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  : مقدمه 

الحفاا على ااهلال الااالال و الاارلالالشااا انلالااات فلشااللشحاا الفلااا ولال لشااارلالفل لااالااااا ل و ااارلالتالشاارلشااللا حلاارل ل

  اات  لشللالتا انلشاللا حلارلى ا فل لالا للل اولشاللتاحلاولالف ااولل حفا علاشح الفلشحالذال ةلاألشرلالت  لرل اس بل

اتصشلملىقشارلالشت و فلالط  ىلرللتفالاافل–ى هلهذالالت انل  إلستف وةلشاالا ؤلتالاتا الال أس ابلشاالبلل احلالتص ل

للالتا انلالاات فلالل لا لالغ لبلاألش لالهلالػ بل لاهاا  لشاللالاوااىفلالتفا  ل االاحاالاا قا لالت  افللااحاللاش ا لشا

الل ل ل لالا ػفلالحف على هلهالتالل إحل ءلىاش طلشتشلز لشاالافلالتصشلش فلالط  ىلرلألقشارلشت و فل لافلالاا  بللتلاالل

 ىحولىال للالتااصللاتو  بلال و ا فل.

•an introduction  :  

The preservation of cultural identity and popular heritage from attempts to impose intellectual 

hegemony and the dissemination of the culture of globalization on the one hand, and attempts 

to erase the memory of the Arab nation, and the theft of wealth of heritage on the other hand, 

it was necessary to unify efforts to preserve this heritage to benefit from it and vision and 

address in a manner consistent with the spirit of the times - The design of the fabrics of the 

printing pendants tends mostly to the west, and there are reasons to go towards our Arab East 

and we have a lot of folk heritage and much, it should be preserved by the revival of distinct 

patterns in the designs of the fabrics of hangers Youth houses to be one of the forms of 

Continue and converge cultures. 

 : خلفٌة البحث 

شلازةلاشتشلازةل للتسامل  لصافالاإل تل  لارل لالشا انلالات فلااتل سلصا و لتفا  لالحلا ةلالال  وارلالالافااول للاالىصا لرلش

ا االالحصال رلالفالارل–اش ئل  ل شازلاش ت طل  لت  لخلالاألسطا  لاق لبلشللالحل ةلاالشفتشا لاشت ا لى  اعلتت لا لىا شا ل

تفا ل لللحل ةلاإلاس للاىش الا لللالط لترل لال ض لاات فالالفافلالهلقااىولاشو للسلاقااالللشتاا  الحووه لالشفتش لالت

لش لافواللالفش ىرل لالذل لل للشح   لالشستس غ لللت شرلالاتابل.

ا  ل غملشللىللالفللالات فلى لشفلالط  عللالاألس ابلحلنلتتو  بلفشل لالفااللالات لرلاافل شازها لاىلااا ا لاىاال ل  ل

الال لورلافلللل  ولىللاأل  ل لاللىللها  لا   لل ل ل لللشواش فلالشفتش لل1الفاه ه لألا  لش ت طرل  لشفتش لاالاس ل

اتل ولتلاللالاحوافلالالتا ص لالالشف وافلالتالل لرلااحوةلاللىللالو االلالشاعملالاللو عللافواللالفاا للالاات فللع ا ل

ل.للل2ى   لااضح لافلتااعلالات جلالفافلاا تالاالشللشل للآل  لط و لإلاتش والاهالتا

شللالصف فلاال ص وصلالتفلتشلزه لىلل  قفلال ال فلا فلل صشرلالاس للتشلز لىللاتاف ولال الرلالشص لرل شفشاىرل

غل  ل اتتش للافلال ػرلاالولللاالت وافلاالتو للولالال و ارلاالولملاأل القلرل لاتش  لالتولولالالتولولشاللال شاازلاالشفا وافل

                                           
(
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 . 38., ص 2005انٓٛئخ انًظشٚخ انؼبيخ نهكزبة, –ْبَٙ اثشاْٛى جبثش: انفٌُٕ انشؼجٛخ ثٍٛ انٕالغ ٔ انًغزمجم  

(
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الشص يلاتت  لىللىص لرلات  لخلاى اقرلالااتبلالالاحوافلالالتا ص لالاألال للالالز   ؼلالتفلت ت طل فل لا و ارل

الشص يل االلتافولش ل ت  لاللافلالت انلالشص يلاألصللللت اسرلالشالولالاا ااسلا  ل شضا لل الا قصل ا لتاا  ل ل

لاأل افازل.

فلالتا اوسلشااذللتولشس حلالت اوسلشللالفااللالتت ل لرلذافلالتا ص لالتش ل لرلالال شزلرلال  لارلاالػالارل شف وات ا ل اتالا

اف لالت  لخلش شرلالتأ ل لالااس لافلافاسلالاتبلولال ل وصول نلالشااىعلالال ا ولالولافل ل مللس ولقصاصلال طاالفل

للللل3اتت ل لىللشو ل تالااو لل ط لترلال و الرلالتفللحل ه لاالشتت ورل تااوتالالشفتشتلر.

لتافلتسا هملاافلاىاواولالاا  بلشالل االللاااا ءلاتااال لاتف لازل لاافل لافلالا  بلاحوفلالح ل فلالا   لرلالت لشلرل.اللل

اىشاا لللاق شاارل أساات  لشا ساا رللااازللال اا لالااا  بلى ااا ءلىسااف  هملالتااااا لال اا لالشااا دلالفلااولالال اا اش لالالواا وةلالشااو  للل

ل اوؼلى اهللتأللاولال الارللالشت صصللللتحول لالتت  ؼلالالتت اللالالتف همل لا ملا لللا  بلالواللاأل  فلال ح ا لهاذا

األصاال الشاالل ااالللا تلاا  لىااوولشااللالتصااشلش فلالط  ىلاارلالالسااتف وةلشااللا صاال فلا شااازل ىا  لاافلال ل اارلالل لاا  ل ل

لإلستحوانلت  لالشت و فل  إلستت ارل  تول  اش لاللاش لات لالشت صصرل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 : مشكلة البحث 

لتتحوولشال رلال حنلافلالسؤاللاألتف:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللؼللشلللاستحوانلتصشلش فلط  ىلرلألقشارلشت و فل لافلالا  بللشؤ  لافلالشح اعرلى هلال الرلالتو  بلال و ا فل؟

  : لفروض البحث

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاشل الاارلا ااواعلتصااشلش فلط  ىلاارلألقشااارلشت واا فل لااافلالااا  بل  إلسااتف وةلشااللا صاال فل ىا  لاافلال ل اارلالل لاا ة .للللللللللللللللللللللللل-ل

 ىرلىقشارلشت و فل لافلالا  بل.ا صل فل ىا  لفلال ل رلالل ل ة لقولتتااا لش لتصشلملط  ل-

اشل الاارلاساات وامل تااول اا اش لاللاش لااات للااأواةلاوالاارلل حصاااللى ااهلح اااللتصااشلشلرلألقشااارلشت واا فل لااافلالااا  بل-

 Illustrator Adobeاىا صااا لاشفااا وافلا شاااازلا صااال فل ىا  لااافلال ل ااارلالل لااا ة ل  سااات وامل  اااا شففل

،(Photoshop Adobeللل

  : لأهداف البحث

احل ءلال الرلالت ا لرلالشص لرلشلل الللتحول لا اواى فلاالارلشساتحو رلتساتشولفاذا ه لشاللال لوارلالالشفتشا للاالتا انلل-

 ل.الات فلالشص ي

اع اا  لوا لالفااااللالااات لرلالشصاا لرللشااؤ  ل ولساافلااافلتاااالطلالساال حرلالتواا  بلال و ااا فل االللالشفتشاا للالشصاا يلال-

 الا  بلالشولملافل لافلالا  بل.

الحفاا على ااهلالتاا انلالااات فلالشسااتشولشااللال  لواارلالشصاا لرلالااات لرلالالشفتشاا لاتواالااالشاالل ااالللالسااتف وةلشاالل تااولل-

لا صل فل ىا  لفلال ل رلالل ل ة لافلتصشلملط  ىفلألقشارلشت و فل لافلالا  بل.لللللللللللللللللللللللللللل

 :أهمٌة البحث 

 .رلالشص لرلالت ا لرلاىوملاا   ه الشس هشرلافلالحف على هللىا ص لال ال-

ط حل ؤلرلفولوةلالشاا  لالا يلإللفا ولح االلتصاشلشلرلإل تلا  لى تا ولفولاوةللتصاشلملط  ىارلالشاسااف فل صافرلى شارل-

 اتصشلملط  ىرلىقشارلالشت و فل صفرل  صر.

لاست وامل تول  اش لاللاش لات لالشت صصرللأواةلتوالرللتطال لتصشلملط  ىرلىقشارلالشت و ف.للللللللللللللللللللللللللللللل-

                                           
3

 .17.ص  2009( ٕٚعف خهٛمخ غشاة ,َجٕٖ حغٍٛ حجبص٘: جًبنٛبد انضخبسف انشؼجّٛ ٔيمذيخ فٙ رشثٛخ اإلحغبط ,داس انفكش انؼشثٙ  
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  :حدود البحث 

:تواملالو اسرل تشللتصشلش فلط  ىلرلألقشارلالشت و فلتتااا لش لالفورلالتش لارللاازلءل لاافلللالاا  بلشالللحدود زمانٌة

 سارل.ل8-25

 :لالتط ل لى هل لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لرلمكانٌة حدودل

الو اسااارلاالسااات   ملشاااللىا صااا لاشفااا وافل تاااولا صااال فل ىا  لااافلال ل ااارلالل لااا ة لاهااافللللللللللل-:لحددددود مويدددوعٌة

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال اقصااااارل التشاااااوةل لشت اااااللالسااااال  ل لصااااا فلالو ااااااففل ل ااااا و لالتااااا شسلا تاااااولالفشاااااللالحاا لااااارلل ا  لااااافل.للللللللللللل

لا تل  لتصشلش فلألقشارلشت و فلل لافلالا  بل.-

  : منهجٌة البحث 

 ٌتبع هذا البحث المنهج الوصفً و التجرٌبً من خالل:

 اصؼلالللالىاش طل تولى اوسلالشس حل.ل-

لل وا سرل(ل.الو اسرلالتف ل لرل)التف  رلالذاتلرل-

 :مصطلحات البحث  

لل:(Popular heritage) الموروث الشعبً -

الشا انلاسملشفتاللشللا نلاهاللللشاواللىاشتاات ل،االشوصاول الهاا لهااللاللشا للاو االال  اؼلىاللالسا ؼلاا لت انل

ل.4لملتتحلا صرلالتحو وبلىالىللافءلالذيللللاتوللالستش لش ل لللاألفل لللللش للت ا  ل للللاللشف ولحولنلىللالػ 

 : creative textile designs )ابداع تصمٌمات طباعٌة ) -

ى واع:لاسمل شصو  لى وعلاهالالف ولافءلغل لشس ا ل لاى وعلالائلىيلىااأ لا اوى لاافلحالللالتصاشلش فلللللالط  ىلارل  

لللللل.لللل5تتافل سملت طلطفللتشللط  ىفللش للالتشللتش لاللوقلو ل ل شللال الاشع   ل

  (ل:Hangingل(fabricsلأقمشة المعلقات–ل

 الفالار الوالم ذافل الو اسارلاألقشاار هاذ  اف     واالشوصا ألسفل، ىى ف شل التوله شت  هال ش  لل ى ف شت   ىسم لط  

 الػ و ش  ل شت   الفش لف الشع   للوش  ال الاعلفلالشل ألغ اض   الوا  لر التش    ىستشش   ػ و تصشم التف الت للر

