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 يفهىو فٍ انُحث اخلسفى وأثرِ يف اجملحًع انعربى
 َٔ َكذّ

 أ/ فٝــــٌ عبذ ايشمحٔ ايظشٖٝــذ  د/ ذلُذ ذلُذ ؿالح دسٜٚؽ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ

 قظِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  قظِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 دٚي١ ايهٜٛث  دٚي١ ايهٜٛث

 انبحثيهخص 
يعشبــ٢ بعــع ايعكبــاج عٓــذ لاسطــ١ عًُٝــ١ ا بــذان يف دلــا ج ايفٓــٕٛ    ٜٛارــ٘ أفــشاد اجملتُــع ا 

ايتؼه١ًٝٝ ألٕ أْؼطتٗا حتتـاش ىل  هٗٝـضاج نـخم٠ َـع ىلعـذاد َهـإ اـاق ملُاسطـ١ ايعُـٌ ايفـ  َخـٌ فـٔ             

اخلضف ، صٝد أْـ٘ َـٔ ايفٓـٕٛ ايـط ةتطًـا اطـٛاج عًُٝـ١ َتتابعـ١ يف األدا٤ ايفـ  عـٔ اشٜـل ىلطـت ذاّ             

امل تًف١ ، ٚيكذ ةطٛس فٔ اخلضف ىل  فٔ ي٘ فهش ٚفًظف١ ااتًفث عٔ ايفهش ايتكًٝذٟ فًِ  اخلاَاج ٚاألدٚاج

ةعذ األ١ْٝ أٚ ايتك١ٝٓ اخلضف١ٝ ٖٞ اهلذف يف صذ راةٗا بٌ ايفهش٠ أٚ املفّٗٛ ٖٞ احملٛس يهـٌ َـا ٖـٛ ىلبـذاعٞ     

ــــر فكـم َٚــِٓٗ  يف ايعُـٌ ايفـ  اخلــضيف ، َٚـٔ املالصــق إٔ ايكـا٥ُر عًــ٢ لاسطـ١ فـٔ اخلــضف ٖـِ املت        

ايذاسطر يف نًٝاج ايفٕٓٛ ٚاحلشفٝر ، لا رعًث املُاسط١ ايع١ًُٝ يفـٔ اخلـضف ةكتــش عًـ٢ ٖـزٙ ايف٦ـاج       

دٕٚ أفشاد اجملتُع ايعشب٢ صت٢ أؿبضٛا مل ٜتابعٛا ايتطـٛس املعاؿـش ملفٗـّٛ فـٔ اخلـضف لـا ٜـذٍ عًـ٢ عـذّ          

ملبزٚيـ١ َـٔ قبـٌ ايكـا٥ُر عًٝٗـا فـ٢ اسلـا٤        ةٛاؿًِٗ ايذا٥ِ حلشنـ١ ايفـٔ ايتؼـهًٝٞ بـايشنِ َـٔ ااٗـٛد ا      

ايٛأ ايعشبـ٢، ٚبٓـا٤ا عًـ٢ ريـو ٜتطًـا ايـتفهم يف ٚكـع طٝاطـ١ يًتعاَـٌ َـع األفـشاد َـٔ اـالٍ ؿـٝان١               

َعاؿش٠ ملفّٗٛ فٔ سلـث اخلضفـ٢ يف اجملتُـع ايعشبـ٢ ، َٚـٔ ٖـزا املٓطًـل دهٓٓـا حتذٜـذ َؼـه١ً ايبضـد يف            

  ف٢ ايٛأ ايعشب٢ ٚاحشٖا يف ايٓضث اخلضيفايكِٝ ايفٓٝــ١   :ايتظاؤ ج ايتاي١ٝ 

نٝف دهٔ ةخكٝف أفشاد اجملتُع ايعشب٢ بفٔ اخلضف املعاؿش ؟ ٌٖٚ املُاسط١ ايع١ًُٝ يفٔ اخلـضف  

املعاؿش٠ كشٚس٠ ألفشاد اجملتُع ايعشب٢ ؟ صٝد ٜفرتض ايبضد إٔ فٔ اخلضف املعاؿـش كـشٚس٠ يتُٓٝـ١ ايـٛعٞ     

ٕ ٖٓـاى كـشٚس٠ أٜلـا ملُاسطـ١ ايعًُٝـ١ يتضذٜـذ ايــٝان١ املعاؿـش٠         ايف  يذ٣ أفشاد اجملتُـع ايعشبـ٢ ، ٚأ  
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ايط ةٛكح َفّٗٛ فٔ اخلضف ، ٜٚٗـذف ايبضـد ىل  ايتٛاؿـٌ ايـذا٥ِ بـر املفٗـّٛ املعاؿـشيًكِٝ ايفٓٝـ١ يفـٔ          

ِ ايفٓٝـ١ ٚااُايٝـ١ َـٔ اـالٍ       اخلضف ٚأفشاد اجملتُع ايعشب٢ يت١ُٝٓ ايٛعٞ ايف  ٚةٛرٝ٘ طًٛى ايفشد سلٛ ايكٝـ

اف١ ايف١ٝٓ بفٔ اخلضف يفٔ اخلـضف املعاؿـش ، ٚةكتــش صـذٚد ايبضـد عًـ٢ املُاسطـ١ ايعًُٝـ١ َـع بعـع أفـشاد            ايخك

تزـ٘ ىل               ٗس ايٛؿـفٞ ايتضًًٝـٞ يتضذٜـذ ىلاـاسٙ ايـزٟٜ  تبـع ايبضـد املٓـ أ ايعشبـ٢ ، صٝـدٜ  اجملتُع يف َـش ٚايٛـ

ٔ َـذ٣ ٚعـٞ أفـشاد اجملتُـع ايعشبـ٢      ة١ُٝٓ ايٛعٞ ايف  َٔ االٍ ايكِٝ ايف١ٝٓ بفٔ اخلضف املعاؿش َع ايهؼـف عـ  

 ايعشب٢.   باملُاسط١ ايع١ًُٝ يفٔ اخلضف يتؼزٝع املت ــر بايتفاعٌ َع أفشاد اجملتُع

Abstract 

The Concept Of Ceramic Education In Arabian Society 
The Arabian society faces some obstacles in the process of creativity 

in the fields of plastic arts because its activities need a lot of 

equipment with the preparation of a special place to practice art work 

such as ceramics, As it is an art that requires successive steps in the 

technical performance through the use of raw materials and various 

tools, The art of ceramics has developed into an art of thought and 

philosophy that differed from traditional thought. Ceramic art or 

technique is no longer the goal in itself, but the idea or the concept is 

the axis of everything that is creative in ceramic art work, It is noted 

that the practitioners of the art of ceramics are specialists only, 

including students in the faculties of arts and craftsmen, Which made 

the practice of ceramic art limited to these categories without the 

members of Arabian society until they have not followed the 

contemporary development of the concept of ceramic art, which 

indicates their lack of continuous contact to the movement of plastic 

art despite the efforts made by the officials in the Ministry of Culture 

and some faculties of arts, and therefore thinking about developing a 

policy of dealing with individuals is required through a contemporary 

formulation of the concept of ceramic education in Arabian society, 

And in this sense we can identify the problem of research in the 

following questions: 

How can Arabian society be educated by contemporary ceramics? Is 
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the practice of contemporary ceramic art a necessity for members of 

Arabian society? Where the research assumes that education in 

contemporary ceramics is a necessity for the development of artistic 

awareness among members of Arabian society, And that there was 

also a need to exercise the process to determine the contemporary 

formulation that illustrated the concept of education in ceramics, The 

research aims at continuous communication between the 

contemporary concept of ceramic art and members of the Arabian 

society to develop artistic awareness and guide the individual's 

behavior towards aesthetic values through the artistic culture of 

ceramic art of contemporary ceramic art, The limits of research are 

confined to practice with some members of the community in the 

district of Nasr City and Zamalek district, The research follows the 

analytical descriptive method to define its framework, which aims to 

develop artistic awareness through education in contemporary 

ceramics, while revealing the awareness of the members of the society 

about the practical practice of ceramic art to encourage specialists to 

interact with members of Arabian society. 

 املقذيـة
عــ ج ايفٓــٕٛ ايتؼــه١ًٝٝ َٓــز تٗٛسٖــا صتــ٢ ايٛقــث احلاكــش عــٔ صٝــا٠ ا ْظــإ ٚاُٛصاةــ٘       

َٚؼاعشٙ َتأحش٠ بايكِٝ ايف١ٝٓ ٚااُاي١ٝ ٚ ايفهشٜـ١ ، صٝـد ٜٓبـع ايفـٔ َـٔ ايب٦ٝـ١ ٚعٓاؿـش احلٝـا٠ َٚـٔ          

أَـٌ يف ففـام ٖـزا    ايخكافاج ٚايعـاداج ٚايتكايٝـذ يف اجملتُـع ، ألٕ ايفٓـإ ايتؼـهًٝٞ ٜهخـش َـٔ ايٓ ـش ٚايت        

ايهٕٛ يٝهؼف عٔ احلكـا٥ل املشةبطـ١ باحلٝـا٠ ، فأْـ٘ يـ٘ دٚس أطاطـٞ يف صٝـا٠ أفـشاد اجملتُـع صٝـد ٜعهـع            

ِ ٜٚٓكٌ ا اج األرٝاٍ ايظابك١ ىل  األرٝاٍ املعاؿش٠ بطشٜك١ َباػش٠ ٚنم َباػش٠ فٗٛ  أفهاسِٖ ٚفًظفتٗ

 احلًك١ املتـ١ً املتزذد٠ بر املاكٞ ٚاحلاكش .    

 فٔ اخلضف َٔ ايفٓـٕٛ املشةبطـ١ ةٝـا٠ أفـشاد اجملتُـع صٝـد ٜتظـِ بايبظـاا١ ايبعٝـذ٠ عـٔ           ٜعت 

ــٞ          ــا عًٝــ٘ ا هــاٙ ايٓفع ــٔ ٜلً ــٛ ف ــ١ ، فٗ ــف ٚايتعكٝــذ ، با كــاف١ ىل  ةًبٝــ١ ا صتٝارــاج ايَٝٛٝ ايتهً

       ُ ٕٛ ، ا رتُاعٞ َع ا ٖتُاّ بايٓٛاصٞ ااُاي١ٝ ٚيهٔ َع ةطٛس َفٗـّٛ فـٔ اخلـضف َـٔ صٝـد ايؼـهٌ ٚامللـ
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 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايخالحٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايخالحٕٛ/ ايعذد - ةـذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ راَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

فأؿبح اهلذف ىلْتاش أعُاٍ اضف١ٝ راج اابع َفاُٖٝٞ ٚقِٝ ف١ٝٓ ، ةظع٢ ىل  ا طتعا١ْ بهاف١ املعطٝاج 

ايتهٓٛيٛر١ٝ يًعـش َٔ املٛاد ٚايٛطا٥م املتعـذد٠ ، ملُاسطـ١ ابذاعٝـ١ ةتبـادٍ فٝٗـا اخلـ اج امل تًفـ١ صـٍٛ         

تُـع ، لـا ٜظـتذعٞ ايتخكٝـف بـايكِٝ      ايتفهم باخلضف ٚةظِٗ يف ةفاعٌ بر ايفٓإ املبذن ٚايفـشد يف اجمل 

ايف١ٝٓ يفٔ اخلضف املعاؿش  بتهاس حكاف١ ٚا١ٝٓ رذٜذ٠ ةتٛاؿٌ َع اجملتُع ٖٜٚٛت٘، صٝد ٜؤٌٖ اجملتُـع  

 بفٔ اخلضف املعاؿش 

ٚا طـٗاّ يف ايتطـٛس ايتهٓٛيــٛرٞ احلـذٜد يًضفـات عًــ٢ املـٛسٚذ ايفـ  ايخكــايف  ـا ضلًُـ٘ َــٔ         

٠ ايـزٚبإ يف األاـاا ايعاملٝـ١ ايـط فشكـتٗا عًٝٓـا ةهٓٛيٛرٝـا ا ةــا ج         َعاْٞ ٚأبعاد ، اٛفًا َٔ ٚاأ

ٚاملعًَٛاج املعاؿش٠.ىلْٗا دع٠ٛ َتزذد٠ يًتخكٝف بايكِٝ ايف١ٝٓ يفٔ اخلضف املعاؿش َٔ اـالٍ ايتعـإٚ بـر    

ٌ ، َـع  ايفٓاْر ٚاملخكفر َٔ أفشاد اجملتُع يًعٌُ َعًا ع٢ً ةٓك١ٝ ايخكافـ١ ايـط ةٛرـ٘ ايظـًٛى سلـٛ األفلـ      

 ايعٌُ ع٢ً ة١ُٝٓ ْٚؼش ايكِٝ ايف١ٝٓ ٚ ايتؼه١ًٝٝ ذلٛس سبم اجملتُع ايعشب٢ باحلشناج ايف١ٝٓ املعاؿش٠ .

