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 انخالصح

الىجبػخ ال٘دّٗخ فٖ هغبل الزسث٘ةخ النٌ٘ةخ عثؼةب اك فةسٗةخ ؽعة٘خ ّعوبل٘ةخ هزٌْػةخ هةي وة ل الجؾةْس ال ب وةخ             اكزعجذ

و ل الؼ قبد الزٌظ٘و٘خ الٌبعؾخ للؼٌبـس ّهب رظِسٍ هةي  ػلٖ الزغسٗت ثْظب ل هب ٗخ ّوسق رغسٗج٘خ عدٗدح هي 

هغ هموًَْ ّفةسرةَ ّ قةدزح النٌةبى ػلةٔ بكعةبة الؼٌبـةس الزؽةة٘ل٘خ        ق٘ن ّعظط فٖ رؾ ٘ق ّؽدح الؼول ّثوب ٗزنق 

ٖ   ًظبهبك ٗظِس ّٗؤكد رنبػل الخفب ؿ الؾعة٘خ للخبهةخ ّالؽةةل لزؾ ٘ةق فةةسح الؼوةل النٌةٖ.        روةدٍ ثةبلةض٘س هةي     فِة

 الزغسٗدـ٘بغبد رزعن بهب ثبلوؾبكبح عّ  فٖالونس اد الزؽة٘ل٘خ ّاالظط الغوبل٘خ ّالزٔ ٗزٌبّلِب كونس اد رؽة٘ل٘خ 

الزؾْٗس إلػىبء زؤٗخ هعزؾدصخ للزفو٘وبد وجبػ٘خ , ؽ٘ش اـجؼ للنٌبى هعئْل٘خ  زاظةخ ّرمهةل ّرْف٘ةذ ُةرٍ      عّ

، رعبػدٍ ػلةٔ رؾ ٘ةق عوبل٘ةبد رلةك الْف٘نةخ       الزٖالف٘بغبد الزؽة٘ل٘خ  ّذلك هي و ل رٌبّلَ للخبهبد ّاال ّاد 

ّهب رؾولَ هي اظةط اًؽةب ٘خ   هي ًظن   ق٘ خ  ََٗ " ّهب رؾزْٗثبلةؽذ ػي ال ْاً٘ي الجٌب ٘خ للْعَ اال هٔ" الجْزرسّ

 ٘ةخ ثوغةبل الزسث٘ةخ النٌ٘ةخ    كبالٗ بع ّاالرصاى ّالزٌبظت ّالْؽدح ّالزٌْع ث٘ي الؼٌبـس للْـةْل بلةٔ ـة٘بغبد وجبػ   

ٗوةي هي و لَ اظزؾداس رفةو٘وبد وجبػ٘ةخ هعةزؾدصخ     رؼج٘سٕززٌبّل الجبؽضخ الْعَ اال هٔ " الجْزرسَٗ" كوض٘س ف

 الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ . فّٖك٘ن٘خ رىج٘ َ 
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ABSTRACT 

Acquired manual printing in the field of art education dimensions intellectual sensory 

and aesthetic variety through research-based experimentation means material new 

experimental methods through successful organizational relationships of the elements 

What they show the values and foundations in achieving unity of action and in 

accordance with its content and the idea and the artist's ability to give the plastic 

elements system shows and confirms the interaction of sensory characteristics of the 

ore and shape to achieve the idea of the artwork.  It provides art with a lot of plastic 

and aesthetic foundations, which deal with plastic pieces in the formulations are either 

simulated or abstraction or modification to give a vision of innovative designs 

typographical, where he became the artist responsible for the study and hopes to 

employ these formulations Fine, through the handling of the raw materials and tools 

that help them to achieve the aesthetics of that function and detects structural laws of 

the face of the deadliest "portraiture" and the content of accurate systems and carry it 

from the foundations of construction thyme, balance , proportion, unity and diversity 

among the elements to get to the formulations typographical field of art education 

deals with the researcher facial deadliest "portraiture" pathetic expressive within 

which to develop a printable designs innovative and how to apply it in the educational 

process. 
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 خهفيح انثحج

لزسث٘ةخ النٌ٘ةخ عثؼةب اك فةسٗةخ ؽعة٘خ ّعوبل٘ةخ هزٌْػةخ هةي وة ل الجؾةْس ال ب وةخ            بكزعجذ الىجبػخ ال٘دّٗخ فٖ هغبل ا

ػلٖ الزغسٗت ثْظب ه هب ٗخ ّوسق رغسٗج٘خ هعزؾدصخ هوب كبى لَ اصس ػلٔ   بظزخدام ـة٘بغبد غ٘ةس ر ل٘دٗةخ لؾةل     

صةساء ااظةبل٘ت   الوؽة د النٌ٘خ الوزؼل خ ثبلزفو٘ن  اول كل عظلْة وجبػٖ ثبلزىْٗس ّالزؾدٗش ّرؼو٘ةق السؤٗةخ ال  

ّذلك فٖ لْء رْل٘ؼ الؼ قبد الزٌظ٘و٘ةخ الٌبعؾةخ للؼٌبـةس لزؾ ٘ةق     الزؽة٘ل٘خ للوغبل ّردػ٘ن الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ ، 

, عهب ػي ال ة٘ن الزؼج٘سٗةخ فِةٖ قة٘ن ًعةج٘خ ٗوةةي اإلظةزدالل ػلِ٘ةب          الؼول النٌٔ ّثوب ٗزنق هغ هموًَْ النةسّٓؽدح 

الزؽة٘ل٘خ فةٖ رؾ ٘ةق همةوْى الؼوةل النٌةٔ , ؽ٘ةش عًِةب رسعةغ بلةٔ قةدزح النٌةبى            ثودٓ ّلْػ هعزْٓ  زعخ ال ٘ن 

ػلٔ بكعبة الؼٌبـس الزؽة٘ل٘خ ًظبهبك ٗظِس ّٗؤكد رنبػل الخفب ؿ الؾع٘خ للخبهخ ّالؽةةل لزؾ ٘ةق فةةسح الؼوةل     

 النٌٔ .

ٔ ّ الزةةٖ روةةدٍ ثبالظةةط ُّٗؼةةد الْعةةَ اال هةةٔ " الجْزرسٗةةَ " كمؽةةد الوض٘ةةساد الزؼج٘سٗةةَ للنٌةةبى فةةٖ الوغةةبل الىجةةبػ   

الغوبل٘ةخ ّالونةس اد الزؽةة٘ل٘خ الصةساء الفة٘بغبد الىجبػ٘ةخ الوةةسا  الزؼج٘ةس ػٌِةب  فةٖ زؤٗةخ هعةزؾدصخ , ّذلةك فةةٔ             

ّهةب ثِةب هةي اظةط اًؽةب ٘خ       -لْء  زاظخ ّرمهل الْعَ اال هٔ  " الجْزرسٗةَ" ّالةرٓ لةَ قْاًٌ٘ةَ الجٌب ٘ةخ الخبـةخ       

لز دٗن زؤٗزَ ّفةسٍ ّفلعنزَ , ّذلةك هةي وة ل رٌبّلةَ      -ح ّالزٌْع ث٘ي الؼٌبـسكبالٗ بع ّاالرصاى ّالزٌبظت ّالْؽد

 للخبهبد ّاال ّاد الزٔ رعبػدٍ ػلٔ رؾ ٘ق ال ٘ن الزؽة٘ل٘خ ّالغوبل٘خ للزمك٘د ػلٔ الغْاًت الزؼج٘سٗخ . 

