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    اًحاة اًثاين 

 مراحـة ألذة

 ظحَـة حتََي اًلدزت ؿىل اًلراءت:اًفعي ألول

 اًخحََي .1

اًخحلِق يف حدج ملـرفة وضـَ  ُو اًخحَي ٔبو اًخحََي

 .اهديل ، فٕان اًخحََي ًححر ؾن ٔبمناظ وفلًا ًسرب(23:2013ُيدازو).احللِلي

رصخ توخدان ٔبن حتََي اًحَاانث ُو معََة اًححر ثضلك مهنجي وجتمَؽ اًحَاانث 

اًيت مت احلعول ؿَهيا من امللاتالث واملالحؼاث املَداهَة واملواذ ألخرى ، حبَر ميىن فِمِا 

حتََي اًحَاانث من خالل ثيؼمي اًحَاانث ، .ثسِوةل ، وميىن مضازنة اًيخاجئ مؽ الٓخٍرن

ووظفِا يف وحداث ، وثوًَفِا ، وحرثُهبا يف ٔبمناظ ، واخذَاز ٔبي مهنا همم ؤبهيا سُمت ذزاس خَ ، 

 (35:2010سوقَاهو ).واًخوظي ٕاىل اس خًذاخاث ميىن مضازنهتا مؽ الٓخٍرن

ُيؼر ٕاًََ ٔبًًضا ؿىل ٔبهَ رشخ  من املفِوم ٔبؿالٍ ، ميىن فِم ٔبن اًخحََي ُو معََة ، ًو

فٕان امللعوذ ابًخحََي ُيا ُو مـرفة املضلكة .ٌَمىوانث اًيت جية ٔبن حىون يف حتََي اًحَاانث

. اًيت سدمت ذزاس هتا يف اًححر تـمق

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 (همازت اًلراءت)اًلدزت ؿىل اًلراءت  .2

تلراءثَ  (زموس مىذوتة)اًلدزت ؿىل اًلراءت يه اًلدزت ؿىل فِم حمخوى يشء مىذوة 

واًلدزت يه ٔبًًضا كدزت لك فرذ ؿىل ٕانٌلل وػَفذَ ٔبو ٕاثلان ألص َاء اًيت .ٔبو ُضمَ يف اًلَة

. ًٍرد اًلِام هبا يف اًوػَفة ، وميىن ٔبًًضا زؤًة اًلدزت من ثرصفاث لك فرذ

اسدٌاًذا ٕاىل .اًلدزت ٔبًًغ امٌلكمة كاذز اًخُذـين اًلوت،اًلاذز ؿَىفـَيشء،ٌس خعَؽ

،ميىن ثـًرف اًلدزت ؿىل ٔبهَ احاةل ٔبورشظُضري ٕاىل اًلدزت ٔبواًلدزت " كاذزت "اًلكمة ألساس َة

 (23:2002ذٌس َبٔهوز).ؿَىفـَيشء

 ثـًرف اًلراءت .3

يف ثـمل اٌَلة ، وخاظة يف اٌَلة اًـرتَة ، ال ميىن فعَِا ؾٌل ٌسمى همازاث 

اًلراءت،حِر ثـد همازاث اًلراءت من ٔبمه اًـيارص يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة يف املؤسساث اًخـَميَة 

ؿىل اًرمغ من وحوذ اخذالفاث نثريت يف اًرٔبي حول مـىن اٌَلة واًلرط من . مثي املدازش

اًخـمل ، ًخفق ادلَؽ ؿىل ٔبن همازاث اًلراءت يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة ال ثيفعي ، ٔلن ُذٍ املِازاث 

 .حزء من اٌَلة هفسِا

ة اًيت ًُست سِةل وثس َعة ، ًوُس جمرذ نخاتة  اًلراءت يه ٕاحدى املِازاث اٌَلًو

اًلراءت وضاظ ٌضمي . لكٌلث ًوىن همازت ثيعوي ؿىل ٍلوؿة مذيوؿة من اًـلي واًـمي اذلُين

مجَؽ ٔبصاكل اًخفىري وٕاظداز ألحاكم واختار اًلرازاث واًخحََي وٕاجياذ حَول 

 (46:2008ؾحداذلَد ).ٌَمضالكث
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وفلًا اتًزلان ،فٕان اًلدزت ؿىل اًلراءت يه هوغ من اًلراءت ًفِم املـاًري ٔبو اًلواؿد 

ألذتَة، واملراحـاث اًيلدًة، وادلزاما املىذوتة، وألمناظ اخلَاًَة يف حماوةل ًفِم اًيط، 

