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  *مستخلص الدراسة:

خي  – الضعاؾت ذَضٞ  بلى -باؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي واإلاىهج الخاٍع

ت ٣اهياإلا ٖال٢ت ٖلى َبُٗت الخٗٝغ ً زال٫ ال٣غن  بال٨خب واإلا٨خباث اإلاهٍغ  ،الٗكٍغ

جىنل ، وزاجمت، و زالزت مداوع ، و مً م٣ضمت الضعاؾت ج٨ىهذلخد٤ُ٣ َظا الهضٝ و 

ت التي حمٗ ؤن بلى الباخث زال٫ ال٣غن  تها ٖال٢ت بال٨خب واإلا٨خباثاإلا٣اهي اإلاهٍغ

ً مداٞٓت % في 83.3م٣هى مجها بيؿبت  20 ثحاء، م٣هى 24 ٖضصَا بلٜ الٗكٍغ

ت  مداٞٓخا %، وؤزحًرا8.3الجحزة بم٣هُحن بيؿبت  مداٞٓت ال٣اَغة، ًلحها ؤلاؾ٨ىضٍع

اإلا٣اهي  ٖال٢ت مثلذ ؤؾباب% ل٩ل مجهما، وج4.1والبدحرة بم٣هى واخض وبيؿبت 

 جغح٘ ل٣هىة طاتها ٦مكغوب، وؤزغي لؤؾباب جغح٘ في  ٍت بال٨خب واإلا٨خباثاإلاهغ 

اص ٦مؿخسضمحن، وباليؿبت لٗال٢ت اإلا٣اهي بال٨خب للغو  جغح٘ للم٣اهي ٦م٩ان، وزالثت

ا الخىٕى فيو  امخاػث بالثراء في مدخىاَا٣ٞض وما في خ٨مها  ٣ض جىنل ، ٖٞىانَغ

خإل٠ُ ال٨خب، ٖلى ٖال٢ت بذ ٧اه %54.2م٣هى بيؿبت  13 الباخث بلى ؤن َىا٥

 %16.8بخجاعة ال٨خب، وؤعبٗت م٣اهي بيؿبت  ٖلى ٖال٢ت %20.8وزمؿت م٣اهي بيؿبت 

بالضٖاًت ٖلى ٖال٢ت % 8.3نىاٖت ال٨خب ووسخها، وم٣هُان بيؿبت ٖلى ٖال٢ت 

بةَضاء ال٨خب. ؤما  ٖلى ٖال٢ت %4.1والتروٍج لل٨خب، وؤزحًرا م٣هى واخض بيؿبت 

بلٜ  قهغة وب٦ؿابها جسلُض اؾمها الًٟل في لل٨خب وما في خ٨مها ٧ان اإلا٣اهي التي

ل ؤعبٗت ب حاء طل٪ و٢ض ،مً م٣اهي الضعاؾت %25م٣اهي بيؿبت  6 ٖضصَا خدٍى

ىهُت وبطاُٖت و ُٟبلى ؤٖما٫ ؾِىماثُت وجل ًٖ َظٍ اإلا٣اهي عواًاث  ؤما ؤٚىُاث.ؤزحًرا ٍؼ

ت باإلا٨خباث ماهُت م٣اهي ز م٨خباث في ـجإؾِ مً زال٫ ٩انٞ ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ

 م٨خبت واخضة ُٞما ٖضا م٣هى الخغاِٞل%، وحمُ٘ َظٍ اإلا٣اهي ٧ان بها 33.3بيؿبت 

ً، وألازغي للضوعٍاثواخضة ل٨خب ٦باع ألاصباء و  خحن،م٨خب الظي يم ظٍ  ،اإلا٨ٍٟغ َو

 ٖال٢تؤي ؤن  ألاصبُت والث٣اُٞت. في ؤوكُتها إلا٣اهيخل٪ ال زحر صاٖم اإلا٨خباث ٧اهذ

ت باإلا٣ ً واإلا٨خباث ال٨خباهي اإلاهٍغ ٧اهذ بمثابت ٖال٢ت  ،زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

اثضتها ٧اهذ جباصل اخخًان،  ٞاٖلُتها. بن ٧اهذ اإلا٣اهي ٢ض بضؤثت، و ُٞو
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 متهيد: -0/0

ً بضاًت٧اهذ   مً ؤَم مغاخل الهغإ ال٨ٟغي  ختى زماهُيُاجه ال٣غن الٗكٍغ

ش مهغ ٖلى ًض  ٦ٗهضَا صاثًما، بل اهخًٟذ ٖاحؼة التي لم ج٠٣، والؿُاسخي في جاٍع

مث٣ٟحها وؤصباءَا وم٨ٟغحها الظًً ضجىا بالضٞإ ٖجها، وخاولىا اهدكا٫ ؤَلها مً 

ما ٧ان ٖلى ٍت والخجضًض، ٞجبٗاث الخسل٠ والجهل وألا٩ٞاع ال٣ضًمت، وهاصوا بالخغ 

ت بال ؤن اخخًيذ َظٍ الٟئت اإلاث٣ٟت مً ؤبىائها،  وبسانت ال٣اَغة اإلاضن اإلاهٍغ

م ٣ها ؤ٩ٞاَع ُغخىن ًٖ ٍَغ ُإث لهم مىابغ، ًىنلىن مً زاللها ؤنىاتهم، ٍو  َو

ت وبحن ؤط٢تها و الخجضًضًت  وآعاءَم الخدغعٍت، و٢ض وحض َاالء في يىاحي اإلاضن اإلاهٍغ

ا ومإوي لهم.
ً
ها مالط  وقىاٖع

دت اإلاث٣ٟحن مً  ،اإلاىابغ َظٍ و٧اهذ اإلا٣اهي ؤخض ؤبغػ  التي اجسظث مجها قٍغ

  ؤصباء وقٗغاء
ً
ىاهحن زحر م٩اه ٍغ ؤحىاءَا مً  اوؾاؾت ٞو م وعئاَم إلاا جٞى لُغح ؤ٩ٞاَع

ذ اإلا٣اهي  ت ومخٗضصة، وب٣ضع جىٕى َظٍ الخجمٗاث، جىٖى ججمٗاث قٗبُت مخىٖى

ت، ٩ٞاه َىا٥ اإلا٣اهي ألاصبُت واإلا٣اهي الؿُاؾُت واإلا٣اهي الُالبُت ... بلخ،  ذاإلاهٍغ

 ال٨خب وجضاولها والضٖاًت والتروٍج لها، و٧ل هٕى مجها ٧ان لها صوع في همى خغ٦ت وكغ 

ٗٝغ ٌُ بم٨خباث اإلا٣اهي، و٢ض هب٘ َظا الضوع مً  وبًٗها ٧ان لها الًٟل في ْهىع ما 

 الٗغبيو  اإلاهغي زانت اعجباٍ جل٪ اإلا٣اهي بإؾماء إلاٗذ في ؾماء ال٨ٟغ وألاصب

اإلا٣اهي قهغتها مً بٌٗ َظٍ ألاؾماء، وؤزظ بٌٗ  َظٍ ، وا٦دؿبذ بٌٖٗامت

ا لكهغتهم.جل٪ ء ألاخخام مً َاال
ً
٣ م مً َظا لم اإلا٣اهي ٍَغ لى الٚغ  ًىدبه ٖو

بحن اإلا٣اهي  ذحمٗإلا٨خباث واإلاٗلىماث بلى ؤن زمت ٖال٢ت ما في ٖلم ا اإلاخسههىن 

ت وال٨خب واإلا٨خباث ً اإلاهٍغ ومً زم ًداو٫ الباخث في َظٍ  ،زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

زهاثهها  ٟها وجدلُلها وجبُانٗال٢ت، وونَظٍ ال َبُٗت الخٗٝغ ٖلى الضعاؾت

 وؤبٗاصَا ومغصوصَا ٖلى ٧ل مً اإلا٣اهي وال٨خب واإلا٨خباث.

 مشكلة الدراسة: -0/1

لم في ؤلاهخاج ال٨ٟغي لٗ َىا٥ ٞجىة مٗلىماجُت ؤن الضعاؾت في مك٩لت خمدىع ج 

ت ٣اهياإلا ٖال٢ت َبُٗت ًٖ اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الٗغبي ال٨خب واإلا٨خباث ب اإلاهٍغ
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ًال٣ زال٫ اثضتها غن الٗكٍغ ل٩ل مً اإلا٣اهي وال٨خب  وؤبٗاصَا وزهاثهها ٞو

  واإلا٨خباث.

 أينية الدراسة ومربرات اختيهريه: -0/2

ت وبسانت م٣اهي ال٣اَغة  باَخمام الٗلماء والباخثىن خُٓذ اإلا٣اهي اإلاهٍغ

حاء ؤو٫ اَخمام بها مً ٢بل الغخالت و  ؤعبٗت ٢غون، مىظ ؤ٦ثر  مً مسخل٠ الخسههاث

اعجه م ون1037ٌ/1617٠ػاع ال٣اَغة في ٖام  يب٨غ الُٗاشخي الظ بي ؤبياإلاٛغ   زال٫ ٍػ

م٘ بمغوع الى٢ذ و ، و (1)، وفي ألاما٦ً اإلاسههت لهاهابُىتمجالـ قغب ال٣هىة في 

م( في ٦خابهم 1801-1798لم ٌٟٛل ٖلماء الخملت الٟغوؿُت ) مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

 م1825في ٖام  ًً لل٣اَغةاعة بصواع ولُم ال وؤزىاء ٍػ ،(2)"ون٠ مهغ" م٣اهي ال٣اَغة

حن اإلادضزح٦خب ٦خاًبا بٗىىان " " م1835-1833وج٣الُضَم: مهغ ما بحن  نٖاصاث اإلاهٍغ

  مو٢ض
ً
في ٦خابه "إلادت ٖامت بلى  ٧لىث ب٪ جىاو٫ مً بٗضٍو  ،(3)إلا٣اهي ال٣اَغة اُٞه ونٟ

في ٦خابه  م1817ٖبض الغخمً الجبرحي في ٖام  مو٢ض ،(4)اإلا٣اهيمهغ" ال٣هىة و 

ًٖ اإلا٣اهي وصوعَا في الخغ٦ت  ٣ٟغاثبٌٗ ال"عجاثب آلازاع في التراحم وألازباع" 

ت باَخمام ٖلى مباع٥ باقا  م1880في ٖام و ،(5)ألاصبُت والٟىُت خُٓذ اإلا٣اهي اإلاهٍغ

٣ُُت الجضًضة إلاهغ: مضجها وبالصَا ال٣ضًمت  ٦خابه اإلاجلض الثامً مً في "الخُِ الخٞى

 .(6)والكهحرة"

خطح تمما ؾب٤ ؤن  ٍو ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ختى  في الٟترة مً اإلا٣اهي اإلاهٍغ

 ؤو  ،لوبهخاج ٨ٞغي زا وبن لم ٨ًً ًهضع ٖجها بهخاج ٨ٞغي، ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

اث ؤٖم وؤقمل ان ما حٛحر الخا٫، يمً مىيٖى ً ل٨ً ؾٖغ  ،ب٣ضوم ال٣غن الٗكٍغ

ت خُث  ، هدُجت لضوعَا في حمُ٘ مىاحيم بهازا ا٨ٞغًٍ  ابهخاًح  قهضث اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ت ٖبض اإلاُٗي ٦خب  م1936ؤن في ٖام  ٖلى طل٪ ، ومً بحن ألامثلتالخُاة اإلاهٍغ

"ٖلى عن٠ُ  وزاهحهما بٗىىان ،(7)بٗىىان "في ال٣هىة وألاصب" ٦خابحن ؤولهما اإلاؿحري 

وجىاو٫ ححراع حىعج لُمحر في ٦خابه "م٣اهي الكغ١" حاهًبا مً م٣اهي  ،(8)ال٣هىة"

تال٣  في ٖام بِىما  ،(9)اَغة وؤلاؾ٨ىضٍع
ً
م خى٫ ٦خاب "في ٦1959خب ًحي خ٣ي م٣اال

ختى  1919بخؿان ٖبض ال٣ضوؽ ٩ٞاهذ جهضع له م٣االث مً ٖام  ؤما ،(10)اإلا٣هى"
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ٖبض اإلاىٗم قمِـ في ٖام  . و٦خب(11)م بٗىىان "ٖلى م٣هى في الكإع الؿُاسخي"1990

في  عقُض الظواصيوجبٗه  ،(12)ي ال٣اَغة"م ٦خاًبا بٗىىان "٢هاوي ألاصب والًٟ ف1991

ً الٗغبي" ب٨خاب م1995ٖام   ًٖ اإلا٣اهي الظي ، "م٣اهي ألاصباء في الَى
ً
٧ان به ٞهال

٦خاًبا بٗىىان "خغاث٤ ال٨الم في  م2004في ٖام  مدمض ٖبض الىاخض و٦خب ،(13)ٍتهغ اإلا

ىىان "اإلاجالـ ٦خاًبا بٗ م2016ؤما حما٫ الُُٛاوي ؤنضع في ٖام  ،(14)م٣اهي ال٣اَغة"

ُت"      ،(15)اإلادْٟى

ٖهام ٖاص٫ الٟغماوي الظي الضعاؾاث الٗلمُت ٞالبضاًت م٘ ؤما ٖلى مؿخىي 

ت ٖ -ٖلى خض ٖلم الباخث  – ٖلمُت م ؤو٫ صعاؾت1991ؤٖض في ٖام  ً اإلا٣اهي اإلاهٍغ

م وختى جهاًت ال٣غن 16َـ: 10صواتها في مهغ مً ال٣غن بٗىىان "بُىث ال٣هىة وؤ وؤصواتها

ت"19َـ:  13 ٨ُت و٢امذ، (16)م: صعاؾت خًاٍع  لم ٌؿخُ٘ الباخث - بضعاؾت باخثت ؤمٍغ

ش بٖضاصَا  ؤن ٌؿخض٫ ٖلى الضوع الظي  ًٖ ٖالم اإلا٣اهي في مهغ، وجىاولذ ٞحها -جاٍع

٣ت في زىعة   ، ومىظ َظا الى٢ذ(17)م وبسانت م٣هى الِٟكاوي 1919لٗبخه اإلا٣اهي الٍٗغ

ت جدٓى باَخمام ش وآلازاع والاحخمإ واللٛت الٗغبُتباخثي  واإلا٣اهي اإلاهٍغ ...  الخاٍع

م٘ الٗلم ؤن ٚالبُت ما  َىا٥ جىاحض لخسهو اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، لم ٨ًًو  ،بلخ

ت جٟىح مخىههنضع مً بهخاج ٨ٞغي ًٖ اإلا بىحىص ٖال٢ت ٢ىٍت  وؤؾٍُغ ٣اهي اإلاهٍغ

ت وال٨خب واإلا ظٍ ومباقغة بحن اإلا٣اهي اإلاهٍغ بداحت إلاً ًى٣ب ٖجها الٗال٢ت ٨خباث، َو

برػَا سغحها للىىع  ٍو اث بدثُت ؤزغي في جإنُل  ٍو لٗلها ج٨ىن هاٞظة حضًضة إلاىيٖى

ظاٖال٢ت اإلا٣اهي بٗلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث َظٍ في  ما خاو٫ الباخث ال٣ُام به ، َو

 :التي ٧ان مً مبرعاتها ؤًًا ما ًلي الضعاؾت

 ٣اهياإلاواإلاٗلىماث ًٖ ٖال٢ت لم اإلا٨خباث هضعة ؤلاهخاج ال٨ٟغي الٗغبي في ٖ -1

ت ً زال٫ بال٨خب واإلا٨خباث اإلاهٍغ م مً ؤن ،ال٣غن الٗكٍغ ظا َ ٖلى الٚغ

ت ٣اهياإلاهى ٞتراث ٖال٢ت ؤػ  مً ال٣غن ٧ان  .٨خباثاإلاو  بال٨خب اإلاهٍغ

ُل٤ جىٕى -2
ُ
، ال٣غؤة زان مىظ ْهىعَا مجها ٖلى اإلا٣اهي اإلاؿمُاث التي ٧اهذ ج

ت، ومضاعؽ الخ٨مت،  َظٍ اإلاؿمُاث ال مثل و  ومضعؾت الٗلماء، وبِذ اإلاٗٞغ

ُل٤ ٖلًم٨ً ؤن 
ُ
 بال٨خب واإلا٨خباث. ٖال٢تماؾؿت بال بطا ٧اهذ ٖلى  ؤًت ىج
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تلًغح٘ الًٟل ل -3 لى التي ، ٞىُتو ت ز٣اُٞلٓىاَغ ؤصبُت و  مهغ  م٣اهي في مٗٞغ

ا لخُاة مهغ  وخىاعاث مً مىا٢كاث ٞحها جم حسجُل ما صاع 
ً
 ؤمُى

ً
لهاعث سجال

بهُال١ اإلاضاعؽ ٦ما ًغح٘ لها الًٟل ؤًًا  اُٞت وجُىعَا.الث٣ألاصبُت و 

 الىا٢ُٗت الاحخماُٖت في ألاصب والٟلؿٟت واإلاى٤ُ.

ٞباليؿبت واإلادلُت،  الٗاإلاُت الٗضًض مً اإلاالٟاث مهضع  اإلا٣اهي٧اهذ  -4

، وبٖالن خ٣ى١ صاثغة اإلاٗاٝع الٟغوؿُت للمالٟاث الٗاإلاُت ٧ان مً ؤبغػَا

٨ُتوصؾخىٍع الىالً، ؤلاوؿان ؤما باليؿبت للمالٟاث  .(18)اث اإلاخدضة ألامٍغ

ت الًٟل في  ، وعواًاث 19ميكىعاث زىعة اإلادلُت ٩ٞان للم٣اهي اإلاهٍغ

ا حَر    .٧ال٨غه٪ و٢كخمغ وػ٢ا١ اإلاض١ ٚو

جهم اإلا٣اهي٧اهذ  -5 اب وج٨ٍى
ُ
 طاث ؤَمُت ٦بحرة في خُاة ال٨ثحر مً ألاصباء وال٨خ

٦ما ؤن بًٗها ؤزظ قهغجه مً  .٣افيوالغواجي والث ، وبهخاحهم ال٣هصخيألاصبي

 قهغة عواصَا.

ت ٣اهياإلا ٖال٢ت ٖلى الخٗٝغتهضٝ الضعاؾت بلى  :أيداف الدراسة -0/3 ال٨خب ب اإلاهٍغ

ً واإلا٨خباث  :بلى ٍخٟٕغ َظا الهضٝ، و زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

شجدب٘ جا -1 ت مهغ لل٣هىة ٍع ختى  وؤهىاٖها ومغاخل جُىعَا هام٣اَح وكإةو  مٗٞغ

ً  .ال٣غن الٗكٍغ

ت اإلا٣اهي ؤؾباب ٖال٢ت عنض -2 ً بال٨خب واإلا٨خباث اإلاهٍغ   .زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

ت اإلا٣اهيٖال٢ت َبُٗت  جىيُذ -3 زال٫  وزهاثهها بال٨خب واإلا٨خباث اإلاهٍغ

ً  .ال٣غن الٗكٍغ

ت اإلا٣اهي ٖال٢ت"ما  الضعاؾت ًٖ ٫دؿإج :تسهؤالت الدراسة -0/4  ال٨خبب اإلاهٍغ

ً واإلا٨خباث خٟٕغ َظا الدؿائ٫ بلى، "؟زال٫ ال٣غن الٗكٍغ  :ٍو

ش وكإة متى -1 ذ مهغ ال٣هىة وجاٍع ٞغ ختى  وؤهىاٖها جُىعَامغاخل و  هام٣اَح ٖو

ً  ؟ال٣غن الٗكٍغ

ت اإلا٣اهيٖال٢ت  ما ؤؾباب -2 ً بال٨خب واإلا٨خباث اإلاهٍغ  ؟زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
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ت لٗلىم اإلاٗلى  ل ، 1، 8ٕمج              239          ماث اإلاجلت اإلاهٍغ  م2021ابٍغ

ت اإلا٣اهي ٖال٢ت ما َبُٗت -3 زال٫ ال٣غن  وزهاثهها بال٨خب واإلا٨خباث اإلاهٍغ

ً  ؟الٗكٍغ

 حدود الدراسة: -0/5

ت ٣اهياإلاٖال٢ت  َبُٗت الخٗٝغ ٖلى جغ٦ؼث فيالخضوص اإلاىيىُٖت:  -0/5/1  اإلاهٍغ

ً وزهاثهها واإلا٨خباثال٨خب ب  .زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

ت ٣اهيمالخضوص اإلا٩اهُت:  -0/5/2 ت  اإلاضن اإلاهٍغ وبسانت ال٣اَغة والجحزة وؤلاؾ٨ىضٍع

 .والبدحرة

تٖال٢ت ؾت ُٚذ الضعاالخضوص الؼمىُت:  -0/5/3 بال٨خب واإلا٨خباث في  اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ً مً ال٣ٗض الثامً جهاًت ختى ألاو٫  ال٣ٗض مً الٟترة  .ال٣غن الٗكٍغ

 ،مىهجحن، ؤولهما اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ٖلى الضعاؾت ٢امذ :منهج الدراسة -0/6

ت ٣اهياإلاٖال٢ت  ىن٠ َبُٗتب ازخوالظي   ال٨خب واإلا٨خباث مً ال٣ٗضب اإلاهٍغ

ً ختى ال٣ٗض الثامً ألاو٫  خي واٖخمض  ،وجدلُلها مً ال٣غن الٗكٍغ وزاهحهما اإلاىهج الخاٍع

خي.  ئاث طاث اإلاًمىن الخاٍع   ٖلُه الباخث في الجٍؼ

بٗض اَإل الباخث ٖلى ؤلاهخاج ال٨ٟغي الهاصع ًٖ اإلا٣اهي  :جمتنع الدراسة -0/7

ت جىنل  ت التي حمٗتها ٖال٢ت ؤن  بلى (1ع٢م)حضو٫  ًىضح ٦مااإلاهٍغ اإلا٣اهي اإلاهٍغ

% في 83.3م٣هى مجها وبيؿبت  20 م٣هى، ًىحض 24ٖضصَا  بال٨خب واإلا٨خباث بلٜ

%، وؤزحًرا مداٞٓخا 8.3مداٞٓت ال٣اَغة، ًلحها مداٞٓت الجحزة بم٣هُحن وبيؿبت 

ت و  ىا % ل٩ل مداٞٓت،4.1بم٣هى واخض وبيؿبت  (البدحرةالض٢هلُت )ؤلاؾ٨ىضٍع ٥ َو

ت ًىص الباخث ؤلاقاعة غ وم٣اهي حي الخؿحن ملخْى  بلحها وهي ؤن م٣اهي حي ألاَػ

ا الباخث مً خُث الٗضص م٣هى واخض م٣هى مً م مً يمها أل٦ثر مً ٖلى الٚغ اٖخبَر

  م٣اهي الضعاؾت.
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ت لٗلىم اإلاٗلى  ل ، 1، 8ٕمج              240          ماث اإلاجلت اإلاهٍغ  م2021ابٍغ

ت( 1حضو٫)  وؤما٦جها اإلا٣اهي اإلاهٍغ

 اإلا٩ان اإلا٣هىاؾم  مؿلؿل

 ال٣اَغة م٣هى ال٨خبساهت 1

 ال٣اَغة هى ؾخاسخيم٣ 2

ل 3  ال٣اَغة م٣هى َع

 ال٣اَغة م٣هى ٖغابي 4

 ال٣اَغة م٣هى ٢كخمغ 5

 ال٣اَغة م٣هى الِٟكاوي  6

غاء 7  ال٣اَغة م٣هى الَؼ

 الجحزة م٣هى ٖبض هللا 8

 البدحرة م٣هى اإلاؿحري  9

ت 10 ت ال٣هىة الخجاٍع  ؤلاؾ٨ىضٍع

غة البؿخان 11  ال٣اَغة م٣هى َػ

 ٣اَغةال م٣هى قٗبان 12

 ال٣اَغة م٣هى حغوبي 13

 ال٣اَغة م٣هى نُٟت خلمي 14

 ال٣اَغة م٣هى هجُب مدٟىّ 15

 ال٣اَغة م٣هى ٖلي بابا 16

 الجحزة م٣هى الخغاِٞل 17

 ال٣اَغة م٣هى م٨خبت البلض 18

 ال٣اَغة م٣هى ٦ىوؿذ 19

 ال٣اَغة (اإلاطخ٨ساهت) بٍٗغ م٣هى 20

ا 21  ال٣اَغة م٣هى مدمىص ؤبى الٞى

 ال٣اَغة م٣هى اليكاٍ 22

غ 23  ال٣اَغة م٣اهي حي ألاَػ

 ال٣اَغة م٣اهي حي الخؿحن 24
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ت لٗلىم اإلاٗلى  ل ، 1، 8ٕمج              241          ماث اإلاجلت اإلاهٍغ  م2021ابٍغ

 ٧ان مً ؤبغػَا ما ًلي:  مهُلخاث،ٖضة  الضعاؾت خىث :مصطلحهت الدراسة -0/8

، وؤ٢هى: ٣ًهي، ؤ٢ه، (٢هى)ألانل اللٛىي ل٩لمت م٣هى إلااصة  ًغح٘ :املكهى -0/8/1

م ٖلى قغب ال٣هىة، و٢هىة حمٗها ٢هىاث ب٢هاء، ٢هى، م٣ه، وؤ٢هى الشخو صا

ا، وم٣هى حمٗها م٣اٍ وهي م٩ان ٖام ج٣ضم ُٞه  و٢هاو، وهي مدل قغب ال٣هىة وهدَى

ا مً اإلاكغوباث الؿازىت والباعصة ٩ان اإلا٣هى َى م ، ووعص ؤًًا ؤن(19)ال٣هىة وهدَى

ا مً ألاقغبت، وال٣هىة هي قغاب مٛلي البن ٣ضم ُٞه ال٣هىة وهدَى
ُ
 .(20)ٖام ج

 ؤخض الباخث اإلا٣هى ألاصبي والث٣افي ٖلى ؤهه ٌٗٝغ :الثكهيفاملكه  األدب  و -0/8/2

ا ألن ألاصباء ظل٪ٝغ بُٖ  ؤهىإ اإلا٣اهي، ًً ً ٧اهىا ًخسظون مىه مىخض ًلخ٣ىن ُٞه  واإلا٨ٍٟغ

تٍَدباصلىن الغؤي في ٢ًاًاو  هضواث و٣َٗضون في عخابه ؤوكُت و ، و م ألاصبُت وال٨ٍٟغ

 ز٣اُٞت.ؤصبُت و 

إل ٖلى ال٣ىامِـ اإلاخسههت في ٖلم اإلا٨خباث  :مكتبة املكهى -0/8/3 ٌٗض الَا

ا 
ً
ٟ واإلاٗلىماث لم ًخىنل الباخث بلى حٍٗغ٠ زام بم٨خبت اإلا٣هي، ومً زم وي٘ حٍٗغ

ا لها، ًخمثل في ؤن م٨خبت اإلا٣هى  ًُ  بلخا٢ها ًخم هي بخضي ؤهىإ اإلا٨خباث الٗامتبحغاث

ُت اإلا لث٣اُٞت، بهضٝإلا٣اهي ألاصبُت واباإلا٣اهي وبسانت ا حر ؤٖو ب جٞى ٗلىماث إلاً ًٚغ

مؿاٖضة اإلا٣هى ُٞما ٣ًضمه مً ؤوكُت ، و ال٣غاءة ٖاصة في مماعؾت مً عواص اإلا٣هى

  ؤصبُت وز٣اُٞت.