ٌةةبء ـةة٘بغبد ّفةةٔ الجؾةةش الؾةةبلٔ رزٌةةبّل الجبؽضةةخ الْعةةَ اال هةةٔ " الجْزرسٗةةَ" كوض٘ةةس رؼج٘ةةسٓ ٗوةةةي هةةي و لةةَ ث 

وجبػ٘خ هعزؾدصخ رزعن بهب ثبلوؾبكبح عّ الزؾْٗس عّ الزغسٗد ، ؽ٘ش ِٗدف ُةرا الجؾةش بلةٔ اهةبً٘ةخ اظةزضوبز الزؼج٘ةس       

ّالزؽةةة٘ل للْعةةَ اال هةةٔ الظةةزؾداس ـةة٘بغبد وجبػ٘ةةخ ، ّك٘ن٘ةةخ رىج٘ ةةَ فةةٔ الؼول٘ةةخ الزؼل٘و٘ةةخ كو زةةسػ للزةةدزٗط    

زاد ، فبوز٘ةبز ااظةلْة الزؼل٘وةٖ الةرٓ ُٗ ةدم للىبلةت هةي و لةَ الو ةس         زاد الىجبػ٘خ فٖ كل٘خ الزسثَ٘ النٌ٘ةخ  ثبلو س

الوخزلنخ عصٌبء اػدا ٍ كوؼلن للزسث٘خ النٌ٘خ  ثوب ٗزٌبظت ّالونِْم النةسٓ الؾدٗش ، ّذلك فٖ لْء الزمك٘د الوزؼد ح ّ

ـبلخ ّهسّزاك ث دزرةَ  ػلٔ رٌو٘خ رنة٘سٍ االثداػٔ ّذلك فٔ لْء وىْاد الزنة٘س االثداػٔ الى قخ ّالوسًّخ ّاال

 ػلٔ ؽل الوؽة د الخبـخ ثبلزفو٘ن ّالزٌن٘ر للؼول الىجبػٔ  . 

 مشكهح انثحج

هي و ل ق٘بم الجبؽضخ ثبلزدزٗط فةٔ هغةبل    الوؽة د النؼل٘خ للوب حا زاك ثؼك هي و ل الووبزظبد الو٘داً٘خ ّ  

الىجبػخ ثبلةل٘خ , ّقةد قةدهذ الْعةَ     وجبػخ الوٌعْعبد الؽظذ لسّزح الؾبعخ بلٔ وسػ ه زسػ ٗن٘د فٔ ردزٗط

ٗوةي اظزضوبزٍ عوبل٘بك الصساء ال ٘وخ الزؽة٘ل٘خ للزفو٘وبد الىجبػ٘ةخ ثوةب    -للزؼج٘س  -اال هٔ " الجْزرسٗخ"   كو زسػ 

 : ٗزٌبظت ّالؼول٘خ الزؼل٘و٘خ , ّثٌبء ػلَ٘ رزؾد  هؽةلخ الجؾش فٔ العؤال اٙرٔ

  للجْزرسٗةَ "   قب وةخ ػلةٔ ال ة٘ن الزؽةة٘ل٘خ ّالزؼج٘ةس للْعةَ اال هةٔ"       هب اهةبً٘خ اظزؾداس ـ٘بغبد وجبػ٘خ

 رن٘د فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ ثوغبل الزسث٘خ النٌ٘خ ؟

  فزض انثحج 

           "َاًَ ٗوةي اظزؾداس ـ٘بغبد وجبػ٘ةخ قب وةخ ػلةٔ ال ة٘ن الزؽةة٘ل٘خ ّالزؼج٘ةس للْعةَ اال هةٔ " للجْزرسٗة

 نٌ٘خ .رن٘د فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ ثوغبل الزسث٘خ ال

 اهذاف انثحج 

 ٔللجْزرسَٗ" الظزؾداس ـ٘بغبد   ”ِٗدف ُرا الجؾش بلٔ اظزضوبز عوبل٘بد الزؼج٘س للْعَ اال ه

 وجبػ٘خ رن٘د فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ ثوغبل الزسث٘خ النٌ٘خ .

 أهميح انثحج

  ّرؽسٗؼ الْعَ اال هٔ " الجْزرسَٗ " ٗن٘د فٖ ػول٘بد الزفو٘ن  ا زاك الىبلت ل ْاً٘ي ّاظط ثٌبءاى

 ّالزؼج٘س ثبلز ٌ٘بد الىجبػ٘خ الوخزلنخ . 

  هؼسفخ الىبلت ثبلغْاًت الزؼج٘سٗخ للْعَ اال هٔ "الجْزرسٗخ" ٗن٘د فٖ ػول٘بد الزفو٘ن ّالزىج٘ق

 الىجبػٔ . 

  ةي اى رةْى اؽد اللغبد الغ٘س هٌىْقخ ، ؽد اُن الدالالد الزٖ ٗوكماى الْعَ اال هٔ " الجْزرسَٗ " ٗؼد

ّ الزٖ رسرجه ث سعح الو هؼ الخبـخ ثزؼج٘ساد االؼخبؾ ُّرا االهس ٗزؼلق ثؼلن قسعح الْعْح ُّْ ذّ 
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ّٗؼجسػٌِب ثبلز ٌ٘بد ى٘غ الىبلت اى ٗدزك الزؼج٘ساد الوخزلنخ زـلخ ثبلزٌو٘خ الجؽسٗخ ، ّهٌَ ف٘ع

 الىجبػ٘خ .

 الىجبػخ الوزؼد ح ٗضسٓ الزنة٘س االثداػٔ لدٓ الىبلت ثوب ٗغؼلَ اكضس رو٘صاك و ل ر ٌ٘بد  هي اى الزؼج٘س

 ّاثزةبزاك فٔ ـ٘بغخ اػوبلَ النٌ٘خ الىجبػ٘خ .

 انثحجحذود 

 يقتصز انثحج عهى االتى: 

 . "َٗػلٔ  زاظخ الْعَ اال هٔ " الجْزرس 

 . الزغسٗت ػلٔ ػٌ٘خ هي و ة كل٘خ الزسث٘خ النٌ٘خ ثغبهؼخ ؽلْاى 

  ر ٌ٘بد ) الجفوبد ، الؽبؼخ الؾسٗسٗخ ، الجبر٘ك (  . اظزخدام

 مىهجيح انثحج

 :ٗؼزود الجؾش ػلٔ الوٌِظ الزؾل٘لٔ ّالزغسثٔ ّذلك الظزؼساق الوؾبّز اٙر٘خ 

   :ّالزؼج٘سٗخ فٖ الْعَ اال هٔ "الجْزرسٗخ"زؽسٗؼ الّ جٌبءالقْاً٘ي ّاظط الوؾْز ااّل. 

 عبًت الى ةزىج٘ بد الؼول٘خ هي الوؾْز الضبًٔ: ال. 

 مصطهحاخ انثحج

 انثىرتزيه   

" ثْزرسَٗ اّ في زظن الؽخف٘خ ُْ لْؽخ ، ـْزح ، ّالٌؾذ ، ّالزوض٘ل النٌٔ اّ غ٘سٍ هي ؼخؿ فٖ هْاعِةخ ،  

ّال فد هي ذلك ُْ ػسق ؼجَ ، ؼخف٘خ ، ّؽزٔ هصاط الؽخؿ ، ّرةةْى ـةْزح للؽةخؿ فةٖ ّلةغ صبثةذ ،       

 الْعَ . ؽ٘ش ٗؼزود ػلٔ ر دٗن الؽخف٘خ ػجس ه هؼ

ُْ رفْٗس ؼخؿ اّ هغوْػخ هي االؼخبؾ ، ، ُّْ هضل في الجْزرسَٗ ُدفَ افِبز ه هةؼ الْعةٍْ ّرؼج٘سارِةب    

، ّاُن الؼٌبـس الوةؤصسح فةٖ رفةْٗس الجْزرسٗةَ ُةٔ االلةبءح ، ؽ٘ةش رؼج٘ةس الْعةَ ّالؽخفة٘خ الزةٖ ٗؼةعةِب قةد              

ٗزغ٘س ثزغ٘س المْء العبقه ػلَ٘" . 
1
 

 انقيمح انتشكيهيح 

ال ٘وخ الزؽة٘ل٘خ ّالزؼج٘سٗخ " هفدز اؽةبم ال ٘وخ فٔ ااػوبل النٌ٘خ , ّالخبهخ كْظ٘ه ثٌب ٔ للؽةةل ّالزؼج٘ةس    رؼزجس

