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ا�ح�د � رب ا������ن ، وا������ة وا������م ��ى أ����رف ا�����ء و�����د ا��ر������ن ، �����د�� �ح�د و��ى آ�� و����ح�� 

 أ����ن ، و��د 

أن ���در �ددًا �د�دًا �ن ���� ���� ا�داب، و�و ����ن ���� و��ر�ن �ح�ً�،  ك��� ا�داب ج��ع� �ورسع�د���ر 

���� ������ أ�ح�ث� �ي �������ص ا���� ا��ر��� وآدا���، و�ح��ن ����و�ن �و�����و��ت �ن ا���ر�� �ي ��ض ������وره، 

���������� �ي ا���ر، و������������ أ�ح�ث� ������������ ا��ر �نن أحدا��� ����ول �و���������و�ً� �ي ��م ا�����ع و و�ح��ن آ�را

 ����� ����ت ا���را���، ������� إ�ى ���� أ�ح�ث� ������ ا��ر����.

�ذه ا�دور�� ا��ي ��ن �د� ا���ر� ا��ر�م دور�� �������������� �������ر أ�ح��ً� �ح��� �ي ���ل ا���وم ا����������� ، ��ك و 

� ���ذه ا���دور����ت ا������� : ا����������������������� ، وا�ط�������. و�ظرًا ������� �����ا��ي ������ أح��د ���������������ي ا���وم ���������  ا���وم

�رائ� و�داو�� ��ن أ�� ا���م ، ��د دأ��� ��ذ ا�و��� ا�و�ى ����ء ���� ا�داب  ا��������� �ي ��ر ا��حث ا����ي وا�

، ����ت �ذه ا�دور�� ا��ي ��د ح��� إ��������م �ي �ذا ا����ل م ��ى أن ��ون ��ذه ا������������21 �ور��������د ��م 

 �ح��ن.ً� �ط�ب ا���م وا��ر�� ، و���� ���� و��� ���ً� �ر��ظرة ��������ت ا����ي ����� دور��ت ������ ��

و���� ا�داب ����� �ور����د إذ ��در �ذا ا��دد ����� � �د�ي ا����ل ، ������ل �� وحده ��ح��� ، ��� � �د�ي 

��د�� � ��رج �����������ورة ا��ئ� أ��� ���ي ��� �م ����������ط�� ا�وائ� ، ��د أ��� �ذ��� ����������ر� ا���د و���� ا�و��������� �ي

 ، وار���ء ����حث ا����ي ا���د ا�����ر.ا���م

ص ��� ، ح�ث �حر �شيير �� ا��ج�� ا�ع���� ����� ا�داب �ج��ع� �ورسييع�د ا�عدد ا�سيي��������د�� و�����ر��� ��د�م و�

��ر ا�دو��� ���و�ح��� و��ً� ����ز ��ى ���ر أ�ح�ث ����� ������ �رح�� �د�دة �����ر ا����ي �ر  ��ى ا������ل

�����ز ��دف إ��ح��� إ�ى ��� ا�������������ن �ي أ�ح�ء ا����م. و��د أ�ز��� أ�������� �ى �ذا ا��دد ��������م ا����� إ�ى 

�������������ت ����� ������ ��  ا�ح��� ��ى �ودة ا���دة ا������ ا��������ورة وا����ئ��، و���ن �������د��� �ى �ذا ا��دد 

��ن إ�ى ��ئ� �حر�ر ا����� أ����� �ى �وا���� �������� ا���ئ� ا���������ر�� �ي إ������ ���و�� �ن ا��حرر�ن ا���ر�

ا��د�دة ������ وا��ى ����م �و��� �ن ا�����ء ا�دو���ن ا�����������ن �ى ����� �روع ا���وم ا���������  ��������ت 

��ح�ث ا������ ا���ل � ����ى أن ���ى و .  ا���ر�� وا��ر��� وا�ورو��� ��� ����م �ى إ�راء ا���ر ا����ي �������

 ���� .، وأن ������ �طوات أو��، إ�� و�ى ذ�ك وا���در ا��ر�م  ��وً� �د� ا���ر� ا����ورة 

 


