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 الملخص

ٚؼخبش يٕضٕع أدة انطفم انشقًٙ يٍ أْى انًٕاضٛغ  

انًؼبصشة  انخٙ أثٛش حٕنٓب انجذل انكبٛش كَّٕ يٕضٕع يٕجّ 

إنٗ فئت ػًشٚت حسبست، ٔنٕجٕد ٔسبئظ حقُٛت حؼخًذ حبست 

انبصش ببنذسجت األٔنٗ ، ٔنٓزا اسحأُٚب  انحذٚث ػٍ يذٖ 

يسبًْت انبؼذ انبصش٘ فٙ حشكٛم أدبٛت انُّص انجذٚذ، حٛث البذ 

يٍ انخشكٛض ػهٗ أْى األشٛبء انخٙ ححققّ ػبش انٕسٛظ انشقًٙ، 

انٕاجٓت، َٕٔع  )ٔػهّٛ البذ يٍ اثبسة َقبط يًٓت حخّص 

ٌّ صُّبع بشايج األطفبل (انّصٕسة، ٔأنٕآَب ٔ حشكخٓب ، أل

االنكخشَٔٛت ٚقٕيٌٕ بخحٕٚم انًبدة انًكخٕبت نألطفبل انٗ يبدة 

انكخشَٔٛت  َببضت ببنحٛبة، ٔ انجبربٛت،  ٔانحشكت ػٍ طشٚق 

حٕصٚغ انٕحذاث انًخخهفت ػهٗ انصفحت االنكخشَٔٛت يغ يشاػبة  

قذساث انطفم، ٔحٕاسّ، ٔ خبصت انؼٍٛ ٔاالرٌ ٔ انهًس ، ْزا 

يبجؼم انًحبفظت ػهٗ ػُصش انخٕاصٌ ، ٔاالٚقبع  انهزٍٚ 

ٚسبػذاٌ ػهٗ اَخقبل ػُٛٙ انطفم فٙ يخخهف أسجبء انصفحت، 

ٔػُصش انهٌٕ انز٘ ًٚٛض بٍٛ انًكَٕبث  ٔٚبشص انؼُبصش ، 

ٔٚسٓم يٍ ادساك انؼالقبث ٔ حٕطٛذْب ، ٔٚسٓى فٙ نفج االَخببِ 

ٔ بّث ػُصش انخّشٕٚق ، ٔنكَُُٕب أيبو جًبنٛت بصشٚت صبَؼٓب 

انهٌّٕ كَّٕ انًسٛطش ػهٗ فضبء انشبشت االنكخشَٔٛت ٔنٓزا 

ٌْ حخهَُق أبؼبد جًبنٛت  َخسبءل كٛف نهصٕسة انبصشٚت انشقًٛت أ

. ٔفُٛت فٙ َفسٛت ٔفكش انطفم انًخهقٙ نٓزِ انصٕسة االكخشَٔٛت 

:  الكلمات المفتاحية

 الجمالية-  الصورة الرقمية -  اللون.-  أدب الطفل الرقمي 

 

Résumé: 
 
Axe de recherche: l'esthétique de la littérature numérique 

Titre de l'intervention: L'esthétique de l'image visuelle dans 

la littérature de l'enfant numérique Le sujet de la littérature 

de l'enfant numérique est l'un des sujets contemporains les 
plus importants qui ont fait l'objet d'une grande 

controverse, car il s'adresse à un groupe d'âge sensible et la 

présence de supports techniques fondés sur le sens de la 

vue est primordiale. Nous avons donc parlé de la 

contribution de la dimension visuelle à la formation d'un 
nouveau texte littéraire. Sur les points les plus importants 

obtenus par le biais du support numérique, il est nécessaire 

de soulever des points importants concernant la façade et le 

type d’image, de couleurs et de mouvement, car les 
fabricants de programmes électroniques pour enfants 

transforment le matériel écrit destiné aux enfants en 

matériel électronique dynamique, en gravité et en 

mouvement a travers la distribution de différentes unités 
sur la page électronique, prenant en compte les capacités et 

les sens de l’enfant, en particulier les yeux, les oreilles et le 

toucher, cela aide à maintenir l’équilibre et le rythme qui 

permettent de déplacer les yeux de l’enfant tout au long de 
la page et l'élément de couleur qui distingue les 

éléments,mettant en évidence les éléments et facilite la 

reconnaissance et la consolidation des relations,il contribue 

egalement à attirer l'attention et à diffuser l'élément de 
suspense,et nous sommes devant l'esthétique visuelle du 

fabricant de couleurs, étant l'espace dominant de l'écran 

électronique, nous nous demandons donc comment l'image 

visuelle numérique crée des dimensions esthétiques et 

techniques dans la psychologie et la pensée de l'enfant 
recevant cette image? 

Les mots clés:                                          

- 1-La littérature de l'enfant numérique-Couleur -
Photo numérique -Esthétiqu

 ظاًحة دنخوراه :  جصاكين حِات

 كسم اٌَلة اًـصتَة وبٓداهبا

 لكَة الٓداة واٌَلاث

 اجلزائص- ثسىصت- خامـة َلس دِرض
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يف وكذنا ًـس موضوع ألدة اًصمقي املوخو ٌَعفي من بٔمه املواضَؽ اًيت بٔزري حوًيا اجلسل اًىدري

ٔكحس بٔمه    ألساس َة اًّعورت اًحرصًّةرنزيثوؤلّن ؛  هونو موضوع ٌس هتسف فئة معًصة حّساسةاًصاىن

رجيُس )اًفصنيس  ًـصف ؾنس ما  املس خحسزة يف وسائط االثعال، بٔوت و اًخىنوًويجاًوسائط اًخلنَّة

  و مسَّ خمخَف اذلي ػيص ندِجة اًخعور اًخىنوًويج(سائطاًومل ع)بٔو ملَسًوًوحِا اب(دوجصي

 .اًفّن اًسُامنيئ جمال وذاظة ،اجملاالث

حزال   فئة ال ك ًٔلظفالتمن اًربامج الاًىرتونَّة املوخو اًخلنَّة اًصمقَّة حزز ال ًختزبٔ وًيشا ؿّسث 

 حنو لك ،والانهبار،والاجنشاةفئة رسًـة اًخّبٔثص حِر يه ؛ واًس َىوًوحِّةاًفىًصّة يف مصاحي جُىورهتا

ىشا وحة ؿىل ُظنّاع ىشا اًنّوع من ألدة اًصمقي اًحرصي الاحذاكم اىل مـاًري دكِلة  ل مجَي،وما ه

 ادّلور ألساس اذّلي ثضعَؽ تو ا هونو وخنسووظحَـة ذوكو،، سّن اًعفي"ومضحوظة حصاؾي 

 كري اٌَّون وـالمة س ميَائَّة ؿىل ًلة حٌلًَّة ُمصنّزت رمقَة ترصًّة اًخىنوًوحِة اًصمقَة يف ظناؿة ظورت 

 وحسة ظحَـة اًنّط اًصمقي اًحرصي وما ،مذحاًنة من ظفي لٓدصدالًَّة ذاث كمي   حتي بٔتـاداً ًلوًّة 