رؤصس ّرسرجه ازرجبوبك كل٘بك ث ٘وخ الؼول النٌٔ , فدًِّب هب كبى للؼول ؼةل ٗوةي ا زاكَ ّالؾةن ػل٘ةَ , ّلِةرا ٗةسرجه    

٘ي الخبهخ ّث ٘وخ الؼٌبـس فةٔ افِةبز عُو٘ةخ الؼوةل , ّرؼزجةس ال ٘وةخ       الؾةن ػلٔ الؼول النٌٔ ّق٘وزَ ثودٓ الؼ قخ ث

ظْاء كبًذ رؽة٘ل٘خ عّ رؼج٘سٗخ ُٔ الٌزبط الزؾف٘لٔ لف٘بغزِب." 
2

 

ّرؼٌٔ ال ٘وخ الزؽة٘ل٘خ : الؼ قخ الزٌظ٘و٘ةخ الٌبعؾةخ للؼٌبـةس ّهةب رظِةسٍ هةي قة٘ن ّاظةط فةٔ رؾ ٘ةق ّؽةدح الؼوةل             

ُّٔ الغبًت الوب ٓ الرٓ ٗوةي اوز٘ةبزٍ ّق٘بظةخ ّر ٘٘وةَ فةٔ الؼوةل الزرجبوةَ       النٌٔ ثوب ٗزنق هغ هموًَْ ّفةسرَ 

الوجبؼس ثف٘بغخ الؽةل ّالخبهخ )ػٌبـس الؼول (." 
3
 

  ويقصذ تانقيمح انتشكيهيح فى هذا انثحج

ُْ ال دزح ػلٔ رؾ ٘ق ال ٘ن الزؽة٘ل٘خ ثبظةزخدام االظةبل٘ت ّالز ٌ٘ةبد الىجبػ٘ةخ فةٔ ـة٘بغبد هجزةةسح للْـةْل الةٔ          

 ؽلْل عوبل٘خ ّرؼج٘سٗخ هزؼد ح ّهزجبٌٗخ للْعَ اال هٔ " الجْزرسَٗ " .

ؽ٘ش اى الزؼج٘س ػي الْعَ اال هٔ "الجْزرسٗخ" ٗلصهَ اؽةبم الؼ قخ ث٘ي الزفو٘ن ّالزٌن٘ر للْـْل الٔ ق٘ن عوبل٘ةخ  

       ّ الز ٌ٘ةبد ّالولًْةبد   ّذلك فٖ لْء  زاظخ ال ةْاً٘ي ّالةٌظن الجٌب ٘ةخ ّالزؽةسٗؾَ٘ للجْزرسٗةخ ّثبظةزخدام االظةبل٘ت 

ّالفجبغبد الىجبػ٘خ الو  وخ للزمك٘د ػلٔ الغبًةت الزؼج٘ةسٓ الوةسا  رؾ ٘ ةَ ّالْـةْل الةٔ ؽلةْل هزجبٌٗةخ هجزةةسح          

 رن٘د فٖ الزسث٘خ النٌ٘خ .

                                                           
1
 ّٗة٘ج٘دٗب " الوْظْػخ الؾسح . 

https://ar.m.wikipedia.org    
2
ٌُد ولذ هسظٔ: الؼٌفس الٌجبرٔ ك ٘وخ رؽة٘ل٘خ فٔ ثٌبء الؾلٔ ثبظزخدام الؽسا ؼ الوؼدً٘خ ، ثؾش هٌؽْز ثوؤروس النٌْى   

  7، ؾ  2016فجساٗس  ٘خ النٌْى الغو٘لخ ثباقفس،الزؽة٘ل٘خ ّ ودهخ الوغزوغ الدّلٖ الضبًٖ كل
3
, ربزٗخ شٗبح الوْقغ  683عسٗدح الٌِمخ االلةزسًّ٘خ: ال ٘ن الزؽة٘ل٘خ ّالزؼج٘سٗخ للخبهخ الوؽغْلخ النٌ٘خ ,الؼد   

  م .12/7/2016

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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 انقيم انتعثيزيح 

زْقةذ ػلةٔ   رزْقذ ال ٘ن الزؼج٘سٗخ ػلٔ هدٓ وجةسح النةس  الرار٘ةَ ّالزةٔ رةؤصس ثةدّزُب فةٖ زؤٗزةَ اال زاك٘ةخ ، كوةب ر          

وج٘ؼةخ االؼةةبل الزةةٖ ٗزمةوٌِب الؼوةةل النٌةٔ ، ّالزةةٔ رنفةؼ ُ٘ئبرِةب ًّظبهِةةب االًؽةب ٔ ػةةي هةب رؾزْٗةةَ هةي هؼةةبى          

ّ الالد ، ُرٍ الوؼبًٔ رزْقذ ثدّزُب ػلٔ هدٓ قدزح النٌبى ػلٔ اكعبة الؼٌبـةس الزؽةة٘ل٘خ ًظبهةب ٗظِةس رنبػةل      

الخفب ؿ الؾع٘خ للخبهخ لزؾ ٘ق فةسح الؼول النٌٔ .
4
  

 

 صياغاخ طثاعيح  

فٖ اللغخ : الف٘بغخ ثوؼٌٔ ـبؽ الؽٔء آ ُ٘مٍ عّ ـٌؼَ ػلٔ هضبل هعز ٘ن ع٘د هؾةن 
5
 

فٖ الني الزؽة٘لٔ ػسفَ " هؾوْ  الجعةًْ٘ٔ" ثةبى الفة٘بغخ ُةٔ ػول٘ةَ رٌظ٘و٘ةخ للؼ قةبد الزؽةة٘ل٘خ  اوةل الؼوةل            

النٌٔ ُّٔ هؾبّلخ الٗغب  الضْة الو  ن للنةسح اّ االًنؼبل كوب رؼٌٔ ػول٘ةخ اؽةةبم الؼ قةبد الو  وةخ لِةرٍ النةةسح       

الزفةةو٘ن الةٔ اًعةةت ّلةغ ه  ةةن ؽزةٔ رعةةزى٘غ اى رلؼةةت    اّاالًنؼةبل ّالؽةةةبم الؼ قةبد ٗزىلةةت الزؾةسك ثؼٌبـةةس    

  ّزُب فٖ الفْزح الةلَ٘ كبؽعي هب ٗزفْز االًعبى .

ّل٘ط ٌُبك ـ٘بغَ هزؼبزف ػلِ٘ب ثبًِب روضل الؾل االهضل فبلف٘بغبد رزو٘ةص ثةبلنسا ح ّالزو٘ةص ّالةز ؤم ّاالًجضةبق      

هي وج٘ؼخ الؼ قبد الزٖ رعْ  الؼول النٌٔ 
6
 

فٖ الجؾش الؾبلٔ : الوؼبلغخ الزفو٘و٘خ ّاللًْ٘خ للْعةَ اال هةٔ "الجْزرسٗةخ " ّذلةك فةٖ لةْء        ُّٗـ فد ثبلف٘بغخ

اؽةبم االظط االًؽب ٘خ ّالجٌب ٘خ ّالزؽسٗؾ٘خ للْـْل الٔ ق٘ن عوبل٘خ فةٖ لةْء الزؼج٘ةس الوةسا  رؾ ٘ ةخ هةغ الزمك٘ةد        

اكجةةخ ّهزجبػةةدح ثؾ٘ةةش رزنةةق هةةغ   ػلةةٔ االٗ ةةبع ّاالرةةصاى ّالْؽةةدح ّالزٌبظةةت  فةةٖ لةةْء ًظةةن رةةةساز هٌزظوةةخ هزس     

همةةوًِْب ّهْقؼِةةب ّّـةةنِب الزؽةةة٘لٔ ّالزؼج٘ةةسٓ  ثباللةةبفخ الةةٔ عظةةلْة الزٌن٘ةةر ) الز ٌ٘ةةبد( ثفةةوبد ، ثبر٘ةةك ،   

 ؼبؼخ ؽسٗسٗخ .

