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 انًُٓح االخزًبػٙ

 نُجٛم ؼاغت

 )نالقزئُبـ).ٔازخ انهغخ انؼؽثٛخ:انًؽخغ
 

 يالزظخ انُض

 :ؼطع انًشٛؽاد

َؼذ االخزًبػٙ ئنٗ انًُٓح فٙ كٌٕ ْػا األضٛؽ ٚمبؼة اإلثعاع األظثٙ يٍ ٔخٓخ َظؽ /رزسعظ ظالنخ ئقُبظ يظطهر (1

 .اخزًبػٛخ، أ٘ يٍ اػزجبؼ انُض األظثٙ َزبخب نشؽٔؽ االخزًبع انجشؽ٘ فٙ فزؽح يؼُٛخ

 .ئٌ ئثٕنٛذ رٍٛ ػًم ػهٗ رأطٛم ػهى اخزًبع األظة ٔغنك ثاؼقبء ظػبئًّ ٔلٕاػعِ:ظالنخ انؼجبؼح األٔنٗ رزهطض فٙ (2

 .(ػهى اخزًبع األظة)أيب ظالنخ انؼجبؼح انثبَٛخ فزفٛع أٌ نٕكبرش ٔغٕنعيبٌ ػًال ػهٗ ثهٕؼح قٕقٕٛنٕخٛب األظة

 .(لبٌَٕ انجعاٚخ).يًب قجك َكزفٛع أٌ ػهى اخزًبع األظة لع ضؼغ نزطٕؼ رعؼٚدٙ يُػ ئؼْبطبرّ األٔنٗ

ئٌ يؼًٌٕ انؼجبؼرٍٛ فٙ ػاللزّ يغ انؼُٕاٌ ٚؼكف يكبؼ رشكم ػهى اخزًبع األظة كًُٓح نهًمبؼثخ انُمعٚخ انٕاػٛخ *

 .نهُزبج األظثٙ

 :فؽػٛخ انمؽاءح

 .اػزجبؼا نهًشٛؽاد انكبثمخ، َفزؽع أٌ انُض ٚطؽذ يمٕيبد انًُٓح االخزًبػٙ فٙ ظؼاقخ األظة ثًب ْٕ يؼطٗ اخزًبػٙ
 

 :فٓى انُض

 :اكزشبف انًؼُٗ

 Taine،خبء رMadame De Staëlٍٛثؼع اإلؼْبطبد األٔنٗ الخزًبػٛخ األظة يغ يعاو ظٔ قزبٚم : يؽزهخ انزأطٛم -

ثبغال يدٕٓظا ٔاػر انًؼبنى فٙ قجٛم َشؽ انُظؽٚخ انكٕقٕٛنٕخٛخ نألظة ٔغنك ثزعؼٚف األظة ثًُٓدٛخ ركشف ػٍ 

 .(ػؽٔؼرّ)ززًٛزّ

َطهض يًب قهف ئنٗ أٌ رػٔق األظة ٔرسهٛهّ ٚكزعػٛبٌ ئؽبؼِ انًؽخؼٙ االخزًبػٙ، َٔزجٍٛ غنك فٙ انًُدؿ انُمع٘ نكم 

  .ٔانسبيم نإلؼْبطبد األٔنٗ نكٕقٕٛنٕخٛب األظة Madame De Staël  ٔHyppolite Taineيٍ 

 )يٍ ضالل َظؽٚخ االَؼكبـ Georges Lukacsرجهٕؼد قٕقٕٛنٕخٛب األظة يغ خٕؼج نٕكب رش : يؽزهخ انزجهٕؼ -

 . انػ٘ ؼثؾ األظة ثبنجُٗ انؼمهٛخ Lucien Goldman، ٔيغ نٕقٛبٌ كٕنعيبٌ (األظة اَؼكبـ نهٕالغ االخزًبػٙ

فٙ كٌٕ انؼاللخ ثٍٛ زٛبح انًدزًغ ٔانطهك األظثٙ  (اإلثعاع األظثٙ )رزدهٗ انؼاللخ ثٍٛ زٛبح انًدزًغ ٔانطهك األظثٙ -

