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 والغ ذدزيس انهغح انؼستيح
 يف اجلايؼاخ انؼستيح

 ()ٌطٍٔد أضٍػ اىفّ٘ػأ.د. 

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕػؿؼ كاٝػٓ ا٤٣٘ػح ا٧٣كػذؼؽ٦ح ٚػٰ 

ا٣ذؽرٱف ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ أكٹن، ز٥ ٩نٲؿ إ٣ٯ ا٣ن١ٮل ٦ػ٨ ًػٕٙ 

ؾا ٦ؼؿصػػةت ا٣ضة٦ٕػػةت ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٣٘ػػذ٭٥ اٵـ، كٱيؿصػػٓ ثٌٕػػ٭٥ ٦ػػؿدٌ ٬ػػ

ا٣ٌٕٙ إ٣ٯ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ظٲر ٱع٤٧ٌٮ٩٭ة ٦كؤك٣ٲح ٬ؾا ا٣ذؿدم، ٣ػؾا ٠ػةف 

ٚػػٰ ٤٠ٲػػةت اٳداب  إفٍ  ،ثػػٌؽ ٦ػػ٨ ا٣ٮٝػػٮؼ ٤ٔػػٯ ٦كػػةر ٬ػػؾق ا٣ُؿااػػٜ زة٩ٲػػةن  ٹ

 كا٣ذؿثٲح ٨٦ ص٭ح، أك ٰٚ ا٤١٣ٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح اٵػػؿل ٚػٰ ظػةؿ ٠ػٮف ا٤٣٘ػح

ه إ٣ػٯ ٔػؽد ٨٦ ص٭ح أػؿل. كٰٚ ًٮء ذ٣ٟ ٫٤٠ ٩ؼ٤ ا٣ٕؿثٲح ٦ذ٤ُجةن صة٦ٕٲًّة

 ٨٦ ا٣ذٮوٲةت ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ ا٣٪٭ٮض ث٭ؾا ا٣ٮاٝٓ.

ىواقعىاللعظىالمدتخدمظىفيىالتدروسىالجامطيىفيىالوطنىالطربيى-أواًلى
٣ٮ كٝٛ٪ة ٤ٔٯ كاٝٓ ا٤٣٘ح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ا٣ذؽرٱف ا٣ضػة٦ٰٕ ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ 

ا٣ٕؿثٰ ٣ٮصؽ٩ة أف دكؿ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ دػؽٌرس ثة٤٣٘ػح ا٣ٛؿ٩كػٲح ٚ٭ػٰ ا٤٣٘ػح 

كإف ٠ة٩خ اٷ٩ض٤ٲـٱػح ثػؽأت دػـاظ٥ ا٣ٛؿ٩كػٲح ٚػٰ  ،ٰٚ ٬ؾق ا٣ؽكؿا٧٣٭ٲ٧٪ح 

ا٣ك٪ٮات اٵػٲؿة، أ٦ػة اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ دكؿ ا٣ؼ٤ػٲش ا٣ٕؿثػٰ ٚ٭ػٰ ا٧٣٭ٲ٧٪ػح 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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أٱٌةن، ٰٚٛ ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲػح ا٣كػٕٮدٱح دػؽٌرس صة٦ٕػح ا٤٧٣ػٟ ٚ٭ػؽ ٤٣جذػؿكؿ 

دػؽٌرس ث٭ػة أٱٌػةن  ،كا٧٣ٕةدف ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ك٠ؾ٣ٟ ٦ؤقكةت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ؼػةص

٤٠ٲح ا٣ؿٱةض ٤٣ىٲؽ٣ح كَت اٵق٪ةف. أ٦ة صة٦ٕح ا٤٧٣ػٟ قػٕٮد ٚذػؽٌرس  ٰٚ

ثة٤٣٘ذٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱح، كدؽٌرس صة٦ٕذة ا٤٧٣ػٟ ػة٣ػؽ كا٤٧٣ػٟ ٚٲىػ٢ 

 ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٨١٣ ٱك٧ط ثذؽرٱف ثٕي ا٧٣ٮاد ثةٷ٩ض٤ٲـٱح.

 ا٣ٞؿل كا٣ضة٦ٕح اٷقٺ٦ٲح ٚذؽٌرقةف ثة٣ٕؿثٲح. أ٦ة صة٦ٕذة أـِّ 

٦ػػةرات ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ذعػػؽة دػػؽٌرس صة٦ٕػػح اٷ٦ػػةرات كٚػػٰ دك٣ػػح اٷ

ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٤١٣ٲةت ٦ة ٔػؽا ٤٠ٲػح ا٣نػؿٱٕح كا٣ٞػة٩ٮف كا٣ؽراقػةت 

اٷقٺ٦ٲح كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. كدؽٌرس صة٦ٕح ٔض٧ػةف ا٣ؼةوػح ثةٷ٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ 

كثة٣ٕؿثٲح ٤٠ٲةت اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲح. أ٦ػة ا٣ضة٦ٕػةت  ،ا٤١٣ٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح

)ا٣ضة٦ٕح اٵ٦ؿٱ١ٲح ٰٚ ا٣نةرٝح( كصة٦ٕػح ا٣ٕػٲ٨، كصة٦ٕػح ا٣عىػ٨  ا٣ؼةوح

 ٚذؽٌرس ثةٷ٩ض٤ٲـٱح كدؽٌرس صة٦ٕح ثةرٱف ثة٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح.

ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ٚػٰ ا٧٣ؽٱ٪ػح ا٣ضة٦ٕٲػح، ٤٠٭ة كٰٚ صة٦ٕح ُٝؿ دؽٌرس ا٧٣ٮاد 

 ٧٠ة دؽٌرس ا٤١٣ٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح.

٤ػٲش ا٣ٕؿثػٰ ثة٣ٕؿثٲػح ٦ػة ٔػؽا ٤٠ٲػح كٰٚ دك٣ح ا٣جعؿٱ٨ دػؽٌرس صة٦ٕػح ا٣ؼ

ا٣ُػػت ك٤٠ٲػػح د١٪ٮ٣ٮصٲػػة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ٚذؽٌرقػػةف ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح. أ٦ػػة ا٣ضة٦ٕػػةت 

ا٣ؼةوح )صة٦ٕح ٩ٲٮٱػٮرؾ كصة٦ٕػح ا٣جعػؿٱ٨ ا٣ُجٲػح كا٣ضة٦ٕػح ا١٤٧٣ٲػح ٤٣ج٪ػةت 

 كصة٦ٕح د٧٣ٮف ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة كصة٦ٕح ث٪ذ٤ٰ( ٚذؽٌرس ٤٠٭ة ثةٷ٩ض٤ٲـٱح.

ا٣ٕؿثٲػػح ٣٘ػػح دػػؽرٱف ٚػػٰ ا٤١٣ٲػػةت اٷ٩كػػة٩ٲح  كػػذ٢٧ٕكٚػػٰ اٵردف دي 

كاٹصذ٧ةٔٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح، كدكػذ٢٧ٕ ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػح 

ا٧٧٣ـكصػػح ثة٣ٕة٦ٲػػح ٚػػٰ ا٣ذؼىىػػةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح كا٣ُجٲػػح كا٣٭٪ؽقػػٲح كإدارة 

اٵ٧ٔةؿ كا٧٣عةقجح كاٹٝذىةد كا٤ٕ٣ٮـ اٷدارٱح. كدكذؼؽـ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱػح 
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ٚػٰ صة٦ٕػح اٵ٦ٲػؿة قػ٧ٲح ا٣ؼةوػح. كٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح  ٰٚ ص٧ٲٓ ا٣ذؼىىةت

اٵ٧٣ة٩ٲح اٵرد٩ٲح دؽٌرس اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ا٣ك٪ٮات ا٣ػسٺث اٵك٣ػٯ كاٵ٧٣ة٩ٲػح 

 دػؽرٱف اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٦ذ٤ُجػةن صة٦ٕٲًّػةٰٚ ا٣ك٪ذٲ٨ ا٣ؿاثٕح كا٣ؼة٦كح إًةٚح إ٣ٯ 

٧ة٩ٲح ٤ٔٯ أ٩٭ة ا٦ذعةف ٠ٛةءة ٰٚ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح كا٦ذعةف ٠ٛةءة ٰٚ ا٤٣٘ح اٵ٣

ٝج٢ اٹ٣ذعةؽ ثة٣ك٪ح ا٣ؿاثٕح. كٱضؿم ا٣ذؽرٱف ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ صة٦ٕػح 

 ٩ٲٮٱٮرؾ ٤٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة.

كٚػػٰ ٦ىػػؿ ٱضػػؿم ا٣ذػػؽرٱف ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٤٠ٲػػةت اٳداب كا٤ٕ٣ػػٮـ 

 ٰٚ ظٲ٨ ٱ١ٮف ا٣ذؽرٱف ٚػٰ ا٤١٣ٲػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ،اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ع١ٮ٦ٲح

كا٤ٕ٣ػػٮـ اٷدارٱػػح كإدارة اٵ٧ٔػػةؿ ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح كا٣ُجٲػػح كا٣٭٪ؽقػػٲح كاٹٝذىػػةد 

 ا٧٧٣ـكصح ثة٣ٕة٦ٲح. أ٦ة ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح ٚذؽٌرس ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح.

كٰٚ ٣ج٪ةف ٱضؿم ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٤٣ج٪ة٩ٲح ثة٤٣٘ةت ا٣ػسٺث ا٣ٕؿثٲػح 

كاٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٛؿ٩كٲح ثعكػت ا٤١٣ٲػح كاػذٲػةر ا٣ُة٣ػت، ٚػٰ ظػٲ٨ ٱضػؿم 

اٵ٦ؿٱ١ٲح كا٣ضة٦ٕح اٵ٦ؿٱ١ٲح ا٤٣ج٪ة٩ٲح ثةٷ٩ض٤ٲـٱح. أ٦ػة  ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕح

صة٦ٕح ا٣ج٧٤٪ؽ كا٣ضة٦ٕح ا٣ٛؿ٩كٲح كصة٦ٕح ٩ٮدؿداـ كصة٦ٕػح قػة٩خ صٮزٱػٙ 

 ٚذؽٌرس ٢٠ ٦٪٭ة ثة٣ٛؿ٩كٲح.

أ٦ة ا٣ذؽرٱف ٰٚ قٮرٱح ٚ٭ٮ ثة٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٤١٣ٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح كٚػٰ 

ٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ٦ؼذ٤ػػٙ ا٣ذؼىىػػةت، إف ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ا٣ع١ٮ٦ٲػػح، أك ٚػػ

 ا٣ؼةوح، ٦ة ٔؽا ٦ٞؿرٱ٨ از٪ٲ٨ ٱؽرقةف ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح.

ٌٜ ا٣ذٕؿٱػػت َؿٱٞػػ٫ إ٣ػػٯ ا٤١٣ٲػػةت ا٣ضة٦ٕٲػػح كٚػػٰ  كٚػػٰ ا٣كػػٮداف مػػ

، إٹ أف اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٬ػٰ ا٧٣كػذ٤٧ٕح ٦1991ؼذ٤ٙ ا٣ذؼىىةت ٦٪ؾ ٔةـ 

 ٰٚ ص٪ٮب ا٣كٮداف.

ثأظكػ٨ أظٮا٣٭ػة،  كٱذٌط ٨٦ ػٺؿ ٬ؾا ا٣ٮاٝٓ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ٲكػخ
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ٚ٭ٰ ٦كذجٕؽة ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗػت ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ؼةوػح، إذ دعػ٢ ٦ع٤٭ػة 

اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، كا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ دكؿ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ، ٧٠ة 

٦ع٤٭ة ٰٚ ا٤١٣ٲػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ع١ٮ٦ٲػح ٚػٰ اٷ٩ض٤ٲـٱح دع٢ 

٤ٲػةت اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، كا٩عىؿ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٠

 اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗت.

ىالذكوىىمنىضطفىمدتوىىالخروجونى-ثانوًاى
دذٌٕؽل اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ٕةوػؿة ٤٣ضة٦ٕػح ا٣ذػؽرٱف كا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ كػؽ٦ػح 

ا٧٣ضذ٧ٓ إ٣ٯ دٕـٱـ اٹ٩ذ٧ةء، كدأ٠ٲؽ ا٣٭ٮٱح ٰٚ ٔة٥٣ ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ ٬ٲ٧٪ح زٞةٚح اٵٝٮٱػةء 

 ذ٪ٮع ا٣سٞةٰٚ كا٣ذٕؽد ا٤٣٘ٮم.أ٫٩ ٱؿٚٓ مٕةر ا٣ ٤ٔٓ٦ٯ ا٣ٌٕٛةء 

٥٣ ٱٕؽ ٣ٲٞذىؿ ٤ٔٯ أف د١ٮف رقة٣ح ا٣ضة٦ٕح دـكٱؽ ا٣ؽارقػٲ٨  ،كٰٚ ا٣ذؽرٱف

ثة٣ضٮا٩ت ا٧٣ٕؿٚٲح ا٣جعذػح، كإ٧٩ػة إٔػؽاد٥٬ ٦ٕؿٚٲًّػة كٚ٪ٲًّػة، كدـكٱػؽ٥٬ ث٧٭ػةرات 

ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ، كاٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ ا٣ػؾات، كا٣ػذ٥٤ٕ ا٧٣كػذ٧ؿ، كاٷقػ٭ةـ ٚػٰ ظػ٢ 

كا٣ذ٪جػؤ ثػة٣ْٮا٬ؿ اٹصذ٧ةٔٲػح، كإصػؿاء ا٣جعػٮث ا٧٣ذىػ٤ح ٦ن١ٺت ٦ضذ٧ٕ٭٥، 

ثة٣جٲبح ث٧ٛ٭ٮ٦٭ة ا٣ن٧ٮ٣ٰ ث٘ٲح اٹردٞػةء ثة٧٣كػذٮل ا٣سٞػةٰٚ كا٧٣ٕٲنػٰ ٧٤٣ضذ٧ػٓ 

 ثٕؽ إٱضةد ا٣ع٤ٮؿ ا٧٣٪ةقجح ٧٤٣ن١ٺت ا٣سٞةٚٲح كاٹصذ٧ةٔٲح كاٹٝذىةدٱح.

