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 اٌثاب اٌصاٌس
 ِٕهط اٌذساعح

 

 ٔىق اٌذساعح .أ 
أِا ٔىق اٌذساعح يف ٘زٖ اٌذساعح ِٓ ٔاؼُح ادلماَشج وحتًٍُ اٌثُأاخ ٘ى   

ظٗ األٌفاؾ وحتٍٍُٗ تذوْ اٌثؽس إٌىلٍ، و٘ى تأْ ذىىْ تُأاذٗ ِمذِح لًٍ و
وأِا ِٓ ٔاؼُح ِىظك اٌذساعح ٘ى دساعح اٌٍغح،  1اعرخذاَ أعٍىب اإلؼصائُح.

اٌثؽس ويف ولذ وصشخ ادلىاظُك ٌٍثؽس اٌٍغىَح. ِا َرمٍك تاٌٍغح، وٍ٘ ذثؽس 
 اٌثاؼصح لًٍ لٍُ اٌٍغح إٌفشٌ اٌماَ ٘زٖ اٌذساعح ذشوضاٌٍغىَح ِغرىَاخ، ففٍ 

 الٌُح.ذاٌذساعح اٌ ِغرىي لًٍ
وأِا ِذخٍها ِٕهط اٌىصفٍ و٘ى وصف اٌٍغح "ٌغح زلذدج" يف صِٓ زلذد   

وِىاْ زلذد ودوْ الرثاس ٌٍخؽأ واٌصىاب فُها، فادلٕهط اٌىصفٍ َصف احلمائك 
ً اٌفىا٘ش وَٕالشها دوْ فٍغفح، أو زلاوّح ذلا أو إلؽاَ ادلٕؽك يف ذفغًن وذأوَ

دلمصىد تاٌذساعح ٌفا٘شج ٌغىَح أْ حيذد ِغرىي اٌٍغىٌ ا اٌٍغح. ولًٍ اٌثاؼس
  2زلذدج صىذُا أو صشفُا أو ذشوُثُا أو دالٌُا.

 ويف ِٕهط اٌىصفٍ ٌذساعح اٌٍغح َرىىْ لًٍ ؼشائك ِشذثح، وٍ٘:  
 حتذَذ ِغرىي اٌذساعح، و٘ى ادلغرىي اٌصىيت واٌصشيف واٌرشوُيب واٌذاليل  - أ 
 حتذَذ ِغرىي اٌٍغىٌ ٌٍثؽس، حبس ٌٍفصؽً أَ ٌٍماُِح - ب 
 ِٓ اٌذساعح، ؼغة ادلذج اٌيت َشا٘ا وافُح ٌٍىفاء حباظح اٌثؽسحتذَذ ص - ض 

 حتذَذ ِىاْ اٌذساعح - د 
 حتذَذ ِصادس ادلادج  - ٖ 
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 مجك ادلادج  - و 
اٌرؽًٍُ، ِٓ والك ادلادج اٌيت تٌن َذَٗ. وَغرخذَ يف رٌه ٔفشَاخ اٌثؽس   - ص 

احلذَصح دلغرىي اٌذاليل ٕ٘اٌه ٔفشَاخ ٌٍرؽًٍُ اٌذاليل، أمهها: اجملاي 
 غُاق، واٌرؽًٍُ اٌرىىَيناٌذاليل، واٌ

 تمذ اٌرؽًٍُ، وصف دلُك َمرب لٓ عٍىن ٘زٖ اٌفا٘شج - غ 
 3إخشاض ٔرائط حبصٗ. - غ 

ثاؼصح يف ٘زٖ اٌذساعح ِٓ ٔاؼُح حتذَذ ِغرىي اٌذساعح لًٍ ولذ ؼذدخ اٌ
ِغرىي اٌذاليل، وِٓ ٔاؼُح حتذَذ ِغرىي اٌٍغىٌ ٌٍثؽس لًٍ حبس اٌٍغح 

ؼىايل شالز عٕىاخ لًٍ األؼىي، اٌفصؽً، وِٓ ٔاؼُح حتذَذ صِاْ اٌذساعح 
وِٓ ٔاؼُح حتذَذ ِىاْ اٌذساعح لًٍ ظاِمح أٔرغاسٌ اإلعالُِح احلىىُِح 
تٕعشِاعٌن، ولذ ؼذدخ أَعا ِصادس ادلادج لًٍ ِصادس األعاعُح واٌفشلُح وّا 

ٌُة ؼىت عرششؼها يف ٘زا اٌثاب ذفصٍُُا، ووزٌه مجك ادلادج تاعرخذاَ األعا
ِرشادفح، مث حتٍٍُها تاعرخذاَ ِٕهط خاص  لثاسج  غٌناظرّمد اٌثُأاخ لًٍ مخ

 ٌٍذاليل و٘ى اٌرؽًٍُ اٌذاليل تاعرخذاَ ِٕهط اٌرؽًٍُ اٌرىىَين واجملاي اٌذاليل.

