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موكعاأرهرتوتوس:ا
الًخجصتة،الًولكعاوللآفاقا -اا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .مربوكاتوظلوكة-اجامؼةاثخسة-الجلزلئص ا

لن احبثا اثس َعا ايف احمصك الًححر ا"توجي"ا
نفِي ابغعائيا اظورة اغن الحملخوى اللهرثوتوًويجا
ػىل اص حىة اجالهرتهت احسة الٌَـة الملىذوب اهبا،ا
وًحني ا ون اأ ىن اصم احضاةل الحملخوى الًؼصيب ايفا
جمال اللهرثوتوًوتِا ايف الًوكت الذلي اوظي افَِا
لحملخوى اللجنَزيي اولًفصويس الىل امس خوايتا
مََوهَة ،اوللس حاب اػسًسة اونث رة اوثؼىسا
لٍهتمُشاوك ةلاجالُامتمابلهرثوتوًوتِا .ا
ومناُيااس يحاولايفاُشٍالملسلذ ةل الس خؼصلضا
جتصتة اأول اوأنرب اموكع ايف امذرعط ايفا
للهرثوتوًوتِا ايف اػامليا الًؼصتَة ،اوُو اموكعا
أرهرتوتوس ،الملوكع الًؼصيب اللول ايف اللهرثوتوًوتِا،ا
لذلي اأظحح اتؼس اس حع اس يولت اػىل الظالكَ احمعةا
ل اؾىن اغهنا اًلك اهممت اهبشل الًخرعط الملؼصيف،ا
وانل اجالػرتلف الًؼَمي امن اذالل الدذَارٍ امكوكعا
مصتؼي اووحِس ايف الًخلصٍص اللول اٌَمصظس الًؼصيبا
ٌَؼَوم اجالتامتغَة الًعا ر اس ية ا 5102اغن الملصنزا
لًؼصيباٌَؼَوماجالتامتغَةايفات روت .ا

"Writing the word " anthropology
in google search engine is enough to
get a complete and a clear picture of
the poor Arabic digital content of
anthropology as a science. A novice
person who look want to make a
research on this field will be
amazed by millions of English and
French websites providing a big
amount of information. On the
other hand, we easily find out the
poor amount of information
regarding the Arabic content. This
shocking reality is undeniable to
any researcher of the field.
Through this paper, I will make
a comprehensive research with a
special focus on the first and
greater
anthropological
site:
aranthropos.com, wich becames a
must for researchers and students in
this discipline.

ا
ا
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لملَرط  :ا

ا

Abstract :

موكعاأرهرتوتوس-الًخجصتة،الًولكعاوللآفاق-ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملسمة :ا
حوًت اص حىة اجالهرتهت الًؼامل الىل اجممتع ارمقي احتخي افَِ الملؼَومات الملصنز اللسايسا
وجضلك الًرثوة الحللِلِة اولًلوة الدللفؼة اًالهخلال امن الجملمتؼات الًلسمية الىل اجممتؼات الملؼصفةا
وثدِحافصظاامثَيةاملاحىنامذوفصةاساتلاامناذاللافذحاجمالت اٌَخؼاوناولًخولظيالًؼَمي،ا
وثحا لالخلربلتاوثالحقاللفاكراوترالملؼصفةاػىلاأنرباهعاقاممىن .ا
ولًححر الًؼَمي انـ رٍ امن اجمالت الحلَاة اللدصى اثبثص انث رل اهبشٍ الًخـ رلت اولهربىا
ًالس خفا ة امهنا اتبنرب اكسر اممىن اوساػست الًخلٌَات الحلسًثة ااكًخعوٍص الًصمقي اولملاحساتا
لًضوئَةاوللهجزةالحملموةلاػىلاظِوراحمخوىارمقياػَميافاقايفاخضامذَالكالًخعورلتا
وسامهايفا ملصظةالملؼصفةاوهرسُااحاتصاجالحذاكر.ا ا
ًىنالملفاركةاأنالحملخوىالملىذوب ابٌَـةالًؼصتَةاملاٌس خفسامناُشٍالملوجةالاس حابا
موضوغَةاوضؼفالًحىنالًخحخَةاوؿالءالًؼخا اوك ةلالً اوًوجالًخلٌَة ،اوتليالحملخوىالًؼصيبا
ضؼَفااجسلاوُوامااثحٌَُاللحعائَاتاثضلكاجًلاحِراأهَارمغاأنالًؼصباٌضلكا%2ا
مناساكنالملؼمورةاللاأنالهخاهجمالًصمقيالاًخؼسىا%1,0ايفاأاحسنالًخلسٍصلتا اوحتاخيا
لٌَـةالًؼصتَةالملصثحةالًساتؼةاػاملَاامناحِراموكعا Alexaالملخرعطايفالحعاءلتالملولكعا
أهَامناتنيالكاأًفاموكعاُياكا7امولكعاثلسماحمخوىابٌَـةالًؼصتَة .ا
وًمك اأناثخرََولاأهَالذلااكنالحملخوىالًؼصيبامعومااهبشلالًفلص امفاذلاس َىون اهعُةا
للهرثوتوًوتِا اذكلالًؼملالملظَوماولذلياػاىنامنالٍهتمُشالملؤسسايتاولًثلايفا اولملهتماظٌَلا
تبهَاػملالس خؼٌلريايفاذسمةالًلوىاللمربايًَة .ا
لن املارهة اثس َعة انفِ ةل ابغعائيا اظورة اغن الحملخوى اللهرثوتوًويج اػىل الًض حىةا
حسةالٌَـةالملىذوباهبا،امناذاللالًححراغنامفص ةا"أهرثوتوًوتِا"اػىلاحمصكالًححرا
ؾوؿياgoogleا :ا
 لًححراغنالًلكمةاللجنَزيًة:اAnthropologyاًؼعَيااحوليلا01امََوناهدِجة
 لًححراغنالًلكمةالًفصوس َة:اAnthropologieااًؼعَيااحوليلا71امََوناهدِجة
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا498ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة
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 لًححراغنالًلكمةالًؼصتَة:ا"أهرثوتوًوتِا"اًؼعَيااأنرثاتلََيامنا021اأًفاهدِجة

