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. ٔشبغ اٌّغزششل١ٓ ٚدٚسُ٘ فٟ ٘زا اٌجحث ٠جحث—خالصخ

. اٌّغزششق، أٚسثب، اٌجبسص :فززبح١خاٌىٍّبد اال

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ أخٟ  ِّ اٌحّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚسحّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشحجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط سح  اٌطَّبٌت، عال اٌّمشَّ

ّٟ ، ٌٙزا ايغضٚ اٌفىشٞايػ١ٍه فٟ إغبس ِبدَّح  زؼخ ، فصً اٌذِّساع ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و آ١ٍِ

ُّ األٔشطخ اٌزٟ فٟ ٘زا اٌذسط ٔزؼشف ػٍٝ ٚ ٚاٌفبئذح، ٔشبغبد اٌّغزششل١ٓ، ٚأ٘

 .ِبسعٛ٘ب ٠ّٚبسعٛٔٙب فٟ ح١برُٙ

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

ُّ األٔشطخ اٌزٟ ِبسعٛ٘ب ٠ّٚبسعٛٔٙب فٟ ح١برُٙ  ٕٔزمً إٌٝ ٔشبغبد اٌّغزششل١ٓ، ٚأ٘

 .اٌؼ١ٍّخ ا٢ْ

ّْ جّٙٛس اٌّغزششل١ٓ ٠حبٌْٚٛ االٔزّبء إٌٝ ِؤعغبد ػ١ٍّخ، حزٝ  ُّ أْ ٔؼٍُ أ ِٓ اٌّٙ

إرا ِب وزجٛا أٚ رىٍّّٛا فٟ ٔذٚاد أٚ ِؤرّشاد ٠ىْٛ ٌىالُِٙ صجغخ ػ١ٍّخ رؤثِّش فٟ 

. اٌّغزّغ؛ ٌٚزٌه ٔجذ أُٔٙ ٠ٕزّْٛ أٚ ِؼظُّٙ ٠ٕزّٟ إٌٝ اٌؼًّ فٟ اٌجبِؼبد األٚسث١خ

اوض ِٚؤعغبد رشث٠ٛخ، ١ٌؼًّ فٟ سئبعزٙب، ١ٌٚىْٛ ٘ٛ ٚثؼعُٙ أعظ جبِؼبد ِٚش

فىبْ ٔشبغُٙ ٠زّثًّ فٟ . اٌّغئٛي ػٓ ٚظغ إٌّب٘ج ٚاٌخطػ اٌزشث٠ٛخ ٌٙزٖ اٌّؤعغبد

ٍٗ ػبَ فٟ اٌجبِؼبد اٌغشث١خ اٌزٟ  وشاعٟ اٌذساعبد اإلعال١ِخ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌششل١خ ثٛج

أثٕبء اٌشؼٛة اإلعال١ِخ  أُّعغذ ٌٙزا اٌغشض، ٠ٕٚطٍمْٛ ِٓ ٘زٖ اٌجبِؼبد ٌٍزأث١ش فٟ

 ًّٞ ٚجذٔب رٌه فٟ اٌجبِؼبد اٌزٟ رأّعغذ ف١ٙب وشاعٟ ٌٙزا اٌغشض . ا ٚعٍٛو١ًّب ٚٔفغ١ًّبفىش

فٟ إٔجٍزشا، فٟ إ٠طب١ٌب ثشِٚب، فٟ فشٔغب، فٟ إعجب١ٔب، فٟ ثٍج١ىب، فٟ ٌٕ٘ٛذا، رمش٠جًب ٌُ 

ًُ دٌٚخ أٚسث١خ ِٓ رأع١ظ ِشوض أٚ لغُ فٟ جبِؼخ ٌٙزا اٌغشض، ٠ش أعٗ ٠ٚؼًّ ف١ٗ رَْخ

.  ِغزششلْٛ ٠َُشثُّْٛ أج١باًل ٚأج١باًل رحذ أػ١ُٕٙ ٌٕشش إٌشبغ االعزششالٟ فٟ اٌؼبٌُ

ٕ٘بن جّؼ١بد ػ١ٍّخ أ٠ًعب فٟ ثالد اٌؼبٌُ اإلعالِٟ خّشجذ أج١باًل وث١شح رأثّشد إٌٝ حذٍّ وج١ش 

