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 :اليىميت حشيذة الخبرفي  الجىائضيت الىخابت
 العياق واإلاػمىن 

 (1,2)لحعً سغىان

 ملّذمت

ت مً هاخُت، وأػمت بىاء احخماعي  ًدضر اإلاىث أػمت شخهُت وأؾٍغ

واؾدبضاُ أصواع مً هاخُت أزغي. وجخم مىاحهت هظا الخضر بُهىؽ احخماغُت 

َهىؽ الػبىع ومماعؾاث ناهىهُت زانت مشال بخهاؾم التريت وقو نىاغض  : مشل

ـــ وفي ظل اإلاجخمؼ اإلادلي  .(2008، الجىهغي الخىعٍث ) ــ ـــ ــ ـــ نجلمؿاـ ـــ الخهلُضي، قئهه  ـــــ

وغبر حؿظًت ، ٌػمل غلى زلو اؾتراجُجُاث لخجاوػ هظا الخضر مماعؾت وزُابا

وال ًمًٌ الّخدهو مً هظه اإلاماعؾاث إال بالػىصة  والخمشالر اججاه اإلاىث. اإلاسُاُ

إلى ؾُاناتها التي جٌكل غً أبػاص هظه الظىاهغ اإلادكابٌت وؾحر الهابلت للكهل. 

اث وغلُه ازت غم  هتهمخػارها زالر مؿخٍى وؿخُُؼ مً زاللها قهم اإلاماعؾاث َو

 الخػبحر في الكًاءاث اإلاسخلكت.
  

                                                           
(1) Université de Mostaganem, 27000, Mostaganem, Algérie. 
(2) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31000, Oran, Algérie. 
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 ٌ  : الشفهي في كلب اإلاماسظاث الجىائضيت  اإلاعخىي ألاو

أن اإلاىث "خاعة "،  -وهظا ما ٌكٍل نىة الخُاب اإلاهُمً-يشحرا ما وؿمؼ 

"، "قغانت لخباب". وجدمل هظه الخػابحر مػاوي غمُهت ؾضاعة"، "نػُبت"واغغة"، "

هضم هظا .(Vernant, 1989) واإلاسُاُ الخمشالرو ومخػضصة مغجبُت باإلاماعؾاث،  ٍو

ت، ولًٌ ًىحض مً وعاءه حهض ألحل  الخُاب "الككهي" هكؿه ببضاهت وغكٍى

ن ى والكاغل الضغاةو الكههاء، و جغؾُش الغمؼي، قاعى قُه غلماء الضًً، 

البؿُاء. وهىا ههضم مشاال غً بػٌ اإلاهُمىحن ومنهم "الكههاء غُىن الاحخما

في خاحت صابمت  لغبىبُت  ،: "اإلاهُمىحن بأن اإلادلُىن". ًهُى مايـ قُبر

غ هظغي لٍىنهم مً طو  : المخُاػاتهم أو باألخغي إلاً ٌكغغً امخُاػاتهم، أي  ي لخبًر

إلاٌدؿباث اإلاهبىلت َبػا في نلب غىهغ قغغىت ا الامخُاػاث، وجىحض الٌكاءة الُىم

ً" نبلاإلاهُمىحن وأًًا مً  نبلمً  بمػنى  ( ,p. 2461980Bourdieu ,)آلازٍغ

آزغ، ًدخل الكهُه اإلادلي مٍاهت يمً التراجبُت الاحخماغُت. وبالخالي، هى مً 

ؼ الخُاب الككهي الضابغ خُى  (Liénard et Mangez, 2015)اإلاهُمىحن  في حػٍؼ

ؼ زُاب صون ؾحره. وهىا هدؿاءُ غً  ؛ جمشالر اإلاىث إط ٌكاعى بكاغلُت لخػٍؼ

عواج هظا الخُاب )الككهي( وهظه اإلاؿُغاث التي ًخم جبػا لها إهخاج هظه 

  اقضًض ؿاالىظغة خُى اإلاىث وجغوٍجها وجغؾُسها. يما أن هىاى مىاق

 الهضعة غلى الخػبئت وأخُاها  ًمخلَ ال قاغو هظام الُهىؽ، يمً 

ُام بػملأيثر جأزحرا مً الكهُه،   إنها اإلاغأة "الىضابت" اإلاؿخأحغة ًم أحل اله

والخيكُِ الاحخماعي وإغُاء مػنى  (Marcellini et Miliani, 1999) "اإلاؿغخت"

ًاهذ هظه اإلاماعؾاث مخهبلت باغخباعها "َهىؾا مُمئىت". وغلُه، وػخبر  للغمىػ. و

ًاقُت ؛ اإلاماعؾاثاإلاؿخىي الككهي َبهت أنُلت لكهم  بدذ ألنها أن ؛ لٌنها ؾحر 

وبالخالي، زلو اإلاجخمؼ  (Gilli, 2001, p. 640) ال جخماش ى والخؿحر الاحخماعي

 قًاءاث للخػبحر واؾترحاع الظايغة وهي الٌخابت الكاهضًت صازل قًاء اإلاهبرة.
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 : الىخابت الشاهذًت شى اإلاعخىي الثاوي
ا
 مً أشياٌ الخعبير  ل

ــــىؾىم مفي إَاع مكغوع بدث  : "الٌخابت غلى قىاهض الهبىع بمىُهت  بــــ

ؼ واإلاكغوع الشاوي واإلا "الؿغب الجؼابغي بحن الىمُُت والخجضًض خػلو بمكاَع

ىُت واإلاىؾىم بـ: "الٌخاباث غلى قىاهض الهبىع في مهبرة غحن البًُاء  البدث الَى

ىا بدشا مُضاهُا يكل غً َبُػت  بىهغان ومهبرة أمضوخت بخحزي وػو"، أحٍغ

. وهي مً اإلاماعؾاث في قهها اإلادلي في اعجباَها بمؿألت الٌخابت غلى قاهض الهبر

مغاعها، قػبر الخيكئت غلى مماعؾتها وغلى اؾخ الكاغلىن  الخهالُض التي خغم

نبدذ مىعوزا زهاقُا ًهػب غلى أ (Bolliet et Schmitt, 2002) الاحخماغُت

ــــ( قىاهض الهبىع ) . وأزبدذ اإلاضوهاثالجؼابغي الاؾخؿىاء غىه آلاناإلاجخمؼ  ــ مً ـ ـ

غ قىجىؾغافي وجدلُل مًامحن  زالُ الخهىُاث اإلاىهجُت اإلاخىىغت مً جهٍى

ـــ اإلاهابالث واإلاالخظت اإلاباقغة أن الٌخابت الكاهضًت جغسخذ في أطهان الكاغلحن  ـــــ

ها الضهُىي بالضًني هدُجت جٌُل خُث جضازل قي ؛ قأنبدذ حؼءا مً الػاصاث

خي بحن الهُم الضًيُت والهُا   لي ًل الاحخماغُت والشهاقُت واإلادجاٍع

)682-681 p.p, ourdelSJanine et (  ا ًمًٌ أن ًًاف وهي لِؿذ َهؿا حىابٍؼ

نُمتها في أنها جدّهً مً اليؿُان وجدكظ الظايغة  إلى باقي الُهىؽ. وجٌمً

 وقٌ ،الكغصًت والجماغُت، مكٍلت هىغا مً أقٍاُ اإلاهاومت الشهاقُت مً حهت
ا
 ال

مً أقٍاُ الخػبحر الكػبي مً حهت أزغي. وحػض الٌخابت الكاهضًت أعقُكا ًدمل 

ش وألامٌىت، إياقت إلى أنها جغ و ألاؾماء، و، مػُُاث غً ألاوؿاب نض الخىاٍع

ً اججاه خضر اإلاىث مً زالُ ألاصغُت،  ألاقػاع وآلاًاث الهغآهُت، وجمشالث آلازٍغ

ها أزغي َبُػت ألاوياع في ػمً ما، وجدمل في اإلاجمل اأخُ والخٌم... وحػٌـ

 .(1973 ،ؾحرجؼ) الٌشحر مً غىانغ الشهاقت اإلادلُت
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ولم هخىنل غىض هظا اإلاؿخىي، قهض الخظىا غبر الخجغبت اإلاُضاهُت واإلاالخظاث 

والهغاءاث أن هىاى مؿخىي آزغ ٌؿخدو قػال الخىاُو والاهدباه له وهى الٌخابت 

ت في الجغابض الُىمُت، وهى اؾخٌماُ إلاكغوغحن ؾابهحن لكهم أغمو  الجىابٍؼ

 غً خضر اإلاىث. الخػبحرلؿحروعة 

 حف والجشائذالىخابت الجىائضيت في الّص  اإلاعخىي الثالث:

