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 الجذور الحاريخية للحشكيل بالجسذ وانعكاسها 

  على الكزنفاالت واالححفاالت الشعبية

 َكدّ َٔ

 أ/ تغسٜد عُس أمحد عاَس

 َدزع َطاعد بكطِ ايدٜهٛز

 ؽؿـ دٜهٛز -مبسح١ً ايدنتٛزاٙ يف فًطف١ ايفٕٓٛ اؾ١ًُٝ  -غعب١ فٕٓٛ تعبري١ٜ 

 إغساف 

 إنُاٍ ايدٜٔ غعب ٌد. ٚا٥  ٘أ. د ؾاحل عبد زب

 َدزع بكطِ ايدٜهٛز جاَع١ املٓٝا  أضتاذ ايفٕٓٛ ايتعبري١ٜ بكطِ ايدٜهٛز

   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايفٕٓٛ اؾ١ًُٝ  )جاَع١ املٓٝا (

 الملخص:

إٕ ايتٝااازاا ادبداعٝاا١ اياا  لُااسا ايطاااح١ ايفٓٝاا١ ا اؾاا١ بعااد ٖاارا ايتكاادّ ايعًُااٞ ايهاابري      

ا بعد إٔ طٛزا أدٚات٘ ا ٚعٓاؾسٙ ا فاملطاس  انٕ  أحدثت اْكالبا يف تٛجٗاا ايفٔا ٚفًطفت٘ا َٚفاُٖٝ٘ 

 ٖٛ  سٚج عٔ نٌ قاعد٠ ا ٜٚبخث عٔ ْٛع َٔ ايًغ١ ايبؿس١ٜ اؾدٜد٠ اي  متٝص فٓ٘ 
ٜٚعد جطد ادْطإ َٔ أِٖ ايعٓاؾس املس١ٝ٥ ع٢ً  ػب١ املطس ا مبا حيتٜٛ٘ َٔ َفسداا مجايٝا١   

ي٘ َع لري٠ َٔ عٓاؾاس ايطاٝٓٛلسافٝا ؾاعٛب١ يف    ٚتػه١ًٝٝ تعترب َٔ أِٖ عٓاؾس ايتهٜٛٔا قد ٜٛاج٘ د ٛ

 ايؿٝال١ ايتػه١ًٝٝ .

) اؾاارٚز ايتازةٝاا١ يًتػااهٌٝ باؾطااد ٚإْعهاضااٗا عًاا٢    ٖٚااٛ بعٓااٛإ  ٚجااا٤ا ٖاارٙ ايدزاضاا١  

 ايهسْفاالا ٚ ادحتفاالا ايػعب١ٝ (

ا فايتػاهٌٝ باؾطاد ناإ    ٜٚتِ فٝ٘ قاٚي١ تأؾٌٝ ايفهس٠ ٚإزجاعٗاا إ  جارٚزٖا ايتازةٝا١   

ٛد قدميا يف اؿكازاا ايكدمي١ا َٓٗا اؿكاز٠ ايفسع١ْٝٛ املؿس١ٜ ايكدمي١ ٚاؿكاازاا ايسَٚاْٝا١   َٛج

 ٚادلسٜك١ٝ ايكدمي١ فاضتخدّ املؿُِ اؾطد ايبػس٣ نٛحدٙ بٓا٤ يف نثري َٔ املعابد.

ايا  ؼاان٢    ايعسٚض االضتعساق١ٝ يف ايهسْفاالا ٚاالحتفااالا ايػاعب١ٝ  ثِ ٜتٓاٍٚ بعد ذيو 
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ايتػه١ًٝٝ املطتخد١َ قدميا يف االحتفاالا ايبدا١ٝ٥ا فُٔ ايعاداا ايكدميا١ االحتفااٍ بسكاظ     ايؿٝال١

دٜين َعني ٜتِ  الي٘ ػطٝد بعض ايسَٛش ٚايػخؿٝاا اهلا١َ ٚاملبايغا١ يف أحااَٗاا ٚأغاهاهلا ٚأيٛاْٗااا     

ٗا بغسض ايسلب١ يف أٚ إعاد٠ ؾٝال١ غهٌ اؾطد يًُخانا٠ ٚاملبايغ١ يف ػطٝد غهٌ ايفسٜط١ ٚإبساش َالق

 َٛا عدٚ أٚ االْتؿاز ع٢ً ايفسٜط١.

ٛعا  اؾا َٔ ايعاسٚض ألْٗاا تتسًاع أعادادا بػاس١ٜ َٚتسًبااا  اؾا١         تعترب ايعسٚض االضتعساق١ْٝ 

اتِ اضاتعساض              فٜ  افس فٝٗاا ايعٓاؾاس ايتػاه١ًٝٝ ٚاؾُايٝا١ا ٚفا٢ ٖارا ايفؿاٌ ضٛا د ساجٗا يف ؾٛز٠ جٝاد٠ تتٛا

ع املٓاضاب١ ايا  أعادا َٔا            تؿُُٝات٘ يُٓاذج َٔ ايعاسٚض اال  ١ا ٚايا  ؽتًام فُٝاا بٝٓٗاا تبعاا يٓٛا ضتعساقٝا

تهٕٛ َٓٗا نٌ عسض.  أجًٗاا َٚتسًباتٗا َٚهإ ايعسض ضٛا٤ دا ًٞ أٚ  ازجٞ ٚنريو ايفكساا اي ٜ 

ٚف٢ نٌ عاّ بعض ايبًدإ ؼتفٌ حت٢ األٕ بأعٝادٖا ٜٚطتخدّ اؾطد نعٓؿس تػهًٝٞ يًخؿاٍٛ  

جدٜاد٠ هلاا دٚز مجاايٞ ٚدٚز     هلا دالالا تػاه١ًٝٝ تهس٠ يٝتخٍٛ املؤد٣ إ  نت١ً ع٢ً ؾٝالاا تػه١ًٝٝ َب

 ٚظٝفٞ يًتعبري عٔ ب١٦ٝ َها١ْٝ لري تكًٝد١ٜ. 

تٓاٍٚ ايفؿٌ يف ايبدا١ٜ نسْفاالا إٜسايٝا ا ٚايٛالٜاا املتخد٠ األَسٜه١ٝاٚ ايهازٜيب اَٚساضِ 

 ٝ اا ٚايارٟ قااّ بعًُا١ فسٜال ايعُاٌ يف      2004ُبٝا١  ايعسض االضتعساقٞ يف َساضِ افتتا  دٚز٠ األيعاا  األٚي

أثٝٓا أِْٗ قاَٛا بايسجٛع إ  ايفٔ ادلسٜكٞ ٚايسَٚاْٞا َٚٔ ثِ جا٤ا ؾٝالاا تعربعٔ ايب١٦ٝ املها١ْٝ 

بسسٜك١ َبتهس٠ا َع اؿفاظ ع٢ً ايٓطاع ٚاملكٝااع .ٚا االضتػاٗاد بؿاٝالاا تػاه١ًٝٝ ؼاان٢ متاثٝاٌ        

 األضاطري اهل١ًًٝٓٝ  .ًَٚٛى ععُا٤ ٚغخؿٝاا  ٝاي١ٝ َٔ 

Abstract: 
The creative currents that flooded the art scene, especially after 

this great scientific progress, have revolutionized the orientations 

of art, its philosophy and its concepts, having developed its tools 

and elements. The theater is now a departure from every rule and 

looking for some kind of new visual language that characterizes its 

art 
The human body is one of the most important elements visible on 

stage, including the vocabulary of aesthetic and formative is one 

of the most important elements of the composition, may face entry 
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with the jealousy of the elements of cinemography difficulty in the 

formulation of plastic. 
This study, entitled "The Historical Roots of Body Formation and 

its Reflection on Carnivals and Folk Celebrations" 
The formation of the body existed in ancient civilizations, 

including ancient Egyptian pharaonic civilization and ancient 

Roman and Greek civilizations. The designer used the human 

body as a building unit in many temples. 
It is the old customs to celebrate a certain religious ritual in which 

some important figures and figures are embodyed and 

exaggerated in their sizes, shapes and colors, or reshaping the 

shape of the body to simulate and exaggerate the embodiment of 

the form Prey and to highlight its features for the purpose of 

wanting the death of an enemy or victory over the prey. 
The review is a special kind of presentation because it requires 

human numbers and special requirements to produce them in a 

good form with the elements of plastic and aesthetic. In this 

chapter, his designs will be reviewed for samples of the reviews, 

which vary according to the type of occasion for which they were 

prepared, Both internal and external, as well as the paragraphs 

that comprise each presentation. 
 Each year, some countries celebrate their festivals and use the 

body as a plastic element to obtain innovative formulations to 

transform into a mass with new artistic connotations that have an 

aesthetic role and a functional role to express an unconventional 

spatial environment. 
The chapter initially addressed the carnivals of Italy, the United 

