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للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاجالهرثبوموحِةالملرصًة
 Research Priorities of the Egyptian Anthropological Communityا

ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .أمحساموىسابسوي-اابحراسوًومويج-امرص ا

لملورط  :ا

ًلو ان اُشل المدساؤل المـمويم الىل اؿس ا امنا
للس ئ ةل المفصؾَة :اما امصلحل اثعور اللهرثبوموحِاا
لملرصًة؟ اُل اًدسم المليخج اللهرثبومويج الملرصيا
لمصلُن اابمخيوع الماكيف امخلعَة احِاة اجالوسان ايفا
لجملمتـات الحملوَة الملرصًة؟ اُل الملرصي المفصوعا
لدلسًسة ايف المـمل الميت اثولكب احصكة المخعور اماا
بـس ابـس الذلسليث اأو ايف امصح ةل الذلسلزة المسائ ةل؟ا
ُل اهيمت المليخج الملرصي ،اابمبحوث اللساس َةا
لميؼصًة اولملهنجَة ايف امِسلن اللهرثبوموحِا ،الميتا
ثدِح اهل اومتكٌَ امن الالسِام ايف المرتلث المـامليا
نوـمل؟ ا

The field of anthropology did not receive
sufficient attention in Egypt. Which has
negatively affected its development as an
authentic knowledge system within
Egyptian academies. This means that
Egyptian anthropology has not developed
enough to overcome the stage of imitating
Western anthropological heritage into
interactive, constructive criticism of the
Western model. Thus, the Egyptian
anthropological model has not reached
enough maturity that would allow it to
produce its own concepts and contribute
to the world’s anthropological heritage.
Does the Egyptian anthropological
community have an outlook for
overcoming the imitation stage of
obtaining knowledge Into producing
theoretical and empirical knowledge,
combine Western scientific tradition, and
privacy of the Egyptian society, which
?leads to produce a new knowledge alloy.
This general question necessarily leads
us into a number of subsidiary questions:
What are the development stages of
Egyptian anthropology? Is the current
Egyptian anthropology product as
diversified as Egyptian social life? Is the
Egyptian anthropology absorbed the new
branches of science that accompany the
scientific development in the postmodern
?or liquid modernity stage
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لرات اللهرثبومويج امل احيغ الذلللا
للهرثوبومويج اابالُامتم الماكيف ايف امرص ،اما اأثصا
سوب ًا اؿىل اثعورٍ اكيؼام امـصيف اأظَل ا لذلا
للاك ميَات الملرصًة ،افمل اثلسم الزلاؿةا
جالهرثبوموحِة الملرصًة السِامات اهؼصًة اومهنجَةا
أو امـصفِة امؤثصة ايف المرتلث المـاملي املهرثبوموحِا.ا
فِلامتخكل اُشٍ الزلاؿةارؤًةامس خلبوَة ،اثخجاوزا
هبا الملصح ةل المخلوَسًة االكدساب اولهخاج الملـصفة،ا
لىل امصح ةل الهخاج اؿومي اوثعبَلي ،اٌس خسمجا
لمرتلثاللهرثبومويجالالوساينايفالملس خزوطامنا
لموكائؽاولمؼولُصالرلاظةاابجملمتؽالملرصي؟ ا

ا

Abstract :

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مالخابةاؿىلاُشٍالمدساؤالت،اكسمياالمبحرالىلاكسمني،اكسمٌاايفالملسماللولاهبشةا
اترخيَة اؾن اثعور امعوَات الهخاج اولكدساب الملـصفة اللهرثوبوموحِة ايف امرص ،اابمرتكزي اؿىلا
خامـة الالسكٌسرًة ،اؿىل الؾخبار اأن اُشٍ الدلامـة ااكن امِا المس بق ايف اجالُامتم اابذلللا
للهرثوبومويج.اويف الملسم المثاين الس خـصضيا ادعائط اجالهخاج اللهرثوبومويج ايف الدلامـاتا
لملرصًة اذالل المفرتة ا( ،)0202-0222انوخـصف اؿىل اللوموايت المبحثَة اصلى الزلاؿةا
للهرثوبوموحِةالملرصًةايفالموكتالمصلُن  .ا
وكس الؾمتسان اؿىل اأسووب المخحوَل المببوَوحصليف ،اك لة انوخـصف اؿىل ادعائط اجالهخاجا
لمـومي اولجتاُاثَ ،ااولص متل الملسح المببوَوحصليف اؿىل الهخاج ارسائل الملاحس خ ر اولصلكخورلٍا
ابدلامـات المكب رة ايف امرص ا(لملاُصة ،اجالسكٌسرًة ،اؿني امشس) اابالضافة الىل اأربـةا
خامـات اأدصى امهنا ازالث اخامـات احٌوبَة ا(ابين اسوًف ،المليَا ،اسوُاج ،احوولن).اوكسا
كام المباحر ابيفسَ اأو امبـاوهة املسرة امن ابـغ اللساثشة اولمزمالء(*) ،احبرص اُشٍ المصسائلا
حرصًال امبارشل امن اجسالت الملِس اابدلامـات الملشكورة ،امـسم اوحو ازبت اهبشٍ المصسائل اؿىلا
لملولكؽاجالمكرتوهَةانوجامـات،اوؿوََافانااكفةالمبَاانتالمولر ةايفالدلسلولاولمصسومايفاُشلا
لمبحر،اثـمساؿىلامعسراجالحعاءالملبارش .ا
وأذ رل اٌس خزسم المبحر اأ لة المللاب ةل المكِفِة الذلصة ،امعبلة اؿىل اؾَية امن المباحثنيا
وللساثشة اهبشٍ الدلامـات ،ابلَة امٌاكضة اهخاجئ المخحوَل المببوَوحصليف اوثفس ر اهخاجئَ.اوًيعوقا
لمبحر امن امسذل اجالبس متوموحِا اجالحامتؾَة ،اوًـمتس اؿىل اأ ولت اثفس رًة امس خفا ة امنا
لجتاٍ المـالكة ابني المفـل اولمبياء ،اذاظة اصلى ابَ ر ابور ًو.اوُشل اجالجتاٍ الميؼصي ،اٌساؿسا
ؿىل افِم اا ور المفاؿل ا(لمباحر)اؿىل الؿا ة اجضكِل الجملال المـومي ،ا ون القفال انومـوكاتا
لمبيائَة .ا
ا
ا
ا
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معوَات الكدساب اولهخاج المـمل ،المولر امن الملصب ،امتص امبصلحل اثعور اص بَ ااثبخَ،ا
فامبسلًةاثلوَسًة،ابالالهخاجاؿومياثلذرصاؿىلامعوَاتالكدسابالمـملا– اوظفَ،اوفِمَ،ا
ومـصفةافائسثَ انومجمتؽ -اذامَةامنالالبسلعالميؼصياولملهنجي،امثاثأيتالملصلءةالمثاهَة انوـملا
هلسًةالمعابؽ،اًُ ْـ َص ُض افهيااماامتالكدسابَامناؿملاخسًساؿىلالمولكؽابؼولُصٍالخملخوفة،اومنا
رمحاُشٍالملصح ةلالميلسًة،اثوصلامصح ةلاثوظنيالمـمل،احنيااٍمتكنالملِمتونامناثعوٍصاهؼصايتا
وأ ولتامهنجَةامالمئةاصلرلسةالمولكؽ،اوُواللمصالطلياًـو الهـاكس َااؿىلالمـملاكرتلثا
لوساينافِعورٍ.
وابميؼصايفاحللالصلرلساتاجالحامتؾَة اوللهرثوبوموحِة ايفامرص،اجنساأنامعوَاتا
لهخاج اولكدساب الملـصفة اكس احصكزت اؿىل المسوس َوموحِا ابًسرهتا المفصوس َة ،الصلوراكميَةا
حتسًسل ،اوثأدص اجالُامتم اابلهرثوبوموحِا امسة امُست اابملع رة ،اؿىل المصمغ امن اأن الجملمتؽا
لملرصيايفالمصبؽالمثاين امنالملصنالمـرشٍن ااكناؿىلاؾخبةالمخحول،اومكٌَاملاٍزلاجممتـاا
ثلوَساي،افملاخيربالمخحوالتالمكربىالميتاجس خسؾيالمبحرالمسوس َومويجابلوةاكٌلاُوا
لذلالايفاأوراب.افلسااكنالميؼاماص بَاجالكعاؾياُوالميؼاماجالكذعا يالمسائس،اوهؼاما
لذلمكاموكِااورلزَا،اوحصكةالمخعيَؽايفاهمسُااوهؼامالمخـومياحمسو لامذياس باامؽاحمسو ًةا
فصص الذلصلك اجالحامتؾي .اولملامبَة المـؼمى امن الجملمتـات الحملوَة المصًفِة اولمبسوًة الملرصًةا
ذارجاهعاقامعوَاتالمخحسًر .ا
ايفاُشلالمس َاقالمخارخييا،اًعبحالجملمتؽالملرصياموضوؿااملهرثبوموحِااأكرثامناكوهَا
موضوؿاامـملاجالحامتع،اُشٍالذللِلةالميتاثالمسالمولكؽ،املاحكناًومااكِسالملصلحـةاولميلسا
من اكبل الملامئني اؿىل المس َاسة المخـوميَة ايف امرص ،اومن امث افلس اػل اجالُامتم اابمبحرا
للهرثبومويجايفالدلامـاتالملرصًةاحمسو لاحىتالنوحؼةالمصلُية.اوًبسواأنالميؼصة انوبحرا
للهرثبومويجامااحزللاهؼصةامضوصةاخامسةاالاجس خوؾباحصكةالمخعورايفاُشلالملَسلن،اوالا
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جس خوؾب اأمهَة المبحر اللهرثوبومويج ايف ا رلسة الجملمتـات الذلسًثة احٌبا الىل احٌبا
لجملمتـاتالمخلاوَسًة .ا
بسلًة اثـصف الزلاؿة اللاك ميَة الملرصًة اؿىل اللهرثوبوموحِا ايف اوسرهتا الالجنوزيًة،ا
حزلمٌتامؽا ؾوةاؿاملاللهرثوبوموحِاارل الكَف ابصولنالىلاخامـةاجالسكٌسرًةا(1948-
،)1950اولملفاركةاأنالصلؾوةاكٌلاًشُباكباريالسٌلؾَل،ااكهتامخويلاكصيساجالس خاذًةايفا
ؿملاجالحامتعابلسمالمفوسفةابلكَةالل آ لبا(لسٌلؾَل،ا:0711ا.)5امكنامبجص اوظولابصلونا
ومبارشةامعهلايفاخامـةاجالسكٌسرًة،احاولاحصس َخاثلامَسالمبحراللهرثبومويجااب ذالا
مٌاجهاوظصقاخسًسة انوبحرالملَسلين،اومكٌَاكٌلاًشُباأمحساأبوزًساكوبلامبوخةاؿسلءا
ضسٍاوضسالمـملالدلسًس،اؿىلالمصمغامناأناجالهرثبوموحِااجالحامتؾَةاثـخربالمذسل لابضلكا
من اللصاكل امـمل اجالحامتع المفصويس الملِمين ايف اثكل المفرتة اؿىل الزلاؿة المـومَة الملرصًة.ا
(ظاحل،ا:0220ا.)55ا ا
وًبسواأناملاومةالزلاؿةالمـومَةاملساؾيالمخعوٍصالميتالكرتهحاارل الكَف ابصلون،اكسا
ثأسستاؿىلاموكفامصثبطابـالكةاجالهرثبوموحِااابالس خـٌلر،افامبحراللهرثبومويجايفاثكلا
لمفرتة ااكن احيلق اما اٌسمََ ابٌُول ا ي امُس خولل اوػَفة اجسوًلَة ا ا "legitimating
"functionاجس خفِسامناكميةالمعسقالميتاٍمتزياهباالمليخجالمـومي،اوثـملاؿىلاحتوًلاُشلا
لمليخجالىلاثعبَلاتاجس خفِسامهنااسوعةاجالس خـٌلر.ا(.)L'Estoile, B, 1997: 348امؽا
مفتاجالهدباٍالىلاأنالمخعوراجالبس متومويجايفاحللاللهرثوبوموحِااأزبتاالحلااأهَاالاميكنا
أناٍكوناؿوٌلً اؾيرصايامزًفا.ا(لٍصكسون ،اهَوسون،ا:0202ا)22اوكسالس خوؾباأساثشةا
لالسكٌسرًة اُشٍ الذللِلة ،اوبسأت امعوَات الهخاج الملـصفة اللهرثوبوموحِة ايف اماٌخعفا
لشلس ًَِاتامنالملصنالملايض.ا ا
يفاحولرامؽاأمحساأبوزًس،اذكصاأهَامبجص اؾو ثَامناأكسفور اؿاما ،0752اوضبا
رصلعاظوًلامناأخلاحصس َخالمـملاللهرثبومويجابعصًلةامس خل ةل،اوثأدصاجالؿرتلفالماكملا
ابلهرثوبوموحِااحىتامتالوضاءاكصيساجالهرثبوموحِاايفاؿاما 0710ا،امثالس خلاللالملسمايفا
(.0715ظاحل :0220،ا )52امكن احتوَل المبَاانت المببوَوحصلفِة اذالل المفرتة ا(-0755
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خسولارمقا()0الرلعائطالمـامةاامخعوراجالهخاجالمبحيثاجبامـةاجالسكٌسرًةا( )1954-2016ا
 1996-2016ا
1975-1995
لرلعائطا/الملصح ةل ا 1954-1974
47
 80ا
 24ا
مج ةلاجالهخاجالمبحيث ا
35
 47ا
 21ا
ماحس خ ر ا
 12ا
 33ا
3ا
كخورلٍ ا