 

 زيح في انىجه االدمى "انثىرتزيح"انتعثيوتشزيح انو ثىاءانقىاويه واسس  انمحىر األول:

 

 االدمى " انثىرتزيه انثىرتزيه  وتشزيح انىجه  نقىاويه واسس تىاءا
ٌعةج٘خ لسظةن الجْزرسٗةَ اال هةٔ ُّةْ صة س هةساد ًّفةذ         الرُج٘ةخ  الوؼةبٗ٘س  ٗخمؼ الْعَ اال هٔ "الجْزرسٗخ"  لل

 :ىخ وْ٘ن اف ٘خ ًؾفل ػلٔ الزبلٔازرنبع الغجِخ آ اًَ ػٌدهب ً عن ازر بع السعض الٔ ص صخ اعصاء ًّفذ ثْاظ

 الؽؼس .  ّى ؽعبة ظوبكخالغبًت الؼلْٓ هي السعض ،  -1

 ًوْ الؽؼس. -2

 ال عن العنلٔ هي االًذ  -3

 الغبًت العنلٔ للْعَ. -4

 ق٘بض هسكص ااذً٘ي. -5

للْؽةدح فةةبى الىةةْل  ظةن ه ٘ةةبض   4ّاٗمةب ق٘ةةبض ػةسق الةةسعض ف٘ عةن الةةٔ ّؽةدر٘ي ًّفةةذ فوةةض  لةْ اػزجسًةةب اى      

 ظن .10=  2.5×4ّالؼسق = ، ظن  14=  3.5×4

.( 1ؼةل ) ًّغد اى الز بء الخىْن االف ٘خ ّالسعظ٘خ ٗؾد  هةبى االًذ ّالنن  ّػلٔ الخه ااف ٔ هةبى الؼٌ٘٘ي 
7
 

 

                                                           
4
لةزبة اللجٌبًٔ الىجؼخ هؼغن الوفىلؾبد ّالدزاظبد االًعبً٘خ ّالنٌْى الغو٘لخ ّالزؽة٘ل٘خ : اؽود شكٔ ثدّٓ ،  از ا 

  112.  ــ1991االّلٔ ، 
5
 . 706ــ –الن٘سّش اثب ٓ ،  از النةس ث٘سّد لجٌبى  1995ال بهْض الوؾ٘ه :  
6
هؾود ؽع٘ي ؽغبط : الف٘بغبد الزفو٘و٘خ لؽةل الوسعٍ فٖ الني الوفسٓ ال دٗن كودول للزفو٘وبد الصوسف٘خ هزؼد ح  

 . 27، ــ2000االظىؼ ،زظبلخ هبععز٘س غ٘س هٌؽْزح ، كلَ٘ الزسثَ٘ النٌ٘خ عبهؼخ ؽلْاى ، 
7
ػخ ّالٌؽس ، ث٘سّد، لجٌبى ، ثدّى ربزٗخ عوبل  زّٗػ :  زّض ًظسٗخ ّػول٘خ لزؼلن في السظن ، الوةزجخ الؾدٗضخ للىجب 

 . 90ًؽس، ــ 
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 (1) ؼةل

 :  اما اتعاد انىجح انجاوثيح

صةة س هةساد ًّفةةذ ازرنةةبع  ؽةةا اى اازرنةةبع ُةْ كةةبلؼسق ٗعةبّٓ   ً  ّٓ هسثؼةةب ّثبظةزخدام ًنةةط الوؼةبٗ٘س  رعةب 

 .( 2ؼةل ) الغجِخ 

 
 (2) ؼةل

 

ّثبلٌعجخ للوسعح فٌغد اى االثؼب  هزؽبثِخ لسظن السعل ّلةي رْعد ثؼك النسّق الجع٘ىخ ّالزةٔ رزوضةل فةٖ الةدُْى     

 فٖ الْعٌز٘ي ّالؼْ٘ى رةْى كج٘سح ه بزًخ ثبلسعل ّالؾبعجبى هسرنؼبى ّاكضس اؽداثب ، ّالنن ّاالًذ ـغ٘ساى .

االفةبز الزٖ ردّز فٖ السعض ّهوب الؼك فَ٘ اى هصاعب ظلج٘ب ٗؤ ٓ ّرسرجه رؼج٘ساد الْعَ ازرجبوبك هجبؼساك ثٌْػ٘خ 

الٔ اف بز رؼبث٘٘س الْعَ .
8
 

فٖ النٌْى الوخزلنةخ كةل ّفةق فلعةنخ     الؼدٗد هي النٌبً٘ي ػلٔ هس الؼفْز رؼد الزؼج٘سٗخ اُن االرغبُبد الزٖ رٌبّلِب  

ًصػةخ فٌ٘ةَ ّا ث٘ةخ رسهةٔ     رلز ٔ فِ٘ةب   " ّالزٔ ال ر ذ ػلٔ اظلْة فٌٔ هؾد  ثل ّفةس الؼفس الرٓ ٗؼ٘ؽَ النٌبى ، 

نؼةةبالد الةةٔ روض٘ةةل االؼةة٘بء كوةةب رفةةْز اًنؼةةبالد النٌةةبى ال كوةةب ُةةٔ فةةٖ الىج٘ؼةةخ ّالْاقةةغ آ اى الزؼج٘ةةس ػةةي االً    

"  .ٗخ الخبزع٘خؤالداول٘خ الجبوٌخ ػلٔ الس
9
  

ؽسكخ فٌ٘خ فِسد فٖ ثداٗخ ال ةسى الؼؽةسٗي فةٖ النٌةْى الزؽةة٘ل٘خ ّاال ة      "  ثبالرغبُبد النٌ٘خ الؾدٗضخ ّالزؼج٘سٗخ 

هلوْظةةبك للخجةةساد الرار٘ةةخ   ّالوعةةسػ ّػسفةةذ ثةةبلزؾْٗس فةةٖ الىج٘ؼةةخ ّاظةةزخدام السهةةْش الوخزلنةةخ لزؼىةةٔ رنعةة٘ساك     

" .الداول٘خ
10
 

                                                           
8
 . 24، لغخ الغعد في هؼسفخ االوسٗي ، الؾ٘بٍ للدػبٗخ ّاالػ ى ،ال بُسح ، ــ 2010اثساُ٘ن الن ٔ :  
9
 . 12الني وجسح ، هساعؼخ شكٔ ًغ٘ت هؾوْ  ،  از الٌِمخ الؼسث٘خ ، ــ  1963عْى  ْٗٓ ، رسعوخ شكسٗب اثساُ٘ن:  
10
" ّز الخبهخ فٖ االرغبٍ الزؼج٘سٓ كودول الظزؾداس ـ٘بغبد رؽة٘ل٘خ هؼبـسح ، 2002هؾود ؽعي اثساُ٘ن ػجد اهلل :  

 . 28، ــ زسث٘خ الٌْػ٘خ ، عبهؼخ ال بُسح زظبلخ هبععز٘س غ٘س هٌؽْزح ، كل٘خ ال
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"ثةةساُ٘نا الجبؽةةش "هؾوةةد ؽعةةي  ّٗةةركس ، ّقةةد رٌةةبّل الؼدٗةةد هةةي الجةةبؽض٘ي فةةٖ هغةةبل النٌةةْى الزؼج٘سٗةةخ     
11
 اثؼةةب   

 ّالزٔ هي اُوِب :  1905الزؼج٘سٗخ فٖ ثداٗخ ال سى الؼؽسٗي 

 ار٘خ للنٌبى . الدزاهب الر -1

 ق٘وخ االًعبى النس  . -2

 الزوس  ّال لق ػلٔ ظىؼ اللْؽخ . -3

 .الزؾسٗذ فٖ الؽةل ّالخه ّاللْى هي اعل قْح الزؼج٘س  -4

ج٘ةس هةي و لِةب  ّى الٌىةق ثةبلة م      ؼٗعةزى٘غ االًعةبى الز  الْعَ اال هٔ اؽد االػمبء الجؽسٗخ الِبهةخ الزةٖ   ّٗؼزجس 

     ّ ص٘ ةبك ثؼلةن النساظةخ ّفةي     ّذلك هي و ل الزؼج٘ساد الوسظْهخ ػلٔ الْعَ اال هةٔ للؽةخؿ ّالزةٔ رةسرجه ازرجبوةبك 

