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يكتسب النظر إلى  العى ر ادنسلسىن زىو ةاميىل ز تصوىل   م ىيلا تزكىو النىتظر زىو اكتعىت       
 تعيىىل وصىى  سىىماكا ميككىىس  لىى  ادزىىر رنىى   ىى ا العىى ر جمانىىب كتنىىف  تعيىىل وصيىىد تمو م ىىس تكىىمو 

م  مبتد الونيل التن تستجيب لكل زتوحص يأ   وص  نوسد ال زل بجس م م زىت سى ينت إليىد عىن  ى ك 
ىر ا تم يىت لوعىتسه زىو سمو تر ىل  السراسل التن تر  عيهىت تكرىر ززىت سىقر م يىل ونهىت ت ىل ززىت وي

 مالتةازت بتلزنهج قصبت لصس ل . 
ترزر   ا الجهسا ال ي و نىسون عيىد اكتزىتوا وىو وزىل وىتلج ظىما ر العى ر ادنسلسىن زىو  م س     

 زكزو ز تص ا لينتج زت يزكو إجزتلد بزت تربتتد السراسل زو زةايت وتزل زنهت:
تو الزتصقن ون ر تستسن عن تكميو تي نصا مب ت ىل الىنص ادسبىنا مزنىد العى را لى ا  -1

  ترجت وندا كزت  م الحتل عن الزتصقن ال ترجن .  يزكو وسك ضزو بنيل النص مليس 
تو الع ر ادنسلسىن يكتنىة بتلنضىمل الونىن مالزمضىمون الى ي يك صىد دو ي ىس مريقىل عنيىل  -2

 زكتزصل التزريل له ا الوو ا م م الع ر .
تو العىتور ادنسلسىن كىىتو وصى  موىن بزحىىسساف  اققىل التصقىنا م ىىم ينعى  ن ىد العىى ريا  -3   

   س ل زم ع الزتصقن مت زيتد عن تكميو   ا النص .زصتوتت إل
مزت ر ستد زو زةايىت  ت ىلا زىو  ىصل ع ىمل السراسىل مالتىن وزصىف وصى  الكعى  وىو 
تنماع الزتصقن التن حسستهت: بتلزتصقن الزق مس ا مالزتصقن الزكرر ا عضص وو بنيل اوستجتبل الجزتليل 

: 
ررم زو انسراجهت عن نمويو رقيسن  زىت التنمع عن  مر حضمر الزتصقن الزق مس وص  ال -1

الزتصقن الى اتن مالزتصقىن ار ىرا ززىت يربىف  ىسرا ماعيىت زىو التىماةو بىيو اوسىت را  عىن 
ركيل ال تلم زو  صل ال افاماون ص  وص  زت تع ر بد تجىتك زىت يحىيق بهىت مزىت ي تزىل 

ث مزىت ينىتج عن سما صهت . ماونسزتل زع ار ر عن تحسس زت يكرر عىن الى اف زىو تحىسا
وو  ل  زو تحستستف تتقصب اولتحتم ب ير ت قصبت لألنس منةموىت نحىم تحقيى  ال ىول 

 اوجتزتويل التن تزية بهت اإلنستو .
بم ود ال تبل التن يصج زو  صلهت العتور إلى  ز تلجىل  اد زيل الق مى لصزتصقن الزق مسا  -2

زمضمود ا زت ي نن انقماء حضمر   ا الزتصقىن وصى  ت زيىل بنتقيىل عىن تكىميو الىنصا 
تضت  إل  اد زيل الزمضمويل التن تنتسب التمجد إل  ز تلجل زمضمع زت سمو ريرك 

. 
زنجىة عنىن ا إ  كىتو لصتىراث  استجتبل الع ر ادنسلسن لصتأرير ال ي يزترسد التىراث وصى  تي -3

العىى ري الزعىىر ن حضىىمرا زىىكررا عىىن نزىىت ل  ىى ا العىى را وصىى  نحىىم وعىىف سىىماء عىىن 
الجمانب الونيل تم الزمضمويلا لكو   ا الحضىمر لىم يصىص   م ىيل ت بيىر  ى ا العى ر 
وىىو حتجىىتف العىىتور الزقترنىىل بحيتتىىد مقبي ىىل زجتز ىىد مبيقتىىدا م ىى ا ي نىىن تو العىى ر 

 لجسليل التراث مالز ت ره التن تسم كل زنجة نتضج مزكتزل .ادنسلسن ازترل 
تسهم حضمر الزكرر الزعر ن عن ت ةية زصزح تع  استجتبل زتم ىعا ي كىس تعىربت لصتىراث  -4

الزعر ن مانسجتزت عن ال اققل مالزكرراف زع   ا التراث ززت يسل وص  تعتبد حضتريا 
 آرترك . لم يكو و تص  ادزتكو منمع البيقل  سره وص  زحم



إو حضمر الزكرر الزعر ن لىم ينىتج نزىت ل زستنسى ل وىو تسب  لى  الزىكرر مب ت ىل عىن   -5
الع ر ـ زع مجمس زرل   ك النزت ل ـ مإنزت كتو الزهيِّ  إل  تكميو تعى  تصى  ريىر زتم ىع 
تعرةتد ومازل التقمر عن الع ر ادنسلسنا ال ي  ضم الكريىر زىو ونت ىر النجىت  عىن 

يمسع زو زعهسك بزت سقر زو ت بيرا عىتر  ربىتف ادعى  الزتم ىع  ع ر الزعر  م سم زت
 إل  زت يضي  له ا ادع ا بتحملد إل  ادع  رير الزتم ع .  

ازتيىىتة الكريىىر زىىو تجىىترب العىى ر ادنسلسىىن برقتعىىل جزتليىىلا  يأتهىىت ومازىىل  ضىىم التىىراث  -6
 العىى ري مالنقىىسيا سىىماء عىىن الزعىىر  تم الز ىىربا م ىىس ظهىىر  لىى  زىىو  ىىصل بنىى 
اوستجتبل الجزتليل التىن كتنىف تسىتققب تجىترب العى ر الزعىر ن الجزتليىلا عضىص وىو 

 الزضزر زو تحكتم نقتس ادسب موصزتء الع ر. 
تمسيع ادع  الجزتلن ـ عنيت ـ بزت يضي  إل  التجربل الجزتليىل ال ربيىل عىن العى ر ال ربىن ا  -7

 بزت يتماع  مقبي ل الحضتره ادنسلسيل . 
ج تو يصيل يزكو تصزسهت زو  صل السراسلا متت ص  بتزية عتور وو سماكا عن ادعى  مرزل نتتق      

 الجزتلن تم قبي ل تنتمل الزمضمعا عضص وو ال س  عن تحسس التجربل .
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