وؿوََ افاهيا اهبشة اخمخرصة اؾن اُؤالء اللساثشة ،اثوزَلا اصلورمه ايف اورش الملـصفةا
للهرثوبوموحِة،الصلورالطلياملاٌسوطاؿوََالمضوءاوػلاظيالمًس َاناولمخجاُل:ا ا
()0االمس َسامحمسابسويا(-0702؟)احعلاؿىلامُساوسالل آ لبايفالنولةالمفصوس َةامنا
خامـة الملاُصة ،او بووم الصلرلسات المـوَا ايف اؿمل الميفس المرتبوي امن اخامـة اابرٌس اؿاما
،0750امثالصلكخورلٍايفاؿملاجالحامتعامناهفسالدلامـةاؿاما.0755المخحقاابمـملايفالكَةا
لل آ لباابالسكٌسرًة،اوؿىلالمصمغامناأهَاسوس َومويج،الالاأهَاأولامناثأثصامبهنجارل ا
لكَفابصلونايفالمخلصًبابنياؿملاجالحامتعاوللهرثبوموحِا،اوصاركامـَايفاثأسُسامـِسا
لمـووماجالحامتؾَةاؿاما .0757اهوكضتاأولارساةلا بووما(مـا ةلاصلرخةالملاحس خ ر)احتتا
لرشلفَايفاؿاما 0757اوموضوؾِاا(هؼامالمثأراولمـسل اوةايفامصكزا ص ياا رلسةالهرثبوموحِةا
حلوَة) انوعامباكٌللاسـَساظاحل .اريقالىل اأس خاذاكصيساؿملاجالحامتع ابلكَةالل آ لبايفا
ؿاما،0725امثامسٍصلاملـِسالمـووماجالحامتؾَةاؿاما .0711ا(فصح،ا:0222ا )20-00اوهلا
لسِامات اكب رة ايف احصمجة امؤمفات اؿمل اجالحامتع الىل المـصبَة ،اابالضافة الىل المـسًس امنا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا289ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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.)0715اًثبتاؾكساذكل ،احِراجض رالمبَاانتالمولر ةايفاخسولا()0الىلاأنالملصح ةلا
لميتاس بلتالس خلاللاكسماجالهرثبوموحِا،اصِستالهخاجا05الظصوحةاماحس خ راو كخورلٍ،ا
وأناأولالظصوحة اهوكضتاحتتالرشلفالصلكخوراأمحسالبوزًسااكهتايفاؿاما،0721اأيا
بـسالزًيتاؾرشاؿاماامناجالُامتماابهخاجالمبحوثاجالهرثبوموحِة،افلساس بلَايفاجالُامتما
ابملَسلناللهرثبومويجالكامناللساثشة:المس َسامحمسابسوي،اؿىلاأمحساؿُىس،اوؿىلامحمو ا
لسالمالمفار.اوالاميكنايفاُشلالمس َاقالمخارخييالىاكرالصلورالحملورياولمصاي يانوـاملالمكب را
أمحساأبوزًس،ا وناأناىصبطاُشلالصلوراابدلِو الميتاػوتاجمِوةلامِشلادلَلامنالمصول  .ا

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لملؤمفات ايفامِسلنافوسفةاللذالق،اولميؼصًةاوفصوعاؿملاجالحامتع،اوملاىمتكنامنامـصفةا
لمـامالطلياثويفافَِالصلكخورابسوي،ابأياظصًق،امكنالملؤكساأهَاثويفاماابنياؿايما،0222ا
 .0202ا
( )0اؿىل اأمحس اؿُىس ا( )0711-0722امن اأكرث اللساثشة الرشلفا اؿىل الهخاج احبوثا
لملاحس خ راولصلكخورلٍايفاخامـةاجالسكٌسرًةاؿىلالمصمغامن اأهَاملاٌضِسالملصح ةلالمثامثةا
()0202-0772احعلاؿُىساؿىلامُساوسالل آ لباؿاما،0725اوماحس خ راؿملاجالحامتعا
ؿاما 0721امناخامـةالملاُصة،اامثا كخورلٍالمفوسفةايفالمـوومامناخامـةالكسفور اؿاما
 .0752اهوكضتاأولارساةلا بووماحتتالرشلفَايفاؿاما،0755اوموضوؾِااؾنالزلاؿاتا
يفامسًيةاجالسكٌسرًة،انوعامبةامىناظسيق.ازمِلاابملـِسالملويكاللهرثبومويجابربًعاهَا،اوهلا
مؤمفاتاؿسًسةاابنولةاجالجنوزيًةاولمـصبَةاولمفصوس َة.ا(ؿُىس،ا:0720او)ا ا
( )2اأما الصلكخور اؿىل امحمو السالم المفار ،احعل اؿىل الملاحس خ ر امن امـِس المـووما
جالحامتؾَةاجبامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما،0750احتتالرشلفاللس خاذالمس َسامحمسابسوي،ا
يف اموضوع ا( رلسة الحامتؾَة اؾن اساكن اكسم الزلصك امبسًيةاجالسكٌسرًة) ،اوانل ا رخةا
لصلكخورلٍامناخامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما0720ااحتتالرشلفالصلكخوراؿىلاأمحساؿُىس،ا
وأرشف اؿىل اأربؽ ارسائل اكبل اأن اًًذلل انوـمل ابلكَة المبيات اجبامـة اؿني امشس ،اأولا
لمصسائلالميتاهوكضتاحتتالرشلفَايفاؿاما،0721اوموضوؾِاا رلسةالهرثبوموحِةالحامتؾَةا
مـزبةالبواسوامينانوعامباوخسياصفِقاؾَس.اوُواظاحباكخاباجالهرثبوموحِااجالحامتؾَة-
لصلرلسات الذللوَة ايف الجملمتـات المبسلئَة اولملصوًة اولذلرضًة ،الملًضور اؾن المَِئة الملرصًةا
لمـامةانوكذابايفاؿاما،0712اوأؾَساظبـَابـساذكلاؿسةامصلت،اوُواأًضااظاحبامـجما
ؿملاجالحامتعالملًضوراؾنا لرالملـارفايفاؿاما .0711ا
وكسالمخحقالصلكخوراأمحساأبوزًسا()0202-0700اهبشٍالملصح ةلايفاهناٍهتا،اولمسببايفا
ؿسماػِوراأبوزًسابكثافةايفاُشٍالملصح ةلاأهَاملاميكراظوًالايفامرصابـساحعوهلاؿىلا
لصلكخورلٍامناخامـةاأكسفور ايفاؿاما،0752افلساسافصانوـملايفامَبِاامناؿاما0751الىلا
،0757امثالهخلل انوـملاكرب رامبيؼمةالمـملالصلومَةاجبيَفاذاللالمفرتةا،0722-0722ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا290ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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-0اجالهرثبوموحِاايفالدلامـاتالملرصًة :ا
مؽ ابسلًة اوضأة الدلامـات الملرصًة ،امل اٍكن اُياك امتَزي اولحض ابني المفوسفة اولمـووما
جالحامتؾَة،اففياؿاما 0705اثأسساأولاكسمامـملاجالحامتعايفالدلامـةالملرصًة،اكضـبةا
مناكسمالمفوسفةاجبامـةالملاُصةاوملاٌس خللاؾهناالالاؿاما0752ا"ا(زلًس،ا:0775ا.)0اويفا
خامـة اجالسكٌسرًة اػوت الصلرلسات اجالحامتؾَة اولميفس َة احزءل امن اكسم المفوسفة امٌشا
لوضاء الكَة الل آ لب اهبا اؿام ا .0721اوؾلب الوضاء امـِس المـووم اجالحامتؾَة ابلكَة اأ آ لبا
جالسكٌسرًةايفاؿاما،0757ابسأتالرُاظاتاجالهخاجاللهرثوبومويجايفامرص،افلس صِستا
لمبسلايتاللوىل انومـِسالكبا ًال امزتلًس ًل،اودعوظ ًا امناختععاتاجالحامتعاوجالهرثوبوموحِاا
ولمفوسفة.اواكهتالصلرلسةاابملـِساثًهتييامبيحالمعامبالصلبووما(لملـا ل انوٌلحس خ ر)الملؤُلا
ملِسالمعالباصلرخةالصلكخورلٍايفاختعطاجالحامتعا،امثاللهرثوبومويجاوحللالصلرلساتا
لدليائَةايفاوكتاالحق .ا
ويفاؿاما 0710اثأسساأولاكصيساملهرثوبوموحِاا لذلاكسمالمفوسفةاولصلرلساتا
جالحامتؾَةاولميفس َةابلكَةالل آ لباخامـةالالسكٌسرًة،اوبـساظس اوراكاهوناثيؼميالدلامـاتا
رمق ا 57امس يةا 0710الس خلوتاأكساماؿملاجالحامتعاوللهرثبوموحِااوؿملالميفساؾناكسما
لمفوسفةايفاؿاما،0715اومٌشاذكلالذلني،اأظبحاكسماجالهرثبوموحِااابالسكٌسارًةاُواللولا
من اهوؿَايفامرصاولمـاملالمـصيب.اوخيخوفاللمصاكوَالاابمًس بةادلامـةاؿنيامشس،افلسا
أوضئت الكَة الل آ لب اهبا اؿام ا ،0752اولس خلوت الصلرلسات الميفس َة اوجالحامتؾَة امٌشا
لمبسلًةاؾنالمفوسفة .ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا291ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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(ظاحل:0220،ا)01اوؿا امالسكٌسرًةاؿايما،0725-0725اوذاللاُشٍنالمـامنياأرشفا
ؿىلاأربـةارسائل اهوكضتابـساذكل،اامثاسافصامصةاأدصى انوـملاابمكوًتاأؾولما-0722
 .0712اولصلكخور اأبوزًس ،احاظل اؿىل امُساوس الل آ لب امن اخامـة الالسكٌسرًة اؿاما
،0755امثالبخـرالىلاخامـةاأكسفور ،افٌالا رخةالملاحس خ راؿاما،0752اولصلكخورلٍاؿاما
 .0752ا

