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 مير عبد اللادر في املزاجع الفزوطيت لاكثر اهدشارالا 

  (1)الطيب ولد العزوس ي

 ملّدمت

حػخبر اإلاىؾىغاث الػامت في أوعوبا بكيل غام، وفي فغوؿا بكيل زام، مهاصع 

مػلىماث مهمت ًغحؼ ئلحها الضاعؽ واإلاهخم، وختى الصخو الػاصي الغاغب في الاؾخُالع، 

ض الاقخغاٌ فُه ٌػمض الباخث أوال ئلى خهغ هظه  فلمػغفت أغماق وأبػاص اإلاىيىع الظي ًٍغ

 ام بماصتها صعاؾت وجمدُها. أما ئطا أعاص الخػمم أهثر فأهثر اإلاىؾىغاث، وزاهُا ئلى ؤلاإلا

فحزّوص مػلىماجه بلغاءاجه لبػٌ اإلاغاحؼ  ،في مىيىع صعاؾخه، فاهه ًظهب ئلى أبػض مً طلً

اإلاثبخت في نلب هظه اإلاإلفاث التي هي غباعة غً مػالم جىححهُت. لظا ًدم لىا أن هلٌى بأن 

ومفاجُذ خلُلُت الهدؿاب  ،للبدث ألاواصًمي اإلاىؾىغاث الػامت هي مهاصع أؾاؾُت

ً وبلىعة وجىحُه الغأي  - فًال غً طلً - اإلاػاعف اليىهُت، بل ئجها وؾاةل هاحػت لخيٍى

 الػام.

ت بهظا الىىع مً الىخب اإلاغحػُت. وهظغا  واإلاالخظ أن أغلب اإلاىخباث الػامت والخانت زٍغ

ت في الخىحُه الػلمي وأهمُتها الىبحرة  ،ليىجها ال غنى غجها ليل باخث وختى ؤلاًضًىلىجي )عٍؤ

 ."ألامحر غبض اللاصع في اإلاغاحؼ الفغوؿُت ألاهثر اهدكاعا  ":  مىيىعوغلُه أكترح آلازغ(، 

إلااصة املخههت لألمحر غبض اللاصع في مجمىغت اكىم باؾخلغاء ومً زالٌ الػىىان فؿأ

لت مػالجتها لهظا اإلاىيىع  مً اإلاغاحؼ اإلاىؾىغُت اإلاىخىبت باللغت الفغوؿُت للىظغ في ٍَغ

والىكىف غلى مدُاث اهخماماتها. وكض ازترث مً بحن اإلاغاحؼ اإلاىؾىغُت الىثحرة، ألاهثر 

 معجم العوؽ الهغحر:  هي والخالي، و الفغهيىفىهُحنجضاوال بحن حمهىع اللغاء والباخثحن 

 .معجم عوبحر الهغحر
                                                           

(1) Institut du Monde Arabe, Paris, France. 
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 اإلاىؾىغت اليىهُت صاةغة اإلاػاعف ؤلاؾالمُت -1

 معجم العوؽ -2

ىبُضًا )أهترهِذ( -3  مىؾىغت ٍو

 زالنت -4

، فىُف جلضم لهم في آلان هفؿه ىحُه الفغوؿُحنثلُف وجحػخبر هظه الىخب مهاصع لخ

؟ وما هي اإلاغاحؼ التي حػخمضها الؾخلاء  ماهي املخاوع التي جغهؼ غلحها، و ألامحر غبض اللاصع

؟ هداٌو ؤلاحابت غً هظه ألاؾئلت مدللحن وحهاث الىظغ اإلالضمت في مػالجت  مػلىماتها

 وغً كُمتها الخىزُلُت. ،مىيىع ألامحر، هما ؾىػُي فىغة غلى ول مىؾىغت

 مكاهت الكخب املزجعيت في البحث العلمي

املت  في انُالح الضعاؾاثحػخبر هظه اإلاهاصع 
َّ
لذ  التياإلاىخبُت جلً "الىخب الك ّؿِ

ُ
و

 غلى اللغاءة 
ً
ًىا، ال حهضف وال ٌؿاغض غاصة َُّ ا ُمػ ًُّ بذ جغجًِبا مىُل ِ

ّ
فذ اإلاػلىماث فحها، وُعج ِ

ّ
ث
ُ
وه

ؿدكحرها الباخث غىض الخاحت ئلى  اإلاخهلت مً أولها ئلى آزغها، وإهما ًغحؼ اللاعب ئلحها، َو

غ وخضاتها بدظف
َّ
ؿغ، وال جخأز ىت، بؿهىلت َو َُّ ؛ لػضم  بػًها مػلىمت أو مػلىماث مػ

ض الباخث الاقخغاٌ  (1971، الهجغس ي( ،1جخابػها" فلمػغفت أغماق وأبػاص اإلاىيىع الظي ًٍغ

غلُه، ٌػمض أوال ئلى خهغ هظه اإلاىؾىغاث، وزاهُا ئلى ؤلاإلاام بماصتها صعاؾت وجمدُها. وهي 

ض مػلىماث أ مجهؼة )أخُاها ي اإلاهاصع اإلاغجبت أبجضًا "هخب مغحػُت هغحؼ ئلحها في ول مغة هٍغ

 حػُي فىغة( خٌى مىيىع مػحن، وهي هخب أؾاؾُت ٌػخمضها الباخثىن"

(Beaudiques et Béthery, 1995, p. 21) واإلاالخظ أن أغلب اإلاىخباث الػامت والخانت .

ت بهظا الىىع مً الىخب اإلاغحػُت. وهظغا ليىجها ال غنى غجها ل همُتها الىبحرة ل باخث ضي الزٍغ

ش احخماعي،  ،ميفي الخىحُه الػل أخُاها ًيىن لن هظا الىىع مً الىخب " ًترهؼ غلى جاٍع

: فهم ًلضمىن هظغة أًضًىلىحُت وغلمُت للمجخمػاث أو ئلى  امخفغكأزغي ، وأخُاها اوخُض

ت التي جفبرهها ، لن اإلاغحؼ هما  (Prévoteau et Utard, 2005, p. 89)"املجمىغاث البكٍغ

هى غباعة غً هخاب ًغحؼ ئلُه للخهٌى غلى ًإهض أغلب اإلاهخمحن بػلم اإلاىخباث والخىزُم، 

 : هىغان يمػلىماث أولُت وه مػلىمت أو غضة

                                                           
اًىظغ  1 ًً  : حامػت  البهغة .املدخل إلى املزاجع العزبيت العامت .م(1991) غبضالغخمً ،: غبضالجباع أً

 .11 .م
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لت مباقغة مثل صواةغ اإلاػاعف -1 اإلاىؾىغاث  أو ،مغاحؼ جدُل ئلى اإلاػلىماث بٍُغ

