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إن الحمد هلل نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونستيديو، ونعوذ باهلل من شررور ننفسرنا وسري ات 

نعمالنررا، مررن ييررده اهلل  رر، ممرررض لررو، ومررن يمررشض  ررر، ىررادال لررو، ونشرريد نن   إلرررو إ  اهلل ونن 

 اهلل، نما بعد:محمدا رسوض 

يعتبر اإلبداع نداة بالغة األىمية  ي اإلسراع بتقدم اإلنسان نو تخشفرو وسر،حو الر يسري  ري 

مواجيررة التحررديات الترري توجيررو  رري الحيرراة، ليررذا عررد مررن بررين المومرروعات الترري شررغشت اإلنسرران 

 وقررت مب،ررر، ،ررون المبررردع ىررو مررن يستشرررا المسررتقبض وامرررعا الحشرروض، وىررو مررن يف،ررر  ررري منررذ

 تحديات الحامر، ويعمض عشى إيجاد حشوض ليا، ويحاوض البحث وال،شف عن المستور.

يتزايررد بمومرروع اإلبررداع، وذلررد ألن اإلبررداع  رري شررتى ننررواع المعر ررة سرروا  قررد برردن ا ىتمررام 

بررو البشرررية اليرروم مررن ،رران  رري العشررم نو الفررن نو األدب نو الشغررة ىررو السرربب المباشررر  يمررا تررنعم 

ة األذواا، ومسراعدة رررودراسات و نون جميشة وندب ر يع، تسيم جميعا  ري تنمي ا،تشا ات وبحوث

 بالحياة والتنعم بيا. اعتالناس عشى ا ستم

نال عمض يم،ن وصفو باإلبداعي نو غير اإلبداعي ن،يد نن ىناد مرحشة تسبا ىذا النشرا  

المختزنررة  ري ذا،رتررو تتمثرض  رري التف،يرر الررذال مرن خ،لررو يم،رن نن يرررب  اإلنسران بررين المعشومرات 

مرن وينظميا ويتوصض إلى معشومات جديدة تزيد من عشمو وقدرتو. ليذا ،ان ،ض ما شاىده العرالم 

مستحدثات قيمة  ي مختشف المجا ت ىي نتاج التف،ير المثمرر، وىرذا   يجعشنرا نقصرر  ري حرا 



 
 

 ب 

عنصررر يعتبررر نسرراس اإلبررداع ومصرردره  رري الظيررور والوصرروض إلررى ا خرررين ن  وىررو الشغررة الترري 

لشتعبيرررر عرررن  ،رررره المتميرررز، تمثرررض نسررراس ،رررض المعر رررة، ،مرررا ننيرررا وسررريشة ،رررض  نررران ونديرررب وعرررالم 

يصرراض تجربتررو الفنيررة إلررى ا خرررين، ألن تصررميم وتر،يررب ال،رر،م ومفررردات الشغررة ىرري بالمرررورة  وا 

و،  الشغرة ىري الوسريشة التري نتعررف رلصراحبيا وعشرى مردب إبداعربنرا  الف،ررال الرداخشي تعبر عرن ال

دىم: " الشغرررة ليسرررت مجررررد وسررريشة ربيرررا ونح،رررم مرررن خ،ليرررا عشرررى مررردب إبرررداع الفررررد ليرررذا قررراض نحررر

لشتعبير عن حقيقة جاىزة، بقدر ما ىي وسيشة لش،شف عرن حقيقرة مجيولرة......."، ومرن ىنرا عرد 

مرررن خررر،ض الشغرررة التررري تعمرررض عشرررى تخشررريق األلفررراظ والمعررراني مرررن قيرررود  اإلبرررداع خشرررا مسرررتمر

وبعررث الحيرراة  ييررا مررن رىررا مررن الممارسررة اليوميررة الترري تصرريبيا با بتررذاض يي األشرر،اض المولو ررة وت

جديررد بخشررا المعرراني واأللفرراظ غيررر المولو ررة، ،ررون اإلبررداع العظرريم   يسررتمد عظمتررو مررن األ ،ررار 

دىا، ول،ررن عظمتررو تتمثررض  رري تبشررور ،ررض ذلررد  رري صررياغة لغويررة ليررا ررررروحرردىا نو مررن العا فررة وح

ا، وعشرى ىرذا جرا ت دراسرتنا ىرذه المتمثشرة  ري التعررف عشرى ماىيرة التف،يرر اإلبرداعي ررروزنيا ونثرى

روايرررةو نو بعبرررارة  الفنررون األدبيرررة مررن م شرررعر، مسرررح، و،يررف يم،رررن ليررذا األخيرررر نن يتجشررى  ررري

 قامررت إشرر،الية البحررث عشررى مجموعررة مررن عيررة  رري الفنررون األدبيررة نخرررب مررا ىرري الجوانررب اإلبدا

 التساؤ ت وىي ،التالي:

 ما ىو التف،ير اإلبداعي؟ 

 ما نىم مميزاتو؟ 

 يما تتجشى مياراتو؟ وىض يم،ن ليا نن تساعد الفرد عشى تنمية قدرتو الشغوية؟  



 
 

 ج 

  مراحض نم يحدث ذلد بش،ض تشقا ي؟ و اىض ،ض عمض إبداعي يمر بالمرورة 

  ىرررض التف،يرررر اإلبرررداعي ىرررو قررردرة عقشيرررة توجرررد عنرررد   رررة معينرررة  قررر ؟ نم ىرررو قررردرة توجرررد عنرررد

 الجميع؟

 فنرررون يمرررا تتمثرررض الجوانرررب اإلبداعيرررة  ررري الفنرررون األدبيرررة، نو بعبرررارة نخررررب إذا اعتبرنرررا ىرررذه ال 

 مشعر، مسرح، روايةو نعما  يم،ن وصفيا باإلبداعية  عشى نال نساس ح،منا عشييا بذلد؟

مالتف،يرر  ليذا الموموع ألسباب عردة لعرض نبرزىرا حداثرة ىرذا المومروعسبب اختيارال  يعود

و،ررررذا إدرا،رررري مومرررروعاتو، اإلبرررداعيو وحاجاتررررو إلررررى دراسرررات واسررررعة ومعمقررررة لمعر تررررو ومعر رررة 

ألىمية الموموع وقشة الباحثين عشى دراستو،  عند إ ،عي عشى العديد من ال،ترب التري تتمرمن 

 ينراد مرن تحردث عرن داعي وم رالعتي ليرا وجردت ال،ثيرر مرن اإلنصررا ات، موموع التف،ير اإلب

نن نساسررررررو راجررررررع إلررررررى  ااإلبررررررداع بمرجرررررراع مصرررررردره ونساسررررررو إلررررررى عامررررررض الوراثررررررة، و خرررررررون رنو 

اإلليام....الخ، ول،ن لم يت را نحد إلى الحديث عن التف،ير اإلبداعي بمرجراع نساسرو إلرى الشغرة 

 التي تعتبر مصدر ،ض المعر ة.

عشررى المررنيل الوصررفي  نالمررا ،رران المررنيل ىررو ال ريررا والرردليض  رري رحشررة البحررث،  قررد اعتمررد

 التحشيشي.

ة، ررررر تشررر،ض ىي،شررو مررن: مقدم  بيعررة المومرروع اقتمرررتيالقررد ننجررز ىررذا البحرررث و ررا خ ررة 

 تمييد، و صشين، وخاتمة.



 
 

 د 

ومرروع، مررع المقدمررة تررم  ييررا التعريررف بعنرروان البحررث، واإلشررارة إلررى حرروا ز اختيررار ىررذا الم

ذ،ررر المصررادر والمراجررع المرروخوذ بيررا والمنرراىل المتبعررة ثررم الت رررا إلررى الخ ررة الترري سررار عشييررا 

 البحث.

مرررن خ،لرررررو،  نرررانمرررا التمييرررد  قرررد جرررا  بعنررروان التف،يرررر وننواعرررو، ،ررران مرررروريا لشبحرررث عر 

بررالتف،ير العشمرري وصررو    اننررواع التف،يررر بررد نررابررذلد نىررم خصا صررو، ثررم تناول ينمسررتنتجبررالتف،ير 

ة، حترى تتمرا الصرورة رررإلى نرقى ننواع التف،ير ن  وىو التف،ير اإلبداعي الذال ىو نساس الدراس

 نمام القارئ.

 نما  يما يخق الفصوض ،ما نشرنا ننيا قسمت إلى  صشين:

ر حاولنرررا مرررن خ،لرررو التعررررف عشرررى ماىيرررة التف،يررر الفصرررض األوض جرررا  بعنررروان: التف،يرررر اإلبرررداعي،

اإلبداعي  ،ان تناولو بمسرياب وذلرد نظررا  خرت،ف وجيرات النظرر  ري تعريفرو ولوجرود عردد مرن 

التصنيفات التي تر،ز ،ض منيا عشرى جانرب معرين  ري مجراض التف،يرر اإلبرداعي، ،مرا بينرا احتيراج 

ثررم تناولنررا نيمررا ىررذا النرروع مررن التف،يررر إلررى الشغررة حتررى يتجسررد  رري الواقررع ويصررض إلررى ا خرررين، 

والتي تتجشرى  ري ميرارات نساسرية وىري ال ،قرة، صر التف،ير اإلبداعي نو ما يعرف بمياراتو عنا

األصرررالة، المرونرررة، وميرررارتين ثرررانويتين ىمرررا الحساسرررية لشمشررر،،ت والحساسرررية لشتفاصررريض، والتررري 

عر نررا ،يررف يم،نيررا نن تسرراعد الفرررد  رري تنميررة قدراتررو الشغويررة، ،مررا ننيررا تعتبررر مررن نىررم السررمات 

تميرررز الفررررد المبررردع عرررن غيرررره، ونيمرررا ت رقنرررا إلرررى خصرررا ق التف،يرررر اإلبرررداعي التررري مرررن  التررري

ولمررا ،رران ىررذا النرروع مررن خ،ليررا عر نررا نىررم مررا يميررز ىررذا النرروع عررن غيررره مررن األنررواع األخرررب، 



 
 

 ه 

،ررض مررن التف،يررر يتمررمن عمشيررات عقشيررة ،الخيرراض والررذ،ا  ارتوينررا نن نتنرراوض  بيعررة الع،قررة بررين 

يررراض وع،قتيمرررا باإلبرررداع. و بعرررا ىرررذا ،شرررو يرررتم بالمررررورة و رررا مراحرررض ليرررذا تناولنرررا الرررذ،ا  والخ

عنصر بعنوان مراحض التف،يرر اإلبرداعي تمرمن نربعرة مراحرض وىري: ممرحشرة اإلعرداد، ا ختمرار، 

، وخشصرنا إلرى نن التف،يرر اإلبرداعي لرو خمرس مسرتويات تتمثرض  ري م المسرتوب اإلشراا، التحقراو

 .جي، اإلختراعي، التجديدال، ا نبثاقي والتعبيرال، اإلنتا

جررا  بعنرروان: الجوانررب اإلبداعيررة  رري الفنررون األدبيررة، الررذال حاولنررا مررن  نمررا الفصررض الثرراني

 خ،لو التعرف عشى  ن الشعر والمسرحية والرواية.

 ي الشعر جانبين نحدىما انفعالي وثانييما لغوال، ثم ت رقنا إلى  ن المسررحية نيرن تعر نرا  تناولنا

عشى  ليات اإلبداع  ييا و،يف تساعد  ي خشرا عمرض يم،رن وصرفو باإلبرداعي، ثرم شرددنا الرحراض 

،مررا تعر نررا عشررى اىررم الجوانررب  ييررا الترري  ،لدراسررة الروايررة،  تعر نررا عشررى ماىيتيررا وع،قتيررا بالشغررة

 . تم،ننا من الح،م عشييا با بداع

مرن  نرالوصوض إليرو مرن نترا ل وم،حظرات نتيحرت ل ييا ما نم،ن لناا ناخاتمة  قد نوجز نما ال

 ليذا البحث. ناخ،ض دراست

   مناق نن نال بحث ي،تب لو الوجود   يوتي إ  بعد صعوبات تمثشت نساسا  ي:

 تشف جوانبو.غموض وتشعب الموموع مما صعب مب و واإللمام بمخ 

  ا خت، ات وتعدد المفاىيم  ي ،ض عنصرتمارب ا را  و،ثرة 



 
 

 و 

   التي واجيتني جرا  ىذا الموموع.نىميا ا م رابات النفسية 

استشزمت دراستنا ىرذه ا عتمراد عشرى العديرد مرن المصرادر والمراجرع، ،ران  ري المقرام األوض 

منرراىل النقررد جيشررين ويشسررون، لالمصررادر نمثرراض: اإلبررداع ألشرروت ىررون، وسرري،ولوجية  نررون األدا  

   ديقد ديتشس.ل ا دبي بين النظرية والت بيقي

،ران منيرا: اإلبرداع  ري الفرن والعشرم لحسرن اىرات ا تج  ي المقام الثاني المراجع الحديثرة المتباينرة

نحمررد عيسررى، مرردخض إلررى اإلبررداع لسررعيد عبررد العزيررز، اسررتراتيجيات تعشرريم التف،يررر ومياراتررو لوليررد 

 العياصرة.

ن قصر برو   ي األخير  من حقا ىذا العمض غايتو، وبشغ مقاصده،  الحمد هلل نو  ونخيرا، وا 

نرري بررذلد مرا اسررت عت مررن جيررد وعمرض، ولنررا  رري ذلررد إن الجيرد عررن إدراد ىررذا العمرض  حسرربي نن

 .ا جتيادشا  اهلل نجر 

  ننسى  ي الختام نن نتقردم بالشر،ر نو  هلل تعرالى عشرى إتمرام ىرذا البحرث، وبعظريم الشر،ر 

الخرررالق لاسرررتاذ المشررررف " الشرررا عي برررديار " عشرررى تبنيرررو لبحثررري، ومرررا بذلرررو مرررن جيرررد وتوجيرررو 

    وقتو حتى تم ىذا البحث.ونصا، وما ن،رمني بو من 

    



 

 

 

 

 

 تمهيديال ل ـالفص

 وأنواعهر ـتفكيال 
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أف اإلنساف عف سائر المخموقػا  بالعلػؿ وسػاوي بػيف  ميػا النػاس ميز اهلل سبحانو وتعالى 

 زودىـ بيذه الممكة ودعاىـ إلى توظيفيا في حياتيـ باعتباره مركز التفكير وأداة لمتعمـ.

خ ػػػاعيا لمػػػا كػػػاف التفكيػػػر ىػػػو  الطريػػػؽ لمػػػتعمـا وىػػػو الطريػػػؽ لفيػػػـ البيئػػػة والػػػتحكـ فييػػػا وا 

فػي ذاكرتػو اإلنسػاف بػيف المعمومػا  المختزنػة  لمصمحة اإلنسافا فبواسطة التفكير يمكف أف يربط

وينظميػػا ويتوصػػؿ إلػػى معمومػػا   ديػػدة تزيػػد مػػف عممػػو وقدرتػػو. كمػػا أنػػو   يخفػػى عمػػى أحػػد أف 

ف والعمـو ىي نتاج لمتفكيػر المثمػرا وىػو الطريػؽ أي ػا لموا يػة كؿ المستحدثا  الليمة في الفنو 

المشػػػاكؿ اليوميػػػة التػػػي يوا ييػػػا اإلنسػػػافا لػػػذا كػػػاف محػػػط اىتمػػػاـ العديػػػد مػػػف العممػػػا  والبػػػاحثيف 

ا وفي الحليلة لـ يتوصموا  نمػا التربوييف فانشغموا بدراسة ىذا المفيـو إلى تعريؼ محػدد وشػامؿا وا 

 وا تعريفا  مختمفة ومتعددة.تباين  و يا  نظرىـ فلدم

أدي ىذا األمر إلى صعوبة صياغة تعريؼ التفكير أو حتى اختيار التعريؼ الذي يسػتطيا 

الباحث أف يلػرر بننػو األف ػؿ مػف بػيف التعريفػا  الكثيػرةا وعمػى ىػذا يبلػى السػؤاؿ المطػروح فػي 

 ذىف كؿ واحد منا ىو:

 د عند الجميع أم هو متنوع؟ما هو التفكير؟ وفيما تتجمى مميزاته؟ وهل هو واح
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 التفكير: .1

 . التفكير في المغة:1 .1

: " يلػػاؿ لػػيس لػػي فػػي ىػػذا األمػػر الُفكػػُرا الفكػػر: إعمػػاؿ الخػػاطر فػػي الشػػي  وقػػاؿ يعلػػو 

 امنظػور ابػف) أي ليس لػي فيػو حا ػة وأردؼ يعلػو  قػائو: " والفػتأ فيػو أفصػأ مػف الكسػر ". ِفكُرا

 (703لساف العر ا ص: 

  االصطالح: التفكير في .2 .1

مف النشاطا  العلمية التػي يلػـو بيػا الػدماغ  التفكير بننو: " عبارة عف سمسمة جروانعرؼ 

عنػػػدما يتعػػػرر لمثيػػػر يػػػتـ اسػػػتلبالو عػػػف طريػػػؽ واحػػػدة أو أكثػػػر مػػػف الحػػػواس الخمػػػس: الممػػػسا 

في المحتوي الدراسػيا ) محمد بكر نوفؿ ومحمد قاسـ سفيافا دمج ميارا  التفكير ".والبصرا والشـا والسما والذوؽ 

 (73ص:

 ر مباشػػرا و  يحػػدث مػػف لمػػي غيػػعمػػى  ػػو  ىػػذا التعريػػؼ يتبػػيف لنػػا أف التفكيػػر ىػػو نشػػاط ع

نما يحدث نتي ة منبيا  أو مثيرا  خار ية يتـ استلباليا بواسطة تتمثؿ في الحواس.  فراغ وا 

 لحػػؿ مشػػكمة معينػػة ـ بيػػا العلػػؿ خبراتػػو بطريلػػة  ديػػدة عرفػػو أحػػدىـ بننػػو: " العمميػػة التػػي يػػنظ

وبػػػيف  بحيػػػث تشػػػمؿ ىػػػذه العمميػػػة عمػػػى إدراؾ عوقػػػا   ديػػػدة بػػػيف المو ػػػوعا  المػػػراد حميػػػا

  (.73) المر ا نفسوا ص:  الملدما  والنتائج ".
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  فػػي ىػػذا التعريػػؼ يتبػػيف اف التفكيػػر ىػػو ا داة التػػي يسػػتخدميا العلػػؿ ليػػنظـ خبراتػػو ومعارفػػو

 ليوظفيا في حؿ مشكمة او موقؼ معيف

  ليػػػذه التعريفػػػا  نوحػػػظ أف األمػػػر الػػػذي أدي إلػػػى تنػػػوع وكثػػػرة التعريفػػػا   خػػػوؿ عر ػػػنامػػػف

 وعدـ اتفاؽ العمما  والباحثيف عمى مفيـو واحد را ا إلى:

أف التفكيػػر ىػػو مفيػػـو م ػػردا ألف النشػػاطا  التػػي يلػػـو بيػػا الػػدماغ ىػػي نشػػاطا  غيػػر  (1

 مرئية.

 يصع  اإلحاطة ب ميا  وانبو.أف التفكير ىو مفيـو يعبر عف عممية علمية معلدة  (2

ة األخػػػػػػري مثػػػػػػؿ: اإلدراؾا ػػػػػػػػػػا  العلميػأف التفكيػػػػػػر عمميػػػػػػة علميػػػػػػة تتػػػػػػداخؿ معيػػػػػػا العمميػػػػػػ (3

 .الخوالتذكرا....

 أف التفكير ىو عممية علمية تحدث عند موا ية المشكو . (4

 . خصائص التفكير:3 .1

بعر منيػا فيمػا التفكيػر نسػتنتج أف لمتفكيػر خصػائص تناولنػا الػ في سػياؽ التعػرر لمفيػـو

 سبؽ وسنعرر البعر اآلخر عمى النحو التالي:

 التفكير يعبر عف محاولة سيكولو ية لحؿ مشكمة ما. (1

 التفكير مو و نحو ىدؼ معيف أي يكوف قصديا   عشوائيا. (2

 التفكير ىو سموؾ داخمي غير مباشر   يمكف موحظتو وقياسو. (3

 عمى كؿ أنواع النشاط العلمي.التفكير ىو عممية علمية تتميز بالتعليد تشتمؿ  (4
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 التفكير ىو سموؾ مرف يتطور ويتغير بتطور الفرد. (5

 التفكير الفعاؿ ىو غاية يمكف الوصوؿ إلييا عف طريؽ التدر  والتمرف. (6

 يشػتمؿ عمػى عػدة خصػائص ميمػة يفتػرر توفرىػا حتػى يحػدث تفكيػر  إذف التفكير ىو سموؾ

ى إليػػوا ػ بػد أف يكػوف لػو ىػدفا يسعػعػا  ت ػاه مشػكمة أو موقػؼ معػيفا ولكػي يكػوف التفكيػر ف

 كما ي   أف يكوف مرف ومتطورا قادرا عمى إدراؾ العوقا .

 . أنواع التفكير:4 .1

ىػػي عمميػػة معلػػدة لػػذلؾ تعػػدد  أنواعيػػا واختمػػؼ عػػددىا مػػف مر ػػا إلػػى  إف عمميػػة التفكيػػر

نػػواع مختمفػػة آخػػر ومػػف دراسػػة إلػػى أخػػريا فػػني باحػػث يتنػػاوؿ أنػػواع التفكيػػر سػػي د نفسػػو أمػػاـ أ

 كاآلتي: الشائا ا عـومتعددة يصع  عميو حصولياا لذا نذكر منيا 

 . التفكير العممي:1. 4 .1

ذلؾ النوع مف التفكير المنظـا الذي يمكػف أف يسػتخدمو الفػرد فػي حياتػو اليوميػة  ويلصد بو

العياصػػرة: التفكيػػر السػػابر ) وليػػد رفيػػؽ  أو فػػي النشػػاط الػػذي يبذلػػوا أو فػػي عوقتػػو مػػا العػػالـ المحػػيط بػػو.