كَة٧٣ة م١ة ا٧٣ٕ٪ٲػٮف ٚػٰ أكقػةَ٪ة ا٣سٞةٚٲػح ٦ػ٨ ًػٕٙ ٦كػذٮل أداء 

ا٣ضة٦ٕػػةت ٚػػٰ ٣٘ػػذ٭٥، إذ إ٩٭ػػ٥ ٹ ٱذٞ٪ػػٮف أقةقػػٲةد٭ة، كٱؿد١جػػٮف  ػؿٱضػػٰ

اٵػُةء ا٣٪عٮٱح، كدٕٮز٥٬ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ ٰٚ ٦ٮاٝػٙ ا٣عٲػةة، 

ٚٲٕة٩ٮف اٹردجةؾ ٰٚ ٦ٮاٝٛ٭ة ٨٦ إ٣ٞةء ٧٤٠ح ٚػٰ ٦٪ةقػجح أك دٞػؽٱ٥ ٤َػت، أك 

د ثجٲػخ ٣غ، ٧٠ة ٱٕػٮز٥٬ اٹقذنػ٭ةإ إدارة اصذ٧ةع، أك ٠ذةثح ٦عٌؿ ص٤كح...

مٕؿم أك ٦ىسىػ٢ أك ظ٧١ػح ٣ٕػؽـ دـكٱػؽ٥٬ ث٧٭ػةرة ظٛػِ ا٣نػٮا٬ؽ ٤ٔػٯ أف 

ٌّٙ ٰٚ ا٧٣ٮاٝٙ ا٧٣ٺا٧ح ٣٭ة.  دٮ
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ك٣ػػ٥ د١ػػ٨ ٬ػػؾق ا٣نػػ١ٮل ك٣ٲػػؽة ٱٮ٦٪ػػة، كإ٧٩ػػة أمػػةر إ٣ػػٯ ذ٣ػػٟ ٚػػٰ 

ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨ كأ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ كث٪خ ا٣نػةَئ، 

ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ، كإ٧٩ػة ح ٤ٔػٯ قػٮء ا٣ذػؽرٱف ك٥٣ د١ػ٨ ا٣نػ١ٮل ٦٪ىػجَّ 

ا٦ػي ٝػؽ٦ةن »دضةكزد٫ إ٣ٯ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ، ٚ٭ة ٬ٮ ذا أ٦ٲ٨ ا٣ؼػٮ٣ٰ ٱٞػٮؿ  

ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ ٨٧٣ د٭ٲأ ٣٭٥ ا٣كٲؿ ٚٲ٭ػة، ٚػإذا د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٞٮ٦ٲػح 

ٗٲؿ ٦ٮٜٚ، كإذا أدث٭ة ٗٲؿ ٦عجَّت، كإذا ا٣٪لء ٱؾ٬ت ٬ٮاق ثؽدان ٰٚ آداب ٣٘ػح 

ٮ ٹ ٱؿٝٯ ٫٣ كصػؽاف إذا ٦ػة أٔٮزدػ٫ ا٤٧٣٭٧ػةت ا٣ٛ٪ٲػح، أػؿل إف ٝؿأ، كإذا ٬

ك٨٦ ٬ؾا ٱ١ٮف ا٣ؿ٠ٮد اٵدثٰ، كد١ٮف أز٦ح ا٣ٛػ٨ ا٣ٞػٮ٣ٰ ٚػٰ ٩ٮاظٲػ٫ ا٣ٛ٪ٲػح 

كا٧٤ٕ٣ٲح، ٧٤٤ٚكؿح أز٦ػح، ك٤٣ىػعةٚح أز٦ػح، ك٣ٸذأػح أز٦ػح، ك٣ػؾا ك٠ٲػخ 

أز٦ةت ٣٘ٮٱح ٤٠٭ة ٹ ٗٲؿ، ك٣٭ؾا ك٦ة إ٣ٲ٫ أمؽُّ اٵزػؿ ٚػٰ ٔضػـ اٵ٦ػح ٔػ٨ أف 

ـ ٔٮاَٙ أٚؿاد٬ػة، كدض٧ػٓ ٤ٝػٮب أث٪ةا٭ػة، كدٮصػ٫ ٬ػٮا٥٬ إ٣ػٯ اٵ٦ػ٢ دؿ٠

«ا٧٣ٮظؽ كا٢ٕٛ٣ ا٧٣نذؿؾ
(1)

 ؟

إف ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٝػؽ ٱ٧ٌػٰ ٚػٰ »كدؿدٌد ث٪خ ا٣نةَئ ا٣نػ١ٮل ذاد٭ػة ٝةا٤ػح  

ا٣ُؿٱٜ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ إ٣ٯ آػؿ ا٣نػٮط، ٚٲذؼػؿج ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح ك٬ػٮ ٹ ٱكػذُٲٓ أف 

ٰ دراقح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ظذػٯ ٱ١ذت ػُةثةن ثكٲُةن ث٤٘ح ٝٮ٫٦، ث٢ ٝؽ ٱذؼىه ٚ

ٲٲ٫ ٦ٓ ذ٣ٟ أف ٱ٤٧ٟ ٬ؾق ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٬ٰ ٣كػةف ٝٮ٦ٲذػ٫  ٱ٪ةؿ أ٤ٔٯ درصةد٭ة، كٱٕي

َّٞةق أث٪ةؤ٩ة ٚػٰ ٣٘ػذ٭٥ ا٣ٕؿثٲػح ٱ٪ػأل ث٭ػ٥ ٔ٪٭ػة،  ك٦ةدة دؼىى٫، ك٢٠ درس ٱذ٤

ك٩ؿل ا٤٣٘ةت اٵػؿل ٱذ٧٤ٕ٭ة أث٪ةؤ٬ة ٰٚ ٦ؽارق٭٥ ا٣ٕة٦ح ٚٲ١كػجٮف ٦ػ٨ ٠ػ٢ 

ة٣ٕؿثٲػح، ثر ٣٘ذ٭٥، ك٩ك٧ٓ أقةدؾة ٠جػةران ٱعةًػؿكف درس ٦ٕؿٚح صؽٱؽة ثأقؿا

أك ٱ٤ٞٮف أظةدٱر ٰٚ أ٩ؽٱح زٞةٚٲح، كدٞؿأ ٣٭٥ ٦ة ٱ١ذجٮف ٦ػ٨ ثعػٮث ك٦ٞػةٹت 

                                                 

 -٦ٕ٭ػؽ ا٣ؽراقػةت ا٣ٕؿثٲػح -٦عةًؿات ٨ٔ ٦نػ١ٺت ظٲةد٪ػة ا٤٣٘ٮٱػح -أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ (1)

 .5ص 1958ا٣ٞة٬ؿة 
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ٚذؽرؾ ٦ة ٱٕة٩ٮف ٨٦ إظكةس ثة٬ِ ث٧ٞؽرة ا٤٣٘ح ا٣ذٰ دؿ٬ٞ٭٥ ثة٣نػٕٮر ثػأ٩٭٥ 

«ٹ ٱ٧ذ١٤ٮف أداة ا٣ذٕجٲؿ ا٣ك٤ٲ٥ ا٤ُ٣ٜ ٨ٔ أ١ٚةر٥٬ كآراا٭٥
(2)

. 

ٮر قٕٲؽ ا٣ذ٢ ثؽراقح مة٤٦ح ٨ٔ ٦كػذٮل َػٺب ا٣ضة٦ٕػةت كٝةـ ا٣ؽ٠ذ

ٲةن ٰٚ ٦كذٮل أداء ٬ػؤٹء ا٣ُػٺب اٵرد٩ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚٮصؽ أف ز٧ح دؽ٩ِّ 

ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح، كد٧س٤ػػخ ٦ْػػة٬ؿ ٬ػػؾا ا٣ذػػؽ٩ٰ ٚػػٰ ا٣ٌػػٕٙ ٚػػٰ ا٣ٞػػؽرة 

ا٣ذٕجٲؿٱح، كا٣ٕضـ أظٲة٩ةن ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ اٷثػؽأٰ كا٣ىػٲةٗح ا٣ضٲػؽة ٤٣ٕجػةرات، 

كمٲٮع اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح كٔؽـ ا٣ؽٝح ٰٚ اقػذؼؽاـ ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ كا٣ؼ٤ػٍ ثٲ٪٭ػة، 

كاٹٚذٞةر إ٣ٯ ٦٭ةرات ا٣ٞؿاءة ا٣ض٭ؿٱح ا٣ضٲؽة، كا٣ٞىٮر ٰٚ ٦٭ةرة اٹقػذ٧ةع 

كٰٚ آداب اٹقذ٧ةع كا٣ٕضـ ٨ٔ ا٣ٞؿاءة ا٣٪ةٝؽة
(3)

. 

ك٣ٞػػؽ أمػػةرت ٣ض٪ػػح ا٣٪٭ػػٮض ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ راثُػػح ا٣ضة٦ٕػػةت 

إ٣ػٯ دٛنػٰ  2112صذ٧ةٔ٭ػة ث٧ؽٱ٪ػح اٷقػ٧ةٔٲ٤ٲح ٚػٰ ٱ٪ػةٱؿ اٷقٺ٦ٲح ٚػٰ ا

اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ٠ذةثةت ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٦ أٌٔػةء ا٣٭ٲبػح ا٣ذؽرٱكػٲح ثة٣ضة٦ٕػح 

كأظةدٱس٭٥ قٮاء ٨٦ ا٧٣ذؼىىٲ٨ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، أك ٗٲػؿ٥٬، كدػؿدٍّ ٚػٰ 

٦كذٮل ا١٣ذةثح كا٣ؼػٍ كا٧٣عةدزػح ث٤٘ػح ٔؿثٲػح قػ٤ٲ٧ح ػة٣ٲػح ٦ػ٨ اٵػُػةء 

ح كاٵق٤ٮثٲحا٣٪عٮٱ
(4)

. 

ك٥٣ د٨١ ٬ؾق ا٣ىٲعةت د٪٤ُٜ ٨٦ ُٝؿ ٔؿثػٰ دكف آػػؿ، كإ٧٩ػة ٠ة٩ػخ 

ٔة٦ػػح ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٕٲؽ ا٣ٕؿثػػٰ ٚػػٰ ٦نػػؿؽ ا٣ػػٮ٨َ ا٣ٕؿثػػٰ ك٦٘ؿثػػ٫. كدكػػةءىؿ 

ا٣جةظسٮف ٨ٔ اٵقجةب ا١٣ة٦٪ػح كراء ٬ػؾا ا٣ٌػٕٙ، ٚػإذا ٩ٛػؿ ٦ػ٪٭٥ ٱػؿل أف 

                                                 

 -دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ  -٣٘ذ٪ػة كا٣عٲػةة  -ا٣ؽ٠ذٮرة ٔةانح ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ )ث٪خ ا٣نةَئ(  (2)

 .191ص 1971ا٣ٞة٬ؿة 

 .1997دار ا١ٛ٣ؿ  ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -٧ٔةف  -ٝٮأؽ ا٣ؽراقح ٰٚ ا٣ضة٦ٕح  -قٕٲؽ ا٣ذ٢  (3)

 -٣ٕؿثٲػح  ا٣ٮاٝػٓ كا٣ذُػٮٱؿ ا٣ضة٦ٕةت اٷقٺ٦ٲح كد٤ٕٲ٥ ا -راثُح ا٣ضة٦ٕةت اٷقٺ٦ٲح  (4)

 ـ.2112ٱ٪ةٱؿ  -٦ؽٱ٪ح اٷق٧ةٔٲ٤ٲح ث٧ىؿ 
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ةـ ا٣كةاؽ ٚػٰ إذ إف ا٣٪ْ»أػُؿ ٦ة ٰٚ ا٣ىٮرة ٬ٮ ا٧٣٪ة٬ش كَؿااٜ ا٣ذؽرٱف، 

ثٕي ا٣ؽركس ٬ٮ اٷ٦ٺء، كا٣ذ١ٛٲؿ ا٧٤ٕ٣ٰ ظجٲف ا٧٣ؼذجؿات، كٹ ٱ٪ىػت 

إٹ ٤ٔٯ ا٣ض٧ةد كا٣عٲٮاف كا٣٪جةت ٦٪٭ة، ك٠سٲؿ ٦ػ٨ ا٧٣ٮًػٮٔةت دجػؽك ٗٲػؿ 

ذات أ٧٬ٲح ٤ُ٤٣جح ٰٚ ظٲةد٭٥، ك٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ذػت ا٣ؽراقػٲح ا٣ذػٰ دٮصػؽ ثػٲ٨ 

ا٣جعػر ٗٲػؿ ٦نػضٕح أٱؽم ا٤ُ٣جح معٲعح أك قُعٲح أك ٗٲؿ ٦٪ةقجح، كركح 

ٚٲ٭٥، ك٣ٲف ٨٦ ا٧٣جة٣٘ح إذا ٤ٝ٪ة إف ا٣ذؽرٱف ٚػٰ ثٕػي ا٣ػؽركس كاٵٝكػةـ 

كا٤١٣ٲةت ٱ١ةد ٱ١ٮف ا٦ذؽادان ٤٣ؽراقح ا٣سة٩ٮٱح دكف د٘ٲٲؿ ٱؾ٠ؿ، كدأوػٲٺن ٧٣ػة 

«ٗؿقذ٫ ٰٚ ا٤ُ٣جح ٨٦ أذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣٘ٲؿ كظِٛ ا٧٣ذٮف
(5)

. 

