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 المستخلص                                              

ػرافرّ   اضررُادا نهرطرٕراخ أذغٛٛرراخ جررٚرح فرٙ ذقانٛرذِ ٔ األدب انًطردٙ شٓذ      

 دذثد خالل انقرٍَٛ انراضغ ػشر ٔ انؼشرٍٚ يٍ ثٕراخ ضٛاضٛح  انًخرهفح انرٙ 

َظرٚرح فرٔٚرذ انطراٚكٕنٕجٛح   ٔ  َظرٚح دارٔٚرٍ نهُشرٕء  ٔ  ذطٕراخ ذكُٕنٕجٛح  ٔ  

َطراَٙ   ٔ ذظرٕٚر إلترادرٕاء انًشراْذاخ انًثاشررج نهطرهٕ  اانًطردٛح  تذأخ فقذ انخ.

قٕٖ خارقرح نهطثٛؼرح   أٔ هنٓرح   أٔ ُْا   انٕاقؼٛح ٔ انطثٛؼٛح. دٛث نى ٚؼذدٛاج انُاش 

ٔ فرضاٌ   تم أشخاص تططاء   أٔ درٗ يؼرطٓذٍٚ . ٔ نرى ٚؼرذ ُْرا  قظرٕر أيهٕ  

 أٔ قالع   تم يُازل ػادٚح   ٔ ٔرظ ػًم   أٔ درٗ يطاتخ.

فرٙ انقررٌ انؼشررٍٚ   جؼهرد  األدب انًطرردٌٙ انرأثٛراخ انررٙ أػرادخ ذشركٛم إ      

ٌ تأٌ يشاْذْى انطثٛؼٛح ذُقظٓا انؼظًرح أٔ انفخايرح اب انًطردٍٛٛ ٚشؼرٔتؼغ انكر  

انخرافراخ اإلررٚقٛرح  دٛاءإنٓرا انغرع قررٔا ذٕظٛف انخرافح فٙ يطردٛاذٓى. ٔ ت ٔ

َجذرٕا فرٙ إػرافح َكٓرح جذٚرذج  نهًطرردٛحاب انؼظررٍٚٛ انرٔياَٛح انقذًٚح فإٌ انكر   ٔ

يررٍ األزيُررح انقذًٚررح نًطررردٛاذٓى انؼظرررٚح   ٔ كاَررد انُرٛجررح يسٚجررا يرُاضررقا تررٍٛ 

 انًاػٙ ٔ انذاػر.

 انًطرردٛحقرذ خرذيد ٓذف إنٗ إثثراخ كٛرف أٌ انخرافرح انقذًٚرح ذإٌ ْرِ انذراضح       

إَجررازاخ انؼظرررٍٚٛ قررذ طررُؼٕا  انًطررردٛحاب انذذٚثرح ألٔضررغ َطررا    ٔ كٛررف أٌ كر رر

انذانٛرح ذُقطرى  انذراضرحيًٓح ترٕظٛف انخرافح انقذًٚح فرٙ يطرردٛاذٓى. ٔ تانررانٙ فرإٌ 

                        هًراجغ.   نإنٗ أرتؼح فظٕل   ٔ خاذًح   يرثٕػح تظفذح 

ررى إنررٗ ضررثؼح أقطرراو. ٚغطررٙ انقطررى األٔل  انفظررم األٔل ْررٕ فظررم ذًٓٛررذ٘         يقط 

 رافح (   تًُٛا ٕٚػخ انقطى انثاَٙ انفر  تٍٛ يفٕٓوتؼغ ذؼرٚفاخ يفٕٓو ) انخ

ضطٕرج (. ٔ ٚقذو انقطى انثانث تؼغ انشخظٛاخ انخرافٛح ) ا أل ) انخرافح ( ٔ يفٕٓو 

كاٜنٓح   يٕػذا أشكانٓا   ٔ قذراذٓا انخارقح   ٔ أياكٍ ػٛشٓا   ٔ ػالقاذٓا يغ تُرٙ 

 انثشر.

                 



 

األقطراو  أ ٚطرؼرع انقطى انراتغ أًْٛح انخرافح ػُذ انُاش انقذياء ٔ انًؼاطرٍٚ. أي

انثالثررح انثاقٛررح فرثررٍٛ  ذررأثٛر انخرافررح ػهررٗ األدب انكالضررٛكٙ   ٔ األدب اإلَكهٛررس٘   ٔ 

ػهرررٗ انًطرررردٛح انذذٚثرررح خظٕطرررا   يرررٍ خرررالل ذقرررذٚى األيثهرررح نؼرررذد يرررٍ انكر ررراب 

     انًطردٍٛٛ ٔ أػًانٓى. 

           ٚرؼًٍ انفظم انثاَٙ قطًٍٛ . انقطى األٔل ٚطرؼرع ضٛرج دٛاج ٕٚجٍٛ أَٔٛم       

ذقُٛاذّ ٔ  أػًانّ  ٔ   را انقطرى انثراَٙ   فإَرّ ٚأخرر تا ػرثرار يطرردٛح  ِ  ٔ إَجازاذرّ. أي 

ٚقرفررٙ  أثررر انخرافررح    ٔ ْرررا انقطررى ذذهٛهررٙ. (  1331 –انذررذاد ٚهٛررل تررأنكررا  )أَٔٛررم 

 ردٛح أَٔٛم انجذٚذج.انقذًٚح فٙ يط

  يهقٛرا انؼرٕء  شرٕ ٚرؼايم يغ ترَاردٚرؼًٍ انفظم انثانث قطًٍٛ أٚؼا. األٔل       

ذقُٛاذرّ ٔ أضرهٕتّ. ٔ ٚرؼرًٍ انقطرى انثراَٙ ذذهٛرم يطرردٛح  ٔ أػًانرّ   ٔ ػهٗ دٛاذرّ  

   ٔفقا نجرٔرْا انخرافٛح. (  1312 – تجًانٌٕٛ ) شٕ

انكاذررة أيررا  انفظررم انراتررغ   فٛرؼررًٍ قطررًٍٛ أٚؼررا. األٔل ٚرؼررًٍ ضررٛرج دٛرراج       

ذقُٛاذرّ  ٔ أػًانرّ   ٔ دٛاذرّ  إنٕٛخ   يقذيا يؼهٕياخ ػٍ  .ش .انًطردٙ انثانث   خ

   ٔ إضٓايّ فٙ ذكٍٕٚ انًطرح انذذٚث. ٔ ٚقذو انقطى انثاَٙ ذذهٛال نًطردٛح إنٕٛخ

طرٕنٓا انخرافٛرح ٔ ٚظرٕر يؼانجرح إنٛرٕخ (   دٛرث ٚقرفرٙ أ 1343 –) دفهح كٕكرٛرم 

                     نهخرافح انقذًٚح يٍ خالنٓا. 

ا انخاذًح       فإَٓا ذهخرض أْرى انُرراال انررٙ ذٕطرهد إنٛٓرا انذراضرح   ذرثؼٓرا قااًرح  أي 

 انًظادر.

 