فايفٔ ايتؼهًٝٞ َٔ أنخش األْؼط١ ا ْظا١ْٝ متٝضًا ألْ٘ ٜع  عٔ فًظف١ أفشاد اجملتُع ، فاملعشف١ 

ْظإ بهاف١ نٝاْ٘ ، بٌ دهـٔ ةعضٜضٖـا   عٔ اشٜل ايفٔ رض٤   ٜتزض٤ َٔ اخل ٠ ااُاي١ٝ ايط ٜعٝؼٗا ا 

 ُاسط١ ا بذان ايف  ، صٝد ٜؤنذ أؿضاب ايٓ ش٠ ا رتُاع١ٝ يف ايفـٔ عًـ٢ أْـ٘ ٖـٛ ا ةــاٍ بـر عكـٌ        

ايفٓإ ٚعكٌ ٚٚرذإ أفشاد اجملتُع ، ألٕ ٖٓـاى سٚابـم ٚحٝكـ١ بـر ايفـٔ ٚنـمٙ َـٔ اي ـٛاٖش ا رتُاعٝـ١          

رٌ ىلطتُتاعِٗ ايؼ ـٞ بٌ ٜظعٛا ىل  حتكٝل راةِٗ َٔ االٍ أفشاد ٚايخكاف١ٝ ، فايفٓإْٛ   ٜبذعٕٛ َٔ أ

اجملتُع ، صٝد ةٗذف فعايٝاج ١ٜٛ٦َ ايفٕٓٛ يف اجملا ج امل تًف١ ىل  أ١ُٖٝ ىلسةباا أفشاد اجملتُع ايعشبـ٢  

 ُاسط١ ناف١ أْؼط١ ايفٕٓٛ ايتؼه١ًٝٝ ، لا دفع ايباصد يف ىلصلاد ؿٝان١ َعاؿش٠ يًكِٝ ايف١ٝٓ ٚدٚسٖا 

فٔ اخلضف يف اجملتُع َٔ االٍ ايتعشف ع٢ً بعع اعُاٍ شلب١ َٔ ايفٓاْر املعاؿشٜٔ َٚذد ةٛاؿًِٗ َع ف٢ 

افشاد اجملتُع َع َظم٠ احلشن١ ايتؼه١ًٝٝ يف ايٛأ ايعشب٢، ألٕ لاسطـ١ بعـع األْؼـط١ ايفٓٝـ١ ايعًُٝـ١      

 ايط حتتاش ىل  َهإ رلـف ٜتٝح ايفشؿ١ يهاف١ ايطبكاج ٚايف٦اج ايعُش١ٜ 

ٔ األافاٍ ٚايؼباب ٚاملظٓر يت١ُٝٓ ايخكافـ١ ايفٓٝـ١ ايتؼـه١ًٝٝ يتفشٜـط ايطاقـاج ا ْفعايٝـ١       َ

 صت٢ ةتهٕٛ ايؼ ـ١ٝ ايعشب١ٝ ايٛاع١ٝ  فشداج احلٝا٠ املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ .  

ٜعذ ايكِٝ ايف١ٝٓ بايفٔ ٚط١ًٝ َٔ ايٛطا٥ٌ اهلا١َ يف ايتهٜٛٔ ايخكـايف ألفـشاد اجملتُـع ايعشبـ٢ ،     
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١ ايف١ٝٓ ايتؼه١ًٝٝ  عٓاٖا ايؼاٌَ حتد ع٢ً ىلنتظاب اخل ٠ ايف١ٝٓ حلٌ املؼهالج امل تًفـ١ يف  ألٕ ايخكاف

صٝــا٠ األفــشاد ، فــايفٔ ٖــٛ عًُٝــ١ ىلبــذان صكٝكٝــ١ هلــا راْــا ىلصلــابٞ يف ةلــم ايٛاقــع ىل  ٚاقــع أفلــٌ ،       

  ُ عـاج ، دهـٔ ىلعـاد٠    ٚبإعتباس إٔ ايفٕٓٛ ايتؼه١ًٝٝ ةعذ أصذ اجملا ج األطاط١ٝ يف بٓا٤ صلـاس٠ نـٌ اجملت

ايٓ ش يف َٓ ١َٛ ايعالق١ بر ايفشد ٚفٔ اخلضف باجملتُع ايعشب٢ يهٞ ٜالصل ايتطٛس املًضٛت يفـٔ اخلـضف،   

ٚريو ٜظتذعٞ ىلصلاد بعع احلًٍٛ ا صلاب١ٝ ايط هلا دٚس فعاٍ دهٔ إٔ ٜظِٗ يف ايتٛاؿٌ املظتُش بر فٔ 

ا بذان بذٕٚ طًبٝاج أٚ كلٛا ، ٚريو عٔ اشٜل ذلٛس  اخلضف ٚايفشد يف اجملتُع َٔ االٍ املُاسط١ يع١ًُٝ

س٥ٝظٞ يًتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ سطاي١ فٔ اخلضف بإطت ذاّ األدٚاج امل تًف١ َخٌ صٜاس٠ املتـاصف ٚاملعـاسض ايعاَـ١    

 ٚاخلاؿ١ ٚاملُاسط١ ايع١ًُٝ يف املشانض ايخكاف١ٝ ٚاملشاطِ ايعا١َ ٚاخلاؿ١ .

 يشكهـة انبحـث : 
٣ ىلَها١ْٝ ا طتفاد٠ َٔ َفاِٖٝ ايكِٝ ايف١ٝٓ املعاؿش٠ ٚدٚسٖا يف فٔ ايٓضث ةهُٔ َؼه١ً ايبضد يف َذ -

 اخلضيف .

 َاٖٞ قذس٠ ىلطتٝعاب فٔ ايٓضث اخلضيف املعاؿش يألطايٝا ايف١ٝٓ امل تًف١ املعاؿش٠  -

 أهذاف انبحـث : 
 حتًٌٝ ذلت٣ٛ بعع األعُاٍ ايف١ٝٓ اخلضف١ٝ   -1

 اخلضف .  ذلاٚي١ ايتٛؿٌ ىل  أِٖ ايكِٝ ايف١ٝٓ يف دلاٍ -2

 ايهؼف عٔ أِٖ ايتكٓٝاج ٚاألطايٝا ايتهٓٛيٛر١ٝ املتبع١ يف دلاٍ ىلْتاش اخلضف املعاؿش .  -3

 فروض انبحـث : 
 ىلبشاص ايكِٝ ااُاي١ٝ ٚا بذاع١ٝ يف املٓضٛة١ اخلضف١ٝ. -

 ٚرٛد ىلسةباا بر ا بذان يف اخلضف ٚاألٜذٚيٛر١ٝ ايخكاف١ٝ ٚاحللاس١ٜ يًفٓإ. -

ا ايتعبم١ٜ ٚايبٓا١ٝ٥ يذاسطٞ فٕٓٛ اخلضف ٚريو عٔ اشٜل حتًٌٝ ا هاٖاج َٔ املُهٔ ىلحشا٤ ااٛاْ -

 ايف١ٝٓ ٚايفهش١ٜ ٚايفًظف١ٝ .



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 أهًيـة انبحـث : 
 حتذٜذ أِٖ ا هاٖاج ايفهش١ٜ ٚايف١ٝٓ املعاؿش٠ يف دلاٍ اخلضف.  -1

 ايهؼف عٔ أُٖٝـ١ بعع أعُاٍ دلُٛع١ ايفٓاْر اخلضافر املعاؿشٜٔ. -2

ِ ا  -3 ةـٓٝف أٖ ذلًًٝا.صـشٚ  عشبٝاًٚ  ٍ اخلضف١ٝ دٚيٝاًٚ   طايٝا ايبٓا١ٝ٥ يـٝان١ عٓاؿش ايتعبم يف األعُا

عشض ألِٖ ايهفاٜاج ايتع١ًُٝٝ يبٓا٤ بشْاَس ةعًُٝٞ ٜعتُذ يف َفاُٖٝ٘ ع٢ً ا هاٖاج ايفهشٜـ١   -4

 املعاؿش٠ ٚنٝف١ٝ ةٓاٚهلا . 

 ىليكا٤ ايل٤ٛ ع٢ً األطايٝا ايف١ٝٓ ايط ْٗزٗا فٓإ اخلضف .  -5

 انبحـث :  يُهــج
 ٜتبــع ايبضد املٓٗـس ايٛؿفٞ ايتضًًٝـٞ . 

دساط١ حت١ًًٝٝ مل تاساج َٔ أعُاٍ بعع ايفٓاْر اخلـضافر املعاؿـشٜٔ لذلًـٝر ٚدٚيـٝرت  طـت الق       -

 أِٖ ا هاٖاج ايفٓٝـ١ ٚايفهش١ٜ ٚايفًظف١ٝ احلذٜخ١ ايط أدج ىل  ةطٛس َفّٗٛ اخلضف املعاؿش . 

 ١ٝ ٚاسةبااٗا با ْتـاش ايف  يف دلاٍ اخلضف املعاؿـش دساط١ يألٜذٚيٛر١ٝ ايخكاف -

 ىلطتٓتاش بعع املذااٌ ايفهش١ٜ ٚايفًظف١ٝ ايط ةظاعذ يف اشح ي ْاَس ةعًُٝٞ َكرتح يف دلاٍ اخلضف .  -

 أوال : جعريف فٍ اخلسف املعاصـر 
ز ايفٓٝـ١  إٔ فٔ اخلضف َٔ ايفٕٓٛ ايط هلا ةـاسٜ  ٜـشةبم ببذاٜـ١ اخلًٝكـ١ ، ٖٚـٛ َـٔ أٖـِ ايٓٛافـ        

ايط متذْا بتزاسب ايظًف ٚا اة٘ ، ٚةؤنذ بعع احلكباج ايتاسطل١ٝ إٔ أطًٛب ايتؼهٌٝ اخلضيف ااتًف 

َٔ عـش ىل  عـش ، صٝد ناْث األعُاٍ اخلضف١ٝ يًفٓإ ايبذا٥ٞ حتتـٟٛ عًـ٢ ايهـخم َـٔ األٚاْـٞ امل تًفـ١       

 ْظـإ ، ٚيكـذ ىلٖـتِ اخلـضاف ايعشبـ٢      ٚاملتٓٛع١ يف أػهاهلا  سةبااٗا باألدا٤ ايٛتٝفٞ ٚةًب١ٝ صاراج ا

ايكذِٜ ببٓا٤ ايتهٜٛٔ يف ا ْا٤ اخلضيف ايزٟ اةظِ بايبظاا١ ٚااُاٍ ، ٚمتٝض اخلضف ا طالَٞ  عاا١ 

األططح َٔ االٍ ىلطت ذاّ ايضاـاسف اهلٓذطـ١ٝ ٚايٓباةٝـ١ ٚايهتابٝـ١ با كـاف١ ىل  ايها٥ٓـاج احلٝـ١ عـٔ         

صت٢ أؿبح هلا اـشاص اـاق ، ٚػـٗذ ايعــش احلـايٞ املضٜـذ َـٔ         اشٜل ةٛتٝف ايتكٓٝاج اخلضف١ٝ املتعذد٠

ىلطت ذاّ ةكٓٝاج اشم ايتؼهٌٝ املتعذد٠ َع ا ٖتُاّ بايتعبم املشاد ىلبشاص فهشة٘ صت٢ ةطـٛس فـٔ اخلـضف ،    
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ٚة ٗش اشٜك١ ايتؼهٌٝ بايؼشا٥ح ايط ةؤنـذ عًـ٢ ايتهـٜٛٔ احلـش راج ايبعـذ ايتعـبمٟ يًفٓـإ عبـذايل          

ٜ ٗش ايتؼهٌٝ بطشٜك١ احلباٍ َؤنذ ع٢ً عٓـش اخلم يف بٓا٤ ايتهٜٛٔ اخلـضيف يًفٓـإ   ت، 1ٚايؼاٍ ػهٌ ل

ت يف 3ت ،  ٚةظت ذّ اشٜك١ ايتؼهٌٝ بايللم  يف ايكايا يًفٓـإ ذلُـذ دسٜٚـؽ ػـهٌ ل    2ذلُذ ناٌَ ػهٌل

 ةهٜٛٔ َتـاعذ ايبٓا٤ ٜٓتٗٞ بٓكط١ ٚاصذ٠ .

