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 أ 
 

 االستهالل
 

ليت ميكن أن تقلل من األاننية هي قوة الفريقالقوة الوحيدة ا  
(إلمييل دورهيم ) 

 
 

satu-satunya kekuatan yang bisa menurunkan egoisme adalah kekuatan kelompok.”" 
 

(Emile Durkheim) 
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 اإلهداء
 

 إىل من كان دعائهما سر جناحي... 
 (فاطمة يتاحلاجة سحملبوبة )( ووالديت ااحلاج عبد احلميدوالدي العزيز ) 

 ...من الذي حيضر يف قليب إىل
 (نفعة يتسوأخيت ) (وعائلتهما أمحد زيينو  أمحد طه)  اينأخ

 ...الذي دفعين على االنتهاء من هذه املهمةإىل من 
 النهائية الواجبة إكمال يف الروح جعل قد أحبهم، الذين

يايل وعبقرية جميدة ميسورة وحممد رزين شقيق كيسي حلية اجلنان وجنم رابنية سيدة الل ابن
 اخلري زين

 شعبة "اجتهاد" ابن عقيل احلركة الطالبية اإلسالمية ابندونيسيا يفكل الصحابة 
الذي كان  2012ألف الشكر أان إىل مجيع صديقي طالب اللغة العربية وأدهبا يف عام 

 معي خالل هذه الفرتة التعلم يستمر حىت هذه اللحظة
 وشقيقيت تقديرا ووفاءإىل أشقائي 

 إىل كل من أعطاين من وقته ورعايته ومّد يل يد العون
وال أنسي  أقول الشكر إىل مجيع األستاذات واألساتذة اليت قد أرشدين من أول أداء 

 هذه الواجبة إيل أخريها
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 كلمة الشكر والتقدير
ملرسلني نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا

 صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد:
قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي للحصول على درجة سرجاان يف قسم اللغة 
العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

نيئة من عميق قليب إىل كل من ساهم يف هذا مباالنج. وال قول إال شكري وحتييت حتية ه
كل من البحث اجلامعي ومن شارك يف التدقيق واملراجعة وحتقيق املراجع والتنضيد، وإىل  

 ة عظيمة انفعة، شكرزودين مشكورا وتوجيهاته ومجيع زمالئي الذين يساعدوين مساعد
 خاصة إىل: الباحث

جامعة موالان مالك إبراهيم  ديركتور احلاج موجيا راهارجو، مفضيلة األستاذ الد  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 عميدة كلية العلوم اإلنسانية. ،املاجسترية، ذتورة استعافضيلة الدك .2
 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. ،املاجستري حممد فيصل،الدكتور فضيلة  .3
ث خطوايت حىت جاء هذا البح قاد ذي، املشرف العبد الرمحن، املاجستريفضيلة  .4

 العلمي إىل هنايته.
وأن يثيبنا حبسن الثواب. وأخريا أن هذه عسى هللا أن مين علينا برمحة الحد هلا 

إىل  رجو الباحثيئلة إىل األخطاء والنقصان، فلذا الكتابة أثر من اآلاثر اإلنسانية املا
فيد يهللا سبحانه وتعاىل ولعل فيه ما النقد واإلقرتاح على سبيل اإلصالح. هذا ما يسر 

 واألخرين من علوم الدنيا واآلخرة. آمني.... الباحث
 2017أبريل  19ماالنج، 

 ثالباح
 أمحد خملص رضا

 12310073رقم القيد:         
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 امللخص
 

لناجي أبو نوار )دراسة حتليلية اجتماعية البدو يف فلم "ذيب"  ضامن االجتماعيتال. 2017رضا, أمحد خملص. 
البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك . (أدبية بنظرية إلمييل دورهيم

 إلسالمية احلكومية.إبراهيم ا
 ن، املاجستري.عبد الرمحاملشرف: 

 .ضامن االجتماعيتالالكلمات الرئيسية: األدب االجتماعي, 
 

جملتمع العريب ختصص مبجتمع البدو يف أردان وحالته هو اهلام علي حكام االجتماعي علي اكانت 
القوية. وفيه التضامن القوي بني عائلته  التوجيه العادايت واألخالقي يوميته منذ سالفهم إيل األن علي ثقافات

يبدو البساطة لتكون على منط وابلتايل حياهتم تقدمي انعكاس خمتلفة ابلنسبة لنا. احلياة معا، يف كل مرة، وقرابة, 
سواء كان من ابب الدعابة، والعمل، وتربية املاشية حفظ، نفس الطابع من كل شخص هو صورة اجتماعية حياة 

البدو  ضامن االجتماعيتالما صورة ويستخلص هذا البحث يف سؤالني: األول, يف حد ذاته. عاشت كانت فخر 
لناجي أبو نوار يف فلم "ذيب"  ضامن االجتماعيتالظهور أسباب  ما؟ والثاين, لناجي أبو نواريف فلم "ذيب" 

ضامن تالوصف  حثواعتمادا علي هذين سؤالني, وهتدف هذا الب ؟(Emile Durkheim)إلمييل دورهيم نظرية ب
 البدو. ضامن االجتماعيتالظهور وصف أسباهبا  "ذيب"البدو يف فلم  االجتماعي

استخدم الباحث املنهج الكيفي والوصفي, ومقاربته بتحليل اإلجتماعية األدبية وبنظرية إلمييل دورهيم للخصول 
بناء أصحابية إجتماعية هي ن صورة أصحابية إجتماعية البدو يف فلم "ذيب". ومقاربة عند إمييل دورهيم كا

 "ذيب"البياانت الرئيسية هي فلم اجملتمعات نتيجة لبتكاتف. ومصادر البياانت يف هذا البحث ليكون علي 
 The Division of Labor in Society by Emile Durkheim ,Suicide a Study in, والبياانت الثانوية كما يلي

Sosiology by Emile Durkheim ,The Elementary Forms of Relegious Life by Emile Durkheim. 

 
بصور احلياة البدو اما أسرية كانت  البدو يف فلم "ذيب"  ضامن االجتماعيتالونتائج يف هذا البحث هي 

سواء كان من ابب  حتقق بوجود األخالقي, والعادايت اجلمعي, وبظهور التعصب بينأخوهتم يف العائلة ,أم صحابية
إن اجملتمع البدوي هو غري البدو معروف إما الصحابية مشهور أبداء االحرتام إيل  .والعمل، وتربية املاشية الدعابة،

أسباب علي . فيه إذا كان هناك ضيوف الذين يزورون هلم واهنم سوف يعتربوهنا ملكا, جمتمع حيرتم الضيافة
جعل شعور علي  قيام التضامن االجتماعيالداخلي هي  إما داخليا أم خارجيا, التضامن االجتماعي من البدو
. إما اخلارجي توجد املشكلة الذي تواجهه املنظم البالدي يف أمر السياسة أو ابلتضامن حبيث اعضاء الفراق

 الوطنية.
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ABSTRACT 

Ridho, Achmad Mukhlis. 2017. Social Solidarity in the movie "Theeb" by Naji Abu Nowar 

(analysis of studies using the theory of literary sociology by Emile Durkheim). Research 

University. Department of Arabic Language and Literature. Faculty of Humanities. State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim. 

Supervisor: Abdul Rohman, M. Hum. 

Keywords: Sociology of literature, social solidarity 

. 

The Arab community was devoted to the Bedouin community in Jordan and its situation 

is important to the social rulers on the guidance of the moral and ethical day since their Slavs 

until now on strong cultures. In it a strong solidarity between his family and kinship, it seems 

simple to be on a pattern and thus their lives provide a different reflection for us. Life 

together, every time, whether humorous, labor, keeping cattle, the same character of each 

person is a social image of the life she lived was a pride in it self. This research is based on 

two questions: First, what is the image of the Bedouin social solidarity in the movie "Theeb" 

by Naji Abu Nowar? Second, what is the reason for the emergence of social solidarity in the 

film "theeb" by Nabi Abu Nowar in the theory of Emile Durkheim? Based on these two 

questions, this research aims to describe the Bedouin social solidarity in the film "Dheeb" 

describing the reasons for the emergence of Bedouin social solidarity. 

The researcher used the qualitative and descriptive approach, and his approach to literary 

social analysis and the theory of Emile Durkheim for the off spring of the Bedouin socialists 

in the movie "Theeb". An approach to Emile Durkheim was social community building 

societies as a result of a partnership. The data sources in this research to be based on the main 

data is the film "Theeb" and secondary data as follows, The Division of Labor in Society by 

Emile Durkheim, The Elementary Forms of Relegious Life By Emile Durkheim, and Suicide 

a Study in sociology by Emile Durkheim. 

 

The results of this research are the Bedouin social solidarity in the movie "Theeb" in the 

Bedouin life, whether family or social, achieved by the existence of moral, collective 

customs, and the emergence of intolerance among their brothers in the family, whether 

humorous, labor, and livestock. The Bedouin community is a society that respects 

hospitality, if there are guests who visit them and they will consider it a king. The reasons 

for the social solidarity of the Bedouin, whether internally or externally, are internal social 

solidarity to make a sense of solidarity so that members of separation. The external is the 

problem faced by the goverment in the politic or national order. 
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ABSTRAK 

Ridho, Achmad Mukhlis. 2017. Solidaritas sosial dalam film "Theeb" karya Naji Abu Nowar 

(analisis studi sosiologi sastra menggunakan teori Emile Durkheim). Penelitian Universitas. 

Jurusan Bahasa dan sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim. 

Pembimbing: Abdul Rohman, M. Hum.  

Kata kunci: Sosiologi Sastra, Solidaritas Sosial. 

 

Masyarakat Arab khususnya masyarakat Badui di Yordania dalam situasi yang penting 

untuk alasan sosial pada bimbingan moral dan etika yang sudah ada semenjak pendahulu 

mereka sampai sekarang dengan budaya yang kuat. Dalam sebuah solidaritas yang kuat 

antara keluarga dan kekerabatannya, tampaknya sederhana berada di pola dan dengan 

demikian kehidupan  mereka yang mampu memberikan refleksi yang berbeda bagi kita. 

Hidup bersama-sama, canda tawa, pembagian ketenaga kerjaan, menjaga ternak, karakter 

yang sama dari setiap orang adalah citra sosial dari kehidupan yang dijalaninya adalah 

kebanggaan tersendiri. Penelitian ini didasarkan pada dua pertanyaan: Pertama, apa  

gambaran dari solidaritas sosial Badui di film "Theeb" oleh Naji Abu Nowar? Kedua, apa 

alasan bagi munculnya solidaritas sosial dalam film "theeb" oleh Nabi Abu Nowar dalam 

teori Emile Durkheim? Berdasarkan dua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan Badui solidaritas sosial dalam film "Dheeb" menggambarkan alasan 

munculnya solidaritas sosial Badui. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan 

pendekatan untuk analisis sosial sastra dan teori Emile Durkheim untuk mengaanalisis kaum 

sosialis Badui dalam film dari  "Theeb". Sebuah pendekatan dalam sosial untuk membangun 

masyarakat sebagai arti kemitraan atau kekerabatan. Sumber data dalam penelitian ini 

didasarkan pada data utama adalah film "Theeb" dan data sekunder sebagai berikut, The 

Division of Labor in Society by Emile Durkheim, The Elementary Forms of Relegious Life 

By Emile Durkheim, dan Suicide a Study in Sociology by Emile Durkheim. 

Hasil penelitian ini adalah bagaimana solidaritas sosial Badui di film "Theeb" dalam 

kehidupannya, nampak dalam keluarga atau sosialnya, yang dicapai dengan adanya moral, 

adat kolektivitas, dan munculnya intoleransi di antara saudara-saudara mereka dalam 

keluarga, canda tawa , ketenaga kerjaan, dan ternak. Masyarakat Badui adalah masyarakat 

yang menghormati dan keramah- tamahannya, jika ada tamu yang mengunjungi mereka dan 

mereka akan menganggapnya seorang raja. Alasan untuk solidaritas sosial dari Badui, dalam 

internal maupun eksternal, adalah solidaritas sosial internal dimana untuk membuat rasa 

solidaritas kepada anggota kelompoknya. sedangkan di bidang eksternal adalah masalah yang 

dihadapi oleh pemerintah dalam hal politik maupun ketertiban nasional dalam hal 

kenegarawanannya. 
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 الفصل األول
 قدمةامل

 
 البحث خلفية .أ 

 املناطق عن بعيدا الصحراء يف يعيشون البدو هي جمموعة الناس الذين
م فيها. هم الذين ينتقلون من مكان إيل مكان وال يريدون احلضرية أو التخيي

التوحد مع اجملتمع احلضري. وكما نعلم، أهنا ميكن البقاء على قيد احلياة يف البيئة 
وطبيعة ودية يف فسحة من الصحراء. والبدو هلم امليزة كمايلي أصحابية أهلية، 

قيع البدو يف ايمان، والقرابة، ويراعي الغنم ، والشرف الديوف. و نعرف أن مو 
 وسودان، وسعودي، وفليسطني، وعراق.

عن البدو يف فلم "ذيب" .  Naji Abu Nowar   قد صور انجي أبو نوار
ذيب هو نفر من أنفار بدو يف فلم "ذيب" بعمر حويل مثانية أو عسرة سنة الذي 
 يبحث عن هويته يف صخراء واسعة ببيعة و ثقافته البدو،هو قريبة جدا مع أخيه

شقيقه حسني، أينماحسني من مواطن البدو أيضا، غالبا ما تلعب معا، وتبحث 
عن املاء يف البئر، وميارس اطالق النار. إحدى املرات كان ذيب يتبع أخيها لتسليم 

 اثنني من الضيوف إىل بئر رومانية حيث توجد قريبة من احملطة القطار.
قد عرفنا أن كما حتكي يف فلم، أن أصحابية إحدى عملية ذيب. ل

هي اإلحساس ابالنتماء للمجتمع، والشعور بوحدة املصاحل، والتعاطف، أصحابية 
وعضو واحد من نفس الفئة أو ميكن أن تفسر مشاعر أو التعبريات يف جمموعة 

 تتكون من مصلحة مشرتكة.
"ذيب" نوع من الصور املتحركة أبشكال الغالبة يف اتصال العام كان فلم

الفلم هو وسيلة اإلعالم  (Hani’ Takiya)مل. كما قال حنيئ تقيا بصراي يف هذا العا
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من وسيلة اإلعالم األخرى. ابلفلم شعر الناس التأثري العاطفي  له مزاية خاصة
 1البديهي مبشاهدته فيه.

 هناك أربعة العناصر يف فلم كما يلي فلم القصة، هو الفلم حيكي
ر التالية وميكن أن ميس قصة العامة، والقصة جيب أن حيتوي على العناص

الذوق البشري. وفلم أخباري هو أفالم عن الوقائع واألحداث اليت وقعت فعال. 
 ونظرا لطبيعة األخبار وقدمت أفالم

وينبغي أن تتضمن اجلمهور ابلنشر. وفلم واثئقي هو مؤلفات خبلق واقع 
عن حقائق أو أحداث وقعت. وفلم كرتون هو الصور مع مظهر مضحك إحدى 

 مؤلفات املؤلف الفين الذي ميثل احلدث.من 
الفلم كاألدب الفين له املقصود يف عملية صناعته كما قد ذكر قبله. هذا 
متأثر أيضا من  املغزي الذي أراده صانع الفلم أن يبلغه. ولو كانت املقاربة فيه 
متباينة،  لكن لكل فلم هدف يعين لنيل اهتمام الناس ابملشكلة واملغزي احملتوي 

ه. ومن سوى ذلك صانع الفلم خلدمة حاجاة العموم احملدد والعموم غري احملدد. في
 .2وهذا يسبب وجود عناصر الرائعة لتحركك خيال املشاهد

مل يظهر فلم "ذيب" لناجي أبو نوار من مكان فريغ، بل فيه ذو صلة من 
و خلفية صناعته.كما توجد يف فلم "ذيب" لناجي أبو نوار، فيه حيكي بيئة البد

الذي ختييم يف أوساط الصخراء،  ورعاء الغنم، وراكب اجلمال. لقد وجد الباحث 
صور البدو يف فلم مل تنفصل من بيئة اإلجتماع البدو يف العرب، وهو ختييم يف 

 أوساط الصخراء،  ورعاء الغنم، وراكب اجلمال كالصور يف فلم.
عية األدبية. ليكون البحث اجليد يف حبثه، وحيتاج الباحث بنهج اإلجتما

 لوبيس خمرت يقول. اإلجتماعي ظواهر من ينفصل ال عمليته، يف األدب أبن

                                                             
1
 Hani Takiya, “Analisis Semiotik Terhadap Film In The name of god”, (Skripsi S1, UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2011), Hal. 27 
2
 Shinta Anggraini Budi Widianingrum,  “Rasisme Dalam Film Fitna (Analisis Semiotika rasisme 

di Dalam Film Fitna)”, (Skripsi S1, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012), hal. 13 
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(Mochtar Lubis) أتثري على ووقع. اإلجتماعية وأعضاء أدام بين هو األديب أول 
 جيرح  أن يستطيع ولكن اإلنسانية تطوُّر يدفع الذي اإلجتماعية، من

 .3يقتله أن ذلك فوق أو يعّذبه، أو اإلحساسات،
 Emile)إلمييل دورهيم  التضامن االجتماعيفلذلك يقدم الباحث بنظرية 

Durkheim)،  وفيها يبحث عن أصحاب العضوي و أصحاب احلركي. ومن هذه
 اخللفية، يبحث الباحث عن أسئلة البحث كما يلي. 

 

 البحث أسئلة .ب 

 ؟لناجي أبو نوار" ذيب" فلم يف البدو التضامن االجتماعي صورة ما .1

 نظريةبلناجي أبو نوار " ذيب" فلم يف التضامن االجتماعي ظهور بأسبا ما .2
 ؟(Emile Durkheim)إلمييل دورهيم 

 

 البحث أهداف .ج 

 :البحث هذا أهدف من
 لناجي أبو نوار." ذيب" فلم يف البدو التضامن االجتماعي صورة وصف .1

لناجي أبو نوار " ذيب" فلم يف التضامن االجتماعي ظهور أسباب وصف .2
 .(Emile Durkheim)مييل دورهيم إل نظريةب

 

 البحث فوائد .د 

 :قسمني على الفوائد الباحث ينقسم
 النظرية الفائدة .1

 القدمية العرب كاجملتمع البدو االجتماعي التضامن عن علمية خزانة زايدة
 لناجي أبو نوار." ذيب" فلم يف البدو خصوصا

                                                             
3
 Mochtar Lubis. Sastra dan Tekniknya. (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia، 1996) Hal. 11 
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 لغةال الشعبة لطالب خصوصا املراجع، من بعضا البحث هذا يكون أن
 .وآدهبا العرابية

 التطبيقية الفائدة .2

 ىف دهبا،وأ العرابية اللغة قسم طالب إىل البدو حالة عن املعرفة إيصال
. خاصة ومدرستهم مباالنج احلكومية اإلسالمية إبرهيم ملك موالن جامعة
 األدبية اإلجتماعية التحليلية دراسة الفلم، ونقد البدو حالة يفهموا أن لقاراء

 .(Emile Durkheim)يل دورهيم إلمي نظريةب

 

 السابقة الدراسة .ه 

حبث الكثري يف البحث العلمى يف اجلامعات. وإن  قد البدوكما عرفنا أن 
 فلم يف البدو االجتماعي التضامنالبحث الذي كتب الباحث حتت املوضوع "

" ومن (دورهيم إلمييل بنظرية أدبية اجتماعية حتليلية دراسة) نوار أبو لناجي" ذيب"
الدراسات السابقة اليت تتعلق ابملنهج وما حوهلا، يذكر الباحث البحث اجلامعي  

 كما يلي:
 يف وأدهبا العربية اللغة قسم طالب ،2015 كسوما، إنداح فراهسيت دويك .1

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جبامعة اإلنسانية العلوم كلية
 إجتماعية أدبية دراسة")عمر" مفل حوار يف اجملتماعي الصراع بعنون ماالنج،

 .(Alan Swingewood) سوينغوود ألالن

 بدراسة". عمر" الفلم يف حبثه ويف كسوما، إنداح فراهسيت دويك شرح قد
 حبثه يف الباحث أما ،(Alan Swingewood) سوينغوود ألالن إجتماعية أدبية

 . املوضوع يف وخمتلفة ،(Emile Durkheim)إلمييل دورهيم  نظريةب

  كلية يف وأدهبا العربية اللغة قسم طالب, 2015, توفيق فرمندا .2
 ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جبامعة العلوماإلنسانية
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 Valley of The Wolfes Iraq" العراك ذائب وادي" الفلم يف اهليمنة بعنوان
 (. غرامشي أنتونيو اهليمنة نظرية حتليلية دراسة)

 Valley of" العراك ذائب وادي" الفلم يف حبثه، يف توفيق فرمندا شرح قد    

The Wolfes Iraq سيبحث الباحث، أما.  غرامشي أنتونيو اهليمنة بنظرية 
إلميل دورهيم  نظريةب إجتماعية أدبية تحليلب لنجي أبو نوار" ذيب" الفلم

(Emile Durkheim) يف خمتلفة لكن الفلم، وهو حبثهما يف متساواين فيما 
 .واملوضوع النظرية

 

 البحث منهج .و 

 البحث نوع .1

البحث نوعان األول ما يسمى ابلبحث املكتيب والثاين البحث 
  (Library Research)امليداين. أما الباحث يستخدم املنهج البحث املكتيب 

وهي جتمع كل الكتب واملراجع والبياانت واملصادر. وتقول إندانغ دانيال 
(Endang Danial)  لبحث املكتيبأن ا (Library Research)  هي البحث

 .4هالبحث وأهداف جبمع الكتب واجملالت مبا يتعلق أبسئلة
 

 البياانت مصادر .2

تقسيم مصادر احلصول على البياانت إىل نوعني مها: البياانت 
 الرئيسية والبياانت الثانوية.

