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ؿها    اإلاؿغخُت بحن ألاَمُت وواكع جضَع

 ؾهل لُلى ص.                                                                

 كؿم آلاصاب واللؼت العغبُت                                                                           

 حامعت مدمض زًُغ بؿىغة                                                                          

 :اإلالخو   

الخمشُل املضعسخي لىن مً اليكاٍ الٗام للمضعؾت، ٌّٗض وؾُلت حٗلُمُت للٛت الٗغبُت وم٣ُاؾا ص٣ُ٢ا ملؿخىي    

اث ال٣غاءة جهلر للخمشُل، ٞحزصاص ب٢با٫ الُالب ٖلحها  همهم الُالب ٞحها. و٦شحر مً صعوؽ لاصب ومىيٖى ٞو

ل ٢هت م٣غوءة بلى خىاع جمشُلي م٘ بٌٗ بياٞاث ٨ًخبىجها، م٨ً ج٩ل٠ُ بٌٗ الُلبت بخدٍى لهظا  لها. ٍو

ؿها.  ـ املؿغخُت للمخٗلمحن ووا٢٘ جضَع  ؾىدىاو٫ في َظٍ الىع٢ت البدشُت ؤَمُت جضَع

ـ ، الخمشُل، : املؿغخُتاليلماث اإلاـخاخُت م، الخضَع
ّ
٣ت ، املخٗلم، املٗل  ؤَمُت.، ٍَغ

Summary: 

   School performance is one of the general activities of school ; it is considered as a tool for 

teaching the arabic language  and an accurate measure of the level of the students. Many of 

the lessons of literature and reading topics  are suitable to be performed. This would increase 

students‟ understanding ; therefore, it is possible to  ask some students to convert  a story to a 

dialogue with some personal additions. For that reason, this paper treats the importance of 

teaching the play for learners and the bases of its selection, in addtition to its teaching reality. 

Key words: the play , acting , teaching , teacher, learner, way, importance 

ما قٗغوا بإّن ؤؾلىب الخٗلُم ًدُذ لهم الٟغنت إلبضاء وظهت    :ملضمت
ّ
٣ًضم الخالمُظ في املضعؾت ؤ٦ثر ٧ل

محن في الخهى٫ ٖلى 
ّ
م والخٗبحر ًٖ عؤحهم واخخُاظاتهم واججاَاتهم الٗاَُٟت. ٞاملؿغح ٌؿاٖض املخٗل هَٓغ

ُل والاعججا٫ والخٗبحر إلا٣ًاعي الخ٣ُُم الظاحي وحصجُٗهم ٖلى جىمُت خاّؾت الخظّو١ الجمالي مً زال٫ الخمش

٤ الٟٗل ٦ما في اللٗب. ٞما املؿغخُت مىن ًٖ ٍَغ
ّ
وما ؤؾـ  ؟واللٛىي واملىؾ٣ُى، وبّن الُالب ًخٗل

ا؟ و٠ُ٦ ج٩ىن مالثمت م٘ مغخلت الخٗلُم م ؤن ًضعّؾها للخالمُظ؟ ؟ازخُاَع
ّ
 وما ؤَمُتها و٠ُ٦ ًم٨ً للمٗل

ؿغخُت مً الجظع اللٛىي ؾغح، والؿغح املا٫ الؿاعح وال ٌؿمى "امل ::  ظاء في لؿان الٗغباإلاؿغخُت مـهىم

غاح. و٢ُل الّؿغح مً املا٫ ما ؾغح ٖلُ٪، ٣ًا٫ ؾغخذ بالٛضاة وعاخذ  مً املا٫ ؾغخا بال ما ٌٛضي به ٍو

٣ا٫ ؾغخذ ؤها ؤؾغح ؾغوخا، ؤي ٚضوث. واملؿغح بٟخذ املُم مغعى الؿغح وظمٗه املؿاعح ".    1بالٗصخّي، ٍو

لت، بال ؤّجها ؤّٖضث بٖضاصا زانا للخمشُل ٖلى املؿغح.    ؤو هي  2وهي لىن ؤصبي ًدمل زهاثو ال٣ّهت الٍُى

٠ مً الكٗغ ؤو الىثر، ًه٠ الخُاة ؤو الصخهُاث، ؤو ٣ًّو بىاؾُت لاخضار والخىاع ٖلى زكبت 
ّ
مال

ها ٖلى الخىاع، و  3املؿغح.
ّ
ت ٧ل ُّ ًّ مً الٟىىن لاصبُت لازغي ٧ال٣هت والغواًت، واملؿغخُت عواًت، ل٨ّجها مبي هي ٞ

ب مً الًٟ لاصبي ومً 
ّ
هغث ٢بل ْهىع َظٍ لازحرة، ٦ما ؤّجها لِؿذ ؤصبا زالها، بل بّجها جتر٦ الخىاع، ْو

ت ال٩اجب ٞحها َى  الظي ظٗل الغواًت جدل مدلها،  إلازغاط املؿغحي ومً لاصاء الخمشُلي ٦ظل٪. وج٣ُُض خٍغ
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ت ب٣ىاٖض املؿغح. ل واملٗٞغ ب الٍُى وهي لىن مً ؤلىان لاصب  1ٞاملؿغخُت بطن ؤ٦ثر بظهاصا، ألجها حؿخلؼم الخضٍع

ٞحها زهاثو الغواًت، بال ؤّجها ؤّٖضث بٖضاصا زانا للخمشُل املؿغحي، ٞهي جمخاػ بالخغ٦ت. ول٨ّجها ٖلى ٧ل خا٫ 

