إوساهياث ٖضص مؼصوج

 ،81–80ؤٞغٍل – ؾبخمبر  ،2018م40-17 .

التذًًّ واإلاشض :دساست في جأثير اإلاشحعيّت الذًييت ّ
في جمثّالث اإلاشض ى واإلاصابين باإلًذص وججشبتهم ّ
بىشعيب مجذولّ )ّ (1
*

مقذمت ّ
ًم ً٨ؤن وٗخبر الضًً واإلاغى ْاهغجحن احخماُٖخحن مخالػمخحن جاعٍسُاٞ ،اإلاغى
ا
بىنٟه زلال ال ًهِب الجؿض وخضه بل ًخٗضاه لُهِب الجىاهب الاحخماُٖت
والث٣اُٞت لحُاة ؤلاوؿانً ،لخ٣ي خخما باإلاُٗى الضًني في ؤخض حىاهبه .والضًً
باٖخباعه ماَغا للحُاة ؤلاوؿاهُت في حل حىاهبها ال بض وؤن ًتر ٥ؤزغه ،جٟؿحرا وجإوٍال
ُٞما ًهِب ؤلاوؿان مً ٖلت ؤو مغى٣ٞ .ض صلذ الضعاؾاث ؤلازىىٚغاُٞت ٖلى هظه
الٗال٢ت الىزُ٣ت بحن الضًً واإلاغى مىظ ٖهغ ؤلاٚغٍ ٤وختى و٢خىا الغاهً .و٢ض
ججؿضث هٓغة ؤلاٚغٍ ٤الضًيُت بلى مؿإلت الصحت واإلاغى مً زالٖ ٫باصاتهم ،والتي
ال جؼا ٫ػٍاعاتهم لأليغخت قاهضة ٖليها ختى ًىمىا هظا ،هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫ػٍاعة
ؤيغخت صًلٟي ( )Delphiوصًلىؽ ( )Delosوؤوإلابُا ( )Olympiaالتي جا٦ض ٖلى وحىص
٨ٞغة "ؤلاوؿان ال٩امل" عوخُا واحخماُٖا وٞحزًُ٣ا (اإلا٩اوي .)1994( ،ولٗل ال٣ؿم
الُبي الظي ٖمل به مىظ ؤن ناٚه ؤبى٢غاٍ وختى ٖهض بوكاء الاجداص الُبي الضولي
زحر صلُل ٖلى الحًىع ال٣ىي للبٗض الضًني ُٞما ًخٗل ٤بالخضمت الصحُت (اإلاغح٘
هٟؿه ،م.)53 .
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جهضعث الضًاهاث الخىخُضًت ُٞ-ما بٗض -مؿإلت الاهخمام بالصحت٩ٞ ،اهذ
ال٨ىاجـ جهضع حٗلُماتها الضًيُت لالهخمام باإلاغض ى وعٖاًتهم في ألاصًغة
واإلاؿدكُٟاث .وبهظا انُبٛذ الغٖاًت الصحُت بالهبٛت الضًيُت في حل ؤهداء
ؤوعوبا .وفي "الٗهغ ؤلاؾالمي" ؤوكئذ البُماعَؿخاهاث في ٧ل ؤعحاء الٗالم ؤلاؾالمي،
و٧اهذ وُْٟتها الاؾدكٟاثُت ال جى ًٖ ٪ٟوُْٟتها الضًيُت .وؾخٗغ ٝهظه الٗال٢ت
جضعٍجُا هىٖا مً الاهٟها ٫م٘ الخُىع الٗلمي في اإلاجا ٫البُىلىجي والُبي والهُضلي
زهىنا بٗض الخٟى ١الظي ؤْهغه الُب في مىاحهت ألامغاى بما ٞيها ألاوبئت التي
٧اهذ جدهض ال٨ثحر مً ألاعواح و٧ان ال٩ل ًٖ ٠٣احؼا ؤمامها٧ .ان إلاؿاع ٖلمىت
ا
ماؾؿاث الضولت ا
صوعا باعػا في اه٨ماف صوع الضًً في الًُ٣ت الصحُت مً زال٫
اؾدبٗاص عحا ٫الضًً ًٖ بٌٗ ألاصواع الخ٣لُضًت التي ؤنبدذ ُٞما بٗض جدخاج بلى
زبراث مخسههت .ل ً٨م٘ ٧ل هظا ْل الضًً خايغا ب٣ىة في الحُاة الصحُت وبن
ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ،زهىنا م٘ ْهىع بٌٗ ألامغاى التي ؤٖاصث لألطهان مغخلت
عجؼ الُب ،ؤو بٌٗ ألامغاى طاث الهلت باإلاٗاًحر والُ٣م الضًيُت.
وٍُغح صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب٦ -ضاء ًيخ٣ل ٖبر الجيـ ،وٍٓهغ ؤ٦ثر في
نٟى ٝبٌٗ اإلاجمىٖاث اإلاهىٟت في زاهت "الٟئاث اإلاىدغٞت ؾلىُ٦ا" (اإلاثلُحن،
ممتهىاث الجيـ ،مؿخٗملي الح ً٣اإلاسضعة )...الٗضًض مً ألاؾئلت خحن ًخ٣اَ٘ م٘
مخٛحر الضًًٞ .دُىما ْهغ هظا الىباء واهدكغ في ب٣إ الٗالم وؤناب حمُ٘ الث٣اٞاث
والضًاهاث لم ً ٠٣الضًً ،بماؾؿاجه وعحاله مى ٠٢اإلاخٟغج ،بل خاو ٫ج٣ضًم
مىٟ٢ه وعئٍخه خى ٫هظا الىباء مً زال ٫ؤوعا ١ناصعة ًٖ ماؾؿاث عؾمُت صًيُت
ؤو مىا ٠٢لغحا ٫صًً وٖلماء بك٩ل مؿخ٣ل ،ؤو ختى جُاعاث صًيُت مً زال ٫بٖالمها
ؤو صحاٞتها ،ختى ؤنبدىا ؤمام ما ًم ً٨ؤن ههُلح ٖلُه "بالخمثل الضًني لضاء
٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب" .بن ٧اهذ ؤلانابت بضاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب٦ ،ما حكحر
مجمىٖت مً الضعاؾاث ،حٛحر مً َبُٗت ٖال٢ت اإلاهاب م٘ هٟؿه وم٘ مدُُه
(ألاؾغة ،الضعاؾت ،الٗمل ،الٗال٢اث الجيؿُت...الخ)ٞ ،الخُٛحر ًخٗضي ما هى احخماعي
لُجض نضاه في الخجغبت الغوخُت للمهاب .هٟترى ؤن هظا الخُٛحر ٖلى مؿخىي
الخجغبت الغوخُت ًخإزغ بالًغوعة بالخمثل الؿاثض خى ٫الضاءّ .
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سؤال البحث ّ
ل٣ض ْل صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب ،ومىظ ْهىعه في بضاًت زماهِىاث ال٣غن
اإلااض ي وبك٩ل خهغي قإها َبُا زالها ،بل ق٩ل مدِ اهخمام ٞئت يُ٣ت مً
ألاَغ الصحُت الٗاإلاُت زهىنا الجامُٗحن ألامغٍُ٨حن والٟغوؿُحن منهم .و٢ض ٧ان
الهض ٝهى جد ٤ُ٣الؿب ٤في الىنى ٫بلى خ٣ُ٣ت هظا الٟحروؽ الجضًض ،وجدضًض
َبُٗخه ،والٓغو ٝاإلاهاخبت لٓهىعه وؤنله وَغ ١اهخ٣اله
).(Grmek, 1989
ؾُجٗل صزى ٫وؾاثل ؤلاٖالم ٖلى الخِ ؾُجٗل مً صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت
اإلا٨دؿبت ًُ٢ت "عؤي ٖام" حؿخدضر اججاهاث مسخلٟت بدؿب اإلا٣اعباث ؤلاٖالمُت
اإلاخٗضصة للمىيىٕ٣ٞ .ض ؤزظ اإلاىيىٕ ٖىض بٌٗ اإلاىابغ ؤلاٖالمُت َابٗا ؤؾُىعٍا
ا
مً زال ٫قُُىت الضاء وجغوٍج ؤ٩ٞاع ٚالبا ما ج٩ىن زاَئت ،مثل بم٩اهُت اهخ٣ا٫
اإلاغى ًٖ َغٍ ٤اللمـ والىٓغ ....ل ً٨بٌٗ الصح ٠واإلاجالث 1ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها
مؿاولُت جبؿُِ اإلاٗلىماث الٗلمُت التي جم الخىنل بليها واإلاٗ٣ضة بُبُٗتها
ا
والهٗبت ٖلى ال٣اعت الٗاصي ،في خحن ازخاعث مىابغ ؤزغي ؤن ج٩ىن
ًٞاء لخ٣اؾم
ؤخاؾِـ الخى ٝوٖضم الاَمئىان لضي اإلايكٛلحن باإلاىيىٕ ).(Benoît, 1995
ا
٧ان لٓهىع الجمُٗاث اإلاىيىٖاجُت 2ا
صوعا باعػا٢ ،بل الؿلُاث الٗمىمُت في
الخٗغٍ ٠باإلاغى والخدؿِـ به والُ٣ام بدمالث الخىُٖت في نٟى ٝمسخلٞ ٠ئاث
اإلاجخم٘ ،بل ؾاهمذ في الخٟ٨ل باإلاغض ى واإلاهابحن والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم .وٟ٢ذ
