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 مقخمب
ويسجل . رثبط حركت مقومكمور معبمنيت ببوثنب بإطبمس مقومكمور مكونيت

 ي –ثبريخ محركت ؤ مريبرت ألومي ي وذ منجبل كبن مي ير يمم ننبرر 
 مذ وث بثثبع نثشبر مجفري معنبصر مثر – ١٩منصف مجبني ن ق

بر وثكو كرت ؤطمس مق..".مشعبي ومكمور مي نحبومت رؤيت نبصر مثر مشعبي 
بر وذ منكب،منكب بألطمس وو موسيمت مثي ثظع ير مببح . . ؤو ي نثشبروب 

صورت ننكنت مي مثوزيع منكبني معنبصر مثر مشعبي  ووو ألرت ،بإكنل 
جيت ألومي مثي يثسمح بب بم مقومكمور منعبصر  ثجبه مجفري  ذو–منن  – 

ممكشف  نوع نثظب ي مثوزيع منكبني معنبصر مثر مشعبي ي نكب 
رر ؤطبمس مقومكمور، . )١("نعي وثشير منصبرر إمي معرير ن مثجبرة معبمنيت ي إ

ء ،كبألطمس ألمنبني ومسويسر وميوفوسالي ظالً  منحبو مثنيريت النشب  
قومكمور منصر مذ رثبط ببس بم مقومكمور ألمنبني وبنز ؤمكسنرر ؤطمس م
، فير ؤن ن من ي )٢( ومسنب ونب ي نكب مثإريخ مثجبرة ألطبمس معبمنيت،ينكمر

وذ مسيبق الشبرت إمي منشروع مذ رن نحنر مجوور ببألمنبنيت ثح 
 ورت منؤثنر ؤطمس ؤوروبب ومرول ي" نشروع ؤطمس نصر ممقومكمور"نو

ط ي وذ منكبل ممذطوط معبنت ،١٩٦٧منجبورت مذ كر ي بو ب   ور ر
 ؤو ي ثحرير نرحل نعينت مثنقيذ ،رو مرذول ي مثقبصيل مكبرثوجريت مريكت

رر ؤطمس مقومكمو.معنل ر  وذالل بظع سنو برؤ مثذطيط ممعنل ن ذالل مجنت إ
رر مذريطت ألسبسيت معطمس ء معرير ن ،منصر مثي شر ي إ  بعر إجر

 ، ونكيبس رس مذريطت ألسبسيت، بح مثوزيع مسكبني منصر:مررسب نجل
 ج ، وثحرير مذراط مركنيت ممكبورت والسكنرريت،وذثيبر ألنبك مكرويت ومحظريت

ط مثصور .)طق محرورننب(ثحرير مننبطق منثنيزت   كنب يشير مثذطيط إمي بع
 ؤسموة : نجل،ألسبسيت حول ؤسموة معنل ي منرحل مثبميت ن نشروع ألطمس

وشثنل مثذطيط ؤيظبً مي إنكبنيت مثعبو نع . جنع مبيبنب ونظنو ألسامت
ط إمي ، ونع ؤطمس ؤوروبب،ؤطبمس مرول معربيت مثي سثنشإ ي منسثكبل  كنب ثعر
 ٢١ ور شر كر مثسعينب ونطمع ق.ميات منركزيت معطمس وشكمب مثنظيني
رت مثنقيذ ؤطمس مقومكمور منصر  بشرف ن ميات معبنت مكصور ،نحبو 

ريرت ،سثقبرت ن مذبر معمنيت ي منجبلمثي حبوم مجكبت،   – فير ؤ ؤسببببً 
 . حبم رو ؤ يذرج منشروع مموجور حثي أل– ثنبومب ونب مسنب ي نكب

 موقظ ئلخرئزب م مسروط أطكر ئلفولككور

 ،ؤوررنب منرذل مسببق مكي نبي نوع ثمل مررست ن نشروع ؤطمس مقومكمور
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 وميس نبصر – وثكو مي رؤيت ررسب ،إذ ؤنب ثذرج  نطبق مثجبرة مسببكت
بر منكب مثر مشعب- ي ثسبير حثيبجب مبح مقومكمور ،ي   ون ج 

 برف مووف مي ،مرو ي مثعرف مي مبعر منكبني منب ث بحج ببمقعل
 فيبة ثمل مذريطت ر – إذ جبز مثعبير –مذريطت مقومكموريت مبحجيت ي نصر 

، حي نالحظ  شوايت مبح مقومكمور منصر فيبة مرؤيت مجفريت ثسبة ي 
 كنب ؤ ؤطمس ررسب مثر مشعبي ن شإن ؤ .منب ث بحج ي ننطكت بعينب

ر ي ر ؤطمس مقومكمور مذ يث بجنع ورصر معنبصر مشعبيت  .يسب

 ئلخف م ئلخرئزب

إمي مثعرف مي شكي رايسيي بل  يحثبج مبح منيرني ي نجبل مقومكمور
 :ل إمي منيرمنزو

 .الرر مببميوجري ومثعرف مي مررسب مسببكت منوظوع مبح: ئألول

 .مذ ينو مببح جنع نبرث نن) منير( مثعرف مي منكب :ئلثانو

 ثطورً  مثر مشعبي كر شر نير– مررسب مسببكت –وببمنسبت ممشق ألول 
 ن حي ثكرين ممببميوجريب منصنقت نوظويبً ،يرتنمحوظبً ي مسنو ألذ

 حثي ؤصبح بنكرور ؤ ببح أل مووف مي ،ومثي شنم مننطكت معربيت بإسروب
 – ونُشير . بنوظوع بحج– ؤو بعير –جنيع مررسب مسببكت مثي ثرثبط ن رية 

 نركز مبحو ومررسب إمي الصرر مببميوجريت مثي ؤصرروب –بصقت ذبصت 
 مي محرور مثر مشعبي ومثي سبون ي ثعرف مببحجي ي نير ،جثنبيت

 ون ج نح نسثطيع مز .)٣( ث إنجبزه ذالل ؤكجر ن نصف رمنوظويت ونب
مررسب مثر بإننب ننمل نصررً نعمونبثيبً ريكبً مرصر مذريطت منوظويت 

ت مصحيحت مثي مبح كنب نسثطيع ؤ نوج نسبر  ،مشعبي مقومكمور ي موج
  .نإنمب

 ومثي ،و نب ينجل نوظوع وذه مررست) مثعرف مي منير(ؤنب مشق مجبني 
رر ؤطمس ممننبطق مثي ثن ررسثب نيرنيبً ي نجبل  يحبول يب مببح إ

 مذ ،ي فيبة مننوذج منعمونبثي مريق حي يشير موظع مرو إم،مقومكمور
 ي إطبر نب ،يثعرف مببح ن ذالم مي مررسب مثي ثن ي ننطكت بعينب

بمببح ي نجبل مقومكمور ي حبجت ". منجثنع منحمي"ؤو" ننطكت مبح"يُعرف بـ
ءً ن ء معبنت  "نبست إمي ثعرف كل نب يثعمق بننطكت بحج بر مننطكت ألشيب

إمي مررسب منثذصصت )  والحصبايت معبنت، ومجفريت،منعمونب مثبريذيت(
ثصبريت( جثنبيت ؤو   وببمطبع . إمي مثكبرير ومنشر ونب إمي ذمل،)مخ..بحو 
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ؤوب ي   ؤ ررست ثثصل بإ جبنة ن جونة مثر مشعبي ثكو ر سبق إجر
رر مببميوجريوذه مننطكت ثنجل   حثي مو كبن ،نصرً ؤسبسيبً ن نبصر ال

ط مشئ  منوظوع مذ ينو مببح ررسث  نجالً (ثرور حول نوظوع بعير بع
كررست  محرف ومصنبب مشعبيت ي ثمل مننطكت، ي مو مذ ؤنو ي ؤنب 

 بمنظرت مكميت مشبنمت إمي .)ررست نوظوع مزر ؤو منعثكر مشعبيت ي مننطكت
ء بإ ررسب سببكت ثكو ر ؤجري حول نوظوب  ر سث مجكبت ثحث مينب 

جكبيت

)٤(". 

رت نكبط ؤسبسيت نُجنمب مي منحو  مرف ن وذ ألطمس إذ يثنحور ي 
 :مثبمي

  .ثعرف نثشبر مجفري مررسب مقومكمور ي نصر -

ألنبك مثي م ثحقل ببمكرر مننبسة ي نوظوب بعينب، مووف مي  -
 ،إمخ ... ومننبطق مثي رُرس بكجبت،وثعرف مننبطق مثي م ثررس مي الطالق

كو مي ذمقيت ث ،موظع سثرثيجيت منيت ممبح منيرني ي نجبل مثر مشعبي
 .نعمونبثيت ريكت مموظع مرو

ثي ثن ي ننبطق نعينت مي ثر زننيت نثعببت، ون ج ثثبع مررسب م -
 . ينك ثكري رؤيت نسثكبميت مذه مننبطق ببسثكنبل مبح يب

طرح ننبطق جريرت ممبح مقومكمور سثكنبل ننظونت مجنع منيرني مي  -
 .نسثو مجنوريت

ثنبر مي  - رر نصرر نعمونبثي ريق ينك ممببح  ي مثعرف مي نب إ
 إذ ؤ مثجربت منببشرت نع مببحجي ي نجبل مقومكمور، ،ث ررسث ي ننطكت بحج
مببميوجريت حول مننبطق مثي يشرو ي ررسثب ثكبر  ثُشير إمي ؤ نعمونبث

ؤه نيرنيبً ن ررسب،ثكو نعرونت  ، نثيجت مفيبة منصرر مجفري منب ث إجر
 . مفيبة مرميل مننبسة– كط –  جرً كبيرً يظيع ون ج

سثكنبل مجر معمني مذ بُذل ي إصرر مببميوجريب منثذصصت ي  -
نجبل مقومكمور، حي ؤ رصر مبعر مجفري ونب، سيكنل مننظونت منعمونبثيت مثي 

صبمحبً ألرشيف مقومكمور مذ طبمنب  . نبرينب بينك ؤ ثعر ؤسبسبً 

 حي ؤ ذراط ،منسبونت معمنيت ي نشروع ؤطمس مقومكمور منصر -
 ينك ؤ ثعر نؤشرً منيبً ي ذثيبر ،ثوزيع ررسب مقومكمور مثي نكرنب ونب

 .نوظوب ألطمس وثوجيكب ببمنن معمني مريق
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ر معربي، ومذ وظع ؤسبس ؤو نوت منيت معنل ؤطمس ررسب م مقومكمو -
 .يُكشف  نثشبر مررسب منيرنيت ممعم ي مننطكت معربيت

 نل ررسب نقصمت معنبك مثي – إمي جبنة ألورف مسببكت –ينكننب ؤيظبً 
رت نوظوب ومكموريت نجل منوبت ومور مجرير مي سبيل  رُرس بكجبت ي 

ء ومحمي ومحرف  إذ ؤ ؤبحب معبر ومثك.منجبل بمير ومنعثكر وألرة وألزيب
رت – بنت –ومقنو   مثي ث جنعب وررسثب ي وذه مننبطق، ثُكّو ي نجنمب ب

سثقبرت ننب ي نل ررسب نقصمت  ومكمور ،نعمونب نثذصصت  ينكننب 
كمور ي نصر   وجرير ببمذكر ؤ مبح معمني ي نجبل مقوم.مننطكت بوج ب

يزل ي حبجت مررست ومكمور مننبطق، ؤ ذثيبر ننطكت بعينب مررست ظووروب 
رت نجب ومكموريت  ،مقومكموريت بصقت بنت ن ذالل ريق بح نثذص ي 

 وكذ نجمت ،١٩٥٨ووو منن نقس مذ ثبع نركز مقنو مشعبيت ننذ إنشبا ب 
رروب ألومي ب مقنو مشعبيت   بررست ومكمور سيوت ومنوبت ١٩٦٥مثي برؤ ؤ

ء ومقيو  ألطمس مجفري إذ ن مننك ؤ يعطي .ومور مجرير ومكبورت وسينب
 . مو ؤننب سثعرظنب نب ث بحج ن ذالل منكب،نؤشر منيت ريكت

عين ي نكب بعين ي كنب ينكننب ؤيظبً ثثبع مررسب مثي ثبح نوظوبً ب
ء:ثر زننيت نثعررت  وذمل مبح نبصر مجبب ،إمخ.. كعبر منيالر ؤو ألزيب

 مذ ، ووو ؤنر نسثطيع رصره برو وذ ألطمس،ومثفير ي مظوور مقومكموريت
 مي يُثيح منب ننظونت نعمونبثيت ن شإنب ؤ ثُنكننب ن إبرت إنثبج ررسب مقومكمور

ر ي وظع مثذطيط منسثكبمي معنميب مجنع ومررسب ،ؤسبس جفري  يسب
 .منيرنيت ي نصر

ج ئلخرئزب  من

 ي ثوزيع – مبعر مجفري –سثعنب يوذه مررست بنن ؤطمس مقومكمور 
مررسب منيرنيت مثي وثن ببح مظوور مشعبيت ي كبت نجب مثر 

 نح ، ذ كب ؤطمس مقومكمور يث برصر نثشبر نبصر مثر مشعبي،مشعبي
ط رصر نثشبر مررسب منيرنيت  كنب – ووي ذطوت ،نسثذر منن نقس بفر

 حي سثثور ، سثقير بشكل نببشر مكباني مي ؤطمس مقومكمور منصر–ؤشرنب 
ت ن مبرن ومثكنيب ور. مري نبرت نوجكت نب ث جنع جفريبً  سثذرننب نجنو

ط منبرت وثحميمب كبرثوجريبً مي منحو مثبمي   :ي ر

ء ي ثكسي منحبظب  - ثبعنب ثصنيف مجبز منركز ممثعبات والحصب
، ) ب–نصر ( ور ؤظقنب سنبً ذبنسبً يحنل نو ،منصريت إمي ذنس نجنوب
رنيت مثي ثنبوم نصر بنت رو ثحرير منحبظت بعينب، ؤو سجمنب ي مررسب مني
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رت نحبظب   ي نوظوع – جال نحبظب ؤو ؤكجر –ثمل مررسب مثي بمج 
ـي ء مثكسي مي منحو مثبم  :وحر، ون ج كر جب

  ب-نصر  •

 نحبظب موج مبحر •

 نحبظب موج مكبمي •

 نحبظب مكنبت •

 نحبظب محرور  •

ثنرنب ي مثوزيع مجفري مي برنبن مثكسي الرر ممنحبظب  -
Egyء٢٠٠٤ ره نجمس موزر  ومذ يكو مي مثكسي مرني مكل نحبظت ، مذ ؤ
ر وذ . منركز– منرينت – محي – موحرت منحميت – مكريت :مي ؤسبس  ور سب

ظبط منركز مثببعت ممنحب  وكذ مكر وموحر منحميت مثببعت ،ظبمبرنبن ي 
  .ممنركز ي إطبر مثكسي محري مب

ثنرنب م- رر مرسونب ، وثوزيع مرنوز،برن مثبميت ي نل مذراط   وإ
 :مبيبنيت مالطبري مزنني ومنوي

Corel Draw 

Photoshope٦ 

SPSS (Statisical Practice for Social Sciences)ئلتطبيقات ئألحشائيب لكعكوم ئالجتماعيب  

Excel 

PowerPoint 

 مثي ،مرور مرايسي ي وذه منرحمتي سمسرور كب معسثبذ مركثور نجر 
ظع ،ب بب برع ن محة مذ مثذص  ووو مرا إمي جور ثالنذث بثو

ء رو نثظبر كمنت شكر   .معمنب

ر ألنجموؤنريكيت ممقرست موصقيت ي مثوجيق ثنرنب مي سثذر -  مكو
 .مببميوجري ممررسب

ت ن مرنوز مرمت  - ثنرنب ي ثوزيع منوظوب مي مذراط مي نجنو
 وننب بثصنيف ررسب مقومكمور إمي سثت نوظوب رايسيت مي ،مكل نوظوع
 :منحو مثبمي
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 نوظوب مقومكمور معبنت  •

 نعثكر ومنعبرف مشعبيتم •

 معبر ومثكبمير •

 ألرة مشعبي •

 مقنو مشعبيت •

 مجكبت منبريت •

 محاولب زابقب فو إعخئخ كساف جغرئفو

مننشورت ر مببح ثجربت سببكت ي نل كشبف جفري مررسب مقومكمور 
، )١٩٩٤ معب ٤٥معرر (حثي ) ١٩٦٥ معب ١معرر ( نبنجمت مقنو مشعبيت 

 حي ؤ ،وببمطبع  منعبمجت مجفريت ي ثمل منحبومت ر فط مكبر مذنس
منجمت إمي جبنة ثذصصب ي نشر ألبحب منرثبطت ببمقومكمور منصر ومعربي، 
ي ثحقل ؤيظبً بررسب حول مقومكمور ي ؤوروبب وؤنريكب مشنبميت ومجنوبيت 

صُنف مكشبف إمي .ألريكيت فير معربيتومعرير ن مرول ألسيويت و  ون ج كر 
 :ذنست ؤسب مي منحو مثبمي

 وشثنل وذ - نحبظب ونركز ور جنوريت نصر معربيت :ئلقزم ئألول
مكس مي مررسب مثي ثنبوم مقومكمور منصر ور ث ثرثيبب وجبايبً ببس 

 .بس منركز ج مكريت ؤو محي ج ثرثية وجباي ري ب،منحبظت

 وشثنل مي مررسب مثي ثنبوم ومكمور ؤريكيب -برت ريكيب : ئلقزم ئلثانو
ء نصر –   . ور ث ثرثيبب وجبايبً ببس مرومت– مرول معربيت ؤوفير معربيت ببسثجنب

 ؤسيب  وشثنل مي مررسب مثي ثنبوم ومكمور-برت ؤسيب : ئلقزم ئلثال
ء معربيت ؤوفير معربيت ي ثرثية وجباي ببس مرومت  .سو

 وشثنل مي مررسب مثي ثنبوم ومكمور -برت ؤوروبب : ئلقزم ئلرئبظ
 .ؤوروبب ي ثرثية وجباي ببس مرومت

 وشثنل مي مررسب مثي ثنبوم ومكمور ؤنريكب - ؤنريكب: ئلقزم ئلامر
 .بوج ب

وذ مثكسي ؤن بني مي ؤسبس ررج وثنب منجمت ببمنوظوب ويثظح ن 
 حي ثإثي مررسب مثي ثنجل نصر ي منكب ألول ن حي منعبمجت مكنيت ،جفريبً

 ووذ . يميب رول ؤسيب وؤوروبب وؤذيرً ؤنريكب، ج رول ؤريكيب،ونثشبر مجفري
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جب  فير ؤن يعطي ؤيظبً ، معمني ي ذثيبر مررسبمنؤشر نرثبط كط ببمنجمت ونن
نؤشرً محركت مبح مقومكمور منصر ومعربي، وبذبصت إذ نظرنب معسب مجالجت 

، .ألومي ء ء مي كجبت مبح ي ننبطق بعينب كبمكبورت وسيوت وسينب  كنب يمكي مظو
مشيخ وموحب مبحريت، وثكبر ننبطق ؤذر منزير ن مررسب كبمسويس وكقر 
 ... ؤسيوط ومكميوبيت ورنيبط:وظور معرير ن مننبطق مثي م ثُنجل ي منجمت نجل

ثصر مي مثكشيف مجفري منور منجمت. إمخ  ،بكي ؤ نشير إمي ؤ وذه مثجربت 
ط منوظوب كبرثوجريبً ثنبر مي ر  ؤو بح ثثببعب مزنني ؤو ،رو 

ـت مثي بي ؤيرينبم  .نوي كنب وو محبل ي منن منثبع ي مررس

 ئلبح ئالزتطالعو لكبيانات

كشق نرحمت منسح منيرني مررسب مقومكمور إمي إنكبنيت ثصنيقب إمي ذنست 
 :طبب مي منحو مثبمي

  ئلخرئزات ئلتو تم رشخها باألطكر:أوالً

صريت مثي رثبط ؤصحببب بنعبيير مبح منيرني وثشنل مررسب منيرنيت من
 :نكبنيبً ونوظويبً وثنكس إمي

 خرئزات ئلفولككور ئلمشر) ٠(

 إذ ؤن نرثبط ،ووذ منوع ن مررسب وو نب يننب جنع بيبنبث ي ألطمس
ر مبح منيرني منثعبرف ميب ي ذثيبر ،بنوظوع ونكب نحرري  ثبعبً مكو

 ووذ مكطبع وو ؤكبر مكطبب ي مررسب .ت جفريت نحررت ممجنع ومررستوحر
ط ألبعبره وثجبوبث ي إطبر محري  نوع مررسب ،مقومكموريت  وسوف نعر

 : نجبل،مقومكموريت ن منعبمجت مجفريت

طو موف" مطة مشعبي ي ريت.بر معزيز رع -   ؤ

 فو ئلعكوم ئالجتماعيبخرئزات ) ١(

جثنبع  جثنبيت كبألنجروبوموجيب وم  ثرثبط معرير ن ررسب معمو 
ثصبر مننزمي بررسب مقومكمور  ون ج كر ؤوررنب بعظبً ن وذه ،ومثربيت و

الت نببشرت ببح مقومكمور   : نجبل،مررسب ومثي رؤينب ؤنب ذ 

جثنبيت ومجكبيت ممذرنت مصحيت م.مي منكبو -  ررست نيرنيت :جونة 
جثنبع مطبي   ي م 

ء مشعبيت ممنرؤت منصريت ي نحبظت مجيزت .وزيت حسي نصطقي -  ألزيب
صريت  ء  بثكبر ننب ألزيب  و
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رجت ع نطا ئألطكر :ثانياً   ئلخرئزات ئلتو 

ظالُ  مررسب منظريت وثشنل ررسب مقومكمور معربيت وأل جنبيت، 
ومثبريذيت مثي م يث ؤصحببب ببمرصر منيرني، وثنجل ي نجنمب ؤسبسبً ألبحب 

 : نسثكبميت نجنمب مي منحو مثبمي

 خرئزات ئلفولككور ئلعربو) أ(

ووذ مكطبع سيث جنع وذثببره ثنيرً معنل ألطمس معربي مررسب 
 -  وسوف يسثقير مببح ن ثجربت ألطمس منصر.رحمت حكتمقومكمور ي ن
رر معطمس معربي نسثكبالً-مذ بي ؤيرينب    : نجبل، ي ال

ببس -  . نعثكر مسطينيت ي رارت مقومكمور.ؤر إبروي 

 خرئزات غير عربيب ) (

 نبرث سنسثعي بب  فير ؤ حج،ووذ مكطبع نسثبعر ن مكشبف بطبيعت محبل
وثنب معربي بررسب مقومكمور ي منجثنعب فير - نسثكبالً –  مثعرف نؤشر 

  : نجبل،معربيت

  مثر مقومكمور ي بر. بروب مذطية -

 خرئزات غير ميخئنيب) (

 مي منبحيت -منوظوع  بحك –ووذ مكطبع ن ررسب مقومكمور  يكو 
منيرنيت، إذ يث ببمثنظير ممعم وثبريذ ومثعريف ب ومننبو ومنظريب 

و يذرج  نطبق ألطمس. مخ إ...منسثذرنت ط ،ون ج   مي مرف ن ؤ بع
ط ألنجمت منيرنيت   : نجبل،وذه مررسب ثشير ن رية ؤو بعير مبع

 نجروبوموجي مررست مقومكمورمنرذل أل. زير ؤبو ؤحنر -

 خرئزات تارييب) خ(

ط ممظوور مشعبيت ي نصر وذبرجب ن ذالل حكة ثبريذيت  وذ مكطبع يثعر
صر مننبميل – معصر مقبطني – معصر معببسي - نصر مكرينت :نعينت نجل  – 
ء ن،مخ إ...نحنر مي  ،سثكل ونر ؤ وذ مكطبع ن ألونيت بحي ُيصنف ي جز

 ،إذ ؤ وجوره ي ألطمس مجفري ممررسب منصريت ر يقكره ألونيت مثي ثميق ب
ثجبه ببسثذرج وثحميل مظوور مقومكموريت مثي ذثق   –حي ني ؤصحبة وذ 

، وذرج ن نطبق منإجور مثحثل نكبنب ن مثر-نعظنب  وثبكي ؤونيت .  أل
 ي ثثبع مثفير مجكبي ي ظبورت نعينت، ومووف مي وذ منوع ن مررسب
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معنبصر مجريرت، ؤو رصر معنبصر مثي زم ثكو بوظيقثب، ؤو مثي ثفير شكمب 
ي ثنجل ي نجنمب ثإريذبً بحجيبً ممثر مشعبي إ...وبكي نظنونب مخ، ون ج 

بر معصور   : نجبل،منصر 

صر نحنر مي مقال.نبمل نحنر ؤحنر -  .ح منصر ي 

بره بس - صر سالطي مننبميليمحرف منثصمت ببمحيبت ميونيت . بس   . 

 حخوخ ئلتغطيب لكبيانات

 : ثعثنر حرور مثفطيت ممنبرت منكرنت مي ؤربعت نحبور رايسيت، نجنمب ينب يمي

ثنرنب ي م:ومخ ئلزعب ئلذمن) ١( مقومكمور مثي ث مررسب  مزننيثحرير  
ء  (٢٠٠٤ حثي ننثصف ب ٢٠رظب ي وذه مررست بريت بنطمع ق ر نثب نو

رثببط . ؤ ؤ منسح مزنني شثنل مي ر كبنل،)ن معنل كبنالً  ور أجرنب 
وثنب  ط مررسب مثي ثنجل بوكير  ببريت مكر معشري حثي ينكننب إرذبل بع

 نجل ثجنيعب ثينور ببشب معنجبل مشعبيت، وررست – رف نررثب –ي ببمثر مشعب
مخ، وثجرر  إ...١٩٠٩منسرح مشعبي معربي ي مكبورت سنت حول منرو  وويري

الشبرت إمي ؤ مثحرير مزنني نرثبط بثبريخ جنع منبرت رذل كل ررست، وميس 
 .ثبريخ نشر مررست نقسب

ة  ث:وئفمخ ئلزعب ئلجغر) ٢(  مجفريت النثبج مقكري ب ي سعثمبيبنبسثو
 حي ؤ مرف ألسبسي نن وو رصر نثشبر ، مننشور ببممفت معربيتمنصر

 .مجفري محركت مررسب منيرنيت ممقومكمور منصر

 مقومكمور النثبج مقكري ي نجبل م مبيبنبفطي  ث:ئلتحخيخ ئلكغو) ٣(
 مثي مقومكمورً، ونكصر ببألذير ونب نور  نشور ببممفت معربيت ثإميقبً وثرجنت وجنعبمن

ُرن كنبرت إبريت نوجكت، نجل  نصو كف ؤصحببب مي جنعب نيرنيبً، و

 .محكبيب مشعبيت ونصو ألفبني ومنوويل وألنجبل

ؤويت منعمونب مثي رت ؤنوع ن  يشنل مثحرير منوي :وئلتحخيخ ئلنوع) ٤(
، حي  ي نثبحت ممببحجي ت وننشورت، ون ج  ثشثرل جنيعب ي كونب نطبو

ت م ة نجبل ي و.رصروب ي إطبر أذرسثبعرنب ؤويت منعمونب فير منطبو سثو
 ؤبحب –ألطروحب مجبنعيت  –مروريب منثذصصت  –مكثة  :مثفطيت منوي
  .منؤثنر معمنيت

 ماخةشاخر جمظ ئلم

ت، ننب نب وو ب ي حصر نبرثب وجنعثنر مررست  مي نصبرر نثنو
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ثنرنب ميب ي جنع وينب يمي ؤو منصبرر مثي . فير نببشر وننب نب وو نببشر
 :مبيبنب

 ثعر مببميوجريب ونب ن :)ئلببكيوجرئفيات(ئلمشاخر غير ئلمباسرة ) ١(
ء ببميوجريب مقومكمور ؤو م ،ي جنع بيبنب مبحمنصبرر ألسبسيت   سو

ثنرنب مي مببميوجريب فير منشروحت ي حصر مررسب ،جثنبع  ور 
 كنب ، مثكو نكطت نطالق ي مثعرف مي ثوزيعب مجفري،منيرنيت ي نصر

ررست وؤنبك مجنع  ممثعرف مي نحثو كل ،مجإنب ممببميوجريب منشروحت
 .منيرني بب

 ور مجإنب إمي منكثبب منثذصصت ومعبنت مجنع بيبنب :ئلمشاخر ئلمباسرة) ٢(
 إذ م ثكف مببميوجريب ي ثعرف الطبر مجفري ؤو ،معنل ن منصبرر ألصميت
 ، ومبحو ون ج  كبت منكثبب ونركز منعمونب،مزنني ممررسب منيرنيت
 كنب ، كبنو جنيعبً نصبررً نببشرت مجنع بيبنب مبح،وؤصحبة مررسب ؤنقس

ثنرنب مي منصبرر منببشرت ي جنع يببنب كبنمت حول مررسب مثي م ثشنمب 
 ور نثكينب ن نجنوع .)٢٠٠٤-٢٠٠٠(مببميوجريب ي ألو ألربعت مننكظيت 

طالع ميب ورزوب رزً رر١٣٣٥حومي ثمل منصبرر   ونثينب ، ريكبًست ث 
 . ررست ثور يب ذصبا مبح منيرني٨١٦ذثيبر 

 موقظ ئلخرئزات م ئلمعالجب ئلجغرئفيب

 بعر إصرر ببميوجريب ،كب مثسبؤل مذ ؤمح مي مببح ي مبريت
نكننب ؤ نكشف  مبعر مجفري مذه مررسب  ول ي: وو،مقومكمور منشبر إميب

 ذ كبن الجببت ،؟ن ذالل منن منثبع ي كشبف مكمنب مرمت معنو كل نل
سثرجبع ألمي ،بنع  محصر – مي نبرت مببميوجريب –  ألنر م يحثبج سو 

ن جالجت نبصـر  يثكو – ي إطبر م منعمونب –  مكشبفوذ و.وذه مننبطق
ـت . مكـمنت مرمت ومسيـبق ومربط":وي ـر ببمكمنب مرمت كل مكمنب منن  ويكص

ـب رمت نـوظويت ء كبن كثبببً ،مثي م ط ؤ نـبوي مررسب سو  حي يقثر
ت  ؤنب مسيبق يكصر ب نو مررس.ؤ ؤطروحت ثعبر ثعبيرً كبنال  نوظوبثب

 ون ذالم ينك ثحرير منعني منكصور ن كل كمنت ،مثي شثنم ميب وذه مكمنب
ل. رمت إذ كبن وذه مكمنت ثحثنل ؤكجر ن نعني و مر مر  منسمسل /ؤنب مربط 
  .)٥(مكل ررست رذل كل س ن ؤسب مببميوجريت

ثنبر مي مكمنب  مرمت ي نو كل ررست ميس فير ؤ مثجربت ؤكر ؤ 
الت ،كبيبً مثحرير الطبر مجفري مب  حي ب مببح ببذثببر ؤومي مرصر 

 وثبي ثعرر نسثويب ،منكب ي مررسب منيرنيت ي نجبل مقومكمور/منوظوع
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 – نصر–موط معربي(منعبمجت مجفريت ممنبرت منيرنيت ن مشنول منطمـق 
 إمي مثحرير مريق ي ،.)… مننيب–كقر مشيخ ( إمي مثحرير الميني ،..)مسعوريت

 حي – كقرمكببة –نركز طو (ذثيبر نركز ؤو ريت ؤو حي ننجالً منحبظت 
رت نسثويب ي إنكبنيت ،.)…مذميقت ذثببر ألومي ؤيظبً وجور   كنب ثبي ن 

  :عنو كط مي منحو مثبميمثعرف مي نير مررست ن ذالل م

الل ئلعنوئ) ١(  :خرئزات تكسف ع ئلمكا مباسرة م 

ووذه مررسب كنب يثظح ن نبوينب ثُكشف  نسثو منكب مجفري 
 : نجبل، مكريت–منركز :رو الشبرت إمي موحرت مجفريت ألصفر

ء مشعبيت ممنرؤت .وزيت حسي نصطقي - منصريت ي نحبظت مجيزت  ألزيب
صريت ء  بثكبر ننب ألزيب  و

 ررست : معبر ومثكبمير مشعبيت ي نحبظت مرميت.نحنر ؤحنر فني -
ء مجبني.ؤنجروبوموجيت، رورت محيبت ن منيالر حثي مزوج    مزوج: مجز

بر مجور شويق - جثنبيت ومجكبيت.بروق  ط معبر   ي نجثنع  بع
 موحب مبحريت، ررست ؤنجروبوموجيت نيرنيت 

 :خرئزات تسير إلو ئلتطبي ئلميخئنو عكو قريب أو حو أو مركذ) ٢(

ء/ إمي مثطبيق مي ر– ي معنو –ووي ررسب ثشير   نركز نعينت، /ؤحيب
ظل معنبوي ي ثوجيق مبيب مجفري بسومت ببب أجرو  حي ؤ ؤصح،ووي ثنجل ؤ

 :  نجبل،ثحرير موحرت منكبنيت مصفر مثي جنعو ننب نبرث

ء مشعبيت بحي بحري ببالسكنرريت.سنيت ذنيس -   ررست ألزيب

  :خرئزات ميخئنيب ألكثر م منطقب) ٣(

ألكجر ن ننطكت، ووي ثرف ي مفبمة إمي ثشير ي معنو ووذه مررسب 
ء منكبرنب بي نن  : نجبل،طكثي ؤو ؤكجرإجر

صري - ء مشعبيت.نني حبظ  ررست :  معونل منؤجرت مي ثصني ألزيب
 نكبرنت بي نحبظثي مشريت وؤسيوط 

 :خرئزات ميخئنيب لقطاط جغرئفو وئزظ) ٤(

طبب جفريت ؤوسع ن مكريت ؤو منركز ؤو  ووي ررسب نيرنيت ثشنل 
 ؤو موج مكبمي – مي سبيل منجبل –مثشنل موج مبحر  إذ ثثعر ذمل ،منحبظت
  : نجبل،مخإ...ؤو مرمثب
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صعير نصر.وينقرير بالكنب -   معبر ومثكبمير : منبس ي 

رت نحبظب ببمقعل  ؤو مي ،ووذ منوع ن مررسب ر يكو نطبكبً مي 
مخ، وي كال محبمي   إ...مبحرنحبظت ؤو نركز بعين ننجالً ممصعير ؤو موج 

ل   . مي ننبطق مررست- برت –معنو فيرر

 :)خو ذكر ئلمنطقب(خرئزات تَسير إلو ئلتطبي ئلميخئنو فقط ) ٥(

 إمي مثطبيق منيرني ي نحبظت – ي معنو –ووي ثمل مررسب مثي ثشير 
 حي ينكننب ،و منركز ؤو مكريتؤو ريت نعينت رو الشبرت إمي س منحبظت ؤ

 وثصقحب ممووف مي ،مثعرف مي مبعر منكبني ن ذالل موصول ممررست نقسب
 إذ يُعر وذ منوع ن مررسب ي حبجت إمي مكشف  وويت ،مبعر مجفري

صقحب ،مننطكت منشبر إميب ي معنو  وبرو ذمل يبكي مبيب مجفري حبيس 
رر وذه مررسب ن .  يعمن ؤحر سو مكرية جرً ن نجبل مبح،مررست  و

  : نجبل، وثنجيمب جفريبً ي مكشبف،مكجرت بحي يحثبج إمي جر ي ثجنيع نبرث

بر مببي -   مطة مشعبي ي ريت نصريت .زير 

 :خرئزات ال تسير إلو ئلتطبي ئلميخئنو) ٦(

 ونع ذمل  ؤصحببب ،  نمنح ن نونب ؤ مب ثطبيكبً نيرنيبًووي ررسب
رت ر  ووو نب  ،رنو يب ثطبيكب نيرنيت مي نحبظت ؤو نركز ؤو ريت ؤو 

طالع مي وذه مررسب ي نصبرروب ألصميت،نسثطيع مووف مي  : نجبل، رو 

 .مر مشعبي ومثروي. سنير جببر -

مببح إطبرً جفريبً جكبيبً ثنجل ي جال مب ذثبر  ،ووي ؤطروحت نبجسثير
 بل ، فير ؤ معنو م يظر وذه مننبطق. ؤسو–نطروح -مشريت  :ننبطق وي

ي ثحثبج ؤيظبً إمي مكشف ،م يظر ؤ ونبل جبنببً نيرنيبً ي مررست  ون ج 
 رو ، وبرو ذمل ثبكي ؤيظبً كسببكبثب حبيست مصقحب،مريق  بعروب مجفري

 ووذ منوع ن مررسب ،ؤ نرر ؤ ونبل ررسب نيرنيت ثن ي ثمل مننبطق
 حي ؤ نونب يحنل ،ؤيظبً ن ؤكجر ألنوع ؤونيت ي مثنجيل مجفري ي مكشبف

  .رت ممبعر مجفري ي جنع منب– فير نكصور –ثعثينبً 

ب ي مثعبير  –فير ؤ منالحظت منبرايت مذه مررسب   مي ذثالف ثنو
 ، ثشير إمي ؤ مك ألكبر ننب  يظر فبمببً ي معنو-مننبطق مثي ثررسب 

رت ؤنبك،ويكثقي ببالشبرت إمي ؤ مررست نيرنيت مخ، وحثي إ... ؤو نطبكت مي 
 إذ ؤ مررست منيرنيت مي ، منكب ميسس جنيعب رمتمررسب مثي ثشير إمي
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ثعني جنيع منركز ومكر بثمل منحبظت، – مي سبيل منجبل –نحبظت بعينب   
رت نركز ؤو ر ننجمت كط  ون ج  ألنر يحثبج ي نعظ محب ،بل ثعني 

بشرت ممووف مي ثطبيكبثب إمي جنع بيب مننطكت مريق ن مررسب نقسب نب
 و نع ذمل  وذ يعني ؤ ررسب مقومكمور ثسير رونبً ي إطبر .منيرنيت

 حي ؤ ونبل ررسب نيرنيت ر ثشنل ننبذج ن ،منعبمجب مثي ؤشرنب إميب
ي ثنجل نصر،ن نذثمف منحبظب شر منركز ومكر بصقت   ون ج 

 إذ يُذثبر مب ،سب نظعب ي ؤنبكنب ونسثووب مجفري ن ألطمس ووي رر:بنت
بل ؤ يثقرع ألطمس ممنحبظب ومنركز )  ب–نصر (فبمببً نرذل جفري 

ء   ومكر و ألحيب

 ئألطكزومزتو ئلعر 

رت نسثويب ممنعمونب ي كل نحبظت  ط وثحميل مبيبنب ببألطمس  يشنل ر
 :مب مي منحو مثبميبجنمي حرت ينك إ

كشبف جفري يبي ثوزيع ررسب مثر مشعبي ي نركز ور كل ) ١(
ط ببميوجري ممررسب مثي ثنبوم منحبظت بشكل ب رو .نحبظت  ووو ر

جباي منركز منحبظت ونب ،رثببط بنركز ؤوريت نعينت  ج يإثي بعر ذمل مثرثية م
 ج نب يثقرع  منركز ن مكر ؤو موحر منحميت مثببعت ،سبيشنمب ن رر

 وي وذه محبل يسجل ، ور ثعبم مررست نركزً كبنالً رو الشبرت مكر بعينب،م
 : نجبل،س منركز كط

  عام –زوها 

بر مكري - صعير نصر.نحنر مفرية   ررست : ظبورت موش ي 
 وجيت ي نحبظت سووبج سوسيوؤنجروبوم

 أميم

  ررست ثحميميت منطرز ثيب نركز ذني. نبجرت جرجس حني-

  ئلشوئمعب سر–أميم 

بر مرحي -  . حكبيب ن مصونعت:ن منإجور مشعبيت .ؤحنر 

ءت ثحميميت ممنوظوب مثي ث  يثبع ذمل مكشبف ثكريرً نقصالً يرف إمي ر
رت نحبور ثشنلررسثب ي    :كل نحبظت ن ذالل 

 يشنل ثحميالً نثشبر ررسب مثر مشعبي ي كل :ئألطار ئلجغرئفو) ٢(
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 ونر شنوميت ، ؤو فيببب  ننبطق ؤذر، وثنركزوب ي ننبطق بعينب،نحبظت
ركز  ويثبع ذمل رظبً كبرثوجريبً مثوزيع مررسب ي ن.منعبمجت مبحجيت ممننطكت

 ج ثوزيع مررسب مثي ثنبوم منحبظت بنت رو ثحرير منركز ،ور منحبظت
 و وذ مثوزيع ، ن ذالل ذريطت نصفرت ؤسقل يني مذريطت ألسبسيت،ؤو ريت

 وثمل مثي م ،مكبرثوجري يكشف ن موومت ألومي  مننبطق مثي ث ررسثب
 .منيرنيثثور يب نميب مبح 

 يشنل ثحميالً ممنوظوب مثي ث ررسثب ي مننطكت ثبعبً :ئألطار ئلموصوعو) ٣(
ء ن مثكرير  مثركيز حول ررست ،ممثصنيف منوظوي مب  حي يكشف وذ مجز

ط منوظوب،نوظوب بعينب  . وحثيبج مننطكت مذمل، ؤو فيبة مبح ي بع

نبول الطبر مزنني ثحميالً مثطور مبح منيرني ي  يث:ئألطار ئلذمنو) ٤(
 ويبس نب إذ كب ونبل ننوً ؤو سثنررً ي بح مننطكت ومكموريبً، ،مننطكت زننيبً

.  ي نوظوب بعينب ي نرحمت نب– ؤو سثنرره –كنب يكشف  ثوف مبح 
ط مررسب ي ب ؤو كرو ء .  نعيؤسببة مننو منمحوظ ي بع ويثبع وذ مجز

 –مسثينب :  نكسنبً ثبعبً ممعكور مزننيت،رسنبً بيبنيبً ممثطور مزنني مررسب مقومكمور
مخ، ونشير نرت ؤذر إمي ؤ الطبر مزنني ونب  يرثبط إ... مجنبنينب–مسبعينب

نسجل كمنب ؤنك  ونح . مكن نرثبط بثبريخ جنع منبرت منيرنيت،بثبريخ نشر مررست
 حي ؤ ثبريخ جنع منبرت منيرنيت م رمث معمنيت ي وذ ،مقرق بي مزنني

و بيب ببميوجري يقير كط ي مثوجيق منرجعي، وكجيرً  ألطمس، ؤنب ثبريخ منشر 
ب  ؤن. محبل نعثنر ثبريخ نشر منبرت نببشرته وي وذ،ق مثبريذي ؤو يكثرببنب يثطبب

  : نجبل،ي حبمت ذثالف ثبريخ منشر  ثبريخ مجنع ننب نشير مذمل ينب بي وسي

ء بكريت ويب  نحنر مجوور ثكرير :١٩٦٥  )١٩٨٠نشر(حول ألوميب

ء ن مثكرير برصر نسثو مبح :ئألطار ئلنوعو) ٥ (  يرثبط وذ مجز
 – ؤطروحب – كثة :ي كونب ن ح،منيرني منوي ممررسب مثي رظنب مب

طبع بعين ، نصو– ثكبرير –ؤبحب  ط منؤشر مرمت مي فمبت   وكشف بع
وثنب ألكبريني ببح مننطكت،مي ألذر  ورثببط ذمل ؤيظبً ، وكذ نسثو 

ء مننشورت ي روريب ؤو منرثبطت ببمنؤثنر معمنيت  .ببألبحب منثذصصت سو
ءويثبع وذ  ء رسنبً بيبنيبً إحصبايبً مرصر منسة مذبصت بكل وب  .مجز

الشات) ٦( ء ألذير ن مثكرير : ئلنتائج وئالزت  كل ل حو–نكر ي وذ مجز
ء مسببكت–نحبظت   بحي ينك مووف ذالمب ، ذالصت نب نثينب إمي بعر مكر

وظوب مثي م يثطرق مب مي ألنبك مثي ثحثبج إمي ررست ي مننطكت، ومن
 وكذ حثيبج مننطكت مثحري منبرت ي ننبطق ؤو نوظوب – ؤو معكس –مبح 
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وثنب ألكبريني ي ررست ننبطق نعينت  كنب نشير .مخإ...بعينب، ؤو الشبرت إمي 
ط مببحجي مذي رثبط نعظ ررسبث منيرنيت ببح ننطكت بعينب  ؤيظبً مبع

 .سثقبرت بذبرث ي ررسب نسثكبميتمال

 تبوي ئلخرئزب 

ط مررسب مثي ثنبوم  رثبط ثبوية مررست بذنست ؤسب رايسيت ثبرؤ بعر
 ج يثبع ذمل ألسب ألربعت ،مكطر منصر بنت رو ثحرير منحبظت بعينب

ظن مثكسي مجفري ممجبز منركز ممثعبا ءمرايسيت مثي ورر   ،ت والحصب
ء ثح كل س منحبظب مثي ثثبع مي منحو مثبمي   :وجب

  عام-مشر ) ٠(

 ئلوجب ئلبحر ) ١(

 مكبورت •

 مكميوبيت •

 مشريت •

 مرميت •

 رنيبط •

 كقر مشيخ •

 مفربيت •

 مننويت •

 مبحيرت •

 السكنرريت •

 ئلوجن ئلقبكو) ٢ (

 مجيزت •

 مقيو •

 بني سويف •

 مننيب •
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 ؤسيوط •

 سووبج •

 نب •

 صرأل •

 ؤسو •

 محافظات ئلقناة) ٣ (

 سنبيميت •

 بور سعير •

 مسويس •

 محافظات ئلحخوخ) ٤(

 مبحر ألحنر •

ء •  جنوة سينب

ء •  شنبل سينب

 نطروح •

 مور مجرير •
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 ئلفشل ئألول

 ) دراسة١٦٤( عام –ダョــــــــــــــــر 
Y  ـت     :  مكبورت -.مشعة منصر ي ؤنجبم معبنيت    . إبرئهيم سعال ميات منصـريت معبن

ة  - جبنعت مكبورت  -)نبجسثير( ؤصالً ؤطروحت    -.٣٠١ -.١٩٧٢ممكثبة،    - كميت ألر
 .  س ممفت معربيت

Y ءالت ألسرت ببأل  . برئهيم سعال إ ـت     : بنب ، ٣ نـ  -.ألرور ومكي وألورف رؤيت نجمي
ـثكبل ،         :  ي   -.٣٤-١  ريسـنبر   ٢٢-١٧منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت وجكبت منس
 .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، :  مكبورت-.١٩٩٤

Y ت ألنجبل مشعبيت منصريت   . برئهيم سعال إ  –.١٩٩٢رر منعـبرف،    :  مكبورت –.نوسو
 )٩٤ثبت مررسب ألربيت ، نك( –.  ٣٢١

Y     مقنو مشعبيت    -.ثحول النسب إمي طبار ي محكبيب مشعبيت        . إبرئهيم عبخ ئلحافظ .- 
 . ٤٥-٣٩ -) .١٩٩٤سبثنبر( ٤٤ع

Y  ررست ثحميميت ممنبرت منيرنيت منسجمت بنركـز ررسـب         :  مجنع منيرني  .أحالم أبوذيخ
ـ منمثكي مكوني ممقنو مشعب   :  ي -. ٢٣-١  -.٥ ن -.مقنو مشعبيت  مقنـو  : يتس

ـت،     :  مكبورت -.)١٩٩٤ ريسنبر   ٢٢-١٧(مشعبيت وجكبت منسثكبل     ـي ممجكب منجمس ألم
١٩٩٤ .     

Y     إشرف زكريـب   / نظنو مشكل ي مرسو مشعبيت ي نصر        . أحمخ ئلبنخئر ياقوت
 جبنعت حمـو ،     –) يرنبجسث( ؤطروحت   -.     ١٥٠ – . ١٩٨٣ ، مكبورت –. مزيني    

  كميت مقنو مجنيمت

Y    رونيت ، ريقيت ، حظريت    : منبر وألمعبة مشعبيت  . أحمخ ئلشباحو عو كيل.- 
ت ومنشر، : مكبورت     .  ١٠٢ -].١٩٦-[رر مكبثة معربي ممطبب

Y  ر: [ مكـبورت    –. ؤصول ونكونب نسرح معـراس      . ، أحمخ نجي   أحمخ ئلمتينو. [ ،
١٩٨١ 

Y  مكبورت -.ثحكيق حسي نصبر/ نعج ثينور مكبير ي ألمقبظ معبنيت. أحمخ تيمور  :
 .١٩٧١ميات معبنت ممثإميف ومنشر، 

Y   شالج ،   :  مكبورت -.مقنو مشعبيت . أحمخ رسخ  سمسـمت   (-.١٢١ -.١٩٦١رر مكم
 ).٣٤منكثبت مجكبيت؛

Y  ١٩٨٣رر منعـبرف،    :  مكبورت -.ب  نرذل إمي ررسث  : ألفنيت مشعبيت . أحمخ مرزو.- 
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٤١٢ . 

Y   ة،    :  مكبورت -.نكرنت ي ألفنيت مشعبيت   . أحمخ مرزـو ـب ـت ممكث ميات منصـريت معبن
 ).  نكثبت ألسرت (-.٢١٧ -.١٩٩٧

Y  ١٩٩٨ميات منصريت معبنت ممكثبة،     :  مكبورت -.ن نإجورثنب مشعبيت    . أحمخ مرزي. - 
 .) نكثبت ألسرت (-. ٢١٥

Y     ـثذرن         . أسرف ئلزيخ ئلعويكو مق مشعبي ي مثصوير منصر منعبصر ونرذل س
ـر مقثـبح          إشرف/ ي مثربيت مقنيت     ب ـت   –.     ٤٠٥ - . جنبل رع منعي ، نبري

ـت ، سـ        كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   -.١٩٩١،   مكبورت ـت مقني مثربي
 مثعبير مقني 

Y    ـت           . أمانو زكيما سثقبرت ننب ي منجب محري معروست مشعبيت ي نصر ونر 
 – . ١٩٨٤ مكبورت ،    –. إشرف سعر مذبر ، نحنور كبنل       / منرثبطت ببألشكبل مقنيت    

 جبنعت حمو ، كميت مثربيت مقنيت ، س ألشـفبل           –) نبجسثير( ؤطروحت   -.   ٢٠٠
 .مقنيت ومشعبيت

Y   شاخ ميائيل ط منقبوي ألسبسيت      إسرح معراس ك  ن. إمكو  سموة الكسبة ؤطقبل مريب
 –) ركثـوره ( ؤطروحت   -.  ٢٩٣ - .١٩٩٦ مكبورت ،    -.ررست ثجريبيت : مجب بيبجي 

 .جبنعت ي شنس، نعر مررسب معميب ممطقومت

Y    ثصبريت ، نع مثطب       . أميرة عبخ ئلكطيف مسور الثب ببمثننيت  يق مصنبب مبيايت و
ـثير (  ؤطروحت   – . ١٩٧٦مي نصر ، مكبورت ،       ـت        –) نبجس ـت مكـبورت ، كمي  جبنع
 .ثصبر ومعمو مسيبسيت

Y    ـب .  مقنو مشعبيت -.سطونثب ممنوسيكي وألفبني مشعبيت منصريت  . إميل عاذر وهب
 ١١١-١٠٥  -) . ١٩٦٨نبيو(٦،ع٢س-

Y   مقنو مشعبيت    -) .٢( مشعبيت منصريت  سطونثب ممنوسيكي وألفبني   . إميل عاذر وهبب 
  .١١٨-١١٥ -) .١٩٦٨ؤكثوبر (٧،ع٢ س-.

Y   إشـرف / مرسو مشعبيت وثوظيقب ي مثصوير مجرر منعبصر       . إيما أحمخ عارف 
ـت    -.٢٠٠١،   مكبورت –.     ٤٥٨ - .صبر نحنر ننصور   ـثير ( ؤطروح  –) نبجس

 .مثصوير، س مقنو مجنيمت  كميت ،جبنعت حمو 

Y     حثقب مشعبيت بنصر      . إيما توفي هالل ـع ،       / منالبس ي  إشـرف سـبني ر
  جبنعت حمو – . ١٩٩٦ مكبورت ، –. ونبجي شبكر 

Y ط مرول. إيما حز جوخت  -.ررست نكبرنت بي أ منقخ مشعبيت ي نصر وبع
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منعر معبمي ممنوسيكي  ،ؤكبرينيت مقنو –) ركثوره( ؤطروحت - .١٩٩٩،  مكبورت
 معربيت

Y  معراس كمعبت ممطقل ثعكس مسنب مثصنينب نبثكرت . إيما مشطفو عبخ ئلحميخ
صري / منصريت   -. ٢٩٣ - .٢٠٠٠ مكبورت، -.إشرف سمينب نحنور، سريت 
 .  كميت مثربيت مقنيت، جبنعت حمو-) نبجسثير(ؤطروحت 

Y      إشـرف  / مثر ي إنثبج منصـور منصـريب      مبيات و . إينار أحمخ عذت حماخ 
بر مقثبح          هللا ، نبريت نحنر  بر  ـثير ( ؤطروحت   -.٢٠٠٠،   مكبورت -.حنر   –) نبجس

 .مثربيت مقنيت ، س مرس ومثصوير كميت ،جبنعت حمو 

Y     ء    : مثر مشعبي ومثميقزيو  . ئتحاخ ئألذئعب وئلتكيفذيو ـثطالع أر  ررست نيرنيت س
ال ومثر مشعبي حول برن مثر مشعبي ي مثيمقزيـو ونكثرحـبث              ء ال ذبر

ـت    :  مكبورت -.بشإ كيقيت ثكري مثر مشعبي ي مثميقزيو ي منسثكبل         ثحـبر الذ
 ،  .١٩٩٥ومثميقزيو

Y   ٢٧/٢٨ ع -.مقنو مشـعبيت    -.نو مقرجت و ربت فب مشعبيت        .ئنتشار عبخ ئلفتا 
  .٦٤-٥٨ -) .١٩٨٩سبثنبر / ؤبريل(

Y   شخقي رسيخ ـت ألنجمـو    :  مكـبورت    -) .نصر( ؤفنيت ن وري منيل      ٨٠ . بيجب  نكثب
   . ١٢٨ - .١٩٧١منصريت ، 

Y   ـت ألنجمـو،   :  مكـبورت  -.٣ ط -.ؤفبني نصريت شـعبيت   . بيجب شخقي رسيخ  -.١٩٨٢ نكثب
١٢٤  

Y  ١٩٦٠ مكرنل ، رر:  مكبورت –. نسرح معراس . تحيب كامل 

Y     ـت     : محرف ومقنو مشعبيت ي نصر      . تيزير حز جمعب ـت نكبرن ررست ؤنجروبوموجي
ط جونة مجكبت منبريت      ـر       / مبع  – . ١٩٩٤سـكنرريت ،    ال  –. إشرف ؤحنر بـو زي

ة ال جبنعت –) ركثورت(ؤطروحت   .سكنرريت ، كميت ألر

Y     ـبي       . ثروت ئلزيخ حجاذ ـ   : مظبت ؤو مكقـل مذش ث وؤنو ـإجور   -.صـنب  من
  .٩٣-٨٣ -).١٩٨٧يوميو(٧، ع٢ س-.مشعبيت

Y  ـت منصـريت            . حز حنفو ـبل معبني ة منـرؤت      -.صـورت منـرؤت يألنج ـب  -. كث
 .٢١٠-١٩٥ -) .١٩٩٨(٥/٦ع

Y    موش ي محيبت مشعبيت منصريت وثوظيف وحرث ي ثصـني          . حز عبخ ئلعذيذ ئلفار
تمنعمكب منسجيت من    -.١٩٨٤ مكـبورت،    -.إشرف سير ذميقت، ثويـق زيـبرت      / طبو

، كميت مقنو مثطبيكيت، س مننسوجب–)نبجسثير( ؤطروحت -.٣٣٠   جبنعت حمو
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Y ة،:مكبورت-.٢ط-. معبت٥٠٠ .حز عكو عبخ ئلعذيذ  .  ٢٤٤-.١٩٦٤بم مكث

Y    هللا حماخ  ممنعمكب منسجيت   منسي ي وحب نصر وبثكبر ثصنينب ثصمح      . حماخ عبخ ئ
ـت مقنـو         -) ركثوره( ؤطروحت   -.١٩٨٢ مكبورت،   -.منعبصرت  جبنعت حمـو ، كمي

 . مثطبيكيت ، س مننسوجب

Y     ط مطواف ومن مشعبيت ي نصر       . رئبج لطفو جمعب  منإجور  -.ممفت مسريت مبع
 .٥٩-٤٤ -).١٩٩٥ينبير (٢٧، ع١٠ س-.مشعبيت

Y      ررست ثحميميت منذثبر ن مرس ومثصبوير محباطيت مشعبيت        . ذوذو عمر عبخ ئلعذيذ
بثرايت             ١٩٧٨،   مكبورت –. منصريت والبرت ننب ي ثننيت مثعبير مقني ي منرحمت 

    .مثربيت مقنيت  كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير( ؤطروحت -.

Y     ـرحم إشـرف  / يقيت ببمذبنب منحميتثإسيس منسبك مشعبيت مر. زامو محمخ عبخ ئل
ـت            –.     ٣٥٦ – . ١٩٧٦ مكـبورت،    –. نحنور حنر زكي ، رجباي حسـي جنع

  جبنعت حمو ، كميت مقنو مثطبيكيت ، س مثصني مرذمي –) نبجسثير(ؤطروحت 

Y      ث  . ثبريذ  :  مذرز ي جنوريت نصر معربيت      . زاميب حزي عبخ ئلعذيذ . سثعنب
  مكبورت ،  -.    ٣٣٢  -.إشرف ثحيت كبنل حسي   /   وروره ي نرحل مثعمي      ثطويره
ـت ، سـ مثصـني         كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   -. ١٩٧٢ مثربيت مقني

 وألشفبل مقنيت

Y  إشرف سمينب /منعمكت مشعبيت وإنكبنبثب مجنبميت ومثربويت. زحر عبخ ئلفتا طك
  .٣١٥ -.كميت مثربيت مقنيت، جبنعت حمو، مكبورت -.نحنور

Y  ـي منجثنـع           : مطة مشعبي    . زعاخ عثما جثنـبي  ررست ي ثجبوب مثفيـر 
ـت         : مكبورت – . ١ ط –. منصر   جثنبي ة   ( نركز مبحـو ومررسـب  ـت أر كمي
جثنبي ،  (– . ٢٣٥ –. ٢٠٠٢، )مكبورت  . )٨ثكبرير بح مثر ومثفير 

Y  ـت    : ذثب النب    . زعاخ عثما جثنبي ـي    - .٣٥٠-٢٩٣  -.ررست  منـرؤت  :  
جثنبع     : ومنجثنع   ت نظر م  ء شكر    / وج رر :  السـكنرريت  -) .وأ(ثحرير ميب

  .١٩٩٨منعرت مجبنعيت، 

Y  ميات منصريت معبنت ممكثبة ،:  مكبورت -.مر مشعبي ي نصر . زعخ ئلاخم 
 ). ٢٨٦منكثبت مجكبيت؛  (-. ١٥٠ - .١٩٧٢

Y  ١٩٥٧رر منعبرف ، :  مكبورت -.مصنبب مشعبيت ي نصر . زعخ ئلاخم. - 
٢٠٨  

Y  ظت منصـريت ،     :  مكبورت   -.مق مشعبي ومنعثكر مسحريت      . زعخ ئلاخم نكثبت من
)١٩٨١ . ( 
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Y  ء مشعبيت ي نصر       . زعخ ئلاخم - .١٩٥٦رر منعـبرف،    : ت   مكبور -. ثبريخ ألزيب
١١٢. 

Y    ء مشعبيت ي المي مجنوبي       . زعخ ئلاخم ط ألزيب ـف مقنـو    :  مكبورت   -.نعر نثح
  ١٤ – . ١٩٥٨مجنيمت ، 

Y    ت مرني منثحركت ي شذو نسـبرح ذيـبل مظـل             . زعيخ أبورين صنب ررست ي 
يس ألشفبل مقنيت ومشعبيت مننثشرت ي نصر ننذ معصر مقبطني ، والبرت ننب ي ثرر      

ـرمعزيز       إشرف/ ي كميت مثربيت مقنيت      ب بر مرسول ، سبنيت    -.     ٢٠٦ - . جريب 
ـت    ، جبنعت حمو  –)نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٨٤،   مكبورت ـت، سـ       كمي ـت مقني مثربي

  .ألشفبل مقنيت ومشعبيت

Y    صيمي مذبر ثعمينيت ممنرحمت    ننبذج نعبصرت مرني ذيبل مظل كنرذل ثو      . زعيخ أبورين
رريت   ـت    -.١٩٩٠مكبورت،    -. ميمي حسني  إشرف/ ال ـت   –) ركثـوره ( ؤطروح  جبنع

    مثربيت مقنيت ، س منجب مقنيت ومثطبيكيت كميت ،حمو 

Y ، مقنو مشعبيت -.ثرجنت ؤحنر أر/ مزر ي نصر وؤصوم ألريكيت  . برئنخئ زكجما 
   .٩٤-٨٤ - ) .١٩٧١يونيت  ( ١٧ ، ع٥ س-.

Y   إشرف سـنبيل طـ نجـ        / معروست ومرني ي ألسبطير    . زكو محمخ عامر .– 
 حمو ، كميت مقنو     ت جبنع –) نبجسثير( ؤطروحت   –.     ٣٩٢  – . ١٩٩١مكبورت ،   

 مجنيمت ، س ريكور ، شعبت نو ثعبيريت 

Y     ـي    –. ٥٠٧ – ٤٦٣    –. شعبي  سل منحل ومثر م   . زوذئ ئلزعيخ يوزف   :
ـت مكـبورت ،     :  مكـبورت    –. ؤنجروبوموجيب نصر   : منؤثنر ألنجروبوموجي ألول     جبنع

١٩٩٥.  

Y  موش ، مكص مشـعبي، مرسـو       : مرسو مثعبيريت ي مق مشعبي      . زوز عامر
 ١٢٠ - .١٩٨١ميات منصريت معبنت ممكثبة، :  مكبورت -.محباطيت 

Y ـي    - .٥٦-١   - . ٤ ج -.منرؤت والبرع مشعبي     . ا ولي ئلخي  زوني ـي  :   منمثك
ـثكبل      : مكوني ممقنو مشعبيت      -.)١٩٩٤ ريسـنبر    ٢٢-١٧(مقنو مشعبيت وجكبت منس

 .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، : مكبورت 

Y  الل، :  مكبورت-.ن وحي منجثنع منصر منعبصر. زيخ عوير  -.١٩٨٩رر م
الل؛  (-.٢٢٣  .)٤٦٣كثبة م

Y  ـي منجثنـع           : وثبف مصبنثي    . زيخ عوير ـب  ظبورت مكثببت مي ويبكـل منركب
ة،      :  مكبورت   -.منصر منعبصر    ـب  -.٢٢٥ - .٢٠٠٠ميات منصريت معبنت ممكث

 ) .نكثبت ألسرت(
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Y  جثنبيت ررست جكب : زروجيت ي معكيرت نر منصريي منسمني       .  زيخ عوير .  يت 
جثنبيت ي نصر      :  ي   - .٣٦-١  – -٢١(مجوب ومنثفير   : نؤثنر مكظبيب 
 .١٩٨١نعر مثذطيط مكوني ، :  مكبورت -.) ١٩٨١ نبرس ٢٤

Y     ـي    ١٩٠٠ؤننبط مقكبوت ي نصر ن سـنت        . سوقو إمام حزني ـت   : ١٩٥٢ إم ررس
ـت   / مقكبويت منصريت ألشكبل ألرة مشعبي مقكبوي ي مصحف ومنجال         إشرف نبيم

ـت      –) ركثورت( ؤطروحت   -.ن  ٢ – . ١٩٩٠ مكبورت ،    –. إبروي    جبنعت مكبورت ، كمي
ة ، س ممفت معربيت أل  .ر

Y     بر مثبريخ       .  عثماسوقو عبخ ئلقو  –.  منعثكر   –معبرت  : حثقبميت مذثب ي نصر 
    .١٥٠ – ١٢٢) . ١٩٩٦بر  سبثن–يومي  ( ٥٢ ع –. مقنو مشعبيت 

Y  ررست :  معصر محري ي نصر يحثقب مرنظبنيت . سوقو عبخ ئلقو عثما
  -).١٩٩٨ ريســنبر –ينبير  (٥٨/٥٩ ع–.تــو مشـعبيــ مقن–.ثبريذيت ونيرنيت

 ١١٣ – ٩٦ .  

Y    ـر  – معـبرت    –حثقبميت مسبوع ؛ مثبريخ     . سوقو عبخ ئلقو عثما  مقنـو   – .  منعثك
  .٩٠ – ٧١ –) . ١٩٩٥ ريسنبر –ؤكثوبر  (٤٩ ع–.مشعبيت 

Y  ء مشعبي منصري . شفوت كمال ص فنبايت شعبيت : ن نو مفنب  -.نوويل و
 .١٤٤ - .١٩٩٤ميات منصريت معبنت ممكثبة ،: مكبورت 

Y  ء مشـعبي       . شفوت كمال ـب  -. مقنـو مشـعبيت    -.ؤفـبني ونوويـل   : ن نو مفن
    . ٤١-١٠ -).١٩٩٣ؤكثوبر /ميويو(٤٠/٤١ع

Y  ء مشعبي     . شفوت كمال  ررست ي ؤشكبل مثفير ومثنوع      –شقيكت ونثومي   : ن نو مفنب
ء من   ١٦ – ٩ -.-).١٩٩٤يونيت (٤٣ ع-. مقنو مشعبيت-.ي أر

Y  ـروي        .شال ئلرئو الميت بي مشـقبويت ومث ـي  – .٢١٨ – ١٨٣ –. مسيرت م   :
 . ٢٠٠٢نركز محظبرت معربيت ، :  مكبورت - .١ ط–. مجكبت مشعبيت و ؤووب مصقوت 

Y  النب موبت ببمصحف منصريت     . صحو ئلمغاذ ررست مثحميـل   : رؤيت ؤنجروبوموجيت ال
 -) .جبنعت ي شنس  ( حوميت كميت مبنب     - .١٩٩٤ إمي   ١٩٥٤و ي مقثرت ن     نمنظ
  .٢٨١-٢٢٤ -) .١٩٩٦(١٩ع

Y   ط كبـبر منـؤري           . طار يوزف عكو ء بمة منول نر بعـ / ألسبمية منذثمقت ألر
ء شـكري       ـت  –.   ٢٩٨ –.١٩٩٥ مكـبورت،    -.إشرف رثيبت محقني، ميـب  ؤطروح

، منعر معبمي ممنوسيكي معربيت   ؤكبرينيت– )نبجسثير(  .مقنو

Y  برير -ينبير(٢٢ ع -.بيت مقنو مشع  -. نقو مصبر ي منإجور مشعبيت     .عاخل نخئ - 
  .  ٥٩-٤٩ -).١٩٨٨نبرس 
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Y      بره    / محنبنب مشعبيت ي نصر     . عاطف فيم عبخ ئلعذيذ  مكـبورت،  -.إشرف ؤحنر 
 جبنعت حمو ، كميت مقنو مجنيمت ، س         –) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٢٦٧ - .١٩٧٥

  .معنبرت 

Y     ط      . عاطف مشطفو عكو ـبع ألفـبني مكصصـيت مشـعبيت      ررست ثحميميت نوسيكيت م
ــريت  ــبر رور /منص ــبورت ، –. إشــرف ج ــت –.  ٢٠٥ – . ١٩٩٥ مك  ؤطروح

، سـ مـو     ) مكونسيرثور( ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممنوسيكي        –) نبجسثير(
 منوسيكي

Y    طا ء ي نصر ومسـور          . عايخة   -.٤٧ – ١  - . ٤ج -. زينت معروس ببمحنب
 ريسـنبر   ٢٢-١٧مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل،     : مثكي مكوني ممقنو مشعبيت     من: ي  
   .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، :  مكبورت - .١٩٩٤

Y   ١٩٧٧ (٦، ع ٨ س –.  مثر مشعبي    –. معريس نمكبً    . عبخ ئلحميخ حوئر . (–   
ـر مح  / ؤورق ي مجكبت مشـعبيت    : نشر ؤيظبً ي    ( –.٤٠ – ٢٥ س   ب ـر حـو  -.ني

   ).٢٠٠٣رر ألني ممنشر ومثوزيع ، :  مكبورت – . ٢٥٤ - ٢٣٧

Y     الميت ي نصر     . عبخ ئلحميخ حـوئر  /سيرت بني والل    :  ي   -.نررس رويت مسيرت م
بر مرحن ؤيوة      ،       :  ثونس   –. ثكري  مرر مثونسيت ممنشر ومنعر مكوني معجبر ومقنو

س  / ؤورق ي مجكبت مشعبيت     : ي  نشر ؤيظبً   ( – .١٩٩٠  ١٧٥  -.بر محنير حو
 ).٢٠٠٣رر ألني ممنشر ومثوزيع ، :  مكبورت –  . ١٩٥ –

Y   إشـرف / منورو مشعبي كنرذل البرع ثصوير نصر نعبصـر       .عبخ ئلرحم عطيب 
بر مسـال       ـت   - .٢٠٠٠مكـبورت،    -.     ٢٨٥ - .صبر ننصور ، رظب   ؤطروح

  . مثصوير، س مقنو مجنيمت كميت ،بنعت حمو  ج–) ركثوره(

Y   ـت         . عبخ ئلعذيذ رفعت ـت مفنباي ـي مكص  -. مقنـو مشـعبيت    -.ؤ، مشـكل  . مثفيـر 
  ٩٥ -٨٩ -).١٩٩٧ يوني -ينبير(٥٤/٥٥ع

Y    ءت مي جونة من : صت سير مفرية    . عبخ ئلعذيذ رفعـت  -. مقنو مشعبيت-.إظب
 . ٧٧-٦٨ -).١٩٨٧نبر  ريس- نونبر-ؤكثوبر(٢١ع

Y     رر فريـة   :  مكـبورت    -.ببال معرة ي نصـر     . عبخ ئلعظيم عبخ ئلزالم ئلفرجانو
ت ومنشر ومثوزيع،   .٢٢٧ - .١٩٩٧ممطبب

Y  ت ومنشر، :  مكبورت -.روست منومر . عبخ ئلغنو ئلسال ررمكبثة معربي ممطبب
١٥٢ -.١٩٦٧ . 

Y   ـي   : بيـرو :  مكـبورت  -.١ ط -. نصـر  حكبيب شعبيت ن  . عبخ ئلفتا ئلجمل رر مقث
 .٨٧ -.١٩٨٥معربي، 
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Y   ٥ س -. مقنو مشعبيت    -.نسرح فنباي ربي م يثطور      : مزر   . عبخ ئلمنعم سمير ،
  . ٨٣-٧٣ - ) .١٩٧١يونيت  ( ١٧ع

Y  ـت،      :  مكبورت -.رق مر مشعبي ي نصر    .  عبير ئلزيخ ميات معبنت مكصـور مجكب
ـت  :  ؤصـالً    –). ٣٣سمسمت نكثبت مررسـب مشـعبيت؛        (-.٢٣٥ -.١٩٩٨ ؤطروح

، منعر معبمي ممقنو مشعبيت-)نبجسثير(  ١٩٩٧،  ؤكبرينيت مقنو

Y   ظي       . عبير محمخ ئلقبار سثعر ء مشعبيت ي منسرح   كنـبل حسـ     إشرف/ ألزيب
 جبنعت  –) نبجسثير(ؤطروحت   -.  ٢٣٣ - .٢٠٠١مكبورت،   -.شمثو ، نبجي شبكر     

  .مريكور، س مقنو مجنيمت  كميت ،حمو 

Y  ـبثنبر    (١٠، ع ٣ س –.  مقنو مشـعبيت     –. مت مسبوع    . عثما يرت  –) . ١٩٦٩س
٣٠ – ١٦ .  

Y  ٤ س -. مقنـو مشـعبيت      -. نذيل مبمح و نكبنث ي مجكبت مشعبيت         - .عثما يرت  ، 
  .٢٥-١٤ -) .١٩٧٠يونيت  (١٣ع

Y   ي ممررسب ومبحـو    :  مكبورت   -.١ ط -.نومر نصر منحروست     . وعرفب عبخ عك
جثنبيت،    . ٩٠ - .١٩٩٥النسبنيت و

Y الل،:  مكبورت-.مشذصيت منصريت ي ألنجبل مشعبيت. عذة عذت  -.١٩٩٧ رر م
الل؛  (-.  ٤٩٨  ) .٥٦١كثبة م

Y  ـي نصـر     منرسونب مشعبيت منثعمكت ببم    ) .ثرجنت( عستار حموخ  مثـر   -.ح 
    . ٩٠-٨٣ -) .١٩٧٧ ( ٣، ع٨ س-.مشعبي 

Y    ـبل مثعبيـر ببمرسـ            . عشمت أباظب  / موش كنصرر ن نصبرر مرؤيت مقنيت ي نج
ؤر نحنور حس   إشرف  –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٨٦،   مكبورت –.     ٢٣٣ - . 

 . مقنيمثربيت مقنيت ، س مرس ومثذوق كميت ،جبنعت حمو 

Y  مكبورت   -.ررست وجباكيت ونيرنيت    : ظبورت مكثببت مي معنمت موريت       . عكو ئلمكاو  :
ظت مشرق،   .٢١٦ - .١٩٩١نكثبت ن

Y  ميات منصريت معبنت :  مكبورت -.منصبغ مشعبي ي نصر . عكو ذي ئلعابخي
معبمي ممثربيت مقنيت  منعر -) نبجسثير( ؤصالً ؤطروحت -. ٢٩٣ - .١٩٧٤ممكثبة، 

 . س ثصني-

Y  ء سكر ـب ومثفيـر      : ظبيب منرؤت منصريت بي مثر وموع        . عكيا ـت ممجب ررس
ـت ، كميت      :  مكبورت   – . ١ ط –. جثنبي ومجكبي    جثنبي نركز مبحو ومررسب 

ة ، جبنعت مكبورت،      ثفيـر  ثكـبرير بحـ مثـر وم       (-.    ٤٤٧ – . ٢٠٠٢ألر
 ) .١٣جثنبي ، 
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Y  ء سكر ة منبارت     .عكيا ء مربع  -.مررست معمنيت معبر مطعب وأر  رميل معنل   -.مجز
 .٢٣٨-.١٩٩٣رمنعرت مجبنعيت،ر:  السكنرريت-.منيرني مجبنعي مثر مشعبي

Y  ط نبصر مثر منبر         .  فات ئلحناو ـت  ررست حب : و منحبظت ومثجرير ي بع م
ء مشعبيت منصريت     جثنبيت ،     :  مكبورت   – . ١ ط –. معزيب نركز مبحو ومررسب 

ة ، جبنعت مكبورت،  جثنبي ،  (– .٢٠٠٢كميت ألر  . )٩ثكبرير بح مثر ومثفير 

Y     جثنبي     . فارو أحمخ مشطفو رر منعرت  :  السكنرريت -.مطرق مصويت ومظبط 
 .٤٦ -.١٩٨٦مجبنعيت، 

Y   ـي نصـر           : منومر   . فارو أحمخ مشطفو ـر مشـعبيت  ـت ممعـبر ومثكبمي  -.ررس
ررسب ي منجثنع    (-.  ٣٦٥ - .١٩٨٠ ،ميات منصريت معبنت ممكثبة    :السكنرريت
ة ، سـ           -) ركثوره( ؤصالً ؤطروحت    -) .منصري ـت ألر  جبنعت السـكنرريت ، كمي

 .ألنجروبوموجيب

Y   هللا فارو محمخ عب إشرف نبيـل حسـ     / ذيبل مظل كرويت ثشكيميت ي منسرح        . خ ئ
 -) نبجسثير  (  ؤطروحت   -.  ٤٨٧ - .١٩٩٢ مكبورت،   -.رشر، نجية ذير ذوني     

 . مقنو مجنيمت ، س مريكور جبنعت حمو ، كميت

Y  ١٩٩٢،   مكبورت-. مقرق منوسيكيت مشعبييت ي نصر. فاطمب أحمخ محموخ. - 
 .منعر معبمي ممنوسيكي معربيت  ،ؤكبرينيت مقنو –) نبجسثير(وحت ؤطر

Y  ـت مطقـل،       :  مكبورت -.فني نعي يب ؤني   . فاطمب ئلمعخول  -.١٩٩٩منركز مكوني مجكب
٤٨  . 

Y   ـر : مشذصيت منصريت نـ ذالل ررست مقومكمور منصـر   . فاطمب حزي ئلمش
 -.١٩٨٤ميات منصريت معبنت ممكثبة،     : مكبورت    -.ررست نقسيت ثحميميت ؤنجروبوموجيت     

ة، س م منقس–) ركثوره(ؤصالً ؤطروحت  . جبنعت ي شنس، كميت ألر

Y   ـت  :  مكبورت   -.ررست نقسيت ثحميميت ؤنجروبوموجيت     : مزر  . فاطمب حزي ئلمشر ميا
 كميت  ،ي شنس  جبنعت   -) نبجسثير( ؤصالً ؤطروحت  - .١٩٧٥منصريت معبنت ممكثبة ،     
ة، س م منقس  . ألر

Y    رر منعـبرف ،    :  مكـبورت    –. مقومكمور  : مثر مفنباي منصر    . فتحو ئلشنفاو
 )١٦١كثببل ،  (–.  ٧٩ – .١٩٧٨

Y     إشرف نبجي شبكر   / معروست كشذصيت ررنيت ي نسرح معراس       . فريخ حنا ساروييم
 جبنعت حمـو ،     –) نبجسثير( ؤطروحت   – .    ٢٢٤ – . ١٩٨٨ مكبورت ،    –. ؤنطو  

 .كميت مقنو مجيمت ، س ريكور ، شعبت نو ثعبيريت 



٣٦ 

Y  ـي      ) مقنو مكوميت : (منإجور مشعبيت    . فوذ ئلعنتيل مذبصت بإوب معنل ومسنر 
حمكت معنبصر منشثركت ي منإجور مشعبيت ي موط        : ي   . ٩٨-٦٩  -.نصر  

،     :  مكبورت -).١٩٧١ ؤكثوبر   ٢٠-١٣( -.معربي   مننظنت معربيت ممثربيت ومجكبت ومعمو
١٩٧١. 

Y  جثنبيت           . فوذيب خيا ط معبر  جثنبيت، نع بح نيرني مبع  -.مكي ومعبر 
ـت      -.  ٣٨٠ - .١٩٦٨رر مكثبة معربي،    : مكبورت   ـثير ( ؤصـالً ؤطروح  –) نبجس

جثنبيت، جبنعت السكنرريت ، كميت ألر  ١٩٦٦ة ، س مررسب مقمسقيت و

Y    شر وبريت           . فوقيب سكتوت ؤرو مزينت ومثجنيل مشعبيت ي نصر ذالل مكر مثبسع 
ـرره       إشرف / مكر معشري   - .١٩٨٦،   مكـبورت  - . حس سير نحنر، حبنر مسير مب

س ألشعبل مقنيت ومثـر     مثربيت مقنيت ،     كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير(ؤطروحت  
 مشعبي 

Y   حثقبميت مشعبيت ومطقل ي نصر نـع مثطبيـق           . كمال ئلخي حزي مـي  : ررست حول 
مقنـو  : منمثكي مكوني ممقنـو مشـعبيت       :  ي   – . ٣٠-١  -.٢ن -.حثقبميت مسبوع 

 .١٩٩٤ي ممجكبت، منجمس ألم:  مكبورت –.١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧مشعبيت وجكبت منسثكبل، 

Y   ـي،   :  مكبورت-.١ ط-.ؤمعبة ألطقبل مفنبايت. كمال ئلخي حزي  -.١٩٩١رر مقكـر معرب
٤٨. 

Y     ط ممعة مشعبيت ي نصر حبميبً وينثب مثربويت        . ليكو حز عالم إشـرف  / ررست بع
  وزرت مثعمي  –) نبجسثير( ؤطروحت   –.     ٢١٨ – . ١٩٧١  مكبورت ،     –.سعر مذبر   

 .معمي ، منعر معبمي ممثربيت مقنيت ، س مثصني 

Y  شالج ـت      -.ؤمعبة ألطقبل وؤفبني  . ماهر  يوميــ  (٤، ع ١ س -. مقنـــو مشعبيـ
٦٩-٥٤ -).١٩٦٧ . 

Y  نحبومت ممنشبركت ي ممعبت مشعبيت: ول نبزم مجبنوست ومرت . مجخ ئلجابر.- 
  ؤمعبة .٨٢-٧٧  -) .١٩٩٥ينبير نبرس (٤٦ ع-.مقنو مشعبيت 

Y    يوميـو    (٦٤/٦٥ ع –. قنو مشـعبيت    م  –. وصف حثقبميت مسبوع    . مجخ ئلجابر– 
  ١٩٠ – ١٨١ –) . ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢نبرس 

Y    نكثبت ألنجمو  :  مكبورت   -.وحرت معبر ومثكبمير بي نصر ومشب      . محمخ  قنخيل ئلبقكو
 . ١٩٤ -.١٩٦٣منصريت، 

Y    رميل   . مررست معمنيت ممعبر ومثكبمير مشعبيت    . )روو(محمخ ئلجوهر ، ء مجبم مجز
ـت   :  السكنرريت -.معنل منيرني مجبنعي مثر مشعبي      -.١٩٩٢ ،رر منعرت مجبنعي

 )١ نكثبت مثر مشعبي ؛-١٩٦٩  نكثبت مكبورت ١طصرر (. ٢٠٠



٣٧ 

Y    ـي  -.٧٧-٩  -.مطقل ي مثر مشـعبي    . محمخ ئلجوهر ـات    :   مطقـل ومثنش
 -.١٩٩٤رر منعرت مجبنعيت،  :  السكنرريت   -.)وأذرو(نحنر مجوور   / جثنبيت

 ).٥٢-١٥، ٣، ع١٠مكوي ن– ي نجمت بم مقكر  ؤيظبًنشر(

Y  ؤبريل(١٩ ع -.مقنو مشعبيت   -.منشثفمو ببمسحر ي نجثنع ميو       . محمخ ئلجوهر- 
ـبم      : نشر ؤيظبً ي     (- .٢٧-١٧  -) .١٩٨٧ يونيت   –نبيو   ـي  مثر مشعبي 

ت ن ؤسبثذت مجبنعب      / نثفير   :  مكبورت   - . ١  ط  - . ١٠٨-١٩  –. ثإميف نجنو
ة ، جبنعت مكبورت،           جثنبيت، كميت ألر ثكبرير  (– . ٢٠٠٢نركز مبحو ومررسب 

  )٢بح مثر مشعبي ي بم نثفير ، 

Y  ٢٧١  -.ط منقسي ي مثر مشـعبي منصـر       يورت منر ص.  محمخ ئلجوهر-
جنب   :  ي -.٣٣٢ ط   ) / وأذرو(سعبر  جثنـبع      : مصحت ومنر ت نظر مـ  وج

 .٣٣٧ -.١٩٩٩رر منعرت مجبنعيت ، :  مكبورت -.وألنجروبوموجيب 

Y ء ألول ن رميل معنل      :مررست معمنيت ممنعثكر مشعبيت   .ئلجوهر محمخ ـرني  مجز مني
طبعت  (–. ٢٣٩ -.١٩٩٢رر منعرت مجبنعيت،  : السكنرريت -.مجبنعي مثر مشعبي  

 .)١٩٨٣سببكت  رر مجكبت ممنشر ومثوزيع، 

Y ء  :مررست معمنيت ممنعثكر مشعبيت   .ئلجوهر محمخ ـرني      مجبنيمجز  ن رميل معنل مني
ـ    (-.١٩٩٢ت مجبنعيت، رر منعر : السكنرريت -.مجبنعي مثر مشعبي   طبعت سببكت 

 )١٩٨٣رر مجكبت ممنشر ومثوزيع ، 

Y  مقنو مشـعبيت    -.أمت نوسيكيت شعبيت برويت نصريت ربيت       : منكرونت   .محمخ ئلزنوزو 
 .١١٢ -١١٠ -) .١٩٩٤نبرس (٤٢ ع-.

Y  ط نبصر مجكبت مشـعبيت         . محمخ ئلكرخ ـت  : ثإجير ؤننبط معنر مي ثشكيل بع ررس
ـت   ني جثنبي ـت بنصـر   : رنيت مسيبب  نركـز مبحـو ومررسـب       –.١ ط –.نثببين

ة، جبنعت مكبورت،       ـت، كميت ألر ثكبرير بح مثـر     (-.  ٣٢١ –.٢٠٠٢جثنبي
جثنبي،  .) ٦ ومثفير 

Y     مبيات ومثر ي ثنبول نوظوع مريف منصر ي نذثبر ن          . محمخ زالم حبار
ـت       حبية جرجس  إشرف / محريمثصوير منصر    صن ؤببظ  ،.- ٣٣٨    .– 

  .مثربيت مقنيت  كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير( ؤطروحت - .٢٠٠٢،  مكبورت

Y  طا ألنجمو منصريت، :  مكبورت - .١ ط-.ألمعبة مريقيت مشعبيت. محمخ عاخل 
 ) ١٩٦٤ ٢طصرر  (-. ١٩٨ - .١٩٦١

Y     رر الينب  :  نب –.  معبر ومثكبمير مي نر معصور       صور ن . محمخ عبخ ئلحجاحو
ت  ،      ١٢٠ – . ٢٠٠٠ممطبب



٣٨ 

Y  ء ومثجنيل    : أ منوسيكي مشعبيت  . محمخ عمرئ ي :  مكبورت   - .١ ط -.ميات وألر
جثنبيت   ).٥ررسب معي؛  ( -. ٦١ - .١٩٩٤، ممررسب ومبحو النسبنيت و

Y    الميت  نو. محمخ عمرئ ـت     :مكبورت-.سيكب مسيرت م ـي ممجكب  -. ١٩٩٩ ،   منجمـس ألم
،منعر معبمي ممقنو مشعبيت-)ركثوره( ؤصالً ؤطروحت-. ٣٩٥  .ؤكبرينيت مقنو

Y  مكبورت   -.١ ط -.ؤمعبة ألطقبل وؤفبنيب ي نصر    . محمخ عمرئ ، ـي  رر مق:   بيرو ث
   . ١١١ -.١٩٨٣معربي، 

Y  ـرني       . ت معمنيت ممنوسيكي مشعبيت     مررس.محمخ عمرئ ء مسبرس، رميل معنـل مني مجز
 .٢٩٣ -.١٩٩٧رر منعرت مجبنعيت، : السكنرريت-.مجبنعي مثر مشعبي

Y    ميات منصـريت   :  مكبورت - .٢ ط -.ؤمو ن مق مشعبي      . محمخ فمي عبخ ئلكطيف
 )٣٧٩منكثبت مجكبيت ؛  (- .١٩٨٤معبنت ممكثبة، 

Y ١٩٨٧ميات منصريت معبنت ممكثبة، :  مكبورت-.ألنجبل مشعبيت .محمخ قنخيل ئلبقكو.- 
٨١٧.   

Y   ٦٤  -.١٩٧٨رر منعـبرف،    :  مكـبورت  -.ألنجبل مشعبيت .  محمخ قنخيل ئلبقكو.- 
 ).٤٤كثببل؛ (

Y  ألنجمو نكثبت :  مكبورت-.وحرت ألنجبل معبنيت ي مبالر معربيت.  نخيل ئلبقكوقمحمخ
   .٣٤٦ -.١٩٦٨منصريت، 

Y   ـب       : نوسيكي مزر ي نصر      . محمخ ياقوت سفس ـب وإيكببث ـت ألمحبن ررست ثحميمي
ثب    ١٩٠ - .١٩٧٩ مكـبورت ،   -.إشرف بجينت نصر رير ، طبرق مي حس         / وأ

     . جبنعت حمو ، كميت مثربيت منوسيكيت -) نبجسثير( ؤطروحت -.

Y    ـت مشـرق ،     :  مكـبورت    –. مذزف السالني ي نصر     . حزي  محموخ إبرئهيم نكثب
٢٩٨ ، ١٩٨٤   

Y     شالج نرذل ثجريبيت سثمب نكونب مق مشعبي منصر معنل ننبذج          .محموخ حامخ 
ط ؤبمي نصر منذثمقت          بر مرسول    إشرف/ نثنيزت ن معراس ثنجل بع   جريب نحنور 

مثربيت  كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير(ؤطروحت   - .١٩٩٣مكبورت،   -.     ١٦٢ -.
 مقنيت ، س منجب مقنيت مثطبيكيت 

Y     ـبل ألشـفبل            .محموخ محمخ محموخ حكيبت مير ي مثر منصر والبرت ننب ي نج
بر مرسول    إشرف/ مقنيت    ؤطروحت  -. ١٩٨٦مكبورت،   –.     ٣٣٩ - . جريب نحنور 

 مثربيت مقنيت  كميت ،و  جبنعت حم–) نبجسثير(

Y    ـت  :  مكبورت-.ؤمعبة ألطقبل مشعبيت منصريت  . مخحت محموخ عكـو منركز مكوني مجكب
 . ١٢٨ -.١٩٩٨مطقل، 



٣٩ 

Y   ء   :  مكـبورت    – . ١ ط –. ررسب ي مجكبت مشعبيت     .  مرزو ئلزيخ ئلشبا ـب رر مو
ت ومنشر ،     ٢١٦ – . ٢٠٠٠مرنيب مطبب

Y ـي ثشـكيل مننـبذج         :  مذطبة مشعر ي منول      .زعوخ سوما   م ـت  ررست ثحميمي
ـت   (-.     ٢٦١ – . ١٩٩٤ميات معبنت مكصور مجكبت ،      :  مكبورت   -.النسبنيت   نكثب
 ).٢٤مشببة ؛ 

Y  نـبيو  -ؤبريل(٣ ع -. مقنو مشعبيت  -. حكبيت ؤومب كرة وأذروب كرة     .مشطفو رج - 
 . ٥٦-٥٤ -).١٩٨٨يونيت 

Y   ، بر مووبة بكـر      /  نصر   ي منومر   .و  . مكفرزو ـت  :  مكـبورت  –. ثرجنت  ميا
ـت  ) (٢٩٤ألمف كثبة مجـبني؛      (–.    ٤٦٤ – . ١٩٩٨منصريت معبنت ممكثبة،     طبع

  ) . ١٩٩٩نكثبت ألسرت، 

Y   ،  ٥٣ ع–.  مقنو مشعبيت    –. ثرجنت إبروي كبنل ؤحنر     / نومر نصر   .  و .مكفرزو
  .١٠٦ – ١٠٣  –) . ١٩٩٦ ريسنبر –ؤكثوبر (

Y   هللا ـت   -.مثصور مشعبيت ممرارت كرنز ي نجثنعـي نثنـبيزي           . منال جاخ ئ  منجم
  .٩٤-٦٥ -) .١٩٩٤ (٣، ع٣١ ن-.جثنبيت مكونيت 

Y    ـت       تررس: حثقب مشعبيت مرينيت    . منو ئلفرنوئنو ـو منحبظ  مرينبنيب مثفير و
ـت ،    : ورت  مكب– . ١ ط–. ومثجرير   جثنبي  – . ٢٠٠٢نركز مبحـو ومررسـب 
جثنبي،  (-  ٢١٤  ) ٧ثكبرير بح مثر ومثفير 

Y     ـبيت          . منير خرويس مزعوخ ت مذش ررست مو ن منجبرت مشعبيت ي ثصنينب مطبب
شر وؤجروب ي نير مثربيت مقنيت          ٢٨٢ - . سعر مذـبر   إشرف / ذالل مكر مثبسع 

 منعر معبمي  ، وزرت مثعمي معبمي   –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٧١،   مكبورت –.   
 ممثربيت مقنيت ، س مثصني ومزذرت 

Y   ـت     سرر: ونل ثفير ممفت معبنيت ي نصر        . ما محمخ معاذ  -.ت ؤنجروبوموجيت مفوي
ـت       -) ركثوره( ؤطروحت - .١٩٨٩السكنرريت،   ة ، سـ     جبنعت السـكنرريت، كمي ألر

 .جثنبع وألنجروبوموجيب 

Y  جثنبيت   : صت منول . ميالخ وئشف ـت    :  مكـبورت  -.ررست ثبريذيت ؤربيت  ـرر مكوني م
ت ومنشر،   ). ١٦٥كثة جكبيت؛  (-.٨٩ -.١٩٦٢ممطبب

Y  ٢٠ – . ١٩٩٠ ، .ر:  مكبورت –. ن ألفبني مشعبيت . ناخرة ئلزيخ   

Y    رو(ناهخ رمذ ـبل            ) . و ثجبوب مرؤ معب حول نكبنت منرؤت نـ ذـالل ألنج
ـت ، سـ بحـو             :  مكبورت   –. معبنيت   ـت ومجنباي جثنبي منركز مكوني ممبحـو 

  ١٤٥ –. ١٩٨٠منجثنعب مريقيت ومصحرويت ، 



٤٠ 

Y   إشـرف  / منوسيكي مكبطيت ي نصر وصمثب ببمنوسيكي مقرونيت       . نبيل كمال بطرر
ـف         نبرثب رو  ـر ممطي ب ـت   -.  ٣٢٤ - .١٩٧٦ مكـبورت ،     -. ، نصـر   ؤطروح

، كميت مثربيت منوس–) نبجسثير(   .يكيت ، س منوسيكي معربيت  جبنعت حمو

Y  ـي        : منإجور مشعبيت  . نبيكب إبرئهيم ثب  مقنو مكوميت مذبصت بثكبمير ألسرت وحثقب
ج، موبت ي نصر       رت، مزو ـي      :ي . ٢٦٦-٢٤٧  -.مو حمكت معنبصر منشثركت 

ـت  :  مكبورت -).١٩٧١ ؤكثوبر   ٢٠-١٣( -.منإجور مشعبيت ي موط معربي       مننظن
 ،  .١٩٧١معربيت ممثربيت ومجكبت ومعمو

Y ٢٨-١٩ -).١٩٦٩نبرس  ( ٨، ع٢ س-. مقنو مشعبيت-.ؤننب مكبر. نبيكب إبرئهيم. 

Y  ء مرجل مذ وبط    . نبيكب إبرئهيم ريسـنبر  (١١، ع ٣ س -. مقنـو مشـعبيت    -.ن مسنب
١٢-٦ -).١٩٦٩.  

Y    ـي            . نجوئ ئلزيخ عبخ ئلمنعم ـت ومحظـريت  بح معبر مفذايت ي مننبطق مريقي
ـر       –) نبجسثير(ؤطروحت   - .١٩٧٧ السكنرريت،   -.نصر   ـت السـكنرريت، منع جبنع

 . معبمي ممصحت معبنت 

Y  الميت ي نصر     رويب ممسي .  هانو ئلزيزو ـبر    – ميبيب   –رت م ـت     :  ثش ـت نكبرن / ررس
ـت حسـي      إشرف   ـت   -.   ٨٠٠ -.٢٠٠٠،    مكـبورت  - .نبيمت بروي ، مي  ؤطروح

ة  جبنعت مكبورت-)ركثوره(  .س ممفت معربيت ،)رع بني سويف( ، كميت ألر

Y  ـت  نرذل إمي ررست مجكب: مقومكمور ورميل معنل منيرني . هانو جابر  -.١ ج-.ـت منبري
ء ممطبع ومثوزيع، : شبي مكو  .٢٤٥ -.١٩٩٢مو

Y    إنكبنيت ثوظيف ألفنيت مشعبيت منصريت ي ثعمي معزف مي أمت مكبنو           . هخ كيفب
بر مبر شورت       / ممنبثراي    -.  ٣١٠ - .١٩٩٢  مكـبورت ،   -.إشرف نبيل نحنور 
 . ميت مثربيت منوسيكيت ، س نوسيكي ربيت  جبنعت حمو ،  ك-) نبجسثير(ؤطروحت 

Y      مكـبورت    –. نوسيكي منيل   :  منوسيكيت مشعبيت    أل. ئليئب ئلعامب لقشور ئلثقافب  :
  ٤٨ – . ١٩٩٣ميات ، 

Y  سثمب      . وخئخ حامخ سثيرر و -ينـبير  (١٨ ع -. مقنو مشعبيت    -.معة ألطقبل بي 
 . ١٢٣-١١٥ -) .١٩٨٧ نبرس -برير

Y     ط ؤنوع معراس وؤجره ي ثربيت مطقـل نيـبً ومنيـبً            . وخئخ عبخ ئلحكيم / سثذر بع
ـثير ( ؤطروحت   –.     ٢٦٣ – . ١٩٧٦ مكبورت ،    –. إشرف ثحيت كبنل حسي      ) نبجس

  جبنعت حمو ، كميت مثربيت مقنيت ، س مثصني ومزذرت–

 







٤٣ 

Y   ـر ـال  :  مكبورت -.١ ط-.مريف منصر مكري برث وثكبميره  . وليم نظي نجمس ال
ت ومنشر،   .١٥٦ -.١٩٧٢مريقي ، ومشركت منصريت ممطبب

Y  ت    :  مكبورت   -.معبر منصريت بي ألنس وميو     . وليم نظير رر مكثبة معربي ممطبب
 ).  مشرق ومفرةنسمسمت  (-.١٠٧ -.١٩٦٧ومنشر، 

Y  ـر          : يب ميل يب ي      . يحيو حقي  -.سريت نع مقنو مشعبيت نع نكب مسيرل ومنوم
 ).٥مكثببب منكريت ؛  ( -.١٤٠ – . ١٩٨٣ميات منصريت معبنت ممكثبة، : مكبورت 

Y  ـت (٥٦/٥٧ ع -. مقنـو مشـعبيت    -.ؤفبني مح وبرث وثكبميره   . يزريب مشطفو  -يومي
 .١٢٨-١٠٥ -).١٩٩٩بر ريسن

Y  ـت مطقـل،      :  مكبورت -.منرؤت وؤفبني ثني مطقل   . يزريب مشطفو منركز مكوني مجكب
١٦ -.١٩٩٨  . 

 الجغرافى اإلطار
ء مررسب منيرنيت مثي ثنبوم نحبظب نصر بنت            جـال  (يشنل وذ مجز

ت ي كبت نوحي م      ١٦٤، وبمف   ) نحبظب ؤو ؤكجر   ـإجور مشـعبي     ررست نثنو ن
جال نحبظب ؤو ؤكجر ببموجـ مبحـر ؤو         ثنبوم  منصر ، ؤنب مررسب مثي      

، ) ب –موج مبحر   : (مكبمي ؤو نر مكنبت ، كر ؤوررنبوب ي نكبنب ن ألطمس            
 ). ب–نحبظب مكنبت (، ؤو ) ب–مكبمي (ؤو 

 ىاإلطار الヨوضوع
نبوم ظوور ومكموريت ي نصر بنت نعظـ        فط مررسب منيرنيت مثي ث    

ـت   وذه مررسب   ؤ  منجب ي م مقومكمور ، ويالحظ        ـت    نرثبط ببمسـنت مبحجي
بكونب نبرت جكبيت ممكبرئ معب مذي ينشر مثعرف مي مجكبت ووألكبرينيت ن نبحيت ، 

ء نوظوب وذ مكطبع              نـب   وبذبصت –مشعبيت ن نبحيت ؤذري ، ون ج كر جب
ت –نشر ننب ي كثة    ـبيل  ،مبح ومثكري ي منعبمجت وؤسموة نثنو  وننب مي س

صبمح    ،منومر منبكقرسو : منجبل    وألفبني مشعبيت مبيجت    ، ومقنو مشعبيت مرشري 
 ومنصبغ مشعبي معمي زي معببري ون وحي منجثنع     ، وموش مسوس بنر   ،رشير

 .إمخ…سمنصري مسير وي



٤٤ 

ـر               وجنيعب ؤنبل يعرب منجكف منصري معب ومنثذص ي مقومكمـور مـي ح
ء وثنـب           . سو ور كب منوظوب مقنو مشعبيت وألرة مشعبي مجبنة ألكبر ن 

ـري           ت مكونيت مثي رثبطـ بعك ي وذ منوع ن مررسب ، ووو وثنب يعكس منز
برز البرع مشعبي منصري ي كبت منجب ، ج ثـومي      مذنسينب ومسثينب ي إ   

ثجبه ي ببي منجب حثي أل            ج يإثي نوظوع منعثكر    . وثنب بعر ذمل بذ 
وثنب ، ووو نب يكشف ؤيظبً           وذ مكطـبع   ؤونيت      مشعبيت مينجل منرثبت مجبنيت ن 

رت ررسب كإرمت  معنل          ء        مذي برز ي  ـر مسـحر وألوميـب منيرني وبح نعثك
ـ                 ـف منـب  ومطة مشعبي ي منجثنع ، ج ثإثي نوظوب معبر ومثكبمير مثكش
ط               ت ررسب ثؤكر مي نبصر مكي ومثربط ي بح منجثنع ، كنب ثث ببع نجنو

ـي   ثثنجؤنب نوظوب مقومكمور معبنت     . منوظوب كرورت محيبت وحثقب      ل 
ـت               ذنس  ررسب ثنبوم رصر منبرت مقومكموريت ي نصر بنت ن ؤكجر نـ زوي

ء الطبر منوظوي مي منحو مثبمي . بحجيت وثوجيكيت   :ور جب

  عام –ئلفولككور 

ـويس حـول               رثبط وذ مكطبع بإربع ررسب نيرنيت يثصرروب كثبة سـير 
ثعكس جنيعب معرير   ،   وررست    بحجبً ١٢مذي ثنبول ي    ،  ) ١٩٨٩(منجثنع منصري   

ـت بنقـبوي منـيالر        : ن سنب منجثنع منصري منعبصر نجل        معـبر منرثبط
ط معنبصـر     . ومزوج ي ألسرت منصريت ونعثكر حنبيت مطقل         ط مبع كنب يعر

ط مكطبب محظريت ومريقيت ومبرويت، ج ثنبول مبيات نـ              مجكبيت مسبارت ي بع
ـري               ننظور مكي النسبنيت وألسبطير ومذرب ي ثرجنب منصري ، ج نظـرت م
ة              ـب ممثقكير مذري ، ونقو مثربيت مذمكيت ي مننظور السالني، كنب يشنل مكث
ط مظوور  جثنبي ي ؤسو ، وبع جثنبيت حول مثفير  ت ؤبحب نيرنيت  نجنو

ـل      .  كبألنيت ومفيرت مننيت     جثنبيت ي منجثنع منصري    وإذ كبن نجنـوع ثم
رت ن مشذصيت منصريت ،  كثبة بطنت منصري              مررسب ثكشف منب جونة 
ـت              ثجبه ، حي كشق ررسثب مثحميميت ألنجروبوموجي يبرز جونة ؤذري ي وذ 

ـرت     ) ١٩٨٤( حول مشذصيت منصريت ن ذالل ررست مقومكمور منصري         
نبصر ي وذ منجبل ، بحج ي نصو منول ومقكبوت ومكصـ مشـعبي              

ـي              ،ومنجل ب ، ومثي ثعبـر  ثجبوب مثي ثظننثب وذه البر  مثرصر ألكبر و
جثنبيت مي بحجج  منبيت  مشذصيت منصريت ونكونبثب ،  ؤجر مبيات مجكبيت 

 نرصر ونب مررست مجبمجت مثي ثبح       منصريت ؤيظبً وي إطبر مشذصيت    . مشذصيت  
الني      ت      ن   ،ي مشذصيت منصريت ن ننظور إ ذالل مبح مذي رن ثحبر الذ

ت ومثمقزيو      ء       ،)١٩٩٥(ومثمقزيو حول الذ ـثطالع أر  ووي ررست نيرنيت س
ـي مثم              ال ومثر مشعبي حول بـرن مثـر مشـعبي  ء ال قزيـو ،   ذبر



٤٥ 

ـي   وذه   وثسعي   ،ونكثرحبث بشإ كيقيت ثكري مثر مشعبي ي منسثكبل        مررست إم
رت نعمونب حول مجنور منث ببمثر مشعبي ، ونري نق معالت بي              ثوير ب
الت وذ مجنور ببمثمقزيو  منصري بصـقت               وذ مجنور ووذ مثر ، وكذمل 

مررست مربعت ي بح مقومكمـور      ؤنب  . مشعبي بصقت ذبصت    بنت وبرن مثر    
بر معظي مقرجبني حول ببال معرة ي نصر             ي كثبة  ـي   ) ١٩٩٧(بنت  ، وو

ء مكببال مثي نزحـ               ررست ممشذصيت مكبميت ومنظب مكبمي ي مثر ، وبح ؤسنب
 ي حيبث ، كنب بح      ظ، ونون مكوميت كبمشعر وؤفر    مبمنصر ونكونب محيبت    

ظالً          رصر مصـنبب مشـعبيت       بر وثكبمير مكببال ي مننبسبب منذثمقت ، 
 مبرويت مثي شثرو بب 

 ئألرسيف

ـت مننشـورت ؤو               رثبط بح ؤرشيف مقومكمور برصر وثوجيـق منـبرت منيرني
ـ             ـثب     منحقوظت ي نركز ألبحب ، وي وذ الطبر رن ؤحـال ؤب ـر ررس و زي

، حي  )١٩٩٤(مثوجيكيت حول منبرت منيرنيت منسجمت بنركز ررسب مقنو مشعبيت          
ـب    ١٩٩٤ ببمنركز ننذ إنشبا حثي ب       جيق نب ث جنع   كق مي ثو   ، وصنق نبرث

نوظويبً وزننيبً وجفريبً ، بنب يكشف  حركت مجنع منيرني ببمنركز ذالل ثمل             
ظالً   ـر                مقثرت ،    ثوجيق مجيل مرور مذي سبونو ي جنع وذه منبرت ، ننـذ ك

ـت         . مذنسينب حثي مجيل محري      كنب وثن بثوجيق مبيب مزنني مكل بعجت نيرني
ء منشبركي يب   .وؤسنب

 ئلمعتقخئت ئلسعبيب

ـ              توث مببحجو ي نجبل منعثكر مشعبيت ي نصر بنت ببمكثببت حول جالج
ء ومسحر ومطة مشعبي ، ؤنب مررست مثي ثنبومـ             نو ظوب رايسيت وي ألوميب

ـت                ـت معمني ي كثبة نحنر مجـووري  مررس نبصر منعثكر مشعبيت بنت ، 
 ، ي موسط معمني برميل منعثكر مشـعبيت       شثر مذي   ،)١٩٨٣(ممنعثكر مشعبيت   

ً نيرنيبً مجنع ن    ٢٣٨٨ور ي    ـر مشـعبيت       سؤ  نوظـوبً   ٢٠( بصر منعثك
ـر  . ، ونكرنت منيت ثشرح نن معنل ببمرميل وؤسبن وثصـنيقبث           ) نثذصصبً   و

، حي ثظن ثطبيكـب                صرر مرميل ي طبعت جريرت ي جزاي  ي نطمع مثسعينب
ـرت نوظـوب              ـي   ؤنـب   .نيرنيت ب ؤصحببب ببسثذر مرميل ي جنع منبرت 

ـي   تمنعثكر مجالجنجب  منثذصصت ي  مررسب ء م ـب  منشبر إميب ، كر ج
 :منحو مثبمي 

 



٤٦ 

ء  ئألوليا

ء ي نصر بنت ببح نوظوع  منومر              وث مببحجو ي نجبل ررست ألوميب
 منظـبور    ور شكم نجنوع ثمل مررسب حمكب نثصمت كون ثوجيكبً         ،بصقت ذبصت 

ء ننذ     مجالجينب ن مكر معشري ، وثرذل ررست نكقرسو حـول          حثقبل ببألوميب
مثي ثرجن ي نبيت مثسعينب ، ي نكرنت مررسـب           ) ١٩٣٠(منومر ي نصر    

ـت               مثي رصر منومر منصريت ي نصر بنت ومكبورت ذبصت ، ور مذه مررس
شـري     ويظ مكثبة وصقبً من   .  بريثشبرر نزألنجروبوموجي مشير إيقب   ـثت و بات وس

ط نكقرسـو                ـر ط مننبطق ي موج مكبمي ومرمثب ، ور  نومرً ي مكبورت وبع
ـر              ألصل وؤورف منومر وؤنبكنب وؤوبثب ونوسنب ومجبنة مريني يب ، كنب رص
ـت              ـر مكبطي صالً ممنوم مجبنة معمنبني ي منومر ونالنحب مشذصيت ، وذص 

ة        . منبوي مشريف   ذر حول منومر    أو ـب ور إبروي كبنل نمذصبً نثرجنبً حول كث
ـر       .  شرح ي ؤو نب ثظنن مكثبة        ١٩٩٦نكقرسو ب    ـطقي ك ـبروق نص ؤنب 

ـر       ) ١٩٨٠( ذص ؤطروحث مثي نشر ب       حول ررست معبر ومثكبمير ممنوم
ورت وطنطب وكقـر    ي نصر، ورصر يب معرير ن مظوور مقومكموريت ممنومر ببمكب         

ـت    – كقر مرور    – السكنرريت   –) رسوق  ( مشيخ    –) نيـ رنسـيس      ( – مرمي
ء مفربيت    صـر    – نب   –) ير نرنينب ر(مصحر ـرر       .  أل ـت نث ـر وـذه مررس   ًوثع

ـي       حيمنب رن نكقرسو ،      –بعر نصف ر ثكريببً      - رصر يب ثبريخ منومر 
ـر         نصر ورثببطب ببمشعبار و    ألسبطير ومننبرسب وألسبمية مشعبيت ، كنـب رص

سثنرريت ممنومر ، و     ـر  . نكبرنت بي منومر وؤيـبر مكريسـي        ؤورر  مذبصيت  و
ـر يـ                سثكنل بروق نصطقي ؤبحبج ي وذ منجبل ذالل كر مجنبنينب مذي 

جثنبي        ول نسق مظبط   ، إذ ثنب   ) ١٩٨٦( ررسث حول مطرق مصويت ومظبط 
ـي نصـر              جثنبي ممطرق مصويت  ء  جثنبي وروره ي منحبظت مي مبنب

ء وظيقثب ؤوسثنرروب ي    جنوجريت مثي ب بجنعب         ،ر ثنر مي ثحميل منبرت   و
ـي              . ن وذه مطرق     ثكـبر  رت ؤبحب م بنوظوع  ؤنب سير ويس كر وث ي 

ء ، وننب بحج    زروجيت ي معكيرت نر منصريي منسمني         ألوميب ، )١٩٨١( حول 
ء ومكريسي ، و       م حي ر يب ثحميالً    ـي   نظنو مرسبال منكثوبت إمي ألوميب ؤشبر إم

 حيبت النب مشبعي ونبوي     كنب ثنبول . مجرا فير مننظورت وثكبمير زيبرت منوثي     
ب  مرسبال منرسمت وثوريذب ونظنونب وؤ     ط كثبب حول رسـبال      (نو رجع ر

ظن ؤبحب مكبورت    الن ي نور الشبرت إميب    مررست ألذيرت مثي    ؤنب  ). ب مشبعي 
ء    بره    ي  نجبل ألوميب ،  ) ١٩٩٥( حول نومر نصر منحروست     مي  كثبة ر 

 ،  ويركز منؤمف ي مي منومر  مرايسيت ومشيرت بنصر بي منبظي ومحبظـر            
حثقبل بنومر       مسير مبرو ، وؤبي محس مشبذمي ، ومعبرف        : حي رصر نظبور 
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ـر منسـيحيت                 ط منوم صـر ، وبعـ هللا مشيخ ؤحنر رظو ، وؤبي محجبج أل بب
بـر نرحـل                حثقبل ببمنومر منبو مشريف  وميوريت ي نصر ، كنب ثوف نر 

 .ثبريذيت نذثمقت 

 ئلزحر

 منرثبطت ببمسحر حول نوظوع رايسي وـو مـزر ،            ألربع ركز مررسب 
ء ررست نحنر مجوور مثي ذصصب حول منشثفمي ببمسحر         ور رثبط  . ببسثجنب

ؤبحب مزر ببثجبوب نثعررت ي نكرنثب بح برنر سمجنب حول مزر ي نصر             
نالحظب وعيت   ورصر ي    ،) ١٩٧١( ؤحنر أر    مذ ثرجن ووؤصوم ألريكيت،   

 مررسو ؤن وجيكت نـ       مظبورت ي ؤوال مكر معشري ، ون ؤجل ذمل ير          
ـت بـي مننبرسـب                   ـي جبنـة منوزن ؤنقس موجباق  مزر ي ذمل معر ، إم
ـطوريت                ـذور ألس ـ مج ومنعثكر ي بياب جكبيت نذثمقت ، نع نحبومت مكشف 

بر مننع شنيس كر ر ي معـب نقسـ           . سور  ومسحريت مب ي محبشت وم     ؤنب 
ر ، وبم مزر ن زويت      ررسث حول مزر نسرح فنباي ربي م يثطو       ) ١٩٧١(

ط مننبرسب مطكوسيت     رثببط ـررنب      بمررنب ومنسرح، ي ب  بع حي يجب وجور م
مي وذ منحو ر مشعبيت ي مبياب معربيت بصقت بنت ومنصريت بصقت ذبصت ، و

ـر وزع مـن ثوزيعـبً                   شنيس وصقبً محقمت مزر ، ونصبً كبنالً منب يرور ي ، و
ـت            . حوريبً وفنبايبً    ـبً ؤطروح ـبعينب ؤيظ ؤنب بطنت منصر كر رن ذالل مس

ـت   : نبجسيثر حول مزر     ، ثنبومـ يـ   ) ١٩٧٥(ررست نقسيت ثحميميت ؤنجروبوموجي
ـب مكـر      ،نقو ، ومزر نر ألحبب ، وي نصر       منشإت ومثبريخ وم    ١٩ وكثبب

كنب رن وصقبً نقصالً محقال مزر ومذطو مثي ثثبـع       . وبريت مكر معشري    
بل محقل ، ونثشبر مزر وثإجيره ، كنب رصر طرق مزر وؤفبنيـ ونالبسـ ،                

ـي    ؤنب مررست ألذير. ومزر كظبورت جكبيت وجثنبيت     ت ي نوظـوع مسـحر 
، حيـ ثنـبول     )١٩٨٧(منحنر مجوور حول منشثفمي ببمسحر ي نجثنع ميـو          

رت نحبور وي         مسـبحر   – مسبحر منثعم    –مسحرت مشببة   : منوظوع ن ذالل 
ـت       – مسبحر مثمنيذ    – مسبحر منوظف    –ألنر   ـت   – مسبحر ي زيبرت ننزمي  يزيث
ت ي إطبر ثحميم       ويشير مكبثة . مسبحر    معنبصر مثجرير ي  إمي ننبذج نيرنيت نثنو

 . ثمل مننبرسب 

 ئلط ئلسعبو 

رت نجثنعب نصريت ثبرز جـال ررسـب               ي إطبر بح مطة مشعبي ي 
رصر ) ١٩٩٥(حل ومثر مشعبي    نيرنيت ، ألومي مسوز مسعير حول سل من       

ـثذر            منعثكر منرثبطت ببمنحبمي   بي ة ممكـبح ، وس  ومعالج بس معسل وحبـو
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ـر                صحت معري مشنوع ومصنغ ي معالج ، وذمص إمي ؤ مطة مرسني ر ؤجب 
ثنر مببحجت ي جنع نبرثب مي              ن معالجب مشعبيت مذبصت ببمنحل ومعسل ، و

ـت   رر ن مننبحل مثكميريت ومحريجت ونحال معطبرت ، ونعصرت معصر حبو           ة حب
شبة      مبركت ، نظرً رث    ط أل ـب      ببط معالج ببمعسل ببع ـرور حوم وألرويت مثي ث

ط مريبظيي والذببريي ن نذثمف             ء نع بع منعثكر  منحل، إمي جبنة مكب
ط مكر ومنر  ببمرميت ومبحيـرت ونريـوط ومقيـو               مطبكب وألنبر ي بع

ط ومرر. والسكنرريت ومكبورت  صورت منري ست مجبنيت منحنر مجوور  مذ ثنبول 
، حي يرصر نعمونـب وثصـور       ) ١٩٩٩(منقسي ي مثر مشعبي منصر      

ط منقسي ، وؤسبمية مثعبنل نع مشـذ منجنـو نجـل                 : بنت منبس  منر
منمبوس ، منجذوة ، منذبو ، نحررً نالنح كل نوع نن ، وذصباص وررثـ               

ت نظر منجثنع مشعبي ، كنب        ن ط منقسـيت        ي وج ـالج ألنـر ط ألسبمية  عر
ـبل     ألحر و ؤنب مررست مجبمجت  . مخإ…كبموصقب مسحريت مشعبيت ومزر    ـي نج  

جنب حول مطة مشعبي        مطة مشعبي ي نصر ،       ـي   : ي ررست سعبر  ررست 
جثنبي ي منجثنع منصر     ـت  نح ، مثي رن يب )٢٠٠٢(ثجبوب مثفير  بوم

 منعبصـر ،    بي ن حي جذوره مثبريذيت ووع     مي نوظوع مطة مشع   ممووف  
 ، بحبمت مصحت معبنت ، ونسثو مذرنب منكرنت ن بل مطة مرسني          هونر ثإجر 

الجيت شعبيت طبيعيت وسحريت ، وننبرسب               ج ؤو نب يشنم مطة مشعبي ن طرق 
جثنبي وؤو نالنح           ر ثكو ننزم   يت ؤو حثريت ، وذمل سثذال ثجبه مثفير 

سثنرر رؤسـيبً    وونم مذبرجيت ومرذميت ، وؤبرز و منحبظت مثي نكنث ن 
بر نذثمف ألننبط مجكبيت           مريقيت ومحظريت ومبرويت    –بر نرحل مثبريخ، وؤكيبً 

ء ومكر         و. ومسبحميت ممنجثنع منصر     ط ألحيب  ١٧(ر بن  مببحجت ببذثيبر بع
مكبورت والسكنرريت ومجيزت وسووبج ومشريت ومفربيت      : ن نحبظب   ) ريت وحيبً 

ـب               طب ـف  ء ، حي فط وذه مننـبطق نذثم ومننويت ومكميوبيت وجنوة سينب
ـت              ـت ، ومحريج ـت ، ومشـعبيت مثكميري ـر    منجثنع منصر  محظريت مري  ، ون
ـت   –منحبظب ، ومننبطق مريقيت ن موجي مكبمي ومبحر ، ومسـبحميت              ثكميري

 . وبرويت–وحظريت حريجت 

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

ـي   – بنت   –نصب نعظ ررسب معبر ومثكبمير ي منجثنع منصر          م
حثقب    ول منرؤت،   ، إمي جبنة نوظوع وحر ح      يت مشعب نوظوب رورت محيبت و

رت نوظوب ي معبر ومثكبمير حول              فير ؤ ونبل ؤربع ررسب نيرنيت ثنبوم 
منجثنع منصر بنت ، ألومي منحنر نريل مبكمي حول وحرت معبر ومثكبمير بي             

ج،            ) ١٩٦٣(نصر ومشب    ـبوع ومـزو ـرح منومـور ومس ، ثنبول يب بر وؤ
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ت ومذثب   ط           وبر مرظب ء ، كنب رصر بع  و شعر مبط وثرميل مطقل ببمفنب
ء             جر ويو بشـور معبر منرثبطت ببمح ومننبسبب مرينيت نجل والل معب م
ط مذه معنبصر ي إطبر نن نكبر بـي منجثنعـي                ومنومر منبو ، ور ثعر

ـي مكـي ومعـبر      ومررست مجبنيت مقوزيت ريبة مثي بحج       . منصر ومشبني   
، ورصر معبر منثعمكت بثكوي ألسرت ، ومكشف  مكي          ) ١٩٦٨(جثنبيت  

جثنبيت منثظننت يب ، وؤوظح ؤ إمز معبر ونر بكباب ونطبق نثشبروب            
ـت ثكـو نشـحونت      جثنبي ؤنور ثثوف مي مكي منثظننت يب ، ؤ ؤ كل برت 

ك ثسنيث ببمشحنت مكينيت ، ومذمل ب معالت بي مكـي ومعـبر             بعنصر يني ين  
الت وجيكت     ومررست مجبمجت مومي نظير مذ ثبع منن منكبر ؤيظبً         . جثنبيت 

ط ي كثبب حول معبر منصريت بي ألنـس                ومك ي إطبر ثبريذي ، حي ر
ط معنبصر منرثبطت بب   م) ١٩٦٧(وميو   ـي نصـر       بع معبر ومنعثكر ومقنو 

مزوج منبكر ، وإرظبع ألطقبل ،      : مكرينت ، ونثرروب حثي معصر محري ، نجل         
ء مطمـق ،                 ومذثب ، ووظع مكم ذمف ألذ ، وفسل منالبس ، ومحالت ي مو

ء ومنعبل ، وثنبول مطعب مي مطبم            يت ، وكعل   ووجور مكقبز ومنروحت ، وبرت محقب
ء ،                   ـ مشـعر ، ومحنـب ألطقبل ،ونظغ ممبب ، وحرق مبذور ، وموشـ ، و

كنب ر ومي نظير رصرً ؤذر ممعبر ومثكبمير . إمخ …ومعبر مجنبازيت ، وأليبر 
ـري         ،مشعبيت ي منجثنع منصر    ظن ررسث حول مريف منصر مك برثـ  : 

 ) .١٩٧٢(وثكبميره 

 حياة خورة ئل

ـب           ؤبحب  رثبط   ـت بين رورت محيبت ي منجثنع منصر بسبع ررسب نيرني
ذنس ررسب حول بر منيالر ، وررسثي حول مزوج ومنو ، ؤنب بح رورت              

ـر            كر ث ثنبوم  محيبت بنت ،     ـر محني ء شـكر وب  ي ررست نحنر مجوور وميب
س حول مررست معمنيت ممعبر و      " ، ومذي ُرف ببسـ      ) ١٩٦٩(مثكبمير مشعبيت   حو

ً ٩٢٨، ويحو مرميل    " رميل معبر ومثكبمير      : ي كبت نوظوب رورت محيـبت       سؤ
ـرني وثصـنيف منـبرت           ،   موبت – مزوج –منيالر   نع نكرنت منيت مطرق مجنع مني

ب ، وثظن ننبذج نيرنيت     شر مرميل ي طبعت جريرت ي نطمع مثسعين       نُوثوجيكب ، ور    
ؤنب مررسب  . نوجكت حول رورت محيبت ، ب ؤصحببب بثطبيق مرميل ي جنعب نيرنيبً             

ء مي منحو مثبمي   :مثي ثنبوم نوظوب نذصصت ي رورت محيبت كر جب

ركز مررسب منيرنيت حول بر منيالر بصقت ذبصت مي نوظوي           : ئلميالخ
ـث               مذثب ـي ررس  ومسبوع ، ؤنب نرحمت ثنشات مطقل كر بمجب نحنر مجوور 

حي ثصر معرت نبصر نرثبطت بحنبيت      ،  ) ١٩٩٤(حول مطقل ي مثر مشعبي      
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ـب            ـبوع ومثسـنيت ومذث مطقل ي مثر مشعبي ، ومعبر ومثكبمير مشعبيت كبمس
حثقبل ببمبريب ألومي       ـي أليـبر          وؤيبر منيالر و منب يقعم مطقل ، وألطقـبل 

ط نبصر ألرة مشعبي منرثبطت ببمطقـل        . ومنوس ، وثربيت ألطقبل      كنب سثعر
بر مكو كر ركز ي ررسث      ؤنب  . كبألفبني وألمفبز وألمعبة      حول حثقبميت   شوي 

رثبطت بب ،   مي منوحي مثبريذيت ونبصر معبر ومنعثكر من      ) ١٩٩٥(مسبوع  
رت ننبطق جكبيت ، وي           حثقبميت ي   –) ـي شـنس     ( مكبورت  : وبر نظبور 

ـر     –) ريت منجبني   (  نطروح   –) زويت منبورت (مننويت   ـت  (  مور مجري مرذم
ـر          .  موحب مبحريت    –) ومذبرجت   كنب ثثبع كنبل مري حسي منن نقس ي رص

ظن  حثقبميت مشعبيت ومطقل ي نصر نع مثطبيق مي بحجحثقبميت مسبوع   حول 
رت ، ) ١٩٩٤(حثقبميت مسبوع  بر  حي رصر مظبورت ثبريذيبً ونبصر مثفير يب 

ـي                كور ، كنب ؤرر معرت نصو ن ألفبني وألريت ومصيغ مشعبيت مثي ثؤر 
ء منسم ؤو منسيحي ، وجن       ـت   حثقبميت سبوع مطقل سو رت ؤنـبك ننجم ع نبرث ن 

ـبً       . مكبورت ومجيزت ومكميوبيت ومننويت ومفربيت      : وي ـببر ؤيظ كنب ر نجر مج
، ومثجيز مثي ثث مب ي أليب مسثت مثي ثسبق      ) ٢٠٠٢(وصقبً حثقبميت مسبوع    

ء ومـن             وألرو حثقبميت ، ومننبرسب مثي ثث يب ونبصر منوسيكي وألر
برمكو منن نقس مـذ            . منسثذرنت   وي إطبر بح حثقبميت مذثب ثبع شوي 

بـر                 ثبع ي بح مسبوع ، حي رصر ي ررسث حول حثقبميت مذثب ي نصر 
ـي طـرؤ        )١٩٩٦(مثبريخ ومعبر ومنعثكر     حثقبميت ومثفير مث ، نبصر 
حثقبميت ي          ميب ي نرحل ثبريذيت نثع     ببت ، ج ب برصر معنبصر منرثبطت ي 
ـر ( ؤسـو    –) ؤبوير( السكنرريت: رت نجثنعب نصريت وي       سـووبج   –) ؤرن

 نطـروح   –) زويت منـبورت  ( مننويت   –) بوق ؤبو معال  ( مكبورت   –) مصونعت(
جنب كر ثنبوم نوظوع مذثب ن ننظور        ). وحت سيوت (  سوسيوموجي،   ؤنب سعبر 

ـي     ) ١٩٩٨(ي ررسثب حول ذثب النب   ـب النـب  ـع ذث ، حي رصر و
جثنبيت ومجكبيت ممظبورت ، ومكيقيت مثي  منجثنع منصر ، ومثعرف مي ألبعبر 
ثث بب ن حي ننبرسيب وؤوبثب وطكوسب ، وؤو نزيب ويوة مذثب ، ونوف              

ور جنع نبرثب منيرنيت ن . ورت ونر نثشبروب ي نصر ال ن مظبالوسبال 
ء نثقرت ي نصر   .ينت ن طبمبب كميت مبنب ن ؤنحب

س ي ررسث منعنونت       : ئلذوئ بر محنير حو ، )١٩٩٧(معريس نمكبً : ثنبول 
حثقـب               ـي  مننبرسب مثي ثجر بننبسبت معرس ، حي رصر جبنببً ؤسبسيبً 

ـت  : زبيت يكو مي ثكري معريس وثنصيب نمكبً ، ن ذالل جال نرحل وي              م ميم
محنت ويو مزبف وميو مثبمي ممزبف ، وسثعب بعرت شوور نيرنيت نـ مقيـو               

ط ر مجيزت ورشير    ،)إحر موحب مذبرجت ببمور مجرير    (ووحت بوق     ، وبع
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ح      ـثقظ          ويشير مببح إمي ؤ شعبار  ـي مـذ يح ثقبل ببمزوج وي منظر مثرج
ب       ،ببمعريس نمكبً  ط مننبرسب وذثال ـت     .  رف ثفير بع ؤنب بر مزوج منرثبط

ء شكر ي ررسبثب حول           ظبيب منرؤت منصـريت بـي      ببمنرؤت ، كر ثنبومثب ميب
جثنبي ومجكـبي       : مثر وموع    ونـ بـي     . )٢٠٠٢(ررست ممجبب ومثفير 

: مكظبيب مثي بمجثب مررست ثمل منرثبطت بعبر مزوج ن ذالل نوظـوب             
 زوج منطمكت ، كنب ثعرظـ منوظـوع         – س مزوج    – منر   –ذثيبر مشريل   

ـت      . مرذمت مبمر ومننبرسب منرثبطت بشبر مبكبرت        ـت منيرني ور ثوسع مرع
ء      – ؤسـيوط    –مننويت  : ظب وي   ممررست حي شنم ذنس نحب      – شـنبل سـينب

 . السكنرريت –نطروح 

النـب             : ئلموت ظحي منفبز ررسثب حول إ ي إطبر بح بر منو كثب 
ـت وثحميـل نظـنو         ) ١٩٩٦(موبت ببمصحف منصريت     ، ووي رؤيت ؤنجروبوموجي

النب موبت ي مقثرت ن       ال    ، حبوم يب إبر    ١٩٩٤ إمي   ١٩٥٤ال الت ال ز 
جثنبي ممنجثنع منصـر ، وؤجريـ               موبت ي مصحف منصريت ببالطبر 

ـت    :  نقررت ، وثظنن نحـوري       ١٠٠ررسثب مي ينت ونب      ـرذل منظري من
ـب              ـال ن ال  موبت ي مصحف ، وطـرق ال  ،ألنجروبوموجيت مررست ال

ال ي  ثفير  وذمص إمي وجور     ـي    ،  موبت رو منظنو    شكل ال  والببل م
النب مثجبريت ي موبت   .ال

 ئالحتفاالت

ـي بحجـي              حثقب مشعبيت ي نصـر م شثنم مررسب منيرنيت حول 
ـر مكـو حـول                 ب رايسيي ذالل ألو مسثت منبظيت ، مبح ألول مشـوي 

، حي  ) ١٩٩٨(رست ثبريذيت ونيرنيت    ر: حثقب مرنظبنيت ي معصر محري      
حثقبل ننذ وصول معجنبنيي      ـ         ثثبع نظبور  ط  إمي نصر حثي أل ، كنب رصر بع

ـي       رت ننـبطق  حثقبميت مثي بيشب بنقس ج سجل نب جنع نيرنيبً ن  منظبور 
 – ؤذنـي    – مننيـب    –رشـير   ). زويت منبورت   ( مكبورت ومننويت   :  ووي   ،نصر

ـر   ـت   ( موحب مبحريت    –) ؤبـو رنـبر   (  مبحر ألحنر    –ؤرن ـت نريش  –) ريـ
حثقب مشـعبيت           . مور مجرير    ؤنب نني مقرنوني كر رن ؤحر ررست حول 

ـر            ) ٢٠٠٢(مرينيت   ـر ، و ن ننظور بح رينبنيب مثفير وو منحبظت ومثجري
مثشنل ذـنس ر ي ذنس نركـز بذنـس         ثوسع رعت نبرثب منيرنيت ؤيظبً      

 ،)نركـز ؤشـنو     (  ومننويت   ،)نركز شبي   (مكميوبيت  : نحبظب نصريت وـي    
) . كـو حنـبرت     (  ومبحيـرت    ،)مزبزيق  ( ومشريت  ) منحمت مكبر   ( ومفربيت  

جريت  : وثنبوم مررست حثقب     ء  ،رؤس مسنت م ـر منبـو    ، وبشـور  ، ومنوم
وذمصـ  .  وير ألظحي  ، وير مقطر  ، وحثقبميت رنظب  ،رجة وشعبب وشر  



٥٢ 

جثنبي منصر          ء  معرت نثبا ن بينب إسب مثفير منذثمقت مثي حرج ي مبنب
حثقب مي منسثو مرسـني               صر مجورت حثي وثنب محبظر ، ي ثكم  ننذ 

منسثو مشعبي ي زروبر وثنـبني      مثكثصر مي أليبر مرينيت ، كنب سبون مي         
 .مجونة مرينيت مالحثقب ي نذثمف مننبسبب 

 عاخئت ئلطعام 

ـت      ب نذثمقث بثبرز ي إطبر بح بر مطعب ررسث        ن حي منن وطريك
مثنبول ، ألومي منجو مسير ي ؤطروحثب حول معبر مفذايت ي مننبطق مريقيت             

ـت          ) ١٩٧٧(نصر  ومحظريت ي    . ، حي ثنبوم منوظوع ن زويت مصحت معبن
ء شكر   ومجبنيت م  ـي          مثي  عميب ـت  رن ذالصت ثجبربب منيرنيت ي مننبطق مجكبي

ـت    : مذ نشرث ثح نو     ،  نصر ن ذالل رميل معنل منيرني        ـت معمني مررس
ة منبارت      ظن   ،) ١٩٩٣(معبر مطعب وؤر  ننظونت ؤرمت معنل منيرني      ووو يرذل 
ـي     و ، حول معبر ومثكبمير   ١٩٦٩مثي شبرك يب ننذ ب       ء شكر  سجم ميب

شر نوظوبً نثذصصبً مجنع نـبرت           ٣٤٣رميل مطعب    ً حول ثسع  ، مطعـب  سؤ
ـرن ننـبذج               وشرح ي منكرنت ألسس معمنيت ممجنع ومثصنيف ومثوجيق ، كنب 

 . الطبر نيرنيت ي وذ 

 ئألخ ئلسعبو 

فط ررسب ألرة مشعبي نعظ منوظوب ثكريببً كبمسير مشعبيت ومحكبيت 
ومشعر مشعبي وألول ومثعببير ، وإ كبن نوظوب ألفبني مشعبيت وألنجبل           

وبل ثنبول نوظوب ألرة مشعبي    .  ن حي منعبمجت     – نسبيبً   – حظبً   وي ألكجر 
ت مررسب مثي ثنبوم ألرة مشعبي منصـر           ،منثذصصت ط بريت منجنو  نعر

صبمح حول مقنو مشعبيت            ، ومـذي   ) ١٩٦١(بنت ، ومثي يثصرروب كثبة رشر 
ـبل ونـو           ثنبول   ي ذصبا مقنو ألربيت مشعبيت وثصنيقبثب كبمحكبيب وألنج

الت مقنو مشعبيت م         عربيت ببمروح مكونيت وكيقيت جنع     مشعر مشعبي ، نشيرً إمي 
) ١٩٧١(وث ي ررسث حول منإجور مشعبيت       ؤنب وز معنثيل كر     . ننبذج ننب   

ط مننبذج ننب              برصر مقنو مكوميت مذبصت بإوب معنل ومسنر ي نصر ، ور
ـت      . ببمشرح ومثحميل    ـر مقنـو مكومي  وي الطبر نقس وثن نبيمت إبـروي برص

رت ومزوج وموبت ي نصر        ثب ي مو  ور ،)١٩٧١(مذبصت بثكبمير ألسرت وحثقب
ء مبحجب  ظن حمكت بح معنبصر منشثركت ) بحجب وز معنثيل ونبيمت إبروي ( جب

 ٢٠ – ١٣ي منإجور مشعبيت ي موط معربي مذ كر ببمكبورت ي مقثرت نـ    
يب : مع كر مجنبنينب نشر يحي حكي كثبب مشير منعنو          وي نط  . ١٩٧١ؤكثوبر  

، كنـب   ) ١٩٨٣(سريت نع مقنو مشعبيت نع نكب مسيرل ومنومر         : ميل يب ي    
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بر ممطيف        ، مذ ثظن   ) ١٩٨٤(ؤمو ن مق مشعبي     : ظر كثبة نحنر ني 
ء مشعبي ، كإفبني منرحي ومن       رصرً م  ط نو ألر ـت وؤفـبني     بع نشري وألرببثي

جثنبيت مثي زرثب وذه ألمو مفنبايت              ء محكباق منقسيت وألجبر  ظو منيل ، ي 
ـت               . ي موجر مشعبي ، ويحقل مكثبة ببمعرير ن منصو ألربيت كننبذج ثحميمي

ـت  وي كر مجنبنينب ؤيظبَ نبش نب نعبذ ؤطروحثب حول ونل ثفير ممفت مع    بني
، ووي ررست ؤنجروبوموجيت مفويت ثقير ي بح ألرة مشـعبي           ) ١٩٨٩(ي نصر     

، حيـ   ) ١٩٨٨(ؤنب برل نر كر بح نقو مصبر ي منإجور مشعبيت           . بنت  
ـي مكصـ                 ثثبع ينت مصبر كنقو جكبي ي ممفت ومكرأ مكري ، كنب رصره 

 وي كر مثسعينب نشـر      . ومثسنيت ،يت مشعبيت  وألفن ،ومحكبيب مشعبيت منصريت  
ط ي مننبذج ن ألرة      ) ١٩٩٨(ن نإجورثنب مشعبيت    : ؤحنر نرسي كثبب     مذ ر
ظـن كثببـ            . مشعبي منصر    ت ؤبحـب  ط نرسي مصببغ منجنو : كـنب ر

ـ       ن بينب  ) ٢٠٠٠( ررسب ي مجكبت مشعبيت      ثص بل  مجكبت مشعبيت ي وسـبال 
مجنبوير ، ومنوس السالنيت ي مجكبت مشعبيت ، ومجكبت مشعبيت وثنشنت مطقـل             

ـي ثـبريخ             . منصر   وثحر ؤذيرً حول ؤرو مشربو كرنز ممبطومت مشـعبيت 
ء            . نصر ـب ـر ج ؤنب مررسب منيرنيت مثي ثنبوم نوظوب ؤربيت نثذصصت ك

 : مي منحو مثبمي 

 بيبئلزيرة ئلسع

الميت ي نصر        بجال ؤبحب ثذـذ ؤصـحببب      بنت  ثنيز ررسب مسيرت م
ثجبه منكبر ي مرصر ومثحميل ، مبح ألومي مصالح مـرو مـذ ثنـبول               
، حي بح نصو مسيرت منرونت ومنن مذ ثبع  الميت بي مشقبويت ومثروي م

رت طب    ت نصو نيرنيت نـ        ب ممسيرت ، ج     عمنرونو ي  ر ي منكببل نجنو
 حثي  ١٩٧٥(  ببمكبورت ي مقثرت ن ب       صعيريتمقيو وسووبج ونطروح ورويب     

ـإمت         بومت نر مببح إمي نح    كنب ، )١٩٨٤ ـي نس ط منثبا ألوميت   سثذال بع
 بصقت ذبصت من زيـزت      ًمعالت بي من منطبوع ومنصو مشقبويت، نشير      

س كر رصر ي ررسث حول نررس . س وؤونيث ي مسيرت ويون بر محنير حو ؤنب 
الميت ي نصر       ء مروت وثكرين ممسيرت ي موج       ) ١٩٩٠(رويت مسيرت م طرق ؤر

ُ مروت منحثر  وفير منحثري ، وطرق مرويت ببسثذر يمبحر ومصعير نثنبو
ـت مصـعير          موذ ،أل منوسيكيت منصبحبت    إمي ؤ وجور ذثالب بي نررس

طيعت بي رويب كل            ،  ثعني ؤ ونبل  ـبموع ؤ    ث منررس نونررست بحر  ، ي
ء مي نسثو ثركية منصو وصيفب و             نوثيقبثبنبصر كجيرت ثجنع بينب ، سو

ـت ، ؤو             ـي  ومفثب ، ؤو مي نسثو منوسيكي وينب ونكبنبثب وظروبب اليكبي  م
حثقبميت            صقبثب ي مثشذي ومسنت  ء ووسبامب ي مثإجير ونو نسثو نميت ألر



٥٤ 

ظالً  مثشبرل               الت مروي ببمنروي ،  ط و ممك ، ؤو مي نسثو جمست معر

ـت وــبني         . ي مذط معب موباع مسيرت نقسب        ـي ؤطروح ـبمجت  ؤنب مررست مج
الميت ي نصر    حول رويـب مسيرت    مسيسي   ، ووـي   ) ٢٠٠٠(  ثشـبر    – ميبيب   –م

ررست نكبرنت بي مبمر مجالجت حي جنع مببح منبرت منيرنيت منصريت ممسيرت ن             
، وؤجر نكبرنت بي مرويب منصريت      ) إرو  ( مجيزت وبني سويف وؤسو     : ننبطق  

  .) إنجبنينب –ريت معبصنت بب( شبر ث، و) ننطكت مجبل ألذظر (ونظيرثب بميبيب 

 ئلحكايب ئلسعبيب

ـب نـ محكبيـب              رثبط ؤبحب محكبيت مشعبيت بجنع وثحميل نصو بعين
رت ررسب نثقرت ننذ ب         ،مشعبيت ـت      ،   ١٩٦٩ ن ذالل  ـي جبنـة منجنو إم

بر مقثبح مجنل ننثصف مجنبنينب          يت وبريت مررسب مثحميم  . منيرنيت مثي نشروب 
: كبن منبيمت إبروي مثي رن ثحميالً منصي محكبيثي شعبيثي ، ألومي ثح نو            

 ومننبذج مثي ثكشف  مـننط      ت حكبيت ؤننب مفوم   ثنبوم يب  ،)١٩٦٩(ؤننب مكبر   
ومثي ثطمعنب مي حكيكت مرنز ي مثر مشـعبي ، كنـب            ،  مننوذجي مع ؤو معة     

ء           رن نبيمت إبروي   ممعرير ) ١٩٦٩( ثحميالً ي بحجب حول مرجل مذ وبط ن مسنب
ونكبرنثب بعنبصر محكبيت مشعبيت منصـريت      ،  ن نبصر محكبيت مشعبيت معبمنيت      

بر مقثبح مجنل كر     . مخ  إ..) نصر مري   ( جحب   – رزيت   –كحكبيت بن محطبة     ؤنب 
ت حكبيب شعبيت ننشورت ثح ن        حكبيب شعبيت نـ نصـر      : و  ر ؤول نجنو

ـت حـول               ث) ١٩٨٥( ـت ثحميمي ء مجنوريت ، ور مب بررس  جنعب ن نعظ ؤنحب
وي إطـبر بحـ نصـو       . محكبيت مشعبيت منصريت وثصنيقب وؤسموة جنعب       

صت سير مفرية   بر معزيز رع ي ررسث حول   ،)١٩٨٧(محكبيت مشعبيت ر 
ءت مي جونة من    رت رويب م ن ننبطق     مي   مذ كف    إظب مسويس : جنع 

ـت         . وكقر مزيب وكقر مشيخ وبمطي     ؤنب نصطقي رجة كر وث بجنع وثوجيق حكبي
بر محبظ ي ررسث حول        ) . ١٩٨٨(ؤومب كرة وؤذروب كرة      وؤذيرً ر إبروي 

ـ    )١٩٩٤(ثحول النسب إمي طبار ي محكبيب مشـعبيت          ـرً وثحم يالً ألرو  ، رص
مثحول مسحريت ي محكبيت ، ومثعبزي وزر مرنبر والشبرت ببمير ، ور سثعب بعرت              

ء    : نصو ن محكبيب مشعبيت منصريت ي مثحميل ووي          ـب سوكب ومطيور مبيظ
صبي منفربي –) شربي ( محنبا مجال –) منوبت( موميت بن وحكبيت  –) مكبورت (  

ظالً،نرجب   . محكبيب بإمف ميمت وميمت حرإ   

 ئألغنيب ئلسعبيب

ـر نـ              ثثصرر ررسب ألفنيت مشعبيت منصريت كثببب ؤحنر نرسي مثي ثع
، ) ١٩٨٣(نرذل إمي ررسثب    : ووي ألفنيت مشعبيت     نجبل،ممنصبرر منرجعيت ي    

ور رصر ) . ١٩٩٧(كنب نشر نكثبت ألسرت نؤذرً كثبة نكرنت ي ألفنيت مشعبيت  
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ـت ونثشـبروب ،          ن منؤمف ببمبح ومثحميل معرير     مكظبيب معمنيت منرثبطت ببألفني
ونرحل حيبت ألفنيت مشعبيت ، وألفنيت مكصصيت ، ومشكل ومنظنو ي ألفنيت ، 

ت نصو نيرنيت ثنجل ؤنوع ألفنيت مشعبيت نجل             صب : ج ر نمحكبً منجنو منر
 – حنو محجبج    – ؤفبني مذطبت ومزوج     – ؤفبني ؤمعبة ألطقبل     –ي مذثب    ؤفبن –

ي     –ؤفبني مكرس     – مبكبايب   – ؤفبني نرثبطت بإحر وطنيت      – ؤفبني معنل مزر
 نول نكبومت   – نول مطير    – حس ونعينت    – شقيكت ونثومي    –نول ؤرو مشربو    

ت    – نول مقثي نر     – ت ننيـزت   بطنت منعرول   كنب رن    . نوويل نثنو نجنو
بر معزيـز    ) . ١٩٩٩( فني نعي يب ؤني      :ن ؤفبني ألطقبل ي كثية بعنو        ؤنب 

، ) ١٩٩٧(رع كر وث ببح نبصر مثفير ي مكصت مفنبايت ن نبحيت مشـكل              
 بح  كنب. ومزبزيق  ) مننيب(ور ننبذج ن كقر مزيب وؤبي وطنطب وؤبو ربس          

ء مشعبي ، حي وث         ي  صقو كنبل     ألفبني ومنوويل مشعبيت كحر نو مفنب
،       : بررست ء من ـي وـذ          وؤشكبل مثفير ومثنوع ي ؤر جنـع سمسـمت ررسـبث 

ظن كثبب     ء مشعبي منصر  : منوظوع  ـت  : ن نو مفنب ص فنباي نوويل و
ـت نـ ؤفـبني مكنـبل          ، مذ رصر ي معرير ن     ) ١٩٩٤(شعبيت    مننبذج منيرني
 وننـبذج نـ     ، كنب ر ننبذج ثحميميت ن  منربع ونول شقيكت ونثومي          ،ومصعير

 .منوويل مكصصيت

  ئلسعبوـرسعئل

ت ألربيت ، ن     ررسب مشعر مشعبي ببح نصو منول ن منبحي        رثبط
صت           ذالل كثببي ظر   صف حول   ي كر مسثينب ومثسعينب ، ألول منيالر و

ـ    بح  ويعر ن ؤوال مكثة حول  منول، ور          ،)١٩٦٢(منول   ي منؤمف 
ط مقنو منول منصر ورثببط             ؤصل ونشإت منول ونصبرره معربيت ، كنب ر

ت نذثبرت ن منوويل من          رثبطت ببمعنـل ومحـة     ببمحيبت مشعبيت ، حي ر نجنو
ـف          ووفيروب ن منصو ،      حر منؤمف مي ثحميل مننبذج مثي رنب ، ومكش

جثنبيت          الثب ببمبيات  ثب ورنوزوب ألربيت ومقنيت و ؤنب نسعور شونب   .  ر
ونب منصطمحب مرارت حـول     ،  ) ١٩٩٤(كر ثنبول مذطبة مشعر ي منول       

، كنب ر ثصنيقبً نوظويبً معرر ن منوويل ، نع ثحميل            منصطمح وؤشكبم   وؤنو
صالحيت نن             ط مثي ثنقي  ط معرو ط منصو ، وثحميل بع سيسيو سثبثيكي مبع

 .مذميل ب ؤحنر ممثطبيق مي منصو مشعبيت 

 ئألمثال ئلسعبيب

جنـع  ثجـبه م  : رثبط ررسب ألنجبل مشعبيت منصريت ببثجبوي ، ألول         
ـب منجـل ،            :ومثصنيف معنجبل ، مجبني    ط مكظبيب مثي يطرح  ثجبه مبح ي بع



٥٦ 

ـجال كثـة ثحنـل                 وثثصرر ثمل مررسب نب رن نحنر نريل مبكمي مذ سبو ب
ـت                ثجبوي نعبً ، حي سثذر ي كثبب حول وحرت ألنجبل معبنيت ي مبالر معربي

كنب ر ررست ثحميميت معنجبل مشعبيت      . بح ومثحميل   منن منكبر ي م   ) ١٩٦٨(
ـبل مشـعبيت             ظن كثببـ ألنج جثنبيت وألربيت  ثب  ظبيبوب وثصنيقبثب ور و

ـب     ) ١٩٨٧(ج ر ؤذيرً نوسوث حول ألنجبل مشعبيت        ) . ١٩٧٨( ، ومثي رثة ي
ثجبه ألكبريني ي بح     ؤنب إبروي شعال    . ألنجبل منصريت ثرثيببً وجبايبً      ينجل 

ألنجبل مشعبيت ، حي ذص نوظوع ؤطروحث ي منبجسثير مبح ألنجبل، ثح      
جثنبيت    : نو ألنجبل معبنيت ي نصر       ـي       ، )١٩٦٩(ررست ؤربيت   ج نشـروب 

، وثنبول يب معنبصر ألربيت     ) ١٩٧٢( حول مشعة منصر ي ؤنجبم معبنيت        كثبب
ـت،             وم جثنبيت ممنجل ، ن حي مقروق مطبكيت ونظب ألسرت ومعكبار مريني رمت 
ء مي رمت منجل مشعبي ي معنل ن          و .  وطواف وثجبرت وفيروب     نؤمكي مظو

 ،) ١٩٩٢(كنب ر إبروي شعال نوسوث منصنقت حول ألنجبل مشعبيت منصريت           
ظن    ص   ٢٧٤٧ومثي  ة       نجالُ شعبيبً  ت  مثجـبر  –مريف  : نقب منؤمف إمي جنبنيت ؤبو

جثنبيت     –ومعنل   ـر      – ألسـرت    – طواف واب  ـر   – معـبر ومثكبمي  منعثك
كنب نشر نؤذرً نوسوث مكبر مثي ثظنن نب .  نثقرب – مطبكب –ومفيبيب  
ـب           ؤمف نجالً  ١٥يكرة ن    ـي إط ء مجنوريت ، و ر ؤبحبجـ    شعبيبً ن نذثمف ؤنحب

ء  الت ألسرت ببألبنب ، ) ١٩٩٤(مثحميميت حول ألنجبل مشعيبت ، نب إبروي شعال 
ؤنـب  . ن ذالل رصر ألرور ومكي وألورف كنب ثعكسب ألنجبل مشعبيت منصريت            

ـبل مشـعبيت               ـي ألنج ، ) ١٩٩٧(زت ز كر وثن بثنبول مشذصيت منصريت 
جثنبي  ومثي ثكشف ،ت وؤربيت ن ذالل ناب ألنجبل مشعبيت منثرومتورن ررست 
ـثكرر      – مطية معقو    – منثري   –مسبذر  :  سنب منصر     س ـق   – بش

ء ن ررسب ألنجبل مشعبيت        نو.  محكي   – مذكي   –مقنب   بح حس  بذثث وذ مجز
صورت منرؤت ي ألنجبل معبنيت من         ـر     ) ١٩٩٨(صريت  حنقي مذ ثنبول  ، حيـ 

صور ، ثبرؤ ن منرؤت كقرر ؤنجي ، ج                 رت  ثصنيقبً معنجبل معبنيت منثعمكت ببمنرؤت إمي 
ـت            ـت ؤ     . صورت منرؤت كزوجت وريبت وجبرت ، ج منرؤت معبنم وؤوظـح مررس

ـي منجثنعـب                 صورت منرؤت ي ألنجبل معبنيت ، إننب ثعبر  ؤوظبع منـرؤت 
بر جكبثب مشعبيت ،          ،  ريت مكرينت   مثكمي مثي نبزم نؤجرت ي منجثنعب منعبصرت 

جثنبي  .وؤ وذه مجكبت ثعوق حركت مثفير 

 ئلفكاهب 

وي نجبل بح مقكبوت مشعبيت ذص شوي حسني ؤطروحث حول ؤننـبط            
ـي   ؤشـكبل ألرة مشـعبي مقكـبوي      ثثبع يب    ومذ   ،)١٩٩٠(مقكبوت ي نصر      

 ، حي رصر بريت ممحس مقكبوي مر        ١٩٥٢ إمي   ١٩٠٠مصحف منصريت ن سنت     



٥٧ 

بر مثبريخ ، ج رصر ؤننبط ألرة مقكبوي منصر نجل             منعبرظب : منصريي 
ـت ،    – منكثت   – منقبرب   – منورر   – منحبور مثنجيميت مسبذرت     –مزميت    مكقش
جثنبيت ومسيبسيت مثي ثحككب نو ألرة       ؤيظبً موظباف منقسيت و   وثنبول   منبريت و

 .مقكبوي ي منجثنع منصر 

 وئلتعابيرئألقوئل 

ثظنن ألول ومثعببير مشعبيت ؤربع ررسب فط ؤكجر ن جبنة ، وكبن            
 مريبرت ألحنر ثينور مذي وظع نعجن ي ألمقبظ معبنيت ، وب حسي نصبر بثحكيك

ـت               )١٩٧١(ب    ، ور ظر نعج ثينور ي وذه مقثرت سثجببت منب مكيث ممفت معبني
ثرف مرسني بب ، وب ثينور                ي منصف مجبني ن مكر معشري ، بنب يشب 
ـب            ـي جنع ظالً  منور وألمقبظ مث رت نصبرر نرونت ،  بجنع نور نعجن ن 

 ، ور رثب وجبايبً بعر نكرنت شرح يب         بنقس ن ؤوه ن ثصل ب ن منصريي       
ؤنب سير ويس ومي منكبوي ، كر وث كل نننب برصر ألول            . طبيعت مفت معبنت    

ـي               ـت م صيفثب منكثوبت ، بوث ألول برصر ظبورت مكثبب ومثعببير منصريت ي 
ـو نـ             شر نحبظت ذالل أل  ،) ١٩٧٠ – ١٩٦٧(ويبكل منركبب ي إحر 

وثنبول ثحميل نظنو ممعببر منكثوبت وصـمثب ببألشـكبل مشـعبيت كبألفـبني             
ـي     رومثعبير وألنجبل ومعببر مرينيت وروعب ، ومعبب        وألشكبل ألذر م

سيبر مثبكسي ومنالكي ومموري وألوثوبيسب وربب منإكو ؤو منشروبب         
ـت            ووث مي منكبوي بوسي   . ومكبرو ـي معنم ـت م ط أذر ن مكثببت ، ووو مكثبب
ـت             ) ١٩٩١(موريت   ـ طبيع ـب  ن ذالل ررست وجباكيت ونيرنيت كشف ن ذالم

جثنبي مذي ؤرز وذه مظبورت،        الت معنمت ببمنجثنع      مسيبق  وبح منؤمف ي 
ـر   ومجكبت ، كنب رصر ظبورت مكثببت ي مثر مشعبي ، ورثببطب بعـبر              وثكبمي

ط مرنوز          حثقب مشعبيت ومذبصت ، وبع سالنيت ومنسيحيت نع   الرورت محيبت و
طقبل ألكنب ثثبع معرير ن معببر ومنإجور منرثبطت بنيالر         . ثصنيف مكل ننب    

الث ألسريت ورؤيث ممنجثنع      ء ب و حثقب ة نمحكـبً نصـنقبً         .و ـب  وظـ مكث
ؤ زيبرت ر   وذم منؤمف إمي    . ت مي معنمت ن وع منير       ببمعببر منكثوب 

مكسة وثعرر ر معنل ونقثبح مي معبم مذبرجي ، كبن جنيعب سبببً ؤرذـل            
ظن نبصـر معـبر مشـعبيت ، كبحثقـبل                معنمت موريت نصرً جكبيبً جريرً 

ست مربعت وألذيرت ي إطبر بحـ       ومرر .إمخ  ...ببمسبوع، وؤيبر منيالر ومزوج   
ـف      ثنبول  ألول ومثعببير مسبارت ، مربح جنعت مذي         ط مطوا ـبع ممفت مسريت م

ـي ثنبومـ وـذ         و،  )١٩٩٥(ومن مشعبيت ي نصر      ط ممنصبرر معربيت مث ثعر
ـب  ) ومر مكبثـة  (ي جنعت   منوظوع، ون بينب مكبنوس مذي وظع نحنر مطق       

اف منجرني ومنكبنري   مذي شثنل مي كمنب محِرف إمي جبنة طو       ، و )١٩١٦(



٥٨ 

 ، ومننجمـي  ، ومنوسيكيي ،مصبفت: ور ؤورر مكبثة ننبذج ننب نجل مفت      ،  وفيرو  
 ، ومكصـببي  ، ومطبـبذي  ، ومكقبصي ، ومذيبنيت ، ومثجبريي ، ومنعنبر ،ومننجري
 . ومحرري،بزي ومذب، ومكوجيت، وألسكبيت،ومكنبصي

 ئلفنو ئلسعبيب 

ـت    ٦٢( سب منيرنيت ي نجبل مقنو مشـعبيت        رثنو مر  فطـ  )  ررس
مشعبيت ومررنب ، ؤنب نجبمي منوسيكي مشعبيت ونـو      نوظوب مر وألمعبة  

ـي  ، كر شكال معنور مقكري مبح مقنو مشعبيت         )  ررست   ٥٠( مثشكيل مشعبي   
ثب منثعررت ر بمف     مقنو مثشكيميت مشعبيت    ، حي نجر ؤبحب     نتنصر ب  ي نجب
ء ومقذبر ومرسو ومرني ومحمي ومزينت وموش       :  ررست فط نجب     ٣٣ ألزيب

ـب رور             . ومعنبرت مشعبيت    ء كـب م ور سبو ي بح وررست مقنو مشعبيت ؤسنب
.  وسعر مذبر وجنب ذير وبر مفني مشبل       بيجت رشير : مريبرت ي منجبل نجل     

ء ررسب مقنو مشعبيت مي منحو مثبمي   :وجب

 ئلموزيقو ئلسعبيب 

ـت مشـعبيت             رثبط ؤبحب منوسيكي مشعبيت ي بريبثب برصر وثوجيق ألفني
سطونثب ممنوسيكي وألفبني   : ذبصت ، كثة إنيل بزر ووبت نكبمثي ثح نو          

ط ينب سطونثي ألفبني ومنوسيكي مشـعبيت        ) ١٩٦٨( عبيت منصريت   مش ، ر
ـر             ـثبذ بنع رونب ونقذونب مذبير مرونبني ثبيرويو مكسنررو ألس منصريت ممثي ؤ

ره      .  إنيل بزر ووبـ      – كبثة منكبمي    –ألجنوموجيب ومقومكمور بيوذبرس ونسب
ـي             ور شكل ظور ألسطونثي حرجبً ننبً      ـر  ـعول نـرت ثظ  ي وذه مقثرت ، 

ـ       ومنحميت  ألسوق ألجنبيت    جم نـ   ؤسطونثب معفبني ومنوسيكي مشـعبيت ، وُس
ـت ،               ـت وميوني جثنبي ـبب  ثجنعب منبس ن بيابث مطبيعيت ي نذثمف مننبس

  ، وذثير ن حصيمت    ١٩٦٧وسثفر ثرت جنع منبرت ن برير حثي سبثنبر ب          
ت                ـب سـب ـثنبع م س ـثفرق  ت نوسيكيت وفنبايت ، يس مجنع جنبني وجالجو نكطو

ت منسجمت        شري ريكت ، وزور منجنو ـت     – مي سطونثي    –و  بكثيـة ببمعربي
ـت مـ              صور وثوفري ونثرج مالنجميزيت  ومقرنسيت وألمنبنيت ، شثنل مي 

صب ، ومقرق مشع      ـر ونركـز          منوسيكيت مشعبيت ومر ـي  بيت مثي ثنثشـر 
ثب نوسيكيت مثي ث جنع   ذصبا منبرت م  حول   بًمجنوريت ، كنب ثظن رظ      ، أ

وي إطبر ثوجيق . وبيبنب نيرنيت حول منبرت منسجمت والذببريي مذي بنو بإراب 
ي ورصر ألفبني مشعبيت منصريت رن بيجت رشير كثببي شيري حـول ألفـبن            

ت         ؤفنيت ن وري منيـل     ٨٠ نو   ثحؤفبني ؤذر   منصريت مشعبيت ، ج نجنو
رت ننبسبب شعبيت         ،)١٩٧١( رت ننبذج فنبايت ي   كنـب رثبطـ     ، رظ ينب 



٥٩ 

ط منالحظب منرثبطت           حثقب مذبصت ببمطقومت ومزوج ، ورصر بع ط  ببع
ب ممحني، ج رن ثوجيكبً ممنصو      ببمنصو كبيب نر نثشبر ألفنيت ورصر ؤرا      

ـت       ومثي جنعثب ببمثروي منوسيكي ،       ـر  . ثروينبً منطق ألفنيب ببمحروف مالثيني و
 ي منوسيكي مشعبيت منصريت ن      ب نثذصصث بظر ذالل كر مسبعينب ؤطروحث    

ي نصـر   كميت مثربيت منوسيكيت ، ألومي منبيل بطرس مذي ثنبول منوسيكي مكبطيت            
، حي رصر منوسيكي مكبطيت ن ذـالل         ) ١٩٧٦( مقرونيت  وصمثب ببمنوسيكي   

ة              ـب ثعرف ممفت ومثكوي ومكنيست مكبطيت وثبريخ منوسيكي ، نسثعرظبً ثـرني مكث
ـرنبً  و وأل واليكبب ومكومة ومصيغ ،       يمنكرس ج ؤنوع ألمحب ومنرثم     نك

رت ن منكبرن    ـر      . ب بي منوسيكي مكبطيت ومقرونيت      مننبذج  ؤنب نحنر شـقيق ك
ـت        ،)١٩٧٩(ثذص ي بح نوسيكي مزر ي نصر         ـت ثحميمي ـر ررس  حي 

ر ؤبـو              الت نوسيكي مزر ببمبيات نثنبوً ؤو ثب، كنب رصر  ألمحبنب وإيكببثب وأ
ف ومثحميل أ مـزر     إمخ، كنب ثثبع ببموص   ...يمفيط ومسورني ومكوريت ومعبز   

ـر               الت نوسيكي مزر بنوسيكي مجبز، وي ثنبوم ألمحـب مـزر رص نسثعرظبً 
رت ؤرور معفبني منرثبطت ب      ـر          .مببح   كنب شبرل ثحي مصـنقبو ذـالل ك

، ) ١٩٧٨(مسبعينب بررسث منصفرت حول مثر مفنباي منصر مقومكمـور          
ي بح ألفنيت مشعبيت منصريت ، نثنـبوً ذصباصـب          حي ر ذالصت ثجربث     

ط ممننبطق مجكبيت ي نصر وثإجيروـب           وسنبثب مننيزت ن منبحيت منوسيكيت ، ور
ط منصـو        إ...ي ألفنيت كبمسوحل ومرمثب ومصعير ومبرو      مخ ، ج ر ثحميالً مبع