ل.6 تػطلتا ق م الف اغلالذي ى ه ا صلتا ا و  الل شل شاا الاعلفف

ل:لYouth hostel))للبٌوت الشباب– 

ل.7هفلشس لللتستضلؼلالشس ا لللشللالا  بل أفا لل

 ( :Identityالهوٌة )–

اال صا وصللللشصط حلشات لشللالضشل لها؛لاشتا ه لصاف فلاإلاسا للاحولوتاا،لاىلضا لتسات ومللِاا  ِةلالاهلالشتا لم  

التفلتتشلزل   لالا صلرلالف ولرلىش لاصطالح لاتت ؼلال الرل أا  لشفشاىارلشاللالششلازافلالتافللشت ل ا لاألاا او،لاتسا همل

افلفت  مللحوواللصفرلالتفّ ولىللغل هم،لاهفللللافءلشات  ل لللىا اولَشفشاىرلشحووة،لىالا لحرلافتش ىلرلتسا همل

                                           
(

4
 .و 2004اٞٔل  انذٔنٛخ،انًجهذ انششٔق يكزجخ ،"انٕعٛط انًؼجى ":انؼشثٛخ انهغخ يجًغ

5
 )  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

6
 انفٌُٕ انزطجٛٛمٛخ،  كهٛخ ،)يُشٕسح غٛشدكزٕساح) سعٛٛبنخ ،" حذٚش نزُفٛزْب أعهٕة ٔاثزكبس انًؼبطشح ثًظش انُغٛٛجٛخ انًؼهمبد" :خهٛفخ ( عٛذ

 .1ص و، 1983 حهٕاٌ، جبيؼخ
7

 )  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
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ملالتت شللش لىالو لاألا اولااوا لل  الارلال  صارل  م.ىشا لشف اش ا لاافلالف سافالا افلحولوارلافل ا ءلشحلطلى مللوالرلش ،لالت

 .8الافءلالشط ور،لاالتفلتاتشللى هلصف تالالفاه ّلرلالتفلتشّلز لىللغل  

 

  : خطوات البحث اإلجرائٌة 

 .لالتااشللالشؤ  ةلافل ا ءلال الرلالشص لرلاشؤ  ات  ل

 ل  فلرلت  ل لرللفللى اوسلالشس حل.ل

 .ال تولالفل يلاالفش لفلل تولا صل فلاللى اوسلالشس حل 

 .لافلالا  بلافلشص لاوا ه لافلتحول لال الرل  

 .)لالو اسرلالتف ل لا)التف  رلالذاتلالل وا سرل

 أوال :العوامل المؤثرة فً بناء الهوٌة المصرٌة ومؤثراتها :  

رللزلىللالػل لاالشط  ورلل اافسلىيل صاصافلحولوتا لالشاتش الى هلصف تا لالفاه لرل اتاشللاإلشتل ال الرل و اتا لهلللللل

الذافل اش للشلزلالف ولىالالشفتش لىللالػل لشلل ص وصلاششلزافلاقلملاشواش فل لا ل الرلالشص لرلالالحض  لالتش الل

الت شرل لالتفلتشلزها لىاللغل ها لشاللالحضا  افل لاللالوو لال   فل الالفاه يلالالو سملالشات  لشللالسش فلالالوسش ف

التفلتفتللل ا صلرلالاطالرلط  ت للتشلزل الىللالا صل فلاأل  فلاىهملالتااشللالشؤ  ةلافل ا ءلال الرلالشصا لرللشا ل

ل(لهفل:ل1لتضحلافلالالللالت طلطفل قمل)

لللللللللل

ل

ل

ل

ل

 ( العوامل المؤثره على بناء الهوٌة1شكل تخطٌطً رقم )

 

لى هلللللللل ل ا ًء لاتالل    لاألا او لالشفتش لافل ا ءلهالر للس هم لاذ لال اّلر  لى هل ا ِء لىاللالتااشللالُشؤ  ة لالشفتش  لتو

لالشفتش ل لىا لالحّف، لىا لالت و ر، لاف لسااًء لل م لالس  ور ل س الل فلاألفل ل لاألا او لحلنللتأ   ل  م، لالشحلطر لال لور ط لتِر

لل الرلالف ولرلال  ّصرل  م،لاشس ىوت ملى هلا ش  ل ط لورلىاضح.لىشاش ً،لالس هُملذل لافل ا ِءلا

ىش لاإلاتش ءلا الال ت  طل  لشل للالالذيللتتشولى هلواِ لال الرلافلتتزلزلشف اشا لاذللاتشفلالف ولل والرلالتفللتلشلللللللل

ال  لالتت  لشااطا لشللشااطال  ،لالالحوا لاى لالااف  فلتاّعش  لىحل ملالوستا ،لاى لا،لاإللال الرلى   ةلىللاسل رل

لاألا او،لاالفش ى ف.لللللللللللللللللللللللللللللللل تتزلزلشللهذالالاتش ءلىاو

لقضلرلللللل ا طا ت  ل ألهشلت   اذل  االو اسر ل  حن الشط احر الوض ل  ى  ز شل ىص حفلال الر ى ه الحف ع ال

ال الرللاشللها لاإلّل س  لر  صا ة التالشر ال ة شل الا  تر الت لشلر الاعم الا ى  ف ى لملالطفللالت  فلالذي ى ه   صر

لتتت  لالوو لال   فلاالفاه يلاالشات  لشللالشلزافلاالسش فلالت شرلالتفلتشلزللللحض  ةلىالشفتش لىلل لش  لشفتشٍ 

للاآل  .
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ل

ل

 

 

 ( مؤثرات الهوٌة2)شكل تخطٌطً رقم 

ل:المؤثر الثقافی

 ى  ف ىل تشلزلىشا التف الفاااب ىهم شل ال و الرلل  الا (لتتت  لالشؤ  اف2لش للتضحلافلالالللالت طلطفل قمل)لللللل

اهفللالزشل ى       ات م ششتزف  األفل ل اتتا ق  االذيل,ل شر الحض  يلاال و اف لِ ن اشتواو  فا شفتش  افلىي

األس سفلىللال صاصلرلالت  ل لرللشفشاىرلش لىالىشرلش ،لاض ارلالهلاع ةلهذ لالشفشاىرلىالاألشرلالهلاللاللالشتّ  ل

االشافلالالحل ة،لاض ارلالهلاع تاللِاس للاش  شالاحواو لاقو اتا،لاالشسشاحللالاالششااعلىاالا فلى   ةلىلللل ٍلل

ت زلهذ لال اّلرل ػا ه لالا ت لىللتف  بلىصح    لالّملالشت ا ِةلالتفللشلللىلللتطّا ،الللشلللتحولوه للُشتطهلا  وف لاتش

لاأل  فلالتفل لالس  فل  لشؤ  افلال و الِر لاإللف  فلىا لالهلاحتل ل   لاض اًر لاتط ّت ت م، لاااتص  ات م لااف ح ت م ل    شّ اا

لتتوا للشت  ل الٍللىالا  .

وو لال   فلاالفاه يلاالشات  لشللالشّلزافلاالسش فلالت شرلالتفلتشّلزلاشللها لاإللال الرلال و اّلرللشفتشٍ لش لتتت  لال

لاآل   لىل لىاشفتشٍ  لحض  ة لال و اّلرلللل لالت الش ف لشل لىوو لىل لى   ة ل و الر لشؤ  اف لشل لتحش ا لاش  ا ل اّلر

 ا،لى ا  لالف ولشاذللحعرلالشت اّلر،سااءلل افلت  لالشت  ؼلتأتفلااطالق ًلشللتو للولاى وافلافلالت و رلاالشفتش لالشحلطل

لشلالو لال افلاألس سلافلتلالاالطل رلىل ملحل تا،لاىص حفلفزءاًلشللط لتتا،لىالااطالق ًلشللالوللل.ل

االشالحعلشللتت لف فلال الرلال و الرلىّااللستحلللاقاى  لتحفلشوالرلالتالشر،لاذل للتتوولال و ا فلحاللالت لم،لااللتافول

للللالشتاافولىوولشللال و ا فلالشتتووةلاالشتااىرلى هلشستافلاألا اولاالفش ى فلااألشم،لاتتشللل و ارلى لشلرلااحوة،ل،

لى هل لالحف ع ل  وؼ لال و ار لهذ  لىصح ب لشل لتو ل لط ل  لىل لىا لات و ولر، لىفالر ل صا ة لال و ا ف لهذ  لشل ل و ار لل

للشلللالهلالالش شلاالاػال ،لاا لش  لال  ص،لاشا   اعلآ  لشللال و ا فلل وؼلالهلالتاس لاالاتا  لشوّاش ت  لالل ا  

اشللها لافولىللال الرلها لتػطفل ال رلشستال فلا ولرلافش ىلرلااطالرلىالقاشلرلاالتالقرل لللهذ لالشستال فللتأ ذل

ل9الللالشولاالفز .

 المؤثر التصمٌمی :

للالت املالشؤ  ةل صا ةلل ل ةلاش  ا ةلااتلسفلىهشلرلالتصشلملافلىيلشفتش لى هلل ل لشللفااابلالحل ةلا الى ملش

ى هلحل ةلاس الل فلىا اولالشفتش لالل تصشلملوا لات للافلالشح اعرلى هلهالرلىيلشفتش لاقولتع  لال الرلافلال لورل

الال لرلل تصشلمللاا  لشست  شرلشللت انلىالشا انلشح فلالع  لذل لافلشت لفرلال طاطلالال لرلالشلاارللل تصشلمل،ل

والال الالافلقااملالاس رلالح لشرلل تصشلمل اصفالشلاللشلل طاطلالىسطحلاا اغ فلاااحا ءاف،لىالشلل الللاوولت 

 التف صلللاألل  لوقرلاالتفللحتایلى ل  لالتصشلملل لز   ؼلااأللااللاال  ش فلالشست وشرل.

لى ت ولش ت فرل،لتتطا لش لش ا لالزشللا الللغل  شحساسلىالشو  لاتتت  ل  لوو ةللاللال الالالتصشلشلرلىش لرلل  

ىالتفت اللو  ل ص وصلاصف فلهذالل-ىااطرلتتملوا للحلزلشتللل-اإلو اللرلل ا صلافلتشللزلسش فلىالشالشحلشل الرل

الشل للىالالتصشلملىللغل   لاتحت جلال الرلالتصشلشلرلشللالشصشملالوش لش ل لللال الرلالف ولرلالا  ترلشللا صلتالاش ل
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للذل للحت جلالشصشملالهل   ل لللال الرلا لفش ىلرلالشش  رلل احلالل للالشفتش لالذيللوامل إاا ءلالتشللالتصشلشفل ال

لالتشللالتصشلشفلتحشللشالشحلالت انلىالالشا انلالشح فلل شفتش لاشلل ملح اللا  اف  ل صا ةل شف وافللصلعل   

لتحشلل احالىالال  .ل

 غملاضاحلشتا  للػرلااصطالح ل،لاوولا ت ؼلالت ش ءلافلتت لفرل حسبلشللالصتبلالاقاؼلى هلشف املااضحلل ت انل

ى اش ملاشا هف مل،لحتهلىص حللللااحولشا مللاع لاللالشلل الللشاع   لااف رلاع  لاقولىضحهلل ت انلتت لف فل

االت انلالشتش  يللل ل ةلتتتوول تتوولالشف لفلالتفللستتشللالالاى هلقو لالصف فلالتفلتوت لل الالو للالت انلال و اف

االت انلالط لتفللش للو للالت انلالات فلاالت انلالت  فلاالت انلاإلسالشفلاالت انلالفل فلل لط  علاالت وافلاالتو للول

ا الااف زلافتش ىفللاتسبلالهلالش ضفلافلصا  لالش ت فرل،لسااءلل للذل لى شل لىملىو ل لىملا سفل لىملاال لالاطايلافل

