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عــــر�ض كتـــاب

نقو�ض جبانة منف في الع�سر الإهنا�سي
�ضيرين رم�ضان

ياأتي هذ� �لكتاب ��ستكماًل لأهد�ف مركز �لخطوط في 
ن�سر �لدر��سات �لأكاديمية �لر�سينة �لمتعلقة بمجال بالنقو�ش 
�لمجال.  هذ�  في  �لقائمة  �لفجوة  �سد  بهدف  و�لكتابات 
�للوحات،  من  مجموعة  لن�سر  �لكتاب  هذ�  ويتعر�ش 
و�لجد�ريات، و�ل�سقافات، ومو�ئد �لقر�بين و�لكتل �لحجرية 

و�لتي تحمل نقو�ًسا ين�سر �أغلبها ويعر�ش لأول مرة. 
ومو�ئد  و�ل�سقافات  و�لجد�ريات  �للوحات  هذه 
محفوظة  لكنها  منف  جبانة  في  عليها  �لعثور  تم  �لقر�بين 
ومدينة  �لعالم.  م�ستوى  على  متفرقة  ومتاحف  �أماكن  في 
منف هي عا�سمة م�سر �لقديمة �إبان ع�سر �لدولة �لقديمة، 
وهي تمتد لأكثر من 30 كم بطول �ل�سفة �لغربية لنهر �لنيل 
وت�سمل مو�قع �أبي رو��ش، و�لجيزة، وز�وية �لعريان، و�أبي 

غر�ب، و�أبي �سير، وده�سور.

يقوم  �أن  �لكتاب  هذ�  خالل  من  �لموؤلف  ��ستطاع 
تلك  على  �لمدونة  �لنقو�ش  وتحليل  ون�سر،  بجمع، 
�لآثار، وبالأخ�ش �للوحات �لجنائزية. وقد قدم موؤلف 
�لجنائزية  �للوحات  تلك  تطور  حول  در��سة  �لكتاب 
�لتي ُدونت عليها، مع عمل در��سة مقارنة  و�لن�سو�ش 
مثل  �لأخرى  �لمقابر  في  لها  �لمعا�سرة  �للوحات  مع 
و�إدفو،  و�أ�سيوط،  و�لأ�سمونين،  و�أخميم،  دندرة، 
وطيبة. بالإ�سافة �إلى ذلك ��ستطاع �لموؤلف �أن يدر�ش 
�لإهنا�سي  ع�سر  �إلى  تعود  �لتي  �لمقابر  توزيع  كيفية 
�لفردية  �لمقابر  بنية  ودر��سة  �لو��سعة،  منف  جبانة  في 
در��سة  وكذلك  �لفترة،  تلك  خالل  تطورها  ومر�حل 
�إلقاء  �أجل  من  �لفترة؛  تلك  لمقا�سير  �لمعمارية  �لبقايا 

مزيد من �ل�سوء عليها. 
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145 �لعدد �ل�ساد�ش 

�لع�سر  خالل  منف  جبانة  "نقو�ش  كتاب  يقع 
منها  �لأول  �لف�سل  يعر�ش  ف�سول،  ت�سعة  في  �لإهنا�سي" 
جبانة  في  �لإهنا�سي  �لع�سر  لمقابر  �لطبوغر�في  �لتوزيغ 
�لجيزة،  من  كلٍّ  في  �لو�قعة  �لمقابر  تناول  حيث  منف؛ 
�لهرمية  �لمجموعة  ذلك  في  بما  و�سقارة  �سير،  و�أبي 
للملك تتي ومقبرة �لملك �أونا�ش و�لمقبرة �لتي عثر عليها 
�لعالم �لأثري دكتور زكريا غنيم، وجنوب �سقارة، وجبانة 
كوم �لفخري، وذلك خالل ع�سر �لدولة �لقديمة و�لع�سر 
�لإهنا�سي،  بغر�ش �لتعرف على تلك �لمقابر و�لغر�ش من 
وجودها في هذ� �لمكان بالتحديد، و�لتعرف على طر�زها 