معبة ومزوج ومعنل ومح    وثني ألطقبل ومذثب وؤفبني أل     ن ؤفبني مننبسبب  
ـت              . ومعرير وي نطمع مجنبنينب ر نحنر نر ننبذج جريرت نـ ثوجيـق ألفني

ـي نصـر          مشعبيت ثمل منرثبطت ببمطقل، ي كثبب      ـب  حول ؤمعبة ألطقبل وؤفبني
ء             ،  ) ١٩٨٣( ـت ألر حي رصر بنو كل معبت ، كنب رصر ببمثروي منوسيكي طريك

ـب            منوسيكي ممن  صو مشعريت ي كل معبت ، وذثبر مببح ننبذج ألمعبة وؤفبني

ء          ) جالجو معبت (مثنجل نعظ ننبطق مجنوريت      ـب ؤجنـب ـي جنع ـف م ، حي ك
ـت   : عبة إمي ؤربعت ؤسب ، وـي  مألمننبرست مطبيعيت مب ، وصنف     ة بن  –ؤمعـب

ت    –ؤمعبة مكرت    معبة ألطقبل  ؤرسب حول   ؤنظر مر ( ؤمعبة مننبسبب    – ؤمعبة مكر
ء مثبمي   ؤنب كر مثسعينب كر شر ثوسعبً وثنوبً ي بحـ منوسـيكي            . ) ي مجز

ظر ننبذج نوجكت حول ألفبني مشعبيت مي نحـو نـب           مشعبيت منصريت بنت ،     
ـت    ،) ١٩٩٠( ألفبني مشعبيت    ن: ي كثية بعنو     نبررت مسير    رنث   ظ نجنو  

صبحبت ممر وألمعبة مشعبيت ، وكثب      نألفبني مشعبيت ، وألفبني م    نذثبرت ن   
ؤنـب  . منؤمقت نكرنت نذثصرت ، مي حي رن منصو نرونت ببمنوثت منوسيكيت            

ـ              ـبً  ـر   ينجبل جنع وثوجيق أل منوسيكيت مشعبيت ، كر شر وثنبنبً نمحوظ  ك



٦٠ 

ت مكصور مجكبت ، كثيببً حـول أل        مثسعينب ، حي نشر ميات منصريت معبن      
ت منصريت نع بيب نكبنثب     ي، يحو ثوصيقبً م مشعب    )١٩٩٣(منوسيكيت مشعبيت   

ط                 ظالً  ننبسبت سذر كل أمت مي حرت ، كنب يعر بي أل وطرق زب ، 
ـل    نحنر نر    رج  . مكثبة مننوذج نصور مكل أمت وبيب ؤجزاب         بعـب  بعر ذم

نسثذرنبً منن موصقي ي    ،  ) ١٩٩٤( حول أ منوسيكي مشعبيت      وحر كثيببً أذر  
ـب    ، وكيقيت ؤراب منوسيكي، و ميات ومشكل معب مكل أمت    رصر ـب وثجنيم ، زذرث
ت أل إمي     و ـر    . أ إيكبيت    – أ وثريت    –أ نقخ   : صنف نجنو  ؤنب نحن

ثببروب أمت نوسيكيت شعبيت         مسنوسي كر ؤرر نكبً    رويت نصريت  ب حول أمت منكرونت بب
ـي              )١٩٩٤(ربيت   ـي ننـبطق نرسـ س  ، نشيرً إمي ؤ منكرونت ثنثشر بذ 

ـت وثركيبب وطريكت معـزف             نطـروح والسكنرريت ومبحيرت ، كنب سجل ؤنوع ألم
ـر      وي إطبر بح وثوجيق أل منوسـيكيت م       . ميب وطبكبثب    شـعبيت ذـالل ك

مثسعينب ؤيظبً ، رن إينب جور ؤطروحثب  مثي ثنبوم يب ررست نكبرنت بي              
ط مرول معربيت          ـر   كنب   .) ١٩٩٩(أ منقخ مشعبيت ي نصر وبع  ذنـس ظ

ـت               ـت وثوجيكي ـت ثربوي ؤطروحب جبنعيت ثنبوم منوسيكي مشعبيت ي نـوح نذثمق
ـي         وثحميميت، حي رن بطنت ن     حنور ؤطروحثب حول مقرق منوسيكيت مشـعبيت 

ـي          ) ١٩٩٢(نصر   ، وبن بثصنيقب ورظ مثبريذب وذصباصب ومقنـو مث
بير مسير حول رق مر مشعبي ي مقكرت مثبميت          ؤ(ثكرنب   كنب ) . نظر ؤطروحت 

الل رن ور ذميقت ؤطروحثب ي نجبل ثوظيف منوسيكي مشعبيت منصريت ، ن ذ 
ـراي               ـت مكـبنو ممنبث  بح إنكبنيت ثوظيف ألفنيت مشعبيت ي ثعمي معزف مي أم

 وثرف مررست إمي ثننيت منبر ألسبسيت  طريق ثصنيف وثحميـل            ،)١٩٩٢(
 وثر مببحجت ؤ وذ مثصنيف برف إذثيبر ألفبني مثي          ،ألفبني مشعبيت منصريت    

ـت ،          ثحثوي مي معنبصرممحنيت و    ـبر معزي ر مي ثننيت من اليكبيت مثي ثسب
وؤكر مي ؤونيت ثوظيف منبر منسثنبطت وثرريسب ممطبمة منبثرئ ي معزف           

كنب رن ثحميالً نفنيبً مسثت وجالجي ؤفنيت شعبيت كننبذج ممثصـنيف           . مي أمت مكبنو  
ء بمة منول    وألطروحت مجبمجت مطبرق يوسف حول ألسبمية       .ومثحميل   منذثمقت ألر

ط كببر منؤري      رثجبل مفنـباي وأل     م، حي ر ثعريقبً     ) ١٩٩٥(نر بع ق 
منوسيكيت منصبحبت مكبمة منول نر كببر منؤري ذالل منصف مجبني ن مكـر             
جثنبيت ، وب بثصـنيف                معشري ، كنب رصر  منول ثبريذيبً ، وثثبع وظيقث 
ء              ال مفنب بمة منول ن حي مشكل ومنظنو ومصيغ منوسيكيت ، نشيرً إمي ؤ

ـبً نـ       .معربي مكرني ومنحرجي مذي شثرو بذ مق         وذص مببحـ جبنب

ي معب نقسـ    وألطروحت مربعت   . ألطروحت معنل ررست ثحميميت ممعينت منذثبرت       
ط ألفبني مكصصيت مشـعبيت       معبطف نصطقي مذ ر ررست ثحم      يميت نوسيكيت مبع
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، ثنبول يب ألفنيت مكصصيت ورصر ببمثحميل ومثروي منوسيكي         ) ١٩٩٥(منصريت  
حس ونعينت ، و شقيكت ونثومي ، ن ذالل نبصـر ممحـ و              : مكصثي مفنبايثي   

ء منوسيكي     كب مسـيرت   منحنر نر حول نوسي   وألطروحت مذبنست   . اليكبع ومبنب
الميت   صبحبب     – ووي ررست ثكو     ،)١٩٩٦(م  مي وظعيت جكبيت ثنيز     – كنب يشير 

ء                  ـي ثحكـ طـرق ألر بب منشبط منوسيكي ي نصر ، ووي موحرت ومثنـوع مث
ء ي رويت سيرت بني والل مثعـبم يـ وـذه               و ،منوسيكي ذثبر مببح نجبل مفنب

ء منفنيـي         موظعيت مجكبيت ، بمثنوع ي     ء منوسيكي مر مشعر  طرق وؤسبمية ألر
ـب                 ء نصر ، ؤظر وذه مطرق وألسبمية ي ؤشكبل نثنبيزت ، مكل نن ي سبار ؤنحب
ـف                سثكالل ي موجور وسثنرر ونثشبر، مي ؤ وذ مثنوع مـ يذ رر ن 

ـ            ـرر وري    بحبل ذصبا موحرت منويت ، مثي ثنيز بب نوسيكب مسيرت م ي نث
 – نـب    – سـووبج    –مننيب  : ور جنع مببح نبرث ن نحبظب       . منيل ي نصر    

ونشر ؤطروحث ي كثبة ب     .  مرميت   – مننويت   – كقر مشيخ    – مكميوبيت   –مقيو  
ـبً بوظـع رميـل مجنـع               ). ١٩٩٩( كنب ب نحنر نر ذالل كر مثسعينب ؤيظ

ومذي  ) ١٩٩٧( مررست معمنيت ممنوسيكي مشعبيت     : نو ثح   ،منوسيكي مشعبيت 
ـت معنـل         ءؤشرف مي نحنر مجووري ، ومرميل وو مجز         مسبرس ن سمسـمت ؤرم

ـب              . ١٩٦٩منيرني مجبنعي مثر مشعبي ، مذي برؤوب نحنر مجووري وزنالا 
ر مثسعينب ميسريت   ومررسثب ألذيرثب ي نجبل منوسيكي مشعبيت منصريت ي ك        

رؤت وؤفبني  نصطقي، مثي رن بحجي نيرنيي ي ألفنيت مشعبيت ، ألول حول من           
 ، حي   )١٩٩٩ (، ومجبني حول ؤفبني مح وبرث وثكبميره      ) ١٩٩٨(ني ألطقبل   ث

رت ي نصر              : ؤرر ممعرير ن مننبذج منيرنيت مثي كق مي جنعب ن ؤنبك 
 كنـب وثنـ     ..وحت سيوه  – موري مجرير    – مقيو   – مشريت   –ووبج   س –ؤسيوط  

ـب نـع              الت ألفنيت بسيبب مشعبي وننبسبب ؤراب ، ومثروي منوسيكي م  برصر 
ء ممحني ممنصو  .ثحميل ألر

 وئلرق ئلسعب

ـري           ثنبول   ـي ك ـب   نوظوع مر مشعبي منصري بنت ررسثب ظرث
، ألومي   مسبعينب ومثس  ، )١٩٧٢(سعر مذبر حول مر مشعبي ي نصر        معينب

ررً  ط  صفر حجنب، حي سثعر ومثي ثعر ن مررسب منؤسست ي منجبل رف 
صب مقرونيت ومكبطيت والسالنيت     صب منعبصرت، ون بي ،ن مر  وبرنب ببمر

صت منكالع ومنحمت ومفـوزي        صب مثي شرحب ر ـب منصـبحبت     ،مر ص  ومر
، ومكمت، ومطرحت    ،ممزر صت مشنعر ي معبير مسير       .إمخ... ور ؤنب مررست مجبنيت 

ـي       )١٩٩٧(مثي ثنبوم رق مر مشعبي ي نصر         ـت مث ، ووي ألطروحت مجبني
ـي          ثنبوم مقرق مشعبيت، بعر ؤطروحت بطنت نحنور حول مقرق منوسيكيت مشعبيت 
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ـرق      ) . ع منوسيكي مشعبيت ي مقكرت  مسببكت        رج( نصر   بير مسير  ور ثنبوم 
صبثب ، وكل نب يثصل  مقنو مشعبيت ن حي كيقيت ثكوينب ، وكيف ثسثم ؤكبر ر
رت رق ننيزت               ء ، وطبك مررست مي  بذه مقرق ن ثررية ونالبس وؤشكبل وؤر

ت مكونيت ممقنو مشعبيت ، ورت بورسـعير ،    ومقر ،رت رظب ممقنو مشعبيت   : نجل  
، ) مكميوبيت  ( ونمو ، ومشريت ، وموري مجرير ، والسنبيميت ، ومفربيت ، وبنب             

ء ،           صر جكبت مكبـبري    وؤسو ، ونطروح ، ومسويس ، وشنبل سينب ـي  و وألنقوش
حجت ثصـنيقبً نوجكـبً     ورن مبب . ،  ومكصير ، ومننصورت    ) السكنرريت  ( ومحريت  

ممنصنني ومنرربي مذي نمو بثمل مقرق ، ومنشكال مثي وجث ، وذمص            
رت نثبا   ـي   :  ونب   ، ن بينب وجور ؤسموبي ممثصني ي نصر       ،إمي  ألسموة منحم

وينجم نحنور رظب، وألسموة ألجنبي وينجم مروسي يـوريس رنـبزي ، كنـب              
ـت ألذـر          ذمص إمي ؤ ررجب      ص ة ن منصرر مشعبي ثثقبو ن ر ثر

ثببسبً   .سثمبنبً ؤو ثوظيقبً ؤو 

 ئأللعا ئلسعبيب 

ـب    ب)  ررسـب    ٧(ثنيز ررسب ألمعبة مشعبيت منصريت         ـت نعظن ثبح
ـر          )  كثة   ٥( ننشورت ي كثة     ، حي يعر نوظوع ألمعبة ن منوظوب مثي 

، سـنجر ؤ           ثمكي روجبً ثجبريبً إمي ج     بنة مثوجيق معمني ، وإذ ثثبعنب ثمل مررسب
بريبثب ثعور معكر مسثينب مذي ينكننب ؤ نطمق مي كر ثجنيع ألمعبة مشـعبيت ،               

وث ؤصحببب برصر ووصف ألمعبة مشعبيت ي مريف حي ظر جال كثة نثثبميت 
ة مشـعبيت     مكثبة ألول ألحنر مصببحي مذي ثنبول       . منصري   منبر وألمعـب

شري معبت        )١٩٦٠(مقرونيت ومريقيت ومحظريت    و ، ور وصقبً وثحميالً ألكجر ن 
ـب   ، ومحكشت ، وشر محبل  ، ومسيجت ،مثحطية: شعبيت ، نجل   ة   ، ومسبع ثوب  وؤمعـب

 ومنرجيح، كنب رصر منؤمف بيبنب  نصبرر وبنو كل معبت ونرحـل             ،محوت
ط مرسو مثوظيحيت         ننبرسثب   ؤنب مكثبة مجبني   . ، نع مشرح ومثحميل نسثعينبً ببع

ـر ثعريقـبً      ) ١٩٦٤( ألمعبة مريقيت مشعبيت     و منحنر برل ذطبة حول     ، مذي 
ـي   : وثصنيقبً معمعبة مريقيت وطبيعت يبرت ممعة ي مريف ، وس ألمعبة مشعبيت إم

 ومجعمـة   ، رق مكف  : ومبمي، وؤمعبة بسيطت نجل    ،بت ومك ، مسيجت : نجل ،ؤمعبة وبرات 
 ومحجل ، جـ     ، وسكر وحرنيت  ، وصير مسنل ، ج ؤمعبة مننبست كبمثحطية       ،ب

ط منؤمف ممكوني مثي ثثحك ي       ، محكشت ومعصقورت  :ألمعبة مجنبيت نجل    ويعر
ومكثبة مجبم  . عبت م ثيكل معبت نع رميل معمعبة مثي ثظننب مكثبة ومثي بمف س          

ت    برمعزيز ثح نو          كر  ي نجنو : مسثينب حول ألمعبة مشعبيت محس مي 
ـي        ٥٠٠، حي ر وصقبً نبسطبً مـ       )١٩٦٤( معبت   ٥٠٠  معبت ن ؤمعبة ألطقـبل 

صنقب إمي ؤربعت ؤسب وي        جثنبيت : نصر  ـبرل      ،ؤمعبة   وثشنل ؤمعبة مثعبرف وثب
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ـت ، جـ          ثبة مثرييت و  ألرو ، ج ألمع    شنل ؤمعبة مقكبوت وألمعبة معكميت ومحيم
ألمعبة محركيت وثشنل ؤمعبة محركت ومثثببع ، وؤذيرً ألمعبة مكشقيت والرشبريت           

س ومبوصمت ومذيب ومقرق ومطالاع         ـر       . وثشنل ؤمعبة محو وبـل ؤ نثـرل ك
صبمح حول ؤمعبة ألطقبل وؤفبني       مسثينب نشير ونب إمي ررست ثحميميت كثبب        نبور 

ط مـ ) ١٩٦٧(  معبت جنعب ن ننبطق نثقرت ي نصر ، نشيرً إمي ٧٥، حي ر
ـب ،               ط ألفبني ؤو مجنل مثررريت ؤو منحقوظ ؤ نعظ ؤمعبة ألطقبل نرثبطت ببع
ط                ـر ـت ، و ء ألفني كنب ثرثبط بحركب إيكبيت ثثنبسة نع ممح مسبار ي ؤجز

ط منصو منصبحبت ألمعبة ألطقبل نجل          .. بـريميال    .. بر   ..رم  : مكبثة مبع
 ظور كثببي   بًؤنب كر مثسعينب كر شر ؤيظ     .  إمخ   .. حبمو يب حبمو     –مي ميوه   

ـت               ، )١٩٩١(ي نجبل ألمعبة ، ألول مكنبل مري حسي حول ؤمعبة ألطقبل مفنباي
الت ممعة ببألفنيت بعر ررووو ينجل محمكت مجبمجت ي صبمح  بح  ؤمعبة ( ست نبور 

، ج كنبل مري    ) ؤمعبة ألطقبل وؤفبنيب    ( وررست نحنر نر     ،)ألطقبل وؤفبني   
ة          ،)ؤمعبة ألطقبل مفنبايت  (حسي   مشـعبيت   ومذي رصر يب ننبذج ن وذه ألمعـب

 ؤكجر مننبذج شيوبً ي مبياب      محركيت مفنبايت ، ور روي ي ذثيبروب ؤ ثثظن        
ذثيبر   : مي ؤنوع جالجت    إمنصريت ، وصنف مببح نبرث        ألمعبة مفنبايت   –ؤمعبة 

ور كل معبت بصورت ثوظـيحيت ، نـع ثوجيـق نصـو     ز ألمعبة محركيت ، و  –
و منرح         . ألفبني ببمنوثت منوسيكيت    ؤنب مكثبة مجبني مذي ظر ي كر مثسعينب 

، مذي ر ؤيظبً وصقبً وثحميالً      )١٩٩٨(نحنور حول ؤمعبة ألطقبل مشعبيت منصريت       
ت     ت ن ألمعبة مشعبيت منثنو ، ور وصقبً مكل معبت نـ حيـ         ) معبت ٤٦( منجنو
ـري        ذومررست أل . نوع منشبركي ونكب وطريكت ممعة     ـبل منج يرت ي وـذ منج

ـب         مجببري مذي ذصصب مبح معبت شع      بيت نعينت شبرل يب ننذ مطقومت ، وحظ
ً ر، نشي ) ١٩٩٥( ل نب زم مجبنوست ومرت      و: نيرنيبً ، ج كثة نب ثح نو        

 .معنبصر ممعبت ونحبومت ممنشبركت ي طبيعت ؤراب 

 ئلخرئما ئلسعبيب

  ن مبح ومررست   مررنب مشعبيت ومنسرح ن منوظوب مثي م ثمق حظبً        
 ،بنت، ونرصر ونب ررسثي كط ثنبول ؤصحببنب منوظوع ن زويثي نثبـبينثي           

ـب مشـعبيت                 ـت ف ـت ورب بر مقثبح مذي كثة حول نو مقرج ألومي النثصبر 
ط يب نظريت نو مقرجت مشعبيت ن ذالل ن ألرجـوز نـبً              )١٩٨٩( ، سثعر

ءً وشذوصبً ، نع إطالمت ثبريذيت مي وذ        ـبً         وؤر ـبً رظ  مق معريق ، ور ؤيظ
بـ رنيـبل                . منسرح ذيبل مظل ي ؤشكبم منذثمقت مجببثت ومنثحركت نع الشبرت 

ط مكبثة مثجربث منيرنيت            ء مجبني ن بحج ، ر مثي ) معربت مشعبيت   ( وي مجز
ت مجبامي ي منومر و          ـي    ثجنع ألشكبل مررنيت معربيت كعربب مبب ألسوق ، وو
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ط ننب مثحب منسرح ببمشبرع ، ميكو ؤكجر               نحبومت ثظ ريق نل نثكبنل ، مفر
 ن وجر منبس ونشبكم ، ورثبط نبرث منيرنيت بننبطق مجيزت ومكـبورت             رببً

ي ؤطروحت إنمي       . ومننويت ووحت سيوت     نيذبايل حول نسـرح    ؤنب مررست مجبنيت 
ط منقبوي ألسبسـيت          ) ١٩٩٦(معراس   ، ووي ررست ثجريبيت الكسبة ؤطقبل مريب

ـت            ،مجب بيبجي  ط مننبشط مقبم  كنب ثرف مثحرير حثيبجب نرحمت مروظت إمي بع
ط منقـبوي              ومنجيرت ومنشوت ممطقل ، وذمص إمي سثعرر ألطقبل الكسبة بعـ

 .منكرنت م  طريق ألنشطت كنسرح معراس 

 وكيل ئلسعبئلتس

ء           ثعرظ ررسب مثشكيل مشعبي معرت نوظوب رايسيت ي منجبل كبألزيب
 ررسب حظبًمشعبيت ومزينت وموش ومقذبر ومعنبرت مشعبيت ، وكب ؤكجر منجب           

ـل        . مرسونب مشعبيت ومرني ومعراس مثشكيميت       ط ثم ـر ـي  ط  وبل مذو
ت       ن ألبحب مثي ثنبوم نوظـوع مقـ مشـعبي         مررسب ، نشير بريت منجنو

رثببط بنجبل بعين         ، ون بينب كثبة سعر مذـبر       مثشكيمي بنت ي نصر ، رو 
ـر مسـحريت         )١٩٨١(مسحريت  حول مق مشعبي ومنعثكر      ، مـذي ثنـبول معكبا

ـت ومصـنبب مشـع             بيت ومطكوس مرينيت مكرينت ، ورثببط ألجر مسحري ببمزر
نـرؤت  كنب رظ سونيب ومي مري ي ررسثب حول م        . كبمقذبر ومحبوة ومسالل    

  مننبذج ن منشفو مشعبيت ممنرؤت ي ؤكجر ن          ثوصيقبً) ١٩٩٤(والبرع مشعبي   
ثنر ي مننبذج منكرنت              نجبل ، وؤكجر ن نحبظت كبمشريت وموحب ومنوبت ، و

ـر      . مقنو مشعبيت ي ثرت مسثينب      مي نكثنيب نثحف نركز      هللا ك ؤنب ننبل جبر 
ـرارت كرنـز         ) ١٩٩٤(ثنبوم مثصور مشعبيت ممرارت      ، حي ثثبع نصـر م

ومررست ألذيرت ي وذ منجبل وي      . ثشكيمي ي مقنو مشعبيت منصريت ومنفربيت       
طيت ، حول منورو مشعبي كنرذل الب          بر مرحن  رع ثصوير نصري   ؤطروحت 

 مصعير  – موحب   –منوبت  : ، ور جنع نبرث منيرنيت ن ننبطق      ) ٢٠٠٠(نعبصر  
ؤنب ألبحب مثي ثنبوم نوظوب نثذصصت ي نو مثشكيل         .  مكبورت   – مرمثب   –

ء مي منحو مثبمي  :مشعبي كر جب

ء ئلسعبيب  ء مشعبيت ي نصر        : ئألذيا ـإربع ؤبحـب    رثبط ررسب ألزيب  ،بنت ب
ء ن زويب ثبريذيت وثوظيقيت وومكموريت ،وي نكرنثب ررست            ثنبول ؤصحببب ألزيب
ة ببحـ                 ـب ء مشعبيت ي نصر ، ور رثبط نن مكث سعر مذبر حول ثبريخ ألزيب
ء              ط منبذت ثبريذيت معزيب ء مشعبيت ي إطبر معبر ومثكبمير مسبارت ، حي ر ألزيب

ء منصريت ننذ مقثح معربي حثي      مقرو ر ، ج رصر نبصر معب    ١٩ق   نيت وألزيب
ء نشيرً    ب  نالبس محيبت ميون       ومثكبمير ي ألزيب ، كنـب   يت منالبس أليبر وذثال
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ء             ء مسير وسثذرنبثب ، ومزذبرف منرثبطت ببألزيـب رت ن ؤزيب ط مننبذج  ر
ثب مرنزيت كبألحجبت ومر    ء      وصيقبًيب ومعكر ، ج ر ث     ور  مننبذج نـ ألزيـب

ط مننبطق نجل        صـر       : مشعبيت منسبايت ي بع ـرر  . وحت سيوت ومقيـو وأل وثج
ء مشعبيت ؤيظبً             ، حيـ    الشبرت إمي ؤ مسعر مذبر كثببي أذري يحنال س ألزيب

ء مش    ر ذالمنب ثنظيرً ثحميميبً    ـ رر      وثبريذيبً منوظوع ألزيب صرر ألول  عبيت، 
ـبً حـول        ١٩٨٨ ، ومجبني  رر منعبرف ب        ١٩٦١مكم ب     ، كنب ؤصرر كثيب

ء م   ط ألزيب ـت نثنيـزت نـ        ) ١٩٥٨(شعبيت ي المي مجنوبي     نعر ظ نجنو  ،
ء مثي ب بجنعب ذالل رحالث منيرنيت       ط   ،ألزيب ـ  ور ـت نصـورت     ي  منجنو

ء مشعبيت بوحت س صر وؤسيوط وؤذني ومننيب ونطروح وفيروب معزيب وإذ . يوت وأل
ء مشعبيت منصريت بنت ثنجل نرحمت مريبرت ،              كبن ررسب سعر مذبر حول ألزيب
ـي                 مررسب مالحكت م ر ؤظب معرير ن منرذل مبحجيت ي ننبطق بعينب 

ء مشعبيت م        ،نصر صر ذـالل        فير ؤ نن مكثببت  ألزيب نصريت بنت م يمق 
ـرت           . كري مسبعينب ومجنبنينب   ـت وح ـور ؤطروح ؤنب كر مثسعينب كر شر ظ

حثقب مشعبيت بنصر           وي ) . ١٩٩٦(نثذصصت الينب ثويق حول منالبس ي 
ـت         ب نيرنيث ب ظر ررسث  ٢١نطمع ق    ء مكل نننب نن وؤورف نذثمق  ي ألزيب

ء مشـعبيت           ألذر ،     ألومي معبير مكببري مثي ذصص ؤطروحثب حول ألزيب
ظ   سثعر بمعرير ن ر ونحبظب مرمثب     ب، ورثبط نبرثب منيرنيت     يي منسرح 

ـت              ـت ووح ـر وموحـب مبحري ومصعير وؤسو ومسبحل مشنبمي وموري مجري
ء مشـعبيت      ؤنب بث محنبوي كر رن مررست أل      . إمخ  ...سيوت حر ي نجبل ألزيب

ط نبصر مثر منبري           ررست حبمت  : ن ذالل بح وي منحبظت ومثجرير ي بع
ء مشعبيت منصريت     شر نجثنعبً        ) . ٢٠٠٢(معزيب ور وع ذثيبر مببحجت مي سبعت 

ـي                ـت ، وو مكـبورت  : نحميبً ثكع ي إطبر ثسع نحبظب ثنجل كبت مثنويعب مجكبي
ـف             و ـت مري السكنرريت ننجمي ممننط محظري ، ومكميوبيت ومشريت ومننويت ننجم

ـت                ـي ، ونحبظ موج مبحري ، وسووبج ومقيو ومجيزت ننجمت مريف موجـ مكبم
ء مشعبيت ننذ        . مبحيرت ننجمت ممننط مبروي      وثنبوم مببحجت منحت ثبريذيت حول ألزيب

ـرر          ، ج  ٢٠ حثي ننثصف ق     ١٩ق   نطمع  رصر ي مجبنة منيرني ؤوـ نح
ـف مجـبني نـ              ء مشعبيت ذالل منص مكـر  ونالنح مثفير وسثنرر ي ألزيب

ء مشعبيت محظريت ومريقيت ومبرويت معشري   .ن ذالل بح وثحميل ألزيب

ي نجبل بح مثزيي وؤرو مزينت ، ذصص ويت شمثو ؤطروحثب           و: ئلذينب  
شر وبريت مكر            حول   ؤرو مزينت ومثجنيل مشعبيت ي نصر ذالل مكر مثبسع 

، حي رظ منبذت ثبريذيت ممنوظوع ، ج بنـ بثصـنيف             ) ١٩٨٦( معشري  
ط ؤرو مزينت نجل     منكحمت ومكبكبة ومنشط ، كنب بن بثصـنيف        : وثوصيف بع
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ظالً  مثحميل مقني        ؤنب بيرت ذطبة كر    .  ومثكني مب    وذه ألرو حسة بيابثب 
ء      ـت مثـزي       ) ١٩٩٤(ثنبوم زينت معروس ببمحنب  ي، ورن رصرً وثوصيقبً مطريك
رر مب ي كل ن نصر   .ومسور)  ؤسو –مشريت (وال

، مذي وث ي             :ئلحكو وي نجبل محمي مشعبيت ثبرز ررست وحرت معمي زي معببري
ـت     ،)١٩٧٤(ست منصبغ مشعبي ي نصر      ؤطروحث ببح ورر    ن منوحي مثبريذي

ء مي ؤصول ونكونـب منصـوفب              جثنبيت ومثكنيت ، كنب ؤمكي مظو ومقنيت و
ثب وطرزوب وؤشكبمب ورنوزوب مسحريت ومعكباريت ،            صنب مشعبيت ، نوظحبً ؤسبمية 

 . فنب مشعبي كنب ثنبول نشإت وثبريخ مصبفت ببمكبورت كسوق ونصنع منصب

 مجنبنينب وثنبنبً نمحوظبً ببح ظبورت موش كقـ ثشـكيمي           ظر ي كر  :  ئلوسم
موش ،  : شعبي ، نشر سوس بنر كثببب حول مرسو مثعبيريت ي مق مشعبي             

ـي            ،مكص مشعبي، مرسو محباطيت    ـثر  ـر ش  ورف ثعرر نرذل مكثبة ، ك
منؤمقت رثببط مقنو مشـعبيت مثشـكيميت       ورظ  موش ،   ألوسبط معمنيت بكثبة    

موش مبراي ونشإث ي منسيحيت والسـال       ثنبوم  ببمعبر ومثكبمير ومطكوس ، ج      
ـب               ء مي موش ي ؤوروب . ورثببط ببمكص مشعبي وألسبطير ، كنب ؤمك مظو

 موش ن بياب وحكة     وثنيز كثبة سوس بنر بنمحق مرسونب منمونت حول         
 ي موش بكميثي    ب نثذصصث بوبعر ررست سوس بنر ظر ؤطروحث     . نثعررت  

بر معزيـز              مقنو مثطبيكيت ومثربيت مقنيت بجبنعت حمو ، ألطروحت ألومي محس 
منعمكـب  مقبر حول موش ي محيبت مشعبيت منصريت وثوظيف وحرث ي ثصني            

ت  منسجيت م  ط نبصر محرف ومصـنبب         )١٩٨٤(نطبو ، ور رصر مببح بع
ء مشعبيت ،            مشعبيت ، كبمقذبر ومنسي ومحصير ومذيبنيت ومرسو محباطيت وألزيب
ج رصر نوظوع  موش كزذرف ي نعمكب منسي ، ن ذالل بح رنوز موش               

نبول مببح ألننبط مشباعت    ومروع مثي ؤر سثذرن وطرق ر وإزمث ، كنب ث         
ـت    . ي موش ورمثب مشكميت ومرنزيت ومنعمكب منسيجيت وؤونيثب          ؤنـب ألطروح

ـت            ي معصن ؤببظت حول موش كنصرر ن نصـبرر مرؤي مجبنيت ي بح موش 
، ورثبط منبرت منيرنيت ببمنر مسـبحميت       ) ١٩٨٦(ت ي نجبل مثعبير ببمرس      مقني

ط مكر مريقيت    ،، ومصعير )  مسويس   – السنبيميت   –بور سعير   ( ي نصر     وبع
ورظ مررست ممقنبني مثشكيميي مذي ثإجرو بـبمق        . ومننبطق مشعبيت منذثمقت    

ء   : مشعبي ، كنب رصر  موش وطرق رت وإزمث وؤنو             موش  –موش ببمحنب
ط ألنبك ببمعـبم          رن إطالمت ثبريذ  ومنؤ ،    بر معصور وبع . يت مق موش 

ـت   بًورصر مررست ؤيظ    معنبصر مثشكيميت مق موش ورثببط ببمعنبصـر محيوني
ـبر               ـت نـ  ظالً  منإجور مشعبيت منذثمق ومنببثيت ومنرسيت ومنجررت ، 

 .ونعثكر وؤرة شعبي 
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 مشعبيت وث مررسو برصر معنبصـر       وي نجبل بح مرسو    : ئلرزوم ئلسعبيب 
وإسثمبنب ؤو مبح نب ي ألنبل مقنيت منعبصـرت  ،  مشعبيت منرسنت ن نبحيت     

ن نبحيت ؤذر ، وي وذ الطبر ظر سبع ررسب بم ؤصحببب منوظوع ن 
شثبر حنوري حول منرسـونب               رت ثجبوب ، ذثمق نعب طبيعت منبرت ، كثة 

ـر نبصـر       ،  ) ١٩٧٧(مشعبيت منثعمكت ببمح ي نصر       ووي ررست نثرجنت ثرص
ـت            . يب مح منذثمقت    رجر ـب بعنـل ررس ؤنب زوزو نر كر وثن ي ؤطروحث

، وثرف  ) ١٩٧٧(مشعبيت منصريت    ثحميميت منذثبر ن مرس ومثصبوير محباطيت     
ـر        ن ننظور ثربوي مالبرت ن ثمل مرسونب م        ـي م شعبيت ي ثننيت مثعبير مقن

بثرايت       ـر       . ألطقبل ، وبذبصت منرحمت  وي نطمع مجنبنينب ظر ؤطروحت ؤحن
، ومـذي   ) ١٩٨٣(ي مرسو مشعبيت ي نصر      بنرري يبو حول نظنو مشكل      

ـت ومحـرف وألكـبر                رصر يب نقو مشكل ومقكر مشعبي ن ذالل بح مبيا
 منصبحبت مب ، كنب بح مقكر منرثبط ببمشكل مشعبي ن حيـ مرنـز               معكباريت

وممو ومكثببت ، وثنبول ذصبا مثشكيل مشعبي ، ومعالت بي مرسو مشـعبيت              
ـي                ومبرايت ورسو ألطقبل ومرسو مقطريت نر مكببر ، ج ثثبع مرنز مشـعبي 

وي نطمـع   . ط مقنبني مثشكيميي    مثصويرمنصر منعبصر ن ذالل ؤنبل بع     
ـي                ثجبه نقس نحو ثثبع معنبصـر مشـعبيت  مثسعينب بح ؤشرف معويمي ي 
ـي مثصـوير منصـري                 ألنبل مقنيت ، ثنبول ي ؤطروحث حول مق مشـعبي 

ـر جنـع             ) ١٩٩١(منعبصر   ي نرذل سثذر وذه مثجبرة ي مثربيت مقنيت ، و
ت محصير ببمشريت ومننويت ومقيو          نبرث ن حي   صنب  مذيبنيت ببمكبورت ، ونركز 

كميثب مقنو مجنيمت ومثربيت مقنيت نرت ؤذر ،        ثنبس   ٢١وي نطمع ق    . وؤسيوط  
ـبرف     ذصصعبي ي نو مثصوير منعبصر ،       ي بح معنصر مش     - إينب 

ر  وثوظيقب ي مثصوير مجر     ؤطروحثب حول بح مرسو مشعبيت     –نو جنيمت   
 ثربيت نيت – كل ن إينبس حنبر ونحنر حببره بحج، وي منكببل   )٢٠٠١(منعبصر  

الث   نوظوع ي   – ب بقنو مثصوير منعبصر ، ثذص إينبس       ن مبيات ومثر و
ـبج منصـور منصـريت              ، ) ٢٠٠٠(حنبر ؤطروحثب حول مبيات ومثر ي إنث

ويذص نحنر  . رثب مي ننبذج شعبيت ن نثحف مجنعيت مجفريت         وثعثنر ي نب  

، ) ٢٠٠٠(حببرت ؤطروحث حول مبيات ومثر ي ثنبول نوظوع مريف منصـر    
 . ويثثبع ذمل ي نذثبر ن مثصوير منصر محري 

ـت  وثنبنبً ؤكبرينيبً ننيزً ، ومعب كم     معراس  وشر بح مرني     : ئلخمو وئلعرئئر  ي
ـ        مثربيت مقنيت بجبنعت حمو رورً      ثربويـبً    رايسيبً ي بحـ منوظـوع وثوظيق

، ور سبون ي بح مرني كميت مقنو مجنيمت          )  ؤطروحب   ٨(ونسرحيبً وثعمينيبً   
ـي وـذ                ـت  شر ؤطروحت نثذصص بجال ؤطروحب ؤذر ، ميثجنع مرينب إحر 
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ء ، ووو          مذي  يزل يشكل ثنقيذه     ،معنصر مب   حمنبً إبريبً وؤكبرينيبً مي حر سو
ـبل         . بثكبر روست شعبيت نصريت      وكبن مريبرت ي بح منوظوع معبر مفني مش

ـر      ) ١٩٦٧(مذي وث ببح روست منومر       حثقبل ببمنوم ، وثثبعب ي إطبر ظبورت 
روس منيل ،   : منبوي ، وبح مصور منذثمقت ممرني ي مثر مشعبي منصري           

روست مبحر ، روست محسر ، روست مذشة، روست مزوج ومنقكت ، روست             
مزر ، روست ؤحر مسعف، روست مكنح ، روست مذنبسي وش منسي ، روست              

ج ر وصقبً ثقصـيميبً     . روست مجبنع ، راس ألطقبل       مجمر ، معراس منعمكت ،    
ط ألنبل مقنيت           معروست منومر ونبصروب    مجنبميت ، كنب بح ي مصمت بينب وبع

صنعب ن ذالل زيبر        ظيت ، وثثبع طريكت  ث منيرنيت منصـبنع محمـو ،       سثعر
ؤنب كر مسبعينب كر    . ور نمحكبً نصورً بصور مرني ومنرحل منذثمقت مصنعب         

ال حول      حول مرني ي نجبل ممعة ومثعم      بشر ظور ؤطروحث   ، ألومي مميمي  ي
ط ممعة مشـعبيت        ) ١٩٧١(ممعة مشعبيت وينثب مثربويت      ، حي رن ثوصيقبً مبع

ثب ، نجل مج ومكنب ومذيوط ومـورق              صنب ي نصر ومنور منسثذرنت ي 
ـت           ،ومذشة ومنعبر وفيروب    ج رصر ننبذج ن ممعة ذ مصمت بطكوس ررج

ـي مذبنـب وألرو            ي موجر مشع   بي منصري ، وؤن ؤطروحثب ببحـ 
ـب                 ـثقبره نن ـت الس ـي نصـر وكيقي . وطريكت مثشفيل منرثبطت ببممعة مشعبيت 

ـي               ط ؤنوع معراس وؤجـره  بر محمي حول سثذر بع وألطروحت مجبنيت مورر 
وسيمت ثعمينيت وثربويت   ، وثنبوم مببحجت معروست ك    ) ١٩٧٦(ثربيت مطقل نيبً ومنيبً     

جثنبي مي ي منرحل منذثمقت ، كنب               ي ثجكيف وثعمي مطقل ، وؤجروب منقسي و
ـبً               ـرن ؤيظ ظن نبرت مثربيت مقنيت ، و ثعرظ سثذر معروست كنبرت ؤسبسيت 

ـرن   وذالل  . نمحكبً ببمصور ومرسو مثوظيحيت ممعروست        ؤنـبني   كر مجنبنينب 
حول ، حي بحج يب     ) ١٩٨٤( ؤطروحثب حول معروست مشعبيت ي نصر        سمينب

سثقبرت ن ؤشكبل معروست       ـت    – وننب روست منومر     -نر    ي منجب محري
ـر         منرثبطت ببألشكبل مقنيت ، و     جنع نبرثب منيرنيت ن نصبنع نل راس منوم

ظالً ط مكر ومننبطق مشعبيت ي نصر ،    منبرت مشعبيت حول معروست ي بع
جنوجري ببمجنعيت مجفريت ، ونثحف نركز مقنو مشعبيت ، ومنثحف            ببمنثحف 

ؤنب سعير ؤبو ري كر ثذص ؤكبرينيبً ي نرحمت منبجسثير          . مشعبي بوكبمت مفور    
ـرن               ت م صـنب ـثير  ي ومركثوره ي ررست راس ذيبل مظل ، ثنبول ي منبجس

منثحركت ي شذو نسبرح ذيبل مظل مننثشرت ي نصر ننذ معصـر مقـبطني              
ـت               ) ١٩٨٤( ، وكب مرف ن بحج البرت ن ثمل مرني ي ثرريس ألشـفبل مقني

جنوجري ؤيظبً            ـي    . ومشعبيت ببمكميت ، ور جنع نبرث ن منثحف  ؤنب ؤطروحث 
صرت مرني ذيبل مظل كنرذل ثوصـيمي       مركثوره كر ذصصب ي بح ننبذج نعب      



٦٩ 

رريت      ،ر يب ثحميالً مرني ذيبل مظـل نـ         ) ١٩٩٠(مذبر ثعمينيت ممنرحمت ال
ـرور مثـبريذي              ـر م ط منسرحي ، ورص حي مشذصيت ومحركت ومذبنت ومعر
منسرح ذيبل مظل ي نصر السالنيت ومعبم ، كنرذل مررست ألسس وألسـبمية             

ط معونيت مثربويت منسرح ذيبل مظل نع مثعريف             مقنيت مرني   ذيبل مظل ، كنب ر
ط مثطبيكب ومثجبرة معمنيت ن وع مررسب             ببمذبر مثعمينيت م ، وثكري بع

كثب ورر حبنر حول معـة ألطقـبل بـي          ؤيظبً  وذالل كر مجنبنينب    . مثحميميت  
سثمب    بمت موحيرت وسط زذ ألطروحب مجبنعيت      ، ووي منك  ) ١٩٨٧(سثيرر و

 كر مجنبنينب   ألطروحت ألذيرت ي  و . ٢١حول مرني ننذ مسثينب حثي نطمع ق        
ثنبول ،  ) ١٩٨٨(ير شبرويي حول معروست كشذصيت ررنيت ي نسرح معراس          مقر

الثب بنظبور مق مشعبي ، كنب          يب   بر معصور ، و ـر   مرنيت وسثذرنبثب   رص
ـت            جثنبي رور معروست ي منجب مثربويت ومجكبيت ومثعمينيت ومنقسيت ومقنيت و
ط منسرحي معراسي،           ممصفبر ومكببر، وثثبع مببح ؤيظبً معنبصر مثشكيميت ممعر

ويسثنر ثيبر مبحـ    .  مثعبيريت ي مررنب منسرحيت      –بشري  م  –ورر مننجل   
ـبنر           ي نجبل مرني و    معراس سثمبنبً وثصنينبً وبحجبً ي مجذور ، ثكر سمو 

ـت       ) ١٩٩١(ؤطروحثب حول معروست ومرني ي ألسـبطير         ال ـر  ، حيـ ثرص
، وثنبوم نسرح مكبورت ممعراس ،      معروست ومرني ببألسطورت ومقومكمور منصر    
رس نصنف ممصور وألشكبل معراسيت        كر ثنبول نرحـل    ؤنب نحنور حبنر    . نع 

ثجريبيت سثمب نكونب مق مشعبي منصري ، معنل ننبذج نثنيزت ن معـراس             
ط ؤبمي نصر منذثمقت       ـت           ) ١٩٩٣(ثنجل بع ـت نـ مبيا ، ور جنع نبرثـ منيرني

ء (حرويت ، ومبيات مص) نصر معميب(مسبحميت ، ومرمثب ، وصعير نصر ، ومنوبت  سينب
ء مشر  ء مفربيت وموحب      ) يتومصحر ـر سـجل     ٢١ؤنب نطمع ق    . ، ج مصحر  ك

ـب                ـي ؤطروحث ـطقي  صل نميت مبح  معروست ، حي رن إينب نص ثو
، وثثظن  ) ٢٠٠٠(ثصنينب نبثكرت ممعراس كمعبت ممطقل ثعكس مسنب منصريت         

ب ونالنح  مررست نحبومت اليجبر روست نصريت شعبيت ممطقل ، ثحنل سنب وجكب          
ونسة جنبميت ذبصت ببمشعة منصري ، وذمل مير يب مطقل نقس ونالنح وـو              

وثسثرف مررست ثوير وذه معروست مشعبيت مثحل نحل معراس مفربيت          . وؤرن  
ال مكرثونيت ومكص              منوجورت بي يري ؤبنبانب ، بحي ينك ثوظيقب ن ذالل أل

ثجرر الشبرت إمي ؤ ونبل ررسب ؤذر ثنبوم نوظـوع          و. منصورت ومنجال   
ـر                   ـب ؤحن ء ي إطبر ثنظيري ، مي نحو نب نجره ي كثبب معراس فير ؤنب جب

ـرني      )١٩٨١(منثيني حول ؤصول ونكونب نسرح معراس        ، وسعر مذبر حول م
 ) .١٩٦٠(، وثحيت كبنل حول نسرح معراس )١٩٦٦(منثحركت نر معرة 
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ت         :مارة ئلسعبيب ئلع  برؤ  ، رصر بح معنبرت مشعبيت منصريت جال ررسب نثنو
بر معزيز حول محنبنب مشعبيت ي             ي ننثصف مسبعينب بإطروحت بطف ي 

، حي ر رصرً ثبريذيبً ممحنبنب مقرونيت وميونبنيت ومرونبنيت ،          ) ١٩٧٥(نصر  
 ، ج ثثبع محنبنب ي معصور السالنيت حثي         نسثذمصبً معنبصر مننيزت مكل ننب    

معصر محري ، وثنبول محنبنب مشعبيت ي نرينثي مكبورت والسـكنرريت وبيـب             
ء              رس نصنف ممحنبنب مشعبيت بإنحـب ب مي مذريطت منصريت ، نع ثكري  ؤنو

ـر ذصـ          . نصر وؤنبك ثوجروب ونحثويبثب      ـر مـرحن ك ب  ؤنب سبني نحنر 
، حي  ) ١٩٧٦(ؤطروحث ي بح ثإسيس منسبك مشعبيت مريقيت ببمذبنب منحميت          

ـر                ـت ، كنـب رص صوره منذثمق ثنبول نسك مقالح وألجب منصري مكري ذالل 
ذصبا منجثنع مريقي ن ذالل بر مزوج ومنوس وأليبر ومنرؤت مريقيت،           

ـثذر يـ      ،ثصف مسبعينب بح ؤورف ووظيقت منسك مريقي نن     و ـب منس  وألج
، نع ثكري ننبذج نوصقت ممنسك مريقي ي ننـبطق             ء ـي سـويف     : ونور مبنب  –بن

ـبل        .  منرج   - سيرس مميب    –نريريت مثحرير    ـي نج ؤنب مررست مجبمجت وألحر 
ط نبصر              ي منحنر مكرر مذي بح ثإجير ؤننبط معنر مي ثشكيل بع معنبرت 

ـت بنصـر،          ) ٢٠٠٢(مجكبت مشعبيت    جثنبيت نثببين ن ذالل ررست نيرنيت مسيبب 
ـي  " مشـعبي "وثنبول منؤمف معنر ي نصر بي مذصبا مثبريذيت وبـروز           

، كنب رصر ثببينب مجكبت مشعبيت وذصوصيت مننط معنرني،            ؤوذر مكر معشري
ـث بحجـ         رصر ؤيظبً ثقبوثب مننط معنرني      و وذصوصيت مجكبت مشـعبيت ، وذث

بررست نالنح مثفير ي مجكبت مشعبيت بإننبط معنر ي إطبر مثحو منجثنعيت            
ـت           . بمنيبً ونحميبً    جثنبي  –وذثبر منؤمف ننبطق مررست نعبرت  مسـيبب 

ء مجنبمي (مننط محظري   : معنرنيت ممنجثنع منصري ، ووي       ت ومسيرت زينـة    ؤحيب
، ) صقط ممب وكررست ببمجيزت     ( ، ومننط شبت محظري     ) ونصر مجريرت ببمكبورت  

ريت جريس بنركز ؤشنو ببمننويت ، وريت منرنر بنركـز طنـب            ( ومننط مريقي   
موحب ( ، ومننط مصحروي    ) برج معرة برنيبط    ( ، ومننط مسبحمي    ) بسووبج  

 ) مبحريت ببمجيزت 

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

شـر ررسـب ،              رصر ألبحب مذبصت ببمحرف مشعبيت ي نصر بنت 
ثنبول ؤصحببب معرير ن محرف كبمنجبرت ومنسي ومذرز ومنعمكب وحكباة مير ،            
وكبن مريبرت ي وذ منجبل مسعر مذبر مذي ثنبول ي ثـرت نبكـرت مصـنبب          

رصر ي كثبب ثكبرير ثثببعي ممحـرف ومصـنبب         و،  ) ١٩٥٧(مشعبيت ي نصر    
، ويذكر ي مثكبرير      مشعبيت ننذ جذوروب ألومي وحثي مربع ألول ن مكر معشري
منرثبطت ببمكر معشري بيبنب حول نريريت مشريت ونب بب ن ؤنول ونشبفل إمي             
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ت مقذبر ومحصير ومحببل ، ج ينثك         صنب ـت       جبنة نركز  ـريريب مرمي ـي ن ل إم
ـي جبنـة                  ورنيبط ومكميوبيت نع ذثصب كل نركز بنوع نعي نـ منسـي ، إم
مصببفت ومنجبرت ومحررت ومكومي ومقذبر ومحببل ومنكبطف ، كنب يرصر منؤمف           

ط منالحظب  محرف بي بني      ت محصـير      ،١٩٢٨ – ١٩٠٩ بع صـنب  ننب 
ت منكبطف ن ذو م     نذيل ي نب ومقررت ومقيو ، ومنرجي ي إسـنب          وصنب

وي كر مسبعينب برؤ ثيبر مبح ألكبريني مذ ثزنث كميت مثربيت مقنيت،            . وإرو  
ذص ننير رروي ؤطروحث حول ررست مو ن منجبرت مشعبيت ي ثصنينب            

شر      ت مذشبيت ذالل مكر مثبسع  ، ) ١٩٧١( مثربيت مقنيت     وؤجروب ي نير   ،مطبب
ط مننـبذج نـ ؤنـبك                جنوجري ، وبع ثنر ي نبرث مي نكثنيب منثحف  و

بر معزيز كر ثذصص ي بح ثبريخ وسثعنب          . نصر  ي  نثقرت   ؤنب سبنيت 
ـر   ) ١٩٧٢( ي نرحل مثعمـي      هز ي جنوريت نصر معربيت ورور     مذر ، ورص

نوبيت منسثذرنت ي مزينت مشذصيت ، وكذ ؤشفبل مذرز ي          مببحجت ؤشفبل مذرز م   
ـر                ـثذرنت ومنعثك ـر مشـعبيت منس ء ووحت سيوت ، ن ذالل ثحميل موح سينب

ـف    . مقومكموريت منرثبطت بذ منوع ن البرع مشـعبي منصـري            ـي ننثص و
بر ممطيف نشور مثي بحج نوظوع            مصنبب مسبعينب ظر ؤطروحت ؤنيرت 

ثصبريت نع مثطبيق مي نصـر           البثب ببمثننيت  ـت   ) ١٩٧٦(مبيايت و ، ومررس
ـت              ثصبري ثننوي بشرف نـ كمي ثرصر محرف ومصنبب مشعبيت ن ننظور 

ـي  . ثصبر ومعمو مسيبسيت مثي نثب ألونيت وذ منوظوع ي و نبكر             و
 ي نجبل محرف جال ررسب ؤذر ي نجب         كر مجنبنينب شر نير مبح    

هللا مذي بح حول منسي ي                بر  منسي وحكباة مير ومكقل مذشبي ، ألومي محنبر 
، ن ننظور ثطبيكي برف بثكبر ثصنينب ثصمح ممنعمكب         ) ١٩٨٢(وحب نصر   

ـي مثـر م          . منسيجيت منعبصرت    نصـري  وثنبول نحنور نحنر بح حكيبت مير 
ومررست . ن ننظور ثربو ، برف البرت ننب ي نجبل ألشفبل مقنيت            ) ١٩٨٦(

ـبي               ت وؤنوع مظبت ؤو مكقل مذش صنب مجبمجت وي بح جرو حجبزي مذي ثنبول 
ـببة            ) ١٩٨٧( ت ممظ ، ورصر يب نمنحبً ثبريذيبً ممنوظوع، ج ثثبع ألشكبل منثنو

 نصر مكرينت وإير ومشرق ألرني ، كنب ثنبول         ي نجوع نصر ، ومثي ر ي      
ـرع            ء ن مص ط معالجب مشعبيت كبمشقب ـي نطمـع    . رثببط نقثبح مظبت ببع و

ـي    :  وبني جببر كثبب حول مقومكمور ورميل معنل منيرني          نشرمثسعينب   ـرذل إم ن
ـت ،    ر ي ن وع ذبرث مني     ومذ  ،  ) ١٩٩٢(ررست مجكبت منبريت     رنيت ومنظري

ط ذطـو ثصـني معنـل               ـر ام مبحجيت، كنب  ثطور مننظور مقومكمور ور
ء مي جنبميب مجكبت منبريت ، ومنرحل مثي ثؤر إمي ثكوي              منيرني، نمكيبً مظو

نوظـوع  كنب ثنبوم ثيسير جنعت ي ؤطروحثب       . مشعبيتؤطمس موحر مثشكيميت    
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ـت         : بيت ي نصر    محرف ومقنو مشع   ـت منبري ط جونـة مجكب ررست نكبرنت مبع
ـي نجثنعـب             ) ١٩٩٤( ط نبصر مثر منبري  ، وثس مررست ي منسح مبع

ـبرة                ـي ثج ء م حظريت وريقيت وبرويت ي إطبر مجكبت منصريت ، كنب ثمكي مظو
ط محرف ومقنو مشع           ء بع ط مقنبني وإسبنبث ، ي نحبومت إحيب بيت وميرويت  بع

ـت                ـت وثصـبريت وجثنبي ط وطني ممنحبظت ميب ن النرجبر ، ون ؤجل ؤفـر
 بمننط مريقي   ،ور حرر مببحجت ألننبط مجكبيت ي نجبل مررست منيرنيت         وثربويت،

ننطكت مذيبنيت بوسط مكـبورت ،  ينجم ينجم ريت كقر حكي ببنبببت، ومننط محظري   
ؤنب مررست ألذيرت ي نجبل     . عتبروي ينجم ننطكت برج معرة ومظ     ومننط مصح 

بر مقثبح طمة ، مثي  بح محرف مشعبيت ثكع ي كر مثسعينب ؤيظبَ ووي مسحر 
ـثذال     ) ١٩٩٦(ثنبوم منعمكت مشعبيت وإنكبنبثب مجنبميت ومثربويت        ـرف س ، ب

ـت         مصيبفب مجنبميت ومثكنيت ممنعمكب مشع     ـر مثبريذي ـي م بيت ، ومثعرف م
ـرريس منعمكـب      جثنبيت منرثبطت  بب ، مالبرت ننب كطبر نرجعي مث ومقمسقيت 
مشعبيت ي نجبل ألشفبل مقنيت ، وذثبر ننبذج ن نشفو مق مشعبي ممنعمكت             

و ن منوبت   مثكو ننجمت  ؤبمي وننبطق نصر مشعبيت منذثمقت ، ثنبوم نشف          

ء ، وبرو منفرة بسيوت               ونب مر ببال مبشبريي بجنوة ؤسو ، وبرو منشرق بسينب
 .ونطروح ، وننبذج ن مشريت 

ョىاإلطار الزレ 
 مزنني ببمررسب منيرنيت مننشورت مثي ثنبوم منجثنع منصري معنقرثبط 

ظور ؤنبل نجنعت حول مثر     بنت بعكور معشرينب ومجالجينب ، ومثي سجم        
مشعبي منصري ، نجل نعج ثينور حول ألمقبظ معبنيت ، وكثبة نكقرسو حـول              
ـ               منومر ي نصر ، وكب ظور مررسب منرثبطت ببمثر مشعبي ي وذ مو

 إذ نب ور ببمعكور مالحكت ، حي م ثثعر مكثة مننشورت حثي كر              – نسبيبً   –ميالً  
 مسعر مذبر حـول مصـنبب مشـعبيت         مذنسينب ذنس كثة يرذل يب ررسثب     

ء   ي كبن  ؤنب مبريت محكيكيت ي ررست ونشر مثر مشعبي منصري كر           . وألزيب
ـي              نرحمت   شر كثبببً ننشورً  مسثينب ، مثي شر طقرت ي منجبل بظور جالجت 

 وألفبني إمي   ،بي ومعبر وألنجبل وألمعبة   رت نوظوب ومكموريت كبألرة مشع    
ررؤ ؤكبـر               نـ   جبنة ذنست ؤبحب نثذصصت ؤيظبَ ، ؤنب كر مسبعينب كر شر 

ـي          )  ررست ٢٨(مررسب منثذصصت    ـت  ، كنب شر ظور ألطروحـب مجبنعي
ـي جبنـة                وثنب ببمحرف ونو مثشكيل ، إم ثجبه نحو  منجبل ، ورثبط ؤيظبً بب
ـي                 ـي مثطـور مكن ـبً  ب ألربيت مشعبيت ، وكب معكر مجنبنينب ؤيظبً حظ البر

، فير ؤن ثنيـز     )  ررست ٣٢( ممثر مشعبي منصري     ومنوي ي مبح منيرني   
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ر نن منثذص ي    بسثقحي   ي كثة    هور ي بح مقومكمور منصري ونشر     بثط
ي الشرف ألكبريني    جبنة ثرجع نمحوظ     منجبل إمي جبنة منجكف معب ، وذ إمي       

ـت ،        . ببمنكبرنت بعكر مسبعينب    )  ؤطروحب ٧( ووذ مثرجع يعر ن منالنح اليجببي
ثجبه ألكبريني ر برؤ ينحو نحو مثحرير منكبني ي بح ورصر                حي يشير إمي ؤ 

طبع ج           ،فري نحرر معنبصر مقومكموريت ، سثذال نثبا نوظويت نحررت ي 
ء      . ووي سنت مبح مقومكموري بنت       و ينجل مذروت ي كل شي ؤنب كر مثسعينب 

ظالً  بحـ                ء ي ك منوظوب ؤو ثنوع مثنبول ؤو الطبر منوي ممنشر  سو
ة    )  ررست ٥٩(ر كر مثسعينب ظور     نجب جريرت ي معم ، كر ش       ؤ نب يكثـر

ظعف نب نشر ي كر        ـر     مجنبنينب ، ون بي و    ن  ـت   ١٢(ذ معرر ظ  ؤطروح
رت نحبظب        – نسبي   –، ووو ثرجع    ) نثذصصت  ؤيظبً ي ألطروحب مثي ثعبم 

ـرني معـب                  . نصريت ، فير ؤن ر يرذل ي بعظب ؤسببة منكبرنت ؤو منسح مني
ء ي   وثعرظ ررسب مثسعينب مجنيع منوظوب منرثبطت ببمثر مشعبي        سو

ـر            ) كثببب١٨ً(نشروب ي كثة     ـي نيـز ك ، ؤو ؤبحب مروريب ومنـؤثنر مث
ـب               ، فير ؤ منظر ي وذ معكر يشير ؤيظبً إمي ؤ  ـب     ١٩٩٤مثسعينب  ينجـل 

ـي       ١٩٩٤ننشورت ، ور نجر ثنيز ب       )  ررست ١٤(مذروت    ي نحبظب ؤذـر 
 ٢٠٠٠ن  ( ٢١ؤنب نطمع ق. ي مثذص ألطمس ، نظرً رثببط بعرت نؤثنر 

ـي        ) ررست نثذصصت  ١٦(كر ظر ي    ) ٢٠٠٢حثي   ـببي م ، ووو نؤشـر إيج
صل مبح معمني حول مثر مشعبي منصري بنت          ـي     . ثو ء مثثببع مزنن ور جب

 : مي منحو مثبمي 

 عسرينات

  ألمقبظ معبنيتحول نعجؤحنر ثينور كثبة  : ١٩٢٠

 )١٩٧١ثرجن (ي نصر  مزر حولسمجنب ست برنر رر : ١٩٢٠

 ثالثينات

٠٨٢٠:  

Y   ١٩٩٨نشر ( نصر يكثبة نكقرسو حول منومر( 

Y   ١٩٩٦نشر(كثبة نكقرسو ثرجنت إبروي كبنل ( 

 

 

 مزينات



٧٤ 

 ) ١٩٩٠نوش (ؤطروحت شوي إنب حول مقكبوت ي نصر  : ١٩٥٢

ء مشعبيت  ثبريخ ألزيحولسعر مذبر كثبة  : ١٩٥٦  ب

 مصنبب مشعبيت حول سعر مذبر كثبة  : ١٩٥٧

ء مشعبيت  : ١٩٥٨ ط ألزيب  كثية سعر مذبر حول نعر

 زتينات

٠٨٥٠:  

Y   ألمعبة مشعبيت حول ؤحنر مصببحي كثبة 

Y   صري رشير كثبة  )١٩٨٠نشر (شعبيت مفبني حول ألبيجت 

Y   كثبة ثحيت كبنل حول نسرح معراس 

٠٨٥٠:  

Y  صبمحثبة ك   مقنو مشعبيت حولؤحنر رشر 

Y   ألمعبة مريقيت مشعبيتحول نحنر برل ذطبة كثبة 

صفكثبة :  ١٩٦٢  منول  حول نيالر و

  وحرت معبر ومثكبمير حولنحنر  نريل مبكمي كثبة :  ١٩٦٣

بر معزيزكثبة :  ١٩٦٤   معبت ٥٠٠ : حس مي 

٠٨٥٦:  

Y   روست منومر  حولبر مفني مشبل كثبة 

Y   صبمحكثبة   ؤمعبة ألطقبل وؤفبني  حولنبور 

Y   معبر منصريت بي ألنس وميوحول ومي نظير كثبة 

٠٨٥٧:  

Y   ألفبني مشعبيت ي سطونثحولإنيل بزر ووبت بح  

Y   ٢ ( ألفبني مشعبيتي سطونثحولإنيل بزر ووبت بح( 

Y   جثنبيت  مكي ومعبرحولوزيت ريبة كثبة   

Y   وحرت ألنجبل معبنيت  حولنريل مبكمينحنر كثبة  



٧٥ 

٠٨٥٨:  

Y   جنب ذير حول مت مسبوع  بح 

Y   ؤننب مكبر  حولنبيمت إبرويبح  

Y   ء  حولنبيمت إبرويبح   مرجل مذ وبط ن مسنب

Y   معبر حول رميل )وأذرو(نحنر مجوور كثبة 

 زبعينات

٠٨٦٠:  

Y   نذيل مبمح حولب ذير جنبح  

Y   ٢٠٠٠نشر (كثبة سير ويس حول مكثببت مي منركبب ( 

٠٨٦٠:  

Y   ال حول ممعة مشعبيت  ؤطروحت ميمي 

Y   ؤطروحت ننير رروي حول منجبرت مشعبيت 

Y   مزر حول بر مننع شنيس بح 

Y   ؤوب معنل ومسنر ي  مقنو مكوميتحول  معنثيل وزبح 

Y  مكوميت مقنو  حولنبيمت إبروي  بح 

Y   ؤفنيت ن وري منيل ٨٠ :بيجت رشير كثبة  

٠٨٦١:  

Y   بر معزيز ؤطروحت  مذرز حول سبنيت حسي 

Y   مشعة منصر ي ؤنجبم معبنيت  حولإبروي شعالكثبة  

Y   مر مشعبي ي نصر حولسعر مذبر كثبة  

Y   مريف ر حول بر وثكبميومي نظير كثبة 

  منصبغ مشعبي حولمي زي معببري ؤطروحت :  ١٩٧٤

 

٠٨٦٤:  



٧٦ 

Y   بر معزيز ؤطروحت   محنبنب مشعبيت حولبطف ي 

Y   مزر  حولبطنت منصرؤطروحت  

Y  صالح مرو الميت بي مشقبويت ومثروي  حول بح   مسيرت م

٠٨٦٥ :  

Y  يت ؤطروحت ؤنيرت نشور حول مصنبب مبيا 

Y   بر مرحن حول ثإسيس منسبك مشعبيت  ؤطروحت سبني 

Y   منوسيكي مكبطيت حول نبيل بطرس ؤطروحت 

Y   بر محمي حول معراس  ؤطروحت ورر 

٠٨٦٦ :  

Y  س بر محنير حو  معريس نمكبً : بح 

Y  نرسونب مححول) ثرجنت( شثبر حنوربح   

Y  ت نجو مسير حول معبر مفذايؤطروحت 

٠٨٦٧:  

Y  زوزو نر حول مثصبوير محباطيت مشعبيت ؤطروحت 

Y  ثحي مصنقبو حول مثر مفنباي منصر كثبة 

Y  ألنجبل مشعبيت حولحنر نريل مبكمينكثبة  

  نوسيكي مزر حولنحنر يبو شقشق ؤطروحت :  ١٩٧٩

 ثمانينات

٠٨٧٠:  

Y  منومر حول بروق نصطقي كثبة 

Y  ألنجبل ي حول نكبنت منرؤت ) وأذرو(كثبة نبور رنز 

٠٨٧٠:  

Y  ، ؤحنر نجية حول نسرح معراس وكثبة ؤحنر منثيني 

Y  مق مشعبي ومنعثكر مسحريت حولسعر مذبر كثبة  



٧٧ 

Y  مرسو محباطيت و موش  حولسوس بنركثبة 

Y  زروجيت ي معكيرت   حولسير ويسكثبة 

هللاؤطروحت  : ١٩٨٢ بر   منسي ي وحب نصر حول  حنبر 

٠٨٧٢:  

Y  ؤطروحت ؤحنر مبنرر يبو حول مرسو مشعبيت 

Y  ألفنيت مشعبيت  حول ؤحنر نرسيكثبة 

Y  ؤمعبة ألطقبل وؤفبنيب حولنحنر نركثبة  

Y  مررست معمنيت ممنعثكر مشعبيت حول مجوور نحنركثبة 

Y  ١٩٩٢ج ٢ي نشر (منعثكر حول رميل مجوور نحنركثبة( 

Y  يب ميل يب ي :يحيي حكي كثبة  

٠٨٧٣ :  

Y  ؤطروحت ؤنبني سمينب حول معروست مشعبيت ي نصر 

Y  بر معزيز مقبر ؤطروحت   موش ي محيبت مشعبيت حولحس 

Y  سعير ؤبو ري حول مرني منثحركتؤطروحت 

Y  مشذصيت منصريت حول بطنت منصر كثبة 

Y  بر ممكثبة   ؤمو ن مق مشعبي :طيف نحنر ني 

Y  كثبة نحنور إبروي حسي حول مذزف السالني 

 ر حكبيب شعبيت ن نص :بر مقثبح مجنل كثبة : ٠٨٧٤

٠٨٧٥:  

Y  صن ؤببظت حول موش  ؤطروحت 

Y  ؤطروحت ويت شمثو حول ؤرو مزينت ومثجنيل مشعبيت 

Y  منصر ؤطروحت نحنور نحنر حول حكيبت مير ي مثر 

 

٠٨٧٦:  



٧٨ 

Y  مظبت ؤو مكقل مذشبي حولجرو مسير حجبز بح  

Y  صت سير مفرية  حولبر معزيز رعبح   

Y  معة ألطقبل  حولورر حبنربح  

Y  ألنجبل مشعبيت  حول نحنر نريل مبكميكثبة 

٠٨٧٧:  

Y  معروست كشذصيت ررنيت ؤطروحت رير شبرويي حول 

Y  ي منإجور مشعبيت مصبر حولبرل نربح  

Y  حكبيت ؤومب كرة وأذروب كرة  :نصطقي رجةبح  

٠٨٧٨:  

Y  ؤطروحت نب نعبذ حول ثفير ممفت معبنيت ي نصر 

Y  بر مقثبح بح  نو مقرجت حول نثصبر 

Y  ن وحي منجثنع منصر منعبصر: سير ويس كثبة 

 تزعينات

٠٨٨٠:  

Y ل ؤطروحت سعير ؤبو ري حول رني ذيبل مظ 

Y  س بح الميت  حولبر محنير حـو  نررس رويت مسيرت م

Y  ألفبني مشعبيت حول كثبة نبررت مسير 

٠٨٨٠:  

Y ويمي حول مق مشعبي ي مثصويرؤطروحت ؤشرف مع 

Y  ؤطروحت سمو بنر حول معروست ومرني 

Y  مكثببت مي معنمت موريت حولمي منكبو كثبة  

Y  ؤمعبة ألطقبل مفنبايتحول كنبل مري حسيكثبة  

 

٠٨٨١:  



٧٩ 

Y  هللا ؤطروحت بر    ذيبل مظل كرويت ثشكيميتحولبروق نحنر 

Y  ؤطروحت بطنت ؤحنر حول مقرق منوسيكيت مشعبييت 

Y  ثوظيف ألفنيت مشعبيتحولور ذميقت ؤطروحت  

Y  رميل مجكبت منبريت حول  وبني جببركثبة 

Y  ت إبروي شعال حول ألنجبل   مشعبيتنوسو

٠٨٨٢:  

Y  صبمح حول سثمب مق مشعبي  ؤطروحت نحنور 

Y  ء مشعبي  حولصقو كنبلبح   نو مفنب

Y  منوسيكيت مشعبيت ألكثبة ميات معبنت مكصور مجكبت حول  

Y  ء شكركثبة ة منبارت حول رميل ميب  مطعب وأر

٠٨٨٣:  

Y عبيت ؤطروحت ثيسير حس جنعت حول محرف ومقنو مش 

Y ألرور ومكي وألورف رؤيت نجميت  حولبروي شعالبح إ  

Y  برمحبظ بح   محكبيب ي ثحول النسب إمي طبار حولإبروي 

Y  منبرت منيرنيت بنركز مقنو مشعبيت حول ؤحال ؤبو زيربح 

Y  منرؤت والبرع مشعبيحول سونيب ومي مري بح 

Y  ونثومي  حول شقيكت صقو كنبلبح 

Y ء  بح بيرت ذطبة حول  زينت معروس ببمحنب

Y بح كنبل مري حسي حول حثقبميت مسبوع 

Y  مطقل ي مثر مشعبيحولنحنر مجوور بح  

Y  منكرونت حول أمت نحنر مسنوسي بح 

Y  هللا بح   مثصور مشعبيت ممرارتحولننبل جبر 

Y  ء مشعبيحولصقو كنبل كثبة   مفنب

Y  أ منوسيكي مشعبيت حول نر نحنركثبة  



٨٠ 

Y مذطبة مشعر ي منول حولسعور شونب كثبة ن  

٠٨٨٤:  

Y  ؤطروحت بطف نصطقي حول ألفبني مكصصيت مشعبيت 

Y  ت ومثميقزيو بح   برن مثر مشعبي حولثحبر الذ

Y  مطواف ومن مشعبيت مممفت مسريت حول ربح جنعت بح 

Y سعير حول سل منحلبح سوز م 

Y بر مكو حول حثقبميت مسبوع  بح شوي 

Y  حول ألمعبة مشعبيت نجر مجببر بح 

Y  بره مي كثبة   نومر نصرحولرت 

٠٨٨٥:  

Y  صبرق نيذبايل حول نسرح معراس  ؤطروحت إنمي 

Y  حثقب مشعبيت  ؤطروحت إينب والل حول منالبس ي 

Y  كت مشعبيت  منعمحولسحر طمة ؤطروحت 

Y  ء بمة منول حول طبرق يوسف ؤطروحت  ؤر

Y  بر مكو حول حثقبميت مذثب  بح شوي 

Y  النب موبت ظحي منفبز حول إ  بح 

Y  مطرق مصويت حولبروق نصطقي كثبة  

٠٨٨٦:  

Y  مثفير ي مكصت مفنبايت  حول بر معزيز رعبح 

Y  ألفنيت مشعبيت  حولؤحنر نرسيكثبة  

Y بر معظي مقرجبني حول ببال معرة ي نصر   كثبة 

Y  ألنجبل مشعبيت حولزت ز كثبة  

Y  منوسيكي مشعبيت  حول رميل نحنر نركثبة 

٠٨٨٧:  



٨١ 

Y  رق مر مشعبي  حولبير مسيرؤطروحت  

Y  بح حس حنقي حول منرؤت ي ألنجبل معبنيت 

Y  جنب حول ذثب النب  بح سعبر 

Y حثقب مرنظبنيت بح شو بر مكو حول   ي 

Y  ن نإجورثنب مشعبيت  :ؤحنر نرسيكثبة  

Y  ؤمعبة ألطقبل مشعبيتحولنرح نحنور كثبة  

Y  ؤفبني ثني مطقل  حول يسريت نصطقيكثبة 

٠٨٨٨:  

Y  ؤطروحت إينب جور حول أ منقخ مشعبيت 

Y  الميتحولنحنر نر ؤطروحت   نوسيكب مسيرت م

Y ط منقسي يصورت منر حول نحنر مجوور بح 

Y  ؤفبني مح  حوليسريت نصطقيبح  

Y  فني نعي يب ؤني  :بطنت منعرولكثبة  

١٠ 

١٠٠٠:  

Y  راس كمعبت ممطقل حول معإينب نصطقي  ؤطروحت 

Y ؤطروحت إينبس حنبر حول إنثبج منصور منصريب   

Y بر طيت حول منورو مشعبي  ؤطروحت   البرع  يمرحن 

Y الميت رويب  حول ؤطروحت وبني مسيسي  مسيرت م

Y  بره محجبحي  صور ن معبر ومثكبمير :  كثبة نحنر 

Y  ررسب ي مجكبت مشعبيت  : نرسي مسير مصببغ كثبة 

١٠٠٠:  



٨٢ 

Y مرسو مشعبيت  حول ؤطروحت إينب ؤحنر برف 

Y بير مكببر ء مشعبيت  حول ؤطروحت   ألزيب

١٠٠١:  

Y  ؤطروحت نحنر سبم حببره حول مثصوير منصر  

Y   بح نجر مجببر حول حثقبميت مسبوع 

Y  ببمسحري منشثفمحول نحنر مجوور بح  

Y  جنب حول مطة مشعبي   كثبة سعبر 

Y  ظبيب منرؤت ء شكر حول    كثبة ميب

Y  ء مشعبيت   كثبة بث محنبو حول ألزيب

Y ؤننبط معنر  كثبة نحنر مكرر حول  

Y  حثقب مشعبيت مرينيت   كثبة نني مقرنوني حول 

 اإلطار الレوعى 
يشير الطبر منوي إمي ثصرر مررسب مننشورت ي كثـة حـول مثـر              

ـث    نع طبيعت مكثة مننشورت      مشعبي منصري ، ووو نؤشر طبيعي ، يثسق        مثي ي

ج مشعبي بنت ، ي نوظوع بعينت ؤو        ؤصحببب ببمحري  منجثنع منصري وثر     

ـر                   ـي ثع ـرني مث رت نوظوب ، كنب يرذل ي وذ منوع ؤيظبً ؤرمت معنـل مني

ور ثكو نسبت مكثة مننشورت      .مثر مشعبي ي بيابث منذثمقت    مسثذالصبً نيرنيبً   

ـت ر              و بي ألويت ألذر وي حبمت ننيزت ي بح مثر مشعبي منصري بن

ـ               مثحرير بننطكت بعينب ، حي ثثرجع نسبت مكثة مننشورت نرنب يإثي محري 

يروب ، إذ ر  يثالا مثذص منكبني فنحبظت بعينب نجل رنيبط ؤو بني سويف ؤو 

ـي رانـبً            بنع حبمت منشر ي كث     صبحة مررست يذق ـي   –ة، وإذ حر ذمل    

ـت        . حبظت بعينب    ؤ ررسث نرثبطت بن    –معنو   ـبت منرثقع كنب يرذل ي وذه منس

ـب                ـرت بيا ـي  ممكثة ثمل منرثبطت بنشبريع ورق بح نوسعت ممعنل منيرني 

ـب           : نصريت   حظريت وريقيت وبرويت ، سثذال نثبا نحررت ي نوظوب بعين



٨٣ 

حثقب       ء ؤو منرؤت ؤو  ـي     ،   إمخ...كبمعنبرت ؤو ألزيب  ؤبحـب   مي نحو نب نجره 

جثنبي     ؤنب ؤبحب مروريب ومنؤثنر ثإثي ي      . نشروع بح مثر ومثفير 

ـي             – بعر مكثة    -منرحمت مجبنيت     ن نبحيت مك ، ووي ثعبر  رؤ ؤصـحببب 

ـرت ننـبطق                نوظوع بعين ي منجثنع منصري بنت ، ؤو ثثبع ظبورت وحرت ي 

ثرب ن       ومي وذ منحو ج   . وبياب نصريت    ء نسبت ألطروحب مجبنعيت مثي  ب

ـثير  بررج)  ؤطروحت٣٧(ألبحب ومروريب ، فير ؤ منالحظ ؤ نعظنب   ت منبجس

منشـرت   -مكميت  بررجت مركثوره ، ننب يشير إمي ثكميف        )  ؤطروحب ٩(ي نكببل   

ـ           -مي مبح    ي طبمة منبجسثير ي مثعرف مي نبصر ؤو نوظوب نعينت 

ـ       .  نرثبطت بعكر مسبعينب ذبصت    رت ؤنبك ووي ظبورت    ـري  وي إطـبر مح

الشرف مجبنعي سنجر شثرل نعظ مجبنعب منصريت ي الشرف معمني مي           

ألطروحب مثي ثنبوم مثر مشعبي ي مبيات منصريت بنت ، ويإثي ي نكرنثب             

ن % ٦٥ؤ نب يعبرل    )  ؤطروحت ٣٠(مي   كميبثب مي حو   جبنعت حمو مثي ؤشر   

كميت : نجنوع ألطروحب حول نصر بنت ، ويإثي ي نكرنت كميب جبنعت حمو             

ـت          ) ؤيظبً ؤطروحت   ١٥(مثربيت مقنيت    ـت منوسـيكيت ومقنـو مجنيم ج كميب مثربي

ة           ) .  ؤطروحت   ١٥(ومثطبيكيت   ـ بـي كميـب ألر ؤنب ببي ألطروحب كر ثقر

مثي ؤشر  (بنعت ي شنس والسكنرريت وبني سويف ومكبورت وؤكبرينيت مقنو          بج

ـت، ونجم        ،)مي ؤربع ؤطروحب   ـ  ننب ؤطروحثب ببمنعر معبمي ممنوسيكي معربي ب ن

الميت ورق مر مشـعبي       (ببمنعر معبمي ممقنو مشعبيت      ). حول نوسيكب مسيرت م

ء الطبر منوي مي منحو م  : ثبمي وجب

 ات أطروح٠٠    أطروحات ئلخكتورئة  ̌

  أطروحب٢٦    أطروحات ئلماجزتير ̌

  بحثا٣٦ً  أبحا ئلمؤتمرئت وئلخوريات  ̌

  كتابا٦٠ً    ئلكت ئلمنسورة  ̌

 ルتائج واستخالصات 
ثعر نسبت مبح منيرني مننشور ي نصر بنت وي ؤمي نسبت ن منـبحيثي               -١



٨٤ 

 .رسبمكنيت ومنويت ي ؤطمس مر

ظطرر نمحوظ       -٢  ي نسبت مبحـ ألكـبريني       ييشير الطبر مزنني إمي ننو و
  ٢١ومنيرني ننذ معشرينب حثي نطمع ق 

ـثو                -٣ ـي نس يعر نجبل مقنو مشعبيت ن ؤكجر منجب وثنبنبً ي مبحـ م
 منجثنع منصري بنت 

ـي      يشير مبيب منوي إمي رثقبع نمحوظ ي نسبت          -٤ نشر مكثة حول مقومكمور 
ـث                 منجثنع منصري ، ووو نؤشر يثسق نع طبيعت منوظوع جفريـبً ، مـذ ي

  . بررست منجثنع منصري بنت

ـت  ٤٧( رثبط الشرف مي ألطروحب مجبنعيت       -٥ بنعظـ مجبنعـب    )  ؤطروح
 .بويت ومثرمنصريت ومثي يإثي ي نكرنثب جبنعت حمو بكميبثب مقنيت



٨٥ 

 ئلفشل ئلثانو
 محافظات الوجه البحرى

 ) دراسات٩( عام –الوィه البحرى 
Y الميت بي مرويت مثكميريت ومنسثحرجت ي رمثب .   عبخ ئلحافظإبرئهيم ص مسيرت م

ثصرر  (–) . ٢٠٠٢ؤبريل (٢ ، ج٣ ع–.   مجكبت مشعبيت- .٧٧٥-٧٤١ –. نصر 
ة  منركز محظبر معمو النسب ومثر   ) جبنعت مننصورت–مشعبي بكميت ألر

Y مطرق مصويت ونرسنب ي نحبظب موج مبحري  . حز محمخ ئلسرقاو /
 جبنعت –) ركثوره ( ؤطروحت - .١٩٧٣ ، السكنرريت -.إشرف نحنر مي ؤبوريب 

ة، س مسقت وجثنبع   .السكنرريت، كميت ألر

Y    ـت        :  مشعبيت   مذبز ي منإجور  . زميج سعال ـي ألطـبمس مقومكموري  –. ررست 
ـت ،         : مكبورت   جثنبي  –.     ٣٧٩ – . ٢٠٠٢ي ممررسب ومبحو النسـبنيت و
 ١٩٩٦ منعر معبمي ممقنو مشعبيت ، ،ؤكبرينيت مقنو -) ركثوره(ؤطروحت ؤصالً 

Y    ط نالنح مثفير ي معبر ومثكبمير منرثبطت        . زميج سعال  – ٢٦١  –. ببمذبز  بع
ت ن ؤسبثذت مجبنعب      / مثر مشعبي ي بم نثفير      :  ي   - .٣٠٨   -. ثإميف نجنو
ة ، جبنعت مكبورت،          :  مكبورت   - . ١ط جثنبيت ، كميت ألر نركز مبحو ومررسب 

 )٢ثكبرير بح مثر مشعبي ي بم نثفير ،  (– . ٢٠٠٢

Y  ء  أل   . عطارخ سكر ررست نيرنيت مق منؤري مشعبي و روره ي مك         : مشعبي  ر
) نبجسثير  ( ؤطروحت   -.  ٢٨٥ - .١٩٨٩ مكبورت ،    -.إشرف نبيمت إبروي    / مشعبي  

 . منعر معبمي ممقنو مشعبيت ،  ؤكبرينيت مقنو –

Y    ـت    . فتحو ئلشنفاو ـي     : منإجور مشعبيت مفنباي : ورت   مكـب  –. مقومكمـور مفنباـ
  ٢٠٠٠منجمس ألمي ممجكبت ، 

Y    ة         ٥٠٠: ن ؤفبني ألرح ي رمثب منيل       . فتحو ئلشنفاو ـرع مشـع  محـ نـ إب
ـت   -.  ٢٦٦ - .١٩٧٥كموج نببوكب، : رونبنيب  -.منصري   -)ركثـوره ( ؤصالً ؤطروح

 .جبنعت رينب كموج نببوكب، مكونسيرثور 

Y  إشرف نبيمت / برو ي منإجور مشعبيت مسير ؤحنر م. محمخ عبخ ئلزالم إبرئهيم
 كميت - جبنعت مكبورت-) ركثوره( ؤطروحت -. ٤٢٥- .١٩٨٨ مكبورت، -.إبروي

ة     س ممفت معربيت،ألر

Y  ء :  مريني ر النشبيمجبب ومنثفير . محمخ عمرئ نكبرنت بي مثكمير ومنسثحر ي ألر
هللا        إشر/  منوسيكي مقومكمور    صقو كنـبل ، إيزيس ثح   -  .١٩٩١  مكـبورت ،   -.ف 

  . مشعبيتو ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممقن-) نبجسثير (  ؤطروحت -.  ٣١٧



٨٦ 

 اإلطار الヨوضوعى
ط وثن  مررسب منيرنيت ببح ننطكت موج مبحر ؤو مرمثب بنت، منب بع

، ي نكببل نحبظب موج مكبمي، ثنجم ن ذصوصيت جكبيت ي منجثنع  منصر

، ؤو نر مكنبت ووذ منوع ن مررسب يحكن برت ذثيبر منوظوع . ؤو موحب

، ؤو بح  رت ننبطق جكبيت ننجمت مموج مبحر منرروس ، كثثبع نصر مذبز ي 

الميت  ء والنشبر مريني ، ؤو رصر رويب مسيرت م وثقير نثبا . إمخ …نو ألر

ثمل مررسب ي بح موج مبحر بنت ، كنب ثقير ي بح إحر مكطبب ؤو 

ء وألفنيت  مي -منحبظب منوجورت ب ي منوظوع مذ ث بحج ، ررست ألوميب

ء ؤو ألفنيت ي –سبيل منجبل   ي موج مبحر بنت ، ثعر نرجعبً ممببح ي ألوميب

ور ظر ثسع . إمخ …ي حرت كبمفربيت ؤو مننويت و مرميتكل نحبظت م

ثجبه مي منحو مثبمي   :ررسب نثذصصت ي وذ 

ء(ئلمعتقخئت ئلسعبيب   )ئألوليا

ء ببموج مبحري بنت ،  بح رثبط منعثكر بررست مطرق مصويت وألوميب

مجنبنينب ، ألومي محس ن ذالل ؤطروحثي ظرثب ثبببً ي كر مسبعينب و

) . ١٩٧٣(مشربو مذي وث ببح مطرق مصويت ونرسنب ي موج مبحري 

بر مسال كر ثذص ي ررست مسير ؤحنر مبروي ي منإجور  ؤنب نحنر 

جنع نبرث منيرنيت ن مرمثب منصريت بنت ومثي ثنجل نعظ جنور ومشعبيت، 

مومي ،  و ثثبع مببح شذصيت مسير مبروي ن حي منسة ومنومر حثقبل بذ 

ط مشذصيت ن ذالل ررست مثصوف  ومرحال ومصقب وموبت ، ج سثعر

كنب رصر منإجور . ومصويت ي نصر ونببرئ وثعبمي وؤول مسير مبروي 

صورت مومي ن ذال ء ل حكبيب منرثبطت بذرث ونكبن ونسجره ، ج ثثبع  ألوميب

وثجرر الشبرت . ونيالر مسير ي سيرت مظبور بيبرس ومي ؤمسنت منرحي ومزور 

ت إمي ؤ ونبل  ررسب نيرنيت ؤذر حول مسير مبروي رظنب مب ي نجنو

 ) .  طنطب –ؤنظر مفربيت ( نكبنب 
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 )ئلطعام( عاخئت وئلتقاليخلئ

ب ؤطروحت سنيح نو طبر بح معبر ومثكبمير ي موج مبحري ثبرزإوي 

شعال حول معبر ومثكبمير منرثبطت ببمذبز كنؤشر مثحرير مننبطق مجكبيت 

صبحبب إمي )١٩٩٦( ط ر مرمثب منصريت، يرف  ، ووي ررست نيرنيت ي بع

ء مي ؤوج ء مظو ط ر رمثب نصر مثي ث ذثيبروب إمكب ذثالف بي بع  مشب و

ط ثحرير مننبطق مجكبيت ي وذ مكطبع مجفري، ويسثعي  ء مبح بب، بفر الجر

مببح ببمعبر منرثبطت ببمذبز مثحكيق وذ مرف ، ينب ي مجبنة منيرني ن 

، ج نميثي طح )  ومذرت ومحمبت مكنح( بحج مننبرسب مذبصت بثذزي محبوة 

، ج رصر  ء محبوة ونذل مريق، كنب ثنبول نوظوع معج وألول منصبحبت م بنب

ط منعثكر منثعمكت ب ، ، مقر وؤروث وبع ط كوثسويت مذبز وؤنو نب بح بع

 ونشر مببح. معبر منرثبطت ببمذبز بي ر مرمثب ونجثنعب نصريت ؤذر

سثذم ننب معنبصر منرثبطت ببمثفير كنب  ،) ٢٠٠٢(ؤطروحث ي كثبة ب 

 .ظن ثكبرير بح مثر مشعبي ي بم نثفير ي معب نقس جثنبي ، 

 ) ئلزيرة( وئألخ ئلسعب

بر محبظ ، حول الوي نجبل ألرة مشعبي نرصر ررست وحرت  بروي 
الميت بي  ، ويحبول ) ٢٠٠٢(منسثحرجت ي نصر ومرويت مثكميريت ص مسيرت م

الميت ، ويكصر بب  ظيت مقروق بي مرويت مثكميريت مكص مسيرت م مببح ذثببر 
ء مرببة ، ومرويب منسثحرجت  ويكصر بب رويت  ء ألنيي ؤو شعر رويت مشعر

ء مقرق منوسيكيت ، وي ء منثعمني ؤو شعر كر مببح ثجريرً معرت رويب مشعر
ء نجل  ت ن مشعر ط سال ي ،بيمي ؤبو ن: منجنو ، وثحي سمينب ،  وثحي و

س  ويشير مببح إمي ؤ مرويت منسثحرجت م ثسثطع ؤ ثصنر وي . وسير حو
ألذر ؤنب سطوت مثفير منثالحكت ي منجثنع ، ور ؤجنل مقروق بي مرويثي 

 – من –) مشبر( مرويت:  نحبور رايسيت ويتميريت ومنسثحرجت ي جالجمثك
 . مسيبق مجكبي 

 ئلفنو ئلسعبيب 
رثبط نجبل مقنو مشعبيت ي موج مبحري بررسب نيرنيت حول منوسيكي 
ظالً  ررست وحرت حول  ء ونشبر مريني ،  مشعبيت وبذبصت ي نجبل مفنب

ء جنيعب مي منحو مثبمي مررنب  ء جب  : مشعبيت ونو ألر

 



٩٠ 

  ئلسعبيب وئلموزيق

ي نجبل منوسيكي مشعبيت ي رمثب منيل ر ثحي مصنقبوي ررسث حول 
، ووي ي ألصل ؤطروحث منيل ررجت ) ١٩٧٥(ؤفبني ألرح ي رمثب منيل 

 مح ن إبرع ٥٠٠مثروي مـنبنيب ، ومثي جنع يب ببمثحميل ورومركثوره ن 
كنب ثنبول ي ررسث حول منإجور مفنبايت . مشعة منصري ي وذه مننطكت 

ؤنب نحنر نر كر ذ .  نصبً فنبايبً شعبيبً نصريبً وربيبً ١٩٦حومي )  ١٩٩٦(
، ي نكبرنت ) ١٩٩١(ؤطروحث ي بح وثحميل مجبب ومنثفير ي النشبر مريني 

ء منوسيكي مقومكموري ،نن ب ورصر مببح النشبر  ي مثكميري ومنسثحر ي ألر
مريني ي سيب مثبريذي ننذ محظبرت منصريت مكرينت ، حثي ظور النشبر مريني 
مقومكموري ي مننبسبت مرينيت وحثقبميت مشعبيت ، ج ثثبع وظع مننشر مريني 

الث ببمجنور وروره  ء ، وثنبول ؤذيرً ؤجر منثفير مثي طرؤ مي و ي ألر
 النشبر مريني بصقت بنت 

 ئلخرئما ئلسعبيب 

ي إطبر بح مررنب مشعبيت ي موج مبحري ثبرز ررست وحرت معطبرر 
ء مشعبي  ررست نيرنيت مق منؤري مشعبي وروره ي : شكري حول  ألر

يؤكر مببح مي ؤ نؤري مك مشعبي ينجل ظبورت ، و) ١٩٨٩(مكص مشعبي 
ء مي نشإت وبيات وجكبت وذ  ظحت منعبم ي ننطكت وسط مرمثب ، ج ؤمكي مظو و
ء  ؤ جثنبيت ، وررجت وكيقيت إبر ، ور مببح ثصنيقبً م منؤر ونكبنث 

منيرنيت ن نحبظب  ور جنع نبرث ،منؤري وطبيعت ؤرا مثنجيمي ومررني 
 . مفربيت وكقر مشيخ ومننويت 

レョىاإلطار الز 
يشير الطبر مزنني إمي ثثببع فير نظطرر ي بح ومكمور موج مبحري ، 
ومذي برؤ ي كر مسبعينب بررسثي حول مطرق مصويت وؤفبني ألرح ، ج 

ء مجنبنينب  بررسثي حول مسير مبروي ونو أل ؤنب كر مثسعينب م يسجل . ر
ؤي ثطور كني ي مبح ، حي ظر ي ررسثب حول النشبر مريني وبر 

الميت ٢١ق نطمع ، مي حي ثقرر مذبز ص مسيرت م .  بررست وحرت حول 
ء مثثببع مزنني مي منحو مثبمي   :وجب

 ئلزبعينات 

 طرق مصويت ؤطروحت حس مشربوي حول م : ١٩٧٣



٩١ 

٠٨٦٤ :  

Y  ؤطروحت ثحي مصنقبوي حول ؤفبني ألرح 

Y ٢٠٠٠شر نُ ( يكثبة ثحي مصنقبوي حول مقومكمور مفنبا( 

 ئلثمانينات 

بر مسال حول مسير مبرو : ١٩٨٨   ؤطروحت نحنر 

ء مشعب : ١٩٨٩ طبرر شكري حول  ألر  يؤطروحت 

 ئلتزعينات 

  حول النشبر مريني ؤطروحت نحنر نر : ١٩٩١

٠٨٨٦ : 

Y  ٢٠٠٢نشر (  ؤطروحت سنيح  شعال حول مذبز ( 

Y ٢٠٠٢نشر (بح سنيح شعال حول مذبز ( 

١٠  

الميت   :٢٠٠٢ ص مسيرت م بر محبظ حول   بح إبروي 

 ىاإلطار الレوع
يشير الطبر منوي ي مبح منيرني مموج مبحري وننطكت مرمثب إمي فمبت 

 ؤطروحب ي نكببل بحجي وكثبة ٦طروحب مجبنعيت ي مبح ، ومثي بمف أل

ويالحظ ؤ جال ن وذه ألطروحب بشرف مني ن منعر . وحر ننشور 

معبمي ممقنو مشعبيت ، ووو نب يشير مي وثنب منعر ببح مننطكت جكبيبً ي ؤكجر 

ء منوسيكي ،: ن نجبل  ء مك وؤر  ج رصر مننبطق مجكبيت ن ذالل نصر ؤر

ء الطبر منوي مي منحو مثبمي   :معبر ومثكبمير ، ور جب

 أطروحات  ٣    أطروحات ئلخكتورئ 

  أطروحاتا ١   ئطروحات ئلماجزتير 

  بحثا ١ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت 



٩٢ 

 كتا  ٠     ئلكت 

 ルتائج واستخالصات
برصر نبصر نوظويت نحررت فمة بنت وج مبحري ومرمثب رثبط ؤبحب م -١ 

ء ي منوسيكي ومك ومسيرت   ميب ثثبع نو ألر

ظطررً كنيبً ؤو نويبً ننذ يم يشر مثثببع مزنن -٢   مبحو موج مبحري 
  .ألمسبعينب حثي 

ن نجبل مي نر وث منعر معبمي ممقنو مشعبيت ببح مننطكت ي ؤكجر  -٣ 
شر بنبً ألذيرت   )١٩٨٩ننذ ب (مذنست 

ثجبه ألكبريني ي مبح ي نكببل ألبحب  -٤  ثنيز مررسب منيرنيت بب
 .مننشورت ي روريب ؤو نؤثنر 

يحثبج مبح منيرني ي موج مبحري مرصر نبصر ومكموريت جريرت وثثبعب  -٥ 
 ذالل رق بح جنبيت ، ؤو نشبريع بحجيت نرنت ن  بنت ، ني مننطكت

منؤسسب منثنت برصر مثر مشعبي منصري بنت ، حي ؤ مبحو 
  .مقرريت ثقوق طبت مببح ي جنع منبرت وسثذال منثبا منرجوت



٩٣ 

 ) دراسة٩١(القــاهرة  محافظة
ـام  ع

Y  ـر مشـعبي          : محم ي مكبورت    . ذيخ رذ    أحالم أبو ـي منعثك ـت   -.ررست ومكموري
ء (١٣/١٤ع  ،٧ ن-.محرجت  . ٢٠١-١٩٣ - ) .١٩٩٦شثب

Y     ط      . أحمخ خم محمخ ـر أنـي وبعـ معبر ومثكبمير ي مكبورت كنب يروب مركثور ؤحن
  ٤٠-٣٣ - ) .١٩٦٩يونيت  ( ٩ ، ع٣ س-.مشعبيت  مقنو -.منعبصري 

Y  ـإميف    :  مكـبورت  -.بنوس معبر ومثكبمير ومثعببير منصـريت     . أحمخ أمي ـت مث مجن
 .٤٧٢ -.١٩٥٣ومثرجنت ومنشر، 

Y نركز ألور ممثرجنت :  مكبورت-.٤ ط-.ألنجبل معبنيت. أحمخ تيمور ، نؤسست ألور
   ٥٦٦ -.١٩٨٦ومنشر، 

Y صـقو    / جنع وثصنيف وررست    :  ألنجبل مشعبيت بنرينت مكبورت    .مخ حامخ أح إشـرف 
صالح مرو     ـت   -)نبجسثير( ؤطروحت   -.٣٠٠ -.١٩٩٧ مكبورت،   -.كنبل ،    ؤكبريني

 . منعر معبمي ممقنو مشعبيت-مقنو

Y    ط نظبور مجكبت مشعبيت ي مكـبورت      . أحمخ مرزو ـت      -.بع ظـبيب مثنني  - ١١ع–. 
صالح سبم    ،ثحرير نصطقي كبنل مسير، أصف رسال       /مكبورت ي محظت ثحول       إشرف 

ثصبر ومعمو مسيبسيت    ،مرول منبنيت  نركز ررسب وبحو  :  مكبورت -.زرنوت  ، كميت 
 .١٨٧-١٦٧ -.١٩٩٨جبنعت مكبورت، 

Y   ـت   . أحمخ مرزـو ـت  -.مكبورت ي ألفنيت مشعبي ـت  ي(٩، ع٣ س-. مقنـو مشعبي ونيـ
٢٣-١٨ -).١٩٦٩  . 

Y   ـت ومشـرف          : مكي ألذاليت ممنرؤت     . أمال عبخ ئلحميخ ـت معق ـت مكين  -.ررست نثعنك
جثنـبع      : منرؤت ومنجثنع   :  ي   - .٢٩١-٢٣٧ ت نظر م  ء  ثحريـر   / وج ـب مي
  .١٩٩٨رر منعرت مجبنعيت، :  السكنرريت -) .وأذرو(شكر 

Y     مرر  - .١ ط -.معنرني منرينت مكبورت ننذ نشإثب وحثي أل        مثطور  . أيم فؤئخ زيخ 
  .١٣٢ - .١٩٩٧منصريت ممبنبنيت، 

Y ـب      :  ظبورت مثسول ي نرينت مكبورت     .بتزام عالم ئ ط جنب ـبع ررست ؤنجروبوموجيت م
صبحي حنب     إشرف  / منثسومي  -.نـ ٢ -.١٩٩٦ مكبورت،   -. بروق نحنر معبرمي، نبيل 

ة-)رهركثو(ؤطروحت  جثنبع. جبنعت مكبورت، كميت ألر   .س 

Y    ـت  :  مكـبورت    -. محرف ومصنبب مثكميريت بي مجبب ومثفيـر        . ئعتماخ عالم نكثب
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 ١٩٩١ألنجمو منصريت ، 

Y  ـت    -.يب ميـل يـب يـ      . توفي حنا  - نـبيو   -ؤبـريـل  (١٩ ع -. مقنو مشعبيـ
   .٩٣-٨٩ - ) .١٩٨٧يونيت 

Y  جثنبيت معيبر مكبوريت      . خرئجمال ب  ٩، ع ٣ س –.  مقنـو مشـعبيت      –. مذمقيت 
  ٤٩ – ٤١) ١٩٦٩يونيت (

Y      رور حرف محررت مشعبيت ي ثطوير ثشكيل مشراح منعرنيت         . حامخ ئلزيخ محمخ ئلبذرة
 سـعر   فإشر / مريكت وإنكبنيت البرت ننب ي ثرريس ؤشفبل منعبر بكميت مثربيت مقنيت          

بر مرزق سمينب   ، جبنعت حمـو  –) ركثوره( ؤطروحت -.١٩٨١ مكبورت، - .مذبر ، 
  مثربيت مقنيت ، س ألشفبل مقنيت ومشعبيتكميت 

Y  مثوظيف مثربو ممنجل مشعبي ي مبيات منررسيت . الخ عبخ ئلمنعم أبو ئلفتو .– 
 جبنعت ي شنس ، نعر –) بجسثيرن( ؤطروحت – . ١٩٩٧ مكبورت ، –.   ١٠٧

 مررسب ومبحو مبيايت ، س ثربيت وجكبت 

Y     ـبل      وكبرت ي مكبورت    عنشفو م  . ئلنحالذكيب عبخ ئلعذيذ ـي نج نحبومت ثطويروب 
بر معزيز            / ألشفبل مقنيت  بر مرسول ، سبنيت حسي  .   ٤١١ -.إشرف جريب نحنر 

، كميت مثربيت مقنيت    -)نبجسثير( ؤطروحت -.١٩٨٦ ، مكبورت –  ، س ألشفبل    جبنعت حمو
 مقنيت ومشعبيت 

Y      ررست ننبذج ن منجبرت مشعبيت ي ؤوال مكـر محـبمي           . زالم عطيب محمخ عفيفو
سثقبرت ننب ي نجبل مثعمي      ١٩٧٣،   مكـبورت  –.    ٢٥٢ - . سعر مذبر  إشرف / و

 مثربيت مقنيت ، س مثصني ومزذرت  كميت ،مو  جبنعت ح–) نبجسثير( ؤطروحت -.

Y  ـرني    : مسحر ومنجثنع   . زاميب ئلزاعاتو :  مكـبورت    -.١ ط -.ررست نظريت وبح ني
ء مذب ببمكبورت ثح نـو        ( .٣٣٦ -.١٩٨٢نكثبت ألنجمو منصريت،      :نشر مجز

ـي     :  ي   -.٢٠٥-١٩٣  -.ظبورت مسحر ي نرينت مكبورت     ء  مـ مـنقس    ـر
ميات منصريت معبنت   :  مكبورت   -.ثحرير مويس كبنل نميك   / جثنبي ي موط معربي   

 ) .١٩٨٥ممكثبة، 

Y     ء مكرينت ومجريرت     . زعاخ عبخ ئلرحيم ل نصـريت      -.الب مجيرت بب ألحيب  -. ؤحـو
ء (٧، ع٢س   .٤٣-٣٨  -) .٢٠٠٠شثب

Y  كبورت وطرق وؤننبط زذبرب وؤجر ذمل ي نشفو مجمور ي م. زكو سعبا أحمخ
 ؤطروحت -.١٩٧٢ مكبورت، -.١٩٣ -.إشرف سعر مذبر/ نجبل مثربيت مقنيت 

   كميت مثربيت مقنيت– جبنعت حمو –) نبجسثير(

Y  ١٩٧٠نطبعت مكيالني،:  مكبورت -.النشبر يمحظرت مصويت . زكيما جميل.  
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Y  إشـرف  /  ررست ؤنجروبوموجيت بنرينت مكـبورت مكبـر   :نوار مرحن    . زما فريخ
ـت   –.     ٤١٩ –.  ٢٠٠٠ مكبورت،   –. نحنر نصطقي مشعبيني؛ وبمت ننصور        ؤطروح

جثنبع –) نبجسثير(   . جبنعت ي شنس، كميت مثربيت، س مقمسقت و

Y ط مكريسي: البرع مجكبي مي مطريكت منصريت . زيخ عوير  ررست  بع
ء ي نصر ت محريجت، :  مكبورت-.وألوميب  ١٩٥ -.١٩٨١رر مطبب

Y  ء ررنب ألرجوز     . عاخل ئلعكيمي  - ؤفسطس   -يونيت   ( ٢٤ ع -. مقنو مشعبيت    -.إحيب
   .٩٦-٩٢ - ) .١٩٨٨سبثنبر 

Y   ـت     :  مكـبورت  -.مظبور بيبرس ي مكص مشعبي    . عبخ ئلحميخ يونر رر مكمـ؛ نكثب
ظت منصريت  ـت مكـبورت،     -)نبجسثير( ؤصالً ؤطروحت    -.١١٧ -].١٩٦٠[،  من  جبنع

ة، س ممفت معربيت     ـت، ؤبريـل          طبعت ؤذر    –. كميت ألر ميات معبنت مكصور مجكب
  ).١٦سمسمت نكثبت مررسب مشعبيت؛  (-.١٩٩٧

Y   الميت ي مثبريخ وألرة مشعبي    . عبخ ئلحميخ يونر كثـة  رر م :  مكـبورت  -.٢ ط -.م
ة،     -) ركثوره( ؤصالً ؤطروحت    -.٢٣٤ -.١٩٩٥منصريت،    جبنعت مكبورت، كميت ألر

 .)١٩٦٨ رر منعرت، طبعت ؤذر (. س ممفت معربيت

Y   ـت  :  مكـبورت  -.مج ومعقبري ي ألرة مشعبي منصري        . عبخ ئلمنعم سمير ميا
    ).٣٣٦مجكبيت؛ منكثبت (-. ١٠٣ - .١٩٧٦منصريت معبنت ممكثبة، 

Y   مقنو مشـعبيت    -.ن نصو ألرة مشعبي منصري      : مشبشبت   . عبخ ئلمنعم سمير 
  . ٤٧-٤٢ -) .١٩٧٠نبرس  ( ١٤ ، ع٤ س-.

Y   ريسـنبر   (٣٩/ ٣٨ ع -. مقنو مشعبيت    -.ربب ألطعنت مشعبيت     . عبير عبخ ئلعذيذ
  .٨٥-٨٠ - .)١٩٩٣ نبرس -١٩٩٢

Y  مقنـو مشـعبيت    - .الجنوجري ممجنعيت مجفريت منصريت   منثحف   . عثما يرت 
     ٧٨-٦٦ -) .١٩٦٩نبرس  (٨ ،ع٢ س-.

Y  يم ألرجوز ننوذجبً   :ألرجوز بي مسيبق مشعبي وسثمبن سيننبايب      . عثما عذمي 
ط مجنـبويري  : ي- .٢٥٦-٢٢٥  -. : مقنو مشعبيت بي مسيبق مشعبي وسيبق معر

ـت مكصـور      :  مكبورت   -.معمنيت منرجب السنبيميت مرومي مسبرس      منروت   ـت معبن ميا
 .١٩٩٥مجكبت، 

Y  مقنـو مشـعبيت    -.منكبطع مننفنت ي محكبيت مشـعبيت منصـريت       . عخلو إبرئهيم .- 
  ٧٥-٦٦ -).١٩٨٩ نبرس - برير-ينبير(٢٦ع

Y   ـرئهيم  -. مقنو مشـعبيت -.منروصت حس مبصر بي مثر مشقبوي و  . عخلو إب
  .  ٦٣-٥٨ -).١٩٧٠يونيت (١٣، ع٤س
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Y   ـي             . عكي ذي ئلعابخي نصبفنب مشعبي ورور مكبورت ي إنثبج وثطـويره وؤونيثـ 
 –. ١٩٧١ مكـبورت ،     –.     ٣٥١ –. إشـرف سـعر مذـبر     / ثرريس نو منعبر    

ممثربيت مقنيت ، س مثصـني       يمنعر معبم  ، وزرت مثعمي معبمي   –) نبجسثير(ؤطروحت  
 ومزذرت 

Y  ء سكر رو (عكيا ء منرينت      . )و ـت      : محيبت ميونيت مقكر ـت وعي جثنبي  -.ررست 
      . ٣١٥ - .١٩٩٥ رر منعرت مجبنعيت ،: السكنرريت 

Y  ء سكر :  السكنرريت -.منرؤت ي مريف و محظر      .  ، حز ئلولو ، أحمخ ذئيخ        عكيا
   .١٩٨٨ منعرت مجبنعيت ، رر

Y    ط مررست          . فوذ عبخ ئلرحم إزماعيل معطبر وجذور مجكبت ي نجبل معالج ، ر
 - ) .١٩٩٢ؤكثـوبر    ( ٢٨ ، ع  ٧ س -. منإجور مشـعبيت     -.نيرنيت ي نرينت مكبورت     

٣٧-٢٧.  

Y    ـر   : ١٩٠٩منسرح مشعبي معربي ي مكبورت سنت        . لنخئو.فويخيس، مانفريخ، و م ؤحن
،: بيرو-.مقبر ونسرحيبث مشعبيت   .  ٤٨٩ - .١٩٩٣رنث شثبينر شثوثكبر

Y     صقب مجنبميت معوني منعرنيت مشعبيت ي ؤوذـر مكـر          . قازم محمخ حزني منو
شر وثطبيكبثب ي مررسب معنميت ببمنرحمت مجبنويت         - . سـعر مذـبر    إشرف/ مثبسع 

ـت    ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٧٢،   تمكبور –.     ٢٤٩ ـت   كمي مثربي
 مقنيت ، س مثصني ومزذرت 

Y   ء ونحقظي مكرأ      . لبي ئلزعيخ زكيما ـي       : طباقت مكر ـت  ـت نيرني جثنبي ررست 
بر محنير مطقي     / مكبورت  –) ركثوره( ؤطروحت -.٤٥٨ -.١٩٧١ مكبورت،   -.إشرف 

جثنبيت جبنعت ي شنس، ك ة، س مررسب منقسيت و  .ميت ألر

Y   ـت         ررست ممعة مشعبيت ي      . ليكو حز عالم ـب مثربوي ء مكـبورت وينث ط ؤحيب / بع
ـثير ( ؤطروحت   -.  ٢١٨- .١٩٧١ مكبورت،   -.إشرف سعر مذبر     ـر   –) نبجس  منع

 .ومزذرت معبمي ممثربيت مقنيت ، س مثصني 

Y  بر محنير يـونس،     / اح منبويت ومثر مشعبي بنرينت مكبورت     منر.ماجخة قنخيل إشرف 
هللا   بر  ،     -.)نبجسثير(  ؤطروحت -.٢٩٦ -.١٩٨٢ مكبورت،   -.كبنل  ـت مقنـو  ؤكبريني

 .منعر معبمي ممنوسيكي معربيت ، س مقومكمور

 

Y  سـيبق  مسبوع بوصق ظبورت نيت حركيت بـي مسـيبق مشـعبي وم            . مجخ ئلجابر
ط       :  ي   - .٣٢١-٢٨٩-.مجنبويري   مقنو مشعبيت بي مسيبق مشعبي وسيبق معر
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ـت  :  مكـبورت    -.منروت معمنيت منرجب  السنبيميت مرومي مسـبرس         : مجنبويري   ميا
  .١٩٩٥معبنت مكصور مجكبت، 

Y     شـر منـيالر    معنبصر مزذريت مكبطيت ن مكر مجبم إمي معب       . محز كامل كيل
سثقبرت ننب ي معنبرت مرينيت ي نصر         مكـبورت،   - .نني جوره سعير    إشرف   / ونر 

ـت، سـ        ، جبنعت حمو  –) نبجسثير  (  ؤطروحت   - .١٩٨٦ ثصـني   كميت مقنو مثطبيكي
 رذمي ، شعبت مزذرت مثطبيكيت 

Y   ـت   محقبظ مي مثر منعنبري ي مكـبورت م        . محمخ زمير ذكي :  مكـبورت    -.كرين
ت ومنشر، مشركت معربيت   .  ٨٠ - .١٩٧٨ ممطبب

Y      شال ئلخي حنفو جثنبيت ممننبرسب مرينيت ي منجثنع منصـر        . محمخ  ألبعبر 
ة     / منعبصر   ـب ـت   – . ٢٠٠٠ مكـبورت ،     –.     ٢٤٨ –. إشرف سبنيت مذش  ؤطروح

ة ، –) ركثوره( جثنبع  جبنعت مكبورت ، كميت ألر  س 

Y  مقبنوس مشعبي ي مكبورت     .  عبار ومحموخ ئلزطوح :      ، ظـ ، ؤفر ، ؤشـكبم ؤصـوم
جثنبيت وسبل ثطويره وؤجر ذمل ي مثربيت مقنيت            -.إشرف سـعر مذـبر      / موظيقت 

ـر   ، وزرت مثعمي معبمي   – -) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٢٠٤ - .١٩٧١مكبورت،   منع
 مقنيت ، س مثصني ومزذرتممثربيت  معبمي

Y     ـي ؤشـفبل            . محموخ كامل ئلزيخ مكي مقنيت ي مصنروق مشعبي ي نصر وثطبيكبثب 
رريت      - .١٩٧٢،   مكـبورت  –.     ١٩٤ - . سعر مذبر  إشرف / مذشة ببمنرحمت ال

ـت ، سـ مثصـني       منعر معـبمي   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير(ؤطروحت   ـت مقني  ممثربي
 .ومزذرت

Y     ء           . منو ئبرئهيم زويفو ـر ـرذل الج ثوظيف مثكنيب منسجيت ميرويت نيبً وجنبميـبً كن
ـبر        إشرف / منشفو مجمريت وثطبيكب ي نركز مشببة      ـر رش صريكت حسني ، نحن  

ـت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   - .٢٠٠٣مكبورت،   -.     ٣٣٩ - .سعير  كمي
 .س ألشعبل مقنيت ومثر مشعبيمثربيت مقنيت ، 

Y     ة،     :  مكبورت   –. بورت ي حيبثي    ــمك. نعمات أحمخ فؤئخ ـب ميات منصريت معبنت ممكث
١٥٩ – .١٩٨٦ . 

Y      النكبنب مقنيت ومثشكيميت معحجبت مذشبيت ي ألبنيت مرينيت        . هسام زمير حبي جنخ
بر منـنع نحنـور      إشرف/ ت نبثكرت   ي نصر والبرت ننب ي نل نشفو ذشبي         

طيت نحنر     جبنت ، سبم   –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٩٩،   مكبورت –.     ٢٧٩ - .م
 مثربيت مقنيت ، س ألشعبل مقنيت ومثر مشعبي  كميت ،جبنعت حمو 

Y   ء محمخ ئلعسماو مـوكي  مكي مجنبميت وموظيقيت ممعنبرت مرذميت ي منسـك منن        . هنا
 ١٩٨٩ مكبورت،   -.إشرف كنبل حسي شمثو     / ررست ثحميميت نكبرنت  : ومحري ي نصر  
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 . كميت مقنو مجنيمت، س مريكور– جبنعت حمو –) نبجسثير( ؤطروحت -.ن ٢ -.

 وئألمام ئلسافع

Y  ـي       : ن نالنح منجثنع منصري منعبصر       . زيخ عوير ظبورت إرسـبل مرسـبال إم
ـت،       :  مكبورت   -.مشبعي  ظريح النب    جثنبيت ومجنباي  ١٩٦٥منركز مكوني ممبحو 

.- ٣٨٧. 

 أبو ئلعالبوال 

Y  ء مطبكي      . زعيخ ئلمشر ـت مشـعبيت       : مثر مشعبي ومبنب ررست معنميب إنثبج مجكب
ء محظر ببمكبورت        –.  ٢٠٠٢ مكـبورت،    –. إشرف نحنر مجوور    / وثرومب بي كر

جثنبع –) ركثوره(ت ؤطروح ة ، س   . جبنعت مكبورت ، كميت ألر

Y   ببمكـبورت   بننطكت ؤبـو معـال      مثزوج مقني ي ننزل شعبي       . محموخ مشطفو عيخ.- 
  ١١٧-١١٤ -) .١٩٨٩ نبرس -برير-ينبير (٢٦ ع-.مقنو مشعبيت 

 ئلجماليب

Y   سبثنبر -يوميت  (١٥٢ ع -.يت مقنو مشعب  -.مقبرفت زجبجت مشيشت  . رئنخئ عبخ ئلرحم - 
١٦٢-١٦٠ -).١٩٩٦ . 

Y    ررست ي ومكمور منرينت   : موجة كنب ثعكس بر وثكبمير حي مجنبميت        . نكب إمام /
 –) ركثـوره ( ؤطروحت   –. ٢٠٠٤ مكبورت ،    –. إشرف نحنر مجوور ، سوز مسعير       

 ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممقنو مشعبيت

Y  جثنبي .  فؤئخ أحمخنورئ ررست حبمت ممطريكت : مطرق مصويت ي نصر وروروب 
جنب/ مجعقريت ألحنريت منحنريت  -.١٩٩٨ مكبورت، -.إشرف حس مذومي، سعبر 

جثنبع، كميت مبنب، جبنعت ي شنس-) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٧٠  . س 

Y  نجال ألطقبل ي منصف مجبني نـ       منإجور مشعبي ي رسو كثة و     . نيفي زكيما
بر معزيـز      إشرف  / مكر معشري   ٥٧٧ -.٢٠٠٣ مكـبورت،    - .صقو كنبل ، سمني 

  .ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممقنو مشعبيت –) نبجسثير( ؤطروحت -. 

Y      ثجبوب منعبصرت ممنسـجيب        .هالب عبخ ئلعذيذ ئلوئ ط   ؤجر ثوجي محريي مي بع
بثكبريت     بر مرحن نبر ، نحنر نبيل محسـيني        إشرف / منرسنت ي ثننيت ررث   . - 

ـت ،     كميت   ، جبنعت حمو    –) ركثوره( ؤطروحت   -. ١٩٨١، مكبورت –.     ٢٥١ مثربيت مقني
 س مثصني ومزذرت

 ئلحباكي

Y    ي نـ نـول     ثحكيق ثصنينب نسجيت جريرت ن ذالل نول نسثوح       .زكيم  زاخئت عبار
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رر نعم مثربيت مقنيت           ة    إشرف / محيبكت مشعبي منصر ، والبرت نن ي إ ـب  ثح مب
 ، جبنعت حمـو     –) ركثوره( ؤطروحت   - .١٩٧٧،   مكبورت –.     ٢٣٤ - .بر محمي 

  مثربيت مقنيت ، س منسيكميت 

 ا ئلكيكو

Y     مصنبب مثكميريت بننطكت ذب مذميمي     نالنح مثفير ي محرف و    . عنا محمخ محموخ
ط منبرت منيرنيت         : ببمكبورت   جيت ي طرق حقظ ور ء شكر ،    إشرف/ نحبومت نن  ميب

ـت   ، ي شـنس   جبنعت   –) نبجسثير( ؤطروحت   -.٢٠٠٣،   مكبورت - .بث محنبو   كمي
جثنبع ،   .شعبت ألنجروبوموجي مبنب ، س 

 ئلكيفب

Y  ـل         : مجيرت   . زعاخ عثما ـت ومثقب جثنبي ـب  ررست ؤنجروبوموجيت ألننبط معال
ء شـكر      / جثنبي ي نجثنع نحمي حظر        - .١٩٨٥ مكـبورت،    -.إشرف ميـب

جثنبع-) .ركثوره( ؤطروحت -. ٥٧٤ ، س   . جبنعت ي شنس، كميت مبنب

Y  ـت مثكـري      : منظريت موظيقيت ي ررست مثر مشعبي        . زعاخ عثما ـت نيرني ررس
ء ي منجثنع منصر      ء شكر    / ألوميب  -.  ٧٣٩ - .١٩٨١ مكبورت،   -.إشرف ميب

جثنبع–) نبجسثير(ؤطروحت ، س   .  جبنعت ي شنس، كميت مبنب

Y    ـت مثكـري      : منظريت موظيقيت ي ررست مثر مشعبي       . زعاخ عثما ـت نيرني ررس
ء ي منجثنع منص     ررسب ي م مقومكمور   :  ي   – . ٢٨٨ – ٢٥١    –. ر  ألوميب

 ١٩٩٢رر منعرت مجبنعيت ، :  السكنرريت -. 

Y  ء شكر :  ي -.ررست ي مجكبت منبريت: سبل منعبر . زعاخ عثما )/ وأذرو(ميب
جثنبيت  ثصبر ومثننيت  جثنبع  سكنرريت-.١ ط-.ررسب ي م  رر :  

 ١٩٩١نعرت مجبنعيت، م

Y  عك   محمخ ئلجوهر ، ـع      : مومي مطقل   .  ئلمكاو و، زعاخ عثما شوور حيت نـ مو
جثنبع     :  ي   -.منصري منعبصر     - ) .١٩٨٢ؤكثـوبر    (٣ ع -.مكثبة مسنوي معم 

 ٣٣٩ – ٣٢١ -.ررسب ي م مقومكمـور      : نشر ؤيظبً ي    (  -.٣٠١ -٢٧٧
 ).١٩٩٢ منعرت مجبنعيت ، رر:  السكنرريت -.

 

 ئلياميب

Y      ٣١٣ - . ثحيت كبنـل حسـي     إشرف / "مذينيت" ألبميل   . ثريا محموخ عبخ ئلرزول 
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ـت ،     كميت   ، جبنعت حمو  –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٧٢،   مكبورت –.    مثربيت مقني
 س مثصني وألشفبل

Y     شالج زعيخ ـبثنبر   - ؤفسطس   -يوميت   (٢٠ ع -. مقنو مشعبيت    -.مذيبنيت  . طار   س
٩٥-٨٨  -) .١٩٨٧.  

Y   ـت    -.ررست نيرنيت ي نرينت مكبورت      : مذيبنيت   . عشمت أحمخ عو ، ٣ س -. محرج
  .١٦١-١٥١ -) .١٩٩٦ربيع وصيف  ()١٨-١٧-١٦-١٥ (، ع)٩-٨(ن 

Y   ور  منإج -.مذيبنيت بي ألحر مثبريذيت ومررست منيرنيت        . عشمت أحمخ عو
        .٢٤-٧ -) .١٩٩٧يوميو (٤٧، ع١٢ س-.مشعبيت 

  تحت ئلربظ-ئلخر ئألحمر 

Y     ير بر-ينبير (٢٦ ع-. مقنو مشعبيت -.بنوس رنظب    . شفوت عبخ ئلحكيم عكـي- 
  .١٣٠-١٢٩ -) .١٩٨٩نبرس 

Y  ـب . عثما يرت ـت  -.بنوس رنظـ  ريسنبــر ( ١١ع ،٣ س -. مقنــو مشعبيـ
٤١-٣٣ -) .١٩٦٩   

Y ١٤١ - .١٩٩١نكثبت نربومي، :  مكبورت -.منببذر  . عشمت أحمخ عو  

Y   ـت ومشعمــوج    . عشمت أحمخ عو ـت   -.منكرنيـ  ٧/٨، ع ٤، ن ١ س -. محرج
  .٢٣٨-٢٣٧ -) .١٩٩٥ربيع (

Y   يونيت  - نبيو   –ؤبريل  ( ١٩ ع -. مقنو مشعبيت    -.ذرط مذشة    . عشمت أحمخ عو 
٨٨-٧٦ -) .١٩٨٧  

Y ت ذرط مذشـة        . شمت أحمخ عو  ع صنب ـإجور مشـعبيت      -.منحب    -. من
  ٦١-٤٩ -)  .١٩٩٥ؤبريل  (٣٨، ع١٠س

  ئلزكريب-ئلخر ئألحمر 

Y    جثنبيت محبرت مسكريت      : نقو محبرت   . نوئل ئلمزير  ٥٣١    -. ررست ثبريذيت 
ـي ومحظـر       . نحنر مجوور   :  ي   –.  جثنبع مريق رر : سـكنرريت    ال –. م 

ـر       ١٩٧٩نشر مررست ب     (١٩٨٩منعرت مجبنعيت ،     ـت نحن ، وثرجنب  النجميزي
جنب      : مجوور ، ونشر مررست مسوسيوموجيت ممبح ي         . نحنر مجوور ، سعبر 

رر :  السـكنرريت    – . ١ ط – ١٢٨ - ٨٩  . ررسب ي ألنجروبوموجيب محظـريت      
 )٣٦٧ – . ١٩٩١منعرت مجبنعيت، 

  زو ئلزال-ئلخر ئألحمر 
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Y    ـاخ ئليـخو ـت   . ئلزج   ريسنبــر   -  نونبـر    -ؤكثوبـر  (٢١ ع -.مقنـو مشعبي
١٢١ -) .١٩٨٧  . 

 ئلزيخة ذين 

Y  ص وحكبيب ألطقبل        . وفاطمب ئلقكين ـي      : مكو مفيبيت ي  ـي ح ررست نيرنيت 
: منمثكي مكـوني ممقنـو مشـعبيت        :  ي   - .٤٤-١  -.٣ ن -.شعبي بنرينت مكبورت    

ـي    :  مكبورت   - .١٩٩٤ ريسنبر   ٢٢-١٧مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل ،       منجمـس ألم
  .١٩٩٤ممجكبت ، 

Y  جثنبيت كنب ثعكسب حكبيب ألطقـبل          . فاطمب ئلقكينو ـت    : ي مثنشات  ـت معين ررس
ـر       / ببسثذر نن ثحميل منظنو   )  ريقيت   –حظريت  ( ، ؤحن إشرف نحنر مجـوور

يت م جبنعت مكبورت، ك   –) ركثوره( ؤطروحت   –.     ٤١٨ – . ١٩٨٩ مكبورت،   –. نرسي  
جثنبع  ة، س   . ألر

Y  ٥٨ ع -. مقنو مشـعبيت     -.ررست نيرنيت   : حظرت مي زي معببري      .حز زرور، 
  . ١٦٣-١٤٨ -) .١٩٩٨ريسنبر /ينبير (٥٩

 عب ئلكبس قك–ئلزيخة ذين 

Y  ت مجبامو ي بورت ؤوذر مكر معشري         . زيخ عسماو رؤيت ثبريذيت مقكـر    : مبب
ـببة   : مقكر ي نصر    :  ي   -.  ١١ -.وإكبر إحر مجنبب مبنشيت      مجذور وألس

ة، سـ         -) .١٩٩٩ نبيو   ٩-٨(منسثكبل  مثريب وأبق    ـت ألر  جبنعت مكـبورت، كمي
 .١٩٩٩جثنبع، 

 لغوريبئ

Y وكبمت مفوري كحبمت ثبريذيت ممحقبظ مي مثر منعنبري منصـري           . زام عذمي ح /
بره نحنر، كنبل مري سبنح          ؤطروحت  -.  ٣١٧ - .١٩٨٤ مكبورت،   -.إشرف ؤحنر 

  . جبنعت حمو ، كميت مقنو مجنيمت، س معنبرت –) ركثوره(

Y  ط مرا ممقنو مشعبي    . عثما يرت  -. مقنو مشـعبيت     -.ت ي وكبمت مفوري     منعر
 .٨٤-٦١ ) ١٩٦٨نبيو ( ٦، ع٢س

 ئلفزطاط

Y  ١٣٠ - .١٩٦٠رر منعبرف، :  مكبورت -.نرينت مقذبر . زعيخ حامخ ئلشخر . 

 ئلقكعب

Y  ـي     . إبرئهيم حكمي ـ ـت    -.حثقبميت نـومر مرب ريسنبر  (٤٥ ع -. مقنـو مشعبيـ
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٨٢-٦٧ - ) .١٩٩٤  

 ئلمطريب

Y    إشرف إيزيس  / ؤفبني وؤمعبة ألطقبل مقومكموريت منصريت       . أنعام عبخ ئلكطيف زاب
هللا جبرو      منعر معبمي   ، ؤكبرينيت مقنو  -.)نبجسثير(ؤطروحت . ١٩٩١مكبورت ،   . ثح 

 ممنوسيكي معربيت، س منظريب 

 مشر ئلقخيمب

Y   ١٩٩٣نـبرس -١٩٩٢ريسنبر(٣٨/٣٩ ع -.مقنو مشعبيت   . ويالنت   . أحمخ عبخ ئلرحيم (
.- ٦٣-٦٠.   

   ئلزعوخ ئلجارحووأب -مشر ئلقخيمب 

Y   ـت  : ألفنيت مشعبيت ي ننطكت ؤبي مسعور مجبرحي      . رئويب عبخ رمصا / ررست نيرني
ـت    -.٣٨٤ -.١٩٩٣ مكبورت،   -.إشرف ؤحنر نرسي   ـثير ( ؤطروح ـت   -)نبجس  جبنع

ة-مكبورت  . س ممفت معربيت- كميت ألر

 لمعشرةئ

Y     ط نالنح مثفير ي منعثكر مشعبيت مكبطيت        . زاميب قخر ونير نومر مكريسي  : بع
 - .١٩٢ -١٦٨  –. ننوذجبً ، ررست سثطاليت ألحر منومر مشعبيت بنرينت مكـبورت           

ثصرر  منركز محظـبر معمـو        (–) . ٢٠٠٢ؤبريل (١ ، ج  ٣ ع –.  مجكبت مشعبيت 
ة النسب ومثر  ) جبنعت مننصورت– مشعبي بكميت ألر

 ئلناشريب

Y    ـر مقل و ميبسني     . عثما يرت ريسـنبر   (١٥ ، ع  ٤ س -. مقنـو مشعبيت    -.الا
١٠ - ٨  -) .١٩٧٠. 
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 اإلطار الجغرافى
ء  رثبط نثشبر مجفري ممررسب منيرنيت ي        ـ   ؤحيب ـبً   ٣٩ مكـبورت بـ  بحج

ء ي نكرنثب حي مررة ألحنر      ، ننطكت وحيبً شعبيبً   ١٦فط    ررسب حـول    ٨( جب
ء وموجـة        ٥( حي مجنبميت     ج ،  )عب ومحرف ممقومكمور    ررسب حـول ألوميـب

ء ومجيـرت         ٥(وحي مذميقت   ،  ) ومثشكيل مشعبي ومحرف    ررسـب حـول ألوميـب
ـت ومحـرف        رر ٤(، ج حي مسيرت زينة       )ومحرف ء ومحكبي ، )سب حول ألوميـب

 ، وننطكت   )ررسثب حول منثبحف  (ومفوريت  ،  )  ررسب حول محرف   ٤(ومذيبنيت  
ررسثب حـول   ( ، ونصر مكرينت     )عب ومثشكيل مررسثب حول مقومكمور    ( ؤبو معال 

رت ننبطق رثبط بررست وحرت ي نوظوع بعينـ            . )محكبيت وألفنيت  ، وونبل 
ء  (مكمعت  : ووي   ء     (النب مشبعي   ، و )ررست حول ألوميب ـت حـول ألوميـب ،  )ررس

  ، ومحبـبكي   )ررست حول محرف  (، ومقسطبط   ) ررست حول منوسيكي  (ومنطريت  
ـت  ( ، ومنعصرت    )ررست حول محرف  (، وذب مذميمي     )ررست حول محرف  ( ررس

ـي       .) مشعبي شكيلررست حول مث  ( ، ومنبصريت    )حول مكريسي   ؤنـب مررسـب مث
، ثعرظ منعظ نوظوب مقومكمور     )  ررست ٥٢( ثنبوم مكبورت بنت كر بمف    

 ررسب حول   ٧(و) عب ومنثبحف م ررسب حول مقومكمور     ٣: (مثي شثنم مي    
ء ومطة مشعبي وألحال        ررسـب حـول     ١٠(، و ) نعثكر مسحر ومج وألوميب

حثقب ومقرر ي منجثنع منحمي     : ومثكبمير  معبر    ررسـب   ٩(، و ) مسبوع و
ـبل     : حول ألرة مشعبي     ـت   ١٢(، و ) مسيرت ومحكبيت وألفنيت ومشعر وألنج  ررس

 .) ررست حول محرف مشعبيت١٢( و) مشعبيحول نو منوسيكي ومررنب ومثشكيل

 اإلطار الヨوضوعى
ـب         ثنيز الطبر منوظوي     ـي منعبمج ممررسب منيرنيت ببمكبورت بثنـوع 

ت منكب ، مذ ُرف بإوميبا مصبمحي ،              مبحجيت، ورثبط وذ مثنوع بطبيعت ور
ء     ) ررست١٦(كبن نعظ ررسب منعثكر مشعبيت        ١٢(نركزت مي نحور ألوميب

ؤنـب  . وألحـال    ي نكببل ؤربع ررسب كط حول مج ومطة مشـعبي            ،)ررست
ـت        )  ررست ١٦(ررسب معبر ومثكبمير ببمكبورت      ؤيظبً ، كر ثنبوم ررسـب بن

ـبنوس              الت مجيرت ومنرؤت ، إمي جبنة  ء منرينت وجنبب منثسومي و حول كر
ـظ ؤ نوظـوب   . ؤحنر ؤني حول معبر ومثكبمير ومثعـببير منصـريت          ويالح

جثنـبي            منعثكر مشعبيت و   ثجـبه  ـب بب ـر رثبطـ نعظن معـبر ومثكبمي
وكب ن نثبج ذمل حصيمت ن منبرت منيرنيت        . وألنجروبوموجي ي مبح ومثحميل     

ؤنب نجبل ألرة   . مثي ث مببح مقومكمور ي ررست منإجور مشعبيت ببمكبورت          
وال ؤنجبل ؤحنر ثينور ي نعجن     كر برز ي رور مقومكمور أل     )  ررست ١٢(مشعبي  
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ـر ومثعـببير            حول ألنجبل مشعبيت،     وؤحنر ؤني ي بنوس حـول معـبر ومثكبمي
ثنر ي ؤبحبج     منصريت،   مسير مشعبيت مي مرويـب     ي   وبرمحنير يونس مذ 

وويل، مشعيبت ببمكبورت ي مجالجينب ، وثويق حنب مذ ر منب وحرً ن نصو من
ء بـرز     . ج ؤحنر نرسي مذ كثة حول ألفنيت مشعبيت ببمكبورت           وإمي جبنة وؤ

ويعر نجبل ألرة مشعبي نـ      . رت ررسب حول محكبيت مشعبيت وألفنيت ومنجل        
ل منجب ي ؤبحب مكبورت       و نجبل مقنـو مشـعبيت    . ؤ  ١٩(ؤنب ؤكجروب ثنوبً 

وثنب ببيات مكبورت       )  ررسب ٨(مشعبيت  بذبصت معنبرت   و) ررست ، ووو نب يعكس 
ء         ) ررست ٣١(ؤنب نجبل محرف    . منعنبريت   ـر و منجبل مذ ثحقل ب مكبورت بج  ،

جر مثبريخ حثي أل ، وثعر مكبورت مقبطنيت ن              كجر مننـبطق   ؤوثنوع كبيري ننذ 
 مررسب مثي حبوم ثوجيق ثمل      مثي ثنو بب محرف مشعبيت ، وونبل معرير ن        

سثمب ومثطبيق ومثربيت مقنيت         سثقبرت بب ي نجب  ء الطبر   .محرف و ور جب
 : منوظوي ممكبورت مي منحو مثبمي

  عام-ئلفولككور 

طبع مررسب مقومكموريت معبنت ببمكبورت مي ؤربعت ؤبحب ، نب بـي              يحثو 
ة نعنـب     .  جبنعيت ونكب ربيت ونثرجنت      كثة ننشورت وؤطروحب   ـب نبرؤوب بكث

، ورظ ي   ) ١٩٨٦( ومذ نشرث ننثصف مجنبنينب      ،مكبورت ي حيبثي  : ؤر  
ـبر                مننبذج ن محيبت مشعبيت ببمكبورت ي كر مجالجينب وألربعينـب ، نـ 

ـب      ؤنب نول منس  . وثكـبمير ونو كبن سبارت ي ثمل مقثرت         ير كر رن ي بحج
جثنبيت ممحبرت         ـر     ) ١٩٧٩(حول حبرت مسكريت ررست ثبريذيت  ، وثنبومـ موح

ـت ومثركيـة               ء محث جثنبيت مثي ثثبعب محبرت ، ونقو مجيرت وؤبنـب الرريت و
ـت             شثفبل بـبمحرف مثكميري جـ  . مرينوجري ممحبرت وألنشطت منرثبطت بب ، و

ثكبر ي مج وألنـبك       رظ ممثق  ط ألحر ببمحبرت ، و سير مشعبي حول بع
جثنبيت ي محبرت وإررل سكب محبرت ممنرينت              . ومحكبيب مذريت ، ج مثنشات 

ط    ) ٢٠٠٢(سي ي ررسث حول نظبور مجكبت مشعبيت ي مكبورت          رحنر ن ؤكنب ر
بيت ، حي ثشير كمنت نصر إمي مكـبورت ؤ          مصورت مكبورت كنب ثبرو ي منذيمت مشع      

ـر                 صورت مكبورت ي موج مرنيب ، بمكبورت ثنجل نصر كمب ، كنب يذكر منؤمف ؤ 
ـر مكـبور        ومشعبي ثكثنل ي كجير ن ألفبني مشعبيت،         يثنبول شذصيت بـ مبم

ط نظبور معبر ومثكبمير ببمكـبورت ك            ط مبع ـبوع  وسنبث وؤذاليبث ، ج يعر بمس
ء وحقال مزر وأليبر مرينيت ومكونيت        ومررست ألذيرت   .ومذثب ومزوج وألوميب

حول ومكمور مكبورت ، رنب سعير منصر ي ؤطروحث حـول مثـر مشـعبي               
ء مطبكي    ء محظـر            : ومبنب ررست معنميب إنثبج مجكبت مشعبيت وثرومب بـي كـر

رثبط نبرث منيرنيت بحي بوق ؤبو معال ، وركـز مببحـ    و ،)٢٠٠٢(ببمكبورت  
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ء مطبكي معب ، ور نقونـبً              ء بوصق طبك رذل مبنب ـبج    المي مقكر ـبرت إنث
ثببر ؤ ننبرسبث ثنطو مي ؤربع نميب         ـت    ألومي :مثر مشعبي بب   وـي نمي

، ور   نميت  : مجبنيت .مثوثر، ور ثذذ ن بر مطعب نبرت ممثطبيق        سثعبرت مثر
: مجبمجت .ومب ن ذالل نبصر ن منعثكر مشعبيت ومحكبيب وألفبني وألنجبل         بثن

سثعبرت، ن ذالل نبصر نيرنيت نرثبطت بعـبر منـيالر ومنشـبورت،            نميت  
ء مشعبيت، وؤرو مزينت    نبصـر  البرع، ن ذالل بحـ      نميت  : مربعت .وألزيب

 .بيت وألفـبني وألنجبلمحك

 ئلمتاحف  

جنب         ط مشعبيت ببمكبورت ، ر  ـث    ي نجبل منثبحف ومنعبر  ي ذيـر ررس
ـت   الج ألومي حول منثحف     ،بنجمت مقنو مشعبيت نبيت كر مسثينب      نوجري ممجنعي

ط مثبريخ منثحف وببث ، وؤو       حي  ) . ١٩٦٩(مجفريت منصريت    منكثنيب يعر
ء ومنكثنيـب منحبسـيت               منوجورت ب ومثي ث مببح ي مثر مشعبي ، كبألزيب

رت ن محرف ومعبر ومثكبمير مشـعبيت            ـت  . وأل منوسيكيت وننبذج  ومررس
ط مرا ممقنو مشعبيت ي وكبمت مفور           ط   ،)١٩٦٨(مجبنيت حول منعر  ومذ ر

ـبً ممنكثنيـب              يب مثبريخ موكبمت   ـر رظ ء مقنو مشعبيت ، ج  ، وروروب ي إحيب
ـت وؤسـو                ـت سـيوت ومنوب ء ووح مشعبيت بب، ن ننبطق مسبحل مشنبمي وسينب

ء         . وموحب مبحريت ومور مجرير    ـي وألزيـب وثحو منكثنيب ننبذج نـ محم
 .وؤرو مزينت ومحرف مشعبيت

 ئلمعتقخئت ئلسعبيب 

ـي بحـ نوظـوع            ثركز   نعظ مررسب منيرنيت ي نجبل منعثكر م
ء    ؤنب منوظوب ألذر كبمطة مشعبي وألحال كر        – كنب سبق الشبرت     –ألوميب

ـب               ء جنيع كب نصية كل ننب ررست وحرت ي نكببل ررسثي حول مسحر، وجب
 :مي منحو مثبمي 

 ئلزحر  

بر مننع شنيس نوظوع      مسحر ي مكبورت ي كثببـ حـول مجـ           ثنبول 
ـب   ومذ ) ١٩٧٠(ومعقبري ي ألرة مشعبي منصر   ـر  ) ١٩٧٦(نُشـر  ، و

ط   : نوظوب نثقرت نشر بعظب ي نجمت مقنو مشـعبيت ، حـول           ألربعت  ثعر
ثكبر ي   ومري ومثعبويذ   مشبشبت، ومزر،     حي رصر مننبرسـب     ،مشيبطيو

ـت           مشعبيت و  منعثكر ومطكوس حول وذه مظوور، كنب وث برصر منصو ألربي
ء    ونشير ونب إمي ررست     ومشعريت مثي ثصبحة ثمل مننبرسب       ؤذر ثنبومـ ألر
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ظن محري  ألفنيت مشعبيت ببمكبورت           ؤنب سـبنيت   . مفنباي ي مزر سنعر مب 
ـبً  ) ١٩٨٢( مسحر ومنجثنـع     مسببثي، كر رن ي ررسثب منيرنيت حول       رظ

ـت ، ومننظـور                 مظبورت مسحر ي نرينت مكبورت ، ونقو مسحر ي مكـرأ وممف
ـت بـي مسـحر ومعـبر                ـر معال مسوسيوموجي ومثقكير مذري ، كنب رص

جثنبيت ممسحر   .جثنبيت ومثنشات، وموظيقت 

 ئلط ئلسعبو  

بر مرحن حـول         وي نجبل مطة مشعبي ، ن      سجل ونب ررست وحرت مقوز 
ـبً       ) ١٩٩٢(معطبر وجذور مجكبت ي نجبل معالج مشعبي         ـب رظ ، ومذ ر ي

 .مررست نيرنيت ي نرينت مكبورت 

ء   ئألوليا

رت ثجبوب وننبو منيت ي مجنـع               ء ي مكبورت ، مي  شثنل بح ألوميب
ء     ومثحميل ، ومعل مبريب أل     ومي ي وذ منجبل ثعور مكثبة نكقرسو حول ألوميـب

ظـمنب ؤ نررجـ                  ء مكبورت ، كر  ي نصر ، ورف ؤ نعظ نبرث نرثبطت بإوميب
ء ي           مظن مررسب مثي ثنبو    ط ألوميب ء ي نصر بنت ، حي ؤررج بع  ألوميب

ط مننبطق ببموج مكبمي ومرمثب        معمني منثذصـ    ؤنب مبوكير ألومي ممبح   . بع
ء ، إذ يعر كثببـ                  ي منجبل ، ثعور مسير ويس ؤحر رور مبح منيرني ي ألوميب

ظريح النب مشبعي          ، نـ منصـبرر     ) ١٩٦٥(حول ظبورت إرسبل مرسبال إمي 
منرجعيت ي منجبل ، حي ر ثحميالً محيبت النب وظريح ونكبنث وظبورت إرسبل             

ـت ذ             مرسبال مثي ثح   جثنبي نل شكبو إمي مومي ، ووي ظبورت ثؤر وظـباف 
ـت               شرت نحبظ . جذور ثبريذيت ، وثسع منجبل مجفري ميشنل رسبال ن ذنس 

ـي  –كنب ر سير ويس ي ررسث حول البرع مجكبي مي مطريكت منصريت               وو
ء ي نصر         ط مكريسي وألوميب ـب  نـ     ننبذج –) ١٩٨١(ررست  بع ذثصبص

ظـريح منفـبور              ء موظباف بعينب وؤونب منجبل مطبي مشعبي ،  ط ألوميب بع
ط                  نثذص ي معك ، وؤبـو مسـعور مطـرر معقبريـ ، ومشـعرني معنـر

الت ذمل ،إمخ…معصبيت ء ومكريسي نر منريري و  ويشير منؤمف إمي نكبنت ألوميب
جثنبيت ، ويرصر ي منم      ء ومطـرق         ببألوظبع  رت نصو حـول ألوميـب حق 

جنب ي نطمع كر مجنبنينب مثشكل محمكت مجبنيت ي             . مصويت ج ثإثي ررست سعبر 
ء ببمكبورت        ثكر ي ؤطروحثب حول     – بعر سير ويس     -منظرت معمنيت مبح ألوميب
ء ي منجثنع منصر       ـت    ، ثطبيكبً ممنظريت موظيقيت     )١٩٨١(ثكري ألوميب ـي ررس

ة                ء حي مذميقت مـذي يكـر ثنر ي نبرثب منيرنيت مي ؤوميب مثر مشعبي ، و
ءث١٤٠ررو ن    صنقث مببحجت ثبعبً نثنب  – ممطرق مصويت –ممرسول :  وميبً ، 
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ط    ء نؤشـر      . معالج ألنر ـب ـي ؤومي ـت ؤو          يج إم  ؤو نـ ذو مننبصـة معمني
ـت ، وبحجـ موظـباف      ١٥إمخ ، وذثبر    …مسيبسيت ء مررست منثعنك  وميبً الجر

جثنبيت ممظبورت     ظن كثبة ررسـب        . مرينيت و ورن مببحجت رظبً مررسثب 
جني  ب وصقيث بوي كر مثسعينب ، ظر ررسث     ) . ١٩٩٢(ي م مقومكمور      

ـ           ء ، ألومي حول حثقبميت نومر مربي البروي حمن ، مـذ   ) ١٩٩٤(ي  ن ألوميب
حثقبميت ومننبرسب منرثبطت بب        ومررست مجبنيت محس سـرور     . رصر نبصر 

، ن ذالل رصر ) ١٩٩٨(مذ ر وصقبً وررست نيرنيت محظرت مي زي معببري 
ء ومنصو منصبحبت      ؤر ؤحنر كر ثنبوم ي ررسثب        . محركت وألر ؤنب نور 

جثنبي      حول مطرق مصوي   ـت     ) ١٩٩٨(ت ي نصر وروروب  ـت ممطريك ررست حبم
ـب ،              ألحنريت منحنريت ونوعب مرايسي بحي مجنبميت ببمكبورت ، ومثنظي الرر ب
صالت وحظر وإبنت مذكر ومذطبت ومزيبرت           ومننبرسب منرثبطت ببمطريكت ن 

ط      ومنومر مسنو ، كنب رظ مببحجت مرور مكرنب          ط ألنـر الج بعـ ي 
ر بإسيوط         وببمطريكت مجعقريت ،     وي نطمـع   . رن ررست حبمت ممطريكت ي بني 

ء ومكريسي ، ألومي ب ظر ررسث  ٢١ق  حول مننبرسب مشعبيت منرثبطت ببألوميب
ـي منجثنـع              جثنبيت ممننبرسب مرينيت  صالح مري حنقي حول ألبعبر  منحنر 

حثقب مثي ثصـبحة          ) ٢٠٠٠(صر  منصر منعب  ، وث ي جبنة ننب ببح 
ء ، ن ذالل        حب ن ريت نجر بإسيوط      ٨ حبمت ببمكبورت مكبر و    ١٢نومر ألوميب

ـر              .  ي مسبنيت رر ونيس حول نومر مكريسي كننـوذج مرص ؤنب مررست مجبنيت 
ـت         )٢٠٠٢(نالنح مثفير ي منعثكر مشعبيت مكبطيت        ـت ررس ـب مببحج  ، رن ي

ـي منعصـرت ،                 ـر معريـب بح سثطاليت ألحر منومر مشعبيت ببمكبورت ، ووو نوم
ورظ مسيرت مكريس ونعجزث ومنومر وننبرسب البنت ومزيبرت ، كنب رصر           

ثصبريت ومثرييت ممنومر   .مجونة مرينيت و

 ئألحالم 

عثكر مشعبيت ثبرز ررست وحرت ألحال ؤبو زير        ي نجبل بح ألحال ي من     
ـت  (، حي طبك مببحجت رميل مجنع منيرني        ) ١٩٩٦(حول محم ي مكبورت      مررس

ء       ) معمنيت ممنعثكر مشعبيت   ـبر      : ي جنع نبرت ألحال بإحيـب مسـيرت زينـة وش
ء وحراق مكبت ، وركز ي        ي رمت ثقسير محم    ثحميمب م  ومحسي ومزويت محنر

 . مننبطقي منعثكر مشعبي ي ثمل

 ئلعاخئت وئلتقاليخ 

ـت             ـي مررسـب منيرني جثنبي وألنجروبوموجي  فمة ؤيظبً ثجبه مبح 
ـت             ط مررسب منثذصص منرثبطت ببمعبر ومثكبمير حول مكبورت ، كنب ذثق بع



١١٠ 

 ببحثقب ي بحجي كط ، إمي جبنة كرورت محيبت ، ونحصر مررسب منرثبطت
ـت                 ـثكم ؤطروح ـي حـي س ررسثي ي نوظوع مجيرت ونجمنب ي منرؤت ، م

ونبرؤ ونـب   . نثذصصت حريجت ي بح نوظوع معبر ومثكبمير منرثبطت ببموجة          
ـرنثب                ـي نك ـإثي  رت ررسب ثنبوم معبر ومثكبمير ببمكبورت بنت ، وي برصر 

، مذ ثظـن  ) ١٩٥٣(ؤحنر ؤني حول معبر ومثكبمير ومثعببير منصريت       بنوس  
ـي منجثنـع منصـر                معرير ن منور حول معبر ومثكبمير مثي كبن شباعت 

 وكثة نب ، إمي جبنـة       – ي ألربعينب    –ببمكبورت ، ومثي بيشب منؤمف بنقس       
ط مثعببير مثي كس ثمل معبر       ـث        .   رصره مبع ـي ررس ور ثنبول ؤحنر أر 

ط منعبصـري      ) ١٩٦٩(حول معبر ومثكبمير ي مكبورت كنب يروب ؤحنر ؤني وبع
ـبر ي ثمل مقثرت           ـره ن  ون مررسب محريجت ي رصر     . نكبرنت منب ث رص

ـ               بر محنير حـول محي جنب وؤنبل  ء شكر وسعبر  بت معبر ومثكبمير ، كثبة ميب
ء منرينت     ، وثنبوم مررست معرير نـ منوظـوب حـول          ) ١٩٩٩(ميونيت مقكر

مثكيف نع مقكر ، ثذممب نوظوب ريت حول مطرق مثكميريت معمعبة ومثريـ             
جثنبي ي ننبسبب            ونيكبنيزنب مثكيف نع مري ومنعثكر مشعبيت ، ومظبط 

ظـن          . ر رنظب   أليبر وألرح ومويب وش    ـر ثنبومـ  ـال ك ؤنب بثسب 
ـبل        ،)١٩٩٦(ؤطروحثب حول ظبورت مثسول ي مكبورت        ـي نج رت نوظـوب   

ـب         ،معبر ومثكبمير مذبصت بقات منثسومي     ال  ن ذالل رصر سموك معـب و
 .مجيرت ومزوج بين ، وممفت منثرومت ومنمبس ومزينت مشذصيت 

 اة     خورة ئلحي

رصر ررسب رورت محيبت بحجبً وحرً منجر مجببر حول مسبوع بوصـقت            
ـر ذالمـ     ) ١٩٩٥(ظبورت نيت حركيت بي مسيبق مشعبي ومسيبق مجنبوير           ،

ء مشعبيت ببمكبورت ، كنب ر               وصقبً نقصالً حثقبميت مسبوع ، كنب بيشب بإحر ألحيب
ـثم            ثحميالً مب ي سيبب مش     ـي نس ط ني حرك عبي ، ج ر بعر ذمل نكثرحبً بعر

حثقبميت ي س نشبور   .ن وذه 

 ئالحتفاالت ئلسعبيب

ط ونب مجال ررسب           حثقب مشعبيت ببمكبورت ، نعر  ثنبوم  وي إطبر بح 
ـت           حثقب ي سيبب نذثمقت    جثنبي ـت  ، ألومي مجنبل برر مذ ثنـبول مذمقي

ـر مقطـر          : نجل  ) ١٩٦٩(يبر مكبوريت   مع ـرير وي ء وير مف ير منصر وبشور
ء منيل      ي معجنب ذير مذ ثنبول نوظوبً         . ومنومر منبو ووب ؤنب مررست مجبنيت 

ط ثح نـو              :شرير مذصوصيت ، ونرثبط ببحثقب مربيع ي مكبورت، حي ر
ـت         معزو) ١٩٧٠(الار مقل وميبسني     بر ومنببثب ي نصر مكرينت ووثنـب مقرن
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الار ننسكت ننب ، ج رصر نثرر ثمل معبرت ببمكبورت ، حي ثذص ي ثجيز                 بعنل 
بحي منبصريت رة   ) منبو وؤبو وبر ونجرو   (الار مقل وميبسني باال جال وي       

ومررست . كيقيت بيع   مسيرت زينة ، وؤشبر إمي نصبرر محصول مي مقل وثجيزه و          
حثقب م     مجبمجت وي    سنبح رير مثي ثذصص ي نصـر       ألحر ي نجبل بح 

، حي  ) ٢٠٠٠(نوار مرحن بنرينت مكبورت     ي ؤطروحثب حول    وحر حثقبميت وحرت    
رر وجبت الطبر مرنظبنيت مثي ثكر مي نوار مـرحن وطـرق        رصر نرحل إ

جثنبيت مثي ثث حول منوار بي منشبركي ي ثنظينب نـ            ثوزيعب ، وم   ال  ثقب
ـت ،                ـت جبمج ط ن نبحي ، وبي منثررري بعظ مبع نبحيت ومنثررري ن نبحيت جبني
ـ               ـال  رت نظبور ممثفيير ي نوار مرحن كشكل ال وثسثذم مررست وجور 

 .منبارت ، وثنوع موجبب منكرن

 ي ئلمجتمظ ئلمحكو ئلفرخ ف

ثركز نوظوع مقرر ي منجثنع منحمي مي بح نوظوي مجيرت وموجة           
جنب حول مجيرت             ـي   ،)١٩٨٥(ببمكبورت ، ويإثي ي نكرنت ذمل ؤطروحت سعبر  وو

جثنبي ، وطبك نبرثب           ل  جثنبيت ومثقب ررست ؤنجروبوموجيت ألننبط معالب 
ط منشكال منثعمكت ببمجيرت ، كنـب  . قت منيرنيت مي حي مذمي  ورصر مببحجت بع

ـب             ط مننبز رصر اليجببيب منثنجمت ي وجببثب ي ننبسبب رورت محيبت و
ت مفرية    إمخ، كنب ثنبوم معبر رذل ألسرت ، ومنظرت        …ومثحيت ومثأزر منوج

 ورظ حثقب مزوج    ممنوظقي ومحريي ورور منكي وألنشطت وثكسينب ،      
ثصـبريت ومسيبسـيت              ـت و ـب مثرويحي وأليبر مرينيت ي نطبق مجيرت ومعال

جثنبيت ومجكبيت  الب مجيرت بـي            .و بر مرحي كر ثعرظ مبح  ؤنب سعبر 
ء مكرينت ومجريرت     ء         ،)٢٠٠٠(ألحيب  ن ذالل بح منقو بننطكت مزويت محنـر

مل ذمل نـ    حي  مسكب ن نسبكن مكرينت مالبنت بنشروع إسكب شعبي ،          نكل  و
جثنبيت ، كنب رظ مررست ؤجري مي نرينت             البث  ل بي مجير و مثقب
ـت               معبشر ن رنظب مثي ثشير إمي رثقبع نسبت مجيرت بي مسكب رفـ ؤ منرين

صورت ممثقب        حثكـبل منببشـر بـي        جريرت ، و ثوظح زيبر مسوق  ل ميوني و
 ي وذ منجبل وي ؤطروحت نمت ؤنب حول         – وألحر –ومررست مجبمجت   . مجبر  

ي نثذصصت  ، ووي ررست    ) ٢٠٠٤(موجة كنب ثعكس بر وثكبمير حي مجنبميت        
ـي ثع        ـت مث كـس  ومكمور منرينت ، ثنبوم يب مببحجت معرير ن منظبور مقومكموري

موجبب منثببرمت ي رورت محيـبت      : ، ون بينب    نقو موجة ي منإجور مشعبي      
موجبب منثببرمت بي ظالً  رصروب موأليبر ومننبسبب مرينيت ومحيبت ميونيت ، 

ت مشعبيت كنب ثعكسب منإجور مشقبويت   .مجنب
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 ئلمرأة 

ـثي      ـري مجنبنينـب         سجم ؤبحب منرؤت ببمكبورت ررس ـرنيثي ذـالل ك  ني
ـر حــول                ـر زي ء شكري وحس مذومي وحن ومثسعينب ، ألومي وي كثبة ميب

ـبً        ،)١٩٨٨(مـنرؤت ي مريف ومحظر      ـت نرثبط وكب الطـبر مجفري ممررس
) .  معببسيت –مذميقت  (، ومكبورت   ) ثرسب - نرينت مقيو    -مقرني  (بنحبظثي مقيـو   

ظبيب ثنـس مننبرسـب               وبمج ظبيب منرؤت ، كب ن بينب   مررست معرير ن 
مشعبيت ي مزوج وننبرسب مذصوبت ورثببط مزوج بكي معقت ومشرف، وسـ            

ء ممريت ونقو مطالق       -شر سنو    بعر –ومررست مجبنيت   . مزوج ومنر وممجو
بر محنير مثي ثنبوم نرذالً        ـت        ألنبل  وحرً حول منرؤت ووو منثعمق ببمكي ألذالي

، ووي ررست نثعنكت مكينت معقت ومشرف ، حيـ سـجم رؤ              ) ١٩٩٨( ممنرؤت  
ء       طبمبب   ثبت ن    ٢٠٠( مقثيب حول مكينت     ـرت ؤحيـب منررس ومجبنعب ينثني مع

جثنبيت ي فرس ، وكشق منثبا  مرور مذي ثمعب مثنشات   ) ببمكبورت مكبر   
ـو      همكينت نر مقثبت ي س نبكرت ، ي نرحمت نب بل مزوج وبعر              ن ذـالل نق

ط  .صو معر

 ئألخ ئلسعبو 
 ١٣(نجبل ألرة مشـعبي ببمكـبورت        ي – نسبيبً   –رف مت مررسب منيرنيت     

 ، كنـب    كر ثنيز ببمثنبول منببشر ي نجبل بح وثحميل منإجور مشـعبي           ،)ررست
حنر ؤرثبط نجبل ألرة مشعبي ببمكبورت ؤيظبً بنب رن جيل مرور ي منجبل ؤنجبل              

ء ؤنجبل              ؤ ـر نرسـي    ؤثينور وبر محنير يونس وثويق حنب ، ج مجيل مثبمي م حن
ـت           . ورمي إبروي    ـت وألفني ور ثركز مررسب مي نجب مسـيرت ومحكبي

ء   : جنيعب مي منحو مثبمي ومشعر وألنجبل ، جب

 ئلزيرة ئلسعبيب 

ـب ؤكبرينيـبً         ، ثعر ررسب مسيرت مشعبيت ن بوكير منوظوب مثي ث ثنبوم
ـت                 بر محنير يونس ي نكرنت مذي وثنو بذ منجبل ، إذ يسجل ثبريخ حرك ويإثي 

رت كبنـ  مقومكمور بنت وألرة مشعبي ذبصت ؤ ؤول ؤطروحت جبنعيت حول مسـي   
الميت ي مثـبريخ وألرة       ) ١٩٤٦(حول مظبور بيبرس ي مكص مشعبي        ، ج م

ـرجي           ). ١٩٥٠(مشعبي   ء ونح ورثبط مررسثب نيرنيبً بروت مسيرت نـ شـعر
ـت              بر محنير يـونس طبيع ، حي سجل  ببمكبورت ذالل كري مجالجينيب وألربعينب

ء ومحكي ن روت سيرت مظ      ـي      ) مظبوريت(بور بيبرس   ألر مذي كبنو  يثرررو م
 ج ر ثحمـيالً   . منكبوي مشعبيت أنذل ، ور منب رصرً ريكبً مق منحر منحثرف            

ـي       . ممن منرو بعر ذمل كبشقبً  نبصره مقنيت          ـت  المي ؤنب ؤطروحث حول م
ء            ء شعر الميت أنذل ، جـ      مثبريخ وألرة ، كر رصر يب ؤيظبً طبيعت ؤر مسيرت م
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ـي مـن       منيبً ر ثحميالً  ء ي مثبريخ ، وكنب ورر   نكبرنبً بي مسيرت كنب جب
بر محنير يونس ؤيظبً    . منرو   ـي ثوجيـق        وسثذر   ؤرو مثكشيف منعمونـبثي 

ـبً               ـر ثمذيص ـب ، كنـب  النب ومنصطمحب مثي ورر ب  نوظوب مسيرت وؤ
ـثب حـول             ًمعحر نشير  ـر مررس  ممنصو منثفيرت ي مرويت منصريت ، وثع

 . ألمسيرثي ن منصبرر منرجعيت ي نجبل بح مسيرت مشعبيت حثي 

 ئلحكايب ئلسعبيب

رثبط ررسب محكبيت مشعبيت ببمكبورت بإربعت ؤبحب بينب ن نيرني، يإثي           
صت حس          رمي إبروي حول  مبصري بـي مثـر مشـقبوي       ي نكرنثب بح 

جـوز ثعـي              ) ١٩٧٠(منرو  و ـت  ، حي ب بجنع ن نيرني ممحكبيت ن روي
الثـ بـبمن            بنبً ٦٥ببمكبورت ، وكب نروب      ، ج ر ثحميالً ممن مشقبوي ي 
يكب من ، وثثبعب ي منصو معبمنيت، حي سثذر ي ثمنرو ، وسثذم نو

رمي إبروي ررست ؤذـر       . ثونسو مطرز محكبيت مشعبيت     ثحميم ثصنيف    ج ر 
ررً     ) ١٩٨٩(حول منكبطع مننفنت ي محكبيت مشعبيت منصريت         ، حي ب بثحميل 

ن محكبيب مشعبيت ننب نب وو نوجور بإرشيف نركز ررسب مقنـو مشـعبيت ،               
ـبً       وننب نب وو ن جنع مببح ي نرينت مكبورت نن          ثنر ؤيظ ثصف مسثينب ، كنب 

ط مروت ن سووبج ومـذي كـبنو يكينـو             ؤمي نب جنعت     برمرحي ن بع حنر 
ط مثروينب منوسـيكيت ممنصـو     رمي إبروي ي ثحميم بع ببمكبورت أنذل، ور 

