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ثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولًخولظياااااااااااااااااااااااااااا
مؽالًخجرتةالًفوًلكورًة

وًس يا ايف احاخة الىل اللصارة الىل اأن اثوزَقا
لًرتلث اللهرثوتوًويج الًـريب اسوف اٌسِم ايفا
لدلفؽ احبرنة الًححر الًـَمي ايف الجملاًني ا(لًفوًلكورا
وللهرثوتوًوحِا) ،اخاظة ايف الظار الًخـرًف اتنيا
لجلِو الًـرتَة الًيت ال ازلًت اثـمي ايف احزرا
مٌـزةل ،اصبهنا اصبن الجلِو الًفوًلكورًة الًيت الا
زلًت ايف احاةل احتخاج اٌمل الًضمي .اوعم امسبةلا
جس خدؾي الًخـاون الًوزَق اتني الًـَعاء الًـرب ايفا
لجملاًني ،اترصف الًيؼر اؾن اأ ولت اومهنج الكا
مهنعا .ا

Documentation of the Arab
anthropological
heritage
will
contribute to the advancement of
scientific research in both fields
(folklore
and
anthropology),
especially in the context of the
definition of Arab efforts that are
still operating in isolated islands, as
are the folkloric efforts that are still
in need of reunification. This
requires close cooperation between
Arab scientists in both fields,
regardless of their respective tools
and approaches.

ا

ملدمة :ا
ػَتالًـالكةاتنياللهرثوتوًوحِااوؿملالًفوًلكور-ولازلًت-ايفاحاةلامتاساوثدلخيامنا
انحِةاوثحا لالخلربلتاتنيالملخخععنيايفالجملاًنيامناانحِةاأخرى.اوكدالهـىساذكلايفا
أ تَاتاللهرثوتوًوحِااولًفوًلكور،الذارأىافرًقامنالًـَعاءاأنالًفوًىوراُواأحدافروعا
للهرثوتوًوحِااوابلخطاللهرثوتوًوحِاالًثلافِة،اؿ ىاحنيالُ ماؿَعاءالًفوًلكوراابًخبهَداؿ ىا
أناؿملالًفوًلكوراُواؿملامس خلياتذلثَاهلامٌاُجَاوأ ولثَاوهؼرايثَالملرثحعةاتَ.اوؿ ىا
لملس خوىالدلويلاجسياثعيَفا ًويالًـرشيالًـامليالكامناللهرثوتوًوحِااولًفوًلكورا
حتتاكسما"لًـَوماجالحامتؾَة ا"لذلياحيخيارمقا،033امثاجسيا"للهرثوتوًوحِا"امكوضوعا
فرؾيامضناؿملاجالحامتعاحتتارمقا،033اأماالًفوًىورافلداجسهلا ًويايفاموضوعامس خليا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا429ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااأا. .امععفىاخا ا-الملـِدالًـايلاٌَفٌونالًضـحَةا-لاك ميَةالًفٌون-امرص ا
ا
لملَخط  :ا
Abstract :
ا

ثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولًخولظيامؽالًخجرتةالًفوًلكورًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أخراحتتارمقا،063اوُوامااٌض رالىلاأناًلكامنالًخخععنياجماهلالملس خليايفالملىذحةا
لًـاملَةاوُوامااًخفقامؽاثعورانايفاُذٍالملسبةل.ا ا
غ راأناأضمامااٍرتطاتنيالًـَمنيايفاثلدٍران -امؽالمياهيااتخولظياوحاكميالًـَوم -اُوا
لًـمي الملَدلين ،افلك امن الًفوًلكورًني اوللهرثوتوًوحِني اٌس خلون اما هتم الًـَمَة امنا
لملَدلن،اوًـىفوناؿ ىاحتَََِااوثفس رُا،الكامبهنجَاوأ ولثَ.اللاأنالًفوًلكورًنياكداثفوكولا
يفامعََاتالًخعيَفاولس خخدلماأ ةلالدلؽالملَدليناوثعحَلِااثضلكالحرتليف..ا ا
ولذلانياامذفلنياؿ ىاحاكميالًـَمنيافَس ياايفاحاخةالىلالًخفعَيايفالمللارهةاتُهنعا،ا
ًىٌياايفاحاخةالىلاحبرامسبةلاثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولاتحذَ،اؿ ىاحنواماامتامنا
هجو ايف اثوزَق الملا ة الًفوًلكورًة .اوكد امتت اتـغ الجلِو الخلاظة اتحََوحرلفِاتا
للهرثوتوًوحِاالًـرتَةاولاتحهتاايفاصلكامعحوع،اغ راأهياايفاحاخةالرص َفامذخعطايفا
للهرثوتوًوحِا ،اويف احاخة اًلاؿدة اتَاانت اومىزن اأهرثوتوًويج اًـرض املوضوؿات الًـملا
لملخـد ة :اللهرثوتوًوحِا الًثلافِة اوجالحامتؾَة اولًعحَة اولًحَوًوحِة اولًس َاس َة..لخل ،انعاا
ًـرضال تَاتالًـملاوأؿالمَاولملا ةالملَدلهَةاولًيؼرًةالًيتامتت،افض ًالاؾنالملول الملعورةا
(لًفوثوغرلفِة اولًفِدًو) الًيت امجـِا الًحاحثون اؿ ى امدى الًـلو الًساتلة .اأما الملا ةا
للهرثوتوًوحِة الملخوفرة ايف انخاابت الًرول الًـرب اوىذة الًرحاةل اولملؤرخني اوؿَعاء الٌَيةا
ولًفَسفة اولجليرلفِا اوجالحامتع اوغ رضم ،افِيي اما ة اخضمة اووف رة اوًدٌازع الك امنا
لًفوًلكورًنياوللهرثوًوحِنيالهدساهباالٍهيم.ا ا
وًس ياايفاحاخةالىلاللصارةالىلاأناثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجالًـريباسوفاٌسِما
يف الدلفؽ احبرنة الًححر الًـَمي ايف الجملاًني ا(لًفوًلكور اوللهرثوتوًوحِا) ،اخاظة ايف الظارا
لًخـرًف اتني الجلِو الًـرتَة الًيت ال ازلًت اثـمي ايف احزر امٌـزةل ،اصبهنا اصبن الجلِو ا
لًفوًلكورًةالًيتالازلًتايفاحاةلاحتخاج اٌملالًضمي.اوعمامسبةلاجس خدؾيالًخـاونالًوزَقا
تنيالًـَعاءالًـربايفالجملاًني،اترصفالًيؼراؾناأ ولتاومهنجالكامهنعا .ا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا430ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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وس يـرضايفاُذلاللظاراثعورانالًـَمياملسبةلالًخوزَقامض رٍنالىلالجلِو الًيتامتتا
يفاُذلالجملال،اومااحنخاجالًََايفالملرح ةلالمللد ةلاتـَدً لاؾنالًرصلعاللهرثوتوًويج/لًفوًلكوريا
ااهح رلامنالملياكضات .ا
لذليالحذياخاه ًح ً