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مٌش المـام ا ،0715امل اثـصف الدلامـات الملرصًة اكسٌلً امس خلال املهرثبوموحِا افامي اؿسلا
لملسمالملامئايفاخامـةاجالسكٌسرًة،اويفاللمفِةالدلسًسةاحسثاثعوراحمسو ايفاجالُامتما
ابذللل اللهرثوبومويج ،اوذكل ابخأسُس اصـبة اجالهرثبوموحِا اولمفوملكور ا لذل اكسم اؿملا
جالحامتع ايف الك امن :الكَة المبيات املآ لب اولمـووم اولمرتبَة اجبامـة اؿني امشس ،اولكَةا
لل آ لباجبامـةاحو اولن ايفامصح ةلالالخازةالدلامـَة ،اوكشكلاثأسُساصـبةاملهرثبوموحِاايفا
لصلرلساتالمـوَاافلطابلكَةالل آ لباجبامـةابيناسوًف .ا
وبعفة اؿامة افان اللهرثبوموحِا اثسرس ايف ااكفة الدلامـات الملرصًة ،اكحس امذعوباتا
لذلعولاؿىلامُساوسالل آ لباكسماؿملاجالحامتع امااؿسلالدلامـاتالميتاذكصانُا،امااًـينا
أنالصلرساللهرثبومويجايفالملصح ةلالدلامـَة،اًبلى ا رسااحمكَوَااسعحَااك رامذـمق،االا
ٍُ ْك ِسبالمعامبالملـصفةالميؼصًةاولملِارلتالملهنجَةالماكفِةايفامِسلناللهرثوبوموحِا.اوكسا
لثفقاللساثشةايفالمللابالتاؿىلاؿسماكفاًةالمربانمجالمخـوميياللهرثبومويجايفالدلامـاتا
لملرصًةاؿسلالالسكٌسرًة،اأواكٌلاًشُباأحساللساثشةامذـجب ًا :ا
"صلًيااأزمةاال اهـرتفاهبا،افكِفاٌسمحارلصجيياكسماؿملاجالحامتعابدسجَلاموضوعا
أهرثوبومويجايفالصلرلساتالمـوَا،امؽاأناؿالكةاُؤالءالمباحثنياابلهرثوبوموحِااالاثخجاوزا
ملصراولحسافلط،ا رسوٍايفاأحساس يولت اجالخازةالدلامـَة.اوأحِااناوذاظةايفاخامـاتا
للكاممي،االاًخوفصاأس خاذامذرعطامخسرٌساُشلالمللصرالموحِس،افِلومالملسمابرتص َحاأحسا
أس خاذة اؿمل اجالحامتع امخسرٌس اللهرثوبوموحِا ،افِحسث اجضوش اذُين اصلى المعامب امنا
حصلءاُشلالرلوط،اولنالس متصاُشلالموضؽامفنالملؤكساأناللهرثوبوموحِاامناحكونالمخرعطا
لملفضلانوعامبايفالملس خلبل" ا
اًرتثباؿىلاُشلالموضؽاضـفاؿامايفالكبالاظالبالصلرلساتالمـوَااؿىلالمخرعط،ا
لالايفالذلاالتالميتاًخولفصافهيااأساثشةاخمخعنيايفاللهرثبوموحِاامناذويالملاكهةالمـومَةا
لمـامَةالطلٍناٍمتخـوناحبضورااكفابنياأوساطالمعالب،افُضلكونابشكلاؿاملاخشب،اكٌلا
ُوالذلالايفاخامـةالملاُصةا(محمسالدلوُصي،اؿًلالملاكوي ،اهبِلاظبحياحٌا)اأواخامـةا
ؿنيامشسا(ثصوتالحسق)اأواخامـةابيناسوًفا(ؿوَةاحسناحسني).ا ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا292ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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اثهَا:ادعائطاجالهخاجالمبحيثاللهرثوبومويجايفالدلامـاتالملرصًةا) (2016-2000ا
-0اللهرثوبوموحِاايفالدلامـاتالملرصًةاحتوَلاببوَوقصليف :ا

0-0اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبسبالدلامـة ا
بعفة اؿامة ،افان امج ةل اجالهخاج المبحيث ايف امِسلن اللهرثوبوموحِا ،اال اًـكس الملاكهةا
لمـاملَة املهرثوبوموحِا الميت احتخوِا ايف المـامل الملـارص .احِر ابوف اهعُب الك اخامـة ايفا
لمس يولتالمـرشاللذ رةا1.8ارساةلايفالمـاما(،)126/10/7=1.8اولذلاوضـياايفاجالؾخبارا
أنالدلامـاتالملشكورةايفاخسول()0اختسماأكرثامنا%52امناساكنامرص.افاناذكلاًؤكسا
ؿىلاوحو احاخةاموحةامزاي ةاجالُامتماابمبحراللهرثوبومويجايفامرصامس خلبال.ا ا
خسولارمقا()0اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبسبالدلامـةا) (2000-2016ا
ؿس احبوثا
ؿس احبوثا
لزل ةل ا
لدلامـة ا
لصلكخورلٍ ا
لملاحس خ ر ا
42
9
33
جالسكٌسرًة ا
 36ا
 13ا
 23ا
بيناسوًف
 21ا
6ا
 15ا
لملاُصة
 10ا
4ا
6ا
ؿنيامشس
7ا
2ا
5ا
حوولن
5ا
1ا
5ا
لمليَا
5ا
0ا
5ا
سوُاج
 126ا
 35ا
91
لحٌليل ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا293ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة

جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػس الامثامر

االؾمتسانايفاُشلالملسحالمببوَوقصليفاؿىلابَاانتالدلامـاتالملرصًةالمكب رةا(لملاُصة،اؿنيا
مشس ،اجالسكٌسرًة) اابالضافة الىل اأربـة اخامـات اأدصى ا(بين اسوًف ،احوولن ،المليَا،ا
سوُاج)،اويهاؾَيةاممث ةلالىلاحساكب ر،اميكنالمخوظلامناذالمِاالىلاثـماميتاخبعوصا
لجتاُاتالمبحراللهرثوبومويجايفامرص،اوهأملايفاحبوثاأدصىاسولءاؾناظصًقالمباحرا
أواك رٍامنالمباحثنياالس خكٌللاُشلالمخحوَلالمببوَوقصليفامُضملااكفةالدلامـاتالملرصًة .ا

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ًبسوامنالدلسولارمقا(،)0اأناحصكةاجالهخاجالمبحيثايفامِسلناجالهرثبوموحِااثرتكزا
رلُيا ايف اخامـات اجالسكٌسرًة ا اوبين اسوًف اولملاُصة ،اوًايرفغ اجالُامتم ايف ابلِةا
لدلامـات ،اولملوفت ايف اُشٍ الميخاجئ اُو الحذالل اخامـة ابين اسوًف انومصكز المثاين اكبلا
خامـيتالملاُصةاوؿنيامشس.اوٍصحؽاذكلامس ببنياأحسٌُلاذاص،اوهـينابَالمخأز رالطليا
أحسزخَ الصلكخورة اؿوَة احسن احسني ايف اكسم اجالحامتع ابلكَة اأ آ لب ابين اسوًف ،افكٌلا
ًشُبالصلكخوراحاس ينالبصلُمياؾبسلمـؼمياجالس خاذاابملكَة،ايفاملاب ةلامـَ،ااأنالصلكخورةا
ؿوَةالمذوكتالماكانتاؿومَةاوسٌلتاأذالكِةاوهمارلتامهنجَة،احـوتامهناامنوذخااحيخشىا
بَا لذلالملسم،امااحـلاظالبالصلرلساتالمـوَااًيجشبوناصلرلسةاجالهرثبوموحِا.اكٌلاأنا
للس خاذة المصلح ةل المذوكت ارؤًة اؿاومَة اصام ةل ،افمل اثلِس المعالب ابخرععِا الصلكِق ايفا
جالهرثبوموحِا اجالحامتؾَة ،ابل اؿىل المـكس اجشـهتم اؿىل المبحر ايف المفصوع اجالدصىا
ملهرثبوموحِا .ا
أماالمسببالمـام،اف رثبطاجبو ةالمخـوميايفاخامـةابيناسوًف،امفيشالس خلالمِااؾنا
خامـة الملاُصة ايف اؿام ا ،0222اويه اختعو ادعولت اولسـة ايف اسبِل المخعوٍص اورفؽا
مس خوى احو ة المخـومي اهبا .اوؿىل امس خوى اؿمل اجالهرثبوموحِا الس خحسزت الدلامـة اصـبةا
جالهرثبوموحِاايفالصلرلساتالمـوَاابلكَةالل آ لب،اولحملع ةلاأنابيناسوًفاأظبحتامتخكلا
جالن احٌلؿة احبثَة الهرثبوموحِة امذيوؿة اجالُامتمات ،اثيافس الزلاؿة المبحثَة ايف اكسما
جالهرثبوموحِا اجبامـة اجالسكٌسرًة .اأما اخامـيت اؿني امشس اولملاُصة ،افان المبحرا
للهرثبومويج افهيٌل الرثبط ابًضاط اؿس احمسو امن اجالساثشة الخملخعني اأو الملِمتني اابذلللا
للهرثوبومويج ،اومهنم اأساثشة اكبار المسن اال اٌس خعَـون امولظ ةل اأ ولرمه ايف اجالرشلفا
لمـومياابملوةاولذلَوًةالملعووبة.اومنالملخوكؽاأناًخحسنامصكزاخامـةاحوولنايفاجالهخاجا
لمبحيث اجالهرثوبومويج امس خلبال ،ابـس اأن الس خحسزت اصـبة املهرثوبوموحِا ايف امصح ةلا
لنوُساوساكٌلاذكصان،اوُشلالملخل راالاًؤيتامثارٍامبارشة،اومكٌَاحيخاجالىلاؿسةاس يولت .ا
ا
ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا294ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .أمحساموىسابسويا–اابحراسوس َومويجا-امرص