حيث تؤخذ البياانت يف هذه احلالة من الشخص  :البياانت الرئيسية . أ
و اجلهة املوجودة عندها البياانت أصال، فقد يتم هنا الرجوع مباشرة أ

للعاملني أو للطلبة واحلصول منهم مباشرة على املعلومات اليت يتطلبها 

                                                             
4
 Endang Danial A.R. Metode Penelitian Karya Ilmiah. (Bandung: Laboratorium PKn Universitas 

Pendidikan Indonesia 2009 ) Hal. 80 
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لناجي أبو " ذيب" فلم البياانت الرئيسية هلذا البحث هي. 5البحث
 نوار.

وما تكون البياانت الالزمة للبحث جممعه وجاهزه  البياانت الثانوية: . ب
على الباحث سوى حتليلها واستخالص النتائج الالزمة للبحث، وقد 

البياانت الثانوية كما . 6تكون هذه البياانت منشورة أو غري منشورة
 يلي:

1. by Emile Durkheim Labor in Society  The Division of 

2. by Emile f Relegious Life The Elementary Forms o

Durkheim 

3. by Emile Durkheimin Sosiology Suicide a Study  

 
 البياانت مجع طريقة .3

والطارقة اليت استخدمتها البحث يف عملية مجع البياانت هي الطريقة 
هي الطريقة تتحري األشياء املكتوابت   (Documenter Methode)الواثئقية 

كالكتب واجملالت والواثئق واألنظمة وحمضر وقائع اجللسة ملحوظات 
  .7إلستنتاج عن هذا البحث تبياانن وتفسريا

 الباحث يستخرج الفلم، بشهد البياانت مجع لطريقة خطوة ذلكفل
 .مبوعيقها عوامل عن يبحث مث ابملوضوع، يتعلق ما  البياانت كل

 
 البياانت حتليل طريقة .4

 أدبيةيستخدم هذا البحث ابملنهج الكيفي الوصفي، مبدخل دراسة 
 .(Emile Durkheim)إلمييل دورهيم  نظريةب إجتماعية

                                                             
5
)عمان: دار وائل للنشر، منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات.حممد عبيدات  وحممد ابو نصار وعقلة مبيضني. .  

1999 ،)53. 
 .53. نفس املرجع،  6

7
 Lexy J Meleong. Metedologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010:217) 
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 وهو الكيفي البحث. والوصفي الكيفي املنهج الباحث يستخدم
 يكون وقد ما، موضوع مشكالت شكل على التعرف إىل يهدف الذي
. 8جمال مشكالت إكتشاف من إليه ومايؤدي املسح، طريق عن ذلك

 وحتديد احلقائق وتبني البياانت مجع يف التفكري طريقة هو الوصفي املنهج
 من بينها يوجد وما وأمهيتها وأتثرياهتا والعوامل والظروف فالوص درجة

 .9صالت

فلذلك للباحث أن يشرح خطوات حتليل البياانت اليت استخدمها 
 الباحث بنوع البحث املكتيب كما تلي:

 أخذ البياانت اليت  قد مجع يف مجع البياانت  (أ 
لناجي أبو " ذيب" فلم يف البدوالتضامن االجتماعي  صورةحتليل  (ب 

 .نوار
إلمييل  نظريةبلناجي أبو نوار " ذيب" فلم يف األدبية اإلجتماعيةحتليل  (ج 

. 2، التضامن االجتماعي . 1كما يلي: ،(Emile Durkheim)دورهيم 
 .أصحابية إجتماعية بظهور اإلجتماعي األسبابحبث 

 حتصيل على نتائج البحث (د 
  

                                                             
 57 نفس املرجع، 8
 198)اململكة العربية السعودية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(  مناهج البحثثبة الدبلوم العام،  9
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 تعريف الفلم .أ 

بشأن الفلم هي وسيلة  8منرة  1992رية إندونيسيا سنة عند قانون مجهو 
من وسائل االتصال اجلماهريي مسعت نظر هلا دور مهم لتطوير الثقافة الوطنية 

تزن قوانني األفالم يف  10جانبا واحدا من زايدة املرونة الوطنية يف التنمية الوطنية.
افة هو وسائل ابب األول فصل واحد أن الفلم هو الطبع والنشر والفن والثق

االتصال اجلماهريي نظر السمع تتم على أساس مبادئ التصوير مع املسجلة على 
شريط سينمائي، وأشرطة الفيديو وأقراص الفيديو، وأو النتائج املادية من التقنيات 
األخرى يف مجيع األشكال واألنواع واألحجام من خالل عملية كيميائية ، عملية 

ألخرى، مع أو من دون صوت، واليت ميكن أن تظهر أو إلكرتونية، أو العمليات ا
 11عرض مع نظام اإلسقاط امليكانيكية وااللكرتونية أو غريها.

( هو غشاء KBBIتعريف الفلم ماداي يف معجم اللغة اإلندونيبسية الكبري )
مصنوع من شريط سينمائي ليكون مكاان لصورة سلبية )اليت ستطبع منها لقطة أو 

ابتفاق -وكان مصطلح "الفلم"  12ابية )اليت ستعرض يف سينما(.رسوم( وصورة إجي
حصل على معىن كما فهمه اجملتمع العام يعين قصة صورة احلياة أو   -اجتماعي

  13كل ما يتعلق هبا.
العناصر  .ومها عناصر السرد وعناصر سينمائية قدم الفلم من عنصرين،

ة الفيلم ال ميكن فصله السردية املتعلقة جوانب قصة أو موضوع الفيلم. كل قص
عن العناصر السردية وكل قصة ديه ابلتأكيد العناصر مثل الشخصيات، مشكلة، 
                                                             
10 UU 8/ 1992 Perfilman oleh Presiden RI, tanggal 30 Maret, Jakarta. 
11 Ibid,  Bab 1 Pasal 1 
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
13

 M. Fikri Ghazali, “Analisis Semiotik Film 3 Doa 3 Cinta”, (Skripsi S1, UIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2010), hal. 20 
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والصراع، واملوقع، والوقت، وغريها من اآلخر. مجيع العناصر اليت تشكل عناصر 
السرد عموما. جوانب العالقة السببية بني عناصر املكان والزمان هي العناصر 

   14.األساسية تشكيل السرد
الفيلم هو النص الذي حيتوي على جمموعة من الصور الفوتوغرافية اليت 

 15.تؤدي إىل الوهم يف احلركة والعمل يف احلياة احلقيقية
الصور املتحركة )األفالم( هي األشكال الغالبة يف اتصال العام بصراي يف 

م هذا العامل. كان أكثر من مائة مليون شخصا يشاهد األفالم يف سينما وأفال
التلفاز وفيديو الزر يف كل أسبوع. وكان صناعة الفلم هي صناعة الشركة. قد غري 
هذا احملمول زعم الناس على أن الفلم هو مأثرة فنية اليت تصنع ابالبتكار ومتأل 
خيال الناس الذي يهدف إىل احلصول على اجلمالة الكاملة. ولو كان يف أوله هو 

عة تعطي الربح وأحياان تكون ماكينة النقود. من مأثرة فنية، صناعة الفلم هي صنا
 16ويف كثري من األحيان قد يكون الفلم خيرج من القواعد الفنية هلا فدى النقود.

الفلم هو وسيلة اإلعالم له مزاية خاصة من وسيلة اإلعالم األخرى. ابلفلم 
ف شعر الناس التأثري العاطفي البديهي مبشاهدة املشهد فيه. كان الفلم ال خيتل

اختالفا شديدا ابلرواية أو القصة القصرية ألن القصة يف الفلم أو الرواية هي قصة 
احلياة وصورة بيئة خمرج سينمائي أو الكاتب. والذي جيعل الفلم خمتلف ابلرواية أو 
القصة القصرية هو أن الفلم حيتوي على تعاقب الصور املتحركة ليكون مسار 

 ى عناصر الضوئي والصويت والزماين.القصة املشهودة واألدب احملتوي عل
والفلم كاألدب الفين له املقصود واألهداف يف عملية صناعته كما قد ذكر 
قبله. هذا متأثر أيضا من املغزى الذي أراد صانع الفلم أن يبلغه. ولو كانت 
املقاربة فيه متباينة لكن لكل فلم هدف يعين لنيل اهتمام الناس ابملشكلة واملغزى 
                                                             
14 Himawan Pratista. Memahami Film. (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008). Hal 1 
15 Marchel Danesi. Pengantar Memahami Semiotika Media. (Yogyakarta: Jalasutra. 2010). Hal 

134 
16

 Ardianto Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi 

Revisi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), Hal. 143 
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فيه. ومن سوى ذلك، صنع الفلم خلدمة حاجة العموم احملدد والعموم غري احملتوى 
حمدد. وهذا بسبب وجود عناصر املبدأ يف صناعة الفلم منها العناصر الثقافية 

 17واالجتماعية والنفسية وإرسال لغة الفلم والناصر الرائعة لتحريك خيال املشاهد.
تقد. كل عمل أن هناك كل فلم مثري لالهتمام ومسلية، وجعل اجلمهور يع

هي فريدة من نوعها ومثرية لالهتمام، لذلك هناك العديد من الطرق اليت ميكن 
يعرف الفيلم أبهنا  18. استخدامها يف فيلم واثئقي لنقل األفكار عن العامل احلقيقي

"واحدة من خصائص وسائل اإلعالم، واليت هي مزيج من الصور املتحركة 
 19والكلمات".

خيتلف اختالفا شديدا ابلرواية أو القصة القصرية ألن القصة كان الفلم ال 
يف الفلم أو الرواية هي قصة احلياة وصورة بيئة خمرج سينمائي أو الكاتب. والذي 
جيعل الفلم خمتلف ابلرواية أو القصة القصرية هو أن الفلم حيتوي على تعاقب 

عناصر  ي علىالصور املتحركة ليكون مسار القصة املشهودة واألدب احملتو 
 .الضوئي والصويت والزماين

 
 أنواع الفلم .ب 

الفلم هو وسيلة اإلعالم له مزاية خاصة من وسيلة اإلعالم األخرى. ابلفلم 
شعر الناس التأثري العاطفي البديهي مبشاهدة املشهد فيه. كان الفلم ال خيتلف 

رواية هي قصة اختالفا شديدا ابلرواية أو القصة القصرية ألن القصة يف الفلم أو ال
احلياة وصورة بيئة خمرج سينمائي أو الكاتب. والذي جيعل الفلم خمتلف ابلرواية أو 
القصة القصرية هو أن الفلم حيتوي على تعاقب الصور املتحركة ليكون مسار 

       القصة املشهودة واألدب احملتوي على عناصر الضوئي والصويت والزماين.
                                                             
17 Shinta Anggraini Budi Widianingrum, “Rasisme Dalam Film Fitna (Analisis Semiotika Rasisme 

di Dalam Film Fitna)”, Hal. 13. 
18 Michael Rabigher. Directing the Documentary. (Oxford: Elsevier, 2009). Hal 8. 
19

 Palapah dan Syamsuddin. Studi Ilmu Komunikasi. (Bandung: Universitas Padjajaran, 1986). Hal 

114. 
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: األفالم الروائية، أفالم الرسوم املتحركة، الفيلم ثالث فئات رئيسية هي 
والواثئق. فيلم روائي طويل هو عمل من اخليال الذي هو دائما على البنية 
السردية. فيلم الرسوم املتحركة هو استخدام تقنيات الفيلم خللق الوهم من الصور 

عمل املتحركة سلسلة من اثنني أو الكائنات ثالثية األبعاد. الفلم الواثئقي هو 
أفالم قصصي اليت تصور مواقف احلياة احلقيقية اليت حتدث يف اجملتمع، ووصف  
كل فرد يف  مشاعرها واخلربة يف احلاالت اليت هي، دون إعداد، ومباشرة يف 

 20.الكامريا أو املقابلة
والفلم كاألدب الفين له املقصود واألهداف يف عملية صناعته كما قد ذكر 

املغزى الذي أراد صانع الفلم أن يبلغه. ولو كانت  قبله. هذا متأثر أيضا من
املقاربة فيه متباينة لكن لكل فلم هدف يعين لنيل اهتمام الناس ابملشكلة واملغزى 
احملتوى فيه. ومن سوى ذلك، صنع الفلم خلدمة حاجة العموم احملدد والعموم غري 

اصر الثقافية حمدد. وهذا بسبب وجود عناصر املبدأ يف صناعة الفلم منها العن
 21واالجتماعية والنفسية وإرسال لغة الفلم والناصر الرائعة لتحريك خيال املشاهد.

هناك ثالثة أنواع من األفالم، وهي: واثئقي، واخليال والتجريبية. فيلم 
اخليال لديها بنية السرد )القصة( اليت من الواضح مؤقت وجترييب فيلم واثئقي 

هوم، الفيلم الواثئقي لديه مفهوم الواقعية )احلقيقية( اليوجد البنية السردية. يف مف
هو املفهوم الذي هو عكس الفيلم التجرييب، والذي لديه مفهوم الشكلية 
)ملخص(. وميكن أيضا أن فلم اخليال تتأثر الواثئقي أو األفالم التجريبية، وصفا 

 وسينمائية.
 
 

                                                             
20

 Danesi, Marchel. Pengantar Memahami Semiotika Media. (Yogyakarta: Jalasutra. 2010). Hal 

134 
21

 Shinta Anggraini Budi Widianingrum, “Rasisme Dalam Film Fitna (Analisis Semiotika Rasisme 

di Dalam Film Fitna)”, Hal. 13 
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 اتريخ الفلم .ج 
القرن التاسع عشر، مصنوع من نشأ الفلم أول مرة يف املنتصف الثاين من 

مادة أساسية شريط سينمائي الذي بسط احرتاقه حىت بشرارة رماد الدخان. 
ومبرور الزمان استبق الضليع أو املتأهل يف هذا اجملال إلكمال الفلم كي يكون أمنا 

 22وسهال يف صناعته وكذلك الرتياح مشاهدته.
ور املبادئ الفوتوغرايف كان الفلم أو الصورة املتحركة يوجد من نتيجة تط

واملسقط. أول الفلم الذي تعريف إىل جمتمع الوالايت املتحدة أمرييكا هو الفلم 
 The Great Train Roberry " و "The Life of an American Fireman "ابملوضوع 

، كان 1903يف سنة  Edwin S. Poter.23" الذين أنتجهما إدوين س. فوتر 
 Theيصنع أول الفلم األحرس يف أمرييكا،  Edwin S. Poterإدوين س. فوتر 

Great Train Robbeyr  هذا الفلم اثنا عشرة دقيقة هلا أتثري شديد يف تطور الفلم ،
ويرتكز يف تنوع تقنية أساسية من السنمائي وحترك الكامريا القريب يف مشهد 

ة واحد، ويستخدم تسجيل الصور متباعدا وحترير الصور يؤخد من مشاهد كثري 
 24لتشكيل القصة املتحدة. استخدم هذه التقنيقة لبناء القصة.

هي أهم فرتة يف اتريخ الفلم يف  1916حىت  1906والفرتة بني سنة 
"، ونشأ feature "الوالايت املتحدة أمرييكا ألن يف هذا العقد نشأ الفلم ابملوضوع 

. (Hollywood)معه كثري من املمثلني واملركز الفلمي الذي اشتهر ابسم هوليوود 
 David" ألن دافيد وارك غريفيته the age of Griffith "ومسيت هذه الفرتة أيضا بـ 

Wark Griffith  هو الذي جيعل الفلم وسيلة متحركة. بدأ ابلفلمThe Adventures 

of Dolly  وغايتها ابلفلم  1908سنةThe Birth of a Nation  والفلم  1915سنة
Intolerance  صار غريفيته . 1916سنةGriffith  رائدا يف طراز التمثيل العملي

                                                             
22 Effendy Heru, Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), Hal. 10  
23 Ardianto Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi 

Revisi, Hal. 144 
24 Danesi Marcel, Pengantar Memahami Semiotika Media, Hal. 137 
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وتنظيم القصة األحسن ويف رفع الفلم ليكون وسيلة هلا اخلصائص ال مثيل هلا 
حبركة الكامريا املتحركة وتسجيل الصور الصحيح وتقنقية التحرير البديع. ويف هذه 

ة  بشرك Mack Sennetالفرتة أيضا هناك اسم مهم آخر وهو ماجك سينيت 
الذي قد صنع الفلم األحرس اهلزيل ابملمثل  Keystone Companyكيستون 

 Charlie Chaplin.25األسطوري جاريل جافلني 
 
 26عناصر الفلم .د 

 كان الفلم هو نتيجة العمل املشرتك الذي له عناصر كما يلي:
 املنتج  .1

 "People Who Makes Moviesعلي العنوان " Theodore Taylorيف كتاب 
نتج هي "التجارة ولكن خالقة". املنتج هو الشخص الذي يرأس ذكر أن امل

ستوديو. هذا الرجل قاد إنتاج الفلم، وحتديد القصة والتكاليف املطلوبة 
 عمل لصنع الفلم يف ستوديو. وكذلك اختيار األشخاص الذين لديهم

                                 السينمائي املخرج .2
املخرج أن  ذكر  Arthur Pennي يف أمريقا, كان وقال قيادي املخرج السينمائ

هو الشخص الذي  املخرج السينمائي 27الكاتب ابلكامريا. السينمائي هو
يقود عملية صنع الفلم )التصوير(، بدايةمن اختيار املمثل يف الفلم، 

 إلعطاءاهلبوط على قيام عملية الفلم ومتوافق بنصوصه.
 
 

                                                             
25 Ardianto Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi 

Revisi, Hal. 144 
26 Diolah dari: Said, Salim, Profil Dunia Film Indonesia, Grafiti Pers, Jakarta, Oktober 1982, 

Hal.95 
27

 Taylor, Theodore. People who Make Movies. Author bu Theodore Taylor. (New York: 

Macfadden – Bartell, 1970). Hal 21. 
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 كاتب مسرحي .3
يف كتابة فكرة القصة، اليت هذه الورقة ستكون األشخاص الذين يتقدمون 

 .مرجعا املخرج السينمائي لصناعة األفالم
 املصور .4

ملصور الناس الذين استخدام كامريا الفلم. على املدىواجباهتم ألخدالصور،  
 كان مصور حتت إشراف املخرج السينمائي.

 مرتب الفين .5
سلة القصص مرتب الفين هو املسؤول عن الصور املتخذة سابقا يف سل

وفقامع النصوص الفلم. يف هذه العملية أيضا ويتم التصويت )املوسيقى( أو 
 املؤثرات اخلاصة حاجة إىل تعزيز الطابع من الصورة أو املشهد يف الفلم.