اموكعاأرهرتوتوس ا
ُواموكعامذرعط،اوهلعسابملولكعالملخرععةاثكلالملولكعالًيتاثخرعطايفاموضوعا
تؼَيَاحبَرالاثدٌاولاؿ رٍالل امبلسلرامااخيسماموضوغِااللظًل ،اوجسؼىاًالحاظةاتَامنا
لكالجلولهةاوبًخايلافاملولكعالًضرعَةاولملسوانتالاثسذياحتتاُشلالًخلس مي .ا
يفاجمالاللهرثوتوًوتِاالًؼصتَةالاًوجسالىلاحسالًساػةاحسةاػَميااسوىاموكعاولحسا
مذرعطامتامااوُو:اموكعاأهرتوتوس .ا
 .0أةمَةالملوكع :ا
انلاموكعاأرهرتوتوس اجالػرتلفالًؼَميامناذاللالدذَارٍامكوكعامصتؼيايفالًخلصٍصا
للولاٌَمصظسالًؼصيباٌَؼَوماجالتامتغَةالًعا رايفا ٌسمربا5102اغنالملصنزالًؼصيباٌَؼَوما
جالتامتغَة ايف ات روت حتت اغيولن ا"لًؼَوم اجالتامتغَة :اأصاكل الحلضور" ،اوُو الًخلصٍصا
لذلياأرشفاػىلالػسل ٍالدلنخوراَلسابمِة امناجامؼةاتدسربجاللمصٍىِةارفلةاٍلوػةامنا
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا499ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخـ راجالتذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًؼـــــــــــس الًثاًر

ُشٍالًيخاجئاثحنيا وناأ ىناصماحضاةلالحملخوىالًؼصيبايفاجمالاللهرثوتوًوتِا ايفا
لًوكتالذلياوظيافَِالحملخوىاللجنَزيياولًفصويسالىلامس خوايتامََوهَة .ا
ومناذاللالملسلذ ةل افاهيااوسؼىالىلاثؼصًفالًحاحثنياولخملخعنياػىلالحملخوىالًصمقيا
للهرثوتوًويجالملىذوبابٌَـةالًؼصتَة،اوهنسفالىلاثوتهيِمالىلالًعصًلةالًفؼاةلاًالس خفا ةا
مٌَاوحناولاأن اوضجؼِمالىلالدلدولالىلاجماهلاولملضارنةايفالهخاجَاوورشٍاولًخفاػيامؼَا
وهعصحاتؼغاللفاكرالًيتامناصبهناالملساةمةايفاثعوٍصٍاوللرثلاءاتَ،امناذاللالًرتنزيا
ػىلاجتصتدٌاالًضرعَةايفالهخاجاحمخوىارمقياأهرثوتوًويجاغصيبامناذاللالظالقاموكعا
"أرهرتوتوس" امٌش اس ية ا 5101اومساةمخَ الًفؼاةل ايف الغعاء ا فؼة اكوًة اٌَمحخوىا
للهرثوتوًويجالًؼصيبانٌلاوهوػا،اولاًفوثيااُيااللصا ةابملوكعالًسحيض اٌدلنخورا رهوينا
سَميالذلياًؼخرباأولاوأمهاموكعاخشيصايفاللهرثوتوًوتِااوكساحىوناًيااغو ةادلرلس خَايفا
فصظةاكا مة.ا
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لًحاحثنيالًؼصباحتتالرشلفالدلنخورةاسدٌاياصايمالملسٍصالًؼام اٌَمجَسالًؼصيب اٌَؼَوما
جالتامتغَةاولًفصًقالًؼاميامؼِا،اوًؼخربالًخلصٍصاللولامن اهوػَايفالًؼاملالًؼصيبالذلياًلسما
مٌظورل امذاكمال الصاكل احضور الًؼَوم اجالتامتغَة ايف الًؼامل الًؼصيب امبحخَف امظاُصُاا
وجتََاهتا .ا
وكسالمذسالجلزءالخلاصامبوكعاأرهرتوتوساػىلالًعفحخنيا 06او 02امنالًخلصٍصالملىونا
من ا 000اظفحة ،اواكن احتت اغيولن ا"لًؼَوم اجالتامتغَة اولًفضاء اجالًىرتوين :اموكعا
أرهرتوتوس"،اوكساأاثرالملوكعادلىامؼسيالًخلصٍصاٍلوػةامناجالهعحاػاتاجالجياتَةاولملِمةا
ووسدضِساُيااتحؼغالدليالًولر ةايفالًخلصٍصالًيتاثحنياذكل :ا
 أحسا"لملا ُحا رلتالًاؼَمَةالملا ُس خل ةلاالًيتاحترصاحضورُاايفاذكلالًفضاءاوثُلسماهفسِاا
نمنوذجارلئسايفاثوظَفَالُسلفاػَمَة"
ٌ" اضـلكالسـخثٌاءاملـااُـوامؼِـو "
" ثربزاجتصتةاثصًةاجسـخزسمالًفضـاءاللاًىرتوهـيابماكهَاثـَالخملخَفـة"
" لضافـةاهممـةاملااثلسمـَالدلورًـاتالًؼَمِـة"
ً" دـصزاظاُـصةاهـا رةامـنالًفِـمالملوسـوغي"
ً" لسماهوانامؼصفِاامصثحطًاثضـلكاسـِياتبنـولنامؼصفِـةاأدـصى"
" مؼصوفـاافـياأوسـاطاظـالبالدلرلسـاتالًؼَِـاافـياخمخَـفاأحنـاءالًوظـنالًؼصتـي"
" لملسـاةمةافـياجضـىِياهـولةادلاغـةاػَمِـةاذلتاذَفِـةامؼصفِـةامرتلتعـة" ا

