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ل اهدشاز فيروض وىزوها خالت زاّضت        
ّ
تؽسفتها مث ُّ ت احخماؽ ُّ ت، مدظّببا في وغؾ ت حدًدة و  البشسٍّ ُّ يّل لهفظ

البشس ؽلى ططذ ألازع.  حؾّددث اإلاىاكف مً خالت الخىف مً الخطس الداهم، ومما طُأحي به اإلاظخلبل مً 

ت، مثل ماوللجماؽت التي جدُط بهفىاحؿ للفسد  ُّ ل . بؾػها دفؿ ؤلاوظان للدشّبث باألفياز ذاث الطبُؾت اإلاُخافيًز

ت ؽلى ؤلاًمان باللػاء واللدز، وباإلاطير اإلالّدز مظبلا للبشس،  طخه اللىي الظماٍو
ّ
وهىان مً زأي فيها اهخلاما طل

ت  ُّ ت التي خللتها ؤلاوظاه ُّ –البشس إلاا ًلترفىهه مً زطاًا. وبؾػها آلازس دفؾه ئلى الثلت أهثر في ؤلامياهُاث الؾلم

ت التي  ُّ أ فيها طزغم ما شاب هره الثلت مً شيىن، بظبب ما جداولخه وطائط ؤلاؽالم ؽً اإلادة الصمى ُّ الللاح يه

لت، وزاضت باليظبت لشؾىب البلدان الػؾُفت، التي ال جمخلً ؤلامياهُاث الؾلمُت  اإلاىاطب، والتي بدث طٍى

واإلاادًت التي ججؾلها جأمل في ضىؾه والاطخفادة مىه في أكسب آلاحاٌ. أغف ئلى ذلً ما زافم أزباز الظعي لتهُئت 

ز مً زطىزة مثل هرا الللاح الري الللاح مً خملت عهسث في وطائط الخىاضل الاحخماعي جد
ّ
ًدظّبب في  كدر

مت في الخىىىلىحُاث الخدًثت، وهي خملت جمذ 
ّ
ت، والخػىؼ لظلطت الىغم اإلاظدبدة اإلاخدى ًّ ت الفسد مطادزة الخّسٍّ

 الاطخؾاهت فيها بسبراث جخمخؿ بدزحت هبيرة مً اللدزة ؽلى ؤلاكىاؼ باطخؾماٌ زطاب الخىاضل الؾلمي اإلاؾاضس. 

ت. أطلم الؾىان هرا الىغؿ سح ط      ُّ مظألت ؽالكت ؤلاوظان بالىحىد ِبىىاخُه الفسدًت والاحخماؽُت والظُاط

ت، اطخجابت للخاحاث الىابؾت مً الراث  ُّ ت، فساخذ جبدث ؽً ُطبل شّتى للخؾبير ؽً الىغؾ لت البشسٍّ ُّ للمس

ت، ومً أهمها الخاحت ئلى غمان الصخت وطالمت الجظد والخفاظ ؽل ما ًدىم ى البلاء وألامً، وهي أهّم البشسٍّ

ت في طسق غمان ئشباؼ زغباجه  طلىن ألافساد والجماؽاث. ئّن  ؤلاوظان، في هرا الغسف، وهى ًىاحه حغّيراث حىهسٍّ

خضح ذلً مً زالٌ طؾُه لالهدشاف والبدث ؽً طبل  ت ًجد هفظه مجبرا ؽلى حغُير ؽالكخه ببِئخه ٍو ُّ ألاطاط

ت. حدًدة للخالؤم مؿ الىغؿ ال ُّ ا في و جدًد ذي الطبُؾت الخاّضت وغمان جىاشهاجه الىفظ ُّ لت دوزا أطاط ُّ جلؾب املخ
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ت مخىاطبت مؿ مظخىي  ُّ ؾخبر طبُؾ
ُ
بت ألٌو وهلت، لىنها في الىاكؿ ح هرا اإلاظعى  فخطدز ؽنها زدود فؾل كد جبدو غٍس

مً و د الفسد في وّل لخغت. ًتهّد  الخىف اإلاظُطس ؽلى هثير مً الىاض والشؾىز بالعجص ؽً مىاحهت وائً غير مسئّي 