إ٣ٯ صة٩جٲ٨ أقةقٲٲ٨  ك٧٣ة ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دكذ٪ؽ ٰٚ كصٮد٬ة كأداا٭ة

٧٬ة ا٣ضة٩ت ا٤٣٘ٮم ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣ضة٩ت اٵدثٰ ا٣ض٧ػة٣ٰ، ك٠ػةف إٗ٪ػةء ٬ػؾٱ٨ 

ا٣ضػة٩جٲ٨ ثة٧٣ػػةدة ا٧٤ٕ٣ٲػػح كاٵدثٲػػح ا٣ذػػٰ دػػؿثٍ ا٣ذػػؿاث ثة٣عؽازػػح كاٵوػػة٣ح 

ٚٲػ٫ أوػة٣ح،  ٮ٦ٲًّػةثة٧٣ٕةوؿة ز٥ د١ة٤٦٭٧ة ٦ٕةن ٨٦ مأ٫٩ أف ٱ٧٪ط ا٤٣٘ػح ثٕػؽان ٝ

ٚٲ٫ ظٌةرة كثٕؽان إ٩كة٩ٲًّة
(6)

أدر٠٪ػة ٦ػؽل ػُػٮرة ًػٕٙ دـكٱػؽ ػؿٱضٲ٪ػة  ،

 ا٣ضة٦ٕٲٲ٨ ث٧٭ةرات ٣٘ذ٭٥ كدؽ٩ٰ ٦كذٮل أداا٭٥ ٚٲ٭ة.

كاثذٕةدان ٨ٔ ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٰٚ إوؽار اٵظ١ةـ ٤ٔٯ ا٣ٮاٝٓ، كدجٲة٩ػةن ٧٣ػة ذ٬ػت 

إ٣ٲ٫ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ ٨٦ أف َؿٱٞح ا٣ذؽرٱف ٬ٰ ا٧٣كؤك٣ح ٔػ٨ دػؽ٩ٰ ٦كػذٮل 

ثػؽ ٦ػ٨ كٝٛػح ٦كػذأ٩ٲح ٤ٔػٯ  ف ٹ٠ػة ،أداء ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح

 كاٝٓ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ٰٚ ٬ؾق ا٣ضة٦ٕةت ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٧٣جٲ٨ٌ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ 

                                                 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ض٤ٲ٢ ا٣ـكثٰٕ كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣٘٪ةـ  (5)

 .45ص 1968صة٦ٕح ث٘ؽاد  -)ادضة٬ةت ٧٩ٮق ك٦ن١ٺد٫( 

كا٣ٕنػػؿٱ٨ ٚػػٰ  ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣عػػةدم -ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػؽ صػػٮاد ا٣٪ػػٮرم  (6)

ا٧٣ٮق٥  -ا٣ٮاٝٓ كا٣ذعؽٱةت كاقذنؿاؼ ا٧٣كذٞج٢  -ا٧٣ؤقكةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٰٚ ٤ٚكُٲ٨ 

 .195ص ٧ٔ2115ةف  -ا٣سٞةٰٚ ا٣سة٣ر كا٣ٕنؿكف ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اٵردف
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ىطروػظىالتدروسىأحدىمكوناتىالمنؼجى-ثالثًاى
دٌٕؽ َؿٱٞح ا٣ذؽرٱف ١٦ٮ٩ػةن ٦ػ٨ ١٦ٮ٩ػةت ا٧٣ػ٪٭ش ث٧ٛ٭ٮ٦ػ٫ ا٧٣٪ْػٮ٦ٰ 

٢٧ ٱنذ Systemا٣ن٧ٮ٣ٰ ا٧٣ذ١ة٢٦، إذ إف ا٧٣٪٭ش ث٧ٛ٭ٮ٫٦ ا٣عؽٱر ٬ٮ ٩ْةـ 

٤ٔٯ اٵ٬ؽاؼ كا٧٣ٞؿرات ا٣ؽراقػٲح كا١٣ذػت كا٧٣ؿاصػٓ كَؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف 

٧ٲػػح كا٧٣٪ةمػػٍ كاٹ٦ذعة٩ػػةت كأقػػة٣ٲت ا٣ذٞػػٮٱ٥ كا٣ٮقػػةا٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح ا٣ذ٤ُّٕ 

كا٧٣جة٩ٰ كا٧٣ؿاٜٚ كا٧٣ٕػؽات. ك٬ػؾق ا١٧٣ٮ٩ػةت ٧٣٪ْٮ٦ػح ا٧٣ػ٪٭ش دذجػةدؿ 

ثٲ٪٭ة ثعٲر ٱؤزؿ ٠ػ٢ ٚٲ٧ة  ثٲ٪٭ة، ٚ٭ٰ دؿدجٍ اردجةَةن ٌٔٮٱًّةا٣ذأزٲؿ كا٣ذأزؿ ٚٲ٧ة 

 ٦٪٭ة ٰٚ ٗٲؿق كٱذأزؿ ث٫.

ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ْٮ٦ػح، ك٣٭ػة أزػؿ ٠جٲػؿ  َؿٱٞح ا٣ذؽرٱف ٔ٪ىؿان أقةقٲًّة كدٕؽٌ 

ٰٚ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٧٤٣٪٭ش، ذ٣ٟ ٵف ا٧٣ؽرس ٹ ٱؽٌرس ث٧ةددػ٫ 

ُٺثػ٫، ك٦ػة ٱٌػؿث٫ ثٍٚٞ، كإ٧٩ة ٱ٥ٌ٤ٕ ثُؿٱٞذ٫ كأق٤ٮث٫ كمؼىٲذ٫ كٔٺٝةد٫ 

٤ٯ كٝؽكة ظك٪ح، ك٤ٔٯ ا٧٣ؽرقٲ٨ ٦كؤك٣ٲح ٠جٲؿة ٚػٰ صػؾب ٣٭٥ ٨٦ ٦س٢ أٔ

َٺث٭٥ إ٣ٯ ا٧٣ةدة ا٣ذٰ ٱؽرقٮ٩٭ة ٤ٔػٯ أف ٱ١ٮ٩ػٮا ٦ذٞ٪ػٲ٨ ٦ػةدد٭٥، ٔػةرٚٲ٨ 

أقؿار٬ة، ك٦ؽر٠ٲ٨ ق٧ةد٭ة كػىةاى٭ة، ذ٣ػٟ ٵ٩٭ػ٥ ا٣ٞػؽكة كا٧٣سػةؿ أ٦ػةـ 

َٺث٭٥، ث٭٥ ٱٞذػؽكف، ك٣٘ػذ٭٥ ٱ٤ٞػؽكف، ٚػإذا ٠ة٩ػخ ٣٘ػح ا٧٣ػؽرس قػ٤ٲ٧ح 

ٲ٧ةن ا٦ذه َٺث٫ ا٣كٺ٦ح كاٹقذٞة٦ح ٰٚ اٵق٤ٮب كا٣ذؿا٠ٲت، كأق٤ٮث٫ ٦كذٞ

كإذا ارد١ت ا٣ؼُأ ك٫٧َّ٤ٔ َٺثػ٫ رقػغ ا٣ؼُػأ ٚػٰ اٵذ٬ػةف، كقػؿل ٤ٔػٯ 

 اٵ٣ك٪ح كاٵٝٺـ، كا٩ذ٢ٞ ٨٦ صٲ٢ إ٣ٯ آػؿ.

س ٨٦ ٦ةدد٫ أزؿ ٠جٲؿ ٰٚ ٩ضةح ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح كإذا ٠ةف ٣ذ٨١٧ ا٧٣ؽرِّ 

ف أزػؿان ٠جٲػؿان ٚػٰ دعٞٲػٜ اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٧ٲح ٚإف ٣ُؿٱٞػح ا٣ذػؽرٱا٣ذ٤ُّٕ 

ثؽ ٣٪ضةح ا٧٣ؽرس ٰٚ ٫٤٧ٔ أف ٱ١ٮف ٦ذٞ٪ػةن ٧٣ةددػ٫  ٧٤٣٪٭ش. ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ٹ

 ٌِّ ؿان ٣٭ة، ككازٞةن ٨٦ ٩ٛكػ٫، ك٦كػذؼؽ٦ةن ا٣ُؿٱٞػح ا٣ذؿثٮٱػح ا٧٣ٺا٧ػح أكٹن، ٦ع
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ٝح ٣ٕؿض ٦ةدد٫، كأف ٱ١ٮف ٦ؿ٩ةن ٰٚ اقػذؼؽاـ ا٣ُؿٱٞػح، ك١٦ٲٛػةن ٣٭ػة نٮِّ كا٧٣ي 

 ٜٚ اٵصٮاء ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة.ك

كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أف ا٧٣ؽرس ا٣ؾم ٱٞٮ٣ت ٩ٛك٫ ٰٚ إَةر َؿٱٞػح كاظػؽة 

ٱ٤ذــ ث٭ة ٰٚ دركق٫ ٠ةٚح، كأق٤ٮب ٦ٕٲ٨ ٱ٪ذ٭ض٫ ٰٚ ا٧٣ٮاٝٙ ٠ةٚح، ٦ع١ٮـ 

٤ٔٲ٫ ثةٷػٛةؽ، ذ٣ٟ ٵف ا٣ُؿٱٞح ٹ دى٪ٓ ا٧٣ؽرس، كإ٧٩ة ٬ٮ ا٣ؾم ٱجذ١ؿ٬ة 

 اٵصٮاء كا٧٣كذٮٱةت.كٱ١ٲٌٛ٭ة كٜٚ ا٧٣ةدة كا٣ٮقٲ٤ح ك

ك٨٦ ٬٪ة ٠ة٩خ ا٣ذؿثٲح ا٣عؽٱسح د٧٪ط ا٧٣ؽرس ظؿٱح ا٣عؿ٠ػح كد٪٤ُػٜ ثػ٫ 

٩عٮ اٷدٞةف ٰٚ ٩ضةح أداا٫، إذ ٹ مٰء ٱ٢٧ٕ ٤ٔٯ دع٪ٲٍ ا٧٣ؽرس كدض٧ٲؽق 

كم٢ ٝٮاق ٦س٢ أذ٧ةدق َؿٱٞح ٦ٕٲ٪ح ٤ٔػٯ أ٩٭ػة ٬ػٰ ا٧٣س٤ػٯ كا٣ٌٛػ٤ٯ، إذ ٹ 

ضؿثػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣٪ٌػجُح، إذ إف ٱ٨١٧ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ ٕٚة٣ٲػح أم َؿٱٞػح إٹ ثة٣ذ

ا٣ذٕىت ٵم أق٤ٮب د٤ٕٲ٧ٰ كا٣ذعٲـ ٫٣ ٦ػ٨ ٗٲػؿ ا٣ٞٲػةـ ثػأم دضؿثػح دسجػخ 

ٕٚة٣ٲذ٫ أ٦ؿ ثٕٲؽ ٨ٔ اٵق٤ٮب ا٧٤ٕ٣ػٰ كا٧٣ٮًػٮٔٲح، ذ٣ػٟ ٵف ٔىػؿ٩ة ٣ػ٥ 

ٱٕػؽ ٱعذ٧ػ٢ اٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ اٹصذ٭ػةدات ا٣ؾادٲػح كاٹ٩ُجةٔػةت ا٣نؼىػػٲح. 

 صة٦ٕةد٪ة ا٣ٕؿثٲح؟ كا٣كؤاؿ  ٦ة َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ا٧٣ذجٕح ٰٚ

ثؽ ٣٪ة ٨٦ ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ دؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٤٠ٲػةت اٳداب  ك٬٪ة ٹ

 كا٣ذؿثٲح، كدؽرٱك٭ة ٰٚ ا٤١٣ٲةت اٵػؿل ٤ٔٯ أ٩٭ة ٦ذ٤ُت صة٦ٰٕ.

ىطرائقىتدروسىاللعظىالطربوظىفيىالجامطاتىالطربوظى-رابطًاى
 حػرٗؿ اىيغث اىػؽة٘ث فٖ ني٘ات اٙداب واىخؽة٘ث: -1

ظةك٣٪ػػة روػػؽ دػػؽرٱف ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ إذا  اىٍِوواْز: ٌطخوؤى -أ

 ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲةت اٳداب كا٣ذؿثٲح ٚإ٩٪ة ٩ٺظِ ٦ة ٱ٤ٰ 

ٱضؿم إٔؽاد ا٥٤ٕ٧٣ ٚػٰ ٤٠ٲػةت اٳداب كا٣ذؿثٲػح ٤ٔػٯ أقػةس دٮصٲػ٫  -1

ا٣ٕ٪ةٱح اٵك٣ػٯ ٳداب ا٤٣٘ػح، ك٣ػٲف ٤٣٘ػح ٩ٛكػ٭ة. ٚة٧٣٪٭ػةج ٚػٰ ٬ػؾق 
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هػربٖة أو فٔ أقصام اهوغاات اجحَيٖاة ٕرل از اهموٖات إن فٔ أقصام اهوغة ا

غوٓ اهشػر واهَثر واٗداب، وٕغفن اهًحادثة واهتػيٖار اهشافأِ لاهياا ، 

يع أٍُ ال ًٕمٌ إٍمار أًِٖة ِاذه اهخْاٍا ، وهماٌ فأ اهْقاه ٍفصاُ 

ٕخ  أن ٍقر بأًِٖة اهًحادثة فٔ اهػًوٖاة اهتػوًٖٖاة اهتػوًٖاة، إن ٕاَخى 

حفظاْن قااااات ياٌ ياارٕل اهوغاة غٌ نهك أن ٕتخرج يدرشاْن ٕ

 واجدب، وهمَّى ال ٕحصَْن اشتخدام اهًّارات اهوغْٕة فٔ اهحٖاة.

يٌ اهًالحظ فٔ يدرٕس اهوغة وآدابّا أن ثًة غزهة باٌٖ اهًاْاد اهوغْٕاة  -2

واجدبٖة فٔ يَاِج إغداد اهًدرشٌٖ، ال بن إن اهػزهة يتًثن أحٖاٍاا  باٌٖ 

اوْا اهَحْ غٌ اهًػاأٍ، ووعاػْا غوْم اهوغة ٍفصّا، إن إن اهوغٌْٕٖ ف

بًَّٖا اهحدود واجشْار، ولاان ثًاة دغاْة جن ٕادرس غواى اهًػاأٍ 

 َٖاة  عًٌ اهَحاْ بًفّْياُ اهًَظاْئ اهشاًْهٔ اهًتمايان أااْايا  وب  

 ارفٖة وعيطا  هألواخر ويرلٖيا  وأداء  ويػأٍ... إهل.