 مرتب الفين .6
.إعداد امليدان  وميكن تقسيم مرتب الفين إىل حالق امليداين، واحلركة، وزينته

واملسؤول احلركة يساعد  .ث ابلنصوص املطلوبأو الغرفة وفقا ملوقع احلاد
املخرج السينمائي على أن توجه احلركة إيل املمثل. أما املسؤول الزينة 
فيساعد علي ترتيب املسراحي علي زينة الوجه والشعر وحتضري املالبس 

 الستخدامها.
 املمثل .7

 الشخص الذي يتحرك عند اإلستعراد بدعت علي رغبة املخرج السينمائي.
 عايةالد .8

قبل وأثناء وبعد انتهاء الفلم، جيب أن تكون على استعداد املشاهدين 
وكان على رأس هذا العمل هو الرجل الذي  .احملتملني لقبول وجود الفلم

 يعرف بشكل جيد على الدعاية.
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 األدب اإلجتماعي  .ه 
" تتكون على  Sosiologiكلمة علم االجتماع أو يف اللغة اإلندونيسية "  

)من  logos)من اللغة الالتينية( معناها شارك وكلمة  sociusكلمة   كلمتني، يعين
معناها احلريف هو العلم عن  sosiologiاللغة اليواننية( معناها علم. وكانت كلمة 

اإلجتماع هو العلم الذي يدرس اجلمهور يف جمملها ليست أي  وعلم املشاركة.
نب اجملتمع اليت تنطوي شيء خاص من حيث اجملتمع، وخاصة تلك املتعلقة ابجلوا

  28على التفاعل والرتابط بني الناس وظروفه ونتائجه.
اليت هي من اللغة  "sastra"وكلمة األدب يف اللغة اإلندونيسية هي 

 "" معناها التوجه والتعليم واإلرشاد، وكلمة sas السانسكرتية، وهي من كلمة "

tra" أو معناها األدوات والوسائل. لذا، كانت كلمو األدب " sastra"  معناها
يف اللغة  "su"وسيلة يف التعليم أو كتاب اإلرشاد أو كتاب التعليم. والصقة 

هو وسيلة يف تعليم  susastraالسانسكرتية معناها اجلمالة، وصار معىن كلمة 
 29(.Teeuw ،1988:24الشيء اجلميل )تيوو 

العلم  ( علم االجتماع هو2010:3يف فاروق ) (Ritzer)وعند رأي ريتزر 
عن اجملتمع الذي يعتمد على ثالثة أمنوذج: أوال، منوذج احلقائق االجتماعي يعين 
املؤسسات والنظام االجتماعي الذي يعد ظاهرا ويقع خارج الفرد. اثنيا، منوذج 
تعريف االجتماعي الذي يرتكز يف طريفة الفرد يف حتديد احلالة االجتماعية 

عل الذي تبعها، ويف هذا النموذج، كانت والتأثريات من ذلك التحديد على الف
املشكلة األساسية يف علم االجتماع ليست احلقائق االجتماعية املوضوعية بل 
طريقة النظر الشخصية يف الشعر بتلك احلقائق االجتماعية. واثلثا، منوذج سلوك 

   30الناس كاملوضوع الظاهر.
                                                             
28

http://www.academia.edu/8379228/SOSIOLOGI_SASTRA_SEBAGAI_PENDEKATAN_DAL

AM_PENELITIAN_SASTRA_Metode_Penelitian_Sastra (5-08-2016, 14.42) 
 نفس املرجع  29
 نفس املرجع  30

http://www.academia.edu/8379228/SOSIOLOGI_SASTRA_SEBAGAI_PENDEKATAN_DALAM_PENELITIAN_SASTRA_Metode_Penelitian_Sastra
http://www.academia.edu/8379228/SOSIOLOGI_SASTRA_SEBAGAI_PENDEKATAN_DALAM_PENELITIAN_SASTRA_Metode_Penelitian_Sastra
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مع االعتبار  وتعريف األدب االجتماعي هو حتليل املكاملة على األدب
ابألوجه االجتماعية. ذكر التعريف اآلخر أنه حركة الفهم يف عرض األوجه 

( األدب 2009:3وعند رأي راتنا )  31االجتماعية املشتملة يف األدب.
االجتماعي هو املكون بني علم االجتماع وعلم األدب وهلما املوضوع املتساوي 

 32وهو الناس واجملتمع.
( علم االجتماع هو العلم 2010:3يف فاروق ) (Ritzer)وعند رأي ريتزر 

عن اجملتمع الذي يعتمد على ثالثة أمنوذج: أوال، منوذج احلقائق االجتماعي يعين 
املؤسسات والنظام االجتماعي الذي يعد ظاهرا ويقع خارج الفرد. اثنيا، منوذج 

ة تعريف االجتماعي الذي يرتكز يف طريفة الفرد يف حتديد احلالة االجتماعي
والتأثريات من ذلك التحديد على الفعل الذي تبعها، ويف هذا النموذج، كانت 
املشكلة األساسية يف علم االجتماع ليست احلقائق االجتماعية املوضوعية بل 
طريقة النظر الشخصية يف الشعر بتلك احلقائق االجتماعية. واثلثا، منوذج سلوك 

ماع، كان األدب يعد أنه احملاولة كما يف علم االجت   33الناس كاملوضوع الظاهر.
ألنه ممكن   34لتشكيل عالقة الناس ابألسرة واجملتمع والسياسة والدين وغريها.

 ليكون بديل الوجه اجلمايل ويقوم ابلتغيري يف اجملتمع.
 جمتمعات أو جمموعات بشكل سواء للبشر   االجتماعية احلياة دراسة هو

 جديد أكادميي توجه وهو. جتماعيةاال التفاعالت كدراسة أحياانا  عّرف   وقد
 يف علمية .كصياغة حاليا هو كما وظهر عشر   التاسع القرن أوائل يف تطور نسبياا 
 إىل يتحول ك ان   فالعامل احلداثة، حتدي على أكادميي كر دّ  عشر   التاسع القرن أوائ ل

                                                             
31 Ratna Nyoman Kutha, Antropoloi Sasatra Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hal. 24 
32 Kurniawan, Herus, Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), Hal. 5 
 نفس املرجع  33

34 The Sociology of Literature Diana Laurenso and Alan Swingewood, 

https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/12/the_sociology_of_literature_diana_laurenso_and_al

an_swingew.pdf, (11-09-2016, 15.34), hal. 12 

https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/12/the_sociology_of_literature_diana_laurenso_and_alan_swingew.pdf
https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/12/the_sociology_of_literature_diana_laurenso_and_alan_swingew.pdf
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 فردية أكثر األفراد حياة أصبحت حني يف فأكثر أكثر ومرتابط متكامل كل
 . االجتماعية والعمليات ابلقواعد ويهتم عزاالوان

 حقال يشكل وهكذا اجتماعية ككائنات بسلوكنا يهتم االجتماع علم  
 اجملهولني   األفراد بني القصرية االتصاالت عملية حتليل من اهتمامات لعدة جامعا

    .العاملية االجتماعية العمليات دراسة إىل الشارع يف

يعرف أن علم االجتماع : H-Spencer سبنسر علم االجتماع عند هربرت
أبنه العلم الذي يصف و يفسر نشأة و تطور النظم االجتماعية كاألسرة و الضبط 
االجتماعي كما أنه يقوم مبقارانت متعددة بني اجملتمعات على اختالف أنواعها 

 عالوة على ذلك فهو يدرس البناء و الوظيفة اليت توجد يف اجملتمعات عامة. 
أبنه العلم الذي  (1920-1864ف علم االجتماع ماكس فيرب )يعر 

حياول الوصول إىل فهم تفسري للفعل االجتماعي و ذلك من أجل الوصول إىل 
 تفسري سبيب و نتائجه.

يعكس التحليل الذات لعلم االجتماع عن تعدد نوعية املوضوعات اليت 
اهتمامات العلماء و يهتم هبا هذا العلم منذ نشأته األوىل نظرا لتنوعها حسب 

 : عموما فهي كالتايل
 (1406-1332موضوع علم االجتماع حسب تصور ابن خلدون )

دراسة  حدد ابن خلدون مهمة العمران البشري و جعل موضوع هذا العلم
 :اجملتمع اإلنساين ككل وقد صنف جمموعة من هذا العلم و هي كالتايل

 .يةالعمران البشري و يشمل دراسة التجمعات البشر  -
  العمران البدوي و يشمل دراسة القبائل و األمم الوحشية. -
  الدولة العامة و امللك و اخلالفة و املراتب السلطانية. -
  العمران احلضري و األمصار و البلدان. -
 . دراسة التغري االجتماعي -
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إن تعريف علم االجتماع ليس أمرا سهال أو هينا، لعدم وجود اتفاق على 
ك ألن تعريف علم االجتماع أمر مرتبط ارتباطا اتما مبوضوعه تعريف حمدد، و ذل

و مبنهجه بل و بعالقته ابلعلوم االجتماعية و غري االجتماعية، من هنا تعددت 
التعاريف بتعدد العلماء و بتعدد النظرايت و املذاهب االجتماعية املختلفة و من 

 تنبع من إطارات خمتلفة املفيد هنا، استعراض عدد من التعريفات هلذا العلم و اليت
من املفاهيم العامة يف النظرية السوسيولوجية و اليت تصور يف نفس الوقت مدى 
 التقارب الذي يتجه إليه علماء االجتماع يف بعض املسائل األولية كتعريف العلم. 

أول من أطبق مصطلح علم االجتماع  Augest conteيعترب أوجيست كونت  -
و لقد كان يريد أن يطلق على العلم  1839عام  Sociologueالسوسيولوجي 

اجلديد الفيزايء االجتماعية و لكنه نبذ هذا املصطلح بعد أن بدأ العامل البلجيكي 
يف عمل دراسات إحصائية عن اجملتمع و مسى  Adolphe quetletأودولف كاتيليه 

ماع تركيب هذا امليدان من حبثه ابلفيزايء االجتماعية و مع أن مصطلح علم االجت
من الالتينية و اليواننية إال أن هذين الشقني يصفان برباعة ما يهدف العلم اجلديد 

تعين الدراسة على مستوى عايل من التخصص و على  logyإىل إحرازه. و لوجيا 
سبيل املثال البيولوجيا و علم النفس يعتربان دراسة متخصصة للحياة و العقل على 

تشري إىل اجملتمع و هكذا فإن شقي علم االجتماع  socioالتوايل و لفضة سوسيو 
 يعنيان دراسة اجملتمع على مستوى عال من التعميم و التجريد.

يعرف علم االجتماع أبنه علم اجملتمع على اعتبار أن اجملتمع عبارة عن 
سلوك أي مجاعة مكونة من أعضاء )كائنات( حييون حياة متساندة و وسيلتهم 

العالقات املتبادلة،و من هنا يكون موضوع علم االجتماع هو إىل ذلك التفاعل و 
دراسة السلوك االجتماعي اإلنساين مع التأكيد على أمهية التفاعل اإلنساين الذي 

 يعرب عن سلوك اإلنسان يف عالقته إبنسان آخر.
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علم االجتماع من خالل  Nimkoffو نيمكوف  Ogburnويعرف أجربن 
أبنه: "الدراسة العلمية للحياة االجتماعية"، و يرون  مناقشتهما للتعرف املوجز له

أن احلياة االجتماعية تقوم على التفاعل، و التفاعل يؤدي إىل التنظيم االجتماعي 
الذي يؤدي بدوره إىل خلق أشياء كثرية كاملباين و املوسيقى و األخالق. ـ أي إىل 

صاحل ألن يكون علما  خلق الثقافة ـ و ما دام علم االجتماع يدرس هذا كله فإنه
 عاما يعاجل اخلصائص املشرتكة بني اجلماعات و اجملتمعات املختلفة.

ويعرف أوجست كونت أبنه: "دراسة اخلصائص العامة املشرتكة بني أنواع 
الظواهر االجتماعية، لذلك تقتضي هذه الدراسة دراسة العالقات و االرتباطات 

ة بني الدين و االقتصاد مثال اعية كالعالقبني األنواع املختلفة من الظواهر االجتم
كذلك دراسة العالقات و االرتباطات بني الظواهر االجتماعية و غري االجتماعية  و 

كاجلغرافيا و البيولوجيا و أخريا دراسة اخلصائص العامة املشرتكة بني كل أنواع 
 الظواهر االجتماعية اليت تعترب حمسنة للدراسات السابقة.

 العلوم أقدم من كواحد   ع رف اّلذي اإلنسانية العلوم أحد   عاالجتما  ع لم  
, اآلخر على منهما واحد   كل وأتثري بينهما والعالقة واجملتمع ابإلنسان هتتم اّليت
 مع الناس عالقة يف ويبحث اإلنساين؛ اجملتمع دراسة يتناول اّلذي العلم هو

 ختتلف اعيةاجتم ظواهر من العالقات هذه عن ينت ج وما البعض بعضهم
 كل بعد ويستنبط واملكان، الزمان بتغري وتتغري اإلنسانية، اجملتمعات ابختالف

ّدد اّليت االجتماع ع لم قوانني واملشاهدات املالحظات هذه  اجملتمع تقدم مدى حت 
 .وتراجعه ختلفه أو وازدهاره

 مع الناس عالقة يف تصب مجيعها متعددة   أوجه   يف االجتماع ع لم يبحث 
   : يلي ما خالل من واحد جمتمع   إطار يف البعض مبعضه

مل دراسة  بعضهم مع اجملتمع أفراد عالقة من الناجتة االجتماعية الظواهر جم 
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 واألعراف والتقاليد والعادات واألفكار والتعابري السلوك حيث من البعض
  .احلياة مناحي شىت يف  واألحكام والقوانني املتبعة

 بيئة   يف أكثر أو فردين تعايش من الناجتة اعيةاالجتم العالقات دراسة 
 واّلذي التعايش هذا عن ت سفر اليت االجتماعية الظواهر وحتديد واحدة ؛

دي  والقرى والقبائل اجلماعات من الس ّكانية التجمعات ظهور إىل بدوره ُي 
 .والدول واملدن

 الفعل ةبصف تتسم العالقات وهذه األفراد بني االجتماعية العالقات دراسة 
 واألعراف القبيلة أو اجلماعة عن والدفاع والصراع التعاون م ثل اجلماعيّ 

طّبقة
 
لم احلرب يف امل دنية واألحكام والسّ 

 
ّتبعة والشرائع امل

 
 الزواج وتقاليد امل

 بصفة   ت طبق اليت األمور من وغريها االجتماعية والطبقات واملناصب واأل سرة
 .مجاعية

 مبن وأتثره أتثريه ومدى حميطه مع وتفاعله سلوكهو  الفرد شخصية دراسة 
 .حوله

     

 والقوة الضعف وم واطن اجملتمع عناصر حتديد يف االجتماع علم أمهية تربز 
 عن كافية معلومات توفري, املثمر اجلماعيّ  العمل يف األفراد دور وحتفيز اجملتمع يف

 وامكانيات ق يم مع ناسبة  مت سليمة   تنموية   خطط   وضع   يف ي ساعد مما ما جمتمع  
 وبذلك جمتمع   أيّ  عن وصحيحاا  واضحاا  تصوراا  ي عطي االجتماع علم ,اجملتمع هذا

 حتديد على االجتماع علم يساعد, مشاكله ومعاجلة به والر قيّ  معه التعامل ي سهل
 يف السلبية الظواهر من وي قلل هلا جذرية   حلول   وضع يف ويساهم اجملتمع مشاكل
 لدمج السليمة الطرق يوفر االجتماع عل م, واألخالقية السلوكية واالحنرافات اجملتمع
 أيّ  يف املنشود األمن بذلك فيوفر دايانهتم أو أعراقهم تعددت إذا اجملتمع عناصر
 حتقيق على وي ساعد اجملتمع أفراد بني اجلماعيّ  العمل ي عزز االجتماع علم, جمتمع
 يعطي االجتماع علم, اجلماعي العمل لىع حرصوا حال يف هلم والتقدم الرقي
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 من العامل شعوب من أي على التّـّعرف في سهل جمتمع أي لثقافة واقعية دراسة
 .هلم دقيق وصف من يديك بني االجتماع علم يضعه ما خالل

 منتصف يف وك تب االسم نفس محل االجتماع علم يف األول الكتاب
 الوالايت يف. سبينسر هريبرت ليزي  اإلجن الفيلسوف ق بل من عشر   التاسع القرن

 يف لورانس كانساس، جامعة يف األوىل للمرة ابمسه التخصص هذا وع ّلم املّتحدة،
 يف األقدم املستمر   االجتماع علم فصل) االجتماع علم فصل   عنوان   حتت 1890

 املستقل اجلامعة   قسم أما( 1891 يف أ ّسسا االجتماع وعلم التاريخ   وقسم أمريكا
 جامعة يف 1892 يف أ ّسست   املّتحدة الوالايت يف االجتماع لعلم األول كاملال

 يف االجتماع لعلم األمريكية اجملّلة أّسست اليت دبليو، ألبيون ق بل م ن شيكاغو
1895. 

 بوردو جامعة يف 1895 يف االجتماع لعلم   األول األورويب القسم أّسس  
 اجتماع علم قسم أ ّسس 1919 يف, 1896 عام مؤسس دوركامي إميل ق بل م ن
 ويف,فيرب ماكس ق بل م ن ميونخ يف ماكسيميليانز لودفيج جامعة يف أملانيا يف

 يف األوىل االجتماع علم   أقسام أما. زاننيكي فلوراين قبل من بولندا يف 1920
 فيرب ماكس تعاون بدأ  . الثانية العاملية احلرب بعد أسست فقد املتحدة اململكة
 الدويل الصغري رينيه معهد أتسس عندما 1893 ويف,االجتماع علم يف الدويل

 من بدءا الكبرية الدولية االجتماع علم جبمعية التحقت اليت االجتماع لعلم
 يف األكرب اجلمعية األمريكية، االجتماعية اجلمعية أسست 1905 يف. 1949

 .احملرتفني االجتماع علماء من العامل

 م ن   االجتماع لع ل م   اآلخرين" الكالسيكيني" رينيالنظ العلماء قائمة تتضمن
 فريدانند ماركس، كارل من كال املتأّخرة   عشرة   والتاسعة املبّكرة   العشرون   القرون  
 مجيع كان كونت، حالة يف أما. فيرب وماكس ابريتو، دوركهامي، ميل توينيز،
 أعماهلم وكانت. فقط" اجتماع علماء" أنفسهم يعتربون ال هؤالء االجتماع علماء



 

22 
 

 وعلم الفلسفة، األخالق، النفس، علم االقتصاد، التعليم، األداين، تناقش
 .الالهوت

 زال وما االجتماع، علم ضمن األكرب أتثريهم كان ماركس، ابستثناء لكن
 ماركس كارل دراسات اعتربت. نظرايهتم لتطبيق األبرز اجملال هو االجتماع علم

. األحياء علم أو الفيزايء مثل الطبيعة للعلوم اهبامش حقال االجتماعية املبكرة
 يف املستعمالن واملنهج الطريقة أبن الباحثني من العديد جادل لذلك، كنتيجة

 علم دراسات يف االستعمال مثايل بشكل تناسب منهجيا املتماسكة العلوم
 علم امتياز   التجريبية   النزعة وتشديد العلمية الطريقة استخدام وكان. االجتماع
 اجتماع علم إىل أدى هذا .امليتافيزيقيا والفلسفة، الالهوت، علم عن االجتماع

 كونت، قبل من مدعومة املبّكرة، االجتماعية النظرة هذه. جترييب كع ل م به معرتف
 .االجتماعية الطبيعية على املستندة الواقعية، الفلسفة إىل أدت

 التوجه ذات لدراساتا وضعت عشر التاسع القرن حبدود حال، أية على
 ديليت مثل العلماء قبل من وشك سؤال موضع االجتماعية احلياة لدراسة الطبيعي

 بينما االجتماعي العامل   عن خيتلف   الطبيعي   العامل أبنّ  جادل الذي وريكريت،
 األخالقية، القواعد الرموز، املعاين، مثل فريدة بسمات اإلنساين اجملتمع يتميز

. اإلنسانية الثقافات نشوء إىل ت ؤدي اجملتمع يف العناصر   هذه. والقيم املعايري،
 ض دّ  قّدمها الذي فيبري، ماكس ق بل م ن طّورت قد ك انت   هذه النظر وجهة

 وثيقة تعترب اليت النظر، وجهة   هلذه طبقاا (. إنساين اجتماع ع ل م) الواقعية   الفلسفة
 البشر   على الدراسات ترّكز   نأ   جيب الطبيعية   ضد االجتماعي   ابلبحث الصلة  

 خط   وضع إمكانية مدى على اخلالف بعض إىل أّدى هذا. الثقافية وق ي مهم
 التفسريية   الدراسات على ابلتايل أثّر واملوضوعي الشخصي البحث بني فاصل
 غري فروع خلق إىل أّدت اإلنرتنت، عصر   يف خصوصاا  املماثلة، النزاعات. أيضاا 

 .االجتماعية العلوم من احرتافية
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 إلمييل دورهيمالتضامن االجتماع ي .و 
اإلجتماع هو البحث املؤسسات يف اجملتمع " قال إمييل دورهيم أن

. إهتمام إمييل دورهيم إهتمام الرئيسي هو كيف ميكن "والعمليات اإلجتماعية
األمور,  انقراضللناس أن احلفاظ على سالمة ومتاسك يف العصر احلديث، عندما 

دينية والقبيلة.  لدراسة احلياة االجتماعية يف اجملتمعات احلديثة، سعى اخللفيات ال
 Herbertكان  .إمييل دورهيم ابلنهجة العلمية الواحدة من الظواهرة االجتماعية

Spencer  وإمييل دورهيم مها شارح األول وجود وطبيعة أقسام خمتلفة من اجملتمع
وهو  -ظ على صحة وتوازن اجملتمع من خالل اإلشارة إىل وظيفة يؤدوهنا يف احلفا

 املوقف الذي أصبح يعرف الوظيفية.
إمييل دورهيم أيضا أن اجملتمع كان أكثر من جمرد جمموع أجزائه.  أكد

، ركز ليس على ما حيفز العمل على Max Weber ذلك من معاصريه، خيتلف   
وهو كل شخص )الفردانية املنهجية(، وإمنا دراسة "احلقائق االجتماعية"، 

مصطلح مت إنشاؤها لوصف هذه الظاهرة موجودة يف حد ذاته وال ترتبط عمل 
األفراد. وقال إن احلقائق االجتماعية كان هلا أكرب وجود مستقل وأكثر موضوعية 
من عمل األفراد الذين يشكلون اجملتمع، وميكن شرح ذلك إال من خالل وقائع 

مع يف خلق مناخ معني أو أخرى اجتماعية وليس على خالل التكيف مع اجملت
يقرر أبن املوضوع األساسي لعلم االجتماع هو دراسة الظواهر و  35الوضع البيئي.