ً حن ألازحًر ــــــ ببؿاَت  ـــــــــألنها  ؛ ال ًىكهل هظا اإلاؿخىي غً اإلاؿخٍى ــ اث ـ مؿخٍى

ت في ؾُانها إال بالػىصة  لى إمخماؾٌت، ولم ًًٌ مً اإلامًٌ ويؼ الٌخابت الجىابٍؼ

اث ألازغي مً أحل جهضًم هظغة قاملت غً َبُػت هظه اإلا الٌخابت في ظل ؿخٍى

مًٌ 177. م ،2011، ًالكيمجخمؼ قكهي ) ( ال ًىزو صابما مدُاجه الٌبري. ٍو

ضة الخبر الُىمُت ت في حٍغ  ؛ جهضًم نىعة إحغابُت غً َبُػت الٌخابت الجىابٍؼ

خُث  ؛ لًٌ نبل ؾىػغى بػٌ اإلاؿابل الخهىُت اإلاخػلهت باإلغالن الصخكي

 : ًمًٌ جهؿُم الصخُكت غمىما إلى أعبػت أهىاع عبِؿُت

 : إغالهاث اإلاؿاخاث.ال أو 

إغالهاث و إغالهاث ألاصلت، و ألابىاب ؤلاغالهُت الشابخت: ؤلاغالهاث اإلابىبت،  زاهيا:

 إغالهاث الىقُاث.و اإلاجخمؼ، 

ت. زالثا ٍغ  : ؤلاغالهاث الخدٍغ

 : ؤلاغالهاث اإلاجمػت. سابعا

قغح ؤلاغالهاث الشابخت باغخباعها مىيىع البدث. وهي التي  وؾىف ههخهغ غلى
ضة هكؿها إط هي مٍىن  .هجضها ًل ًىم في الخحز هكؿه اإلاسهو لها في الجٍغ

 : أؾاس ي. ومً ألامشلت غً طلَ ما ًلي

ت مشل : ؤلاعلهاث اإلابىبت  :جًم ؤلاغالهاث طاث الهكت اإلاالُت والخجاٍع

 صعاؾاث،و ويالء، و الخضماث، و الٌغاء، و البُؼ، و نهاث واإلاؼاًضاث، ااإلاى
ًالدجغ وؾحرها.و  لباث الػمل وألاخٍام الهًابُت   إزُاعاث، َو
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وهي التي ًهضم قيها البدت ألاقالم والؿهغاث  : إعلهاث ألادلت أو ؤلاسشاد

ًاالث الؿكغ وؾحرها.  واإلاؿغخُاث، وصلُل الهغي الؿُاخُت وو

وجخمشل في إغالهاث الؼواج والتهاوي والىجاح في  : إعلهاث اإلاجخمع

 الامخداهاث.

تها الؿغغت في اليكغ، ختى جتزامً مؼ امً أهم ممحز  : إعلهاث الىفياث

خم إبالؽ هظه ؤلاغالهاث مً  ًان اإلاهضع بػُضا، ٍو مغاؾم حكُِؼ الجىاػة مهما 

ضة أومً ويال ما جٍىن هظه اإلااصة في الهكداث ألازحرة مً  ها. وغاصةئمٍاجب الجٍغ

ضة.   .(Fages, 1972)الجٍغ

 للهضف  : ومً زهابو ألابىاب ؤلاغالهُت الشابخت ما ًلي
ا
ب ؤلاغالهاث وقها جبٍى

ــــ أو اإلاىيىع ؤلاغالوي ـــ ت و  ـــــــــ ناهخمام الهاعا بمًمىن ؤلاغال و  ــ الُبُػت ؤلازباٍع

ـــ وؤلاغالمُت لإلغالها ـــــ ــــــ جٌغاع وكغ ؤلاغالهاو ث ـ ــ ــــوخضاث نُاؽ ؤلاغالهاث و ث ـ ــ ــ  ـ

ــــالاهسكاى اليؿبي في أؾػاع ؤلاغالن و ـــ  الهُئت الكٍلُت وجهمُم ؤلاغالهاثو  ــ

ـــ  هاوإزغاح ـــ ــــ أؾلىب الخػانض والؿضاصو  الُبُػت الصخهُت للمػلًو ـــ ــ ــ أهمُت و  ـ

 .(Éveno, 2012) الؼمىُت في الىؾُلت ؤلاغالهُتغامل "اإلاغوهت" 

 إشياليت الذساظت

جبدث ألاهثروبىلىحُا في مؿألت اإلاىث مً زالُ صعاؾت َبُػت الغصوص 

الث واإلاػخهضاث واإلاماعؾاث التي أهخجتها اإلاجمىغت 
ّ
الجماغُت ومػاًىت الخمش

ىىا مً  إلاجابهت إقٍاُ اإلاىث. ولػّل عنض هظه الخدّىالث في الخمشالث
ّ
واإلاىانل ًمٌ

بُػتها الٌخابت في الجغابض الُىمُتجدضًض ممّحزاث  . وغلُه قئن اإلاؿألت جخػلو َو

أواوي، و بٌُكُت الاهخهاُ مً قًاء جهلُضي للخػبحر غبر وؾابِ َبُػُت )حجغ، 

وحىهغه  ،أزكاب... إلخ( إلى قًاء آزغ "خضاسي" ًدؿم بالػهالهُتو  ،بالَاثو 

ضة وؾُُ . وغلُه قئن ؤلاقٍالُت اإغالمُ ااإلاهغوبُت وهى الصخُكت أو الجٍغ

هت قهمىا الخؿحر الخانل في الٌخابت مً زالُ  ألاؾاؾُت إلادىعها جخجلى في ٍَغ

ضة واإلاػنى الظي ًمًٌ أن جدمله هظه الٌخابت  في ؾُانها. الجٍغ
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ضة غ ني وجم ازخُاع اإلاتن غلى أؾاؽ مؤقغ مضي اهدكاع الجٍغ لى اإلاؿخىي الَى

اف والبىاصي والصخغاء والهًاب الػلُا وؾحرها مً اإلاىاَو الىابُت  في ألاٍع

ضة. ومؤقغ زالث هى حجم  والهامكُت. ومؤقغ زاوي مغجبِ بمضي نضم الجٍغ

ضة. وغلُه اؾخهغ عأًىا غلى " " الُىمُت. أما قُما ًسو حشيذة الخبرمهغوبُت الجٍغ

أو الىخضاث التي ًخم اؾخسغاحها مً مجخمؼ  مجمىغت الػىانغ غُىت البدث قهي 

جغي غليها الازخباع أو  الخدهو، غلى اغخباع أن الباخث ال ٌؿخُُؼ البدث ٍو

الخدهو مىيىغُا مً ًل مجخمؼ البدث. وغلُه ًمًٌ الهُى إن الػُىت هي 

إنها  ،(Beaud, 2000, p. 187) "مجمىغت قغغُت مً غىانغ مجخمؼ بدث مػحن

طلَ الجؼء مً الٍل الظي ًخم اؾخسغاحه مً أحل إمٍاهُت الخدهو مً 

الكغيُاث، والظي قغيه غضم نضعة الباخث ازخباع ًل وخضاث غالم البدث 

الػُىت هي اإلاغوع مً وخضاث مغجكػت غضصًا ومىدكغة حؿغاقُا ال و أًىما وحضث، 

وازخباعها. إن َبُػت غليها إلى وخضاث ًمًٌ الخدٌم قيها  ًمًٌ الهُام باالزخباع 

خم في هظه الػُىت "ازخُاع أقغاص أو ، "العيىت اللطذًتاإلاىيىع خخمذ ازخُاع " ٍو

مىاَو بكٍل جخضزل قُه عؾبت الباخث وإعاصجه، وطلَ اغخماصا غلى مػُُاث 

بُػخه حػلخىا  .(78م.  ،1997، ؾٍغبومؤقغاث جبرع طلَ" ) وظغوف البدث َو

ضة وال ًىحض أؾاؽ  ؛ وؿخهغ غلى هظه الػُىت ألن مضوهت البدث جخمشل في حٍغ

خُث ًهبذ غىضها  ؛ مخحن هبني غلُه، ولهظا ازترها غضصا غكىابُا مً ًل أؾبىع

هت جسّىُ لىا  48و ،ص حغابض في الكهغاأغض تأعبػ غضصا في الؿىت. وهظه الٍُغ

ت ؾىت   .2013مخابػت وعنض ًل الخؿحراث الخانلت في الٌخابت الجىابٍؼ

 اإلاىهجيت

الاقخؿاُ غلى الجغابض وجدلُل مًامُنها ًهخض ي اللجىء إلى جهىُت جدلُل  ّن إ

جدلُل اإلادخىي جهىُت بدث مً أحل  ّن إ و  ،مدخىي بُاهاث الػُىت اإلاسخاعة

 واإلاىخظم والٌمي للمدخىي الظاهغي لالجهاُ الىنل اإلاىيىعي

(Festinger, 1974, p.484)  خُث حؿمذ لىا هظه الخهىُت مً جدهُو

 : ألاهضاف الخالُت
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 جدليل مدخىي الىخابت الجىائضيت اإلاىحىدة في حشيذة الخبر

خُث ًسًؼ هظا الخدلُل إلى نىاغض واضخت  : الىضف اإلاىغىعي

 وصنُهت.