ٝكـٞ يٓؼـأ٠ اخلـضف املعاؿـش ، ٚايظـبا      إٔ ةطٛس ايتؼهٌٝ اخلضيف يف ع  ايعـٛس ٖٛ ايباعـد احلك 

ايش٥ٝظٞ يف تٗٛس ايٓضث اخلضف٢ احلذٜخ١ يتؼهٌٝ أعُاٍ اضف١ٝ ةتـف بااُاٍ َٔ صٝد ٚصذ٠ ايتٓظٝل 

ٚايتٓ ِٝ يًتٛافل بر ايؼهٌ ٚاحلزِ ٚايًٕٛ ٚايتـٛاصٕ ٚايتٓـٛن يف ايعُـٌ ايفـ  ، صتـ٢ أؿـبضث ايتكٓٝـاج        

خلضف املعاؿش َٔ االٍ ةٛتٝفٗا يف ةهٜٛٔ ٚبٓا٤ ايؼـهٌ عـٔ   اخلضف١ٝ ٖٞ َـذس اخل ٠ ايف١ٝٓ يف ةؼهٌٝ ا

اشٜل ىلطت ذاّ اخلاَاج امل تًف١ ، صٝد اشش ايؼهٌ اخلضيف َٔ احلٝض ايٓفعٞ ىل  احلٝض ايتعبمٟ فظاعذ 

ريو ع٢ً ىلسةكا٥٘   ظت٣ٛ ايفٕٓٛ األاش٣ ، ف ٗـٛس ايٓضـث اخلضفـ٢ اعتُـذ عًـ٢ ٚتٝفـ١ ايفـٔ راةـ٘ ايلـم          

يٝبذن عُاًل فًٓٝا َبتهشًا ٜٗـذف ىل  ايتعـبم َـٔ اـالٍ ايتهٓٛيٛرٝـا احلذٜخـ١ ، صٝـد         َشةبم بٓضعاج د١ٜٝٓ

مجع فٝٗا اٛاق ٚىلَهاْٝـاج اخلاَـ١ يتتأنـذ ؿـف١ ااُـاٍ يف ايؼـهٌ اخلـضيف ايـزٟ ةتفاعـٌ َـع ايعٓاؿـش            

 ايضاشف١ٝ يف ةٛيٝف ضلكل ايكِٝ ايف١ٝٓ.

 ت1ػهٌ سقِ ل

 اشٜك١ ايؼشا٥ح

 2002ٝا  ايكاٖش٠ بٓ- يًفٓإ عبذايل٢ٓ ايؼاٍ



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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لا طاِٖ ع٢ً ةعُٝل ا هاٙ ايتعبمٟ ااُايٞ َٔ اـالٍ احتـاد نـٌ ايعٓاؿـش ايـط ةتٓاطـا َـع        

بعلٗا يف عٌُ ف  صكل ايتأيف ٚايتهاٌَ  حشا٤ ايؼهٌ اخلضيف صت٢ نؼف عٔ سؤٜـا رذٜـذ٠ ةٓكـٌ ٚرٗـ١     

ةعشٜفـًا ىلرشا٥ٝـًا ملفٗـّٛ فـٔ     ْ ش ايفٓإ اخلضاف يفًظـف١ عــشٙ يف ةؼـهٌٝ ايعُـٌ ايفـ  ، ٚدهـٔ حتذٜـذ        

اخلضف املعاؿش بأْـ٘ ٖـٛ ريـو املـضٜس ايٓـاةس َـٔ ةفاعـٌ ايتكٓٝـاج ٚايعٓاؿـش ٚاملــادس ايفٓٝـ١ َـع بعلـٗا              

ايبعع  بذان أعُاٍ اضف١ٝ ٚفًظف١ ايكشٕ ايعؼشٜٔ صت٢ ايٛقث احلايٞ ، ٚ بعذ ريو دهٓٓا ايتعشف عًـ٢  

ْٞ اخلـضف املعاؿـش صتـ٢ ٜـتِ حتذٜـذ َٓطًـل ايــٝان١        بعع ايكِٝ ايف١ٝٓ َـٔ اـالٍ األعُـاٍ ايفٓٝـ١ يفٓـا     

 املعاؿش٠ ملفّٗٛ فٔ اخلضف يف اجملتُع ايعشب٢ . 

 

 ت2ػهٌ سقِ ل  ت3ػهٌ سقِ ل

 يًفٓإ ذلُذ ناٌَ  يًفٓإ ذلُذ دسٜٚؽ

 ثاَيًا فٍ اخلسف املعاصـر 
ايعُـٌ ايفـ  ،    ٚزلذ ايٓضث اخلضف٢ املعاؿش َٚٓٗا َا اسةـبم بايتكٓٝـ١ اخلضفٝـ١ نُـذاٌ  بـذان     
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 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايخالحٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايخالحٕٛ/ ايعذد - ةـذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ راَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

ــف           ــٌ ايفــ  ، با كــاف١ ىل  اطــت ذاّ ايتٛيٝ ــٜٛٔ ايعُ ــ١ نُــذاٌ أطاطــٞ يف ةه ــٌ ايتعبمٜ ــا رع ــا َ َٗٓٚ

باخلاَاج نُذاٌ يف ةؼهٌٝ ايعٌُ ايف  طعًٝا ٚسا٤ حتكٝل ايك١ُٝ ايف١ٝٓ يًهؼـف عـٔ ايطاقـاج ايهآَـ١     

األعُــاٍ اخلضفٝــ١ ايكــِٝ  يف دلــاٍ فــٔ اخلــضف صتــ٢ ٜـــٌ ىل  َظــت٣ٛ فٓــٕٛ ايٓضــث ٚايتـــٜٛش فتلــُٓث      

 ااُاي١ٝ َٔ االٍ حتكٝل ايك١ُٝ ايف١ٝٓ يًكِٝ ايتعبم١ٜ ٚايتؼه١ًٝٝ . 

 انحقُية كإجتاِ نهحشكيم اخلسيف  -1

رعٌ فٓاْٞ اخلضف املعاؿش َٔ ايتكٓٝاج اخلضف١ٝ املتعذد٠ َـذس يف ايتؼهٌٝ اخلـضيف يتهـٕٛ ٖـٞ    

االٍ ايتك١ٝٓ، فإطت ذّ ةك١ٝٓ ايتؼهٌٝ بايللم  املٓطًل األطاطٞ  بذان أعُاٍ ف١ٝٓ هلا بعذ ةعبمٟ َٔ

ٚةك١ٝٓ ايتؼهٌٝ باحلباٍ ٚةك١ٝٓ ايتؼهٌٝ بايؼشا٥ح بأطًٛب هشٜذٟ ٜؤنذ ؿف١ ااُاٍ يف بٓـا٤ ايؼـهٌ   

اخلـضيف املعاؿـش ، صٝـد ىلطـتعإ ايفٓـإ بتكٓٝــاج َتعـذد٠ ملعااـ١ أطـطح األػـهاٍ اخلضفٝـ١ دٕٚ ىلطــتعُاٍ           

بـاٍ ٚايؼــشا٥ح  الَظــٗا اخلؼــ١ٓ ٚايٓاعُـ١ عًــ٢ طــطح ايعُــٌ اخلــضيف   ايطـال٤ ايضرــارٞ َظــتفٝذًا َــٔ احل 

يٝؤنذ ع٢ً ايبعذ ايتعـبمٟ َـٔ اـالٍ ايتـأحماج املًُظـ١ٝ ايٓاهـ١ عـٔ ةكـاسب ٚهـاٚس األػـهاٍ ايذا٥شٜـ١            

املكعش٠ بتك١ٝٓ ايتؼهٌٝ باحلباٍ يف عٌُ ف  نم َٓـت ِ ايؼـهٌ، صٝـد ةـٛصٞ األػـهاٍ ايذا٥شٜـ١ املكعـش٠        

 ً ُع احلكٝكـٞ يًكٛاقـع ، بُٝٓـا ةـٛصٞ اخلطـٛا املتذااًـ١ ٚاملتزـاٚس٠ بإضلـا٤ املًُـع احلكٝكـٞ           ىلضلا٤ بـامل

احلشنــٞ ألػــهاٍ األعؼــاب املشراْٝــ١ دااــٌ ايبضــش ، فهاْــث ايتكٓٝــ١ ٖــٞ املٓطًــل يتهــٜٛٔ ايعُــٌ ايفــ        

هـٔ  تيًفٓا١ْ املـش١ٜ ط٣ًٛ أمحـذ سػـذٟ ، ٚةعـذ ةكٓٝـ١ ايتؼـهٌٝ بايؼـشا٥ح َـٔ ايتكٓٝـاج ايـط د         4ػهٌل

ةٛتٝفٗا بظٗٛي١ يف ايتعبم عٔ بعـع األػـهاٍ ايطبٝعٝـ١ راج املًُـع ايٓـاعِ ايعلـٟٛ َخـٌ ٚسقـ١ ايٓبـاج          

 ايط١ًٜٛ ع٢ً قاعذ٠ َتعشر١ 



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ت 4ػهٌ سقِ ل

 2002بٝٓا  ايذٚ  يً ضف -يًفٓا١ْ ط٣ًٛ سػذ٣ 

يف ةٛكـٝح  َشةبطتإ ببعع بإعتباسُٖا رض٤ا   ٜتزضأ يف ايتؼهٌٝ ، صٝـد ىلٕ ايكاعـذ٠ هلـا دٚس    

فهش٠ ايعٌُ ألْٗا رض٤ َٔ ايتهٜٛٔ ايف  ، صٝد ٜلًـا عًٝـ٘ ا صظـاغ بـا ْطالم سلـٛ األعًـ٢ ايٓـاةس َـٔ         

 ةـاعذ ايؼشضل١ يف َش١ْٚ ًَُٛط١ ٚذلظٛط١ يف صشن١ ٚسق١ ايٓباج .