ا
اإلااؾؿاث الضًيُت َىٍال مى ٠٢الهامذ واإلاخٟغج ٢بل ؤن جضلي بضلىها في اإلاىيىٕ،
ٞسغحذ ؤوال مجمىٖت مً ال٨ىاجـ ًٖ نمتها زم جىالذ الخهغٍداث وفي مىاؾباث
ٖضًضة٧ .ان اإلاى ٠٢الٗام في البضاًت ٖباعة ًٖ اؾدى٩اع إلاا ونلذ بلُه ؤلاوؿاهُت مً
جدلل ؤزالقي وجغاح٘ للُ٣م الضًيُت حغاء اهدكاع ججاعة الجيـ واإلاثلُت الجيؿُت
1
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 2هسو بالظ٦غ ٖلى وحه الخدضًض حمُٗت مداعبت الؿُضا التي حٗخبر مً ؤو ٫وؤهم الجمُٗاث
اإلاٛغبُت التي حكخٛل ٖلى مىيىٕ الخدؿِـ والى٢اًت مً ألامغاى اإلاخى٣لت حيؿُا/الؿُضا باإلاٛغب
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باٖخباعهما ؤخض ؤؾباب ْهىع صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب٩ٞ .ان مً البضًهي في هظا
ا
الؿُا ١اٖخباع اإلاغى ٖ٣ىبت بلهُت بؿبب َبُٗت البكغ الخُاءة ،اوسجاما م٘
الخهىع الضًني ال٣ضًم لألمغاى وألاوبئت )٣ٞ .(Herzlich, 1994ض وٟ٢ذ ال٨ىاجـ
مى ٠٢الهض للدصجُ٘ ٖلى اؾخٗما ٫الٗاػ ٫الُبي بىنٟه وؾُلت و٢اثُت مً الضاء،
وفي اإلا٣ابل ٖملذ ٖلى التروٍج لُ٣م الٟٗت والىٞاء للكغٍ ٪وجدغٍم الجيـ زاعج
بَاع الؼواج ).(Gruénais, 1999
٧ان لهظه اإلاى ٠٢ألاولي لل٨ىِؿت مً اإلاغى ٧ان له ؤزغ ؾلبي في بغامج الخىُٖت
والخدؿِـ و٧ل الجهىص التي جبظلها اإلااؾؿاث اإلاهخمت بمداعبت الضاء ؾىاء بؿبب
قُُىت الضاء وعبُه بالؿلى ٥اإلاىدغ٧ ٝاإلاماعؾت الخجاعٍت للجيـ وحٗاَي
اإلاسضعاث ،وبؿبب الىنم والخمُحز اللظًً ًُاالن اإلاغض ى والحاملحن للٟحروؽ .شج٘
هظا الىي٘ ٖلى ب٣اء اإلاغى في اإلاجاٚ ٫حر اإلاغجي ،وٖلى ٖؼو ٝالىاؽ ًٖ ؤلا٢با٫
ٖلى الٟدو اإلاب٨غ لُدمىا ؤهٟؿهم مً ونم ٢ض ًُالهم ،ل ً٨ؤمام بنغاع
اإلااؾؿاث الضولُت واإلادلُت و٦ظا اإلااؾؿاث الغؾمُت ٖلى بهجاح بغامجها في مداعبت
الضاء ،وبالىٓغ بلى ؤبٗاص اإلاغى الث٣اُٞت والضًيُت اإلاٗ٣ضة ،لم ججض هظه اإلااؾؿاث
ا
بضا مً بقغا ٥الٟاٖل الضًني باٖخباعه مؿاٖضا مدىعٍا في الحض مً اهدكاع الىباء بط
٧ان ألامغ ٌؿخلؼم بٖاصة ٢غاءة الىهىم الضًيُت مً ؤحل ججاوػ جل ٪ال٣غاءاث
الخ٣لُضًت التي ٧اهذ حك٩ل خاحؼا ؤمام اهسغاٍ الٟاٖل الضًني في مىاحهت
الىباء ).(Jaap, 2006
جُىع زُاب ال٨ىِؿت مً زُاب مىٟغ بلى زُاب مؿخىٖب ًدمل بحن زىاًاه
عؾاثل خب وبزاء للمغض ى واإلاهابحن ،بل هىا ٥مً ال٨ىاجـ مً باصعث بلى بنضاع
٦خب ووزاث ٤جىضح ٞيها مىاٟ٢ها الجضًضة ،وعؾاثلها بلى ٧ل عحا ٫الضًً الخابٗحن لها.
ٞى٣غؤ مثال في صلُل الخضام اإلاؿُدُحن في مىاحهت الضاء ما ًإحي:
"ٖلُىا ؤن وٗلً مً مىابغها ؤن اإلاغى مىحىص بُيىا ،ؤن
هللا ال ػاً ٫دب وَٗخني وَكخا ١ؤن ٌؿ٨ب وٗمخه ٖلى
اإلاغض ى وخاملي الٟحروؽ ،ؤن الٟٗت وؤلازالم م٘ قغٍ٪
الحُاة هما الؿبُل ألايمً للى٢اًت مً اإلاغى ،ؤن هللا ال
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ٌٗا٢ب بٌٗ الخُاًا ؤ٦ثر مما ٌٗا٢ب زُاًا ؤزغي ل٨ىه
ًضٖى الجمُ٘ للخىبت واإلادبت اإلا٣ضؾت والحُاة الىُ٣ت ،ؤن
ٖلُىا ؤن هبدث ًٖ الًا ٫ووؿترص اإلاُغوص وهجبر ال٨ؿحر في
الىٟـ والغوحٖ ،لُىا ؤن ههلي ؤن ًغؾل الغب مً ًٟخ٣ض
مً زاللهم ،بغؾالت مدبخه وٟٚغاهه ووٗمخه و٢ىجه للمضمىحن
والٗامالث في الجيـ الخجاعي والغحا ٫الظًً ًماعؾىن
الجيـ م٘ عحا.3"٫
هظا الخُىع في اإلاى ٠٢اإلاؿُخي مً اإلاغى ٧ان له ألازغ البال ٜفي بهجاح بغامج
الخىُٖت والخدؿِـ و ٪ٞالٗؼلت ًٖ بٌٗ اإلاغض ى واإلاهابحن مً زال ٫الخس٠ُٟ
مً مٓاهغ الىنم والخمُحز التي ْلذ جالخ٣هم ،وؾاٖضتهم في الٗثىع ٖلى جىاػن عوحي
ؤبٗض ٖنهم قبذ ألا٩ٞاع الؿىصاوٍت مً ٢بُل الاهخداع ؤو الاهخ٣ام.
بطا ٧ان خا ٫الخجغبت اإلاؿُدُت م٘ اإلاغى ٢ض اهخهى بلى مثل هظا الىي٘ اإلاخ٣ضم
خُث ؤنبذ للٟاٖل الضًني ا
صوعا ا
مهما في مداعبت الضاء و٦ظا مداعبت ٧ل ؤق٩ا٫
الىنم والخمُحز التي جُا ٫اإلاهابحنً ٠ُ٨ٞ ،خمثل الٟاٖل الضًني ؤلاؾالمي صاء
٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب؟ وما اوٗ٩اؾاث هظا الخمثل ٖلى الخجغبت ؤلاًماهُت والغوخُت
للمهابحن بالضاء؟ ّ
جىُلٞ ٤غيِخىا الغثِؿت التي حك٩ل الخُِ الىاْم للضعاؾت مً ٨ٞغة مٟاصها ؤن
ا
هىا ٥جمثال للمغى ًهىٚه الٟاٖل الضًني ،وهىا ٥مغٌٍ ؤو مهاب ٌِٗل ججغبت
عوخُت ًىحهها وٍازغ ٞيها هظا الخمثل.

مىهجيت الذساست
اٖخمضها في هظا البدث ٖلى جغُ٦ب منهجي ًخىؾل ج٣ىِخحن ؤملتهما ؤؾئلت الضعاؾت.
ٞؿحرا ٖلى زُى مىؾ٩ى ِٞص ي ( ،)Moscoviciالظي ًغح٘ له الًٟل في بُٖاء
مٟهىم الخمثل الاحخماعي بٗضا حضًضا في خ٣ل الٗلىم ؤلاوؿاهُت وٖلم الىٟـ
 3البرهامج ؤلا٢لُمي لإلًضػ في الضو ٫الٗغبُت وبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي( ،ص ؽ) ،الضلُل اإلاؿُخي
في مىاحهت ؤلاًضػ ،ال٣اهغة ،هاعباؽ .م.18 .
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الاحخماعي ٖلى وحه الخدضًض ،بٗض اإلاداوالث ألاولى لضوع٧اًم ( )Durkheimفي الح٣ل
الؿىؾُىلىجي ،4وباٖخباع ؤن الخمثل الاحخماعي ًجض حٗبحره بسُاباث طاث زلُٟت
ز٣اُٞت وٍخم جغحمخه ٖبر ماقغاث لٛىٍت ؤو حٗابحر جىضح َبُٗت الٗال٢ت بحن الظاث
اإلاٗبرة واإلاىيىٕ اإلاٗبر ٖىه )٣ٞ ،(Jodelet, 1989ض اؾخلؼم الجىاب ٖلى ؾاا٫
الخمثل الضًني لضاء الؿُضا جُبُ ٤ج٣ىُت "جدلُل اإلاًمىن" ٖلى متن م٩ىن مً
مجمىٖت مً الىزاث 5٤جم ازخُاعها بىاء ٖلى قغَحن ؤؾاؾُحن :ؤن ج٩ىن ناصعة ًٖ
ٞاٖل صًني بؾالمي ماؾؿت ؤو ؤٞغاص ،وؤن ً٩ىن الؿُضا هى مىيىٖها الغثِـ.