ـرن            . مننفنت جثنبي ممحكبيت مشعبيت ببمكـبورت ،  وي إطبر مبح ألكبريني 
جثنبيت ك       بطن نب ثعكسب حكبيـب ألطقـبل      ت مكميني ؤطروحثب حول ي مثنشات 

ووي ريت  ( ورثبط نبرثب منيرنيت بننطكثي ؤحرونب ثنجل مسيبق مريقي          ،)١٩٨٩(
حـي مسـيرت    (، ومجبنيت ثنجل مسيبق محظر      ) كقر نحقوظ ، نركز طبنيت ببمقيو       

مرصر مكي ألسبسيت مثي ثثرسة مري ألطقبل ن        ، وثسعي مررست    ) زينة ببمكبورت   
نذثمف مكص ومحكبيب مثي ثإثي مطقل ن نذثمف منصبرر ، وثحرير ؤكجروـب             

ؤ ألسر مثي ثث بسرر محكبيب معطقبل      : بميت مري ، وثذم معرت نثبا ننب        
ط ننب           إنب ثكوي مطقل إذ نب      ثث برت بثوسيع منرركب معكميت ممطقل ، ومك مفر

ط مثسميت وثظييع                ط ألعبل ، ؤو بفر ط مثذويف ن بع رثكة ذطإ نب ، ؤو بفر
ـرره                 ء يرو ألبنبا مكص مثي سنعب ن أبباـ وؤج ط ألبب مو ، كنب ؤ بع

ء ألحنر  (و) مشبطر حس (كحكبيت   ـر    . مخ  إ...)ي مكنر (و) ذ مرر ـر رص و
جثنبيت محريجت     مررست بميت ؤر   ـت مثنجميـب     ( و مثنشات  كبمثميقزيو وذبص

ال   ، ومثي ؤصبح ؤكجر بمي ن محكبيب ومكص مثي ثسرروب ألنب           ) وأل
ء    ء مذب ببمبح ي حي مسيرت زينة ، نـ ذـالل              و. ؤو ألبب رن مببحجت مجز

ـ         ص وحكبيب ألطق ـر    ) . ١٩٩٤( بل  ررسثب حول مكو مفيبيت ي  ؤنـب ؤحن
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ـت      ل محكبيت مشعبيت ببمكبورت بجنع    برمرحي كر سبو ي نجب     ـرني محكبي  من ني
 ) .١٩٩٣" (ويالنت " شعبيت بعنو 

 ئألغنيب ئلسعبيب   

ـثت      إوث ؤحنر نرسي بررست ومكمور مكبورت بحجبً و        شربً ، ور رظنب مررس
ورت ، مثي رصر يب معرير ن نظـبور مقنـو           حول نظبور مجكبت مشعبيت ي مكب     

وألرة ومعبر ومثكبمير ، ؤنب وثنبن ببح ألفنيت مشعبيت ي مكبورت ، يعور إمي              
، وب بثحميل   ) ١٩٦٩( نبيت مسثينيب نرنب كثة حول مكبورت ي ألفنيت مشعبيت          
ط نصو ألفبني منرثبطت ببمصير وحثقب مزوج         ببمقيو وكقر مشيخ ، فير     بع

صورت مكبورت  .  ي موجر مشعبي منصر ببمنعني منثسع – منرينت –ؤنب ثعكس 
ـي         بره رنظب حول ألفنيت مشعبيت  كنب ؤشرف ؤحنر نرسي مي ؤطروحت رويت 

ركز يب مببحجت مي    ، ووي ررست نيرنيت     ) ١٩٩٣(ننطكت ؤبي مسعور مجبرحي     
ر ن حي ألصل مثبريذي ووصف محقال وألرو منسثذرنت، كنب          نوظوع مز 

ـر ومنـذور            رصر معبر ومنعثكر منرثبطت ببمننطكت كبمحسر ومسحر ومنوم
ـت          . وموش ومجإر ومزوج   ء ألذير ن مررست منؤري حثقبمي ج ثنبوم ي مجز

حثرف  ء مفنباي، كنب رصر معالت مزر ن حي مكرر مقنيت وررجب  وألر
ء مفنباي منصو مزوج  .بي منؤر ببمرور مسورني ومصعير وبي ألر

 ئلسعر ئلسعبو 

ي نجبل مشعر مشعبي نشير ونب إمي ن شعبي ب بجنعت وثسـجيم ثويـق               
الت بين وحكب          ١٩٥٠حنب، يعور إمي ب      يت يب   ثكريببً حول محة ومنو ، ور كر 

 .ميل يب ي مثي جنعب ن السكنرريت ننثصف ألربعينب 

 ئألمثال ئلسعبيب 

ـبل ، ووـو                يعور بح ألنجبل مشعبيت ببمكبورت إمي رار رثبط سن بذ منج
ؤحنر ثينور ببشب مذ ب بجنع وحصر وشرح ألنجبل مشعبيت ي نطمع معشـرينب    

ـرت طبعـب ،         ) نجالً ٣١٨٨( ، وكب حصيمت نب نشره       ٢١ن ق  ، ونشر نعجن ي 
ظمب    طبعت نركز ألور ممثرجنت ومنشر، مـذ زور منعجـ           – ي ثصورنب    –ؤ

ـب    . بكشبف نوظوي يسر كجيرً ن نميت مبح ي نظبرة كل نجـل              ـي  و
ـر           ) ١٩٩٧( ظر ؤطروحبثب جبنعيثب حول ألنجبل مشعبيت ببمكبورت ، ألومي مذبم

ـرف             ؤبو مقثو  ح مذ ثنبول مثوظيف مثربو ممنجل مشعبي ي مبيات منررسيت ، وث
ـت              الثـ ببمبيا مررست ممثعرف مي منكو منعري ومسموكي معنجبل مشـعبيت و
ـي                رت نثبا ننب ؤ ألنجبل مشعبيت ثسثذر بنسبت بميت  منررسيت ، وذمص إمي 
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ثذرنبً ونعرت ببألنجبل  مذكور ، وؤ ونـبل         محيبت ميونيت ، وؤ النب ؤكجر س      
ـت   . الت إيجببيت ي جنيع مكظبيب بي منعمني والرريي ومطبمبب           ؤنب ألطروح

ي ألحنر حبنر مذ وث ن ننظور ومكمور بررست ألنجبل مشعبيت بنرينت  مجبنيت 
ـب       ور ثصنيقبً وثحميالً منصو ألنجبل ، ونكب       ،مكبورت ـي مجكب رنثب بنظباروب 

ط محكبيب منرثبطت ببألنجبل  ط مثقسير بع  .ألذر ، كنب ر

 ئلفنو ئلسعبيب 

ـررنب ونـو             ثنو ررسب مقنو مشعبيت ببمكبورت ي نجبل منوسيكي وم

مثشكيل مشعبي ، ور فمب مررسب مثشكيميت وبذبصت معنبرت ي بحـ نـو              
ءومكبورت ،   : ررسب مقنو مي منحو مثبمي جب

 ئلموزيقي ئلسعبيب

وثن ررسب منوسيكي مشعبيت ببمكبورت ببح مجبنة مريني ننب وثعر ررست 
، ن مررسب مرارت ي     )١٩٧٠(سمينب جنيل حول النشبر ي محظرت مصويت        

ـي            ـبمس     وذ منجبل ، وثكو مي رصر معنميب منوسيكيت مثي ثجري   إطـبر نج
ـريني               ألذكبر مري جنبب مطرق مصويت ي نصر ، حي ثرصر نميت النشبر م
ـبر وشـكل محظـرت ،                مري مطريكت محبنريت مشبذميت وألمحـب منصـبحبت مالنش
ومنصو مثي يؤريب ثببع مطريكت ونظنونب مصـوي ، ومشـكل منوسـيكي             

ـب        . ممحظرت مذي يثإمف ن نكرنت وذبثنت        ؤنب نبجرت نريل كر وثن ي ؤطروحث
 بجنع وثحميل نصو    ،)١٩٨٢(حول منراح منبويت ومثر مشعبي بنرينت مكبورت        

ـي                 ـراح ، إم منراح منبويت بنرينت مكبورت ، كنب رن ثحميالً نوسيكيبً ونيبً مذه من
شكل ومنظـنو ،    جبنة منصو منؤمقت ممنومر ي مسبحب مشعبيت ن حي م         

ت               ووثن مببحجت ؤيظبً بعنل نكبرنت بي نب يكر ن نراح ببمنومر ، ونظباروب ببالذ
ـ            . ومثميقزيو   ومررست مجبمجت ي نجبل منوسيكي مشعبيت ببمكبورت ، ذرجـ 

ة                وثنب ببمطقل ، ووي ؤطروحت ؤنعب سببق حول ؤفـبني وؤمعـب منظب مريني إمي 
ـت         ) ١٩٩١(مقومكموريت منصريت   ألطقبل   ـت منطري ، ومثي جنع نبرثب ن ننطك

ـبوع   : ببمكبورت ، ووثن برصر وثحميل ؤفبني ألطقبل ي ننبسببثب منذثمقت             –مس
ـب              –مذثب   الث ـت و  منر ، وكق ؤيظبً مي رصر مثحميل منوسيكي مكل ؤفني

ء ألمعبة مثي      ببمحركت منصبحبت وذصباصب مقنيت ، ورن        ي منبيت كشببً بإسنب
 .ورر ببمررست 

 ئلخرئما ئلسعبيب 

وثنب ببح مررنب مشعبيت ومنسرح مشعبي ببمكبورت إمي نطمع مكـر             يعور 
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شر سنو  ألمنبنيت ومعربيت ببممفثي كثبببً ) ١٩٩٣(معشري ، ور ظر ننذ حومي 
، ) ١٩٠٩(منسرح مشعبي معربي ي مكبورت سنت       منرو حول   . منبنقرير ويريشي و  

ط . ر ي منؤمقب نصو منسرحيب مشعبيت مثي رثبط ببس ؤحنر مقبر           ويعر
ط معمعبة مثي    مكثبة مشذصيت ؤحنر مقبر منصر مذ شثر ببب مربيت         ، ويعر

ث نجل       ـت مصـعير    حكبيت مطري وثكم  : ُرف بب ي ؤرح منصريي وحثقب يع
ـررنب مشـعبيت           .ومحجيت وب مبمر ومنجبر     ؤنب مررسب ألذر مثي ثنبومـ م

ء               ببمكبورت، كر كبن حول ألرجوز ن ذالل بحجي ألول معبرل معميني حول إحيـب
ثنر    ) ١٩٨٨(ررنب ألرجوز    ط     –إمي جبنة رصره منيرني      -، ور  ـي بعـ  م

ط مقـ            مثسجيال بنركز مقنو     ـبعينب ، حيـ ثعـر مشعبيت ي مسثينب ومس
ـي     . ألرجوز وؤروث وشذصيبث وطبيعت ؤرا مررنيت        ومبح مجبني معجنب زن

ط مجنـبوير               مذ رصر نوظوع ألرجوز بي مسيبق مشـعبي وسـيبق معـر
ثنر ي جنع نبرث     ) . ١٩٩٥( وق  مي ؤحر ألذببري بب    – ي سيبب مشعبي     –و

صنع رنيت ألرجوز وشذصـيبث               مركرور ، مذ جنع نن مببح نبرت نوجكت حول 
ط              ط ألنـبك معـر ء ، كنب ثعر ط منوسيكيت وؤسموة ألر مررنيت وؤرو معر
ط                 ـرو ـر  ـبً كـبنالً ألح وثإجيروب مي من منكر ممجنور ، ور مببح نص

ء مجبني ن مبح كر         ذصص ي نوظوع سثمب ألرجـوز       ألرجوز ، ؤنب مجز
 .  ي مسيننب

 ئلتسكيل ئلسعبو 

ثركز نعظ ررسب مثشكيل مشعبي مي بح معنبرت مشـعبيت ببمكـبورت،            
ال  ء ؤطروحثي ينك إررجنب ونب بعيرً  نوظوع معنبرت ، ألومي مميمي  ببسثجنب

ط           ء مكبورت وينثب مثربويت    مثي رن ي ؤطروحثب حول ممعة مشعبيت ي بع ؤحيب
ط ممعة ومذبنب منسثذرنت يب ، ج رصر ننبذج ممعـة            ) ١٩٧١( ثوصيقبً مبع

ذ مصمت بطكوس ررجت ي موجر مشـعبي منصـر ، كنـب بحجـ ألرو         
سثقبرت ننب          ؤنب نيقي سـمينب ،     . وطريكت مثشفيل منرثبطت ببممعة مشعبيت وكيقيت 

معنبصـر  ) ٢٠٠٣(رظ ي ؤطروحثب حول رسو كثة ونجال ألطقـبل          كر  
منإجور مشعبيت منوجورت بثمل مرسو ، وحرر مقثرت مزننيت مب ببمنصف مجبني            

 .ن مكر معشري ، كنب رن رصرً نصنقبً ببموحر مقنيت منرسنت 

ـت     وثن ؤبحب معنبرت مشعبيت برصر      : ئلسعبيبئلعمارة   ـت ومثبريذي معنبرت مريني
ط معنبصر ن معنبرت محريجت ، كنب وث نعظـ مبـبحجي                 ذبصت ، إمي جبنة بع

ـت    ).  ؤطروحب ٦(بثكري ررسبث ن ذالل ألطروحب مجبنعيت        ـإثي ؤطروح وث
وث ببح محنبنب مشعبيت ي نصر      حي  بطف ي ي نكرنت ثمل مررسب ،        
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ـب ببمكـبورت      : حبً ثبريذيبً ممحنبنب مشعبيت     ر نمن و،  ) ١٩٧٥( وررست مننبذج نن
ب مي مذريطت منصريت ،          ـرس    ؤيظبً  وث  ووالسكنرريت ، وبيب ؤنو بعنـل 

ؤنب حسب زني كر    . نصنف ممحنبنب مشعبيت بنصر وؤنبك ثوجروب ونحثويبثب        
ممحقبظ مي مثـر    ذص ؤطروحث مبح وررست وكبمت مفور كحبمت ثبريذيت         

ـثذم          ) ١٩٨٤(منعنبر منصر    ـت ، وس ور رصرً ممننط منعنـبر مموكبم
ط منر رثببطب ببمحقبظ مي مثر             ت مكي منعنبريت منوجورت بب ، ور نجنو

ء مرذمي ومنشربيت وفيروب          ـر     . منعنبر منصر ن حي مقنب ـي نحن كنب ر
ـي         سنير زكي مالثجبه نقس ن       ذالل ررسث حول محقبظ مي مثر منعنبر 

 وي إطبر بح معنبرت مرينيت مكبطيت ببمكـبورت ، ثنـبول            .)١٩٧٨(مكبورت مكرينت   
نحس كبنل ذميل نوظوع معنبصر مزذريت مكبطيت ن مكر مجبم إمي معبشـر             

سثقبرت ننب ي معنبرت مرينيت          ـرت      و ،)١٩٨٦(منيالر ، ونر  رصر مببحـ 
ـي،       : نحبور ي وذ مق ووي     منظب منعنبر مكنباسي، ومثصوير محباطي مكبط

ط                ـي بعـ جيت ثصبني مقنو مكبطيت ، نع مثطبيق م وأليكونب ، وسثذم  نن
ء ومكنيست منعمكت، كنب ثثبع معنبرت محريجت ومكنيست            . مننبذج ي كنيست مسيرت معذر

ء معشنبو ببح مكي مجنبميت       وي إطبر ب   ح معنبرت مشعبيت مثبريذيت، وثن ونب
، حي  ) ١٩٨٩(وموظيقيت ممعنبرت مرذميت ي منسك مننموكي ومحري ي نصر          

رت زويب، ورن ثحمـيالً       كر نكبرنت بي نبرت معصر مننموكي        ومحري ن 
ر   – محنبنب   –ت  مكب: ونحثويبثممننزل مشعبي مننموكي،      … مثذثبـو  – منكب

ؤنـب نحنـور    . ورصر منسبك مشعبيت ي وذ معصر ببموصف ومثحميـل        . إمخ  
ـت ؤبـومعال ببمكـبورت                نصطقي ير كر ثنبول مثزوج مقني ي ننزل شعبي بننطك

مي حي  ، ن ذالل بح معنبصر منعنبريت ومزذبرف ونرمومب مشعبي،          )١٩٨٩(
ـي أل             رصر ؤين  ـباب حث ؤر مثطور معنرني منرينت مكبورت ننذ إنش  )١٩٩٧(، 

جثنـبي ، وثوزيـع                ء مرينيت ؤو ذ مطببع  نثنبوً ؤو مننشأ منكبنت بب سو
وثنب ألكبريني ببمعنبرت مرينيت ي كر . ؤحيباب حثي معصر محري  ويسثنر ثيبر 

حجبت ع ؤطروحث حول النكبنب مقنيت ومثشكيميت م      مثسعينب ، حي ر وشب حبية     
، ووث بعنبرت مكبورت ذبصت، وثذذ      )١٩٩٩(مذشبيت ي ألبنيت مرينيت ي نصر       

مننظور مشعبي ي مبح ن ذالل س ألشفبل مقنيت ومثـر مشـعبي             مررست  
حجبت مذشبيبكميت مثربيت مقنيت ، فير ؤ مرف ننب وو البرت ن ثم       ت ي نل ل 

 .نشفو ذشبيت نبثكرت 

 

 )ئلحرف( ئلثقافب ئلماخيب
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ـ     مجكبت منبريت   ثنبوم ألبحب منيرنيت ي نجبل       معرير نـ محـرف ومن

رت حـرف شـعبيت        حي  مشعبيت ببمكبورت مقبطنيت ذبصت ،       ظر ررسب ثرصر 

ثنر     كنب وثن ررسب ؤذر ببح حرف بعين      نجثنعت،   ب ي ررست نسثكمت، و

ـر ،               مررسب مي نصرري رايسيي ي جنع منبرت ، منصرر ألول نرثبط ببمني

 ن مور ،حي وث ريق ن مببحجي مي رصر منبرت كنب وي ي سيبب مشعبي            

ء منعروت بـبمحرف مشـعبيت ببمكـبورت       ـت  :منذثمقت وؤنبك النثبج ببألحيب  كبمذيبني

ومنصرر مجـبني   . مخإ...مقسطبط ومجنبميت وذب مذميمي ومذميقت ومررة ألحنر      و

ط منؤسسب نجل  نركز ررسب مقنو : نرثبط ببمنكثنيب منثحقيت منوجورت ي بع

مشعبيت ، منثحف ألجنوجري ببمجنعيت مجفريت، نثحف مقـ السـالني ، بيـ              

ط مررسب مثي جنع     . مخإ...ز مشببة مكررميت ، نركز مجنبميت ، نرك      وونبل بع

ـث        ط معنبصر مقنيت ي منن ط منكبرنت ورصر نثرر بع نبرثب ن منصرري بفر

وثإثي حرف منسي ومسجبر ومنجبرت وؤشفبل منعبر ي نكرنت         . مذ جنع نيرنيبً    

رت زويب ، كنب رصر مررس            ب منيرنيت حرف   محرف مثي ث ثنبومب ببمبح ن 

ـبج ومعكـبرت ومقذـبر ومجمـور         : ؤذر ببمبح ومثحميل ، وننب       مذيبنيت ومزج

ـي إطـبر مبحـ                  ومنكرنيت ومنصبغ ، كنب كب مكميت مثربيت مقنيت رورً ننـبً 

ـب          . ألكبريني مرصر ثمل محرف وثوظيقب       ـت رث ـرق حر ـر وؤ ونبرؤ ونب بإ

ت      صنب ـت            مـكبورت ، ووي  ـي كثببـ حــول نرين مقذـبر ، يكر سعير مصرر 

ـي مثـر             ) ١٩٦٠(مقذبر   ـطبط  رظبً مثبريخ محرت ي نصر ، ونكبنت مقس

ثببروب نركزً حريبً ممقذبر ومذزف ، وألشكبل مشعبيت مثي رف بب محريو             بب

صالً مبيب موسبال منذثمقت الذرج ألمو           منعرنيت ، وي    ببمننطكت ، كنب ذص 

ط محرف منرثبطت ببمعبر  جنب ذير نثببه مررست بع نبيت كر مسثينب مق 

صـنع   جنو) ١٩٦٩(ومثكبمير مشعبيت ، كثة  بنوس رنظب         بميبثـ ونرحـل 

 . بننطكت ثح مربع ببمررة ألحنر 

ـت             ـبل مثربي ـت   ور ظر بعر وذه مررست ؤول ؤطروحت جبنعيت ي نج  مقني

، مذي ثنـبول ؤصـوم      )١٩٧١(منحنور مسطوحي حول مقبنوس مشعبي ي مكبورت        

جثنبيت م ، كنب ر نكثرحبً بسبل ثطويره و            ظ وموظيقت  جر ذمل  ؤوؤشكبم وؤفر

ء           . ي مثربيت مقنيت     ور ؤررجنب ونب جبنببً ن من ومطواف مشعبيت، كطباقت مكـر

ـت حـول     حثـ مذي ثنبوم مبية مسعير ن ذالل ؤطرو      ونحقظي مكرأ ،      منيرني

جثنبيت مثمل مطباقت     منوحي ثصـبريت         ) ١٩٧١(  ل  ـبً ألحـو ، كنب رصر ؤيظ
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ء ومنحقظي ثقـوق فيروـب               ومننيت منحقظي مكرأ ، وؤوظح ؤ ؤسر طباقت مكر

ـب       سثكررً ، وؤ نسبت نكقوي مبصر ي وذه مطباقت ؤكبر ن            فيروب ، كنب يكل ي

وي نطمع مسبعينب ؤيظبً برؤ ألبحب منيرنيت حـول محـرف           . نسبت منرذني   

مشعبيت ببمكبورت ثحظي ببوثنب كبير ن بل مببحجي ، نجر مي زي معببري  يث               

ـي إنثبجـ وثطـويره               ي ؤطروحث برصر وثحميل منصبغ مشعبي ورور مكبورت 

ـي              ، و ) ١٩٧١( ر ب بجنع نبرث ن ؤسوق منصبغ ي مكبورت ، وثنبول ؤونيث 

، ؤنب ب       وثنب ببمحرف ومقنو مثكميريت ،        ١٩٧٢ثرريس نو منعبر  ينجل ذروت 

حي ظر ؤربعت ؤطروحب ي ب وحر ي كميت مثربيت مقنيت ، ألومي منحنـور               

ـي نصـر          مكي ثول ي ؤطروح  كبنل مسير  مذ ثنب      مقنيت ي مصنروق مشعبيي 

ت نذثبرت ن مصنبريق مشعبيت           ) ١٩٧٢( ، كر ثوصيقبً كبنالً نرنبً ببمصور منجنو

ن مبيو مكرينت ببمكبورت ، ومنثحف مشـعبي        بثوجيكب  ذ موظباف منثعررت ، ب      

ـ             ط ثجـبر ألج ـري   ببمجنعيت مجفريت ، ونثحف نركز مقنو مشعبيت ، وبع ب مك

ط منسبجر وألظرحت     ـت        . وبع ـت وإنكبني ط مجونة مثربوي وثظنن مررست بع

ـث بثنـبول          .سثمب محرت ي مثعمي      وألطروحت مجبنيت مكبس حسني مـذي ذ

شر            صقب مجنبميت معوني منعرنيت مشعبيت ي ؤوذر مكر مثبسع  ، )١٩٧٢(منو

ـي،        وب بجنع نبرث ن نثحف ب      ي مجريرميت بطومو وشبرع منحبسي وذب مذميم

ـت   . ور نكثرحبً ببمثطبيق ي مررسب معنميت ببمنرحمت مجـبنويت          وألطروحت مجبمج

بر مرسـول مثي ثنب     ـبل    ) ١٩٧٢" (مذينت" وم  ألبميل    مجريب  وثوظيق ي منج

ن بررست نشفو مجمور    وألطروحت مربعت مسمو شعبب ، مثي وث      . مثربوي  

، ور جنع نبرثب ن ننبطق ثحـ        ) ١٩٧٢(ي مكبورت وطرق وؤننبط زذبرب      

مربع وذب مذميمي إمي جبنة منثحقي مجفري والسالني، ور ثظـن مبحـ             

ـب             ألصول مصنبيت ممحرت وألسبمية مزذريت ي معنل وؤروثب، ونب ؤرذل مي

ط ن ثطور ، كنب  ط منشفو مجمريت مثي ثكو مي بع رن مببحجت ثوصيقبً مبع

وثنب ببمحرف مشعبيت ي كر       . ألسبمية ممثطريز ومثذوية وألبميل      ويسثنر ثيبر 

طيت ررست م     ،مسبعينب ـب  ) ١٩٧٣(ننبذج ن منجبرت مشعبيت   يكر سبم  ن ننثج

ـب   . بي مجررميت ومجنعيت مجفريت ؤوال مكر معشري نسثعينبً بنكثنيب    كنـب 

ببس بثحكيق ثصنينب نسجيت جريرت ن ذالل نول نسثوحي ن نول محيبكت  سبر 

ـبرت نـ وـذه                )١٩٧٧(مشعبي   ، جنع نبرث ن حي محببكي ، ور نكثرحـبً مال

رر نعم مثربيت مقنيت  . مثصنينب ي إ
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ـرر           ؤنب كر مجنبنينب كر شر ثنو      بً ي ررست محرف ؤيظبً ، وإ م يك ببمك

ـي ننـ                   ـي مسـنت ألوم ـر  ) ١٩٨١(نقس مذي وجرنبه ي مسبعينب ، ويبرؤ معك

ـر      ـي محبن بإطروحثي بررجت مركثوره وبشرف ن كميت مثربيت مقنيت ؤيظبً ، ألوم

ـت  مبذرت مذي بح رور حرف محررت مشعبيت ي ثطوير ثشـكيل مشـراح               منعرني

وألطروحت . مريكت ، كنب بح إنكبنيت البرت ننب ي ثرريس ؤشفبل منعبر ببمكميت  

ثجبوـب                ط  ـي بعـ مجبنيت مبمت مذو مثي رصر ؤجر ثوجي محـريي م

ـب نـ               بثكبريت ، ور جنع نبرث منعبصرت ممنسجيب منرسنت ي ثننيت ررث 

ـف    . مجنبميت ممثررية مي مكمي ومنسـجيب       ننطكت مجنبميت بنركز     ـي ننثص و

بر معزيز منحبل ؤطروحثب حول نشفو معكبرت ي مكبورت             مجنبنينب رن ذكيت 

:  ور جنع نبرثب ن ننبطق       ،)١٩٨٦(ب ي نجبل ألشفبل مقنيت      ونحبومت ثطويرو 

ور ). مجبل(، ومررست )رريتمج(ومجنبميت، ومنحبسي ) مثربيعت ومكحكيي(مفوريت 

ط                ـي بعـ رت ؤبحـب  شر مسنو مجال ألذيرت ن كر مجنبنينب ظور 

ـت    مروريب ، ثنبول ؤصحببب حرت بعينب ن ذالل رصر نرحمب ومعنبصر مجنبمي

ي ننثجبثب ، كثة طبرق سعير حول حرت مذيبنيت ومقنو وألرو منرثبطت بب،     

كنب وثن . ، وجنع نبرث ن ننطكت مذيبنيت      )١٩٨٧( مذيب ونرحل مصنع     وؤنوع

شر سنو ي مننطكت نقسب، ن  ط ببح منوظوع نقس بعر حومي  صن و

ـب      ).١٩٩٦(ررست نيرنيت ي مكبورت     : ذالل بحجب حول مذيبنيت      ـبور بحج ج 

 .)١٩٩٧(بريذيت ومررست منيرنيت    مذيبنيت بي ألحر مث   : نرت ؤذر ثح نو   

رت ررسب حول محرف مشعبيت ببمكبورت ، نبرؤوب ونب ببحجب حول              ط  ومعصن و

ـت            ) ١٩٨٧(ذرط مذشة    ـي ننطك ، حي جنع نبرت نيرنيت نقصمت حول محرت 

ومننث منسثذرنت  وألرو  منرثبطت  منرحل  ثنبوم  ثح مربع ببمررة ألحنر ، و     

ور بور ثكري مبح ي منوظوع نقس ثح نو منحب            . باي ممذرط   من

ت ذرط مذشة     بر محمي كر      ) . ١٩٩٥(صنب صقو  ي سثكنل نسيرت مبح    ؤنب 

جنـب ذيـر            ) ١٩٨٩(نوظوع مقبنونس    شري بنبً ن ررست كل نـ  بعر 

ـ مثطـور    ريت  جت  رنب  ميثكو مرينب  ،ونحنور مسطوحي ي مقبنوس بنقس مننطكت     

 . ومثفير محبر ي محرت

ـت              ـي ننطك ط ببح حرف ؤذر  صن و وي نطمع مثسعينب وثن 

ـي    ) ١٩٩١(ثح مربع ، برؤثب بررست نوسعت حول منببذر          ثب ونكبنثب  وصنب

ـت ومشـعموج            ،منإجور مشعبي منصر    ج نثكم ي بح أذر مررست  منكرني
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كنـب  . مقـ ببمننطكت نقسب ، نشيرت إمي مجونة مجنبميت ومنقعيت ي وذ           ) ١٩٩٥(

وثنب ببح محرف مشعبيت ببمكبورت، حي نشـر              شر كر مثسعينب نزيرً ن 

ـب ومثفيـر                 ـت بـي مجب ال ي كثببب حول محرف ومصـنبب مثكميري ثنبر 

ت ن       )١٩٩١( ء      ، ررست نيرنيت نوجكت منجنو محرف ومصنبب مثكميريت ي ؤحيـب

ت ربـل   : منفربمي ومذيبنيت وحبرت ميور ببمكبورت ، وذثبر مببحجت حرف           صنب

ت نور مكيروسي       صنب صنبب منشفو منحبسـيت     ) وبور مجبز   ( مبذ ،   ،

ت مذيـب         )منك مي منحبس ، وذرطت منعبر     ( صنب ت مسنكرت مبمر ،  صنب  ، ،

ت ألحذيت ، ووثن مررست برصر نرحل كل حرت ونبصر مجبب ومثفيـر              صنب

جنـب    ) ١٩٩١(وي معب نقسـ  . وور معنل وثوزيع محريي     ـرن سـعبر 

ررسثب منيرنيت حول سبل منعبر ووي ررست ي مجكبت منبريت بحي مذميقت مذي             

ـف        ثذصص مببحجت ي ررسث ومكموريبً       رت ، وثحبول مررست وص ن جونة 

ظبيب منظريت منبركسيت            ط  وثسجيل مبيبنب مذبصت ببمحرت وثحميمب ن ذالل بع

الب النثبج      – ط          – ؤننبط وو و ـبج وبعـ  ورصر نالنح مثفير ي ؤرو النث

ـروي ،           ،ؤننبط مسمول ومعالب    عرظ منرحل محرت مثي ثعثنر مي معنل مي

شكل مننث وجورث ، ومنسببل وؤروثب ، ومعالت بي محريي وصبحة معنـل             و

،    ؤيظبً  كنب شر كر مثسعينب     . وإنكبنيت ثطوير محرت     ت مجبامي بح وررست مبب

ـت مشـعبيت            ـب ألطعن برمعزيز حول رب بير  ـي مكـبورت،    ) ١٩٩٣(كثب 

شـنبو بحجـ حــول          وذصباصب مثشكيميت ووظـباقب، مي حي     ـر   ر سيـ

ت مجبامي ي مكبورت      ـب جثنبي     –وؤجر ررسث   ) ١٩٩٩(مب  مي  – ن ننظور 

ت مسجبر بكمعت مكب ببمسيرت زينة ، وؤوظح مررست ؤ بار مبباع ميوني ي               بب

ط نسثنر و يكقي منثطمبب منعيشت ألسبسيت       ـي       . نذقب ونشير ي وذ مسـيبق إم

ير نذثصر نشرث نجمت مقنو مشعبيت حول حرت مسجبر بننطكت سوق مسـالح             ثكر

ـبل محـرف      ب نيرنيث بؤطروحثظور   ٢١ور شر نطمع مكر     ). ١٩٨٧(  ي نج

ـت               مشعبيت، ألومي ن مننظور مثربوي مذي ثبنث كميت مثربيت مقنيت ، ووي ؤطروح

ـي    ) ٢٠٠٣( رويت نيبً وجنبميـبً     نني سويقي حول ثوظيف مثكنيب منسجيت مي       ، وو

ء منشـفو            ررست رثبط نبرثب مثطبيكيت بنركز مشببة ببمكبورت كنرذل الجر

ي ألحر ي نجبل محرف مشـعبيت ببمكـبورت            . مجمريت بب    ؤنب ألطروحت مجبنيت 

ـت  ،ومثي رنثب نب نحنور حول نالنح مثفيير ي محـرف ومصـنبب مثكمي             ري

جيت ي طرق حقظ          )٢٠٠٣(بننطكت ذب مذميمي     ، ور حبوم مببحجت ثكري رؤيت نن
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ط منبرت منيرنيت ي نجبل محرف مشعبيت  ووثن برصر نظب النثبج محرف .ور

ء بسبكت ؤو ثكطيعـ نـرورً                رر مذب سو ذب مذميل، ونرحل النثبج مثي ثبرؤ ب

، وصوً إمي    ط ، كنب ثعرظ مببحجت          بنكش وثشكيم  ثمنيع وثجيزه ممسوق ؤو ممعر

ء   .منظب ثسويق مننثجب محريت ومعالب بي ؤصحبة مور ومثجبر وموسطب

 اإلطار الزレョى
وثنب مبحجي نـ              شر الطبر مزنني ألبحب مكبورت نكبً زننيبً ي بريب 

ن نبحيت ؤذر ، إذ يشير معنق       ني  منيرً ي حركت مبح     رنبحيت ، وننوً نظطر   

وثنب ببح مكبورت ب         بظور كثبة ويري ومنرو حول      ١٩٠٩مزنني مبريب 

ـر     . منسرح مشعبي ، ج وثنب ؤحنر ثينور ببألنجبل معبنيت           ؤنب كر ألربعينيـب ك

بر محنير يونس حـول              وثنب ألكبريني ن ذالل ؤطروحثب  مسـيرت  نجل بوكير 

ـور ررسـب حـول               وثنب والظطرر مكني ي مسثينب بظ مشعبيت ، ميسثنر 

 ٢٠ؤنب كر مسبعينب مذي ظر يـ حـومي          . منعثكر وألفبني ونو مثشكيل     

ـثب               وثنب ببح محرف مشعبيت وررس ررست نيرنيت ، ينكننب ؤ نطمق مي كر 

 ؤطروحت جبنعيت ثنبول ؤصحببب معرير ن محـرف         ١٢ؤكبرينيبً ، حي ظر ي      

 ررست  ٢٠حومي  (مشعبيت ، مي حي رثبط كر مجنبنينب ببمك نقس ن مررسب            

ء  : ، فير ؤنب ثنو وذه منرت ، بظور ؤبحب نيرنيت ي نجب             ) ؤيظبً   ألوميـب

نـو مثشـكيل مشـعبي      ومنراح منبويت ومسحر ومحكبيب مشعبيت ، إمي جبنـة          

وثنب ببمبح مقومكمور ببمكـبورت           . ومحرف   ؤنب كر مثسعينب مذي ينجل زروت 

ـر         )  ررست ٢٩حومي  ( ـي إح م ينر ب وحر نن رو ظور ررسثي ؤو ؤكجر 

نجب منإجور مشعبي ، وإمي جبنة منوظوب مثي ث ثنبومب ي معكور مسببكت             

ؤفـبني  : مثسعينب ر شر ظور ررسب حول نوظوب جريرت ، نجـل    كر   

ؤنب نطمـع   . ألمعبة مقومكموريت ومطة مشعبي وألحال ونو ألرجوز ومنببذر         

ـت مثـر مشـعبي                ٢١مكر   و يشير إمي وت رع فير نسبوت ي بح وررس  

ـر  ) ٢٠٠٤ حثي   ٢٠٠٠ب  ننذ  (ببمكبورت ، قي ذالل مسنو ألربع مسببكت         ظ

ـت ،     ) ؤطروحب وبح وحر    سبع  (ررسب نيرنيت   جنب   ثنبوم نوظوب نثنو

ـث ؤصـحببب ببحـ            وثعر إظبت ممثر مبحجي منيرني مقومكمور مكـبورت ، إذ و

ـي ،             ء مطبك نوظوب نجل مجيرت وموجة ونوار مرحن ومثر مشعبي ومبنب

ثجبه مبحجي  وي منجبل مقني      ببمثكنيـب   يت بررست وثوجيق محـرف مشـعب      وث 
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ء الطبر مزنني    . محريجت، ووثنب ببمنسجيب ميرويت ورسو كثة ألطقبل         ور جب

 :مي منحو مثبمي 

 ١٠مطكظ  

، نبنقرير، و كثبة  : ١٩٠٩  منسرح مشعبي حول منرو .ويري

 عسرينات

 )١٩٨٦نشر ( ألنجبل معبنيتول حؤحنر ثينوركثبة  : ١٩٢٠

 أربعينات

٠٨٣٠:  

Y   ١٩٤٦ نوشـ ( مظـبور بيبـرس       حول بر محنير يونس  ؤطروحت 

 )٩٧ و١٩٦٠ونشر

Y بر محنير يونس   ؤطروحت الميت  حول   ي  ونشر   ١٩٥٠نوش  (  م

 )١٩٩٥ ب رت طبعب أذروب

Y  ١٩٥٣نشر(  بنوس معبر ومثكبمير منصريت :ؤحنر ؤنيكثبة( 

Y ؤر كث  )١٩٨٦نشر (بورت ي حيبثي ــمك: بة نعنب ؤحنر 

Y  ١٩٦٩ نشر(بمكبورت ب معبر ومثكبمير حولؤحنر أر بح ( 

 مزينات

 )١٩٨٧نشر ( يب ميـل يـب يـ :ثويق حنب بح  : ١٩٥٠

 )١٩٦٥نشر ( ي رسبال النب مشبعحولسير ويس كثبة  : ١٩٥٨

 

 زتينات

  نرينت مقذبر لحوسعير مصرر كثبة  : ١٩٦٠

ط مرا ممقنو مشعبيت حول جنب ذير بح  : ١٩٦٨  منعر

٠٨٥٨:  
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Y  ـت  حولؤحنر نرسيبح   مكبورت ي ألفنيت مشعبي

Y  جثنبيت معيبر مكبوريت  بح جنبل برر حول مذمقيت 

Y  حول منثحف الجنوجري جنب ذير بح 

Y  ـب حول جنب ذير بح  بنوس رنظـ

 بعيناتز

٠٨٦٠ :  

Y  مشبشبت حولبر مننع شنيس بح  

Y  ـر مقل وميبسني : جنب ذير بح  الا

Y  ١٩٨٩نُشر ( محكبيت  حولرمي إبرويبح( 

Y  صت حس مبصر  حولرمي إبرويبح   

Y  النشبر يمحظرت مصويتحول سمينب جنيل كثبة 

٠٨٦٠:  

Y  مشعبي حول منصبغ مي زي معببري ؤطروحت 

Y  ء ونحقظي مكرأ حولمبية مسعير سمينب ؤطروحت   طباقت مكر

Y  ال ؤطروحت   ممعة مشعبيت حولميمي حس 

Y  مقبنوس مشعبي حول ينحنور مسطوحؤطروحت  

٠٨٦١:  

Y  نشفو مجمور حولسمو شعبب ؤطروحت  

Y  ؤطروحت بس نحنر حسني حول ألوني منعرنيت مشعبيت 

Y بر مرسول حول  ألبميل ؤطروحت نحنور   "مذينيت" 

Y حول مصنروق مشعبي  ؤطروحت نحنور كبنل مسير 

 ؤطروحت سبم قيقي حول منجبرت مشعبيت  : ١٩٧٣
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  مج ومعقبري حولبر مننع شنيس كثبة  : ١٩٧٦

ببس ؤطروحت  : ١٩٧٧  سمي حول نول محيبكت مشعبي سبر 

  مكبورت مكرينتي مثر منعنبرحول نحنر سنير كثبة  : ١٩٧٨

 )١٩٩١ثرج (بح نول منسير حول نقو محبرت  : ١٩٧٩

 ثمانينات

٠٨٧٠ :  

Y  ؤطروحت حبنر مبذرت حول حرف محررت مشعبيت 

Y  ؤطروحت وبمت مذو حول منسجيب منرسنت 

Y  جنب ؤطروحت ء حول سعبر   ثكري ألوميب

Y جنب حول ء ثكري أل بح سعبر   )١٩٩٢نشر (وميب

Y  ء  حول سير ويسكثبة  مكريسي وألوميب

٠٨٧١ :  

Y  منراح منبويت  حول نبجرت نريلؤطروحت 

Y  مسحر ومنجثنع  حولسبنيت مسببثيبح  

   وكبمت مفوري حولسب زنيؤطروحت ح : ١٩٨٤

جنب ؤطروحت  : ١٩٨٥   مجيرت حولسعبر 

٠٨٧٥ :  

Y  بر معزيز ؤطروحت  كبرت ع نشفو محول بلمنحزكيت 

Y  ت مكبطيت ومعنبرت مرينيت حول مزذرؤطروحت نحس كبنل 

٠٨٧٦ :  

Y  صبمح سعير بح   مذيبنيت حولطبرق 

Y  ط بح  ذرط مذشة حول صن و
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Y  ـروثكرير ـبر مي  مسج

٠٨٧٧ :  

Y  ررنب ألرجوز حولبرل معميني بح  

Y  ء شكريكثبة  مريف و محظر منرؤت ي  حول )وأذرو(  ميب

٠٨٧٨ :  

Y  حكبيب ألطقبل يؤطروحت بطنت مكميني حول مثنشات  

Y  ء معشنبوؤطروحت  يمعنبرت ي منسك مننموكحول  ونب

Y  بر محمي مي بح    بنوس رنظبحولصقو 

Y  ١٩٩٤( ألطقبل حكبيبمكو مفيبيت ي حول  يبطنت مكمينبح( 

Y  وج مقني ي ننزل شعبي مثزحول نحنور نصطقي ير بح 

 تزعينات

٠٨٨٠ :  

Y  وؤمعبة ألطقبل مقومكموريت يؤفبنحول نعب سببق إؤطروحت  

Y  جنب بح   سبل منعبر حولسعبر 

Y ال حول ثنبر   محرف ومصنبب مثكميريت  كثبة 

Y  ط كثبة  منببذر حول صن و

٠٨٨١ :  

Y  بر معزيز بح   ربب ألطعنت مشعبيتحول بير 

Y  بر مرحن بح  معطبر حول وزي 

Y  مطقل ي مومحول )وأذرو( نحنر مجووربح  

٠٨٨٢ :  

Y  بره رنظبؤطروحت   ألفنيت مشعبيت  حولرويت 
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Y  بر مرحي  )جنع( ويالنتن حكبيت  ؤحنر 

٠٨٨٣ :  

Y ـي حولإبروي حمني  بح ـ   حثقبميت نـومر مرب

٠٨٨٤ :  

Y  جوز ألرحول جنب زني بح 

Y  ط بح  ذرط مذشة حول صن و

Y  مسبوع حول نجري مجببري بح 

Y  ء شكري كثبة ء منرينتحول) وأذرو( ميب    كر

٠٨٨٥ :  

Y  الؤطروحت   ظبورت مثسول ي مكبورت حولبثسب 

Y  محم ي مكبورت حولؤحال ؤبو زير رزق بح  

Y  بر مرحنبح   زجبجت مشيشت  حولرنر 

Y  ي مكبورتمذيبنيتحول ط صن وبح   

٠٨٨٦ :  

Y  مكبورتب ألنجبل مشعبيت ب حولؤحنر حبنرؤطروحت 

Y  ؤطروحت ذبمر ؤبو مقثوح حول مثوظيف مثربو ممنجل مشعبي 

Y  ط صن بح   مذيبنيتحولو

Y  ؤر سير حول مثطور معنرني  كثبة ؤين 

٠٨٨٧ :  

Y  ؤر ؤطروحت  مطرق مصويت ي نصر حول نور 

Y  نظبور مجكبت مشعبيت ي مكبورتحولؤحنر نرسي بح  

Y  بر محنير حول مكي ألذاليت ممنرؤت  بح ؤنبل 
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Y  حظرت مي زي معببري حول حس سرور بح 

٠٨٨٨ :  

Y ت مجبام شنبو حول مبب   يبح سير 

Y  ؤطروحت وشب سنير حبية حول ألحجبت مذشبيت 

١٠  

١٠٠٠ :  

Y  حول نوار مرحن ؤطروحت سنبح رير 

Y  صالح مري حنقي حول مننبرسب مرينيت  ؤطروحت نحنر 

Y  الب مجيرت بر مرحي حول   بح سعبر 

١٠٠١ :  

Y  ء مطبكي  ؤطروحت سعير منصر حول مثر مشعبي ومبنب

Y  ؤطروحت نني سويقي حول منسجيت ميرويت 

١٠٠٢ :  

Y كميريت ؤطروحت نب نحنور حول محرف ومصنبب مث 

Y رسو كثة ونجال ألطقبل  ؤطروحت نيقي سمينب حول 

 موجة كنب ثعكس بر حي مجنبميت  ؤطروحت نمت إنب حول : ١٠٠٣

 اإلطار الレوعى
شكم ألطروحب ألكبرينيت نحورً رايسيبًَ ي بح ومكمور مكـبورت ، حيـ             

ونو مثشكيل مشـعبي ،     بمف حومي ؤربعي ؤطروحت كب نعظنب ي نجبل محرف          

ـت       : ور سبو ي الشرف ميب كميب        مثربيت مقنيت ومقنو مجنيمت ومثطبيكيت بجبنع

ة مكبورت وي شنس ، ؤنب            جثنبع وممفت معربيت بكميب ؤر حمو ، إمي جبنة ؤسب 

ـر                  ؤكبرينيت مقنو كر كب مب نصية ن بح ومكمور مكـبورت نـ ذـالل نع

حول موجة ورسو   ( ، ومقنو مشعبيت    ) حول منوسيكي وألمعبة    (منوسيكي معربيت   
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ء ألبحب معمنيت مننشورت ي مروريب ؤو مكثة منجنعت          ) . كثة ألطقبل    ور جب

ـت              وثنب منوي ، وبذبصت مروريب معمني ألبحب منؤثنر ي منرثبت نقسب ن 

ـي نشـر منـبرت              ؤنب م . منثذصصت   كثة مننشورت كر سجم ؤحر ألرب مكيبسـيت 

ظالً  ألطروحب مجبنعيت مثي      ،) كثبببً ١٩(مقومكموريت منرثبطت بنحبظت بعينب       

ـت مكـبورت           ) حومي ؤربع ؤطروحب    ( نشر ي كثة     ـبت ثثسـق نـع نكبن ووي نس

ء كثبة حول مكبورت ، ي          نجل نطمببً منيـبً وجنـبويرً      ورثب، حي الببل مي شر

ء الطبر منوي . ؤيظبً ، مي كس نحبظب ألبمي   : مي منحو مثبمي وجب

 ب أطروح٠١   أطروحات ئلخكتورئ ̌

 ب أطروح١٤   أطروحات ئلماجزتير ̌

 ثاًبح ٢٦ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 اً كتاب٠٤     ئلكت ̌

  ن٠   نشو ميخئني ̌

  تقرير٠     تقارير ̌
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 تاستخالصاルتائج و
ط             -١  رثبط نعظ مررسب منيرنيت ببمكبورت ، بننطكت مكبورت مقبطنيت ، وبعـ

 ، ت ثبريذيت ونالنح شعبيت  ثزل بكبيبوب حثي أل مننبطق مشعبيت منب مب ن ر

ـي                ء ؤذر ومثعنـق  ون ج  مبح منيرني يحثبج ممثوسع ي ؤنبك وؤحيب

 .موريبً ررسثب ومك

حثقب ومنجثنع منحمي ي إطـبر            -٢  ثركز مررسب مي بح نوظوب 

ء ي إطبر بح منعثكر ، مي حي مـ ثشـر                 بح معبر ومثكبمير ، وألوميب

مررسب منثذصصت ي نوظوب كبمطة مشعبي وألحال سو ررست وحرت          

 .ي كل نجبل 

مسيرت ومحكبيت وألفنيت :  بثنوع ي مثنبول ي نجب  وث بح ألرة مشعبي-٣

ومنجل ، وإ كبن مررسب ي حبجت إمي ثحري ي وذه منوظوب ن منبحيت 

 .منيرنيت 

 يعر نوظوع محرف مشعبيت ونو مثشكيل مشعبي ن ؤكجر منوظوب رصرً            -٤

 .ي رؤيت نسثكبميت حول وذه مقنو وبحجبً ، وثحثبج إمي جنع نثباجب معمنيت مثكو

ـت               -٥ ظطرر سريع ويشكل ي كل نرحم  يعر الطبر مزنني ي بح مننطكت ي 

 .ثنبول نوظوب جريرت ي ومكمور مكبورت 

 وثن منؤسسب مجبنعيت ببالشرف معمني مي ررست ومكمور مكـبورت نـ             -٦

جثنبيت ومجنبميت ومثربويت و     ـر شـبرك مجبنعـب      مجونة  مقومكموريت ، و

ـت حمـو ،            ،جبنعت مكبورت : منوجورت ببمكبورت    ـي شـنس ، وجبنع  وجبنعت 

ـررت حـول ومكمـور             ،وؤكبرينيت مقنو   ي ثكري ررسب نبثكرت ي نجب نثع

 .مننطكت
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 ) دراسة٩(القヤيوبيــة ョحافظة 
  عام-ئلقكيوبيب 

Y ررست نيرنيت بنحبظت : مشعر مصوي مشعبي .إبرئهيم عبخ ئلحافظ رذ
صالح مرو/ مكميوبيت ء شكري،   -.٣٨٥ -.١٩٩٥ مكبورت، -.إشرف ميب
  . منعر معبمي ممقنو مشعبيت،ؤكبرينيت مقنو - )نبجسثير( ؤطروحت

Y وؤشر نوويم-حيبث: يوسف شثب مكميوبي، نج منوويل مشعبي. جالل ئلشياخ .- 
 . ٩٨ -.١٩٩٨مصيبر، .ج] : .ر[

Y ٥٣ ع-. مقنو مشعبيت-.نحنر ط ونكونب نف شعبي ذاع مصي. زاميب خيا 
  .٧٤-٧٢  -) .١٩٩٦ ريسنبر –ؤكثوبر (

  ميت ئلعطار–بنا 

Y ررست ي ريت ني معطبر : ؤت مريقيت البرع ميوني ممنر . نو محمخ خيا
صالح ننسي/ نركز بنب بنحبظت مكميوبيت   - .١٩٩٣مزبزيق،  - .إشرف 

جثنبع –) نبجسثير( ؤطروحت-. ٤٤٩ ة، س   .جبنعت مزبزيق، كميت ألر

 سبي ئلقناطر

Y هللا  –.٣٢-١ –.أمت مسنسنيت ي منوسيكي مشعبيت منصريت. أسرف عو ئ
:  معري –) . ١٩٩٤ يوميو ١٧-١٠(  منروت معمنيت–أ مفبة :  ي-.١ج

نسذت مي ألمت مكبثبت نحقوظت بنكر  (- .١٩٩٤ميات معبنت مكصور مجكبت ، 
  )ؤطمس مقومكمور

Y مررست معمنيت ممجكبت منبريت مريقيت. رج عبخ ئلمجيخ عفيفو ، محمخ ئلجوهر .
ء مذبنس ن رميل  رر منعرت مجبنعيت، :  السكنرريت-.معنل منيرنيمجز

٣٢٣ -.١٩٩٣ . 

Y ء. مزعوخ سوما ت ونو ألر . أ منقخ مثي ثصنع ن مفبة بي نو مصنب
 يوميو ١٧-١٠(  منروت معمنيت–أ مفبة :  ي - . ٢ ج– . ٥٤-١ –

نسذت مي ألمت  (- .١٩٩٤ميات معبنت مكصور مجكبت ، :  معري –) . ١٩٩٤
  ) ببمياتمكبثبت نحقوظت بنكر ؤطمس مقومكمور

  كفر ئلسرفا-سبي ئلقناطر 

Y ثجبه . زكيما محموخ محصير مشعبي ي نصر بي منورو منرسي و
 .  ١٠٣-٨٥ -).١٩٨٧ينبير (٥، ع٢ س-. منإجور مشعبيت-.مثنجيمي
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  طنط ئلجذيرة-طوح 

Y رت ممبطل ي مسيرت مشعبيت مثوظيف . مشطفو جاخ مررني ممشذصيب منسب
صقو كنبل/ كرنز ممبطومت مجنبيت صميحت ،    -.١٩٩٤ مكبورت، -.إشرف نبر 

، منعر معبمي ممنكر مقني-)نبجسثير( ؤطروحت -.٥٠٠  .  ؤكبرينيت مقنو

 اإلطار الجغرافى
، ، وبنب،نبطر شبي مك:ثنبول الطبر مجفري جال نركز كط وي  وطو
 ررسب ي منوسيكي ومجكبت ٥(ورثبط نصف ررسب مكميوبيت بنركز مكنبطر 

 مي حي كب ن نصية نركز بنب ررست وحرت ي معبر ،)منبريت ومنثبحف
طو حول مسير مشعبيت ، ؤنب مررسب نركز منرثبطت ببمنرؤت، وررست وحرت ي 

ظت بوج ب ، كبن جال ررسب حول مشعر مشعبي ومنفني مثي فط منحب
 .مشعبيي

 اإلطار الヨوضوعى
نعكس مت مررسب منيرنيت ي مكميوبيت مي الطبر ومثنوع منوظوي ي 
بح مننطكت، إذ نحسر ي ررست بر منرؤت ومسير مشعبيت ومشعر ومنوسيكي 

ء منوسيكي مشعبيت مثي ومحرف ، بوع ررست و حرت ي كل نجبل ثكريببً ، ببسثجنب
ـإربع ررسب حول أل منوسيكيت مشعبيت ومنفني مشعبي ء . حظي ب وجب

 : الطبر منوظوي مي منحو مثبمي 

 تقاليخئلعاخئت وئل

ظر بح معبر ومثكبمير سو ؤطروحت وحرت مني ريبة ، حول البرع م ُي
جثنبي معرير ن ؤنشطت ) ١٩٩٣(يوني ممنرؤت مريقيت م ، ووي ثرصر ن ننظور 

 ورصر ،وبر وثكبمير منرؤت مريقيت ، ور جنع نبرثب ن ريت ني معطبر ببنب
جثنبي، وذبصت ذالل ثرت  ثصبر و مببحجت مثحو مثي طرؤ مي مثكوي 

ثصبر وثإجير ذم ل مي ظبورت البرع ميوني  ممنرؤت مريقيت، وثإجير ذروج نقثبح 
ب،  منرؤت مريقيت مقكيرت إمي معنل، وؤجر إثبحت رصت مثعمي مذه منرؤت مي إبر

رثببط بي نجبل البرع ميوني ممنرؤت وبي ظروف نجثنعب منحمي  .وررجت 
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  ئلسعبوئألخ

بمي مسير مشعبيت رثبط بح ألرة مشعبي ي مكميوبيت بإطروحثي ي نج
، بشرف ن نعر ومشعر مشعبي ، ور ظرثب مي مثومي ي ننثصف مثسعينيب

 : مي منحو مثبميمنكر مقني ومقنو مشعبيت بإكبرينيت مقنو

 ئلزير ئلسعبيب
رت رصر ؤطروحت نصطقي جبر حول م ثوظيف مررني ممشذصيب منسب

معرير ن معنبصر مشعبيت منرثبطت ثصنيقبً م) ١٩٩٤(ممبطل ي مسيرت مشعبيت 
، فير  بشذصيب مسيرت، ي كل ن سيرت نثرت ب شرر وسيرت سيف ب ذ يز
ؤ مجبنة منيرني معطروحت ثنحور ي جنع مببح من كبنل حول سيرت سيف 

 مجزيرت بطو ، ور كشف من  معرير  ؤحر مروت بكريت طنط نب ذ يز
ن معنبصر مشعبيت منثفيرت  من منرو ، كنب كشف  نبصر نشثركت بي 

ء ومن منرو ؤيظبً مكريسي حكبيب  ور مببح مننبذج ن . وسير ألنبيب
رت مبطل مسيرت  ء مكروثوجيكبً مبطومت منسب الثب ممبنب بي مذه مشذصيب ي 

ء وألصحبة، نع ثصنيف مكل نوع ربي ء وألصرب ، كنب ببمبطل نجل ألذوت وألبنب
رترصر  وؤرر ممشذصيب مبطوميت  ممبطل كبمسيف ومرنح ومقرس، ألرو منسب

، وثثبع وظيقت كل ننب بي  ء ومسحرت ومجب ومن من منرو ن ألوميب

صر معرو مذبرجي مذ ينجل ي من منرو مسيرت سيف منيرني،  ومرف ن 
منيرني معرو مذبرجي ن منرو  مي حي ينجل ي من ،برت منبر ن ألحبب

 . النجميز

  ئلسعر ئلسعبو

بر محبظ حول  ي إطبر بح مشعر مشعبي، ثبرز ؤطروحت وحرت البروي 
 مجكبي مشعر مصوي ي سيبثنبول يب  ومذ ،)١٩٩٥(مشعر مصوي مشعبي 

ء وحمكب مذكر مصويت، وحظر ثرجثنبي، وجنع نبو  ن نومر ألوميب
ور حرر مببح ور ن مررست ي نحبومت جنع ك . مسبحت ي نحبظت مكميوبيت 

مثي يؤر يب، ننبسة ن نبرت مشعر مصوي مشعبي ورصر مظروف مجكبيت 
، ومكشف  ؤجر منعثكر )ننشر مذكرن (ونحبومت مثعرف مي روت مشعر 

ط مجونة مقنيت ي  ، ببالظبت إمي بع ومثصور مصويت ي ثشكيل منصو

صنق منبرت منيرنيت إمي ؤربعت ؤسب وي،مشعر مثوحير، ومنريح، مثوسل  : ور 
سثعبنت ومنرر، و ظو ء ومنؤر مببح كنب ثنبول . ثعبمي مرروي ومنو ألر

ء  ر ثحميالً ممنصو ن ذالل وحثري ومجنور ن حي طرق مثعم وألر
 مشعر مشعبي ؤو ذصوصيب مثعبير ثحرير مرنوز مصويت ، ومرنز ي سيب

وذ مننط ن مشعر ي مشعر مصوي مشعبي ، حي ثثنبإ مررست ببسثنرر 
حر مشعبار مصويت ووي مذكر ، ورثببط بننبسبب رينيت شعبيت ذ رثببط ب
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 . جذور ثبريذيت وي منومر 

 )ئلموزيقو ئلسعبيب( ئلفنو ئلسعبيب

مثي م ثشر ؤبحب مقنو مشعبيت سو ؤربعت ؤبحب ي نجبل منوسيكي مشعبيت، 
فنيت، ور ظر ألبحب مذبصت ببأل ن ذالل ألبنوظوي أل ورثبط 

هللا حول أمت ). ١٩٩٤(نؤثنر أ مفبة مذ كر ببمعري  بر مبح ألول ألشرف 
مسنسنيت ي منوسيكي مشعبيت معربيت، ثنبول ي ثبريخ ألمت ومنكبنب منوسيكيت 

ور جنع  .نرثبطت بب نع مثوجيق ببمنوثب منوسيكيتمنذثمقت مثي ثؤريب، ومننبسبب م
، كر . نبرث منيرنيت ن نركز ثال ببمننويت ، وشبي مكنبطر ببمكميوبيت  ؤنب نسعور شونب

ت ونو  ءثنبول أ منقخ مثي ثصنع ن مفبة بي نو مصنب ، حي ) ١٩٩٤ (ألر
صنبب أ  ب ر نبرت نيرنيت نوجكت حول  منقخ ومذبنب وألرو منسثذرنت وؤنو

ط نو أ مفبة كبمنوويل وألفبني  وثوصيقبً مكل ننب ، كنب رصر مببح بع
ذري ي  ؤنب مبحجي أل.ومذكر ورثبط نبرث منيرنيت ؤيظبً بنركز شبي مكنبطر

ء مشع ؤصحببنبنجبل منوسيكي كر ثنبول ال مفنب بي ي مننطكت، مبح  مني ن ؤ
 رصر ي مجور وذ مقنب مذ ، حي)١٩٩٦(ألول مسبنيت ريبة حول نحنر ط 

ينجل ظبورت ننت ثكثظي مبح ومثإنل ، سينب ي معالت بي منكونب مقنيت ممقنب 
 ووو نب رع مببحجت إمي ثكري وذه منحبومت ،مشعبي ونكونب مشيوع ونثشبر

، رظ يب مطبيعت منشإت والطبر  وذ مقنب وق رويت ؤوم وزويثكصبايت محيبتس
صنع وذ مرجل نفنيبً ذاع مصي  ور جنع نبرت ،)١٢/١١/١٩٩٦ثوي ي ( مذ 

، ونرمت نحنر ط )أل ألصفر منحنر ط(مررست ن محبج شعبب ط نصطقي 
ومبح مجبني وو كثبة ). زوج بنث نرمت ( نحنر ، ورحب) البنت مكبر منحنر ط(

ط مقنب شعبي أذر م نكبنث مقنيت ؤيظبً وو يوسف شثب مكميوبي  جالل مصيبر، مذ ر
، ور رصر مثبريخ حيبث ورحمث نع مق مشعبي ، كنب ثنبول ببمثوجيق ؤشر ) ١٩٩٨(

 .نوويم مثي ب بإراب 

 ئلثقافب ئلماخيب 
ررست "بإطروحت رجة قيقي منعنونت بنت بط نوظوع مجكبت منبريت رث

ت بنحبظت مكميوبيت  ومثي نثي ،"ؤنجروبوموجيت ممجكبت منبريت مثكميريت ي ريت مبرر
رروب ب  صبحي ) ١٩٨٣(ن إ وثوي بل . ثح إشرف نحنر مجوور ونبيل 
ثنبرً  وي ثصوير ثمل مجكبت منبريت مثكميريت وكبن ننث منحررت. ؤ ثث مننبشت

رر ونشر وذ  ، ور ب ؤسثبذه نحنر مجوور ب مي رميل ممجنع منيرني مننظ
ظن نشرو ور .  حول ؤرم معنل منيرني مذ برؤه ننذ نبيت مسثنيب مرميل 

رت نوظوب رايسيت وي يل مثعريف رم) ١: (صنف رجة قيقي مرميل إمي 
ي) ٢( ببمكريت  ؤرو ر مثربت – ؤرو ثسويت مثربت : وثشنل،ؤرو معنل مزر

 ؤرو نكل منحصول – ؤرو ثذريت منحصول – ؤرو حصبر وررس منحصول –
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  - مبمرر ؤرو نكل مسنب– ؤرو يبس مثربت – ؤرو ثذزي منحصول –
ث) ٤(محرف ومصنبب مشعبيت  ) ٣(  . منسك مريقي وننكو

  ئلحرف ئلسعبيب

ؤنب نجبل محرف مشعبيت م يشر سو بحجبً وحرً مسمينب نحنور حول 
ثجبه مثنجيمي حم  بم ي حرت ،)١٩٨٧(صير مشعبي بي منورو منرسي و

ط مننبذج ن ألنبنر ج ثوف نيرنيبً ،محصير ن منبحيت مثبريذيت ل  بع
ؤصبمثب مثنجيميت مثي ب بجنعب ن كقر مشرب ، ور ذثير ألنبل ن حي 

طريت ننب  ، وشثنم مي نوظوب  ب ي مثصني  – ألنونت –معروست : ثنو
ور ؤرر مبح مذبنت . حكنرر  نصميت – حثقبل رنظب –حثقبل بذثب طقل 

ث وصببفث محصير وؤنو ، وؤسبمية ثجيزه ،  صنب وؤنبك ورث ، وؤسبمية 
 .وثموين ، ونسنيب موحر مزذريت 

 اإلطار الزレョى 
يعر الطبر مزنني ي بح مننطكت حري نسبيبً ، إذ يرصر ؤول نحبومت نيرنيت 

روب وثوي بل ؤ قيقي حول ؤطروحثمرجة ) ١٩٨٣(ي نطمع مجنبنينب   مثي ؤ
ر  شر سنو ينبشب ، ج ؤ وم يظر ذالل مجنبنينب بعر . ي رميل نيرني بعر 
 ؤنب كر مثسعينب كر .مسمينب نحنور حول محصير) ١٩٨٧( ذمل سو بح وحر

ن ذالل  ) ١٩٩٨ إمي ١٩٩٣(  ي بح مننطكت ي مقثرت ن بنسبيبً سجل ننوً 
 حثي أل م ثظر ١٩٩٨ فير ؤن ننذ ب ،جال ؤطروحب جبنعيت وؤربعت ؤبحب

ء مثثببع مزنني  مي منحو مثبمي . ؤيت ررسب نيرنيت ننشورت ي مننطكت   :ور جب

 ئلثمانينات

 )١٩٩٣نشر(مجكبت منبريت   حولنحنر مجوورورجة قيقي، كثبة : ١٩٨٣

 محصير مشعبي حول سمينب نحنور بح  : ١٩٨٧

 تزعينات

 ول البرع ميوني ممنرؤت مريقيت ؤطروحت ني ريبة ح : ١٩٩٣

٠٨٨٣ :  

Y  رت ي مسيرت حول نصطقي جبرؤطروحت  .مشذصيب منسب

Y  هللا حول أمت مسنسنيت ط   .بح ؤشرف و

Y  بح نسعور شونب حول أ منقخ. 

بر محبظ ؤطروحت  : ١٩٩٥   مشعر مصوي مشعبي  حولإبروي 
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  نحنر ط حولسبنيت ريبة بح  : ١٩٩٦

   يوسف شثب مكميوبي حولجالل مصيبركثبة  : ١٩٩٨

 اإلطار الレوعى
رف مت مررسب منيرنيت ي مننطكت ، ب الطبر منوي ممنعبمجت ، ر شر 
ثوزنبً بي جالجت ؤنوع ن مررسب وي ألطروحب مجبنعيت مثي سجم جال 

ء ؤطروحب ي نرحمت منبجسثير، وؤربعت ؤبحب نؤثنر ، جب ، وكثببي  وروريب
 :جنيعبً مي منحو مثبمي

  أطروحات٢   أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٣ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 ا كتاب١      ئلكت ̌

 ستخالصاتاルتائج و
شر منوظوب ننظنت م يحثبج مبح منيرني ي مننطكت إمي ذطت -١ ررست 

سب منعثكر مشعبيت ومعبر ومثكبمير بكبت  ومي رؤ،مثي م يثطرق إميب ؤحر
نب ظالً  ؤشكبل مثعبير ،رو  ي مسيرت يألربي مثي م ثسجل سو ؤطروحث 

كنب ثحثبج ذطت مبح إمي وثنب بررست مقنو مشعبيت كبمر . ومشعر مشعبي
جبً وحرً ي ثمل  إذ م ثشر مررسب مثي رظنبوب بح،وألمعبة ونو مثشكيل

 . منجب

ره رجة قيقي ونحنر مجوور حول مجكبت -٢  يعر رميل معنل منيرني مذ ؤ
منبريت ببمننطكت، ن ؤو نب ث إنجبزه ي وذ منجبل، ونع ذمل م يشر مبح ي 

 . حثي أل١٩٨٧ؤيت ررسب ننذ ب ببمننطكت نجبل مجكبت منبريت 

 ؤكبريني مبح مننطكت ومكموريبً، إذ م ثشر مررسب منيرنيت سو جالجت  ونبل فيبة-٣
وجبنعت مزبزيق ) ؤطروحثب( ؤطروحب ي ثرت مثسعينب بشرف ن ؤكبرينيت مقنو

جثنبع،)ؤطروحت وحرت( نجروبوموجي وممفت معربيت ي ألو  مي حي فبب ؤسب 
وثنب بررست مننطكت جبنعب مكبورت وي شنس و  .السكنرريت وطنطب  
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 ) دراسة٣٢(الشرقيــة   ョحافظة
  عام-ئلسرقيب  

Y  ررست نيرنيت ألننبط مثر مشعبي بنحبظت مشريت . إبرئهيم عبخ ئلباقي إبرئهيم
سثقبرت ننب ي ثصني منقروشب ألرظيت فير موبريت  بر مرحن / و إشرف 

 ، جبنعت حمو- )ركثوره( ؤطروحت -. ٣٠٠ - .١٩٨٢ مكبورت، -.برمعبل نبر 
  كميت مقنو مثطبيكيت، س مننسوجب

Y  ء . أمال أزعخ عرفات ررست منشفو كمي برو نحبظت مشريت منبزحي ن سينب
 -.إشرف سعر مذبر / وؤجروب ي مثربيت مقنيت ي منرحمت مجبنويت مصنبيت ممبنب 

مثربيت  ميت كجبنعت حمو ، –) نبجسثير( ؤطروحت -.  ٢٥٠ - .١٩٧٦مكبورت، 
 س مثصني ومزذرت  مقنيت،

Y  منظ منرسيت ي مكمي مشعبي كنصرر مصيبفب نسجيت جريرت . أمل فتحو زكطا /
 - .١٩٩٦،  مكبورت –.   ٢٢٩ - . نحنر رشبر سعير ، نحنر وبني ذرإشرف

  ، س منجب مقنيت مثطبيكيتمثربيت مقنيت كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير(ؤطروحت 

Y شبر حرت مسروجيت ي نحبظت مشريت بجنوريت نصر معربيت .  ذين عبخ ئلفتا 
 ؤطروحت -.١٩٨٢  مكبورت،-.والبرت ننب ي ألشفبل مقنيت بكميت مثربيت مقنيت

، كميت مثربيت مقنيت-)نبجسثير(    . ، س ؤشفبل نيت جبنعت حمو

Y مكبورت، –.ررست جقريت: ألسوق مريقيت ي نحبظت مشريت.  ئلزيخ زكيما زكيما 
ة ومعمو ومثربيت، –) ركثورت( ؤطروحت – . ١٩٨٣ ر  جبنعت ي شنس ، كميت مبنب م

جثنبع  س 

Y ررست ممحرف مشعبيت مثي ثعثنر مي مذبنب منببثيت بنحبظت مشريت . زكيما محموخ
 -.٣١٠ -.١٩٧٣  مكبورت،-.إشرف سعر مذبر/  برت ننب ي مثربيت مقنيتوال

 .  منعر معبمي ممثربيت مقنيت، س مثصني ومزذرت–) نبجسثيـر(ؤطروحت 

Y صب مشعبيت ي نحبظت مشريت. زمر زعيخ سعبا  –.قبف ؤحنرإشرف / مر
 .منعر معبمي ممببمي ،نيت مقنوؤكبري –) نبجسثير( ؤطروحت - .٢٠٠٢مكبورت، 

Y ء شكر ، نبجرت ز / مر مشعبي ومثروي.  زمير جابر  مكبورت، -.إشرف ميب
 . ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممقنو مشعبيت-) نبجسثير( ؤطروحت -. ٢٠٠ -.١٩٩١

 

Y  ط مجنبويري ي مقنو محركيت ن مسيبق مشعبي إمي سيبق معر. عبير ئلزيخ أحمخ
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صب رت مشريت  ط ر مقنو مشعبيت بي مسيبق مشعبي : ي - .٢٧٢-٢٥٧ -.بع
ط مجنبويري   -.منروت معمنيت منرجب السنبيميت مرومي مسبرس : وسيبق معر

 . ١٩٩٥ميات معبنت مكصور مجكبت، : مكبورت

Y  ة سين. زكطاعوئطف ء و مشريت رؤ ثشكيميت نسثوحبت ن ؤجو -.ررست ثطبيكيت : ب
   . ١٨٦-١٨٤ -) .١٩٩٨ريسنبر-ينبير( ٥٨/٥٩ ع-.مقنو مشعبيت 

Y  ررست  نحبظت مشريت :النجبة ومنإجور مشعبيت. محمخ عبخ ئلزالم إبرئهيم.– 
جثنبيت، :  مكبورت – . ١ط .   ١٦٤ – . ١٩٩٦ي ممررسب ومبحو النسبنيت و
جثنبع ، جبنعت مكبورت -) نبجسثير(ؤطروحت  ؤصع – ة، س    .  كميت ألر

Y مقنو مشعبيت -.محسر و مريت ي منعثكر مشعبي  .  ئبرئهيممحمخ عبخ ئلزالم .- 
  . ١٠٩-١٠٢ - ) .١٩٨٨ نبرس – برير –ينبير  ( ٢٢ع

Y  ال. مرزو ئلزيخ ئلشبا  منصريت وؤجر ذمل طقل مريف وجكبث مشعبيت ي وسبال ال
جثنبيبً  ظل مطقل مريف :  ي – . ١٨٤ – ١٦٧  –. ي ثنشاث   ١٣(نحو ربيت ؤ

 ١٩٩٩نركز ررسب مطقومت ، جبنعت ي شنس ، :  مكبورت –) . ١٩٩٩ نبرس ١٥ –

Y ررست : مكصت ومحكبيت ومحروثت مشعبيت ي نحبظت مشريت. مرزو ئلزيخ ئلشبا
ء شكر/ نيرنيت ونيت  ؤطروحت -.١٩٩١ مزبزيق، -.إشرف نحنور ذوني، ميب

ة، س ممفت معربيت-)ركثوره(       .  جبنعت مزبزيق، كميت ألر

Y  ط محركيت .مزعوخ سوما ء مشعبي ننوذجبً:ثرذل منصو ي معرو  -. شعر مفنب
ط مجنبويري مقنو مشعبيت بي مسيبق مشعبي وسيبق مع:  ي - .٢٢٤-١٩٧  : ر

ميات معبنت مكصور :  مكبورت -.منروت معمنيت منرجب السنبيميت مرومي مسبرس 
  .١٩٩٥مجكبت، 

Y  شخقي ء مشعبيت . منو محموخ حافظ  ررست نكبرنت : معونل منؤجرت مي ثصني ألزيب
 -.إشرف إنصبف حس نصر، جريب ؤحنر نصر / بي نحبظثي مشريت وؤسيوط 

 . جبنعت السكنرريت –) نبجسثير( ؤطروحت - .١٩٨١السكنرريت، 

Y شخقي عبخ ئلفتا بثكبر ثصنينب نسثنرت ن معنبصر مثشكيميت مشعبيت .  هخ 
ثب مي ؤنشت مسير   -.إشرف سبني مبية إسحق، نصطقي رير مرزز / وطبب

 كميت مقنو ،ت حمو جبنع–) نبجسثير (  ؤطروحت -. ٢٢٧ - .١٩٨٤مكبورت، 
ت مننسوجب ومصببفت ومثجيزمثطبيكيت، س ننسوجب  . ، شعبت طبب

 

 ئألبرئهيميب
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Y  مقنو -.معالت بي مكص مشعبي ومكص ألربي. مرزو ئلزيخ ئلشبا 
 .  ٨١-٧٤ -).١٩٩٢سبثنبر (٣٧ ع-.مشعبيت

  ئلقري –أبو حماخ 

Y  مقنو مشعبيت-.نبت ي ألرة مشعبي منصرمح. محمخ عبخ ئلزالم إبرئهيم .- 
 .  ١٢٠-١١٣ -).١٩٩٤سبثنبر (٤٤ع

 أبو كبير 

Y  ظطربب منقسيت. هالب حكمي نمر ررست : منعثكر ومننبرسب مشعبيت منثعمكت بب
ء شكري، رري نحنور حقني / نيرنيت ي نركز ؤبو كبير بنحبظت مشريت  إشرف ميب

 ؤكبرينيت مقنو ، منعر –) نبجسثير (  ؤطروحت -. ٣٠٤ - .١٩٩٦  مكبورت،-.
 معبمي ممقنو مشعبيت

Y  ظطربب منقسيت . هالب نمر  -. منجمت معربيت ممجكبت -.منسق مطبي مشعبي و 
   .١٣١-١٢٠ - ) .١٩٩٩نبرس  (٣٦، ع١٨س

  نذلب ئلعاري–أبو كبير 

Y ١٢ – ٦وروب ي ثنشات مطقل ي منرحمت مسنيت ن ألمعبة مشعبيت ور.  وهي لبي 
ط ر نحبظت مشريت : سنت  ء شكر / ررست نيرنيت مبع صن يحي ، ميب . إشرف 

 ؤكبرينيت مقنو ، منعر –) ركثوره( ؤطروحت -.   ١٨٧  – . ١٩٩٨ مكبورت ، –
  معبمي ممقنو مشعبيت

 بكبير

Y  منمثكي : ي - . ١ ج-.مريقي ي مننبطق منسثصمحتمننزل . زوذئ ئلزعيخ يوزف
 - .١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧ -.مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل: مكوني ممقنو مشعبيت 

 . ١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، : مكبورت 

   ئلكفرئلقخيم-بكبير 

Y شيام سبمية حل نشبركت كببر مس ي إررت شاو مكريت نع إشبرت ذبصت إمي ؤ.  عذة 
منركز مكوني ممبحو :  مكبورت-.موع ومنسثكبل: نؤثنر مكريت منصريت:  ي-.منزع

 .١٩٩٤، جثنبيت

 

 ئلحزينيب 
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Y  ء مشعبيت وروروب ي رسو ألطقبل . عبخ ئلعذيذأبو ذيخ مجخ : مزذبرف ي ألزيب
ط ر نركز محسينيت شريت   جببر، سمينب إشرف وبني/ ررست نيرنيت ي بع

، منعر –) نبجسثير( ؤطروحت -. ٣١٤ - .١٩٩٦ مكبورت، -.نحنور  ؤكبرينيت مقنو
 .معبمي ممقنو مشعبيت 

  جذيرة زعوخ-ئلحزينيب 

Y  ـرو . ميرئل ئلطحاو ـرح مب  مقنـو -.نجبرير وم ونصو شعبيت نطنورت : ؤ
ـت  .  ١١٥-١٠١ -).١٩٩٥ سبثنبر -يوميت ( ٤٨ ع-.مشعبي

Y مقنو مشعبيت-.كف معرة مر رة مطحبويت بسعور شريت.  ئلطحاو زعوخ .- 
 ١٠٠-٩٣ -).١٩٩٥ سبثنبر -يونيت(٤٨ع

  قريب أكو–خير نجم

Y  ثكبر . زوذئ ئلزعيخ يوزف  -.مويت كنب ثعكسب مررنب مشعبيت ي كر مقالح 
 –) . ١٩٩٩ ؤكثوبر ٢١ – ١٩(مثننيت نؤثنر مجكبت مشعبيت و:  ي – . ٤٣٠ – ٣٧٢ 

ة ، جبنعت مننصورت ، منركز محظبر معمو النسب ، : مننصورت   ر   ٢٠٠٠كميت 

 ئلذقاذي 

Y مزبزيق ،  -.إشرف نحنور ذوني /منول ي نركز مزبزيق.  مرزو ئلزيخ ئلشبا
ـق، كميت-)  نبجسثيـر (   ؤطــروحت - . ١٩٨٧ ـت مزبزي ة، س ممفت  جبنع  ألر

ـت   . معربيـ

  ئلقنايات–ئلذقاذي 

Y ١٢ – ٦ألمعبة مشعبيت وروروب ي ثنشات مطقل ي منرحمت مسنيت ن .  وهي لبي 
ط ر نحبظت مشريت : سنت  ء شكر / ررست نيرنيت مبع صن يحي ، ميب . إشرف 

 ؤكبرينيت مقنو ، منعر –) ركثوره( ؤطروحت -.   ١٨٧  – . ١٩٩٨ مكبورت ، –
 معبمي ممقنو مشعبيت

  كفر ئلحشر –ئلذقاذي 

Y  ررست نيرنيت  ثفير : ثفير منسق منني ي ريت نصريت . ئزماعيل عبخ ئلبار
ت محصر بكريت كقر محصر نحبظت مشريت   ١٩٨٣ –.   نجمت جبنعت مزبزيق -. صنب

 

 فاقور

Y ج مثشبب بي وحر رنوز موش مشعبي نر برو ررست ؤو.  حزي عكي محموخ
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بثرايت بنررس مثعمي معب بذه  نحبظت مشريت ومرنوز مننثشرت نر ثالنيذ منرحمت 
) نبجسثير( ؤطروحت - .١٩٧٦ مكبورت، - .  ٢٥٥ – . إشرف سعر مذبر/ منحبظت 

  . صني ومزذرت، س مث جبنعت حمو ، كميت مثربيت مقنيت –

 قمرونب  -منيا ئلقمج 

Y  جثنبي ممنرؤت . ذين إبرئهيم ئلنجار ررست ي ريت نرونت نركز ننيب : مثذمف 
بر مببسط حس / مكنح  –) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٨٤ - .١٩٨١ مكبورت، -.إشرف 

جثنبع  . جبنعت ألزور، كميت مررسب النسبنيت، س 

ـيا  هي

Y ء  .  ئلجوهرمحمخ مجبني ومجبم : مجكبرير (ثكبرير ذبر نيرنيت ي ررست ألوميب
ء مجبني،. م مقومكمور :  ي – . ١٤٨ – ١٣٢ –) . ومربع  رست منعثكر  رمجز
جثنبع  ( -. ٦٥٩ -  .١٩٩٠رر منعرت مجبنعيت، :  السكنرريت -.مشعبيت  م 

  نثعررتطبعب - . )٢٢منعبصر؛ 

 اإلطار ィغرافى
ـي              رثبط مررسب منيرنيت بعشرت  نركز رايسيت ن ذالل جنب ررسب 

ت    ـي          :  ي نكرنثب  –نوظوب نثنو نركز ؤبو كبير مذ سجل جال ررسـب 
ـي مشـعر مشـعبي                ـثب  منعثكر مشعبيت وألمعبة ، وي نركز محسينيت ررس

ء ، ؤنب نركز مزبز     يق كر رثبط بررسب حول مشعر وألمعبة ومحـرف ،          وألزيب
ـي  (وؤبو حنبر   ،  )ي محكبيت (إمي جبنة ررست وحرت ي كل ن نركز البروينيت          

وريرة نج  ،  )  ومننزل مريقي  مكبنو معري ررسثب ي   ( وبمبيس   ،)ألرة مشعبي 
، )معبر ومثكبمير حول  ( ننيب مكنح و،) حول موش ( ، وبوس )شعبيتمنعثكر م ي  (

ء مننطكت        ـيب مثي سجم ثكريرً حول ؤوميب ـي ثنبومـ      . وؤذيرً وي ؤنب مررسب مث
 ومعبر  ،)ررست وحرت ( نعثكر محسر    :ي)  ررست ١٨(منحبظت بنت كر بمف     

ي جنب ررسب   ( ومقنو مشعبيت    ،)ررسثب( وألرة مشعبي    ،) ررسب ٣(ومثكبمير  
 .) ررسب يمحرف مشعبيت٤( ومجكبت منبريت ،)مر ومثشكيل

 اإلطار الヨوضوعى
رت نوظوب ي نجب مقومكمورنحبظت ثنبول مبح منيرني ي   مشريت 

ء ومطة مشعبي ومسحر ورورت محيبت ومحكبيت مشعبيت ومشعر، ، منذثمقت كبألوميب
ء مشعبيتحظوإ كب  كنب .  ن حي منعبمجت– نسبيبً – ومحرف وو ألور  ألزيب

، ربيت ومحركيت ويرً ؤيظبً أل ثي مكف ن منبحيتكب نصية مبح منيرني مظبور
ء منوظوب مي منحو مثبمي   :ور جب
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 ئلمعتقخئت ئلسعبيب
رثبط نوظوع منعثكر مشعبيت بجالجت نجب وبنت وي مطة مشعبي 

ء ومسحروألو  بررست سوز نبرؤوب ، وإ كب نصية كل ننب ررست وحرت،ميب
ثكبر مشعبيت مسعير حول مويت كنب ثعكسب مررنب  ، ) ١٩٩٩(ي كر مقالح 

ومثي ؤجري نبرثب منيرنيت مي زبت مشيخ يوسف بطريق طنبج ببمرميت ، وريت 
ت ن منعثكر مشعبيت وروروب ي كر ؤكو ببمشريت ، وثرصر مببحجت نجنو

ء ومنعثكر منرثبطت ببألنبك كبمثالل كب، مقالح ومنعثكر ، ثكبر ي ألوميب
 .بمب وؤنبك وو ظوروب وطريكت مثذم ننب كمذبصت ببمسحر ومجب وؤش

 ئلط ئلسعبو 

ت ننر ي بم ي نجبل مطة مشعبي ببمشريت مررست وحرت رصر ألطمس
ظطربب منقسيت مننبرسب مشعبيت مطبيت ومنعثكر مذبصت ببحول ؤطروحثب 

حي ثنبوم معرير ن منقبوي منحميت ممنجثنع حول ، ) ١٩٩٦(ي نركز ؤبو كبير 
ط نجل   ، و منجذوة – منبرول – مطل –مجنو : وذ منوع ن ألنر

طثسث ظطربب مذبصت عر ط  مثي ثنحصر ي ، بكل نوع وؤسببب  ؤر
نس وبم الوي ثنبوم شكل ألذ منثببرل بي بم ، معكوسب ؤو معنل ومحسر

ظالً ) منثمبس– منست ؤو ممطت –منظرت (مج   ألسببة معظويت كبمسرطب ، 
ط . مخ إ...ومجمطت ومظفوط محيبثيت إمي جبنة مسنب مشذصيت كنب ثسثعر

ونر مثز ،  والينب بكررث مسحريت يررست ؤشذب مكباني ببمعالج مشعبم
ط بشروط مننبرست معالجيت  ثجبه نحو منعبم مشعب، منري منشبيخ مسقميت  ( يو

ثجبوب نحو منعبم  ر، ج ثرص)مخإ... ننبرسو مزر- مننبرسو مرينيو–
ط يمشعب وفيبة مثقسير مننطكي ) نس ومجالمعالت بي ( ن حي طبيعت منر

ط  ومرسني ي مطة مشعبقمعالت بي نسؤيظبً رصر و .مالصببت ببمنر
وؤذيرً طرق معالج مشعبي مذ برؤث ببمعالج مننزمي ن  ظطربب منقسيت،الم

، رويت  ثنبول أل– سنبع مكرأ – إيكبر مشنوع ور منمح –ذالل مري ومثعبويذ 
ور  .معالج مسحر ومريني ومعالج ببمزر ومعالج ن ذالل معطبر  بحجج 

ظطربب : رظ وبمت ننر جبنببً ن ؤطروحثب ي بح  منسق مطبي مشعبي و
 .مذ ركز ي مي مرؤيت مشعبيت ممصحت منقسيت ، منقسيت 

 

 ريطب ئلسرقيب
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ء   ئألوليا

ت مثكبرير ي ء مننطكت م ثسجل مررسب سو نجنو  إطبر بح ؤوميب
ظن مجبنة مثطبيكي ي كثبب  مقومكمور م منيرنيت مثي نشروب نحنر مجوور 

ء مجبني( ط ن رصره مذه ) مذب بررست منعثكر مشعبيتمجز ، وربنب كب مفر
ثجبه ي مثوسع ي بح منو ظوع ، فير ؤن ذالل معكور مسببكت م مننبذج رع 

ء ي مشريت  وثكع مثكبرير منشبر إميب ، ثظر ررست نيرنيت ننشورت حول ألوميب
ء  ت ثكبرير مذبر منيرنيت ي ررست ألوميب مثي ثنجل زيبر ، ظن نجنو

ء مريف منصر ي موجي مكبمي ومبحر  سنت وم. نيرنيت ي نذثمف ؤنحب
ء نحميو ، ثعثنر شرث ي  ء ؤن ؤوميب ء ألوميب ألومي مثي يشثرل يب كل وؤ

ط وجبنو  ومك  .رذل رو كط ، و ثثعروب إمي ذبرج مكريت إ بشكل بر
ء إننب با ؤسبسبً رذل وحرث منحميت  ط  .مثكري محكيكي مكل ن وؤ ور ر

ء بكريت ومجوور  ، ألول حول محبجت ) ١٩٦٤(يب ن ذالل جالجت ثكبرير يمعوميب
ء حي رصر ، أننت ؤ يوسف ألحنريت بكريت ويب  حكبيثب كوحرت ن ألوميب

ؤنب مثكرير مجبني . بت وكرنبثب مشيرت ي مننطكت ومنومر مذب بب وؤسطورت مو
ء مذ ثمثكي حوم  ووو ن ننبذ ،"معنبني "و حول مشيخ يوسف ب نب  ج ألوميب

ت كبيرت ن ألسبطير ومنعثكر ومننبرسب ذ مرمت مقومكموريت مبنت ،  نجنو
ط محكبيث  ومثي يحثبج ثقسير كل نصر ننب مي حرت إمي ررست نسثكمت ، عر

حثقبل ب  ير ؤنب مثكر. ومظريح منرثبط ب وكرنبث وإبنت نومره وثبريخ ونظبور 
و حول مشيخ نصطقي ؤبو منحبس مذ رصر مكبثة ؤيظبً حكبيث  مجبم ، 

حثقبميت ألذر منرثبطت ب وظريح  .  وكرنبث وإبنت نومره ومصور 

ـر  ئلزح

بر مسال إبروي حول محسر مي بح نوظوع مسحر ونبل ررست  نحنر 
 مننبرسب مسحريت منرثبطت رصر يب ،) ١٩٨٨( مشعبي ومريت ي منعثكر

ببمريت ومنصو مثي ثؤر ن ذالمب ، حي سجل ؤربعت نصو نيرنيت كف 
مي ثحميمب وإبرز نظنونب ي مثصور مشعبي منبويت محسر ، وبيب معنبصر 

رت ر ننب  : مقرونيت والسالنيت يب ، ويشير إمي ؤ نصو مريت ثحنل 
ظح ونحرر ،ؤنب ذ ب ء ني و وؤنب ثثنيز ن حي ألسموة بسنب نيت نعينت ،  نب

ء شذصيت مرنبوؤ مب نحثو ونظنونبً نحررً ، ك وثظر  ، يتو ؤنب ثعكس بجال
، ور ب مببح بجنع نبرث ن ريت مفربيت بإبي نر ثإجيره مي من مذ يؤري

 .يب يحنبر ومشبرويي ب
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 ئلتقاليخ ئلعاخئت و

نوظوع رورت محيبت بصقت بوثن ألبحب منيرنيت ي نجبل معبر ومثكبمير 
 حول معبر مذبصت ببألسوق ثيررس ظالً ، بنت ومنيالر بصقت ذبصت 

ء معري  ء جنيعب مي منحو مثبمي مشعبيت ومكظب   :، وجب

 خورة ئلحياة 

جثنبي ممنرؤت ي إطبر ؤطروحت زينة منجبر حول  ومثي ،)١٩٨١( مثذمف 
يب منرؤت مريقيت وونل ثذمقب وؤشكبل وذ مثذمف ن منبحيثي منظريت ثنبوم 

ظن وثنب مبح  ت مننبرسب مثي ثرذل  ومعنميت، نجر ؤنب ثرصر نجنو
كذ بر مقومكمور ن بينب بر وثكبمير النجبة وينت النجبة ي منجثنع، و

 .إمخ...وثكبمير مزوج نجل ذثيبر معريس وس مزوج

، ووي بثوي بح بر منيالر ثبرز ررس: ئلميالخ  ، ألومي ن ننظور ومكمور
بر مسال حول النجبة ومنإجور مشعبيت   ومثي جنع  ،)١٩٨٢(ؤطروحت نحنر 

رت نركز ننجمت منحبظت مشريت وي  – بمبيس ـ ريرة نج –ؤبو حنبر : نبرثب ن 
ور رصر مببح ألنجبل  . وييب– ننيب مكنح – بوس – محسينيت –مزبزيق 

وألول مشعبيت منرثبطت ببالنجبة ومكي مذبصت ببالنجبة ومذريت كنب ثكشف نب 
الثب ببالنجبةوثنبول ألنجبل وألول مشعبيت ،  ؤفنيت  : ؤيظبً ألفنيت مشعبيت و

بت مطقل ، – ألفنيت وجنس منومور – ؤفبني سبوع منومور –مزبف   ألفنيت ونال
الث ببالنجبة و ألريت منرثبطت بثإذر محنل ج  ء و نثكل إمي نوظوع مرب

ء مي  رت وموظع ، وي منكببل ونبل ؤريت سمبيت بعر محنل ؤو مرب وحروج ومو
مببح ـ ؤذيرً ـ جالجت نوظوب جريرت ذبصت بنوظوع ج يرصر . محبنل 

الني ثننو . س ومريت وألمفبزمكَ: مذريت وي  ومررست مجبنيت ن ننظور إ
ال  ور ، ) ١٩٩٩(منرسي مصببغ حول طقل مريف وجكبث مشعبيت ي وسبال ال
 ن مشريت ، جنع نبرث منيرنيت ن ؤريع ر ن مرميت وؤريع ر ؤذر

وثرصر مررست نبصر مجكبت مشعبيت مثي يجة ثنشات طقل مريف ميب ن ذالل 
ت ثسبؤ حول نكونب مثنشات  ال منصريت ، وثجير مررست نجنو وسبال ال
جثنبيت مثي نجروب ي مكص مشعبي  وألفبني مشعبيت ، وممعة ومنوسيكي 

ال ، مخ إ...ومثشكيل مشعبي ونبذ نجر مطقل مريف ن جكبت شعبيت ي وسبال ال
وذم مببح إمي ؤ مجكبت مشعبيت مثي ث طقل مريف ثثنيز . ؟..منصريت

ببمثمكبايت ومعقويت مثي ثثصل بروح منجثنع ، كنب ثثنيز ببمبسبطت ومسومت مبعيرت 
ي بب إيكبع وثنبف يرثبطب ببمنش كل ثعكير ، و بر وألحبسيس ، ون ج 

ثذبطة معوطف النسبنيت، وثحنل ي إيجببيت روحيت ورينيت، كنب ثثس ببألحبري 
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، ويب محركت ومقل  ألحول محيونب ومطيور وؤصو مطبيعت ومبشر و
 .ومثركية

 ئألزوئ ئلسعبيب 

سوق مريقيت ي ي بح ألسوق ثإثي ؤطروحت سمينب مسير سمينب حول أل
يب معرير ن ألسوق ومنسق الجثنبي ثنبول ومثي ) . ١٩٨٣(نحبظت مشريت 

 . مذب بب وذمل ن ننظور جفري مكل ننب 

ء ئلعرفو   ئلقصا

صيب ي بحجب حول نشبركت كببر مس ي إررت شاو مكريت  رن زت 
 ريت مكري بنركزبرثب منيرنيت ن رصرً ألسبمية حل منزع ، وجنع ن) ١٩٩٤(

ط وثكر. بمبيس   مررست وصقبً ثقصيميبً مذطو كر وذه منجبمس معريت  مق
ب بي ألرر ،  ؤو بي ؤسرثي ن ؤول مكريت ؤو بي ريثي منز نثجبورثي

ط نوظوع  وثشرح طريكت ذثيبر منحكني يب ، ونكب نعكبروب وذطو ر
ب ن شور ؤو وجباق ، وكيقيت إصرر محك ؤو مكرر نع ن مطري بنب مريمنز

ء . مذ يؤذذ ب رسنيبً ؤنب منحبك ومياب مكظبايت  ء ؤبنب وثالحظ مررست ؤ مجو
رمت وذه منجبمس  مكريت إمي منجبمس معريت يعور إمي حر كبير إمي مجكت ي 

ثببر النسبنيت وؤنسبق مكربت وروبط ونوظويت ررثب ، مثي ثر ي رانبً 
مر بي كبت ؤطرف منزع ، وحرصب مي ثرظيت مطري إذ نب كبنو ن ذو 

 .مكربي 

 ئألخ ئلسعبو 

ظالً   رثبط بح ألرة مشعبي بنوظعي محكبيت مشعبيت ومشعر مشعبي، 
بر مسال إبروي مثي  رت ؤشكبل ن مثعبير مشعبي مكومي ثنبول ررست نحنر  يب 

ط ) . ١٩٩٤(ي بحج حول محنبت ي ألرة مشعة منصر  محنبت ؤ محي ر
 ن ذالل نصو ألفبني مشعبيت ،مزوجت  ومحنبت ؤ مزوج ي ألرة مشعبي

ي وألنجبل وألزجبل وألول ومثعببير مشباعت، كنب رصر نبصر ألرة مشعب
 .منرثبطت ببمسذريت ومنك حول محنبت

 ئلحكايب ئلسعبيب 

يشير بح محكبيت مشعبيت ي مشريت إمي ؤطروحت نرسي مصببغ حول مكصت 
رت ؤنوع ن محكبيب وي ثنبول ، ومثي ) ١٩٩١(ومحكبيت ومحروث مشعبيت  : يب 

جثنبيت –مكصت مرينيت  ص وحكبيب منفبنرت – محوري مشعبيت – مكصت   
 منك ومنورر ومحكبيب منرحت ، ور سجل مببح ووجق كنبً ويرً ن –
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صت ؤو حكبيت ؤو حروث ثمنصو ومنو وي س مررست . يكب مثي ثظنب كل 
مقنيت ن ألطروحت ثنبول مظوور مقنيت ي مكصت ومحكبيت ومحروث مشعبيت ، ج 

. ء مفنباي ي مكصت ، وررست نصبرر منصو ومعونل منؤجرت يب نيت ألر
ط مشذصيب كل ن مكصت ومحكبيت و  تمحروث ونظبني كل ننب ، ونكبنكنب ر

مثبريخ ن وذه ألنوع مجالجت ، وذثث وذ مكس بثثبع معالت بي مكص مشعبي 
ء مذ(بصقت بنت ومكص ألربي  ).  نشر ننقصالً بنجمت مقنو مشعبيتووو مجز

وذم مببح مثصنيف ؤنوع منؤري مشعبيي ببمشريت ، وكذ ؤنوع مكص مثي 

ء منحثري نن ؤو فير منحثري   . يؤريب مروت سو

 ئلسعر ئلسعبو 

ي نجبل بح مشعر مشعبي ونبل ؤطروحت وحرت منرسي مصببغ ؤيظبً حول 
ء مشعبي منصبحة ، ) ١٩٨٧( منول  وجالجت ؤبحب ؤحرو حول شعر مفنب

ومبحجيي ألذري حول مشعر مبرو وكف معرة ) ١٩٩٠(ممر منسعور شونب 
 رف –مثفطي مررسب ألربع ) ١٩٩٥(ومطحبو سعور ) ١٩٩٥(منيرل مطحبو 

ي مشعبي–ثقبو حج ونق كل ننب   . ؤكجر ن ثجبه ي بح وذ منوع البر
ونبرؤ بإطروحت نرسي مصببغ حول منول ومثي جنع نبرثب ن نركز مزبزيق 

رت نوظوب شنم  منول  -منول ومفزل  -منول مريني  : وصنقب إمي 
ء ، ور حر مي ثوجيق منصو -منول موطني  -موصقي  جب  منول وم

 مذي شثرو بإراب ي مننطكت ، وي س مررست مقنيت ممنول تونسبثب إمي مرو
ط مثإنال منكريت ي منصو ،  ثنبول مببح نوظوب ممفت ومبالفت وبع
رت نثبا ننب ؤ ونبل شذصيت نسثكمت منركز مزبزيق ي إنثبج منول  وذم إمي 

ؤنب مببح نسعور شونب كر ثنبول ثرذل  . ن ذالل ذصباص مننيزت م
ء مشعبي ننوذجبً  ط محركيت نثذذً شعر مفنب ، حي ) ١٩٩٥(منصو ي معرو

ط بريت إمي معالت بي مسيبق ألصمي مشعب ط ير  ومسيبق مجنبوير ي ر
ج  مر مشعبي ، ونن مثنب ي رصر من مشعر منصبحة، ج طبق نن

لرنثي نب م  ن ذالل ألفبني منصبحبت ، رت مشريت ممقنو مشعبيت كننوذج ر
صت مسبوع صت محصير وؤفنيت ر صثي ن ( مر بير مسير ممر ط مثحميل  وسنعر

بحجب حول ؤرح وثظيف نيرل مطحبو ي ). ممعنبصر محركيتثنبومب ذالل 
بح مشعر ي بعرً أذر ) ١٩٩٥(نجبرير وم ونصو شعبيت نطنورت : مبرو

س مي طري ووو ،مشعبي مبرو منرثبط بكف معرة كت ببال حثقبل ببألر
حثقبل ومر منصبحة) مطحبويت(معرة، ونن منبر   ،، حي ثرصر طبيعت 

ء نع  وشعر منجبرير مذ يررر مي مسب شبرو ؤو شعرا مذي يثنبومو مفنب
صت م صت ثثكو ن م ج نجرورت ج وحجبمت ، ر ثشير مببحجت إمي ؤ نكبطع مر
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 منصو منيرنيت مثي كق مي جنعب وثوجيكب عكسشثيوت ج ذثنت ، ووو نب ث
 ومبح ألذير نرثبط ؤيظبً بعرة مطحبويت بجزيرت سعور ببمشريت .ن مروت

ببرت مذ يصق مط، حول كف معرة ؤيظبً ) ١٩٩٠( حبو سعور ي بحج بإن 
 ن ومي يكبل ي ننبسبت نعينت بنرس نعينت، وفبمببً نب ثكو ألرح وي 
مزنب مننبسة مذ ثكب ي نرس مكف ، ويرصر مببح نرس معرس 
، وبريت كف معرة ومثعبير محركيت ومفنبايت ويكبيت منرثبطت بب،  مطحبو

 منقرر منسثفمكت ونعبنيب ويكر نصبً نوجكبً منجرورت معرة بإسبنب رركنب يس
ثنر ي جنع نبرث مي مرو – مذثنت – معم –مشثيوت : ألربعت   مشثيوت ، ور 

بر مكبرر رفة مطحبو مذ يبمغ ن معنر نر نشر مررست  هللا  بر  ب (مشيخ 
ن مررسثي حول كف معرة رثببط س مببحجي ونالحظ . سبعي بنبً) ١٩٩٥

، ومطحبو سعور (بكبيمت مطحبويت  ون ج  ثوجيق منبرت )نيرل مطحبو
مننطكت ، ؤنب بح مكف ن منبحيت  منيرنيت ونب نرثبط برريت كل نننب بجكبت

ء مثبمي ن ذالل نوظوب مر مشع  . بي محركيت سنشير إمي ي مجز

 ئلفنو ئلسعبيب 

رت نجب ي إطبر بح مقنو مشعبيت  بمج مررسب منيرنيت ببمشريت 
نو مثشكيل مشعبي مثي كب مب منصية ألور نسبيبً ومر ، وألمعبة، : وي

 . ن حي مبح ومجنع ومثحميل 

 ئلرق ئلسعبو 

. ح وحر حول مقنو محركيترثبط ررسب مر مشعبي بإطروحثي وب
، ور رصر يب ) ١٩٩١(ألطروحت مسنير جببر حول مر مشعبي ومثروي 

صت ي ؤكجر ن ننطكت  صت مكف ن منبحيت محركيت ، وب بثثبع نيرني ممر ر
ب ي كل بيا ،جكبيت ، وق نب ثسنح ب ظروف معنل منيرني  ممووف مي ثنو

، ثنجل ي جال ننبطق وذ. مي حرت  ثبر مببح إطبرً جفريبً جكبيبً مجنع نبرث
ء مثطبيكي ي ألطروحت ، شرع .  ؤسو – نطروح –مشريت : وي ون ذالل مجز

مببح ي ثحميل نبصر مسبنر نر رة مفرة إمي موحر محركيت ألسبسيت ، 
بمنسبت ممسبنر نر رة مشرق ، ج نرونبً كل وحرت حركيت مي حرت ، وألنر نقس ب

صت مكف مر رة مجعبرت بإسو  ور بي سثذال مببح مموحر . ر
صت نقسب مر رة مشرق، طبيعت  صت مكف مر رة مفرة ومر محركيت مر
مثنوع رذل منوع موحر ووو ؤنر  يثيح سو مثروي معمني ممعنبصر وموحر 

صب . محركيت  ت مر ي مسنر سعير مثي بحج نجنو ؤنب ألطروحت مجبنيت 
 .وثوجيكب وثحميمب ي إطبر مننبو منرثبطت بق مببميت ) ٢٠٠٢(مشعبيت ببمشريت 
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بير مسير ر ثج إمي ننحي أذر ثطبيكي ، إذ ثرصر مقنو  فير ؤ ررست 
ط مجنب ط ) . ١٩٩٥(وير محركيت ن سيبب مشعبي إمي سيبق معر نثذذت بع

صب رت مشريت ممقنو مشعبيت ننوذجبً مذه منكبرنت ،  شر ر حي بن بثحميل 
صب مرصر صت مقرح :  ووي، سيببثب مشعبيت ومجنبويريتر صت محصير ـ ر ر

صت محصب ـ  صت مذقر ـ ر صت ألمعبة مشعبيت ـ ر صت مسبوع ـ ر ـ ر
صت شببة نصر ـ ر صت حيبمت ر ور رظنب مثحميل نسعور (صت جنبمت ـ ر

صثي مسبوع ومحصير ن حي ثرذل من ألربي ي نصر محركت  ).شونب مر

 ا ئلسعبيبئأللع

 مذ ثنبول ،م يرصر بح ألمعبة مشعبيت سو ؤطروحت وحرت مووية مبية
، ور ) ١٩٩٨( ١٢-٦ نألمعبة مشعبيت وروروب ي ثنشات مطقل ي منرحمت مسنيت

ريت نزمت ( روي ي ذثيبر ر مررست مثنوع بي مننط مريقي مثكمير مذبم 
 ممكشف  نر مثنوع ،)ريت مكنبيب(ومننط مريقي منثحظر ) معبري 

ذثالف ينب  وصنف مببح ألمعبة إمي نجنوب حسة موظيقت منرثبطت . و
ؤمعبة ثرف إمي ثنشات مطقل مي مثقكير ومثوع : مثصنيف وشنل ، بكل ننب 

س ، وننب  ) مورق(معبت مسيجت ومعبت مكوثشينت : وحس مثصرف وثننيت محو
ومعبت محجر مرار ، ج ؤمعبة مثإم نع مبيات وحيونبثب وموسبال منسثحرجت ممنكل ، 

ة منوجي ، ومعبت مثعمة: وننب   ب ب ، يب وبور يب نومع ،  نكة معبت مفر
: ومننبورت، وننب ومسببق وؤمعبة مميبت مبرنيت وثننيت روح مقريق . شر وركة 

: ؤمعبة مسببق نجل ج ، معبت ممطت ، )مفنبيت(سثفنبيت : ؤمعبة منطبررت ، نجل 
 ، معبت : مكو نجل ؤمعبة ج . ركوة محنير،  سببق مررجب سببق سببب مجر

ت(شبر وشبري ، نطت نجميز ، شر محبل ، معبت منالبطت  ج ؤمعبة ) . منصبر
، مسبع شكقب : نجل حركيت ثرع إمي مثعبو وثننيت روح مقريق  مسبع (كرت مكر

ت ). ثرل ثرل(، معبت معصقورت )موكي( ، معبت محكشت)طوبب ج ؤمعبة مشجب
جثنبي ومننبسبب وننب. حتر كبمسببالو معبت معروست : وؤمعبة مثربط 

: برع وننبالوؤمعبة ثننيت مكرر ومنبر ميرويت و. إمخ..وسكر وحرنيت
ت : ج ألمعبة البريت وننب. إمخ..مصير ببمنبمت، نق نق ممعة موريت كبمظقر
بب ألمعبة مشعبيت ي نجثنعي  مررست  ثشوكشق. إمخ..ومنركة وألرجوز

ن حي منظنو ، وؤ نالنح ) مريقي مذبم ومريقي منثحظر(مبح 
ء ط ألرو منسثذرنت ي ألر  ي بً، ننب يعكس ثقبوثذثالف بيننب ثظر ي بع

الني ببمنجثنع مذبرجي، وذثالبً ي منسثو  ثصبل مجكبي وال ررجت 
 . ثصبر ي مكريثي جثنبي 
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 ئلتسكيل ئلسعبو

ثنو مررسب منيرنيت مقنو مثشكيل مشعبي بي مرصر منيرني 

ء مشعبيت وموش ط مثطبيق ،منوظوب نحررت كبألزيب سثمب بفر  وبي مرصر و

ثجبه ألذير ثبنث كميت مقنو مثطبيكيت   ن ذالل ؤطروحثي) حمو(معنمي، ووذ 

برمببي مذ رصر ـ ن ننظور نيرني  مكس مننسوجب ببمكميت، ألومي البروي 

ـ نبصر مثر مشعبي ببمشريت، وبذبصت ثمل مثي ثصمح ي مثطبيق معنمي، 

ء مثطبيكي ن ألطروحت ـ ي سثقبرت ننب ـ ي مجز ثصني  حي ركز مي 

ور مببح ي مجبنة منيرني ن . )١٩٨٢(منقروشب ألرظيت فير موبريت 

، ومذرج ومذيبنيت  نع ثوصيف ) بي مشعر(ررسث ثحميالً منول منسي وؤنو

ء مبرو مشريت  موحرثب، كنب سثذم موحر مزذريت منسثذرنت ي ز منسب

صري مثي . وب بثصنيقب ورصر ؤو سنبثب ي مر  ؤنب ألطروحت مجبنيت 

ط بثكبر ثصنينب ر صر ـ نيرنيبً ـ معنبصر مثشكيميت مشعبيت ببمننطكت، بفر

ثب مي ؤنشت مسيررنسثن وألطروحثب مي ). ١٩٨٤( ت ن ثمل معنبصر وطبب

ن نجبل ، وثنظ وذ منحو ثنجال ننوذجبً مثوظيف معنبصر مقومكموريت ي ؤكجر 

ء مثبمي ررست وطف سمطب حول ألزيبإمي ط مب ي مجز  .ء مثي سنعر

ء ئلسعبيب  ئألذيا

ء مشعبيت نرصر ؤطروحثي وبح ثطبيكي ينجل جالجث  ي نجبل بح ألزيب

ء مشعبيت جنعبً وثوجيكبً وثطبيكبً، ألطروحت ألومي منني  رت ثجبوب ي ررست ألزيب

ب ي ء مشعبيت وثنو  كل ن مشريت صري مثي رصر نيرنيبً ؤننبط ألزيب

 ويعور سبة ذثيبر ننطكثي مموجي مبحر ومكبمي مرف مني، ،)١٩٨١(وؤسيوط 

ء مشعبيت ي مننطكت ومكشف   ووو رصر معونل منؤجرت مي ثصني ألزيب

ء ببذثالف مبيات منرثبطت بب  ي . ذثالف ثصني ألزيب ؤنب ألطروحت مجبنيت 

كز ي مجبنة منيرني مي رصر مزذبرف منوجورت ي منجر ؤبو زير مذ ر

ء مشعبيت ، وب بثصنيف نبصروب وثوجيكب ، ميشرع بعر ذمل ي ثثبع ثمل  ألزيب

ت ن مكر بنركز ،)١٩٩٦(مزذبرف ي رسو ألطقبل   وذثبر مببح نجنو

ء ؤو ثمل منرثبطت برسو ء منرثبطت ببألزيب  . ألطقبل محسينيت مجنع نبرث سو

ط موحر  ومررست ألذيرت معوطف سمطب مثي رن نحبومت سثذرج بع



١٥٣ 

ة منسبايت منطرزت بإصومب منببثيت ؤو منرسيت ؤو  مزذريت منوجورت مي ألجو

محيونيت ، سثذرنب مي ذبنب ؤذر ، برف بثكبر ننبذج ثشكيميت جريرت ثزوج 

حقبظ مي مروح مشعبيت ، ونحبومت وطف سمطب مي وذ بي روح معصر نع م

بر مببي  ظن ؤطروحثي إبروي  ثجبه مثطبيكي مذ رظنب م  منحو نرثبطت بب

صري   . وور 

 م ـئلوس

 –ن ننظور ثربو  -ؤطروحت وحرت بمج نوظوع موش ي مشريت 

ر رنوز موش مشعبي نر مي نحنور، مذ بح ؤوج مثشببت بي وح محسي

بثرايت بنررس مثعمي  برو نحبظت مشريت ومرنوز مننثشرت نر ثالنيذ منرحمت 

شر مننبذج ن  موش مي نر معصور ) . ١٩٧٦(معب  ور رصر مببح 

 كنب رصر موظباف مطبيت ومجنبميت مموش ، ،وي نصر ومعبم معربي

ط نوظوب ومنوظوب من رثبطت ب ، كبمسير ومحكبيب مشعبيت ، وسثعر

 ،إمخ.. موش مر ألببط نجل بع منسيح وروس مبحر ونبرجرجس يكثل مثني 

وي إطبر رصره ألوج مثشبب بي رنوز موش ومرنوز مننثشرت نر مثالنيذ ي 

ط مربي نن م ؤحنر إبروي ، وؤبو نور  نس:نرينت بوس ، ر منب ثعريقبً مبع

 . معربي ن ريرة نج 

 ) ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

ريت ـ ذنس ثنو مررسب منيرنيت منرثبطت ببمحرف ي نحبظت مش

 مكمي ومحصير ومسروجيت ومحرف منرثبطت ببمذبنب :ررسب ـ بي بح حرف

بنعيت بررجت منبجسثير ـ جنيعب ونجم وذه مررسب ؤربع ؤطروحب ج. منببثيت 

 ، بشرف جبنعي ن كميت مثربيت مقنيت ـ ذالل كور مسبعينب ومجنبنينب ومثسعينب

 .ووو نب يكشف  وثنب مكميت بذ منوع ن مررسب وثوظيق ثربويبً كنب سنر

مي مذبنب نبرؤ ونب بإطروحت سمينب نحنور مذ رصر محرف مشعبيت مثي ثعثنر و

ت ن ؤنبل محصير ) ١٩٧٣(منببثيت  ت ننبذج نثنو ومنثورت ي مبيات منحميت، مصنب

رت نركز ببمشريت ،ومسالل وريت ) ومصوت ومكري كقر محصر (  جنع نبرثب ن 

ط (رنريط  محرف مشعبيت مذبصت برنريط ممي حرور منحبظت نع مرميت وسنعر



١٥٤ 

ر ذنست و وثكر ؤطروحت سمينب نحن.)الل ؤطروحت نحنر ؤبو منعبطيببمرميت ن ذ

ت محصير ومسالل وي -و ثزل ثسثذر  -نببثب ؤسبسيت سثذرن  صنب : ي 

ء ومبو  ء ومسنبر وذو منذيل وير محنب ء . حشبا محمقب ن ير محنب

ء ومسنبر يصنع محصير ، ون) بنمنش(ثصنع   ذو منذيل ثصنع ون محمقب

مسالل منعروت ببمنكبطف ، ؤنب مبو ثصنع نن ألسبثت ، ويرصر مبح ننبطق 

ء مشباعت  ورت وذه مذبنب رينبً وحريجبً ، وطرق جنعب وثسويكب ونعبمجثب وألسنب

ء معمنيت مب  ، وألنبك . وألسنب ط معسبمية محريت مشباعت مذه مننثجب كنب يعر

منعروت بذه محرف وحصرً ببمزذبرف مقنيت ومثي مب نسنيب ذبصت نر ؤرببة 

محرت ، ومنشفو ومننثجب مذبصت بب ، ويؤكر ي نبيت ألطروحت مي ؤونيت 

شر سنو .سثفالل مذبنب مبيايت وؤونيت وجوروب ي مننبو مررسيت  وبعر نرور 

بر مببر مثثبع جبنببً ننب ورر مي ؤطروحت سمينب نحنور ،  ثإثي ررست إسنبيل 

جثنبي ، إذ يرصر ثفير منسق منني محرت محصير  ي ألطروحت ن ننظور 

ت محصر ، ،)١٩٨٣(بكريت كقر محصر  صنب  ن ذالل بح ينت ن منعمني ي 

ت كب رت نثبا ننب ؤ ثعمي وذه مصنب  يث بنعرت وؤوظح ن ذالل ررست محبمت 

صبنع محصير ننزم ؤو ركبن  مومر ؤو منعم ، وؤفمب يعنل حسة مطمة ، ويعثبر 

ت محصر كبمسقر ممذبرج  صنب ت محصير ، ويرصر ؤسببة ثروور  نكبنبً كورشت مصنب

ء ووروة نبل محصير إمي حرف ؤذر ذ بار  وؤذيرً ثعمي ،ونررت نصبرر مشر

ء بح محرف إمي ؤطروحثي حول حرت مكمي مألطروحب منيرنيت كنب ثشير  .ألبنب

شرو بنبً ، وؤرثبط ؤصحببب ببمنن منيرني ن نبحيت ومثربو ن  يقصل بيننب 

ألطروحت ألومي ألنل رحب حول . نبحيت ؤذر نع ذثالف مرف ي كل ررست 

ط ، ور ج)١٩٧٦( نشفو كمي برو نحبظت مشريت نع نبرثب منيرنيت ن بع

ط ورة فرة ببمشريت ، ون ج  مررست  ء مكريثي رة مبيب منبزحي ن سينب

ثرصر ثإجر نشفو مكمي بي مبرو ببنثكبم ن بيات ألذر يحنمو نعب نبصر 

نيت ر ثنثزج  مثعطي نبصر جريرت، فير ؤ مرف مثطبيكي ممببحجت وو ثثبع 

نينب ومزذبرف منوجورت بإشفبل مكمي ، وحصروب وثصنيقب برف مووف مثص

مي ثإجيروب ي نجبل مثربيت مقنيت ، وبذبصت ي منرحمت مصنبيت ممبنب مالاي 

سثقبرت بنثبا ثمل مررست  ي ألنل سمطب مثي . ينكن  ؤنب ألطروحت مجبنيت 
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 ور كق مي حصر وذه ،)١٩٩٦(مشعبي ببمشريت ررس منظ منرسيت ي مكمي 

ي مصيبفب  منظ وألشكبل منرسيت وثوجيكب وثحميمب ، برف سثذرنب كنصرر إبر

نسجيت جريرت ، ون ج يثحكق مرف مقني مثطبيكي ن جنع وثحميل منبرت مثي سع 

صبرت حول حوألطروحت ألذيرت ي نجبل محرف مشعبيت.إميب مببحجت  رت  مزينة 

حي ثرصر نرحل محرت وألرو منسثذرنت ، )١٩٨٢(مسروجيت ي مشريت 

ومعنبصر مقنيت والبريت ، ؤنب مجبنة مثربو ومثطبيكي ي ألطروحت ، و بح 

 . كيقيت البرت ن ثمل ألشفبل مقنيت مكميت مثربيت مقنيت 

 اإلطار الزレョى
رر ثيشير بيب م ثببع مزنني ممررسب منيرنيت ي مشريت إمي ننو نطرر ي 

ونويت مررسب ننذ نرحمت مسثينب ، مثي شر ثكريرً وحرً منحنر مجوور 

ء ، مثبمغ زروثب ي نرحمت مثسعينب مثي شر ظور ؤكجر ن % ٥٠حول ألوميب

رت نجب ومكموريت ثنيز )  ررست١٧(ن مررسب منيرنيت حول منحبظت  ي 

، :  وي ،بب وذه منرحمت ء معري، ومشعر، ومر محكبيت مشعبيت ، ومكظب

، وألمعبةوبر منيالر و ء ج، ومطة مشعبي، ومحرف، وألزيب ؤنب كر  .مزو

ب ي نمسبعينب ومجنبنينب كر نحصر نعظ مررسب منيرنيت مثي ظر ي

، ومحرف مشعبيت كحرف مكمي ن ء وظوب نو مثشكيل مشعبي كبموش وألزيب

نجب منإجور مشعبي ألذر ومحصير ومسالل ومسروجيت، بيننب م ثحظ 

ببوثنب نقس مذ وجرنبه ي مثسعينب ، إذ ظر ذالل معشري بنبً ننذ ب 

محرف ونو مثشكيل ثنبوم  ذنس ررسب كط ذبرج نطبق ١٩٨٩ حثي ١٩٧٠

ؤنب مسنو ألومي .  محسر - منول – ألسوق – منرؤت –النجبة : نوظوب 

صب مشعبيت ببمنحبظت ٢١ن ق  .  ، كر سجم ؤطروحت وحرت ي نجبل بح مر

ء مثثببع مزنني مي منحو مثبمي  :ور جب

 زتينات

ء حول ررس نحنر مجوورثكرير  : ١٩٦٥  )١٩٨٠نشر(ت ألوميب

 

 زبعينات
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 محرف مشعبيت حول سمينب نحنور ؤطروحت  : ١٩٧٣

٠٨٦٥ :  

Y  ؤطروحت ؤنبل ؤسعر رب حول نشفو مكمي 

Y  وحر رنوز موش مشعبي  حولحسي مي نحنورؤطروحت  

برمسال: ١٩٧٨  .)١٩٩٦نشر (النجبة :  حولؤطروحت نحنر 

 ثمانينات

٠٨٧٠ :  

Y  جثنبي ممنرؤت حول  زينة إبروي منجبرؤطروحت  مثذمف 

Y  صرؤطروحت ء مشعبيت حول ينني نحنور حبظ    ألزيب

٠٨٧١ :  

Y  بر مببي ؤطروحت  ؤننبط مثر مشعبي حول إبروي 

Y  صبرؤطروحت بر مقثبح     حرت مسروجيته حول  زينة 

٠٨٧٢ :  

Y  ت محصر صنب بر مببر حول   بح سنبيل 

Y وحت سمينب مسير سمينب حول ألسوق مريقيت ؤطر 

بر مقثبح ؤطروحت  : ١٩٨٤ صري   معنبصر مثشكيميت مشعبيت حول ور 

 منول ي نركز مزبزيق حول نرسي مصببغؤطروحت  : ١٩٨٧

بر مسال حول محسر ومريت : ١٩٨٨   بح نحنر 

 

 

 تزعينات 
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٠٨٨٠ :  

Y مشعبي ومثرويمر حول سنير جببر طروحت ؤ  

Y  مكصت ومحكبيت ومحروثت مشعبيت حول نرسي مصببغؤطروحت 

 مكص مشعبي ومكص ألربي حول نرسي مصببغبح  : ١٩٩٢

٠٨٨٣ :  

Y  صيببح    ؤسبمية حل منزع حولزت 

Y  بر مسال إبرويبح   محنبت ي ألرة مشعبي حولنحنر 

٠٨٨٤ :  

Y  معرة مر رة مطحبويت  كف  حولمطحبو سعوربح 

Y  صب رت مشريت حول بير مسير بح  ر

Y  ء مشعبي حولنسعور شونب بح   شعر مفنب

Y  ـرو حولنيرل مطحبو بح ـرح مب   ؤ

٠٨٨٥:  

Y  ؤطروحت ؤنل سمطب حول مكمي مشعبي 

Y  ء مشعبيت  حول بر معزيزؤطروحت نجر  مزذبرف ي ألزيب

Y  منعثكر ومننبرسب مشعبيت حولوبمت ننر ؤطروحت  

Y  ١٩٩٩نشر ب (مطة مشعبي حول وبمت ننر بح( 

٠٨٨٧  : 

Y حول ألمعبة مشعبيت ؤطروحت ووية مبية  

Y  ء و مشريت  حولوطف سمطببح ة سينب   ؤجو

٠٨٨٨ :  
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Y  مشعبيت ي كر مقالحبح سوز مسعير حول مررنب 

Y كبث مشعبيت بح نرسي مصببغ حول طقل مريف وج 

١٠ 

صب مشعبيتؤطروحت سنر : ٢٠٠٢   سعير شعبب حول مر

 اإلطار الレوعى
ء الطبر ألكبريني ببمبح  ثوظح بيبنب الطبر منوي ممررسب منيرنيت حثقب

منيرني ببمشريت، إذ ثسجل ألطروحب مجبنعيت ؤكجر ن نصف جنمت مررسب 

ريب ومنؤثنر ، وم يظر الطبر منوي نؤمقب منيرنيت ثميب ؤبحب مرو

ء  الطبر منوي مي منحو مثبميننشورت ي   :كثة حول ومكمور مننطكت، ور جب

  أطروحات٣    أطروحات ئلخكتورئة ̌

 ب أطروح٠٣    أطروحات ئلماجزتير ̌

 بحثاً ٠٢  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  تقرير٠     تقارير ميخئنيب ̌

 استخالصاتルتائج و
شر نركز جفريت نسبحت منيرنيت ببمشريت  فط مررسب -١ وسعت بمف 

ء مريقيت ؤو مبرويت ، كنب فط نعظ منركز مثي وع  ننجمت مجكبت مننطكت سو

صكر ء نركز بركت مسبع وكقر  ذثيبر ألطمس مقومكمور منصر ببسثجنب  . ميب 

ل منيبري  يعر مبح منيرني ي-٢  منعثكر ومعبر ومثكبمير مشعبيت ن ؤ

ء  م ثظر مثي ررست ي مننطكت ، وذبصت ي نوظوب مطة مشعبي وألوميب

  ، ؤنب بكيت نوظوب منعثكر ألذر كبألحال١٩٦٥ررسب حومب ننذ ب 

نطكت ، شإنب شإ ثفية ثنبنبً ي بح من. إمخ..ومكبانب وق مطبيعيتومنبب 

ؤنب ألرة مشعبي . بر مزوج وحثقب مشعبيت ي نجبل معبر ومثكبمير 

 ، ومي ١٩٨٧نبل وثنب بررست مشعر مشعبي فير ؤن ثوف ؤكبرينيبً ننذ ب 
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فبب ؤشكبل حي مي  . ١٩٩٥نسثو ألبحب مننشورت ي روريب ننذ ب 

وي منكببل  بح مقنو مشعبيت ومحرف ر . سيرت مشعبيت مثعبير ألذر كبم

نبً ي ؤكجر ن نجبل كبمر وألمعبة  ومثشكيل ، مي حي ذثق ؤيت نبشر وث

ء مشعبي ألنحبو مبح نو ؤذر كإشكبل مثعبير منوسيكي ؤو نو   . ر

مننطكت ي معرير ن ؤنوع  ثنيز كر مثسعينب بطقرت ي مبح منيرني ي -٣

 ن ذالل جال ؤطروحب ١٩٩٦ ٠ ١٩٩٥منإجور مشعبيت وبذبصت بني 

 .وذنست ؤبحب نيرنيت 

رت  -٤ ت ن منؤسسب ألكبرينيت ببح مننطكت نيرنيبً ن ذالل  وثن نجنو

ؤشر ؤطروحب جبنعيت ، يإثي ي نكرنثب كميت مثربيت مقنيت بجبنعت حمو مثي 

يميب . ذنس ؤطروحب ي نجب موش ومحرف ونو مثشكيل مشعبي مي 

 ،ممقنو مشعبيت مذ وث ببح مننطكت ي ؤكجر ن نجبل ومكمورمعبمي منعر 

مر وألمعبة وحي ؤشرف مي ؤربع ؤطروحب ي نجب مطة مشعبي 

ء، شثرل ي (  ننظ ي مبح منيرنيون ونب كب ثنيز منعر بثذطيط وألزيب

ء شكر نير  الشرف مي جال ن وذه ألطروحب ألسثبذت مركثورت ميب

ؤنب بكيت ألطروحب كر ثنبومثب كميب ؤذر نثعررت كب ؤكجروب ). منعر حينذل

ة ألزور ومكبورت وكميت مبنب: ؤسب،وثنبنبً جثنبع بأر ثطبيكيت  وكميت مقنو م، 

 . ممفت معربيت بجبنعت مزبزيقبحمو وجبنعت السكنرريت ، وس
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 ) دراسة٤٥(ョحافظة الدقهヤيـــة 
  عام-ئلخقكيب 

Y       ط ألنشطت مثننويت بنحبظت        . ئبتال محمخ كمال أبو ئلحز رور منرؤت مريقيت ي بع
ـت       –) ركثوره( ؤطروحت   – . ١٩٩١ مننصورت ،    –. مرميت    جبنعت مننصـورت ، كمي

ي ثصبر مزر ت ، س    مزر

Y  جثنبيت  : شعبيت منصريت منورر م . إبرئهيم سعال :  مكـبورت  -.١ ط -.ررست ثبريذيت 
ـت     -)ركثوره( ؤصالً ؤطروحت    -.٣٩٠ -.١٩٩٣نكثبت نربومي،     جبنعت مكبورت، كمي

ة، س ممفت معربيت  ١٩٧٤ ، ألر

Y    ي -.١٩٢-١٥١  -.البرع ي نجبل مننبرسب معالجيت مشعبيت     . حز ئلولو  :
ـت   :  السـكنرريت  -.سب ي م مقومكمـور    رر/ نحنر مجوور وأذرو   رر منعر

  .١٩٩٠مجبنعيت، 

Y  ط نبصر مثر مشـعبي         . حز ئلولي ـت  : مقروق مريقيت محظريت ي بع ررس
ء ومطة مشعبي ي مريف ومحظر           -.إشرف نحنر مجوور  / جثنبيت  ألوميب

ـت   ، جبنعت مكبورت    - )ركثوره ننشورت ( ؤطروحت   -.  ٩٦٠ - .١٩٨١مكبورت،    كمي
ة   جثنبع  ،ألر ـي           ( -. س  ـت  نشر  رر منعبرف ثح نو مريف ومنرين

 ) ١٩٨٢نجثنعب معبم مجبم ، 

Y   ـت      :  مكبورت -.مكص مشعبي ي مرميت   .  فتو أحمخ فر ـت منصـريت معبن ميا
ـت مق       (-.٤١٦ -.١٩٧٥ممكثبة،   ـي مربي ة   نطبوب منجمس ألم نـو وألر

جثنبيت؛    ).١٨٨ومعمو 

Y        مكبورت -.نول مجنبل . محافظب ئلخقكيب، إخئرة ئلعالقات ئلعامب بالمكت ئلثقافو ئلخئئم  :
 ،  . ٥٥ -.١٩٦٥رر منكط

Y  ـت        :مثر مشعبي وصو مجكبب منحميت    .  محمخ غنيم ـي نحبظ ـت   ذبر نيرني
ـت    :  ي   -. ١٠٣٩-١٠٢١  -.مرميت بجنوريت نصر معربيت    منؤثنر مجبني ممجكب

وزرت / مكي وألرف مشعبيت ن نكونب مشذصيت مسويت        : مشعبيت ممبنبنيت معربيت  
ـت محـور    :   بيـرو    - .)٢٤/٧/١٩٩٩-٢١(مجكبت ومثعمي معبمي     ننشـور حمك

   . ١٩٩٩مجكبي،

Y  ـت    : ت مرميت   محرف ومصنبب مشعبيت ي نحبظ      .محمخ غنيم  -.ررست إجنوجري
  .  ٦٠٢-.١٩٩٦ز مثر مشعبي ، نرك: مننصورت 

Y  ـت   : مسحر ومعالب مزوجيت ي منجثنعب مريقيت        . محمخ غنيم ررست ؤنجروبوموجي
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ة     -.ـي ر نحبظت مرميت      ) ١٩٩٦(٤٤ ن -) .جبنعت مننصورت ( نجمت كميت ألر
مسحر .  بث نحنر شريف      نحنر ؤحنر فني ،   :  ي   نشر ؤيظبً ( -.٥٥ – ١  -.

 . )١٦٠ - .١٩٩٧ننشإت منعبرف :  السكنرريت -.ومحسر ي منجثنعب مريقيت 

Y   ررست ؤنجروبوموجيت، رورت   : معبر ومثكبمير مشعبيت ي نحبظت مرميت       . غنيم  محمخ
ء ألول، منـيال    . محيبت ن منيالر حثي مـزوج        ـز ـت  :  مننصـورت    –. ر  مج جبنع

  .  ٥٦٦ – . ١٩٩٦مننصورت، 

Y  ررست ؤنجروبوموجيت، رورت   : معبر ومثكبمير مشعبيت ي نحبظت مرميت        . محمخ غنيم
ء مجـبني    . محيبت ن منيالر حثي مزوج       ـت  :  مننصـورت    –. مـزوج   : مجز جبنع

  .  ٢٠٥ – . ١٩٩٦مننصورت، 

Y  ـرو       : مرحل ي نصر    معرة   . محمخ غنيم ـب مب ط جنب ررست ؤنجروبوموجيت مبع
ي ممررسـب ومبحـو النسـبنيت    :   مجيزت - .١ ط-.بنحبظثي مرميت ورنيبط  

جثنبيت،   ـ السـكنرريت        (-.  ٣٣٢ - .٢٠٠٠و ـت   : طبعت ؤذر  رر منعر
  ).٥٣٠ وي ممررسب ومنشر، .١٩٩٧مجبنعيت، 

Y     جثنبي ي منجثنع مكرو      . محمخ عاطف غي ـت      : مثفيير  ـي نحبظ ـت  ررس
ت ومنشـر،     :  السكنرريت   –" . مكيطو ووال وكقر مشيخ   "مرميت     مرر مكونيت ممطبب
ة،     -)ركثوره( ـتؤطروح ؤصالً   –.  ٥١٩ – . ١٩٦٥  جبنعت السكنرريت، كميت ألر

 .١٩٥٩ ،إشرف مي ؤحنر يسي .س مسقت وجثنبع

Y  ال منصريت وؤجر . مرزو ئلزيخ ئلشبا طقل مريف وجكبث مشعبيت ي وسبال ال
جثنبيبً  ظل مطقل :  ي – . ١٨٤ – ١٦٧  –. ذمل ي ثنشاث  نحو ربيت ؤ

نركز ررسب مطقومت ، جبنعت ي :  مكبورت –) . ١٩٩٩ نبرس ١٥ – ١٣(مريف 
 ١٩٩٩شنس ، 

ـا  أجـ

Y      ـر       : ألفنيت مشعبيت مرينيت    . زالمعبخ ئلمنعم عبخ ئلعذيذ ط  جنع وررست ي بعـ
ط ر نركز ؤجب رميت           مكـبورت،   -.إشرف ؤحنر نرسي  / نركز ؤشنو ننويت وبع

ـت           -) ركثوره( ؤطروحت   -.ن  ٢ - .١٩٩٣ ة ، سـ ممف  جبنعت مكبورت ، كميت ألر
  . معربيت

ـا طا  – أجـ  أ

Y    جثنبيت . عذت حجاذ ة  :  ي ريت نصـريت  ألوظبع  ـب   –ؤذطـب  – نركـز ؤج
ـت،       :  مكبورت   - .١ ط -.نحبظت مرميت    ـت ومجنباي جثنبي منركز مكوني ممبحو 

٢٨٣ -.١٩٩٥ . 

Y    جثنبي مكريت نصريت   . مك ذعكو : ؤذطبة، نركز ؤجب، نحبظت مرميت    : مثبريخ 
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جثن    : مكبورت -.ررست نيرنيت  ـت ،      منركز مكوني ممبحـو  ـت ومجنباي  -.١٩٩٥بي
١٣٠. 

 بكقار

Y      نيت ي  ررست نير : رور منرؤت ي نميب مثننيت مريقيت       . زكو عبخ ئلحميخ ئلطويل
 جبنعت ألزور ،    –) نبجسثير( ؤطروحت   – . ١٩٧٩ مكبورت ،    -.إحر ر نركز بمكبس   

 .جثنبع كميت مررسب النسبنيت ، س 

  أبو بشل–بكقار 

Y و مقن). رويت(نبويت رج شريف    / مشبطر حس ) . جنع وثروي ( عبخ ئلحافظ    إبرئهيم
 .١١٦ – ١١٣). ١٩٩٦ يونيت –ؤبريل  (٥١ ع -.مشعبيت

ء –بكقار    ئلذهرئ

Y      ـت  نجرؤررست  : مزبنت مثكميريت ي مكريت منصريت       .محمخ عبخ ئلعذيذ عبيخ وبوموجي
ـت      ـر    / الحر ر نحبظت مرمي  مننصـورت    –.     ٤٥٦ –فنـي   إشرف نحن

جثنبع–) ركثوره( ؤطروحت – . ٢٠٠٠ ة ، س    جبنعت مننصورت ، كميت ألر

  عشفور–بكقار 

Y    جثنبيت ممذرنت معسكريت مي جكبت مقالحـي منصـريي           . حز ئلولو / ألجبر 
 –) رنبجسثي( ؤطروحت   –.   ٥٢٥ – . ١٩٧٦ مكبورت ،    –. إشرف نحنر مجوور    

جثنبع  ة ، س   .جبنعت مكبورت ، كميت ألر

  سربا -خكرنر 

Y   ـف            .  ئلجوهرمحمخ ـي مري ط منشثفمي ببمسـحر  ثكرير  زيبر نيرنيت مبع
ـت شـربب          :منصر  – ٢٥٦    –.  مثكرير مجبني  زيبرت نشثفل ببمسحر بكري
ء مجبني    :  ي   – . ٢٦٢ ـر مشـعبيت   ررست منعث  ، م مقومكمور  مجز  -. ١ ط–. ك

جثنبع منعبصـر؛      (-.  ٦٥٩ -  .١٩٨٠،  برف  رر منع : السكنرريت   ) ٢٢م 
 .)طبعب نثعررت( -.

 ئلزنبالوي 

Y   ـت وألطقـبل         . أحمخ فر فتو ـت    : منإجور مشعبيت ألربيت ممطقوم ـت نيرني ررس
ـت   -.نـ   ٢ - .١٩٧٦ مكـبورت ،     -.إشرف نبيمت إبـروي     /  ي  ببمسنبالو  ؤطروح

ة ، س ممفت معربيت –) نبجسثير(  .  جبنعت مكبورت ، كميت ألر

 

   برقي- ئلزنبالوي
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Y   هللا      عبخ جثنـبي         . ئلزالم زيخ محمخ عبخ ئ ـي محـرل  رور مصنبب مصفيرت 
ـر    إشرف   /  نصريتببمكريت م  ـبزيق  - .فرية سـير ؤحن ـت   -.١٩٩٠،  مز  ؤطروح

ة، س بزيقمز جبنعت –)ركثوره(  .جثنبع، كميت ألر

  طوح ئألقالم–ئلزنبالوي 

Y     جثنبيت ي منجثنع مريقي       . محمخ أحمخ عزكر ررست سوسـيو   : مطقومت ومثنشات 
ال نركز مسنبالوي نحبظت مرميت           ـر  إشرف  /ؤنجروبوموجيت ي ريت طو أل نحن

ـثير (طروحت  ؤ -.١٩٩٨ مننصورت ،    –. فني   ـت        – )نبجس ـت مننصـورت ، كمي  جبنع
جثنبع ة، س   .ألر

  عذبب ئلسيح يوزف -ئلزنبالوي 

Y   ٤٤-١ - . ٥ نـ  -.مننزل مريقي ي مننبطق منسثصمحت       . زوذئ ئلزعيخ يوزف 
ـثكبل،  : منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت :  ي   -.    ٢٢-١٧مقنو مشعبيت وجكبت منس

ـي   ( -.١٩٩٤،   ـتي ممجكب ـجمس ألم من:  مكبورت   - .١٩٩٤ريسنبر   : نشر ؤيظبً 
ـت  .)٧٦-٥٠ -).٢٠٠١ (٥٦-٥٥ ع-.محرج

Y   ثكـبر         . زوذئ ئلزعيخ يوزف  -.مويت كنب ثعكسب مررنب مشعبيت ي كر مقالح 
 –).١٩٩٩ ؤكثـوبر    ٢١ – ١٩(نؤثنر مجكبت مشعبيت ومثننيت     :  ي –.٤٣٠–٣٧٢  

ة، ج: مننصورت ر ، كميت    .٢٠٠٠بنعت مننصورت، منركز محظبر معمو النسب

  كفر أبو ذئهر–سربي 

Y     ـرب      ) . جنع وثروي (إبرئهيم عبخ ئلحافظ ؤ مسـير يبسـي     / س محس ومسبع ج
 ٨٧ – ٨٣صـ ) . ١٩٩٥ نبرس –ينبير  (٤٦ ع -.مقنو مشعبيت ) . رويت(

ـريب   ئلمط

Y جثنبيت ممطقلمجكبت مشعبيت .  حنا محمخ عكيوة ررست : وؤجروب مي مثنشات 
 -.٢٢٣ -.١٩٩٤ السكنرريت، -.إشرف بروق ؤحنر نصطقي/ ؤنجروبوموجيت نكبرنت

ة، س ألنجروبوموجيب-) نبجسثير(ؤطروحت   . جبنعت السكنرريت، كميت ألر

Y   شالج عكو / ـب   ذصباصب ونكونبث  :ؤفبني معنل ببمنطريت ، نحبظت مرميت      . ذين 
برمحنير يونس، حنب نحنر زقر       ؤطروحت  -.  ٣٣٤-.١٩٨٣مكبورت،-.إشرف 

 .مقنو ، منعر معبمي ممنوسيكي معربيت ، س مقومكمور  ؤكبرينيت–) نبجسثير(

Y     شالج عكو ـت         . فوذيب  ـت مرمي ـت، نحبظ ـي منطري ذصباصـب  : ؤفبني ألرح 
ــب ــونس  / ونكونبث بــر محنيــر ي ــرف  ــبورت، -.إش  -. ٣٣٧ - .١٩٨٢مك
، منعر معبمي ممنوسيكي معربيت، س مقومكمور-) نبجسثير(ؤطروحت  .ؤكبرينيت مقنو

Y  ط ر نحبظت مرميت . هاني عبخ قتاين سثقبرت ن مزذبرف مشعبيت مبع
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 إشرف سعير موثيري،/ ممحصول مي ثصنينب نبثكرت ينك ثنقيذوب كنعمكب نسجيت 

 –) نبجسثير( ؤطروحت -. ٢٨٨ - .١٩٩٥ مكبورت، -. مشربيني بروي نحنر
  . كميت مقنو مثطبيكيت، س مننسوجب –جبنعت حمو 

 ئلمنشورة

Y  ء مشعبيت ي نرينت مننصورت      .  محمخ غنيم :  مننصورت –.ررست ؤنجروبوموجيت : ألحيب
  ٢٦٠ – . ١٩٩٦نطبعت جبنعت مننصورت ، 

Y    ـت مننصـورت           جن. محمخ غنيم صيب بنرين ء ومطرة ي شبرع  ـت  : بب مفنب ررس
منركز محظبر معمو النسـب ومثـر مشـعبي ،         :  مننصورت   –. ؤنجروبوموجيت  

١٢٢ – . ١٩٩٧  

Y  ـت         ثصبرييمسوق نر    .محمخ غنيم ـب بنرين  وألنجروبومـوجيي ،سـوق مذوج
ـبً   ( –.٤٢ –.١٩٩٧ت،  نطبعت جبنعت مننصور  :  مننصورت –.مننصورت نُشر ؤيظ

جثنبي ي مسوق      : ي    –. سوق مذوجب بنرينت مننصـورت      : مظبط ومثنبسل 
 ).١٩٩٧جبنعت مننصورت ، : مننصورت  – . ١٤١ – ٩١صـ 

Y      جثنبيت مثطور ننط      : منسك مريقي   . محمخ ئبرئهيم عبخ ئلنبو ررست ي مر 
بر مزنب     ة     –. معنر   –) . ١٩٩٨ (٢٢ ع –) . جبنعت مننصورت ( نجمت كميت ألر

٩٢ – ٢٣  

Y  ت  .هانم معو سا عبخ ئلجوئخ بميت سثذر نسرح معراس ي ثننيت نبر مصر
ط ألطقبل   ـت    –.  ١٥٢ -.١٩٩٩مكبورت،   –.مر ريب ـثير ( ؤطروح ـت   –) نبجس  جبنع

 . م منقس مثربومكبورت ، نعر مررسب ومبحو مثربويت، س

  ئلبرئمو–ئلمنشورة 

Y     ـت   - .٢٣٢ -١٩٣  –.إنجبة مثوؤ ي منعثكر مشعبيت    . فات محمخ سريف  مجكب
ثصرر  منركز محظبر معمو النسب       (–) . ٢٠٠٢ؤبريل (١ ، ج  ٣ ع –. مشعبيت  

ةومثر مشعبي بكميت   ) جبنعت مننصورت– ألر

 ماس  زالمو ئلق–ئلمنشورة 

Y     ررست ؤنجروبوموجيت الحر   : مننبرسب مشعبيت وذصوبت منرؤت     . فات محمخ سريف
ة ، جبنعت السكنرريت        –. مكر بنحبظت مرميت     ) ١٩٩٨ (٤٧ ع –.  نجمت كميت ألر

 .– ٤٩٤ – ٤٦٣  

Y    ـت   : مرور النثبجي معسرت مريقيت ي نصر        . محموخ حامخ سفي بخو ررست نيرني
ـثير ( ؤطروحت   -.  ٣٢٠ - .١٩٩٩ مننصورت ،    -.يثي نصريثي   ي ر   –) نبجس

جثنبع ة، س    .جبنعت مننصورت، كميت ألر



١٦٦ 

ـا -ئلمنشورة   س

Y    ـي نصـر          . محموخ حامخ سفي بخو ـت  : مرور النثبجي معسرت مريقيت  ررس
ـت   -.  ٣٢٠ - .١٩٩٩ مننصـورت ،     -.نيرنيت ي ريثي نصريثي       ؤطروح

جثنبع –) جسثيرنب( ة، س    .جبنعت مننصورت، كميت ألر

 منيب ئلنشر

Y   ط ر          . هاني عبخ قتايب سثنببط ثصنينب نعبصرت ن ؤشر محكبيب مشعبيت ببع
ـت      / سموة مثسجيال منرسنت    إنحبظت مرميت وثنقيذوب ب    ، جنيم إشرف نحنر فنـي

ـت   -)ركثـوره (ؤطروحت   -.  ٢٩٣ - .١٩٩٩ مكبورت،   -.نصطقي منفربي     جبنع
، كميت مقنو مثطبيكيت، س مننسوجب  .حمو

Y     ـت            . هاني عبخ قتاين ـت مرمي ـر نحبظ ط  ـبع سثقبرت ن مزذبرف مشعبيت م
إشرف سعير موثيري،   / ممحصول مي ثصنينب نبثكرت ينك ثنقيذوب كنعمكب نسجيت         

ـت    -.  ٢٨٨ - .١٩٩٥ مكبورت،   -.نحنر مشربيني بروي     ـثير   ( ؤطروح  –) نبجس
   . كميت مقنو مثطبيكيت، س مننسوجب ،جبنعت حمو

 ميت غمر 

Y     ـت    : رور مصنبب مصفيرت ي مثننيت منحميت       . منو عكو ئلحخيخ جثنبي ـت  ررس
ـت    – . ١٩٩٨ مننصـورت ،     –. بنرينت ني فنـر      ـثير ( ؤطروح ـت   –) نبجس  جبنع

ة ، س جثنبع مننصورت، كميت ألر   

  خنخيط –ميت غمر 

Y    ط          . محمخ ئلزعيخ أبو ئلمعاطو ط بعـ ـر ثوظيف مكنبيوثر نثعرر موسباط محقظ و
ء  / ررست نيرنيت ي إحر ر نحبظت مرميت        : نبصر مجكبت منبريت     إشرف ميب

ـف مجـزر         بر ممطي ـت   –.   ٤٨٦ – . ٢٠٠٢ مكـبورت ،     –. شكر ،   ؤطروح
جثنبع جب–) هركثور( ة ومعمو ومثربيت ، س  ر  .نعت ي شنس ، كميت مبنب م

 ميت يعيس  قريب -ميت غمر

Y   ررست : ؤشفبل مذشة ي معنبرت مشعبيت، مبي مريقي مطيني       .  ئلمزيج حنا نعيم عبخ
،     /  نيرنيت مكريت ني يعي نركز ني فنر نحبظت مرميت           ء شـكر إشرف ميـب

،     -) نبجسثير( ؤطروحت   -.٣٠٠ -.١٩٩٥مكبورت،   -.ؤسعر نري  ـت مقنـو  ؤكبريني
  .منعر معبمي ممقنو مشعبيت

Y  ـري      . عبخ ئلمزيج  حنا نعيم ء منسك مريقي مثكمي ـت  -.بر وثكبمير بنب  ٣ س -. محرج
 .١٧٢-١٦٢ - ).١٩٩٦  ربيع وصيف ١٨-١٧-١٦-١٥ع(، )٩-٨ن(







١٦٩ 

 إلطار الجغرافىا
ـي نميـب مجنـع               ثشير مررسب منيرنيت ي مرميت إمي نثشبر نمحوظ 

رت ؤنبك رر منركز مثي ث ثنبومب ببمبح،ومبح منيرني ي  نركز :  حي بمغ 

 – ننيت منصـر   – مننصورت – منطريت –شب – مسنبالوي – ركرنس – بمكبس –ؤجب: وي

ظالً  م      ـت نونـبً ،           ني فنر ،  ـت مرمي ررسب مثي رثبط نبرثب بننطك

ـت    ك ررست بنت ،  ونالحظ ورور نركز بعينب ي ؤ          ١٥وشنم وحروب    جر ن ررس

رت روع             ـت مشـعبيت     (نجل نركز ؤجب مذ ث ي حنع نبرت ي   مثـبريخ   –ألفني

جثنبيت     ر نوظوب  ، ؤنب نركز بمكبس كر ش     )  محرف –جثنبي وألوظبع 

وي نركز مسنبالوي حثل نوظوع مطقومت      .  مزبنت مريقيت  – محكبيت   –منرؤت  : 

ثنيزً بحجيبً ي منإجور مشعبي مذب ببمطقل ن نبحيت ، ومثنشات ن نبحيت ؤذر ،               

ـر حقـل        . إمي جبنة نوظوب معنبرت ومررنب مشعبيت        ؤنب نركز مننصـورت ك

ء مشعبيت :  مررسب مثي ثعرظ منوظوب    ببمجبنة ألكبر ن    جنبب -ألحيب

ء  مي حي ثقرر .  ألسرت مريقيت– ذصوبت منرؤت – نسرح معراس – مسوق –مفنب

ـرت               : نركز ني فنر بجال ررسب حول محرف ومصنبب مشعبيت ن زويب 

ط منبرت بثكنوموجيب منعمونب      –مننظور مثننوي    ـ  – ر ر وبحـ معنـبرت      رص

 نـع منركـز   - نسبيبً – يثسق - ي نونب  –ومعل ذثيبر وذه مننبطق     . مشعبيت  

ـر              رروب إح ومكر مثي حرروب ؤطمس مقومكمور منصر ي نحبظت مرميت ، و

شرو ريت ي ثسع نركز ، وي         ت (ؤجب : و ـر – ني معبنل –مقر )  كقر مالون

ـرب   ( مسنبالوي   –)  ني مصبر  – سالنو   – بري   –ح  كقر طنب ( مننصورت   –  –ح

)  كقر نحس  – كقر ني معز     –كقور مببثنت   ( ني فنر    –)  ثبج معز  –شبر ببمت   

كقـر  ( شـربي    –)  كقر مكرر  – مثحك   –مجنينت  ( ركرنس   –) معربب( مننزمت   –

 كنـب ثشـير منظـرت       ) .بو شريف ( بمكبس   –)  نشب -كقر مطويمت   ( طمذب   –) محطيت

 .مننزمتوريت إمي فيبة مجنع منيرني ومبح ي ننبطق ؤذر نجل طمذب فمج



١٧٠ 

 اإلطار الヨوضوعى
فط ؤبحب منإجور مشعبيت ي مرميت جبنببً ن منوظـوب مرايسـيت            

ء     (كبمنعثكر مشعبيت    ،معسب ألربعت مثي يشنمب منجبل     مطة مشـعبي وألوميـب
ألرة مشعبي مذ   ، ج   )رورت محيبت ومسوق  (معبر ومثكبمير   ، و )مسحر وألنبك و

ثعرظ ؤبحبج إمي نوظوب محكبيت وألفنيت ومنول ومنورر، ج مقنو مشعبيت           
ء الطبر )معنبرت مشعبيت ذبصت(  : مي منحو مثبميمنوظوي ، وجب

  عام-ئلفولككور 

ـت          يرذل ي إطبر منوظو    ـت ررس ب مثي ثنبوم ؤكجر ن ظبورت ومكموري
جثنبيت ممذرنت معسكريت مي جكبت مقالحي ي نركز              حس مذومي  حول ألجبر 

 -منـيالر   : ، ومثي ثنس جبنببً ن معبر منرثبطت برورت محيـبت           ) ١٩٧٦(بمكبس
ظالُ  معرير ن نبصر منعثكر مشع         –مزوج   بيت كبمطـة مشـعبي      موبت ، 

ـر         ،ومسحر ومكبانب وق مطبيعيت     إمي جبنة نبصر ألرة مشعبي كبألنجبل ومعري
ومنورر ، ور ثثبع مببح ثفير مجكبت مشعبيت مريقيت ثح ثإجير مذرنت معسـكريت              
ـب                 ن ذالل بح ثمل معنبصر ، وذم إمي ؤ جكبت مقالحي ميس بمببً جبنرً مكن

ي ثعجل ببمثفيير، وثعر مذرنت معسكريت ؤحر وذه منؤجر           إذ  . ثعرظ منؤجر 
ط       ـب         ؤنب نحنر فني كر ثعر ظن سمسمت ررسث ي مرميت مبح جنب ط  ثعر

ـت نـ          ) ٢٠٠١(معرة مرحل    حي رصر ببمبح منيرني جنبب مبرو ببمنحبظ
ف مبرويت وبر مزوج وشـكل      ذالل ثسجيم ممعرير ن مننبرسب مشعبيت كبمحر      

شبة ومكبنو معري ، ور فطـ             جت ومعالج ببأل ء وألفبني ومم منسك وألزيب
ـر    (–) ركرنس  (-)  زة شربي  -شربي  : ( ننبطق مجنع نركز     بي ـي   –) بن

ـت رنيـبط          )  ؤبو رشيشت  -بمكبس  (  .، كنب نثر مررست منيرنيت ؤيظبً مثشنل نحبظ
ت ومري، وؤ ألسس مرينيت         وذم إمي  جثنبيت   ؤ ونبل نزوجت بي مزر و

 .ومكبميت ثكو بثحرير ألرور ألرر ثمل مجنبب

 ئلمعتقخئت وئلمعارف ئلسعبيب

رت جونة ن منعثكر مشـعبيت         ؤربع منعثكر   نوظوعشنل    ررسب ي 
ء   -مطة مشعبي   : وي نبك ، وكب ؤكجروب حظبً نـ        ومكمور أل  – مسحر   – ألوميب

 :مبح ومجنع منيرني نوظوع مطة مشعبي ومعالج 

 

 ئلط ئلسعبو



١٧١ 

ء  يإثي ي نكرنت ررسب مطة مشعبي ؤطروحت حس مذومي حـول             ألوميـب
ـر   ١٠ن  ور جنع نبرث منيرنيت     ) ١٩٨١ (ومطة مشعبي ي مريف ومحظر      ن

ظالً  ن      ١٧و ت         ريت ببمرميت ،  رينثي وجال ر بنحبظت مقيو ن بي نجنو
ظن نشروع ألطمس ، ؤ ؤ مررست شـنم               مكر ومنر مننجمت مذه منحبظت 

ـت              ١٢ ريت و    ٢٠ ـت وررج  نرينت ثقبوث ينب بينب ن حي محج ومنالنـح معبن
ء مي منعبمجي مشعبيي وألرور        ـي  مثحظر ، ور ؤمك مررست مظو معالجيت مث

ـت              ط ، ومذصـبا اليكوموجي ط ألنـر يكونو بب ، ومننبرسب مذبصت ببع
منجثنع مبح وؤوظبع مطة مشعبي ومصرع بين ومطة مرسني ، ومقروق ي            

ـث        . مننبرسب معالجيت ن منبحيت مطبكيت       كنب رصر حس مذومي ؤيظبً ي ررس
ـت مشـعبيت    البرع ي نجبل    مثثبعيت حول    نـ  ـررً  ) ١٩٩٠ (مننبرسب معالجي

رر     برف مووف مي ، ن الذببريي بعرت ر    ًمنعبمجي مشعبيي منثذصصي و
ـي وـذ        ؤوظبع مننبرسب معالجيت ي مو محبظر وث       ـرع  منس جونة الب

ـت              . منجبل بر مفقبر شريف كر ثعرظـ ممننبرسـب مشـعبيت منرثبط ؤنب بث 
ت منظر ألنجروبوموجيت) ١٩٩٨( بذصوبت منرؤت  .ن وج

 ئلزحر

ـث        ظـن ررس يرذل ي ررسب مسحر ثكرير نيرني منحنر مجوور نشره 
ـب                  ـي  منوسعت ي منعثكر مشعبيت منصريت ، ويشير ثـبريخ جنـع منـبرت إم

 ومـذ  ، ووي ثنجل ثكريرً حول ؤحر منشثفمي ببمسحر ي ريت شربب          ،)١٩٦٤(
 يعنل ببسثذر أليب مكرأنيت ؤسبسبً ، وم يعر ؤو ربنب مـ يعـرف               – وثب   –كب  

ؤصالً كيف ينبرس معنل ببألرو مسحريت مثكميريت ، كنب يسثذر س معنيل وسـ              
ؤن وصورت محجبة كإرت سحريت ، بيننب ثذثقي مري سثذر منربعـب مسـحريت              

ـب         . مخ  إ...بوألشكبل ومحروف وألر   ؤنب بح نحنر فني حول مسـحر ومعال
رت نركـز        ) ١٩٩٦(مزوجيت ي منجثنعب مريقيت      ومذ جنع نبرث منيرنيت ن 

كر بم منوظوع نـ     ) مخإ... بمكبس – ركرنس   – شربي   –مسنبالوي  (ببمنحبظت  
ت منظر ألنجروبوموجيت   .وج

 ئألماك 

ـي          وي نجبل بح ألنبك      ء مشـعبيت  ثطبمعنب ررست نحنر فني حول ألحيب
ء شـنم         ) ١٩٩٦(نرينت مننصورت    ت ن ألحيب : ووي ررست ؤنجروبوموجيت منجنو

ـت معـبر          ،)مخإ... مننصورت – منجزر   –محور   ـب نجنو  ور رصر ن ذالم
ظالً  مثبريخ مشقبوي مكل ننب   .ومنعثكر 

 يبئلعاخئت وئلتقاليخ ئلسعب
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ـب مبحـ              يعر نوظوع معبر ومثكبمير ن ؤكجر منوظوب مثي ثطرق م
ت       ١٢منيرني ي نحبظت مرميت ، حي شنم          ررست نويت ، ونشير بريت منجنو

ن مررسب مثي نعثبروب نرذالً مبح معبر ومثكبمير ي مننطكت، وإ م ثثنـبول              
ط مب ونب منوظوع بشكل نببشر ، حي فمة  جثنبي ، ونعر ميب نرذل مبح 

نظرً ألونيثب ي منجبل وصعوبت مقصل بي بح منإجور مشعبيت وبح معبر 
ـت             جثنبع وألنجروبوموجيب ي مكجير ن منرذل مثحميميت ومنيرني . ومثكبمير وم 

جثنـبي بـبمنجثنع    وي نكرنت وذه مررسب ؤطروحت بطف في حول مثفير          
ـت       ) ١٩٥٩( ووي ن مررسب منبكرت      ،مكرو مثي يقير ننب بح معبر وذبص

جثنبيت ممعبامت            الثب ببمحيبت  ؤنب ي نجبل   . ي نجبل ألسرت ، ومجكبت منبريت و
 إمي ؤطروحثي حول منرؤت مريقيت ومرور مثننو مب ، ألومي           ألطمسمنرؤت يشير   

بثبل  - ركثوره   –، ومجبنيت   ) ١٩٧٩( مسمو مطويل بنركز بمكبس      –جسثير   نب –  
ـ منركـز        ) . ١٩٩١(بو محس بنحبظت مرميت     ؤ وونبل ؤيظبً ررسثب نشرثب 

جثنبيت ومجنبايت ي ب وحر         ة ،      ) ١٩٩٠(مكوني ممبحو  ـت ؤذطـب حول ري
جثنبيت  حولعز حجبز   م : يألوم نمل زمول   م يت، ومجبن كريت  م ي    ألوظبع 

جثنبي   حول   ـثي            مثبريخ  ـي مررس ممكريت نقسب ، و معل ذثالف زويب مبح 
كنب يرذل ي وـذ منـوع نـ         . مي وذ منحو ينر إمي بح مننطكت ومكموريبً         

ـي نصـر               ـت  مررسب ؤطروحت نحنور برو حول مرور النثبجي معسرت مريقي
ـت، ومنشـبط           ،)١٩٩٩( ط ي ممكطبع معبامي وؤنشطت مقالحـي النثبجي  ومذ يعر

ـ        ي ي مكريت ، وم ـبجي ممقالحـي ، ومذصـبا        رالنثبجي فير مزر ور النث
ثصبريت م     بير     . جثنبيت و حول مزبنت  يبح ي ؤطروحث    ؤنب نحنر يبر 
ت ألنجروبوموجيت ببمثطبيق    منوظوع  ،  )٢٠٠٠(مثكميريت ي مكريت منصريت      ن موج

ء بنركز بمكبس      ت مررست منيرنيت       . منيرني مي ريت مزور ج ثإثي بعر ذمل نجنو
ـي   منظبور  منببشرت ي بح معبر ومثكبمير ومثي ثعرظ ممعرير ن           مشعبيت م

 :منحو مثبمي

 عاخئت خورة ئلحياة

مرميت ذنس ررسب نثذصصت ثنبوم     يبرز ي بح بر رورت محيبت ي        
مجكبت مشعبيت  حول نب ميوتنعظنب نرحمت منيالر ، مررست ألومي وي ؤطروحت ح      

جثنبيت ممطقل      ن  ررست ؤنجروبوموجيت نكبرنت  ووي   ،)١٩٩٤ (وؤجروب مي مثنشات 
 ننظور رينبني ي نجثنعي ؤحرونب برو ووو نرينت مكصـر بنطـروح ، وألذـر              

ـات        . رو ووو ريف نرينت منطريت     ـت ببمثنش وسثعرظ مررست  معبر منثعمك
ـبوع ،                   ـت بـ ، ومثسـنيت ، ومس جثنبيت ممطقل بريت ن محظت منيالر ج معنبي

ـت     ومثسني ومقطب ومذثب حثي نرحل مطقومت منثإذرت ، كنب ثنبوم           ؤجـر محكبي
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ـبر منـيالر         ب مثبميث بمررسثو. مشعبيت ي مثنشات   ء  ( منحنر فني حول  ـز مج
ء مجبني (ج بر مزوج    ) ألول ـب     ) مجز وثثبـع ينـب    ) ١٩٩٦(ممثب نشرثب 

ـي              معبر منرثبطت ببمنرحمثي نيرنيبً ببسثذر ؤرمت معنل منيرني ، ونركـزً م
: ريت مثشـنل نركـز   رصر منالنح مجكبيت ي مننطكت ، حي ثسع مرعت مجف    

ـر       .  شربي   – مسنبالوي   – ركرنس   –بمكبس   ي ؤطروحت نحن ؤنب مررست مربعت 
جثنبيت ي منجثنع مريقي           رصر ، و )١٩٩٨(سكر مذ ثنبول مطقومت ومثنشات 

ت مسوسيو ؤنجروبوموجيت ببمثطبيق مي ريت وحرت وـي              يب نرحمت منيالر ن موج
ـت        . ال بنركز مسنبالوي    ريت طو أل   ؤنب مررست ألذيرت مثي رثبطـ بنرحم

ـر مشـعبيت                 ـي منعثك ي مقبث نحنر شريف حول إنجبة مثوؤ  منيالر ؤيظبً ، 
رت نبصر نيرنيت ننب        ،)٢٠٠٢( ونل إنجبة مثوؤ ي منجثنـع      :  رصر يب 

ـبؤ  –عر إنجبة مثوؤ  ثطر أل ب  – إنجبة مثوا وألروح     –مشعبي    مثقبؤل ومثش
 .ريت ببرنوثجبه مثوؤ ، ور جنع نبرثب منيرنيت ن 

 )ئلزو(ئلفرخ فو ئلمجتمظ ئلمحكو 

ـبط  ) ١٩٩٧(رصر نحنر فني ي بحج حول سوق مذوجب ببمننصورت           ممظ
بي  مذ يحطن معبر ومعرف ي مسوق معر       ،جثنبي  مرسني وفير مرسني    

جثنبيت ي مسوق         ـب مـزوج     : ومسوق مشري ، نشيرً إمي معالب   –ال
ت   –مجور   س ومثعبو    – مصر ـي       .  مثنب حثكبر ومثحك  ط منظبور  كنب ثعر

 .مسوقرذل ألسعبر ومكي مرينيت ومطكوس ومشعبار 

 ئألخ ئلسعبو

رت ؤشكبل ن البرع مشعبي ثرور      رثبط ررسب ألرة مشعبي ي مرميت بع      
 منورر ، إمي جبنة ررسثي      – منول   – ألفنيت مشعبيت    -محكبيب مشعبيت   : حول  

ـي      – ألفنيت   –حول ألرة مشعبي وطقل مريف ن ذالل محكبيت          :  ألمفبز ، ألوم
ـت وألطقـبل       حول  ثوح ؤحنر رج    وي ؤطروحت    ـت ممطقوم  منإجور مشعبيت ألربي

ـر      ووي ن مررسب منبكرت مثي رصر نبصر منإجور        ،)١٩٧٦( مشـعبي منك
ـت              ظالً  معرير ن مننبرسب مشعبيت منرثبط ممطقل كبمحكبيت وممفز وألفنيت ، 

ـت       ،ببمعبر ومثكبمير ومنعثكر   .  مسـنبالوي    ور جنع منبرت منيرنيت ن ننطك
نقس منرسي مصببغ حول طقل مريف وجكبث مشعبيت ي         ومررست مجبنيت ي الطبر     

جثنبيبً         ال منصريت وؤجر ذمل ي ثنشاث  ـب  ) ١٩٩٩(وسبال ال ، ومثي جنع نبرث
ـي منـن                 ـت م ثنر مررس ن ؤربع ر ن مرميت ونجم ي مشريت ، و

ـثبيب م  : موصقي وثنجم ؤرو مجنع ي جالجت سثبيبنب          –كصـ مشـعبي     س
شرو رويبً ،       .  ألفنيت مشعبيت    –ألمفبز   ت وطرح  وشنم بكيت مررست  نجنو
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ن مثوصيب مذبصت ببمطقل وجكبث مشعبيت ، ؤنب مررسب مثي ثنبوم نوظـوبً             
ء مي منحو مثبمي   : وحرً ي ألرة مشعبي كر جب

 ئلحكايب ئلسعبيب

ـي          ي نجبل محكبيب ثبرز ر     رست ثوح ؤحنر رج حول مكص مشـعبي 
ـت   ، وبعر نـب          ،)١٩٧٥(مرمي  مثي فط ننبطق مننصورت وني فنر ومسنبالوي

شري بنبً ن وذ مثبريخ م          ـت   ي نجبل محكبيت    يُنشر  يكرة ن  سـو  ببمرمي
برمحبظ النصي نيرنيي    سبع  ألول ن شربي ووو حكبيت س محس وم        ،بروي 

ـر   ) . ١٩٩٦( ومجبني ن بمكبس ووو حكبيت مشبطر حس         ،)١٩٩٥(جرب   وم ثظ
 ررست نثعنكت مي منسثو ألكبريني ي نجبل محكبيت مشعبيت ي مننطكت 

 ئألغنيب ئلسعبيب

ـت  عبرمننع سال حول    مؤنب ي نجبل ألفنيت مشعبيت ثبرز ررست وحرت          ألفني
ور ) . رميت(وؤجب  ) ننويت( ومثي جنع نبرثب ن ؤشنو       ،)١٩٩٣ (مشعبيت مرينيت 

ء ألفنيت مشعبيت مرينيت إمي        صنف   صيرت   : يب ننبسبب أر ـريني    –ؤفنيت   منول م
 مكصت مفنبايت مطويمت ، ور ؤورر ننـبذج مكـل سـ           – ألفنيت مكصصيت مرينيت     –

 .وثصنيقبث مقريت 

 ئلموئل

ظت كثيببً بعنـو    بشر إررت معالب معبنت ببمنح    منول ن ي إطبر نوظوع    
  ومذ يحو نصوصبً ن منوويل مشعبيت،)١٩٩٥(نول مجنبل 

 ئلنوئخر

منـورر مشـعبيت    يبرز ي نوظوع منورر ررست بروي شـعال بعنـو           
جثنبيت  : منصريت ـ       ؤطروح  وي ،)١٩٩٣ (ررست ثبريذيت  ـب ررج  تث مثي نبل ن

منصـبرر مشـقويت ممنـبررت      ، ونب يب الطبر مثـبريذي و      ١٩٧٤مركثوره ب 
ء منيرني نمحكبً ممنـورر              منصريت ، كنب ر ررست نيت ممنبررت معربيت ، وشنل مجز

  .ذثي ومسنبالوي ومننصورت : ن ننبطق 

 ئلفنو ئلسعبيب 

رت جونة ن منوظوب         مرايسيت مثي يشـنمب     فطي نجبل مقنو مشعبيت 
 : وذ مكطبع مي منحو مثبمي 

 ئلموزيقو ئلسعبيب
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ـب            ثشنل ررسب منوسيكي مشعبيت ي مرميت جال ررسب بيننب ؤطروحث
ثنجال نوت نن ننظ ي جنع وررست ألفنيت مشعبيت ن ننظور نوسيكي ، ألومي      

صبمح مي    م صـبمح   ، ومجبنيت م  )١٩٨٢ (نطريتؤفبني ألرح ي م   حول  قوزيت  زينة 
ؤ : ، ونكول نن مجالجت ؤسببة ، ألول        ) ١٩٨٣(ؤفبني معنل ببمنطريت     حول   مي

س مقومكمور ببمنعر معبمي ممنوسيكي     (الشرف معمني منب نرثبط بنؤسست وحرت       
بر محنير يـونس ، مجـبني              ،)معربيت ثيـبر  ذ:  ونشرف وحر وو ألسثبذ مركثور 

نوظوع وحر ووو ألفنيت مشعبيت ، حي رثبط ألومي بإفبني ألرح ، ومجبنيت             
ـب              بإفبني معنل ، وررست مذصبا ومنكونب منرثبطت بثمل ألفبني نـع ثوجيك

رثببط نميب مجنع منيرني    :  منكثوة ومنوثت منوسيكيت ، مجبم       ،وثروينب ببمن 
جبً ، فير         ) . منطريتنركز  (بننطكت وحرت    وذه معنبصر مجالجت ثنجل ي نجنمب نن

ؤنب ) . ١٩٨٣ – ١٩٨٢(ؤن م يكثنل نوظويبً ونكبنيبً ، كنب ثوف زننيبً نر بني 
صيب بنرينت              ء ومطرة ي شبرع  ي منحنر فني حول جنبب مفنب مررست مجبمجت 

ـت       ووي ررست ؤنجروبوموجيت ثعر    ،)١٩٩٧(مننصورت   ط يب معفنيت مشعبيت ونبوي
الت منوسيكي ببمنجثنع ، ور حصرً ممنوسيكيي            مق مشعبي وؤرح مننصورت و

 . بنرينت مننصورت وأل منوسيكيت وؤو معبزي

 ئلخرئما ئلسعبيب

يرذل ي بح مررنب مشعبيت ررسثب نويثب ظرثب ي ب وحر ، مررست             
ـت            ألومي وي ؤ   ـي ثنني ط حول بميت سثذر نسرح معراس  طروحت وبن نعو

ط ألطقبل ، ووي ثرذل ي إطبر ثوظيف منإجور مشعبي              ت مر ريب نبر مصر
ـت كنـب          ) . ١٩٩٩(ي نميب مثننيت     ومررست مجبنيت مسوز مسعير حـول موي

ثكبر         ـب      ) ٢٠٠٠(ثعكسب مررنب مشعبيت ي كر مقالح  ـي جنعـ نبرث ومث
ـر   (زبت مشيخ يوسف ببمننصورت وريت إركـو ببمشـريت        : منيرنيت ن ننبطق     و

ظن نرذل منعثكر ببمشريت  .)رظنب ممررست 

 ئلتسكيل ئلسعبو

بره ثبيت ، ألومي حـول                يبرز ي وذ الطبر ررسثب مببح وحر وو وبني 
مي ثصنينب نبثكرت ينك ثنقيذوب كنعمكب سثقبرت ن مزذبرف مشعبيت ممحصول 

ـت             )١٩٩٥(نسجيت   ـب مثطبيكي ط مننثج ـبع ، حي ر مببح حصرً وثحمـيالً م
ـي كـل نـ           : مقومكموريت ن حي   : نبصر مثشكيل وألسموة ووسبال مثنقيـذ، 

، نع ررست ممنعمكب منسجيت ثبريذيـبً  – منصبغ مشعبي – موش  –محصير   ء  ألزيب
ظالً   وجن ط معنبصر مشعبيت ي معنبرت ومثصوير ومحـرف،          بميبً،   ثحميل بع
ؤنب مررست مجبنيت كر جنع نبرثب نـ        . ب بجنع نبرث منيرنيت ن نركز منطريت      و
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نركز ننيت منصر، وذصصب سثنببط ثصنينب نعبصرت نـ ؤشـر محكبيـب             
ون . ينيب بإسموة مثسجيال منرسنت   ، حي ب بثنقيذ ثمل مثصن     )١٩٩٩(مشعبيت  

ثجبه مثطبيكي ي بح نو مثشكيل مشعبي   .ج  مررسثي نرثبطثب بب

 ئلعمارة ئلسعبيب

ـر             وي إطبر معنبرت مشعبيت ثبرز جال ررسب رثبط ببمعـبر ومنعثك
ـي   يمننزل مريق مسوز مسعير حول    : مذبصت بحيبت مقالح ي مرميت ، ألومي          

ـي         ) ١٩٩٤(مننبطق منسثصمحت    ظ ثنبوم يب نكبرنت بي ننبطق سثصـالح ألر
ببمجور مذثيت إحرونب ثنجل منبظي ووي زبت مشيخ يوسف ببمرميت ، وألذـر             

ت سيك     ـت          ،ن محبظر ووي نزر  حي ؤين مننبزل بنبرت مطقمت ، وبر مررس
 بثحميل ؤننبط معنبرت مريقيت مثكميريت ، ونر ثعبيروب  حيبت           منيرنيت بن مببحجت  

، ومقورق منوجورت بي مثجربيثي و        ـت   . سبببب  ؤمقالح وحثيبجبث وبياث ؤنب مررس
ي    ء منسك مريق     حنب نعي حول  ممجبنيت  ، ووي  )١٩٩٥(  مثكمير ي بر وثكبمير بنب

ء ن ررسث ي مركثوره مثي      ء           جز ط مب بعر ميل ، ور ثنبول ي وذ مجز  سنعر
ررست نجثنع ني يعي ممكشف  مظروف مثي ؤر إمي ظور ؤننبط ن معنبرت 
ـت                ـت ثكميري جثنبيت ومجكبيت ، ونب يحنم وذ منجثنع ن جكب مثكميريت مب ؤبعبروب 

ـب       ثنعكس مي شكل منسك وسثذرن ، وكذمل معبر ومثكبمي         ر مثي ث نـ ذالم
ء      بر منبي    – ي الطبر نقس     –ومررست مجبمجت   . ذثيبر منكب وطكوس مبنب  منحنر 

، رصر يب معالت بي ننبذج مسك ومذبر        ) ١٩٩٨(حول منسك مريقي ؤيظبً     
ي النسبنيت ، نثنجمت ي ي النسب وبرث ونعثكرث ، كنب رصر طبيعت منسك مريق

بر مزنب   .وذصباص ووظباق ومثفير مثي طرؤ مي 

 )ئلحرف ئلسعبيب(ئلثقافب ئلماخيب 

ي نجبل محرف مشعبيت ذنس ررسب نيرنيت نثذصصت ن بينب جال           يبرز  
هللا     ؤطروحب جبنعيت بنركز ني فنر ، نبرؤوب بإطروحت          ـر ب برمسال سير نحنر 

ـت منصـريت       مصنبب مصفيرت ي    حول رور    جثنبي ببمكري  ،)١٩٩٠(محرل 
ط يب ن ننظور م      ـي          ومثي يعر جثنبع ننبذج ن مصـنبب مصـفيرت   

ثصبر ممنجثنع منصر ونظبور ذمل ي منجثنع           جثنبي و الثب ببمثطوير 
عـي  ؤشفبل مذشة ي معنبرت مشعبيت بكريت ني ي       كر ثنبول   حنب نعي   ، ؤنب   مريقي

، ووي ثنجل ننوذج مررست منيرنيت منثذصصت ي نجبل محرف مشعبيت           ) ١٩٩٥(
ـر      ،ورثببطب بقرع أذر ن نو مثشكيل ووو معنبرت مشعبيت         ـ م  ممكشف 

ـرت              ثكبريت ي مسيبق معب مجكبت نجثنع مبح ، وذمص مع موظيقيت ومجنبميت و
 ألذشبة منسثذرنت ي نبرت مبي كبألنرت ومشبببيل        ثنوع ؤشكبل  :نثبا ن بينب  
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ة ومثرسينب وألشكبل ، ورثببطب بذصبا نعينت حثي يكثنل يب مشكل            وألبو
ـف ألشـكبل                ومنعني وموظيقت مكي ينبسة ننطبً نعينبً نثظننبً مكل ننب ، كنب ثكش

جثنبيت ممسكب       ي منحنر فني حـول       ؤنب مررست .منسثذرنت  منكبنت   مجبنيت 
رت ر ونركـز          ) ١٩٩٧(محرف ومصنبب مشعبيت     ، ومثي ث جنع نبرثب ن 

شر محرف مشعبيت ببمنحبظت             مقذبر (ببمرميت ، وب يب مببح بجنع وثوجيق 
 محنبطير  – مذشة   – مكقف ومنكبطف    – محصير   – ألقب ومسالل    – مطوة   –
ومررست مجبمجت وي ؤطروحت نني محرير مثي ثنبومـ رور مصـنبب            . ) مخ..