 قضااي العلوم األخرى ما عدا العلوم الرايضية و الطبيعية.
علم االجتماع هو التفكري يف أن حتسني األساليب اليت ال تستند إال على 

سيكون العلم احلقيقي عندما رفع  أفكار املنطق الفلسفي ولكن علم االجتماع
 التكافل يف التفكري. الظواهر االجتماعية على أهنا حقائق اليت ميكن مالحظتها

 تتأثر اأصحابية أن Division Of Labory” “The كتاب يف دوركهامي، االجتماعي
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 عن فضال اجملتمع، إظهار خالل من. االجتماعية احلقائق عن كبري بشكل
تلقى تعليمه دوركهامي يف تقليد التنوير وانه رد على الثورة . والتماسك السالمته

السياسية واالجتماعية اليت وقعت يف وقته وبعد ذلك تواصل مع فكر "اإلرادة 
العامة" )إرادة مشرتكة( والتضامن االجتماعي. ونتيجة لذلك، وقال انه ينظر إىل 

ل االجتماعي )أي  مفهوم اجملتمع من حيث القواعد أو غريها من أنواع التكام
كيف ميكن للناس املتعلقة اجتماعيا إىل البنية االجتماعية من خالل احلقائق 
االجتماعية(. واحدة من الدراسة الرئيسية هي نوع من التكافل االجتماعي من 

 36.خصائص جمتمع معني
 االجتماعية ابلظواهر يهتم علم وهو دورهيم عند االجتماع علم
 أن على الفرد تقهر اليت الظواهر تلك وخاصة جلمعيةا األخالقية وااللتزامات

 الذي اجتماعية ظاهرة هو االجتماع علم.  اجلماعة داخل معينا سلوكا يسلك
 والنظم سلوك أمناط هي" :  السوسيولوجي منهج قواعد"  كتابه يف يعرفها

 وهلا للمجتمع من عريق قطاع يف تنتشر اليت التفكري وطرق االجتماعية والعالقات
 املنهج. بينهم فيما الناس تفاعل يف مالحظتها وميكن ، واالستمرارية االلتزام صفة
 أي املوضوعية والدراسة التجربة على يعتمد الذي وضعي منهج هو دوركامي عند

 االجتماعية الظاهرة دراسة ضرورة.  الذاتية املؤثرات كل عن مبعز ل املوضوع دراسة
 للمالحظة وإخضاعها تشييؤها ميكن يلوابلتا الفرد عن خارجة ألهنا كشيء

 هو منه اهلدف كان للفرد وابلنسبة االجتماعية الظواهر خبارجية وقوله.  والتجربة
 ما وموضوعه الكاتب بني مسافة إحداث إمكانية أي مبوضوعية دراستها إمكانية

 الطبيعة يف وموجودة للذات مفارقة ظواهر هي أي إنتاجه من ليست دامت
 .لدراستها والتجربة املالحظة اعتماد جيب بيعيةالط كالظواهر
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 وما اجملتمع بدراسة يهتم كونه حيث من االجتماع علم إىل دورهيم ينظر
 البد فانه هذا يتحقق ولكي. حتليلية وصفيه علمية دراسة ظواهر من عنه ينبعث

 2009الغريب،.)الظواهر قوانني إىل الوصول بفضله يستطيع علمي منهج من
 من كافية درجة وجدت إذا إال يستمر أن ميكن ال اجملتمع نأل  (.150:

 حتقيق فهي اجملتمع وظيفة أما  .التجانس هذا وتدعم ترسخ والرتبية التجانس
 وهو ضمري شي كل قبل هو اجملتمع أن. الرتبية هي التجانس وأدوات,التجانس

 ومن(, 152: 2009الغريب،.) الطفل إىل إيصاله جيب الذي اجملموعة ضمري
 يف كثريا غاىل انه للمجتمع هيمدور  طرحه الذي التعريف هذا يف نظري وجهة
 موسع بشكل التعريف هذا يف هلا استخدامه يف حىت إثباهتا وأراد الضمري فكرة

 الفرد شعور كذلك وألغى اجملتمع أفراد لدى والتفكري العقل وجود ألغى وبذلك
 عن النفس علم فصل يف هيمور د وإحلاح رغبة مدى اتضح املنطلق هذا ومن ابألان

 .بذاته مستقل علم ابعتباره االجتماع علم

-1858) دورهيم إميل مركزي مفهوم هو االجتماعي التضامن مفهوم
 تنص( 181: 1994 اوانج، يف) دورهيم. االجتماعية النظرية تطوير يف( 1917

 اليت واجلماعات األفراد بني العالقة من حالة هو االجتماعي التضامن أن على
 عاطفية جتربة وعززهتا تقامسها يتم اليت األخالقية واملعتقدات املشاعر على تقوم

 واملرفق واجلماعات األفراد بني العالقات حالة على تضامن وأكد. مشرتكة
 اليت األخالقية واملعتقدات القيم من بدعم احلياة يف جنب إىل جنبا األساسي

 عاطفية، جتربة حتمل املشرتكة عالقةال على ملموسا ودليال. اجملتمع يف تعيش
 .بينهما العالقة تعزيز وابلتايل

 دعم شأهنا من اليت االجتماعي التضامن لتحقيق وعاء جمرد ليست اجملتمع
 واألهداف اجلماعي الوعي من قاعدة على أيضا ولكن االجتماعي، التكافل
 األخالقي الفعل لذلك. عقالنية رغبة هي األخالق. األخالقي للفعل الرئيسية
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 عندما" جيد" أيضا ولكن أنفسهم داخل من املتنامية" واجب" جمرد ليست
 ابملشكلة واملعايري القيم ينتهك شخص أي. االجتماعي العامل مع الذات واجهت
 الفرد، وجترب داخل القيم هذه اخرتقت وقد. الضمري يف تنشأ والتوتر اجلماعي
 أن ميكن العمل هذا. والسلطة ملالع انتظام مع وثيقة عالقات لديها األخالق

 سلطة قبل من واملعتمدة املقبولة األعراف ينتهك ال العمل أن أخالقية، يسمى
 العامة والثقة لذلك،. اجملموعة التعلق أجل من أيضا القوة، يف االجتماعي النظام

 نظام ويسمى العادة، يف خاص نظام لتشكيل اجلمهور أفراد بني عام وشعور
 .العام الرأي ضمري أو ياجلماع الضمري

 األخوة شعور هو التضامن أن جونسون بول دويل يف دورهيم إميل يصف
 احلس على تقوم اليت واجلماعات األفراد بني العالقات حالة إىل تشري اليت

 37.معا عاطفية جتربة من وعززت معا، عقدت اليت واملعتقدات األخالقي

 هي اللغة. اللغة على عتمدي معرفة كل أساس هي املعرفة أن دورهيم قال
 من أعمق مستوى على دورهيم جادل ،. فردي إبداع عن وليس اجتماعي، نتاج

 والقوة الدراسية، والفصول واملكان، الزمان) األساسي التفكري من فئات أن
. االجتماعية البنية وتعكس االجتماعية، احلياة من تنشأ( ذلك إىل وما وأسبابه،

 بسبب وذلك البدائي العامل يف تنشأ أن يبدو املثال، سبيل على الوقت، مفهوم
 من تنمو العام الفكر فئة الفضاء. واجلماعية الفردية احلياة حياة دورة إلدارة احلاجة

 مفهوم. معينة جغرافية منطقة يف للمساحة وفقا اجملموعة أعضاء توزيع وتعكس
 مفهوم أن ركهاميدو  جادل. اجملموعة يف االجتماعي التقسيم من الناشئة الطبقة

 كل جيرب اليت اجملموعة لقوة شخصي وعي على املطاف هناية يف ويستند القوة
 يف الواردة املشرتكة اخلربات من انبثقت املفاهيم هبذه املرتبطة.أعضائه من عضو
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 العاطفية حياهتم يف معينة نتيجة تنتج اليت الشاشة اإلجراءات حول األفراد هؤالء
 38.مجاعي بشكل

 التضامنرهيم عن التكامل والتماسك االجتماعي يف كل مفهوم يسحق دو 
كمنتج اليت تشرف على حد سواء يف احلياة االجتماعية. ابختصار،   االجتماعي

يشري األصحابية االجتماعية إىل حالة من العالقة بني األفراد واجلماعات اليت تقوم 
فية مشرتكة األخالقية. على املشاعر واملعتقدات اليت تبين معا وتعززها جتربة عاط

هذا السند هو أكثر أمهية من العالقات التعاقدية اليت مت إنشاؤها على صفقة 
العقالين، ألن مثل هذه العالقات تفرتض عدم وجود درج واحد على توافق يف 
اآلراء بشأن املبادئ األخالقية اليت تشكل أساس العقد. وابلتايل فمن الواضح أن 

اعية ليست شيئا يشبه ذلك، ولكن الدوافع أو الدافع تعريف احلقائق االجتم
االجتماعي اليت تؤدي إىل أي شيء يدور يف الواقع االجتماعي. لذلك كل حقيقة 
اجتماعية جديدة تشكل قيمة واحدة، بينما من انحية أخرى سيتم آتكل القيمة 

 القدمية حىت أن تضيع بسبب توافق عام يف اآلراء يف اجملتمع.
هو مرادف لللقرابة واأللفة وتقع بشكل وثيق يف جتماعي التضامن اال

اجملتمع البدائي أو اجملتمع التقليدي الذي ال يزال بسيطا من دون أتثري احلياة 
احلديثة، مع عادات خمتلفة واجملتمعات العمرانية بشكل عام. يف هذا اجملتمع 

الرقم من رؤساء تقسيم العمل هو احلال ابلكاد. وكان مركز احلياة كلها على هذا 
أو شيوخ يف البيئة األسرية. إدارة احلياة االجتماعية واملصاحل الشخصية. حيدث 
التماسك االجتماعي بسبب التمسك ابلقيم التقليدية اليت تبناها اجملتمع. وابملثل، 
قام نظام القيادة على الرتشح لألجيال.ميكن أن تظهر صور التكافل االجتماعي 

فئات خمتلفة على أساس طبيعة أو خصائص العناصر اليت يف سياق اجملتمع يف 
 .Veeger ،K.Jتشكل التضامن نفسها. 
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وعي الناشئة يف كل فرد كرد فعل على احلياة يثري نفس املعتقدات واملثل 
وااللتزام األخالقي معا. تفعل نفس األنشطة وهلا نفس املسؤوليات. كان التصور 

ولد إمييل دورهيم يف حالة اجملتمع  39عد.هناك منذ أسالفهم، وسوف تستمر إيل ب
أن أزمة األخالق، مع هذا دورهيم كان راغبا يف إثبات مرأى من التماسك 
االجتماعي للمجتمع سيكون موجودا من أي وقت مضى مع جتانس عالية، 
وابلتايل فإن املعتقدات األخالقية اليت أصبحت اجلمارك ال تتالشى. حماربة 

تمع يف األساس نفسه، فمن األسهل لتشغيله. على ما االعتقاد السائد يف اجمل
يبدو تساحمهم، واحرتام تقاليد وعادات، مما تسبب القيم يف عناصر الطريقة املثايل 
يف التفكري والعمل، ويقوم املقرتح امييل دورهيم على قوة ما وراء الفرد وقوة يف حياة 

مع األخوة اجلماعي ي التضامن االجتماعالتجانس يف إرادة ما خرج الشخصية. 
العايل، مما جيعل الناس ال التبعية، تفعل شيئا من تلقاء نفسها,"إن الناس ليسوا 
املبلغ للفرد، ولكن النظام اليت شكلتها العالقة بينهما متثل واقع معني مع 

 40خصائصها" )اميل دورهيم(. 
التمثيل اجلماعي هو كيف يفكر اجملموعة عن أنفسهم فيما يتعلق  

(. وقال دوركهامي، "من خالل 2005ئنات اليت تؤثر عليهم. )يوسف، الكا
التمثيل اجلماعي، حنصل على املفاهيم عن أنفسنا، عن اآلخرين، وعن عالقتنا مع 
العامل الطبيعي." الوعي ليس فقط التعبري عن وعي الفرد، وإمنا نتيجة للقوانني 

يف اجملتمع العاملي، فضال عن املوضوعية اخلاصة اليت تطبق، وابلتايل فإن األخالق 
 الوعي اجلماعي الذي لديه مثل هذه القوى ميكن أن توجه أفعال الفرد وأفكاره. 
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يف اجملتمع من خالل توحيد أمناط العالقات التضامن االجتماعي 
إذا كانت قيم  41االجتماعية، يف سياق التشابه العمل واملوقف من كافة األعضاء.

العالقة بينهما، توحد بينها بدقة، وسوف جتلب السندات الثقافة اليت تقوم عليها 
اجتماعي قوي بينهما مرة واحدة واليت متثلت يف ظهور هوية اجتماعية قوية. 
األفراد تزج نفسها يف العمل اجلماعي، حىت ال توجد جماالت احلياة اليت ال حتكمه 

ف يف اجملتمع لال العالقات االجتماعية للنفس. األفراد االنغماس الكامل يف التكات
يتصور أن حياهتم ال تزال وسائل أو ميكن أن حيدث، إذا واحد من جوانب احلياة 

 فصله عن العمل اجلماعي.
وابلتايل فإنه ميكن القول أن اجملتمع ليس جمرد جمموع األفراد وحدها. 
النظام اليت شكلتها اجلمعية هو واقع خاص مع خصائص معينة. صحيح أن شيئا 

اجلماعي لن يكون ممكنا من دون الوعي الفردي، ولكن هذه املتطلبات من الطابع 
لن يكون ممكنا دون وجود رد فعل االجتماعي، ألنه من خالل هذا الشرط مل 
يكن كافيا. هذا الوعي جيب أن تكون جمتمعة يف بعض الطريق، واحلياة 

اليت تشكل  االجتماعية وهو نتيجة ملزيج من تلقاء نفسه وصفه له. النفوس الفردية
جمموعات، وخلق شيء النفسي، ولكنه حيتوي على الروح الفردية اجلديد. الغرض 
من وجود نفسه جسداي حركة اتشيه احلرة ابل األفراد االشرتاكية )وقلوب كبرية 

 تكون األحداث يف جمتمعاهتم( تعزيز الشعور العايل اإلنسانية. 
جلعل جتربة يف السياق شعور من احرتام القانون النافذ يف حق اجملتمع 

العاطفي مبعىن، فإن مجيع األفراد الذين يعيشون يف جمتمع اختيار الروح على النحو 
نفسه لكن املهيمنة يف احلياة املشرتكة، تتأثر عاطفيا من قبل القانون العريف على 
أن مت تشغيل واليت مت اتباعها، وطمأنة سوف تكون ذات فائدة يف احلياة األسرية. 

هي ابلضبط ما ميكن أن يتم بشكل مستمر إلقناع الناس بعد ذلك، حىت أن الثقة 
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القانون احلايل سيكون دائما أبدا ، من دون الذهاب اىل املخاوف القادمة من 
اخلارجية اليت من شأهنا كشف، اليت يسيطر عليها الثقة، مع كل خضوع تقدمي 

تمع، أو حىت فردا الذي هو قادة أو زعماء حترتم. القادة الذين عمدا األكرب يف اجمل
 يف األسرة.

 الرقم بني والتوتر للمجموعة، قلق إىل أدى مما االجتماعي التضامن
 االنسحاب من ملموسة مظاهر من مظهر هو واجلماعي الفردي االرتباط

 التضامن، من جدا قوي مستوى يف هم الذين اجملتمع يف وكذلك. االجتماعي
 جمموعة عقد خالل من األخوة لزراعة اهدينج نسعى أن دائما حياولون وأهنم

. اآلخرين السكان مع واحد سكان سيجمع الذي العقالين النشاط من متنوعة
 نقول أن جملرد حىت للوفاء، الوقت دائما توىل الذي الشعب تضامن بشدة تتأثر

 تكون أن جيب اليت األداة هو التضامن ما كل نعرف سوف هذا مع. مرحبا
 تضامن مع. اجلمهور من أفراد بني األخوة شعور لتعزيز كأداة اجملتمع يف عضوا

 أيضا ميكن أهنا إىل إضافة مواطنيه، من حالة فهم على قدرة أكثر يصبح اجملتمع
 42.املواطنني بني البعض بعضنا نساعد أن

ال تتكون فقط من األحكام العامة وغري واثقني من التضامن االجتماعي
قة دفعة اجلماعي وجدت يف كل مكان، وحتقيق نتائج األفراد يف اجملموعة، واحلقي

يف كل مكان على أي حال. يف حد ذاته، كلما استغرق الرغبة املكان، مث سينتقل 
اجلميع من تلقاء أنفسهم واملتعاطفني. هناك قوى اجتماعية القوة اجلوهرية اليت 

 43تقوم على التشابه االجتماعي، من أجل احلفاظ على الوحدة االجتماعية.
 حىت مت قد ألنه رمبا اجتماعية، إجراءات لتنفيذ مشغل من نوع هناك 

 خالل ككل اجلمهور بذلت اليت األشياء جر يف األفراد. الشعور مع أنه، ترسخ
 أن جيب به، القيام من بد ال عنه، غىن ال وأصبح طويلة فرتة منذ متت اليت الفرتة
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 واليت القبيل، هذا من بسبب قضية أشياء. انتهكت عندما ابلغربة ويشعر حترتم
: مرة ذات دورهيم إميل قال كما. إجبار أهنا على تفسر أن أيضا ميكن ابلتايل

 الفرد إجبار أجلها من اليت القوة، على القدرة لديه التفكري، أو السلوك أنواع"
 ".اخلاصة الفرد إرادة عن النظر بغض

 يف Zulkarnaen Nasution  ( ريدفيلد كما استشهدRedfieldقال املشاعر )

Laiya : 44اجملتمع لديه العناصر التالية 
متعاطفة، ذلك الن هناك من يسعى لتعريف نفسه مع أكرب عدد من  .1

الناس يف اجملموعة حبيث ميكن وصفها كل منهم نفسه كمجموعة 
 )املواطنني(.