لًخوزَقالًححََوحرليفاًلهرثوتوًوحِاالًـارتَة ا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا431ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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ًـيالجرزالجلِو الًيتامتتايفالظاراثوزَقاللهرثوتوًوحِاالًـرتَةاُواُذلالًـميالملِما
ً
لذلياملاًيياحؼاا
لذلياظدراؾنامرنزالًححوثاولدلرلساتاجالحامتؾَةاجبامـةالًلاُرة،او
من اجالهدضار الًـريب ،اوُو الًححََوحرلفِا الًيت اظدرت ايف احزءٍن ،اواكن اًيا ارشفا
جالصرتلكايفافرًقالًححرالذليامعياهبااحتتاؾيولنا"للهخاجالًـرىباىفاؿملاجالحامتع:ا
كامئةاتحََوحرلفِةامرشوحة"اوكداغعتالًححََوحرلفِةاللهخاجالًفىريامناؿاما3691احىتا
ؿام ا .9333ا اوكد اس حلهتا اتحََوحرلفِة امرشوحة اظدرت ايف اس حؽ اجمدللت اؿام ا3664ا
وغعتاللهخاجالًفىرياحىتاؿاما.3662اوكداأرشفاؿ ىامجَؽ اُذٍاللظدلرلتالكامنا
محمدالجلوُرياوأمحدازلًد.اوكدااكناٌَفوًىوراوللهرثوتوًوحِااجبمَؽافروؾِاالًيعُةاللوفرا
هبذٍ الًححََوحرلفِات ،الًيت اغعت اأنرث امن امخسة األف امعي اؾريب .اوكد اصِد امِدلنا
رلسةالًفوًلكورالًـرىباكامئةاذماز ةل،اورشتاجتار ًاياىفاؿاما.3645اوكدامعيامرنزالًاححوثا
ولدلرلسات اجالحامتؾَة اجلكَة الل لب اخامـة الًلاُرة اؿ ى اثعوٍر اُذٍ الًححََوحرلفِة،ا
وثوحتاهجو ٍاابظدلراأخضماتحََوحرلفِةاؾرتَة اهوؾَةاتـيولن:اللهخاجالًفىرىالًـرىباىفا
لًفوًلكور،الص متَتاؿ ىاأنرثامناس حـةاألفامعياولس خوؾحتاحرنةالًـملامناؿاما3613ا
حىتاؿاما.9333انعااظدرتازالثاجمدللتالحذوتاؿ ىاأًفامعيامرشوحاحتتاؾيولنا
"لًفوًلكورالًـريب:احبوثاو رلسات"اوظمامنالؿدل امحمدالجلوُريا اولجرلُمياؾحدالحلافغ،ا
ومععفىاخا ( .)3ا
وهـو اًالهخاجالًفىريالًـريبايفاؿملاللحامتعاًيجداأناُذٍالًححََوحرلفِة اكداغعتا
للهخاج الًفىري اٌَـمل الملًضور اابٌَية الًـرتَة ،اولملرتمج اٌَية الًـرتَة ،انعا الص متي الًخحدًدا
لًيوؾيامااورشايفاأوؾَةالًىذة-الدلورايتالًـَمَة-اللظروحاتالجلامـَة-اأؾعالالملؤمترلتا
ولًيدولتالًـَمَة-الًخلارٍرالًـَمَة.اأماافروعاللهرثوتوًوحِاالًيتاغعهتاالًححََ اوحرلفِةافِيي:ا

ثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولًخولظيامؽالًخجرتةالًفوًلكورًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