عزششالٟ، ٘زٖ اٌجّؼ١بد وبْ ٠ؤعِّغٙب ٠ٚغ١طش ػ١ٍٙب فىش ا. ثألٛاي ٚوزبثبد اٌّغزششل١ٓ

ُِّ ِب ٔش١ش إ١ٌٗ ٕ٘ب. ٚسجبي ِغزششلْٛ ًّ ِٓ أ٘ اٌّذاسط ا١ٌغٛػ١خ اٌزٟ رأّعغذ ثؼذ : ٌٚؼ

أعغٛا ِذاسط ٠غٛػ١خ فٟ ٌجٕبْ، ٚفٟ . ظب٘شح االعزؼّبس اٌؼغىشٞ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ

ًُ دٌٚخ ػشث١خ ِٓ ِذسعخ فشٔغ١خ، ِٚذسعخ ٠غٛػ١خ، . ِصش، ٚفٟ اٌّغشة رمش٠جًب ٌُ رَْخ

ِصش، فٟ اٌخشغَٛ، فٟ ٌجٕبْ، فٟ األسدْ رؼًّ رحذ غطبء ع١بعٟ ٌىٓ ثً جبِؼخ فٟ 

ٟ٘ فٟ حم١مزٙب جبِؼبد اعزششال١خ، ٠ؼًّ ف١ٙب ِغزششلْٛ، ٚأّعغٙب َٚٚظغ ِٕب٘جٙب 

.  ِغزششلْٛ ٌٕشش إٌشبغ ٚاٌثمبفخ االعزششال١خ فٟ ٘زٖ إٌّبغك

سف، اٌّؼبأ٠ًعب حبٚي اٌّغزششلْٛ أْ ٠ؼٍّٛا ِٛعٛػبد ػ١ٍّخ إعال١ِخ، وذٚائش 

ٚاٌّؼبجُ اٌٍغ٠ٛخ، ٚارّخزٚ٘ب ٚع١ٍخ ٌِذطِّ األفىبس االعزششال١خ اٌغبِخ اٌزٟ ٠ش٠ذْٚ دّعٙب 

ٌٚؼً ِٓ ٠مشأ دائشح اٌّؼبسف اإلعال١ِخ، ٠ٚىزشف األخطبء . ٚإلٕبع األج١بي اإلعال١ِخ ثٙب

ّْ األغشاض ٌُ  ب ػٍٝ أ ًِ اٌفظ١ؼخ اٌزٟ دّعٙب اٌّغزششلْٛ فٟ ثٕب٠ب ٘زٖ اٌذٚائش، ٠مف رّب

ُ فٟ غجك د وٓ ٔض٠ٙخ، ٚأْ اٌؼًّ ٌُ ٠ىٓ ِٛظٛػ١ًّب ٚال ػ١ًٍّّب؛ ٚإّٔب وبْ ِٓ ثبة دّط اٌغُّ

ُّ ثٙب اٌّغزششلْٛ، ٚٔذٚاد  -وّب أششد إٌٝ رٌه عبثمًب-ٕ٘بن ِؤرّشاد . ِٓ ػغً ا٘ز

ٌٚمبءاد ِٚحبٚساد، ث١ٓ غشفَٟ اٌؼبٌَُ شْشلِٗ ٚغْشثِٗ، ِٚحبٌٚخ جّش اٌصف اإلعالِٟ أٚ 

١بد ِٚصطٍحبد اٌؼٍّبء اٌّغٍُ ّّ ٠ٓ إٌٝ اٌزأث١ش أٚ إٌٝ اٌزأثّش ثأفىبس اٌّغزششل١ٓ رحذ ِغ