ّالزةٔ هٌِةب الؼة٘ي     َاالعةصاء الوةًْةخ للْعة   ح الؽةخؿ هةي وة ل    ًعزى٘غ هةي و لِةب قةساء    ح الْعْح رلك الزٖقساء

ّالغجَِ ّاالًذ ّالنةن ّكةرا الةرقي ّالةْعٌز٘ي كةل ّفةق الزؼج٘ةساد الزةٖ رسرعةن فؼل٘ةبك ػلةٔ الْعِةَ ّالزةٔ ًعةزى٘غ               

الةةسٗن ترؼةسفِن ثعة٘وبُن    ل اهلل ػةص ّعةل ؼةمًَ فةٔ ال ةس ى      بقة  ّقةد زؤٗزِب ّهؼسفةخ ثؼةك ااهةْز ,    
12
, ّقةد كةبى    

القةْال الوةمصْزح قةْل االهةبم ػلةٔ ثةي اثةٔ وبلةت كةسم اهلل ّعِةخ " هةب            النساظخ ّهي اٗ زدّى ثؼلن  االؼسة ّالشالْ

ّقةةد رىةسق "اٗوةي اثةةْ الةسّض" الةةٔ فةي قةةساءح     الةوس اؽةد ؼةة٘ئبك اال فِةس فةةٖ فلزةبد لعةبًَ ّـةةنؾبد ّعِةخ " .       

الْعٍْ ّهؼسفخ  الالرِب 
13

 .(1)زقن عدّل ّالزٔ لخفزِب الجبؽضخ فٖ 

 
 الدالالد الزؼج٘سٗخ هخزلنخ للغصء الْاؽدًوبذط  االعصاء الوةًَْ للْعَ هعلعل

 الغجِخ 1

 
 الغجِخ الجبزشح

رةةةةةدل ػلةةةةةٔ اى ـةةةةةبؽجِب ذّ هُْجةةةةةخ   

 هْظ٘ ٘خ .

 
 م٘ خالغجِخ ال

رةةدل ػلةةٔ لةة٘ق الزنة٘ةةس ّقلةةخ الةةركبء      

،ّاذا هةةةةب كبًةةةةذ لةةةة٘ خ ّلةةةةةي ػبل٘ةةةةخ  

هسرنؼةةةخ فةةةبى ـةةةبؽجِب ٗزو٘ةةةص ثوُْجةةةخ   

 ع٘دح ّلةي رع٘س فٖ ارغبٍ ّاؽد .

 
 الغجِخ الوب لخ للخلذ

رةةةدل ػلةةةٔ غجةةةبّح ًّ ةةةؿ فةةةٖ الؼ ةةةل     

ّٗزو٘ةةةص ـةةةبؽجِب ثةةةبلضسصسح ّااظةةةساف 

فٖ الؾدٗش ّؽت االًدهبط هغ االوسٗي 

 ّهؾب صزِن .

 
 الغجِخ الوعزدٗسح

رةةدل ػلةةٔ ا ـةةبؽجِب ٗزو٘ةةص ثبلمةةؼذ     

ّقلخ اازا ح ّظةىؾ٘خ الزنة٘ةس ، اهةب اى    

ػسٗمةةةخ روزةةةد فةةةْق    كبًةةةذ هعةةةزدٗسح 

ي فبًِةةةب رةةةدل ػلةةةٔ اى   ػٌ٘ةةة٘ي غةةةب سر٘ 

 .ـبؽجِب ذّ ػ٘ي فبؽفخ ًبقدح 

                                                           
11
 .77هؾود ؽعي اثساُ٘ن : الوسعغ العبثق ــ 
12
 .373ال س ى الةسٗن : ظْزح الج سح ,  ٗخ  
13
 . 27:  2، في قساءح الْعٍْ، هةزجخ العبػٔ للٌؽس ّالزْشٗغ ، هىجؼخ اثي ظٌ٘ب، ال بُسح ، ــ  2002اٗوي اثْ السّض:  
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 الغجِخ الوعز ٘وخ

رةةةةدل ػلةةةةٔ هِةةةةبزح فةةةةٖ السٗبلةةةة٘بد     

ّااظزٌزبعبد ، لرا ففةبؽجِب هوةةي اى   

 ٗةْى هٌِدظب ثبزػب .

 الؾبعت 2

 

ٗدالى ػلٔ ؼخف٘خ هِرثخ زق٘ خ ّلةةي  

فةةٖ ًنةةط الْقةةذ ٗةةدالى ػلةةٔ الغةةسّز      

 ّالعىؾ٘خ .

 

ـبؽجِوب ظسٗغ االًنؼبل ٗدالى ػلٔ اى 

ّالغمةةةةت ثعةةةةةِْلخ ّٗؾةةةةسق ػلةةةةةٔ   

 االوسٗي الظجبة ربفِخ.

 

ٗةةةدالى ػلةةةٔ اى ـةةةبؽجِوب ٗو٘ةةةل الةةةٔ    

 العخسٗخ ّالٌ د ّاظز  ل٘خ الزنة٘س .

 الؼ٘ي 

 

الؼٌ٘ةةبى الةةٌغ ّاى رةةدالى ػلةةٔ الى٘جةةخ   

ّالفةةساؽخ ّالجةةساءح ّٗغةةت اى رةةةخد   

ثٌِ٘وةةةةب هعةةةةبفخ هٌبظةةةةجخ لزٌىجةةةةق ُةةةةرٍ   

 ػلٔ ـبؽجِب. الوْاـنبد

 

قسة الؼٌ٘بى هي ثؼمِوب ٗةدل ػلةٔ اى   

ـةةبؽجِب ال ٗةةؤروي ّٗغةةت الؾةةرز هٌةةَ    

 فِْ اًعبى هخب ع وج٘ش .

 

ردالى ػلٔ ـنخ الٌجل ّالؽِبهخ ّالو٘ل 

الةةٔ فؼةةل الخ٘ةةس ّكةةرلك الةةركبء ّظةةؼخ     

 االفق .

 

 الوةس ّالخداع .ردالى ػلٔ 

 االذى 

 
 عذى ـغ٘سح غ٘س ثبزشح

عوةبل الٌنةْض ّؽعةي الةرّق     ردل ػلةٔ  

ّالزِرٗت ّػب ح هب ٗزو٘ص ـؾبثِب ثسقخ 

 الوؽبػس ّالسّهبًع٘خ .

 

ّالؼٌةةةةةةذ رةةةةةةدل ػلةةةةةةٔ ز اءح الخلةةةةةةق  

ّالؽساظةةةةةخ ّلةةةةةرا فِةةةةةٔ ؼةةةةةب ؼخ ثةةةةة٘ي  

 الوغسه٘ي ّالوٌؾسف٘ي .
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 عذى ثبزشح همىسثخ الؽةل

 
 عذى كج٘سح ثبزشح

رةةدل ػلةةٔ وج٘ؼةةخ ؽْ٘اً٘ةةخ ّلةةؼذ فةةٖ 

ٗةةةْى ـةةبؽجِب ػٌ٘ةةدا الةةركبء ّػةةب ح هةةب 

 هزؽجضب ثسعَٗ ؽزٔ ّلْ كبى وبوئَب

 
 اذى كج٘سح غ٘س ثبزشح

رةةةةدل ػلةةةةٔ ـةةةةنبد الةةةةةسم ّالزعةةةةبهؼ 

 ّالى٘جخ .

 ااًذ 

 
 ااًذ االغسٗ ٔ

ٗدل ػلٔ ؽعي الرّق ّاالًبقخ ّالو٘ةْل  

 النٌ٘خ ّػؽق الغوبل .