للى٢ىٖ ٝلى الك ٤الثاوي مً بق٩الُت بدثىا واإلاخٗل ٤باوٗ٩اؾاث هظا الخمثل
ٖلى الخجغبت الغوخُت للمهابحنٖ ،ملىا ٖلى اٖخماص اإلا٣ابلت قبه اإلاىحهت م٘ بٌٗ
اإلاغض ى واإلاهابحن ،وبٌٗ اإلاسبرًً اإلاُلٗحن ٖلى قاون اإلاهابحن ،زم ٖلى جدلُل
مًمىن بٌٗ الؿحر الظاجُت اإلايكىعة للمغض ى والحاملحن للٟحروؽ مً اإلاؿلمحن بما
باإلاىا ٘٢الال٨تروهُت ؤو الجغاثض والصح.٠

جمثل الفاعل الذًني ؤلاسالمي لذاء فقذان اإلاىاعت اإلاكتسب ّ
للحضًث ًٖ وحىص جمثل احخماعي إلاىيىٕ ماً ،جب الخإ٦ض مً وحىص مُ٩اهحزمحن
ؤؾاؾحن  :ؤولهما الدكييء ( )Objectivationوحٗني ازتزا ٫اإلاجغص وجدىٍله بلى ملمىؽ
م٘ حؿمُخه وُُْٟا( .جدىٍل الؿُضا مً مٟهىم مجغص بلى ؤشخام ؤو بلى ؤٖغاى)
زاهيهما مغخلت الغؾى ( )phase d’ancrageؤي عبِ اإلاىيىٕ بخمثل آزغ إلاىيىٕ آزغ
) (Desbrosses, 2007وٖلى اٖخباع ؤن الخمثالث حؿمذ باالهخ٣اء وؾِ اإلاٗلىماث
اإلاخىٞغة خى ٫مىيىٕ الخمثل ،ما ٢ض ًاصي بلى ٖملُت حكىٍه وازتزا ،٫ولإلياٞت ؤو
 4للخظ٦حر وؿخٗمل مهُلح "مغٌٍ" لإلقاعة لألشخام اإلاهابحن بالضاء وٍخابٗىن بالًغوعة ٖالحا
ألن خالتهم حؿخضعي طل .٪ووؿخٗمل مهُلح "مهاب" لألشخام الحاملحن للٟحروؽ صون ؤن
جٓهغ ٖليهم ؤٖغاى اإلاغى وال ًدخاحىن للٗالج
ن
 5بٗض البدث الىزاث٣ي وباالؾخٗاهت بمدغ٧اث البدث ؤلال٨ترووي خهلىا ٖلى متن م٩ى مً ألاوعا١
الخالُت  :وزُ٣ت مجم٘ البدىر الخاب٘ لألػهغ ،صلُل ألاثمت والىٖاّ في مداعبت صاء الؿُضا وألامغاى
اإلاى٣ىلت حيؿُا ،خل٣ت مسجلت لُىؾ ٠ال٣غياوي ٖلى بغهامج الكغَٗت والحُاة ٧ان مىيىٖها
الؿُضا ،مضازلت إلمام مسجض باعَـ ،ؤوعاً ١ىم صعاس ي مً جىُٓم الُىهِؿ٩ى خى ٫مىيىٕ
اإلا٣اعبت الث٣اُٞت إلاىيىٕ ألامغاى اإلاى٣ىلت حيؿُا/الؿُضا).
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ؤلا٢هاء ،و٢لب ؤو بزٟاء للح٣اث ٤جدذ جإزحر همِ الخ٨ٟحر ،وؤلاًضًىلىحُاث،
واإلاغحُٗت الث٣اُٞت ،و٦ظا هٓام الُ٣م الخام باإلاجمىٖت (ٞ )Seca, 2003التر٦حز
مىحه ؤؾاؾا لخإزحر اإلاغحُٗت الضًيُت ٖلى بىاء الخمثل خى ٫مغى الؿُضا لضي
الٟاٖل الضًني ؤلاؾالمي.
مً زالٖ ٫ملُت ج ٪ُ٨ٟوبٖاصة بىاء اإلاتن مىيىٕ الضعاؾت جم٨ىا مً الى٢ىٝ
ٖلى زالزت اججاهاث ٦بري مً الخمثالث:

غير اإلاسلمين أو مشض آلاخش" :ال خماسه وال دعاسة
ّأ -السيذا مشض ّ
ؤلاًذص مشض الىصاسيّ"
ّ
هظا الكٗاع الظي عٗٞه مجمىٖت مً الُلبت اإلاؿلمحن الؿىصاهُحن بدغم حامٗت
الخغَىمً ،م ً٨ؤن ٌُٟٗىا مً مؼٍض مً الخدلُلٞ ،هى ًلخو بىيىح الخمثل
الؿاثض خى ٫الضاءٞ .بٗضما طإ نِذ الضاء بالٗالم وؤزظ بٗضا وباثُا وجدغ٦ذ
اإلااؾؿاث الضولُت في مىاحهخه ب٩ل الىؾاثل اإلاخاختْ ،ل "الٗالم ؤلاؾالمي" -ولى٢ذ
َىٍلٌِٗ -ل نمخا ٖىىاهه الباعػ "ال وحىص للضاء ببالص اإلاؿلمحن" )مهُٟى مجضي،
 )2011وؤن صاع ؤلاؾالم مدمُت بضًنها وُ٢مها .واوسجم اإلاى ٠٢الغؾمي َىٍال م٘ هظا
الُغح ،و٧ان صاٗٞه في طل ٪ؾُاؾُا وا٢خهاصًا وؤزالُ٢اٗٞ .لى اإلاؿخىي ألازالقي
ًم ً٨ؤن ٌٗخبر الخهغٍذ بٓهىع اإلاغى اٖتراٞا يمىُا ٖلى وحىص "اهدغاٞاث" هاحمت
ًٖ الٗمل الجيس ي واإلاثلُت وهى ما ال ٌؿخُ٣م م٘ همىطج "الضولت ؤلاؾالمُت اإلادمُت
بُ٣مها وؤزال٢ها"؛ وٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي الغؾمي ٧ان الخدضي هى اإلادآٞت ٖلى
الاؾخ٣غاع الضازلي والابخٗاص ًٖ زل ٤جدضًاث حضًضة ٖلى اإلاؿخىي الهخي جؼٍض مً
جٟا٢م العجؼ الهاعر للؿُاؾاث الٗمىمُت في مىاحهت اإلاكا٧ل ال٨ثحرة واإلاخٗضصة
والتي جمـ حمُ٘ الُ٣اٖاث مً حٗلُم وصحت وحكُٛل وٚحرها وٖلى اإلاؿخىي
الا٢خهاصي واٖخباعا ؤن بٌٗ الضو" ٫ؤلاؾالمُت" جغاهً ٦ثحرا ٖلى الضوع اإلادىعي
لُ٣إ الؿُاخت في حلب الٗملت الهٗبت٧ ،اإلاٛغب مثالٞ ،ةن حلب الؿُاح عهحن
بالهىعة التي ًخم جغوٍجها ًٖ البلض ،لهظا ٧ان الحغم ٖلى ٖضم الؿماح بالحضًث
ًٖ وحىص خاالث ؤلانابت.
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بن هُمىت الضولت -ولى٢ذ َىٍلٖ -لى الُ٣إ الصحٟي ،وُٚاب الصحاٞت
"اإلاؿخ٣لت" في بضاًت ْهىع الضاء ؾاهم في الحٟاّ ٖلى هظه الهىعة وإلاضة َىٍلت
) .(Husson, 1999ؾُٛحر مً مٗالم هظه اإلاٗاصلت ْهىع الٟاٖل اإلاضوي ٖلى ؾاخت
الٟٗل الهخي اإلاغجبِ بالضاء ،زهىنا الجمُٗاث التي جضٖمها مالُا اإلااؾؿاث
الضولُت ،وؾِخم الاٖتراٖ- ٝلى مًٌ -بىحىص خاالث بنابت ل ً٨صون بُٖاء
بخهاءاث ص٣ُ٢ت ًٖ الٗضص الح٣ُ٣ي للمهابحن واإلاغض ى ،وصون الحضًث ًٖ ْغوٝ
بنابتهم وً ٠ُ٦خم الخٗامل مٗهم .هظا الخٗخُم ًٖ اإلاٗلىماث بسهىم الضاء جغ٥
الٟغنت مىاجُت لخىامي الكاجٗاث وألاؾاَحر خى ٫ؤنله ومأالجهٞ .مً ٢اثل بن ؤنل
الضاء مً ال٣غصة ،بلى مً ً٣ى ٫بن اإلاغض ى ًخم بخغا٢هم في م٩ان بُٗض ًٖ ؤهٓاع
الىاؽ .ل ً٨ال٨ٟغة اإلادىعٍت التي ا٦دؿبذ جىا٣ٞا بحن الجمُ٘ هى ؤن الضاء لِـ له
ؤنل في بالص ؤلاؾالم وؤن الٟحروؽ ٢اصم بلُه مً الخاعجً .إحي الٟحروؽ في الخهىع
الؿاثض لضي اإلااؾؿاث الضًيُت بالبالص ؤلاؾالمُت ًٖ َغٍ ٤الؿُاح ألاحاهب ؤو ًٖ
َغٍ ٤الٗمالت ألاحىبُت ) ،(Husson, p. 56مما ص ٘ٞببٌٗ الٟاٖلحن الضًيُحن با٢تراح
بحغاء الٟدو الُبي لألحاهب ؤو ؤلاصالء بكهاصة َبُت جٓهغ ؾالمتهم مً ؤلانابت
٢بل ولىحهم للبلضان اإلاؿخ٣بلت ) .(Husson, p. 56ل ً٨الغهان ال٨بحر ٖلى الؿُاخت
في جل ٪الضو ٫لم ٌؿمذ بخجزًل هظه اإلا٣ترخاث ٖلى ؤعى الىا .٘٢لم ً ٠٣الخهىع
ٖىض هظا الحض بل هىا ٥مً اٖخبر ؤن ألامغ ًخٗل ٤بماامغة جدا ٥في الخٟاء ،لٗل مً
ججلُاتها بصزا ٫الٟحروؽ ٖمضا للبالص ؤلاؾالمُت مً ؤحل بيٗاٞها ؾُاؾُا
وا٢خهاصًا ) ، (Majdoul, 2018ألن الحغب الحًاعٍت والُ٣مُت في اإلاسُا ٫الاحخماعي
بحن الٗاإلاحن الٛغبي "اإلاؿُخي" والٗغبي "ؤلاؾالمي" ال جترُ٢ ٥اٖا ال جضزله.