 .(37واإلبداعيا ص:

 قائـ عمى اساس الت ربة والبرىاف العلمي.إذف ىو تفكير منظـ  
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 . التفكير المنطقي:2. 4 .1

بيػػػاف األسػػػبا  والعمػػػؿ التػػػي تكمػػػف ورا  األشػػػيا   وىػػػو التفكيػػػر الػػػذي يمػػػارس عنػػػد محاولػػػة

ومحاولػػة نتػػائج األعمػػاؿا ولكنػػو أكثػػر مػػف م ػػرد تحديػػد األسػػبا  أو النتػػائج إنػػو يعنػػي الحصػػوؿ 

  (37) المر ا نفسوا ص:  عمى أدلة تؤيد أو تثب  و ية النظر أو تنفييا.

 والعمػػػػؿ لفيػػػػـ يت ػػػػاوز التفكيػػػػر الطبيعػػػػي فػػػػي كونػػػػو يحػػػػاوؿ معرفػػػػة األسػػػػبا إذف ىػػػػو تفكيػػػػر  

 األشيا ا ويسعى لمحصوؿ عمى أدلة تؤيد أو تثب  تمؾ المشكمة أو الموقؼ المطروح.

 . التفكير الناقد:3. 4 .1

ا ا ػؿ بالمو وعػػػػػػػػػػػيلػػػػـو عمػػػػى تلصػػػػي الدقػػػػة فػػػػي موحظػػػػة الوقػػػػائا التػػػػي تص وىػػػػو الػػػػذي

لواقاا واسػتخوص ومناقشتياا وتلويمياا والتليد بإطار العوقا  الصحيحة الذي ينتمي إليو ىذا ا

)  النتػػائج بطريلػػة منطليػػة وسػػميمةا مػػا مراعػػاة المو ػػوعية العمميػػة وبعػػدىا عػػف العوامػػؿ الذاتيػػة.

  (37المر ا السابؽا ص: 

 شػػاممة وبعمػػؽ ت ػػاه مشػػكمة أو موقػػؼ مػػا تحميميػػة  إذف ىػػو اللػػدرة عمػػى التفكيػػر بطريلػػة نلديػػة

 بالدليؿ.لملياـ باستنتا ا  أو الوصوؿ إلى نتائج مدعمة 
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 . التفكير التوفيقي:4. 4 .1

اسػػتيعا  الطػػرؽ صػػاحبو بالمرونػػة وعػػدـ ال مػػود واللػػدرة عمػػى  وىػػو التفكيػػر الػػذي يتصػػؼ

التػػي يفكػػر بيػػا اآلخػػريف فيظيػػر تلػػبو ألفكػػارىـ ويغيػػر مػػف أفكػػاره لي ػػد طريلػػا وسػػيطا ي مػػا بػػيف 

 (39) المر ا السابؽا ص:  طريلتو في المعال ة وأسمو  اآلخريف فييا.

  إذف التفكيػػر التػػوفيلي ىػػو ذلػػؾ التفكيػػر المػػرف الػػذي ي مػػا بػػيف طريلتػػو وطريلػػة اآلخػػريف فػػي

 معال تو لمشكمة ما.

 :. التفكير التفريقي5. 4 .1

وتطويرىػػػا وتحسػػػينيا لموصػػػوؿ إلػػػى معمومػػػا  وأفكػػػار  يػػػرتبط ىػػػذا النػػػوع بنتي ػػػة المعمومػػػا 

ناتج وأصػػالتوا ػكيػػد ىنػػا عمػػى نوعيػػة الػػلمعمومػػا  المتاحػػةا ويكػػوف التنونػػواتج  ديػػدةا مػػف خػػوؿ ا

 (39) وليد رفيؽ العياصرةا التفكير السابر واإلبداعيا ص:  وىو يلابؿ التفكير اإلبداعي.

 بالبحث وا نطوؽ بحرية فػي ات اىػا  متعػددة بحثػا عػف الحمػوؿ ىذا النوع مف التفكير يتميز 

 لممشكمة الواحدة.

 . التفكير التجميعي:6. 4 .1

صػػدار معمومػػا   ديػػدة مػػف معمومػػا  متاحػػة مػػف التفكيػػر عنػػد تنميػػة  النػػوعويحػػدث ىػػذا  وا 

  (39) المر ا نفسوا ص:  سبؽ الوصوؿ إليياا ومتفؽ عمييا.

 .إذف ىذا التفكير يبحث عف حؿ واحد لكؿ مشكمة أو موقؼ معيف 
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 . التفكير اإلبداعي:7. 4 .1

 لمحػديث التفكير ىو اللطػ  الػذي تػدور عميػو رحػى ىػذا البحػث أخػر لما كاف ىذا النوع مف

 عنو فيما سينتي.

  ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف لمتفكيػػر أنواعػػا عديػػدةا وأف لكػػؿ نػػوع مػػف ىػػذه األنػػواع وظيفػػة ميمػػة تميػػزه

 عف غيره مف األنواع. 



 

 

 

 

 

 ولال  ل ـالفص

 اإلبداعـير ـتفكيال 
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عمليررعلعيليررعليمااارررالتفيرراللبرررلللتفلمررلةلافررةلتفمعاتررعلتف يررعلترر لم تلررللليعتبررالتفتيريررا

رلنلقللمااسلتيرياتلابلتعيا،للهذتلالليتملااللمرنل ر ةليتفمجاالتلتفعلميعللتفينيعللتأللبيعللبذفكل

تعررللمررالتلتفتيريررالللارريلعلفنرربيق،لتعررنليايررللتفلغررعليميرررلتفيرراللبررينلتفتيريررالتفعررال لتفلغررعلتفترر ل

ع،للفرررذتلعررللرررررقلتآل ررالنلمررنلمعاتررعلابلتعيييرررملمررالتلمررةلافيررلتفتيريررالتدبررلتع ،للياررتيي ل نل

تفتيريالتدبرلتع لمرنل ر رال نرلتتلتفتيريرالتفتمراقالبافلغرع،لألنلفغرعللت يررلتفيرلاتلعلرةلتفم   رعل

لافةلياحلتفتااؤةلتفتاف :لليةللتفمياانعللتفتمنيلللتالاتنتاجللهذتلماللتعنافت لت

و اال يمكاان ل ااه هن مااه  ااو التفكياار اإلبااداعي  مااه ه اام مميزاتاام  ريمااه تت ماا  م هراتاام  

مراحاال هم  وراا تسااهعد الفاارد عماا  تدميااا لدرتاام الملويااا   اال كاال عماال  بااداعي يماار ب اارورة 

إلبداعي  و لدرة عقمياا تو اد عداد رئاا م يداا رقاه  هم  او يحدث بشكل تمقهئي   ل التفكير ا

 لدرة تو د عدد ال ميع 

 ت ريف التفكير اإلبداعي: .1

دنترراجل ترررااللالملاااا نرراالتدبررلتع ل رراهاتلعيليررعلمميرررتل يرر ليعمررةلعلررةلليم ررةلتفتيريررا

لفمرررالررررانلررررذفكلتندرررغةلتفعليرررللمرررنلجليرررلتلنرررالاتللمنيييرررع،لفرررذتليعتبرررالمرررنل اقرررةل نرررلتتلتفتيريرررال

تررر لتف يييرررعلفرررمليتلمرررللتلافرررةللت ليرررلملرميررررلملللللنررربيقتفتابرررليينلبلاتارررتقلتفعلمرررااللتفبرررا  ينل

نمالعاتلملبتعايياتلم تليعلنذرالمنرالم ليل :لاتعايللم للللدامةللت 
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جرقلاغبعلقليعلت لتفب  لعرنل لرلة،لتبأنق:ل"لندايلعيل لمارب،للهالللتللل روانعاتقل

تت رر لجررالتن:لتدبررلتت،لميرلمررق،لل)لعلفملقررللمعررين،ل للمدرررلعلميال ررعل" ليتفتلمررةلافررةلنتررا  ل مرر لل

لل(28معياام،لن اياتق،للقيااق،لتلايبقللمات ةلتفعمليعلتدبلتعيع،لص:ل

يتنررملمررنل رر ةلهررذتلتفتعايررلل نلتفتيريررالتدبررلتع لهررللندررايلعيلرر لتتررلت ةلمعررقلتفعليررلل

يررةللتفررذرااللتدلاتكللتفت ليررةللتالاررتنتاجللغياهررا،لبرررلللايجرراللتفت لمررنلتفندرراياتلتفعيليررعلم ررة:

ل  للانتاجلد ال ميةل للة

لع،لتألمرافع رررررع،لتفمالنرعيليعل همررا:لتفي قرل نلتفمتعلملتفمبلتليتاملباماتل يمفورديذرال

ل(82)لاناالم مللنمال جار :لايرلفلجيعلتدبلتت،لص:ل

عاللتفتيريالتدبلتع لعلةلنلالماليتاملبرقلتفدر صلتفمبرلتلمرنلارماتلتميررملل يمفورد

لعنلتفد صلتفعال  

ع،لررررررررتف اااررررريعلن رررررللتفمدرررررر تللتفمرررررعلباتللتف غررررراتتلتفمعاتيبأنرررررق:ل"للتاااااورادسعاترررررقل

لتفعنامالتفمييللت،للتفب  لعنل للةلجليلتلللن لتفت ميناتللتفيانريات،للتفب ر لعرنليرالل

لل(91هلت:لتدبلتت،لص:ل)ل دلكللجليلتل" 

ترر لهررذتلتفتعايررلليؤرررللعلررةلتفمات ررةلتفترر لتمررالبرررالتفعمليررعلتدبلتعيررعللتااورادسن  رر ل نل

للتفت يل،لتفت لينت لعنرالنات لجليللابلتع  للمنلا ااسلبافمدرلع،للتدعلتلللتددات

لييرقل" بأنق:ل"لم يعلتفع قاتلتفد مريعلفليراللمر لغيراملمرنلتألدر اصللمر لم للويدفميدعاتقل

ل(28)لتت  لجالتن:لتدبلتت،لميرلمق،لمعياام،لن اياتق،للقيااق،لتلايبقللمات ةلتفعمليعلتدبلتعيع،لص:ل
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 نرررقلعررراللتفتيريرررالتدبرررلتع لتررر لنرررلالتفعلتمرررةلتفم ييرررعلبرررافيالللتفتررر لتتم رررةلتررر للن  ررر 

لتألد اصللتفبي ع 

فنررررالمررررنل رررر ةلتفتعرررراايللتفميلمررررعل نرررررالقررررللت تليررررتلترررر لاؤيترررررالفميرررررلملتفتيريرررراليتنررررمل

تدبررلتع ،للقررللياجرر لذفرركلافررةلت ررت للتف لييررعلتفن ايررعلفرررةلبا رر ،لترررةلبا رر لين ررالفميرررلمل

تدبرررلتتلمرررنلرتليرررعلمعينرررع،لترنررراكلمرررنلعاترررقلعلرررةل اررراسلتفنرررات لتدبرررلتع لرمرررالهرررلللتنرررملتررر ل

علرةلللهنراكلمرنلعاترق،  يمفاورد فدر صلتفمبرلتلم لمرالذررا،للآ العلةل اراسلت روانتعايلل

علرررةل اررراسلتفبي رررعلللآ رررالن رررالافيرررق،لتاااورادس اررراسلتفعمليرررعلتدبلتعيرررعلرمرررالجررراالتررر لتعايرررلل

 .لويدفميد تدبلتعيعللهذتلمالنلماقلت لتعايل

مررنلدرر صلمبررلتللتفمنررا  ل نلتفتيريررالتدبررلتع لندررايلي ترراجلافررةلتنرراتالرررةلهررذميبررللتل

نمراليبرلتلل لاللألنقلالليلجللد الُمْبِلتلل انيالافةلبي علابلتعيعلألنلتدناران الليبرلتلفرنيسلتيريللت 

فلمجتمرر لرررررة لرمرراليجررربل نليرررلنلنرررات لابررلتع ل ترررةلنيررلةلعرررنلتفدرر صلبأنرررقلمررااسلتيريررراتل

لابلتعيا 

ملقررللمرراللمررنل رر ةلمررالارربلليتنررملفنررال نلتدناررانليبررلتلعنررلمالتعتانررقلمدرررلعلمررال ل

لنرررالاتللغيرررالمأفلترررعلتمررر  :للب يررر لتررررلنلهرررذملتف لرررلةلجليرررلتفرررق،ليارررتلجبلتفب ررر لعرررنل لرررلةل

 رررالترر للتفدرراعالم مررللللاليررالهررللدرراعالمبررلتلتجلررةلابلتعررقلتيمررالقلمررقلمررنلعمررةلابررلتع 

ب غعلت لتفتدبيقللقمعلت لتفتملياللجماةلت لتألاللبللالعرعلتر لدرةلقما للتفت لتنمنتل

تم ررةلترر لتفينرريعلتفيلارريينيعللهررذتلانللةلتلتيرررالمدرررلعلمررالارتالملقررللمرراللتفتررةلتفنارري ،ليعرراف 
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علررةلدرر الت نمرراليررلةلعلررةل نلتفدرراعالمررااسلتيريرراتلابررلتعياللهررذتلتأل يررالرررانلبااررت لتملتفلغررعل

يارررتيي لتفيررراللتفتعبيرررالعرررنلتألترررراالتدبلتعيرررعلمرررنل ررر ةلتفرلمررراتلارررلتالبافرتابرررعل لللألنرررقلبافغرررع

اذتلهللذفكلتفياللتفذ ليملكلتفيلاتلعلةلتفتعبيالب ايرعللبمالنرعلعيليرعللي قرعلتفت ل ،لتافمبلتل

ل في يع

علةلنلالهذتلترافتيريالتدبرلتع لهرللندرايللعمليرعلعيليرعلانارانيعلي تراجلافرةلتفلغرعل ترةل

يتجاررللعلررةل اولتفلتقرر ،لرمررالي ترراجلافررةلاعمرراةلتفعيررةلبم تلررللل ا يررقلفللمررلةلافررةلدرر ال

رافمالنرعللتفي قرعللتألمرافع للهرذمللتفمبرلتليجربل نليتارملبمرياتلعيليرعجليللل مية،لرمال نل

لتفتر ل، م هرات التفكير اإلبداعي لللعدهصرتف   علتأل ياتله لمالمنيرالتفبا  لنلت تلعنلتنل

 للانتياللفرالبافتيميةلتيمالايأت :

 . عدهصر التفكير اإلبداعي ) هو م هراتم (:2

 نلتتلتفتيريالفقلمرلناتل للمررااتتل للعنامراليتيراللبررالعرنلتفتيريالتدبلتع لرغياملمنل

غياملمنل نلتتلتفتيريا،لليررالليتيرللمع رملتفبرا  ينللتفلتاارينلتر لمجراةلتفتيريرالتدبرلتع لعلرةل

 نقليدتمةلعلةل   لمرااتتلا يايعللهر :لتفي قرع،لتفمالنرع،لتألمرافعلبادنراتعلافرةلمررااتينل

 ت،للتف ااايعلفلتياميةلرمالهللمبينلت لتفنيايلتآلتيع:ليعلفلمدر اتاعيتينلهما:لتف اا

 

ل
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 . الهاللا:1. 2

لتفتعبيررراتتلتفم  مرررعلتفمتلتعيرررعلتفتررر لينتجرررراللتألتررررااللتفميتا ررراتللتفمرررلالهررر لتررريولمرررن

تفدرر صلترر لتترراتلرمنيررعلمعينررع،للمررنلتفميترراول نلهررذتلتفارريةلمررنلتألترررااللتفميتا رراتلاررللل

ليمرنلتفيلةل نرالتفيلاتلعلةلتلفيرللعرلللربيرالمرنلتفبرلت ةلت تل لعلةلعلللمنلتألتراالتفجليلت،ل

،للذفررركلراارررتجابعلترررلتع لم  مرررعلفم يرررالتتالارررتعمااللتفمتاتلتررراتل للتألترررراال للتفمدرررر تل لل

معين،للتفااععللتفارلفعلت لتلفيلها،ل لله لقلاتلتفياللعلةلانتاجل ربالقرلالممررنلمرنلتألترراال

ل(21)لممللحلعبللتفمنعملتفرتان :لايرلفلجيعلتفييةلتفمبلت،لص:للت لتتاتلرمنيعلم للت 

 لتعررلللتألتررراالتفترر ليمرررنل نلتدرريالتفي قررعلافررةلتفجانرربلتفرمرر لترر لتدبررلتت،للتفررذ ليعنرر

تفلتقعيررع،للبافترراف لليررأت لبرررالتفمبررلت،لليجرربل نلتتميرررلهررذملتألتررراالبم  مترررالفميتنررياتلتفبي ررع

ل(21،لص:لنيسلتفماج )ليجبل نلتاتبعللتألتراالتفعدلت يع 

  ل نلتفي قعلهر لعرلللمرنلتألترراالتفتر ليمررنل نليرأت لبررالتفمرتعلملتفمبرلت،للعليرقلرلمرال

عررللل ربررالمررنلتألتررراال للتدجابرراتلترر لل ررلتلتفرررمن،لتررلتاتلتيررقللانترراجرررانلتفمررتعلملقررالاتلعلررةل

لتفي قعلبدرةل ر المنل قاتنقللقللتملتفتلمةلافةلعلتل نلتتلفلي قعلمنرا:

 اللا الكممهت:الهاللا المفظيا هو ه .ه 

 لل ربررالعررلللممرررنلمررنلتفرلمرراتلتفترر لتتمررللبمررياتلم ررلللتلهرر لقررلاتلتفيرراللعلررةلانترراج

ل(ل82ريللتفرليل :لتدبلتتلماهيتقللترتداتقللتنميتق،لص:ل)
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 عن ذلك: مثهل 

 ن ل- ل- رتبل ربالعلللممرنلمنلتفرلماتلتفت لت ملتألمالت لتف   علك 

 تفمرلنعلمنل ابععل  الللتبل لب اللج هاتل ربالعلللممرنلمنلتفرلماتل 

  رتبل ربالعلللمنلتفرلماتلتفت لتبل لب اللمللتنتر لب اللم  

يتنملمنل  ةلهذتلتفنملذجل نلتفي قرعلتفلي يرعلتعنر لقرلاتلتفيراللعلرةلتارت لتملتفرلمراتل

لقلاترررقلعلرررةلتارررت لتملتفلغرررعلبميالتترررراللتل ييررررالتفتل يرررللتألم رررة،للبررررذتلتررر نلي قرررعلدررريريا،ل

تألفيررا لفرررال هميررعلربيرراتلترر لتنميررعل ررالتلتفيرراللتفلغليررعللتارراعللعلررةلنمررلملتفلغررل ،لرمررال نرررالتيررلمل

 اللبقللتم ملمالفليرقلمرنل  يراالفغليرعللترؤل لافرةلتتاراتلمعجمرقلتفلغرل للتيرل لقلاترقلعلرةل

لتفتعبياللتفت ل  

 هاللا األشكهل: .ب 

ل للبمررا  لللتنررع فم يرراللتفتعررلي تلل تفارراي لفعررلللمررنلتألم لررعللتعنرر لتفيررلاتلعلررةلتفااررم

ل(ل28ممللحلعبللتفمنعم:لايرلفلجيعلتدبلتتلل اافيبلتنميتق،لص:لل)

لاناتاتلعلةل دراةلمعينعلفترلينلاالمل يييعلم ة:له لتعن لتفيلاتلعلةلتيليم

تفمتلتريرعل للتف يرليللتفمغليرعمالتارتيي لمرنلتألدرراةل للتألدرياالباارت لتملتفرللت اللةرلنل قم

لفمابعات  للت
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 نلي قررعلتألدررراةلتارراعللتفيرراللعلررةلتنميررعل يافررق،لتألمررالتفررذ ليعمررةلعلررةللمررنلهنررالنيررلة

تعريررلقرلتلتفررذتراتلفليرقللهررذتليرؤل لافررةلتيريرالتفيراللب يرر لينتيرةلمررنلتف يراةلتفباررييلافرةلتف يرراةل

للتفتيريالتدبلتع  

 الهاللا الفكريا هو هاللا الم هدي: .ج 

تفم ترنررعلترر لذتراتررقلرلمررالت ترراجلافيرررا للتفيرراللتفمعللمرراتلهرر لتفارررلفعلتفترر لياررتلعةلبرررا

 للتألترررراالتفمتمرررلعلبم يرررالمعرررين،للتفتررر ليمررررنلفليررراللليمررررنلتيرررلياهالرميرررالبعرررلللتالارررتجاباتل

تيليمرالت لل لتلرمنيعلمعينعلبماللتفن العنلمارتل لهرذملتألترراال للجلتنربلتفجرلتللتفياتترعل

اتاتتيجيعلتفتعلمللتاتسلتفاليت :لتفتيريالتفناقلل)تيرا  للل(82تفتعالن لت لتلايسلتفميافععللتفنملصلتأللبيع،لص:للتدبلتع للت 

 عن ذلك: مثهل 

مرجرلاتللنر لتيررالررةل الترق،للمرالانلذهربلفمعاينتررا،ل ترةللاجةلُ رلتلتر لدراتالمراعرع

ترتدلل نرالم اتالقا لعلملي علباف عابين،لتيرالتيماليمرنل نلييعلقلبررال ترةلالليدرعالبنرياتل

تابيررعلتف عررابين،للبررل لمافررقلهبرراا،لتمررالرررانلمنررقلاالل نل  ايرررالباألاررلتا،ل ررملقرراملبلاتاررعللاررا ةل

للهررالفممرران لتأل ذيررعللتف ررات تللُاررمرالفممرران لتألممرراةليعتنرر لبرررا،ل ررمليمرريالهالفبيرر لجل

لمعامةلتفللتا،لليملالف لمرالافةلدعلبلترأفلللت ربلف رلملتف عرابين،للبرذفكلنجرمللابرملبرلالل

)لممررللحلتفرنرران :لارريرلفلجيعللمررنل نلي اررا،لفررذفكلرررانلاجرر لقليررالذتل يرراةللتارر للذتلتيريررالابررلتع  

للل(ل18تفييةلتفمبلت،لص:ل
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 رر ةلهررذملتفيمررعل نلتفاجررةلمررااسلتيريرراتلابررلتعيالتجلررةلترر لم الفتررقلديجرراللن  رر لمررنل

 للةلغيالمأفلتعلفل الجلمنلمدرلتق،ل ي لقاملب عماةلعيلقلبم تلللل ا يقلمنلت يرةللترذرال