�لمعماري.
عليها  عثر  �لتي  �للوحات  �لثاني  �لف�سل  تناول  بينما 
من  كلٍّ  للوحات  �لمنهجي  بالتحليل  قام  حيث  �لجيزة؛ 
ومن  و"�إمبي"،  �آخت"،  �إن  و"�إري  و"�إيحو"،  "خاي"، 
في  عليها  عثر  �لتي  �لآثار  من  كبيرة  كمية  �أن  �لمعروف 
�لجيزة �إنما هي ترجع �إلى �أو�خر عهد �لدولة �لقديمة، �أي 

�أنها تحمل في ذ�تها مالمح �لع�سر �لإهنا�سي. 
في  عليها  عثر  �لتي  �للوحات  �لثالث  �لف�سل  عالج   
�ثنتين  على  �ل�سوء  بت�سليط  �لموؤلف  قام  حيث  �سير؛  �أبي 
وهما  �سير،  �أبي  في  عليهما  عثر  �للتين  �للوحات  من 
مع  عليهما  �لعثور  تم  �إمبي"؛ حيث  "�إبي" و"�سات  لوحتا 
�لمرتبطين  �لكهنة  مقبرة  في  �لآثار  من  �أخرى  مجموعة 
�أو�خر  �إلى  ينتمي  و�لذي  رع"  و�سر  "ني  �لملك  بمعبد 
عهد �لأ�سرة �لخام�سة؛ حيث يبدو �أنه تم �إحياء عبادة هذ� 
�لقديمة و�لع�سر �لإهنا�سي،  �لدولة  �لملك في نهاية ع�سر 
يعتبر  كان  حيث  �لو�سطى؛  �لدولة  ع�سر  خالل  وكذلك 
دفنو�  �لذي  �لمنطقة  و�أفر�د  �لكهنة  لهوؤلء  �لمحلي  �لإله 

بالقرب من هرمه.
ف�سول  و�أهم  �لكتاب  �سلب  َفُيعد  �لر�بع  �لف�سل  �أما 
�لكتاب؛ حيث تحدث �لموؤلف عن جبانة �سقارة وما تم 
�لعثور عليه فيها من لوحات في �لمجموعة �لهرمية للملك 
ودر��ستها  تحليلها  تم  لوحة  �أربعين  عن  تزيد  و�لتي  تتي، 
�لموؤلف  تحدث  كذلك  �لف�سل.  هذ�  في  مف�سلة  در��سة 

في هذ� �لف�سل عن �لمقا�سير و�للوحات �لعائلية لـ "�سك 
�أوزير  �أول ظهور لأ�سماء و�سفات  تناول  و�سخت"، كما 
في �لنقو�ش �لخا�سة، كذلك تناول �لف�سل �لر�بع �للوحات 
�لتي عثر عليها في مقبرة �أونا�ش وكذلك �لمقبرة �لتي عثر 
عثر  �لتي  �لوهمية  و�لأبو�ب  غنيم  زكريا  �لدكتور  عليها 

عليها في جنوب �سقارة. 
ُعثِّر  �لتي  �للوحات  تناول  فقد  �لخام�ش  �لف�سل  �أما 
كوم  في  �لع�سر  ذلك  �إلى  ا  �أي�سً تعود  مقبرة  في  عليها 
�لفخري في منف. وقد �سمل هذ� �لتحليل �لمنهجي و�سًفا 
يلي  ثم  للنقو�ش،  ن�سية  وترجمة  �سوتية،  وترجمة  كاماًل، 