اهفااان بااٌٖ ياااادر اهيحاا  اهوغااْل وياااادر اهيحاا  اجدباأ،  -6

 اهيح  اهوغْل يتًثن فٔ اهمتابات اهػربٖة اهَظرٕاة اهًػتاد   فًاادر

يػَٖاا  ِاْ واقاع اهوغاة فأ غّْدِاا  بّا، واهتٔ يااْر واقػاا  هغْٕ اا

اهزاِرة اهًحدودة ويا ٕطوقْن غوّٖا غّْد االحتخاج واهتٔ يػز زِا 

 ٔاهَاْص اجدبٖة اهقدًٕة وحدِا. أيا يااادر اهيحا  اجدبأ فّا

يَاذ اهخاِوٖاة إهآ اهػاار اهحادٕ  دون  ٍاْص اجدب اإلٍشائٔ

اشااتثَاء، فاأ حااٌٖ أن اهوغاإٌْٖ ال ٕػااد ون اهَاااْص بػااد غااار 

 االحتخاج ياادر هويح  اهوغْل.

االِتًام باهقضإا اهتارٕخٖة ياٌ لٖار اهترلٖاز غوآ اهًياادا اهػاياة  -4

وااليخاِااات اجشاشااٖة فاأ اهًقااررات اهًدروشااة، ففاأ اجدب 
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رٱغ اٵدب ا٧٣ٞػةرف ك٦ؤد٧ؿادػ٫ ٚػٰ ا٧٣ٞةرف ٱُٮؿ ا٣عؽٱر ٔػ٨ دػة

ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱؼذىؿ ٚٲ٫ ثٲخ ا٣ٞىٲؽ ٨٦ ظٲػر اٷدٲػةف ثة٣٪ىػٮص 

اٵدثٲػػح ٦ػػ٨ اٵدب ا٣ٕؿثػػٰ كاٳداب ا٣ٕة٧٣ٲػػح كإصػػؿاء ا٣ؽراقػػةت 

ا٧٣ٞةر٩ح ظٮ٣٭ػة ٣جٲػةف أكصػ٫ اٹدٛػةؽ كاٹػػذٺؼ ككمػةاش ا٣ذػأزٲؿ 

ا٣عػؽٱر كا٣ذأزؿ كا٣ذجٕٲح كاٷثؽاع. كٰٚ ٦ٞؿر ا٣٪ٞػؽ ا٣ٞػؽٱ٥ ٱضػؿم 

٨ٔ ا٣نؼىػٲةت ا٣٪ٞؽٱػح ٦ػ٨ دكف اٹ٬ذ٧ػةـ ا١٣ػةٰٚ ثذُػٮر ا١ٛ٣ػؿ 

 ا٣٪ٞؽم دجٕةن ٣ذُٮر ا٣ؾكؽ كا٣عٲةة.

ا٣ٕـ٣ح ثػٲ٨ ٦٪ػة٬ش اٵدب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح ا٧٣ؼذ٤ٛػح ٚػٰ اٵٔػ٥  -5

اٵ٤ٗػػت ٠ة٣ذع٤ٲػػ٢ ا٣٪ٛكػػٰ ك٤ٔػػ٥ اصذ٧ػػةع اٵدب، ك٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػػح 

ٚػٰ ًػٮء ا٣عؽٱر. كز٧ح ّٮا٬ؿ ٚػٰ اٵدب ٹ ٱ١٧ػ٨ دٛكػٲؿ٬ة إٹ 

 ٤ٔػػ٥ ا٣ػػ٪ٛف ٠ْػػة٬ؿة ا٣ذ٧ؿ٠ػػـ ظػػٮؿ ا٣ػػؾات أك ا٣ذٌػػؼ٥ ثةٵ٩ػػة

(égocentrisme) .ٰ٣ؽل ا٧٣ذ٪ج 

كإ٧٬ةؿ ٥٤ٕ٣ ا٤٣٘ػح  ،اٹ٬ذ٧ةـ ث٫ٞٛ ا٤٣٘ح ك٬ٮ ٦٪عٯ دةرٱؼٰ ٤ٚكٰٛ -6

ثٛؿك٫ٔ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٨٦ ٦س٢ ٥٤ٔ ٩ٛف ا٤٣٘ح، ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح اٹصذ٧ػةٰٔ، 

 ٣غ.إ ٥٤ٔ اٵوٮات، ٥٤ٔ دؿ٠ٲت ا١٣ٺـ...

ٲؿ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ٮًٮٔٲح ٰٚ دػؽرٱف اٵدب كإػٌػةع ذ٣ػٟ ٗٲةب ا٧٣ٕةٱ -7

إ٣ٯ ٦ـاج ا٧٣ػؽرس كاػذىةوػ٫، ك٬ػؾا ٱػؤدم إ٣ػٯ ٬نةمػح اٷٔػؽاد 

ػػةت ٔ٪ػػؽ  كاًػػُؿاث٫، ٚذػػؽرٱف اٵدب ا٣ضػػة٤٬ٰ ٱٞذىػػؿ ٤ٔػػٯ ا٤ٕ٧٣َّٞ

ثٌٕ٭٥، ك٤ٔٯ مٕؿ ا٣ىٕة٣ٲٟ ٣ؽل ثٌٕ٭٥ اٳػؿ، أك ٣ػؽل مػةٔؿٱ٨ 

دػؽرٱف اٵدب  ٍٚٞ ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ ا٣سة٣ر، كٱ٪ُجػٜ ٬ػؾا ا٧٣كػ٤ٟ ٤ٔػٯ

ا٣ٕجةقػػٰ كدػػؽرٱف اٵدب ا٣عػػؽٱر، ٚػػإذا دػػؽرٱف اٵدب ا٣ٕجةقػػٰ 

ٱٞذىؿ ٤ٔٯ ا٣جعذؿم كأثٰ د٧ةـ، كإذا دػؽرٱف اٵدب ا٣عػؽٱر ٱٞذىػؿ 
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٤ٔٯ ا٧٣كػؿح، ٚٲذؼػؿج ا٣ُة٣ػت ٚػٰ ا٤١٣ٲػح دكف أف ٱذٕػٌؿؼ ا٣ىػٮرة 

 ا٧٣ذ١ة٤٦ح ٣ٕىٮر اٵدب ث٧ؼذ٤ٙ ٚؿكٔ٭ة كادضة٬ةد٭ة كدٲةراد٭ة.

ذاد٫ ٹ ٤ٔٯ أ٫٩ كقٲ٤ح ٣ذٞٮٱ٥ ا٤ٞ٣ػ٥  أ٫٩ ٗةٱح ٰٚ ظؽِّ  دؽرٱف ا٣٪عٮ ٤ٔٯ -8

ى  ٦ةن ث٫، كاقػذسٞةٹن ٣ػ٫، ؿى كا٤٣كةف  كٝؽ ا١ٕ٩ف ذ٣ٟ ق٤جةن ٤ٔٯ ا٣ؽارقٲ٨ ث

ٔي  ـكٚػػةن ٔػػ٨ اٷٝجػػةؿ ٤ٔٲػػ٫ ث١ػػ٢ ٩ٛػػف راًػػٲح، أًػػٙ إ٣ػػٯ ذ٣ػػٟ أف ك

ا٧٧٣ةظ١ػػػةت ٚػػػٰ ا٧٣كػػػةا٢ ا٣٪عٮٱػػػح كا٣ذػػػأكٱٺت كا٣نػػػؾكذات 

عٮٱح ٰٚ ا٧٣كأ٣ح ا٣ٮاظؽة ثػٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ كاٹقذس٪ةءات كدٕؽد اٳراء ا٣٪

 كا١٣ٮٚٲٲ٨ ٝؽ زاد ٰٚ ٦ن٤١ح دؽرٱف ا٣٪عٮ دٕٞٲؽان كوٕٮثح.

ك٨٦ ٱ٤ٜ ٩ْؿة ٤ٔٯ دٮزٱٓ ا٧٣جةظر ا٣٪عٮٱح ٚػٰ ثٕػي ٤٠ٲػةت اٳداب 

ا٣ضة٦ٕٲح ٱؿى أف أ٤ٗت ا٧٣جةظر ٝيؿِّرت ٚػٰ ا٣كػ٪ح اٵك٣ػٯ، كأف ا٣كػ٪ح ا٣سة٩ٲػح 

ٷٔؿاب كا٣ذٰ ٹ ٦ع٢ ٣٭ة، ٤ٔٯ ظػٲ٨ دؽٌرس ٚٲ٭ة ا٣ض٢٧ ا٣ذٰ ٣٭ة ٦ع٢ ٨٦ ا

أف اٵدكات كدةرٱغ ا٣٪عٮ ٱؽرس ٰٚ ا٣ك٪ح ا٣سة٣سح، كٝؽ ػ٤ػخ ا٣كػ٪ح ا٣ؿاثٕػح 

 ٨٦ ٦جةظر ا٣٪عٮ.

ٚإذا رأٱ٪ة أف ا٧٣٭ةرات ا٣٪عٮٱح ٹ د١ذكت إٹ ث١سؿة ا٧٣ػؿاف كا٧٧٣ةرقػح 

أدر٠٪ة أف ز٧ح ٩ٞىةن ٱعٮط دؽرٱف ا٣٪عٮ ٰٚ صة٦ٕةد٪ة، ك٦ؽل ا٣ىٕٮثح ا٣ذػٰ 

ث٭ة ثٕي ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ا٤٧ٕ٣ٰ ٔ٪ؽ٦ة دىةدٚ٭٥ ٦كةا٢ ٩عٮٱح  فٌ عً ٱي 

أقةقٲح ٥٣ ٱ١ٮ٩ٮا ٝؽ د١٧٪ٮا ٦٪٭ة ثكجت ٔؽـ ا٣ذؽرٱت ا٣ػٮاٰٚ، كاٹ٩ىػؿاؼ 

 إ٣ٯ أ٦ٮر صة٩جٲح ٤ٔٯ ظكةب أ٦ٮر أقةقٲح.

إذا ٠ة٩ػخ أ٩ْػةر ثٕػي ا٣جػةظسٲ٨ ٝػؽ ادض٭ػخ إ٣ػٯ  ٌؽائق اىخوػرٗؿ: -ب

ٞؿراد٭ػػة ٤ٔػػٯ أ٩٭ػػة ٬ػػٰ ا٣كػػجت ٚػػٰ ًػػٕٙ ٦عذٮٱػػةت ا٧٣ػػ٪٭ش ك٦ٌػػة٦ٲ٪٭ة ك٦

ٚػإف ز٧ػح ثػةظسٲ٨ آػػؿٱ٨ رأكا أف  ،٦كذٮٱةت ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲػح

اٵز٦ح ٣ٲكخ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ذاد٭ػة، كإ٧٩ػة ٚػٰ َؿااػٜ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح، إذ دػؿل ث٪ػخ 
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أ٩٪ة ٩ػذ٥٤ٕ ا٣ٕؿثٲػح ٝٮأػؽى وػ٪ٕح كإصػؿاءاتو د٤ٞٲ٪ٲػح كٝٮا٣ػتى وػ٧ةء، »ا٣نةَئ 

ٔٞٲ٧ةن ثؽٹن ٨٦ أف ٩ذ٧٤ٕ٭ة ٣كةف أ٦ح ك٣٘ػح ظٲػةة، كٝػؽ دع٧١ػخ  ٩ذضؿَّٔ٭ة دضؿُّٔةن 

ٝٮأؽ ا٣ى٪ٕح كٝٮا٣ج٭ة ا٣ضة٦ؽة ٚأص٭ؽت ا٥٤ٕ٧٣ د٤ٞٲ٪ةن كا٧٣ػذ٥٤ٕ ظْٛػةن دكف أف 

«دضؽم ٤ٔٲ٫ مٲبةن ذا ثةؿ ٰٚ ذكؽ ا٤٣٘ح ك٧٣ط أقؿار٬ة ٰٚ ٨ٚ ا٣ٞٮؿ
(7)

. 

 كظ٢٧ٌ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٠ة٢٦ ظكٲ٨ َؿٱٞػح ا٣ذػؽرٱف

ك٠٪ػخ أظكػت أف ذ٣ػٟ »٦كؤك٣ٲح دؽ٩ٰ ا٧٣كذٮل ا٤٣٘ٮم، ٚ٭ة ٬ٮ ذا ٱٞٮؿ  

ا٣ٌٕٙ ٦ؿص٫ٕ إ٣ٯ ٦ة ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ٨٦ دٕٞٲؽ، كثٕؽ ٨ٔ أقػ٤ٮب ا٣ذ١ٛٲػؿ 

ا٣عؽٱر ك٠سؿة ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ دأكٱ٢ كظؾؼ كدٞؽٱؿ كد٤ٕٲػ٢ ٧٣ػة ٹ ٱعذػةج إ٣ػٯ 

ٕؿثٲػح ٹ د٤ٕٲ٢.. ٤ٔٯ أف ٦ة ٩ن٭ؽق ا٣ٲٮـ ٨٦ ًٕٙ ثة٣ٖ ٚػٰ ا٤ٕ٣ػ٥ ثة٤٣٘ػح ا٣

ٱ٨١٧ أف ٩ؿص٫ٕ إ٣ٯ د٤ٟ ا٣ىٕٮثةت ٚ٭ٰ ٝؽٱ٧ح. أ٦ة ا٣ض٭٢ ثة٤٣٘ح إ٣ٯ ا٣عؽ 

ٜي  ا٣ؾم ٩ن١ٮ ٦٪ػ٫ ا٣ٲػٮـ ٚ٭ػٮ ّػة٬ؿة ظؽٱسػح كقػججي٭ة ٦ػ٨ ٗٲػؿ مػٟ ا٣ُؿااػ

«ا٣ضؽٱؽة ٰٚ د٤ٕٲ٥ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
(8)

. 

أف أم ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٦٭٧ة دج٤ػٖ درصػح وػٕٮثذ٭ة »كٱؿل ثٕي ا٣جةظسٲ٨ 

٪ػػح ا٣ػػذ٥٤ٕ كاٷدٞػػةف ظػػٲ٨ دٮصػػؽ ا٣ُؿٱٞػػح ا٣ذؿثٮٱػػح ا٣٪ةصعػػح كدٕٞٲػػؽ٬ة ١٧٦

«٣ذ٧٤ٕ٭ة كا٠ذكةث٭ة
(9)

. 