بن ْهىع الضاء بالبلضان التي حٗغ ٝجدىالث ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي والث٣افي
والُ٣مي مثل البلضان "ؤلاؾالمُت"ٌُٗ ،ض بلى الىاحهت حل الخىجغاث الٓاهغة وال٩امىت،
زهىنا ما حٗل ٤بالتهضًض الظي ًمـ الهىٍت ،لظا ً٩ىن اإلاسغج هى البدث ًٖ
مصجب لخٗلُ ٤ؤو لخبرًغ ؤلازٟا٢اث ،وهظا اإلاصجب هى آلازغ "ألاحىبي" .و"آلازغ" هىا
ًهبذ مٟهىما هىُٖا "ٌ "génériqueكمل في الخمثل الجمعي ٧ل "مسخل "٠له ٖال٢ت
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بمىيىٕ الضاء ،وبهظا ًخدمل ألاحىبي واإلاثلي الجيس ي والٗاملت الجيؿُت وػع قُىٕ
اإلاغى وب٣اثه.

ب -اإلاشض بين العقاب والابتالء بىصفه اهحشافا ،عقابا/،أو ابتالء
ّ
ً٣ىً ٫ىؾ ٠ال٣غياوي:
"ؤوال ؤها ؤعٍض ؤن ؤط٦غ قِئا ،الؿبب ألاو ٫لكُىٕ هظا
اإلاغى ووكىثه ؤًًا هى الاهدغا ،ٝالاهدغاُٞ ًٖ ٝغة
هللا وًٖ قغٕ هللا ؾببه هى اإلاماعؾت الجيؿُت اإلادغمت {وال
ا
ا
الؼوى بهه ٧ان ِّ ٞاخكت وؾاء ؾ ِّبُال} ٞ ...الؿبب
ج٣غبىا ِّ
ألاؾاس ي الظي ؤوكإ هظا اإلاغى هى ما ٌؿمىه ه٣و اإلاىاٖت
اإلا٨دؿبت ألن عبىا حاٖل في حؿم ؤلاوؿان حىض خغاؽ
ٌٗني ًضاٗٞىن ٖىه مً ٧ل ؤحؿام ٚغٍبت مًاصة ؤلاوؿان
ؤنبذ ٢لٗت بال خغاؽ ٞهظا هدُجت الاهدغا ٝوقُىٕ
6
الٟاخكت وألاقُاء ألازغي ٧لها جإحي ًٖ هظا ألامغ"...
بطا ٧اهذ الصحت ،مً وحهت هٓغ َبُت ،جمثل ُ٢مت جدُل بلى الجؿم واإلاٗافى مً
٧ل ٖلتٞ ،اإلاغى ٌٗبر ًٖ اهدغا ًٖ ٝهظه الُ٣مت .و٢ض ًخم جدضًض الحالت الصحُت
مً الحالت اإلاغيُت باالٖخماص ٖلى بخؿاؽ الصخو بجؿضه وٖلى اإلاٗغٞت الٗلمُت
التي ً٨دؿبها الُبِب في جدضًض الحالت "الٗاصًت" مً الحالت "اإلاىدغٞت" .وبما ؤن
الخ٣ىُت الُبُت الٗهغٍت ج٣ىُت مُٗاعٍت ومىيىُٖتٞ ،هي ؤزىاء جٟؿحرها للمغى
جبدث صاثما ًٖ ٖلت ًٖىٍت وال جإزظ باالٖخباع ألابٗاص الث٣اُٞت والىٟؿُت والضًيُت
للمغى واإلاغض ى بال هاصعا ،وبالخالي ال جيخٟي هظه الحالت اإلاىدغٞت للجؿض بال بخضزل
الُب اٖخماصا ٖلى اإلاٗغٞت واإلاهاعاث ،بٛغى هجاخه في مدى آزاع الاهدغا ٝوبٖاصة
الخىاػن اإلا٣ٟىص.
ا
جُىع مٟهىم اإلاغى بىنٟه اهدغاٞا ل ً٨لِـ بىاء ٖلى مٗاًحر َبُت وبُىلىحُت
وبهما اهُال٢ا مً مٗاًحر احخماُٖتٞ .الؿىؾُىلىحُا ،وباٖخماصها ٖلى "الاحخماعي"
" 6ؤلاؾالم ومغض ى ؤلاًضػ" ،بغهامج الكغَٗت والحُاة٢ ،ىاة الجؼٍغة.
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بىشعيب مجذولّ

حٗخبر اإلاغى خالت احخماُٖت مىدغٞت جيخج ؾلى٧ا مغجبُا بدالت بُىلىحُت مٗخلت
) .(Parsons, 1955ل ً٨الاهدغا ٝالاحخماعي ٦ما ؤؾؿذ له ؤٖما ٫هاووعص بُ٨غ
( )H. Beckerال ٌٗخبر الحالت اهدغاٞا في طاتها ب٣ضع ما هي مغجبُت بغصة ٗٞل آلازغًٍ
اججاهها .وبهظا اإلاٗنى ًبضو ؤن ؾبب الاهدغا ٝال ًىحض في الصخو اإلاىدغ ٝب٣ضع ما
ًخم بىائه ٖبر مؿلؿل احخماعي ًخم مً زالله وي٘ ٢ىاٖض وُ٢م جهى٘ ؾلى٧ا
وؤشخام مىدغٞحن ) ،(Becker, 1985وه٨ظا ٞاالهدغا ٝزاعج ًٖ بعاصة اإلاغٌٍ
ومغجبِ بىٓغة آلازغ.
ٞضاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب بىنٟه صاء ًيخ٣ل ٖبر الجيـ "ٚحر الكغعي"،
وبىاؾُت ؾاثلحن "مضوؿحن" ،الضم واإلاني )السححري بً خخحرةً ،)2008 ،إزظ في
اإلاغحُٗت الضًيُت خ٨م ؤؾبابهً .دُل الجيـ الالقغعي في الخهىع الضًني ٖلى
الخُاهت الؼوحُت وٖلى حٗضص الكغ٧اء الجيؿُحن والخلِ بُنهم .وَبٗآً ،ل الٗمل
الجيس ي هى الخٗبحر الغثِـ ًٖ الٟؿاص في بٗضه الالقغعيٞ .هى ٌٗني الكاعٕ وججاعة
الجؿض والخلِ بحن الكغ٧اء الجيؿُحن والىسخ وال٨دى ٫واإلاسضعاث (الضًالمي،
ٞ" )2009الُٟغة" و"الكغٕ" هي ال٣ىاٖض اإلابيُت التي ًخم مً زاللها ونم الؿلى٥
بالٗاصي ؤو اإلاىدغ.ٝ
ال ٌٗخبر اإلاغى في هظا الخهىع اهدغاٞا لظاجه وبهما بالىٓغ للؿلى ٥اإلاؿبب له،
ٞاالهدغا ٝهىا ٌكمل اإلاغى وَغ ١اهخ٣اله واإلاهاب باإلاغى و٦ظا اإلادخمل بنابخه،
ؤي ٧ل مماعؽ لجيـ ٚحر قغعيٞ .ةطا ٧ان الاهدغا ٝفي الخهىع الُبي ًيخٟي بةٖاصة
الخىاػن للجؿم والاهدغا ٝالاحخماعي ًخم حٗلُ٣ه باالمخثا ٫لل٣ىاٖض والُ٣م
الاحخماُٖت (مثل ؤلا٢الٕ ًٖ حٗاَي الٗمل الجيس ي مثال)ٞ ،االهدغا ٝالظي ًمثله
الضاءٖ ،لى ألا٢ل بلى خضوص الؿاٖت ،ؤػلي بالىٓغ بلى ؤن الضاء مؼمً وال عحاء في
الكٟاء مىه.

ّ
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ج -اإلاشض بين العقاب والابتالء
ّ
ه٣غؤ ٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي لكب٨ت الىىع ،اإلاسخاع الاؾالمي ما ًلي:
"وؤلاًضػ هى ٖ٣اب هللا الضهُىي الٗاحل إلاً ًداعب هللا
وعؾىله بٟٗل الٟىاخل واهتها ٥الحغماث بم٣اعبت الؼها
واللىاٍ خُث ً٣ى ٫هللا -حٗالى ... :-وال ًؼهىن ومً ًٟٗل
طلً ٪ل ٤آزاما ًًاٖ ٠له الٗظاب ًىم الُ٣امت وٍسلض ُٞه
مهاها" وٍ٣ى ٫الغؾى- ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ٠ُ٦( :-ؤهخم
بطا وٗ٢ذ ٨ُٞم زمـ ،وؤٖىط باهلل ؤن ج٩ىن ٨ُٞم ؤو
جضع٧ىهً ،ما ْهغث الٟاخكت في ٢ىم ٌٗ ِ٢مل بها ٞيهم
ٖالهُت بال ْهغ ٞيهم الُاٖىن وألاوحإ التي لم ج ً٨في
ؤؾالٞهم .)) ...بل الٗ٣اب ل٩ل اإلاجخم٘ ألهه ًدؿاهل م٘
اإلاماعؾاث اإلاؿببت للمغى" ...ومً هىا هسلو بلى ؤن ؤلاًضػ
 Aidsهى ٖ٣اب هللا للمجخم٘ بهٟت ٖامت لدؿامده م٘
ؤهل الٟاخكت٢ .اٖ ٫لُه الهالة والؿالم (بن هللا ٖؼ وحل
ال ٌٗظب الٗامت بٗمل الخانت ختى ًغوا اإلاى٨غ بحن
ْهغاهيهم وهم ٢اصعون ٖلى ؤن ًى٨غوه ٞال ًى٨غوه ٞةن
ٗٞلىا ٖظب هللا الخانت والٗامت".
