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 ألول حاةً ا

 لسمةاؽل

 اًفعي ألول: ذَفِة اًححر

 George“ ۱۴۵۵ يف ؿامو. ۱۴۲۱ؿام  ”Lumiere Brothers”ػٍِص اًفِؼل ٔبول اكن 

Melies” ً ۱۵۲۰ويف ؿام . "رحةل ٕاىل اًلمص"ـصض ألفالم مؽ منط اًخحٍصص تـيوان ،

. وسائي إلؿالم "Life of in American Fierman"حتت اًـيوان فِؼل اً  ”Edwin Peter”وضبٔ 

ذروهتا تني وظَت ٕاىل و ( ۱۴۵۱)۱۴اًلصن  بٓدصوزل يف  ،اًيت وزلث تـس اًعحافة فِؼل

"ظورت احلصة اًـاؽلَة ألول واحلصة اًـاؽلَة اًثاين. اًفِؼل مـصوف ٔبًضا ابمس "ظورت حِة" ٔبو 

ُو مـصوف ٔبًضا ابمس اًفِؼل نٌل ٌسمى يف نثري من ألحِان  ذضل، دمِة". ابٕلضافة ٕاىل

واًضرط اشلي ُو ماُص بٔو  .ألفالموكري ٔبهَ مبـىن اًفِؼل، اًسُامن ًـين بًٔضا مـصض "اًسُامن". 

لةو  ،عياع اًفِؼلٌسمى ت اًسُامن ٔبو ألفالم ٔبُي يف  )ٔبرفني,   .ٌسمى ابًسُمنَةفِؼل اً ظيؽ  ظًص

۰۲۱۱ :۱۲۱.) 

 اًعورتحرسخ ٔبو اؽل فِؼل اً ٕان  ،"ظور حِة" ،"Movie"ٌسمى اًفِؼل ابٌَلة إلجنَزًية 

َق اًو م من اًعور اًعور اًثاتخة، وٕاذا ثؼِص ؿىل اًضاصة ختؾحارت ؾن سَسةل اؽلخحصنة يه 

ادلِور ًصؤًة حصنة مس متصت تني جيـي اؽلخحصنة ثسخة بآثر ُشٍ اًؼاُصت. ُشا اًو م اًحرصي 

لة رًسـة و مذخاًَة. معََة ظيؽ اًفِؼل   وضبٔ و  مزجي من اًفن واًعياؿة.يه خمخَف اًاكئياث تعًص

ق ثعوٍص اؽلضِس احللِلي تاًفِؼل  علص اؽلعورت ٔبو منوذح اًثعوٍص ٔبو  ،اكمرياابس خزسام عًص
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لةاًخلََسًة ابس خزسام  زجي من مبو اًصسوم اؽلخحصنة اًوكحَوحص ٔبو  IGCاًصسوم اؽلخحصنة مؽ  ظًص

لةتـغ اً ا من اؽلؤثصاث اًحرصًة. عًص  اًلامئة وكرُي

فاكن   من ظورت ( احلاكًة)اًلعة ُو اًىدري  اًلاموس إلهسوهُيساًفِؼل يف  ثـًص

شا ًـين ٔبن اًفِؼل ًـة ،احلَات دص من الٓ خـًصف اً و . اؽلـنيضاُس حتسًس اؽلاكن و اؽلوضوع مب  ُو

يدِجة اًفٌَة اًيت مت مجـِا من تـغ اًـيارص اًفٌَة لس خىٌلل احذَاخاث ظحَـة اً اًفِؼل ُو 

ة ًؾٌلر ٌون ف و  ،ةفوثوقصافٌِون ف و مجَةل فٌون اًفِؼل  تدمعَة اًيت ـيارص اًفٌ ومن اً روحِة. 

 صواًة.اًواًضـص وألدة واؽلحرسخ واؽلوس َلى و َة ركع ٌون ف و 

من اترخي  اشلي اكن مس خوحاُو مرشوع اًصسوم اؽلخحصنة ًويب ظالخ ازلٍن الٔ اكن 

اًعََحُني يف  ونًواهجؾيسما اكهوا ًوحس اؽلسَمني  مسؼلي ٔبًوة، تعظالخ ازلٍن ًوسف جن 

لٌات ت من ماًزياي  (CeDI)اًسَسةل ثًذجِا واكةل ثعوٍص اًوسائط اؽلخـسدت ُشٍ . ٧٢اًلصن 

معممة من كدي وزارت اًـَوم و وم اؽلخحصنة اؽللامصت هوع اًصس ِشا اًفِؼلً (. CII)اجلٍزصت ًٔلظفال 

 .”Steve Bristow”يجٌصس خو  يُو سدِف ُامسٍص  (CeDI)واًخىٌوًوحِا والاتخاكر يف ماًزياي 

يه مؤسسة اتتـة  اؽلخـسدت )رشنة اًوسائط اؽلخـسدت(ٕاهخاح واكةل ثعوٍص اًوسائط 

يف ماًزياي( ظياؿة  CSIحلىومة ماًزياي اؽلسؤوةل ؾن رؿاًة ممصاث اًسوجص اًوسائط اؽلخـسدت )

َة يف ماًزياي. عًصلةاًاًخساول   ازلًو

ؾٍزز وهل دور هحري يف " ُشا ُو اًفِؼل اشلي حييك ؾن رخي ًويبظالخ ازلٍن الٔ "