 وهخب التراحم. أو اإلاػاحم وألاصلت ،واللىامِـ

غلى اإلاهضع الظي ًجض فُه اإلااصة أو اإلاػلىماث التي ًدخاج ئلحها،  ثالباخ جضٌمغاحؼ  -2

)الببلُىحغافُاث، الىكافاث(. لىً مؼ الخُىع  مفاجُذ إلاهاصع اإلاػلىماث مثل أي أجها

ض أن ًبدث غلى مىيىع مػحن، وهلهض  الخلني فان هىان مهضعا مهما ًغحؼ ئلُه ول مً ًٍغ

لفًاء اإلافخىح الظي أنبذ بمثابت مىخبت مخىللت هجض فحها مىيىغاث به ؤلاهترهِذ هظا ا

وألاؾُىاهاث اإلاضمجت، لظا  ،مسخلفت، هظا صون أن هيس ى الىخب اإلاغكمىت والالىتروهُت

فىُف جلضم  فىدً أمام غالم مً اإلاػلىماث التي جدُدها هظه الىخاباث بمسخلف أوغُتها،

ألامحر غبض التي ال ٌػخمضها الفغوس ي فدؿب، بل ختى الفغهىفىوي خٌى  2اإلاغاحؼ الفغوؿُت

 ؟ وما هي اإلاغاحؼ التي حػخمضها الؾخلاء  وما ماهي املخاوع التي جغهؼ غلحها ؟ اللاصع

؟ هظا ما هداٌو جلضًمه مً زالٌ اإلااصة اإلاخىفغة في هظه الىخاباث اإلاىحهت للبدث  مػلىماتها

لجها حػىـ وحهت هظغ اإلاإؾؿت الؿاهغة غلى هظه الىخب  ،الػلمي وعبما ؤلاًضًىلىجي

 اإلاغحػُت.

 الصغير معجم الروص

ججضع ؤلاقاعة ئلى أن هظا اإلاعجم ٌػخبر مً بحن أهثر اإلاغاحؼ اإلاؿخػملت في الخُاة 

ػخمض هماصة أولُت  ،الثلافُت والاحخماغُت في فغوؿا، ٌؿخػان به في ئًجاص اإلاتراصفاث َو

، وهى 3أو ختى نىاع اللغاع ،أو الباخثحن ،للبدث غً أي مىيىع ٌكغل ألاؾغة أو اإلاىخبُحن

                                                           
لَم الاهخمام اليافي في صعاؾاجىا املخخلفت وفي وغُىا الثلافي الػام، عغم هظا الىىع مً الىخب لم ٌػض  2 ًَ

ؿه في أكؿام اإلاىخباث، ىت  جضَع ُّ فػلى ؾبُل اإلاثاٌ ال ًىحض معجم أو مىؾىغت غغبُت خضًثت مىخضة ومد
 مػلىماجه، وفي هظه الخاٌ ًجض هفؿه مًُغا للػىصة ئلى مغاحؼ غغبُت. حؿاغض الباخث غلى اؾدُلاء

ػىص الفًل ؾىت  133ججضع ؤلاقاعة ئلى أن مإؾؿت العوؽ  كض اخخفذ بمغوع  3  غلى جأؾِؿها، َو
الظي أغُى اؾمه للمإؾؿت، وهى لغىي ومىؾىعي وبُضاغىجي ( 1875-1817)بُاع العوؽ ئلى مإؾؿها 

بها  ـ مً أب وان ًمتهً الخضاصة. اهخم بُاع العوؽ بمؿألت اللغت الفغوؿُت وجلٍغ فغوس ي، ولض بًىاحي باَع
حن.   مً الُلبت والباخثحن واللغٍى

 -1854)أوجي جدذ عةاؾت غالم التربُت واللغىي الفغوس ي ولىص  1915صزل اإلاكغوع خحز الخىفُظ غام 

، الظي أصعن يغوعة ويؼ معجم مبؿِ أزغاه بهىع وزغاةِ ومهُلخاث وشخهُاث حضًضة. (1924
ؾىىاث غلى ئوكاء معجم "العوؽ الهغحر"، وهى معجم  111وجدخفل مإؾؿت العوؽ هظا الػام بمغوع 

 فغوس ي، حػخمضه ول الكغاةذ الاحخماغُت للبدث غً ملابل لليلماث واإلاهُلخاث التي ًغغبىن  -فغوس ي
 في فهمها.
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لت مسخهغة لىجها حػخبر أؾاؾُت لجها حػخمض في بلُت اإلاغاحؼ  ،ًلضم ألامحر غبض اللاصع بٍُغ

لت أوؾؼ، جإهض اإلااصة غلى أن "ألامحر غبض اللاصع ولض باللغب مً مػؿى  م1808غ ؾىت بٍُغ

، وهى "أمحر غغبي". كاص اإلالاومت يض الغؼو الفغوس ي للجؼاةغ، م1883وجىفي في صمكم غام 

، واجهؼام مىالُه في اإلاغغب أمام م1843بػض اؾخدىاط الضون "صوماٌ" غلى الؿمالت غام 

أمام "المىعؾُاع"، ُسجً في فغوؿا ختى ؾىت  م1847، اؾدؿلم ؾىت م1844"ئًؼلي" غام 

 Le Petit Larousse illustre, 2013). ) ؾمذ له بالخىحه ئلى صمكم زم م1852

لم جلضم هظه اإلااصة الجاهب ؤلاوؿاوي وال الثلافي لألمحر، هما ججضع ؤلاقاعة ئلى أن هظه 

وهى ًلضم هفـ  2001لهىا بدثىا في هفـ اإلاعجم الهاصع مىظ غام  ،اإلااصة عاسخت ولم جخغحر

4اإلاػلىماث
 . 

                                                                                                                                        

ٌؿهغ غلى هظه اإلاإؾؿت مجمىغت مً غلماء اللغت، ومإعزىن وأصباء وصخفُىن وغلماء احخماع، لجهم 
لت مؿخمغة في مسخلف املجاالث : الػلىم  ملخىػىن بأن اللغت جثري  وغلم  ،والبِئت والخلىُاث الخضًثتبٍُغ

شخهُت اإلاهُلخاث  41والاكخهاص والؿُاؾت وغحرها. وجىاكل هظه املجمىغت اإلاخيىهت مً الاحخماع 
كلمت  080888 يخضمن معجم الروص على مادة غشيزة جخجاوس  الجضًضة كبل أن جلغع ئزباتها في اإلاعجم.