 انحعبريية كإجتاِ نهحشكيم اخلسيف  -2
أٟ أْـ٘ ايٛطـٝم ايـزٟ صلُـع بـر       ٜعذ ايتعبم املٓطًل األطاطٞ يتأنٝذ احملت٣ٛ املادٟ يًعٌُ ايف 

احملت٣ٛ ايتعبمٟ ٚاملادٟ صت٢   ٜٓفـٌ امللُٕٛ عٔ ايؼهٌ بٌ ٜظتُذ َٓ٘ ٚصـذ٠ ايعُـٌ ايفـ  َـع َشاعـا٠      

اخلـا٥ف ايبٓا١ٝ٥ ٚايتعبم١ٜ يًٛطٝم املادٟ صت٢ ٜتزظذ احملت٣ٛ ايتعبمٟ يف ؿٝان١ بٓا٤ ايعُـٌ ايفـ    

اؿش ايطبٝع١ٝ ٚايعٓاؿـش ايــٓاع١ٝ يف َٓ َٛـ١ ةؼـه١ًٝٝ ةتظـِ      اخلضيف َٔ االٍ ايتفاعٌ ايكٟٛ بر ايعٓ

با طــتكشاس ٚايخبــاج يتُاطــو ايعٓاؿــش بعلــٗا َــع بعــع ، صٝــد ىلطــت ذَث ايفٓاْــ١ األسرٓتٝٓٝــ١ َمحــا      

ت بأطـًٛب دلـشد رٚ ًَُـع ْـاعِ ،     5يتعبم عٔ بٛسةشٜ٘ ْـفٞ ػهٌل  Mirtha Cappellariنابٝالسٟ 

ف األاــش يًتعــبم عــٔ ايبٛسةشٜــ٘ يٝضكــل ايكــِٝ ااُايٝــ١ ، َــع    َظــت ذ١َ ااَــ١ احلذٜــذ يتلــٝف ايٓـــ  

ىلطت ذاّ ايعٓـش ايطبٝعٞ رٚ املًُع اخلؼـٔ ايلـم َٓـت ِ يف صـٛاس ةعـبمٟ َبتهـش َـٔ اـالٍ ايتٛيٝـف بـر           

 اخلاَاج ة ٗش ايظٝطش٠ يإلهاٙ ايتعبمٟ يف ايتؼهٌٝ اخلضيف .    



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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يف  اخلضيف ألٕ نٌ عٌُ ٜتهٕٛ َٔ ايعٛاَـٌ :  ىلٕ ايفٓإ ٜتضهِ يف ىلاتٝاس املذاٌ يتؼهٌٝ ايعٌُ ا

عاٌَ ايتك١ٝٓ ٚعاٌَ ايتعبم ٚعاٌَ اخلاَـ١ ٚايظـٝاد٠ ألصـذ ٖـزٙ ايعٛاَـٌ فلـع يفهـش ٚأطـًٛب ايفٓـإ ،          

ت  ايفٓا١ْ املــش١ٜ زلٝــ١ عبـذايشاصم يف ةهـٜٛٔ هشٜـذٟ ٖٓذطـٞ       6ٚة ٗش ايك٠ٛ ايتعبم١ٜ اجملشد٠ ػهٌل

يعلــٟٛ يف ػـشضل١ َشبعــ١ ايؼـهٌ َٓكظــ١ُ ىل  قظـُر َــٔ املٓتـــف    علـٟٛ صلُــع بـر ايؼــهٌ اهلٓذطـٞ ٚا   

ٚنأْٗا بٛاب١ أٚ َشص١ً َٔ احلٝا٠ راج يٕٛ أطٛد َع ىلكاف١ ًَُع ابٝعٞ جباْا ايعٓـش األدَٞ ايزٟ صلًع 

يف طهٕٛ بًْٛ٘ ايزٖيب ًَُٚظـ٘ ايٓـاعِ ٚجبـٛاسٙ ريـو املًُـع اخلؼـٔ ايلـم َٓـت ِ يٝزُـع بـر ايًـْٛر يف            

 شن١ يف ىلٜكان َٓت ِ صكل ايك١ُٝ ايف١ٝٓ . اطتكشاس١ٜ يًض

 ت5ػهٌ سقِ ل

 يًفٓا١ْ َمْا نابٝالس٣                                                   

بٓٝا  ايفاٖش٠ ايذٚ  ايشابع                                            

 ت6ػهٌ سقِ ل

يًفٓا١ْ حت١ٝ عبذ ايشصم                   



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انحىنيف باخلايات كًذخم نهحشكيم اخلسيف   -3
ىلٕ ايتٛيٝف باخلاَاج نُذاٌ يًتؼهٌٝ اخلضيف ٜكــذ بـ٘ ىلطـت ذاّ ااَـاج ةتٓاطـا َـع بعلـٗا        

 اخلاَـاج ٖـٛ املٓطًـل األٍٚ قبـٌ ايتكٓٝـ١ ٚايتعـبم َـع        ايبعع يف ايعٌُ ايف  ايٛاصذ فٝهـٕٛ ايتٛيٝـف بـر   

َشاعــا٠ ا َهاْٝــاج ايتؼــه١ًٝٝ ٚايتعبمٜــ١ هلــزٙ اخلاَــاج يتأنٝــذ اـا٥ـــٗا ٚىلبــشاص  اةٗــا َــٔ اــالٍ    

ىلطت ذاّ اا١َ ٚاصذ٠ أٚ أنخش َٔ اا١َ َع ايطٝٓاج بؼشا ايتأٍ بُٝٓٗـا يًضفـات عًـ٢ ٚصـذ٠ ايعُـٌ ايفـ        

يتٗا ايتعبم١ٜ ، ٚدهٔ ةٛيٝف اخلاَاج بايتعاٌَ احلشاسٟ أٚ ايلم صـشاسٟ أٚ  ايعل١ٜٛ َع عذّ هاٌٖ د 

ااُع بُٝٓٗا يف ايعٌُ ايٛاصذ ، ٚعـذ َعااـ١ ايتٛيٝـف باخلاَـاج بعـذ عًُٝـ١ احلشٜـل بـر ااَـ١ ايف ـاس           

ٚاا١َ احلذٜذ   ةتلم ١٦ٖٝ نٌ َُٓٗا أٚ اخلٛاق بـٌ ٜـتِ ايتخبٝـث بطشٜكـ١ ةـذعِ ايتـأيف بـر اخلاَـاج         

صت٢ ةتٛا٥ِ ااَـ١ احلذٜـذ َـع ااَـ١ ايف ـاس ايكابًـ١ يًهظـش أٚ ايتضطـِٝ َـٔ اـالٍ ْكـم ا سةهـاص صتـ٢                

ت يًفٓا١ْ املــش١ٜ سقٝـ١ عبـذٙ ايؼـٓاٟٚ صٝـد ة ٗـش ايهتًـ١ ايف اسٜـ١         7ٜٓفـٌ نٌ َُٓٗا عٔ األاش ػهٌل

يُٝر ىل  ايٝظاس ضلكل اجملشد٠ راج املالَع ايضاشف١ٝ ايٓباة١ٝ بإٜكاعاج َرتانب١ يف ةهٜٛٔ َتـاعذ َٔ ا

ا صظاغ بايٓع١َٛ ٚايك٠ٛ َعا َٔ االٍ ا ةضإ ايزٟ حتكل َٔ االٍ ا ةضإ ايزٟ حتكل َٔ االٍ ةخبٝتٗا 

ع٢ً قاعذ٠ َٔ احلذٜذ راج األطالى ايعؼٛا١ٝ٥ عٔ اشٜل ايتٛيٝف بايتعاٌَ ايلم صشاسٟ ، ٚطاعذج ع٢ً 

سص ٚايلا٥ش َٔ االٍ ةهشاس ايضااسف اهلٓذط١ٝ ٚايٓباة١ٝ رٚبإ ايهت١ً ايف اس١ٜ ايط هُع بر ايٓضث ايبا

ع٢ً ططح ايعٌُ اخلضيف لا أٚص٢ بعُل ا صظاغ ايزٟ ْؼأ َٔ ايتٛيٝف بـر اخلاَتـإ با ٜكـان املٓـت ِ     

ٚايلم َٓت ِ يف عٌُ ف  ي٘ ق١ُٝ ف١ٝٓ مجعث بر ايكِٝ ايتعبم١ٜ ٚايتؼه١ًٝٝ يف ىلااس ف  ذلظـٛغ ٚ   

يٝف بايتعاٌَ احلشاسٟ ٜتطًا َشاعا٠ دسراج ايتُذد ٚا ْهُاؾ يً اَاج املؤيف بٝٓٗا ذلظٛغ ، أَا ايتٛ

يف   Efe Turkelت يًفٓإ ايرتنٞ ىلٜف٘ ةٛسنـٌ  8صت٢   ةٓـٗش أحٓا٤ احلشٜل ، ٚيكذ تٗشج فهش٠ ػهٌل

 ايعٌُ ايف  اخلضيف ايتزشٜذٟ اهلٓذطٞ ايزٟ ٜع  عٔ اـا٥ش ٜكـف عًـ٢ نتًـ١ ااظـِ ايف اسٜـ١ ايلـ ١ُ       

ايط   ةٛرذ بٗا أٟ ةفاؿٌٝ طـ٣ٛ ىلسلٓـا٤ َتزـ٘ ىل  أعًـ٢ َـع رظـِ ايطـا٥ش اجملـشد املهـٕٛ َـٔ ػـشا٥ح َـٔ             

املعذٕ املخبت١ صشاسًٜا بأطٝاخ َٔ املعذٕ ، أتٗش ايفٓإ فهشة٘ يف ايؼهٌ املشرٛ باطت ذاَ٘ خلا١َ احلذٜـذ  

أنذ املع٢ٓ ايتعبمٟ يشأغ ايطا٥ش يف  املعذْٞ ع٢ً ١٦ٖٝ طًظ١ً َٔ ايؼشا٥ح املتتاي١ٝ ، ٖٚزا ايؼهٌ اهلاليٞ

 َٓ ١َٛ ىلٜكاع١ٝ َتذسر١ ةعطٞ ا صظاغ بايـشاص١ ٚايٛكٛح ٚايخباج َعًا . 



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايخالحٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايخالحٕٛ/ ايعذد - ةـذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ راَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

 ت8ػهٌ سقِ ل                                                                                                                          ت7ػهٌ سقِ ل

 بٓٝا  اخلضف -يًفٓا١ْ اٜف١ ةٛسنٌ                                                                            فٓا١ْ سق١ٝعبذٙ ايؼٓا٣ٚيً

 ثانثًا: يفهـىو فـٍ اخلسف املعاصــر   
ىلٕ فٔ اخلضف املعاؿش أةاح ايفشؿ١ يفٔ اخلضف إٔ ٜهٕٛ َٔ ايفٓـٕٛ اخلاؿـ١ ايـط ٜظـتزٝا هلـا       

اد اجملتُع بذافع َٔ راةِٗ ٚفكًا يكذساةِٗ ٚىلَهاْٝاةِٗ ايٓفظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚااظ١ُٝ ، ألْ٘   ةٛرذ ي٘ أفش

أٟ قٛاعذ حابت١ ةعٛم ع١ًُٝ ا بذان  ْتاش أػهاٍ اضف١ٝ َتلم٠ ْٚا١َٝ ٖٚـزا ايفهـش املعاؿـش قـذ ٜعطـٞ      

ؿبح تـاٖش٠ َـٔ اي ـٛاٖش ايـط     ايفشؿ١ يتهٜٛٔ ؿٝان١ َعاؿش٠ يكِٝ فٔ اخلضف يف اجملتُع ايعشب٢ ألْ٘ أ

هذد ايتفهم ا ْظاْٞ ، فٗٛ َٔ أقشب فشٚن ايفـٔ ىل  أفـشاد اجملتُـع فٗـِ   صلـذٕٚ ؿـعٛب١ يف ةؼـهًٝ٘ ،        

فٗٛ َٔ ايفطش٠ ..... ٚبتًكا١ٝ٥ ػذٜذ٠ ٚ  ضلتاش ىل  ا ٠ طابك١ بٌ ٜظـتطٝعٕٛ  إٔ صلعًـٛا قطعـ١ ايطـر     