States of America and the Caribbean, and the screening 

ceremonies at the opening ceremony of the 2004 Olympic Games, 

which in the Athens team currency referred to Greek and Roman 

art, and thus came formulations that reflected the spatial 

environment in an innovative way , While maintaining the 

proportions and scale. And were cited formulations that mimic 
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statues, great kings and fictional figures of Hellenic myths. 
 مقذمه:

ظٗااسا ايبااداٜاا األٚ  ملااا ٜعااسف بااايعسض االحتفااايٞ يف ايسكااٛع ايدٜٓٝاا١ عاارب ايتااازٜ     يكااد

ادْطاْٞ اٚايسكٛع نُا ٜعسفٗا عًُا٤ األْثسٚبٛيٛجٝا االجتُاع١ٝ ٖٞ فُٛع١ حسناا ضًٛن١ٝ َتهسز٠ا 

 ّ بٗاٜتفل عًٝٗا أبٓا٤ اجملتُع اٚتهٕٛ ع٢ً أغهاٍ كتًف١ تتٓاضع ٚايغا١ٜ اي  دفعت املؤد٣ يًكٝا

ٖااٞ حاادز زَااصٟ ٜعاارب عاأ قااِٝ     Radcliff Brownٚايسكااٛع حطااع  زا٤ كزادنًاام بااسإٚ ك 

ايا  تعٓا٢     Taxisانًُا١ قدثا١ َاأ ٛذ٠ عأ ايهًُا١ ايْٝٛاْٝا١         Ritualاجتُاعٝا١ ٖاَا١ ا ايسكاظ    

كظ ايٓعاّ ٚايرتتٝع ا ٚتطتخدّ يًتعبري عٔ ايػعا٥س اايسكٛع االحتفايٝا١ ا املساضاِ أٚ املٓاضاو ا فاايس    

ٖٛ فعٌ مجاعٞ ي٘ طابع ايكدض١ٝ اٚي٘ بسْاَج ٖٛ عباز٠ عٔ فُٛع١ َٔ املساضِ االحتفاي١ٝ )ايدٜٓٝا١ أٚ  

 االجتُاع١ٝ ( املتبع١ يف ػُع بػس٣ َا .

 :      ْػأ٠ ايعسٚض االحتفاي١ٝ ايبدا١ٝ٥ ٚازتباطٗا بايسكٛع ايد١ٜٝٓ -

تدد  ىللتدد  ىللبددت الطقوسددي للددضلطقلى ددضلاحددالتددسيلط ثمددىقالب دد و ل دد لث سددتا
اَٚٔ ٖرٙ ايسكٛع َا بك٢ ع٢ً ؾٝغت٘ ايثابت١ ٚظٌ يؿٝكا بايعكا٥د اٚمل ٜفكد طابع١ ايكدضٞ َٚٓٗا َاا  

ؼٍٛ إ  أغهاٍ َػاٖد احتفاي١ٝ فٛيهًٛز١ٜ أٚ َطسح١ٝ انُا ٖٛ اؿاٍ يف طكٛع االحتفااالا ايصزاعٝا١   

 هًٛز١ٜ .يف ايسبٝع يف أٚزٚبا اٚاي  ؼٛيت ايّٝٛ إ  عسٚض ٚاحتفاالا فً

ٚياادا ايسكااٛع تازةٝااا َااع ظٗااٛز بااٛادز اؿٝااا٠ االجتُاعٝاا١ ايبػااس١ٜ يتاٝااع عاأ تطااا الا     

اجملتُعاا حٍٛ ايسبٝع١ ٚايك٣ٛ ايغٝب١ٝ اٚميهٔ إٔ ْكطِ ايسكٛع ايبدا٥ٝا١ ايا  عسفٗاا ادْطاإ حطاع      

يا  ناْات   َٛقٛعاتٗا إ  ف٦تني أضاضٝتني ُٖا طكٛع املٛا ٚطكٛع اؿٝا٠ افكاد أعسات طكاٛع املاٛا ا    

                                      
  رادكليففب افف ا نRadcliff Brown (1881-1955  يرفف ا م  ينفف،ا،)  (م ،عفف ب ا اينفف ع م علففا ا)األفف ن )اواي  ا،أ،هيفف

كليففب افف ا ن م ا،لففرا،  ختفف ج يففرب ه يمففل ك ففندج امففر اأنظ افف ت اوي اةيففل  اأناين ايففل اا أيففل اعلملاففل املففا ا)األفف ن ، أففر يأ فف د ر ين أففر راد 
يف،ىت  1931عرة رن،ات يرب اأبحث ، األرراس م أنرن  يرراأي   احت د هن،ب يف اايف  أيألحفجب م يمفل افية ع،  ع فر   نف ا ينف  عف م 

 يكأل ،رد أ م،مث يصبح امر ذأك اورل ذ او ل أملا اواي  ا،أ،هي  االهل  عيل م يمل1937ع م 
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تط٢ُ دزاَا ايسٚ  اأْٛاع َطسح١ٝ َٓٗا ايرتاجٝدٜا ايف حني إٔ طكٛع اؿٝاا٠ أفاسشا ناٌ أغاهاٍ ايفسجا١      

 املسح١ اي  تتُتع بسابع َٔ اؿس١ٜ َثٌ ايهسْفاالا ٚايعسٚض ايػعب١ٝ .

 : Statement of the Problem مشكلة البحث :

املطس  امبا حيتٜٛا٘ َأ َفاسداا مجايٝا١      ٜعد جطد األْطإ َٔ أِٖ ايعٓاؾس املس١ٝ٥ ع٢ً  ػب١

ٚتػه١ًٝٝ اٜٚعد َٔ أِٖ عٓاؾس ايس ١ٜ ايطٝٓٛلساف١ٝ اٚعٓؿسا َٔ عٓاؾس ايتهٜٛٔ قد ٜٛاج٘ د ٛي٘ َاع  

 لريٙ َٔ عٓاؾس ايطٝٓٛلسافٝا ؾعٛب١ يف ايؿٝال١ ايتػه١ًٝٝ .

 : Study Gogls البحث : أهذاف

ٚيا١ ؼكٝال أعًاٞ قاِٝ مجايٝا١      اٚق اػاه١ً يف نٝفٝا١ ايتغًاع عًاٞ امل    ايباحثا١ ٖٛ تٛقاٝ  ز ٜا١   

َع االيتصاّ بدٚزٖا ايٛظٝفٞ يف ايتعبري عأ املهاإ يف ايعاسٚض املطاسح١ٝ     ايتؿُِٝ ايؿٝالاا ايتػه١ًٝٝ 

ٟ      ٚاضاتخداز االضتعساق١ٝ مبؿاسا   دزاضا١  إ   ٚاضاتٓادا ا يًُٓااظس  اضاايٝع َبهاس٠ يساٜٛس املفٗاّٛ ايتكًٝاد

 ؼٌٜٛ املُثٌ إيٞ عٓؿس تػهًٝٞ. عًٞ ٚايكدز٠مجايٝاا ايتػهٌٝ باؾطد 

 :  Significance of the Studyأهمية البحث : 

ااا تتُتااع َؿااس بٜٗٛاا١ ثكافٝاا١  اؾاا١ تطاااِٖ يف ْػااس ايفاأ ٚ ادبااداعا ياارا فتعااد ايعااسٚض املطااسح١ٝ           1