 اللضايا العديد من ئيافت ئلى. فعال 0088خخىي غلى أهثر مً ث ومادة صزفيت. عبارة 000888و
 حعليميت. كذلكو  وهو مشود بزضوم بياهيت، للثلافت العامت الزئيطيت املفاهيم لاضاضيتو 
لىأزظ غلى  .اإلاكيل اإلاُغوح هى ضخالت اإلااصة اإلالضمت في بػٌ الىخب اإلاغحػُت الػغبُت خٌى ألامحر 4

أمحر حؼاةغي  م1883 -1808: "غبض اللاصع الجؼاةغي،  ؾبُل اإلاثاٌ جلً اإلاىحىصة في اإلاىجض وهي والخالي
، اؾدؿلم فىفي ئلى فغوؿا زم اؾخلغ في صمكم، صافؼ غً 1842 -1832مجاهض، خاعب الفغوؿُحن 

: صاع  بحروث(. 33ٍ. ( .اللغت وإلاعالماملىجد في : ًىظغ  ."ديوان شعز:  ، مً آزاعه1860اإلاؿُدُحن في فخىت 
 .67-8 .م، اإلاكغق 

اإلاغحؼ الثاوي فهى هخاب ألاغالم للؼعهلي، الظي ًلضم ماصة مىؾػت ولىجها في خاحت ئلى مغاحػت وجغجِب أما 
زانت فُما ًسو الؿىىاث اإلاظوىعة، ئط ًإهض اإلاإلف غلى أن ألامحر غبض اللاصع "بً محي الضًً الجؼاةغي، 

ت، فؼاع اإلاضًىت  1241اللُُىت )مً كغي ئًالت وهغان بالجؼاةغ، وحػلم في وهغان، وحج مؼ أبُه ؾىت في  هجٍغ
، ولِـ هما 1830في الخلُلت غام  (1843-1249وصمكم وبغضاص، وإلاا صزل الفغوؿُىن بالص الجؼاةغ )ؾىت 

ىن وولىه اللُام بأمغ الجهاص، فجهٌ بهم، وكاجل الفغوؿُحن زمؿت غكغ 1843كاٌ اإلاإلف  ( باٌػه الجؼاةٍغ
ت ومالبـ الجلض،  ،ؾىت، يغب في أزىائها هلىصا ؾماها )املخمضًت( وأوكأ مػامل لألؾلخت وألاصواث البدٍغ

هثحرة، ال مجاٌ ووان في مػاعهه ًخلضم حِكه ببؿالت عجُبت. وأزباعه مؼ الفغوؿُحن في اخخاللهم للجؼاةغ 
الؾخلهائها، وإلاا هاصجهم ؾلُان اإلاغغب ألاكص ى غبض الغخمً بً هكام يػف ألامحر غبض اللاصع فاقتٍر 

ا لالؾدؿالم عض ي بها الفغوؿُىن، واؾدؿلم ؾىت  ت 1263قغَو م، فىللىه ئلى َىلىن، ومجها  1847 -هجٍغ
ا أن ئلى أهبىاػ )وفي الخلُلت هي أمبىاػ(،خُث أكام هُفا وأعبؼ ؾىح ن، وػاعه هابلُىن الثالث فؿّغخه، مكتَر

ـ وألاؾخاهت، واؾخلغ في صمكم ؾىت  ال ٌػىص ئلى الجؼاةغ، وعجب له مبلغا مً اإلااٌ ًأزظه ول غام، فؼاع باَع
ت، وجىفي فحها، مً آزاعه الػلمُت "طهغي الػاكل"، "عؾالت في الػلىم وألازالق" و " 1271 " ديوان شعزهجٍغ

اكف" ثالثت أو"  : صاع اإلاكغق. بحروث .كخاب لاعالم .م(1992) ،الؼعهلي: "، ًىظغ جشاء في الخصوفاملو
. أوعصها هاجحن الكهاصجحن ختى هبحن بأن اإلااصة اإلالضمت فحهما ال جلضم بضًال مهّما 46-45. نواملجلض الغابؼ، 

 إلاا هى مىحىص في كامىؽ العوؽ، وبلُت اإلاغاحؼ ألازغي التي ؾىأحي غلى طهغها.
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 الصغيرمعجم روبير 

هظا اإلاغحؼ واخض مً حملت أغماٌ معجمُت ومىؾىغُت جدمل ولها اؾم عوبحر. وهي 

غسخها فُه  مغاحؼ ال غنى غجها للضاعؽ الفغاهىفىوي، لهه ًمىذ الباخث اإلاػلىمت ألاولى ٍو

ػخمض أؾاؾا همغحؼ غام مخضاٌو في حمُؼ البُىث واإلاىخباث واإلاضاعؽ ٌُ واإلاإؾؿاث  ،ليىهه 

ت  ماصجه مً حهت، ولكغغُخه ألاواصًمُت مً حهت  لغنى.. وهى ٌػخمض .والخىزُلُتاللغٍى

 .5أزغي، وهظا للضغم الظي ًدهل غلُه مً َغف الضولت الفغوؿُت

ًلضم هظا اإلاعجم ماصة جياص جيىن مُابلت إلاا كضمه العوؽ، لىىه ًخُغق ئلى ألامحر بأهه 

ت )هىع مً  فت واهذ حؿّحر ػاٍو ت، جغبى جغبُت صًيُت أّه "ولض في غاةلت قٍغ لخه لن اللبت( اللاصٍع

 ، غحر أن الغؼو الفغوس ي للجؼاةغ خىله ئلى غؿىغي"ًيىن غالم الهىحي )صًني(

(Rey, 2014, p. 4) فبػض أن جخُغق اإلااصة ئلى شجاغت وإكضام ألامحر، والخغب التي كام بها ،

بملً اإلاغغب، هىا هلمـ وإلى جىخُض الػغوف، زم زؿاعجه أمام الفغوؿُحن والاخخماء 

جىاكًا، لهىا هغي ووأن ألامحر كض طهب ئلى اإلاغغب ليي ٌػُض غافُت حِكه زم ًغحؼ ئلى 

ىجت  غة َو الجؼاةغ، "للض اؾخُاع أن ًجغ ملً اإلاغغب في الخغب، بػض كىبلت مضًىت الؿٍى

اصع (، للض َغص الؿلُان غبض الل1944أوث  14وزؿاعة الجِل اإلاغغبي غلى قىاَئ )ئًؼلي 

الظي اغخىم الفغنت بػض غضة أقهغ لخىظُم خغواث غهُاهُت للػىصة ئلى الىفاح، لجأ ئلى 

 ، وغالوة غلى هظا ٌكُض بالمحر (Rey, 2014, p. 4)اإلاغغب لىىه أبػض مىه مً حضًض "

ً الضًيُحن  في جىظُمه لضولت خضًثت أؾاؾها ؤلاؾالم، ئط ازخاع لها مجمىغت مً اإلاؿحًر

مً "جاغضامذ" غانمت لها، غحر أهىا هجض ووأن ألامحر، وهظا خؿب اإلااصة اإلاخفخدحن. وحػل 