ذلك �لتعليق على �لنق�ش.
�لفنية  �لأ�ساليب  ناق�ش  فقد  �ل�ساد�ش  �لف�سل  �أما 
�لمت�سابهة �لتي ��ستخدمت في �لقطع �لجانبية �لُمزخرَفة �لتي 
حلت محل �لحو�ئط �لمزخرفة �لطويلة �لخا�سة بمقا�سير 
�لقر�بين �لموجودة في م�ساطب �لأ�سرة �ل�ساد�سة، وتناول 
ا مجموعة من �لكتل �لحجرية �لتي تحمل  هذ� �لف�سل �أي�سً
تلك  هي  �لحجرية  و�لكتل  �لجانبية  �لقطع  وهذه  نقو�ًسا. 
�لتي ل ن�ستطيع ن�سبها �إلى باب وهمي محدد �أو مق�سورة 
بناء  في  �أ�سا�سية  �أجز�ء  �لجانبية  �لقطع  هذه  وتعد  معروفة، 

�لمقا�سير �ل�سغيرة �لتي عرفت خالل �لع�سر �لإهنا�سي.
�أجز�ء لوحات  لبع�ش  �ل�سابع  �لف�سل  تعر�ش  في حين 
�لهرمية  �لمجموعة  في  عليها  عثر  �لوهمية  و�لأبو�ب 
من  كلٌّ  بها  قام  �لتي  �لحفائر  تتي خالل  بالملك  �لخا�سة 
"فيرث" و"جن" و"كويبل"، وكذلك �أجزء لأبو�ب وهمية 
عثر عليها في جنوب �سقارة، وقد تم �ختيار هذه �لأجز�ء 
�لتي  للخ�سائ�ش  بالن�سبة  �أهميتها  �أ�سا�ش  على  فائقة  بعناية 
تميز بها �لع�سر �لإهنا�سي، وتم تحليلها و�إظهار �لمميز�ت 

�لن�سية �لخا�سة بها. 
بتحليل  �لثامن  �لف�سل  في  ذلك  بعد  �لموؤلف  قام 
عليها  عثر  �لتي  �لقر�بين  مو�ئد  على  �لموجودة  �لنقو�ش 
تتي وفي جنوب  بالملك  �لخا�سة  �لهرمية  �لمجموعة  في 
�لفخري،  كوم  في  عليها  ُعثر  �لتي  تلك  ا  و�أي�سً �سقارة، 

ودر��سة �أ�سلوب تنفيذها و�لنقو�ش �لتي عليها.
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لمجموعة  كدر��سة  �لتا�سع  �لف�سل  ياأتي  �لنهاية  وفي 
�لعالم،  �أنحاء  جميع  في  �لمنت�سرة  �لمتاحف  لوحات  من 
في مو�سكو، وفي متحف بو�سكين، وفي متحف �لقاهرة، 
وفي متحف �للوفر، وفي متحف �لفاتيكان، وفي متحف 
في محاولة  �لن�سيَّة،  �أ�ساليبها وخ�سائ�سها  برلين، وتحليل 

�إعادة �لتاريخ لهذه �للوحات.
و�أخيًر�، يعر�ش �لباحث �أهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها 

من خالل در��سته، وتتلخ�ش في: 
هناك عدد  من �لمقابر تم �لعثور عليها تعود �إلى �لع�سر   .1
و�لخام�سة  �لر�بعة  �لأ�سرة  �أهر�مات  حول  �لإهنا�سي 
و�ل�ساد�سة، مثل تلك �لتي حول هرم خوفو في �لجيزة 
تتي  و�أهر�مات  �سير،  �أبو  في  رع  و�سر  ني  وهرم 
و�أونا�ش وببي �لأول مري �إن رع �إ�سي�سي وببي �لثاني 

و�إيبي في �سقارة. 
تم �لك�سف عن �أربعة �أنو�ع من �لمقابر ظهرت خالل   .2

�لع�سر �لإهنا�سي في جبانة منف: 
�لمقا�سير �لكبيرة ذ�ت �لزخارف. �أ . 

في  عليها  عثر  �لتي  تلك  مثل  �ل�سائعة  �لم�ساطب  ب . 
�أبي �سير وجنوب �سقارة.