بن بجنع نبرثب ببسثذر    و ،)١٩٩٨(مصفيرت ي مثننيت منحميت بنرينت ني فنر        
ـرروب              سثنبرت سثبيب طُبك ن ذالل منكببمت مشذصيت معينت ن ؤصحبة مور 

ت ن منثبا ؤ       ٤٨ ـت مـور        نبحوجبً ، وذمص منجنو ونب ذـب بنوروموجي
ـر ؤ نعظـ          ن  ومذصبا مننيزت معينت مبح      ؤصحبة مور ، حيـ وج

ت ألرو مننزميت وثشـكيل منعـبر               صنب . مصنبب ي وذه مور ثعثنر مي 
ـف          وألحر  ومررست ألذيرت    وي ؤطروحت نحنر مسعير ؤبومنعـبطي حـول ثوظي

ط نبصر مجكبت منبريت       مكنبيوثر نثعرر موسباط مح    ط بع  ووي  ،)٢٠٠٢(قظ ور
 – مسالل   –ألقب  : ررست نيرنيت ي ريت رنريط بني فنر ، ثنبول يب حرف            

جثنبي            ،محصير ء  ط ممبنب  ونجب ثوظيف موسباط منثعررت مكل ننب ، كنب ثعر
ط نبصـر    ممحرف ميرويت ، وثنبول ثصني وإنثبج نظب موسباط منثعررت م          حقظ بع

 . مجكبت منبريت ورظب

 اإلطار الزレョى 
ـي             يشير مذط مزنني معنميب مجنع منيرني ي نوظوب مثر مشعبي إم
ر نظطرر ي ررست ومكمور مرميت ، برؤ بجال ررسب ي نبيت مذنسينب          ثصب

ر ي مسبعينب ومجن     بنينب ميبمغ ذروث ي وننثصف مسثينب ، ج برؤ مذط مثصب
ن إجنبمي مررسب منيرنيت ي مننطكت ،      % ٧٤نجم نسبت   )  ررست ٣٠(مثسعينب  
ء   :مزنني مي موج مثبميمثطور ور جب

 ئلمزينات

جثنبي  : ١٩٥٩  )١٩٦٥نُشر (ؤطروحت بطف في حول مثفير 

 ئلزتينات 

 مسحر ي ريت شربب منشثفمي بب نحنر مجوورثكرير : ١٩٦٤

  إررت معالب معبنت  ؤصررث نول مجنبلكثية حول  :١٩٦٥



١٧٨ 

 ئلزبعينات 

 )١٩٩٣نشر (منورر  حول إبروي شعالؤطروحت  : ١٩٧٤

 .ررست ثوح رج حول مكص مشعبي ي مرميت  : ١٩٧٥

٠٨٦٥ :  

Y  ؤطروحت حس مذومي حول أجبر مذرنت معسكريت مي مقالحي 

Y   طقبلمعمنإجور مشعبيت ألربيت حول ثوح ؤحنر رج ؤطروحت 

 .مثننيت مريقيت ؤطروحت سمو مطويل حول رور منرؤت ي : ١٩٧٩

 ئلثمانينات

ء ومطة مشعبي  : ١٩٨١  .ؤطروحت حس مذومي حول ألوميب

صبمحؤطروحت  : ١٩٨٢   . ؤفبني ألرح ي منطريت حولوزيت 

صبمح  ؤطروحت : ١٩٨٣   .ؤفبني معنل ببمنطريتحول زينة 

 ئلتزعينات

٠٨٨٠:  

Y  البرع ي نجبل مننبرسب معالجيت  بح حس مذومي حول 

Y  هللا حول بر  بر مسال    مصنبب مصفيرت ؤطروحت 

  رور منرؤت مريقيت ي مثننيت ؤطروحت بثبل ؤبو محس حول : ١٩٩١

  . ألفنيت مشعبيت مرينيت حولسالبر مننع ؤطروحت  : ١٩٩٣

٠٨٨٣:  

Y   مطقلثنشات و مجكبت مشعبيت  حولحنب ميوتؤطروحت  

Y   نزل مريقي منحول سوز مسعير يوسف بح 

٠٨٨٤:  

Y   بره ثبي ؤطروحت  .ومنعمكب منسجيت مزذبرف حولوبني 

Y   ؤشفبل مذشة ي معنبرت مشعبيتحولحنب نعي ؤطروحت .  

Y   ء منسك مريقي مثكميري حول ب نعي حنبح  بر وثكبمير بنب



١٧٩ 

Y   جثنبيت ي ريت ؤذطبة ز حجبز ررست  ألوظبع 

Y   جثنبي مكريت ؤذطبةحولنمل زمول ررست   مثبريخ 

Y  بح سوز مسعير يوسف حول سل منحل ومثر مشعبي 

Y  برمحبظ محكبيت س م  حسمن منيرني البروي 

٠٨٨٥:  

Y   محرف ومصنبب مشعبيت حول نحنر فني ررست 

Y   فني حول بر منيالر نحنر ررست 

Y   فني حول بر مزوجنحنر ررست 

Y   فني حول مسحر ومعالب مزوجيت نحنر ررست 

Y   ء مشعبيت ي نرينت مننصورت نحنر فنيررست   حول ألحيب

Y  بر   محبظ محكبيت مشبطر حسمن منيرني البروي 

٠٨٨٦ :  

Y   معرة مرحل  حولنحنر فنيررست  

Y   ررست نحنر فني حول سوق مذوجب. 

Y  ء ومطرةررست نحنر فني حول جن  بب مفنب

٠٨٨٧ :  

Y   جثنبيت  ؤطروحت نحنر سكر حول مطقومت ومثنشات 

Y  بر مفقبر شريف حول ننبرسب ذصوبت منرؤت  بح بث 

Y   مصنبب مصفيرت ؤطروحت نني مي محرير حول 

Y   بر منبي حول منسك مريقي  بح نحنر 

٠٨٨٨ :  

Y   ثصنينب نعبصرت ن محكبيب حول وبني ثبيت ؤطروحت 

Y   بر مجور حول نسرح  معراس ؤطروحت وبن 

Y   ؤطروحت نحنور شقيق برو حول مرور النثبجي معسرت مريقيت 



١٨٠ 

Y   مسعير حول مويت كنب ثعكسب مررنب مشعبيت بح سوز 

Y   ال  بح نرسي مصببغ حول طقل مريف وجكبث مشعبيت ي ال

١٠ :   

بير حول مز : ٢٠٠٠      بنت مثكميريت ي مكريت ؤطروحت نحنر 

١٠٠١ :  

Y   ؤطروحت نحنر مسعير حول ثوظيف مكنبيوثر محقظ مجكبت منبريت 

Y  يف حول إنجبة مثوؤ ي منعثكر مشعبيتبح بث شر 

 اإلطار الレوعى 
رت بيبنب       ـي  ثشير إمي يشير الطبر منوي إمي  فمبت ألطروحب مجبنعيت م

ألكبريني يشير مجبنة   حي  فيروب ن ألويت ، يميب مكثة مننشورت ج ألبحب ،           
يإثي ي نكرنثب  :رت ري الشرف مي ألطروحب مجبنعيت ي مننطكت إمي 

، ) ررسب بكل جبنعت   ٥(ثصر جبنعثي مننصورت ومكبورت مبح ومكمور مرميت        
ة السكنرريت             ، يمينب أر ة ببمجبنعثي جثنبع بكميت ألر  ٣(وبذبصت ن ذالل س 

ـي            ). ؤطروحب ـي الشـرف م )  ؤطروحـب  ٣(ؤنب ؤكبرينيت مقنو كر سبون 
نوسيكي معربيت ومقنو مشعبيت، ؤنب كميت مقنو مثطبيكيت ومبنب كب مكل           بنعر م 

ي نجب مقنو ومحرف، كنب كـب       ) ؤطروحثي(نننب نصية ن الشرف مي      
ون ج  نعظ مجبنعـب      . مجبنعت ألزور نصيببً ي الشرف مي ررست وحرت       

ـي         منصريت كب مب رور ي بح نحبظت مر        رت زويب منيت سـبون  ميت ن 
ـي مجبنعـب         و. منبيت ي مكشف  جكبت مننطكت      ة  يالحظ ونب ؤ كميب ألر

جثنبع (منصريت وبذبصت    صبحبت منببررت ي بح مننطكت ، وبذبصت        ) ؤسب  وي 
ـروب    )  السكنرريت –جبنعت مننصورت   (مجبنعب ذ مصمت مجفريت       ٨وشنم وح

ـي   مكميب ومنعبور منثذصصت ببمكبورت وحروب      ؤشر  رسب ، مي حي     ر  ١٣م
ـت      –مقنو مثشـكيميت    : ؤطروحت ي ؤكجر ن نجبل       ـت منبري  – منوسـيكي    - مجكب

ء مبيبنب منويت مي موج مثبمي  . مثننيت-ألنجروبوموجي   :ور جب

 

  أطروحات٧   أطروحات ئلخكتورئة ̌

 ب أطروح٠١   جزتيرأطروحات ئلما ̌



١٨١ 

  أبحا٨ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 اًبا كت٠٢    ئلكت ئلمنسورة ̌

  تقرير٠    تقارير ميخئنيب ̌

  نشا١    نشو ميخئنيب ̌

 ルتائج واستخالصات
ظالً  ك مررسب        –يثنبسة مثنوع مجفري     -١ ـت  ٤٥( منوظوي ،  )  ررس

طبع موج مبحرنع نكبنت منحب ظن   . نونبًظت 

مكبانب وق  : بح منعثكر م يثطرق إمي نوظوب ننت ي مننطكت نجل            -٢
 .مخإ... مزن–ألحجبر ومنعبر - منببثب- محيو–ألحال –مطبيعيت

ـت               -٣ ـت محمك بح معبر ومثكبمير ي مننطكت ي حبجت سثكنبل جنـع وررس
ـت ب       ) بر منـو  (ألذيرت ن رورت محيبت      بأليـبر  ، وكـذ معـبر مذبص

 مخ.. ، وبر مطعب ومننبسبب منرثبطت برورت معب

ـثب            -٤ يقثكر نوظوع ألرة مشعبي ممنثببعت منيرنيت ممنوظوب مثي ثن ررس
ـبً   كنب يحثبج بح ألرة مشـعبي       .  منول   – ألفنيت   –محكبيت  : ووي ـي  ؤيظ إم

 -مسير مشعبيت : ألذر ي مررسب منسثكبميت، نجل    مثطرق منوظوب ألرة    
ـبل ـت         – مقكبوت – ألمفــبز  -ألنجـ   مشعر مشعبي ، ويالحظ ؤ أذـر ؤطروح

شر سنو ثكريببً معبر مننع سال ي ألفنيت مشـعبيت ، ومـ                 جبنعيت كبن ننذ 
 .ثظر ررسب ؤذر نثعنكت ي منجبل بعر وذ مثبريخ 

ـت               بح من  -٥ ـي كب ـت  ـي مجنـع ومررس وسيكي مشعبيت يحثبج إمي ثحري 
منوظوب ، حي م ثشر ررسب منوسيكي ي مننطكت ؤبحبجبً نثذصصت ننـذ             

صبمح      ،١٩٨٣ب   صبمح ووزيت  ء بح نحنر فنـي      ، بعر ؤطروحثب زينة   ببسثجنب
ت ألنجروبوموجيت ء ومطرة ن موج  مذ ثنبول جنبب مفنب

 

ـت ، نجـل               لنبو -٦ طبع مقنو مشـعبيت ببمرمي  نوظوب بإكنمب م ثعبم ي 
ءومر مشعبي وألمعبة     إمي ثمل  مننشورت   حي م ثشر مررسب      ،مخإ...ألزيب

 . منوظوب مي الطالق 

فطـ ررسـبث    مذ  يإثي ي نكرنت مببحجي ي ومكمور مرميت نحنر فني           -٧



١٨٢ 

بر منيالر ومزوج ومبرو ومحرف ومصنبب ومسوق       : ب  منيرنيت نوظو 
ء مشعبيت     ـق          . ومسحر وألحيب وكذ محبل ببمنسبت ممركثور حس مذومي مـذ طب

ـي               ـت  ررسث ي منبجسثير ومركثوره ببمرميت ، كنب نشر ررسـب نثذصص
 ريت  ؤيظبً    ١٧، و  نر   ١٠شثنم مي نبرت نيرنيت ن      ببمننطكت  مثر مشعبي   
ء– مطة مشعبي –معبر ومثكبمير : ي نوظوب   . ألوميب

ن نجنل مررسب ي مننطكت ووو نب       % ٥٠ثنجل ألطروحب مجبنعيت حومي      -٨
 مجبنعي ي بح مننطكت  رور الشرف يشير إمي

ذنسينب وبمغ ذروث   و نطرر ي مررسب منيرنيت ببمننطكت برؤ ننذ نبيت م         نونبل ن  -٩
 .٢١ي مثسعينب ، ور ظر ررسثب ذالل مسنو ألربع مننكظيت ن ق



١٨٣ 

 ) دراسات٧(دョيــاط ョحافظة 
  عام-خمياط 

Y ررست ثصنينب محرير منطروق ومننقذ ي نوذ .  حامخ ئلزيخ محمخ ئلبذرة

ة مبيو مشعبيت بنحبظت رنيبط وبح إنكبنيت البرت ن وذه مثصنينب  وؤبو

  ٣٥٠ –. إشرف سعر مذبر / ي ررس ؤشفبل منعبر ي منرحمت مجبنويت 

   جبنعت حمو ، كميت مثربيت مقنيت–) نبجسثير( ؤطروحت - . ١٩٧٦مكبورت  –.

Y رور حرف محررت مشعبيت ي ثطوير ثشكيل مشراح  .حامخ ئلزيخ محمخ ئلبذرة

 / منعرنيت مريكت وإنكبنيت البرت ننب ي ثرريس ؤشفبل منعبر بكميت مثربيت مقنيت

بر مرزقإشرف ) ركثوره( ؤطروحت -.١٩٨١ مكبورت، - . سمينب سعر مذبر ، 

  مثربيت مقنيت ، س ألشفبل مقنيت ومشعبيت كميت ، جبنعت حمو –

Y ط جنبب : معرة مرحل ي نصر  . محمخ أحمخ غنيم ررست ؤنجروبوموجيت مبع

ي ممررسب ومبحو :   مجيزت - .١ ط-.مبرو بنحبظثي مرميت ورنيبط 

جثنبيت، النس رر : طبعت ؤذر  السكنرريت  (-. ٣٣٢ - .٢٠٠٠بنيت و

  .١٩٩٧منعرت مجبنعيت، 

 قريب زيف ئلخي -ئلذرقا 

Y عكمحمخ ئلجوهر ، شوور حيت ن موع : مومي مطقل .  ئلمكاوو، زعاخ عثما

جثنبع :  ي -.منصري منعبصر   ) ١٩٨٢ؤكثوبر  (٣ ع-.مكثبة مسنوي معم 

-٣٢١ –. ررسب ي م مقومكمور : نشر ؤيظبً ي  (- .٢٩٩-٢٧٧ -.

 ١٩٩٢رر منعرت مجبنعيت ، :  مكبورت – . ٣٣٩

Y جثنبي  . عكو ئلمكاو ررست نيرنيت مي ريت : منعثكر مشعبيت ومثفير 

 -.١٩٨٢ مكبورت، -.إشرف نحنر مجوور/ سيف مري بنحبظت رنيبط

جثنبع–) نبجسثير( ؤطروحت-.٧٢١ ة، س   . جبنعت مكبورت، كميت ألر

 

 فارزكور 



١٨٤ 

Y نشفو مشبكيت مننثشرت ي ننطكت برسكور والبرت ننب . أمال أزعخ عرفات

ثنبر ميب ي ثجكيف ألسر مننثجت ي شنبل مرمثب  / كذبنت برويت ثكميريت ينك 

بر مرزق سم  - . ١٩٨٣ مكبورت ، -.   ٢٨٧ –. ينب إشرف سعر مذبر ، 

 حمو ، كميت مثربيت مقنيت، س ألشفبل مقنيت  جبنعت-)ركثوره( ؤطروحت

 ومشعبيت

 مخينب خمياط 

Y ررست : منجثنع محظر ومصنبب مصفيرت ومحريت . فؤئخ محمخ ئلعوئصو

طيت معرل/ جثنبيت  نرينت رنيبط   -.١٩٩٥ورت،  مننص-.إشرف ؤنور 

جثنبع–) نبجسثير( ؤطروحت-.٤٣٦ ة، س   .  جبنعت مننصورت، كميت ألر

 اإلطار الجغرافى
ررست وحرت (رنيبط : فط مررسب جال نركز رايست برنيبط وي نركز

 وبرسكور ،)ول منعثكر مشعبيتحررسثب ( ومزرب ،)حول محرف مشعبيت

، ؤنب مررسب مثي ثنبوم منحبظت بوج ب ، كر )كيتمشب ررست حول نشفو(

 .)حول محرف وجنبب مفجر(بمف جال ررسب 

 اإلطار الヨوضوعى
ـر    ،  نكجقبًثعر نحبظت رنيبط ن مننبطق مثي م ثشر وثنبنبً بحجيبً            ون ج ك

ـ             رة نعكس ذمل مي الطبر منوظوي مذ نحصر ي ررسب نثقرت حول مع

ء ومحرف، و      جثنبي وألوميب ـت         مرحل ومثفير   ثوجر ؤيت ررسـب حـول بكي

ـر وألرة مشـعبي      ألذر  نجب مقومكمور مرايسيت ؤو مقريت       كبمعبر ومثكبمي

ء الطبر منوظوي ألبحب رنيبط مسبعت مي منحـو           .مخإ…ونو مثشكيل   ور جب

 :مثبمي 

 ريطب خمياط







١٨٦ 

  عام –كور لكوئلف

رت ظوور ومكموريت منوظوع وحر ، كثبة نحنر فني              يإثي ي إطبر بح 
ن ننظور ؤنجروبومـوجي     -، مذ رصر ي     )١٩٩٧(حول معرة مرحل ي نصر      

 جنبب مبرو ي كل ن مرميت ورنيبط ، نثنبوً ثإجير مبيات مي مبرو، ونظـ                –
ج، كنب     ط ممجكبت منبريت وفير منبريت نوظحبً مكربت ومزو ، ومنالبس، : ر منسك

ـبط           شبة، وثنبول ؤيظبً مظ جت منحميت، ونصطمحبثب، ومعالج ببأل وألفبني، ومم
رت نثبا ننب     .جثنبي ومكبنو معري ومحرف مشعبيت     ؤ مبروت  :  وذم إمي 
جث       ثصبريت و جثنبيـبً      نبيتثنجل ننطبً ن ؤننبط محيبت  منثكبنمت، وثنجل وصقبً 

ـط مثرحـبل منوسـني                ي ننطكت مرمثب بصقت ذبصت، وؤ جنبب مبرو ثنث نن
ـت  .منرثبط بنبيت منحبصيل مزريت وبريثب     جثنبيت ومكبمي  وؤ ألسس مرينيت و

جبب ألرر ثمل   ومعريت وي مثي ثكو بثحرير ألرور ومنكبنت وثنظي محكوق ومو         
 .مجنبب

  ئلمعتقخئت ئلسعبيب

ي إطبر بح منعثكر مشعبيت ي رنيبط ، ثبرز ؤطروحت مي منكبو 
جثنبي  ، ومثي جنع نبرثب منيرنيت ن ) ١٩٨٢(حول منعثكر مشعبيت ومثفير 
شرريت سيف مري بنركز مزرب ، ورصر  نوظوبً حول ي مررست 

، وثنبوم بشكل نركز جالجت نعثكر شعبيت رايسيت ويمنعث ثكبر ي : كر
ء ، ومسحر ، ومطة مشعبي ، وذمص إمي س وجالجي نثيجت حول  ألوميب

نزو مشعبيت ، حي  منعثكر مي ثفير حرو: الثب ببمثفير، ننبمنعثكر و
ء وكرنبث ، مطة مشعبي ومسحر ؤنب مطة محري ، وثفير  ثكبر ي ألوميب

ثكبر  وسبر معنر ،وذم مكريت نن يقسرو ألحال ، ويحنمو ثرجب 
ثكبر ي مكبانب وق  ء شورع مكريت وطربثب منظمنت ، ثفير  وؤنبر مكربب

ط منعثكر مذبصت ببمنبب ومحيو. مطبيعيت   وؤحر مثعمي ثفير ي بع
عبر ، وثرثة مي ذمل ثفير ي مرور موظيقي ممنعثكر، وسثحرج ومزن ومن

وظباف وزم وظباف ؤذر ، وم ثشر منعثكر مشعبيت ثفيرً نثنبجالً ي كل 
نوظوبثب معشري ، وإننب ذثمق نعر مثفير ببذثالف منوظوع ، كر حثل 

ء مكنت ، مي حي شفل ث ثكبر ي ألوميب فير منعثكر مسحريت ررجت ؤرني، ثفير 
ور مببح ثكريرً نيرنيبً ن . وي نقس مو  مثعمي يجب منعثكر مسحر 

ظن بح مومي مطقل  مذ شثرل ي نع نحنر مجوور ) ١٩٨٢(ؤطروحث 
ء ألطقبل ي ريت سيف مري ء مي ألوميب ، إذ ؤمكي مظو جنب  مشيخ: وو ،وسعبر 

ء ء أذري ن مكبورت ،صب ، ومشيخ يبسر ومشيذت سنب حي ؤشرنب  إمي جبنة ؤوميب
 . ي نكبن إمي 



١٨٧ 

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

 جال ننب بشرف ن ،شر نجبل محرف مشعبيت ؤربع ؤطروحب جبنعيت

ؤوال كميت مثربيت ، س ألشفبل مقنيت ومشعبيت ، ويعر مببح حبنر مبذرت ن 

 ومثي ذص مب ؤبحبج ي منبجسثير ومركثوره ،منثني ببمحرف ي مننطكت

 كبن ؤطروحث ألومي ن ؤجل ررست ثصنينب محرير ،حول حرت محررت

ة مبيو مشعبيت  البرت ن وذه برف  ،)١٩٧٦(منطروق ومننقذ ي نوذ وؤبو

ثجبه مثربو ي مثصنينب ي ررس ؤشفبل منعبر ي ن رحمت مجبنويت ، ووو 

ؤنب بح مركثوره كر ذصص مرصر رور حرف محررت مشعبيت ي . ألطروحت

، وذمل برف إنكبنيت البرت ننب ي )١٩٨١(ثطوير ثشكيل مشراح منعرنيت مريكت 

 مثي وألطروحت مجبمجت ألنبل ؤسعر رب. ثرريس ؤشفبل منعبر بكميت مثربيت

ثنبوم نشفو مشبكيت وثن برصر حرت ؤذر نرثبطت ببمبيات ي رنيبط، 

 ن ثمل منشفو كذبنت البرت، برف )١٩٨٣(نثشرت ي ننطكت برسكور نم

ثنبر ميب ي ثجكيف  وألطروحت .  مننثجت ي شنبل مرمثبألسرثكميريت ينك 

ظي حول منجثنع   محظر ومصنبب مصفيرت ومحريتألذيرت مقؤر معو

جثنبي )١٩٩٥(  معونل مثي ؤر إمي ثركيز –، ومذ بح ن ننظور 

جثنبيت  مصنبب مصفيرت ومحريت ي نرينت رنيبط ، ومثعرف مي مظوور 

منصبحبت ممنشبط محري رذل منرينت ، وثوظيح معالت بي مثصنيع ومثحظير ، 

 . رور مننظنب مسيبسيت ومشعبيت ي ثننيت منشبركت منجثنعيت ومكشف 

 اإلطار الزレョى
 )١٩٧٦(رثبط مبعر مزنني ببح مننطكت بإول ررست ي ننثصف مسبعينب 

ة مبيو مشعبيت ، مي حي شر ثرت ووي ؤطروحت حبنر مبذرت حول ؤبو

رر ألبحب مذبصت ببمننطكت   ننوً- رف مت مررسب بنت –مجنبنينب  ي 

، فير ؤ ) حول منعثكر مشعبيت ومحرفجال ؤطروحب جبنعيت وبح نيرني(

، مي كس )بحجب كط(ورً ي بح مننطكت كر مثسعينب م يشر سثنررً ؤو ثط

رريبً ونوظويبً ذالل كر مثسعينب  ون .نعظ منحبظب مثي سجم رثقببً 

، ننذ ؤصرر نحنر فني كثبب حول ١٩٩٧ج كر ثوق مررسب منيرنيت نر ب 



١٨٨ 

ء الطبر مزنني مي منحو مثبمي.مبرو مرحل  . ور جب

  زبعينات

ة مبيو مشعبيت  ؤطروحت حبنر مبذرت : ١٩٧٦  حول ؤبو

 ثمانينات

 ؤطروحت حبنر مبذرت حول حرف محررت مشعبيت  : ١٩٨١

٠٨٧١ :  

Y  جثنبي حول مي منكبو ؤطروحت  منعثكر ومثفير 

Y  مومي مطقلحول )وأذرو(نحنر مجووريبح  

 ؤطروحت ؤنبل رب حول نشفو مشبكيت  : ١٩٨٣

 تزعينات 

 مصنبب مصفيرت ومحريتحول ؤر معوظي ؤطروحت  : ١٩٩٥

 )٢٠٠٠ و ١٩٩٧نٌشر ي (كثبة نحنر فني حول مبرو  : ١٩٩٧

 اإلطار الレوعى
 وثنبنبً ببألطروحب ألكبرينيت مثي – رف مت مررسب–سجل الطبر منوي

، إمي جبنة كثبة وحر وبح نيرني ٧بمف ذنس ؤطروحب ن نجنوع  . ررسب

 مثي م ثشر نؤثنرً نثذصصبً ،ون ج كر ذثق ؤبحب منؤثنر حول مننطكت

ء الطبر منوي مي منحو مثبمي .  ببحول مظوور مقومكموريت  :ور جب

 ب أطروح١    أطروحات ئلخكتورئة ̌

  أطروحات٢    أطروحات ئلماجزتير ̌

  بح٠  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كتا٠       ئلكت ̌

 ルتائج واستخالصات



١٨٩ 

ظن منحبظب مثي ثحثبج  )١ مررسثب منيت  ذطت إميثرذل نحبظت رنيبط 
نيع منجب مقومكموريت، وبذبصت معبر ومثكبمير وألرة مشعبي نيرنيبً ي ج
 . إذ م ثظر ررست ؤو نكبً وحرً ي وذه منجب،ومقنو مشعبيت

، حي يبً ننبً مبح ومكمور مننطكتثعر ؤطروحت مي منكبو نرذالً نوظو )٢
كثبة فني حول مبرو  جبنة إمي،  نوظوبً حول منعثكر مشعبيتثطرق معشري

 ون ج كر ؤسن مررسثب ،مرحل مذ ثطرق معرت نوظوب ومكموريت ؤيظبً
ط منك ي مثنبول منوظوي منور مقومكمور  .ي سر بع

 ونبل حبجت نبست سثكنبل ،  ؤربع ؤطروحب حول محرف مشعبيترف وجور )٣
 وبذبصت ؤ أذر ررست حول ، مشعبيت معريرت ي نجثنع رنيبطبح محرف

 .١٩٩٥محرف كبن ب 

، وبذبصت جبنعب ألكبريني ي بح مننطكتونبل فيبة نمحوظت ممرور  )٤
، إذ ؤ وذه مجبنعب م ثشرف كبورت وي شنس وؤكبرينيت مقنوالسكنرريت وم

 . مظوور مقومكموريت ببمننطكتمي بح وحر ي ؤ ن



١٩١ 

 ) دراسات٦(آヘر الشيخ ョحافظة 
  قريب ئلاخميب–مركذ كفر ئلسيح 

Y ١ ط-.ررست ي معرير : كل يبكي مي حبمت . ي ألرة مشعبي . أحمخ مرزو.- 
جثنبيت، : مكبورت  ١٥٩ -.١٩٩٩ي ممررسب ومبحو نسبنيت و

  ئلبرلر-بكطيم 

Y بر محنير يونسإ/ ألفبني مشعبيت ي ننطكت مبرمس. أحمخ مرزو  -.شرف 
ة، س ممفت -)نبجسثير( ؤطروحت -.١٩٦٦مكبورت،   جبنعت مكبورت، كميت ألر
   .معربيت

  قريب ئلسكوبب–زيخ زالم 

Y  صب زوج مصيبري ي ريت مشذموبت بنحبظت . عماخ ئلخي عبخ ئلعكيم حمخ ر
،  مكبورت –.  جعقر  وبني ؤبوإشرف / ررست ثحميميت ونيرنيت: كقر مشيخ 
ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممببمي ، س  –) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٠٠٣

 ثصني وإذرج ببمي 

 فو

Y وه ننطكت سثمب ثصنينب ن مقنو مشعبيت ن  . طار عبخ ئلرحم أحمخ
هللا حنبر / ثصمح ألنشت منقروشب ألرظيت  بر   مكبورت، -.إشرف حنبر 

 كميت مقنو ، جبنعت حمو–) نبجسثير( ؤطروحت -. ٢١٧ - .١٩٩٦
، شعبت مفزل ومنسي ومثريكو  مثطبيكيت، س مننسوجب

Y  مكمي منصري ومنسجيب منرسنت وكبً معصول مشعبيت . عطيب إزكنخر /
 -)  نبجسثير( ؤطروحت -. ٤٧٠ - .١٩٩٧ مكبورت ، -.إشرف وبني جببر 

 . مشعبيتومقنو ، منعر معبمي ممقنؤكبرينيت 

Y ررست نيرنيت مي : مقنو منسجيت مثكميريت بي مكري ومنعبصرت . هاني جابر
ت منسي ميروي بنرينت وت  :  ي -.٢٩-١ - .١ ج-.كقر مشيخ .. صنب

 - .١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل ، 
  .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، : رت مكبو

 اإلطار الجغرافى
نركز : ؤربعت نركز رايسيت وي كقر مشيخ فطي الطبر مجفري منحبظت 

ررست وحرت (  ونركز سير سبم،)ررست وحرت حول ألفنيت مشعبيت(كقر مشيخ 



١٩٢ 

صب زوج ، )مشعبيتحول ألفنيت  وحرت ررست(، ونركز بمطي )  مصيبريحول ر

 .)جال ررسب حول مثشكيل مشعبي ومنسي ميرو (هونركز و

 اإلطار الヨوضوعى
نعكس مت مررسب منيرنيت حول كقر مشيخ مي مثنوع منوظوي ي  

طبب كبنمت  منإجور مشعبيت ن بح مننطكت، بذثق ررسب نيرنيت ي 

ت .حكبيت ومنوسيكيكبمنعثكر ومعبر مشعبيت وم  ون ج م يثبق سو نجنو

ررسب ي نوظوب بعينب، يإثي ي نكرنثب ؤبحب ؤحنر نرسي ي ألفنيت 

ء جنيعب مي . مشعبيت ومعرير وؤربع ررسب حول مر ومثشكيل ومحرف جب

 :منحو مثبمي 

 )ئألغنيب(ئألخ ئلسعبو 

 ألحنر نرسي ، ألومي وـي       ي نيرنيث ثررسثبنوظوع ألرة مشعبي    رثبط  

ور رصر  ). ١٩٩٦( ؤطروحث ي منبجسثير حول ألفبني مشعبيت ي ننطكت مبرمس        

ـر            يب   معرير ن منظبور مشعبيت ممننطكت كبمز ومزينت وأليبر ومنوسـ ونوم

ء ، وبر رورت محيبت       ـب و    ) مننبسبب معباميت   ( ألوميب مـزوج  كـبمنيالر ومذث

ط مبح ألفنيت مشعبيت وذصباصب        . وموبت ـت     : ج  ثعر منول مكصصي ، ألفني

، ؤفبني ؤمعبة ألطقبل ، ؤفـبني               مرينيت كإفبني منريح ومح ، ؤفبني منيالر ومذثب

ـب ، وذمصـ         كنب ر   مذطبت ومزوج ،     مننبزج ن مبكبايب وذصباصب ووظباق

المي ببمنر منحيطت ب كب م ثإجير نؤكر ي ثجبه ألفنيت           مررست إمي ؤ رثببط     

ي ثمل منر ، منب ثنجم ي حيبت منبس ن ي وبر نذثمقت ، وؤ مكي مثي ثعبر                  

ـي                نب ألفنيت مشعبيت ي ننطكت مبرمس ثثشبب نع ننطكت مننزمت ، ويرجع ذمل إم

  ؤنب ؤسموة ألفنيت مشعبيت موحير مذي ثظح        وحرت معبر ومثكبمير ي مننطكثي ،     

 ريطب ئالطار ئلذمنو وئلنوعو لكفر ئلسيح







١٩٤ 

ي ألفنيت منجرورت مثي  ذثالف ي مبرمس ، ونب يوجر ي مننزمت ،  ي 

ي ثشثر بب مكر مثي يفمة ميب طببع مبرو ، ور ثثبع مببح ألفبني مشعبيت 

 ، حي وث ببألفبني منرثبطت ببمعرير ي مننطكت بعر ؤكجر ن جالجي بنب ثكريببً

ررست ي  :كل يبكي مي حبم:  ذالل كثبب ريت مذبرنيت بنركز كقر مشيخ ،ن

، حي رصر معبر ومثكبمير منرثبطت ببموبت ي مننطكت ،ج ثنبول ) ١٩٩٩(معرير 

مي مكيب بثمل مننت ، ومطريكت مثي ثؤر بب ، ومفت معرير وررثب  )منعررت (

ثصبر مذ ثرور ي مك مبكبايب ، حي  مقنيت ، ومسيبق الجثنبي ومجكبي و

ط ببمثحميل و شري نصر  .ممعريربً مثوجيق منباثي وثسع و

 ئلفنو ئلسعبيب 

رصر ؤبحب مقنو مشعبيت نوظوب حول مر ومثشكيل مشعبي، مي 

ء ومعنبرت شر منوظوب ألذر كبمنوسيكي وألزيب  ،مخإ...حي فبب 

ء منوظوب مي منحو مثبمي   : وجب

 ئلرق ئلسعبو 

بر معمي ، حول  ؤطروحت وحرت ظر ي نجبل مر مشعبي معنبر مري 

صب   جنع نبرثب منيرنيت ن ريت مشذموبت ذ وم،)٢٠٠٣(زوج مصيبري ر

صت وثروينبثب ورثببطب ببمبيات بسير سبم ،ورصر يب  معنبصر محركيت ممر

  .مشعبيت ي مننطكت

 ئلتسكيل ئلسعبو 

بر مرحن حول  بم نوظوع مثشكيل مشعبي ؤطروحت وحرت مطبرق 

وثسعي مررست ) . ١٩٩٦ (همقنو مشعبيت ن ننطكت وسثمب ثصنينب ن 

مرصر نبصر ن ثمل مقنو برف ثوظيقب ي ؤنشت منقروشب ألرظيت ، ون 

سثمب ورصر نبصر مقنو :  ألطروحت ثرثبط بإكجر ن إثجبه حول ج 

ظالً  مجبنة مثطبيكي مذ   . ألرظيتثنجل ي ؤنشت منقروشبمشعبيت ، 

 



١٩٥ 

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

رصر ووي بني جببر ررست مؤبحب مننطكت سجم ي نجبل محرف مشعبيت 

معنبصر البريت منرثبطت بحرت ثنبول نيرني ممقنو منسجيت مثكميريت ، حي 

ة معنل ،)١٩٩٤ (هو منسي ي ننطكت  ومثي ثعرظ ممثفير مننطي ي رو

صل مثكمير  سثنرر ي مننت ، ومفمق منثو ،ونصرف مكجير ن محريي  

جثنبي ،  الت بي ثمل مثفير ومثحول  ممور ومنرسنب ، وكر مببح 

نقو منعبصرت ومحرجت مي مثفير ي محرف ومصنبب مثكميريت ، بح كنب 

 ألمي ، وؤجرونب مي محرف ونقو مسقت النثبج محري وؤسموة معنل

ومصنبب مثكميريت ومبيات ، ور ؤذيرً ررست ثحميميت مرور منبرع مشعبي ي 

ررً  منسثكبل محرف ومصنبب مثكميريت مثوز بي منبظي ومحبظر ، إ

ور ثثبع وبني جببر نوظوع منسجيب منرسنت ي . وسثنرر مجكبت منبريت 

طيت سكنرر حول مكمي منصر ،مننطكت  ن ذالل إشر مي ؤطروحت 

 ومذ رصر يب مببح ،)١٩٩٧(ومنسجيب منرسنت وكبً معصول مشعبيت 

صنع ، ن ذالل منعبيير مثي ثوجق  معنبصر مشعبيت منرثبطت ببمكمي ونرحل 

 .شعبيت ثمل محرت ، مثي رذم ميب مكجير ن مثفير 

レョىاإلطار الز 
ووو ) ١٩٦٦(رصر الطبر مزنني بريت مبح منيرني ي مننطكت ب 

 بإطروحت ؤحنر نرسي حول ألفنيت مشعبيت ، فير ؤ مثثببع مزنني م تمنرثبط

يشر ؤيت ررسب ذالل مجالجي بنبً مثي ثم ؤطروحت ؤحنر نرسي، إذ ؤ ؤول 

 ،١٩٩٤ مبح منيرني مذ رن وبني جببر ب ررست نيرنيت ظر بعر ذمل وي

رت ررسب ي مثسعينب حول سثمب معنبصر ثحول مقنو منسجيت مي بعب 

طيت سكنرر حول مكمي ، مينثي كر مثسعينب بكثبة ؤحنر  مشعبيت، ج ؤطروحت 

بر  م ثشر سو ؤطروحت نبر٢١ؤنب بريب ق. حول معرير ؤيظبً نرسي  معمي  

صب زوج مصيبري ء مثثببع مزنني مي منحو مثبمي . حول ر  :وجب

 



١٩٦ 

 زتينات

 مبرمس  ألفبني مشعبيت ي حول ؤحنر نرسيؤطروحت  : ١٩٦٦

 تزعينات

  مقنو منسجيت مثكميريت  حولوبني جببربح  : ١٩٩٤

بر مرحن ؤطروحت  : ١٩٩٦  سثمب مقنو مشعبيت حول طبرق 

  مكمي منصري حولطيت إسكنرر ؤطروحت  : ١٩٩٧

  حول معرير ؤحنر نرسيكثبة  : ١٩٩٩

١٠  

صب زوج مصيبري  : ٢٠٠٣ بر معمي حول ر  ؤطروحت نبر مري 

 اإلطار الレوعـى
ـت             رف مت مررسب مثي ثنبوم ومكمور كقر مشيخ،  ألطروحب ألكبريني

 : مننطكت مي منحو مثبميمب مرور ألسبسي ي بح

  أطروحات٣   أطروحات ئلماجزتير ¸

 بح ٠  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ¸

  كتا٠      كت ¸
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 ルتائج و استخالصات 
ظن منحبظب مثي ثحثبج إمي ثذطيط كبنل -١  ثرذل نحبظت كقر مشيخ 

 ؤ مررسب مررسثب نيرنيبً ي جنيع منجب منرثبطت ببمنإجور مشعبي ، إذ

ي جنيعب مس مثي رظنب مب ر ثنبوم جونة نثقرت ي منإجور مشعبي ، 

 .حبجت سثكنبل نيرني وثحميمي 

    ذالل كور مسثينب ومسبعينب ومجنبنينب م يظر سو ؤطروحت وحرت ب -٣

 .حنر نرسي حول ألفنيت مشعبيت  أل١٩٦٦

ظور ؤربع ررسب نيرنيت ووو نب يشير إمي وثنب نسبي  رثبط كر مثسعينب ب-٣

 .ببح مننطكت ي ثمل مقثرت 

ببالشرف  يشير مرصر ألكبريني ببح مننطكت إمي وثنب ؤكجر ن جبنعت -٤

ة مكبورت، وكميت مقنو مثطبيكيت: معمني ، نجل   ونعر مببميت ، بحمو أر

 .مقنوومقنو مشعبيت بإكبرينيت 
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 ) دراسة١٥(الغربيــــة  ョحافظة 
  عام-ئلغربيب 

Y مكبورت -.١ط -.نالنح مثفير ي مكص مشعبي مفنباي.  إبرئهيم عبخئلحافظ :
جثنبيت ،  نشروع بح  (–. ٣٨٤ – . ٢٠٠١نركز مبحو ومررسب 

  منعر، ؤكبرينيت مقنو-) ركثوره(ؤطروحت  ؤصالً –).مثر ومجكبت مشعبيت
 ١٩٩٨  ،معبمي ممقنو مشعبيت

Y  ٣٩٨ – ٣٢٧  -مكصت مشعبيت مفنبايت ي نجثنع نثفير  . إبرئهيم عبخئلحافظ 
ت ن ؤسبثذت مجبنعب / مثر مشعبي ي بم نثفير :  ي -.   -. ثإميف نجنو
ة ، جبنعت :  مكبورت - . ١ط جثنبيت ، كميت ألر نركز مبحو ومررسب 

 )٢ثكبرير بح مثر مشعبي ي بم نثفير،  (– .٢٠٠٢ت، مكبور

Y  سثنرر : شذصيت مقالح منصر . محمخ ئبرئهيم عبخ ئلنبو ررست ي نالنح 
/ مشذصيت منصريت ي بم نثفير :  ي – . ٢١٨ – ١٧٧  –. ومثفير 

  ١٩٩٩نطبعت جبنعت مكبورت ، :  مكبورت –. ثحرير نحنور مكرر 

  زنباط-و ذفت

Y  صب مفجر بنرينت سنببط بنحبظت مفربيت . عشام عذت مشطفو ررست : ر
 ؤطروحت - .٢٠٠٣،  مكبورت –.  وبني ؤبو جعقر إشرف/ ثحميميت نيرنيت 

 ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممببمي ، س ثصني وإذرج ببمي –) نبجسثير(

  ئلعايسب-ذفتو 

Y ثزينيب وثجنيمب ي مقنو مشعبيت نع ثطبيق مي : عروس م . ثريا إبرئهيم عكي
 -.١٩٩٤نكثبت نربومي، :  مكبورت -.ريت معبيشت نحبظت مفربيت بنصر 

، منعر معبمي ممقنو –)نبجسثير( ؤصالً ؤطروحت -. ٣٥٩  ؤكبرينيت مقنو
  .مشعبيت 

  مزجخ وشيف-ذفتو 

Y ررست : بب مفبة مبمر ي ننطكت مرمثبأ منقخ مثي ثصنع ن ن. وخئخ حامخ
  منروت معمنيت–أ مفبة:  ي-.٢ ج–.١٤-١ –.نيرنيت وثوجيق نثحقي

نسذت  (-.١٩٩٤ميات معبنت مكصور مجكبت، :  معري–).١٩٩٤ يوميو ١٧-١٠(
 .) ببمياتمي ألمت مكبثبت نحقوظت بنكر ؤطمس مقومكمور

  زمنوخ
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Y ؤجر محرف ومصنبب مصفر ي ثفيير مكريت  . فارو أحمخ مشطفو
مكريت :  ي - .٢٦٠-٢٣٥  -.ررست ممنجثنع مكرو بسننور : منصريت

بر مجور / موع ومنسثكبل : منصريت  :  مكبورت-).رووأذ(ثحرير إنعب 
جثنبيت ومجنبايت ،    .١٩٩٦منركز مكوني ممبحو 

 طنطا

Y ميات معبنت :  مكبورت -.يب مقومكمور ي نومر مسير مبروي ؤرب . إبرئهيم حكمي
  ) .٩سمسمت نكثبت مررسب مشعبيت؛  ( -. ١٩٤ - .١٩٩٦مكصور مجكبت، 

Y ميات :  مكبورت -.شيخ وطريكت : مسير ؤحنر مبروي  . زعيخ عبخ ئلفتا عاسور
 -) .١٢٣ريي؛ ثبريخ منص (-. ٣٠٢ - .١٩٩٨منصريت معبنت ممكثبة، 

ال  (-.١٩٦٦طبعت ؤذر  مرر منصريت ممثإميف ومثرجنت ومنشر،  ؤ
    ). ٥٨معرة؛ 

Y  ١٩٩٢رر مصحببت ممثر ، :  طنطب –. منومر . عمرو عبخ ئلمنعم 

Y ميات معبنت :  مكبورت -.مسير مبروي ورومت مرروي  . محمخ فمي عبخ ئلكطيف
  ) . ٣٠سمسمت نكثبت مررسب مشعبيت؛  (-. ١٩٨- .١٩٩٨مكصور مجكبت، 

 ئلمحكب ئلكبر

Y ط ر نركز منحمت.محمخ سبانب  ررست نوسيكيت ثحميميت ألفبني مزوج ي بع
صقو كنبل، مكبر هللا إشرف   -.٤٣٠-.١٩٩٦ مكبورت، -.إيزيس ثح 

، منعر معبمي ممقنو مش -)نبجسثير(ؤطروحت    .عبيتؤكبرينيت مقنو

Y ررست ؤنجروبوموجيت مثفير منعثكر مشعبيت مسحريت ي نجثنع  . منو ئلفرنوئنو
ء شكر/ ررست نيرنيت منرينت منحمت مكبر: نحمي نصر   -.إشرف ميب

 جبنعت ي شنس، كميت –) نبجسثير( ؤطروحت-.٣٩٠ -.١٩٨٤مكبورت، 
جثنبع ، س   . مبنب

Y منعثكر مشعبيت مسحريت ي نجثنع نحمي نصر  ثفير . منو ئلفرنوئنو .
ت ن / مثر مشعبي ي بم نثفير : ي  – . ٩٠ – ٥٣ – ثإميف نجنو

جثنبيت ، :  مكبورت - . ١  ط-. ؤسبثذت مجبنعب  نركز مبحو ومررسب 
ة ، جبنعت مكبورت،   ثكبرير بح مثر مشعبي ي بم (– . ٢٠٠٢كميت ألر

 )٢نثفير ، 

  ئألسيط-ئلمحكب ئلكبر 

Y جثنبيت  –.  مطة مشعبي ي ريت نصريت. ذيخئ عبخ ئلباقو نجمت معمو 
  ٢١٧ – ٢٠٥ –. ) ١٩٨٢ (٢،ع١٠ ن–) . مكوي(
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 اإلطار الجغرافى
ـرنثب رثبط مررسب منيرنيت ببمفربيت بإربعت نركز ، يإثي ي ن          ـت  : ك نرين

ـرو         ٤( طنطب   ء منرثبطت ببمسير حنر مب ، ونركـز   ) ررسب حول نعثكر ألوميب
، ) ررسب حول نعثكر مسحر ومطة مشعبي ومنوسيكي مشعبيت        ٤(منحمت مكبر   
، ونركز سـننور  )  ررسب ي مر ونو مثشكيل ومنوسيكي   ٣(ج نركز زثي    

ظالً     ،)ي محرف وحرت  ررست  (  ٣منرثبطت بعنو منحبظت ، وثشنل      ألبحب   
 ررسب ي مكص مشعبي مفنباي ومعبر ومثكبمير

 اإلطار الヨوضوعى
ـب نوظـويت كـب              رت نج فط مررسب منيرنيت ي نحبظت مفربيت 

ـره                ـر نوم ء ، وبذبصت مسير مبرو مذ يع ـر  (ؤكجروب ي نجبل بح ألوميب منوم
إمي جبنة بحـ نوظـوب      . ن معالنب مننيزت مقومكمور نرينت طنطب       ) مشعبي

ـر ومكصـ         : ؤذر نثقرت ي نجب      مطة مشعبي ومسحر ومعـبر ومثكبمي
ـذه منوظـوب             ط م مفنباي ومر ومنوسيكي ومثزيي ومحـرف ، وسـنعر

 :ونكبنثب ن مرصر منيرني مي منحو مثبمي 

 خئت ئلسعبيب ئلمعتق

ء بصقت ذبصت          ـي   ،) ررسـب  ٤(ثركز بح منعثكر مشعبيت حول ألوميب  إم
 وررست ؤذر حـول مطـة       ،جبنة ررسثي ي نجبل منعثكر منرثبطت ببمسحر      

ـرف ، بمطـة                  مشعبي ، فير ؤ منجب مجالجت ثثرذل ينب بينب ن حيـ ألو
ء ننبرسب ثرف إمي   .  ي وذه مررسبنقو معالجومسحر وألوميب

ء  ئألوليا

ء ي مننطكت وثنب برصر وثحميل منعثكر مشعبيت منرثبطت ببألوميب  -برؤ 
 ن ذالل كثبة -وبذبصت ررست مسير مبرو ومنإجور مشعبيت مذبصت ب 

بر ممطيف   ويرصر منؤمف ،مسير مبرو ورومت مرروي ي نصرحول ني 
جال نومر (نت وشرت مسير مبرو مر منصريي ووثنب ببحثقب نومره نكب

، وينثكر نظبور سمول ) . كل سنت وكيف روج ألسبطير ومذورق مشذصيث
ط جنبب مصويت مذي يصق ببمرروي ، ويسثذر ي نعبمجث منوظو  بع

ح جبً وصقيبً وثسجيميبً مرصر معبر ونظبور   ونب يصبحبب ن ،ثقبل ببمنومرنن
ت مذثيت ي منكر ومثحميل   ،حمكب ممذكر ومحكبيب مشعبيت ، ورف منز

 إذ يرصر نوكة ،مكثبة يكر نعمونب ننت ممببحجي ي مجكبت مشعبيت ذبصت
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الثب ببمثكوي مكبطي ،  حثقبل مجالجت و حثقبل وكرنب مسير ونوير 
عثكر منرثبطت ببألحجبر ، ج ينثكل مرصر منإجور مشعبيت منوسيكيت ومن

بثب ومثوشيح ، ويقسر سر ثعمق معبنت بإروروب  ومفنبايت ومشعر مصوي و
ؤنب مكثبة مجبني مذ يثنبول منوظوع . مفنبايت وثإجيروب منقسي وموجرني مي 

، كر ظر بعر حومي جنبن شر بنبً ن ظور كثبة نقس برممطيفيت  ، ني 
بر مقثبح بشور حي ). ١٩٦٦(مسير مبرو شيخ وطريكت : ووو ررست سعير 

ثثبع حركت مصويت ومبعر مثبريذي ممشذصيت كنب ورر ي مثر معربي، ج 
ط مشذصيب منإجورت كبمظبور بي البث ببع برس ثنبول ؤمكبب منثعررت وكرنبث و

حثقبل ،بطنت بن برو  كنب رصر ي ببة نسثكل نومر مسير مبرو ونظبور 
ث مجالجت  ت مشعبيت ي حثقب ثب مجنب ؤنب . ب ومنإجور مشعبيت مثي ؤبر

بر مننع مذ  ي معنرو  ،  )١٩٩٢( نوظوع منومر بنت بح مررست مجبمجت 
ت حول مسير مبرو بكثبة . يظبً نثنبوً نومر مسير مبرو ؤ وثذثث وذه منجنو

، مذ رصر )١٩٩٦(إبروي حمني حول ؤربيب مقومكمور ي نومر مسير مبرو 
، نجل  ثعرر ؤمكبب وكرنبث كنب ورر ي : معرير ن منإجور مشعبيت منرثبطت ب

نبومث وبذبصت حكبيت مثر معربي، محكبيب مشعبيت ومكص مفنبايت مثي ث
صت شيخ معرة،بطنت بن بر ،  ومكصت مفنبايت ذظرت مشريقت، وؤفنيت 

ءً ن كثبب مرصر حثقبميت نومر . مظبور بيبرسووحكبيت مسير مبرو  ج ؤرر جز
 منومر مرجبي، ومنعثكر – منومر مصفير –منومر مكبير : مسير مبرو 

ط منكببال منيرنيت . ريحمنرثبطت بزيبرث وظ كنب سجل ي نبيت مررست بع
ء منومر  ء ر . مزور مظريح ؤجنب ء إمي ؤ بح ألوميب ونشير ي نبيت وذ مجز

ظن ؤطروحت نني مقرنوني حول منعثكر منرثبطت ببمسحر، ومثي  ورر ؤيظبً 
ط مب   .نقبًأسنعر

 ئلط ئلسعبو

بر مببي        ي نجبل مطة مشعبي سجم      مررسب منيرنيت بحجبً وحرً مزير 
ـر ثنـبول طـرق        ) ١٩٨٢( حول مطة مشعبي ي ريت ألشيط نركز منحمت          ، و

ط               ـت معـالج بعـ ـي مكري وؤرو معالج مشعبي وموصقب مشعبيت منسثذرنت 
ط ط مببطنت ،           :ألنر ط   كبمصرع ، ومرنر ، وألنقمونز ، ومموز ، وألنر  ونر

وإذ كب مبح ر رصر مجكبت      . مببق ، ورحت منعرت ، ومعك ، ومجروح ومحسر          
 ب  – ووو نب يقير مببح ي نجبل مقومكمور         –مشعبيت ممننبرسب مطبيت ي مكريت      

ـي مـ               ة منثذصصي  صبحة مررست وو ثعريف مطال مرف مذ سعي إمي 
جثنبيت ممنرظي ، ون ج       جثنبع مطبي منويت م    ثبصير ة  ج و  مي جكبت 

، ؤنب مجبنة مقومكمور ممطة        ظن ررست     مشعبي  جثنبي م ط م  ـي  سنعر نن
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ء مذب بعالت   .مسحر ببمطة مشعبيمقرنوني حول مسحر ي مجز

ـر  ئلزح

ـي   ،يرثبط ررست منعثكر مسحريت ي مفربيت بإطروحت نني مقرنون          مث
رصر ثفير منعثكر مسحريت ي نرينت منحمت مكبر ن ننظور ؤنجروبومـوجي            

وثعرظ ن ذالل بحجب معشر معنبصر مقومكموريت مثي كق مي           ).١٩٨٤(
جنعب وثوجيكب وثحميمب ، برؤثب بثنبول معنميت مسحريت ونب يشـنمب نـ موسـبال             

ء معنل مسحر ن          وألرو مثي يعثنر ميب نن     ء نم ، وأر برسو مسحر ي أر
كنب رصر مررست ننبرسي مسحر ن حي ممكة منحمي         . ذالل معزا مسحريت  

ء –رجبل  ( ونوع مننبرس    ،)شيخ( ،  وريبنث ونره ، وثعمين ، وزي،) نشثرل– نسب
جـر مـذ    بب ممكرر مسحريت، وثذصصـ ، وأل      سوننث ألسبسيت، وطرق كث   

حسة وسنث  ي مسحر   ثنبوم منعثكري    ج   .مخإ...يحصل مي ونكبنث الجثنبيت   
ـي مسـحر       ،اب مس ومنوع ومحبمت مثعمينيت ومننت ومنوط وروع مجـؤو إم

ة                 ـب ـت ، ؤو بس ط منشكال ، مقشل مطـرق معبري ط منطبمة ؤوحل بع مثحكيق بع
ط       )مخإ...مثإذر ي مزوج    -مثمبيس  ( نويت منشكمت    ـت ؤفـر ، وثنبومـ مررس

الت مسحر ببمنسق مريني ومنعثكر نـ حيـ         ومننبرسب مسحريت ووظباقب،    
ط               ء ومطة مشعبي ، وينب يذ مطة مشعبي ثنبوم ثحكيكـ بعـ الث ببألوميب

الج ثبعـبً              ـثالف  موظباف معالجيت ؤو رور مسبحر كطبية شعبي ، وذثالف  ذ
الت مسحر بب    .طريكت ننبرسث ممسحر   ء ثنبومـ        وبذصو  ـي ألوميـب ثكبر 

نب         جثنبيت   –الجيت  (مررست نر رثببط منجبمي ن حي ؤور ثصـبريت  –    (
ـرر مسـحريت                ء ن ذو مك ء ، وكذ وجور ؤوميب ء إمي مسحر بعر ألوميب ومثجب

ء مذـب بـبمثر ومثفيـر        قرنـوني    نني م  رظور  ). الج مثمبس ( ـز ممج
ت ثكبرير بح مثر مشعبي ي بم نثفير جثنبي ظن نجنو  )٢٠٠٢.( 

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

ثنبر ميب كنصرر ي             ط ونب مررست ينك  ي نجبل معبر ومثكبمير نعر
ـ             ـت مشذص جثنبي منالنح مثكميري يت مقـالح   بح معبر ، إذ ثثنبول ن ننظور 

حثنـبل             ،منصر ـوت  ـبر و ـري ومص ط ومث الث ببمسمطت ورثببط ببألر  و
بر منبي حول شذصيت مقالح منصر         ووي  ومثكشف ،    ـي   : بح نحنر  ررست 

سثنرر ومثفير     ـي مشذصـيت          ،)١٩٩٩(نالنح   ور ثثبع مببح نبصر مثفير 
ـري         مثي م ثعر ثذبف مسمطت وثذم  حبمت         مثكشف منعروت نب ، فير ؤ مث

ـثنرر،   بومعنل مجنبي وحة منجبنمت ومعرب ببمجنيل  ثزل ن ن          س صر 
زروجيت ومثنب       ن معنبصر مثي  ثزل ثنيز ننبرسب        طويشير مببح إمي ؤ 
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 .مقالح منصر منعبصر

 ئألخ ئلسعبو

بر محبظ حـول       م يسجل بح ألرة مشعبي سو ؤطر       وحت وحرت البروي 
 مررست نظبور مثفير    ، ورصر )١٩٩٨(نالنح مثفير ي مكص مشعبي مفنباي       

ـي              ي مكص مشعبي مذ يفني مننشرو مصييثت ذالل مذنسي بنبً ألذيرت 
ـ  إوس مببح مكص مفنباي     . رمثب نصر ، وبذبصت ي نحبظت مفربيت        تمي جالج

  منوويـل مكصصـيت    –) ص منرحي   ( ص مكرنب ومنعجز    : عرو
جثنبي     –) ص منفني مبمر  ( ) ص مننشري مصـيينت     ( مكص مريني 

ـي             ـريني     : ووي نب ذصب مببح بررسث ، وصنقب نوظـويبً إم  –مكصـ م
ـثعم    ثنبول نظبور مثفير مثي محك    حي   ،مكص الجثنبي وألذالي    بطرق م

ط  . وؤسبمية نثكبل منبرت مكصصيت مشعبيت بي منؤري       ء  مببح  ور مجنبميب ألر
ء جني                ممكصت مشعبيت ن ذالل وصف ميمت إنشبر ي إحر مكر ، ومنكبرنت بي أر

رصر مببح ي مكس مجبني ن ررسث مشوور مثحول         و. ي مكصت وحرت  رن مننش 
 وذم ،)٢٠ننذ مذنسينيب حثي نبيت ق (ث ، ن ذالل ثرت زننيت ي مكص ذ

) تثمصيي(إمي ؤ ونبل روبً بي كببر مس وصفبر مس ن روت مكص مفنباي              
رت وجوه ننب      ـي ،          : ي  ل منبرت، منحقوظ مكصص ذثالف ي طرق مثعم وثنب

ب ألرر منوووبي نـ        وننب ؤيظبً ؤ مكري  يذوة ؤررج مريبح          ، بل إ إبر
كنب ذمص مررست ؤيظبً إمي ؤ سثحر مروت مكس مسرر ي . مروت ثظيف إمي 

ط ألننبط مكصصيت  ظرورت نيت وبسبة ثإجر مكص ببع ء وق  ء مكص ، جب أر
ء م مببح   سثذمور  . ألذر كرويت مسيرت ومنوويل مكصصيت ومحكبيب        جز

ـت         جثنبي ي مكصت مشعبيت مفنباي ـت    ،   مذب ببمثر ومثفير  ظـن نجنو
 ) .٢٠٠٢(ي بم نثفير ثكبرير بح مثر مشعبي 

 ئلفنو ئلسعبيب 

ـب          مرصر مررسب    نيرنيت ي نجبل مقنو مشعبيت ؤربعت ؤبحب ي نج
رر مررسب ي وذ منجبل ، مر مشعبي ومنوسيكي ونو مثزيي ، ورف مت 

 ن ذالل ؤطروحب جبنعيت نثذصصت ، إمي        ب منوظوب مجالجت ر ث ثنبومن     
ـي   .جبنة بح نثعنق ي ثوجيق أل منوسيكيت مشعبيت      ء مررسـب م  ور جب

  :منحو مثبمي

 

 ئلرق ئلسعبو 
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صب مفجر بنرينت سـنبب           صب ز حول ر  ،)٢٠٠٣(ط  ثبرز ونب ؤطروحت 
صب منعروت ببمننطكت  ت مر  . ومثي ثنبول يب ببمرصر منيرني ومثحميل نجنو

 ئلموزيقو ئلسعبيب 

ـت،            ي نجبل منوسيكي شر مبح منيرني ؤطروحت نثذصصت وررست ثوجيكي
ألطروحت منحنر شببنت ووي ررست نوسيكيت ثحميميت ألفبني مزوج ي نركز منحمت            

ور كف مببح مي رصر نب ثحوي ألفبني منصبحبت مننبسبب مزوج           ). ١٩٩٦(
ن ي نيت ثذث ببمجبنة منوسيكي ، ونب ينطق ب من منوسـيكي نـ ر                
كبشقت مذصبا جبنة وب ن جونة البرع ي منوسيكي مشعبيت منصريت ، وذمل 

حثقبمي محي ، وي إطبر ن معبر         .  ومثكبمير منرثبطت بننطكت نحررت      ي سيبب 
ور رصر مببح أل منصبحبت ألفبني مزوج ووي نعظنب أ إيكبيت ، وب             
بثوجيكب ورصر ذصباصب ، كنب ب ببمثروي ومثحميل منوسيكي مننـبذج ألفـبني             

ـت             –منيـز   : منذثبرت ثبعبً ممننبسبت مذبصت بب ، ور شنل مثحميل معنبصر مثبمي
ت   –اليكبع   ـت     – منصبحبت اليكبيت    – مسر ء منكـبني      - مننبذج اليكبي  – مبنـب

ء    –ررجثب مبريت ومنبيت      منسبحت مصوثيت ، ج نثكـل       – منسبر ممحني    – شكل مبنب
ـذ              مرصر مذصبا مقنيت ألفبني مزوج ، ميسثذم معرير ن منثبا منرثبطت ب

ـب       ؤنب. مجبنة   ي مورر حبنر حول أ منقخ مثي ثصنع نـ نب  مررست مجبنيت 
ورن يـ   ). ١٩٩٤(ررست نيرنيت وثوجيق نثحقي     : مفبة مبمر ي ننطكت مرمثب      

ب            ت أ مفبة ومذبنب وألرو منسثذرنت وؤنو صنب نبرت نيرنيت نوجكت حول 
 ألرظ مننوذج نثحقي مثوجيق وـذه        ألرفول ، و   – مسثبويت   –منب  : أل  

ت نثحف كقر مشرب ) نسجر وصيف(مثي ث جنعب ن نركز زثي   . ظن نجنو

 ) ئلذينب(ئلتسكيل ئلسعبو 

وي نجبل نو مثشكيل مشعبي ، ثطبمعنب ؤطروحت جريب إبروي حـول ثـزيي              
ت بر مزوج ي    مررسوثثنبول  ) . ١٩٩٤(وثجنيل معروس بكريت معبيشت بزثي      

ـر ؤرو            مكريت وثزيي معروس ي مزبف ومصببحيت وسبوع مزبف ، كنـب ثرص
ء وحجر محنب ومنورت    : مزينت نجل  ـت        ...مكحل ومحنب إمخ ، ج ثنثكل منظـبور مزين

ـر                رر معروس ونوكة ثوصيل مشور وموش ، جـ ثرص نثنبوم رور مريت ي إ
ـر            منإجور مكوميت ن   ـي موج  ؤنجبل وؤفب وحكبيب شعبيت ثؤكر وذه مظبورت 

ـت              . مشعبي   ـبط نمي وثذم مررست إمي ؤ زينت منرؤت وي شفمب مشبفل ، ورثب

ـي     فير ذمل بمنرؤت  ، ؤنب   ي منكب ألول  مثزيي بقثرت معرس وننبسبث       نشـفومت 
حثقبمي       جثنبيت ي  ـي        ،بؤنبل مبي ومحكل ومحيبت   مثي ثسـنح بـبمثحرر 

ء  . مثعبير مكوميت بي مرجبل ومنسب

 )حرفئل(ئلثقافب ئلماخيب 
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ي نجبل محرف مشعبيت ببمفربيت ثبرز ررست بروق نصطقي حول ؤجر محرف            
ـت مـي نـبرت                ـر مررس ثن ومصنبب مصفر ي ثفيير مكريت منصـريت، و

ت      ). ١٩٩٠(ننور  ثنوجريت ث جنعب ن ر نركز س       صـنب ـت  وثنبول مببح حر
ت موبريب ومنالبـس           ت مكثب ، وصنب ت مزجبج وزذرث ، وصنب مقوذير، وصنب

ـت بـي معنـل       : وذمص مررست إمي معرير ن منثبا ننب      . مجبوزت ؤونيت منزوج
ة محـرف، ور              ـب ء ؤو مجكبت بس ثبـبط  مزري ومحري، ور وجور ذمل ي مبنب

جثنبيت نجـل منسـق أليكومـوجي، ومنسـق               محرف ببمكجير ن منظ وألنسبق 
ثنبروب مي منور مذب مثي ثوروب مبيات كبمكثب وجرير منذل ، نظرً   .ثصبر

 اإلطار الزレョى
ـي ؤوذـر                 ـرؤ  ـت ، ب يشير الطبر مزنني إمي بريب نبكرت ببح مننطك

بر ممطيف حول مسير مبرو         ألربعينب بررس   ج ننثصف   ،)١٩٤٨(ت نحنر ني 
ـبً             بر مقثبح بشور حول مسير مبرو ؤيظ ومـ  ) . ١٩٦٦(مسثينب بررست سعير 

وثنب               ثظر ننذ ألربعينب حثي نطمع مجنبنييب سو وبثي مررسي ،  ور برؤ 
بر مببي حـول       ب بظو يببح مننطكت نرت ؤذر ذالل كر مجنبني       ر بح زير 

ـت   ،)١٩٨٤( وؤطروحت نني مقرنوني حول مسحر       ،)١٩٨٢(مطة مشعبي     وؤطروح
وثنـب        ) . ١٩٨٧(جريب إبروي حول زينت معروس       ـر  ؤنب كر مثسعينب كر ثزي

ـبً                  ـت ، كنـب ثنيـز ؤيظ ت ؤبحب وكثة حـول مننطك منيرني نسبيبً بظور نجنو
نـباي  فومكصـ م  ) ١٩٩٦(ي منوسيكي مشعبيت منحنر شببنت      بإطروحثي ي نجبم  
برمحبظ    ـي نطمـع ق          ). ١٩٩٨(البروي  وثنب منيرني   ٢١مي حي م يشر 

ـببع     .)٢٠٠٣(سو ؤطروحت وحرت حول مر مشعبي معصب ز          ء مثث  ور جب
 : مزنني ممررسب مي منحو مثبمي 

 أربعينات

 )١٩٩٨طبعب أذروب رت (مسير مبروي حول برممطيف ني كثبة : ١٩٤٨

 ئلزتينات

برمقثبح بشور كثبة : ١٩٦٦   مسير مبروحولسعير 

 ئلثمانينات

بر مببي حول مطة مشعبي  : ١٩٨٢  بح زير 

٠٨٧٣ :  

Y  منعثكر مشعبيت مسحريت حولنني مقرنوني ؤطروحت  

Y  ٢٠٠٢نشر (مشعبيت مسحريت بح نني مقرنوني حول منعثكر( 
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  )١٩٩٤نشر ( معروس حول ثزييجريب إبروي ؤطروحت  : ١٩٨٧

 تزعينات

 )١٩٩٦شرن(بح بروق نصطقي حول محرف ومصنبب بسننور :  ١٩٩٠

بر مننع حول منومر : ١٩٩٢  كثبة نرو 

 بح ورر حبنر حول ثوجيق أ منقخ  : ١٩٩٤

٠٨٨٥ :  

Y  نومر مسير مبرويحولمني إبروي حكثبة  

Y  ؤفبني مزوج ي منحمت حول  نحنر شببنتؤطروحت 

٠٨٨٧ :   

Y  برمحبظ ؤطروحت  )٢٠٠١نشر  ( مكص مفنبايحولإبروي 

Y برمحبظ حول  )٢٠٠٢نشر (مكصت مشعبيت مفنبايت  بح إبروي 

بر منبي حول شذصيت مقالح : ١٩٩٩  بح نحنر بروي 

١٠  

صب مفجر   : ٢٠٠٣ صب ز نصطقي حول ر  ؤطروحت 

 اإلطار الレوعى
ء الطبر منوي مررسب   ٤ – ؤبحب ٦ – ؤطروحب ٥(نثوزنبً نسبيبً مفربيت جب

فير ؤ مررسب ألكبرينيت ي نسثو مركثوره م ثحقل سو بإطروحت ). كثة
 بنؤثنر نثذصصت حول وحرت كط ، كنب م يشر مرصر منوي ؤنبً نرثبطت

ء ًمنوي كير  ووو نب جعل الطبر،ومكمور مننطكت  نسبيبً ي وذ منجبل مذ جب
 : مي منحو مثبمي 

o ب وئحخةأطروح ٠   أطروحات ئلخكتورئ 

o أطروحات٣   أطروحات ئلماجزتير  

o أبحا٥   أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت  

o كت٣      ئلكت  
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 ルتائج واستخالصات
ـر ومعـبر             )١ ـت ببمنعثك شر منوظوب منرثبط فبة  بح مننطكت 

حثقب        ـبً     ،ومثكبمير مشعبيت ، وذبصت نوظوب رورت محيبت و  كنب فبب ؤيظ
ألبحب منثذصصت ي مسيرت مشعبيت ومحكبيت وؤشكبل ألرة مشعة ألذـر ،            

ـرمحبظ    حي م يظر سو بح وحر ي نجبل مكص مفنباي          ب .  البـروي 
 .ومحبل نقس ي نجبل مثشكيل مشعبي وألمعبة 

ـرً               )٢ ونبل ننو نطرر ي بح مننطكت وإ كب نجنوع مررسب منيرنيت ميل ج
 .ببمنسبت محج وؤونيت نحبظت مفربيت 

ررسب معميب ببح مننطكت نـ ذـالل        موث منعر معبمي ممقنو مشعبيت ي        )٣
. جال ؤطروحب ي نجب منوسيكي ومكص مفنباي ومثـزيي           مي   إشر

جثنـبع                مي حي وث نعر مببميت بإطروحت وحرت حول مر ، ووث سـ 
وم ثظر معرير ن مكميب . بكميت مبنب بإطروحت وحرت حول منعثكر مسحريت 

ـت      منثذصصت وثنبنبً ببح مننطكت ، ومي رؤسب         جبنعت طنطب مثي ثنجل نحبظ
 .  مجفريتمفربيت ن منبحيت
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 ) دراسة٢٤(الレヨوفيــــــــة ョحافظة 
  عام-ئلمنوفيب 

Y   ررست حبمت ي   : ثربيت مطقل ي مقومكمور ي مريف منصر        . أميمب منير جاخو
بر مقثبح جالل     / نحبظت مننويت     -.  ٣٢٩ - .١٩٩٩ مكـبورت،    -.إشرف 

ـ        –) ركثوره(ؤطروحت   ت، سـ   جبنعت مكبورت ، نعر مررسب ومبحو مثربوي
  .ؤصول مثربيت

Y   ـبرت   ررست ؤننبط منجبرت مريقيت بنحبظت مننويت     . حجاذعبخ ئلغفار   ثروت  وال
رريت         . ٣٠٠ -. إشرف سعر مذبر  / ننب ي رروس مثربيت مقنيت ببمنرحمت ال

، كميت مثربيت مقنيت    ، جبنعت -)نبجسثير( ؤطروحت   -.١٩٧٣مكبورت،   - ، س   حمو
  ومزذرتمثصني

Y     ـت          . عائسب محمخ عكو ـي نحبظ ة مذشبيت مشعبيت  مسنب مقنيت ألسطح ألبو
ـطقي ررويـ ، سـبم         إشرف/ مننويت وثطبيكبثب ي ؤشفبل مذشة        ننير نص

 ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٩٩مكبورت،   -.     ٢٧٤ -.طي
 ومثر مشعبي مثربيت مقنيت ، س ألشعبل مقنيت كميت 

Y    ـت منصـريت           . عبخ ئلفتا عبخ ئلنبو ـي مكري ـال  ـع  : ثإجير وسـبال ال مو

جثنبيت، :  مكبورت-.ومنسثكبل   .١٩٩٤منركز مكوني ممبحو 

Y    ـر        . عكو إبرئهيم محمخ ئلخزوقو جثنبيت وؤجروب ي ؤفبني مزوج ن منثفير 
ـت إبـروي     / مننويي   ـت   -.نـ ٢ -.١٩٨١كـبورت،    م -.إشـرف نبيم  ؤطروح

ة، س ممفت معربيت-)نبجسثير(  . جبنعت مكبورت، كميت ألر

Y  ـت   -. وألفنيت مررجت   مشعبيت ألفنيت. فوذ ئلعنتيل ، ٢ س -. مقنـو مشعبيــ
 .  ٤٣-٣٧ -).١٩٦٨برير (٥ع

Y    ـت منن    . ماجخة إبرئهيم ئألزـوخ ء مشعبيت بنحبظ ـت ررست نيت ثطبيكيت معزيب / وي
ء شكري       ، ميب  ؤطروحت  -.  ٣٨٤ - .١٩٩٤ مننويت،   -.إشرف كقبيت سمينب

ثصبر –) نبجسثير(   . مننزمي، س منالبس ومنسي  جبنعت مننويت ، كميت 

Y  نحبومت موظع ذطت مثصـنيف منـبرت       : ثصنيف منبرت مقومكموريت    . مشطفو جاخ
:  ي   - .٤١-١  -.٥ ن -. مشعبيت   مقومكموريت مصوثيت بنركز ررسب مقنو    

ـثكبل،      : منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت    ريسـنبر  ٢٢-١٧مقنو مشعبيت وجكبت منس
  .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، :  مكبورت-.١٩٩٤

Y   ـطفو   منروت معمنيت –أ مفبة :  ي -.٢ ج –.٣٦-١  –.ألرفول. يزريب مش
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نسذت  (-.١٩٩٤معبنت مكصور مجكبت،    ميات  :  معري –).١٩٩٤ يوميو   ١٧-١٠(
 .) ببمياتمي ألمت مكبثبت نحقوظت بنكر ؤطمس مقومكمور

 أسمو

Y  ط ر نركز ؤشنو       : ألفنيت مشعبيت مرينيت  . عبخئلمنعم زالم جنع وررست ي بع
ط ر نركز ؤجب رميت       - .١٩٩٣ مكـبورت،    -.إشرف ؤحنر نرسي  / ننويت وبع

ة ، س ممفت معربيت-) ورهركث( ؤطروحت -.ن ٢  .  جبنعت مكبورت ، كميت ألر

Y   ء مثشـكيمي مشـعبي          . منو كامل ئلعيزو ـت  : مذصبا مجنبميت ي مبنب ررس
ط ر نحبظت مننويت ، نركز ؤشنو          صقو    / نيرنيت مبع إشرف وبني جببر، 

،    ؤكبرين -) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٣٧٥ - .١٩٩٦ مكبورت،   -.كنبل   يت مقنـو
  .منعر معبمي ممقنو مشعبيت 

  أبو سعرة  زاقيب-أسمو 

Y   ـت ؤبـو شـعرت            . هبا عبخئلعذيذ سكبي ررست مثر مشعبي ممحرف منسجيت بكري
بر مفقبر سـعير         / الذرج ثصنينب نعبصرت     إشرف سعير مي موثيري، مي 

ـت      جبنع –) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ١٨٤ - .١٩٩٧ مكبورت،   -. ، كمي ت حمـو
 .مقنو مثطبيكيت، س مننسوجب

Y     منسي محرير موبر منعكور بكريت سبيت ؤبـو شـعرت          .منال عبخئلعال خزوقو
 نحنر رشبر   إشرف / "ي نجبل ألسر مننثجت   "كنرذل معنل نكنال نبثكرت ممز      

ـثير ( ؤطروحت   -.  ٢٣٣ -.١٩٩٤مكبورت،   -.سعير ، سمينب نحنور     –) نبجس
 .مثربيت مقنيت ، س منجب مقنيت مثطبيكيت كميت ،جبنعت حمو 

  ذئويب جروئ–ئلباجور 

Y   ء ي مسيرت مشعبيت    . محمخ حافظ خيا ـت    :  مكـبورت  -..إبريت ألر ـت معبن ميا
  ج٢ – . )٨؛  ٧ نكثبت مررسب مشعبيت (-.١٩٩٦مكصور مجكبت، 

 بركب ئلزبظ

Y   شالج عكو : نيت مشعبيت ي ر نركز بركت مسبع ، نحبظت مننويت           ألف . ذين 
صقو كنبل ، ثحي مصنقبو     / جنع نيرني وررست ثحميميت منوسيكبوب        -.إشرف 

ـر      –) ركثوره( ؤطروحت   -.  ٦٨٥ - .١٩٩٣مكبورت ،     ؤكبرينيت مقنو ، منع
 .معبمي ممنوسيكي معربيت ، س منظريب ومثإميف 

Y  شالج منركـز مكـوني    :  مكبورت   -.مثر مشعبي وؤفبني مطقومت      .  عكو ذين 
 . ٣٢ - .١٩٩٦ممجكبت ومطقل ، 

 تــال
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Y   هللا  . ٣٢-١  –. أمت مسنسنيت ي منوسيكي مشعبيت منصـريت        . أسرف عو ئ
:  معري –) . ١٩٩٤ يوميو   ١٧-١٠( منروت معمنيت  –أ مفبة   :  ي   - . ١ ج –

ـت بنكـر         (- .١٩٩٤صور مجكبت ،    ميات معبنت مك   نسذت مي ألمت مكبثبت نحقوظ
 .) ببمياتؤطمس مقومكمور

ء    خنسوئ-ئلسخئ

Y ١٩٩٢ريسنبر (٣٨/٣٩ ع-. مقنو مشعبيت -.ؤبرج محنب  . أمل بزيوني عطيب /
   .٧٩-٧٣ -) .١٩٩٣نبرس 

ء    ذئويب ئلناعورة–ئلسخئ

Y    ـت      مصور مقوثوفريت    .منو ئلفرنوئنو ـت  : ي مررسـب ألنجروبوموجي ررس
صـ   –. ثطبيكيت ألرو وؤوني مطعب ي ريت نصريت         :  ي   – . ٣٨٢ – ٣٣٥ 

جثنبيت    ـت  : [ مكـبورت    –. ظبيب منوظوع ومنـن     : ألنجروبوموجيت  نطبع
  . ٢٠٠٣، ] معنرنيت

   كفر ئألكرم-قويزنا 

Y     ط(أحالم أبو ذيخ  –.  مقنـو مشـعبيت      –.  مشعبيت   منو ي منإجور   . )ر
  ١٣٩ - ١٣٨  –) . ١٩٩٢يونيت / ينبير (٣٥/٣٦ع

Y  ـت    –.   ـؤفبني محز وألم  . معرير   . زميج سعال  ٩/١٠، ع ٥ نـ  –.  محرج
  .  ٢٠٠ – ١٨٩  –) . ١٩٩٥صيف (

Y    ي ممررسب ومبحو   :  مكبورت   –. منإجور مشعبيت   يمنو  . زميج سعال
،   –) نبجسثير( ؤصالً ؤطروحت    –.   ٣٥١ – . ٢٠٠٠،  بنيت  النس  ؤكبرينيت مقنو

 ١٩٩١منعر معبمي ممقنو مشعبيت ، 

Y    ـت بـبمعك           .زميج سعال :  ينت النجبة كنب ثعكسب مننبرسب مشـعبيت مذبص
ط نالنح مثفير ي ريت كقر ألكـر            ـت    –ررست نيرنيت مبع  -.٣ نـ  -. ننوي

ـت       -.منمثكي مكوني ممقنو مشـعبيت      :  ي   - .٣١-١  مقنـو مشـعبيت وجكب
  . ١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت ، :  مكبورت - .١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧منسثكبل ، 

  ميت بر-قويزنا 

Y    هللا مشطفو لؤلؤ ؤننبط مثر مشعبي منثصمت ببمنشكمت مسكبنيت ي نصـر          . عبخ ئ
 -.١٩٨٣ مكـبورت،  -.إشرف نحنر مجوور  / نع ررست نيرنيت مكريثي نصريثي      

جثنبع–) نبجسثير( ؤطروحت-.٥٠٥ ة، س   .  جبنعت مكبورت، كميت ألر

 اإلطار الجغرافى
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ويسنب : جنبنيت نركز ببمننويت يإثي ي نكرنثب نركز منيرنيت فط مررسب 
ـ   (، وؤشنو   ) ذنس ررسب حول بر رورت محيبت     ( ـت   ؤربع ررسب ح ول ألفني

 ،)ررسثب حول ألفنيت مشعبيت(، ج نركز بركت مسبع     ) ومثشكيل مشعبي ومحرف  
ء   ـت  (، ج نركز مببجور     )ررسثب حول ؤرو مطعب وؤبرج محنب     (ومشر ررس

ظالً ) . نوسيكيتمررست وحرت حول أل (، وثال ) وحرت حول مسيرت مشعبيت وذ 
: حـول   (مثي فط منحبظت بوج ب ، وبمفـ ثسـع ررسـب              مررسب   

ء ومنوسـيكي           ال وبر منيالر وألفنيت مشعبيت وألزيب ألرشيف ومقومكمور وال
 .)ومحرف مشعبيت

 اإلطار الヨوضوعى
ثنو ألبحب منيرنيت ي مننويت ي نجب بعينب ، مي حي ذثق 

ي إطبر مررسب معبنت ممقومكمور بحجي ذ ثرصر مبيبنب نجب ؤذر بإكنمب ، إ
ال ، مي حي م ثسجل ررسب نببشرت ي  حول ألرشيف و مقمومكمور ال

ؤنب معبر ومثكبمير كر رثبط ببمننبرسب مذبصت . نوظوب منعثكر مشعبيت 
ي نحصر مررسب وي نجبل ألرة مشعب. ببمثنشات ومنيالر وبر منو 

حول مسيرت وألفنيت ومعرير ، مي حي ثنو نوظوب مقنو مشعبيت بي 
ء ومعنبرت ، وحقم مجكبت منبريت بذنس  ررسب حول  ؤبحب منوسيكي وألزيب

ء الطبر منوي ي كل نجبل مي منحو مثبمي . محرف وؤرو مطعب   :وجب

  عام –ئلفولكور 

ـت               ثنبول   ـي مكري ال  بر منبي  ي ررسث حول ثإجير وسبال ال بر مقثبح 
ـت            ) ١٩٩٤( منصريت   رت نحبور كب نب يذ مجبنة مقومكموري ننب ذالص  ،

 ببمنسبت محيبت مكـرويي  – مي نحروريثب –ؤ وسبال ثنظيت ؤوب مقرغ   : نقبروب  
ـال ، حمـ         ن نذثمف ألنبر ن مجنسي ، ر ذثمق بقع         ل ثإجير وسـبال ال

وثنـب       ينشبورت مثميقزيو بريالً مجمسب مسنر ؤو مثررر م         منكبوي ، وثكمـ 
ء مشعبي ، ننب       بحمكب مذكر و   ء ؤو مفنب ف ن منيل إمي مقرريت وثقكيل      النشب ظب

ـر مصـع              جثنبيت ، ور ُؤجري مررست منيرنيت مي ريثي ن  ير مروبط 
 .ثببعثي منحبظت مننيب ، وريثي ؤذرثي ن ر نحبظت مننويت 

 ريطب ئلمنوفيب
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 أرسيف ئلفولككور 

ـت    ،)١٩٩٤(ر نصطقي جبر بحج حول ثصنيف منبرت مقومكموريت           ووو نحبوم
 حي موظع ذطت مثصنيف منبرت مقومكموريت مصوثيت بنركز ررسب مقنو مشعبيت،

رت نركز ببمننويت    سثعب بننبذج نيرنيت   ، وب بوظعب ي    )١٩٦٣( ثعور معب     ن 
ب،              جي رني ينك السثعبنت ب ي ؤرشقت نور منركز مي ذثالف ؤنو إطبر نن

ببور سثعب ي ذمل ببمننبو منث  .عت ي ثوجيق منعمونب وسثرجب

  )خورة ئلحياة(ئلعاخئت وئلتقاليخ 

ن ذالل ؤربع بنوظوي منيالر وموبت، ببمننويت رثبط بح معبر ومثكبمير 
ـي بحـ      بر منيالر، ومر   ررسب نيرنيت ركز جالجت ننب مي بح       بعت م

، بيننب م  . ثحظ بر مزوج بإيت ررست نيرنيتبر منو

ـي        بم نوظوع منيالر جال ررسب نيرنيت       :  ئلميالخ ـت ،  ـت مننوي ي نحبظ
ة              ـب ثر نثعببت شكم جالجت ثجبوب بحجيت ركز ؤصحببب مي ننبرسـب النج
ـي                 هللا نصطقي مؤمؤ مـذي ثنـبول  ومثنشات مذبصت ببمطقل ، وكبن مبريت معبر 

حيـ رثبطـ    ) ١٩٨٤(ؤطروحث ؤننبط مثر مشعبي منثصمت ببمنشكمت مسكبنيت        
ر ي مكشف  ألبعـبر               نبرث منيرنيت   بكريت ني برت ، ور ثبني نرذالً جكبيبً يسب

ـت               ـببي ، وذبص محكيكيت ممنشكمت مسكبنيت ، ن ذالل ررست نحرر مسمول النج
ـر نـ                 ـي ثع ط نبصر مثر مشعبي مث منحرر مجكبيت ، ويثنجل ي رصر بع

عبر رورت محيبت ونعثكر النجبة معونل مرايسيت مرعت إمي نزير ن النجبة ك
ط نبصر ألرة مشعبي      ط          . وبع ـت بعـ ـب وينن ، نن وذمص مررست معرت نثبا

معنبصر مجكبيت مثي ثحرر مسمول النجببي منجثنع مبحـ ، كـبمزوج منبكـر ،               
ـت مطـة              ء ببمننبرسب منرثبطت ببمزوج ومعك ومنشبورت ، وكـذ بمي حثقب و

ـر   –وؤكة ثمل مررست    . ي ، ونثشبر ألفبني وألنجبل منثعمكت ببالنجبة        مشعب بع
ـت    بح سنيح شعال ، مذي وث برصر مننبرس        –شر سنو    ب مشعبيت مذبص

رت         ،ن ننظور ومكموري  ) ١٩٩٤(ببمعك    ور رصر ي مجبنة منيرني ن ررسث 
ـ       ألحال منبش  –ننبرسب معك   : نبصر حول   – مذـال    –رت بـبمجني ونو

ء مكرينت    ط ألطقـبل      – نو ألطقـبل     – منشبورت   –سثرظب  ورثبطـ   ، نـر
ء ممعري ومطة مشعبي           ؤنـب  . مننبرسب مشعبيت ببمثوسل مريني وألريت وممجو

ء بعر ذنس سنو ن بح سـنيح               مررست مجبمجت ومنرثبطت ببمطقل ؤيظبً كر جب
ـف              شعال ، ووي   ـي مري  ؤطروحت ؤنينت جبرو حول ثربيت مطقل ي مقومكمـور 

 وثج مبح مطقل ن ننظور ثربوي وث بوظع ثصـور           ، )١٩٩٩( منصري  
ـت ،               ـت ومننباي مثكسي ألمعبة وألفبني مشعبيت ثكسينبً ثربويبً وق ألورف مثعميني
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 ي مننـو ممفـوي ممطقـل        وكذمل جنع مننظونب مثعمينيت مقومكموريت مثي ثسبو      
الج يوة منطق ومكال      كنب رظ مرور ألسرت ي ثربيت مطقل وذصبا        ،  و

ننوه ي مقومكمور منصري ، وكذ منظنو مثربوي ي ومكمور مطقل ن ذـالل              
 . ألمعبة ومقكبوت وألفبني ومحوري بح 

سنيح شـعال حـول منـو       ؤنب نوظوع موبت ، كر ثقرر ب ؤطروحت          : ئلموت
ـت ونظبوروـب         ) ١٩٩١(جور مشعبيت   ومنإ حثقـب مجنبازي ومثي رصر يب 

ط ممنإجور مكوميت           ء مكبر ، ج ر ـبت    ومنالنح مذبصت ببنب ـر  (منثعمكت ببمو معري
ـب مببحـ بثحميـل              ) . ومنرة ورثبط منبرت منيرنيت بكريت كقر ألكر ، حي 

ـ ثثبـع                وثقسير   ظـالً  بر منو ن ذالل مسيبق مجكبي مذي ثرور ي ، 
مثفير مثي ثطرؤ ميب ، ومكشف  معونل مثي ثرع نحو وذ مثفير ، ؤو ثرو          

ـي ميـو               ـت حث ط نالنح ثمل معبر ننذ نصر مكرين  .إمي سثكرر وسثنرر بع
ـت      وذمص مررست معرت نثبا ننب نب وو نثعمق          بسمول مني وثإجير مبيات مزري

 كنب  ،مي مذيبل مشعبي ، حي ثسثكي ألحال مننبات ببمنو رنوزوب ن ذ مبيات            
ط معبر ومطكوس منرثبطت ببمنو ثثصف ببمرينبنيت ثبعبً             منـب  ذمص إمي ؤ بع

ـ             ط معبر ومطكـوس بجب ب ثقرظ ميب طبيعت موظيقت منثفيرت، كنب ثثصف بع
ـت         .ننبرسثب نع جذوروب منصريت مكرينت     ـبً معطروح  ورن ؤحال ؤبو زير رظ

 . ١٩٩٢بنجمت مقنو مشعبيت ب 

 ئألخ ئلسعبو  

 : نوظوب رايسـيت وـي     تثنبوم مررسب منيرنيت ي ألرة مشعبي جالج      
ـي ن              ـبل  مسيرت مشعبيت وألفنيت ومعرير ، ن ذالل ذنس ررسب كب ؤفمبب  ج

ء مي منحو مثبمي   :ألفنيت مشعبيت ، جب

 ئلزيرة ئلسعبيب 

ـي مسـيرت مشـعبيت                 ء  ـت ألر  ثقرر نحنر حبظ ريبة بررسث حـول إبري
ومثي رنب ي جزاي ، وجنع نبرثب منيرنيت ن زويت جرو ببمببجور،            ) ١٩٩٦(

ط مطبيعت     ط مسير    وذ  حي ر ثببره نسرح رو ـب       منجثنع بب ت مشعبيت ، جـ 
صورت منؤري ي وذ منجثنع ، ومثي ثنجل نركببً ن ذصباص مشذصيت              برصر 

نثكل مررست جنبميب ن مسيرت مشعبيت ، كنب        ج  . وررث مقنيت وسنبث منقسيت     
ـت                 ـثويبثب ممفوي بـر نس ثثبر ي مرويب مثي كف مي جنعب ن منـؤري 

ـببث         . سرريت ومكينيت   ومبالفيت وم  ء ن حي جنوره وننبس ط منوف ألر ج ر
ء ألذير ن مررست مي . وحيزه منكبني ومبرنبن مزنني مذي يحثوي   وركز مجز

 .نقو مثمكي وبنيث ومرينبنيب منؤجرت ي 
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 ئألغنيب ئلسعبيب 

 ي كور مسثينب شثنل بح ألفنيت مشعبيت ي مننويت مي جال ررسب
ومجنبنينب ومثسعينب ، ألومي بح وزي معنثيل حول ألفنيت مشعبيت وألفنيت 

ط ي ألنوع ألفنيت مشعبيت وذصباصب ومعالت بي منظ ) ١٩٦٨(مررجت  ، ر
ظن ثحمي م ننبذج ن ؤفبني حنل وممح يب وثإميف ألفنيت ونثشبروب ، ور 

ي ؤطروحت مي . منيبه وؤفبني مطح وؤفبني جنع مكط  ؤنب مررست مجبنيت 
جثنبيت وؤجروب ي ؤفبني مزوج نر مننويي  مرسوي مثي ثنبول يب منثفير 

ريرت ن  ) ١٩٨١(  ، ووجق يب ببمشرح ومثحميل ننبذج  ومثي رنب ي جزاي
طببً أذر ن ألفنيت مزوج ي نرحم منذثمقتؤفبني  ، ومررست مجبمجت ثنبوم 

بر مننع سال حول ألفنيت مشعبيت مرينيت ،  ) ١٩٩٣(  مشعبيت ن ذالل ؤطروحت 
هللا نجل : ومذي ر يب ررست ثحميميت معفنيت مرينيت ،برؤوب ببألفبني مثي ثرثبط بب

هللا ، و : نجل ) (ؤفبني مثصوف ، ج ألفبني منرثبطت ببمرسول ؤفبني مثوسل بب
أل : كنب رصر ألفبني منرثبطت ببمصبمحي نجل . مثوسل ببمنبي ومسيرت منبويت 

ء  جثنبي وؤبصي ألنبيب ء ومنريري ، ج ؤفبني مكص مريني و مبي وألوميب
ص سثمب مثبريخ ومثر السالني  جنع وبح ألفنيت مشعبيت وي إطبر . و

صبمح مثي جنع يب ألفنيت ن  ننظور نوسيكي ؤيظبً ، ثبرز ؤطروحت زينة 
ط م بعر ميل  ؤفبني محز حولي ررسث كر ثنبول سنيح شعال ؤنب  . سنعر

ب نوظوع معرير، حي ر ثحميالً منصو معرير ، ومكبانب ) ١٩٩١(وألم 
ء وطريك رير وؤوب ألر ط مننبذج نذثمقت ن معرير  كعرير ميثبني ، و ث ، كنب ر

رير أل مي بنب، ومعرير مي مصبيت  ومعرير مي ألة ،ألرنمت مي زوجب ، و
ط ، ومعرير مي مكثيل   .وأل ، ومعرير مذب ببمكبر ومنر

 ئلفنو ئلسعبيب 

 ،كي ونو مثشكيل مشـعبي     مي نوظوي منوسي   يتثصر بح مقنو مشعب   
ء ومعنـبرت ،              ت ي أل منوسيكيت وألفبني وألزيب ن ذالل سبع ررسب نثنو

ء مي منحو مثبمي   :جب

 ئلموزيقو ئلسعبيب 

ـب حـول أل       ،رثبط ؤبحب منوسيكي مشعبيت بإربع ررسب       جني نن
ظن منروت معمنيت ح        ـب       منوسيكيت ، رننب ؤصحببنب  ول أ مفبة بـبمعري 

هللا حول أمت مسنسنيت ي منوسيكي مشـعبيت             . ١٩٩٤ ط  مبح ألول ألشرف و
ـبب                ـب ومننبس ـي ثؤري منصريت ، ثنبول ي ثبريخ ألمت ومنكبنب منوسـيكيت مث

ور جنع نبرث منيرنيت ن شبي مكنبطر       . منرثبطت بب نع مثوجيق ببمنوثت منوسيكيت       
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ي ميسريت         . ببمكميوبيت ونركز ثال ببمننويت      ؤنب مررست مجبنيت ي بح أ مفبة 
ـر ألذبـبري                نصطقي حول أمت ألرفول ، ور بن بجنع نبرثب منيرنيت ن ؤح
ب ، ج رن ننـبذج              ت ألرفول وؤنو صنب ببمننويت حول ألرو منسثذرنت ي 

وي نجبل ألفنيت مشـعبيت     .  نع مثروي منوسيكي مب      فبني منؤرت مي ألمت   ألن  
ـبع                ـت مس صبمح مي حول ألفنيت مشعبيت ي ر نركز برك ثبرز ؤطروحت زينة 

 ور رصر مببحجت ؤيظبً أل منوسيكيت منسثذرنت ي ننطكت مبح ،            ،)١٩٩٣(
ب مكببر نجل مسبوع    ؤفبني مصفبر مثي يؤري   : ج بن بثحميل ؤفبني نرحمت مطقومت       

كنـب  . ومثني ومذثب وألمعبة ، ج ؤفبني نرحمت مطقومت ومذصبا معبنت مب            
حثقـب             رصر مررست ؤفبني نرحمت مصبب ومشببة وننبسبب رورت محيـبت و
ـت              ـت معفني مرينيت ، ونشر  طريق مثحميل ومثروي منوسيكي مذصبا معبن

ـت         . كت مبح   مشعبيت ي ننط   ء مذب بإفبني مطقومت ي ررس ورن مببحجت مجز
وإذ كبن ؤطروحت   ) . ١٩٩٦( مثر مشعبي وؤفبني مطقومت   : نسثكمت ثح نو    

صبمح ثنجل مننظور منوسيكي ي بح         ـررً        ألزينة  ـبً نث ي ثشكل ؤيظ فنيت ، 
ـي    طروحت ؤ  ومذي برؤ بإ   ،مبح وجنع نصو ألفنيت ي مننويت      فبني مزوج معم

 ) .١٩٩٣(، ج ؤطروحت ألفنيت مرينيت معبر مننع سال ) ١٩٨١(مرسوي 

 ئلتسكيل ئلسعبو 

ـت حـول             رت نوظـوب نثنو مزذـبرف  : شر بح مثشكيل مشعبي 
ء وؤبرج محنب ، نبرؤوب بإطروحت نني معيسو حول مذصبا مجنبميت ي             وألزيب

ء مثشكيمي  ، مثي جنع نبرثب منيرنيت نـ نركـز ؤشـنو         ) ١٩٩٦(  مشعبي مبنب
ـر           و رن مببحجت رظبً ممذصبا مجكبيت ومسنب معبنت مالبرع مشعبي، نع رص

ء مثشكيمي مشعبي            ، نالنح معنبصر مجكبيت ي نجثنع مررست ، ومسنب معبنت ممبنب
جنبميت ي نجثنع مبح كقنو منعنبر       رن ؤيظبً ثحميالً ممنقبوي ومذصبا م      كنب

ة ومعثة ومعكور ،      ء مقني ممزذبرف مشعبيت نـ        وثذثث  وألبو ببح نكونب مبنب
ـت     : حي ثوجيكب وثحميمب وثصنيقب إمي وحر زذريت         ونرسيت وثشذيصـيت ونببثي

ط موحر مزذريت ألذر   .وجنبريت ، ببالظبت إمي بع

ء ئلسعبيب    ء مشعبيت ثبرز ررست وحرت منبجرت ألسـور           :ئألذيا  ،ي نجبل بح ألزيب
ـت              ـت مننوي ء مشـعبيت بنحبظ ووي ؤطروحثب حول مررست مقنيت مثطبيكيت معزيب

ـي            ) . ١٩٩٤( ء مشعبيت ن ننظور ثربوي ثطبيكي، يكـو م وثرصر مببحجت ألزيب
ء حسة مجنس       ء  : مرصر منيرني معزيب ـت      ؤ– رجبل   –نسب طقبل ، ج ثرصر ألنش

ء ونكنالثب ن حي مذبنب ومحمي ومزينت   .منسثذرنت ي ألزيب

ج       كثب  بح معنبرت مشعبيت    ي إطبر   : ئلعمارة ئلسعبيب    ؤنل بسـيوني حـول ؤبـر
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ـت                محنب ، حي جنع نبرثب منيرنيت ن ريت رنشو مثي رثبط سـنب ببمحبرج
ظب    ظر مقالح منصـري      مشيرت مثي جسر  ـر  و. ت منسثعنر النجميز  رص

مببحجت مننشإ ؤبرج محنب وشكل مزموع ومبرج ن مرذل ، كنب ثنبومـ حـر               
ء ألبرج    ء ألبرج     وؤكجر   ،مقالحي مي بنب ج    و ،مطرق شيوبً ي بنب يوة ألبـر

ء ألبرج بطريكت مثرنس ، و          ـي محكـول ،      بنت ألبر إمعبريت ، كنب رصر بنب ج 
ء ؤكجر ن برج ي نكب وحر   .وظبورت بنب

 ئلثقافب ئلماخيب 

ثنبوم ررسب مجكبت منبريت ؤربعت ؤبحب ي نجبل محرف مشعبيت، إمي جبنة 
، رثبط جنيعب بعكر مثسعينب ء ررست ،ررست وحرت حول ؤرو مطعب  ببسثجنب

الب ي ثمل مررسب وشثرك . وحرت مجرو حجبزي ي نطمع مسبعينب رت 
 :مي منحو مثبمي

 ئلحرف ئلسعبيب 

ـت      ) ؤربعت ؤبحب   ( ثنيز ؤبحب محرف مشعبيت      ـب ؤطروحـب جبنعي بكون
ء مي حرثي شيرثي ببمننويت          ء مظو  محرت ألومي وي    ،ثكبنم ينب بينب ، المكب

ـبرت  ن ؤطروحث حول ؤننبط م    نجبرت مذشة ، ور ثنبومب جرو حجبزي ن ذالل         ج
جبرت ، وكب   نصر مثصني ومزذرت ي ؤشفبل م     ، حي رصر نب   ) ١٩٧٣(مريقيت  

ـت                ـت مقني مرف مبحجي ن ننظور ثربوي مالبرت ن ثمل ألننبط ي رروس مثربي
رريت    جبرت بعر ؤكجر ن ذنس وجالجي      نوألطروحت مجبنيت ي نجبل م    . ببمنرحمت ال

ـطح            بنبً ـت ألس ة    ، حي ثنبومثب باشت نحنر ي ؤطروحثب مسنب مقني  ألبـو
، ور رصر ثمل مسنب ممشروع ي ثطبيكب ي ؤشـفبل           ) ١٩٩١(مذشبيت مشعبيت   

ـت                ثجبه معمني بكس ألشفبل مقنيت ومثر مشـعبي بكمي مذشة ، ووو نب يسبير 
ـ    ومحرت مجبنيت نرثبطت بنجبل     . مثربيت   ـت     بمنسي ، وثنبومثب ؤطروحث ـي ننطك  
ذالل كر مثسعينب ، ألومي ن ننظـور ثربـوي مننـبل     ) ريت ؤبو شعرت    (وحرت  

ـرف    ،)١٩٩٤( منسي محريري موبري منعكور      ترسوي مثي رصر حر     وكب م
سثقبرت              ن مررست سثنببط نن ونرذل مني معنل نكنال نبثكرت ممزي ، ينك 

 ي نشروب ألسر مننثجت ، ووو نب يسبير طبيعت س منجب مقنيت مثطبيكيت              ب
ء ن ننظـور            . بكميت مثربيت مقنيت     طروحت مجبنيت ي نجبل منسي ، كر جب ؤنب 

ـت مثـر مشـعبي               مقنو مثطبيكيت بكس مننسوجب مبت شمبي مثي ثنبوم ررس
ـ    و) . ١٩٩٧(محرف منسيجيت   م ـثذرج ثصـنينب     بًكب مرف مثطبيكي نرثبط  ببس

 .نعبصرت مثمل منسجيب 
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 ئألخوئت ئلسعبيب 

رنثب نني مقرنوني ببمننويت ؤرو مطعب ثوجيق ررست وحرت ي نجبل 
ررست ثطبيكيت ألرو : مصور مقوثوفريت ي مررسب ألنجروبوموجيت: بعنو

نور مطي مثكميريت : ، ثنبوم يب ) ٢٠٠٣(يت وؤوني مطعب ي ريت نصر
 – ثنبول مطعب – ؤرو ثكري مطعب – ي مطي رت ألرو منسب–ومحريجت 

 . ألر مثكميريت ونكونبثب –ؤرو ثذزي مطعب 

 اإلطار الزレョى
شري ررست،            ؤربع  رثبط منبرت منيرنيت ي  بح ومكمور مننويت بإربع و

ننب ثنثني معكور مسثينب ومسبعينب ومجنبنينب ، مي حـي رثبطـ معشـري        
ـبر منـو               ررست بعكر مثسعينب ، ومثي برؤ بإطروحت سنيح شعال حـول 

ر        )١٩٩١( وثنب ببح مننطكت ي ذط ثصـب ـبني    ، وبرؤ   ١٩٩٤ – ١٩٩٣ 
وثنب منيرني   ال سج ذمم( ـف مبحـ     . ١٩٩٧ و ١٩٩٦بني     ج   ،) ذروت  وثو

 بإطروحثي نيرنيي ألنينت جبرو حـول       ١٩٩٩منيرني ي كر مثسعينب نر ب       
ة مذشبيت          ؤنب نطمع مكـر     .مطقل ي مقومكمور ، وباشت نحنر حول ؤسطح ألبو

ء  ). ٢٠٠٣( كر شر ررست وحرت حول ؤرو مطعب منني مقرنوني           ٢١ مثثببع وجب
 :يمزنني مي منحو مثبم

 زتينات

 )١٩٩٤ نشر(ثصنيف مقومكمور حول نصطقي جبربح : ١٩٦٣

  وألفنيت مررجتمشعبيتألفنيت  حول وز معنثيلبح  : ١٩٦٨

 زبعينات

 منجبرت مريقيت  حول جرو حجبزؤطروحت  : ١٩٧٣

 ثمانينات

 ويي ؤفبني مزوج نر منن حولمي مرسويؤطروحت  : ١٩٨١

هللا نصطقي مؤمؤ ؤطروحت  : ١٩٨٣   ؤننبط مثر مشعبي حولبر

 تزعينات

٠٨٨٠ :  

Y  ٢٠٠٠نشر(منو بر  حولسنيح شعال ؤطروحت ( 

Y  ١٩٩٥نشر(بح سنيح شعال حول معرير( 
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Y ط  منو حول بر ؤحال ؤبوزير ألطروحت سنيح شعال  ر

٠٨٨٢ :  

Y  صبمح ؤطروحت  بيت  ألفنيت مشعحولزينة 

Y  ألفنيت مشعبيت مرينيت  حولبر مننع سالؤطروحت  

Y  ؤبرج محنبحولؤنل بسيوني بح  

٠٨٨٣ :  

Y  ء مشعبيت حول نبجرت ألسور ؤطروحت  ألزيب

Y  ؤطروحت ننبل رسوي حول منسي محرير موبر منعكور 

Y  هللا حول أمت مسنسنيت ط   بح ؤشرف و

Y  جبة  ينت النحولسنيح شعال  بح 

Y  برمنبي بح ال ي مكريت منصريتحولبرمقثبح    ثإجير ال

Y  بح يسريت نصطقي حول ألرفول 

٠٨٨٥:  

Y  صبمح كثية  مثر مشعبي وؤفبني مطقومت حول زينة 

Y  ء مثشكيمي مشعبي حول  نني معيسوؤطروحت  مبنب

Y  ء ي مسيرت مشعبيت  حول نحنر حبظ ريبةكثبة  ألر

 محرف منسجيت  حولوبب شمبي وحت ؤطر : ١٩٩٧

٠٨٨٨ :  

Y  ؤطروحت ؤنينت جبرو حول ثربيت مطقل ي مقومكمور 

Y  ة مذشبيت مشعبيت  ؤطروحت باشت نحنر مي حول ؤسطح ألبو

١٠ 

 نني مقرنوني حول ؤرو وؤوني مطعب بح  : ٢٠٠٣

 اإلطار الレوعى
 ١١ ومذي بمغ مننويتست سجل الطبر منوي فمبت مبح ألكبريني ي رر
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رت كميـب      ،) نصف مررسب منيرنيت   نبيكرة ن (ؤطروحت جبنعيت    ؤشرف ميب 
ـي         : ي نكرنثب كميب    جبنعيت ،    ثصـبر مننزم ـت و مثربيت مقنيت ومقنو مثطبيكي

كنب كب ممنعر معبمي ممقنو مشعبيت نصية ي بح مننطكت نـ            . بجبنعت حمو   
ظالً  ؤطروحت ي   ذالل   ؤطروحثي ي معبر ومثكبمير ونو مثشكيل مشعبي ، 

ـر وثنـ               ة مكبورت ك منوسيكي مشعبيت ببمنعر معبمي ممنوسيكي معربيت ، ؤنب أر
ـ                ظـالً  ببح مننطكت نيرنيبً ؤيظبً ن ذالل ؤطروحثي ي ألفنيت مشعبيت ، 

ووو نـب   . بً بنعر مررسب ومبحو مثربويت      ؤطروحت حول ثربيت مطقل ومكموري    
ـب                رت ثجبوب ي ننبو مجنع ومثحميل ومثطبيق ، شـكم جنيع كَّو ي منبيت 
رؤ نسثكبميت ي بح مننطكت ، مثي ذم ثنبنبً ن الشرف ألكبريني نـ بـل             

كنب .  مننطكت   جبنعت مننويت ، ومثي كب ينثظر ؤ ثكف ي نكب مصررت ي بح            
ر ، ومثي بمف يشير الطبر منوي إمي ظور نثنيز ي ؤبحب مروريب ومنؤثن      

شر ررس   منمثكي مكوني ألول ممقنو مشـعبيت      :  نشر ي نؤثنر نجل      تإحر 
ظن مكثـة        )١٩٩٤(، ونو أ مفبة     )١٩٩٤( ، إمي جبنة منكب مننشورت 

ي )  ررسب ٣(سب مننشورت ي كثة     مشعبيت ، وثإثي مرر   منجنعت ونجمت مقنو    
ـت ، حيـ                رر يثنبسة نع نجنوع بح مننطكت بن نبيت ألويت مننشورت، ووو 

بر منبي    : صرر جالجت كثة نثذصصت حول ومكمور مننويت ، ألومي           معبر مقثبح 
ال ي مكريت منصريت       ،يبة حول مسيرت مشعبيت   محبظ ر : ومجبنيت  . حول وسبال ال

صبمح حول ؤفبني مطقومت    : ومجبمجت   ط ألطروحـب        . مزينة  ـي بعـ ببالظـبت إم
ـي                   مجبنعيت مثي نشر ي كثة ، نجل ؤطروحت سـنيح شـعال حـول منـو 

ء الطبر منوي مي منحو مثبمي   :منإجور مشعبيت، ور جب

  أطروحات٢   أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحات٧   اجزتيرأطروحات ئلم ̌

  أبحا٠٠ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كت٢      ئلكت ̌
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 ルتائج واستخالصات 
ـي              -١ ثركز منبرت منيرنيت ي بح ومكمور مننويت مي سبع نركز رايسيت 

 .نكرنثب نركزي ؤشنو وويسنب 

ء   فبب ألبحب منببشرت منرثبطت ببمنعثكر مشعبيت ي مننطكت، حي         -٢ ـب  ج
 .ظن محري  معبر مشعبيت ي منيالر ، وموبت كط 

ـبت    (وثن ؤبحب معبر ومثكبمير برورت محيبت        -٣ رو ؤ ثشـنل    ) منيالر ومو
 .كبحثقب مشعبيت  :معبر بببر مزوج ، ومننبرسب ألذر منرثبطت 

ـط    وي مسيرت وألف  ثركز بح ألرة مشعبي ي نوظ      -٤ ، رو  نيت مشـعبيت ك
ء كقصول نثقرت ي مجبنة             ط ألشكبل ألرة مشعبي ألذر ، مثي جب مثعر

 .ألربي ألبحب معبر ومقنو بنت 

ـف             -٥ ـي ننثص رثبط بح منوسيكي مشعبيت بررست أل وألفبني مشعبيت 
ط منوظوب ؤذر نثذصصت   .مثسعينب كط رو مثعر

ء وألبرج وث بح مثشك -٦  .يل مشعبي برصر نبصر مزذرت وألزيب

ـ ؤرو               -٧ ظـالً  ـبرت  وث بح مجكبت منبريت بررست حرثي منسي ومنج
، رو مثطرق ممعرير ن محرف ألذر منرثبطت ببمننطكت  .مطعب

 شر كر مثسعينب كجبت بحجيت نيرنيت مقومكمور مننطكت  -٨

ـبً   ي الشرف معمني مي ؤبحب مننويت نشبطبً      كبريني  ألشر مبح    -٩  نمحوظ
 . جبنعب حمو ومكبورت وؤكبرينيت مقنويوبذبصت 
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 ) دراسة١٣ (ョحافظة البحيرة
ـام-ئلبحيرة    عـ

Y ـاخلو    عبخ ط مظوور مقومكموريت بنحبظت    . ئلحميخ حوئر، شابر ئلع نالحظب حول بع

  .٨٥-٦٢ -).١٩٧٠نبرس (١٢، ع٤ س-. مقنو مشعبيت-.مبحيرت

Y   ء مبرو       .  محمخ عبخ محجو نجبل ن  (نرذل سوسيوؤنجروبوموجي ي ررست مكظب

ر  ء مفربيت منصريت     ببال ؤو نعر مبحو ومررسـب    :  بفرر -). مي ي مصحر

ـت            -.١٩٨٣معربيت،   ـت ومجكب  نروت مبروت ي موط معربيت، مننظنت معربيت ممثربي

 .٨٥ -.ومعمو 

Y   ـت  -.نصو برويت . محمخ فتحو ئلزنوزو  نـبرس   -ينبير(٥٠ ع -. مقنو مشعيبيـ

٦٣-٥٢ -).١٩٩٦(.  

 خيبئلمع–إخكو 

Y     جثنبيت بحر نجثنعب مصير      . بزطورر سنوخة بزطورر ـت  : معبر  ررس

 السكنرريت،  -.إشرف ؤحنر ؤبو زير ، مي يسي      / ركو  بؤنجروبوموجيت مكريت منعريت    

ـثير   (  ؤطروحت   - .١٩٨١ ة ، سـ            –) نبجس ـت ألر ـت السـكنرريت ، كمي  جبنع

  .  ألنجروبوموجيب 

 خمنور 

Y   ـرينبنيب   : نالنح ثفير بر مزوج بنرينت رننور       .  لولوفايذ عو ئ ررست م

ء شكر  / ثفير ومكمور معبصنت المينيت     مكـبورت،   -. ، نني مقرنوني     إشرف ميب

 سـ   ، كميت مبنب    ، جبنعت ي شنس     -) نبجسثير( ؤطروحت   -.٣٤٦ -.١٩٩٧

  .جثنبع

 خمتيو–خمنور 

Y     ررست  نومر   : نعثكر مشعبيت حول ألظرحت ميوريت      م. زوذئ ئلزعيخ يوزف

ي ممررسب ومبحو النسـبنيت     :  مكبورت   -.يعكوة ؤبي حصيرت بنحبظت مبحيرت      

جثنبيت،      .٢٦١ - .١٩٩٧و

 

 رسيخ 
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Y    ـي         .  محموخ ئلرحجا عبخ ئلمنعم رور ألنبل مقنيت ببيو مننبميل ألجريت برشير 

  مكبورت -.  ٢٢٢ –. ، جرو حجبز    إشرف سعر مذبر    /  مشعبي   مننو ببمذوق 

، س ألشـفبل     جبنعت حمو ، كميت مثربيت مقنيت        –) نبجسثير( ؤطروحت   -.١٩٨٠ ،

 مقنيت ومشعبيت

Y   ررست ؤنجروبوموجيت منرينت   : منكونب مطبكيت مالذثيبر مزوجي      . فات محمخ سريف

ـت    -.  ٢٣٧ - .١٩٨٦ السـكنرريت ،     -.رشير   ـثير ( ؤطروح ـت   -) نبجس  جبنع

ة ، س ألنجروبوموجيب   السكنرريت ، كميت ألر

Y   ـت  :  نجثنع رشير   .فوذ رصوئ ئلعربو  -. مقنـو مشـعبيت    -.ررست ؤنجروبوموجي

 .٦٩-٦٥ -).١٩٨٩سبثنبر /ؤبريل(٢٧/٢٨ع

Y     ي نو  ذصبا مزذبرف مشعبيت ونبصروب مجنبميت      .  مجخ عبخ ئلعذيذ أبو ذيخ

إشرف وبني جببر ،    / ررست نيرنيت وثحميميت بنركز رشير      : منعنبر وؤشفبل مذشة    

ـت    -.     ٣٦٠  – . ٢٠٠٠ مكـبورت ،     –. سمينب نحنور     –) ركثـوره ( ؤطروح

  ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممقنو مشعبيت

Y   ـت    مسحر و محسر ي منجث     .  فات محمخ سريف    . محمخ أحمخ غنيم  -.نعب مريقي

  . ١٦٠ - .١٩٩٧  ،ننشإت منعبرف: السكنرريت 

Y    ـت ممعـبر       : رورت محيبت نر مقرر     . مرفت ئلعسماو ـت نكبرن ررست ؤنجروبوموجي

بره نحجوة     إشرف   /ومثكبمير مشعبيت ي نجثنع رشير     صقو كنـبل     نحنر   ، .– 

كميت ،  بنعت السكنرريت   ج –) ركثوره( ؤطروحت   –.    ٤٥٥ – . ١٩٩١السكنرريت،  

ة، س ألنجروبوموجيب   . ألر

Y   جثنبيت معفنيت مشـعبيت        . ئلعسماومرفت ررست ؤنجروبوموجيت مموظباف مجكبيت و

ـت (٥٢ ع -. مقنو مشـعبيت   -.ي منجثنع مكرو برشير    ـبثنبر    -يومي  -).١٩٩٦ س

٧٠-٦١  .  

 
 اإلطار الجغرافى

ـور وإركـو     :حيرت جال نركز وي   فط مررسب منيرنيت ببمب     ، رشير ورنن
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ظالً  مررسب مثي ثعرظ ممنحبظت بشكل ب ، ور حثـل نركـز رشـير                
 مزذبرف  –مزوج  :  ررسب ي نوظوب     ٧(منصية ألور ن ثمل مررسب      

ـت   – رورت محيـبت     – مطة مشـعبي     – معنبرت   – معبر ومثكبمير    –مشعبيت    ألفني
ـر              )شعبيتم ـبر مـزوج ونعثك ، ؤنب نركز رننور كر رثبط بررسثي حول 

ء ، ج ررست وحرت حول بر مصير بنركز إركو   ؤنب مررسب مثي فط . ألوميب
ء ي  ء مبرو بحجيمبحيرت بشكل ب كر جب  . حول مظوور مقومكموريت ومقظب

 اإلطار الヨوضوعى
ـر        نجبعرت  بوي  طبر منوظ الرثبط    كب ؤكجروب ي نجبل معبر ومثكبمي

رر مررسب بنت رور     مشعبيت،   ـب         ًوكب مكمت  ـب بعين ء مبح ي نج  ي ذثقب
ـر  إمخ  ... كبمنوسيكي ومر وألمعبة ومحرف مشعبيت ومطة مشعبي ومحكبيت        و

ء مثنوع منوظوي  :  ننحصرً ي منجب مثبميتجب

  عام–ولككور ئلف
س وصببر معرمي             بر محنير حو ره  يبرز يوذ الطبر مثكرير منيرني مذ ؤ

ـور   : ـي ننـبطق     ) ١٩٧٠(حول مظوور مقومكموريت ببمبحيرت       – رشـير    –رنن
ينب ر ؤ – إركو   – منحنوريت   – ؤبو منطبنير    – كو حنبرت    – حو يسي    –مرمنجب  

ـب       . برور   إيثب مب  – زبت بو زورت     – سثطاليت مثي  ومثكرير يرصر مررست 
روب نركز ررسـب مقنـو      ؤ ، ويعر ن ننبذج مثكبرير مثي        بب مببحجب ممنحبظت  

ـي       ـت  رت ظوور ومكموري مشعبيت أنذل بل منزول إمي منير ، وثنبول مببحجب 
جت  : مننطكت   ء مشعبيت    –مم ء   ألومي – محرف   – ألزيب  معنـبرت   – مطة مشعبي    –ب
 – مشذصيت منحميت    – محمي وؤرو مزينت     – موش   – مزوج   – ألسوق   –مشعبيت  

ونـ ألبحـب    .  منـو    – ؤفـبني مصـير      – مسبنر   – مح   –ألشكبل ألربيت   
ررست وز رظو معربي حول     مثيثنبوم ظوور ومكموريت بنت ببمبحيرت ؤيظبً       

صببر معرمي وبرمحنير ر نجثنع رشي شري بنبً ثكريببً ن ثكرير  ء بعر  ومثي جب
س   ـت         ب مببح رصر ي و،  ) ١٩٨٩(حو  منحت ثبريذيت  منجثنع ومبيـو ألجري
ـي             ،برشير ـب، وو رت نوظوب وظوور ومكموريت ب ببمثعريف ب :  ج نثكل إمي 

ء    – حثقـب مـزوج      – منسك   –  ألطعنت مشعبيت  – شفل ؤوب مقرغ     –ألزيب
جر مرانت ومنؤثت –مطة مشعبي   . مثوسعب معنرنيت ببمنرينت – م

 ريطب ئلبحيرة
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ء( ئلسعبيب ئلمعتقخئت  )ئألوليا

ء            رثبط نوظوع منعثكر ي مبحيرت بررست نثذصصت ي نوظوع ألوميـب
نومر حول   –ب منيرنيت بكريت رنثيوه بإبو حن        مثي جنع نبرث   -مسوز مسعير   

ـر يـ      . )١٩٩٧(يعكوة ؤبو حصيرت ومنعثكر مشعبيت مذبصت ب         ـي رص ومث
حثقـبل، ونبصـر              ال منصر نـ  منعثكر مشعبيت منرثبطت ب ونوف ال

ـت  ورنوز منومر، ومحكبيب ميوريت حول نومر ؤبوحصيرت، كنب ثنبوم ألبعبر            مريني
حثقبل ثصبريت ومسيبسيت حول  جثنبيت ومنقسيت ومقنيت و  .و

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

ت رثبط نبرثب منيرنيت           بم نوظوع معبر ومثكبمير ذنس ررسب نثنو
ء معري    – رورت محيبت : بنوظوب   ـ     – مكظب وثثنـبول   . بر محـرف ومن

جثنبيت بحر نجثنعبر مصير ررست بسطروس شنورت معبر ، حي ) ١٩٨١( 
 .رثبط نبرث منيرنيت بكريت منعريت برو

 خورة ئلحياة

 ،نوظوع رورت محيبت ن معب ممذب ن ذالل جال ؤطروحب         بح  يثررج  
ج،       ،) موبت –ج  و مز –منيالر  (ألومي  رورت محيبت      ـبر مـزو  ومجبنيت حول 

ـ        . كجر ثذصصبً حول ذثيبر شريل مزوج       ومجبمجت ؤ  ـت نر ـرؤ ونـب بإطروح ونب
 ومثي جنع نبرثب منيرنيت     ،)١٩٩١(معشنبو حول بر رورت محيبت نر مقرر        

ـي        من ريت    برج كننوذج ممنجثنع مكرو ونرينت رشـير كننـوذج ممنجثنـع مريق
، وسثذرن مببحجت نظريت طكوس معبور مقب جن        ـب     محظر : ية ي ثحميـل نبرث

شعبار نقصبل ومشعبار مبنشيت وشعبار نرنبج ، وكشق  ثمل منرحل مثي            
بر رورت محيبت ن محنل إمي منيالر إمي مطقومت ومبمـوغ                ينثكل ن ذالمب ألرر 

 ومررست مجبنيت ي إطبر رورت محيبت وي ؤطروحت بيز مذـومي          . بمزوج ج موبت    
ـب جنيـع        ،)١٩٩٧(حول نالنح ثفير بر مزوج بنرينت رننور         ـر ي  مثي رص

 وسيط – س مزوج – ذثيبر مشريل - -ألوب منقظمت ممزوج : نرحل مزوج 
ءت مقبثحت    –مزوج   ط مبكبرت    – مزبف   – مذطوبت   – ر ـببحيت    –   زوج  – مص
ير ي كل نرحمت ، كنب ر ننبذج ن ؤفبني ور رصر مببح رينبنيب مثف. ألرنل 

ـع                 ـي ؤ منو ـت ، وذمـ إم ء ألفبني مشعبيت ؤو مقرق منثذصص ألرح سو
ـت  –مجفري ي نجثنع مبح      ـت           كنرين ـت وثبريذي ـب سـنب جفري ـت م إميني

ء سنب ذبصت مي جكبث مشعبيت           ثنيزه  فيـره نـ       –وسوسيوموجيت ي إظقب
ـثير          . ذرمنجثنعب أل  ومررست مجبمجت ي إطبر رورت محيبت وي ؤطروحت منبجس

بر مفقبر حول منكونب مطبكيت مالذثيبر مزوجي ي نرينت رشير              مثي رنثب بث 
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ء مطبكي ،)١٩٨٦( الث ببمبنب  مثي بحج يب مننط منقظل ممزوج ي منجثنع ي 
ذثيبر مزوجي سـمول              ذثيبر مزوجي ، وثوصم إمي ؤ  ونكونبث وؤجره مي 

ونببرئ مطبكت مثي ينثنو إميب، وؤ       نثإجري بكي ونعبيير     ،جثنبي ينبرس ألرر  
مررست يذثمف ثبعبً ممنسثو منني ومثعميني، وؤ       مس منقظل ممزوج ي نجثنع      

فثربي   .نجثنع مبح ثنيز ببمزوج 

ء ئلعرفو  ئلقصا

ء معري ببمبحيرت ووو ررست نحنر              بح وحر يرذل ي إطبر نوظوع مكظب
ـت               ء مفربي ـي مصـحر ـي  ر م ء مبرو مر ببال ؤو بره نحجوة حول مكظب

ـب            منصريت ، ور نثر      نميت جنع منبرت منيرنيت ي ثر ثقبو نروب نـ 
 وفط مننطكت مننثرت ن حرور نرينت السكنرريت مفربيت حثي          ،١٩٨٢ إمي   ١٩٦٥

ر مي ي ننبطق  ننطكت مسمو ج ثج إمي نحبظت مبحيرت ، حي ثنثشر ببال ؤو
، ور ركز مررست مي شب برويت وريقيت وحظريت ثجنعب وحرت مذظوع ممعوير 

ء مبرو ومنسؤميت مجإريت ومعكوبت ي مجنبب مكبميت شب            منكونب مبنيويت ممكظب
ء مبرو وصالحيثب   .مبرويت ، ونجبمس مكظب

 ئألخ ئلسعبو

ـرو   نبرت نيرنيت حول مشعر     مي  نوظوع ألرة مشعبي    شثنل   ـت  مب وررس
 :، ومبحجب ننشور بنجمت مقنو مشعبيت منصريت ثحميميت حول ألفنيت مشعبيت 

 ئلسعر ئلسعبو 

نصو برويت : ر بم نوظوع مشعر مشعبي نحنر مسنوسي ن ذالل بحج 

ـت مسـبحل               ) ١٩٩٦( ـي ننطك ، مذ ؤورر ي ننبذج ن نصو مشعر مبرو 
ة  –منجرورت  : مشنبمي مفربي منصر ، ووي ؤنوع نثعررت ثشنل          صـو  – مذميـل     

ظ مك   – طق معصب    – مشببوت   – مثكرير   – ول ألجور    – مشثبوت   –ؤفبني معم     
ـت            – ؤفبني مر    – ء ، ومننبذج مثي ؤورروب مببح جنع نعظنب ن نحبظ  محر

ـرت إذبـبريي                مبحيرت ، وبذبصت نصو ول ألجور ومشثبوت مثي جنعب ن 
 . ؤبو حن –منطبنير  ؤبو –كقر مرور : بننبطق 

 ئألغنيب ئلسعبيب

ـب     ألفنيت مشعبيت   نوظوع   نر معشنبو    ثنبوم ـت  : ن ذالل بحج ررس
ـي منجثنـع مكـرو             جثنبيت معفنيت مشعبيت  ؤنجروبوموجيت مموظباف مجكبيت و

ي  سثكنبً مررسثب منيرنيت مثي بن بب        )١٩٩٢( ومذ جنع نبرث ب    ،برشير
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 ور نبش ونب نقو ،)رجع نوظوع رورت محيبت(نرحمت مركثوره ي مكريت نقسب 
جثنبيت معفنيت بوصقب نصرً ن نبصـر            ألفنيت مشعبيت وموظباف مجكبيت و

ت ، ووذه مكي            .ألرة مشقبوي   وذمص إمي ؤ ألفنيت ثعكس مكي وثجبوب مجنب
ـب           ثثعمق ببمزوج كصفر س      ـت م معروس ومثإذر ي مـزوج ومصـقب مقيزيكي

ومثنبيز منوي بي مجنسي ، كنب ثعكس ي مشرف ومطبرت وألصل معـبامي ،              
وثعنل ألفنيت مشعبيت مي ثذمي ألرر ن مظفوط ومثوثر ، كنـب ثعكـس              

ط ألشذب كبمحنبت       ـ      . نظرت ألرر مبع ـبط   وثمعة ألفنيت رورً ننـبً  ي مظ
جثنبي ممسكب ومثفير مذ يحر ي منجثنع   .جثنبي ، وثعكس موع 

 ئلفنو ئلسعبيب

ـي نـو             ـإطروحثي  رثبط مررسب منيرنيت مذبصت ببمقنو مشعبيت ب
ـبل        ي نجبل محرف وألشفبل ميرويت     :مثشكيل مشعبي، ألومي   ـي نج ـت  ، ومجبني

 .ل نحنر مسنوسي حول أمت منكرونتكي مشعبيت نبل نكبؤنب منوسي. معنبرت 

 ئلعمارة ئلسعبيب

ـت    برمننع مرحجب ي ؤطروحث     ثنبول  ي معنبرت مشعبيت     رور ألنبل مقني
 ور رثبط ننطكت    ،)١٩٨٠ (ببيو مننبميل ألجريت برشير ي مننو ببمذوق مشعبي       

ت ن مبيو  ذ مطببع منعنبر مذب بذه مقثرت، مررست برصر وثحميل نجنو
 . بي رنظب - بي مثوبثمي – بي رة كمي –بي ألنبصيمي : ووي 

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 
ب حـول     ،  بوزير نجبل محرف مشعبيت     ؤثرذل ررست نجر     ومثي رر نوظو

مذشـة  ذصبا مزذبرف مشعبيت ونبصروب مجنبميت ي نو منعنبر وؤشفبل           
ت معربب          ) ٢٠٠٠( صنب ، ور رصر مببح ألرو ومنصطمحب منسثذرنت ي 

ت محرف منثعمكت بنجبل مررست، نجل          ة ومنوذ ومنركة ونجنو : مذشبيت وألبو
 محقر مي مذشة ، ورصر ي نبيت مبح ذصبا مثشـكيل            –محرير مزذري   

وثحميالً منذثبر ن منشفو مقنيت ببمننطكت      ،  ) رشير(مشعبي ي نجثنع مررست     
 . مزذرت ووؤسبمية مثموي 

 اإلطار الزレョى
ـت   شر ثرت    ـت مننطك وثنب بررس  إذ ثشـير  ،مجنبنينب ومثسعينب حركت 

ت ي نطمع   رمبيبنب إمي ظور س ررسب ي كل كر ، مي حي نجر ررست وح             
 ، ور ثنبومـ ررسـب مجنبنينـب ومثسـعينب           ٢١قمسبعينب ونجمب ي نطمع     
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ـر ببحـ                   نوظوب رورت محيبت ي ؤكجر ن نرحمت ، مي حي ثقـرر كـل ك
:  مي نحو نبنجره ي نرحمت مجنبنينب مثي شر ررسب حول          ،نوظوب ؤذر 

ء معري    -معنبرت    مطة مشعبي ، مي حي رصر ررسب مثسـعينب          - مكظب
ـت حـول            – مشعر   –منوسيكي  : ب  نوظو ـت ؤول ررس ء ، كنب يشير بري  ألوميب

ـر              ) ١٩٧٠(مبحيرت   ـي حـي ثشـير ؤح إمي مثنبول معب ممننطكت ومكموريبً ، م
ـي           ) ٢٠٠٠(مررسب   إمي مجنوح نحو مثذص ي منوظوع وذثيبر منكـب 

ء مثوزيع مزنني ممررسب مي منح  :و مثبمي مو ذث ، ور جب

 ئلزبعينات 

س وصببر معرمي : ١٩٧٠ بر محنير حو  مبحيرتومكمور حول ررست 

 ئلثمانينات

بر مننع مرحجب حول بيو مننبميل :١٩٨٠   ؤطروحت 

جثنبيت بركو:١٩٨١   ؤطروحت بسطويس شنورت حول معبر 

ء مبرو :١٩٨٣ بره نحجوة حول مكظب  بح نحنر 

ذثيبر مزوجي ؤطروحت:١٩٨٦ بر مفقبر حول    بث 

  بح وز رظو حول نجثنع رشير:١٩٨٩

 ئلتزعينات

  ؤطروحت نر معشنبو حول رورت حيبت مقرر:١٩٩١

٠٨٨٥: 

Y بح نر معشنبو حول ألفنيت مشعبيت برشير 

Y نصو برويت:بح نحنر مسنوسي  

٠٨٨٦: 

Y ورؤطروحت بيز مذومي حول بر مزوج برنن 

Y  كثبة سوز مسعير حول نومر يعكوة ؤبي حصيرت 

Y  مسحر و محسر حول  بث نحنر شريف  ونحنر فنيبح 

١٠ 



٢٣٤ 

 ؤطروحت نجر بو زير حول مزذبرف مشعبيت ي معنبرت ومذشة: ٢٠٠٠

 اإلطار الレوعى
ـت     ؤكجر ن نصف    ثشير مبيبنب منويت إمي ؤ       مررسب منيرنيت ي منحبظ

ـي                ؤطرو حب جبنعيت ، ووو نب ينيز نبرت مبحيرت ، عمي مرف ن مت مررسب 

وثنب             وثنب مجبنعي كب ي نكرنت  بح مننطكت  ي  مجالجي سنت ألذيرت ،  

ة السـكنرريت وـو          وي ؤكجر ن نوظوع ،       يالحظ ونب ؤ س ألنجروبوموجي بأر

 مننطكت ، ور يعور ذمل مالرثببط الميني ، فير          ؤكجر ألسب مجبنعيت وثنبنبً ببح    

ؤ رصر منوظوب وثثببعب مزنني ، يشير ؤيظبً إمي نشروع ذطت مبح مننطكت             

 ؤ ؤ ونبل ؤربع ررسـب       ١٩٩١ – ١٩٨٦ – ١٩٨٤ – ١٩٨١برؤ ذالل ؤو    

شر سنو  نويت ظر ذالل   ـرت ممنؤسسـب          .   ـت وح وذمل ي نكببـل ؤطروح

ء مبيبنـب   .)٢٠٠٠(يت ألذر ؤحرجب ببمنعر معبمي ممقنو مشعبيت        مجبنع ور جب

 :منويت مي منحو مثبمي

 بأطروح ١    أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحات٤    أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٤  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 ا كت٠    ئلكت ئلمنسورة ̌



٢٣٥ 

 ルتائج واستخالصات
مسبعينيب  بريت –مظوور مقومكموريت ببمبحيرت حري نسبيبً وثنب برصر يعر  )١

ـب ننـذ مذنسـينب                -  إذ نب ور بنحبظب ؤذر ، شر حركت مجنع ي
 مخإ...ومسثينب

ة السـكنرريت،     ألنعظ ألطروحب مجبنعيت بكس     رثبط   )٢ ـأر نجروبوموجي ب
 ر ثوق ننذ ب     –مكس   ن ذالل    -فير ؤ حركت مبح مجبنعي ي مننطكت        

١٩٩١ 

ء  : نوظوب  برصر  رثبط منبرت منيرنيت     ) ٣  رورت  - مطـة مشـعبي      -ألوميب
ء معري    -محيبت   ـت مشـعبيت      - مشعر مشـعبي     -بر مصير   - مكظب  - ألفني

شـر          - معنبرت مشعبيت    -محرف ميرويت     أل منوسيكيت ، ون ج  ونبل 
 –مننبرسـب مسـحريت     : ثثطرق مب ألبحب منيرنيت، نجبل     مثي م منوظوب  

حثقب مشعبيت    –ألحال    - مسير مشعبيت    – محكبيت مشعبيت    – بر مطعب    – 
 .مخإ… منوسيكي مشعبيت– مررنب مشعبيت – ألنجبل –ألمفبز 

ور وإركو ، مـي     رشير ورنن : م يررس ي مبحيرت سو جال نركز كط وي           ) ٤
 .ي ؤ نوظوعرو بح نيرني منركز حي ظم بكيت 

ـب         ي ننو   يعر مثررج مزنني ي بح مننطكت         )٥ ـي   جبب ننذ نطمع مجنبنينب حث
ـب  ( ن   م ثظر ررست جريرت حول مننطكت ي ألربعت ؤو مننكظيت         ، و ٢٠٠٠
 .)٢٠٠٤ حثي ٢٠٠٠



٢٣٧ 

 ) دراسة٢١(ョحافظة اإلسكレدرية 
ـام  عـ

Y   مر مشعبي مسكنرر ووظع نن نكثرح مثرريس بنررست        . زميب محمخ فريخ

ـ     / مببمي منصريت   -.٢٣٠ -.١٩٩٨ مكـبورت،    - .يإشرف برل نـر قيق
ـرريس            -)ركثوره(ؤطروحت   ، سـ طـرق ث ، منعر معبمي ممببمي  ؤكبرينيت مقنو
   .  مببمي

Y ط نالنح مثفير ي ثكنوموجيب مصير       .  ئلحناو   فات ـت    : بع ـت ؤنجروبوموجي ررس
ـي     -) ركثوره( ؤطروحت   - .١٩٩١ مكبورت ،    -.بنحبظت السكنرريت    ـت   جبنع

جثنبع   شنس ، كميت مبنب ، س 

Y  ثصبريت بنجثنعب مصير مبحر       . فات ئلحناو  . ٣٨٥ – ٢٧٧  –. منظ 
جثنبع     : بر ومنجثنع   ثص:  ي   – ت نظر م  . إشرف نحنر مجوور    / وج
  ١٩٩٤رر منعرت مجبنعيت ، :  السكنرريت –

Y   ـت  : ألسوق مثكميريت   .  فارو أحمخ مشطفو رر :  مكـبورت  -.ررست ؤنجروبوموجي
 .٨٤ -.١٩٨٩منعرت مجبنعيت، 

Y  ـي    ررست ؤنجروبوموجيت ممطة مشعبي ي ن. مرفت ئلعسماو جثنعـي نحميـي 
ـت  -.٢٧٧ -.١٩٨٤ السـكنرريت،  -.إشرف مي ؤحنر يسي   / نصر   ؤطروح

ة، س ألنجروبوموجيب–)نبجسثير(  .  جبنعت السكنرريت،كميت ألر

Y     جثنبيت     . مرفت حز برعو ـف    : مثر مشعبي ومثنشات  جيت مثوظي نحبومت نن
ء مر أل         ط نبصر مثر ي ثننيت ي نثنب ء  /  سنت ١٤طقبل حثي بع إشرف ميب

، نني مقرنوني   ـت    –.٣٨٤ – . ٢٠٠٢ مكـبورت،    –.شكر  –)ركثـوره ( ؤطروح
جثنبعجبنعت ي شنس ، س    .، كميت مبنب

Y     ـي         . مشطفو فريخ ئلرذئذ ررست مزذبرف مشعبيت ي معربب مذشبيت وؤجروب 
رريت         –.     ٢٦٢ - .سعر مذبر  إشرف/ ثرريس مثربيت مقنيت ي منرحمت ال

ـت ،      كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٧٢،   مكبورت ـت مقني مثربي
 س مثصني ومزذرت

Y   ـت-.نصو برويت. محمخ فتحو ئلزنوزو  نبرس -ينبير(٥٠ ع-. مقنو مشعيبيـ
٦٣-٥٢ -).١٩٩٦. 

 



٢٣٨ 

 ئألنفوسو

Y      كة ي مننبطق مسبحميت بنصر     البرت ن نجبرت منر   .مشطفو ذي ئلخي محموخ
ـر مـرزق     إشرف / ي ثرريس ؤشفبل مذشة مثالنيذ نرحمت مثعمي ألسبسي        ب  

ـت    - .١٩٨٢،   مكبورت –.     ٢٥٦ - .سمينب ـثير ( ؤطروح ـت   –) نبجس  جبنع
 مثربيت مقنيت ، س ألشفبل مقنيت ومشعبيت كميت ،حمو 

ـر  بح

Y  ء مشع   . زنيب مير إشـرف  / بيت ألوبمي حي بحري ببالسـكنرريت       ررست ألزيب
ـت  - .١٩٨٣ مكبورت، - . ٢٢٧ – . إنصبف حس نصر، كقبيت سمينب     ؤطروح

ثصبر -) نبجسثير( ، كميت    . مننزمي، س منالبس ومنسي  جبنعت حمو

Y  ء مشعبيت بحي بحري ببالسكنرريت        . زنيب مير  ٣٣-١  - .١ج.ررست ألزيب
ـثكبل        : ثكي مكوني ممقنو مشعبيت     منم:  ي   -.  ٢٢-١٧مقنو مشعبيت وجكبت منس

  .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، :  مكبورت - .١٩٩٤ريسنبر 

 بر ئلعر 

Y     ـت    : محرف ومقنو مشعبيت ي نصر      . تيزير حز جمعب ـت ؤنجروبوموجي ررس
ط جونة مجكبت منبريت        ١٩٩٤سكنرريت ،   ال. إشرف ؤحنر بو زير     / نكبرنت مبع

ة –) هركثور( ؤطروحت –.    جبنعت ألسكنرريت ، كميت ألر

  كوم ئلناشور–ئلجمر 

Y    ـي مننو ي نرحمت        .  هنخومب محمخ أنور حامخ ؤجر معبر ومنعثكر مفذايت م
ة جبنعت السـكنرريت      -. ررست ؤنجروبوموجيت    :مطقومت منبكرت   -. نجمت كميت ألر

 .٥٥١-٥١١  -) .٢٠٠٠(٥٠،ع١ن

ـالي  ئلحم

Y   هللا غانم ء      : وجرت ألير معبنمت     .عبخ ئ ـب جثنبيت ممبن ررست ي ألنجروبوموجيب 
ء السكنرريت       منكثـة  :  السـكنرريت    - .١ ط -.جثنبي منجثنع محنبمي بنينب

،  .٤٤٤ - .١٩٨٢ مجبنعي محري

  باكور-ئلرمل 

Y  يوميت (٥٢ ع -. مقنو مشعبيت    -.ميل يب ي    يب: مكموريت  وذكريب   . توفي حنا- 
  .٨٥-٧٩ -) .١٩٩٦سبثنبر 

 



٢٣٩ 

Y   ـا ـت   -.يب ميـل يـب يـ      . توفي حن  -ؤبـريــل  (١٩ ع-. مقنو مشعبيــ
  .٩٣-٨٩ - ) .١٩٨٧ يونيت -نـبيو 

 أبو قير  -ئلمـنتذة 

Y  صيبر      . فات ئلحناو حل  ألسنبل بسـب   وظباف منعثكر مسحريت نر جنبب 

جيت مثننيط منعثكر     : ذمي ؤبو ير     ـي    - .٢٧-١  -.  ٥ ن -.نحبومت نن   :

 ريسـنبر   ٢٢-١٧(مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل     : منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت     

نحنر :  ينُشر ؤيظبً   ( -. ١٩٩٤،  منجمس ألمي ممجكبت  :  مكبورت   - .)١٩٩٤

ي ممررسب  :  مكبورت -.١ ط -.مقومكمور  ررسب ي م    / )وأذرو(مجوور  

 .١٩٩٨ومبحو النسبنيت، 

Y    ـت        : يمطة مشعبي مسبحم  . فات ئلحناو نرذل مررست معالت بي مجكبت ومبيا

  ؤنجروبوموجيب نصـر  : منؤثنر ألنجربوموجي ألول    :  ي   - .٤٦١ : ٤٢٣  -.