االضتعساق١ٝ مبؿسا ٖٞ اؾطس اؿكٝكٞ بني ايثكافا١ ايعسبٝا١ ٚايغسبٝا١ا ٚذياو َأ  االٍ تٓافطاٞ يف        

 بايرٚم ايعاّ  ٚاالزتكا٤ا ايدٚي١ٝ ابٗدف ايتسٜٛس املٗسجاْا

بفًطااف١ ٖاارا  الزتباطاا٘ املطااس ا ٚذيااو يفايؿااٝالاا ايتػااه١ًٝٝ ياا٘ َهاْاا٘ ذاا أُٖٝاا١    اضااتخداز -2

ٚاملادازع ايفٓٝا١ ضاعٝا ٚزا٤ إ ااد ز ٣ فٓٝا٘ جدٜادٙ        االػاٖااا أد٣ إ  ظٗٛز ايعدٜاد َأ    ايعؿسا مما

     املطس .ألغهاٍ 

 يف َؿاف املطس  االضتعساق١ٝ ايعامل١ٝ  املؿسٟاالضتعساق١ٝ  ٚقع املطس  -3

 جساؤالت البحث :

 َا ٖٞ ْتٝا١ ْكٌ املؿُُني اؿسيف يًٛاقع إ   ػب١ املطس  ؟ 

 املُهٔ ايتعاٌَ َع جطد املؤد٣ باعتبازٙ غ٦ٝا ؟ َٔ ٌٖ 

 املُهٔ تسٜٛس اضتخداّ قسع ادنططٛاز مبفّٗٛ ٚظٝفٞ جدٜد؟ َٔ ٌٖ 



 

 يٓفظف١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ق١ بني َؿُِ املٓاظس َٚؿُِ اؿسن١ ؟َا ٖٛ َد٣ ايعال 

 َاذا ؼتاج ايعسٚض االضتعساق١ٝ َٔ تسٜٛس ؟ 

 نٝم حيٍٛ املؿُِ املػٗد َٔ تهٜٛٔ إ  أ س ع٢ً  ػب١ املطس  ؟ 

 نٝف١ٝ ؼٌٜٛ ايتػهٌٝ بايتهٜٛٓاا اؾطد١ٜ باجملاَٝع إ  ؾٝال٘ تػه١ًٝٝ تعرب عٔ املهإ ؟ 

 : Study Questions فزوض البحث :

نتً٘ تػهًٝٝ٘ َبتهسٙ لاري تكًٝدٜا١ يف ايعاسٚض     باعتباز  د ٖٛ احد عٓاؾس ايتػهٌٝ ايطٝٓٛلسايفا اؾط1

 املطسح١ٝ االضتعساق١ٝ.

ااا عااسٚض ايفااسم االضتعساقاا١ٝ  ٖااٞ تسنٝباا١ دزاَٝاا١ مياشجٗااا لٓااا٤ اَٛضااٝكٞ ازقااـ آَاااظس اأشٜااا٤       2

 ٚإقا٤اا َبٗس .

سٚض ايفسم املطسح١ٝ االضتعساق١ٝ مبؿاس اضاايٝع   ا عدّ َٛانب١ ايس ١ٜ ايطٝٓٛلسافٝ٘ اي  تػٗدٖا ايع3

 اد ساج١ٝ اؿدٜث١ ايعامل١ٝ .

 ٚضسع١ تغري املػاٖد ا ايتػهٌٝ َأ   ينا ايعسض املطسحٞ االضتعساقٞ حيتاج إيٞ تٓٛع إٜكاعاا ايعٌُ ايف4

 الٍ اضتخداّ ايًٕٛ ٚقسع ادنططٛاز ٚايهتٌ اؾطد١ٜ ٚ ادقاا٠٤ ٚايعاٌ ٚايٓاٛزا ٜٓاتج عٓا٘ ؾاٝالاا       

 ايتػه١ًٝ املختًف١ عٔ ايػهٌ ايتكًٝد١ٜ يًدٜهٛز

إٕ ادطااالع ٚدزاضاا١ ايتااااز  ايعاملٝاا١ تكااٝم يغاا١ جدٜااد٠ َٚتسااٛز٠ يتؿااُِٝ اياادٜهٛز يف ايعااسٚض      -5

 االضتعساق١ٝ املطسح١ٝ مبؿس   

 : Cimition of Study حذود البحث :

عااسٚض املطااس  االضتعساقاا١ٝ  : ٜتٓاااٍٚ ايبخااث ايؿااٝالاا ايتػااه١ًٝٝ املبتهااس٠ يف    اؿاادٚد ايصَٓٝاا١  -

 ايعاملٞ يف ايٓؿم األ ري َٓر ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚح  ايٛقت اؿايٞ .

 ج َٔ ايعسٚض املطسح١ٝ ببعض دٍٚ غسم اضٝا ٚاَسٜها ٚ اٚزٚبا ذ: ٜتٓاٍٚ ايبخث منا اؿدٚد املها١ْٝ -

 منهج البحث : 

 ٜطتخدّ ايباحث يف ايدزاض١ َا ًٜٞ :

 :  املٓٗج االضتكسا٥ٞ ايٓعسٟا 1



 

 يٓفظف١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٚؾاٝال١ تػاهٝالا    ٜعتُد عًٞ املهتب١ ايعسب١ٝ ٚاألجٓب١ٝ يدزاض١ األضايٝع اؿدٜث١ يًتؿاُِٝ ا 

 ايعسض االضتعساق١ٝ 

 : املٓٗج ايتخًًٝٞا 2

ٚذيو َٔ  الٍ دزاض١ ايُٓاذج ايعاملٝا١ يًعاسٚض املطاسح١ٝ االضتعساقا١ٝا ٚايا  ا َأ  الهلاا         

 ايًخسٚج غالؾ١ ػازبٗا ادبداع١ٝ .  بٓا٤ باضتخداّ اؾطد نٛحد٠تػه١ًٝٝ اا اضتخداّ ؾٝال

 :  املٓٗج ايتسبٝكٞا 3

 َؿسيف عسٚض املطسح١ٝ االضتعساق١ٝ يف  باضتخداّ جطد املؤد٣بتٛظٝم ؾٝال١ تػه١ًٝٝ 

ايسكٛع اي  ناْت تؤد٣ يد٣ ايػعٛ  ايبدا١ٝ٥ ناْت بداٜا١  

املطس  اٚتًو ايسكٛع ناْت ؼت٣ٛ ع٢ً َععِ عٓاؾس املطس  املتسٛز 

َٔ حٝث َهإ ايعسض ااملؤدٜني ااؿسنا١ ااألقٓعا١ اايسَاص َٚثااٍ عًا٢      

( ااملانٝاج ااملالباظ ااملٛضاٝك٢ ااياسقـ    1ذيو َا لد٠ يف ؾٛزٙ زقِ)

ااؾُٗٛز .ٚ دع َٚؤثساا  اؾ١ تطتعٌُ يًتاأثري عًا٢ أفاساد ايكبًٝا١     

اٚناااريو َهاااإ ايعاااسض ايااار٣ ٜاااتِ ا تٝااااز ٜعتااارب مبثابااا١ املٓااااظس     

بايٓطااب١ يًُااؤدٜني افهااْٛا ٜكَٛاإٛ بااايسقـ ايؿاااَت  املطاتع١ًُا أَااا  

ٜٚؤدٕٚ حسناا تعبري١ٜ هلا   pantomimeاير٣ ٜػب٘ ايباْتَٛاِٜ 

ل.لَديٍٛ دزاَٞ ةاطع أفساد ايكب١ًٝ ٚتؤثس عًِٝٗ
املستبس١ باالحتفاالا ايبدا١ٝ٥ قدميا يف اضتعساقاا احتفاالا تٛق  أحد ايسَٛش 11ؾٛزٙ زقِ 

 .بًد٠ ألٛالا أفسٜكٝا 

نٛضا١ًٝ يًخُاٜا١   ٚأَا املانٝاج فكد اضتعًُ٘ املؤدٜني يتغٝري املالَ  أٚ يًتأثري عًا٢ أفاساد ايكبًٝا١    

َٔ اؿٝٛاْاا املفرتض١ ٚايك٣ٛ اـف١ٝ اي  ناْٛا ٜسٖبْٛٗاانُا اضتعًُٛا األقٓع١ اـٝاي١ٝ نخادع يًؿاٝد   

 )أ ا (2ٚنأدا٠ يًخس  ٚد اف١ ايعدٚ.  نُا لد يف ؾٛزٙ زقِ 

                                      
1      https://www.tumblr.com/search/minganji%20masqueraders 



 

 يٓفظف١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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)أ( تٛق  2زقِ ؾٛز٠ 

زضِ تػهٝالا جطد١ٜ 

جملُٛعاا بػس١ٜ يف 

االحتفاالا ايبدا١ٝ٥ 

 ايكدمي١ .