لِـ بجضًض ٖلى اإلاجخمٗاث ؤن حٗخبر الكغ٧ ،ل الكغ ،هىٖا مً الٗ٣اب ؤلالهي
ٖلى طهىب ا٢ترٞىها في خ ٤بًٗهم ؤو في خ ٤آلهتهمٞ ،اإلاجاٖاث وألاوبئت واهدباؽ
ألامُاع وْهىع ال٩ىاعر الُبُُٗت مثل الؼالػ ٫والبرا٦حن ٌٗخ٣ض ؤنها حٗبحر ًٖ ًٚب
آلالهت )مجضو ،(2018 ،٫وهظا الخٟؿحر ناخب ؤلاوؿاهُت َُلت ٢غون ،وؾاٖضها في
بُٖاء مٗنى ل٩ل ما ًدُِ بها ؤو ٧ل ما ًخجاوػها في ْل اهدهاع الٗلم .ل ً٨م٘
الخُىع الٗلمي بضؤث صاثغة الخٟؿحر الُٛبي جًُ ٤وؤنبذ البدث في مؿبباث ألاقُاء
جؼٍذ ٨ٞغة ًٚب آلالهت لهالح الٓغو ٝاإلاىيىُٖت ال٩امىت وعاء الٓاهغة.
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بن ْهىع الخُاعاث الضًيُت الجضًضة ،وبالخهىم ما ٌٗغ ٝبدُاعاث "ؤلاؾالم
الؿُاس ي" ،ؾاهم في بىاء جهىعاث حضًضة ًٖ اإلاجخمٗاث وُ٢مها ،خُث ؤنبذ ألامغ
الاحخماعي ،في ٦ثحر مً الً٣اًاً ،خمازل م٘ ألامغ ألازالقي بما ُٞه صحت ؤلاوؿان
الظي ٌٗخمض ٖلى مبضؤي الُهاعة والًُٟلت .و٢ض ٖاصث ٨ٞغة ٚؼو اإلاغى بؿبب ؾىء
الؿلى ،٥ؤو بؿبب الخيكئت الاحخماُٖت الؿِئت ؤو هدُجت لًٗ ٠الًبِ الاحخماعي،
لخ٨دؿب مهضاُ٢ت بىاء ٖلى ما جم الاحتهاص في جإوٍله مً ههىم م٣ضؾت ٧اآلًاث
ال٣غآهُت وألاخاصًث الىبىٍت.
ٞةنابت الصخو بضاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب ٖالمت ًٖ بٗضه ًٖ الًُٟلت
وػَٛه ًٖ الُغٍ ٤الؿلُم الظي جدضصه الُ٣م وال٣ىاٖض الضًيُت ،لظلٞ ٪هى ٌؿخد٤
ما ٢ض ًلح ٤به مً ؤطي ،وألن حجم اإلاٗهُت اإلاغجبُت بالجيـ ؤٖٓم مً ٚحرها،
ٞهي حؿخدٖ ٤ظابا بحجمها:
ا
" ...الٗ٣ىباث البضهُت التي جدُ ٤باإلوؿان وج٣خله ٞىعا
ا
هي ؤ٢ل حٗظًبا لىٟؿه مً جل ٪التي جظً٣ه مغ الٗظاب ٢بل
ؤن ج٣خله  .وألامغاى الجيؿُت بأالمها وٖظابها لجؿم
اإلاهاب ج٣خله ببِء ؤل ٠مغة ٢بل ؤن ًمىث لُض ٘ٞزمً
ا
اإلاخٗت ال٣لُلت ؤيٗاٞا مً الٗظاب وألالم  ،لٗل طل٩ً ٪ىن
ا
ا
ناعٞا وعاصٖا إلاً ًغي هظا الٗظاب ًٖ الى٢ىٕ في هظه
الجغٍمت ٞالٗ٣ىباث في ؤلاؾالم عواصٕ وػواحغ( "...مدمض
ُُٖت.)2015 ،
مً زال ٫هظا الخٗبحر ًٓهغ ؤن الضاء ًخم جىُْٟه واؾخٛالله مً ؤحل ؤهضاٝ
بًضًىلىحُت صًيُت .ما ًضٖم ٞغيِخىا ؤو جٟؿحرها هى ؤن الخىُْ ٠ال ً٣خهغ ٖلى صاء
٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب بل ٧ل اإلاأس ي التي جهِب الىاؽ ،زهىنا ما ًغجبِ منها
بالجيـ ،وحك٩ل ٞغنت للخظ٦حر بضوع الضًً في الحُاة الاحخماُٖت ووحىب الٗىصة
بلُه٩ٞ ،اعزت حؿىهامي ٖلى ؾبُل اإلاثا ،٫والتي عاح ضحُتها ٖضص ٦بحر مً ألاَٟا٫
واليؿاء ،زم جىُْٟها بًضًىلىحُا مً بٌٗ الخُاعاث الضًيُت مً ؤحل الخضلُل ٖلى
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نض ١زُابها ؤلاًضًىلىجي الظي ًضٖى للًُٟلت وٍداعب الحغٍت الجيؿُت
).(Majdoul, 2018
بن صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب ًيخ٣ل ٖبر الجيـ وٖبر الضم ومً ألام لجىُنها،
بما ًُٟض ؤن اإلاهابحن لِؿىا  ِ٣ٞممً ماعؾىا حيؿا "ٚحر قغعي" ،بل منهم ؤَٟا٫
ؤبغٍاء ووؿاء لم ًبدثىا ًٖ الضاء بل هى مً حاء بليهمً ٠ُ٨ٞ .دُ ٤الٗظاب بإبغٍاء
لم ً٣ترٞىا طهبا؟ ل٣ض مثل هظا ؤلاق٩ا ٫خغحا ٦بحرا ٧ان له ؤزغ ٢ضًم في ٖلم ال٨الم،
و٢ض ط٦غ الىوكغَس ي مى ٠٢اإلاٗتزلت خى ٫آلاالم التي جدل باألَٟا ٫والبهاثم ؤنها
جدؿً لٗضة ؤوحه ،منها ؤن ج٩ىن مؿخد٣ت ٖلى ؾىاب ،٤ومنها ؤن ججلب مىا ٘ٞؤػٍض
منها ب٣ضع وا ،ٝومنها ؤن ً٣ض ي بها ٖلى ص ٘ٞيغع ؤزُغ منها ،وؤهه ٢ض ًدهل
بؾ٣اٍ مً بًالم ؤلاوؿان ٖلى ألاَٟا ٫والبهاثم (السححري بً خخحرة.)2008 ،
بن مٟهىم الابخالء في الخإوٍل الضًني هى الظي ٌٗ٣لً ٞىض ى جىػَ٘ الٗ٣اب وألاطي
وٍبرع الاٖخباٍ بخىُْ ٠الٗظاب والكضاثض هدى ٚاًاث مدضصة هي الازخباع
والامخدان .وبظلٞ ٪مٟهىم الابخالء ٌؿاٖض ٖلى ججاوػ الحغج وبلى ٙمٗان ؤزغي ؤ٦ثر
اؾدُٗابا للمهابحن٣ٞ .ض اٖخبر اإلاؿُدُىن٢ ،بل طل ،٪ؤن ألالم والٗظاب واإلاغى
ؤصاة جُهحر جغ ٘ٞؤلاوؿان بلى مؿخىي الُهاعة ال٣لبُت الح٣ت
) ،(Scheler, 1946ل٧ ً٨ل الضًاهاث ال٨بري ،بما ٞيها ؤلاؾالم ،ؤُٖذ ؤهمُت ٦بري
للمغى وألالم ألن ألالم الظي ٌؿببه اإلاغى ٌٗخبر ؤصاة ٗٞالت لخد ٤ُ٣الٗؼلت
الغوخُت والحُاة الباَىُت الٗمُ٣تٞ .هل ؤلانابت بضاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب
صحبت هظه الخمثالث ق٩لذ ٞغنت لخجاعب عوخُت؟

التجشبت الشوحيت للمشض ى ّواإلاصابين ّ
ًغي صوع٧اًم ؤن الٟغص ؤو الًمحر الٟغصي ال ً٣ىي بمٟغصه ٖلى وي٘ ؤزال ١ؤو
حكغَ٘ ؤو ُ٢م وببضإ مٗاًحر ،ول ً٨اإلاجخم٘ هى الظي ًسل ٤الُ٣م واإلاٗاًحرٞ" .ال٣ىة
الجمُٗت" هي مهضع ٧ل ؾلُت ؤزالُ٢ت ،وؤن ٨ٞغة هللا هٟؿها ال جسغج ًٖ ٧ىنها
مجغص نىعة ببضالُت عمؼٍت للمجخم٘ (Durkheim, 1924) ،ل ً٨وبن ؾلمىا بىحىص
جمثل حمعي ،وجضًً حمعيٞ ،ةن ٧ل ٞغص ،بل ٧ل يمحر ؤزالقي ال بض مً ؤن ٌٗبر ٖما
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ا
حمُٗا،
هى حمعي ٖلى َغٍ٣خه الخانت .بن ٖال٢ت ألاٞغاص بالضًً ،الٖخباعه قإها
جسً٘ لٗىامل ٦ثحرة ومخٗضصةٞ .الخيكئت الاحخماُٖت التي ًخل٣اها الٟغص صازل
الىؾِ الاحخماعي جدضص بك٩ل ٦بحر ق٩ل وصعحت جضًىه ،وهىاٖ ٥ىامل ؤزغي حٗخبر
ٖلى صعحت ٖالُت مً ألاهمُت في ٖال٢ت الٟغص بالضًً ،هظ٦غ منها مخٛحر الجيـ والؿً
واإلاؿخىي الخٗلُمي زم اإلاؿخىي الاحخماعي ...ل ً٨الخضًً ؤو الخجغبت الغوخُت لٟغص ما
جخإزغ ٦ظل ٪باألخضار الؿاعة وألالُمت التي جمغ بدُاجه٣ٟٞ .ضان ٢غٍب ؤو خبِب ،ؤو
الىجاح في ججغبت حٗلُمُت ؤو مهىُت ًم ً٨ؤن ً٩ىن له ألازغ البلُ ٜفي الخجغبت
الغوخُت ،وبهظا اإلاٗنى ًم ً٨للمغى بىنٟه ججغبت ؤلُمت ًمغ بها ؤلاوؿان ؤن ً٩ىن
لها ًض في جدىٍل مؿاع الخجغبت الغوخُت زهىنا بطا ٧ان اإلاغى مؼمىا وبم٩اهُت
اإلاىث واعصة ٦ما هى الحا ٫م٘ صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب.