ت وألادب وفىىن ألاداء، مً أحل الخؾبير ؽً  أهّم زدود الفؾل هره اللجىء ئلى اإلاصاح والىىخت واللغت املجاشٍّ

غغىطاث الخُاة الاحخماؽُت والظُاطُت التي وان وال ًصاٌ ٌؾِشها ألافساد والجماؽاث في وغؾُتهم الجدًدة، وكد 

 الىباء.  جػاؽفذ جأزيراُتها شمً

الث مخغّيرة ذاث أشياٌ     
ّ
ئّن وّل ما ًخطّىزه الفسد لِع هى الخلُلت واملت أو الىاكؿ بدرافيره بلدز ما هى جمث

لت  ُّ ت اإلاىؾىظت في الرهً. ججمؾها املخ ُّ ت واملجخمؾ ًّ وجألُفاث مدظىطت كد حؾىع بؾؼ مغاهس الخلُلت الفسد

ت. ًمىً اللٌى بأن ها زبرة مظدىدة ئلى الؾالكاث بين ألافساد والجماؽاث باميانها الخأزير وجترحمها وفم جطىزاث زمصٍّ

ىت، وهي ؽلى كدز زاهىُتها حظخدعي زبراث طابلت حؾىد إلاساخل الؾمس  ُّ فيها وجىحيهها مً أحل جدلُم أهداف مؾ

 املخخلفت بما فيها الطفىلت، وكد حظمذ باطدشساف اإلاظخلبل.

ت مخىىؽت بدىىؼ وطائل الخؾبير اإلاخاخت؛ مً  ًّ ت جأزر أشياال ججظُد ُّ جخدٌى زدود الفؾل هره ئلى ُمْىَخَجاث جسُُل

ت الىخابت ؤلابداؽُت،أهمها:  ُّ ت الجماؽ ًّ ت والؾسوع الجظد ُّ ت  ،ألاداءاث الخمثُلُت اإلاظسخ ألاؽماٌ الظمؾُت البطٍس

ت بين اإلاشاهد اإلاظخمّدة مثل الفُدًىهاث، و التي جدىىؼ فىجد فيها اإلاشا ُّ هد ؤلابداؽُت اإلابخىسة، والترهُباث التركُؾ

ً الظازس لطىز شخطُاث همطُت ؽامت  ت، وهرلً الخدٍس ت طابلت أو مً بسامج ئزبازٍّ ُّ مً أؽماٌ طُيُماجىغساف

ت اإلاؾخمدة ؽلى املخاواة الظازس األاد ،أو مظخمّدة مً الىاكؿ الخ ت الشفىٍّ ًّ ت الفسد ُّ الخجظُداث  ، ةءاث الخمثُل

ت مً زالٌ السطم والدشىُل ُّ  الغىاء واإلاىطُلى. ،الدشىُل

ت  ُداثجظمثل هره الخ ًُ ألاهثروبىلىجّي مً اطخسدام مفهىم السمٍص ِ
ّ
َمى

ُ
ت ج ُّ لخؾّسف ؽلى طبُؾت جطّىزاث لالخسُُل

ُت و الخؾبيراث املمىغىؼ اليىزوها، وما ًخؾلم منها ب
ّ
ت الوظاق ألاخل ززت، أو بأفياز  مبخىسة لها خىااإلاخللُدًت الفىٍس

ؤلاحابت ؽً حظاؤالث جثيرها مً ٌظمذ له ، وهى ؽالكت بمخغيراث وطائط الخؾبير اإلاؾىإلات وما جطسخه مً كػاًا

 أّن  ، هما جمىىه مً الىشف ؽً كػاًا ومىغىؽاث بدثُت غير مألىفت.املجخمؾُت طلىواث زدود الفؾل
ُ
َخػ

َ
ال ًُ

َجاوَشث خدود الدٌو اهدشاز الىباء ؽلى هطاق واطؿ ذي ط
َ
بُؾت ؽاإلاُت كد زلم أشياال مً الفؾل السمصي التي ج

ت" بين البشس  ُّ ت الثلاف والجماؽاث املخلُت، مما ًثير ألاطئلت خٌى مدي ما هى مشترن وما هى مسخلف في "السمصٍّ