 القرابة، أي كل فرد على بينة من دوره يف اجملموعة تشغيل. .2
ألفراد الذين يعتمدون على السكان احملليني أن احلاجة املتبادلة، أي ا .3

 يشعر أنه يعتمد على اجملتمع يشمل كل اجلسدية والنفسية.
تتعلق سلوك األفراد كجزء من رد الفعل االجتماعي سوف تنتج التضامن  

يف اجملتمع، وليس فصلها عن علم النفس من اجلهات الطابع، حيث يتأثر علم 
امل االجتماعية مثل اجلماعية القانونية. وبلغت النفس من قبل العديد من العو 

مدة القانونية واحتضنت الذي حتدث فيه إشارة حول االنقسام. علم النفس هو 
مرادف للواحد الضمري ليست قادرة على استعادة طبيعة شخصيته ولكن مع 
بعض الصور القوية اليت ميكن أن تغري البيئة لتكون خملوقات اجتماعية. ولكن 

احلايل ال ستتغري متاما طبيعة الشخص، يرافقه الوعي الفردي آخر، وهو  القانون
حق مجاعي فتح قلب واحد ملعرفة جتربة عاطفية من غريهم، وسيلة لنرى ونسمع، 
ونرى، كان هناك رأي للتعليم احلساسية للظروف االجتماعية، جنبا إىل جنب مع 

 الشركات القائمة.
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، ومها البشر هم كائنات  لتضامناعية وظيفة، وكذلك القيم االجتم دور أو
اجتماعية، خملوقات اجتماعية الذين ال يستطيعون الوقوف يعيش وحده دون أي 
شعب آخر. ألنه من أجل تلبية مجيع أشكاله حيتاج بعد ذلك انه سيحتاج اىل 
شخص آخر، ألنه كان شخص ما من املمكن أن خيرتع أو إنشاء مجيع أنواع 

احملتمل أن شخصا ما قد يكون أن قدرة واسعة جدا كثري  األشياء وأيضا ليس من
أو كل مستدير. لذلك ككائن اجتماعي، وبطبيعة احلال، نتفاعل يوميا مع 
اجلمهور أو أي شخص آخر. يف حياته العامة ابلتأكيد هناك هي املعايري والقيم 

لتأكيد االجتماعية اليت تعيش يف وسط حياة الناس. املعايري والقيم االجتماعية اب
دورا أو وظيفة. والتعرف على القيمة االجتماعية هلذه الدورة قد استفادت كثريا 

 على اإلطالق. 
 في اجملتمع:التضامن االجتماعينتيجات 

 القيم مبثابة عامل حتفيز للتعامل مع القيم يف أهدافهم املستقبلية أو التوقعات. -
والشعور والعمل على قيم تلعب دورا يف االجتاه، وهي طريقة يف التفكري،  -

 اختاذ خيارات.
 القيم مبثابة الرقيب. -
 القيمة هي أداة للتضامن بني الناس. -
 قيمة بوصفه حصنا للحماية أو حراسة استقرار اجملتمعات الثقافية. -

 في اجملتمع:التضامن االجتماعيوظيفة نتيجات 
 قيمة ميكن التربع جمموعة من األدوات اليت ميكن أن تستخدم لتحديد سعر -

اجملموعات الشخصية واالجتماعية, ميكن أن توفر قيمة النظم الطبقية 
 الشاملة اليت توجد يف كل جمتمع.

 ميكن للقيم تشكيل طريقة التفكري والتصرف جمتمع مثايل. -
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قيمة ميكن أن يكون حامسا النهائي للبشر يف أداء دور من األدوار  -
 االجتماعية.

ة االجتماعية مع قوة الضغط والضام قيمة ميكن أن تكون مبثابة أداة للسيطر  -
معني, قيمة تشجيع وتوجيه وأحياان البشر إىل فعل اخلري, وابالضافة اىل قيمة 
ميكن أيضا أن يسبب الشعور ابلذنب هي مؤملة جدا ابلنسبة ألولئك الذين 

 ينتهكون هلم.
 قيمة ميكن أن تكون مبثابة أداة للتضامن بني أعضاء اجلماعة واجملتمع. -

ابعتباره واقعا التضامن االجتماعي يرى الناس بنظريته  ورهيمد اميل
 Le dualisme laموضوعيا دون إنكار دور الفرد، وقال انه كتب مقاال بعنوان "

nature humaine et ses conditions socials الذي يصف العالقة النموذجية بني "
خلربة الوجودية اليت يعاين الفرد واجملتمع. اجملتمعات واألفراد من وجود، مها توحده اب

ومع ذلك، يف حني أن عدم تعريض األفراد، وشدد على أن  45منها اجلميع.
 اهلدف من احلياة االجتماعية. هو البعد اهلدف األساسي من الفكرة كله.

 أو الراتب) االقتصادية املصاحل ليس توحيد لدورهيم وفقا اجملتمع، يوحد ما
 مشاركة يف االجتماعي التكافل رؤية وميكن. عيالجتماا التضامن ولكن( املنافع
 بني ترابط هناك أن الشخصية املسامهات وتبني. اآلخرين يف للمسامهة األفراد
 البشر أن يقول McClleland له، مشابه تفسري(. 183-182 جونسون،) األفراد
 االرتياح هو اإلجناز يف الرئيسي احلافز. التفوق على حيث أو حاجة لديهم
 الثقافة يف االجتماعي التكافل(. 22 بودميان،) مادية مكافأة من بدال يالداخل

 األعمال أنواع خمتلف يف تتجسد( املشرتك التعاون مالوكو الشعبية الثقافة) هامارين
 لديه شخص كل ملموس، بشكل. اجملتمع قبل من مشرتك بشكل هبا قامت اليت

 وجوده حتقيق أجل من اديةوامل والوقت والطاقة العقل، شكل يف شيء للمسامهة

                                                             
45

 K.J  Veeger. Realitas Sosial. (Jakarta: Gramedia. 1993). hal 134. 
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 على مساعدهتا آخر. ألسالفهم الثقايف الرتاث على يقدرون الذين ككائنات
 بعضها تساعد الطرفني كال أن يعين وهذا ابملثل، املعاملة أساس على به القيام

 .البعض

 بدون جمتمع يوجد ال حدود، بال االجتماعي التضامن هناك ليس
 هي اليت واحدة كل. خاص شخص سوى هناك ليس الناس أنه التخصصات،

 اليت األمراض علم. اجملتمع يف االجتماعي االنسجام ركود تسبب ال ديناميكية،
 االجتماعي البعد يف وينظم مسنود ستبقى كل. اجملتمع أفعال يف يستقر سوف

 البعد يف االجتماعي التضامن لذلك. االجتماعية العالقات حترير ال. للغاية ملزم
 الواقع اجتماعية، حقيقة هناك ليس. وإلزامي األمسى اهلدف وه االجتماعي
 .الجتماعيا التضامن دون االجتماعي والصراع االجتماعي، والتفاعل االجتماعي

 اليت اخلصائص, عدة من للمجتمعات املشرتكة اخلصائص رؤية وميكن
 Jefta  كتابه يف Roucek dan Warren حبسب: اخلصائص هذه وتشمل لديهم،

Leibo (1995:7)  
 الثقافة، يف والقيم الرزق املواضيع حيث من جتانسا أكثر سلوك لديهم .1

 .السلوك و املواقف يف وكذلك

 وهذا. اقتصادية وحدة األسرة أفراد كأحد الرتكيز من مزيد القرية يف احلياة .2
 أو الزراعية األنشطة يف تشارك معا املشاركة األسرة أفراد مجيع أن يعين

 إضافة. لألسرة االقتصادية االحتياجات تلبية أجل من العيش لقمة لكسب
 حل يف هي واليت األساسية، اجملموعة قبل من كبري حد إىل حتدد إىل

 .النهائي القرار اختاذ يف دور للعب الكفاية فيه مبا واألسرة مشكلة،

 أفراد املثال سبيل على) القائمة احلياة على جدا مؤثرة اجلغرافية العوامل .3
 (.والدته من قرية أو األرض مع ملصاحلا اجملتمع

 فضال املدينة، يف من ودائم محيمية أكثر هم زمالئه اجملتمع أفراد العالقات .4
 .كثريا أو األطفال من أكرب عدد  عن
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 الفصل الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 
 حملة عن فلم "ذيب" .أ 

ا لم بلغة أجنبية أوسكار. اهنان "ذيب" ألفضل فلم األردمت ترشيح الف
يف منطقة غرب اململكة العربية السعودية  1916مجيلة، قصة جتتاح وضع يف عام 

مث املعروفة ابحلجاز. خمرج الفلم، انجي أبو نوار، يقول ذيب يغطي حلظة حمورية يف 
. سقوط اإلمرباطورية العثمانية أدى إىل حدود الشرق األوسط اليوم اتريخ املنطق

يف تلك احلظة من وجهة نظر لورنس جيري وضعها. ولكن بدال من البحث 
العرب، الذي ساعد يف تنظيم الشهرية الثورة العربية، أو املقاتل العريب منت، ويروي 
الفلم قصة فىت العرب الشباب. انه عنوان الطابع، ذيب، ومثل كثريين يف احلجاز 
 يف ذلك الوقت، وانه من البدو، أو البدو. يوم واحد ُييت جندي بريطاين يف خيمة

 عائلة ذيب وتبحث عن دليل لبئر، وذيب ينضم إىل رحلة عرب الصحراء.
فلم مغامرة كالسيكية من أفضل األفالم ، ويضم أماكن مذهلة  ذيب هو

يف قصة جيدا عن الصيب البدوي الشباب ابالحتيال األعداء احملتملني يف 
يب" إضافة الصحراء. وقد مت انتاج السينمائ حملية أوردان يف ضئيلة، مما جيعل "ذ

ترحيب وخاصة اليت ينبغي تقدمي التشجيع لصانعي األفالم الطموحني احمللية 
وهيئات التمويل )وأيد املوافقة املسبقة عن علم من صندوق سند أبو ظيب وكذلك 
مؤسسة الدوحة لألفالم وصندوق امللك عبدهللا الثاين للتنمية، ومؤسسة رؤى 

، أطلق النار على 1916لعربية عام اجلنوب(. يف حني وضع يف غرب اململكة ا
الفيلم متاما يف األردن، وذلك ابستخدام البدو ومعظمهم من غري املهنية اليت هي 
شهادة على حد سواء مواهبهم وأساليب عمل أبو نوار من مواليد اململكة 

 املتحدة، على الشاشة جود قوي.
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ليزية، ويعد أول فلم "ذيب" انطق ابللغة العربية مع قليل من املشاهد ابإلجن
فلم من األردن يرشح جلائزة االوسكار ألفضل فلم أجنيب، وتدور احداثه يف احلرب 

عاما متورطا يف حماولة  12العاملية االوىل. يصبح بطل الفلم البالغ من العمر 
بريطانية لتفجري خط سكك حديدية مدته االمرباطورية العثمانية يف الصحراء، 

طقة احلجاز وصور الفلم يف وادي رم ابألردن. جوانب وتدور أحداث الفلم يف من
خمتلفة من هذا الفلم هو دعوة املقارنة، فسادا املناظر الطبيعية الصحراوية، وكذلك 
البحث عن "العامل اجلديد". أبو نوار حزمة الصمت كبناء يف حالة من الصمت 

لفغانغ اثلر يف نفس الرعب كشخص املغامرة يف الربية. يف حني تدعي السينمائ وو 
ليس فقط مجال املناظر الطبيعية، ولكن أيضا مثالية يف وصف رحلة صعبة وخطرية 

  فيها.
الذيب هو شخصية حمورية هنا. وكان الصيب الذي يرتاوح ما بني مثانية إىل 
عشر سنوات وفقا لتقديرات عمري. وكان جزء من جمموعة من البدو )أو بين 

ذيب، وهو مواطن من بين  46رم الصحراوية.البدو( هي الرحل يعيشون يف وادي 
البدو الصيب. كما الواقعة اجلديدة يف إيطاليا، انجي أبو نوار اختار عمدا موظفي 
اجلهات الفاعلة غري املهنية هنا. مع السبب انه يريد ان الطابع الذي تضطلع 
احلقيقي وذلك من أجل احلفاظ على صحتها، مثل هلجة حلياهتم اليومية. ذيب 

ن يعيشون يف خيمة يف وادي رم مع عائلته اليت يهيمن عليها الرجال. أعتقد الذي
أن هذا احلياة األسرية للرعي املاشية. ذيب قريب جدا من شقيقه يدعى حسني 
)أيضا األصلي البدو(. مها غالبا ما تلعب معا، وتبحث عن املاء يف البئر، وميارس 

 اطالق النار.
ري من النقاط اليت ميكنين مناقشة يف هذا يف فلم "ذيب" توجد عبارات الكث

االستعراض. كان داخل الفلسفة من األراضي العربية اليت وردت مبعىن األخوة 

                                                             
 .49، عبد احلميد، األفكار، أسرار وادي رم من األنباط حيت لورانس العرب، جامعة فلرنسا اليطالية. ص. الصباغ  46
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والثورات العربية، حىت عملية نضوج ذيب. يف االفتتاح، الراوي ليست سوى والد 
ذيب يقال عن األخوة اليت ال ترفض الضيوف. مبعىن األخوة ومن مث يتحقق من 

 ذيب مع واحد من اللصوص.عالقة 
حيكي قصة "ذيب" هو فلم حيرتم القيم احلكمة احمللية اليت تنتمي إىل 
العرب. يتحدث بطريقة غري فلسفي أيضا. كيف يف هذه الفلسفة، جيب أن الرجل 
انسنة البشر. بغض النظر عمن يواجه الشخص. أوكيف قاسية, خالل رجله، 

 رى.وتعامل مثل البشر. العقاب هو مسألة أخ
 

 البدو يف فلم "ذيب" التضامن االجتماعي صورة  .ب 
البدو, هناك احلالة التضامن االجتماعي يف الفلم الذي حكى عن 

االجتماعية اليت تدل عليها والذي وقع فيه. وكل من هذه ظواهر سيعطي اإلشعار 
 البحث اما يف الفلم. اعتمادا على هذا ستعرض الباحثة بعض احلكاايت واحملادثة

 ملعرفة ما يتعلق ابلبحث يف فلم ذيب، وهي كما يلي: صورأو ال
 

 البدو يف العائلة : التضامن االجتماعيصورة   . أ
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يدة بصوت أحد أبطال الفلم أبو محود والذي يقول كما لم بقصيبدأ الف
, احملادثة كلهم تقع يف املقدمة قبل بداية او يدخل إيل ذلك اعتمادا على 47سبق,

بيه ذيبب الذي قد فيت, خمصص للذيب، هبدف أن يتذكر فلم, وتلك القول من ا
دائما يف حياته كمبدأ أساسي لإلنسانية. يف االفتتاح، الراوي ليست سوى والد 

خوة من ذيب يقال عن "األخوة اليت ال ترفض الضيوف." ومن مث يتحقق معىن األ
العالقة ذيب مع واحد من اللصوص. ذلك احلكم ليس فقط إىل ذيب، ولكن 
أيضا ينطبق إيل اجلامع. كان اللصوص يشعر اخليانة من  زمالئه احملتالني. مرة 
واحدة جبروح، وقال, انه مهجور. كلمة "الذئب" هنا ميكن أن يكون له داللة 

ذاته يعين أيضا "الذئب". كان "املارقة" أو "اجملرمني." كلمة "الذيب" يف حد 
اللصوص اعرتف أنه عرف ذيب األب وقال اللصوص: "احلفاظ على الذئب أن 

 تلد الذائب". 
احليوان الربي ، الشجاع ، عزيز النفس ، ال ُيكل إال  معين من الدئب هو

أكال طازجا وال ُيكل من الفطايس أو اجلّيف امليتة ، و مكانه دائما يف روس 
د أتثر بشجاعته و عزة نفسه أبناء البادية أتثرا ابلغا فوصف به الرجل املعايل ، وق

الشجاع و احملارب الذي ال يهاب املوت ، ووصف هبا أيضاا من به صفات الغدر 
و كّل ذلك صحيح فهم ُيخذون صفاته الليت تشّدهم كأبناء صحراء ، فاحلذر و 

 تعجب البدوي ، وجاء االحرتاس و الرتّصد و اإلغاره كلها من صفات الذيب اليت
ذكر الذيب يف كثري من قصائد الشعراء سواء كانت الفخر واحلماس أو التوجد أو 
الراثء أو غريها بشكل يعكس ماهلذا الضاري من صفات ميزته عن سائر وحوش 

 48الصحراء والرباري، وقد ارتبط الذيب حبياة البدوي ارتباطا وثيقا.
                                                             

  4/3/2016اليوتيوب ولوج بتاريخ  -قصيدة مقدمة فيلم ذيب  47

 

-10-3، اطّلع عليه بتاريخ 2015-9-20معلومة رائعة مل تكن تعرفها عن الذائب"، متر هندي، 48 
2016 

https://www.youtube.com/watch?v=aZXbKd4-Gbs
https://www.youtube.com/watch?v=aZXbKd4-Gbs
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وى على الكثري من القصص الشعبيه وكذالك يف أدبنا الشعيب ، فلقد احت
حول الذئب ، وأيضا القصائد واألشعار واألراجيز حول الذئب، وكانوا يذكرونه 
يف عدة أغراض أخى منها التناجي الشكوى واإلمتداح وكذلك خماطبته خماطبة 
العاقل. وكذلك جند ان الذئب انل نسبة كبرية من قصص األجداد اليت رمبا تكون 

رافة واخليال. اضافة اىل كون االجداد ومن قبل قد عاصروا زمناا  نسيج ما بني اخل
 كان الذئب يشكل فيه خطرا.ا 

  ويلي يقول الشاعر خلف بن هذال:
 اي ذيـب الجتـذب علـي الذايبـه

  حول وأان أببدي على الرجم اي ذيب
 اي ذيب أان لـي وقفـة  وانقالبـه
  رجلي مضريّها بروس املراقيـب

 عصور الصحابهالذيب خاوى من 
  له خوة  تصدق مع أهل املواجيـب

 بديت أان يف رأس رجـم  عوابـه
 وأبكي بدمع  غرّق الكـم واجليـب

كما يقول ابيه ذيب يف االفتتاح, أن ذيب الزم أن يساعد من حيتاج 
املساعدة من غري أن ينظر ماهو, وما أصليته. كما والده يقول أيضا شيء من هذا 

الذئب الصداقة، ال نتوقع النجاح. وقال انه لن يكون هناك مع القبيل، "إذا تقدم 
  الوقت من املوت."
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، والذي ”ذيب“ويؤدي شاب بدوي صغري يدعى جاسر دور البطولة يف 
ساهم يف جناح الفلم حيث جاء األداء صادقاا وكأنه ممثل حمرتف، لكنه يف احلقيقة 

ر اليت تعيش يف منطقة الشاكرية )جنوب فىت بدوي حقيقي ينتمي إلحدى العشائ
األردن( منذ عشرات السنني.  األخوة والرتابط بني أفراد اجملتمع، هو احملرك الذي 
يدفع له أن ينمو. األمثلة وصرب أخيه، جنبا إىل جنب مع تعاليم شخصية األب 
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 من هذا النموذج، الذي هدف وحافز لنتوقع تطور حنو البدو املثايل، وأعضاء الئق
 49من قبيلته.
 

 
 

يسكن مع قبيلته شبه م و ذيب الذين يعيشون يف خيمة يف وادي ر 
مع عائلته اليت يهيمن عليها الرجال.  1916 اجلزيرة العربية إابن احل كم العثماين عام

أعتقد أن هذا احلياة األسرية للرعي املاشية. احلفاظ على التضامن مع لعبة منوذجية 
 Hussein Salameh Alا من شقيقه يدعى حسني )البدو اللعب. ذيب قريب جد

Sweilhiyeen أيضا األصلي البدو(. مها غالبا ما تلعب معا، وتبحث عن املاء يف ،
وكان   البئر، وإطالق النار املمارسة,وذيب له أخ السقيق ومها حسان وحسني.