ؾخىنلىا الٟغيُت التي اٖخمضهاها مضزال في صعاؾاجىا والتي جُٟض ؤن الخمثل
الضًني للؿُضا ًىٗ٨ـ ٖلى الخجغبت الغوخُت للمغض ى واإلاهابحن ،بلى اؾخسغاج
جِبىلىحُا للخجاعب الغوخُت اإلاغا٣ٞت لإلنابت بالضاء .للخظ٦حر  ِ٣ٞلِـ ٧ل مً
ؤنِب بالضاء ًمغ خخما بخجغبت عوخُت ،ولِؿذ ٧ل ججغبت عوخُت هي عصة ٗٞل
للخمثل الضًني الظي حئىا ٖلى قغخه لظا ؾِىهب اهخمامىا ٖ ِ٣ٞلى ألاشخام
الظًً ٖاقىا ججغبت عوخُت بٗض مٗغٞتهم باإلنابت ،وبهىعة خهغٍت ألاشخام
الظًً ٧ان للخمثل الضًني ألازغ ٖلى ججغبتهم.
جخىػٕ الخجاعب مىيىٕ الضعاؾت ٖلى زالزت مجمىٖاث ،جخ٩ىن ألاولى مً
ؤشخام مماعؾحن للكٗاثغ الضًيُت ٢بل ؤلانابتٌٗ ،خ٣ضون في ؤن الضاء ٖ٣اب
وابخالء ؾحزًض مً جىَُض ٖال٢تهم بالضًً ،ؤما اإلاجمىٖت الثاهُت ٞم٩ىهت مً ؤشخام
ٚحر مماعؾحنً ،امىىن بإن اإلاغى هى اهدغا ٝوٖ٣اب مً هللاً ،خمثل ؤلانابت ٞغنت
للٗىصة بلى الكٗاثغ الضًيُت ،واإلاجمىٖت ألازحرة م٩ىهت مً ؤشخام ٌٗخ٣ضون ؤن
اإلاغى اهدغا ٝوٖ٣اب بلهي ،ل٨ىه ٖ٣اب ًٖ طهب لم ً٣ترٞىه ،وؾخمثل ؤلانابت
مغخلت ابخٗاص ًٖ ٧ل ما هى عوحي والاٖخ٣اص ُٞ ِ٣ٞما ً٣ى ٫به الٗلم خى ٫اإلاغى.

ّ
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ّأ -ؤلاصابت ّواختالل دوسة التذًًّ ّ
جًم هظه اإلاجمىٖت مغض ى ومهابحن مً ؤؾغ مدآٞت٧ ،اهىا مىاْبحن ٖلى
الٟغاثٌ ٧لها ،مً نالة في اإلاسجض و٢غاءة لل٣غآن .ؾخدضر ؤلانابت باإلاغى
مىُٟٗا خاؾما في ججغبتهم الغوخُت .ؾىٗغى لخجغبت هظه اإلاجمىٖت مً زال٫
٢هت ٖبض الهمض( 7في الٗكغٍيُاث مً ٖمغه ال ًؼاٖ ٫اػبا)ٌِٗ ،ل خالت مً
الاؾخ٣غاع اإلانهيً .د٩ي ًٖ ججغبخه م٘ اإلاغى مً زال ٫جمثله إلنابخه بىنٟها
ا
اهدغاٞا وٖ٣ابا بلهُا.
"ؤها وكإث في ؤؾغة مدآٞت وفي بِئت مدآٞت جًُ٣
في الباصًت ٦إي قاب ؤخلم بالحهىٖ ٫لى قٛل باإلاضًىت،
بٗض مٗاهاة ٦بحرة واهخ٣ا ٫مً قٛل بلى آزغ اؾخ٣غ بي
اإلا٣ام في بخضي اإلادالث الخجاعٍت " ّ
بطا ٧ان هظا الكاب ،وبلى خضوص ل٣اثىا به باإلاؿدكٟىً ،ى٨غ ؤن الٟحروؽ ٢ض
اهخ٣ل بلُه مً زالٖ ٫ال٢ت حيؿُت ،وهي مغخلت ًخم جىنُٟها مً َغ ٝالباخثحن
بمغخلت الى٨غان وٖضم الخ٣بل (ٞ ، )le déniةهه ًه ٠بنابخه بالخُإ ،وهى ٌٗخبر ؤن
هظا الخُإ الظي اعج٨به ٧ان بةٌٗاػ مً الكُُان ولِـ بغٚبت نغٍدت مىه؛ ألهه
ٌٗخبر هٟؿه مامىا مماعؾا وال ًم ً٨ؤن ًغج٨ب زُُئت مً جل٣اء هٟؿه صون صا٘ٞ
زاعجي .وبهظا ًداو ٫ؤن ًؼٍل ٖىه قِئا مً اإلاؿاولُت لُخماهى م٘ نىعة اإلاامىحن
الهاص٢حن وألاهبُاء واإلاغؾلحن ٖليهم الؿالم في ٢هتهم م٘ ببلِـ٣ً .ى ٫هظا الكاب
ا
"  ...ؤما ؤها في هظه اللحٓت ٣ٞض اؾدؿلمذ اؾدؿالما
ا
جاما للكُُان ٖلُه لٗىت هللا وػًٍ لي الكُُان ٧ل ش يء...
ألعٍ٨م ؤن الكُُان جسلى ٖني بٗض ؤن ؤوٗ٢ني في اإلاهِبت".
ٞاإلخالت لألؾباب الخاعحُت حٗني ؤن اإلاغى زاعج ًٖ بعاصة اإلاغٌٍ ،بمٗنى ؤن
اإلاغٌٍ ال ًخدمل ؤي مؿاولُت ُٞما لح ٤به مً ؤطي.

 7ألاؾماء اإلاؿخٗملت هي ؤؾماء مؿخٗاعة.
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بن ؤلانابت باإلاغى صازل الىماطج الخٟؿحرًت خى ٫ألامغاى ،والتي ًخم بىائها
احخماُٖا ،جبنى ٖلى مىُ ٤اإلاؿاولُت الضازلُت ؤو الخاعحُت؛ ٞهىا ٥ؤمغاى ٌٛلب
ٖليها الخمثل بإنها زاعحت ًٖ بعاصة اإلاغٌٍ ،وفي هظه الحالت ًخم بعحإ اإلاغى ٖاصة
ألؾباب سحغٍت (الٗحن ،الحؿض )...ؤو ؤؾباب صًيُت (ال٣ضع ،الابخالء ،)...ؤو ؤؾباب
بُئُت...ؤما ُٞما ًسو صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿبٞ ،الخمثل الؿاثض ًدُل للمغٌٍ
بىنٟه مؿاوال ؤوال و ا
ؤزحرا ًٖ مغيه ،واإلاغى ما هى بال مدهلت لؿلى ٥مىدغٝ
جم مً زالله زغ ١لل٣ىاٖض الاحخماُٖت وؤٖغاٞها وَؿخىحب هىٖا مً الٗ٣اب
الاحخماعي ؤو ؤلالهي )ٌ .(Zempleni, 1985ؿخضع ٥الكاب لُٗبر ًٖ خٓه مً
اإلاؿاولُت ،وٍمني الىٟـ بمٟٛغة مما ا٢ترٞه مً زُُئت:
"ٞ ...إؾإ ٫هللا ؤن ؤ٧ىن ٢ض ؤزظث ٖ٣ىبتي في الضهُا
ٞالىاع في آلازغة ال ه٣ىي ٖليها باهلل".
هظا ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت ؾِكٗغه بالحاحت اإلالحت لالؾخضعا ٥وطل ٪باإل٦ثاع مً
الٗباصاث زهىنا جل ٪التي ٌٗخ٣ض ؤنها جمسح الخُاًا حمُٗها ،زهىنا باألماً٦
ألا٦ثر ٢ضاؾت .ل ً٨الظهاب لهظه ألاما ً٦لِـ بٛغى اإلاٟٛغة مما ٌٗخ٣ض ؤهه زُُئت
واهدغاٞا  ،ِ٣ٞل٨ىه عحاء في الكٟاء مً اإلاغى ألهه جماقُا م٘ اإلاىُ ٤الضازلي
للخمثل والظي ًٟؿغ مهضع اإلاغى مً هللا ٞالكٟاء ًإحي ٦ظل ٪مً هللا ًٖ َغٍ٤
الٗباصة والضٖاء والهالة و٢غاءة ال٣غآن .هظا الاٖخ٣اص بةم٩اهُت الكٟاء مً هللاًٖ ،
َغٍ ٤الٗباصة ،ال حٗني ٖضم الاٖخ٣اص في الُب الحضًث٣ٞ .ض خ٩ى الكاب ججغبخه
اإلاخ٨غعة م٘ ألاَباء واإلاخسههحن مً ؤحل الى٢ىٖ ٝلى خالخه ومؿاٖضجه ٖلى
الكٟاءٞ ،ال٣ل ٤والخى ٝمً اإلاىث في خًىع ألامغاى اإلاؼمىت واإلاؿخٗهُت ٚالبا ما
جًُغ ؤلاوؿان لخىىَ٘ اإلاؿاعاث الٗالحُت ٖس ى ؤن ًخ٩لل ؤخضها بالىجاح.