للهرثوتوًوحِا اجالحامتؾَة ا(وجضمي انذكل الك اما اخيخط اابًحياء اجالحامتؾى ،اومىوانثَ،ا
وهؼمَ امن اوهجة اهؼر اأهرثوتوًوحِة .انعا اثضم اجمالت اللهرثوتوًوحِا اجالكذعا ًة،ا
ولًس َاس َة…لخل) -اللهرثوتوًوحِا الًثلافِة ا(وجضمي انذكل اموضوؿات :الًثلافة ،اولًثلافةا
ولًضخعَة ،اولاًخي ر الًثلاىف ،اوللهرثوتوًوحِا الًعحَة ..الخل) -اللهرثوتوًوحِا الًـامة ،افض ًالا
ؾناؿملالًفوًىور .ا
وكداأصارامحمدالجلوُريايفاملدمذَاًِذٍالًححََوحرلفِةالىلاأطمَةالخرلجاتحََوحرلفِةا
ًالهخاجالًسوس َوًوىجالملًضوراتَياتاأحٌحَةاملؤًفنياؾرب.الناُذلاللهخاجالناملاًفقا
للهخاجالملىذوباتَيةاؾرتَةاىفامس خولٍالًـَمىاوىفاأطمَخَ،افِواًدلهََاؿ ىاللكيا.اذكلاأنا
خربةاتـضيااذمن اورشاتَياتاأحٌحَةاجض رالىلامدىاجالُامتمالذلى اهوًََ اٌَـميالملًضوراىفا
لخلارج،اأوالذلىاًفرتضافَِاأناًلرأاابخلارج.امثاأنالًلاؿدةاابًًس حةاملثياُذٍالًيوؾَةامنا
للهخاجاأهَاخيضؽاًخحىمياؿَمي،اكداٍىوناظارًامااىفاأغَةاللحِان.امـىناذكلاأنالًلميةا
هخاجاجتـهلاخدٍرلاابدلؽاولًدسجَياولًخَخَطاولًًرش.اوىفا
ًا
لًـَمَةالًاكمٌةاىفامثياُذلالل
رأىياأناًلذرصالًالكماللحٌىباؿ ىالًحَاانتاللساس َة،اوًعدراًِااحرمجةاؾرتَة،اوًًرشا
لملَخطاابٌَيةالًـرتاَة،النالًِدفاُوالظالعامنالاجيداُذٍاللؾعالاىفامؼاهنا،اأوا
جيدُااوًىٌَالاٌس خعَؽاأناًفِدامهنااثسخةاؿائقالٌَية،اأوالىاسخةاأخر( .)9ا
وجتدراللصارةالىلاأهياايفالٍهناًةاأمامالهخاجاؾريباأهرثوتوًويجاضئَي اٌَياًةالذلاماا
كورناابلهخاجالملًضوراتَياتاغ راؾرتَة،افـ ىاساخِيالملثالافانالًححََوحرلفِاالًـرتَةاملا
ثخجاوزاجحمِااتضـةاألف،اؿ ىاحنيالذلالس خـرضياالحدىالًامنذجالًيرتَةااكًححََوحرلفِاا
لدلوًَة اٌَـَوم اجالحامتؾَة The International Bibliography of the Social
) Sciencesاوعم اتحََوحرلفِة الًىرتوهَة ايف الًـَوم اجالحامتؾَة اثـدُا لملىذحة الًربًعاهَةا
ٌَـَوم الًس َاس َة اوجالكذعا ًة ولًخاتـة اًلكَة اًيدن اًالكذعا  ،اس يجد اأهنا احرنز اثضلكا
خاصاؿ ىاأرتـةاحلولايفالًـَوماجالحامتؾَةاوعماؿملاللوسانا(للهرثوتوًوحِا)اوجالكذعا ا
ولًس َاسةاوؿملاجالحامتع,اوثيعياحلو ُلامـرفِةاأخرىانذكلااكدلرلساتالًخمنوًةاولجليرلفِاا
لًخرشًةاولدلرلساتالًحَئِةاولجليدرًة.اوجض متياؿ ىامااًلاربا9,2امََونامرحؽ اٌَملالت،ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا432ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأا. .مععفىاخا ا-الملـِدالًـايلاٌَفٌونالًضـحَةا-الاك ميَةالًفٌون-امرصا

ثوزَقالملؤسساتاللهرثوتوًوحِةالًـرتَة ا
لصماأناُياكاؾزةلاؾرتَةاتنيالملؤسساتالملِمتةاابلهرثوتوًوحِاالًـرتَة،اومل اوسمؽا
ؾنامعياؾريبامضرتكاتنياُذٍالملؤسساتارمغاأطمَهتااولهخاهجاالًـَمي،انعااملاًثختادلًياا
مولكؽاؾرتَةاحرتطاتنياُذٍالملؤسسات اٌَخـرًفاجبِو ُااوهجو اؿَعاهئا.اوُواماالهـىسا
ؿ ىالهـزللاللهخاجالًفىرياتنيالًثلافاتالًـرتَةايفالخلََجاولًضاماوول يالًيَياولمليربا
لًـريب.انعااأناُياكاتـغالملرلنزاولدلـَاتاللََُةالًيتاثًضبايفاكعراأواأخرايفالمليعلةا
لًـرتَة،ا وناأن اهـملاهبا،اوس يذهراُيااؿدةامناذجاؾرتَةامناُذٍالملؤسساتالًيتالاجندا
أًةاؿالكةاتُهنااأوارلتعةاثضمِاارمغاللثفاقايفالًِدفاوُوالًححراللهرثوتوًويجالًـريب :ا
 لملرنزالًلوسماٌَححوثاجالحامتؾَةاولجليائَة-ا-3622الًلاُرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا433ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػعاؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