و ظالخ ازلٍن خفص الٔهصاد و ، اترخي إلسالم، كائس اؽلسَمني ًوسف جن جنم ازلٍن ٔبًوة جن ُو
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و اًصخي اشلي ٔبو سازلٍن ًويبتعالخ ازلٍن الٔ ٔبو اؽلـصوف صادي  بًٔف رخال ًلسر ت. ُو

 .بٓدٍصن

مجَةل يف مسًية اًسورًة ًلؽ يف و  ۱۱۱۴يف س ية  ظالخ ازلٍن ألًويباًفِؼل تسٔب  

َة يف لك ماكن ،رياكن وكت احلصة اخلعو ، دمضق  ؾؼامي رخال ٕانًلوًون اًياس و ، واًُص

ظالخ ازلٍن ِو ف  ظالخ ازلٍن ألًويب اًصسوم اؽلخحصنة فِؼلضرعَة يف اً  ؤبما. وكذا مـَاًبئت 

 ،زاُص معَ ،ٔبدٍوصاُني ٔبهُسة ظسًلذَ، ، داىىن ظسًلَ، ظارق ظسًلَ واكن ،هفسَ ألًويب

 اؽلعارؿة. اًساحة رئُسهبصام  ،حس ىن معخَ

اًضريص اًصئُيس ُو  واكن ألًويب ُو اًفِؼل ؾن ازلٍناًفِؼل ظالخ ازلٍن واكن 

اًلمي يف  وؿىل اًلمي ازلًًِة، حيخوي  ،ظالخ ازلٍن ألًويب زلًَ دور هحري يف اترخي إلسالم

َة ٌُل من ٔبفـال اًالكم ازلًًِة  يه واحست من ألوامص واًيوايه. ألمص و اٍهنيي يف اًخساًو

 .ةاًخوحهيَ

َةاًـالكة تني او  يه  ٔبفـال اًالكم، ٔلن حصثحط ارثحاظا وزَلا خسا ٔبفـال اًالكم و ًخساًو

َةمصنز  ًضؽ ٔبول من و  فريج ًلواياكن (. ۱۵۴۱ ،فريج, ۱۲۳: ۱۵۳۳)فان داًم  اًخساًو

و ،ٔبفـال اًالكمدراسة  ، ٔلن دراسة اٌَلة اٌَلوي حبر خاح ٕاىلٔبن س َاق احلاةل حي يؼص ً  ُو

 سون اًيؼص يف س َاق اًوضؽكِام هبا تاًس َاق ٔبو دراسة اٌَلة ل ميىن ٔبؾٌلًِا حىوانن يف 

 (.۰۲۱۰:۲۲)حجاسسرم, 
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 ٔبفـال اًالكم( ۱ويه :  ،يلسم ٕاىل زالزة ٔبهواعً  ٔبفـال اًالكم ٔبن ،”Austin”رٔبى

ٔبفـال . (۱۵۵۴:۴۱۲)ًَج,  ِةإلًزتام  ٔبفـال اًالكم( ۴، ًةاًخحشٍص  ٔبفـال اًالكم( ۰ ،ًةاخلرب 

 ًةاًخحشٍص  ٔبفـال اًالكمواًخـحري(.  ،اًعوث ،اؽلخوحصت ،)اًـسد لصبٔ هو  سمؽو ما  يه ًةاخلرب  اًالكم

ٔبفـال ٔبو كعس اـلاظة اشلي ًخبٔثٍص اًس َاق.  الكمكعس اـلاظة ول ًًدلي ٔبن ًيؼص من اً يه

 .ٔبفـال اًالكم ثبٔزري يه ِةالاًزتام  اًالكم

(. اًفـي اًالكم ۰۲۱۲:۴۴)اًـخايب،  ًيجو اًفـي اًوػَفي ؿرب كوت اٌَفغ اًخواظََة

اٍمتثَََة، اًخوحهيَة، إلًزتامِة، اًخـحرًية  اًوػَفي يف وضط اًالكم ٕاىل مخسة ٔبهواع، ويه:

   اشلي ًًمتي ٕاىل اًوػَفي. صنز ؿىل ٔبفـال اًالكم اًخوحهيَةوإلؿالهَة. ًىن ُشا اًححر ٍ

اؽلخلكم ًعَة  ٌس خزسمَاشلي ٔبفـال اًالكم هوع من  يه ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم

، فلطاٌَلة جتـي اؽلس متؽ ثفـي صُئا ًُست  ،. ُيا(۰۲۲۲:۴۴)ًوىل,  َفـي صُئاً الٓدٍصن 

ويه ، س خة ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكمل صاكٔبن بٔ  ”Prayitno”ذهص اؽلخلكم. من ة ظَما تي ًفـي 

َةٔبساس َاث اً " ،َيف نخات  ”Wijana”. وفلاهنييو هلس و وهعَحة متاس و ظَة و  ٔبمص  "خساًو

 ةوكري احلصفِ ة( احلصف۰ِ) َةوكري اًرصحي  َةرصحي اً( ۱: )ٕاىل كسمني ٔبفـال اًالكمٔبهواع يلسم ث 

صدي,   ويهس خة وػائف. هل  ”Prayitno”ًرًبدٌووفلا  َةاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم (.۰۲۲۵:۱۵)ُر