) ( تؿُِٝ 2ؾٛز٠ زقِ 

ؾطد َؤد٣ يف 

االحتفاالا ايبدا١ٝ٥ 

اضتخداّ املؤد٣  ٜٛثل

نعٓؿس بٓا٤ يف 

 االحتفاالا ايبدا١ٝ٥

ل
ل

 : جرٚز ايعسض االحتفايٞ عٓد املؿسٜني ايكدَا٤ -

 ايكادَا٤ ٖاٛ األٖاِ يف حٝااتِٗ اإذ ناإ ٖاٛ ايار٣ حياسى فاِٝٗ اـاٛف           نإ ايادٜٔ عٓاد املؿاسٜني   

َٚثااٍ عًا٢ ذياو َاا لاد٠ يف      ٚايسٖب١ ٜٚسدِٖ إ  ايفس  ٚاؿصٕ َٚٔ أج١ً ناْت تكاّ األعٝاد ٚايسكاٛع  

( تٛق  ْكٛؽ ع٢ً جدزإ املعابد ايفسع١ْٝٛ اٚف٢ ضبٌٝ املساضِ ايد١ٜٝٓ ناْت تطخس اندا  3زقِ ) ؾٛزٙ

ايفٕٓٛ اٖٚهرا ناْت حٝا٠ ادْطإ املؿسٟ بعٛاٖسٖا ٚ فاٜاٖا ٜفسقٗا ايدٜٔا ٚناْت ايعااداا  ٚايعًّٛ ٚ

 . 1َٚا ٜتؿٌ بٗا َٔ فك١ًٝ ٚ ًل َٔ َعاٖس ٖرا ايدٜٔ 

( تٛق  بعض ايٓكٛؽ املٛجٛد٠ ع٢ً 3زقِ ) ؾٛزٙ

جدزإ  املعابد ٚ املكابس ايفسع١ْٝٛ ٚاي  تٛثل 

٤ َٔ َساضِٝ اضتخداّ تػهٝالا ٚيٛحاا زاقؿ١ ناص

االحتفاالا  ٚاضتخداّ االا َٛضٝك١ٝ ٚناْت ايسكٛع 

                                      
 99ص-1995-يك دمييل اأ ن،ن  –ر يح فة ى  –  مجل :دأ ييني اأ ا ط  –اجت ه ت هرارة م اعأل ح  –ه،أي ن هلل،ن  1



 

 يٓفظف١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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هلا ٚظٝف٘ دزا١َٝ حٝث أْٗا ناْت َٛج١ٗ دزقا٤ انهل١ اي  نإ ٜعٓٗا ايٓاع  ْراى َط٦ٛي١ عٔ َععِ األحداز اهلا١َ 

 يف حٝاتِٗ نايتٛفٝل يف ايؿٝد ٚزجٛع ايسبٝع ٚاؿس  ٚ ؿٛب١ ادْطإ ٚايرتب١ .

 
  
 : االحتفايٞ يف املٛزٚز ايػعيبجرٚز ايعسض  -

الغو إٔ ايعس  ع٢ً ا تالف تساثِٗ ايدٜين قد عسفٛا ايسكٛع ايد١ٜٝٓ االحتفاي١ٝ نغريٖاِ َأ   

ايػعٛ  افايادٜاْاا ايكدميا١ تتػااب٘ يف  هلتٗاا ٚفا٢ زَاٛش ٖارٙ انهلا١ افاايعس  نااْٛا أؾاخا  دٜاْا١             

املعباد باضاِ األ ػام .فا فاٌ ايادٜين       طكط١ٝ تفسض ٚجٛد املعبد ٚايسكٛع ٚايه١ٓٗ افكد عسف ايعاس  

َٛجٛد عٓد ايعس  ٚإٕ لابت طكٛض٘ ْٚؿٛؾ٘ عهِ َا ا َٔ إشاي١ نٌ َعامل ايٛثٓٝا١ قباٌ ادضاالّ ا نُاا     

تتػاااب٘ َااع نااثري َاأ ايسكااٛع ايفٝٓٝكٝاا١ ٚايفسعْٛٝاا١ اياا  ا تطاااًٝٗا عًاا٢ أٚزام ايااربد٣ بااايٓكٛؽ       

 ف املٓكٛغ١ ع٢ً اؿاس ٚايفخاز .املختًف١ فٛم املعابد ٚايكبٛزا ٚبعض ايٓؿٛ

األغهاٍ ادضال١َٝ اؾدٜد٠ ظًت قتفع١ بسَٛشٖا ايكدمي١ دٕٚ ٚعا٢ حكٝكاٞ بعُكٗاا ايسكطاٞ     

ايكدِٜ اففٞ ضري٠ ايعاٖس بٝربع تٛجاد فُٛعا١ قاخ١ُ َأ االحتفااالا ذاا ايػاهٌ ايادٜين اٚإٕ ناْات         

حتفاالا املٛايد افهإ ٖٓااى َاا ٜعاسف بايسنبا١     أنثس قسبا إ  املع٢ٓ ادضالَٞ َٓٗا ايصاز ٚطًع١ ا ٌُ ٚا

اي  ٜؿفٗا نتا  ايطري٠ بأْٗا زنب١ أؾخا  ايسسٜك١ ٜتؿدزٖا املًو ايؿاحل أٜٛ  اٚحٛيا١ األناساد ٚفا٢    

 أٜدِٜٗ اؾسٜد ٜٚؿٝخٕٛ باضِ اهلل .    

ٚبػااهٌ عاااّ اجملُٛعاااا ايبػااس١ٜ اياارٜٔ ًٜتفاإٛ حااٍٛ َهااإ ملػاااٖد٠ عااسض ٜكاادّ يف َطاااح١      

أٜا نإ ايػهٌ اير٣ ضتعٗس فٝا٘ ٖارٙ املطااح١ اٚايغاسض َأ االحتفااٍا فااليتفااف حاٍٛ اياساٟٚ           قدٚد٠

ظاٖس٠ اجتُاع١ٝ عك١ٜٛ اتٓػأ نفعٌ اجتُاعٞا َا نإ ٖٓاى فتُع اَا نإ ٖٓاى َا ٜتخهِ يف زلباا 

 ٖرا اجملتُع ٚف٢ ضًٛن٘ .