ولًىذةاولملرلحـاتالًيلدًةاولًفعولالخملخارةاوحمنواُذٍالًححََوحرلفِاامبـدلا333,333اما ةا
س يو ًاي,اوعماثيعيايفامرلحـِااوس حةا%92امنالملول امناًياتاأخرىاغ راللجنَزيًة.ا اوً ما
حتدًرالًححََوحرلفِااأس حوؾًاَااوميىن اٌَمس خخدمنياأناحيعَولاؿ ىاثيخهياتاثعَِماؿ ىا
لًربًداللًىرتويناملـرفةاأخرالملس خجدلتالًيتاحرتاؿ ىالًححََوحرلفِااولملول الجلدًدةالًيتا
متتالضافهتا.اوُياكالًـدًدامنالًىذَحاتاللرصا ًةالملخوفرةاؿ ىالملوكؽاللًىرتوينالخلاصا
ابًححاََوحرلفِاالدلوًَةاملساؿدةالملس خخدسما( .)0ا
وًـياُذلالٍمنوذجاجيـَيا اهـَدالًيؼرايفاأمرٍنارممني،اللولاُوالس خئٌافالجلِو ا
لملحذوةلامناأخيالًخوزَقالًححََوحرليفاًرتلزيااللهرثوتوًويج،اولًثايناُواوضؽالًححََوحرلفِةا
لًـرتَةاؿ ىامولكؽامذخععةاًفِدامهناالًحاحثونالًـرب،اوًضَفونالٍهيااوًـدًونافهيا.انعاا
أهيااجيةاأناهضؽايفاجالؾخحاراأناماامتاثوزَلَاسولءاؿ ىالملس خوًنيالًـريباأوالدلويلاهي ما
و ًما اابلهرثوتوًوحِا ايف الظار اؿمل اجالحامتع ،اومل اهي م اابلهرثوتوًوحِا امٌفر ة اتخخععاهتاا
لخملخَفةاولًـَمَةالملـروفة.اوُوامااهَفتالًََاجالهدداٍايفاُذٍالدلرلسة،الذاأناحرنةالًححرا
للهرثوتوًويجالًـريباخدٍرةاتبن اهوفراًِاالًوكتاولملالالؿدل اتخَِوحرلفِةامذخععةايفا
للهرثوتوًوحِا .ا

ثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولًخولظيامؽالًخجرتةالًفوًلكورًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لملرنزالًوظين اٌَححوثايفاؾعورامااكديالًخارخياوؿملاللوساناولًخارخي ا-3622-ا
لجلزلئر
 لملرنزالًوظيناٌَححرايفاللهرثوتوًوحِااجالحامتؾَةاولًثلافِة –ا-3669الجلزلئر ا
 مجـَةاللهرثوتوًوحِنياللر هَني-3665-اللر ن
 لملرنزالدلويلاًـَوماللوسانايفاحدَي-ا-3666اًحيان ا
 مرنزالدلرلساتاولًححوثاللوساهَةاوجالحامتؾَة-ا9339ا-المليرب ا
 مرنزافاؿَوناٌَححرايفاللهرثوتوًوحِا-ا-9339الجلزلئر ا
وًـياأضمالًحَاانتالًيتاميىاٌياال رلهجااًِذٍالملؤسساتاعمالًحَاانتالًيتاحىضفاؾنا
ُوًةالملؤسسةاواترخيِااوأُدلفِا:المسالملؤسسة -ااترخيالًخبسُس -الًحدل -الجلِةالًخاتـةاًِا-ا
لًِدفامنالًخبسُس-الًًضاطالحلايل-اتَاانتاللثعال(لًـيولن-اللميَي-الملوكؽاللًىرتوين-ا
لًخََفون..لخل) -الًحاحثون -الملؤمترلت الًـَمَة ،افض ًال اؾن افلرة اثعف الملؤسسة او ورُاا
ثضلكاؿام،اولدلرلساتالًيتاظدرتاؾهنا،اوللؾعالالملَدلهَة..لخل.ا ا
ُذٍ الًحَاانت اميىن اأن احىون اهولة اٌَخولظي الملحديئ اتني الملؤسسات الملِمتةا
ابلهرثوتوًوحِاايفالًوظنالًـريب،اوًخبسساؿَهياامضارًؽاؿَمَةامضرتنةاميىناأناحهنغا
حبارنة الًـمل ،اخاظة امؽ الخذالف الملدلرس الًححثَة ايف الجملال .افاملدرسة الملرصًة ايفا
للهرثوتوًوحِاالاصماًِااأ ولهتااومٌاصمِااوحبوهثاالملَدلهَةالًيتاختخَفاؾنالملدرسةالمليارتَةا
لملخبثرةاابملدرسةالًفروس َةاثضلكاؿام .ا

ثوزَقاأؿالماللهرثوتوًوحِاالًـرب ا
ًـياثوزَقاأؿالماللهرثوتوًوحِاالًـربامسبةلاحتخاجاأًضً ااجلِداوثحا لامـرفةاتُهنم،الذا
أنامـؼمِم -اخاظةاللهرثوتوًوحِنيالًض حاب -الاثوخداتَاانتاحمدزةاحرتطاتُهنماوللحِالا
لًساتلةاؿَهيم.اوُياكاتـغالملولكؽالًيتاثوزقالؿالماللساثذةاابجلامـاتالًـرتَة،اغ راأنا
ُذٍالحملاولتاملاجتدامناًخاتـِااتدكةاوًضَفالٍهيااوحيدهثا.افض ًال اؾناؿدماوحو اموكؽا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا434ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأا. .مععفىاخا ا-الملـِدالًـايلاٌَفٌونالًضـحَةا-الاك ميَةالًفٌون-امرصا