 .ثَليمك وفىصي ؿىل اًعفي ،خيَلو من ثبٔزري س َىوًويج

:  وٕارىاظاثو اًخارخيَّة مفيوم ألدة اًصمقي املوخو ٌَعفي

ذكل اجلنس ألديب اجلسًس اذّلي ُودل يف رمح اًخىنوًوحِا، ذلكل "ٕاذا اكن ألدة اًصمقي ىو 

ْن نُعَق ؿََو بٔمس اجلنس " (بٔديب- اًخىنو)ًوظف ابٔلدة اًخىنوًويج و ميىن بٔ
(1) 

وانعالكا من ىشا 

اًفنون ًـّس من  اًخـًصف اًـام ٍصنز موضوع مساذَخنا ؿىل فن  ألدة اًصمقي املوخو ٌَعفي  اذلي 

ّن ألدة يف اًـيس ٕاىلحِر جضري مـؼم نخة اترخي ألدة يف اًـامل، "امللَّحة ؿىل اًّساحة ألدتَّة   بٔ

دة اًعفي مل بٔ اًلسمي ويف مـؼم تلاع اًـامل مل ًـط بٔدة ألظفال الاىامتم اًاكيف، وبّٔن الاىامتم اًاكيف، ة

بٔما يف اًـعور اًخارخيَة .ًحسبٔ ثضلك واحض ٕاالّ يف اًلصنني  املاضَني، بٔي تـس ؾرص اٍهنضة يف بٔورواب 

، وؿىل صلك كعط و حاكايث صفاىو مذحاًنة يف بٔدة اًعفي حصوى ٕاصاراثاكنت ىناك  املاضَة فلس

"و بٔساظري، ثناكَهتا ألًسن حِال تـس حِي 
(2) 

ألمص اذلي ًؤنس بّٔن ظفي اًـعور اًلسمية مل حيؼى مبثي 

ىشا اًفّن تي انخفت اًّضـوة اًلاجصت تحـغ املٌلرساث اًـفوًة، و اًيت ثفذلص اىل اًختصتة، واًلمي 

 .ألذالكِة، وادلًنِّة، واًثلافِّة اًفىًصّة وال س امي ادلاًَة اًفنَة، مما بٔفلس  اًعفي هَنونخو، وحلّو يف اًرتفِو
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 وكس ثحاًنت ثـًصفاث ألدة اًصمقي املوخو ٌَعفي  تني امليمتني هبشا اجملال حِر  ًـصف اًحـغ 

بٔدة ألظفال  بٔنّو حززا من الادة تـحتومو و حيحتي دعائعو وظفاثو و ًىنو ًُـىن فلط تعحلة :" 

حمسودت من اًلصاز و مه الاظفال وىو و ٕاْن اس خفاد من اًفنون احلسًثة و اًصسوم و اًعور وألصاكل 

 مضحتوان مـَنا سواز ظَف تبٔسَوة امللاةل بٔو بٔسَوة اًلعة بٔو –حيحتي يف اٍهناًة - اًخوضَحَة فٕانو

"ألنضودت بٔو احلاكًة 
(3)

خنس بٔديب خسًس ًلارة مصحةل اًعفوةل، وىو " و ابًخايل  ًـّس بٔدة ألظفال 

ثوًَفة من املؤثصاث اٌَسانَّة و كري اٌَسانَّة حِر ثخلري فِو بٔظصاف املنؼومة اإلتساؾَة و ًخجسد فِو 

. اجلياز املععَحي، ًَعحح تشكل املحسع منخجًا و اًلارئ مس خزسما ،وختخَف فِو معََخا اًلصازت واًىذاتة

فيو جتًل خسًس ًٔلدة مبؼيص ملاٍص متاما ٍمتثي يف اًّضق املادي اذّلي ًـمتس ؿىل مـعَاث وؾنارص 

خسًست ؿىل املادت ألدتَة تعورهتا اًخلََسًة املخىئة ؿىل اًلكحتة، من كدَي اًعوث واًعورت حِر متزتح 

ة ألدة و بٔحناسُذو ًخلرتخ بٔس ئةل خسًست جضلّك بٔدتَة  ئة ثلوض نؼًص ىشه اًـنارص يف ثوًَفة حًص

"خسًست 
(4)

واذا اكن كوام ألدة اًصمقي اًّعورت اًحرصًّة اًصمقَّة مفايه ىشه اًخلنَة اجلسًست، و ما مسى 

 .  ثبٔزريىا  ؿىل  نفس َة اًعفي من ذالل ردود بٔفـاهل مكخَلي؟ 

 :ٔبدة اًعفي  و دورىا يف ثـًصف اًّعورت اًصمقَّة

ًلس ًـحت اًّعورت اًصمقَة دورا همٌل يف بٔدة ألظفال، وملاكنهتا  احلّساسة يف ؾرص اًصمقنة  

ِمجنَي، ٔلّّنا بٔنرث منفـي اًربجمة، ومن مث فييي جس خسؾي "ؿُّسْث  َك يف بًٔسي املرَُبْ ْن ثرُْتَ رىان ال ٌس خسؾي بٔ

.و وحة اًخفىري فهيا جمسدا و ًىن من منعَق وضـيا اًصمقي...اًخفىري و اًدساؤل
(5)   

وندِجة ٌَوػائف 

املنوظة ابًّعورت اًصمقَّة يف بٔدة اًعفي حِر ؿُّسث مبثاتة حرس ثواظي تني اًعفي، ودِاهل اًواسؽ، و 

بٔحالمو اًيت ال ثنهتيي، و رقحاثو اًرًبئة اًيت ال حىدحيا حسود، فذتـهل مذفاؿال مؽ ما ٍصاه مجَال منـىسا 

 بٔدواراً خمخَفة حمّصِنة و مذحّصِنة ، وًىهنا يف لك ألحوال كري اثتخة فال ةثَؽ»ؿىل بٔفاكره، وابًخايل فييي 

ُنُو فامي ًلسم اًفنان من هماراث ومن اس خـصاضاث ظو و جُْْشِ . ثرتك اًنّاػص بٔو املضاىس حماًساً تي ثوّرِ

هُلُ اىل فاؿي   وٍىفي اًنؼص اىل ثنعَحاث فّن اًفِسًو ملـصفة بٔي ثورًط ثوّرط املضاىس بٔو املخفّصِح و ُ ّوِ

بٔو ؿىل ألكي اىل مسامه ومضارك ، واًعورت يه مبثاتة اًُوْظي اذلي تني اًفاؿي و اًفـي واملضاىس من 

"هجة و تني اًفنان وادليور من هجة اثنَة
(6)

اًّعورت اًصمقَة املخعةل ابًـامل الافرتايض وابًخايل فٕاّن  

لك نط ًدضلك حبسة مـعَاث "  واًنّعوص اًصمقَة والانرتنت،ثلنَة جّسَت حضوراً كواًي يف تر

– اًخلنَة اًصمقَة تخوػَف اٌَلة اًصمقَة واًربامج املخاحة داذي هجاز اًمكحَوحص  حبَر  ًخضحتن اًعورت 
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و اًلكحتة يف جضىِي فين ٌساؿس اًعفي ؿىل منو اذّلوق و اًّضرعَة و - احلصنة- اٌَّون– اًعوث 

ًخوافق مؽ احذَاخاث ؿامل اًعفي  اًّضـورًة و املـصفِة 
(7) 

ؤلّن اًنعوص اًصمقَة اخلاظة ابًعفي ثخزش 

/ احلاكًة/ اًلعة "  منًياصاكبٔ خمخَف  اٌَّون هوس َةل دؿاًة واصيار ًدستَي الاكدال اًىدري ؿىل