ـبً   (–.  ١٩٩٥ جبنعت مكبورت ،:  مكبورت - .)١٩٩٥ريسنبر ( :  ـي نُشر ؤيظ

ـي  :  مكبورت -.١ ط -.ررسب ي م مقومكمور     ) / وأذرو(نحنر مجوور   

 .١٩٩٨ممررسب ومبحو النسبنيت، 

 ئلمنسيب

Y    موع ومنشـكال      تثوري محرف ومنبر ميروي    . أحمخ زكيما أبو ذيخ ،  :

: ـي    - .٦٣٠ – ٥٩٣   -.ررست سوسيوموجيت ببمكطبع محري ببالسكنرريت      

منركـز  :  مننصورت -) .١٩٩٩ ؤكثوبر  ٢١ – ١٩(نؤثنر مجكبت مشعبيت ومثننيت     

  . ٢٠٠٠محظبر معمو النسب ومثر مشعبي، 

Y    ـت السـكنرريت       . فات عكو عبخ ئلرحم ـت بنرين ـي    : ألسـوق مثكميري ـت  ررس

ثصبريت    ة   ت   نجم -.ألنجروبوموجيب  ، ١ نـ  -) .عت السـكنرريت  جبن(كميت ألر

 .٤١٠-٣١٧  -) .٢٠٠٠(٥٠ع

Y   ـت     : مجكبب مقريت    . محمخ عبار إبرئهيم ررست ؤنجروبوموجيت ممجنبب منوبي

 . ٤٤٥ - .١٩٨٥ رر منعرت مجبنعيت،:  السكنرريت -.بنرينت السكنرريت 

 اإلطار الجغرافى



٢٤٠ 

ء ببالسكنرر   ٨فط مررسب منيرنيت     يت ، كب ؤكجروب ثنبوً وو       نركز وؤحيب
ومجنبب محرف وألسوق   : حي مننشيت مذ ثن ررسث ن ذالل  نوظوب        

ـثب  (، ومرنـل    )ررسثب حول مطة مشعبي ومسحر    (ج حي مننثزت    ،  منوبيت ررس
ء  (، وبحر   )حول محكبيت  ـي       )ررسثب حول ألزيب ، وررست وحرت بكل ن ألنقوش

ـت،          حول نجبرت منر   كة وبرج معرة حول محرف، ومجنرل حول معبر مفذاي
ء        . ومجنبميت حول معبر ومثكبمير    ت نركز وؤحيـب ؤنب مررسب مثي فط نجنو

ي مثي نجم مجبنة ألكبـر نـ مبحـ            ،) ب –السكنرريت  (ببألسكنرريت    )٨ 
ت نجل      )ررسب مطة  –  مصير    - ألسوق   –مر  :  رثبط بنوظوب نثنو

جثنبيت  - مشعر –مشعبي    معربب مذشبيت –مثنشات 

 اإلطار الヨوضوعى
ثنو ألبحب ومررسب منيرنيت بنحبظت السكنرريت حي فط جبنببً ن          

 وبذبصت معبر ومثكبمير مشعبيت ومحـرف       ،نوظوب منإجور مشعبيت مرايسيت   
ظحبً ي نير ألرة مشعبي بصقت بنت ، ور ثـ             مثكميريت ، ي حي نجر      ثكمصبً و

 :ثنبول منوظوب مي منحو مثبمي 

 ئلمعتقخئت وئلمعارف ئلسعبيب

رثبط مررسب منيرنيت ي نجبل منعثكر بنوظوي رايسيي ونب مطة          
 :مي منحو مثبميمشعبي ، ومنعثكر مسحريت 

 ئلط ئلسعبو

: ألومي منر معشنبو بعنو   :  مطة مشعبي ببألسكنرريت ررسثب      بم نوظوع 
ـي  )١٩٨٤(ررست ؤنجروبوموجيت ممطة مشعبي ي نجثنعي نحميي ي نصـر     ، وو

ـت              الث ببمجونـة مجكبي ؤطروحثب ممنبجسثير مثي ثنبوم يب مطة مشعبي ي 
ط وطرق م          عالج نن يرثبطب بفيره نـ      مسبارت ي منجثنع ، نشيرت إمي ؤ منر

جثنبي ، كنـب            جثنبيت ومجكبيت كباليكوموجيب ومسحر ومري ومظبط  ألنسبق 
ـت    و .ؤوظح رثببط مطة مشعبي ببمروسة مقرونيت والسالنيت       ؤجريـ مررس

برج معرة مصحرو ، و رؤس مثـي مسـبحمي ، وجنعـ             : مي نجثنعي ونب  
شبة ومصيبري    مببحجت نبرثب  شر سـنو     –ومررست مجبنيت   .  ن بباعي أل   بعر 

 

 ريطب ئألزكنخريب







٢٤٢ 

، ومذ بحج يـ     )١٩٩٥(مطة مشعبي مسبحمي    : بعنو    مقبث محنبو  –ثكريببً  
ـي بحـ               منوظوع ن ذالل رصر معالت بي مجكبت ومبيات ، حيـ ركـز م

صـيبر ألسـنبل ، كنـب ثعرظـ             مننبرسب   مطبيت مشعبيت مذبصت بجنبب 
ممننبرسب معالجيت مذ منسق وذصباص ورصر ونل مثفير ي ، ورثبط مبعر            

نجال مي وذ منحو جال ننبطق      ثمنيرني ونب بننطكت ؤبو ير ببمننثزت ، ومررسثب         
 .كنرريت  فرة الس– سير بشر –ؤبو ير : ببمنحبظت وي 

 ئلزحر

رثب بث محنبو         مثي بحج وظـباف   ،رثبط نوظوع مسحر بررست وحرت ؤ
صيبر ألسـنبل بسـبحل ؤبـو يـر ، وثنبومـ                 منعثكر مشعبيت نر جنبب 
مننبرسب مثي ثعثنر مي منور وألشكبل ذ مثإجير مسـحر ، وكـذ ألعـبل        

ء مثي ثجمة محظ ؤو منك      وثرصر منؤمقت ؤيظبً ننط ووظيقت ونالنح      . رووت  وألشيب
ل ألنسبق ثإجرً ببمثفير   .مثفير ممنعثكر مسحريت مثي ثعر ن ؤ

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

منيالر : ذنست نوظوب ويمي شثنم ررسب معبر ومثكبمير ببمنحبظت 
حثقب مشعبيت    – مزوج   –  رثبط نعظنب   مطعب بر   –سوق مشعبيت   أل – 

ء بر مزو٢١بعكر مثسعينيب ونطمع ق   :ج مثي رثبط بعكر مجنبنينيب، ببسثجنب

نوظوع منيالر ببح جبنة نحرر ي ووو ثنشات ألطقبل ن ذالل ثركز : ئلميـالخ
جثنبيت  جال ررسب ، ألومي منر مبري حول مثر مشعبي ومثنشات 

ط نبصر مثر مشعبي  ح،)٢٠٠٢( جيت مثوظيف بع ي ثبح مررست نحبومت نن
ء مر ألطقبل حثي  ومررست مجبنيت منرونت نحنر ؤنور .  سنت١٤ي ثننيت ي نثنب

 ،)١٩٩٥( ؤجر معبر ومنعثكر مفذايت مي مننو ي نرحمت مطقومت منبكرت 
ب ؤ معبر مفذايت ثمعة رورً ببمغ ووي ررست ؤنجروبوموجيت ؤكر ن ذالم

رره  ألونيت ي ثفذيت ألطقبل ؤكجر ن منعثكر ، وؤ ثكميريت منجثنع ي ؤسبمية إ
ء مثفذيت  ط سو وثكرين ممطعب م ؤجره ي كر مكينت مفذايت ممطعب والصببت بإنر

ي منحنرمؤنب  .ي نرحمت مطقومت منبكرت ببس بعنو مجكبب ررست مجبمجت   
 ، حي)١٩٨٥(ررست ؤنجروبوموجيت ممجنبب منوبيت بنرينت السكنرريت : مقريت 

جثنبيت ومسنب مجكبيت ممنوبيي ، وذمل ن  صمب مسبرس مثنشات  بم ي 
ذالل  نميب مثنشات ي كل ن نرحمت مطقومت منبكرت ونرحمت مطقومت 

ب رصر مثفير مثي محك بإسموة مثربيت ومثجكيف ي ظل مجكبت منثإذرت، كن
 . منوبيت منثفيرت 
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ـذوئ رثبط نوظوع مزوج بررسثي ثنبول ؤصحببنب منوظوع بصورت فير : ئل
ببس  ظن ررسب ؤشنل ، ألومي منحنر  ء   مثي ؤشرنب إميب –نببشرت  ، حي جب

 ور بح ي مقصل مربع ،)١٩٨٥(السكنرريت  حول مجنبب منوبيت بنرينت –
ثحميل محيبت معباميت منوبيت ونب طرؤ ميب ن ثفير ؤسبسيت ي جونة ثنظينب 

عيت منرؤت ظجثنبي وذثيبر مزوجيت ، إمي جبنة ثقسير مثفير ي و
ثج ء مطبكي و بوب ومنعثكر منوبيت ، كنب ثنبول ي مقصل مذبنس طبيعت مبنب

هللا فبن. مشعبيت مثي ررج ألسرت منوبيت مي ننبرسثب   ومررست مجبنيت معبر 
جثنبيت منجثنع محنبمي : وجرت ألير معبنمت : حول ررست ي ألنجروبوموجيب 

ء السكنريت  رت نوظوب ن بينب بح منسق ،)١٩٨٢(بنينب  ومثي ثنبول يب 
 .نثنباي منجثنع محنبمي وطكوس مزوج ومحيبت معباميت نرو مكربي و

 ئألزوئ ئلسعبيب

ثصبريت ي منجثنعب مشعبيت ؤكجر           ثنبول نوظوع ألسوق مشعبيت ومنظ 
ـت      :  حول  بث محنبو  بح يإثي ي نكرنثب     ،ن ررست  ـت بنرين ألسـوق مثكميري

ثصبريت   ررست ي ألنجروبو  : السكنرريت   ـت     ،)٢٠٠٠(موجيب   ثنبوم يب نجنو
ألسوق مكرينت موعت بشيبذثي مثرل ومنفبربت بكمة منركز مثجبر بحي مننشيت،         

ـب           ألحي ثثس وذه     : سوق بذصوصيت إيكوموجيت ننيزت ، وذمص معرت نثبا نن
 وذ مثفيـر    حرو ثفير نمنوست ي ألسوق نوظوع مررست ، وثببي نسثويب         

ط مثفير منسبيت ي              ط ألسوق وثفير نويت مبظباع ، وحرو بع بي نرجبر بع
ثصـبريت          . ننط النثبج مثكمير     ومررست مجبنيت مقبث محنبو ؤيظبً حول مـنظ 

ـركثوره      ١١ إمي   ٩ ووي مقصول ن     –بنجثنعب مصير مبحر      ن رسبمثب ي م
ط نال : منعنونت   ـي ثكنوموجيـب مصـير         بع ـت    : نح مثفير  ـت ؤنجروبوموجي ررس

ؤبو ير :  ومثي رثبط نبرثب منيرنيت بذنس نجثنعب وي –) ١٩٩١(ببألسكنرريت 
ء مشري    –  مررست إمي مثعـرف      منكس ، ور سع    – مجوبيت   – ألنقوشي   – منينب

ثصـبريبً        مننيزت مننط مجكبت مسبحميت مذ يشكل        حمي منالن  ـبً  مصير يـ ننط
وريرً، ون ج كر ثعرظ منظ مثنويل ومثسويق مثكميريت ومحريجت كنظ مثسويق            

ء ،      بحج نظ مثوزيع مثكميريت كنظب مثذصي مذ يظ        ومثعبوني ونظب موسطب
ـطقي      ؤنب مررست مج  . نظب مثذصي مي محرف مثكميريت       ي مقـبروق نص بمجت 

ط ذالمب منوظـوع     )١٩٨٩(ررست ؤنجروبوموجيت   : ألسوق مثكمريت   : بعنو    ثعر
ـي           مسوق كثر إنسبني ب    ء مي ننبذج ن مسوق مثكميريت مثي ظر  ء مظو مكب

ـرت رول                 ـب بع ط معسوق مثكميريت ي نصـر ونكبرنث ء معبم ، كنب ثعر نعظ ؤنحب
ـبل      –كر  حي  ت ،   ؤريكيت وؤسيوي  ـت         – مي سبيل منج ـت بـي سـوق مجنع  نكبرن

ببالسكنرريت وسوق ألحر ي نيورمي ، نشيرً إمي ؤننب ر يثشببب ي بيع مسـمع               
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ـي نـوع               مكرينت منسثعنمت وألجزت مكرببايت ومعرر وذال ، مكننب يذثمقـب 
ـت نـ       مسوق ، نعظ منثررري مي سوق م       منثررري مي  جنعت ن مرجبل وم

ء ، بيننب سوق ألحر يجنع بي منثررري ن جنيع ألنبر             ومررست مربعت  . منسب
ـع                  وألذيرت ألحنر سمينب ؤبو زير مذ بح نوظـوع مسـوق نـ ذـالل مو
ـي              ومنشكال منرثبطت  بثوري محرف ومنبر ميرويت ، ور ؤجر ررسث م

ر ي بث       – وسوق مثرل ببمنركز مثجبر      مسوق مقرنسبو   مسوق نقس مذ ؤ
 ورصر مررست نكبرنت بـي      ،)١٩٩٩( منرينت السكنرريت    –محنبو ررسثب ؤيظبً    

ـي       مننت ي منبظي ومحبظر ، وثجبوب منبحوجي نحو        ـت مث مظـروف مرذمي
سيبست مرومت ومسوق وثجبوب    ثثصل ببمننت وشبفميب ، وثمل مذبرجيت منثنجمت ي         

صل منني بـي              منسثمكي ، كعونل ثس ي ثحرير نصير مكطبع محري ومثو
رت نثبا ننب   .ألجيبل ؤ منبحوجي يرو ؤ سيبسب محكونت :  وسثذم مببح 

ط         ،ثجبه مكطبع محري نعوت مذ مكطبع      ـر ـت و ر ثور ؤسـوق ذبرجي   نجل 
 . مببوظت ورثقبع ؤسعبر مذبنب وألرو مظراة

 عاخئت ئلطعام

ظن محري  بر              نرصر ونب ررست ونرونت نحنر ؤنور مثي ؤشرنب إميب 
ـت            : منيالر، بعنو    ـت مطقوم ـي نرحم ؤجر معبر ومنعثكر مفذايت مي مننو 

ـرر مطعـب    ومثي ثعرظ يب ممعبر ومنعثكر من ،)١٩٩٥(منبكرت   رثبطت ب
الت وذ كم بصحت   .طقبل ألوثكرين وؤسموة ثنبوم ، و

 ئألخ ئلسعبو

ـي         – نيرنيبً   –ثصر نوظوع ألرة مشعبي      ـي نكـبمي   ببألسـكنرريت م
ط منب مي منحو         : نوظوي نذثمقي ونب     محكبيت مشعبيت ومشعر مشعبي ، سنعر

 :مثبمي 

 ئلحكايب ئلسعبيب

يـب  "يب ميل يب ي مذ سجل ي حكبيت         : نكبل ثويق حنب    ي وذ الطبر    يبرز  
ـروره نـ       و ،)١٩٤٤ب  (كنب سنعب ن ؤحر ؤصربا      " ميل يب ي   مذ سـنعب ب

ـي   – كنب يشير مكبثة     –ألسطي يبو محالق بحي ببكوس ، ووي حكبيت ثنثني            إم
صورت محة       ومكمور مبحر ، ور ربط بي محكبيت ومنول ي          سيبق ؤربي يجنع بي 

 بعر –ن ؤحر مروت جنع مذ " يب ي"ومقرق ي محكبيت ، وبي مقرق ي نول 
ـرينب         – ١٩٥٤شر سنو ن سنب محكبيت ؤ ب          ببمكبورت ، ون ج نجر بي ؤي

ذ نجر نصبغ ي حكبيت ، وذل شعر يصف               شكمي نذثمقي منوظوي نذثمقي ، 
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ـرر مزنـب                ح . بمت وجرنيت  يجنع بيننب فير نصر ألسي ن رق ألحبت وف
ء مي محكبيت مشعبيت ي نكـبل أذـر بعنـو                  " ويمكي ثويق حنب نزيرً ن مظو

 محكبيت  يب ميل يب ي ، ويقصل ي سيرت مرو مذ سنع نن           : ذكريب ومكموريت   
ط نوسـيكي وفنـباي ،      ، كنب يشير مثجربت ثجسير م   ١٩٤٤ب   ـثعر ـي س ن 

 ."يب ميل يب ي"وثجربت يحي حكي ي كثبب مذ يحنل نو محكبيت 

 ئلسعر ئلسعبو

ط ررست نحنر مسنوسي      نصو برويت مننبذج ن نصـو مشـعر        : ثعر

ـررت ثشـنل        ـي ؤنـوع نثع : مبرو ي ننطكت مسبحل مشنبمي مفربي منصر ، وو
صوة مذميل  –منجرورت   ـول ألجـور      – مشثبوت   – ؤفبني معم    –   ـرير    –   – مثك

ظ مك    – طق معصب    –مشببوت   ء ، ومننبذج مثي ؤورروـب       –ؤفبني مر    –   محر
ة                صـو ء ن وحر ن ؤفـبني  مببح جنع نعظنب ن نحبظت مبحيرت ، ببسثجنب

 ١٩٩٣مذميل جنع ن ننطكت ؤبيس ببألسكنرريت ب 

 ئلفنو ئلسعبيب

 مر مشـعبي    :رت نوظوب رايسيت وي   مي  مقنو مشعبيت   نجبل  ثنل  ش
ء مشعبيت    – ـي وـذ         مشعبيت،   معنبرت   – ألزيب مي حي ذثق نوظوب ؤذر 

ء ألبحب    . مكس كبمنوسيكي مشعبيت وألمعبة    منيرنيت ي مقنو مشـعبيت     ور جب
 : مي منحو مثبمي

 ئلرق ئلسعبو

مسنيت رير حول مر    جبنعيت وحرت   ع مر مشعبي بررست     رثبط نوظو 

،       سجم يب    ،)١٩٩٨(مشعبي مسكنرر    ثبريخ مر مسكنرر وؤنو وؤشـكبم

صب وثحميمب ومثعبير         محركيت منرثبطت ببمر   كنب وثن برصر نبصر مر

سثقبرت ننب ي وظع نـن           ط   نكثـرح ينكـ     مسكنرر وكيقيت ثوظيقب ، بفر

 ينكـ ؤ    – مببميـ    –ثرريس بنررست مببمي منصريت ، ون ج  مق مرسني           

 .يسثنر نون ن مثر مشعبي منصر 

ء( ئلتسكيل ئلسعبو  )ئألذيا

ء ببألسكنرريت ، ووي ؤطروحت سنيت            ررست نيرنيت وحرت ثنبوم نوظوع ألزيب

ء مشعب  : بعنو   ذنيس ، ور  )١٩٨٣(سكنرريت  اليت ألوبمي حي بحر بب    ررست ألزيب

ء  ـب           ًنشر جز ـر ثنبومـ     . ١٩٩٤ ننب ي بح أذر ببمعنو نقس ثكريببً  و
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ـرير    – مسـرول    –مني  : منالبس مشعبيت رذل وذبرج مننزل ممرجبل         – مص

ءت   نـب   مقبنمت ، حي سجم مببحجت طرز وؤشكبل كل ز وسنبث مننيزت ، ك             –معبب

ء مسير  ءت ممف : ثنبوم ؤزيب  . ني منو – مجمببة – مقسثب – محبرت –منال

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

ثنبول نوظوع محرف ؤربع ررسب ثنجل مذصبا مننيـزت مالسـكنرريت،           
ظن محري      –نبرؤوب ببألحر ، ووي ررست ؤحنر سمينب ؤبو زير            مثي ؤشرنب إميب 

ـع ومنشـكال          :  بعنو   –ق   ألسو  ـت مو : ثوري محرف ومنبر ميروي
 ور رثبط ننطكت مجنع     )١٩٩٩(ررست سوسيوموجيت ببمكطبع محري ببالسكنرريت      

ببمسوق مقرنسبو وسوق مثرل ببمنركز مثجبر منرينت السـكنرريت ، ورظـ            
ذمص و ننثجب كل حرت ،      مررست منيرنيت ممعرير ن محرف ببمننطكت ، ورصر       

. إمي ؤ منسبر منني ممحريي ثنجل ي شثفبم بحرف يرويت نجل أببا وؤجررو           
ي مقبث محنبو بعنو          ط نالنح مثفير ي ثكنوموجيـب      : ؤنب مررست مجبنيت ،  بع

ـي     )١٩٩١(ررست ؤنجروبوموجيت بنحبظت السكنرريت     : مصير     ثنبوم مثفيـر مث
ـثذرنت            طرؤ مي نكونب منسق مثكنوموجي مثكمير محرت مصير وألرو منس

ت منركة وؤرو مصير ، وكذ . ي صنب وكشق  حرو ثفير نمنوست ، ي 
ـب                 ثصـبريت نجـل نظ مذبنب منسثذرنت ي نميت مصير ، كنب بحج مـنظ 

رت  فط مررس و .مثذصي مي محرف مثكميريت    ء مشـري   : ت ننبطق  ـب  -منين
ـي      .  ألنقوشي   – مجوبيت   - منكـس   - )ؤبو ير ( منـنثزت   ؤنب مررست مجبمجت ، 

نرثبطت بسببكثب ؤيظبً ، فير ؤنب ن ننظور بحجي نذثمف ، ووي ؤطروحت نصطقي              
ـبط     )١٩٨٢(زي مري حول نجبرت منركة ي مننبطق مسبحميت بنصر           ـر رث  و

  - ن ننظور ثربـو      -ن منبرت منيرنيت ممررست بحي ألنقوشي ، وثرف         جبنة  
. مالبرت ن نجبرت منركة ي ثرريس ؤشفبل مذشة مثالنيذ نرحمت مثعمي ألسبسي             

ـب              ـي معرب ومررست مربع وألذيرت منصطقي مرزز حول مزذبرف مشـعبيت 
ـب ومـور         رصر يب ببمبح ومثحميل    )١٩٧٢(مذشبيت   ت وذه معرب صنب  حرت 

ء     : منثذصصت يب بنرينت السكنرريت ، وننب      ربب مسريحت وربب مكبرو وؤجز
ـر               ثب ، كنب  صنب ط محريي منشبوير ي  صنعب وبع كل ننب وؤرو ونرحل 

 ؤسبسيبً   نصرً – مزذبرف   –شرت مي معربب ، حي ثنجل       ثحصرً ممزذبرف منن  
صبحبب حمـوً          . ذه محرت   ي و  ويإثي مننظور مثربو ي نبيت مررست ببثرح 

 .مالسثقبرت ننب ي نجبل مثربيت مقنيت 
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 اإلطار الزレョى 
ر               ـي ثصـب ـت السـكنرريت إم يشير مثثببع مزنني ممررسب منيرنيت ي نحبظ

 ،نب يب ميل يب ي    ثويق ح ي نكبمثي   نظطرر برؤ بنبرت وحرت ي ننثصف مذنسينب        

ـت                  ـبعينب بررس ـي مس ر نرت ؤذـر  ميذق ثنبنبً ي مسثينب ، ج يبرؤ مثصب

نصطقي مرزز حول معربب مذشبيت ، ج ثثسع ثرت مجنبنينب مذنـس ررسـب              

ت ، وثبمغ مزروت ي مثسعينب         -) جـال ررسـب    (١٩٩٤ وبذبصت ب    –نثنو

ء           مذ سجل ررسثي   ٢١وبريت ق  ـب ـت ، وج جثنبيت وألسوق مثكميري  ي مثنشات 

 :مثثببع مزنني مي منحو مثبمي 

   ئلمزينات

 )١٩٩٦ و ١٩٨٧نُشرثب (يبميل يبي : ثويق حنب نكبمثب : ١٩٥٤

 ئلزبعينات

 زذبرف مشعبيت ي معرببؤطروحت نصطقي مرزز حول م: ١٩٧٢

 ئلثمانينات

٠٨٧١ 

Y ري حول نجبرت منركةؤطروحت نصطقي زي م 

Y  جثنبي منجثنع محنبميكثبة ء  هللا فبن حول مبنب   بر

 ٠٨٧٢ 

Y ء مشعبيت   ؤطروحت سنيت ذنيس حول ألزيب

Y  ء مشعبيت  )١٩٩٤نشر (بح سنيت ذنيس حول ألزيب

 ؤطروحت نر معشنبو حول مطة مشعبي : ١٩٨٤

ببس حول مجنبب منوبيت كثبة : ١٩٨٥  سكنرريتبالبنحنر 

 بروق نصطقي حول ألسوق مثكميريتكثبة  : ١٩٨٩

 

 ئلتزعينات
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٠٨٨٠  

Y ؤطروحت بث محنبو حول نالنح مثفير ي ثكنوموجيب مصير 

Y   ١٩٩٥نُشر (بح بث محنبو حول مطة مشعبي مسبحمي( 

Y   ثصبريت بنجثنعب مصير  بح بث محنبو حول منظ 

٠٨٨٣  

Y بو حول منعثكر مسحريت مصيبر ألسنبلبح بث محن 

Y ؤطروحت ثيسير جنعت حول محرف مشعبيت 

 )٢٠٠٠شر نُ(بح ونرونت نحنر ؤنور حول معبر مفذايت  : ١٩٩٥

 نصو برويت: بح نحنر مسنوسي  : ١٩٩٦

 ؤطروحت سنيت نحنر رير حول مر مشعبي : ١٩٩٨

 حرف ومنبر ميرويتبح ؤحنر سمينب حول ثوري م:  ١٩٩٩

١٠ 

بر مرحن حول ألسوق مثكميريت  : ٢٠٠٠  بح بث مي 

جثنبيت : ٢٠٠٢  ؤطروحت نر بري حول مثر مشعبي ومثنشات 

 اإلطار الレوعـى
ـت   الطبر منوي إمي وثنب نسبي ببمبح مجبنعي ممننطكت         يشير   سـ  وبذبص

، إذ ؤن     مجثنبع بك  شر بنبً ر مكسـ جـال          يت مبنب ؤطروحـب  ذالل ذنست 

ت ي ؤكجر ن    ـو   ( - بنعرل ررست كل ذنـس سـنو       – نجبل   نثنو -١٩٨٧ؤ

ؤربع ررسب كط ن ذـالل      مي  جبنعت حمو   ؤشر  مي حي    ،)٢٠٠٢-١٩٩١

وثنب ببح مننطكت ١٩٨٣جال كميب ؤحرجب ب   ، ويإثي ي منرثبت ألذيرت ي 

) . ١٩٩٨(نيت مقنو ن ذالل ؤطروحت وحرت حول مر مشعبي مسكنرر           ؤكبري

ـ مررسـب               ة بب  مي حي ثفية جبنعت السكنرريت وبذبصت ؤسب كميت ألر

وإ كبن  . منيرنيت ببمنحبظت ، ووو نؤشر نمق نثببه إمي ن ذالل وذه مبيبنب             

ـبيبً     عمنيت ؤو مكثة ر     حركت مكثببب مننشورت ي ألبحب م      ظل نس سجم ؤربنبً ؤ

ـت            )  ؤبحب ١٠( وجال كثة حول السكنرريت، ووي نسبت نكبومت إذ نب ورن بحرك

ء الطبر منوي كبمثبمي  :مبح معبنت ببمننطكت، ور جب
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 أطروحات ٣   أطروحات ئلخكتورئة ̌

 أطروحات ٣  أطروحات ئلماجزتير ̌

 ـاأبح ٠٠ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 ــكت ٢   ئلكت ئلمنسورة ̌

 ルتائج واستخالصات
  ؤ يحثبج بح منعثكر مشعبيت إمي نعبمجت معرير ن منوظوب نيرنيبً ، إذ            )١

مبيبنب مببميوجريت م ثرصر سو نوظوي مطة مشعبي ومسحر كط ، ؤنـب              
مـزوج ، ومـ     يالر و نبح معبر كر ثوف ي رورت محيبت نر رصر بر م          

  بيبنب  بر منو وفيروب ن منوظوبيتيسجل ؤ

ـبألرة        )٢ ـت ب ـت منرثبط ثكبر مشرير ي منـبرت منيرني ثشير مبيبنب ؤيظبً إمي 
 وم ثظر ررست وحرت نثعنكت ي وذ منجبل ، وم ثرصر مبيبنب سـو     ،مشعبي

 ر مبرو نكبمي كط ي نوظوي محكبيت مشعبيت ومشع

ـت ببمنوسـيكي مشـعبيت               )٣ ـت منرثبط ي نجبل مقنو ثفية ثنبنبً ألبحب منيرني
ـر يـ سـو                  ومعنبرت ، وألنر نقس ينطبق مي مر مشعبي مذ مـ ثظ
ؤطروحت وظق بيبنبثب مالسثقبرت ننب ي  مببمي ، وببي مقنو مي وذ  منحو               

  .ثحثبج ألبحب نيرنيت نثذصصت

 إميننو نطرر ننـذ     – رف مثب    –شير مثثببع مزنني ممنبرت منيرنيت مننشورت       ي )٤
 )  ررسب٨(حثي بمف ذروثب ي مثسعينب ) ررست وحرت(مذنسينب 

فط ؤبحب مركثورت بث محنبو نعظ ننبطق السكنرريت ، كنـب رثبطـ              )٥
ـر نـ   ؤبحبجب منيرنيت ي منبجسثير ومركثورت ببال     سكنرريت ؤيظبً ، وثنبوم معري

 –مطة مشـعبي    : منوظوب ي نجبل منإجور مشعبيت مننجمت ممننطكت ووي         
ـر نرجعـبً       .  محرف منرثبط ببمصير     – ألسوق مثكميريت    –مسحر   ي ثع ون ج 

 .ؤسبسيبً ي بح مننطكت ي ؤكجر ن نجبل
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 ئلفشل ئلثال
 ョحافظات الوィه القبヤى

ヤه القبィدراسة١٩ ( عام– ىالو ( 

Y شالج ظت منصريت،  :  مكبورت-.٣ ط-.ألرة مشعبي .أحمخ رسخ   .١٩٧٣رر من

Y    ـالل،   :  مكبورت -.نومر مبطل ي مسيرت مشعبيت    .  أحمخ سمر ئلخي ئلحجاجو رر م
الل؛  (-.٢٢٧ -.١٩٩١  ). ٤٨٤كثبة م

Y  مقنو  -.مزنبثي ذميقت ، بطل منفبرة ومرو مشعبي      .  ئلخي ئلحجاجو  أحمخ سمر 
  ٨٩-٧٦ -).١٩٩٠يونيت /  ينبير(٣٠/٣١ ع-.مشعبيت

Y    مقنـو   -.منبؤت ؤو رر مبطل ي مسيرت مشعبيت معربيت       . أحمخ سمر ئلخي ئلحجاجو 
 .٣٠-١٥ -) .١٩٩٢يونيت / ينبير (٣٥/٣٦ ع-.مشعبيت 

Y   مقنـو   -.منبؤت ؤو رر مبطل ي مسيرت مشعبيت معربيت       .  ئلحجاجو أحمخ سمر ئلخي 
 ٣٧-١٩ -).١٩٩٢سبثنبر (٣٧ ع-.مشعبيت

Y  ، صعير نصر      . وينفرخ بالكما  -.ثرجنت ؤحنر نحنور     /معبر و مثكبمير  : منبس ي 
جثنبيت ، : مكبورت-.١ط  .١٨٦ - .١٩٩٥ي ممررسب و مبحو النسبنيت و 

Y صب مثحطية ي ننطكت مصعير    . زام ئلخي محز  ح نحبومت وظعب ي إطـبر     : ر
جي ثعميني   -.١٩٦ -.١٩٩٦ مكـبورت،  -.إشرف طبرق مطمي  / ررست ثحميميت : نن

، س ثرريس مببمي-)نبجسثير(ؤطروحت   .  ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممببمي

Y  صعير نصـر     ثني: ن ؤوبزي منر     . خرويس ئألزيوطو :  مكـبورت  -. ألطقبل ي 
 )مررسب مشعبيتنكثبت  (- .٢٠٠٢، مكصور مجكبت ميات معبنت 

Y  وؤجر سثذر  " موج مكبمي "ألجب مشعبي ي جنوريت نصر معربيت       . ذين حجاذ
ـور      / مثكنوموجيب ي ثطويره   ـت   - .١٩٨٦ مكـبورت،    -.إشرف إسـنبيل   ؤطروح

 . نعت حمو ، كميت مقنو مثطبيكيت  جب–) نبجسثير(

Y   ط معونل مجكبيت مي مـر مشـعبي منـرثبط           . رسا عبخئلغنو ئلبربر ؤجر بع
صعير نصر        مكبورت،  -.إشرف بروق نصطقي، سبنيت حسي    / ببحثقب مزوج ي 

، كميت مثربيت مريبظيت -)نبجسثير( ؤطروحت -.٢٠٠٠  ).بنب( جبنعت حمو

Y  ة نصـر        . لي ئلخي   زونيا و ء جنـو ـت     :محمي وؤرو مزينت نر نسب ـت ثحميمي  ررس
 -ؤكثـوبر  ( ٥٣ ع -. مقنو مشعبيت    -.منكثنيب نركز ررسب مقنو مشعبيت ببمكبورت     
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  ٤١-٢٢ - ) .١٩٩٦ريسنبر 

Y    ـرذل            . شال ئلرئو ـروب ن ط نالنح مويت منصريت معربيت مي نحو نب ثجس بع
الميت   مرويت منصريت م   ءت ؤوميت   : مسيرت م ـت  :  ي   – . ٢٧٠ – ٢١٩  –. ر مجكب

ـت ،      :  مكبورت   - .١ ط –. مشعبيت و ؤووب مصقوت       – . ٢٠٠٢نركز محظبرت معربي
 )١٩٨٥ ، ٤-٣نُشر بنجمت مق منعبصر،  ن(

Y    ء  . عبخ ئلحكيم حفنو بكر ـت،    :  بني نزر    -.مجإر: بركب مرنب ظت موطني نطبعت من
١٠٣ -.١٩٦٠. 

Y   ة،        :  مكـبورت    -.منرجي مشعبيت . عبخ ئلحكيم حفنو ـب ـت ممكث ـت منصـريت معبن ميا
٢٧٩ -.١٩٨٢. 

Y  ء سكر  مقنـو   –" . الحو مصعير "، بر رورت محيبت نر بالكنب ي كثبة         عكيا
   . ٣٧ – ٢٨  –) . ١٩٨٧ يونيت – نبيو –ؤبريل  (١٩ ع–. مشعبيت 

Y صعير نصر  شعبيت  مفبني  أل. جازتو   ، مازبيرو رر ؤحنر نرسي ، نحنـور      / ي  إ
نكثبت ألسرت ،    (–.     ٢٩٣ – . ٢٠٠٠ميات معبنت ممكثبة ،     :  مكبورت   –. منر  

ؤفـبني  :  نشر ي نسذت ببمحروف مالثينيت ثح نو         –) . سمسمت ألنبل مذبصت  
ـر  : مكـبورت   - .١٩١٤-١٩١٠شعبيت نصريت جنع ن نصر معميب بي بني        منع

جبر مشريت،   .]١٩٢٠ [مقرنسي م

Y ـ  محمخ  -ؤكثوبر (٢١ ع-. مقنو مشعبيت -.معنبرت مشعبيت ي ؤنبل مصعير    . الل ه
  .١١١-١٠٩ -).١٩٨٧ ريسنبر -نونبر

Y   مقنو مشعبيت   -.ذنست ؤيب بي ألجبر مشعبيت ي مصعير         . محموخ ئلزطوحي عبار 
   .٩١-٨٥ - ) .١٩٦٨كثوبر ؤ (٧  ع،٢ س-.

Y    ـت      -. حنو محجبج   : نشو سعبيب ينبيــر  (٨، ع ٢  س  -.   مقنــو مشعبيـ
٨٨-٨٦ -).١٩٦٩. 

Y  ءت ي ؤشكبل مرمت   : ألفنيت مشعبيت . وليخ منير  -ينـبير (٢٦ ع -. مقنو مشعبيت  -.ر
  .٨٢-٧٦ -).١٩٨٩ نبرس -برير
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 ىاإلطار الヨوضوع
ط  ثنيز مررسب منيرنيت ي موج مكبمي بنت بثنوع ي ثنبول بع

منوظوب ، مثي ثعر نرذالً مبح مننطكت بنت ، ون بينب ررسب معبر 

ظالً  ررسب  ء معري مثي ثعكس نالنح مشذصيت مصعيريت ،  ومثكبمير ومكظب

ؤنب نجب مقنو كر شر ررسب نثقرت . مسيرت مشعبيت ذبصت ألرة مشعبي و

 إمي جبنة ؤطروحت وحرت حول محرف ،ي منوسيكي ومر ومحمي ومعنبرت

ء جنيعب مي منحو مثبمي   :مشعبيت ، وجب

 ئلعاخئت وئلتقاليخ 

بالكنب  بح بر وثكبمير مصعير كثبة وينقرر يثرصر مررسب منيرنيت 

الحي مصعير، ومذي ثرجن ؤحنر نحنور معشري ي معشرينب ن مكر  حول 

صعير نصر ء )١٩٩٥(معبر ومثكبمير : ثح نو منبس ي  ، كنب رظ ميب

ومكثبة ثرصر ي ). ١٩٨٧(شكري مجبنة ن ررست بال كنب حول رورت محيبت 

الثب مثربويت ببمطقل، منؤمقت طبيعت مكريت منصريت ونكبنت  منرؤت ي منجثنع و

ء مومير وإطبمت نره، نجل سثذر مسحر  ومعبر ومنعثكر منرثبطت ببالنجبة وبكب

وحثقبميت  ومثعبويذ، كنب رصر مننبرسب منرثبطت بعالج ألطقبل ونرس مثعنير،

ومننبرسب منرثبطت   وموبت،وثثبع مببحجت ؤيظبً بر مزوج. بنت منيالر بصقت

ءً مرصر  ت وحثقب مشعبيت، كنب ؤرر جز ببألسوق مشعبيت، وطكوس مزر

 .محكبيت مشعبيت ي مصعير

ء ئلعرفي   ئلقصا

ء معري ي مصعير ثبرز  برمحمي ررست ي إطبر بح نوظوع مكظب

ء ب: ي كثبب منعنومجإر  مذي ثنبول نوظوع حقني  ).١٩٦٠(مجإر : ركب مرنب

 وئألخ ئلسعب

رثبط ررسب ألرة مشعبي بسمسمت ألبحب منيرنيت مثي كثبب ؤحنر 

ظالً  ؤربعت ؤبحب نثذصصت  الميت ،  شنس مري محجبجي حول مسيرت م

ت ي نجبل ألفنيت مشعبيت ي مصعير  فير ؤ مريبرت ألومي ي بح . ونثنو
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صبمح ي كثبب حول ألرة مشعبي مشعبي بنت كبن ألحنر رشرألرة  مطبع (  

، وثرثبط منبرت منيرنيت مثي جنعب منؤمف بننطكت مصعير ألوسط ) ١٩٧١مجبمجت 

ي نصر ذالل كري ألربعينب ومذنسينب ، وثنبول يب نور ألرة مشعبي ي 

جثنبي ، بح ي نشإت ممف ل بينب وبي مقصحي ،سيب  ورصر  ت معبنيت ومثقب

ط مننبذج  جثنبي ، نعطيبً بع نبصر ن ألرة مشعبي ي نحيط محظبري و

مثحميميت ن ؤرة منعثكر ومنعبرف مشعبيت كبمزر ومطة مشعبي ، ج ننبذج ن 

نبذج ن ؤفبني معبر ومثكبمير وصورت معبامت ي ألرة مشعبي ، ور ؤذيرً ن

معنل وؤوب مقرغ ، ويعر مكثبة مي وذ منحو ن منصبرر منرجعيت ي 

 .منإجور مشعبيت ألربيت ببمصعير 

 ئلزيرة ئلسعبيب 

ء مصعير بنت ، كر مرويب  ثعرظ مسيرت مشعبيت مثي ررسب ؤنب  شعر

صالح مرو ريت مي نحو نب ثجسروب  بحج حول نالنح مويت منصي ثنبومب 

الميت  ظبيب نظريت ) ١٩٨٥(نرذل مرويت منصريت ممسيرت م رت  ، ونب مببح 

رت نبصر ي مبح  ت مشعبيت ، ميرصر  ي نقو مقومكمور ووويت مجنب

 ج بم مقكرت مرينيت ،كبمنحور مريني ونحور ألذالق ومكي ي مرويت مقومكموريت

ط رصر ي نبح كنب ، )يمصالت مي منب(منصو رذل سيرت بني والل  ي بع

ثنر  ت مشعبيت ، و ت نصو نيرنيت رمت مي وذ منقو مر مجنب مكي نجنو

ء مصعير نجل  بر مقثبح –شننري مكنبوي : منصو منيرنيت مي رويب شعر  

جنب – سير مظو –ؤبو فرية   شوي مكنبوي ، إمي –س نحنر  مي ح– منبري 

ط منصو منرونت  ؤنب ؤحنر شنس مري محجبجي كر نشر ي نطمع . جبنة بع

ثنر ي نبرث منيرنيت مي  الميت ،  مثسعينب ؤربعت ؤبحب نيرنيت حول مسيرت م

ء مصعير ذالل معكور  الميت ن شعر منبرت مفريزت مثي جنعب حول مسيرت م

الميت مي من صوثيبً نثذصصبً منرحل مسيرت م بظيت ، وكو ن ذالمب ؤرشيقبً 

ظن نشرو الميت مسب روروب ن مجنوة ،   معب ي جنع وثحميل مسيرت م

ون بي ررسبث مننشورت ي وذ منجبل بحج حول مزنبثي ذميقت بطل . منصريت 

ثنر يب مي نب ب بجنع ي نبيت ، ومثي) ١٩٩٠(منفبرة ومروي مشعبي   

ء  بر مجميل : مسبعينب ونب بمب ن مشعر هللا  ط  جنب –) إرو( و  منبري 
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صر( ط منصو –) ذنيؤ( جببر بو حسي –) أل ظالً  بع  نور مري حنبر ، 

نبثي  ي ررسث نوف روي مسيرت مشعبيت مشذصيت مزيمنرونت ، وثنبول محجبج

ثببرت بطالً  الميت ، ميس مي  ذميقت ، نشيرً إمي ؤ مزنبثي ذميقت يبرز ي مسيرت م

ثببره بطالً نعبريبً ينمل كل نكونب مبطومت ومشرف . نظبرً ألبي زير ، وإننب مي 

 نشر محجبجي كثبب حول نومر مبطل ي مسيرت مشعبيت، وثنبول ١٩٩١وي نطمع 

الميت ، ج رصر نبصر منبؤت مذبصت ببمبطل نصبرر إبرع  مروي مشعبي ممسيرت م

ر ي مسيرت ، نمكيبً  صمة ألسطورت ، كنب ثثبع ذصبا مبطل منسب ومنببعت ن 

ت مي بطمب  ء مي نسة مبطل ننذ محظت منيالر حثي ثعرف مجنب مظو

ثرف ب ب ارً وزينبً ي رحمت محيبت ، وسثعب منؤمف ببمعرير ن منصو و

ومررست مجبمجت مشنس محجبجي ذصصب . منيرنيت ن مروت مشعبيي بنصر معميب 

ءت ؤو رر مبطل ي مسيرت مشعبيت معربيت   إمي، نشيرً ) ١٩٩٢(مبح نوظوع منبو

ر ؤن  يوجر بطل مسيرت ن مسير مشعب ءت ، ينب  يت معربيت م يرثبط نيالره ببمنبو

ريرت ن  ءت بنصيره سببكت منيالره ، ور ننبذج  مظبور بيبرس مذي م ثك منبو

مسيرت مشعبيت ي وذ الطبر ، ور سثكنل ررسث ي منوظوع ي معرر مثبمي 

ال ميت ي نبيت مسبعينب بنجمت مقنو مشعبيت ن ذالل معرير ن رويب مسيرت م

صر( معبر مسال حبنر بر مظبور –) أل بر مجميل –) مكرنل(  محبج  هللا  ط   و

. ، إمي جبنة نصو ؤذر ن ميبيب ونيجيريب ) ذنيؤ( جببر ؤبو حسي –) إرو ( 

ط منصو منرونت ممسيرت مشعبيت منصريت  ور ثنبول ي وذ . ظالً  بع

ء ن م ءت مرنل ومكثة مكرينت مجز  حيبت بطل يررست رور المب ومثنجي ور

 .مسيرت وثحرير نسثكبم 

 بئألغنيب ئلسعبي

رر ن مببحجي منصريي وفير منصريي ببح وررست ألفنيت  وث 

صعير نصر ، وثعور مريبرت ي وذ منجبل مجبسثو نبسبيرو ي كثبب  : مشعبيت ي 

ره ممنشر ببمعربيت  ، ومذ) ١٩٢٠(بيت نصريت عؤفبني ش ؤحنر نرسي ونحنور ؤ

ت ألفبني مثي سنعب نبسبيرو ي ألبمي ٢٠٠٠منري ب   ، ويظ مكثبة نجنو

منصريت ببمصعير ، نجل ؤفبني مزوج ومذثب وؤفبني منو ومنإث وؤفبني 

فبني مح نشر نجمت مقنو وي إطبر جنع ؤ. مشبروف ومسبيت وؤفبني محكول 
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ت ن نصو حنو محجبج  ، ن مصعير رو إشبرت مجبنع ) ١٩٦٩(مشعبيت نجنو

ومررست مربعت ي ألفبني مشعبيت معبر محمي حقني ي كثبب مشير حول . منبرت

ط ي منصو معرير بإنو وننبسببث) ١٩٨٢(منرجي مشعبيت   ، ومذي ر

 ، ويشير مببح إمي مجبنة ممفوي ي نصو معرير ، نوظحبً ؤ معرير منذثمقت

ي ؤصم ثر ربي وثحول ن مقصحي ممعبنيت ، كنب ؤوظح ررت منصو مي 

ط مننبذج ن معرير ي ؤحول منرظي،  مثصوير وثجسير منعبني ومنشبر ، ور

رير منرؤ رير ألطقبل ، و رير ومعرير مي مرجبل و ت مثي نب كل ؤطقبمب ، و

رير مشببة  ؤنب ومير ننير كر ثنبول ألفنيت مشعبيت ن ذالل .  إمخ …ميثبني ، و

ءث ألشكبل مرمت ي منصو مثي ذثبروب  ومررست ألذيرت ) . ١٩٨٩(ر

صعير نصر : مرروي ألسيوطي حول ؤوبزي منر   ) ٢٠٠٢(ثي ألطقبل ي 

 لسعبيب ئلفنو ئ

صعير نصر ثطبمعنب ي نجبل مقنو مشعبيت    ي نجبررسبذنس ي 

بنت رثبط نبرثب منيرنيت بننطكت مصعير ي ، ومعنبرت محمي ، ومر مشعب

  : يمي منحو مثبم

 وئلرق ئلسعب

صعير نصرسجل ألطمس ررسثي ي   ،نجبل بح مر مشعبي ي 

صب مثحطية ي ننطكت مصعير محسب نحسة ألومي  ، ووي ) ١٩٩٦(حول ر

جي ثعميني ، حي ثطرق  صب ي إطبر نن نحبومت ن مببح موظع ثمل مر

صب  جثنبيت مننطكت مصعير ، نع ذكر ؤو مر مررست منالنح محظبريت و

ط ممنظن صت مثحطية بإشكبمب منذثمقت ، وثعر و ببمننطكت ، وب بعنل ثحميل مر

جبً  صب ، كنب رصر مذصبا محركيت مننيزت ، ور نن مررني ومنوسيكي ممر

ة نررست مببميت منصريت  صت مثحطية ي إطبر ثعميني ثطبيكي مي طال نكثرحبً مر

صت ن نرجبر  ي ؤطروحت رشب مبربر مثي .ممحقبظ مي مر  ؤنب مررست مجبنيت 

ط معونل  ، حي رصر )٢٠٠٠(مجكبيت مي مر مشعبي ثنبوم ؤجر بع

 .نبصر مر مشعبي منرثبطت ببحثقب مزوج ي مصعير

 فنو ئلتسكيل 
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رثبط مررسب مذبصت بقنو مثشكيل مشعبي ي ننطكت مصعير بنت بجالجت  

 :ؤبحب ي محمي مشعبيت ومعنبرت مي منحو مثبمي

صعير نصر ، رن سونيب ومي ي إطبر بح  : ئلحكو محمي مشعبيت ي 

ء جنوة نصر  ن ذالل ، ) ١٩٩٦(مري بحجب حول محمي وؤرو مزينت نر نسب

ررست ثحميميت منكثنيب نركز ررسب مقنو مشعبيت ببمكبورت ، وسثعبن بنكثنيب 

محجبة و، ومر ، نجل محجبة ، محمي ن نحبظب بني سويف وؤسيوط وسووبج 

 .وفيروب .. مزجبج 

 حول نبرت بوي نجبل معنبرت مشعبيت ثطبمعنب ررسبث:  ئلعمارة ئلسعبيب

ببس بعنو  مصعير ، ألومي منحنور ذنست ؤيب بي ألجبر مشعبيت ي : مسطوحي 

ط يب مننبذج نعنبريت ألبرج محنب ومبيو ومنكببر ) ١٩٦٨(مصعير  ، ومثي ر

.  محباطيت ، ي ننبطق مو ونجع حنبري ومبمينب وذني ومعربت ببمصعير ومرسو

، ووو ثفطيت ) ١٩٨٧(كنب كثة نحنر والل حول معنبرت مشعبيت ي  ؤنبل مصعير 

ط مشراح مقيمنيت مننبذج معنبرت مشعبيت ي مصعير ألمي مذي رنث مقنبنت  ر

ط ننبذج معنبرت مجرنت صقي حمني ، نع ثعكية مصبحي م شبروني ، ور معر

صر ونبرت فرة ؤسو   .ببأل

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

 مثي ذصصثب مبح وثبرز ي نجبل محرف مشعبيت ؤطروحت زينة حجبز

، حي بحج ؤجر سثذر مثكنوموجيب ) ١٩٨٦(ألجب مشعبي ي موج مكبمي بنصر 

 ي ثطويره 

レョىاإلطارالز 
شير الطبر مزنني ممررسب مقومكموريت حول ننطكت مصعير بنت ، إمي ي

نق ثبريذي يعور معكري معشرينب ومجالجينب بظور ررسب بالكنب ونبسبيرو 

وم يظر ذالل معشري بنبً مثي ؤكبثب .حول معبر ومثكبمير وألفنيت مشعبيت 

صبمح حول ألرة مشعب  مذي يعور نبرث مي كري ألربعينب ي،سو كثبة رشري 

ؤنب كور مسثينب ومسبعينب ومجنبنينب كر شر ننوً جببثبً ي ك . ومذنسينب 

، فير ؤننب نشير إمي ؤ ؤبحب شنس ) ثكريببًحومي ذنس ررسب كل كر( مررسب
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، محجبجي مثي نشروب ي نطمع مثسعينب ثنثني نبرثب منيرنيت  إمي كر مسبعينب

ؤنب كر مثسعينب م يشر مثطور ومننو مننثظر ي بح وررست منبرت 

ء ؤطروحت وحرت حول مثحطية ، وكذ محبل ي نطمع ق    ٢١مقومكموريت ، ببسثجنب

ء مثثببع مزنني مي ومر مشعبيحول ثني ألطقبل ررسثي مذي شر  ، ور جب

 :يمنحو مثبم

 لعسرينات ئ

 ) ٢٠٠٢نشر(  كثبة جبسثو نبسبيرو حول ؤفبني مصعير : ١٩٢٠

 ئلثالثينات 

٠٨٢٠ : 

Y  الحي مصعير  ررست بال كنب حول 

Y  ء شكري حول كثبة بالكنب  )١٩٨٧شرنُ( ررست ميب

 ئلمزينات 

صبمح حول ألرة مشعبكثبة رشر : ١٩٥٠  ) ١٩٧٣ ب ٣ ط شرنُ ( ي 

 ئلزتينات 

بر محمي حقني حول مجإر رر: ١٩٦٠  ست 

 نصو حنو محجبج  : ١٩٦٩

 ررست نحنور مسطوحي حول ألجبر مشعبيت  : ١٩٦٨

  ئلزبعينات

 ) ١٩٩٦ نشر(ررست سونيب ومي مري حول محمي  : ١٩٧٠

 

٠٨٦٨ :  

Y  ١٩٩٠ نشر(ررست شنس محجبجي حول مزنبثي ذميقت ( 
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Y  ١٩٩١ نشر(ررست شنس محجبجي حول نومر مبطل( 

Y  ١٩٩٢ نشر(ررست شنس محجبجي حول رر مبطل ( 

Y  ١٩٩٢ نشر(رر مبطل منبؤت ؤو ررست شنس محجبجي حول ( 

 ئلثمانينات 

بر محمي حقني حول منراي مشعبيت  : ١٩٨٢  كثبة 

الميت  : ١٩٨٥ صالح مروي حول مسيرت م  ررست 

 مشعبي ؤطروحت زينة حجبزي حول ألجب  : ١٩٨٦

 ررست نحنر والل حول معنبرت مشعبيت  : ١٩٨٧

 ررست ومير ننير حول ألفنيت مشعيبت  : ١٩٨٩

 ئلتزعينات 

صب مثحطية  : ١٩٩٦  ؤطروحت حسب نحسة حول ر

 ١٠  

 ؤطروحت رشب مبربر حول مر مشعبي: ٢٠٠٠

 كثبة رروي مسيوطي حول ثني ألطقبل : ٢٠٠٢

 ىاإلطار الレوع
 ٩(ر الطبر منوي زريبرً نمحوظبً ي نشر مكثة حول ومكمور مصعير ش

ووي ،  وألفنيت ومعبر ومثكبميرينجب ألرة مشعبي وبذبصت ، )كثة

ت معبنت، مي حي كبن ينوظوب ثمكي إببً ي ألوسبط ألكبرينيت ومجكب

ل نسبيبً يألبحب مننشورت  ، ي نكببل ؤطروحثي كط بني )بحب ؤ٨( مروريب ؤ

ء الطبر منو.  ي محرف ومر مشعبي ي نجبم١٩٦٩و ١٩٨٦ ي  ميور جب

 :منحو مثبمي 

 حات أطرو٢ أطروحات ئلماجزتير 
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  أبحا ٧   أبحا ئلخوريات

  كت ٨     ئلكت

 ルتائج واستخالصات 
ت ببح نبصر نثعررت رثبط مررسب منيرنيت ي ننطكت مصعير بن - ١

 ينكرنثب ألرة مشعبي ي نجبل مثر مشعبي كب 

رثبط معنق مزنني بعكر معشرينب ومجالجينب ،وم يشر ثطورً  - ٢

 .نطررً ي كر مثسعينب نجل نعظ مننبطق مثي ث ررسثب ي نصر 

 ، حي م يظر ونبل مت نمحوظت ي مبح ألكبريني مننطكت مصعير - ٣

، )حول ألجب(ننثصف مجنبنينب ألومي ي سو ؤطروحثي كط 

 بشرف ن كميت )يمر مشعبحول (مثسعينب ننثصف مجبنيت و

 .مقنو مثطبيكيت ونعر مببميت 

ثحثبج ننطكت مصعير بنت إمي ثذطيط شبنل ممبح منيرني ،  - ٤

 . مجنوة سثذال سنب منجثنع منصري ي
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 ) دراسة٣٥( ョحافظة الجيزة 
ـام  عـ

Y  ـي      : جثنبي مسـوق سـمينب جـوور      ء  مبنب . أحمخ ئلنكالو ـت  ـت نيرني ررس
 .٧٥ - .١٩٩٧رر مجكبت معربيت، :  مكبورت - .١ ط-.ألنجروبوموجيب محظريت 

Y   ررست : بر مزوج ومطالق نر ألببط بي مشريعت وموع        . زاميب قخر ونير
ء شـكر     / رنيت بنحبظت مجيزت  ني  -.٢٤٥ -.١٩٩٩ مكـبورت ،     -.إشرف ميب

جثنبع،  كميت مبنب،جبنعت ي شنس -)ركثوره(ؤطروحت   .س 

Y  جثنبيت ومجكبيت ممذرنت مصحيت       . عكي ئلمكاو ررست نيرنيت ي م    : مجونة 
 ٤٧١ - .١٩٨٨مجبنعيت ،   رر منعرت   :  السكنرريت   - .١ ط -.جثنبع مطبي   

جثنبع منعبصر ؛      ( -.  جبنعت مكـبورت     –) ركثوره( ؤصالً ؤطروحت    - ) .٧٩م 
جثنبع، – ة ، س    ١٩٨٦كميت ألر

Y  ـف منصـري          . عكي ئلمكاو ـي مري ت ألقب   -. مقنـو مشـعبيت      -.صنب
  ١١٧-١١٣ -) .١٩٩٤نبرس (٤٢ع

Y   ط ر مجيزت    : ر محصب . يزر ريا مشطفي ء  / ررست ي بع إشرف ميب
صالح مرو     صن يحيي،   ، ـت   -.٢٤٠ -.١٩٩٦ مكـبورت،    -.شكر  ؤطروح

، منعر معبمي ممقنو مشعبيت-)نبجسثير(   ؤكبرينيت مقنو

Y      ـبطي "مذصبا مقنيت ممنسي منرسـ      .هالب عبخ ئلعذيذ ئلوئ وألصـول  " مكب
 -.    ٢٤٥-. ١٩٧٦ ، مكـبورت  –. كبنل حسـي   ثحيت   إشرف / مثربويت النثبج 

 مثربيت مقنيت ، س مثصني ومزذرت كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير(ؤطروحت 

  عذبب ئلشعايخة–ئمبابب 

Y    ء محظر     . هخ ئلسناو ـت    : ألسرت ومروبط مكربيت بي كر ـت ؤنجروبوموجي ررس
ط ألسر مقكيرت منبجرت ن مريف إمي م       ء شكر/ نرينتمبع  مكـبورت،  -.إشرف ميب

 سـ   - جبنعت ي شنس، كميت مبنـب        -) ركثوره( ؤطروحت   -.٤٥٩ -.١٩٨٨
 جثنبع

 سبرئمنت -أبو ئلنمرر 

Y   ـت          . جالل مخبولو محمخ جثنبيت ي مريف ببمثطبيق مي ري مثفير مجكبي ومسن 
ـت     –) سثيرنبج( ؤطروحت   - .١٩٦٩ مكبورت،   -.شبرنن ببمجيزت     جبنعت مكبورت، كمي

جثنبع  ة، س   . ألر

  ئلحرئنيب- سبرئمنت -أبو ئلنمرر 
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Y    ت مثربويت     :نسجيب محرنيت  . جمال رفعت لمعو إشـرف  / ررست ثحميميت ن موج
ـت   - .  ٣٠٣ -.١٩٧٥ مكـبورت،  –.  ، نحنـور مبسـيوني       سعر مذـبر    ؤطروح

   . ، س مثربيت ربيت مقنيتكميت مث ، جبنعت حمو -)نبجسثير(

Y   ١ س -. مقنو مشعبيت    -.زور محرنيت ي نثحف ممور       . عبخ ئلزالم ئلسريف ،
    .٩٥-٨٩ -) .١٩٦٥ؤبريل (٢ع

Y     ـرئخ جثنبي ممكريت منصـريت  .  عكو عبخ ئلمنعم م ء  : مصنبب مبيايت وثفير مبنب
 –) هركثـور ( ؤطروحت   – . ١٩٨٩ ،    مننيب –. ررست نيرنيت مي ريثي نصريثي      

ة  جبنعت مننيب ، كميت ألر

 قريب خير ئلميمو   - ئلبرميل –أطفيج 

Y   ررست نيرنيت مكريت ريـر     : حثقب مشعبيت ي أليبر مكبطيت       . ماجخ مكرم يزو
ء شـكر      / مجيزت - نركز ؤطقيح    -منينو صقو كنبل، ميـب  مكـبورت،   -.إشرف 
 منعر معـبمي ممقنـو      ،ؤكبرينيت مقنو  -)نبجسثير(ؤطروحت   -.٢٧١ -.٢٠٠٠
 .مشعبيت

Y   ـبط          . ماجخ مكرم ير حثقبميت مشعبيت ألسبوع أل نر ألب  نـو   –. منظبور 
 .٩١ – ٨٤  –) . ٢٠٠٢(١ ع–. مقرجت مشعبيت 

  ئلبرئجيل-أوزيم 

Y  ط نالنح م   . منو ئلفرنوئنو جثنبي بع ي مريف منصـر كنـب        ومجكبي ثفير 
ء شـكر   / ررست نثعنكت مكريت نصريت     : ثعكس بر رورت محيبت       –. إشرف ميب

ـت       –) ركثوره( ؤطروحت   –.     ٣٢٨ – . ١٩٨٩مكبورت،    جبنعت ي شـنس، كمي
جثنبع  ، س   . مبنب

Y    ط بر رورت محيبت ي ريت مبرجيل        . منو ئلفرنوئنو  ٢٤٩– ٢٠٩    –. بع
ـر مشـعبيت  ). وأذرو(نحنر مجوور   :  ي   –.  . مررست معمنيت ممعبر ومثكبمي

، رميل معنل منيرني مجبنعي مثـر مشـعبي          ء مجبم رر :  السـكنرريت  -.مجز
 . ١٩٩٢: منعرت مجبنعيت

  سنبار-أوزيم 

Y      ـب          . عايخة فؤئخ عبخ ئلفتا مي ظبورت مطالق ي منجثنع منصر بـي مـننط منج
جثنبيت ي إحر مكر منصـريت       : ومننط موعي  إشـرف  / ررست ؤنجروبوموجيت 
ء شكر    ـي  - )ركثوره ( ؤطروحت -. ٣٦٢ -.١٩٩١ مكبورت ،    -.ميب  جبنعت 

جثنبع ، كميت مبنب،شنس  . س 
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  كرخئزب-أوزيم 

Y  ـت ، نصـر          . لينس ، هخ فمو   .باتريسيا خ ء محريب ي كررس  - .١ ط -.منسب
 . ٩١ - .١٩٨٤ننظنت معنل مرومي ، : جنيف 

Y  سبثنبر  (١٤، ع ٤ س –. ت  ـ مقنو مشعبي  –. ببب ير ؤحر مسعف      . عثما يرت
٢٠– ١٢ –) . ١٩٧٠ . 

Y   بثكبر         . فوذيب حزي مشطفو ء مشعبيت ممنرؤت منصريت ي نحبظت مجيزت و ألزيب
صريت     ء   ١٩٧٩ مكبورت،   -.، سيرت إسنبيل كبشف     إشرف سعر مذبر    / ننب ألزيب

ـي، سـ         –) ركثوره( ؤطروحت   -.  ٤٢٥ -. ثصبر مننزم جبنعت حمو ، كميت 
 منالبس ومنسي

  ئلمعتمخيب -أوزيم 

Y  ررست معـبر   : رينبنيب ثفير مثر مشعبي ي منجثنع منصر        .  نجو ئلساي
ة منبارت     نركـز  :  مكـبورت    – . ١ ط –. ء شـكر    إشرف وثكري ميب  /مطعب وأر

جثنبيت     ة، جبنعت مكبورت   (مبحو ومررسب  .     ٣٥٢ – . ٢٠٠٢ ،)كميت ألر
جثنبي ،        (- ـت  –) . ١٠ثكبرير بح مثر ومثفير   -) ركثـوره ( ؤصالً ؤطروح

جثنبع، كميت مبنب،جبنعت ي شنس   . س 

Y  ط بر منيالر   : ر ي معبر مشعبيت     رينبنيب مثجري  . منو ئلفرنوئنو  –.ررست مبع
رر منعرت  :  السكنرريت   - . ررسب ي م مقومكمور   :  ي   – . ٢١١ - ١٩٣  

ـإميف  / مثر مشعبي ي بم نثفيـر       : نُشر ؤيظبً ي     ( – . ١٩٩٢مجبنعيت ،    ث
ت ن ؤسبثذت مجبنعب      نركـز  : ورت  مكـب - . ١  ط- . ٢٦٠ - ٢٣٩  –. نجنو

ة ، جبنعت مكـبورت،            جثنبيت ، كميت ألر ثكـبرير   (– . ٢٠٠٢مبحو ومررسب 
  )٢بح مثر مشعبي ي بم نثفير ، 

  قريب نيا–أوزيم 

Y  ط بر منيالر   : رينبنيب مثجرير ي معبر مشعبيت       . منو ئلفرنوئنو  –.ررست مبع
رر منعرت  :  السكنرريت   - . م مقومكمور ررسب ي   :  ي   – . ٢١١ - ١٩٣  

ـبم نثفيـر        :  نشر ؤيظبً ي     - . ١٩٩٢مجبنعيت ،    ـإميف  / مثر مشعبي ي  ث
ت ن ؤسبثذت مجبنعب      نركـز  :  مكـبورت  - . ١  ط- . ٢٦٠ - ٢٣٩  –. نجنو

جثنبيت     ة، جبنعت مكـبورت    (مبحو ومررسب   ثكـبرير  (– . ٢٠٠٢،  )كميت ألر
   )٢بح مثر مشعبي ي بم نثفير ، 

Y  ـي     : نسق مذرنت مطبيت ي منجثنع منحمي       . نجو ئلساي ـت  ررست ؤنجروبوموجي
ء شـكر    / إحر مكر منصريت      –.٢٢٤ -.١٩٨٩ مكـبورت،    –.إشرف ميـب



٢٦٦ 

جثنبع –) نبجسثير(ؤطروحت    جبنعت ي شنس ، كميت مبنب ، س 

 ئلزاخر م أكتوبر

Y    هللا محمخ ـي            . خالل يزر ئ ـببة  ثوظيف مثر ي معنبرت مرذميت السـكب مش
 -.إشرف نحيي مري نحنر، نحنر ؤشرف مذطـبط       / منجثنعب معنرنيت مجريرت  

مقنو  كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٣٣٧ –. ٢٠٠١مكبورت،  
  مجنيمت ، س مريكور

  قريب ئلكخئيب–ئلشف 

Y   ـي    – . ١١٦ – ٨١  . الج معظب بي منجبـر ومطبيـة         .عكو ئلمكاو   :
جثنبيت وؤنجروبوموجيت نرت إمي روح ألسثبذ مركثور نبيل         : مصحت ومبيات    ررسب 

جثنبع ببمجبنعب منصـريت          / صبحي   ت ن ؤسبثذت م   – . ١ ط –. ثإميف نجنو
جث: مكبورت  ة ، جبنعت مكبورت، نركز مبحو ومررسب   ٢٠٠١نبيت ، كميت ألر

 ئلعجوذة

Y  ء ئلسربينو ط ؤسطح منببني ي نرينت مكبورت         .  حزنا إشرف / ررست ثحميميت مبع
ـت   -.  ٢٨٣ -. ٢٠٠٢،   مكـبورت  -. نجر ؤبو منور ، نحنور ثعيمة       ؤطروح

 . معنبرت، س مقنو مجنيمت  كميت – جبنعت حمو –) نبجسثير(

 ط ئلعيا

Y   إشـرف  / ررست نوسيكيت ثحميميت معفنيت مشعبيت بكر نركز معيـبط     . ماجخة قنـخيل
 )ركثوره( ؤطروحت -.  ٦٢٠ - .١٩٩٢ مكبورت، -.صقو كنبل، ثحي مصنقبو     

، منعر معبمي ممنوسيكي معربيت ، س مثإميف ومنظريب -    .ؤكبرينيت مقنو

Y   ـر   / ست نيرنيت ي نركـز معيـبط   رر: محكبيب مشعبيت . محمخ هـالل إشـرف ؤحن
ة، س    ، جبنعت مكبورت  –) نبجسثير( ؤطروحت   - .١٩٨٩ مكبورت،   -.نرسي  كميت ألر

 .  ممفت معربيت

  أم ئلمشريي-مخينب ئلجيذة 

Y  ـطس  -يومي(٢ ع -. مقنو مشعبيت  -.حكبيت بن مصيبر  . محمخ هالل ـبثنبر   - ؤفس  س
٦٦-٤٥ -).١٩٨٧  . 

 

 لبحريب ئلوئحات ئ
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Y  ر ثرجنت /  منجمر مجبني، وحب مبحريت ومقررت     :مصحرو منصريت . أحمخ ف

بر مكو         هللا؛ نرجعت شوي  هللا مي جبة  ـبر،  :  مكبورت -.جبة  ج منجمس ألمي م

: سمسمت مجكبت ألجريت ومثبريذيت   : نحو وي حظبر نعبصر    (-.٢٠٩ -.١٩٩٩

   ).٣٠نشروع منبات كثبة؛

Y    ٢٧٠ – ٢٥٧    –. مثبريخ ومسكب ومجكبت    : موحب مبحريت   . حز بركات . - 

سثبذ مركثور ؤحنر بو زير رار      ألنرت إمي   : بحو ي ألنجروبوموجيب معربيت     : ي  

صبمح    / ألنجروبوموجيب معربيت    نركـز مبحـو    :  مكبورت   – . ١ ط –. ثحرير نبور 

جثنبيت ،   ٢٠٠٢ومررسب 

Y  ـت    : ألفنيت مشعبيت ي موحب مبحريت    .  أبو ليفب  طر عرئبو ـت ني / ررست نيرني

ـثير ( ؤطروحت -.٤٠١ -.١٩٨٩ مكبورت،   -.إشرف نبيمت إبروي   ـت   -)نبجس  جبنع

ة،مكبورت    . س ممفت معربيت، كميت ألر

Y    ٧، ع ٢ س -. مقنـو مشـعبيت      -.مق مشعبي ي موحب مبحريت      . عثما يرت 

 .٧٩-٦٥ - ) .١٩٦٨ؤكثوبر (

Y    ـي ننـبطق          . عكو محمخ عكو عبخئلمنعم مكي مجنبميت ي معنبرت مشعبيت منصريت 

ـت مقنـو    –) ركثـوره ( ؤطروحت   - .١٩٩٨،    مكبورت -.موحب ومنوبت   – ؤكبريني

 منعر معبمي ممنكر مقني 

Y      جثنبيت  . فارو عبخ ئلجوئخ سويفن ط معبر   ومجكبيت ي نجثنـع موحـب       بع

ة       –. ررست ؤنجروبوموجيت نيرنيت     :مبحريت ـت ألر ـت كمي ـت مكـبورت   ( نجم  –.)جبنع

     .٣٦٤ – ٣٢١ –) . ١٩٩٥ (٤ع،٢٥٥ن

Y     ـت جنبميـبً ونقعيـبً           . ماجخة محمخ ماصو ء مشعبيت بوحب نصر مفربي ررست ألزيب

سثقبرت ننب ي بثكبر ز وطني نعب        إشرف وزيت حسي نصطقي ،     / صر  وإنكب 

هللا حنبر      بر  ـت    –.     ٢٣٠ – . ١٩٨٩ مكبورت ،    -، حنبر   –) ركثـوره ( ؤطروح

ثصبر مننزمي ، س منالبس ومنسي  جبنعت حمو ، كميت 
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 اΙطارالجغرافى
: وـي  ثعرظ مررسب منيرنيت ي مجيزت مبح ثسع نركز ونر رايسـيت          

ـف ـ معيـبط      –قيح ؤبومننرس ـ ؤط  ـإوسي ـ مص ـت مجيـزت ـ     - إنبببت   نرين
صية كل ننب نـ حيـ كـ         نوثقبو  .  موحب مبحريت    –مسبرس ن ؤكثوبر    

وثشير مبيبنب إمي ؤ نركز     . منعبمجت ونويت منوظوب مثي ث جنعب وبحجب      
ـر نـ      ر نب منصـي    ،) ررسب ٧(وموحب مبحريت   )  ررسب ٨(ؤوسي   ة ألو

ـب                رت نركز نن مبح ، إمي جبنة مررسب مثي ثنبوم نحبظت مجيزت بنت ؤو 
ـرنيبً         )  ررسب ٧(ي نوظوع وحر وبمف      ، ون ج  مننطكت شر نثشبرً ني

ـت             منعظ منركز منوجورت بب ، كنب ثشير مبيبنب ؤيظبً إمي وثنب ؤكجر نـ ررس
ـت ومبرجيـل            ،بعينبميت  بكريت ؤو وحرت نح    ـت وكررس مي نحو نب نجره ي محرني
 .ومنعثنريت ونيب 

 اإلطار الヨوضوعى
ـر   مقومكمـور نوظوب  ي  عسب مرايسيت   مالطبر منوظوي    طثعر ، و

رر منوظوب مقريت ، ون ج كر فمب نوظوب              ثقبوث منعبمجت ن حي 

حثقـب           معبر ومثكبمير مي وثنب    ـرورت محيـبت و رت نجب ك  مببحجي ي 

. وبر مطعب ، يميب نوظوب مقنو مشعبيت وبذبصت ي نجبل مثشكيل مشعبي

ـي      ،بمنعثكر مشعبيت كوونبل ؤسب م ثحقل بثنوع ي منعبمجت         ثصـر م  مثي 

ء الطبر منوظوي مي منح  :و مثبمينوظوب مطة مشعبي كط، ور جب

  عام–ئلفولككور 

ؤحنر ذر حـول نجثنـع      بكثبة  رثبط ررسب مقومكمور معبنت ي مننطكت       

ء منصريت ،          ،)١٩٦٤(موحب مبحريت     ووو منجمر مجبني ن ررسبث حول مصحر

 موحب مبحريت ، إذ     ي بح منرجعيت   ويعر ن منصبرر     ،١٩٩٩ومذ نشر ب    

ـر            منؤم يرصر ي  ـبر ونعثك ف ثبريخ مننطكت ومنظبور مقومكموريت مب ن 

 .ونو وجكبت نبريت 
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 )ئلط ئلسعبو(ئلمعتقخئت ئلسعبيب 

ي إطبر بح منعثكر مشعبيت ثبرز جال ررسب ي نجبل مطة مشـعبي             
ـر ،      كط ، إذ م ثشر مررسب منيرنيت جور ي           نجب ؤذر نرثبطت ببمنعثك

ـي ثـرت مجنبنينـب ،         - بيننب ؤطروحثب جبنعيثب     –ومررسب مجال     ظر 
ـت           جثنبيت ومجكبيت ممذرنت مصحيت ي نحبظ ألومي معمي منكبو حول مجونة 

رت نثبا ن بينب     و ،)١٩٨٦(مجيزت   ء مننبرسب معالجيت مشعبي   : ذمص إمي  ت جر
ـرت نـ                ـت جري ـور طباق ي مكطبع مبرو  مكطبي مريقي ومحظر ، وظ
ـي              مننبرسي مشعبيي يجنعو بي مطة مشعبي ومطة مرسني ، كنب ذمص إم
ء ، وزيـبرت شـرت منعـبمجي              ء ببألوميب رصر زيبرت مننبرسب منرثبطت ببسثشقب

ـي منكـبو       . برست  ببمحجبنت ، وظور ؤسر بإكنمب ر بذه منن        ور نشـر م
ظن              الج معظب بكريت مكريت ،  ررست حبمت منعبم شعبي نحثرف ونثذص ي 

الج معظب بـي منجبـر ومطبيـة                ) . ٢٠٠١(رت ررسب حبمت ي بحج حول 
ظن بح مطة مشعبي ي مجيزت ، وي ؤطروحت نجو مشـبية               ومررست مجبمجت 

ـت        ،يت ي منجثنع منحمي   حول نسق مذرنت مطب     ور جنع نبرثب منيرنيت ن ري
نيب، وذمص إمي ؤ مننبرسي مشعبيي يثورجو مذبرت ويحررو ؤجورو ثبعـبً            

شبة مطبيت            ثصبريت ، كنب يمجإو إمي سثذر أل وثشير منثبا  . محبمت نالا 
ط ، ثمعة رورً ي           ء      ؤيظب إمي ؤ نويت ألنر مـي  إثذبذ رر منقبظمت بي ممجو

 منسكي ن ؤجـل ثحكيـق       ، إذ ؤ ألرر يثعبنمو نع كال      مطة مرسني ؤو مشعبي     
 .مقبارت مطبيت 

 ئلعاخئت وئلتقاليخ 

مبح منيرني نـ منـبحيثي      ي  ألكبر  مكس  ررسب معبر ومثكبمير    ثحثل  
حثقب   –محيبت  رورت  (  ومنوظويت   ،) ررست ١٣(مكنيت    معالب  – مطعب   – 
ء شـكر ،             ) ألسريت ـركثورت ميـب بينب ذنس ؤطروحب جبنعيت بشرف مني مم

جثنبع  ـرت حـول    ،وثركز نعظنب ي س  ـت وح ء ؤطروح  كميت مبنب ، ببسثجنب
سب حثقب مشعبيت ن منعر معبمي ممقنو مشعبيت ، ونشير بريت إمي جال رر            

جثنـبي                  ـي إطـبر  ـر ،  ـبل معـبر ومثكبمي ثنبوم نوظوب بنت ي نج
ـي                  ط مب ونب حي يقير ننب مببحـ  وؤنجروبوموجي،  ون ج ن من ؤ نعر

 مررست ألومي وي ؤطروحت جالل نربومي حول مثفير         .نجبل معبر ومثكبمير بنت   
جثنبيت ي مريف       ،      ) ١٩٦٩(مجكبي ومسن  ومثي جنع نبرثب ن ريت شبرنن

ـت ممثفيـر مجكـبي          وثنبول نب يطرؤ مي معبر ومثكبمير وألرف ن ثفيـر نثيج
ج،     ومنبر ومالنبر ي منجثنع مريقي ، كنب ثنبوم مررست جبنببً ن بر مزو
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ـي سـمطت     ورور مثعمي ومحرل منني ي ثفير معبر ومثكبمير وصعوبت م          ثفير 
 بيبكي ي وذ الطبر ررسثب نيرنيثب ي ننطكت موحب مبحريت ، ظرث           . ألسرت  

ط معـبر                ـب بعـ ذالل مسنو معشر ألذيرت ، ألومي مقبروق شويقت ثنبول ي
، ومجبنيت محس بركب حول ثبريخ      ) ١٩٩٥(جثنبيت ومجكبيت ي نجثنع موحب      

ظن ررسث بعظبً ن       ) . ٢٠٠٢(وحب مبحريت   وسكب وجكبت م   ور رصر منؤمف 
ـبر مطعـب ببموحـب             حثقبميت و بر منيالر ومزوج ومننبسبب مرينيت و

ؤنب مررسب مثي ثنبوم نوظوب نببشرت ي معبر ومثكبمير مشعبيت          . مبحريت  
ء مي منحو مثبمي   :كر جب

 خورة ئلحياة 

ثبط نوظوع رورت محيبت ي مننطكت بعرت ررسب يإثي ي نكرنثب ؤبحب نني             ر
رت ر ونركز ببمجيزت       حول مثفير   ه ، برؤثب بإطروحثب ي مركثور     مقرنوني ي 

 ور  ،)١٩٨٩(جثنبي ومجكبي ي مريف منصر كنب ثعكست بر رورت محيبت           
شر معنبصر منرثبطت       جنع نبرثب منيرنيت ن ريت       مبرجيل ، حي رصر 

 بريت ن بر محنل وموظع ومسبوع ، نرورً بعبر مزوج ونـب             ،ببمنوظوع
ء بعبر موبت ونب يشنمب " يشنمب ن نظبور مذطبت ومزبف وبي مزوجيت ، ونثب

النب ووع منو ومفسل ومكق        ء  ومجنبزت حثي نرحمت    ومنع  ن  ور . معز
ـت         " رظ مببحجت جبنبب   ظن مررس ن نبرثب منيرنيت منرثبطت ببمنيالر ومزوج 

  . كننوذج مجنع منبرت منيرنيت،)رميل معنل منيرني( معمنيت ممعبر ومثكبمير مشعبيت 

حول وي إطبر بح بر منيالر ، رن نني مقرنوني ررسثب منيرنيت  : ئلميالخ
ظن بحجب مذ ثنبوم يت رينبنيب مثجرير              بر منيالر بكريثي نيب ومنعثنريت ، 

ط بر منيالر          ي نحبومت جريرت مبحـ      ،)١٩٩٢(ي معبر ومثكبمير ررست مبع
ط    ( منوظوع ومننطكت ، حي رصر مننبرسب مذبصت       ـب ببمعك وموح والج

مـي  إ وذمص ،) مسبوعتر ، وذثيبر سن ، وحثقبمي     يوموظع ، وثجيز نالبس موم    
ـت ونيـب ، إ ؤ                  ؤ ونبل ثشبببً ي ثجبوب مثفير ي ر مبرجيـل ومنعثنري
مثفير م ثمغ مثر مكري ، حي ثقبم نع بسثنر نن نب يمعة رورً وظيقيـبً                

سثطع نوكبت مثفير كعبر    ي حيبت منجثنع نجل ننبرسب مسبوع ، ونرجر نب م ي          
صـورت               ـي  ظن مثقرزه  مذثب ، وسثطب نبصر ؤذر ؤ ثنث مثفير وث

 . جريرت ، ون ذمل مريت ومننبرسب مثي ثؤريب

ـ           : ئلذوئ ـر     بوي إطبر بح بر رورت محيبت ؤيظبً ثبـرز ؤطروحث  ذـالل ك
ؤر مثي ثنبوم ظبورت      مثسعينب ي نوظوع بر مزوج ومطالق ، ألوم        ي معبيرت 

ـت    :مطالق ي منجثنع منصر بي مننط منجبمي ومننط موعي          ررست ؤنجروبوموجي
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 – رصر يب مس منقظـل ممـزوج         ،)١٩٩١(منصريت   جثنبيت ي إحر مكر   
  نـ نقـرر    ب ج محيبت مزوجيت ونب ثحثوي     – نعبيير ذثيبر مشريل     –رر مزوج   

سثكرر مزوجي ، وثثحرر منظرت ممطالق ي نجثنع مبح ببرثببط              ذ ثإجير مي 
ـت       إمخ...)معي نكطع مفبيت كرت   ( -) مكسنت ومنصية (بكوت فيبيت    ، كنـب ثرسـ مجكب

ـت وؤذـر نقظـمت               ـببة ذقي ، نبل ؤس مسبارت طبيعت مطالق وألسببة منرثبطت ب
صبحة رر مط      ال ، ج   – ومثحكي بـي مـزوجي       – ونرحل مثصبمح    –الق  مال

ء مزوج     –وثنظي حكونب    ـت   .  ج ثكيف منرؤت نع مطالق       – ونرسي إنب ؤنب مررس
ـر ألبـبط              ي مسبنيت ونيس حول بر مزوج ومطالق ن ـر  ) ١٩٩٩(مجبنيت  و

منسيحيت ، ثنبوم   رصر يب نبصر مظبورت ومننبرسب منرثبطت بب ي معكيرت          
رجوذوكسي ، وحقـل           : نوظوب   س مزوج وذثيبر مشريل ومذطبت ي منقو 

، كنب رصر مببحجت معونل منؤريت نيـبر مـزوج، ونبشـ      ) الكميل  ( مزوج  
، وذمص          ـرً      إظيت مطالق نر ألببط وطبيعث ونر نشرويث مي ؤ ونـبل ثزي

ظالً  موت بي طبيعت مطالق كنب ثعكسب مشريعت             نسثنرً ي نعر    مطالق  ، 
 .منسيحيت وبي مننبرسب مثي ثث ببمقعل 

 ئالحتفاالت ئلسعبيب 

ـت             حثقب مشعبيت ي مجيزت برصر نظبور أليـبر مكبطي رثبط ؤبحب 
جنب ذير يرصر ي نكبم حول ببب ير ؤحر مسـعف               ،)١٩٧٠ (ذبصت ، نجر 

حثقبل بذ معير مر ألببط ومقنو منرثبطت ببمسعف          ومثي ثثذذ ؤشكبً    ،نظبور 
ـي           ـر نكـر  ورنوزً نثعررت ، وي الطبر نقس وبعر نحو جالجي بنبً ، يكر نبج

حثقب مشعبيت ي أليبر مكبطيت          رصرً مجنيع أليبر    ،)٢٠٠٠(ؤطروحث حول 
ـت ريـر            مر ؤببط نصر مي نر رورت حيبت       معب ، ور جنع نبرت مبح ن ري

ر مجبب ووي            حثقب مرينيت ذ منو  –ير منيروز   ( منينو بإطقيح ، وثنبول 
ـر   – وير مفطـبس     – وير منيالر    – وؤيبر منمل نيذبايل     –وؤيبر مصمية     وي

ء     – وير مرسل    –ونيوس  مكريس ؤنط  ، كنب ثنبول أليبر ذ     )  وير مسيرت معزر
ـت          شرت حثقبمي روب ، ووي ؤربع  ر منثفير ومثي ثثبع ير مكيبنت ي ثحرير نو منو

ـر  – وؤحر من – وحثقبميت مصو مكبير –ير يونب  (مب نقس مصقت ، ووي        وؤح
ء ؤيوة    –مسعف   وؤحر   – ومجنعت ميثينت    –مثنبصير   ـر      – وؤربعب  – وذنـيس مع

ـر مصـعور      – وش منسي    – وير مكيبنت    – وسب منور    –ومجنعت ميثينت     – وي
ظن بحجت حول           ) وؤذيرً مروح مكرس   حثقبميب  ءً ن وذه  ، كنب نشر مببح جز

 .ؤسبوع أل نر ألببط 
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 عاخئت ئلطعام 

ة منبارت ، ثبرز ؤطروحت نجـو مشـبية         وي إطبر بح بر مطعب وأر     
 ررست معبر مطعب    :رينبنيب ثفير مثر مشعبي ي منجثنع منصر      : منعنونت

ة منبارت    ، وثعر مررست موحيرت    )٢٠٠٢( ومثي نشرثب ي كثبة ب       ،)١٩٩٨(وؤر
ـرت    ي منجبل ، وجنع مببحجت نبرثب منيرنيت ن ريت منعثنريت ، رصر             يب 

ـت    –موجبب ونويروب   : نبصر ؤسبسيت حول ومكمور مطعب ننب       ونويت ألطعن
 وؤكال مننبسبب   – وألكمت مشعبيت ي مننطكت      – وؤطعنت وجبت الجبزت     –منكرنت  

ـرر مـ ،       كنب ثنبوم نوظوع مذبز ونسنيبث     جثنبيت ومرينيت،  ـ وال  وؤنو
ة  . منبارت ومننط منجبمي وموعي ممعبر مفذايت وثعرظ ؤذيرً ألر

  ئلفرخ فو ئلمجتمظ ئلمحكو

ثنبوم ررسب مقرر ي منجثنع منحمي نوظوي حول معالب ألسريت، 
جثنبي ممسوق مي منحو مثبمي ء   :ومبنب

كربيت رن ور مشنبو ي ؤطروحثب حول ألسرت ومروبط م: ئلعالقات ئألزريب
ء محظر ط ألسر مقكيرت منبجرت ن ،)١٩٨٨( بي كر  ررست ؤنجروبوموجيت مبع

رت نبصر حول ومكمور ألسرت ن حي ثوصيف  مريف إمي منرينت ، ور رصر 
رر نر مزوج – ومس نر مزوج –ونؤشر ننط ألسرت ، وشكل مزوج   و

برف مثعرف مي نر وكجبت سثنرر  – ومننت – وننط منسك ألسر –
مروبط مكربيت  ممقالح منعر منبجر ومنسثكر ، بننطكت حظريت ريقيت كيرت رذل 

، ، ورور وذه مروبط كنسق ثصبل بين وبي ؤسرث ببمكريت )إنبببت(نرينت مكبورت 
ث ي ثحرير نظر ء محظثوكذ رور جنب  .ر مجرير  ممعبم مذبرجي رذل مبنب

 ي إطبر بح ألسوق مشعبيت ر ؤحنر منكالو ررسث منيرنيت حول :ئلزو
جثنبي مسوق سمينب جوو ء  ، وثرف مررست مي مكشف  ) ١٩٩٧ (رمبنب

جثنبي مذ مسوق ، كنجثنع شعبي نحمي ري با رذل بيات  ء  ذصبا مبنب

جثنبي حظريت ، وبح نر ثإجير منج ء  ط مي مبنب ثنع محظر ألر
 .ممنجثنع منحمي ممسوق 

 ئألخ ئلسعبو 

ـت مشـعبيت     بح ألرة مشعبي ي مجيزت نوظـو       يرذل ي إطبر ب     محكبي
وبشـرف   ،)١٩٨٩(وألفنيت ، ن ذالل ؤطروحثي جبنعيثي ظرثب ي ب وحر           

ة   (جبنعي ن مكميت نقسب      ي س ممفت معربيت ، فير ؤ       ) ورتمكبجبنعت  كميت ألر
منبرت منيرنيت معطروحثي ذثمق ن حي منكب ، حي رثبط ؤطروحت محكبيت            
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ـت ،            ،كز معيبط مشعبيت بنر   مي حي جنع نبرت ألفنيت مشعبيت ن موحب مبحري
ء مي منحو مثبمي   :ور جب

 ئلحكايب ئلسعبيب 

ـب بجنـع      ،بررست محكبيت مشعبيت ي مجيزت    وث مببح نحنر والل       حي 
ـر شـروحب   ، ن ننطكت ؤ منصريي   ) ١٩٨٧(وثوجيق ن حكبيت بن مصيبر       و

ـثير      ، من ونظنون  قنقصمت ي مون كشق  سيب       ؤنب ؤطروحث ي منبجس
ـ   ،  كر جنع ذالمب حومي نبات حكبيت      ،)١٩٨٩(حول محكبيب مشعبيت ببمعيبط      ب  ن

ظبيب ننب جنع محكبيب مشعبيت         رت  ـي محكبيـب       ، و يب  ظيت ألرة مشعبي 
ـروي       ثروي محكبيب نيرنيبً  ج  ورثببطب ببمننطكت ،     ،  وألسس معمنيت مذبصت ببمث

ـر   ،مي ألسس مجنبميت ي مـن     إ كنب رصر مببح نيت محكبيت مشعبيت نشيرً        و
ـثذرن       ممحكبيب مثي  بًثصنيق ـي  أل مثصـنيف معـبمني      بً كف مي جنعب ، نس رن

 . طونسو منعروف بقرس معنبصر 

 ئألغنيب ئلسعبيب 

ـي                 ـت مشـعبيت  ـبل ألفني ي موحيرت ي نج ؤنب ؤطروحت ذطر ؤبوميقت ، 
ـت          مننطكت، ومثي رصر يب نيرنيبً     ـي موحـب مبحري ، )١٩٨٩( ألفنيت مشعبيت 

فبني وننبسببثب، كإفـبني منـيالر وؤفـبني مـزوج          ألصو   معرير ن ن   وثنبول
س،  حوث بثنبول ؤفبني مح ومبكبايب ومر     ، و ومنوظوب منرثبطت بب     ي ومرر

ـرت      وسجل مببح ي ررسث رور منوسيكي مشعريت ي ألفنيت مشعبيت ، وذم مع
س وي ؤكجر     حؤ ؤفبني مر  : نثبا ن بينب     بـي ؤوـبمي      بني نثشـبرً  فألي ومرر

فبني رثببطبً       ووي ثعبر  وع بس بش     ،  موحب     ؤول موحب ، وؤكجر وذه 
 . ببر ألبطبيعت معنل وي ؤفبني حقر 

 ئلفنو ئلسعبيب  
ي نجب منوسـيكي    ؤبحب  رثبط ررسب مقنو مشعبيت ي مجيزت بعرت        

ـي    ألررست معنـبرت مشـعبيت و     ور فمب   ،  ومر ومثشكيل مشعبي     ء م زيـب
 حثي  ن مسثينب معكور   –رف مثب    – مثي فط    ،نوظوب مقنو مشعبيت بنت   

ـي             ، ٢١قبريت    كنب ثكبسن كل ن ؤكبرينيت مقنو وجبنعت حمو الشـرف معمن
ءرت مي بح مقنو مشعبيت ي   : مي منحو مثبمينجبل جب

 ب  ئلموزيقو ئلسعبي

ـريل     رن يب    ،ببمجيزتؤطروحت وحرت ي نجبل منوسيكي مشعبيت        ـرت ن نبج
ي   ،   ) ١٩٩٢( ررست نوسيكيت ثحميميت معفنيت مشعبيت بكر نركز معيبط          ون ج 
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ـجال سـنو                 ثعر ذطوت جريرت ي بح ننطكت معيبط بعر ؤطروحت نحنر وـالل ب
ُ  ،  ثكريببً نوسيكيت منسثذرنت ي ننطكت مبحـ ، كنـب          م م  ورن مببحجت رصر

 ،ؤفبني مصفبر مثي يؤريب مكببر    : وشنم  ،  رصر ببمثحميل ؤفبني نرحمت مطقومت      
، ج ؤفبني ؤمعبة ألطقـبل      ونجل محنل ومنيالر ومسبوع ومثني ومثري        مذثب

ظالً     حثقـب       ونرحمثي مصبب ومشببة ،  ـت    ننبسبب رورت محيـبت و  ، مريني
ـت            طوثعر ـت معفني  مببحجت  طريق مثحميل ومثروي منوسيكي مذصبا معبن

 .مشعبيت ي ننطكت مبح 

 ئلرق ئلسعبو 

ط ؤطروحث      بح  وي إطبر     حول ر   مر مشعبي ببمجيزت ر يسر ريب
ط ر مجيزت       يت ، وثرف مررست مي جنع نبرت نيرنيت كب       )١٩٩٦(محصب ي بع

 ببسثذر رميل نكثـرح      جنعبً ننظبطبً  ،)ثري محصب (ثثصل بر محصب ؤو     
ـر        ممجنع منيرني، وثوجيق وذه منبرت     ) محكـباق (وثحميمب منيبً مموصول إمي م

ء محركي، مذ يكو ب النسـب بنشـبركت              معمنيت مكبشقت مذصبا وسنب ألر
، وذمل ن ذالل جالجت نب    ـررة  (صر ؤسبسيت ثشكل وذه مظبورت ووي محصب  –من

ء             ) مقبرس –محصب   ـب ـت مو جثنبي نحرر، حي ثنجـل مجنب ، ي إطبر وع 
ون ذالل مثحميل مقني حبول مببحـ       . مجكبي ممظبورت بنب يعطيب طبيعثب مشعبيت     

ـب نـ        ء منؤر ن نبحيت ومحص  سثذال مسنب ومذصبا محركيت، ي ؤر
 .نبحيت ؤذر ، وكذمل رثببط كل نننب ببألذر

 فنو ئلتسكيل ئلسعبو 

جنب ذير حول مق مشعبي ي      بح   ثثصرر ررسب نو مثشكيل مشعبي      
 رظبً معنـبرت موحـب وألظـرحت        ، ومذ ر ي   ) ١٩٥٨( مبحريت   موحب

 ، كنب رصر نو مقذبر      وزينثب ، ج مقنو ومصنبب مذوصيت منرثبطت ببمنذيل       
ء          ،حب مبحريت ووظيقت كل ننب    ببمو ـث وؤزيـب ء وزين ء منسـب  مينثكل مثعريف ؤزيب

ؤنب ررسب مقنو مثشكيميت منرثبطت بنوظـوب       . مرجبل ي مننبسبب منذثمقت     
ء مي منحو مثبمي   .نثذصصت كر جب

ء ئلسعبيب ء مشعبيت ألي إطبر بح : ئألذيا ي مجيزت ثبرز ؤطروحثب ثقصل زيب
شر سنو  وكل نننب بشرف مني ن س منالبس ومنسي بكميت ،بيننب 
، ألطروحت ألومي مقوزيت حسي هزمي بجبنعت حمو بررجت مركثورثصبر منن

ء  بثكبر ننب ألزيب ء مشعبيت ممنرؤت منصريت ي نحبظت مجيزت و حول ألزيب
ء مشعبيت ي ننطكت مجيزت ن أل، وثررس مببحجت ذصبا ) ١٩٧٩(صريت  زيب

منمبس ي وذالل رصر منعبيير ومكي ومعبر ومثكبمير مشعبيت وؤجروب مي مسمول 
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، وبذبصت ي ننطكت كررست، وثكر وصقبً ء مشعبيت ي نجثنع مبح  ثحميميبً معزيب
، وثنث ي مررست بنبح ثطبيكي  منوظت كررست ومنصبغ مشعبي منكنل ممز

ء  ء . وثصني ألزيب ي منبجرت نبظي مثي رن ررست معزيب ؤنب ألطروحت مجبنيت 
سثقبرت ننب ي بثكبر ز  مشعبيت بوحب نصر مفربيت جنبميبً ونقعيبً ، وإنكب 

بحريت ، ور رثبط منبرت منيرنيت ممررست بوحب م)١٩٨٩ (وطني نعبصر
ببمجيزت ، ووحب مرذمت ومذبرجت ومقررت ببمور مجرير ، حي رصر مببحجت 
ء ي ثمل موحب ن ذالل ثحميل ؤشكبل مز  ي مجبنة منيرني نبصر ألزيب

ء ، ونالبس مننبسبب ، كنب رظ مطراق مثقصيل ونوع مذبنت  . ممرجبل ومنسب
 مز ن حمي ووسبال زينت كبمثكحيل ومذظبة ثنبوم مببحجت ؤيظبً نكنال

وذثمف مرف مثطبيكي ألطروحت نبجرت نبظي ونب نب سبكثب ، حي . وموش
 .حبوم ؤ ثسثذم ز وطني نصر نعبصر ن ذالل ثحميمب ممنبرت منيرنيت 

ء بح معنبرت مشعبيت ي مجيزت حري نسبيبً، إذ رثبط  :ئلعمارة ئلسعبيب جب
بر مننع مذ بح ي مكي مجنبميت ي معنبرت : بإطروحثي ألومي معمي نحنر 
، وجنع نبرث منيرنيت ن ننطكت منوبت وموحب مبحريت، )١٩٩٨(مشعبيت منصريت 

ؤنب . ور ثحميالً ممننبذج منعنبريت ي مننطكثي نبرزً نبصر البرع مجنبمي ينب 
هللا ، ل يسر   كر بحج معنبرت ن ننظور ني وثطبيكي ، ن ذالل رصر ثوظيف ر

ومررست  .سكب مشببة ي منجثنعب معنرنيت مجريرتالمثر ي معنبرت مرذميت 
ط  ء مشربيني، مثي رن ررست ثطبيكيت مبع ألذيرت ي بح معنبرت مشعبيت محسنب

 .)٢٠٠١( منيرنيت ن نبرت معجوزت وجنع نبرثب) ٢٠٠٢( ؤسطح نببني مكبورت

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

ـي مجيـزت زننيـبً بعـب               وثنب مبحجي ببمحرف مشعبيت  ، ) ١٩٧٥(     رثبط 
ونوظويبً برصر حرت منسي ، ونكبنيبً بننطكت محرنيت ، وكبن مبريت معبر مسال  

ط البرع ؤطقبل محرنيت ي         نجبل مسجبر ومنسي ، ور ذوبـ       مشريف مذ ر
ء ؤوروبب ي وذ  ط بنثحف ممور بببريس ، بعر ؤ وصم شرث ؤنحب ؤنبم ممعر

ـت            رمو ، ويشي   بر مسال مشريف بثجربت محرنيت مثي ثثظن جورت مي مطريك  
ط مننبذج ننب نشيرً منصبرر           ت منسي ، ور ـت  ي مكر سثمب  مثكميريت مصنب ي

 ؤنب مررست مجبنيت ي منوظوع نقس .ورثببط ببمبيات مثي ؤوصم وذ مق ممعبمنيت
 منيبً البرع    ومثي ر يب ثحميالً    ، محرنيت ي ؤطروحت جنبل منعي حول نسجيب     

ـبً    إ وي   .ؤطقبل محرنيت ي منسي ن ننظور ثربو       ـرن   طبر بح منسي ؤيظ  
 وحر ن مررسثي مسببكثي ؤطروحثب حول مذصبا مقنيت         وبمت مذو بعر ب   

، حي رصر ن ننظور ثربو ألصول مثربويت        ) ١٩٧٦(ممنسي منرس مكببطي    
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ـر               نثبجال ـي ك ، فير ؤ نبرثب منيرنيت رثبط ببي مكريرميت بكصر مننيل ، و
ـر      ألو ، ي نوظوع محرف ؤيظبً    بمجنبنينب ظر ررسث   مي ممين ببثريشيب وو

ء محريب ي كررست       ي ـي         ) ١٩٨٤( حول منسب ، ووذه مررست مـ ثثـرج إم
ـي                 معربيت، فير ؤن ر ثور منب نمذصبً حومب ي منجمر ألول ن مقومكمـور معرب

ـي وـذ            ، )٢٥٢مررست ر   ( بحو وررسب    ـب   رؤينب ؤن ن من الشبرت م
ر مررست مقاب مثي ثعنل ببمحرف ميرويت ، كنب ثكر رظبً ثقصيميبً بق ، وثرصيمس

ـت        – مقرسيميب   –منسي  : ألو محرف ووي     ت منالبـس مثكميري صـنب  محـرف   – 
ظالً  ؤنوع ؤذر ن محـرف ومصـنبب         ،)مجالبيت( منرثبطت ببمسيبحت   وذ 

ت محصير       ء رذـل مننـزل ؤو       ل ومسال ميرويت ، كثمل منرثبطت ببمنذيل وصنب  سو
ـت            . ذبرج ومررست مجبنيت ي ثرت مجنبنينب ثنجل ورت ؤذر مالوثنب ببح ثجرب

ء                  ـت وثفيـر مبنـب محرنيت ، ن ذالل ؤطروحت مي نرر حول مصـنبب مبياي
ـت          ) ١٩٨٩(جثنبي ممكريت منصريت       ـت ممبحـ بكري ، ورثبط منـبرت منيرني

ـرنثب                 محرنيت ـي نك ـبا  صكل  ببمعري ، وذمص معرت نث ؤ :  ببمجيزت ، وؤبي 
ثصبر معسرت رذل            ظح ومقعبل ي ثفير منسثو  ممصنبب مبيايت ثإجيروب مو
ـث نـ وـذه                  نجثنعي مررست ، وؤ نعر وذ مثفير ثثزير بزيبرت حجـ منن

، وررجت الببل ميب بنكرر نب يبذ       ل ن جر وذبرت نيت ، كنب ؤبـرز         مصنبب
ظح ي ثفير ي معنل ونصبرر النثبج رذل              منثبا ؤ ممصنبب مبيايت روروب مو

ـبل محـرف           . ألسرت ي نجثنعي مررست      ـي نج ط م  ومبح ألذير مذ نعر
ـف         مذ ر رصرً   ،مشعبيت ي مجيزت معمي منكبو     ـي مري ت ألقـب   مصنب

رت زيبر نيرنيت ، ننب        ) ١٩٩٤ (منصر ـت برنشـ بنركـز      : ن ذالل  ري
،        إ ،وريثي مبرنبل ومور بنركز مصف     معيبط، ـر مقيـو ط   مي جبنـة بعـ

ـثذر               ـر منس ت ألقب ي مننطكت، وؤنـوع مجري صنب ط مببح ألرو  ور
ت ألقب ونرحل مصنع وم           صنب ثفير مثي  وؤنوع ألقب ، كنب رصر ور 

 .طرؤ مي محرت

 اإلطار الزレョى
ـت                    يشير الطبر مزنني إمي ننو نطرر ي بح مننطكت برؤ ننذ مسثينيب بررس

، وم يشر كر مسبعينب طقرت ) ١٩٦٤(ؤحنر ذر حول وحب مبحريت ومقررت 
ـي     كنيت ؤو نويت ي ررست مننطكت ، فير ؤ كر مجنبنينب ر شر              ثمل مطقرت مث

ـور سـ   ،)١٩٨٩( ثركز نعظنب ي ب ) ررست نويت ١١(بمف    مذ سجل ظ
ـبر رورت      بألؤطروحب جبنعيت ي نوظوب نذثمقت ك      ء ومحكبيت وألفنيت و زيب

ع كر مجنبنينب ن حي مثنوع ي مبح ،         نؤنب كر مثسعينب كر ثسبو      . محيبت  
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ل نجبل مبح      ـر   ٢١قؤنب نطمـع    . كبريني نسبيبً مصبمح كر مجنبنينب      وإ   يع
نوشرً ويبً مبح مننطكت ، إذ ؤن ذالل جال سنو كط ظر سـ ررسـب                

حثقب مشعبيت ومعنبرت مرذميت        ت بينب ؤطروحثب حول  ء الطـبر     .نثنو  ور جب
 :مزنني مي منحو مثبمي 

 زتينات

 )١٩٩٩ثرج ( وحب مبحريت ومقررت  حولرؤحنر ذكثبة  : ١٩٦٤

  زور محرنيت ي ممورحولبر مسال مشريف بح  : ١٩٦٥

 مق مشعبي ي موحب مبحريت حول جنب ذير بح  : ١٩٦٨

 مثفير مجكبي ي مريف حول جالل نربومي ؤطروحت  : ١٩٦٩

 زبعينات

جنب ذير حول ببب ي : ١٩٧٠  ر ؤحر مسعف بح 

 نسجيب محرنيت حول جنبل منعيؤطروحت  : ١٩٧٥

 بح وبمت مذو حول منسي منرس مكببطي  : ١٩٧٦

ء مشعبيت ممنرؤت حولوزيت حسي نصطقي ؤطروحت  : ١٩٧٩   ألزيب

 ثمانينات

 محريب ي كررستحول . ور نيوببثريشيب، كثبة  : ١٩٨٤

 )١٩٨٨نشر(مذرنت مصحيت حول   منكبويمؤطروحت  : ١٩٨٦

 حكبيت بن مصيبر  منحنر والل )جنع(ن  : ١٩٨٧

  ألسرت ومروبط مكربيت حولور مشنبو بح  : ١٩٨٨

٠٨٧٨ :  

Y  ألفنيت مشعبيت حولؤبو ميقت ذطر ؤطروحت  

Y بر مننع نرر حول  مصنبب مبيايت  ؤطروحت مي 

Y ء   مشعبيت ؤطروحت نبجرت نبظي حول ألزيب

Y  محكبيب مشعبيت  حولنحنر واللؤطروحت  

Y  ؤطروحت نني مقرنوني حول رورت محيبت 
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Y  ١٩٩٢نشر(بح نني مقرنوني حول بر منيالر( 

Y  ٢٠٠٢نشر(بح نني مقرنوني حول رورت محيبت( 

Y  ؤطروحت نجو مشبية حول مذرنت مطبيت 

 تزعينات

ؤر ؤطروحت  : ١٩٩١  ت مطالق  ظبورحولبيرت 

 ألفنيت مشعبيت حول نبجرت نريل ؤطروحت  : ٠٨٨١

ت ألقب حول مي منكبوبح  : ١٩٩٤ صنب   

 بح بروق شويق حول معبر ي موحب مبحريت : ١٩٩٥

ط ؤطروحت  : ١٩٩٦   ر محصبحوليسر ريب

 كثبة ؤحنر منكالو حول سوق سمينب جوور : ١٩٩٧

 مكي مجنبميت ي معنبرت  بر مننع حولنحنر ؤطروحت مي  : ١٩٩٨

 مزوج ومطالق نر ألببط حول سبنيت ونيس ؤطروحت  : ١٩٩٩

١٠ 

١٠٠٠ :  

Y  حثقب مشعبيت ي أليبر مكبطيتحول نبجر نكر ؤطروحت 

Y  ٢٠٠٢نشر (بح نبجر نكر حول حثقبميت ؤسبوع أل ( 

 ١٠٠٠ :  

Y هللا ل يسر   معنبرت مرذميت   حولؤطروحت ر

Y  الج معظب بي منجبر ومطبية  بح مي منكبو حول 

١٠٠١ :   

Y موحب مبحريت  بح حس بركب حول 

Y  ة منبارت  بح نجو مشبية حول بر مطعب وأر

Y  ء مشربيني حولؤطروحت   ؤسطح منببنيحسنب
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 اإلطار الレوعى
ب مقومكمور ببمجيزت وو فمبت مررسب      معل ؤكجر نب ينيز الطبر منوي مررس      

ـي        ،) ؤطروحت ٢٠(ألكبرينيت ي نعظ منجب       شبرك يب كميت مبنب بجبنعت 

ة مكبورت ونعبور ؤكبرينيت مقنـو ، وثـوزع وـذ               ،شنس ة حمو وؤر  وكميب أر

ـرور    ٢١ق   ننذ مسثينب حثي نطمع      كبريني زننيبً ألوثنب   ء ؤبحب م يب ، وجب

ـي كـ       )  بحجب١١ً(ومنؤثنر ي منرثبت مجبنيت     ـت ببمكيـبس إم ـبت ميم ـي نس وو

ررً        ـرت حـول        ألطروحب مثي كب ينثظر ؤ يقرز ؤصحببب   ن ألبحـب مجري

ي جـال كثـة ألول             . مننطكت   ـر  ألؤنب مكثة مصبررت حول ومكمور مجيزت  حن

ـي        ذر حول وحب مبحريت ومقررت ، ورف       ـت   ثعرظ معرت نظبور ومكموري

و ميس نثذصصبً      ؤنب  .بًبً نببشرت مبح مننطكت ومكموري     ؤو نثوج  موحب مبحريت 

ـي                  ء محريـب  و ي نجبل محرف وم يثرج بعر ، حول منسـب مكثبة مجبني 

ء الطبر         أل ومكثبة ألذير    ،كررست  حنر منكالو حول سوق سمينب جوور ، ور جب

  :منوي مي منحو مثبمي 

  أطروحات ٠٠   أطروحات ئلخكتورئ ̌

 اتـ أطروح٨   أطروحات ئلماجزتير ̌

 اــ أبح٠٠ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 ـــ كت٢      كت ̌

 ـــ ن٠     نشو  ̌
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 ルتائج واستخالصات
ط مررسب منيرنيت  )١  مي ننطكثي محرنيت وموحب ببمجيزت ركز بع

  نـ  هرسب منعثكر مشعبيت بنجبل مطة مشعبي كط ، رو فير         رثبط ر  )٢
   ألذرمنجب

ـت مشـعبيت             )٣ رثبط ررسب ألرة مشعبي بنوظوي محكبيت مشعبيت وألفني
  .١٩٨٩كط وثوف مبح ي منجبمي حثي ب 

، بألروع نحررت كمي ثركز نوظوب مقنو  )٤ فنيت مشعبيت ور محصب
أل منوسيكيت مشـعبيت،    وفبب نوظوب ؤذر كبألمعبة ومر مشعبي       و

ثصر ؤبحب مثشكيل مشعبي مي نوظوع         ء  ألومعنبرت مشعبيت   كنب  مذ (زيب
 ).١٩٨٩ثوف نر ب 

ـي        ومذ  ونبل وثنب نمحوظ ببح مننطكت       )٥ برؤ ننذ كر مجنبنينب حثي أل 
ر نسثنر   .ثصب

وثنب ببح مننطكت ؤكبرينيبً، وكبن كميت مبنـب          فمة مي    )٦ الطبر منوي 
ـت، كنـب ؤشـر                بجبنعت ي شنس ي نكرنت مكميب مثي وثن ببح مننطك
ـت مبنـب               ء شكر ؤسثبذ م مقومكمور مي جنيع ؤطروحـب كمي مركثورت ميب

ن ذالل ذطت منيت نسبكت  ببمجيزت،ومنعر معبمي ممقنو مشعبيت منرثبطت نيرنيبً 
 .ألبرؤثب ننذ مجنبنينب حثي 
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 ) دراسة٢٢  (الヘيــومョحافظة 
 امــع

Y إشرف / ررست نيرنيت ي إمي مقيو : منإجور مشعبيت ألربيت . أحمخ مرزي
 جبنعت –) ركثوره( ؤطروحت -. ٢٥٦ - .١٩٦٩ مكبورت، -.بر محنير يونس 

ة، س ممفت معربيت، مكبورت   كميت ألر

Y ـت-.قيومنإجور مشعبيت ي م.  أحمخ مرزو ، ٤ س-. مقنو مشعبي
  .٤-٢٣ -).١٩٧١نبرس (١٦ع

Y ررست نيرنيت ي إمي مقيو:  منإجور مشعبيت ألربيت.تحزي عبخ ئلحو.- 
ط( -.٩٧-٩٢ -).١٩٦٩سبثنبر (١٠، ع٣ س-.مقنو مشعبيت  ؤطروحت ر
     )حنر نرسيمركثوره أل

Y  ط نبصر مثر مشعبيمقروق مريقيت محظريت ي ب. حز ئلولي ررست : ع
ء  إشرف نحنر مجوور/ ومطة مشعبي ي مريف ومحظر جثنبيت  ألوميب

 كميت ، جبنعت مكبورت -) ركثوره( ؤطروحت - .-. ٩٦٠ - .١٩٨١ مكبورت، -.
ة  جثنبع،ألر نشر  رر منعبرف ثح نو مريف ومنرينت ي (-. س 

 ). ١٩٨٢ مجبم ، نجثنعب معبم

Y  ررست نيرنيت ي نحبظت مقيو: محكبيت مشعبيت .  أبو ئلكيل ئلحكيم عبخ الخ /
 جبنعت -)نبجسثير (ؤطروحت -. ن ٢ -.٢٠٠٣ مكبورت، -.إشرف ؤحنر نرسي 

ة، س ممفت معربيت   .مكبورت، كميت ألر

Y ؤطروحت - .شكيل مذزيطينت مقيو وإنكبنيبثب ي مث . زير محمخ ئلغري 
 مثربيت مقنيت ، س مثشكيل منجس كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير(

Y  ت ألقب ي مريف منصري . عكي ئلمكاو  -. مقنو مشعبيت -.صنب
  ١١٧-١١٣ -) .١٩٩٤نبرس (٤٢ع

Y ء سكر  -.منرؤت ي مريف و محظر .  ، حز ئلولو ، أحمخ ذئيخ عكيا
   .١٩٨٨ رر منعرت مجبنعيت ،: ت السكنرري

Y بر إشرف / مر مبرو ي نصر . كوثر عبخ ئلعذيذ مطر نقيست مفنرو ، 
منعر  -)نبجسثير( ؤطروحت -. ٢٠٠ -.١٩٧٣،   مكبورت- .محنير يونس

 معبمي ممثربيت مريبظيت

Y نحبظت بح نيرني سثطالي : ؤطمس مصنبب مبيايت .  نجو عبخ ئلحميخ 
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جثنبيت :  ي –. مقيو   ١٩٩٠ مقيو ، –. منؤثنر معمني مجبني بكميت مذرنت 

Y نحبومت مثصنيف برو نحبظت مقيو: ؤننبط مبروت . نجو عبخ ئلحميخ.- 

جثنبع / نحنر مجوور وأذرو :  ي - .٣٢٦-٢٣٧ ـي م  ررسب 

-٢٣٧  -.١٩٩٤منعرت مجبنعيت ، رر :  السكنرريت -.مريقي ومبرو 

٣٢٦ . 

Y  ط ذبنب . نيرما عبخ ئلكطيف ساهي منشفو محريت مكبانت مي بع

،  مكبورت –.   ٢٣٤ –. إشرف سعر مذبر ، نحنور كبنل مسير / منذيل

مثربيت مقنيت ، س  كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير( ؤطروحت - .١٩٨٦

  مثطبيكيتمنجب مقنيت و

Y  ررست نيرنيت ي نحبظت مقيو : ألفنيت مشعبيت مبرويت . وشفو عطيب حز /

 -. ٣٢٨ - .١٩٩٧ بني سويف ، -.إشرف ؤحنر نرسي ، مي حسي 

ة- جبنعت مكبورت -) نبجسثير(ؤطروحت  س ممفت ، )رع بني سويف(  كميت ألر

  معربيت

 مخينب ئلفيوم

Y ء ي نرينت .  حنفو إبرئهيم عبخ ئلعكيم ألفنيت مشعبيت وحكبيب ألوميب

 مكبورت، -.إشرف ؤحنر شنس مري محجبجي / جنع وررست : مقيو

جبنعت مكبورت، كميت  –) نبجسثير( ؤطروحت -. ١٨٣ -.١٩٩٨

ة، س ممفت معربيت   . ألر

Y  رور كببر بح ؤنجروبوموجي: معالب بي ألجيبل . جيا عبخ ئلعذيذ فر  

 ١٩٩٨ بني سويف، –.إشرف ميت حسي/ مس ي ألسرت منصريت بنرينت مقيو 

 كميت ،)رع بني سويف( جبنعت مكبورت –) نبجسثير( ؤطروحت –.   ٢٣٦ –. 

ة جثنبع ،ألر  . س 

 أبسوئ 

Y ١٩٩٩ يونيت -ينبير(٥٤/٥٥ ع-. مقنو مشعبيت-.نررست زبت ثونس. حز زرور (

.- ١٤٤-١٤١   

 أطزا



٢٨٥ 

Y  جثنبي . منو ئلفرنوئنو ء شكر :  ي –. ثببرل مريب ومثظبن  ) / إشرف(ميب

جثنبيت وؤنجروبوموجيت : ألسرت ومطقومت  رر :  السكنرريت – . ١ ط–. ررست 

  ٤٠٤ – . ١٩٩٤منعرت مجبنعيت ، 

  قريب ئلغر –أطزا 

Y  جثنبيت ي نجثنع ررست ؤنجروبو. نجو عبخ ئلحميخ موجيت نكبرنت ألننبط مثنشات 

ء شكر / نحمي برو ونجثنع نحمي ريقي ي نصر   مكبورت، –. إشرف ميب

جثنبع ، جبنعت ي شنس، كميت مبنب –) ركثوره( ؤطروحت – . ١٩٨٦  . س 

  ترزا–زنورر 

Y  جثنبيت ي نجثنع ررست ؤنجروبوموجيت نكبرنت ألننبط مثنشا. نجو عبخ ئلحميخ ت 

ء شكر / نحمي برو ونجثنع نحمي ريقي ي نصر   مكبورت، –. إشرف ميب

جثنبع ، جبنعت ي شنس، كميت مبنب –) ركثوره( ؤطروحت – . ١٩٨٦  .  س 

Y  هللا ؤننبط ربيت مطقومت ي ريت نصريت كنب ثعكسب جرول . نجو عبخ ئلحميخ زعخ ئ

مطقل . نحنر مجوور وأذرو:  ي-.٣٣٨-٣٢١ -.ألسرتسثذر مو ي 

جثنبيت   .١٩٨٩ررمنعرت مجبنعيت، :  السكنرريت-.ومثنشات 

  كفر محفوظ–طاميب 

Y  جثنبيت كنب ثعكسب حكبيب ألطقبل . فاطمب يوزف ئلقكينو ررست : ي مثنشات 

، / نو ببسثذر نن ثحميل منظ)  ريقيت –حظريت (معينت  إشرف نحنر مجوور

 جبنعت –) ركثوره( ؤطروحت –.   ٤١٨ – . ١٩٨٩ مكبورت، –. ؤحنر نرسي 

جثنبع ممكبورت، ك ة، س    . يت ألر

  كح –يوزف ئلشخي 

Y  جثنبي . نجو عبخ ئلحميخ ثصبر و : مصنبب مبيايت كنرذل مالسثكرر 

نروت مرر مبياي مبحيرت برو وؤجره :  ي –. ررست سثطاليت مكريت كحل بحر 

جثنبي  ثصبر و سثكرر  جنعيت منحبظت مي مبيات ،و، :  مقيو –. مي 

ررسب بيايت ي منجثنع :  نشر ؤيظبً ي –  . ١٩٩٤نؤسست ريرري ونب ، 

بر محنير / منصر  ررسب نركز مبحو وم:  مكبورت - . ١ ط–. نجو 

ة   ٢٠٧ – ١٧٣  - . ٢٠٠٢، ) جبنعت مكبورت(جثنبيت ، كميت ألر

 اإلطار ィغرافى
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ـي نميـب               شثنل الطبر مجفري ي منحبظت مي س نركز رايسـيت 
 ، وي نرينت    ؤو جنثي مي ألكجر   مجنع منيرني ، كب نصية كل ننب ررست وحرت          

ـت حـول    (بشو  ؤ: ونركز  ،  ) مشعبيت وألسرت ررسثب حول ألفنيت    (مقيو   ررس
جثنبيت    ( وؤطسب   )محرف ـثب  (وسـنورس ،  ) ررسثب حول مريب ومثنشات   ررس

ررست ( ويوسف مصريق    ،) ررست حول محكبيب   (وطبنيت،  ) ول ومثنشات حول مطق 
ظالً  مررسب مثي ثنبوم مننطكت      ) حول مصنبب مبيايت   ـت  ،  ـي     بن  ، ومث

 .منإجور مشعبيتجونة رايسيت ي فط )  ررست١٣(بمف وحروب 

 اإلطار الヨوضوعى 
رت ؤرع ي نجب مقومكمور فط مررسب مرايسيت،  منيرنيت ي مقيو 

، : ووو نب نيز مننطكت ببمثنوع منوظوي ي مثنبول مذ فطي نوظوب ء ألوميب
، وألفبني، ومر ومطة مشعبي ، ومسحر  وبر منيالر، وألسرت، ومحكبيب

 ببمحرف بًوكب منصية ألكبر ن مبح منيرني نرثبط. وألمعبة ، ومحرف 
وثنب ببمبيات  مشعبيت وبذبصت محرف مثي ثكو مي منذيل ، ووو نب كس 

وثنب مج بنيت بح منعثكر منحميت ممننطكت ي وذ منجبل ، ويإثي ي نرثبت 
شر ور . ثطرق مب جنيعبً ثمشعبيت ومعبر ومثكبمير ي جونة نعينت رو ؤ 

بعرً زننيبً ثنجل ي ؤطروحت ؤحنر ي نجبل ألرة مشعبي مررسب منيرنيت ممننطكت 
ظن ،نرسي  مذ وث ننذ ثرت مسثينب برصر معرير ن منإجور ألربيت 

ء الطبر منوظوي ممقيو مي منحو مثبمي. منيرنيت ي مننطكت ؤطروحث   : ور جب

ء وئلط(ئلمعتقخئت ئلسعبيب   ) ئألوليا

ء ومطة مشعبي ي إطبر وحر ونب حي ثنبومنب حس يجنب نوظوؤرر  ألوميب
ط نبصر مثر مشعبي      مريقيت  حول مقروق   ي ؤطروحث   مذومي   محظريت ي بع
ء ومطة مشعبي      ن ذال  ـي       ). ١٩٨١(ل بح ألوميب ـت م ور طبق ررسث منيرني

ـت        مي  نحبظثي مرميت ومقيو ، وشثنم مررست        شـر ري ـبع  شر نر وس
ظالً  نرينثي وجال ر بنحبظت مقيو           ء   . بنحبظت مرميت،  وثرف إمي إمكـب

ثصبل م        ء مي مرور مذ ثمعب وسبال  ـت       مظو جنبوير ينب يثعمق بنشـر مجكب
ظالً  مرور مذ ثمعب وذه موسبال ببمنسبت معنبصر مثر مشعبي              مجنبويريت ، 

ء مي منعبمجي      يوي نجبل مطة مشعب   . ب منصر   ي نجثنعن    ثمكي مررست مظو
 

 カريトة الヘيوم
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ألرور معالجيت مكل ن محالق ومريت ونعبمجت  وؤنو ، كنب ثشير إمي يمشعبي
وثشير . ألطقبل ونعبمجت كرت مكمة ونجبر معظب ببمكي ذبصت ي مقيو 

رت نثبا ، ننب  ؤ ونبل روبً ي مننبرسب معالجيت مشعبيت ي : مررست إمي 
ء مبعر مطبكي ومنسثو مثعميني ، فير ؤنب ميس برت ي  مطة مشعبي ظو

مريني ومسحر ، بمننبرسب منثصمت ببمطة مشعبي ينك ؤ ثثعرل كمنب ثحسن 
ؤسبمية مربيت مصحيت مرسنيت ، وثحسن ألحول منعيشيت كمنب نثشر مثعمي 

ء بألنر يبرو نذثمقبً ، إذ ميس ونبل ي . زرر موي مصحي و ؤنب ببمنسبت معوميب
 ي ظل مربيت مكبنمت ن جبنة ،ي إنكبنيت حرو نجل وذ مثفيرألق نب يشير إم

ال مي منسثو مرسني   .مثنظي مصوي ور وثإيير مرومت وؤجزت ال

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

مقرر رت ررسب ي نجب رورت محيبت ومي شثنل بح معبر ومثكبمير 
ة مسمول وبر(ي منجثنع منحمي  ، فير ؤننب سنبرؤوب ونب بررست ثعر ) ألسرتأر

برمحنير حول  نرذالً منوظوب معبر ومثكبمير ي مننطكت ، ووي بح نجو 
، ومثي ثعرظ ذالم معرت نبصر ونؤشر ) ١٩٩٤(ؤننبط مبروت بنحبظت مقيو 

برو مكينب ( جثنبيت وجكبيت رمت مي ألننبط مبرويت مقريت منجثنعب مبح
وي مكس مربع ومذبنس ن مررست . كبمنسك وؤجب مننزل ومز) وبرو مبحيرت

رظ ممعرير ن نبصر منإجور  مشعبيت منرثبطت ببمعبر ومثكبمير ، كبمثنشات 
جثنبيت ممطقل ومنجمس معري وألنشطت مننزميت ، ج ركز بصقت ذبصت مي 

ظالً  موجبب ،ب ، وؤررج بانت بإو موجبب مرايسيت ومشباعتبر مطع  
 .مذبصت بننبسبب رورت محيبت

 )ئلميالخ(خورة ئلحياة 

ؤنب بح معبر منرثبطت برورت محيبت معبنت وبر منيالر ذبصت ، كر 
بر محنير ؤيظبً ن ذالل ؤطروحثب ممركثوره ، مثي ؤج بوثن ر ذالمب  نجو 

جثنبيت ي نجثنع نحمي برو وؤذر ريقي  ررست نكبرنت ألننبط مثنشات 
، وينجل مننط مريقي ريت ثرسب نركز سنورس ، ؤنب مننط مبرو كر نكس )١٩٨٦(

إمي ننطي ريي ونب مننط مبرو مثكمير وينجم نجثنع برو مكينب ، وألذر 
شر معنبصر . رق نركز ؤطسب فبرو نثريف ثنجم ريت م ور رصر مررست 

فرس ينت النجبة ننذ مطقومت ، نرورً : منرثبطت ببمثنشات ورورت محيبت نجل 
رت ، ومعنبيت ببأل ومومير  رت ، ج مثسنيت ومسبوع ، وحثيبطب نببعر مو بعنميت مو

ت ومعظب ، وبر مطعب ومنظبت ومر ط كنب ثثنبوم. بيت مصحيت ومرظب  بع
رر ممزوج ومحيبت مزوجيت، ث ثنثكل مرصر مثنشات وإررل  مكي منرثبطت بنرحمت ال
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، كنب ثثنبول منشبط  معبم مذبرجي كبمنعبرف منبريت ومعالب مكربيت ومثري
 وألفبني ،يل ومنوو، وحكبيب ألطقبل،ألمعبة مشعبيت: مثرويحي مذ ينثر مرصر

ت معنبصر .مخإ… ومر مشعبي،مشعبيت  ون ث كر رصر ألطروحت نجنو
الثب  ور ؤرر مجبنة ن مرسبمت ي بحجب حول . بح مثنشاتبمشعبيت ي إطبر 

كنب ثعكسب جرول سثذر مو ي ) ثرسب(ؤننبط ربيت مطقومت ي ريت نصريت 
 . نجبل مثفذيت ومنظبت ومعالج مشعبي ذبصت ي،)١٩٨٩ (ألسرت

 ئلفرخ فو ئلمجتمظ ئلمحكو

ة مسمول   ، وبحجي أذري ي )ثببرل مريب(رثبط وذ منجبل ببح حول أر
ء مي منحو مثبمي  :نجبل معبر منرثبطت ببألسرت، وجب

ة مسمول : خئ ئلزكو ي  ووو ن منوظوب مكميمت -ي نجبل ررست أر
ونبل بح وحر منني مقرنوني حول ثببرل مريب ومثظبن –نير مقومكمور بنت 

ة  - ومكموريبً –، ووو ن منوظوب مثي نررجب ) ١٩٩٤(جثنبي  ظن أر
مسمول ، وثشير مببحجت إمي رثببط ثمل مننبرست بننبسبت ؤو حر نب، نجل مننبسبب 

ؤنوع مريب مذبصت بب ، كنب ثرصر ثببرل مريب منرثبطت منرثبطت برورت محيبت و
برورت معب وأليبر ومنوس مشعبيت ، ننب ثشكل ي منبيت ؤحر نبصر مثظبن 

 ) .نرينت ؤطسب(جثنبي ي نجثنع مررست 

   ألومي،نيرنيثبي إطبر بح معبر منرثبطت ببألسرت ، ونبل ررسثب : ئألزرة
ء شكر وحس مذومي و ررست : ومحظر حول منرؤت ي مريف: ؤحنر زيرمعميب

شر معنبصر منرثبطت ،)١٩٨٨(محيبثب ي معنل وألسرت   يرصر يب مببحجو 
جثنبي ، فير ؤ ونبل معرير ن معنبصر مثي ث مبح  ببمنوظوع ن ننظور 

رت مقومكمور ، ثمل منرثبطت ببمننبرسب  مشعبيت معالجيت ، وننبرسب محنل ومو
رت( ج، وؤحول منسني وألرنل )رور مريت ي مو ، ومعبر منرثبطت ببمزو

ء ي مريف ، ور طبك منبرت منيرنيت ممررست ي  ومنطمكي ن مرجبل ومنسب
مذميقت حي (مكبورت  وي ،يرني ، ومثويكيت ، وثرسب ، ونرينت مقيوقم: ننبطق 

شر سنو ن بح منرؤت. )معببسيتحي و  ،وي إطبر بح ألسرت ؤيظبً وبعر 
رصر ، ومذ ) ١٩٩٨(ظر ؤطروحت جيب رج حول معالب بي ألجيبل 

ؤجري مررست و. نجروبوموجي رور كببر مس ي ألسرتأليب مببحجت ن مننظور 
 .منيرنيت مي نرينت مقيو كط 

 ئألخ ئلسعبو 

شر مررسب منيرنيت ي نجبل بح ألرة مشعبي ي مقيو ؤربع 
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ؤطروحب جبنعيت ، رصر نبصر ألرة مشعبي ن ننظور ؤربي وجثنبي 
كر وبذبصت ي نجبمي محكبيت وألفنيت مشعبيت ي نبيت مجنبنينب وذالل 

فير ؤ منجبل يكشف ونب  ؤ ؤول ؤطروحت ي نجبل ألرة مشعبي . مثسعينب 
، ) ١٩٦٩(كبن ألحنر نرسي حول منإجور مشعبيت ألربيت ي إمي مقيو 

ورصر مررست ي مبريت معبر ومثكبمير ي نجثنع مقيو ، وبذبصت منرثبطت 
ء . ألرح ومنومر وبر مجنبز بنجب مثحكي معريت وبر  ويثنبول مجز

ط مررست منوظوب منجل كثعبير شعبي  مجبني منإجور ألربيت ، حي ثعر
الث ببألفبني ومحكبيب م   ج ألصل ممفو ممحرز وسثعنبل مشعبي،ووظيقث و

الث ببمحكبيب مشعبيت ، ج ألفنيت مشعبيت وذ  بني وؤف،صباصب مرينيتووظيقث و
معنل ، وؤفبني ألرح ، ومبكبايب ، ومنول مشعبي ، وؤذيرً ثرصر مررست 

ب نجل  الثب ببألسطورت وؤنو  ،حكبيب مجب: محكبيت مشعبيت ي مننطكت و
 وحكبيب مبطومت مذبرت ، كنب ثنبوم معالت بي الطبر مجكبي ،وحكبيب محيو

رت نثبا ن بينب . منجثنع ونإجورث مشعبيت م ؤ نجثنع : وذمص مررست إمي 
مقرر  مقيو يثذذ ؤشكبل منإجور مشعبيت منثعررت برف منحبظت مي ثكويت وي

الث نع فيره ن ألرر  بر . وصيبفت ؤسموب ي محيبت ، و ط ثحسي  ور ر
، كنب ثنبومبمحي مذه ألطروحت ي معب ن ؤحنر نرسي  قس مذ نوش ي

ط ؤيظبً ب    . ١٩٧١ببمعر

 ئلحكايب ئلسعبيب

شر سنو ثكريببً ، ألومي مقبطنت  شثنل بح محكبيت ؤطروحثب يقصل بيننب 
جثنبيت كنب ثعكسب حكبيب ألطقبل ، ور  مكميني مثي ثنبوم ببمثحميل ي مثنشات 

نيت وكقر نحقوظ كننوذج ينجل مسيبق مريقي ، وحي مسيرت ذثبر نجثنعي طب
رت ؤورف ننب . زينة كننوذج ينجل مسيبق محظر : وثسعي مررست مثحكيق 

رصر مكي ألسبسيت مثي ثثرسة مر ألطقبل ن نذثمف مكص ومحكبيب مثي 
ذم معرت نثبا ثإثي مطقل ن نذثمف منصبرر ، وثحرير ؤكجروب بميت مري ، وث

ؤ ألسر مثي ثث بسرر محكبيب معطقبل برت  ثث بثوسع منرركب : ننب 
ط ننب إنب ثكوي مطقل إذ نب رثكة ذطإ نب ط ،معكميت ممطقل ، ومك مفر  ؤو بفر

ء  ط ألبب ط مثسميت وثظييع مو ، كنب ؤ بع ط ألعبل ، ؤو بفر مثذويف ن بع
وذ ) مشبطر حس(مكص مثي سنعب ن ؤببا وؤجرره كحكبيت يرو ألبنبا 
ء ألحنر بميت ؤرو مثنشات ؤيظبً مررست رصر . مخإ)...ي مكنر(و مرر

ال ( جثنبيت محريجت  ومثي ؤصبح ؤكجر ) كبمثميقزيو وذبصت مثنجيميب وأل
ء بميت ن محكبيب ومكص مثي ثسرروب ألنب  ؤنب ألطروحت مجبنيت . ؤو ألبب

ء ي نرينت مقيو   ،)١٩٩٨(ي البروي حنقي حول ألفنيت مشعبيت وحكبيب ألوميب



٢٩٢ 

ء مثبمي  ظن نوظوع ألفنيت مشعبيت ي مجز ط مب  وألطروحت . مثي سنعر
ألذيرت ي نجبل محكبيت ثنجل ؤحر ررست نثذصصت ي منوظوع ومننطكت 

ررست نيرنيت ي نحبظت : ي ؤطروحت ذبمر ؤبو مميل حول محكبيت مشعبيت بنت، وو
، وثنبوم نوظوع مذكرت مشعبيت وذثالف رويب محكبيت مشعبيت ) ٢٠٠٣(مقيو 

، : موحرت ، ورصر رؤيت مروت مشعبيي منصطمحب محكبيت وننب محوري
ء ي محكبيت ومجنور كنب رصر. منجال ، مسبر ،ألحبري   ذصوصيت ألر

ت . منثمكي ومشقبويت وثكنيب محكبيت  كنب ر مببح ي نجمر نسثكل نجنو
 ). حكبيت٤٠٠حومي (  ومثوجيق منيرنيت مثي ثنبومب ببمثرويمنصو

  ئألغنيب ئلسعبيب

ي ذالل ي نجبل ألفنيت مشعبيت  ي مقيو ثرصر مررسب منيرنيت ؤطروحث
طيت حول ألفنيت مشعبيت مبرويت   مذ ،)١٩٩٧(بني نثثبميي ، ألومي موصقي 

ثنبول نظنو ألفنيت مشعبيت مبرويت ، ورصر ننبذج ن ؤفبني معم ومشثيوت 
ومنجرورت وشعر معصب ، كنب رصر ؤفبني معنل وؤفبني ألطقبل ببمننطكت ، وبح 

ءثمل  منصو ن حي مشكل  ؤنب .  ذصبا منؤري ومنثمكي ج ثنبول ،وألر
ء  ي البروي حنقي حول ألفنيت مشعبيت وحكبيب ألوميب ألطروحت مجبنيت 

)١٩٩٨( ، ء ، مذ رصر يب نوظوب محم ومطكوس ومشعبار ي حكبيب ألوميب
رت نوظوب  ء إمي  كبالنشبر وصنف ألفبني مشعبيت منرثبطت بحكبيب ألوميب

وثنبول مثشكيل مقني . مريني ومثعبويذ ، وؤفبني مزوج ، ومسبوع ، ومبكبايب 
ء ومنؤري معفبني بًمعفبني نثوق  . نر منول ومزر ونرحم وألر

 ئلفنو ئلسعبيب

وثنب ببح مقنو مشعبيت ببمننطكت  ل نسبيبً ، إذ ثنبوم مررسب وو يعر  أل
ثي يي كط حول مر مشعبي وثشكيل مقذبر ، ن ذالل ؤطروحثي جبنعنوظو

ثجبه مثربو بجبنعت حمو  ) مثربيت مريبظيت ومثربيت مقنيت( رثبط كل ننب بب
 : مي منحو مثبمي 

  ئلرق ئلسعبو

ثنبول نوظوع مر مشعبي ؤطروحت وحرت مكوجر نطر حول مر مبرو 
وثنب بثوجيق مر مشعبي ي مننطكت، ور ، و)١٩٧٣( مثي ثعر ن بوكير 

، كنب رن ثحميالً نكبرنبً  صت محجبمت مر مبرو مرحل ببمقيو رصر مببحجت ر
منظيرثب ي ميبيب، وسثذرن ي جنع وثوجيق منبرت جنيع ألرو مثكنيت ي مجنع 

 .  ومثصوير مقوثوفري ومثصوير مسيننبايمنيرني ي ذمل مو ن ؤرو ممثروي
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 )ئلفار(ئلتسكيل ئلسعبو 

مفرية ن ذالل ؤطروحثب حول طينت مقيو نحبومت مربط نكونب سير رن 
سثقبرت بطينت مقيو  مبيات وثوظيقب ي نو مثشكيل، ون ج كر رصر إنكبنيب 

بث ي مثشكيل مذزي   . منثعررت وإبر

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

رت نرذل نيرنيت  ثنبوم مررسب منيرنيت ي مقيو نوظوع محرف ن 
ط  ثحميميت ، نبرؤوب بإطروحت نيرنب شبوي حول منشفو محريت مكبانت مي بع

، ور رصر يب مببحجت معرير ن محرف كبمسالل ومجرير ) ١٩٨٦(منذيل ذبنب 
رت ننبطق ببمقيو وي وألقب و ال –معجني : فيروب ، وجنع منبرت ن   – ال

بر محنير ، كر . مسميي – بيجبنو –مكعببي مجرير  وثن ببمحرف ؤنب نجو 
ومصنبب مبيايت منوجورت ي مننطكت ، وكق مي جنعب وثوجيكب ن ذالل 

ثنر ،بومت ألومي ي وذ منجبلمذ يعر منح) ١٩٩٠(ؤطمس مصنبب مبيايت   و
مي نثبا وذ مبح ي ررست سثطاليت ؤذر مكريت كحل بحر ، حول مصنبب 

جثنبي  ثصبر و  وسع وذه مررست إمي ،)١٩٩٤(مبيايت كنرذل مالسثكرر 
جثنبي ومجكبي ومعنل  مي مثعرف مي مصنبب مبيايت مثكميريت ي سيبب 

ء مي معونل ومنكونب مطبيعيت منثورت رذل مبيات مثي ثس  ء مظو إحيباب ، وإمكب
ؤنب مبح ألذير ي نجبل محرف ، و محس سرور . ي ثطوير مصنبب مثكميريت 

روب مببح ،)١٩٩٧(حول نررست زبت ثونس   ومذ يعر وحر ن محور مثي ؤ
عبور فير محكونيت مثي ثعني ببمحرف مثكميريت ي نصر ، وذمل حول منررس ومن

ويسجل مببح ونب حورً حول نررست . سعيبً نحو رصر حبظر وذه محرف ونسثكبمب 
 ؤجره نع نؤسست منررست مقنبنت مسويسريت يقيمي ،زبت ثونس ممقذبر بنحبظت مقيو

برمكبرربوري ، وؤومي ذريجب منررست مقنبنت من نركز مقيو مثررية ( صريت رويت 
 ). ألطقبل مي ؤنبل محرف

 اإلطار الزレョى
، إذ ثرصر حركت مبح منيرني بعر مزنني ي بح مننطكت حري نسبيعر مي

، ) ١٩٦٩(ؤ ؤول ؤطروحت نيرنيت كبن ب  حول منإجور مشعبيت ألربيت ببمقيو
وثنب ببمننطكت ، مذ م ور ثررج   رو ؤ يشر ننوً نمحوظبً ذالل كر مسبعينيب

وثنب ببح )١٩٧٣(حول مر مشعبي وحرت يرصر سو ؤطروحت  ، ميثسع 
رت نجب ء:مننطكت ي ثرت مجنبنينب ي   وبر ، ومطة مشعبي، كبألوميب

 . وألرة مشعبي،حرف وم، ومنشفو مقنيت، ومحكبيب مشعبيت، وألسرت،مثنشات
 وثنوع ي نجب ،ؤنب حكبت مثسعينب كر سجم ؤمي نسبت رصر نيرني ن نبحيت



٢٩٤ 

وثنب إمي جبنة نوظوب مجنبنينب إمي بح  مبح ن نبحيت ؤذر ، إذ نثر 
ء  ة مسمول وؤطمس محرف وحكبيب ألوميب  ٢١ؤنب بريب ق . ألفبني مشعبيت وأر

ء .)٢٠٠٣( وحرت حول محكبيب مشعبيت ببمننطكت تو ؤطروحم ثسجل س  ور جب
 :مثثببع مزنني مي منحو مثبمي 

 زتينات

٠٨٥٨ :  

Y  منإجور مشعبيت ألربيتحولؤحنر نرسي ؤطروحت  

Y  ط بر محير   منإجور مشعبيت ألربيت ألطروحتثحسي 

Y  ١٩٧١نشر  (منإجور مشعبيت ي مقيو حول ؤحنر نرسيبح( 

 زبعينات

 حول مر مبرو ي نصر ؤطروحت كوجر نطر : ١٩٧٣

 ثمانينات

 ول طينت مقيو حؤطروحت سير نحنر مفرية  : ١٩٨٠

ءحولحس مذومي ؤطروحت  : ١٩٨١  ومطة مشعبي  ألوميب

٠٨٧٥ :  

Y  جثنبيت بر محنير حول ؤننبط مثنشات   ؤطروحت نجو 

Y بر م  مطيف حول منشفو محريت ؤطروحت نيرنب 

ء شكريبح  : ١٩٨٨   منرؤت حول) وأذرو (ميب

٠٨٧٨ :  

Y  محكبيب مشعبيتؤطروحت بطنت مكميني حول 

Y  بر محنير بح   ؤننبط ربيت مطقومت حولنجو 

 تزعينات

بر محنير : ١٩٩٠  ؤطمس مصنبب مبيايت  حول بح نجو 

 

٠٨٨٣ :  

Y  ت ألقب حول مي منكبوبح   صنب



٢٩٥ 

Y  جثنبي  بح نني مقرنوني حول ثببرل مريب ومثظبن 

Y بر محنير حول  مصنبب مبيايت   بح نجو 

Y  بر محنير بح   ؤننبط مبروت حولنجو 

طيت حس ؤطروحت  : ١٩٩٧   ألفنيت مشعبيت مبرويت حولوصقي 

٠٨٨٧ :   

Y ء ؤطروحت إبروي حنقي حول ألفنيت مشع  بيت وحكبيب ألوميب

Y ؤطروحت جيب رج حول ألسرت منصريت 

 ررست حس سرور حول نررست زبت يونس : ١٩٩٩

١٠:  

 بو مميل حول محكبيب مشعبيت ي مقيوؤؤطروحت ذبمر  : ٢٠٠٣

 اإلطار الレوعى
 مجبنعيت ثنيز الطبر منوي ي مبح ببوثنب نمحوظ ببألطروحب

رت نوظوب نثنيزت ي نجبل و)  ؤطروحت١١(  الشرف معمني مي 
جثنبع ي نكرنت منؤسسب  ة بكسنيب ممفت معربيت و مقومكمور، وثإثي كميت ألر

جال ( يميب جبنعت حمو )  ؤطروحب جبنعيت٧(مثي وثن ببح مننطكت 
جثنبع بكميت مبنب،)ؤطروحب  ن ج   و. وؤطروحت وحرت بشرف ن س 

جثنبيت وؤربيت بررست مننطكت مبح ألكبريني ر وث  نيرنيبً ن ذالل زويب 
رر مررسب حول مننطكت  وثنب معجز منمحوظ ي  كنب . وثربويت ، ور سر وذ 

يشير مبح منيرني ؤيظبً إمي ثنوع ألبحب ومررسب مننشورت ي مروريب 
ظر ررسب ننشورت ي كثة حول مننطكت ، ؤو نصو ثن م منثذصصت ، فير ؤ

 ور .نيرنيت نسثكمت ألشكبل البرع مشعبي ، ؤو مثكبرير معمنيت حول مبعجب منيرنيت
ء الطبر منوي مي منحو مثبمي   :جب

  أطروحات٤   ئلخكتورئأطروحات  ̌

  أطروحات٦   أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٠٠  ئتأبحا خوريات ومؤتمر ̌



٢٩٦ 

 ستخالصاتاルتائج و
ط مررسب منيرنيت  -١  ي ذثيبر ر – ررست حس مذومي ذبصت –ؤسن بع

مبح منعبرت  مننبطق مجكبيت ممنجثنع منصر ومثي ث ثحريروب نسبكبً ي 
ط حي ؤطمس مقومكمور منصر ،  ثكر ثطبيكبً ممنن مجفري ي ررست بع

 . مشعبي ، وثجربت منشروع ؤطمس مقومكمورنبصر مثر

ثنيز الطبر منوظوي برصر ونعبمجت معرير ن منوظوب ، فير ؤ ونبل  -٢
 كعبر رورت محيبت ونعثكر مسحر ،نوظوب رايسيت فبب  نجبل مرصر

 – مي سبيل منجبل –يب  ؤنب نجبل مقنو مشعبيت كر ذثق ،ومسيرت مشعبيت
ء ومعنبرت ومنوسيكي  مررسب  . منرثبطت ببألمعبة مشعبيت وألزيب

وثنب ببح مننطكت ن ذالل ويع -٣ منإجور مشعبيت ألربيت بح ر بوكير 

ؤنب كر مجنبنينب ومثسعينيب كر شر ثطورً نويبً وكنيبً ي بح ، )١٩٦٩(
ي سثنر ثوبعب حثي ب مننطكت ن ذالل معرير ن منوظوب ، ومث

 . بظور ؤطروحت نثذصصت حول محكبيت مشعبيت ٢٠٠٣

رت نجب ثحثبج إمي ثحري ي مجنع ومرصر منيرني-٤ مر : ، نجلي ونبل 

 ، مي حي نجر ثحريجبً ١٩٧٣مشعبيي مذ ثوف مبح ي نر ب 
 .منوظوب ؤذر كبمحكبيت وألفنيت مشعبيت 

ب ي نجب  ثن-٥ يز مررسب منيرنيت بورت ألطروحب ألكبرينيت وثنو
 ور ؤس ؤحنر نرسي ببحجبً ونشربً ،) ؤطروحت١٢(بً وبحجيبً ينثعررت نوظو

صبحة ؤول ؤطروحت ي بح منإجور  مي ؤربع ؤطروحب ننب ، إذ ؤن 
ول حكبيب ، كنب ؤشرف مي جال ؤطروحب ح) ١٩٦٩(مشعبيت ببمننطكت 

 ) .٢٠٠٣(ألطقبل وألفنيت مشعبيت ، وؤذيرً محكبيت مشعبيت 



٢٩٧ 

ブى سويレحافظة بョ) دراستان( 
 

  ئلجفاخو–ئلفس 

Y   ـف         . فوذ عبخ ئلرحم ـي مري ررست ؤنجروبوموجيت ممننبرسب مطبيت مشعبيت 

، حس مذـومي      / ررست نيرنيت ي ريت نصريت      : منصر   ء شكر إشرف ميب

 جبنعت ي شنس، كميت     –) نبجسثير( ؤطروحت   -.٢٧٠ - .١٩٨٤ مكبورت،   -.

 ، جثنبع مبنب  . س 

الخ–ناشر    كوم ئبو 

Y    ٦١  –). ٢٠٠٢(١ ع –.  نو مقرجت مشعبيت     –.نسرح مظريح   . هانو ئلزيزو 

– ٦٧  

 اإلطار الجغرافى
م ثشر مررسب منيرنيت ببني سويف نثشبرً جفريبً ي نركزوب وروب كنب            

ـ     ي م ررسثي كط   وو محبل ي ببي منحبظب ، إذ ؤ          ـرت   بننطكت ، مـ ثحكك  و

، مي حـي مـ          جفريت ينك محري نب،      حي رثبطثب بنركز نبصر ومقش

 .يرصر ألطمس ؤيت ررسب ي ننبطق ؤذر ببمنحبظت

 اإلطار الヨوضوعى
ء ومعنـبرت          ت جالج بثنبوم مررسث   نوظوب حول مطة مشـعبي وألوميـب

ء مي منحو مثبمي  :مشعبيت، جب

 عتقخئت ئلسعبيبئلم

ـي           رثبط   ـي  نوظوع منعثكر ي بني سويف بررسثي نثذصصثي ألوم

ء  :مطة مشعبي ومجبنيت ي نوظوع ألوميب

 ئلط ئلسعبو

بر مرحن حـول    مننبرسـب  رثبط ررست مطة مشعبي بإطروحت وز 

مجقـبرو  ، ومثي جنع نبرثب ن ريت       )١٩٨٤(  مطبيت مشعبيت ي مريف منصر    



٢٩٨ 

ـب             رت نوظوب نـ بين ؤرور منعـبمجي   : وثوبعب ، وفط منبرت منيرنيت 

مشعبيي وثذصصبث معالجيت رذل نجثنع مبح ، ومننبرسب معالجيت مثي يكو        

ـالج                 ـي  ـت  ظالً  ررست نثعنكت ممننبرسـب منثبع ء منعبمجو ،  بب وؤ

ط ، ور ذثبر مببح       ـت         ألنر ـي مننبرسـب معالجي ط ممثعرف م شر ؤنر

ط ،             وحيبمب،   ط ألنـر ـببة بعـ ط مثقسير مشعبيت حول ؤس ثكر مررست بع

ثصبريت ي مننبرسب          صوثر جثنبيت ومجكبيت و ت مشعبيت ببألبعبر  ر ثإجر مجنب

ء    منرثبطت ببمعالج وطمة مشقب

ء  ئألوليا

ـر     ) ٢٠٠٢(رح مظريح   يرذل بح وبني مسيسي حول نس      ي إطـبر منعثك

ـبر         ، ن ذالل رصره معنبصر مطوف ومزيبرت ومحظـرت والنش ء منرثبطت ببألوميب

ء ببمننطكت        ءت مكرأ حول ؤظرحت ألوميب فير ؤن ثنبول ثمل مظوور بوصقب      . ور

ط م  ء مثبمي نبصر ننجمت مقنو مقرجت ومررنب مشعبيت ، ووو نبسنعر  .ي مجز

 )ئلخرئما ئلسعبيب (ئلفنو ئلسعبيب

، مـذ   )٢٠٠٢(يرذل ي وذ الطبر بح وبني مسيسي حول نسرح مظريح           

ظريح مـومي ومطكـوس               ، حي يرصر مببح ونب  ء سبق ثنبوم ي نعثكر ألوميب

ـت حـول                محركيت منرثبطت ب ن ننظور مقرجت مشعبيت ، يثنبول نبصـر مقرج

، ووي       ظريح مشيخ مرشير ءت مكرأ   : نسرح  ـبر    –ر ء مثصـقيق     – النش  – أر

ء     مشعر ، كنب يرصر نشر إجبزت منرير ورمث ونبصره ممونيت ،            –محركت ومفنب

ظريح مسيرت حوريت مثي رثبط            ـت   – ثبريذيبً   –ج ينثكل مننوذج أذر ووو   بنعرك

ال ومعالت بينب وظريح مسيرت زينة ، ج يثثبـع          مبنسب، ومعرير ن نعثكر ألح    

ـي            رت نبصر نسرحيت ننجمت   – مزيـبرت    –مطـوف   : ي طكوس وذ مظريح 

ت منريري  ثبت مظريح –نجنو  . محظرت – ثكبيل 

 

ريطب بنو زويف







٣٠٠ 

 اإلطار الزレョى
ومكمور بني سويف ب ي موحيرت ألطروحت يشير الطبر مزنني إمي ظور 

برمرحن١٩٨٤ شري بنبً – ج بح وبني مسيسي . مقوز   حول – بعر حومي 
 مررنب مشعبيت ، مي منحو مثبمي

برمرحن حول مننبرسب مطبيت: ١٩٨٤  ؤطروحت وز 

 بح وبني مسيسي حول نسرح مظريح: ٢٠٠٢ 

 اإلطار الレوعى
ء بيبنب الطبر منوي      ـي          جب ي بني سويف مي منحو مثبمي مذ يشير إم

  ، وبح وحر ؤطروحت وحرت بشرف ن كميت مبنب جبنعت ي شنس

  أطروحب ٠   أطروحات ئلماجزتير

  بح٠    ئألبحا ئلمنسورة

ة   ويالحظ ؤ    ثمثق مبح مننطكت   رع بني سويف بجبنعت مكبورت م       كميت ألر
ـت ؤو مقـرع             ، ووو نؤشر نمق   ومكموريبً ـت الميني ثببر ؤ مجبنع  نثببه إمي ، بب

 .الميني وو ؤكجر منؤسسب وثنبنبً ببح مننبطق منحيطت

 ルتائج واستخالصات
ثحثبج نحبظت بني سويف إمي ثذطيط ونثببعت منيت مبح مننطكت ومكموريـبً             )١

ـرت حـول     ومثي ثنجل شنبل مصعير، إذ م يظر يب ؤكبرينيبً سو ؤط           روحت وح
شري بنبً   ).١٩٨٤(معالج مشعبي ننذ 



٣٠٢ 

 ) دراسة١٧ (الレヨيــــــــــــــــا ョحافظة
  اـمع

Y ٣٤ ع-. مقنو مشعبيت - .محنطور.  ومي مري سونيب . عبخ ئلقو عثما سوقي 
  . ٨٤-٧٧ -) .١٩٩١ريسنبر (

Y ـال      .  ئلفتا عبخ ئلنبو     عبخ ـت منصـريت    ـي ثإجير وسـبال ال ـع  :  مكري مو

جثنبيت، منركز مكوني ممبح:  مكبورت-.ومنسثكبل   .١٩٩٤و 

Y مثنظينب مصويت وروروب ي ثننيت منجثنع        .  عبخ ئلرسيخ عبخ ئلموجوخ    محموخ :
ـت مننيـب      مصـويت ررست نيرنيت الحر مطرق       - .١٩٨٨ مننيـب،    -. بنحبظ

ة ، س كميت ، مننيبجبنعت -) ركثوره ( ؤطروحت      .جثنبع ألر

  قرقارأبو

Y ٥٤ ع -. مقنو مشـعبيت   -.ؤ، مشكل .  مثفير ي مكصت مفنبايت    . رفعت عبخئلعذيذ/    
    ٩٥ -٨٩ -).١٩٩٧ يوني -ينبير( ٥٥

  تموئلسيح – قرقا أبو

Y شالج  أحمخ  -.١٩٥٦رر مقكر،   :  مكبورت - .١ ط -.نو ألرة مشعبي     . رسخ 
ظترر :   ٣ط صرر(  )١٩٧٣ منصريت، من

  أبو ئلعبار–بنو مذئر 

Y ـر   .  ئلعذيذ رفعـت   عبخ  -. مقنـو مشـعبيت    -.مننــوذج ألول  . مشـبطر نحن
 .  ٩٧-٨٧ -).١٩٩٤نبرس (٤٢ع

  أعطو ئلوقف–بنو مذئر 

Y   طو موف   " مطة مشعبي ي ريت      . عبخ ئلعذيذ رفعت  -. مقنو مشعبيت    -" .ؤ
  . ٤٦-٣٨ -) .١٩٨٧يونيت – نبيو –ؤبريل  (١٩ع

Y    مقنـو مشـعبيت    -.نـ وثحميـل   : بوؤروـ مشـر   . عبخ ئلعذيذ رفعـت .- 
 .  ٤٢-٣٠ -).١٩٩٣نبرس  (-)١٩٩٢ريسنبر (٣٨/٣٩ع

Y   سبثنبر (٤٤ ع -. مقنو مشعبيت  -).١(مننـوذج  . مشبطر حس . عبخ ئلعذيذ رفعت
١١١-١٠١ -).١٩٩٤. 

Y   يونيت (٤٣ ع -. مقنو مشعبيت  -.مننـوذج مجبني . مشبطر نحنر . عبخ ئلعذيذ رفعت
٤٧-٣٩ -).١٩٩٤ 
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Y   ـت  . عبخ ئلعذيذ رفعت  يونيت  -ؤبريل(٥١ ع -. مقنو مشعبيت  -.حيويت محكبيت مشعبي
٨٨-٨٠ -).١٩٩٦ .           