هظا الػىهغ ًٌدس ي أهمُت بالؿت ومهمت في هظا  ّن إ : الىميالىضف 

ضة مً زالُ الىهىم  البدث، وطلَ بػض خؿاب الػىانغ التي حاءث في الجٍغ

ش، والغخمت واإلاؿكغة،  :مكاهُم مشل و مشل آلاًاث اإلاخٌغعة،  ألاؾماء والخىاٍع

الضغاء وؾحرها... هظه الخهىُت و الهضع والهًاء، و الخؼن، و الكغاؽ، و الكغام، و 

قهِ  لًٌ صون اغخباعها مىهجا يمُا خُث ًمًٌ الاؾخػاهت به ؛ بالخٌمُم حؿمذ

ألهه جدلُل أغمو  ؛ ألهىا همُل إلى الخدلُل الٌُكي ؛ مً أحل جدلُل الىخابج

 للظاهغة غىض مؼاوحخه باإلاهابالث الكغصًت والبؤعٍت.

 جدليل مدخىي الىخابت الجىائضيت بجشيذة الخبر اليىمي 

غمل إحغاةي ومنهجي ًخم اللجىء إلُه هى نُاؾت أُو  : ضياغت الفئاث
لًٌ ما اإلاههىص بالكئاث في جدلُل  ؛ خُث ٌػض زُىة أؾاؾُت ؛ الكئاث

؟ هي زاهاث طاث صاللت والتي غلى أؾاؾها نىكىا ويممىا مدخىي  اإلادخىي 
خم ويؼ الكئاث غلى أؾاؽ الضاللت التي جدملها هظه الػىانغ، إن  اإلاضوهت، ٍو

ئاث هي اؾخسغاج زهابو مكتريت ًخًمنها مدخىي مػحن غملُت نُاؾت الك
ً حامػت طاث صاللت "الكئت هي جمشُل َبهت مً ألاقُاء ًخم  ًخم حمػها في غىاٍو
حمػها غلى أؾاؽ جهاؾم زهىنُاث مكتريت. إن الهضف ألاُو لهظا الخجمُؼ 
هى الخدهو مً أن هظا الكًاء به جضقو أيثر لألخاؾِـ واإلاكاغغ والخػبحر أيثر 
مً الكًاءاث الخهلُضًت ومػغقت مضي اخخىائها للمػنى هكؿه اإلاىحىص في 
اإلاؿخىي الككهي والكاهضي. وحؿمذ نُاؾت الكئاث مً جهلُو اإلاًامحن 

ًاهذ يمىُت ؛ وإبغاػ مػلىماث حضًضة ،وجبؿُُها  ال ًمًٌ الٌكل  : أي ؛ لٌنها 

ًان ٌؿُي هه إلادخىي جىجح ن جهىُت جدلُل اإإط  ؛ آزغ  اغنها إال بئػالت هو 
 أو جككل هدُجت خؿً حػُحن الكئاث.
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ضة،  : حعيين الفئاث ت في الجٍغ وهي غملُت جهيُل مدخىي الٌخابت الجىابٍؼ

ً الجامػت التي جؤصي إلى جهلُو الىو مً يبحر إلى نؿحر  أي الىنُى إلى الػىاٍو

مًٌ جهؿُم الكئاث إلى ازي يط وغلى  ،: الكئاث غلى أؾاؽ الكٍل حنخصاللت. ٍو

 أؾاؽ اإلادخىي.

 : وهي جىهؿم إلى : فئاث الشيل

ضة ًىمُت ؾحر  : فئاث شيل الاجطاٌ هدً هخػامل في هظه الضعاؾت مؼ حٍغ

 .طاث َابؼ ججاعي و خٍىمُت، واؾػت الاهدكاع، 

 ًغاعى قيها حاهب التريُب اللؿىي للجمل. : فئت شيل العباساث

كمل : فئت ألاظلىب ضة مً يىاًت ألاؾلىب اإلاؿخػمل في متن  َو الجٍغ

 وجلمُذ، وبالؾت وؾحرها.

مًٌ  ،وهي الكئاث التي ًهىم غليها أؾاؽ اإلاىيىع : فئاث اإلاػمىن  ٍو

 : ذجهؿُمها إلى ؾ

ضة الخبر  : فئت اإلاىغىع ت في حٍغ اإلاىيىع اإلاػالج ًخػلو بالٌخابت الجىابٍؼ

 الُىمي.

بت ااججاه الٌخنل التي ًبضيها الكاغلىن االكئت جبحن اإلاى  ههظ : فئت الاججاه

ضة أو مػاعيت أو مخدكظت أو مداًضة. ت غلى الجغابض مً مىانل مٍؤ  الجىابٍؼ

ت مً زالُ  : فئت الليم الىنىف غلى الهُم التي جخًمنها الٌخابت الجىابٍؼ

ضة مً وقاء،   الخىان،و اإلاؿكغة، و الخب، و الخػاون، و الغخمت، و إزالم، و الجٍغ

 الامخىان... إلخ.و

ت مً وهي  : فئت الىظائل  نبلجسو الىؾابل اإلاؿخػملت اإلااصًت واإلاػىٍى

:  مً أحل بلىؽ الهضف اإلاُلىب مشال -أهل اإلاخىفى: أي  -الكاغلحن في الٌخابت 

 َلب الغخمت والخظيغ وهل ًلجأ هؤالء إلى ؤلانىاع أو التهضًض أو الخىاع وفي الٌخابت
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هت بكٍل إنىاعي ت ؾالبا ما جخم الٍُغ وطلَ بيكغ نىعة اإلاخىفى مً  ،الجىابٍؼ

لب الغخمت واإلاؿكغة.  أحل الخػاَل مػه والضغاء له َو

؟ مً هى الُغف الظي ٌػىُه  إلى مً ًخجه هو الغؾالت : فئت الهذف

ت ألاناعب وألانضناء ػمالء الػمل ؿت؟ وؾالبا ما ح الاجهاُ هضف الٌخابت الجىابٍؼ

ًايحن واإلاهاهي  ،والضعاؾت والجحران وجدؿؼ إلى مً غغف اإلاخىفى مً أصخاب الض

 والخماماث وؾحرها.

خػلو ألامغ بمػغقت اإلاغحػُت الؼماهُت واإلاٍاهُت للىو  : فئت اإلاشحع ٍو

م اإلاىاقو 2014ماي  28الىو الجىابؼي الخالي: نضع ًىم ألاعبػاء : مشال  ،الجىابؼي 

ضة الخبر الهكدت الؿاصؾت 1435عحب  28لـ  نكدت زانت  -06-هـ بجٍغ

ىله  06باإلقهاع، الػمىص الغابؼ غلى الُمحن غغيه ؾذ   9ؾيخمتراث َو

دمل عنم:  F:5135ؾىدُمتراث ٍو

 أسبعيييت 

وخلذ  ىن "أزتي الؿالُت َىعف غبلت اإلاضغىة "وؾُلت" ها نض حاء الُىم ألاعبػ

مً عخلذ في نمذ عهُب عخلت ال الظيغي بدغنت الكغام وهاع الخىحن إلَُ ًا 

عحىع منها ومً صون حىاػ ؾكغ ومً ؾحر وصاع، إلى أمي التي لم جىجبني إوي أغؼي 

هكس ي قَُ ًل ًىم ولُلت. لًٌ ؤلاًمان بهًاء هللا ونضعه هى الظي ًُمئن 

جػل نبرى عويت  ــــػؼ وحلــــهكس ي وأَلب مً هللا  أن ًخؿمض عوخَ الُاهغة ٍو

اى الجىت وأصغى ًل مً غغقَ أو ًهغأ هظه الٍلماث أن ًضغى لَ  ،مً ٍع

َ حمُل الهبر والؿىان.  ،بالغخمت واإلاؿكغة اوأن ًلهم والضجَ وطٍو اهلل و ِإهَّ  ِإهَّ

1إلُه عاحػىن 
 .أزخَ خىان".……

هظه بهكت غامت قئاث اإلادخىي والتي بكًلها ًمًٌ جىحُه البدث هدى نلب 

 مت للٌكل غً اإلاًمىن اإلاؿختر.اإلاىيىع مباقغة إلغُاء الكاغلُت الالػ 
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 اظخخشاج وخذاث الخدليل

 ؟  يُل ًخم حػُحن وخضاث الخدلُل

 : مً أحل حػُحن وخضاث الخدلُل وحب الاعجٍاػ غلى زالر وخضاث أؾاؾُت

وهى الجؼء الظي نمىا بازخُاعه بهضف جهُُؼ الىو إلى  : وخذة الدسجيل

 : خُث جم جهؿُم وخضة الدسجُل إلى ؛ أحؼاء طاث صاللت

خُث ًخم اؾخسغاج الٍلماث  ؛ وهي أنؿغ وخضة في الىو الجىابؼي  : اليلمت

ت صازل هظا الكًاء  التي حػبر غً أبػاص الخؿحر الخانل في الٌخابت الجىابٍؼ

 الاجهالي.