صلُل ؤلاهخاج ال٨ٟغي الٗغبي في مجا٫ اإلا٨خباث  بٗض جهٟذ: أدبيهت املوضوع-0/9

ص م٨خباث الجامٗاث ٢اٖضة بُاهاث اجداالبدث في ٧ل مً ، و (21)واإلاٗلىماث

ت ٖغبُت  بلى ؤًت صعاؾت ، لم ًخىنل الباخث(23)٢اٖضة بُاهاث صاع اإلاىٓىمت، و (22)اإلاهٍغ

ت ٣اهياإلا ًٖ مباقغة ال٢تها اإلاهٍغ ختى  مً ال٣ٗض ألاو٫  الٟترة في بال٨خب واإلا٨خباث ٖو

ً، وبن ٧ان ٢ضمً ال٣غن  ال٣ٗض الثامً ا ج صعاؾاث جىنل بلى ٖضة الٗكٍغ ًً ىاولذ بٗ

ا جغجًِبا جم جغجُبها َظٍ الضعاؾاث، و حىاهب الضعاؾت الخالُتمً  ًُ بلى  ألا٢ضم مً ػمى

ش اليكغ ٞ بطا اج٣ٟذ صعاؾخان ؤو ؤ٦ثر ، و ألاخضر ا خؿب اؾم ُغجخم جفي جاٍع ًُ بها هجاث
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ت لٗلىم اإلاٗلى  ل ، 1، 8ٕمج              242          ماث اإلاجلت اإلاهٍغ  م2021ابٍغ

واه٣ؿمذ َظٍ الضعاؾاث ٢ؿمحن، ؤولهما ٢ؿم زام بإصبُاث اإلاىنٕى  اإلاال٠،

ظان ال٣ؿمان ٖلى الىدى الخالي:الٗغبُت، وآلازغ زام بإصبُاث اإلاىيى    ٕ ألاحىبُت، َو

التي ٢ؿممها الباخث ٢ؿمحن، ؤولهما زام  :املوضوع العربية أدبيهت -0/9/1

ظا ٖلى الىدى الخالي:باإلا٣اهي بك٩ل ٖام  ، وآلازغ زام باإلا٣اهي ألاصبُت ؤو الث٣اُٞت، َو

   أدبيهت املوضوع العربية عن املكهي : -0/9/1/1

صواتها في مهغ مً ال٣غن "بُىث ال٣هىة وؤ٫ الٟغماوي بٗىىان صعاؾت ٖهام ٖاص -1

ت"19َـ:  13م وختى جهاًت ال٣غن 16َـ:  10  ذ بلىَضٞو ، (24)م: صعاؾت خًاٍع

خي و  اإلا٣اهي وؤصواتها ٖلى ؤؾاؽالخٗٝغ ٖلى ؤنل  جي جاٍع احخماعي وخًاعي ٞو

خي، وجىنلذ بلى ؤن ؤو٫ ْهىع لبُىث ال٣هىة ٧ باؾخسضام بضاًت  ان فياإلاىهج الخاٍع

ق٩ل باٖت حاثلحن ٌٗغيىن  و٧اهذ ٖلىعة عابٗت بالجحزة، دام ب16/ـ10َال٣غن 

زضماتهم في ألاؾىا١ والكىإع في ال٣غن الظي ٌؿب٣ه، وماػالذ م٣اهي الُىاث٠ 

جؼاو٫ ؤوكُتها مثل م٣اهي البىاثحن والُبازحن، و٧اهذ بُىث ال٣هىة جسً٘ 

 
ً

ا للىٓام الظي ٧ان مٗمىال هظا٥ مً خُث اقخمالها ٖلى الٗىانغ  به آمٗماعًٍ

ت الؿاثضة مثل ألابىاب والكبابُ٪ و هٟؿها  اإلاهاَب واإلا٣اٖض، وجغح٘ اإلاٗماٍع

صواث بُىث ال٣هىة مً ٞىاححن وقِل وهغحُالث بلى ٞترة البدث اإلادضصة في ؤ

ً لهظٍ الٟترة ؤو نىعة  الٗىىان وطل٪ ألن بًٗها سجل ٖلُه اؾم ؤخض اإلاٗانٍغ

  ألخضَم.

جي بٗىىان "جإزحر الخٛحر الاحخماعي ٖلى  صعاؾت -2 حُالن ٖبض الخمُض ٖبض الحي الٍؼ

، (25)صوع اإلا٣هى: صعاؾت مُضاهُت لبٌٗ اإلا٣اهي في بِئاث احخماُٖت مخباًىت"

ضٞذ اصة ؤٖضاصٖىامل  بلى جدضًض َو ا، و  ٍػ ٦ثرة  ٖىاملاإلا٣اهي واهدكاَع

ي ًدضثها اإلا٣هى ٖلى البِئت الخإزحراث ؤلاًجابُت والؿلبُت الت اإلاترصصًً، ومٗامالث

ا، واٖخمضث الضعاؾت ٖلى  ًُ ا وبُئ ًُ ا وصخ ًً ا وا٢خهاص ًُ مىهج اإلاسح احخماٖ

الاحخماعي بالُٗىت م٘ الاؾخٗاهت ببٌٗ مهاصع حم٘ البُاهاث ٧اإلاالخٓت واإلا٣ابلت 

والاؾخبُان، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلا٣هى مكغوٕ اؾدثماعي حُض، خُث بهه 



ال٢تها بال٨خب واإلا٨خباث                          مىهىع ؾُٗض مدمضص.  ت ٖو  ... اإلا٣اهي اإلاهٍغ

 

 
ت لٗلىم اإلاٗلى  ل ، 1، 8ٕمج              243          ماث اإلاجلت اإلاهٍغ  م2021ابٍغ

حهُت اإلاخىىٖت التي حشج٘ ٖلى مهضع مًمىن للغبذ  لىحىص الىؾاثل التٞر

اعجُاصَا، وجؼصاص وؿبت اإلاترصصًً مً الظ٦ىع خُث الٟغاٙ والتروٍذ ًٖ الىٟـ، 

و٢ض ؤزغث اإلا٣هي ٖلى البِئت الاحخماُٖت خىلها، خُث حظبذ الهٛاع العجُاصَا، 

اج لؿا٦جي اإلاى٣ُت التي جىح ك٩ل اع باإلياٞت ل٨ىجها مهضع بٖػ جُاص ض بها، َو

ا
ً
ا ٖلى محزاهُت ألاؾغة. اإلا٣هى ٖبئ ًً  ماص

ال٢تها  -3 ٟا٫ ٖلى اإلا٣اهي ٖو صعاؾت جهلت ؾُض ؤخمض مدمض بٗىىان "ْاَغة جغصص ألَا

بلى  ذَضٞو ، (26)ببٌٗ اإلاخٛحراث الىٟؿُت والاحخماُٖت: صعاؾت اؾخُالُٖت"

٦جماٖت طاث زهاثو  وونٟها وجدلُلها ْاَغة ؤَٟا٫ اإلا٣اهي اؾخ٨كاٝ

إلا٣اهي مً زال٫ با ضَم وجٟاٖلهم الُىميتر٦ت ُٞما ًخٗل٤ بخىاحوزلُٟاث مك

مً َالب اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت، والخٗٝغ ٖلى الٟغو١ بحن الُالب في ألابٗاص  ُٖىت

ا الزخالٞهم في الجيـ وهٕى الخٗلُم واإلاؿخىي الث٣افي الاحخماعي، 
ً
٣ و٢ض اإلا٣اؾت ٞو

صواث ٌ ؤم٘ الاؾخٗاهت ببٗ اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الاؾخُالعي الاؾخ٨كافي

اع الشخهُت واؾخماعة اإلاؿخىي بوازخ اث ٧اؾخماعة اإلا٣ابلتحم٘ البُاه

ا بحن نلذ الضعاؾت بلى وحىص ٞغو١ صالت بالا٢خهاصي الاحخماعي، وجى  ًُ خهاث

حر اإلاترصصًً ٖلى اإلا٣اهي في ازخباع الشخهُت لهالح  مخىؾِ الُالب اإلاترصصًً ٚو

ا بحن مخىؾِ الُالب اإلاترصصًً في ا التص ال جىحض ٞغو١اإلاترصصًً،  ًُ زخباع بخهاث

ا إلاخٛحر الجيـ ًٗ بال في بٗضًً َما الخدغع مً اإلاُى٫ اإلاًاصة  الشخهُت جب

ا بحن هٕى الخٗلُم) خ٨ىمي،  ًُ للمجخم٘ والخىا٤ٞ الٗام، جىحض ٞغو١ صالت بخهاث

ع زام، لٛاث( ٖلى ؤبٗاص الشخهُت، وهي ؤلاخؿاؽ بال٣ُمت الظاجُت، والكٗى 

 .ت، والخىا٤ٞ الشخصخيبالخٍغ

في مضًىت  "اإلا٣هى والخُاة الُىمُتصعاؾت ماَغ الؿُض مدمض ٖبض ال٣اصع بٗىىان  -4

ضٞذ بلى، (27)َىُا: صعاؾت مُضاهُت لبٌٗ ؤهىإ اإلا٣اهي" ش  َو الخٗٝغ ٖلى جاٍع

حن، والٗىا مل التي ؤصث بلى وكإة اإلا٣هى، والضوع الظي جاصًه في خُاة اإلاهٍغ

ااهدكا خٗٝغ ٖلى مضي جإزحر الٟغو١ والخباًىاث في الجىاهب الاحخماُٖت وال ،َع

في جىٕى ق٩ل اإلا٣هى وصوعَا في اإلاجخم٘،  َاوالا٢خهاصًت والث٣اُٞت والبُئُت لغواص
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واٖخمضث ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي باؾخسضام ؤصواث حم٘ البُاهاث مً 

ث الاحخماُٖت مالخٓت وم٣ابلت واؾخبُان، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخٛحرا

بلى اهدكاع اإلا٣اهي وجىٕى ؤق٩الها، وػاص ؤلا٢با٫ ٖلحها مً ٞئاث  ؤصث والٗىإلات

ُت  ىعث الٗضًض مً اإلا٣اهي الكٗبُت ؤق٩الها وص٨ًىعَا وهٖى مخٗضصة و٦ثحرة، َو

ت مً الغواص. باث الٟئاث اإلاخىٖى  الخضماث اإلا٣ضمت ٞحها لخىا٦ب ٚع

"بٌٗ مالمذ الخٛحر الاحخماعي  صعاؾت ؤمل ٖبض الٟخاح ؤخمض مىسخى بٗىىان -5

ت: صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مسخاعة في مضًىت ال٣اَغة" ، (28)والث٣افي للم٣هى اإلاهٍغ

ت  ضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى بٌٗ مالمذ الخٛحر الاحخماعي والث٣افي للم٣هى اإلاهٍغ َو

ترصصًً ٖلحها، و٢ض َب٣ذ مً وحهت هٓغ ؤصخاب اإلا٣اهي، والٗاملحن بها، واإلا

ا، وجىنلذ بلى ؤن َضٝ ؤصخاب  429حجمها  بلٜ لى ُٖىتالضعاؾت ٖ
ً
مبدىز

٘، وؤن اإلاترصصًً ٖلى اإلا٣اهي في  بت في الغبذ الؿَغ اإلا٣اهي مً بوكائها َى الٚغ

ألاخُاء الكٗبُت مً الغحا٫، ومً الجيؿحن في م٣اهي اإلاىا٤َ الغا٢ُت، و٧اهذ 

، وماػالذ الٗال٢ت بحن اإلاترصصًً واإلا٣هى ٧اهذ في اإلااضخي ؤ٦ثر ٢ىة و 
ً

ا وجٟاٖال
ً
اعجباَ

ا باإلا٣هي ٦خلمُ٘ ألاخظًت، وباجعي اإلاىبُالث، وؤن 
ً
َىا٥ بٌٗ اإلاهً ؤ٦ثر اعجباَ

الغحا٫ ًضزىىن الكِكت في م٣اهي ألاخُاء الكٗبُت، بِىما ؤلاهار جضزً الكِكت 

 في م٣اهي اإلاىا٤َ الغا٢ُت.

الخ٣لُضًت  صعاؾت مجى الؿُض خاٞٔ ٖبض الغخمً بٗىىان "ز٣اٞت اإلا٣هى بحن -6

خى٫ اإلا٣هى  وجمدىعث (29)والخضازت: مهغ همىطًحا: عئٍت ؾىؾُىلىحُت جدلُلُت"

يُت وؤًًا الغاَىت الخ٣لُضًت والخضازت في اإلاجخم٘ اإلاهغي، وزانت في الٟترة اإلاا

ٖلى مسخل٠ ألانٗضة الٗاإلاُت  مً الخدىالث والخٛحراث ال٨ثحر  التي قهضث

غ الٟغصًت وال٣ىمُت واإلادلُت، ألامغ الظي ًا٦ ض ؾُاصة ز٣اٞت الٗىإلات ٖلى ٧اٞت ألَا

ت واإلاج ٣ٍضم ٢ضًعا مً اإلا٣اعهت بحن ال٣ضًم والخضًث خمُٗت وختى الٗاإلاُت، و وألاؾٍغ

 ٖلى ٧اٞت ألانٗضة.

اث" -7 ت: ؤًام وط٦ٍغ  ذجىاول، (30)صعاؾت مهُٟى ههغ التي بٗىىان "م٣اهي ؤلاؾ٨ىضٍع

ش ْهىع ال٣هىة، و  ، زم بُت خُث بضؤ بالُمًص الٗغ لها بلى البال ااهخ٦٣ُُٟت جاٍع
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غة الٗغبُت، ت وما ٧اهذ ج٣ضمه  جُغ١ بلى ؤقهغ م٣اهيمهغ، و  زم الجٍؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

 ؤصبُت.و ٞىُت  ؤوكُتمً 

 عن املكهي  األدبية والثكهفية: العربية أدبيهت املوضوع -0/9/1/2

، (31)صعاؾت ٞخحي خاٞٔ الخضًضي بٗىىان "هجُب مدّٟى وم٣اهي ال٣اَغة" -1

، وم٣اهي ال٣وجُغ٢ذ  اَغة التي ٧اهذ بلى بٌٗ مالمذ مً خُاة هجُب مدّٟى

غابي، ىى ألاوبغا، و او  ًجلـ ٖلحها ٣٦كخمغ ٖو عَل، وم٣اهي لِٟكاوي، و٧اٍػ

ت التي ٧ان ً ه و ؤلاؾ٨ىضٍع اهىن، والكاهؼلحًز بترو، وفي ٧ل ترصص ٖلحها ٦م٣هى جٍغ

ؿغص بٌٗ اإلاٗل سُت ٖىه، َو ىماث ًٖ م٣هى ٧ان الباخث ًخُغ١ لىبظة جاٍع

ظ٦غ بٌٗ ؤؾماء الخًىع. ٣ٗض بضازله، ٍو
ُ
 الىضواث ألاصبُت التي ٧اهذ ح

، (32)صعاؾت مهُٟى ببغاَُم مدمض الًب٘ بٗىىان "اإلا٣هى في الغواًت الٗغبُت" -2

جىيُذ َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلا٣هى والغواًت الٗغبُت،  ٞحها الباخث وخاو٫ 

بمثابت الٗال٢ت الاخخًاهُت،  بالغواًت الٗغبُت ٧اهذ وجىنل بلى ؤن ٖال٢ت اإلا٣هى

وهي ٖال٢ت بضؤ ٞاٖلُتها اإلا٣هى، خُث ٢ام اإلا٣هى بضوع واضح في اخخًان 

ت، ؤما الغواًت الٗغبُت ٞٗمل ٖلى جسلُض ط٦غي بٌٗ اإلا٣اهي  الغواًت الكٍٟى

ا. حَر  ٦م٣هى ٢كخمغ، والِٟكاوي، وعَل ٚو

هاث ألاصبُت جإزحر اإلا٣اهي ٖلى وكإة الهالى " صعاؾت ؤخالم نبُداث بٗىىان -3

ٌ ٖلى الثىعة الٟغوؿُت"  ًٖ ألانى٫ الٗغبُت للم٣اهي ذ٦كٟ، و (33)والخدٍغ

ا ٖلى وكإة الهالىهاث ألاصبُت ٖضم  وحىص جىنلذ الباخثت بلىو  ،ومضي جإزحَر

ش  ناإلااعزحبحن  اجٟا١  هاؤج لى حمُ٘ اإلاهاصع ْهىع ال٣هىة، ول٨ً ٌٛلب ٖٖلى جاٍع

الُمً، واهخ٣لذ ب م15هىة في ال٣غن ال٣ مجالـ ؤو هىاصي ؤقاعث بلى بضء اهدكاع 

حن ٖلى ؤٖما٫ الٗباصمجها بلى ؤعى الخغمحن الك ٟحن لدؿاٖض اإلاخهٞى ة، وؤن ٍغ

اإلا٣اهي في الضولت الٗثماهُت ومجها بٗض طل٪ بلى ؤوعوبا َما  ؤو٫ مً ؤؾـ

ضخي في بؾُىبى٫، ومجها اهدكغث بلى حمُ٘ ألاعا م16في ال٣غن  ٣ُانصمك

ذ اإلا٣اهي جىحهحن في وكاَاتها، ٩ٞاهذ ٝ. ال آلاَا بلى الٗثماهُت لُهل ٖضص ٞغ ٖو

ا حؿمى بـ "مضاعؽ ًٗ ت" ٖىضما ٧اهذ جمثل عخاًبا واؾ للى٣اف وعواًت  اإلاٗٞغ
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ٌ ٖلى اؾدبضاص  الكٗغ واإلاؿاحالث الؿُاؾُت وو٦ًغاال٣هو و  للخدٍغ

الؿالَحن الٗثماهُحن. بِىما اجسظَا ؤَل الٟؿ٤ وبٌٗ الؿالَحن وحىىصَم 

ا في ألاعاضخي وؤجباٖه غة الٗغبُت ختى اهدكاَع الٗثماهُت، م، مىظ ْهىعَا في الجٍؼ

  .مجالـ للهؼ٫ 

صعاؾت ٖبض الغخمً ؤبى ٖٝى بٗىىان "اإلا٣هى في خُاة هجُب مدّٟى الٗامت  -4

ٞحها  وجىاو٫ ، (34)والخانت: في صخبت هجُب مدّٟى في م٣هى ٖغابي بالٗباؾُت"

، و مالمبٌٗ  الباخث  إلا٣اهي التي ٧ان ًجلـ ٖلحهااذ مً خُاة هجُب مدّٟى

بٌٗ عواًاجه زم جُغ١ بلى مً هضواث ؤصبُت، و  ٞحها ، وما ٧ان ٣ٌٗضٍوؤهىاٖها

باؾُت ى م٣هى ٖغابي بالٗواإلا٣االث التي ٧اهذ جمضخه وجيخ٣ضٍ، زم اهخ٣ل بل

مً هجُب  ما جإزغ بهإبغػ ، واهخهى بُٞه التي ٧ان هجُب مدّٟى ٣ٌٗضَاوالىضوة 

.  مدّٟى

ش وؤمجاص ؤصبُت" صعاؾت صالُا -5 ، وجُغ٢ذ (35)ٖانم بٗىىان "م٣هى اإلاؿحري: جاٍع

بلى الؿحرة ألاصبُت لؤلصًب ٖبض اإلاُٗي اإلاؿحري مً زال٫ م٣هاٍ، وبضؤَا بىن٠ 

م٣هى اإلاؿحري ومى٢ٗه في مضًىت صمجهىع بمداٞٓت البدحرة، وؤوضح ٠ُ٦ ؤن 

ا ٢ل ؤن ًجىص ا ًُ ا ؤصب
ً
لؼمان بمثله، ٖبض اإلاُٗي اإلاؿحري زل٤ مً م٣هاٍ نالىه

حن وألاحاهب،  ٦ما اؾخٗغى ؤبغػ ؤٖماله ألاصبُت وما ٢اله ًٖ ألاصباء اإلاهٍغ

ا. ًُ ا وؤحىب ًُ  واإلا٣االث التي ٦خبذ ٖىه ٖغب

صعاؾت نالح ٖبض الؿخاع مدمض الكهاوي بٗىىان "اإلا٣اهي ألاصبُت: ؾحرة  -6

ش ْهىعَا في البالص الٗغبُت وؤ، وجىاولذ (36)طاجُت" وعبا، مهُلح اإلا٣هى، وجاٍع

سها، واههى صعاؾخه باإلا٣اه ، ونٗضاوؤصواته ونٟهاو   يبلى اإلا٣اهي ألاصبُت وجاٍع

 .  التي ٧ان ًجلـ ٖلحها هجُب مدّٟى

بٗىىان "الخهمُم الضازلي للم٣اهي ألاصبُت  صعاؾت سخغ ٖبض الجباع ًاؾحن -7

 الث٣اُٞت ألاصبُت للم٣اهي وجدلُلُت مىهجُت صعاؾت ًٖو٧اهذ ٖباعة ، (37)الث٣اُٞت"

سُت إلادت لذوما جىاحهه مً بَما٫، وجىاو  الخايغ  الى٢ذ في  ٖغى وجم، اٖجه جاٍع

ت مً  همِ جدضًض بلى باإلياٞتالٗاإلاُت، الٗغبُت و و  دلُتاإلا الخاالث مجمٖى
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بُٗت اإلاؿخسضم ألازار  الخام الٟهل بلى وبالىٓغ تاإلاؿخسضم ألالىان َو

 ج٣ؿُم هاخُت زلي مًالضا الٟغاٙ مٗالجت َغ١  بصعاج ؾِخم اإلا٣ترح باإلاكغوٕ

 .هابلـ بمضًىت اإلا٣ترح اإلا٩ان دضًضاليؿب واإلاؿاخاث وج

 أدبيهت املوضوع األجنبية: -0/9/2

خجر  -1 وحُٟغي  Scott Haineؾ٨ىث َاًجي بو  Leona Rittnerصعاؾت لُىان ٍع

بٗىىان "مؿاخت الخ٨ٟحر: اإلا٣هى ٦ماؾؿت ز٣اُٞت في  Jeffery Jacksonحا٦ؿىن 

ُى ـ وبًُالُا ٞو ، واه٣ؿمذ زالزت ؤ٢ؿام، ٢ؿم للم٣اهي في ُٞىا، و٢ؿم (38)ا"باَع

ـ، و  إلا٣اهي ا  ٣اهيإلازالث باَع
ً
بًُالُا، وجىنلىا بلى ؤن  اإلا٣هى لِـ ٣ِٞ م٩اه

ا مؿاخت  ًً ت  -لالؾخمخإ بٟىجان مً ال٣هىة ، ول٨ىه ؤً مخمحزة ًٖ بِئتها الخًٍغ

٧ان  ٖكغ في ؤوعوبا مىظ ال٣غن الثامًو للخإمل واإلاكاع٦ت في الى٣اف ال٨ٟغي.  -

في اإلا٣اهي لخباص٫ ألا٩ٞاع وؤلالهام واإلاٗلىماث التي  والٟىاهىن ًجخمٗىن  اإلاث٣ٟىن 

َىا٥ ٧اع٫  لم ٨ًًبضون اإلا٣هى، ٞصٞٗذ ألاحىضة الث٣اُٞت ألوعوبا والٗالم. 