خسولارمقا()2ااثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبسبالصلرخةالمـومَةاولميوعاجالحامتؾيا( ) 2016-2000ا
لصلكخورلٍ ا
لملاحس خ ر ا
لزل ةل ا
لدلامـة
لانث
ذكور
لانث
ذكور ا
42
8
1
27
6
جالسكٌسرًة
36
8
5
16
7
بيناسوًف
21
3
3
10
5
لملاُصة
10
4
0
3
3
ؿنيامشس
7
2
0
3
2
حوولن
5
0
1
1
3
لمليَا
5
0
0
4
1
سوُاج ا
126
25
10
64
27
مج ةل ا

2-0ااثوزًؽاجالهخاجااحبساباخًس َةالمباحر :ا
ًخضح امن الدلسول ارمق( )5اقَاب المباحثني المولفسٍن انضلرلسة امن المبضللن المـصبَةا
وجالفصًلِة،ايفاأربؽ اخامـات،اوحضوراضـَفايفاخامـاتاؿنيامشساولملاُصةاولمليَا،ا
وُياكاؿسةاأس بابامصثبعةاهبشلالموضؽ،امفناهجةاحسثاثسُورايفالمخـوميالدلامـيامبرص،ا
فملاثـسالدلامـاتالملرصًةاملعسلانوباحثنيالمـصباوللفاركةاكٌلااكنالذلالايفافرتلتااترخيَةا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا295ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة

جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػس الامثامر

0-0ااثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبسابالصلرخةالمـومَةاولميوعاجالحامتؾي :ا
ًخضحامنالدلسولارمقا()2ااأناحبوثالملاحس خ رابولتاوس بةا%10امنامج ةلاجالهخاجا
يفاللمفِةالدلسًسة،اوُشٍالمًس بةاذلتا الةلاؿىلالس متصلراجالُامتماابمبحراللهرثبومويجا
مس خلبالا لذلاُشٍالدلامـات.اكٌلاًخضحاوحو اػاُصةاحٌسرًةاويهالرثفاعاوس بةاجالانثا
يفالصلرلساتالمـوَاايفامرص،ابضلكاموفت،افلسابولتاوسبهتنااأكرثامنا%70اامنامج ةلا
لمباحثني،اوُواأمصاحيخاجالىلاحبوثامس خلبوَةاانحزة،اجس خعَؽالمكضفاؾنادعائطا
جالهخاجالمًسويايفالمـووماجالحامتؾَةابعفةاؿامة.اومسىاثأز راذكلاؿىلاجالهخاجالمبحيثايفا
ماِسلناللهرثبوموحِاابعفةاذاظة .ا

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سابلة،اوجالمصالمثايناثعورامٌؼومةالمخـوميالمـايلايفالمبضللنالمـصبَةاوجالفاصًلِة،اولهدضارا
لدلامـاتالمـاملَةايفامٌعلةالمرشقاللوسط .ا
خسولارمقا()5اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبساباخًس َةالمباحر ا
مج ةلالمصسائل ا ابحثونامرصًون ا ابحثوناؾصباوأفاركَ ا
0
42
42
جالسكٌسرًة ا
0
36
36
بيناسوًف
3
18
21
لملاُصة
3
7
10
ؿنيامشس ا
0
7
7
حوولن
0
5
5
سوُاج
1
4
5
لمليَا
7
119
126
مج ةل ا
ا

5-0اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبسبامنطاجالرشلفالمـومي :ا
ًخضحامنالدلسولارمقا()5الرثفاعاوس بةاجالرشلفالمفص ياؾناجالرشلفالملضرتكايفا
خامـات الملاُصة ،اؿني امشس ،المليَا ،اوبين اسوًف ،اولمـكس ايف اخامـيت الالسكٌسرًةا
وحوولن ا ،افكٌل اذكصان امن اكبل اأن اجالسكٌسرًة احبمك اراي هتا اللهرثوبوموحِة اصلهيا اَُئةا
ثسرٌسامذاكم ةل،اأماايفابلِةالدلامـاتافٌؼصلامل ةلاجالساثشةالخملخعنياأواابلحصى اهسرهتما
ًعبح امنط اجالرشلف المفص ي اُو المسمة الملامبة ،اومن الملؤكس اأن ابين اسوًف اثخجَ ايفا
لملس خلبل الملصًب احنو اجالرشلف الملضرتك ،الن الك المصسائل الجملازة ايف اللؾولم المثالزةا
للذ رةاثدبؽ اهؼامالالرشلفالملضرتك.امؽالمـملابأهَاالاثوخساما ةاكاهوهَةاثيطاؿىلاوحو ا
أكرثامناأس خاذامالرشلفاؿىلارسائلالملاحس خ راولصلكخورلٍ.اومؽاذكلافاناؿس لاكب ر ُلامنا
لدلامـاتا -اكٌلاًشُبالصلكخوراذاصلااكػمامناخامـةاسوُاج،ايفاملاب ةل امـَ -الظسرتا
كصلرلتاثفِسابـسمالهفصل اجالس خاذاابالرشلفالمـومي،ابـساأناػِصتامضالكتاؿسًسةاثرضا
مبعوحةالمعامب،اوثرضاابمـموَةالمبحثَةابعفةاؿامة .ا
ا

خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا296ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .أمحساموىسابسويا–اابحراسوس َومويجا-امرص

ا

5-0اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبسباأبصزاجالساثشةالملرشفنياؿىلالمصسائلالمـومَة .ا
ًؤكس المصمس المبَاين المخايل اما اس بق اأن اذكصانٍ اخبعوص اهسرة اجالساثشة ايف امِسلنا
جالهرثبوموحِا،افضلًياا 02الس خاذاأرشفول ابضلكامٌفص اأوامضرتكاؿىلا%75امناجالهخاجا
لمبحيثاللهرثبومويجامٌشاؿاما 0222اوحىتاجالن،اوبعفةاؿامةافاناجالرشلفاًرتكزاحولا
خشعَاتاحمورًةابـَهنا،اابس خثٌاء اجالسكٌسرًةاوبيناسوًف،اففياخامـةالملاُصةاًوخسا
ؿىلالملاكويااومحمسالدلوُصي،المسـَساظابصالملرصي.امؽامفتاجالهدباٍالىلاأناحالاجالهخاجا
للهرثبومويجايفاخامـةالملاُصةااكناس َرخوفاابمخأكَسالذلالمذسالمـمصاابصلكخوراهبِلاظبحيا
حٌا.اوًربزامناخامـةاؿنيامشياثصوتالحسق،اومناخامـةاحوولناجنوىاؾبسلسلَساوُسىا
محمسالمض ياوياومحمساأهوراحمصوسا،اوؾبسلمصؤوفالمضبؽامناخامـةاسوُاج.ااااا ا

خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا297ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة

جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػس الامثامر

خسولارمقا()5اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثايفالدلامـاتالملرصًةاحبسابامنطاجالرشلفالمـومي ا
لحٌليل ا
لرشلفازيايئ
لرشلفافص ي ا
لدلامـة ا
42
28
14
جالسكٌسرًة ا
36
17
19
بيناسوًف ا
21
8
13
لملاُصة ا
10
4
6
ؿنيامشس ا
7
7
0
حوولن ا
5
5
0
سوُاج ا
5
1
4
لمليَا ا
126
مج ةل ا

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أمااابمًس بةادلامـةاجالسكٌسرًة،افضلًيااكوكبةامناأساثشة الدلَلالمثاينا(محمساؾبسٍا
حمجوب،افاروقاأمحسامععفى)اومنالدلَلالمثامرا(محمساؾباسالبصلُمي،اُيسومةامحمسا
أهور ،امصفت المـضٌلوي ،امععفى امعص) .اويف اخامـة ابين اسوًف ،اؿوَة احسن احسنيا
وكٌللالمزايت.امؽامفتاجالهدباٍالىلاأنالذلصكةالمـومَةاللهرثبوموحِةايفاخامـةابيناسوًفا
أدصحت اابحثني اص باب اخمخعني ايف اللهرثبوموحِا ،اكس َس افارس ،اويف اجالجتاٍا
لمسوس َوأهرثبومويجاكحس ينالبصلُمياؾبسلمـؼمي .ا
ا
ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا298ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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2-0المخوزًؽالملوضوؾياملَا ٍنالمبحرايفالدلامـاتالملرصًةاحبسابامس خوىاللمهَة:اا ا

خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا299ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة

جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػس الامثامر

لثبـياايفاحتسًسالمخوزًؽالملوضوؾيامِشٍالملَا ٍناؿىلاظصًلةاخسًسةايفالذلسابابسالا
مناكاهونابصل فور انودضدت ،Bradford's low of scatteringاوُشٍالمعصًلةاثدِحا
نومحولالموكوفاؿىلالجتاُاتالمبحراوأوموايثَايفافرتةازمٌَةاحمس ةابسكة،ابسالامناكاهونا
بصل فور الطلي اًلسم احكصلرلت اجالهخاج الىل ازالث اكعاؿات امدساوًة ا( )%22انولعاعا
لمبؤري،اومثوِااملوسط،اومثوِاانوِاميش،ا(بسوي،ا:0227المفعلالرلامس)اوكساأ رحٌاا
ظصًلة احساب امس خوى اللمهَة ايف الدلسول المخايل ،اثُس رل اؿىل المباحثني الطلٍن اٍصقبونا
مس خلبالايفالثباعاُشٍالمعصًلةالميتاجساؿسايفاحسابامس خوىاللمهَةايفاجالهخاجالمـوميا
مصسائلالملاحس خ راأواللحباثالمـومَة .ا
صلًيااثيوعايفاجالهخاجالمبحيثامشل 24امِسلاناًضمالملَا ٍناللساس َةاملهرثبوموحِاا
ا
بفصوؾِا ،اوثعسرت اللهرثوبوموحِا المعبَة اكعاع اجالهخاج المبؤري اثوهيا المثلافِة امثاجالجتاٍا
لمسوس َوأهرثوبومويج الطلي اأسست اهل اكخاابت اؿس امن اأساثشة اؿمل اجالحامتعا
وللهرثبوموحِا،اوؿىلارأسِمالصلكخورامحمساؾبسٍاحمجوب.ااوكساوخساُشلاجالجتاٍاظسىايفا
أوساط الملض خلوني ابـمل اجالحامتع املالمئخَ اصلرلسة المـسًس امن المؼولُص الميت اثـجزا
لمسوس َوموحِااؾنازرباأقولرُا،اذاظةايفالجملمتـاتالحملوَةالملرصًة.ا ا
اكٌلاًالحغامنالدلسول( )2احصلحؽاجالهرثبوموحِااجالحامتؾَةاولذلرضًةالىلامس خوىا
جالُامتمالملخوسط،اوالكالملَسلهنيااكانايفامس خوىاجالُامتمالمبؤريايفاخامـةاجالسكٌسرًة،ا
وهوحغاحتس يا اموحوػا ايفاجالُامتماابلهرثوبوموحِااجالكذعا ًةا اولميفس َة،اكٌلاًالحغاأنا
جالُامتم اابمبحوث الميؼصًة اولملهنجَة الكذرص ايف اللمفِة الدلسًة اؿىل اخامـيت احوولن اوبينا
سوًف،اويفاملاب ةلامؽالصلكخورةاهنيىاؾسلامناخامـةاحوولن،اأصارتالىل:ا"أنالمفضلا
ٍصحؽالىلالصلكخورةاجنوىاؾبسلسلَساولصلكخورةاُسىالمض ياويايفاجالُامتماهبشلالميوعامنا
لمبحوث".اوؿىلامس خوىاجالُامتمالمِاميشاػِصتامِا ٍناخسًسةااكلهرثوبوموحِاالمبرصًةا
وأهرثوبوموحِاالدلصميةاولل باولدلاسس،اولذللِلةاأنالمفضلاٍصحؽادلامـيتالالسكٌسرًةاوبينا
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سوًفايفاجالُامتماهبشٍالملَا ٍنالدلسًسة.اوًبسواأنالزلاؿةاللهرثوبوموحِةاحتاولاببطءا
لمخـمقايفالمخرععاتالصلكِلةا لذلاللهرثوبوموحِاالمثلافِة .ا
خسولارمقا2المخوزًؽالملوضوؾياملَا ٍنالمبحراجالهرثوبومويجايفالدلامـاتالملرصًةاحبسابامس خوىاللمهَة
م
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حسابامس خوىاللمهَة

ا
أوالا:حسابالملخوسطالمـام ا
لمـس الملكيانوبحوثا126احبر ا
ؿس الملَا ٍنالميتاهباالهخاحِةا=ا24امِسلن ا
لملخوسطالمـاما24/126ا=اا5احبراابمخلصًب .ا
ا
اثمثاا:اثلس ميافوقالملخوسطالمـام ا
لمـس الملكيانوبحوثافوقالملخوسطالمـاما=ا90ا
حبر ا
ؿس الملَا ٍنافوقالملخوسطالمـاما=ا7امِا ٍن ا
لملخوسطالمـوويا7/90ا=ا13احبر ا
لذنالملَا ٍنالميتالهخاحِهتاا13احبرافأكرثامتثلا
مس خوىاجالُامتمالمبؤرياصلىالمباحثنيايفا
لدلامـاتالملرصًة .ا
ا
رلبـاا:اثلس مياحتتالملخوسطالمـام ا
لمـس الملكيانوصسائلاحتتالملخوسطالمـاما=36ا
حبر ا
ؿس الملَا ٍناحتتالملخوسطالمـاما=18
لملخوسطالمسفًلا18/36ا=ا2احبراابمخلصًب ا
لذنالملَا ٍنالميتالهخاحِهتااأكلامنا13اأحباثا
وأؿىلامنا2احبرامتثلامس خوىاجالُامتماللوسطا
ولملَا ٍنالميتالهخاحِهتاا 2احبرافأكلاامتثلا
مس خوىاجالُامتماالمِاميشاا .ا
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ك راأنالمبَاانتالمببوَوحصلفِةالمولر ةايفاخسول()2اولمصمسالمبَاينالمخايل،اثث رالمـسًسا
منالمدساؤالت،اوًبسواأناصلًيااجفولتايفالملـصفةاللهرثوبوموحِا،اوأزمةايفالدذَارالملضلكةا
لمبحثَةاوؿسمالرثباظِااابسرتلثَجَةالهخاجاؿومياكع رةاأواظوً ةلالملسى،اوىكذفي اببـغا
لمضولُس،افوُسامٌعلِااأناٍكون اهعُبام اوضوعالمرتبَةاولمخـومياحبثا اأهرثوبوموحِا اًداميا
ذالل اؾلس اوهعف ،اؿىل المصمغ امن الذلاخة الملوحة انوبحر اللهرثبومويج ايف اُشل الملَسلنا
الهخاجامـصفةاثعبَلِةاميكناأناجسِمايفاوكفاىزًفالمدرسبامنالمخـومي،اودفغامـسالتا
للمِةايفامرص.اومُسامٌعلِااأناًيعباحصكزياأهرثوبوموحِاالصلٍناؿىلالمعصقالمعوفِة،ا
مذجاُالالصاكمَاتاحبثَةاؿىلا رخةاؿامَةامناللمهَةاختطالذلصاكتالصلًًِةالمًض َعةايفا
لجملمتؽ،اوػولُصالمخعصفاوجالرُاب،الخل .اومُسامٌعلِااأناًبلىالمبحراللهرثوبوموحِاا
هممضاايفا رلسةالمؼولُصالمس َاس َة،ابلكاماافهياامناحتوالتاوثلوباتايفالمس يولتا
للاذ رة .اومُس امٌعلِا اأن اًؼل المبحر اللهرثوبوموحِا املَبا اؾن ا رلسة المؼولُصا
لصلميوحصلفِةايفاجممتؽاًـاينامناجالهفجارالمساكين،اوٍز ل امااًلصبامناموَوهنياوهعفا
لملوَوناوسمةالكاؿام .ا
وؿىل امس خوى المبحوث اللساس َة ا(لميؼصًة ،امٌاجه المبحر ،ااترخي المفكصا
للهرثوبومويج) اهالحغ اضـف اجالُامتم اابالهخاج المـومي ايف اُشل الميوع امن المبحوث ايفا
لدلامـاتالملرصًة.اوحِراأناجمالاجالهرثبوموحِااصأناأياجمالاؿومياأآدصااًؼِص انووحو ا
كٌلاًشُبابور ًوامناذاللامس خوًني:ا"الجملالالرلاصا(احمس الميعاقا)اThe small-
 scale fieldا،اولجملالالمـاماولسؽالميعاقا The large-scale fieldا" ا( Fowler,
 ،)2000: 167امفن الملفرتض اأن اًخأسس الملس خوى الرلاص انوـمل اؿىل امـاً ر اموضوؾَةا
وؿىلالمصأسٌللالمـوميالملضرتك انوجٌلؿةاللاك ميَة،اوًخوفصاذكلامناذاللالؿسل اكول رامنا
لمباحثنياهتمتاابمبحوثاللساس َة،امكنالملالحغامن المبَاانتالمببوَوحصلفِةاُواضـفا
جالُامتماهبشٍالميوؾَةامنالمبحوث،امااًـيناأناللهرثبوموحِاالملرصًةاثولخَاظـوابتاكب رةا
حتولا ونابووغاُشلالمـملالىلامصح ةلالمخوظنياولمخأظَل .ا
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ولذل اهؼصانايفالمبحوثاذلتاجالُامتمالمبؤري،ااكمبحوثالمعبَة ا( 24احبر)،اجنسا
ثيوًـااأفلِا،افلساثياومتالمبحوثا 12امذل رافصؾيايه:امصضالمرسظان،امصضالههتابا
لمكبس،امصضاسوءالمخلشًة،المسكص،المسمية،ازرلؿةاللؾضاء،اثولِحالمعياؾي،المعحةا
لميفس َة،ازلافةاحصَة،اأحصاباجالؿاكاتاوذوياجالحذَاخاتالرلاظة،احصةالملصأة،اأذالقا
لملِية المعبَة ،اؿىل امـىن اأن امذوسط اجالُامتم ابلك امذل ر اال اًخجاوز احبثني افلطا
(.)24/12=2اوُشلالمخيوعامعووب،امكٌَاًربُنايفاذلت الموكتاؿىل الذلاخةالملوحةاملزًسا
منالصلرلساتايفاللهرثبوموحِاالمعبَة،امفرصاؿىلاسبِلالملثالامناأكرثامٌاظقالمـاملاثرضرلا
من امصض اجالههتاب المكبسي الموابيئ ،اوُياك احاخة اماسة الىل احبوث اأهرثوبوموحِة اكب رةا
ومذيوؿة اللبـا احول اُشل الملوضوع ،الن اُشل الملصض اكٌل اُو امـووم ،اٍصثبط امبارشةا
ابمـا لتاولمخلامَساولموؾياولمثلافةالمعحَة.
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لمخوزًؽالملوضوؾياملَا ٍنالمبحراجالهرثوبومويجايفالدلامـاتالملرصًةا
()2016-2000ا
حصبَةا
ساكهَةا
لركَوموحِاازلافِةا
س َاس َةا
أهرثوبوموحِاالدلصميةا
برصًةا
ثعبَلِةا
ًًِةا
حرضًةا
هفس َةا
لحامتؾَةا
زلافِةا
مج ةلاجالهخاجا
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وكس الثضح امن اذالل المللابالت ،اأن اأسووب المبحر المسوس َوأهرثبومويج ،اولطليا
حيخلالملصكزالمثامرامضناكعاعاجالهخاجالمبؤري،االاٌض رالىلاثعورايفاجالُامتماابذلللا
جالهرثوبومويجايفامرص.اأواكٌلاًشُباأحساللساثشة:ا"ُياكاؿس اكب رامنالمبحوثالميتا
لظوـتاؿوهياالميتاثخضمنامععوحاسوس َوأهرثوبومويج،املاأخسافهيااملسفاسوىامٌاجها
وهؼصايتاؿملاجالحامتع،اوأنال رلجالملععوحاًأيتافلطامخجمَلالمـيولن،اومؽاذكلاُياكا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا303ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة

جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػس الامثامر
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للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حِلاخسًساحياولاأناًلسمالسِاماتاؿومَةاممزيةايفاُشلاجالجتاٍامثلالصلكخوراحس ينا
لبصلُميامناخامـةابيناسوًف" ا
1-0اكعاؿاتاجالهخاجالملائبةاؾنالمبحراللهرثبومويجالملرصي :ا
كٌلاًخضحامناخسولا()2اأناجالهخاجاللهرثبومويجالملرصي،املاًخعصقاحىت لنوحؼةا
لمصلُية الىل المكث ر امن الملَا ٍن الملـارصة ايف اللهرثبوموحِا ،اكهرثوبوموحِا اللذالق،ا
أهرثوبوموحِا الملمي ،اأهرثوبوموحِا المفسا  ،اأهرثوبوموحِا الملوة اولمرثوة ،اأهرثوبوموحِا المثورة،ا
أهرثوبوموحِا اجالرُاب ،اأهرثوبوموحِا الذلصب اولمرصلؿات الملسوحة ،اأهرثوبوموحِا المخل را
لمليايخ،اأهرثوبوموحِااحلوقاجالوسان،اأهرثوبوموحِاالمليؼٌلتالذلسًثة،اأهرثوبوموحِاالمـوملة،ا
أهرثوبوموحِا المصايضة ،اأهرثوبوموحِا الذلَاة المَومِة ،اأهرثوبوموحِا المـمل اولمخكٌوموحِا ،ااترخيا
للهرثبوموحِا،اأهرثوبوموحِاالملضاؾص،اأهرثوبوموحِاالمخـاظف،اأهرثوبوموحِاالطللكصةاولمخرَل،ا
أهرثوبوموحِاالذلينيانوٌليضاAnthropology of Nostalgiaاوك رُاامنالملَا ٍن.احِرا
ًبسو اأن اللهرثبوموحِا الملرصًة اما احزلل اثـُش امصح ةل المرس ايت المكربى ايف المـووما
جالحامتؾَة،اولمخل راٌس راببطءاصسًساحنواللهرثوبوموحِاالملـارصة .ا
1-0اثوزًؽاجالهخاجالمـومياحباسبامنطالجملمتـاتالحملوَةالملس هتسفةايفالمبحوث ا
خسولارمقا()1اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثايفالدلامـاتالملرصًةاحبسبامنطالجملمتـاتالملس هتسفة
رًفي
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ذارجامرص
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جالسكٌسرًة
لملاُصة
ؿنيامشس
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لمليَا
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سوُاج
لحٌليل
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7-0احعةالحملافؼاتالملرصًةامنالمبحوثاجالهرثبوموحِة .ا
لحملافؼة
أس َوط
لمليَا
صٌللاسٌُاء
لمبحصاجالمحص
لالسكٌسرًة
حٌوباسٌُاء
بورسـَس
حبوثا
أساس َة
لحٌليل

خسولارمقا()1اثوزًؽاجالهخاجالمبحيثاحبسباحعةالحملافؼاتالملرصًة
ؿس ا
ؿس ا
ؿس ا
لحملافؼة
لحملافؼة
لحملافؼة
لمبحوث
لمبحوث
لمبحوث
كٌا
4
أسولن
6
سوُاج
0
بيناسوًف
0
للكرص
1
لمفِوم
3
لمول يا
0
لملوَوبَة
3
لمبح رة
1
لدلسًس
لمليوفِة
0
جالسٌلؾَوَة
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لدلزية
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وًخضح امن الدلسول ارمق ا( )1اولمصمس المبَاين المخايل ،اأن اُياك امضلكة احلِلِة ايفا
جالحاظة اجالهرثبوموحِة اابجملمتؽ الملرصي المكب ر ،اويف اثوزًؽ المبحوث اجالهرثبوموحِة اؿىلا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا305ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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لذلاةلالملثىلالميتاٌض خللافهياالمبحراللهرثبومويج اوحيلقافهياامـصفةاموزوكةاوًُ َفـلا
فهيااأ ولثَالملهنجَةابكفاءةايهالصلرلسةالمصأس َةازلاؿةاأواجممتؽاحمًلاحمس ،اأوالصلرلساتا
لمللارهةاجملمتـنياحموَني،اوُياكالصلرلساتاجالفلِةالمضام ةلالميتاجس هتسفاؿسةاجممتـاتاحموَةا
(لمـابصة امـسة ازلافات افصؾَة) ،اولميت احتخاج ايف اثيفِشُا اجالكرتلب امن ا امٌاجه المبحرا
لمسوس َومويجابلسراجالبخـا اؾنامٌاجهالمبحراللهرثبومويج.ااومؽاأناُشلالميوعاامنا
لصلرلساتامعووبايفالمبحوثاجالهرثبوموحِة،الالاأهَاالاًفرتضاأناٍكوناُوالهمنطالمسائسا
يفالصلرلسات.اك راأهيااهالحغامناخسولارمقا()1اولمصمسالمبَاينالمخايل،اأنالمبحوثالميتا
جس هتسف المـابصة امـسة ازلافات افصؾَة اخاءت ايف اظسلرة المبحوث المليخجة ايف الدلامـاتا
لملرصًة ،امؽ اوحو الُامتم اموحوظ اابجملمتـات الذلرضًة اولمبسوًة ،اولصلرلسات المللارهةا
لمصًفِة/لذلرضًة،اولخنفاضاموحوظايفاؿس المبحوثالميتالس هتسفتاجممتـاتاحموَةارًفِة .ا
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لحملافؼاتالملرصًة،احِراًبسواأنالمبحوثاالاحصثبطاخبعةاؿومَةاحٌلؾَة،اوالاجس راوفقا
لسرتلثَجَة احبثَة امـوومة ،اولمنا اثـمتس اؿىل الُامتمات الملرشف اأو المصؤًة الطللثَة امعالبا
لصلرلساتالمـوَا،اًؼِصاذكلامناذاللامتصكزالمبحوثايفاالميعاقالدللصليفانوجامـةاومُسا
وفلاامالحذَاخاتالمبحثَةالموظيَة.ااوًؼِصامنالمبَاانتاأن اؿس امثاهَة احمافؼاتاملاًعوِاا
لمبحراللهرثوبومويج ،اجالامناذاللالمبحوثالمـابصة انومحافؼات،ا اوجسـة احمافؼاتاملا
ثخجاوزاؾخبةالمبحرالمولحس،اولذل اهؼصاناالكوميالملاُصةالمكربىالطلياميثلاأكرثامناربؽا
ساكنامرص،اوختسمَازالثاخامـاتاكب ا رةا(لملاُصة،اؿنيامشس،احوولن)اجنساأن اهعُبا
ُشلاجالكوميامنالمبحوثاجالهرثبوموحِةا،002/00ابًس بةا%02اثلصًباامنامج ةلاجالهخاجا
لمبحيثايفاجالمفِةالدلسًسة.اُشلاجالجتاٍالمـفويايفالمبحوثاولمدضدتاك رالملصثبط ابصؤًةا
ثعبَلِة،اًـيناأناللهرثبوموحِاامااحزللاؿوٌلامسرس َاايفامرص،االاثؤ ياوػَفهتاالمِامةا
ولحملورًةايفاجالحاظةالمضام ةلاابذلَاةاجالوساهَةاوجالحامتؾَةايفامرص .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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بيناسوًفا