كٱٺظِ ا٧٣ذذجٓ ٣ُؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ صة٦ٕةد٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ 

ا٣ٕٞٮد اٵػٲؿة أف ٬ؾق ا٣ُؿااٜ ٦ة دـاؿ ٦ذك٧ح ثة٣ُػةثٓ ا٣ذ٤ٞٲػؽم ٚػٰ اٵٔػ٥ 

٣ذػؽرٱف ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح اٵ٤ٗت، ٰٚٛ دراقح اقذُٺٔٲح ٤ٔٯ أٌٔةء ٬ٲبػةت ا

                                                 

 .196ص 1971ا٣ٞة٬ؿة  -دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ  -٣٘ذ٪ة كا٣عٲةة  -ا٣ؽ٠ذٮرة ث٪خ ا٣نةَئ  (7)

كزارة  -٦ػؾ٠ؿة ٔػ٨ ا٣ُؿٱٞػح ا٣عؽٱسػح ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ ا٣٪عػٮ  -٠ة٢٦ ظكٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ  (8)

 .1ص 1966ا٣ٞة٬ؿة  -ا٣ذؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥ ثة٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذعؽة 

 .558ص 1976ا٣ؼؿَٮـ  -ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ا٣ٕؿب  -ا٣ؽ٠ذٮر ظكةـ ا٣ؼُٲت  (9)
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دجٲ٨ أف أ٠سؿ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف مٲٮٔةن ٠ة٩خ ٧٣ى٤عح ا٧٣عةًػؿة ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ 

ا٧٣جٲ٨ٌ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ
(11)

  

 اىِفتث اىٍئٔٗث ىل٘ٔغٓا ُٔع اىٍؽٗلث

 % 37 ا٧٣عةًؿة -1

 % 23 ا٣ذضةرب ا٤٧ٕ٣ٲح -2

 % 18 ا٧٣٪ةٝنح -3

 % 7 ا٧٣نة٬ؽات ا٣ذٮًٲعٲح -4

 % 7 ا٣٪ؽكات -5

 % 6 ظ٤ٞةت ا٣جعر -6

 % 2 َؿااٜ أػؿل -7

ك٧٣ة ٠ة٩خ ا٧٣عةًؿة ٨٦ ا٣ُؿااٜ اٷ٣ٞةاٲح ا٣ذ٤ٞٲ٪ٲػح ٬ػٰ اٵ٠سػؿ دػٮادؿان 

كمٲٮٔةن ٠ةف ا٧٣ؿثٮف ٱؿكف أف ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٚػٰ ًػٮء ٬ػؾق ا٣ُؿٱٞػح ٱذكػ٧ٮف 

ثة٣ك٤جٲح كا٧٣عة٠ةة ا٧ٕ٣ٲةء ٦ة دا٦ٮا ٱذ٤ٞٮف ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كا٣عٞػةاٜ كاٵظ١ػةـ 

ؾا ٦ة ٱٞذ٢ ٚػٲ٭٥ ركح اٹثذ١ػةر، ٧٠ػة دكف ثؾؿ ٦ض٭ٮد ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ٭ة، ك٬

أف ا٣عٞةاٜ ا٣ذٰ دٞؽـ ٰٚ ّٺؿ ا٧٣عةًؿات دجٞٯ ٦ـٔـٔػح ٚػٰ ا٣ػؾ٨٬ ٚػٰ 

كح اٹقذ٪ذةج كظك٨ ا٣ذ٤ٕٲ٢ كدٝح ا٣ٛ٭ػ٥، ري  ٦٪أل ٨ٔ ا٣ؿقٮخ ٚٲ٫ ثكجت كأدً 

 ٧٠ة أف ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ذؾكؽ اٵدثٰ ٨٣ د٪٧ٌٯ ث٭ؾا ا٣ُؿٱٜ.

ٝؽ دؤدم إ٣ٯ ا٣ذ٧ٕػٲ٥ ا٣ػؾم  ا٣كةثٞحكٱٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ أف ٬ؾق اٵظ١ةـ 

ٱٛكؽ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ اٵ٦ٮر، ٚإذا ٔؿؼ ا٣ُة٣ت ق٧ةت أدب ٔىؿ اٹ٩عؽار ٤ٔػٯ 

ـ إ٣ٲ٫ ٩ه أدثٰ ٤ٔٯ أ٫٩ ٦ػ٨ أدب ٬ػؾق ا٣ٛذػؿة ك٬ػٮ ٣ػٲف  قجٲ٢ ا٧٣سةؿ، كٝيؽِّ

                                                 

ٰٕ ثػٲ٨ روػؽ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ -٧ح كد. ٦ع٧ؽ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ج٪ػؽرم ٲد. رمؽم أظ٧ؽ َٕ (11)

 .167ص  2114ا٣ٞة٬ؿة  -دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ  -ا٣ٮاٝٓ كرؤل ا٣ذُٮٱؿ 
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٦٪٭ة، كٹ ٱع٢٧ أم ق٧ح ٨٦ ق٧ةت أدث٭ة، ٚإ٩ٟ دضؽ أ٫٩ ٱٌٰٛ ٤ٔٯ ا٣ػ٪ه 

ٌؿ ٤ٔٯ مػٰء ٚإ٧٩ػة ٱػؽؿُّ ٤ٔػٯ أف ػىةاه أدب ٔىؿ اٹ٩عؽار، ك٬ؾا إف د

دٞؽٱ٥ ا٣عٞةاٜ كاٵظ١ةـ ٹ ٱؤدم إ٣ٯ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿصٮة ٨٦ دػؽرٱف 

اٵدب ٦ػػ٨ ظٲػػر ا٣ذع٤ٲػػ٢ي كا٣ػػؿثٍ كاٹقػػذ٪ذةج كا٣ذػػؾكؽ كا٣ذٛةٔػػ٢ ٦ػػٓ 

 ٱ١نٙ ٨ٔ أقؿار٬ة ٦ج٪ٯن ك٦ٕ٪ٯن ا٣٪ىٮص دٛةٔٺن 
(11)

. 

ت ا٣جعػر ك٣ٞؽ ٣ضأت ثٕي ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح إ٣ػٯ أذ٧ػةد أقػ٤ٮب ظ٤ٞػة

٤ٔٯ أ٫٩ ٧٩ٍ ٨٦ أقة٣ٲت دؽرٱت ا٣ُٺب ٤ٔٯ ا٣جعر كا٣ذ٪ٞٲػت كاٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ 

ا٣٪ٛف ٰٚ ا٣ذٛذٲل ٔػ٨ ٦ىػةدر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت كا٧٣ٮاز٩ػح ثػٲ٨ اٵ١ٚػةر، ك٦٪ةٝنػذ٭ة 

كإثؽاء كص٭ةت ا٣٪ْؿ ظٮ٣٭ة ٰٚ ًٮء ٩ْؿة ٩ٞؽٱح، إٹ أف ٬ؾا اٵق٤ٮب ٣ػ٥ ٱعٞػٜ 

ا٣ٕػؽد ٵف أٔجػةء أٌٔػةء ا٣٭ٲبػػح اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ا١٣سٲػؿة 

ا٣ذؽرٱكٲح ٹ دك٧ط ٣٭٥ ث٧٪ةٝنح ا٣ُٺب ٰٚ ٢٠ ٦ة ٝؽ٦َّٮق ٨٦ ص٭ػح، ٧٠ػة أف ٬ػؾق 

ا٣ع٤ٞةت ا٣جعسٲح ٨٦ ص٭ح أػؿل دٞذىؿ ٰٚ أ٤ٗج٭ة ٤ٔٯ د٤ؼٲه ثٕي ا٧٣ٞػةٹت 

ؽَّـي ثىٮرة ثٕٲؽة ٨ٔ ا٣ضؽٱٌح كا٣عؿص كاٹ٬ذ٧ةـ.  كا١٣ذت، كدٞي

٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػح ٤ٝػح ك٨٦ ا٧٣ٺظػِ ٚػٰ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا

اقذ٧ٕةؿ كقةا٢ اٷٱٌةح كا٣ذٞة٩ػح ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذؽرٱكػٲح، ٦ػٓ أف ٦ؽرقػٰ 

ا٤٣٘ح ٱعذةصٮف إ٣ٯ ا٧٣ٮاد ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٚػٰ أز٪ػةء دؽرٱكػ٭٥ ٦ذ٧س٤ػح ٚػٰ ا١٣ذػت 

كا٧٣ىةدر كا٧٣ؿاصٓ كا٣ىػعٙ كا٣ٮزػةاٜ كا٣كػضٺت كا٣ىػٮر ا٧٣ذعؿ٠ػح 

رة كا٣ؿقػٮـ كاٵمػ١ةؿ كا٣نػؿااط كا٣ذكضٲٺت ا٣ىٮدٲح كا٤٣ٮظةت ا٧٣ىػٮ

كا٣نػػػٛةٚٲةت كا٤٣ٮظػػػةت كا٣ؼُػػػٮط ا٣جٲة٩ٲػػػح كا٣٪٧ػػػةذج كا٧٣ضكػػػ٧ةت 

 كا٣عٮاقٲت كا٣نةث١ح )اٷ٩ذؿ٩خ(... إ٣غ.

                                                 

دار  -ا٧٣ٮصـ ٚػٰ َؿااػٜ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كآداث٭ػة -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲؽ (11)

 .226ص 1981ثٲؿكت  -ا٣ٕٮدة
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كٝؽ ٱعذةج ٦ؽرس ا٤٣٘ح إ٣ٯ ٔؽة ٦ٮاد ٰٚ ا٧٣ٮٝٙ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٣ٮاظؽ، ذ٣ػٟ 

ثػٲ٨  ٵف ا٤٣٘ح ٦ة ٬ٰ إٹ وٮرة ر٦ـٱح ٤٣ٮاٝٓ، كا٧٣ؽرس ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱٌٞؿب ٦ػة

ا٣ؿ٦ـ كا٣ٮاٝٓ إٹ إذا رثٍ ثٲ٪٭٧ة رثُػةن ٦ع٧١ػةن، ٚإ٦ػة أف ٱٞػٮد َٺثػ٫ إ٣ػٯ ػجػؿة 

٦جةمؿة ثُؿٱٜ ٦نة٬ؽة ا٣ٮاٝػٓ ٚػٰ ا٧٣ٮاٝػٙ ا٣عٲٮٱػح ا٧٣ؼذ٤ٛػح، كإ٦ػة أف ٱ٪ٞػ٢ 

 إ٣ٲ٭٥ ا٣ٮاٝٓ ٦ىٮران أك ٦ك٧ٮٔةن أك ٧٤٦ٮقةن ثُؿٱٜ ا٣عٮاس.

ا٣ٕؿثٲػح، كإذا  كز٧ح ٩ٞه ٚةدح ٰٚ ا٧٣ؼذجؿات ا٤٣٘ٮٱح ٚػٰ أ٤ٗػت صة٦ٕةد٪ػة

دٮٌٚؿت ٚ٭ٰ ٣ذؽرٱف ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح، ك٩ةدران ٦ة دٮّٙ ٧٣ى٤عح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح. 

٦ٓ أف ز٧ح دؽرٱجةت ٔٺصٲح ٣ذٺٰٚ اٵػُةء ا٣نةإح ٰٚ ا٣٪عػٮ كاٷ٦ػٺء ٱ١٧ػ٨ 

أف دكذؼؽـ، ك٠ؾ٣ٟ اٹقذ٧ةع إ٣ٯ ٧٩ةذج ٨٦ ا٣ذكضٲٺت ا٣نٕؿٱح ٚػٰ ٦ٮاٝػٙ 

ء كاٹٔذػـاز كا٣ٮصػؽا٩ٲةت ث٘ٲػح دٕٮٱػؽ ا٤ُ٣جػح ٦ذٕؽدة ٦س٢ ا٣ؿزةء كا٣ٛؼؿ كاٷثػة

٤ٔٯ د١ٲٲٙ ا٣ٞؿاءة كد٤ٮٱ٪٭ة ثعكت ا٧٣ٮاٝٙ، أًٙ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ إ١٦ػةف إصػؿاء 

 دؽرٱجةت ٰٚ ا٣جٲةف كا٣جؽٱٓ كا٣ٕؿكض... إ٣غ.

ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أف ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٩عٲة ٚٲ٫ ٬ٮ ٔىػؿ ا٤ٕ٣ػ٥ كا٣ذٞة٩ػح ٚػإف 

٤ٗت ٨٦ ٦ٲؽاف دؽرٱف ا٤٣٘ح ٗٲةب ا٣جؿا٦ش ا٣عةقٮثٲح ا٣ذٛة٤ٔٲح ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ

ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ  ا٣ٕؿثٲح ٦ة ٱـاؿ ٝةا٧ةن، ٦ٓ أف اٹقػذس٧ةر ٚػٰ ا٤٣٘ػح

ا ، ك٣ػ٫ ٔةاؽادػ٫ اٷٱضةثٲػح ٤ٔػٯ ٕٚة٣ٲػح َؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف كدعٞٲػٜ كاقٓ صػؽًّ

 اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح.