٧ان اإلا٣هى ٦مى٢٘ ماؾسخي مىيٕى اَخمام مخجضص و  ؾاعجغ،ماع٦ـ ؤو حان بى٫ 

غ الًٟ وألا٩ٞاع بحن الٗلماء في ال٣ٗض ا إلااضخي، و٢ض جم اؾخ٨كاٝ صوعٍ في جٍُى

والث٣اٞت بصخيء مً الخٟهُل. وم٘ طل٪  ٢ام ٢لت مجهم بالخد٤ُ٣ في الُغ١ التي 

ت ججم٘ بحن الخإزحراث اإلاخٗضصة واإلاماعؾاث  ٨ٍغ جسل٤ بها اإلا٣اهي مؿاخت ز٣اُٞت ٞو

ت التي َم حؼء مجها.  ت وحك٩ل ؤلاٖضاصاث الخًٍغ ت  عاؾتالض ٣ضموجال٨ٍٟغ مجمٖى

 ًٗ للخُاب ال٨ٟغي مً حمُ٘ ؤهداء  امً الٗلماء الظًً ٌٗخبرون اإلا٣اهي مىا٢

الُغ١ التي ٖملذ بها اإلا٣اهي في  ٢ض ٦كٟىاو ، الٗهغ الخضًثؤوعوبا زال٫ 

ش اإلاضن والبلضان اإلاهمت  ُِىا وبًُالُا.  -لخٓاث خاؾمت في جاٍع ـ ٞو ال ؾُما باَع

ٟهم ٧ل مً الخهاثو اإلادلُت ل٩ل م٣هى م٘ ٌؿمذ ازخُاع َظٍ اإلاىا٢٘ لل٣غاء ب

عئٍت الغوابِ الث٣اُٞت ألا٦بر بحن َظٍ ألاما٦ً. مً زال٫ ال٨ك٠ ًٖ ٦ُُٟت ٖمل 

ت، ض صازل البِئت الخًٍغ ٦ُُٟت  ٦ما ؤوضخذ الضعاؾت اإلا٣هى ٦ؿُا١ ز٣افي ٍٞغ

 الٗاإلاي ؤ٦ثر جغ٦حًزا ٖلى ؤلابضإ ٘جخماإلااعجباٍ اإلاؿاخت وألا٩ٞاع. ٖىضما ًهبذ 

ت لؤلحُا٫ اإلاايُت بمثابت مهضع  ا ؤن ج٨ىن اإلا٣اهي ال٨ٍٟغ ًً والخغ٦ت، ًم٨ً ؤً
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ُىعون َظا  لهىإبلهام  ً واإلاؿخ٣بلُحن الظًً ؾُىؾٗىن ٍو ت اإلاٗانٍغ اإلاٗٞغ

 .في الاؾخسضام والخ٨ٟحر الىٕى

وؾُمىن  Tag Gronbergوجاج حغوهبرج  Charlotte Ashbyقبي قاعلىث ؤصعاؾت  -2

، (39)بٗىىان "اإلا٣هى الُٟىحي والث٣اٞاث الض٣ُ٢ت" Simon Shaw-Millerقاومُلغ  

ا للخضازت  م1900في ٖام  ٧ان م٣هى ُِٞىا ًُ ا عثِؿ ًٗ تمى٢ ٩ان ٌٗمل في ٞ. الخًٍغ

ُه والخباص٫ ال٨ٟغي.  غ ٞغًنا ل٩ل مً التٞر و٢ذ واخض ٦مجز٫ وم٩ان ٖمل، مما ًٞى

خماعي والث٣افي في الٗالم الاح ووُْٟخه َبُٗت اإلا٣هى َظٍ الضعاؾتؿخ٨ك٠ وح

ٟٞي . مثلما ٧ان اإلا٣هى بمثابت م٩ان ل٣اء ببضاعي صازل اإلاضًىت، ُِٞىا والؿُاسخي في

اإلاداصزاث بحن مسخل٠ الخسههاث التي جغ٦ؼ ٖلى ُِٞىا في  َظا اإلا٣هى ٧اهذ جبضؤ

 .ً ش الاحخماعي و بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ؿخمض اإلاؿاَماث مً مجاالث الخاٍع
ُ
ح

ش الهىضؾت والث٣افي، والضعاؾاث ألا  صبُت، والضعاؾاث والٟىىن الحهىصًت، وجاٍع

ا مً زال٫ مجمىٖت مسخاعة مً  ًً ت والخهمُم. ًخم جىٞحر مىٓىع حضًض ؤً اإلاٗماٍع

 اإلا٣االث اإلا٣اعهت التي حؿخ٨ك٠ ز٣اٞت اإلا٣اهي في ؤما٦ً ؤزغي في ؤوعوبا الكغ٢ُت.

واإلاضًىت:  ز٣اٞت اإلا٣اهي بٗىىان " John Montgomeryغي مى حصعاؾت حىن مىخى  -3

ت"  حؿخ٨ك٠ َظٍ  ،(40)صوع م٣اهي الغن٠ُ في الخُاة الاحخماُٖت الٗامت الخًٍغ

الٗال٢ت بحن م٣اهي الغن٠ُ وخُاة الكىإع والخُاة الاحخماُٖت الٗامت  الضعاؾت

ت.  ُه الٗام وبهٟاط جغازُو اإلاكغوباث ال٨دىلُت  وؾاٖضثالخًٍغ جغزُو التٞر

ٌ ال خُاة الاحخماُٖت الٗامت في اإلاضن وؤو٢اث الٟخذ الهاعمت ٖلى ج٣ٍى

ت.  ْلذ اإلاىا٠٢ التي ا٦دؿبذ الهٗىص ألو٫ مغة في حؿُٗيُاث ال٣غن و ؤلاهجلحًز

 ٘ الخاؾ٘ ٖكغ مهُمىت، وبهٟت ٖامت، صون حُٛحر. وم٘ طل٪ ٧ان َىا٥ همى ؾَغ

٘ بلى خض ما في خاهاث الىبُظ واإلا٣اهي والخاهاث الهٛحرة في لىضن وبٌٗ  وؾَغ

ما بطا ٧اهذ َظٍ حؿاٖض ٖلى  الضعاؾتحؿخ٨ك٠  ٦ما ًت ألازغي.اإلاضن ؤلاهجلحز 

ا و جدٟحز الخُاة الاحخماُٖت الٗامت.  ًً َكاع بلى البدث في َىلىضا والضاهماع٥ ، وؤً

بلى ؤهه ًجب ٖلى وايعي  الضعاؾت ذزلهو ؿتر. ِالخبرة الخضًثت في لىضن وماوك

وبن دٟحز ز٣اٞت اإلا٣هى. ؾُاؾاث اإلاضًىت، ٖلى اإلاضي ال٣هحر ٖلى ألا٢ل، الٗمل لخ
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ت. وم٘ طل٪،  َظٍ الث٣اٞت م٘ جدىاؾب ٧اهذ ال  في ٖهغ وحمُ٘ اإلاىا٤َ الخًٍغ

الخ٨ىىلىحُا جمثل ز٣اٞت اإلا٣هى واخضة مً الٟغم ال٣لُلت اإلاخب٣ُت للمجخم٘ 

 الاحخماعي. 

 Batrick Loباجغ٥ لى  Bradley Allardبغاصلي ؤالعص  Qi Dengصعاؾت ٧ي صًىج  -4

، (41)م٣هى اإلا٨خبت ٦مؿاخت للخٗلم: جدلُل م٣اعن لثالر حامٗاث"بٗىىان "صوع 

م مً ؤن الُٗام والكغاب مدٓىعان في اإلا٨خباث، بال  في الؿىىاث  ؤنٖلى الٚغ

٘ اإلاكتر٦ت بحن اإلا٨خباث واإلا٣اهي مثل  ألازحرة اصة في اإلاكاَع ٧اهذ َىا٥ ٍػ

ىٓغ بلحها ٚالبً و ؾخاعب٨ـ.  ًُ م مً ؤن م٣اهي اإلا٨خباث  ا ٖلى ؤجها قب٩اث ٖلى الٚغ

حهُت، بال ؤن ٖضًصا متزاًًضا مً الُالب ٣ًىمىن بخٗلمهم  احخماُٖت وؤٚغاى جٞغ

 مً صازل 
ً
حر الغؾمي في م٣اهي اإلا٨خبت، بضال . وباؾخسضام طاتها اإلا٨خبتالغؾمي ٚو

ا بلى جدضًض ؤوحه الدكابه  ذاإلاىهج اإلا٣اعن ال٨ّمي، َضٞ ًً َظٍ الضعاؾت ؤً

م٣اهي اإلا٨خباث بحن الُالب في زالر حامٗاث مسخلٟت في والازخالٝ في اؾخسضام 

وهي حامٗت حؿى٦ىبا، اإلاىحىصة في الُابان، حامٗت َىوٜ  -آؾُا والىالًاث اإلاخدضة 

٨ُت. ٖالوة ٖلى طل٪ حؿخ٨ك٠  ٦ىوٜ، وحامٗت ٦ىخا٧ي في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

حهُت التي جلٗبها م٣اهي اإلا٨خبت في  َظٍ الضعاؾت ألاصواع الخٗلُمُت والاحخماُٖت والتٞر

جم اؾخسضام اؾخبُاهاث الاؾخبُان ٖبر و ججغبت ال٩لُت للُالب والخُاة الُىمُت. 

ؤلاهترهذ ل٣ُاؽ اؾخسضام عواص اإلا٨خبت وجهىعاتهم خى٫ ٧ل مً اإلا٨خبت وؤما٦ً 

حر الغؾمي.  ُه الغؾمي ٚو  314مً و اإلا٣اهي، باإلياٞت بلى جًُٟالتهم للخٗلم والتٞر

ٗها مً الجامٗاث الثالر، ؤقاعث الىخاثج بلى ؤن ٚالبُت اإلاؿخُلٗحن بحابت جم حم

م مً ؤن  اٖخبروا م٣هى اإلا٨خبت حؼًءا مهًما مً خُاة الخغم الجامعي، ٖلى الٚغ

مٗٓمهم ال ًؼالىن ًًٟلىن الخٗلم الغؾمي صازل مبجى اإلا٨خبت، وبٌٗ ألاوكُت 

حهُت ؤوكُت زاعج م٣هى اإلا٨خبت. بلى حاهب طل٪، ٌٗ ا التٞر ًً مل م٣هى اإلا٨خبت ؤً

٦مدىع مخٗضص الىْاث٠ خُث ًم٨ً للجمُ٘ الٗثىع ٖلى اؾخسضامهم الخام، 

غاى احخماُٖت. ا للخٗلم بلى م٩ان أٚل
ً
 بضًءا مً ٦ىهه م٩اه
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بٗىىان  Shannon Simpsonقاهىن ؾُمبىؾً  Bailey Diersصعاؾت بُلي صًاعؽ  -5

ُٟت جإؾِـ م٣هى للم٨خبت و٧ان الهضٝ مجها ٦ُ، (42)"ا٢تراح لخىُٟظ م٣هى م٨خبت"

٨خبت، زم ازخخم وجُغ٢ا في البضاًت ألؾباب اإلا٣هى وجسُُِ زُت م٣هى اإلا

 .اإلا٨خبت م٣هىالضعاؾت بإَضاٝ 

حر قاجٗت: م٩ان اإلا٣اهي "ؤعيُت ٚ بٗىىان Philip Calvertلٟحرث اب ٧ُصعاؾت ُٞل -6

َضٞذ الضعاؾت بلى جىيُذ مضي اؾخٛال٫ ألاما٦ً ٚحر ، (43)في اإلا٨خباث"

إلاؿخسضمت في اإلا٨خباث الٗامت بةوكاء م٣اهي اإلا٨خباث، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ا

وؤن َظٍ اإلا٣اهي بمغوع الى٢ذ ؾىٝ  ،مىحىصة مىظ خىالي ٣ٖضًً اإلا٨خباثم٣اهي 

ٗٝغ ٌُ  م٣هى ؤلانالح وم٣هى الٗلىم. جخدى٫ بلى ما 

غي  M Nortonصعاؾت هىعجىن  -7  بٗىىان "م٣اهي الٗلىم: الخ٠ُ٨ K Noharaوهَى

مٗهض َى٦ُى للخ٨ىىلىحُا َىع ، (44)ٖبر الث٣اٞاث والخُب٣ُاث الخٗلُمُت"

(TokyoTech)  ًت اإلامً  اٖضص ىهجُاث لخٗلُم َالب الضعاؾاث الٗلُا هٍٓغ

وجىيُذ  م٣هى الٗلىم،باؾخسضام  م2005 ٖامومماعؾت الاجها٫ الٗلمي مىظ 

ذ وزلهىىاث، واؾخمغ الخُب٤ُ إلاضة ؤعب٘ ؾ ٢ُمت م٣هى الٗلىم ٦إصاة حٗلُمُت،

ـ  بك٩ل ٦بحر  ؾاَم ؤن م٣هى الٗلىمبلى  الضعاؾت في ٖضص مً ؤَضاٝ الخضَع

ت  بِئت الاإلاُلىبت للٗمل بٟٗالُت في  الشخصخي الاجها٫ مهاعاثو اإلاخٗل٣ت باإلاٗٞغ

 ضولُت.ال

 حمهور الدراسة ونتهئجهه: -1

 :ههأنواعو يهتطورو املصرية كهي املنشأة : األولاحملور *

تيكإة زام ب ظا اإلادىع ٢ؿمحن، ؤولهما ٢ؿمنغ َجى٣ؿم ٖىا   اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ً ٖلى وبسانت اإلا٣اهي ألاصبُت زام بإهىاٖها ٢ؿم وجُىعَا، وزاهحهما ، و٦ال الٗىهٍغ

 الىدى الخالي:

 وتطوريه: نشأة املكهي  املصريةتهريخ 

ؾدُىاعر لي آلً ا٦دكاٝ البن بد٩اًت حٗىص في مًمىجها بلى آالٝ الؿىحن، عبِ 

الخ٩اًت ؤن عاعي ؤزُىبي الخٔ ؤخض ٖجزاجه جترا٢و وجمإمي بهىعة  َظٍ يوجغو 
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ت، و٢ض ج٨غع َظا ألامغ ٧لما جىاولذ الٗجزة زمغة مُٗىت، ٞما ٧ان مً الغاعي بال  َؿخحًر

ؤن حغب َظٍ الثمغة، وبطا به ٌكٗغ بيكاٍ مٟاجئ ٧لما جىاولها، و٢ضمها الغاعي 

ا وجمى٘ ٖىه الىٗاؽ وعاح الىاؾ٪  إلاخهىٝ ٧ان ٣ًطخي لُله مخٗبًضا ختى جب٣ُه
ً
ٓ٣ً

ضًه، وطاٖذ قهغجه في مى٣ُت ٢باثل ألاوعومىن، وبظل٪ ٌٗضون ؤو٫  مً  ٣ًضمها إلاٍغ

مً اؾم ممل٨تهم ال٨ُٟا بكغ١  اإلاكخ٣ت ٧لمت ٦ىفي ٖلحها جىاو٫ ال٣هىة، و٧اهىا ًُل٣ىن 

ٞىا ال٣هىة م بلى الخبكت ٞٗغ 15َـ/  9ؤزُىبُا، وؤزىاء ؾٟغ الُمىُىن في بضاًت ال٣غن 

ا لل٣هىة إلاضة ؤل٠ 
ً
ل َظا اإلاُىاء مغاصٞ ا مٗهم بلى مُىاء مسا بالُمً ْو وخملَى

تهم لها (45)ٖام . و٧ان (46)َـ٢9امىا بؼعاٖتها في ؤعايحهم بجهاًت ال٣غن ، وبٗض مٗٞغ

ُىن الُمىُىن  ا في احخماٖاته الهٞى . وؤن اإلا٣اهي بضؤث ومجالؿهم مؤو٫ مً جىاولَى

، وبظل٪ حٗض َظٍ َـ، ؤزىاء اٖخ٩اٞهم في مجالـ الٗباصة9ال٣غن  صًيُت بحن ؤًضحهم في

ُؿمى آهظا٥ بالىىاصيو ؤو٫ ق٩ل للم٣اهي،  الٗباصة مجالـ
ُ
  .(48()47)٧اهذ ح

خي ًدضص بلى ؤي ٖم٤  وبطا ٧ان حما٫ الُُٛاوي ٢ض ؤقاع بلى ٖضم وحىص مغح٘ جاٍع

خي ًمخض ٖمغ اإلا٣هى اإلاهغي، ول٨ً الظي الق٪ ُٞه ؤهه ٧ان  حؼًءا ال ًخجؼؤ مً جاٍع

ت ذ ال٣هىة و  ،(49)الخُاة اإلاهٍغ ل٨ً بٗض البدث جىنل الباخث بلى ؤن مهغ ٖٞغ

٤ عوا١ ال٦مكغوب  غ ًٖ ٍَغ َـ، ومً َظا الغوا١ 10في ال٣غن  ُلبت الُمىُحن في ألاَػ

باص الظًً ٌؿهغون اللُل في الٗباصة، والكُىر الظًً  ُٗ زغحذ ال٣هىة واقتهغث بحن ال

ؤقبه  –ءة والضعاؾت، زم قاٖذ بحن الٗامت، وؤوكإوا ص٧ا٦حن ٣ًبلىن ٖلى ال٣غا

ٗٝغ ببُىث ال٣هىة -بالخاهاث 
ُ
ت ؤزغي وبن ٧اهذ َىا٥ عواً .(50)لخ٣ضًمها، ٧اهذ ح

تها لل٣هىة في  ًخلخو مًمىجها في ؤن مهغ لم حٗٝغ اإلا٣اهي بمؿماَا الخالي بال بمٗٞغ

بالُٗضعوؽ بلى ال٣اَغة،  ٌ وطل٪ م٘ ونل ؤبى ب٨غ بً ٖبض هللا اإلاٗغوٝ 905ٖام 

 
ً

الظي ٧ان ًخسظ ال٣هىة َٗاًما وقغاًبا وؤعقض اجباٖه بلحها، ول٨ً َظا ٧ان مدل حضال

ا، وخُىما ُخؿم الجض٫ خىلها في مُل٘ ال٣غن  مها ؤو حىاَػ َـ ٦10بحًرا مً خُث جدٍغ

 في خاعةو٧ان ؤو٫ ْهىع لها  ،(51)اهدكغث ألاما٦ً التي ج٣ضمها، وؤَل٤ ٖلحها اإلا٣اهي

، ومجها  عابٗت بالجحزة في ق٩ل باٖت حاثلحن ٌٗغيىن زضماتهم في ألاؾىا١ والكىإع

 .(52)ْهغث م٣اهي الُىاث٠، التي الجؼا٫ جماعؽ ؤوكُتها ٦م٣اهي البىاثحن والُبازحن
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سها بِىما َىا٥ مً ًغح٘ بلى اإلاهغي ال٣ضًم الظي ٧ان ٣ًطخي و٢ذ ٞغاٚه في  جاٍع

دىاو٫ ُٞه ٖهحر الٗىب م٩ان مبًُ بالخىم ٌؿخم٘ ُٞه بلى آ ىهُت، ٍو له الهاعب الٟٖغ

ىا٢ل ؤخىا٫ الًُٟان، وبمغوع الى٢ذ جُىع ق٩ل اإلا٣هى بلى الك٩ل الخجاعي في  ٍو

ُل٤ ٖلُه اؾم الخان، الظي ٧ان مؼوًصا بم٩ان إلابِذ اإلااعة  ًُ الٗهغ الغوماوي، و٧ان 

ىا اإلا٣اهي ٢(53)٢بل اؾخئىاٝ الؿٟغ حن ٖٞغ ىا٥ مً عؤي ؤن اإلاهٍغ بل زالزماثت ، َو

ت ًغح٘ بلى (54)ؾىت مً ا٦دكاٝ ال٣هىة ش اإلا٣اهى اإلاهٍغ ٤ زالث ؤن جاٍع ، وؤحم٘ ٍٞغ

 .(55)م16َـ/10ال٣غن 

ذ مهو  ٟٞي  خُٓذ بالخهغ، ،غ اإلا٣اهي وهي في جؼاًض مؿخمغمىظ ؤن ٖٞغ

م 1822م ختى ٖام 1809في الٟترة مً ٖام و ،(56)م٣هى ؤل٠ ٖضصَا بلٜم 1630ٖام 

غ مه٩ان ببسالٝ م٣اهي مهغ ال٣ضًمت وبىال١، َٞظا ي، م٣ه 1200 بلٜ ٖضصَا

ؤما بصواع ولُم لحن الظي ػاع مهغ في ال٣غن  ،(57)م٣هى 100 ببىال١م٣هى، و  50 ال٣ضًمت

في ٖام  ٖلي مباع٥وط٦غ  ،(58)بها ؤ٦ثر مً ؤل٠ م٣هى٧ان ؤن ال٣اَغة  ٖكغ ط٦غ  الخاؾ٘

ي ٢ؿم ف ؤٖضاصَاؤ٦بر م٣هى، و٧ان  1067 بلى ص م٣اهي ال٣اَغة ونلؤن ٖض م1880

 142 الجمالُت ٢ؿم، وفي م٣هى 160 بىا٢٘ ٢ؿم بىال١ ، ًلُهم٣هى 252 بٗضص ألاػب٨ُت

  .(59)م٣هى 102، وفي ٢ؿم ٖابضًً م٣هى

 
سه بلى ٖام 1ق٩ل)  م1883( نىعة إلا٣هى مهغي ًغح٘ جاٍع
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يُاث و و ً زالزُيُاثفي ٖكٍغ ، (60)زمؿت آالٝ م٣هى ٖضصَا بلٜ ال٣غن الٗكٍغ

ا لخهغ م ونل2002 في ٖامو
ً
٣ ؤل٠  43بلى  رإلاان اإلاهغي بلجىت الصخت بال ٖضصَا ٞو

او ، (61)م٣هى
ً
٣ في ٖام  ي للخٗبئت الٗامت وؤلاخهاءالجهاػ اإلاغ٦ؼ  خهغ ل ونل ٖضصَا ٞو