مىزناللهرثوتوًوحِاالًـريب ا
حللتاجترتةالملاكىزايفالًـاملاظفرةايفاثوزَقالًـَومامبخخَفافروؾِا،اوكداثوفرتا
لًخجرتةالًـرتَة اؿ ىالؿدل امجموؿةاممتزيةامنالملاكىزاساطمتامجَـِاايفاثوزَقاُذٍالًـَوم،ا
خاظةالًـَوماللحامتؾَة،اوعم :ا
 )3لملىزنالًضامي اٌَمععَحاتاىفاجمالتالًخمنَةاجالكذعا ًةاوجالحامتؾَةا:الًاًسخةا
لًـرتَة ا -الًلاُرةا:امرنزالًخمنَةالًعياؾَة اٌدلولالًـرتَةا،ا 3646ا(ثـرًةاملىزنا
 Macrothesaurusالًعا راؾنامٌؼمةالًخـاوناجالكذعا ىاولًخمنَةالًخاتـةاًلدما
لملخحدة)
 )9مىزن امععَحات اؿمل الملىذحات اولملـَومات/محمد افذحى اؾحد الًِا ى -الًلاُرة:ا
لمليؼمةالًـرتَةاٌَرتتَةاولًثلافةاولًـَوم؛ال لرةالًخوزَقاولملـَومات،ا .3653ا
 )0مىزن الجلامـة :امىزن ازالىث الٌَيات :الًـرتَة ،اللجنَزيًة ،الًفروس َة/خامـة الدلولا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا435ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػعاؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

مذخعطاًلهرثوتوًوحِنيالًـرباًـرضالفاكرضماولهخاهجمالًـَمي.اومنالحملاولتالًـامةا
يفاُذلاللظاراموكؽاأرًدا  ARIDوثـيناابلجنَزيًة  Arab Research IDاهيدفا
ًخجمؽالكالًحاحثنيالًـربا اوًلدمامجموؿةامنالخلَارلتاثدِلالساثذةالجلامـاتاولًحاحثنيا
لًياظلنياابٌَيةالًـرتَةاؾرضاس رهتمالملِيَةاوللاك ميَةاتعرًلةامدروسة،اوثيؼمامعََة
لًححراؾناأسعاهئمايفامجَؽاحمراكتالًححراؿربارمقاثـرًفاحيعياؿَََافوراجسجَهلايفا
لملوكؽ( .)1ا
ومااوسـىاًخحلِلَايفاُذلاللظار اُوالوضاء اتولتةاأًىرتوهَةاجتمؽاللهرثوتوًوحِنيا
لًـربايفاموكؽاموحد،اً مافَِاثحا لالخلربلتاثسِوةل..افض ًال اؾناثحا لالملا ةالًـَمَةافاميا
تُهنماوُواأمراغاًةايفاللطمَةايفالًححراللهرثوتوًويجالذلياًفرضاؿ ىالًحاحثنيامجؽا
وحتََياما هتمالًـَمَةامناجممتـاتاتـَدةاؾنالجملمتؽالذلياًدرسافَِالًحاحر،اومنامثافانا
لوضاء اموكؽ امذخعط اًخحا ل الملا ة الًـَمَة اأمر احمتي ايف الملرح ةل الًرلُية اٌَخـرف اؿ ىا
جالجتاُاتالًـَمَةالخملخَفة .ا

ثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولًخولظيامؽالًخجرتةالًفوًلكورًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لًـرتَةا.اللماهةالًـامةا.امرنزالًخوزَقاولملـَوماتا.ا– اط 3ا(لًـرتَة)ا -.اثووس:ا
لملرنزا،ا3654ا-.ا9مجا.ا-امتاثـرًحَاؾنامىزنا UNBIS (United Nation
)Bibliographic System
 )1لملىزنالًـرىب اٌَعفوةلازالىثالٌَيةا:اؾرىبا -الجنَزيىا -افروىس.ا -الًلاُرةاالجملَسا
لًـرىباٌَعفوةلاولًخمنَةا،ا3669
 )2مىزنالًفِعيا:امىزناؾرىباصامياىفاؿَومالحلضارةا:اكسماؿَومالدلٍناللسالزم.ا
الًرايضا:امرنزافِعياٌَححوثاولدلرلساتاللسالمِة،ا3661ا )3مىزنالًرتتَةاولًثلافةاولًـَوم(ظدرتاظحـخَاللوىلاىفاؿاما3644اوىفاؿاما3662ا
ظدرتاظحـخَالًثاهَة) ا
 )4لملىزنالملوسؽ/مجؽاوحترٍرامحمو اأثمي.ا– اؾعان:امؤسسةاؾحدالذلَداصومان؛ا ىب:ا
مرنزامجـةالملاخد اٌَثلافةاولًرتلثاا 3663ا.ا– ا0مجا.ا -ا(زاليثالٌَيةا:اؾرىب،ا
لجنَزيىا،افرويسا-.ا(ظدرتالًًسخةاللًىرتوهَةاؿ ىاكرصامدمجاؿاما )9333ا
 )5مىزناأًَىسوا:امىزناؾريبازاليثالٌَيةا.ا-المليؼمةالًـرتَة اٌَرتتَةاولًثلافةاولًـَوما
،ALECSOا 9339ا.ا– ا(زاليثالٌَيةا:اؾرىب،الجنَزيى،افرويس،اوؾ ُّرباؾنا
مىزنالًَووسىوا)Unesco Thesaurus
 )6مىزن الًفوًلكور/مععفى اخا  -.الًلاُرة :الملىذحة اللاك ميَة ،امىذحة اللسىٌدرًة،ا
-.9334-9333ا9مج .ا
ومععَل ا(مىزن) اُو ا"لمللاتي الًـرىب اٌَمععَل اللحٌىب اذى اللظي الًَوانىنا
ThesaurosالًالثُىناThesaurusالذلىاًـىنالملس خو عاأوالًىزن.اوٍر امـجماأهسفور ا
لملوحزا Shorter Oxford English Dictionaryالس خـعالاُذلالملععَلامبـىنا"نزنا
أوامس خو عالملـرفة،انعااُوالحلالاابًًس حة اٌَمـجماأوالملوسوؿةاأوامااصاهبِا"الىلاؿاما
.3403اوُذلاُواأكدمااترخيامـروفالس خـعالالملععَلامبـىناكرًةامنامـياٍاىفاجمالا
لسرتخاع الملـَومات .اوًذُة امـجم اوثسرت ا Websterاللمرٍىك الىل اأن الملىزن ا"نخابا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا436ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأا. .مععفىاخا ا-الملـِدالًـايلاٌَفٌونالًضـحَةا-الاك ميَةالًفٌون-امرصا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا437ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػعاؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