ٟا٫ ٖاصة بلى لىن مً ؤلىان إلاهخاط  مُل لَا لاصبي الظي ٌّٗبر ًٖ مكاٖغ الّىاؽ وؤخاؾِؿهم ومكا٧لهم، ٍو

َظا اللىن مً ؤلىان إلاهخاط لاصبي، ألّن ُٞه حٗبحرا باإلقاعة والخغ٦ت ولاصاء وإلاًداء، باإلياٞت بلى الخٗبحر 

لى َظا ٞاملؿغخُاث حٗخبر مهضع مخٗت لؤلَٟا٫ ألّن ٞحها ج٣ل ٟا٫ ًىلٗىن اللٛىي الٗاصي. ٖو ُضا ومدا٧اة، ولَا

ًّ    2ولٗا قضًضا بهظًً الٟىحن. و٧لمت )مؿغخُت( باملٗجى الخضًض لم ج٨ً مؿخسضمت ٖىض الٗغب ٢ضًما، وهي ٞ

اث لٓهىعَا  اث خى٫ وكإتها، وجغظ٘ بخضي َظٍ الىٍٓغ با، وجسخل٠ الىٍٓغ خه ظمُ٘ الخًاعاث ج٣ٍغ ٖالمي ٖٞغ

ّمهىن شخهُاث الخُىاهاث ؤو مسلى٢اث ؤزغي، ٞالضعاما ٧لمت ًىهاهُت بلى ؤنى٫ صًيُت ٧ان ال٨ّهان ٞحها ًخ٣

لانل حٗجي الٟٗل ؤو الٗمل املؿغحي، وهي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الًٟ ال٣اثم ٖلى جهّىع الٟىان ل٣هت جضوع خى٫ 

٤ الخىاع املخباص٫ بحن الصخهُاث، ول٣ض ْهغ  شخهُاث جضزل في ؤخضار وجد٩ي َظٍ ال٣هت هٟؿها ًٖ ٍَغ

ًّ الخٗبحر ًٖ لا٩ٞاع الخاّنت بالخُاة في نىعة ججٗل َظا   3لخدضًض الض٤ُ٢ ملٟهىم الضعاما.زالٝ في ا وهي ٞ

كهض ما  لحن ًشحرون الاَخمام في ٢لىب ظمهىع مددكض، لِؿم٘ ما ٣ًا٫ َو
ّ
الخٗبحر مم٨ً إلاًًاح بىاؾُت ممش

ت ؤو ْغوٝ الخمشُل الخاعظُت، ؤما ٤ بالهىعة الٓاٍَغ
ّ
باليؿبت بلى املحزاث الباَىُت  ًجغي، َظا ُٞما ًخٗل

 4للمؿغخُت، ٞىجض ؤّن ؤبغػَا َى الاؾخسضام لظل٪ الٗامل ٚحر املخى٢٘ الظي ًاّصي بلى الهضمت الٗاَُٟت.

ا مً ؤق٩ا٫ لاصب. ٞمشال     ٣ت ج٣ضًمها ًٖ ٚحَر وم٘ ؤّجها ق٩ل مً ؤق٩ا٫ لاصب، بال ؤّجها جسخل٠ في ٍَغ

ض مً الؿغص والخىاع، وجهبذ ٖمال الغواًت هي هٟؿها ٢هت جخًّمً شخهُا ا بمٍؼ ث، ول٨ّجها ج٣ضم جإزحَر

ا في ٦شحر مً لاخُان بال خحن ج٣ضم ممشلت ولِؿذ  ت، ؤما املؿغخُت ال ًهل جإزحَر مخ٩امال ٖىضما ج٣ّضم مُبٖى

املؿغخُت ٧املؿغح، ٞاملؿغح َى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الًٟ ًترظم املمشلىن ٖلُه هها م٨خىبا بلى ٖغى جمشُلي ٖلى 

ى ؤخض ٞغوٕ ٞىىن لاصاء ؤو الخمشُل  5زكبت املؿغح ،ٞٗال٢ت املؿغخُت باملؿغح هي ٖال٢ت الخام بالٗام. َو

ج مً ال٨الم...  ...إلاًماءاث الظي ًجّؿض ؤو ًترظم ٢هها ؤو ههىنا ؤصبُت ؤمام املكاَضًً باؾخسضام مٍؼ

ّنت في الخهمُم. ٞهى ق٩ل مً والهىث ٖلى زكبت املؿغح طل٪ البىاء الظي له مىانٟاث زا ...املىؾ٣ُى

ًّ ًترظم ُٞه املمشلىن هها م٨خىبا بلى ٖغى جمشُلي ٖلى زكبت املؿغح، ٣ًىم املمشلىن ٖاصة  ؤق٩ا٫ الٟ

اصة ما ٩ًىن الخضر املؿغحي  بمؿاٖضة املسغط ٖلى جغظمت شخهُاث ومىا٠٢ الىّو التي ابخضٖها املال٠، ٖو

ا ؤو مؿغخا الىاجر ٖمال مكّى٢ا ل٩ل مً املكاَض واملمشل  والٟجّي بٌٛ الىٓغ ًٖ م٩ان ٖغيها مؿغخا مدتٞر

مضعؾُا، ؤو مجغص مؿاخت ؤ٢ُمذ ما٢خا لهظا الٛغى، وجىضعط الٗغوى مً الدؿلُت الخُٟٟت مشل الٗغوى 

لؿُٟت ظاّصة    6.املىؾ٣ُُت وال٩ىمُضًا، بلى جل٪ التي جبدض في مىايُ٘ ؾُاؾُت ٞو

                                                 
ت والخُب٤ُ، ٖالم ال٨خب الخضًض، بعبض 4 ؿها بحن الىٍٓغ ، 2008، صٍ، عاجب ٢اؾم ٖاقىع، مدمض ٞااص الخىامضة، ٞىىن اللٛت الٗغبُت وؤؾالُب جضَع