ْٕٔ .الرزظم ثًؼًٌٕ ْػٍٚ انمطبػٍٛ يٍ انٕالغ اإلَكبَٙ ػًٕيب، ٔئًَب رزظم ثبألثُٛخ انؼمهٛخ أقبقب ٔرزجهٕؼ يٍ ضالنٓب

يب ٚكًّٛ كٕنعيبٌ ثبنًمٕالد ٔانًفبْٛى انزٙ رشكم انٕػٙ انسٛبرٙ نًدًٕػخ اخزًبػٛخ يؼُٛخ،ٔثبنؼبنى انزطٛهٙ انػ٘ 

 .ٚطهمّ األظٚت

 .انٕزعح انؼؼٕٚخ ٔانجُٕٛٚخ: رزًٛؿ األػًبل اإلثعاػٛخ انطاللخ ثًب ٚهٙ  -

 .(يفٕٓو انجُٛخ)ٚمزظؽ فٛٓب ثعؼاقخ انجُٛخ انعاضهٛخ نهُض األظثٙ: يؽزهخ انفٓى -

 .(يفٕٓو انزكٍٕٚ)ٔفٛٓب ٚزى انجسث ػٍ غاد فؽظٚخ أٔ اخزًبػٛخ يٍ َبزٛخ انجُٗ انؼمهٛخ: يؽزهخ انزفكٛؽ -

 :ثُبء انًؼُٗ

 :ٚؼبنح انُض لؼٛخ َمعٚخ رؽرجؾ ثًمبؼثخ انُظٕص األظثٛخ يمبؼثخ اخزًبػٛخ ٔفك يمٕالد َمعٚخ يُٓب

  .انجُٗ انؼمهٛخ، ؼؤٚخ انؼبنى، انفٓى، انزفكٛؽ
 

 :انزسهٛم

 :اإلشكبنٛخ انًطؽٔزخ

انجُٗ /اإلَزبج انؼمهٙ:َٕع شؽٔؽ اإلَزبج انزٙ ٚؽكؿ ػهٛٓب انًُٓح االخزًبػٙ فٙ ػًهٛخ رفكٛؽ اٜثبؼ األظثٛخ ْٕ (1

 .انؼمهٛخ

ٚؽفغ َمبظ األظة انًؼزًعٌٔ انًُٓح االخزًبػٙ ٔضبطخ كٕنعيبٌ انزفكٛؽ انكٛكٕنٕخٙ نألظة ألٌ انفؽاظح فٙ اإلثعاع  (2

ال رؼُٙ االَكالش ػٍ شؽٔؽ ئَزبج األظة االخزًبػٛخ، ػهٗ اػزجبؼ أٌ انفؽظ انًجعع َفكّ ْٕ َزٛدخ نؼاللبد اخزًبػٛخ 

 .قبئعح فٙ انٕقؾ االخزًبػٙ انػ٘ َشأ فّٛ

  :انًفبْٛى ٔانمؼبٚب

 :يؼدى انُض

  :يؼدى انسمم األظثٙ

  ... انؽٔائغ- انطهك األظثٙ- انزفكٛؽ- انجُٛخ انًؼُٗ انسمٛمٙ- انشكم- انزػٔق- انفٍ- انزؼجٛؽ- انُبلع- األظة

 :يؼدى انسمم االخزًبػٙ

 انٕالغ االخزًبػٙ-انزبؼٚص-انُظؽٚخ انكٕقٕٛنٕخٛخ-ػهى االخزًبع-انًدزًغ

www.9alami.com


قلمي موقع ... والملخصات االمتحانات و الدروس من لمزيد  
 

 ...أػًبل ثمبفٛخ-خًبػٛخ-انسٛبح الَكبَٛخ االخزًبػٛخ

كًب أَٓب ػاللخ .أ٘ األظة َزبج نؼاللبد اخزًبػٛخ يؼطبح (ػاللخ َزٛدخ ثكجت ) رجعٔ انؼاللخ ثٍٛ انؼًٕظٍٚ ػاللخ قججٛخ

 .رأثٛؽ ثسٛث َهًف أثؽ انًدزًغ يٍ ضالل األػًبل األظثٛخ

  :انمؼبٚب انفؽػٛخ

انؼًم األظثٙ ْٕ انػ٘ ٚكشف ٔٚؼجؽ ػٍ ؽجٛؼخ ٔضظٕطٛخ ثمبفٛخ ← انؼًم األظثٙ انطالق ٚؼجؽ ػٍ ؼؤٚخ نهؼبنى  -