اإلالضمت، غمل ول طلً بغض ى مً الفغوؿُحن، أغُىه اإلاؿاغضاث واكترخىا غلُه أن جيىن 

 .6الجؼاةغ خماًت غلى قاولت اإلاغغب وجىوـ

ما  ججضع ؤلاقاعة ئلى اللٌى أن هظه اإلااصة كاعة ولم جلضم خىلها أًت حػضًالث، وهظا

 وما كبلها وبػضها. 2011و  2010الخظىاه في َبػت ؾىت 

                                                           
قامل  و  ، ٌػخبر بمثابت مجلض مسخهغ أبجضي1967مىظ ؾىت معجم عوبحر كامىؽ فغوس ي لغىي ًهضع  5

ا وجثري بمفغصاث ومػلىماث ئيافُت. ججضص َبػاجه ،الفغوؿُتللغت   .الفغوؿُت زغاءاللغتوهى ًلضم  ؾىٍى
فا ئغُاةه باإليافت ئلى وهى ــ لهاجىيُدا و لليلماث حػٍغ ـــ  ،اإلاخًاصاث غلى ًدخىي أًًا ألامثلت، بــ

 .. . اؾدكهاص 34.111مػنى، و 311.111 ولمت 61.111 ول َبػت غلى أهثر مً جدخىي  ئط، واإلاتراصفاث
 )ًىظغ ملضمت اإلاعجم(.

 هظه اإلاػلىماث حؿخضعي الىظغ مً كبل اإلاإعزحن واإلاهخمحن بالمحر غبض اللاصع لجها )في عأَي( بداحت  6
 ئلى مغاحػت وغغبلت وحػضًل.
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 Encyclopédia Universalis))7 املوضوعت الكوهيت

حػخبر هظه اإلاىؾىغت مً الىخب اإلاػخمضة بكيل هبحر في ألابدار الجامػُت وألاواصًمُت 

، وىجها مىخىبت مً كبل مخسههحن ومظًلت بمغاحؼ حؿاغض الفغوؿُت والفغاهىفىهُت

اإلاغحػُت اليىهُت، و جمخاػ بص يء آزغ الباخث غلى مىانلت أبدازه. وهي مً اإلاىؾىغاث 

: ؾلبي وإًجابي. أما  ًُبػها واإلاخمثل في هثرة الغوابِ التي جخمحز بها غً غحرها، ولها حاهبان

غة التي مً قأجها الؿلبي فُخمثل في غضم جىاؾم ألىان الىخاب
ّ
ت وهثرة اليلماث اإلاؿُ

سُت  خمثل في وىن ول اإلاهُلخاث الجغغافُت والخاٍع ل غلى اللاعب، وؤلاًجابي، ٍو الدكَى

وغحرها مكغوخت في أماهً أزغي مً اإلاىؾىغت ًمىً الخهٌى غلحها بؿهىلت بفًل 

 الغوابِ.

  8أححرون ئن واجب ماصة ألامحر غبض اللاصع هى اإلاإعر الفغوس ي قاٌع عوبحر

Charles-Robert Ageron ًجلؼ هظه اإلااصة في أعبػت أغمضة مؼوصة ببلُىغغافُت مهمت، لى ،

ت.  أغلب الىخب اإلاثبخت هي باللغخحن الفغوؿُت وؤلاهجلحًز

بػض أن ًخُغق ئلى ؾىت والصة ألامحر والػاةلت التي ولض فحها، هالخظ أن بضاًت اإلااصة قبحهت 

 هغحر"، مما ًفط ي بىا اللٌى ئلى أهه هى واجبها بكيل مسخهغ.هثحرا بماصة معجم "عوبحر ال

ًغي بأن "التربُت التي جللاها ألامحر حػلذ مىه مؿلما مخهىفا وفلحها، لىً أوياع بلضه 

ا" ا لم (Encyclopaedia universalis, 2011) خىلخه لُيىن زىٍع م حِكا كٍى
ّ
، وأهه هظ

آالف مخُىع،  10غوف لهم، بدُث حمؼ ٌؿخُؼ الفغوؿُىن ازتراكه عغم مػاوهت بػٌ الػ

ه ًض ٌػُ، وهظا ألازحر لم 9لىىه ٌػُض هفـ الخاصزت التي جغهذ ألامحر ٌؿخػحن بملً اإلاغغب

                                                           
، وجهضع جباغا 1966اإلاىؾىغت مً كبل الكغهت التي جدمل اؾمها، والتي جأؾؿذ غام هظه وكغ  ًخم 7

مجلضا، ٌؿاهم فحها الىثحر مً اإلاخسههحن في املجاالث  34وجثري بمػلىماث حضًضة، خُث جلؼ في 
ُاهُت. سُت والثلافُت والاحخماغُت املخخلفت، ونضعث غلى قاولت اإلاىؾىغت البًر  الخاٍع

ش لُػحن  ،2006، وجىفي غام بمضًىت لُىن  1923 ولض اإلاإعر قاٌع عوبحر اححرون ؾىت 8 ػاٌو صعاؾخه في الخاٍع
ت جُىفُل غىجيي بالجؼاةغ وفي ؾىت  1947ؾىت  ت الهىاٌ صو ؾى ومً  1957بثاهٍى  أنبذ أؾخاطا بثاهٍى
ني للبدث الػلمي الفغ  1961الى  1959 ؾىت جغن الىثحر مً  .وس ياقخغل ملخلا للبدىر باإلاغهؼ الَى

ش الجؼاةغ، اعة  الىخاباث خٌى جاٍع فهى بغأي الضهخىع دمحم كىعنى "ـ مإعر نضًم )للجؼاةغ( صأب غلى ٍػ
ـ فهى فحامػاتها، والخػاَف مػها في أوكاث الكضة، آزغها مدىت ؤلاعهاب التي غهفذ بىا، لظلىـ ًًُ

حن م، غلما أهه أقغف غلى بػٌ الُلبت الجؼاةٍغ في أبداثهم وصعاؾاتهم الػلُا، مجهم غبض  ٌؿخدم الخىٍغ
 .2008أهخىبغ ؾىت  21 " لُىمجزيدة الشزوق الجشائزيت"ًىظغ "، .الخمُض ػوػو 

ًإهض الباخث اإلاغغبي غبض اللاصعي غلى أن هظه الخاصزت لم ًىً اللهض مجها ؤلاؾاءة ئلى ألامحر غبض اللاصع  9
ملخاعبت الفغوؿُحن فأطاكهم ألامّغًٍ، ولىىه ايُغ في ألازحر ئلى الالخجاء للمغغب بػض أن  الظي اهخهب "
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غصه مً اإلاغغب لهه أنبذ بمثابت "الخاعج غً اللاهىن    "اإلاؿاغضة َو

(Encyclopaedia Universalis, 2011, p. 32). 