  .371م 

ٟا٫، صاع املىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان لاعصن، ٍ 5   .220، م2013، 1مدمض بً مدمىص الٗبض هللا، الكامل في َغ١ جضَعـ لَا

ت والخُب٤ُ، م  6 ؿها بحن الىٍٓغ   .371عاجب ٢اؾم ٖاقىع، مدمض ٞااص الخىامضة، ٞىىن اللٛت الٗغبُت وؤؾالُب جضَع

  .372ماملغظ٘ هٟؿه،  7

  املغظ٘ هٟؿه م ن 8

.375املغظ٘ هٟؿه، م  6  
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 1ت هظ٦غ آلاحي:مً ؤَم ٖىانغ املؿغخُ عىانغ اإلاؿغخُت: 

ى ٖملُت جىُٓمُت إلبضإ : الحضر اإلاؿغخُت والحضر: -1 َى املى٠٢ ؤو الخ٩اًت التي ٣ًىم ٖلحها البىاء املؿغحي، َو

ال٩اجب وجل٣ّي ال٣اعت املكاَض، ٞهى ًيب٘ مً املك٨الث الىا٢ُٗت التي ٌِٗكها املال٠، ؾىاء ٧اهذ مك٨الث هٟؿُت 

ٞالخضر باملؿغخُت نغإ ٣ًىم بحن ؤشخام ًب٣ى مؿخمغا وال ًخى٠٢ ٞهى في اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت  ؤو بوؿاهُت. 

ُت ٌكتر٥ ٞحها الصخىم  له ؤخضار ٖٞغ
ّ
خغ٦ت صاثمت، ٩ُٞىن الخضر الغثِسخي في املؿغخُت بمشابت املدىع الظي جخسل

ىضما ٩ًىن َىا٥ جغابِ بحن لامدضار وا ت. ٖو ؿّمى طل٪ بالىخضة الٟىُت ؤو الًٍٗى وسجام ُٞما بُجها لخٗغى ال٨ٟغة َو

ا الى٣اص  وبحن الصخىم وال٨ٟغة ٌٗٝغ بىخضة الخضر، الظي َى ٖىهغ مً ٖىانغ الىخضة الٟىُت، و٦ما ٌٗخبَر

غون املدضزىن وؤعؾُى ؤّجها مً يغوعاث الٗمل املؿغحي املخ٩امل.
ّ
 وامل٨ٟ

املؿغخُت، مغجبُت : جض٫ّ ٖلى الخب٨ت التي هي ؾلؿلت الخىاصر التي ججغي في العلضة :اإلاؿغخُت والعلضة -2

بغباٍ الؿببُت وبًٗهم ًجٗلها ه٣ُت الخإػم في الخضر الىاخض، ٞةطا وظض ؤ٦ثر مً خضر في املؿغخُت، ٞةهه 

ؤًًا ؤ٦ثر مً ٣ٖضة، و٧لها مغجبُت بال٣ٗضة الغثِؿت. وهي الهغإ وجهاصم الخُاعاث ولاَىاء املخىا٢ًت 

ل٣ى به في صوامت الهغإ الىٟسخي بحن الٗاَٟت والىاظب، ؤو بحن  املخٗاعيت خُض ٣ً٘ الٟغص بحن قّض وظظب ٍو

 الىا٢٘ والخُا٫. و٢ض ٩ًىن الهغإ زاعظُا بِىه وبحن البِئت ؤو املجخم٘، و٢ض ٩ًىن نغاٖا مظَبُا.

الصخهُت  لها زالزت ؤبٗاص: هي البٗض الىٟسخي والبٗض الجؿمي والبٗض الاظخماعي.  :: اإلاؿغخُت والشخىم3

وهي ؤبٗاص مخ٩املت في الٗمل الخمشُلي جضوع ؤخضار املؿغخُت بحن ؤَغاٝ مخباًىت املىا٠٢، بٌٗ الصخهُاث 

ها املؿُذ الؿا٦ً بًجابُت ولازغي ؾلبُت، ومجها ما َى صوعَا عثِسخي ولازغي زاهىي، ومجها الىامي املخُىع ومج

خإزغ  خٟاٖل م٘ لاخضار، ُٞازغ ٞحها ٍو ومجها الٛامٌ وامل٣ٗض. ٞالصخهُت ٧اثً حّي ٌِٗل في ٖالم خ٣ُ٣ي ٍو

بها. وم٘ اؾخ٣اللُت الصخهُت في خغ٦تها وهمّىَا بال ؤّجها مغجبُت م٘ الصخهُاث لازغي التي جخمدىع خىلها ؤو 

هِخحن عابُت ومخضازلت جى٣ل الخضر مً ظهت بلى ؤزغي، ج٠٣ في الُٝغ الى٣ٌُ لها، وبحن َاجحن الصخ

ا  وحؿّمى ال٣ىة لاولى ال٣ىة املؿُُغة والشاهُت ال٣ىة املضاٞٗت، وختى ٩ًىن الهغإ بحن الصخهُاث مشحرا و٢ٍى

ٌٗمض ال٩اجب بلى ظٗل ال٣ىجحن مخ٩اٞئخحن، ألّن الهغإ املشحر ٩ًىن بطا جىاظه عظالن مخ٩اٞئان، ؤما بطا ٧ان 

إ بحن زمؿت عظا٫ م٣ابل عظل واخض، ٞةّن إلازاعة ج٩ىن يُٟٗت. و٢ض جٓل ال٣ىة املؿُُغة ٚالبت و٢ض الهغ 