ٍُْ، ٚإٌّٙج اٌؼٍّٟ، ِٚب إٌٝ رٌه  ٚلذ ٔزؼشض ... ثّشالخ، وبٌز٠ٕٛش، ٚاٌحذاثخ، ٚاٌؼ

ُّ اٌّجبالد اٌزٟ ػًّ ف١ٙب  ثبٌزفص١ً ٌجؼط ٘زٖ األش١بء ف١ّب ثؼذ، ٌىٓ ٘زٖ ٟ٘ أ٘

ٌّؤٌّفبد اٌزٟ أغشلٛا ثٙب اٌغٛق ػٓ اٌزبس٠خ اٌّغزششلْٛ، ثبإلظبفخ إٌٝ اٌىزت ٚا

. اإلعالِٟ، ٚاٌحعبسح اإلعال١ِخ، ٚاٌزصٛف اإلعالِٟ، ِٚب إٌٝ رٌه

، ٚٔشأح االعزششاق، ٚربس٠خ "االعزششاق"٘زا ثئ٠جبص فىشح ػبِخ ػٓ رؼش٠ف 

ُّ ٘زٖ  ُّ األعجبة اٌزٟ أثّشد فٟ ربس٠خٗ اٌط٠ًٛ، ٚأ٘ االعزششاق، ِٚذاسعٗ، ٚػٓ أ٘

: ٚأّ٘ٙب، األعجبة اٌذ١ٕ٠خ، ِٚغ رٌه ال ٍٔغٟ األعجبة األخشٜ، وال -ِب لٍٕبن-األعجبة 

 .اٌغجت اٌغ١بعٟ، أٚ اٌغجت االعزؼّبسٞ

 والوصادر الوراجع

دار انقهى  ،(وخىافٍهب انثالثخ انًكز أجُذخ) ،عجذ انزدًٍ دسٍ ،نًٍذاًَا -1
 .و1990

دار  ،(سبئههبور انذضبرح اإلساليٍخأسس ) ،عجذ انزدًٍ دسٍ ،نًٍذاًَا -2
. و1980انقهى 

: تزجًخ، (دراسخ وثبئقٍخ: أصىل انتُصٍز فً انخهٍج انعزثً)سٌقهز،  كىَىي -3
. و1990يبسٌ صالح يطجقبًَ، يكتجخ اثٍ انقٍى 

دار انىفبء نهطجبعخ وانُشز ، (االتجبهبد انفكزٌخ انًعبصزح) ،عهً ،جزٌشخ -4

 .و1990
دار انزسبنخ  ،(فً األدة انًعبصزاالتجبهبد انىطٍُخ ) ،يذًذ يذًذ ،دسٍٍ -5

. و1993
دار انفكز انعزثً ، (استعًبر رسبنخ االستشزاق) يذًذ إثزاهٍى، ،نفٍىيًا -6

. و1993
، (، يب نهى ويب عهٍهىاالستشزاق وانًستشزقىٌ) ،يصطفى ،نسجبعًا -7

. و1979انًكتت اإلساليً، 
. و1994انعزثً دار انقهى  ،(واالستشزاق اإلسالو) ،دًذي يذًىد ،سقشوق -8 
. و1977دار انشعت ، (اإلسالو وانًستشزقىٌ) ،عجذ انجهٍم ،شهجً -9 

، انشهزاء نإلعالو انعزثً، (انتجشٍز واالستشزاق) ،يذًذ عشد ،انطهطبوي -10
. و1991

، فزورعًز ، و(فً انجالد انعزثٍخ انتجشٍز واالستعًبر) ،يصطفى ،خبنذي -11

 .و1986انًكتجخ انعصزٌخ، 
، يكتجخ (انعزثً انتُصٍز ويذبوالته فً ثالد انخهٍج) ،عشٌش انعسكزعجذ ال -12

 .و1993انعجٍكبٌ، 
، (وانتٍبراد انًذبرثخ نإلسالو انفكزي انغشو) ،يذًىد انذهٍى عجذ عهً -13

 .هـ1404جبيعخ اإليبو يذًذ ثٍ سعىد اإلساليٍخ، انًجهس انعهًً، 
 ،انذودخ، نخ كتت األيخسهس ،(انغشو انفكزي) ،أدًذ عجذ انزدٍى ،انسبٌخ -14

 .هـ 1414وسارح األوقبف وانشئىٌ اإلساليٍخ،
 ،انفكز دار، (ثبالستعًبر وصهته انذذٌث اإلساليً انفكز) ،يذًذ ،انجهً -15

 .و1970
، يؤسسخ يطبثع يعتىق، (انًبسىٍَخ فً انعزاء) ،يذًذ عهً ،انشعجً -16

 .و1975
 .و1978انعبنى اإلساليً، ، راثطخ (انًبسىٍَخ)، أدًذ عجذ انغفىر ،عطب -17
. و1982، راثطخ انعبنى اإلساليً، (انًبسىٍَخ) ،يذًذ صفىد ،انسقب -18
دورهب فً  انفكزٌخ انًعبصزح انًذاهت، غبنت ثٍ عهً، انعىاجً -19

 .و2006، انًكتجخ انعصزٌخ انذهجٍخ، (انًجتًعبد، ويىقف انًسهى يُهب
 

 