وهمي  باب  من  �لمكونة  �ل�سغيرة  �لمقا�سير  ج . 
نقو�ش  ذ�ت  جانبية  بقطع  �لجانبين  من  محاط 

غائرة وجدر�نها مبنية بقو�لب من �لطوب �للبن.
تت�سمن  �للبن  �لطوب  من  مبنية  �سغيرة  م�ساطب  د . 
�ل�سرقية  �لو�جهة  في  �لجيري  �لحجر  من  لوحة 

منها.

بالرغم من �أن �لأبو�ب �لوهمية �لتي تعود �إلى �لأ�سرة   .3
�لع�سر  خالل  ت�ستخدم  تز�ل  ل  كانت  �ل�ساد�سة 
�لإهنا�سي، فاإنه كان هناك �سكالن �آخر�ن من �لأبو�ب 
�أعا�سد،  �ستة  ذ�ت  كبيرة  لوحة  على:  كثيًر�  �عتمد� 

ولوحة �أخرى �سغيرة ذ�ت �أربعة �أعا�سد.
هناك بع�ش �لتغيير�ت �لفنية �لتي طر�أت على ر�سومات   .4
�لقر�بين  مائدة  �سكل  �ختلف  حيث  �لفترة؛  تلك 
وترتيب �لقر�بين عليها في تلك �لفترة عما كان معتاًد� 

عليه خالل �لأ�سرة �ل�ساد�سة.
كان هناك �لعديد من �لمالمح �لخطية �لتي يمكن من   .5
خاللها تحديد �لنقو�ش �لفردية �لخا�سة بتلك �لفترة، 
�لقربان،  �سيغة  بد�ية  في  �أوزير  عالمة  ترتيب  مثل: 

وكتابة �أنوبي�ش بدون مخ�س�ش.
هناك بع�ش �لخ�سائ�ش �لن�سيَّة �لتي ميَّزت تلك �لفترة   .6
 nt و�أد�ة �لإ�سافة n مثل �لظهور �لمنتظم لحرف �لجر

.imAx و�للقب
ظهرت خالل تلك �لفترة مجموعة من �لألقاب، �ثنان   .7
منها كانا مرتبطين بالإلهين �أوزير و�أنوبي�ش مثل لقب 
مرتبطين  كانا  �آخر�ن  و�ثنان   ،nTr aA nb AbDw

.iqr mAa xrwو mAa xrw بالمتوفى مثل
على  �ل�سوء  �لفترة  تلك  �إلى  تعود  �لتي  �لنقو�ش  �ألقت   .8
تلك �لألقاب �لتي ظهرت في ع�سر �لدولة �لو�سطي؛ 
بد�ية  يرجع  �لألقاب  هذه  بع�ش  �أن  �ت�سح  حيث 

ظهورها �إلى �لع�سر �لإهنا�سي.



147 �لعدد �ل�ساد�ش 

عــــر�ض كتـــاب

جغرافية اللغات
عمرو غنيم

جغرافية اللغاتا�سم الكتاب

حممد مدحت جابر، فاتن حممد البناتاأليف

 مكتبة الإ�سكندريةالنا�ضر

2011�ضنة الن�ضر

9-120-452-977-978رقم الت�ضنيف الدويل

360عدد ال�ضفحات

x 32 cm 28مقا�س الكتاب

مجال  وفي  نوعه  من  �لأول  هو  �لكتاب  هذ�  يعد 
�لباحثان  �عتمد  �لعربية، فقد  باللغة  �لذي ي�سدر  تخ�س�سه 
في  �لبنا  فاتن  و�لدكتورة  جابر  مدحت  محمد  �لدكتور 
�لعلمية  �لمر�جع  من  �سخم  كمٍّ  على  �لكتاب  هذ�  تاأليف 
ثمَّ  ومن  �لجغر�في،  وتوزيعها  �للغات  مجال  في  �لحديثة 