 .5فىصةالملوكع:
جاءت افىصة اموكع امذرعط ايف اللهرثوتوًوتِا انيدِجة اخملاضات اظوً ةل اوثفى را
مس خفِغافصضِاالًضؼفالًضسًسالذلياًؼاينامٌَالحملخوىاللهرثوتوًويجايفاصلَالًصمقيا
ولذلي اُو اتسورٍ الهؼاكس اٌَضؼف الًؼام الذلي اثؼاهََ اللهرثوتوًوتِا امن اهتمُش اولتؼا ا
وحمارًةاػىلالًؼسًسامنالملس خوايت .ا
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا500ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة
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 .0دعائطالملولكع:ا ا
مبااأناموكعاأرهرتوتوساموكعاػَميابلساسافاناما ثَاللساس َةاما ةاهعَةاحبخة،اذللا
فلسامتاحتسًساتؼغالخلعائطاللساس َةالًيتاحتمكامظِصٍالًؼاماويه :ا
 لًخساظةايفالملظِص .ا
 لًسالسةايفالًخعممي.
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا501ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة
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واكن اًيا اجتصتة اجتصتة اأوىل امع الملولكع الًخؼَميَة اس ية ا 5117احني اأاظَلاٌا اموكؼا اهيمتا
بًخؼَميالجلامؼياجلكافصوػَاوًىنالملوكعافضيالس حاباػسًسةالاجمالاًرس ُا .ا
للاأنافضيالملوكعاللولاملاٍىناأتسلافضال اٌَفىصة اهفسِااتيااكنافصظةاًخجصًةا
لًخحسيالًصمقياغناكصباولندضافاظؼوبثَاولًخؼصفاػىلامِاكهزيماثَاولًخؼملامناأدعائَا
وُىشلاجاءاموكعاأرهرتوتوسانخعوٍصاٌَخجصتةاللوىلاولس خفا ةامنا روسِا .ا
يف اس ية ا 5101الهؼلس الملَخلى الدلويل احول الًححر الًسوس َوأهرثوتوًويج ايف الًؼاملا
لًؼصيباجبامؼةاثخسةاحتتالرشلفالدلنخورةاوس َ ةلاجصويق،اواكنافصظة اًالًخلاءابلساثشةا
ولًحاحثنياولملضارننيايفالملَخلىاوساةمتالًيلاصاتالملعصوحةايفارمساظورةامزرًةاًولكعا
لًححر اللهرثوتوًويج ايف الًؼامل الل اأهنا اصس ت اػىل ارضورة الخلصوج امن اثكل الًوضؼَةا
وجالرثلاءابلهرثوتوًوتِاانٌلاوهَفاابس خزسلمالكالًوسائطالملخوفصة .ا
ولهعالكاامنالملؼعَاتالًساتلةاثلسماظاحةالملحا رةاتفىصةالظالقاموكعامذرعطايفا
للاهرثوتوًوتِااويهالًفىصةالًيتالكتاحصحِحااوجضجَؼاامنالملضارننيالذلٍناأًسولالًفىصةا
وبرهوُا .ا
وبًفؼي اتسأ اظاحة الًفىصة ابًؼمي اػىل الملرشوع امن اذالل الًخحض رلت الملا ًةا
ورشلء اجالس خضافة اولمس الًيعاق اوثعممي الًولهجة اوجتِزي اكاػسة الًحَاانت اوثوتتا
لًخحض رلت اتعصح الملوكع اػىل الخلط ا Onlineاتخارخي ا 5101/15/55احتت المس"ا
أرهرتوتوس"اويهالدذعاراًـ  Arabic Anthropologyا

موكعاأرهرتوتوس-الًخجصتة،الًولكعاوللآفاق-ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لًسِوةلايفاللحبار.