ذيب وحسني يستحم مجل  يوميا. وكان أقرب من خيمتهم توجد املقربة لألسرة, 
أشهر  8نوار ما يصل إىل وكان انجي  ث ذيب دائما يرى متأمل القرب يوما.حي

                                                             
 14/10/2015نشر بتاريخ  3/3/2016لوج بتايخ احلياة " ذيب .. هكذا تصنع السينما و  49
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مثلني املختارين من أهل القرية على أداء   من وقت اإلعداد للعمل، لتدريب
 
امل

 .أدوارهم السينمائية عن طريق ورش عمل فنيه م كثفة
عالقة الدم التضامن االجتماعي جمموعة منظمة القبلية على أساس معايري 

لسندات التكافلية، واإلنصاف، والبطولة. ويرتبط التنظيم االجتماعي لقسوة وا
التنظيم  .احلياة الصحراوية اليت تطالب التشدد واحلركة املستمرة حبثا عن املاء والكأل

القبلي وضعت حلماية األفراد الذين مت االنتباه إىل اخلطر. األفراد يف اجملتمع مثل 
 50.لته وعشريته وكذلك يضم العديد من االلتزام هباهذا العمل هو خملص جدا لعائ

، هو اسم امللك يف العصور القدمية قد تويف ذيب الذيلم الف أبو محود يف أن   
ن، محود بن شهيل الذين لديهم الشجاعة واالجنازات اليت حتققت خالل ايف األرد
  وهمطفال،  الذين لديهم ثالثة أريظافبين شيوخ العشائر  ابنة تزوج مع .الفرسان

ثالثة منهم يتبع خطى إجنازات والده والصفات النبيلة مثل  .فواز، وفوزان ,فايز
و ما  .يعيش ثالثة منهم يف الرتابط والتواصل املتبادل .الشجعان كما حوزة والده

ذلك أن أمساء املمثل يف فلم هم حسان, حسني وذيب واابهم كان ُيخذون اتيريخ  
 امللك الألردان القدمي.
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وسط امللعب، واستمع حسني خطى تقرتب الذيب وعائلته، فجأة ضيوفا 
امسه مرجي )مرجي عوده( مع الشعب اإلجنليزي )جاك فوكس( من اجتاه الظالم, 

أجل احلفاظ على الطريق من األشياء اليت هي غري  وأنه جلب املعدات األمنية، من
مرغوب فيه. وكالمها ذهب إيل املخيم ذيب وعائلته. تبني األدلة هي أقارب أيضا، 
تليها ترحيب خبضور مها، ألن وقت طويل ال يرى. وقال حسن حلسني لصنع 
 القهوة وذبح املواشي كما جرت العادة عندما يقوم زائر. مع عدد األطباق وتقدم

األسرة، ولكن اجلنسية اإلجنليزية يست مناسبة، لذلك ال ُيكل منه. مع الذيب 
  الرباءة، ألنه دائما غريبة عن األشياء اجلديدة اليت هي خارجة عن العادات العرفية.

فإن اجملتمع البدوي هو جمتمع حيرتم الضيافة. وسوف نقدم أفضل طبق  
وضحاها حىت للغرابء. وتقول قصيدة  الطعام وتقدمي اآلخرين على البقاء بني عشية

العربية القدمية اليت كانوا سعداء جدا وتكرمي إذا كان هناك ضيوف الذين يزورون 
عضو يف قبيلة احلكم من قبل كيف كان يعامل  51هلم واهنم سوف يعتربوهنا ملكا.
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وبعد أكلهم قال حسن للذيب  .رفض الضيوف فقط ابلطبع مع ازدراء هلم .ضيوفه
الضيوف ليغسل يدمها, ذيب تساءل: "من هذا الغريب؟," مث اإلجابة من ملرافقة 

مرجي أنه الرجل اإلجنليزية. طلب الذيب الغريب، "كم من الناس قتلت أنت؟" 
الذيب ذكر هنا قصة من اضطهاد الدولة اإلجنليزية لبالده، اليت وقعت خالل 

على ذلك كان ضيوف  احلرب العاملية األوىل. الضيوف مث عاد إىل املخيم. وعالوة
هو شخص حيظى ابحرتام عندما حياته.  سأل عن األب الذيب الشيخ ابو محود

قال الضيف انه قد حان، وهذا أن  ضيوف طلب املساعدة ليتم تسليمها إىل البئر 
بقااي من روماين. أجاب حسن "وسيلة لتحقيق ذلك خطري للغاية إليها, بسبب 

فيه املسار إىل احلج يف مكة املكرمة، وبعد ذلك العديد من احملتالني، ألن املسار 
يصل خط للسكك احلديدية، لذلك أدلة احلاج أصل إىل هذه املهنة، وحتولت إىل 
اللصوص. ولكن حسن يريد طلبه كما شقيقة األول، وقالت اهنا ارسلت حسني 
لتسليمها إىل الوجهة، حيث األدلة سيجرب اجلمركية أو عاداهتم كالبدو، والرتحيب 
إىل الضيوف ، فضال عن طبيعة املساعدة اليت جمموعها حىت يف خماطر وجه ابلرغم 

 من ذلك.
من بيان من قبل نعرف أن اجملتمعات البدوية أيضا ال ترتدد يف توفري 

بدو لديها قواعد اليت تسمح الاحلماية لألشخاص الذين جلأوا معهم. اجملتمعات 
داخل". إذا كان شخص ما جيري قدم آخرون احلماية القانونية هلم ويدعى "

طاردت هجوم، وال يسمح للشخص أن يدخل خيمة أو بيت لطرح "داخل". مث 
البدو ستشكل خط احلماية له. ليس ذلك فحسب، وأهنا أيضا توفري املأكل 
وامللبس وتسليم شخص إىل مكان آمن. ليس لديهم "فحسب"، بل لديهم أيضا 

 52.اية أفراد من البدومفهوم "الوجه"، وهي مفهوم السفر حتت مح
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وحينما تبدأ الدولة يف االبتعاد عن  ،أن العصبية قوية كل القوة يف البداواة
تلك الروح البدوية املنشأة فإن ذلك يعين ايذاان ابحندارها وتدورها يف  ،العصبية

اليت ال ميكنها أن يوجد  ،والقوة اليت تسمح لقبيلة ببناء الدولة ،هاوية االصمحالل
 53طار العمران البدوي.إال يف ا

 
، فإننا نعلمها أن التضامن ليس إال أبداه حسني الذين الصورة كما أعاله

سريافقون الضيوف، ولكن يتم متييز الصداقة أيضا بذيب أخ من حسني، الذي 
أجرب على املشاركة بطريقة هدوء احلمار من وراء. منتصف الطريق أتجب حسني 

عدد من االعتبارات، وهي مع حسني  لذيب يشرتك من وراء. مع ذلك حدث
الرغبة جلب شقيقه قبل املعسكر مث يعود مرة أخرى ملواصلة الرحلة، ولكن هناك 
حاجة من االجنليزية احتاج حسني ملرافقته مواصلة الرحلة، ألن حسني الذين 
يعرفون الظروف الصحراوية اليت سيتم متريرها، جنبا مع اضطراب من اللصوص 

ويقود القبيلة علي رائسة شيخ أو أمري. أعلى  خراء وادي روم.الذي يقع يف الص
الشيخ هو إعطاء القرار النهائي لكل (.  1957شيخ يسمى املشايخ )أشكنازي، 

املشكالت من القبيلة. من دور آخر أنه يف زمن احلرب ال بد له القيام وأحد أمراء 
كن اليت املراعي بينما احلرب. وأطفاهلا هي قاضي القضاة الذي قاد شعبه إىل األما 
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يف املصاحلة النزاع احلالية أصبح بني البدو واحلكومة. امتيازات الشيخ نظمه جملس 
شيوخ القبائل، ولكن يف واقع االمر هو القوانني التنظيمية ومجيع أعضاء قبيلة 
ختضع ألوامره، فضال عن تقرير حق النقض كانت يف السلطة )شركة وقود، 

1976.)54 
رتك السفر على ظهور اجلمال مع شقيقه حسني، وغادر وكان ذيب يش 

محار كان يستقلها لتجاوز حسني. على الرغم من ابدر الربيطانيون أن يرتك ذيب، 
ولكنه حسني يستحيل كأخ ذيب سيفعله، حسني أيضا ليس غاضبا بسباب 
ذيب، ولكن حسني يدرك أن ذيب لديهم شعور يف األسرة، لذلك وسوس ذيب 

 ث حسني والوفد املرافق له. من شيئ ما حيد
عند السفر بعد حسني، ذيب يقل كثريا كما انه يستخدم محار صغري ال 
ميكن أن يسرع، وسط رحلة كان احلمار مرتددة يف املضي قدما، ألن التعب 
والعطش، لذلك ال تزال ذيب ليستمر رحلة سري على األقدام عن طريق اتباع آاثر 

ولت حسني والوفد املرافق لصنع انر. ألهنم أقدام مجال حسني. مث وجد ذيب حت
 سيرتيح فيه ليستمرون السفر ابنتظار طلع الشمس يف الباكر.

 
 يف الصحابية البدوالتضامن االجتماعي صورة  . ب
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يف اليوم التايل ذهبوا على النحو املعتاد، هم ميشون بني وادي روم, وبعد 
اه القادم، ألن هناك ستة االجتاه مرور الوفد املرافق توقفت للتفكري حيث االجت

وسرعان ما جاء إىل الليل الثاين، واسرتاح يف حني الغناء، واملزاح. عندما فتح 
شخص غريب قالدة، وطلب ذيب "من هي؟" وأجاب: "زوجيت". وقال ذيب 
له," اخي حسني يريد الزواج أيضا." التايل استمر السفر فوقفوا بني وادي روم, 

ماذا يريدون من البئر ؟" فأجابه" ال ي )مرجي عوده( " مرجسأله حسني إيل 
وابلنظر إيل الصورة األخرية من قبل, أن االجنليزية  أعرف, علينا ان نوصلهم للبئر." 

 كان جالسا علي الكرسي واآلخرون جلسوا حتته متام علي األرض.
عن املربع الذي جلب الغريب، حىت يف هذه الفرتة من الراحة، ذيب غريبة 

مغضاب ألن ميسكها. وممنوع االقرتاب انهيك عن االحتفاظ هبا. عندما مل  نهإ
يرضي حسني ما قد فعله اإلجنليزية ألخيه، على الرغم أهنا هي واحدة اليت مت 
االفرتاض لذيب. وينظر هذا املعىن من األخوة ذيب وحسني. وحسني يسأل مرة 

جنليزية هناك، وجيب أن "ملاذا جند البئر؟" أجاب " بعض الناس الذين ذهبوا اإل
 نعطى أدوات نقلوا له، مبا يف ذلك عدم وجود قنبلة يف صندوق.
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مث سأل حسني مل ميض وقت طويل بعد، وجاء اىل البئر ليتم البحث، 

مرجي" سيأتون بعد هذا". حيث يوجه الشعب اإلجنليزي بئر  ه, فأجابيأصحاب
مياه للشرب، فإنه يتحول كل املاء من البئر خمتلطا ابلدم، عندما نظروا إليها يف 
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وكان البئر املقصود يعين البئر من الشعب اإلجنليزي قد قتل.  حتول كذلك بعض
 الذي تربطها عالقة اترخيية بقبائل البدو يف شرق األردن. 55السبع.

مىت تتوقف يف مكان ما. حتدث مشاجرات بني مرجي وجيك فوكس، 
حيث جيك فوكس حريصة على احلصول على خط السكة احلديد من خالل 

أقتلوهم من أخويتك الذين قد قتلو بين, مهما جلب حسني وذيب وقال له"س
أموت فيه. لكن مرجي حظر ألنه هو ضار هلم على حد سواء. وقال جيك فوكس 
أيضا "ماذا حيدث عندما مل حنصل على القضبان؟" أجاب مرجي "لكن ذيب 
وحسني قد حاول أن جتلب لنا هنا، ال أستطيع أن أسأله، هل تفهم عن معىن 

ا تركوا دون ذيب وحسني معهما, وقال مرجي يرمحه هللا امللك والوطن؟" أخري 
والدك إيل حسني. ألنه مرجي لديه االعتبار "ليس من املمكن ذيب وحسني  
كالمها جيدة، سواء صدقه، والضيافة، الستقبال الزوار وتقدمي مرجي على الرغم 

لذي من التحدي للحياة. وذلك سباب من املغفور له الشيخ أبو محود كوالد مها ا
 قد أعطيهما الرتبية وأاثر احلياة."

وال تنتهي يف ذلك، كان حسني يدعو ذيب ليلتحق هبا معا، ألنه أعطي  
أمانة من أخيه هو حسان لريافقها إيل املكان املقرر قبل بداية السفر والرسائل اليت 
مت إلقاها والدها. ولكن ذيب لن يريد أن يذهب، فقال حسني لذيب "ملاذا أتيت؟ 

ريدهم ميوتون من العطش؟ ال نستطيع تركم لوحدهم, هل تبقى لوحدك هنا؟ هل ت
هذا الطريق حيتاج اىل رجال اي ذيب." وبعد آن يذهبا ليلتحقهما فتأجب جيك 

لم هناك اآلابر الثانية، وأهنا جاءت إىل البئر كس بكل صدور وجهادمها. ويف الففو 
ميكن أوضح عن شرب. عندما  الثانية. وعلى العكس من البئر األوىل، هذا البئر

شرب جيك فوكس، أطلقت النار عليه من جمموعة اللصوص الذين اجتمعوا يف 
 أول بئر.
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، وقال حسني لذيب لتسلق اجلبال ننظر ابلصورة اآلخرية يف ذلك الوقت 

ليكون يف مأمن من خطر اللصوص. وأمره حسني حلماية شقيقته, بل قال حسني 
" وبعد ذلك كان مرجي مقتوال أيضا. والباقي إال ذيب ملرجي " لن اتركك لوحدك

وحسني, وتكلم اللصوص أنه يريد اجلمال فقد وال حيتاج ذيب وحسني, وقال 
حسني لذيب" إذا ما عندان اجلمال فننتهي حياتنا. فدعاه حسني" ايذيب حنن 
قادمون لكم ايها ذيب, إهربوا! فسوف أيت  املوت ولست خائف. وتذكر ما قال 

 أن القوي ُيكل الضعيف وحنن أقوى منهم, واألن هيهات اللصوص أن ينام. أابان
فقال حسني "امسع ايذيب إذا أحدث شيأ اذهب اىل اعلى اجلبل وابقى بقرب 
البئر والبد ان مير احد. هل مسعتين اهنض اي ذيب. وحني ذلك حسني مقتوال 

ذيب يهرب إيل أيضا ونظر ذيب حينه. عندما حسني مقتول ابطالق النار، كان 
البئر فوقفز فيه، لتم حجزها حسني من قبل. عندما ذيب يف البئر, واحدة من 
لصوص يطلق النار على ذيب مث قطع حبل البئر. مع انتظر اللصوص اليسار، مث 

 بدأ ذيب لتطفو على السطح من البئر.
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د تعبه. وبعد قومه ورأى حىت على سطح البئر، فنام ذيب بع بعد ذيب 
قد ميت، وقالت اهنا تدعو دائما حسني حلمايته. دولة حسني مع  أخته حسني

اجلروح النامجة عن الذابب اليت تتغذى عليها. مث بدأ ذيب لدفن الرمال مجع حوله. 
والصخور الصغرية مكدسة حول املقربة وحجر كبري جلعل القرب. ذيب يتذكرة يف 

كل يوم اليت هي قريبة من   دفن أخيها، ألنه تذكر دائما قرب والده أهنا دائما تفكر
 حيث عاش.

 

 
وفاة شقيقته، ذيب متأمل يف غضون أايم قليلة ابلقرب من البئر، ليأيت 
اجلمل جاء حنو ذيب مع اللصوص الذين تركوا مع أي موقف من السلطة عن 
طريق اطالق النار. ذيب حيفظ لبضعة أايم، بسبب اللصوص كان فاقدا للوعي. 

 حماولة اهلروب من اللصوص مع اإلبل، ولكن اجلمال يف ذلك الوقت كان ذيب يف
 يرتددون يف الوقوف. حىت استيقظ اللصوص من أمله.
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كان لصوص يدعو ذيب وطلب املساعدة، ذيب اخللط سوف يساعده   
أم ال، ألهنا كانت تفكر هي عاقبة لصوص حسني ميتا، على أنه ذيب يتذكر 

 البشر، والبشر تعامل مثل البشر. حيث رسالة إىل والدها ملساعدة إخواهنم من بين
ذيب غاضبا جدا معه حىت ذيب يصرخون طلبا للمساعدة، حيت حيدث حمادثة 
بينهما, اللصوص يقول "لن يكون هناك انس يسمعك إال أان." وقال ذيب: 
"لديك حسني أخي مات"، وأجاب اللصوص "عند االنقسامات، جلعل السالم، 

سيتم االنتهاء من كل شيء، ولكن األخ الذي قتل واألعمال التجارية وبعد ذلك 
يل يف البداية، لذلك أان أطلق النار عليه." بعده أن يساعد ذلك ذيب, مع جعله 
اخلبز لتناول الطعام، واحملتالني يعلم ذيب كيفية استخدام اطالق النار، وعندما 
حيدث شيء يف وقت الحق. مث قال لصوص لذيب لتسخني سكني يف النار 

يد اجلراح اليت يعاين اللصوص. مع أنه انم مرت واستيقظ يف صباح اليوم لتضم
التايل. مث طلب ذيب "ما امسك؟ هل تعرف شخصية من الشيخ محود؟" وذيب 

 أيضا الذي أعطي عالمة علي الصندوق.
كالم األب يف سرد جزء دليل ذيب للمساعدة يف عالج. ذيب متأكد 

نتج أي شيء مفيد. والده ويقول أيضا جدا إذا عالقته مع اللصوص أيضا لن ت
شيء من هذا القبيل، "إذا تقدم ذئب الصداقة، ال نتوقع النجاح. وقال انه لن 
يكون هناك الوقت من املوت ".احلكم ليس فقط إىل ذيب، ولكن أيضا ينطبق 
على اللصوص, ألنه شعر اخليانة من زمالئه احملتالني. مرة واحدة جبروح، وقال انه 

مة "ذئب" هنا ميكن أن يكون له داللة "املارقة" أو "اجملرمني." كلمة مهجور. كل
"ذيب" يف حد ذاته يعين أيضا "ذئب". واللصوص اعرتف ملعرفة أابه ذيب وقال " 

." وفيه كان اللصوص يغين عن"ذئب" وهذا الغناء الذئب ال ينجب اال ذئبا
 56البدو كأدهتم. حقيقته شعر من شاحل بن هدالن اخلنفري القحطاين الىت تغين
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ابلنظر إيل كيفية تسري االمور يف هذه الرحلة، ومن املعروف أن مرجي يغين 
غناء عندما الوفد املرافق له للراحة ليال، وذلك عندما التقى ذيب واللصوص كان 
يغين أيضا. بنظر إىل احلقائق، والبدو حيبون الغناء، عن عاداته واحلرب واحلب 

الغناء كما ويتم ذلك غالبا لألشخاص الذين يعيشون والعالقات حبيات الناس، و 
 يف الصحراء.

عند أهل األردنية يف الصراعات الداخلية وحقائق ما شرح من قبل 
 واخلارجية، والتناقضات الداخلية اليت توجد يف ما يتعلق مبفهوم قرار وعادات خمتلفة

يعيشون خارج  ، وعلى الرغم من أن نتائج أتليب الناس الذينحنت رائسة امراءهم
، جيرؤ على حماربة "حاكم الصحراء"الذي كان معروفة ابسم  األردين .القبيلة

ن واملدرجة يف امتجذرة حياتنا يف األرد"االستعمار الربيطاين وحلفائها، وقالوا، 
الصحراء  الكلمات إالوجد ال تيف أايم مقرض املال القبائل،  ."نااألسرة األرد

ذاكرة للنضال فايز، فوزان، وفايز  ,ن ضد احللفاءالصراع يف العدوا .والعشب
 .أبو محود اءالالحرب كابن

ن متاما عما صار اليه فيما بعد. ولكن العقلية والثقافة اليت  ااتريخ األردو 
كانت سائدة آنذاك هي عقلية العشرية والشيخة، وليس عقلية الشعب والقيادة أو 

, وعقلية العنجهية وليست عقلية اإلمارة , وعقلية الديرة وليست عقلية الوطن 
    التحالف واحلوار من اجل الوطن .