بن ٧اهذ صوعة الخضًً ٖىض الكباب ،حٗغ ٝحكضصا وحٗهبا في البضاًت بؿبب
الحماؾت والغٚبت في الحُاة اإلاثالُتً ،ليها هىٕ مً الاعجضاص الؿلبي والابخٗاص ًٖ
الخضًً زم في ألازحر هىٕ مً الاٖخضاٞ ،٫ةن اإلاغى٦ ،ما عؤًىا في ججغبت هظا الكاب،
ًدضر مىُٟٗا حضًضا ٌٗىص مً زالله لبضاًت صوعة الخضًً خُث الدكضص وؤلا٦ثاع
مً الترصص ٖلى صوع الٗباصاث.
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ب -جذًً غسيل السمعت أو البحث عً هىٍت حذًذة
ّ
هظه اإلاجمىٖت الثاهُت م٩ىهت في ٚالبها مً ؤشخام ٚحر مماعؾحن للكٗاثغ
الضًيُت مثل الهالة وجالوة ال٣غآن ،ل٣ً ً٨غون حمُٗا ٖلى ؤنهم ًهىمىن عمًان،
وما جغ٦هم للكٗاثغ ألازغي بال ا
تهاوها ولِـ ه٨غاها .ؾيخٗغى لهظه اإلاجمىٖت بمثا٫
لكابت في الثالزحن مً الٗمغ٧ ،اهذ ْغوٞها اإلااصًت والاحخماُٖت نٗبت ،مً ؤبىًٍ
مُل٣حن ،وحِٗل م٘ ؤمها وبزىتها الهٛاع خُث ٧اهذ حكخٛل ببٌٗ اإلاهً الهكت،
جيخ٣ل بحن قغ٧اث الخُاَت زم حكٛل باإلا٣اهي ٦ىاصلت بلى ؤن اخترٞذ مهىت الجيـ
بك٩ل خهغي .جد٩ي ؤن اإلاغى اهخ٣ل بليها ًٖ َغٍ ٤الجيـ زهىنا إلاا ٧اهذ
ج٣ضم زضمتها الجيؿُت لألحاهبٞ .هي حٗخ٣ض اٖخ٣اصا عاسخا ؤن الضاء
"٢ضم بلُىا مً ألاحىبي ال٩اٞغ الظي ًتربو بىا وبضًيىا،
وؤن اإلاؿلمحن اإلالتزمحن بضًنهم لم ٌٗغٞىا  ِ٢مثل هظه
ألامغاى."...
هظا الخمثل للضاء باٖخباعه صاء الٟ٨اع حٗلها حٗخ٣ض ؤن هللا ٖا٢بها ٖلى ما ٧اهذ
ج٣ترٞه مً مٗهُت مخمثلت في مماعؾت مهىت الجيـ ،ل ً٨الٗ٣اب في هٓغها ٧ان
مًاٖٟا ألنها ٧اهذ تهب حؿضها لألحىبي ال٩اٞغ.
"إلاا بضؤث جخضهىع خالتي الصحُت بك٩ل مخ٨غع٢ ،غعث
الظهاب للُبِب ... ،هىا ٥ا٦دكٟذ ؤهني مهابت بهظا
اإلاغى الخبِثٞ...اهلل ٖا٢بني ٖلى ما ٗٞلخه."...
ًم ً٨ؤن ه٣ؿم اإلاؿاع الغوحي لهظه الكابت اإلاهابت بلى زالر مغاخل مسخلٟت مً
خُث ٦ثاٞت الحًىع الغوحي .اإلاغخلت اإلاباقغة بٗض مٗغٞت زبر ؤلانابت بالضاء،
وجمحزث هظه اإلاغخلت ب٨ثرة مماعؾت الكٗاثغ مً نالة و٢غاءة ال٣غآن ،و٦ظا حُٛحر
مىٓغها الخاعجي باعجضاء "الحجاب"٧ .اهذ ج٣غؤ ال٣غآن ٦ثحرا وجدمل مٗها اإلاصح٠
بك٩ل مؿخمغ
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"٦ىذ ؤجىيإ وؤنلي ٧ل هه ٠ؾاٖت ج٣غٍبا٦ ،ىذ
ؤحض عاختي في الهالة٦ ،ىذ ؤصٖى هللا ؤال ًخسلى ٖني وؤن
ٌٟٛغ لي٦ ...ىذ ؤخمل اإلاصح ٠معي ؤًىما اعجدلذ ،ختى
بن ؤصع٦ني اإلاىث ؤ٧ىن ٖلى َهاعة."...
هظه اإلاغخلت جمحزث بؿُُغة الخى ٝوال٣ل ٤مً اإلاىث الظي ٌٗني الٗظاب
باآلزغة ،لهظا ٧ان الهض ٝهى ؤلاؾغإ في جضاع ٥ما ٞاث بالٗباصاث ٢بل ٞىاث ألاوان.
اإلاغخلت الثاهُت بضؤث إلاا الخد٣ذ بةخضي الجمُٗاث التي جخٟ٨ل باإلاغض ى واإلاهابحن
بالضاء ،خُنها ٖلمذ ؤن اإلاغى لم ٌٗض ٌٗني اإلاىث اإلادخىم بىحىص الضواء الظي ًمً٨
اإلاهاب مً الخٗاٌل م٘ اإلاغى .هظا اإلاُٗى ز ٠ٟقِئا ما مً عوٖها زهىنا إلاا
٢ابلذ ؤشخانا ٌِٗكىن الحالت هٟؿها .حٗضص ألاوكُت صازل الجمُٗت ،مً ل٣اءاث
جدؿِؿُت ،بلى حلؿاث جضعٍبُتٞ ،سغحاث جغٞيهُت ،مأل ٞغاٚها و٢لل مً اعجباَها
الضاثم واإلاخ٨غع بالٗباصاث .ج٣ى ٫بخضي الٟاٖالث الجمٗىٍت اإلادخًىت لهظه الكابت:
"إلاا ٢ضمذ ٞاَمت للجمُٗت٧ ،اهذ حِٗل ايُغابا
هٟؿُا خاصا ،اؾخضعى جضزل الُبِب الىٟس ي ،خُث ٧اهذ
٦ثحرة الهالة و٢غاءة ال٣غآن...ل ً٨م٘ الى٢ذ بضؤث حؿخ٣غ
خالتها زهىنا م٘ اإلاهاخبت للمهابحن وج٣اؾم
ججاعبهم."...
اإلاغخلت الثالثت ٖغٞذ اؾخ٣غاعا هٟؿُا واحخماُٖا واؾخ٣الال ماصًا بٗض خهىلها
ٖلى ٖمل صازل الجمُٗتٞ .الجمُٗت جٟغى ٖلى ممتهىاث الجيـ ٖضم الٗىصة
للكاعٕ٦ ،كغٍ ل٣بىلهم صازل الجمُٗت ٦إححراث .وهظه اإلاغخلت جمحزث بٗىصة
ٞاَمت إلػالت الحجاب ومماعؾت الخضًً "الٗاصي" بدؿب حٗبحر عثِؿت الجمُٗت.
هظا الخضًً ًهى ٠يمً ما ًُلٖ ٤لُه ولُام حُمـ بخضًً "ٚؿُل الؿمٗت"،
ٞىلُام حُمـ ًمحز بحن هىٖحن مً الخضًً ،جضًً ألاصحاء هٟؿُا وٖ٣لُا وبحن جضًً
اإلاغض ىُٗٞ ،خبر الخضًً ألازحر مداولت مً الصخو اإلاغٌٍ لخجمُل الهىعة التي
ٖغ ٝبها مً زال ٫جسلُهها مً الكىاثب والًٟاثذ التي لُسذ ؾمٗخه
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(ٚاػي .)2009 ،لً ً٨م٢ ً٨غاءة هظا الىىٕ مً الخضًً ٦غصة ٗٞل اججاه ال٣ل٤
والخى ٝالظي ٌؿدكٗغه اإلاهاب ب٣ٟضان هىٍخه ،لظا ٞالخجغبت الغوخُت صازل هظه
اإلاؿاعاث حؿاهم في بىاء هىٍت وبٖاصة بىائها مً زال ٫مض الجؿىع بحن الٗالم الظي
ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان وبحن نىعجه ًٖ هٟؿه ).(Dubar, 1991

ج -القطيعت الشوحيت كىسيلت للتكيّف والاهذماج ّ
ّ
هظه اإلاجمىٖت جًم مهابحن مً الجيؿحن ومً ؤٖماع مسخلٟت ،ؤٚلبهم مً
مؿخىي حٗلُمي ٖا ،٫مؿخ٣غًٍ ماصًا وَكٛلىن مىانب ٢اعة بمضازل مدترمت.