لالتت ل لال و افلش ولرلاغل لش ولرلذل لفشل لىال لل

لالح ؼل لا لالات لر لاالفاال لاالا  و  لاالش طاط ف لالتش  ة لاال لالت  ل لر لاالشت لم لاآل    للتضشل لالت ان لاإل اى لا

ذل لاإللش ل  فلال و ارللاالصا ى فلالات لرلالذل لالفاالل أاااى  لالتالل لرلاالشس حلاالسلاش لاالػا ءلاالشاسلوهل لاش 

ت والشتوا  ر،ل حلنلل  جلالش ءل  اط  علتط   لالشصط حلللالت انلاال و ارلاللىارللشلللل ش ءلىلللت لللىا ص للت لرالا

لالفش ى فل ل    لتت   لالتف لاألال ل لتتافلفشل  ل االتف لال و ار لالتفلضشفلشف ام لاأل  ف لالتا ص  لىل الت انلالششلزة

لاالشفتشت فلىللشا ا  ت  .ل

ل لالتت ل  لتااعلاىال ل لال و افلاوطلشلل الل ل،الللتف هلالتااع ل لا   لالفش ى فلاالشفتشت فلالش  لوا ل لتا ق    للتم هذ 

لشلل ل لللتف هلىلض  ىس للبلالتت ل لىللالت انلال و افلل  ا لرلاا   تالااو ال ااسطرلىال للالتت ل لال و افلالشتااىرل 

لالفافلااات ف  لالتت ل  لىال ل لا واع لىاش ط لتااع لاالتلاالافل فل الل لل افلال س ول لىل  ل    لاالتشت  لاتازلت   لااا ه   

الشست وشرلافلذل لا لشضشاللال و افللوصول الالشت افلال شزلرلااأل ت ولالفالرلاالولملال و الرلالشستشوةلشللال ال فلال و الرل

ل.10ذافلالط   لاألسطا يلاالشت  ةلىا  

 ثانٌا: خلفٌة تارٌخٌة لفن عرائس المسرح :

لش طاطل لالحض  اف،لحلنلافو لالشس حلالهلاإلحتف لفلالتفلل افلت ت طل  لطواسلالولاّلرلى هلشّ  تتاولىصاللااأة

 .م،لت تلزلى هلاإللالىازا لسلا ت ا حلنلى ؼلل ارلشت ولىشاللافل2000لشس حّلرلولالرلشص لرللت فلافلسارل

لرل صا ةلشوىشرل  لات لاالشاسلوهلاىش ملفش ا لشللشولارلطل رلافلشص لالوولشرلاللتا لصلال اال فلاالوصصلاألو 

للت اولشلل للض ؼلالهلذل لالت ا لى هل  ول فلتحايلاصاصلشس حلر ل، لاالحل م( لاالا الء ل)األش اء ل40الصفاة

لالل للؤلو لش  لاها لال الو، لل ار لاف لزاف   لىل لالزلسلا ح    لشأس ة للتصال  لل ات  لاق بلش تلال لافلصا ة شا و،

ل.11السالل ؼلاللالشس حلشللىلؼلالشص يلالوولملى

ىش لالشس حلالات فلاال ذيلااتا ل لللى شرلالا سلافلق فلاشوللشص ،لال للشتش للافلا  لشللال ح لرلالشتفاللللشا مل

ل ل ل لشل لال   لتتتوف لل لقصل ة ل اال ف للووشال لاالشش  لل،ال ذلل لاالشاسلوللل لل ملل10ال اقصلل لالاع  لل فتاا وق و 

حلنلىللالتت شللالاوويللملللللشت اؼلافلذل لالاقفلاهالصا ةلق ل رلل الت والللشللالا سلالشو  لل  لشاسلوهلاال قص

ل.فوالشش للحونلافل لؼلاصتلولشص لافلالاقفلالح لفل صا ةلل ل 
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لا لللغ لوفل صا تالالتو لولر،لاللللافلشولارلاألسلاو لرلالالتفلتش للش لزالل  و ارلال  لاستلرلحلاناقولع  لالشس حلاإل

لووملافلس ح فلاقصا لىش اءلاش ا لال ط لشرلاالا الء،لالحو لافلالتص لال اش افلتملااا ءلشسا  حل  لصاا ةلالتو لولارل

لش ل ت  لالشاتا ةلافلىا ا  لااش للاا لول لاسا ل لال افلاافلشاا ط لتف  لار لات صاصلإلفتش ىا فلاألو ا ءلاالاات اءل

ل.لل1964 اش افل  ألسلاو لرلاال ذيلتملالتا اال  لل شللى مللاالت اولالفالرلاالشاسلولر،لل لشس حلال

م(ل395ل األش  اطا ل لاواسالس ا و اللالتص لالشسلحفلا تولاق ا ه للول ارل سشلرلل ش  اطا لرلال اش الرلافل)ى و

اشاذل وءللالاقفلافلذل قضهلالشسلحلاللى هلىغ بلهذ لالفااللإل ت  ط  ل أحوانلا الر،لشش لىوفلالهلااو   لاللالشس حل

اشسا حللاشسا حلالت انلاالشاااو اشا لاالشل او اشا  الشسا حلااوساملالاهلىااااٍعللاىاال للش ت فاال،للا لشااالاجلالشسا حف

حلاانللاا للالللاازاللالشساا حلالشلاا للالااذيللااا ول  لحلاا ةللللت اا لىااللالشااا ى لالش ت فاار،لاالعاا اؼلالشتلاااّلر،للالطفاال 

  سلرلل  الو.لااإلفتش ىّلر،لااإلقتص وّلر،لاالسلّل

اهااالاشاا طلشاا للىاشاا  طلالتاا  اوسلىالالااا اصلل هاافلال ااوال فلاألالااهللااااأةلشساا حلالطفاال "تتااولحل لاا فل  لاا للالعاا ل

الشتح لاار،للالوتااالالحولولاارللل ااافلى ااهللااول ا االلواالاا للالشاصاا ف علااا فلالواا  للالساا   لال فاا ي،لحلاانل لاا للاأل  لاا ءل

الح اا  فل اافلحفالت املالت ضااللتش ل لا ت ملالع لارلاافلالشوا هفلا تا ول للالعال لستووشاللالش  ل لللاهملالالى للل  ل

ااألساا لش  ش لل اااللستووشاللل   لالوص صللللاالشااولللاالشػالل،للش لل اااللفا اللالو فلاىحل ءلالش ولللا فلشاالول

 .12لحفالفاألالل ءلاالشا س  فلالولالرلاالواشلر،لالواشالل  لت الالىللالشوىالللافلا

اقولات ذلشس حل  ل للالعل لالالًل واول ًلىاولااأتال،لال لل ى   ةلىاللحا فزل اا فل تا ولالصا لرللفصاللالشاا هوللل

 لاقولىتا حلهاذالالفالل13 الشصفاالل لىللالالى لل،لال تلزلهذالالح فزلى هلاأل ولال تف لااق  لحتهلق لللالسوؼل و لل

ال اافلهاذ لالفاااللالاات لرل شازلارلاإل ه صا فل التا اوسلهاالاالل الو اقااز علال واوفلالشف لللع ا لاللآ ا لشاللىاشا ط

لشس حلالطفاللالت  اف،لاذلل اافلتفا ذبلالل ا لالصاػ  لاالل ا  لى اهلالساااء،لالتح وااللحال ا ،لالا  ا الل شا لتووشاالشالل

رلالحولولارللشسا حلالطفاللاافل  ل لا ل غل لىللال والالحل ل  فلتحوا لل املالشتتارلااإلضاح  ،لات لا ل الالت ملاتشازجلالااقا 

ل.لالاطللالت  فلتأ  فلل ل اًل  لول سلال هلىا    ،لاذل  لألس  بلاع اؼلسل سلرلافتش ىلرلش ت فر

لل)العرائس( الدمى :

ى افلالوشهلشاذلش للو بلشلل ش الرلآلؼلسارل لاقولولفلى هلذل لالوشهلالطلالارلالتافلتش الل تاولالحلاااا فلاقاولات اذل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشااااااالل ل لاااااااالى لشااااااا لااسااااااات لىو  لشااااااالل اللاااااااالالتالقااااااارلالا لوااااااارلالتااااااافلت  طاااااااال  لوشلااااااارلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإلاسااااااا للاألال

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالح اب ا السف  ط ل  ىل ال و ا ف ااتا   ا ال  وال  لل الحض  ي

اووى ا  للقوش ءلالشص للللحلنلتملالتا ؼللتبلشص لرلقولشرلى هلهلورلى اوسلل لللست وش  لاألطف للل تس لرلاالشتتارل

لش لىللالتاولبلافلال الولاللاا الرلااللط للرلاوفلالهلالتاا ؼلوشاهلصاػل ةلشصاااىرلشاللص صا للشحا ا لاافلالااشسل

                                           
(

12
  " ص95 2011-انؼذد اٞٔل + انضبَٙ- 27انًجهذ –أحًذ ػهٙ كُؼبٌ :يجهخ جبيؼخ ديشك  

 انغبثغ( ػشش انضبنش انمشٌ فٙ انؼشثٙ انؼبنى أسجبء كبفخ فٙ انظم خٛبل يغشحٛبد ٔيؤنّف انًٕطهٙ: شبػش فكبْٙ داَٛبل ثٍ يحًذ انذٍٚ شًظ* 

ع فُمم انًخزهفخ، يمهًّذا انهكُبد انٕٛيٛخ، انُبط حٛبح نٛظٓش فُّّ اعزخذو َّّٞ راػذ شٓشرّ (,نهٓجشح ّٕ لبعى ػجذِ  .انجًٕٓس إنٗ انؼشثٛخ انًُطمخ رُ

 2007انزبسٚخ انغٛبعٙ ٔاالجزًبػٙ، ػٍٛ نهذساعبد اإلَغبَٛخ ٔاالجزًبػٛخ، انمبْشح  -: ػظش عالطٍٛ انًًبنٛك  لبعى

 يشجغ عجك ركشِأحًذ ػهٙ كُؼبٌ : (  13 

انغٕداء(، *انمشالٕص: كهًخ انكشاكٛض أٔ لشِ لٕص رشكٛخ اٞطم " يؤنفخ يٍ نفظزٍٛ: لشِ، ٔيؼُبْب أعٕد، ٔلٕص ٔيؼُبْب ػٍٛ، فبنًؼُٗ انكبيم)انؼٍٛ 

أٔ يٍ خالل يُظبس أعٕد، ٌٞ انمشِ لٕص ٚمٕو ػهٗ ٔعًٙ ثزنك ٌٞ انغجش انغٕد انؼٌٕٛ ْى انزٍٚ ٚؤدَّٔ، أٔ َّٞ ُٚظش إنٗ انحٛبح ثؼٍٛ عٕداء 

ٚشا انشكٕٖ يٍ انحٛبح ٔيحُٓب ٔيفبجآرٓب ٔرمهت أحٕانٓب َٔمذْب. ٔصػى انًغزششق )نٛزًبٌ( أٌ نفظخ لشِ لٕص رحشٚف العى )لشلٕػ( انز٘ كبٌ ٔص

: د/ ػظبو أثٕ انؼال ، انٓٛئخ  نزبسٚخٛخ ٔانضٚف انفُٙ ، رؤنٛفانًغشحٛخ انؼشثٛخ " انحمٛمخ ا فٙ ػظش إٞٚثٍٛٛ ٔلذ اشزٓش ثبنظهى إٌ حمب ٔإٌ ثبطال."