تتبع ظهورها و�ختفائها وتحولها، وتطورها.
كتاب ‘جغر�فية �للغات’ �لذي ُنقدم له يطرح عدة �أ�سئلة؛ 
�لكتابات  وبين  بينه  �لفرق  وما  �لكتاب؟  هذ�  لماذ�  منها، 
�للغوية �لتي تناولت �للغات بالتحليل و�لدر��سة؟ وما �لفرق بين 
�لأ�سئلة  �للغوية؟ وعديد من  �لجغر�فيا  �للغات، وبين  جغر�فية 
�لأخرى، و�سوف تجيب ف�سول �لكتاب عن كل هذه �لأ�سئلة.
�لهتمام  ببع�ش  �للغات  جغر�فية  حظيت  وقد  هذ� 
عليه  مما  �أكثر  منت�سفه،  وفي  �لع�سرين،  �لقرن  مطلع  في 

�لحال �ليوم. ين�سحب ذلك على �لكتب �لتي تحمل عنو�ن 
"جغر�فية �للغات" وعلى �لمقالت �لمن�سورة في �لدوريات 
�إليها  �لم�سار  �لكتابات  معظم  وكانت  �لعالمية.  �لعلمية 
مو�كبة لحركة �إعد�د وتاأليف �لأطال�ش �للغوية، �لتي نه�ش 

بها �للغويون دون غيرهم.
منظور  من  �للغات  بدر��سة  �لهتمام  غياب  فاإن  لذ� 
�لكتاب، خا�سًة  هذ�  تاأليف  على  �لموؤلفين  ز  حفَّ جغر�في 
و�لإقليمية  و�لح�سارية  �لب�سرية  �لجغر�فيا  كتب  بع�ش  �أن 
�أو  ف�ساًل  �أحياًنا  �أو  قليلة  ب�سعة �سفحات  للغات  تخ�س�ش 
هذ�  لكن  �لكتاب،  �سياق  �سمن  �للغات  لدر��سة  ف�سلين 
ل ي�سفي غليل �لباحث �لجغر�في �لذي يرغب في در��سة 
�للغات در��سة منهجية مف�سلة وحدها دون �أن تكون �سمن 

مو�سوعات متعددة.
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يقع كتاب جغر�فية �للغات في �أحد ع�سر مبحًثا �سمت 
من جو�نب  �للغات  مو�سوع  تناولت  ف�ساًل  وثالثين  و�حًد� 
حجم  في  تبايًنا  �لقارئ  يلحظ  و�سوف  متعددة،  جغر�فية 
�لمو�سوعات  �أهمية  في  �لتباين  ذلك  ويعك�ش  �لف�سول، 
�لمعرو�سة للبحث وطبيعة تناولها، ولي�ش قلة في �لبيانات �أو 
�لمعلومات �لخا�سة بها كذلك. و�سوف يكت�سف �لقارئ �أن 
وكان  �لخال�سة؛  �للغوية  �لق�سايا  بع�ش  �أحياًنا  �أورد  �لكتاب 
�لتطرق  للغات دون  �لجغر�فية  �لدر��سة  تناول  ل�سعوبة  ذلك 
فهم  يمكن  حتى  لغوي  منظور  من  للمو�سوع  باإيجاز  ولو 
�لإ�سارة  على  �لموؤلفان  حر�ش  وقد  �لجغر�في.  �لتحليل 
�للغويات  وفي  �للغات،  جغر�فية  في  �لم�سطلحات  كل  �إلى 
تزييل  عن  ف�ساًل  �لباحثين  لفائدة  تتمًة  �لعربية  وبغير  بالعربية 