 ؿىل اًرسور واٍهبجة ٌَعفي وثـس بٔنرث ااثرت و دىضة جثحؽ»اًضـص / افِة واًرتفهيَة زقألًـاة ال

 " ًٔلظفال
(8) 

ااثرت ىشه اًنلعة امليحتة يف موضوع املساذةل  ملـصفة ما مسى مسامهة  اكن من اًرضوريو  ًيشا 

.؟ بٔدتَة اًنّط اجلسًس ٌَعفي حٌلًَاث  يف جضىِيويناًحـس اًحرصي اٌيّ 
 

 مبآلث ػّي اًخعوراث اًخىنوًوحِّة حِر ؾصفت يف»:الافرتايض اًّعورت ؿىل اًـامل ًس َعصت و

بٔدصى مؽ اًعفصاث احلاظةل يف حىنوًوحِّة االثعال وذاظة مؽ اًعفصت اًّصمقَة، ثـزز احلضور اًلكي 

"ٌَعورت و كس وجلت اًـامل الافرتايض و  صرث من اًـامل اًواكـي
( 9)

 اجلسٍص بٔن نـرتف  فاكن من 

ؿامل اًصمقَة حِر ثـّس ثلنَة حسازَة ختزتل احلسًر، وجسّجي اًواكـة تـَهنا، وثـحتي ؿىل توػائفيا يف 

 اذّلي حـَيا حمتزّي خبعائط  اًيشزثوزَق، ورظس ألحساج مذحمكة يف ثوكِف اًّزمن، وثثخِخو ٌَحؼاث؛

 و فنَة ظارذة ساؿسهتا ؿىل خشة اندداه املخَلي، والس امي اًعفي اًعلري اذّلي ،ترصًة ذاث كمية حٌلًَة

اًعفوةل يف ىشا اًـامل احلسًر بٔظححت ثـّس مصحةل وحود همحّتة يف "و ٔلنّ بحٔضى مواهحًا ًـرص اًخىنوًوحِا

ظلري،تي ذربت يف احلَات ًيا تو اثعال وزَق وؿالكة كوًة، وظفي اًَوم،  ذاهتا، ومل ًـس اًعفي جمصد اكئن

ون، ظفي ؾرص ألمقار اًعناؾَة دلًو مِولاإلذاؿةظفي  ذايت ًىثري من اخلرباث، وؾنسه   و اًخَفًز

"اس خجاتة ًالس متخاع جلك دعوت ؿىل درة احلَات اًعوًي 
(10)

 تني اًعفي وؾرص نؼصا ٌَـالكة اًوظَست و

من ذالًيا بْٔن خيرتق احلسود اًالكس َىِة اًيت اكنت تُنو وتني اًنّط املىذوة  اًصمقنة، حِر اس خعاع

 وحمتَاث ثفصض ؿََو اًـزوف ؾن كصازت اًنّط ،اذّلي حيخاح اىل جميوداث مّجة مىفوةل تـواكة

ذا اكن املضيس  إ   ومثري ذاظةً ترصياملىذوة؛نٌل بّٔن ظحَـة اًعفي اًفعًصّة اًيت ثنجشُة حنو لك ماىو 

سامه ثضلك هحري يف ثحََف املـاين اًيت  حتَيا اًعورت اًحرصًة؛ ؤلّن ألًوان  ياًحرصي مزّود ابٌَّون اذّلي

ثربم ؿالكاث فامي تُهنا وتني ألصاكل اًيت  خضهنا وفق س َاكاهتا  املخحاًنة اىل كاًة ادّلالالث اًيت ثنذتيا  

ذاٌث مذَلِة ثخعي مبا حصاه مـصوضًا ؿىل اًضاصة من ذالل " هونو مؤثصت يف س َىوًوحِة املخَلي و فىصه

حاسة اًحرص اًيت ثُـّس ألكوى من تني احلواس يف اًخلاط اًضفصاث و اندساة املـَوماث حِر ًخفاؿي 

املخَلي مؽ اًنّط املـصوض حني جيس فِو ما حيايك ؾلهل و حيّصك ؾواظفو و ًَيب حاخاثو املخنوؿة، ٕاّن 
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حودت اخلعاة املصسي ال حىفي وحسىا النامتل اًخَّلي مامل ٍىن ىناك دور فاؿي و اس خجاتة من كدي 

" نط حماًرحالنخااًعفي املضاىس 
،"(11)

ىشا ما حـي اًنّط اًصمقي اًحرصي ًفذح اباب ثفاؿََا مؽ اًعفي و 

، وذكل ًربز مسى ثعور اًعورت يف اًـامل املـارص حِر ابثت ٕاتساؾَاال ًلعَو،فِخفاؿي مـو ًَنذج نّعا 

ومن بٔخي ثكل اًلاًة بٓثص   ذلكل اًلصض، ٌَـني، وٕامذاع ٌَصؤًةوٕا افرىان بٔسايس يف ألزمنة املـارصت 

. فنًَا وحٌلًًَا يف بٔدة اًعفي اًصمقي اٌَّونَة نط املساذةل مـاجلة  اصاكًَة اًّعورت اًحرصًة 

:  ًلة اًعورت اًحرصًة اًصمقَة 

ٕاذا ما فصضنا بّٔن ٌَعورت ًلة وبّّٔنا ثخلكم حِر بّٔن ًلة اًّعور يه احامتع ؿّست مىّوانث بمٔهيا 

اخلعوط و ألصاكل و ألًوان، وًىن جىِفِة جسحتح ترتهَة مـنّي ًيشه اًـنارص حىت ٍىون ًيا وكؽ و 

حاسة اًحرص حزّود الانسان "ٔلّن  ثبٔزري، وس َىون حصنزيان ؿىل ًلة ألًوان هوّنا ثـزز اًثلافة اًحرصًة

يف حىوٍن اًفصد اًثلايف نٌل جسامه يف جضىِي كسرثو ؿىل رؤًة – مؽ اًّسحتؽ – ابملـَوماث وجسامه 

صف ؿىل دكائق ألص َاز  واًحرص ؿىل ذالف اًسحتؽ  ـّ تُامن  (اذلي هل سوى تـس واحس)ألص َاز، واًخ

. "  ثوزَلِة ، وهل وػَفذو يف خالز اًحعريت  ػَفة اًحرص هل ؿست  بٔتـاد و ٌَحرص و 
،"(12)

  . 