 . 2007انًظشٚخ انؼبيخ نهكزبة ، انمبْشح ، 
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سطت  ،لىش ل ؤاس  لاوول  طفل أا الطلللتت  لشا  ل،الاملتلاللهاذ لالتا اوسلىل ا لشاللوشاهلل تابلال  لشف صللتتح  ل اا

   لاألطف لللش لى ا  لالفلالولااللااآلااا لاللالال اااولالالل  ا الاللالواوش ءلاى ات ا لالحضا  افلاللاا الارلق اللالشسا حل

لاات لالضا   رلالواوملاالاذيللتااولىصا الالاهلال و اا فلالو اشفلالاآلوشف للذل للتولشسا حلالتا اوسلاالاوشهلىحاولالفاااللا

لاآلسلالرلالوولشرل.

اقولا ولشس حلالوشهلافلال الولالت  لرلازوه  الش حاع ل  صرل تولسواطلاألاولسلافلا  لرلالو للال  لانلىاا  اووللا لل

إلاساا الرلىالسل ساالرلواللاساال رللتساا لرلالااا سل ف ااابل لاا للالعاالللشاا للاا للاساال رلفلااوةللحل لاارلالوصااصلذافلالااوللفلا

لاإلحتل  لش لالحل م.لاللش لهالح للقصصل ل للالعل،لل للشس حلالوشهللت  لىللاألاض علالفتش ىلرلالالسل سلر.

التولشس حلالت اوسلشللالفااللالتت ل لرلاألاله`ذافلالتا ص لالتش ل لرللافلش ت ارلالع اا ل  لاسا رلل فاااللاأل ا فل،هاذال

اف لالت  لخلش شرلالتأ ل لالااس لافلافاسلالا سللذل لافولاللالل ارلقولاستػ االهذ لالاوطرلالش شرللاقولتالفلالت اوسلشاذ

التفلتشت زل   لالت اوسلااعفاه للاا لالتت للملالولالرلل اصاللالهلش تػ هملشستػ للل ذل لىاص لاإلا    لالذيلتحو الهذ ل

شسلحلرلاالوىاةلالل  ،لحلانلاساتػللالل اارلشواوا تأ ل لالتا اوسلى اهلالوشهلاقولتملاست ش  لذل لافلىااوللش ح رلع ا لال

الا سلاأشوت  ل  لل ل لشللالتش ل ل فلاالوصصلالولافل وصول نلالشااىعلافلالوىاةلالهلالشسلحلرلاللاللاللالسرلا تولات ةل

لافلال حافلالاهلىا لملقصاصلافلزةلح شفلهذالالفللالا للتح لش ا لىا شاللسا ىولهاذالالفاللى اهلاإلاتوا للشاللالتفللا لالاو

لال طالفلالات لرلااألىش للالف ل ا لرل مل وىفل تولذل لافلتوولملالاصاصلالو اشلرلالشلتا رلل شس حلاآلوشفل.ل

شللالشت اؼلىللشس حلالتا اوسللاالىاوةلشصاط ح فلاشفا هلملشت اواارلىالاا الشت اواار،لشا ا :لشسا حلالاوشه،للاشسا حل

ساا حلاأل افاااز،لاشساا حلقاا  لقاااز،لاشساا حلق قاااشلاااإذالل ااافلالااوشهلاالتاا اوسلالش  لاالااف،لاشساا حلالل اللااز،لاش

االش  لاالفلل وا فلف شاوةلشصاااىرل اأواافلاشاااولش ت فارللح ل ا لالالىابلىالالشش اللااا لال اا رلألواءلشفشاىارلشالل

ل س حلالت  اوسلافلالت لمل.األواا لالتا لصلرلالو اشلر،لاللحبلالطفللل ت تالاح اللت استالهالالواا لاألل   للش لالولش

اى لالاشس حلالت اوسلاالوشهلهالشس حللتتشولى اهلتااػلللالاوشهلىالالل اللازلاالش  لاالافل ط لوارلاالارلل ت ولاؼلتا  ةل

ال ت الالت  ةلى  ف.لاهالىلض لشس حلشلااؼللت ولقصصالافلال ااءلالط  ،لالالست  ةلتازللى اهلالاوشهلىالت تفا ل

هل شسر،لاهملى هلالللوشهلشح لرل ااسطرلىلويلالالى لللشاللىا  .لىش لالشش  اللاا صلااحولىالىل  لاقوللص اللال

لتحفلالشاصرلىال ااسطرلال لاط.ل

ع  لشس حلالت اوسلقولش لىاولالشص للللالواواشهل)الف اىاار(،لاالصالاللل،لاالل  ا اللل)لشسا حل اا الاا(،لا االولشا ل اللل

وسلاحوفلىواافلالتت لملاالت ولل،لا ملشللاألااوللالذلللالا  لللات لل  ل لولىللالل   اللللتفاااالالالحتهلىص حلشس حلالت ا

لىتوااالهذالالااعلشللالشس ح،لحلنللت  افلى لالالصػ  لاالل   ل واللاست ا ء.

االصلللل ولرلال  واللالتفلااألال  لشس حلالت اوسلاإللاألصااللل اافلولالارللاذل لشاللالشساتحلللتصاا ت  ل   ل صاا ةل

لولافللشافص رلىللت  لخلالشس حلال

ىش لافلال اولاوولل للع ا لشس حلالوشهلى هلهلورلشس حلات فلحلنلااتوللشسا حلالتا اوسل ااساطرلالتالقا فلالتف  لارل

لاالح ابلالهلشا ط لىولوةلش للالل   للاف ا لاشلل ملالهل اش لالوولشرل.

الا للالالى االللاتو االل  ل ت ارللاافلالػ بللمللت ؼلالا سلشس حلالطفللالل تولىللى ااالشس حلالت اوسلاالش  لاالف 

التفالالل   لشللشل للالهلآ  ،لاشللشاطورلالهلى  ف،لال ااالل تا واللالشاوللاالوا فلالا ولارلإلسات ولالصاػ  لاالل ا  ل

ل.افلالػ بلس  يلالشفتاللالهلاألللى هلحولسااءلاش زاللاإلهتش مل  لش  لاالف

ىللشس حلالت اوسلاللشتأّصللاى هلالاّ غملشاللىللفازءالل لا الشالل و اتاا للااذالااتو ا لالهلالت لملالت  فلااإلسالشفللافو

الحول رلشستا ٌولشللالػ ب،لش للالسلاش لاالتصال لاال سملاالاحف،لل وهلشس حلالت اوسلااا لشح لا ل  لل شاللتشتاولفاذا  ل
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عرائس الٌد أو العرائس 
 القفازٌة

The hand puppets 

 

لتا اوسلاازوها   لالااسا لىااولالهلىل ملالحلااتفلالذيلل للل ايلالوصصلافلاألحل ءلقولش ل،لهذالاقولى ؼلااتا  لاللا

الت بلى  لالتصا لش ا ال  لف طشللللاالشش لل لحلنلل افلتصا لشللشااولش ت فرلاتش للالت وافلاالتو للولالتاهلتاا   ا ل

الاتبلالشص فل لاشللىاا  لىا اوسلىصا لالفا طشلللللى اسارلالشالاولالشصاااىرلشاللالسال لا شال اسل اقلارلزاهلار ل

لؤ  لللالهلازوه  ل ل للالعللافلالتص لالف طشف.الش ىا  لالل ل لشللالش

اااافلشساا حل لاا للالعااللالااا ل لاااات  لالااا ى لالفلاا هفلاشؤلّااؼلشساا حل فل لاا للالعاال،لاااشسلالااولللشحشااول االلواالاا لل

الشاصا ف،لااافلل ااارلى فاا ءلالتاا لملالت  اافلاااف)لالواا للال  لاانلىااا لالساا   لل  ف ة(،ألّاااالاساات وملاّاااالللع اا لحلاا ةلالااا سل

للر،لشو ًّوالال لا فلالش ت فر،لااوللتاّاعلالشاطورلالت  لرلالهلالفش ا .للاللاش

اتفو لاإلا  ةلالهلىللشس حلالت اوسلالشت اؼلح لل لافلل ل لشللواللالت لملهالاشتواولل و  لقازللافاولتا  الل ل ل للل

لف.لاااعلالاصاصلالشست وشرلال ش .للى اوس ش ،لش لاإل تالؼلالشافاول لا ش لشللحلنلالتافلالااإلحس سل  لالللالات 

 تصنٌف عرائس مسرح الطفل : 

 

 

 

 

 

 

    

 

                           

 ( تصنٌف عرائس مسرح الطفل 3رسم تخطٌطً رقم )

  عرائس الٌد أو العرائس القفازٌة The hand puppets: 

هفلش لل  س  لالت  ولافلاحوفللولالىالافلل تل ش  لل لوف  زلاتتتش ولح ل ت  ى هلح لرلىص  تالاهالش للتط بلشا لل     

 ش  ه اًلافلاس تػالللىص  تالحتهللاا للوشلتالالشوو ةلى هلىواءلش للتط  الوا ه لشللتت لا لااافتا لفالت   ولىلللل الل

 . (1 2لش للتضحلافلالاللل)

 

 

 

 

 

لللل  (2شكل رقم )                                  (1شكل رقم )                                                  

ل

ل

 تصنٌف)العرائس(

  عرائس خٌال الظل
Show 

Shadow  
 

 
 The Rod 

Puppets  

 

 عرائس المارٌونٌت 
The string 

marionettes  
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  عرائس العصاThe Rod Puppets:ل 

ى اهلللالوضا  للللاأللاوي،لاهافلى ا  ةلىا للللسشهلهذالالااعلشللالت اوسلوشلرلالوض  للىالالت صفلتتتش ولاافلالح لا ر

وش هلش سطحالذافلف زءلىالىل   لق   للل ح لارلاتصاا لشا لسا  لصا بلل لاذيللا ست وملاافلىشا للالشعا الف،لىالى ا هل

 (ل.3 4لش للتضحلافلالل)لى صفل ا لرل الترلش  تال  لذ اىلللاالس قلللىالال ىسل

ل

ل

ل

للللللل

 (                                      4شكل رقم )                                   (          3شكل رقم )                                

 عرائس المارٌونٌت The string marionettes puppets: 

ىابل(،الح ل ا لالال5هفلى اوسلش صااىرلشا للال ا ابلىالالا ا  ،لاتتا اللل ط لوا رلشفا ص لرللشا للع ا لاافلااللل)

(،لاتتحا   لحا سبلاألواا لالشط ا ارلشا ا لاتصا ح   ل6  ست وامل لااطلشتلاا رلىالىسا ال ل التا رللشا للتضاحلاافلااللل)

الا فح رلح ل فلاألصاافلااللالملاالش ؤ  افلال صاتلرلش لل الللىا طرل،القولافوفلق الًلل ل اًلشلل الللالت  اول

الا س ترل لالا ذل لتتاولىل ا للال ل رلالل ل ة لاشسا حلرل لاألشا ل ةلااألقا زاملال تفلق وش  لش س حللالت اوسللسلش لىا  لفل 

لىاااعلشس حلالت اوسلا  ةلااف ح ً.