 الغخمت واإلاؿكغة والخظيغ وؾحرها. : وهي قهغة جدمل مػنى ما، مشل : الجملت

مًٌ أن  وخضة الدسجُلمٍان وحىص  حؿمذ لىا بكهم : عياقالوخذة  ٍو

 .امػنى مػُى يوخضة الؿُام لخػُ لىإجٍىن ًلمت أو حملت جدُل 

إن الخٌمُم هى غىهغ مٍىن لػملُت جدلُل  : وخذة العذ واللياط

وهظا ما ًبرع وخضة الػض والهُاؽ ختى هًكي َابػا يمُا غلى الىو  ،اإلادخىي 

ضة مً أحل اإلاهاعهت،  الجىابؼي. وهىا ًخػلو ألامغ بخهؿُم الىو الجىابؼي في الجٍغ

خؿابي ٌؿمذ بدؿاب الٍلماث  : : أولهما وغلى الػمىم جأزظ هظه الىخضة قٍلحن

يم مغة  :أو غض غضص اإلاغاث التي جظهغ قيها ًلمت أو مػنى في الىو الجىابؼي. مشال 

مخػلو باإلاؿاخت الظي ٌكؿلها  : جٌغعث ًلمت عخمت في الىو الجىابؼي. وزاهيهما

ضة وجهاؽ بالؿىدُمتر. قالىو  الىو الجىابؼي في الهكدت الٌبري للجٍغ

ىله  06 تلكا غغيه ؾخالجىابؼي اإلاظًىع ؾ  ؾىدُمتراث. 9ؾيخمتراث َو

 : َكمل الجضُو غلى اإلاػلىماث الخالُتو  : الجذٌو الخفشيغي

ش نضوعها، و )اؾم الىزُهت،  ألاوليت البياهاث  الُىم،و الكهغ، و الؿىت، و جاٍع

. وخذاث الخدليل)الكٍل واإلادخىي(.  فئاث الخدليلالدجم وغضص الهكداث(. و 

 .وخذاث العذ واللياط
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 : الشيل واإلاػامين  الىخابت الجىائضيت بالجشائذ

ت بالجغابض حؼء مً مىظىمت ؤلاغالن الصخكي بهكت  هي الٌخابت الجىابٍؼ

خُث  ؛ غامت، وغلُه قئنها جدترم الكغوٍ الػامت التي ًجب جىقغها في ًل إغالن

جخًمً مجمىغت مً الػىانغ الخاعحُت أو الكٍلُت مؼ مغوهت ؤلاغالن بما 

 ًيسجم والهضف ؤلاغالوي.

 العىاضش ألاظاظيت في الىخاباث الجىائضيت بالجشائذ

ت مً زالُ جدلُل اإلادخىي  ًمًٌ إحماُ الػىانغ ألاؾاؾُت للٌخابت الجىابٍؼ

ًالخالي ،غىانغ أؾاؾُت تإلى زمؿ لها حػؼػ عؾالت البػض الجىابؼي وهي   : ًو

 ر بحي اها وهى هو نؿحر ٌػلى ه( 1997،مضاوي خ) : العىىان
ا
اصة ٍى و  ،ا يؼ في ٍع

ػخبر ههُت حظابت أو واحهت وألهمُخه  الىو أو أغاله لُخم الاهدباه له ونغاءجه، َو

مجمىغت قئهه ًٌخب ببىض غٍغٌ مهاعهت بمتن الىو. وهىا ًمًٌ الىنىف غلى 

ت وهي ً التي جهب ًلها في زاهت اإلاماعؾاث الٌخابُت الجىابٍؼ  :  الػىاٍو

ت،   ؤلاغالن غً وقاة.و، الكٌغ والػغقانو ألاعبػُيُت، والظيغي والترخم، و الخػٍؼ

 الىظ ؤلاعلوي

خٍىن مً قهغاث حػبر في مًامُنها غً الىو الهؿحر  ،وهى متن الىو ٍو

خم الخكهُل قُه وإ  .قباع الهاعا مً خُث ؾغص الخكانُلالظي هى الػىىان، ٍو

 العىاضش ؤلاهىهىغشافيت

 جخًمً الٌخابت غلى غىانغ إًىهىؾغاقُت مهمت ومنها الهىع الكىجىؾغاقُتو 

(1969Panofsky, ) غجبِ بها أخُاها  ما ًجػل الهاعا في غالنت مؼ الهىعة ٍو

ويأن الهىعة هي الػىىان الٌبحر والجظاب  العىىان(،نبل الىو الهؿحر )

والباغث غلى الهغاءة والخػاَل وولىج الىو. وجهىي الهىعة الىو وجهبـ 

 غلُه َابؼ ؤلاخؿاؽ واإلاكاغغ إياقت إلى الىو اإلاٌخىب.
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مً أهم غىانغ ؤلاغالن هى اؾم اإلاػلً الظي  : اظم ضاخب الاعلن
غ الغؾالت اإلاغاص لى اإًهضم هكؿه  لهاعا لُدضر الاعجباٍ الالػم والًغوعي لخمٍغ

ٌخب اإلاػلً اؾمه بسِ ؾمَُ مهاعهت بالىو لخمُحز اإلاغؾل مشل غها. ٍو  :  جمٍغ

ببالـ الخؼن وألاس ى هبأ اإلاؿكىع له بئطن هللا الغخمً  )غيف("جلهذ غابلت 

 ..."غيف الحجلت"خُم اإلاجاهضة الغ 

هللا ؾبداهه وحػالى أن  )أظشة غيف("وغلى إزغ هظا اإلاهاب الجلل حؿأُ 

ؿٌنها قؿُذ حىاجه".  ًخؿمضها بىاؾؼ عخمخه َو

ؾالبا ما ًخم اقخخاح الىو الجىابؼي  : الاظتهلٌ في الىظ الجىائضي 
ا" : بكػاع ًٍىن غباعة غً آًاث نغآهُت ِه َوِإهَّ

َّ
ا ِلل ِه َعاِحُػىَن  ِإهَّ ُْ ُغ "."2ِإلَ

ْ
ف

َّ
ُتَها الى ًَّ

َ
ا أ ًَ

ِلي 
ُ
ِلي ِفي ِعَباِدي. َواْدخ

ُ
اْدخ

َ
. ف

ا
ت  َمْشِغيَّ

ا
ًِ َساِغَيت ى َسّبِ

َ
. اْسِحِعي ِإل

ُ
ت

َّ
َمِئى

ْ
ط

ُ ْ
اإلا

ِتي
َّ
ىحي الاؾتهالُ مباقغة بُبُػت الىو ومخىه والغؾالت اإلاغاص جبلُؿها..3"َحى  ٍو

ت وهي  تجم عنض زمؿ : جطييف اإلاىاظبت أقٍاُ مً الٌخابت الجىابٍؼ
ــالخعضيت و  ـــــؤلاعلن عً وفاة  : ًالخالي الشىش و ـــــ ألاسبعيييت و ـــــالزهشي والترخم و  ـــ

 والعشفان.