يف املصاحي اًـحتًصة ألوىل ٌَعفي؛ و ٔلّن  ىشا  خّسا المة س ميَائَة  ًيا ماكنة ذاّظةوؽاٌَّون و 

ألذري ًنجشة اىل ألًوان اًّعارذة اًيت ثخهثا اًّعورت اًحرصًّة اًصمقَة بٔزناز ؾصض اًربامج الاًىرتونَة 

ًوان حسة ما ٕاذا اكنت مذوامئة بٔو " مفهنا ااملخـَلة  تبٔدة ألظفال و ؿىل ثـسد بٔصاكهل ثـسدث دالالثو بٔ

ة بٔم ذاتَة اًَوََه ، وحسة ما ٕاذا اكنت مصنّحة بٔم ثس َعة  ـّ "مذنافصت ، مض
،"(13 )

 وابًخايل ىي اًّعورت

 ؟ اًوريق املىذوة بٔم ىناك فصوكا يف ظًصلة ثَلهيا ص ًلصبٔىا اًعفي اكًنّ اًصمقَة 

تَري  اًعورت حسة وىشا ما س نتَة ؿََو يف اًـنرص املوايل انعالكا من بٔنّ 

ًواّنا، تخعحتمييا و ":يه( Pierre Fracastel)فصاناكسدِي فىٌص مضّرط، ويه داةل خبعوظيا و بٔ

"ترتهَهبا، ثـحرياهتا وبٔصاكًيا مفذوحة ؿىل ثـسد داليل واسؽ
"(14)  

ألدة اًخفاؿًل  "ابالضافة اىل بٔنّ 

 وٌس خزسم اٌَّون و احلصنة ، وىٌل ماداتن بٔساسُذان يف بٔدة ألظفال فََون بٔمهَة هحريت يف اًنعوص،

وًويج حمسد  اًـني ال ثخبٔثص ابٔلصاكل حفسة تي ثخبٔثص بًٔضا ابٌَون ، وىو ؾحارت ؾن ؾنرص نفيس فًز

 ؾنرص ىام يف حٌلًَاث اًنّط، واس خزسامو يف بٔدة ألظفال ًـعي ثبًٔلا ٌَنّط بٔنرث بًٔضاٌَخَلي وىو 

"من اًلكٌلث
؛( 15)"

 مّث ،يف ألدة اًصمقي اؾمتسث ابدلرخة ألوىل حاسة اًحرصاًعورت اًحرصًّة وؿََو ف

اٌَّون ًَـة دوراً كِاداي ٕاْن حّص اًخـحري ؿىل قصار احلواس ألدصى يف خَة اندداه   ؤلنّ ؛اًّسحتؽ واحلصنة
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سَعة اخلَال لمن ذالًيا اًـنان  اًعفي فًزوًوحِّة ًُعَق   ردود بٔفـال س َىوًوحِّة وٕاحساجاًعفي و 

 ملاتال صاصة احلاسوة حِر ًَخلي تـاملو املامتيه اذلي ال تسز  والانسماح يف اًـامل الافرتايض،اًفىصي

هل و ال ّناًة ؛ يف مذاىة جسححو اىل اًلوص يف رحاة ؿامل  ساحص ًوفص هل لك حاحِاثو يف وكت وخزي 

وتخلنَة حىنوًوحِة كاًة يف ادلكة واًرسؿة ، مما جيـهل  يف ثفاؿي مؽ ىشا اًـامل اًخلين وفق ؿامل الانرتنت 

ؿرب صاصاث اًمكحَوحص اذلي ًفذح بٔمامو نوافش  وٕاًلوانث ثَلي تو يف مذاىة اًـامل الاًىرتوين اًعادة 

جصوخ اًـرص، ًَحَق من ذالًيا يف مجَؽ بٔحناز اًـامل وفق بٔزرار ًنلص ؿَهيا  تنلصت واحست وابًخايل 

 .فاًخىنوًوحِا اًصمقَة  صص ؿىل ثلسمي منط مـُيش خسًس ًعنؽ ٕانساان خسًسا 

 :  كصازت اًنّط اًصمقي

ندِجة ًالدذالف تني ظحَـة اًنط اًوريق و اًنط اًصمقي اًحرصي  نعصخ سؤال همم  ىي  الًَٓة 

اًيت ًلصبٔ هبا اًنّط اًوريق نفسيا الًَٓة اًيت ًلصبٔ هبا اًنط اًصمقي اًحرصي مما الصم فِو انّو ًوخس 

ادذالف هحري يف هَفِة ثَلي اًنط اًوريق واًنط اًحرصي اًصمقي  ىشا ألذري اذلي ميىن ان نعَق ؿََو 

ًفؼة اًنّط امليتن ٔلنو ذاضؽ ٌَخلَري، و اًخرصف و اًخحوٍص اًصمقي وىو نط ًخساذي فِو معي املحسع 

مؽ اًلارئ، و اًنط ،واحلاسوة، واًعوث واًعورت، واحلصنة وندِجة ىشا اٍهّتجني ًودّل بٔمام اًّعفي 

كصازت اًنّط اًصمقي ثـس مبثاتة معََة مـلست جس خَزم اس خـسادا اتما من "حاةل ٕاتساؾَّة خسًست وؿََو فاّن 

"دلن اًلارئ ًَمتىن من كصازت اًنّط و ابًخايل اًخفاؿي مـو ؛ ٕانّو كصازت رمقَة ثفاؿََة  
(16)

 

:حٌلًَّاث  ٔبدة اًعفي اًصمقي يف ػي اًعورت اًصمقَة اًحرصًة    

ٕان اخلوض يف قٌلر  حٌلًَاث ألدة اًصمقي ٔكدة خسًس  ًفيض تنا ٌَحسًر ؾن نوؿني من ادلاًَاث 

حصثحعان مبـعَني خمخَفني  بٔوًيا ادلاًَّة ألدتَة وثلاتَيا ادلاًَّة اًخلنَّة اًصمقَة  وًىن اًرتنزي س َىون ؿىل 

 .اًنلعة اًثانَة هوّنا موضوع مساذَخنا بأل ويه حٌلًَة اًخلنَة اًصمقَة

اًخلنَة املس خزسمة يف محي و ثوظَي اًـحتي " هوّنا مبا بّٔن  اًصمقنة بٔظححت منط خسًس يف احلَات 

حس اًـنارص امليحتة اًيت ًخىون مهنا اخلعاة ألديب واًثلايف املـصيف ًعفي، وًـىن احلاةل كٔ اًفين ٌَعفي، 

"اًيت ًخواخس ؿَهيا اًنّط يف زمن  اًخَلي، واًيت ثؤثص ؿىل حىوٍن و رؤًة املخَلي
(17)

 وىشا ما حـي  

 جسامه ثضلك هحري يف خشة اندداه ألظفال ذاظة يف مصاحي ظفوٍهتم  ألوىل؛ اًحرصًّة اًصمقَّة اًّعورت 

اًـلي واحلواس ابدلرخة ألوىل، وًيشا وحة ؿىل اخملخعني اظة ؤلّن بّٔي معي فين موّخو ًٔلظفال  خي
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 مصاؿات اًلالف ادلايل اًفيّن واًحـس املـصيف اًيادف يف ظناؿة تىشا اًنّوع  من اًنّعوص املعورتعناؿة 

  .  اًصمقَة  همٌل ادذَف موضوؾيااًّعورت

 : حٌلًَاث كري ًلوًة 

ثـمتس اًعورت يف كاًحَة  ألحِان ؿىل اٌَّون  وـنرص بٔسايس يف جضىَِيا ، وًىونو ؿالمة كري 

نخلنَة جتاوزث اًنؼصت اٌَّون احملوسة ًلوًة ختاظة حاسة اًحرص  وؿََو س َىون اًرتنزي ؿىل 

 .   اًالكس َىِة إلجصاز ادلاًَاث اًفنَة هصنزيت بٔساس َة ثـمتسىا اًعورت اًصمقَة 

 : (ظورًّة)حٌلًَاث ترصًة  -1

ٕاّن احلسًر يف ىشا اًـنرص ًلودان ٌَالكم ؾن حٌلًَّة اًحـس اًحرصي املضلك ٌَنّط ألديب اجلسًس 