 .6اأُسلفالملوكع :ا
مناذاللالظالكٌااملوكعالهرتوتوساسعصاناٍلوػةامناللُسلفالًيتاٌسؼىالملوكعالىلا
حتلِلِااويهاأُسلفاثامتىهامعالًفَسفةالًيتااكهتاورلءاثبسُسَاوهشهصامهنا :ا
 )0لًخؼصًفاتخرعطاللهرثوتوًوتِااورشالًفىصاللهرثوتوًويجايفالًؼاملالًؼصيب
 )5لخلصوجابلهرثوتوًوتِاامناأجصلجالجلامؼاتاوخماجصالًححرالىلالدلِورالًولسع.
 )0لوضاء امٌعة امرشنة اجتمع الًحاحثني اولملخرععني اولًعَحة اوللساثشة اوذويا
جالُامتماتاللهرثوتوًوتِةاوحىوناكاػسةاًخعوٍصالًفىصاللهرثوتوًويج.
 )6لملساةمةايفاجضىِياص حىةالتامتغَةاغصتَةاػَمَةاجسِيالًخولظياتنياخمخَفا
لًفاػَني ايف الحللي اللهرثوتوًويج اوجساػس اػىل الوضاء اكٌولت اثحا ل اولثعالا
وثؼاوناتُهنم.
 )2ثوف ر امٌرب اورش ارمقي اٌسامه ايف اورش اللهخاج الملؼصيف اًلساثشة اولًحاحثني ايفا
لًخرعطاوثؼصًفالًياساتبفاكرمهاوأغٌلهلمالًؼَمَة.
 )0ثوف ر احمخوى اػَمي اختعيص اٌساػس الًعَحة اولًحاحثني ايف الًوظول الىل الملولر ا
لًصمقَةايفاللهرثوتوًوتِااولس خـالًِااوجالس خفا ةامهنا.
 )7مساػسة الًحاحثني الًض حاب اػىل الًخؼصًف اتبهفسِم اوورش اأغٌلهلم ابملوكع احنيا
ًخؼشراػَهيمالًًرشايفالجملالتالحملمكة.
 )8حزوًس الًزولر ابملولكع الًضخهية اوثوتهياِم احنو الملولكع الًعسًلة الًيت اختسم اهفسا
للُسلفاوذلتاجالُامتماتالملضرتنة.
 )9لملساةمةايفالوضاءامىذحةاركِة امذرععةايفاللهرثوتوًوتِا اٌَخـَةاػىلالًيلطا
لًىد رايفاُشلالجملالامناذاللاثوف راػس اهح رامنالًىذةاتعَؽارمقَة.
 )01مولهحةامااجسؼىالًََالجلامؼةالجلزلئصًة،اوحتلِلاااملرشوعارلئساوظموحاجسؼىالًََا
خمخَفالجلامؼاتالًؼاملَةاولملمتثيايف:ا(جامؼةاتالاورق).
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا502ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .مربوكاتوظلوكةا–اجامؼةااثخسة-الجلزلئصا

 .2دعةالًؼمي :ا

 .0ثعورالملوكع :ا
يفالًحسلًةااكناػس الًزولراكََياجسلا(أكيامنا51ازلئصً/ومِا)اوًىنامعالز اي الملول ا
لملًضورةاوجسوًقالملوكعاػربالمليخسايتاوحمصاكتالًححراتسأ الملوكعاٍىسةاػس لاأنربامنا
لًزولراًومِااًَعياتؼسا 10اأصِصالىلاحسو ا 211ازلئصً/ومِااوُواػس الاتبساتَاملوكعا
ػَميامذرعطامثامااًحرالًؼس اٍز ل اًومااتؼساأآدصاولًَوماًعياػس ازولرالملوكعاماتنياا
0111الىلا9111ازلئصاًومِااأيامااًؼا لا71اأًفاالىلا511اأًفازلئصاصِصاي،اوجهناًةاس يةا
 5100اوظيالًؼس اللتٌليلاًزولرالملوكعامٌشالظالكَالىلاأنرثامن امثاهَة امالًنياواهعفا
أًفازايرةا(اهناًةامارسا)5107اوُواػس ازولراهح راجسلامبلاًُسالملولكعالًؼصتَة،اووظيا
ػس امٌدس يباظفحةالملوكعاػىلالًفُس حوكالىلاأنرثامنا 2111اغضواووظياػس امذاتؼََا
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا503ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخـ راجالتذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًؼـــــــــــس الًثاًر