 الخعضيت
ل اإلادامحن الخابػحن لها،  "إن ههُب مىظمت مدامي البلُضة وأغًاء مجلؿها ًو

ؾضاث غاةكت" مدامُت بالبلُضة. جلهىا بأس ى وخؼن هبأ وقاة قهُهت ألاؾخاطة "

وبهظه اإلاىاؾبت ًهضمىن لها ولٍل أقغاص ألاؾغة أزلو الخػاػي وأنضنها. صاغحن 

والؿلىان. إها هلل وإها للكهُضة باإلاؿكغة والغخمت ولجمُؼ أقغاص أؾغتها بالهبر 

 4إلُه عاحػىن 
 ".بىغمامت ي: ألاؾخاط ًخ الىهُب
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 الزهشي والترخم

ش  ت الشالشت. لغخُل اإلاؿكىع له بئطن هللا  24"ًهاصف جاٍع ماي، الظيغي الؿىٍى

 2011عبه طاث ًىم الشالزاء مً ؾىت  ىاع حػالى "الكٍغل نمىع" الظي الخدو بج

وبهظه اإلاىاؾبت، جضغى أمه وإزىجه  وأزىاجه، وزانت ػوحخه وأوالصه "لُىضة" 

ب أومً بػُض أن و "،"أخمضو "ؾاعة"، وخمؼة"، ًل مً غغف الكهُض مً نٍغ

"إها هلل وإها إلُه ًغقػىا حمُػا أيل الًغاغت والضغاء له بالغخمت واإلاؿكغة. 

 .5عاحػىن"

 : أعقو هظا الىو بهىعة اإلاخىفى. مالخظت

 ألاسبعيييت

وخلذ  ىن "أزتي الؿالُت َىعف غبلت اإلاضغىة "وؾُلت" ها نض حاء الُىم ألاعبػ

الظيغي بدغنت الكغام وهاع الخىحن إلَُ ًا مً عخلذ في نمذ عهُب عخلت ال 

عحىع منها ومً صون حىاػ ؾكغ ومً ؾحر وصاع، إلى أمي التي لم جىجبني إوي أغؼي 

هكس ي قَُ ًل ًىم ولُلت. لًٌ ؤلاًمان بهًاء هللا ونضعه هى الظي ًُمئن 

ــــــغؼ وحل  ـــــــ هكس ي وأَلب مً هللا جػل نبرى أ ـ ن ًخؿمض عوخَ الُاهغة ٍو

اى الجىت وأصغى ًل مً غغقَ أو ًهغأ هظه الٍلماث أن ًضغى  ،عويت مً ٍع

َ حمُل الهبر والؿلىان.  ،لَ بالغخمت واإلاؿكغة إها هلل وأن ًلهم والضجَ وطٍو

 .أزخَ خىان"..…،6إها هلل وإها إلُه عاحػىن  وإها إلُه عاحػىن 

 ؤلاعلن عً وفاة

وألاس ى حػلً الػابلخان "زُاعي" "وبلكغاوي" غً وقاة ألازذ وألام "ببالـ الخؼن 

يما وػلم أن نالة  .19/11/2013والؼوحت "زُاعي ٌؿمُىت" ًىم الشالزاء 

بػض نالة الظهغ بمسجض "أؾامت  21/11/2013الجىاػة ؾخٍىن ًىم الخمِـ 

ض "بخي الًىهٍىعص بئر مغاص عاٌـ، قُما ًخم صقنها بمهبرة حي الجب ل بباب بً ٍػ

 .حغاح"

                                                           

 .156 : ؾىعة البهغة، آلاًت5 

  .156 : ؾىعة البهغة، آلاًت 6
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 الشىش والعشفان

بهى وحه عبَ طو الجالُ وؤلايغام" 7"ًل مً غليها قان ٍو
 

ل لٍل مً  عائلت دخىمانجخهضم  ج بالكٌغ الجٍؼ ٍغ مً الغؾاًت وبغج بىغٍغ

دخىمان واؾاها في مهابها الجلل، إزغ وقاة ألاب والجض ألاؾخاط الكايل "

وحػلُمهم، أؾخاطا ومحرا مخكاهُا في " الظي وهب خُاجه لتربُت ألاحُاُ ظعيذ

زضمت الػلم إلى آزغ عمو في خُاجه، عخل وجغى وعاءه قغاؾا عهُبا وحغوخا لً 

جىضمل إال بالغيا بهًاء هللا ونضعه. وبهظه اإلاىاؾبت ألالُمت جغحى غابلت اإلاغخىم 

وبأن ًجػل  ،مً ًل مً غغقه وأخبه لخهاله ان ًضغى له بالغخمت واإلاؿكغة

ؿٌىه مؼ الىبُحن والهالخحن.  هللا نبره اى الجىت َو "إها هلل وإها عويت مً ٍع

 .8"إليه ساحعىن 

 مالخظت : مؼ إعقام هظا الىو بهىعة اإلاخىفى.

حفي )حشيذة اإلاعجم الخاص بالىخابت الجىائضيت في الّعياق الّص 
 الخبر(

 ألالفاظ ألاهثر جذاوالمعجم الخعضيت، 

ــجىفي  ــــــــالخؼن، ألاس ى، هبأ، وقاة   ذ، ألالم، مىاؾبت، الخػاػي، ؤلازالمُجىق ـــ

ـــ ـــــأزلو، الهضم، الخغاعة  ـــــ ــ ًمان، الغوح، أخغ، اإلاىاؾاة، الػلي، الهضًغ، ؤلا  ـ

مئىان، الؿلىان، الجىان،  الُهاعة، الؿًٌ، الؿػت، الالهام، الهبر، الَا

، الهًاء، الىصاع، الغخمت، ًخؿمض، الكهُض )ة(، هللا، الغحىع، الضغاء، الغض ى

اإلاؿكغة، اإلاىُت، الشىاب، الهبر، الغويت، الجىت، الهلب، الهضع، اإلاهِبت، 

الغخُل، اإلاكاحأة، الجالُ، ؤلايغام، البهاء، الغب، وحه عبَ، الاهخهاُ، الترى، 

، الؿغبت، الهضم،  وعاء، اإلالء، الخًغع، الىخضة، ألاوـ، الىخكت، اإلاجُز

الخب، البريت، زحر، الىكـ، الخكىع، البكغي،  الكهضاء، الهالخحن، الىقاء،

اإلاشىي، مكاغغ، الؿؤاُ، قسخت، قؿُذ، الخأزغ، ألم، الكهضان، حىان، اإلاؿاصعة، 

                                                           
  .27-26 : خانؾىعة الغخمً آلاً 7
  .156 : آلاًت ؾىعة البهغة،8
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ٌ، الٌغم، الكغصوؽ، ألاغلى، الىبُحن، قىاء، ألانضاع،  الكغاؽ، الغهبت، الخػٍى

الكىم، طابهت، الىػُم، مهام، الػُل، الػكى، الغيىان، نض ى، غاهض، 

ــــــ، بضُ، الغخُل، خغنت، صمىع، ًخىالى الىدب الىالًت، جُُِب، زاجمت ألاخؼان،  ــ

 الجغوح.  ــــــــ الىػُم، جىضمل، الهالح، الجغحـــــالخػاَل، مكاعيت، ًىػم 

 معجم الزهشي والترخم، ألالفاظ ألاهثر جذاوال

اإلاؿكىع  ،الظيغي، اليؿُان، ؤلازالم، الغخمت، الضاع آلازغة، عخُل، اإلاؿكغة

له، الكغاؽ، الخؼن، ؤلاًمان، الهًاء، الهضع، الخًغع، هللا، الضغاء، الجىت، 

ت ،الخبضًل ظ ،أبضله، الخحًر ، غظاب، الىاع، مػاملت، الجؼاء، أغضه ،الخحر، الخػٍى

الغقو، الغوح، الُهاعة،  ،اإلاجزلت، البريت ،ؤلاخؿان، ؤلاؾاءة، الخجاوػ، ؤلاهؼاُ

 ،الهمذ، الىقاء، الخىان، اإلاىان، واؾؼ، الػكى، الؿؿلأؾلى، الكغام،  ،الؿالي

ألابٌُ، اإلااء، الشلج، الضوـ، الظهىب،  ،اؾؿلها، الشىب، البُاى ،اؾؿله

اعػنها، مهام، خغف، آًت، ؾػاصة، ؾالمت،  ،اعػنه ،الهغآن، الػظُم، الغػم

قؿُذ، الكىاء،  ،عض ى، الػلي الهضًغ، الكؿاخت ،مًاغكت، عخمت، عيىان

ًا، الخؿمض، َلب ألاخباء، اإلاشىي، الكغصوؽ،  ،ٌؿٌنها، الترى ،ٌؿٌىه ،الؿًٌ جاع

له  ،الػُىن، اإلاؿكغة، الغحىع، البػض، الخًىع، الخىؾل، الضمىع، الخؼن، الػحن

لها، ألار، ألاب، ألام، الجضة، الجض، الػم، الػمت، الخاُ، الخالت، الهضًو، 

 أبىاء، ألاخكاص، الؼوج.