 . (۰۲۱۱:۱۰, جًصدٌو) اٍهنيياًيعَحة، اًيلس، ، ؾوتازل، اًعَة، مصالٔ 

 ٔبفـال اًالكمًححر ؾن  اشلي ٔبهواع ألفـال يف اٌَلة ٔبحس يه ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم

ساؿس اؽلس متؽ. مَىِا اؽلخلكم و و  بٔفـال اًالكمذَفِة مـصفة اًس َاق ُو و تياء ؿىل اًس َاق.  ٌو
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ظالخ ازلٍن " اًصسوم اؽلخحصنة احلوار يف فِؼل :اؽلثال. ٔبفـال اًالكمكعس اؽلس متؽ يف ثفسري 

 :”Steve Bristow”ألًويب

 

يف ذضل  اؽلخلكم اًالكم اًخوحهيَة، واكندعاة ًًمتي ٕاىل  ٔبفـال  يف اًعورت اًساتلة

 يل:فِونٌل اي اًالكم . ٔبماُو جهيصوم واشلي دعمَ ُو ٔبثحاؿَ اخلعاة

ٌل!!!" " ٌل!!! اكذَُو  (۲۲.۰۲.۴۱)اكذَُو

 وصلكَ، ٔلهَ حيخوي ؿىل اًـمي اًفـًل الكماًمن اًساتلة  ٔبفـال اًالكم ٕان: لةَع اً 

ٌل"( فـي ألمصمص )الٔ   ٔبفـال اًالكمظوث و  ،ضرعنياً ( ًؼِص ٔبهامت)مضري ابس خزسام  ..!"ٔبكذَُو

س   كاضحا. ٍثـحري  ٔلناًـايل ابس خزسام اًخجًو

ٕاىل  هبصامكال  (.sيف اؽلعارؿة ) ؾيسما هبصامًخحسج  ٔبفـال اًالكمُشا : ـىن اؽللعوداؽل

ألمص صلك  اؽلس خزسم ٔبفـال اًالكم(. eاًصخَني ) ًبٔمص هبصام ٔبثحاؿَ ٔلن ًخلذيمث (.pٔبثحاؿَ )

(a .) جبس ٔبفـال اًالكماؽلخلكم ًخلكم (k) ، ٌاًرصحي ٔبفـال اًالكمم س خزس (i اًـالكة تني .)

 ٔبفـال اًالكم الزم ٔبن ًلدَو ٔبثحاؿَ و  ما ٔبمٍص هبصام ٕاثحؽ و ٔبثحاؿَ.  صئُسُو اًاـلاظة و  اؽلخلكم
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 ٔبفـال اًالكمُشا  ،. ٕاذانيَاًصخ خلذيذضل اًالكم ًسل ؿىل هبصام ًبٔمص ٔبثحاؿَ ٔلن ً (. n) ٍٔبمص ٔبو 

 (.gألمص ) وػَفة هلاشلي  حياًرصبٔفـال اًالكم تٌسمى 

وكعس  ألمص ى ُواخلرب  ي اًالكمفـٔلن مـىن  ،حيرص ي الكمفـ ي اًالكم ُوفـ

 .ازلٍن ظالخلذي زاُص و ً ٕاىل ٔبثحاؿَ  هبصامٔبمص  ُو حتشٍٍص

و اً ،يف اؽلعارؿة هبصاماكن ؾيسما و ، ٕاىل ٔبثحاؿَ هبصامُو معاًة  ي اًالكمفـ  صئُسُو

ضـص ابؽلِاهة و هل ظحَـة سُئة هبصامٍ، فهيا و ًـارض َ ََ ؿ اًؼاُص رىم اًس َف ٔلن  حصح ٌو ُو

 ُشا هبصامكال ، ا ٔبؿساء هبسف ثسمري اؽلعارؿة، وشلضلثؼاُص  ٔلن الك مهنٌل ،ازلٍن ظالخ

. ٔلهَ رئُسِم هبصامٔبمٍص ما  ٕاثحؽ بٔثحاؿَف. ازلٍن ظالخلذي اًؼاُص و ً ٔبثحاؿَ  هبصامٔبمص  ،اًالكم 

 حياًرص ٔبفـال اًالكمعاة اًخوحَِ اشلي حيخوي ؿىل هوع خبٌسمى  ٔبفـال اًالكمُشا  ،وابًخايل

 .ألمصو زلًَ وػَفة 

ألًويب ػل  ظالخ ازلٍنفِؼل اً  كاكناؽلوحودت، ج ٕاىل ألحبا اهؼص و  تَاهةكس س حق نٌل 

َةابس خزسام دراسة اً  اًحاحرٍىن  موضوؿا  ظالخ ازلٍن ألًويباًفِؼل ٔبما اشلي ًححر ، و خساًو

جيـي  ظالخ ازلٍن ألًويبفٕان اًفِؼل  ،دراسة اًس ميَائَة. وشلضلُو ، و هنج خمخَفجًححثَ 

َةت اابحث ٔلهَ ػل ٍىن ،معسر اًحَاانث يف ُشٍ ازلراسة  .سراسة اًخساًو

 اًفعي اًثاين: حتسًس اًححر

يف فِؼل  تني اًضرعَاثيف احلوار  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم ـصفثٔبن اًحاحثة ٔبرادث 