 .(ؼؤٚخ ػمهٛخ ثًثبثخ طٕؼح ػٍ انؼبنى ٔكٛف رى انٕػٙ ثّ)اخزًبػٛخ يؼُٛخ ػهٗ شكم ثُٗ ػمهٛخ 

انؼاللبد انُظٛخ انزٙ ركٌٕ نسًخ انُض األظثٙ ٔانزٙ ركًر ثفًّٓ ←انٕزعح انؼؼٕٚخ ٔ انجُٕٛٚخ نهؼًم األظثٙ  -

 .(يب ٚدؼم انُض األظثٙ ٔزعح ظانخ)ٔرفكٛؽِ 

يدًٕع انؼُبطؽ انًإرهفخ فًٛب ثُٛٓب ٔفك ػاللبد ركًر ثزكٍٕٚ يؼًٌٕ رطزؿَّ انُظٕص ٔانمبثم ← انجُٛخ انعانخ  -

 .نؼًهٛخ انفٓى ٔانزفكٛؽ

 :اإلؽبؼ انًؽخؼٙ

 :ٚطزؿٌ انُض يؽخؼٛبد يطزهفخ اػزًعْب انكبرت فٙ ثهٕؼح يؼبيٍٛ ْػا انُض ْٔٙ

 .ٔ يدٕٓظِ فٙ ثُبء ػهى اخزًبع األظة Taineٚظٓؽ يٍ ضالل انفمؽح انثبَٛخ انطبطخ ة : ػهى االخزًبع انٕػؼٙ -

 .(نٕكب رش ٔ كٕنعيبٌ ) Lukacs  ٔGoldmanٔٚزدهٗ فٙ انُض يٍ ضالل يًثهّٛ : ػهى االخزًبع انًبؼككٙ -

  ... ٚظٓؽ فٙ ثُبٚب انُض أثُبء انسعٚث ػٍ انٕػٙ ٔانالٔػٙ: ػهى انُفف -

 .ٚعل ػهٛٓب فٙ انُض يفٕٓو انجُٛخ ٔيب ُٚجُٙ ػهّٛ يٍ يمٕالد: انجُٕٛٚخ -

 :ؽؽائك انؼؽع

 :انًُٓدٛخ انؼبيخ نهُض

اػزًع انكبرت فٙ ثُبء ْػا انُض انطؽٚمخ االقزُجبؽٛخ، زٛث اَطهك يٍ ػاللخ األظة ثبنًدزًغ ثظفخ ػبيخ نٛطهض ئنٗ 

 .Goldmanيُبلشخ لؼبٚب خؿئٛخ رؽرجؾ ثبنًُٓح انجُٕٛ٘ انزكُٕٚٙ انػ٘ أقكّ 

كًب اػزًع انكبرت ؽؽٚمخ انشؽذ ٔانزفكٛؽ ألَّ ٚؽٔو رٕػٛر لؼبٚب رؽرجؾ ثبنًُٓح االخزًبػٙ كبنًفبْٛى ٔانًمٕالد 

 .انػُْٛخ

  .(غ٘ اندػٔؼ انثمبفٛخ انغؽثٛخ )أٚؼب رٕقم انكبرت ثبالقزشٓبظ ثجؼغ انُمبظ انغؽثٍٛٛ نهعالنخ ػهٗ أطٕل ْػا انًُٓح 

 :رظًٛى انُض

 .(ركٍٕٚ انًُٓح االخزًبػٙ )كٕنعيبٌ ← نٕكب رش ← رٍٛ ← يؽزهخ ظٔ قزبٚم : انزظًٛى انؿيُٙ

 -انزفكٛؽ- انفٓى: يثم (ْٕٔ يٍ يُبْح ػهى اخزًبع األظة)خؽظ يفبْٛى ٔيمٕالد انًُٓح انجُٕٛ٘ انزكُٕٚٙ : رظًٛى اندؽظ