 
 ااًذ اافىط

ٗةةدل ػلةةٔ الخمةةْع ّلةةؼذ الٌنةةْذ،     

ل٘عةةْا هووةةي ٗعةةؼْى   ّاـةةؾبثَ ػةةب ح  

 ّال اـؾبة ق ع ّقفْز . للعلىخ

 
 ااًذ الوسفْع

ٗةةةدلل ػلةةةٔ اًةةةَ اـةةةؾبة ُةةةرا االًةةةذ   

ٗزو٘ةةصّى ثةةسّػ النةبُةةخ ّالوةةسػ ُّةةن   

قةةةب زّى ػلةةةٔ ا وةةةبل العةةةسّز ػلةةةٔ     

ًنةةةةةْض االوةةةةةسٗي ّاٗمةةةةةب ٗزو٘ةةةةةصّى   

 ثبلنمْل ّالزدول فٖ ؼئْى االوسٗي.

 
 ااًذ الوؼ ْف

الزغةبزح ّال ةدزح   الوِةبزح فةٖ   ٗدلل ػلٔ 

ػلٔ كعت  الوةبل هةي وة ل االلوجب لةخ     

 اّ الو بٗمخ .

 الؽنبٍ 

 
 ؼنزبى غل٘ظزبى

رةةةةدالى ػلةةةةٔ اى ـةةةةبؽجِب ال ٗةزةةةةسس   

ثبلؼْاوذ ِّٗةزن ثوزةغ الةدً٘ب هةي وؼةبم      

ّٗةةْى ؽةب    ّهةبل ّف٘ةس ،    ّهلجط ع٘د 

 الىجبع اذا هب اص٘س غمجَ .

 
 ؼنزبى قْض كْ٘ث٘د

ّولةق  هةش   ردل ػلةٔ الخفةبل الى٘جةخ    

ّوجةةةغ ُةةةب ٓء، ّاؼةةةخبؾ هزنةةةب لْى    

 هخلفْى ٗوةي الض خ فٖ ازا ِن.
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 ؼنزبى زق٘ زبى

رةةدالى ػلةةٔ االًبً٘ةةخ ّعوةةْ  الؼْاوةةذ   

ّـبؽجِوب ظسٗغ الغمت اذا هةب رةدول   

اؽد فٖ ؼةئًَْ ،ّٗزو٘ةص ثةسّػ الوضةبثسح     

 ّقْح االزا ح .

 الرقي 

 
 ذقي ثبزش

رةةةةدل ػلةةةةٔ الوضةةةةبثسح ّالؼصٗوةةةةخ ّقةةةةْح  

االزا ح، ّرةةدل ػلةةٔ اى ـةةبؽجِب ٗزو٘ةةص  

 ثبلؾ٘بء ّالزؾنا .

 
 ذقي هب ل للخلذ

رةةدل ػلةةٔ اى ـةةبؽجِب ٗزو٘ةةص ثةةبلضسصسح    

ّكضةةسح الةةة م ّال ٘ةةل ّال ةةبل ، ّاٗمةةب    

 لؼذ االزا ح ّالزساؤ 

 
 ذقي هدثت

ردل ػلٔ ل٘ق الؼ ةل ّالزنة٘ةس ، ّرةدل    

 .ػلٔ النمْل ّؽت االظزى ع

 
 ذقي هسثغ

رةةةدل ػلةةةٔ الؼٌةةةب  ّالزفةةةو٘ن ّالزؽةةةجش  

ثةةبالزاء ّالوجةةةب ٓء ، ّػةةةب ح اـةةةؾبة  

رلةةك الةةرقي هةةي الوٌبلةةل٘ي ّالوةةةبفؾ٘ي  

الةةةةرٗي ال ٗؼجةةةةمّى ثبالوىةةةةبزفٔ ظةةةةج٘ل 

 رؾ ٘ق هجب  ِن ّعزاؤُن. 

 
 ذقي هص ّط

ٗدل ػلٔ ه٘ل عةبزف الوؽةبػسّ الؾةت    

ّٗةضةةس ثةة٘ي السعةةبل ٌّٗةةدز ُةةرا الؽةةةل   

بًٔ فةةةةٖ ثةةةة٘ي الٌعةةةةبء ، ّـةةةةبؽجخ ٗزنةةةة 

 هؽبػسٍ 

 
 ذقي هعزدٗس

ٗدل ػلٔ الج  ح ّؽت الةعل ّـةبؽجَ  

ٗؾت علعبد العوس ّالنةبُخ ، ّٗنمل 

 الغلْض فٖ اؽب ٗش همؾةخ هعل٘خ .
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ّكةةرلك هؼسفةةخ الةةدالالد    ّرؽةةسٗؼ الْعةةَ اال هةةٔ " الجْزرسٗةةَ "    ٘ةةخجٌبالظةةط االل ةةْاً٘ي ّّهةةي وةة ل  زاظةةخ ا  

الجْزرسٗةخ كوةةدول رؼج٘ةسٓ فةةٖ   اى الجبؽضةةخ  ّعةدد ,الزؼج٘سٗةخ للْعِةةخ ّالزةٔ رةةسرجه ثؼلةن النساظةةخ ّقةسعح الْعةةَ  ،     

 ح رٌظ٘وِب ّرؽة٘لِب ّرٌع٘ ِب للزؼج٘ةس  بّالخىْن ّالوعبؽبد ّااللْاى ثبػ الٌ هالى ة فَ٘  عزخدمالجؾش الؾبلٔ ٗ

  . الوىلْة للجْزرسَٗ الزؼج٘سػي االًنؼبالد ّللْـْل الٔ 

 "اظوبػ٘ل ؼْقٔ"ي كوب ٗساُوب ؽ٘ش ٗ ْم الؼول النٌٔ الىجبػٔ ػلٔ عبًج٘ي ُبه٘
14
 : ُّوب  

) الغبًت الزؼج٘سٓ : ُّْ ثجعبوخ ٗؼٌٔ هموْى الخجسح ّالدزاظخ الزٖ ٗسٗد النٌبى الزؽةة٘لٔ عّ اال ٗةت اّ     -1

 ّررّقِب ( .الوْظ٘ ٔ اّ غ٘سُن اى ٗؽبزكِن الٌبض فٖ رل ِ٘ب 

) ـ٘بغخ الؽةل : ُّْ ٗؼٌٔ الىسٗ خ الزٖ ـ٘غذ ثِب الؼٌبـس الوةًَْ لؽةل الؼوةل النٌةٔ ّ زعةخ عةْ ح       -2

 ُرٍ الف٘بغخ ّهدٓ رمص٘سُب ػلٔ اظزغبثخ الوزرّق٘ي لرلك الؼول النٌٔ (. 

٘خ الزؼج٘س ّالزٔ ر ْم ّٗخسط الورُت الزؼج٘سٓ فٖ اظلْة ا ا خ ػي الة ظ٘ة٘خ ّالسّهبًع٘خ الٔ اًَ اور ػٌِن صٌب 

ػلٔ ػبهل٘ي ُبه٘٘ي ، فبلؼبهل االّل ف٘صٗ ٔ : ّٗؼٌٔ ثدزاظخ االععبم ّهب رزىلجخ االّلبع الزؼج٘سٗخ فِ٘ب هي 

ؽسٗخ الزؼج٘س ّهب ر ْم ػلَ٘ هي هجبلغبد فٖ اًؾسافبد الخىْن عّ فٖ اعصاء الغعن ثبلٌعجخ لجؼمِب الجؼك , 

الزؼج٘س ػي ال ْح الع٘ةْلْع٘خ ّالدّافغ الؾْ٘ٗخ الزٖ رمور وج٘ؼِب ّالؼبهل الضبًٔ فِْ ػبهل ًنعٔ ٗ زمٔ 

االًنؼبلٔ فٖ اا اء ظْاء ثبلزؼج٘س ثبلخىْن الزٖ رؼىٔ الزمص٘س الوؾد  لوؼبلن العةْلْع٘خ ّاالًنؼبل٘خ الزٖ رىنْ 

 ؼبلٔ ػلٔ اظبٗس الْعٍْ ّؽسكبد الغعد ّكرا ثبظزخدام ثباللْاى الزٖ رعبػد ػلٔ اثساش الىبثغ االًن

للفْزح .
15
 ّهِد هب ظجق الٔ الوؾْز الضبًٔ الوزوضل فٖ الزغسثخ للزىج٘ ٘خ للجؾش ػلٔ الى ة . 