يخج ًٖ  .جىضخغ ؤمام ال٣ىة املضاٞٗت، ُٞى٣لب الىي٘، و٢ض جدباص٫ ال٣ىجان الىهغ زم جيخهغ ؤزحرا بخضاَا  ٍو

 َظٍ لاق٩ا٫ ؾذ ٢ىي جخجاطب املؿغخُت هي:

 ل ٢ىة البُل و٢ىة املٗاعى للبُ -

ىب -  الخحر املُلىب ؤو الكغ املَغ

 الصخو ؤو الصخيء الظي ًُلب له الخحر ؤو ًضاٞ٘ ٖىه الكغ -

 الخ٨م املخمشلت في الؿلُت ؤو ال٣ضع -

 ال٣ىة املؿاٖضة للخحر -

                                                 
.379، 376املغظ٘ هٟؿه، م  1  
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الخل َى الظي ًً٘ الجهاًت للهغإ وجٟؿحر ٚمىى املى٠٢ ومً بٗضٍ ٌؿض٫ الؿخاع،  :اإلاؿغخُت والحل: 4

ل ؤن  ًّ ًإحي الخل َبُ ي ٦جهاًت لؤلخضار ظغاء جخابٗها، ول٨ً بًٗهم الُىم ًًٟل ول٨ً بٌٗ الى٣ض ًٟ

 مجُئه مٟاظئا مً ٢بُل املهاصٞت والخل٣اثُت املباٚخت.

٨ك٠ ًٖ َبُٗت اإلاؿغخُت والحىاع: 5 ه ًىّضر ال٨ٟغة لاؾاؾُت ٍو
ّ
: الخىاع ؤَم ٖىانغ الخإل٠ُ املؿغحي، أله

خدّضر ًٖ وظهت ىّضر شخهُاتها ٍو ُما ٣ًابلها مً الصخهُاث  املؿغخُت ٍو ا في املىيٕى املُغوح، ٞو هَٓغ

ً الكٗىع الٗام املُلىب بزاعجه في املكاَض   .املؿغخُت لازغي ًٖ جُّىع الخضر املؿغحي وه٣ُت الخإّػم ٖو

٨غتها، وؤن ج٩ىن ظمله ممّحزة بُٗضة ًٖ الخكى  جب ؤن ج٩ىن لٛت الخىاع مىاؾبت للصخهُت وز٣اٞتها ٞو ٍو

 .ا ب٣ًإ ٖاَٟي ؤي مخدّغ٥ ومشحر للٗاَٟتوإلاؾهاب، له

 حؿ ى املؿغخُاث بإهىاٖها بلى جد٤ُ٣ ٖضص مً لاَضاٝ مً ؤَمها: ::اإلاؿغخُت والهضؾ6

ٟا٫ ٦ُُٟت ألاَضاؾ الخعلُمُت اث التي جدىاولها بلى حٗلُم لَا : تهضٝ املؿغخُاث ٖلى ازخالٝ املىيٖى

م،  الخهّغٝ في املىا٠٢ املكابهت التي ٢ض ًخّٗغى لها الُٟل في املؿخ٣بل ومؿاٖضتهم في الخٗبحر ًٖ مكاَٖغ

سُت والٗملُت. ومً زال٫ َظا الهضٝ ٞةّن املؿغخُت الهاصٞت  اث الخاٍع وحٗلُمهم ال٣ُم إلاوؿاهُت واملىيٖى

 حؿاٖض في جيكئت اظخماُٖت صخُدت وحٗمل ٖلى جىظحهه بك٩ل صخُذ.

لًُٟلت لضي املكاَض، وبظل٪ ٞةّجها حؿاٖض مً الىاخُت تهضٝ املؿغخُت بلى وكغ الخل٤ وا ألاَضاؾ ألازالكُت:

 الاظخماُٖت ٖلى جصخُذ الاهدغاٞاث لضي بٌٗ املكاَضًً.

ٔ املكاَض ؾىاء مً الىاخُت الضًيُت ؤو الخل٣ُت، وبظل٪ ٞةّجها  ألاَضاؾ الىعُٓت: تهضٝ املؿغخُت بلى ٖو

ىبت،  بياٞت بلى حٗضًل لازُاء والغظٕى ٖجها. حؿاٖض في جىظُه املكاَض وبعقاصٍ بلى ال٣ُم ولازال١ املٚغ

ُه ًٖ املكاَض، وحٗخبر وؾُلت ممخٗت جبٗض في املكاَض عوح املغح  ألاَضاؾ الترؿي ُت: تهضٝ املؿغخُت بلى التٞر

والؿٗاصة والخٟائ٫، وبظل٪ حؿاٖض مً الىاخُت الاظخماُٖت ٖلى جس٠ُٟ الخىجغاث والهغاٖاث الضازلُت لضي 

٠ ٖىه  ّٟ  1.املخاٖب التي ًهاصٞها زال٫ خُاجه الُىمُتاملكاَض، وجس

 2َىا٥ الٗضًض مً املؿغخُاث هجض مجها: :ؤهىاع اإلاؿغخُاث اإلاضعؾُت

ًّ اإلاؿغحي:1  َىا٥ املإؾاة وامللهاة  / مً خُث الـ

سُا مؿخمضا مً خُاة امللى٥ والىبالء، وجُغح  ا جاٍع ؤ: املإؾاة )التراظُضًا(: وهي املؿغخُت التي حٗالج مىيٖى

ب وإلاعجاب بالجمُل، جيخهي بٟىاظ٘، وال٣ًاء 
ّ
غيها نالح الىٟىؽ والّغخمت للمٗظ مك٩لت بوؿاهُت، ٚو

 وال٣ضع ٖىهغ ٢ىي ٞحها.