  صلذٕٚ ؿعٛب١ يف ةؼهًِٝٗ يفٔ اخلضف ٚيهٔ إٔ ٜعـ ٚا عـٔ    بر أٜذِٜٗ عٌُ ف  اضيف ، فأفشاد اجملتُع

أفهاسِٖ ٚعاملِٗ اخلاق يف أػهاٍ دلشد٠ ةتظِ بايتً ٝف ٚايتبظـٝم ٚايــذم عـٔ اشٜـل ايتخكٝـف بفـٔ       

 اخلضف املعاؿش ، صٝد ٜعت  ايتخكٝف بايفٔ تاٖش٠ َٔ اي ٛاٖش ايط هشد ايتفهم ا ْظاْٞ .
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 اإلبـذاع انفُـي عُذ اخلـساف      انقيـى انفُية وااجلًانيـة و
ٚعٓذ احلذٜد عٔ ايتعبم ايف  ٜتلح إٔ يًؼـهٌ املـادٟ دٚسًا ٖاَـًا يف هظـٝذ احملتـ٣ٛ ايتعـبمٟ       

ةًو األ١ُٖٝ ةتُخٌ يف إٔ امللُٕٛ   ٜٓفـٌ عٔ ايؼهٌ بـٌ ٜظـتُذ َٓـ٘ ، ٖٚـزا بـذٚسٙ ضلـافق  عًـ٢ ٚصـذ٠         

 ١ يًًُتك٢ يًفٔ .ايعٌُ ايف  ٚ ٚصذ٠ ايتزشب١ ااُاي١ٝ بايٓظب

" ٚع١ًُٝ ايتعبم يٝظث ع١ًُٝ بظٝط١ ، بٌ إٔ ايفٓإ ايزٟ ٜكع حتث ةأحم ا ْفعاٍ ااُايٞ ،   

ٜكّٛ  زشد ايٓكٌ أٚ ايٓظ  يًعٌُ ، طٛا٤ نإ ريو ايٓظ  ٜتـٌ بايطبٝع١ أٚ َٔ رلضٕٚ أفهاسٙ ، بٌ ٜعـٝؽ  

احلـٛاس بـر املـٛاد املظـت ذ١َ ٚبـر األْفعـاٍ ،       ٜتِ فٝٗـا   –ع١ًُٝ لمحٌت َعكذ٠ ع٢ً صذ ةعبم "رٕٛ دٜٟٛ" 

يٝع يف املاد٠ فضظا ، بٌ ٚيف األْفعاٍ أٜلًا صت٢ ٜـم ا ْفعـاٍ مجايٝـًا ، أٟ ٜـشةبم     –فٝضذذ ايتعذٌٜ 

 .ت1ل ٛكٛن عٌُ لَبذنت ٜهٕٛ ٖٛ ْتٝز١ ٖزٙ ايع١ًُٝ املعكذ٠ 

ذاع١ٝ فًل عالقاج رذٜذ٠ بر ايعٓاؿش ايط ٜعٝذ اخلٝاٍ ىلْتارٗا يف ةؼـهٝالة٘  فايع١ًُٝ ا ب

ايٓظك١ٝ ٚةكّٛ ٖزٙ ايتؼهٝالج بتزظٝذ ايك١ُٝ ا بذاع١ٝ يًفٔ َٔ َٓ ٛس ايٛتٝف١ ايٓفظ١ٝ ايـط ٜؤدٜٗـا   

ً   ت2لايفٔ عٓذَا ضلٝـٌ ايتٓـافش ىل  هـاْع بعٝـذا عـٔ َعٓـ٢ احملانـا٠ أٚ ايتعـبم         ٝـ١  . ٚةتُخـٌ اــا٥ف عُ

 .ت3"لا بذان ااُايٞ يف " ايتٛر٘ ٚا دساى ا بذاعٞ ٚايذافع١ٝ ٚايتـٛس اخلٝايٞ ٚايتهٜٛٔ 

" أَا بايٓظب١ يٛصذ٠ ايعٌُ ايف  فإٕ ىلسةباا احملت٣ٛ بايؼهٌ َٔ ػـأْ٘ إٔ ضلـافق عًـ٢ ايطـابع     

س ايذ ي١ ايعا١َ املُٝض يًؼهٌ َٔ صٝد ىلةظام عٓاؿشٙ ٚىلْظزاَ٘ ع٢ً سلٛ صلعٌ نال َٓٗا ٜؤدٟ دٚسا يف ىلاا

يًؼهٌ " أَا َٔ صٝد ٚصذ٠ ايتزشب١ ااُاي١ٝ بايٓظب١ يًُبـذن فإْٗـا هعـٌ املبـذن َٓتبٗـا َٚتـأَال يعالقـ١        

ايؼهٌ بامللُٕٛ عٔ َٛقف٘ ااُايٞ هـاٙ ايٛاقـع ايـزٟ طـتُذ َٓـ٘ أػـهاي٘ ، ٚايـط متخـٌ أػـهاي٘ اخلـ ٠           

ُتزٚم فإْٗا حتافق ع٢ً ٚصذ٠ ايتزشب١ ااُايٝـ١  ايط ةعاٌَ َعٗا أحٓا٤ ةفاعً٘ َع ايٛقع ، ٚبايٓظب١ يً
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أحٓا٤ ةأًَ٘ يًعٌُ ايف  فٗـٛ ٜظـتُذ احملتـ٣ٛ َـٔ ايؼـهٌ ٚ  ٜظـكط٘ عًٝـ٘ أٚ ًٜزـأ ىل  ةفظـماج ااسرٝـ١           

 ةذفع٘ يإلْـشاف عٔ ايعٌُ .

ٚعٓذَا ٜهٕٛ ايتعبم َتزظذًا بايؼهٌ فإٕ َشاعا٠ اخلـا٥ف ايبٓا١ٝ٥ ٚايتعبم١ٜ يًٛطٝم املادٟ 

ذ هلزا ايؼهٌ ٜهٕٛ هلا أ١ُٖٝ ، يهٕٛ ايٛطٝم ٖٛ ايٛط١ًٝ يزيو ايتزظٝذ ايؼهًٞ ايزٟ بذٚسٙ ٜعتـ   اجملظ

 .ت1لايٛطٌٝ يتزظٝذ احملت٣ٛ

نُا ٜٛؿف ايتعبم بأْـ٘ اهلـذف ٚايفهـش٠ ايـط ضلتلـٓٗا ايفٓـإ يٝ شرٗـا َـٔ ايؼـهٌ ااُـايٞ           

ايتعـبم عٓــشًا ىلصلابٝـًا ىل  بتفاعًـ٘     ايزٟ ضلتٟٛ ع٢ً ْ اّ ةتزاٚب َع٘ أصاطٝع ا ْظإ هلزا   ٜهٕٛ 

َع عٓـشٟ اخلا١َ ٚايؼهٌ صٝد   ٜٛرذ عٌُ بذٕٚ ػهٌ ٚاا١َ ٚعٓذَا ٜفهش ايفٓإ يف ايعٌُ فإْ٘ طلتاس 

 ااَت٘ ٜٚـبط ايؼهٌ بأطًٛب٘ يتضكٝل أقـ٢ عطا٤ٙ ايتؼهًٝٞ ٚايتعبمٟ . 

 اخلاَاج ٚبك١ٝ ايعٓاؿـش  ٚهلزا ٜشةبم احلهِ ع٢ً ايعٌُ ايف  ٚقُٝت٘  ذ٣ زلاح ايعالق١ بر

 يف ىلتٗاس أ١ُٖٝ ايعٌُ.

 عُاصر جشكيم انعًم انفُـي عُذ اخلـساف  
ــٛذ ناٜتــ٘ ٚىلْتكــاؤٙ ٖــزٙ          ــ٢ بً ىلٕ ايعٓاؿــش ايتؼــه١ًٝٝ بايٓظــب١ يًفٓــإ ٖــٞ ٚطــا٥ٌ ةعٝٓــ٘ عً

ًا ايعٓاؿش َٚضرٗا قذ ٜٓتس عٓ٘ نٔ أٚ ٜٓتس عٓ٘ فٛك٢ ٚاملؼاٖذ ايزٟ ٜذسى ٖزٙ ايعٓاؿش قذ صلذ فٝ٘ فٓ

َا ٚيهٓ٘ َع٢ٓ ٜكف عٓذ صذ ابٝع١ ريو ايعٌُ ٚاشق١ ةٓ ِٝ املفشداج ايتؼـه١ًٝٝ ٖـٞ يف َكذَـ١ أطـباب     

 ٚرٛد األحش ايف .

"ٚايعٓاؿـش ايتؼـه١ًٝٝ ٚااُايٝـ١ متـذ ايفٓـإ بٛطــا٥ٌ ىلبتهـاس يألػـهاٍ فتـتال٤ّ َؤنـذ٠ ايٛصــذ٠          

ةـ٘ ٚايفٓـإ طلتـاس َٓٗـا َـا ٜؼـا٤       ٚايتٓٛن ٚايتٛاصٕ ٚنٌ عٓـش ي٘ اـا٥ـ٘ ايزاة١ٝ ٖـٞ صـذٚدٙ ٚىلَهاْٝا  

 ةبعًا يطبٝع١ املٛكٛن ايزٟ ٜشٜذ إٔ ٜع  عٓ٘        

يزيو فإٕ ايعٓاؿش ايتؼه١ًٝٝ يًفٕٓٛ ايبـش١ٜ ٖـٞ املفـشداج األطاطـ١ٝ ايـط ٜظـت ذَٗا ايفٓـإ       

كـذ  يٝب  أٜا َٔ أعُاي٘ ، يهٔ ايطشٜك١ ايط ٜـٓ ِ بٗـا ٖـزا ايعٓاؿـش ٖـٞ ايـط متٝـض األعُـاٍ ايفٓٝـ١ . ف         
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صلُع ايفٓإ يف صاي١ َا ، بر مج١ً َٔ ايعٓاؿش ايتؼـه١ًٝٝ املتٓٛعـ١ َـٔ "نتًـ١ ٚفـشاذ ٚيـٕٛ ٚاـم" يٝٓـتس         

ؿٛس٠ ةؼب١ٝٗٝ ااؿ١ ٚيف صاي١ أاش٣ ٚصلُع ٖزٙ ايعٓاؿش راةٗـا ٚيهـٔ بطشٜكـ١ رلتًفـ١ ، ةٓـتس هشبـ١       

ايفٓـإ ٚايـزٟ ٜفـشض    ػ ـ١ٝ َت ًف١ ، َٚا ٖٛ رٖٛشٟ يف نٌ عٌُ ف  ٖـٛ ايكــذ األطاطـٞ ايـزٟ ٜٓؼـذٙ      

 عًٝ٘ نٝف١ٝ ىلاتٝاس ايعٓاؿش ايط ٜظت ذَٗا ٚاشٜك١ ةٓ ُٝٗا .           

"َٚٔ ايٓاص١ٝ املخاي١ٝ َٔ ةأيٝف نٌ عٓــش يف ايعُـٌ ايفـ  ملفـشد٠ كـشٚس١ٜ يف املعٓـ٢ ايـٛتٝفٞ        

ىل  ايعُـٌ  ٚايتعبمٟ ٚااُايٞ ايزٟ ٜٗذف ايفٓإ ىل  حتكٝك٘ ةٝد ٜهٕٛ  ظتطان املؼاٖذ ايزٟ ٜتطًـع  

ايفــ  إٔ ٜــذسى ٚصــذ٠ ايعٓاؿــش قبــٌ ىلدسانــ٘ ألُٖٝتٗــا ، فــااُع بــر ايعٓاؿــش املٓتكــا٠ بؼــهٌ َتهاَــٌ        

 .   ت1لَٚتزاْع ٖٛ ايزٟ ٜعطٞ ايعٌُ َعٓاٙ 

ٚ ا إٔ ايفٔ ْؼاا ىلرتُاعٞ فُٔ ايٛارا إٔ داسغ يف صـذٚد قٛاعـذ ٚايعٓاؿـش ايبــش١ٜ ايـط      

املظـاص١ ، ايهتًـ١ ، ٚايفـشاذ ٖٚـٞ مجٝعـًا ةعُـٌ دااـٌ ايفلـا٤" ٚ ٝـث           ةؼهٌ ايتُخاٍ ٚةهظب٘ ق٠ٛ ٖٞ "اخلـم ، 

 عٓاؿش ػه١ًٝ ألْٗا قاب١ً يًتؼهٌٝ ٖٚٞ َـذس ٖاّ يإلبتهاس  ا طلشش عٓٗا يف أػهاٍ ةؼ ٝـ١ٝ أٚ دلشد٠ .