همىطج هظه اإلاجمىٖت ج٣ضمه مً زال ٫ججغبت لؿُضة في ألاعبٗحن مً الٗمغ متزوحت،
ػوحها مهاب وؤم لُٟل ؾلُم ،حكٛل خالُا بةخضي الجمُٗاث اإلاهخمت باإلاغض ى
واإلاهابحن بضاء ٣ٞضان اإلاىاٖت اإلا٨دؿب .حٗخ٣ض هظه الؿُضة ؤن الضاء اهخ٣ل بليها ًٖ
َغٍ ٤ػوحها اإلاهاب في ْغو ٝلم حكإ ؤن جٟصح ًٖ جٟانُلها .وبد٨م مىٗ٢ها
صازل الجمُٗت واهخمامها باإلاغض ى واإلاهابحن عا٦مذ ججغبت مهمت خى ٫اإلاغى بجل
حىاهبه الُبُت والاحخماُٖت والح٣ىُ٢ت٧ .اهذ هظه الؿُضة بمثابت الهىث اإلاغجٟ٘
لهاالء اإلاغض ى في الضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم في الٗالج والخٟ٨ل صون ب٢هاء ؤو جمُحز٧ .ان
مىٟ٢ها مدكضصا مما ًخم جضاوله خى ٫اإلاغى زهىنا في الصحاٞت طاث الخىحه
اإلادا٧ .ٔٞاهذ حؿدى٨غ مى ٠٢بٌٗ ألاثمت والضٖاة والحغ٧اث ؤلاؾالمُت مً
ألاوكُت الخدؿِؿُت التي حؿهغ ٖليها الجمُٗاث زهىنا مىيىٕ جىػَ٘ الىاقي
الظ٦غي بىنٟه وؾُلت و٢اثُت مً اهدكاع الضاء.
بن جمثل اإلاغى باٖخباعه ٖظابا بلهُا ًهِب اإلاىدغٞحن ؾلىُ٦اً ،ثحر خُٟٓت هظه
الؿُضة وج٩اص ال حؿدؿُ ٜؾمإ مثل هظه ألاخ٩ام التي جسغج في هٓغها
"مً ؤٞىاه الجها ٫الظي ال ً٣ٟهىن في الٗلم وفي الُب
قِئا ،ويهغبىن للخٟؿحراث الٛبُت لخضمت ؤٚغايهم
الضًيُت."...
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ًىضح مثل هظا اإلاى ٠٢مضي الغ ٌٞالهغٍذ الظي ًبضًه بٌٗ اإلاغض ى مً مثل
هظا الخمثل .لِـ الغ ٌٞهى الخٗبحر الىخُض ًٖ الامخٗاى مً هظا الخمثل بل
الُُٗ٣ت م٘ الخجغبت الغوخُت حٗض ؤ٦ثر ججلُاث الاؾدى٩اعٞ .اؾدى٩اع الهلت بالضًً
٢ض حٟٗي اإلاغٌٍ مً ٖملُت بؾ٣اٍ مثل هظا الخمثل ٖلى ججغبخه
"اإلاغى ًٟؿغه ألاَباء ولِـ عحا ٫الضًً ...هل ٧ل
مغٌٍ هى مٗا٢ب؟ ٌ ٠ُ٦...ؿخُ٣م مثل هظا ال٨الم؟".
وبطا ٧اهذ هظه الؿُضة ال جدى٨غ نغاخت لخضًنهاٞ ،اإلاُٟض مً ٦المها ؤنها ال حٗحر
اهخماما بالٛا إلاؿإلت اإلاماعؾت الضًيُت ،بل حٗخبر ؤن جضًنها جترحمه ٖبر زضمت ًُ٢ت
اإلاهابحن والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم.
بن ع٧ىص الخُاب الضًني الؿاثض ويَٗ ٠ا٢خه الاؾدُٗابُت وٖضم مىا٦بخه
للخدىالث الؿغَٗت ٖلى اإلاؿخىٍاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والث٣اُٞت التي لح٣ذ
الٗالم ؤلاؾالمي ،في ْل الحاحت ال٣ىٍت لبٗض عوحي ميسجم والىا ٘٢اإلادُِ ،ؾاهم
في ْهىع جىحهاث جضًيُت حضًضة ٚحر ج٣لُضًت ال جدخاج إلااؾؿاث خايىت
)ٞ. (Campiche, 1996االججاه الٗام للخضًً ًُغى ٖلُه همىطج "اإلاهلح الٟا٢ض
للخبرة" " ،"bricoleurخُث الخضًً الىٟعي والظي ٌٗني البدث ًٖ الٟٗالُت في
اإلاٗخ٣ضاث ،والخضًً الٟغصاوي الظي ًُٟض اؾخ٣ال ٫الٟغص في ٖال٢خه باإلاٗخ٣ضاث
اإلاسخاعة وؤزحرا الخضًً الظاحي الظي ًمحزه البدث في اإلاٗخ٣ضاث ٖما ًىاؾب وجغ٧ ٥ل
ما ًدىافى ما جُلٗاث الٟغص ) .(Hervieu-Léger, 1996ال ً٣خهغ هظا الخٗامل م٘
الضًً في ألاٞغاص بل ٧ل الجماٖاث واإلاجخمٗاث ،حٗاملذ بمىُ ٤الحاحت م٘
الىهىم الضًيُت ،ألن الىهىم بهٟت ٖامت بما ٞيها الىهىم اإلا٣ضؾت ،لِؿذ
هي اإلادضص للٗال٢اث الاحخماُٖت ؾىي بيؿب يئُلتٟٞ ،همها وجإوٍلها بهما ًيخمُان
بدؿب خاحت الجؿم الاحخماعي في ْغ ٝمٗحن بلى ٢غاءة مُٗىت ،ولظلٞ ٪الىهىم
ماؾؿت لىىُٖت البنى
٧اهذ في الٛالب ؤصاة للخبرًغ والكغٖىت ؤ٦ثر مما ٧اهذ ِّ
واإلااؾؿاث الاحخماُٖت (الكغفي. )1998 ،

ّ
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خاجمت ّ
بن الىخاثج التي جىنلىا بليها مً زال ٫صعاؾدىا لخمثالث صاء ٣ٞضان اإلاىاٖت
اإلا٨دؿب لضي الٟاٖل الضًني ؤلاؾالمي حاءث لخا٦ض ما جىنلذ بلُه صعاؾاث ٖضًضة
خى ٫جمثل اإلاغى ؤحغٍذ بإوعوبا وبٞغٍُ٣ا حىىب الصحغاء (صًالمي ٖبض الهمض
( ،)1999مدمض اٖبابى ( ،)2010آن ؾِؿُل بُ٩ى ،)2004( ،ماع ٥بعٍٚ ٪غهيي
(٨ٞ .))1999ما عؤًىا ،ال جسغج هظه الخمثالث ًٖ مٟاهُم آلازغ ،الاهدغا ٝوالٗ٣اب.
بن هظه الخالناث حُٗي قغُٖت إلٖاصة َغح الؿاا ًٖ ٫مضي اؾخٗضاص الٟاٖل
الضًني ؤلاؾالمي لُ٩ىن قغٍ٩ا في بغامج مداعبت الضاء ،زهىنا ؤن اإلااؾؿاث
الضولُت اإلاهخمت بمىيىٕ الؿُضا ما ٞخئذ جىاصي بةقغا ٥ألاثمت والىٖاّ بد٨م
م٩اهتهم و٢غبهم مً الىاؽً ٠ُ٦ .م ً٨لخُاب ألاثمت والىٖاّ الظي ًخإؾـ ٖلى
ُ٢متي الٟٗت والىٞاء للحُاة الؼوحُت ؤن ً٩ىن بحغاثُا زهىنا لضي الكباب الظي
ٌِٗل ٖلى و ٘٢جدىالث ُ٢مُت ٖىىانها الباعػ :الحغٍت؟ هل ًم ً٨ؤن ًيسجم هظا
الخُاب م٘ جىحه اإلااؾؿاث "الٗلماهُت" التي جاؾـ لخُاب التربُت الجيؿُت
واؾخٗما ٫الٗاػ ٫الُبي ٦إهم الىؾاثل الى٢اثُت؟ هل ًم ً٨لخدغٍغ ال٨ٟغ الضًني
وبزغاثه ؤن ٌؿخجُب الهخٓاعاث الجمُ٘ ،مغض ى وؤصحاء ،مثٟ٣حن وؤمُحن ،عحاال
ووؿاء؟ و٢ض عؤًىا ٧ ٠ُ٦اهذ اوٗ٩اؾاث هظه الخمثالث ٖلى ججاعب اإلاغض ى الغوخُت،
و ٠ُ٦ؤؾؿذ لٗال٢اث ٞغٍضة م٘ الخضًًٞ .مً ازخال ٫صوعة الخضًً ٖىض البٌٗ،
بلى وحىص بخضًً هضٞه ٚؿُل الؿمٗت ؤو البدث ًٖ هىٍت حضًضة ،بلى الُُٗ٣ت ؤو
الاحتهاص الٟغصي.
في الخخام ال بض مً ؤلاقاعة بلى بٌٗ م٩امً ال٣هىع في هظه الضعاؾت والتي ً٨مً
جلخُهها ُٞما ًلى :يٗ ٠الخمثُلُت الٗضصًت للُٗىت ،خُث لم جخذ لىا الٟغنت
إلاؿاءلت ججاعب ؤزغي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر ٚنى ،ل ً٨الٗثىع ٖلى ؤٞغاص مهابحن
باإلاغى مؿخٗضًً لخ٣اؾم ججاعب م٘ الباخثحن لِـ بالٗملُت الؿهلت .ا٢خهغها في
صعاؾت جمثالث الٟاٖلحن ٖ ِ٣ٞلى الىزاث ٤اإلاخاخت ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت وبٌٗ
اإلايكىعاث اإلاخاخت ٖلى اإلا٨خباث وبهظا ًم ً٨ؤن ه٩ىن ٢ض ؤٟٚلىا بٌٗ ال٨خاباث
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طاث جىحهاث ؤزغي ٚحر التي حئىا ٖلى ط٦غها .ل ً٨خؿبىا في هظه الضعاؾت ؤن ؤزغها
الؿاا ٫خى ٫الخُاب الضًني مً زال ٫مضزل حضًض هى مضزل الصحت واإلاغى.
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