س خخدم اًلازئ اسرتاثَجَاث مـَية وفلًا اتًزلان ٔبًًضا هَفِة ثلِمي (59: 2012ًووسـاتدٍن ).ٌو

: اًلدزت ؿىل اًلراءت مبا يف رزل

 كاذزت ؿىل اًلراءت مؽ اًالكم اًعحَح .1

 اًلراءت تدون ثَـمث .2

 اًلراءت ابًخيلمي اًعحَح .3

 ٕاهخلان ؿالماث اًرتكمي .4

ٌل زئُس َدّي، كدزثّي ثخضمن مـلدت فىًرة معََة يه اًلراءت زوجن، وفلًا  ٕاثلان ُو

 (7:2011سامسوسوماذااي ).اٌَفؼَة املفاُمي يف اًخفىري ؿىل اًلدزت يف اًلكٌلث مـىن

 كدزت يه اًلراءت ؿىل ًلدزت ٔبان اس خًذاح ميىن ٔبؿالٍ، املذهوزت الٓزاء تـغ ؿىل تياءً 

 اًيت املـرفة زتط خالل من كراءثَ ثمت اذلي اًيط يف اًوازذت اًرسائي تياء ٕاؿاذت ؿىل اًضخط

ا اًيت املواذ وثذهر اًفِم ومجَؽ املِمة ظَي واًخفا اًرئُس َة ألفاكز ًفِم دلًَ  .كرٔبُو

َّي يف . اًلراءت يه ٔبًضا ٔبمه يشء من تّي مواضَؽ ٔبخرى ًن ٍىون اًعالة مُؤ

ميىن اًلول ٔبن اًلراءت يه ٔبمه وس َةل . املواذ ألخرى ٕارا مل ٍمتىٌوا من اًلراءت ثضلك حِد

 .ًخحلِق ٔبُداف ثـمل اٌَلة اًـرتَة ، وخاظة ٌَمخـَمّي من كري اًـرة

همازت اًلراءت ؿىل ثـَمي اًعالة اًلراءت حفسة ، تي / ال ًلذرص ثـمل همازاث اًلراءت 

. ٔبنرث من رزل ، ًـخرب اًعالة كاذٍزن ؿىل ٕاثلان ُذٍ املِازاث ٕارا وظَوا ٕاىل مؤرش موحوذ

 :ُذٍ املؤرشاث يه
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 .ٌس خعَؽ اًعالة كراءت اًيط اًـريب مؽ اًلراءت اًعحَحة .1

 ٌس خعَؽ اًعالة فِم اًلراءت ثضلك حصَح .2

 ٌس خعَؽ اًعالة حرمجة اًلراءت ثضلك حصَح .3

 ًـرف اًعالة وضؽ اًلراءت ًلك لكمة وميىن ٕاؿاذت نخاجهتا تَلهتم .4

 ظًرلة اًلراءت .4

من خالل كراءت . اًلرٔبت يه حاخة ثرشًة جية ٔبن جس متر يف اًخعوز يف اًوكت احلارض

ِاْكَرِب اِبْْسِ : اإلسالم ًؤند تلوت ؿىل ٔبمهَة حواهة املـرفة من خالل كراءت شل س ححاهَ وثـاىل كال

ي ّخَّّق  ِ َِّم اذلَّ  (1اًـَق ).َزت

اٌَلة )ظًرلة اًلرٔبت هتدف ٕاىل جسَِي كدزت اًعالة ؿىل اًخواظي تَلاث ٔبحٌحَة 

  (2015فذحرمحن  ).وفلًا ًلواؿد كواؿد اٌَلة اًـرتَة املوحوذت يف اًىذاة (اًـرتَة

 ٔبُداف اًخـمل ٌَلراءت .5

ٌل ألُداف اًـامة واخلاظة اًلرط اًـام من ثـمل . فامي ًًل ُدفّي ملِازاث اًلراءت ، ُو

 .(همازت اًلرؿة)همازاث اًلراءت 

 .حتََي هط نخاتة اٌَلة .1

 .فِم واس خخدام املفرذاث ألحٌحَة .2

 .فِم املـَوماث اًيت ًمت اًخـحري ؾهنا ثضلك رصحي ومضين .3

 .فٌِلملـىن املفاُميي .4

 فِم اًلمية االثعاًَة ٌَجمةل اًواحدت .5

 فِم اًـالكاث يف ادلي واًفلراث .6
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 حتدًد املـَوماث املِمة يف اخلعاة .7