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 

ل

ل

ل

 (6شكل رقم )            (                         5شكل رقم )                                      

  عرائس خٌال الظلShow Shadow : 

اهفلاللقولملى اتالالصلللاال اولاشص للؤوفلشلل  الللالتش ل للغ ل لالش  ا  لىالالتا لصلاللاللىال   ت ً،لالتا ول

(لشفا ص لرلش  تا رلل(flatشلل  الللا ا رل ل ض ءلت ض ءل  ضاءل  ففلاا اصل ل للالعللى    ةلى للىا ل للش سطحرل

لا فلالشط ا ا رلاتا صا لىا  وةلشا للالاا  لالشواافلىالال قاا و ل  تضا  ل ااساطرلشف صاللتسا ىولى اهلسا الرلتحولا لالح 

ل(ل.7 8(.التضحلذل لافلاللل)profile)الشتوالر،لاافل تولاألحل  للش للف  اول ت ولالحلااا  فلافلاض لف ا فل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

ل

ل

ل

ل

 (8شكل )                       (                       7شكل )                                        



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

606 

 ثالثا :البعد الفكري والجمالً لبعض شخصٌات فن العرائس: 

شت ا ل لت ا ول ل لا ة ل إلاسا للاىحل اا  لتت  ها  ا اا اطلوةلاقولشاالفاوالالاذل لالطفالل  القراإلاس لل  لت اسرلى ىالقر ال

األالاالللشاللىشا لالطفالللفااحلالاهل ل لاالااضاالالالشت اافلالا فلىلللاللشا لاافلشحلطاالا  اوضا ءلالتا شللللفاالحاا 

هلاأفل التاف وس لهافا ا لت  اال لا  صاػل ا اإلاسا ل   طاف التاف الساللالافلر التالقار ا اذ لستح لالشت اارللااللتاا ؼل

االطفاللشتا وللسا طرلالل ا  لاافلشحلطاالاإلاسا افلاافلحل تاالالااقتلار،لل ال لا ل   و ا  األواا لالتاف تؤوي ألل الت اوس

  لالللااللت رلاالس ا ،لاتص حلالت اوسلشتافسالالاحلو،لاهذالش للفس لتشس لاألطف للالااولول ا لت اوسلاافلىلتا   ملا افل

لالفسملالاحلولالذيلل ض للس طرلالطفلللالالى   لالالح ا ه ل،لػافلل  لاتا ملشتالالللف  لاا لش لتاتفالش ل تال.

الهلذل لها  ل تولسللالاففلآ  ،لا لطفللاىاولشا هوتاللشس حلالت اوس،للو  لتش ش لىا  لشفا ولىلتا بلتتحا  لاض ارل

ل اسل رلش لاللىللالطفلل ػ لزتالالح اللاللتا ؼلل تمل ا لت اوسلافسا  لاىواو ا لالتش ل اف،لا اسا لى لشا ل  صا لشت ا ل،للاذا

ل14.شللالت اوسلىل  لشللاألا  ص،لا ػرلشس حلالت اوسللف ش  لالطفللافولىللالطفلللتو للالولملاالس الل فلاالشف هلم

حلنلتاو االالاهلىا لملال تابلشللها لل للشس حلالت اوسلشللىل  لالفااللق   للشو ل فلالاس للااحتل ف تالصػل الال ل ال

ا لطفاللللشت ا لل ل شا ءلالالػاذاءاح فتا لالاهلال تابلاال  االاالفا حللح فتاا لاإلل  شفلاالذيللتسمل  ل ل للاالشتترلااإل   ةل

ط قرلحلالرلاللللمللتملالستف وةلشا  لافلىىش للالف  لرلا ا  لقولتاؤذيلالطفاللافسال لا اوال لاقاولاهاتملشسا حلالتا اوسل  اذال

الف ابلشللحل ةلالطفل،لشلل الللتوولشالللللش للف حالالفذبلاات  هالششا للاوا لالطفاللالاهلشش  سارلال تابلشا لالتا اوسل

وللش لىللشش  سرلالػا ءلاال قصلش لالت اوسللتولىالهل طاافلتت ل لالطفللىلللذاتالاألش لالذيللس ىولى هل اا ءل لللا

اتتشااللالتاا اوسلى ااهلتاشلاارلش اا  افلالتااصااللاالحااولنلشاا لاآل اا لللاااااا ءللا صاالترل تلااوالىااللالاطااااءلااإلااازااء

التالق فلاإلفتش ىلرلالو وشرلى هلالاتا ل  لفش ىرلشش لللالللالى  علاأل  لى هلالس ا لاإلفتش ىفلل طفللالش للت تبلى هل

لذل لشللاصالالالهلح لرلشللاإلستو ا لالافسف.

األ القفلاغ سلالولملالولالالالاإلاتش ءلاالتافلتتاولالتشااولالفوا يللسا ا لاإلاسا لللاقولاهتملشس حلالت اوسل  ا ءلالس ا 

اذل لشلل الللتوولشالاصاص لال  لشالوشرلش لالت  لرلال القلرلالالولالرلل شفتشتا فلالاا قلرلالتافلتاالفلاهتش شا ل  صا ل

ل ػلرل ا ءلالطفللا القل لاضاللىللغ سلالولملالت  الرلافلذاتال.ل ذل 

ال للزل وةلال صلولالشت افلل لىالهلشس حلالت اوسلاهتش ش لل ل ال  و ارلالصػ  لالالل   لاتس لطلالضاءلى هلالشت ارلش

الا صلرلحلنلتتشللالت اوسلى هلتاشلرلال ل للاالواو افلاإل واىلارلالالشااهابلاا ا  ةلال وؼلالاللااألهمل  لاس رلل ا ءل

اإذالاشت  لق ىوةلشت الرللل اأسل  ا لا ااال تواوملساااللاأل  لافلتوالملس الالال و افشش لل لللالى  عللالتفلل للويلاألا  صل

 الشصاااىر الش وةا الت اسر الل تأتفلشل اإلا    لهذ  ساؼللطا لهذ لالو ىوةللت   لااس ا لذال   ةل و الرلى للرلاح لر

األطفا لل شال اس شال فاوا ق ل ار التا اوسلشال اس ال ا شا  ، الطفال اات ا   تفذب شللشال سلزاهلرلاأللاال ت تولا اش  شا  

ل .ذاتا شل ق     ل ل لذل   ااقتلت   حلنلتشت ز االل   

ا صال فلاااللىا اوسلالشساا حلتسات وملل ػاارلش ولارلشفسااشرلل تت لاا ل اتلااؼلىااللقلشا لافواالاارلللغااهللىا اا لاتساا همل

ت   ل لا فلشللىهملالفااللالتفلتفذبلاات   لاإلاس لل لالشس هشالل ل  لافلاإلقا علاالتأ ل لالل ل لالذيلتش  سالافلفذبلالا

اتلفاللذل لالتس فلش لاألل ملاافلش ت ؼلالتصا لوللفل و الرلالاالرلالولالرلاافتش ىلرلا شزلرلالىسطا لالاتاطاوفل

هلوا فلشتااىارلىالقت  ل  إلاس لل.ا فلشو  لحسفل لتست ومللاسل الل تت ل لىللاألال ءلالالشاضاى فل لش لل  لىاال للا

اشتتووةلشش للفت   لش لشارلى هلالفااللالش ولرللش لىللألال ل  لالا صل ت  ى ت ولال صا وصلاتا ت طلالتا اوسل تالقا فل

                                           
14
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اىسسلااا ولرلالاالرللش لىللاست واملاأللااللافلشال سلا صل فلالت اوسللؤويللتحول لالتولولشاللاألهاواؼلالاعلفلارلال

االللػرلت  طبلالتااطؼل لال  لالوو ةلى اهلاحاوانلتاأ ل افلافسالرلى اهلالاسا لل أح سالسلالالفش للرلالالافسلرلألللاألل

اافت لفلش ت فرل لاتؤويلالهلفذبلاإلات   لل ففلاات   لالشت وفلألللال اللافلافلشال سلا صل فلالتا اوسللللاؤويلوللاال

 اهاذالشا للساتهلاللاالشصاشملاش ا جلا صال فللاللشلل الللىالقتال  ولرلىلاااشال سلالا صل فلاأل  فلى هلالشسا ح

الت اوسللتحولوال.ألللال اللللتسبل ااصاالالفش للارل شا للحلطاال لا لولشاالالفش للارلل االلتتضا ىؼلل شا لىتواللاسات واش  ل

ى شل لالحسل ل لاىش لرلاست واملاأللااللالشا س رلافلشال سلا صال فلالتا اوسلت فا لالاهلالا ةلالتشاللاى تا و لالوللتاال

للفلللتسبلالتشللللللشع  الذالقلشرلفش للرلتؤويللتحول لال وؼلشاال

 رابعا : بٌوت الشباب فً مصر ودورها فً تحقٌق الهوٌة: 

 لافلالا  بلاحوفلالح ل فلالا   لرلالت لشلرلالتفلتس هملافلاىواولالا  بلشالل االللاااا ءلاتااال ل لاافلاىشا لللاق شارل

ا ءلىسف  همللتااا لال  لالشا دلالشالوملاالو وةلاال  اش للتحول لالتت  ؼلاالتتا الل لاا مل أست  لشا س رللازللال  لالا  بلى 

ا لللا  بلالواللاأل  فلاشولفسا لالصواقرلاال ورلالش ل لا ملاتافتلت ملى هلالت حا للاا ا  ةلاهتشا ش مل و اسارلال لوارل

االشا  لرلافلال وشرلالت شرلاالتشللش لالفش ىرلاال تولاىشللال حانلالت شلرلاتو ل  ملى هلاإلىتش ولى هلالافسلاالاع مل

ىللالتط ؼلاى لالاالللسشحلوا لل لافلالا  بل  لشف ولرلافلالشا لالسل سلرلىالالتو وولالولالرللش للللسشحل  لتف قرلاافل

ل.للالشت ش رل س بلا تالؼلالفاسلىالالولللىالال اللىالالشذهبلالسل سف

فشتلارلحااللل60حتاهل  ػافللللافلشتعملىاح ءلىا ا  ل ملااتو فلشا ا لالاهلفشلا لىاحا ءلالتا لملا وىفلالح لرلافلاإلاتا  

اتاتا ل لافلالا  بلافلالل ل لشللالشح اع فلشا  لال ح لاألحش ل ف ابلالا قلرلاالااويلالفولاوللالت لملشللضشا  لشص 

ل(لل لت لفل:للل4ت طلطفل قمل)ااإلسش ىل لر....الخ.لال  لالل ل لشللاألهواؼللش للتضحلافلال سملال

ل

ل

للل

ل

لل

ل

ل

ل

ل

ل

                                

 ( أهداف بٌوت الشباب5شكل تخطبطً رقم )

 تربوٌةأهداف لل

لملتتولاعلفرلالشو سرلق ص ةلى هلشف ولت ولللالطالبلشفشاىرلشللالشت اش فلالتفلللت ت طل ااق لحلا ت ملاللت لاو ملللل

لشش  سارلىواا هاملااافلالحلا ةللشااااطالللىا ش لللشاتفاالللاااشا لتػلاا فلىهاواؼلالشو ساارلىصا حفلشؤسساارلت  الارلإلىااواول

،ل  إلضاا ارلالااهلضاا ا ةلاو ال ااملل هااواؼللتط اابلالشفتشاا لتاا هاا لااال مشااااطالللشااو  لللى ااهلالتساا بل  اا افلفولااوةل

 أهداف تربوٌة

 أهداف بٌئٌة

 أهداف سٌاحٌة

أهداف 
اإلنتماء 

أهداف السالم والتفاهم 

 العالمً 

 أهداف حركة بٌوت الشباب
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االش للالت ل ل،لاالتف ه فلالتفلتتف لش لالف سفرلالواشلرلاالفتش ىلارلاالقتصا ولرلالتافللاوللل  ا لالشفتشا ل،لاىاللط لا ل

لشااطارلااإلاتش ءل.لشفشاىرلالش   افلاالولملاالتف ه فلاالش للهذ لاإااللشلللىللتتاا لافلالطالبلصف فلال

اللالشساات ف للتاا  لخلح لاارل لااافلالااا  بللت ااملاللشؤسساا  لل لتااا  ولااال ش لل للاا للشت شاا ًلاااااألىالل لاافلل ااا  بلااافل

شو سرلال افلالفل ةلتوا لحاللش للسشهل  لشو سرلالشتفالرلاافللللىاح ءلالت لملتالللالتفشت فلالشو سالرلال اااولالاذيل

فاعلح لارل لاافلالاا  بلات واهلالاشاللالضا ا يلالللش اللشو سال ملالف  ارلاألش شلارلالتافلتحلفولالهل لاافلالاا  بلال اذ

.لالفش لى ش ءلالت  لرلى هلىللىش للط لورلل تزاول  أل ال لهالالتس    ل االللالتشاللاالااا طل،لاتاللط لا لالتشاللى ل  

لصو لااإل الصلاالتت الللتت ش  لالااائلاافلالشافالاالاا طلالح للشلللالتس بلالل ل لشللالصف فلالف ض رلل ألش ارلاا

قصرللسشت  لىالشاىعرلت وهلى لال،ل للللتس   لاافللاللىشالللأتلاالىاللاللااا طللش  ساالا لاافلالاا  بلت افءلالف صارل

لل ذ لالشش  سر.