 

 يٓفظف١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ايطاُس انُاا إٔ األضاٛام     ٚحيفٌ ايػعس  اؾ١ يف أٚا٥اٌ ايعؿاس األَاٟٛ بٛؾام اجملاايظ ٚحًكااا      

ايار٣ حيادد    -األدب١ٝ َٚٓٗا عهاظ  ري َثاٍ يف ٖرا املكاّ اإال إٔ ٖرا نًا١ غا٤ٞ ٚٚجاٛد ايػاهٌ املتهاَاٌ      

 . 1يًاُٗٛز َهاْا ٚيًُؤدٜني َهاْا ٜتخسنٕٛ فٝ٘

ٜعترب املٛيد ايٓبٟٛ ايػسٜم َٔ أِٖ االحتفاالا ايكدمي١ اي  َاشايت حت٢ األٕ اٜٚتِ االحتفاٍ 

ٛيد ايٓبٟٛ ايػسٜم يف ايثاْٞ عػس َٔ زبٝع األٍٚ َٔ نٌ عاّ اٚتتٓٛع أغهاٍ االحتفاٍ َٚطتٜٛات٘ َا بامل

بني االحتفاٍ ايسمسٞ اير٣ تكُٝ٘ َؤضطاا ايدٚي١ املختًف١ اٚاالحتفااالا األًٖٝا١ ايا  تٓعُٗاا ايساسم      

اي٘ اـاؾا١ يالحتفااٍ   ايؿٛف١ٝ اتًو األغهاٍ اي  تعرب عٔ زٚ  ايػععا ٚقد ابتهاس ايػاعع املؿاسٟ أغاه    

باملٛيد ايٓبٟٛ ايػسٜم ااي  تتُٝص ٚؽتًام عأ أغاهاٍ االحتفااٍ يف بًادإ ايعاامل ادضاالَٞ األ اس٣ ا         

فتؿااُِٝ ايعسٚضاا١ اياا  تكاادّ نخًاا٣ٛ تكًٝااد َؿااسٟ ٜااستب  باملٛيااد ٚتعااد َاأ أغااٗس طكااٛع االحتفاااالا   

 (4ايػعب١ٝ يف َؿس. َٚثاٍ ع٢ً ذيو َا لد٠ يف ؾٛزٙ زقِ )

( تٛق  َعٗس َٔ َعاٖس االحتفاالا  4ٙ زقِ )ؾٛز

باملٛيد ايٓبٟٛ ٢ٖٚ أضٛام اؿ٣ًٛ اي  تصدٖس بأغهاٍ 

كتًف١ َٔ ح٣ًٛ عسٚض١ املٛيد  فأيٛاْٗا تعهظ ايغ٢ٓ 

ايًْٛٞ يف ايرتاز ايفين ادضالَٞ انُا إٔ املسٚح١ اي  

ؼًُٗا ؼٌُ ايرتف ٚايساح١ ٚايس ا٤ ٚتبني اضتخداّ 

 ٤ َٓر ايكدّ .اؾطد نٛحد٠ بٓا

 

 

ٚقد تٓٛعت عرب ايتازٜ  أضايٝع االحتفاٍ برنس٣ املٛيد ايٓبٟٛ اٚأ را أغهاال عدٜد٠ ٚفال ناٌ   

َسح١ً تازة١ٝ فكد بدأا باالجتُاع يف املطاجد ٚترنس ضري٠ ايسضٍٛ اثِ تسٛزا يف ايعؿس ايفااطُٞ يف  

دطعااّ ايفكاسا٤ ٚا تااجني اٚبعاد     َؿس إ  َٛانع ػٛ  ايبالد ٜهٕٛ ع٢ً زأضاٗا اـًٝفا١ ايتكااّ املا د      

 أ ر ايػهٌ االحتفايٞ ايسمسٞ بإقا١َ ايًٝايٞ ايثكاف١ٝ .       1952ثٛز٠ ٜٛيٝٛ 

                                      
 أ36-35،ص2006ف ر ق خ،راير :اجل  ر اأشمبيل أل أل ح اأم يب ،اهليئل اعص ال اأم يل ألةل ب ، 1
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 ّّ  20192019  ٜٓاٜسٜٓاٜس  األٍٚاألٍٚٚايثالثٕٛ/ ايعدد ٚايثالثٕٛ/ ايعدد   ايسابعايسابعاجملًد اجملًد - تؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

374 

ٚقد عسف املطًُٕٛ َٓر ايكدّ  املٛيد ايٓبٟٛ ايػسٜم فكد نإ أٌٖ َه١ ا ٜتربنٕٛ بصٜاز٠ املٛقاع  

ٔ االحتفااالا ايفعًٝا١ ناْات ففاٞ شَأ      اير٣ ٚيد فٝ٘ ايسضٍٛ )ؾا٢ً اهلل عًٝا١ ٚضاًِ ( يف ٜاّٛ َاٝالدٙ اٚيها      

فكاد متٝاصا ايدٚيا١ ايفاطُٝا١ يف َؿاس باإدزاى عااٍ ياسٚ  ايػاعع املؿاسٟ افهاْات            –اـالف١ ايفاطُٝا١  

ايدٚي١ تٓعِ ايعدٜد َٔ االحتفاالا ايد١ٜٝٓ ٚف٢ َكدَتٗا املٛيد ايٓبٟٛ ايػسٜم اَٚٛايد اٍ ايبٝت ٚزأع 

اٚعٝد ٚفا٤ ايٌٓٝ ٚبعض االحتفااالا املطاٝخ١ٝ نعٝاد املاٝالد      ايط١ٓ اهلاس١ٜ فكال عٔ زأع ايط١ٓ املؿس١ٜ

 اجملٝد ٚعٝد ايغساع .        

 :َعاٖس االحتفاٍ باملٛيد ايٓبٟٛ ايػسٜم -

ك١ٝ املًهٝا١ ابعاد       تسٛز االحتفاٍ تسٛزا نبريا فكد ناْت ايفسم املٛضٝك١ٝ ايطًسا١ْٝ ثاِ ايفاسم املٛضٝا

ش َٔا فاسم           ذيو ؽسج ب التٗا ايهبري٠ تعصف األؿإ  كِا  ٝايا١ َٔا ايػاسط١ ايطاًسا١ْٝ اٚزَٛا يف َٛناع زا٥اعٜ 

ٛف        اؾٝؼ غٝ اع ايطٝا ٛفٝ٘ )ؾٓا ٢ً ذيو َٛنع ألؾاخا  املٗٔا املختًفا١ َٔا ضٝا ٍٛ َص١ٜٓ بايهط٠ٛ ايسا٥ع١ اثِٜ 

(ٚماض١ٝ ٚمجٝع اؿسف املتٛاجد٠ يف َؿس اثِ َٛانع ايؿٛف١ٝ بأزق١ٝ بٝكا٤ يف أب٢ٗ ؾٛز٠ ٚأمجٌ َٓعاس ثاِ   

زٙ زقاِ )  َطرياا ؾُاٖري ايػعع املؿسٟ انٌ ذيو يف َٛنع ٚاحد ا َٚثاٍ ع٢ً ذياو َاا لاد٠     ()أ( ٖٚا٢  5يف ؾٛا

() ( املٛنع ٚع٢ً جااْيب ايساسم تكام اؾُااٖري تػاازى يف االحتفااٍ       5زضَٛاا كتًف١ يًُخٌُ ٚؾٛزٙ زقِ )

ز االحتفااٍ بعاد ذياو باإٔ      1952اٚظٌ األَس ع٢ً ذيو ٚحت٢ قاَت ايثٛز٠ املؿس١ٜ قد املًه١ٝ يف ض١ٓ  ّ اثِ تسٛا

    1د١ٜٝٓ يف أحد املطاجد ايهرب٣. ٚشاز٠ األٚقاف أؾبخت تكِٝ احتفاالا ثكاف١ٝ ٚ

تٛق  بعض ايسضَٛاا  (أ) 5ؾٛز٠ زقِ

ايتعبري١ٜ املستبس١ باحتفاي١ٝ املٛيد ٢ٖٚ 

ع٢ً جدزإ تسضِ أغهاٍ كتًف١ يًُخٌُ 

احتفاي١ٝ املٛيد نإعالٕ  ايبٝٛا يف َٓاضب١

 عٔ ٖرٙ املٓاضب١ .