 .ًُمزّي تّي ألفاكز اًرئُس َة وألفاكز ادلامعة .8

 .حدذ ألص َاء املِمة اًيت جية ثَخَعِا .9

ًيلسم اًلرط احملدذ من ثـمل همازاث اًلراءت ٕاىل زالزة مس خوايث ٌَمحخدئّي 

 .واملخوسعّي واملخلدمّي

  مس خوى املحخدئّي .1

 (زموس اٌَلة)اًخـرف ؿىل اًرموس . بٔ 

 ثـرف ؿىل اًلكٌلث وادلي. ة

 مق إبؿاذت رسذ حمخوايث اًلراءت اًلعريت. ح

  املس خوى املخوسط .2

 .حبر ؾن ألفاكز اًرئُس َة وألفاكز ادلامعة. بٔ 

مق إبؿاذت تَؽ ٔبهواغ خمخَفة من مواذ اًلراءت . ة

 املس خوى املخلدم .3

 .حبر ؾن ألفاكز اًرئُس َة وألفاكز ادلامعة.  بٔ 

 ثفسري حمخوى اًلراءت. ة

ر اًلراءت. ح  (2011س َف موس خوفِا ).حـي حُو
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 ٔبهواغ همازاث اًلراءت .6

 :ثلس مي همازاث اًلراءت ثضلك ؿام ٕاىل ٔبزتـة ٔبحزاء ، ويه

 (اًلرٔبت اجلًِرة) .1

 صلك يف املىذوتة اًرموس هعق ٔبو ثالوت خالل من اًلراءت يه ؿالٍ  تعوث اًلراءت

 هعق من اًعالة ٍمتىن ٔبن ُو ؿالٍ  تعوث اًلراءت من اًرئُيس اًلرط .ثُلربٔ  مجي ٔبو لكٌلث

. اًـرتَة ابٌَلة اًعوث ًيؼام وفلًا حصَح ثضلك اًلراءت

وفلًا ًدسمَة ُذٍ اًلراءت ، فٕان اًِدف اًرئُيس ُو ٔبن ٍمتىن اًعالة من هعق 

ابإلضافة ٕاىل رزل ، ُياك اًـدًد من مزااي ثـَمي . اًلراءت حًِدا وفلًا ًيؼام اًعوث ابٌَلة اًـرتَة

 (:168: 1993)اًلراءت تعوث ؿال ، من تّي ٔبموز ٔبخرى مثي لكمةانابن 

 سايذت زلة اًعالة. بٔ 

 ٌَمدزش ثعحَح ألخعاء وألخعاء ؿىل اًفوز. ة

ثـٍزز الاهضحاظ يف اًفعي ادلزايس ، ٔلن اًعالة ًَـحون ذوًزا وضًعا وال جية حروِم . ح

 .يف اًلراءت يف وكت واحد

 .ًوفر فرًظا ٌَعالة ًرتط اًيعق ابًىذاتة.ذ

ثدًزة اًعالة ؿىل اًلراءت يف ٍلوؿاث . ه

 :رزل يف مبا ؿالٍ  تعوث اًلراءت ؿىل اًلدزت ًخلِمي ظرق 6 س يداخا،ُياك وفلًا

 اًلراءت يف اًعالة ظالكة .1

 ٔبواًيعق اًالكم ظالكة .2

 ادلةل وهربت واإلًلاغ اًيلمة ظالكة .3
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 ثَـمث تدون اًلراءت .4

 اًرتكمي ؿالماث ٕاهخلان .5

 ثلًرحا املدضاهبة احلروف تّي اٍمتَزي ؿىل كاذزت .6

 :ًوىن ُياك تـغ اًـَوة ألخرى ُياك

سوف جس هتسل اًلراءت ثسِوةل اًىثري من اًعاكة ، وهدِجة ذلزل سوف ًخـة . بٔ 

 .اًعالة ثرسؿة

مس خوى اًفِم ٌَلراءت تعوث ؿاٍل ٔبكي من مس خوى اًلراءت اًعامذة ، ٔلن اًعالة . ة

 .ٔبنرث ثيافًسا ؿىل هعق اًلكٌلث ملازهة تفِم حمخوايث اًلراءت

اسُهبريماوان ).ميىن ٔبن جسخة كراءت احللٌة ضوضاء ، ؤبحِااًن كد حزجع الٓخٍرن. ح

2011) 

 (اًلرٔبت اًضمَعة)يف اًلَة / كرٔبت ظامذة  .2

ثـرف اًلراءت اًعامذة  ٔبًًضا ابْس اًفِم اًلرايئ ، اذلي ًلرٔب من خالل ؿدم حفغ 

اًلرط من . اًرموس املىذوتة يف صلك لكٌلث ٔبو مجي ، ًوىٌَ ًـمتد فلط ؿىل ذكة اًخـحري املريئ

اًلراءت تعمت ُو ٕاثلان حمخوايث اًلراءت ، ٔبو احلعول ؿىل ٔبنرب كدز من املـَوماث حول 