ل

 : أهداف بٌئٌة 

 اسات  ل،لاتسا ىوهملى اهلا لافلالا  بلت وؼلىاللش لت وؼلالهل  طلالا  بل  لوتاالاتاافلتالى اهلا تلا ولهاذ لال لوارلاو

اشل الرلالتت شللشت  لشللشاط  لالحبلالحسااللاستػالللشاا وه لالح صاللى هلصل ارلاشل ال ت ا لالتفا االللاللاهاوا ل

ىالااس ولىالاستازاؼلل  اات  لالات لالل اصلبلالف  فلافلحاللشاالالت  لالو  االلىاللاىافلاىاللى املا صال ةلل اا ل

لشستافلالحل ةلال  .

ل

  سٌاحٌةأهداف 

السل حرلهفلاسل رل لافلالا  بللتحول لىهواا  ل،لاالفشتلرلتاائل لات ًلل ا  بللتافلت ملى هلالسف التس لللالسال حرللشا ل

ال اا لشااللاااوااولفشاار.لا اافلت لاائلل ااا  بلااا صلالسااتشت علاالش اا ط ةلااللتااا ؼلاتتاااو لى ااهلالحتشاا للاالصاا  لى ااهل

تااؤويلوا اًل ولساا ًلااافلات حاارلالف صاارللتاعاالملالاا حالفلاالساال حرلا صاافرل  صاارلالاااواوولاال واارل اا لافسلا لااافلالااا  بل

لال حالفلالف ولر.

الوااولزاولشااللىهشلاارلح لاارل لااافلالااا  بلااافلالاقاافلالح ضاا لىللالحاا ل أغ   اا لشل تاابلألسااف  لالااا  بللتاعاالملالاا حالفل

حالفلاالتتا ؼلى اهل الوهاملاافلىشا لللللتتا حلل املل ش لللالا ولرلوا للال الولللتت ملالا  بلتاعلملش للهذالالااعلشللال 

ا صرلالتت ؼلى ل  لا اوفل،للش لتتشللهذ لالشل تبلى هلتاشلرلالت  ولل لللا  بلالفشتل فلالش ت فرل،لالتواولسااال ًلح وارل

 لاافللو اسلرلل اذ لالشل تابللتاوا سلال ا لالش تصااللاالشاا االلى ل ا لالا اش لالسال حلرلالتافللشلاللىللتافاذه لفشتلا ف

لالا  بلإللف ولشزلولشللالت ا طل لللا  بلالت لملى هلا تالؼلفاسل ت م.

ل

 أهداف االنتماء القومٌة 

اللات  ل لافلالا  بلاافلشصا لهاال اىا ؼل  او لاالا ملضالف  لاششا لللاا لالاالىلل  اطلالاا  بل   او لهاالشاللىهامل

 تفااللاافل االو لالتتا ؼلى اهلشت لش ا للالازا لىش لا ا لالاس وللاإللف  لرلل ت  لرلالواشلرلاذلا ل إت حارلالف صارلل اا  بلل

الت  ل لرلااأل  لرل،لالط  لى هلاشل ال ت  لالط لتلرلاال ا لرل،لالوؼلى هلىشف وه لال  لوةل.لا لافلالا  بلت وؼلىاللشا ل

اال وا علالتاهلت وؼلالهلت  لرلالا  بلت  لرلقاشلرلىللط لا لتاافلت ملى اهلالسال حرلاالت حا للاا تلا ولش ت اؼلاألشا للل

تحال  ل الو ل،لل ذالتو مل لافلالا  بلى وةلافلاألش لللاأل  لرلاالت  ل لرلاالشا ط لالتاهلتتشلازل شا ع ها لالط لتلارلاذافل

الا  ةلافلىيلشف للشللالشف لفللللذل لإلىط ءلالف صرلل ا  بلل تت ؼلى هل  و لاش ل   لشالل ا اافلط لتلارلاىشفا ول

ا بلشللفالتالاهالىاولا ت  ط ًل اطاالا أاالىحولى ا ءلالاطللافااو لااللقاةلهذالالااطلل وااةلت  ل لرل.لاهلذالل  جلال
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لللا ولالال،لااللااف اللحتملى لاالالللتحشاللشساواللتالاافل وشارل  او ل ااىفلاىزلشارلصا وقرل،لا  اذالتت  اا لاافلذهااال

الاا  لالااذافلاالتضااحلرلاالفااواءل،لاهااذاللواتااالالااهلشتاااهلالواشلاارل،لالااتت ملاإلو ا لااإلحساا سلاالتشااللاال وشاارلالت شاارلاا

التت اللش لغل  لشللالشااطالللى هلالستفلالشتااصالللزلا وةلشااا ول  او لا ل اتاال،لاتاوىلملشل اتااللاالىتازازل أشفا و ل

لاتحول لىهوااا.

ل

 ًأهداف السالم والتفاهم العالم 

فشلا لفا ا فل لاافلالاا  بللاافلحفا افلالااامللااافللاللا سفرلح لرل لافلالا  بلهافلا اتالطلالفاسال فلالش ت فارلااف

الشطتملاافلالو ى فلالت شرلاق ى فلال اال فل،للش للذل لشللىهشلرلافلتو لبلف  فلالاع لا  ا ل احلال ااةلاالصاواقرل

الش ل لا مل،لا لافلالا  بللشؤسسا فلل ا لوا لها ملاافلتاىلارلالاا  بل تحولا لشفتشا لوالافللتالشلالاالالاا سلاافلتفا همل

اتت اللا ذ لال لافللفولالل  لالا  بلشللاتهلىاحا ءلالتا لمللتت اااللى اهل تاولالت ا ولاللاألح ولانلاافلصاف ءلاشااوةل،ل

الوفاللشلل الللاأل  فل  ىت   هملى اةلازشالءلاافلاإلاسا الرل،لالتا ش اا ملى اهلىساسلشاللالف املاالتواول لاتاشاال لاا مل

ل احلاأل اةلاالاتا ل  لاحوةلاالسالم.ل

س  للتضحلاللح لرل لافلالا  بلل  لوا ه لالت  ايلاالفتش ىفلاال و افلاالسال حفلاالوااشفلااافل وشارلالساالمللاشش 

الت لشفلافلاط  لشللالولملاالس الل فلالتفلللتا ت طل  االلىالفااسلىالول اارلىالشتتواوافل،لا لات ا لللسافلااا و لصاػل ةل

الفااااابلاللف  لاارلااافلالتلااالللالشتاااازلللا صاالرلالااا  بل،لل  لصاارللِلااااءل،ل االلهاافلشو ساارلل حلاا ةلت لاازلى ااهللاال

ا حالت  لتحوا لالوالملالت  الارلاالفتش ىلارلاال و الارل،لاتؤلاولى اهلشاوفلىهشلارلالسال حرلاو اسارلال لوارلااق شارلالتالقا فل

لالاطلوةل،لوىش ًلل تالق فلالتفلتاشفلالتف هملاالشح رلاالسالمل لللالفشل .

لل

 جرٌبٌه)التجربة الذاتٌه للدارسة (: خامسا:الدراسة الت

  : 15أوبرٌت اللٌلة الكبٌره 

لتولىا  لىشللاافلشس حفلات فللت اوسلالش  لااف،للحفعالالل ل لاالصػل لللسلافلشص لاوطلالللللى هلشستافلللل

الاطللالت  اف للاىتشاولىا  لافلال ل االالل لا ةلى اهللوطا فلذافلالوا علسا سلاشا حلحلانلتاملاإلساتت ارل تاصا لالتا اوسل

لل ه،للااو للحلازلالتت لاا لااهل ااا لالااذا لالفااه،لحلاانلتفسااولالتو لولارل وصااولتواولملىشااللى اوسااهلشتتشاوالى ااهلالفاللالتااا

لالت اسرللللشواش فلالفللشللال طلاال اللاال تولال  لنلا فلشف للاهلال واعلللسللالا  لرلاللسللالقلاول.

شس حلرلتؤول  لالت اوسل لللش لتحتالالهذ لالحتف للرللاولوةلال ا اءلشاللصاا لاالل ا لارلىصال رلاا صال فلشصا لرللل

ى اسارلى اهلشساتافلل45شت لفرلل صو لا س طرلاىش لاط اارل،هذالات  علىوولالت اوسلالتفلتملتصاشلش  لل ا  لافلل

ى اهلىاوولل لا لشاللالا صال فلش ت فارلالشالشاحلاالصاف فللشتشلزلتت  لىللالحل ةلالات لرل  صرلىللهذالالت وللحتااف

الت شر.لال للاسات واملىا اوسلالش  لاالافلالتاهلل اافلااهلهاذالالاقافلاااعلش ت اؼلذال صاصالرلحلانلاساتط علشصاشمل

الت اوسلىلللشزجل لللالتا انلالشصا فلاالحوا ارلالػ  لار،لاواولُصااتفلالتا اوسل تلالا لغ  اهلتاملتت شاالى اهللاولااا اللل

،لاللللا صل فلاألا  لفل  فافلشفتشارل  اوحارلالشاالاولالاات لرلااهلال لاؼلالشصا فل ل ش ت ا ل«لللللا اش الللالط »

                                           
ػهٗ يغشح انؼشائظ ثبٞعجكجخ ,فشٚك ػًم  اٞٔثشٚذ انكهًبد: طالح جبٍْٛ ,أنحبٌ: عٛذ يكبٖٔ  1961يبٕٚ 1لذو فٙ * أٔثشٚذ انهٛهخ انكجٛشح: 

َُٛبد ,رظًٛى انؼشاٚظ: َبجٙ شبكش ,اخشاط يغشحٗ : طالح انغمب َفز انزظٕٚش ثٕاعطخ "انٕحذح انضبيُخ أنٕاٌ" ثبنزهفضٌٕٚ انًظش٘ لٙ يطهغ انضًب

حٛش طبحجذ  ٥٠٠٢، صى رى ػشضّ نهًشح صبَٛخ فٙ دٚغًجش ٥٠٠٢انٙ جذٚذ نهٛهخ انكجٛشح، كبٌ انؼشع االٔل نّ فٙ يبٕٚ رى رمذٚى رٕصٚغ أٔسكغزش

أشٓش نكزبثخ  6أخز يب ٚمشة يٍ انفُبَخ َغًخ ػجذ انؼضٚض )ػهٗ أنخ انًبسًٚجب ( االٔسكغزشا ٔانًغٍُٛ.ٚشًم االٔثشٚٛذ ػهٗ شخظٛبد يخزهفخ 

  .ظ يُحٕرخ ثذلخ نزؼجش ػٍ كم شخظٛخد انكضٛشح فٙ اٞٔثشٚذ إنٗ ػشائانغُٛبسٕٚ ٔرحٕٚم انشخظٛب