Y ــذ رفعــت ل.عبــخ ئلعذي ـت-. نصــو نــ منــو  -. مقنــــو مشعبيـــ
 . ٥٩-٥٣ -).١٩٩٣ نبرس -١٩٩٢ريسنبر (٣٨/٣٩ع

 سكقام  -بنو مذئر 

Y   جنع وثصـنيف  : محوري ي ننطكت شمكب   محكبيب مشعبيت و  . عبخ ئلعذيذ رفعت /
صقو كنبل      ، ـت   -.٧٧٩ -.١٩٩٣ مكـبورت،    -.إشرف نبيمت إبروي  ؤطروح

   . منعر معبمي ممقنو مشعبيت، ؤكبرينيت مقنو-)نبجسثير(

  بنو وئلكمر-مغاغب 

Y    ء ي ريت نصـريت      . أحمخ ذئيخ ـي    – . ١٣١ - ١١٥  –.ثكرير  ألوميب   :
ـر مشـعبيت         . م مقومكمور   . ي  نحنر مجوور  ـت منعثك ء مجبني، ررس  -.مجز

ـت،     : السكنرريت   جثنـبع     ( -.  ٦٥٩ -  .١٩٩٠رر منعرت مجبنعي مـ 
  طبعب نثعررت-) .٢٢منعبصر؛ 

  ذئويب زكطا-ئلمنيا 

Y   بر مرحن     . عبخ ئلزالم ئلسريف بكبل ونكـبول   (الح ن زويت سمطب     : حس 
 . ٦٥-٦٣ -) .١٩٨٨ يونيت - نبيو-ؤبريل  (٢٣ ع-. مقنو مشعبيت -) .ونب

  مخينب ئلمنيا-ئلمنيا 

Y    ررست نيرنيت سثطاليت مثكري    : منعثكر مشعبي بي مجبب ومثفير      . زعاخ عثما
ء ي نرينت مننيب      ـبم       :  ي   – . ٥٢ – ٣٥  –. ألوميب ـي  مثر مشـعبي 

ت ن  / نثفير نركز مبحو  :  مكبورت   - . ١  ط  -.  ؤسبثذت مجبنعب    ثإميف نجنو
ة ، جبنعت مكبورت،          جثنبيت ، كميت ألر ثكبرير بحـ    (– . ٢٠٠٢ومررسب 

ـر مجـوور ،     : نُشر ؤيظبً ي     (–) . ٢مثر مشعبي ي بم نثفير ،        نحن
جنب   - .٣٢٤ – ٣٠٥ -.ررسـب يألنجروبوموجيـب محظـريت       / وسعبر 

  )١٩٩١رر منعرت مجبنعيت، : السكنرريت 

 مكو

Y  مقنـو مشـعبيت      –. حثقب منومر منبو مشريف ي نمو        . زمير جابر  .– 
 .١٢٣ – ١٢٢  –) . ١٩٨٨ نبرس – برير –ينبير  (٢٢ع
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 اإلطار الجغرافى
جنب ررسب  (بني نزر   : فط ؤبحب مننيب ذنس نركز رايسيت ي نكرنثب         

ـب       ) ونصو نيرنيت حول محكبيت ومنول ومطة مشعبي       ، ج نركز ؤبـو ر
ـثب حـول    (، ومننيـب    ) ررسثب حول نو ألرة مشعبي ومكص مفنباي      ( ررس

ء ونو مثشكيل    ء  (، ج نركز نفبفت     ) نعثكر ألوميب ، ونمو  ) ثكرير حول ألوميب
حثقبل ببمنومر منبو     ( ظالً  مررسب منرثبطت ببمننيـب       ) ررست وحرت حول   ،

ال ومطرق مصويت ومحرف(نونبً   ) جال ررسب حول مقومكمور وال

 اإلطار الヨوضوعى
ـرت               ـت مننيـب  ـي نحبظ ـت  شر الطبر منوظوي ممررسب منيرني
ـي بعظـب رو                نوظوب ثقبوث ينب بينب ن حي نق مثنبول ، ومثركيز م

ذر ، قي نجبل منعثكر مشعبيت نجر ررست وحرت حول مطة مشعبي وجال             أل
ء ي كور مسبعينيب ومجنبنينب ومثسعينب ، بنعرل ررست ؤو             ررسب حول ألوميب
شر سنو ، مي حي ذثق منوظوب ألذر ي نجبل منعثكر              ثكرير كل 

 ومثكبمير مذ م يسجل سو نكبل وحر حول         مشعبيت ، وكذ محبل ي نجبل معبر      
حثقبل ببمنومر منبو ي ثرت مجنبنينب كط، مي حي م يشر نجبل رورت محيبت              

حثقب ألذر ؤيت ررست نيرنيت ننشورت         ؤنب نجبل ألرة مشعبي كبنـ      . ؤو 
صبمح        ة مشعبي ، مي حي     حول نو ألر  ي كثبب   مريبرت ألومي ي ألحنر رشر 

معزيز رع حول محكبيت مشـعبيت  ر ثقرر كر مثسعينب بسمسمت ررسب نيرنيت معب    
وذثقي نجبل مقنو مشعبيت ثكريببً كبمنوسيكي ومر ومثشكيل مذ م          . ومنول  

ـت          . يشر سو نكبل وحر      ـب ررس ومحبل نقس ببمنسبت ممحرف مشعبيت مثي ثنبومث
ء الطبر منوظوي مي منحو مثبمي .  حول محنطور وحرت  :ور جب

 عام  – ئلفولككور
ـت               ال ي مكري بر منبي ي ررسث حول ثإجير وسبال ال بر مقثبح  ثنبول 

ـت             )١٩٩٤(منصريت   ـب ذالص رت نحبور ، كب نب يذ مجبنة مقومكمور نن  ،
 ببمنسبت محيبت مكـرويي  – نحروريثب  مي–ؤ وسبال ثنظيت ؤوب مقرغ   : نقبروب  

ـال ، حمـ                  ن نذثمف ألنبر ن مجنسي ، ر ذثمق بقعل ثإجير وسـبال ال
وثنـب               نشبورت مثميقزيو بريالً مجمسب مسنر ؤو مثررر مي منكبوي ، وثكمـ 

ف ن منيل إمي مقرريت               ظب ء مشعبي ، ننب  ء ؤو مفنب ـل  بحمكب مذكر والنشب وثقك
جثنبيت    ـر مصـعير           . مروبط  ور ؤجري مررست منيرنيت مي ريثي ن 

 .ثببعثي منحبظت مننويت ، وريثي ؤذرثي ن ر نحبظت مننيب

 خرΑطة المΒレا
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 ئلمعتقخئت ئلسعبيب

ء ،            رثبط ؤبحب منعثكر مشعبيت بنوظوي مطـة مشـعبي وألوميـب
ظالً              وث نو منبرت منيرنيت ي ؤكجر ن ننطكت حي شنم نحبظت مننيب بنت ، 

طو موف وبني وممنس ونرينت مننيب          ـي منحـو      .  ر ؤ ء مررسب م وجب
 :مثبمي 

  وئلط ئلسعب

طـو                ـت ؤ ـي ري بر معزيز رع ي ررسث حول مطة مشعبي  سجل 
رت ننبرسب شعب   )١٩٨٧(موف   ط مرؤس        ،  ط ، كإنر ط ألنر الج بع يت ي 

ـري       ومرنبغ ومعيو وألذ ومرور ومق ومموزثي ومحنجرت ومصرر ومراثي ومج
ط منجب          . ومبط ومنعرت    ط منببثب منسثعنمت ي معالج ، ور كنب رصر بع

ط منذثمقت  .سثذرنب ي ألنر

ء   ئألوليا

ء ي      ء ي         ثثصرر ررسب ألوميب مننيب مثكرير مذي رن ؤحنر زير حول ألوميب
ـب ،     )١٩٧٦(ريت بني وممنس     ء منوجـورت ب ط مطبيعت مننطكت وألوميب ، حي ر

ء ، ألول       وو مشيخ حس ؤبو ريثي ، وم نكب كبيـر          : وثنبول ي ثكريره جالجت ؤوميب
حثقـبل     وسط مكريت ، ورصر مببح سيرث وكرنبث ومننبرسب من         ثعمكت بـ و

ـي             : ومومي مجبني   . بنومره   ـ بـر نبن ببرت  وو مشيخ نحنر مسبي ، ونكبن 
ء مكريت حي ؤثي م مشيخ ي مننب وبل م                ؤنب سيرل  : " ببمطوة ممب بنبه ؤحر ؤبنب

النت ي وذ منكب    ـر    : ومومي مجبم " . نحنر مسبي ؤبني م  وـو مشـيخ نحن
 ونكبنـ   ، بجور مشيخ مسبي ، ور ؤثي إمي ؤحر ألرر ؤيظبً ي مننـب             ألربعي

ـو ؤ               ت ن ألحجبر نسثويت مسطح يصمي وب منـبس ويعر ببرت  نجنو
جنب مثي رن ررست            . ثحثب وميبً    ي مسعبر  ء  ؤنب مررست مجبنيت ي بح ألوميب

ء      ـب   رصر  ). ١٩٩١(ي نرينت مننيب    نيرنيت سثطاليت مثكري ألوميب ـر  ي منعثك
ـ                 ـب  مشعبي بي مجبب ومثفير ي نحبومت ممثحكق ن إحر نثبا بح سببق م

ء ي نرينت مكبورت      ـر نـ كرنـب            . ألوميب ـبب معري ور ؤسقر مررست  ثش
ـإجير ال             ـت ث ء ي نرينثي مننيب ومكبورت ، كنب رصر مررس ء  وحكبيب ألوميب حيـب

ـبً                ظ ثجبه نوقـبً ر ء ، حي يثذذ ؤصحبة وذ  مسمقي مي ظبورت ثكري ألوميب
ء ، ومصالت ي ؤظرحث ، ومطوف حومب وفيروب نـ نظـبور               مالحثقبل ببألوميب

وثنثي مررست برؤيت نسثكبميت ممظبورت ثبمور ن ذالل مررست منيرنيت          . مثكري  
ـب              وميبً بنرينت    ٢٣منحو   ء مي مظـبورت ، ن مننيب ، ثر ؤن رف نحبو مكظب

س بببيت منب مب ن نظبور ثرن  ي نكرنثب ثشجيع مرومت ومطرق مصويت ، ومثنب
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 ؤنـب . مشعبي بي مكباني مي ألظرحت ن جبنة ومي مكنباس ن جبنة أذـر              
بر منو         ي منحنور  جور مذي وث برصر مثنظينب     مررست مجبمجت ي الطبر نقس 

، حي طبق ررسث منيرنيت مي إحر   ) ١٩٨٨(مصويت وروروب ي ثننيت منجثنع      
 .مطرق مصويت ببمننيب 

  )ئالحتفاالت ئلسعبيب(ئلعاخئت وئلتقاليخ 

مي بح وحر   ببمننيبثصر مررسب منيرنيت ي نجبل معبر ومثكبمير        
ـر يـ     ) ١٩٨٨(منبوي مشريف ي نمو     حثقب منومر   مسنير جببر حول     ، رص

مننبرسب منرثبطت ببمظبورت ي مننطكت ، ومثي ثبرؤ بثجنع ثمكباي ممنبس ببمكرة ن 
نثحف ألجبر نثظبرً محظور نكبنب مشيو ، ونب يصبحة ذمل ن حمكب مثحطية 

ـ              ـف مببح  وحظور ؤصحبة محرف مبيايت وطواف مطرق مصويت ، كنـب يص
ـت             ـببع ممبمري ـي    . ثرثية منوكة مذي يصبحب رت منوسيكي منحبسيت مث جـ ينث

 .حثقبل بنرجب شعبي كبير ببمسوق حي ثكب حمكب مذكر والنشبر مريني 

 وئألخ ئلسعب

ـي ألرة              ـت  صبمح مرارت نكرنت ألبحـب منيرني ثثصرر ررست رشر 
ـف    ) . ١٩٥٦(نو ألرة مشـعبي     مشعبي ببمننيب ، ن ذالل كثبب        وينـب منؤم

ـر ألرة               نقبوي ألرة مشعبي وذصباص مننيزت وإطبره محظـبري ، جـ يرص
ة              جثنبي ن حي ثصويره ممعالت بي مسمطت ومشـع كنـب  . مشعبي ي إطبره 

ـي               يشير إمي نب ؤسنبه بإرة منعثكر ومنعبرف، كنب يعني ببمعبر وثصـويروب 
.  ألرة مشعبي ، وكذ ثصوير ألسرت ي وذ ألرة ي رثببطب برورت محيبت               نو

ت ن منصو مشعبيت ومنوروجت بإوسط مصعير           ـي    ويصـنقب ج يرر نجنو :  إم
ء    – جنع مكط    –ؤفبني مثذنير مرينيت      – جبر منيـل     – زيبرت منيل    – روت بشور

ء   ؤول ن مصح   –ؤنجبل وؤول سبارت     ـت     –ر شـرف نـ مسـيرت      أل نربع وع
الميت، نربع نر   هللا ممبب       جم بر   ؤفبني زوج   - نوميت ن منزميت     -بت ثإميف مشيخ 

ت ؤرور ونوويل نثعررت ، ن مكصت ؤيوة          -وبكبايب   ـف    .  نجنو ور جنع منؤم
كثببـ  وذه منصو ذالل كري ألربعينب ومذنسينب ن مكر معشري ، ويعر            

 .مي وذ منحو ن نصبرر ررس ألرة مشعبي بنت وي مصعير ذبصت 

 ئلحكايب ئلسعبيب 

ـي ألربعينـب                صـبمح  ـري  وإذ كبن نور ألرة مشعبي مثي جنعب رش
ـت          يومذنسينب ر رثبط نعظنب بكريت  ؤب        رب  نسكط رؤس ،  نور محكبي

بر معزيز رع       ي مثسعينب رثبط نعظنب ؤيظبً بنسـكط        مشعبيت مثي جنعب 
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طو موف         حي نشر مببح ذالل مقثرت ن ب  . رؤس ببني نزر وبذبصت ريت 
ـب           ١٩٩٧ حثي   ١٩٩٣ ت ن مررسب ومنصو منيرنيت ، ثشكل ي نجنم  نجنو

نثرر ألول بعر ررسب رشر             صبمح  نصررً مررست محكبيت ي مننيب ، كنب ثنجل   
بر معزيز رعـ بثحميمـ مـن ؤروـ                 ي ننثصف مذنسينب ، وثبرؤ ررسب 
ـب نبصـره               ال مشربو ، كبشقبً  جنبميب من ونرثكزث ألسبسـيت ، و
ءه وثقسيروب ن ذالل معالب بينب وبـي               ر مثي ثحك بنب ط ، ومكو بعظب مبع

ـت         جثنبيت وجك : ؤنسبق ؤذر ؤكجر شنوميت      بيت وؤيريوموجيت ، ننـب يعنـق منعر
، وببمنظبني مثي يحثقل بب ، وؤنظنت مكي مثي يعثنر ميب ي ثظبيق  ج . ببمن

يكر مببح ؤطروحث ألكبرينيت حول محكبيب مشعبيت ومحوري ي ننطكت شـمكب            
ـي    كيب ومقـرق ب   م، حي يرصر منكونب مجكبيت ممحكبيت ونث       ) ١٩٩٣( ينـ ونثمك

ـر مكصصـيت               ألنبل مكصصيت منرونت ، ج يثنبول نيت محكبيت مشعبيت ، وموح
ـي                 ـب  الثب بنظب مسرر ، وي إطبر بحج  منوثيقب محكبايت ، ومثنجيل م و

ظن         : ننطكت مبح ، كر سنب مجال طواف         ء ، وباع ، ج يرر  شذصيب ، ؤشيب
شر      ن( نالحق ألطروحت    ـب     )  مربع حثي محبر  نصو محكبيب مثي جنع

) جثنبي وألذالي ومسيبسي( حكبيب موع منعب     –محكبيب مذريت   : ووي  
 – حكبيـب ألمفـبز      – حكبيب مـنق     – حكبيب منعثكر    – محكبيب منرحت    –

بر معزيز رعـ      ر ١٩٩٤وذالل ب   .  حكبيب محيو    –محكبيب منثركنت     
 ،)٢(ومشبطر نحنر ) ١(مشبطر نحنر : جال نصو نيرنيت ن بني نزر بعنو       

ـت            ،ج ن مشبطر حس    ج  حي ب بثروينب وظبطب وكبً ممننطـوق مصـوثي مم
مرو مثي سجمب نن ، كنب ؤمحق بكل ن نعبني مكمنب مثي رؤ ؤنب ر ثسثفمق                

جت مي مكبرئ فير منث    بر معزيـز  . صل بذه مم وبعر نشره مذه منصو شرع 
ـت                ـت نرثبط رع ي كثببت بحجي حول محكبيت مشعبيت ن ذالل نصـو نيرني

ـر     ) ١٩٩٦(ببمننطكت نقسب ، ألول حول حيويت محكبيت مشعبيت          حي ب بثروي إح
شف منب منجب   نصو محكبيب ج شرع ي رز نوثيقبثب ، وثحميمب بطريكت ثك          

و حول مثفير .  نوثيف نب ؤنب مثنوع محكبايثيحبمثي ينك ؤ ي   ؤنب مبح مجبني 
صعير مشكل ، ننثكرً كرت           ) ١٩٩٧(ي مكصت مفنبايت     ، حي رصر وذ مثفير مي 

ت نصو مكصثي فنبايثي ، ؤكر ن             جبب مشكل ي مكصت مفنبايت ن ذالل نجنو
ـي ؤ شـكل               ذالمنب   صصنب مفنباي ، كنب ؤكر م حبمت مطبيعت منثفيرت ممشكل ي 

ـت     –مكصت مفنبايت رظت رانبً ممثفير طبمنب ثرو ، بل إن مينطـو               بحكـ طبيع
 . مي إنكبنب وبامت ممثفير –مكص مفنباي نقس 

 ئلسعر ئلسعبو 

بر معزيز رع ؤيظبً بجنع            ـت   وي نجبل مشعر مشعبي وث  وثوجيق نجنو
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ـب           ) ١٩٩٢(ن نصو منول     طو موف ببني نزر ، حي ب بثوجيك ن ريث 
ط منقرر مثي ر ثسث  .مق مي مكبرئ فوثزويروب بشرح بع

 )ئلتسكيل ئلسعبو(ئلفنو ئلسعبيب 

بر مسال     ـالح نـ        : شريف ي ررسث منعنونت     مر  بر مـرحن  حس 
ـت ،       ) ١٩٨٨( نكبول ونب    زويت سمطب بكبل و    ننوذجبً ن مقنبني مثمكبايي ببمننطك

 .ومذي يعبرو ي رسونبث  البرع مشعبي ي بياث 

 )حرفئل(ثقافب ماخيب 

ـثنب حـول                 ـري ررس ـي م ي نجبل محرف مشعبيت ر شوي حبية وسونيب وم
ووعب منيرني ي مننيب ،     محنطور، ووي ررست ثربط بي مبعر مثبريذي ممحرت ،          

 .ومجنبميب وألرو منرثبطت بب وثور محرت ن جيل ألذر 

 اإلطار الزレョى
ـر              رثبط مبعر مزنني ي بح مننيب بننثصف مذنسينب بظور ررست رش

شري بنبً    ،  ) ١٩٥٦(صبمح حول ألرة مشعبي      مـ   - بعر وذ مثبريخ     –وذالل 
ء              ثنشر ررسب ن   ـر حـول ألوميـب يرنيت حول مننطكت ، بل ظور ثكرير ؤحنر زي

وثنب ببح مننيب ي ثـرت مجنبنينـب             ) . ١٩٧٦( ر مثرريجي ي  ور برؤ مثصب
ؤنب كر مثسـعينب    . مثي شر جال ررسب وؤطروحت حول مثنظينب مصويت         

وثنب ببح مننطكت وبذبصت نب رن         ـبل       كر نجل زروه  بر معزيز رع ي نج  
وثنب منيرني ر ثوف نر ب   . محكبيت   ـت   ١٩٩٧فير ؤ   ، إذ م ثشـر مننطك

ء مثثببع مزنني مي منحو مثبمي . ررسب نيرنيت ننشورت ننذ ذمل مثبريخ   :ور جب

 مزينات

صبمح كثبة  : ٠٨٤٥  نو ألرة مشعبي  حولؤحنر رشري 

 زبعينات

ء :  ١٩٧٦  ثكرير ؤحنر زير حول ألوميب

 ثمانينات

 مطة مشعبي حول بر معزيز رع بح  : ١٩٨٧

 

٠٨٧٧ :  



٣١٠ 

Y   بر منوجور ؤطروحت بر مرشير    مثنظينب مصويت حولنحنور 

Y   الح ن زويت سمطب  :بر مسال مشريفبح   

Y   بح سنير جببر حول حثقب منومر منبو 

 تزعينات

٠٨٨٠  : 

Y   ء جنب حول ثكري ألوميب  )٢٠٠٢نُشر(بح سعبر 

Y   بر مكوي بح   محنطور حولسونيب ومي مري وشوي 

٠٨٨١ :  

Y   ؤرو مشربو حولبر معزيز رعبح  

Y منول: عبر معزيز رع  نصو نيرنيت م 

  محكبيب مشعبيت  حولبر معزيز رع ؤطروحت : ١٩٩٣

٠٨٨٣ :  

Y   بر منبي بر بح ال ي مكريت حولمقثبح    ثإجير وسبال ال

Y  مشبطر حس :عبر معزيز رعمن منيرني م  

Y  ١ ( مشبطر نحنر:عبر معزيز رع من منيرني م( 

Y  ٢ ( مشبطر نحنر :عبر معزيز رعمن منيرني م( 

ـت حول بر معزيز رعبح  : ١٩٩٦  حيويت محكبيت مشعبي

  مكصت مفنبايت  حولبر معزيز رع بح  :١٩٩٧

 اإلطار الレوعى
رر مررسب منيرنيت ي مننطكت ، م ثشر حركت  ثإجر الطبر منوي بكمت 

، )ي مطرق مصويت  (مبح ألكبريني سو ؤطروحثي كط ذالل كر مجنبنينب         

ورت ي مروريب كر حقمـ      ؤنب ألبحب مننش  ) . ي محكبيت مشعبيت    ( ومثسعينب  

ـت مقنـو مشـعبيت        )ررسب٩(وثنب   ن – نسبيبً   –ببمجبنة ألكبر    ، وكب منجم

ـإربع         . منصريت رورً ي نشر ثمل مررسب        ؤنب منصو منيرنيت ، كر حقمـ ب



٣١١ 

رثبط نجبل منشر ي    مي حي   . نصو ي نجبمي محكبيت ومنول ببمنجمت نقسب        

صبمح حول ألرة مشعبي ، ومجبني معبر مقثـبح              كثة بكثب  بي وبني ، ألول مرشر 

ال ي مكريت منصريت          ـي       . بر منبي حول وسبال ال ء الطبر منـوي م ور جب

 :منحو مثبمي 

  أطروحب٠    أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحب٠    أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٨  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 ا كتاب١       ئلكت ̌

  نشو٣     نشو ميخئنيب ̌

  تقرير٠      تقارير ̌

 خالصاتتساルتائج و
رثبط نصف ررسب مننيب ثكريببً بنركز بني نزر، مي حي رثبط ررست             -١

صبمح مرارت بنركز ؤبي رب   .رشر 

 ي  يحثبج مبح منيرني ي مننيب إمي ذطت ننظنت ي مثوجيق ومثحميل ومنشر      -٢

 .منعثكر ومعبر ومقنو ومجكبت: نعظ منوظوب 

صبمح حول نو ألرة مشعبي وي ألومي ي منجبل ننـذ               -٣  ثعر ررست رشر 

ي ؤذر . ننثصف مذنسينب  بر معزيز رع ي كر مثسعينب  ؤنب ررسب 

 .نب نشر ي نجبل ألرة مشعبي وبح مننطكت نونبً 

ةح ألكبريني سو ؤطروحثي كط إحرونب بشرف ن كميت          م يشر مب   -٤  ألر

 .ببمننيب، ومجبنيت بشرف ن منعر معبمي ممقنو مشعبيت بإكبرينيت مقنو 

  .١٩٩٧ ثوف مبح منيرني مننشور حول ومكمور مننيب نر ب  -٥



٣١٣ 

 ) دراسة١٦(أسيـوط ョحافظة 
 مـاع

Y  مقنو -.مرسو مشعبيت منمونت مي جرريب نكببر ؤسيوط . ئلزيخ ئلقماس 

 ١٧٦-١٧١ - ) .١٩٩٦ سبثنبر –يوميت  ( ٥٢ ع-.مشعبيت 

Y  ررست مجونة ن مثطريز مشعبي ي نحبظت ؤسيوط وؤجر .  زكيمزاخئت عبار

،  مكبورت –.   ٢٣٣ -.ف سعر مذبر إشر/ ذمل ي نجبل مثربيت مقنيت 

 منعر معبمي ، وزرت مثعمي معبمي – )نبجسثير( ؤطروحت -. ٢٤٤ - .١٩٧١

 .  س مثصني وألشفبل ممثربيت مقنيت ،

Y  نشفو معظ ومكر ي حرف نصريت رينت والبرت ننب ي . زكيما محموخ

رر نعم مثربيت مقنيت  ١٩٧٨،  مكبورت –.   ٥٣٦ - .عر مذبر سإشرف / إ

مثربيت مقنيت ، س مثصني  كميت ، جبنعت حمو –) ركثوره( ؤطروحت -.

  وألشفبل مقنيت 

Y الميت ي نحبظت ؤسيوط  . محمخ حز عبخ ئلحافظ ررست : رويب مسيرت م

 –) ثيرنبجس( ؤطروحت – . ٢٠٠٤ مكبورت ، –. إشرف ؤحنر نرسي / نيرنيت 

ة ، س ممفت معربيت  جبنعت مكبورت ، كميت ألر

Y  شخقي ء مشعبيت . منو محموخ حافظ  ررست : معونل منؤجرت مي ثصني ألزيب

إشرف إنصبف حس نصر، جريب ؤحنر / نكبرنت بي نحبظثي مشريت وؤسيوط 

  . جبنعت السكنرريت–) نبجسثير( ؤطروحت - .١٩٨١ السكنرريت، -.نصر 

Y شخقي عبخ ئلفتا بثكبر ثصنينب نسثنرت ن معنبصر مثشكيميت مشعبيت .  هخ 

ثب مي ؤنشت مسير   -.إشرف سبني مبية إسحق، نصطقي مرزز / وطبب

 كميت مقنو ، جبنعت حمو –) نبجسثير( ؤطروحت -. ٢٢٧ - .١٩٨٤مكبورت، 

ت مننسوجمثطبيكيت، س ننسوجب  ب ومصببفت ومثجيز ، شعبت طبب

  بنو حزي-مركذ أزيوط 

Y ـت -.ؤفبني مح . محمخ حز عبخ ئلحافظ  –ينـبير (٥٠ ع-.مقنــو مشعبيـ

  .٥١-٤٥ -).١٩٩٦نـبرس 

 

  نجظ زبظ-مركذ أزيوط 



٣١٤ 

Y رر :  مكبورت -.ررست ؤنجروبوموجيت بحر ر مصعير : مجإر . حمخ أبو ذيخؤ

  .١١١ - .١٩٦٤منعبرف، 

 أبو تيج

Y مقنو مشعبيت-.حكبيت س محس ومجنبل . محمخ حز عبخ ئلحافظ .- 

 .٥٧-٥٤ -).١٩٩٥ ريسنبر -ؤكثوبر(٤٩ع

Y ـت -.ؤفبني مح . محمخ حز عبخ ئلحافظ  –ينـبير (٥٠ ع-.مقنــو مشعبيـ

  .٥١-٤٥ -).١٩٩٦نـبرس 

  ئلنيكب-أبو تيج 

Y  مقنو -).مثفريت(والل مبالر مفرة رحمت بني ). جبنع(محمخ حز عبخ ئلحافظ 

 .١١٩-٩٥ -).١٩٩٧يونيت /ينبير(٥٤/٥٥ ع-.مشعبيت

Y  ينحو رصر ريق مثحو وثنويعب نوع ؤرب). جبنع(محمخ حز عبخ ئلحافظ 

 ١٢١-١١٨ -).١٩٩٦سبثنبر /يوميت(٥٢ ع-.مقنو مشعبيت -.مقوزير: شعبي

  بنو محمخ-أبنو 

Y شال ئلخي حنفو جثنبيت ممننبرسب مرينيت ي منجثنع  .محمخ   ألبعبر 

  ٢٤٨ – . ٢٠٠٠مكبورت ، . = إشرف سبنيت مذشبة / منصر منعبصر 

جثنبع –) ركثوره(ؤطروحت  –. ة ، س    جبنعت مكبورت ، كميت ألر

  ئلمعايخة-أبنو 

Y تار أحمخ ئلفولو  ٣٧١ –. كريت منصريتمعبر ومثكبمير منعوت ممثننيت ي م . م

ة ، –) نبجسثير( ؤطروحت – . ١٩٨٠ مننيب ، –.    جبنعت مننيب ، كميت ألر

جثنبع  س 

 ئلبخئر

Y  مقنو مشعبيت-.نصو ن سيرت بني والل). جبنع(محمخ حز عبخ ئلحافظ .- 

   .٧٣-٦٤ -.) ١٩٩٦يونيت /ؤبريل(٥١ع

 

  ئألكرئخ–ئلفتج 



٣١٥ 

Y  ؤكثوبر(٥٣ ع-. مقنو مشعبيت-. رير ي نحبظت ؤسيوطمع). جبنع(أحمخ توفي- 

  .١٢٧-١٠٧ -).١٩٩٦ريسنبر 

  نذئلو جانو–ئلقوشيب 

Y ١٥٢ – ١٤٩  –.  ثكرير  زيبرت مشيخ رور مفرة . محمخ ئلجوهر . - 

ء مجبني،. م مقومكمور :  ي :  مكبورت –.  ١ط -.ررست منعثكر مشعبيت  مجز

جثنبع منعبصر؛  ( -.  ٦٥٩ - .١٩٨٠، ف رر منعبر  طبعب -) .٢٢م 

 نثعررت

  بنو عخ–منفكوط 

Y تار أحمخ ئلفولو  ٣٧١ –. معبر ومثكبمير منعوت ممثننيت ي مكريت منصريت . م

ة ، –) نبجسثير( ؤطروحت – . ١٩٨٠ مننيب ، –.    جبنعت مننيب ، كميت ألر

جثنبع  س 

 جغرافىال  اإلطار
نركز : ثنبول الطبر مجفري سبع نركز رايسيت ي ؤسيوط ، يإثي ي نكرنثب 

، ونركز ؤبنوة )  ررسب حول محكبيت وألفبني ومسيرت وألمفبز٤(ؤبو ثي 

ررسثب حول مجإر و ألفنيت (، ج نركز ؤسيوط ) ررسثب حول معبر ومنعثكر(

ررست (، ونركز مقثح ) رست وحرت حول مسيرت مشعبيتر(، ونركز مبرر ) مشعبيت

ء(، ونركز مكوصيت )وحرت حول معرير ، وؤذيرً نركز ) ررست وحرت حول ألوميب

إمي جبنة مررسب مثي ثنبوم ، ) ررست وحرت حول معبر ومثكبمير(ننقموط 

ء ومحرفررسب حول مسيرت مشعبيت ومرسو مشع٦(منحبظت بنت   .)بيت وألزيب

 اإلطار الヨوضوعى
تسجم نحبظت ؤسيوط  ت ي نجب منعثكر ب ررسنجنو  نيرنيت نثنو

ومعبر ومثكبمير وألرة مشعبي ونو مثشكيل ومجكبت منبريت ، كب ؤكجروب ي 

م ثنيز وإ كبن مت مررسب منيرنيت بنت .  نجبل ألرة مشعبي ونو مثشكيل
كل ثذص ري ر إ  ، بل إمينجبل بعين ن منبحيت مبحجيت ينك الشبرت 

ء ونجمب ي مسيرت وألمفبز  (رثبط بررست وحر ثكريببً ررست وحرت حول ألوميب
ط مكل نجبل مي منحو مثبمي ، )مخإ... ومرس ومحرفومحكبيت  :وسنعر



٣١٦ 

ء( ئلمعتقخئت ئلسعبيب  )ئألوليا

 نحنر ثببط نوظوع منعثكر مشعبيت ي مننطكت بثكرير نيرني كثر
ء ثح نو  ، )١٩٦٥( مفرة رورت مشيخ ر ثكرير  زيب:مجوور حول ألوميب

ء  ت ثكبرير ذبر نيرنيت ي ررست ألوميب ظن نجنو يشثركو ي مذي ويإثي 
ء نحميو  وسجل مثكرير نعمونب . كطثنثر شرث ي رذل رو ، ؤن ؤوميب

ريح ومزيبر ألسبويت ومروريت ونظبور ظحكبيت مشيخ ونومره ووصف م: حول 
 .مثكري

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

نيثي ثنبول رسجل بح معبر ومثكبمير مشعبيت ي ؤسيوط ررسثي ني
جثنبعنؤصحبب منذثبر مقومي مررست ألومي . ب نوظوع معبر ي رثببط بعم 

ي نحبومت ممووف مي ) ١٩٨٠( مذ رصر معبر ومثكبمير منعوت ممثننيت
بط بب ن ؤنجبل شعبيت وي ، وؤسببة مثنسل بب وؤوج ثمذصبا مجكبيت ، ونب ير

. نقعب وظرروب ، كنب ثرف إمي ثحرير ؤو معبر ومثكبمير مثي ثعوق مثننيت
الت كسيت بي برت ألذذ ببمجإر ومنشبركت ي وذمص مررست مي  وجور 

مثننيت، وكل ن ثقظيل مذكور ي منير ، وبرت حرنب منرؤت ن معنل، 
ؤنب مررست مجبنيت كر ثنبوم معبر ومثكبمير . ومزوج منبكر وثعرر زيبر مكبور

، حي رصر يب نحنر ) ٢٠٠٠(ن ذالل ألبعبر الجثنبيت ممننبرسب مرينيت 
جثنبي مكل طبكت ن طبكب ذثالف موظع بقي كيقيت ثإجر ثمل مننبرسب بحن

وذثبر ننبسبب نعينت مجنع نبرث كبالطبر مي نوار . منجثنع ، وحج نثشبروب
ء ومننبرسب منرثبطت ببمح  مرحن ومنشبركت ي الحثقب مثي ثصبحة ألوميب

ت ، وذثبر حب مررست ن ريت بني نجر ، وحب ؤذر ن مكبورت ومعنر
 مقروق مريقيت محظريت ، حي ذم إمي ؤنب ثكبر ثذث إ ن مرصرمكبر ، 

ظر بوظوح ي ي م يروق طقيقت نثعمكت ؤسبسبً ببمثر مجكبي ، ؤنب مبعر مطبك
ريرت كثعرر مح ومعنرت وإبنت نوار ؤول ررسب محبمت ، وإ رل ميب نظبو ر 

 .مرحن 

 

 カريトة أسيوط







٣١٨ 

 ئلقانو ئلعرفو

ريت بني سبع كبو زير نوظوع مجإر بل ؤحنر وثنبمعري وي نجبل مكبنو 

 معبنت ممكريت ، وثإجير ثمل يتثصبريت وا، حي رصر مظروف مبي)١٩٦٤(

الث نبجثنبيت ، كمظروف مي مجإر كظبورت   رصر نظب مكربت مسبار ببمكريت و

 مررست ؤ مثقبظل ي مبرنت يكو مي ؤسبس مس مذ ؤوظحبنظب مجإر ، و

 .جثنبيت معرر يحرر منكبنت 

 ئألخ ئلسعبو 

 نيرنيت نعظنب ي إطبر جنع منبرت ب نعبمجونبلي نجبل ألرة مشعبي 

ط ، ويالحظ ؤوثوجيكب ي   كل نجبل ؤربي ؤكجر ن نوظوع ، مي نحو نب سنعر

بر محبظ ي إطبر  ر وم نرت وحرت ثكريببً ، كنب يبرز س مببح نحنر حس 

ت وررسث رصر منبرت ألربيت ببمننطكت ن ذالل جنع  ريرت ونثنو  .منصو 

 ئلحكايب ئلسعبيب 

بر  محبظ بجنع وثروي حكبيت س محس ي نجبل محكبيت ب نحنر حس 

بر معبطي ، مذ ومر ي ريت مبطب نركز   ب نفبفتومجنبل ن مرو حسي 

 حي كب يحي ؤرح مكر ونبل، ١٩٧٥ ، ج نثكل مي نرينت ؤبو ثي ب ١٩٤٣

ظن نب سجل نع ب ، بثرايتوثعم حثي   .١٩٩٣وسجل مجبنع نن وذه محكبيت 

 ئلزيرة ئلسعبيب 

رت نصو ن مسيرت  بر محبظ ؤيظبً بجنع  الميت ، مور ب نحنر حس 

 جنبيؤبو زير ي :  ثح نو ت أذر نرثبط ببمثفريونبرؤوب بنيالر ؤبو زير ، 

 وجنع نبرث ن مرو يوسف ؤحنر  ،)١٩٩٦(وحم سعرت بن مزنبثي ، مفرة 

 ، ور ر ويكي بكريت منكبل منجبورت منركز مبر)١٩٢٧ن نومير نبرس (يوسف 

ء مسيرت ومنول وور رويت مسيرت ،  زف مرببة  جره وؤبي ، وحثرف أر

مريس حبنر ( مسيرت ي ؤسيوط تونل نع ؤكبر رو،  سنت ١٣ننذ كب نره 

الميت ؤي.  )ألسيوطي ظبً ، وي إطبر جنع وثوجيق مببح منصو ن مسيرت م

ن مرو حسني جبر ) ١٩٩٦(ب بجنع وثروي جبنة ن ثفريب بني والل 

بر ممطيف (وشرث )  سنت٦٥(نرزوق  برهؤوؤبو   ، ووو نزرع م يثعم ، ) ؤبو 
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ور جنع مببح وذ من نن نرثي ألومي ي حظور جنور ن مسيرت، 

ء ، ومرو مي وذ و  يعثنر مي ؤيت أ ح منومجبنيت بحظور ؤحر ألصرب

ء مصوثي – كنب يشير مببح –نوسيكيت ، بيننب ثثس رويث  ت ألر  بسر

ث.  مجنورونذبطبتوببمحركب مثعبيريت   ي رصر ور ثوج مببح نحبو

الميت  الميت ي نحبظت ؤسيوط  حول رويببإطروحثوثوجيق مسيرت م   مسيرت م

ر يب وصقًب ريكًب مثجربث منيرنيت ي جنع رويب مسيرت   ومثي ،)٢٠٠٤(

المي رتت م رحمت مجنع مثنيريت حي ب بثحرير ن: ألومي، نرحل ن ذالل 

ء إمي  ،منطبق منيرني مررسث  ومروت والذببريو مذي ثوصل إمي ميكونو ؤر

ظالً  نعرت منوس و  تمقصول وألوب ومننبسبب منالاننوظوع مسيرت ، 

ؤجنمب ثح ي يت مثيسرحمت مجنع مران: مجبنيت  منرحمت .ممروت ومننطكت مجنع

ء مسيرت وؤجزت مجنع  ذ.ثثنت مبح  مروت: معنبوي مثبميت صوصيت ؤر

ء  سنو ً ممروت مذي مثكبو طولررص حج ر مبب. منيرني، نعبونت ألصرب

، نع ثوظيح  ثنرو ي ررسث ؤو مذي م يعثنرو ء مذي  نم منيرني، سو

الت كل رٍو ببمسيرت، ج حرر مبب معالنب ألسبسيت ثنرو  حي  مروت مذي 

، حي يوظحن: مجبمجت  .ي بحج وون ثسعت روت ي وذ مكس  رحمت مثروي

ور مببح ي منمحق جنبني رويب ممسيرت  .بب رويب مسيرت رو يثمكيقيت م

جي مروثب، الميت، ب بثروينب وق مننطوق مصوثي ومم ثشكيمب  بي ب حم

بثروي ثعميكب مجنور  نب ب ك.مي نعرت ننطوب كبرئمببمصورت مثي ثعي 

ء ؤر ء ؤجنب صرر ن مروت ء مروي، وؤررج محركب والينب ألسبسيت مثي 

ء، نب ثسثكل كل رويت بعرر كبير ن مون مثقسير  كومجنور مي مسو

جت مروت جيت منسثفمكت مي مكبرئ فير معبرف بم يشير مببح و. منقرر مم

ف نقررت، ننب البرت مفويت ثبمغ ج نإمي ؤ وذه مون مثقسيريت ثحثوي مي جت أ

ر  جت مكر مثي نل بب يسب كنب ثحو ألطروحت . مي ثكوي نعج ذب بم

رروب  ، بمغ  ت ن منير برس ثكشيقيت ممرويب منجنو نمحكبً أذر يحثوي مي 

رسبًوثسعت  صور وثوفريت مروت مؤنب . شري  نمحق ألذير يحثوي مي 

 .ب مببحبمسيرت وجنوروب وممنوع مثي نل 
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 ئألغنيب ئلسعبيب

ظن نب ب برصره وجنع ن  بر محبظ ؤيظبً  رصر مببح نحنر حس 

ت نصو حول ؤفبني مح شنم نوظوب  محنو ومزيبر : ؤسيوط ، نجنو

ثنر ي مجنع  ووي ، حرونب سيرت ؤ جني ن مروه ميومثوريع ومعورت ، و

صبور  ور ،  ؤفبني مح ي محب معباميت كط مثي ثؤر، )  بنب٤٩ً(مرويت ؤ 

ء ن ؤذوثب وؤبربب بر معبطي مذ . ثعمن وذ ألر و مرو مجبني وو حسي 

وي نجبل جنع وثوجيق  . مببح حكبيت س محس ومجنبل مثي ؤشرنب إميبجنع نن

ت ن منصو  ي نحبظت ؤسيوط ، يكر منب ؤحنر ثويق نجنوألفنيت مشعبيت

رت نوظوب وي ، ) ١٩٩٦(منيرنيت منوجكت حول معرير  صنقب إمي  رير : ور 

رير منرؤت مي زوجب –مبن مي ؤبيب  رير أل –  رير محز –  رير –   

رير مرجبل –مفرية  رير ميثبني –  رً –  رير منرؤت مثي م ثثرل ؤو رير –   

ب مي –) عبامتكبير م (منكبنتذو  رير  رير أل مي بنثب –بي ؤ  رير –   

رير مبن مثي م ثثزوج –مومر مذ م يثزوج  رير منوس وأليبر –  رير –   

رير مطقل –أل مي ومروب  رير مكثل –  رير مكبر –  رير م–  رير مكق –سل ف   

رير ممريغ – رير منحروق –  رير مق–  ور ثنيز وذه . ثبت منثزوجت حريجبً 

ت ببنثسببب معرت رو مي ريت إنبر نثكبربت ينثني جنيعبً أ، ن ) سير ٥ (تمنجنو

 . بنركز مقثح ألكرربني زير 

 اـذئأللغ

ت نبرت ألمفبزوي إطبر جنع  بر محبظ بجنع وثروي نجنو  ب نحنر حس 

- شعبي ييق مثحو وثنويعب نوع ؤرب نحو رصر ر:ن ألمفبز ثح نو 

فير ؤ بعظبً ميالً ،  ورثبط ننبطق مجنع بنرينت ؤبو ثي وبع روب .مقوزير 

ور ثنوع .  مكبورتكب إمي منر مكبيرت – كنب يشير مببح –ننب يعور نصرره 

ني ؤكجر ن يذببريو بي ألطقبل ومشببة وميل ن مشيو ، وثثس ببمطببع منرال

ط مث ت باكت نع بع  .يرفيثصبمب بعبم مكريت ، مكنب ثنثكل إمي مريف بسر

 ئلفنو ئلسعبيب 

ء أل(رثبط ؤبحب مقنو مشعبيت ببمننطكت بنجبل مثشكيل مشعبي كط  زيب
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مي حي ذم ثنبنبً ن نوظوب منوسيكي ومر ومررنب ، ) ومرسو ذبصت

ء ؤبحب وذ مكطبع ن ذالل وفيروب ن نجب )  ررسب٤(  مقنو ، ور جب

 :مي منحو مثبمي 

 فنو ئلتسكيل ئلسعبو

صري تن بنت بإطروحبرثبط نجبل مثشكيل مشعبي وسثم ، ) ١٩٨٤( ور 

ط  ومثي ركز يب مي بح معنبصر مثشكيميت مشعبيت ي سيببثب منثعررت ، بفر

ثب مي ؤنشت مسير ، ون ج  ر نسثنبثكبر ثصنينب ت ن وذه معنبصر مطبب

سثقبرت ن نبصر ومكوريت نم  .ي نجبل بعيننظور مثطبيكي ي مررست يحبول 

ء ـا  ئألذي

ء مشعبيت   ي  ؤصحببنبشير ونب إمي ررسثي نيرنيث شثرلني نجبل ألزيب

طروحت ؤ: ألومي .  ألورف مكل ررستز مشعبي ، وإ ذثمقمرصر وثوجيق 

ببس مجونة ن مثطريز مشعبي  برع وذ إ، حي يرصر نيت و) ١٩٧١(سبر 

 -يفمة مرف مثربو وجبل مثربيت مقنيت ، نمثطريز مثوظيق وبيب ؤجره ي 

ؤنب مررست . مي بح معنصر مشعبي –وبذبصت ي نجب مثصني وألشفبل 

صري مثي حبوم رصر معونل منؤجرت مي ثصني مجب ي ؤطروحت نني  نيت ، 

ء مشعبيت بصقت بنت  ات ومثر مجكبي بيووي ونب ثربط بي م). ١٩٨١(ألزيب

ني مز مشعبي ، ألنر مذ جعمب ثبح ي ننطكثي نذثمقثي صبرع وثإممننطكت و

 معونل منؤجرت مي ثصني مز مشعبي حثي يثسني مب رصر، ) مشريت وؤسيوط( 

 .ي بياث 

 ئلرزوم ئلسعبيب 

ي نجبل مرسو مشعبيت يرصر مسير مكنب ي بحج حول مرسو مشعبيت 

معرير ن مزذبرف ومرسو مثي ) ١٩٩٦( مي جرريب نكببر ؤسيوط تمنمون

، ) كبمجونع(منعنبريت  ج معنبصر  ،بمزوور ومنذيلكي نببثصنقب إمي نبصر 

وؤذيرً ألرو ، ) مجنل– مسنكت – ألسر – مريل –بمحنب ك(ومعنبصر محيونيت 

وكذ مثشبب بي ، سالنيالويوظح مكبثة مثشبب بي مق مشعبي مكبطي و.  ميونيت

 .رسو مقنب مشعبي ورسو ألطقبل 
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 )حرفئل(ئلثقافب ئلماخيب 

مجكبت منبريت ي ؤسيوط بح وحر ي إطبر ررست محرف يبرز ي نجبل 

.  )١٩٧٨(مشعبيت ، ووو ؤطروحت سمينب نحنور حول نشفو معظ ومكر 

طومثي سث ظب ورو مكبانت يب طباقت ن منشفو مشعبيت عر  مي ثصنيع 

، ومنذبز ، بر ال: ومثي نثج مي نر معصور ي نصر ، ننب ، محيو 

، ومذرز ، وؤرو مزينت ومثجنيل ، ومسكبكي ، ومرو ، وؤرو مصير 

وألويت ،  وربببيس مشعر  ، وألنشبط، ومذوث ، وألسبور ، ومريب ، ومثنبا 

مي إومعمة مصفيرت ، ، مصفيرت منذصصت محقظ ألرونت ومزيو ؤو منور مطبيت 

كإرو  وؤشكبل ألنيبة ومكرو مثي سثذرن، ومنالوق ، ق منال: جبنة 

وراس ، ونسبنر مرؤس ، وألشكبل ألرنيت ومحيونيت ، وؤرو ممعة ، ممسحر 

، ور سجل مببح نثبا ررسث منيرنيت مثي ب بب ي نرينت ؤسيوط .  معظ

 نصر ، ور رصر معرير ن ثببروب منركز منحور مثشفيل معظ ومكر يبب

كنب ؤرر جبنببً مذبنت . منالحظب ومنعمونب  مور ومحريي ي مننطكت

رره  ء مصبمحت نن مالسثذر محري وؤسبمية إ معظ وبيب ثكوين وألجز

ت ن  ثببروب نوبً ن معظ وسجل نجنو ط مذبنت معبج ب ممثشفيل، كنب ثعر

 – ورب –ورق م نسبكب –رف ظألثبحب  :اعت ي ؤسيوط ننب منشفو مشب

الر – ريب –ؤسبور وذوث  طع شطرن –  صي  - نروح ؤير –  ننشب و

 إمخ.. ؤنشبط – نببس ثرذي – ربببيس زينت –

 اإلطار الزレョى
 نجل بريت مبح منيرني ي ركر مسثينب إمي ؤ يشير الطبر مزنني 

كنب شر مثكرير منيرني ،  ومذ شر ررست ؤحنر ؤبو زير حول مجإر  ،مننطكت

ء نركز مكوصيت بكريت نزمي جنوة  ؤنب كر . منحنر مجوور حول ؤوميب

مسبعينب ومجنبنينب كر شر ذنس ؤطروحب نثثببعت ي نجب مثشكيل مشعبي 

سب مننطكت ثكريببً رثبط بعكر  ررنصف ؤ  ، فيرومحرف ومعبر ومثكبمير

، مي حي ي نميت جنع منبرت منيرنيت نمحوظبً  شر نشبطبً ذمثسعينب ، م

نرت ؤذر ذالل  ميظر، ذالل كر مثسعينب – ؤكبرينيبً - ذثقي بح مننطكت

 معبر ومننبرسب مرينيت ومسير  ثرصري بإطروحث٢٠٠٤ / ٢٠٠٠بني 
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 :ويوظح مبيب مثبمي مثثببع مزنني ممررسب منيرنيت ي ؤسيوط .  مشعبيت

    زتينات

 كثبة ؤحنر بو زير حول مجإر : ١٩٦٤

 )١٩٨٠نشر(حول زيبرت مشيخ رور نحنر مجووري ثكرير  :  ١٩٦٥

   زبعينات

ببس ؤطروحت  : ١٩٧١   مثطريز مشعبي حول سميسبر 

   حول نشفو معظ ومكرؤطروحت سمينب نحنور : ١٩٧٨

 ثمانينات

  ؤطروحت نذثبر مقومي حول معبر ومثكبمير منعوت ممثننيت١٩٨٠

صري ؤطروحت  : ١٩٨١ ء مشعبيت حول نني حبظ   ثصني ألزيب

صري ؤطروحت  : ١٩٨٤   مشعبيت  مثشكيميتمعنبصرحول ور 

 تزعينات 

٠٨٨٢ 

Y  بر محبظبح  ) ١٩٩٥نشر( محس حكبيت س : نحنر حس 

Y  بر محبظبح  )١٩٩٦نشر (ؤفبني مح حول نحنر حس 

٠٨٨٥ 

Y معرير حولحنر ثويق من منيرني أل  

Y  مرسو مشعبيت مي نكببر ؤسيوط حول مسير مكنب بح 

Y  بر محبظ ن    ر مقوزيحولنحنر حس 

Y  بر محبظ ن  سيرت بني واللحول نحنر حس 

بر محبظ ) جنع(ن :  ١٩٩٧   بني والل حول ثفريبتنحنر حس 



٣٢٤ 

١٠  

صالح مري حنقي حول مننبرسب مرينيت  : ٢٠٠٠  ؤطروحت نحنر 

الميت : ٢٠٠٤ بر محبظ حول رويب مسيرت م  ؤطروحت نحنر حس 

 اإلطار الレوعى 
نسبت رف مت مررسب منيرنيت ي ؤسيوط ،  ألطروحب مجبنعيت نجم 

س الجثنبع بكميب : ن نجنوع ثمل مررسب ي ؤكجر ن ثذص جبنعي يت بم

ة  ؤنب ..  س مثصني بكميت مثربيت – س مننسوجب بكميت مقنو مثطبيكيت –ألر

بكيت منور ألذر كر كبن ي إطبر ألبحب ومثكبرير منيرنيت ومنصو 

ت  رسب مننشورت ن ذالل كثبة نثذص ي مي حي فبب ثنبنبً مر. منجنو

ء الطبر منوي مي منحو مثبمي .ومكمور نحبظت ؤسيوط   : ور جب

 ا أطروحات١   أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحات٤   أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٢ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كتا٠      كت ̌

  تقرير٠    تقارير ميخئنيب ̌

  نشو٣    نشو ميخئنيب ̌
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 ルتائج واستخالصات
مي بحو نيرنيت ي كبت نوحي منإجور إ ثزل نحبظت ؤسيوط ي حبجت  )١

طمشعبيت ، حي ؤ مبحو مثي رصرنبوب ثنس جبنببً نحرورً ن   بع
شر منجب مثي م يثطرق مب مبح ، مي حي منوظوب  نجر 
 محكبيت – بر رورت محيبت – مسحر –مطة مشعبي : نذكر ننب منيرني ، 

 .مخ إ..  منوسيكي مشعبيت  – مر وألمعبة – معنبرت – ألنجبل –مشعبيت 

 ألومي مثي الروبصبالوثنب ببح نحبظت ؤسيوط يعر حري نسبيبً ، رف  )٢
ببس ، نحنر مجوور ي مسثينب ؤحنر بو زير وبرؤوب  وؤطروحثي سبر 
 يشر ؤكبرينيبً م نحنور ي مسبعينب ، ونع ذمل  بح مننطكت وسمينب

ن منبحيت مزننيت ، حي م يظر ذالل معشري نمحوظبً ظطررً ؤو ثكرنبً 
 ٢٠٠٤و  ٢٠٠٠ كط بني ثيبنبً مننكظيت سو ؤطروح

بر محبظ ن مررسي مذي ينك مرجوع إمي  )٣ يعر مببح نحنر حس 
 نظرً مثعرر – ي نوظوب ألرة مشعبي ذبصت –صرر ي بح مننطكت كن

رت ؤشكبل ن نو ألرة مشعبي ي ؤسيوط  .وثنبنبث ي جنع وبح 
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 ) دراسة٢٢(ョحافظة سوهاج 
ـام   عـ

Y ررست نيرنيت ممعالت بي : ؤفنيت معنل ومبنيت ألوميت ممشعر. عبخ ئلحميخ حوئر
 -. مثر مشعبي-.مسنب مثركيبيت ألفنيت معنل مشعبيت ومثركية ألوميت ممشعر

/ ؤورق ي مجكبت مشعبيت :  نشر ؤيظبً ي – . ٣٤-٧ -).١٩٧٦(١،ع٧س
س رر ألني ممنشر ومثوزيع ، :  مكبورت – . ٢٨٦ - ٢٥٥ -.بر محنير حو

٢٠٠٣   

Y ر جبر منومي. عبخئلعذيذ رفعت ؤكثوبر - يوميو( ٤٠/٤١ ع-. مقنـو مشعبيت-.ؤو
١١٦-١٠٣ -).١٩٩٣  . 

Y مقنو مشعبيت-.منكبطع مننفنت ي محكبيت مشعبيت منصريت. عخلو إبرئهيم .- 
  ٧٥-٦٦ -).١٩٨٩ نبرس - برير-يرينب(٢٦ع

Y صعير نصر  . محمخ ئلغري عبخ ئلكريم ررست : ظبورت موش ي 
ة، :  سووبج -.سوسيوؤنجروبوموجيت ي نحبظت سووبج  جبنعت ؤسيوط  ،كميت ألر

جثنبع،  جثنبيت ؛  (-. ١٠٨ - .١٩٩٣س   ).٢١سمسمت ررسب 

Y صت : عبي ونسرحث سثمب مر مش . وهي محمخ لبي ررست ثطبيكيت مي ر
مقنو : منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت :  ي - .٣٣-١  -.٢ ن-.مثحطية 

منجمس :  مكبوــرت - .)١٩٩٤ ريسنبـر٢٢-١٧ (مشعبيت وجكبت منسثكبل
     .١٩٩٤ألمي ممجكبت،

 أميم

Y  ٨ ن–. ت منجثنع  ثنني–. مصنبب محريت ومثننيت . ئلزيخ حنفو عو ، 
 ٥٢-٤٠ –) . ١٩٨٤ (٤ع

Y ط موجر مشعبي ي  مثطريز  . زكيما محموخ نجبل نسثكبمي ن : سثنب
منمثكي :  ي- .١٨-١  - . ٤ن -. نركز مذرنت مجنبيت ممقثيب بإذني 

 )١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧(مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل: مكوني ممقنو مشعبيت 
   ١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، :  مكبورت -.

Y  إشرف/ ررست ثحميميت منطرز ثيب نركز ذني . ماجخة جرجر حني 
صوي حبية جرجس  -. ٣١٢ - .١٩٩٦،  مكبورت –. سمينب نحنور ، 

 .  مثربيت مقنيت  كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير(ؤطروحت 
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  ئلشوئمعب سر–أميم 

Y محرجت -.حكبيت شعبيت : منيت ممي بثثكم  . )جامظ(حيم أحمخ عبخ ئلر .- 
 .٢٢٢-٢٢١ -) .١٩٩٥صيف (٩/١٠،ع٥ن

Y  ٧ ن-. محرجت -.زي نب يرير … زي نب يكو  . )جامظ(أحمخ عبخ ئلرحيم ،
ء(١٤-١٣ع   .٢٨٢-٢٧٩٦ -) .١٩٩٦شثب

Y  ٧ ن-. محرجت -.حكبيت شعبيت : نحنر منسكي  . )جامظ(أحمخ عبخ ئلرحيم ،
ء(١٤-١٣ع    .٢٧٨-٢٧٧ -) .١٩٩٦شثب

Y منمثكي :  ي - .٢٣-١ – . ٤ن -.مجإر ومكموريبً  . أحمخ عبخ ئلرحيم
 )١٩٩٤ريسنبر ٢٢-١٧(مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل : مكوني ممقنو مشعبيت 

 .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت :  مكبورت -.

Y  ي – . ٤٧٦ - ٤٣١  -.عبي  ينرجر نإجور ش: محكبيت . أحمخ عبخ ئلرحيم  :
كميت :  مننصورت  –) . ١٩٩٩ ؤكثوبر ٢١ – ١٩(نؤثنر مجكبت مشعبيت ومثننيت 

ة ، جبنعت مننصورت ، منركز محظبر معمو النسب ،     ٢٠٠٠ر

Y  ١ ج –.  حكبيب ن مصونعت: ن منإجور مشعبيت . أحمخ عبخ ئلرحيم  .-  
النيت ، : مكبورت  – . ١ط  – . ٢٠٠١منركز منصر ممررسب ومبحو ال
١٩٢      

Y ـبيت سنسببنت. )جامظ( أحمخ عبخئلرحيم ـرجت-.حكـ ذريف ( ١٢-١١ ع-. محـ
٢٢٢-٢٢١ -) .١٩٩٥.  

  عر ئالطاولب-أميم 

Y منعثكر مشعبيت وؤجروب مي سمول ألرر ي بر  . محموخ هاسم ئلعخو

إشرف / ررست ؤنجروبوموجيت بكريت رة ألطبومت بنحبظت سووبج : حيبت رورت م
 جبنعت مننيب، -) نبجسثير(ؤطروحت  -.٣٥٧ -. ٢٠٠٠ مننيب ، -.ذالف ذمف 

جثنبع  ة، س   . كميت ألر

 ميل جبنو  -ئلبكينا 

Y يثي ررست نيرنيت ي ر: ظبورت ألذذ ببمجإر، روعب أجبروب  . محمخ عكو بيت
بر مبر مجوور ، ونحنر / بني جنيل وجزيرت شنرويل بسووبج  إشرف 

بر مكري   كميت –) نبجسثير( ؤطروحت -. ٤٧٥ - .١٩٩٢ سووبج، -.مفرية 
ة، جبنعت ؤسيوط  . ألر
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 نجظ حمخ   - طما

Y هللا عبخ ئلوئر ررست ممطة مشعبي ي ريثي ونينت ونجع حنر ي  . هاسم عبخ ئ
ة-.ووبجنحبظت س  -).١٩٨٨(٧، ع٧ ن-.) جبنعت ؤسيوط ( نجمت كميت ألر
١٩٨-١٤٩. 

طا  طا–ط   زاحل ط

Y  مقنو مشعبيت-. ؤفبني محجي ي إحر ر مصعير).جامظ(أحمخ ئلكيثو .- 
 . ٧٨-٧٦ -).١٩٩٦ سبثنبر - يوميت(٥٢ع

 بنو هالل  - ئلمرئغب

Y شخي ، محمخ ئلمخ  ل بي منسبر مثبريذي  ريت بني وال.ئلزيخ حنفو عو
جثنبي  .  ١٣٦ -.١٩٨١رر منعبرف، :  مكبورت-.١ ط-.وموع 

Y جثنبي  . ئلزيخ حنفو عو ررست : بنو والل بي مسيرت وموع 
ظت مشرق، :  مكبورت -.ؤنجروبوموجيت ي ريت بني والل بنحبظت سووبج نكثبت ن

٨٠ -.١٩٨٥ . 

Y برير –ينبير  (٢٢ ع–.  مقنو مشعبيت –. عير منالح ميبمي مص . توفي حنا – 
  ٣٥ – ٢٤  –) . ١٩٨٨نبرس 

 ونينب  -زوها مركذ 

Y هللا عبخ ئلوئر ر ي بررست ممطة مشعبي ي ريثي ونينت ونجع حن . هاسم عبخ ئ
ة، جبنعت ؤسيوط-.نحبظت سووبج  -).١٩٨٨(  ٧، ع٧ ن-. نجمت كميت ألر

١٩٨-١٤٩. 

   الجغرافىراإلطا
فط ؤبحب سووبج سثت نركز ببمنحبظت يإثي ي نكرنثب نركز ذني    

، ج نركز )  ررست حول محكبيب مشعبيت ومجإر ورورت محيبت ومحرف مشعبيت١١(
، ويإثي بعر ذمل ؤربعت ) جال ررسب حول ألفبني مشعبيت وريت بني والل(نفبفت 

ررست حول مطة (نركز سووبج :  وحرت كط ، ووي نركز كب مكل ننب ررست
ررست حول مطة (، ونركز طنب ) ررست حول مجإر(، ونركز مبمينب ) مشعبي
طب ) مشعبي ظالً  مررسب مثي ) . ررست حول ؤفبني مح(، ونركز ط وذ 

ثنبوم نحبظت سووبج بنت ، وشنم ذنس ررسب حول ألفبني ومحكبيب 
 .موش وسثمب مر مشعبي و

 اإلطار الヨوضوعى 
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رت نوظوب بنسة نثقبوث ، رثبط مجبنة مرايسي  ثنبوم ؤبحب سووبج 
ؤنب نوظوب . ننب بنجبل ألرة مشعبي وذبصت محكبيب مشعبيت وألفبني 

 نجر مقومكمور ألذر كر ثنبومثب ررسب ميمت نثقرت ي رع رو ألذر ، كإ
ي نجبل ( وؤذر ي موش ،) ي نجبل منعثكر(ررست ي مطة مشعبي 

ؤ نجر ررسب ؤذر ثر  رو ،    )ي نجبل مقنو(وجبمجت ي مر ، ) مثشكيل
ء مثنبول منوظوي مي موج مثبمي   :وذ منجبل ؤو ذل ، ور جب

  )ئلط ئلسعبو( ئلمعتقخئت ئلسعبيب

حول مطة   منعثكر مشعبيت بررست وحرت مبش موررثبط نجبل
ور جنع نبرث . ، ثنبول يب ؤشكبل وطرق معالج ي مننطكت ) ١٩٨٨(مشعبي

 . منيرنيت ن ريت ونينت بنركز سووبج ، وريت نجع حنر بنركز طنب 

 ئلعاخئت وئلتقاليخ 

ت سو نوظوي م يسجل نوظوع معبر ومثكبمير بسووبج ررسب  نثنو
صريق حول  ط ونحنر منر  رورت محيبت ومجإر، فير ؤ ررست مسير حنقي و

، ثعر ن منصبرر مثي ثرصر نجثنع سووبج وبذبصت ي )  ١٩٨١(ريت بني والل
و يرصر مببحجب ثمل مكريت بي منسبر ، نركز منفبفت مثي ثكع يب مكريت 

جثنبي مذ يعيشمثبريذي مب كنب ورر ي  .  ؤومووب منصبرر معربيت ، وموع 
ط سثكنبً مثمل مررست ن ذالل بحجت حول بني والل بي  ور ر مسير حنقي و

جثنبي  ، حي يكشف ن ننظور ؤنجروبوموجي نالنح ) ١٩٨٥(مسيرت وموع 
 نبرت ننت ي بح معبر مكريت بي وذي مسيبي ، ون ج  مررسثي ثكرنب

 . ومثكبمير وألرة مشعبي ؤيظبً 

 خورة ئلحياة

وي نجبل رورت محيبت ي سووبج ، ر نحنور معرو ؤطروحث منيرنيت 
، ) ٢٠٠٠(حول منعثكر مشعبيت وؤجروب مي سمول ألرر ي بر رورت محيبت 

ببط منعثكر مشعبي برورت محيبت ي ويرصر يب مببح ن ننظور ؤنجروبوموجي رث
ننبسببثب منذثمقت ، مق ألننبط مسموكيت مذبصت بذ منعثكر ، وب مببح بجنع 

 . نبرث ن ريت رة ألطبومت بنركز ؤذني 

 

 カريトة سوهاج
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 ئلقانو ئلعرفو 

 بإر ذبصت، ررسثثنبول نوظوع مكبنو معري ي سووبج ، ينب يرثبط ببمج
نيل نركز مبمينب  وجزيرت جوي ؤطروحت نحنر بذي بكريت بني : ، ألومي بنيرنيث

، ويرصر مببح مظبور ) ١٩٩٢(شنرويل ، حول روع وأجبر ظبورت ألذذ ببمجإر 
ثصبر ي رثكبة مجرينت،  جثنبيت ومنسثو  صعير نصر ، وؤجر مثنشات  ي 

ظح ي رثكبة وذه مجرينت ي وذم  إمي ؤ  جثنبيت مب ؤجروب مو مثنشات 
ر ثطبيق حر مكصب مي مكبثل ن ؤسببة إنثشبروب ، وؤنب  منجثنع مريقي ،وؤ 

ط نعرل جرينت ألذذ ببمجإر بمثعمي يؤجر  ؤنب مررست مجبنيت ، . وج ذب ي نذقب
برمرحي حول مجإر ومكموريبً ي ريت مصونعت شرق بنركز ) ١٩٩٤ (ي ألحنر 

إذني ، وثثبع مببح يب ؤسببة منزع بي معباال وألرر ي مننطكت ، وجذور 
ثنب ي سرت  ط، ؤوثببرل  مذالب مثي ر ثعور إمي منزع حول ري ألر

ر ينكمة ؤو شجبر ألطقبل ، ؤو منزج مذ . نحصول ، ؤو مننبست مي مسمطت م
ت . إمي جر  ج يرصر منعثكر منرثبطت حول قري منكثول ، وثوظيف مجنب

 . مشعبيت مذ منعثكر ي مثعرف مي شذصيت مكبثل 

 ئألخ ئلسعبو

رثبط ؤبحب ألرة مشعبي بسووبج بنوظوي محكبيت مشعبيت وألفنيت 
ببب ووجكووب ببمشرح ومثشكيل مشعبيت ، وشكم نعظنب نصوصبً نيرنيت جنعب ؤصح

ء مررسب مي منحو مثبمي   :،وجب

 ئلحكايب ئلسعبيب  

ن  % ٣٣(شكم ؤبحب محكبيت مشعبيت مجبنة ألكبر ي ؤبحب سووبج 
بر مرحي مذ ) نجنوع ؤبحب مننطكت ، كنب رثبط نعظنب ببمببح ؤحنر 
 مشعبيت ن ريت مصونعت شرق بنركز ؤذني ، ومثي بثذص ي جنع محكبي

ظن نوظوع مجإر مذ ؤشرنب إمي ننذ ميل ،فير ؤننب سنبرؤ بررست  ثنبومب ؤيظبً 
، ور ) ١٩٨٩(رمي إبروي حول منكبطع مننفنت ي محكبيت مشعبيت منصريت 

بر مرحي ؤي ت ثنر ي نبرث منيرنيت مي نب جنع ؤحنر  ظبً ، إمي جبنة نجنو
رمي إبروي بجنعب ن مكبورت ، ويرصر مببح ي وذه محكبيب  ن محكبيب ب 
ط ألحر ومنوف ؤو معنبصر ي كمنب مب  صيبفت بع ثنبروب إمي حر نب مي 

ن : بيت ثؤر بطريكت ننفنت ، وثثبع وذه منالحظت ي جنب حكبيب شعبيت وي 

 مريل – بشكت ألربعت –ب مسمطب وبن مقول  -مجال بنب  –نصي 
ؤنب مببح ؤحنر .  منعزت ومذاة – كنب ثعور مزوجت – منرؤت منظمونت –مذظر 

، كر ر ذالل بني   ؤربع حكبيب شعبيت نوجكت ونرونت ١٩٩٦ و ١٩٩٥بر مرحي
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ز ..  ز نب يكو – سنسببنت  حكبيت–منيت ممي بثثكم : ن مصونعت شرق وي 
     حول محكبيت نإجور شعبي  ينرجركنب رصر ي بحج.  نحنر منسكي –نب يرير 

ظبيب كثإجير مثميقزيو مي نثشبر محكبيت ونرجب محكبيت، ) ١٩٩٩( مشعبيت  رت 
بيت ومنعثكر منرثبطت ببألشببح، وثصنيف ونشر محكبيب مشع، ي نصر مكرينت 

رت حكبيب ننب حكبيت ببة مبنيت   –حكبيت مسبع بنب  –،كنب ر ثحميال ن ذالل 
وؤذيرً ر مببح ذالصت نب جنع .  حكبيت مثكرور –حكبيت مشيخ نحنر رف 

 ) ٢٠٠١(ن محكبيب مشعبيت ي كثبب حول حكبيب  مصونعت

 سعبيب ئلنيبئألغ

يت بإربع ررسب ونصو نيرنيت ، نبرؤوب ببح رثبط ؤبحب ألفنيت مشعب
صعير: ثويق حنب حول ميبمي مصعير  ، ر ) ١٩٦١(نصو فنبايت ي رح ريقي 

ط نصو ألفبني مشعبيت منرثبطت ببحثقبميت مزوج ي نجع والل  كثة : يب بع
ط نصو ن منول حول شك  مصببحيت ،– ميمت محنت –مكثبة  و إمي جبنة بع

س كر رصر ي بحج حول ؤفنيت . مزنب ومقرق وفرر ألحببة  بر محنير حو ؤنب 
ت ن ) ١٩٦٧(معنل  ط نجنو سنب وذ منوع ن ألفبني ،ن ذالل سثعر

، ور ث ثسجيمب ي ثرت زننيت وحرت ) سووبج(مننبذج ثثررر ي ننطكت وحرت 
 مشعريت مبالفيت ألفبني معنل ، ور ثثبع مببح مذصبا) ١٩٦٧ؤبريل (

بر معزيز رع . ومسنب مثركيبيت مب  وي إطبر مكص مفنباي مشعبي ر 
ر جبر منومي  ط ) ١٩٨٨(نصبً فنبايبً بعنو ؤو ، ور زوره مببح بشرح يوظح بع

ت  وؤذيرً يكر ؤحنر مميجي نجنو .مكظبيب مبنت مثي يثظننب من ي بنيث
 ؤفبني مورع ومنحنل  يب، ثنبول) ١٩٩٦(نصو نيرنيت حول ؤفبني محجي 

طب   . منبو ورحمت مجنبل ، ورصر ن ذالمب نبصر حثقبميت مح ي نركز ط

 فنو سعبيب

ثصر  م ثشر مننطكت ثنوبً نوظويبً ؤو كنيبً ي بح مقنو مشعبيت، إذ 
صت مثحطية  و موش ، مي حي فبب منجبل مي ررسثي كط حول  ر

 منرثبطت ببمنوسيكي ؤو معنبرت ؤو ألمعبة ؤو فيروب ن نوظوب مقنو   مررسب
 .ألذرمشعبيت 

 ئلرق ئلسعبو

صت مثحطية ن ذالل ررسث حول سثم  بر ووية مبية رصرً نوجكبً مر
ل : مر مشعبي ونسرحث  صت مثحطية ررست ثطبيكيت  وثنبول ) . ١٩٩٤(ر

صت وؤشكبل أراب كبمثحطية ي حبمت مثرجل ، ومثحيت  مببح وظيقت مر
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صت ، ط ي مر الميت ومنسثو معبمي ومننذق ط  سث صب مثحطية ، ج ر و
صت ومكموريبً ونسرحثب وسثمبنب ء مر  . منجبل ؤر

  ) ئلوسم(ئلتسكيل ئلسعبو 

كيل مشعبي ر نحنر مفرية ررست نيرنيت حول ظبورت موش ي نجبل مثش
، ثنبول يب رثببط مظبورت ببمنجثنع ،ونرحل ثطوروب ن ذالل ننظور )١٩٩٣(

 . سوسيو ؤنجروبوموجي

 ) ئلحرف( ئلثقافب ئلماخيب

رثبط ؤبحب محرف مشعبيت ي سووبج بجال ررسب نيرنيت ، ألومي 
ط ح ومجبنيت مسمينب ) . ١٩٨٤(ول مصنبب محريت ومثننيت ممسير حنقي و

ط موجر مشعبي ي  مثطريز  ، ن ذالل )١٩٩٤(نحنور مذ ثنبول سثنب
جثنبيت ممقثيب بإذني  ط منجبل نسثكبمي ن نركز مذرنت  ور رصر مببح .ر

ؤوطف مكط  ؤومناليبكبمبشبرت ، ومنرثبطت ببمثطريز  ممعرير ن معنبصر منرسنت
ؤنب نبجرت . ؤوجنع مكنح ؤوثمو منر ؤومنصيف ؤوميبمي رنظب ؤومرحمت إمي مرير 

جرجس حني كر رصر ي ؤطروحثب ؤيظبً ررست ثحميميت منطرز ثيب نركز 
جثنبيت بإذني مذ ؤنشإ، ) ١٩٩٦(ؤذني   ه ثنبوم يب ثجربت نركز مذرنت 
ت نذثبرت ن ألة ونري  يروط ، وثثبع ؤسببة نجبح ،ورظ ببمثحميل منجنو

ثجبوب منذثمقت  مموحبث  ، موحب مق مثمكباي منطرز مقثيب منركز ثنجل 
وسثذمص مببحجت نر رثببط البرع مقني مر ثيب ؤذني ببمعونل مبيايت 

ء مبيات منكبنيت ؤو مجكب يت ، نع ثحرير نصبرر منوظوب مثي منحيطت ب سو
 . ثظننثب مموحب 

 اإلطار الزレョى
 ، ووو ١٩٦١يشير معنق مزنني ي بح نحبظت سووبج نيرنيبً إمي ب 

ثبريخ نصو ألفبني مشعبيت مثي حصل ميب ثويق حنب ن ؤحر ثالنذث ببني 
بر محنير  ظالً  ؤفبني معنل مثي جنعب  س ب والل ،  فير ؤ . ١٩٦٨حو

كر مسبعينب م يشر ؤ إشبرت بحجيت مقومكمور مننطكت ، ور نجل كر مجنبنينب 
وثنب منيرني  ت ، ميصل  بريت جريرت مبح مننطكت مثي شر ذنست ؤبحب نثنو
ومثحميمي إمي ذروث ي حكبت مثسعينب مثي شر نعظ مررسب وألبحب 

وثنب منيرني ي نطمع ) .  ررست١٤( منيرنيت مثي رظنبوب ومنصو وسثنر 
 مذ نعكس ي ؤطروحت نحنور معرو حول بر رورت محيبت ، وكثبة ٢١ق 

بر مرحي حول حكبيب مصونعت ء الطبر مزنني مي منحو مثبمي . ؤحنر   :ور جب

 ئلزتينات
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 )١٩٨٨نشر(مصعير منالح ميبمي : بح ثويق حنب  : ١٩٦١

سبح  : ١٩٦٧  )٢٠٠٣ و ١٩٧٦نشر (فنيت أل  حولبر محنير حو

 ئلثمانينات

طكثبة  : ١٩٨١   ريت بني والل حولنحنر منر  ومسير حنقي و

ط حول مصنبب محريت  : ١٩٨٤  بح مسير حنقي و

ط كثبة  : ١٩٨٥   والل ي بنحولمسير حنقي و

 مطة مشعبي حول مور وبش بح  : ١٩٨٨

  منكبطع مننفنت ي محكبيت مشعبيت  حولرمي إبرويبح  : ١٩٨٩

 تزعينات

 ظبورت ألذذ ببمجإر حول نحنر مي بذي ؤطروحت  : ١٩٩٢

٠٨٨٢ :  

Y  بر مكري كثبة   ظبورت موش حولنحنر مفرية 

Y  ر جبر منو:  ممكصت مفنبايتبر معزيز رع ن جنع  مي ؤو

٠٨٨٣ :  

Y  بر مرحي بح   مجإر حولؤحنر 

Y  مثطريز حولسمينب نحنور بح   

Y  سثمب مر مشعبي ونسرحثحولووية مبية بح  

٠٨٨٤ :  

Y  بر مرحي ن جنع   منيت ممي بثثكم محكبيتؤحنر 

Y  بر مرحي ن جنع   سنسببنت محكبيتؤحنر 

 

٠٨٨٥  :  
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Y  نطرز ثيب إذني ؤطروحت نبجرت جرجس حني حول 

Y  بر مرحي ن جنع   زي نب يرير.. زي نب يكو محكبيتؤحنر 

Y  بر مرحي ن جنع   نحنر منسكي محكبيتؤحنر 

Y  ؤفبني محجيحولؤحنر مميجي نصو جنع   

بر مرحي حول محكبيت  : ١٩٩٩  بح ؤحنر 

١٠ :  

 بت ؤطروحت نحنور وبش معرو حول بر رورت محي : ٢٠٠٠

بر مرحي  : ٢٠٠١   حكبيب ن مصونعت: كثبة ؤحنر 

 اإلطار الレوعى 
شر الطبر منوي وثنبنبً بحجيبً ذالل مررسب مننشورت ي مروريب 

ومنؤثنر ، وثإثي منصو منيرنيت ي منرثبت مجبنيت، ؤنب مكثة مننشورت كر 

ت رروب ؤربع كثة ي نجب نثنو ء ي ؤن. بمغ  ب ألطروحب ألكبرينيت كر جب

وثنبنب مبحجيت حي بمف جال ؤطروحب كط ننذ ب   حثي أل ، ١٩٦١ذيل 

وثنب ألكبريني حريج  إذ ؤ ألطروحب مجال ر ظر ذالل بً نسبيبًور كب 

ة ؤسيوط ) حول مجإر (١٩٩٢ؤو  حول نطرز  (١٩٩٦و ،بشرف ن أر

 بشرف ن )حول بر رورت محيبت( ٢٠٠٠و ، بشرف ن ثربيت حمو ) ؤذني

ة ومقنو  بح مننطكت  ة مننيب ، مي حي فبب كميب ألر جثنبع بأر س 

ء الطبر منوي مي منحو مثبمي .   :ور جب

  أطروحات٢   أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٨  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كت٣     ئلكت ̌

  نشو٥    نشو ميخئنيب ̌

 ルتائج واستخالصات 
 فمب نوظوب ألرة مشعبي مي بح مننطكت وبذبصت ي نجبل ألفنيت -١
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بر مرحي بصقت ذبصت ( مشعبيت ، ومحكبيت مشعبيت  ، ) مثي وث بب ؤحنر 
 .. مي حي فبب نوظوب ؤذر كبألمفبز ومسير مشعبيت وألنجبل 

 شر نجب منعثكر مشعبيت نررت ي مبح منيرني ي سووبج ، إذ م -٢
وكذ محبل ببمنسبت  . ١٩٨٨ثسجل سو ررست وحرت حول مطة مشعبي ب 

 .ممعبر ومثكبمير ومقنو مشعبيت 

 .  يشير الطبر مزنني إمي ننو نسبي ي بح مننطكت نيرنيبً -٣

 كثة حول ومكمور سووبج ي نجب معبر ٤ي إمي نشر  يشير الطبر منو-٤
ومحجبيب مشعبيت وموش ، ووي نسبت بميت إذ نب ورن بحج مررسب 

 .، ؤو بنسة نشر مكثة ي ألبمي نونبً )  ررست٢٢(حول مننطكت بنت 

ظايمت جرً ، ويحثبج مذطت نن-٥ ظنت ن  ينجل مبح ألكبريني ي سووبج نسبت 
 .منؤسسب مجبنعيت 
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 ) دراسات١٠(ョحافظة قレـــــــــا 
ـام  ع

Y ء ي نب . أحمخ محمخ حز  يونيت -ينبير (٥٤/٥٥ ع-. مقنو مشعبيت -. ن  محر
١٢٦-١٢١ -) .١٩٩٧. 

Y  ررست نيرنيت مي جنبب : نظبور مثنبسل مكبمي وونم . إيما مبار زكيم
كميت  جبنعت مننيب، –) جسثيرنب( ؤطروحت- .١٩٩٧ مننيب، -.مكنوز بنحبظت نب 

ة  .ألر

Y نبرس – برير –ينبير  (٢٢ ع–.  مقنو مشعبيت –. ميبمي مصعير منالح  . توفي حنا 
٣٥ – ٢٤  –) . ١٩٨٨ .  

Y إشرف / ررست ثحميميت منوسيكي مر مشعبي ي نحبظت نب  . عاطف مشطفو عكو
 -) ركثوره( ؤطروحت -. ٢١٠ - .١٩٩٩ مكبورت ، -.جبر رور ، وبني بو جعقر 

  .، س منوسيكي ) مكونسيرثور(ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممنوسيكي 

Y صعير نصر ي ررست ؤنجروبوموجيت .  عبخ ئلرحيم أبو كريسب ممثر مشعبي بريف 

ء ظبورت معومنت  ١٩(نؤثنر مجكبت مشعبيت ومثننيت : ي   - . ١٢٧ – ٥٤  - .ظو
ة ، جبنعت مننصورت ، منركز :  مننصورت  –) . ١٩٩٩ ؤكثوبر ٢١ – ر كميت 

   ٢٠٠٠محظبر معمو النسب ، 

Y ررست ؤنجروبوموجيت منالنح مطة مشعبي ي مريف منصر.  عبخ ئلرحيم أبو كريسب :
ظت منصريت، :  مكبورت -.ررست نيرنيت ي ريف نحبظت نب   -.١٩٩٢نكثبت من

٢٠٣. 

  أبو مناط–خسنا 

Y سبثنبر - ؤفسطس-يوميت(٢٠ ع-. مقنو مشعبيت-.ن  منول. عبخ ئلعذيذ رفعت 
 .  ٤٨ -).١٩٨٨ نبرس - برير-ينبير(٢٢عو. ١٣١ -).١٩٨٧

  جرئجور–قو 

Y رئ  .٧٩ –.٢٠٠٢ألنجمو منصريت، :  مكبورت–.١ ط–.  ذزف جرجوس. إيما م

ـو-نجظ حماخ    ئل

Y ننوذج ن مق مشعبي مقرير ي : نكببر مو وشووروب منروشت  . ي ئلسارونيشبح
  . ١٣٨-١٣٥ -) .١٩٨٩ريسنبر-نونبر-ؤكثوبر(٢٩ع-. مقنو مشعبيت-.معبم 

Y  ميات معبنت مكصور :  مكبورت -.مزذبرف مشعبيت مي نكببر مو .  ئلزطوحيمحموخ
 - ١٩٦٨منجمس ألمي ممجكبت، :   ١طصرر  (-. ١٧٤ - .١٩٩٩مجكبت، 
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 ) ١٠٥سمسمت منجمس؛ 

 اإلطار الجغرافى
ـو   ) نصب حول منول  (رشنب  : فط مررسب جال نركز بكنب وي        ، و

ـو     (، ونجع حنبر    ) كثبة حول مذزف  ( ـ     ) ررسثب حول نكـببر م ظـالً   ،
ـر مشـعبيت ،    ررسب حـول م    ٦(مررسب مثي فط منحبظت بوج ب        نعثك

 ) ومطة مشعبي ، ومشعر ، ومثنبسل مكبمي ، ونوسيكي مر

 اإلطار الヨوضوعى
ـرني               ـي مبحـ مني ثصر الطبر منوظوي ي نب مي نجب نعينت 

ط نظبور منعثكر مشعبيت كبمطة مشعبي ومسحر       نجلممننطكت ،    ـبل   .  بع وي نج

ثصر ررسـب ألرة         معبر ونبل رصر منوظوع مثن     بسل مكبمي ، مي حي 

ـرت                  ـر مررسـب  مشعبي مي ننبذج ن مشعر ، ون مقنـو مشـعبيت رص

نوظوب حول مر مشعبي ومزذرت ومعنبرت و مقذبر، بوع ررست وحرت           

ء الطبر منوظوي مي منحو مثبمي   :ي كل نوظوع ثكريببً ، ور جب

 سعبيب    ئلمعتقخئت ئل

بر مرحي ؤبو كريشت ، مذ ر  رثبط بح منعثكر مشعبيت ي نب بإبحب 
ء ظبورت معومنت  ظو ررست ؤنجروبوموجيت نوسعت ممثر مشعبي بريف نصر ي 

ط نبصر معبر ومنعثكر مشعبيت ، نشيرً إمي ) ١٩٩٩( ، رصر ذالمب بع
ط مبح ؤونيت فربمت معنبصر مشعبيت مالسث قبرت ن اليجببي ننب ، ور ثعر

ممنعثكر منرثبطت ببمزوج والنجبة ومذثب وظبورت مربط ومحرر ومرس مي 

مكبور ، وظبورت مسحر وروع منثررري مي مننبرسب مسحريت ، وثقشي ظبورت 
ط ء ون بع ط ، ومرفب معنل مسحر ممرفبت ي النجبة وي مشقب ت ي ألنر

ء ن نس مجب ومرفبت ي مزوج كنب رصر مررست معرير ن منشثفمي . مشقب
، ومنعثكر حول ألشجبر  وذمص إمي ؤ ونبل . ببمسحر ، زوج النس ومج

ؤبعبرً ونظبنينبً جزايت ممثر مشعبي ، ثحنل طببعبً إيجببيبً وبعظب ألذر يحنل 
ط ألنجمت مرمتؤبعبرً ونظبنينبً سمبيت ، و  .ثشبر مبح إمي بع

 カريトة قــレا
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 ئلط ئلسعبو 

بر مرحي ؤبو كريشت ؤيظبً ررست نسثكمت حول مطة مشعبي ي نب  ذص 

شر مننبرسب معالجيت ، ننب نب وو )١٩٩٢(نشر ي كثبة  ، ورصر ي 

ء كعالج ثإذر محنل ، ومزر  كوسيمت ممعالج ، حي ثنبول ي نرثبط بإنور منسب

ورصر منؤمف . البس وكوريت مزرن ونروي وؤفبني وحقالث وطكوس ووان

ننبرسب حول : ؤيظبً مننبرسب منثعمكت بحنبيت منومور ن منو وصنقب إمي 

مكرينت ن حي مصمح نع مكرينت وثنقروب ، وننبرسب ميس ن طبيعت وحرت 

، ونثكل منؤمف إمي رصر نبصر ؤذر )  موصقب موبايت مسحريتثنيل إمي(

الج  الج معك نر مرجبل ، وطرق وؤسبمية  كثحول ألطقبل إمي كبانب ؤذر و

الج معيو ومرونبثيز ومثسن ط كثإذر منشي و ط ألنر ج رصر . بع

 . منرثبطت بمنوظوع ألنبك معالجيت ومنعبمجي مثكميريي ومننبرسب

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

رت نبصر نرثبطت  رصر بح معبر ومثكبمير ؤطروحت وحرت ثنبوم 

ينب نببرل ، ور طبك ررسثب ال) ١٩٩٧(بنظبور مثنبسل مكبمي وونم 

 .منيرنيت مي جنبب مكنوز بنحبظت نب 

 )ئلسعر(ئألخ ئلسعبو 

ت نصو شعريت ن ؤكجر ن م ثسجل ررسب ألرة مشعبي  سو نجنو

زويت إبريت ، مي حي ذثق ؤيت نعبمجب ألشكبل مثعبير ألذر ي نب ، وؤول 

ط م ي وذ الطبر وو ررست ثويق  ميبمي مصعير منالح :  منعنونت حنبنب نعر

ور حو . ) ١٩٥٥( ، وثعور نبرثب منيرنيت إمي ب ١٩٨٨مثي نشر ب 

ظالً رت نصو فنبايت نرثبطت ببحثقبميت مزوج ي سووبج ،  ط مررست    بع

ط نقررثب، فير ؤن   . كر جبنعب يثذمنوويل مثي جنعب ن نب ، وشرح بع

رت نصو نيرنيت ي  بر معزيز رع  وي إطبر نصو منول ؤيظبً ر 

هللان م) ١٩٨٧-١٩٨٦(نوظوب نذثمقت جنعب ؤو  ، رو نحنر ثويق ذمف 

ؤنب ؤحنر نحنر حس كر ر .  ؤبو ننبع نركز رشنب-ووو نطرة شعبي ن مفبويت 

ء ي نب  ء ) ١٩٩٧(ررست ثحميميت نيرنيت حول  محر ، نشيرً إمي رثببط محر

ء معنل ومشكو ن نشكت معنل ومرفبت ي مرحت ، ومحر مي نر  بنويت وؤر
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ظ - حرف مكبيت، كنب يمثكي وذ مق ظ - ي ؤفر ببمنورو مشقبوي ي ؤفر

هللا ، ومعشق ومحكنت ومحز ومسذريت ط مببح مننبذج . منذثمقت كبالينب بب ور

ء مسوي ء معور وحر ء مجنبل وحر ء محر وحر  .ن حر

 ئلفنو ئلسعبيب

نوسيكي مر : رثبط نجبل مقنو مشعبيت بجال نوظوب رايسيت ، وي 

مشعبي ، ومقذبر ، ومعنبرت مشعبيت ، مي حي ذثق منعبمجب منيرنيت مبكيت 

ء  ء نوظوب . مخ إ.. نوظوب مقنو مشعبيت ألذر كبألمعبة وألزيب وجب

 :مقنو مشعبيت مي منحو مثبمي 

 ئلموزيقو ئلسعبيب

مثي ر رثبط نوظوع منوسيكي مشعبيت بإطروحت وحرت معبطف نصطقي و

 ) .١٩٩٩(يب ررست ثحميميت منوسيكي مر مشعبي ببمننطكت 

 ئلتسكيل ئلسعبو

ثنبوم مررسب منيرنيت نوظوع مثشكيل مشعبي ن ذالل بحجي حول نبرت 

ء مي منحو مثبمي ، نكببر مو ، وبح جبم حول مقذبر   :جب

 حول مزذبرف مشعبيت مي نكببر ر نحنور مسطوحي ي كثبب :ئلعمارة ئلسعبيب

، رصرً مننطكت منكببر بنجع حنبر وبنباب ، وصنقب إمي نكببر ) ١٩٦٨(مو 

ء وألطقبل ، كنب رصر ذثالف كل نوع  ألذر  وصنف . ذبصت ببمرجبل ومنسب

زذبرف ذبصت ببمرجبل، وزذبرف ذبصت : مزذبرف منوجورت مي منكببر إمي

ء ، رس م نببثب ومورور ، ألبنيت ومنركة، رسو مكمي ؤو موحر ببمنسب

ء ورؤيت  ط نكببر ألوميب منجررت، ورصر معنبصر منكونت مكل ننب ، ج نثكل معر

رحت ي ألحال ، ثنبول مطرز مذبصت بنكببر مو ، ومثي ربنب رثبط بشكل ظأل

 بعر وبث ، كنب رصر ثكمير ثزيي ؤو بأذر ببمعور مقرونيت وكرت ثذمير نسب

منكببر ، وبر بي زذبرف مو وزذبرف ذيب مبرو ونالبس وؤنيث ، وذم 

 ؤ يكو وريجبً شريبً  مإمي ؤ نكببر مو مشعبيت ثعثبر طرزً نثنيزً كب

صبحي مشبروني كر ثنبول منوظوع نقس بعر ؤكجر ن . محظبر رينت ؤنب 

ننوذج ن مق : نكببر مو وشووروب منروشت : منعنو  بنبً ي بحجشري 

 ومذ برؤه ببالشبرت إمي كثبة نحنور مسطوحي ، ور، ) ١٩٨٧(مشعبي مقرير 
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ب وزذبرب ن ذالل نب  مشبروني ثجربث منصورت نع نكببر مو شبرحبً ألنو

 .ور مثي وجكب بنقسكثب نحنور مسطوحي ، إمي جبنة منبرت منص

ـار ي نجبل  مقذبر ثبرز ررست وحرت حريجت الينب نر حـول ذـزف              : ئلف
ـت معنـل         يب  مثي رصر   ،  ) ٢٠٠٢(جرجوس   ثبريخ محرت ي مننطكت ، وطبيع

) ي ومجميـز  ثمط( نرحل معنل ومذبنب  : رذل نصنع ذزف جرجوس ن حي       
 ؤرو  – ؤرو ثشكيل ؤسـقل مطـي        –حقر ومثقريغ   ؤرو مرس وم  : وألرو  
جمت مقذبر    – ؤرو ثسثذر نر محريق      –مقذرني    ألشكبل ووحر مثصني    – 

صنقثب إمي نبصر        .  ألر   – مثجقيف   – مثويع   – ج نثكم مثحميل ألشكبل مثي 
ـت ،      نرثبطت ببمعكيرت ومبيات وذيبل محري، وثوق نر ؤسببة م         ت محـريي ببمكري

 .ورن سثبيبنبً نقصالً حول مذزف

 اإلطار الزレョى
جر ميب نحبظت نبرثبط معنق مزنني ي بح   بنصو منول مثي 

ؤنب كر مسثينب م يشر سو كثبة  . ١٩٨٨ و نشروب ب ١٩٥٥ثويق حنب ب 

 بحجيت ذالل مسبعينيب مسطوحي حول نكببر مو ، مثذثقي ؤيت نعبمجبنحنور 

بر معزيز رع حول منول ، وبح مشبروني حول  مثعور ي مجنبنينب بنصو 

وثنب نسبيبً ي نرحمت مثسعينب ميشنل .  نرت ؤذر نكببر مو مي حي ثسع 

ء  ونوسيكي ، ومثنبسل مكبمي ، ؤبحب وؤطروحب ي مطة مشعبي ، و محر

 م يشر سو كثبة إينب نر ٢١ؤنب نطمع ق . ثكر مشعبيتمر ، ومنع

ء مثثببع مزنني مي منحو مثبمي  ) . ٢٠٠٢( حول ذزف جرجوس   :ور جب

 مزينات

 )١٩٨٨نشر(ميبمي مصعير منالح : بح ثويق حنب  : ١٩٥٥

ـات  زتين

 مزذبرف مشعبيت مي نكببر مو  ينحنور مسطوحكثبة  : ١٩٦٨

 انيناتثم

  بر معزيز رع ن  منولنصو نيرنيت جنع  : ١٩٨٨

  نكببر مو حولصبحي مشبروني بح  : ١٩٨٩
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 تزعينات

 مطة مشعبي  حول بر مرحي ؤبو كريشتكثبة  : ١٩٩٢

٠٨٨٦ :  

Y  ء حول ؤحنر نحنر حس بح   محر

Y  ؤطروحت إينب نببرل حول مثنبسل مكبمي 

٠٨٨٨ :  

Y  نوسيكي مر مشعبي حول بطف نصطقي ؤطروحت 

Y  صعير نصر ب حول مثر مشعبي برمرحي ؤبوكريشتبح 

١٠ 

  ذزف جرجوس كثبة إينب نر حول : ٢٠٠٢

 اإلطار الレوعى
مثي ثشنمب ن حي منويت  ، كر ثنو ألطر حول نبرف مت مررسب 

، وؤبحب وكثة ، إمي ) ركثوره نبجسثير و(منشر مثشنل ألطروحب مجبنعيت 

ء بيبنبثب مي منحو مثبمي . جبنة ن نيرني وحر   :ور جب

  أطروحب٠   أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحب٠   أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٣ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 ــ كت٢     ئلكت ̌

 ــ ن٠   نشو ميخئنيب ̌

 
 ستخالصاتاルتائج و

ظن مننبطق مثي ثحثبج إمي ذطت منيت ننظنت ونثكبنمت  ثرذل نحبظت ن-١ ب 
طبب كبنمت ن  مبح نإجورثب مشعبيت ي كبت منجب ، إذ ؤ ونبل 
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كبمعبر ومثكبمير ، وؤشكبل ألرة كبمسيرت ، منإجور مشعبيت م يثنبومب ؤحر 

ء وإ..ومحكبيت وممفت   .مجكبت منبريت مخ ، ونو مر وألمعبة وألزيب

سثعبنت بب ي بح -٢ بر مرحن ؤبو كريشت ن منرجع مثي ينك   يعر كثبة 
ريرت ن طمعرير ن نوظوب منإجور مشعبيت ي نب ، حي ثعر  معنبصر 

 .ومكمور مننطكت 

بح مننطكت، وبذبصت   – مجبنعي – ونبل فيبة ن مجبنة ألكبريني -٣
 .  وؤسيوط وجنوة مور مننبب: مصعير جبنعب 

ظح مبح معرير ن منركز مننت ي نب، حي فمة مي -٤  ونبل فيبة و
 .مررسب بح مننطكت بنت رو ثنبول نركز ؤو ر ننيزت
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 ) دراسات٥( األقダــر  ョحافظة
Y ي - .٣٧٢-٣٣٧ -.ررست ثحميميت نكبرنت : مبكبايب. عخلو محمخ إبرئهيم  :

) ؤكثوبر٢٠-١٣ (منإجور مشعبيت ي موط معربي حمكت معنبصر منشثركت ي
 . ١٩٧١ مننظنت معربيت ممثربيت ومجكبت ومعمو ، :  مكبورت -. 

Y  صر ) . وثكري وثعميقجنع (غري محمخ عكو ء مشعبي ي أل  -.منول ي مفنب
 ) ٢ مثر مشعبي؛ تسمسم (-.  ٩١ - .٢٠٠٠، ]. ر :  . ر  [- .١ط

Y ـف. محمخ عبخ ئلمنعم ئلسافعو صت مك ـت-. ر يوميت  (٣ ، ع١ س-. مقنو مشعبي
١٠٠-٩٧ -).١٩٦٥  . 

Y ء مشعبيت ثإجير محظبر منذثم . وليخ سعبا مشطفو رمصا قت مي ألزيب
صر مثكميريت وزذبرب ي هللا نوسي، جريب سير ؤحنر / أل بر  إشرف سب زكي 

،  جبنعت حمو –) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٦٥ -. ١٩٩٩مكبورت، -.نصر 
ثصبر مننزمي، س منالبس ومنسي     .كميت 

Y ررست ثطبيكيت : طية سينقونيت مر ببمعصب ومعبت مثح . وهي محمخ لبي
مقنو مشعبيت :  ي - .١٦٩-١٤٣ -.مقرثي رظب ومكونيت ممقنو مشعبيت 

ط مجنبويري منروت معمنيت منرجب السنبيميت : بي مسيبق مشعبي وسيبق  معر
    .١٩٩٥ميات معبنت مكصور مجكبت، :  مكبورت -.مرومي مسبرس 

  الجغرافىاإلطار 
صر بنت رثبط  ررسب وي نجنوع نب بذنس الطبر مجفري بنرينت أل

ء  .نشر حول مننطكت ي نجب مشعر مشعبي ومر وألزيب

 اإلطار الヨوضوعى
ظحت ي مثنوع منوظوي ،  صر نررت و شر مررسب منيرنيت ي أل

ء مررس. مثي ثنبوم مننطكتويعور ذمل مكمت مررسب  ب منيرنيت مي ور جب
 :منحو مثبمي 
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 ئألخ ئلسعبو

 :مي منحو مثبميمعرير و منول بررسثي حول شعر رثبط ررسب ألرة 

 ئلسعر ئلسعبو

 ن ذالم ررست ثحميميت حول مبكبايب ، ومثي ؤجربحج رمي إبروي ر 

بيب ثركيبب مشعر ونظنونب ببمنسبت ممببكي ومنبكي م، نكبرنت منصو معرير 

ء نن. مي الت وذه مبكبايب ببنيت ونظب منجثنع مثي وي جز . كذمل ن حي 

ي مبالر معربيت بنصر ونظيرثب ور ؤجر مببح نكبرنب بي مبكبايب منصريت 

ثنر ي منصو من. ومبنب وألرر وثونس ومسطي يرنيت منصريت مي نب و

صنقب إمي نوظوب شنم ) ١٩٦٤(جنع ن نبرت ب  صر ، ور   بكبايب: ببأل

ء ألة  ؤنب .  بكبايب  ميثبني – بكبايب مشبة – بكبايب  أل –ي رجب

ي   -حول  منول ، حي يرصر ي كثبب مفرية نحنر مي مررست مجبنيت 

ظن سمسمت صرر  ء ،  مثر مشعبي مذ  ت ن منوويل مثي ثنجل مفنب نجنو

صر  نع نكرنت  وذ ممو ن مق وثعميق وثوجيق ،)٢٠٠٠(مشعبي ي أل

 .ممنصو 

 ئلفنو ئلسعبيب 

صر يبرز ي نجبل مقنو مشعبيت   نوظوب ي إطبر بح تجالجي أل

ء مشعبيت ،  )ررسثب (مر مشعبي ، مي حي  نجر ؤيت ) ست وحرترر(وألزيب

ء مررسب  مي منحو مجال نعبمجب ثذكر ي نجب مقنو ألذر ، ور جب

 :مثبمي 

 ئلرق ئلسعبو 

صت مكف  يرصر يب ، ) ١٩٦٥(مررست ألومي ي مر مشعبي حول ر

صي منشبركي وألفبني  صت ووصقب ومر نصبحبت منحنر مشبعي ثروي مر

صت معصب ومعبت مثحطية ن ذالل نب رنث . بم ط مر ؤنب ووية مبية كر ر

صر يرثي رظب ومكونيت ممقنو مشعبيت  ). ١٩٩٥( نرجب ممعة ببمعصب ببأل

وثرف مررست إمي ثحرير ألسبمية مثي ثثذذوب مقرق ي جنع منبرت منيرنيت ي 
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 منوسيكيت ر ؤننبط منشثركي ، ومنالبس ، وألثعر: سيبب مشعبي ، ن حي 

صت الوألفبني و، منصبحبت  ط مر كسسور منسثذرنت ، ونر معالت بي ر

ور ذم . ومعبت مثحطية ي سيبنب مجنبوير ، ونشبورثنب ي سيبنب مشعبي

صت معصب ومعبت مثحطية ي سيب: مببح معرت نثبا ننب  منب ، نب مشعبي ؤ ر

حثقبل ببأليبر نثعبير حي  بر وثكبمير ؤول جنوة مور ي ننبرسث ء  ب ؤجنب

مكونيت وموطنيت والجثنبيت ، و ثشثرل منرؤت يب ؤو ي ؤ ننب ، ووي سنت 

صت معصب بقرثي رظب ومكونيت  ،ن سنب وذ منجثنع يعر  وشثرل منرؤت ي ر

ت  نذبمقت ممسيبق مشعبي مذ منجثنع ، ووو نب  يثقق وطبيعت وبر وثكبمير مجنب

 .مشعبيت ونبل 

ء( ئلتسكيل ئلسعبو  )ئألذيا

  ،وي نجبل نو مثشكيل مشعبي ثبرز ررست وحرت وي ؤطروحت ومير شعبب

ء مشعبيت مثكميرذمثي يرصر يب ثإجير محظبر من يت وزذبرب ثمقت مي ألزيب

صر   – مكرنت – وببو –مكرنل : ور شنم منبرت منيرنيت ننبطق ، ) ١٩٩٩(ببأل

ء مثكميريت ممرجبل بمبمببح وثنبول .  ور منمكب –ور منمول  وصف ألزيب

ء ومنثنجمت ي  ونالبس معنل ، منالبس مذبرجيت ومرذميت ، ؤفطيت مرؤس : ومنسب

ت ن ألميبف مطبيعيت مررست كنب ثنبوم  .محمي و، ومننبسبب  ألنشت منصنو

 محرير ، وألميبف – مثيل – مصوف –مكط : منسثذرنت ي ننطكت مبح 

ط ، مصنبيت  وكذمل ؤنوع منسي مسبرت ومنبرر وألطمس وموبر ، كنب ثعر

. بنب منسثذرنت ي مثطريز مببح ألمو ألنشت ونسنيبثب وؤنبك شراب ومذ

ب ،  ة نع ثصنيف ألنو وببمنسبت ممزذبرف رصر مببح ؤنبك ثوزيعب مي ألجو

ء مثكميريت وزذبرب ثإجر ببمعصور . وطرق مثزيي منذثمقت  وذم إمي ؤ ألزيب

صر ، كنب ثإجر ببمعونل مجفريت ي ننبطق مبح  .مثبريذيت مثي ثوم مي أل

 اإلطار الزレョى
صر إمي كر مسثينب ، مذ شر  ثعور بريت الوثنب بجنع منبرت منيرنيت ببأل

ص مجنبنينب مسبعبينيب وور نر كر .  مكف ترصرً نيرنيبً منصو معرير ور

ووية بح  نسبيت ن ذالل نقرجترو ؤيت نعبمجب نيرنيت ، ميشر كر مثسعينب 
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صت معصب حول مبية  ءر  كر شر ٢١ع قؤنب نطم. وؤطروحت ومير شعبب حول ألزيب

ويعكس وذ كم منررت مثي ؤشرنب .  )٢٠٠٠(ر كثبة فرية نحنر حول منول وصر

ء ثثببعب مزنني مي منحو مثبمي تإميب بريت ي بح مننطك  : ، مثي جب

 زتينات

ر  : ١٩٦٤  )١٩٧١شرن (مبكبايب حول مي إبرويبح 

ـف حول نحنر مشبعيبح   : ١٩٦٥ صت مك   ر

 تزعينات 

  مر ببمعصب ومعبت مثحطية حولووية مبية بح   :  ١٩٩٥

ء مشعبيت مثكميريت حولومير شعبب ؤطروحت   : ١٩٩٩   ألزيب

١٠ 

صر   :  ٢٠٠٠  كثبة فرية نحنر مي حول منول ي أل

 اإلطار الレوعى
صر منوي ألويت منشر ن ذالل رصر الطبر نجر ؤ ، حول ومكمور أل

مثي م ثشر سو ، منكرنت ر كس منظرت منيرنيت ممننطكت بحب نررت أل

، حول منول وكثبة وحر ، ) نبجسثير(ؤطروحت ؤكبرينيت وحرت ذالل معكور مسببكت 

ء مررسب ي إطبروب ؤبحب نثذصصت ، تإمي جبنة جالج  منوي مي ور جب

 :منحو مثبمي 

  أطروحب٠  أطروحات ئلماجزتير ̌

  كتا٠   ئلكت ئلمنسورة ̌

  أبحا٢ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌
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 ルتائج واستخالصات
صر ميحثبج مبح منيرني مقومك )١ ذطت شبنمت مرصر معرير ن إمي ور أل

رثبطت ببمنعثكر مي سبيل منجبل ألبحب منيفية منوظوب مقومكموريت ، إذ 
ب بكبت ب ؤيظبً ،  رو  ،  مجكبت منبريتظالً ، ومعبر ومثكبمير بكبت رو
 .رة مشعبي كبمحكبيت وألمفبز ومقكبوت أل معرير ن نور و

صر نبرت وثحميل شر كر مثسعينب نشبطبً نسبيبً ي جنع  )٢ ، مي حي نجر ؤ أل
ثسجل سو جال ؤبحب كط ، رو ؤ م  ١٩٩٠ب  إمي ١٩٦٠مقثرت ن ب 
 . مجنبنينب ؤيت نؤشر رمت مي ذمل مسبعينيب ؤويكو معكر

صر ببمررسب ألكبرينيت  )٣  ي ، حيبكببمكرر م) ألطروحب ( م ثحظ ننطكت أل
 .بإكنم م ثظر سو ؤطروحت نبجسثير وحرت ذالل مكر منبظي 
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 )  دراسة٩٢( أســوان ョحافظة
 امــع

Y     ـت    : ؤسو   -. مطرق مصويت ي نحبظت ؤسو     .أحمخ أبو نيجر ـت معبن ميا
ـف               جثنبي ممثننيت ، سـ مثوجيـق بنشـروع ثوظي مكصور مجكبت، مصنروق 

ظت،   )٣سمسمت جكبثنب مشعبيت،  (-.١٩٩٧ألنشطت مجكبيت، نكثبت من

Y    ميات معبنت مكصور   : ؤسو   -. بل مشعبيت ي نحبظت ؤسو    ألنج .جمال وهبو
ـطت              ـف ألنش جثنبي ممثننيت ، س مثوجيق بنشـروع ثوظي مجكبت، مصنروق 

ظت ،   ) ٦سمسمت جكبثنب مشعبيت ،  (- . ١٩٩٨مجكبيت، نكثبت من

Y    ـت مك    : ؤسو   -.  منني ي نحبظت ؤسو     .جمال وهبو ـت معبن صـور  ميا
ـطت              ـف ألنش جثنبي ممثننيت ، س مثوجيق بنشـروع ثوظي مجكبت، مصنروق 

ظت ،    )٢سمسمت جكبثنب مشعبيت ،  (- . ١٩٩٧مجكبيت، نكثبت من

Y    ـب ء ي نحبظت ؤسو .جمال وهبو ، نور عطي ـت  : ؤسو  -. ألوميب ميات معبن
جثنبي ممثننيت ، سـ        ـف       مكصور مجكبت، مصنروق   مثوجيـق بنشـروع ثوظي

ظت،   )١سمسمت جكبثنب مشعبيت،  (-.١٩٩٧ألنشطت مجكبيت، نكثبت من

Y       ؤسو   -. صنبب وحرف شعبيت ي نحبظت ؤسو      .جمال وهبو ، نور عطيب :
جثنبي ممثننيت ، س مثوجيق بنشـروع              ميات معبنت مكصور مجكبت، مصنروق 

  )٤سمسمت جكبثنب مشعبيت ،  (-.   ٩٥ – . ١٩٩٨ ثوظيف ألنشطت مجكبيت ،

Y    ـز         / مر مشعبي ومثروي    . زمير جابر ـرت  ء شكر ، نبج  -.إشرف ميب
ـر     -) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٢٠٠ - .١٩٩١مكبورت ،    ، منع  ؤكبرينيت مقنو

 معبمي ممقنو مشعبيت 

Y  ٢٠٠٢(١ ع –. مشـعبيت    نو مقرجت    –. مر مشعبي ومقرجت    . زمير جابر .(
– ٥٠ – ٤٦  

Y    ـت مكـبنالبي،    ] : .ر [-.ألرة مشعبي ي ؤسـو      .عذ ئلخي أحمخ حز نطبع
٦٢ - .١٩٦٣  

Y     ـي          . محموخ أحمخ فصل ألفنيت مقومكموريت ممنرؤت منصريت نر ببال مجعـبرت 
نكثبت ( -.   ٢٦٤ – . ٢٠٠٢ميات معبنت مكصور مجكبت ،      :  مكبورت   –. ؤسو  

 )٦٨مررسب مشعبيت ، 

Y   ـت ؤسـو     : البرع ي معالج مشعبي   . نور ئلخي عطين  –.ررست نيرنيت بنحبظ
ـت؛         : ؤسو جثنبي ممثنني سـ مثوجيـق    ميات معبنت مكصور مجكبت؛ مصنروق 
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 )٥جكبثنب مشعبيت؛ سمسمت  (–.١٧٣ –.١٩٩٨نشروع ثوظيف ألنشطت مجكبيت، ب

 وئ أزذمرك

Y  ة ؤسـو              . محمخ ئلجوهر ـي نجثنـع فـر ط نظبور مثفيـر  ـت  :بع ررس
ة، س     :  مكبورت   -.ؤنجروبوموجيت ألحر منجثنعب منوبيت    جبنعت مكبورت، كميت ألر

ـت   : ألنجروبوموجيب: نشر ؤيظبً ي     (-.١٣٦ -.١٩٧٥جثنبع، ؤسس نظري
ـ   :  السكنرريت -.وثطبيكب نميت  سمسـمت مـ     (-.١٩٨٨ت،  رر منعرت مجبنعي

 ).٣٣جثنبع منعبصر؛ 

Y  ـت ؤسـو            . نجو عبخئلحميخ ـي ننطك ـرت   -. ؤبو محس مشبذمي وببال معببب
ثحريـر  / نصر ؤريكيب   : منؤثنر ألنجروبوموجي مجبني    :  ي   - .٣٠٠-٢٧٧

ة، :  بني سويف -.مسير حبنر    .١٩٩٨جبنعت مكبورت، كميت ألر

Y    ررست ممنذيـل   : مثر مشعبي كنرذل مثننيت مجكبب مقريت       . نجو عبخئلحميخ
ـت     :  ي   – . ٣٢٢ - ٢٤٥    -. ي نجثنع نوبي     نؤثنر مجكبت مشعبيت ومثنني

ـت مننصـورت ،        :  مننصورت     –) . ١٩٩٩ ؤكثوبر   ٢١ – ١٩( ة ، جبنع ر كميت 
ـي مـ   ر:  نشر ؤيظبً ي – . ٢٠٠٠منركز محظبر معمو النسب ،     رسب 

. ثحرير ؤحنر زير    / نره إمي روح ألسثبذ مركثور نصطقي مذشبة        : جثنبع  
جثنبيت ،     :  مكبورت   – . ١ ط –. ٣٩٨ – ٣٢٩  - نركز مبحو ومررسب 

ة ، جبنعت مكبورت،   ٢٠٠٣كميت ألر

Y    ـت : مطة مشعبي مكببال مبشبريت ي ننطكت ؤسو        . نجو عبخئلحميخ ـي   ررس  
ـي منجثنـع      :  ي   – . ١٧٢ – ١٢١    –. اليكوموجيب مبشريت    ررسب بيايت 

بر محنير    / منصر   نركز مبحـو ومررسـب     :  مكبورت   - . ١ ط –. نجو 
ة ، جبنعت مكبورت،    ٢٠٠٢جثنبيت ، كميت ألر

Y  ط مجنبب مسكبنيت منثنيزت ي         . نجو عبخئلحميخ ـت  نظب مكربت نر بع ننطك
ء شـكر      / ؤسو ـت   -.  ٤٧٨ - .١٩٨١ مكـبورت،    -.إشرف ميـب  ؤطروح

جثنبع–) نبجسثير( ، س   .  جبنعت ي شنس، كميت مبنب

 إخفــو

Y  ـت  : مزينت مشذصيت نر معبببرت وؤجر مثطور محظبر ميب       .  ناخيب بخو ررس
ـ      / ي ألنجروبوموجيب مجنبميت     ء ش ـب ، ومي  مكـبورت،   -.كرإشرف سعبر شعبب

ـر مررسـب         –) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٥٨ -.١٩٨٥ ـت مكـبورت، نع  جبنع
  .ألريكيت، س ألنجروبوموجيب

 خرئو

Y     ء منشفو مقنيت         . ماخلي أنور ريا نروح مير مشعبيت ي ررو كنرذل الجر
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 - .١٩٩٧،  مكـبورت  –.   ٢٨١ - . سـمينب نحنـور  إشرف/ معسر مننثجت 
ـت          كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير(روحت  ؤط مثربيت مقنيت ، سـ ألشـعبل مقني

 ومثر مشعبي 

 كوم أمبو 

Y     ـت ؤسـو        . أيم حز عكو  -. مقنـو مشـعبيت      -.حكبيب شعبيت ن نحبظ
  .١٥٩-١٥١ -) .١٩٩٦سبثنبر /يوميت(٥٢ع

Y جثنبي.  حامخ عمار رجنت فرية سير ث)/ سمو(ت ي ريت نصريت ـمثنشات 
 .  ٥٢٥ -.١٩٨٧رر منعرت مجبنعيت، :  السكنرريت -.)وأذرو(ؤحنر 

جير ئلنوبب(نشر ئلنوبب   )ت

Y  ت وألسطورت ي بالر منوبت       . إبرئهيم سعرئو ميات منصريت  :  مكبورت   -.مذر
 . ٣٣٨ - .١٩٨٤معبنت ممكثبة، 

Y   ـر منـو       .أحمخ عبخ ئلرحيم ـإجور مشـعبيت      -.بيي   حثقب مزوج ن  -. من
 .٨٩-٧٨ -) .١٩٩٣يوميو (٣١،ع٨س

Y   ـإجور مشـعبيت     –. حثقبميت سبوع منومور ي منوبت       . أحمخ عبخ ئلرحيم  –.  من
  . ٧١ – ٥٩ –) . ١٩٩٥ينبير  (٣٧، ع١٠س

Y   ؤبريـل   (٤٦، ع ١٢ س -. منإجور مشـعبيت     -.مبي منوبي    . أحمخ عبخ ئلرحيم
٩٢-٧٦ - ).١٩٩٧.  

Y   ء يوزف بربر النكبنب مثشكيميت مثوظيف منجم كرنز ي مثر منوبي        . أزما
ء منشفو مقنيت   ـب     / الجر  مكـبورت ،    –.إشرف سمينب نحنور، ونحنور رنظ

 سكنرريت، كميت مثربيت منويتال جبنعت –) نبجسثير( ؤطروحت – . ٢٠٠٣

Y  ـإجور   -.يت ي منعثكر منوبيت     ررست ؤنجروبوموج :   مرجري . ئلزيخ حامخ  من
  .٥١-٣٧ -) .١٩٩٢يوميو  (٢٧ ، ع٧ س-.مشعبيت 

Y  ٢ ط -.ررست ؤنجروبوموجيت ي منجثنع منصر    : منوبت مجريرت    . ئلزيخ حامخ.- 
ـت،   : مكبورت   جثنبي  – -.٣٩٢ -.١٩٩٤ي ممررسب ومبحو النسبنيت و
ة، س مسقت وجثنبع      جبنعت   -)ركثوره(ؤطروحت  ؤصالً    - .السكنرريت، كميت ألر

 ). ١٩٧٣ميات منصريت معبنت ممكثبة،:   السكنرريت- .١صرر ط(

Y  ـب          . أنور مطر ـت  ـت منوب ـت  -.١٩٧٠مبعجت منيرنيت إمي ننطك ، ٦ س -. محرج
 .١٥٣-١٤٧ -).١٩٩٩ذريف (٢١ن
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Y    جثنبيت ممنبجري   ر: وجرت منوبيي إمي مكبورت      . ثروت إزح عبخ ئلمك رست 

ـي       إشرف  / منوبيي إمي مكبورت ن ريت ؤبو سنبل       ـر مطق  مكـبورت،   -.بر محني

ة، سـ        -) ركثوره( ؤطروحت -.٧٧٦ -.١٩٧٥  جبنعت ي شنس، كميت ألر

 . جثنبع

Y  ثرجنت / نالحظب   معنبرت منوبيت    : منوبيو ي نصر  . جاريزتذ، هورزت
 .١٢٢-١٠٩ -).١٩٩٢يونيت  -ينبير( ٣٥/٣٦ ع-.نو مشعبيت مق-.سير جبر

Y   ٢ س -. مقنو مشعبيت    -.ؤرنر نرينت منح مببرز     . يوزف جوخت عبخ ئلحميخ ،

  .٦٠-٥٥- ) .١٩٦٨نبيو  ( ٦ع

Y  ـت     -.ررست منجثنع منوبي مجرير بنصر معميـب       . حزي فيم جثنبي ـت   منجم
 .١٠٦-٩٧  -).١٩٧١(٢، ع٨ ن-.مكونيت

Y     ـي    . رصا سحاتب أبو ئلمجـخ ـب  ط محرف مشعبيت منوبيت والبرت نن ررست مبع
، نحنور كبنـل مسـير       / ألشفبل مقنيت ببنجبل ثوميف مذبنب      -.إشرف سعر نري

ـت   ،  جبنعت حمو-)نبجسثير( ؤطروحت  -.٣٨٦ -.١٩٨٤مكبورت ،  ـت مثربي كمي
  .س ؤشفبل نيت وشعبيت ، مقنيت

Y  ـت      . ب أبو ئلمجخ  رصا سحات ـي منوب ت مسالل وألطببق   -ؤكثـوبر (٢١ ع -.صنب
  . ٩٥-٨٥ -).١٩٨٧ ريسنبر -نونبر

Y    شبر منشفو مشعبيت مكبانت مي مذبنب محيونيت كنصرر بثكـبر  . ذين 

ـت   ، جبنعت حمو    –) ركثوره( ؤطروحت   - .١٩٨٩مكبورت،   -.  معشفبل مقنيت   كمي
 . س منجب مقنيت ومثطبيكيت مثربيت مقنيت ،

Y    ـت منحـس      : بر رورت محيبت     . زعاخ عبخ ئلعذيذ مير ررست ومكموريت مكبيم
ء شـكر     / منوبيت   ـت   –.   ٦٤٩ – . ١٩٩٦ مكـبورت    –. إشرف ميب  ؤطروح

جثنبع –) ركثوره(  . جبنعت ي شنس ، كميت مبنب ، س 

Y بر   / ررست ثحميميت : ي منوبت   ؤفبني مزوج   . أزعخ طكعت  زير إشرف وطف 
صقو كنبل، نبرجري ثو      ، ـت   -.٣٥٧ -.١٩٩١:  مكبورت -.مكري  ؤطروح

، منعر معبمي ممنكر مقني-)ركثوره(  . ؤكبرينيت مقنو

Y   شال ئلخي ررست ممعنبصر مثشكيميت مقومكموريت ي نجبل مننسـوجب         . عفاف 
نقروشب ألرظيت موسثنببط ثصنينب ثصمح م) بصرنجثنع بحيرت ن  (جنوة نصر   

هللا حنـبر        /  ـر  ب ـت   -.  ٢٠٦ - .١٩٩٦ مكـبورت،    -.إشرف حنبر   ؤطروح
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، كميت مقنو مثطبيكيت، س مننسوجب -)نبجسثير(  .  جبنعت حمو

Y   ١٨ ع -. مقنو مشـعبيت     -.محمي مشعبيت منوبيت ورنوزوب      . عكي ذي ئلعابخي 
  .٩٢-٨٨ -) .١٩٨٧نبرس –ير بر–ينبير (

Y   مثر مشـعبي    -.محمي منوبيت ومعبر مننيزت ممثزي بب        . عكي ذي ئلعابخي 
  . ١٠٨-١٠١ -) .١٩٨٤(٩/١٠،ع١٥ س-.

Y   ء       . عكي ذي ئلعابخي  -. منإجور مشـعبيت     -.معبر منوبيت ي محمي وألزيب
  .٦٣-٤١  -) .١٩٨٨ينبير  ( ٩، ع٣س

Y  صيبفت محمي منوبيت ومسورنيت        . ي ئلعابخي عكي ذ ـت  :   مكـبورت  -.ثبريخ   ميا
 ) .٣٤٨منكثبت مجكبيت؛  (-. ١٨٤ - .١٩٧٨منصريت معبنت ممكثبة، 

Y     صيبفت محمي مشعبيت منوبيت      . عكي ذي ئلعابخي ميات منصـريت   :  مكبورت   -. 
،  جبنعت حمـو   –) ركثوره( طروحت   ؤصالً ؤ  -.  ٤٣٩ - .١٩٨١معبنت ممكثبة،   
 . س مثصني و ألشفبل مقنيت ،كميت مثربيت مقنيت

Y مكي مجنبميت ي معنبرت مشعبيت منصريت ي ننبطق . عكو محمخ عبخئلمنعم
،  ؤكبرينيت مقنو –) ركثوره( ؤطروحت - .١٩٩٨،   مكبورت- .موحب ومنوبت

 منعر معبمي ممنكر مقني

Y صر  ع ـت     . مر عثما  ، ٣ س -. مقنـو مشـعبيت    -.مفيال ي محكبيـب منوبي
 .  ٧٤-٦٧ -).١٩٦٩يونيت (٩ع

Y   صر حمكت معنبصر منشثركت ي    :  ي   -.٥٠٩-٤٩٣  -.حكبيب. عمر عثما 
ـي        :   مكـبورت  -.) ١٩٧١ ؤكثـوبر    ٢٠-١٣(منإجور مشعبيت ي موط معرب

    .١٩٧١ ،  ومعمومننظنت معربيت ممثربيت ومجكبت

Y   صر ء  . عمر عثما  ؤكثوبر (٧، ع ٢ س -. مقنو مشعبيت  -.سوكب ومطيـور مبيظب
٥٧-٥١ -).١٩٦٨  . 

Y   صر  مقنـو   -.منـبذ؟ .. بم منوثي : حكبيثب شعبيثب ن منوبت   : عمر عثما 
 . ٧٧-٦٦ -).١٩٩٨ ريسنبر -ينبير(٥٩، ٥٨ ع-.مشعبيت

Y   صر الثب بحوري نصر ومسـور     حوري منوب : عمر عثما   مقنـو   -.ت و
 ١٢٨-١٢٥ -).١٩٦٥ينبير (١، ع١ س-.مشعبيت

Y   بر  / ررست جفريت ومكموريت  : سكب منوبت مجريرت     .عيزو عكو إبرئهيم إشرف 
ـت السـكنرريت،    –) نبجسثير( ؤطروحت -.١٩٧٨ السكنرريت،   -.مقثبح وويب    جبنع
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ة، س مجفريب  .كميت ألر

Y ـت      : منوبت منصريت   . ويقبسرو عبخ ئلجوئخ    فا ل النسـب ومبيا / ررست ي ثقب
هللا       ة  ـب ة، ونحنر وز ج  -.  ٤٧١ - .١٩٧٣ مكـبورت،    -.إشرف نحنرفال

ـت ،  سـ                -) ركثوره(ؤطروحت   ـر مررسـب ألريكي ـت مكـبورت ، نع  جبنع
 . ألنجروبوموجيب 

Y      ـثذرنت      البرت ن   .فاطمب عبخ ئلعذيذ ئلمحموخ ط مذبنب مبيايت منس ثوميف بع
 جريـب   إشـرف / ي نذثبر ن منشفو مشعبيت معنل نكنال نبثكرت ممزينت        

بر مرسول    ، جبنعت حمـو     –) ركثوره( ؤطروحت   - .١٩٨٨مكبورت،   - .نحنر 
  مثربيت مقنيت ، س منجب مقنيت ومثطبيكيتكميت 

Y   هللا      / شعبيت ي بالر منوبت     منوسيكي م  . فكر حز زكيم ـثح   -.إشرف إيزيس 
، كميت مثربيت     -) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٢٥٩ - .١٩٧٨مكبورت،    جبنعت حمو

  .س منوسيكي معربيت . منوسيكيت 

Y   سثمب ومثوظيف ممعنبصر مثرجيت ي رق مقنـو          . كمال ئلخي حزي ؤسبمية 
صت ألرفير ررست ثطبيكيت مي    : مشعبيت   مقنـو  : ي   - .١٢٨-١١٧  -.ر

ط مجنبويري         ـب     : مشعبيت بي مسيبق مشعبي وسيبق معر ـت منرج منروت معمني
  .١٩٩٥ميات معبنت مكصور مجكبت، :  مكبورت -.السنبيميت مرومي مسبرس 

Y     صيبفب ثشكيميت منكنال منمبس نسثمنت نـ مزذـرف         . ماخلي أنور ريا
ء نظريت مثحري       ظو ـببر ، سـمينب نحنـور          إشرف / منوبي ي   -.  وبني ج

مثربيت  كميت   ، جبنعت حمو    –) ركثوره( ؤطروحت   -.    ٣٦٣ - .٢٠٠٣مكبورت،  
  مقنيت ، س ألشعبل مقنيت ومثر مشعبي 

Y   بنرينت  ررست ؤنجروبوموجيت ممجنبب منوبيت   : مجكبب مقريت    . محمخ عبار إبرئهيم 
 .٤٤٥ - .١٩٨٥رر منعرت مجبنعيت، :  السكنرريت -.السكنرريت 

Y   ـر حسـني     إشـرف / ررست ثحميميت : منسك منوبي    . محموخ أحمخ ئزماعيل  ؤحن
ـر كنـبل حنـورت       ـت   - .  ٤١٣ -. ٢٠٠٠،   مكـبورت  –.  يحي، ؤحن  ؤطروح

  .رمريكو، س مقنو مجنيمت  كميت ، جبنعت حمو –) نبجسثير(

Y   نعبمجت وبرنونيت معمحب مشعبيت منوبيت ذ مسم مذنبسي         .  منو حز ئزح /
بر مكـري       ـت   –.  ٢٢٣ – . ١٩٩٥ مكـبورت ،     –. إشرف وطف   ؤطروح

 . جبنعت مكبورت ، كميت مثربيت منويت ببمري ، شعبت مثربيت منوسيكيت–) نبجسثير(

Y   ـت مطـببع        مسنب مشعبيت م  .  ناخيب أحمخ حز ـت وني  –.قنيت ي ننثجب ذزي
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 جبنعت حمو ، كميت مقنو مثطبيكيت ،        –) ركثوره( ؤطروحت   - . ١٩٨٤مكبورت ،   
  .س مثصنينب مصنبيت ، شعبت مذزف

Y   ـثالا           . ناهخ ساكر زكيما ثطويع مزذبرف منوبيت ي معنبرت و ؤطببق مذو م
بر منعطي رفة        إشرف سريت / ؤسموة مثربيت مقنيت     صري، ؤنيرت  بر مرزق   

 ، وزرت مثعمي معـبمي    –) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٢٤٢ - .١٩٩٥ مكبورت،   -.
 . كميت مثربيت منويت، شعبت مثربيت مقنيت

Y  مسنب مقنيت ممقذبر منوبي والبرت ننب ي نل . نجيب عبخ ئلرئذ عثما

 -.٢٢١ -.سف سعر، إذال حسي كشلإشرف سير يو/ ذبريب نعبصرت 

 .  كميت مثربيت مقنيت، جبنعت حمو–) نبجسثير( ؤطروحت -.١٩٨٧مكبورت، 

Y      ء منشـفومت         . نزري محمخ نشر ئلخي ـر ـرذل الج منقرر مشعبيت منوبيت كن

بر معبل    إشرف/  مذشبيت منعبصرت  ،  مكـبورت  –.     ٢٧٠ - . نحنور ؤحنر 

مثربيت مقنيت ، س ألشعبل      كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   - .٢٠٠٠

  مقنيت ومثر مشعبي 

Y  ـي،     /ررست ثحميميت : مر مشعبي منوبي  . جعفر هانو أبو صـن يح إشرف 

ـر     -) نبجسثير( ؤطروحت   -.١٩٨٧: مكبورت  . صقو كنبل  ، منع ؤكبرينيت مقنو

 .  معبمي ممببمي

Y    هللا جيـر         . هاني لوير عطا   مكـبورت،   -.ررست ثحميميت مثطوير منوبيي منسبك مث

 .  كميت مقنو مجنيمت ، جبنعت حمو–) نبجسثير( ؤطروحت - .١٩٨٨

Y    شخقي عبخ ئلفتا بثكبر ثصنينب نسثنرت ن معنبصر مثشكيميت مشـعبيت        . هخ 

ثب مي ؤنشت مسير       -.ز  إشرف سبني مبية إسحق، نصطقي مـرز      / وطبب

 كميت مقنو   ، جبنعت حمو  –) نبجسثير( ؤطروحت   -.  ٢٢٧ - .١٩٨٤مكبورت،  

ت مننسوجب ومصببفت ومثجيزمثطبيكيت، س ننسوجب  . ، شعبت طبب

 ئلنوبب ئلقخيمب

Y   ـر يـونس         / حكبيب ن منوبت     . جمال محمخ أحمخ ـر محني ب  -.ثرجنت وثكري 

  . ١٥١ - .١٩٨٧ممكثبة، ميات منصريت معبنت : مكبورت

Y   مقومكمور مثطبيكي بي ثجبرة ن منوبت مكرينت ونسثكبل وحت         . جوخت عبخ ئلحميخ

مقنو مشعبيت وجكبت   : منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت     :  ي   - .٢٦-١  -.سيوت  
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ـت،     :  مكبورت   - .١ ج -.)١٩٩٤ ريسنبر   ٢٢-١٧(منسثكبل   ـي ممجكب منجمس ألم

 -).١٩٩٦ نـبرس    –ينـبير   (٥٠ ع -.مقنو مشعبيت : شر ؤيظبً ي    نُ( -.١٩٩٤

١٢٤-١٠١ (  

Y   مقنـو مشـعبيت      -.موحر مزذريت مشعبيت ي منوبت      . جوخت عبخ ئلحميخ .- 

  ١٣٢-١٢٩ -) .١٩٦٥ينبير  (١، ع١س

Y   ـي بـالر منــوبت           . جوخت عبخ ئلحميخ  ٧، ع ٢ س -.ررسب ثشكيميت شـعبيت 

   ٨٤-٨٠ -) .١٩٦٨ؤكثوبـر (

Y  مقنـو   -.رؤيت نيت ن منوبت مكرينت    : مقنو مشعبيت ومسيبحت  . جوخت عبخئلحميخ 

 . ٩٥-٩٠ -).١٩٩٢يوني / ينبير (٣٦/ ٣٥ ع-.مشعبيت

Y  سثمب        .جوخت عبخئلحميخ  -.مقنو مثشكيميت مشعبيت ممنوبت مكرينت بي مثسجيل و

  .٨١-٦٨ -).١٩٧١نبرس  (١٦، ع٤ س-.مقنو مشعبيت

Y  ء    . حز فتحي ؤذببر :  مكبورت   - .٢ ط -.ثرجنت نصطقي إبروي    / نبرت مقكر

  ، ة ،        ٣نشر ط  (–.     ٣٦٠ - .١٩٩٦ميو ـب   ميات منصريت معبنت ممكث

 )٢٠٠٠نكثبت ألسرت ، ألنبل مقكريت ، 

Y  ـت    . حز فتحي  -.٦٤ -.١٩٧٧رر منعـبرف ،    :  مكـبورت    -.معنبرت ومبيا

 ) ٦٧كثببل ؛ (

Y     ـي معنـبرت         . حزنيب مأمو ئلزيخ مثصني مرذمي ممنسك منصري منعبصر 

بر ممطيف قيق   /مبيايت محس ثحي   ـطقي ررويـ        يإشرف   -.، برر مري نص

، كميت مقنـو      -) نبجسثير( ؤطروحت -.  ١٨٤ - .١٩٩٩مكبورت ،   جبنعت حمو

 مثطبيكيت، س مثصني مرذمي وألجب

Y    ٩٦-٦٥  –. صالت مجنعت ي منوبت مكرينت وكبنوبب محريجت        . حزي فيم . – 

ـي مثفيـر مجكـبي        : طكوس محيبت ي بالر منوبت      . جو كنير   : ي   / ررست 

بر محبظ       ـرو ،      :  مكبورت   – . ١ ط –. ثرجنت ؤحنر سوكبرنو  نؤسست بـ ذم

٣٩٦ – . ١٩٩٩ 

Y       ١٢٩ – ٩٧  –. ار مذكر ومثفير مجكبي     شعب. حزي فيم ، جو كنيخ . – 

ـي مثفيـر مجكـبي        : طكوس محيبت ي بالر منوبت      . جو كنير   : ي   / ررست 
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بر محبظ       ـرو ،      :  مكبورت   – . ١ ط –. ثرجنت ؤحنر سوكبرنو  نؤسست بـ ذم

٣٩٦ – . ١٩٩٩ 

Y  ـرر   :  مكـبورت    -.مقنو مشعبيت ي منوبت      . زعخ ئلاخم ـإميف    م منصـريت ممث

  )١٥٥منكثبت مجكبيت ؛  (-. ١١١ - .١٩٦٦ومثرجنت، 

Y  ء مشعبيت ومقنو ي منوبت    . زعخ ئلاخم ـت مكصـور     :  مكبورت -.ألزيب ميات معبن

 ) ١٩نكثبت مررسب مشعبيت؛  (-.٢١٥ -.١٩٩٧مجكبت، 

Y    ٣٢٨-٢٧٧  –. مثفير ي حثقب مزوج ي منوبت       . زميحب ئلكاتسا . – 
ـي مثفيـر مجكـبي        : طكوس محيبت ي بالر منوبت      . جو كنير   : ي   / ررست 

بر محبظ       ـرو ،      :  مكبورت   – . ١ ط –. ثرجنت ؤحنر سوكبرنو  نؤسست بـ ذم
٣٩٦ – . ١٩٩٩ 

Y  ـت   .شفوت كمال  -).١٩٦٥ينـبير   (١، ع ١ س -. مقنـو مشـعبيت    -. ؤرح منوب

١٢٤-١٠٠ 

Y   نؤسست رر مثعبو ممطبع    :  مكبورت -.شرو يونب ي منوبت   . عذ ئلخي إزماعيل

   ).٤٣كثبة مجنوريت؛  (-.١٥٩ -.١٩٧٢ومنشر، 

Y     ـر  :  ي – . ١٩٨– ١٨٣ –. منالاكت ي منيل   . فخو ئلجنـخ . جو كني
ـر سـوكبرنو     / ررست ي مثفير مجكبي     : طكوس محيبت ي بالر منوبت       ثرجنت ؤحن

 ٣٩٦ – . ١٩٩٩نؤسست ب ذمرو ، :  مكبورت – . ١ ط–. بر محبظ 

Y     ـي        . كنيخ ، جو  - . ٣٦٠-٣٢٩  –. حثقب مزر ي منوبت كعالج نقس
ـي مثفيـر مجكـبي        : طكوس محيبت ي بالر منوبت      . جو كنير   : ي   / ررست 

بر محبظ       ـر    :  مكبورت   – . ١ ط –. ثرجنت ؤحنر سوكبرنو  و ،  نؤسست بـ ذم
٣٩٦ – . ١٩٩٩ 

Y     ـت منحرنـب          : منشبورت  . كنيخ ، جو ـي ونظري  –. كرت نوبيت ممذطر مفيب
ـي   : طكوس محيبت ي بالر منوبت      . جو كنير   :  ي   – . ٢٤٨-٢١٧ ررست 

بر محبظ      / مثفير مجكبي    ـت  :  مكبورت   – . ١ ط –. ثرجنت ؤحنر سوكبرنو  نؤسس
 ٣٩٦ – . ١٩٩٩ب ذمرو ، 

Y     طكـوس  . جو كنير   :  ي   – . ٢٧٦-٢٤٩. شعبار مذثب   . كنيخ ، جو

بر محبظ     / ررست ي مثفير مجكبي     : محيبت ي بالر منوبت      ثرجنت ؤحنر سوكبرنو 

 ٣٩٦ – . ١٩٩٩نؤسست ب ذمرو ، :  مكبورت – . ١ ط–. 
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Y      ـت  / مجكبيررست ي مثفير : طكوس محيبت ي بالر منوبت   . كنيخ ، جـو ثرجن

بر محبظ      ،    :  مكبورت   – . ١ ط –. ؤحنر سوكبرنو   – . ١٩٩٩نؤسست ب ذمرو

 .)١٩٧٨مطبعت النجميزيت  جبنعت كبميقورنيب  (–.  ٣٩٦

Y     جو كنير   :  ي   – . ٣٨٢-٣٦١. طكوس منو ي منوبت     . كنيخ ، جو .
ـر سـوكبرنو     / كبي  ررست ي مثفير مج   : طكوس محيبت ي بالر منوبت       ثرجنت ؤحن

 .٣٩٦ – . ١٩٩٩ مكبورت  نؤسست ب ذمرو ، – . ١ ط–. بر محبظ 

Y        ٢١٦-١٩٩. مكبانب مشريرت ي منيل     . كنيخ ، جو ، وأرمجارخ جروير . – 
ـي مثفيـر مجكـبي        : طكوس محيبت ي بالر منوبت      . جو كنير   : ي   / ررست 

بر      ـرو ،      :  مكبورت   – . ١ ط –. محبظ  ثرجنت ؤحنر سوكبرنو  نؤسست بـ ذم
٣٩٦ – . ١٩٩٩ 

Y   ـت     -.منوبت ومنوبيــو    . محمخ محموخ ئلشياخ  ١ع  ، ١ س -. مقنو مشعبيــ

  .٩٩-٨٨ -) .١٩٦٥ينبير (

Y   منوسيكي مشعبيت ي منوبت وصـمثب ببمنوسـيكي منصـريت          . محموخ أحمخ ئلحفنو

   .١٣-٩  -).١٩٧٠يونيت ( ١٣ع ،٤ س-. مقنو مشعبيت-.مكرينت

Y   ـر ؤوـل           : ؤرفير  . محيو ئلخي سريف حمكت مر منسثوحبت ن نر منيـل ن

 ٥٠-٤٧ -).١٩٩١ريسنبر (٣٤ ع-. مقنو مشعبيت-.منوبت

Y   ـي    :  مكبورت   – . حكبيب وذكريب : منوبت  . محيو ئلخي سريف جنعيت محقبظ م

ط / ١٥٠ - .١٩٩٦مثر منوبي ،      -. مقنو مشـعبيت   -. إبروي حمني  ر

 ١٦٦-١٦١ -).١٩٩٧ريسنبر / يومي(٥٦/٥٧ع

Y  ـت ألنجمـو    :  مكـبورت    -.معنبرت النسبنيت ممننرس حس ثحي       . نبيل فر نكثب

 . ٧١ - .١٩٧٧منصريت ، 

Y    ـي    – . ١٨٢-١٢٧  –. ببرت مشيو ي روني     . نوئل ئلمزير جـو  :  
ـر    / ررست ي مثفير مجكبي     : ر منوبت   طكوس محيبت ي بال   . كنير   ـت ؤحن ثرجن

بر محبظ     ،       :  مكبورت   – . ١ ط –. سوكبرنو  ـرو ـت بـ ذم  – . ١٩٩٩نؤسس
٣٩٦ 
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 اإلطار الجغرافى
ـت     ت منركز مذنس رثبط مررسب منيرنيت بنحبظت ؤسو جفريبً بنجنو

ذنس ررسب حول مظوور مقومكموريت ومـزوج       (ؤسو  ببمنحبظت ، ووي نركز     
ء ومطة مشعبي ومحرف     وكـو  ) ررست حول مزينت  (ونركز إرو   ) ومكربت وألوميب

جثنبيت     (نبو   ،  كنب رثبط مررسـب      ) ررسثب حول محكبيت مشعبيت ومثنشات 
جير    حول منوبيي ببمبعر مثبريذي ممننطكت ، ونكصر ونب ثرت         ـب    ( نببل مث بـل 

، حي كب يطمق مي منوبت س منوبت مكرينت ، ومثي كب يسكنب سال              ) ١٩٦٠
ء                 ـب جيرو إمي شرق كو نبو بعر إنش نوبيت ذبمصت يطمق مي مقبريجب ، ور ث ث

جيـر ، ؤنـب منوبيـو            ١٩٦٤نركز نصر منوبت ن ب       ظ منوبيي بعر مث  مذ 
ـثنم              مكنوز   ـر ش  ينجمو سال نوبيت نذثمطت ن ؤصول نوبيت وربيت ، و

 ررست نجم نصف ررسب ؤسو ثكريببً ، وثنبول         ٤٥(ررسب نركز نصر منوبت     
ـت ، جـ       ؤصحببب كبت منوظوب مقومكموريت ن رصر ممظوور مقومكموريت معبن

ـت      ررست منعثكر مشعبيت وبر رورت محيبت و       محكبيب مشعبيت ومشـعر وألفني
ط نـو               مشعبيت ، ونو مثشكيل مشعبي وسثمبنبث وثوظيف نبصـره ، وبعـ

ؤنـب  ). مر مشعبي ومنوسيكي ببمنوبت ، كنب شنم ررسب حول محرف مشعبيت          
رر نحرر ن مببحجي مذي رصرو منجثنع منـوبي بـل                منوبت مكرينت كر ثنبومب 

 ٢٩جير ، وسجمو نيرنيبً معرير ن مظوور ومننبرسب مشعبيت ، نـ ذـالل               مث
ء ومكبانب وق مطبيعيت ومسحر ومطة مشعبي       : ررست ثنبوم نوظوب     ألوميب

ؤنب مررسـب   . وبر رورت محيبت ومحكبيب مشعبيت ومنوسيكي ومعنبرت مشعبيت         
مطة مشعبي  :  ررسب ثنبوم نوظوب     ١٠ف  مثي فط منحبظت بنت كر بم     

ء ومحرف وألرة مشعبي وألنجبل وألفنيت مشعبيت ومر  .وألوميب

 اإلطار الヨوضوعى
ثعر نحبظت ؤسو ن منحبظب مثي بمف يب مررسب منيرنيت مننشورت           

بظت مكـبورت ،     و ينبسب ي وذه مذروت سو نح       روت ن حي مك ومكيف ،     ذم
رر مررسب     ور كـب  ،  )  ررست نيرنيت ي ؤسو ومنوبت مكرينت      ٩٢ (بإسو بمغ 

منوسيكي ومر  ( منذثمقت   بؤكجروب ثركيزً وثنوبً ي نجبل مقنو مشعبيت بإسبن       
ـر            )ومثشكيل ومررنب  ي، ألنر مذ جذة إميب معري ء مننطكت البر ، ننب يعكس جر

ثجبوب معمنيت مررسثب        ن طبع كبير ن مبـبحجي       .  مببحجي ن كبت  كنب وث 
رت ظوور وننبرسب شعبيت ي مننطكت ، وثحميل معالب بينب ، ننب               ؤيظبً برصر 

ـإثي           )  ب   -مقومكور( جعل س    نحثشرً ؤيظبً بك ور ن ألبحب منيرنيت ، ج ي
وثنب مبحجي ، وبذبصت ي نجبل          نجبل ألرة مشعبي ي      منرثبت مجبمجت ن حي 
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وثنب نجب منعثكر مشـعبيت ومعـبر       ي ررجت    ويوزي   ،محكبيت مشعبيت 
ء الطبر منوظوي مبح       ٢٠ومثكبمير وبذبصت ي نطمع مسثينب ن ق          ، ور جب

 : ؤسو مي منحو مثبمي 

 عام  –ئلفولكور 

شري ررست مظوور مقومكموريت معبنت ي حيـبت ؤسـو            بمج ؤكج  ر ن 
ـبعينب ،           و. وحيبت وسكب ؤول منوبت      ـثينب ومس ـر مس رر ور ننب بعك رثبط 

ـر     ) ١٩٦٥(ونبرؤوب بررست نحنور مصيبر حول منوبت ومنوبيي         ـب  ، حي رص ي
ط منوبت ومكر منحيطت بب       جير    –ؤر صت نز  – بل مث ول منوبيي حول كـو      و

ـي          )مرطب(نبو، وممفت منوبيت     بر مثبريخ حث ط  الت ؤول منوبت ببألر ، نثنبوً 
ويسثكنل سعر مذبر ننظونت رصر مننبرسب مشعبيت ي مننطكت         . مو محبظر   

، حي يرصر طبيعت معنبرت منوبيت،      )١٩٩٦(مقنو مشعبيت ي منوبت     حول   ي كثبب 
 ي منوبي ، ومرسو محباطيت ، ومحرف ومصنبب مشعبيت كبمسالل وؤطبـبق           ومب

ط           ألمذو و  ء وبع حجبت منوبيت ومقذبر ، كنب ثنبول نو مر مشعبي وألزيب
ـب            . بر مزوج وموبت     ؤنب ؤنور نطر كر نشر ثكريرً حول مبعجت منيرنيت مثي 

، ورصر يب معرير نـ      ) ١٩٧٠(قنو مشعبيت ب    بب مببحجو بنركز ررسب م    
وحُقظ بإرشيف منركز ، فيـر ؤ       مظوور مشعبيت مثي ب بجنعب ريق مبح ،       

ـي نـ      ) . ١٩٩٩(شر بعر حومي جالجي بنبً ن مبعجت        مثكرير نُ  وشبرل حسي 
ـرت    بر،  بنصـر معميـب     ) ١٩٧٠(ذالل ررسث حول منجثنع منوبي مجرير        ـر  ص

جير        ـت         . ننبرسب نرثبطت ببمحيبت منوبيت بعر مث وي إطـبر بحـ محيـبت منوبي
ـي  " :ومثعرف مي مجكبت مشعبيت بب ثبرز ررست ز مري إسنبيل        شرو يونبً 

ومثي رصر يب نيرنيبً محيبت ميونيت ممنوبيي وطبيعث ن ذـالل           )" ١٩٧٢(منوبت  
وألرة ونون مشعبيت ، ويعر ن منصبرر منرجعيت ي بحـ       معبر ومنعثكر   

ممسير : حول منوبت ، ألومي     ) ركثوره(ظر ؤطروحثب   ) ١٩٧٣(وي ب   . منوبت  
ـت              . حبنر ثنبول يب مكريت ألصميت ومكريت مجريرت ومجنبب مكربيت ونظب مكبيم

 نذثمف جونة مجكبت منوبيت ومثفبير      وألطروحت مجبنيت مقبروق شويكت ثنبول يب     
ت وألسـرت وؤسـموة محيـبت               ـي  . مثي محك ببمنجثنع منوبي مجرير ي مزر و

ـي نجثنـع              ننثصف مسبعينب ظر ررست نحنر مجوور حول نظبور مثفير 
رت ننبرسب نرثبطت بـبمنجثنع       ) ١٩٧٥(فرة ؤسو     كعـبر   ،مذ ثنبول يب 

ـر مشـعبيت             رورت محي  حثقب مشعبيت مرينيت ، ومعرير ن نبصـر منعثك بت و
ء ومكبانب وق مطبيعت ومطة مشعبي      ثنبوم مررست ؤيظبً مبي منوبي     و ،كبألوميب

ثصبر ومصنبب مثكميريت           وذثث يسي  . ي مننطكت ، ورن رظبً ممنشبط 
ـبعينب           مي إبروي سمسمت مررسب مني     ـر مس ـي ك ـت  رنيت حول نجثنع منوب
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بإطروحث ممنبجسيثر ، حول سكب منوبت مجريرت ن منبحيثي مجفريت ومقومكموريت           
ـ شر ررسب نيرنيت حول نوظوب مقومك     يؤنب كر مجنبنينب م     ) . ١٩٧٨( ور م

ـر     معبنت ي ؤسو ، فير ؤ نبيت كر مثسعينب ر شر ررست منج             ـر محني ب و 
ـت       )١٩٩٩(حول منذيل ي منجثنع منوبي       ، ثنبوم يب منإجور مشعبيت منرثبط

ـت               ب ومكموري ـر ـرت إب كـبمحرف  : ببمنذيل ي نجثنع فرة ؤسو ن ذالل 
ـب             ومصنبب مبينيت مكبانت مي منذيل، وؤشفبل مجرير ي معنبرت مشعبيت، وألج

 ،كنب رصر معبر منرثبطت ببمنذيل ي مننبسبب منذثمقت،         مشعبي وؤرو مزينت  
ـبر مطعـب ورورت               ظالً   الثب ببمطة مشعبي ،  ط منعثكر و وكذ بع

 ون ج بمررست ثعر نثررً منيبً منب رن نحنر مجوور ي مننطكت نقسب              ،محيبت
بر محنيربعبل   .ر ر ثكريببً ن ررست نجو 

 ئلمعتقخئت ئلسعبيب

رثبط بح منعثكر مشعبيت ي ؤسو ومنوبت مكرينت بإربعت نجب رايسـيت،            
ـوق            : يإثي ي نكرنثب     ء  ج مطة مشعبي ومنعثكر مسـحريت ومكبانـب  ألوميب

 إمـي   – ؤفمب   -وثجرر الشبرت إمي ؤ وذ مثنوع ي بح منعثكر يعور           . مطبيعيت  
ب مكرينت  ت مررسب منيرنيت مثي ؤشرف ميب جو كنير ي ننطكت منوبت            نجنو
شر ررست نثذصصت          ١٩٦١  بينب جال ررسب ي     -، ومثي كب ن نثبجب إحر 

ة     ١٩٩٩رجن ممعربيت ب     وثُ ١٩٧٨شر ببالنجميزيت ب     نٌ -رورت محيبت  ـب ـي كث  
ط م       ة    . ب ببمثقصيل ي نكبنب     ظ ألبحب منشبر إميب ومثي سنعر ـب وإمي جبنة كث

 ثركز  ٢٠٠٢و١٩٩٨و١٩٩٧جو كنير ظر ذنس ررسب نيرنيت ؤذر ؤو         
ء ومطة مشعبي       ـت ألذيـرت ننـوذج         . ي نوظوي ألوميب وثنجل ألبحـب مذنس

ون ج نح   . مررسب منيرنيت منثذصصت مثي ينثسة ؤصحببب إمي ننطكت ؤسو          
ثجبوي شيري ي معنل منيرني مكل نننب ذصباص مننيزت ، ومثي يثقرر بب             ؤنب  

ـر     بونبرؤ ونب   . مببح ن ذبرج مننطكت ، ونظيره ن ؤول مننطكت           كثبة جـو كني
ومذ يشير ي نكرنث إمـي ؤ ريـق         ،  ) ١٩٦١(حول طكوس محيبت ي بالر منوبت       
جيـر     –طق ي منوبت    معنل منيرني ر ذثبر جال ننب      ء     – بل مث ـع الجـر  كنو

ـت   ) . ن ؤسو إمي مسبوع   (روني ننجمت ممكنوز    : مررسب منيرنيت ، ألومي      : مجبني
ن ور معرة إمي كورسـكو      ( ننطكت منمكي مثنجيل مننطكت منثحرجت ببممفت معربيت        

ـي    .  نيرنيبً   ، ج ؤظبف بعر ذمل ننطكت كنوبب مررسثب       ) حثي ؤرنر    ط كنير  ويعر
ـت         ومنكرنت مننبطق مررست ومعبر      مثكبمير معبنت ومنعثكر مسـبارت ومحيـبت مريني

ط منالنح               صل حول مذمقيت مرينيت ومثبريذيت ممنوبت بع ء منوبيت ، ج يكر ي  وألسنب
ـر    ومذصبا معبنت ممننطكت كبالسال ألصومي والسال مشعبي ومث        ـر ومنعثك كبمي

شر ررسب نثذصصت بينب ؤربع ررسب مكنير حـول           . فير السالنيت  ويثبع ذمل 
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ط مب بعر ميل        ـي إطـبر         . منشبورت ورورت محيبت ومزر سنعر فير ؤننب نشير ونـب 
ـي مقصـل                مررسب منثعمكت ببمنعثكر مشعبيت بنت مبح حسي ي ، مذ يكع 

صالت مجنعت ي منوبت مكرينت وكبنوبب محريجت ، ثنبول يب           مجبني ن كثبة     كنير حول 
ومشكل مثكمير مب    مطكوس منرثبطت بصالت مجنعت ، ومثعبير محركيت منصبحبت،       

ـي  ينبصر مثفير  وي مريو منوبيت     ب، وألنشطت فير مرينيت مثي ثرثبط ببمشعبار 
ـت            ؤ. إطبر مجكبت مرينيت     ـي ثنبومـ منوظـوب ألربع ـت مث نب مررسب منيرني

ء              ـب ء ومطة مشعبي ومسحر ومكبانب وق مطبيعيت ، كر ج منثذصصت ي ألوميب
 :مي منحو مثبمي

ء   ئألوليا

ـر            ثعرظ مررسب منيرنيت مجو كنير منوظوي ي إطبر بح نعثك
ء ، مبح ألول شثرل ي كني       ر نع حسي ي حول شعبار مذكر ومثفيـر         ألوميب

ع مصويت نشيرت إمي حبمت ذبصت ن       وثعرظ مررست منوظ  و) . ١٩٦١(مجكبي  
ـرً ألشـكبل                شعبار مذكر ي منوبت مكرينت نرثبطت ببمنومر منبو ، كنب رن رص

رورت وألذكبر منرثبطت ببحثقـب  ، ؤذر ن شعبار مذكر ي محظرت ألسبويت     
محيبت وشعبار مذكر ي كبنوبب ،ؤنب مبح مجبني كر ثقرر ب نول منسير حـول               

ء    ) ١٩٦١(ببرت مشيو ي روني      ـر     ،، ويكصر ببمشيو ونب ألوميب  حيـ رص
ء مننثشرت ي مننطكت       ـر    ) ظـريحبً   ١٥٠حومي  (ؤظرحت ألوميب ومـنظ ومنعثك

ء كبمبركت ومكر    ء ،         منرثبطت ببألوميب نب ومنذور ، ومطكوس مذبصت بنومر ألوميـب
ـت            جثنبي الث ببمثركيبت  ء و كنب رظ نول منسير ممثسمسل مرني معوميب

شيو مكبيمت وشيو مسال وشيو معباال وشيو ألرر ، كنب ثنبومـ            : نجل  
ء ي         ت نعبيير ثشكل نرثة ألوميب  مننطكت كبمنـذور    ؤظرحت ألطقبل ونبش نجنو

ـره وحجـ منشـبركت               منكرنت مكل ومي، ورور منكية ببمنسبت ممومي وظريح ونوم
ت ررسب ذالل         . جثنبيت ي منومر     ء ؤيظبً ظر نجنو وي إطبر بح ألوميب

 ينثني ؤصحببب إمي ننطكت ؤسو ، حي نشر سمسمت جكبثنـب            ١٩٩٨و١٩٩٧بني  
 ألومي ألحنر   ،١٩٩٧معبنت مكصور مجكبت بإسو ررسثي ب       مشعبيت مثببعت مميات    

، ؤنب مررست مجبنيت كبنـ               ؤبو ذنيجر رصر يب مطرق مصويت ي نحبظت ؤسو
ء ي منحبظت           طيت ممذ بنب بجنع وثوجيق ألوميب ـب   . مجنبل ووبي ونور  وبعر 

بر محنير  ررسثب حول ؤبي م          ـي      وحر رن نجو  حس مشبذمي وببال معبببرت 
ـر  . نصر ؤريكيـب    : ظن منؤثنر ألنجروبوموجي مجبني     ) ١٩٩٨(ننطكت ؤسو    و

 .ظر مررسب مجال بل ب وحر ن ثرجنت ؤبحب جو كنير 

 ئلط ئلسعبو 

رروب مذبنس ،    وي نجبل مطة مشعبي ؤصرر سمسمت جكبثنب مشعبيت بإسو 
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طيت ، ثنـبول       ) ١٩٩٨(ع البرع ي معالج مشعبي      حول نوظو  ممببح نور مري 
الج مكسور ونل مجببار             ي مننبرسب معالجيت مننزميت ، ومعالج مروحبني ، و

شبة مطبيت    زور مببح ررسث بنمحق ممصور ثوظح مننبرسب مشـعبيت         و. وأل
بر محنير كر رظ ي        . مطبيت   ررسثب حول مطة مشـعبي مكبباـل       ؤنب نجو 

ط ومصـحت،          ) ٢٠٠٢(مبشبريت ي ننطكت ؤسو      ء ممنـر ـب ـت كو ـت مبروي ممبيا
ـرر وؤننـبط منعـبمجي ثبعـبً              ومننبرسب معالجيت ومعنبصر منسثذرنت ي ال
ـي               ط، كنب رصر نسق مطة مشعبي مبرو بي مجبب ومثفير ، وذمص إم ممنر

الت بي نسق مطة مشعبي مبرو ممبشبر       : نثب  رت نثبا ي نكر    بيمت (ي  يوجور 
ـت ، ومنشـبط                )معميبة ـت نـ ج ـت مبروي ، وبي سنب وذصبا مبيات مطبيعي

ت ؤذر  .        مصحرو ن ج

 ئلزحر 

ت ؤبحب جو كنير       ـر     ) ١٩٦١(بمج نجنو نوظوي ي نجبل منعثك
ة طكـوس          مسحريت ، ب بنب كنير نق      ـب ظن مقصمي مسببع ومعبشر ن كث س 

منوظوع ألول حول منشبورت ، حي رصر       . محيبت ي بالر منوبت مذ ؤشرنب إمي        
ء ثقبر   ، ومنور وألعبل منرثبطت بب    ،طبيعت مظبورت ي منجثنع منوبي      وإجر

الت ذمل بطكوس        ،منشبورت بثب ، و ـر   ه مطبرت ونيب   وألوب مثي ثثطمة نر  ن
ـت            . منيل   ء موبايت ألذر مثي ثنبرسـب مجنب ط الجر كنب رصر كنير بع

ؤنب منوظوع مجبني منرثبط ببمنعثكر مسحريت ، كر ذصصـ          . مثرظي ألروح   
ـرف مـزر ونظـبور               ـت وؤو  همنؤمف مبح حثقب مزر منوبيت نشـيرً منظري

ط مننبرس         حثقبميت، ومطكوس    محركيت ومفنبايت ومسحريت منصبحبت م ، كنب ر
 . مزر وموظيقت معالجيت مثي يؤريب ن منبحيت منقسيت 

 ئلكائنات فو ئلطبيعيب 

ي نجبل بح مكبانب وق مطبيعيت ثبرز جال  ررسب نيرنيت نثذصصت ،             
ت جو   ) ١٩٦١(ألومي مقرو مجنر حول نوظوع منالاكت ي منيل          ظن نجنو

صـور               ـي  كنير ، ثرصر يب منعثكر منرثبطت ببمنذموب منبايت مثي ثعي 
ط مشـعبار             ء ي نر منيل ، ومعالت بين وبني مبشر وطكوس مزر وبع ثح منب
ـر               ـت ونوم حثقـب مريني مذبصت ، ورثببط منر وكبانبث بشعبار رورت محيبت و

ء ـبرر جرويـر حـول                . ألوميب ؤنب مررست مجبنيت كر شثرل يب كنير نـع رنج
ـت وـذ       مروجر ، ووو ننوذج مكبانب مشريرت ي نر منيل ، حي ثصف مررس

ومررست مجبمجت حـول    . مكبا كنب ثعكس مننبرسب ومرويب مشعبيت ي مننطكت         
ت كنير ، ووي مثي رنب مسير       نوظوع مرجر ؤيظبً ، فير ؤنب  ثرثبط ب         نجنو
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، )١٩٩٢(حبنر ي ررست نيرنيت ثحميميت ن ننظور ؤنجروبوموجي ي منعثكر مشعبي            
ـي                ـذه مكبانـب  ي إظبت جريرت مبح مننبرسب مشعبيت منرثبطت ب ون ج 

رت ررسب نثعنكت ،نجثنع منوبت  .   مذ ثنبوم مسير حبنر ي 

 ليخ ائلتقئلعاخئت و

رثبط بح معبر ومثكبمير ي مننطكت بررست نوظوع رورت محيـبت ، نـ              
ط مب ببمثقصـيل ،               ذالل معرير ن منرذل مبحجيت ومننبو مثحميميت ، ومثي سنعر
ـي           ـت ، ألوم فير ؤننب نشير ونب إمي ررسثي نرثبطثي بعبر منوبيي ذـبرج منوب

ن ذالل  ) ١٩٧٥(ي ؤطروحث وجرت منوبيي إمي مكبورت       مجرو إسحق مذ ثنبول     
جثنبيت ممنبجري ن ريت ؤبو سنبل إمي نرينت مكبورت            ـت   و. ررست  مررست مجبني

ـت السـكنرريت              ـت بنرين ببس مذ ر ررست ؤنجروبوموجيت ممجنبب منوبي منحنر 
ـت ونـب      ، حي يرصر منؤمف مجكبب مقريت وثحميل م       ) ١٩٨٥( حيبت معباميت منوبي

جثنبي ، وذثيبر مزوجيت             طرؤ ميب ن ثفير ؤسبسيت ي جونة ثنظينب 
ـت           ووظعي منرؤت منوبيت ، كنب ثنبول منعثكر مشعبيت مثي ثنبرسب ألسـرت منوبي

ـت            جثنبي ـات  ـ   ومثفير مثي محك ميب ، ومسنب مجكبيت ممنوبيي ومثنش  م
الت ممفت منوبيت ببمنظنو مجكبي       ـرذالً  ثون ج ب وبثي مررسثي      . و  نجال ن

ـت             ننبً ؤنـب  .  ي بح معبر ومثكبمير منوبيت ذبرج منطبق مجفري ألول منوب
ـي               ء م مررسب منيرنيت مثي ثنبوم بر رورت محيبت مثي ؤشرنب إميب كر جب

 :منحو مثبمي

 خورة ئلحياة 

ـبط        مي  شثنم ررسب رورت محيبت ي ؤسو        ـت رث ثسـع ررسـب نيرني
ـبر                ـرت حـول  نعظنب بعبر مزوج ، ج ررسثي حول منيالر وررست وح

ـت             . منو فير ؤننب سنبرؤ بإطروحت سعبر ذنيس مثي ثنبوم بر رورت محيبت بن
ـي        ، وث ) ١٩٩٦(ي بيمت منحس منوبيت      كشف مررست  نالنح ونعر مثفير 

ـي               بر رورت محيبت ن حي مشكل وموظيقت ومنظنو ، وؤظر ؤ مثفير 
ـت ، كثفيـر شـكل                 بر رورت محيبت ر يحر ي مشكل رو منظنو وموظيق
حثقبل ببمزبف ومذثب ، بيننب ر يثج مثفير ي بر ؤذر إمي منظنو نجل              

ؤنب مررسب منثذصصت ي نرحل بعينب ن رورت محيبت ،          . مكبا بعنميت موظع    
ء مي منحو مثبمي   : كر جب

رصر ؤبحب بر منيالر جالجت نوظعب ي نجب نذثمقت وثر : ئلميالخ
ظن ررسب جو كنير مذ ثنبول شعبار . زننيت نثقبوثت  منوظوع ألول يكع 

، ومذ رصر ببمثقصيل نرس حثقب ذثب )١٩٦١(ي منوبت  مبنزومذثب 
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حثقب ن ر ورنوز  كنب ،مذكور وذثب النب ، ونب ثنطو مي ثمل 
ثنبول ببمنكبرنت ثشبب حثقب مذثب ببحثقب مزوج ي منوبت ، ومثإجير 

ي . مثي طرؤ ميبمنقسيت منرثبطت بشعبار مذثب ومثفير  ؤنب مررست مجبنيت 
جثنبيت ي ريت سمو  ، ور ) ١٩٨٧(محبنر نبرت مذ ثنبول نوظوع مثنشات 

يب نبرت نيرنيت نوجكت حول ومكمور نرحمت منيالر ، ونب يرثبط بثمل منرحمت ن 
ج .  منصبحبت مب ثرت محنل وموظع ومثسنيت ومطبرت ومثكبميري بر مثنشات 

ينثكل ممعبر منرثبطت بثسنيت منومور وثقظيل إنجبة مذكور ومعالت بي ألذوت ، 
ت ن  كنب ثنبول ؤسبمية ثررية مطقل وثحويم إمي رنيب مكببر ، ورصر ؤذيرً نجنو
ب مشعبيت منرثبطت ببمطقل ي نرحمت مثنشات كبألمعبة مشعبيت ومحكبيب  البر

بر مرحي مذ . ألنجبل وألحبجي و ومررست ألذيرت ي نرحمت منيالر ألحنر 
 حي رصر معرير ن معنبصر ،)١٩٩٥(ثنبول حثقبميت سبوع منومور ي منوبت 

ثصر نبرث . حثقبميت منرثبطت بطكس مسبوع ومعبر وألفبني منصبحبت  ور 
ت منوبيت منـو  . جورت ي نرينت مكبورت منيرنيت ببمجنب

رثبط مررسب مذبصت بعبر مزوج بإربعت ؤبحب نيرنيت ثنبومب  : ئلذوئ
ؤصحببب مي ثر زننيت نذثمقت ؤيظبً ، وكبن مبريت موحرت ن مررسب مثي 
ظن كثبة جو كنير ووي ررست سنيحت مكبثشب حول مثفير ي حثقب 

، وثصف مببحجت حثقب مزوج مثكميريت ي إحر ) ١٩٦١(منوبت مزوج ي 
ننبطق مقبريجب ومثفير مثي طرؤ ميب بعر جالجي بنبً بي سكب وذه مننطكت ، 

حثقبل وطكوس ونرحم   يو مزبف –نب بل مزبف : ورصر ببمثقصيل نرس 
ط.  حثقب نب بعر مزوج –  منالحظب معبنت حول شعبار مزوج كنب رن بع

ء ومزينت  ومررست مجبنيت حول . نثنبومت نو منوسيكي ومر منصبحبت وألزيب
صبحبب نيرنيبً  بر مزوج ثكثرة زننيبً ن ررست سنيحت مكبثشب ، ومثي بي 

صقو كنبل حول ؤرح منوبت  جير ، ووي ررست  ) ١٩٦٥(ثرت منوبت بل مث
رت نبصر حول طكوس مزوج كبذثيبر معروس ومنإجور  ومثي رصر يب 
منرثبطت ببمذطوبت وألفبني منصبحبت مب ، كنب ثنبول نظبور كر مكرأ وميمت 

ر مكبثة ؤيظبً رصرً مطكوس ومحنت ومنر وبر مطعب منرثبطت ببمزوج ، 
. الً نب رثبط ننب ببمننبرسب مسحريت مزبف ومصببحيت وسبوع مزوج نسج

ط مجنبب  بر محنير مثي ثنبوم نظب مكربت نر بع ومررست مجبمجت منجو 
 –نجروبوموجي ؤ ن ننظور - ، حي سجم) ١٩٨١(مسكبنيت منثنيزت ي ؤسو 

جثنبي ، كنب ثنبوم ظب بي مسمول موعي و  وظيقت مكربت ي حل مثنب
رت ؤوج نجل   طريكت ذثيبر – س مزوج –مزوج منقظل : نوظوع مزوج ن 

بر مرحي مذ ثنبول حثقب مزوج . مشريل  ي ألحنر  ؤنب مررست ألذيرت 
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، ووث ببمطكوس منثبعت ي مذطبت ومزبف ومحنت ، ) ١٩٩٣(نر منوبيي 
  .ببمجنبب منوبيت ببمكبورت وثصر نبرث منيرنيت 

ظن : ئلموت ررست وحرت ي بر وثكبمير منو ببمنوبت رنب جو كنير  
ت ؤبحبج ي مننطكت حول نرس وطكوس منو ي منوبت ، رصر يب معرير  نجنو
ء وثنزيق منالبس ومعويل ، وبر ر  ن نظبور منو ي مننطكت كبمعز