ًحدو ٔبن اًلراءت تعمت همازت ٔبساس َة جية ٔبن ًخلهنا اًعالة . حمخوى اًلراءت يف وكت رسًؽ

يف مالحؼاث . حًِدا ، ٔلن اًلراءت ٔبنرث فـاًَة يف فِم حمخوايث اًلراءت من اًلراءت تعوث ؿالٍ 

اتزجيان ، مـؼم ٔبوضعة اًلراءت تعمت ، ملازهة ابًلراءت تعوث ؿاٍل ، فٕان اًلراءت تعمت يه 

 .ٔبنرث اكذعاذا جىثري وميىن اًلِام هبا يف ٔبي ماكن

 .ًفـاًَة ثـمل اًلراءت تعمت ، ُياك اًـدًد من ألص َاء اًيت جية ٔبن ًيؼر فهيا املـمل
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اظيؽ اًعف حبَر ال ٍىون مزجًعا مؽ ألظواث اًلاذمة من ذاخي اًفعي ٔبو من  .1

 خازح اًفعي

 ال ٌسمح ٌَعالة إبظداز ظوث يف اًلراءت .2

 حتدًد اًوكت املس خخدم إلنٌلل كراءاث مـَية .3

 ٕاحراء مٌاكضة ثس َعة تـد الاىهتاء من ٔبوضعة اًلراءت .4

 ثـًرف اًعالة ؿىل هخاجئ اًلراءت املس هتدفة خالل املِةل .5

 اًلراءت اًرسًـة .3

اًلرط اًرئُيس من اًلراءت اًرسًـة ُو جضجَؽ اًعالة ؿىل اجلرٔبت ؿىل اًلراءت ٔبنرث 

 .من ؿاذاهتم

يف ُذٍ اًلراءت اًرسًـة ، ال ًُعَة من اًعالة فِم ثفاظَي احملخوايث ، ًوىن مبا 

جياذل اخلرباء تبٔن رسؿة اًلراءت ال حتسن ٔبذاء اًوكت حفسة ، تي ثضَف . ٍىفي مؽ اًيلاظ

 .تدكة ٕاىل مكَة املـَوماث اًيت ميىن ٌَلازئ اسدِـاهبا

 اكرٔب حتََََاً  .4

اًلرط اًرئُيس من اًلراءت اًخحََََة ُو ثدًزة اًعالة ؿىل اًلدزت ؿىل اًـثوز ؿىل 

ابإلضافة ٕاىل رزل ، ًمت ثدًزة اًعالة من ٔبخي اس خىضاف . املـَوماث من املواذ املىذوتة

ًمت ثدًزة اًعالة ٔبًًضا ؿىل اًخفىري امليعلي يف . وؾرط ألفاكز اًرئُس َة اًيت كدهما املؤًف

اًـالكاث تّي حدج وبٓخر ، واس خخالض اًيخاجئ ؿىل اًرمغ من ؿدم نخاجهتم ثضلك رصحي يف 

 .اًيط
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 ؾوامي ظـوابث اًلراءت.7

يف اًلراءت ، كاًًحا ما ًواخَ املـمل اًعالة اذلٍن ًواهجون ظـوتة ، سواء فامي ًخـَق 

. تـالكة ظوث احلروف وامللاظؽ وادلي اًخس َعة وؿدم كدزت اًعالة ؿىل فِم حمخوايث اًلراءت

 :ؿاذت ما ًواخَ اًعالة اًعـوابث اًخاًَة يف ثـمل اًلراءت ، ويه

 ؿدم وحوذاحلروف. 1

 اًلراءتلكمة جلكمة. 2

 ٕاساةل احلروف ٔبو اًلكٌلث. 3

 حىرز اًلكٌلث. 4

 اًعـوتة اًعوثَة. 5

 اس خخدام اًضفاٍ ، اًس حاتة واًرٔبش املخحرك. 6

 (2008 /2009خعوىن ).ال ثـرتف مبـىن اًلكٌلث يف ادلي وهَفِة هعلِا. 7

 ظحَـة اٌَلة اًـرتَة : اًفعي اًثاين

 ثـًرف اٌَلة اًـرتَة .1

اٌَلة اًـرتَة يه ٔبذات اثعال يف صلك لكٌلث ٔبو لكٌلث مٌعوكة ًخحدج هبا اًـرة 

مؽ اًزنول ، خَة اًلربٓن مكَة هحريت من املفرذاث . ٌَخـحري ؾٌل ًوخد يف كَوهبم وؾلوهلم وؾلوهلم

ا من  اجلدًدت ، مما جيـي اٌَلة اًـرتَة ًلة مثاًَة ، سواء يف املفرذاث واملـىن واًيحو وكرُي