 نلتفاجةليتمتر لبي قرعلترايرعلعافيرعللذفركللتنرمل،للعلةلهذتلنيلةللذرااللتيريالافةلغيالذفك

 ربررالعررلللمررنلتألترررااللترر لرمررنلم ررلللفرررذملتفمدرررلع،لتافي قررعللمررنل رر ةلقلاتررقلعلررةلاعيرراا

يرلهالليبعرالتلفيرللتألتررااللتجاريلهاليررلنلتفيرايعلاذتلتعن لااععلتفتيريالت لاعيراال تررااللتلف

فةلتري تقلفلعيااللتدبلتت لبافلغعلألنرا للايلعلتدناانلت لتنميعل تراامللتجاابقللت 

 الهاللا الت بيريا: .د 

ارررلفعلتفتعبيرراللتفمررياغعلألتررراالمعينررعلبااررت لتملتفرلمرراتلب يرر ليررابيللعلررةهرر لتفيررلاتل

)للفيررللاتيررللتفعيامررات:لتاررتاتتيجياتلتعلرريملتفتيريرراللمرااتتررق،لص:للبينرمررالليجمعرررالجميعررالمت  مررعلمرر لبعنرررا 

لل(298

 :مثهل ذلك 

رررررأنليعيرررر لتفيررررالل ربررررالعررررلللممرررررنلمررررنلتفعبررررااتتل للتفجمررررةلذتتل مررررسلرلمرررراتلترررررلنل

لم تليعلعنلبعنرالتفبعو،للعلةل اللتاتعمةل يعلرلمعلمنرالماتين  راجميع

لتعاللتفي قعلتفتعبيايعل ينالبأنرا:ل"لتفيلاتلعلةلتفتعبيالعنلتألتراا،للاررلفعلمرياغترال

ترر لرلمرراتل للمررلالفلتعبيررالعررنلهررذملتألتررراا،لب يرر لترررلنلمتمررلعلببعنرررالتفرربعوللم  مررعل

ل(298)تفماج لنياق،لص:للقللترلنلديريعل للت ايايعل" فملنلتلمعين،للتفي قعلتفتعبيايعل
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هررذتلتفنررلتلمررنلتفي قررعليعتمررللبدرررةلربيررالعلررةلتفلغررعلألنرررالتاررت لملتفرلمرراتلفلتعبيررالعررنل

ل تراال للمعان للنيلرالافةلتآل اينلم لتل ييرالبياييعلاليمعللتمليالجميةللبأاللبلات   ل

 المرودا: .2.2

لتفت رررلةلمرررنلنرررلتلللتالارررتجاباتهررر لتفيرررلاتلعلرررةلانتررراجلعرررلللمتنرررلتللم تلرررللمرررنلتألترررراال

لآل ا لتفتيريامعينلمنل

تتم ةلهذملتفيلاتلت لتفعمليراتلتفعيليرعلتفتر لمرنلدرأنرال نلتميررلبرينلتفيراللتفرذ لفليرقلتفيرلاتل

)لمرافملللت رل لتيريراملمرنلرتليرعلأل را ،لعرنلتفيراللتفرذ ليجمرللتيريراملتر لتتجراملعلةلتغييرالتتجرام

ل(968-969م ملل بللجالل،لم مللبرالنلتة:لتعليملتفتيريالتفن ايعللتفتيبيل،لصلص:ل

علرةلنررلالهررذتلنيررلةل نلتفدر صلتفمبررلتلهررللدرر صليتمرللبمالنررعلعيليررعلمميرررتلتمرنررقل

مرررنلتفتعبيرررالبررررةل ايرررعللاررررلفعلعرررنل ترررراام،ل يررر لتررررلنلهرررذملتألترررراالم تليرررعللمتنلعرررعللغيرررال

لةلايجاللتفبلت ةلتألتنةلفرةلمدرلعللذفكلرلقليتملمنل  ةلتات لتملتفمبرلتلمأفلتعللتااعلملع

تفلغليرررعللتفتاتريررربلتفلي يرررعلألنرررراللاررريلعلتدنارررانلفلتعبيرررالعرررنل تررررااملتدبلتعيرررعللنيلرررراللفلميرررالتت

يمررافرالافررةلتآل رراينلتبررللنرالتبيررةلمجررالل تررراال بياررعلتفررذهن،للهررذتللفيررةلعلررةل نلتفلغررعلهرر ل لت 

لعمليعلتدبلتتللتدنتاجلتفيرا  للمنل دراةلتفمالنعلماليل :ا لت لتندييلتفمملالتألاا

ل

ل
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 المرودا التمقهئيا: .ه 

اللتنتمر لافررةلت ررع،ل للعرللتلمتنلعررالمرنلتالاررتجاباتللهر لقررلاتلتفيراللعلررةل نليعير لتليا يررا

نمالتنتم لافةلعلللمتنلت،ل  لتدبلتتلتر ل ر رالمرنلايراال للدررة،لليارمةلهرذتل م راللت ل،للت 

)لممررللحلتفرنرران :لارريرلفلجيعلتدبررلتتل ت ررل لترر لملتقررللغيررالم ررللتلنارربيالالمرودااا التمقهئياااتفنررلتلمنررقل

ل(22ل اافيبلتنميتق،لص:ل

 :مثهل ذلك 

ممرررررنلمررررنلتألاررررماا،لممرررررنل نليررررذرال  ررررلللعررررلللييلرررربلمررررنلد مررررينلذرررررال  ررررلل ربررررا

لتألد اصلتألاماالتفتافيع:ل ا ي،لعملل،لبيت،ل جات      

)لممرررللحلللممررررنل نليرررذرالتفدررر صلتآل رررالمررراليلررر :للفرررل،ل رررا ي،لترررن،لمرررراات،لدرررجات      تف  

ل(12،لص:لتفييةلتفمبلتتفرنان :لايرلفلجيعل

يتنرررملمرررنلهرررذتلتفم ررراةل نلتفدررر صلتف ررران ليتميررررلبيرررلالعررراةلمرررنلتفمالنرررعلتفتليا يرررعلألنرررقل

تاررتياتل نليغيرراللجرتررقلتفذهنيررعلب عيا ررقلعررلللمتنررلتللم تلررللمررنلتفرلمرراتلاللتنتمرر لافررةلت ررعل

نمرررالتم رررةلت ررراتلم تليرررعللهررر :لت رررعلتفرا نررراتلتف يرررع،لت رررعلتفجمرررال،للت رررعلتفمعررران ،لبينمرررال معينرررعللت 

فرمليغيرالرتليرعلذهنرقللهرذتللتنرملمرنل ر ةلمرالقلمرقلمرنلرلمراتلتنتمر لافرةلنرلتلتفد صلتأللةل

للللهللماليتعلللبافمبان  لت لل

ل
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 المرودا التكيفيا: .ب 

يعبرررالعرررنلمالنرررعلتفيررراللتفعيليرررعللتيررراةنهررر لتفيرررلاتلعلرررةلتالنتيررراةلمرررنلت رررعلأل رررا ،للهرررذتلتال

للتفارلفعلتفت ليغيالبرالملتقيقلتفعيليع 

  لقلاتلتفياللعلةلتفتريللم لتفملتقلللتالنتياةلبأترااملمنلملقرللافرةلآ رالبررةلاررلفع ل

ل(81)لاناالم مللنمال جار :لايرلفلجيعلتدبلتت،لص:ل

مررنل رر ةلتياقنررالافررةلميرررلملتفمالنررعلبنلعيرررالتفتليا يررعللتفتريييررعليمرننررالتفيررلةلبأنرررالمرررااتل

رةلارلفعلل ايعللبأاللبلاتقر ل ير لتراربقلتفيرلاتلعيليعلعليالتااعللتفياللعلةلتل يللتفلغعلب

لعلررةلتنتيررااللت تيرراالتفرلمرراتلتفمناارربعلفملقررللمرراللابيررراللمررياغترالترر لدرررةلجمررةلتعبررالعررن

 تررراالتتمررللبررافتنلتللتال ررت لللتفم  مررعلفررذفكلتفملقررلللمعافجتررقلمررنل رر ةلتفن ررالافيررقلمررنل

لم تلللتفرلتياللتفجلتنب 

 . األصهلا:3.2

انتررراجل ترررراالجليرررلتلنرررالاتلملهدرررع،لغيرررالمأفلترررعلقليلرررعلتفترررراتالبرررافمعنةللاتلعلرررةهررر لتفيرررل"ل

) اررنلريتررلن:لتعلرريملتفتيريررالطلاؤيررعلتيبيييررعلترر لتنميررعللتد مررا  للت ررةلتفجماعررعلتفترر لينتمرر لافيرررالتفيررالل" 

ل(62تفعيلةلتفميرات،لص:ل
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 ترررررراالعلرررررةلهرررررذتلنيرررررلةل نلتفدررررر صلتفمبرررررلتلدررررر صلذللتيريرررررال مرررررية،ل  لالليرررررراال

تفم ييرررينلبرررق،للبرررذفكلتررررلنل تررررااملجليرررلتلتتمرررللبعرررلملتفدررريلتللتفتيليرررل،للبررررذتليررررلنلتفيررراللقرررلل

لل للتفلغعلتل ييالجليلت،للبع لتيرالمعان لللالالتلجليلتلفمليابيقلافيرال  ل 

 . الحسهسيا لممشكالت:4.2

تفتلمرةلافرةله لتفيلاتلعلةلترتداللتفمدر تللتفمرعلباتللتفرنيصلتر لتفمعللمراتلقبرةل

تف ةلمنل  ةللع لتفمتعلملبلجلللمدرلعلت لمرلناتلملقللمال لل  رللعنامراملممراليارتلع ل

)لياتالم ملل:لتعليملتفتيريالطلميرلمقطل اافيبقطلمرااتتق،لص:للتفدعلالباف ااايعلن للتفملقلل للتفمدرلع 

ل(911

يعرررلللانلتفدررر صلتفمبرررلتليعررر للجرررلللمدررررلعل للعنامرررالتفنرررعللتررر لملقرررللمرررا،ل يررر 

ترر لعمليررعلتفب رر لعررنل ررةلفرررا،لل ااارريتقلفرررذملتفمدرررلعلترتدرراللتفمدرررلعلهررللتف يررلتلتأللفررةل

لتلتعقلألنلي   لتألدياالغيالتفمأفلتعلت لم ييلتفيالللت  ااتلتااؤالتل لفرا 

 الحسهسيا لمتفهصيل:.5.2

 ررعلمررنلجليررلتللمتنلعرعلفيرررات،ل لل رةلفمدرررلعلمرا،ل للفلللتعنر لتفيررلاتلعلرةلانرراتعلتيامرية

غنا راللتنييذها  ل(ل22)لج ةلعريرلتامان:لتفتيريالتفناقلللتدبلتع ،لص:للدأنرال نلتااعللعلةلتيلياهاللت 

ترر لبررذتلتفمعنرةلتم رةلقررلاتلتفيراللعلرةلتيرليملانراتاتلجليررلتلفيرراتلمعينرع،لليمررنلتيبيررلل

تيمرري تلر يرراتلعررنلمرررااتلتف ااارريعلفلتيامرريةلمرر  :لعنررللقرراتاتلقمررعل يافيررعللم الفررعلاعيرراال
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جلتنبرالتفلتاعع،ل للعنللالتيعل ال عللقعتل ماملمجملععلمرنلتفنراس،للت تراجلافرةلتف رلي لعرنل

لتياميةلرت لتلعنرالفإلفماملبجلتنبرالتفمتعللت 

لتفراتلعلةلمالتيلمليمرننالتفيلةل نلتفتيريالتدبلتع لهللذفكلتفنلتلمنلتفتيريالتفيعراةللبناا

مرررأفلللتفنميرر ،ليمااارررقلتفيرراللمرررنلترر لم تلرررللمجرراالتلتف يررراتلبررررلللتفررذ ليتجرررالرلتفتيريررالتف

فمدرررلعلمررا،ل للانترراجل تررراالجليررلتل للدرر المررالجليررللمييررل،ل يرر ليرررلنلهررذتلتفب رر لعررنل لررلةل

 للتفالتيع     ،ل للعلم لر بلتتلقرانلنلايانر ل للتيريرا  ل لللتفماا يع لللدعاتفمنت لتن لراف

 للتفجماعرررع،لاذتلتررراألتاتللتفرررذينلييررررالنلتيريررراتلابرررلتعيالهرررمللغياهرررالمرررنلتألعمررراة،لمرررنلقبرررةلتفيرررال

 د اصلياعلنلفلب  لعنلتفمعللماتللتفمعااللتفجليلت،لتألمالتفرذ ليرؤل لافرةل ررلالتفعليرلل

ت تراجلافرةلتفلغرعلمنلتألتراالتدبلتعيع،للهذملتألتراالتدبلتعيعلتفمتجمععللتفملجللتلتر ل ذهرانرمل

افيرقلمررنلمعاتررعلابلتعيررع،للفرررذتلتعرللتفلغررعلتأللتتلتفيعافررعلتفترر لمررنلفرر لييرررملتآل ررالنلمررالتلمررللتل

  فررررالتت يرررللابرررلتعاتلتألتررراتل،للتفتررر لبلتاررريتراليعبرررالتفيررراللعرررنل تررررااملتدبلتعيرررعللنيلررررالافرررةل

تآل اينللبرذتلنررلنلقرلل جبنرالعرنلتفارؤتةلتأللةلتفرذ ليب ر لعرنلماهيرعلتفتيريرالتدبرلتع ،لرمرال

تدبرلتع ليتميررلب مرا صلتايرلتلتجعلرقليتمتر لبافجرلتلتفمبترراتل"لتألمرافعل نلتدنتاجلت لتفتيريال

فألتراالتفمتملعلبافملقلل"لتفي قرع"ل للل"ل للبافتنلتلتف ا لفألتراال"لتفمالنعل"ل للتفتعلللتفدامة

بافت اينللتفتيلياللتفتلاي ل"لتدتانعل"،لفذتلرانتلهرذملتفمررااتتلعلرةلقرلالربيرالمرنلتألهميرع،ل

 ير لتمرنرقلمرنلفياللفرذملتفمرااتتلفقلماللللايجاب للربيالينعرسلعلةل لت قلتفلغل ،لتامت كلت

ترتاابلملرعلفاانيعلتتميرلبافتنلتللتف اتالمنل ي لتفميالتتللتألترااللتألاللبللتفتاريرب،لترر ل
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تمن رررقلتفيرررلاتلعلرررةلتفتمييررررللتالنتيررراالتررر لت تيررراالتفرلمررراتلتفمنااررربعللتارررت لتمرالبدررررةلمررر يمل

ررالتفتل يررللتألم ررة،للمرنل ررملارريرلنلبنرااملفلجمررةللتفعبررااتتلبنراالجمرري لجررذتباللممررلات،للتل يي

يعبررالبرررالعررنل ترررااملتفمميرررتلتفمانررعللتفمتنلعررع،للبرررذتلترررلنلفررقلتفيررلاتلعلررةلتفت ررل لعررنلتفمعنررةل

تفلت ررللبيرراللم تليررعللبميررالتتلمتنلعررع،للفررقلتفيررلاتلعلررةلتفتمييرررللتالاتيرراالبأاررللبقللفغتررقلفررر ل

ييبلعيلةلتفمتليينللقللبرمللمداعاهم،للرةلهذتلفقل  الربيالت لماراعلتلتفيراللعلرةلتنميرعليات

قلاتتقلتفلغليعللجعلرال ر ال اتاللبررذتلنررلنلقرلل جبنرالعرنلتفارؤتةلتفرذ ليب ر لعرنلاذتلمرالرانرتل

،لمالنررع،ل مررافعليمرررنلفرررال نلتارراعللهررذملتفمرررااتتلل ملمررالتفمرررااتتلتألااارريعلمررنلي قررع

تنميعلقلاتقلتفلغليع للابمالرانلذفكلملنمل ر المنل  ةلاعياالتفنمراذجللتفتيارياتتللتفياللت 

لتفاابيع 

هررررذتلالليررررلتعنالافررررةل مررررال مررررا صلتفتيريررررالتدبررررلتع لترررر لهررررذملتفمرررررااتتل)لتفي قررررع،ل

تفمالنرررع،للتألمرررافع،لتف اااررريعلفلمدرررر ت،لتف اااررريعلفلتيامرررية(للللاهرررالتررر لتنميرررعلقرررلاتلتفيرررالل

تيرري،لاذل نلتفتيريررالتدبررلتع لمجرراةللتارر ليتميرررلبافعليررللمررنلتف مررا صلذراهررالتفعلمرراالتفلغليررعل

لعلةلتفن للتفتاف :

 تفيلاتلعلةلترتداللع قاتلجليلتللتات اتجرا  (1

تفمبررلتلاللييرررالترر ل ررةلجليررللت اررب،لبررةلي ررسلليررلاكلمدررر تلجليررلت،للرررذفكلايجررالل (2

 صلمنل لفق  للةلم تليعلفلمدر ت،للم   علتفتناقناتللتفنلتق
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)لتفارررليلتنللتفعرررلفلن :لمبرررال لليعتمرررللتدبرررلتتلعلرررةلتفتيريرررالتد ررراي لتفرررذ لفرررقل ر رررالمرررنل رررة  (3

 (82-86تدبلتت،لصلص:ل

يمترررارلتفتيريرررالتدبرررلتع لبرررافتنلتللتفيابليرررعلفلت يرررل،لليتمرررللبافيا رررلتللتفيبرررلةلتالجتمررراع ل (4

 (962ص:لل)لاعيللعبللتفعرير:لمل ةلافةلتدبلتت،للذفكلت لدرةلانتاجلجليل 

 الليت لللبافيلتعللتفمنيييع،للالليمرنلتفتنبؤلبقللبنتا جق  (5

  ياعةلن للتالرتدال،للتلتللتألتراا،للمعافجعلهذملتألتراا (6

)ل بيرربلمجررل :لتنميررعلتدبررلتتلترر لمات ررةللي يررالتفيرررا،للينمرر لمرررااتتللميررلة،للتتجاهرراتلجليررلت  (7

 (28تفييلفعلتفم تليع،لص:ل

 ف ياةللتفذراا      لتف  يتنمنلعملياتلعيليعلعليالرا (8

يتبينلممرالاربلل نلتفتيريرالتدبرلتع لفرقلعرلتل مرا صلتميررملعرنلغيراملمرنل نرلتتلتفتيريرال

تأل ررا ،لذفرركلباررببل نلتفيررالليتياعررةلمرر لتفملقررلل للتفمدرررلع،لمررنلف  ررعلا اااررقلبلجللهررا،ل

بعنررملتر للمرنلتفم  ر ل نلتألتراتللي تليرلنلعرنللليل للقلاتتقلتفعيليعلت ل ةلهذملتفمدرلع،

للاجعلتفتيريالتدبلتع للبرذتلنرلنلقلل جبنالعنل هملمميرتتلتفتيريالتدبلتع  

راف يرراةللتفررذرااللغياهررالمررنلفمررالرررانلهررذتلتفنررلتلمررنلتفتيريرراليتنررمنلعمليرراتلعيليررعلعليررال

تفعملياتلتفعيليع،لتألمالتفذ للتعنالافةلتفتعاللعلةلنلتلتفع قعلبرينلتفرذرااللتدبرلتت،للهرةلمرنل

تفنالا ل نليرلنلتفد صلتفرذر لمبرلعاوللهرةلمر يمل نلتفيرلاتلتدبلتعيرعلت تراجلا؟رةل يراةول

نلرررانلرررذفكلتمررالهرر لتفع قررعلبينرمرراوللريررلليمرررنلفل يرراةل نليارراعللترر لتفندررايلتدبررلتع ول لت 

للفإلجابعلعنلهذملتفتااؤالتلنبل ل لاللبر:
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مما لعبللتف ميل:لتدبلتتلمنلمن رلالتررامل ،لل)ل نلات. الذكهء والخيهل وعاللت مه بهإلبداع:3

 (22ص:ل

ل يمفاورداللتعمةلت للعاالغايبلعنلتفعية،لذفكلتفلعراالتفرذ ليرا للانلتفيلاتتلتدبلتعيع

 نقليتا لفليلاتتلتدبلتعيعلرمال نقليتا لفيلاتتلتفذراالتفعامل)لنابعلتفذراال(،للقللقراملعرلللمرنل

تفعرررامللبرررينلتدبرررلتت،للقرررللتلمرررلتلبعرررولتفلاتاررراتلافرررةللتفبرررا  ينلبلاتارررعلتفع قرررعلبرررينلتفرررذراا

نررعللتفع قررعلبرررينلتفررذرااللتدبرررلتت،لبمعنررةل نرررقلفرريسلمرررنلتفنررالا ل نليررررلنلتفدرر صلذريرررال

مبلعا،لتيلليرلنلتفد صلمتيلقالت لتفيلاتتلتفت لتيبسلتفيرملتفلي  للي قعلتألفيرا للتف ارابل

ترر لتالاررتعلتلتتلتدبلتعيررعلتفترر لتتعامررةلمرر للتفرتابررع،للفرنررقلمرر لذفرركليرررلنلنررعييالللتالاررتلالة

تف يرراةللتفت رراالمررنلتفمنيررلللتفمعررالالتلتفايانرريع،للفرررنلمرر لذفرركلتيررلل دررااتلبعررولتفلاتارراتل

تفت لت ل تلعنلتفع قرعلبرينلتدبرلتتللتفرذراالافرةل نلتفدر صلتفمبرلتلاللبرلل نليررلنلمارت لذتل

)ل نررلاتلممررا لل [ل981-911برينل للعلرةل ررلل لنررةلتر لميرراييسلتفررذراالاللتيررةلعرنلنارربعلذررراالمررا

ل(22عبللتف ميل:لتدبلتتلمنلمن لالترامل ،لص:ل

معنرررةل نليررررلنلد مرررالمتلاررريلتفرررذرااللفررريسلمت ليرررالعيليررراللقرررلليررررلنلمتيلقرررال للتررررللل

لفرنلهرذتلفريسلمرمرالترنراكلر يرالمرنلتفمبرلعينليبرلعلنل عمرااللمتيلقرعللفررنرملمر لذفركلل(981)

ل متلايلتلتفذراا

قررلل  ررراتلبعررولتفلاتارراتلتف لي ررعللجررلللع قررعلبررينلتفررذرااللتفيررلاتتلتدبلتعيررعللفرنرررال