 لؾىإلات. حمُؾا، ومً زالٌ مؾابس الؾالكاث الثلافُت ووطائط الخؾبير التي هُمىذ ؽلى الؾالم في ؽطس ا

لتها في أداء اإلاؾنى،  نها وطٍس جدخاج أشياٌ الفؾل السمصي اإلالترخت للبدث هىا ئلى الدزاطت مً خُث طبُؾتها وجيٍى

لها وجفظيرها التي كد جيىن مىبثلت مً الىطط الري ًخداولها أو هابؾت مً احتهاد الدازض  مً حهت، وإلى مؾسفت جأٍو

 ت اإلاؾىُت بالغاهسة.ألاهثروبىلىجي باؽخبازه فسدا مً الجماؽ

ًجد ألاهثروبىلىجي هفظه أمام أشياٌ الفؾل السمصي هره، في خاحت ماّطت ئلى ازتراق الخدود الفاضلت بين فسوؼ 

ِسُن أهثر مً مجاٌ دزاس ي  ئذالؾلىم الاحخماؽُت اإلاؾىُت بالغاهسة اإلاطسوخت للبدث، 
ْ
ش

ُ
ًفسح املجاٌ إلاؾالجت بُيُت ح

ى فهم املجخمؿ وزلافخه مً زالٌ دزاطت السمىش والىشف ؽً اإلاؾاوي التي في مؾالجت  هره ألاشياٌ. ول  يَّ
َ
َخغ ًَ ذلً 

 جدملها هره السمىش. 
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املجاٌ أمام مؾالجاث شتى؛ منها ما ًخؾلم بخدلُل بيُت ؤلاهخاج الخسُُلي جفخذ اإلاظاهماث في هرا الىخاب الجماعي 

لي؛ فِظخؾين وبُان زطائطه الشيلُت، ومنها ما ًخؾلم بالدزض ؤلازىىغس  افي لهرا ؤلاهخاج وإجباؽه بمظعى جأٍو

 الخدلُل بأدواث جدلُلُت مسخلفت مثل الخدلُل اللغىّي والخدلُل الىفس ي.

جلجأ اإلاىخجاث الخسُُلُت اإلالترخت للبدث، بأهماطها اإلاخؾّددة اإلاشاز ئليها أؽاله،  ئلى أطالُب أداء مسخلفت مثل 

ت، خُث ًى ت ألشياٌ الخؾبير. و جخجظد الاطخؾازة والىىاًت والخىٍز دزج الاهخمام بها في ضلب الؾىاًت باللُمت السمٍص

لُا  هره اللُمت في أوظاق الخؾبير السمصي بما ًدمله مً "مؾنى اإلاؾنى"، فُطبذ الىشف ؽً اإلاؾاوي مظعى جأٍو

 يهدف ئلُه الدازض ألاهثروبىلىجي مً أحل مداضسة الغاهسة ومؾسفت داللتها.

ت ملازبت الىخاب الجماعي ئلى يهدف مشسوؼ هرا   ُّ السمىش الثلافُت اإلاخؾللت بىباء وىزوها، باؽخبازها مغاهس مىغىؽ

ل 
ّ
ت، وجمث ُّ ت وحمؾ ًّ ت فسد للخفىير جخجظد في ؽالم زُالّي زمصّي، وجلؾب دوزا ذاجُا ليىنها مدّملت بهىاحع شؾىزٍّ

ت.  ت في عسف مؾّين حؾِشه البشسٍّ ُّ  حؾبيرا ؽً السوح ؤلاوظاه

ت في الؾالم الؾسبّي هأن ًىا بمساؽاة هره الخُثُاث، ازجأ ُّ دؽى الباخثين في ألاهثروبىلىحُا والؾلىم الاحخماؽ

لت في ال ليظخىخبهم ُّ ت تهدف الدؽىة ئلى حمؿ أبدار و الؾسبي".  ؾالمؽً "أزس وباء اليىزوها في املخ ُّ أهثروبىلىح

ت وهفظُت  ُّ  ج املخاوز آلاجُت:خٌى اإلاىغىؼ ووشسها في هخاب ٌؾالواحخماؽ

 