 فاظ ألاهثر جذاوالمعجم ألاسبعيييت، ألال

ألاعبػحن، الُىم، مغوع، عخُل، الكهُض، اإلاؿكغة، هللا، الكغاؽ، الهًاء، الهضع، 

الظيغي، ألالم، الضغاء، الكؿاخت، الجىت، الػُاء، ألازظ، اإلاىاؾاة، ؤلاًمان، 

مئىان، الغض ى، وقاة، الثري، الُُب   ـــــــالكٌغ، ؤلالهام، الغحىع، الىكـ، الَا

ــــلي ًُُب، الؿا ــ  لؿالُت، الكغام، قاحػت، نىعة. ا ـ
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 معجم ؤلاعلن عً الىفاة، ألالفاظ ألاهثر جذاوال

الغخمت، الجىت، اإلاؿكغة، -حػلً، وقاة، ووعي، الثري، اإلاهبرة، اإلاغخىم-إغالن

ـــ  الهضم ــ ــ ــــالهضًهحن، الىبـ ــــ حالهال  ،بُحنلىا ي ــ ــ الهالخحن، َلب، الضغاء،  ـ

ــــمػغقت  ــ  مً ٌػغقها، التراب، الهغب، البػض، ألالم. ــــــ همً ٌػغق ـ

 معجم الشىش والعشفان، ألالفاظ ألاهثر جذاوال 

الكٌغ، الػغقان، اإلاىاؾاة، اإلاكاعيت، الػؼاء، اإلاهاب، الجلل، وقاة، 

الغخمت، ألاهل، ألاناعب، ألانضناء، ألاؾغة، اليؿُان، أماهت، الؿًٌ، الكاحػت، 

أإلاذ، خاصر، مغوع، خُاة، اإلاؿكغة، هللا، الابً الباع، الامخىان، ــــــــــألالم، ؤلاإلاام 

ـــــالىنىف  ـــ ٌم  ــ ت، ؾؤاُ، مٌغوه، ًٍغ ـــــمىنل، حػٍؼ ــ ٌم، مكاَغة، الغحاء،  ــ ال ًٍغ

 الػكى، الضغاء، الهبر، الهبر، الغويت، عخُل.

 هاومػامين مىهجيت الىخابت الجىائضيت في الجشيذة : 01الجذٌو سكم

 هاومػامين مىهجيت الىخابت الجىائضيت الخاضت بالخعضيت

 اإلاػامين  العىاضش 

 الاظتهلٌ  العىطش ألاٌو 

 الاظخفخاح أو الخاسيخ  العىطش الثاوي 

 الخبر العىطش الثالث

 رهش هىيت اإلاخىفى العىطش الشابع

 الخعضيت واإلاىاظاة العىطش الخامغ

 الذعاء العىطش العادط

 جىغشافيت على اليعاس دائما مً الىظى الطىسة الف العىطش العابع

 الاخخخام  العىطش الثامً 
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 ًت كشآهيت جشجبطآ: وغالبا ما ًىىن على شيل  اإلادخىي ألاٌو )الاظتهلٌ(

 .بالعياق والحذر

 آلاًت  الاظتهلٌ 

ى ألاٌو 
َ
. اْسِحِعي ِإل

ُ
ت

َّ
َمِئى

ْ
ط

ُ ْ
ُغ اإلا

ْ
ف

َّ
ُتَها الى ًَّ

َ
ا أ ِلي ِفي  ًَ

ُ
اْدخ

َ
. ف

ا
ت  َمْشِغيَّ

ا
ًِ َساِغَيت َسّبِ

ِتي"
َّ
ِلي َحى

ُ
 .9ِعَباِدي. َواْدخ

 الثاوي 
ان  "

َ
ْيَها ف

َ
ًْ َعل لُّ َم

ُ
َشاِم  و

ْ
ه ِ

ْ
ٌِ َوؤلا

َ
َجل

ْ
و ال

ُ
ًَ ر

ٰى َوْحُه َسّبِ
َ
 .10"َوَيْبل

 : الاظتهلٌ الثاوي اإلادخىي 

 الطيغت الاظتهلٌ 

 بللىب مؤمىت بلػاء هللا وكذسه ألاٌو 

 فاحعت التي أإلاذ الإزش  الثاوي 

 إزش اإلاطاب الجلل الزي ألم  الثالث

 بلػاء هللا وكذسه ًماهاإ الشابع 

 ببالغ الخأزش وألاس ى الخامغ

 ببالغ الحضن وألاس ى العادط

 الخبر:  الثالث اإلادخىي 

 الطيغت الخبر )ألافعاٌ(

 جللذ هبأ وفاة  ألاٌو 

 إزش وفاة  الثاوي 

 اهخلل إلى حىاس سبه الثالث 

 جللى بأس ى وخضن  الشابع 

 اهخلل إلى سخمت هللا  الخامغ 

 حعلً عائلت عيش عً وفاة  العادط

                                                           
 30.- 27: اث ؾىعة الكجغ، آلاً 9

 .27-26:  انتاآلي ،ؾىعة الغخم10ً 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya26.html
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 )هىيت اإلاخىفى( ويشمل اظم اإلاخىفى وللبه : اإلادخىي الشابع

 الطفت  اظم اإلاخىفى

 أم–أب  

 الجذة–الجذ 

 العمت–العم 

 الخالت –الخاٌ 

 الابىت –الابً  

 الضوحت –الضوج 

 اإلادخىي الخامغ: الخعضيت واإلاىاظاة

 الطيغت  الخعضيت واإلاىاظاة

 ش هزا اإلاطاب الجلل هلذم حعاصيىاإز 

 وبهزه اإلاىاظبت ألاليمت 

 باإلاىاظاة […]ًخلذم العيذ:

 الزهشي ألاليمت  وبهزه

 العادط : الذعاء اإلادخىي 

 الطيغت الذعاء

 طلب الشخمت واإلاغفشة 

 طلب الطبر والعلىان

 طلب العىيىت 

 الثري  جطييب

 ًخغمذه هللا بفعيذ حىاجه  أن

 سوغت مً سياع الجىت  هأن ًجعل هللا كبر 

 أن ًىىن مع ألاهبياء والطلحاء 

هت ازخُاع الهىعة(ىجالكالهىعة  : العابع اإلادخىي   ىؾغاقُت )ٍَغ
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:  وؾالبا ما ًأحي غلى قٍل آًت نغآهُت مً نبُل : الثامً )الاخخخام( اإلادخىي 

ِه َعاِحُػىَن" ُْ ا ِإلَ ِه َوِإهَّ
َّ
ا ِلل 11"ِإهَّ

. 

 الىخابت الجىائضيت على الجشيذة فػاء للخعشف والاعتراف

ضة قًاء لإلغالن     جدهو وظُكتي الّخػغف والاغتراف ،حػخبر الجٍغ

(Honneth, 2000)،  خُث ًهىم الكاغلىن باالؾدىاص غلى هظه الىؾُلت لُبُػت

لخبُان والخػٍغل بمً ؾُبهم اإلاىث مً ًل لجىؾػها الجؿغافي ويشاقت مهغوبُتها 

ٍىع  ،الكغابذ الاحخماغُت والكئاث وألاغماع واإلاىاَو إوي ":  وغلُه ًهُى بُى ٍع

 معجؼة نهاأ وبمالُت الّخػغف أو الخدهو بمشابت اإلاعجؼة الهؿحرة للظايغة، أغخبر غم

لًٌ خحن جدهل جدذ أنابؼ جكدل في ألبىم نىع، أو  ؛ قهض جىههىا هي يظلَ

 أو عخل 
ا
 ؾاببا

ا
أزىاء لهاء ؾحر مخىنؼ لصخو وػغقه، أو خحن هظيغ بهمذ شخها

، والخدُت هكؿها جهاخب «هى!  إنها هي! إهه»غىا إلى ألابض، قئّن الهغزت جكلذ 

 خضز
ا
 وبألىان أنل إقغانا

ا
 عوٍضا

ا
مػغقت اؾخػضهاها، أو خالت و أطيغهاه،  اعوٍضا

ٍىع )" لألقُاء عقػىاها إلى مؿخىي الّخػغف وهجض أن  ).715، م. 2009، ٍع

ضة ًغيؼون غلى مبضأ الخػغف  امُضاهُ اوهىا ههضم همىطح ،الكاغلحن في الجٍغ

ت غلى الجغابض اٌػٌـ نُؿت الّخػغف أؾاؾ وهسو هىا  ،في الٌخابت الجىابٍؼ

ضة الخبر الُىمُت مضوهت لالقخؿاُ.  حٍغ

 الىظ 

 إغالن وقاة 

"حػلً غابلت غِل وبً قلل غً وقاة ألاب والؼوج واإلاجاهض وغمُض الٌكاقت 

ؾىت وطلَ  79الاؾالمُت )قىج الكالح( غِل مدمض غً غمغ ًىاهؼ 

ضي". 16/09/2013ًىم  ووعي التراب بمهبرة ناٍع

                                                           
 156 : آلاًتؾىعة البهغة، 11
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في هظا الىو جُلب غابلت غِل وغلى عأؾها الؼوحت والابىت مً ًل "مً 