القبائل البدوية كستناء دائما أن يكون املفكرين، وغاب عن البعض      
اليت بنيت منذ فرتة طويلة التضامن االجتماعيمن أجل البقاء على قيد احلياة وبروح 

يون بعد سقوط األنباط حىت إن املشكلة الرئيسة اليت عاشها االردنمن قبل سلفه. 
سقوط األتراك أي ما يزيد على مثانية عشر قران هي عدم البحث عن قيادة وطنية 
تعلو اجلراح وترتفع على اخلالفات وتكون للجميع مظلة وخيمة. وبقي الشعب اترة 
يف الواجهة والتضحيات، وأخرى على اهلامش واإلمهال، حىت تكّرست عقلية 
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والديرة بدل الوطن , واملشيخة بدل اإلمارة أو اململكة، العشرية بدل الشعب , 
والشيخ بدل امللك أو األمري. والشيخ بدل الزعيم , والسالح الفردي بدل اجليش 

57.واالقتناع ابملكاسب الوضيعة بدال من مكاسب الوطن العامة الرفيعة  ,املنظم
 

 
 

كان بعد أن يساعد اللصوص كان ذيب يذهب معه. قبل ذيب اليسار،  
ذيب ال يزال يفكر حسني كان خطري، يف الوسط الطريق كان اللصوص وقفة 
لتحديد االجتاه الذي سيتم متريرها، ومعرفة االجتاه من خالل النظر يف النجوم. ويف 
ثالثة أرابع الليل كان هناك الصوت، مث سأل ذيب "ما الصوت؟" وقال لصوص 

فأجابه اللصوص" يركب به "احلمار من حديد."وسأل ذيب مرة" الي شئ هو؟" 
احلجاج وعساكر العثمانيني بعدما كانوا يصلون على البعري خالل شهر, اصبحوا 

 يصلون يف اسبوع."
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يف الوسط الطريق كان اللصوص وذيب موجة ابلثوار, وسأله الثوار" ما 
أنت؟" فأجاب اللصوص" أان دليل احلجاج. وسأله الثوار مرات"دليل احلجاج, 

م بقية؟ وسأل أيضا عن ذيب" فأجابه, أان آخرهم وهذا محود, قال وهل بقت لك
الثوار, متجهني اىل مكة اي محود ان شاء هللا ؟ مكة االن ورائك. كان اللصوص 
يقول, حنن متجهون اىل حمطة القطار الوصل احلاج. ويري الثوار املسدس, هل 

كال, ولكن غريب محل السالح ويسأل من أين ينال الصوص, وأجابه اللصوص,  
هذا املسدس انكليزي ال يوجد منه يف املنطقة  و لدى البدو, جلبته من مصر. امل 
ترى رجل انكليزي اثناء سريك, وانت اي محود, مل ترى انكليزي؟ وجييب اللصوص" 
نعم, يف مصر واشرتيت املسدس منه. وأجاب ذيب" وما هو االنكليزي؟" ويقول 

 ال الطويل.اللصوص أنه سيمشى ألن الطريق ما ز 
يتكلم بغري الصدق  ابلثوار موجةمن الشرح من قبل أن اللصوص عندم 

 أبمر سالمته من الثوار األمثاين. 
وتكلم اللصوص إيل ذيب, "ألجل سالمتك ال تقرب السكة هذه الليلة 
ألننا لدينا شأن مع العثمانيني, توكل على هللا , طريق السالمة. اان تعملت مع 
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لغرب, من احلكيم اىل التاجر, حىت اخذت حباراا اىل مكة. اان انساا من الشرق وا
البحر االمحر مبثابة حوض وكان  رأيت اثنني مها, البحر االمحر و حبر فلسطني.

يل من املياه مييل حمورة يف اجتاه مشال غرب إيل جنوب جنوب طضيق مست
 وجتولت مبدن كثرية وشاهدت القدس والشام وجتولت من بغداد اىل 58شرق.

املدينة املنورة. وسأل ذيب" وملاذا توقفت ؟ فأجاه هم اوقفوين, جاء القطار و دمر  
كل شئ. اان واجدادي عملنا كأدالء للحجاج. واالن جعلوان يف دوامة سوداء 
بدون عمل او جتارة واالخ ُيكل أخاه والقوي ُيكل الضعيف. لذلك العادات 

لبدوية اليت حتكمهم مثل الشرف والتقاليد أيضا واملفاهيم اخلاصة ابلعائالت ا
والشجاعة والعار والعيب وما يرادفها من املفاهيم البدوية والعربية اليت جتعل األفراد 
حتت سيطرة أخالقية وقانونية دائمة حيث أنه ومن خالهلا ال ميكنهم اإلخالل 

 . ابلعهود واملواثسق والقوانني اليت حتكم القبيلة
بني القبائل املختلفة وكانت حروب كانت الصراعات البدوية حتدث 

صغرية وقد تتحول للكبرية يف بعض األحيان وكان يطلق عليها الغزو وسببه البحث 
أو الشغف الستمالك خريات الغري من أرض وماء وماشية وأموال وأسلحة وخيل, 
وكانت طريقة الغزو مباحة عند البدو ومعرتف هبا فقد كانت تعتمد على 

وأن القوي ُيكل الضعيف, هذ كله كان احلال البدوي, هم األحالف واجلماعات 
يستحقون العمل هو عمل واحد وهو دليل احلجاج. و عندم احلرب العاملية األول 
وقع القطار وهو الذي أوقف جمتمع البدو كعمل األصل, من غري التجارة أيضا. 

ذلك وكان حال اجملتمع فاسدة, ألن جمتمع واحد ال يعرف أهلهم. السباب من 
 هي فقد منهم العمل.
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هو خط السكك احلديدية الذي مت بناؤه يف  ومن هنا كان سكة حديد
وميتد هذا الطريق  59عهد األتراك العثمانيني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين.

)األردن( إىل املدينة املنورة )اململكة العربية السعودية(.  -بني دمشق )سوراي( 
يقع  60از هو تبسيط وحتسني خدمة احلجاج.خاصة احلجوابالضافة اىل خطوط 

وميتد من معان مارا برأس  ،احلجاز من جزيرة العرب يف انحيتها الشمالية والغربية
خليج العقبة إيل نقطة بني الليث والقنفذة علي البحر األمحر وأما حدوده الشرقية 

 61فغري اثبتة.
لعاملية األوىل على اجلانب يف فرتة الحقة عندما العثماين تشارك يف احلرب ا

األملاين، تضررت من على خط التخريب وكيل الربيطانية املعروفة ابسم لورنس 
العرب، ابإلضافة إىل تدمري النامجة عن الثورات العربية يف ذلك الوقت، على الرغم 
من أن بعض الناس يقولون: إن السكان واألطراف احمللية املعنية إال أن الثورة ال 

السكة احلديد ولكن مهامجة العرض واجليش الرتكي. يقول البعض إن  تفسد خط
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تدمري هذا الطريق جاء من قبل السكان احملليني الذين يشعرون ابلقلق من فقدان 
 إيرادات إجيارات اجلمل للحجاج.

يشعر ستتضرر كل الشيوخ والناس البدو من وجود "السكة احلديد" كان 
فإهنم غالبا ما تتدخل وتعيق عملية تطوير  مل يكن راضيا عن املشروع. لذلك،

املشروع. ألن كل من يعيش احلج دليل استخدام مجل، وسوف ختتفي مع خط 
 السكة احلديد، لذلك هذا هو السبب يف أهنا أصبحت اللصوص.

 

 
، كان اللصوص وذيب جاءا يف قلعة. وقال اللصوص من الصورة أعاله

تالني ويقول لن أستغرق وقتا طويال. لذيب ابقاء على مقربة من راحلته. واحمل
الفضول إىل ما مت القيام به، مث ذيب احملاصرين يف، والذي حيدث لصوص بيع 
مجيع الغنائم تنتمي إىل الشعب اإلجنليزي. عندما سئل املشرتي "من أين لك هذه 
األشياء؟" أجاب اللصوص، اشرتيتها يف مصر. عندما دخلت ذيب، وطلب 

ص من هو؟ واللصوص جييب هو ابين امسه ذيب. بعد أن املشرتي أيضا اللصو 
املشرتي يعطي األجر النقدي إىل احملتالني من نتائج البضاعة اليت تبيعها، كان 
ذيب أيضا يكافأ من املشرتي، ولكن ذيب مرتددة يف قبول ذلك. بعد ذلك ذيب 
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رأى ميتد حنو اخلارج. وتستعد الطالق النار على اللصوص، بعد اللصوص خارج، و 
ان ذيب مستعدة الطالق النار عليه، فقد حظرت ذيب لوقف العالج، ولكن 

القطار الذي مت إنشاؤه أصال لنقل احلجاج حنو املدينة . ذيب امتثلت على مضض
املنورة، وتستخدم لتقدمي اخلدمات اللوجستية العسكرية الرتكية يف احلرب العاملية 

تصدي لبناء السكك احلديدية. مرة األوىل. وأاتحت الفرصة للبدو الذين سوف ال
واحدة نتائج الدعاية اليت قدمها اجليش الربيطاين ضد القبائل البدوية لتدمري 

  السكك احلديدية.
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هنا أنه اللصوص قد كذب مرات. فقد خانوا ذيب أيضا. وكان الذين قتلوا 
ور، حسني، مث ذيب ما زال اطالق النار. بعد لصوص قتلوا ابلرصاص على الف

واملشرتي هبا مع عدد من اجلنود إىل مكان حدث فيه. مث قال ذيب، "كان قد 
 قتل أخي،" وابلتايل فإن املشرتي يقول لذيب ليذهب اىل حيث أتى.

 بعض الصور ما يتعلق ابلتحقيق البياانت كما يلي:

 
 )هذه القلعة املكان لبيع األدوات االنغليزي(
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 ن احلجاز ايل مدينة املنورة()سكة احلديد نقل ألداء احلجاج م

 

 
( 1908، واستكمل عام 1900انطلق رمسياا يف سبتمرب )  



 

66 
 

 يف فلم "ذيب"التضامن االجتماعي ظهور أسباب  .ج 
 
 عوامل التضامن االجتماعي ابلنظر إيل الداخلي . أ

في اجملتمع مهم جدا ألداءها مع تقسيم العمل اليت التضامن االجتماعيبناء 
ي ينب ايخلصائص احلالية, أن اجملتمع الذي قيم اخلصائص ولدت على االهتمام الذ

لذلك، قيام  62جتديدا للغاية والعمليات االجتماعية اليت حتدث يف اجملتمع نفسها.
في اجملتمع سوفا يتأثر على العمليات االجتماعية يف اجملتمع، التضامن االجتماعي

مع ميكن أن يكون يف اجملتالتضامن االجتماعي وهذا كما بني أعاله أن تطوير 
بناها تقسيم العمل الذي بدأ على أساس من املصاحل. من حيث التعصب، 
جمموعة اليت لديها التعصب على نفس األشياء, جعله شعور ابلتضامن حبيث 
اعضاء الفراق. والتعصب يعدي إىل التكافل بني أفراد اجملتمع. وذلك خللق حالته 

احمللية. يف هذه احلالة أصبح التعصب  مطمئنة وتوفري التناعم ألعضاء اجلماعات
 .جزء من أصحابية اجتماعية

هي ملساعدة التضامن االجتماعيالفوائد اليت ميكن استخالصها من روح 
بعضهم البعض والشعور رعاية األصدقاء، وعادة متكررة يف بيئتنا هو الشعور 

يان بني ابلتضامن أو الشعور أصدقاء الرعاية، وعادة مشاجرة يف كثري من األح
األقران، ومن هذا ميكن أن نعرف من له الشعور أو مل يكن الشعور أبصحابية 

التضامن اجتماعية. العديد من الفوائد اليت ميكن استخالصها من روح 
واالهتمام ابآلخرين يعين يدل على شعور من أمهية له يف حياة اإلنسان االجتماعي

ألحد اجلريان، األصدقاء، أو األسرة  حيثها يف احلياة اليومية للحفاظ على القرابة
داخل أنفسنا واحلفاظ على أن ال التضامن االجتماعي املناسب وذلك لتعزيز روح 
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لتضامن االجتماعي تضيع علينا أيضا أن تكون قادرة على االستفادة احلقيقي ل
 .معنا

كما بني يف الفلم، الذي عرض يف األصل عن ذيب التضامن االجتماعي  
التضامن االجتماعي رة عن الضيف الذي وقع اإلقامة ذيب واألسرة. واألسرة، وفك

قوي جدا من دون أي أتثري من اخلارج، سواء كان ذلك يتعلق الطابع الثقايف أو 
اإلنساين. القانون اجلماعية يف تقليده جعلت عائلته الراحة يف الساعدة، وكذلك 

. احرتام تبني أن شخصية اإلنسان ميكن أن يتغري لألفضل يف سياق اجتماعي
أولئك الذين هم من كبار السن، هو الشيء الذي جيعل أصبحت حياة عائلية 
منسجمة، دون صراع، كما يتضح من األمر له شقيق يدعى حسن، حيث عندما 
أمر حسني ملرافقة الضيوف إىل وجهتهم، حيث اخلطر أمام أعينهم، كان حسني 

يسرتك ابستخدام محار  يفعل ذلك مع اإلخالص، وكذلك السعي شقيق ذيب
صغري. ألن األب قد مات، وكان صدد ذيب وحسني حلسان خلفا لواده مها وهو 

  .أبو محود
ابلنظر ايل املوقع اجلغرايف كان البدو الذي احكي يف فلم الوارد يف املناطق 
الداخلية من األردن، مع فسحة من صحراء وادي روم أنه واسع تلوين حياهتم 

لظاهر كما توضح يف الشكل الشباب وهي ذيب العب رئيسي يف اليومية. اهلدوء ا
الفلم، وأسرهم، وبدوي األصلي. يبدو البساطة لتكون على منط وابلتايل حياهتم 
تقدمي انعكاس خمتلفة ابلنسبة لنا. احلياة معا، يف كل مرة، سواء كان من ابب 

و صورة الدعابة، والعمل، وتربية املاشية حفظ، نفس الطابع من كل شخص ه
اجتماعية حياة عاشت كانت فخر يف حد ذاته. دون احلاجة إىل معرفة مزاايها 

 63وعيوهبا، ويبدو أن لديها مرنة مبا فيه الكفاية لعقد حياته.
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غياب التأثريات اخلارجية، بقصد التأثري الذي خيرج من قبيلته اليت قد 
انون واليت جعلها عيشا بشكل مستقل دون أدىن االعتماد على اآلخرين. الق

يستخدموهنا ليس القانون كما نعلم العادة، فإهنا تستخدم القانون العريف الذي كان 
قائما منذ فرتة طويلة يف املكان الذي يعيشون فيه، حيث تكون هذه القوانني منذ 
والدهم ال يزال هناك، والقانون العريف أكد دائما ملبادئ إنسانية ، جيب أن إنسان 

خالل حياته، ابلضبط إىل البشر، على الرغم من أهنم يفهمون ما جيب القيام به 
طبيعة الوجود. كثري ما نعرفه عن مزااي هذا العامل كما كان عنيدا وتسليمها يف ذلك 
الوقت، وبعض الناس يقولون أننا نعيش يف العصر احلديث ولكن أمناط السلوك 

 ,لومهمن جهلنا، ولكن حياة البدو تفعل خالف ذلك، مع كل عيوبه،ع
احلديثة، واملعلومات وغريها، وفقا لنا اليوم، ولكنها تعكس احلياة يف أمناط السلوك 

 .قوم به اليوماليت ينبغي أن ي
كشكل من أشكال القلق بني التضامن االجتماعي  وميكن أيضا أن تفسر 

مجاعات أو أفراد زميل معا الذين يظهرون عالقات الدولة بني األفراد والوطن, على 
معادلة أخالقية، ونفس اجلماعي، واملعتقدات الذي تعزيزها من خالل جتربة أساس 
نظرا جملموعة التضامن االجتماعي أن حيدث يمكن (. و1981, )جنوسان عاطفية

واسعة من أوجه التشابه العنصر والعرق ونفس الشعور أبن لديهم رغبة قوية 
ا من حتسني قليال حميطه لتحسني حالته واملنطقة احمليطة هبا أو احلي حىت يتمكنو 

 .بطريقة ملساعدة بعضهم البعض
كما M nimkoffو  W F Ogburn: التضامن االجتماعيابلشروط بواقع  

  :قال
أعضاء من اجلمهور يشعر أن تنجح بعضها البعض مللء احتياجاهتم.  -

االحتياجات غري امللباة اليت أدت إىل كل فرد من أفراد اجملتمع للحفاظ على 
 املتبادلة بني بعضها البعض. العالقة
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متكن اجملتمع خللق اتفاق أو إمجاع اجلماعي على املعايري والقيم االجتماعية  -
 واحلفاظ عليها واستخدامها كمرشد يف التفاعل مع بعضها البعض.

املعايري والقيم صاحلة لفرتة طويلة، وليس من السهل تغيري، وتنفيذها ابستمرار  -
 .تمعمن قبل مجيع أفراد اجمل

  يف Zulkarnaen Nasution  ( ريدفيلد كما استشهدRedfieldقال املشاعر )
Laiya  : 64اجملتمع لديه العناصر التالية 

متعاطفة، ذلك الن هناك من يسعى لتعريف نفسه مع أكرب عدد من الناس يف  -
 اجملموعة حبيث ميكن وصفها كل منهم نفسه كمجموعة )املواطنني(.

 على بينة من دوره يف اجملموعة تشغيل. القرابة، أي كل فرد -
احلاجة املتبادلة، أي األفراد الذين يعتمدون على السكان احملليني أن يشعر أنه  -

 يعتمد على اجملتمع يشمل كل اجلسدية والنفسية.
العناصر االجتماعية اليت ختتلف عن بعضها البعض يف اجملتمع ميكن أن                

والفئات االجتماعية، وكاالت االجتماعية، واحلالة  ,والقرابة ,، واألسرةالفرد يكون
عملية التكيف يف . االجتماعية، النظام الفردي من القيم واملعايري االجتماعية

مسألة خمتلفة عند كل عنصر هو على استعداد إلطاعة القواعد اليت الوجود ومت 
  .يف اجملتمعاالتفاق عليها، وحنن مستعدون يعمل نفسه وفقا ملكانة ودور 

حدث بسبب بعض  يالتضامن االجتماعيمما سبق ميكن االستنتاج أبن 
العوامل املذكورة أعاله حبيث تضامنا شعور اخلصم حقا ملساعدة بعضهم البعض 
مع أساس ثالث املعادالت ويف الظواهر االخر، هناك عامل آخر من تشكيل 

ا يف التكافل االجتماعي، هو التفاعل الذي تكون عامال رئيسيالتضامن االجتماعي
الفشل سوف متنع التضامن االجتماعي وخاصة يف جمال التنمية، ألنه إذا كان يف 

 .التفاعل التكافل االجتماعي
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هو األداة اليت جيب أن تكون عضوا يف اجملتمع كأداة التضامن االجتماعي 
أكثر  يصبحالتضامن االجتماعي لتعزيز شعور األخوة بني أفراد من اجلمهور. مع 

قدرة على فهم حالة من مواطنيه، إضافة إىل أهنا ميكن أيضا أن نساعد بعضنا 
البعض بني املواطنني. يف التنمية االجتماعية والتضامن أيضا التفاعل االجتماعي 
مرغوب فيه للغاية ألنه عادة وقت أصحاية اجتماعية كنا نفعل التفاعل االجتماعي 

ان يف التضامن ال وجود هلا يف مجيع التفاعالت أيضا، وأنه من غري املعقول إذا ك
حدث بعد ذلك التضامن االجتماعي اليت حدثت بني أفراد اجملتمع، حبيث عندما 

 .يعين أنه هناك تفاعل االجتماعي فيها
هذا الشعور ابالنتماء إىل اجملتمع الذي يؤدي إىل شعور مجاعي بوعي. 