فياررتلع قررعلربيرراتللابمررالتعررر لتفماررؤلفيعلعررنلذفررك،لرمررال دررااتلبعررولتفلاتارراتلافررةل نل  ررلل
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تفندررايلتدبررلتع للهررللتفجانرربلتأليمررنلعلررةل ررينليت مررصلتفجانرربلجررانب لتفمرر لماررؤلةلعررنل

)ل نرررلاتلممرررا لعبرررلللمل امرررعلتفيرررلاتتلتفلغليرررعللتف ارررابيعللتفمنيييرررعاتفعرررتأليارررالتررر لقرررلاتتلتفرررذراال

ل(22تف ميل:لتدبلتتلمنلمن لالترامل ،لص:ل

 نلتفررذراالفرريسلدررايال ااارريالترر لعمليررعلتفتيريررالتدبررلتع للهررذتلتف رررملليتنررملممررالارربل

مبرلعلنللجاالبعللتفلاتااتلتفعليلتللتفمتعللتل لةلهذتلتفملنلتلتفت ل  بترتل نرقليلجرلل در اص

لفرنرملفيالتلبأم ابلذراالماتي ،لرماليلجلل د اصلآ النليتميلنلبافذرااللغيرالمبرلعين،ل

 نلتفذراالت لعمليعلتدبلتتلمنعلملتماما،لبةلهللمتلتاللملجرللللفررنلبناربعللفرنلهذتلالليعن ل

مرا،ل ير لترررلنلهرذملتفناربعلمتلارريع،لاذتلتفدر صلتفعررال ليملركلذرراالمتلارريليمرنرقل نليبررلت،ل

تفرذ لينيارملافرةلنمريينللابماليعلللاببلنعللتفع قعلبينلتفذرااللتدبلتتلافرةلعيرةلتدنارانل

تفنمللتألياا،للهرللتفنمرللتفرذ ليتنرمنلقرلاتتلتفرذراا،للتفنمرللتأليمرنلتفرذ لي ترل لعلرةل

تفيررلاتتلتدبلتعيررع،لفررذفكلفرريسلمررنلتفنررالا ل نليرررلنلتفدرر صلتفررذر لمبررلعال للتفعرررس،ل مررال

لعلبينلتف ياةللتدبلتتلنيلة:تيمالي صلتفع ق

تدبرلتع للتعتمللبلاجعلربياتلجلتلعلةلتات لتملتفت يةلفلتيليا،لتاف يراةل نلعمليعلتدبلتت

هررللنمررريل للتالاررةلجليرررللمرررنلتفمررلالتف يافيرررعللتألتررراالتفتررر لت رررلملترر ل رررةلمدرررلعلمرررا،للهرررلل

لفررذفكلتررررللهرراملترر لجميررر للارريلعللت ليررعلجيررلتلفتم رررةلتفمدرررلعللم الفررعلتفب رر لعرررنل ررةلفرررا،ل

تفينلن،للتفينانلذللتفيلاتلتف يافيعلتفعافيعلهللمنلي لللتفملتقللفت لفرملييررالتيررال  رللمرنلقبلرق،ل
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بةلقللتلجللبعللذفك،لليمرنللمللتف يراةلعلرةل نرقلايجرالل درراةلجليرلت،ل للملتقرللتررلنلفررال

ل(222جيعلتفييةلتفمبلت،لص:ل)لممللحلعبللتفمنعملتفرنان :لايرلفللقيمترالتفتيايايعلتألمليع ل

"للييراةللانلتفممرلاينليجربل نليمتلررلتلتف يراةللتفعاييرعل(لمؤررلتل"للراهن  او قلل داال)ل

(،لبأنل"لتفميعلتألااايعلتفت ليتمللبرالتفمملالتفينرانللبودلير نلتفداعالتفيانا لتفدريال)ل

لفياتله لتفمداهلتلبةلتف ياةل" 

لفتيريالتدبلتع لت لبعلين:ت لعمليعلتلللالتفت يةلهريتيي للل

تأللة:ل نلتفت يرررةلي ررراالتفمي رررلصلمرررنلميابيرررعلتفلتقررر ،للمرررنل رررمليتررريملفرررقلتفيامرررعل نليبررررررلت،ل

 نلللتف رران :ل نلتفت يررةليارراعللتفمي ررلصلعلررةلت ليررللتفميرراهيم،للمررنل ررمليترريملتفيامررعلفرررةلتررال

تاراعلملعلرةلتنللعلرةلانتراجلتفت ري تل نلقلاتلتفياللهريتيلينيلليعبالعنلنياقلتعبياتلجيلت،ل

يعررلةللي ررلالترر لملاراتررق،لرمررالتارراعلملترر لتفت رراالمررنلتفدرررلياتلتفميابيررعلفللتقرر ،للهرر لبرررذتل

لصتفماجر لنيارق،ل)ل لدي الجليلت،للهذتلهللماليم رةل  رللعنامرالتدبلتعيرعلمتتيملتفيامعلفقل نلييل

ل(226ل-222ص:ل

لعررنلياييررقليتجرالرلتفمبررلتللتقعررقللي لررللبعيررلتلفت ييرللتدبررلتت،للفرذتلرررانلتفت يررةلنررالا 

،للياتيي لبناالتملاتتلجليلتللي لرللع قراتلجليرلتللن امرالعنقلت لعافملمنلتأل  مللتفاؤ 

(ل"لفرللت لفرتل يراالت لافرةلروساو جليلت،لل نليعيللتاتيبللتاريبلملاراتقللتنيباعاتق لييلةل)ل

ا للفمالترتييتلبررا،لبرةلف للرتل ت يرةللاللتيرللاغبتر لعنرلل رل،لألنر لالل رتةل جرللتر لنيار ل ي

تفتررر لتؤهلرررقللافرررةل نلتفدررر صلتفمبرررلتليمتلررركلتفمالنرررعلديوماااهنتاتغرررالالليملرررؤملدررر ال"،للتلمرررةل
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فتم يررةلتفلتقرر لبلاجررعل علررةلمررنلتفدرر صلتألقررةلابررلتعا لليمرررنل نلياررت لملتف يرراةلرررألتتلفتندررييل

)لممررللحلعبررللتفمررنعملتفرنرران :لارريرلفلجيعلتفييررةلل ليعتررللتدبررلتتلعلررةلقررلاتلتفيرراللعلررةلتفتم يررة تدبررلتتل يرر

ل(222تفمبلت،لص:ل

 يررلتلهامررعلفإلبررلتت،لتررافياللتفمبررلتليت يررةلتفترلينرراتلتفجليررلتلقبررةللتف يرراةللتفت يررةلاذتلهررل

نينلتفمبررلعينلاررلتال،لتمرر  لتفينرراتنييررذهالترر لتف يييررع،للهررذتليعنرر ل نلتفت يررةلهررلللارريلعلتدبررلتت

يعتمرللنلبدررةلربيرالعلرةلتفت يرةلتررلليررللهملبرافيراتلتألاااريعلفلمرلاتلرانلتلااامينل للرتابل

يتم رةلتر لاارمل للقمريلتلدرعايعل للقمرعل لبيرع،للهرذتل للتفيميلتلتفت لتت لةلافةلد المرال ل

للارريلعلليررلةلعلررةل نلمع ررملتدبررلتعاتلتبررل لبت رري ت،للمررنلهنررالرررانلتف يرراةلعامررةلنررالا ،

لفري لعلرةلقرلاتلابلتعيرعلهامعلمنللاا ةلاعماةلتفيررالتدبرلتع ،للرلمرالررانللتارعاللعمييرالررانل

لتمرلايعلربيررات،للفرررذتلالليمرننررال نلنتمررلالترراللمبرلتلللنل يرراةللتارر ،لألنلتدبررلتتليبررل لعنررلمل

لبتملالد ال ملت يييق 

عيليتررانلتارراعللترر لعمليررعلعلررةلنررلالمررالارربللنيررلة:ل نلررر لمررنلتفررذرااللتف يرراةلقررلاتانل

لفرنلبنابعلمعينعلتافذراالم  لقلاتلعيليعليجبل نلتتلتالت لتفدر صلتفمبرلتللتفتيريالتدبلتع 

لفرنلفيسلبدرةلماتي ،ل ير ليمررنلفدر صلمتلاريلتفرذراال نليبرلتلعلرةلعررسلتف يراةلتفرذ ل

لتع لتارربيقليعتبررالدررايال ااارريا،لللارريلعلهامررعلترر لعمليررعلتفتيريررالتدبررلتع لألنلرررةلعمررةلابرر

لفت ية ابافنالاتلما لعل ااايعلتعاللب
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مات ررةل ملللتررل مررالتيمررالي ررصلتفاررؤتةلعررنلاذتلمررالرررانلرررةلعمررةلابررلتع ليمررالبافنررالاتل

لي ل لبدرةلتليا  لانجيبلعنقلبافتيميةلتيمالايأت  

فيللتناابتلتآلاتاللعمتلتف  تاتل لةللجلللمات ةلت لعمليعلتدبلتت،لترناكلمنليرا ل

ةلفلعمليرررعلتدبلتعيرررع،للهنررراكلمرررنلياجررر ل رررلترالتررر لما لرررعللت رررلت،للهنررراكلمرررنلينيررر للجرررلللمات ررر

نمرال لجللهال م ،للفرنلتفعليللمنلتفعلمااللتفبا  ينليارررلنلعلرةل نلتدبرلتتلاللي ررالتجرأتللت 

لللفقلمات ةلمتعللت،لتماله لهذملتفمات ةو 

 . مراحل التفكير اإلبداعي:4

ل:ذفكمات ةلتفعمليعلتدبلتعيعلافةل اب لمات ة،للتفدرةلتفملتف ليبينللواالسلفيللقام

لللل

لللل

ل

ل

 للللل  ل

لمات ةلتفتيريالتدبلتع  ل(:11الشكل )                للللللللل

ل(96)لم ملل نالعبللتفم تاا،لانج لم حلتايللعلل :لتفتيريالتفنمي للتدبلتع ،لص:لللمصدر:ا

 

 

 التحقي لللللللللللللللللللللللللللللللللاإلعداد  للللللللللللل

لللللللللللل

 اإلشرا                             االختمهر                              

ل

ل

ل

ل

مراحل التفكير  
 اإلبداعي
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 . مرحما اإلعداد ) التح ير(:1. 4 

تت ررلللتفمدرررلع،للتي ررصلمررنلجميرر لجلتنبرررا،للتجمرر لتفمعللمرراتل لفررراللترر لهررذملتفما لررع

لتدريالبعرولتفب رل لافرةل نلتفير بلتفرذينللللتفمدررلع،ل ليابيلبينرمالبملاتلم تليعلبياللت

ي مملنلجراتل ربرالمرنلتفلقرتلفت ليرةلتفمدررلعللتررملعنامراهالقبرةلتفبرلالتر ل لررالهرمل ر رال

م ملل مللتفييي :لتنميعلقلاتتلتفتيريالتدبلتع ،لص:ل)لل ةلتفمدرلع ابلتعالمنل لف كلتفذينليتااعلنلت ل

ل(68

 ررملجمرر لرررةلتفبيانرراتلل نررقلترر لهررذملتفما لررعلييررلملتفيرراللبت ليررللتفمدرررلع،لناررتيي ل نلنيررلة

 لفرررا،للييرررالترر لتف لررلةلتفممرنررعلليييمرررا،للفرررنليمررعبلعليررقللتف يررا لللتفمعللمرراتلتفمتا ررعل

لفررذتلالليمرررنلأل رللمررال نليتلمرةلافررةلدر ال لل ررةلابررلتع لللنلل لرراللتبيررةلتفمدررلعلقا مررع 

 نلررررةلدررر الي تررراجلافرررةلتررراالتررر لما لرررعلتدعرررلتلل للتفت نررريا،للمرررنلتفبرررلير لج نليررررلنلقرررللت

ت نيال للاعلتللتمر  :لتفيافربلتفجرامع لتر لررةلما لرعلنرا يرعلفارانسل ملماارتالييرلملمدرالتل

للت نررريايع،لألنرررقليتنرررمنلمدررررلعلم رررللتلمبرررل يالب  رررق،لهرررذتلتفمدرررالتليعتبرررالما لرررعلاعلتليرررعل 

)تددرافيع(للجمر لتفمعللمراتل لفررال)لمرنلممرالاللماتجر للعنامرا(للفررنلتبيرةلهرذملتفمدررلعل

لقا مع 

ل

ل
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 . مرحما االختمهر ) االحت هن / الكمون (:2. 4

ب يررر لتمررربمللتنررر علتررر لذهرررنلليرررتملتررر لهرررذملتفما لرررعلتفتاريررررلعلرررةلتفيرررراتل للتفمدررررلع

تفمبترالله لما لعلتاتيبلتألترااللتن يمررا،للتيرراليت راالتفعيرةلمرنلتألترراالتفتر لاللمرلعلفررال

ل(68)لنيسلتفماج ،لص:لبافمدرلع 

ترررر لهررررذملتفما لررررعليررررتملتفتاريرررررلعلررررةلتفيررررراتلبعررررلل نلبانررررتلمعافمرررررالليررررتملتاتيرررربلتألتررررراال

للتن يمرالماتعينينلباف باتتلتفاابيع 

 . مرحما اإلشرا  ) اإلل هم (:3 .4

تتنرررمنلهرررذملتفما لرررعلالاتكلتفيررراللتفع قرررعلبرررينلتألجررررتالتفم تليرررعلفلمدررررلع،للتنب ررراللدررراتاتل

)لم مرلل مرلللتدبلتتل  لتفل  علتفت لتلفللتيرالتفيراتلتفجليلتلتفت لتؤل لبللاهالافرةل رةلتفمدررلع 

لل(68تفييي :لتنميعلقلاتتلتفتيريالتدبلتع ،لص:ل

تفلقيللتف اارملفلعيرةلتر لعمليرعلتف لرل،لألنلتفيرالليررلنلهذتلنيلةلبأنرالما لعلتفعمةلعلةل

لللقلل لاكلتفع قعلبينل جرتالتفمدرلعلتيعلنلعنل رلالتراتلجليلتلتعمةلعلةل ةلتفمدرلع 

 . مرحما التحق  )  عهدة الدظر(:4. 4

علليعيررللتفن ررالتيرررالترر لهررذملتفما لررعليتعررينلعلررةلتفمررتعلملتفمبررلتل نلي تبررالتفيررراتلتفمبلعرر

)لارررناالنمرررال جرررار :للمييرررلتل للتتيلررربلدررري المرررنلتفتررررذيبللتفمرررية للفيرررا لهرررةلهررر لترررراتلمرتملرررع

ل(922ايرلفلجيعلتدبلتت،لص:ل
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لت لهذملتفما لعليتملت تباالتفيراتلتفنرا يعللتجايبرالفللملةلافةلتفنات لتدبلتع  

فيررلل ررالةلتفعليررللمررنلتفبررا  ينلت ليررللجملررعلمررنلتفمات ررةلفعمليررعلتدبررلتتللفرررنل ر ررالهررذمل

تفت لذراناهرا،ل مرالتيمرالي رصلتتراب لهرذملتفمات رةلعلرةلهرذتللواالستفم الالتلدراتله لم الفعل

مؤرلتلل ابتعللبافتاف لت نلمات ةلعمليرعلتدبرلتتلفيارتل يرلتتلجامرلتلينبغر للتفن للترانتلغيا

بافتالاررةلتفررذ لذرررا،لتعلررةلتدناررانلتفمبررلتل نلياررياللتررللتف يررلتتلتفترر لياتهررالمناارربعلاتباعررال

لفق 

نجرللمرنلالليعتراللميليرالبلجرللل  ل يرلتتلفعمليرعلتدبرلتتللي ترفررالتر للجررعلت را ت ل

له لما لعلتفت يل،لليا ل نلتلكلتف يلتتلفياتلااللتعبيراتلعمرالي رل لقبرةللبعرلل يلتللت لتل

 واالس ت ذتل  رذنالمر  لتياريم،ل(922للحلعبللتفمنعملتفرنان :لايرلفلجيعلتفييةلتفمبرلت،لص:ل)لممف  علتف للل

تعتبراتنل يرلتينلمبرل يتينلاللترل  نللاإلعاداد واالختماهرانجلل نلتفما لتينلتأللفةللتف انيرعل  ل

،لتتجميرر لتف يررا لللتفبيانرراتللتفمعللمرراتلأل لنررلتلمررنلتفمدرررلعل مرر لترر لعمليررعل للتعررةلتدبررلتت

ي ل ليلميالت لتفعمةلتفعال لتفالتين لفل لتألتاتللللنل نليؤل لافةلانتراجل يرعل ترراالابلتعيرع ل

لتر لتأت لبافنالاتلبعلل نليتملتدبلتت لالتحقي  مالتف يلتلتأل ياتل  ل

هرررذتلنجررلل نلتفجلتنرربلتألابعررعلفعمليررعلتدبررلتتلتتررلت ةللتمترررج،للقررلليترررتمنللجللهررالفررل ل

تفمبلتلت لملقللابلتع لمعينل ي ليجرللنيارقليمرااسلتدعرلتلللتددراتلللتال تنرانللتفت ييرلل

ل(928)لتفماج لنياق،لص:لرةلذفكلي ل لفقلت لنيسلتفلقت ل
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لاللي رل لبدررةلتليرا  ،للاتلعبرالمات رة،علةلهذتلنيلةل نلرةلعمةلابرلتع ليمرالبافنرالل

داتلللت تنانل لت ييرل،للفرنلقلليمالهذتلتفعمةلبعلتلمات ةلله لتفمات ةلتألابععلمنلاعلتلللت 

ذتلمرالعبرالتفمات رةلتألابعرعل لقللي رالمباداتلتر لتف يرلتلتأل يراتللتفتر لهر لما لرعلتفت ييرل،للت 

دناانلتفمبلتل نليارياللترللتف يرلتتلبافتالاةلتفذ لذرا،لتعلةلتتليسلمنلتفنالا لاتباعرال

للبرذتلنرلنلقلل جبنالعنلتفاؤتةلتفميالحلاابيا تفت لياتهالمناابعلفق ل

فيلل رلتلتفتملاتتلتف لي علفتيريرالتدبرلتع ل نلجمير لتفنراسلفرليرملتفيرلاتتللتف مرا صل

لتفارررماتلتفمرلنرررعلفإلبرررلتت،للفررررنلبرررلاجاتلمتيالترررعللمرررنلهنرررالفرررمليعرررللمارررت ي للاتارررعلتفيرررلاتتل

يرالنلنرالاتلتدبلتعيعللماتلياتلتفتيريالتدبلتع ،ل ي لنجلل نلتفعليللمرنلتفعلمرااللتفبرا  ينل

لتلياتلتفتيريالتدبلتع  ت ليللما

 . مستويهت التفكير اإلبداعي:5

ف ررلتف لما رررعللفيررلل ررلللتررايللال مررسلماررتلياتلفلتيريررالتدبرررلتع للمررةلافيرررالبعررللت ليلررق

)ل ارنل  مرللعيارة:لتدبرلتتلتر للتعايللمنلتعايياتلتفتيريالتدبلتع ،للهذملتفمارتلياتلتف مرسلهر :

لل(92تفينللتفعلم،لص:ل

ل

ل

ل
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 الت بيري:. اإلبداع 1. 5

فرةلتيرليال ترراالتايرلتلبغرولتفن رالعرنلنلعيتررا للتفتعبيرالتف رالتفمارتيةافرةليديالهذتل لت 

) بللجالللمرافم:لل ف يياةلالليرلنلفلمرااتللتألمافعلتيقل هميع،لرمالهللتف اةلت لتفاالملتفعيليعل

لل(28فلمدر ت،لص:لتيبيياتلعمليعلت لتنميعلتفتيريالتدبلتع لباات لتملن ايعلتف ةلتدبتراا ل

ترر لهررذتلتفماررتل ليرررلنلتفتعبيررالعررنلتألتررراالبعيليررعللتليا يررع،لللنلتفن ررالترر لنلعيررعلتلرركل

للتألتراالتفناتجع،للهذتلتفماتل ليعللنالايالف رلالتفماتلياتلتأل ا  ل

 . اإلبداع اإلدته ي:2. 5

افررةلنررلتت لمررنلهررللنررات لفنمررللتفماررتل لتفتعبيررا للتفمرررااتت،لليدرريالافررةلتفبااعررعللتفتلمررةل

تفياترلتأللةلللنمالدلتهللقليعلعلةلتفعيليعلتفمعباتلعنلهذملتفنرلتت للم راةلذفرك:لتيرليالآفرعل لل

ل(21)لتفاليلتنللتفعلفلن :لمبال لتدبلتت،لص:لماا يع 

ت لهذتلتفنلتلمنلتفماتل لينتيةلتفياللمرنلتفمارتل لتفتعبيرا لافرةلتفمارتل لتدنتراج للذفركل

لتيمةلافةلانتاجلعمةلابلتع  بعلل نلتنمةلمرااتتقل

 . اإلبداع اإلختراعي:3. 5

تررر لالاتكلع قررراتلجليرررلتلبرررينل جررررتاللهرررذتلتفمارررتل لمرررنلتفتيريرررالتدبرررلتع ليتيلررربلمالنرررع

تفباتععلت لتارت لتملتفمرلتللفتيرليالتارت لتماتلجليرلتلبمرلاتلمنيملع،للرذفكليديالافةلا راال
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) برللجرالللمرافم:لتيبييراتلعمليرعلتر لتنميرعللاال اااريع تاليع،لللنللجلللااراماتلجلهايعلت لتيرليمل ترر

ل(ل28تفتيريالتدبلتع لباات لتملن ايعلتف ةلتدبتراا لفلمدر ت،لص:ل

 هرررملمررراليميررررلهرررذتلتفمارررتل لهرررللترتدررراللتفيررراللفع قررراتلجليرررلتلغيرررالمأفلترررعلبرررينل جررررتال

لمنيملعلملجللتلمنلقبة 

 . اإلبداع الت ديدي:4. 5

عافيرررعلعلرررةلتفتمرررلالتفتجايرررل لممررراللتفتيريرررالتدبرررلتع ليتيلررربلقرررلاتانلهرررذتلتفمارررتل لمرررنل

ييارررالفلمبرررلتلت ارررينراللتعرررليلرا،للذفررركلبرررافتيليا،للتفت ارررينلتفرررذ ليتنرررمنلتارررت لتملتفمررررااتتل