ُشا  ٕاىل اًس َاق. ًخبٔثص يجٌصس خو  يسدِفً  اًصاتـة ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب اًصسوم اؽلخحصنة

 خاتة ؿىل ألس لةل اًخاًَة:ًالٕ  ٌسـى ِشا اًححرف  ،ٔبفـال اًالكم
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 اًصسوم اؽلخحصنة يف فِؼلاًضرعَاث  اس خزسهمج اًىت  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكمٔبهواع  ما. ۱

 ؟”Steve Bristow” اًصاتـة ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب

اًصسوم يف فِؼل اًضرعَاث  اس خزسهمج  اًىت ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم ائفوػ ما يه. ۰

 ؟”Steve Bristow” اًصاتـة ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب اؽلخحصنة

 وفوائسٍ بٔقصاض اًححراًفعي اًثاًر:

 ض اًححراقص بٔ . ۱

 اًححر ٕاىل:ُشا هيسف ة اؽلشهورت، لكؿىل ظَاكة اؽلض أبساس

اًصسوم  يف فِؼلاًضرعَاث  اس خزسهمج اًيت  ةَاًخوحهي ٔبفـال اًالكم ٔبهواع  وظف( بٔ 

 .”Steve Bristow” اًصاتـة ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب اؽلخحصنة

اًصسوم  فِؼل يفاًضرعَاث  اس خزسهمج اًيت  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم ائفوػ وظف( ة

 .”Steve Bristow” اًصاتـة ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب اؽلخحصنة

 فوائس اًححر. ۰

ة.فائست ، فائست معََة و هل فائساتنُشا اًححر  ُو فوائس اًححراً  يؼًصةاً فائست اً هؼًص

َة ؾنر ًخعوٍص اًححُشا اًححر من اؽلخوكؽ ٔبن ٍىون مفِسا ُو  ٔبفـال ذاظة يف ، اًخساًو

ف ٔبهواع ًًخـص ا ُشا اًححر من اؽلخوكؽ ٔبن ٍىون مفِسُو  ـمََةاً فائست اًمث .ةَاًخوحهي  اًالكم

ًخبٔثٍص  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكممتؽ ٔبن اؾل ٕاىل فِم اً ٕاؾعاء و . ووػَفذَ ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم
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اًحَاانث ٔبو اؽلـَوماث سواء  اؽلخلكمكعس اـلاظة يف فِم ٔبو مـصفة ، ًدسَِي اًس َاق

َةابس خزسام دراس  .ة اًخساًو

 اًفعي اًصاتؽ: ازلراسة اًساتلة

، ازلراساث اًساتلة نحبثت اًحاحثة ؾ ظالخ ازلٍن ألًويب،اًفِؼل  نكدي اًححر ؾ

هيسف ٕاىل احلعول ؿىل ٔبوسؽ ُشا (. اًصساةلححر )اً ثلٍصص  يفؿىل بٔو ىذاة اً  يفسواء  

 ج الازدواحِة يف اًححر.ًخجية حس م ُو الٔ و  ،خارتاـل واضَؽ من اؽلاًخوخَ 

ُو اًححر اشلي كامت ححر ُشا اً ازلراساث ألدصى ذاث اًعةل ٕاىل ومن 

ٔبفـال يف  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم "اًـيوان حتت  يف اًصساةل ۰۲۱۱ؿام  ”Wulandari”تَ 

ـ  اًالكم و الآثر فُس حوك ؿىل وسائي اًخواظي الاحامتؾي  ”Darwis Tere Liye”  َةازلاف

كسم َحعول ؿىل صِادت اًحاكًورًوس يف رشوط ٌحزء من اً  كسمت صساةل". ُشٍ اًمتةل مهنااؿل 

اًححر ُشا . احلىومِة س اميراجنخامـة ، ٔبدةَة لكَة اٌَلة الاهسوهُس َة و ة اٌَلة إلهسووس  ٔبد

ٔبفـال اًالكم  "اًفِؼل يف اًضرعَاث ؿىل  ةَاًخوحهي  اًالكمٔبفـال  فائل ووػصاكبٔ ًعف 

ـ  الآثر و فُس حوك ؿىل وسائي اًخواظي الاحامتؾي  ”Darwis Tere Liye”دروٌس  َةازلاف

 ا".اؿلمتةل مهن

”Fetri Kristanti” ۰۲۱۱ ِؼل اًف يف  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم ًـيوان "اب اًصساةل تنخخ

ٌَحعول ؿىل اًرشوط حزء من  صساةلُشٍ اً". ”Chaerul Umam”ٕاذا اكن احلة مس ححا 

اًححر ُشا . جيَااكرات احلىومِة درخة اؽلاحس خري يف ألدة يف لكَة الٓداة واًفٌون اجلامـة
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اًفِؼل "ٕاذا اكن احلة يف اًضرعَاث ؿىل  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم فائل ووػصاكبٔ ًعف 

 .”Chaerul Umam”"مس ححا

”Muhammad Khusnul Hamdani”   ـيوان "اًلمي ً اب اًصساةل نخة ۰۲۱۱ؿام

ثَحَة واحدا ٔبذريا و م ثلس صساةل". ُشٍ اًظالخ ازلٍن ألًويبإلسالمِة اًلِادًة يف خشعَة 