ٌض متياؿ ىالًلكعاتاأوالملـَوماتالملخع ةلامبجالاتـَيَاأوامجموؿةامنالملفاُمياأوالملـاىن،ا
وُوامـجماٌَمرتل فاتاؿ ىاوخَالخلعوص".افاملىزنالذناُوالًىزنالٌَيوىالًرثىامبفر لثَ،ا
للاأناُذٍالملفر لتاًًذؼمِااحرثُةاخيخَفاؾناحرثُةالملـامجالٌَيوًةاللخرىاأوامـامجا
لملفر لتاؿ ىاوخَالخلعوص(.")2اوكداحرمجتالكمةا Thesaurusاللجنَزيًةالىلالًـرتَةا
تـدة اأصاكل امهنا :اكامئة امععَحات ا( ،)3643اكامئة اأجبدًة اًلًفاظ ا( ،)3649امىزنا
(،)3642انعااؾرتتالًلكمةاتػالًثُسورسا(.)3659اوًـياأنرثالًخـرًفاتاثدلو ًل اوصِرةا
تنيالملخخععنيايفاؿملالملـَوماتاملفِومالملىزنا Thesaurusاُوالًخـرًفالذليالؾمتدثَا
لملايؼمةالدلوًَة اٌَخوحِدالًلِاىInternational Standardization Organizationا
ولذلياٌض رالىلاأنا"لملىزنامناحِرالًوػَفةاُواوس َ ةلاضحطاٌَمععَحات،اوجُس خخدما
ٌَرتمجةامنالٌَيةالًعحَـَة اٌَواثئقامناكديالملىضفنياأوالملس خفِدٍنالىلا"ًية اهؼام"اأنرثا
ثلَِد ًل ا(ًيةاثوزَق،اًيةامـَومات).اولملىزنامناحِرالًحياءاُواًيةامضحوظةاو ًيامِىِةا
ثخىونامنالملععَحاتالملخع ةلاتحـضِاالًحـغا لًَ ًااوُرمِ ًااوثيعىاأحداحلولالملـرفة( ")3ا
لملىزن الذن اُو اأ لة الملىضف ،اوُو اأًض ًا اأ لة الًحاحر ،اوالكُعا امس خفِد امٌَ.ا
"فاملىضف اًـمتد اؿَََ ايف الحلعول اؿ ى الًولظفات الملياس حة الًىت اٌس خخدرما ايف اوظفا
حمخوايتالًواثئق،اواًـمتدالًحاحراؿَََاأًض ًا ايفالحلعولاؿ ىالًولظفاتالملياس حةالًىتا
ٌس خخدرماايفاوظفاحاخاثَ،اوعماثكلالًىتاثخفقامؽاولظفاتالًيؼاما.اومنامثافاملىزنا
حَلةالًوظياتنيالملىضفاولًحاحر،اوُواأًض ًا الٌَيةالملضرتنةاتُهنعا(.")4اوًضَفامحمدا
فذحى اؾحد الًِا ى اثـرًف ًا اصام ًال املفِوم الملىزن :ا"لملىزن اُو اكامئة اابًولظفات اوؿالكاهتاا
لًخاكفؤًةاولًِرمِةاولًرتلتعَة،اوٍىوناحرثُةاوؾرضالًولظفاتاوؿالكاهتاامبااخيدماجىفاًةا
وفاؿََةايفاحتََياحمخوىاأوؾَةالملـَوماتاولسرتخاؾِا(")5ا .ا
وابًيؼرالىلالجلِدالًـريبايفالملاكىزاس يجدالُامت ًمااولًحًااتخوزَقالًـَوماجالحامتؾَةا
خاظةاومناتُهنااللهرثوتوًوحِا،اوعمافرظةاأمامالًحاحثنيايفالجملالالؿدل امىزنامذخعطا
يفاللهرثوتوًوحِاالًـرتَةاًلوماؿ ىاثعيَفاُرسماًفروعاللهرثوتوًوحِا،احيميالكامهناار ًمقاا
لل اؿَََ ،اوؾيد اوضؽ الملىزن اؿ ى اكاؿدة الًحَاانت اهحدأ ايف اوضؽ الًرتلث اللهرثوتوًويجا

ثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولًخولظيامؽالًخجرتةالًفوًلكورًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لملوحو اابملىذحاتاومرلنزاللحباثافض ًالاؾنالجملموؿاتالخلاظةاولملعورةاوغ رُا..اهضؽالكا
ؾيرصايفاماكهَامنالملىزناًُسِيالاتحذَاولسرتخاؿَاوثدلوهلاوثحا لاجالس خفا ةامٌَ.اأماا
لًلسمالًثاينامنالملىزنافِوالًلسمالًِجايئالذلياًداِلالًخـرفاؿ ىالًـيرصاللهرثوتوًويجا
يفاحرثُدَالًِجايئاًَمتىنالًحاحرامناثوزَقاما ثَايفاماكهناالًعحَلا ونالحلاخةالىلا
مـرفةاثعيَفَالملوضوؾي .ا