)لتفييربلعمرام:ل ارافيبلتفتيريرالن ايراتلللاتاراتللب رل للتفياليعلتفتمليايع،ل  لتفمرتلجعلبينلتفمن لمتين 

ل(921معامات،لص:ل

 رر ل نلهررذتلتفماررتل ليم ررةلقيمررعلتفتمررلالتفتجايررل لليعتمررللترر لتيررليامللت اررينقلعلررةلن 

تفمرررااتتلتفياليررعلراألمررافعللتفمالنررعللتفي قررع،لفررذفكلترررللي رررالعنررللت ررعلقليلررعلمررنلتفنرراسللالل

لي رالعنللتفجمي  

 :االدبثهلي. اإلبداع 5. 5

تفماررتلياتلتفتجايليرررع لتمامرررالترر ل ر ررراللهررلل اقررةلتفمارررتلياتلليتنررمنلتمرررلالمبررل لجليررل

 يرر ليعنرر لمبررل لجليررلت،للماررلمعلجليررلتلت رراجلمنرررالمررلاتل للاؤيررعلجليررلت،ل  ل لررللمن لمررعل

لل(818)للفيللتلتيللتفعيامات:لتفتيريالتفااباللتدبلتع ،لص:لجليلت 
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يم ةلهذتلتأل يالتفماتل لتفذ ليتلمةلبقلتفياللافةلتملالمبرل لجليرللعلرةلمارتل لربيرال

لمنلتفتجايل 

يتنملممالابلل نلرةلتالليمتلكلقلاتتلابلتعيع،للفرنلهرذملتفيرلاتتلت تلرللمرنلتراللافرةل

 ماررعلماررتلياتلفلتيريررالآ ررا،للذفرركل ارربلتفماررتل لتفررذ ليمررةلافيررقلابلتعررق،ل يرر ل نلهنرراكل

لتدبلتع  للبرذتلنرلنل جبنالعنلتفاؤتةلتفميالحلاابيا 



 

 

 

 

 

 الثاني ل ـالفص
 الجوانب االبداعية 
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يعتبر الفن نشاط بشري لو تأثيره الخاص على المخلوقاات البشاري ي يماول علاى مباال  ماال  

ل عاار  ثااالفناا ي ماان ل اام خلاا  منبوماا  متشاابع  ماان  اارو  الفااني  منااا المرا اام المبلاارة ل باااا 

رعااا ماان  اارو  التاا  تعتباار   المختلفاا  لالشااعر والمةاار ي  والرواياا  و يرىاااووصااه ىاااه العمااام 

علااى الخلاا  لو اعباااا ي ومااار علااى مااار قااارة الفنااان الفنااون الابياا ي  يااث تعباار ىاااه الخياارة 

عم  تفليره ولاائوي والك من خالم ال اا  ال ماال  الااي يمللاو ونمااؤ الرليا  ال ماليا  المتميا ة 

لعمام اعباااع  لال وىاو الخياام انصار ميال مان عناصار ععلاى  باالرتلا تى عناهي وىاا للو يتأ

عمام اعنةاان المباا  وتثيار  الاي يمثم لةا  العملي  اعبااعي  والااة الفعال  الت  ت رك وتو و

من التوتر النفة  الاي ي رك ليانو وو اانو وي ولاو للاى  رلاات   ال طاقاتو الفني  وتاخلو    

)  لااا  لباااو  ياااا  البااااىرة اعبااعيااا ي ص    اةااات اب  ليااااه الااارلر والتخااايالت وال اةاااي وعملياااات لبااعيااا

الفنياااا  ماااان شااااعر ومةاااارح ورواياااا  و يرىااااا ماااان الفنااااون  ي وعناااااىا تولااااا العمااااام اعبااعياااا  (969

إذا أمكنناااا أن ن ااامي فاااذا الفناااون األدبياااة مااان  ااا ر الابيااا ي وللااان التةاااالم المطاااروح ىناااا  

وم رح  ورواية فنا إباداعيا  ف مام مااذا ا ااندنا فاي  كمناا فاذار وب باارة أاارتج فيماا ااجمام 

الجوانب الماوفرة في فاذا األعماال  اام إبداعية فذا الفنون األدبيةر وما في أفم األ ياء أو 

وماااذا يجااب أن ياااوفر فيهااا  ااام يمكننااا أن  عميهااا بهنهااا أعمااال إبداعيااةرن اااعيأ أن ن كاام 

   .نعمق عميها صفة األعمال اإلبداعيةر
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 اإلبداع في ال  رج .1

ي وربمااا ير ااا ىاااا الااايو  ماان لشااير الفنااون الابياا  وللثرىااا ايوعااا وانتشااارايعااا  اان الشااعر 

الصاورة الابيا  التعبيريا   ناولللاى لن  ان الشاعر قاا والاب البشاري  مناا طفولتيااي  ياث  واالنتشاار

 وىاااه القامياا  التاا  لشااعر تر ااا للااى لنااو لااان  اا  تلااكالولااى التاا  بياارت  اا   ياااة اعنةاااني 

ابان العصور ضرورة  يوي  بيولو ي ي لانت ليا قيمتيا وملانتيا الخاص ي وبياا الصااا ن اا لن 

ن   اااان الشااااعر  اااا  تعريفاااو للشااااعر يااااالر  ا لعلاااال لن لةااااان العااارب ولالمياااال علااااى  نااااي اماااادون

والمنبااوري وىااو اللااالل المااو ون الممفااىي ومعناااه الاااي تلااون لو انيااا لليااا علااى روي وا ااا وىااو 

)  ير المو ون ولم وا ا من الفناين يشاتمم علاى  ناون وماااىب  الما ي ي و ن النثر وىو اللالل 

   (566 -561ماىر شعبان عبا الباري  اللتاب  الوبيفي  واعبااعي ي ص ص  

الواقااا لن االقتصااار  اا  تعريااه الشااعر علااى لنااو لااالل مااو ون ممفااىي  ياااا المعنااى للشااعر 

 ا را ي وللان ال ي علناا نطلا  علياو اةال  ا راي علنا نطل  عليو ي صره    نطا  ضي  قاصر 

ي والاك لن اقتصااره علاى الاو ن والما يا  يمثام ال اناب الةاط   للشاعر وي اراه مان لىال إبداعيا

وىا  تلاك الخصاائص الفريااة المميا ة للشاعر وقيمتاو  يالجوانب اإلبداعياةييا الت  نةام خصائصو

والت  تتمثم     الموة اعبااعي  التصوري  ) الخيام(ي والماارة علاى المتعا  واعثاارة واللااةي لضاا   

للى  ير الك مان الخصاائص ال وىريا  التا  ت علناا ن لال علاى اللغ  اات النمط الخاصي      

الفناا  بأنااو عماام لبااااع  عباايل ماان صاانا شاااعر مبااا  يشاا  بةااع  خيالااو طريمااا العماام الشااعري 
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 ير الطري  الاي ةار عليو لةال و من الشعراؤ الاين  ضروا  مالي  الشعر    الاو ن والما يا  

 والتلرار الاي ي اث نغل  ميم يملن لن يثير وي رك مشاعر المارئ 

 ال اعر المبدعج 

 ايثنا عن اعباا   ا  الشاعر  تماا يمواناا للاى ال اايث عان الشااعر المباا  لناو ومان  لن

 ينااك شاخص مباا  لنت او البايي  لن لي عمم  ن  شعرا لان لو نثرا يصه بأنو عمم لبااع  

 لو يملن لن نموم ابتلره 

لن لي عمم  ن  لنت و لو ابتلره البشر لال ولان موضاوعو الةاةا  مةاتما مان الطبيعا ي 

عالل الفلاك ال  اب يث تصبح ىاه العمام الفني  ممثل  لو م الي  لما ىو مو وا    الطبيع   مث

ت اه يتأمم الن ولي ثل ية م مال بتو اعتمااا على ما يرري ومن خاالم ىااه المال باات يفيال 

الااااي وضاااعتو الطبيعااا  ىنااااي وىلااااا يعمااام عاااالل البال ااا  والمنطمااا  يتاااأمالن ماااا يضااامن النباااال 

  (99  مناىج النما الاب  بين النبري  والتطبي ي ص  ) ايما ايتش البرىان واعقنا  الةريا    الطبيع 

لان لاام ىاااه العمااام الفنياا  ىاا  لعمااام اةااتما اعنةااان موضااوعيا ماان الطبيعاا ي وللاان  

لن  بال اا رالفنااون الاااي يعتباار  اارن خااارج عاان نطااا  الطبيعاا  وىااو مااا يعااره  ىناااك نااو  ماان

نما يعتما على ما لايو مان قاوة  الشاعر ىو الو يا الاي ال يعتما    وضعو لفنو على الطبيع  وا 

لبااعي ي لنو وبخيالو الواةا يمول بتصوير وت ةيا الشياؤ المو واة    الطبيعا  خيارا لو ل مام 

 ايااة لام ال ااةي    ميمتياا الطبيعيا ي لماا قاا ياأت  بياا لو يصاورىا لناا بصاورة مما ىا  علياو  ا

  لن رةي ولنيااا لاال يةااب  لمثليااا لن و ااات  مااا  اا  الطبيعاا   وعلااى ىاااا نمااومااااولأننااا نرىااا لوم م
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الشاااعر ىااو لنةااان او عبمرياا   اااة وعماام مبااا  و لاار عمياا  والااك لتمياا ه عاان  يااره  اا  لعمالااو 

عنيااا لو  تمااول علااى م الاااة لشااياؤ مو ااواة  عااال  اا  الطبيعاا ي لو يمثليااا لو يعباارالفنياا  التاا  ال 

يعرضااايا بااام ىاااو يب ااار بخيالاااو الواةاااا المااارن للاااى ابتلاااار لشاااياؤ  ايااااةي وليااااا اعبااااا  يعتبااار 

الممي ة للشاعري لنو يبا  لشياؤ  اياة ولأنيا تعر  لوم مرة    عالمنا معتماا  ا   الخاصي 

ماان  طناا  ومرونا  عملياا  وطالقاا  لفبيا  وةااع   اا  الخياام المبتلااري و اا  ىاااا  الاك علااى مااا لاياو

لال يةاب  للطبيعا  لن الااي يماوم  ا   ادنيالصاا ل ا مان يااعل ىااا الارلي وىاو الشااعر والناقاا 

الغنياا  التاا  لةاااىا بيااا مختلااه الشااعراؤ  وال بال ىااار البيي اا   لةاات الر  بمثاام ىاااه ال راباا 

 ىااار العطاارة وال بااأي شاا ؤ ماان الشااياؤ التاا  ت عاام الر  ال ميلاا  للثاار والشاا ار المثماارة وال

ايماااا )   تنااا ي لن عاااالل الطبيعااا  ن اةااا  والشاااعراؤ و ااااىل ىااال المااااارون علاااى خلااا  عاااالل اىباااااا  ا

  (96  مناىج النما الاب  بين النبري  والتطبي ي ص  ايتش 

يماار ويللااا علااى مااا وضاا ناه ةااابما بااأن العااالل الاااي   اادنيماان خااالم ىاااا المااوم نفياال لن 

يبتلاااره لو يباعاااو الشااااعري ىاااو ل ضااام مااان العاااالل ال ميمااا  الااااي نعاااي   ياااو والاااك مااان خاااالم 

الااااي ملناااو مااان خلااا  ىااااا العاااالل ال ضااامي وليااااا  الشااااعر اةاااتعمالو لخيالاااو االةاااتعمام المثااام 

بااعو شيئا يفو مبا  يت لى لبااعو     ما تباعو الطبيع     قوة ابتلاره وا 

يماول وبالار ا  الولاى علاى المثاام لي علاى  على ما ةب   أي عمم  ن  لباااع   ياو بناؤ

نمااا قااا يماار و اا  المرا اام الربعاا  المااالورة  اا   تصااور لو تخياام مةااب ي  يااو ال ينااتج مباشاارة وا 

  الرابعا  الفصم الوم من ) لعاااي ا تضاني لشرا ي ت مي  ( لما قا يبيار مباشارة  ا  المر لا
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والت  تمثم مر ل  الت مي  وىاا طبعا بعا و وا تخيم مةب ي للاون ىااا الخيار الايال علاى قاارة 

 الشاعر    لبرا ه لعملو الفن  بياا الشلم المتمن المبا  

ليااا لااان الشااعر او خاصااي  ممياا ة تمياا ه عاان  ياره ماان الفنااون الابياا  الخاارري  يااث يعااا 

م يبا ي وليااا  ياو عمام لاو قيمتاو وو ناوي والماارئ ىاو الااي يملنناا الفن الو يا الاي ال ي ال  ب

وصاافو بالم ااال  لنااو ي ااال  مااا يباعااو الشاااعر   ياااا الخياار يمتلااك قااارة خيالياا  لبااعياا  تفااو  

العااة تت لى    ممارتو على ت ةيا وتصوير لعالل مثال  يعبر عن الشياؤ لما ي اب لن تلاون 

 لان الشعر لقور ولبا   ال لما ى     ال ميم  ولياا

 . الجوانب االنف اليةج 1  .1

 . الما ة واإلثارة ال  ريةج1. 1 .1

لن الشاعر المبا  ىو الاي ي ما  شاعره نوعاا مان المتعا  واعثاارة لاار الماارئ لو ال مياور 

والااك ماان خااالم تملنااو ماان لباارا  صااورة عاطفياا  ت ماام  اا  نفةاايا تصااوراي ب يااث تةااتطيا لن 

العاطفياا  بااااك التصااور مشاااعر المااارئي  ميماا  ىاااا العماام الفناا  يملاان لن ت اارك ىاااه الصااورة 

نتوصاام للييااا ماان خااالم النبااار  اا   الاا  المااارئ لو ال ميااور  اااراا  اارك لو اىتاا  لو لثياار ىااااا 

  منااىج النماا ايما ايتش ) ا المارئ للى  ا النشوة نتي   ىاا العمم الفن  وما ي تويو من   ل عاطف 

 (591ي  والتطبي ي ص  الاب  بين النبر 

ي لاان ي ا  الماارئ بأنااو ااالقااوي و لاان ىااا العمام  نا  لبااااع  لناو قيماا ماااال اع ةاا  

 انتمم للى ل واؤ عاطفي   اياة 
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متوقااه علااى  لان ال انااب الاااي ي علنااا ن لاال علااى ىاااا العماام الفناا  الشااعري بأنااو لبااااع 

ماارة وا اااة  اا  نفااو  الثاار والمتعاا  التاا  يبعثيااا  اا  المااارئ ب يااث ال ت اااث ىاااه اعثااارة والمتعاا  

ير بعااا قااراؤات متلااررةي  معنااى الااك لن ىاااا العماام يتةاال قرائااو  باام تلااراراي  ااراا تاال مثاام ىاااا التااأث

ت لاى بصافات تلاون   ولل  يبعث الشاعر مثم ىاا التأثير    نفو  قرائو ينبغ  لن يباإلبداعية

 ي ولااو المااارة علااى اااا يااو باعتباااره مباااعاي لي يلااون اا  لاار عمياا  وخااار ي ويملااك عاطفاا   ياش

اةااتعمام الصااور ) البيانياا  والفلرياا  ( والعبااارات النبيلاا ي ولااو الممااارة علااى الماا ج بااين العناصاار 

ري المالثر ىا  لام ماا  ياه الخيرة المتأتيا  مان التعبيار الشاعالمختلف  ب يث يتوصم للى المتع  

   الشعر من قيم  ولياا ىو عمم لبااع  متمي  لالك ن ا  ونةاون بيااا الصااا يماوم  ا لاي  

) ايماا ايتشا   اثم  ما يمنا اللثير من النا ي ولماة طويل   ير التصوير الصاا  للطبيع  العام  

  (531مناىج النما الاب  بين النبري  والتطبي ي ص  

لاا  واضااح يت لااى  اا  لن وا ااب الشااعر لو الشاااعر لن يمتاااي لن خلاا  الممو  مضاامون ىاااه

بااعو   واة المتع     نفو  المراؤ لو ال ميور ىو الاليم على  الشعر وا 

 . المذة والايال في ال مل ال  ريج2. 1 .1

ةااب  وبينااا لن الشااعر عماام  ناا   اار  اا  تعبيااره ولتابتااو خااارج نطااا  الطبيعاا ي وللاان  لمااا

ىناااك قيااا وا ااا وىااو لن يب ااث اللاااة  اا  نفااو  المااراؤي لااون وبيفاا  الشااعر وقيمتااو تلمنااان  اا  

 قارتو على لتا   مثم ىاه اللاة 
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يما  الشاامل  الك النو  الااي ي ما  اللااة و ا  الوقات نفةاو يباين المالشعر اعبااع  لاا ىو 

بي وىاا  الياااي  العاطفاا  واع ةااا  واللاااة  اا  الشااعر عبااارة عاان لشااياؤ تمااوا للااى المعر اا  وال اا

لشااياؤ ن لاال ماان خالليااا علااى الااك العماام الفناا  بأنااو شااعر لبااااع ي لااالك لاناات قيماا  الشااعر لو 

صاارا وال معاااي  ياااا المعنااى قابااال رر المصااياة ال تن صاار  اا  الااو ن لو الما ياا ي لو  اا  االثنااين 

بر ةااا  خاااص ماان خااالم تلاارار لو بم اارا شااعورنا  قصاايدة إبداعيااةي علنااا نطلاا  علييااا اةاال 

ةاط   تتميا  باو  ياا للو يمثم  انب خاار   قصيدة إبداعية  الصوات والمماطا نطل  علييا

 المصياة عن  يرىا من لنوا  التأليه الخرر 

ى  تلك الت  تتمي  بنو  خااص مان لن المصياة الت  يملن لن نصفيا بأنيا نشاط لبااع  

الوصوم للى اللااةي ب ياث نةتشاعر ىااه اللااة  ا  لام ل  اؤىاا و ا   ا المباشرة ى التأليه  ايتي

عمام  نا   بأنياانصافيا  لنيعره المصياة ال م  والت  تةات   وب ااارة  جدكولر ىاا الصاا ن ا 

ي وينةاا ل لاام منيااا ىا ا خاارا ينبغاا  لن تلااون عمااال تتااأ ر ل اا اله ويفةاار ل ااالبااااع  لااا ت   

) ايمااا ايتشاا   ا التنةااي  العروضاا  وهثاااره المعرو اااااا   لىااااهويتةااانا ف  اا  نطااا  التناةاابف مااا 

 (519مناىج النما الاب  بين النبري  والتطبي ي ص  

لاي  لام ماا يتاأله مان ةلةال  مان البياات م لوما  باو ن  من خالم ىاا يملننا الماوم لناو

لي لام  ا ؤ  يياا منةا ما وقا ي  لن نةمييا قصاياةي  المصاياة ال ما  التا  يتاو ر  يياا االنةا ال 

مااا  يااره ومااا ال مياااي لمااا ي ااب لن تلااون ىاااه ال اا اؤ التاا  تتااأله منيااا  اابياا  للمااارئ وتماااه 
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للشاااعري التااا  مااان خاللياااا ن لااال علاااى  اااواة العمااام باللااااة وىااااا ماااا يعاااره بالخصاااائص المميااا ة 

 وقيمتو 

علااى مااا ةااب  ناارر لن المصااياة ال ماا  التاا  تةاات   وصاافيا علااى لنيااا عماام لبااااع  بناااؤ 

الوصااوم للااى   غايتياااىاا  التاا  تتمياا  عاان  يااره ماان المصااائا تمااا  بالغاياا  منيااا وبمضاامونياي 

اللاام لمااا تتااأتى ماان لاام  اا ؤ ماان  ب يااث تلااون ىاااه اللاااة التاا  ن صاام علييااا تتااأتى مااناللاااةي 

ل  ائياي ومن الصفات الت  ت عم المصياة تتصاه باعبااعيا  ىا  التا  تناتج عان الخياام وتباين 

بيااره  ا  ل ةان  االتاو ب ياث ي ماا  نفةاوي الوقتعملو      عمام الخياام ىاو ت ميا  الشاعر وا 

ة عالياا ي وىاااا مااا لي او قيماا  و ااوااللاام  اا  و اااة منةاا م  ينااتج عنيااا شااعرا ماان لعلااى مرتباا  

ي عليا ممي ةي لما ي عليا عمم  ن  لبااع ي  لي  لم عمم شاعري م ةاا  ا  شالم قصاياة لاو 

علاى   نيا يوصاهتلون عمال  ال و ن وقا ي  نةمييا قصياةي ص يح يملن لن تلون لالك وللن

للمصاياةي  يااه ال يملنيماا لن ت ما  اللااة و ينا   ت ليا ىماا م ارا لنو لبااع  لن الما ي  والو ن 

الخياارة لاا تااو رت  ييااا بعاا  الخصااائص لر ااااث اللاااة  اا  نفااو  المااراؤ واةااتخاال لةاالوب لااو 

قااارة لبياارة علااى اعثااارة العملياا  التاا  تمااوا للااى اةااتخاال الخيااام وبالتااال  ينشااأ عماام  ناا  شااعري 

 لبااع  متلامم ي توي على ممي ات وصفات لبااعي  

ويوةااا نطاقااو لا ي علااو قاااارا علااى ميلاا ي لنااو يااوقب العماام لن الخيااام يعماام بطريماا  مرناا   

تلماا  العايااا والعايااا ماان ال لااار  ياار المارلاا ي ثاال يلشااه المنااا  عاان ال مااام الخفاا   اا  الااانيا 

وي عم الشياؤ المألو   تباو ولأنيا  يار مألو ا  لناو يعياا خلا  الشاياؤ التا  يعرضاياي  اراا لراا 



الجوانب اإلبداعية في الفنون األدبية                                          الفصل الثاني  

 

 44 

 اااب علياااو لن يلاااون واةاااا لو عبااايل الخياااامي  اااأعبل وةااايل  اعنةاااان لن يلاااون عملاااو لباااااع  و 

) ايما ايتشا   منااىج النماا الابا  اي واه بأ لار  ير مألو   واات متع  ولت مي  اعباا  ىو الخيام لن

  (511بين النبري  والتطبي ي ص  

 . الجوانب المغويةج2 .1

 . اإلبداع بالمغةج1. 2 .1

لمااا لااان الشااعر  نااا ماان الفنااون الابياا  التاا  تتصااه باعبااعياا  ماان لباااا  اعنةااان الاااي 