اًرتتَة واًخـَمي ؿىل دراسة اًرتتَة يف َحعول ؿىل درخة اًحاكًورًوس تـغ اًرشوط ٌ

 .احلىومِة توهوروحو ِةإلسالم اًـاًَة اؽلسرسة يف إلسالمِة كسم اًرتتََ 

”Asri Frida Monika” ۰۲۱۱ كائس ظالخ ازلٍن "متثَي ًـيوان اب صساةلاً تنخخ

كائس إلسالم اًدسامح يف ازلٍن  ظالخمتثَي ؾن " دراسة هوؾَة اًفِؼل ممَىة اًسٌلءإلسالم يف 

ة هنائَواحدة  تمثلس صساةلُشٍ اً. ”Jhon Fiske”فِؼل ممَىة اًسٌلء ابس خزسام هنج اًس ميَائَة اً 

َحعول ؿىل درخة اًحاكًورًوس يف ؿَوم الثعالث جلكَة الثعالث تـغ اًرشوط ٌثَحَة و 

 .اجلامـة إلسالمِة ابهسوجن

 ًححثون ؾهنا مهنمٔبحس ًُس  ألًويب، فِؼل ظالخ ازلٍنؿىل اً ج و اًححثطل ًخضح من 

َة موضوؿا وجهنج  ألًويبظالخ ازلٍن اًفِؼل  وامًىن اس خزس، و ابس خزسام دراسة اًخساًو

معسر اًحَاانث يف  ظالخ ازلٍن ألًويباًفِؼل حـي  ،، ويه دراسة اًس ميَائَة. وشلضلخمخَف

َةُشٍ ازلراسة ٔلهَ ػل ٍىن ٔبي مصاحـة ابس خزسام دراسة اً   .خساًو

كٌعور من نخاة ُرني  تمبٔدوذ ةهيَاًخوح  ٔبفـال اًالكميف ُشا  ةماؽلس خزساًيؼصايث 

َةان حتت اترجي َة ابًـيوان مدادئ نخاة حِفصي ًَدش و ، اًـيوان ثسٌرس اًخساًو ، اًخساًو



 

11 

 

َةابًـيوان سوين فوزي ونخاة َلس  اًـيوان مؽ ًوثس ة حامس حسن انخ ،اؽلـاينؿؼل و  اًخساًو

َة  ٔبفـال اًالكمحتََي  اًحس من اٌَلة مسارات هوجناان راُاردي مؽ اًـيوان نخاة و ، اًخساًو

نخاة فاظمة و ، زلؾوت اؽلـارصت يف دراسة الثعالـيوان ااً مؽ ؿارفني نخاة ٔبهور و ، إلهسوهُس َة

َةؽ اًـيوان مخااي سودارما   .ٔبفـال اًالكم و اًخساًو

 اًفعي اخلامس: بٔساس اًخفىري

َةُشا اًححر ٌس خزسم دراسة اً   ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكموظف  ىلإ اًيت هتسف  خساًو

 Steve”اًصاتـة  ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب اًصسوم اؽلخحصنة يف فِؼلاًضرعَة  َس خزسماًيت ٌ 

Bristow” ،ة اؽلـيَةمث ٌس خزس مجؽ ؿسد اشلي  ”Stephen C Levinson”ويه:  ،م تـغ هؼًص

َةاًلِود من   ”Morris”ٌل ًًل:ن، وميىن ٔبن خنَط اؽلخيوؿةاؽلس متست من اؽلعادر واخلرباء  اًخساًو

َة هؼًصة ُشٍ . (۰۲۱۰:۲۲)حجاسسرم, مؽ اؽلفحرسٍن ؿالكة اًـالماث ؾن ُو دراسة  اًخساًو

َة واؽلس متـني يف رمس اًـالكة يف س َاق ؿالمة اؽلخلكمني ألس حاة ٔبو ثفىري  ترشح اًخساًو

 (.اؽلضلكةعة ٔبو اخلكرتاخ )الامؽ  الكماً

َة َةيف تًِة اٌَلة. يه دراسة اًـالكة تني اٌَلة و اًس َاق  اًخساًو ثياكش مجَؽ  اًخساًو

ا حِسا كدي إلصارت اؽلحارشت يف  ٔبفـال اًالكمىن احواهة مـ حلِلة حالث اًيت ل ميىن ثفسرُي

َةًلال: اً . حتسج ثلًصحا ميىن ٔبن اًيت ثلال الكماً َة= مـىن حالث  خساًو حيَي  احللِلة. اًخساًو

فٕان  ،، وتـحارت بٔدصىًسجي ٔبو ثلٍصص فِم اٌَلة أبساسٍىون اًـالكة تني اٌَلة و اًس َاق اشلي 

ًساٌَلة مس خزسم حتََي كسرت  لن,  احصَح اثق ادلي و اًس َاكٍصتط ًو -۰۲۲۵:۴۲)حًص

۴۱). 
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 بٔفـال اًالكمٍمتَزي تني ألفـال ابٔبن اٌَلة ميىن اس خزساهما ًخيفِش  ”Austin” رٔبى

يف احلالث ر ألحساج و وظف ٔبو كص  ةاًيؼامِٔبفـال اًالكم . ةألدائَ ٔبفـال اًالكم و ةاًيؼامِ