ب، الضغاء له بالغخمت واإلاؿكغة وأن ًجػل  ،غغف" اإلاغخىم مً بػُض أو مً نٍغ

اى الجىت "إها هلل وإها وأن ٌؿٌىه مؼ الىبُحن والهضنحن  ،هللا نبره عويت مً ٍع

ضة الخبر، ) 12ن"إلُه عاحػى  وهىا هٍىن نض اهخهلىا في  .(11. م، 2013حٍغ

ضة مً الّخػغ  ــــــ فالجٍغ ــ ـــ باغخباعها وظُكت اجهالُت وجىانلُت ــ ـــ ــــــــف إلى الاغترا ـ  ــ

ـــ هىهيذ أهعيل خؿب ـــــ ع  اأزالنُ القػًىن طلَ  ــ
ّ
 الاحخماعي الػالم في امخجظ

ػمل أهل الكهُض. (Honneth, 2006, p. 261) نُمت باغخباعه غلى ججاوػ قترة  َو

ت الخضاص الهػبت و الخػٍؼ والخظيغ وأقٍاُ أزغي أؾاؾها ألاُو  غً ٍَغ

ػني باألؾاؽ اغتراق ،باغخباعه َانت عوخُت "الذعاء" لب  اَو بالظهب زم الخىبت َو

 لهكذ. ا

وما َلب الغخمت للمخىفى ؾىي صلُل غلى نُمت الاغتراف في الشهاقت 

وال  ؾالمُت الهابمت غلى الاغتراف باهلل وعؾىله ويخبه ومالبٌخه والُىم آلازغ.ؤلا 

وهى وزُهت أزالنُت مشلى  ،ٌػضو الاغتراف أن ًٍىن ؾىي قهاصة باإلاػنى الخهلُضي

هه إللخهالح مؼ هللا ومؼ الظاث. والاغتراف مكهىم هىعي خؿب هىهِذ مً خُث 

 خترام. الخب والخهضًغ والا : ًدىي مًامحن قغغُت مشل 

(Lazzeri et Caille, 2004)  ت في وهظا ما وػخبره حىهغ الٌخابت الجىابٍؼ

خُث حػمل نُمت الخب اإلاػترف  ؛ الجغابض، قالخب هى الهىعة ألاولُت لالغتراف

ؼ زهت الػابلت أوال واإلاجخمؼ زاهُا وحػمل أيثر غلى جماؾَ  ،بها احخماغُا غلى حػٍؼ

ـــ يما حػمل هظه الهُمت الجماغت ومغاقهت قترة الخضاص.  ــ ــ االخب اغتراــ
ا
ـــ ق ـــ غلى  ـــ

قػل الخظيغ مً أحل ججضًض الهلت مؼ الجماغت وجدهُو ٌبػض "الخو في الظايغة". 

(Ali MoussaIye, 2006) .وهىا ؾىف ههضم أمشلت جىضح نُمت الاغتراف بالخب 

                                                           
  156 : ؾىعة البهغة، آلاًت 12
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ت الشاهُت لىقاة اإلاغخىم اإلاجاهض باقا ال: الىظ ــــ مدمض الكاًبظيغي الؿىٍى ــ  ــ

ـــــ  مغؾِ ــ  جبؿت.ـ

ًاملخان غلى عخُل ألاب والجض الخىىن  2015قُكغي  06"الُىم  جمغ ؾيخان 

ؼ غلى نلىبىا اإلاؿكىع له بئطن هللا اإلاجاهض باقا مدمض الكاًب، وبهظه  والػٍؼ

مت ًل الظًً غغقىا الكهُض في زهاله  اإلاىاؾبت ألالُمت جضغى الػابلت الٌٍغ

اها خؿان إخؿػلي الهضًغ والضغاء له: اللهم احؼه غً ؤلا لى الإالخمُضة الخًغع 

خبه جالوة ؾىعة ؤلازالم أؾاءة غكىا وؾكغاها ... وهضغى ًل مً غغقه و وغً ؤلا 

 غلى عوخه الُاهغة وحؼايم هللا زحرا.

13لً هيؿاى إلى أن هىاقَُ، "إها هللا وإها إلُه عاحػىن"
 

ضة الخبر، )  .(2015حٍغ

للطفذ ألاخلقي والغفشان  ءا الىخابت الجىائضيت على الجشيذة فػا
 الذًني

وبالغؾم مً  ،ؾالمُتفي اإلاىظىمت ؤلا  ،اعجباٍ وزُو بحن الهكذ والؿكغان ىهىا

 .(Tutu, 1999) بهان، قاألُو أعض ي والشاوي ؾماوي اهظه الػالنت إال أنهما ال ًدك

نها جىضح نُمت الهكذ نخواإلاضوهت التي حك  ؿل غليها واإلاهابالث التي أحٍغ
ا
 كت

خطح مً زالُ البػض ألاهثروبىلىجي أن حل الظًً ًظهبىن إلى الدج  إوؿاهُت. ٍو

ُلبىن الهكذ مً أناعبهم وححرانهم ؿىون مػامالتهم الُىمُت ٍو  وإ ،ٌٌ
ّ
الدج  ّن قئ ال

 ؛ًٍىن ؾحر مهبُى أو هانه
ا
لب الهكذ مً هللا. وفي ّن أل  ا  ماهُخه جىبت َو

ىُبو  اإلاىظىمت الضًيُت الخهلُضًت مً لم ًهكذ غىه الىاؽ ال ًهكذ غىه هللا. ٍو

ألامغ يظلَ غلى اإلاهبلحن غلى اإلاىث، قؿالبا ما ٌؿخضعي اإلادخًغ الىاؽ لُلب 

ؿمى طلَ في اإلاماعؾاث الُىمُت "اإلاؿامدت". وما ًؤؾـ للػالنت "الهكذ منهم  َو

ت ه خُث حاء في الهغآن نىله  ؛ ى اإلاهضؽبحن الهكذ واإلاىث في الٌخابت الجىابٍؼ
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َجِمَُل  حػالى
ْ
ْكَذ ال اْنَكِذ الهَّ

َ
 ق

ٌ
ت َُ  آلِج

َ
اَغت لب  .14": "َوِإنَّ الؿَّ وما َلب الضغاء َو

 الؿكغان ؾىي ألحل الخجاوػ والهكذ. ومً ألامشلت غلى طلَ:

 رهشي وجشخم

ت"  15"ًىم  ًاملت غلى عخُل ألام والجضة "غمغوف مسخاٍع هىقمبر مغث ؾىت 

 جاعيت وعاءها قغاؾا عهُبا ال ٌػىيه ؾىي ؤلاًمان بهًاء هللا ونضعه.

وبهظه اإلاىاؾبت ألالُمت، جخهضم غابلت ؾالمي وألابىاء والبىاث إلى ًل مً غغف 

ــــ الكهُضة الضغاء لها بالغخمت، عاححن مً هللا ـــ ــــ غؼ وحل ــ ـــ أن ٌؿٌنها قؿُذ  ــ

اى  ،حىاهه  الجىت.وأن ًجػل نبرها عويت مً ٍع

15إها هلل وإها إلُه عاحػىن"
ضة الخبر، ).   .(2015حٍغ

إن الخهاء الهكذ والؿكغان بالخظيغ ما هى إال بدث غً طايغة هاصبت أو 

 وؿُان ؾػُض ألحل اؾخػاصة الخُاة الُبُػُت للجماغت.