يضاايه للااى الطبيعاا  مااا تفتماار لليااوي لمااا لنااو يةااتطيا لن ي عاام ماان الطبيعاا  المبي اا  لو اا   نياا  

والطبيعااا  ىااا  المع ااال رائعااا  تعبااار عااان ال ميمااا  اعنةااااني  التااا  ال نراىاااا لال مااان خاااالم الشاااعري 

م  مااان وملااان منااو يأخااا الشاااعر الللمااات الةاةااي  ليشاالم التعبياار الماانبل واعيمااا  الصااالح للاا

ال ةاني وبالتاال  تبنااى اللغا  الشاعري ي  الشاااعر لاأي لنةاان ي تاااج للاى اللغا  ليعباار عماا ي ااي  

بخاااطره ويوصاام بااالك ت ربتااو الفنياا ي ولياااا لاناات اللغاا  الشااعري  طاقاا  ةاا ري  تتمياا  بمفرااتيااا 

المبا  مخلاو  ال يةاتعمم اللغا  لماا يةاتعمليا ولاا نمطيا الخاصي  الشاعر  االالتياو وللفابيا 

نمااااا يصااااطنا ليااااا اومااااا نمطااااا خاصاااااي ماااان تلاااارار الصااااوات يمتااااا   باالنتبااااال عاماااا  النااااا ي وا 

التااأثير والاانغل  ليصاام والتاأليهي الاااي ال يلاون الشااعر باوناو شااعراي وال يملان االةااتغناؤ عناو  اا 

عث المتع  الفني     نف  الملتمىي لماا لن االنةا ال اللفبا  الااي ياتل باالختباار ال ميم الاي يب

ترابط الصاوت ماا المعناى  ييااي ىاو  ا ؤ مان الطريما  التا  ي ما  بياا الخياام بلأللفابي و المالئل 
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اللغاا  باااالالتيا المختلفاا  التاا   اصااطنا  بلااوا النبااال المثاامي لااالك الشاااعر لاناات لااو المااارة علااى

 على خل  عالل متلامم من المعان  المت ااة ليا لثرىا الخاص تةاعاه 

نأخاا مثاام  اعباا  يلمن    تر م  الت رب  الشعري     نة  لغوي  ميام ولتوضايح الاك 

  يث يموم  أبي فراس ال مدانيمن شعر 

  ؟ اليا  اريا ىم تشعرين ب الوقا نا ت بمرب   مامااا           لقوم 

   ! طارق  النول            وال خطرت منك اليمول ببام ما اقت ! معاا اليور

   ! لت مم مخ ون الفاالاا قااواال           على  صن نائ  المةا   عام

 ! تعال  لقةامك ليمولي تعالا            ليا  ارتا ما لنصه الاىار بينناا 

  ! تراا     ةل ُيعااُب بااام             تعال  ترر رو ا لااي ضعيفا 

   ! ةلُت مخ ون ويناب ةااميوتباك طليماا              و  مأةورليض ك 

)لبااو  ااارا   ! وللاان امعااا   ااا  ال ااوااث  ااااام  لمااا لنااات لولااى مناااك بالاماااا مملاااا           

 ( 932ال ماان    ياتو وشعرهي ص  

ي صااور تااو   لنااا للااى ليااال ال اا ن التاا  الشاااعر صااورة ال ماماا  لنااا  اا  ىاااه البيااات يبااين

والمواةااااة منياااا لنياااا الو يااااة التااا  تشاااارلو المااار واللااال لاااان الشااااعر  ارقاااا يطلاااب االةاااتغاث  

والناايني وىاااا خيااار الياام علاااى مااار لبااااا  الشاااعر لوناااو نةااج ىااااه الصااورة الفنيااا  بلاام براعااا  

والمماااابالت  المتناقضااااتا وباااه يتميااا  بالصاااال  والتفاااراي لياااه ال وقااا أخر ياااا لخرا اااا  ايااااا 
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يةاالت مخاا ون ويناااب(  يااو بياااه  ي تبلاا  طليماا يوالااك مااا نل بااو ه قولااو  ) يضاا ك مأةااور

بط لتمن او االعالقات الفني  الت  ل اثيا ااخم نصو الشعري يخل  توا ا  باين عناصار الانص وتار 

االالت  مالياا  ت يااا ماان متعاا  الاانص الشااعري ولثااره علااى المتلماا ي ناىيااك عاان ال انااب البال اا  

الاااي اعتماااه لاةااتعمالو للم ااا  واعل اااح عليااو لت ةاايل المعنويااات وتألياااىاي   اااؤ تعبيااره عاان 

اه ال لاار  التو النفةي  الت  لاان يشاعر بياا تعبيارا متميا ا لباااعيا والاك نتي ا  لماا ي اثاو  ا  ىا

متاعاوي لاون المتعا   من صيا   خاص ي تت او  مر ل  اع يال للاى مر لا  التاأثير  ا  المتلما  وا 

يعااا عمااال المتأتياا  ماان التعبياار الشااعري الماالثر ىاا  لاام مااا  اا  الشااعر ماان لبياااج وقيماا  ولياااا 

نما لبااعياي  لي  من وا ب الشاعر  ليضاا لن  مان وا باولبرا  صورتو العاطفي  والتعبير عنيا وا 

بااعاااوي   يمتاااا لن خلااا المتعااا   ااا  نفاااو  الماااراؤ لو ال مياااور ىاااو الااااليم علاااى  اااواة الشاااعر وا 

ليخارج مان الصاا   وشاعرنا ىاا ي اوم لن يم ج بين الصايا   والثار النفةا   تت اا االنفعااالت 

ومان بااىرة واليمب  ا وىلاا ينتمم المتلما  مان بااىرة الم اا  للاى  ميمتاو ُاَررا عاة تثير االنتباه 

للااى لصااليا وماان المشاابو بااو للااى المشاابو وماان المضاامون ال ةاا  المباشاار لللناياا  للااى االةااتعارة 

 تااى يصاام للااى المعنااى الصاال  وعلااى قااار قيماا  المعنااى تت اااا معناىااا الصاال  الم را       

صاورة الفنيا   اا  )  اابر ل مااا عصافوري ال  المتعا  الاىنيا ي وبالتاال  تت اااا قيما  الصاورة الفنياا  ولىميتياا ا

 (363التراث النماي البال  ي ص  

للتعبياار واعباااا   ييااا يصااب صااراعو النفةاا  وماان ىنااا اللغاا  عنااا الشاااعر تصاابح وةاايل  

والفلري  يبا     تمايل صورة  ني  تتصاه بال ماليا  والتميا  مان  ياث الةالوب ال ياا والنةايج 

م ىاااا الخياار الاانص ويشااعر ب مالياتاااو الم لاال والاااالالت المختلفاا  يماااميا للمتلماا ي  ياااث يتأماا
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ليصم المتلما  بااوره للاى  يال المعناى   نى والمتع  الفني  معاي وللومار لبااعو    ليصام المع

 ي ااااوم لن يمااارل وتااااو  المتعااا  الفنيااا  ي اااب ىاااو ا خااار لن يرتمااا  للاااى مةاااتور المتلمااا  المباااا  

لماا ي ااوم  يال ماا  ياو مان اةاتعارات النص ويارك الم ا  المو وا  يو وينتمم بو للاى ال ميما ي 

ر اعياااا للاااى لصااالياي  تاااى يصااام المعناااى الصااال  لي اي وبوصاااولو للاااى ااااااااوتشااابييات ولناياااات وا 

المعنى ت اث    نفةو متع  اىني  وبالتال  يصام للاى قيما  الصاورة الفنيا  ولىميتياا وطبعاا ىااا 

ة لغويا   تاى ياتملن مان  يال لغا  للو يةتو ب لن يلون ىناك تفليرا لباااعيا ومرونا  عمليا  وثارو 

بااعو  يما ص ي اي وبالتال  يفيل ما يتضمنو لالل الشاعر من  وانب لبااعي  الشاعر   وا 

ت ربتااو الشااعري  للااى  ملاام مبااا  يريااا ليصااانخلااص للااى لن اللغاا  ىاا  وةاايل   اوعلااى ىااا

عمااا  ولتالعاااب ا خاااريني لن اماااتالك الشااااعر لتلاااك الماااارة اللغويااا  والماااوة الفنيااا  ت مااا  ىااام الت

باللفاب والمفراات وتشليليا    نة   ميم م لل ومتلاممي وبالتاال  ت ما  لغا  لبااعيا  تختار  

رهي  اللغا  ىا  ااالم  وا   اللغ  العااي  المألو   وت عم من صا بيا لنةانا مباعا يتمي  عان  ي

ثااراؤ لةااا  لاام عماام  اان وىاا  التاا  تمياا  شاااعرا عاان شاااعر هخاار وىاا  مااا تلةااب شااعره قيماا  و 

وت علااو ي تاام المراتااب الولااى بااين الشااعراؤ لنااو اةااتطا  لن يلااون لااو عالمااا منفااراا ماان خااالم 

 اةتخاامو اللغوي المتمي  

ويخلا  منياا عالماا  ايااا الشعر لغ  خاص  يمتللياا الشااعر ويات لل  ا  لاواتياا ويطوعياا 

 ولتوضيح للثر نأخا المثام التال  لو عالقات منفراة 

   قام لبو تمال 
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 انِ االو لان اا روح واا ل تم        ر ال مااان          ااا لثالن الربي

 ن الفتياااانِ ااما ماللان بة         ان          اورة لنةامصورا    ص

  الر  نشور من ثرر َنشوانِ                    بورلت من وقات ومن لوان

     ىر لال ااا  الرواناا               وان     اي تام    مفاوه اللا

 انِ امن  اقاا وناصاا وقاااٍن                   ع بت من اي  لارة يمبا

) التبرياا ي  ايااوان لبااو تمااال رلر  فاااون  ىاااِر اللاااواِن                    شاااك لن لااام شااا ٍؤ  ااااان

 (11ي ص  بشرح الخطيب التبري ي

ي  يااث ت لااى لبااعااو  اا  مااار قارتااو اللغوياا   اا  ىاااه البياااتلمااا لبااا  الشاااعر لبااو تمااال 

ومراعاتاااو ليضااااح اللفااااب ومالئمتياااا للمعناااى والماااارة علاااى الترلياااب اللغاااويي والتعبيريااا   انتمااااؤه 

لمتلماا  و اا  لةاالوب  يااا ونةاايج م لاالي وقارتااو التصااويري ي لنااو الااللاا  لمااا يريااا ليصااالو للااى ا

قيمتااوي  ليااه ال وىااو يصااه لنااا الربيااا  اةااتطا  لن يصااور لنااا مشااياا  ماايال ومت اارك  اا  لوج

اايي اااااااويشخصاااو لمامنااااي  ينملناااا مااان الواقاااا ال ةااا ي وي اااوم لناااا الشااا ؤ المعناااوي للاااى شااا ؤ م

بيارىااااا  اااا  ثااااوب   الصااااورة الفنياااا  الرائعاااا  ىاااا  التاااا  يةااااتطيا صااااا بيا ت ةاااايا المعنويااااات وا 

وان الطيااهي وىااو يختااام بااألولااأن ىاااا الربيااا ىاو لنةااان بلاام  مالااو وثوبااو الملاون الم ةوةااتي 

بيااااي  تاااى لن الر  ةااالرر باااو   ااااؤ بوصاااه  اياااا ول ام الوصاااه التمليااااي الماااتالم  مااااا 

لناو لباا   ا  خلا  صاورة  نيا   ماليا  تاو   ب ماام اللفااب  الشااعر عانومان ىناا نماوم الواقاي 
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يو ولام النف ي وبراع     النةيج وروع   ا  التشاب بر وتط العمم ورصانتيا وموةيميا الت  تمتا

الااك لااان عباار لةاالوب م لاال نشااأ عاان الاقاا   اا  اختيااار الللمااات والتشاابييات والم ااا اتي لااون 

الةلوب ىو اللاشه عان صاا بو لا يعبار تعبيارا لاامال عان شخصايتو ويعلا  ل لااره وصافاتوي 

وي ويملاان اختصااار ىاااا للااو  اا  قولنااا اوطبيعاا  انفعاالتاا ويبااين ليفياا  نبرتااو لألشااياؤ وتفةاايره لياااي

 الشاعر قا لبا     تمايل صورتو الفني  بلغ  رائع  يملن وصفيا باللغ  اعبااعي   لن

الشاااعر علااى الخلاا  وعلااى ت اااو ه عنتاااج لخياارا نمااوم لن اعباااا  باللغاا  يت ةااا  اا  ممااارة 

الةااياقات والصاااالت الشاابيو والت اارر ماان الميااوا التاا  تفرضاايا الاااىنيات اال تماعياا   اا  لنشاااؤ 

لااى لنشاااؤ فاارااتي اللغوياا  بااين الم وارتباطااات  عالئاا  متمياا ةويعمااا للااى ابتلااار ةااياقات  اياااة وا 

 ي(31ويي ص  ا) ما ااة  مااوا  عالقا  النمااا باعبااا  اللغاا   ياار مةاتيلل  بااين عناصاار اللغا  المختلفاا  يا ميم

اةي طريماا   نياا  رائعااا  اااالااأااة عباااا  لشاايائو بطريماا   اي بااالك يلااون الشااخص الاااي يأخااا اللغاا 

يماوم  ا لن ماا يعنياو الشاعراؤ مان خلا  لغا  ىاو تملانيل  د اكري عيااتت او  المألوه ولياا ن ا 

ال من لن يمولوا بطريم  مختلف  لشياؤ يملن قوليا باللغا  المتعار ا ي بام لن يمولاوا ليضاا لشاياؤ ال 

  (16) المصار نفةوي ص    اايملن قوليا باللغ  المتعار 

ىاااا لن ام علااى شاا ؤ  رنمااا يااام علااى لن مااا يمياا  الشااعراؤ ىااو اةااتخااميل للغاا  بطريماا   

مختلف   ير مألو  ي ب يث يصبح لم شاعر يضا ت ات م ياره الااقي  لام ماا  ا  مخ وناو مان 

للفاااب اللغاا  وصاايغيا وعناصاارىا الخاارر لينتماا  منيااا وب ااا  وميااارة  اا  هن وا ااا مااا يااتالئل مااا 

 ل مااا معانيااو وصااورهي وىلاااا تتف اار طاقااات اللغاا  اللامناا  بااين يايااو وتتبلااور رلاه ولخيلتااوي وينةاا
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وتصبح لغا  طاقا  ةا ري  تتميا  بمفرااتياا وللفابياا واالالتياا ولةالوبيا وتتوالا وتتلاثر عناصرىا 

خيلاا  والصااور والمعااان  واللفاااب اعبااعياا   ياار تت اااو  الةااط ي  لتمااال للمتلماا   ضاااؤ ماان ال

ه الليفي  ما التعامم ما اللغ  تلون المعاال  الشاعري  اةتلشاا ا اائماا لعاالل الللما  المألو  ي وبيا

قام عبااا  لغاوي يختار  لام اوالتشا ا اائما للو وا عن طري  اللغ ي وبياا يلون الشاعر مباا  ن

  وا   المألوه والتملياي للى ال ايا  ير المألوه 

ال يةاتما عبمتاو مان ال لاار و ااىا لو مان من خالم ما ةب  نةتنتج لن اعبااا  العبايل 

العاطف  و اىا وللن عبمتو تتمثم    تبلور لم الك    صيا   لغوي   ياةي لون اللغا  تلعاب 

اورا لةاةاايا  اا   عاام الاانص علااى قااار لبياار ماان ال مااامي لمااا لن المبااا  ينطلاا  لصااال لثناااؤ 

لغا   ايااة لمع ما   يصانا منياا لبااعو لي  ن من الفنون من ثروة لغوي  يخت نيا    رصاياه ا

 ياار مألو اا  لو يملاان لن نصاافيا بلغاا  لبااعياا ي  يااث يت لااى اعباااا  اللغااوي  اا  عملياا  تخلاايص 

اليومياا  التاا  تصاايبيا باالبتاااام وتطييرىااا ماان الممارةاا  الللمااات ماان قيااوا االةااتعمام المااألوه 

خاال اللغا  تبعاا لممي اتياا وبعث ال ياة  ييا من  ايا  ويت لى ليضا  ا  مماارة الشااعر علاى اةات

الصوتي  واةتخااميا تبعا لممي اتيا الفلري ي لما يت لى ليضا  ا  ممارتاو علاى لطاال  تعبياره  ا  

شراقات ماىش ي  عبمري  الشاعر تةاوي م موع  ىاه المارات   صورة قارة اىني  ىائل ي وا 
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 اإلبداع في النثرج  .2

 . اإلبداع في الم ر يةج1 .2

ا ماان  نااون النثاار شاابيي  بالمصاا  تمااول بمعال اا   لاارة معيناا  يعباار عنيااا تعتباار المةاار ي   ناا

الممثلاااون ب اااوارىل وتصااار اتيل و رلااااتيل وصاااالتيل بااابع  علاااى خشاااب  المةااارح لتااالاي  رضاااا 

بااام ىااا  لااؤ  م اااااا ييااااه للياااو اللاتااابي لبعاااث رةاااال  لو معال ااا  قضاااي  ا تماعيااا       ال ي

مان مخطاوط ال  يااة تخل  عمم  و  خشب  المةارحي  لبااع  يت لى لبااعيا    قارتيا على لن

وماان  نياين وهليااين  ياوي ومان ممثلااين متشابعين بال ةاا و ااب الاااتي ومان منااابر  خما  لو رثا ي 

ويلةاون  ةايلولو ي   ناون الااؤي ص   يلاين )  ااي الم اجي بضا ةاعات من ال ياة للثار بي ا  وةا را 

91)  

لعماا  لثاارا ومعنااى ماان لثياار ماان الةاااعات التاا  يمضااييا معباال البشاار  اا   ياااتيلي ولياااا  

لبااع  يلاا يمترب لثيرا مان ال يااة لنياا ال تمثام م ارا ل با  ةاامي   تمي ت بصفتيا عمم  ن 

نماااا تمثااام ةلةااال  مااان ال اااوااث والعواطاااه الماىشااا  والمتتاليااا ي وللااان   ااا  الت ربااا  والخياااامي وا 

ن لانت تمترب من واقا ال يالمةر ي  ى    اةي ولثرىا المباشار للثار مان ااان ليةت ى  ال ياةي وا 

ثااارة  لي لاون مان للااوان الفان الخاارري والاك لمااا تمللاو ماان قاارة علااى ا تاااب  ااوا  ال مياور وا 

وخيالوي و علو يتاو  ويةتمتا بمواقه ىاه المةار ي  والاك بفضام ماا  يياا مان صانع  انفعاالتو 

بااعياا  وتعبياار  ناا  قااائل علااى صااور ولخيلاا  تنماام المتلماا  للااى ل ااواؤ يةاارح  ييااا  مالياا  وقيماا  ل

والتشابييات والم اا اتي والعنايا  التاما   بخيالوي وعلى لةلوب  يو ما  يو من اق  اختيار الللمات
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ثارتااو  بصاايا   اللفاااب والعبااارات وتنةاايميا  ليةاات مةااأل  اعثااارة لو التشااوي  الاااي يملاان بعثااو وا 

  الت  ت علناا ىيور بمةأل  ةيل  وليةت لي مةر ي  قاارة على  عم ىااي  ياه الميم     ال م

تتغاااار  المتلاملااا ي ن لااال علاااى المةااار ي  بأنياااا  يااااة و يياااا  اناااب لباااااع  ي علياااا  ااان الفر ااا 

بالابي تتخا اللغ  للتعبير وال رل  للرقص والموةيمى نغماي والرةول ايلاوراي  يا  اللاائن ال ا  

الممثم  و  مةرح ال ياة تمار  الفني ال ياة مباشرة  يلون تأثيرىا مباشرة على العاطف  والفلاري 

ا مان و يا  ومان  المةر ي  تشبا ر بات ال ميور الو ااني  الفلري ي ولياا ى  عمم لبااع  ىا

و ياا  لخاارر  ياا  تملااك المااارة علااى تمثياام الاوار واةااتخاال الشخصاايات ولاام عناصاارىا بشاالم 

لبااع  بياه الب ث عن  لوم للمشلالت الخاص  بالعالقات اعنةاني ي  ي  بياا العمام الفنا  

  (31ويلةون  ةيلولو ي   نون الااؤي ص   يلين )  تمول بعالج وتطيير نف  المتلم  

وري ااااااا اال ىااااا العمااام الفنااا  يتةااال بيااااه الماااوة علاااى لثاااارة خياااام ومشااااعر ول لاااار ال ميمااا

والصااامات النفةااي  التاا  لصااابتو  اا  وقارتااو علااى  عاام ال ميااور يتفاارا ماان شاا ناتو االنفعالياا  

الماض ي  يو بالضرورة يعا  نا لبااعيا لو قارة لبيرة    معال   نفةي  ال ميوري لنو لاي  مان 

لى لي عمم لو  را لن ي م  مثام ىااه اعثاارة اعي ابيا   ا  نفا  ال مياور لال لاا لاان الةيم ع

 لبااعيا 

 آليات اإلبداع الم ر يج.  1.1 .2

  الاقنيةج 
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ي تااوي لاام عماام  ناا   يااا لو يملاان وصاافو بربااااع  علااى تمنياا ي  يااث تعتباار ىاااه الخياارة 

تتمثاام  اا  م مااو  الوةااائم وال ياام اعبااعياا  التاا  يل ااأ للييااا اللاتااب للاا  ي ةااا  صاانع  اان لو 

  (91ويلةون  ةيلولو ي   نون الااؤي ص   يلين ) موضوعو على صورة عمم  ن 

يبياار  اا  شاالم  يااا ومضاامون واضااح وىااااهي يماا  مختلااه ال وانااب الفنياا  اعبااعياا   

تمثام  اوىر لمةار ي   لماا يملان والتا   ي  وارو ا ايصو  بكةو موضوع   المةر ي  من  

المااوم بااأن ىاااه التمنياا  لو ال ياام الفنياا  الةاةااي  التاا  يةااتخاميا اللاتااب المةاار   تعباار علااى 

مااار قااارة اللاتااب اعبااعياا  وابتلاااره ت يااا ماان  ااوىر وقيماا  عملااو وتملنااو ماان بلااوا  ايتااوي وىاا  

لبيااار علاااى ال مياااوري  التمنيااا  ىااا  لياااا تاااأثير معال ااا  موضاااوعو معال ااا   يااااة بطريمااا  لبااعيااا  

عنصر لةاة  و وىري    المةر ي  مان لبااا  اللاتاب تةايل  ا  لمتاا  وتناوير ال مياوري لماا 

  ةيل     عم العمم المةر   عمم لبااع 

 الموضوعج . 