ىلل هى وغاةلخه ئلى فاؾدؿلم ليي ًدمي الجؼاةغ مً مجاػع  ًُ ُت أن  عهُبت، قٍغ

ت لىً الفغوؿُحن لم ًدترمىا ولمتهم فأزظوه ئلى مضًىت "جىلىن" ومجها ئلى كهغ  ،ؤلاؾىىضٍع

ؾىىاث، صون مغاعصجه لسجىه، ووان كض اؾخلبل  زمـ"أمبىاػ" في مضًىت "بى" لُلط ي 

الظي أفغج غىه قٍغ مً بُجهم هابلُىن الثالث  ،الىثحر مً الصخهُاث الؿُاؾُت والضًيُت

أن ال ٌػىص ئلى الجؼاةغ، ئط طهب ئلى جغهُا زم اهخلل بػضها ئلى صمكم لُلط ي بلُت خُاجه 

هىان، وجلً هي "اإلاغخلت الثالثت مً خُاجه، فغغم أهه ابخػض غً الؿُاؾت، ئلى أهه وانل 

حن الظًً حاؤوا ئلى صمكم بأغضاص هبحرة، مما جُلب  ً الجؼاةٍغ  مىه الاهخمام باإلاهاحٍغ

خضزله لهالح اإلاؿُدُحن لهما وان  ،10في بػٌ ألاخُان َلب اإلاؿاغضة مً هابلُىن الثالث

ًىانل  ،اإلاًُهضًً مً كبل بػٌ اإلاخػهبحن اإلاؿلمحن أنضاء هبحرة في فغوؿا والػالم"

: اهخم غبض اللاصع بكيل زام بالضعاؾاث الضًيُت، وهى جىحه ؾاع غلُه مىظ  اإلاإلف كاةال

ضّعؽفهاعث  ،أخض اإلاخهىفحن الىباعوأنبذ  نغغه...
ُ
 ووكغ حاهبا مً أكىاله  ،أفياعه ج

ووان مىلػا بأفياع ابً غغبي، هما هخب في الفلؿفت الضًيُت  ،في هخابه "اإلاىاكف"

 .(Encyclopaedia Universalis, 2011) "الػاكل "طهغي  : بػىىان هخابا للمؿُدُحن

الياجب ماصجه بملىلت ألامحر غبض اللاصع الظي عفٌ الاكتراح الفغوس ي لُيىن أمحرا  ًىهي

ت، "للض اهتهذ مهمتي مىظ ؾىت   ."م1847غلى صولت ًيىن ملغها في ؾىٍع

Encyclopaedia Universalis, 2011)) 

                                                                                                                                        

ؾاكذ فغوؿا الجُىف الػظُمت، وإزغ طلً مض الفغوؿُىن أًضحهم ئلى التراب اإلاغغبي،  بلغ الؿلُان مىالي 
ئلى ابىه ؾُضي  غبض الغخمً حػضحهم خضوص بالصه فاقخض به الغًب، وحهؼ حِكا غظُما أؾىض أمغ كُاصجه

غظُمت بحن مػغهت  م1844أغؿُـ ؾىت دمحم، وؾاع هظا الجِل ختى هٌؼ باٌؿلي، وهىان صاعث في قهغ 
اللىاث الفغوؿُت اإلاؿلخت زحر حؿلُذ وبحن الجِل اإلاغغبي الظي وان ال ًملً ئط طان مً اإلاضافؼ ئال 

"، وهي دعوة الحممجلت ": ًىظغ "، .الللُل، فضاعث الضاةغة غلُه فايُغ اإلاغغب ئلى غلض الهلح مؼ فغوؿا
ت حػني بالضعاؾاث ؤلاؾالمُت وبكإون اللافت والفىغ  1957.،الػضصان الغابؼ والخامـ -مجلت قهٍغ

مت مً لفخاث هابلُىن واهذ  10 ًغي الضهخىع أبى اللاؾم ؾػض هللا بأن ئَالق ؾغاح ألامحر ٌػخبر "لفخت هٍغ
ا في غىم ألامحر، طلً أن ألامحر مً الظًً ًلضعون خم الغحاٌ، وجهبذ اليلمت غىضهم صًىا  كُضا مػىٍى

بغوؾت أو في صمكم، في مهغ ظل فًل هابلُىن غلُه ًدبػه ؾىاء وان في  ضًىانل' وكوؤلاخؿان كُضا"، زم 
ت ناخب الفًل غلُه أو ًىخب ئلُه  ـ لغٍؤ والدجاػ، ووان ألامحر ًغص الخدُت بأخؿً مجها، فيان ًؼوع باَع

:  جدم ،"حياة لامير عبد اللادر م(1974) قاٌع هجري حكغقل :ًىظغ ولما غنى له أمغ ٌؿخىحب طلً"، 
 .25 -24. نو ،لليكغ: الضاع الخىوؿُت  جىوـ، بى اللاؾم ؾػض هللاأ
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 11دائزة املعارف إلاضالميت

ػباكغة ألاواصًمُحن مً اإلاؿدكغكحن، ئط الجىمً كُمت هظه اإلاىؾىغت في وىجها لؿان 

غفلها بببلُىغغافُت  ؼوصها غهاعة فىغه ٍو جىول ليل أواصًمي مسخو ماصة لُػالجها ٍو

مفهلت جًم أفًل ما هخب في اإلاىيىع، فياجب اإلااصة خٌى ألامحر غبض اللاصع هى 

ؿان  -اإلاؿدكغق )فُلُب صو وىؽ (Philippe. De Cosse-Brissacبَغ
في  ، جلؼ اإلااصة12

زالزت أغمضة، ًخُغق فحها الياجب ئلى غاةلت ألامحر ووالصجه زم اؾخالم ؤلاماعة مً والضه، وغً 

جلىُاجه الخغبُت وجىظُمه للجِل الجؼاةغي، زم حهاصه الظي صام زمؿت غكغ ؾىت خلم 

حن، زم ًأحي غلى طهغ الخاصزت التي  فحها هجاخاث هثحرة خحرث هباع مؿإولي فغوؿا الػؿىٍغ

محر غلى َلب اإلاؿاغضة مً أمحر اإلاغغب، والبلُت مػغوفت خُىما ًجض اإلاًاًلت أحبرث ألا 

                                                           
بامخُاػ، فغيذ هفؿها هىخاب مغحعي ال غنى غىه،  مإؾؿت اؾدكغاكُتصاةغة اإلاػاعف ؤلاؾالمُت،  11

زانت وأن اإلاإؾؿاث الثلافُت الػغبُت لم جىجؼ بضًال لها ختى ًىمىا هظا، عغم أن الىسبت الػغبُت حعي بأن 
ت والفغوؿُت حؿّحرها وحهاث هظغ مػُىت. ئط هالخظ أن  هظه اإلاىؾىغت الهاصعة باللغاث ألاإلااهُت وؤلاهجلحًز

ً ئلى الىثحر مً اإلافى ً الػغب اهخلضوها، وختى بػٌ اإلاؿئىلحن في بػٌ اللُاغاث الػلمُت، مكحًر ٍغ
ؼ هظه  ت مػُىت، الىثحر مً مىاًَ الًػف، والهفىاث، بل وؤلاؾاءة ئلى ؤلاؾالم وجَُى ألابدار يمً عٍؤ