، وب جثنبيت مني ت ي كل نرحمت ، وألجبر  ر نب بعر مر ، ورور مجنب

 . ممنو ، ومطكوس مجنبازيت ممني ، ومرنوز منرثبطت بشعبار مجنبزت 

 ئألخ ئلسعبو 

ثركز نعظ ؤبحب ألرة مشعبي ي ؤسو مي نوظوع محكبيت مشـعبيت            
ثمق ألنوع  م  بي منوبي ، مي حي      جنعبً وثحميالً ، ووي ؤبرز نبصر مثر مشع       

ـي                    ـره  ألربيت ألذر سو ررست وحرت كط ي كل نجبل ، مي نحـو نـب نج
ؤنب ررسب ألمفبز مشعبيت م ثرر ي .  ألنجبل ومشعر مشعبي وألفنيت   بنوظو

ة               ـت جنـو ؤيت ررست نسثكمت ، مي حي رثبط نوظوب مسيرت مشعبيت بننطك
ظن ننـبطق جنـع مسـيرت          :  بنت مثي ثرذل يب      مصعير صر ونب  ؤسو وأل

ـري محجـبحي              رجـع  ( مشعبيت ، وبذبصت مررسب منيرنيت مثي رنب شنس م
ـي ؤسـو ،           ) .  ب   –ررسب مصعير    وي نجبل ررسب ألرة مشعبي بنت 

ـي ؤسـو       رصر مبح مببميوجري كثبة معز مري ؤحنر حول ألرة          مشـعبي 
ء مي            ) . ١٩٦٣( ؤنب مررسب منثذصصت ي نوع بعين ن ألرة مشعبي كر جب

 : منحو مثبمي 

 ئلحكايب ئلسعبيب

 : ألول،ظن ررست محكبيت مشعبيت منوبيت ثسع ؤبحب ، ثنيز بعرت ثجبوب
ببح ألرية  نرثبط برصر محكبيت مشعبيت ن ننظور ؤربي ، ونكصر ونب شذصيت م           

ثجبه ، جنبل نحنر ؤحنر ونحي مري                ي ثكري من مشعبي محكباي ، وينجل وذ 
ـت   ن   بألول ر ي كثبب حكبيب       ،شريف وإبروي شعرو   ـت  ) ١٩٦٠(منوب ؤربع

شر نصبً ببممفت النجميزيت ، ور ذثبروب بحوز ألرية مذ ينزع إمي ثحكيق ذث ، 
ـب             وبذل مجر ي   ت ، وثش  موصول إمي مبنيت ألصميت مكل حكبيت ن وذه منجنو

ـر وألنـبك برنوزوـب             ط مشذصـيب وألح ء ومنصطمحب مكي يعر ببألسنب
ـب              ت  بر محنير يونس وذه منجنو ثب ألسطوريت ومقومكموريت ، ور ثرج  ور

و نب نبرع ونؤمف ؤفبني وك . ١٩٨٧ ي ؤنب نحي مري شريف  بثة نسرحي وإذ
ـي                ـت  شر حكبيب نرثبطت بثـر منوب ونبر، ور سثحظر ن ذكريبث مبعيرت 

ظن كثبب     ـر       ) ١٩٣٠(منوبت حكبيب وذكريب    : مجالجينب  ـي ك ، ومذ نشره 
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ثجبه ينجم إبروي شعرو ي كثببـ حـول             . مثسعينب   ومننوذج مجبم ي وذ 
ت وألسطورت    حر ألسـر   إ مذ سجل ي نبرث ن       ،)١٩٨٤(ي بالر منوبت    مذر

 ور رظبً معبر    ،جنيع ؤرروب ن الذببريي   " حبمت  " منوبيت مثي ذثبروب بنجببت     
ط محرف مذبصت ب        ء مرايسي ن مكثبة سررً      . منوبيي ومفث وبع وينجل مجز
ط محكبيب مشعبيت ومذريت وثعميق من      ـب ، ووـذه           مبع ـب ؤو شـرح م ؤمف مي

ت ن محكبيب ميس نصوصبً ببمنعني ألكبريني مر مجبنع منثذص ي            منجنو
صيبفت ؤو ثرجنت ممحكبيب منوبيت بمفت             . شعرو  إبروي  م مقومكمور ، وإننب وي 

ط ننبذج نرونت ثروينبً نوسيكيبً ممشعر منوبي وننـبذج نـ               ويذث منؤمف كثبب بعر
ـت مشـعبيت               ب بعر محكبي ؤنـب  . منوميب منوبي مذ يعره سير مقنو مشقبويت وؤصر

ـرني ،                و نرثبط بنن مجنـع مني ثجبه مجبني ي جنع وثحميل محكبيت مشعبيت 
جنب ذظر مذ نشر ذالل كر مسثينيب ونطمع مسبعينيب             وينجم ررسب نر 

الثب بحوري نصر ومسـور        :ؤربع ررسب نثذصصت حول         حوري منوبت و
ء     .  )١٩٦٥( ـب ـت        ) . ١٩٦٨(وسوكب ومطيور مبيظ ـت منوبي ـي محكبي ومفـيال 
ـي          ر  ، كنب   )١٩٦٩( ظن حمكت معنبصر منشثركت  ررست حول محكبيب مشعبيت 

ثجبه مجبم ووو من    ).  ١٩٧١(منإجور مشعبيت ي موط معربي       رثبط بجنع  ؤنب 
ذببر ، ينجم ؤينـ               وثروي وثوجيق ن محكبيت مشعبيت كنب ورر مي مسب 

ـث               ظن ررس حكبيـب  : حس مي مذ ب بجنع ثسع نصو ن محكبيب ، 
ـب ونكـب         ) ١٩٩٦(شعبيت ن نحبظت ؤسو      ، وب بشرح نقررثب وثوجيق روث

 . كو ؤنبو مجنع مذ رثبط بعزبت الصالح بنركز 

 وئلسعر ئلسعب

ط يب مننبذج نـ مشـعر               ؤشرنب ننذ ميل مررست إبروي شعرو مذ ر
ظن     ت وألسطورت حول  كثبب  مشعبي ،  ـرنب ونـب         مذر ، فير ؤ مررست مثي نك

ـي                 ثذصص بإكنمب ي ؤحر ؤنوع مشعر مشعبي مذ شثر ب ؤول ؤسـو ، وو
ء ؤسو    -ور مببح   ) . ١٩٩٦( منني   ررست جنبل ووبي حول       –  ووو ن ؤبنب

ـررت           ط منثع ـر ومثصـوف     : رصرً مذ ممو مشعر وصنق وق ألفر  –مزو
جر ومفزل     –مثحيت ومسال ومثنات     ـت      – محة وم  – موصف ومنزب موجرني

ط م  .  مشكو ن محيبت   – مقذر ومنرح    –منصباح ومعظب    ـي    كنب ر جـ  نن
ـي  ) جر مننـي   ؤو( ثحميالً نيبً مب نشيرً موظيقت  منني         ، ور ثروي منصو 

 .منجثنع ألسوني 

 ئألمثال ئلسعبيب 

ـب    ) ١٩٩٨(وث جنبل ووبي ؤيظبً بررست ألنجبل مشعبيت ي ؤسو           ، حي 
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ـب   بجنع وثوجيق ألنجبل مشعبيت ن حقظثب ي كبت ربوع منحبظت ،             ووث بثوجيك
 ،وكبً مننطوب مصوثي ، ور ثصنيقبً نوظويبً منبرت ألنجبل شثنل مي سثت ؤسب            

 – مذبـر ومنعـبرف مشـعبيت        – مثصور ومنعثكر    –مكي ألذاليت   : وي  
ور ثحميالً مكل نجل ي إطبر رثببطـ        .  مجكبت منبريت    – مقنو   –معبر ومثكبمير   

ت مشعبيت ن حي نورر منجل وشرح ونظرب برؤي  .ت مجنب

  ئألغنيب ئلسعبيب 

ظل ررسث منيرنيت حول ألفنيت مقومكموريت            وي ألفنيت مشعبيت ر نحنور 
الت       ) ٢٠٠٢(ممنرؤت منصريت نر مجعبرت      ، ور ثوجيكبً ممنصو وشروحبً ثبرز 

ـت         من ألربي بعبر وثكبمير مجعبرت       ، ن ذالل رصره ألفبني منـرؤت منرثبط
ـرروب مببحـ           ، ج ؤفبني مزوج   ،ببمطقومت ـي ح  وؤذيرً ألفبني مرينيت منسبايت مث

 .منومر منبو مشريف وننبسبت مح : ببرثببطب بننبسبثي رينيثي ونب 

 ئلفنو ئلسعبيب 

 ، وإ ذثمف ك     ثنو مررسب منيرنيت ي نجبل مقنو مشعبيت ي ؤسو        
ونوع مثنبول ي كل نجبل ، حي نجر وثنبنبً نمحوظبً بررست مق مثشكيمي مشعبي              
ي مننطكت ، وإ كب منصية ألكبر نن نركزً مي نجبل معنبرت مشعبيت ، منـب                

 يمي. معنبرت منوبت ن طبيعت ثشكيميت ذبصت مقث نثببه معرير ن مببحجي ومقنبني             
ت ررسب نيرنيت وثحميميت ي نجبل مر مشعبي ومنوسيكي  ء . ذمل نجنو وجب

 :نجنل ؤبحب مقنو مشعبيت مي منحو مثبمي 

 ئلموزيقو ئلسعبيب 

ثصرر ررسب منوسيكي مشعبيت ي منوبت بح نحنور حقني حول منوسيكي           ث
حي يرصر نيرنيبً   ) . ١٩٧٠ (مشعبيت ي منوبت وصمثب ببمنوسيكي منصريت مكرينت      

ـب      : أل منوسيكيت مشعبيت ي منوبت نجل        ـروف ،ويكبرن مطنبورت ومسالنيت وم
ـي       ،بنظيرثب ي نصر مكرينت ن ذالل منكو ومرسو مجرريت         ـي ثشـير إم  مث

ء مشـعبي      . ثب محظبريت   سثذر ثمل أل منوسيكيت ور     كنب ثنبول طببع مفنب
صمثب ببألفبني منصريت مكرينت            ويبكي ي بح   . وؤمون مشباعت ي منوبت ، ونر 

منوسيكي مشعبيت جال ؤطروحب جبنعيت، ألومي مقكر حس سمي حول منوسيكي           
ـي ،           ،)١٩٩٨(مشعبيت ي بالر منوبت       مذ ثنبول منوظوع ي إطبره مجكـبي ومقن

ط بريت ممنرمول مثبريذي      ومجفري ممنوبت كنرذل مررست بر وثكبمير ؤومب،       عر
ونر رثببط منوسيكي مشعبيت منوبيت بب ، ج نثكل مبح معالت بي مق مشـعبي               

ـب            ،منوبي ومقروني ، نسثعرظبً ذصبا ألفنيت منوبيت وومبب وننبسبب ؤرا
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ـي           ء ممحني ومنكبني  ـت ، و ثنـبول        كنب رصر مببح ؤيظبً مبنب منوسـيكي منوبي
صب مشعبيت ، ور ببمثحميل ثعريقـبً شـبرحبً مـ              اليكبب ومظروة ومر

ؤنب سير طمع كر وثن ي ؤطروحثب حول ؤفبني مزوج          . منوسيكيت منسثذرنت   
ـت ،          ) ١٩٩١(ي منوبت    ـت مشـعبيت منوبي جنونيوزوكوموجي معفني برصر مجبنة 

ت مشعبيت،          ورظ موظ  يقت ألفنيت مشعبيت ي ننطكت مبح ورثببطب ببرع مجنب
ـرن      معنمي  وي مجبنة   ،  ج ثنبوم ثبريخ منوبت وبر مزوج        ـت  نـ مررس

ـب             ـي جنع ت ألفبني مثي كق م ـت  . مببحجت ثروينبً وثحميالً منجنو وألطروح
ـت       ألذيرت ي نجبل منوسيكي مشعبيت منوبيت        ثذذ مجبنة مثطبيكي ، ووي ؤطروح

ـي               نني سحق مثي رن نعبمجت وبرنونيت معمحب مشعبيت منوبيت ذ مسم مذنبس
)١٩٩٥. ( 

 ئلرق ئلسعبو   

ـت،              وثن ررسب مر مشعبي ي ؤسو بجنع وثروي محركت نـ نبحي
سثمب ورثببط ببمبيات ن نبحيت ؤذر          ـثنم مررسـب     .ورصر نبصر   وش

 جعقـر   نيألطروحت ألومي مب  . ؤطروحثي جبنعيثي وجال نكب     مي  مننشورت  
ـر    وؤشكبم ورثببطـ ب   ) ١٩٧٨( مذ ثنبول مر مشعبي منوبي     بمعـبر ومثكبمي

مشعبيت منوبيت ، ونحبومت مثكنينب ووظعب      ثحميالً ممحركب   رصرً و  ، كنب ر     منوبيت
صب منرثبطت       ي إطبر    جي ، ووث مببح ببح بر مزوج وثحميل ؤو مر نن

صت             ظالً  رصره معفبني والكسسور ومحمي مشعبيت منصبحبت ممر . بب ، 
ـروي    ؤطروحث  وألطروحت مجبنيت مسنير جببر مذ ثنبول ي             مر مشـعبي ومث

صت مكف        ) ١٩٩١( ي مشريت ونطروح وؤسو ، و ب       ، و وث برصر وررست ر
صت مر رة مجعبرت بإسو         ـثكمت حـول       . بثحميل وثروي مر ج ر ررست نس

، ثنبول يب مويت محركيت مر مبشبريت ومعبببرت        ) ٢٠٠٢(مر مشعبي ومقرجت    
صت ؤرفير            . ومجعبرت   ط وثحميل ر ) ١٩٩١(ؤنب نحي مري شريف ، كر وث بعر

ـر منيـل               و ثبروب حمكت ر شعبيت سثوحبوب منوبيو ن بياث حـول ن  .مثي 
صت ؤرفير ؤيظبً ، ن ذالل نـب                ومررست ألذيرت مكنبل مري حسي مذي ثنبول ر
ـف               ـثمب ومثوظي س صت ، حي ثثبع ؤسبمية  رنث رت مقنو مشعبيت حول مر

 . مي منسرحونعكبسب ) ١٩٩٥(ممعنبصر مثرجيت 

  وئلتسكيل ئلسعب

ثعر مقنو مثشكيميت مشعبيت كنب ؤشرنب ن ؤكجر منجب ثنبوً ي إطبر بح             
،  ثركز نعظنب ي معنبرت مشـعبيت        ،) ررست ٢٦حومي  (مقنو مشعبيت ي ؤسو     
ت ررسب ميمت     ء مشعبيت     ) حومي سبع ررسب  (ونجنو نقرت بي نوظوب ألزيب
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بر محنير يوسف ن ؤوال مذي وثنو بثر منوبت           ، مزينت ومحمي   و ويعر جور 
حي نشر ي معرر ألول ن نجمت مقنو مشعبيت ررسث حول موحر            ، مثشكيمي  

رصر يب مزذبرف منوجورت مي ألطبـبق       ، )١٩٦٥(مزذريت مشعبيت ي منوبت     
ـل    ،ومحواط مرذميت ممبي منوبي    ة وؤنـوع ثم ط مذشبيت ومنوذ وألبو  ومعور

كنب وث جور يوسف ببح نو منوبت ي . مزذبرف محيونيت ومنببثيت ومنرسيت   
ط   ،  ) ١٩٩٢(ررسث حول مقنو مشعبيت ومسيبحت        مرؤيت نيت ن ثجبرب   حي ر

ط مثجبرة حس ثحي ي      كنب  ي رصر نو منوبت مكرينت ،        معنبرت مشـعبيت   ر
ـت           ، ي ألربعينب    ونركت مببح م ي مسثينب ي ثسجيل نو معنبرت ومزذر

ء ثر منوبت ، ويرو إمي مثنشيط مسيبحي ي منوبت نـ             ، مرذميت   وكرت سثيحب
ء ريت سيبحيت نوبيت     : ذالل جالجت نحبور     ء نرق سيبحي با يحنل طـببع        –بنب  إنشب

ـي         . بنت نثحف حي ممنوبت مكرينت       إ –منوبت   ـت  كنب ر جور يوسف ؤيظبً ررس
ـت             ثجبه نقس  ـثكبل وح  حول مقومكمور مثطبيكي بي ثجبرة ن منوبت مكرينت ونس

ـي            ) ١٩٩٤(سيوت   ، ر يب ننبذج ن نو منوبت مثشكيميت ومررسب مثطبيكيت مث
شعبيت ممنوبت ي نطبق مثطبيق نـ ذـالل         ونقو موحرت مزذريت م   ، ثن ميب   

، ومجبني ثجبه مرصر ومثسجيل منيرني        : ألول  ،  ثجبوي   سثمب ط  ،ثجبه   ور
ثجبوي      ـبل ، وـي           . مننبذج ثن ي  ومررست ألذيرت مثي نعرظب ي وذ منج

ـت         كثبة   ـ      ،)١٩٦٦(سعر مذبر حول مقنو مشعبيت ي منوب ـر نـ منص برر  وثع
ثنبول يب منؤمف منحت بنت حول ثبريخ ونـو         ، منرجعيت ي ررست نو منوبت      

ج رصر محرف   ، وننبذج ن مبي منوبي وطرز معنبرت       ، مننطكت ومنببني مسكنيت    
، مزذبرف منوبيت ونصـبرروب     ن  كنب رصر معرير    ، ومصنبب مشعبيت ي منوبت     
صونع مفالل و    ط  ت مقذبر    جمنزول منوبيت وؤشكبل ألح   وسثعر كنـب  ، بت وصنب

ء ومر مشعبي        جبمت ألزيب ج ر نكثرحبً بسبل ثطوير وسثمب نو       ، ثنبول ي 
وثنب ب  وي ننثصف مجنبنينب    . منوبت   ـي      برؤ  ـت  بمررسب ألكبرينيت منثذصص

ـت      ،مجبنة مثشكيمي ي    وسثمب مثر مشعبي منوبي       ون وذه مررسب ؤطروح
صري مثي ثنبوم بثكبر ثصنينب نسثمنت ن معنبصر مثشـكيميت مشـعبيت              ور 

ت ثمل مثصنينب مي ؤنشت ، ) ١٩٨٤( وكب مجبنة مثطبيكي ممررست نرثبطبً بطبب
سثقبرت ن نوننب مثرجيت        ،  مسير   وثنب و ـر     . ننب يعكس  ء بربري ك ؤنب ؤسنب

، كبن ؤطروحثب وي ألحر ي نجبل ثوظيف وسثمب نبصر مثشكيل مشـعبي             
ء              ـر ن ذالل بح النكبنب مثشكيميت مثوظيف منجم كرنز ي مثر منوبي الج

 وثكو مررست مي إنكبنيت ثوظيف منجمـ كرنـز ؤو           ،)٢٠٠٣(منشفو مقنيت   
ء       نقررت بسيطت ؤو نركبت ؤو نرثبطت بعنبصر ز        ذريت ؤذر ي مثر منوبي ، الجر

ء محقبظ مي مثر ونثرر ب نحو منعبصرت          ،منشفومت مقنيت منعبصرت   ظو  ي 
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وسثذمص مببحجت مصيغ منجمجيت بكـل نـب        ،  ذبصت ؤ وذ مثر برؤ ي نرجبر        
ألنبل مقنيت  يثعمق ببمجكبت منبريت يب ، ي ؤطمس يكو مي حصر مكطع ألجريت و            

كنب يبرز النكبنب مثشكيميت     ،ثنبرً مي ألبحب ألركيوموجيت ومزيبر منثحقيت     
ـب بإسـموة          . ومعالب مجنبميت بب     ورن مببحجت ؤيظبً ثطبيكب نميت ن ؤنبم

ء مثبمي ممررسب منثذصصت ي نوظوب بعينب ي           .نعبصر   ط ي مجز ونعر
ء مي منحو مثبمي نجبل مثشكيل  :  مشعبي ومثي جب

ء ئلسـعبيب   نشر سمسمت نكثبت مررسب مشعبيت كثبببً مسعر مذـبر بعنـو        :ئألذيا
ء مشعبيت ومقنو ي منوبت       ـب         ) ١٩٩٧(ألزيب ، ووو ي مفبمة إبرت نشر مررست 

نو منوبت وررست   ووي مقثرت مثي وث يب منؤمف ببح        ، بب ي نبيت مسثينب     
ء مشعبيت    ء مشـعبيت ،           . ألزيب ونشير بريت إمي ؤ مسعر مذبر جال كثة حول ألزيب

ـت        . نشر ذالل كري مسثينب ومسبعينب       ء مشـعبيت منوبي وي إطبر بح ألزيب
صـيبفب ثشـكيميت منكنـال               ـب  ط مثي رن ي ؤيظبً ثبرز ؤطروحت نبرمي ريب

ـري          نسثمن، منمبس ء نظريت مثح ظو ـي    )٢٠٠٣(ت ن مزذرف منوبي ي  ، وو
ثجبه مذي نبر ب جور يوسف ي نجبل مقومكمور مثطبيكي مذي رظنب              ثسبير 

 . م ننذ ميل 

 وي نجبل مزينت نرصر ونب ؤطروحت وحرت رنثب نبري بروي ، حول مزينت              :ئلذينب
ـي    ) ١٩٨٥(ظبري ميب مشذصيت نر معبببرت وؤجر مثطور مح   ـت  ـي ررس ، وو

ـت بـي مثـزي                ـي معال ألنجروبوموجيب مجنبميت ، حبوم يب مببحجت مثعرف م
ـي مبنيـب              ثصبريت ومرينيت ، وؤجر مثفير محظـبر م جثنبيت و ومنوحي 

ـت  وثوصم إمي ؤ مزينت ي منجثنع مثكميري نرث       . مثكميري ممنجثنعب منحميت     بط
ـت           ؤببمنبحيت مسحريت مرينيت ، و      ممبيات ثإجير مي نوحي محيبت بنب يب وسبال مزين

الجيت ؤو وبايت ؤو رنزيت   مثي ثحكق وظيقت 

ـري مـذي          يترثبط ررسب محمي مشعب   : ئلحكو  ي منوبت بإبحب مي زي معبب
صيبفت محمي             ـت    ثذص ي منجبل ، ن ذالل ؤطروحث حول   مشـعبيت منوبي

، ومثي رصر يب رثببط محمي ببمنجثنع وجكبث ونعثكرث مشعبيت ، كنب             ) ١٩٧٦(
ت نع ثوظيح ممكي مقنيت مثي ثثنيز بب كل               ب بثوصيف وثحميل محمي منوبيت منثنو

الل ،   مبيبت، ،مجكر: طعت ، ثنبول حمي معنق ومصرر نجل          مروجت ؤو منذنكت ،    م
مشبوشبو ممرؤس ،   : ج حمي مرؤس وموج نجل      .  محالمت   ،مبجبر ، مسعقت ، محقيظت    

ت ، ومذز معنف          ت ومرسب ممجب صت مرحن ومكوكة ومرينبر ومور  وؤنوع  ،و
: مبمشبو ومثني ومعك ومزنب ، كنب ثنبول حمي ألطرف نجـل            : ألرط نجل   

ـف   . ورر ، وذبث مننجور ج محجل ممكرني        سور بت زنز وسور مك     رصر منؤم
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ـت               ـت وألسـبمية مثكني صببفت محمي مشعبيت منوبي ؤيظبً محريي مذي يعنمو ي 
ـي            . منرثبطت ببمحرت    ج ر مي زي معببري بعر ذمل ؤربع ررسب نثذصصت 

صيبفت محمي منوبي           ، )١٩٧٨(ت ومسورنيت   منجبل نقس ، وكب ؤومب حول ثبريخ  
ـت  ) .١٩٨٤(ومررست مجبنيت حول محمي منوبيت ومعبر مننيزت ممثزي بب           ومررس

مربعت حول معبر منوبيت    و،   ) ١٩٨٧(مجبمجت حول محمي مشعبيت منوبيت ورنوزوب       
ء   ) .١٩٨٨(ي محمي وألزيب

منوبيت ن ؤكجر منجب ررست ي      يعر نجبل بح معنبرت مشعبيت      : ئلعمارة ئلسعبيب 
ـي نطمـع ق   )  ررست ١٣(نجبل مثشكيل مشعبي ي مننطكت      ـثينب حث  ،٢١ننذ مس

ء ومذي نشـر              ويثصرر ثمل مررسب كثبة مننرس حس ثحي حول نبرت مقكر
ـرورت       ،صت ريثي : مكرنت :ثح نو  ) ١٩٦٩(ألول نره ب     ـت نح ـي طبع  

ـت شـيكبفو ،       ١٩٧٣كبت ي مكبورت ، ج نُشر ب        بوسطت وزرت مج    بوسطت جبنع
ـي مكـبورت         ١٩٨٩ول نرت ب     ونُشر ي نصر أل    ـت  ـت ألنريكي  ، بوسطت مجبنع

ـ   ، )١٩٩١(ومطبعت معربيت مجبنيت نثرجنت  رر ؤذببر ميو           ج مطبعت مجبمجت 
ـت       و . )٢٠٠٠(سمسمت ألنبل مقكريت بنكثبت ألسرت ب        ـي بري يكر حس ثحي 

ء مريف منصر        -ررسث ألونيت مطوة ممب      ـت   -ألنل موحير البرت بنب ال و
ـرت ،                 ـت مجري ـت ثذطـيط مكري صل ي ثجرب معنبرت ببمنجثنع وحر مشعبيت، ج 
ـت              ء مريف ، ورور مننرس منعنبر ي مثذطيط ممكري ومبرنبن مكوني البرت بنب

ـت نمحكـبً نوجكـبً ببمرسـونب           . ثقيرً ببمثجبرة مسببكت  منصريت نس  ـي منبي ور 
مثوظيحيت مثكبميف معنل ونعر ثنقيذ ألشفبل ومثررية وثنظي معنل وألسبسب          
بس ومركثور نصطقي يحي،  وظرة مطوة ، كنب ر نكثطقب ن ثجبرة معكير ر

ط ي منبيت منمحق بثحميل مثكبميف نر ث        ـاو      ور سـمي منشـروع مـوزرت مش
ظن سمسمت كثببل حـول معنـبرت             . جثنبيت   ور نشر حس ثحي كثبببً نصفرً 

ـت ومعنـبرت مشـعبيت ومثفيـر              ،)١٩٧٧(مبيايت    ر ي ذالصت ؤكبره حول مبيا
وي معب نقس نشر نبيل رج . ومثحول، ورور مثكبمير ونقو منعبصرت ي معنبرت 

 ومذي ثنبول ي ؤكـبره      ،)١٩٧٧( حول معنبرت النسبنيت ممننرس حس ثحي        كثبب
ـي           . وثجبوبث ي وذ منجبل      ـب  ـإنو مسـير ؤطروحث كنب ذصص حسني ن

ـي              ،)١٩٩٩(منبجسثير حول مثصني مرذمي ممنسك ي معنبرت مبيايت محس ثح
وي إطبر بحـ    . ي وذ منجبل    ن ننظور ثطبيكي ببسثقبرت ن ثجبرب       ووثن  

ء ن كثبة منوبيو ي نصر ، حول                ثر منوبت منعنبر ر سير جبر ثرجنت مجز
ـت               ظن بعج معنبرت منوبيت ممننرس منعنبري ووريس جبريثز ، ب بب مي حره 

ـو             ـت ؤ جبر ببمكبورت مثصوير وثسجيل ؤجبر منوب – ١٩٦٣: منعر مسويسر م
حي ثنبول ببموصف ومصور ومرسو مثذطيطيت طرز معنـبرت         ،   ١٩٦٥– ١٩٦٤
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شر ننوذجبً ن مننبزل، وربط         ،منوبيت ي منوبت مجنوبيت ومشنبميت      ن ذالل جالجت 
ثصـبريت             ثببر ؤسبسيت كطبيعت منكب ومننب وظـروف منـبس  ثصنينب بب

جثنبيت    ـب نحثويبثـ        كنب ر منثرج كمنت     . وثركيبث   مكثبة يوظـح ي
ـت                وؤونيث كوجيكت ريرت ألسموة حيبت منوبيي ي نوطن ، وصـورت حيـ نثكبنم

كس وثنبن ببح معنبرت مشـعبيت نـ        كر  ؤنب جور يوسف    .ممحظبرت منوبيت   
ـت           : ذالل جال ررسب ، ألومي       ـي بـالر منوب بعنو ررسب ثشكيميت شـعبي 

ت،       ، ثنبول ) ١٩٦٨( ء منظيقت ي منجثنع منوبي ونمحكبثب وزذبرب منثنو  يب بنب
ء منعنـبري                 رت ننبذج ممنظيقت بننبطق ربور وروني ، نـ حيـ مبنـب وثثبع 

ومررست مجبنيت حول ؤرنر نرينت منح مببرز       . ومنظبور مشعبيت مثي ثرور حومب      
ط يب معنبرت مشعبيت ي ؤرنر      )١٩٦٨( ـرذل      ر  وموحر مزذريت حول من

ـب بحجـرت معـروس               ومنوذ وموجب ، كنب رصر ؤمو منح مببرز ورثببط
ؤنب مررست مجبمجت مجور يوسف كر ثنبول يب مقنو مثشـكيميت مشـعبيت             .ببمكريت  

سثمب       ط م   )١٩٧١(ممنوبت مكرينت بي مثسجيل و ـب  ننبزل منوبت وؤبو   حي ر ب
ـت               ـرر ومزين مرايسيت مثي كبن ثقثح مي منيل ، ومزذبرف منوجورت مي مج

ط ؤحر ننبذج معنبرت مشعبيت بروني مذي يعر ؤشـر            ،مرذميت ممننبزل     ور سثعر
ط      – مسم   -مبوبت  : ؤبنيت منوبت مكرينت ن ذالل رصر         مننزل ومنظيقت ، ج ر

سثمب مقني      ألونيت مثسجيل معمني م    وي نبيت كر مجنبنينب ر     . ذه مقنو ي 
هللا ؤطروحث طب   مثي ثنبول يب ررست ثحميمي مثطوير منوبيي منسبك ،وبني مويس 

جر   ـرت            ،)١٩٨٨(مث ب منوبيو ي مكر مجري  حي وث بننبذج معنبرت مثي ؤبر
ينب كر وثن ي ؤطروحثب ممنبجسثير ببمنجبل       ؤنب نبور شبكر سم   . مثي نثكمو إميب    

سثقبرت ن نو معنبرت منوبيت ، ن ذالل بح ثطويـع مزذـبرف                مثربو ي 
ـت            ، وذـالل   ) ١٩٩٥(منوبيت ي معنبرت وؤطببق مذو مثالا ؤسموة مثربيت مقني

رت ررسب حول وصف            وثحميل  مسنو مجال ألذيرت ن كر مثسعينب ظر 
بر مرحي حـول مبيـ منـوبي                مبي منوبي ونبصره مجنبميت ، ألومي ألحنر 

بر مننع حول مكي مجنبميت ي معنـبرت مشـعبيت              ) ١٩٩٧( ، ومجبنيت معمي نحنر 
ـت        )١٩٩٨(منصريت ي ننبطق موحب ومنوبت       ، ومررست ألذيـرت وـي ؤطروح

 ).٢٠٠٠ (يمنوبنحنور ؤحنر إسنبيل حول منسك 

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

رت زويب فمة ميب              وث معرير ن مررسي ببح محرف مشعبيت منوبيت ن 
ـب               ـي ثنبوم مجبنة مثطبيكي ومثربو ي مثنبول ، كنب ثنو نجب محرف مث

شنم    ـر ومقذبريـب وؤشـفبل مذشـة           : مببحجو  مسالل وألطببق ونروح مي
وفني  مبيب ؤ مررسب مثي ثنبوم نو منوبت مثشكيميت ننذ نطمـع             . ومنسي
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وثنب ألكـبريني               ط ؤصحببب منجبل البرع محري ، فير ؤ  مسثينب ، ر ر
ـف     ثجبه مثطبيكي ومثربوي ي بح محرف مشعبيت ، ر برؤ ننـذ ننثص منرثبط بب

 ؤبو منجر حول  محرف مشعبيت منوبيت والبرت ننب          مجنبنينب بإطروحت رظب شحبث   
 نسثكالً حول بً، كنب ر بعر ذمل بحج)١٩٨٤(ي نجبل ثوميف مذبنب ببألشفبل مقنيت     

ت مسالل وألطببق ي منوبت       ـر منوب       )١٩٨٧(صنب ـ ، ثنبول ي معـبر ومثكبمي ت ي
ل مسالل وألطببق ونبصـروب      ورصر ؤشكب  ،مكرينت ورثببطب ببمنشفو محريت   
ـب       ثنبوممزذريت منرثبطت بثر منوبت ، كنب      نوظـوع   نبري حس ي ؤطروحث

ـثقير نـ   ) ١٩٨٤(مسنب مشعبيت مقنيت ي ننثجب ذزيت ونيت مطببع      ، حي ثس
بر مرزق كر وثنـ       . معنبصر مزذريت والبريت ن ننظور ثطبيكي        ؤنب نجيت 

ثجبه نقس ي ثوظيف نبصر البرع مشعبي منوبي ، نـ ذـالل              ي ررسث  ب بب
ـي نـل                ـب  ؤطروحثب مثي رصر يب مسنب مقنيت ممقذبر منوبي والبرت نن

ثجبه ؤيظبً ي البرت ن البرع منوبي         ) . ١٩٨٧(ذبريب نعبصره    ويسثنر وذ 
ط مذبنـب       محري ، ثكر بطنت منحنور ؤطروحثب حو       بره ن ثوميف بع ل 

ـت             ). ١٩٨٨(مبيايت ي نذثبر ن منشفو مشعبيت معنل نكنال نبثكره ممزين
صبره     ثجبه نقس     -وثذثث زينة   كر مجنبنينب بإطروحثب حول منشفو      - ي 

ـر     ) . ١٩٨٩(مكبانت مي مذبنب كنصرر بثكبري معشفبل مقنيت         ـف ك وم يذثم
،            مث سعينب كجيرً ي منظرت مبح محرف مشعبيت منوبيت ن ننظور ثطبيكي وثربو

ـبل              ـي نج صالح مري ؤطروحثب حول معنبصر مثشكيميت مقومكموريت  ثكر قبف 
ـثنببط ثصـنينب ثصـمح      ،  ) نجثنع بحيرت نبصـر   (مننسوجب جنوة نصر     وس

ـب     كنب ثنبوم نبرمي ري    ).١٩٩٦(ممنقروشب ألرظيت    ط ي ؤطروحث نوظـوع  ب
ء منشفو مقنيت معسر مننثجت ، )١٩٩٧(نروح مير مشعبيت ي ررو، كنرذل ألجر

ـي                  طيت كر وث كل نننب بثوجيق محرف مشـعبيت ،  ؤنب جنبل ووبي ونور مري 
ـت     ).١٩٩٨(صنبب وحرف شعبيت ي نحبظت ؤسو       : بنكثبب ط مررس وثعـر

شر حر شع    بيت ، بإسموة مثصوير مقوثوفري مذي يبي ذطو وطريكت         مثسعت 
ثجبه مثننوي ي بح جكبت           . ثنقيذ كل ننب   بر محنير بب كنب رثبط ررست نجو 

ـب                ـت مجكب ـرذل مثنني منجثنع منوبي ن ذالل ررسثب حول مثر مشـعبي كن
 نبرثب منيرنيت بنجثنع     ورثبط ،)١٩٩٩( ممنذيل ي نجثنع نوبي      تررس: مقريت

ت  ) مشريقت(نل مذينت   : فرة ؤسو ثنبوم معرير ن مصنبب ، نجل          ، وصنب
ـب مشـعبي،              ط ؤرو مطعب ، وألقب ، وألج منكبطف، وؤسكف مننبزل، وبع

ة، وألحببر، ومكرسي    ت ألبو ط معـبر       . وصنب كنب رصر رثببط منذيل ببع
ـي ؤسـو             . مننطكت ومنعثكر ي   ومررست  ألذيرت ي نجبل محرف مشـعبيت 

ـرذل               ـت كن منسري نحنر نصر مري ، ي ؤطروحثب حول منقرر مشعبيت منوبي



٣٨٣ 

ء منشفو  مذشبيت منعبصرت     الثجـبوي مثربـو    م، ووي نثرر    ) ٢٠٠٠ (الجر
ـت        سنبً نسث  بنشإ م ومثي ؤ ومثطبيكي ي محرف مشعبيت ،       ـت مقني كالً ي كميت مثربي

 .بجبنعت حمو ، ووو س ألشفبل مقنيت ومثر مشعبي 

  اإلطار الزレョى
ـت              ت ن منؤشر مثي رثبطـ ببحـ وررس يشير الطبر مزنني منجنو
ـت                 وثنـب بررس مثر مشعبي ي ؤسو ، إذ نجر ؤ كر مسثينب ينجل بوكير 

ـت          مننطكت ، ووو نب يس     جير منوبيي ن نوطن ألصمي ببمنوبت مكرين بير نرحمت ث
جير منوبت      ،)نركز نصر منوبت  (إمي منوبت مجريرت     ـر     . ؤو نب يطمق مي ث ون ج ك

ـت بـل               يسبرع معر  ر ن مببحجي ن نصر ومعبم مثوجيق وثسـجيل ثـر مننطك
جير ي معربيت بثنوع وكجبت ي وـذه       ور حقم مررسب معربيت ؤو منثرجنت إم      . مث

فير ؤ  . ن نجنوع ؤبحب ؤسو    % ٢٦ ررست ثنجل    ٢٤مقثرت ، مثي رصرنب يب      
ت ألبحب منيرنيت مثي ب بب جو كنير              نصف وذه مررسب ثكريببً ثنجل نجنو

،       . ١٩٦١ ن مببحجي منصريي ب      ؤهوزنال ؤنب منصف ألذر ن ؤبحب مسثينب
كر ب بب جيل مرور ن مببحجي منصريي مذي زر نعظن ننطكت منوبت مكرينت        

جير ، ورنو ررسب نوجك حومب ؤنجبل   حس ثحي وسعر مذبر وصقو ،بل مث
بر محنير يوسف       ـبثي        .كنبل وجور  ور سجل كر مسبعينب ومجنبنينـب نس

ء ي ك       ب ، حي سجم ررسب مسبعينب        نثسبويثي ثكريببً سو مررسب ؤو ثنو
ـت   ١٨وسجم ررسب مجنبنينـب     ) ن نجنوع مررسب  % ١٧( ررست   ١٦    ررس

ـري          ؤفير  .)ن نجنوع مررسب  % ١٩( ـي وـذي معك ط منسبت مكنيت   نذقب
ـر                 ة كني ـب ، حيـ ؤ كث ببمنكبرنت بعكر مسثينب  ثنجل رمت مي ثرجع مبح

ور شر كر مسبعينب بوكير     . وثرجنث ممعربيت كب سبببً ي رثقبع نسبت مسثينب         
ـت               وثنب ألكبريني بررست مننطكت ، ومثي برؤ بإطروحت مسير حبنر حـول منوب

، )١٩٧٤(، و ؤكبب ؤطروحت بروق شويكت حول منوبت منصـريت           ) ١٩٧٣(مجريرت  
ـي     ) ١٩٧٥(رت منوبيي ممكبورت    ج ؤطروحت جرو إسحق حول وج      ، ج ؤطروحت م
ـت      ) . ١٩٧٦(زي معببري حول محمي مشعبيت       وثثببع بعر ذمل مررسب ألكبريني

ؤنب كر مجنبنينـب    . ٢٠٠٣ ؤطروحت ي ثذصصب نذثمقت حثي ب        ٢٨مثي بمف   
وثنب بقنو ؤسو ، حيـ وثنـ نعظـ ألبحـب                  ينك ؤ نطمق مي كر 

ـرً            وألطروحب بررست نو مثشكيل مشعبي ومجكبت منبريت ومر مشعبي رص
ـي مجنـع       – كببي منحبظب    –ور نجل كر مثسعينب     . وسثبنبً    ؤمي نعرل 

ـت    ٢٧منيرني ومنشر ومثوجيق ، حي شـر         نـ نجنـوع    % ٢٩نجمـ   ( ررس
ط     وشر ثنوبً ي جنيع منوظوب      . )مررسب منرثبطت ببمنجبل ، وظر بع



٣٨٤ 

ـثنر ثيـبر    يمررسب مثي وثن بقنو ألرة مشعبي ومنوسيك      مشعبيت ، كنـب س
ـر   ٢١ؤنب مسنو ألومي ي نطمع ق       . وثنب ببمقنو مثشكيميت ومحرف ؤيظبً        ك

بنعرل ررسثي كل ب ثكريببً ، بينب       ) ن نجنوع مررسب  % ٨( ررسب   ٧ سجم
ـي       ،  س ؤطروحب جبنعيت حول نو مثشكيل مشعبي        ذن وثنب ب  مذي  يزل 

ء مثثببع مزنني مي منحو مثبمي . صررت بح ومكمور ؤسو   :ور جب

 ئلزتينات

٠٨٥٠  

Y  ١٩٩٩ثرج (بح سنيحت مكبثشب حول مثفير ي حثقب مزوج ( 

Y  ١٩٩٩ثرج (بح رو مجنر حول منالاكت ي منيل( 

Y  صالت مجنعت  )١٩٩٩ثرج (ررست حسي ي حول 

Y  ١٩٩٩ ثرج(بح حسي ي و جو كنير حول شعبار مذكر( 

Y  ١٩٩٩ثرج (بح جو كنير حول حثقب مزر ي منوبت( 

Y  ١٩٩٩ثرج (بح جو كنير حول منشبورت( 

Y  ١٩٩٩ثرج (بح جو كنير حول شعبار مذثب( 

Y   مطبعت النجميزيت  جبنعت    (نير حول طكوس محيبت ي منوبت       كثبة جو ك
 )١٩٩٩ ، ومثرجنت معربيت ١٩٦١ ، ومنبرت منيرنيت ١٩٧٨كبميقورنيب 

Y بح جو كنير حول طكوس منو ي منوبت 

Y  ،  )١٩٩٩ثرج (جروير حول مكبانب مشريرت وبح كنير

Y ببرت مشيو ي روني  )١٩٩٩ثرج ( بح نول منسير حول 

 ألرة مشعبي ي ؤسو حول ز مري ؤحنر كثبة  : ١٩٦٣

٠٨٥٤  

Y  ١٩٩٢مثرجنت معربيت (  معنبرت منوبيت حولجبريسثز كثبة( 

Y  موحر مزذريت مشعبيت ي منوبت حول جور يوسف ررست 

Y  ء مشعبيت ومقنو ي منوبت حول سعر مذبر كثبة  ألزيب

Y  ؤرح منوبت حولصقو كنبلبح  



٣٨٥ 

Y  ي منوبت ومنوبيحولنحنر نحنور مصيبر بح  

 مقنو مشعبيت ي منوبت حول سعر مذبر كثبة  : ١٩٦٦

٠٨٥٧:  

Y  ي ؤرنر منح مببرزحول  يوسفجور بح   

Y  شعبيت ي منـوبت مثشكيميت م حول مقنو يوسفجور بح 

Y  ء سوكب ومطيـحكبيت   حولنر ذظرن جنع  ور مبيظب

٠٨٥٨:  

Y  ء حولحس ثحي كثبة  )١٩٩٦مطبعت مجبنيت ممثرجنت ( نبرت مقكر

Y  مفيال ي محكبيب منوبيت حول نر ذظر بح 

 ئلزبعينات

٠٨٦٠:  

Y  ١٩٩٩نشر(بعجت منوبت  حول ؤنور نطرثكرير( 

Y  منوسيكي مشعبيت ي منوبت حول نحنور محقني بح 

٠٨٦٠:  

Y  سثمب ول حيوسف جور بح  مقنو مثشكيميت بي مثسجيل و

Y  منجثنع منوبي مجرير حولحسي ي بح  

Y  منوبيت حكبيبم  حولنر ذظر) جنع(نصو  

 شرو يونب ي منوبت  : ز مري إسنبيلكثبة  : ١٩٧٢

  )١٩٩٤نشر (منوبت مجريرت حول مسير حبنر ؤطروحت  : ١٩٧٣

  منوبت منصريت  حولويكتشبروق ؤطروحت  : ١٩٧٤

 وجرت منوبيي إمي مكبورت حول جرو إسحق ؤطروحت  : ١٩٧٥

٠٨٦٥ 

Y  ١٩٨١نشر ( محمي مشعبيت منوبيت حولمي زي معببري ؤطروحت( 

Y  نظبور مثفير ي فرة ؤسو حول نحنر مجوور بح 

٠٨٦٦ :  



٣٨٦ 

Y  معنبرت ومبيات  حول حس ثحيكثبة 

Y  حس ثحي ممعنبرت النسبنيت  حولنبيل رج كثبة 

٠٨٦٧:  

Y  سكب منوبت مجريرت حول يسي مي إبروي ؤطروحت 

Y  صمي زي معببري كثبة  يبفت محمي منوبيت ومسورنيت حول 

Y  منوسيكي مشعبيت ي منوبت حولكر حس سمي ؤطروحت  

 ئلثمانينات

بر محنير ؤطروحت  : ١٩٨١   نظب مكربت حولنجو 

٠٨٧٣:  

Y  ت وألسطورت ي بالر منوبت حول إبروي شعروي كثبة  مذر

Y  محرف مشعبيت منوبيت  حول رظب ؤبو منجرؤطروحت 

Y  محمي منوبيت ومثزي حول مي زي معببري بح 

Y حول مسنب مشعبيت مقنيت  ؤطروحت نبريت حس 

Y  صري ؤطروحت  معنبصر مثشكيميت مشعبيت حول ور 

٠٨٧٤:  

Y  ببس كثبة  مجنبب منوبيت ببالسكنرريت حول نحنر 

Y   مزينت مشذصيت نر معبببرت حول نبريت برو ؤطروحت 

٠٨٧٦:  

Y  ت يحكبيب منوبحول مجنبل نحنر ؤحنر كثبة 

Y  جثنبي حول حبنر نبرهكثبة  ت ي ريت سمو ـمثنشات 

Y  ت مسالل وألطببق حول رظب شحبثت ؤبو منجربح   صنب

Y  محمي مشعبيت منوبيت حول مي زي معببري بح 

Y  بر مرزق ؤطروحت  مسنب مقنيت ممقذبر منوبي حول نجيت 

Y  مر مشعبي منوبي  حول وبني ؤبو جعقرؤطروحت 



٣٨٧ 

٠٨٧٧:  

Y  ء حول مي زي معببري بح  معبر منوبيت ي محمي وألزيب

Y  مشعبيت ؤطروحت بطنت منحنور حول منشفو 

Y  هللا ؤطروحت طب  جير حول وبني   ثطوير منوبيي منسبك مث

صبره حول منشفو مشعبيت  : ١٩٨٩  ؤطروحت زينة 

 ئلتزعينات

٠٨٨٠:  

Y  مر مشعبي ومثروي  حول سنير جببرؤطروحت 

Y  ؤفبني مزوج ي منوبت  حولؤسعر طمع سيرؤطروحت  

Y  ر رفيأل  حول رنحيي مري شريفبح 

٠٨٨١:  

Y  مرجريحول مسير حبنر بح 

Y  مقنو مشعبيت ومسيبحتيوسف حول جور بح  

بر مرحي حول  : ١٩٩٣   حثقب مزوج نر منوبييبح ؤحنر 

 مقومكمور مثطبيكي يوسف حول جور  بح ١٩٩٤

٠٨٨٤:  

Y  بر مرحي حول حثقبميت مسبوع  بح ؤحنر 

Y صت ألرفير بح  كنبل مري حسي حول  سثمب ر

Y حول منعبمجت مبرنونيت معمحب مشعبيت منوبيت  ؤطروحت نني إسحق 

Y  ومذوثطويع مزذبرف منوبيت ي معنبرت حول نبور شبكر ؤطروحت 

٠٨٨٥:  

Y  شعبيت محكبيب حول مؤين حس مي بح 

Y  ؤطروحت سعبر ذنيس حول بر رورت محيبت 

Y  صالح مريؤطروحت  معنبصر مقومكموريت ي مننسوجب حول  قبف 



٣٨٨ 

Y  حول محكبيب منوبيت نحيي مري شريفبح  

٠٨٨٦:  

Y ط حول نروح مير  ؤطروحت نبرمي ريب

Y كثبة ؤحنر ؤبو ذنيجر حول مطرق مصويت ي ؤسو  

Y  بر مرحي بح  مبي منوبي حول ؤحنر 

Y  كثبة جنبل ووبي حول  منني 

Y ء ي ؤسوكثبة جنبل ووبي ، و طيت حول ألوميب   نور 

٠٨٨٧ :  

Y كثبة جنبل ووبي حول ألنجبل مشعبيت ي ؤسو  

Y  طيت حول مصنبب ومحرف  كثبة جنبل ووبي، ونور مري 

Y  بر مننع حول مكي مجنبميت ي معنبرت مشعبيت  ؤطروحت مي 

Y  حول محكبيب مشعبيتنر ذظرنصو جنع   

Y  بر محنيبح   محس مشبذمي وببال معبببرت ي ؤبحولر نجو 

Y طي  حول معالج مشعبي  كثبة نور مري 

٠٨٨٨:  

Y  معنبرت مبيايت محس ثحيحول حسنيت نإنو ؤطروحت 

Y  بر محنير حول منذيل ي نجثنع نوبي  بح نجو 

١٠ 

١٠٠٠:  

Y حول منسك منوبي  ؤطروحت نحنور سنبيل 

Y  منقرر مشعبيت منوبيت ؤطروحت نسري نحنر حول 

 

١٠٠١:  

Y مر مشعبي ومقرجت  بح سنير جببر حول 



٣٨٩ 

Y  ظل حول ألفنيت مقومكموريت  كثبة نحنور 

Y  بر محنير حول مطة مشعبي مكببال مبشبريت  بح  نجو 

١٠٠٢ :  

Y  ء بربر حول ثوظيف منجم ي مثر منوبي  ؤطروحت ؤسنب

Y ط حول سثم  ب مزذرف منوبي ؤطروحت نبرمي ريب

 اإلطار الレوعى
ـرنثب             سجم مررسب منيرنيت نؤشر ننت ي الطبر منوي يإثي ي نك

وثنب ألكبريني ن ذالل ألطروحب ألكبرينيت         % ٣٠ ؤطروحت نجم    ٢٨(حركت 

ـت       (١٩٧٣، ي مقثرت ن ب      )ن نجنوع مررسب   ؤطروحت مسير حبنر حول منوب

ط حول سثمب مزذرف منـوبي        (٢٠٠٣حثي ب   ) مجريرت ، ) ؤطروحت نبرمي ريب

بنعرل ؤطروحت كل ب مي نر جالجي بنبً ، ووي نسبت جيرت ، إذ نـب ورنـ                  

ور سـبون جبنعـب مكـبورت       . بحركت مبح ألكبريني ي منحبظب ألذر       

ني مي وذه ألطروحب    والسكنرريت وي شنس وؤكبرينيت مقنو ي الشرف معم       

بنعرل يثروح بي ؤطـروحثي     ) ن نجنوع ألطروحب  % ٤٣ ؤطروحت بنسبت    ١٢(

جثنـبع ومجفريـب      : إمي ؤربع ؤطروحب مكل جبنعت ، بإسب         ألنجروبوموجيـب و

ـرور          . ومنوسيكي ومنكر ومببميت ومقنو مشعبيت       ـب م ؤنب جبنعت حمو كر كـب م

ي الشرف معمني مي ألطروحب حي بمغ نجنوع ألطروحب          ألكبر   يمرايس

ـإثي  ) . ن نجنوع ألطروحب     % ٥٧ ؤطروحت بنسبت    ١٦( مثي ؤشر ميب     وث

ـت ومكمـور                كميت مثربيت مقنيت ي نكرنت كميب مجبنعت مثي وثن ببحـ وررس

ـت نـو          )  ؤطروحب ٩(مننطكت     مثشـكيل مشـعبي    ، ور بمغ وثنب مكميت بررس

ء س ألشفبل مقنيت ومثر مشعبي بب، حيومحرف بصقت بنت،   شر ي إنشب

ـت      )  ؤطروحب ٤(ج ثإثي كميت مقنو مثطبيكيت ي منرثبت مجبنيت          ، ج مقنـو مجنيم

ؤنب ؤبحب مروريب ومنؤثنر     ).ؤطروحت وحرت ( ، ومثربيت منوسيكيت    )ؤطروحثب(

ـبً ننشـورً     ٣٩ نجم وحروب    ومثي منسبت ألمي ي الطبر منوي،       كر شكم   بحج

، ويشير مرصر منوي ونب إمي ؤ نجمت مقنـو        )ن نجنوع ررسب ؤسو   % ٤٢(

مشعبيت ر سبون برور ن ي نشر مررسب مثي وثن بقومكمور ؤسو ومنوبت             



٣٩٠ 

ن نجنوع  % ٢٠وثنجل  ،  ثنر  ن ؤبحب مروريب ومنؤ   % ٤٦ ررست ثنجل    ١٨(

كر شبرك منجمت ننذ إنشباب ي رصر وثوجيـق ومكمـور           ). ررسب ؤسو بنت  

رروب ألول       ـر        ) ١٩٦٥ينبير  ( منوبت ، وذصص  ـت ، ونث ـت منوب مبح وررس

وثنب بنشر مررسب منيرنيت حـول           ألوثنب بب ي     رر مثبميت ، كنب بور 

إنب        . ١٩٨٧ ورت منجمت نرت ؤذر ب       ؤسو بعر  وإذ نثكمنب إمي مكثة مننشورت ، 

ـت               ثنجل وي ألذر رنبً يبسيبً ي إطبر مررسب منثذصصت ي ومكمـور ننطك

رر مكثة مننشورت      . بعينب ، ومننشورت ي شكل كثبة         كثبببً نثذصصبً،  ٢١إذ بمغ 

ج        و. ن ررسب ؤسو    % ٢٣شكم نسبت    ر سبون رور منشر منذثمقت ي إذـر

ة ورر                 ـب ـت ممكث وذه مكثة مموجور ، وننب رور نشر كبر كبميات منصـريت معبن

منعبرف ، إمي جبنة رر منعرت مجبنعيت وألنجمو، ونركز مبحـو ومررسـب             

و مسالسل مروريت           . جثنبيت   مثي نُشـر   ؤنب مرور مذ ينبفي الشبرت إمي ونب، 

شر ررسب نثذصصت ي ومك       ـرنثب سمسـمت         من ذالمب  ور ؤسو ، يإثي ي نك

ت         وثثبع وـذه مسمسـمت مصـنروق       ،  جكبثنب مشعبيت مثي نشر ذنس ررسب نثنو

ـف               جثنبي ممثننيت ببميات معبنت مكصور مجكبت ، س مثوجيـق بنشـروع ثوظي

ـت      كرنثمنشبط مذ   ألنشطت مجكبيت بإسو ، ووذ       ـل مج ـت     – ثم  رفـ نحروري

 يحثبج إمي ر مالسثنرر، حي ؤ مررسب مذنس ر نشر بني            –النكبنيب  

ؤنب مسالسل ألذر مثي وثن بقومكمـور       .  ج ثوق  منشر      ١٩٩٨ و   ١٩٩٧

ـثي حـول مقنـو مشـعب          ي سمسمت منكثبت مجكبيت مثي نشر ررس يت مننطكت ، 

 نشر كثبة سـعر مذـبر حـول         يتكنب ؤبر سمسمت نكثبت مررسب مشعب     . ومحمي

ء مشعبيت منوبيت   ي كثبة مجنوريت مذ نشر كثبة ز        . ألزيب ؤنب مسمسمت ألذيرت 

ومجبنة ألذير مذ نور مثنوي م ي وذ        .شرو يونبً ي منوبت     : مري إسنبيل 

رت وثنوع مررسب حول ومكمور ؤسو ، م ثشر محركت          و ؤن رف كج   ـالطبر و 

ء ؤبحب             ُ منيبً نثذصصبً ي ومكمور مننطكت ، إذ جب  ٥(نؤثنر  ممبحجيت نؤثنر

ـت مشـعبيت             ) ؤبحب كنوظوب نسثكمت ي منـؤثنر حـول مقومكمـور ومجكب

ء الطبر منوي . وألنجروبوموجيب بنت   :و مثبميمي منحمعب وجب

  أطروحب٠٠    أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحب٠٦   أطروحات ئلماجزتير ̌



٣٩١ 

 ثاًــ بح٢٨  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

 اباًــ كت١٠      ئلكت ̌

 رـــ تقري٠      تقارير ̌

 ـو نش٢      نشو  ̌

 

 ルتائج واستخالصات
بً ننبً ي بح شكم مررسب منثنت ببمنعثكر مشعبيت ومعبر ومثكبمير جبنب       )١

ومكمور ؤسو بصقت بنت، وثعر ررست نحنر مجوور حول نظبور مثفيـر            

ـر ن منوظوب  .ي فرة ؤسو نرذالً مبح ومكمور مننطكت ي معري

 ونبل حبجت   ،  رف ثركز بح ألرة مشعبي مي نوظوع محكبيب مشعبيت           )٢

 مررسب ومنصو منثقرت مـ      مجنع شبنل محكبيب ؤسو وثوجيكب ، إذ ؤ       

م ثشر نوظوب ألرة مشعبي ألذـر        ، كنب    ثسر منك ي وذ منجبل    

، ون ج ب ونبل حبجت نمحت ممثذطـيط               سو ررسثي ي ألنجبل و منني

 .مجنع ألرة مشعبي ي مننطكت وثوجيك ونشره 

ـبل       فمب ررسب مقنو مشعبيت مي بح ومكمور ؤس        )٣ ـي نج و ، وبذبصت 

ـت    ءمعنبرت مشعبيت ومحرف ، ؤنب نو منوسيكي ومر كر جب           ي منرثب

وثنب مبحجي   .مجبنيت ن 

جيـر ،            )٤ ـب وثنبنـب    ثرثبط ثرت مسثينب بررست ومكمور منوبت بل مث مث

ـي مثسـع    ذحثي بمف   ،  ؤكبرينيت ي بح مننطكت ننذ مسبعينب        ينب روثب 

  .٢١ونطمع ق

ـب              )٥ شكم ؤبحب مروريب ومنؤثنر منسبت ألمي ي الطبر منـوي ، ثمي

 .ألطروحب ألكبرينيت ، ج مكثة مننشورت 

 ن ؤكجر مجبنعب وثنبنبً ببح      – كميت مثربيت مقنيت ذبصت      –ثعر جبنعت حمو     )٦

 .ومكمور ؤسو 

 حثي  ١٩٦٥ ونشر ومكمور ؤسو ننذ ب       سبون نجمت مقنو مشعبيت ي ثوجيق      )٧



٣٩٢ 

 .أل

رف كجرت وثنوع ألطروحب ألكبرينيت ، ب منعر معبمي ممقنو مشعبيت، مـ              )٨

يس ببمكرر مننثظر نن ي وذه ألطروحب ، حي شبرل ي ألشرف معمني           

كبنـ ؤسـو    ) مر مشعبي ومثروي مسنير جببر      ( مي ؤطروحت وحرت    

 . جال ننبطق جكبيت ي إطبر مجنع منيرني بب ظن

كشق ثرجنت كثبة جو كنير  وثنب مني ن حول بح مننطكت، ومذ              )٩

نُشر بمفب ؤجنبيت ، ون ج نبل حبجت ونطمة نمح مر ثرجنت نجـل وـذه                

 . مررسب



٣٩٣ 

 ئلفشل ئلرئبظ
 ョحافظات القレاة

 ) دراسات٤( عام –ョحافظات القレاة 
 

Y    ـت معـور ممطبمـة              . محمخ ئلزعيخ ؤجر سثذر ألمحب مشعبيت بنر مكنبت ي ثعم أم

ـت    - .٢٠٠٣ مكـبورت ،     –.  نحنر مبية  إنعبإشرف  / منبثرئ ـثير ( ؤطروح  –) نبجس

 بيت ، س أ ، ثذص ور ، منعر معبمي ممنوسيكي معرمقنوؤكبرينيت 

Y ـت نـبت        .  عبخ ئلفتا مح     محموخ ط ألمحب مشعبيت ومنشورت ي ننطك ثوظيف بع

بر معظي نحنر ، حبز نحنر        /  معربي   مصومقيمسويس مثرريس نبرت     إشرف سنير 

،   –) ركثوره( ؤطروحت   -.    ١٤٩ - .٢٠٠٢ ،   مكبورت –.  برمعظي  جبنعت حمو

  معربيت ، شعبت ثإميف ربي منوسيكيربيت منوسيكيت ، س كميت مث

Y مكنـبت  نحبظتمسنب مقنيت ومحريت ي مبرع مشعبي ي         . فتو محموخ كمال    ليكو 

ء ) نبجسثير( ؤطروحت   -.    ٢٣٧ -.١٩٨٣ مكبورت،   -. إشرف سعر مذبر    / وسينب

، كميت مثربيت مقنيت ، س ألشفبل–   مقنيت ومشعبيت  جبنعت حمو

Y     صب مزوج ي نر مكنبت      . هانو أبو ئلجعفر ـت      : ر ـت ونحبوم ررست ثحميميت نكبرن

صب     صن يحي ، نبجرت ز       / منسرحت وذه مر  – . ١٩٩٢ مكبورت ،    -، إشرف 

 ؤكبرينيت مقنو ، منعر معـبمي ممببميـ ، سـ            –) ركثوره( ؤطروحت   –.     ٢٢١

 .الذرج 

 الヨوضوعىاإلطار 
 نجبل مقنو مشعبيت كط بننطكت مكنبت بنت  ررسب يؤربع ببحجي ؤربعتثنبول 

 بثوظيف منبرت مشعبيت ألربع، ورثبط مررسب )السنبيميت ومسويس وبورسعير(
ومثربويت، مي حي فبب مررسب منيرنيت منرثبطت بنوحي ي منوحي مثعمينيت 

ء ذر كبمعبر ومنعثكر ألرة وفيروب ، ومقومكمور أل  يممررسب ألربع جب
 : ي منحو مثبم

 ئلفنو ئلسعبيب
ثركز مررسب منيرنيت ي نجبل مقنو مشعبيت مي بح نوظوب 



٣٩٤ 

ء ، مي منحو مثبمي   :منوسيكي ومر مشعبي وألزيب

 وئلموزيق
، ألومي بكميت مثربيت منوسيكيت، ثنبول نوظوع ألمحب مشعبيت ررسث ب

ط ألمحب مشعبيت ومنشورت ي ننطكت نبت مسويس  منحنور نحة حول ثوظيف بع
سثعبنت )٢٠٠٢( ط معنبصر ممحنيت بنر مكنبت، برف  ، ور ب بجنع وثروي بع

 وحر ؤنب مررست مجبنيت كر ظر بعر ب. بب ي ثررية نبرت مصومقي معربي 
 حول ؤجر سثذر ألمحب مشعبيت بنر نحنر مسعيرممنوسيكي معربيت ممعبمي ببمنعر 

 مي ، ون ج بمررسثي ثؤكر) ٢٠٠٣(مكنبت ي ثعم أمت  معور ممطبمة منبثرئ 
 .ي ننطكت مكنبت ي إطبر ثعم منوسيكي معربيت ومحريجتي بميت معنصر منوسيك

 ئلرق ئلسعبو

صب مزوج ي نر مكنبت  ) ١٩٩٢(ر وبني ؤبو جعقر ي ررسث حول ر
صب مشعبيت منرثبطت ببحثقبميت مزوج ي نر مكنبت مجال ، نع  نكبرنت بي مر
صب بعر جنعب  ثروي محركب منصبحبت ، كنب ب بنحبومت نسرحت ثمل مر

 .وثوجيكب 

ء(ئلفنو ئلتسكيكيب   )ئألذيا

ء مشعبيت ي ننطكت مكنبت، رن ميمي ثوح ؤطروحثب ي منبجسثير  وي نجبل ألزيب
ء  ، ووي )١٩٩٣(حول مسنب مقنيت ومحريت ي مبرع مشعبي ي نحبظت مكنبت وسينب

 . ن منبحيثي مجنبميت وموظيقيتبي مننطكثيررست نكبرنت مذ معنصر مشعبي 

 ىزレョاإلطار ال
 كر جنيعب ي ررسب ظر إربعرثبط الطبر مزنني ببح نر مكنبت ب

 : مي منحو مثبمي ٢١مجنبنينب ونطمع ق 

 ئلثمانينات 

  .ؤطروحت ميمي ثوح حول مبرع مشعبي : ١٩٨٣

 ئلنزعينات

صب مزوج : ١٩٩٢  .ؤطروحت وبني ؤبو جعقر  حول ر

 







٣٩٧ 

١٠  

  .ؤطروحت نحنور نحة حول ألمحب مشعبيت ي نبت مسويس : ٢٠٠٢

 . حول ألمحب مشعبيت ي نر مكنبتنحنر مسعيرؤطروحت  : ٢٠٠٣

  ىطار الレوعإلا
 ببنثنبا ممررسب – مي مث –  بننطكت مكنبت بنتثنيز الطبر منوي

 ؤطروحب ي نرحمثي منبجسثير ومركثوره مي منحو ؤربعمجبنعيت ن ذالل 
 :مثبمي 

 تا أطروح١   أطروحات ئلخكتورئ 

  أطروحتا  ١  أطروحات ئلماجزتير 

 ルتائج واستخالصات
م ثحظ مررسب منيرنيت حول نر مكنبت بنت ببمكرر مننبسة ن مبح  -١

ي ثحثبج إمي ثذطيط مني ن منيرني ي نعظ نجب مقومكمور ، ون ج  
 ي نجب، ذالل نشبريع بحجيت جنبيت مررست منإجور مشعبيت ببمننطكت

 .معبر ومنعثكر وألرة ومقنو ومجكبت منبريت

 ونبل نب يشب معشوايت ي إبل ،  ر إحصبايت تم يشر مثثببع مزنني ألي -٢
ء ،ي مجنبنينب بررست ثجبه مبحجي ، مذي برؤ   وررست ي ي ألزيب

 حول ألمحب ٢١ي نطمع ق ج ررسثي مثسعينب حول مر مشعبي ،
  .منوسيكيمشعبيت وثوظيقب ي ثعم 

ثجبه ألكبريني ي بح مننطكت نؤشرً إيجببيبً ، ونع ذمل نبل حبج  -٣ يعر 
حول منثذصصت معمنيت ومنؤثنر نمحت معنل نمقب نثذصصت ي مروريب 

 .بنتومكمور ننطكت مكنبت 



٣٩٨ 

 ) دراسة١٥ (ョحافظة بور سバيد
  عام-بورزعيخ 

Y     ٤٩ ع   –.  نجمت مقنو مشعبيت     –. حثقبميت ش منسي ي بور سعير        .أحالم ئبو ذيخ 
ط ألطروحت باشت شكر (–.) ١٩٩٥ريسنبر-ؤكثوبر(  )ر

Y    صـ   –. أمت مسنسنيت   . جماالت غويبب ـرومي ألول    :  ي   - . ٢٢-١  منرجب م
ميات معبنت مكصـور    :  بور سعير    –) . ١٩٩١ ريسنبر   ٢٨ – ١٢(ممنوسيكي مشعبيت   

  ) ؤبحب منؤثنر (– . ١٩٩١مجكبت ، 

Y     صــ    –. ؤرور مسنسنيت وكقبح بور سعير منظبمي       . حز أحمخ ذرخ  ٢٣-١ . - 
 بور  –) . ١٩٩١ ريسنبر   ٢٨ – ١٢(منرجب مرومي ألول ممنوسيكي مشعبيت      : ي  

  ) ؤبحب منؤثنر (– . ١٩٩١ت مكصور مجكبت ، ميات معبن: سعير 

Y    ـت     : منسحرثي  . زميج سعال ـت نيرني  ٣٥،٣٦ ع–.  مقنـو مشـعبيت    –. ررس
  . ٥٧ – ٤٣  –) . ١٩٩٢ يونيت -ينبير(

Y  نبيو -ؤبريل(١٩ ع -. مقنو مشعبيت  -.مر مشعبي ونكطت مزول     . زمير جابر - 
  .١١٣-١٠٩ -).١٩٨٧يونيت 

Y   ء    / ررست نيرنيت ي بور سعير      : حثقبل بش منسي    . سكر  عائسب إشـرف ميـب
ـت    –.     ٣٧٨ – . ١٩٩٥ مكبورت،   –. شكر   ـثير ( ؤطروح ـت   –) نبجس  ؤكبريني

، منعر معبمي ممقنو مشعبيت    . مقنو

Y  نو مقرجت   –. حبمت نسرحيت ي حثقبميت ش منسي       : مقرجت مشعبيت   .  عائسب سكر 
 ٧٩– ٧٦  –) . ٢٠٠٢(١ ع–. عبيت مش

Y     ـي    - . ٢٣٥ – ١٩٧  –. رنيت ش منسـي     . عبخ ئلحميخ حوئر ـي   :   ؤورق 
س / مجكبت مشعبيت  ٢٠٠٣رر ألني ممنشر ومثوزيع ، :  مكبورت -.بر محنير حو

Y       موحرت مقنيت ذ مثعرريت مجكبيت ي نـبرت بـور سـعير            . عبير ئلحزينو موئفو
ـر          /ينت كنصرر سثمب ؤنبل ثصويريت    مكر ـي ، نـبرر حن   - . جنبل رع منع
مثربيت  كميت   ، جبنعت حمو    –) نبجسثير( ؤطروحت   - .٢٠٠٢مكبورت،   -.     ٢٦٩

 مقنيت، س مرس ومثصوير

Y      ء   –. ؤنفب منصر : بور سعير . كامل عيخ ، قازم مزعخ عكيـوة  إمي مكنـبت وسـينب
ء       (–] . ٢٠٠٠[ات معبنت مكصور مجكبت ،      مي: مجكبي   نطبوب إمي مكنـبت وسـينب

 ) ٢٠مجكبي ؛ 

Y    صير صيبر مظرت    –مسنسنيت وصيبر ؤ مذمول     . محمخ   ٦-١  –. مبنبوطيت   – 



٣٩٩ 

 –) . ١٩٩١ ريسـنبر    ٢٨ – ١٢(منرجب مرومي ألول ممنوسيكي مشعبيت      :  ي   -.
 ) ؤبحب منؤثنر (– . ١٩٩١مجكبت ، ميات معبنت مكصور : بور سعير 

Y    إشرف إيزيس  / ررست نيرنيت نوسيكيت    : ؤفبني مظنت ي بور سعير      . محمخ سبانب
ء شكر       هللا ، ميب ـت   – . ٢٠٠٣ مكبورت ،    –. ثح  ـت  –) ركثـوره ( ؤطروح  ؤكبريني

  مقنو ، منعر معبمي ممقنو مشعبيت

Y    صـ   – .بي مظنت ومسنسنيت    . مخحت منير ـرومي   :  ي   - . ١٩-١  منرجب م
ـت   :  بور سعير    –) . ١٩٩١ ريسنبر   ٢٨ – ١٢(ألول ممنوسيكي مشعبيت     ميات معبن

  ) ؤبحب منؤثنر (– . ١٩٩١مكصور مجكبت ، 

Y    مقنـو  - .نو مسنسـنيت : منرجب مرومي ألول ممنوسيكي مشعبيت    . نسأت حنا 
 ١٢٧-١٢٣ –) . ١٩٩٢ونيت ي-ينبير (٣٥،٣٦ع -.مشعبيت 

Y  ـبرت    –مكنبرت  :  أمت مسنسنيت    . يزريب مشطفو -١    –.  مطنبـورت    – مكيج
) ١٩٩١ ريسـنبر    ٢٨ – ١٢(منرجب مرومي ألول ممنوسيكي مشعبيت      :  ي   -.٥٠

  ) ؤبحب منؤثنر (– . ١٩٩١ميات معبنت مكصور مجكبت ، :  بور سعير –.

 طار الجغرافىإلا
ء رايسيت وي        ثظ نح  حي مشرق ، وحي معرة ،      : بظت بور سعير سبعت ؤحيب

ؤر ، وحي مظوحي ، وحي مزوور ، وحي جنوة          فير . وحي مننب ، وحي بور 

ؤ مررسب منيرنيت ببمنحبظت م ثرثبط بحي بعين وإننب ثنبوم مظوور مشـعبيت             

 .مننطكت ي منحبظت بنت كوحرت جفريت ثشير إمي جكبت

 اإلطارالヨوضوعى
ـت شـنم       ١٥حثو مررسب منيرنيت منحبظت بورسـعير        ـت نثنو  ررس

حثقب مشـعبيت      ٤(معبر ومثكبمير   : نوظوب   ، وألرة  )  ررسب ي نجبل 
ـي   ـت    )  ررسب ي نجبل ألفنيت مشعبيت     ٤(مشعب  ررسب ي   ٧(، ومقنو مشعبي

مي حي ذمـ مررسـب      ). بيت ومررنب ومر ومعنبرت   منوسيكي مشع  نجب
ررً ن مررسب مثي          ثنبنبً ن ؤبحب حول منعثكر مشعبيت ، و نشير ونب إمي ؤ 

بمنرجب مرومي ألول ممنوسيكي مشعبيت ، مـذ        ب، نرثبطت   )  ررسب ٦(ؤوررنبوب  
ـت مسنسـنيت        ١٩٩١كر ي بور سعير ب         مررسـب ألذـر     ؤنـب .  حـول أم

ء الطـبر              )  ررسب ٩( ـب كر ثعرر نوظوبثب ي ببي منجب ، ون ج كر ج
 : منوظوي مي منحو مثبمي 



٤٠٠ 

 )ئالحتفاالت ئلسعبيب( ليخائلعاخئت وئلتق

           ، رثبط معبر ومثكبمير بجال ررسب نيرنيت ثنبوم حثقـبميثي شـعبيثي
، ومجبنيت حول منسحرثي كإحر نبصـر       ) ررسثب(نسي  ألومي حول حثقبميت ش م    

مررست ألومي مثي ثنبوم حثقبميت شـ  . حثقبميت مشعبيت منرثبطت بشر رنظب   
س بعنو     ، ثعور نبرثب منيرنيت معـب    : نسي معبر محنير حو ) ١٩٧٩(رنيت ش منسي

ظن كثبب ؤورق ي مجكبت       ـف  ) . ٢٠٠٣(مشعبيت ور نُشر نؤذرً  ويرصر منؤم
صنعب وثعميكب مي محباط       رثببط رنيت إمينبي ببحثقبميت ش منسي ببمننطكت ، وطريكت 

 إشعبل  –مذبرجي ممشكق ومبيو ، ج زت مرنيت ومنصو منصبحبت مب وموميعت            
ت ي شـ     وذبثنت مرنيت، وثقسير ظبورت مرنيت منحرو      –منير نر ننثصف مميل     

ظر منحثل ألجنبي ، ج ينثكل إمي رصر راـرت شـ منسـي                   منسي كثعبير وطني 
ـت نـ                ـع مرني حثقبميت ومننبرسب منصبحبت مب ونحصـبر مظـبورت ، ونو

حثقبميت          ـت وـي     . حثقبميت، ج ؤمحق نرشرً نيرنيبً ممجبنعي منبرت  ومررست مجبني
، ور ثوسـع  )١٩٩٥(حثقبل بش منسي ي بور سعير ؤطروحت باشت شكر حول     

حثقبميت كبنمت ، وبرؤ ببمثعرف مي مظبورت ي              مببحجت ي رصر مظبورت مثشنل 
ـي             حثقبل منحم منحبظب ألذر كوسيمت ممنكبرنت، ن شإنب ؤ ثحرر ذصوصيت 

محكبيـب و   ي نرينت بور سعير ، كنب رصر  نالنح ننطكت مبح نـ ذـالل                
صالً نسثكالً مرنيت        ـي ثنيـز      " إمنبي"ألفبني مشعبيت، وذصص  كإحر منظبور مث

حثقبل ، وثببع ألشكبل منذثمقت ممعروست ي مجكبب مشعبيت معربيت ومظـروف            
صول مررست  حثقـبل   : مثبريذيت منصبحبت مقكرت محريق ، ورصر   -نظـبور 

حثالل ألجنبي إمي ثجسـير           ث –سثعرر معبنت    طور سثذر مرنيت ن رنوز 
ـت             جثنبيت منذثمق ننبذج سمبيت ن مشذصيب منصريت ، ورن شرحبً مموظباف 
ط           ت منصو مفنبايت، وشروحبً نقصمت ممعرو ظالً  نجنو حثقبميت،  معنبصر 

حثقبل ومرميل م        ط مرسو ومرني، وذطو  . نيرني مجنـع منـبرت    مقنيت ونعبر
ـت مشـعبيت                 ـت مقرج حثقبميت نقسب نـ زوي ورن باشت شكر بحجبً أذر حول 

ط مب ي نكبنب ن مثكرير        ط نقصـل          . سنعر ـر ـو  ؤنب نكبل ؤحال ؤبوزير 
ط يب سـنيح      . ألطروحت باشت شكر حول حثقبميت ش منسي         ومررست مجبنيت يعر

حرثي وزببان ، إذ يعكر نكبرنت بين رينبً ي مكبورت وحريجبً           شعال ممعالت بي منس   
، فير ؤ مبح ر نشر ب       )١٩٨٨(ي بورسعير، ور ب بجنع نبرث منيرنيت ب         

ط منصو ن ألول مقنيت ممنسحرثي ي مننطكت          ). ١٩٩٢( ط مببح مبع ور
منرثبطت بثحيت مزببا نر    كبمنريح ومكص مريني ومكص مقكبوي ومنصو       

مثسحير ، وكذ مورع ووو نوع ن منريح منرثبط بنبيت مشر، وؤذيـرً مثنبيـ               
وذم مببح إمي ؤ مثسحير ي بـور        . مجنبي ممسحور والنسبل وصالت مقجر    
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نثب منوسني ن ؤجـل               سعير يجنع بي مثطوع ن ؤجل منكبسة مروحيت وبي 
ت مشـعبيت             منكبسة   منبريت ، وؤ مقنو مكوميت ممنسحر ثعبر بشكل ريق  مجنب

ت إميب   .منوج

 )ئألغنيب (ئألخ ئلسعبو

فط ررسب ألرة مشعبي جال بحو نيرنيت ي نجبل ألفنيت مشعبيت مثي         
ظن منرجب مرومي ألول ممنوسيكي مشعبيت ببورسعير             ثؤر مي أمت مسنسنيت ، 

ـب ألرة مشـعبي ألذـر              ). ١٩٩١( ـي نج ء ذمل م ثظر ررسب  وببسثجنب
ـب         . إمخ... كبمحكبيب ؤو مشعر   ط ي ومررست ألومي ي ألفنيت منحنر ذظير ر

مننبذج ن منصو منيرنيت حول ألفبني مثمكبايت ، مثي ثنبوم ؤ مذمول وؤفبني             
ب نبنو بور سعير      مصير وننبذج ن ؤفبني مبنبوطيت مث      ـت    . ي ؤبر ـت مجبني ومررس

ـت مسنسـنيت              منرح ننير حول مظنت ومسنسنيت، ثظنن ثوصيقبً نيرنيبً حول أم
 - محنت   –مشبكت  (ورثببطب بإرور مظنت ي مننبسبب مذبصت ببمسبوع ومزوج         

 سـعير   ومررست مجبمجت محس زرر حول ؤرور مسنسـنيت وكقـبح بـور           ) . مرذمت
منظبمي، ثنبول يب  ننبذج ن ألرور مثي كبن ثؤر مي مسنسـنيت وسـجم               

جـرت      – ١٩٥٦: ثبريخ بور سعير موطني ن ذالل حروة         سثنزف وم  – حرة 
ـر و           ٢٠٠٠وي ب    . ١٩٧٣بور   ء مجكبي كثبة كبنل ي  ؤصرر إمي مكنبت وسينب

ؤنفب : بور سعير   : "يت ي بور سعير ، بعنو       بس ميوت حول ألفنيت مشعبيت موطن     
ط منقبوي مذبصت ببمشقبويت ونجوميت منؤمف           " منصر ، شثنل مي ثحميل حول بع

ة              شر مننبذج ن ألفبني مشعبيت منرثبطت بكقبح شـع ومثروي منوسيكي ، ج 
ظر معرو مذبرجي       ـي  ١٩٦٧ نب بعر نكست   ؤفنيب -١٩٥٦حرة  : بور سعير   حث

جر     جر       -١٩٧٤معورت ن من ء مشعبي بـبمن  ؤفنيـب   - ؤفنيب ألرر ورق مفنب
ـروي نوسـيكي مجنيـع          . رت شببة منصر ببور سعير       ور شثنم مررست مي ث

 .منصو مثي ورر بب 

 ئلفنو ئلسعبيب

نـو  (مشـعبيت   مررنب  : رثبط نوظوب مقنو مشعبيت بررسب حول       
 مـر مشـعبي   –) ؤفبني مظنت وأل منوسيكيت   ( منوسيكي مشعبيت    -) مقرجت

ء جنيعب مي منحو مثبمي -) حركب مظنت(  : معنبرت مشعبيت ، وجب

 

 ئلخرئما ئلسعبيب

طبر بح باشت شكر حول مقرجت مشعبيت مثي رثبط        نبرثب يرذل ي وذ 
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، حي ثعطي ننوذجبً حثقب شـ       ) ٢٠٠٢(و نشر ب    ) ١٩٩٤ (منيرنيت بعب 
ـثركت  منسي ببورسعير كحبمت نسرحيت ، ثنجل مقرجت مشعبيت و ثرصر منالنح             منش

ـت               حثقبمي حثقبميت مشعبيت و منسرح ، ج ثرصر وذه منالنح كنب ثظروب  بي 
ـت   ن و ر ثذذ . مشعبيت بعير ش منسي ي بور سعير       ـت   محثقبمي شـعبيت ومرني

حثقبل مشعبي ثشـنل               ط مقكرت ، وذمص إمي ؤ نبصر مقرجت ي  ؤسبسبً معر
س مسـنعيت          ورت ؤسبمية نيت كنب ي منسرح ،         ـثجبرت محـو ـت وس ج ثحكـق مب

ء ومنوسيكي واليكبب محركيت إمي جبنـة مقنـو              ومبصريت ، وثثروح بي مفنب
رر مموحب ومننبظر ومشذصيب ومرني مثشكيميت  . منذثمقت ي إ

 ئلموزيقو ئلسعبيب

رثبط نوظوع منوسيكي مشعبيت بإطروحت نحنر شببنت حول ؤفبني مظنت ي           

ـذ مقـ مـذ ينيـز               ،)٢٠٠٣(بور سعير     مذ ر يب ررست نيرنيت نوسيكيت م

ـي      ن  مظنت  ور ب مببح بجنع ؤفبني      . ذصوصيت مننطكت    ننطكت بور سـعير 

ظالً  مثعرف مي أل منوسيكيت             حثقبمي محي وننبسببثب منذثمقت ،  سيبب 

ـت مظـنت              ء ي حثقبمي ـي مطنبـورت    (ي مننطكت ، وبذبصت مثي ثصبحة مفنب أمث

ء اليكبي ومنصبحبت اليكبيت مالحثقبميت وطريكت أل         ) ومسنسنيت ء ، كنب رصر مبنب ر

ء مثبمي      (ن وع منير     ـبل منوسـيكي     ) . ؤنظر بح سنير جببر ي مجز وي نج

ـب منوسـيكي مشـعبيت            ؤ ط ونب مجال ررسب ي إطبر نرج ، )١٩٩١ (يظبً نعر

ألومي مجنب فويبت حول أمت مسنسنيت ومثي ثحو نبرت نيرنيت  أمت مسنسنيت             

ظالً  رويب ني       رنيت حول ثبريخ ألمت وثطوروب ، ومنوسيكي       وطريكت مصنع ، 

 مكيجبرت  –مكنبرت  (ومررست مجبنيت ميسريت نصطقي  أمت مسنسنيت        . منرثبطت بب   

ت وثبريخ أمت مسنسنيت           )  مطنبورت – صنب ، وثحو نبرت نيرنيت نوجكت نوسيكيبً حول 

ـ          صت ن بورس ـب     وؤجزاب ، ونصو مقنو منول ومنوسيكي مر عير ثـ ثوجيك

ـب          . ببمنوثت منوسيكيت    ومررست مجبمجت منشإ حنب ثشنل ثكريرً حول ؤبحب منرج

ـبً مجنيـع     ،)١٩٩١(مذ ثنبول نو أمت مسنسنيت مذ كر ببور سـعير             ونمذص

ء ألبحب منيرنيت ؤو مثي ثعرظ مثبريخ ألمت وطبيعثب          ألبحب مثي نوش ، سو

 .منوسيكيت 

 

 ريطب بورزعيخ
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 ئلرق ئلسعبو

ـي ثسـبؤل                يشير سنير جببر ي بحج حول مر مشعبي ونكطت مـزول إم
كيف يذمر  نجل مر مشعبي محظت أرا مثي وي نقسب محظت مثالشي             : رايسي  
ـر           ؟ومزول ط ثبريخ ثروي مر ننثيبً إمي منطبمبت ببألذذ بنن مث وي  ويسثعر

.  نسبيرت ممنوسيكي مثي ثحوم ن نرحمت مثمكي إمي نرحمت مثروي            ،ي  مر  
صت مظنت ببور سـعير             ؤنظـر  (ويكر ننوذجبً ثطبيكيبً مثروينب موحر محركيت مر

ء مسببق      ـر          ) ؤطروحت نحنر شببن ي مجز ، وب سنير جببر ببذثيـبر سـ وح
ال ؤرشيف نركز ررسب –  ثُكرؤ ن ؤسقل إمي ؤمي–حركيت   ور ب بثقريفب ن ؤ

ـب         ،مقنو مشعبيت  ثـبريخ نشـر مبحـ      ( ١٩٦٥ ومثي يرجع ثبريخ جنعب إمي 
 ممرنوز وألشكبل مذبصت ببمثروي ننوذجبً مببح  رويك، )١٩٨٧

 ئلعمارة ئلسعبيب

بير نوي  ؤطروحثب حول موحر    ت مقنيت ي نجبل بح معنبرت مشعبيت رن 
، إذ ثرصر مببحجت معنبصر     )٢٠٠٢(ذ مثعرريت  مجكبيت ي نبرت بورسعير مكرينت         

مقنيت منرثبطت ببمعنبرت مثرجيت ببمننطكت وثصنيقب، وثكرنب كنصرر سثمب ؤنبل          
 . نيت بانت مي مثصوير

 اإلطار الزレョى
ـي  ذثمق ثوريخ منشر ي ؤبحب بور سعير  ثوري        خ جنع منبرت منيرنيت 

صت مظنت مـذ                  ؤكجر ن ررست ، مي نحو نب نجره ي بح سنير جببر حول ر

 ونشر ثحميالً مب    ١٩٦٥ثنر ي مي نبرت نيرنيت بنركز مقنو مشعبيت ثرجع معب           

ثنر مي نبرت نيرنيت ثعـور              ١٩٨٧ب    ، وبح باشت شكر حول مقرجت مثي 

ـت شـ           ٢٠٠٢ونشر بحجب ب     ١٩٩٥معب   س حول رني بر محنير حو  ، وبح 

 ، وبح سنيح شـعال      ٢٠٠٣ ج نشره ب     ١٩٧٩منسي ور جنع نبرث وكثب ب       

ـنح      . ١٩٩٢ ونشره ب  ١٩٨٨حول منسحرثي مذ جنع نبرث ب        ونـ جـ 

ط مثثببع مزنني ونب ثبعبً مثبريخ جنع منبرت وميس نشروب ، ووي            ـي    نعر رت مث  مكب

ء مثثببع مزنني مي منحو   ثنرنب ميب ننذ مبريت ي مرصر مزنني ممنبرت ، ور جب

 :مثبمي 

 

 ئلزتينات
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 )١٩٨٧نشر ( مر ونكطت مزول  حولسنير جببربح : ١٩٦٥

 ئلزبعينات

س حول رنيت ش منسي : ١٩٧٩ بر محنير حو   )٢٠٠٣نشر (بح 

 ئلثمانينات

 ) ١٩٩٢نشر (ح سنيح شعال حول منسحرثي ب: ١٩٨٨

 ئلتزعينات

٠٨٨٠ : 

Y  بح نرح ننيرحول مظنت ومسنسنيت 

Y  بح حس زرر حول ؤرور مسنسنيت 

Y  بح  نحنر ذظير حول مسنسنيت 

Y  بح جنب فويبت حول مسنسنيت 

Y  بح يسريت نصطقي حول مسنسنيت 

Y ط نشإ حنب ممنرجب مرومي ألول ممنوسيكي   مشعبيت ر

٠٨٨٤:  

Y  حثقبل بش منسي  ؤطروحت باشت شكر حول 

Y ٢٠٠٢نشر ب (مقرجت مشعبيت  حول بح باشت شكر ( 

Y  ط ؤحال  بوزير ألطروحت ش منسي ؤر

١٠ 

 كثبة كبنل ير ، وبس ميوت حول ؤفبني بور سعير موطنيت  : ٢٠٠٠

بير محسيني حول موحرت مقنيت  : ٢٠٠٢  ي نبرت بورسعير ؤطروحت 

 ؤطروحت نحنر شببنت حول ؤفبني مظنت ي بور سعير  : ٢٠٠٣

ظطرر ؤو نحصبر ي مبحو منيرنيت ينكننب يو يشير مثثببع مزنن     ونب إمي 
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ء ثرت مثسعينب مثي شر          ـب    – كنب ؤشرنب    –مووف مي ، ببسثجنب  ؤبحب نرج

ء ذمل ننب نالحظ ظور ررست   بور سعير وؤطروحت وحرت كط معباشت       شكر ، وببسثجب

شر سنو ي كور           ،) مجنبنينب – مسبعينب   –مسثينب  (نيرنيت وحرت ثكريببً كل 

 م يذثبر حثي أل ، وإ كبن منؤشر ألوميت ثشير إمي ٢١ؤنب معكر ألول ن ق

ة      ظور ؤطروحثب نيرنيثب ي نجبل معنبرت ومنوسيكي مشع        ـب بيت ، إمي جبنة كث

 إذ نب   – نسبيبً   –نثذص ي ألفنيت مشعبيت ذالل جالجت ؤو ، ووو نعرل نكبول            

ور بإبحب مننطكت ذالل منصف مجبني ن مكر معشري ، مذ م ثظر ذالم              

حثقبل بش منسي   .سو ؤطروحت باشت شكر حول 

 اإلطار الレوعى
إمي ثكم ألطروحب مجبنعيت بنت ومثي بمف جـال         ثشير مبيبنب منويت    

ـببن حـول ؤفـبني        (ؤطروحب بينب وحرت كط بررجت مركثوره        ؤطروحت نحنر ش

، كنب ثشير مبيبنب ؤيظبً إمي ؤن ن بي ألطروحب مجال ونبل جنب ننب              )مظنت

منعر ببح مننطكت ي    بشرف ن منعر معبمي ممقنو مشعبيت ، ننب يؤكر وثنب           

ؤنـب  ). ٢٠٠٢( منوسيكي مشـعبيت     –) ١٩٩٥(حثقب مشعبيت   : ؤكجر ن نجبل    

 . حول نبرت بورسـعير    )٢٠٠٢(جبنعت حمو كر ؤشر مي ؤطروحت وحرت ب         

ثعور كنـب    ي – مثي ثنجل نعظ ررسب بورسعير       -وي إطبر ؤبحب منؤثنر     

ور بكي مررسب مننشورت    . رجب منوسيكي مشعبيت ونبل     ؤشرنب إمي رثببطب بن   

ء مجكبي حـول ألفـبني                ي كثة نحصورت ي كثبة وحر ؤصرره إمي مكنبت وسينب

ء مبيبنب منويت مي منحو مثبمي و. موطنيت   :جب

  أطروحب وئحخة ٠    أطروحات ئلخكتورئ ̌

 ا أطروحات١    أطروحات ئلماجزتير ̌

 ثاًبح ٠٠   ئلخوريات وئلمؤتمرئتأبحا ̌

 ا كت٠    ئلكت ئلمنسورة ̌

 ルتائج واستخالصات
ـف مكـر       ي  مت مررسب منيرنيت     ثشير مبيبنب إمي     -١ بح مننطكت ذالل نص

 .منبظي بصقت بنت
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ـبر رورت             -٢ ء بح مننطكت ي معرير ن منجب كبمنعثكر مشعبيت و ذثقب
 .مخإ... ومحرف مشعبيتمحيبت ومحكبيب

ـل              -٣ وثنب منعر معبمي ممقنو مشعبيت ببح مننطكت ن ذالل ؤطروحثي ي ؤ
ـت               ـي وذط شر سنو ، يؤول منعر سثحر ررسب جريرت ببرنبن زنن ن 

 .مبح منوظوب مثي م ثررس بعر

نبت مسويس ي نميت    فيبة رور مجبنعب المينيت منرثبطت ببمننطكت كجبنعت         -٤
 .ومنؤثنر معمنيت منثذصصتمبح منيرني ومررست مثحميميت 



٤٠٩ 

 )دراستان (ョحافظة اإلسヨاعيヤية

Y     صـ   –.  أمت مسنسنيت    . زاميب عبخ كيل ـرومي    :  ي   - . ٩-١  ـب م منرج
ـت   :  بور سعير    –) . ١٩٩١ ريسنبر   ٢٨ – ١٢(ألول ممنوسيكي مشعبيت     ميات معبن

  ) ؤبحب منؤثنر (– . ١٩٩١مكصور مجكبت ، 

Y   ـي منسـرح       ) : بوحتب حمن (ميمت حرق ممنبي     . نسأت نجي حنا ـت  ررست نيرني
 ٧٥ – ٦٨  –) . ٢٠٠٢(١ ع–. نو مقرجت مشعبيت–.مشعبي بنرينت السنبيميت

 اإلطار الヨوضوعى
شر مرصر مببميوجري ممررسب منيرنيت مثي ثنبوم نحبظت السـنبيميت          

 ألذـر   بحجي كط ي نجبل مقنو مشعبيت ، مي حي فبب جنيع منوظوب           
ء معبنت ؤو مقريت  ؤ نحبومت بحجيت ، ننب يشير بريت مالثكبر مشرير مـذ                 سو
ـثويب ،              ، ومي جنيع منس ثشره نميت مبح منيرني ببمننطكت ي نعظ منجب

ء مررسث ء جب  : مي منحو مثبمي بور جب

 ئلفنو ئلسعبيب 

حول (بحجي ي نجبمي منوسيكي مشعبيت      شثنم ررسب مقنو مشعبيت مي      
 :مي منحو مثبمي ) حول حرق ممنبي(، ومررنب مشعبيت ) أمت مسنسنيت

  ئلموزيقو ئلسعبيب

بره ذميل    رن   رظبً وثحمـيالً   ) ١٩٩١( أمت مسنسنيت    ي بحجب   سبنيت 
ء مقرر ومث          ررير مجنبي ،   مننوذج نرو نوسيكيبً مي أمت مسنسنيت بنصبحبت مفنب

صـبمح               صقو كنبل ونبور  ن ؤرشيف نركز ررسب مقنو مشعبيت ، ب بجنع 
 )١٩٦٣(ب 

  ئلخرئما ئلسعبيب

ررست ) : ب حمنبوحت (ميمت حرق ممنبي    :  نجية ي بحج منعنو    نشإوثنبول  
ـي  نوظوع مررنب مشعبيت    ) ٢٠٠٢(نيرنيت ي منسرح مشعبي بنرينت السنبيميت     

حثقبميت  رت ؤنبك ببمنحبظت وي              .وذه  :  ور ب مببح بجنع نبرث  منيرنيت ن 
 – ريشت نصـر     –) ننشيت مشر ( ريشت معبببرت  –) منحطت مجريرت (حي معرة   
حثقبميت مثي ثنيز بب ننطكت مكنـبت            . حي مسال    ء ثمل  وؤورر رصرً نيرنيبً ألر

س شكر ت باشنظر ررسب (  ).حول حثقبميت إممنبي بننطكت بورسعيروبرمحنير حو

 اإلطار الزレョى



٤١٠ 

ـي         إيشير الطبر مزنني ؤيظبً       مي ؤيت ر سو منك ومنررت مشريرت 
 :منثببعت مبحجيت منيرنيت ممننطكت ، مثي م ثشر سو بحجي كط ، مي منحو مثبمي 

 ئلزتينات  

بره ذميل حول أمت مسنسنيت  بح  سبني:١٩٦٣  )١٩٩١نشر (ت 

١٠       

 )ب حمنبوحت(ميمت حرق ممنبي  حول  بح نشإ نجية حنب:٢٠٠٣

 اإلطار الレوعى
  بحجب٢  ؤبحب مروريب ومنؤثنر ̌

 ルتائج واستخالصات
ثشير مبيبنب ونب إمي حبجت نجثنع السنبيميت إمي ذطت جنع ننظنت ي كبت 

 وبذبصت ذطط ألبحب مجبنعيت ، مررست مننطكت ورصر مثطور منوظوب ،
ومثفير مثي حرج مب ، ننذ أذر نميت جنع وررست ثن ونبل، وبذبصت نر 

 .مرجوع معرشيقب منثذصصت ي منجبل 







٤١٣ 

 )تاندراس(الジويョ ザحافظة 
 امــع

Y  شالج عكو جنع نيرني ، ررست ثحميميت : ألفنيت مشعبيت ي مسويس . فوذيب 
صقو كنبل، ثحي مصنقبو  /منوسيكبوب  ٧٧٠ - .١٩٩٣مكبورت ، -.إشرف 

 ؤكبرينيت مقنو ، منعر معبمي ممنوسيكي معربيت، س -) ركثوره(ؤطروحت -.
 .ظريبمثإميف ومن

Y شالج منركز مكوني مجكبت مطقل، :  مكبورت-.ؤفبني نرحمت مطقومت. فوذيب 
٨٠ -.١٩٩٦. 

 اإلطار الヨوضوعى
ء كط وي  ثبت – ألربعي –مسويس : ثشثنل مسويس مي ؤربعت ؤحيب  – 

ــبنت  ي ) مجنبي ، ور ثنبول الطبر مجفري ررسثب حول ننطكت مسويس 
صبمح حول ألفنيت مشعبيت ي كي مشعبيت ، ن ذالل  نجبل منوسي ؤطروحت وريت 

ء مشعبي منرثبط برورت محيبت  ثنبومومثي، ) ١٩٩٣(مسويس  ن ذالل ،  مفنب
ء وسثذرنب ثبح مذصبا منوسيكيت ومقنيت ونب ير بط بب ن ؤسبمية وطرق ؤر

ؤفبني نرحمت  : تء كر رصر مببحجؤنب نوظوب مفنب.  وألرو منوسيكيتم
 ؤفبني مننبسبب مرينيت – ؤفبني مزوج – ؤفبني مصحبت – ؤفبني معنل –مطقومت 

ي نكرنثب ؤ ؤمحب ألفبني ي مسويس ، نثبا معرت  ؤفبني منرجي ، وذمص –
صوثيت نذثمقت وي نسبحب محنيت نثببينت  صوثي، ثبني مي ررجب  ت ثبرؤ بررجت 

 منسبحب ممحنيت مثي ثثكو ن جال ؤو ؤ، و مي مريو مكبنلإوحرت وثصل 
صوثيت نثثبميت وي ألكجر سثذرنبً ذبصت ي ؤفبني مزوج وؤفبني  ذنس ررجب 

كنب .  ؤكجروؤنب ؤفبني مصحبت كر يصل نروب مصوثي إمي ريو كبنل ؤ. ألطقبل 
 أمت مسنسنيت وي ألمت موثريت موحيرت مثي ثصبحة ذمص مببحجت ؤيظبً إمي ؤ

ء ي ننطكت مبح  س وجمسب ، مفنب ء مذ يؤري مرجبل ي ألر وذبصت مفنب
ء ي ؤنب مررست مجبنيت ممببحجت نقسب . مسنر حول ؤفبني نرحمت مطقومت ، ووي جز

مذ ثثنبول ي ؤفبني  - مقصل ألول ن مببة مجبني - مسببكتن ؤطروحثب 
نع ثوظيح ؤو ذصباصب ،  وثري ألطقبل وؤفبني ؤمعبة ألطقبل مثني

  .منوسيكيت ببمثروي منوسيكي وؤسبمية مثحميل منوسيكي معبنت



٤١٤ 

 اإلطار الزレョى
 تزعينات 

٠٨٨٢: 

Y  صبمح ؤطروحت  ألفنيت مشعبيت ي مسويسحول وزيت 

Y  صبمح كثبة  )١٩٩٦نُشر  (حمت مطقومتؤفبني نرحول وزيت 

 اإلطار الレوعى
  ؤطروحت١  ؤطروحب ركثوره ̌

  كثبة١  مكثة مننشورت ̌

 

 ルتائج واستخالصات
ت منيت نثكبنمت مررست ذطيحثبج مبح مقومكمور ي ننطكت مسويس م

حي م ثثنبومب بصورت نثعنكت سو ؤطروحت ، مننطكت ي جنيع منوظوب 
ء مشعبي ي نطمع مثسعينبؤكبرينيت وحرت رصر  . مفنب







٤١٧ 

 ئلفشل ئلامر
 ョحافظات الحدود

 )  دراسة٤٠(トョـــــــروح ョحافظة 
ـام  ع

Y ـت منـرؤت مبرويت.حكمت أبو ذيخ جبنعت مقبثح، [ محكنت -. نـالنـح شذصي
جثنبع-كميت مثربيت -٢٨٣ -).١٩٧٦ؤكثوبر (١، ع١ س-]. س مقمسقت و

٣٠٠. 

Y ء شكر/مر مشعبي ومثروي. زمير جابر  ، مكبورت-. نبجرت ز، إشرف ميب
 منعر معبمي ممقنو ، ؤكبرينيت مقنو-) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٠٠ -.١٩٩١
  .مشعبيت

Y ميات معبنت مكصور مجكبت: مكبورت–.مبروي ي نصرمشعر . شال ئلرئو ، 
ت ؤطروح ؤصالً –). ٤٨، ٤٧سمسمت نكثبت مررسب مشعبيت،  (– . ن٢ – .٢٠٠٠

ة، س ممفت معربيت-)ركثوره(   ١٩٨٧،  جبنعت مكبورت، كميت ألر

Y ٤ س-. مقنو مشعبيت-. مسبحل مشنبمي مفربي وثرج مشعبي.عثما يرت ،
  .٢٣-١٤ -. )١٩٧٠نبرس (١٢ع

Y ؤجر برنبن ثجريبي نكثرح نبني مي ألمحب مشعبيت ي . عكو حميخة عبخ ئلغنو
 –) ركثوره( ؤطروحت -.١٩٩٩ ،مكبورت – .منبثراي مي أمت معورنطروح مثعمي 
 .منعر معبمي ممنوسيكي معربيت ،ؤكبرينيت مقنو

Y ء ي .كاميكيا محموخ جمال ئلخي  ذطو مر مشعبي وثوظيف نب يثال
بر مجميل مرنرر/منوظوب مرمكروزيت  -. بث بي جبر، إشرف نبريت 

 كميت مثربيت ، جبنعت حمو-) نبجسثير( ؤطروحت -.١٥٢ -.١٩٩٢ ،مكبورت
  س ررسب نوسيكيت ثربويت ،منوسيكيت

Y ء معري.محمخ عبخ محجو  ررست ؤنجروبوموجيت ي : منجني مي ومكظب
ء مفربيت منصريت ر مي ببمصحر  منإجور -.مثر مشعبي مكببال ؤو

 .٣١-١٩  -).١٩٩٣ؤبريل (٣٠، ع٨ س-.يتمشعب

Y ر مي.محمخ عبخ محجو  رؤيت ثحميميت : بنو معكوبب ومثصبمح ي ببال ؤو
ء مفربيت  منمثكي مكوني : ي-.٣٩-١ -.٤ ن-.ممثر مشعبي ببمصحر

 -.)١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧(ممقنو مشعبيت ؛ مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل



٤١٨ 

   .١٩٩٤ منجمس ألمي ممجكبت، :رتمكبو

Y ء مبرو.محمخ عبخ محجو نجبل :  نرذل سوسيوؤنجروبوموجي ي ررست مكظب
ء مفربيت منصريت ر مي ي مصحر نعر مبحو :  بفرر-.ن ببال ؤو

 نروت مبروت ي موط معربيت، مننظنت معربيت -.١٩٨٣ومررسب معربيت، 
  .٨٥ -.جكبت ومعموممثربيت وم

Y ررست ممر : مثعبير محركيت وؤونيثب ي مثر مشعبي.مرفت حز برعو 
بر مننع، إشرف بروق نصطقي/مشعبي ي نطروح  السكنرريت، -. وسوس 

ة-) نبجسثير( ؤطروحت-.٢٥٢ -.١٩٩٤  س ، جبنعت السكنرريت، كميت ألر
 . ألنجروبوموجيب

Y  ررست مننط منسك نر مبرو مرحل ي مسبحل : مبي معربي.حامخوخئخ 
-٩٤ -.)١٩٩٢سبثنبر  (٣٧ ع-. مقنو مشعبيت-.مشنبمي مفربي منصر

١٠٣.  

 ئلحمام

Y زينت منرؤت منصريت نر برو مسبحل مشنبمي مفربي وجونبب .ثريا إبرئهيم عكي 
بر معزيز  /ثصبريت ومجنبميت ومنقعيت ء شكري،  صقو كنبل، ميب إشرف 

 ،ؤكبرينيت مقنو -) ركثوره( ؤطروحت -.٤٨٠ -.١٩٩٧ مكبورت، -.رسوي
   .منعر معبمي ممقنو مشعبيت

Y جثنبيت  منرؤت ي ننطكت محنب .يريب أنور أبو ذيخ  ررست ؤنجروبوموجيت 
ء مفربيت  . ٢٥٣ -.١٩٦٩ت السكنرريت،  نطبع: السكنرريت-.ببمصحر

Y جثنبيت ي منجثنعب مبرويت. زير ئلخمنور ررست : منرؤت ومثنشات 
ء مفربيت منصريت إشرف بروق / ؤنجروبوموجيت ي ننطكت محنب ببمصحر

بنعت  ج- )نبجسثير(ؤطروحت  -.١٩٩٠ السكنرريت، -.ؤحنر ؤبو زير ،نصطقي
جثنبعميت ألر ك،السكنرريت  .ة، س 

Y ررست نكبرنت ي جنوة :ألنوجت ومذكورت ي مجكبت مبرويت. زير ئلخمنور 
ء ومسبحل مشنبمي مفربي  -.٢٠٠٠ بني سويف، -.إشرف مي حسي/ سينب

ة، )رع بني سويف(جبنعت مكبورت  –) ركثوره(ؤطروحت  -.٣٠٧ ، كميت ألر
جثنبع   .س 

 زيوة 

Y  وحت سيوت وجال  نسح ممعبر مفذايت ومثننيت مفذايت ممجنبب ي.ئلذياتأحمخ



٤١٩ 

ء مفربيت جثنبيت مكونيت-.نر سبحميت ببمصحر ، ٥ ن-. منجمت 
 .١٣٠-١٢٧  -).١٩٦٨(٢ع

Y ر هللا مي جبة / منجمر ألول وحت سيوت: وحب نصر.أحمخ ف  ثرجنت جبة 
سمسمت مجكبت ألجريت  (-.٢٩٠ -. ]١٩٩٣[ ،ألجبر منصريت ويات : مكبورت-.هللا

  . )٢٠ نشروع منبات كثبة ؛ –ومثبريذيت 

Y ء مثكميري ممنرؤت ي وحت سيوت. يوزفجوخت عبخ ئلحميخ  منإجور -. مرر
  ٤٩-١٩ -. )١٩٩٣ؤكثوبر  ( ٣٦، ع٩ س-.مشعبيت

Y بيكي بي ثجبرة ن منوبت مكرينت  مقومكمور مثط.جوخت عبخ ئلحميخ يوزف
 : منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت: ي-.٢٦-١ -.١ ج-.ونسثكبل وحت سيوت

 منجمس ألمي : مكبورت-.)١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧(مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل
 نبرس –ينبير (٥٠ ع-.مقنو مشعبيت :نُشر ؤيظبً ي( -.١٩٩٤ممجكبت، 
١٢٤-١٠١ -).١٩٩٦.  

Y ١٩٦٥بريل ؤ(٢ع ،١س -. مقنو مشعبيت-. ؤفبني سيوه.زمير نجي.(- 
١٢٧-١١٦.  

Y جثنبيت ي وحت سيوت و.زوذئ ئلزعيخ يوزف ـت و حثقـب مريني رت ؤ ب 
ـرجت-.مصـفير   .١٦٨-١٤٥ -).٢٠٠٠ربيع (٤٧، ع٢٤، ن٧ س-. مح

Y سثقبرت بإننبط ي ثصني  ررست منسي ي .زوذئ محمخ جعفر وحت سيوت و
هللا حنبر/ تؤنشت منقروشب منعبصر بر  بر مببي ،إشرف حنبر   إبروي 

، –) نبجسثير ( ؤطروحت -.١٨٣ -.١٩٨٥ مكبورت، -.إبروي  جبنعت حمو
   .كميت مقنو مثطبيكيت، س ننسوجب

Y نبرس - برير-ينبير ( ٢٢ ع-.ت مقنو مشعبي-. ؤرح سيوت.زوز عامر 
١٢٨-١٢٥ -.)١٩٨٨ 

Y مجكبت -.١١٩٦ -١١٧٨ – . مسيبحت ي سيوت.سوقو عبخ ئلقو عثما 
ثصرر  منركز محظبر معمو  (– .)٢٠٠٢ؤبريل (٢ ج،٣ ع– .مشعبيت

ة   ) جبنعت مننصورت–النسب ومثر مشعبي بكميت ألر

Y بر مرحي/سيوت ونوسيكبوب وحت . بريجيت،سيفر  -. ثرجنب  ألمنبنيت جنبل 
 –) ركثوره( ؤصالً ؤطروحت -.٢٥٥ -.١٩٩٨ ، منجمس ألمي ممجكبت:مكبورت

ة،جبنعت ربرري يمم ببرمي   . كميت ألر

Y ء: فومت سيوت.شابر ئلعاخلو  –ينبير  (٥٠ ع – . مقنو مشعبيت-. ألرنمت مبكنب
  .٤١ – ٣٥  – .)١٩٩٦برس ن



٤٢٠ 

Y صب مشعبيت ي وحت سيوت. شفوت محمخ فتحو  –.نريحت حس إشرف /مر
 .منعر معبمي ممببمي ،ؤكبرينيت مقنو –) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٠٠٢ ،مكبورت

Y ـت-. مزي ومزينت ي سيوت.عثما يرت ؤبريل  (٢، ع١ س-. مقنــو مشعبيـ
١٣٢-١٢٨ -.)١٩٦٥ . 

Y جثنبي مثكمير ي .عكيب عبخ ئلعظيم زكيما ء   ؤجر نشروب مثننيت مي مبنب
 جبنعت ي –) نبجسثير( ؤطروحت – .٤٥٧ – .١٩٩٦ ، مكبورت– .وحت سيوت
  س مو إنسبنيت، نعر مبحو ومررسب مبيايت،شنس

Y إشرف نحنر حبظ /ي وحت سيوت ررست : مزينت ونسق منعثكر.ليكو عكو بيت 
 جبنعت مزبزيق، -.)نبجسثير( ؤطروحت -.٢٩١ -.١٩٩٠، مزبزيق-.ريبة

ة  جثنبع)بنب(كميت ألر  .، س 

Y جثنبيت منؤجرت ي مزي ي وحت سيوت.وماجخة محمخ ماص /  معونل مبيايت و
 ؤطروحت -.١٩٨٣،  مكبورت-.حس نصر، نحنر مجووري إشرف إنصبف

ثصبر مننزمي، س منالبس ومنسي–) نبجسثير( ، كميت    . جبنعت حمو

Y ء مشعبيت بوحب نصر مفربيت جنبميبً ونقعيبً .ماجخة محمخ ماصي  ررست ألزيب
سثقبرت ننب ي بثكبر زي وطني نعبصر  إشرف وزيت حسي /وإنكب 

هللا حنبر،نصطقي بر  ) ركثوره( ؤطروحت -.٢٣٠ -.١٩٨٩  مكبورت،-. حنبر 
ثصبر مننزمي– ، كميت   . س منالبس ومنسي، جبنعت حمو

Y ررست ثطبيكيت : ؤرشقت منبرت مقومكموريت ببسثذر محبسة ألمي. مشطفو جاخ
ط معنبصر مشعبيت بوحت سيوت ، جو / مي بع ، ؤسعر نري ء شكر إشرف ميب

 منعر ،ؤكبرينيت مقنو-)ركثوره( ؤطروحت -.٣٥٠ -.١٩٩٩مكبورت، -.نبرثب
     . معبمي ممقنو مشعبيت

  جارة أم ئلشغير-زيوة 

Y صفير،جوخت عبخ ئلحميخ يوزف ـبرت ؤ  يونيت (١٣، ع٤ س-. مقنو مشعبيت-. 
١١٤-١١١ -).١٩٧٠ 

Y شبحو حنا رسب نظريت  ر: منجثنعب مصحرويت ي موط معربي.نبيل 
  ٤١٢ -.١٩٨٤ ، رر منعبرف:مكبورت – .١ ط– .ونيرنيت

 مرزو مطرو 

Y ء بي ممقنو مشعبيت ي نرسي نطروح.جوخت عبخ ئلحميخ يوزف  -. نشروع إنشب
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  .١١٣ -. )١٩٦٩يوني  ( ٩، ع٣ س-.مقنو مشعبيت

Y شالج عذوذ نرسي "ل جررنو مبيات مصحرويت وثطبيكب ي ن .عكو 
 ؤطروحت -. ٢٢٨ – .٢٠٠٢مكبورت،  -.ننروح نبر إشرف /"نطروح

 .  شعبت مجرر، س مثصوير،مقنو مجنيمت كميت ، جبنعت حمو–) نبجسثير(

Y شبحو حنا  ررست ؤنجروبوموجيت : رينبنيب مثفير مجكبي ي نجثنع وبنشي.نبيل 
 ونحنر ،إشرف ؤحنر مذشبة/ نرسي نطروحمي إحر منجثنعب منحميت ب

 جبنعت مكبورت، –) نبجسثير( ؤطروحت -.٤٠٨ -.١٩٧٣ مكبورت، -.مجوور
جثنبع ة، س   . كميت ألر

Y ء عكو عبخ ئلحميخ صت محجبمت ي نرسي نطروح.وفا  / ررست ثحميميت ثطبيكيت: ر
صن يحيإشرف  ،ؤكبرينيت مقنو –) نبجسثير( ؤطروحت -.٢٠٠٣ ،مكبورت – . 

  س طرق ثرريس،منعر معبمي ممببمي

  ئلقشر-مرزو مطرو 

Y جثنبيت ممطقل.حنا محمخ عكيوة ررست :  مجكبت مشعبيت وؤجروب مي مثنشات 
 -.٢٢٣ -.١٩٩٤ السكنرريت، -.نصطقي إشرف بروق/ ؤنجروبوموجيت نكبرنت

ة، س ألنجروبوموجيب جبنعت -) نبجسثير(ؤطروحت    .السكنرريت، كميت ألر

 اإلطار الجغرافى 
ـي               ـإثي  ثنبول الطبر مجفري بنحبظت نطروح جالجت نركز رايسـيت ي

 ومكمـور   : ررست حول  ٢٠(نكرنثب نركزسيوت مذ ثنبومث نصف ررسب نطروح        
ـي   ، وألرشيف ،موحت بنت  ـبر مـزو  ، ومقومكمور مثطبيك حثقـب ،ج و  ، و
ء مشعبيت  ،ومطعب  جـ   .) ومر مشـعبي     ، ومحرف ، ومنوسيكي ، ومزينت ، وألزيب

 ، مقنـو مصـحرويت، ومثفيـر مجكـبي        : ررسب حول  ٥(نركز نرسي نطروح    
جثنبيت  صت محجبمت  ،ومثنشات   : ررسـب حـول    ٤( وؤذيرً نركز محنـب      .) ور

 ؤنب مررسب مثي ثنبوم منحبظت بوج ب رو .)ب وبرثب وثكبميروبمنرؤت وزينث
ء معري  : ررست ي نوظوب   ١١ثحرير منركز بعين كر بمف        وشذصـيت   ، مكظب

 . ومعنبرت، ومر مشعبي، ومنوسيكي، ومشعر،منرؤت

 اإلطار الヨوضوعى
 ي جنع وثحميل منبرت مقومكموريت شر ننطكت نطروح وثنبنبً نيرنيبً وبحجيبً

رت نوظوب وثنب ألكبر كب نركزً ي نجبمي معبر ومثكبمير ،ي   فير ؤ 
ومقنو مشعبيت، مي حي ذثق ثنبنبً ؤيت ررسب نثذصصت ي نجبل منعثكر 
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،  وم ثظر سوي ؤطروحت وحرت ي نجبل ألرة مشعبي حول مشعر م،مشعبيت برو
رت ؤبحب ثرصر ومكمور  رر مررسب إمي ظور  كنب ؤر مزيبرت منسبيت ي 

 إمي جبنة مررسب منرثبطت بإرشيف مقومكمور ومقومكمور مثطبيكي ،مننطكت بنت
ونشير ونب إمي ؤ نجمت مقنو مشعبيت منصريت ر ذصص .ونثبحف مقومكمور

رت ، نمقبً حول وحت سيوت١٩٦٥ر ب رذل معرر مجبني ننب مصبر شثنل مي 
 ور رصرنب نب يثعمق ،مننطكت ررسب ثبريذيت وجفريت وؤجريت وومكموريت حول

ء الطبر منوظوي مررسب نطروح ،ن وذ منمف ببمنبحيت مقومكموريت  ور جب
  :مي منحو مثبمي

 معا – ئلفولككور

يت مثي ثنبوم ومكمور نطروح بنت بررسثي ثنثنيب رثبط ألبحب منيرن 
 وإ كبن مبيبنب مببميوجريت ثشير إمي نشر منبرت ي نطمع ،إمي ثرت مسثينب

مررست ألومي معجنب ذير حول مسبحل مشنبمي مفربي وثرج مشعبي . مسبعينب
 ،نبصر مقومكموريت ي مننطكت رصر يب منؤمف معرير ن منظبور ومع،)١٩٧٠(
ت،مذيب مبرويت ؤو بي معرة ونكونبثو ، ؤصول مكببال:نجل  وحقال ، ومزر

ء مرجبل، وثربيت ألفنب،مزوج وألفبني ومر ء وزينث، وؤزيب  ، ومنسب
يت وي ومررست مجبن.ومحرف مشعبيت منرثبطت ببمكمي وجز مصوف ومنول ميرو

كثبة ؤحنر ذري حول وحت سيوت مذي يشير ي منكرنت إمي إنثبات ن جنع منبرت 
شر منوظوب حول مننطكت جفريبً وؤجريبً وثبريذيبً، ،١٩٦٤ب   ور رصر 

ط ي منؤمف ممفت  فير ؤ مجبنة مذي ي مبح مقومكموري ي مكثبة وو نب ثعر
 ج منإجور منرثبطت ،ثب وثكبميروب سيوت مثي ثحكي برؤول وحت سيوت ونذطوطت

ت مزبمت وؤذالق ؤول موحت  وبر منيالر ، ومنالبس وؤرو مزينت،بجنب
 كنب رصر منوس ،)فومت سيوت( ومنإجور منرثبطت ببمنطمكت ،ومزوج وموبت

 نوظوب نثذظصت رذل ؤبحب  ؤنب مررسب مثي ثنبوم.وأليبر ي مننطكت
ء مي منحو مثبمي،مقومكمور معبنت   : كر جب

 

 ريطب محافظب مطرو
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  أرسيف ئلفولككور

صبحبب نوظوع ألرشيف وثوجيق منبرت مقومكموريت   ررست وحرت ثنبول 
وريت ببسثذر  ووي ؤطروحت نصطقي جبر حول ؤرشقت منبرت مقومكم،ببمننطكت

ط معنبصر مشعبيت بوحت:محبسة ألمي ، )١٩٩٩(سيوت   ررست ثطبيكيت مي بع
ر  رروب ي و جبً نثكبنالً ي ثوجيق منبرت وإ ط ،نعمونبمور مببح نن  ور

 - من منرو :موسباط مقومكموريت منثعررت ووي(ممعنبصر منكونت معرشيف 
ط ممثجربت مقرنسيت ي مثوجيق) مقيريو - مصو -مصور   ونثذة ،كنب ر

مببح ؤربع نور ننجمت منوظوب مقومكمور ن نبحيت وننجمت مموسباط منثعررت ن 
 وحثقبميت مسيبحت ، بر مزوج كننوذج ممعبر ومثكبمير: ووي،نبحيت ؤذر

وألمعبة مشعبيت  ،وذج معرة مشعبي وألمفبز مشعبيت كنن،كننوذج ممنعثكر مشعبيت
 وب بجنع نبرث ن وحت سيوت بننطكثي جبرت ؤ مصفير ،كننوذج ممقنو مشعبيت

 .ونرينت سيوت

 وئلفولككور ئلتطبيق

ي نجبل مقومكمور مثطبيكي ثبرز ثجربثب ي نجبل نو مثشكيل مشعبيت،  
بر محنير يوسف حول مقومك مور مثطبيكي بي ثجبرة ن منوبت ألومي مجور 

ء مشعبيت، حي .)١٩٩٤( ونسثكبل وحت سيوت ،مكرينت  وبذبصت ي نجبل ألزيب
ط ممثفير مثي حرج مموحت ويكثرح نل ررست ثسجيميت بكبت وسبال  ر

رر ؤرشيف ثسجيمي كبنل ببمصور منمونت ،مثصوير مقوثوفري منثبحت  ثنثي ب
 ينك ؤ يكو نرجعبً مموحت ي سثنرر إنثبج ؤزيباب مثكميريت منثنيزت ،وببمرسو

كنب يرو مكبثة ي نبيت .  ومعورت بب إمي نب كبن مي،بثصنينبثب منثورجت
منكبل إمي ؤونيت ثرريس نبرت مقومكمور مثطبيكي ي مكميب ومنعبور مقنيت وؤكبرينيت 

 ؤنب مثجربت مجبنيت ي مقومكمور .بمنثذصصي ي وذ منجبلمقنو ببسثعبنت ب
 مذي وث ببمثشكيل مجرر ن ذالل ؤطروحث حول ،ي مصبمح زوز مثطبيكي

 ورثبط نبرث منيرنيت ،)٢٠٠٢(نو مبيات مصحرويت وثطبيكب ي نل جرر 
 .بننطكت نرسي نطروح

 متاحف ئلفولككور 

بر محنير يوسف ن ذالل نكبم حول نشروعثرح جو  ء بي  ر  إنشب
ء نثحف ومكموري يظ مجكبت ،)١٩٦٩(ممقنو مشعبيت ي نرسي نطروح   إنشب

ء مشعبيت ومحمي مذبصت ببمحيبت ميونيت ومعنل ومننبسبب: نجل،مشعبيت  كنب ، ألزيب
ت ن منصنوب ممننطكت كبمقذبر ومص  وننبذج ن ،نبب مذوصيتيثظن نجنو

ء،ألرو مننزميت ألذر ذثقب  ، وأل منوسيكيت مشعبيت مثي ؤوشك مي 
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ت ن مصور مثسجيميت منذثمف جونة مطبيعت  وثرح ؤ يظ منثحف نجنو
ء نركزً مبيع مثذكبر ،ومحيبت ومقنو مشعبيت  كبمعنبرت ومر إمي جبنة إنشب

 .يتمشعب

 ئلعاخئت وئلتقاليخ 

رت نوظوب نببشرت   وثنب ببح بر وثكبمير ننطكت نطروح ي  ثنوع 
 كعبر رورت محيبت وحثقب وبر مطعب ومنرؤت ،ي مبح مقومكموري

ء معري جثنبيت وؤنجروبوموجيت،ومكظب ط ونب ألربع ررسب   ثشكل ، فير ؤننب نعر
 مررست ألومي وي ،صررً مبح نوظوع معبر ومثكبمير ي مننطكتي نجنمب ن

صبحي حول رينبنيب مثفير مجكبي ي نجثنع وبنشي ررست : ؤطروحت نبيل 
 رصر يب ،)١٩٧٣(ؤنجروبوموجيت مي إحر منجثنعب منحميت بنرسي نطروح 

مجكبت مبنشيت مثنجل ؤننبط رينبنيب مجكبت مبنشيت ونري ببميت ؤو نعبرظت وذه 
 ومنوف ، كنب ثنبول نظريت النسب مبنشي،مجكبت ألسبسيت ي نجثنع نطروح

 ،مبنشي ومثفير مجكبي ي ننبطق مررست وطبيعث وؤسس ومعونل منؤريت إمي
صبحي ؤيظ.وؤجر وذ مثفير مي مجكبت مبنشيت ي كثبب  ؤنب مررست مجبنيت منبيل  ب 
 ،)١٩٨٤( ررسب نظريت ونيرنيت :معربي حول منجثنعب مصحرويت ي موط

ر مي  ونب يشير ،ر ي ثحميالً منب ثرل مي معنبصر مجكبيت مسبارت مري ببال ؤو
ت ة مكثبة رصرً مجكبت نجثنع جبرت .إمي ويثعمق بوع مجنب  كنب ر ن ذالل ؤبو

بر معظي .مصفيرت وبرثب وثكبميروب ونبصر مثفير ببؤ   ومررست مجبمجت معميت 
مثي وثن ؤيظب بعنبصر مثفير ن ذالل ؤطروحثب حول ؤجر نشروب مثننيت 

جثنبي مثكميري ي وحت سيوت  ء  رت  ،)١٩٩٦(مي مبنب رصر يب مببحجت 
  كإرو معنل،مثكبمير وومكمور مننطكت بنتنوظوب ذ مصمت ببح معبر و

ي ء مكبمي ومعبامي منجثنع سيوت، ومصنبب مثكميريت،مزر  ومكبنو معري ، ومبنب
 ، كنب ثنبوم مجكبت منبريت ومالنبريت منجثنع مبح،ومثنظي مسيبسي مثكمير

 ، ذالل نرنبج ومشعور ببألنوذمص إمي وجور ثفير ي موع يكوموجي ن
ء،وزيبرت موجور مشري ممرومت  ؤنب مررست . وثكم رور شيخ مكبيمت، ونثنب

ي ؤطروحت سير مرننوري حول ألنوجت ومذكورت ي  مربعت ي وذ الطبر 
ء ومسبحل مشنبمي مفربي:مجكبت مبرويت  ،)٢٠٠٠(ررست نكبرنت ي جنوة سينب

جثنبيت  ذثالب مجكبيت و وثرور حول منوع ي مجكبت مبرويت نثنبومت ي ذمل 
 ، وؤجر ذمل مي مسمول ومرور ومنكبنت مكل ن مذكر وألنجي،ومنقسيت ومبيوموجيت

 ؤ نقبوي ألنوجت ومذكورت ثثظح ننذ : ن ؤونب،وذمص إمي معرير ن منثبا
 وننذ ،ي مررست ن ذالل مرنوز ومنعبني وألمقبظ والشبرمصفر ي نجثنع

رت ي ثحرير نوع منومور  ومرذول ي ثبعب نرحمت مبموغ ، ج ثحرير منالبس،مو
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ء ألرور مننزميت رذل .وألنشطت منذثمقت  كنب كشق مررست نشبركت مذكور ي ؤر
ر وجور إنب ذبصت،مننزل  حي يسور ننط ألسرت ،)نوبيع ( ي ننطكت  ي حبمت 
 ؤنب منوظوب ذ مصمت منببشرت .)محنب( بعكس محبل ي ننطكت ،منوويت

ء مي منحو مثبمي،ببمنوحي مشعبيت ي بح معبر ومثكبمير  : كر جب

 عاخئت خورة ئلحياة 

ب ي ننطكثي نرسي رثبط بح بر رورت محيبت ي مننطكت بجال ررس 
 رصر ،)١٩٨٨( ألومي مسوس بنر بعنو ؤرح سيوت ،نطروح ووحت سيوت

 ونب يرثبط بب ن ،يب بر رورت محيبت بنت ن ذالل ثنبومب معبر مزوج
ء ومر ، ومصببحيت، وميمت مرذمت،ننبرسب ي مزبف وسثعرر معروسي  ومفنب

ء ونعثكر إطبمت ، مننبرستمنرثبط بثمل  ج رصر بر مسبوع ورثببطب ببمحنب
 حي يطمق مي ، ج بر موبت وبذبصت نب يرثبط بنو مزوج،نر مومير

صببر معبرمي ي بح نسثكل -مزوجت ألرنمت مكة مفومت  ط مب   كنب – مثي ثعر
ط منوظوب مذبصت ببمحم ء سنشير إميب ي رصر مررست ؤيظبً بع ي وألزيب

ط ي ؤطروحت حنب ميوت حول مجكبت .نكبنب ن وذ معر  ؤنب مررست مجبنيت 
جثنبيت ممطقل   رصر يب ؤجر مجكبت ،)١٩٩٤(مشعبيت وؤجروب مي مثنشات 

 ي نجثنعي ؤحرونب برو ووو نرينت مكصر ،مشعبيت ي مثنشات ن ننظور رينبني
 وسثعرظ . وألذر رو ووو ريف نرينت منطريت بنحبظت مرميت،روحبنط

 – مثسنيت – معنبيت ببمومير – منيالر :معبر ومثكبمير مشعبيت منرثبطت بنيالر مطقل
 ج ثنبوم ؤجر ، حثي نرحل مطقومت منثإذرت، مذثب– مقطب – مثسني –مسبوع 

 ومررست مجبمجت مصببر معبرمي .مثنشات وثكوي شذصيت مطقلمحكبيت مشعبيت ي 
ط مكبثة يب منوظوع حرر ألرنمت ي وحت سيوت) ١٩٩٦(حول فومت سيوت   ،يعر

 ويكشف  معكبار منسثثرت مكبانت ،حي يطمق مسيويو مي ألرنمت س مفومت
ء حرر ألرنمت مفومت  كنب سجل ببمثقصيل طكوس محرر ، وؤصل معبرت وننشؤوب،ور

ويي نثبنو مثكبمير زنجيت ؤصمب ي وذم إمي ؤ مس،ورثببطب ببمنعثكر مشعبيت
 وببمطبع   يعرو ننشإ معبرت وؤصمب، و حثي مزنوج ؤنقس ،ذوف مني

ث ألصميت  ون ج م يجرو سبيالً إمي سثنرروب سو بسكبط نعثكر،ننبرسو معبرت
ذ منزج منركة   كنب يشير مببح –ميب كذوف مج ومفيال وذوف محسر، 

ل مكشف  جذوره–  .  نعكر ومك ن مس

 

 ئالحتفاالت ئلسعبيب 

حثقب مشعبيت ي نطروح بحجب كط ركز ؤصحببنب مي   ثنبول نوظوع 
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جثنبيت  مبح ألول مسوز مسع،وحت سيوت نيرنيبً حثقب مرينيت و ير حول 
حثقب مرينيت مكرينت نجل : ثنبوم ي،)٢٠٠٠(ي وحت سيوت وجبرت ؤ مصفير   

 ج ، وحثقب مطرق مصويت، وير منمول منسثنر ن مرونب.نومر الم أنو
ء بكبرت ؤ  وحثقبل بنومر سير س،حثقب بذوبة محجبج وورث مينب وألوميب

 كنب رصر مببحجت . وؤذيرً حثقبل كسوف مشنس وذسوف مكنر،مصفير
جثنبيت منثنجمت ي  –حثقبل بنيالر مطقل . . حثقب مزوج:حثقب 

 ؤنب . سثكببل وورع مظيوف بكريت برت ؤ مصفير-حثقب ألطقبل وؤمعبب 
بر مكو حول حثقبميت مسيبحت ي سيوتمبح مجب و مشوي   رصر ،)٢٠٠٢(  ني 

حثقبميت منرثبطت ببمطريكت منرنيت ووي إحر روع مطريكت مشبذميت  ،ي ثمل 
حثقبميت مثي ثسثنر ثرت أليب مكنريت مجالجت ي ؤكثوبر  وذم ،وثنبول نبصر 

جثنبيت ومنقسيتإمي ؤ مسيبحت ثر ذب بإول س  ،يوت م ؤبعبره مثبريذيت و
ت  ؤ ،وبنعني ؤذر  مويت مجكبيت بإبعبروب منذثمقت مب ذبصيت ننت جرً ممجنب

 ومسيبحت ،ووي ذبصيت مثنبسل ومثسبنر ومثكبنل ومكي مثي يحبظ ميب منجثنع
 .ثجسر وذ موظع ذير ثجسير

 عاخئت ئلطعام 

 مذ ر ،ي إطبر بح بر مطعب ثبرز ررست وحرت ألحنر مزيب
وجال نر سبحميت ، نسحبً ممعبر ومثننيت مفذايت ممجنبب ي وحت سيوت 

ء مفربيت   .)١٩٦٨(ببمصحر

 ئلمرأة 

 ، ثبرز جال ررسب نيرنيت،ي نجبل ررسب منرؤت وؤربب وسموكب
جثنبيت  منرؤت ي ننطكت ألومي مذيريت ؤب و زير مثي رن ررست ؤنجروبوموجيت 

جثنبي ي مننطكت ونكبنت منرؤت،)١٩٦٩(محنب  ء   كنب ، رظ ذالمب ممبنب
ط بر رورت محيبت كبمزوج ومطالق ظالً ،رصر ؤرور منرؤت منرثبطت ببع  

ت رثببط منرؤت ببمشعبار مجنبازيت ي  كنب رصر ، حكوب ووجببثب بي مجنب
جثنبي ممنرؤت بنت،مننطكت ي محكن ؤبو . ونظبور مثفير   ؤنب مررست مجبنيت 

 رصر يب جالجت ننبذج ،)١٩٧٦(زير مثي ثنبوم نالنح شذصيت منرؤت مبرويت 
يت منرؤت وشذص ، شذصيت منرؤت مبرويت:ووي ،ؤسبسيت مشذصيت منرؤت معربيت

ظيت مثي ، وشذصيت منرؤت محظريت،مريقيت ثر  وثشير إمي ؤن ببمرف ن مصمت 
ثببر وحرت النسب ي كل زنب ونكب ط ،ثكو ؤسبسبً مي  ثر  كنب ثكو مي 

ثشبب محبجب مظروريت ؤو ألسبسيت مكل ن سبكنب مببريت و مريف 
 سيي نظريي ينك ثذبذونب ؤو ثذبذ ؤحرونب ي مثقرت ونبل ؤسب. إمخ...ومحظر
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، ووو ،بي مننبذج ألسبسيت ممشذصيب مجال  ألسبس ألول يعرف بنركة مسنب
ثجبه وجيق مصمت ببمننوذج منجبمي ألول ؤو منجثنع مشعبي ي نكببل منجثنع 

و ؤ نعثبر نر، ؤنب ألسبس منظر مجبني.محظبر كة مسنب نثررجبً مي  
ي ؤطروحت سير ،ؤسبس منثصل مبرو مريقي محظر  ؤنب مررست مجبمجت 

جثنبيت ي منجثنعب مبرويت ررست  :مرننور حول منرؤت ومثنشات 
ء مفربيت منصريت  رصر يب ) ١٩٩٠(ؤنجروبوموجيت ي ننطكت محنب ببمصحر

جثنبيت معرير ن معنبصر منرث بطت ببمنرؤت ي بر رورت محيبت ومعالب 
 وبر مزوج ومنروكت ومبموغ، كنب ، وروروب ي ثنشات ألطقبل،ومجنسيت

الت منرؤت ببمحرف مبيايت ي مننطكت   .رصر ؤيظبً 

ء ئلعرفي  ئلقصا

ء مفربيت  ء معري ي ننطكت نطروح ومصحر  رثبط نوظوب مكظب
بره نحجوة  مذ وث برصر نبصر مكبنو معري ن ذالل ،بنت بإبحب نحنر 

 ور ي ررسث ألومي .١٩٦٥نعبيشث ممننطكت نيرنيبً ي ثر نثقبوثت ننذ ب 
ء مبروي  ج مي ،)١٩٨٣(منرذل سوسيوؤنجروبوموجي ي ررست مكظب  وطبق نن

ر مي، ورصر نور مكبن و معري ببمرجوع إمي نصو ؤحكب مكظبت ؤو ببال ؤو
ظي ء مبرو،منر  كنب ثوج ، وكذ الذببريي منوجوق ي ذبرث ي مكظب

ر مي ألحنر  ءث بعجوره مي وجيكت مر شيخ كبير ن نشبيخ ببال ؤو سثكصب
صيف ي نور بمف سبع وسثي نبرت،بننطكت نطروح حثو معوير ب  ، ور 

ط مب ،مببح بنشروب ي كثبة م حول ؤنجروبوموجيب منجثنعب مبرويت  وسوف نعر
ظن بح ننقصل م  ؤنب مررست مجبنيت ي إطبر بح مكبنو معري .بعر ميل 

بره نحجوة  ء معري، منحنر   ررست :ي حول نوظوع منجني مي ومكظب
ء مفربيت ؤنجروبوموجيت ي مثر مشعبي مكب ر مي ببمصحر ، ومثي )١٩٩٣(بال ؤو

ر  ط يب ممنإجور منرثبطت ببمنساوميت مجنبايت ي نجثنع مبح ومكو ر
ي ي الطبر نقس ؤيظبً، .وألحكب منثرثبت ميب  ؤنب مررست مجبمجت وألذيرت 

ر مي، ن ذالل حي رصر مببح منور بنو معكوبب ومثصبمح ي ببال ؤو
 رصر معرير ن منوظوب ،رؤيت ثحميميت ممثر مشعبي منرثبط بذ مكبنو

ءت ؤو الرنت ـ مريت ـ جرا مكثل– منزمت ـ ميني - نبر مر :ننب   إجبب مبر
ثب ببمسرت ـ موراع وذيبنت ألنبنت ـ مجرا مجنسيت  ـ مجروح ومعبوب ـ 

ظبيب مجيرت ـ حكوق ب مع ي ؤومويت مزوجـ  ط ـ   وذم إمي .ظبيب ألر
 يسير ي ،ؤ مرجوع إمي إنبل نور مكبنو معري ي ثسويت كل ثمل مننبزب

وي . ينب بميت نثنبسكتظجنبايت نعثرف بب ي كجير ن مرول مثي ثظ ثن
ء مفربيت منصريت ثصبرق الررت  ء مكبمي ينب  مصحر منحميت مي ؤحكب مكظب
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ظحت ي منجب ،يرر ألن معب  كنب ؤ مثنظينب مكبميت ثنعكس بصورت و
  . كبمنجبمس منيببيت ومشعبيت ومنحميت،مسيبسيت

  )ئلسعر( وئألخ ئلسعب

صالح مروي وحرت ميبرز ي إطبر بح ألرة مشعبي ي مننطكت ؤطروحت  
صورت محيو ي ،)١٩٨٧( محيو ي مشعر مبروي ي نصر حول  رصر يب 

 وجنع نبرث منيرنيت مي ثر بي ؤو ،مشعر مبرو نر برو مسبحل مشنبمي
ظالً  ، كنب يثنبول نوظوع محيو ي مثصور مشعبيت،١٩٨٦ – ١٩٨١  

ط مظو منحرر ومنعبيير مثي بتؤرزثب بع جثنب ر مي ور   ج .مكببال ؤو
 : ووي،شرع مببح ي إيرر ؤننبط مشعر مبرو مشباعت وثعريف كل ننب

ء –منجرورت  ء   مثكرير– ول ألجو ء ألننبط – مشببوت -محر ، كنب ثنبول ؤر  معم
صورت محيو كر ثعرر ن منصو نب ثوج إ،مشعريت مبرويت مي وصقبً ؤو  ؤنب 
ء  ور ، وننب نب سثذرن محيو رنزً نطمكبً كنب ي ننط مثكرير،نرحبً ؤو رجب

رت نحبور وي صورت محيو ي مشعر ن ذالل   محيو كنوظوع ممشعر :صنف 
  . محيو نشب ب-

 ئلفنو ئلسعبيب 

 ي نجب حقم ررسب مقنو مشعبيت بورت وثنوع ي مبح ومثحميل 
 إذ نجم ؤكجر ن جم ررسب ، كبمنوسيكي ومر ونو مثشكيل مشعبي،رايسيت
 فير ؤ ذمل يننع مثذكير بفيبة مررسب مثي ثثنبول نوظوب ،نطروح

ء الطبر منوظوي ألبحب مقنو مشعبيت مي ،كبألمعبة مشعبيت ومررنب  ور جب
  :منحو مثبمي 

 يقو ئلسعبيب ئلموز

وثنب ببح منوسيكي مشعبيت ي نطروح وبذبصت ي وحت سيوت  ننذ  برؤ 
 نرنب ذصص مببحجت ألمنبنيت بريجي شيقر ؤطروحثب ي ،ؤكجر ن سبعي بنبً

 ونح نرذل ثمل مررست ونب بعر ؤ ،)١٩٣٣( حول وحت سيوت ونوسيكبوب همركثور
 وثرصر مررست مذصبا البريت منوسيكي ،١٩٩٨ ب ث ثرجنثب إمي معربيت

 كنب رن ، ورثببطب بجكبت منجثنع حينذل،وحت سيوت وثروينب وثحميل نبصروب
ي ثعر ؤر ،ثوجيكبً وثحميالًُ مع منوسيكيت مشعبيت منسثذرنت ي مننطكت  ون ج 

ر رصر ي بحج حول ؤفبني سيوت  ؤنب سنير نجية ك.مررسب حول مننطكت
ء) ١٩٦٥( ألميت فير   حي ؤ منوسيكي،سثذر منوسيكي ؤسبسبً منصبحبت مفنب

ء نقس ظحت مكنب ثثبع مفنب  كنب ؤشبر إمي ؤ ألمحب مسيويت ،نوجورت بصورت و
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، ون ؤشروب مسم مذنبسي رر كبير ن ؤنوع مسالم ومنكبنب نب  ك،ثحثو مي 
صو ن جرير : وننب،رصر مببح أل منوسيكيت ببمننطكت  مطبمت مسيويت ـ 

 وثنبول معبر ومثكبمير وألمعبة مشعبيت وؤفبني مزوج ومعنل وؤو ،ـبمذنسيت
ء مشعبي الثب ببمفنب ط منصو  كنب ر ثروينبً نوسيكبً،منوس مشعبيت و  .مبع

 وي ؤطروحت مي حنيرت ،ت ي نجبل منوسيكي مشعبيت ي نطروحومررست ألذير
مذ رصر ؤجر برنبن ثرربيي نكثرح مي ألمحب مشعبيت ي نطروح مثعمي 

ظن مررسب مثي ثرصر منبرت )١٩٩٩(منبثراي مي أمت معور  ، وثرذل 
  .بيت وثعمينيتيمنوسيكيت مشعبيت وثوظيقب ي نجب ثرر

  ئلسعبو ئلرق

 ثثقق ،رثبط ؤبحب مر مشعبي ي نطروح بذنس ررسب نثذصصت
رت جبنعب  مي رؤسب ،جنعيبً ي كونب ؤطروحب جبنعيت بشرف مني ن 

وجبنعت ) ؤطروحت وحرت( وجبنعت حمو ،)جال ؤطروحب(ؤكبرينيت مقنو 
ي مسنير جببر مذ ثنبول  ألطروحت ألوم.)ؤطروحت وحرت ؤيظبً(السكنرريت 

 ؤسو : وجنع نبرث ن جال ننبطق وي،)١٩٩١(نوظوع مر مشعبي ومثروي
 حي ثثبع يب ظبور حركيت مب ؤونيثب ن حي نثشبر .ومشريت ونطروح

 ور ثصورث .مقومكمور ووي ظبورت مكف مثي ثذذوب إطبرً نوظويبً مبحج
جيت ي ثر  ون ذالل مجبنة مثطبيكي ي مبح ب بثحميل ،وي مر مشعبيمنن

 نرونبً كل وحرت ،معنصر محركي مسبنر رة مفرة إمي وحرث محركيت ألسبسيت
صت مكف مري ، وألنر نقس ببمنسبت ممسبنر نر رة مشرق،حركيت مي حرت  ج ر

صت مكف  ور بي سثذال مب.رة مجعبرت بإسو بح مموحر محركيت مر
صت نقسب مري مشرق  طبيعت مثنوع رذل منوع موحر، ووو ،مري رة مفرة ومر

ي ؤطروحت كبنميب نحنور حول .ؤنر  يثيح سوي مثروي  ؤنب مررست مجبنيت 
ء ننب ي منوظوب مرمكروزيت  ذطو مر مشعبي وثوظيف نب يثال

ء مذطو ومحركب اليكبيت منعبرت ي ،)١٩٩٢(  وثر مببحج ؤن نع ثنوع وجر
صب مشعبيت مبرويت صب ونكبرنثب بنوظوب ،مر   ن من ثحميل وذه مر

صب ،رمكروز  مالسثقبرت ن ذمل ي م اليكبع محركي، ور سثعبن مببحجت بر
مجبمجت منر حس بري مثي ثنبوم  وألطروحت .مزبف مر برو نطروح

 ورصر يب نوظوع ،)١٩٩٤(مثفير محركيت وؤونيثب ي مثر مشعبي 
ء مكبمي ،كموريتممر مشعبي كظبورت و الت مر مشعبي بصور مبنب  و

ء.جثنبي جثنبيت مي شكل محركت وطبيعت ألر  ، ونري ثإجير مبيات ومثنشات 
كنب ثنبوم نقو مثعبير محركي وؤصل مر مشعبي كظبورت جكبيت ثحبظ مي 

صب مشعبيت ي .مثر مشعبي صقو نحنر ثحي كر ثنبول ي ؤطروحث مر ؤنب 
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صب منوجورت ببمننطكت) ٢٠٠٢(وحت سيوت   ،ببمرصر ومثحميل ومثروي ؤنوع مر
بر محني ء مي  صت محجبمت يمي حي وثن وب  ر ي ؤطروحثب بثنبول ر

صت ثحميميبً ) ٢٠٠٣(نرسي نطروح  حي رصر معنبصر محركيت منكونت ممر
 .وثطبيكيبً

 فنو ئلتسكيل ئلسعبو 

رت نوظوب رايسيت ي مننطكت   ،بمج ؤبحب نو مثشكيل مشعبي 
ء ومزينت ومعنبرت مشعبيت ل ثمل مررسب بنكبل  و،وبذبصت ي نجب ألزيب نسث

وذه مننطكت بوحت   حي ب برصر،)١٩٧٠(جور يوسف حول برت ؤ مصفير 
ط محرف ومصنبب ميرويت مثي  سيوت وننطب منعنبر ونونب وثبريذب وبع

ء مي منحو ،شثر بب  ؤنب مررسب مثي بمج نوظوب نثذصصت كر جب
 :مثبمي

ء ئ ء مشعبيت ي نطروح ذنس ررسب:لسعبيبئألذيا  ثنو ، ثنبول نوظوع ألزيب
 نبل ن ثنبومب ن ننظور ،جنيعب ي طرق مثنبول ومبح ومرصر منيرني

بر محنير ،وصقي  وونبل ررسب زوج بي موصف ومثحميل كررسب جور 
ط مبحجيت نب بي م،ونبجرت نبظي سثقبرت  كنب ثنو ألفر ء ؤو  ثعريف ببألزيب

وثنب بربطب ببمثبريخ ومنورو مشعبي ومطبكت ،ننب جنبميبً ونقعيبً  ؤو 
ط منوظوع   ووي، ونبرؤ ونب بإر ثمل مررسب.جثنبيت معجنب ذير مذ ر

 ور رصر ،ظن نمف سيوت بنجمت مقنو مشعبيت) ١٩٦٥( مز ومزينت ي سيوت 
ء بإزيبا وزينث ي ، ووثنب منسب ء مز ء مرجبل ومقروق مطبكيت ي رثر ب ؤزيب

ء مننزل وذبرج مننزل،كثنشيط مشعر وسثعنبل مكحل وحمي منرؤت ومقرق  ، وؤزيب
ؤنب نبجرت نبظي كر .  كنب رصر جوة مزبف ومقنو منرثبطت ب،بينب وحمي مقثبت

ء مشع  ،بيت بوحت سيوت ن ذالل ؤطروحثيب ي منبجسثير ومركثورهوثن ببألزيب
جثنبيت منؤجرت ي مز ي  حي ثنبوم ي ألطروحت ألومي معونل مبيايت و

 ، ورصر يب منالبس مشعبيت ممرجبل ونالبس معنل وؤجزاب،)١٩٨٣(وحت سيوت 
ء مذبرجيت ومرذميت وم نالبس ألطقبل كنالبس منومور  كنب ثنب،ج نالبس منسب

، ج نالبس مزوج ممعروسي،ومسبوع ومذثب  ، ونالبس منسني ن مجنسي
 ورظ طرق ثقصيل كل نوع ن وذه ،ومنالبس معكباريت كنالبس مح ومحرر

ء وألنشت وطرق مزذرت منسثذرنت  ج نثكم منكنال مز ومحمي ،ألزيب
ء   ؤنب ؤطروحت مركثوره.مزينت ببموحتووسبال  كر رظ يب نبجرت نبظي معزيب

ء ن منبحيثي ،)١٩٨٩(مشعبيت بوحب نصر مفربيت   حي رصر نوظوع ألزيب
سثقبرت ننب ي بثكبر ز وطني  ط مبح  إنكبنيت  مجنبميت ومنقعيت، بفر
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ظن.نعبصر ) ١٩٨٨( نكبمثب حول ؤرح سيوت  ومررست مربعت مسوس بنر 
ظن حريجنب  معبر ومثكبمير ء حي  ،ومذ رظنب مب  ذصص مببحجت مجز

ط نوظوع ء ومحمي ي وحت سيوت، ور ركز ي  مجبني ن وذ منكبل معر ألزيب
ء موحت كط بر محنير يوسف .رظب مي نسب ي مجور   ؤنب مررست ألذيرت 

ء مثكمير ممنرؤت ي وحت سيوت حول   ور رصر يب نبصر ز ،)١٩٩٣(مرر
 وثظن مبح ؤشكبً ،منرؤت منثور مذ ثثعرر ؤشكبم ووظباق ي نجثنع موحت

ء مز وزذبر،ثوظيحيت مبيب منسة ومنكونب منذثمقت ممثقصيل  ، وننبسبب رثر
ء حي مق نثببه إمي ور ر مببح ثجربث ي مق ومكمور مثطبيكي ي نجبل ألزيب

 .)رجع مقومكمور مثطبيكي ي وذه منحبظت (ثسجيل نبصر مز وسثنرر إنثبج 

 وث ؤصحببنب ،رثبط نوظوب مزينت مشعبيت بإطروحثي ؤكبرينيثي :ئلذينب
مزينت مشعبيت ر يإثي نسثكالً  فير ؤننب نشير ونب إمي ؤ بح .بـرصر زينت منرؤت

ط منب ء ومحمي كنب ،بذث كنب ي ألطروحثي ممثي سنعر ظن نوظوع ألزيب  ؤو 
ء مسببق  حي ؤ زينت منرؤت ن منظبور منرثبطت بزيب وحميب ،رظنب ي مجز

 ؤررجنب ور ،ط ؤنب مقصل بي منوظوي ونب يإثي ألسببة مثنبول مبحجي ك،برت
ؤنب ألطروحت ألومي مثي .ثربنب ن حي مننبرست موعيت منوظوي نثثبميي

ي مميمي ،رصر نوظوع مزينت  ،)١٩٩٠(ذي مثي ثنبوم مزينت ونسق منعثكر ب 
 ؤنب جريب .بزينت منرؤت ي وحت سيوت طببحي وثن برصر منعثكر مشعبيت ورثب

زينت منرؤت نر برو : منيرنيت حول كر ذثبر ننطكت محنب مجنع نبرثب بروي
ثصبريت ومجنبميت ومنقعيت  ، ورصر)١٩٩٧( مسبحل مشنبمي مفربي وجونبب 
صنعب وسثذرن ب وطريكت   مكحل ومحنت :ثب وويبنور مزينت ي مننطكت وؤنو

 ج زينت منرؤت ي مننبسبب ،مرذميت ومعطوروموش وروبنب مشعر ومنظبت 
 ج ثنبوم زينت منرؤت ي ،ورورت محيبت وزينثب مي نرر ميو رذل وذبرج مننزل

طوط ألسبسيت مزينت منرؤت ي وذ منجثنع ذ وذمص إمي كشف م،منإجور مكوميت
صل،مكبمي منرؤت ي محقبظ مي ثرجب  ورور ،ونر ثإصل مثر ونثرره منثو
 .مشعبي

 :رثبط بح معنبرت مشعبيت بررست ورر حبنر حول مبي معربي :ئلعمارة ئلسعبيب
ثنر مي  ررست مننط منسك نر مبرو مرحل ي مسبحل مشنبمي مفربي، و

ت ننطكت مبح  وحرر مببحج،)١٩٨٢(منبرت منيرنيت مثي بن بب ي مننطكت ب 
حي ، تيبيببمنسبحت مننثرت ن معبنريت شربً حثي مسمو فرببً ببمكرة ن محرور مم

ر مي، ورظ ألننبط  يكط مكببال معربيت مقريت مثي ثنثني نعظنب إمي ؤو
بي مشعر ـ بي مصيف، ومذبنب   بي مربيع ـ:مبي معربي ونكونبث
 كنب رن شرحبً وثحميالً معسبمية .وك) شر مبي( إبنت مبي منسثذرنت وكيقيت



٤٣٣ 

ت ننب مبيات مصحرو ومثكيف  ،مثي يثبعب مبرو نر ثجيز وإبنت بيوث منوج
صيقبً ،نع رت مي نزق ،سثذر ألسكف مرنيت مثذقيف وو مشنس   ومنسب

ءً منطر  .شثب

 )حرفئل(ئلثقافب ئلماخيب 

ن ذالل  ،بمج سوز جعقر نوظوع محرف مشعبيت ي مننطكت 
ي ثطبيكي  ،)١٩٨٥(منسي ي وحت سيوت حول  ثبؤطروح ونبش ن ننظور إبر

ط ثصني ؤنشت منقروشب منعبصرت سثقبرت بإننبط منسي ي مننطكت بفر  .كيقيت 

  اإلطار الزレョى
 نر ظور ؤطروحت ، مننطكت إمي ثرت مجالجينب مزنني ي بح الطبريشير 
قر نرنب ثرجن ي فير ؤننب ؤشرنب مررست ش،شيقر حول نوسيكي وحت سيوت بريجي
ويرذل ي الطبر نقس ررست ؤحنر ذر حول وحت سيوت مثي جنع  ،١٩٩٨ ب

 ،١٩٩٣ وثرجن إمي معربيت ب ١٩٧٣نبرثب ي ننثصف مسثينب ونشر ب 
ور ثنيز كر مسثينب بظور ذنس ررسب ؤذر حول نو وحت سيوت 

وثنب نسبيبً ـ ي كر مسبعينب ـ مذ ظر ي ؤربع ررسب ،ونطروح ل   و
صبحي مثي ثعر   بعر سثي ) ١٩٧٣(بني ؤطروحت حول مننطكتجبين ؤطروحت نبيل 

ر نسثنر ج برؤ مثررج و. بنبً ن ؤطروحت شيقر مثنوع ي بح مننطكت ي ثصب
 ؤنب كر . مذ شر سبع ررسب بينب ؤربع ؤطروحب ؤكبرينيت،ننذ مجنبنينب

وثنب ببمبح مقومكمور بنت وي نطروح  مثسعينب كر ثنيز كبمعبرت بزروت 
شرت ررست ثنبوم نعظ نوظوب مقومكمور،ذبصت  ، حي ظر ي ذنس 
شر ؤطروحب ؤكبرينيت وذنست ؤبحب نثذصصتن ذ وثنب .الل   كنب نثر 

 حي ظر ي مسنو ن ب ،٢١ببح مننطكت بصورت نمحوظت ي نطمع ق 
ووو نب يجعمنب ، س ررسب بينب ؤربع ؤطروحب جبنعيت٢٠٠٣ حثي ب ٢٠٠٠

وثنب ببح مننطكت زننيبًتنطنا إمي نثببع ء.    مثثببع مزنني مي منحو ور جب
 :مثبمي

 ثالثينات

 )١٩٩٨ثُرجن (وحت سيوت نوسيكي  حول شيقر  ؤطروحت:١٩٣٣

 زتينات

 )١٩٩٣ثُرج ( وحت سيوت حولؤحنر ذري  كثبة :١٩٦٤ 

٠٨٥٤:  



٤٣٤ 

Y  مزي ومزينت ي سيوت حول جنب ذير بح 

Y  ؤفبني سيوه حولسنير نجيةبح   

 وحت سيوت  عبر مفذايت يحول م ؤحنر مزيب بح :١٩٦٨

١٩٦٩:  

Y  بر محنير بح ء بي ممقنو مشعبيت حول جور   نشروع إنشب

Y  منرؤت ي ننطكت محنب حولذيريت ؤبو زير كثبة  

 زبعينات

٠٨٦٠:  

Y  بر محنير يوسف بح صفيرحولجور  ـبرت ؤ    

Y  يمشعبمسبحل مشنبمي مفربي وثرج حول جنب ذير بح 

صبحي  ؤطروحت :١٩٧٣   رينبنيب مثفير مجكبي حولنبيل 

ـت منـرؤت مبرويتحولحكن ؤبو زير  بح :١٩٧٦   شذصي

 ثمانينات

  )١٩٩٢نُر  ( مبي معربيحولورر حبنر  بح :١٩٨٢

٠٨٧٢:  

Y  مزي ي وحت سيوت حول  ينبجرت نبظؤطروحت 

Y  بره نحجوةبح ء مبرو حولنحنر     مكظب

صبحي حول منجثنعب مصحرويت :١٩٨٤   كثبة نبيل 

  منسي ي وحت سيوت حولسوز جعقر  ؤطروحت :١٩٨٥

٠٨٧٧:  

Y  ٢٠٠٠نُر (مبرو حول مشعر صالح مروؤطروحت( 

Y  ؤرح سيوت  حول سوس بنربح 

ء مشعبيت حول نبجرت نبظي  ؤطروحت :١٩٨٩  ألزيب

 تزعينات



٤٣٥ 

٠٨٨٠:  

Y ر مرننور حول منرؤت ي منجثنعب مبرويت ؤطروحت سي 

Y  ؤطروحت ميمي مي بذي حول مزينت ونسق منعثكر 

 مر مشعبي ومثروي  حولسنير جببر  ؤطروحت :١٩٩١

  ذطو مر مشعبي حولكبنيميب نحنور  ؤطروحت :١٩٩٢

٠٨٨٢:  

Y  بر محنير بح ء مثكميري ممنرؤت حولجور    مرر

Y  بره نحجوة نحبح ء معري حولنر    مكظب

٠٨٨٣:  

Y  طقلممجكبت مشعبيت وثنشات  حول حنب ميوتؤطروحت  

Y  مثعبير محركيت حولنر بري ؤطروحت  

Y  بر محنيربح   مقومكمور مثطبيكي  حولجور 

Y  بره نحجوة بح   معكوبب ومثصبمح حولنحنر 

٠٨٨٥:  

Y صببر معبرمي حول فومت سي  وت بح 

Y ء مثكمير ي سيوت بر معظي حول مبنب  ؤطروحت ميت 

  زينت منرؤت حولجريب إبروي  ؤطروحت :١٩٩٧

٠٨٨٨:  

Y  ؤرشقت منبرت مقومكموريت  حول نصطقي جبرؤطروحت 

Y مي حنيرت حول ألمحب مشعبيت ي نطروح  ؤطروحت 

 

١٠  

٢٠٠٠: 

Y ت ؤطروحت سير مرننور حول ألنوجت ومذكور 



٤٣٦ 

Y  جثنبيت حول مسعير  سوزبح ـت و  حثقـب مريني

٢٠٠٢:  

Y صب مشعبيت ي سيوت صقو نحنر ثحي حول مر   ؤطروحت 

Y صبمح زوز حول  نو مبيات مصحرويت  ؤطروحت مي 

Y  بر مكو حول مسيبحت ي سيوت  بح شوي 

صت محجبمت: ٢٠٠٣ بر محنير حول ر ء مي     ؤطروحت وب

  ىاإلطار الレوع
 وكب نصقب ثكريببً ،بر منوي ممننطكت ؤربعو ررست نثذصصتبمغ الط 

 ،كب ألكبرينيت مقنو منصية ألكبر ن وذه مررسبو ،ؤطروحب جبنعيت
وبذبصت منعر معبمي ممقنو مشعبيت مذ ؤشرف مي جال ؤطروحب حول مزينت 

جثنبع . وؤطروحثي بنعر مببميت،كمورومر مشعبي وؤرشيف مقوم  ؤنب ؤسب 
ء ي منرثبت مجبنيتألو  ور كب مجبنعت ،نجربوموجي ببمجبنعب منصريت كر جب

 ؤنب ؤبحب منؤثنر كر .حمو رور ن ي بح مننطكت إبريبً وثربويبً وثطبيكبً
ء ي منرثبت مجبمجت ن حي الطبر منوي   ووثن نعظنب ،ممنشرجب

 مي حي رصر الطبر منوي ظور .بنوظوب مقنو مثشكيمت ومعبر ومثكبمير
ة، ووو ،ذنست كثة حول ومكمور مننطكت  ن بينب ؤطروحب نشر كبنمت ي كث

ء .رر ننبسة إذ نبور بحج مررسب منيرنيت مننشورت حول نطروح  ور جب
 :ي مي منحو مثبميالطبر منو

  أطروحات٥  أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحب٠٢  أطروحات ئلماجزتير ̌

  بحثا٠٥ً أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كت٤    ئلكت ̌

 



٤٣٧ 

 ルتائج واستخالصات
معرير ن منوظوب برصر  ثركز نعظ ررسب نطروح حول وحت سيوت -١

 .أل حثي ١٩٣٣مننت مقومكمور مننطكت ننذ ب 

 مي حي ذثق ، وثن نعظ مررسب ببح معبر ومثكبمير ومقنو مشعبيت-٢
ثنبنبً ؤبحب منعثكر مشعبيت وألرة مشعبي مذ م يرصر سو ؤطروحت 

  .وحرت حول مشعر مشعبي

ر مي-٣ جثنبي ، رثبط نعظ منعبمجب بكببال ؤو  وثعرظ إمي بنبا 
 .بط ببمكبنو معري مذ يحكنورثب

شر بح مننطكت وثنبنبً نمحوظبً ثررج ي مننو معرر ومنوظوي ذالل  -٤
  .معشري سنت منبظيت ذبصت

رت ، وثن منؤسسب ألكبرينيت ببح مننطكت ن كبت مجونة- ٥  ن ذالل 
 معبمي ممقنو مشعبيت  منعرؤشرف ور ،كميب ونعبور ببمجبنعب منصريت

ي نوظوب حول ؤرشيف  جال ؤطروحب حول ومكمور مننطكت فمي
 .مقومكمور ومر مشعبي وزينت منرؤت



٤٣٩ 

 ) دراسة٢١(الوادى الجديــــد ョحافظة 

ـام  ع

Y ء مشعبيت ي موري مجرير.إبرئهيم حزي ء شكري، / ألزيب  إشرف ميب
 -) نبجسثير (  ؤطروحت -.٣٦٥ -.١٩٩٢ مكبورت، -.صقو كنبل

، منعر معبمي ممقنو مشعبيت   .ؤكبرينيت مقنو

Y ط  .إبرئهيم حزي  رؤيت :وحب مور مجريرمنشفو ميرويت ي بع
جيت مكظيت مننبطق مجكبيت ء شكر/نن صقو ، ؤسعر نري، إشرف ميب  

 منعر ، ؤكبرينيت مقنو–) ركثورت( ؤطروحت - .١٩٩٨ ، مكبورت– .كنبل
 .معبمي ممقنو مشعبيت

Y ء ي مور مجرير .إبرئهيم حزي ء منسب  -. مقنو مشعبيت-.ن ؤزيب
ة  :نشر ؤيظبً بعنو( ١٢٢-١١٠ -.)١٩٩٥نبرس /ينبير(٤٦ع ألجو

ء مفربيت  : ي-.٢٢-١ -.١ج – .منسبايت منطرزت ي وحب مصحر
 ٢٢-١٧( مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل :منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت

 )١٩٩٤ منجمس ألمي ممجكبت، : مكبورت-.)١٩٩٤ريسنبر 

Y البرت ن نشفو مزي ومزينت مبرويب موري .أسرف محمخ عبخ ئلقاخر 
ء ثرريس نبرت ألشفبل مقنيت  إشرف سبنيت حسي /مجرير كنرذل الجر

 ؤطروحت -.٥١٠ -.١٩٨٩ مكبورت، -.برمعزيز، بس نحنر حسي
 .نيت ومثطبيكيتمنجب مقس  ، منعر معبمي ممثربيت مقنيت-) نبجسثير(

Y جنوجري ممثر مجكبي مموحب .زوذئ ئلزعيخ  مقنو -.ثثبح منثحف 
 ٢٢٠-٢١٥ – .)٢٠٠٣-٢٠٠٢ (٦٤/٦٥ ع– .مشعبيت

Y  حثقب مرينيت ي موحب.عثماسوقو عبخ ئلقو  –. مكصر–ببريس:  
سمسمت نكثبت  (– .١٩٠ – .٢٠٠٠ ، ميات معبنت مكصور مجكبت:مكبورت

  )٥٤مررسب مشعبيت ؛ 

Y  حثقب ألسريت ي موحب.عثماسوقو عبخئلقو  –ببريس:  
 – .١٣٣ – .٢٠٠٠ ، ميات معبنت مكصور مجكبت: مكبورت–.مكصر

 )٥٥سمسمت نكثبت مررسب مشعبيت ؛ (

Y  ء مثبريخ مشقبوي مكريثي ببريس و. عثماسوقو عبخ ئلقو مكصر ببمصحر
 .٥٨-٤٢ -).١٩٩٦ ريسنبر -ؤكثوبر (٥٣ ع-. مقنو مشعبيت-.مفربيت



٤٤٠ 

Y ٣، ع١ س-. مقنو مشعبيت-. مق مشعبي ي موري مجرير.عثما يرت 
  .١٢٥-١١٤ -. )١٩٦٥يوميت ( 

Y ـت.عكين حزي  -. نرذل مررست مجكبت ومنجثنع: معنبرت موحبثي
جثنبع : ي-.٣٤٠-٣٢٧ جيت نعبصرت ي م  ظبيب نن  نؤثنر 

 كميت ، جبنعت مكبورت: مكبورت-.ثحرير نحنور مكرر/ وألنجروبوموجيب
ة جثنبع،ألر  .١٩٩٨ ، س 

Y صر ط نالنح مثفير ي بر منو ببمور مجرير. فارر   إشرف /بع
ء شكر  –) نبجسثير(روحت  ؤط-.٢٠٠٣ ، مكبورت- سنيح شعال ،ميب
 .منعر معبمي ممقنو مشعبيت ،ؤكبرينيت مقنو

Y ء مشعبيت بوحب نصر مفربيت جنبميبً . ماجخة محمخ ماصو ررست ألزيب
سثقبرت ننب ي بثكبر ز وطني نعبصر  إشرف وزيت /ونقعيبً وإنكب 

هللا حنبر ،حسي نصطقي بر   – . ٢٣٠ – .١٩٨٩ ، مكبورت-،  حنبر 
ثصبر مننزمي، جبنعت حمو–) ركثوره(ؤطروحت   س منالبس ، كميت 
 ومنسي

Y ط ومنبس:وذ مور مجرير. محمخ محموخ ئلشياخ  مقنو -. ألر
 .١١٣-١٠١ -).١٩٦٥يومي (٣، ع١ س-.مشعبيت

Y ت، ويات ألجبر منصري:  مكبورت-.نثحف مور مجرير. هيئب ئيثار ئلمشريب
٤٣ -.١٩٩٥.  