لماااا بينااااا لن التمنيااا  ىاااا  وةاااائم و ياااام يةااااتخاميا اللاتاااب بياااااه  عااام مةاااار يتو متمياااا ة 

وىااه الميما  التا  تتمتاا بياا ال تمام لىميا  عان قيما  قيما  و اواةي  وتصه بأنيا عمام لباااع  اا

باااارا  ماااان خاللااااو  لرتااااو  اختيااااار الموضااااو ي  ياااااا الخياااار لاا ل ةاااان اللاتااااب اختياااااره وتمايمااااو وا 

والوصوم بو للى  ايتو يعاا لةاا  العمام المةار   ويلاون  ا  الخيار عباارة عان عمام لباااع  

م اارا  لاارة خيالياا  عمااال مةاار يا متلااامال ومترابطاااي اةااتطا  لن ي عاام ماان رلياا   امضاا  وماان 
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لماا ي اااا لااو مااا  وت ماا  لللاتااب ىا ااويو ااتيا لاون الموضااو  ىااو الفلارة التاا  تعطاا  للمةاار ي  

  (323 ي ص  ااااا)  راب ميليتي  يرالا اياي  ُبنتل    ن المةر يينة ل وما ال ينة ل ما ىاا الياه 

عماام لبااااع  والااك لمااا  يااو ماان تفلياار عمياا  وتةلةاام منطماا ي ورلياا   لياااا وصااه بأنااو

 ياةي وصعوب     خل  من الفلرة عمال متلاامال بلام عناصارهي  اراا لال يلان قااارا علاى تصاور 

موضوعو لفلرة  رنو يتعار  ع ةااا لثار و ااة الموضاو  التا  ىا  ميما   ا  لن ااح المةار ي ي 

يميا  المةار ي  عان  يرىااي وىاو عنصار ميال ن لال مان  المثم للموضو  ىو ماا ولياا االختيار

ىاااا العماام الفناا ي  ااراا ل ةاان اختيااار الموضااو  لفلاارة و ةاااه   خاللااو علااى مااار  ااواة وقيماا 

يشااعر ال ميااور بأنااو يشاااىا مماااطا متنوعاا  ومختلفاا   لعماام مةاار   متلاماام ومتاارابط ب يااث ال

نما يشاىا عمم مةر    يو ما  يو من تةلةم ووع   تى  عمام  نا   عااالوصوم للاى الغايا  وا 

لبااع  بالار   الولىي وىاا الموضو  الاي ىو عبارة عان  لارة ي تااج للاى عار   ياا ومباا  

نمااااا يثياااار  ضااااولو وي علااااو متشااااو  ل ااااااث ىاااااه المةاااار ي   ب يااااث ال يثياااار خناااا  ال ميااااوري وا 

لااى نيايتيااا التاا  ت ماام  يمااال  اا  شاالم  رضااا للياااي وىاااا للااو ي ااب لن ومةااتمتا ومتاااو  ليااا وا 

بياو نلةلوب مالئل و ياا ب ياث يلاون ىااا الةالوب الموباه يملاك الماارة علاى لثاارة قةاط مان الت

ولغاا  مو ياا  تةااتطيا ان تشااا بمااوة للماتيااا وعماا  اثرىااا وبةاا ر ترليبيااا  المةااتمر  يااوي وممنااا

  ةواالالتيا الممصوامنو متشوقا للب ث والوصوم الى معانييا  وت عمانتباه ال ميور 
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  ال بكةج 

لمااااا ةااااب  والرنااااا لن التمنياااا  ىاااا  تلااااك الطريماااا  اعبااعياااا  التاااا  تشاااامم مختلااااه عناصاااار 

المةر ي  والتا  مان بينياا ال بلا  التا  تمثام هليا  مان هلياات اعبااا  تشاارك  ا   عام المةار ي  

ي  من خالليا نلشه على البنااؤ المنطما  لل اوااث وتةلةاليا وليفيا  رباط توصه باعباا  الفن 

)  ااراب ميليااتي  يرالااا اياااي  ُبنتلاا    اان المةر يااااااا ي ص  ااث ماان ىاااه ال ااوااث بمااا يةاابمو ومااا يتلااوهلاام  اا

323)  

طبعاااا ىااااا للاااو يلاااون و ااا  لغااا  م لمااا  متخيااارة للفابياااا اات الااااالالت الياا ااا  متخااااة  

لون اعباا  المةر   يت لى    مماارة صاا بو علاى نمام عملاو الفنا   ا  نةا  لةلوب معيني 

لغاااوي واضاااح وىاااااهي ب ياااث يبيااار لناااا ىااااا العمااام الفنااا  لأناااو نةااايج م لااال متااارابط ومتلامااام 

وينةميا  تى تبير ل بات اللللال ومنطم ي  راا ل ةن الفنان المبا  اختيار للفابو لأن ينتمييا 

ن يضااعو لو يلمةااو وىنااا يلااون قااا مااار  تفلياارا لبااااعيا  عاام ماان  اا  عمااا  رياااي اللاام يطااو  ل

عملياا  عملااو متمياا  لصاايم و رياااي نتي اا  الةااتخاال مياراتااو اعبااعياا  ماان طالقاا  لفبياا  ومروناا  

والتشوي  والترلي  والترقب  ا  ال مياور  يةاتمتا ىااا الخيار بمعانيياا  االىتمالوقارة على بعث 

يشاااىا  خر اا  ال مثياام لياااي وىلاااا  ولأنااويشااعر   المةااتعمل  ب يااث اتيااا ال ماليااننيفالمنةاا م  وبت

  تى تمترب المةر ي  من بلوا اروتيا ومن  ليا 

على ىاا نموم لن ال بل  هلي  من هليات اعباا  تةاىل وتةااعا  ا   عام المةار ي  عماال 

مااا اتصاافت لبااااعيا يوصااه بااالتفرا والصااال ي  لوالىااا مااا لملاان لن نةاام  ىاااا العماام مةاار ي  ول
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ىاااه الخياارة باعباااا  الفناا ي  بو واىااا نةااتطيا لن ن لاال علااى  ااواة ىاااا العماام ومااار لبااعااوي 

 المصااا  الخاليااا  مااان ال بلااا  تلاااون  وااثياااا  يااار قااااارة علاااى التشاااوي ي لماااا لنياااا ال تةاااير و ااا  

نماا تباال عناا لي ملااني وتتوقاه  ا  لي نمطا ي  لام  تةلةم منطم ي من باايا  ووةاط ونيايا ي وا 

 ااثاا   ييااا تتطلااب بااياا   اياااةي لياااا عنصاار التشااوي   ييااا يلاااا يلااون منعااال  تلااون المةاار ي  

ااي  اااي   اميتاا  الااروح علااى نةاا    اااث ىاااا ثاال  ااااث شاا ؤ هخاار ثاال  اااث شاا ؤ ثالااث وىلاا

 ال ميور ولأنو يشاىا مماطا متنوع  ومختلف  ال مةر ي  

 ال وار والا ايصج 

ىناك هلي  لخرر ال تمم لىميا  عان ال بلا  وىا  هليا  ال اوار الااي يعتبار لةاا  المةار ي  

والنااااط  بأ لارىاااا ورةاااالتيا لاااالك تماااا علياااو لعبااااؤ لثيااارةي لتطاااوير ال بلااا ي ووصاااه المناااابر 

لضاا   لعيننا ولأنيا  يا  نابضا  ومت رلا ي  ماثل  لمالوعر  ال وااث والمواقه ب يث ي عليا 

  اللشه عن ل لار الشخاص  من خاللو نتعاره علاى الشخصايات وعلاى طريما  للى لبااعو  

عيل واخائاام نفوةاايلي  ياو الاااي يبياار لناا مااا بياار مانيل ومااا خفاا  وماا يفعلااون لمامنااا ومااا ئطباا

 .(31 ن االابيص  )تو ي  ال ليل ينوون لن يفعلوه وما يمولوه

والااااالالت المويااا   المالئمااا   يااا و الملااام ىااااا ي تااااج للاااى لغااا   يااااة واصاااف  اات العباااارة 

الممنعاا ي لمااا ي تاااج للااى تفلياار لبااااع  يةااتطيا لن ي عاام ماان ىاااه اللغاا  الواصااف  تةااري  ااا  

تةلةااام منطمااا  ي مااام قاااارة علاااى لن يصااام للاااى عماااوم ال مااااىير  يعمااام علاااى  ااااب  واةااايل 

ار ال يااا انتباااىيل والتااأثير  ااييلي وخلاا  عنصاار التشااوي  والمتعاا   ااييلي وعلااى ىاااا ال ااو وامااتالك 
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الاااي يلاااون لاااو الااااور اللبيااار  ااا  لثاااراؤ المةااار ي  و علياااا توصاااه باعبااعيااا  ىاااو الااااي يفاااي  

بالوصااه ال يااا والتةلةاام المنطماا  وقااوة اعقنااا  والتااأثير وخلاا  المتعاا  الفنياا  ب يااث تلااون لاام 

صااام المعناااىي  ي عااام مااان ال مياااور ماااتعط  و للمااا  مناااو تصااايب اليااااه ولااام شخصاااي   ياااو ت

ال ااوااث وليفياا  وقوعيااا وعلااى معر اا  رةااال  المةاار ي  ول لارىاااي  ااراا قااال بلاام ىاااا عااا لمعر اا  

 اااوار  ياااا ةااااىل  ااا  لضااافاؤ صاااف  اعبااعيااا  علاااى المةااار ي  ويوصاااليا للاااى ال مياااور بطريمااا  

يخلاا   ااو المةاار ي  الاااي يعتباار عماام اقياا  يصااعب الوصااوم لليااو وبلغاا  ثرياا  وبالتااال    لبااعياا

وىلاا يصبح ال وار من ال وانب اعبااعي   ا  العمام المةار   لناو ال توي والت لل    اةتمراري

نما يلاي ل راضا مختلف  بمفراه والع يب لنو يلاييا للياا  يلاي  ر  وا ا ااخم المةر ي ي وا 

شاااخص مااان لشاااخاص وي  ياااو يرةااام العباااارة مااان عباراتاااو لرةااااال علاااى لةاااان اااااا ااا  الوقااات عين

ارة م ملااا  بمختلاااه المياااال  يياااا لخباااار  ااثااا  و يياااا تلاااوين المةااار ي ي ب ياااث تلاااون ىااااه العبااا

التا   ي اااشخصي  و ييا خل  ل وي و ييا تلوين لروح مبلل لو مفرجي مثليا لمثام العباارة الموةيمي

 ي ولشااأن البياات  ااا  اتنطلاا  م ملاا  بااالنغل الااااي يااروي ويلااون ويلااون ويثيااار لاام ىاااا  اا  ل بااا

نف  عاوبا  وو ناا و لارا ومعناىي وصاورا لام ىااا  ا  هن المصياة الشاعري ي ينطلا   اامال للاى الا

  (21 ن االابيص  )تو ي  ال ليل وا ا

علاااى المةااار ي  ن لااال مااان  ىااااا ماااا ي علاااو  اناااب لباااااع  يةااايل  ااا  لضااافاؤ قيمااا   ماليااا 

  خالليا على لبااعي  ىاه المةر ي 
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 ااااث صااه باعبااااع  ليةاات ميمتااو لن يااروي مااا و نخلااص للااى لن ال ااوار ال يااا الاااي ي

ثاااااااارة  لشاااااااخاصي بااااااام ميمتاااااااو لن ي عااااااام ال مياااااااور يعيشاااااااوا  وااثاااااااو بماااااااا  يياااااااا مااااااان لغااااااا  وا 

 وتشوي         ال  

للى لن المةر ي  ى   نا من الفنون الت  يملن وصفيا باعبااعيا  والاك لماا ايضا نخلص 

ت ملو من صنع   ني  تةيل  ا  خلمياا العاياا مان ال واناب اعبااعيا  مان تمنيا  تضال الموضاو ي 

ل بلااا ي التشاااخيصي ال اااواري وماااا ي ملاااو صاااا بيا مااان تفليااار لباااااع  يتميااا  بالصاااال  والتفااارا ا

 والمرون  العملي  والطالق  اللفبي  ولاا ةع  الخيام والالاؤ 

 الروايةج االبداع في2.2.

الةابم  للاى بعا  الفناون الابيا  مان شاعر ومةار ي  ةانخص  بعا لن تطرقنا    الم اور

م ور للرواي  وقبم الخاو   ا  الت ااث عان عناصارىا ال باا لن نتعاره علاى الاراة     ىاا ال

 ماىي  الرواي  

  ريف الروايةجا  1.2.2. 

مرلبا  ي  لشا الفنون ت ايا لطاقات المبا ي لما لنيا للثر الفنون اةات اب   تعا الرواي   نا

  (555عالق  اللغ  بالنما الاب ي ص  ما اة  موا ) ب لغضللمل  وال يرة وا

واع ةااا  للمعر اا  والمتعاا  ووةاايل  ليااا   ياا  تملننااا ماان اعاراك الرواياا  ىاا  لااة  ميلاا  

بلم ما يااور مان  ولناااااي وىااا ال يعنا  باأن الروايا  ضاا الشاعري لنياا ليةات ضاا لي  ان هخاري 
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تةاااعى لن تأخاااا مااان ىااااه  يولن تتفاعااام معياااا بااام لنياااا تر اااب لن تتاااسله ماااا ال ناااا  الخااارر

ال نااا  المااور اعي ابياا  المو ااواة ب و تياااي وال يتااو ر ىاااا الماار لال لاا لااان بواةااط  اللغاا   

ىنا تبر  عالق  اللغ  بالتفلير اعبااع  المر الاي يبين عال اةتغناؤ ل اىما عن ا خر بام ال 

  (513الق  اللغ  بالنما الاب ي ص  عما اة  موا )  يملن لن يو ا ل اىما لال بو وا ا خر بر متو

منااو  اارن الرواياا  بأ ميااا الشاةااا يملاان لن تلااون لااة معر ياا  وال يملاان ت مياا  الااك لال لاا 

 تو ر شرطين 

اةااتعمام لغاا  العماام والو اااان معاااي والااك بغاار  تمااايل المعر اا  والمتعاا  معاااي وىاااا مااا يوضاا و 

 المخطط التال  

 

 

 

 

 

 

 

 الرواية

 أداة م رفية

 باوفر  رعين

 لغة ال قل                               لغة الوجدان        

 ةاالما    الم رفة                                        
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 )غاية الروايةج ) الهدف 

بااوي يملاان  اال تلاااكللااى ل ا اا  الةااتار عاان باال  الواقااا وبشاااعتوي م اولاا   تةااعى الرواياا 

ىااا المار و ماا لوةايل  ىا  اللغا ي وعلياو  ارن الروائا  يةاتطيا عبار لغتاو التا  تت ةاا  ا   رصا

رواياتوي يملن لن يغير الواقا والك بطر و لتةاالالت تبعاث  يناا  يارة وتولاا  يناا قلماا  ومناو  رناو 

ى ال يااة على الروائ  لن يبتعا عن العبارات التملياي ي لنو يةتخال المري   ال الاالرةي وينبر للا

ت ايااا ال ياااة ينبغاا  لن تت اااا اللغاا ي  ااراا اةااتطا  الروائاا  لن يشااارك  اا  نباارة مت ااااةي ومااا 

وماان ىنااا يلااون قااا اضاافى علااى عملااو  ت ايااا اللغاا   مااا شااارك  اا  ت ايااا الرواياا  وت ايااا ال ياااة

  (556النما الاب ي ص  ب اللغ  عالق  ما اة  موا )   انبا ابااعيا

 اااارن  اياااا  الرواياااا  ىاااا  ليصااااام عاااااا ماااان المعلومااااات والةااااياقات  عااااالوة علااااى مااااا ةااااب 

والمعاااره والوقااائاي وبااالك تلااون ماارهة عالةاا  لااواقعيلي وتملاانيل ماان لن يلونااوا للثاار وعيااا بااوي 

باالتفلير اعبااااع ي  اللغا  الت االوتشا عيل للا  يلوناوا لطرا اا  اااعلين  ا  م اتمعيلي ىناا نال ااب 

  عمااوليل وو اااانيل ر باا   اا  تطااوير واقعياال وبغياا  لعطاااؤ قااا ولااا لنااا رواياا ي تخاطااب النااا   اا

 ملمح عنو 

 ي الااان للثاار لارالااا ووعيااا بالنتي اا لن اعنةااان ىااو ماان يغياار واقعااوي وال يلااون الااك لال لاا

ال شااك لن لبااااعا ماان ىاااا ووبيفاا  الرواياا  لن تخلاا  مثاام ىاااا اعنةااان المفلاار اللغااوي المبااا ي 

للتواصاام  مااط مااا  ي ماان التااوا ن والااك لنااو ي ااا  ييااا وةاايل  لااالنااو  ةاايخل   اا  لعماقااو نوعااا 

  (511ي ص   النما الاب ب اللغ  عالق  ما اة  موا )  ا خرين بم والتأثير  ييل
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قباام لن نغاااار ىاااا العنصااري وننطلاا  للااى عنصاار هخاار  ااري بنااا لن نشااير للااى لن عالقاا  

لن تت اوم للاى ىااا الواقاا وىاو لن ماا تصافو لناا الروايا  الرواي  بال ميم  الت  ت ايط بناا ال يملان 

 (12) ميشام بوتور  ب وث    الرواي  ال اياةي ص  يمثم   ؤا خااعا من ال ميم ي   ؤا منع ال تماما مرنا 

باين ل اااث الروايا  ول اااث ال يااة؟ ن اا لن الفار  ال  وىاا ما يموانا للى تةالم  ما الفر 

ل اااااث الروائيااا  بااام المااار مااارتبط بعنصااار وثباااوت ا مااا  مااان صااا   يلمااان لنناااا ال نةاااتطيا الت

 التشوي  الاي يلون ت ةياه    الرواي  للثر منو    الواقا 

 آليات اإلبداع الروائيج 2.2.2.

 ال اصياتج 

لن الروائااا  مضاااطر للاااى لن يمااا ج   اناااب مااان  واناااب اعبااااا  الروائااا يلن الشخصااايات 

ي لا ال ن ااه ميتماا بتصاوير الشخصاي   عاال بماار ممنعا   ينااالواقا بالخيام لل  يخلا  شخصاي  

علياااو الشخصاااي  تنطااا  بأ لااااره ورلاه  ااا  الوقااات نفةاااو  اىتماماتاااو بتصاااوير ماااا ي اااب لن تلاااون 

  (513ي ص   النما الاب ب اللغ  عالق  ما اة  موا )

مميا ا بالغرابا  لو الشااوا  لما لن الروائ   يث يبا  شخصيات بعياا عن النمااط المألو ا 

ا وطاقاتياا ىايمنعناا بيااه الشخصاي   ا   رلتياا و ا  و وا يعا عماال لباااعياي شارط لن لمروىاا 

  (553ي ص   النما الاب ب اللغ  عالق  ما اة  موا ) على تصوير نا ي  من نوا   النف  البشري 
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يااا لو يممتيااا   ضااال منااو نتوصاام لن طااابا الشخصااي  يةاامح للمااارئ بااال لل علييااا بااأن ي ب

 ريااة ولن ترتفاا للاى ار ا  النمطيا   ا  وقات وا ااااي ومان  ونلنو من الضروري للشخصي  لن تل

م ليااا ولن اخاار الضااروري لن تتمياا  بصاافات خاصاا   تااى تباام منفااراة ال يملاان ل ااالم شاا ؤ 

ر   اا  نفاا  الوقاات بالعمومياا  والااك بناااؤ علااى  ميماا  لن قااوة الروائاا  تلماان  اا  لنااو يختااتتمتااا 

  ( 31ص   ي اياة  رواي ن و   ريبيو هالن روي  )ب ري  اون تميا بنمواج لو مثم

لو تفاار  عليااو  منااو نةااتخلص لن الروائاا  ي ااب لن يااتخلص ماان لاام الميااوا التاا  تمنعااو

اختيار شخصي  والك لنو عنااما يلاون  ارا  ارن الاك المار يفاتح لاو الم اام ويتوةاا ل ا  نباره 

علاااى خلااا  عمااام لباااااع  متميااا  ومتفاااراي بمعناااى لن ال ريااا   ااا  انتمااااؤ الشخصااايات ماااا يةااااعا 

عنصاار ضااروري  اااا باام لن  ااواة الرواياا  مرتبطاا  بيااا لاام الصاال ي  للمااا لااان الروائاا  مت ااررا 

 اياا خام من التملياا والاك لناو ةايطل  العناان ل لااره لتةارح باو بعيااا للما لنتج عمال لبااعيا 

 لو خلت الرواي  من ىااا العنصار لبلات  الفا   وىنا تت ةا شخصي  الروائ والخلن و االبتلار 

اةي  غرضاايا ىااو الخااروج عاان مااا ىااو ااااةاا ين  بياات التمليااا والتااااوم وىاااا مااا تر ضااو الرواياا  ال ي

 مألوه ومعروه لار النا  لن الك ي يا من التشوي  
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 الموضوعج 

يشاااالم العمااااوا الفمااااري للرواياااا ي لا ال بااااا لن يلااااون ىناااااك موضااااو  لةاةاااا  يعتباااار  ااااوىر 

الرواياا ي وللاان ىاااا الموضااو  ي تاااج للااى صاايا    نياا  ممنعاا  لاا  يااتل توصاايلو ل خااريني والتاا  

تتمثاام  اا  لغاا  الرواياا  وةنوةااا ال ااايث عنياااا وعاان العالقاا  التاا  يبينيااا وبااين التفلياار الروائااا  

 الصل  الةاةي  لللاتب  تى يبا  والمتلم  ل  يةتمتا  ال ماي باعتبارىا

 العمم اعبااع  

 الروائ                                  المتلم                      

 اللغ  

لااالك ن ااا الروائاا  المبااا  ىااو ماان يل ااأ للااى انتماااؤ للفابااو والب ااث عاان صااي  لغوياا  تلااون 