�لكتاب بثبت للم�سطلحات.
تناول �لباب �لأول من كتاب جغر�فية �للغات مو�سوع 
�لجغر�فية،  �للغويات  وبين  بينه  و�لفرق  �للغات،  جغر�فية 
�لأ�س�ش  منهما  �لأول  تناول  ف�سلين؛  �لأول  �لباب  و�سم 
�لف�سل  �للغات، وتناول  لمناهج ومد�خل جغر�فية  �لفل�سفية 
من  قرن  مدى  على  �للغوية  �لجغر�فيا  در��سة  تطور  �لثاني 

�لزمان، �سو�ًء من �لمنظور �للغوي �أو �لمنظور �لجغر�في.
وتناول �لباب �لثاني �أهم �لمفاهيم و�لنظريات و�لأفكار 
�لتي تناولت �للغات بالتف�سير و�لدر��سة من �لمنظور �للغوي 
�للغوية  �لم�ستويات  فتناول  �لثالث  �لباب  �أما  و�لجغر�في. 
�لأول  تناول  ف�سول،  ثالثة  �لباب  و�سم  بالدر��سة  و�لثقافية 
وتناول  و�ل�سناعية،  �لإقليمية  و�للغات  �لنموذجية  �للغة  منها 
�لف�سل  �أما  و�لو�سيطة،  و�لكريولي  �لمب�سطة  �للغات  �لثاني 
�لمناطق  بين  �لتمييز  در��سة  فتناول  �لثالث  �لباب  من  �لثالث 

�للغوية و�لمناطق �لثقافية.
�لخال�ش  �لجغر�في  �لمنظور  �ت�سح  �لر�بع،  �لباب  وفي 
للغات في ف�سول �لباب �لأربعة؛ تناول �لأول منها �لجغر�فيا 
�لأر�ش،  كوكب  على  �لإن�سان  ن�ساأة  منذ  للغات  �لتاريخية 
تلي ذلك در��سة �لجغر�فيا �لتاريخية للكتابة، باعتبار �أن �للغة 
�أحد  در��سة  ذلك  تلي  �لمنطوقة،  للغة  تالية  �لمكتوبة جاءت 
�لأماكن  �أ�سماء  وهو  "�لكال�سيكية"  �لجغر�فية  �لمو�سوعات 
�لجغر�فية وكيف ن�ساأت؟ وكيف تغيرت عبر �لزمان مع تغير 

"�لالند�سكيب" �لمادي و�لح�ساري، وفي �لف�سل �لأخير من 
ا وهو �للغة  هذ� �لباب تناول �لموؤلفان مو�سوًعا جغر�فيًّا مهمًّ

من وجهه نظر عملية �لنت�سار.
ا تناولت �لتوزيع  و�سم �لباب �لخام�ش �أربعة ف�سول �أي�سً
�لجغر�في للغات مما يعك�ش �لأبعاد �لمكانية للغات بجالء. 
وفي �لباب �ل�ساد�ش تناولت ف�سوله �لأربعة �للغات �لمندثرة 
ز �لبحث على �أ�سباب هذه �لظاهرة،  و�لمهددة بالز�ول، وركَّ
و�ل�سيا�سية  و�لديموجر�فية  �لجغر�فية  بالعو�مل  ربطها  مع 

و�للغوية و�لنفعية.
جغر�فيًّا  مو�سوًعا  �لكتاب  تناول  �ل�سابع  �لباب  وفي 
ظهر  و�لذي  للغات  �لكارتوجر�في  �لتمثيل  وهو  ا  خال�سً
في  �لباكرة  �للغوية  �لأطال�ش  �إعد�د  لحركة  م�ساحًبا  مبكًر� 

�لقرن �لتا�سع ع�سر، وتحديًد� في �ألمانيا وفرن�سا. 
�لتعقد  مو�سوع  ف�سوله  تناولت  �لثامن  �لباب  وفي 
ا  خ�سو�سً �لجغر�في  بالتعقد  ذلك  وعالقة  �للغوي، 
�لقوقاز  منطقة  في  �لحال  هو  كما  و�لإثني،  �لمورفولوجي 
وبع�ش �أرجاء �إفريقيا، وبابو� نيوغينيا. وتناول �لباب كيف �أن 
�لتعقد �للغوي قد يوؤدي �إلى �لتغير �للغوي  �أو حتى �لتحول 