لت ووشاطها في عسوف اهدشاز ألاوبئت .1 ُّ  .طبُؾت اإلاؾالجت ألاهثروبىلىحُا للمس

ت بأهثروبىلىحُا الّصّخت. .2 ُّ لت الاحخماؽ ُّ  ؽالكت أهثروبىلىحُا املخ

 أزس وباء اليىزوها في ؤلاهخاج ألادبي والفنّي )في الىىخت واإلاثل واللطت الشؾبُت الخ..(. .3

ت.  اليىزوهاأزس وباء    .4 ُّ  في الؾاداث الاحخماؽُت وفي طلىواث الخُاة الُىم

الث الىباء اإلاىؾىظت في أشياٌ الخؾبير السمصي. .5
ّ
ت مً زالٌ جمث ُّ ت والظُاط ُّ  الخؾبير ؽً ألاشماث الاحخماؽ

ت. .6 ت التي اجسرث مً الىباء زُمت مسهصٍّ  مدي خػىز الخأزيراث الترازُت في ألاشياٌ الخؾبيرًّ

ت لألفساد. وعُفت الخؾبي .7 ُّ  ر الفّني في خفػ الخىاشهاث الىفظ

ف مؿ الغسوف الاحخماؽُت التي ٌؾِشها ؤلاوظان شمً الىباء. .8 ُّ لت في الخى ُّ  دوز املخ

لت في الخىؽُت بمساطس الىباء وغسوزة الالتزام بخؾالُم الىكاًت.   .9 ُّ  دوز املخ
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افية   :معالم بيبليوغز

 
ت: مظاز أهثروبىلىجي هادم لألوزان، هدًس  ؽبدالخمُد بىزاًى (1 ُّ )جسحمت(، هطف كسن مً ألابدار في الؾلىم ؤلاوظاه

 .0202مؾسوف، داز هىز خىزان لليشس، دمشم، 

حامؾت، طلظلت الؾلىم -، هازانحُا وألاهثروبىلىحُا، حان وىبانؽبدالخمُد بىزاًى،)جسحمت(، مدزل ئلى ؤلازىىلى  (0

 .0217لليشس، دمشم، الاحخماؽُت، دمشم، داز هِىىي 

صي مدظً ، الظُمُىلىحُا الاحخماؽُت، مسهص دزاطاث الىخدة الؾسبُت، بيروث،  (3  .0212بىؽٍص

لها، ميشأة  (4 ت: دزاطت هلدًت ملازهت لالججاهاث الخدًثت في فهم الثلافت وجأٍو الظُد خافػ ألاطىد، ألاهثروبىلىحُا السمٍص

ت،   .0220اإلاؾازف، ؤلاطىىدزٍّ

ؿ، اللاهسة، ؽُاد أبالٌ، أهثرو  (5  .0212بىلىحُا ألادب: دزاطت أهثروبىلىحُت للظسد الؾسبّي، زوافد لليشس والخىَش

 .0202الازدن -ؽمان–حساداث، ادَزع دمحم ضلس: أمثالىا بخديي اخىالىا ،مإطظت الىزاق  (6

 .0202اللدض -جسار اللدض طلىة الىفع: حساداث، ادَزع دمحم ضلس حساداث، داز الجىدي لليشس (7

 .0202 طلُمه: أهىاؼ الظسدًت والترار، مسهص الظىابل للدزاطاث ومسهص اللدض ، ادَزع دمحم ضلس وبيُه، حساداث، (8

 .0219الازدن -ؽمان–ادَزع دمحم ضلس :الطب الؾسبي الشؾبي في فلظطين ، مإطظت الىزاق  حساداث، (9

 

 هبذة جعزيفية عن املشزفين على الكحاب:

 

  عبد الحميد بوراًو،

. خاضل ؽلى اإلااحظخير مً حامؾت اللاهسة والدهخىزاه مً حامؾت الجصائس في ازخطاص ألادب الشؾبي. مً 0أطخاذ الخؾلُم الؾالي بجامؾت الجصائس 

مىطم  ،مإلفاجه: اللطظ الشؾبي في مىطلت بظىسة، اإلاظاز الظسدي وهغام املخخىي في هماذج مً ألف لُلت ولُلت، الخياًاث الخسافُت للمغسب الؾسبي