ىشا  ل  ةألدائَ بٔفـال اًالكم و. عبٔ ٔبو د حصَحاميىن ٔبن ًلال  ةاًيؼامِ ٔبفـال اًالكماًـاػل. ُو

 مـؼلُو حزء من  الكماً ٔبفـال اًالكم و، يشء حصَحا ٔبو دعبٔ ـَن ٔبي ًعف ٔبو ًلصر بٔو ً

ٔبفـال اًفصق تني و . خلعاة ص ئيؿادت ل ًعف ٔبو 'فلط'  ،مصت بٔدصىاشلي اكن،  ٔبفـال اًالكم

ًسخ اً ثعيَف زالج ًحسهل  ”Austin” َرصحاشلي  ةاًيؼامِ ٔبفـال اًالكم و ةألدائَ اًالكم

 و ًةاًخحشٍص  ٔبفـال اًالكمو  ًةاخلرب  ٔبفـال اًالكمويه  ،بٔفـال اًالكمٔبي يف  الكمـال فمن 

 .(۰۲۱۰:۰۰)فوزى,  ِةالاًزتام ٔبفـال اًالكم 

يه  X )Xٌَمس متؽ ٔبن اؽلخلكم كال ، ًفـي ص ئي ٔبفـال اًالكم يه ًةاخلرب  ٔبفـال اًالكم

لن,  سداؿلـىن اؽلهبا مؽ اًضـور و ثلال اًيت اؽلـَية اًلكٌلث   ٔبفـال اًالكم .(۰۲۲۵:۱۲۲)حًص

ٔبفـال  يه ًةاًخحشٍص ٔبفـال اًالكم  و. (۰۲۱۲:۰۴)ذري, ثفِس ص ئي ٔبفـال اًالكم يه ًةاخلرب 

يح مب صثحط ؿادت ح ىاًخحشٍص  ٔبفـال اًالكم. اًرصحيمؽ اًـحارت ألدايئ  مت حتسًسٍؿادت  ىتاً اًالكم

 اًلمية اًيت مت جسَميِااب  صثحطح ًةاًخحشٍص  ٔبفـال اًالكماًـصوض واًوؾود. وألمص و  واًضىصإلذن 

ا و . (۰۲۱۰:۰۱)فوزى, اًس َاق ٍكعس اؽلخلكم اشلي ًخبٔثص  يه ًةاًخحشٍص  ٔبفـال اًالكم. ثـحرُي

 بٔفـال اًالكم اقصض وػَفة مـَية يف ٔبوضعة فـي ص ئي مؽ  يه ىاًخحشٍص  ٔبفـال اًالكم

صدي,  ةاحللِلِ  .(۰۲۲۵:۱۳)ُر

اشلي  ٔبفـال اًالكمهوع من  يه ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم، ”Blum Kulka“ وفلا

ًُست  ،. ُيا(۰۲۱۱:۴۰, جًصدٌو) خشط بٓدص ٔبن ًفـي صُئاخحعَي ً خلكمون اؽل ٌس خزسمَ 



 

12 

 

ىن ُي ألوضعة  ،حفسةصُئا ًفـي جتـي اؽلس متؽ  اٌَلة وجياان . ٔبم ل معَوة اؽلخلكم ةمٌاس حًو

َةتـيوان ٔبساس َاث اً  ايف نخاهب ٌلٔبفـال اًالكم ن من فَِ هوؿا ،خساًو  ( ٔبفـال اًالكم۱: )، ُو

 كري احلصيف ٔبفـال اًالكم واحلصيف  ٔبفـال اًالكم( ۰) حيكري اًرص ٔبفـال اًالكم و اًرصحي

صدي,   .(۰۲۲۵:۱۵)ُر

 الكماخلرب ٔبو  الكممجَخَ. منط ٍ  اوفل ةاحلصفِ بٔفـال اًالكمو  َةحي اًرص  ـرب ٔبفـال اًالكمث

، خزسم يف ظَة يشءس  الاس خفِام ج  الكماًيت جس خزسم ًيلي اؽلـَوماث،  الكمُو اًاًخلٍصص 

ًـىس اًوػائف اًخلََسًة  اؽلحارش ٔبفـال اًالكمشلضل، . اًيشء مصلٔ  ألمص مس خزسمة الكمو 

 .الكممن اً

توضؽ  رصحيَةيء جتل  ىتاً ٔبفـال اًالكم يه َةكري اًرصحي  بٔفـال اًالكمت صادٔبما اؽل

م اس خزس، ٔبو رمبا اخلربالكم اس خزسم اًضرط  ،كعس ألمصٌَخـحري ؾن ٔبحِاان، . مجَخَ

لزم ٔبن هـصف ، اخلرب. ومؽ ذضل جالكم مٌاسةكري ًـرب ، ؤبحِاان، اكن إلس خفِامالاس خفِام. 