50
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مالحؼاتادذامِة :ا
بـس اأن الس خـصضيا امالمح اجالهخاج المبحيث اللهرثوبومويج ايف الدلامـات الملرصًةا
وس خزوطامااًًل :ا
ااأناجالهخاجاللهرثبومويجابسأايفامٌخعفالشلس ًَِاتامنالملصنالملايض،ايفاخامـةا
لالسكٌسرًة ،اوثأثص املسة اظوً ةل اابلهرثوبوموحِا اجالجنوزيًة اوحصكزيُا اؿىل اللهرثبوموحِاا
جالحامتؾَة.اوملاًخل راُشلالمخوخَالالايفامنامٌخعفالمس بـًَِاتابفضلاجالس خاذاأمحسا
أبوزًس.
ااأنالذلللاللهرثوبومويجايفامرص،االاًـساحلالامس خللالموحو ايفامصح ةلاجالخازةا
لدلامـَةالالايفاخامـيتالالسكٌسرًةاحوولن،اوٌس خللايفامصح ةلالصلرلساتالمـوَاايفا
خامـةابيناسوًف،اأماابلِةالدلامـاتافِسرسامضنامٌؼومةالملـصفةالمسوس َوموحِةايفا
أكساماؿملاجالحامتعاابدلامـاتالملرصًة.
 اأن اللس خاذٍن :المس َس امحمس ابسوي ،اؿىل اأمحس اؿُىس ،ااكن اهلٌل اس بق اجالُامتما
ابذلللاللهرثبومويجايفامرص،اوأسٌِلايفالهعالقاحبوثالملاحس خ راولصلكخورلٍاجبامـةا
جالسكٌسرًة.
ااأناجالهخاجاللهرثوبومويجايفالدلامـاتالملرصًة،االاًدٌاسبامؽاجحماولجساعاوثيوعا
لمؼولُصالميتاميكناأناثسرسِااللهرثبوموحِا اوثلسمافهيا اهخاجئامـصفِةاموموسة،اثفِسايفا
فِمامضالكتاجالوساناولجملمتؽالملرصيايفالموكتالمصلُن.
ااأناجالهخاجاللهرثوبومويجايفامرص،اصأنابلِةالمـووماجالحامتؾَة،االاًمتامناذاللا
أحٌسةاحبثَةاحٌلؾَة،اورؤًةالسرتلثَجَةاثخبٌاُااجالكسامالمـومَة،اولمنااٍصثبطاجالدذَارا
لمابحيثاابملرشفالمـومياوظامبالصلرلساتالمـوَا.امااأ ىالىلاجضدتاجالهخاجاوؿسما
كسرثَاؿىلاجالحاظةالمضام ةلاباكفةالملياظقاوجالكامميالملرصًة،اوكامباامااًرتكزالمبحرا
ؿىلالحملَطالمضَقانوجامـة.
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا308ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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ااأن اُياك الجتاٍ اضـَف احنو اثلَ ر الميؼصة املهرثوبوموحِا المثلافِة ،اوحماوالتا
لمخرعط ا لذل افصوؾِا ،اولمخعصق الىل اجماالت احبر اخسًسة ،اذاظة ايف اخامـيتا
جالسكٌسرًةاوبيناسوًف.
ااأناُياكاضـفامزمنايفالهخاجالمبحوثاللساس َةا(لميؼصًةاولملهنجَة)ايفااكفةا
لدلامـات،اؿسلاخامـيتاحوولناوبيناسوًف.اوًلَبامِسلنااترخيالمفكصاللهرثوبومويجا
مناؿىلاظاوةلالمبحر.امااًؤ ياابزل ةلالىلاثسُورالمصأسٌللالمـومي انوباحثنيايفاُشلا
لذللل.
ااأن الزلاؿة اللهرثوبوموحِة الملرصًة ،امل اثيفذح اابملسر الماكيف اؿىل المخعورلتا
جالبس متوموحِةالميتاجضِسُااللهرثوبوموحِاالملـارصة،اومااحزللامِا ٍناحبراؿسًسةاملا
ثوضؽاؿىلاللحٌسةالمبحثَةاملهرثوبوموخنيايفامرص.
ااأناُياكاحاخةاالؿا ةاثلِمياجالهخاجاللهرثوبومويجايفامرص،امؽارضورةاأناثدسؽا
لئصةالمخلِميامدضملالمللاالتاولمبحوثالملًضورة،اولملضارًؽالمبحثَةالزلاؾَةالميتاثيفشُاا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا309ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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ااأناُياكامِلاولحضاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةاابحصلءالمبحوثاللفلِةالميتاجضملا
ؿسة اجممتـات احموَة اؿىل احساب الصلرلسات المصأس َة الميت احتخاج الىل الملِارلتا
للهرثوبوموحِةاللظَ ةل.
ااأناللوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثبوموحِةارلُيا،اثرتكزاحولاللهرثبوموحِاا
لمعبَة اولمثلافِة ،اوجالجتاٍ المسوس َوأهرثوبومويج امؽ الُامتم امذوسط اابلهرثوبوموحِاا
جالكذعا ًة اوجالحامتؾَة اولميفس َة اولذلرضًة اولصلًًِة .اولُامتم اُاميش اابلهرثوبوموحِاا
لمعبَـَةاولمس َاس َةاولمرتبَةاولمفصوعالملس خجسةايفاللهرثبوموحِاايفاللمفِةالدلسًسة.
ااؿىلالمصمغامنازاي ةاجالُامتماابالجتاٍالمسوس َوأهرثوبومويجايفالملصح ةلالمصلُية،الالا
أهَ اال اٌسِم ايف اثعوٍص الذللل اجالهرثوبومويج ايف امرص ،الهَ اًفذلس الملـادلة الميؼصًةا
ولملهنجَة اللهرثوبوموحِة اوًـمتس اؿىل الملسذل المسوس َومويج ابعفة اؿامة .اوال اٍكسبا
لملٌلرسنياهلالمِابُذوسالمـومياللهرثوبومويج.

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مصلكزالمبحوثالملومِة،امناأخلالمخـصفاؿىل اهلاطالمضـفاولملوةايفاُشلاجالهخاجا
وحتسًساهلاطالهعالقاخسًسةاثضؽاللهرثوبوموحِاالملرصًةاؿىلالمعصًقالمعحَح .ا
لملصلحؽ :ا
 -0ا أمحسازلًسا(أكخوبص.)0775اس بـوناؿاماامـملاجالحامتعايفامرص.اجم ةلالكَةاللآ لبا–اخامـةالملاُصةا،اجمضل.52اؿس :5ا21-0
 -0ا أمحساموىسابسوي،ا،0227اللبـا اجالحامتؾَةاالهخاجاولكدسابالملـصفةاحاةلاؿملاجالحامتعايفالدلامـاتالملرصًة،اب روت،ا
مصكزا رلساتالموحسةالمـصبَة،
 -2ا ثوماساَُالهسالٍصكسون،افنياس َلصتاهَوسون،ا،0202ااترخيالميؼصًةاللهرثوبوموحِة،احصمجةاالُاياؾبسلذلسني،الدلزلئص،ا
مًضورلتاضفاف
 -5ا روبصتاماكَفص،اصارمزابَسج،ا،0720الجملمتؽ،احصمجةاؿىلاأمحساؿُىس،الملاُصة،امكذبةالههنضةالملرصًة،اط.0
 -5ا ؿًلامحمو السالمالمفار،ا،0712اجالهرثبوموحِااجالحامتؾَة-لصلرلساتالذللوَةايفالجملمتـاتالمبسلئَةاولملصوًةاولذلرضًة،الملاُصة،ا
لمَِئةالملرصًةالمـامةانوكاذاب.
 -2ا ؿًلامحمو السالمالمفار،ا،0711امـجماؿملاجالحامتع،الملاُصة،ا لرالملـارف.
 -1ا كباريالسٌلؾَل،0711،ارل الكَفابصلون،اجالسكٌسرًة،امًضأةا لرالملـارف.
 -1ا محمساسـَسافصحا(حمصر)ا،0222اكخاابتالحامتؾَةامـارصةاهمسلةاملس خاذالصلكخورالمس َسامحمسابسوي،الملاُصة،امصكزالمبحوثا
ولصلرلساتاجالحامتؾَةاجبامـةالملاُصة.
 -7ا انُساظاحلا(حمصر)،ا،0220احبوثايفاللهرثبوموحِاالمـصبَةاهمسلةالىلاجالس خاذالصلكخوراأمحساأبوزًسارلئساجالهرثبوموحِاالمـصبَة،ا
لملاُصة،امعبوؿاتامصكزالمبحوثاولصلرلساتاجالحامتؾَة-الكَةاللآ لب-اخامـةالملاُصة.
10- Bridget Fowler,(ed.)(2000), Reading Bourdieu on Society and Culture, Oxford, Blackwell
Publishers.
11- L'Estoile, B. . (January 01, 1997). The "natural preserve of anthropologists": Social
anthropology, scientific planning and development. Social Science Information, 36, 2, 343376.
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موحقاس راخمخرصةاؾناأمهالملض خلونياابذلللاللهرثوبومويج ا
يفالدلامـاتالملرصًةاموضوعالمبحراذاللالمفرتةا( )2000-2016ا

 -0خامـةاحوولن
جنوياؾبسالسلَساسـس :احاظ ةلاؿًلاماحس خ رايفالل آ لباؿاما 0710امنالكَةالمبياتاخامـةاؿنيامشس،احتتا
لرشلف الصلكخورة اؿوَاء اصكصي ،ايف اموضوع ا( رلسة اهؼام الملصلبة انوجٌلؿات المساكهَة الملمتزية ايف احمافؼة السولن)ا
وحعوتاؿىلالصلكخورلٍايفاؿاما0711امناهفسالملكَة،احتتالرشلفالصلكخورةاؿوَاءاصكصي،ايفاموضوعا(ا رلسةا
ملارهةالمناطالمخًض ئةاجالحامتؾَةايفاجممتؽاحمًلابسوياواجممتؽاحمًلارًفيايفاحمافؼةالمفِوم)اا ا
ُسى امحمس المض ياوي :احعوت اؿىل الملاحس خ ر اؿام ا 0710امن الكَة المبيات اجالسالمِةا– اخامـة اللزُص ،احتتا
لرشلفاجالس خاذاؾبسلمباسطاامحمساحسنايفاموضوعا(لمخًض ئةاجالحامتؾَةايفالملصًةالملرصًةا رلسةاأهرثوبوموحِةايفا
لحسىاكصىالمعـَس)،اوانمتا رخةالصلكخورلٍايفاؿاما،0711امنالكَةالمبياتاخامـةاؿنيامشس،احتتالرشلفا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالدلزلئصااااااااااا311ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضابسكصة
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خامـةالملاُصة
ؿىلامحمسالملاكوي :احاظلاؿىلالملاحس خ راؿاما 0710امناخامـةالملاُصة،ايفاموضوعا(لملـخلسلتالمضـبَةاوالمخل را
جالحامتؾي،ا رلسةامِسلهَةاؿىلاكصًةاس َفالصلٍنامبحافؼةا مِاط)احتتالرشلفالصلكخورامحمسالدلوُصي،اوحعلا
ؿىلالصلكخورلٍاؿاما،0711امناخامـةالملاُصة،ايفاموضوعالرلسمةالمعحَةايفامرصا،ا رلسةاملبـا الملِيَةاوا
جالحامتؾَةاولمثلافِة،احتتالرشلفالصلكخورامحمسالدلوُصي.
لمسـَساظابصالملرصي:احعلاؿىلالملاحس خ راؿاما0770امناخامـةالملاُصةاحتتالرشلفالصلكخورامحمسالدلوُصيايفا
موضوعا(للهرثوبوموحِاالميلسًةاولمخحوالتالميؼصًةاولملهنجَةا)اوانلا رخةالصلكخورلٍاؿاما 0220امناخامـةالملاُصةا
حتتالرشلفالصلكخورامحمسالدلوُصيايفاموضوعا(لمرتلثالمضـيباولمبياءالمعبليا:ا رلسةامـموَاتالهخاجالمثلافةا
لمضـبَةاوثسلومِاابنيافلصلءالذلرضايفالملاُصة).
هبِلاظَحياحٌاا( -0751ا )0222اختصجامناخامـةالملاُصةاؿاما 0727اختعطاؿملاجالحامتع،اويفاؿاما0712ا
حعلاؿىلا رخةالملاحس خ راحتتالرشلفامحمسالدلوُصي،ايفاموضوعا( ًيامِاتالمخل رالمثلايفايفاجممتؽاُاميش:ا
رلسةاأهرثوبوموحِةاؿىلاأحسالجملمتـاتالحملوَةامبحافؼةامصىسامعصوح).اوانلا رخةالصلكخورلٍامن اهفسالدلامـةايفا
ؿاما،0717احتتالرشلفامحمسالدلوُصي،ايفاموضوعاحٌلؿاتالملجصايفامرص،ا رلسةاأهرثوبوموحِةايفالمضرعَةا
لملجصًةاولمخاكملاجالحامتؾي،اوهدِجةاثفوكَالمـوميالبخـراكبل اهَلالصلكخورلٍالىلاخامـةاَُلالمربًعاهَة،امثابـسا
لصلكخورلٍالىلاخامـةاأمسرت لماهبوميسل.اثيوؾتالُامتماثَابنياللهرثبوموحِاالمثلافِةاوجالحامتؾَةاولمعبَة.اوكسمايفاُشٍا
لملَا ٍنالسِاماتاؿومَةاممتزية .ا
 -0خامـةاؿنيامشس
ثصوتالحسق:احاظلاؿىلالملاحس خ راؿاما0715احتتالرشلفالصلكخوراؾبسلسلَسامعفي،ايفاموضوعا(جهصةالميوبَنيا
لىلالملاُصةا رلسةالحامتؾَة انومِاحصٍنالميوبَةالىلالملاُصةامناكصًةالبواسًبل)اوحعلاؿىلالصلكخورلٍايفاؿاما0712ا
مناخامـةاؿنيامشس،احتتالرشلفاجالس خاذٍناؾبسلسلَسامعفيا،امس ر اهـمي،ايفاموضوعا(لثصالمخعيَؽاولمخحرضا
ؿىلالمبياءاجالحامتؾيايفالجملمتـاتالمعل رةا رلسةالهرثبوموحِةادلزٍصةالصلُبايفاحمافؼةالدلزية) ا