ت، ألادب الشؾبي الجصائسي، الخدلُل الظُمُائي للخطاب الظسدي. ال ثلافت الظسد، البطل اإلالخمي والبطلت الضخُت في الخياًاث الشؾبُت الجصائٍس

ت. جسحم مً اللغت  ت الجصائسٍّ ُّ بت بني هالٌ في الدزاطاث اإلاغازبُت، دوز اإلاسأة في الخياًت الشؾب ت، كطظ حغٍس ت الفسوظُتالشؾبُت الجصائٍس ُّ : ئلى الؾسب

غسوض، -لىاجالي بُِلي"كطىز كىزازا وأولُاؤها الطالخىن في اإلاأزىز الشؾبي" لسشُد بلُل، "السواًت: اإلاىاهج والخلىُاث" لبرهاز فالُذ، "مدزل ئلى الخىاّص" 

ذ لى ؤلازىىلىحُا وألاهثروبىلىحُا" لجان وىبان، "وظم الصواج ، "مدزل ئ"أهثروبىلىحُا الؾىإلات" إلاازن أبُلِع ،"الجصائس في ؽهد ؽبداللادز" إلاازطُل ئًميًر

ت " لىادز مؾسوف، "الخىفي: شؾس وظى  ُّ ت في الجصائس" لشفُلت مؾسوف، "هطف كسن مً ألابدار في الؾلىم ؤلاوظاه ت اليظىٍّ ًّ ي وجسار والخسف الخللُد

ع.
ّ
ت " إلاساد ًل ُّ  شفىّي في البالد اإلاغازب

 

 جزادات،دمحم صقز   إدريس 

س، و بفلظطينللدزاطاث والترار الشؾبي مسهص الظىابل  مإطع ومدًس  دازةإدهخىزاه جسبُت ملازهت و خائص ؽلى ".  الترازُتالظىابل "مجلت  مدًس جدٍس

 املؾلمُت الدزاطاث ؽدًد المإجمس ؽلمي ووشس  ٠٥هثر مً أشازن في  .مطسبحؾلُمُت مً حامؾت ؽين شمع 
ّ
ة ؽلمُت لؾّد لجان وهى ؽػى  ،متخى

)مإلف حماعي(،  هىاؼ الظسدًت والترار ، ومً أهم جلً اإلاإلفاث: أ في املجاالث الترازُت والاحخماؽُت ،مطبىؼ وزكُا ،هخابا ٥٠ضدز له . إجمساثاملجالث واإلا

م  وهخاب جسار طؾيرشاهير في ؽبير ألا ، هخاب الؾالمُت السوغت البهُت لتركىمُا ، هخاب لؾاب الشؾبُتهخاب ألا،  جسار اللدض طلىة الىفعهخاب  طٍس

م.خاش ؽلى الؾدًد مً الدزوؼ وشهاداث الخلدًس فلظطين، و لؾام الجداد الفىاهين في ا خالُا مظاؽدا لألمين ٌشغل  ر. الشمىر في خاضسة الشُى   والخىٍس

  

 

  



 

 

 

لت. خالت الؾالم الؾسبي أزس وباء اليىزوها ُّ  في املخ

 

 

 شزوط النشز وآلاجال: 

 

 د ؤلالىترووي الخاص جسطل ت ئلى البًر  arab.pandemic@gmail.com:  اإلالخطاث باللغت الؾسبُت أو الفسوظُت أو ؤلاهجليًز

 ة بظير مسفىكت ألاوزاق واملت زس مىؽد الطخالم آ( ؽلمُتCV)  : 2022 فيفزي  10ملخػبت للباخث هى 

  ؽالمت )بما في ذلً الفساغاث( بىغام  42.222اإلالترخت  وزاقال ًخؾدي حجم ألاWord ، بسطوTraditional Arabic  ملاض

 للهامش. 14للمتن  و 14

  لت  APAتهمِش اإلاؾلىماث ؽلى طٍس

 .جسػؿ حمُؿ ألاوزاق للخدىُم الؾلمي، مً طسف الهُئت الؾلمُت للمسهص 
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