للثر قارة على التوصيم وللثر  ماال    الوقت نفةوي  يث تةتطيا لن تختلج  ا  نفا  الماارئ 

وتلثر  يو  ومن ىنا لانت طريم  ترليب ال مل  ضمن للمات    ةيا  االنة ال ويخارج العمام 

بااع ي لما يشترط    ىاه الللمات لن تلون اات صال  بال يااة لن ماا يةا ؤ    شلم نشاط ل

للااى  مااام اللغاا  الروائياا  ىااو اةااتخاال مفااراات وصاافي  ال صاال  ليااا بال ياااة لنيااا تلااون م يولاا  

بالنةااب  للمااارئ  لمااا قااا تلااون م يولاا  بالنةااب  لللاتااب نفةااوي وبياااا تشاالم عائمااا  اا  التوصاايمي 

عان خاماا  ال ااث  تصابح لقام نمطيا  وبالتااال  لقام تاأثيراي بعيااة عان اللغاا  وت عام اللغا  عاا  ة 

     ( 519عالق  اللغ  بالنما الاب ي ص   ما اة  موا )ال ميمي  الت  تعبر عن الشخصي  ومناةب  عملاناتيا  



الجوانب اإلبداعية في الفنون األدبية                                          الفصل الثاني  

 

 64 

عباارة عان وةايل   ميلا  للتوصايمي والاك لن المبااعين ىال الااين  منو نصم للاى لن اللغا 

علااااى للةاااان   يايطااااورون اللغاااا   اااا  ل لااااب ال يااااان للااااونيل علااااى صاااال  مباشاااارة بياااااي ي ةاااااون

ي واةاااااتخاامياي وال يوا ياااااون الشخصااااايات المنتمااااااة للروايااااا    تتناااااو  لااااااييل مةاااااتويات اةاااااتعماليا

لن يلوناااوا لقاااار الناااا  علاااى تطويرىاااا شااارط لن صاااعوبات التعبيااار عنيااااي لاااالك يملااان للمبااااعين 

 يتعاملوا ب   المةلولي  

اللغ  لل  تلون لائناا  ياا ال باا لن تلتةاب قواماا وقاوة وتلتةاب  يااة وتطاورا وقابليا ي ِلائن  

تلون   ؤا من  ياة النا  ال باا لن تلبا  ال ا ااتي وتتمتاا بالمرونا  بمعناى لن برملانياا التاأقلل 

 (565عالق  اللغ  بالنما الاب ي ص   ما اة  موا )   والتليه ما لي موضو 

 ال وارج 

ال يمام لىميا  عان العناصار الةاابم  لروايا  التا  ت ااثنا عنياا هنفااي  لن ال ايث عن ال وار

ولىميتو تت لى    بناؤه ال ا  لما يةاعا     عم ال رل  مرئي     اىن المارئ  يا  واضا   

ن ا الةرا ال ي عليا مرئيا ي لنماا ىاو شا ؤ ت ريااي لاالك  ين   رلي ي     اينامي ير ضبابي  

) نفا  المر ااي لابا متفراا يملك لغ  خاص  باو   لي ب على المبا  لن يبتعا عن التعميلي لل  يما

 (556ص  

)  ن ا لن ال وار ي ب لن يشتمم على لغ  اقيم  التعبيار صاااق  المعاان  وقريبا  المتنااوم 

 (563نف  المر اي ص  
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 نيااا لو ضاامنيا يملاا  علااى اللثياار ماان الااروائيين موضااوعاتيلي  ااال وار لااو  ن للغاا   بروتااال

عطائيااا قوامااا خاصااا بيااا لا للاام موضااو  طريماا  تعبياار  قااارة علااى التوصاايم ورةاال الشخصااي  وا 

 مختلف  

لتفلير اعبااع  للى  انب ال اواةي لاا ا تمعتاا لما بينا هنفا بأن الصال  تعا من ميارات ا

) الصاااال  وال اااواة (  ااا  الروايااا  ضااامنا وصاااوليا للاااى الماااارئي وةااااعا علاااى تأايااا  اورىاااا  ااا  

عالقا  ما اا  ماوا  )اعةيال    تطور وعيو واوقوي بمعنى لن الروائ  ىو الرا   للام ةابم التملياا 

ي ةاعيا وراؤ الت ايا والتفرا والتميا  والاك بنااؤ علاى ماا قامتاو لاو لغتاو  (593اللغ  بالنما الاب ي ص  

  رن لان متملنا منيا  ممت لو الك المرمى الاي يياه لليو  

 المغة والروايةج 

منا لن نمتلك المارة على وضعو  ا  صايغ  لغويا  مطلما  ال ماام  لن لي عمم ميل يتطلب

تطيا لن ي تااب ا خار للاى الفلارة التا  تشاغلوي  رناو    وقات وا اا  ارن الااي يةاومثيرة لالنتباه 

والااك لن الت ااارب ال ياتياا   لاان يةااتطيا لال لاا وضااعيا  اا  صاايغ   ميلاا  تلفاات النباار للييااا 

ال اياةي ال با لن تةتاع  لغ   اياة شرط لن ت ا ىاه اللغا  ال ايااة  يماا وتااارلا باين الناا   

 الباا  الت الفنااان الخااال  تتااواتر اللنايااات المةاات اث  الولااىي برشاابا  وتلاارار م اااو ر اال  رابتيااا 

طالقااااو العواطااااه بضااااراوة معيااااا بالضاااارورة لشاااالاال  اياااااة  بالتااااال   تةاااااىل  اااا  تغيياااار الاااااو  وا 

وبغاااا ارةي وىناااااا يلمااااان اعباااااا  الروائااااا  ب ياااااث تفمااااا الللماااااات والرماااااو  طاقتيااااا اعيمائيااااا  للثااااارة 

لتلااراري  يةاا ن لغتااو  اا  قوالااب  اا  قوالااب  اماااةي اةااتياللياي ولاا  ال يمااا الفنااان  اا  التمليااا وا
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عليو لن يبا  لغ   اياة تفو  برع اب المارئ المتطور اائماا  يةاتطيا تااوقيا وتةايل  ا  تطاور 

  (551) نف  المر اي ص  اوقو وىنا يلمن اعباا 

نتي اا  الةااتخااميا لغاا   اياااة تةاايل  اا  لمتااا  وتطااوير تصاابح الرواياا  لتاباا  لبااعياا   ىنااا 

الفااارا واوقاااوي وىناااا تاااأت  قاااارة الروائااا  علاااى اةاااتخاال اللغااا   ااا  تصاااوير الصااارا  وال لااال والفااارح 

  والف يع  تصويرا  نيا  ميم يضف  على الرواي  ة را 

 تةااتطيا اللغاا  عباار لي اؤاتياااي تصااوير مااا يااولج  اا  لعمااا  اعنةااان ماان ل ااالل ومشاااعر 

لبشااري  وي عاام ىمااو التعبياار عاان العاااالل ول لااار وبالتااال  يةااتطيا الغااوص  اا  م اىياام الاانف  ا

 ري اااااغم اا  متاىاااات الا ااام اللفبياا ي عنائااا يتاااأله ال اااث ويصاابح للثاار اعنةااان  ال الولااوج 

 وللثر  يوي ي  يمال لنا عمال مباعا بعياا عن المبتام بين النا  

نيااا ن اللغاا  الروائياا  شاااياة ال ةاةااي ي متعااااة ومتنوعاا  وىاا   ياار مطلماا  بمعنااى لرعليااو  اا

وللاان  نةاابي ي  صاا يح لن مصااار  ماليااا االنطااال  بعياااا عاان المااوام والطاار الشااللي  ال اماااة

الااك ي ااب لن يوا يااو الاقاا  والتناةاا  واالبتعاااا عاان ال خر اا ي لااالك ي ااب لن تختلااه علااى اللغاا  

 الشفوي  المتااول  

الروائي   ي عليا م ملا  بطاقاات  نيا  مو يا  تاا ا  يعنى باللغ لن  ي بي ومنو  رن الروائ

الفلرة للى المال  تلون   ؤا لةاةيا    الت رب  الللي  للعمم الروائ  مما يتيح للمارئ لن يعاي  

ما ااة ) بفضم البناؤ الم للي وبفضم اللغ  المو يا   يااة  ايااة ت خار بالمعر ا  وال ماام والمتعا  

  (591ب ي ص  عالق  اللغ  بالنما الاخموا 
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 جمثال 

نتي ا  لماا تتمتاا باو  للثارالت  لان ليا ) ألف ليمة وليمة (  من لمثل  الرواي  اعبااعي  ن ا

وال ااالل والن عااات التاا  تةااير ال ااااث وتاات لل ب ياااة  اطااهو ماان ترليااب  يااا و اا  عاار  الع

الشخاص ب يث لانت مان ناو  ر لا  اعنةاان عبار ل الماوي للاى عاالل لمثام  ياث لنياا  ةاات 

وعااال روهي النااا عااالل المثاام ) ال ااب والخياار وال مااام ( و ةااات مماوماا  اعنةااان  اا  شااتى الباا

  ) للااه ليلاا  وليلاا ( عمااال لبااااعيا رائعااا يأةااو لمااال العمبااات التاا  تعتاار  طريمااوي وىلاااا ناارر  اا

اعنةااااني  ويمتعاااوي نتي ااا  توبيفياااا اللغااا  اعبااعياااااا ي والاااك لماااا ت وياااو مااان  يتااايح  اااوران المخيلااا 

روع  البناؤ الفن  الاي لان ترليباا وا ااا متاراص مان باايتاو للاى نيايتاو الااي لاان ىا او الب اث 

   (592بالنما الاب ي ص   عالق  اللغ ما اة  موا  )ي عن مغ ر اعنةان

وملخااااص المااااوم  لن الرواياااا  شاااالم خاااااص ماااان لشاااالام المصاااا ي  ياااا  بمثاباااا  الممومااااات 

الةاةي  عارالنا ال ميم  لنيا تمال لناا  اوااث شابيي  باال وااث اليوميا ي تصاب  عليياا للثار ماا 

بعاث  يياا تةتطيا مان مبااىر ال ميما  وليااا لانات لةامى  مام لل اوااث ال ةاي ي ولةامى بيئا  ت

  (13ي ص  لنفيو ) ب وث    الرواي   اياةي تر   ريا  الطريم  الت  تبير لنا  ييا ال ميم  

ن اا لن الروايا  التا  تخارج ماان صاورتيا التمليايا  للاى الصااورة ال ايااة وبالتاال  تصابح ليااا 

لشااالام مختلفااا  علاااى مةاااتور اللغااا  والةااالوب والتمنيااا ي والتاااأليه والبنااااؤي وىااااا للاااو يةااااىل  ااا  

بياااور مواضااايا مبَتلااارةي ويلشااااه عااان عالقاااات  اياااااةي  العمااام الفنااا  الاباااا  مااان ىااااا النااااو  

ا بالروعا  والماوة لا لنناا نةاتطيا لن ناربط بياا وبطريما  اقيما  لام الاقا  بالعاطفا  يتضمن لو يتمتا
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والعمم  وااث  ياتنا اليومي  التا  ال قيما  لياا  ا  البااىري وال لاار وال االل  يا  لااة للت اياا 

       والت رر  
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هاتدد  نرأسن ددم نر ت ناددعم نرتددو أنسم ادد ت   ادد ع نرت   ددس  بعددأ أت ت ددم با ددأ نه     دد 

 نإلبأن و بغ م نر شف  ت   نطت نإلبأنع بارلغم ف ات  ت  تائج ذرك:

  ه م نرت   س،  قأ  سجع ذرك الخدتفف نرخل  دم تعأأم  نختل م آسنء نربااث ت  نرعل اء ا ت  

نر ظس م ر ت بااث،   ذن ر       ه م  جسأ  عبس  دت   ل دم  يل دم  عيدأع  ادعا نإلااطدم 

 م  اإلأسنك، نرخ ات......نرخ.ددبج  ع ج ن بها تتأنخت  عها  ج   م  ت نرع ل ام نرعيل 

 هددد   دددل ك  شدددت ت  لددد   دددأع  فدددو  ددد ار نرتعدددسا ر  هددد م نرت   دددس تدددم ن دددت تا  أت نرت   دددس

 خاائص  ه م   تسا ت فسها،  ر و    ت فعاال ال بأ أت    ت ر  هأفا   ع  إر  .

  ا تعأأم  نختل دم نرسنء اد ت   هد م نرت   دس، تعدأأم  نختل دم أ  ن د    دأأع  دت  سجدع   

 إرددد  آخدددس   دددت أسن دددم إرددد  أخدددسل ردددذن ذ س دددا   هدددا نرشدددائع ن  دددم  بتدددأئ ت بدددارت   س نرعل دددو،

  ا ال إر  نرت   س نإلبأن و نرذي  ات  ات نرأسن م.

  تطسق ددددا فددددو نر اددددت ن  ت إردددد  تعس ددددف نرت   ددددس نإلبددددأن و، ا ددددث تددددم ت ا ردددد  ب  ددددهاا  ظددددسن

الخددتفف  جهددام نر ظددس فددو تعس  دد   ر جدد أ  ددأأ  ددت نرتادد   ام نرتددو تس دد   ددت   هددا  لدد  

أشددس ا  ددت خددفت تعس ددف جا ددا  عدد ت، فه دداك  ددت  سفدد   لدد  أ دداع نر دداتج نإلبددأن و   ددا 

،  ه دداك  ددت نادررررررجيلف آخددس  لدد  أ دداع نرشددخص نر بددأع  ثل ددا ذ ددس فددو تعس ددف  جرران  

،  آخددس  ظددس إر دد   لدد  تررنا    سفدد   لدد  أ دداع نرع ل ددم نإلبأن  ددم   ددا جدداء فددو تعس ددف 
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،   بددأ ن أت نرت   ددس نإلبددأن و  شدداط  اتددا  لني فيلرردأ دداع نرب ئددم نإلبأن  ددم   ددا فددو تعس ددف 

 تاافس  ت هذع نر  ااو.إر  

  أشددس ا فددو هددذن نر اددت أ اددا إردد  أه  ددم  ددف  ددت نرلغددم فددو  جددات نرت   ددس نإلبددأن و فب اددلها

   دددت نرت   ددد  بددد ت نرت   دددس نرعددداأي،  نرت   دددس نإلبدددأن و،    دددتط ع أت   هدددم  دددا ت ادددت إر ددد  

بدد ت  ددت فددو  جددات نرلغددم   ددا   نرخددس ت  ددت  عسفددم إبأن  ددم،   ددذن أه  ددم نرت   ددس نإلبددأن و

خدفت ت ا ر ددا رع ادس  هدداسنم نرت   دس نإلبددأن و ا دث  سف ددا   دف رهددذع نر هداسنم  ن اددارم، 

فددو ت   ددم نرطفقددم، نر س  ددم، نرا ا دد م رل شدد فم، نرا ا دد م رلت اادد ت ل أت ت ددا أ نر ددسأ 

 قأسنت  نرلغ  م، نرتو تعتبس  ت أهم نر  ام نرتو ت    نر سأ نر بأع  ت غ سع.

 رل  دداه م  نر هداسنم  ت ا رهددا بارأسن ددم تدم ن ددت تا  نرعأ دأ  ددت نرخاددائص    دت خددفت  ساد ا

 نرتو  سف ا  ت خفرها أهم  ا      هذن نر  ع  ت نرت   س  ت غ سع  ت ن   نع ن خسل.

  ددا  ددبر   سف ددا أت نرت   ددس نإلبددأن و هدد    ل ددم  يل ددم  عيددأع تتددأنخت  عهددا  ج   ددم  ددت   

سع طب عم نرعفقم ب ت نرت   س نإلبأن و  هذع نر ظدائف نرعيل دم نر ظائف نرعيل م نستأ  ا أت  أ

خااددم   هددا نرددذ اء  نرخ ددات   هددا  ا ددم  ددت أهددم نر ظددائف نرتددو شدد لم جددأال رددأل نرعل دداء 

 نربددددااث ت فخلادددد ا إردددد  أت نرددددذ اء  نرخ ددددات قددددأستات  يل تددددات ت ددددا أنت فددددو   ل ددددم نرت   ددددس 

 جددا أت تتدد فس فددو نرشددخص نر بددأع  ر ددت ردد ع ، فارددذ اء قددأسع نإلبددأن و  ر ددت ب  ددبم  ع  ددم

بشدد ت  ست ددع، ا ددث    ددت رشددخص  ت  ددط نرددذ اء أت  بددأع  لدد    ددع نرخ ددات نرددذي  عتبددس 

 أ ا  ا     لم ها م فو   ل م نرت   س نإلبأن و.
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  ر دددا  ا دددم   ل دددم نإلبدددأنع  دددأي   ل دددم ت دددس  فدددر  سنادددت ردددذرك  جدددا  ل  دددا ت دددا ت   ادددس 

ام، فه داك ددددأن و  ه   ذرك ردم  خلد   دت تاداسا نرسنء  نالختفف سنات نرت   س نإلببع  نت 

 ددددت  ددددسل  جددددد أ  سناددددت رلع ل ددددم نإلبأن  دددددم  هددددو    سالددددم نإل دددددأنأ، نالخت دددداس، نإلشدددددسنر، 

نرتايرل،  ه اك  دت  سجدع ادأ ثها فدو  سالدم  نادأع  هدو نرتايدر،  ه داك  دت    دو  ج أهدا 

 ت تج ا أت   ل م نإلبدأنع ت دس بادس سع  بدس  سنادت قدأ ت د ت  بدس نر سنادت نرسبعدم أاف، فا

ذن  سم  بس نر سنات ن سبعدم رد ع  دت نرادس سي إتبا هدا بارت ل دت  أ   بس  سالم  ناأع،  ن 

نردددذي ذ دددس فعلددد  نإل  دددات نر بدددأع أت   ددد س  فدددر نرخطددد نم نرتدددو  سنهدددا   ا دددبم رددد ،  ر دددت 

 ن عأن ها غ س اا ح.

 م،  ر دددت ددددددددإبأن  م نرتاددد سنم نراأ ثدددم رلت   دددس نإلبدددأن و أت  دددت فدددسأ   تلدددك قدددأسنم ريدددأ أ دددأ

 ، ا دددث أت ه ددداك خ  دددم دبدددأسجام  ت ا تدددم،  ذردددك ا دددا نر  دددت ل نردددذي  ادددت إر ددد  إبأن ددد

و، نإلبأنع نرتجأ أي، نإلبأنع نال بثداقو ل ردذن دددددنإلبأنع نإلختسن    ت  ام   نإلبأنع نرتعب سي،

 ف أسن م نريأسنم نإلبأن  م    ت  ام نرت   س نإلبأن و,رم  عأ   تا 

 ت ا ر ددا ف دد  نرج ن ددا نإلبأن  ددم فددو نر  دد ت ن أب ددم  ددت شددعس  أ ددا ف  ددا  خددص نر اددت نرثددا و

    سا م  س ن م فت ال ا ف   إر :

  أت نر ددت خاادد م إ  ددا  م  بددأأع نرج ددات،   دد  تت ددسع  ج   ددم  ددت ن ج دداع ن أب ددم  ددت شددعس

  ن م  غ سها نرتو تعبس  ل   يأسع ااابها نإلبأن  م.   سا م  س 

  ه داك ج ن دا تعدأ جدأ أت فت نرشعس ال   ااس  ل  نرج ن ا نرش ل م  ت قاف دم    ت،  ن   دا

 اس س م ر عأع شعسن إبأن  ا  نرتو تتج أ فو أ س ت:
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  تعم ف  م  قأسع  لد  نإلثداسع  نإلا داع بارلدذع نرج ن ا نال  عار م،  ت ق ع تا س م  

فخلا ا إر  أت نرشعس نإلبأن و ه  نرذي  اير فو   ع نر تليدو جد ن  دت نال  عدات 

  نرعاطف.نرذه و 

  نرج ن ا نرلغ  م  نرتو ب  ا  ت خفرها   ف ت ا أ نرلغم فدو   ل دم نإلبدأنع نرشدعسي

اس  اأها أ   دت نرعاط دم  ادأها فخلا ا إر  أت نإلبأنع ال   ت أ  ظ ت   ت ن ف 

  ظ ت  تت ثت فو تبل س  ت ذرك فو ا اغم رغ  م ج أع.  ر ت

   دددت فددد ر خشدددبم  خلدددرأت نر  دددسا م تعدددأ أادددأ نر  ددد ت نإلبأن  دددم  ذردددك  ت جدددم ريدددأستها  لددد  

ثددداسع ن  عاالتددد  نر  دددسي ف ددد   دددا ف ددد   دددت قددد ع نجتدددذنا اددد نع نرج هددد س   تخ فتددد   قددد ع فدددو  ن 

 نرج أع.ت ظ ف نرلغم 

  ب  ددا أ اددا آر ددام نإلبددأنع نر  ددساو  ددت تي  ددم    ادد ع  اب ددم  ادد نس  تشددخ ص،    دددف 

ت اهم فو خلر   سا م    ت  ا ها باإلبأن  دم،    دا أشدس ا إرد  أت هدذع نرر دام ال    دت 

 أت ت عت شوء بأ ت ا اغم رغ  م   تياع  ت طسف ااابها.

 م نر تاس  ت نر نقع   شا ل    شدت ت  لد  أت نرس ن م فت  س ا  ه  فت ج  ت، ت ع  إل نا

  أع آر ام  ت ب  ها: 

 إذ تبدددأع ف هدددا أشدددخاص غ دددس  أر فدددم  ال   دددتط ع تج ددد أ ذردددك إال إذن  :نرشخاددد ام

 .تاسس  ت  ت نري  أ فو نخت اسها   ا تت م بارت سأ  نرت      ت باقو نرشخا ام

  أ ثدددس قدددأسع  لددد   أر ددداظ ت ددد تنر  اددد ع:  سن دددو نرس نئدددو فدددو اددد اغت   لددد  ن تيددداء

 نرت ا ت  أ ثس ج اال   ستبطم بار نقع  نرا اع.
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  نراس  م نرتو  ا  ها  ل  نرس ن م. منرأ  ا  نرا نس: ت  ت أه  ت  فو  

 .تا ح نرس ن م  تابم إبأن  م  ت جم ال تع ارها رغم جأ أع   ا م      
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