آالٝ  10 اال٣اَغة وخضَ ، خىثٖلى مؿخىي الجمهىعٍت ؤل٠ م٣هى 50 بلىم، 2010

ض  ونل ٖضصَا م2017ٖام ؤما في ، (62)آالٝ م٣هى 5 يمذ الجحزة ى، و م٣ه بلى ما ًٍؼ

  20ؤل٠ م٣هى، مجها  100 ، جًم ال٣اَغة وخضَام٣هى ٖلى اإلالُىن وهه٠ اإلالُىن 
ً
ؤلٟا

 ؤن م2018والاخهاء في ٖام  الٗامت الجهاػ اإلاغ٦ؼي للخٗبئت ط٦غ و  ،(63)مجها ٚحر مغزو

 ؤل٠ 150ملُىن م٣هى، حؿخدىط ال٣اَغة مجها ٖلى  2بلى  في مهغونل  ٖضصَا

ُما ًلي حضو٫ ًىضح جُىع  .(64)هىم٣ ت: ؤٖضاص اإلا٣اهيٞو  اإلاهٍغ

ت2حضو٫) خي لؤلٖضاص اإلا٣اهي اإلاهٍغ  ( بُان بالخُىع الخاٍع

 الٗضص                               

ش  الخاٍع

ؤٖضاص اإلا٣اهي 

ت  اإلاهٍغ

ؤٖضاص م٣اهي 

 ال٣اَغة

 1000 - م1630

1809- 1822 - 1350 

 1067 - م1880

يُاث و   آالٝ 5 - الثالزُيُاثالٗكٍغ

2002 43000 - 

 آالٝ 10 50000 م2010

ملُىن وهه٠  م2017

 اإلالُىن 

 ؤل٠ 100

 ؤل٠ 150 ملُىن  2 م2018

 :املكهي  املصريةأنواع  -2

حن مً اإلا٣اهي َما: ذ مهغ مىظ الخملت الٟغوؿُت هٖى اإلا٣اهي البلضًت  ٖٞغ

الىىبُت،  اإلا٣اهي بلى باإلياٞتظا َ التي ٧اهذ ٖلى الُغاػ ألاوعبي،ؤلاٞغهجُت ألازغي و

تل٣اَغة، ٧اهذ بمثابت و٧االث ؤهباء للىىبُحن في ا التي م  ٩ٞاهذ وؾُلتهم إلاٗٞغ ؤزباَع
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التي بىاب، اإلا٣اهي مٟخىخت ألا ، وبمغوع الى٢ذ ؤنبدذ ال٣اَغة جًم وؤزباع ٖاثالتهم

الم ٖلى ؤخضاًخا ل٩ل الىاؽ٧ان اعجُاصَا مب ًُ ُل٤ ٖلحها  ٧انو الجلىؽ ٖلحها،  مً ، وال  ًُ

٣اهي للُىاث٠ اإلاسخلٟت  ؤي اإلا٣اهي اإلا٣اهي الٗامت، وبلى حاهبها ٧اهذ َىا٥ م

غ ومكاًسه، ٩ٞاهذ َىا٥ م٣اهي لٗلماء ألا اإلاخسههت م٣اهي وم٣اهي لؤلٞىضًت، و  ،َػ

ً وؤعباب الهىاٖاث واإلاهً ألازغي ضللٗما٫ واإلاىج  .(65)ًً والجؼاٍع

توبمغوع الى٢ذ اه٣ؿمذ اإلا٣اهي اإلا م٣اهي  :الىٕى ألاو٫ ، زالزت ؤهىإ هٍغ

ً ا ٍجلـ ٖلحها مً ًيخٓغ ، و اإلاُاصًً الٗامت والكىإع الغثِؿتإلاىحىصة بالٗابٍغ

ًضا، ؤو َالب الغاخت بحن الظَاب بلى ؤ٦ثر مً  م٩ان في الُىم هٟؿه، والثاهُت: مٖى

ً، وبهما ل٣اَجي اإلا٣اهي الكٗبُت صازل ألاخُاء الكٗب َظٍ ُت وهي لِؿذ للٗابٍغ

ا ٖ ًُ ٣هضَا ًىم ضة ؤحُا٫ مً ألاخُاء واإلاٗغوٞحن بًٗهم لبٌٗ ولهاخب اإلا٣هى، ٍو

، ًلخ٣ي ُٞه حُل ال٨باع ي احخماعيضبمثابت مىخ َظٍ اإلا٣اهي ؾ٩ان اإلاى٣ُت، و٧اهذ

ا٫ َظٍ اإلاىخضًاث بجخدمل البُىث اؾخ٣الخضًث خُث ال ُٞه الكباب، ًدباصلىن  وحُل

ا، و  ًُ الثالث مً  الىٕى َىىعة ًٖ م٣اهي اإلاث٣ٟحن، و ٣ل زًُهي ج٣ىم بضوع ال ًىم

  اًجخم٘ ٞحه ٧انو  اإلا٣اهي،
ُ
٢ض لٗب اإلا٣هى و  .(66)خاب واإلاث٣ٟىن م٘ ال٣غاءألاصباء وال٨

ُٟتها ألاؾاؾُت، اإلاخمثلت في الث٣افي ؤو ألاصبي اؾخ٣با٫  ؤصواًعا ججاوػث بلى خض بُٗض ْو

 قاي، و٧ان صوعَا الث٣افيخى٫ ٞىجان ٢هىة ؤو ٦ىب  الغاٚبحن في ٢ًاء بٌٗ الى٢ذ

ا، ختى بن بٌٗ اإلا٣اهي صزل ؤخض عواصٍ  والث٣اٞت بًٟلٖالم ألاصب  ذؤبغػ ؤصواَع

م، خىلىا َظا اإلا٣هى ؤو طا٥ بلى  الظًً مً زال٫ َُٛان خًىعَم ٖلى خًىع ٚحَر

بسهىم َظا ؤ٢غب ما ٨ًىن للمىخضي الث٣افي ؤو اإلا٨خبت الٗامت، مىه بلى اإلا٣هى. و 

ى م٣هى ال٣غؤة اهي الىٕى مً اإلا٣ ٧اهذ جغ٦ُا ناخبت ؤو٫ م٣هى ؤصبي في الٗالم، َو

٣غؤ ُٞه ال٨خب والصخ٠، و 
ُ
مىظ َظا الى٢ذ َىا٥ اعجباٍ زان، ؤي اإلا٩ان الظي ج

، والى٣اف في اعجُاص ٖمال٣ت ألاصب للم٣اهيبحن اإلا٣هى واإلاث٠٣، وججؿض َظا  وز٤ُ

 .(67)ض في ٖالم الصخاٞت وألاصبُٞما بُجهم في ؤحىائهم الخمُمت والاَإل ٖلى الجضً

ش اإلا٣اهي ألاصبُت في مهغ ٞو   صبي ُٗض م٣هى مخاجُا ؤ٢ضم م٣هي ؤباليؿبت لخاٍع

في بَاع  -م، خُىما ؤمغ الخضًىي بؾماُٖل 1867جإؾِؿه في ٖام  وحاءبمهغ، 
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ـ الكغ١"  بغصم بغ٦ت ألاػب٨ُت والبر٥ اإلادُُت بها "مُضان  -مكغوٖه "ال٣اَغة باَع

ت، و٧ان مً بحن اإلاباوي"، وؤوكإ صاع ألاوبغا اإلاهالٗخبت آلان بىاًت ج٣٘ زل٠ صاع ألاوبغا  ٍغ

ال٣ضًمت، ؤَل٣ىا ٖلحها ٖماعة البىؾخت هًٓغا ل٣غبها مً مبجى البىؾخت، و٧اهذ يمً 

ؾمه بلى م٣هى اإلادا٫ ال٨ثحرة التي ج٣٘ ؤؾٟل َظٍ البىاًت م٣هى البىؾخت الظي حٛحر ا

ظي آ٫ بلُه اإلا٣هى، و٢ُل بهه ٧ان ًىهاوي الجيؿبت، وعبما ال٪ المخاجُا وؿبت الؾم اإلا

لم حكتهغ في مهغ م٣هى مثل مخاجُا، ٩ٞان ؤو٫ م٣هى باإلاٗجى اإلاخٗاٝع ٖلُه بحن 

ىُحن وؤصخاب الٟىىن، و٧ان مً ؤبغػ عواصٍ حما٫ الضًً ألاٞٛاوي،  اإلاث٣ٟحن والَى

بض هللا الىضًم، والكُش مدمض  لى٫، ٖو ٣ٗىب نىٕى وؤخمض ٖغابي، وؾٗض ٚػ ٖبضٍ، َو

ومدمىص ؾامي الباعوصي، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن زىعة ٖغابي بضؤث في َظا اإلا٣هى، و٢ض 

حٗا٢بذ ؤحُا٫ اإلاث٣ٟحن ٖلُه مثل ؤخمض قىقي وال٣ٗاص وخاٞٔ ببغاَُم، ٦ما ٧ان 

ًلخ٣ي ُٞه الكاٖغ زلُل مُغان والكُش الخٟخاػاوي، وخبِب حاماحي و٦ثحر مً الكىام 

حن، و  م في بَاع 1999ل٨ً لؤلؾ٠ جم َضم اإلابجى الظي ٣ً٘ ُٞه َظا اإلا٣هى ٖام واإلاهٍغ

غ  . (68)مكغوٕ ه٤ٟ ألاَػ

 
ت2ق٩ل )  ( نىعة لىجُب مدّٟى م٘ ؤنض٢اثه بإخض اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ل بال٣اَغة ُٞإحي في اإلا٣ام الثاوي بٗض م٣هى مخاجُا في ألاَمُت  ؤما م٣هى َع

سُت خُث جإؾـ في ٖام  م وم٘ ٦ثرة جغصص ٖىانغ ٦ثحرة 1972ٖام م، وفي 1908الخاٍع

 ٤ُ ل ولضث ٨ٞغة بُان جٞى مً الخغ٦ت الُالبُت ٖلى هضوة هجُب مدّٟى في م٣هى َع

٤ُ الخ٨ُم في  الخ٨ُم الكهحر، بط هصح هجُب مدّٟى ألاصباء بالخىحه بلى م٨خب جٞى
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ضة ألاَغام. ، خُث ًدباعي  حٍغ ل ًىم الجمٗت بىضوة هجُب مدّٟى واقتهغ م٣هى َع

ا وا٦دكاٝ ال٨خب و٢غاءة ما ٦خبه ومىا٢كخه ُٞما ٦خبه، ختى بن ٞحه ًُ ا اإلاث٣ٟىن ًىم

ً وال٣هاثض واإلا٣االث  اإلاث٣ٟحن ٧اهىا ًىتهىن مً ٢غاءة الغواًاث وال٣هو والضواٍو

 .(69)٢بل ؤن جُب٘ وجيكغ و٧ان الجمُ٘ ًخدمـ إلاا ٨ًخبه ؤخضَم ٦ما لى ٧ان مً بهخاحه

ا، وبن ٧اهذ ٢ض مً اإلا٣ا م٣هى الِٟكاوي ٦ما ؤن  ًً هي الًاعبت في ال٣ضم ؤً

َٛذ ٖلُه مازًغا الهٟت الؿُاخُت و٧ان ًدخل ع٢ٗت ؤوؾ٘ مما َى ٖلُه آلان، ٩ٞان 

ًُل ٖلى اإلاكهض الخؿُجي مباقغة، و٧ان مً ؤقهغ عواصٍ هجُب مدٟىّ، ٦ما اعجاصٍ 

ماء وم٨ٟغون ؾُاؾُىن ٖغب وؤحاهب وؤلامام مدمض ٖبضٍ وؤهىع الؿاصاث وحما٫  ٖػ

ؾغ اعجباٍ اإلاث٣ٟحن وألاصباء باإلا٣هى، ٍغح٘ ٖبضالىانغ وؾاعجغ وؾُمىن صي بىاٞىع، و 

ت قضًضة الجاطبُت،  ٗه بكٍغ خُث جمخلئ اإلا٣اهي بال٣هو والخ٩اًاث، ٦ما جمخلئ بدىَى

ولهظا ٞاإلا٣هى جهى٘ حؼًءا ٦بحًرا مً ججغبت ال٩اجب ؤو الٟىان ألجها ماصة سخُت 

، وفي بضاًت خُاة ال٩اجب والٟىان ج٨ىن اإلا٣هى للشخهُاث وألاخضار والخ٩اًاث

ً مهمت باليؿبت له، ٣ًترب مً ال٨خاب ال٨باع بسبراتهم ألاصبُت والٟىُت  بمثابت مضة ج٨ٍى

ؿخُُ٘  ٗٝغ آعاءَم ُٞما ٨ًخب، َو ؿخُُ٘ ؤن ٣ًغؤ ما ٦خبه ٖلحهم، َو خٗلم مجهم، َو ٍو

 .(70)ؤن ٌؿخم٘ إلاا ٨ًخبه ػمالٍئ مً حُله وما ٨ًخبه الغواص

ت ٌٛلب ٖلحهم الُاب٘  ٦ما ٧ان َىا٥ م٣هى بًؼاٞدل الظي ٧ان ًامه مجمٖى

غ وؾِ ال٣اَغة، ؤما م٣هى ٞى٨ـ بكإع  ٣٘ َظا اإلا٣هى في مُضان الخدٍغ الؿُاسخي، ٍو

ٖماص الضًً بال٣اَغة، الظي قهض ل٣اء قبه ًىمي م٘ الغاخل ٖبض الٟخاح الجمل 

ي ًجخم٘ ُٞه ٖضص ٦بحر مً ألاصباء ومدمض البؿاَي، واقتهغ اإلا٣هى بُىم ألاخض، الظ

غى بهخاج ٧ل مجهم ٖلى آلازغ حن للى٣اف والخىاع ٖو وجدُذ اإلا٣اهي  .(71)والٗغب واإلاهٍغ

لل٩اجب جل٣اثُت جل٣ي ٖمله ألو٫ مغة مً الجمهىع الٗاصي مً عواص اإلا٣هى، ومً حمهىع 

ُض الىٓغ ، وعصوص ؤٞٗا٫ ٧ل َاالء ًم٨ً ؤن ججٗله ٌٗل٨خاب وألاصباءاإلاخسههحن مً ا

٣ى٫ الىا٢ض واإلا٨ٟغ مدمىص ؤمحن الٗالم ًٖ  ُٞما ٨ًخبه، بالخٗضًل ؤو الخُٛحر. ٍو

خاب وألاصباء، ٞإٚلبهم 
ُ
ٖال٢خه بم٣اهي ألاصباء: "اإلا٣هى َى اإلا٩ان اإلاًٟل لخجم٘ ال٨

ىُاء  ال٢تي باإلا٣اهي بضؤث مً زال٫ ممً ال ًمخل٨ىن زمً الاقترا٥ في هىاصي ألٚا ٖو
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ذ ٖلى م٣هى ٖبضهللا، خُث ٦ىذ ؤحلـ م٘ َىاًتي ٦الٖب قُغ  ، زم حٗٞغ هج مدتٝر

ل ٦ىا هلخ٣ي م٘ ألاصباء وال٨خاب، في حلؿاث  الض٦خىع ٖبضال٣اصع ال٣ِ، وفي م٣هى َع

مُٟضة، حٗٝغ ألاصباء بًٗهم ٖلى بٌٗ، وهخج ًٖ َظا الخٗاٝع والخأل٠ جىحهاث 

ا، وجىحهاث ز٣اُٞت مسخلٟت في ؤخُان ؤز
ً
ا جخدى٫ ز٣اُٞت مخجاوؿت ؤخُاه

ً
غي، وؤخُاه

الازخالٞاث في الغئي ألاصبُت والٟىُت بلى زالٞاث خاصة في نىعة مؿاحالث ؤصبُت، وفي 

الخالخحن حؿاٖض َظٍ الخجمٗاث الث٣اُٞت في اإلا٣هى ٖلى بزغاء الخُاة ألاصبُت والث٣اُٞت 

م الازخالٝ -بالجضًض في الاججاَاث والغئي، َظٍ ألالٟت واإلاىصة الث٣اُٞت  لهم ج  -بٚغ

ت هي التي جهى٘ ؤلابضإ، ٞٗىضما ًغي ؤخضها  اإلابضٕ ؤو ألاصًب ؤو ال٩اجب، ٞإحىاء الخٍغ

ى ٌؿمٗىا ٢هُضجه، ؤو ٣ًغؤ ٖلُىا ما ٦خبه جهٕغ بلُه، ليؿخُٟض مىه وهُٟضٍ،  آلازغ َو

ظا ما  ً لغئٍت ؤزغي، َو ظٍ الغئٍت الجضًضة جلهم آلازٍغ ٞاألصب عئٍت حضًضة للٗالم، َو

مٗاث ألاصباء باإلا٣هى، ٞاإلبضإ الجضًض ألخضَم ًٟجغ الُا٢اث ٧ان ًدضر في جج

و٧ان هجُب مدّٟى ٣ٌٗض هضوة ؤصبُت نباح ٧ل ًىم  .(72)الضازلُت لئلبضإ ٖىض آلازغ"

حها ًخم خًىع ؤ٦بر ٖضص  ىى نُٟت خلمي، ٞو حمٗت مً الؿاٖت الٗاقغة في م٣هى ٧اٍػ

خاب وألاصباء مً ٧ل ألاحُا٫ ؤبغػَم ٖبض الخم
ُ
لي ؤخمض مً ال٨ ُض حىصة السخاع، ٖو

بض اإلادؿً َه .. بلخ، و٧اهذ ال٣اٖضة في َظٍ  الي ق٨غي، ٖو با٦ثحر وزغوث ؤباْت، ٚو

ت ٢ههُت ؤو صًىان قٗغ ؤو هو مؿغحي ؤو  الىضوة ؤن جخم مىا٢كت عواجي ؤو مجمٖى

، وفي م٣هى ٖبض هللا بمُضان الجحزة ٧ان َىا٥ حم٘ (73)٦خاب في الى٣ض ألاصبي ؤو الث٣افي

محز مً ألاصباء والى٣اص ًلخ٣ىن ٖلى عن٠ُ اإلا٣هى بالجحزة ٧ل لُلت، ًخداوعون مخ

٣غؤون لبًٗهم البٌٗ آزغ بهخاحهم ألاصبي ، و٧ان مً ؤقهغ عواصٍ مدمض مىضوع (74)ٍو

بض اإلادؿً َه  ا الدجاوي ٖو بض ال٣اصع ال٣ِ ووٗمان ٖاقىع وؤهىع اإلاٗضاوي وػ٦ٍغ ٖو

خ٤ بهم نالح ٖبض الهبىع، واعجاص هجُب بضع وعحاء الى٣اف ومدمىص الؿٗضوي، ول

ى الًؼا٫ َالًبا في الثاهىي، زم م٣هى ٖغابي، زم م٣هى  مدّٟى م٣هى الِٟكاوي، َو

الٟغصوؽ، زم م٣هى ع٦ـ، زم م٣هى لىها باع٥، زم م٣هى سخي ٖبضٍ الظي وعص ػ٦ٍغ في 

 .(75)الثالزُت، زم م٣هى ٖلي بابا الظي اٞخخذ به بغهامجه الُىمي لؿىىاث
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 :وأسبهبهه الكرن العشرين لكتب واملكتبهت يفبه املكهي عالقة مصهدر : ر الثهن احملو

توعاء ٖال٢ت ؤؾباب ٦ثحرة جًاٞغث   بال٨خب واإلا٨خباث في  اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ً،  مً ال٣ٗض ألاو٫ ختى ال٣ٗض الثامً الٟترة  جى٣ؿم َظٍ ألاؾبابو مً ال٣غن الٗكٍغ

ا بلىخؿب مه ا، مجها ؤؾباب ؤهىإ زالزت ضَع ، وؤزغي ٦مكغوب ال٣هىة مهضَع

ا ا عواص زالثها، و ٦م٩ان اإلا٣اهي مهضَع ٞهي  ليؿبت لهظٍ ألاؾبابااإلا٣اهي، وب مهضَع

 ٖلى الىدى الخالي:

 أسبهب مصدريه الكهوة: -1

مً اإلاٗغوٝ ؤن ال٣هىة ْهغث بمهغ في ال٣غن الٗاقغ للهجغة، وؤو٫ ْهىع لها  

غ، وحاءتهم  ٤ بزىاجهم ال٣اصمحن مً ال٣هىة ٖفي عوا١ الٗلم مً الُمً ألاَػ ً ٍَغ

٣هم اهدكغث ؤٖضن ً ٍَغ غ، ٖو حن الظًً ًضعؾىن في ألاَػ  ،(76)وال بحن الُالب اإلاهٍغ

حُٗجهم ٖلى الؿهغ وجمىدهم ٢ىة  ل٩ي اهدكغث في اإلاؿاحض وبحن خل٣اث الضعاؾحن٦ما 

ٞخذ حىاء اخدؿاثه الؿاخغة ٖلى ؤ ؤًًا ؾاٖضثو  ،في الضعاؾت وال٣غاءة ٖلى التر٦حز 

ً، و  دت الكٗغاء وألاصباء ختى ؾمُذ ال٣هىة بدلُب اإلا٨ٍٟغ ً ٢ٍغ ٍغي ٦ثحر مً اإلا٨ٍٟغ

غ في الٗالم ؤن ال٣هىة و  اصاث ٧اهذ مً ٖىانغ الخىٍى ٧ل ما ًخهل بها مً ٣َىؽ ٖو

خاب واإلاضعؾحن واإلاُالٗحن لل٨خب واإلاٗلمحن ٦ما حٗض ال٣هىة  ،(77)الٗغبي
ُ
مكغوب ال٨

ا إلاا ؾب٤ ًغي الباخث ؤن ،(78)والكٗغاء وؤَل ألاصب وللٗلىم ألاصبُت والهىاُٖت
ً
 وو٣ٞ

اإلاكغوب  ناع بُجهم، ٦ما  هدكغا٦مكغوب اعجبِ في ؤو٫ ْهىعٍ بُالب الٗلم و  ال٣هىة

   .اإلاًٟل إلاٗٓم الٟئاث التي لها ٖال٢ت بال٨خاب

 أسبهب ترجع للنكهي : -2

ا بًُٗضا ًٖ الغؾمُاث التي  ًُ جٟغيها  ًداو٫ اإلاث٠٣ ؤن ًدىٟـ َىاًء ه٣

اإلااؾؿاث الخ٨ىمُت التي حٗجي بالث٣اٞت، وال جماعؽ صوع الغ٢ُب ٖلحها، ٞال مىام بطا 

ظا غ في  مً مداولت زل٤ مىار ز٣افي خىاعي مٟخىح ٖلى ٧ل الاخخماالث، َو ما ال ًخٞى

د٨مها ٖامل الؼمً الظي ٠٣ً ٖىض الغؾمُت اإلااؾؿاث ، التي ج٨بلها البحرو٢غاَُت ٍو

ا ١ بضاثل ؤ٦ثر اوسجامُت م٘ خالت اإلاث٠٣ والتي جدؿم صاثًم ه٣ُت ما٢ذ، والزخال 

ٍغ اليكاٍ ال٨ٟغي، وال  ت ٞو مىار ؤ٢ضع ٖلى اؾدُٗاب َظٍ الخالت مً اإلا٣اهي بالخٍغ
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ٗا٫  التي جسخًً اإلاث٣ٟحن، وؤًْ ؤن اإلا٣اهي آلان ٢ض َغخذ هٟؿها ٦بضًل ٢ىي ٞو

 
ً

ت اإلاكغوٖت بال  مً هاخبػاء ماؾؿاث الث٣اٞت الغؾمُت، ول٨جها جمثل بضًال ُت الخٍغ

 ىِٟؿُت َاثلت للمث٠٣ ٚحر ؤجها ال٢ُىص، وهي طاث حضوي ج
ً

 ًٖ اإلااؾؿت جمثل بضًال

، ؤما اإلا٣هى ٦دالت ببضإ ٞهى ًٞاء لئللهام وال٣غاءة وال٨خابت (79)الث٣اُٞت الغؾمُت

ما، ل٨ً ؤَمُخه باليؿبت للمبضٕ ج٨مً في ٦ىهه طا٦غة وزؼان  حَر ألاصبُت والصخُٟت ٚو

واجي والكاٖغ وال٩اجب، ٨ٞم مً ألا٩ٞاع و٦م مً بهه ػاص الغ و حن ز٣افي ومجخمعي، ومٗ

بًجابُاجه  صبُت ٧اهذ مؿخىخاة مً ًٞاء اإلا٣هى ب٩ل جىا٢ًاجه وب٩لالشخىم ألا 

ًٞاء للبىاء ه٩اص هظ٦غ اإلا٣هى بال وجدًغ ٖضًض الؿلبُاث، ٞهى وؾلبُاجه ؤًًا، بط ال 

ع وجال٢ذ ألا٩ٞاع والث٣اٞاث وؤزظ ال٣غاعاث والهضم، وللتروٍذ ًٖ الىٟـ، لئلزبا

ت (80)ؤخُاها ، ٦ما ٧اهذ اإلا٣اهي الضوع الغثِـ في والصة البظعة ألاولى للجهًت ال٨ٍٟغ