ل
ل
ل
ل

                                      
1           occ.see///p:otstwww//:ptth  

http://www.shorouknews.com/
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باملٛيد ٖٚٛ املٛنع ٖٚٛ ٜتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ اؾُاٍ ٜتِ تصِٜٓٗ  تٛق  َعٗس َٔ أِٖ َعاٖس االحتفاٍ(  )5ؾٛز٠ زقِ 

 ايصا١ٖٝ. باألقُػ١ غاَاا ٚش ازف ممٝص٠ ٚاألشٖاز ٚايبايْٛاا ذاا األيٛإ

إٕ االحتفاٍ ٖٛ غهٌ َٔ أغاهاٍ ايتعابري ادْطااْٞ اإْا٘ َاستب  بعٗاٛز اؿٝاا٠ عًا٢ ضاس  األزض          

ع اؿاادزا فايغٓااا٤ َااستب  باؿؿاااد ٚايااسقـ َااستب  اإْاا٘ تعاابري تًكااا٥ٞ فااايتعبري فٝاا٘ َااستب  مبٛقااٛ

  -تعبري مجاعٞ عٔ حظ مجاعٞ  -بايغٓا٤ ٚايؿٝد ٚايتخسٝع اَٚٔ ٖٓا أَهٔ تعسٜم بأْ٘ يف جٖٛس٠ 

ايسقـ  -إْ٘ ايػهٌ ايتعبريٟ األ  ااير٣ تٛيدا ع١ٓ نٌ األغهاٍ ايتعبري١ٜ املختًف١ َٔ ايفٕٓٛ )ايػعس 

ٓاإٛ تعاارب عاأ حاااالا بطااٝس١ أٚ َسنباا١ َاأ ايٛجااٛد ادْطاااْٞ   ايٓخاات (ٖاارٙ ايف-ايسضااِ -ايغٓااا٤ -

)اؿااصٕ اايفااس  اايغكااع ااـااٛفا ايكًاال اايااسفض اايتُااسد اايثٛز٠(اٚبااريو ٜهاإٛ االحتفاااٍ ٖااٛ فكااا٤  

 شَاْٞ َٚهاْٞ  ُع نٌ ايٓاع حٍٛ قكاٜا َػرتن١ .

  Olympians Games االحتفاٍ مبٗسجإ األيعا  األٚيُٝب١ٝ جرٚز -
يف األضااطري  ( شٜاٛع )عا  األٚيُٝب١ٝ ٖٛ َٗسجإ إلسٜكٞ قدِٜ َٛج١ يهبري انهل١ َٗسجإ األي

ٚقٛاَا١ َبازٜااا األيعاا  ايسٜاقا١ٝ ٚاملٛضاٝك٢      )ايْٝٛا١ْٝ انإ ٜكاّ َس٠ نٌ أزبع ضٓٛاا يف ضاٌٗ أٚملبٝاا   

لؿاإ  َٔ أ ّ اٚنإ ايفا٥ص حيؿٌ ع٢ً تاج.م776ٚايػعس ٚقد أقُٝت ٖرٙ املٗسجاْاا أٍٚ َا أقُٝت عاّ 

ٍ  393ايصٜتاإٛا ٚظًاات تكاااّ حتاا٢ عاااّ   َٝالدٜاا١ عٓاادَا أيغاٖااا ادَرباطااٛز ايسَٚاااْٞ تٝٛدٚضااٝٛع األٚ

    1.بدع٣ٛ أْٗا ٚثٝك١ االزتباط بايٛث١ٝٓ ايكدمي١ 

                                      
  :م يخفف  اينارفف،ر أطينار،راففل اأ  ي ايففل اع،ىتففرة ىتيففث اااألفف ل ا)ينار،راففل اأ  ي ايففل ا  اففين ارب 395-347 ي،د رففي،س او ل

 امر  ف  ه  
 أ84،ص 2007 ا  اج الت اعم فل ،يةلبل اأيا فل ،ر يح عي  ن يمحر : اع،ر،عل م –  ر صالح صراجب  1
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اؽر املٗسجإ غهٌ املطابك١ ايدزا١َٝ اي  ٜكدّ َٔ  الهلا ضًط١ً َٔ املطسحٝاا نٌ ّٜٛ اٚناإ  

نُا نإ ٜعتكد إٔ  ٜكدّ أَاَ٘ ٚمل ٜهٔ يٝخف٢ َػاعس٠ ػاٙ ايعسٚض املكد١َا اؾُٗٛز غدٜد االٖتُاّ مبا

ٚاجب١ مٛ انهلا١ ٜفاسض عًٝا١ إٔ ٜٓادَج عاطفٝاا ٚذٖٓٝاا َاع َاا ٜعاسض اٚإذا أزاد املتفسجإٛ األثٝٓٝإٛ            

 ايتعبري عٔ عدّ زقاِٖ ناْٛا ٜدقٕٛ َكاعدِٖ بهعٛبِٗ 

ٝٓاااٛ عٝاتاا٘ عٓاادَا ٜٗاااِ عًٝاا١ مجٗااٛز  إٔ ٜٗااس  ي ٚفاا٢ بعااض األحٝااإ نااإ عًاا٢ إضااخًٝٛع  

ايسافكااني يريغااكٛٙ باؿااااز٠ ا فكااد نااإ اؾُٗااٛز ٜعاأ إٔ إضااخًٝٛع مل ٜهاأ أَٝٓااا يف تكدمياا١ ألضااساز      

   1تًو األضساز اي  مل ٜهٔ َٔ ايال٥ل تكدميٗا ع٢ً املأل.  ) (Eleusisاديٝٛض١ٝ 

ا٠ عأ ٚجٛدٖاا ٚاضاتُسازٜتٗا    تعاٖس٠ حط١ٝ تعرب َٔ  الهلا اؿٝ -يف حكٝكت٘  -االحتفاٍ 

ٚػددٖا ا٢ٖٚ تعاٖس٠ قسنٗا األضاضٞ ٖٛ ادْطاإ اؿا٢ اٖارا ادْطاإ ايار٣ ٜعكاٌ األغاٝا٤ ٚحيطاٗا         

اٚايفٔ ٜرتجِ ٖرٙ األحاضٝظ ايالَس١ٝ٥  إ  فعٌ حط٢ َٓعٛز ٖٛ زقـ أٚ لٓا٤ أٚ متثٌٝ اأٚ مات أٚ عاصف   

َستبسا عكٝكتني :اؿٝاا٠ ٚادْطاإ ُٖٚاا يف حااالا     أٚ جٓاش٠ أٚ عسع أٚ َعاٖس٠ ا ٚبٗرا نإ االحتفاٍ 

     2ايفعٌ ال يف حاالا ايثباا ٚايطهٕٛ 

ز    ّ يف ايعؿاٛا ٌ االحتفاااالا اياا  ناْاات تكااا ثاا ٚباااَ  ز ٓٝاا١ ايكدمياا١ يف ٚأ ٔ االحتفاااالا ايدٜ اا اضااتُسا ايعدٜاادَ 

ٍ املازد٣ جسا  ٌ احتفا ث ضس٢َ  ٕ ) Mardi Grasاٛي ثالثا٤ ايغفسا را .(اي ShroveTuesdayٚأ قتٓاٖ  ّ يفٚ    تكا

                                      
  ( قأم ،هففف، ك  فففي يألففف ىتي ا،اففف ع  املفففن يفففرب ييرألفففي األففف،ن اأراهيفففر  م اودب اأي،اففف ع،  املفففن 452 -525ارفففولي،س)

 ارولي،س  اىتر يرب يقرم ثفالث كلف ب يألف ح ا،اف ايني  هفا رف،ف،كليس ، ي رابيفرس ،كلفي اأمرافر يفرب اعألف ىتي ت اأف  هألفرت
 األ راخ اأي،ا ع  اارر عرده  حب،ايل ربمني يأل ىتيل أ      

  ا)أي،رففيل :هففي اج ،عففل يففرب اأينافف،س  اع  ررفف ت ا)ع اايففل اأارميففل اأفف   ةألففي يففرب اافف،م وفف  حبيفف ة رففميرة امففر اعفف،ت ،  نففررج
 اوأي،ريل  يم   اج ،عل را،س يخ ى  أل ى او رفيل حتل ي  األ ى ا أمب دات اأأل ال أ

 أ100،ص1995ر يح فة ى ،يك دمييل اأ ن،ن ، – ن هلل،ن :اجت ه ت هرارة م اعأل ح ،  مجل :د ييني اأ ا ط ه،أي 1
اجل  ه اففل  –األجنففل اأشففمبيل اأم يففل أليا فففل  –اأففرار اجل  هةاففل ألنشفف   األ،زافف   ا)عففالن   -اعألفف ح االىتل فف يل -عبففر اأةفف ي راففير  2