ٚطٛف أقّٛ يف ٖزا ايبضد بإاتٝاس " دلُٛع١ َٔ أعُاٍ اخلضف املعاؿش ايزٟ دخٌ ػشا٥ح اٛاْا 

  اخلــضيف يف ايــٛأ ايعشبــٞ يــذ٣ شلبــ١ َــٔ ايفٓــاْر املعاؿــشٜٔ صتــ٢ ٜتظــ٢ٓ حتًٝــٌ ايكــِٝ ا بــذان ايفــ

ايته١ٜٝٓٛ هلزٙ األعُاٍ اخلضف١ٝ ٚايبضد عٔ املـؤحشاج ٚاملـتلماج ايـط     ت2لا بتهاس١ٜ ااُاي١ٝ ٚايعٓاؿش

تهـاساةِٗ ْٚ ـشًا   أدج ىل  ٖزٙ ايٓٛعٝاج اخلضف١ٝ يذ٣ ايفٓاْر اخلضفٝر ايزٟ طٛف ٜتٓاٍٚ ٖـزا ايبضـد اب  

ألٕ َع ِ أعُاٍ ايفٓاْر امل تاسٜٔ نُٛكٛن هلزا ايبضد قذ ةٓٛعث ابتهاساةِٗ ٚةعذدج اشم ىلبذاعاةِٗ 

َٔ صٝد ابٝع١ األطًٛب١ٝ َٚٔ صٝد كشٚسةٗا َٚؤحشاةٗا َٚخماةٗا ٚيهٌ َِٓٗ هاسب٘ املتعذد٠ يف نٌ ٖـزا  

ٓــإ فــ٢ اجملُٝــع احملــٝم بــ٘  صتــ٢ ٜتظــ٢ٓ  اجملــا ج فظــٝتِ ايرتنٝــض عًــ٢ ْٛعٝــ١ َعٝٓــ١ َــٔ هــاسب نــٌ ف  

اطت ذاَٗا نُٓٛرش ةٛكٝضٞ َؤحش يف ع١ًُٝ ايتـزٚم ٚايتعـشف عًـ٢ ىلهاٖـاج اخلـضف املعاؿـش ايتؼـه١ًٝٝ        

 ٚايكِٝ ايف١ٝٓ ٚاسةباا ايعٌُ جبزٚس َٚؤحشاج ايب١٦ٝ احملٝم بٗا . 

                                      

,
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حًـا بـانهىٌ نهفُاٌ "َبيم درويش" وهى يٍ انفُـاَ  املرـري  انـ يٍ أه -(:1أيثهــة )
   -كًحىر إبحكــار :

ــٕٛ عبــاس٠ عــٔ ىلػــعاعاج نٗشَٚلٓااٝظــ١ٝ ةعــشف بزبــزباج هلــا َــذ٣ َعــر ٚةشطــًٗا        زلــذ ايً

ا يهرتْٚاج املٛرٛد٠ يف املذاس اخلاسرٞ يًزس٠ ٖٚـٛ ايتـأحم ايفظـٝٛيٛرٞ احلـادذ عًـ٢ ػـبه١ٝ ايعـر طـٛا٤         

١ُ املًٕٛ أٚ نـإ ْاهـًا عـٔ ايلـ٤ٛ املًـٕٛ ْفظـ٘       نإ ْاهًا َٔ ىلْعهاغ األػع١ ايل١ٝ٥ٛ َٔ ططح املاد٠ املعت

ٚىلْعهاط٘ ع٢ً ػبه١ٝ ايعر ٜٚكـذ عًُا٤ ايطبٝع١ به١ًُ يٕٛ ْتٝز١ حتًٌٝ ايلـ٤ٛ أَـا يف ايفـٔ ايتؼـهًٝٞ     

 . ت1لفٗٛ اخلاؿ١ٝ اخلاسر١ٝ اُٝع األػهاٍ احملظٛط١ ٚامل ٗش اخلاسرٞ هلا

ا َع ايفٓإ ايشا٥ذ طعٝذ ايـذس ٚنٓا   ٜكٍٛ ايفٓإ عٔ ىلكافت٘ ااذٜذ٠، أْا عؼث عؼشٜٔ عاَ

ْفرتم أبذا ٚنٓا   ْفرتم أبذًا ٚنإ عًُٓا يف األطتٛدٜٛ اخلاق ب٘ ٚنٓـا اـاسغ أةاحٓـا ايفٓٝـ١ املظـتُش٠      

هٕٛ يٞ ػ ـ١ٝ َتُٝض٠ َٚٔ األطـباب ايـط رادةـ  ػـٗش٠ أْـ  أكـفث عظـًا ٚعؼـشٜٔ          ٚيه  نٓث أسنا يف إٜٔ 

لـفٗا أصـذًا َٔـ قبـٌ ، َٓٗـا عا٥ًـ١ "ايهشانًٝـ١" ٚاألؿـفش ٚاألمحـش           ىلكاف١ رذٜذ٠ نُٝٝا١ٝ٥ يف عـ  امل اخلـضف ملٜ 

 ت.9ػهٌ سقِل ٚايتأحماج اي١ًْٝٛ عٔ اشٜل ايٓاس بذٕٚ أٟ َؤحش ٚاخلضف األطٛد فٓش٣ يف أصذ أعُاهلا

راج ايؼهٌ امل شٚاٞ رٟ ايكاعذ٠   ٖٚٛ ىلْا٤ رٚ ػهٌ بٝلٞ ، ايعالق١ ااُاي١ٝ بٝٓ٘ ٚبر ايشقب١

ًتض١ُ َع ااظِ ، أَا قُت٘ فُٓت٢ٗ ةًك١ ةهٌُ ايبٓـا٤ ايفـ  يإلْـا٤ ، ٚا ْـا٤ نهـٌ يْٛـ٘ أطـٛد ٚعًٝـ٘         امل

ةـُِٝ َٔ دلُٛع١ ي١ْٝٛ ااؿ١ بايفٓإ ْشاٙ نخمًا َا ٜظـتعًُٗا برتانٝـا رلتًفـ١ ٚبإصظـاغ اـاق يهـٌ       

ارٞ ةشبم بُٝٓٗا َظـاصاج  ػهٌ أٚ ىلْا٤ ٜكّٛ بعًُ٘ فٗٓاى دلُٛع١ َٔ األػهاٍ احلش٠ ايك١ٜٛ َٔ ايًٕٛ ايع

َٔ ايًٕٛ األصسم َتٛطم ايذسر١ ٚاألمحش ايطٛبٞ ايزٟ ٜظتعٌُ ايًٕٛ فٝ٘ بأطـًٛب األيـٛإ املا٥ٝـ١ فـرتاٙ يف     

 ةالػٞ أٚ ٜ ٗش بك٠ٛ يف ْفع اخلم .

ٚايتـُِٝ ي٘ عالقـ١ ٚحٝكـ١ جبُايٝـاج ا ْـا٤   ةظـتطٝع يف ايفــٌ يف ايتضًٝـٌ بُٝٓٗـا ألُْٗـا          

 ع .ٜهُالٕ بعلُٗا ايبع

                                      



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚايزٟ ٚؿف االي٘ ايًٕٛ يًتعبم عٔ فهشةـ٘ ايفٓٝـ١ ٖٚـٛ عبـاس٠ متخـاٍ       ٚزلذ ايفٓإ ؿاحل سكا

باطِ "عشٚغ ايٌٓٝ" أطتًِٗ َٔ االي٘ َٛكٛعاج َٔ ايرتاذ ايؼعيب ، َٚٔ االٍ ٖزا ايعٌُ زلـذ إٔ يأليـٛإ   

       ٗ ا عًـ٢ طـطح ايعُـٌ    أُٖٝتٗا يف ايتؼهٌٝ اخلضيف ملا ةلٝف ىليٝـ٘ َـٔ قـِٝ ةؼـه١ًٝٝ ، فـإٕ أصظـٔ ىلطـت ذاَ

اخلــضيف فٗــٞ ةعُــٌ عًــ٢ ةأنٝــذ اهل٦ٝــ١ ، نُــا ةلــ  ايظــطح دٕٚ إٔ فــٌ باهل٦ٝــ١ ، ٚس ــا ةهــٕٛ عٓـــشا  

 ت10أطاطًٝا يف ايفهش٠ ْفظٗا ، ػهٌ سقِل

  ِ ٚقـذ عُــٌ عبـاس٠ عــٔ ابـل اــضيف ًَـٕٛ يٛرــ٘ ىلْظـإ ٜعــ  عــٔ       ٚزلـذ ايفٓــإ ؿـالح عبــذايهشٜ

شنا يف ةٛؿًٝٗا يًُؼاٖذ َظتلاًل َا يأليـٛإ َـٔ ةـأحم ْفظـٞ عًـ٢      ايعذٜذ َٔ ايتعبماج أٚ املعاْٞ ايط ٜ

ا ْظإ َٔ االٍ ىلٖتُاَ٘ بايًٕٛ ٚةٛصٜع٘ يًُظاصاج اي١ًْٝٛ دااٌ ايعٌُ ايف  ةٝد ضلكـل يـ٘ ايًـٕٛ َـا     

 ت . 11. ػهٌ سقِلت1لٜٗذف ىليٝ٘

 ت11ػهٌ سقِ ل

 يًفٓإ ؿالح عبذ ايهشِٜ

                                      



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ت10ػهٌ سقِ ل  ت9سقِ لػهٌ 

 يًفٓإ ؿاحل سكا  يًفٓإ ْبٌٝ دسٜٚؽ



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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نهفُاٌ "عهي انعىض"وهى يٍ فُاَي انكىيث ان يٍ أهحًىا بقضية اخلاية  -( 2يثال )
 -وانكحهة وانفراغ كًحىر نإلبحكار :

ٚزلذٙ ٜبضد عٔ أػهاٍ رذٜذ٠ َٔ ايشؤ١ٜ ايبـش١ٜ ايط حتكل خلضفٝاةـ٘ فشؿـ١ يإلْطـالم سلـٛ     

أٚطع َٔ احلع ا ْظاْٞ يف ةهاًَ٘ ايعـشٟ ، عٓذَا متتـضش احللـاساج ، ٚةتكـاسب األفهـاس ايـط       َظاص١

ةبضد عٔ ؿٝل١ ٚاصذ٠ يًتفاِٖ بر ايؼعٛب ، ٚةتكاسب املظافاج صت٢ ةهاد "األص١َٓ" ةٓـٗش يف صَٔ ٚاصذ 

 ، ٚايًض ١ ةبذٚ نًُح ايبـش صلُع قطيب األسض ، ع٢ً ػاػ١ ةًفاص . 