. اًـَوم

اٌَلة اًـرتَة . يف ٕاهدوهُس َا ، ميىن ٔبن حىون اٌَلة اًـرتَة لكلة اثهَة ًلة ثيافس َة

يف . ًُست ًلة احامتؾَة ًومِة ، ٔلن اًحُئة ٔبو اجملمتؽ ثضلك ؿام اٌَلة اًـرتَة يه ًلة ٔبحٌحَة
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املدازش اٌَلة اًـرتَة ، ال جس خخدم لكلة ثدٌزس يف اًخـمل ، ًوىن مكوضوغ ًخىون من ؿدت 

ٔلن ًلة ٔبحٌحَة معيفة ؿىل ٔبّنا ًلة ٔبحٌحَة ، فٕان . اٌَلة اًـرتَة اًرمسَة يه ًلة ٔبحٌحَة. مواذ

ىذا ، . هؼام ثـمل اٌَلة اًـرتَة ُو ًلة ٔبحٌحَة ، تدًءا من ألُداف واملواذ ٕاىل ٔبساًَة اًخـمل ُو

كرزث احلىومة اإلهدوهُس َة ٔبن اٌَلة اًـرتَة يه ًلة ٔبحٌحَة ، ٕارا اكهت ُياك ذوائر ٕاهدوهُس َة 

مـَية ثـخرب ٔبن اٌَلة اًـرتَة ًُست ًلة ٔبحٌحَة فِيي ًُست زمسَة ٔلّنا خازح املـاًري املـمول 

 :، كال" اًعرق اًـرتَة اخلاظة"هلاًل ؾن زٔبي َلوذ ًووس يف نخاتَ املـيون . هبا

ثـمل اٌَلة اًـرتَة همم ٌَلاًة ابًًس حة ٌَمسَمّي ، ٔلن اًلكٌلث يف اًعالت ابٌَلة "

 (24:1983َلدًووس )."اًـرتَة ، ونذزل مـؼم اًىذة اإلسالمِة املىذوتة ابٌَلة اًـرتَة

 ٔبُداف اًخـمل اٌَلة اًـرتَة .2

اٌَلة اًـرتَة تـد جترتة اًىثري من اًياش ، فٕان اًِدف من ثـمل اٌَلة اًـرتَة ًُس 

اًلضاء ؿىل اًساكن ألمِّي ، ٔلن ُذا اًِدف واحض ،ؿىل اًرمغ من رزل ، جية ٔبن ًحلى 

ُدفًا ظاملا ٔبن اجلِي ال ٍزال موحوًذا ، ًىن اًلرط من ثـمل اٌَلة اًـرتَة ُو حزوًد اًياش 

ابًلدزت ؿىل اًلراءت واًىذاتة ًفِم اًخازخي واملس خلدي ، ؤبخذ املًزد من ادلزوش من ٔبسالفَ ، 

ضـر ٔبنرث ملـرفة  ضجؽ سَونَ ؤبفاكٍز ، ٌو ؤبظحح ُذا ُو ٔبفضي حمرك حلَاثَ اًعحَـَة ، ٌو

ميىن ٔبن حىون ظًرلة . ثسل اٌَلة يه الاس امتغ واًخحدج واًلراءت واًىذاتة. حلوكَ واًزتاماثَ

اًخـحري ؾن اٌَلة اًـرتَة يه اًخحدج ٔبو اًىذاتة ، ويه هدِجة ًلدزاث اًضخط ؿىل اًخحدج 

اًلرط اًرئُيس من ثـمل اٌَلة اًـرتَة يف مؤسساث ثـَمي اٌَلة ُو ٔبن اًعالة . واًىذاتة

ا اًوس َةل اًوحِدت ٌَعالة ؾيدما  كاذزون ؿىل اًخـحري ؾن ٔبفاكزمه ابٌَلة اًـرتَة ، ابؾخحاُز
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-22: 1996حوذ اًرهيب ).ٍرقحون يف اًخواظي مؽ اجملمتؽ ، ٕاما ؾن ظًرق اًخحدج ٔبو اًىذاتة

23) 

من ٔبخي ٕاثلان اٌَلة اًـرتَة ًُس فلط من خالل اًلراءت ًوىن يف اًـدًد من اًعرق 

، مبا يف رزل ، ؾن ظًرق اًخدًزحاث ؿىل اًخحدج واًىذاتة ابس خخدام اٌَلة اًـرتَة ، حىت 

ٍمتىن اًخدًزة من حـي اًعالة كاذٍزن ؿىل ٕاثلان اٌَلة اًـرتَة ، جية ٔبن ًخـمل اًعالة 