 أ 91-90ص 2005-اأم ايل األبييل 
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َٚٔ ايسكٛع املُٝص٠ يف ٖرٙ االحتفاالا ٖٞ ايسقـ ٚ ايغٓا٤ ٚازتدا٤ األقٓع١ ٚاألشٜا٤ َٚٔ املدٕ  

يف   Rio de Janeiroبفسْطا اٚزٜاٛد٣ جااْريٚ    Niceاي  ؼسف ع٢ً إقا١َ ٖرٙ االحتفاالا ْٝظ 

 َسٜه١ٝ .    يف ايٛالٜاا املتخد٠ األ   New Orleansايرباشٌٜ ْٚٝٛ أٚزيٝٓص 

  ايعسٚض االضتعساق١ٝ يف ايهسْفاالا ٚاالحتفاالا ايػعب١ٝ -

يف إٜسايٝااا   Veniceَٔ املدٕ ذاا ايتازٜ  اي  ٜتِ فٝٗا أنثس ايهسْفاالا غٗسٙ ٖٞ فٝٓٝطٝا 

 Port Of 2يف ايٛالٜااا املتخاد٠ األَسٜهٝا١ ٚباٛزا أٚف ضابني      New Orleans  1ْٚٝاٛ أٚزيٝااْص  
Spain   يبخس ايهازٜيبجٓٛ  لس  ا 

  نسْفاالا إٜسايٝا -

ٜعد َٗسجإ فٝٓٝطٝا َٔ املٗسجاْاا اي  تعاًَت َع جطد املؤد٣ نعٓؿس تػاه٢ًٝا أقاافت إيٝا١    

األشٜا٤ ٚاملهُالا د اد ؾٝال١ تػه١ًٝٝ ممٝص٠ تعرب عٔ اهل١ٜٛ اـاؾ١ باملهإا أٍٚ َٗسجإ أقِٝ ضاٌ 

 ساقاا نسْفاالا ايبٓدق١ٝ.تٛق  َعاٖس َٔ اضتع 6ٚؾٛز٠ زقِ  1268يف عاّ 

 نسْفاالا ايٛالٜاا املتخد٠ األَسٜه١ٝ -

ٜعااد َٗسجااإ ْٝااٛ أٚزيٝاااْص يف ٚالٜاا١ يٜٛصٜاْااا َاأ أٖااِ املٗسجاْاااا اياا  متٝااصا بايؿااٝال١        

ِ     ايتػه١ًٝٝ املُٝص٠ ذاا  ز٠ زقا اسش ؾٛا ٖا ـا هطٛا ٚاألغااز ايا ٜ  ٕ املبٗا١  ٛا تٛقا  جطاد املاؤد٣ نُااد٠ قابًا١      7األي

ٓت  ٌٜ ؿُُني املبتهسٜٔيًتػهٝ ٔ تكٓٝاا ايفهس يًُ  ج حاي١َ 

                                      
 هن،ب ا ق اأ،الا ت ميرانل يي اةيل ، مر يكن يرن  الال أ،ازا ا  ، ا   هي، ي رأي از  اي 1
 اأة رايبع ص ل   انيراد   ،ا ه،  هى د أل  ا  هن،ب ع ب اأبح   هيا،رت ي ف ربني  2
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ل
 
 
 
 
 
 

 املؤدٜني دا ٌ ؾٝال١ تػه١ًٝٝ ممٝص٠ يف أحد اضتعساقاا َٗسجإ ايبٓدق١ٝ 1( 6ؾٛزٙ زقِ )

أحد املؤدٜني ؼٍٛ إ  نت١ً تػه١ًٝٝ تتُٝص باـسٛط ايتؿ١ُُٝٝ دطاز عسض ؼًًٝٞ يًعٓاؾس األضاض١ٝ   2(7ؾٛزٙ زقِ) 

 ْفاالا جسا بٓٝٛ أٚزيٝاْصيف اضتعساقاا نس

  نسْفاالا ايهازٜيب -

ألًااع اؾااصز ايهازٜبٝاا١ تكااِٝ نسْفاااالا ٚيهاأ أغااٗسٖا ٖااٛ نسْفاااٍ تسٜٓٝااداد ٚتٛباااجٛا ٚقااد     

أؾبخت بٛزا أٚف ضبني َد١ٜٓ غٗري٠ بطبع ايؿاٝالاا ايتػاه١ًٝٝ ايا  تؿاُِ عًا٢ أٜادٟ أغاٗس املؿاُُني         

جدٜاد٠ ملطاس  لاري تكًٝادٟا َٚثااٍ عًا٢ ذياو َاا لاد٠ يف           املبتهسٜٔا ٚؼٍٛ املؤدٜني إ  نتًا١ تػاه١ًٝٝ  

  (. -)أ8ؾٛزٙ زقِ

                                      
1                         http://wikivisually.com/wiki/Fashion 

      2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/4758276.stm 
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ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعسض ؾٝالاا تػه١ًٝٝ ممٝص٠ يف اضتعساقاا نسْفاالا تسٜٓٝداد 2 ( -1) أ8ؾٛزٙ زقِ 

ٔ ايعٓاؾس ايتػه١ًٝٝ اي  متٝص ايتؿُُٝاا اـاؾ١ بايهسْفاٍا  ٔ جملُٛع١َ  عٗس تهٜٛ ٙ ايؿٛزٜ  ر ٚف٢ٖ 

   ٙ ز ٍ أيٛاْٗا.ؾٛا ٔ  اال تأنٝد حاُٗاَ  ٌ ايعٓاؾس املطتخد١َٚ  غه  ِٚ ِ فٝٗا أضًٛ  املبايغ١ يف حا اي  اضتخدّ املؿُ

  ِ ٍ ؾٝال١ تػه١ًٝٝ يف اضتعساقاا نسْفاالا تسٜٓٝداد 9)أ( ا)9زق ٔ  ال  ٍَ ٌ قازع١ طبٛ  () ( متث

                                      
1                http://avax.news/fact/Childrens_Carnival_in_Trinidad_and_Tobago.html 
2 http://avax.news/fact/Childrens_Carnival_in_Trinidad_and_Tobago.html 
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 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ضتعساقاا نسْفاالا تسٜٓٝداد( تعسض تػهٝالا باؾطد يف ا2  -1) أ9ؾٛزٙ زقِ 

                                      
1           http://avax.news/fact/Childrens_Carnival_in_Trinidad_and_Tobago.html 
2                   https://www.pinterest.com/explore/trinidad-carnival 
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حٝث قاّ املؿُِ بؿٝال١ يصٟ احتفايٞ تستدٜ٘ قازع١ طبٍٛ ٜعرب عٔ ٖٜٛتٗا ٚنريو قاد حكال   

ايٛظٝفا١ اؾُايٝاا١ يف ايتؿااُِٝ َاأ  ااالٍ ا تٝاااز عٓاؾاس حككاات ايفهااس٠ ايتؿاا١ُُٝٝا قاااّ املؿااُِ بعُااٌ   

حٍٛ املؤدٜا١ ٚأؾاغسِٖ تًتام حاٍٛ      َستفعاا َٓتع١ُ ع٢ً غهٌ دٚا٥س َتدزج١ َٔ األنرب إ  األؾغس تًتم

زقب١ املؤد١ٜا ٚدا ٌ ٖرٙ ايادٚا٥س جاا٤ا فُٛعا١ َأ األقٓعا١ ايا  متٝاص طاساش ٖارٙ ايبًاد٠ عااِ نابري             

 ٚبأيٛإ ايرٖيب ٚاألضٛد ٚاألؾفس ٚاأل كس 

نُا اضتخدّ األيٛإ ايفاؼ١ يف اـًف١ٝ ناألبٝض دظٗاز األقٓع١ نُا جا٤ يف َٓتؿام ايادا٥س٠    

تكسع عًٝٗا املؤد١ٜ ٚجا٤ ايتؿُِٝ َصٜٔ باألغسط١ امل١ًْٛ ٚايتسسٜصاا املختًف١ ٚجا٤ا ايادٚا٥س  طبًتإ ي

 ايهبري٠ ا ٝس١ باملؤد١ٜ َص١ٜٓ بايسٜؼ املًٕٛ.