 اوى : انتطثيقاخ انعمهيح نهطالب انمحىر انخ

ظؼذ الجبؽضخ فٔ ُرا الوؾْز الٔ اظزضوبز عوبل٘بد الْعَ اال هٔ " الجْزرسَٗ" للْـْل الٔ ـ٘بغبد رؽة٘ل٘خ 

ّرىج٘ َ فٔ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ, ّذلك فٔ لْء اظزخدام االظبل٘ت الىجبػ٘خ للْـْل الٔ وجبػ٘خ ثوب ٗزٌبظت 

ـ٘بغبد هعزؾدصخ هزؼد ح ّهزجبٌٗخ فٖ لْء رؾ ٘ق الْؽدح ّاالرصاى ّاالٗ بع ّالؾسكخ ك ٘ن عوبل٘خ ّرؽة٘ل٘خ 

خ ػلٔ و ة كل٘خ رضسٓ وجبػخ الوٌعْعبد ّرؤكد ػلٔ الغبًت الزؼج٘سٓ . ّقد قبهذ الجبؽضخ ثزىج٘ق الزغسث

الزسث٘خ النٌ٘خ ثؼد اى ؽد د ػد  االظبث٘غ ّالخبهبد ّاال ّاد ّاالظبل٘ت الىجبػ٘خ الو  وخ لزؾ ٘ق الِدف , ُرا 

ثباللبفخ الٔ اظزؼساق ال ٘ن الزؽة٘ل٘خ للجْزرسَٗ ثبلنٌْى الوخزلنخ ػلٔ الى ة كودول ٗوةي االظزنب ح هٌَ ػلٔ 

ّاؼةبل هزؼد ح اصبزد النٌبى ل٘زٌبّلِب بهب ثبلوؾبكبح اّ الزغسٗد اّ الزؾْٗس  الوعزْٓ الوؼسفٔ ّالوِبزٓ ثمًوبن

 ّذلك ّف بك لخبهبد ّا ّارَ الزٔ ػجس هي و لِب ّثوب ٗزٌبظت ّ رؾ ٘ق ال ٘ن الزؽة٘ل٘خ ّالزؼج٘سٗخ للجْزرسَٗ.

ّالزىج٘ بد الؼول٘خ  : ػؽسّى وبلت , ظ٘زن اظزؼساق ًوبذط هي الووبزظبد الزغسٗج٘خعذد افزاد عيىح انذراسح 

 .الوٌنرح هي عبًت الى ة 

 ه بثلخ  كل ه بثلخ رعزغسق هؾبلسح رؼب ل ص س ظبػبد ردزٗع٘خ . 12سمه انتطثيق: 

 

  انتجزية في  انذراسح عيىح نطالبا استخذمها انتي واألدواخ انخاماخ

 : انخاماخ 

ّػغب ي هؼزوخ الخبهبد " اؽجبز ث٘غوٌذ  وبم ، هلًْبد الج٘غوٌذ ّالوزخٌبد ،  

ّؼنبفخ ، ثٌ٘دز، ؼوغ ثساف٘ي ، ؼوغ اظةٌدزأً ، ؼوغ ػعل ، االفًْ٘خ ، قوبغ ر٘ل ، 

 ظزبى .

 : األدواخ 

اال ّاد " ؼبؼخ ؽسٗسٗخ ، ثفوبد ) قوبغ ، ّزق ، ث ظز٘ك ، هؼدً٘خ " ، فسغ  

 هزٌْػخ ، اق م ثبر٘ك ، فسغ هزؼد ح .

 

                                                           
14
 . 32الزفو٘ن ػٌبـسٍ ّاظعَ فٖ الني الزؽة٘لٔ ، هىجؼخ الؼوساً٘خ ل ّفعذ ، الغ٘صح  ، ــ 2000اظوبػ٘ل ؼْقٔ :  
15
ـس ، هةزجخ النٌْى الزؽة٘ل٘خ ، ُ  للٌؽس ّالزْشٗغ ، الىجؼخ االّلٔ ، هراُت الني الوؼب 2002ؽعي هؾود ؽعي :  

 .86، 85ؾ
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 خطىاخ انتجزتح نعيىح انذراسح 

الجبؽضخ الْعَ اال هٔ " الجْزرسَٗ " كمظبض للزؽة٘ل فٔ هؾبّلخ الثساش عوبل٘برَ ّق٘وخ قد وسؽذ 

الزؽة٘ل٘خ ثز ٌ٘بد الىجبػخ ّالفجبغخ الوزٌْػخ , ّذلك فٔ لْء الزؼج٘س ػي هنس اد هجزةسح ّهعزلِوخ هي 

 الجْزرسَٗ , ّقد رن اظزخدام الز ٌ٘بد اٙر٘خ :

 Stampاظلْة الجفوبد  -1

 Batik بر٘ك .اظلْة ـجبغخ الج -2

  Silk screenاظلْة الؽبؼخ الؾسٗسٗخ .  -3

 

 تم تىفيذها مه جاوة انطالب انتي ثيقاخ انعمهيحطانت

َ٘ اظزخدم الى ة ًْػ٘بد هزؼد ح هي ثفوبد لخبهبد هزٌْػخ هٌِب ) ااقوؽخ فّ اسهىب انثصماخ : -1

ثبًْػِب هؼزوخ ّؼنبفخ هزٌْػخ الزساك٘ت الٌعغ٘خ ، الجفوبد الج ظز٘ة٘خ ّاللدا ي ذاد الو هط الجبزشح 

ثفوبد ااّزاق ّو٘بد ّهؼدً٘خ ، ثزٌْع وبهزِب قىٌ٘خ ّث ظز٘ةخ ّاالظ ك  ّالوعزْٗخ ، االؽجبل 

ّزٗغبهٔ لزؾ ٘ق الولوط فٖ الجفوخ الوعزخدهخ ّرٌْػِب ، هوب ٗؾ ق ق٘وب رؽة٘ل٘خ للجْزرسَٗ الوسا  اا

 ( .5: 2رٌن٘رٍ ّ الالرَ الزؼج٘سٗخ .ّٗزمؼ ذلك فٖ الغداّل )

فَ٘ اظزؼبى الى ة ثبلفجغبد الٌؽىخ ّاؽجبز الج٘غوٌذ الخبم همبفب الِ٘ب   اسهىب صثاغح انثاتيك : -2

ثٌ٘دز ؽ٘ت قبم الى ة ث٘ؾ ٘ق الزؼج٘س ثزْع رؽة٘ د ّعوبل٘بد الجبر٘ك هي رةع٘س ّرِؽ٘س ّظةت 

للؽوغ ّاظزخدام هغوْػبد لًْ٘خ هزٌْػخ رزٌبظت كل هٌِب ّالزؼج٘س الوسا  رؾ ٘ َ للجْزرسَٗ ّٗزمؼ 

  .( 9:6اّل )فٖ الغدذلك 

اظلْة الؽبؼخ الؾسازٗخ : رٌبّل فَ٘ الى ة اظلْة الؽبؼخ الؾسٗسٗخ الوفْزح للجْزرسَٗ ّرٌْع  -3

اهب ثْزرسَٗ اؽب ٓ اّ ثْزرسَٗ هر ّط الزؼج٘س ّاٗمب رٌْع هب ث٘ي الجْزرسَٗ للسعل ّثْزرسَٗ  الزؼج٘س

لزؾ ٘ق الزؼج٘س الوسا  الْـْل  للوساٍ ّاظزخدم فَ٘ الى ة هغوْػبد لًْ٘خ هزٌْػخ لولًْبد الج٘غوذ

 .( 12:  10ّذلك فٖ الغداّل )لَ فٖ الزغسثخ 

 ّف٘ن ٗلٔ رعزؼسق الجبؽضخ عداّل الزىج٘ بد ل ظبل٘ت الض صخ الوعزخدهخ .
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 (2عدّل زقن )

 الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الجفوبد .
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 ( 3عدّل زقن )

 الجفوبد . الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْةربثغ  
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 (4عدّل زقن )

 الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الجفوبد .ربثغ 
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 (5عدّل زقن )

 ربثغ الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الجفوبد . 
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 ( 6عدّل زقن )

 الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الجبر٘ك .