نوع )املوخو ٌَعفي مؽ اًرتنزي ؿىل اًوس َط اًصمقي، وذكل تدناول نلاط همحتة  جضلك اًعورت بمٔهيا 

اًّعورت املخحصنة فضاز ًنخين ؿىل اًىثري من ؾنارص اًلواًّة  وحصتَة " ٔلّن ؛ (اًعورت وبًٔواّنا وحصنهتا

اذّلوق اإلنساين اذّلي ثنضسه لك نفس ذّواكة ٕاىل لك حٌليل و مهبج، ومن ذكل ادلايل املهبج يف اًّعور 

ًواّنا   اًيت جضلّك فامي تُهنا ٕاًلاؿا ترصاّي ًنسمغ –ألًوان احملوس حة - اًصمقَة املخحصنة ثنامغ و ثناسة بٔ

ابًخّجاور مؽ املساحاث اٌَحتس َة، وابٔلصاكل اًخَلائَّة اًـفوًّة  نشكل اًيت جضلّك ذَفِّة حصّّسُ املاكين و 

ثؤظصه ، فا ة املضيس ؿىل اًصؤًة اًحرصًة اًـفوًة اًيت ثخذلذ ابًلكي تعفذو رؤًة ثنفذح ؿىل مس خوى 

ٕاًلاع  ألًوان و موس َلاىا اًحرصًّة
،"(18)

   

 فىصت ثوػَف ألًوان يف اًّعورت املخحصنة بأي اكن نوؾيا  ًلس سامهت ثضلك هحري يف  وؿََو فٕانّ 

حـي اًنّط املرتاتط  ٍصفي تسالالث حٌلًَّة  وفنَة ، فذحت كصحية ألظفال ؿىل اًخذّلذ والاس متخاع 

ابملضاىس اٌَّونَة اًيت حصسي هبم ٕاىل دِاالث كري حمسودت داةل ؿىل مـان  مل ًمت  اًخندو ًيا من كدي  يف 

ىؤالز اخملخعون تبٔدة اًّعفي  (بمٔهَة اٌَّون)ٕااثرت دِال اًعفي ًيا ، وكس ثندو  ٕاىل مثي ىشه اًفىصت بٔي 

 وثلشًة اذّلوق ،اًوريق، وًىن تسرخة بٔكّي ًىن دون بْٔن ننفي ؿَهيا دورىا اًفاؿي يف الارثلاز ابًفىص

 .اًفيّن وادلايّل دلى اًعفي

  ؤلّن ألًوان اًـادًة اكنت دامئة احلضور يف نخة ألظفال مًزّنة ظفحاهتا ٕاىل خانة اًـحاراث، 

وحٌلل ال ميىن ٌَّون اًـادي بْٔن ًضاىهيا ٔلّّنا ، ملا ًيا من خاذتَةألًوان احملوس حةوًىن ألمص خيخَف مؽ 

جتـي اًّعورت اًصمقَة انتضة ابحلَات، مذواًزة اإلًلاع، خاذتة الندداه اًعفي املخَلي ًخخر فِو ؾنرص 

 .اًدضوًق  
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 :(املس خوى اًحرصي)اًّعورت 

 وٌَعفي ماكنة همحتة يف اًـامل الافرتايض اًصمقي ًـّس اخلعاة اًحرصي دعاة ذو بمٔهَة كعوى 

ٌس خـني بٔي بٔمصئ يف ثفىريه ؿىل اًعور واًيت ثُحتثّي بٔمه "ٔلنّو ٌساؿسان ؿىل فيحتو دون تشل هجس وًيشا 

عى ثْشي يف احلَات  ـْ نٌل ًحني بٔرسعو اس خحاةل ثفىري من دون ظور يف ثرصحيو تبّٔن املَىة اذلىنَّة .ُم

ثفىص يف اًّعَف من ذالل اًّعور و ابملثي فٕانّو من ذالل احملسوس ًخحسد ابًنس حة ًيا ما ًخـنّي مساٍصثو 

"بٔو جتنحو
"(19)

و ٔلمهَة اًّعورت يف ألدة اًصمقي املوخو ًٔلظفال هوّنا ظور  ثندغ جلك ما ىو يّح،  

فذثري  دِال اًعفي، وثسكسغ فِو  ماكمن اًفعنة، واًَلؼة ًخندو فىصه وترصه ٕاىل  زوااي مل ٍىن من 

 .املحتىن اًخندو ًيا

وؿََو فاًّعورت اًيت حصافق اخلعاة اًلعيص واًيت ثـمتس ًلة احلصوف و املفصداث فلس ختَق نوؿا 

جنس دعاة اًعورت بٔو اًصمس اذّلي ًرتاسي مؽ وخسان اًعفي "من اًـلداث بٔمام رسؿة ثَلهيا حفني 

جمصدا من لك ضاتط كاؿسي ، وىو ما جيـي دالةل اًعورت خاىزت حارضت و ملس َّة ثَخلعيا اًـني اًلارئة 

تُرس و جس خوؾة حمخواىا ثرسؿة، مما جيـي ثبٔزريىا حلؼَا و دالٍهتا بٔرّس و بٔتلى من دالةل اخلعاة 

اٌَّلوي وذاظة ٕاذا اكنت اًعورت مضلوةل تـناًّة  نٌل ًلول بٔرسعو يف احملااكت ، و ألمجي ًو اكنت 

حٌة ، ٔلّن لك ذكل ٌساؿس اًعفي ؿىل .اًعورت اًصمقَة ذاث ادصاح حىنوًويج راق ًواّنا ُمَحْوس َ و اكنت بٔ

"ثشوق اًّعورت و ثشوكيا ًـين ٕاْدراُك كميهتا اًيت يه اًلاًة املـول ؿَهيا ًرتس َريا يف ؾلي اًعفي
،"(20)

 

 ، ونوؾَة اخلعوط، وؿسد ألراكن، ابملواكؽ الاًىرتونَة من حِر املساحة فاكن من اًرضوري الاىامتم 

 و مسى كسرثو  يف ثوظَي ،و ألًوان  واًّعور و اًصسوم  لكيا ؾنارص ثؤثص ؿىل مسى خاذتَة املوكؽ

 .مضحتونو

 وؿََو فٕاّن حٌلل املوكؽ الاًىرتوين  ًضحتن هل اإلكدال املىثف من ظصف رشحية ألظفال ذاظة 

ألًوان ذاث بٔمهَة هحريت يف حٌلًَة اًّعورت اًصمقَّة املوهجة "ٕاذا اكنت  صاص خو مزىصت ألًوان  ؤلّن 

ة جلشة  ًٔلظفال، حِر جسامه جىِفِة فـاةل يف وظول احملخوى ؿرب ألمناط ادلرامِة اخملخَفة ثضاؾًص

اندداه ألظفال و ٕاًعال املـىن ؿرب ذَق حو وخساين وانفـايل و حيّس، ومن ذالل ما ثـصضو ثكل  

اًّعورت من ذالل اًخحاٍن اٌَّوين ، وحمكن حٌلًَهتا يف اًلسرت ؿىل اإلتساع يف حسن اس خزساهما وابًخايل 