ًخحلِقاُشٍاللُسلفاوضؼياادعةامعياجضمياٍلوػةامنالخلعولتالًؼمََةامهنا :ا
 )0لػا ة اورش المللالت الًؼَمَة الًصظَية اولًلمية امن الجملالت الحملمكة اوثوف رُا اػىلا
هعاقاولسع.
 )5ورشاملالتامرتمجةامناذاللالًخؼاونامعاتؼغالملرتمجنياوللساثشة.
 )0لًخؼصًفاتبهماتالًىذةاللهرثوتوًوتِةاوثوف رامااُوامصمقامهنااٌَخحمَي.
 )6لًخؼصًفاجصول اللهرثوتوًوتِااولًؼٌَلءالذلٍناهلماتعٌلتايفااترخيِا.
ًوتِةاذاظةالًـصًحةامهنااوثلصًةافِمِااًؼم اومالًزولر.
ا
 )2رشحالملععَحاتاللهرثوتو
 )0لًخؼصًفابلظسلرلتالجلسًسةامنالًىذةاوثلسميِااٌَلصلءاوورشاهحشةاغناحمخوايهتاا
ولًخؼصًفامبؤًفهيااومذاتؼةاحصنةالًًرشاولًخبًَفالملخرعط.ا
 )7لًخؼصًفابجملالتاذلتالًؼالكةابًخرعطا(جم ةلالًثلافةالًضؼحَة-لًححصٍنامثال).
 )8ثـعَة الملَخلِات اذلت الًع ةل اوورش الملسلذالت الًيت اأًلِت افهيا الذل اثوفصتا
ومذاتؼةاأددارالًيسولتاوللايمالدلرلس َةاولًفؼاًَاتاليلاًِااػالكةابًخرعط.

موكعاأرهرتوتوس-الًخجصتة،الًولكعاوللآفاق-ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػىلاثوًرتالىلاأنرثامنا00اأًفامذاتع،ايفاوظياػس الملضرتننيايفالًلامئةالًربًسًةالىلاأنرثا
منا011امضرتك .ا
للاأنالًيجاحالذلياحللَالملوكعاملاٍىن اسِالامُرسلاًلسااكنالًخـَةاػىلالملضالكا
وجتاوزالًعؼوبتاأمصلارضوراياومعَوباظوللالًس يولتالًس حع الًيتايهامعصالملوكعاوللا
ًاكنالدذفىامٌشازمناتؼَس .ا
ولًعؼوبتامذؼس ةامفهنااظؼوبتاما ًةاثؼَلتاجمتوًيالملوكعاوجالهخلالالىلالس خضافةا
أنربا(منا0اؾَـاالىلا51اؾَـا)اودول ماأرسعاوهعاقاتراأوسعاومتاثـعَةالكالًخاكًَفا
تعصًلةاخشعَةااكم ةل .ا
أماالملضالكالًخلٌَةاويهامااًعُةالملولكعامناأغعالاجصجمَةاهدِجةالس حابانث رةافلسا
ثؼعيالملوكعا10امصلتامهناا10امصلتاس يةا5100اويفاأآدصُااضاغتاكاػسةالًحَاانتالكَاا
وًىنامتالسرتجاغِاامنالًًسخالًيتاختزنا ورايا(.)BackUps

 .7حمخوايتالملوكعاوأكسامَ :ا
ًخىونالملوكعامنالحسىاغرشاكسمايهابدذعار:ا
)0
)5
)0
)6
)2

ملالت:الًلسمالًصئُيساوُواخمعطاًًرشالمللالتاللهرثوتوًوتِةاذلتالحملخوىا
لجلَساولًلميةالملؼصفِةا(086اموضوع) ا
لزيوؾصلفِات:اكسماخمعطاًًرشا رلساتالزيوتصلفِةاحولاخمخَفاصؼوبالًؼاملا
معالًرتنزياػىلالجملمتؼاتالًؼصتَةا(00اموضوع).
ثَارلت:اكسماخمعط اٌَخؼصًفامبرخَفالًخَارلتاولًيظصايتاللهرثوتوًوتِةا(56ا
موضوع) .ا
حولرلت:اكسماخمعطالػا ةاورشاحولرلتاأتصًتامعاأهرثوتوًوتِنيامؼصوفنيا
(موضوع) .ا
رول :اكسماخمعط اٌَخؼصًفاجىدارالًؼٌَلءاولملفىصٍناللهرثوتوً اوتِنياحولالًؼاملا
(58اموضوع) .ا

خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا504ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .مربوكاتوظلوكةا–اجامؼةااثخسة-الجلزلئصا

وهبشلاٍىوناػس الملولضَعالًيتامتاورشُاايفالملوكعالىلاؿاًةامعَعاس يةا 5107اأنرثا
منا821املاةلامتالًخؼََقاػَهيااتـا611اثؼََق .ا

ذامتة ا
وأذ رلالاٍزللالملوكعاحباجةالىلاثعوٍصا لمئاومذولظياًَمتىنامناأ لءالًصساةلالًيتا
وضؼتاهل،اوحتلِقاللُسلفالًيتاسعصتاهل،اذاظةايفاجمال اورشالًفىصاللهرثوتوًويجا
وثؼمميَ او ملصظخَ ،اثلسميَ اًؼامة الملثلفني اتبنرث امن اظصًلة اوأسَوب ،اومساػسة الًعَحةا
ولًحاحثني ايف الًوظول اٌٌَل ة الًؼَمَة اثسِوةل اوٌرس ،اولملساةمة ايف الًخؼصًف ابلغٌللا
للهرثوتوًوتِةاوورشُا .ا

خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا505ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخـ راجالتذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًؼـــــــــــس الًثاًر