جية ؿىل املـمل زتط تـضِا اًحـغ ؾيد ثدٌزس املخـَمّي . كواؿد اٌَلة اًـرتَة واإلمياًَة واًلة

ياك ٔبًضا حاخة إلثلان فروغ اٌَلة اًـرتَةالٓخٍرن مثي هَفِة اًخـحري ؾن اٌَلة  اٌَلة اًـرتَة ، ُو

 .اًـرتَة ثضلك حصَح ، وكراءت ثضلك حصَح وحفؼِا

 ثـمل اٌَلة اًـرتَة .3

اًخـمل .واحدت من ٔبجرس ٔبتـاذ اًخدٌزس اإلساليم يه احلىومة ٌدلزاسة ، ًعَة اًـمل

( كراءت)كراءت .(QS.96: -5)نٌل يف اًويح ألول  (اكربٔ )نٌل ٔبمر شل يف اًلربٓن اًىرمي ًخـمل اًلراءت ، 

مبٔخورت من خذز اًلكمة اًيت ثـين اًسمؽ ، ودلث  (433: 1998)يف ثفسري كٌرش صُدة 

مـاين خمخَفة مثي هلي وحتََي واس خىضاف واًححر ومـرفة خعائط يشء ما وكراءت 

 (2008اومميحموذت ).اًيعوض املىذوتة وكري املىذوتة

ا  ًيك حىون كاذًزا ؿىل اًلِام تبٔوضعة اًخـمل ، ُياك زالج زاكئز ٔبساس َة جية متٍرُر

اثهًَا ، اًرؤًة .(اٌَفؼَة)، ٔبواًل ، الاس امتغ ، ابس خخدام ُذٍ ألذات ميخط ألصخاض اًلكٌلث 

اثًثًا ، سالسي اًلَة واًـلي .املس خخدمة ًرظد ألص َاء اًيت ميىن مالحؼهتا وصاُدهتا ُحرتت

من .اًيت جساؿد يف ألص َاء اًيت ثخعَة اس خخدام املالحؼة واًخعوز ٌَخوظي ٕاىل اس خًذاخاث



 
 

19 
 

ٕاىل يشء مل ًـرف  (مـَوم)، ومن يشء مـروف  (ٕاًالث)ٕاىل احلجة  (مـَول). يشء خديل

. (احملول)تـد 

 ثضبٔن مـاًري اًىفاءت 2008 ًس ية 2يف الحئة وسٍر ادلٍن يف مجِوزًة ٕاهدوهُس َا زمق 

يف اًالحئة كاًت ٔبن اًلرط من املواذ .ومـَاز حمخوايث اًرتتَة ادلًًِة اإلسالمِة واٌَلة اًـرتَة

. اًـرتَة ُو

ة ، واملىذوتة ، واًيت ثخضمن زتؽ . بٔ  ة واًضفًو حمنَة اًلدزت ؿىل اًخواظي ابٌَلة اًـرتَة ، اًضفًو

ة ، ويه  .(، واًىذاتة  (اًلرؿة)،  (اًالكم)الاس امتغ : همازاث ًلًو

ثيايم اًوؾي تبمٔهَة اٌَلة اًـرتَة لكلة ٔبحٌحَة ًخىون ٔبذات ٌَخـمل خاظة يف ذزاسة معاذز . ة

 .اًخـاًمي اإلسالمِة

ر فِم اًـالكاث املخحاذةل تّي اٌَلة واًثلافة وثوس َؽ الٓفاق اًثلافِة. ح وابًخايل من املخوكؽ . ثعٍو

 .ٔبن ٍىون دلى اًعالة زؤى ؿرب اًثلافاث ؤبن ًيخرظوا يف اًخيوغ اًثلايف

ٔلن هؼام ثـمل اٌَلة .من ُذا اًحَان ميىن ٔبن هفِم ٔبن اٌَلة اًـرتَة يه ًلة ٔبحٌحَة

اسُهبريماوان ).ألحٌحَة ُو ثـمل اٌَلاث ألحٌحَة ، تدًءا من ألُداف واملواذ وألساًَة

2011) 

ظًرلة اًخـمل يه مس خوى اًخخعَط اًـام ٌَربانمج اذلي ٍرثحط ازثحاًظا وزَلًا خبعواث 

ًَا ، وال ًخـازط مؽ تـضِم اًحـغ ، وال ًخـازط مؽ اٍهنج ،  ؾحد )ٕاًعال املوضوغ ٕاحرائ

وتـحازت ٔبخرى ، فٕان اًعًرلة يه خعواث ؿامة حول ثعحَق اًيؼرايث ؿىل .(2007اًراسق ، 

يف ُذٍ املرحةل ، ًمت حتدًد اخلَازاث اًيت جية ثدٌزسِا ، وما يه املواذ اًيت جية .ّنج مـّي