كإذا ا٩ذ٤ٞ٪ة إ٣ٯ أقػة٣ٲت ا٣ذٞػٮٱ٥ ا٧٣كػذؼؽ٦ح ٚػٰ  أـاى٘ب اىخلًٔٗ: -ج

ٕؿثٲػح ٚػٰ ٦ٲػؽاف دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚإ٩٪ػة ٩ٺظػِ أف ٬ػػؾق ا٣ضة٦ٕػةت ا٣

اٵقة٣ٲت ٝةوؿة ٨ٔ ٝٲةس ٦كذٮل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، إذ إ٩٭ة ٹ دٞٲف إٹ ا٧٣كذٮل 

اٵكؿ ٦ػػ٨ ٦كػػذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚػػح أٹ ك٬ػػٮ ا٣عٛػػِ كا٣ذػػؾ٠ؿ كاٹقػػذؿصةع. أ٦ػػة 

ا٧٣كذٮٱةت ا٤ٕ٣ٲة ٨٦ ظٲر ا٣ٛ٭٥ كا٣ػؿثٍ كا٧٣ٮاز٩ػح كاٹقػذ٪ذةج كا٣ذع٤ٲػ٢ 
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ؿ٠ٲت كا٣ذُجٲٜ كا٣ذٛة٢ٔ كا٣٪ٞػؽ كا٣ع١ػ٥، ٚ٪ػةدران ٦ػة دٕػؿض ٣٭ػة ٬ػؾق كا٣ذ

اٵقة٣ٲت ا٣ذٞٮٱ٧ٲح، ٧٠ة أف اٵقب٤ح ٦عؽكدة كٗٲؿ مة٤٦ح، كٱؿد أظٲة٩ةن قؤاؿ 

ػىه ٫٣ ز٧ة٩ٮف درصح ٨٦ أو٢ ٦بح، ك٩ةدران ٦ة ٱجٌىؿ ا٣ُة٣ت ثأػُةاػ٫ ٚػٰ 

ح دذنػؽد ٚػٰ اٹ٦ذعة٩ةت ٣ٲ٢٧ٕ ٤ٔٯ دٺٚٲ٭ة، إذ إف ٦ْٕػ٥ اٵ٧ْ٩ػح ا٣ضة٦ٕٲػ

إَٺع ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ كرٝح ا٦ذعة٫٩ ثٕؽ دىعٲع٭ة
(12)

. 

٧٠ة أف إ٣٘ةء اٹ٦ذعة٩ةت ا٣نٛة٬ٲح ٨٦ ثٕي ا٤١٣ٲةت، كاٹٝذىػةر ٤ٔػٯ 

اٹ٦ذعةف ا١٣ذةثٰ، صةر ٠سٲػؿان ٤ٔػٯ ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ا٧٣كػذٮل ا٣عٞٲٞػٰ ٵداء 

 ا٣ُة٣ت ٰٚ ا٠ذكةث٫ ا٧٣٭ةرات ا٤٣٘ٮٱح، إذ إف اٹ٦ذعة٩ةت ا١٣ذةثٲػح كظػؽ٬ة ٹ

د١نٙ ٨ٔ ا٣ٌجٍ ثة٣ن٢١ ا٣ؾم ٱؤدٱ٫ ا٣ُة٣ت ٰٚ أز٪ةء ٝؿاءد٫، ٧٠ػة أ٩٭ػة ٹ 

 د١نٙ ٨ٔ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ٞؿكء..

 حػرٗؿ اىيغث اىػؽة٘ث ىغ٘ؽ اىٍخغههَ٘ غيٕ أُٓا ٌخٍيب ساٌػٖ -2

 ٱعٜٞ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٧٣ذؼىىٲ٨ أ٬ؽاٚةن زٺزح ك٬ٰ 

ر٬ة ا٣ٞٮ٦ٰ ٰٚ ص٧ٓ ٧٤٠ح دٕـٱـ اٷظكةس ثأوة٣ح ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح كدك -1

أث٪ةء اٵ٦ػح ا٣ٕؿثٲػح كوػ٭ؿ ٦نػةٔؿ٥٬ كدٮظٲػؽ ١ٚػؿ٥٬، كاٹٔذػـاز ثة٣ػؽكر 

ا٣عٌةرم ا٣ؾم أق٭٧خ ث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣عٌػةرة ا٣جنػؿٱح ٚػٰ 

 ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ؼذ٤ٛح.

اٹردٞةء ثٮاٝٓ َٺث٪ة ا٤٣٘ٮم كا٣٪٭ٮض ث٧كذٮا٥٬، كا٢٧ٕ٣ ٤ٔػٯ دٕـٱػـ  -2

ٲةت ٣٘ذ٭٥ ظذٯ ٱ٤٧ٕٮا ثؽكر٥٬ ٤ٔػٯ ا٣٪٭ػٮض ثٮاٝػٓ ا٧٣كػذٮل دـكٱؽ٥٬ ثأقةق

 ٣ؾٱ٨ قٲ٧ةرقٮف ا٣ذؽرٱف ٦كذٞجٺن.إذا ٠ة٩ٮا ٨٦ اا٤٣٘ٮم ٣ؽل َٺث٭٥ ٚٲ٧ة ثٕؽ 

ث٤٘ح دٝٲٞح ك٦ٕجؿة، كثٕٲػؽة  دٮًٲط ١ًٚىؿ٥٬ كا٣ذٕجٲؿ ٔ٪٫إٔة٩ح ا٤ُ٣جح ٤ٔٯ  -3

                                                 

دار َػػٺس  - د٤ٕػػٲ٥ ا٤٣٘ػػح ثػػٲ٨ ا٣ٮاٝػػٓ كا٧ُ٣ػػٮح - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد أظ٧ػػؽ ا٣كػػٲٌؽ (12)

 .213د٦نٜ ص -ةت كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ٤٣ؽراق
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٦ةن ٣ٴػؿٱ٨ ٰٚ ٨ٔ ا٧٘٣ٮض كا٣ذنٮٱل ظذٯ ٱذ١٧٪ٮا ٨٦ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ أ١ٚةر٥٬ إٚ٭ة

٤٧ٔٲةت ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم ظؽٱسةن كاقذ٧ةٔةن كٝؿاءة ك٠ذةثح كدٕجٲؿان 
(13)

. 

ك١٬ؾا ٱؿ٦ٰ دؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ دٕـٱػـ ا٣ؼجػؿات ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ 

، كدؿ٦ٲ٥ ا٣س٘ؿات ٰٚ أداا٭٥ ٨٦ ص٭ح، كٗؿس ا٣ن٘ٙ  ا٠ذكج٭ة ا٤ُ٣جح ٨٦ ٝج٢ي

ا٣ذٰ ٱذٛة٤ٔٮف ٦ٕ٭ة دكػذسٲؿ  ٰٚ ٩ٛٮق٭٥ ث٧عجح ٣٘ذ٭٥ إذا ٠ة٩خ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح

اٹ٬ذ٧ة٦ةت، كدكٌؽ ا٣عةصةت ٦ة دا٦ػخ كزٲٞػح ا٣ىػ٤ح ثةػذىةوػةد٭٥، ك٦ػ٨ 

ةا٣ ث٤٘ذ٫ ا٣ٞٮ٦ٲح ٔةرٚةن أقةقٲةد٭ة ثٮوػٛ٭ة  ٧ذٮٝٓ أف ٱ١ٮف ػؿٱش ا٣ضة٦ٕح ٧٤٦ًّ

٦ٞٮ٦ةن أوٲٺن ٨٦ ٦ٞٮ٦ةت ١ٚؿق كظٌػةرد٫ ك٬ٮٱذػ٫، كأف ٱ١ػٮف ٦ذ١٧٪ػةن ٦ػ٨ 

 ٱسةن كٚ٭٧ةن ٧٤٣ٕة٩ٰ كدٕجٲؿان ٔ٪٭ة.قٺ٦ح ٣٘ذ٫ ٝؿاءة ك٠ذةثح كظؽ

كإذا كٱضٰء ا٣كؤاؿ  ٦ةذا ٩ؽٌرس ٨٦ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح ٣٘ٲؿ ا٧٣ذؼىىػٲ٨؟ 

 ؟٠ة٩خ ا٧٣ةدة ٦ذ٤ُجةن صة٦ٕٲًّة

كدضٰء اٷصةثح أف ا٣ٞؽر ا٣ؾم ٩أػؾق ٨٦ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱػح ٬ػٮ أقةقػٲةت 

٤ٔػػٯ أف ٱٞػػؽـ إ٣ػػٯ ا٣ؽارقػػٲ٨ ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ  ،ا٧٣ػػةدة أم ا٣ٞػػؽر ا٣ػػؿاٲف ٦٪٭ػػة

ثػؽ أف د١ػٮف  ٬ؾا ٨٦ ص٭ح، ك٨٦ ص٭ح زة٩ٲػح ٹ .٧٣٪ةقت كثة٣ُؿٱٞح ا٧٣٪ةقجحا

 ا٣٪ىٮص ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣ذؼٲؿة ٨٦ اػذىةوةت ا٣ؽارقٲ٨.

أ٦ة ا٣ٞؽر ا٧٣٪ةقت ا٣ؾم ٱؤػؾ ٨٦ ا٧٣ةدة ٚٞؽ راٰ أف ٱٞذىؿ ٤ٔٯ أقةقٲةد٭ة، 

ك٩ذٕؿؼ ٬ؾق اٵقةقٲةت ٦ػ٨ دٮادؿ٬ػة كمػٲٮٔ٭ة، ٧ٚػة ٠ػةف ٦كػذ٧ٕٺن ث١سػؿة ٚػٰ 

ا٣ذٮاو٢ ٔؽَّ أقةقٲًّة، ك٦ة ٠ةف اقذ٧ٕة٫٣ ٩ػةدران ٤ٚػٲف ز٧ػح ظةصػح ٣ٲؽرقػ٫ ٦ٮاٝٙ 

ا٤ُ٣جح، ذ٣ٟ ٵف أقةقٲةت ا٧٣ةدة دٕؽ ذات ٩ٛٓ ٔةـ ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕػٜ ث٧ْٕػ٥ ا٧٣ٮاٝػٙ 

ا٣ذٰ ٱذٕؿض ٣٭ة ا٣ٛؿد ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ضذ٧ٓ، ك٬ؾق اٵقةقٲةت دؿدجٍ ٤ٔٯ ٩عػٮ 

ٓ كّؿك٫ٚ، ٧٠ة دؿدجٍ كاًط ث٧ُة٣ت ا٧٣ذ٥٤ٕ كا٧٣جةدئ اٹصذ٧ةٔٲح ككاٝ ٓ ا٧٣ضذ٧

                                                 

 .266ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  (13)
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ثةػذىةو٫ ا٣ؾم ٱؽرق٫ ظذٯ ٱؽرؾ أ٧٬ٲذ٭ة ٰٚ ظٲةد٫ ا٧٣كذٞج٤ٲح كظٲةة ٦ضذ٧ٕػ٫. 

ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ز٧ح أقةقةف ٦ذ١ة٦ٺف دؼذةر ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱػح ٣٘ٲػؿ ا٧٣ذؼىىػٲ٨ ٚػٰ 

ًٮا٭٧ة، أك٣٭٧ة ٱؿ٠ـ ٤ٔٯ اٵقةقٲةت، كزة٩ٲ٭٧ة ٱٮّٙ ٬ؾق اٵقةقػٲةت ًػ٨٧ 

 عةصةد٫ كد٤جٲح ٣ؿٗجةد٫ كا٬ذ٧ة٦ةد٫.دؼىه ا٣ُة٣ت قؽًّا ٣

كدضػػؽر اٷمػػةرة إ٣ػػٯ أف ا٣ذٕة٦ػػ٢ ٦ػػٓ ا٤ُ٣جػػح ا٣ؽارقػػٲ٨ ٚػػٰ ا٤١٣ٲػػةت 

كػػ٥ ثة٧٣ؿك٩ػػح ٚػػٰ ًػػٮء اػذىةوػػةت ا٣ؽارقػػٲ٨ ا٧٣ؼذ٤ٛػػح ٱ٪ج٘ػػٰ ٣ػػ٫ أف ٱذَّ 

ك٦كػػذٮٱةد٭٥، ك٤ٔػػٯ ا٧٣ؽرقػػٲ٨ أف ٱؿأػػٮا ٬ػػؾٱ٨ ا٣ضػػة٩جٲ٨ ٦ٕػػةن  ٦كػػذٮل 

 ٲح.ا٣ؽارقٲ٨ ٨٦ ص٭ح، كاػذىةوةد٭٥ ٨٦ ص٭ح زة٩

٦ػ٨ ٗٲػؿ اػذىػةص ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  - ك٨٦ ا٧٣ٺظِ ٰٚ دؽرٱف ا٤ُ٣جػح

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح أف ز٧ح ٗٲةثػةن ٤٣٭ػؽؼ ٔػ٨ أذ٬ػةف ا٣ٞػةا٧ٲ٨  ٦ٞؿرى  -ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح 

٤ٔٯ ا٣ذؽرٱف ٰٚ اٵٔػ٥ اٵ٤ٗػت، ٚػإذا ٬ػ٥ ٱذجٕػٮف ا٣ُؿااػٜ ٩ٛكػ٭ة ا٣ذػٰ ٠ػة٩ٮا 

٤ٔػٯ ٦كػة٦ٓ ا٤ُ٣جػح ا٣٪ىػٮص ٱذجٕٮ٩٭ة ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣سة٩ٮٱػح، كإذا ٬ػ٥ ٱٕٲػؽكف 

٬٪ة٣ٟ صػؽة ٚػٰ دؼٲٌػؿ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص،  ٣ٲف٩ٛك٭ة ا٣ذٰ درق٭ة ا٤ُ٣جح ٨٦ ٝج٢، ك

كَة٧٣ة أق٭ت ا٧٣ؽرقٮف ٰٚ دػؽرٱف ا٣ؼٺٚػةت ثػٲ٨ ا٧٣ػؽارس ا٣٪عٮٱػح ٤ُ٣جػح 

٤٠ٲػػةت ا٣ُػػت، كأٝكػػةـ ا٣جٺٗػػح كًػػؿكث٭ة ٤ُ٣جػػح ا٣٭٪ؽقػػح ا١٣٭ؿثةاٲػػح، ك٬ػػؾق 

ا١ٕ٩كػخ قػ٤جةن ٤ٔػٯ ا٤ُ٣جػح، ٚػإذا ٬ػ٥  ا٧٧٣ةرقةت ا٣ذٰ دؽؿ ٤ٔٯ ٗٲةب ا٣٭ؽؼ

 ٱ٪ٛؿكف ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٱكذس٤ٞٮف ٦ؽرقٲ٭ة، كٱ٘ٲجٮف ٨ٔ ظٌٮر دركق٭ة.