نُااا اضااتخدّ املؿااُِ اـسااٛط ايتؿاا١ُُٝٝ دطاااز ٜباادٚ ذٚ طبٝعاا١ دٜٓاَٝهٝاا١ ٚباا٘ ٜهاإٛ  ااسج     

َؿاُِ أشٜاا٤    Peter Minshall  ٜٚعترب بٝرت َٝٓػااٍ  بتؿ١ُُٝ عٔ ايهت١ً املعتاد٠ ٚادطاز ايتكًٝدٟ 

  Guggenheim Fellowship 1َٔ تسٜٓٝداد ٚحاؾٌ ع٢ً شَاي١ جٛجٓٗاِٜ

تعتاارب َساضااِ افتتااا  دٚز٠ األيعااا  األٚيُٝبٝاا١ َاأ األحااداز ايسٜاقاا١ٝ اهلاَاا١ا  ااالٍ املساضااِ    

 االحتفاي١ٝ بأثٝٓا .

 2004عا  األٚيُٝب١ٝ ايعسض االضتعساقٞ يف َساضِ افتتا  دٚز٠ األي -

تعد َساضاِ افتتاا  دٚز٠ األيعاا  األٚيُٝبٝا١ َأ األحاداز ايسٜاقا١ٝ اهلاَا١ا ٚايا  تؿاا  َأ            

َتسٛعاا األدا٤   2428 الي٘ ؾٝالاا تػه١ًٝٝ لري تكًٝد١ٜ  الٍ املساضِ االفتتاح١ٝا فكد غاازى حاٛايٞ   

٠ تعرب عٔ املهإ بسسٜك١ َبتهس٠ زٜاقٞ غازنٛا يف ايعسضا ٚقد ا تؿُِٝ ؾٝال١ تػه١ًٝٝ ممٝص 11099ٚ

بٛاضااس١ ايتػااهٌٝ باؾطااد ٚقااد ا اضااتخداّ  الف َاأ املااؤدٜني اياارٜٔ متاات ؾااٝالتِٗ  انااا٠ غخؿااٝاا  

 ٚمتاثٌٝ َٔ األضاطري ايعامل١ٝ

                                      
اجف ل  مينح يي اةيل دتنح رن،ا  يرب قبفر ييرألفل هف،ن رف مي،ن ه،هن ف ي اأف ارب يق ف  ا قفررة ااراعيفل يل ف دة  هيزي أل ه،هن  ي  1

 اأ ن،ن



 

 يٓفظف١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا
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ٚبتعدد ايدٜاْاا ٚايعكا٥د ايد١ٜٝٓ ظٗسا أغهاٍ َتٓٛع١ َٔ ايؿٝالاا ايتػه١ًٝٝ فكد ظٗاسا  

١ املؿس١ٜ أٚ ايباب١ًٝ طا٥ف١ َٔ انهل١ أٚ ايػخؿاٝاا يف أغاهاٍ ػُاع باني     يف ايدٜاْاا ايكدمي١ نايدٜاْ

ؾفاا ادْطإ ٚاؿٝٛإ يف ٚقت ٚاحد فهاْت هلا جطد إْطإ بسأع حٝٛإ أٚ زأع إْطإ ظطد حٝٛإ أٚ 

طااا٥س ثااِ اْتكًاات ٖاارٙ ايؿااٝالاا إ  اياادٜاْاا ادلسٜكٝاا١ ٚايسَٚاْٝاا١ ٚنااثريا َاأ اياادٜاْاا ايػااسق١ٝ   

 ١.ناهلٓدٜ

)ج( متثاٌ َبٓا٢ ٜعٗاس با٘ َالَا  َأ       10ا  (-)أ (10َٚثاٍ عًا٢ ذياو َاا لاد٠ يف ؾاٛز٠ زقاِ )      

 ايعُاز٠ ادلسٜك١ٝ اي  متت قاناتٗا يف ايعسٚض االضتعساق١ٝ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا تعسض ؾٝال١ تػه١ًٝٝ باؾطد تعرب عٔ املهإ باضتخداّ فُٛع١ َٔ ايعٓاؾس ٖٚٞ جطد املؤد٣ 1()أا  10ؾٛزٙ زقِ 

 2)ج(  10ايًٕٛ ٚايعٌ ٚايٓٛز ٚقسع ادنططٛاز بسسٜك١ َبتهس٠ ٚلري تكًٝد١ٜ يف َساضِ افتتا  دٚز٠ أثٝٓا ا ؾٛز٠ زقِ  ٚ

 متاثٌٝ َٚعابد َٔ طسش قدمي١ َٔ األضاطري اهل١ًًٝٓٝ .

                                      
1                              http://toutsurlagrece.free.fr/actualites/info_uk_2004.htm 
2                   https://www.flickr.com/photos/prof_richard/8002996895 
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ايعاسٚض االضتعساقاا١ٝ جاا٤ا بػااهٌ لاري تكًٝاادٟ ا    

فكااد متاات عًاا٢  ػااب١ َطااس  ضااا١ً٥ نأْٗااا بسناا١        

ت أزقاااا١ٝ ادضااااتاد ٚا ػفٝفٗااااا عُالقاااا١ افرتغاااا

الضتكاااف١ َٛنااع األَااِ ٚايػااعٛ  اياا  تبعاات ذيااو   

ٚمتٝاااص ايعاااسض بكاااخاَت٘ ٚ اضاااتخدّ ايفٓٝااإٛ بااا٘   

أَٝااٍ  5نابالا يٓكٌ املعًَٛاا ٚايؿٛا بسٍٛ حٛا  

جٗااااشا ملساقبااا١ ايؿاااٛا   7000اٚاضاااتخدَٛا حاااٛا   

باضاااتخداّ مساعااااا األذٕ يًتٓطاااٝل باااني املاااؤدٜني   

 ٚفسٜل ايعٌُ.

ُٝٓاااا ناْااات ايطاااُاا األضاضااا١ٝ يًعاااسض  ب

اضتعريا َٔ ايعؿٛز ايكدمي١ا ناْت طسم ايتٓفٝر تٓتطع إ  اؿداث١ يف اضتخداّ َؤثساا تكٓٝا١ ٖا٥ًا١   

 . 1َكعد بادضتاد72000ـد١َ مجٗٛز عاِ َٚكاٜٝظ 

                                      
1 David Rockwell _Bruce Mau _Spectacle -Phaidon -2006-p.22                              
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ِ املتً     تًٗا جٛد قؿا١ تاس٣ٚ املُازضاااٚ  رٙ ايعسٚض تتسًعٚ  ا  ايؿٝالاا ايتػه١ًٝٝ يف اضتعساقااٖ  كٞا

الاا    ِ جاا٤ا ؾٝا ٔ ث َ ايسَٚاْٞاٚ  ٚايرٟ قاّ بع١ًُ فسٜل ايعٌُ يف أثٝٓا أِْٗ قاَٛا بايسجٛع إ  ايفٔ ادلسٜكٞٚ 

املكٝاع. ؾٛزٙ زقِ ع اؿفاظ ع٢ً ايٓطعٚ  بتهس٠اَ  ٔ ايب١٦ٝ املها١ْٝ بسسٜك١َ   )أا  (11 تعرب ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعسض ؾٝال١ تػه١ًٝٝ  1) أ (11ؾٛزٙ زقِ 

افتتا  دٚز٠ أثٝٓا يأليعا   باؾطد يف َساضِ

األٚيُٝب١ٝ اضتخدّ فٝٗا اؾطد نٛحد٠ بٓا٤ . 

تعسض أعُد٠ ع٢ً ١٦ٖٝ  2) (11ؾٛز٠ زقِ 

أجطاد ْطا٤ يف املعبد ايْٝٛاْٞ بأثٝٓا يف 

 ايْٝٛإ.

 
 

 

                                      
1          http://toutsurlagrece.free.fr/actualites/info_uk_2004.htm 

                          2       https://sultangreece.blogspot.com.eg 

http://toutsurlagrece.free.fr/actualites/info_uk_2004.htm
https://sultangreece.blogspot.com.eg/
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