 )0نخة:اكسماخمعطاٌَخؼصًفابلظسلرلتالحلسًثةاوثَرَطاوثوف راأهماتالًىذةا
للهرثوتوًوتِةاٌَخحمَيا(017اموضوع) .ا
 )7لملهنجَة:اكسماخمعطاٌَمولضَعاذلتالًؼالكةامبياجهالًححراللهرثوتوًوتِةاوثلٌَاثَا
(08اموضوع) .ا
 )8جمالت:اكسماخيخطابًخؼصًفابجملالتاذلتالًؼالكةامعاللهرثوتوًوتِااويفالظارا
رشلنةامعاجم ةلالًثلافةالًضؼحَةا"بًححصٍن"امتاثعوٍصاورفعا 07اػس اػىلالملوكعا
حرصايا(07اموضوع) .ا
 )9مععَحات:اكسماخمعطاًرشحالملععَحاتاللهرثوتوًوتِةا(05اموضوع) .ا
 )01مَخلِات:اكسماخمعطاًخـعَةالملَخلِاتا(ا02اموضوع) .ا
 )00ومن اتني الملَخلِات الًيت اؾعاُا الملوكع :مَخلى اللهرثوتوًوتِا ومَخلىا
لًسوس َوأهرثوًوتِا اومَخلى الملؼصفة اجالس خؼٌلرًة اولًِوايت ايف الًحال الملـارتَةا
ولملَخلىالدلويلالًساتع،اثعوف،ازلافة،اوموس َلىاومَخلىاحولالًؼيفاجبَجي.
 )05مذفصكات:اكسماخمعطالمورامذفصكةااكلػالانتالًخيخهيات .ا