الكم اخلرب ، ا. شلابٔمص ًُس اًلعس  ًَـرب رصحيلري ت ل ميىن اس خزسامَألمص  الكمٔبن 

 َةكري اًرصحي  ٔبفـال اًالكم. حيكري اًرص ٔبفـال اًالكما ٌَخـحري ؾن ٌلميىن اس خزساهموإلس خفِام 

 .احلاةلرشاك س َاق ابٕ ٕال ل حيعي ـىن ُشا اؽل. مض متي فهيٌلا ُو مضين ٔبو مبجية ٔبن ًفحرس 

ساوي مـىن ج  اكعسُ ىتاً ٔبفـال اًالكم اميىن ٔبن ًفحرس ؿىل ٔبهن ةاحلصفِ ٔبفـال اًالكم

ىس ساوي ٔبو ًـج ل  امـياُ ىتاً ٔبفـال اًالكم يه ةكري احلصفِ ٔبفـال اًالكم. حصهحَاًلكٌلث اًيت 

 تني بٔحسُا مضرتكمهنا ميىن ًلك اًساتلة ف  ٔبفـال اًالكمٔبهواع  منو . َخىوهمـىن اًلكٌلث اًيت ث 

 َةحي اًرص  ٔبفـال اًالكم( ۱، ويه: )ٔبفـال اًالكم ألرتـة ثًذج ٔبرتـة ٔبهواع ومن ُشٍ مؽ الٓدص. 
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، ةكري احلصفِ َةاًرصحي  ٔبفـال اًالكم( ۴، )ةاحلصفِ َةاًرصحي كري  ٔبفـال اًالكم( ۰، )ةاحلصفِ

صدي,  ةاحلصفِكري  َةرصحي كري اً ٔبفـال اًالكم( ۱)  .(۱۲-۰۲۲۵:۱۵)ُر

 ألول، الكم ألمص، ويه: فئاوػ س خة هل ”Prayitno“وفلا  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكم

 اًثاين،. خلسميالاكرتاض واً و وإلحدار خعَةواً رصاد والٕ  ًامتسوالٕ  ألمصؿىل ضمي ٌ  اشلي

 اشلي ؾوتالكم ازل اًثاًر،لسم. خواً  واٍمتىن ميوالٔ  عَةاً ؿىل ٌضمي اشلي الكم اًعَة

الكم  ،ُسف. اًصاتؽهتمي و و حتسي و ثعاًة و حتر و دمع و جضجَؽ و ٕاقواء و  ًخضمن دؾوت

 وازلؾوت ضجـةد واً خوحَِ واً خ اكرت والٕ  خوظَةاً و  اًيعَحةثلسمي  ؿىل ٌضمي اشلي اًيعَحة

واٍهتسًس واًلضة.  ض متواً  خوتَخواً ًخوتََ اًخوتَخ واًخضمن ي اشلاًيلس  ،هص. اخلامسواشل

 .(۰۲۱۱:۲۱, جًصخًِو) اؽليؽو واٍهنيي خلعَة اً ؿىل ٌضمي اشلي اٍهنيي اًسادس و 
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 ودعواثَ اًححر اًفعي اًسادس: مهنج

  اًححرمهنج . ۱

 ايف ُش اًححر اؽلس خزسم هنجمف، اؽلصاد حتلِلِا ؤبُساف اًححرعَاكة اؽلضلكة ً وفلا 

شا ًـين ٔبناًوظفي اًخحًََل ؽلهنجُو ا ًححرا اؽلوضوع ٕاىل وظف سف هي ححراً  اُش ، ُو

 ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب اًصسوم اؽلخحصنة يف فِؼل َةاًخوحهي  ٔبفـال اًالكمٔبي ، اؽلصاد دراس خَ

ٔلن اًحَاانث اًيت مت مجـِا يف صلك  اُشا اًححر وظفِاكن و  .”Steve Bristow”اًصاتـة 

ُساًلكٌلث  .اًيوؾي حضور ألسَوةسخهبا . اًضرعَاث ت، ًو

 معسر اًحَاانث. ۰

 ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويب اًصسوم اؽلخحصنة فِؼلُو اً ُشا اًححر يف معسر اًحَاانث 

ا ُو ، م”Steve Bristow” اًصاتـة و ٕاهخاح  ،”Steve Bristow”يجٌصس خو  يسدِفسٍُص

 ”Juhaidah Joemin”ومٌخجِا ،”Hasnul Hadi Syamsudin” و ”Kamil Othman”اًخيفِشي 

 ٔبفـال اًالكموػَفة و هوع تني اًضرعَاث اًيت ًِا احلوار يه اًحَاانث ُشٍ . ۰۲۲۳ؿام  

 .ةَاًخوحهي 

 هوع اًحَاانث. ۴

مبساؿست من اًضرعَاث  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكماًحَاانث اؽللسمة هوؾَا ًخحسًس 

َةازلراسة اً   ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكميه اًحَاانث اًيت حتخوي ؿىل اًححر ُشا تَاانث و . خساًو

 اًصسوم اؽلخحصنة اًس َاق يف فِؼلو ، ويه احلوار ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكموػَفة ثلعي هوع و و 
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لة . ۱  اًحَاانثمجؽ ظًص

لة . إلس امتع واًىذاتة ةلًمجؽ اًحَاانث اؽلس خزسمة يف ُشا اًححر يه ظص  ظًص

لة ُشٍ اًSudaryanto” (۱۵۵۴:۱۴۴ )”وفلا  لة إلس امتع" ٔبو "اٍمتحَطٌسمى عًص " "ظًص

لة ٔلن  إلس امتع  ةلًس امتع اس خزسام اٌَلة. ظص يه ابٌَحعول ؿىل اًحَاانث  ةس خزسماؽل اًعًص