ننا نخلَلي ثستَدنا يف ظحَـة اٌَّون ، فنخشوق معلو، بٔو : "اًـالكة ادلاًَة ابٌَّون يه تخساظة نٌل ًًل بٔ
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ثسرخو ، ومبـىن بٓدص ظفاثو املوضوؾَّة مث منيض ٕاىل املعاتلة تني ىشه اًعفاث اٌَّونَّة وانفـاالثنا 
،"(21)

 .ومعفى اًلول بّٔن ًلك ًون دالًخو اخلاظة يف نفس َّة ألظفال فذنـىس خََّة يف ردود بٔفـاهلم

و ملا اكنت اًلعة اًصمقَّة اًخفاؿََة  من بٔمه ألصاكل اًخـحرًية احلسًثة  ٕااثرت ًـلي ألظفال يف 

ؾرصان احلايل ، وؿََو التس من بّٔن  ؼى ىشه اًّعورت اًصمقَّة تخلنَاث ٕادصاحِة كاًة يف ادّلكة ، وذكل 

ًخوكف ؿىل مسى حنىة اخملصح اذّلي ًـّس مبثاتة اًفنان واًّصسام و اًاكثة وألدًة اخملاظة ًـلي 

اًعفي،  ؾن ظًصق اًصسوم  واخلعوط و ألًوان وىشا خيول هل بْٔن ٍىون مَحّتا تفنَّاث اًّعورت، و ما 

 خوي ؿََو من رسائي حصتوًّة وحضاًرّة ونشا مـصفذو جلك اًخلنَاث اًخىنوًوحِّة اًفنَّة اًيت ثلف وراز 

حٌلًَّة اًّعورت، و نعاؾهتا، و مؼيصىا بإٔلصياري  اًفاحن، املهبص و ذاظة اإلدصاح اًّصمقي اذّلي حـي من 

اًّعورت حضارت خارفة و صامةل حىت كسث اًّعورت اًصمقَة مبثاتة دعاة حامي مللوماث حضاًرّة، 

اًّعورت اًصمقَّة  فلس بٔظححت انظَخو تَسه "مذرعَة لك احلسود اجللصافِّة،واًلومِّة واًس َاس َّة وابًخايل 

ًلَهبا هَفٌل صاز و مىت صاز 
،"(22) 

. 

و اًحساًة مؽ حٌلًَة اًعورت اًصمقَة  يف اًلعة هوّنا اًضلك اًخـحريي الٔنرث ااثرت وكصاب من اًعفي 

 :ألدة املوخو ٌَعفي بمٔهيامنش اًلسمي حِر ػيصث اًـسًس من اًخلنَاث املس خحسزة يف 

 ثلنَة اًعورت اجملسحتة  : 

 ثبًَٔفا –يه  وًي بٔو ٕادصاح  بٔو ٕاؿساد كعة مؤًفة من كدي "ٕاذا اكنت اًلعة الاًىرتونَة  

ثْشاي  ًخـحتي ؿىل وس َط اًىرتوين من ذالل ٕاضافة تـغ اًخلنَاث اجلسًست املخـَلة ابًعوث و 

اًعورت واٌَون و اًصسوم املخحصنة و مؤثصاث موس َلِة بٔدصى مؽ الاس خفادت من دعائط اًفِسًو يف 

"اإلرخاع واًخلسم و اًخثخِت بٔو ما ًـصف  ابملََمتَساي بٔي اًوسائط املخـسدت 
"(23)

ث ثلنَة اًعورت ػيص و

ظورت زالزَة ألتـاد "اجملسحتة اًيت  فصضت نوؿا من ادلاًَة ؿىل اًنط اًلعيص املوخو ٌَعفي  ويه 

) وثـين اكمةل   ((holosثنضبٔ ابس خزسام اإلسلاط اًضويئ  املععَح مبٔدوذ من اًلكحتخني اًَواننَدني 

whole ) (gramm) من )اًعورت زالزَة ألتـاد ...اًصساةل اًاكمةل " و ثـين اًصساةل فِعحح املـىن

متت ؿَهيا ٍلوؿة من مصاحي املـاجلة اًيت ( ظول  يف ؾصض)تبّّٔنا ظورت زنائَّة ألتـاد  (املفيوم اًخلين

(اًـحتق)حـَت اإلنسان اذلي ٍصاىا ٌضـص ابًحـس اًثاًر
، "(24)

ولك ىشه اًخلنَاث املس خحسزة اًيت مست  

اًعورت حـَهتا  يض مباكنة همحتة  هصساةل تساٍهتا نلصت ؿىل زر ًرتيس ابًعفي يف ؿامل كري حمسود املـامل ، 

وًيشا فٕاّن حوس حة اخلعاة اًحرصي  حـي ألظفال ًدضارهون فامي تُهنم من حِر الٓراز وألفاكر 
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واًخعوراث؛ ًدضاهبون مؽ بٔكصاّنم من ألظفال ؿرب تلاع اًـامل  يف هَفِة اًخفىري و اًخوهجاث ؿرب 

 .ص حىهتم اًـنىدوثَة 

و ىشه اًخلنَاث اًخىنوًوحِة  جسـى خاىست خلَق حٌلًَة اًنط اًصمقي املوخو ٌَعفي اذلي ال 

 .ٌس خىني ٕاال وىو ٌس متخؽ مبضاىست اًعور مسكلا ترصه يف لك حِثَاهتا منهبصا تبٔدق ثفاظََيا 

ؤلمهَة اًّعورت اًحرصًة وحساسُهتا يف ىشا اًنّط املرتاتط املوخو ٌَعفي هونو ظفحة تَضاز 

وؿََو التس بٔن  حىون اًعورت اًصمقَة مسروسة تسكة مذناىَة من لك اجلوانة، من انحِة ألًوان اًصمقَة 

اًعورت  اًصمقَة املودلت "احملوس حة ، ومس خوى اإلضازت و اًـنارص املـصوضة ؿىل مساحة اًضاصة  و 

ة يف اًثلافة اإلنسانَة ، نؼصا دلورىا مكـَومة مؽ سيوةل احلعول  ابًىدَوحص فلس بٔدث ٕاىل  والث خشًر

هنا و ٕانزاًيا  ست ، فامي ًـحت اًعور .ؿَهيا و اًخـامي مـيا ، مث ختٍز دِة هوّنا ظور فًص هبا فلسث اًعور اًًز

خاردن )"مععَح كال تو اًـامل "اًواكؽ الافرتايض "و ظور . اًصمقَة دور املـمل تسور املـَوماثَة احملحتةل هبا

حِر مس خزسموا اًمكحَوحص بّّٔنم ًـُضون اًـوامل اًيت ًلوم اًمكحَوحص تخزََليا ابًعورت واًعوث و  (النري

"ألنؼحتة احلس َة اخلاظة ابًمكحَوحص
"(25)

ىشا ما حـي ألدة اًصمقي املوخو ٌَعفي ٍمتزي خباظَة منفصدت .  