 البعذ الخػامني في الىخابت الجىائضيت على الجشائذ

 ،(Chappuis, 1999) أخض أقغاص الػابلت ٌػؼػ جًامً الجماغت إن قهضان

ًالبٍاء الُهىس ي أو  بضأ هظا الضغم مىظ الىقاة. ونض ًٍىن له أقٍاُ مخػضصة،  ٍو

ل والخٌكحن والضقً والهالة والضغاء للمخىفى والٌخابت غلى قاهض نبره، ُؿؿخال

دىهل هظا الضغم مً هظه الكًاءاث الخهلُضًت إلى قًاءاث   :أيثر غهالهُت مشلٍو

ـــخُث حػمل الػابلت غلى جىؾُؼ صابغة الُلب  ؛ خلالّص  ـــ ـــ ـــ طلب الذعم ـــ ـــ ــ ــ مً  ــ

ىا الكهُض  ،حمهىع أوؾؼ عبما هي ال حػغقه ت اإلاخىفى للظًً قاًع ولٌنها حػغى هٍى

لخظاث مً خُاجه ألحل الخًامً مؼ الػابلت والضغاء له بالهبر والؿلىان. وهىا 

 بػٌ الىماطج التي جىضح هظا البػض الخًامني. ههضم
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 أسبعيييت

جمغ الظيغي ألاعبػىن غلى عخُل اإلاؿكىع له بئطن هللا يداُ  2013ؾبخمبر  17"الُىم 

ؾىت  57غً غمغ هاهؼ  2013أوث  07عقُض اإلاضغى غؼ الضًً بىؾخت الظي جىفي ًىم 

ًا وعاءه قغاؾا عهُبا ال ٌػىيه ؾىي ؤلاًمان بهًاء هللا ونضعه وبهظه اإلاىاؾبت  ،جاع

أن ًضغىا له  ىه عماس ول الزًً عشفىهإبو  جطلب بىاجه معىيىت وإظمهانألالُمت 

اى  ،بالغخمت واإلاؿكغة وأن ٌؿٌىه حىت الكغصوؽ ألاغلى جػل نبره عويت مً ٍع ٍو

 الجىت.

 .16ن"إها هلل وإها إلُه عاحػى 

 هخائج الذساظت

ً اإلاجخمؼ مً الخػبحر بُغم مخػضصة  -
ّ
ضة الخبر قًاء "حضًضا" ًمٌ حػخبر حٍغ

ً واإلاترخمحن مً أحل مسح  وفي ظغوف زانت وفي قترة ػمىُت مدضصة للمػٍؼ

 الػاصًت".وألحل الػىصة مغة أزغي إلى "خُاتهم  ،آالمهموججاوػ مػاهاتهم 

ضة الخبر هي قٍل مً أقٍاُ الخػبحر اإلاؿخجضة  الٌخابت - ت بجٍغ الجىابٍؼ

واإلاػبرة غً الّخدُى الخانل في اإلاجخمؼ. وهي في حاهب مً حىاهبها )ؤلاغالن غً 

ًان  الىقاة( امخضاص لإلغالن والدكُِؼ وؤلازباع غً ونىع خضر اإلاىث، جماما يما 

ـــــ )االخاُ باليؿبت   . (لبراحلـ

ت غلى الجغابض زانت عهاها جبهى الُهىؽ الجىاب - ت غامت والٌخابت الجىابٍؼ ٍؼ

 ؾاؾُا ومهما مً أحل قهم اإلاجخمؼ.أ

ت هي " - " مً أقٍاُ الغنابت والامخشاُ )ؾلُت اهفلثالٌخابت الجىابٍؼ

لى إبغاػ الػىاَل الخهالُض، اخترام الػاصاث، اخترام اإلاؤؾؿت، الخدكظ غ

 واإلاكاغغ ...(.

ؼ أوانغ اإلاجخمؼ وجماؾٌه وطلَ ًٌمً الهضف مً الٌخابت الجىا - ت في حػٍؼ بٍؼ
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 ؾغة غبر وظُكت اجهالُت وبالؾُت.بضغىجه للمكاعيت في آالم ألا 

ت  - ـــ حكحر الٌخابت الجىابٍؼ ـــ ــ ــ ضة الخبر الُىمُتـ ـــ باغخباعها مضوهت في حٍغ ـــــ ــ إلى  ـ

و ؤلاغالن اإلاىحه لألؾغة وألاناعب والظي  زهىنُت الىو الجىابؼي غً ٍَغ

ًدضص اإلاػىُحن بالغؾالت، غٌـ قًاء اإلاهبرة الظي ال ًدضص اإلاػىُحن يما هى 

 ."ًا واكفا على كبرهاالخاُ في غباعة "

ت وظُكت اجهالُت وجىانلُت جمُل  - لخػبحر غً اإلاكاغغ لى إللٌخابت الجىابٍؼ

ؼ في الىوالصخهُت   الظي ٌؿمذ بخدهُو جكاغالث أيثر. والخمُمُت والخىَى

ضة - ت غلى الجٍغ  : ًىحض هىغان مً الىهىم في الٌخابت الجىابٍؼ

كمل الاؾم واللهب، : هظ كطير الػىىان ومػلىماث جىحيهُت )مٍان و  َو

 الهالة، ونُـ صًيُت جهلُضًت(.و  مٍان الضقً،و  الػؼاء،

ت،و  أصبُت،و  انخباؾاث صًيُت،و  ٌكمل نىعة، : هظ مىثف خٌم، و  قػٍغ
كملو  أصغُت،و  آًاث نغآهُت،و  ت بحن هللا  غباعاث غاَكُت... َو الىو نُؿا خىاٍع

 خىفى وبحن ناخب ؤلاغالن والهاعا.واإلا

نُُػت مؼ ألاغغاف الاحخماغُت الخهلُضًت و  جمشل جلَ الٌخاباث اؾخمغاعا -

الغاسخت في اإلاجخمؼ، ونض أزظث قٌال آزغ ًيسجم وجهىعاث الكاغلحن خُى 

اإلاىث والخضاص والػؼاء. يما أنها مجغص َهـ أيُل إلى بهُت الُهىؽ الخهلُضًت 

 .الطلىط جطمئنلخىقحر الغاخت والُمأهِىت مً مىُلو أن 

ت - في غالم ألاخُاء  إلى جأيُض خًىع اإلاخىفى ااحخماغُ تهضف الٌخابت الجىابٍؼ

ت بِىه وبحن أناعبه في غباعة:  )الظايغة( والظي ًخطح بجالء في اإلاًامحن الخىاٍع

". وهي حؿخدًغ وجضغى ألامىاث باغخباعهم "طواث هدً لً هيعان أبذا"

 احخماغُت" خايغة في الظايغة الاحخماغُت.

ت في الجغابض إلى  - الخػبحر غً الظيغي التي جغجكؼ إلى جخجه الٌخابت الجىابٍؼ
ذ الػباعة "أخبَ  ظاإغالن الخب، ل هجض الٌشحر مً الىهىم جأحي مػبرة بهٍغ
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أبي"، أخبَ أمي، "لِـ هىاى أخب مىَ" وؾحرها مً الهُـ اإلاػبرة غً نُمت 
 الخب والخمُمُت.

ت صابغة " - " غبر نُمت أزالنُت مخمشلت في طلب الذعمجىؾؼ الٌخابت الجىابٍؼ

وهي حػمل غلى ججاوػ "الىٌغان الاحخماعي"  ،امً لخجاوػ نضمت الكغامالخً

 الهكذ ألازالقي والؿكغان الضًني." و للخعاطف ؤلاوعاويوالخأؾِـ "

ت لِؿذ قٌال حامضا يعت" وهي "خشان دائمبل هي في " ؛ الٌخابت الجىابٍؼ
َ
" ط

 قاغلحن." ٌكاعى قُه غضة "بىاء احخماعيوهي  ،"بىاء معخمشوصابما في خالت "

ت غلى الجغابض غً الهُم موعؾم طلَ، لم جسغج  ًامحن الٌخابت الجىابٍؼ

اإلاٌغؾت في اإلاىظىمت الخهلُضًت وزانت اإلاهابغ مشل: الغخمت والؿكغان والضغاء 

لب الؿٌُىت. وختى وإ  ّن ، إال أالظايغةًان الكاغلىن ٌؿػىن لخٌَغـ مبضأ  ْن َو

ألنها جدمل طيغي "هكت" جخمؼم  الٌخابت غلى الجغابض أنل جمؿٍا بالظايغة،

 : طايغة نلبت  وبالخالي هدً أمام طايغجحن مخهابلخحن ؛مبخمؼم الىع 

 )قىاهض الهبىع( 

ضة لِؿذ اإلادُت ألازحرة  ّن وطايغة هكت )نكداث الجغابض(. وأزحرا، قئ  الجٍغ

بل هىاى قًاءاث عنمُت حضًضة مشل  ؛ في الخػبحر غً خضر اإلاىث

تر و  ؿبىىِالك  الُىجىب...و  الخٍى
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