15) http://www.cdf.gov.eg/national_theater/sites/default/files/pdf/honors.pd  
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التهلش لزالفلشحفاعرلاهلق ابلىطف للاأللفلرلال  ل ر)لاتَّحلىلا ،لت لللش  ل.لالا لالا ،لت لللش  ل.لااىاهللفل ا ..ق ب..ل

لط د(للف ب..لاال..لاسطللالو لاسطل..لاض ب..لال اوقلر:

ااىتشااوفلتصااشلش فل)ال ل اارلالل لاا ة(لى ااهلىساا ابلالت ساالطلاالت  االصلاااهلالااالللااللتااللل شساا ىوةلى ااهلالتااصاال لشاا ل

الىتش ولى هلاللتللالاحتلر لااستط علشصشملالت اوسلىلللشلازللاللا صالرلىاللاأل ا فلااهلال ل ارلالل لا ة،لىاللط لا ل

لتأللاولى اهلا ا ازلالساش فلالا صالرل،لاسا ىو لى اهلذلا لع اا لتاااعلالشالل سلالوالارلى اهلالاالللالتا ملاالشالشاحلشا لا

تالل هلشتتوولشللىال للالت اوسلالتهلتت  لىللش ت ؼلالا صل فلل  لشفتش لالشص فلا لللا صلرللت رلشحووةلششلازةل

ال الاا لللاسااطلشفشاىاارلالا صاال ف،لشاالل ااالللالت اا لللاااهلالحفااملاالااالللاال ااال،لا ل لواارل تا صاا ه لالش ت فاارلتااؤ  لاااه

اإلفتش ىهلل ا صلرلذل لألا ا لل اافلتت ا ىللالطا   لالاات هلاالا احلتشافلصال غت  لشالل  لاللصاا لاالل ا لارل  لارل

لت ت طل  لطواسلاالت وافلالات لرلل أا اح  لاىحزاا  لالش لورلل  ل  فرل.

  شخصٌات اللٌلة الكبٌرة 

 اللل اوا للل16 وللالافل ر،لللااالل صولالصؼلالشالولالات هعل ش لتش لالساللللزواولهذالالتشلللشت ا لاأاالاألللللالشت

ا ول لا سلطللشلل الللا صل ف:لاأل افازل  ل  و لالحشصل  ل  و لال  فل  لالو افهل ا لالشت امل ا لالتشاوةل ا لال اقصارل ا ل

شااللهااذ لالفااالح،لحتااهلاصاا حفللااللا صاالرلل–شااو بلألساااول اا لاألطفاا لل اا لالشصااا اتهل اا لشت االلالساال  ل اا لالشااااول

الا صل فلتش لللشللا هولالتشللصا ةلفشل رلىاضتالىللشا هوةلالشالولاهلال الالص هل لى َّ لىا  لل تبلاألا  لفل

حلاانلاواالللااللتف صاالللالشالااولال  لاار،ل وقاارلاااولوةلُتع اا لتأش ااالالتشلاا لااافلالتاا انلالااات فلالشصاا يلاالتاا وافلاالتو للااول

لاولالاات لرللااصاؼلفش اا لالشالاولالشتاااعل الللالفالحالللاالصات لوةلاىهاللاألصل رلالتافللش  سا  لالشصا لاللاافلالشاا

الوا ل،لالذللللت لاللشا زل مللللى ملشتف لللالهلالو ه ةللالحتف لل شالولسلوا لالحسلل،لىالغل  لشللالشاالولاأل  فلالتفل

 يلالتفلحش اه لشت ام للشا لاصاؼلتا وه لالت صشر،للتزوحملالس ح فلاألش شلرلل شسفول  ل ملىهللال لؼلاالفاابلالشص

األفااءل اسش ًللاحرلا  ضرل  لحل ةلل شعا ه لالحتف للارل  لشاالاولاشا لتتضاشاالشاللاالل اا لاات فلش الل األ افااز،لا ا و ل

لالل ف،لاالش افلح،لاال ال فلالش اار،لاالشالهف،لا ا لاأل و للاالالا ل،لاالح اي .

فاازءاًلىس سااّل ًلااافل و ااارلالشاالااوللااوفلالشصاا للللا ااا  ل اا و لالحشااصللا   اىاارل صااوفلىااا  لالشااألالفلالتاافلىصاا حف

االت شسلالذيللللزاللشافاولحتفلالللالوال:لحشصلحشصلتللش للاوصلى لا  لل قص/لل قصلالواال/لوالال افلاا ؼل

حشااصلاللل ااشلحااب/لاات اااعلاللط اااف لحضاا  لالااذل لالتاافلغ ل اا ًللحضاا ه لالااو االشلالااذللللفا اااللالضاا حا،ل

االشااطااللالشاتشاللل ط  لالصاالالاال ل ملالشاصا الافلفا  فلالحااا يلاالزقاالال سالطا،لال لتا و للتافاالالصاػ  ل

ش.ل لالفلالش افلحلاالل   لالفلى   فل الاا ل ل  ل ا و لال َّ

                                           
 انظبنحٍٛ ٔرخهٛذ ( انًٕانذ انشؼجٛخ: رؼزجش ثبَٕسايب يظشٚخ خبنظخ نخظزٓب انًخٛهخ انشؼجٛخ ثزشاكى انخجشح ٔانغٍُٛ، ٔرشرجط ثغٛش أٔنٛبء هللا16

يٕنذا شؼجٛب، ٚجهغ ػذد  2850ركشاْى، كًب رؼّذ عٕلب يفزٕحخ نكم طُٕف انجشش، يٍ انفمشاء ٔأثُبء انغجٛم ٔاٞغُٛبء ٔانًشبْٛش ٔفٙ يظش َحٕ 

ٕسٔصٓى انشٔحٙ يهٌٕٛ شخض ػهٗ يذاس انؼبو، ٔال رخهٕ يحبفظخ أٔ يذُٚخ يظشٚخ يٍ يٕنذ، ٚجذد نغخ انٕطم ثٍٛ انجشش ٔي 40صٔاسْب َحٕ 

 https://folklore201.wordpress.com/2017/04/15 .ٔانذُٚٙ

رُغت  ٔرؼذ ايزذادا ربسٚخٛب نًب كبٌ ٚفؼهّ لذايٗ انًظشٍٚٛ فٙ احزفبالرٓى ثًٕانذ انفشاػُخ ٔاٜنٓخ، إر كبٌ ٚحزفم انًظشٌٕٚ ثًؼجضاد ٔخٕاسق

ٔلذ ثذأد االحزفبالد ثبنًٕانذ انشؼجٛخ يُز انؼظش  .ٚزحذس ػُٓب انًحزفهٌٕ حبنٛب نٝنٓخ انًظشٚخ انمذًٚخ، ْٔٙ رشجّ إنٗ حذ كجٛش انكشيبد انزٙ

( حٛش حشص انخهفبء انفبطًٍٛٛ ػهٗ االحزفبل ثؼذح يٕاعى ٔأػٛبد ػهٗ يذاس انؼبو، كبٌ يٍ أشٓشْب فٙ ْزا انٕلذ ْٙ 1171 — 909انفبطًٗ، )

ُجٕ٘"، ٔػذد يٍ اٞٔنٛبء انظبنحٍٛ، ٔاعزًشد رهك االحزفبالد ٞكضش يٍ لشٍَٛ احزفبالد سأط انغُخ "انٓجشٚخ" ٔ"ٕٚو ػبشٕساء" ٔ"انًٕنذ ان

 َٔظف انمشٌ، ٔكبَذ يظبْش االحزفبل ثغٛطخ حٛش كبٌ انُبط ٚجزًؼٌٕ لشة أضشحخ اٞٔنٛبء ٔٚزُبٔنٌٕ انطؼبو ٔٚزى رؼهٛك انضُٚبد، أشٓش ْزِ

غٛذح ػبئشخ فٙ انمبْشح، ٔيٕنذ أحًذ انجذٔ٘ فٙ طُطب، ٔإثشاْٛى انذعٕلٙ فٙ يذُٚخ انًٕانذ حبنٛبً يٕانذ انحغٍٛ ٔانغٛذح صُٚت ٔانغٛذح َفٛغخ ٔان

 دعٕق

17) https://raseef22.com/life/2015/03/23/religious-ceremonies-in-egypt-face-extremism  
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الاافلالشاالاول االلل ا صلاتت ل اًلىللااضالرلالشالولاض االال ل التل الالت ل الاالالتلاللالت لاا ،لالشا لالاذيللتلا  لل لا 

لاو لازوح ش  :للا لالولالحاالل/ل اافلت ل ارلطاالللاوا/ل ف ل ا لالااش للال ا ل   ا للزيلوا.لالساتاحفلشاللالتا ان:للا لىمل

الشط ه ل افلالش حلس  لش اف،لافلشو شالالط ه ل افلاالويلس  لاشت فلاللزوحملالشالاول تا اوسلالح ااف،لاالسال  ل

 صو :لاا ل  لل تّلل/للا لى االالتلا للشلال/ل اول لسا  لا ا لا /لزشا  ةلاا  ل ر/لىصافا ةللا للاىلت بلاألطف ل،للللذل لتم

ح ل ر/لط اطل لل لااولط اطل ،لالااصال:لال ل ارلال ل ارلالسال  لتتا لاالويلاُ فارلتسا ايلفالاالقالاالهلاا لاتع ا ل  اىارلل

حتفا للالاهلالاذ اة:لال ل ارلالل لا ةللا لىشافلاالتا لملالل تبلحللللصؼلال ل رلالل ل ة،لآ  للل لفلالشالو،لاالتفللصللال ا لال

لتل ة/لش للللالاااو لل   لشللال لؼلاال ا و .لاُل تتملاألا  لفلالا ل ل أذاللالفف لاالصالة للى ش ًل  لللاللشا لسا  للا لل

لالللزاللىهملشع ه لالشاالولافلشص ،لاشا انلا ل ا يلتتاا  الالفل لل.

-ص فلالو افف–ش اولاألساول–ال  ح رلىوولشللالا صل فلالششلزةللل  ا لفل)ال اقصرلاافلهذ لالو اسرلاست وشفل

السالوةلالتافلت حانلىاللا ات ا لالضا وترلاافلالشالاولل(ل  لضا ارلالاهل تاولالفشالل– ا و لالحشاصلل-  و لالتا شس–الشااول

غاازالللا غزاللالتااا لحااللل(لحلاانلتاامللا ل–ىااا لاافل لالساالش لى ااالااابل  لشااالل–الحاا لارل)ال ل ااالالل لا  لاالتاا لمللتلا  ل

ل لاالش لل فلالو اسرلالتف ل لا:ل(للىال  لتصشلشلرللشت و فلط  ىلرلافل لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لا7ا تل  )

  الدراسة التجرٌبٌه 

 ( : 1الفكرة التصمٌمٌة رقم )

تتولا صلرل ال اقصر لاهفلىحولالا صل فلالششلزةل ألا  لفلال ل الالل ل ة  لالا صلرلالشحا لرلافلالتصاشلملاتع ا ل

ااافلال  فلاارلشفشاىاارلشااللاألااال للالواو لاارلالششلاازةلل فااللالااات فلاالتاافلىساا شفلشاا لالشحاا ا لال اوساالرلااافلاضااف ءل تااوال

االتا ص لالتالل لرلالشست وشرلالأا مللل للااحولقولحوا لاحاوةلل تشالللشاعا ل لل تصشلمل لش لافولىللالت ا طل لللال  فلر

لالفافللش لل لللست وامل  ا ش لشت لفرلالصا لالفاتااابلوا الافلاضف ءل احلالحوا رلى هلالتصشلمل.ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

             ل(1( للتصمٌم رقم )1-1مقترح توظٌف رقم )                                                                                  

 