أ٦ة ا١٣ذت ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة ا٤ُ٣جػح ٚػٰ ٬ػؾق ا٤١٣ٲػةت ٚػإف ثٌٕػ٭ة زاػػؿ 

ثةٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح، كٝػؽ كرد ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح أظػؽ ا١٣ذػت ا٣ذػٰ دػؽرَّس ٚػٰ إظػؽل 

كأ٬ؽم ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ذٮآً إ٣ػٯ ا٣ػؾٱ٨ ٱٕؿٚػٮف »اء ا٤١٣ٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٬ؾا اٷ٬ؽ

٦ٕ٪ٯ ا٣ُٕةء كا٣ذٌعٲح كا٣ؽم ككا٣ؽدٰ ك٦ػ٨ دنػج٫ ث٭ػ٥، كإ٣ػٯ ا٣ػؾٱ٨ ٱٕؿٚػٮف 

 «.ا٣عٜ كٱ٪ةوؿكق، ك٤٣ٞؿاء ا٧٣ٕؾرة ٵ٩٭٥ ٠ة٩ٮا ٱ٪ذْؿكا أ٠سؿ ٧٦ة ٝؽـ
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ك٦ٓ دٞؽٱؿ٩ة ٤٣٪ٲةت ا٣ُٲجح ا٣ىػةدٝح كا٧٣ؼ٤ىػح ٚػٰ ا٣ذػأ٣ٲٙ ثة٣ٕؿثٲػح، 

٩٪ػة ٧ُ٩ػط إ٣ػٯ أف ٚإ٦ؼذ٤ٙ اٵٝكةـ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲػح، كد٧ٕٲ٧٭ة ٤ٔٯ 

د١ٮف ٣٘ح ٬ؾق ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ق٤ٲ٧ح ظذٯ ٹ دٞٓ ٔٲ٨ ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ أم ػُػأ 

ٰٚ ٬ؾق ا١٣ذت، ثعٲر ٱ٧ػذه ا٣كػٺ٦ح ا٤٣٘ٮٱػح ٦٪٭ػة، كٹ ٱٌػٲؿ أظػؽ٩ة أف 

ٱكذٕٲ٨ أظػؽ٩ة ثأ٬ػ٢ اٹػذىػةص ٚٲ٤ُػت إ٣ػٲ٭٥ دىػعٲط ٦ػة ٠ذجػ٫ كأٔػؽق 

ف اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح إ٦ٺاٲح ٠ة٩خ أك ٩عٮٱح أك ٧ٗٮًػةن، دنػٲ٨ ٣ُٺث٫، ذ٣ٟ ٵ

 ا١٣ذةثح ٦٭٧ة ٱ٨١ وةظج٭ة ٦ذ١٧٪ةن ٨٦ ٦ةدة اػذىةو٫.

ك٦ػػ٨ ا٧٣ٺظػػِ أٱٌػػةن ٚػػٰ صة٦ٕةد٪ػػة ا٣ٕؿثٲػػح أف ز٧ػػح اًػػُؿاثةن ٚػػٰ 

ا٧٣ى٤ُعةت، كاػذٺٚةن ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٧٦ػة ٱػ٪١ٕف ث٤ج٤ػح كدنٮٱنػةن ٚػٰ أذ٬ػةف 

اٹػذٺؼ ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جعذػح كا٣ذُجٲٞٲػح  ا٣ؽارقٲ٨، كأ٠سؿ ٦ة ٱذض٤ٯ ٬ؾا

 ظٲر دذٕؽد ا٣ذك٧ٲةت كا٧٣ى٤ُعةت ٧٤٣ٛ٭ٮـ ا٣ٮاظؽ ثٲ٨ ُٝؿ ٔؿثٰ كآػؿ.

كٱٺظِ أٱٌةن أف ثٕي ا٣ذؿص٧ةت ٰٚ ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ح ٗٲؿ ٦ٛ٭ٮ٦ح ٰٚ 

ٔجةراد٭ة، كٹ ٱذ٧س٤٭ة ا٤ُ٣جح ٦ػة دا٦ػخ ٦ذكػ٧ح ثػة٧٘٣ٮض، ك٬ػؾا ٦ػة ٱضٕػ٢ 

 ٞح.ا٣ٛةاؽة ٦٪٭ة ٗٲؿ ٦ذعٞ

صوىىرلىىدربىالنؼوضىبطرائقىتدروسىاللعظىالطربوظىفييىىى-خامدًاى
ىالجامطاتىالطربوظ

ز٧ح أ٦ٮر ٱ٨١٧ ٰٚ ظةؿ دعٞٲٞ٭ة أف دؿدٰٞ ثٮاٝٓ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح، ك٨٦ ٬ؾق اٵ٦ٮر 

ٱذضػػ٫ د٤ٕػػٲ٥ ا٤٣٘ػػح ٩عػػٮ ا٣ٮّٲٛٲػػح كا٣٪ٕٛٲػػح  وظ٘ف٘ووث اىٍِوواْز: -1

ٚةاؽة ٨٦ د٥٤ٕ أم ٦ةدة إذا ٥٣ ٱ٨١ ٣٭ة ٩ٛٓ اصذ٧ةٰٔ كٚةاؽة اٹصذ٧ةٔٲح، إذ ٹ 

 ٧٤٣ذ٥٤ٕ ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ضذ٧ٓ.

ثؽ ٨٦ أف دج٪ٯ ا٧٣٪ة٬ش ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔػٯ ا٧٣ٮاٝػٙ  كٰٚ ًٮء ٬ؾا ا٣ذٮص٫ ٹ
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كذؼؽـ ٨٦ ا٧٣ةدة ٰٚ ا٣عٲةة، ظذٯ ٱعف ا٣ؽارس أف ا٧٣ةدة ا٣ذػٰ ا٣عٲح ا٣ذٰ دي 

 ٮِّٚؿ٧ة٦ةدػػ٫، كد٤جػػٰ ظةصةدػػ٫، كديػػٱذٛةٔػػ٢ ٦ٕ٭ػػة دكػػذسٲؿ دكإٚػػ٫، كدؿًػػٰ ا٬ذ

 ٦ذ٤ُجةد٫، ٚٲٞج٢ ٤ٔٲ٭ة ثن٘ٙ كرٗجح.

كٱذ٤ُػػت ذ٣ػػٟ دؼ٤ػػٲه ا٧٣٪ػػة٬ش ٦ػػ٨ ا٣عنػػٮ كا٣ذ١ػػؿار كا٣نػػؾكذات 

كاٹقػػذس٪ةءات كا٧٧٣ةظ١ػػةت كا٣ذػػأكٱٺت كػةوػػح ٚػػٰ ا٧٣ػػةدة ا٣٪عٮٱػػح، 

كا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ اٵقةقٲةت ا٣ذػٰ دكػةٔؽ ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٤ٔػٯ إدراؾ ا٣ٕٺٝػةت ثػٲ٨ 

٧٦ة ٱٕػٲ٨ ٤ٔػٯ ظكػ٨ اٹ٩ذٛػةع ث٭ػة، ك٬ػٮ  ،ة٬ٲ٥ كا٧٣ضةٹتا٣عٞةاٜ كا٧٣ٛ

 ثؾ٣ٟ ٱٕؽ ػُٮة ٰٚ قجٲ٢ د١ة٢٦ ا٧٣ٕؿٚح ككظؽد٭ة.

أ٦ة ٚٲ٧ػة ٱذ٤ٕػٜ ثٮّٲٛٲػح ا٧٣٪ػة٬ش ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ ا٤١٣ٲػةت اٵػػؿل ٗٲػؿ 

اٳداب كا٣ذؿثٲح )ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح( ٚػٺ ثػؽ ٦ػ٨ أف د١ػٮف ا٧٣ػٮاد ٚػٰ ٬ػؾق 

إف ٰٚ ا٣ُت أك ٰٚ ا٣٭٪ؽقػح أك ا٣ذضػةرة أك  ا٧٣٪ة٬ش ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة ا٤ُ٣جح

ا٫ٞٛ٣ أك ا٣ذةرٱغ كإف ٰٚ أم اػذىةص آػؿ، ٨٦ وػ٧ٲ٥ اػذىةوػةد٭٥ ظذػٯ 

د٤جٰ ظةصةد٭٥، كدنجٓ ٦ٲٮ٣٭٥، كأف ٱىةر إ٣ٯ إصؿاء ا٣ذػؽرٱجةت ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ 

 ّٺؿ د٤ٟ ا٣٪ىٮص ا٣ٮّٲٛٲح ثىٮرة ٗٲؿ ٦جةمؿة.

ح ٚػػٰ ًػػٮء كز٧ػػح ٦ضػػةؿ رظػػت ككاقػػٓ ٚػػٰ اػذٲػػةر ا٧٣ػػةدة ا٤٣٘ٮٱػػ

اػذىةوةت ا٣ؽارقٲ٨، ٚإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجػح ٤٠ٲػح ا٣ذؿثٲػح ٚػٲ٨١٧ اٷدٲػةف 

ث٪ىٮص دؿثٮٱح ٨٦ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ كا٣عػؽٱر ا٣٪جػٮم ا٣نػؿٱٙ ك٦ػ٨ رقػة٣ح 

)أٱ٭ة ا٣ٮ٣ؽ( ٤٣٘ـا٣ٰ، ك٨٦ ٦ٞؽ٦ح اث٨ ػ٤ؽكف )ا٣نؽة ٤ٔٯ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٦ٌػؿة 

وػٲذ٫ إ٣ػٯ ث٭٥( ك٨٦ ٠ذةثةت ا٧٣ؿثٰ قةَٓ ا٣عىػؿم كأظ٧ػؽ أ٦ػٲ٨ ٦سػ٢ ك

٣ػغ، كٱ١٧ػ٨ ٔػؿض إ ك٣ؽق، ككوٲح اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٚةػؿ ٔة٢ٝ إ٣ٯ اث٪ذ٫...

 ٣غ.إ ٩ىٮص مٕؿٱح ٨٦ ٦س٢ ٹ٦ٲح اث٨ ا٣ٮردم ك٦ٲ٧ٲح ا٣ضؿصة٩ٰ....

كإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجح ٥٤ٔ ا٣٪ٛف ٚٲ٨١٧ أف آدٰ ث٪ىػٮص دػؽكر ظػٮؿ 
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كمؼىػٲح أثػٰ « أَػة٨ٔ ػػٲٺن »٩ٛكٲح ٝةا٤٭ة ٨٦ ٦س٢ مؼىػٲح ا٧٣ذ٪جػٰ ٚػٰ 

، كدؿثٲػح «أرل ا٣ٕ٪ٞةء»ؿاس ا٣ع٧ؽا٩ٰ ٰٚ رك٦ٲةد٫، كأثٰ ا٣ٕٺء ا٧٣ٕؿم ٰٚ ٚ

ا٣٪ٛف ٔ٪ؽ ا٣جٮوٲؿم، كٔـة ا٣٪ٛف ٣ؽل ثؽكم ا٣ضج٢، كا٣ذٛػةؤؿ ٔ٪ػؽ إٱ٤ٲػة 

 ٣غ.إ أثٰ ٦ةًٰ...

كإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجح ٥٤ٔ اٹصذ٧ػةع ٚػٲ٨١٧ أف آدػٰ ث٪ىػٮص دٕػة٣ش 

ح )أقػٕةر ا٣ؿٔٲػح( ٵثػٰ ا٧٣ن١ٺت اٹصذ٧ةٔٲح ٝؽٱ٧ةن كظؽٱسةن ٨٦ ٦س٢ ٦ن٤١

ا٣ٕذة٬ٲح، كا٣ذؼ٤ٙ ٰٚ ا٣نؿؽ ٣٪ضٲت ظؽاد، كظؿٱح ا٣ػـكاج ٔ٪ػؽ ا٣ؿوػةٰٚ، 

كا٣ٛٞػػؿ كا٣ذنػػؿد ٔ٪ػػؽ ٤ٔػػٰ ا٣ضػػةرـ كأثػػٰ ٦ةًػػٰ ك٦نػػ٤١ح اٹ٧٘٩ػػةس ٚػػٰ 

 ٣غ.إ ا٤٧٣ؾات ٔ٪ؽ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ...

كإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجح ٤٠ٲػح ا٣ٛ٪ػٮف ا٣ض٧ٲ٤ػح ٚػٲ٨١٧ أف آدػٰ ث٪ىػٮص 

ح ٦ػ٨ ٦سػ٢ كوػٙ ا٣ٛػؿس ٹ٦ػؿئ ا٣ٞػٲف، ككوػٙ كوٛٲح ٝؽٱ٧ػح كظؽٱسػ

ا٣عؿب ٣جنةر ث٨ ثؿد، ككوٙ ا٣ؾات ٤٣جعذػؿم، ككوػٙ ا٤٣ٲػ٢ ٧٤٣ٕػؿم، 

كا٣ىٮر ا١٣ةرٱ١ةدٮرٱح ٣ػؽل ٠ػ٢ ٦ػ٨ اثػ٨ ا٣ؿك٦ػٰ كا٣ضػةظِ ٦سػ٢ كوػٙ 

اٵو٤ٓ ككوٙ ٝةًػٰ ا٣جىػؿة، ككوػٙ ا٣جؿ٠ػح ٹثػ٨ ظ٧ػؽٱف ا٣ىػ٤ٰٞ 

ٲػػٓ ٵثػػٰ د٧ػػةـ كا٣جعذػػؿم، ككوػػٙ ا٣ضجػػ٢ ٹثػػ٨ ػٛةصػػح اٵ٩ؽ٣كػػٰ، كا٣ؿث

 ٣غ.إ كا٣جعذؿم كوٰٛ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤ٰ، ككوٙ ا٧٣كةء ٣ؼ٤ٲ٢ ٦ُؿاف...

ك١٬ؾا ٩ؿل أف ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ٬ؤٹء ا٣ؽارقٲ٨ ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٱ٪جٰ٘ 

٫٣ أف ٱذك٥ ثة٧٣ؿك٩ح كٜٚ اػذىةوةت ا٣ؽارقٲ٨ ٦ػ٨ ص٭ػح ك٦كػذٮٱةد٭٥ ٦ػ٨ 

 ص٭ح زة٩ٲح.