 ِىظىق اٌذساعح .ب 
وادلىظىق يف ٘زٖ اٌذساعح ٘ى وً اٌمثاساخ ادلرشادفح اٌيت ذرمٍك 

وأد ِٓ أعىاء  ِرشادفح، لثاسج مخغٌنتادلصؽٍؽاخ اٌرمٍُُّح اٌشائمح لًٍ لذج 
خؽح اٌثؽس  ادلعاف اٌيت ذىظذ ِٓ تُأاخ اٌذساعح وّٓ وأاألفماي  وأاألمساء 

ى٘ا يف جلٕح ادلٕالشح أو لثً أْ َمذِ اٌمٍُّح ٌٍغشظأا اٌيت ورثها تاؼصىْواٌشعاٌح 
٘ا اٌؽٍثح ى، وادلماالخ أو اٌىسلاخ اٌىـُفُح ورثرُيف ِشؼٍح وراتح حبصه ؼُّٕا ُ٘

، ألْ فُها ذىظذ وراتح لشتُح أوصش شلا ذىظذ يف ادلشؼٍح دلشؼٍح ادلاظغرًن
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ذمذمي  ى٘ا تمط اٌؽٍثح يفٔؽمأاٌيت   اٌغشظأا، ووزٌه اٌمثاساخ ادلرشادفح
اٌثؽس اٌمٍٍّ يف  ادلماالخ أو اٌىسلاخ اٌىـُفُح ويف ذمذمي خؽح اٌثؽس وذمذمي

 جلٕح ادلٕالشح.

 تُأاخ اٌذساعح .ض 
اٌثُأاخ أاخ األعاعُح واٌفشلُح. فح لًٍ اٌثُذرىىْ تُأاخ اٌذساع  

األعاعُح ٍ٘ وً اٌمثاساخ ادلرشادفح اٌيت ذرمٍك تادلصؽٍؽاخ أو اٌمثاساخ 
ِرشادفح، وِمأُها ادلىظىدج يف اٌمىاُِظ  لثاسج مخغٌنلًٍ لذج  اٌرمٍُُّح اٌشائمح

ٌرؽذَذ اٌماِىط ادلىظىلٍ اٌشظىق إىل اظُ. وادلمُاس ذلزٖ اٌثُأاخ ٘ى وادلم
ٌٕفشَاخ اٌيت ذرمٍك تاٌذالٌح ج ادلرمٍمح تاٌرمٍُُّح. وأِا اٌثُأاخ اٌفشلُح ٍ٘ ااٌمثاس

 رشادف، ولذ ذفُذ ٘زٖ اٌثُأاخ ٌمٍُّح حتًٍُ اٌمثاساخ ادلرشادفح. واٌ
 

 ِصادس اٌثُأاخ .د 
 وذرىىْ ِصادس اٌثُأاخ لًٍ ِصادس األعاعُح واٌفشلُح أَعا   
  ِصادس اٌثُأاخ األعاعُح .1

اٌزٌ أٌفٗ رو اٌفىش زلّذ عاعُح ٍ٘ اٌماِىط ادلىظىلٍ فادلصادس األ  
لٍٍ إٔذسا ؤششٖ رلٍظ ذٕغُك ادلما٘ذ اإلعالُِح عاِاسَٕذا ٌٍؽثمح اٌصالشح َىيل 

َ، ويف ٘زا اٌماِىط شالز ٌغاخ وٍ٘ اإلٔذؤُغُح واٌمشب 3122
واإلصلٍُضَح، وفُٗ أَعا ِىظىلاخ ِرٕىلح، لذد٘ا مثأُح وشالشىْ ِىظىلا، 

دلهٕح واألعشج واٌثُد وأدواذٗ واٌرعهُضاخ واألفماي واٌصفاخ واألؼمّح فّٕها ا
 ومخغح ِائح.  وادلششوتاخ وغًن٘ا، وأِا صفؽرٗ عرح

ولذ لُٕد وؼذدخ اٌثاؼصح ِىظىلا واؼذا ِٓ رٌه اٌماِىط 
ادلىظىلٍ و٘ى ادلصؽٍؽاخ اٌرمