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 ملخص

      االجتماعي يف فيلم كفر�حوم الصراع

 دراسة أدبية

 
Konflik Sosial Dalam Film Kapernaum 

 
Film Capernaum adalah film bergenre drama menggunakan bahasa Arab dan Amhar yang 

disutradarai Nadine Labaki dengan durasi 126 menit dan dirilis pada 20 September 2018 di 

Lebanon. Kisah film bermula saat seorang bocah Lebanon berumur sekitar 12 tahun, Zain (Zain 

Al Rafeea), berada di ruang sidang. Zain, dengan ditemani seorang pengacara, menuntut orang 

tuanya atas kejahatan karena dia dilahirkan. Sorot matanya menunjukkan segala penderitaan 

yang telah dia lalui akibat keegoisan orang tuanya. Penulis memilih film ini karena 

mencerminkan keadaan konflik sosial yang juga terjadi dan dialami dikehidupan nyata. banyak 

anak-anak yang masih hidup jauh dari kata layak. Jauh dari yang namanya pendidikan, bahkan 

jauh dari sebuah keluarga yang harmonis. Mereka kerap menjadi survivor dalam kerasnya 

kehidupan jalanan. Dilihat dari realitas bahwa usia mereka belum layak untuk mendapatkan hal-

hal tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konflik sosial yang terjadi dalam film 

Capernaum yang disutradarai oleh Nadine Labaki menggunakan pendekatan teori sosiologi 

sastra. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah film 

Capernaum. Objek penelitian ini adalah konflik sosial tokoh yang meliputi wujud konflik sosial, 

penyebab konflik sosial dan penyelesaian konflik sosial. Data yang ada, peneliti dapatkan dari 

observasi berupa menonton film Capernaum, dokumentasi berupa buku-buku, catatan, jurnal, 

dan juga wawancara sutradara Nadine Labaki dalam berbagai artikel berita maupun video di 

internet. 

 
Kata kunci : Sastra, Sosiologi Sastra, Konflik Sosial 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

   خلفية البحثأ . 

،  (الصور املتحركة) بصريةيف الفيلم . على الرغم من أن وسيلة نقل اخليال الفيلم نوع من األدب 

إال أن األفالم هلا حبكات وقصص وشخصيات وخصائص أخرى مشا�ة لألدب السردي ، إال أن 

و اللغة عنصر هاّم يف الوسيلة الرئيسية لنقلها هي بصرية. يف الفيلم أيًضا حوار ، ويف حوار اللغة. 

احلوار يف الفيلم هو أداة مصاحبة جلذب املشاهدين إىل خميلة املؤلف. على الرغم من  و دبية.األعمال األ

تحركة ، إال أن هناك عنصرًا سردً� / قصة ، يهدف إىل نقل احلكمة مصور أن الوسيلة الرئيسية للفيلم 

 ١واجلمال والدروس اليت تثري املشاعر.

كفر�حوم فيلم درامي �للغة العربية واألمهر   .كفر�حوم  هنا هو فيلم ةدرسه الباحثتالفيلم الذي س 

يف لبنان . تبدأ قصة الفيلم  ٢٠١٨سبتمرب  ٢٠دقيقة وعرض يف  ١٢٦من إخراج �دين لبكي ومدته 

عاًما ، يف قاعة احملكمة . زين ،  ١٢عندما يكون الصيب اللبناين زين (زين الرافعي) ، البالغ من العمر 

. أظهرت النظرة يف عينيه كل املعا�ة اليت مر  اضي والديه بسبب املعا�ة اليت ولد �ازين يقبرفقة حمام ، 

                                                 
1 Ali Sabah Salman and Abbas Ali Ajil, “سمات الفیلم االحتفالي,” Al-Adab Journal, 2020, 

https://doi.org/10.31973/aj.v0i133.911. 
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أ�نية والديه . يف شوارع �ا بسبب كان يبيع العلكة الجئ سوري مت جتنيده لعرض فيلم بينما زين الرافعي

٢بريوت .

الفيلم هو "إخراجسببو هذه املعلومات قضية عاليةلبكي هلذا حيدث .أن مثل هذا الصراع ال

يف الفيلم السابق ناه لبنان. رأيفقط غرار على من بعضنا البعض ". خائفني كل مكان ، وكنا يف

حمرتفني. ويف حماولة لالرتقاء �لواقع ، قالت لبكي إن غري من قبل ممثلني الفيلم هذا "كراميل" ، مت متثيل

"."الناس العاديني يستحقون الظهور على الشاشة الكبرية

ما يقرب  لبنان. أحناء يف مجيع من خالل النظر إىل واقع الواقع �دين لبكي تصنع األفالم دائًما

مث يف الشوارع. يف البداية رأى طفًال صغريًا يعيش من الالجئني السوريني. هم لبنان من نصف سكان

٣أهلمت �دين وأصبح فيلمكفر�حوم الذي يعين "الفوضى".

فرنسي مستعمرة يف �ريخلبنان من التقارب الثقايف واللغوي حىت ة سابقة ، هذا البلد لديه الكثري

أن مساعدة لبنان هو مع بلد منشأ برج إيفل. أحد أشكال اإلصالح االقتصادي الفرنسي يف السينما

عدد األفالم اللبنانية اليت تستخدم  من خالل هذا لبنان. يتضح يف السينما يف تطوير مستثمرا يصبح

فيلمخلفيا فرنسيًا ، مثل أفالم �دين لبكي املمولة فرنسية. مثل Whereت ولغات وعناوين Do We Go

2 Ajay Jacob, “Capernaum [Film Review],” InterViews: An Interdisciplinary Journal in Social Sciences, 2020, 
https://doi.org/10.36061/iv.7.1.20.151.154.
3 Mehmet Işık and Emrah Özdemir, “Redefining Security in the Middle East: Representation of Security as an 
Emancipatory Discourse in the Capernaum Film,” Connectist: Istanbul University Journal of Communication 
Sciences, 2021, https://doi.org/10.26650/connectist2020-0032.
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Now من اللغة الفيلم مأخوذ اال ان عنوان فرنسا من عدم متويلها من كفر�حوم �لرغم للكراميل؟ او

الفرنسية.

يف مواقع جتميع النتائج املختلفة ملراجعات األفالم�ل الفيلم أيًضا درجات عالية بنجاح هذا

وMetacriticمن ٪٧٥، و  Rotten Tomatoesمن  ٪٩٠، وتقييم  ٨٫٤/١٠بتقييمIMDbوالنقد مثل

مستخدمي ٪٩٥ كفر�حوم هو فيلم �ل إعجابأعجبوا بفيلمGoogleمن يثبت أن هذا كفر�حوم.

الفيلم الذي هو استثنائي للغاية ، لعملية التصوير  يف من الناس بسبب قصته املؤملة ، متثيل املمثلني الكثري

٤غري العادية.

أسسها خالد موز�ر زوج املخرجة �دين لبكي اليت أفالم جديدة هي شركة إنتاج فيلمز موز

سينا كمنتج وكاتب خالد موز�ر كفر�حوم ، كما عمل الفيلم. بفضل أنتجت فيلم يف ريو وخمرج موسيقى

كفر�حوم االسم نفسه ،العرض الناجح لفيلم  Capharnaümيف وطنهم لبنان ، قامت شركة إنتاج حتمل

Filmsأحناء العامل. الشركة مملوكة �موعة، بشراء حقوق شركة يف مجيع أفالمكفر�حوم فيلمز لتوزيع موز

يف ذ مبا شركةمن املستثمرين اللبنانيني Sonyلك أكرم صفا وبنك سيدروس لالستثمار ، وتدعمها

-http://guardian.com/ https://www.theguardian.com/film/2019/feb/16/nadine-labaki تصریح نادین لبكي في مقابلة 4
interview-capernaum-film-director-actor-lebanon-oscar-nomination دیسمبر ٢٠٢١ تم الوصول إلیھا في ١

٠٨٫٠٠الساعة   .بتوقیت غرب إندونیسیا 
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Picture Classicيف أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية بينما توزع العاملي لألفالم إىلWild Bunchللتوزيع

٥دول أخرى.

ماليني دوالر. ويرجع ذلك إىل ارتفاع كفر�حوم حوايل أربعة ميزانية تكلفة وحبسب موز�ر ، تبلغ

اإلنتاج بسبب مدة التصوير اليت تصل إىل ستة أشهر ومن خالل عملية ما بعد اإلنتاج ملدة عام ونصف.

ممثل شاركوا يف الفيلم.١٠٠شخص شاركوا يف إنتاج الفيلم �إلضافة إىل �١٠٠٠إلضافة إىل حوايل 

�إلضافةجبعل فيلمكفر�حوم موضوًعا للبحث .ةتم الباحث�على املعلومات الواردة أعاله ، بناًء

أفضل إخراج  لبكي جبائزة مهرجانكان السينمائي وفاز يف كفر�حوم جبائزة جلنة التحكيم إىل ذلك ، فاز

كقاضية لقسم حتكيم اختيارها عشر للشاشة. مت Unيف حفل توزيع جوائز آسيا واحمليط اهلادئ الثاين

Sure Regardاألجنبيةكفر�حوم. ورشح فيلمها٢٠١٥السينمائييف مهرجان كان فئة أوسكار اللغة يف

يف عام ملخرجة على اإلطالق٢٠١٩، واليتكانت املرة األوىل يتم ترشيح املخرج عربية . وهي أول امرأة

٦.أفضل أفالم اللغات األجنبيةألوسكار عن جلائزة ا

أطفال الشوارع الذين �درًا ما يتم الفيلم ، تريد �دين نقل صورة صادقة عن حياة هذا من خالل

من  هم تقريًبا الجئون غري احملرتفني الذين من خالل إظهار املمثلني اإلعالم. يف وسائل عنها الكشف

الفيلم هذا من خالل من سور� وإثيوبيا ودول أخرى ، تريد �دين نقل رسالة أخالقية حىت يصبح الكثري

-https://www.latimes.com/entertainment/la-xpm-2011-may-19-la-et-nadine- labaki .مأخوذة في مقابلة نادین لبكي مع 5
20110519-story.html  بتوقیت غرب إندونیسیا١٠٫٠٠الساعة ٢٠٢١دیسمبر ١تم الوصول إلیھا في

6 Patricia White, “Global Flows of Women’s Cinema: Nadine Labaki and Female Authorship,” in Media Authorship, 
2013, https://doi.org/10.4324/9780203136010.
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من أجلها. ماليني األطفال الذين ملموسة حبركة تغيري مدركني ومدركني وحىت متأثرين بقلبها للقيام الناس

أحناء يف مجيع يف لبنان ولكن أيًضا أحناء العامل. تدرك �دين أنه ليس فقط يف مجيع حيتاجون إىل اإلنقاذ

٧العامل.

االجتماعيموضوعا لبحثهايلمهذا الفباحثةالتاختارلذلك ،  من الصراع حالة ألنه يعكس

احلياة ال يستحقون ذلك. بعيًدا عن على قيد األطفال الذين ما زالوا من كثري احلياة الواقعية. يف حتدث

منبلالتعليم ،  يف قسوة حياة الشوارع. انطالقا ما يصبحون �جني عن أسرة متناغمة. غالًبا بعيًدا

 مل يستحق بعد احلصول على هذه األشياء. حقيقة أن سنهم

 ب . أسئلة البحث

 :على النحو التايل بحثال ابناًء على اخللفية اليت مت ذكرها أعاله ، فإن صياغة املشكلة يف هذ

  الصراعات االجتماعية لشخصيات فيلم كفر�حوم؟يتّم كيف  .١

 كفر�حوم؟ما هي العوامل اليت تسبب الصراعات االجتماعية لشخصيات فيلم   .٢

 كيف يتم حل الصراعات االجتماعية بني الشخصيات يف كفر�حوم؟ .٣

ج . أهداف البحث

هذا حتقيقها . أهداف عدة أهداف جيب صياغة املشكلة أعاله ، فإن هلذا البحث على بناًء

 :البحث هي

7 Alima Nuri Ayati et al., “Realisasi Hak Anak Dalam Film Capharnaum Karya Nadine Labaki (Kajian Strukturalisme 
Obyektif),” Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies, 2021, https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i2.11606. 
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  فهم الصراعات االجتماعية لشخصيات فيلم كفر�حوم . .١

االجتماعية لشخصيات فيلم كفر�حوم .معرفة العوامل املسببة للصراعات  .٢

  فهم حل الصراعات االجتماعية للشخصيات يف فيلم كفر�حوم . .٣

 د . أمهية البحث

فائدتني ، ومها الفوائد النظرية والعملية .أن تنال ة الباحثترجو من خالل إجراء هذا البحث ، 

تطوير نظرية علم  .١ يف على املسامهة هذه الدراسة قادرة يف الفوائد النظرية من املتوقع أن تكون

أفالم حول أشكال الصراع االجتماعي ،  يف شكل يف نوع األدب خاصة اجتماع األدب ،

أحدها يف فيلم كفر�حوم . 

هذا البحث ، .٢ يف هذه الدراسة الةمل الباحث�الفوائد العملية مفيدة فقط أال تكون علمية

معلومات  مفيًدا أيًضا ويوفر كمنتدى للممارسة احلالية . ومع ذلك ، ميكن أن يكون للباحثني

يف جامعة يفسو�ن أمبيل اإلسالمية احلكوميةللمجتمع األكادميي ، وخاصة سورا�� ، كز�دة

االجتماعية اليت حت الفيلم والصراعات من حيث البحث والعلوم حول �جاملنافسة مع دث فيه

اجتماعي لألدب .
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ه . مصطلحات البحث

االجتماعي ، و  هي الصراع يف العنوان كما ورد هذه الدراسة يف ،  الفيلماملصطلحات الواردة

وكفر�حوم .

يف الظروف أو أكثر بسبب االختالفات االجتماعي حالة نزاع يكون فيها طرفان الصراع

والوضع والقوة ، شاملني يف احلياة . من الناحية االجتماعية ، يُعرَّف الصراعاالجتماعية والثقافية والقيم

اآلخر  من الطرف عملية اجتماعية بني شخصني أو أكثر . حيث حياول أحد الطرفني التخلص �نه

٨بتدمريه .

٩وسيلة اتصال مسعية بصرية لتوصيل رسالة إىل جمموعة من الناس .الفيلم

أطفال ، ومظاملكفر�حوم فيلم يف صورة استغالل حبق األطفال عن جرائم ارتكبت لبناين حيكي

الفيلم ، امسها �دين لبكي بتأليف سيناريو خمرجة قامت بدورها يف فيلم أخرجته يف حقوق الطفل عديدة

عام  مدينة �حوم ، اليت �سست الفوضى ، وهذا يعين أيًضا كلمة "كفر�حوم" �لفرنسية هو . معىن

 .١٠املعروفة اآلن �سم حبرية طرب�)قبل امليالد �لقرب من �ر األردن وحبرية جنيسارت ( ٥٠١

8 Halimi Halimi, M. Faisol, and Muhammad Majed Al-Dakhiel, “TAJALLIYAH ASH-SHIRA’ FI AL-ADAB AL-’ARABI AL-
MU’ASHIR WA ATSARIHI FI HARB AL-’ARAB امتجلیات الصراع في األدب العربي المعاصر وأثره في حرب العرب (من الصراع والصد

.EL HARAKAH (TERAKREDITASI), 2018, https://doi.org/10.18860/el.v20i2.5588 ”,(إلى ثقافة الحرب في شعر سوریا نموذجا
9 Abdullah Hussein Hassan, “الزمكان في الفیلم الروائي التاریخي المعاصر فیلم (٣٠٠ ) انموذجا,” Al-Adab Journal, 2015, 

https://doi.org/10.31973/aj.v2i111.1562.
10 Jacob, “Capernaum [Film Review].” 
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 و . حدود البحث

اليت إ احلدود هذه كما أن اجلهد والوقت من من شأنه أن يوفر الباحثة الكثري حتديد املشكلة ن

يف التقرير أو األطروحة أو الرسالة اليت تقدمها . لكي تقدمها  . لكيتلتزم �ا الباحثة تكون واضحة

  يركز البحث فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحددته الباحثة يف ضوء ما يلي :

كفر�حوم �ستخدام منهج يف فيلم على الصراعات االجتماعية هذه الدراسة يقتصر البحث يف

كفر حتليل فيلم على هذه الدراسة تركز من حيث شكل الصراع النظرية األدبية السوسيولوجية. �حوم

 فيلم.هذا اليف  االجتماعي وحل الصراع االجتماعي االجتماعي وأسباب الصراع

 ز . الدراسات السابقة

يف دراسة من أول حبث هذا البحث ليس ، فقد سبقته دراسات تستفيد منهااجتماعية أدبيةإن

أفكارخ�وةالباحث عرض خريطة اد منها يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة �دف ، وتسجل

 : الدراسات يف هذا املوضوع و إبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقة من الدراسات

فرامسيت .١ ألمين "عنوان ب،افتتاح أرديويرا هرو" "بال أنيو بريد أف يف الفيلم االجتماعي الصراع

احلكومية سورا��ن أمجامعة سو�.)االجتماعيدراسة األدب("مجال )٢٠٢١( .بيل اإلسالمية

يف هذا البحث االجتماعيهدفني و مها : تركيز يف العوامل الداعمةوملعرفة أشكال الصراع

الفيلم بالل أنيوا بريد يف االجتماعية هذ.  الصراعات أخذت الباحثة موضوع فيلم بحثالايف
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متثل واقع ا�تمع الذي عديدة الفيلم يعترب صراعات اجتماعية هذا بالل ساللة جديدة ألن

االجتماعي هذا البحث نظرية الصراع لويسكوسركسكني حتليلي لوصفه أمين مجال . يستخدم

مع علم اجتماع األدب . بينما الطريقة املستخدمة وصفية هذا البحث هو يف . املنهج املستخدم

هذا البحث و . حتليل البيا�تمنوذج احلايل هو من حيث املوضوعهناحبثبنيالفرق بني

 أن طرق وتقنيات البحث متشا�ة .�لرغم من وأهداف البحث ، 

عزيزي سعودي حممد .٢ علي:"عنوانب،حممد حنيف يف فيلم "عمر" حلامت اإلجتماعي الصراع

حتليلية إجتماعية لرلف دهرندورف احلكوميةموال� مالك إبراهيمجامعة".دراسة اإلسالمية

علي �ستخدام نظرية علم . )٢٠١٩(ماالنج.  عن حتليل لفيلم عمر حلامت هذا البحث عبارة

يف األدب لرالف دارندورف . االجتماعي االجتماع هذه الدراسة إىل أن الصراع نتائج تشري

من أربعة علي يتكون يف فيلم "عمر" للمخرج حامت حيدث هي: الصراع الشخصيالذي أشكال

، والصراع العنصري ، والصراع بني ا�موعات ، والصراع الدويل . ويف الوقت نفسه ، فإن

األفراد ، واالختالفات االجتماعية أربعة ، وهي: االختالفات بني أسباب ظهور الصراعات

االجتماعية . هذا ا الثقافية ، والصراع بني املصاحل والتغريات هنا حبثبنيلبحث والفرق بني

أن طرق وتقنيات البحث متشا�ة .�لرغم من احلايل هو من حيث املوضوع وأهداف البحث ، 

(دراسة"الصراع الطبقي االجتماعي يف فيلم بالل: أبطال الفصيل اجلديد"عنوانب،موليدا رمحي .٣

كارل ماركس) احلكوميةجامعة السلطان موال� حسن الدين.علم اجتماع األدب اإلسالمية
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يف .)٢٠٢١( .�ننت حيدث معرفة شكل الصراع الطبقي الذي هذه الدراسة هو من الغرض

علم االجتماع األديب لكارل بالل �ستخدام يف فيلم االغرتاب املوجود مراجعة نوع بالل ، ويتم

من فصيل جديد تعي يف فيلم بالل: بطل هذا البحث الصراع الطبقي عن شهماركس . نتج

طبقتان خمتلفتان ، الطبقة العليا احلاكمة (الربجوازية) والطبقة الدنيا (الربوليتار�) . بعد تطبيق

يف شكلني: متثيله ) النضال الفردي ١نظرية ماركس االجتماعية ، وجدت أن الصراع الطبقي يتم

هذا البحث والبحث) الصراع اجلماعي .٢و من حيثيف فيلم احلايلالفرق بني املوضوعهو

 أن طرق وتقنيات البحث متشا�ة .�لرغم من وأهداف البحث ، 

حتليلية الصراع االجتماعية " عنوانبنور احلنيفة،   .٤ دراسة يف فيلم "ذيب": االجتماعى الصراع

عند رالف دهرندروف ماالنج.اإلسالمية احلكوميةموال� مالك إبراهيمجامعة".األدبية

هذا البحث. )٢٠١٩( مراحليستخدم مع حتليل البيا�ت املنهج الوصفي النوعي . تقنيات

يف شكل هذه الدراسة تقليل البيا�ت وعرض البيا�ت واستخالص النتائج . ستكون نتائج

يف الشرق األوسط خالل وصف للحقائق االجتماعية حول النزاعات االجتماعية اليت حدثت

هي أمثلة العاملية األوىل . هذه احلقائق يف الشرق األوسط الذي يشملاحلرب التحديث على

على حيا�م اجتماعيا واقتصاد� . �ثري هذا البحث والبحث ا�تمع املدين وهلا يف الفرق بني

الفيلم من حيث املوضوع وأهداف البحث ، هذا مناحلايل هو أن طرق وتقنيات البحث�لرغم

متشا�ة .
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يف رواية سنونواتكابولاالجتماعي لرلف دهالصراععنوان "ب نينك فوجي أستوتك ، .٥ ".رندروف

ماالنج احلكومية هذا البحث يف) ۲۰۱۷( . جامعة موالن مالك ابراهيم اإلسالمية تركيز .

هدفني : ملعرفة اجلنس الصراع االجتماعي وملعرفة أشكال الصراع االجتماعي يف رواية " سنونوات

هذه الدراسة ، املشكالت مبنهج الوصفي ، كابول " ليامسينة حضرا . حبثت الباحثة

هذا البحث هو وجد من نتائج البيا�ت بطريقة القرأة القشط. أهم واستخدمت الباحثة مجع

عن يف وجهات النظر ، والصراع الناجم تتعارض واالختالفات أسباب الصراع وهو مواقف

هذا البحث.)احتياجات اإلنسان األساسية ( البدنية ، والعقلية ، واالجتماعية  بني الفرق

هذا الفيلموالبحث من حيث املوضوع وأهداف البحث ، يف مناحلايل هو أن طرق �لرغم

وتقنيات البحث متشا�ة .

عنوان " الصراع اجلتماعي يف رواية " اخرج منها � معلون " لصدام حسني " ، بنور زهرة األمة ،   .٦

احلكوميةجامعة اإلسالمية تركيز هذا البحث يف هدفني : ملعرفة  .) ٢٠١٩(  .تولونج أجونج

يف رواية " اخرج منها � معلون " . هذه االجتماعي هيكل اجلوهرية وملعرفة أشكال الصراع

املشكالت مبنهج الكيفي ، واستخدمت الباحثة مجع البيا�ت بطريقة·الدراسة ، حبثت الباحثة

هذا البحث والبحث و�ئقية . هذا االفرق بني من حيث املوضوع وأهدافلفيلميف احلايل هو

أن طرق وتقنيات البحث متشا�ة .�لرغم من البحث ، 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

األدب.أ يجتماعاالعلم

اإلنسان . غالًبا ما يكشف األدب عنيجتماعاالاألدبعلم مشاكل هو حبث يركز على

على اخليال واملشاعر واحلدس . مستقبلهم ، بناًء حتديد يف حيث املبدأ ، صراع البشر وفًقا١١من

ثالثة وجهات نظر تتعلق١٩٨٦:١،Junus(خاللSwingewoodوLaurensonلـ ) ، هناك

 : بعلم اجتماع األدب ، وهي

على أ�ا و�ئق اجتماعية تكون فيها انعكاًساالبحث .١ األعمال األدبية إىل الذي ينظر

كأغراض األدبية على النصوص هذا املنظور االنتباه األدب . يركز يف وقت إنشاء للموقف

) .�٢٢:٢٠١٢سا،للدراسة مع االفرتاض األساسي �ن األعمال األدبية هي مرآة للعصر (

عن .٢ هذا املنظورالبحث الذي يكشف للكاتب . يركز كمرآة للوضع االجتماعي األدب

هذا  مبتكر األعمال األدبية . ينطلق االهتمام البحثي املوجه إىل املؤلف �عتباره على الثاين

هي انعكاس للوضع االجتماعي األدبية األساسي �ن األعمال االفرتاض من املنظور الثاين

) .٢٢: ٢٠١٢للكاتب (

اآلداب جامعة  ةیمجلة کل ”,فى المسرح المصرى المعاصر: دراسة فى علم اجتماع األدب ةیظاھرة االغتراب وأزمة الھو“محمد,  ونىیھمت بس١١ 
 .https://doi.org/10.21608/jfafu.2020.41142.1123 ,2019 ,ومیالف
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يف الظروف االجتماعيةالبحث الذي ي .٣ مظاهر األحداث التارخيية من كمظهر األدب لتقط

األدبية املتعلقة العام لألعمال على القبول االنتباه هذا املنظور الثالث يركز والثقافية .

) .٢٢: �٢٠١٢للحظات التارخيية (

التفسري ) ، فإن املقصود بعلم اجتماع األعمال األدبية هو١٢٩: ١٩٨٩وفًقا هلارتوكو (

االجتماعي للنصوص األدبية . يلمح علم اجتماع األدب إىل العالقة بني األعمال األدبية وا�تمعكمرآة

تتوافق الصورة مدى يف نص أديب ، إىل أي العامل وا�تمع بتحليل صورة . يقوم تفسري النص االجتماعي

 مع الواقع أو تنحرف عنه .

�ملي للبحوث فرع قبل علم اجتماع األدب من البحث هذا على كبري األدبية . هناك طلب

يف هذه الدراسة أن والدة األدب ليست الباحثني الذين يريدون رؤية األدبكمرآة حلياة الناس . تفرتض

اليت ١٢فراغ اجتماعي . هي على األعمال األدبية ، واحلياة االجتماعية كبري �ثري احلياة االجتماعية هلا

األ عكس تؤدي إىل والدة على األدبية . العمل األديب الناجح أو الناجح هو عمل أديب قادر عمال

) .٧٧:٢٠٠٧، Endraswaraعصره ، وتعديل وجوده وفًقا لتطور العصر (

مع تداعيات يلعب دورًا هو العمل األديب علم اجتماع األدب أن الشيء الذي يوضح حبث

األ يف ذلك النظرية األدبية والنقد يف التحليل ، على سبيلخمتلفة ، مبا الفهم ديب والتاريخ األديب . سوء

 ,2005 ,اآلداب.بنھا ةیمجلة کل ”,.ثیالحد یالمصر یعلم اجتماع األدب الوطن یمقابل الحلول الجاھزة : دراسة ف یف ةیالنزعة الوطن١٢ “
https://doi.org/10.21608/jfab.2005.55236.  
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هي اهلدف الثاين ،  األدبية من خالل إعطاء األولوية للعلوم املساعدة ، ستصبح األعمال املثال ،

) .٣٣٩: �٢٠٠٤عتبارها مكملة (راتنا ، 

من صنع ا�تمع  هي . لذلك ، فإنالعمل األديب مؤسسة جمتمعية ذات لغة ، بينما اللغة نفسها

يف ا�تمع . متثل األعمال القواعد اليت ميكن أن تنمو معظم عناصر األعمال األدبية اجتماعية ، أي

هدفًا يف ذهن الكاتب أن تصبح اجتماعي ميكن هي واقع يف حني أن احلياة احلياة ، األدبية أيًضا

) .٢٠٠٥: ٤٨، Wellek and Warren in Redyanto Noorإلنشاء األعمال األدبية (

اجلتماعيدراسة علم األدب )١٩٩٥: ١١١، Wellek and Warren in Redyanto Noorيقسم (

إىل ثالثة أنواع ، وهي:

االجتماعي ، علم اجتماع املؤلف: .١ الذاتية للمؤلف ، والوضع من خالل فحص السرية

االجتماعية للمؤلف ، ومجيع األمور األخرى املتعلقة بقدرة كمنتجواأليديولوجية املؤلف

.أديب

املتضمنة فيهاعلم اجتماع املصنفات األدبية: .٢ املنعكسة أو االجتماعية فحص املشكالت

املصنفات األدبية وكذلك الغرض من كتابة العمل األديب نفسه.

و�ثريهم االجتماعي على ا�تمع .٣ فحص قضا�  : علم اجتماع األدب الذي يهتم �لقراء

 األعمال األدبية للقراء أو ا�تمع بشكل عام. تماعيةالقارئ والتأثريات االج
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هذ علم اجتماع األعمال األدبية ، ألن األعمال  ا البحثيف على ، يركز املؤلف بشكل أكرب

يف يف العمل األديب . مع األخذ حيدث ومضموً� هي موضوع دراسة ما األدبية اليت درسها املؤلف

يتعلق ��تمع ، فإن منوذج التحليل  األدب هو حتليل لألعمال األدبية فيما علم اجتماع االعتبار أن

يفالذي االجتماعية املوجودة تنفيذه يشمل ثالثة أنواع ، على النحو التايل . حتليل املشكالت ميكن

ربطها �لواقع الذي حدث . ُيشار إليه عموًما �جلانب اخلارجي ، ويسمى العمل األديب نفسه ، مث

إجياد العال من خالل أعاله ، ال يزال قة بني اهلياكل ، منوذج العالقة اليت حتدث انعكاًسا . كما ورد

يعمل التحليل �دف احلصول على معلومات ١٣وليس بعض اجلوانب ، مع العالقات الد�لكتيكية .

األديب  هذا النموذج التحليلي عموًما البحث معينة ، ويتم إجراؤه بواسطة ختصصات معينة . ينتج

) .٣٤٠-٣٣٩: �٢٠٠٤عتباره الَعَرض الثاين (راتنا ، 

هذا البح حتليل للفيلميف سياق االجتماعية املرتبطة �اث ، سيتم إجراء معرفة الظواهر �دف

هذا البحث سوف يف علم اجتماع األدب ، ألناملشاكل اليت صاغها الباحثون. يتم استخدام نظرية

حتليل اجتماعي وقادر أساًسا على شرح احلقائق االجتماعيةنظرية علم اجتماع األدب ميكن أن تدعمها

الفيلم ، يف شكل صراع اجتماعي ، تفاعل اجتماعي ،الوارد يف حمتوى قصة االجتماعية الوعي

 والتقسيم الطبقي االجتماعي.

 ”, Journal of Educationللتلوث البیئي في المجتمع الحضريالمشكالت االجتماعیة “أخالص محمود سلطان,   andبسمة رحمن عودة الصباح١٣  .
College Wasit University, 2018, https://doi.org/10.31185/eduj.vol1.iss16.326. 
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األنثروبولوجيا األدبية  .ب

وجهة نظر بو�توس ( من ) هي دراسة األدب القائم٣٣٥- ٣٣١: ١٩٨٨األنثروبولوجيا األدبية

من املؤكد أن البحث يف األدب هو انعكاس للحياة.على البحث بني الثقافات. االعرتاف الثقايف جيب

 �١٤ن البحث املعين غالًبا ما يتطور بسرعة إىل ثالثة اجتاهات ، وهي:

ثقافة الكتاب ، والذي يسمى أنثروبولوجيا املؤلف ، من اجلانب .١ حتليل البحث حول يتم

اقبتها.األنثروبولوجي من خالل إجراء مقابالت مع احلياة الثقافية للمؤلف ومر 

 .حبث نصي أديب يفحص التأمل األديب �عتباره انعكاًسا ثقافًيا .٢

.البحث يف أنثروبولوجيا القراء الذين يتقبلون دورًا مهًما يف معىن األدب .٣

يف حد ذا�ا �لتقاليد والعادات واألساطري واألحداث الثقافية بشكل ترتبط األنثروبولوجيا األدبية

ترتبط عموًما �ألحداث املاضية. ومع ذلك ، يف التطورات التالية ، كما هوعام ، كأحداث منوذجية

اخلصائص األنثروبولوجية تتبع يف التعريف الواسع للثقافة ، أي جمموع النشاط البشري ، ميكن مذكور

14 I Nyoman Kutha Ratna, “Antropologi Sastra: Mata Rantai Terakhir Analisis Ekstrinsik,” MABASAN, 2019, 
https://doi.org/10.26499/mab.v5i1.197. 
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يف يف املاضي واحلاضر ، حىت هذه األنشطة ، سواء تلك اليت حدثت كل من خالل لألعمال األدبية

١٥ف �يت.املستقبل. سو

من �حية لالهتمام ، لكنه مثري حتليل األنثروبولوجيا األدبية كنظام جديد ، من �حية ، فإن

يف األدب ، فإن االجتماع وعلم النفس علم عكس أوًال ، على أخرى يطرح حتد�ت وصعو�ت خمتلفة.

يف األنثروبولوجيا اليت تشري موجود بشكل واضح األدبية غري مباشر إىلموضوع األنثروبولوجيا بشكل

 ١٦التوجه إىل املاضي ، والذي حيتوي على األساطري والتقاليد والعادات املختلفة للمجتمع القدمي.

من خالل احلقائق األدبية هي املواقف والسلوك البشري املواد البحثية لألنثروبولوجيا األدبية

يف األعمالوالثقافية. تسعى األنثروبولوجيا األدبية إىل فحص املواقف كثقافة والسلوكيات اليت تظهر

من املتغريات املتفاعلة ، بينما األدبية. ترى األنثروبولوجيا مجيع جوانب الثقافة البشرية وا�تمعكمجموعة

من مسات هوية  احلقيقة ، األدب هو مسة يف مرآة حلياة األشخاص الذين يدعمونه. يُعتقد أن األدب هو

فرعاألمة. األدب هو انعكاس يف األدب من خالل رمزي للحياة البشرية. ميكن دراسة الرموز الثقافية

١٧هناك ثالثة تقارب بني األدب واألنثروبولوجيا ، وهي: األنثروبولوجيا األدبية.

15 I Nyoman Kutha Ratna, “ANTROPOLOGI SASTRA: PERKENALAN AWAL 
(Anthropology Literature: An Early Introduction),” METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra, 2016, 
https://doi.org/10.26610/metasastra.2011.v4i2.150-159.
16  ALUSTATH JOURNAL FOR HUMAN AND ”,أ.م.د. یاس خضر عباس العباسي, “األدبیات اللغویة التأسیسیة في األنثروبولوجیا الثقافیة
SOCIAL SCIENCES, 2019, https://doi.org/10.36473/ujhss.v58i2.858.
17 فى األنثروبولوجیا الثقافیة االجتماعیة مجلة کلیة اآلداب .  ”,سھام عبد الحمید فرحات صمیدة, “شبکات التواصل االجتماعي والثقافة الکونیة بحث
.https://doi.org/10.21608/bfalex.2020.150119 ,2020 ,جامعة اإلسکندریة
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هدف وثيق من البحث الذي يؤدي إىل ظاهرة واقع احلياة البشرية .١ .األدب واألنثروبولوجيا هلما

من األدب واألنثروبولوجيا لدي .٢ كالمها يستخدم الكثري هما صالت منهجية ، مما يعين أن

 .التفسريات للظواهر الرمزية

.مييل األدب واألنثروبولوجيا إىل احلفاظ على مفهوم القرابة كرمز لسياق احلياة .٣

كيفية ملالحظة بني األدب والثقافة ، خاصة االجتاه الثالث هلذا البحث هو دراسة العالقة

 األديب من قبل البشر يف احلياة اليومية كأداة لتعليم الفعل االجتماعي.استخدام النص 

يف التأثري املتبادل بني على أ�ا حبث لذلك ، بشكل عام ، ميكن تفسري األنثروبولوجيا األدبية

،ثقافة احمليطة به. من �حية أخرىاألدب والثقافة. يف يوم من األ�م ، سوف ميتص األدب األفكار من ال

 ١٨ن للثقافة أن تتغري وتتطور على أساس نبض األدب.ميك

حملة عن فيلم كفر�حوم ج. 

مدينة بريوت اللبنانية ،  طفل سوري الجئ يدعى زين (زين الرافعي) يعيش يف شوارع قصة هذا الفيلم حيكي

�ألمل واملعا�ة. يعيش زين مع  مليء عامل ويقاضي والديه أمام احملكمة. زين يقاضي والديه على "جرمية" جلبه إىل

األشقاء. من بني أشقاء زين العديدين ،  من الصغرى والديه والعديد زين قريب فقط من سحر (سيدرا عزام) ، أخته

طلب زين على  حتيض �لفعل عندما يرى الدم على سريره. سحر أن فقط. يكتشف زين بسنة واحدة اليت تصغر زين

18 I A M Wedasuwari, “Kajian Literatur: Bahasa, Budaya, Dan Pikiran Dalam Linguistik Antropologi,” Jurnal Wacana 
Saraswati, 2020. 
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قبل والديه للزواج من  من بيع سحر كذلك ، فسيتم من سحر إبقاء حيضها سرًا عن والديه. إذا مل يكن األمر الفور

حمل هذه النية ، أخذ صاحب تتحقق أن قبل خيطط زين ألخذ سحر بعيًدا ، ولكن فيه زين. الذي تعمل البقالة

مهملني لبيع  اعتربا كما هرب من والديه اللذين غاضب جدا على والديه. سحر والده من أجل مزيد من الزواج. زين

للزواج. هذا الطفل الذي ي١١أخته (سحر) البالغة من العمر يف الشوارع.عاًما لرجل وصف �نه ذكي للغاية يعيش

من إثيوبيا يُدعى رحيل (يوردانوس شيفريو) ويو�س الجئ جبميع احتياجات ليس ذلك فحسب ، فهو يعيش ويعتين

دائًما للتهديد �لسجن  كان يتعرض لديه بيا�ت شخصية حقيقية. جنل رحيل. رحيل مهاجر غري شرعي ليس وهو

س على قدرته لعدم داد املبلغ مقابل صنع بطاقة هوية مزورة.والرتحيل

هذا الفيلم هو أن عائلة رحيل وزين على حد سواء على خط الفقر ، لكن ما يصنع  الفارق الالفت يف

أخريًا أحضر رحيل زين  طفلهما آلة نقود. جيعل والدا زين كثريًا ، بينما حيب رحيل ابنه الفارق هو اجلانب اإلنساين.

أن من زين رعاية ابنه إىل منزله بعد يتجول يف السوق الليلي لعدة أ�م. مث يعتين رحيل بزين يف منزله ويطلب رأى زين

مث  لعدم حيازته تصريح إقامة. عمله. ومع ذلك ، سرعان ما مت القبض على رحيل من قبل الشرطة وسجنه يو�س أثناء

عاًما واحًدا. يف ال يزال عمره يو�س الذي مع رحيل يزال زين مسؤوًال عن رعاية يبحث زين عن ورطته اخلاصة ، ال

حيلم  يف الشوارع لبيع املناديل. رحيل ، يلتقي زين بفتاة سورية الجئة تعمل يف خضم البحث عن يو�س. وإطعام

يف البالد. زين مهتم ويريد العيش يف  العديد من املهاجرين السوريني بسالم �لعيش يف السويد حيث يعيش الصيب

يًضا.السويد أ

ال  طرد زين من منزل رحيل املستأجر ألن رحيل جدوى ، يتم يوم ولكن دون كل يبحث زين عن رحيل

يو�س ألسربو (الرجل الذي صنع هوية مزورة  أعطت يو�س وأخريًا اإلجيار. مل تعد زين قادرة على رعاية يدفع
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أصبح زوج قتل الرجل الذي أن سحر سحر ،لرحيل). يف �اية القصة حاول زين أخريًا من والديه توفيتعندما علم

يف زنزانة خاصة بتوقيف األحداث. جًدا. مث ُسجن زين بسبب احلمل يف سن مبكرة

يف  آخر طفل سحر حل حملها وجود إن وفاة السجن. قالت والد�ا حداد ، وتزوره والدته يف يف ال يزال زين

العتقادها أن حياة ا غاضب من والدته أمها. زين نسيان رحيل سحر بطن لطفل ال قيمة هلا ، ألنه من السهل جًدا

من ذلك. يف زنزانة االعتقال ، يشاهد زين بر�ًجما واقعًيا يعرض شكاوى األطفال الذين  بدًال وإضافة طفل آخر

مت نقل زين الس بثه على التلفزيون. مت االعرتاف يف الرب�مج الذي وحيقق العدالة بعد عادل تدعاء عوملوا بشكل غري

إجراء مكاملة وصرح للمذيع "أريد مقاضاة والدّي يف احملكمة" ، التزم املذيع الصمت ولكن  من احلدث. عندما متكن

مشاهدة الرب�مج. منذ ذلك احلني ،  يف زنزانة احتجاز األطفالكان هناك الكثري من الناس يهتفون إلنصاف زين بعد

من شبه اشتهر زين وأذيعت الدعوى املرفوعة ضد والدي حمطات تلفزيونية خمتلفة يف لبنان وغريها ه أمام احملكمة ، على

االلتفات إىل  كل عام دون إال األطفال" اجلزيرة العربية. وكشف زين خالل احملاكمة أن والديه ال يستطيعان "إجناب

 مسؤوليا�ما يف تربية األطفال.

أن ي بعدم إجناب املزيد من األطفال ، وجيب يف طالب والديه العامل. هذا يف يولد كون مسؤوًال عنكل طفل

استغالل األطفال هو اختصار  يف فقر ، لذا فإن تعيش الفيلم ، يدافع والدا زين عن أنفسهم �لقول إن أسرهم

أخريًا على يف �اية القصة ، مت القبض بث اعرتاف زين أسربولكسب املال. ، الشخص الذي قدم هوية مزورة ، بعد

من صور على التلفز مع ابنه وإطالق سراح زين للحصول على املزيد رحيل مشل تقدمي والدا زين للعدالة ، ومل يون.

جواز السفر.
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.الفصل الثالث  

 منهجية البحث

نوعهمدخل البحث.) أ و

هذا البحث املنهج الوصفي النوعي . يكشف جامان ساتوري ( ) أن ٢٣: ٢٠١١يستخدم

هي وصفيةالبحث النوعي يتم ألن الباحثني يريدون استكشاف الظواهر اليت ال ميكن قياسها واليت

بطبيعتها مثل عملية خطوة العمل ، وصيغة الوصفة ، ومفاهيم مفهوم متنوع ، خصائص عنصر

.١٩.خدمات ، صور ، أمناط ، إجراءات ثقافة ، مناذج مادية للقطعة األثرية وما إىل ذلك

كأسلوب ) ، ٩: ٢٠١٦وفًقا لسوجيونو ( هي البحث النوعي فإن األساليب الوصفية النوعية

فلسفة على قائم ، يستخدم لفحص حالة األشياء الطبيعية ، )postpositivism(ما بعد الوضعيةحبث

هو مع التثليث ، وحتليل البيا�ت هو األداة الرئيسية ، وتقنيات مجع البيا�ت حيث يكون الباحث

من التعميم .استقرائي أو نوعي ، وتؤكد  نتائج البحث النوعي املعىن بدًال

أعاله ، ميكن االستنتاج أن البحث الوصفي  من اخلرباء من العديد على املعلومات الواردة بناًء

معينة ،  هي دون أن تكون حتت ظروف كما على البيا�ت األنشطة للحصول النوعي هو سلسلة من

على املعىن . وهنا يس أسلوب البحث الوصفي النوعي ألن هذه واليت تؤكد نتائجها تخدم الباحث

19 Oky Sugianto, “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan,” Creativepreneurship, 2020. 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

حتدث بني يف شكل صراعات كفر�حوم يف فيلم االجتماعية الدراسة تستكشف عناصر الظواهر

 الشخصيات �ستخدام منهج علم االجتماع األديب .

هي مجيع أشكال٢٠٠٢وفًقا لسوهارسيمي أريكونت ( ) ، فقد أوضح أن بيا�ت البحث

كمواد لتجميع املعلومات . حبيث ميكن استخدام احلقائق �ياحلقائق واألرقام اليت ميكن استخدامها

  شكل الحًقا كبيا�ت للبحث ، وميكن أن يكون املصدر نفسه من أي مصدر موثوق .

مع الكائن قيد الدراسة ،حباجة إىل طريقة أو تقنية على البيا�ت اليت تتوافق من أجل احلصول

دراسة .ت تناسب الكائنجلمع البيا�

Library”هذا البحث من الدراسة املكتبية Research“ وهي جتمع البيا�ت مبساعدة املواد

يف الكتب الدراسة السابق دم الباحثة املنهج الوصفي "خة املتعلقة مبوضوع البحث . وتستاملوجودة

Descriptive Method“إجاد العلل واألسباب ، أي البيا�توهو يوصف املظاهر اللغوية بغري حماولة

 ٢٠. ا�موعة �لكلمات والصورة وليس �ألرقام

البحث ومصادرها�تبي.) ب

األحاديث واملشاهد اليت مقتطفات من هي هذه الدراسة يف أشكال البيا�ت على حيتوي

 .وعواقب الصراع االجتماعي يف فيلم كفر�حوم

20 Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan,” Penelitian Kepustakaan (Liberary Research), 2020. 
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هذا البحث يف مصدر البيا�ت متهو فيلم شاشةبينما كفر�حوم عرض اإلنتاج اللبناين بعنوان

 : كما يلي �لتفصيل ، مصادر البيا�ت هي اإلنرتنت ، مث تنزيلها. احلصول عليه من املوقع

كفر�حوم  :  عنوان الفيلم

 : �دين لبكي  املخرج

 : ميشيل مريكت  املنتج

 جورج خباز ، ميشيل كسرواين ، خالد مزنر ،جهاد حجيلي: �دين لبكي،    وناملؤلّف

 خالد مزنر :  منظم املوسيقى

:   وناملمثّل
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من العمر احلاج، صيب يبلغ عاًما يعيش يف ١٢زين الرافعي بدور زين

أحياء بريوت الفقرية.

 رحيل، وهي امرأة إثيوبية ليست لديها و�ئق يوردانوس شيفراو بدور

رمسية تعمل كعاملة نظافة يف مدينة مالهي.

 .بولواتيف تريزور �نكول (فتاة) بدور يونس، ابن رحيل 

 .كوثر احلداد بدور سعاد، والدة زين 

 .فادي كمال يوسف بدور سليم، والد زين 

 نور احلسيين بدور أسد، صاحب متجر حملي وزوج سحر 

 .كيدرا عزام بدور سحر، شقيقة زين 

 .دين لبكي بدور �دين، حمامية زين� 

 السيد هاروت، موظف يف متنزه. جوزيف جيمباز�ن يف دور

 .فرح حسنو يف دور ميسون، الجئة سورية شابة 

 كريستوفر عون:     تصوير سينمائي

 كونستانتني بوك   :      حمرر 

 Mooz Films:     شركة اإلنتاج

Sony Picture Classics:موزع الفيلم
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.٢٠١٨سبتمرب  ٢٠:   طرح�ريخ ال

 دقيقة ١٢٦:  املدة 

 لبنان:   البلد

   : العربية  اللغة

أدوات مجع البيا�تج.) 

على البيا�ت ا احلصول مع الكائن قيد المن أجل تتوافق ،حباجة إىل طريقة أو تقنية بحثليت

للكائن هذه الدراسةمجع بيا�ت مناسبة يف هي دراسة أدبية.دراسة. التقنية املستخدمة يف مجع البيا�ت

هي تقنية جلمع كأشياء للبحث وكذلك جيمع وحتليل البيا�تدراسة األدب الذي يستخدم الكتب

املستندات املكتوبة أو اإللكرتونية. البحث يذكر أن الدراسةاملستندات ، سواء كتاب بعنوان مناهج ويف

عن طريق إجراء دراسة الكتب واألدب واملذكرات والتقارير هي تقنية جلمع البيا�ت اليت تتعلقاملكتبة

).١١١: ١٩٨٨ لة اليت يتم حلها (نذير ،�ملشك

عندما يقرر الباحث يف الدراسة من خالل مواد املكتبة جزءًا مهًما للغايةمهم يعد مجع البيا�ت

على صياغة املشكلة. ودراسة النهجاستخدامها يفمراجعة األدبيات لإلجابة املكتبات شائعة جًدا

متاحكيف يعملالبحث أل�ا جتعلها سهلة للغاية ما هو جبمع وحتليل الباحثون. يقوم الباحثون ببساطة

 رحابة. يف املكتبة ، ليست هناك حاجة للبحث عن البيا�ت عن طريق النسب املباشر
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.) طريقة مجع البيا�تد

هذي هي تقنيةتقنية االستماع وتدوين املالحظات. تقنيةبحثالاستخدم االستماع واملالحظة

يف البحث أوًال ، مث االستماع إىل احملتوى وما إىل ذلكحبث تقرأ األشياء تسجيل البيا�ت اليتالبحث

الستخدامها كمواد عليها يفمت احلصول اختذت يف البحث. اخلطوات اليت على معاجلتها جتميع البيا�ت

: النحو التايل

.البيا�ت الرئيسيمشاهدة فيلم كفر�حوم الذي يعد مبثابة مصدر .١

تتكيف مع البحث املراد مناقشته.ر املشكلة ومجع البيا�تحتديد حمو .٢

املساواة .٣ من أشكال االنتحال أو مراجعة األدبيات للبحوث السابقة لتجنب أي شكل إجراء

.حبث يف شكل

 مشكلة للبحث. اختيار وتسجيل البيا�ت حسب العنوان والرتكيز .٤

ه.حبث حسب الرتكيز املراد الفيلماالستماع وكتابة احلوار السينمائي وتصنيف املشاكل يف  .٥
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 الفصل الرابع

 عرض البيا�ت و حتليلها

يف فيلم كفر�حوم ةاالجتماعي اتصراعأشكال ال املبحث األول : .أ  

الصراع بني األشخاص. ١

هذا  حيدث الرغبة. بسبب تضارب املصاحل أو صراع بني شخص وشخص آخر الصراع بني األشخاص هو

االختالفات غالًبا بني شخصني أيًضا ، بدًءا من يف الوضع والوظيفة وجمال العمل وآخرين. ختتلف احملفزات خمتلفني

٢١يف الرأي والشخصية واملواقف والقيم يف حل املشكالت.

بني زين ووالديه سليم وسعاد. يكشف زين عن رغبته يف الذهاب إىل املدرسة  على سبيل املثال ، اخلالف

نصحت والدته لوالده ، لكن والده من الذهاب إىل املدرسة ويطرده بدًال من ذلك. أن أسعد سيمنع زين من حبجة عه

من املساعدة والعيش حياة جيدة من  والد زين �ن أطفال اجلريان الذين ذهبوا إىل املدرسة ميكنهم احلصول على الكثري

احلوار التايل:مدرسته. وفًقا لوالدته ، مع ذهاب زين إىل املدرسة ، ستكون حيا�م أفضل مالحظة ذلك يف . ميكن

عائلة زين تتناول العشاء أثناء احلديث عن التعليم:  ١الصورة  

21 Tyas Hapsari Dewi and Agustin Handayani, “Kemampuan Mengelola Konflik Interpersonal Komunikasi 
Interpersonal Dan Tipe Kepribadian Ekstrovert,” Jurnal Psikologi Undip, 2013. 
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 سليم : ملاذا االشرتاك يف املدرسة؟ خارج نص السؤال. ننسى ذلك، فقط استمر يف العمل من أجل األسعد

سعاد : ملاذا تعقيد األشياء؟ ال ميكن أن يذهب تعلم بضع كلمات؟ دعه يذهب إىل املدرسة، أ�ا تعطي للغذاء 

 واملالبس، لألطفال.....

 سليم : ماذا نقول أسعد؟

 زين: سوف احتدث معه، سأذهب إىل املدرسة يف الصباح، والعمل �لنسبة له يف فرتة ما بعد الظهر

، مالبستعطينا مراتبسعاد : انظر فريد، ابن اجلار، الزهراء عائدات من املدرسة مع مجيع أنواع األشياء أ�ا   

 سليم : كن هاد�!!!

اف اهلوى، سعاد : على األقل سوف �كل هناك، وإعادة الغذاء ألخواته. حيصلون على بقا� الفندق، طعام الزف

 دعو� نستفيد! ملاذا أنت عنيد جدا؟

 سليم : إن شاء هللا سنرى االثنني

 سعاد : إن شاء هللا؟

اخلبز؟ وإذا كان األسد يغضب وخيرجنا؟ سليم : تريد مين أن أقسم على هذا  

 سعاد : ال تقلق، لن يفعل ذلك سنرسل زين بعد املدرسة، وسوف �خذ العمل اإلضايف

أطفاهلم أو  لتناول العشاء ويتحدثون عن تعليم يتجمعون الذين يُظهر النص حوارًا بني والدي زين وزين

من األسد ، املدرسة. خياف إىل املدرسة ألنه يوافق على طلب ابنه الذهاب ال احلوار ، أوضح املسطر أن والده يف

من �حية أخرى ، توافق األم وال تزال  غاضب وحىت يطرد زين. لكن فيه زين ، وهو يعمل صاحب الكشك الذي

فوائد املدارس اليت ميكن خالل رؤية يزال من ختفف العبء عن أسرهم مثل قدرة تدعم رغبات ابنها ولكن ال أن
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يف املدرسة وإحضار الطعام إلخو�م الصغار ، أيًضا احلصول على املالبس ، فإن احلصول  تناول الطعام أطفاهلم على

يتجاوز الغرض من املدرسة. والدة زين تطمئن والدها أنه إذا ذهبت زين إىل املدرسة ، ميكن أن تساعد  على التعليم

اق الذين زين يف دعم عادة ما تقدم املدارس الزكاة اخلريية على شكل سلع واحتياجات أساسية للطالب تصاد األسرة.

ال تستطيع أسرهم حتملها. سعاد كأم ، يف الواقع تضغط على طاقة زين �لقول إن زين ميكنها الذهاب إىل املدرسة يف 

إىل العمل اإلضايف يف ك إىل املنزل من العمل أسعد.شكالصباح مث العودة

والدي بوضوح أن احلوار كالمها ال يهتمان مبستقبل أطفاهلما. يُرتك األطفال للمدرسة فقط لتلبية يظهر هذا

إىل املدرسة. احتياجات األسرة ، وليسكمسؤولية الوالدين لتعليم أطفاهلم وإرساهلم

يف شكل ألن وهذا منع األطفال من احلصول على حقهم وهو التعليم. ويتم تضمينه األطفال استغالل

األب خائًفا وقلًقا من أن أسعد سوف  على طلبهم �لذهاب إىل املدرسة ، حيث ال يزال والديهم يرفضون أبنائهم بناًء

 ذا ذهب إىل املدرسة.إيقوم رؤسائهم بطرده ألن ابنه سينزعج من ذلك. عمله 

االجتماعيةالصراع بني الطبقات. ٢

االجتماعية حيدث الصراع االجتماعي بني الطبقات هو أحد الدراسات تناقش مشاكل ا�موعة. اليت

االجتماعية هي جمموعة من األشخاص الذين  ا�تمع. الطبقة يف االجتماعية يكون هناك صراع بني الطبقات عندما

األخرى هي الوضع شكل ثروة هي مقياس للطبقة االجتماعية. املعايري لديهم قدر معني من الثروة أو املكانة. املادة يف 

معينة. االجتماعي ، مثل النسب األرستقراطي ، إىل الوضع السياسي ، مثل األسرة اليت مت يف منطقة تلك السلطة
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من الفرص للوصول إىل السلطة واملوارد يف ذلك عادة يف الطبقة االجتماعية لديها املزيد ، ا�موعات األعلى

٢٢.ا�تمع

صاحب السلطة األعلى على سبيل املثال ، بني أسعد هذا الفيلم �نه يوصف أسعد يف وعائلة زين حيث

مدير حمل  وكذلك عائلة زين اليت تشغلها عائلة زين. أسعد ، املالك الذي ميلك الشقة الثروة يفوق ولديه عدد من

  البقالة حيث يعمل زين هناك.

 سعد وقبول عرض أسعد.يظهر احلوار التايل أن عائلة زين قد خدعت بنجاح بكل أشكال عطاء األ

زين يلقي نظرة خاطفة على لقاء األسد بوالده:  ٢الصورة 

 زين : من أين �يت هذه الدجاج؟ من أحضرهم؟

 أخ زين : أسد. انه يف الطابق العلوي

د هنا؟زين : أس  

 أخ زين : نعم

يبدو أن سحر يقابلها سحر. بني أسعد مع العروض تقدمي حفل يصعد زين وينظر يف ترتدي زي أسعدمث

 العروس الصغرية

22 Lailatul Muarofah Hanim, “Menakar Konflik Dalam Sudut Pandang Kepentingan,” Journal of Chemical 
Information and Modeling, 2019. 
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 زين : أم؟ ماذا يفعل أسعد والده هنا؟

 سعاد : ال جتعل املشهد. سوف ترى

 زين : ملاذا هم هنا؟ 

 سعاد : اهدأ! ا�م يتحدثون إجيار مع والدك

 زين :  كنت قد قطعت يدي اليسرى وهي تعطي بعض الدجاجات لسحر

أن زين تطل على احلد لقطة الشاشة من كل اقرتاح بسيط بني األسد وسحر. عائلة زينثيتضح أخريًا قبل

دائًما ما يغريه �هلدا�. أ�م كان ألنه من أسعد العمرحماوالت اخلداع من فتاة تبلغ �لغ١١تسليم عاًما إىل رجل

.واستبدله �لدجاج

قبل والدته مث سأل من املعزي كانت ترتدي مالبس ذلك ، لكن وزين الذي مل يقبل أخته اليت والدته عن

 والدته كانت تبحث عن عذر لتهدئة ابنها (زين) الذي أراد طردمها.

سعاد توبخ زين وتضربه:  ٣الصورة 

 سعاد:  انتظر، استمع يل
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 زين : أخرب أن ابن الكلبة إنه غري مرحب به هنا

 سعاد : أنت ال تفهم؟

 زين : أخربه أو سأفعل

أقسم ��، ليس هناك أي من ذلك حيدثسعاد : اخفض صوتك! أقسم �خواتك،   

 زين : إذن ملاذا يرتدي سحر ماكياج؟

 سعاد : إ�ا تقلدين للمتعة

 زين : مبجرد االنتهاء من عصريهم، أ� 

 سعاد : االستماع، ال! 

 زين : اذهب أخربه أنه لن يعمل، قل له أو سأفعل

!كلمةسعاد : ال أريد مساع ذلك، تريده أن يرمينا يف الشارع؟ وال    

النهاية سحر ستفعل ذلك يف أن خيطط ألخذ بعيدايكتشف زين االسد.كان من سحر معه. ومع متزوج

منعه من قبل والديه. جمربة على ذلكذلك ، مت حياول زين املنعزين جيد سحر سحر من سلبه والديه. �ع والديه

من االسد. لكن زين وجدتخالل سحر.كما يف وليستعرض للضرب من قبل والدتهالزواج أن مينع رحيل ميكن

 : احلوار التايل
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 زين توركل تسعاد ادفع:  ٤الصورة 

سحر: ال أريد أن أذهب ... ال أريد أن أذهب من فضلك.  أمي ، ال أريد الذهاب ".

سعاد: سأقتلك إذا هربت! 

زين: أين تريد أن �خذه؟  انت تريد بيعها كعاهرة؟ " 

سحر: أريد أن أعيش مع أخيت. 

سعاد: ال جتادل! 

زين: أمي ما زالت صغرية. 

زين ، إذا حاولت سعاد:  طريقك.  يتبع  معي! تعرتض ا� كأخرى ، سأقتل مرة ار�أن �ال تكن جاهًال!  ال .

فعل!  سوف جتعلنا فقراء ، أيها الشقي! "ت أناعرف ماذا تريد 

تعبت من مساع صرخاتك  اسرع واصطحبه.  أنت أصرخ سأقطع  أ�!  اسكت!  هناكيكفي أن نسرع سليم:  

"لسانك! 

سحر: ال تفعل! 
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يبيعون سحر اخندع والدا زين مع األسد.  بال رمحة احلوار احلوار الذي حتته خط ، يبدو أن .دألسمن يف

.سعاد وسليم يشتمان أطفاهلما بكلمات قاسية

 داخليالصراع ال. ٣

بسبب ضغوط األدوار والتوقعات من  يواجهونه مع أنفسهم أو يواجهه األفراد الصراع الداخلي هو صراع

يكون لدى األفراد احتياجات ورغبات  الصراع الشخصي عندما حيدث توقعا�م. ختتلف عن رغبا�م أو اخلارج واليت

من هذ كل من املستحيل تلبية تتماشى مع بعضها البعض. ال ه االحتياجات والرغبات يف نفس الوقت. ووقائع وقيم

حيدث الصراع ليس فقط يف  حيدث يف شكل قيمتني أو حاجتني غري متوافقني. ميكن أن ميكن أن يكون الصراع الذي

مع الواقع. هذا الصراع الشخصي هو  تتماشى ال إدراك. هذا ألن التوقعات يف شكل عمل ، ولكن أيًضا شكل

معها بشكل صحيح ميكن أن تتداخل مع الصحة النفسية أو الصحة العقلية نفسية بطبيعتها ، واليت إذا  مل يتم التعامل

 ٢٣للفرد املعين.

يف العيش يف أسرة ال  لدى زين أمل األصغر سحر. ليس على شقيقه استوىل أسعد كما اختربها زين عندما

قبل من أن وجد سحر أخذها بعيًدا من املنزل بعد اهلروب قرر زين هلا. اهلروبضمري سئم والديه وقرر والده للزواج.

النزول ملتابعة الرجل العجوز  قرر زين يف احلافلة. سبايدرمان من املنزل بركوب حافلة ، ويلتقي برجل عجوز يرتدي زي

العثور على الرجل العجوز يف امللعب. نزل ودخل  األطفال بعد أرواح حتركت أل�م. إىل مدينة املالهي والبقاء هناك

يف ذلك امللع أن يعيش ، ينتهي به األمر �لنوم ال يعرف أين جيب يف امللعب. ب. لقد جرب العديد من الركوب

 .تيغيث أو رحيل املكان لعدة أ�م. يف مدينة املالهي ، تلتقي زين خبدمة تنظيف من إثيوبيا تسمى

23 Andri Wahyudi, “Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan,” Jurnal Publiciana, 2015. 
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وظيفة هايلتقي زين برحيل ويطلب من:  ٥الصورة 

هنا؟زين : اعذرين؟ هل املالك   

 رحيل : ماذا تريد معه؟

 زين : ا� احبث عن عمل

 رحيل : اي نوع من العمل؟

 زين : أي شيء، والعمل هو ما يهم

 رحيل : ما امسك؟

 زين : زين

 رحيل : زين؟

 زين : وما متلكه؟

 رحيل : امسي هو األنس

 زين : ميكنين غسل األرضيات أو األطباق النظيفة، على سبيل املثال

أعتقد ذلكرحيل : ال   

 زين : هل حتتاج إىل عامل؟ هل حتتاج إىل شخص حيمل قضيب الصيد اخلاص بك؟
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 رحيل : أين والديك؟ أين هم؟

نوع العمل الذي ميكنه القيام به احلوار الذي حتته خط ، حيتاج زين حًقا إىل يف يطلب زين.يف املساعدة

أخريًا ، اصطحبت املرأة زين  جاع زين أخريًا وطلب من رحيل الرمحة. جييب. حىت العثور على عمل ، لكن رحيل ال

الصورة أد�ه ، يبدو أن رحيل يستحم زين.فأخذه رحيل إىل املنزل ويعتين به.،إىل منزهلا لتستحم وتتغذى وتنام يف

قذرةزين بدن راحيل ينظف :  ٦الصورة 

رحيل الذي مقابل رعاية رحيل هلا ، بطفل يعتين رحيل زين يو�س ،بينما يعمل زين رعاية يو�س. يريد  امسه

عمره � زينوهو طفل احلليب بدًال منهسنة أحبها رحيلكثريا. بينما رحيل يعمل احلفاظات اعتين بيو�س �عطائه

واالستحمام ووضع يو�س للنوم.

. 

احلليب هنا، حسنا؟رحيل : زين، انت ال ٣. أعود يف الساعة ٢وأخرى يف الساعة١١أعطه واحدة يف الساعة هى

ديقك اجلديد، ترتك املنزل، حسنا؟ ال تدع يو�س تبكي، ينزعج اجلار. البقاء مع صديقك. سأعود، يوين. إنه ص

 حسنا؟

 زين : زين هو صديقك اجلديد
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تعقيًدا أو صعوبة ، وأحداث درامية جتعل القصة أكثر توتراً. يف هذا الدخول إىل مرحلة التعقيد هو نزاع يزداد 

بنفسه. يواجهها أن يواجه زين مشكلة خارج رعاية والديه ، عليه الصراع عندما األمر متوتراً يف يف سن الفيلم ، يبدو

طفًال تركه رحيل ور ال يزال يو�س الذي مع رعاية يتحمل عبء احلياة قام زين بتغيري اءه.مبكرة ، كان عليه أن

بنفسه ،  يو�س من رعاية سئم زين به ، حىت احلليب ، وإطعامه ، واالعتناء يو�س ، وإعطائه مل حفاضات ألن رحيل

مت القبض عليه ، زين قلق ويبدأ �لبحث عن رحيل يف الشوارع امنزهلعد إىل البيتت مع جو�س. مل يعرفوا أن رحيل

 من قبل ضباط اهلجرة.

 أسربوزين تبيع يو�س لشركة :  ٧الصورة 

يف رحيل ، يلتقي زين مع أسربو ، الرجل الذي زيف هوية رحيل يو�س ولكن أسربولبناين. يريدحبثًا عن

يو�س. مرت زين ويو�س األ�م أخريًازين مل يعطيه قبل املالك ،بشدة. ويو�س من رحيل مل يعد يدفع  طرد ألن

 .اإلجيار

رحيل؟ ما عالقتك برحيل؟ "أسربو: 

زين: "حنن أم وابن".

هذا ابنه ، يو�س. حق؟؟ دعىن ارى. صايف. على اجلانبتكوالديأسربو: "هل ه يكون أن ماذا أب أم أم؟ جيب

فعل يو�س بك؟ "
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يف ذلك الوقت." رحيل غادر امس. مل يعد منذ ذلك احلني: زين 

أسربو: "اترك يو�س يل".

..."زين: "ال ... ال 

يو�س عن مكان رحيل. أن يواصل زين البحث مع رحيل ، جيب يف من خالل معلومات من زميل العمل

، ولكن  أسربورحيل إىل لبنان. يسأل زين عن مكان رحيلالرجل الذي صنع هوية مزورة ودخلأسربويلتقي زين

يو�س من القدومأسربو على عرضت حىت يتمكن ويعودأسربويرفض زين عرضدوالر.٥٠٠معه وسيحصل زين

للبحث عن رحيل.

بسبب وجود الصراع الداخلي الذي حيدث داخل زين. الوضع يف الوقت نفسه ، تواجه زين صراًعا داخلًيا

ختتار أحدمهاجتعله يف حرية من أمرهأن القلق واالرتباك. قارةاجعل جتربة زينأو عدة خيارات �لطبعألنه عليك أن

�الرتباك أو الرتددالصراع هو موقف اثنني أويشعر فيه الشخص العديد من الزخارف اليت ألنه عليك االختيار بني

 تظهر مًعا. كما اختربها زين ، ألنه حمتار بني إجياد رحيل أو رعاية يو�س أو تسليمه إىل أسربو.

 فتاة تبيع املناديل زين قابل:  ٨الصورة 

عن االنتقال إىل السويد. زين مهتم ويريديف منتصف الطريق ، التقى زين بفتاة صغرية تبيع املناديل أخرب

أجل البقاء مجع األموال من يف يبدأ زين للبقاء على قيد احلياة من البيععش هناك. كسب ما يكفي من املال
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منظمة مثله انتقل إىل السويد بناًء على تقرير من أجل العاملية ، أناملؤثرات العقلية ، من ذاتالصحة البلدان

تعاطي للرتامادول يف مصراملستو�تكان أع العربية السعودية وتوغولى معدل .، غزة واألردن ولبنان وليبيا واململكة

الشخصية وداخل الشخصية صراعال. ٤  

يعد يدفع الصراعيف هذا القسم ، حيدث رحيل مل طرد زين من إجيار رحيل ألن يتم بني األشخاص عندما

تكون هذه اخلالفات اإلجيار. أن الصراع بني األفراد هو الصراع الذي ينشأ عندما خيتلف شخصان أو أكثر. ميكن

�جتة عن سوء فهم طفيف أو نتيجة ألهداف أو قيم أو مواقف أو معتقدات متباينة. نفس ما حدث لزين مع 

 .الشخص الذي طرده من إجيار رحيل

إجيار راحل ويف الوقت نفسه ، هناك صراع داخلي داخل زي طرد من أن زين �ئس ألنه يعد ن ، أي ، ومل

يو� رعاية يو�س إىلس.قادرًا على أخريًا زين إىل السويد. وافق أسربوسلم وطلب املال يف املقابل حىت ميكن إرساله

 .أسربو . سيحاول زين العثور على امللف يف املنزل وسيعود إىلزين وطلب ملف البيا�ت الشخصية لشركةأسربو 

املساعدة يف عمل جواز سفرأسربو يطلب زين من :  ٩الصورة 

 ميكن مالحظة ذلك يف احلوار التايل ، عندما اتصل أسربو بصديقه لتنظيف جسد زين من األوساخ. 

يشبه صغري � صديقي ، هناك طفل اآلن اجعله إنساً�.أسربو: "مرحًبا نتفق. كلب هنا. وحنن يوافق؟ خبري سأرسله.

عندك ملفات البطاقة الشخصية؟" زين ماذا
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زين: "ال أعرف .. رمبا يف البيت".

اهلوية ، حالة اجلنسية ، صحيف إىل دليل على وجودك. بطاقة حىت أمتكن منأسربو: "أحتاج حتتوي على صورتك. ة

يو�س. ال داعي للقلق بشأن خبري؟ انت بريوت. عائلة.إخراجك من مرفأ أحبه ، وسأضعه يف والناس الذين أ�

عنه ... سيفعليغادرون احبث تتذكر �سر الذي عمل معي؟ �خذك إىل معك ، سوف يعتنون بك جيًدا. هل

هذا ... واحد ... اثنان ... ثالثة ... أربعة ...  مصفف الشعر. مث بعد عودتك إىل املنزل ، تنتهي رسالتك. حسن؟

هذا. "

دوالر.٥٠٠زين: لكن وعدك 

لتناول الطعام الحًقا. قبلين ، اعتين بنفسك ،استمر." دوالر ١٠٠نك أن �كل وتشرب جماً�؟ أسربو: "هل ميك

يو�س لشركة �عطاء احلوار ، كان زين هو الذي أ�ى معا�ته أخريًا دوالر ، ُوعد ٥٠٠. مقابلأسربويف

 .منزله زين جبلبه إىل السويد طاملا أحضر هويته. يف هذا املشهد يعود زين أخريًا إىل

الصراع بني األشخاص. ٥

إىل منزله إىل يظهر�خذ رسائل أو ملفاتيعود زين بسببأي شيء هويته. ومع ذلك ، سبه والديه

: كما يف احلوار التايل مل يكن لديه شهادة ميالد أو هوية إقامة. لقد ولدوا فقراء هكذا األسرة

سامل يسخر ويضرب زين:  ١٠الصورة 
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حال مل آيت إىل هنا ملقابلتك ، وال ألرى ذلك اللقيط.  أريد رسائلي! "زين: على أي 

ابنك يريد احلروف! " االن؟ تعرف � عزيزي!  سليم هل سعاد: نعم �لطبع

زين: أين أوراقي؟

سليم: أينكنتكل هذا الوقت؟

زين: "ليس من شأنك".

ل كمهرب؟ "سليم: ال تريدين رؤييت؟  ملاذا حتتاج احلروف؟ هل تعم

زين: أوراقي وبطاقة هوييت ال مشكلة!

ال أحد حيفظ أشيائك سواك. ال متزح ... ال جتعلين عاطفًيا ، أيها الشقي!  تعال ، سأريك أوراقك! لدي سليم:

أهم رسالة.   طرد وهو لدي خطاب يف السجن. أخرت. لدي رسالة تعفنين كثرية من الورق ، كل ما حتتاجه أنواع

حنن فقراء ، ليس لدينا شيء ولدي. جمرد هنا! مستشفى تريد التربع �لدم. إىل هذه الرسالة! هذه ورقة انظر

أن تعيش بال أوراق ، بدون أي ملفات ، وإال سأقوم بتأرجحك على النافذة وستنتهي. هل  طفيلي. عليك فقط

لدينا خطاب لك! لقد سئمت منك تفهم؟ اذهب أو سأكسر فمك! اذهب ، أخرب الرجل الذي أمرك أنه لي س

يوم ولدت! " ولعنتك

غري  حىت يوبخ سامل زين بكلمات قاسية ، وهو أمر بني سامل وزين الذي حتته خط ، يدور شجار احلوار يف

هذا يف شكل طفل. ويتم تضمني فم أحد الوالدين إىل من إطالقا أن يقال يف مناسب الصراع بني األشخاص.

للحصول على أوراق هويته �اية مريرة يف الطرد، اتضح أن النهاية .عودة زين إىل املنزل

من املستشفى. سأل من  قبل أن يغادر زين املنزل ، كان زين يشك يف تصريح والده حول الرسالة الواردة

ذكر زين أسعد بكلمة سحركان يف املستشفى ومل يرد أحد. عندما أن توفيت.لقيط ، أوضح والد زين
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 يف املستشفى تكلم معي! ماذا فعل ذلك اللقيط به؟ "زين: من 

 سليم: رحلت سحر .. انتهى.

 .)األسد ليطعن بسكني املنزل زين خرج(مث  زين: رحل؟ سأريك ما هو عليه

األسد:  ١١الصورة  هرب زين من منزله وأخذ سكيناً ليقتل

توفيت سحر يف بسبب تصرفات األسد. ماتت أن أخته سحر بنزيف يكتشف زين سن صغرية متأثرة

 لطعن األسد. لكنه �لفعل لديه سكني زين خيالف حظر والديه لقاء األسد ،. حاد بسبب احلمل

تعال إىل هنا أيها الوغد الصغري!"سليم: "

سعاد: "هو حيمل سكني"!

سأضربك إذا مل ترجع!سليم: 

"تعال � فىت اللعني!"سعاد: 

بيدي العاريتني!سليم: سأقتلك

القاسية والكلمات البذيئة لزين عندما يف يستخدم والدا زين الكلمات احلوار الذي حتته خط ، غالًبا ما

يريدون مطاردة زين الذي حيمل سكيًنا لقتل األسد.
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قتل سحر  �ألسد الذي كان غاضًبا �لفعل وأصيب أحضر زين �لفعل سكيًنا لطعن األسد ألنه لقد

تصغى طارده والد والدتهبشكل غري مباشر. زين ال طعن زين ألس.لكالم والديه حىت من االنتقام د حدثت حادثة

 بسرعة دون حوار.

الشرطة �خذ زين إىل زنزانة االعتقال:  ١٢الصورة 

اقتيد أخريا مغطى �لدماء واألدلة على سكني استخدمها لطعن أسد.وجهبزين إىل مركز الشرطةو

الرتكابهُحكم على ز �لسجن األسد.قتلحماولةجرمية ين

يف حيا�م. زين بر�ًجما تلفزيونًياتصليف السجن ، ي قلوب األطفال الذين ال ينالون العدالة يظهر عن تدفق

بشكل صحيح ،كان امسها طفل قدر�ما على تربية لعدم مقاضاة والديها أن اتصلت �حلدث وقالت إ�ا تريد بعد

 وبثت حماكمة زين ضد والديه على مجيع حمطات التلفزيون يف لبنان.على الفور ، 
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يشاهد زين الربامج التلفزيونية ويتصل �ملضيف:  ١٣الصورة 

هل جبيونمذيع التلفز �لغكانب: ؟شخص

زين: ضابط.

زين؟مضيف التلفزيون: "ضابط؟ من أين اتصلت بنا؟

زين: "من السجن".

"أي سجن؟" مضيف الربامج التلفزيونية:

زين: "سجن رومية لألطفال".

نفعل لك؟"مذيع التلفزيون:  أن ماذا ميكننا زين ، ملاذا اتصلت بنا؟

.أريد مقاضاة والديّ زين:

ماذا تريد أن تقول؟"مذيع التلفزيون:  اهلواء مباشرة. تبث على زين ، أنت

سأتذكر؟ من زين: ماذا أطفاهلم. يستطيعون تربية هذه الرسالة موجهة للبالغني الذين ال يل الكبار. يستمع أريد أن

الضرب. سلسلة األ�بيب إىل كانت ، "أيها الوغد ،العنف واإلذالل لقيط! "،"  أو احلزام؟ أحلىكلمة أعطوين إ�ها

أ لقيط ، قمامة! ". حياة اللحم هي صفقة كبرية ، ال تساوي يف هذا اجلحيم. أحرتق مثل حذائي. أ� أعيش من كثر

هللا احملرتق. حياة هذا لنا. يفضل حيدث أن مل يرد مثل الكلب. أعتقد أننا سنكون طيبني ونقدر اجلميع. لكن هللا

لآلخرين ". حفظ السعادة

احملكمة. يساعد حصل زين على املساعدة واحلماية القانونية عندما قال إنه يريد مقاضاةأخريا، والديه يف

هاتف تفاعلي يف بر�مج  عرب واألطفال ، على تصرحيه �نه يريد مقاضاة والديه احملامون ووكاالت املساعدة القانونية

تلفزيوين مباشر.
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الداخلي. ٦ الصراع

داخلي ، وكان من صراع عاىن داخلي يف الشخصية الرئيسية وهي زين. لقد هذا املشهد هناك صراع يف

يشعر �لرتدد. ألنه ليس من  عدة خيارات جعلت زين أن خيتار واحًدا من خيارين أو االرتباك ألنه كان عليه يعاين من

أكثر يكو� قلبه ومطالبة والديه �ن كل يكون قادرًا على التعبري عن أن األطفال. السهل على زين مسؤولة عن تربية

الشتم أو السب.يريدون احلب من والديهم. عدم الضرب أو  زين

 زين يقاضي والديه يف احملكمة:  ١٤ الصورة

القاضي: ماذا تريد من والديك؟

زين: "ال أريدهم أن ينجبوا املزيد من األطفال".

تكرارا." احلكيم: هل تريدينهم أن ال ينجبوا املزيد من األطفال؟ ال أعتقد أنه ال يزال �مكا�م اإلجناب

حق؟ "زين: فمن يف بطنه؟ سوف يولد على

أطفال للمطالبة �لعدالة من والديه. يطالب �ن والديه ليس هلما مرة أخرى ، بعد أن أخربته يكافح زين

املصري قلبه. ال يريد الطفل الذيحامل مرة أخرى. زين مكسورةوالدته سابًقا أنه كذلك نفس سيولد سيكون له

مثله.
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يف فيلم كفر�حوم االجتماعيةالصراعات أسباب  املبحث الثاين : .ب  

سياسيعامل  .١  

يف ال يوافق على طلب زين �لذهاب إىل املدرسةصراعمت التوضيح سبب ب،األول ، أن سامل ، والد زين ، مل

أمر والده زين مبساعدة اقتصاد عائلته  إىل املدرسة. الذهاب تتطلب من زين العمل ألسرته بدالً من اقتصادية عوامل

عائلة زين تعيش يف فقرمن خالل .العمل يف متجر أسد. ألن

العن شخصية زين وشقيقته سحراستغالل األطفال موضح بشكل واضح يف الواقع . زين مثال على أنه

األطفال حول العامل من اضطر إىل العمل لدعم اقتصاد أسرته دون إ�حة الفرصة هلم لتلقي التعليم يزال هناك العديد

س تتعلق سرًا العديد من البلدان ، وخاصة يف الشرق األوسط ، ال تزالحر مثال على ذلكاملناسب. بينما ممارسة

يف سن مبكرة على عوامل الفقر والتقاليد بزواج األطفال القسري يف حتت السن القانونية. يعتمد عامل الزواج القسري

.واحلرب والعوامل الدينية

يف لبنان ، إذا نظر� مشابه للواقع يف وهذا للبلد اللبناين ا�اور إلسرائيل ، اليت هي دائما إىل املوقع اجلغرايف

الصراع اإلسرائيلي اللبناين أكثر تعقيًدا. يف حزيران  جعل يف احلكومة اللبنانية والدة حزب هللا واخنراطه صراع. إن

اإلسرائيلية. لبنان احملاذي، بدأ لبنان �الخنراط ١٩٦٧ اجلهود إلسرائيل ،احلرب العربية ال ميكن فصله عن �ثري

خمطئاهلجومية واهلجمات العسكرية اليت ذلك ، لبنان عالوة على مأوى آلالف الالجئني الدول العربية تفعل.

فيه خاف الفلسطينيون وهربواالفلسطينيني الذين يعيشون مكاً�خميمات مؤقتة. بصرف النظر عنكونه من فلسطني.

٢٤كما أ�ا موطن مليليشيات فلسطينية (خاصة جنوب لبنان).  ٣٤ن لالجئني ، لبنا

24 Muslim Muslim, “KONSTRUKSI MEDIA TENTANG SERANGAN ISRAEL TERHADAP LIBANON (Analisis Framing 
Terhadap Berita Tentang Peperangan Antara Israel Dan Libanon Dalam Surat Kabar Kompas Dan Republika),” 
Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 2014, https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170104.
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آالف األطفال من  ذلك احلني ، كان لبنان هدفًا للهجمات اإلسرائيلية. وقد أدى ذلك إىل خروج منذ

املدرسة لعدة سنوات ، والعيش يف مستوطنات عشوائية ، والعمل يف احلقول ، وأجربهم آ�ؤهم وعائال�م على التسول 

العصا�ت اإلجرامية ، مم يف �ألسوأ. وظائف لألطفال ، واألطفال ، واالستغالل ، واالخنراط جعلهم خياطرون ا

يف حاالت الطوارئ  غري املتوفرة ، والقيود ، واستحالة تقدمي املساعدة تكون املساعدة واألنشطة القتالية ، وغالًبا ما

من أسباب إعاقة التنسيق. ولكن يف حالة امل ساعدات اإلنسانية للتعليم ، كان هناك إمهال طويل املدى والفوضى

يتم ختصيص ألمر خمز يف حالة األزمة  ٪٢حبيث من ميزانية املساعدات اإلنسانية للمساعدة التعليمية. إنه فقط

دوليةكافية لتقدميها.  لديها مساعدة أن تساعد مجيع األطفال ، لكن ليس ٤٧٠السورية يف لبنان ، هناك خطة ميكن

طفل سوري يف سن الدراسة ( متضررون من األزمة السورية ، وأطفال لبنانيون فقراء١٨سنوات إىل٣ألف سنة)

 ٢٥بسبب احلرب. �٢٠١٦إلضافة إىل فرص التعلم اجليدة يف بيئة غري آمنة وقائية يف عام 

عامل اقتصادي. ٢

مع رؤسائهما  يتفاوضان اللذينكا� الذي يساعد اقتصادهم ، (أسعد ووالده).يف اخلالف بني سليم وسعاد

ختطط لذلك حيب ابنتهم اليت عمرهالذي يتجاوز احلادية عشرة من أن طفلها مل شكل بيع هذا الوالد .تزوجها رغم

ال يزال دون سنلطفله يعين طفلهم الذي اجلنسي للتخلي عن حان وقت الزواج وهذا على أساس لالستغالل

.عائلته ، وبذلك ضحى بطفلهاقتصادي لتخفيف االقتصاد

األهلية اللبنانية من  يف ذلك الوقت ، عندما بدأت احلرب يف لبنان كانت سائدة وهذا مشابه للظروف اليت

أن ما بني١٩٩٠إىل١٩٧٥ مليون شخص ٢٣٠٫٠٠٠و١٥٠٫٠٠٠. ويقدر ماتوا نتيجة للحرب. وأصيب مدين

خمطئ٣٥٠آخر ، أي ما يقرب من ربع سكان البالد ، ونزح مأوى آلالف ألف شخص. عالوة على ذلك ، لبنان

25 Muhammad Rifai Nasution, “Peran United Nation High Commissioner for Refugees Dalam Menangani Pengungsi 
Suriah Di Lebanon Tahun 2011-2016,” JOM Fisip, 2017. 
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فيه يعيشون الذين خاف الفلسطينيون وهربواالالجئني الفلسطينيني فلسطني. بصرف النظر عن خميمات مؤقتة. من

٢٦كما أ�ا موطن مليليشيات فلسطينية (خاصة جنوب لبنان).  ٣٤كونه مكاً� لالجئني ، لبنان 

اإلسرائيلية. وفًقا لليونيسف ، يعملمنذ ذلك احلني ، كان هدفاً للهجمات األطفال السوريني  ٪٥لبنان من

أعمارهم بني بني ١٧-٥الالجئني الذين ترتاوح أعمارهن فتيات ونساء سور�ت ترتاوح مخس منكل عاًما ، وواحدة

عاًما متزوجة نتيجة هلذه املأساة. ٢٥و  ١٥

 عامل عدم املساواة االجتماعية. ٣

أجربوا على بيع أخته يف الذين من منزله بسبب تصرفات والديه أن زين هرب توضيح الصراع الثالث ، مت

عمل  يف مكان ال يزال �مكانه العمل ألسعد للزواج منه ، لتعيش سحر حياة أفضل ، و�لتايل فإن سليم وزين.

 ية يف احلصول على العمل واملال.األسد. هذا ألن العوامل االقتصادية لعائلة زين من الالجئني صعبة للغا

 اجلرميةعامل . ٤

يو�س (ابن رحيل) لشركة العامل الرابع ، شوهدت زين تبيع إىل السويد ، أسربويف مقابل جواز سفر

على يف منزل ٥٠٠وحصلت زين دوالر ، وهذا من فعل زين ألن رحيل ترك زين لفرتة طويلة جًدا ويو�س يعيش

طردهم أ مت طفل رحيل إىلمستأجر حىت أُجرب أسربو.خريًا أل�م رحيل. مل يدفع اإلجيار ، لذلك اضطر زين لبيع

غري شرعي. رحيل ، الجئ إثيويب ،  احمللية ألنه مهاجر قبل الشرطة اعتقل من يو�س ألنه رحيل على ترك زين وطفله

لعدم حيازته تصريح إقامة. اعتقلته الشرطة وسجنته

العتقال العمال تزايدت التقارير عن املدامهات خالل األسابيع القليلة املاضية بسبب جهود احلكومة اللبنانية

األجانب غري املسجلني. وكان خيشى السوريون من هذه اخلطوة اليت �دف إىل القضاء عليهم.

26 Sugito et al., “PENOLAKAN NEGARA-NEGARA UNI EROPA TERHADAP KEBIJAKAN KUOTA PENGUNGSI,” LAPORAN 
AKHIR PENELITIAN KEMITRAAN DOSEN DENGAN MAHASISWA, 2017. 
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ساري املفعول بسبب ارتفاع رسوم املعاجلة وصعوبة احلصو تصريح إقامة يف لبنان ل عليها. ال ميلك السوريون

أمريكي سنوً� بينما ترتاوح تصاريح العمل من٢٠٠تبلغ تكلفة تصاريح اإلقامة أمريكًيا إىل ٧٥٠دوالر دوالرًا

إضافية لرشوة الكفالء اللبنانيني ودفع ١٢٠٠ إن هناك تكاليف أمريكي. قال سوريون قابلتهم اجلزيرة دوالر

٢٧الفحوصات الطبية.

يف فيلم كفر�حوم اعات االجتماعيةحل الصر  ج. املبحث الثالث :

من واجب الوالدين توفري أفضل تعليم ألطفاهلم .١  

هذا الطفل  كال الوالدين مسؤولية تعليم يتحمل أن بتعليم األطفال. جيب فيما يتعلق حل الصراع األول

لآل�ء يف شركاء يف املدارس هم فقط األطفال بتعليم اآل�ء عملية تعليم األطفال.مباشرة. املعلمون الذين يقومون

طاعة � ، والتعليم الذي يقدمونه هو هدية قيمة للطفل ، على الرغم من  حياولون جاهدين تربية أبنائهم يف بيئة الذين

احلاكم: هللا عليه وسلم يف حديث رواه يف بعض األحيان. قال النيب صلى يتحقق ما حنل والد ولده  " أنه �درا ما

 ."نأفضل من أدب حس

27 A.Muchaddam Fahham and A.M. Kartaatmaja, “Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya,” Politica, 2014. 
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أطفاهلم ورعايتهم بشكل صحيحرزقوقد ضمن هللا اآل�ء رعاية عباده. جيب على من يوجد كل ألنه ال

رزقه عامل الفقر ليس عذراخملوق واحد ال يضمن تعاىل تشغيل القصر بسبب إعالة والديهمبواسطة هللا. كفل هللا

 ٢٨.دون املساس حبقوق األطفال

يتعلق �ملسؤولية عن تربية كلمات قّيمة من اإلمام أبو احلميد الغزايل رمحه هللا. وقال: فيما األطفال ، هناك

وجيب أن تعطى األولوية على األمور األخرى.  أهم األمور طريقة تدريب / تعليم األطفال من اإلشارة إىل أن "وجتدر

كرمية مثينة للغاية و أحجار حنتها. األطفال هم تفويض يف أيدي والديهم وقلو�م النقية هي يتم تشكيلها أو نقية مل

اخلري ، فمن املؤكد أنه سيكرب ليكون  معتاًدا ومتعلًما على فعل كان فيه. إذا ما نقش عليه ، وميتص ما يغرس يقبل

من املعلمني ،  بتعليمه ، سواء أكان الوالدان أو غريمها الدنيا واآلخرة. وكل من يقوم جيًدا ويصبح شخًصا سعيًدا يف

أخرى ، سيحصل أيًضا مكافأة على األعمال الصاحلة اليت يقوم �ا. من �حية على مكافأة حيث حيصل الطفل على

اقرتفها  كاملاشية ، فمن املؤكد أنه سيصبح إنساً� �ئًسا وميوت ، كما أن الذنوب اليت إذا اعتاد على الشر وهجر

 ).٧٢ ). /٣يتحملها أولئك الذين جيب عليهم تعليمه "(إحياء علوم الدين 

تنفعه ،  يف األمور اليت ابن القيم رمحه هللا: "من أمهل تربية ولده أعاله ، قال اإلمام قول الغزايل مع ومتماشى

إمهال الوالدين هلم ، وعدم  �ألطفال هي نتيجة اإلضرار غالبية أسباب مث تركها ، فهذا يعين أنه صنع. خطأ فادح.

الفرائض والتعاليم الدينية. خمتلف عدميي تدريس صغاًرا جيعلو�م يكونون أطفاهلم عندما اآل�ء الذين يتخلون عن

كنت سيئة معي  الفائدة ألنفسهم ولآل�ء عندما يكربون. هناك والد يدين ابنه الفاجر ، مث يقول ابنه: "أيب ، لقد

28 Ahmad Rifa’i, “PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KELUARGA (Tinjauan Normatif Dalam Islam),” Al-Madrasah: Jurnal 
Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2019, https://doi.org/10.35931/am.v0i0.138. 
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كنت صغريًا ، لذلك  كربت. لقد تركتين عندما تركتك عندما كنت عندما كنت صغرياً ، لذلككنت سيئاً معك عندما

٢٩).١٢٥كبريًا يف السن ". (حتفة املود ص

األجر على تنشئة الفتيات وتعليمهن جيداً .٢  

كأدوات لالستغالل يتم استخدام الفتيات فهم دفن الطفلة اقتصاد� وجنسيا منذ العصور القدمية.غالًبا ما

األمر فقط بقتل الفتياتحية يتعلق جزًءا منال الفتيات إىل العمل يف الكائناجعل استغالل. مثل االضطرار

بسبب العوامل االقتصادية للوالدينالشوارع ، أو العمل اجلاد أو قسرا يتزوج أن كنا �تمالفقري.جيب بينما إذا

وحنبها وندعمها ونع اجلنة تنتظر�لفتيات صحيح فإن هللا عليه .لمها بشكل �ى رسول هللا صلى الفتيات ، فقد وأما

 ٣٠لم حتديدا عن معاملتها بقسوة.وس

عامر عقبة بن عنهعن هللا هللا صلى هللا عليه وسلم : رضي فإ�ن املؤنسات، البناتتكرهواال"قال : قال رسول

"الـُمَجّهزاتالغاليات،

ألن املعاملة  وحكيم ، وعدم معاملتهن بقسوة. يوجه احلديث أعاله اآل�ء إىل تربية بنا�م بشكل جيد

وجع القلب واالنتق إىل تؤدي أن ذاكر�القاسية ميكن من بسهولة لذلك جتنب اال�ام والتحيزاام الذي ال يضيع

معاملة الفتيات �حلنان. ضد الفتيات. أن يعاملها والقسوة والوالدين احملظوظني حًقا اللذان ينعمان ببنتهما وميكنه

 ٣١.ا�د وهو اجلنة معاملة حسنة وحكمة وصرب. لذلك ، �لنسبة له أجر

29 Nasokah Nasokah, “KONSEP PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM (Studi Kitab 
Ihya’ Ulumuddin),” Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, 2019, https://doi.org/10.32699/mq.v19i2.1607.
30 Nurhadi Nurhadi, “PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW,” INSANIA : Jurnal 
Pemikiran Alternatif Kependidikan, 2019, https://doi.org/10.24090/insania.v24i1.2696.
31 Raodahtul Jannah, “Hakikat Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” AN-NISA : Jurnal 
Studi Gender Dan Anak, 2020.



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 

توفري احلماية لألطفال يف اإلسالم (القرآن واحلديث). .٣  

خملوقات هللا سبحانه  أن البشر القرآن املسلمني من حذر لقد �عتباره الكتاب املقدس للمسلمني. القرآن

ألي سبب من األسباب. بينما يف الشريعة أكمل خملوقاته ، وال جيوز تداوهلا اإلسالمية ، ميكن أن تشمل وتعاىل

على العواقب �لنسبة للضحية احلدود والقيشاش والتعزير اعتماًدا .العقو�ت املفروضة على املتاجرين �لبشر جرمية

االجتار �لبشر ، وخاصة النساء واألطفال ، بسبب عوامل دافعة خمتلفة ، من بينها الفقر. ُوعد  تتزايد جرمية

اجلناة. الفقراء الذين يعيشون يف متابعة دعوات األطفال على بوظائف ذات رواتب عالية تشجع هؤالء املناطق النائية

ميتلك اجلمهور املعرفة الكافية  منخفض. ال مستوى تعليمي حالة مستوى الفقر أسهل للتأثر عندما يصاحبها تصبح

كان املستوى التع كبريًا إذا الذين يعرضون راتبًا االجتار جرمية لتحليل الدعوة من اجلناة للشخص غري موجود. ليمي

وقعت منذ زمن اجلهل. وكثريا ما يوجد االجتار �لنساء واألطفال ، ألن النساء واألطفال يعتربون ضعفاء ومهمشني يف 

�لنساء واألطفال ،  لالجتار القرية هو أكرب سبب يف النساء واألطفال يصيب إن عامل الفقر الذي األحيان. كثري من

الناس وجودهملذلك يس .تغل الكثري من

األطفال وحقوقهم. الطريقة األوىل هي  طرقًا وسياسات خمتلفة حلماية هللا عليه وسلم لقد فعل النيب صلى

إعمال حقوق  مطلوب حىت ميكن توفريكل ما هو حماولة خالل من تتم هذه الطريقة حقوق األطفال. ضمان إعمال

إىل ذلك �إلضافة حىت يعرفوا ويدركوا حقوقهم األطفال بشكل صحيح. األطفال إىل تعليم والد ودولة كل ، يسعى

بشكل أفضل. األطفال حىت يتمكنوا من دعم إعمال حقوق هؤالء

حقوق  توصيفات محاية الطفل إىل يفكنوز الدراسات اإلسالمية ، على املستوى النظري ، ميكن اإلشارة إىل

يف الدر عام واليت ترد عادة اسات النظرية للمقشد السريعة أو أهداف الشريعة اإلسالمية. من خالل اإلنسان بشكل
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البشر ، يف  هللا سبحانه وتعاىل ، �دف ضمان منفعة أن الشريعة اإلسالمية أنزهلا معمق ، خلص العلماء إىل حبث

األ توفري ضما�ت حلقوق اإلنسان خالل حتقيق أهداف الشريعة اإلسالمية من يف الدنيا واآلخرة. ميكن ساسية ، مبا

يف اإلنسان مخسة حقوق أساسية جيب ضما�ا واحلفاظ عليها (الدرعية اخلامسة) وهي: الدين  ذلك حقوق األطفال.

٣٢، واحلياة ، والنسب ، وامللكية ، والعقل.

األساسية اخلمسة. الشريعة  �ا البشر إىل تطوير احلقوق يتمتع وأنواع احلقوق اليت ميكن إعادة مجيع أشكال

لضمان منفعة احلياة البشرية ، حيث ا يف جوهرها ، فهي موجهة حممد. وأحاديث النيب إلسالمية مصدرها القرآن

أن بعض العلماء ، مثل سهيل حسني الفتالوي ، أكدوا أن  حىت حقوق اإلنسان األساسية هي جوهر املنفعة البشرية.

قسم كل انزلت فقط حلماية حقوق اإلنسان. وسيادة القانون املوجودة يف الشريعة اإلسالمية ، الشريعة اإلسالمية

العبادة ، أو املعامله ، أو العالقات اإلنسانية ، مت وضعها لضمان حقوق اإلنسان يف جوانب خمتلفة. سواء يف جمال

حقوق  حلقوق اإلنسان (مبا يف ذلك توفرها الشريعة اإلسالمية عام ، ميكن تصنيف احلماية اليت بشكل

 ٣٣ شكلني:األطفال) إىل

.توفري ضما�ت إلعمال حقوق اإلنسان وتنفيذها حىت يتمتع �ا اجلميع  .١

يف القرآن ، واليت تشمل احلق يف التعليم ، واإلعالة ، واحلماية ،  .٢ كما ورد لألطفال حقوقًا يعطي اإلسالم

:٦التحرمي اآليةالسورةواإلعالة ، كما ورد يف القرآن الكرمي يف

ِغَالٌظ ِشَداٌدَ� أَيـَُّها الَّ  " َها َمَالِئَكٌة َال يـَْعُصوَنِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َ�رًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ

َ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن " ا�َّ

32 Hasan Abdul Rahman Asso, “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist),” SALAM: Jurnal Sosial Dan 
Budaya Syar-I, 2017, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877.
33 Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 2014, 
https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.
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 الفصل اخلامس

اخلامتة

أ. نتائج البحث

األطروحةوالختت هذه إىل املنهج ةشري الباحثتام نتائج البحث يف خالل النظر من بؤرة املشاكل القائمة إىل

من الإىلةالباحثتعلى موضوع البحث ، وخلصالنظري وتنفيذه فيلمصراعأن هناك ثالثة أنواع كفر�حوم ، يف

االجتماعية.حتتوي على عناصر ،داخل الشخصيةوالصراعاتشخصية،الصراعات الوهي: والصراعات بني الطبقات

األطفال والعنف اجلسدي واللفظي استغالل .من

غري املسؤول للكبار من  يواجه اإلمهال والفقر واملوقف طفل بريء كفاح كفر�حوم هو فيلم يف حيدث ما

من نفس األمل يوجد الكثري أطفال يف وسط البلدان املتحاربة ، يف خميمات الالجئني ، حوله. يف العامل احلقيقي.

حقوق أساسية ، وأجربوا على  حيصلوا على األطفال الذين مل وأطفال الشوارع واألحياء الفقرية حتت ضغط الفقر.

 العمل ، مل ميسهم احلب حىت منذ والد�م.

ب. االقرتاحات

من ساعتني من  استمر ألكثر يف الفيلم الذي بشكل عام ، هناك الكثري من املشاهد العنيفة اليت ظهرت

كفر�حوم على أ�ا تصنيف مت األطفال الذين تقل Rإخراج �دين لبكي. حيتاج مقيدة (حمدودة) ، حيث أو

مشاهد�ا. يسلط١٧أعمارهم عن الضوء على حقوق األطفال عاًما إىل مساعدة الوالدين أو الكبار عند هذا الفيلم

الذين أمهلهم اآل�ء املهملون ويبدو أ�م غري مسؤولني يف جلب أطفاهلم إىل العامل.
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األطفال ومعاملة  كيفية رعاية معرفة األطفال ، وحيتاج إىل إجناب قبل كل �لغ إىل االستعداد بعناية حيتاج

األطفال حقوق كوالد يف رعاية األطفال بشكل جيد ، وجيب إعمال عن مسؤوليتك تتخلى ال بشكل صحيح.

طفلك �رد املشاكل االقتصادية ، لذلك فأنت على استعداد للتضحية بطفلك لتحسني احلالة االقتصادية لألسرة. إن 

األطفال ليسوا آالت  صحيح. هذا العامل هو هدية جيب احلفاظ عليها وتربيتها وتعليمها بشكل يف وجود األطفال

يف للمال الذين ولدوا. يتمتع مجيع األطفال تنجب وال تعذب األطفال األطفال ، فال غري قادر على تربية كنت . إذا

عن أي مستوى من القدرة  كرمية وسعيدة ، بغض النظر يف العيش حياة هذا العامل بنفس احلقوق ، أي احلق

بشكل صحيح. كما حرم اإلسالم عدم قتل األطفال االقتصادية. يعلم اإلسالم أيًضا أنه جيب رعاية األطفال وتربيتهم 

أو إهدارهم بسبب حيل الدنيا.
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