ا ًُ ا وز٣اٞ ًُ ا وؤصب ًُ ا مً َظٍ اإلاىانٟاث للم٣اهي وبسانت ألاصبُت مجها  ،(81)ؾُاؾ
ً
وبهُال٢

  ب واإلا٨خباث. ٞهي مً ؤ٦ثر اإلااؾؿاث التي ًم٨ً ؤن ججمٗها ٖال٢ت بال٨خ

  أسبهب ترجع لرواد املكهي : -3

م نٛغ  وؤًجض ألاصًب   ؤًٞل م٩ان المخال٥ ؤهه  مؿاخخهاإلاث٠٣ في اإلا٣هى ٚع

 عحا٫ الٗلم وآلاصب اإلا٣اهي ملخ٣ى ٘، لظل٪ ٧اهذؤوؾ٘ نىعة ًٖ الىاؽ واإلاجخم

ىاة الًٟ و  مَو  باء مًألاص ق٩لذ اإلا٣اهي حؼًءا مهًما في خُاة ٦ثحر مًو٢ض  ،(82)ٚحَر

ه: "بن اإلا٣هى ٢ىل هى، فياؾغ حٗل٣ه باإلا٣ الظي ٨ًك٠ ًٖ، (83)ؤبغػَم هجُب مدّٟى

اإلا٩ان الظي ٦ىذ ؤلخ٣ي ُٞه بإنض٢اجي الخهىنُحن، وبٗض طل٪ م٩ان الخ٣اء اإلاث٣ٟحن 

ا اإلا٩ان الظي ٢ض ؤحلـ ُٞه ألجإمل مً ًمغون  ًً وألاصباء بٗض ؤن اقخٛلذ باألصب. وؤً

بٌٗ ألاخُان اإلا٩ان الظي ٦ىذ ؤصزً ُٞه الكِكت، التي ال في الكإع ؤمامي، وفي 

ؤؾخُُ٘ جضزُجها في اإلاجز٫. و٢ض ٧ان بةم٩اوي ؤن ؤم٨ث م٘ الكِكت ًىًما بإ٦مله. ٟٞي 

٣ُي في اإلا٣هى َم ألانض٢اء، وفي الخالت الثاهُت ٧ان ألاصباء، وفي  الخالت ألاولى ٧ان ٞع

، وفي ا لخالت الغابٗت ٧اهذ الكِكت. وفي بٌٗ الخالت الثالثت ٧ان اإلااعة في الكإع

 .(84)"في حلؿت واخضة ٧لهم ألاخُان ٧اهىا ًجخمٗىن 
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 :الكرن العشرينيف  بهلكتب واملكتبهت املصرية ي كهاملعالقة : *احملور الثهلث

ُضةفي يىء ألاؾباب الؿاب٤ َغخها ٣ٞض حمٗذ   بحن اإلا٣اهي  ٖال٢ت َو

ت وال٨خب واإلا٨خباث  مً ال٣غن  ٣ٗض ألاو٫ ختى ال٣ٗض الثامًمً ال الٟترة في اإلاهٍغ

ً ً َبُٗت ،الٗكٍغ   ٖلى الىدى الخالي: ٞهي هاثههاَظٍ الٗال٢ت وز ٖو

ت اإلا٣اهيٖال٢ت َبُٗت  -1  :وزهاثهها بال٨خب اإلاهٍغ

ت ٖال٢ت ؤوحهحٗضصث   مً ال٣ٗض ألاو٫ ختى  في الٟترة بال٨خب اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ً ال٣ٗض الثامً  ٖلى الىدى الخالي:  ألاوحه مثل َظٍو ، مً ال٣غن الٗكٍغ

 :التأليف يف املكهي  -1/1

٧ان مً  ،٢ًاًاٖضة  مىظ زمؿُيُاث ال٣غن اإلااضخي جىاجغث في ؤصبُاث اإلا٣اهي

، "ؤن ال٣اَغة ج٨خب، وبحروث جُب٘، وبٛضاص ج٣غؤ" :وهي ،ا ٢ًُت مخٗل٣ت باإلا٣اهيؤبغػَ

الكٗبُت التي  ها٣اَحمَغة ج٨خب ختى في ؤن ال٣ا بلحهابن ٧ان عقُض الظواصي ؤياٝ و 

تو  ،(85)صباء الكبانحعج باأل  ٧ان مً  ٢ًُت ٦هظٍ جُٟض بإن الخإل٠ُ في اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ش ٞمما ال ق٪ ُٞه ؤن  ،وؾماتها ؤَم ممحزاتها ت جاٍع وبالخالي مثلما ٧ان للم٣اهي اإلاهٍغ

ش   .الخإل٠ُ ٞحها له جاٍع

ش وبٗض البدث بلى جهاًت ًغح٘  في اإلا٣اهي بك٩ل ٖام خإل٠ُال جبحن ؤن جاٍع

ظا ما ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي في  اإلااعر الضمك٣ي الخؿً البحرووي ؤوعصٍ، َو

ُان" مً ٖاصجه  ٧ان الىابلسخيالكُش ؤخمض الٗىاًاحي  ؤن ط٦غ خُىما ٦خابه "جغاحم ألٖا

كغ  غجاح بها مً ٢هىة البن ؤ٢ضاًخ  ب٧ل نباح ؤن ٌؿحر بلى بِذ مً بُىث ال٣هىة، َو ا ٍو

 ا٥ مً ًغي ؤن الخإل٠َُى بن ٧انو  .(86)ؤي ًال٠ ٌكٕغ في ال٨خابت وبٗض٦ٍإهه ٖا٢غ، 

هى اًدُىن في اإلا٣ ٧اهىا الٟغوؿُحن هى طاث ؤنى٫ ٞغوؿُت، بؿبب ؤنافي اإلا٣

م ٞحه ؿخٛغ٢ىن جهاَع ٌٗجى ؤن  لخإل٠ُ مً ٢بل بٌٗ ال٨خابل واإلا٣هى ٦م٩ان ،(87)اَو

 حر مً ال٨خاب والكٗغاء ٦خبهم٦ثفي م٩ان مؼصخم، وم٘ طل٪ ؤهجؼ ج٨ىن وخًُضا 

جهم في م٣اٍ اٖخاصوا اللجىء بلحها في ؤو٢اث الخإل٠ُ والٟغاٙ  هياإلا٣دُذ ٍو  ،(88)وصواٍو

 حمهىع  ومً هى،٣اإلا عواص مً صيالٗامهىع الج مً مغة ألو٫  ٖمله جل٣ي جل٣اثُت لل٩اجب

 ُٞما لىٓغا ٌُٗض ججٗله ؤنً ًم٨ َاالء، ٧ل ؤٞٗا٫ وعصوص ،واإلاث٣ٟحن وألاصباء ال٨خاب
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االخإل٠ُ  بظل٪ ناع و . (89)الخُٛحر ؤو بالخٗضًلؾىاء  ٦خبه،
ً
 ٣اهياإلا هخجىاعز في اإلا٣اهي بعز

ت  الٗغبُت،   الٗغبُت التي اخخًيخه. اإلا٣اهي ٖلى عؤؽو٧اهذ اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ت ٞالبضاًت  اء وباليؿبت لىا٢٘ الخإل٠ُ في اإلا٣اهي اإلاهٍغ ت مً الٓٞغ بمجمٖى

لهم  ابٍٗغ في حي الخلُٟت بال٣غب مً الؿُضة ؾ٨ُىت م٣غً  الظًً اجسظوا مً م٣هى

. وقإ نُتها في ال٣اَغة، و٧ان 19وؾمىٍ اإلاطخ٨ساهت ال٨بري وطل٪ فى ؤوازغ ال٣غن 

ًإجحها الىاؽ مً ٧ل هاخُت، بل ٧ان ًإجحها بٌٗ ألامغاء في ػي ال٣ٟغاء لحروا َظٍ 

وي٘  َكتٍر لضزىلهاو ، (90)الكُش خؿً آلاالحي َاًضًغ  بها حلؿت و٧ان .ألاعجىبت

 بٗض طل٪و  ،هخحلؿوبطا خاػث ٢بىله يم م٣ضمها بلى  الخى٨ُذ وال٣ٟل، ًٖ عؾالت

  َظا الكُش بجم٘ ٦ثحر  ٢ام
ُ
ب٘ في جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ مً هىاصع اإلاطخ٨ساهت في ٦خاب َ

َب٘ في زالزت و جغوٍذ الىٟىؽ ومطخ٪ الٗبىؽ.  ، ؤو(91)"اإلاطخ٨ساهت" ٖكغ بٗىىان

 .(92) ؤحؼاء

باليؿبت لهظا ال٨خاب بطا ٧ان مً الىاضح ؤن الكُش خؿً آلاالحي َى و  

اإلاال٠، ول٨ً باالؾدىاص بلى ٧لمت حم٘، ٞهى لم ٨ًً بال حام٘ إلااصجه الٗلمُت، ؤما 

مً الخإل٠ُ  ًغبناع ٖلى َظا ال وممً .مالٍٟى ٩ٞاهىا ؤصخاب الى٩اث وال٣ٟكاث

ان ًجلـ ٖلُه حان بى٫ ٧ ناخب اإلا٣هى الظي وبن ٧ان بك٩ل مسال٠ بٌٗ الصخيء،

ل٣حها في ؾلت اإلاهمالث  اخب اإلا٣هى ًجم٘ ألاوعا١ التي٩ان نؾاعجغ، ٞ ٨ًخبها ؾاعجغ، وٍُ

بإ ناخب  ُٞما بٗضاإلا٣هى جدذ مىًضجه، و  َظا التي ٧ان ٢ض زههها له ناخب

ال٣هىة ؤوعا١ ؾاعجغ اإلاهملت بأالٝ الٟغه٩اث، ومً اقتراَا ٦خب مجها ٦خًبا مؤلث 

 .(93)ألاؾىا١

ل خُث الخإل٠ُ اإلاباقغ ؤما  عواًت هجُب مدّٟى٦خب  ٞٓهغ في م٣هى َع

٨ت بضازل  "ال٨غه٪" قهضٍ  وبن ٧ان مُالص َظٍ الغواًت ،(94)َظا اإلا٣هى٧لها ٖلى ؤٍع

ى م٣هى م٣هى آزغ  م٘ هجُب  وخُىما ٧ان حما٫ الُُٛاوي م1971ٟي ٖام ٞ ،ٖغابي َو

ب خخو ؤقِب الكٗغ، ح ٞضزل مدّٟى في م٣هى ٖغابي، اخٔ الُٗىحن، ٍٚغ

لت، الخً بصخبت ؤخض ؤبىاء اإلاى٣ُت، وؤبضي الخاصم ىع، ؤناب٘ ًضًه هدُلت ٍَى

اَخماًما زاًنا به، زم ؤخًغ ع٢ٗت قُغهج وعم الغحل ال٣ُ٘ وبضؤ اللٗب، ٞما٫ 
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ُت ال٣اصم الجضًض، ٞمً هجُب مدّٟى ٖلى حما٫ الُُٛاوي وؾإله ًٖ خخه

ٞؿإ٫ حما٫ الُُٛاوي ًٖ الغحل، ٞإزبر لٟذ اهخبهه،  الىاضح ؤن َىا٥ شخيء ما

هجُب مدٟىّ بإهه اللىاء خمؼة البؿُىوي اإلاضًغ الؿاب٤ للسجً الخغبي ؤزىاء خ٨م 

في جل٪ اللخٓاث ولضث عواًت ال٨غه٪ ، وبلُه ٖبض الىانغ وؤَا٫ هجُب مدٟىّ الىٓغ 

٣هى ٟٞي مولٗل ؤَٝغ ما ٧اهذ جخم ُٞه ال٨خابت ٦خابت بغا٢ُاث الٗؼاء،  ،(95)الكهحرة

ُاث بض٢ت،  ٣غؤ نٟدت الٞى ل ٧ان هجُب مدٟىّ ًظَب بلحها في الهباح البا٦غ، ٍو َع

حن، زم ٨ًخب بغ٢ُاث الٗؼاء سِ ٖالماث ٖلى ؤؾماء بٌٗ اإلاخٞى ؤما م٣هى  ،(96)ٍو

اؾم ب ٧ان ٖىىاجها ي" الت٢كخمغ" عواًخه بخإل٠ُ هجُب مدّٟى ٩ٞاهذ ملهمت ٢كخمغ 

إلاٗٓم عواًاجه ًٖ ال٣اَغة  ههضع بلهام، ٦ما ٧ان م٣هى الِٟكاوي مَظا اإلا٣هى

،  بهظا اإلا٣هى ٧اهذٞ الٟاَمُت.  ٞحها ٍجزويو جىحض زلىة زانت بىجُب مدّٟى

، وبحن (1946)خلُلي سان ال٨ثحر مً عواًاجه ٦الخلىة ولضث ال٨خب؛ وفي َظٍ لُ

ً ت )(، ٢1957هغ الكى١ )و (، 1956)ال٣هٍغ مثل َظٍ الغواًاث ، و (1957والؿ٨ٍغ

ا مً الغواًاث ابلى ؤٞال  خىلذ حَر  م،1932لتي باقغ جإلُٟها مىظ ؾىت م ومؿلؿالث، ٚو

غي الخؿُجي الٟاَم         . (97)يوال٨ثحر مجها ججغي ؤخضاثها في ؤػ٢ت َظا الحي ألاَػ

٤ُ اللُالي ٧ان ًجلـ في ؤما ػ٧ي مباع٥ وفي بخضي  م٣هى ؾخاسخي بمُضان جٞى

لم ًجض ػ٧ي مباع٥ ؤزىاء طل٪ ى، و ٛل٤ باب اإلا٣همً الجغؾىن ؤن ٌ َلب، و في ال٣اَغة

 
ً
بلل عزامت اإلاىًضة باإلااء ٢هاثضٍ، ٞهضاٍ ج٨ٟحٍر بلى ؤن ً يخضا ٨ًخب ٖلحها بؤوعا٢

٦ىبُا، زم هام ٖلى ٦غسخي في ع٦ً مً ال٣هىة، وفي الهباح طَب بلى  ٣لمب٢هُضة و٦خب 

ضةم٣غ  لب مً ؤخض اإلادغعًٍ الظَاب بلى اإلا٣هى لُى٣ل ال٣هُضة،الباٙل حٍغ  ، َو

 بالٟٗل و 
ُ
، ٦ما ٧ان ػ٧ي طَب ببغاَُم هىاع وه٣ل ال٣هُضة وو ضة الباٙل كغث في حٍغ

مباع٥ ٨ًخب م٣اله الكهحر "الخضًث طو خجىن" في اإلا٣هى ٖلى ؤنىاٝ مسخلٟت مً 

ٖلى ؤوعا١ ٧ان  وبًٗهاالىع١، بًٗها ٖلى ٦غاؾت ماهىلي التي ٨ًخب ٞحها خؿاباجه، 

٥ في م٣هى ؾخاسخي بمُضان ػ٧ي مباع  ا ٧ان٦م ،(98)ن ٢ض اقتراٍملٟٝى ٞحها شخيء ٧ا

ى  ٤ُ َو ًُ  جٞى دت باإلا٣هى، ٩ٞان  دخهووؾِ حلؿت مٍغ مً م٣االث  ملي ما ججىص به ٢ٍغ

ا ؤما  ،(99)ًسخلِ ٞحها الكٗغ بالىثر في الصخ٠ والضوعٍاث الكاٖغ مدمىص ؤبى الٞى
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ىضما يا١ به الخا٫ اجسظ مً ٩ان ًمخل٪ هه٠ م٣هى بكإع ٖبض الخال٤ زغوثٞ ، ٖو

ا مً ص٧ا٦حن ألاصب، و٦خب ٞحها ٢ه َظا
ً
ُضجه اإلا٣هى مهضًعا للغػ١، ٦ما حٗل مجها ص٧اه

في صاع ألاوبغا ٖام  اؾبت جىهِبه ؤمحًرا للكٗغاءمىالتي مضح ٞحها ؤخمض قىقي ب

غاء"، و  ٣ً٘ الخؿحن وفي حي .(100)م1927 ٗٝغ ٧انم٣هى "الَؼ ا ٌُ ًً ، اإلاكاًش ٣هىةب ؤً

مثا٫ الى٣كبىضي، وههغ ال٣ّغاء واإلايكضًً اإلابتهلحن؛ ؤ مً ٧اهىا مغجاصًهؤن وؿبت بلى 

ؤخمض ػوٍل ؤحؼاء  ث ال٣غن اإلااضخي، و٦خب ُٞه، وؤوصخىء في زالزُيُاالضًً َىباع ... بلخ

في م٣هى ٖبض هللا بمُضان الجحزة ٧ان الكاٖغ الٗغاقي ؤما  .(101)م"مً ٦خابه "ٖهغ الٗل

ا في ه٧اهع في ؤخض ؤ ًجلـ ببغاَُم الىاثلي
ً
٦خابت عؾالخه للجامٗت، ختى بطا  مىهٞغ

ت  حاءث الؿاٖت الٗاقغة ؤزظ ًبدث ًٖ مؿخم٘ ألقٗاٍع ومىيٕى قٍٗغ الخٍغ

في ًضٍ  ٧ان ٦ما ٧ان مً عواص م٣هى ٖبض هللا ؤًًا الىا٢ض ؤهىع ٞخذ هللا الظي، والخُاة

٢لم وؤمامه مؿغخُت ٞغوؿُت ًترحمها و٧لما غي مبؿم الكِكت وفي ًضٍ الُمجى الِؿ

، و٦خب (102)ٟدت جلٟذ ًبدث ًٖ مؿخم٘، وبطا لم ٨ًً ًترحم ٞهى ًى٣ضجغحم ن

٤ُ الخ٨ُم ٖلى عن٠ُ  ؤَل "بٌٗ نٟداث مً مؿغخُت  اإلاؿحري بضمجهىع م٣هى جٞى

هىال مً عواًخه  "قهغ ػاص"،، و"ال٨ه٠ اٝ"ٞو  "ًىمُاث هاثب في ألاٍع
ً
 ، خُىما ٧ان و٦ُال

ت اٖخاص ال٨خاب والكٗغاء في م٣اهي ؤلا و .(103)للىاثب الٗام في مداٞٓت البدحرة  ؾ٨ىضٍع

الكاٖغ مدمىص ال٨مكىشخي، وفي ٖلى ال٨خابت ٞحها، مثل الكاٖغ ٧امل خؿجي ونض٣ًه 

ا 
ً
، ممؿ٩ ؼ ًجلـ في م٩ان الٌٛحٍر ت ٧ان ال٩اجب ؤلاطاعي ٦ما٫ ٖبض الٍٗؼ ال٣هىة الخجاٍع

ى حالـ في اإلا٣هى ي وف ،(104)بال٨خاب والىع١، ٨ًخب مؿلؿالجه ؤلاطاُٖت وبغامجه َو

داوي، وفي م٣هىم٣اهي وؾِ البلض ٦خب بضٌ٘ زحري مٗٓم مؿغخ  ُاث هجُب الٍغ

ت و٦خب ؤحمل ؤقٗاٍع  ٩اجحًر اليكاٍ اؾخ٣ى نالح حاَحن خخهُاجه ال٩اٍع

ل٦ما ٧اهذ ، (105)بالٗامُت ت؛  َع بمثابت ألام للٗضًض مً اإلاكغوٖاث ألاصبُت وال٨ٍٟغ

ومجلت  ،اؾتها َه خؿحنالتي جىلى عث« ال٩اجب اإلاهغي »ٞىلضث ُٞه ٨ٞغة مجلت 

ُما ًلي  ،(106)ل٨خاب الؿخِىُاث 68لغمؿِـ ًىهان وحالحري « الث٣اٞت الجضًضة» ٞو

اء الظي جم جإلُٟه وال٣اثم ٖلُه:  حضو٫ ًىضح اؾم اإلا٣هى وم٩اهه وجىىُٖت الٖى
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ت وب٨خابت وجإل٠ُ ال٨خب وما في خ٨مها( 3حضو٫)  ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ا اإلاداٞٓت اإلا٣هى  ءٖىىان الٖى
ُت  هٖى

اء  الٖى
 اإلاؿئى٫ 

َبُٗت 

 اإلاؿئىلُت

بٍٗغ م٣هى 

 اإلاطخ٨ساهت

ؤو  اإلاطخ٨ساهت ال٣اَغة

جغوٍذ الىٟىؽ 

ومطخ٪ 

 الٗبىؽ

خؿً  ٦خاب

 آلاالحي

 حام٘

حان بى٫  ٦خب - ال٣اَغة ؾخاسخيم٣هى 

 ؾاعجغ

 مال٠

لم٣هى  هجُب  عواًت ال٨غه٪ ال٣اَغة َع

 مدٟىّ

 مال٠

ل  عثِـ َه خؿحن وعٍتص ال٩اجب اإلاهغي  ال٣اَغة م٣هى َع

ل الث٣اٞت  ال٣اَغة م٣هى َع

 الجضًضة

عمؿِـ  صوعٍت

 ًىهان

 عثِـ

ل  - - صوعٍت 68حالحري  ال٣اَغة م٣هى َع

هجُب  عواًت ال٨غه٪ ال٣اَغة ٖغابيم٣هى 

 مدٟىّ

 مال٠

هجُب  عواًت ٢كخمغ ال٣اَغة ٢كخمغم٣هى 

 مدٟىّ

 مال٠

م٣هى 

 الِٟكاوي 

هجُب  عواًت زان الخلُلي ال٣اَغة

 مدٟىّ

 مال٠

م٣هى 

 لِٟكاوي ا

ً ال٣اَغة ججُب  عواًت بحن ال٣هٍغ

 مدٟىّ

 مال٠

م٣هى 

 الِٟكاوي 

ت ال٣اَغة هجُب  عواًت الؿ٨ٍغ

 مدٟىّ

 مال٠
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ا اإلاداٞٓت اإلا٣هى  ءٖىىان الٖى
ُت  هٖى

اء  الٖى
 اإلاؿئى٫ 

َبُٗت 

 اإلاؿئىلُت

 مال٠ ػ٧ي مباع٥ ٢هُضة ٢هُضة ال٣اَغة ؾخاسخيم٣هى 

الخضًث طو  ال٣اَغة ؾخاسخيم٣هى 

 خجىن 

 مال٠ ػ٧ي مباع٥ م٣ا٫

م٣هى مدمىص 

ا  ؤبى الٞى

مدمىص ؤبى  ٢هُضة ضة٢هُ ال٣اَغة

ا  الٞى

 مال٠

غاءم٣هى  ؤخمض  ٦خاب ٖهغ الٗلم ال٣اَغة الَؼ

 ػوٍل

 مال٠

ت والخُاة الجحزة ٖبض هللام٣هى  ببغاَُم  ٢هُضة الخٍغ

 الىاثلي

 مال٠

مؿغخُاث  الجحزة ٖبض هللام٣هى 

 ٞغوؿُت

ؤهىع ٞخذ  مؿغخُاث

 هللا

 مترحم

٤ُ  عواًت ؤَل ال٨ه٠ البدحرة اإلاؿحري م٣هى  جٞى

 لخ٨ُما

 مال٠

٤ُ  عواًت قهغ ػاص البدحرة اإلاؿحري م٣هى  جٞى

 الخ٨ُم

 مال٠

ًىمُاث هاثب  البدحرة اإلاؿحري م٣هى 

اٝ  في ألاٍع

٤ُ  عواًت جٞى

 الخ٨ُم

 مال٠

ت ت ال٣هىة الخجاٍع مؿلؿالث  ؤلاؾ٨ىضٍع

 بطاُٖت

مؿلؿالث 

 بطاُٖت

٦ما٫ ٖبض 

ؼ  الٍٗؼ

 مال٠

ضة البجٗت ال٣اَغة البؿخانم٣هى  ٩اوي م عواًت حٍٛغ

 ؾُٗض

 مال٠

نالح  ُضة٢ه ٢هاثض ال٣اَغة م٣هى اليكاٍ

 حاَحن

 مال٠
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دبحن مً الجضو٫  ت امخاػث  الخإل٠ُالؿاب٤ ؤن مسغحاث  ٍو في اإلا٣اهي اإلاهٍغ