 .ؿىل ابيق اًنعوص ألدصى  حِر ٍُصاؾي مِول اًعفي مصقحا ٕاايه يف الاظالع ؿََو 

 نٌل بٔن اًعورت  اًصمقَة مل حىذفي هبشه اًخلنَاث تي جتاوزث ذكل ٕاىل ظورت خمخَفة ؾن اًعورت 

اًصمقَة بٔنرث كوت، مـمتست ؿىل اًعورت  احلصهَة هون اًعفي ًفضي اًفوىض واًعرة ولك ما ًثري  ؾلهل 

 .اذلي ٍصفغ اًسىون واًيسوز املضيسي 

 ؾنس مصافلهتا ٌَعورت حًزسىا اًوضوخ واًفاؿََة ميىننا نشكل  احلسًر ؾن نلعة احلصنة"و ٔلّن 

ثضَف اًخبٔزرياث  "ثلنَة اإلضازت واٌَونهمحتة خسا يف موضوع املس خوى اًحرصي ٕاضافة  ٌَحصنة ثوخس 

ؿىل اًضلك مَحتسا ؾَنِا، و ثضَف ظاتـا ثـحرياي ؿىل بٔنواع احلصنة، وثـحري اٌَّون واًضوز بٔحس بٔمه 

اًـنارص ثبٔزريا ؿىل خاذتَة اًعورت و مَحتس ألص َاز فهيا ، وؿىل اًاكثة ادذَار ألًوان و ألضواز اًيت 

 لق ذكل  اًضـور ؾنس املخَلي و كاًحا ما ٌس خزسم اًاكثة ألصاكل اًنامعة و حىت اًلكٌلث ادلاةل ؿىل 

نة تبًٔوان ثضايه نخاتة املنؼص و  اًنـومة يف املواكف اًـاظفِة، وألصاكل اخلض نة يف املضاىس احلًز

"دضونخو  اًضلكَة بٔو اًنفس َة
"(26)

 ٕاذا اكنت اًعورت  ثخهتج ابٔلًوان و  حزداد ٕارشاكا ووضوحا مؤثصت . 

ؿىل صس اندداه اًعفي وثشٌي بٔمامو تـغ اًزوااي املؼَحتة حنو ٕاًضاخ املـىن ادلاليل،  وجساؿسىا يف ذكل 
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ثلنَة اإلضازت اًيت ال حًزس اًعورت اًصمقَة سوى اًوضوخ ًختـي اًعفي بٔنرث انسماخا يف ؿاملو اًخرًََل 

 .الافرتايض

 

 :اًوػائف اًنفس َة ًٔلًوان

جسامه ألًوان مسامهة فـاةل يف  سني حصة ألظفال حِر بٔنسث اًىثري من ادلراساث 

اًـَحتَة بّٔن ًٔلًوان بٔثصا اجياتَا و سَحَا ؿىل اإلنسان  حِر هل حسم حيخوي ؿىل ؾنارص خشاتة 

: "  دالالث اٌَّون ؾنس اًعفي"ثخبٔثص ابإلصـاؿاث  اخلارحِة مؤثصت ؿىل سَوك اًعفي حِر

مذنوؿة  فألمحص ٍصثحط ابحلَوًة و اًنضاط و ًفذح صيَة ألظفال و ًناسة بٔماهن اٌَـة 

وألزرق  ًويح ابًيسوز و الاسرتذاز ن وىو من ألًوان اًحاردت اًيت ختفف من اًخوحص اًـعيب  

وألظفص ًويح ابًسـادت و املصخ و انْشاخ ، وألدرض ٍمتزي ابًيسوز و اًسىون واًعحتبٔنُنة و 

اًربثلايل من ألًوان ادلافئة و املْشكة و اًحنفستي ًحـر ؿىل اًخفىري اًـحتَق و احلمكة و 

الاتخاكر، يف حني بّٔن ألتَغ ًـس رمزا ٌَيسوز و اًنلاز ، وألسود ًون اًلوت 
"(27)

.  

ذلا اكن  من اًخنامغ تني اًخعوٍص اًصمقي "وىشا ما حـي اًعفي يف ؿالكة وظَست مؽ اٌَّون 

و دمعو إبدصاح فين مؽ اًخنس َق تني معحتم اًـحتي اًفين و اكثة اًلعة حىت ثعي ٕاىل اًعفي 

تعَلة ص َلة و لك مجَي ، فان  اكن املوروج اإلنساين حباخة ٕاىل رسوم و كصازت يف معََة 

اإلدصاح اًفين ٌَعورت املصئَة و اًيت جضلك احلزي من اًخـحري ؾن املوضوع تي ثخجاوزه يف ألكَة 

"ألمع
"(28) 

ٔكحسن منوذح ًخىنوًوحِا بٔدة ألظفال كصص اًلعة املسمج  " اًصؤاي"وثـس كعة  

 حييك ًٔلظفال كعة اًنيب ًوسف ؿََو اًسالم تعًصلة سَسة و سيةل ،

 ه نٌل ازبٔر موضوع املساذةل ؾنرص اٌَون واإلضازت ٔكمه ثلنَة مـمتست يف ألدة اًصمقي املوح

 .ًٔلظفال

 ((Software (Lighting Auto Desk ):اإلضازت  ووػائفيا اًفنَة وادلاًَة -

ّن اإلضازت ثـخرب من بٔمه اًـنارص اًيت ثـحتي ؿىل ثوضَح اًضرعَّة و ادلٍىور ذلا فٕاّن ىشا " مبا بٔ

اًربانمج ًلسم حىنوًوحِا خسًست ًإلضازت ثـحتي ؿىل حىوٍن مؤثصاث ضوئَّة ، ومصئَّة ذاظة ثدناسة مؽ 

املضيس و ثحسو اإلضازت ىنا نٌل ًو اكنت ظحَـَة  بٔو ظناؾَو ، نٌل ًلسم ىشا اًربانمج اًخعوراث  

بٔو واكـَة ٌَعورت مثي اس خزسام ٕاضازت  موّزؿة كري مدارشت  " اًصمقَة ٌَحتؤثصاث اًضوئَة اًيت ثضَف معلا
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ًوان  ومس خوايث ضوئَة خمخَفة يف اًعورت  ...بٔو ػالل دفِفة بٔو ٕاضازت بٔ
،"(29)

وًيشا ثـس اإلضازت 

ؾنرصا همٌل من ؾنارص جناخ اًلعة اًصمقَة و نشكل اًـصض  املرسيح حِر مرسحِة اًعفي اًصمقَة  

يه خنس بٔديب خسًس ختَّق يف رمح اًخىنوًوحِا حيخفغ مبالمح املرسحِة اًخلََسًة اًوركِة و حوىصىا 

ًىنو خيخَف ؾهنا متاما  حِر ًعصخ املرسخ اًصمقي بٔفاكرا حًصئة نلَاة املحتثَني و دض حة املرسخ وكس 

ثَـة اإلضازت دورا ًـوض بٔدوار املحتثَني ؿىل ؾىس اإلضازت يف املرسخ ًلسمي حِر   اكن ًلام يف 

اإلضازت يه ٕاحسى ىشه اًـنارص اًيت ثلين "اًيواز اًعَق مـمتسا ؿىل ضوز اًضحتس و اًضحتوع و 

بٔمهَهتا ٕاال ؿرب اًخـامي اًواؾي و اًـصض اًفين توحودىا و ثؤثص يف جناحو ، وال ثبٔذش اإلضازت املرسحِة 

املسروس دلورىا يف اًـصض املرسيح ، فييي ٕاذن ًلة فنَة إلضفاز ادلالةل ؿىل احلاالث ادلرامِة ؿىل 

"ثنوؾيا ، وكس ثعورث ؿرب اًزمن ٕاىل معََة مضرتنة تني اًفن و اًخلنَاث اًـَحتَة 
"(30)

و اإلضازت ؿسث  

 :من  اًصاكئز  ألساس َة اًيت ًـمتسىا املرسخ ملا ًيا من وػائف  فنَة وحٌلًَة بمٔهيا 

ويه بٔثسط وػائف اإلضازت اًيت ميىن من ذالًيا ٕاجصاز بٔحساد املحتثَني و  : اًصؤًة اًحرصًة-"

."ثـحرياث و حوىيم و حصنهتم ؿىل دض حة املرسخ
" (31)

.  