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 10

6102

175 

 

 ( 7عدّل زقن )

 ربثغ الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الجبر٘ك. 
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 (8عدّل زقن )

 ربثغ الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الجبر٘ك .
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 (9عدّل زقن )

 ربثغ الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الجبر٘ك .
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 (10عدّل زقن )

 الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الؽبؼخ الؾسٗسٗخ
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 (11عدّل زقن )

 ربثغ الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الؽبؼخ الؾسٗسٗخ 
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 ( 12عدّل زقن )

 ربثغ الزفو٘وبد الىجبػ٘خ ثبظلْة الؽبؼخ الؾسٗسٗخ . 
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 انىتائج وانتىصياخ

 اواًل: انىتائج

  ٔللجْزرسَٗ" .  ”اهةي اظزؾداس ـ٘بغبد وجبػ٘خ قب وخ ػلٔ ال ٘ن الزؽة٘ل٘خ للْعَ اال ه 

  اى الووبزظخ ّالزغسٗت هي و ل الزؼج٘س ّالزؽة٘ل للجْزرسَٗ اربؽذ النسـخ للْـْل الٔ ؽلْل ّـ٘بغبد

 رؽة٘ل٘خ وجبػ٘خ هزؼد ح ّهزجبٌٗخ رضسٓ هغبل وجبػخ الوٌعْعبد .

 هزؼد ح هي وة ل اظةزضوبز عوبل٘ةبد الجْزرسٗةَ ًوةٔ لةدٓ الىة ة ال ةدزح ػلةٔ           اى وجبػخ ّـجبغخ ـ٘بغبد

 الدزاظخ ّالزمهل الثزةبز ّـ٘بغخ هنس ارِن الزؽة٘ل٘خ . 

   اهةةةي رٌو٘ةةخ قةةدزح الىبلةةت الوِبزٗةةخ ػلةةٔ رؾل٘ةةل ّرؾةةْٗس ّرغسٗةةد الجْزرسٗةةَ فةةٔ ـةة٘بغبد هزؼةةد ح ّهجزةةةسح

 ؼخ الؾسٗسٗخ ، الجبر٘ك ( .ثز ٌ٘بد وجبػَ ّـجبغخ هزٌْػخ ) الجفوبد ، الؽب

 حاويًا: تىصياخ

  ٓرْـٔ الجبؽضخ ثمسّزح الزؼوق فٖ  زاظخ الؼدٗد هي الؼٌبـس الىج٘ؼ٘خ للْـْل الٔ ق٘ن رؽة٘ل٘خ رضس

 هغبل وجبػخ الوٌعْعبد .

  رْـٔ الجبؽضخ ثمسّزح وسػ هداول رغسٗج٘خ هزؼد ح ّهزٌْػخ ػلٔ و ة كل٘خ الزسث٘خ النٌ٘خ الصساء الؼول٘خ

 الزؼل٘و٘خ فٔ هغبل وجبػخ الوٌعْعبد.

  رْـٔ الجبؽضخ ثمسّزح  زاظخ الؼٌفس اال هٔ فٔ النٌْى الوخزلنخ ػلٔ هس الؼفْز للْـْل بلٔ اُن

 العوبد الزؽة٘ل٘خ ثوب ٗن٘د هغبل وجبػخ الوٌعْعبد ثفنخ ػبهخ .

  ث٘ي الغبًت الزؽة٘لٔ رْـٔ الجبؽضخ ثمسّزح الزسك٘ص ػلٔ االثؾبس الؼلو٘خ الزٔ ٗوةي هي و لِب الغوغ

 ّالزغسٗجٔ .

 انمــزاجــع

 أوال: انمزاجع انعزتيح 

 انكتة انعهميح وانمعاجم 

 

 ال س ى الةسٗن  (1)

 .ث٘سّد لجٌبى ،  از النةس  1995:  الن٘سّش اثب ٓال بهْض الوؾ٘ه   (2)

 . ٘بٍ للدػبٗخ ّاالػ ى ،ال بُسح لغخ الغعد في هؼسفخ االوسٗي ، الؾ،2010اثساُ٘ن الن ٔ :  (3)

جؼخ الؼوساً٘خ ل ّفعذ ، الزفو٘ن ػٌبـسٍ ّاظعَ فٖ الني الزؽة٘لٔ ، هى،2000اظوبػ٘ل ؼْقٔ :  (4)

 .الغ٘صح 

، في قساءح الْعٍْ، هةزجخ العبػٔ للٌؽس ّالزْشٗغ ، هىجؼخ اثي ظٌ٘ب، ال بُسح  2002اٗوي اثْ السّض:  (5)

. 

الوةزجخ الؾدٗضخ للىجبػخ  زّض ًظسٗخ ّػول٘خ لزؼلن في السظن ، ثدّى ربزٗخ ًؽس ، عوبل  زّٗػ :  (6)

 ّالٌؽس ، ث٘سّد، لجٌبى.

٘ت هؾوْ  ،  از الٌِمخ الني وجسح ، هساعؼخ شكٔ ًغ،1963عْى  ْٗٓ ، رسعوخ شكسٗب اثساُ٘ن:  (7)

 .  الؼسث٘خ

لٌؽس ّالزْشٗغ ، هراُت الني الوؼبـس ، هةزجخ النٌْى الزؽة٘ل٘خ ، ُ  ل، 2002ؽعي هؾود ؽعي :  (8)

 الىجؼخ االّلٔ .
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 اؽود شكٔ ثدّٓ ،  از 1991 الوفىلؾبد ّالدزاظبد االًعبً٘خ ّالنٌْى الغو٘لخ ّالزؽة٘ل٘خ :هؼغن  (9)

 . الةزبة اللجٌبًٔ الىجؼخ االّلٔ 

 انزسائم انعهميح

" ّز الخبهخ فٖ االرغبٍ الزؼج٘سٓ كودول الظزؾداس ـ٘بغبد ،2002هؾود ؽعي اثساُ٘ن ػجد اهلل :  (10)

 ٌؽْزح ، كل٘خ الزسث٘خ الٌْػ٘خ ، عبهؼخ ال بُسح،  .رؽة٘ل٘خ هؼبـسح ، زظبلخ هبععز٘س غ٘س ه

الف٘بغبد الزفو٘و٘خ لؽةل الوسعٍ فٖ الني الوفسٓ ال دٗن كودول ،2000هؾود ؽع٘ي ؽغبط :  (11)

لَ٘ الزسثَ٘ النٌ٘خ عبهؼخ ؽلْاى للزفو٘وبد الصوسف٘خ هزؼد ح االظىؼ ،زظبلخ هبععز٘س غ٘س هٌؽْزح ، ك

.  

 انمؤتمزاخ انعهميح و انذورياخ

 ., ال بُسح 43غلخ هٌؽْزح , الؼد  النٌْى الؽؼج٘خ , ه،1994ُبًٔ اثساُ٘ن عبثس:  (12)

الؼٌفس الٌجبرٔ ك ٘وخ رؽة٘ل٘خ فٔ ثٌبء الؾلٔ ثبظزخدام الؽسا ؼ الوؼدً٘خ ،  ،2016ٌُد ولذ هسظٔ:  (13)

 ،ثؾش هٌؽْز ثوؤروس النٌْى الزؽة٘ل٘خ ّ ودهخ الوغزوغ الدّلٖ الضبًٖ كل٘خ النٌْى الغو٘لخ ثباقفس

 فجساٗس  .

 

 جع االجىثيح و انمىاقع إنكتزوويححاويًا: انمزا

     https://ar.m.wikipedia.org ّٗة٘ج٘دٗب " الوْظْػخ الؾسح . (14)

ال ٘ن الزؽة٘ل٘خ ّالزؼج٘سٗخ للخبهخ م ،12/7/2016ربزٗخ شٗبزح الوْقغ عسٗدح الٌِمخ االلةزسًّ٘خ :  (15)

   .683الوؽغْلخ النٌ٘خ ,الؼد  
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