضزز ا عيززر الةززورش الكىيززل،  ضززًه 

رش بع ززىور لمززا لززذلض األ ززىور مزز   ثززر كبيززر  ززص المتىقززص ومأيىتززت وذلززض بتقريززر الفكزز
لىد الرم  الكىص  و ال زام الزذب تفضزوب تحتزت كو زيىل  -عالباً –عير مباةر بالتمادها 

 لت بير. م   دواب ا و  داش موحيل 
 

ذلض ما يحيىفا إلد  مر آأر لىد وافزر كبيزر مز  األهميزل، وهزو توظيزف الةزالر ل ل و  -
ل الةزززورش  زززص أدمززز - زززص ف ايزززل األمزززر–لىرمززز   زززص موزززاالب مأتىفزززل تفةزززر  ائزززدت ا 

لفةرًا بذاتت بزل افضزو  تحزب ا زت ماالب  كبزر كمزا  الرم  الة ريل لديت، إذ لم ي تقل
–القةةزص الزذب ي زّد الرمز أل زىور ام  ض ةرفا إلد توظيفت  ص بفا  الةورش الكىيل 

 ع ا   و  فالًا لت. - حيافاً 
 ضزًه لز   اإلةزارش إليزت  يضزًا، ب زبق الزذب  زىور المفار زل الةز ريل  زص وكذلض        

توظيفزززت لزززت  ززززص  ثفزززا  الحززززديث لززز  الم  يزززاب التراثيززززل المت زززددش وم الوت ززززا مززز   بززززل 
دبززززص والززززديفص والتززززعريأص واأل زززز ورب، وعيززززر ذلززززض مزززز  رمززززو  الةززززالر كززززالموروث األ

   ةأةيل.
 

و زززص أتزززام بحثفزززا هزززذا فروزززو    فكزززو   زززد و قفزززا  زززص تقزززديم تةزززور م زززي  ودرا زززل  
مزززز   هززززم  دواب الةززززالر التززززص تمّيزززز   فززززت وتمفحززززت ال ا ززززل   ززززص  داش ت ززززدّ  م مقززززل   كاديميززززل

والفالىيل  زص اال زتمرار  زص أىز  وزوا مز  التزعثر بزي  فتاوزت الةز رب وةزورا المزلثرش، وبزي  
المتىقززص الززذب هززو لىززد ا ززت داد دائززم لتقبززل كززل مززا هززو وميززل ومززلثر مزز   لمززال ةزز ريل 



كزّل ذلزض بزي  وفبي زا. وهزذا مزا  وباحتز ةز ريل مةحوفل بال ا فل والأيزال والفكزر، و زص لغزل
 بكززادلبززرب لزز  همززوم موتمززع بعكمىززت لمززدش تىم ززفاا  ززص ةززور الوززواهرب الةزز ريل التززص 

 ممت ول بروحت المتمردش الفائقل الح ا يل.  ،تقرر القر  م  ال ما 
 ومن اهلل سبحانه وتعالى السداد والتوفيق...



  