وال٣هاثض  والضوعٍاث كملذ الغواًاث وال٨خبالخىٕى في ؤق٩الها وؤهىاٖها، ٞب

تي جم جإلُٟها في اإلا٣اهي في واإلا٣االث واإلاؿغخُاث واإلاؿلؿالث، و٢ض حاءث الغواًاث ال

م ، زمال٩ل مجه %17.4ال٣هاثض بيؿبت و  الضوعٍاث %، ًلحها43.5اإلاغجبت ألاولى بيؿبت 

، وحاءث اإلا٣االث واإلاؿغخُاث واإلاؿلؿالث ؤلاطاُٖت في اإلاغجبت %13ال٨خب بيؿبت 

ولى في اإلاغجُت ألا  م٣اهي ال٣اَغة في الخإل٠ُحاء % ل٩ل مجها، و٢ض 4.3ألازحرة بيؿبت 

%، 8.7، وم٣اهي الجحزة بيؿبت %13.1، ًلحها م٣اهي البدحرة بيؿبت %73.9بيؿبت 

ت وؤ ت ٩ٞاهذ ؤما مً خُث اإلاؿئىلُت ا %،4.3بيؿبت زحًرا م٣اهي ؤلاؾ٨ىضٍع ل٨ٍٟغ

غ بيؿبت  %،78.3للمالٟحن بيؿبت  %، زم الجام٘ واإلاترحم 8.6ًلحها عثِـ الخدٍغ

، ؤما باليؿبت أل٦ثر اإلاالٟحن ٦خابت في اإلا٣اهي % ل٩ل مجهم4.3ومجهى٫ اإلاؿئىلُت بيؿبت 

ت ٩ٞان هجُب مدّٟىاإلا %، زم 13.1%، ًلُه جى٤ُٞ الخ٨ُم بيؿبت 26.1بت بيؿ هٍغ

%، وؤزحًرا ٧ل مً حان بى٫ ؾاعجغ والكُش خؿً آلاالحي ومدمىص 8.6ػ٧ي مباع٥ بيؿبت 

ا وؤخمض ػوٍل وببغاَُم الىاثلي وؤهىع ٞخذ هللا و٦ما٫ ٖبض  ؼ وم٩اوي ؤبى الٞى الٍٗؼ

      % ل٩ل مجهم. 4.1ونالح حاَحن بيؿبت  ؾُٗض

ؿخسلو الباخث سه الخإل٠ُ في اإلا٣اهي ًغح٘ مما ؾب٤ ؤن َو بلى ال٣غن  جاٍع

ت ٣اهياإلا ه حمُ٘ اإلا٣اهي الٗغبُت بما ٞحهاؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي، و٢ض جىاعزخال ، اإلاهٍغ

ً ٧ان ٢ض ْهغ ٞحها  به آلازغون، والخإل٠ُججمُ٘ ما ٦خمجها  ،بإق٩ا٫ مخٗضصة ٚو

غ الضوعٍاث، ؤلامالء،اإلاباقغ، والترحمت و ؤما مً خُث ق٩ل الىٖاء  و٦ظل٪ عثاؾت جدٍغ

ت ٣اهياإلاالخإل٠ُ في  لم ٣ًخهغ ٞ اء مٗحنٖلى  اإلاهٍغ  والضوعٍاث الغواًاث بل قمل، ٖو

ج٣ضم الغواًاث ألن ٍغح٘ و  ،وال٣هاثض واإلاؿغخُاث واإلاؿلؿالث واإلا٣االث وال٨خب

تي إلا٣اها في اإلا٣ابل زلضث و ،الغواًاثباء في جإل٠ُ ملهمت للٗضًض مً ألاص ٧اهذ اإلاهٍغ

   ال٨غه٪ والِٟكاوي.اإلا٣اهي ٦م٣اهي ٢كخمغ وعَل و  ط٦غي بٌٗ الغواًاث بٌٗ

 صنهعة الكتب ونسخهه: -1/2

تلم ج٠٣ ٖال٢ت    امخضث بلى الخإل٠ُ ٣ِٞ، بل ٖىض بال٨خب اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ى رة مً ألاَمُتٖلى صعحت ٦بح آزغ  وحه ٣بل ازترإ نىاٖت ال٨خب ووسخها، ٞ ، َو
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، و٧ان )صوع اليكغ( ب واإلا٨خباثحي ال٨خ مكهىًعا بإهه حي الخؿحن ٧ان الُباٖت

 
ً

ا مًٟال
ً
ت وسخ الخُاَىن واليؿازىن ًخسظون مً م٣اَُه م٩اه  لهم، و٧اهذ خٞغ

 ٦ما ٧اهذه، ب عواًحاالخٝغ  ؤ٦ثر  مً مجها ضًيُتألاصبُت وال ال٨خب وبسانت ال٨خب

ت ٦خابت اإلاهاخ٠ ؤ٦ثر عوا مً مغ٦ًؼا َاًما  ال٣اَغة ًحا في قهغ عمًان، و٢ض ٧اهذخٞغ

حي م٣اهي مغا٦ؼ ٦خابت اإلاهاخ٠ بإًضي مكاَحر الخُاَحن، الظًً ٧اهىا ًجخمٗىن في 

 مغج اإلاهاخ٠ ٦خابت ٨ًًًٞ  لمالخؿحن، و 
ً
٨ًخبىجها، بل  ٣ًِٞ بالخُاَحن الظً ابُ

في  حنون مجهم الغؾامىن واإلاظَبىن الظي ٌكاع٦ىن الخُاََىا٥ نىإ آزغ  ٧ان

حن اإلا تها بٗض ٦خابتها، ومجهم نىإ نىاصً اخ٠هجٍؼ اإلاهاخ٠ و٦غاسخي  ٤وػزٞغ

إلاجلضًً الظًً ًهىٗىن حلض اإلاهاخ٠، وهي نىاٖاث ٞىُت ص٣ُ٢ت، وال هيسخى ا

ظَبىجها ؤًًا في بغاٖت ٞىُت ٞاث٣ت، و٧اهذ اإلاهاخ٠ ا٦ؼ ن مغ ححي الخؿم٣اهي  ٍو

ن ى الل٣اء بحن َاالء الٟىاهحن، خُث لم ٨ًً إلاٗٓمهم ص٧ا٦حن ؤو وعف، بل ٧اهىا ٣ًىم

صواعص ب ؤقاع ؾامحن واإلاظَبحن، و بإٖمالهم في بُىتهم وزانت الخُاَحن واليؿازحن والغ 

الخؿحن، و٧اهىا  ال٨خبُت في م٣اهي٧اهىا ًلخ٣ىن ب ن بلى ؤن ٦ثحًرا مً اإلاؿدكغ٢حنولُم لح

ت ٢بل ؤن ًيصخئٌ ال٨ًُلبىن مجهم بٗ مدمض ٖلي مُبٗت  خب التي ٧اهذ مسَُى

ُب٘ ٞحها ؤمهاث ال٨خب غ ٧اهذ َىا٥ م٣اه حيوب .(107)بىال١، ٍو مسههت ل٩ل  يألاَػ

م٣هى وفي  ،الىعا٢حن الظًً لم ٨ًً لهم م٩ان زابذوبسانت نلت بال٨خب  مً له

غ مىدً ٞى١  بال٣اَغة ًجلـ َالفي  الِٟكاوي بسان الخلُلي وع٢ت مً مً ألاَػ

، (108)بالظَب امجلًض  ا٦خابً  هالىع١ الكٟاٝ ويٗها ٖلى ع٦بدُه وعاح ًيسخ ب٣لم

٨خب ُٞه ميكىعاث زىعة  وبم٣هى
ُ
ل ٧ان َىا٥ م٩ان ج ظا ما  19َع ومُبىٖاتها، َو

ثر ٖلحها بٗض ػلؼا٫  ُٖ  . (109) م صازل بضعو اإلا٣هى1992جا٦ضٍ اإلاُبٗت التي 

ت قهضث ٣اهياإلاؤن  ٍٓهغ مما ؾب٤و  ى  اإلاهٍغ  وحه آزغ في ٖال٢تها بال٨خب َو

ظا الىحه قهضنىاٖت ال٨خب ووسخها ا مً الخسهو ، َو ًٖ في ٖال٢خه باإلا٣اهي  هى

ت به غ وم٣اهي حي الخؿحن في  ،اإلاهٍغ نىاٖت ال٨خب خُث جسههذ م٣اهي حي ألاَػ

مً ؤن بٌٗ اإلا٣اهي ، وبن ٧ان َظا ال ًمى٘ ٣اهي حي الخؿحنووسخها ٧اهذ م
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اث ؤخضار مُٗىتجسههذ في وسخ ميكىع   باؾخسضام آالث الُباٖت اث ومُبٖى

يسخ 
ُ
ل الظي ٧اهذ ج ُب٘ ٦م٣هى َع

ُ
اث زىعة وج  .19ُٞه ميكىعاث ومُبٖى

 :لكتبالدعهية والرتويج ل -1/3

ت بالضٖاًت والتروٍج ل٣ابضؤث ٖال٢ت اإلا  الغواًت الكٟىٍت ل٨خب بهي اإلاهٍغ

اب اإلا٣اهي ٌؿخ٣ضمىن ٧ان ؤصخفي ؾبُل طل٪ و ،٣هو الؿحر الكٗبُت واإلاالخمل

"الهاللُت" لخسهههم في  الظًً جسههىا ُٞما بُجهم، ٩ٞان َىا٥عواة ال٣هو، 

ت" وؿبت بلى الٓاَغ بُبرؽ"الهاللي، وٍض ػ ؾحرة ؤبى  هغث ٢هو ؤزغي هي الٓاٍَغ ، ْو

ؼوة ؤلا الضعة اإلال٨ت في و ؾحرة ألامحرة طاث الهمت،  مام ٖلي م٘ ٞخذ م٨ت اإلابجلت، ٚو

خىح الُمً اإلاٗغوٞت بغؤؽ الٛى٫، ٦ما ٧اهذ َىا٥ اللٗحن الهًام  ابً الدجاٝ، ٞو

وؤل٠ لُلت ولُلت، وؾحرة ٖىترة  وي باإلا٣اهي مثل ٢هت ابً طي ًؼن،٢هو ؤزغي جغ 

 .(110)الٗبسخي

ت جُىعث عواًت ال٨خب  واإلاث٣ٟحن اعجباٍ ألاصباءبٗض ل٨ً و  باإلا٣اهي اإلاهٍغ

٠ بهاو  ت بلى مً وجدىلذ الخٍٗغ  ألاصباء َاالء بحن اإلاباقغ  خىاع ال الغواًت الكٍٟى

صباء والى٣اص ٟٞي م٣هى ٖبض هللا بمُضان الجحزة ٧ان َىا٥ حم٘ مً ألا ، واإلاث٣ٟحن

٣غؤون لبًٗهم البٌٗ آزغ بهخاحهم و ًجخمٗىن ٧ل لُلت بهظا اإلا٣هى،  ٍخداوعون ٍو

ً(111)ألاصبي ٠ بال٨خب ؤن ؤخض ألاصباء ٣ًبل ٖلى آلازٍغ في  ، ٦ما ٧ان مً ٖاصاث الخٍٗغ

 ولم ٠٣ً ألامغ ٖىض َظا الخض بل ونل بلى ؤن، (112)بال٨خب والصخ٠ الُىمُت اإلا٣اهي

خذ باب  ٣ًىم مً عواص اإلا٣هى مً ٌٗٝغ ال٣غاءة وال٨خابت ً، ٞو ب٣غاءة الصخ٠ لآلزٍغ

ل وؤزىاء هضوة  ،(113)اإلاىا٢كاث ُٞما ًسو ؤمىعَم اإلاهىُت ؤو الاحخماُٖت وفي م٣هى َع

 في ا٦دكاٝ ال٨خب و٢غاءة ما ٦خبه إلاث٣ٟىن ًدباعوندّٟى ٧ان اًىم الجمٗت لىجُب م

٦خبه، ختى بن اإلاث٣ٟحن ٧اهىا ًىتهىن مً ٢غاءة ومىا٢كخه ُٞما  هجُب مدّٟى

ل ؤن جُب٘ وجيكغ و٧ان الجمُ٘ ًخدمـ إلاا ٦خبه بالغواًاث وال٣هو وألاقٗاع ٢

 بمثابت ىاإلا٣ه ج٨ىن  والٟىان ال٩اجب خُاة بضاًت وفي .(114)ؤخضَم ٦ما لى٧ان مً بهخاحه

ً صةام ٣ها  له، ٣ًترب باليؿبت مهمت ج٨ٍى خاب مًًٖ ٍَغ
ُ
 ألاصبُت بسبراتهم ال٨باع ال٨

خٗلم والٟىُت ؿخُُ٘ مجهم، ٍو ٗٝغ ٖلحهم، ٦خبه ما ؤ٣ًغ  ؤن َو  ٨ًخب، ُٞما آعاءَم َو
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ؿخُُ٘ وجإ٦ًُضا ٖلى َظا  ،(115)الغواص، ٨ًخبه وما حُله مً ػمالٍئ ٨ًخبه إلاا ٌؿخم٘ ؤن َو

صباء الكبان ل٨ثحر مً ألا ػ مغوع لض هللا بمُضان الجحزة بمثابت حىاٖب٩ٞاهذ م٣هى 

 .(116)مُضان ألاصب مً ؤوؾ٘ ؤبىابهلضزى٫ 

ت ب  ؿخسلو الباخث ؤن ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ الضٖاًت والتروٍج لل٨خب َو

ت لل عواًت ال٨خب بضؤ ؿحر واإلاالخم الكٗبُت، ول٨ً بٗض ٣هو والبالغواًت الكٍٟى

اصة حٗل٤ ألاصب هىع ما ٌٗٝغ باإلا٣اهٍػ ٣ضَا للىضواث، جُىع اء باإلا٣اهي ْو ي ألاصبُت ٖو

٠ بلى الخىاع  الضٖاًت والتروٍج لل٨خبمغ ؤ   اإلاباقغ. والخٍٗغ

 هرة الكتب:جت -1/4

ت اإلا٣اهيا٦دؿبذ  ٢ُمتها مً ٢ُمت  وبسانت ألاصبُت والث٣اُٞت مجها اإلاهٍغ

ا، لظل٪ ؤعح ،عواصَا ى ججاع ال٨خب ؤجها م٩ان الظًً ٧ان ٣ًضعون ال٨خب خ٤ ٢ضَع

٧ان  م٣هى الِٟكاوي  زهب للمخاحغة في ال٨خب، ٨ُٟٞي البٌٗ مثاال ٖلى طل٪ ؤن

خاب والٟىاهى  ٧ان، خُث ٢ضًًما ؾى١ ٩ٖاّكبه ٌ
ُ
 ، و٧انٍعواص ن مً ؤَمألاصباء وال٨

 ،(117)وبحن ؤع٧اجها ٖلى مىايضَا ؾاختها، و٧اهذ ال٨خب مىدكغة ًملان  باٖت ال٨خب

غ، م٣هى الِٟكاوي واص ع  ؤبغػ  مً ٧انو  ٧ان ًخاحغ في الظي  ٖم ببغاَُم الغحل الًٍغ

ال٨خب الضًيُت و٦خب الترار  و٧ان ًخاحغ في .(118)ىبُٗها لغواص َظا اإلا٣هال٨خب ب

ُما ًلي نىعة ججم٘ ،(119)الكٗبي وال٨خب  ىجُب مدٟىّٖم ببغاَُم جاحغ ال٨خب ب ٞو

  :مىيىٖه ٖلى اإلاىًضة اإلاجاوع لىجُب مدّٟى

 
 (120)باج٘ ال٨خب ىجُب مدّٟى م٘ ٖم ببغاَُم( نىعة ل3ق٩ل )
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ب  غ  م٣اهي٧اهذ وختى ٖهض ٢ٍغ  ،(121)٘ ال٨خبلبُ بإجها ؤؾىا١ حكتهغ  حي ألاَػ

ؾُضة  هابجاهب ججلـ الخؿحن واإلاىاحهت لباب الجام٘، ٩ٞان قٗبان بحي ؤما م٣هى

حٍر مً ال٨خب  "صالثل الخحراث"جٟترف ألاعى وجً٘ ؤمامها اإلاهاخ٠ و٦خاب  ٚو

ال ًجىػ ٞحها البُ٘ للمهاخ٠ و٦ما َى مٗغوٝ باليؿبت الضًيُت التي ٌكملها ججاعتها، و 

ُلب مىه مً ما٫ ًُل٣ىن ٖلُه اؾم  ًُ ا ًضٞ٘ ما 
ً
والكغاء، ول٨ً الظي ًإزظ مصخٟ

بت، ا مً  الٟىان ظاث لُلت ازخاع ٞ الَى
ً
اإلاىحىصة هاخ٠ اإلامدمض ال٨دالوي مصخٟ

ت حام٘ الخؿحن وبال٣غب مً ٢هىة قٗبان، ٖىض هاخُ م٘ الؿُضة التي ٧اهذ ججلـ

بخه جدغم  لم٣اهي ٩ٞاهذ صوع اليكغ وهًٓغا العجُاص ٦باع ألاصباء ل ،(122)وصٞ٘ للمغؤة َو

ب ؤن ج٨ىن  ظا ؤوحض صوع ٚحر مباقغ جل٪ اإلا٣اهي مً ت٢ٍغ ت في ججاعة لم٣اهيل، َو  اإلاهٍغ

ا و و  ال٨خب َظا ؤن ببغاَُم  ، ومً بحن الى٢اج٘ التي جا٦ضالضٖاًت والتروٍذ لهاوكَغ

٣ه بلى  زلُل الٗالٝ قاَض ى في ٍَغ غوبي وا٢ٟا ؤمام م٣هى حهجُب مدّٟى َو

ا )بؿُت( ٦خب م٨خبت مضبىلي في قإع ؾلُمان باقا )َلٗذ خغب ًُ ( ًخإمل خال

 .(123)الجضًض مً ؤلانضاعاث

 إيداء الكتب: -1/5

ت بال٨خب زال٫ ٞترة الضعاؾ ؤزىاء  ت٧ان َظا اإلادىع مً ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ

، ٟٞي الىضوة او٣ٗاص الىضواث ألاصبُت بها وخًىع ٦باع ألاصباء ؤمثا٫  هجُب مدّٟى

 الىضوة، ٧انبم٣هى نُٟت خلمي بمُضان ببغاَُم وألاوبغا، وبٗض اهتهاء  َا٣ٗضالتي ٧ان ٌ

خاب  التي ٧ان ًخدهل ٖلحها حغاثضٍ وبٌٗ ال٨خب ًجم٘ هجُب مدّٟى
ُ
مً بَضاء ٦

ت بال٨خب زال٫ الٟترة مً  خالنتبت لوباليؿ، (124)وؤؾخاطن حضص ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ً ُٞلخهها الجضو٫ الخالي:  ال٣ٗض ألاو٫ ختى ال٣ٗض الؿاب٘ مً ال٣غن الٗكٍغ
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ت ؤوحه( 4حضو٫)  بال٨خب ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ

 ٖضص اإلا٣اهي                          

 ألاوحه

 اليؿبت ٖضص اإلا٣اهي

 %54.2 13 ال٨خابت والخإل٠ُ

 %16.7 4 نىاٖت ال٨خب ووسخها

٠ بها  %8.3 2 عواًت ال٨خب والخٍٗغ

 %20.8 5 ججاعة ال٨خب

 %4.1 1 بَضاء ال٨خب

خطح مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن م٣اهي  مخٗل٣ت  إوحه ٖضًضةالضعاؾت اعجبُذ بٍو

 ال٨خب ٨خابت% ٧اهذ ٖلى ٖال٢ت ب54.2م٣هى بيؿبت  13، ٞمجها وما في خ٨مها بال٨خب

ة ال٨خب، وؤعبٗت م٣اهي % ٧اهذ ٖلى ٖال٢ت بخجاع 20.8وزمؿت م٣اهي بيؿبت  ،هاجإلُٟو 

% ٧اهخا 8.3% ٧اهذ ٖلى ٖال٢ت بهىاٖت ال٨خب ووسخها، وم٣هُان بيؿبت 16.8بيؿبت 

٠ بها، وؤزحًرا م٣هى وا خض جم به بَضاء ال٨خب بيؿبت ٖلى ٖال٢ت بغواًت ال٨خب والخٍٗغ

4.1.% 

 :املصرية لنكهي الكتب ومه يف حكنهه ل ختليد -1/6

تاإلاٖال٢ت  به لٗل ؤبلٜ ون٠ ًم٨ً ؤن جىن٠   ؤجها بال٨خب ٣اهي اإلاهٍغ

تٟٞي الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه  اخخًان، ٖال٢ت ال٨ثحر مً  قاًَضا ٖلى اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ا، الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بال٨خب حَر َظٍ جسلُض ط٦غي بٌٗ  صوع في ٧ان لل٨خب ٚو

٣هض بهظا ؤبغػ  ، ومًٖجها التي جم جإلُٟها في اإلا٣اهي ؤو  ًاثال٣هو والغوا اإلا٣اهي، ٍو

ون٠ م٣هى الِٟكاوي في زالزِخه الكهحرة، خُىما  ؤن هجُب مدّٟى مثلت ٖلى طل٪ألا 

سخي ٖبضٍ الظي م٣هى ل٪ ٧اهذ ًلخ٣ي ٦ما٫ ٖبض الجىاص بهض٣ًه ٞااص الخمؼاوي، و٦ظ

واًاث هجُب ؤقهغ ع  ، ٦ما ٧اهذ(125)"الثالزُت" في عواًت ؤًًا نٟه هجُب مدّٟىو 

٣كخمغ، وال٨غه٪، وػ٢ا١ اإلاض١، وبًٗها زلضَا في ؤٖماله، بإؾماء م٣اٍ ٦مدّٟى 

ً  ختى ؤن اإلا٣اهي، َظٍ ي ومىايضث ٦ثحر مً ؤخضار عواًاجه بحن ٦غاسخبل صاع  صواٍو

ة نضعث جخٛؼ٫  ل،  ٖضَّ ل ٣ٞضبم٣هى َع في  زلض الكاٖغ هجُب ؾغوع م٣هى َع
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ل"بٗىىان "بغجى٦ىالث خ٨ما ٢هُضجه التي ، ٦ما ٦خب ؤخمض ٞااص هجم ٢هُضة في ء َع

ل"، و٧ان حهاحم ٞحها اإلاث٣ٟحن ال بٗىى َم٣هى ع  ن "ٌِٗل اإلاث٠٣ في م٣هى َع

ل َلًبا للغاخت ى بها الكُش بمام ِٖسخى في ، الجالؿحن ٖلى م٣هى َع التي َاإلاا حٛجَّ

ي زاعج م٣اه ولٗل ؤبلٜ ٖال٢ت بحن ال٨خب واإلا٣اهي ج٨مً في م٣هى، (126)الؿبُٗيُاث

ى م٣هى اإلاؿحري، طل٪ اإلا٣هى الظي بمجغص الجزو٫ مً ال٣ُاع في مدُت  ال٣اَغة َو

ا" ؤقهغ م٩ان بها، للجلىؽ  23بكإع اإلاحرة ٞى٢ُت " ٍصمجهىع، ؾخجض ًُ ًىلُى خال

ٖبض  ٞىجان ٢هىة بغاثدت ألاصب، و٧انقاي ؤو ؾخمخإ بمُالٗت ٦خاب م٘ ٦ىب والا 

ب في ًضٍ ألازغي ًدمل ٦خاًبا في ًضٍ ون اإلاؿحري  اإلاُٗي ، لظل٪ ل٣ب يُت اإلاكاٍع

ُما ًلي حضو٫ ًىضح اإلا٣اهي التي زلضتها ال٨خب وما في  .(127)باألصًب ال٣هىجي ٞو

 خ٨مها:

 ( اإلا٣اهي التي زلضتها اإلاالٟاث5حضو٫)