ل خاصر مىتٕز مً الخُاة، جبٗض اللهى وجشحر الطخ٪،  :ب: امللهاة )ال٩ىمُضًا(
ّ
مؿغخُت زُٟٟت ؾاّعة وجمش

ها الى٣ض الاظخماعي، ؤبُالها ٖاصًىن وجهاًت  ها مبهجت.ومىيٖى

ت إلاطاُٖت :/ مً خُث وؾُلت الخعبحر2 ت الٛىاثُت الىثًر  املؿغخُت الكٍٗغ

 /مً خُث اإلاىيىع:3

سُت.  مؿغخُاث صًيُت وتهظًبُت وجاٍع

                                                 
.380-379م املغظ٘ هٟؿه،  1  
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 مؿغخُاث ٢هحرة جهّىع بٌٗ هىاحي الخُاة الاظخماُٖت.

 مؿغخُاث جخهل بما ًضزل في زبرة الُلبت مً املٗلىماث الٗامت.

كتٍر ٞحها ؤن ج٩ىن وٛماتها ؾهلت خُت مّٗبرة باٖشت ٖلى  مؿغخُاث ٚىاثُت ٢هحرة ٟا٫ جمشُلها، َو ٌؿخُُ٘ لَا

 اليكاٍ والخغ٦ت. 

املؿغخُت الخغ٦ُت املىُى٢ت ٦خمشُل الُالب لٗملُت ػعاٖت لاشجاع والخهاص، وبظغاء خىاع بحن َٟل ٌؿإ٫ 

 ًٖ ٞىاثض الصجغة، خُض ًخدّضر َٟل آزغ ٖلى لؿان الصجغة.

حر طل٪ مً ٖاصاتهم  :ُت املىُى٢تاللىخت البُئ جمشل ٢ُاٖا لبِئت مً الكٗىب بما ًلبؿىن وما ًإ٧لىن، ٚو

 بإؾلىب ؾهل بؿُِ ًُٟض الُالب.

ى به الُالب مشل 
ّ
خدل ب ؤن ًخّٗىصٍ، ٍو م ًٚغ املؿغخُت الؿلى٦ُت َظٍ املؿغخُت جىّظه الُالب لؿلى٥ ٢ٍى

.ً  جىظحهه لُاٖت الىالضًً واخترام آلازٍغ

بت املؿغخُت لا  ُّ ا الضٖىة بلى ال٣ُم واملباصت إلاوؿاهُت، والخدلي باألزال١ الُ زال٢ُت جدمل بحن ٖىانَغ

 ٧الهض١ والٗض٫ ولاماهت.

.ً  املؿغخُت الاظخماُٖت حٗالج قاون املجخم٘ ومكا٧ل الخُاة الُىمُت ومهاخبت آلازٍغ

ش الٗغبي و٢هو ٦ٟاح ؤبُا٫ الٗغب واملؿلمحن سُت: الخاٍع ش الٗالمي، املؿغخُت الخاٍع   .الخاٍع

 املؿغخُاث الٗلمُت جدمل ٖىهغ املٟاظإة وبزاعة الاَخمام، وجظلُل املٗاوي وجغؾُش املٗلىماث في الظًَ.

ت ٖلى ؤلؿىت الُحر والخُىان ومٓاَغ الُبُٗت :املؿغخُت الخُالُت لاؾُىعة وهي ما وعاء الُبُٗت، وما ، الغمٍؼ

ما٫.  ًٟٗله ؤبُا٫ املؿغخُت مً زىاع١ لٖا

ضم خل  حن بلى اللهى ًٖ الضعؽ ٖو حهُت: حكمل ه٣ضا لُُٟا لبٌٗ ؾلى٥ الُلبت املىهٞغ املؿغخُت التٞر

 الىاظباث الُىمُت.

ىُت والضًيُت والٟخىخاث إلاؾالمُت ُٖض الُٟغ، ُٖض لايخى.  1مؿغخُت املىاؾباث ٧املىاؾباث الَى

 2مالءمت اإلاؿغخُت مع مغخلت الخعلُم:

اى لا اإلاغخلت ألاولى  :َٟا٫ ومً ؤَضاٝ املؿغخُت في َظٍ املغخلت: ٍع

 .بٖضاص الُٟل للخُاة -

ضٍ خؿً الاؾخمإ و٦ُُٟت الؿلى٥ الُُب -  .حٍٗى

ضٍ الضعاؾت في املجز٫ للىاظب البُتيو  خٟٔ ال٩لماث البؿُُت -  .حٍٗى

ض لؿاهه ٖلى إلال٣اء الؿلُم والخٗبحر الصخُذ -  .حٍٗى

ت. :واملؿغخُاث امل٣ّضمت لهظٍ املغخلت  املؿغخُت الخغ٦ُت املىُى٢ت، املؿغخُت لازال٢ُت واملؿغخُت الغمٍؼ

 : املغخلت الابخضاثُت وج٣ىم ٞحها املؿغخُاث الخالُت: اإلاغخلت الثاهُت

                                                 
ـ اللٛت الٗغبُت، م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ٍ 13 .262-261، م1998، 1ُٞهل خؿحن َدُمغ الٗلي، املغقض الٟجي لخضَع   

.263، 262املغظ٘ هٟؿه، م  2  
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حهُت، املؿغخُاث الٗلمُت، املؿغخُت البُئُت املىُى٢ت، الؿلى٦ُت، املؿغخُت لازال٢ُت مؿغخُاث ، التٞر

ض مضة الٗغى مً املىاؾباث.   َظٍ املؿغخُاث ً ل ؤن ج٩ىن هابٗت مً املضعؾت، وفي نٟداث ٢لُلت وال جٍؼ ًّ ٟ

 ٖكغ بلى زمـ ٖكغة  ص٣ُ٢ت.