للهرثوتوًوحِاالًحرصًةامدخياًخوزَقالًوسائطالملخـد ة ا
حتخوي اللهرثوتوًوحِا اؿ ى امٌاشم احدًثة اجسِم ايف اثوزَق الًـمل امبياشم احىٌوًوحِاا
لملـَوماتالًلامئةاؿ ىالًوسائطالملخـد ة،اوًـيا"للهرثوتوًوحِاالًحرصًة"اولحدةامناُذٍا
لملياشمالًيتاػِرتايفاهناًةالًدسـًَِاتامنالًـلدالملايض،اوثيعوياؿ ىاأفاكرارممةايفا
لدلؽالملَدليناومنامثاثوزَقالملا ةالملَدلهَة.اوثـداللهرثوتوًوحِاالًحرصًةامنامِا ٍنالًـملا
لحلدًثة اوسخًِا ،اوكد ارظد اصارًوت اس ميور امسَر اىف الًعحـة الًثاهَة امن اكاموس ا"ؿملا
امض رل الىل اأن امِدلن اللهرثوتوًوحِا الًحرصًة ا"ًخضمن اتـغا
اموحزل اًِا ً
للوسان" اثـرً ًفا ً
حولهة ا رلسة اللتـا الًحرصًة اٌَسَوك اللوساىن ،اونذكل اثعوٍر الًوسائي الًحرصًةالًىتا
حز ل ا كة اوثـلِدً ل امن اأخي اثوػَفِا اىف الًححر اللهرثوتوًوىج ،اوثـَمي اللهرثوتوًوحِا،ا
ولًخحا لالًثلاىف.افِذلالملَدلناٍرتطاؿدةامِا ٍناتحـضِاامثياأهرثوتوًوحِاالًفن،اولس خخدلما
لًخعوٍر الًفوثوغرلىف ،اولًفِمل اللزيوحرلىف الًدسجَيل اىف اللهرثوتوًوحِا .اونذكل امِدلنا
أهرثوتوًوحِا الًفرلغ اأى ا رلسة اجالس خخدلم الًثلاىف اجالحامتؾى اٌَفرلغ .او رلسة الل رلكا
ولًرمزًة الًحرصًة امن امٌؼور املارن .اوكد اتدأ اللهرثوتوًوحِون احدًث ًا افلط اىف امتحَطا
لملفاُمي الًحرصًة اولًخعور الًحرصى اجلك ا كة اسولء ا لخي الًثلافات الخملخَفة الًىت اًلومونا
تدرلس هتا،اأواؿ ىامس خوىاهلداوثدكِقاأ ولتالًححر.امناُذلاكِاماتـغالًـَعاءاتفحطا
لس خخدلمالًعورالًفوثوغرلفِةاولًفِملاللزيوحرلىفاك ولتاحبثَةامناانحِةاوك ولتاثـَميَةا
مناانحِةاأخرى.اولجتَامزًدامناجالُامتماالىلالخذحاراماالذلااكهتاثكلالًوسائياثيليا
رسائيامضيَةاثضبنالملوضوعالذلىاثعورٍ.انعااجساءلالًـَعاءاؾعاالذلانيا -ا وناأن اهـى–ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا438ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأا. .مععفىاخا ا-الملـِدالًـايلاٌَفٌونالًضـحَةا-الاك ميَةالًفٌون-امرصا

مذاحفاللهرثوتوًوحِا-اللزيوغرلفِا-الًفوًلكور ا
حيخويالًرتلثالملخحفياؿ ىاألفالملول الًيتاًدٌازؾِاامسمَاتامذدلخ ةلاكداثخالىقايفا
أحِانانث رةاوختخَفايفاحالتاكََ ةلاخدً ل،افاملخددؽ اٌَمخاحفاللهرثوتوًوحِةاوللزيوحرلفِةا
ولًفوًلكورًةايفالًـاملاس َجداأناحمخوايهتااوظرقاؾرضِااوثوزَلِااولحدةاثلرً ًحا،اومجَـِاا
حتوي الملالذيَات الملرثحعة اتدورة الحلَاة اولحلرف الًخلََدًة اوللزايء اولحليل اوفٌون الًركطا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا439ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػعاؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