ه ٖىىان الٗمل اإلا٣اهي  اإلاال٠ هٖى

 هجُب مدٟىّ عواًت زالزُت  م٣هى الِٟكاوي 

 دٟىّهجُب م عواًت ٢كخمغ م٣هى ٢كخمغ

 هجُب مدٟىّ عواًت ال٨غه٪ م٣هى ال٨غه٪

 هجُب مدٟىّ عواًت ػ٢ا١ اإلاض١ م٣هى ػ٢ا١ اإلاض١

ل لب م٣هى َع  هجُب ؾغوع ٢هُضة غجى٦ىالث خ٨ماء َع

ل ل م٣هى َع  ؤخمض ٞااص هجم ٢هُضة ٌِٗل اإلاث٠٣ في م٣هى َع

ت التي اؾخُإ ؤن  ًٓهغ الجضو٫ الؿاب٤ ب٣غاءة بُاهاثو    اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ا وقهغتهاا  6بلٜ ٖضصَا  في بٌٗ اإلاالٟاث لباخث ؤن ًخىنل بلحها وجم جسلُض ط٦َغ

ا لضي 25م٣اهي بيؿبت  %، وحمُٗها في ال٣اَغة، و٢ض جم جسلُضَا وب٦ؿبها قهَغ

ىهُت  ل ؤعبٗت عواًاث مً َظٍ اإلاالٟاث بلى ؤٖما٫ ؾِىماثُت وجلٟحًز الٗامت هدُجت جدٍى

في ٢هُضة ؤخمض ٞااص هجم التي بٗىىان "ٌِٗل وبطاُٖت، ؤو الخٛجي بةخضَا ٦ما خضر 

ل"، خُث ٧ان الكُش بمام ًخٛجى بها في الؿبُٗيُاث مً ال٣غن  اإلاث٠٣ في م٣هى َع

 اإلااضخي.
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ت مً ؤوكُت ؤصبُت وز٣اُٞت  لم ٨ًً في ْل ما ٧اهذ ج٣ىم بها اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ً، واهدكاع َ ظٍ ألاوكُت في ال٨ثحر مً اإلا٣اهي، ختى ونل ألامغ زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

 ؤؾماء حٗبر ٖما ح٣ٗضٍ مً ؤوكُت ٖلى هٟؿها ذَل٣ؤ اإلا٣اهي َظٍ بٌٗ ؤن بلى

آزغان ًدمالن الاؾم طاجه،  َىا٥ م٣هُُانم٣هى الىضوة الث٣اُٞت بباب اللى١، و ٦

ؤن هظا ما ٧ان ل، و (128)بكإع ؤخمض ؾُٗض بالٗباؾُت آلازغ بمهغ الجضًضة، و ؤخضَما

 ألن اإلا٨خباث و٦ما َى مٗغوٝ ،هظٍ اإلا٣اهي ٖال٢ت باإلا٨خباثل ًدضر بضون ؤن ٨ًىن 

ًٟي
ُ
ًضا مً الخىهج ٖلى َظٍ ألاوكُت ج  في اإلا٣اهي اإلاىاؾب حٗض اإلا٩ان ، ٦ماوالثراء مٍؼ

ت بٗض البدثو  ،لىضواثَظٍ ا مثل ٣ٗضل وبن  باإلا٨خباث ْهغ ؤن ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ا تها بال٨خبٗال٢جالُت لبت في مغج جإحي ٧اهذ ًُ س ا وجاٍع ًُ ٞهي ٖلى صعحت  وم٘ طل٪ ،هٖى

ا ؤبغػ  م٨خباث اإلا٣اهي ٧اهذ ال ًم٨ً بٟٚالها، ألنو  ٦بحرة مً ألاَمُت وباليؿبت ، زماَع

% 33.3( ؤن زماهُت م٣اهي بيؿبت 6للم٣اهي التي خىث م٨خباث، ُٞىضح حضو٫ ع٢م )

 7% في 87.5ًٖ م٨خبت واخضة بيؿبت  مً م٣اهي الضعاؾت خىث م٨خباث، ٧اهذ ٖباعة

% ًٞم م٨خبخحن، وباليؿبت لُبُٗت َظٍ 12.5م٣اهي، ؤما م٣هى الخغاِٞل بيؿبت 

 الٗال٢ت وزهاثهها، ٞالبضاًت 

ت التي جدىي م٨خباث (6حضو٫)  اإلا٣اهي اإلاهٍغ

 م٨خبت اإلا٣هى

   م٣هى ال٨خبساهت

ل    م٣هى َع

   م٣هى هجُب مدٟىّ

   م٣هى ٖلي بابا

   غاِٞلم٣هى الخ

   م٣هى البلض

   م٣هى اإلاؿحري 

   ؿذِم٣هى ٦ىه
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مً م٣هى ال٨خبساهت التي ج٣٘ في جهاًت قإع مدمض ٖلي، طل٪ اإلا٣هى الظي هدُجت 

ه ؤمام صاع ال٨خب، ؤَل٤ ٖلُه ؤصخابه م٣هى ال٨خبساهت وؿبت لضاع ال٨خب ؤو ٦ما  و٢ٖى

ٗٝغ آهظا٥ ال٨خبساهت، ولم 
ُ
ال٨خبساهت، ٣ٞض ؤزظث ج٣خهغ ٖال٢ت َظا اإلا٣هى ب٧اهذ ح

ٟي صاع ال٨خب ًترصصون ٖلى َظا اإلا٣هى، ومً ؤبغػَم   آزغ، خُث ٧ان بٌٗ مْى
ً
ق٨ال

، الظي مً ٦ثرة جغصصٍ ناع َظا اإلا٣هى باليؿبت له (129)قاٖغ الىُل خاٞٔ ببغاَُم

٨ك٠ ؾغ  ُٟت و٦ُل صاع ال٨خب، ٍو ى ٧ان ٌكٛل آهظا٥ ْو بمثابت م٨خبه الغؾمي، َو

َبُٗت جهمُم ؾاللم مبجى  في ُٖىب ال٨خبساهت ًٖٖلى م٣هى حلىؽ خاٞٔ ببغاَُم 

ظي نممها ؤعاص ٖالُت وا٢ٟت نٗبت اإلاغج٣ى، ولٗل اإلاهىضؽ الالتي ٧اهذ  صاع ال٨خب،

ظا ما ال٨خب ؤنٗب  ؤن ًجٗل الهٗىص بلحها وبلى مً الهٗىص بلى هجىم الؿماء، َو

ام٣هى ال٨خببلى اجساط  خاٞٔ ببغاَُم صٞ٘ ًُ ًهٗض بلى  ، و٧ان الله ساهت م٣ًغا عؾم

، و٧ان مىْٟى صاع ال٨خب م٨خبه
ً
التي ًجب ًدًغون له ألاوعا١ الغؾمُت  بال ٢لُال

ا بخى٢ُٗه الخى٢ُ٘ ٖلحها في اإلا٣هى ا اؾخ٣ا٫ مً مدمالكاٖغ  ٦ما ؤن ،إلاحهَغ ىص ؤبى الٞى

واخضة وال ٌؿخُُ٘ الخغ٦ت بال  ٧ان بؿا١ هبضاع ال٨خب بؿبب نٗىص ؾالإلاها، أله هملٖ

ٌٗمل في م٨خبت الٛىعي في ؤوازغ ٧ان الظي ؤما هجُب مدٟىّ  ،(130)ٖهااػ ؤو ب٩ٗ

ىضما َلبىا مىه ازخُاع م٩ان مسخل٠ ال٣غن اإلااضخي اثؤعبُٗيُاث وؤواثل زمؿُيُ ، ٖو

غ، ألن ٖمله في َظٍ اإلا٨خبت ؾُدُللٗمل، ٞازخاع م٨خبت الٛىعي في ألا  ذ له ٢غاءة َػ

  .(131)م٣هى الِٟكاوي  ه ٧ان ًخىحه بلىٖمل ٍ مًال٨ثحر مً ال٨خب، وبٗض اهتهاء

ت ًٖ ال٨ثحر مً حىاهب وج٨ك٠ الىماطج الؿاب٣ت  ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ

م مً مؿماٍ وما ًىحي بدغم ؤصخابها باإلا٨خباث ، مجها ؤن م٣هى ال٨خبساهت ٖلى الٚغ

٦ما ٦كٟذ ًٖ ؾىء  ًخىنل بلُه الباخث،لم  ما ٖلى ٨ًىن بها م٨خبت، ل٨ً َظا

ظا ماجهمُم في ال٨خب م لها،  ٧ان ساهت، َو ٟحها بضلُل هجَغ ًازغ ٖلى ؤصاء مْى

ٟي ال٨خبساهت آهظا٥، ٞمهىت اإلا٨خباث مًو٦كٟذ ؤًًا   ؾىء بصاعة في حُٗحن مْى

مىص ؤبى ، وم٘ طل٪ ٞمدالاخخُاحاث الخانت و ٚحر اإلاًٟل لها ؤن ًماعؾها طو  اإلاهً

ٟي ال٨خبساهت ا ٧ان مً يمً مْى ى بؿا١ واخضة، وال ٌ الٞى ٗلم الباخث بطا ما َو

ا٢ت ٢ض خضزذ بٗض حُِٗىه ؤما ٧اهذ          .بٖا٢ت زل٣ُت ٧اهذ َظٍ ؤلٖا
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ل و  التي ٧اهذ و  ،٣لب ال٣اَغةفي قإع ؾلُمان باقا بباالهخ٣ا٫ بلى م٣هى َع

حٗلها  الظي لشخو ٞغوسخي وجم بُٗها ،إلاىاًَ ٢برصخي في بضاًت جإؾِؿها مملى٦ت

ل» ٖلى ٚغاع ٧اُٞه ـ «َع َظا ما جد٤٣ ، و لمث٣ٟحنل ن ج٨ىن مسههت، ؤي ؤبباَع

ل ملخ٣ى م٣هى ٩اهذبالٟٗل ٞ بضازلها هضواث  ، و٧اهذ ح٣ٗضلؤلصباء واإلاث٣ٟحن َع

باؽ ال٣ٗاص، ونالح ٦ ل٨باع ألاصباء ز٣اُٞت وؤصبُت ٤ُ الخ٨ُم، ٖو ، وجٞى ىجُب مدّٟى

ل ٍٓهغ و  ،حاَحن، وحما٫ الُُٛاوي، وؤمل صه٣ل اإلا٣اهي مً الضازل ٧ م٣هى َع

اثِ ٢هاناث ٢ضًمت مً الجغاثض واإلاجالث، ونىع ى الخ خُث ًىحض ٖلىوؿُت؛ الٟغ 

 
ُ
ً الظًً ٧اهىاألإلا٘ ال٨ ، بلى حاهب نىع ألخضار ٞىُت ًترصصون ٖلحها خاب واإلا٨ٍٟغ

٠ ٦خب ٢ضًمت وخضًثت. وال ًؼا٫  لى ألاٞع وز٣اُٞت ومٗاعى للٟىىن الدك٨ُلُت، ٖو

٧اهذ له خض٣ًت ؤخُذ ه، و و٢ضم هَظا اإلا٣هى ًدخٟٓىن بإوعا١ جثبذ ٖغا٢خؤصخاب 

خ٩اًاث و  .مؿغخُاتها ، و٢ضمذ بها عوػالُىؾ٠ بخضيؤم ٧لثىم بخضي خٟالتهابها 

خى َظا  ًٍمو  في م٨خبت اإلا٣هى، مىحىص فى مجلض ضخم ججمُٗها جم اإلا٣هى الخاٍع

ش اإلا٣هى، وجخاب٘ اإلاجلض مً  عواصٍ، وؤَم ألاخضار التى قهضَا، وؤقهغ مل٨ُخه جاٍع

ت وزُب زىعٍت وهضواث ز٣اُٞت ال خهغ لها، احخماٖاث  ل٩ل ٞهى صلُل مخ٩امل ؾٍغ

ش اإلا٣هى ض ؤن ًبدغ فى جاٍع ٨ك٠ الىمىطج الؿاب٤ ؤن اإلا٣اهي مً اإلام٨ً  .(132)مً ًٍغ ٍو

، وألاوكُت في الخهمُم ؤًًا ؤث جخإزغ ببًٗها البٌٗ لِـ في اإلاؿمى ٣ِٞ، بل

ل، ظا ما ججؿض في م٣هى َع ٖىض َظا الخض، بل ؤن ؤصخابه  لم ٠٣ً به ألامغ  الظي َو

ل مً م٣هى بلى ؤ٢غب ما  وفي ْل بًماجهم بالضوع الث٣افي للم٣هى، ٞخدى٫ م٣هى َع

  ٨ًىن للمىتى الث٣افي.    

ل ناع  ُى م٣هى َع
ُ
لى ز ظ  هجُب مدّٟى م٣هى ٖو وبن ٧ان بضعحت ؤ٢ل، َو

ي ٖام م، ؤ1988اإلا٣هى لم ٨ًً بهظا الاؾم، وحٛحر بلى م٣هى هدُب مدّٟى في ٖام 

اٖخاص  ، ألن هجُب مدٟىّبهظا الاؾم حؿمُخه غح٘ ؾببٍخهىله ٖلى حاثؼ٫ هىبل، و 

ىحض باإلا٣هىٍاعجُاص ا ٖلُه ، ٍو
ً
اإلا٣هى بخ٣ضًم بٌٗ  َظا ًخمحز ، ٦ما هبٌٗ مالٟاج ٞع

ٖ ،ً سُت للؼاثٍغ سُت اإلاٗلىماث الخاٍع ٤ وي٘ بٌٗ الهىع الخاٍع ٧ل  التي جد٩يً ٍَغ

ا مً نىعة مجها
ً
ا مُٗى

ً
سُت خضز  ؤما م٣هى ٖلي بابا الظي ،(133)ؤخضار ال٣اَغة الخاٍع
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 اٖخاص ٚحٍر مًلخىاو٫ ٢هىجه الهباخُت، ٦ما  اعجُاصٍهجُب مدّٟى  ؤًًا اٖخاص

مىا٢كت ؤٖمالهم ؤو الث٣افي، و  هنالىهلخًىع  بهألاصباء والكٗغاء واإلاث٣ٟحن الخجم٘ 

ش بوكاء غح٘ جاٍع  ا لظ٦غي ، وجسلًُض 1968 ٖامَظا اإلا٣هى بلى  ألاويإ الؿُاؾُت، ٍو

ت هجُب مدّٟى ل ٢اٖخه الٗلٍى ٨ك٠ . (134)هبلى م٨خبت ضخمت جًم ؤٖمال جم جدٍى ٍو

خمثل َظا ؤؾباب بوكاء م٨خباث باإلا٣اهي ؤبغػ  الىمىطحان الؿاب٣ان ًٖ ؤخض ، ٍو

الؿبب في ج٣ضًغ مال٥ اإلا٣هى ل٣ُمت وم٩اهت ؤخض ألاصباء وجسلًُضا لظ٦غاٍ، و٧ان هجُب 

٣ىص َظا بلى بٖضاص صعاؾت مدّٟى ؤخض ؤبغػ  ألاصباء ٖلى بوكاء اإلا٨خباث باإلا٣اهي، ٍو

ت وصوع اإلاترصصًً ٖلى في بوكائها.    ًٖ م٨خباث اإلا٣اهي اإلاهٍغ

م٨خبخحن ألاولي ل٨خب ٦باع اإلابضٖحن، بِىما جًم  ًُمٞم٣هى الخغاِٞل ؤما 

قإع مدمض وفي ٢لب ال٣اَغة، وبالخدضًض في  .(135)واإلاجالث مً الصخ٠ االثاهُت ٖضصً 

ا ، الظي ًًم«البلض»مدمىص، ج٣٘ م٨خبت البلض، ؤو باألخغي الخجم٘ الث٣افي 
ً
 ؤهماَ

غ لهم مؿاخت زانت مً خمل ال٨خب وال٣غاءة،  ت مًمسخلٟ مدبي الث٣اٞت، ٦ما ًٞى

ول٣اء اإلاث٣ٟحن مجخمٗت م٘ مالمذ اإلا٣هى الٗاصي البؿُِ، خُث َىا٥ مكغوباث 

ىٗىإ، ، َى اللُمىن بالَظا اإلا٣هى م٨خبتمكغوب في الكاي وال٣هىة. وؤقهغ ؾازىت، ٧

ااو  الظي ًىٗل الظًَ ًٗ ى ما ًجٗل ال٣اعت مؿخمخ ٦ما  .بب٣اثه في م٨خبت البلض لٟم، َو

جُىع اإلا٣اهي الث٣اُٞت التي لم ج٠٣ ٖىض ال٨خب ؤو  و م٣هى البلضح٨ٗـ م٨خبت البلض ؤ

ال٫ بحغاء مىا٢كاث مً ز مىدذ اإلا٣هى مٗجى حضًًضا ، بل٣ِٞ ل٣اءاث اإلاث٣ٟحن

اه٣ضًت لؤلصب والؿِى ًُ م٨ً اٖخباع م٨خبت البلض ما.. بلى حاهب ٖغى ؤٞالم ؤؾبٖى ، ٍو

ابمثابت مؿاخت زانت إلا ًً ، خُث جدُذ اإلا٨خبت مً دبي الث٣اٞت ومدبي اإلاكاع٦ت ؤً

 
ً
  .(136)حضًضة للٛت والى٣اف ازال٫ جىٕى مغجاصحها ٞخذ آٞا٢

غي الباخث ؤن م٨خبت م٣هى البلض ح ٗض ؤًٞل الىماطج إلا٨خباث اإلا٣اهي ٍو

ت وبسانت مً هاخُت اإلاؿمى وألاوكُت، ٞهى حٗض ؤو٫ م٣هى ٌؿخسضم لٟٔ  اإلاهٍغ

م٨خبت في مؿماٍ، ولم ٨ًخٟي بظل٪ بل خغم ال٣اثمىن ٖلُه ؤن ًى٨ٗـ طل٪ مً 

م مً  ظا لم ًخىاٞغ اإلاغاح٘ ًٖ م٨خبتي م٣هى الخغاِٞل ٖلى الٚغ زال٫ ؤوكخُها، َو

  .٢ضمها وقهغتها
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دخًً 2م 140الظي جبلٜ مؿاخخه ٣هى اإلاؿحري بضمجهىع، وباالهخ٣ا٫ بلى م ، ٍو

خمض ؤؾؿها مداٞٓت البدحرة ؤ 2م18بٗت لىػاعة الث٣اٞت ٖلى مؿاخت في ٢لبه م٨خبت جا

٣ىم ٖلحها مىضوبان مً وػاعة الث٣اٞت  اللُثي، وبها آالٝ ال٨خب في قتى اإلاجاالث، ٍو

ت، بال ؤن ى  اإلا٨خبت جٟخ٣غ بلى ٦خب ألاصًب ال٣هىجي ٛغبُت ؤنمً اإلاٟاع٢ت ال اإلاهٍغ َو

وبسهىم َظا اإلا٣هى ًغي الباخث ؤن حمُ٘ م٨خباث  ،(137)ي اإلاؿحري ُٖبض اإلاٗ

اإلا٣اهي مدل الضعاؾت ٧ان وعاء جإؾِؿها ؤصخاب اإلا٣اهي، ُٞما ٖضا م٨خبت م٣هى 

غي الباخث ؤن جإؾِؿها حاء لاإلاؿحري التي ٧اهذ الضولت وعاء جإؾِؿها ٗغا٢ت َظٍ ، ٍو

   اإلا٣هى ول٣ُمت ماؾؿها.

بٗضم وحىص  لخمحٍز، ال٣اَغة م٣اهيمً ؤًٞل  ٗضُذ ٞؿِم٣هى ٦ىه ؤما

٣٘ اإلا٣هى في ، الظًً الًدبىن الضزان في اإلا٣اهيقِكت وصزان وجدىاؾب م٘   28ٍو

قإع قٍغ٠ ممغ مُٗم ما٦ضوهالض ؤمام خلىاوي ؾُمىهضؽ، وؾِ البلض، مجاوعا 

البهجت مً  اخمحز اإلا٣هى بالغاخت الىٟؿُت خُث ٌُٗي حىً ٦ًما  .ل٩اُٞه ٧اُٞحن

غ به الٗضًض مً ال٨خب لالؾخٗاعة، و ٗاصةالؿو  ، وال٣غاءة ؤزىاء الخىاحض باإلا٣هى ٍخٞى

  .(138)وؤًًا ًم٨ً قغائها

ت لم جدخىي ٖلى م٨خباث ٦ىٕى مً  خطح مما ؾب٤ ؤن اإلا٣اهي اإلاهٍغ ٍو

ًاٝ بلى ص٨ًىعاث اإلا الخٟازغ والضٖاًت،
ُ
بل حاء جإؾِؿها ل٩ي ٨ًىن للم٣هى  ٣هى،ؤو ج

ُٟتها ألاؾاؾُت واإلاخمثلت في ج٣ضًم اإلاكغوباث وزالٞه، بل لئلًمان بإن  بٗض آزغ ٚحر ْو

اإلا٣اهي لها ؤصواع ؤزغي مجها صوعَا في جىمُت الخغ٦ت الث٣اُٞت وألاصبُت صازل اإلاجخم٘، 

ج٣ىم به ت إلاا مكابه وزضماث و٢ض ؾاٖضث اإلا٨خباث اإلا٣اهي ٖلى ال٣ُام بإوكُت

  .اإلا٨خباث

إل  هجُب  التي ٣ُ٢ىم بها وكُتألا٧ان مً ؤَم ٞباليؿبت لل٣غاءة والَا

ٖلي بابا في مُضان  م٣هىهباح اإلاب٨غ ٖلى ًجلـ في ال ، ٩ٞانمدٟىّ في اإلا٣اهي

غ، ٣ٓت  ٣ٍغؤ باَخمامو  الخدٍغ ، ؤما ٦إهه جلمُظ الجغاثض، و ُتجالث الُىماإلاجغاثض و الٍو

ىى( نٟفي هضوة هجُب م و٧اهذ  ُت خلمي بمُضان ببغاَُم وألاوبغادّٟى في م٣هى )٧اٍػ

ال٣اٖضة ألاؾاؾُت لهظٍ الىضوة ؤن جخم مىا٢كت عواجي ؤو مجمىٖت ٢ههُت ؤو صًىان 
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الظي ًخسظ  ؿذِ، ؤما م٣هى ٦ىه(139)قٗغ ؤو هو مؿغحي ؤو ٦خاب في الى٣ض ألاصبي

ىجان ٢هىة"، ًدخىي ٖلى غواصٍ َؿمذ ل، و خبتم٨ قٗاًعا ٣ًى٫ "لىخت و٦خاب ٞو

ت (140)وال٣غاءة وبم٩اهُت قغاء ال٨خب باالؾخٗاعة مجها ، وفي م٣هى صلِـ باإلؾ٨ىضٍع

ا ل٣غاءة صخ٠ الهباح ًُ  .(141)اٖخاص هجُب مدٟىّ الترصص ٖلحها ًىم

ت باإلا٨خباث هي ٖال٢ت   ؿخسلو الباخث مما ؾب٤ ؤن ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ َو

م٨خباث،  ؤن ٨ًىن بهاإلا٣اهي ٖلى اخخًان ٟٞي الى٢ذ الظي خغنذ ُٞه بٌٗ ا

٧اهذ َظٍ اإلا٨خباث زحر خايً ألوكُت جل٪ اإلا٣اهي ألاصبُت والث٣اُٞت، و٢ض حاء و 

جإؾِـ م٨خباث بخل٪ اإلا٣اهي بؿبب َبُٗت عواص َظٍ اإلا٣اهي، وجمُحًزا لها ًٖ اإلا٣اهي 

  .، ؤو خًبا لشخهُت ؤصًب ماألازغي 

 *الخاجمت:

  نتهئج الدراسة: -1

ت التي حمٗتهالٜ ٖضص اإلاب -1  م٣هى، ٣ً٘ 24ٖال٢ت بال٨خب واإلا٨خباث  ٣اهي اإلاهٍغ

%، 8.3ُحن وبيؿبت الجحزة بم٣ه% في ال٣اَغة، ًلحها 83.3م٣هى وبيؿبت  20 مجها

ت والبدحرة بم٣هى واخض وبيؿبت  وؤزحًرا  .مجهما % ل٩ل4.1ؤلاؾ٨ىضٍع

ت بال٨خب واإلا٨خباث جغ٦ؼث  -2 اؤؾباب ٖال٢ت اإلا٣اهي اإلاهٍغ
ً
٣ ا في هإلا ٞو ضَع

ا اإلا٣اهي،  ا ال٣هىة طاتها، وؤؾباب مهضَع زالزت ؤهىإ، ؤولها ؤؾباب مهضَع

ا عوصا اإلا٣اهي.  وزالثت ؤؾباب مهضَع

ت بالخىٕى في ؤق٩الها وؤهىاٖها،  امخاػث -3 مسغحاث الخإل٠ُ في اإلا٣اهي اإلاهٍغ

ٞكملذ الغواًاث وال٨خب والضوعٍاث وال٣هاثض واإلا٣االث واإلاؿغخُاث 

٢ض حاءث الغواًاث التي جم جإلُٟها في اإلا٣اهي في اإلاغجبت ألاولى واإلاؿلؿالث، و 

مجهما، زم ال٨خب % ل٩ل 17.4%، ًلحها الضوعٍاث وال٣هاثض بيؿبت 43.5بيؿبت 

جبت اإلا٣االث واإلاؿغخُاث واإلاؿلؿالث ؤلاطاُٖت في اإلاغ  %، وؤزحًرا13بيؿبت 

  % ل٩ل مجها.4.3ألازحرة بيؿبت 



ال٢تها بال٨خب واإلا٨خباث                          مىهىع ؾُٗض مدمضص.  ت ٖو  ... اإلا٣اهي اإلاهٍغ

 

 
ت لٗلىم اإلاٗلى  ل ، 1، 8ٕمج              279          ماث اإلاجلت اإلاهٍغ  م2021ابٍغ

%، ًلحها م٣اهي 73.9َغة في اإلاغجُت ألاولى بيؿبت حاء الخإل٠ُ في م٣اهي ال٣ا -4

%، وؤزحًرا م٣اهي 8.7%، وم٣اهي الجحزة بيؿبت 13.1البدحرة بيؿبت 

ت بيؿبت   %، 4.3ؤلاؾ٨ىضٍع

ت ٩ٞاهذ للمالٟحن بيؿبت  -5 %، ًلحها عثِـ 78.3ؤما مً خُث اإلاؿئىلُت ال٨ٍٟغ

غ بيؿبت  % 4.3بيؿبت %، زم الجام٘ واإلاترحم ومجهى٫ اإلاؿئىلُت 8.6الخدٍغ

 ل٩ل مجهم، 

ت ٩ٞان هجُب مدٟىّ  -6 ؤما باليؿبت أل٦ثر اإلاالٟحن ٦خابت في اإلا٣اهي اإلاهٍغ

٤ُ الخ٨ُم بيؿبت 26.1بيؿبت  %، زم ػ٧ي مباع٥ بيؿبت 13.1%، ًلُه جٞى

ا 8.6 %، وؤزحًرا ٧ل مً حان بى٫ ؾاعجغ والكُش خؿً آلاالحي ومدمىص ؤبى الٞى

ؼ وم٩اوي ؾُٗض  وؤخمض ػوٍل وببغاَُم الىاثلي وؤهىع  ٞخذ هللا و٦ما٫ ٖبض الٍٗؼ

 % ل٩ل مجهم.    4.1ونالح حاَحن بيؿبت 

خٗل٣ت بال٨خب، اإلاٗملُاث ةخضي الم٣اهي الضعاؾت بك٩ل ؤو بأزغ ب اعجبُذ -7

ٖلى ٖال٢ت بال٨خابت والخإل٠ُ، وزمؿت  %54.2م٣هى بيؿبت  13 ٩ان َىا٥ٞ

عبٗت م٣اهي بيؿبت % ٧اهذ ٖلى ٖال٢ت بخجاعة ال٨خب، وؤ20.8م٣اهي بيؿبت 

% 8.3% ٧اهذ ٖلى ٖال٢ت بهىاٖت ال٨خب ووسخها، وم٣هُان بيؿبت 16.8

٠ بها، وؤزحًرا م٣هى واخض جم به بَضاء  ٧اهخا ٖلى ٖال٢ت بغواًت ال٨خب والخٍٗغ

 %.4.1ال٨خب بيؿبت 

ا وب٦ؿابها قهغتها في بٌٗ  -8 ت التي جم جسلُض ط٦َغ بلٜ ٖضص اإلا٣اهي اإلاهٍغ

%، وحمُٗها في ال٣اَغة، وجم جسلُضَا وب٦ؿبها 25بت م٣اهي بيؿ 6اإلاالٟاث 

ل ؤعبٗت عواًاث مً َظٍ اإلاالٟاث بلى ؤٖما٫  ا لضي الٗامت هدُجت جدٍى قهَغ

ىهُت وبطاُٖت، ؤو الخٛجي بةخضَا ٦ما خضر في ٢هُضة ؤخمض  ؾِىماثُت وجلٟحًز

ل"، خُث ٧ان الكُش بمام  ٞااص هجم التي بٗىىان "ٌِٗل اإلاث٠٣ في م٣هى َع

 ى بها في الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي.ًخٛج

%، وحمُٗها 33.3بلٜ ٖضص اإلا٣اهي التي خىث م٨خباث زماهُت م٣اهي بيؿبت  -9

 يمذ م٨خبت واخضة ُٞما ٖضا م٣هى الخغاِٞل ًٞمذ م٨خبخحن.
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 توصيهت الدراسة: -2

وصوعَا في زضمت الث٣اٞت  ووكإتها وجُىعَا وكإة م٨خباث اإلا٣اهي صعاؾت -1

 .الٗامت

ت.نى  صعاؾت -2  عة ٖال٢ت اإلا٣اهي بال٨خب واإلا٨خباث في ؤٞالم الؿِىما اإلاهٍغ

ت. -3 ً في جإؾِـ م٨خباث اإلا٣اهي اإلاهٍغ  صعاؾت صوع ألاصباء واإلا٨ٍٟغ

 ؤلاهخاج ال٨ٟغي اإلاخٗل٤ باإلا٣اهي ٖامت واإلا٣اهي ألاصبُت زانت. صعاؾت -4
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اى: م٨خبت اإلال٪ ٞهض. -.2007 – 2005  .م637 -الٍغ
ت  -22  .www.eulc.edu.egاجداص م٨خباث الجامٗاث اإلاهٍغ
 ٢www.mandumah.comاٖضة بُاهاث صاع اإلاىٓىمت.  -23
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م وختى 16َـ:  10ماوي، ٖهام ٖاص٫. "بُىث ال٣هىة وؤصواتها في مهغ مً ال٣غن ٟغ ال -24

ت".19َـ: 13جهاًت ال٣غن  زاع، حامٗت ال٣اَغة: ٧لُت الا -ؤَغوخت ماحؿخحر. -م: صعاؾت خًاٍع

1998. 
جي، حُالن ٖبض الخمُض ٖبض الحي. "جإزحر الخٛحر الاحخماعي ٖلى صوع اإلا٣هي: صعاؾت  -25 الٍؼ

حامٗت ٖحن  -ؤَغوخت ماحؿخحر. -مُضاهبت ٖلى لبٌٗ اإلا٣اهي في بِئاث احخماُٖت مخباًىت".

 .2004قمـ: مٗهض الضعاؾاث والبدىر البُئُت، 
ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث مدمض، جهلت مدمض ؤخمض. "ْاَغة جغصص ألا  -26 َٟا٫ ٖلى اإلا٣اهي ٖو

حامٗت ٖحن قيـ: مٗهض الضعاؾاث الٗلُا  -الىٟؿُت والاحخماُٖت: صعاؾت اؾخُالُٖت".

 . 2006للُٟىلت، 
ٖبض ال٣اصع، ماَغ الؿُض مدمض. "اإلا٣هى والخُاة الُىمُت في مضًىت َىُا: صعاؾت  -27

 .2009حامٗت َىُا: ٧لُت آلاصاب،  -.ؤَغوخت ماحؿخحر -مُضاهُت لبٌٗ ؤهىإ اإلا٣اهي".
ت:  -28 مىسخى، ؤمل ٖبض الٟخاح ؤخمض. "بٌٗ مالمذ الخٛحر الاحخماعي والث٣افي للم٣هى اإلاهٍغ

مجلت بدىر الكغ١ ألاوؾِ،  -صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مسخاعة في مضًىت ال٣اَغة".

 .146-123م م -(.2015)ماعؽ 36ٕ
ت اإلا٣هى بحن الخ٣لُضًت والخضازت: مهغ همىطًحا: ٖبض الغخمً، مجى الؿُض خاٞٔ. "ز٣اٞ -29

م  -(.2015)ماعؽ36مجلت بدىر الكغ١ ألاوؾِ، ٕ -صعاؾت ؾىؾُىلىحُت جدلُلُت".

 .454-389م
ت:  -30 اث".ؤههغ، مهُٟى. "م٣اهي ؤلاؾ٨ىضٍع ؤلانضاع الثاوي،  –اإلاجلت  -ًام وط٦ٍغ

 .23-18م م -(.2016)ؤٚؿُـ 51ٕ
 -الغواًت: ٢ًاًا وآٞا١. -ب مدٟىّ وم٣اهي ال٣اَغة".الخضًضي، ٞخحي خاٞٔ. "هجُ -31

 .43-42م م -(.2003)3ٕ
مجلت الضعاؾاث الٗغبُت،  -الًب٘، مهُٟى ببغاَُم مدمض. "اإلا٣هى في الغواًت الٗغبُت". -32

 .553-523م م  -.2003حامٗت اإلاىُا: ٧لُت صاع الٗلىم،  -(.2003)ًىهُى 8، 2ٕمج
ٌ ٖلى الثىعة "جإزحر اإلا٣ نبُداث، ؤخالم . -33 اهي ٖلى وكإث الهالىهاث ألاصبُت والخدٍغ

الجامٗت  -(.2010)3، 37ٕمجلت صعاؾاث الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت، مج -الٟغوؿُت".

 .502-492م م -.2010ؤلاعصهُت: ٖماصة البدث الٗلمي، 
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ؤبى ٖىٝ، ٖبض الغخمً. "اإلا٣هى في خُاة هجُب مدٟىّ الخانت والٗامت: في صخبت  -34

م  -(.2011)6الغواًت: ٢ًاًا وآٞا١، ٕ -ُب مدّٟى في م٣هى ٖغابي بالٗباؾُت".هج

 .326 -319م
ش وؤمجاص ؤصبُت". -35 ؤلانضاع الثاوي،  –اإلاجلت  -ٖانم، صالُا. "م٣هى اإلاؿحري: جاٍع

مبر18ٕ  .42-38م م -(.2013)هٞى
لت ٨ٞغ، مج -الكهاوي، نالح ٖبض الؿخاع مدمض. "اإلا٣اهي ألاصبُت: ؾحرة طاجُت". -36

 .65-62م م -(.2017)ًىاًغ17ٕ
حامٗت  -ًاؾحن، سخغ ٖبض الجباع. "الخهمُم الضازلي للم٣اهي ألاصبُت الث٣اُٞت". -37

ىُت بىابلـ: ٧لُت الٟىىن الجمُلت،   م.71 -.2018الىجاح الَى
38- Rittner, Leona, Scott Haine& Jeffery Jackson. The Thinking Space: The Café as 

a Cultural Institution in Paris, Italy and Vienna.- 1st ed.- New York: Routledge, 

2016.- 286p.  https://www.researchgate.net/publication/283081481  
39- Ashby, Charlotte, Tag Gronberg and Simon Shaw Miller."The Viennese café 

and fin-de-siecle culture".- Austrian and Habsburg Studies, vol16 (June 2015) .- 

256p. https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qcxxp 
40- Montgomery, John. " Café culture and the city: The role of pavement cafés in 

urban public social life".- Journal of Urban Design ,Volume 2, 1997 - Issue 1.- 

pp8-103. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809708724397 
41- Deng, Qi. Allard, Bradley. & Lo, Batrick. "The role of the library café as a 

learning space: A comparative analysis of three universities".- Journal of 

libratianship and Information Science, Vol: 51 issue(December 2017).- pp 823-

842. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961000617742469 
42 -  Diers, B, Simpson, S (2009) Proposal for Implementing a Library Café. UNI 

Reed Public Library. Available 

at: http://blogs.ubc.ca/ssimpsonportfolio/files/2011/01/CafeProposal.pdf. 
43- Calvert, Philip. "Uncommon Ground: The Place of Cafés in Libraries".- Public 

Library Quarterly, Vol 36,(May 2017) - Issue 3.- pp259-263. 

https://www.tandfonline.com/toc/cjud20/current
https://www.tandfonline.com/toc/cjud20/2/1
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809708724397
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961000617742469
http://blogs.ubc.ca/ssimpsonportfolio/files/2011/01/CafeProposal.pdf
https://www.tandfonline.com/toc/wplq20/current
https://www.tandfonline.com/toc/wplq20/current
https://www.tandfonline.com/toc/wplq20/36/3
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2017.1339550?journ

alCode=wplq20 
44- Norton, M & Nohara, K. "Science cafés. Cross-cultural adaptation and 

educational applications".- Journal of Science Communication, vol8, 

N4(December2009).- pp1-11. 

https://jcom.sissa.it/archive/08/04/Jcom0804%282009%29A01 
ش وخ٩اًاث. -45 ـ: جاٍع ً، َضي. اإلا٣اهي ألاصبُت في باَع ت  -.1ٍ -الٍؼ ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 .15 -14م م -.2014الٗامت لل٨خاب، 
 .492م -.مغح٘ ؾاب٤ الم .نبُداث، ؤخ -46
غي، -47 في خل ال٣هىة/ جد٤ُ٣ ٖبض هللا مدمض  ٖمضة الهٟىة ٖبض ال٣اصع بً مدمض. الجٍؼ

 .16-15م م -.2007ؤبى ْبي: َُئت ؤبى ْبي للث٣اٞت والترار،  -.1ٍ -الخبصخي.
جد٤ُ٣ زالض بً ؾلُمان  /ٚاًت ألامىُت في ال٣هىة البيُتٖبض هللا بً ؤخمض.  الخؿُجي، -48

ًال  .41م .2007م٨خبت الجُل الىاٖض،  ص.م: -.1ٍ -.٨ىضي وآزٍغ
 . 3م  -.مغح٘ ؾاب٤ الُُٛاوي، حما٫. مالمذ ال٣اَغة في ؤل٠ ٖام. -49
إ الظا٦غة. -50 ال٣اَغة: م٨خبت مضبىلي،  -.1ٍ -الظواصي، عقُض. م٣اهي هجُب مدّٟى في مٞغ

 .28م -.2008
الُُٛاوي، بٖضاص مدمض ٖبض اإلاىٗم  محر، ححراع حىعج. م٣اهي الكغ١/ ج٣ضًم حما٫ى ل -51

 .6م -.1991ال٣اَغة: ماؾؿت ؤزباع الُىم،  -حال٫.
م وختى 16َـ:  10ماوي، ٖهام ٖاص٫. "بُىث ال٣هىة وؤصواتها في مهغ مً ال٣غن ٟغ ال -52

ت".19َـ: 13جهاًت ال٣غن  حامٗت ال٣اَغة: ٧لُت الازاع،  -ؤَغوخت ماحؿخحر. -م: صعاؾت خًاٍع

1998. 
ت، ؽ -٣اصع، مدمض. "م٣اهي م٣اهي اإلادغوؾت: عئٍت ٖامت".ٖبض ال -53 ، 8ؤخىا٫ مهٍغ

 .28م -(.2005)ن٠ُ 29ٕ
 .37م -.غح٘ ؾا١الظواصي، عقُض. م -54
م وختى 16َـ:  10ماوي، ٖهام ٖاص٫. "بُىث ال٣هىة وؤصواتها في مهغ مً ال٣غن ٟغ ال -55

ت".19َـ: 13جهاًت ال٣غن  مٗت ال٣اَغة: ٧لُت الازاع، حا -ؤَغوخت ماحؿخحر. -م: صعاؾت خًاٍع

1998 . 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2017.1339550?journalCode=wplq20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2017.1339550?journalCode=wplq20
https://jcom.sissa.it/archive/08/04/Jcom0804%282009%29A01
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 .493م  -.مغح٘ ؾاب٤ نبُداث، ؤخالم . -56
 .6م  -.مغح٘ ؾاب٤ الُُٛاوي، حما٫. مالمذ ال٣اَغة في ؤل٠ ٖام. -57
 .64م  -مغح٘ ؾاب٤.الكهاوي، نالح ٖبض الؿخاع مدمض.  -58
 .239م -.مغح٘ ؾاب٤مباع٥، ٖلى باقا.  -59
 .38م -غح٘ ؾاب٤.الظواصي، عقُض. م -60
 .392م -مغح٘ ؾاب٤.ٖبض الغخمً، مجى الؿُض خاٞٔ.  -61
 .419م -اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه. -62
ؼ، ٖلى "اإلا٣اهي جبخل٘ قىإع ال٣اَغة: جد٣ُ٣اث وخىاعاث". -63 ض ٕ  -ٖبض الٍٗؼ ضة الٞى حٍغ

مبر  (2017)هٞى
حن ٖلى اإلا٣اهي،  40" قلبي، ؤؾماء. -64 ملُىن م٣هى في  2ملُاع حىُه ج٩لٟت صزان اإلاهٍغ

ىن  ملُىن  13% مً عواجبهم، و٢ٗضة ال٣هىة ؾبب زغاب بُىث 40مهغ ًى٤ٟ ٖلحها اإلاهٍغ

ضة الُىم الؿاب٘ ٕ )ؤ٦خىبغ  -.مىاًَ"  (.2018حٍغ
 .15-14م م -.مغح٘ ؾاب٤قمِـ، ٖبض اإلاىٗم.  -65
ا في الخغ٦ت الث٣اُٞت. مجلت ٨ٞغ الث٣اُٞت ٕاإلا٣اهي ألا  -66 مبر13صبُت وؤزَغ ًىاًغ  – 2015)هٞى

 www.fikrmag.com. 13-6م م -.(2016
 .64م -مغح٘ ؾاب٤.الكهاوي، نالح ٖبض الؿخاع.  -67
 .97-96م م -.مغح٘ ؾاب٤قمِـ، ٖبض اإلاىٗم.  - 68
 .65م  -مغح٘ ؾاب٤.الكهاوي، نالح ٖبض الؿخاع.  -69
 .13-12م م -.مغح٘ ؾاب٤ الُُٛاوي، حما٫. مالمذ ال٣اَغة في ؤل٠ ٖام. -70
مبر13ا في الخغ٦ت الث٣اُٞت. مجلت ٨ٞغ الث٣اُٞت ٕصبُت وؤزَغاإلا٣اهي ألا  -71 ًىاًغ  – 2015)هٞى

 www.fikrmag.com. 13-6م م -(.2016
 .65م -مغح٘ ؾاب٤.الكهاوي، نالح ٖبض الؿخاع.  -72
 .320م  -.مغح٘ ؾاب٤ؤبى ٖىٝ، ٖبض الغخمً.  -73
 .40م -.غح٘ ؾاب٤الظواصي، عقُض. م -74
 .65م -ب٤.مغح٘ ؾاالكهاوي، نالح ٖبض الؿخاع.  -75
اث". -76 ت: ؤًام وط٦ٍغ  -(.2016)ؤٚؿُـ 51اإلاجلت ، ٕ -ههغ، مهُٟى. "م٣اهي ؤلاؾ٨ىضٍع

 .19م
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ت في  -77 نالح، ؤٞغاح طًاب. "م٣اهي بٛضاص ال٣ضًمت وصوعَا في الخغ٦ت ألاصبُت وال٨ٍٟغ

 .404 -4.3م م -(.2018)39، 4ٕمجلت الترار الٗلمي الٗغبي، مج -الٗغا١".
 -َـ.1322صمك٤: ص.ن،  -لضًً. عؾالت في الكاي وال٣هىة والضزان.ال٣اؾمي، حما٫ ا -78

 .17م
ىاء اإلا٣هى الى٣ي". -79  .19م -(.2011)ٞبراًغ 10ٖب٣غ، ٕ -بُال، ٖبض هللا. "اإلاث٠٣ َو
 .25م -(.2011)ٞبراًغ10ٖب٣غ، ٕ -بىخىف، مدمض. "نىعة اإلا٣هى". -80
 .399م -.مغح٘ ؾاب٤نالح، ؤٞغاح طًاب.  -81
ش والىهىم.خؿً، ببغاَ -82 بٛضاص:  -.1ٍ -ُم عػ١. م٣اهي بٛضاص ألاصبُت: صعاؾاث في الخاٍع

 .27م -.2001صاع الكئىن الث٣اُٞت، 
 .42م  -.مغح٘ ؾاب٤الخضًضي، ٞخحي خاٞٔ.  -83
ُت. -84  .117م  -2016الجحزة: صاع جهًت مهغ لليكغ،  -الُُٛاوي، حما٫. اإلاجالـ اإلادْٟى
 .76م -.غح٘ ؾاب٤الظواصي، عقُض. م -85
ُان مً ؤبىاء الؼمان: الجؼء الثاوي/ جد٤ُ٣ نالح حروالب -86 وي، الخؿً بً مدمض. جغاحم ألٖا

 .93م  -.1959صمك٤: ص.ن،  -الضًً مىجض.
 قٝغ الضًً، ماَغ. اإلا٣اهي ألاصبُت مً ال٣غؤة زان بلى الاه٣غاى. مجلت ال٣اٞلت  -87
 .410م -.مغح٘ ؾاب٤ٖبض الغخمً، مجى الؿُض خاٞٔ.  -88
ا في الخغ٦ت الث٣اُٞت. مجلت ٨ٞغ الث٣اُٞت ٣ٕاهي ألا اإلا -89 مبر13صبُت وؤزَغ ًىاًغ  – 2015)هٞى

 www.fikrmag.com. 6م  -(.2016
ت  -.1ٍ -آلاالحي، خؿً. جغوٍذ الىٟىؽ ومطخ٪ الٗبىؽ. - 90 ال٣اَغة: مُبٗت حٍغ

 .3م -.1889اإلادغوؾت، 
 .12م -.. مغح٘ ؾاب٤الُُٛاوي، حما٫. مالمذ ال٣اَغة في ؤل٠ ٖام -91
 .3م -آلاالحي، خؿً. مغح٘ ؾاب٤. - 92
 .121م -مغح٘ ؾاب٤.قمِـ، ٖبض اإلاىٗم.  -93
ضة الاجداص  -ؤخمض، قهحرة. "اإلا٣اهي الث٣اُٞت: ؤما٦ً الخلم وؤلابضإ والثىعة". -94 خٍغ

 اإلالخ٤ الث٣افي -( .2010ؤلاماعاجُت )ًىهُه 
 -(.1997)قخاء 3، 16ٕمجٞهى٫،  -الُُٛاوي، حما٫ ؤخمض . "م٣اهي هجُب مدٟىّ". -95

 .334م 
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ُت.ؤخمض الُُٛاوي، حما٫ -96  .109م -.مغح٘ ؾاب٤ . اإلاجالـ اإلادْٟى
 . 43م  -.مغح٘ ؾاب٤الخضًضي، ٞخحي خاٞٔ.  -97
 .121م -مغح٘ ؾاب٤.قمِـ، ٖبض اإلاىٗم.  -98
 .45م -.غح٘ ؾاب٤الظواصي، عقُض. م -99

 .108م  -.مغح٘ ؾاب٤قمِـ، ٖبض اإلاىٗم.  -100
101 - www.alkhaleejonline.net 

 .42-41مم  -.غح٘ ؾاب٤الظواصي، عقُض. م -102
 .38م -مغح٘ ؾاب٤.ٖانم، صالُا.  -103
اث". -104 ت: ؤًام وط٦ٍغ  -(.2016)ؤٚؿُـ 51اإلاجلت ، ٕ -ههغ، مهُٟى. "م٣اهي ؤلاؾ٨ىضٍع

 .19م
ش ٚحر اإلا٨خىب. -105 ت: الخاٍع مبر  -اإلا٣اهي اإلاهٍغ  (.2012اإلاجلت الٗغبُت )هٞى
 .87م -خض، مدمض. مغح٘ ؾاب٤.ٖبض الىا -106
 .47-46م م -.مغح٘ ؾاب٤قمِـ، ٖبض اإلاىٗم.  -107
 .88م -.غح٘ ؾاب٤محر، ححراع حىعج. مى ل -108
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