لت والتي عبما لم ولً  ُّ ؼ اإلاخس  لىىع أبضا.ا جغغحر أن اهخلاصاتهم ظلذ صون اهخمام، مثل الىثحر مً اإلاكاَع
ججضع ؤلاقاعة ئلى أهه في ؾخِىُاث اللغن اإلااض ي كامذ لجىت مً الىخاب وألاؾاجظة في مهغ بترحمت 
املجلضاث ألاعبػت ألاولى، بل وعاخىا ًؼّوصون جغحمتهم هظه ) التي اغخمضوها غلى ألانلحن ؤلاهجلحزي 

ل مً ألاؾخاط أخمض والفغوس ي( بدىاف ومالخظاث وإيافاث ومغاحػاث، ووان طلً جدذ ئقغاف و 
الكىدىاوي، وإبغاهُم زىعقُض وغبض الخمُض ًىوـ، وجمذ مغاحػتها مً َغف الضهخىع دمحم مهضي غالم 

ت آهظان، خُث قغع في نضوعها بضاًت مً ؾىت  ، في اللاهغة، 1933أخض اإلاؿئىلحن في وػاعة اإلاػاعف اإلاهٍغ
ة ألاؾخاط زىعقُض ومجمىغخه لم مجلضا، لىً مىظ وفا 15غً مُبىغاث صاع الكػب، فهضعث مجها 

ػمل غلى ئًهاله لللغاء.  حؿخمغ الترحمت التي بلُذ مجغص مكغوع فلِ ًيخظغ مً ٌؿخمغ فُه َو
جلٌى لجىت الترحمت في اإلالضمت "وللض اهخم الػالم الخضًث اهخماما زانا بالضوع الظي لػبخه جلً 

م هبحر مً غلما ء الغغب "اإلاؿدكغكحن" غلى صعاؾت جغار الخًاعة )ٌػني الخًاعة ؤلاؾالمُت( فأهب فٍغ
م، ومً لغت غىُت بمفغصاتها، مغهت باقخلاكاتها،  جلً الخًاعة الػظُمت بما فُه مً صًً ؾمذ عض ي هٍغ
حمُلت بغؾم خغوفها.)...( زم عأوا مىظ بضاًت هظا اللغن أن ًجمػىا زالنت أبداثهم في هخاب حامؼ ًدبػىن 

ت فُه مىهج اللىامِـ واإلاػاحم، فىخبى  ا "صاةغة اإلاػاعف ؤلاؾالمُت" باللغاث ألاوعوبُت الىبري "ؤلاهجلحًز
صاةغة اإلاػاعف ؤلاؾالمُت/ ًىظغ :   ." وها هدً هخلضم بترحمتها ئلى كغاء اللغت الػغبُت"،.. والفغوؿُت وألاإلااهُت
ت غ  أنضعها باالهجلحًز والفغوؿُت وألاإلااهُت أةمت اإلاؿدكغكحن في الػالم، اليسخت الػغبُت ئغضاص وجدٍغ

الجؼء  : صاع الكػب. اللاهغة (.1982-1969) ،غبض الخمُض ًىوـو  أخمضالكىدىاوي  .،ئبغاهُم زىعقُض
، م.  .4 ألاٌو

ؿان-فُاًب صووىؽ 12 ـ، ؾلُل غاةلت  ، ولض في مضًىت "فىهخان(1963-1905) ،بَغ بلى بًىاحي باَع
ـ واهخم باإلاغغب خُث  ت مً والضه، صعؽ في باَع فغوؿُت أعؾخلغاَُت، مً حاهب والضه، وغاةلت غؿىٍغ

سُت اإلاغغبُت، هما ؾاهم في الػضًض مً املجالث التي واهذ جهضع في طلً الىكذ، ًاه م ئلى "الجمػُت الخاٍع
ش اإلاغغب   .ألاكص ىوزهو مػظم وكخه للىخابت خٌى جاٍع
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ؿدؿلم، لُجض هفؿه في السجً في مضًىت "بى" وبػضها ًيخلل ئلى صمكم، التي  مً اإلاغغب، َو

ٌػبر فحها اللىهل الفغوس ي، خؿب الياجب "غً ؤلاخؿاؽ املخلو لألمحر لخماًت آالف مً 

 .(,pp. 69-70) 1991Brill ,"1860عوػ كخلهم قهغ حىلُذ اإلاؿُدُحن، غىضما أعاص الض

لم ًخُغق الياجب ئلى الجاهب الثلافي والفىغي لضي ألامحر، هظا غالوة غلى أن اإلااصة 

اإلالضمت جدخاج ئلى مغاحػت وجمدُو، لجها ججػل مً الجاهب الفغوس ي هى الظي ًملي غلى 

ألامحر ما كام به، وأهه لم ًىً أمامه ئال الاؾدؿالم. وهي ماصة مسخهغة حضا، باإلالاعهت مؼ ما 

هُاث ومىايُؼ أزغي ال جغقى ئلى مؿخىي ألامحر الفىغي والثلافي والؿُاس ي. كضم خٌى شخ

والتي في أغلبها باللغت الفغوؿُت، غضا  ،هظا هاهًُ غً اإلاغاحؼ اإلاثبخت في آزغ اإلاىيىع

 .13ئقاعاث مسخهغة لبػٌ مإلفاث ألامحر

 14موضوعت ويكيبديا

لالَالع غلى مىاصها اللابلت صاةما هترهِذ بامخُاػ، ًلجأ ئلحها الػالم بأؾغه هي مىؾىغت ؤلا 

للخغُحر والخجضًض. وهي لِؿذ مليا لباخث واخض بل إلاإلفحن غضًضًً ًدغم ول مجهم غلى 

ئزغاء اإلاىيىع اإلالهىص، لهظا ًجب أزظ مىاصها بدغم قضًض وملاعهتها مؼ غحرها مً 

 اإلاهاصع واإلاغاحؼ التي جهب في هفـ اإلاىيىع.

ألامحر ظه اإلاىؾىغت هى أن اإلاػلىماث اإلاخػللت بماصة"أٌو ما ًثحر اهدباهىا بسهىم ه

 " غحر مغجبت ومخضازلت فُما بُجها، وطلً بؿبب غضم ويىح اإلاىهج اإلاخبؼ غبض اللاصع

ى في جغجِب اإلاػلىماث، وهظا ما هغاه مإهضا في بضاًت اإلااصة  التي حكحر ئلى أجها "جدخاج ئل

جغص فحها أفياع ومػلىماث مً مهاصع  ئيافُت لخدؿُجها وجدُُجها ، وكضمهاصع ومغاحؼ 

غ هظه اإلالالت باصعاج اإلاهاصع اإلاىاؾبت.مػخمضة صون طهغها وججضع  .15عحاء، ؾاغض في جٍُى

ؤلاقاعة ئلى أن اإلااصة الفغوؿُت حػخبر ألانل وهي مترحمت ئلى الىثحر مً اللغاث، مجها اللغت 

 ولىً بكيل مسخهغ، أو فُما ٌكبه الخلخُو.  ،الػغبُت
 

                                                           
اإلااصة اإلالضمت ال جإصي الغغى اإلاىخظغ مً ناخبها، وهي غحر مىيىغُت، هلغأ مً بحن الؿُىع جدحز  13

آلازغ اججاه عحل نض الػضو زمؿت غكغ ؾىت، وولف فغوؿا زؿاةغ حمت، ووان ئلى حاهب طواةه 
 الػؿىغي وخىىخه الؿُاؾُت عحل فىغ. 