حهُت.اإلاغخلت الثالثت سُت، الاظخماُٖت، الٗلمُت والتٞر  : املغخلت املخىؾُت واملؿغخُاث املىاؾبت هي: الخاٍع

٩ىن الُالب في َظٍ املغخلتاإلاغخلت الغابعت ت ٍو ٢ض هطج وؤنبذ في َىع الغظىلت و٦ما٫  : املغخلت الشاهٍى

الىطج وال٣ٗل والىعي. ٞلظل٪ حٗغى له مً املؿغخُاث ما ًىاؾب مؿخىاٍ وهمّىٍ، ٞهىا ٩ًىن الىو ؤ٦بر 

بٗا ؾ٩ُىن لاصاء ؤ٦ثر ص٢ت وؤظىص.  وؤَى٫ وؤٖم٤ مٗجى وؤٚؼع ماصة، َو

 ؤؾـ ازخُاع اإلاؿغخُاث:

ؿها للُلبت ًيبغي مغا  ٖاة ما ًإحي:ٖىض ازخُاع مؿغخُت لخضَع

 ويىح لا٩ٞاع والخىاع املباقغ الظي ًىاؾب مؿخىي الُالب. -

 الجاطبُت وإلازاعة واملخٗت بما حكخمل ٖلُه مً مىا٠٢ َبُُٗت مإزىطة مً وا٢٘ الُالب. -

 ؤن ج٩ىن شخهُاتها مدّببت لىٟىؽ الُالب. -

ما ما ؤم٨ً. - ىُت ؤو الضًيُت ؤو ٚحَر  ؤن جغجبِ الٗغوياث باملىاؾباث الَى

 1 جؼوٍض الُالب بسبراث ظضًضة ومهاعاث خضًشت. -

٨غتها، ُٞجب ؤن ج٩ىن ظملها ٢هحرة بطا  - مىاؾبتها ل٣ضعاث واَخماماث َاالء الخالمُظ مً خُض ؤؾلىبها ٞو

 ٧اهذ هثرا، ومً البدىع ال٣هحرة بطا ٧اهذ قٗغا.

ها مّخهال بما ًضعؾه الخالمُظ في مىاص املىهج لازغي، ٧الضع  - اؾاث الاظخماُٖت ًجب ؤن ٩ًىن مىيٖى

ُت.  والضعاؾاث الكٖغ

ًجب ؤن جؼّوص املؿغخُت الخالمُظ باأل٩ٞاع والخبراث التي ًدخاظىن بلحها، وجاصي بلى همّىَم املٗغفي  -

 والىظضاوي والخغ٧ي والىٟسخي.

ًيبغي ؤن ج٩ىن شخهُاث املؿغح مً الىٕى املدّبب لضي جالمُظ َظٍ املغخلت، ؤي مّمً ًداو٫ مدا٧اجه  -

 وج٣لُضٍ.

اث،  - ب بها ٖلى هدى ما ًدب٘ في صعوؽ لاهاقُض واملدْٟى
ّ
ًيبغي ؤن ًسخاع املضّعؽ املىاؾباث التي جغج

  ٧2املىاؾباث إلاؾالمُت الصخهُت والاظخماُٖت، واملىاؾباث املضعؾُت املسخلٟت.

 مىاؾبتها ل٣ضعاث واَخماماث الخالمُظ.  -

ها مّخهل بما ًضعؾه الخالمُظ في مىهجهم -  .مىيٖى

 همّىَم املٗغفي والخغ٧ي والىظضاوي والىٟسخي والضًجي والخل٣ي. حٗمل ٖلى -

                                                 
لىمها، م   .354-353ٖلي ؾامي الخال١، املغظ٘ في جضَعـ مهاعاث اللٛت الٗغبُت ٖو 1  

ت والخُب٤ُ، م 16 ؿها بحن الىٍٓغ .222-221عاجب ٢اؾم ٖاقىع مدمض ٞااص الخىامضة، ٞىىن اللٛت الٗغبُت وؤؾالُب جضَع   
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 شخهُاث املؿغخُت مدّببت لضي الخالمُظ.  -

 1جغجبِ باملىاؾباث واملىاؾم الٗامت. -

ـ اإلاؿغخُت: لت جضَع ٖىض ازخُاع املؿغخُاث ًجب مغاٖاة ٢ضعاث الُالب وزبراتهم مً خُض اللٛت    ٍَغ

يبغي ؤن ج٩ىن ؤًًا طاث نلت وز٣ُت  ولاؾلىب ولا٩ٞاع، وؤن جؼّوصَم بالخبراث الجضًضة واملهاعاث الخضًشت. ٍو

ىُت. وفي َ ش ولاصب، والتربُت إلاؾالمُت والتربُت الَى م٣ُت بما ًضعؾه الُلبت في الخاٍع ظٍ الخالت ًيبغي مً ٖو

ضة واملىاؾبت التي جالثمها،  ُّ غيها باملىاؾبت الج م واملضعؾت بك٩ل زام ؤن جغاعي ازخُاع املؿغخُت ٖو
ّ
املٗل

ـ املؿغخُت البّض مً اجبإ زُىاث  ىُت ؤم ٢ىمُت. ٞٗىض جضَع ؾىاء ٧اهذ صًيُت ؤم اظخماُٖت ؤم ز٣اُٞت ؤم َو

ؿها هي: مت لخضَع
ّ
 مىٓ

٤ املٗلم والُالب.ازخُاع املؿغخ :ؤوال  ُت املىاؾبت ًٖ ٍَغ

 الخمهُض للمؿغخُت بمىا٢كت ٖامت خىلها. :زاهُا

 زالشا: ٢غاءة املضّعؽ للىو املؿغحي ٢غاءة همىطظُت ٞحها عوح الخمشُل.