للوموايتالمبحثَةاصلىالزلاؿةاللهرثوبوموحِةالملرصًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
جالس خاذةاؿوَاءاصكصي،ايفاموضوعا(للرسةاولمصولبطالملصلبَةابنيافلصلءالذلرضا رلسةاأهرثوبوموحِة انوفالحالملـسما
لملِاحصامنارًفالموخَالملبًلالىلالذلرضاابحسىاص َاذاتاكسمالمبابةامٌعلةاؾزبةالمعـاًسة).
محمساأهوراحمصوس:احعلاؿىلالملاحس خ رامناخامـةالمليَاايفاؿاما،0711احتتالرشلفاؾبسلمِا يالدلوُصياوكٌللا
لمزايت ،ايف اموضوع ا( ور المخكٌوموحِا ايف احترض الجملمتؽ المصًفي ا ،ا رلسة امِسلهَة ايف اكصًة امرصًة) اوحعل اؿىلا
لصلكخورلٍامناهفسالدلامـةايفاؿاما،0775احتتالرشلفاؾبسلسلَساسـساومحمو اؾبسلمصص َس،ايفاموضوعا(لملـخلسلتا
لصلًًِةالمضـبَةاومنوالمثلافاتالمفصؾَةالملضا ةا،ا رلسةامِسلهَةامبـغالزلاؿاتالصلًًِةايفالجملمتؽالملرصي) .ا
 -2خامـةالالسكٌسرًة ا
رشلفالصلكخورا
محمساؾبسٍاحمجوب :احاظلاؿىلاماحس خ راجالهرثبوموحِاامناخامـةاجالسكٌسرًةاؿاما 0721احتتال ا
أمحساأبوزًس،امثاسافص انوـملابوػَفةامسرسامساؿساجبامـةالمكوًت،اوُياكاحعلاؿىلا رخةالصلكخورلٍايفاؿاما
،0712احتتالرشلفالصلكخورالمحسالبوزًس،اوهلالمـسًسامنالصلرلساتاحولاجالجتاٍالمسوس َو-أهرثبومويج.ا ا
ا
فاروقاأمحسامععفى :احعلاؿىلالملاحس خ رامناخامـةاجالسكٌسرًة،ايفاؿاما،0715احتتالرشلفاجالس خاذاأمحسا
أبوزًس،ايفاموضوعا(لمبياءاجالحامتؾي انوعصًلةالمضاذمَةامبرصا رلسةايفاجالهرثبوموحِااجالحامتؾَة)،اوحعلاؿىلا
لصلكخورلٍامناهفسالدلامـةايفاؿاما،0711احتتالرشلفاجالس خاذاأمحسالبوزًس،ايفاموضوعا(لملولصلا رلسةانوـا لتا
ولمخلامَسالمضـبَةايفامرص).
محمساؾباسالبصلُمي :احعلاؿىلالملاحس خ رامناخامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما،0717احتتالرشلفاجالس خاذاأمحسا
أبوزًس،ايفاموضوعا(مسًيةاكاميالمعياؾَةابأسولنا رلسةايفاجالهرثبوموحِاالذلرضًة)،اوحعلاؿىلالصلكخورلٍامناهفسا
لدلامـةايفاؿاما،0712احتتالرشلفاجالس خاذاؿىلالمحساؿُىس،ايفاموضوعا( رلسةاملارهةالمثلافاتالمفصؾَةانويوبَنيا
لملرصًني اوؿالكهتا اابمسالةل الميوبَة ايف السولن امؽ اؾياًة اذاظة اابزلاؿات الميوبَة الملخيل ةل اك ر الملس خلصة ايف امسًيةا
جالسكٌسرًة) ا
ُيسومةامحمساأهوراحامس:احعوتاؿىلالملاحس خ رامناخامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما،0711احتتالرشلفاجالس خاذٍنا
محمساؾبسٍاحمجوب،اوفصًسافذحي،ايفاموضوعا(لمخل رلتالمبَوموحِةاولمفس َوموحِةانومصأةالذلاملاوثأز رُااؿىلاسووكِاا
وؿالكاهتااجالحامتؾَة)،اوحعوتاؿىلالصلكخورلٍامن اهفسالدلامـةايفاؿاما،0772احتتالرشلفاجالس خاذافاروقا
أمحس امععفى ،ايف اموضوع ا(لمخل رلت المبَوموحِة اولمفس َوموحِة الملعاحبة امسن المَأس اؾيس الملصأة اوؿالكهتا اابملميا
جالحامتؾَةاولمثلافِةايفالجملمتؽ).
مصفتالمـضٌلوياؾامثن:احعوتاؿىلالملاحس خ رامناخامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما،0715احتتالرشلفالصلكخوراؿىلا
أمحساؿُىس،ايفاموضوعا( رلسةالهرثبوموحِة انوعبالمضـيبايفاجممتـنياحموَنيايفامرص)،اوحعوتاؿىلا رخةا
لصلكخورلٍامن اهفسالدلامـةايفاؿاما،0770احتتالرشلفالصلكخورامحمساؾبسٍاحمجوبايفاموضوعا( ورةالذلَاةاؾيسا
لمفص ا رلسةالهرثبوموحِةاملارهةانوـا لتاولمخلامَسالمضـبَةايفاجممتؽارص َس) .ا
اامععفىامعصاحٌل ٍامسـو ،احعلاؿىلالملاحس خ رامناخامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما،0715احتتالرشلفاجالس خاذا
ؿىلاأمحساؿُىساوجالس خاذارص َسالمياضوري،ايفاموضوعا(قصبالصلمخاامصكزلامليعلةازلافِةافصؾَةايفالمبحصالملخوسطا
رلسةاملارهةايفالهرثبوموحِاالجملمتـاتالملسمية)،اوانلا رخةالصلكخورلٍامن اهفسالدلامـةاؿاما،0770احتتالرشلفا
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حس ينالبصلُمياؾبسلمـؼمي :احاظلاؿىلالملاحس خ راؿاما 0775امناخامـةالملاُصةافصعابيناسوًف،احتتالرشلفا
لصلكخورةاؿوَةاحسناحسنيايفاموضوعا( ورالمعبُبايفالجملمتؽالمصًفيا:ا رلسةامِسلهَةاماـَيةامناكصياحمافؼةابينا
سوًف)اوانلا رخةالصلكخورلٍامناخامـةابيناسوًفايفاؿاما،0222امن اهفسالدلامـةاحتتالرشلفاؿوَةاحسنا
حسني اومسبويل اؿىل امؤوس ،ايف اموضوع ا(لمـولمل اجالٍكوموحِة اولملصض ا رلسة اسو اس َو اأهرثوبوموحِة املصضا
لمكبس).ا ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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جالس خاذامحمساؾبسٍاحمجوب،ايفاموضوعا(لمللوماتاجالحامتؾَةاولمثلافِةامًضأةالملسنالدلسًسةا رلسةالهرثبوموحِةا
ثلوميَةاملسًًيتالمسا لتاولمـامصًةالدلسًسة) .ا
ا
 -5خامـةابيناسوًف
ؿوَةاحسناحسني :احعوتاؿىلا رخةالملاحس خ رامناخامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما،0722احتتالرشلفاجالس خاذا
ؿىلاأمحساؿُىس،ايفاموضوعا(لمـالجاجالحامتؾيامضـافالمـلولايفامصح ةلالملصلُلة،ا رلسةامزنالءابـغالملؤسساتا
لخملخعة)،اوانمتا رخةاالصلكخورلٍامناخامـةاجالسكٌسرًةايفاؿاما،0712احتتالرشلفاجالس خاذاأمحساأبوزًس،ايفا
موضوعا(لمخل راجالحامتؾيايفالمول يالدلسًسا رلسةالهرثبوموحِةاؿىلالمولحاتالرلارخة)،اؾصفتايفالموسطالمـوميا
بباحثةالمولحات.اثوفِتاؿاما.0205
كٌللاؾبسلسلَسالمزايت :احعلاؿىلالملاحس خ رامناخامـةالملاُصة،ايفاؿاما،0712احتتالرشلفاجالس خاذاأمحسا
لرلضاب،ايفاموضوعا(ثلس ميالمـملاجالحامتؾيايفالملسًيةالملـارصةايف اضوء اهؼصًةا وراكمياابمخعبَقاؿىلامسًيةا
حوولناابجملمتؽالملرصي)،اوحعلاؿىلالصلكخورلٍامن اهفسالدلامـةايفاؿاما،0711احتتالرشلفاجالس خاذامععفىا
لرلضاب ،ايف اموضوع ا(لميؼصًة اجالحامتؾَة ايف اؿمل اجالحامتع الملِين ا ،ا رلسة احتوَوَة اهلسًة اابمخعبَق اؿىل المـملا
جالحامتؾيايفالجملمتؽالملِين) ا
س َس امحمس اؿًل افارس :احاظل اؿىل الملاحس خ ر اؿام ا 0222امن اخامـة الملاُصةا افصع اابين اسوًف احتت الرشلفا
جالس خاذة اؿوَة احسن احسني ،اوموضوؾِا ا(لهرثوبوموحِا اما ابـس الذلسلزة ا :ا رلسة احتوَوَة اهلسًة) ،اوانل ا رخةا
لصلكخورلٍامن اهفس الدلامـة ا ا ايف اؿاما ،0222احتت الرشلف اؿوَة احسن احسني ،ايف اموضوعا(لالثعال المثلايفا
ولمضرعَةاحبرايفاجالهرثوبوموحِاالميفس َةاجملمتؽالمولحات).
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