أن هخىكف غىض هظه اإلاىؾىغت هظغا الهدكاعها ولخػامل الىاؽ مػها، ئط أنبدذ مً أهم اإلاهاصع  أعصها 14
 اإلاىؾىغُت في الػهغ الخالي.

 http://ar.wikipedia.org/wiki:  ًىظغ الغابِ الخالي 15

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 هجض في هظه اإلااصة مػلىماث غحر مخىفغة في اإلاغاحػت الؿابلت الظهغ، وهي جخُغق 

ئلى شجاغت ألامحر غبض اللاصع وطواةه، وججغبخه مؼ الىفاح يض اإلاؿخػمغ الفغوس ي، وزُاهت 

هظا ألازحر للػهض الظي أبغم بحن حجرالاجه وألامحر، زم اهخلاله ئلى باَعـ مغغما، وبػض طلً 

م التي كط ى فحها بلُت خُاجه، وؾاغض اإلاؿُدُحن وأواهم، هظه اإلااصة بىعنت، زم صمك

ئط حكُض بيبىغه وهى بػض َفال نغحرا " وان  ،مؼوصة بالجاهب الفىغي والثلافي  لألمحر

، أحاص اللغاءة والىخابت وهى في ؾً الخامؿت، هما هاٌ ؤلاحاػة 
ً
 حػلُمه الضًني نىفُا

في الثاهُت غكغة مً غمغه لُدمل ؾيخحن بػض طلً  في جفؿحر اللغآن والخضًث الىبىي وهى

للب خافظ وبضأ باللاء الضعوؽ في الجامؼ الخابؼ لؾغجه في مسخلف اإلاىاص الفلهُت."، وهظا 

بػض أن حػلم في مؿلِ عأؾه زم " بػثه والضه ئلى وهغان لُلب الػلم مً غلمائها، خًغ 

هما َالؼ هخب الفالؾفت وحػلم  ،صعوؽ الكُش أخمض بً الخىحت فاػصاص حػملا في الفله

ى وكض صامذ  ،الخؿاب والجغغافُا، غلى ًض الكُش أخمض بً الُاهغ البُُىي كاض ي أعٍػ

 ."م(1823-1821)هـ( 1239-1237هظه الغخلت الػلمُت ما ًلغب مً الؿيخحن )

لم ًىخف ألامحر بالخػلُم الضًني بل ججاوػ طلً خُث" جللى الكاب مجمىغت أزغي مً 

الِـ–فلض صعؽ الفلؿفت )عؾاةل ئزىان الهفاالػلىم،  وصعؽ  ،فُثاغىعؽ(–أعؾَُى

ؿهما، هما جللى  ،الفله والخضًث فضعؽ صخُذ البساعي وصخُذ مؿلم، وكام بخضَع

وؤلاجلان في غلىم  ألالفُت في الىدى والؿىىؾُت والػلاةض في الخىخُض، ئيافت ئلى اإلاىُم،

والػلم الػللي، والغخلت واإلاكاهضة." هما وان اللغآن، وبهظا اهخمل لألمحر الػلم الكغعي، 

عحال اؾدكغافُا لػب صوع اإلاؿإوٌ اإلاهمىم بالػضٌ بحن الىاؽ لظا " كام ألامحر بانالخاث 

احخماغُت هثحرة، فلض خاعب الفؿاص الخللي بكّضة، ومىؼ الخمغ واإلاِؿغ مىًػا باجا ومىؼ 

ه وان الخضزحن لُبػض املجخمؼ غً الخبظًغ، هما مىؼ اؾخػماٌ 
ّ
الظهب والفًت للّغحاٌ له

 .16ًىغه خُاة البظح واإلاُىغت"

ا وخؿب، ولىىه جغن مإلفاث في الكػغ،   لم ًىً ألامحر غبض اللاصع كاةضا غؿىٍغ

 بل وجغن هخاباث أزغي مخىىغت بػًها ألفها في سجىه وبػًها آلازغ في جغهُا وفي صمكم.
  

                                                           
ً مأزىطة مً  16  ". موضوعت "ويكيبديا:  اإلاغحؼ هفؿههظه ؤلاقاعاث اإلاىحىصة بحن ظفٍغ

 http://ar.wikipedia.org/wiki:  الغابِ الخالي: ًىظغ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 الخالصت 

 ٌ هما طهغث آهفا حملت مً  –ألامحر غبض اللاصع للض جدبػذ في ئغضاصي لهظه اإلااصة خى

اإلاهاصع الفغوؿُت التي جخىفغ لضي ألاؾغ واإلاضاعؽ واإلاىخباث بمسخلف أهىاغها واإلاإؾؿاث 

وغحرها، أي جلً اإلاىدكغة غلى هُاق واؾؼ في ألاؾىاق واإلاىخباث الػمىمُت، هما اغخمضث 

بر هخبا مغحػُه ًىُلم مجها غلى ما هى مثبذ في ألاهترهِذ وزانت اإلاىؾىغاث التي حػخ

 الباخثىن وألاواصًمُىن الؾخلاء مػلىماتهم.

ال قً أن هظه الىخاباث اإلاضوهت في مسخلف اإلاهاصع التي جىاولىاها بداحت ئلى كغاءة 

ش الجؼاةغ بكيل غام، وفي ألامحر غبض اللاصع  غمُلت مً كبل الباخثحن واإلاخسههحن في جاٍع

مسالفت في هثحر مً ألاخُان آلعاء الباخثحن  بكيل زام ليىجها جلضم وحهت هظغ

اإلاىيىغُحن الجضًحن، لن ما كضم في هظه الىخب هى جغهحز غلى الجىاهب الصجاغت لألمحر، 

ولىً ول ماصة جسفي أفياعا مؿبلت، ئما خُىما جخُغق ئلى خُاة ألامحر، أو حهاصه. وزانت 

ػض طا الترهحز غلى مىيىع غالكخه باإلاغغب، لظا فان ئغاصة غغبل ٌُ ت وجمدُو هظه اإلاىاص 

ت هبري، لهه هما كلىا فان صوع هظه الىخب اإلاغحػُت صوع جثلُفي وجغبىي وجىحُهي،   أولٍى