للل(1تصمٌم رقم )                               
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ل( :  2الفكرة التصمٌمٌة رقم )

الفش رلالحاا لرلالششلزةلل ا صالرل–األسول-اىتشولالتصشلملى هلاالشف وافلالتالل لرلالشتش  الافلا صلرل ش اولاألساو

ضشللسل  لاألا  لفللاالتفلتملتل ا ه ل أحف ملااتف  فلش ت فرلشش لس ىولى هلتحول لالوا علااتازاللوا اللالتشاللالفاافل

تااابلاىط ءلتأ ل افلالشالشسلل تصشلمللللللششا لسا هملاافلاضاف ءل احلاقولس هملاست وامل  ا ش لشت لفرلالصا لالفا

لالحوا رلى هلالتصشلمل.ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل(1-2مقترح توظٌف تصمٌم رقم )                                                                       

ل

 )2تصمٌم رقم )                                 

 

 

 

ل

لشت  لللشسطحلط  ىفلافل لفلا  بل فش ا لرلشص لالت  لرل الغرض الوظٌفً : 

ل70×50ل مساحة التصمٌم :

لسترلىلاالل تو لف ت ملالع لرل عدد األلوان     :

الل لااا ةلشفااا وافلششلاااز لشاااللا صااال فلىا  لااافلال ل ااارل عناصر التصمٌم : 

ل)ال اقصر(

لفشللحاا لا–ىال للهاوسلرلواو لرلشللالفللالات فل

لشللىاا  لفلال ل الالل ل  ل
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لشت  للشسطحلط  ىفلافلىحول لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لرل الغرض الوظٌفً : 

ل70×50ل مساحة التصمٌم :

لسترلىلاالل تو لف ت ملالع لرل عدد األلوان     :

شفااا وافلششلاااز لشاااللا صااال فلىا  لااافلال ل ااارلالل لااا ةل عناصر التصمٌم : 

ىال للهاوسلرلشللالفلل-األسولل-)ش اولاألساول  لس  (

 ىا لاافل لالسالش لىالفشللحاا لالشللاألا  لفل–الات فل

لاابلل لش  ل.

 
ل( :  3الفكرة التصمٌمٌة رقم )

تتولا صلرل ال اقصر لاهفلىحولالا صل فلالششلزةل ألا  لفلال ل الالل ل ة  لالا صلرلالشحا لرلافلالتصاشلملاتع ا ل

افلال  فلرلىفزاءلشللست  ةلالشس حلهذالاقولتملتل ا لالا صالرلالشحا لارلل تصاشلملاافلاتف ها فلش ت فارلششا لسا ىولاافل

الت ا طل لللال  فلرلاالتا صا لالتاالل لرلالشسات وشرلالاأا ملللا للااحاوللتحول لالو علااتزاللوا للالتشللالفافللش لافولىل

 قولحو لاحوةلل تشللالفافلاقولس هملاست وامل  ا ش لشت لفرلالصا لالفاتااابلافلاضف ءل احلالحوا رلل تصشلمل.ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 (3( التصمٌم رقم )1-3مقترح توظٌف)                (                                   3تصمٌم رقم )                              
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ل( :  4الفكرة التصمٌمٌة رقم )

اىتشوفلالفل  لالتصشلشلالى اهلاسات واملا صالتف ل ا و لالتا شسلا ا و لالحشاص لاهشا لىحاولالا صال فلالشحا لارلاافل

الل ل ةل افلتا غملش لال  فلرلاش للتحش الشللىال للواو لرلششلاز لل فاللالاات فلا  سات وامل  اا ش لشت لفارلىا  لف لال ل رل

الصا لالفااااابلس هملافلاىط ءلتاأ ل افلاشالشاسللاالارلش ت فارلاافااول تاولالشسا ح فلالشضالورلسا هملاافلافااول

لاحس سل  لضاءللوا للالتشللالفافلشش لس هملافلا  اءلالتصشلمل.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

 (4( للتصمٌم رقم )1-4مقترح توظٌف)لل       (لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل4تصمٌم رقم )                            

ل

لشت  للشسطحلط  ىفلافلىحول لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لرل الغرض الوظٌفً : 

ل70×50ل مساحة التصمٌم :

لسترلىلاالل تو لف ت ملالع لرل عدد األلوان     :

شفااا وافلششلاااز لشاااللا صااال فلىا  لااافلال ل ااارلالل لااا ةل عناصر التصمٌم : 

لىال للهاوسلرلواو لرل-ست  ةلالشس حلل-)ال اقصر(
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ل

ل( :  5الفكرة التصمٌمٌة رقم )

 السلوةلالتفلت حنلىللا ات  لالض وترلافلالشالاو لاهافلالتصشلمللتتشولى هلالشف وةلالتالل لرلاألوشلرلالشتش  رلافلا صلرل

ىحولالا صل فلالششلزةل ألا  لفلال ل الالل ل ة  لاتملتل ا لت  لالاحوةلالتالل لال  حفا ملش ت فارلااافلهاذالالتصاشلملافاول

حوا لتا ا طلالتشالللتا غش لات ا ط ل لللالتا ص لاال  فلرلاش لتحايلشللىال للششلزةللل فللالات فلالأا مللل للااحولشش 

لالفافللش لاىتشولالتصشلملى هلتأ ل افلاشالشسللاالرلش ت فرلىللط ل لاست وامل  ا ش لشت لفرلالصا لالفاتااابل.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

ل(5( للتصمٌم رقم )1-5مقترح توظٌف رقم )                                                                        

ل

ل

ل
 للللللللللللللل(5تصمٌم رقم )                             

 
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

                   

لشت  للشسطحلط  ىفلافلىحول لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لرل الغرض الوظٌفً : 

ل70×50ل مساحة التصمٌم :

ل شسلىلاالل تو لف ت ملالع لرل :  عدد األلوان   

لشف وافلششلز لشللا صل فلىا  لفلال ل رل عناصر التصمٌم : 

ىااال للهاوساالرلل-الل لاا  ل)ل اا و لالتاا شسلاالحشااص(

لواو لالشللالفللالات فل.
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ل( :  6الفكرة التصمٌمٌة رقم )

اىتشولالتصشلملى هلالت للزلى هلالتاص لاألوشفلالشتش للافلا صلرل لالشااول لاهالىحولالا صل فلالششلزةل ألا  لفل

ال ل الالل ل ة  لافلش لزلالتشللاتع  لافلال  فلرلشفشاىرلشاللاألاال للالششلازةلل فاللالاات فلاالتافلىسا شفلشا لالفش اال

افل لش لافولىللالت ا طل لللال  فلارلاالتا صا لالتاالل لرلالشسات وشرلالاأا ملالحاا لرلالششلزةلل ا صلرلافل  اءلالتشللالف

لااحولقولحو لاحوةلل تشللالفافل.للل لل

ل

ل

ل

 

 

ل

 (    6( للتصمٌم رقم )1-6مقترح توظٌفً رقم )                      

 (6تصمٌم رقم )                            

 

لشت  للشسطحلط  ىفلافلىحول لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لرل الغرض الوظٌفً :

ل70×50ل مساحة التصمٌم :

لى  ترلىلاالل تو لف ت ملالع لرل عدد األلوان     :

شف وافلششلز لشللا صل فلىا  لافل ال ل االالل لا ةل لىاال لل عناصر التصمٌم : 

لهاوسلرلواو لالشللالفللالات فل.ل
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لشت  للشسطحلط  ىفلافلىحول لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لرل الغرض الوظٌفً : 

ل70×50ل مساحة التصمٌم :

ل شسلىلاالل تو لف ت ملالع لرل عدد األلوان     :

لشف وافلششلز لشللا صل فلل ال ل رلالل ل ةل  عناصر التصمٌم : 

الشػافل زلا فلالشالول ىال للهاوسالرل لفش االحاا لارلشالل

لغزاللل لغزاللالتا لحاللل األا  لفل ل ل

 

ل( :  7الفكرة التصمٌمٌة رقم )

التصشلمللتتشاولى اهلالشفا وةلالتاالل لالاألوشلارلالشتش  االاافلىحاولالا صال فللالششلازةل ألا  لافلال ل االالل لا ة  ل وقاو  ل

 ص فلالو افف لاقولاىتشوفلالفل  لالتصشزلشل للالوالالى هلتل ا لالشف وةلالتالل لرلاافلاتف ا فلش ت فارلشا لالساتت اال

سال  لاألا  لاافللشا لفا ءفلال  فلاارلتحشالل شااازاللل فاللالااات فلششا لىضاافهلل  لفش االالحاا لارلالششلاازةلل ا صالالضااشل

الت ا طل لللالاحوافلالتالل لرللش لىللاست وامل  ا ش لشتت فرلالصا لالفاتااابلس هملافلاىط ءلتأ ل افلشالشاسللاالارل

لش ت فرل.لل

 

ل

ل

ل

  

   

 

 

 

 

 

 

  (7( للتصمٌم رقم )1-7مقترح توظٌفً رقم )

 

 ( 7تصمٌم رقم )                           
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 : نتائج البحث 

 توصل البحث الى :

 لالشت و فل لىقشار لط  ىر لتصشلم لا لى شا لالشاساف فل صفر لط  ىر لافلتصشلم لشاا الشا انلالات فللشلللالستف وة

ل  صرل. صفرل

 اشل الرلالتاصلللتصشلش فلط  ىلرلألقشارلشت و فل لافلالا  بلشلل تولا صل فل ىا  لفلال ل الالل ل ةل تحشلل

لسش فلال لورلالتاالبلالتص ل.

 ل  ا ش ل لالشت و فل  ست وام لألقشار لتصشلش فلط  ىلر لإلات ج لالشت صصر لاللاش لات  ل تول  اش  لاست وام اشل الر

Illustrator Adobe) ،(Photoshop Adobeل

 (ل لت  علىووه  لافل لافل7ىشلللالتاصللالهلا تل  لالتوولملح اللتصشلشلر للفتحلشف للإلست واش   (لتصشلش فلشش 

 .لالا  بلإلحل ءلاتوااللت ا ا لالات فللتلاللىحولىال للالتااصللاتو  بلال و ا ف

ل

 : توصٌات البحث 

 ٌوصً البحث بما ٌلً : 

 ال حانللاألل ولشلرلالتفلت تمل  لشا انلالات فللتحول لال الرلالشص لرلالشح الرلالاصالل الاإلهتش مل  لو اس فلال

لل ت لشلرل.

 .لالتااصللش لح ل فل لافلالا  بل لل  طلالو اسرلالاع لرل  لااق لالفت فل

 .لالستفللفش لالشا انلالات فل شا اعلقاشفلإلى وةلاحل ء ل إاا ءلش لزلف شتفلى شفللذل ل

 اإلهتش مل و اسرلالشا انلالات فلافلالل ل فلاالشت هولالفالرلالتط لولرلو اسرلتح ل لرلاالر للتاشلرلالتذا لالفافلل ذال

 الشا انللوفلالشصششلللل شس هشرلافلا  اءلالاىفلالفش ىفل ولشرلالشا انلالات فلاح االالصا ى تال.لل

 

ل

لشت  للشسطحلط  ىفلافلىحول لافلالا  بل فش ا لرلشص لالت  لرل الغرض الوظٌفً :

ل70×50ل مساحة التصمٌم :

ل شسلىلاالل تو لف ت ملالع لرل عدد األلوان     :

 عناصر التصمٌم :  

 

 

 

 

 

  

لشف وافلششلز لشلل ىا  لفلال ل رلالل ل   

)ص فلالو افف(ل لىال للهاوسلالشللالفللالات فل ل

ست  ةل.لفش رلحاا لرلشللاألا  لفل ه فلالاا يللا ل

لوقو  .ل
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