ا الخاعظُت والضازلُت، مخمشلت بُباٖهم ونٟاتهم. عابٗا:  صعاؾت شخهُاث املؿغخُت والخّٗغٝ ٖلى مٓاََغ

ً الُلبت مً إلاملام  :زامؿا
ّ
اًاتها مىا٢كت جٟهُلُت، ختى ًخم٨ مىا٢كت ؤ٩ٞاع املؿغخُت وؤخضاثها وؤَضاٞها ٚو

ها، والى٢ىٝ ٖلى الىىاحي الجمالُت ٞحها مً خُض الخٗبحر والخ٨ٟحر.  بها وه٣ض مىيٖى

ض للمٗاوي واملكاٖغ والصخهُاث.  ؾاصؾا: ٢غاءة الُلبت للمؿغخُت ٢غاءة ٞحها ججٍى

مل ججاعب )بغوٞاث( ؤمام ؾابٗا: جىػ  م ٖو َ٘ لاصواع ٖلى الُلبت الظًً ؾ٣ُىمىن بالخمشُل وخٟٓهم ألصواَع

 ػمالئهم في امل٩ان الظي ؾخٗغى ُٞه، وبالشُاب املؿغخُت مً مالبـ وؤصواث ووؾاثل.

غقضَم بلى ما ًجب جبضًله مً  :زامىا م، ٍو ؤلٟاّ ًبضي املٗلم ؤو املضّعب مالخٓاجه ٖلى آصاء الُلبت ألصواَع

 وخغ٧اث ؤو بقاعاث ؤو ٚحر طل٪.

اصة مجها  :جاؾٗا ت ظىاهب ال٣ىة للٍؼ مماعؾت لاصاء املؿغحي وصعاؾت إلاًجابُاث والؿلبُاث بٗض الٗغى، ومٗٞغ

كاع٥ في طل٪ املٗلم والُلبت الظًً لم ٌكتر٧ىا في الٗغى. .وظىاهب ال٠ًٗ ملٗالجتها  2َو

ت ح    م م٘ الُلبت َُئت بصاٍع
ّ
ك٩ل املٗل كٝغ ٖلى ازخُاع ٞئت ج٣ىم باألصواع وتهُئت املؿغح، وجؼوٍضٍ بما َو

ب املمشلحن وعؾم الض٩ًىعاث بمؿاٖضة ػمالئهم في اله٠، وحُٗحن ًىم الٗغى  جدخاط بلُه املؿغخُت وجضٍع

 املؿغحي وصٖىة ؤولُاء لامىع.

ـ اإلاؿغخُت:    ما ًلي:ج٨مً ؤَمُت  املؿغخُاث، وزهىنا املؿغخُاث املضعؾُت ُٞؤَمُت جضَع

ه ٌّٗض وؾُلت حٗلُمُت للٛت الٗغبُت وم٣ُاؾا ص٣ُ٢ا    
ّ
الخمشُل املضعسخي لىن مً اليكاٍ الٗام للمضعؾت، ٞةه

اث ال٣غاءة جهلر للخمشُل ٞحزصاص ب٢با٫ الُالب ٖلحها  ملؿخىي الُالب ٞحها، و٦شحر مً صعوؽ لاصب ومىيٖى

ل ٢هت م٣غوءة  م٨ً ج٩ل٠ُ بٌٗ الُلبت جدٍى همهم لها. ٍو بلى خىاع جمشُلي م٘ بٌٗ بياٞاث ٨ًخبىجها، ٞو

غي والخإل٠ُ املؿغحي، ٞهى ًد٤٣ ٦شحرا مً ؤَضاٝ اللٛت الٗغبُت.  با قا٢ا ٖلى الخٗبحر الخدٍغ ٩ُٞىن طل٪ جضٍع

                                                 
 .260اللٛت الٗغبُت، م ُٞهل خؿحن َدُمغ الٗلي، املغقض الٟجي لخضَعـ 17

ت والخُب٤ُ، م 18 ؿها بحن الىٍٓغ   .384-338عاجب ٢اؾم ٖاقىع، مدمض ٞااص الخىامضة، ٞىىن اللٛت الٗغبُت وؤؾالُب جضَع
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خّٗىصون ٞحها مىاظهت الجماَحر  دُذ للُالب ٞغنا ٌؿخ٣لىن ٞحها لخمل الخبٗاث والايُإل باملؿاولُاث، ٍو ٍو

ب و  ُّ  1 .ٍخضّعبىن ٖلى يبِ الىٟـ وخؿً الخهّغٝ، وبظل٪ جخ٩امل شخهُاتهمصون زٝى ؤو ته

ًدُذ الخمشُل املؿغحي للُالب ٞغنا ٌؿخ٣لىن ٞحها لخمل الخبٗاث والايُإل باملؿاولُاث، ُٞٗخاصون     

، وبظل٪ جخ٩امل  خضعبىن ٖلى يبِ الىٟـ وخؿً الخهٝغ ب، ٍو ُّ مىاظهت الجماَحر صون زٝى ؤو ته

ا في جىيُذ املٗلىماث  للُالب وجشبُتها في شخهُاتهم. املؿغح الخٗلُمي مً الىؾاثل التي جخّٟى١ ٖلى ٚحَر