إؾـ الهدكاع أفياعه.  وهي في مػظم ألاخُان جىغؽ وحهت هظغ آلازغ، الغالب الظي ًىخب ٍو

خثىن، لجهم أغلب اإلاإلفاث الفغوؿُت جىُلم مً هظه الىخاباث، وهي غاصة ًدبػها البا

ًىُللىن مً اإلاىؾىغاث واإلاػاحم الػامت لُبىىا مىهجُت بدثهم وأفياعهم. واإلاُلىب مً 

مإؾؿاجىا أن حعي هظا الضوع، لهه في خالت ألامحر غبض اللاصع، فالغحل اهدؿب اخترام 

ىه،  الػالم، وأغُى نىعة ؾمداء وهمىطحُت لإلؾالم وللمؿلم الظي ٌػمل مً أحل بىاء َو

سلم حؿ ىعا مً الخىاع مؼ آلازغ زلافت وصًىا وؾُاؾت، وىهه جدلى بالزالق الػالُت ٍو

واخترم ولمخه ووغىصه، مما حػله ًدبىأ مياهت مً بحن أهم الصخهُاث الػاإلاُت، وجغن 

ش ًلٌى ولمخه في أولئً الظًً خاعبىه أو زاهىه، أو أعاصوا أن ًىكػىه في مياةض مسخلفت  الخاٍع

 ا، لىىه وان خاطكا وناخب مىاكف ناصكت وكاعة.ؾُاؾُا وزلافُا وأزالكُ

ت،  جترن هظه الىخاباث اإلاغحػُت أزغها لضي الكباب لجها حػخبر بمثابت جىحهاث جغبٍى

 : ولضي الباخثحن بدىم أجها جىحههم في مجاالث بدىثهم ئط أجها

وحهاث هظغهم، لجها جترصص في أغلب هظه اإلاىؾىغاث  جغسخ لضحهم أفياعا جهلل -1

 ألاهثر اهدكاعا.
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جلضم جىّحهاث آلازغ لِـ أي آزغـ باليؿبت إلاىيىغىا، فهى الفغوس ي الظي ًىخب  -2

ت غ الىثحر مً اإلاإؾؿاث واملجالث وألاواصًمُاث الاؾخػماٍع
ّ
 ،بلغت الغالب، الظي سخ

ج فىغه، وهما عأًىا فان  اوحِك اإلااصة املخههت لألمحر غبض اللاصع لم ًخم مً الىخاب لترٍو

 جدضًثها أو مغاحػتها في هظه الىخب اإلاغحػُت.

غُاب الجاهب الثلافي في خُاة ألامحر غبض اللاصع، خُث هغي جغصص هفـ اإلاػلىماث  -3

زم جغهُا وبػضها صمكم، غضا  ،خٌى خُاة وحهاص واهخلاٌ ألامحر مً الجؼاةغ ئلى فغوؿا

ىُبُضًا التي  كضمذ بػٌ الكظعاث الثلافُت لألمحر. مىؾىغت ٍو

غُاب اإلاغاحؼ الػغبُت اإلاػخمضة في اإلاىؾىغخحن )اليىهُت وصاةغة اإلاػاعف ؤلاؾالمُت(،  -4

 مما ًظهغ أو ًبرػ وحهاث الىظغ والخىحهاث اإلالضمت في جلً اإلاىاص.

ختى اإلاغاحؼ الػغبُت التي حػخمض في الىثحر مً ألابدار والتي أزبدىا بػٌ مجها، ئما  -5

ش غحر صخُدت، وهظا ما إلاؿىاه  ت، هما عأًىا في اإلاىجض، أو جىاٍع  أجها جلضم مػلىماث مغلَى

 في هخاب ألاغالم للؼعهلي.

غُاب غمل اإلاإؾؿاث الثلافُت في مجاٌ ألاغماٌ اإلاغحػُت باللغت الػغبُت البضًلت إلاا  -6

 لفغوؿُت.هى مىحىص، أو غلى ألاكل جصخُذ ألافياع الىاعصة في اإلاػاحم واإلاىؾىغاث ا

ش الجؼاةغ بداحت ئلى غغبلت وفدو  وال قً أن مػظم الىخاباث الفغوؿُت خٌى جاٍع

ومغاحػت، لجها هما ًلٌى الضهخىع غبض اللاصع قغقاع "جفخلغ هخاباث آلازغ وجمثالجه غً 

ت بهىعة أزو ئلى اإلاهضاكُت، فىثحرا ما ًىظغ  ٍغ ش الثىعة الخدٍغ الجؼاةغ بهىعة غامت وجاٍع

بت والخظع، وكض ٌػىص طلً ئلى أؾباب هثحرة، ئلى هظا الى ىع مً الىخاباث بػحن الكً والٍغ

سُت وهظغة الجؼاةغي للمػمغ الفغوس ي، وما زلفخه مً آزاع ما جؼاٌ  مجها : الترؾباث الخاٍع

وهى ش يء َبُعي ومىُلي ئلى خض ما، ومجها  ،غاللت بالظاهغة الجماغُت للكػب الجؼاةغي 

مغ الظي ًلف خاةال أمام ول مداولت للخفخذ غلى الثلافاث َغُان فىغة اإلاإعر اإلاؿخػ

ني اإلاىحه خٌى هظه ألاصبُاث، والتي  ألازغي، باإليافت ئلى الهىعة التي ًغؾمها ؤلاغالم الَى

ال جترن مجاال للكً في أن ما ًهضع غً الغغبي مً هخاباث خٌى الثىعة ال ًمثل مغحػا 

ش ؼصاص هظا الكً والخظع ولما  وال ًغقى مهما ،ًإزظ به في هخابت الخاٍع وان ئلى اإلاىيىغُت، ٍو

سُت اإلاخسههت"   (.2114 ،غبض اللاصع قغقاع) حػلم الخضًث بخلُُم الىخاباث الخاٍع

غاحؼ باللغت الػغبُت، فان اإلاغاحؼ الفغوؿُت اإلااهُالكا مً هظه اإلاػُُاث وفي غُاب 

ــ هما أهض  والظي عغم أهه جفغى هفؿها غلى الباخث واإلاهخم بمىيىع ألامحر غبض اللاصع،
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فــ "شخهُت وىهُت، ججمؼ بحن الػلل والغوح، اعجىؼ غلى حػالُم الىبي  الضهخىع مهُفى قٍغ

وأصعن أن الىحىص مغجبِ بمؿألت الخػضصًت، هما أغُى  –نلــــــى هللا غلُه وؾلم– دمحم

فغغم غمم هظه الصخهُت وأهمُتها غلى  ،17أفػاله بػضا ئوؿاهُا في غالكخه مؼ آلازغ"

اإلاؿخىي الجؼاةغي والػالمي، ئال أن هىان أزُاء فاصخت حغؼو هظه الىخاباث التي جدخاج ئلى 

 مغاحػت وجفدو خلُلُحن.
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