" ايباصـد عـٔ "ااذٜـ١" ٚ "ااذٜـذ" يف ؿـٛس٠ اخلـضف ايهـٜٛط املعاؿـش . فتُٓٗـو          ىلْ٘ "عًٞ ايعٛض

اػهاي٘ اخلضف١ٝ يف ىلطتعشاض أحٛابٗا ايكؼب١ٝ ايط ةتؼـهٌ يف دٜٓاَٝهٝـ١ ةبٗـش األبــاس ، نأطـًٛب سؤٜـ١       

ٌ احلشفـ١         ااق يف املضش بر ابٝع١ ايكطع١ اخلضفٝـ١   ٘ أْاَـ ؿـانت ٘ احلارـ١ ا ْظـا١ْٝٚ  يذةـ  ٚٞ فعـ  ْٕ ، نُهٛـ

اقـع ايعــش احلـذٜد           ٚٞ س٠ بــش١ٜ رذٜـذ٠ حتـان ىلْلباا ىلبذاعٗا يف ىلطـت الق ؿٛـ ٚقُٝتٗا ااُاي١ٝ يف سٚعتٗاٚ 

ٍ ا بذان املضدصِ بايباصخر عٔ أػهاٍ املعاؿش٠ يف دلا  ا ْظاْٞ . امل٧ً بايـ ا ايف ٚ 

يبـش١ٜ راج ىلْ٘ طًٛى ىلْظاْٞ عاّ ، ٜؤحش ٜٚتأحش ، ْتار٘ حٛس٠ ع٢ً ايشؤ١ٜ ايتكًٝذ١ٜ ٚأاشٖا ا

األبعـاد ايُٓطٝــ١ ، ٚقــذ ػـهًث َفاُٖٝٗــا بٗــزٙ ايظـشع١ ايكٝاطــ١ٝ ايطفــش٠ ايتكٓٝـ١ يف ا ةـــاٍ ايبـــشٟ     

 ٚا ْظاْٞ بر ايخكافاج امل تًف١ . 

مل ٜظًا "عًٞ ايعٛض" َٔ اخلضف اـٛؿٝت٘ ايتكًٝذ١ٜ ، بٌ متخٌ دٚسٙ ا بذاعٞ يف ىلصلـاد ؿـٛس٠   

ػهًٗا ايعاّ املتٓانِ َع ذلٝطٗا ايفشانـٞ ، ًَُٚـع طـطٛصٗا ،     مجاي١ٝ رذٜذ٠ يًكطع١ اخلضف١ٝ يف طًٛى

ٚسْٚكٗا ايًْٛٞ ، َلٝفا هلزٙ املاد٠ يف بعع األصٝإ َاد٠ احلذٜذ ع٢ً ػهٌ "أطٝاخ" يشبم ايكطع اخلضفٝـ١  

يف ايتهٜٛٔ ايٛاصذ ، َظتفٝذا َٔ ايطال٤اج اخلاؿ١ احملتٜٛـ١ عًـ٢ أناطـٝذ َعذْٝـ١ "َطفٝـ١" هلـا ىلصظـاغ        

 ت13ت ٚسقِ ل١12 احلذٜذ ػهٌ سقِلَكاسب خلاَ

٘ "ايتؼه١ًٝٝ" اظِ ايعٌُ ، ٚةأةٞ أُٖٝتٗا لاح١ً ملالَع  متخٌ ايفشاناج عاَال َُٗا يف ؿٝانت

ايظــطٛح املتٓٛعــ١ ايــط ٜظــت ذَٗا ، با كــاف١ جملُٛعتــ٘ ايًْٛٝــ١ املُٝــض٠ املظــت ذ١َ يف ايطــال٤ ، ٖٚــزٙ 

ط١ ملهْٛاج  ايكطع١ ايف١ٝٓ ، صت٢ ةهـاد ٖـزٙ "املهْٛـاج    ايفشاناج ْتاش صتُٞ يًضشن١ "ايذٜٓاَٝه١ٝ" ايٓؼ

ايرتنٝبٝــ١ " ايعذٜــذ٠ ٚاملشةبــ١ اخلـٛؿــ١ٝ فًــل فٝٓــا ىلصظاطــا ةشنتٗــا املرتاقـــ١ ايالْٗا٥ٝــ١ يف ذلــٝم  



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايهت١ً أٚ كُٔ َظاص١ رظُٗا َٔ دٕٚ إٔ ٜؤحش ريو يف ايتهاٌَ ٚايتٓانِ بر ايهت١ً ٚايفشاذ احملٝم ، ايزٟ 

 يف ةهٜٛٔ ايـف١ ايتؼشضل١ٝ يًعٌُ املٓزض يف ؿٝاناج أفهاس ايفٓإ ا بذاع١ٝ .  دخٌ عٓـشا َُٗا

 ت13ػهٌ سقِ ل يًفٓإ ع٢ً ايعٛض ت12ػهٌ سقِ ل

 -نهفُاٌ "عبذانغُي انشال"وقذ إهحى بانشكم كًحىر إبحكار: -( 3يثال )
    ٌ ايفـ  أنخـش َـٔ دلـشد      ٜعشف ايؼهٌ ع٢ً أْ٘ ٖٛ ايؼ٧ ايزٟ ٜتلُٔ بعـع ايتٓ ـِٝ نـم إٔ ايؼـه

 ةشةٝا يعٓاؿش عاد١ٜ فعٓذَا ْذسن٘ مجايًٝا زلذٙ ٜٓطٟٛ ع٢ً ىلْفعا ج ٚؿٛس ٚأفهاس .

ــؤدٟ ىل  ا اــش فايًف ــإ         ــتفهم يف ىلصــذاُٖا ٜ ــ١ ٚايؼــهٌ ٚاي ــ١ بــر اخلاَ ٖٚٓــاى عالقــ١ ٚحٝك

ا، فايعٓاؿـش احملظٛطـ١   َشةبطإ ىلرا أْٓا   زلذ اخلا١َ قا١ُ٥ بزاةٗا أبذًا بٌ إٔ هلا ع٢ً ايـذٚاّ ػـهاًل َـ   

يًعٌُ ةٓ ِ دا٥ًُا ع٢ً سلٛ َا صت٢ يٛ نإ ايؼهٌ ٜفتكش ىل  ايٛكٛح أٚ ايٓ اّ ٚع٢ً ايعهع َـٔ ريـو فـإٕ    

 .ت1لايؼهٌ ٜتعًل ع٢ً ايذٚاّ  اد٠

ٚأصٝاْــًا زلــذ ايؼــهٌ فٝٗــا ٜكــرتب َــٔ ايٓضــث يف حتُٝــٌ ايؼــهٌ اخلــضيف َلــًُْٛا ةعبمٜــًا ، َخــٌ  

أاٛر٠ َٔ ايرتاذ ايؼعيب ٜٚؼاسن٘ ايفٓإ طٝذ عبذايشطٍٛ ٚعبذايل  ايؼاٍ َٔ أػهاٍ يبعع  ايفٓاْر امل

 َـش ٚفاشٕٚ ، ٜظتٛصٕٛ أػهاهلِ َٔ ايٓباةاج ٚأػهاٍ . 

                                      



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ت ٖٚٛ عٌُ رلتاس٠ يًفٓإ "عبذايل  ايؼـاٍ" ٖٚـٛ َـٔ ايفٓـاْر ايـزٜٔ اٖتُـٛا       14زلذ ػهٌ سقِ ل

  بكل١ٝ ايؼهٌ نُضٛس  يإلبتهاس يف أعُاي٘ .         

األعُاٍ امل تاس٠ يًفٓـإ "عبـذايل  ايؼـاٍ" اهاٖـ٘ ايـزٟ ضلكـل َـٔ االيـ٘ اشٚرـًا عـٔ ايؼـهٌ            

ايتكًٝذٟ يإلْا٤ طعًٝا ٚسا٤ َضٜذ َٔ ايك١ُٝ ايتعبم١ٜ يًبٓا٤ اخلضيف ٚاألػـهاٍ ايخالحـ١ ةـبر حـالذ َشاصـٌ      

اخلـضيف ٚىلٕ نـإ ةبـذٚ فٝـ٘     يًبٓا٤ اخلضيف دخًٗا ايعٌُ بكذس نبم َٔ ايتضشس َـٔ ايؼـهٌ ايتكًٝـذٟ يًبٓـا٤     

ايشنب١ ٚايتٛر٘ ىل  حتشٜـش ايؼـهٌ َـٔ أحـاسٙ ايتكًٝذٜـ١ بتضطـِٝ عٓــش ايتُاحـٌ ٚايبٓا٥ٝـ١ األطـطٛا١ْٝ           

 األي١ٝ ىل  ايبٓا١ٝ٥ احلش٠ . 

ٜٚبــذٚ فٝــ٘ ىلطــتلالٍ عٓـــش ايفــشاذ يٝتفاعــٌ َــع ايتضــٜٛشاج ايبٓا٥ٝــ١ ايــط ةظــتًِٗ مجايٝــاج    

ٌُ ٜبكـ٢ ا ْـا٤ ذلككـًا ٚرـٛدا ةؼـهًًٝٝا بــلاة٘ َٚالذلـ٘ ايتاسطلٝـ١         األػهاٍ ايعٓـش١ٜ ٚيهٔ يف ٖزا ايع

سنِ ٖزٙ ايتضٜٛشاج ايتعبم١ٜ ايط أدج ىل  َا ةالٖـا َـٔ َشاصـٌ أنخـش ىلبتعـادًا َـٔ قٛاعـذ ايبٓـا٤ ايؼـهًٞ          

 اخلضيف ٚايكشٜا َٔ قٛاعذ ايبٓا٤ جبُايٝاة٘ ايٓضت١ٝ . 

 ت 14ػهٌ سقِ ل              

 يًفٓإ عبذ ايل٢ٓ ايؼاٍ           



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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نهفُاٌ "فىاز انذويش"وهى يٍ فُاَي انكىيث ان يٍ إهحًىا بقرطسة انشكم  -( 4يثال )
 -وانطبيعة كًحىر نإلبحكار:

بهـخم َــٔ ايعاافــ١ ٚسقـ١ احلــع ، ٜــتًُع أفهـاسٙ َٚٛاكــٝع٘ ، ٜٚٓتكــٞ َفشداةـ٘ َــٔ ذلــٝم ًَــ٧     

َٔ ايعاداج ٚايتكايٝذ األؿ١ًٝ ايط ٚيذج ع٢ً َش َـٔ  بايـٛس ااُاي١ٝ ٚب١٦ٝ ىلرتُعث فٝٗا أااا عذٜذ٠ 

ايظٓر اػهاً  َٔ ايفٕٓٛ ايتعبم١ٜ ٚايبـش١ٜ . ٚيهٔ نٝف ٜتٛدد "ايـذٜٚؽ" ىل  ٖـزا ايعـامل ايٛاطـع؟ ايـزٟ      

ػهٌ طانٓٝ٘ ؿـٛسة٘ ايبــش١ٜ بأاـاا ٚطـًٛنٝاج ىلرتُاعٝـ١ ٚفٓٝـ١ َتذااًـ١ يف ةـشابم اطـٞ قـٟٛ ،             

خ١ صصضص١ أسناْ٘ أٚ ةفهٝو حٛابت٘ ايتاسطلٝـ١ األؿـ١ًٝ ايـط ةلـشب جبـزٚسٖا       دهٔ يشٜاح ايعـش احلذٜ

 يف عُل ايتاسٜ  هلزٙ األسض املعطا٠٤ . 

عٓذَا ْظـتعشض مجًـ١ أعُايـ٘ اخلضفٝـ١ ًُٜٓهٓـا ػـعٛس بـا ْطالم ٚاحلشٜـ١ ايـط ةأاـزْا سلـٛ            

 ابتٗا املطًك١ .َظاصاج َٔ األسض .. َفتٛص١ يٝع هلا صذٚد ، ًٜتف األفل َٔ صٛهلا يٝؤنذ سص

ٖهزا ةًُـع "فـٛاص ايـذٜٚؽ" اشٜكـ١ يًتعاَـٌ َـع قطعـ٘ اخلضفٝـ١ ٖٚـٛ ٜــٛذ بهتًـ١ ايطـر َظـاس              

 نٝاْٗا ٚةفاؿٌٝ ػ ـٝتٗا ايط َضرٗا "بشٚح" ايباد١ٜ ٚأيبظٗا "سٜح " ايـضشا٤ .