مبا بٔن اًـصض املرسيح بٔداز اتساؾي جلك ثفاظَهل ، فلس ًنذلي خمصخو ثفعَال : اًخبٔهَس و اًرتنزي- 

ظلريا ؿىل دض َة املرسخ بٔو مساحة حمسودت مهنا ًخسور فهيا بٔحساج تـغ املضاىس ، نٌل بٔنّو ًلسم 

اخلض حة ؿىل كسحتني بٔو زالزة بٔو بٔنرث ًَسور يف لك كسم حسج ما يف حني بٔنّو ًَلي ألكسام ألدصى ، 

.وال ميىن ذكل ٕاال ؿرب ٕاضازت مصنز احلسج و ٕاؾخام كريه
" (32)

.   

اًخىوٍن اًفين
،"(33)

 ثربز اإلضازت حٌلًَاث ال  ىص من ذالل اس خزساهما ٌَون و ثسرجياثو و :.

و ألزايز و املحتثَني ، وكس ثلَحت اًخلنَاث احلسًثة ؿىل ٕاماكنَاث  (ادلٍىور)اًحلؽ اًضوئَة وثفاؿَيا مؽ

املرسخ احملسودت، فعار من املحتىن ٕاحساج املعص و اًسحاة و احلًصق من ذالل اإلضازت و كريىا من 

 .ادلاًَاث و اًخىوًناث اًحرصًة

:اًحـس اًسُنوقصايف ًإلضازت واٌَّون  

اإلضازت يه ٕاحسى اًـنارص اًخلنَة يف ثنفِش اًـصض املرسيح ٕاىل خانة املؤثصاث اًسحتـَة ، 

واكنت وػائفيا ألساس َة يه ٕااثرت املرسخ ، مث ثعورث ؿرب اًزمن فعارث جس خزسم مبنحى درايم 

"داليل
،"(34)

 .
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وكس حللت اإلضازت ثلسما هحريا يف جمال املرسخ مما فذح اجملال بٔمام املرسحِني ٌَروض يف قٌلر 

اًخعحتمي املرسيح،  وكس سامهت ثضلك هحري يف ثـٍزز ًلة اًـصض و ٕانخاح ًلة ترصًة ممتزيت حـَت 

ؼيص ذكل  اًسُنوقصافِا جصمهتا ثخوَه يف رؤًة حٌلًَة ، ومل ًـس حيسة ًإلضازت ؿىل بّٔنا ضوز وػي،  ًو

اًيت ثـس من املرسحِاث املوهجة ًٔلظفال وثسور كعهتا حول ظفي " احلاسوة"مرسحِة خََا يف 

 يف (سيم ماوس احلاسوة)ٌسدِلغ من حَحتو فِفاخبٔ ابدذفاز زىصثو ، ويف ىشه ألزناز ًخـصف ؿىل 

هجاز حاسوتو اذلي ًسؾوه ٕاىل رحةل داذي احلاسوة ملساؿسثو يف ٕاجياد زىصثو فِنخلالن من جصانمج 

 .حاسويب ٕاىل بٓدص داذي اًـامل الافرتايض اذلي حيخوي ؿىل ؾوامل بٔدصى بٔنرث ٕامذاؿا و مؤانسة 

 :اٌَّون 

والس امي اًواحضة مهنا اًيت ميَي ٕاٍهيا اًعفي تنس حة " نٌل ًلودان اًضوز ٕاىل ؾنرص همم وىو اٌَّون

بٔنرب من ألًوان اًحاىخة ، الّن اٌَون من بٔجصز الآثر اًيت جتنة اًـَنني همٌل اكن معص اًعفي، ٔلّن اٌَون 

ْن ثخفذح ؾَناه ًصؤًة ما حوهل "هل ؿامي حيس و مـنوي ٍصّس يف نفس اًعفي منش بٔ
،(35)

. 

: وؿََو فلس ذَط موضوع املساذةل ٕاىل زةل من اًنخاجئ بٔمهيا    

 اًعورت تعفة ؿامة يه  رىان بٔسايس يف ألزمنة املـارصت فييي مسار رصاع ٕاًسًوًويج،  -

وجسوًق جتاري  وحصفِو زلايف، واسدامثر ٌَصقحة، وثفًصؽ ٌَـنف، وثنازع ؿىل امللسس، وٕا اف 

 .ٌَـني، وٕامذاع ٌَصؤًة وفق ألدة اًصمقي املوخو ٌَعفي 

 .ابإلضافة ٕاىل بّٔن اًعورت اًصمقَة ًيا تـس اثعايل واس هتاليك يف ؿامل اًعفوةل  -

 .اًعورت ٕاتساع يف اجملال اًفين وادلايل وفق وسائط ثلنَة حسًثة  -

ىو بّٔن مثة خسًَة تني منؼورٍن ٌَعورت ، بٔوهلٌل :  بٔسايس ئنٌل ميىن ٌَحتخَلي مالحؼة ش

املنؼور اًفين اذلي جيـي من اًعورت اًصمقَة  مسارا ًإلتساع نٌلدت ًونَة ومساحة جضىََِة و 

مكَّة ضوئَة ، واثنهيٌل املنؼور االثعايل بٔو اًخواظًل  اذلي ًخزش اًعورت اًصمقَة  وس َةل و معَّة 

ٍمتٍصص اخلعاابث حِر  حتي مضامني حصفهيَة مثٌَل ىو صائؽ يف ؿامل اًَوم من بٔنؼحتة اًعناؿة 

من مثي ظناؿة اًفِمل و الاسعوانة و اًلكَة، انىَم ؾن بًٔـاة اًفِسًو و اًصسوم : اًثلافِة 

املخحصنة اًضئ اذلي حـي اًعفي ًواهة  اًخىنوًوحِا و ٌسافص ؿرب اًـامل  الافرتايض  وفق 

 .بٔزرار حـَت اًـامل كًصة ظلريت  بٔمامو 

                                                           
1

اًثلافة  . https// :thakafamag.com؟p =3792ملال مذوفص ؿرب اًصاتط  . حٌلًَاث اًلعَست اًصمقَة اًخفاؿََة .اميان اًـامصي- 

 م11.02.2014.اًساؿة واًَوم .
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12
. م2014 دٌسحترب31 (دراسة  ََََة و مس خلدََة)اًخلنَة اًصمقَة ودورىا يف بٔدة اًعفي .م  اًس َس جن-

http://aljasra.org/archive/cms/?p=2143 
13

 152ص.(اًعورت تني اًفن واًخواظي)فَسفة اًعورت. ؾحس اًـايل مـزوز- 
14

 152ص.املصحؽ نفسو - 
15
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ت. خامـة تلساد  .(احلاسوة)اإلضازت يف مرسخ اًعفي ثعحتمي مفرتض ملرسحِة .  ًزس سامل سَامين - . مصنز دراساث املصبٔ

 286ص.   م2016..49اًـسد.
31
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