موكعاأرهرتوتوس-الًخجصتة،الًولكعاوللآفاق-ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاذكلافاهيااوس خـياُشٍالملياس حةاًيوجَاهسلءاًلكالًحاحثنياوللاك ميَنياوللساثشةا
ًوًوجاػاملالًًرشاجالًىرتويناولظالقامولكعاخشعَةاوثؼَميَة،اجسامهايفالًخؼصًفاهبوايهتما
للاك ميَةاوورشالملؼصفةالًؼَمَةاورفعالملس خوىالًخؼَميياوزاي ةالحملخوىالًصمقيابٌَـةالًؼصتَة.ا ا
لملَحلات :ا
أول:الًؼَـوماجالتامتغَةاولًفضـاءالللاًىرتوهـي :منـوذجاأرهرتوتـوس ا
(َلس ابمِة ،الًخلصٍص اللول اٌَمصظس الًؼصيب اٌَؼَوم اجالتامتغَة ،الًعا ر ايف ا ٌسمربا
 5102اغنالملصنزالًؼصيباٌَؼَوماجالتامتغَةايفات روت حتتاغيولنا"لًؼَوماجالتامتغَة:ا
أصاكلالحلضور"،اصاصا،06ا )02ا
ثدـسوالدلورًـاتالًؼَمِـةالًؼصتِـة،امبـاافهيـاامـاارظسهـاٍامهنـا،اكَََـةاجالُمتـامابحلضـورا
للاًىرتوهـي .اوًىٌٌـا اهلـع اػَـى امدـا رلت اػَمِـةاُمسـخل ةل احتعـص احضورُـا افـي اذًـما
لًفضـاءا اوثُلـسم اهفسـِاانمنـوذجارلئـسافـياثوظَفـَالاُـسلفاػَمِـة.اففـياتؼـغالحلـالت،ا
حىوناًٌَضـصاللاًىرتوهـياأُسلفـااػَمِـةالضافِـة،اكـساٍىـونااأةمِـاالملسـاةمةافـياحتسًـرا
لًخؼَِـمالًؼاًـيافـيالًؼاًـمالًؼصتـياوتؼَـَافـيامذٌـاولالًِـس،اومتىِـنالًعـالبامـنالحلعـولا
ثسـِوةلاػَـىانذـةاوملـالتاومعـا راأدـصىاثخؼَقامبجـالا رلسـهتم،اوثلسًـماصـصوحا
حـول امفاُِـم الًؼَـوم اجالتامتغِـة اواترخيِـا اومسلرسـِا .اوًىـن اهَمـس اضؼفـا افـي اجمـالا
جالسـخامثر الخلـالق اُـشل .افؼَـى اسـحَي الملثـال ،افاان اكولغـس الًحَاهـات الملخاحـة اٌَجمِـعا
جُضـلكا اأحـس اأُـم اجالتذـاكرلت الملمىٌـة اولًلـا رة اػَـىاَ ملصظـة اجمـال الًؼَـم اوحتسًثـَا
وثوسـَؼَ،اللاأهنـاامـاازلًـتاحمـسو ةالملفاغِـياوظاُـصةاممـااُـواموتـو افـيالًؼاًـمالًؼصتـي:ا
فاًىثِـصاُثِـحا امهنـا اًخؼـسى اهوهـَ اتـسلول اٌَؼياوًـن اأضاَف الًـى الًيعـوص اأو اٌَلـارئا
لًفصظـةاٌَخؼـ اصفاحذـىالًضـصوح،اأواٍىـوناذلالكفـةاماًِـةاُائَـةانلاغـسةا’‘مؼصفـة‘‘اثفـوقا
لماكهِـاتامؼظـمالملىذدـاتالًؼصتِـة،اانُِـماغـنالًفـصل .
ٍ
فـيالمللاتـي،اىصظـساتسلًـات اٍمنـاذجاولغـسةاملثـياُـشٍالملولكـعاولناًـماحىـناػَـىا
"
صـلكاكولغـساتَاهـات،امكوكـعاأرهرتوتـوساaranthropos.comامـنالجلزلئـصاولًـشياوًـسا
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا506ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .مربوكاتوظلوكةا–اجامؼةااثخسة-الجلزلئصا
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فـيالًؼـاما 5101اكولاموكـعاغصتـيامذرعـطافـياللاهرثوتوًوتِـااولًسوس َوأهرثوتوًوتِا،ا
وكـساأظدـحاُـشلالملوكـعامؼصوفـاافـياأوسـاطاظـالبالدلرلسـاتالًؼَِـاافـياللاهرثوتوًوتِـاا
فـياخمخَـفاأحنـاءالًوظـنالًؼصتـي .افـص لاػَـىاسـؤللاوتـَالًـىا 01اظـالباأهرثوتوًوتِـاا
فـيالملؼِـسالًؼاًـي اٌدلنذـورلٍافـيالجلامؼـةالٌَحياهِـةاغـنامـسىامؼصفهتـمابملوكـع،اتـاءتا
لجابهتـماتبهنـمامجَؼـاامذاتؼـون اٌَموكـعالًـشياميثـياحسـةاكوًِـمامٌعـةامصتؼِـةامؼصفِـةا
لضافِـة افـي اجمـال اختععِـم ،اورلفـسل الاحـسث الملصلتـع اولجملـالت الملخرععـة ،اوظَـةا
وظـيامبولكـعاصـحهية،اوبباملهنجَةاُامةالاتـيا اوتوُصًـة" .ا
ٌاضـلك اموكـع ا"أرهرتوتـوس" الضافـة اهممـة اكسمـَ الدلورًـات الًؼَمِـة اهوهَ اٌاضـلكا
لسـخثٌاءاملـااُـوامؼِـو .اومـص اذًـمالًـىاأهـَاٍمتِـزاًِـسافلـطاتـَدـةالًعاتـعاللااك ميـيا
وًىـناأًضـااتيظـصةاموسـوغَة،اولنااكهـتاثيحعـصافـياأحـسالًؼَـوماجالتامتغِـة.افٌِـاا
ىصظـس احضـورل السـخؼصلض الًىذـة الًؼَمِـة ال اجنـسٍ افـي اهحِـص اًدٌاسـق امـع الًفِـما
لملوسـوغي اٌَموكـع الًـشي اأسسـَ الًحاحـر اأي اموكـع اأآدـص ،اوُـو احضـور امدـصوكا
تـوظلوكـة ،اهبـسف اوضـع اجمـال اػَمـي ،اوًِـس احزوًسُـم اتبمكَـَ افـي امذٌـاول الًلـ اصلءا
تخحَِـالتاملؼضـال ٍتالتامتغِـةاحمـس ة .
لنارظـسلا كِلـااًِـشلالملوكـع،اًدـصزاظاُـصةاهـا رةامـنالًفِـمالملوسـوغي،اوُـياغصضـَا
حملذـوى اجمـالت اأدـصى ا( %50ممـا اظيفٌـاٍ اوؼـصض انذـة اُـو افـي الًولكـع اغـصضَا
ًـمجالت) ادعوظـا اجمالت اغصتِـة امذرععـة اأو اذلت اظاتـع ازلافـي ،اوتشًـم املارجهتـاا
وجـزء امـن امٌظومـة امؼصفِـة امرتلتعـة .اوٌُـا ا ًِـي اػَـى الماكهِـة الًفضـاء اللاًىرتوهـيا
بملسـاةمةافـياجضـىِي اهـولةادلاغـةاػَمِـةاذلتاذَفِـةامؼصفِـةامرتلتعـة،اولناًـماحىـنا
تٌلغـةاموتـو ةاثضـلكامؤسسـايتاثلَِـسي .ا
فاملوكـعال اًلسماأحبااثاتلسرامااًلسماهوانامؼصفِا امصثحطً اثضـلكاسـِياتبنـولنامؼصفِـةا
أدـصى .اولذل امـا اأضفٌـا الىل اُـشل الًرتلتـط الملىـون اجملـال اػَمـي اوًٌـولة اتٌلغـة اػَمِـة،ا
لملوكـع،امـنامثـيالًخنًـيالجملاهـياًىذـةاوملالتاوصـصحا
ا
لخلسمـاتالملفِـسةالًذـياًلسهما ا
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ملفِـوماأهرثوتوًوتـيا(مبؼـسلامفِـوماولحـسالكاصـِصٍن)،اثربزاجتصتةاثصًةاجسـخزسمالًفضـاءا
للاًىرتوهـيابماكهَاثـَالخملخَفـةالًذـياثخؼـسىاهوهـِااوسـَ ةلالاغـا ةالهذـاجالملعدـوعاحفسـة .ا
رلتطاحتمَيالًخلصٍص :ا
https://drive.google.com/open?id=0B1W8T_ZWjRzXMkIyX0
xVcnNlQjQ
اثهَا:اًلهرثوتوًوتِااموكعاغصيب ا
(للس خاذ امازن الًؼزي ،ا"ًلهرثوتوًوتِا اموكع اغصيب:أرهرتوتوس" ،اتصًسة الًسف را
لًؼصيب،اتح روت،اػس اظا راتخارخيا16ا ٌسمرب)5100ا"ًيفذحالملوكعانسفرتالملالحظات،ا
ثعمميَاهبشلالًضلكاجيؼهلاأص حَاجىضىولاأواأتٌسةاصسًسةالًخساظةاوسِ ةلالًخحوًة.اُياا
ثـَةالًعورةالٍمنعَةالجلامسة اٌَمولكعالملؼصفِةا"لًصظَية"،الذاًعاًؼمافٌجاناكِوةايفاأػىلا
لًعفحةاًسغوكالىلالًِسوءاولًخبمياولًلصلءة،اوٍلوػةامنالًصسوماوللًولناأص حَامااحىونا
تورصةارمساوأصـالاًعَفة .الملوكعالاحيخفياتيفسَانث ر ًل،اوٍىذفياترتوٌسةاظََ ةلاحتتا
لمسَاًؼَنافهيااثفوكَافِو:اأرهرتوتوسا"لملوكعالًؼصيباللولاًلهرثوتوًوتِا"!اأتولبالملوكعا
يهاكعاظاتاوركِةاظـ رةاثثخهتاا بتُساكََ ةل ،الًحاباللولاحيميامعاًؼةاظوً ةلاغنا
للهرثوتوًوتِا:اظفحةامنالدلفرتاثوتزاظاِوراُشلالًؼملالًضامياولًولسع،الذلياًسرسا
للوساناوأغٌلهل،اوثعوراُشلالًؼملاومسلرسَ،امعاوكفةارسًؼةاػىلاتؼغامنافصوػَامنا
للهرثوتوًوتِا الًحَوًوتِة اولًثلافِة الىل اأهرثوتوًوتِا الجلسس  .الملوكع اثس َط اول اٌسمحا
تيعوصاحصل فِة،اللاأنامعاًؼاثَاثصًة اٌَمحخسئني.الًحابالًثاين اُوالملرس ،اوُوامن لهخاجا
مسوهةامٌخسىاللهرثوتوًوتِا ،ونٌلاًلولالملوكع:ا"حماوةلالجنازامرس الهرثوتوًويج"اموجَا
لىلاظالباُشلالًؼمل،اوٌض متياػىلاكامئةاظوً ً ةل امفِصسةامنامئاتاللسٌلءاًىذةاغصتَةا
وأتٌحَةاومؼامجاوموسوػاتاوجمالتاوتصلئسامذرععةاأاواهممتة،اوٍصىالملوكعاتبهنااأساس َةا
ٍمتىنيالًعَحةامنالملؼصفة،اورضورًةاًالظالعاػَهيااحىتاًواتستاأحِا ًاناتؼَسةاغناظَةا
لملوضوع.اٌضمياذكلاغياوٍنانخةاملؤرذنياورحاةلاوػٌَلءاغصبامثيالجناذدلوناولجنا
خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا508ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .مربوكاتوظلوكةا–اجامؼةااثخسة-الجلزلئصا