ٔردعؼ اإلشبؼح ئنٗ أٌ انًُٓح انػ٘ ثهٕؼِ كٕنعيبٌ ٚؿأج فٙ ؽؽٔزبرّ انُمعٚخ ثٍٛ انكبَكؽَٔٛخ ٔ . (...ؼؤٚخ انؼبنى

 . انعٚبكؽَٔٛخ
 

  :انزؽكٛت

ٔرزًثم .ػؽع انكبرت ػجؽ ْػا انُض انًُٓح االخزًبػٙ يجُٛب أقكّ ٔيمٕيبرّ ٔيُٓب انفٓى ٔانزفكٛؽ ٔؼؤٚخانؼبنى

ٚؽركؿ ػهٗ انجُٗ انؼمهٛخ فٙ  (انجُٕٛٚخ انزكُٕٚٛخ )ئشكبنٛخ انُض انًطؽٔزخ فٙ كٌٕ انًُٓح االخزًبػٙ كًب زعظِ كٕنعيبٌ

أيب انمؼبٚب انفؽػٛخ فززدهٗ فٙ انؼًم األظثٙ انطالق انػ٘ ٚؼجؽ ػٍ ؼؤٚخ نهؼبنى ٚجهٕؼْب األظٚت .ػًهٛخ رفكٛؽ اٜثبؼ األظثٛخ

ٚؼبف ئنٗ غنك يفٕٓو انٕزعح انؼؼٕٚخ .اَطاللب يٍ انمبػعح االخزًبػٛخ زٛث انؼاللبد ركبْى فٙ ركٍٕٚ ؼؤٖ انًجعع

ْكػا .ٔانجُٕٛٚخ نهؼًم األظثٙ ئنٗ خبَت انجُٛخ انعانخ يٍ زٛث ْٙ األظاح انزٙ ثٓب ٚظٛؽ رأٔٚم ٔرفكٛؽ األثؽ األظثٙ يًكُب

 .َطهض ئنٗ ئثجبد انفؽػٛخ انًُطهك يُٓب اػزجبؼا القزدبثخ يفبطم انُض نكم يب رًذ يالزظزّ فٙ انزمعٚى
 

 :انزمٕٚى

ٚزًثم ؼأ٘ انُبلع طالذ فؼم فٙ كٌٕ كم انًسبٔالد انُمعٚخ انًؼزًعح فٙ يُبْح انجسث فٙ اخزًبػٛخ األظة، ال رسظٗ ثأٚخ 

كًب ٚؽٖ ثؼؼٓى أَٓب قزإظ٘ ئنٗ َزبئح ْبيخ  .أًْٛخ ألٌ انكثٛؽ يٍ انعاؼقٍٛ ٔانجبزثٍٛ يب ٚؿانٌٕ ٚزٕخكٌٕ ؼٚجخ يُٓب

 .فٙ ظؼاقخ انػٔق األظثٙ انؼبو أٔ رٕػٛر األػًبل األظثٛخ انؼبظٚخ غاد انمًٛخ انًزٕقطخ ثًب ٚػْت ثأظثٛخ األظة

ٔيٍ ُْب فبنُبلع طالذ فؼم ٚؼطٙ أًْٛخ كجؽٖ نهزفكٛؽ انعاضهٙ ٔانٕطف انًسبٚث ثبػزجبؼًْب ٚكًسبٌ ثفغ قؽ 

األػًبل انفُٛخ انؽائؼخ انكجؽٖ ٔيؼبٚشخ ػًهٛخ ئثعاػٓب،ػهٗ ػكف يب ؼأُٚبِ فٙ انُض انُظؽ٘ زٛث ٚؼزًع نٕقٛبٌ 

كٕنعيبٌ ػهٗ انجُٛخ انفُٛخ ٔثُٛخ انُض انعاضهٛخ ٔغنك يٍ ضالل يؽزهخ انفٓى نٛطهض ئنٗ انًؼبظل االخزًبػٙ ٔيب ٚؽرجؾ 

 .ثّ يٍ أثُٛخ ػمهٛخ ٔغُْٛخ ػجؽ ػًهٛخ انزفكٛؽ
 

 

 

 .ػهٙ انشؽٚف انؽٚش.ثبَٕٚخ و.ئْؿ٘ ؾٚع
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