�للغوي وزو�ل �للغة تماًما و�إحالل �أخرى محلها.
و�لو�سائج  �لعالقات  �ت�سحت  �لتا�سع  �لباب  وفي 
�لعلوم  من  عديد  ومعطيات  �لجغر�فية،  �لمعطيات  بين 
و�لتخ�س�سات �لم�ساندة، وجاء �لباب بعنو�ن "�للغة ومعطيات 
�لبيئة �لجتماعية و�لح�سارية"، و�سم �لباب خم�سة ف�سول؛ 

لذ� فهو �ساحب �أكبر قدر منها في كل �لكتاب. 
مو�سوع  ناق�ش  ف�سول،  �أربعة  وبه  �لعا�سر  �لباب  وفي 
�للغة و�لأبعاد �لجغر�فية �ل�سيا�سية. وركز �لباب على �لأحادية 
تتفاعل  وكيف  �للغوية،  �لتعددية  �أو  �للغوية  و�لثنائية  �للغوية 
بدر��سة  �لباب  و�ختتم  �سويًّا.  و�للغة  �ل�سيا�سة  ديناميات 
م�سرح  على  بدت  م�سكلة  و�لجاليات وهي  �لأقليات  لغات 
و�لأجانب  �لمهاجرين  عدد  زيادة  مع  ا  خ�سو�سً �لأحد�ث، 

و�لالجئين من �لقاطنين في غير بالدهم لأ�سباب متعددة.
�لموؤلفان  ناق�ش  و�لأخير،  ع�سر  �لحادي  �لباب  وفي 
�أهمية �لتقنيات �لحديثة في در��سة جغر�فية �للغات و�للغويات 
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�أتاحت �ل�سرعة و�لدقة في تناول �للغات  ب�سفة عامة، و�لتي 
بالدر��سة ب�سورة و��سحة عما كان عليه �لحال من قبل حين 
تكتمل  ل  �أحياًنا  �أو  �سنو�ت  ت�ستغرق  �للغات  در��سة  كانت 
ا �لحا�سبات  �لدر��سة، بيمنا �أتاحت هذه �لتقنيات، وخ�سو�سً
 GlS �لجغر�فية  �لمعلومات  ونظم  �لإلكترونية  و�لنظم  �لآلية 

وغيرها مجاًل لزيادة �لهتمام باللغات ودر��ستها.
فهم  ليمكن  �سكاًل وخريطة  �أربعين  نحو  �لكتاب  يدعم 
�أبعاده، وتفا�سيله كما �ألحق به مئات �لمر�جع، ر�أى �لموؤلفان 
�إطالق ��سم "ببليوجر�فيا" عليها؛ نظًر� لعدم �إمكان �لطالع 

من  توفر  ما  �إير�د  على  ا  حر�سً �أنهما  غير  منها،  قليل  على 
�ء،  م�سادر ومر�جع في جغر�فية �للغات لفائدة �لباحثين و�لقرَّ
ا �أنه من �ل�سعب  وت�سهياًل لهم في �لتعرف عليها، وخ�سو�سً
لتهمي�ش  نظًر�  �لمو�سوع،  في  مر�جع  �لح�سول على  �أحياًنا 

در��سة جغر�فية �للغات في �لعقود �لأخيرة.
وفي �لنهاية ل ي�سعنا �إل �أن ناأمل �أن يكون هذ� �لكتاب 
ذ� نفع للجغر�فيين و�لباحثين و�لمثقفين و�لقر�ء عموًما على 
�إ�سافة  يمثل  و�أن  و�لفكرية،  �لعلمية  �نتماء�تهم  �ختالف 

حقيقية للبحث �لجغر�في �لر�سين باللغة �لعربية.