ا في ؾلى٦هم، ألجهم ًغون لاقُاء ؤمامهم ها٣َت مخدغ٦ت ٠ هجاخه ٖلى  .ؤطَاجهم وجإزحَر
ّ
ى ٖمل ظماعي ًخى٢ َو

حر طل٪، مما ًسل٤ في الُالب نٟاث بوؿاهُت  خماص ٖلى الىٟـ ٚو الخٗاون والّهبر واملىاْبت وبه٩اع الظاث والٖا

٤ املىا٠٢ الخمشُلُت مدّببت. ٞاملؿاعح الخٗلُمُت جغّبي ال٣ٗ ، وجىّمي الخُا٫ ًٖ ٍَغ
ّ

ب الٗىا٠َ
ّ
ل واملكاٖغ وتهظ

 املسخلٟت التي ًًُل٘ بها الُالب. 

ض املؿغح الخٗلُمي املضعسخي الُالب باملٗلىماث والخبراث واملهاعاث املسخلٟت، مً زال٫ لاصاء املّٗبر     ًٞغ

٘ الهىث  ض وجىَى ُّ ى والى٤ُ الىاضر ٦ما ٌّٗىصٍ إلال٣اء الج وعٖاًت ما ٣ًخًُه امل٣ام مً ؤلىان الؿلى٥.  َو

ٖامل مهم في املؿاٖضة ٖلى هطج الُالب وج٩امل شخهِخه، وجمّغؾه في الخُاة واحؿا٢ه م٘ هٟؿه واوسجامه 

بٗضٍ ًٖ الخمى٫. و  في املجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه. دّبب بلُه املضعؾت ٍو ل الُالب، ٍو
ّ
ٍبٗض املغح في هٟـ املمش

الٗال٢ت بحن املضعؾت وبِئتها، ومٗالجت ما في البِئت مً ؤصواع اظخماُٖت ؤو اهدغاٞاث  ٦ما ٌؿهم في جىز٤ُ

ت  2ؾلى٦ُت ؤو هدى طل٪. ُّ ب الخالمُظ ٖلى الخٗبحر الؿلُم وبظاصة الخىاع، وجىم الت في جضٍع ّٗ واملؿغخُت وؾُلت ٞ

ت وال٨ك٠ ًٖ املىاَب الٟىُت وجىظحهها ًّ  .الثروة اللٍٛى إلال٣اء والخمشُل والش٣ت  وحّٗىص الخالمُظ ٖلى ٞ

و١ والجما٫، ٞهي 
ّ
ب الىٟىؽ وجغّبي إلاخؿاؽ بالظ

ّ
بالىٟـ، والاهضماط في مجاالث الخُاة املسخلٟت. ٦ما تهظ

م، باإلياٞت بلى جىمُت الجاهب املٗغفي والخغ٧ي 
ّ
ت املخٗل ُّ تهخم بدىمُت الجما٫ الاهٟٗالي والىظضاوي في شخه

ُت والىظضاهُت والخغ٦ُت. والىٟسخي، ؤي ؤّن الخمشُل املؿغحي  ًىّمي ٧ل ظىاهب الصخهُت إلاوؿاهُت املٗٞغ

٦ما ؤّن في الخمشُل املؿغحي جغوٍذ ًٖ الىٟـ واهتزاٖها مً امللل والغوجحن الُىمي، ٦ما ؤّجها جهل بحن    

م. خُض بّن َظٍ املؿغخُاث ما هي بال مك٨الث وا٢ُٗت حّٗبر ًٖ ؤخاؾِـ الىاؽ ومكاَٖغ، املضعؾت واملجخم٘

ا ًجب ؤن حٗجى به  ٦ما ؤّن ُٞه اؾدشماعا لى٢ذ الٟغاٙ واؾخمخإ بى٢ذ اليكاٍ، و٢ض ؤنبذ َظا َضٞا جغبٍى

ِ مً ؤظله.
ّ
 3املضعؾت وجسُ

ا في جىيُذ  الخاجمت: مً زال٫ ما ؾب٤ هجض ؤّن املؿغح الخٗلُمي مً الىؾاثل الخٗلُمُت التي جٟى١ ٚحَر

ا في ؾلى٦هم، ألّجهم ًغون لاقُاء ؤمامهم مازلت ها٣َت مخدّغ٦ت. املٗلىماث للُلبت وجشبُتها في ؤطَاجهم وج إزحَر

ؼّوصٍ بإهىإ ٦شحرة مً الخبراث واملهاعاث، ُٞضّعبه ٖلى لاصاء املّٗبر والى٤ُ  ٦ما ًمّض الخلمُظ باملٗلىماث ٍو

٘ الهىث وعٖاًت ما ٣ًخًُه امل٣ام مً ؤلىان الؿلى  ض وجىَى ُّ ٥. لهظا ًجب الىاضر، ٦ما ٌّٗىصٍ إلال٣اء الج

م مغاٖاة ٢ضعاث الُالب وزبراتهم مً خُض اللٛت ولاؾلىب ولا٩ٞاع، ٖىض ازخُاع املؿغخُاث، 
ّ
ٖلى املٗل

 بدُض جؼّوصَم بالخبراث الجضًضة واملهاعاث الخضًشت.

                                                 
.382املغظ٘ هٟؿه،م 1  

لىمها، م   .353ًىٓغ: ٖلي ؾامي الخال١، املغظ٘ في جضَعـ مهاعاث اللٛت الٗغبُت ٖو 2  

ٟا٫، م مدمض بً مدمىص الٗبض هللا،   .221-220الكامل في َغ١ جضَعـ لَا 3  
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