ؽد ا٧٣عذػٮل ١٣ػ٢ ح ٱعػٲا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ إوؽار دٮوٲٙ ٧٤٣ٞؿرات ا٣ؽراق -2

٦٪٭ػة كٔػؽد قػةٔةت ا٣ذػؽرٱف كدىػػ٪ٲٙ ا٧٣ٞػؿرات ا٣ؽراقػٲح إ٣ػٯ ٦ض٧ٮٔػػةت 

)٦ذ٤ُجػػةت ا٣ضة٦ٕػػح أك ا٧٣ٕ٭ػػؽ، ٦ذ٤ُجػػةت ا٤١٣ٲػػح، ٦ذ٤ُجػػةت ا٣ٞكػػ٥ ا٧٤ٕ٣ػػٰ 
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٣ض٧ٲػٓ  ٮف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ذ٤ُجةن صة٦ٕٲًّة)ا٣ذؼىه(، ٦ٞؿرات اػذٲةرٱح( ٤ٔٯ أف د١

 ذ٣ٟ ٤ُ٤٣جح ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح.ا٤ُ٣جح، ك٣ٲكخ ٨٦ ا٧٣ٞؿرات اٹػذٲةرٱح، ك

إظؽاث د٘ٲٲؿات صٮ٬ؿٱح ٰٚ َؿااٜ ا٣ذػؽرٱف كد٪ٮٱػٓ ٦ىػةدر ا٣ذ٤ٕػٲ٥  -3

كا٣ذ٥٤ٕ دعٞٲٞةن ٵ٬ؽاؼ ا٧٣٪٭ش ٦ٓ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ دٮّٲػٙ ا٣ذٞة٩ػح ٚػٰ ا٣ذػؽرٱف، 

كاقػػذؼؽاـ أقػػة٣ٲت ا٣ػػذ٥٤ٕ ا٣ػػؾادٰ كدٮّٲػػٙ ا٣ػػذ٥٤ٕ ثة٣عةقػػٮب، كا٧٣٪ةٝنػػح 

إًةٚح إ٣ػٯ ا٣ؽراقػةت ا٧٣ٲؽا٩ٲػح  ،٤١ٲٛةت ا٣جعسٲحكا٣عٮار كا٣ٕىٙ ا٣ؽ٦ةٰٗ كا٣ذ

كا٤٧ٕ٣ٲح، كدٕـٱـ ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ أظػؽ ر٠ػةاـ ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ضػة٦ٰٕ، كأ٩ػ٫ 

أقةس ٤٣ذ٥٤ٕ ا٧٣كذ٧ؿ ٦ؽل ا٣عٲةة؛ كا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔػٯ د٪٧ٲػح ا٣ذ١ٛٲػؿ ا٣٪ٞػؽم ٣ػؽل 

ا٤ُ٣جح ٤ٔٯ أ٫٩ ا٧٣ؽػ٢ اٵقةقػٰ ٧٣ٮا٠جػح ركح ا٣ٕىػؿ كا٣ذ٧ٲٲػـ ثػٲ٨ اٵوػة٣ح 

٣ـٱٙ. كا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ أف د١نػٙ َؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ٔػ٨ كا

 ا٧٣ٮا٬ت اٵدثٲح ث٘ٲح د٪٧ٲذ٭ة كاٹردٞةء ث٭ة.

ٰ ٦ٲؽاف َؿااٜ ا٣ذؽرٱف  -4 دٮّٲٙ دٞة٩ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٹدىةٹت ا٣عؽٱسح ٚ

ا٣ضة٦ٰٕ قٮاء ٤ُ٤٣جح ا٣ػؾٱ٨ ٱذػةثٕٮف دراقػذ٭٥ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح، أك ٵك٣بػٟ ا٣ػؾٱ٨ 

ٚػٰ ٩ٮٔٲػح  ةإٱضةثٲًّػدػأزٲؿان ٨ٔ ثٕؽ، ٧٠ة ٱ٨١٧ ٣٭ؾق ا٣ذٞة٩ػح أف دػؤزؿ  ٱذ٤ٞٮف ا٣ذ٤ٕٲ٥

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ك٦ٮاء٦ذ٫ كا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫ كدؼٛٲي د٤١ٛذ٫ إذا كٚؿت ٣٭ػة ا٣ْػؿكؼ 

ا٧٣ٺا٧ح ٤٣عىٮؿ ا٧٣جةمؿ ٤ٔٯ ٦ىػةدر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذٞ٪ٲػح، كدكػ٭ٲ٢ ا٣ذٮاوػ٢ 

ؾق ا٣ذٞ٪ٲػةت ٚػٰ دٞػؽٱ٥ ا٣كؿٱٓ ثٲ٨ أٌٔةء ٬ٲبح ا٣ذؽرٱف كا٣جةظسٲ٨، ٧٠ة دك٭٥ ٬ػ

ا٣ؽركس كا٣جؿا٦ش ا٧٣ؤدٱح إ٣ٯ ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٣ن٭ةدات ثٮقةاٍ ٦ذٕؽدة ك٦ذٞؽ٦ػح 

٦ؼذؿٝح ثؾ٣ٟ ا٣عٮاصـ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح ١٧٤٣ػةف كا٣ـ٦ػةف. كإف ا٣ٞػؽرة اٹٚذؿاًػٲح ٣٭ػؾا 

ا٣ذُٮر ٰٚ كقةا٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٹ ظؽكد ٣٭ة ٣ذعكٲ٨ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٧٣ٛذٮح كا٣ذ٥٤ٕ ٔػ٨ ثٕػؽ، 

٣٭ة ا٣ْؿكؼ ا٧٣٪ةقجح ٬يٲِّبخة إذا ٦ة كا٣ذ٥٤ٕ ٦ؽل ا٣عٲة
(14)

. 

                                                 

ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ  -ا٣ؽ٠ذٮر رمؽم أظ٧ؽ َٕٲ٧ح كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ج٪ػؽرم  (14)

 .٦876ؿصٓ قةثٜ ص -ثٲ٨ روؽ ا٣ٮاٝٓ كرؤل ا٣ذُٮٱؿ 
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امػىل غنّ أن ٓكِن إغداا  واسيدْ امن دل امػة ٔدل لدْ امخ وػد    -5

امػة ٔل غٔة وقتصة غندّ امتصصدا امدا،ٔوإ وإًىد  غندّ ود  ٓدةمن   دٍ ودي 

مصصص   غنىٔل أخدةى لدْ إرد س مك ودل امىػةلدل مًقٔقد ً اَىٔدل امداوس 

ضدةوس  إغداا ه مىٌُتدٍ امتاسٓ دٔل امتة ِي وامىٌُدْ منىداسا امخد وػْإ و

  ًٔث ٓتىكي وي ًقل ًت ئج امتػنه ًقالً ٓؤ ي إمّ امفُه وامتخآا واإل ااع.

إخض ع أغض ء امُٔئل امتاسٓ ٔل لْ امخ وػد   إمدّ  وسا  ماسٓنٔدل  -6

مة ِٓل مزو َه  ىُ سا  مِحٍٔ امطننل ويدنل إساد  َه واايد مٔل امفػ مدل 

 ًٔدث ٓ داو غضدِ امُٔئدل امتاسٓ دٔل ،د  ساً لْ ماسٓ ُه ورةائو مقِٓىُهإ 

غنددّ وِاةنددل امتددالو امىػةلددْإ ووِاحُددل غصددة امىػنِو مٔددل وامىكتندد   

 اإلمكتةؤًل و ٌِك امىػنِو   واالمص ال  ومق ًل االمص ل وامتػنٔه.

امتطِٓة امىٌُْ اغضد ء امُٔئدل امتاسٓ دٔل لدْ امخ وػد   غندّ أال  -7

اوسا  لدْ امن دل م دإ وإًىد  إخضد غُه ٓقتصة غنّ ااي مٔل وامطةائو لق 

مةةز غنّ ااي ئ   اسمق ء   مِا،ع امن ِيإ واًطال، ً ودي أن َد ا االسمقد ء 

 و ؤومٔل حى غٔلإ وال منقّ غنّ ة َل واسيْ امن ل امػة ٔل وحاَه.

مٌِٓع أي مٔل امتقدِٓه وغدام اال،تصد س غندّ االوتً ًد   امكت  ٔدلإ  -8

حنق   امنًثإ غندّ أن مةةدز اايدئنل غندّ وإ خ ل االوتً ً   امشف َٔل و

وغام اال،تص س غندّ امى دتِى ااول ودي و دتِٓ    إة لل و تِٓ   امىػةلل

امىػةلل امىتىثل لْ امًفظ وامت ةة وااليتةح عإ وإًى  ٓشىل امفُه وامتطنٔو 

وامًددا وددي اايددئنل  وامتًنٔددل وامضددن    مشددكل وامتػنٔددل وامٌقددا... إمدد .

 ًظةاً مقصِسَ  لْ ،ٔ ا امكثٔة وي امى دتِٓ   امىػةلٔدل إامىِضِغٔل امىؤمىتل

 امػقنٔل امػنٔ  وي حُل و،صِسَ  لْ مػةف و تِٓ   امطننل لْ امتػنٔة.
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دذ٨٧ٌ ٦ٞؿرات ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ٦ٞػؿران ٚػٰ ٦٭ػةرات  فٍ ٵا٣كٰٕ  -9

 اقذؼؽاـ ا١٧٣ذجح كدٕؽد ٦ىةدر ا٣ذ٥٤ٕ، كآػؿ ٰٚ أقة٣ٲت ا٣جعر.

٧٤٣ؿاصػٓ كأ٦٭ػةت ا١٣ذػت اٵص٪جٲػح ٚػٰ  دنضٲٓ ظؿ٠ػح ا٣ذؿص٧ػح -11

ا٣ذؼىىػػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػػح كا٣ذ٪كػػٲٜ ٦ػػٓ ا٧٣ؿ٠ػػـ ا٣ٕؿثػػٰ ٤٣ذٕؿٱػػت كا٣ذؿص٧ػػح 

كا٣ذأ٣ٲٙ كا٣٪نؿ ثؽ٦نٜ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ، ظذٯ ٱػذ٨١٧ ا٤ُ٣جػح ٦ػ٨ اٹَػٺع 

٤ٔٯ ا٣ذُٮرات ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣عؽٱسح ٚػٰ ا٣ذؼىىػةت ا٧٣٪ػةّؿة ٚػٰ دكؿ ا٣ٕػة٥٣ 

 «.ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح»ا٧٣ؼذ٤ٛح، ك٤ٞ٩٭ة إ٣ٯ ٣٘ذ٭٥ اٵـ 

ا٣ذ٪كٲٜ ثٲ٨ ٦٪ْٮ٦ح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ك٦٪ْٮ٦ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٦ػة ٝجػ٢  -11

 ا٣ضة٦ٰٕ، ك٠ٛة٩ة دٞةذؼ ا١٣ؿة كدع٧ٲ٢ ا٧٣كؤك٣ٲح ٣ُؿؼ دكف آػؿ!

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 .1976ا٣ؼؿَٮـ  - ا٣ؽ٠ذٮر ظكةـ ا٣ؼُٲت - ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ا٣ٕؿب -

ا٣ػؽ٠ذٮر رمػؽم  - ٝػٓ كرؤل ا٣ذُػٮٱؿا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ثػٲ٨ روػؽ ا٣ٮا -

 - دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثػٰ - أظ٧ؽ َٕٲ٧ح كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ج٪ؽرم

 .2114ا٣ٞة٬ؿة 

ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  - ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٰٚ ا٣ٕؿاؽ )ادضة٬ػةت ٧٩ػٮق ك٦نػ١ٺد٫( -

 .1968صة٦ٕح ث٘ؽاد  - ا٣ض٤ٲ٢ ا٣ـكثٰٕ كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣٘٪ةـ

دار  - ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد أظ٧ػؽ ا٣كػٲؽ - كا٧ُ٣ٮحد٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ثٲ٨ ا٣ٮاٝٓ  -

 .1998د٦نٜ  - َٺس ٤٣ؽراقةت كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ
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ا٣ضة٦ٕػػةت اٷقػػٺ٦ٲح كد٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕؿثٲػػح   - راثُػػح ا٣ضة٦ٕػػةت اٷقػػٺ٦ٲح -

 .٦2112ىؿ ٱ٪ةٱؿ  -٦ؽٱ٪ح اٷق٧ةٔٲ٤ٲح  - ا٣ٮاٝٓ كا٣ذُٮٱؿ

 - ر ا١ٛ٣ػؿدا - ٧ٔةف - ا٣ؽ٠ذٮر قٕٲؽ ا٣ذ٢ - ٝٮأؽ ا٣ؽراقح ٰٚ ا٣ضة٦ٕح -

1997. 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣عةدم كا٣ٕنؿٱ٨ ٰٚ ا٧٣ؤقكػةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ  -

ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ  - ٤ٚكُٲ٨  ا٣ٮاٝػٓ كا٣ذعػؽٱةت كاقذنػؿاؼ ا٧٣كػذٞج٢

ا٧٣ٮق٥ ا٣سٞةٰٚ ا٣سة٣ر كا٣ٕنؿكف ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  - صٮاد ا٣٪ٮرم

 .٧ٔ2115ةف  - اٵرد٩ٰ

دار  - جػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ )ث٪ػػخ ا٣نػػةَئ(ا٣ػػؽ٠ذٮرة ٔةانػػح ٔ - ٣٘ذ٪ػػة كا٣عٲػػةة -

 .1971ا٣ٞة٬ؿة  - ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ

٦ٕ٭ػػؽ  - أ٦ػػٲ٨ ا٣ؼػػٮ٣ٰ - ٦عةًػػؿات ٔػػ٨ ٦نػػ١ٺت ظٲةد٪ػػة ا٤٣٘ٮٱػػح -

 .1958ا٣ٞة٬ؿة  - ا٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح

ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ ٠ة٦ػ٢ ظكػٲ٨  -٦ؾ٠ؿة ٨ٔ ا٣ُؿٱٞح ا٣عؽٱسح ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ  -

 .1966ا٣ٞة٬ؿة  -ا٧٣ذعؽة كزارة ا٣ذؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح  -

ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ػؽ  - ا٧٣ٮصـ ٰٚ َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كآداث٭ة -

 .1981ثٲؿكت  - دار ا٣ٕٮدة - ا٣كٲٌؽ

*   *   *