 ئلخئكب  -ئلوئخ ئلجخيخ 

Y سنب معنبرت مرذميت مثكميريت ي ننطكت وحت .خيجب محمخ حجاذ 
صالح نبيل/ررست نيرنيت وثحميميت: مرذمت  -.١٩٩٤ مكبورت، -. إشرف 
س   كميت مقنو مجنيمت،،حمو جبنعت –) نبجسثير( ؤطروحت -.٣١٢
 .مريكور

  موط-ئلخئكب  – ئلجخيخ ئلوئخ

Y وميس ببألرز ببممب ثكو : ن ومكمور موحب ببمكبرس. عبخئلوها حنفو
ء  .١٠٩ –١٠٥  –).١٩٩٤نبرس  (٤٢ ع–. مقنو مشعبيت–.بشور

 

  ئلموهو- ئلخئكب –ئلوئخ ئلجخيخ 



٤٤١ 

Y برير-ينبير( ١٨ ع-.مقنو مشعبيت -.نصو شعبيت. شال ئلرئو - 

 نصو ن  :نشر ؤيظبٌ بعنو( – .٥٩-٥٠ -.)١٩٨٧نبرس 

 -.١ ط– . مجكبت مشعبيت و ؤووب مصقوت: ي-.٧٧-٦٩ – .موو

 )٢٠٠٢ ، نركز محظبرت معربيت:مكبورت

  ئلارجب-ئلوئخ ئلجخيخ 

Y جثنبي ونقو مزن.أحمخ أبو ذيخ ء  ء ومبنب  نجبل ن موحب : منب

 مننظنت :ثونس -.)١٩٩٩نبرس (٣٦٤ ع-. منجمت معربيت ممجكبت-.رجتمذب

 ،  .٢٠٢-١٨٣  -.١٩٩٩معربيت ممثربيت ومجكبت ومعمو

Y موحب مذبرجت - .٣ج -. ررسب ي منجثنع منصر.عكين حزي.- 

 ؤصالً – .٤٧٩ -.١٩٧٥ ميات منصريت معبنت ممكثبة،:السكنرريت

ة، س مسقت وجثنبع-)ركثوره(ت ؤطروح  ، جبنعت السكنرريت، كميت ألر

١٩٧١. 

 ئلفرئفرة  -ئلوئخ ئلجخيخ 

Y ر  وحب مبحريت :منجمر مجبني.  مصحرو منصريت.أحمخ ف

هللا/ ومقررت هللا مي جبة  جبر، :  مكبورت-.ثرجنت جبة  منجمس ألمي م

نشروع منبات : ت ألجريت ومثبريذيتسمسمت مجكب (-.٢٠٩ -.١٩٩٩

  ).٣٠كثبة؛

Y ررست نيرنيت ي : وحب مقررت. فارو عبخ ئلجوئخ سويقب

ة، جبنعت مكبورت-.ألنجروبوموجيب معبنت ، ٣٧ ن-. نجمت كميت ألر

     ).١٩٧١ريسنبر (١،٢ع

 اإلطار الヨوضوعى
ثركيز نسبي مي ثنبول يشير الطبر منوظوي ي ررسب مور مجرير إمي 

ط موحب بب  ؤو منثبحف مثي ثرصر مجكبثب مشعبيت، ،ومكمور مننطكت بنت ؤو بع
ء مشعبيت ومعنبرت وثنب مررسب منرثبطت ببألزيب  ،ويبثي ي منرثبت مجبنيت ن 

مثب  كر ثنبو،ؤنب نجب منعثكر ومعبر ومثكبمير وألرة مشعبي ومحرف
ء الطبر منوظوي نثنبوً مور مجرير ووحبث ،ررسب نيرنيت نثقرت  كنب جب



٤٤٢ 

ط ي بنتمنذثمقت  مي حي وثن ررسب ؤذر بوحب مور ، مررسب بع
ت موحب منصريت ي  ظن نجنو ء الطبر منوظوي مي .نصرمجرير   وجب

 :منحو مثبمي

  عام -ور كئلفولك

رت ررسب ببح ومكمور مننطكت بنت  وإ كب ؤصحببب ر ؤوررو ،وثن 
ثجبه  ط منظبور مقومكموريت، ي إطبر مرؤيت نجروبوموجيت معبنت ؤو  بع

 ويإثي ي نكرنت ثمل مررسب كثبة ؤحنر ذر حول وحب ،مثبريذي ممننطكت
 نثنبوً ، ؤجبر وثبريخ وحت مقررتومذ رصر ي ،)١٩٧٠(مبحريت ومقررت 

 ومقنو ،ومنعثكر معرير ن منظبور مشعبيت ألوبمي مننطكت كبمعبر ومثكبمير
 ؤنب نحنر مصيبر كر ثنبول ي ررسث . ومنسك وألرة ومثشكيل مشعبيزكبم

ط بر،منمنح مجفري ممننطكت حول مور مجرير  وثكبمير سكب  ج رصر مبع
ء مننبسبب ،موحب وؤزيبا مشعبيت ء مثي ثنيز بإزيب ء منسب  وبذبصت ؤزيب

 كنب رصر ممحمي منسبايت وؤنبل منرؤت وثقرر وحت ،ت بنكور مقظت ومنعرعمنرص
كثمل مثي   كنب ثنبول محرف ومصنبب مشعبيت،ببريس بعبر ننيزت ي مزوج

ط موحب مقررت .ذيلثعثنر مي من ن ذالل ) ١٩٧١( ؤنب بروق شويكت كر ر
 ن ذالل بحج بر مكو مي حي ر شوي ،ررست نيرنيت ؤنجروبوموجيت ممننطكت

ثحميالً ممعرير ن مرويب حول ) ١٩٩٦(حول مثبريخ مشقبوي مكريثي ببريس ومكصر
ثنر  مذ يعر  ،مي نن مثبريخ مشقبويثبريخ مننطكت كنب يروب ؤومووب حي 

 ومصورت مثي يرسنب ، ن منصبرر مننت مثي ثكشف  وظع منجثنعنصررً
 .منجثنع ألنقس ؤو يظعو ؤنقس رذل إطبروب ؤصحبة وذ

 ئلمتاحف 

 رن ويات ألجبر منصريت كثيببً بعنو ،وي إطبر ررست منثبحف مشعبيت
ثنبر ميب ي بح  ،)١٩٩٥( مجرير نثحف مور يعر ن منصبرر مثي ينك 
جنوجري ممثر مجكبي ،مننطكت ثثبح منثحف   كنب رن سوز مسعير رظبًً 

ت مركثورت مي حسي) ٢٠٠٢(مموحب  مثي كق مي جنع  ،ومذ ينجل نجنو
رت سنو ط رره ننذ  ذثيبر مي ننزل مشريف  ،ويمتنبرت منثحف وإ ور وع 

ؤحنر ميكو نكبنبً مذ منثحف مذ يعر ن منصبرر ألسبسيت مرصر منإجور 
 .مشعبيت ممننطكت

 カريトة الوادى الجديد







٤٤٤ 

 ئلمعتقخئت ئلسعبيب 

ؤبو زير نرثبط  ألحنر رًمنعثكر بحجًب وح سجم مررسب منيرنيت ي نجبل
جثنبي : بإكجر ن نجبل ي منعثكر مشعبيت ور ثذذ نو ء  ء ومبنب منب

ط ألسبطير )١٩٩٩( نجبل ن موحب مذبرجت :ونقو مزن ، ور رصر ي بع
ء وطريكت محصول مي ومثحك  ومننبرسب ومنعثكر مثي ثشيع حول ؤصل منب

ط منكبنت منب ، ويعر  وموظع ،ء ي مقكر مقمسقي ميونبني ومنصر مكريي
ء ن نبحيت ؤونيث ي محيبت ميونيت ؤو منشبط  مننيز مذ يحثم نر منصريي سو
، وؤجبر ثوي محصول مي ي مثنبسل  ثصبر ؤو منظرت مرنزيت إمي

به ومرور مذ يمعب ي بسبة رورت مني جثنبي بي ألرر، ومجرا منرثكبت
جثنبي  .مظبط 

 ئلعاخئت وئلتقاليخ

شثنم ؤبحب معبر ومثكبمير مي ذنس ررسب نيرنيت حول بر منو 
حثقب مشعبيت  ميت حسي حول موحب ت فير ؤننب سنبرؤوب ونب بإطروح،و

 ، ومثكبمير ي مننطكت ي بح معبرومثي ثعر نصررً بنبً ،)١٩٧١(مذبرجت 
 وؤجر مبيات مي ،حي رصر مذصبا مجفريت ومجيوموجيت مموحب مذبرجت

جثنبي ونشروب مثننيت  ونشروع مور مجرير كإحر ،حيبت مسكب ومثفير 
جير وؤجروب مي معالب،ونل مثفير ثصبريت،جثنبيت  ونميب مث   ومنظ 

ط، ونظ مكربت ومزوج ومنظ مسيبسيت  ؤنب مررسب مثي .ومثفير ي نمكيت ألر
ء مي منحو مثبمي،ثنبوم جبنببً ن معبر ومثكبمير  : كر جب

 خورة ئلحياة

حثقب ألسريت ي بر مكوشوي كثة ي نجبل بر رورت محيبت   حول 
 حي ثثبع ،ط نبرث منيرنيت بوحثي ببريس ومكصررثب  ور،)٢٠٠٠(موحب 

 : وحثقبميت مزوج وننب، حثقب ألسرت ببألطقبل ي نرحل مسبوع ومذثببي
ءت مقبثحت  شب مقبثحت -ر ثقبق –  سثعرر- إرسبل مفمت -  ميو مقرح   

 ج ثثبع حثقبميت . سبوع مقرح-حيت  مصبب-مرذمت  -ميمت محنت  -مجمست  -) مجيزت(
ء ال ومفسل ومر ومعز ور ؤجر مببح نكبرنت ثبريذيت  ،موبت ونظبوروب كبال

 حي ذم ، ي بريت مكر معشري ونب ينبرس ننب حثي ألذثالببي ثمل 
حثقب ي مننبرسب بي ببريس ومكصر طقيقت جرً  مثثببع مزنني  وؤ،إمي ؤ 

ط معبر م يسجل نظبور ثفير ١٩٧٠ننذ نطمع مكر معشري حثي ب   ي بع
ء كجير ن   برؤ١٩٧٠ وي ذالل ألو مثي ثم ب ،ي مننبرسب إذثقب

ثصبر الني ومسقر إمي نصر ومثحول  ، نثشبر مثعمي ومب ال  .مننبرسب
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ر حثقبكنب يشير مببح إمي   ننب ؤ حثقب ،ت نالحظب نيرنيت مثمل 
ء شر ؤو ننع حسر ؤو  منيالر ثحثو مي كجير ن مرنوز ومنعثكر مذبصت برر

 مي حي ثذثقي إحثقب مزوج بننبرسب ،موبيت نن ذبصت ي مسبوع ومطور
ة مذير معروسي والطبر ببممب ي  كبمحركت ببمكر مينني ور ،مثقبؤل وسثجال

 ؤنب حثقب منو كر رثبط ببمنذيل وؤرع مزيثو مثي ثسبح .مخإ...مصببحيت
ة ذمل ممنثوي وؤذير كر ،  وذبح مذبباح حثي ثؤنس منثوي ي بره ،هللا ويذوة جو

 حظ مببح نحسبر رور مقرر ي ثمل مننبرسب وؤصبح نثقرجبً بعر أ كب
الً  .ظوً ب

حثقبل بعبر منو :ئلموت ن  ،ؤنب ؤطروحت برس ذظر كر رصر يب نظبور 
ط نالنح مثفير ي بر منو ببمور مجريرذالل ؤطروحث      حول بع

شر معنبصر منرثبطت ببمننبسبت،)٢٠٠٣( حي رصر مطكوس  ، ور ثثبع 
ءت ،نقصبميت مذبصت ببمنو  ونب يشنم ن نعثكر نرثبطت ببألحال ومطيور ور

ؤنب . ومطكوس منرثبطت ببموصبيب ومثوزيع مقنجب ومظوور مطبيعيت فير منإموت
ال موبت ونب يشنمب ن :مطكوس نثكبميت كر ثنبول ذالمب مببح نوظوب  إ

 ، مننبرسب منرثبطت ببمنشر ومر ج، كبمفسل ومثكقي. وثجيز مني،ننبرسب
ء وظور مكرنت وؤنوع مكبور  ور رصر مببح .كبمنع ومثببو ونشبركت منسب
ء ومزيبرت ومكقبرت ومحرر ء ،ي طكوس نرنبج ننبرسب معز  ج طكوس سثرظب

مخ إ...مكبانب وق مطبيعيت كبمنالاكت ومشيبطي ومعقبري وطكوس منشبورت
 ويعور ذمل إمي ،وذم إمي ؤ نعرل مجبب ي بر منو يقوق نعرل مثفير

رت نحرر ثحك ،معزمت منسبيت مثي ثثس بب منجثنعب موحبثيت  وؤ ونبل 
ت بشكل ثرريجي  مثعمي - رثقبع نسثو مرذل : وننب،مثفير مثي ثجريب مجنب

ء إمي مصقت م– ظ ممجو ثجبه مريني منثإسم يو ط –ت ن جبنة   نثكبل بع
 .معنبصر مقومكموريت ن منركز إمي مبن

 ئالحتفاالت 

حثقب ثبرز ررسثب نرثبطثب ببحثقب مرينيت ي مور  ي نجبل 
ء : ألومي معبر مووبة حنقي،مجرير  ور .)١٩٩٤( ميس ببألرز ببممب ثكو بشور

حثقبميت  بكيت ،ذمتجنع نبرث منيرنيت ن ننطكت نوط ببمر  مثي ثذثمف يب 
الت منعثكر مريني  إذ ؤ من،مننبطق منصريت نبرست ن حي مشكل ثكبر ثذمو ن 

حثقبميت،ببمظبورت  ؤمعبة -وألطعنت  - ثصنيع مكوريس : ويرصر مببح نبصر 
ط ومني ومحجمت  ط معنبصر منبريت كبمكبرس .  إنزل مكوريس-مبي ويشير إمي بع

ء ومسكيقت  ء منسكوفووي  –وسثذرن ي بشور  ن شورع موحب ي مجز



٤٤٦ 

رر مطعب ي .حكبيب مج ي مننطكت  كنب يشير مببح ممبعر مطبكي منرثبط ب
ء حثقب مرينيت ي  مذ رصر بر مكوومررست مجبنيت مشوي  .بشور

حثقب مذبصت ،ن ذالل ننطكثي ببريس ومكصر) ٢٠٠٠(موحب  حي ثثبع 
حثقب مذبصت ببمننبسبب مرينيت، وألظحيبعير مقطر  رؤس مسنت : ج 
جريت ء  ،م  ومنصف ن ، رجة٢٧و ،وجنعت رجة ،ومنومر منبو -وبشور
حثقب مذبصت بننبسبب رينيت فير رسنيت ،ورنظب ،شعبب  ج رصر 

ء وذث مكر ومح  حثقب منسمني بننبسبب  وثنبول ؤيظبً.كبحثقب ألوميب
ء ؤيوة- بركت مر - ؤحر مسعف :رينيت نسيحيت  مجنعت -  ذنيس معر-  ؤربعب

ء ألذير ن كثبب كر ؤرره مالحثقب منرثبطت . سب منور-مكبيرت   ؤنب مجز
وؤببر  ،بمحوجنع م ،وحصبر مكنح ،كش منسي ،ببأليبر معبنت ومننبسبب مذبصت

ء مشرير،وذسوف مكنر ،وكسوف مشنس ،منيبت ت . ومو  كنب رصر ذثالف مجنب
ط مننبسبب  وذم إمي وجور ثشبب كبير بي ثمل مننبرسب ي كل .مشعبيت مبع
حثقب ،ن ببريس ومكصر ال ي مثإجير مي ثمل   .ورصر رور وسبال ال

  )لسعرئ( ئألخ ئلسعبو

ت نصو شعبيت ،ي نجبل ألرة مشعبي صالح مرو نجنو  ،)١٩٨٤( ر 
 ووو شبر ، ن منصو مثي يؤريب مشبر مشعبي نسم حبنر نسمثنجل بعظبً

 ويشير مببح إمي ؤ نؤر وذه ،برو ن ريت منوووة ببموحب مرذمت
ببرت  ء كل نربع يكو بثررير  وك ؤفني وؤشرح مي  ..مي موو(منصو نر بر

 ، ج يبرؤ كل نربع ببمكمنت ألذيرت ن مشطرت ألومي،ؤو ثنويعب منظنونب) موو 
منصو مثي جنعب نيرنيبًَ ببشثرل نع مويكر مببح ؤيظبً معرير ن مشروحب 

  .زنالا ؤنبل نوح وبرل نر

 ئلفنو ئلسعبيب 

 مشعبيت ي نوظوي رايسيي ي نو مثشكيل مشعبي،ثركز ؤبحب مقنو 
ء مثي حثم مجبنة ألكبر ن مبح ومرصر ألول  معنبرت : مجبني.حول ألزيب
رت نظبور نرثبطت ببمقنو مشعبيت،مشعبيت  ، فيرؤننب نشيرونب إمي ررست ثنبوم 

جنب ذير حول مق مشعبي ي مور مجري  ومذ رصر .)١٩٦٥(ر ووي بح 
 كنب ، وطرق موصول إمي ومثفير مثي طرؤ مي مننطكت،ي ثبريخ مور

ط منشفو مقنيت منرثبطت ببمذو ألكبر ن مررست مجبنة  ورثبط ،رصر بع
ءزنوظوع مب  كنب رصر محمي منرثبطت ببمنرؤت ، ومزينت مر مرجبل ومنسب

ط موحب وذصبا معنبرت موحبثيت معبميت،وم ،وؤشكبمب ج  جبنة منعنبر مبع
 ؤنب ألبحب مثي بمج .رصر معرير ن محرف ومصنبب مشعبيت ببمننطكت



٤٤٧ 

ء مي منحو مثبمي ء ومعنبرت كط كر جب   :نوظوي ألزيب

ء ء مشعبيت ي مور مجرير بجال ؤ: ئألذيا طروحب رثبط ررسب ألزيب
ء ن زويب نثعررت ؤكبرينيت،  نبرؤوب بإطروحت ، إبريت وثربويت وثطبيكيت:ثنبوم ألزيب

ء مشعبيت ي مور مجرير  ومثي  ،)١٩٩٢(إبروي حسي ي منبجسثير حول ألزيب
ء مشعبيت ننذ ب   ١٩٦٦ؤبرز جره ي مكشف  نبصر البرع ي ألزيب

ط نظبور مثفير ي مز،وحثي مجنبنينب  ور . ون ج كر سثطبع ؤ يرصر بع
ء مشعبيت إمي ء محيبت ميونيت  :صنف إبروي حسي ألزيب ء معنل-ؤزيب  ويثقرع ، ؤزيب
ء مرجبل:ن كل س ؤربع ؤننبط رايسيت وي ء. ؤزيب ء منسب ء مصفبر . وؤزيب  ؤزيب

ء معنل .)رو س مبموغ ( ء ممرج( ؤزيب ء ،)بل ومنسب  ج ر ثحميالً نسثكالً ألزيب
حثقبميت نسثعينبً ببمثصنيف نقس ،.مننبسبب   :ن ؤونب  ونث مررست معرت نثبا

ثنر مي نب ثنثج منجثنعب منحيطت   وبذبصت ور -ؤ نجثنع مور مجرير 
ة  –منيل  ء ثنيز ،ؤزيبانب يمزن ن ننسوجب مثشكيل       ي سثجال  وؤ وذه ألزيب

، كنب كشق مررست مثحميميت  بعرر فير ميل ن سنب منورو مجكبي منصر
ء  ة حثقظ بعرر ن سنب ألزيب ء منطرزت  ؤ ثمل ألجو مزذبرف منسب

 ورصر مببح ي نثبا مررست ؤيظبً مثنويعب مثي حرج مي ،منصريت مكرينت
ء ي مننطكت موحرتننبذج  ور .  نشيرً إمي وحب ببريس وبالط ومكصر،ألزيب

ء منطرزت ي بح نسثكل بنجمت  ء منسب ط مببح جبنببً ن ؤطروحث حول ؤزيب ر
بر مكبرر حول البرت ن  مجبنيت  وألطروحت.مقنو مشعبيت منصريت ألشرف 

 ن -حي يرصر مببح ،)١٩٨٩(مجرير  ومزينت مبرويب مور زنشفو م
ء ثرريس نبرت ألشفبل مقنيت -ننظور ثربو  ب مثوظيقب كنرذل الجر  ثمل البر

ثجبه ؤحر ننبو س منجب مقنيت ومثطبيكيت، ور جنع نبرت ،ي مكميت  إذ يعر وذ 
 وموحب ،)رجت مرذمت ومذب( مور مجرير :مبح ن جال وحب نصريت وي

ي منبجرت نبظي مثي بن بررست . ووحت سيوت،مبحريت  ؤنب ألطروحت ألذيرت 
ء مشعبيت بوحب نصر مفربيت جنبميبً ونقعيبً  سثقبرت ن ،)١٩٨٩(ألزيب ط   بفر

ء ي بثكبر ز وطني نعبصر ب ننبزج ألزيب  ور جنع مببحجت ،ثكنيب وإبر
 ووحب مرذمت ومذبرجت ومقررت ببمور ،رنيت ن موحب مبحريتنبرثب مني
  .مجرير

 ،ب رايسيبيبرز ي ررست معنبرت مشعبيت ي مور مجرير بحج: ئلعمارة ئلسعبيب
 سنب معنبرت مرذميت مثكميريت ي ثنبومألول وو ؤطروحت ذريجت حجبز مثي 

 يب ؤننبط معنبرت مرذميت ونكونبثب رصر، و)١٩٩٤(ننطكت وحت مرذمت 
 ؤنب ميت حسي كر ثنبوم معنبرت موحبثيت بنت كنرذل .وذصباصب البريت

ل نع ،)١٩٩٨(مررست مجكبت ومنجثنع   ن ذالل رصر معنبرت مننزميت ومثقب



٤٤٨ 

 ؤوظح ؤ معنبرت ي  و، ومنكونب مننبذيت ممعنبرت،مظروف مبيايت ومننبذيت
ظالً  مظروف  جثنبي ومبياي  نجثنع موحب ثرثبط ببمسيبق مجكبي و

  .مثبريذيت

 )حرفئل(ئلثقافب ئلماخيب 

رثبط ررست محرف مشعبيت ببمببح إبروي حسي ؤيظبً مذ وث بررست 
ممركثوره رصرً  كر ي ؤطروحث ،مننطكت ي معرير ن رحالث منيرنيت

ط وحب مور مجرير جيت مكظيت ،ممنشفو ميرويت ي بع  ن ذالل رؤيت نن
 ووث مببح برصر نشفو مذو ببمننطكت مثي .)١٩٩٨(مننبطق مجكبيت 

صمبت مكو،صنقب إمي نشفو مذو ممينت  كنب رصر ، ونشفو مذو 
محصير نثنبوً حصير مسنبر ي وحثي مذبرجت منشفو منرثبطت بحرت 

رت نثبا ننبويسثذمومرذمت،  ط مننثجب مثي ر يشوبب : مببح   ظور بع
 حي إن ،شئ ن مذروج مي مننبذج مثكميريت مننجمت مجكبت نجثنع موحب
ط  ؤو ،يحرصو مي إنثبج نويب ثصمح مرور مسيبحت ن ؤول محظر بع

ط مسيبح   كنب حظ ؤ مننبذج منثنبجمت ن منشفو .ألجبنة ي نصر ؤو بع
ط وحب مور مجرير  ثرثبط بننط ب يعطي ذصوصيت ،مشعبيت ميرويت ي بع

رو إفقبل ممذصوصيت مقنيت ي كل نشفومت ن ،جكبيت ونيت موحب مور مجرير
ء ن حي ،وذه منشفو  ؤو ن حي موحر مزذريت، ؤو ،مثكنيت محريت سو

مذبنت مثي ثعطي كل ننطكت ن ننبطق مور مجرير ذصوصيت نيت ثنيزوب  
  .فيروب ن حي منبرت مقنيت ومثكنيت والبرع

 اإلطار الزレョى
وثنب ببح مور مجرير إمي حومي نصف ر ثكريببً ل  نرنب نشر ك،يعور 

جنب ذير ونحنر مصيبر بحجينب حول نو مور مجرير   بنجمت ١٩٦٥ن 
وم ثشر ألبحب حول مننطكت ننوً نمحوظبً ي كر مسبعينب سو  مقنو مشعبيت،

 وبح بروق ، ؤطروحت ميت حسي حول موحب مذبرجت:جال ررسب كط وي
 .ة ؤحنر ذر حول وحب مبحريت ومقررت ج كثب،شويكت حول وحب مقررت

بر مكبرر حول  وكذ محبل ي كر مجنبنينب مذ رثبط بإطروحثي ؤشرف 
ء  ،نشفو مز ومزينت  منصو ظالً  ،)١٩٨٩(ونبجرت نبظي حول ألزيب

صالح مرو ن شعر موو  ر  فير ؤ الطبر مزنني ر ش.)١٩٨٤(مثي رنب 
ننوً وثطور كنيبً ونويبً ي ؤبحب مننطكت ذالل كر مثسعينب مذ شر جنبنيت 

ء مشعبيت ومعنبرت ومنشفو  وبحجي ،ؤبحب ننب ذنس ؤطروحب حول ألزيب
و يشير ٢١ ؤنب نطمع ق. وكثبة حول منثبحف،حول منعثكر مشعبيت ومعنبرت  



٤٤٩ 

 ٢٠٠٠حي ظر ؤربع ررسب ننذ ب  ،مننطكتبرصر وبح  إمي وثنب نمحوظ
حثقب مشعبيت ومنثبحف، وبر رورت محيبت٢٠٠٣حثي ب  ء  و. حول  ر جب

  :الطبر مزنني مي منحو مثبمي

 ئلزتينات

٠٨٥٤ :  

Y  مق مشعبي ي موري مجرير حول جنب ذير بح 

Y  ط ومنبسأل مور مجرير حول نحنر مصيبربح  ر

 ئلزبعينات

٠٨٦٠:  

Y ١٩٧٥نشر (موحب مذبرجت حول  حسي ؤطروحت مي( 

Y  وحب مقررت حول بروق شويكتبح 

 )١٩٩٩ثرج  ( وحب مبحريت ومقررت حولؤحنر ذر كثبة :١٩٧٣

 ئلثمانينات

 )١٩٨٧نشر (صالح مرو  نصو شعبيت جنع :١٩٨٤

٠٨٧٨:  

Y  بر ؤطروحت   نشفو مزي ومزينت حولمكبرر ؤشرف 

Y  ء مشعبيت  ؤطروحت نبجرت نبظي حول ألزيب

 تزعينات ئل

٠٨٨١:  

Y  ء مشعبيت حولإبروي حسي ؤطروحت   ألزيب

Y  ء حولإبروي حسي بح ء منسب   )١٩٩٥-١٩٩٤نشر بني ( ؤزيب

 

٠٨٨٣:  

Y  معنبرت مثكميريت حولذريجت حجبزي ؤطروحت  



٤٥٠ 

Y بر مووبة حن ء بح   قي حول ومكمور بشور

 نثحف مور مجريرحول ويات ألجبر  كثبة :١٩٩٥

  مثبريخ مشقبوي بر مكو حولشوي  بح :١٩٩٦

٠٨٨٧:  

Y  حول منشفو ميرويت إبروي حسي ؤطروحت 

Y  ـت  بح مي حسي حول معنبرت موحبثي

جثنب:١٩٩٩ ء  ء ومبنب  ي  بح ؤحنر ؤبو زير حول منب

١٠  

١٠٠٠  

Y حثقب مرينيت بر مكو حول   كثبة شوي 

Y حثقب ألسريت بر مكو حول   كثبة شوي 

جنوجري   بح سوز مسعير: ٢٠٠٢  حول منثحف 

  ؤطروحت برس ذظر حول بر منو : ٢٠٠٣

 اإلطار الレوعى
ن ذالل سبع ؤطروحب  ببح مننطكت ييشير الطبر منوي إمي وثنب ؤكبرين

 ، ن بينب جال ؤطروحب بشرف مني ن منعر معبمي ممقنو مشعبيت،جبنعيت
ء مشعبيت ومنشفو مشعبيت  ج ؤطروحت ،ووي ؤطروحثي إبروي حسي حول ألزيب

برس ذظر مثي ثنجل ؤحر ررسب معبر ومثكبمير ي مننطكت حول بر 
 ؤنب ألطروحب ألذر كر ثوز بي كميب مثربيت مقنيت .)٢٠٠٣(منو 

، ننب يشير إمي وثنب مجبنعت ببح  ثصبر مننزمي ومقنو مجنيمت بجبنعت حمو و
سكنرريت كب م رور مريبرت ي .مننطكت بنت ة  جثنبع بأر  ؤنب س مقمسقت و

وثنب .١٩٧١عميت حسي ب ثكري ؤول ؤطروحت حول مور مجرير م ء   ور جب
 ؤنب ،) بحب١٠(منوي ن ذالل ؤبحب مروريب ومنؤثنر ي منرثبت مجبنيت 

 ووي ،مكثة مننشورت كر سجم مبيبنب ؤربعت كثة نثذصصت ي مور مجرير



٤٥١ 

 شعر  فير ؤ منصو منيرنيت رثبط بن،نسبت ثثقق نع ك مررسب منويت
ء الطبر منوي مي منحو مثبمي.وحر مصالح مرو حول مشعر مشعبي   : وجب

  أطروحات٢   أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحات٣   أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٨ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كت٣      ئلكت ̌

  ن٠    نشو ميخئنيب ̌

 

 ルتائج واستخالصات
نيت وألكبرينيت ي مننطكت ثطورً كنيبً ونويبً ذالل معشر  شر مررسب منير-١

  . )٢٠٠٤ – ١٩٩٤( سنو ألذير 

ط منجبي  يحثبج بح مننطكت مررسب نثعنكت وشبنمت -٢  منعثكر : نجل،بع
 إذ م ،ومر وألمعبة ،ونو منوسيكي مشعبيت ،وألرة مشعبي ،مشعبيت

  . مثي رصرنبوب بحجبً وحرً ي ثمل منجبثسجل مررسب

ط -٣  وثن جبنعت حمو وؤكبرينيت مقنو ببح مننطكت ن ذالل رصر بع
 مي حي م ثسجل مجبنعب ألذر ،نبصر مقنو مشعبيت ومعبر ومثكبمير

 - مي سبيل منجبل –نعب مكبورت وي شنس وؤسيوط ببإسبنب منثعررت كج
 .وثنبنبً ببح مننطكت ؤكبرينيبً

ط ألسبثذت ببمثذص ي ررست مننطكت ن زويب نثعررت-٤  ونن ، وث بع
عر كل نن نرجعبً ي إذ ،بر مكو مي حسي وإبروي حسي وشوي :ألسبثذت

  .ؤسبسيبً ي بح مننطكت ن ذالل نب رنوه ن ررسب



٤٥٣ 

 ) دراسة٧(البحر األヨェر ョحافظة 
ـام   ع

Y  ي – . ١١٦ – ٨١ . الج معظب بي منجبر ومطبية .عكو مكاو  :
جثنبيت وؤنجروبوموجيت نرت إمي روح ألسثبذ مركثور : مصحت ومبيات  ررسب 

صبحي  جثنبع ببمجبنعب منصريت / نبيل  ت ن ؤسبثذت م   –. ثإميف نجنو
ة ، جبنعت : بورت  مك– . ١ط جثنبيت ، كميت ألر نركز مبحو ومررسب 

  ٢٠٠١مكبورت، 

Y ء  . ناخيب بخو  ينبير( ٣١ / ٣٠  ع-. مقنو مشعبيت-.مبشبريت: سكب مصحـر
 ١٠١-٩٠ -).١٩٩٠ يوني -

  أبو رماخ-ئلسالتي 

Y  ثي شال: محيبت مشعبيت ي جنوة مبحر ألحنر . زوذئ ئلزعيخ يوزف– 
جثنبيت ، : مكبورت – .١ ط–. ؤبورنبر  ي ممررسب ومبحو النسبنيت و
٣٠٢ – . ٢٠٠٢ 

Y  ـي إبرع شالثي : سحر مجنوة . زونيا ولو ئلخي ـت م ررست ثحميمي
 -) .١٩٩٩ؤكثوبر  ٢١ – ١٩(نؤثنر مجكبت مشعبيت ومثننيت :  ي -.وؤبورنبر

  . ٢٠٠٠مو النسب ومثر مشعبي، منركز محظبر مع: مننصورت 

 حالي  -ئلسالتي 

Y  ١(: صنبب وحرف شعبيت نصريت . ئليئب ئلمشريب ئلعامب لقشور ئلثقافب( 
   .١٥٤ - .١٩٩٥ميات ، :  مكبورت -.نجم حالية 

Y ي-.٣٥٦-٣٣٣ -.رؤيت ؤنجروبوموجيت: نجم حالية. عاخل مشطفو  :
:  بني سويف-.ثحرير مسير حبنر/ نصر ؤريكيب : نيمنؤثنر ألنجروبوموجي مجب

ة،   .١٩٩٨جبنعت مكبورت، كميت ألر

 ئلغرخقب

Y ثجبوب منرؤت منصريت منثعمنت نحو معنل ميرو نع  . زميرة أحمخ حامخ
ت ن منثعمنب بنرينت مفررت  بر مببسط / ررست نيرنيت مي نجنو إشرف 

 جبنعت –) نبجسثير( ؤطروحت -. ٣٨٠ - .١٩٨٧ مكبورت ، -.نحنر حس 
جثنبع   .ألزور، كميت مررسب النسبنيت، س 



٤٥٤ 

 اإلطار الجغرافى
 ررسب ٤(مشالثي : رثبط منوظوب ي نحبظت مبحر ألحنر بننبطق 

ي نجبل مررسب معبنت ممقومكمور ، و ررست وحرت ي مثشكيل مشعبي ونجمب ي 
ظالً  ) محرف ، ؤنب مفررت كر سجم ررست وحرت ي نجبل محرف ، 

 ررسثي حول مبحر ألحنر بنت ي مقومكمور معب ومطة مشعبي

 اإلطار الヨوضوعى
رر مررسب منيرنيت مننشورت حول مبحر ألحنر ر نعكس بشكل  معل مت 

 مررسبم ثثجبوز ثمل حي مننطكت ،  بحنببشر مي مثنوع منوظوي ي 
ظالً  مررسب مثي ثنبوم مطة مشعبي و: نوظوب  مثشكيل ومحرف، 

رت نظبور مننطكت  ء بنت  تومكمورين ذالل  ، ون ج  مررسب مسبع جب
 :مي منحو مثبمي 

  عام –ئلفولكور 

ست نبريت برو  ، رر بنت مبحر ألحنررومن مررسب مثي ثنبوم ومك
 مكربي يثكر: ، ومثي ثعرظ يب معرت نظبور وبنت نجل ) ١٩٩٠(حول مبشبريت 
حثقبل ببمعير ونعثكر مج ومحيو ومطة مشعبي ، ج نثكم مرصر معروح و

ء ومزينت ومحمي نر مرجل  بر منيالر ومزوج ، ومعنبصر منرثبطت ببألزيب

ظ ءومنرؤت ،  مررست مجبنيت معبرل و.  الً  رصر نو مر ومنوسيكي ومفنب
ن ذالل رؤيت ؤنجروبوموجيت ، نصطقي مذ ثنبول بح ننطكت نجم حالية 

ؤنب سوز مسعير .  )١٩٩٨(ممعبر ومنعثكر ومثر مجكبي منرثبط ببمننطكت 
، ) ٢٠٠٢(ت جنوة مبحر ألحنر كر ثنبوم ي ررسثب منوسعت حول محيبت مشعبي

 ومكموريت برؤثب بثعريف حول مبشبريت وحيبت مري ، ج رصر محيبت رت نظبور
 منالبس ونكنال – مثجنيل –بر مطعب : ميونيت م ن ذالل بح وررست 

  وثح نو محيبت. موبت – منيالر – مزوج – معالج مشعبي – منسك –مز 
 محكبيت – ممفت – مسحر –مثقبؤل ومثشبؤ : معكميت ممبشبريت رصر نوظوب 

ء معبببرتببال ؤنب . مشعبيت  كر ثنبوم حيبث مشعبيت ن ذالل حيبت مصير ي نينب
وثنبوم ؤذيرً جنبب .  وحثقب ومنعثكر ومحكبيب مذبصت ب، ؤبو رنبر 

ء : ذبصت ب مرشبيرت ومقنو م ؤرو مثجنيل ومحمي وبر مطعب وألزيب

 .ومزوج وؤشكبل ألرة مشعبي

 カريトة البحر اヨェΙر







٤٥٦ 

  )ئلط ئلسعبو( ئلمعتقخئت ئلسعبيب

ررست وحرت حول مطة رثبط نجبل منعثكر مشعبيت ي مبحر ألحنر ب
ال رت مشعبي معمي نحنر منكبو حول  ج معظب بي منجبر ومطبية ، ن ذالل 

ل بين وبي مطة مرسني ج . نحبور برؤوب برصر نببرئ مطة مشعبي وؤننبط مثقب
، ونويت مجنور ، ثنبول نوظوع ثجبير معظب ن ذالل بح نصبرر مذبرت 

الث ، وألجر مذ يثكبظبه ،  ثومجكت ي منجبر وشر، وكيقيت معالج  و
: ور مببح ررسب حبمت معرر ن منجبري ي موط معربي ن بين. ببمجنور

بر مرحن منجبر ووو ن ريت منصر حريجت مثوطي بنركز سقبجب ، ون  مشيخ 
بر منسيح منجبرثي ووو نعبم نشور ن رؤس فبرة : بين ؤيظبً  شكر 

 .فررتويكصره جنور كبير ن نرينت م

 )ئلتسكيل ئلسعبو(ئلفنو ئلسعبيب 

ي نجبل مقنو ونبل ررست نيرنيت وحرت ي إطبر بح مثشكيل مشعبي 
ط مقنو ي شال  وؤبي رنبر ثيمسونيب ومي مري ، مثي رصر ي إبرع بع

ووسبال مربع  منقس كبمعصب ، كزينت مرؤس ومربت وألصببع ) ١٩٩٩(
 ، مسعقتحمي مرؤس ، منرورت ، محبشيت ؤو : ب ثرصر حمي منرؤت ومذنجر ، كن

 .ونبصر مثجنيل منرثبطت ببمنرؤت ، حمي ألنف ، مزنب ، حمي مكر 

 )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

ثجبوب منرؤت منثعمنت وي نجبل محرف ثبرز ؤطروحت سنيرت ؤحنر حول 
الت ، ومبح يرص) ١٩٨٧(نحو معنل ميرو  ر ن ننظور إجثنبي وجور 

فير ؤ نب ي بح مقومكمور ونب مثعرف مي . كسيت بي مثعمي ومعنل ميرو
ؤنب مررست مجبنيت كر ؤصررثب ميات . ؤننبط محرف منوجورت ي نرينت مفررت

صنبب وحرف شعبيت نصريت  ووي ، ) ١٩٩٥(معبنت مكصور مجكبت ثح نو  
، كبألوني بشالثي ،  نصور ممعرير ن ألرو ومننثجب محريت رصر

 .إمخ.. ذيت ، ومسيوف حوأل، ومحمي ، ومكمي ، ومقذبريب

 اإلطار الزレョى
 – ؤكبرينيت ؤول ررست  ؤ إذ،بح ننطكت مبحر ألحنر حري وميل ؤيظبً يعر 

ؤنب كر مثسعينب . ) ١٩٨٧( ؤطروحت سنيرت ؤحنر يت ونطك حول من–فير نببشرت 
. وثنبنبً نمحوظبً ن ذالل ؤربع ررسب نيرنيت ي ؤكجر ن نوظوع كر شر 

 ي بح مننطكت ننذ ن منبحيت مزننيتمت مررسب نبل سثنرر نمحوظ ورف 
ويشير مبيب مثبمي . بوع ررست وحرت كل ب ثكريببً،  ٢٠٠٢ حثي ب ١٩٩٨ب 
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 :ببع مزنني مبح مننطكت ثمثإمي 

 ثمانينات

   معنل ميروحولنيرت ؤحنر حبنر ؤطروحت س : ١٩٨٧

 تزعينات

  مبشبريت حولبريت بروبح ن : ١٩٩٠

 حاليةنجم حرف حول ميات منصريت معبنت مكصور مجكبت كثبة :  ١٩٩٥

  نجم حالية  حولبرل نصطقيبح  : ١٩٩٨

 مري حول إبرع شالثي وؤبو رنبربح سونيب ومي :  ١٩٩٩

١٠ :   

الج معظب بي منجبر ومطبية :   ٢٠٠١  بح مي نكبو حول 

 محيبت مشعبيت ي مبحر ألحنر كثبة سوز مسعير حول:   ٢٠٠٢

 اإلطار الレوعى
الت   – فير نببشرت –سجل الطبر منوي ؤطروحت جبنعيت وحرت ذ 

حول ومكمور مبحر  م ثظر حثي أل ؤطروحت نثذصصت ببمنإجور مشعبي ، إذ
و ي نجبل ألبحب مننشورت ن  –نسبيبً  – ؤنب مكطبع منوي ألكبر. ألحنر 

كر شر نشر مكثة نجبل وي . )  ؤبحب٤(ذالل مروريب ومنؤثنر معمنيت 
 مثبمي إمي الطبر ويشير مبيب.   ي منجبلب نثذصصبظور كثببالطبر منوي 

 :منوي ممررسب منيرنيت مننشورت 

  أطروحب٠   طروحات ئلماجزتيرأ ̌

  أبحا٣  أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كتابا١    ئلكت ئلمنسورة ̌

 ルتائج واستخالصات
 يبؤووشالثي طق حالية بببح ننمكميمت حول مبحر ألحنر وثن مررسب  )١

منشكمت منرثبطت ببمحرور بي نصر ومسور ي ثرت ر ذمل مورنبر ، ور يع
 .مثسعينيب 

 .بح ننبطق ؤذر ي بكيت نركز ونر مبحر ألحنر ي ونبل فيبة نمحوظ  )٢
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شر منوظوب بصورت  )٣  ، نثعنكتبح مننطكت ي حبجت إمي رصر 
ل ومجكبت رة مشعبي ونو مثشكيألبمعبر ومثكبمير ومنعثكر وجنيع ؤشكبل ك

 .ت نل بحجيت ننظنت ، ثنيرً منشروب ذطمنبريت ، حي ثحثبج جنيعب م

 ، ننب يشير إمي ؤ مثثببع ١٩٨٧ ب – زننيبً –وثنب ببح مننطكت برؤ  )٤
 .مزنني يسير بوع ررست وحرت كل بني 

 بصورت نمحوظت ، – نبجسثير وركثوره –فيبة مبح ألكبريني منثذص  )٥
 .ي منرحمت مكبرنتإمي محبجت منمحت مثكميف مببحجي بررست مننطكت يشير 
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 ) دراسة٢٢(レィوب سيレــاء ョحافظة 
ـام   عـ

Y ء . أحمخ أمي عامر نظب مجإر كحكيكت حظبريت ومظبط مسيبسي ي سينب
ء مفربيت نركز بحو مشرق ألوسط، :  مكبورت-.ومصعير ومصحر

٧٠ -.١٩٨٢. 

Y ررست منشفو كمي برو نحبظت مشريت منبزحي ن  . أمال أزعخ عرفات
ء وؤجروب إشرف /  ي مثربيت مقنيت ي منرحمت مجبنويت مصنبيت ممبنب سينب
 –) نبجسثير( ؤطروحت -.  ٢٥٠ - .١٩٧٦ مكبورت، -.سعر مذبر 
 .س مثصني ومزذرت  مثربيت مقنيت، ميت كجبنعت حمو ،

Y  جثنبيت ي . أمانو أحمخ ئلسرنوبو ي وطبيعت معالب  سثيطب مزر
ء شب جز بير نحنر نب / يرت سينب  مكبورت ، –.   ١٦٣ –. إشرف 
 جبنعت ي شنس ، نعر مررسب –) ركثوره( ؤطروحت – . ٢٠٠٠

ثصبر ومكبنو   .ومبحو مبيايت ، س 

Y  ط . أمل محمخ محموخ ء كنب ثعكسب بع ؤننبط مبروت ي شب جزيرت سينب
ء ش/ نبصر مثر مشعبي  ٣٠٣ - .١٩٩٨ مكبورت، -.كر إشرف ميب

جثنبع-) بجسثيرن( ؤطروحت-.  . جبنعت ي شنس، كميت مبنب ، س 

Y  ء . إيما ئلبزطويزو  –. محكوق مشريت ممنرؤت مبرويت ي جنوة سينب
نرت إمي : بحو ي ألنجروبوموجيب معربيت :  ي – . ٢٤٠ – ٢٢١

ثحرير نبور / ألنجروبوموجيب معربيت ألسثبذ مركثور ؤحنر بو زير رار 
جثنبيت ، :  مكبورت – . ١ ط–. صبمح   ٢٠٠٢نركز مبحو ومررسب 

Y ررست ممنرؤت ي بيمت : منرؤت ي منجثنعب مصحرويت. إيما ئلبزطويزو
ء صبحي/ مجببميت بحنوة سينب  - .١٩٩٥ مكبورت، -.إشرف نبيل 

ة، س  ج–) ركثوره( ؤطروحت -.٣١١ بنعت مكبورت، كميت ألر
 .جثنبع

Y  منشفو مقنيت مكبانت مي ثوميف مذبنب ي . خمرخئسئلحزنو أحمخ

ء بر معزيز  / سينب بر مرسول ، سبنيت حسي   -. ٣٨٧ –.إشرف جريب 
، كميت مثربيت مقنيت-) نبجسثير( ؤطروحت -.١٩٨٥مكبورت،   ،  جبنعت حمو

 .مقنيت ومشعبيتس منشفو 

Y ء. حنا لطيف بخر ررست سوسيوموجيت : مثفير مجكبي ي نجثنع جنوة سينب
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بر محنير إشرف نحنر / ؤنجروبوموجيت  - .٢٠٠٠ مكبورت، -.باق 
بنعت ألزور، كميت مررسب النسبنيت،  ج- )نبجسثير( ؤطروحت-. ٣٥٢

جثنبع   .س 

Y ء  . رفعت ئلجوهر ميات :  مكبورت -.بر وثكبمير  :شريعت مصحر
 . ٣١٨ - .١٩٦١،  منصريت معبنت مشاو منطببع ألنيريت

Y ء مشعبيت .  زاميب حز ئلجارحو سثقبرت ن زذبرف ألزيب إنكبنيت 
ء معنل ننبذج نثنيزت ن معراس مثالا نجبل  مثكميريت ي جنوة سينب

هللا س،إشرف سمينب نحنور/ مسيبحت ي نصر  بر   مكبورت، -. ب زكي 
ثصبر ، جبنعت حمو -) ركثوره( ؤطروحت -. ٢٦١ - .١٩٩٩  كميت 
 . مننزمي

Y ء وزذبرب  . وزاميب حز ئلجارح ثإجير محظبر منذثمقت مي ألزيب
ء  ء شكري / ي جنوة سينب  مكبورت، -.إشرف جريب ؤحنر نصر، ميب

ثصبر مننزمي، س ،بنعت حمو  ج–) نبجسثير( ؤطروحت -.١٩٩٣  كميت 
 . منالبس ومنسي 

Y إشرف ننروح / مبيات مسينبويت ي نبرت مسيبحت  نو.  زوز ئلجنايني
بر مقثبح مبيمي   مكبورت ، -. بره يوسف ، جور نصر بببو ، نحنر 

 . جبنعت حمو ، كميت مقنو مجنيمت –) نبجسثير( ؤطروحت – . ٢٠٠١

Y مقنو -.وحرت منجم ي محيبت ميونيت مسينبويت. زوز ئلجنايني 
  ٨٠-٦٩ -) .١٩٩٤سبثنبر  (٤٤ ع-.مشعبيت

Y ء. شفوت كمال  -. مقنو مشعبيت-.مقنو مشعبيت ي جنوة سينب
 .١٢٧-١٢٥ -).١٩٨٨ سبثنبر - ؤفسطس -يومي (٢٤ع

Y ط مقيروزمقنو مشعبيت ي ور مكنر و. عبخ ئلحميخ يونر       –.ؤر
ميات منصريت :  مكبورت-.ربع  مقومكمور:  ي – . ٢٦٨ –١٥٧

نُشر نمذ منكبل ي نجمت مقنو  (. ٢٧٢ -.١٩٧٣معبنت ممكثبة، 
  )٩٨-٩٦ –) . ١٩٧١ (١٧مشعبيت منصريت ، ع

Y ء  . عثما يرت ـت -.مزي ومزينت ي سينب ، ٢ س-. مقنـو مشعبيـ
  .٨٥-٧٨ -) .١٩٦٨ير بر (٥ع

Y ء و مشريت . عوئطف زكطا ة سينب ررست : رؤ ثشكيميت نسثوحبت ن ؤجو

-١٨٤ -) .١٩٩٨ريسنبر-ينبير( ٥٨/٥٩ ع-.مقنو مشعبيت -.ثطبيكيت 
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١٨٦ .   

Y  ـروب . محمخ طكبب رذ ء برثب وثكبمي  -. مقنـو مشعبيت -.سينب

  ٩٥-٨٦ -) .١٩٦٨برير (٥،ع٢س

Y  ء. عكو ناشرمحمخ  مثر -. مقنو مشعبيت ي شب جزيرت سينب

   .٣٦-٣٣ -).١٩٧٨(٣، ع٩ س-.مشعبي

Y  ء نجي محمخ ء. هنا صب مسبنر ي ننطكت سينب صن يحي إشرف  / ر

منعر  ، ؤكبرينيت مقنو –) ركثوره( ؤطروحت - .٢٠٠١،  مكبورت –. 

 .معبمي ممببمي

 نويبظ

Y  ررست نكبرنت ي :  ألنوجت ومذكورت ي مجكبت مبرويت .زير ئلخمنور

ء ومسبحل مشنبمي مفربي  بني سويف، -.إشرف مي حسي / جنوة سينب

رع بني (جبنعت مكبورت  –) ركثوره(ؤطروحت  -. ٣٠٧ - .٢٠٠٠

جثنبع)سويف ة، س    .، كميت ألر

Y  ء منوع وألنجبل ي نجثنع سين. زير ئلخمنور بح ي : ب

 ١ ، ج٣ ع–.  مجكبت مشعبيت - .٣٤٧ -٣٢٩ –.ألنجروبوموجيب مجكبيت 

ثصرر  منركز محظبر معمو النسب ومثر  (–) . ٢٠٠٢ؤبريل(

ةمشعبي بكميت    ) جبنعت مننصورت– ألر

 اإلطار الجغرافى
رت ؤبحب حول نركز نويبع  ء  شنل الطبر مجفري ي جنوة سينب

، ، ؤنب مررسب مثي ثنبوم )ررسثب حول معبر ومثكبمير وألنجبل مشعبيت(
ي نوظوب مقومكمور معبنت ومكبنو )  ررست٢٠(منحبظت بنت كر بمف 

ء ومعنبرت  .معري ومنرؤت ومحرف ومر وألزيب

 
 カريトة レィوب سيレاء
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 اإلطار الヨوضوعى
رت نجب ي ثنو   ء وفط  مررسب منيرنيت حول جنوة سينب

ط منجب مثي م ثشر ؤيت نعبمجب كبمنعثكر  مقومكمور، فير ؤ ونبل بع
مشعبيت ، وألرة مشعبي ، مي حي شر ررسب معبر ومثكبمير ثوسعبً نسبيبً 

ط مالطبر منوظوي وبل ؤ ن. ي منعبمجب إمي جبنة نو مثشكيل مشعبي  عر
ء ، نشير بريت إمي ؤ نجمت مقنو مشعبيت منصريت ، ر ؤرر  ألبحب جنوة سينب

ء  - ١٩٦٨ومصبرر ب -ي معرر مذبنس ننب  نمقبً كبنالً حول ومكمور سينب
ط كط ممجبنة منيرني ن وذ منمف،  وثبريذب وأجبروب ونوعب مجفري ، وسنعر

ء ال  :طبر منوظوي مي منحو مثبمي ور جب

  عام –ئلفولككور 
رت ررسب   ء بنت ، ثبرز  ي إطبر ألبحب مثي بمج ومكمور جنوة سينب

ء بر وثكبمير  ، ) ١٩٦١(ي نكرنثب كثبة رع مجوور حول شريعت مصحر
صقب  مبرو رصر ي بر وثكبمير مبرو ي مكطبع مصحرو ن نصر ، وثنبول 

 ، ث وؤذال ، وطريكت نعيشث ، ونالبس ، وطعبن وشرب ، وثجبرث وزر

وبر مزوج بين ، وؤرح ونأثن ، وذربث ، ومنعثكر منرثبطت ببمطة 
ء ؤيظبً ررست .مشعبي وطرق مثرو   كنب يرذل ي إطبر بح ومكمور ننطكت سينب
ء نحنر طمبت رزق حول ظن نمف) ١٩٦٨(برثب وثكبميروب  سينب نجمت مقنو  ، 

رت ظوور ثعر  ط ي مببح  ء مذ ؤشرنب إمي ، ويعر مشعبيت حول ومكمور سينب
ء وحب ممحريت ومكر  ء ، حي رصر طبيعت برو سينب نصررً مررست ومكمور سينب

ء ومرجبل ، وبر مطعب و ء منسب ة ومسقر ، ج رصر ومقروسيت ، ج ؤزيب مشر
صب مشعبيت ،  بر مزوج ومذثب ، كنب ثنبول نو مشعر ومنوسيكي ومر

بر محنير يونس كر .ومنعثكر منرثبطت ببمطة مشعبي وبر منو ومحرر  ؤنب 
ط مقيروز ثنبول معرير ) ١٩٧٣( ي بحج حول مقنو مشعبيت ي ور مكنر وؤر
ء وؤشكبل مشعر ر محصير ؤو مكصير ي مشعر مبرو ، و مح:  نجل ن مقنو

ء  ر كنب . ألذر ، ومر مشعبي ، ومز ومزينت ومحمي مر برويب سينب
صقو كنبل ي وذ الطبر ثكريرً حول بعج نركز ررسب مقنو مشعبيت إمي 

ء ب  ء مقنو مش: بعنو ) ١٩٨٨(جنوة سينب ؤنب ؤنل نحنور . عبيت ي جنوة سينب
ط  ء كنب ثعكسب بع كر رصر ي ؤطروحثب حول ؤننبط مبروت ي شب جزيرت سينب

ؤننبط منسك : ، معرير ن ثمل معنبصر نجل ) ١٩٨٨(نبصر مثر مشعبي 
مسينبو كبي مشعر ومبي معريشي وبيو مصذور منبريت ، كنب ثنبوم ؤننبط 

وركز ؤذيرً مي ؤننبط .ز ومزينت نر منرؤت ومرجل ومننبسبب منرثبطت بب م
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ت ومسيبحت ومري ومثعري  ثصبر منرثبط بنشبط مصير ومزر ، منشبط 
 وؤررورن رؤيت نسثكبميت منجثنع مررست وكيقيت محقبظ مي ثرج مشعبي ، 

ء ، نمحكبً معصول معريت مكببال سي ء حي نب رثبط نبرثب منيرنيت بجنوة سينب
 . وشنبمب 

 ئلعاخئت وئلتقاليخ 

حقم مررسب مثي ثنبوم بر وثكبمير مننطكت بنت ، بثنوع ي مثنبول  

ثجبه مسوسيوموجي ، حي ظر ي ب  وطبيعت مرصر منيرني وإ فمة ميب 

ء ن جال ؤطروحب ي جال ) ٢٠٠٠( وحر جبنعب نذثمقت ثثنبول جنوة سينب

جثنبع مكبورت  ة  مسير ) رع بني سويف(ؤكجر ن زويت ، ألطروحت ألومي ن أر

مرننور حول ألنوجت ومذكورت ي مجكبت مبرويت ، ومثي كر يب نكبرنت بي 

ء ومسبحل مشنبمي مفربي ، وثرور مررست حول منوع ي  مجكبت برو جنوة سينب

جثنبيت ومنقسيت ومبيوموجيت ، تمبرويت ، نثنبوم ذثالب مجكبيت و  ي ذمل 

رت نثبا ننب ؤ نقبوي ألنوجت ومذكورت ثثظح ننذ مصفر ي نجثنعي  وكشق  

رت ي ثحرير  مررست ، ن ذالل مرنوز ومنعبني وألمقبظ والشبر ،وننذ مو

نشطت منذثمقت، أل ثحرير منالبس ومرذول ي ثبعب نرحمت مبموغ ونوع منومور ، ج

ء ألرور مننزميت رذل مننزل ي  كنب كشق مررست  نشبركت مذكور ي ؤر

ر وجور إنب ذبصت ي ننطكت نويبع  وألطروحت مجبنيت محنب برر بشرف  .حبمت 

جثنبع بكميت مررسب النسبنيت  بجبنعت ألزور، حول مثفير مجكبي ي ن س 

ء  ررست سوسيوموجيت ؤنجروبوموجيت، ووي ررست وصقيت ثحميميت : نجثنع جنوة سينب

ثنر مي منن نجروبوموجي ؤمسوسيو سثذرن منرذل مبنباي موظيقي، و

 ومنن مقومكمور ، وذمص إمي ؤ مبرو نب زمو يثنسكو ببمعبر ومثكبمير

ذثالب بر شكميت منظبور محيبت ميونيت  ؤنب ألطروحت . منثورجت ، إ ؤ 

ثصبر ومكبنو بنعر مررسب ومبحو مبيايت  ي بشرف ن س  مجبمجت 

ي وطبيعت  سثيطب مزر بجبنعت ي شنس، ممببحجت ؤنبني مشرنوبي حول 

جثنبيت ي شب جزيرت سي رت نثبا ننب معالب  ء ، ور ذمص إمي  ؤ : نب

سثكرر  ظح رذل ) مثوطي(نميب  جثنبيت بشكل و ؤجر مي معالب 

ء ،  ألسرت ورذل منجثنع منحمي ، ومكنب  ثؤجر ي معالب نع مجير وألصرب

ء  جثنبيت-كنب حظ مببحجت ذثالف شنبل سينب  نع ألسرت  ي طبيعت معالب 
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  موسط ومجنوة ، وؤ ننط مثرحبل يسور ي مجنوة -ومنجثنع منحمي 

ط  ت ومري ، وؤ ونبل سيبرت مبع وموسط ، كنب ؤ نعظ مبرو يعنمو ي مزر

 .معبر ومثكبمير رف جور مرومت ي مثوطي

ء ئلعرفو   ئلقصا

ء معري  بررست وحرت ألح نر ؤني بنر ، حول نظب حظي ؤبحب مكظب

ء  ء ومصعير ومصحر مجإر كحكيكت حظبريت ومظبط مسيبسي ي سينب

ويحبول مببح ؤ يكثرح ؤسبمية ووسبال وطرق مثعبنل نع محكيكت ) ١٩٨٢(مفربيت

مجإريت ي ثمل مننطكت ، مالسثقبرت ن وظباقب ونعكبسبثب كإحر مسبل مق طبيعت 

،  وذمألكبر مثي يحث ء ومعصبيت  إمي ؤ مكبيمت ويب معكل مجنعي نر برو سينب

جثنبيت، ووو بذ منقو ينطو  وي مننب ومبيات مطبيعيت منظب مجإر كحكيكت 

ظيت : منوظويت ، وجبنينب : مي ذبصيثي ؤسبسيثي ، ؤومنب  مكر ، ج ثنبول 

ط ؤو نبصر نظب مكبيمت كنجثنع سيبسي ، ومجإر كنظب س يبسي ، حي سثعر

كنب ني مررست . مجإر مثي ثشكل مكوني ومنببرئ ألسبسيت مثي يسير وكبً مب 

ت مكربيت مكبيرت وظعف ألرت  ط ومجنب بيكوموجيت نظب مجإر ورثببط ببألر

ط مببح موظباف مجإر مثو. محكونيت وؤحيبنبً فيبة مسمطت  زنيت، كنب ر

جثنبي  وموظيقت معكببيت ؤو مجزايت، وموظيقت محظبريت، ووظيقت مظبط 

ط ؤذيرً مكظيت مجإر ن ننظور ثننو ت، ور  . ومسيبسي، ووظيقت ثنبسل مجنب

 ئلمرأة 

ء  بإبحب إينب  رثبط ررسب منرؤت وألسرت ي نجثنع جنوة سينب

نب نسثطيع ثثبع نوظوع منرؤت ي ؤكجر ن  حول منرؤت مبرويت ، كيمبسطويس

ررست ي مننطكت كإبحب سير مرننور حول مذكورت وألنوجت ، ومررسب 

ء مشعبيت ومثزيي  ط ونب معبحب مثي ثنبوم ؤفير . مخإ.. منرثبطت ببألزيب ننب نعر

 منرؤت كنوظوع رايسي مي نحو نب نجره ي ؤطروحت إينب مبسطويس حول

ررست ممنرؤت ي بيمت مجببميت بجنوة : نوظوع منرؤت ي منجثنعب مصحرويت 

ء  ، رصر ذالمب معرير ن منوظوب منرثبطت بوظع منرؤت ي ) ١٩٩٥(سينب

ثمل مكبيمت ، كنب رن ررست نقصمت حول محكوق مشريت ممنرؤت مبرويت ي جنوة 
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ء  ،  يب نب يثثنبوم، ) ٢٠٠٢(سينب عمق بحكوق منرؤت ي مزوج ومطالق ومنير

جثنبيت، ور سثعبن  كنظر ن نظبور حثر منرؤت وثكريروب وثإكيرً منكبنثب 

ء ننذ ب  ء مررسب منيرنيت مجنوة سينب ظو  حثي ١٩٧٩ي ثحميل نبرثب ي 

مكببال مسبع منكونت ثبريخ نشر مررست ، وثوسع نبرثب منيرنيت بحي شنم 

ء  ر : مننطكت جنوة سينب منزينت ، مثربي ، معميكب ، مكررشت ، مصومحت ، و

وثنبوم مببحجت ي إطبر نصر مزوج نوظوع حق مقثبت ي . سعير ، مجببميت 

ذثيبر مشريل ، ونحرر منجثنع ممشريل منجبمي ، وثؤكر ثمل منحرر مي 

ط منسبوت  ء إبنت حيبت زوجيت نبجحت ، ننب يثعبر ة ذثيبر ، و ي ثحنل نسؤميت 

ء مرجبل ألسرت  . نع مصورت مسمبيت مثي رسن مب وثرني نكبنثب وثبعيثب معنيب

ذثيبر وإبنت  طي منجثنع منرؤت محق ي  وألنر نقس ببمنسبت ممطالق ، حي ؤ

ط نع م صورت مسمبيت مثي رسنثب وثرني نكبنثب حيبت زوجيت نبجحت ، ننب يثعبر

ء مرجبل ألسرت  طي منجثنع . وثبعيثب معنيب وألنر نقس ببمنسبت ممطالق ، حي ؤ

ذثيبر بي سثنرر محيبت مزوجيت ؤو إنباب أل سبة ثره  . منرؤت محق ي 

ط ذث ء مر منرؤت  مبرويت ي ر ط مررست ؤيظب موسيمت مشر يبروب وثإكيره وثعر

ظن رصروب منوظوع منير ، ؤ ثوزيع منيز  يحر منرؤت  ،كنب حظ 

ء يث بشكل ذب ، ن نصيبب  وإننب ألسموة مذ يث ب ثوزيع منير مي ألبنب

 . منجثنعب هيثنبسة نع طبيعت وذ

 )ئألمثال( ئألخ ئلسعبو

 نوظوع منوع -وجي جكبينجربومؤ ن ننظور - سير مرننور ثنبوم

رت نبصر ننب  ء ، حي رصر  مظيبت ومكر ، : وألنجبل ي نجثنع سينب

جثنبيت ،  ء  ت ومجور، مزوج ومنصبورت ، مكبنو معري ومجز مصر

وثذم مببحجت إمي ؤ ألنجبل مشعبيت ثشير إمي ؤ نظب مكربت ومثنظي معبامي ، 

ب مجكبت مذكوريت وألنجويت ، مثي نجر مب ثطبيكبً وسع نثشبر ي كل يعكس نكون

جثنبيت ، مثي ثظر ؤومويت مذكور مي النب ، رف ؤن  ألنشطت ميونيت ومنظ 

ظب ط مثنب ط محب نجر بع مثي ثظر ثإكير ؤرر منجثنع مي ؤرور  ي بع

ط ر يعكس منب نعنبً ننطكيبً ، ووو ؤ ألنب ونكبنث ، ومك وذ م ء ألنجي ؤثنب ر

بنت ـ ألذ( ألروروب كنب يجة ، يجعمب ثحثل نكبنت ) مزوجت ـ أل ـ 
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 .جثنبيت بميت

 ئلفنو ئلسعبيب     

، ي نوظوي رايسيي ونب  ء : ثركز ؤبحب مقنو مشعبيت ي جنوة سينب

ء مشعبيت مثي حقم بإربع ررسب مر مشعبي ونو مثشكيل ، و ذبصت ألزيب

ت  ط ررسب وذ منجبل ببالشبرت مي بح نحنر مي نبصر ، . نثنو ل ر ونسث

ء ؤنب ) .١٩٧٨(مذ ثنبول ي نظرت بنت حول مقنو مشعبيت ي شب جزيرت سينب

ء مي منحو مثبمي   : ألبحب ألذر كر جب

 ئلرق ئلسعبو 

ء نجية ؤطي نجبل  صب  مسبنر ي رمر مشعبي رن ونب وحثب حول ر

ء  صت ونكونبثب ) ٢٠٠١(ننطكت سينب ، حي رظ ببمرصر ومثحميل معنبصر مر

جثنبيت  محركيت، كنب رن ررست ثحميميت نكبرنت بي ووظيقثب البريت و

ء وشنبمب صب جنوة سينب  .ر

 ئلتسكيل ئلسعبو 

نو مثشكيل مشعبي رن سوس مجنبيني ررست ثحميميت حول ي نجبل بح 

حي ثثبع وذ معنصر ي  ،)١٩٩٤(وحرت  منجم ي محيبت ميونيت مسينبويت 

ب مسينبويت، نشيرت إمي رنوزه وذصباص مقني كوحرت  معرير ن مقنو والبر

ء مي منح. ثشكيميت ء مشعبيت كر جب  :و مثبمي ؤنب بحب ألزيب

ء ئلسعبيب ت ، كب نوع :  ئألذيا ء مشعبيت بإربع ررسب نثنو رثبط ؤبحب ألزيب

ء  ، ) ١٩٦٨(مريبرت يب معجنب ذير ن ذالل بحج حول مز ومزينت ي سينب

ء  ثنبول يب وثنب منرؤت مسينبويت بزيب وحميب ، ورصر نكونب ثمل ألزيب

ثب ي حيبكثب  ء بزينت وبر ء ببمحمي مقظيت، كنب رصر وثنب برو سينب ، وومع منسب

ة ، وثنبول معرير ن محرف مشعبيت وألسوق مثي شثر ببمقنب مشعبي  مرو

ط مبباعب مز -مذ يكو ببموش   ووو ن نسثمزنب مزينت ي مننطكت ، كنب ر

بً م ثظر ررسب نيرني ننشورت ومي نر جالجي بن. ومزينت ي ثمل ألسوق 

وثنب  جنب ذير ، ور بر  ء مشعبيت بعر ررست  ء نرت بررستحول ألزيب  ألزيب
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ؤذر ن ذالل ؤبحب سبنيت مجبرحي ي ؤطروحثيب ي منبجسثير ومركثوره ، 

ء وزذبر ب ي قي ألطروحت ألومي ثنبوم ثإجير محظبر منذثمقت مي ألزيب

ء  نرينت مطورـ روة ـ : ، وجنع نبرثب منيرنيت ن كل ن ) ١٩٩٣(جنوة سينب

ء مرجبل ونكونبثب وألنشت . سبن كبثري ـ ور ير وثنبوم ببمرصر ؤزيب

  ورظ ي ،منسثذرنت  ومزذبرف  وألمو ومفرز منسثذرنت ي ثطريز مز

ء مشعبيت مثكميريت مننيزتثصنينب نسثوحبت  ن زذبرف منبيت مننبطق   ألزيب

سثقبرت ن زذبرف هنب ؤطروحت مركثور. مبح   ، كر ثنبوم يب إنكبنيت 

ء معنل ننبزج ننيزت ن معراس مثالا نجبل  ء مشعبيت مثكميريت ي جنوة سينب ألزيب

ثجبه مثطبيكي ،) ١٩٩٩(مسيبحت ي نصر   فير ؤ نب يننب ، ومررست ثنحو نحو 

ء ، حي رن  ي إطبر مبح مقومكمور وو مجبنة منثعمق بزذبرف ألزيب

ء مشعبيت ممبرويب ،مثي ثنيز بإسموة جنبمي  مببحجت ثصنيقبً وثحميالً مزذبرف ألزيب

نرثبط ببمبيات مصحرويت، وم رور كبير ي زذرت ؤزيبا بزذبرف ثكميريت 

نق مزذبرف  ـ كنب ثشير مببحجت ـ إمي وُص. ب ومجر ب  ألننثورج

، ) زوورـ ؤشجبرـ نذيل (وؤشكبل نببثيت ، ) نجمجب ـ نعينب(ؤشكبل ونرسيت 

ؤنب مررست ألذيرت كر ثذذ ) .شنس ـ نجو ـ والل (وؤشكبل ن مطبيعت 

ت نسثوحبت ن ثجبه مثطبيكي ؤيظبً ، ووي معوطف سمطب مثي رن رؤ ثشكيمي

ء ومشريت  ة سينب ط ) ١٩٩٨(جو ، ورن س نحبو ثطبيكيت ي سثذال بع

ة منسبايت منطرزت  بإصومب  منببثيت  موحر مزذريت مثي ثزذر ط ألجو بب بع

ؤو منرسيت ؤو محيونيت ، ونحبومت سثذرنب ذبنب ؤذر برف موصول إمي 

 . نع محقبظ مي مروح مشعبيت مثمل موحر ننبزج نبثكرت ونعبصرت ،

ء ، رن سوس :  ئلعمارة ئلسعبيب ي إطبر بح معنبرت مشعبيت ي جنوة سينب

،  وثؤكر ) ٢٠٠١(مجنبيني ؤطروحثب حول نو مبيات مسينبويت ي نبرت مسيبحت 

ظرورت مثعرف مي مكي مجنبميت مزذبرف مبيات مسين بويت ي نبرت مببحجت مي 

 ورظ ممكي مجنبميت مثمل مزذبرف .مسيبحت،  ونبصر معنبرت مرذميت مسيبحيت

ونظبور محيبت مشعبيت ي منجثنع مسينبو ، وررست ثحميميت مثمل مزذبرف 

مرينيت :  معنبرت مرذميت ي مكر مسيبحيت ،  وؤنوع مسيبحت وثصنيقب ، ج رصر

ظالً  سيبحت مشببة ومنؤثنر ومثبريذيت  ومعالجيت ومثجبريت ومثروحيت ، 
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 ج ثنبوم  ؤجر مبيات مي معنبرت ي مكر مسيبحيت ، كنب ،ومنفبنر ي مننطكت 

ط مثصنينب مثطبيكيت  ء وبع رصر معنبرت مسيبحيت ي مننبطق مسبحميت بسينب

 .مب

  )ئلحرف(ئلثقافب ئلماخيب 

ء بإطروحثي نيرنيث بشرف رثب ط نوظوع محرف مشعبيت ي جنوة سينب

مني ن كميت مثربيت مقنيت ، ألومي ألنبل ؤسعر رب حول نشفو كمي برو 

ء  ، وركز ي إطبروب منيرني مي ) ١٩٧٦(نحبظت مشريت منبزحي ن سينب

ط وريت رة فرة ء مكريت رة مبيب  ببمشريت ، وثثبع نثكبل منبزحي ن سينب

معنبصر مشعبيت مثمل منشفو ن ننطكت ألذر ، فير ؤ مرصر منيرني ممببحجت 

ء ن ننظور ثربو برف مثعرف مي ؤجر ثمل منشفو ي مثربيت مقنيت ي  جب

ي محسني مرنرر ، . منرحمت مجبنويت مصنبيت ممبنب  ؤنب ألطروحت مجبنيت 

ء ح ، ومثي ) ١٩٨٥(ول منشفو مقنيت مكبانت مي ثوميف مذبنب ي سينب

ء  ط يب ممعرير ن منشفو محريت مثي ثشكل البرع مشعبي منجثنع سينب  . ر

 اإلطار الزレョى 
ء بنطمع مسثينب بظور كثبة شريعت  رثبط مبعر مثبريذي بإبحب جنوة سينب

ء مرع مجوور  ء مصحر جنب ذير ونحنر طمبت رزق حول ألزيب ، ج بحجي 

وم يشر كر مسبعينب ومجنبنينب ثطورً كنيبً ي بح . وبر وثكبمير مننطكت 

ت  ؤنب كر . مننطكت ، حي ظر ي كل كر جال ؤبحب ؤيظبً ي نوظوب نثنو

 ١٩٩٣مقثرت ن ي )  وؤربع ؤطروحبببحج( ررسب سمثسعينب كر سجل 

صالً ألبحب ١٩٩٩حثي   ، ثنبوم نوظوب جريرت ن نبحيت ، كنب شر ثو

معكور مسببكت ن نبحيت ؤذر ، وإ فمة مجبنة مثشكيمي مي منبرت منيرنيت 

 ؤمي نسبت ن مبح منيرني –يبً كن كر سجم ـ نويبً و٢١ؤنب بريب ق . بنت

 ذالل جالجت ؤو كط ذنس ؤطروحب جبنعيت ظر ، حي ببمكيبس ممعكور مسببكت

ء ألطبر مزنني مي منحو مثبمي . وبحجب نيرنيب   :ور جب

 زتيناتئل

ء بر وثكبمير :رع مجوور كثبة   : ١٩٦١    شريعت مصحر
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١٩٦٨ :  

Y  ء حول جنب ذير بح  مزي ومزينت ي سينب

Y  ءمينحنر طمبت رزق بر وثكببح  ر سينب

 زبعيناتئل

  حول مقنو مشعبيت ي ور مكنر بر محنير يونسبح  : ١٩٧٣

 ؤطروحت ؤنبل ؤسعر رب حول نشفو مكمي  : ١٩٧٦

ء :نحنر مي نبصربح  : ١٩٧٨   مقنو مشعبيت ي شب جزيرت سينب

 ثمانيناتئل

 بسي  نظب مجإر ومظبط مسي حولؤحنر ؤني بنركثبة  : ١٩٨٢

 منشفو مقنيت  حول رنررمحسني ؤطروحت  : ١٩٨٥

ء حولصقو كنبلبح  : ١٩٨٨   مقنو مشعبيت ي جنوة سينب

 تزعيناتئل

ء   ثإجير محظبرحول يسبنيت مجبرحؤطروحت  : ١٩٩٣  مي ألزيب

  وحرت منجم ي محيبت مسينبويت حولسوس مجنبيني بح  : ١٩٩٤

 منرؤت ي بيمت مجببميت  حول إينب مبسطويسي ؤطروحت : ١٩٩٥

١٩٩٨ :   

Y  ؤطروحت ؤنل نحنر نحنور حول  ؤننبط مبروت 

Y  ء و مشريت  حولوطف سمطببح ة سينب   ؤجو

ء مشعبيت  حول سبنيت مجبرحيؤطروحت  : ١٩٩٩  زذبرف ألزيب

١٠  

١٠٠٠ :  
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Y جثن  بيت ؤطروحت ؤنبني مشرنوبي حول طبيعت معالب 

Y   ؤطروحت سير مرننور حول ألنوجت ومذكورت 

Y ء  ؤطروحت حنب مطيف بررحول مثفير مجكبي ي جنوة سينب

١٠٠٠ :  

Y  حول مبيات مسينبويت ي نبرت مسيبحت سوس مجنبيني ؤطروحت 

Y بره حول ء نجية  صب مسبنر  ؤطروحت ونب  ر

١٠٠١ :  

Y يت ممنرؤت مبرويت محكوق مشر بح إينب مبسطويسي حول 

Y  ء  بح سير مرننور حول منوع وألنجبل ي سينب

 اإلطار الレوعى 
ء شر الطبر منوي  وثنبنبً نمحوظبً ببألطروحب مررسب جنوة سينب

 حثي ١٩٩٣، حي ظر ثسع ؤطروحب ننذ ب  مجبنعيت ذالل معكر ألذير

طكت كبن ألنبل ؤسعر رحب ن ذالل ، ؤنب مبريب ألكبرينيت ي بح منن ٢٠٠١

شر سنو ظر ألطروحت ) ١٩٧٦(ؤطروحثب حول نشفو مكمي  ، وبعر 

ء نجية ). ١٩٨٥(مجبنيت محسني مرنرر حول منشفو مقنيت  وؤذر ؤطروحت منب

صب مسبنر  ؤنب ؤبحب مروريب ومنؤثنر كر سجم معرر ) . ٢٠٠١(حول ر

بر معكور مذنست مننكظيت بشكل نثوز )بحجبً ١١(نقس  ؤنب نجنوب . ، وز 

ء م ثسجل نؤشرً نمحوظبً ، حي م يظر  مكثة منثذصصت حول ومكمور سينب

ء مرع مجوور  سو كثببي كط ي إطبر بح معبر ومثكبمير ي جنوة سينب

رسب ظر رذل كثة ثحو فير ؤننب نشير ونب إمي جال ر. وؤحنر ؤني بنر 

ت  ط مقيروز ي كثبب ربع  (ؤبحبجبً نثنو بر محنير يونس حول ؤر كررست 

مقومكمور، وررست إينب مبسطويسي حول حكوق منرؤت ي كثبة بحو ي 

ألنجروبوموجيب معربيت ، وبح سير مرننور حول منوع وألنجبل ي كثبة مجكبت 

ظن ألبحب ور، )مشعبيت معمنيت وميس ومنؤثنر  ؤررجنب نجل ثمل مررسب 



٤٧٣ 

ء الطبر منوي مي منحو مثبمي .مكثة منثذصصت ي ننطكت بعينب   :  ور جب

  أطروحات٤   أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحات٥   أطروحات ئلماجزتير ̌

  أبحا٨ أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌

  كتابا١      ئلكت ̌

 واستخالصاتルتائج 
ء مشعبيت ومحرف -١ ء ررست نوظوب ألزيب  فمة مي ؤبحب جنوة سينب

ومعبر ومثكبمير ومنرؤت ، حي يالحظ ؤ منوظوب ألربعت ثثرذل ينب بينب 
بشكل  يكبل نقصب ، بمنرؤت وي مثي ثبرع مز مشعبي ، ومعبر ومثكبمير 

نو البرع مشعبي وحكوق منرؤت ، ؤنب محرف مشعبيت نرثبطت ببمكبنو معري و
 ...ثسجل رور منرؤت ي إطبر معبر ومثكبمير ووكذ 

 رف مثنوع منوظوي نبل نوظوب نعينت م يثنبومب بحجبً وحرً بصورت -٢
ء مشعبي ، وطبع منعثكر مشعبيت بإكنم ،  نببشرت ، كقنو منوسيكي ومفنب

 . مخ إ..محكبيت مشعبيت الً  ظ

ء ببمنرذل مسوسيوموجي ن رثبط نعظ ؤبحب جنوة سي-٣ ألنجروبوموجي وب
ومثربو ومثطبيكي يمجنع ومثحميل ، فير ؤنب ثقير مبح مقومكمور ي ؤكجر 

 .ن نجبل 

، فير  كر مثسعينب شر مررسب ألكبرينيت ثطورً ووثنبنبً نمحوظبً ذالل -٤
وثنب  جثنبي ومعبر ومثكبمير ، إمي  ؤنب ثحثبج ممذروج ن إطبر مبح 

.  منوظوب مثي ؤشرنب إميب فيروب نببألرة مشعبي ومنعثكر ومنوسيكي و
ثصبر ومكبنو بجبنعب  جثنبع و وثنب ألكبريني نرثبطبً بإسب  ور كب 

ظالًمكبورت وي شنس وأل ثصبر مننزمي ومثربيت مقنيت  زور ،   كميب 
ومقنو مجنيمت بجبنعت حمو ، مي حي فبة منعر معبمي ممقنو مشعبيت وؤسب 

 . ممفت معربيت ي مجبنعب منصريت  بح مننطكت نيرنيبً 



٤٧٥ 

 ) دراسة٣٧(شヨال سيレــاء 
ـام  ع

Y النسب : ي-.٢٥٢-١٧٩ -. ؤنسبق معبامت ومكربت.أحمخ أبو ذيخ 
ء  ؤنبل منؤثنر مننعكر ي معري مقثرت :ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سينب

 ثحرير ثفرير ، إشرف وثكري ؤحنر ؤبو زير/١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣ن 
جثنبيت ومجنبايت من: مكبورت– .شررت  س بحو ،ركز مكوني ممبحو 

  ١٩٩١ ،منجثنعب مريقيت ومصحرويت

Y ء : مبح ألول،منجثنعب مصحرويت ي نصر .أحمخ أبو ذيخ  شنبل سينب
جثنبيت   منركز مكوني : مكبورت– .ررست ؤنجروبوموجيت ممنظ وألنسبق 

جثنبيت ومجنباي  ، س بحو منجثنعب مريقيت ومصحرويت،تممبحو 
٥٢٧ – .١٩٩١  

Y  جثنبي .إلام عفيفو  – .مثعبير  معوطف وؤجره ي مثنبسل 
ء: ي– .٢٦٩ – ٢٥٣  ؤنبل : النسب ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سينب

 إشرف /١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣منؤثنر مننعكر ي معري مقثرت ن 
 منركز مكوني : مكبورت– . ثحرير ثفرير شررت،وثكري ؤحنر ؤبو زير

جثنبيت ومجنبايت  ، س بحو منجثنعب مريقيت ومصحرويت،ممبحو 
١٩٩١  

Y جثنبيت ن ذالل ألنجبل مشعبيت .أمل محموخ  - ٢٨١ – .مثنشات 
ء النسب ومنجثنع ومجكبت ي شنبل: ي– .٢٩١  ؤنبل منؤثنر : سينب

 إشرف وثكري ؤحنر /١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣مننعكر ي معري مقثرت ن 
جثنبيت : مكبورت– . ثحرير ثفرير شررت،ؤبو زير  منركز مكوني ممبحو 
  ١٩٩١ ، س بحو منجثنعب مريقيت ومصحرويت،ومجنبايت

Y ي -.٧٦-٦٧ -.ر منرؤت مبرويت نقو مزنب ن.إيما ئلبزطويزو :
ء  ؤنبل منؤثنر مننعكر ي :النسب ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سينب

 ، إشرف وثكري ؤحنر ؤبو زير/١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣معري مقثرت ن 
جثنبيت : مكبورت– .ثحرير ثفرير شررت  منركز مكوني ممبحو 

  ١٩٩١ ،ثنعب مريقيت ومصحرويت س بحو منج،ومجنبايت

 

Y جثنبي ممنرؤت مبرويت ي شنبل . إيما ئلبزطويزو ثصبر  منشبط 



٤٧٦ 

ء  نؤثنر منجثنعب مصحرويت وثحريب : ي-.١٠١-٨٩ -.سينب
 منركز مكوني ممبحو : مكبورت-.)١٩٨٩ نبرس ٣٠-٢٩(منسثكبل 

  .١٩٩٦جثنبيت ومجنبايت، 

Y رو(لمكاو حزي ئ ء .)و  معبر مفذايت ومظروف مبيايت مسكب سينب
جثنبيت ومجنبايت: مكبورت– .مشنبميت  . ١٩٩ ، منركز مكوني ممبحو 

Y ء .زاميب نوئر جثنبي ي شنبل سينب  ٢٦٩ – .ؤبعبر ونعبيير مثقبظل 
ء النسب ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سين: ي– .٢٨١ -  ؤنبل منؤثنر :ب

 إشرف وثكري ؤحنر /١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣مننعكر ي معري مقثرت ن 
جثنبيت : مكبورت– . ثحرير ثفرير شررت،ؤبو زير  منركز مكوني ممبحو 
  ١٩٩١ ، س بحو منجثنعب مريقيت ومصحرويت،ومجنبايت

Y ء وسثحر مكي مجنبميت مق من .زعيخ ئلوتير نسوجب نر برو شنبل سينب
) ركثوره( ؤطروحت – .١٩٨٦ ، مكبورت-.وحر ثصمح النثبج كمي نعبصر

  كميت مقنو مثطبيكيت، جبنعت حمو–

Y ء مبرو مثر مجكبي ورور منرؤت مبرويت ي نجبل محرف  .زنا

 :يب معربيت بحو ي ألنجروبوموج: ي- .٢٥٦ – ٢٤١  –.مثكميريت
 ثحرير /نرت إمي ألسثبذ مركثور ؤحنر بو زير رار ألنجروبوموجيب معربيت

صبمح جثنبيت: مكبورت– .١ ط– .نبور   ، نركز مبحو ومررسب 
٢٠٠٢ 

Y ء مبرو ء ي منجثنع مصحرو ي نصر .زنا  ، مكبورت– .مويت ونثنب
 جبنعت السكنرريت، كميت –) نبجسثير( ؤطروحت – .٢٩٤ – .١٩٨٤
ة   س ؤنجروبوموجي ،ألر

Y النسب : ي– .٣٣٠-٣١٧ -.البرع مقني ي مجوة مبرو .عكو مرئخ 
ء  ؤنبل منؤثنر مننعكر ي معري مقثرت :ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سينب

حرير ثفرير  ث، إشرف وثكري ؤحنر ؤبو زير/١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣ن 
جثنبيت ومجنبايت: مكبورت– .شررت  س بحو ، منركز مكوني ممبحو 

  ١٩٩١ ،منجثنعب مريقيت ومصحرويت

Y ء سكر  ررست سثطاليت : نبمت منرؤت ونصيبب ن مكوت ومنكبنت.عكيا
ت نظر م : منرؤت ومنجثنع: ي– .٤٦-١٩ – .مكريت برويت  وج
ء شكر /جثنبع  رر منعرت : ألسكنرريت– .)وأذرو( ثحرير ميب
  ١٩٩٨ ،مجبنعيت



٤٧٧ 

Y ء وؤسبمية حقظ .فارو مشطفو  ٢١٣ – .مثر مشعبي ي شنبل سينب
 – ٢٩( نؤثنر منجثنعب مصحرويت وثحريب منسثكبل : ي– .٢٣٤ –
جثنبيت ومجنبايت منركز مكوني ممبحو: مكبورت– .)١٩٨٩ نبرس ٣٠  ، 

١٩٩٦  

Y هللا ئلحكو، وزعيخ ممتاذ خرويس ء معري ي شنبل .كمال عبخ ئ  مكظب
ء ء-.سينب  .١٥١ -.١٩٨٩ ،نحبظتبممجنت جنع مثر ب:  شنبل سينب

Y  رو(ليكو حزي ء  .)و الل مفذاي مسكب وسط شنبل سينب سث ؤننبط 
 النسب ومنجثنع ومجكبت ي : ي– .٥٠٣ - ٤٧٣ – .ونر كقبيثب
ء  ؤكثوبر ١٦ – ١٣ ؤنبل منؤثنر مننعكر ي معري مقثرت ن :شنبل سينب
 : مكبورت– . ثحرير ثفرير شررت، إشرف وثكري ؤحنر ؤبو زير/١٩٩٠

جثنبيت ومجنبايت  س بحو منجثنعب مريقيت ،منركز مكوني ممبحو 
  ١٩٩١ ،ومصحرويت

Y  ي مبرع مشعبي ي نحبظت ومحريت  مسنب مقنيت .فتومحموخ ليكو
ء  -. ٢٣٧ -.١٩٨٣مكبورت،  -.إشرف سعر مذبر/ مكنبت و سينب

، كميت مثربيت مقنيت–) نبجسثير(ؤطروحت   س ألشفبل مقنيت ، جبنعت حمو
 ومشعبيت 

Y جثنبي ومكبنو .محمخ أحمخ غنيم ء مظبط   :معري ي شنبل سينب
ة -.ررست ؤنجروجريت ) ١٩٩٥(١٧ ع-.)جبنعت مننصورت( نجمت كميت ألر

– ١٣٤-٦٣.  

Y مثذبطة فير ممقظي ي منجثنع مبرو مسينبو.محمخ ئلزككاو .- 
 نؤثنر منجثنعب مصحرويت وثحريب منسثكبل : ي-.٢٥٢-٢٣٥

جثنبي:ت مكبور-.)١٩٨٩ نبرس ٣٠-٢٩(  ت منركز مكوني ممبحو 
  .١٩٩٦ومجنبايت، 

Y ء ي مكبنو معري .محمخ ئلزككاو :  ي– .٢٠٥ -١٩٥ – .مجز
ء  ؤنبل منؤثنر مننعكر ي :النسب ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سينب

 ، إشرف وثكري ؤحنر ؤبو زير/١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣معري مقثرت ن 
جثنبيت : مكبورت– .ير ثفرير شررتثحر  منركز مكوني ممبحو 

 .١٩٩١ ، س بحو منجثنعب مريقيت ومصحرويت،ومجنبايت

Y ي– .٩٩ – ٧٧ – .إيكوموجيب مكبنو معري .محمخ عبخ ئلزميظ : 
ء  ؤنبل منؤثنر مننعكر ي :النسب ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سينب



٤٧٨ 

 ، إشرف وثكري ؤحنر ؤبو زير/١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣ي مقثرت ن معر
جثنبيت : مكبورت– .ثحرير ثفرير شررت  منركز مكوني ممبحو 

 ١٩٩١ ، س بحو منجثنعب مريقيت ومصحرويت،ومجنبايت

Y ١٨٣ -.كبميتمنثنيز ممكبنو ي منجثنعب  نقو. محمخ نور فرحات-
 ٣٠-٢٩( نؤثنر منجثنعب مصحرويت وثحريب منسثكبل : ي-.١٩٤

جثنبيت ومجنبايت، : مكبورت-.)١٩٨٩نبرس   منركز مكوني ممبحو 
١٩٩٦.  

Y شخقو ء مشعبيت مبرو .منو حافظ   ررست معونل منؤجرت ي ثنيز ألزيب
ء كبورت،  م– . و سعير موثير، إشرف وزيت حسي نصطقي/شنبل سينب
ثصبر مننزمي، جبنعت حمو–) ركثوره( ؤطروحت – .١٩٨٩  س ، كميت 

 منالبس ومنسي

Y ١٦٠-١٣٧ -. منسك مبرو بي مثرحبل وسثكرر.مرفت نشر.- 
 نبرس ٣٠-٢٩(نؤثنر منجثنعب مصحرويت وثحريب منسثكبل : ي

  .١٩٩٦جثنبيت ومجنبايت،  منركز مكوني ممبحو :مكبورت -.)١٩٨٩

Y ء مبرو. ما عبخ ئلرحم -٢٠٥ -.مكربت ومنساوميت مجإريت ي مكظب
ء:ي -.٢١٦  ؤنبل منؤثنر : النسب ومنجثنع ومجكبت ي شنبل سينب

 إشرف وثكري ؤحنر /١٩٩٠ ؤكثوبر ١٦ – ١٣مننعكر ي معري مقثرت ن 
جثنبيت : مكبورت– .ت ثحرير ثفرير شرر،ؤبو زير  منركز مكوني ممبحو 
 .١٩٩١ ، س بحو منجثنعب مريقيت ومصحرويت،ومجنبايت

 بئر ئلعبخ

Y هللا إمام ء.نكب عبخ ئ  نيكبنيزنب مربع : ألسرت مبرويت ي نجثنع شنبل سينب
 : منمثكي مكوني ممقنو مشعبيت: ي– .١٥-١، ٤ ن– .ظر مثصرع

منجمس  : مكبورت–.١٩٩٤ريسنبر ٢٢–١٧مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل،
 –. منجمت معربيت ممجكبت:نُشر ؤيظبً ي (– .١٩٩٤ألمي ممجكبت، 

 .٢٤٨ - ٢٣٥ – .)١٩٩٩نبرس (٣٦،ع١٨س

Y هللا إمام ء.نكب عبخ ئ  ررست نيرنيت مكبيمت : بر مزوج مر برو شنبل سينب
صقو كنبل/تمروفر  ،  -.١٩٩٤ مكبورت، – . إشرف نحنر مجوور
، منعر معبمي ممقنو –) نبجسثير( ؤطروحت – . ٣٣٢  ؤكبرينيت مقنو
  .مشعبيت

 ئلعريس



٤٧٩ 

Y ثصبريت منرثبطت . حنا محموخ ئلقاصو جثنبيت و ط منثفير  بع
 -.٢٠٣ -.١٩٩٧ مكبورت، -. ررست مننطكت معري ورح:بثوطي مبرو
 جبنعت ي شنس، نعر مررسب ومبحو مبيايت، -) بجسثيرن(ؤطروحت

  .س مررسب النسبنيت

Y مشذصيت مسينبويت مبرويت بي معنر منثنكل .الخ ئلبخرئو محمخ 
جثنبيت : مكبورت-.ومعنر منسثكر  كميت - نركز مبحو ومررسب 

ة ج-ألر بح نكر إمي منروت (-.١٩٩٨ثنبع بجبنعت مكبورت،  س 
 ).مسنويت مذبنست

Y جثنبي ممكريت منصريت .عكو مرئخ ء   ررست :مصنبب مبيايت وثفير مبنب
 –) ركثوره( ؤطروحت – .١٩٨٩ ، مننيب– .نيرنيت مي ريثي نصريثي

ة،جبنعت مننيب    كميت ألر

Y الث ببمقنو مشعبيت ألذرمثعبير. فارو مشطفي  -. محركي مشعبي و
 .٨٦-٨٣ -).١٩٩٤نبرس (٤٢ ع-.مقنو مشعبيت

Y ررسب ي ألنجروبوموجيب . فارو أحمخ مشطفو،فوذ رصوئ ئلعربو 
 –.١٩٨٩ ، رر منعرت مجبنعيت: ألسكنرريت– . نرينت معري:مثطبيكيت
٣٢٦  

Y مقنو -.بت ونو مبور منصريت ببمعرينؤثنر جك. حمخ حزي هاللم 
  .١٢٩-١٢٤ -).١٩٨٧ نبرس- برير -ينبير (١٨ ع-.مشعبيت

Y ررست نيرنيت، إنكبنبث– ثطوره – نشإث :ألرفول. مرزو أبو ئلعال . – 
 يوميو ١٧-١٠( منروت معمنيت – أ مفبة : ي- .١ ج– .٢٠-١
نسذت مي  (-.١٩٩٤ ، معبنت مكصور مجكبت ميات: معري– .)١٩٩٤

 ) ألمت مكبثبت نحقوظت بنكر ؤطمس مقومكمور

Y منمثكي مكوني : ي.١١-١ - .٥ ن-.منثحف الجنوجري. وخئخ حامخ
 -.)١٩٩٤ ريسنبر ٢٢-١٧( مقنو مشعبيت وجكبت منسثكبل :ممقنو مشعبيت

 .١٩٩٤منجمس ألمي ممجكبت، : مكبورت

ل   ئلنق  رأر –ن

Y ء. عبخ ئلكريم عبخ ئلحساس ء محصبر ومثذريت ي منكة وسينب  منإجور -.حُر

 .٧٣-٩٩ -).١٩٩١ينبير (٢١، ع٦ س-.مشعبيت
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Y ء ومنكة.عبخ ئلكريم عيخ ئلحساس  . منإجور مشعبيت– . حثقب معير ي سينب

   .٣٩-٣٣  – .)١٩٩٠ نبرس – برير –ينبير  (١٧ ع–

 اإلطار الجغرافى
ء جال نركز وي  بار :شنل الطبر مجفري ي بح ومكمور شنبل سينب

حثقب (ونِذل  ،)ررسثب ي نوظوع مزوج(معبر  ررسثب حول مشعر و
 ررسب ي نوظوب مقومكمور معبنت كبمنثبحف ٨( ومعري ،)مشعبيت
ر ن مررسب كب ن نصية منحبظت بوج ب  ؤنب مكطبع ألكب،)ومنؤثنر

ثنبوم نوظوب مزوج ومطعب )  ررست٢٥( ور بمف ،رو مثكير بنركز بعين
ء ومعنبرت ومحرف ومر ومنوسيكي ء معري وألنجبل وألزيب  ومنرؤت ومكظب

 اإلطار الヨوضوعى 
ء بب ثجبه ألنجروبوموجي رثبط الطبر منوظوي ي ؤبحب شنبل سينب

جثنبي ي مرصر ظالً  وثنب نمحوظ بررسب معبر ومثكبمير،و  ، 
ء معري ت ،وبذبصت ي نوظوب مزوج ومنرؤت ومكظب  ويعور ذمل منجنو

جثنبيت  ألبحب منيرنيت ومنؤثنر مثي ب بب منركز مكوني ممبحو 

،  ويإثي ي ن،ومجنبايت ء كرنثب ررست ؤحنر ؤبو زير منوسعت حول نجثنع شنبل سينب
حول النسب ومنجثنع ومجكبت ي ) ١٩٩٠(وؤنبل منؤثنر مننعكر ي معري 

ء  إمي جبنة .)١٩٨٩( ونؤثنر منجثنعب مصحرويت وثحريب منسثكبل ،شنبل سينب
 حول أ :ألول) كصور مجكبتم ميات معبنت(نؤثنري ؤبنثنب مجكبت مجنبويريت 

 ؤيظب ومجبني حول جكبت ونو مبور منصريت ببمعري ،)١٩٩٤(مفبة ببمعري 
ء.)١٩٨٧( ومعنبرت   ؤنب ألبحب منرثبطت بقنو منوسيكي ومر وألزيب

وثنب بعر ؤبحب معبر  ومحرف، ثإني جنيعب ي منرثبت مجبنيت ن حي 
رت نوظوب ومكموريت بنت كبألرشيف ،كبميرومث  إمي جبنة ألبحب مثي ثعبم 

 ووذ مثركيز مي نوظوب بعينب رية مشب منب رظنبه ي .ومنثبحف مشعبيت
ء ء ؤيظبً ررسب نثعنكت ي ،ؤبحب جنوة سينب  حي م ثشر ؤبحب شنبل سينب

ء الطبر منوظوي مي منحو مثبمي ،منعثكر مشعبيت ؤو ألرة مشعبي  :ور جب

 

ء  ريطب سمال زينا
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  عام -ئلفولككور

ء بعرت ررسب نيرنيت  نبرؤوب ،رثبط ررسب مقومكمور معبنت ي شنبل سينب
 حي ،)١٩٨٩( وز رظو معربي وبروق نصطقي حول نرينت معري كثبةب

 مظوور مثي ث مبح مقومكمور ن ننظور ؤنجروبوموجي بنب برصر معرير ن
 كبمعبر ومثكبمير ومحرف مشعبيت ومكبنو معري ومقنو مشعبيت ومعرير ،ثطبيكي

 كنب يإثي ي نكرنت مررسب مثي ثنبوم نوظوب .ن مننبرسب مشعبيت
ء ن ذالل ثنج مذ رصر ،ومكموريت نثعررت كثبة ؤحنر ؤبو زير نع شنبل سينب
جثنبيت قررست ؤنجروبوموجيت ممنظ وألنسب رت نوظوب ثنبول و،)١٩٩١(   

 مصير – منسك مبرو : نجل، ن نصبرر منبرت مقومكموريت مبح مننطكترثع
 بر مزوج – ؤذاليب معنل – مري ومربت – مبرو منزرو –ومصيبرو 
ء ونشبيخ مطرق مصويت – مشعبار مرينيت – مكبنو معري -نرؤت ووظع م  ألوميب

جثنبيت . معالج مشعبي ومثرو– ط منثفير   ؤنب حنب مكبظي كر رصر بع
ثصبريت منرثبطت بثوطي مبرو ي ننطكت معري ورح  وثنبوم  ،)١٩٩٧(و

ط ،بر مزوج وألسرت ومعنل  ومسوق ،من ومحرف مشعبيت مبرويت وبع
ت : وذمص معرت نثبا ننب.ورور منرؤت ثصبر ممنجثنع ي مزر  ثركز منشبط 

 كنب ؤ ، وؤ ممنرؤت رور وب ي وذ منشبط،ومري وألشفبل ميرويت ومصير
  .منجثنع يؤير زوج ألبرة

 ئألرسيف

ء وؤسبمية ثرذل ررست بروق نصطقي حول  مثر مشعبي ي شنبل سينب

ظن مررسب مثي وثن بمق نثببه إمي حقظ وثوجيق مثر ،)١٩٨٩ (حقظ  
 طكس :نجل ، حي رصر بريت ممثعريف بعرت ننبرسب شعبيت،مشعبي ي مننطكت

 مجوة  ألفنيت مشعبيت كإفبني مزوج وثطريز– منوسيكي وأل مشعبيت –مبشعت 
 ألنجبل ومحكبيب – مر مشعبي ومحقال مشعباريت –وؤفنيت محنب ممعروست 

ط مببح ألو . مثر مشعبي منبر– مطة مشعبي ورور مريت –مشعبيت   ور
 ؤو ، سثذر نظب ؤرشيقب مقومكمور: وونب وسيمثب،ؤسبمية حقظ مثر مشعبي

  . منقثوحتمنثبحف مقومكموريت

 ئلمتاحف ئلسعبيب 

ي إطبر بح منثبحف مشعبيت ثبرز ررست وحرت مورر حبنر حول منثحف 
رر نثحف كقر مشرب،)١٩٩٤(ألجنوجري   ج نثحف ، ثنبوم ي ثجربثب ي إ

 كنب ؤصبح نركزً ،مثر مسينبو ببمعري مذ يحو ننبذج ن ثر برو مننطكت
 وم ثكثصر ذطت جنع منبرت وثوجيكب مي نور وننبذج مجكبت ،ت ومثويتممجكب
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ط منور ألذر، بل ثظنن إمي جبنة ذمل،منبريت حسة  مثبريخ :نجل  بع
 ، ومحرف مشعبيت، ومعبر ومنعثكر ومطة مشعبي، وألرة،مشقبوي ممكببال
 ، وو ثكوي ؤرشيف نثكبنل المحب ببمنثحف وكب مرف ن ذمل،وؤمعبة ألطقبل

ء،حثي يكو نؤوالً مثإريت روره كبنالً   . كنركز جكبي وبحجي مثر سينب

 ئلمؤتمرئت ئلعكميب 

ط نحنر والل ألنبل نؤثنر جكبت ونو مبور منصريت ببمعري  ر
ثصبل موجيق بقنو مب.)١٩٨٧( ررً ن ألبحب ذ  ور منصريت،  ور نب 

ة شعبيت ونو ثشكيميت وبر وثكبمير رر ألبحب منكرنت إمي .ن أر  ور وصل 
شر بحجبً  ور ذم . نب بي ررست إمي بح إمي ثكرير نيرني ؤو نرجعي،جنبنيت 

ظرورت إشرف جبز مجكبت مجنبويريت مي :منؤثنر ممعرير ن مثوصيب ننب  
 ميكو نكرنت معنل ، برف جنع وثوجيق مقنو مشعبيت،ل منيرنيصيبفت رميل ممعن

وظرورت وثنب مجبز بعنل ؤرشيف ثروي نفني .نعجني ي نجب نو مبور
صب مشعبيت ء وحر بحو ممنإجور ،وحركي منذثمف مر  ومثوصيت ؤيظبً بنشب

ءمقني وألربي ي مننبطق مصحرويت ثثبع نركز رر ءً بسينب . سب مقنو مشعبيت بر
وؤ يثومي منركز وظع وثنقيذ مبرن مثرريبيت ممكورر مثي ثرشحب منحبظب ؤو 

  .نريريب مجكبت

 ئلعاخئت وئلتقاليخ 
ء ي نوظوع معبر ومثكبمير ط ونب ،ثركز نعظ ؤبحب شنبل سينب  وسنعر

رت نوظوب  ثعر ي نجنمب نصررً مبح بر ألربعت ؤبحب ثنبول ؤصحببب 
مبح ألول ألحنر ؤبو زير مذ ثنبول نوظوع إنسب معبامت ومكربت .وثكبمير مننطكت

 ومبح .معرير ن معنبصر منرثبطت ببمزوج ومعالب مكربيتورصر ) ١٩٩٠(
جثنبي ي ش ء مجبني مسبنيت نور مثي رصر ؤبعبر ونعبيير مثقبظل  نبل سنيب

ذثيبر ( وبر مزوج ،)نيالر مومر ومبن(ثنبول ي بر منيالر و ،)١٩٩٠(
 ؤنب مبح مجبم كر ثنبول ي .ومننبرسب منرثبطت ببمعنل ي مننطكت ،)مشريل

نحنر مسمكبو نوظوع مثذبطة فير ممقظي ي منجثنع مبرو مسينبو 
ط ؤشكبل مثذبط وثرف مرر،)١٩٨٩(  ،ة فير ممقظيست إمي مووف مي بع

جثنبيت مشباعت محرو ي  ر معريت منرثبطت بب ي جني ن منوف  ومكو
 ومفزل بي مشببة ومقثيب ي نوف ، مظيبت ي منكعر:وونب وذ منجثنع
جثنبيت ،مري ء مي ؤونيت مثذبطة ممقظي وفير ممقظي والشبرت   وؤمكي مظو

ل جثنبيي مثقب  ومررست ألذيرت مذبمر مبررو حول مشذصيت مسينبويت . 
 ومثي رصر يب ألبعبر ،)١٩٩٨(مبرويت بي معنر منثنكل ومعنر منسثكر 

ء  ومبعر ، ومبعر مشذصي، ومبعر ألذالي،جثنبيت ومسيبسيت، ونقو نثنب
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 ننب يقير ي منبيت ي ،بعر مجنبمي ممشذصيت مسينبويت وم، ومبعر مريني،ثصبر
ؤنب ألبحب مثي ثنبوم ربً ن نوظوب معبر  .بح بر وثكبمير مننطكت

ء مي منحو مثبمي،ومثكبمير   : كر جب

ء بإطروحت نمت إنب حول  :)ئلذوئ(خور ئلحياة  رثبط بح مزوج ي شنبل سينب
ومثي ثعر نرجعبً مبح منوظوع ي ) ١٩٩٤(زوج ي بيمت مروفرت بر م
شر معنبصر ومننبرسب مثي ثرور حول مزوج ي ،مننطكت  حي رصر ي 
ذثيبر مومر –نحرر مزوج  : وننب،بار معبر  س مزوج – مزوج مثببرمي – 

 مزوج – ينت النجبة – مرذمي  مزوج– ثكسيط منر – مزوج معري –
ء مزوج –ثصبر  ء مزوج – ألوب منقظمت ممزوج – وسطب  إجر
ءً نوطكوس ءً ، معروسي وثوجيق معكر مذطبت ومشبكت ونرورً بجبز :، بر ونثب

 ج رصر مببحجت وصقبً مز معروس وحنب معروس .بميمت مزبف وننزل مزوجيت
 كنب ثنبوم مرجل ومنرؤت بعر مزوج وثعرر مزوجب ومطالق ،ونإربت مطعب
ء ،ومشرور ء مي منسب ثر ء معري ي حب  ط( ج مكظب ، )وثل معر

ء ألذير ن ؤطروحثب مرصر ؤفبني مزوج ومشعر معبطقي مذ  وذصص مجز
 مببحجت جبنببً ن ؤطروحثب ن ورن.يؤر ي ألرح ؤو نب يطمق مي مسبنر

ظر مثصرع  ثعرر : رظ ي منوظوب،ذالل بحجب حول نيكبنيزنب مربع 
 ؤنب ررست إمب قيقي كر .بكر وظبورت مطالق ومشرورنمزوجب ومزوج م

جثنبي هثنبوم مثعبير  معوطف وؤجر  رصر ي ،)١٩٩٠( ي مثنبسل 
 كنب وثن ،مثكبمير منرثبطت ببذثيبر مشريل ومعالت بي مرجل ومنرؤتمعبر و

 .بنوظوب محة ومفزل

 ئالحتفاالت 

برمكري،ي إطبر بح معبر مذبصت ببحثقب وأليبر  ير   ر 
ء ومنكة ،محشب ررست نيرنيت   .)١٩٩٥( رصر يب حثقب معير ي سينب

 عام عاخئت ئلط

ء بررسثي  ألومي مميمي حسي ،رثبط نوظوع مطعب وبرث ي شنبل سينب
ء ونر كقبيثب ،)وؤذرو( الل مفذاي مسكب وسط شنبل سينب سث  حول ؤننبط 
ت مذبز ي مننطكت،)١٩٩٠( ط ، ورصر مررست ثوصيقبً وثوجيكبً مصنب  وبع

ء رثببطب ببمطب ظو  ، ؤنب مررست مجبنيت.كب ومنوس مشعبيتألكال مشعبيت ي 
حول معبر مفذايت ومظروف مبيايت مسكب ) وأذرو(ي كثبة حسي منكبو 

ء مشنبميت    .)١٩٩٨(سينب
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ء ئلعرفو   ئلقصا

ء معري ي شنبل  وث معرير ن مببحجي منثذصصي بثنبول نوظوع مكظب
ء  مذ ،بعت ببحجي بنو برصر وثحميل وذ منوظوع إذ نجر سبع ررسب مس،سينب

ء نبرول .يشكل إطبرً ؤسبسيبً مبنيت منجثنع مسينبو  مررست ألومي وي ؤطروحت سنب
ء ي منجثنع مصحرو ي نصر   ومثي ذمص إمي ،)١٩٨٤(حول مويت ونثنب

صبيت ووي ثعني ؤس نظر إميب ميؤ مبروت ُي  ونجثنع ،موة محيبتؤنب نشكمت 
ء  يزل ينقرر بنوع ذب ن مثنظي مكظباي ومنثنجل ي مرسثور  شنبل سينب

نقو نثنيز ممكبنو ي :  ومررست مجبنيت منحنر نور رحب ثح نو.مكبمي
صرع ،)١٩٨٩(منجثنعب مكبميت   رصر يب سنب منجثنع مكبمي وثور روبط 
 كنب ثنبول بحو ؤنجروبوموجيب مكبنو ي ننطكت مشرق ألوسط،يتمنصبمح منبر

 وبثعبروب  نشكمت ثحرير نعني مكبنو بإنو ،وثركيزوب مي مجإر ومريت
 ومررست مجبمجت مكنبل . كنب رصر مكبنو ي منجثنع منرني بكل جونب،وثقربث

ء  ي كثبمحمو وسعير رروي ممذ ثنبو ء معري ي شنبل سينب بنب نوظوع مكظب
ء معري وذثصبصبث،)١٩٨٩( ومنقبوي . ن ذالل رصر ؤنوع مكظب

ء إيكبف منزع وموسبطت ونكل مجيرت ومعطوت ي ومنصطمحب منسثذرنت  كجر
ء ومكيقيت مثي ينظر بب م،ومكقبمت وثنقيذ ألحكب كبظي  كنب رصر منؤمقب الجر

ط مي ء مكظبت مذي مثك ب ممجنت ،معري ي مكظبيب مثي ثعر  كنب سجال ؤسنب
ء .منعينت بجنع مثر مسينبو  ومبح مربع منحنر مسمكبو مذ ثنبول مجز

بر مسنيع مذ ثنبول إيكوموجيت .)١٩٩٠(ي مكبنو معري   ومذبنس منحنر 
بر مرحن نوظوع مكربت ،)١٩٩٠(مكبنو معري   مي حي رصر سب 

ء معري   وألبحب مجالجت ألذيرت ثثكبنل ينب ،)١٩٩٠( ومنسؤميت مجإريت ي مكظب
رت جونة ن وذ منوظوع مشباليئبينب مثظ ظن ؤنبل نؤثنر ،  ء   وجب

و منحن.معري مذ ؤشرنب إمي ر فني مذ ثنبول ن  ؤنب مبح مسببع وألذير 
ء  جثنبي ومكبنو معري ي شنبل سينب ننظور ؤنجروبوموجي نوظوع مظبط 

   ومذ رصر ي معرير ن معنبصر منرثبطت ببمظبورت ثوجيكبً وثحميالً،)١٩٩٥(

 ئلمرأة 

ء بجال ررسب الينب  رثبط ؤبحب منرؤت وبرثب ي شنبل سينب

ءسمب  نوظوع منرؤت ن ذالل ي رصر إينب مبسطويسحي ، شكرطويسي وميب
ء : ألول،بحجي جثنبي ممنرؤت مبرويت ي شنبل سينب ثصبر  (  حول منشبط 
ء،)١٩٨٩ نجثنع :  وجنع نبرثب منيرنيت ن جالجت نجثنعب نحميت ي شنبل سينب

ت وثوبعب ويكو بكظنجثنع م ن،مثمول وثوبع ووو نجثنع يكو نشبط مي مصير
ت ومثعري و نجثنع نذل وثوبع ويكو منشبط ي ،منشبط ي مي مري ومزر

ت رور منرؤت مبرويت مشبق ي معنل إمي مي  وؤكر مببحجت ،مي مري ومزر
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، كنب ؤ ،جبنة مرجل  ننب ينقي نب سمبيثب وظعقب ؤنب ثحك مرجل وسيطرث
جثنبي يعطي نكبنت ننيزت ممنرؤت ثصبر   يوثنبوم إينب مبسطويس.منشبط 
ءً جريرً  ،)١٩٩١(ؤيظبً ي بحجب مجبني نقو مزنب نر منرؤت مبرويت  ظو مثمكي 

ء شكر كر رصر ي ررسثب .مي شذصيت منرؤت ي ثمل منجثنعب  ؤنب ميب
ؤنشطت منرؤت ) ١٩٩٨(ت ونصيبب ن مكوت ومنكبنت سثطاليت حول نبمت منرؤ

رت نحبور ،رذل ألسرت وذبرجب بر  ت مكرر   كنب ثنبوم نكبنت منرؤت وصنب
ء مرؤ ي معري،ثعكس وثب ونكبنثب  وحق ، ومثحك ي بار معنلس نجل إبر

مي ريثي إحرونب ور ؤجري مررست منيرنيت . منمكيت ومنير وطمة مطالق
ء ن،ريقيت وألذر برويت   وذمص إمي ؤ سثكرر منرؤت مبرويت وكرنب جز

ظع نكبنثب رذل ألسرت،ررثب النثبجيت  . ر ؤر إمي ثو

 ئألخ ئلسعبو

ء وثنبنبً برصر وثحميل نوظوب  م ثسجل ألبحب منيرنيت ي شنل سينب
ء بألرة مشعبي،   مي ،حجي حول ألنجبل مشعبيت ومشعر ي نطمع مثسعينبببسثجنب
 :منحو مثبمي

 ئألمثال

جثنبيت ن ذالل ألنجبل مشعبيت  ء ررست ؤنل نحنور حول مثنشات  ببسثجنب
جثنبيبً،)١٩٩٠(  ويثذذ نبرت منجل ، ويثظح ن معنو ؤ مبح يرصر جبنببً 

  . بعيرً  منوحي ألبريت وألربيت ممنجل مشعبي،مشعبي ممثإكير مي وذ مجبنة

 ئلسعر 

ء محصبر ومثذريت ي منكة  بر مكري محشب كر ثنبول نوظوع حر ؤنب 
ء   . ور ننبذج ثحميميت مذ ممو مشعر،)١٩٩١(وسينب

 ئلفنو ئلسعبيب 
منوسيكي ومر  : وي،رثبط ؤبحب مقنو مشعبيت بإربعت نجب كط

ء ومعنبرت ن ذالل سثت ؤبحب  ء (وألزيب ء ألزيب بح وحر مكل نوظوع ببسثجنب
وم ثشر ألبحب مسثت ي وذ منجبل ررست  ،)جالجت ؤبحب مشعبيت مثي ثنبومثب
ء ؤطروحت وحرت حول مبرع مشعبي،ؤكبرينيت نثعنكت  ووو نب يشير إمي ، ببسثجنب
ء إمي ؤبحب ؤكبرينيت نثعنكتحبجت مقنو ء ررسب . مشعبيت ي شنبل سينب  ور جب

  :مقنو مشعبيت مي منحو مثبمي

 ئلموزيقو ئلسعبيب

ر نرسي ؤبو معال بحجبً نيرنيبً حول نشإت وثطور وإنكبنب أمت ألرفول 
 ونويب ، ور رصر ن ذالل وذ مبح ثبريخ ألرفول وؤنو،)١٩٩٤(
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ء مشعبي منصبحة معرفول،معبزي  ممت صقبًوو ، كنب رصر ؤشكبل مفنب
  .ويبسبثب

 ئلرق ئلسعبو 

ء ررسث  ر بروق نصطقي ،ي إطبر بح مر مشعبي ي شنبل سينب
الث ببمقنو مشعبيت ألذر ط ،حول مثعبير محركي مشعبي و  حي رصر بع

صبؤشكبل مر مشعبي ي م صت مرحيت، مسبنر:عري ن ذالل ر صت ، ر  ر
الل،)مرزيغ ( كببر مس  ص م  وذم إمي ؤ مثعبير ببمحركت ؤو مر ، ر

 ،  ينك مقصل بين وبي نبصر مثر ألذر،مشعبي ي نجثنعبثنب منحميت
 مننبرسب مشعبيت  بمعنبصر مشعبيت مجالجت ثجر.كبألفنيت ومنوسيكي مشعبيت

  .ويجة منحبظت ميب

 ئلتسكيل ئلسعبو

ء مشعبيت ومعنبرت  ،ثصر نجبل مثشكيل مشعبي مي بح نوظوي ألزيب
ءن ذالل   :  مي منحو مثبميذنس ررسب جب

ء ئلسعبيب ء مشعبيت : ئألذيا مميمي نحنور   ألومي، ررسببإربعرثبط ؤبحب ألزيب
وي ؤطروحثب ي منبجسثير حول مسنب مقنيت ومحريت ي مبرع مشعبي ثوح و

ء،)١٩٨٣( رصر و ، ور جنع نبرثب منيرنيت ن نر مكنبت ونحبظت شنبل سينب
بريت ممبرع مشعبي ونكبرنثب ي مننطكثي ظالً  نرحل نم ،معنبصر   

 وي ؤطروحت نني ، ومررست مجبنيت. مجنبميتورثببط ببمنرؤت وسثذرنبث وسنبث
ء  ء مشعبيت مبرو شنبل سينب  ،)١٩٨٩(صري حول معونل منؤجرت ي ثنيز ألزيب

ء ،مثي ثنبوم منالبس مذبرجيت ومرذميت ممبرو وطريكت مثقصيل  كنب ررس فطب
ول محمي وطرق  وؤرر ببببً نسثكالً ي مرسبمت ح،مرؤس وموج ومببس مكر

ء نبرول  ومررست مجبمجت م.مثزيي ومنالبس مذبصت وألنشت ومزذبرف  حولسنب
ثنر يب ،مثر مجكبي ورور منرؤت مبرويت ي نجبل محرف مثكميريت  مي ور 

ألجنوجريت مثي جنعثب ذالل نمب ي بح منجثنعب مصحرويت  منبرت
رروب مرسبمت منبجسثير مذبصت بب   ون ذ،)١٩٨٩( برثب منيرنيت ذالل إ

ء رصر ذالل وذ مبح ؤونيت ورور مجوة مبرو ي نجثنع  و،نجثنع شنبل سينب
ء ومنرحل معنميت معنل مجوة مبرو ممنرؤت  وننبذج ن سثذرنبث ،شنبل سينب

 جوة ، جوة منطمكت،ة موبت جو، جوة مبي،ومقنو منرثبطت ب كجوة معرس
 : كنب رصر ننبذج ن موحر مثطريزيت ممجوة وؤجزات، جوة مرر،معجباز

ء مرؤس  ط منقرر ممفويت ، برع موج– حز موسط –فطب  وشرح بع
ء مشعبيت ممنرؤت مبرويت  معمي نرر مذ ثنبول ألذيرت ومررست .منرثبطت ببألزيب

 حي رصر معنبصر مجنبميت ،بشكل ب) ١٩٩٠(ع مقني ي مجوة مبرو البر
 . منرثبطت ب ي منجثنع
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ء: ئلعمارة ئلسعبيب  رنث نر ،بح وحر ي نوظوع معنبرت مشعبيت بشنبل سينب
 ثنبوم ي مذينت ،)١٩٨٩(نصر حول منسك مريقي بي مثرحبل وسثكرر 

ء  ثببروب ننوذجبً السكب مثرحبلمبرويت بسينب  نع نكبرنثب ننبذيبً بنسك حري ،بب
ء وؤننبط معنر .بظبحيت مسال ورصر مصقب ومثركية منرسي ممذينت مسور

ء  ومعنر ،)نعسكر مذيب (  كبمعنر منثنكل ،والسكب ي شب جزيرت سينب
  .صر ؤبرز ؤننبط السكب ببمعري كنب ر، ومعنر منسثكر،شب منسثكر

 )ئلحرف (ئلثقافب ئلماخيب

ء بإطروح ثي نثذصصثي ظرثب رثبط بح محرف مشعبيت ي شنبل سينب
 ألومي ن ننظور ثربو مسعير موثير حول مكي مجنبميت مق ،ي كر مجنبنينب

ء  حرت ن ؤجل  حي رصر جنبميب م،)١٩٨٦(مننسوجب نر برو شنبل سينب
ء ن .سثحر وحر ثصمح النثبج كمي نعبصر  ؤنب ألطروحت مجبنيت كر جب

جثنبي ممكريت  م،ننظور سوسيوموجي ء  عمي نرر حول مصنبب مبيايت وثفير مبنب
صكل ، ور حرر نجبم مجفري ي ريثي محرنيت ببمجيزت،)١٩٨٩(منصريت   وؤبي 
رت نثبا ننب وذم إ،ببمعري ظح :مي   ؤ مصنبب مبيايت مب ثإجيروب مو

ثصبر معسرت رذل نجثنعي مررست  وؤ نعر ،ومقعبل ي ثفير منسثو 
 وررجت الببل ميب بنكرر ،وذ مثفير ثثزير بزيبرت حج مننث ن وذه مصنبب

 .نب يبذل ن جر وذبرت نيت ي إنثبجب

 طار الزレョىاإل
ء ننذ نطمع مجنبنينب كط وثنب منيرني ببح ننطكت شنبل سينب ر و ويع،برؤ 

حرور نببشرت نع معرو مذمل ممظروف مسيبسيت مثي محك ببمننطكت مثي ثكع مي 
صمت ببمقومكمور ؤو ألنجروبوموجيب بل .مصيوني  حي م ثظر ؤيت ررسب ذ 

 ن ذالل ؤطروحت ميمي ثوح حول مبرع مشعبي ي ننطكثي  وكبن مبريت.ذمل
ء   ج ثثببع مررسب وألطروحب ذالل كر مجنبنينب ،)١٩٨٣(مكنبت وسينب

وثنب . مذ شر ظور ثسع ررسب نويت١٩٨٩وبذبصت ي ب  ور ثنبني 
 و ١٩٩٠ ين وبذبصت ي ب،ببح مننطكت ذالل كر مثسعينب بصورت نمحوظت

مذ م ثُسجل بعره  ،١٩٩٨ فير ؤ مرصر منيرني ر ثوف نر ب ،١٩٩٤
ء الطبر مزنني مي منحو مثبمي.ررسب حول مننطكت حثي أل  : ور جب

 ثمانيناتئل

 مبرع مشعبيحول ميمي ثوح  ؤطروحت :١٩٨٣

ء نبرول حول  ؤطروحت:١٩٨٤ ء  سنب  مويت ونثنب

ء:١٩٨٦   ؤطروحت سعير موثير حول ننسوجب برو شنبل سينب
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  نؤثنر جكبت ونو مبور  حولوالل حنر بح ن:١٩٨٧

١٩٨٩:  

Y مصنبب مبيايت  ؤطروحت مي نرر حول 

Y ء ء مشعبيت مبرو شنبل سينب صري حول ثنيز ألزيب  ؤطروحت نني 

Y  بح إينب مبسطويسي حول منرؤت مبرويت 

Y مثر مشعبي وؤسبمية حقظ   نصطقي حولبح بروق 

Y  بح نحنر مسمكبو حول مثذبطة فير ممقظي 

Y  كبميت مبح نحنر نور رحب حول مكبنو ي منجثنعب 

Y  بح نر نصر حول منسك مبرو 

Y  وبروق نصطقي حول نرينت معري ،وز رظو معربيكثبة  

Y  ء معري  حولكنبل محمو، وسعير رروي كثبة  مكظب

Y ء نبرول حول  ) ٢٠٠٢نشر (رور منرؤت ي محرف   بح سنب

 تزعيناتئل

١٩٩٠:  

Y  ؤنسبق معبامت ومكربت حولؤحنر ؤبو زير بح  

Y حول مثعبير  معوطف  بح إمب قيقي 

Y  جثنبيت ي ألنجبل مشعبيت  بح ؤنل نحنور حول مثنشات 

Y مزنب نر منرؤت مبرويت  نقوحول إينب مبسطويسي بح  

Y  ء جثنبي ي شنبل سينب  بح سبنيت نور حول مثقبظل 

Y  بر مكري محشب حول حثقب معير  بح 

Y بح مي نرر حول مجوة مبرو 

Y  الل مفذاي ) وأذرو(بح ميمي حسي سث  حول ؤننبط 

Y  ء ي مكبنو معري  بح نحنر مسمكبو حول مجز

Y بر مسنيع حول إيكوموجيب مكبنو معري ب  ح نحنر 

Y  بر مرحنبح   مكربت ومنساوميت مجإريت  حولنب 
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١٩٩١  

Y  ء محصبر ومثذريت  حولبر مكري محشببح   حُر

Y  جثنبيت   كثبة ؤحنر ؤبو زير حول منظ وألنسبق 

٠٨٨٣:  

Y  ؤطروحت نمت إنب حول بر مزوج 

Y  مثعبير محركي مشعبي  حولق نصطقيبروبح  

Y  بح نرسي ؤبو معال حول ألرفول 

Y  بح نمت إنب حول ألسرت مبرويت 

Y منثحف الجنوجري حول ورر حبنربح  

  مكبنو معري حول نحنر فني  بح:١٩٩٥

  ؤطروحت حنب مكبظي حول ثوطي مبرو ببمعري ورح :١٩٩٧

٠٨٨٧:  

Y  مشذصيت مسينبويت مبرويت حولرو ذبمر مبربح  

Y  ء شكر حول نبمت منرؤت  بح ميب

Y  حول معبر مفذايت ) وأذرو(كثبة حسي منكبو 

 اإلطار الレوعى
ءبر نمحوظ ي بح سيشير الطبر منوي إمي نح  حي ، ؤكبرينيبًشنبل سينب

 مي حي شر ، ؤطروحب كط حول مننطكت ذالل ربع رسبعم ثظر سو 
 ويعور ذمل وثنب منؤسسب ،نمحوظبً كنيبً ونويبًً ؤبحب منؤثنر معمنيت زريبر

ء ذالل كر مجنبنينب  معمنيت منثذصصت بعكر ذنس نؤثنر حول شنبل سينب
وكب مذمل ثإجيره ؤيظبً مي حركت إصرر مكثة منثذصصت حول ،ومثسعينب

 ووو ك ننبسة يبسبً ببمقثرت مزننيت مثي برؤ يب ،ربع كثةمننطكت مثي بمف ؤ
ء الطبر منوي مي منحو مثبمي.وثنب بررست مننطكت  : ور جب

  أطروحات٢   أطروحات ئلخكتورئ ̌

  أطروحات٣   أطروحات ئلماجزتير ̌

  بحثا١٥ً أبحا ئلخوريات وئلمؤتمرئت ̌
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  كت٣      ئلكت ̌

 ルتائج واستخالصات 
ء  فمة مي بح ننطكت -١ ثنبول منوظوب منرثبطت ببمعبر شنبل سينب

ء معري ذبصت ،ومثكبمير بنت ، )ن نجنوع مررسب % ٥٨ حومي( ومكظب
مي حي م ثسجل مررسب وثنبنبً ببح منعثكر مشعبيت وألرة مشعبي 

ظالً  حثيبج مننطكت ألبحب نثعنكت ي،نونبً  نجب منوسيكي  
  .ومر وألمعبة ونو مثشكيل

وثنب ببح مننطكت ننذ نطمع مجنبنينب كط ويعور ذمل ألسببة سيبسيت -٢  برؤ 
ءشرثب    . ي إطبر مصرع معربي السرايميشنبل سينب

 ون ج  ونبل معرير ن ،١٩٩٨ ثوف نجبل مبح منيرني نر ب -٣
  .يب مثي ثحثبج مثحري وسثكنبل نيرنمنوظو

وثنب مجفري ي -٤  مي ،ومعريونِذل بار معبر  : ويكزنرجال  ثركز 
طب  ن بً نعينبًحي وثن نعظ مررسب ببح مننطكت رو ثنبول نركزً ؤو 

  .منحبظت

جثنبع رثبط الشرف ألكبريني بإسب نجروبومجيب ومثرب-٥ ء ،يت و  ببسثجنب
 ون ج  ،ؤطروحت وحرت منمت إنب بشرف ن منعر معبمي ممقنو مشعبيت

ة ببمجبنعب منصريت ي بح مننطكت، كنب بًونبل فيبب  ألسب مقنو وألر
يحثبج بح مننطكت ؤيظبً إمي سثكنبل جور نعر مقنو مشعبيت ي بحجب 

  .ب ؤذرنيرنيبً ي نج
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 اتمب
ي ذبثنت ثمل مررست نُذكر ؤ نجنوع مررسب منيرنيت مثي ننب بثوجيكب 
وثوزيعب جفريبً ، ثنجل كط مررسب مننشورت ي منجبل ، ؤنب منبرت منيرنيت 
منحقوظت ببألرشيقب ومنثبحف ونركز ألبحب ي ؤويت نصورت ونرايت 

ي ثحثبج مررست ؤذر  رر مب ي وذه منرحمت ، فير وصوثيت،  نسثكمت ، نكو ببال
، كذطوت مثوجيق ) ووي منبرت مننشورت(ؤننب كنب ي حبجت منعرت منبرت أليسر إثبحت 

نب مرينب ي ألرشيقب ، وحثي ينكننب نسثكبالً ؤ يكو مرينب نرجعيت منيت ي 
كنب ننب ؤيظبً إمي ؤ منبرت . مرحال منيرنيت ؤو ألبحب ألكبرينيت ي منسثكبل 

منيرنيت مي وجكنبوب ي وذ ألطمس ، ميس ببمظرورت مب نبرت نحقوظت ببألرشيقب 
ؤو منثبحف ؤو نركز ألبحب ، حي ؤ فبمبيثب ب ؤصحببب بجنعب بجور رريت 
ت ثطبمب بيرع نسذ رر ررست ؤو كثبة ؤو ؤطروحت ، وميس ونبل ج ط إ ت بفر

ون ج ننب ننظر ممنبرت منيرنيت مننشورت ن زويت ثقرروب . ننب جنعو بإرشيقب 
ون نبحيت . بنصو ونور ، ميس نحقوظت ي نكب أذر سو وذه مررسب 

ت ن مررسب منيرنيت   رثبط ؤصحببب – ووي نسبت ميمت جرً –ؤذر ونبل نجنو
صبحة مررست ر ؤورع ببمنبرت منوجورت ببألرشيقب ،  ء جنع ن بل ، ؤو ؤ  سو

نسذت ن نبرث بب ، ون ونب كب حرصنب مي ؤ يكو ثبريخ مررست نرثبط 
بثبريخ جنع منبرت وميس نشروب ، مي ؤنل ؤ ثكو معالت منسثكبميت بي ألرشيقب 

 ن نبحيت ، وثر ومببحجي بانت مي ثببرل منور مثي ن شإنب ؤ ثقير مببح
 .ألرشيف ن نبحيت ذر 

 نتائج عامب ومؤسرئت

ط منؤشر مثي ؤنكننب  ن ذالل نب ثور منب ن بيبنب ،  ونبل بعـ
سثنثبجب ينب يذ حركت مجنع منيرني ي ررسب مثر مشعبي ي نصر ، 

 :نجنمب  مي منحو مثبمي 

رر مررسب منيرنيت  )١  حثي ١٩٠٠منصريت مننشورت ننذ ب بمغ 
رر ٢٠٠٤ننثصف ب  ن نجنل ررسب مقومكمور  % ٢٨ ررست ،  شكم ٨٢٧ 

، ور كشق وذه  % ٧٨منصر ، مي حي شكم مررسب منظريت  نسبت 
رت نؤشر جفريت وزننيت ونويت مي منحـو مثبمي   : مبيبنب  

 ئألطار ئلجغرئفو 

ء  م رر مررسب مثي ثنبومثب مي جب كطبب مجفريت مذنست ن حي 
 :منحو مثبمي 



٤٩٤ 

 ) خرئزب٠٥٣(   عام -مشر ) ٠(

 ) خرئزب١٦١(  ئلوجب ئلبحر ) ١(

 )  خرئزب١٣٠(  ئلوجن ئلقبكو  ) ٢(

ـب١٢(   محافظات ئلقناة) ٣(  ) خرئز

 ) خرئزب٠١٦( محافظات ئلحخوخ ) ٤(

ء مي منحو ؤنب نصية كل نحبظت ن  طبع كر جب مررسب منيرنيت ي كل 
 :مثبمي 

 

ـب  عخخ ئلخرئزات ئلمحافظـ
 ٠٥٣  عام-مشر
 ٨  عام-ئلوجن ئلبحر

 ٩١ مكبورت
 ٩ مكميوبيت
 ٦ كقر مشيخ
 ٧ رنيبط
 ٤٥ مرميت
 ٣٢ مشريت
 ٢٤ مننويت
 ١٥ مفربيت
 ١٣ مبحيرت

 ٢٠ السكنرريت
 ١٠ امع-ئلوجن ئلقبكو

 ٣٥ مجيزت
 ٢٢ مقيو

 ٢ بني سويف
 ١٧ مننيب
 ١٦ ؤسيوط
 ٢٢ سووبج
ـب  ١٠ نـ



٤٩٥ 

صر  ٥ أل
 ٩٢ ؤسو

 ٣  عام-محافظات ئلقناة 
 ١٥ بور سعير
 ٢ سنبيميت
 ٢ مسويس

 -  عام–محافظات ئلحخوخ 
 ٤٠ نطروح

ء  ٣٧ شنبل سينب
ء  ٢٢ جنوة سينب
 ٢١ مور مجرير
 ٧ نرمبحر ألح

 ٧١٦ إجمالو عخخ ئلخرئزات
 

 ئألطار ئلذمنو

و يشير إمي ننو نمحوظ مي منسثو مكني ي نشر  ؤنب الطبر مزنني 

ررسب مقومكمور منيرنيت ، وإ كبن مبيبنب ثشير إمي ؤ كر مسثينب ينجل 

ب منيرنيت ننذ مبريت محكيكيت ي نثشبر ومبح منيرني ، حي م ثثجبوز مررس

 ٨٦، مي حي سجل كر مسثينب )  ررست٢٤( حثي كر مذنسينب ٢٠نطمع ق

ر وميبمغ زروث ي كر مثسعينب ، مذ يشير إمي نرحمت جريت  ررست ميسثنر مثصب

ي ثبريخ محركت مقومكموريت ن حي منشر ومبح منيرني ، وإصرر منطبوب 

منؤثنر معمنيت ، وإجبزت ألطروحب مجبنعيت ، ؤ نب نطمع منثذصصت ، وكر 

و يشير إمي مسنو ن ٢١ق  ، ور سجم وذه مسنو ٢٠٠٤ حثي ٢٠٠٠ ، 

 ررست نيرنيت ، ووو نؤشر طية ، ويؤكر مي مننو منطرر ي بح ورصر ٨٧

ء مبيب مزنني ممررسب منيرنيت ي  نصر مي منحو منإجور مشعبيت ، ور جب

 : مثبمي 

 

 



٤٩٦ 

 عخخ ئلخرئزات ئلعقــخ
 ١ ٢٠نطمع ق
١ ١٩١٠ 
 ٤ شرينب
 ٤ جالجينب
 ٦ ؤربعينب
 ٨ ذنسبنب
 ٨٧ سثينب
 ١٠١ سبعينب
 ١٧٨ جنبنينب
 ٣٤٨ ثسعينب
 ٨٩ ٢١نطمع ق

 ٧١٦ إجمالو عخخ ئلخرئزات

 ئألطار ئلنوعو 

طبب  رايسيت ، وي ألبحب مننشورت ور سننب الطبر منوي إمي س 
ء ي مروريب ؤو مكثة منجنعت ؤو ؤنبل منؤثنر ، ج ألطروحب  سو

كنب ؤررنب سني ي وذ الطبر وونب .  ركثوره ، ج مكثة –نبجسثير : مجبنعيت
مثكبرير ومنصو منيرنيت مثي ينك ؤ ثكو ننشورت ي كثة ؤو روريب ؤو 

ء بيبنبثب مي منحو مثبمي . ؤويت منعمونب فيروب ن   :ور جب

 

 عخخ ئلخرئزات ئألطار ئلنوعو
  ؤطروحت٩٦ هؤطروحب مركثور
  ؤطروحت٢٠٤  ؤطروحب منبجسثير

  بحجب٣٢٣ً ؤبحب مروريب
  كثببب١٧١ً مكثة
  ثكبربر٧ مثكبرير

  نصبً ٢٦ منصو منيرنيت
 ٧١٦ إجمالو عخخ ئلخرئزات

 

 



٤٩٧ 

 رو –نجم نسبت مررسب مثي وثن ببح مقومكمور ي نصر بنت  )٢
 ؤمي نسبت ي مثوزيع مكبرثوجري ، ثميب -ثحرير مننطكت ؤو نحبظت بعينب 

ء: مكبورت ، ج ننبطق محرور : مررسب ي نحبظت   . ؤسو– نطروح –سينب

سنبيميت ببوثنب – مسويس –بور سعير : م ثحظ نر مكنبت بنت  )٣  
ل منحبظب ررست ،  مبحجي منيرني نكبرنت ببمنحبظب ألذر ، حي ثعر ن ؤ
رف شرت نر مكنبت مي منسثو مرومي بثكرينب مننبذج ريرت ن مقنو مشعبيت 
صت ، ورف نب يحقظ ؤومووب ن نإجور شعبيت فنيت حول ومكمور  مفنبايت ومر

 .بحر م

ر ثنبول نركز ؤو ريت نعينت نيرنيبً  يعني  )٤  ؤ – ببمظرورت –إ 
وثنب بب ، ؤو ؤن يجة ؤ ثجنع ننب نبرت ي منسثكبل ، حي  صورً ي  ونبل 
ط منركز ومكر مننجمت مكل  ثشير بيبنب ؤطمس مقومكمور منصر إمي ذثيبر بع

ت ر ننطكت ، ون ج كر يعبر مجنع م نيرني مكريت ؤو نركز نب  نجنو
 .ونركز نجبورت 

ثببي نسة منعبمجت منيرنيت مجفريت ممررسب ، حي ر نجر ررست  )٥
نثعنكت ي نسثو منبجسثير ؤو مركثوره ي نوظوع نعي ي نحبظت نعينت ، 

 ؤو من ونجر منعبمجت منيرنيت مجفريت نقسب ي نسثو مبح مننشور ،
 منسثو - ي كل نحبظت –ننب جعمنب نرصر نؤشر إحصبايت . منيرني ي نكبل 

 ي منسثو معمني ؤو مثكييني - بطبيعت محبل –منعبمجت منوي، رو مثرذل 
 .ممررست 

ثعر ألطروحب مجبنعيت ن ؤكجر ألويت مثي وثن بثحرير وحرت منكب  )٦
، يميب ؤبحب منؤثنر ، ج ) ن نجنوع مررسب% ٣٦(ي مجنع مقومكمور 
 . منكب ومكثة مننشورت

وثنب منيرني ي بح مثر مشعبي مي  )٧ ينجل كر مثسعينب نت 
نسثو نذثمف منؤسسب مجبنعيت ومبحجيت ، ونذثمف نوظوب مقومكمور ي 

، ويعور ذمل ) ت مثي ننب بثوجيكبن نجنل مررسب منيرني% ٤٢(مو ذث 
زروبر حركت منشر بعر مثكر مثكني ي برن مكنبيوثر ن نبحيت ، ورثببط كر 
وثنب ببمثر مشعبي وثوجيك ء ي  ت معبمنيت ومنحميت مي مسو  .مثسعينب ببمنز

ظن وذ أل )٨ طمس ، نر حصنب ممررسب منيرنيت مثي ذثرنبوب مثرذل 
رت نسثويب ي مرصر منيرني ممررسب مي منحو مثبمي   : ؤنكننب نالحظت 

ثنر ؤصحببب  : ئألول  مي ذبرث مشذصيت – جيل مرور ذبصت –ررسب 



٤٩٨ 

ؤنجبل ؤحنر (ي نالحظت مظوور مشعبيت مثي بيشووب ج كثبو نب 
ؤر وؤحنر أني  )ثينور ونعنب ؤحنر 

ثنر ؤصحببب مي نبرت نيرنيت جنعب أذرو ، ؤو نحقوظت  :ئلثانو  ررسب 
 .ببمنثبحف مشعبيت 

ررسب سثعب ؤصحببب بذبرث مشذصيت ي جنع منبرت ثروينبً ؤو  : ئلثال
ثنبر مي ؤرو منيت ي مجنع ومرصر   .ثصويرً ، رو 

مجنع منيرني ن ؤرمت نيرنيت ررسب سثذر ؤصحببب ننبو وؤرو  : ئلرئبظ
 .وؤجزت نثذصصت ي رصر وثوجيق منبرت معمنيت 

 ن ذريطت مررسب – فير منثرجنت –ر ثفير مررسب ألجنبيت  )٩

ظنب مذ ألطمس نسثكبالً ، حي ننب برصر  مقومكموريت ي نصر ، إذ ث 

نمحت إمي نشروع نسثكل مررسب منثرجنت ننب كط  ون ج  ونبل حبجت 

يرف إمي ثرجنت نب كُثة  مقومكمور منصر ي منصبرر ومنرجع ألجنيبت ، 

 . وبذبصت ألوربيت وألنريكيت

كب ممنعر معبمي ممقنو مشعبيت رورً ننبً ي حركت بح مقومكمور  )١٠

روحت  ؤط٣٦، حي ؤشرف منعر مي )  حثي أل١٩٨٢ننذ إنشبا ب (منصر 

ي نذثمف مثذصصب فط مكطر منصر ثكريببً ، ومننبطق مجكبيت مننجمت ، 

ننب يؤكر مثز منعر بنسؤميث مرارت ي بح مظوور مشعبيت وثوجيكب وثحميمب ، 

بثب منذثمقت   .سثذال نبصر مشذصيت منصريت وإبر

 خور مزتقبكو ألطكر ئلخرئزات 

رر ؤطمس  ررسب مقومكمور مي وذ منحو ن مننك ؤ يقير نجبل إ إ

مبح منيرني ، كنب يُقير ي نميت ثوجي مببحجي مننبطق نعينت طبكبً سثرثيجيت 

طبع مقومكمور منصر ،  منثبا  نحررت سمقبً ، وإذ كنب ر ركزنب ونب مي رصر 

منسثو معربي، كنب ؤ منثبا منبرايت ؤيظبً منبرايت ثُشير إمي إنكبنيت مثطبيق مي 

طبب – نسثكبالً –ثجعمنب نطنح  سثقبرت ن ثطبيق نجل وذه مررست مي   ي 

جثنبع وألنجروبوموجيب ، حي يُفطي النثبج مقكر ي م  ؤذر نجل م 

ف مررسب ، مثي بم ؤصحببب ؤبحبج  ن ذالل جثنبع وألنجروبوموجيب أ

شوايبً –ر ونجوع ونركز مكطر منصر  ، ننثذة ننب  ط مننبذج ، –   بع

 :نجبل 







٥٠١ 

صور . مذومي سبم إبروي  • ط  الث ببع جثنبي و مثررج مطبكي 
 .سووبج مسمول مر مريقيي ي ريثي بنحبظثي كقر مشيخ و

يت وروروب ي ثطوير وثننيت مننبطق بمنشبركت مشع.حنقي نحروس  •
ء منثذمقت    .ررست نيرنيت بننطكت ررة معثبنت بنرينت ؤسيوط: معشوايت وألحيب

جثنبيت منثرثبت مي نبمت مطقل . وبني وي معربي  • ررست : ألجبر 
 نيرنيت نكبرنت ي نحبظت مننيب 

ثصبريت مظبورت الروبة. ر نر حبوبت نحن • جثنبيت و ررست : ألبعبر 
 نيرنيت بنحبظت نب 

جثنبيت وألنجروبوموجيت  إ معنل مي ثكوي ننظونت ؤطمسيت ثجنع معمو 
ومقومكموريت نسثكبالً ، سيعنل مي وظوح مرؤيت منيرنيت مكل ننطكت ؤنب مببح 

ال شل ن ثوجيق مررسب مي وذ منحو مذ يكشف منيرني ، مذ سيقير ب
جثنبيت ي مبح  معنبصر منشثركت بينب ، ويؤكر منظرت مشنوميت ممعمو 
ومرصر ، كنب سيكر نبرت منيت ؤصيمت ونيسرت منثذذ مكرر مسيبسي ي 

 .نشروب مثننيت مثي ثعر مرف ألسبسي ن مبح 

 

هللا منوق  ؛؛ و
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 ئلمرئجظ
رر :  مكبورت-.١ ج-.ررست ي ألنجروبوموجيب مجكبيت: م مقومكمور. محمخ ئلجوهر) ١(

شر (-.٥٤٥ -.١٩٩٠منعرت مجبنعيت،  جثنبع منعبصر؛ مكثبة مسببع  ، )م 
٣٨٨. 

 :منزير ن مثقبصيل ؤنظر) ٢(
ء ألول ألسس : م مقومكمور.محمخ ئلجوهر - جيت،  مجز  .٣٨٨منظريت ومنن
برير (٥، ع٢ س-. مقنو مشعبيت-.ؤطبمس منإجور مشعبيت. محموخ فمو حجاذ -

٢٥-١٢ -).١٩٦٨.  
 :ؤنظر) ٣(
 النثبج مقكري معربي ي م .مشطفي جاخ؛ إبرئهيم عبخ ئلحافظ ؛  محمخ ئلجوهر -

جثنبيت :مكبورت –. ١ ط– . بانت ببميوجريت:مقومكمور  – نركز مبحو ومررسب 
ة   . ٧١٨ – .٢٠٠٠ ، جبنعت مكبورت–كميت ألر

 - .منجمر ألول –.  بحو وررسب:مقومكمور معربي .)إشرف( محمخ ئلجوهر -
جثنبيت:مكبورت  .٧٠٠ – .٢٠٠٠ ، نركز مبحو 

ـاخمشطفي ؛  إبرئهيم عبخ ئلحافظ؛  محمخ ئلجوهر - بحو : مقومكمور معربي .جـ
جثنبيت:مكبورت – .١ط – . منجمر مجبني– .وررسب  – .٢٠٠١ ، نركز مبحو 
٦٠٢. 

وثجرر الشبرت إمي ؤ مجر مببميوجري ي ألونت ألذيرت ر ركز ؤيظبً مي إصرر 
جثنبع  كقرع ،جبل مثر مشعبي ؤيظبً كب ن بينب رصر نبث ي ن،ببميوجريب ي م 

جثنبع وألنجروبوموجيب مجكبيت   : ونشير ي وذ منجبل إمي مببميوجريب مثبميت،ن م 
 بانت ببميوجريت :جثنبع النثبج معربي ي م .محمخ ئلجوهر ،أحمخ ذئيخ -

ة –جثنبيت  نركز مبحو ومررسب :مكبورت –. ١ ط– .نشروحت  جبنعت – كميت ألر
صـ٧٣٥ –.٢٠٠١ ،مكبورت   

جبنعت : مكبورت-.منمذصب مسوسيوموجيت معربيت .)إشرف( محمخ ئلجوهر، أحمخ ذئيخ -
ة،مكبورت  .ن١٠ -.٢٠٠٠-١٩٩٧ ، كميت ألر
نجبل م ي ثجرر الشبرت ؤيظبً إمي ؤ ونبل جورً نثقرت ذالل مجالجي بنبً منبظيت كنب
  :ن بينب  و،ي ممثر مشعبيببميوجرم
 نعر مررسب ألريكيت - شعبت مقومكمور، مصبررت ببكيوجرئفيا ئلفولككور ئلزوخئني -

 ). ٢٥سمسمت ررسب ي مثر مسورني، (-.١٩٨٢وألسيويت، 
 ببميوجريت بانت:  نصبرر ررست مقومكمور معربي.)إشرف( محمخ ئلجوهر -

جثنبع منعبصر،  (-.١٩٨٣رر مجكبت ممنشر ومثوزيع، :  مكبورت-.نشروحت  -).١٩م 
 .١٩٧٨ رر مكثبة ممثوزيع، ،١صرر ط

 



٥٠٣ 

منركز :  مكبورت-.بانت ببميوجريت نشروحت: منإجور مشعبيت ومطقل .جاخ مشطفو -
 . ١٩٩٨مكوني مجكبت مطقل، 

رر (برس وكشبب نجمت مقنو مشعبيت منصريت .مشطفو جاخ - -٣٨-٢٨-٢٧ :أل
 ) .١٩٩٥-١٩٩٣-١٩٩٢-١٩٨٩ : ألو٤٨-٣٩

ريجو ،محمخ ئلجوهر) ٤( هللا ئل جثنبي.عبخ ئ رر مجكبت :  مكبورت–. طرق مبح 
صـ .١٩٩٠ ،ومنشر ومثوزيع  ٣٥٥ – ٣٥٤  

  : ؤنظر)٥(
ة . مخ عبخئلرحمهاسم فرحات، ناشر مح - رميل مرسبال مجبنعيت مثي ؤجبزثب كميت ألر

 نركز منشر مجبنعت : مكبورت-.حشن بس. إشرف ر/١٩٩٠ننذ إنشباب حثي نبيت ب 
 .)ن٢ -.١٩٩٢،مكبورت



 

 هذئ ئلكتا
يكو وذ ألطمس مي ثعرف نثشبر مجفري ممررسب منيرنيت         

 بحيـ   ،ي نجبل مثر مشعبي منصر ذالل منبات ب منبظيت        

 ونـ  ،ينكننب مووف مي نب ث إنجبزه ن بح ي نحبظب نصر  

ج نثعرف مي حثيبج كل نحبظت ن مبح معمني ي نوظوب           

ـي         ،مور منذثمقت مقومك  كنب يعطي ألطمس نؤشر زننيت ممثعرف م

صـل        ،مثثببع مزنني ي بح كل ننطكت       ونعرت نب إذ كب ونبل ثو

ـت           ،بحجي ي نركز ؤو ريت بعينب      ـر نكط ـف ن  ؤ ؤ مبح ر ثو

ـت          .ثحثبج إمي سثكنبل    - كنب يكر ألطمس نؤشر نويت مكل ررس

 نـ   -بح ي كل نحبظت ؤو نركز ؤو ريت         ممووف مي طبيعت م   

ـت              .حي كونب بحجبً ي روريت ؤو نؤثنرً ؤو كثبببً ؤو ؤطروحت جبنعي

ـبا            ط منث وي نبيت مثوجيق ألطمسي مكل نحبظت يكر ألطمس بع

سثذالصب مثي يقير ننب مببح منيرني      ـ وـذ        .و ون جـ 

ظبط معن       ثجبه     ألطمس يعر ذطوت ي سبيل  ل منيرني مقومكمور ي 

 .مذ نإنل ؤ يكو رؤيت نسثكبميت ممذريطت مقومكموريت ي نصر

 

 



٣ 

ـل مـ  شـخر بالفع
  تقارير بح   

 ئلترئ وئلتغير ئالجتماعو
ـا ئألول جثنبي :ئلكت ء ثإسيسيت: مثر ومثفير  ت ن ؤسبثذت مجبنعبتأليف . ر  .نجنو

ـا ئلثانو ء ثإسيسيت: مثر مشعبي ي بم نثفير: ئلكت ت ن ؤسبثذت مجبنعبتأليف. ر  . نجنو

ـا ئل  جثنبي    : ثالئلكت ـت  نكثرحـب ونحـبو   : مثر ومجكبت مشعبيت ومثفير  . بحجي

ت ن ؤسبثذت مجبنعبتأليف  . نجنو

ـا ئلرئبظ  ـت       : ئلكت ـت   : نبل نصر بي جكبت مثصنيع ومجكبت مثكميري ـت نيرني بنجنـع   ررس

برمرشير وؤحنر نحنر سكرتأليف . ألموننيو  .نحنور 

ءت ي مصحبت:  مثيبر السالني بي مثإيير ومنعبرظت:ئلكتا ئلامر  . مي ميمتتأليف. منصريت ر

ط نبصر مجكبت مشعبيت         :ئلكتا ئلزاخر  ررست نيرنيت   :ثإجير ؤننبط معنر مي ثشكيل بع

جثنبيت نثببينت بنصر  نحنور مكرر إسرئف وتحرير. مسيبب 

حثقب مش  :ئلكتا ئلزابظ  ـر  ررست مرينبنيب مثفير وو منحبظت    : عبيت مرينيت   . ومثجري

 نني مقرنونيتأليف 

ـي       : مطة مشعبي : ئلكتا ئلثام  جثنبي  منجثنـع   ررست ي ثجبوب وونل مثفير 

جنبتأليف. منصر   سعبر 

ط نبصر مثر منبر        :ئلكتا ئلتازظ  ء  ست حبمت رر: و منحبظت ومثجرير ي بع معزيب

  بث محنبوتأليف. مشعبيت منصريت

ة   ررست معبر:  رينبنيب ثفير مثر مشعبي ي منجثنع منصر       :ئلكتا ئلعاسر  مطعـب وأر

ء شكر وتقخيم إسرئف نجو مشبية، تأليف. منبارت  . ميب
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ـبرت        مثر ومحرجت ي ننظونت مكي منرثبطت        :ئلكتا ئلحاخ عسر   ـر  ـي ن  ببمعنـل ألوم

برمقثبحتأليف . منجثنع منرني  .ذبمر 

جثنبي بي مثر ومثفير:ئلكتا ئلثانو عسر برمووبةتأليف.  مثسبنح   . ؤشرف 

ـع        :ئلكتا ئلثال عسر   ظبيب منرؤت منصريت بي مثـر ومو ـب ومثفيـر     :   ـت ممجب  ررس

ء شكرتأليف جثنبي ومجكبي،   .ميب

جثنبي:ئلكتا ئلرئبظ عسر  .رمي مسنرتأليف .  مجبب ومنثفير ي أميب مظبط 

برمحبظ تأليف. ررست ي رينبنيب مثفير:  مقنو ألربيت مشعبيت:ئلكتا ئلامر عسر  إبروي 

ت مومي :ئلكتا ئلزاخر عسر   صنب ء مفربي:   ـأليف . تررست ؤنجروبوموجيت ي مصحر ـبروق  ت  

ببس إبروي  .ؤحنر نصطقي، نحنر 

جثنبي،      :ئلكتا ئلزابظ عسر   هللا،       تأليف مقكبوت وأميب منكر  ـر ب برمحنير، نعثز سير   شبكر 

شنبو  .سير 

،        . جكبت مثحبيل  :ئلكتا ئلثام عسر   ررست نيرنيت مننبذج ن مثجنعب معشوايت ببمكبورت مكبر

ء تأليف  .مجوور ونب

جثنبيت،     : مزوج معري  :ئلكتا ئلتازظ عسر   هللا،     تأليفوع وأجبره منقسيت و ـر ب  نعثز سير 

 .جنعت سير يوسف

 . نصطقي جبرتأليف ؤطمس ررسب مثر مشعبي، :ئلكتا ئلعسرو

 تحت ئلطبظ م هذ ئلتقارير
 . مثجرير– منحبظت – ننط مثري مشباع نر منصريي مي نثصل مسمقيت -١
 . محرجت ومثحول إمي مثكميريت-٢
ررست ي :  نجثنع مصعير ن مثكوي مكبمي ومجنببثي إمي مثكوي محري-٣

جثنبي ومجكبي  .مثطور 
ء محظر-٤  . إبرت إنثبج مثر مشعبي بي كر
 . موي ببمثبريخ مر مشببة منصر-٥