ة مؽ مهنج املععَح ، .جسَميِا ، وتبٔي حرثُة كاًًحا ما حىون ظًرلة املععَح مدساًو
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ٍر  و يف حُو والاسرتاثَجَة ، واًخلٌَة حبَر ٔبهَ يف اس خخدامَ ، كاًًحا ما ًدٌاوة ٔبًًضا ، ُو

ظًرلة ًخحلِق ألُداف اًخـَميَة احملدذت ٔبو اًعًرلة اًعحَحة واًرسًـة ًخحلِق ألُداف 

 (2011َلدزويق ).اًخـَميَة وفلًا الحذَاخاث اًعالة

 .ذوز املـمل يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة .4

احرتاف املـمل ٔبمر ال تد مٌَ يف حتلِق املدازش اًلامئة ؿىل املـرفة ، ٔبي اًفِم ، حول  

ثضلك ؿام يف املدازش  (2002اكزميان ، )اًخـمل واملياجه واًخمنَة اًخرشًة مبا يف رزل ٔبمناظ اًخـمل 

ًخحي حمي  (اًخـمل ابملٌلزسة)"اًخـمل ابملٌلزسة"اًيت دلهيا مـَمّي روي نفاءت هميَة سٌُفذون 

س متؽ اًعالة فلط  .ظًرلة اًخدٌزس حِر ًخحدج املـمل فلط ٌو

يف مثي ُذا اجلو ، ٌضازك اًعالة تًضاظ يف حي املضالكث ومـاجلة معاذز  

يف حّي .املـَوماث واًخلِمي ، ونذزل ثلدمي وهجاث هؼر معَِم واحلفاع ؿَهيا ٌَزمالء وكريمه

ميىن ٌَمـَمّي اًـمي ثضلك مىثف مؽ املـَمّي الٓخٍرن يف ختعَط اًخـمل ، سواء ثضلك فرذي 

 .ٔبو يف فرق ، يف ظيؽ املياجه ادلزاس َة واملضازنة يف معََة اًخلِمي

اًىفاءت املِيَة ٌَمـمل يه ٍلوؿة من اًلدزاث اًيت جية ٔبن ميخَىِا املـمل ، وثخىون  

ًمت حتدًد جناخ .، ويه اًىفاءت اًضخعَة واًىفاءت الاحامتؾَة واًىفاءت املِيَة (زالزة) 3من 

 .املـمل يف اإلذازت ٕاىل حد هحري من كدي اًثالزة مؽ اًرتنزي ؿىل همازاث اًخدٌزس

 اًىفاءت اًضخعَة. بٔ 

اًعحَـة اًخرشًة واكئياث فرذًة وخمَوكاث شل ، جية ٔبن ًخلن املـرفة اًيت  

جية ٔبن ٍىون دلًَ مـرفة ذامعة .سُمت ثدٌزسِا ٌَعالة ثضلك حصَح ومسؤول

ة ٌَعالة اذلٍن ًواهجِم . ابًؼروف اًفس َوًوحِة واًيفس َة واًرتتًو
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تـغ اًىفاءاث اًضخعَة اًيت جية ٔبن ثوخد يف املـمل ، ٔبي مـرفة معَلة 

ٕاىل خاهة املـرفة تخعوز اًعالة واًلدزت ؿىل .ابملوضوغ اذلي مه مسؤوًون ؾيَ

 .مـامَهتم ثضلك فرذي

 اًىفاءت الاحامتؾَة. ة

تياًء ؿىل اًخرش مكخَوكاث احامتؾَة وخمَوكاث ٔبخالكِة ، جية ٔبن ًـامي 

جية ٔبن ًفِم .اًعالة ثضلك ظحَـي وهيدف ٕاىل حتلِق اًخحسّي احملمتي ًلك ظاًة

عحق مددٔب اًخـمل اإلوساين ، اذلي ًفرتط ٔبن جناخ اًخـمل ًخحدذ ابًلدزت ؿىل اًخـمل  ًو

حلكَف املدزة فلط خبدمهتم وفلًا الحذَاخاهتم .املوحوذت يف ُؤالء اًعالة

مثي .حرثحط اًىفاءت الاحامتؾَة ٌَمـمل ابًلدزت ؿىل اًخواظي مؽ اًعالة وتَئهتم.اًفرذًة