لة. ُشٍ اًاؽلالحؼة ظًصلةثَهيا و  معََة مجؽ اًحَاانث يف ُشا و . ةـَيبةٓل اًىذاتة اؽل م جس خزس عًص

 اًححر ؿىل اًيحو اًخايل:

و ل جضارك يف ألحساج يف حارسة  ةاًحاحثواكهت . إلس امتع واًخضمن وحًصة اًخلكم( بٔ 

 ،ظالخ ازلٍن ألًويب اًصسوم اؽلخحصنة فِؼل

ضمي ُشا ادلؽ ٌ صلك اًىذاتة. ٕاىل ُشا اًًضاط ُو هلي صلك اًحَاانث  ،حَاانثاً مجؽ ( ة

ظالخ ازلٍن  اًصسوم اؽلخحصنة فِؼليف وار احليف  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكممجَؽ ؿىل 

 ،ألًويب

لة اًىذاتة، ُشٍ ( ح  ٔبفـال اًالكم ويهمس خزسمة يف احلعول ؿىل اًحَاانث اٍهنائَة ظًص

حَاانث جسمح ابًـمي تعاكة اً تعاكة اًحَاانث. اس خزسام يف خوي ؿىل اًخوحَِ اًيت حت 

يف حتلق هخاجئ  ٔبًضااًحاحثة ي جسِتَاانث تعاكة ثعيَفِا.  اؽليخؼم ٔلن اًحَاانث ٌسِي

 .(۱۵۵۴:۰, دارايهخوسو ) مجؽ وجسجَي اًحَاانث

يف فِؼل  ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكمؼِص اًيت ث كعـة احلوار اًصساةل يه اًحَاانث يف ُشٍ 
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 حتََي اًحَاانث. ۱

جية و ، اًيت مت حَِاضلكة اؽل ٕاخاتة ؿىل ظَاكة يه هخاجئ اًححر هخاجئ حتََي اًحَاانث 

ة. ُياك  لذان لٔبن ثلسم هؼًص لة  ٌل، ُوي اًحَاانث يف حتٌََلس خزساهمظًص داذي اٌَلة عاتلة اؽلظًص

لة اًخحََي اؽلعاتلة داذي اٌَلة يه . ظًصلة عاتلة ذارح اٌَلةواؽل تني  لارنواؽل-لثعالابظًص

ة ثلسمي  حةللة واحست ٔبو ؿست ًلاث خمخَفة. مص ، سواء وردث يف ًاًـيارص اًيت اكهت ًلًو

، مبـىن انامتل اًحَاانث اًيت ثوحض لك ٕاماكهَة وحود ا خسادورا ُامسور اًحَاانث يف ازلراسة ث

لة . يف حني ٔبن اؽلوضوع اًوارد اٌَلة  ارحذًخحََي اًـيارص  اٌَلة جس خزسم ذارح اؽلعاتلةظًص

 .(۰۲۲۱)حمسون,  مثي رتط مضلكة اٌَلة مؽ ألص َاء ذارح اٌَلة

لةٔبما ُشٍ ازلراسة يف حتََي اًحَاانث ابس خزسام  حصتط اٌَلة ويه  ذارحاؽلعاتلة  ظًص

ؽلن ًيؼص اًضرط ؾيسما اكن  ،مثي ؾصض اًوضؽ الاحامتؾئلص َاء ذارح اٌَلة اباٌَلة مضلكة 

 ةَحَلٌ ظالخ ازلٍن ألًويبفِؼل اً يف احلوار من اًساتق اًوارد س َاق اً هؼص احلوار ٔبو و  ،ًلول

س خزسث ٕاىل ٔبثحاؿَ  ٔبفـال اًالكمهبصام ًخلكم ؾيسما  ،مثال، اًصاتـة س ضلك ألمص ٌو اًـايل م اًخجًو

 .حتخَؤبثحاؿَ  ارئُسحامتؾَة الا ٔلن ماكهة هبصام

 هؼام اًىذاتة اًفعي اًساتؽ:

 :جس خزسم اؽلهنجَة ؿىل اًيحو اًخايل ةاًىذات، يف ُشٍ ازلراسةاًححر ًسِوةل 

و حتسًس اًححر و  ،ححراً ؿىل ذَفِة  حاةحيخوي ُشا اً لسمة. اؽلُو ، و ألول اًحاة

وهؼام  اًححر ودعواثَ جؤبساس اًخفىري ومهن ةراسة اًساتلٔبقصاض اًححر وفوائسٍ وازل

  اًىذاتة.
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و  ،اًثايناًحاة  ة. حيخوي ُشا ُو ، يف ُشٍ اًصساةل  اًيؼصايثؿىل ًحاةأبساس اًيؼًص

ة   .ةَاًخوحهي  ٔبفـال اًالكمويه هؼًص

و ، اًثاًر اًحاة  ٔبهواعو ، حيخوي ؿىل ذالظة اًصواًة حاةا اً . ُشاًحَاانث ََيحت ُو

ظالخ  اًصسوم اؽلخحصنة فِؼل يف اًضرعَاثاًيت ٌس خزسهما  ووػائفِا ةَاًخوحهي ٔبفـال اًالكم 

 .ازلٍن ألًوىب

اشلي كامت تَ ر من اًحح  وإلكرتاحاثاًيخاجئ حاةُو الادذخام. ُشا اً و  ،اًصاتؽ اًحاة

 .اًاكثحة

  