ة( من العمل اجلماعي، هو نتيجة وعلى ذلك، والشعور اجلماعي أن نتيجة )الناجت
األفعال وردود األفعال بني الوعي الفردي. إذا كان كل الوعي الفردي يعكس 
الشعور اجلماعي، وُييت من احلوافز اخلاصة اليت أتيت من املشاعر اجلماعية. ويف 

يلعب دورا، وضاع شخصية من كل فرده، ألنه ليس التضامن االجتماعيالوقت 
ولكن ببساطة لبين اجلماعية. حىت ميتص كل فرد يف شخصية  الفردي بعد اآلن،

. وقال ابن خلدون أن الدولة ال جدوي له إذا مل حتقق هذه املؤسسات اجلماعي
وظائف وأغراض تستفيد منها اجلماعة البشرية اليت متثل إحدي عناصرها 

رة ولكنها ظاه ،األساسية)ألن الدولة ليس بقوة مفروضة علي اجملتمع من اخلارج
 65نشأت نتيجة حلاجته.

هناك مخسة التوجهات القيمية تصبح منط مميز الرئيسي حلياة اجملتمع 
التضامن القبلي  .البدوي، والتضامن القبلي والبطولة، والضيافة، الفردانية، والتواضع

وابإلضافة إىل  .هو اسرتاتيجية البقاء على قيد احلياة يف البيئة الصحراوية القاسية
أيضا تطوير موقف مستقل، وحقوق امللكية ابلتساوي، ويعيش يف ذلك، فإهنا 
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جمموعات صغرية وتعتمد على القدرة على تذكر جيعلهم عرضة للهجوم من اخلارج 
 66.ويعيشون يف بيئة معزولة

 ارجيابلنظر إيل اخلالتضامن االجتماعي  عوامل   . ب
نطقة، يف العصور القدمية كان األردن يف العهد العثماين الرتكي حكم امل

فضال عن شبه اجلزيرة العربية وفلسطني. وكان حكم االمرباطورية الرتكية إىل 
( يف عهد أطول 1566-1520) 1العاشر، وهو سليمان القانوين أوسليمان 

مقارنة مع السالطني أخرى. أثناء إدارته متكنت من حتقيق النجاح مع دخول 
سلمني مع غري املسلمني حتت العديد من االراضي الرتكية الكبرية. حىت توحيد امل

 .من انحية أخرى بدأت عالمات االهنيار أيضا إىل السطح .حكمها
الذي تسبب هو التدهور والدمار لألمة يرجع ذلك إىل عدم وجود وحدة 
وطنية. أمة كبرية من أجل احلفاظ على عظمة املطلقة من عاصمة البالد جيب دعم 

د نفسه دائما، اتريخ تدمري أمة يف املاضي وتقوية وتعزيز وحدته. ولكن التاريخ يعي
دائما اهلروب تقدم التجربة لألمة بعد ذلك. لذا إذا كان هناك قول مأثور، أن أمة 

 .عظيمة هي األمة اليت هي قادرة على التعلم من التاريخ املاضي
وحنن نعلم، على الرغم من العوامل اليت تتسبب يف اهنيار أو تفكك دولة 

ة وهلا طابعها اخلاص. ولكن يف الواقع نفس املصب، مصدرها هي متنوعة وحمدد
خطأ مماثل، تقسيمه إىل قطع. حىت مع متزق مدمل الوحدة، يف حد ذاته سوف 
تضعف قوة. وهكذا بسبب ضعف، فإنه سيكون من األسهل القتحام اخلصم، 

ن ألننا ندرك ذلك أم لن أمة عظيمة مما ال شك فيه أ .حىت الغرابء معادية للهجوم
هذا ما شعر الناس األردان ال حتظى ابهتمام احلاكم،  .يكون دائما جهات معادية

يب دعاية هلم كما األغلبية لقانون، العديد من املؤامرات وغر ابعد وفاة سليمان 
بدأت األزمة يف الشرق األوسط تظهر عند اخلالفة اإلسالمية هو يف املسلم. 
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اخلالفة اإلسالمية اليت ضمتها البلدان  واحدا تلو اآلخر أراضي .االجتاه املعاكس
ألن احلاجز  .خاصة اململكة املتحدة، أملانيا، فرنسا، إيطاليا، وروسيا .اإلمربايلية

الرئيسي لإلمربايلية الغربية يف ذلك الوقت كان اخلالفة اإلسالمية، واهلدف من 
 .اإلسالمية البلدان االمربايلية يف الرتتيب الذي ويتحمل االحتالل تقويض اخلالفة

حتقيقا هلذه الغاية، واالسرتاتيجية العامة يتم هو من خالل حرب األفكار، وخلق 
 .  عمالئهم يف اجلسم من الناس، واهلجوم العسكري

يف التفكري،ان البلدان االمربايلية ضاع أفكار اإلسالم كنظام قيمة بدقة 
الوطنية. الشريعة ونشر أفكار الكفر مثل العلمانية والدميقراطية، والقومية، و 

اإلسالمية هي اجمليدة للهجوم.وعكسه ، فإن القيم العلمانية مزروع حبيث ال ينظر 
الناس إىل إقامة حكومة إسالمية كالتزام أن اخلالفة ليست نظاما اليت جيب احلفاظ 
عليها. وهذا ابلتأكيد ان االعتقاد دولة اخلالفة اإلسالمية. متكن األفكار الوطانية 

تفريق اجملتمع. هذه القضية هي ما يسهل هذه املهمة، يف أراضي املراكز أيضا إىل 
وكذلك املدارس واجلامعات األجنبية. من  مبشراإلسالم أنشئت من االستشراق و 

 . هذه املؤسسات التفكري يفعلون اهلجوم
النكسات الرتكية العثمانية وضوحا عندما حيل حمل السلطان سليم الثاين 

والسلطان سليم الثاين معروف سيئة كما شعرو  ليمان، بعد وفات املالك س
جمتماعهم، وحيب السكار، ويصدق مع البالد االمربيلي، لذلك ال تويل اهتماما 
جلميع اجملتمع، إىل جانب حجم املنطقة العثماين الرتكي حتت سيطرهتم ، أفكار 

تركيا الكفر مصدرها بلدان اإلمربايلية وحلفائها جتد فرصة ذهبية لكسر قوة 
العثمانية، مع سوء فهم حول املدارس احلنفي كمرجع جلميع املشاكل، والدولة 

هو أمري منطقة مكة  (1931-1856)الربيطانية بدأت يف إاثرة احلسني بن علي 
الذي أرفع تركي وملك احلجاز بني  1908املكرمة الذي مت تعيينه يف عام 

ين يف الشرق األوسط(، . بدعم من لورانس العرب )وكيل الربيطا1916-1924
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. وأسباب استقالل الدول 1916وقال انه اثر ضد اخلالفة العثمانية يف يونيو 
 .العربية وإزالة أنفسهم من احلكم الرتكي العثماين الذي له وجود منذ قرون

يف بداية احلرب العاملية األويل, ال يعرف كثريا مصطفي كمال. فقد بعد 
وقال إنه احملب روف علي نطاق واسع. أصبح مع 1915مشاركته يف معركة 

اإلجنليزي، والكراهية األملانية وتعارض الفكر اإلسالمي. رغبة قوية منه لتقويض 
له استياءه من  دول العثمانية حىت انه قام مؤامرة املختلفة مبساعدة الربيطانيني.

" ناجلمعيات النسائية دول العثمانية بسبب تنشئة املتعصبني القوميني امسه "وط

. مصطفى إقناع الساسة متعهدا ليحل حمل أصبح دول األمثانية لتكون اجلمهورية
والضباط والسياسيني ابالنسحاب من احلرب العاملية األوىل، وترك التحالف مع 

انه انتشر التشاؤم أن الدولة غري قادرة على هزمية  .أملانيا وجعل التعاون مع بريطانيا
حىت يف األوقات اليت روسيا وفرنسا, كما زميل  احللفاء، وخاصة كتلة الربيطاين

لنشر حبجب الثقة يف هناية . بريطاين يف موقف صعب نتيجة للهجوم األملاين
املطاف دواهلا رمي كمال إىل منطقة القوقاز ملدة عام. ومع ذلك، بقي مصطفى 

   .توسيع تفكريه عن طريق القيام االستفزازات
اإلجنليز يف ذلك الوقت، مبا يف ذلك هناك بعض االتفاق الذي مت حلفاء 

واحدة حتتفظ هبا احلكومة السعودية جزيره العرب سريف حسني لغزو األتراك 
العثمانيني، ولكن وراء ذلك كان الربيطانيون يشجع أيضا حلفاء مثل فرنسا, 
روسيا والصهاينة لعقد اتفاق لتقاسم السلطة هلم من مثال لإلرادة الصهيونية 

فلسطني ابعتبارها أرض يهودية، من تعرض للخيانة اليت جزيره  احلصول على أرض
العرب السعودية أيضا ابالتفاق الذي مت االتفاق على االتفاق. على الرغم بتوقيت 
السعودية جزيره العرب حصوهلا أيضا االستقالل وفقا لالتفاق، قد تنشأ قبل 

 .ية الرتكيةاالنقسام مع السلطة حليف بعد اهنيار اإلمرباطورية العثمان
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  1أن األردان هو يف األصل يف احلكم العثماين الرتكي، منذ سليمان  مع
كمواطن من األتراك العثمانيني، كبري    كانت اجملتمع ينال احلصول على اهتمام 

رة، وكان حيدث قبل احلرب العاملي األردان كانت مزده من حمتمع بننظر العام
وبطبيعة احلال بسبب اخلالفة يف الشرق  يشعر ابلقلق من الشعب األردين، األويل.

األوسط. ومن قبل كان األردان يف السلطة األتراك العثمانيني، مثل، فلسطني، 
مكة املكرمة واملدينة املنورة، وذلك بسبب الدعاية اليت قدمتها اإلجنليزية لتدمري 

اك اخلالفة العامل تصبح عائقا لالستيالء على كل السلطة اليت يتمتع هبا األتر 
العثمانيني يف ذلك الوقت، مبا يف ذلك مكة يريد االستقالل دون تدخل يد 
األتراك العثمانيني يف نظام احلكم، حيث ان اإلجنليزية ُييت إىل سريف حسني كما 
حامل مفتاح احلجاز أي مكة املكرمة واملدينة املنورة، ولكن يف حاالت أخرى كان 

ى حماربة تركيا العثمانية وحدها ألن اململكة االجنليزية اعرتف أبنه كان غري قادر عل
العثمانية الرتكية اخلالفة كبرية، لذلك يسأل مساعدة الصهاينة ملساعدته، وكان 
واحدا من االتفاقيات اليت أبرمتها اململكة املتحدة، اليت وصفت أعاله مع وجود 

ولذلك  العديد من االتفاقيات، فإن أساس حترير األرض املقدسة هي يف إسرائيل،
فقد معروف أن وصول اإلجنليزية لتلبية سريف حسني هو جمرد الغيبة اإلجنليزية إىل 
تعزيز حلفاء لتدمري تركيا العثمانية، وابلتايل لن يفاجأ اذا استمرارية الداخلية اليت 

 .حتدث األردان، مع العديد من البلدان األخرى ختضع لإلمرباطورية العثمانية
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         The Balfour Declaration   واحد اتفاق فيه,

كمثل البلدان العربية األخرى، إنشاء لنهر األردان، ومعروفة ابسم اململكة 
األردنونية اهلامشية )آألردن( ال ميكن فصلها عن السياسة االستعمارية االمربايلية 

ودية، الغربية يف الشرق األوسط بعد اهنيار اخلالفة اإلسالمية. متاما مثل العربية السع
العراق والدول العربية األخرى، ويتم تشكيل اململكة األردانية اهلامشية من قبل 
املستعمرين الربيطانيني الذين متردوا على اخلالفة اإلسالمية ومقرها يف تركيا. ليس 
من املستغرب، وأصبح حاكم األردان احلاكم الذي خيضع ملصاحل الغزاة عن طريق 

 لناس.إصدار السياسات اليت تضر ا
بعد احلرب العاملية األوىل، واألردان، واملعروفة سابقا ابسم شرقي األردان، 
هي جزء من اململكة العربية السورية. وافقت بريطانيا وفرنسا يف وقت الحق 
للمشاركة يف هذه املنطقة. كانت سوراي تقع حتت النفوذ الفرنسي، يف حني 

ؤمتر يف سان رميو. مث رفعت حصلت بريطانيا على اجلزء من شرق األردن يف م
اجنلرتا عبد هللا بن حسني زعيم منطقة شرق األردان. وكان عبد هللا نفسه شقيق 
فيصل الذي قاد الثورة العربية اخلالفة اإلسالمية. جاء فيصل من األسرة األردانية 
)اهلامشية(. وقال انه مل يصبح احلاكم يف مكة املكرمة ولكن مت تغيري امسها من قبل 
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سكان احملليني. وهكذا، اتريخ تشكيل الدولة ال ميكن فصله عن األسرة األردانية ال
 67اهلامشية مبساعدة الربيطانيني.

كان اجنليزي يريد ابلتأكيد إتقان يف األردان ال تزال قائمة. لذلك، مبوجب 
، والربيطانية منح االستقالل لنفس 1946مارس  26اتفاق حتالف يف لندن يوم 

فاق العراقية الربيطانية. من خالل هذا االتفاق، اعرتفت بريطانيا املخطط مع ات
ابستقالل شرق األردان )األردان(، وافق التمثيل الدبلوماسي، وقادرة على دعم 
اجليش العريب، وحماولة للحفاظ على إمارة الغرابء. ويف املقابل، واململكة املتحدة 

ن، وذلك ابستخدام مرافق لديها احلق يف وضع قواهتا يف منطقة شرق األردا
االتصاالت، وتدريب جيش من عبد هللا. اتفق البلدان على التشاور الكامل 
واملفتوح يف كافة مسائل السياسة اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على مصاحلهما 

 68املشرتكة.
من الشرح أعاله مع قوة من اجليش بنيت الربيطاين ولذا كان عبد هللا 

هنا واضح أن االستقالل وتشكيل الدول يف العامل  االحتفاظ ابلسلطة. من
اإلسالمي هو هدية واملؤامرة االمربايلية. اهلدف واضح جدا، أن العامل اإلسالمي 

أن مت جتنيده  هو جمزأ واملسلمني ليسوا موحدين حتت رعاية دولة اخلالفة اإلسالمية.
نية يف أوائل امللك عبد هللا األول شرق األردان كعامل جتسس احلركة الصهيو 

 69بعد أن مت تعيينه كقائد للشرق األردان مع الربيطانيني. 1920

                                                             

67
 Goerge Lenczowski, Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia (terjemahan The 

Middle East in World Affair) hlm. 280.  

 

68
 Lois A. Roian dan Richard P. Mitchell, The Modern Middle East and North Africa, terj. 
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69 Israel Shahak, Open Secrets (Pluto Press, 1997) 
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ألنه منذ بداية هذا البلد بدعم من الدعم  .فيما يتعلق ابلسياسة االقتصادية
من الدول االمربايلية، حاكم السياسة االقتصادية يف األردن، وليس أكثر ولكن 

وقد أدى عبودية الدين أيضا إىل اهنيار  .ملتابعة اجتاه املاحنني الذين يقدمون الدين
بسم اإلصالحات االقتصادية وحتسني نوعية احلياة، امللك عبد  .االقتصاد األردين

 .(IMFهللا الثاين يف التعاون مع صندوق النقد الدويل )
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 الفصل الرابع                                       
 االختتام
 

 اخلالصة .أ 
القصص عن كيفية جمتمع البدوي الرحل مع امتداد الصحراء الشاسعة، 
والقانون العريف اليت متت من سابقتها قادرة على توفري اللون يف حياة اجملتمع، وكان 
شخصية البدو قادرة على السيطرة على أنفسهم من األاننية إىل التكافل 

الطبيعة جتانس عالية لديهم قبائل البدو لن ختتفي أبدا يف احلياة االجتماعي، و 
هناك كثري من النقاط اليت ميكنين مناقشة يف هذا وحياة بسيطة.  االجتماعية،

االستعراض. كان داخل الفلسفة من األراضي العربية اليت وردت مبعىن األخوة 
لفلم يقدم حقيقة والثورات العربية، حىت النضج من ذيب كفاعل رئيسي. ويف ا

 .1916العثمانية الرتكية يف عام  األحداث يف احلرب العاملية األوىل، واإلمرباطورية
فلم ذيب لناجي أبو  البدو يف الصورة التضامن االجتماعي عن البحث 

 :كتبوالتحليل كما   نوار كما يلي
هو فلم حيرتم القيم احلكمة احمللية اليت تنتمي إىل العرب. يتحدث  "ذيب" .1

بطريقة فلسفي أيضا. كيف يف هذه الفلسفة، جيب أن الرجل انسنة 
خالل رجله،  ،البشر. بغض النظر عمن يواجه الشخص, أو كيف قاسية

كيفية حياة البدو يف األسرية والصحابية بكل وتعامل مثل البشر.  
ولدىه املخصصة اليت تعصبهم, وتكافلهم, أن يسعد بعضهم بعض. 

الق من هذه القصة يف الفلم ما يتعلق حبياة أصبحت األخالق معا، وانط
البدو، ومل يسلم ضيوفهم الشعب اإلجنليزي، كما يتضح من بعض 

  .1916وقعت يف عام  احلقائق اليت
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من البدو الذين ساكنوا يف األردان, التضامن االجتماعي سباب علي أ .2
 وحسب كما يلي:

يف ن االجتماعي التضامقيام  هي ابلنظر إيل الداخلي التضامن االجتماعي
اجملتمع سوفا يتأثر على العمليات االجتماعية يف اجملتمع، وهذا كما بني أعاله أن 

يف اجملتمع ميكن أن يكون بناها تقسيم العمل الذي التضامن االجتماعي تطوير 
بدأ على أساس من املصاحل. من حيث التعصب، جمموعة اليت لديها التعصب 

 لتضامن حبيث اعضاء الفراق.على نفس األشياء, جعله شعور اب
 

 اخلارجيي:  ابلنظر إيلالتضامن االجتماعي 
كان األردان من جهات جغرافيا على رائسة   1916يف حويل عام  (أ 

 اإلمرباطورية العثمانية الرتكية، وكذلك األنظمة اليت تعمل فيها.
األردان بلد الذي أسس من بريطانيا، كما يتضح من السقوط األردان  (ب 

رب ملك األردان مع اإلجنليز، حبيث مل يكن الحظت الناس وسببها الق
 األردان القائد.

يف ذلك الوقت كان االمرباطورية الرتكية العثمانية السيطرة يعمل الفعلية  (ج 
 الذهبية أبكمل شبه اجلزيرة وفلسطني.

يف الصراع الداخلي يف اململكة، واليت أاثرت احلكومة يف الوقت املدارس  (د 
ل، وليس فقط يف الدراسة الفقهية وحدها ولكن مع يف حل مجيع املشاك
 مشاكل البالد أيضا.

فهم العلمانية والقومية لتقسيم قامت اإلمرباطورية العثمانية الرتكية الذي  (ه 
 فعله الربيطانيني وحلفاءه. اخليانة اليت ارتكبوها املواطنني.

حدث اتفاق مت التوصل من الربطونية إيل زعيم شبه اجلزيرة العربية  (و 
إلضعاف قوة األتراك العثمانيني، ألن كحاجز وفقا لبلدان الربيطانية 
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وحلفاءه. ولديهم نفس املهمة لالستيالء على السلطة. لكن االتفاق ال 
يعمل بسالسة، ألن الدول الربيطانية وحلفاءه تكشف وجود اتفاق 
جديد مع الصهاينة مع بعض البلدان اإلمربايلية. من الواضح أن هذا هو 

  ية الربيطانية لتقسيم اخلالفة يف اإلسالم.الدعا
 

 االقرتاحاتب.   
التضامن هذا البحث يتعلق بعلم االجتماعية األدبية ابستخدام نظرية 

التضامن المييل ذورهامي. وهذا البحث لتحليل ودراسة يف مفهوم االجتماعي
ي هو واستخدامها )نظرية( حتليل الكائن قيد الدراسة. واهلدف الرئيساالجتماعي

الفلم ذيب, وكان شعر الباحث عن حبثه أبعد من الرجاء, ولسيما ليكو مثال 
البحث لغريي بعد. والباحث هنا ليس أمهار لتحليلها, بل الباحث فقد حيب ما 
يتعلق ابألدب واالجتماعية. وما كل فيه البحث, أسألكم القراءة بكثري واملعرفة عن 

  العوامل الداعمة األخري.عنوان البحث والنظرية املتعلقة هبما و 
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