طلتضٍ نـٌ َـا يف ٖـزا ايعـامل ايشًَـٞ ايٛاطـع يف "َخًـد ؿـلم" اطـتعاسٙ َٓظـٛر١ ايظـذٚ بأيٛاْٗـا             

ملبٗز١ ٚػلٌ ب٘ صظ٘ ٚفهشٙ ٚفًظفت٘ ايبـش١ٜ يٝ شش َٓ٘ ؿٛس٠ ف١ٝٓ رذٜذ٠ حتٌُ بـ١ُ ايـرتاذ ٚةفـٛح   ا

 َٓٗا سا٥ض١ ايـضشا٤ بهٌ َا فٝٗا َٔ قِٝ ااُاٍ ٚايفٔ ايطبٝعٞ ايـايف ٚاألؿٌٝ 

يكذ ىلطتُذ سؤٜت٘ بؼهٌ س٥ٝظٞ يف ؿٝان١ ايهتًـ١ َـٔ ابٝعـ١ ايتلـاسٜع ايــضشا١ٜٚ راج ايبعـذ       

ملـبٛذ ببظاا١ ايتهٜٛٔ ،ٜلُ٘ أفل سصا ٜظًا جبُاي٘ ايفطشٟ بـش ايشا٥ٞ ٚدتًو أصاطٝظـ٘  املفتٛح ٚا

. ططٛص٘ َؼلٛي١ ةع األسض .فايبظاا١ ايط ػلٌ بٗا ٖزٙ ايظطٛح قشبث ؿٛسةٗا ايبــش١ٜ يًُؼـاٖذ   

 َـٔ  ٚدفعث بأرٛا٤ ايعٌُ سلٛ ايتهٝف َع ابٝع١ ايفهش٠ ٚؿٝانتٗا ايفًظف١ٝ املشةبطـ١ بب٦ٝـ١ ٜعتكـذ نـخم    

ايٓاغ أْٗا فكم٠  هْٛاةٗا ايب٦ٝٝـ١ ايــضشا١ٜٚ ببظـاا١ ةهٜٛٓٗـا االـشايف ٚاْظـٝاب١ٝ طـطضٗا املُتـذ         

سلٛ األفل رعٌ َٓٗا ؿٛس٠ َبظط١ هلزا املهٕٛ ايطبٝعٞ ٚنإٔ ططٛصٗا ؿبلث بشٌَ ايـضشا٤ . ٖٚٛ ىلٕ أاـز  

هٌ بٗـا أفهـاسٙ ايفٓٝـ١ ٚنأْـ٘     َٔ ابٝع١ ايـضشا٤ ملظتٗا ايبظٝط١ ايط أيبظٗا ططٛح أعُاي٘ اخلضف١ٝ ٚػ

عاػل هلزا ااض٤ َٔ ايهٕٛ ىل  أْ٘ مل ٜٓع إٔ ٜتبع اطٛاة٘ ٖٚٞ ةٓظام بال ىلساد٠ سلٛ عـامل فاـش ، ةٓتٗـٞ    



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايـضشا٤ ىليٝ٘ ٜٚشاا َا٤ٙ سَاهلا . 

ىلْ٘ ايبضش ٚايب١٦ٝ األاش٢ٜ ايط اطتك٢ َٓٗا بعع َٔ أفهاسٙ ٚنٕٛ َٔ َفشداةٗا سؤٜت٘ ايفٓٝـ١ يف  

، يكذ ْ ش ىل  ايبضش َٚفشداة٘ بؼهٌ َباػش ٚؿاذ اضفٝاة٘ ةع سؤٜت٘ ٜهـادإ ٜكرتبـإ َـٔ     ٖزا اااْا

ايـٝان١ ايٓضت١ٝ ٚنأْ٘ ٜشنا يف إٔ ة ٌ ٖزا األػـهاٍ ذلتف ـ١ بؼ ــٝتٗا ٚنٝاْٗـا اخلـاق بعٝـذا عـٔ        

 ةذااً٘ ايتك  أٚ طًٛن٘ ايتزشٜيب .

شٜـ١ت ذلتف ـ١  ظـاس فـ  يف ايطـشح      ٚس ا إٔ ة ٌ نٌ ب١٦ٝ ل ايب١٦ٝ ايــضشا١ٜٚ ٚايب٦ٝـ١ ايبض  

رلتًف عٔ األاش٣ ٚإٔ ٜهٕٛ يهٌ َُٓٗا اـٛؿٝت٘ ايبـش١ٜ يف هشبت٘ اخلضف١ٝ ٚزلذا ٖزا ٚاكح يف أصذ 

 ت15أعُاي٘ ػهٌ سقِ ل

 ت 15ػهٌ سقِ ل                        

 يًفٓإ فٛاص ايذٜٚؽ                     

 -خامتة :
 أٟ َهـإ ٚيف َهـإ ًَـو ايبؼـش١ٜ ، ٚهلـا َطًـل احلشٜـ١ يف ايتـأحم         لا  ػـو فٝـ٘ إٔ ايفٓـٕٛ يف   

 بعلٗا ببعع َٔ ٜع  ريو ايٓكٌ أٚ ايتكًٝذ ايبعٝذ عٔ اخلـٛؿ١ٝ ٚايتفشد . 

ٚىلرا ناْث ٖزٙ احلكٝك١ َٛرٛد٠ ع٢ً ايٓطام ا ْظاْٞ بأطشٙ ، فُٔ األٚ  إٔ ٜهـٕٛ هلـا ٚرٛدٖـا    

بث يف ةـشاذ حكـايف ٚاصـذ ، ٚةـاسٜ  َؼـرتى َتكـاسب ، ٚؿـاصا        ع٢ً ايٓطام ايعشبٞ ٚإٔ ا ْظإ ايعشبٞ ح

تٗا ٚيف تـٌ ٖـزٙ           عكٝذ٠ ٚاصذ٠ ٚةكايٝذٙ ٚعاداة٘ ٚا١ٝٓ َتكاسبـ١ َٚتؼـاب١ٗ َُٗـا نـإ احلـذٜد عٔـ اـٛؿٝـ

أ َـٔ ذلٝطـ٘ ىل  اًٝزٝـ١       تأحش فٓاْٛ ٖـزا ايٛـ املعطٝاج املعشٚف١ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ةتؼاب٘ ا ْظإ ايعشبٞ ٚإٜٔ 

هٕٛ ي٘ ةفشدٙ ٚاـٛؿ١ٝ صت٢   ببعلِٗ ، بؼشا هٕٛ يهٌ فٓإ ملظت٘ أٚ اخلاؿ١ ، ٚإٜٔ  ٜهٕٛ َظ ًا يلـمٙ   إٜٔ 

 أٚ ْكاًل عٓ٘ ، ٚايفٔ ايتؼهًٝٞ يف ناًل َٔ َـش ٚايٛأ ايعشب٢ ٜع  عٔ ايب١٦ٝ اخلاؿ١ بٗا . 

األَـٛس  يف ْٗا١ٜ املطاف رض٤ َٔ ايفٔ ايتؼهًٝٞ ايعشبٞ أٚ سافـذ َـٔ سٚافـذٙ ٚايتـأحم ٚايتـأحش َـٔ       

املؼشٚع١ يف عامل ا بذان ، بهاف١ ؿٛسٙ ٚأػهاي٘ ألٕ يف ريو ةشمج١ صكٝك١ ٚةعبمًا عـٔ ايهـٕٛ ٖٚـٛ عًـ٢     



 

 دل١ً ايبضد يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 راَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ رٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايفٔ .  ايخكاف١ٚ  احللاس٠ٚ  ايتاسٜ ٚ  اصذ٠ يف األؿٌٚ  ؼشٚن ألْ٘ ةعبم عٔ صاي١ عشب١ٝٚ   َٔ  ايٓطام ايعشبٞ أنخشَ 

 -انحىصيـــات :
ج  لُْٛ٘ صت٢   ٜهٕٛ ػهٌ ايفـٔ ػـهٌ صا٥ـف ٚةكًٝـذ     ايتأنذ ع٢ً ىلسةباا ػهٌ ايعٌُ ٚاهاٖا -1

 أعُٞ يفٕٓٛ ايذٍٚ األرٓب١ٝ.

ا طتفاد٠ َٔ ايتهٓٛيٛرٝا احلذٜخ١ ٚاألطايٝا ايف١ٝٓ ايط ةتفل َع ٚاقعٓا ايعشبٞ صت٢   ٜهٕٛ  -2

 ٖٓاى ىلنرتاب يف احلٝا٠ ٚايفٔ .

 ا ْتُا٤ ضلكل يٓا ذلًٝتٓا يًٛؿٍٛ ىل  ايعامل١ٝ .  -3

ايف١ٝٓ ايط ةتـف بايشٚح ايعشب١ٝ األؿ١ًٝ بذ  َٔ ةؼزٝع األعُاٍ املكًذ٠ َٔ ةؼزٝع األعُاٍ  -4

 ايذٍٚ األرٓب١ٝ . 

ىلعطـــــا٤ َظــاص١ أنــ  يًفــٔ اخلــضيف ىلعالَٝــا صتــ٢ ٜتعــشف ايــٛأ ايعشبــٞ عًــ٢ فٓــٕٛ احللــاس٠      -5

 ايعشب١ٝ ٚذلاٚي١ فُٗٗا ٚةزٚقٗا .

ايفٓـاْر ايعـشب ايـزٜٔ طـاُٖٛا يف      ا ٖتُاّ بعٌُ َتاصف يف نٌ َهإ يف ايٛأ ايعشبٞ بأعُاٍ -6

 احملاف ١ ع٢ً  اج ايفٔ ايعشبٞ . 

 ةؼزٝع ىلقا١َ  بٛصّٜٛ يً ضف يف أقطاس ايٛأ ايعشبٞ يًفٓاْر َٔ رلتًف أسلا٤ ايٛأ ايعشبٞ .  -7

ااَــ١ اخلــضف ٖــٞ ىلصــذ٣ اخلاَــاج ايٛطــٝط١ ايٓــادس٠ ايكــادس٠ عًــ٢ ايتعــبم عــٔ ػ ـــ١ٝ ايب٦ٝــ١    -8

 ُعٗا . ٚٚؿف ابٝعتٗا ْٚٛع١ٝ دلت

اا١َ اخلضف عٞ اخلا١َ راج ايطبٝع١ ايط ةفـشض عًـ٢ ايفٓـإ ػـهاًل ٚأطـًٛبًا ٜتفـل َعٗـا ، نُـا          -9

 أْٗا اا١َ نتبث يٓفظٗا ةاسطلًا . 

 كشٚس٠ ايتأنذ ع٢ً أ١ُٖٝ األؿاي١ ٚاملعاؿش٠  بتهاس أػهاٍ اضف١ٝ رذٜذ٠ .  -10

 ايتأنذ ع٢ً أ١ُٖٝ راْا ايتعبم يتؼهٌٝ اخلضف املعاؿش .  -11

اد٠ َٔ ايرتاذ ايخكايف يًٓضث املعاؿش ايزٟ ٜتٓٛن ٜٚتعذد َٔ صٝـد ا هاٖـاج ٚايتكٓٝـاج    ا طتف -12

املظت ذ١َ . ٚريو  حشا٤ ااٛاْا ايتؼه١ًٝٝ ٚايتعبم١ٜ ٚيًؼهٌ اخلضيف املعاؿش ايزٟ صلُع بر 

 املعاؿش٠ ٚاألؿاي١ ٚريو َٔ صا١ٜٚ ىلبتهاس١ٜ ةتفِٗ أَش ريو ايرتاذ ٚةتعُل يف فِٗ ذلتٛاٙ. 
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