 .(الآبء واجلريان وألظدكاء

 اًىفاءت املِيَة يف اًخدٌزس. ح

 :ذوز املـمل مكدٍر ًـمََة اًخـمل ، جية ٔبن ٍىون دلًَ اًلدزت ؿىل

 .ختعَط هؼام ثـَميي. بٔ 

 ظَاكة ألُداف .1

ة املاذت املراذ ثدٌزسِا .2 ًو  اخذَاز ٔبًو

 اخرت واس خخدم اًعًرلة .3

 واس خخدام معاذز اًخـمل املوحوذت .4

 حدذ واس خخدام اًوسائط اًخـَميَة .5
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 ثعحَق هؼام اًخـمل. ة

 اخذَاز اًضلك اًعحَح ٌَخـمل .1

 ثلدمي جسَسي اًخـمل اًعحَح .2

ر هؼام ثـَميي. ح  ثعٍو

 حتسّي ٕاماكانث اًعالة .1

 .ثـٍزز اًحعريت يف كدزاث املرء .2

ر املًزد من جرامج اًخـمل .3  (2008اومميحموذت ).ثعٍو

ًخـٍزز يشء ما اكن مـروفًا ٔبو كِد ادلزاسة ، جية حماوةل هلهل ٕاىل 

رٔبزظَاذ ).الٓخٍرن  (2010ٔبُس

ًوىن ٔبنرث .ثدٌزس اٌَلة اًـرتَة ًُس جمرذ ثيفِذ معََة ثـمل اٌَلة اًـرتَة يف اًفعي

من رزل ُو هَفِة ثـٍزز اُامتم اًعالة تخـمل اٌَلة اًـرتَة وخَق حو مواث يف اًفعي ادلزايس 

 .مث مدزش ًلة ؾرتَة حمرتف

 اًححوج راث اًعةل: اًفعي اًثاًر

 :هخاجئ اًححر راث اًعةل يف ُذٍ ادلزاسة يه نٌل ًًل

 همازت حتعَي حتسّي يف واًفًرق اًلراءت اخذحاز تّي ادلؽ ٕاسرتاثَجَة "ٔبهدزايان ٔبظروحة .1

ة احلىومِة يف اًثامن اًعف ًعالة اًـرتَة  ثاميهللوجن اكهداكا املـَمون املدزسة اًثاهًو

 اًيت ٔبانملضالك ثوضَح مت ادلزاسة ُذٍ هخاجئ من ".2012 ادلزايس اًـام زوسوهوػ

 صعة حىنن مل ألوضعة ُذٍ ٔلن كائحة الحزال اكهت اًلراءت ملِرت اًخـمل معََة ٔبزياء حدزت

 (2012ٔبهدزايان).اًخلدمي يف
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حتََي اًعـوابث يف فِم املواذ اًخـَميَة ٌَلرؿة همازت فئة "ٔبظروحة َلد ؾرفان ًسدين  .2

من ".2015-2014 اًـام ادلزايس Majenang Cilacapاحلاذي ؾرش ادلٍن املدزسة اًـاًَة

هخاجئ ُذٍ ادلزاسة ٔبوحضت ٔبن املضالكث اًيت حتدج ؾيدما ال حزال معََة اًخـمل يف 

همازت اًلرؿة كري موحوذت ، ٔلن ُذٍ ألوضعة ٔبكي وضاًظا يف ثعحَق ٔبو ثعحَق كواؿد 

 (2014َلدؾرفاىًزدين ).اًيحو اًـريب اًيت ثخضمن كواؿد اًيحو واًرصف

حتََي ألخعاء ضد همازاث همازت اًلرؿة يف ثـمل : "ٔبظروحة معي مِدي ُس َاهف تـيوان .3

ة  ، اجلحي اجليويب ًوحِااكزات اًـام Nglipar State Classاٌَلة اًـرتَة يف املدزسة اًثاهًو

حرنز هخاجئ ُذٍ ادلزاسة ثضلك ٔبنرب ؿىل مٌاكضة ٔبخعاء .2012/2013الأكذميي 

اًعالة يف كراءت هعوض اًلراءت اًـرتَة واجلِوذ اًيت ًحذًِا مـَمو اٌَلة اًـرتَة يف ثلََي 

 (2012مِدهياس َاهف ).كراءت اًعالة

ًـمتد . من تـغ ادلزاساث ٔبؿالٍ ، ُياك اخذالفاث مؽ اًححر اذلي كام تَ املؤًف

ة واحد نيدازى واًيت ثواخَ  ُذا اًححر ؿىل ػاُرت ثـمل اٌَلة اًـرتَة اًيت ثلام فِاملدزسة اًثاهًو

ة . ُذا ُو حموز ُذا اًححر.مضالك خمخَفة مل ًمت ٕاحراء ُذا اًححر معَلًا فِاملدزسة اًثاهًو

 ى.واحد نيدازى

 