خمربالًخـ راجالتامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئصااااااااااا509ااااااااااااااااااااااااااااجامؼةاَلسادِرضاثسىصة
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ظفِياولجناتد ر،اوظو ًلالىلارول اللهرثوتوًوتِاامبؼاىهيااومسلرسِاالحلسًثةاأمثالالكو اًَفيا
صرتلوساولمِيا وروِامياولكَفور ؿ رحزاوأآدصٍن .ا
أمه اما ايف الًعفحة الًصئُس َة اكسٌلن ،اولحس اٌَموكع اوأآدص اًلرص َف .اًيسرج احتتا
أكسامالملوكعامسلذياػسةامهنااللزيوؾصلفِاتاولًخَارلتاولحلولرلتاولًصول اوؿ رُا،اوٌض متيا
لكامسذيامهنااػىلاهعوصاوملالتاونخةانث رة،احصنزاثضلكارئُيساػىلا رلساتا
للوسانالًؼصيب،احصلزَاوحاكايٍ،انٌلاأساظ رٍاوػا لثَاومصوايثَ .ايفالملحاحراأًض ًاا رلساتا
أهرثوتوًوتِةاغناصؼوباأدصىااكلاسىميواولًلدائياللفصًلِة.اويفالملوكعاأورلقاوأحباثا
خمخارة امن امَخلِات ا وًَة اػسة احول اجالهرثوتوًوتِا امثي :الملَخلى الدلويل ا"ثعوف ازلافةا
وموس َلى"،اولملَخلىالدلويلاحولا"لملؼصفةاجالس خؼٌلرًةاولًِوايتايفالًحال الملـارتَة"ٌَ.موكعا
مزية الضافِة :ابماكن الملخعفح احتمَي الًؼسًس امن الًىذة الًلمية اولجملاهَة اتعَـة الًىرتوهَةا
وتعصًلةاسِ ةلاجس ًل،اٍىفيالًضـطاػىلاظورةالًىذاباحىتاًحسأ الًخحمَي.اٌضمياذكلا
لًىث رامنالًؼياوٍنابٌَـةالًؼصتَةايفاأرص َفالملوكعالًرثيالذلياميخساحىتاتسلايتالًؼاما
 ."5101ا

ا