ومناخاللافرضاأسَوتيااىفالًرتثُةالًحرصىاولًخخاتـىاهـمياىفالٍهناًةاؿ ىاجضوًَامفاُميا
لًثلافةالًىتاحناولاأناهلدرمااًلخرٍن( ")6ا
وُذلالًخـرًفاًؤنداأطمَةاوخعورةالًخـاميامؽالملـَومةالملعورةامنالملَدلناك لةا
حبثَة .اومن امث افٌحن اىف احاخة الىل امهنج اًرظد الًـيارص اللهرثوتوًوحِة -انعا اُو الحلالا
ابًًس حة اٌَـيارصالًفوًلكورًة -الملوحو ةاابًعورةاوثوزَلِااابًضلكالذلىاًلرهباامنالًثلافةا
لًىتاثـرباؾهناا وناخَي.ا"وًؼِراجالظالعاؿ ىالًرتلثالًيؼرىاًلهرثوتوًوحِااأناتدءا
لس خخدلمالًخعوٍرالًفوثوغرلىفاك لةاماِدلهَةاكدالسدٌدالىلاأنالًعورالًفوثوغرلفِةاميىناأنا
حتياحمياأواحمكيالًخدوٍنالًىذاىبالذلىاهيدفالىلاوظفامااهدرسَ،احِراثذُةاتـغا
للرلءالىلاأنالًىذاابتاكداثدسمامبيحىاأ يباحيداؾنالملوضوؾَةاىفالًوظف.انعاارأتا
مارحرًت امِد اأن الًخي رلت الًخىٌوًوحِة الًىت اأ ت الىل الخرتلع الًاكم رل اكد اساؿدتا
للهرثوتوًوىجاؿ ىاجالؾامت اؿ ىاأ ولتاجتـهلاٌسجيامااُواموحو اىفالًولكؽالذلىاًدرسَا
وناجالؾامت اؿ ىالذللهرةاحفسة؛اومنامثافلدالؾخربتالًعورةالًفوثوغرلفِةامعدر ًل اموزلًاا
هلاوزهَاىفامجؽالملـَوماتاولًحَاانتاللوًَة(.")33ا ا
ومناُذلالًس َاقاجنداأنالحلدًراؾنالًعورامرثحطاجىوهنااجساؿداؿ ىافِمالًيطا
لملىذوب،انعااأناللخ راُوالًرنزيةاللساس َةاىفالًخـرًفاابًعورة.انعااأنالًفِملالًدسجَيلا
ًـد امن الل ولت اللساس َة ايف الًححر اللهرثوتوًويج الحلدًر اومن امث اثوزَق الملا ةا
لملَدلهَة..اومناُيااجنداأنالُامتماللهرثوتوًوحِااتوسائطالًعورةاولًفِملاولًيطالملدونا
ولًعوتاميىناأناًُرسامعََاتالًخوزَقالًيتاثلوماؿ ى اهفسالملفاُمي،اوًـيالؿدل اكاؿدةا
تَاانتاكامئةاؿ ىاُذٍالًوسائطاُواأمرارضورياوحمتياٌَعا ةاللهرثوتوًوحِة .ا

ثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجاولًخولظيامؽالًخجرتةالًفوًلكورًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ولًعـاماوأ ولتالملزنل..لخل،انعااجضمياأ ًًغ الملخاحفالًيتاحتميالمسا"لًرتلث"،اومجَـِاا
ثفِد الًحاحر ايف الجملالت الًثالث ا(للهرثوتوًوحِا -اللزيوًوحِا -الًفوًلكور) ،اوهخعور اأهناا
مجَ ًـااملاثَقاجالُامتمالمليخؼرايفالًخوزَقاولًـالكاتاتُهنااؿ ىالملس خوًنيالًوظيناولًـريب .ا
فال اًوخد امث ًال اأًة اؿالكات اؿَمَة اتني امذحف اللزيوغرلفِا الًسو لين ،اولملخحفا
للزيوغرليفاابًلاُرةارمغالحذولءاللخ راؿ ىاملذيَاتاسو لهَة،انعاالاًوخدارلتط اتُهنعاا
ولملخحفاللزيوغرليفاتخعولن ا(لمليرب) ارمغاكدمَاحِراأوضئاؿام ا 3695اتـدالملخحفا
لملرصي،انعااأنازالثهتماغ رامذعيامبخحفالًرتلثاللر ينالًخاتؽاًالكَةاللاثراوللهرثوتوًوحِاا
مث ًال..لخل ،اوُىذل اوس خعَؽ اأن اىرظد امئات الملخاحف اللهرثوتوًوحِة اوللزيوحرلفِةا
ولًفوًلكورًةالمليدرشةاؿ ىالملس خوىالًـريبا ون ارلتطاتُهنا.افبطمَةاُذلالًلعاعاأهَاحيويا
هخاجالًـميالملَدلينايفالكامٌعلةازلافِة،اوحيخاجالىلالاتحةاما ثَالًـَمَةاتعورةاثلٌَةا
مٌؼمة.انعااأناُذٍالملخاحفاولنااكهتاثًمتيامـؼمِااًوزلرلتالًثلافةالًـرتَة،افاناُياكا
لًـدًد امهنا اما اًًمتي اٌَمؤسسات اللََُة افض ًال اؾن الجملموؿات الخلاظة الملوحو ة ادلىا
للفرل  .ا
لناثوزَقالًرتلثاللهرثوتوًويجامبااحيخويامنامول امِدلهَةاجملمتـاتالًححر،افض ًالا
ؾن الًححََوحرلفِات ،اوأؿالم الًخخعط ،اولملؤسسات اللهرثوتوًوحِة امن امرلنز اأحباثا
ومؤسساتاثـَميَةاومذاحفاوغ رُا..اُوامرشوعاخدٍراابًخيفِذايفالملرح ةلالً ارلُيةاحىتا
وسِمايفاحرنةالًححراللهرثوتوًويجالًـريبالملـارص،انعااسُسِمالملرشوعاحمتًااابدلفؽا
حلرنةالًفوًلكورالًـريبالملـارصاأًضً ا .ا
ا
ا
ا
ا
ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا440ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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لملرلحؽاولًِولمش:
أهؼرالًححََوحرلفِاتالًخاًَة ا
أمحدازلًد،امحمدالجلوُري.اللهخاجالًـرىباىفاؿملاجالحامتع:اكامئةاتحََوحرلفِةامرشوحة-.امج:3ا 3691ا–ا،3662امج:9ا-3662
-.9333الًلاُرة:امرنزالًححوثاولدلرلساتاجالحامتؾَة،ا-.9333ا9مج ا
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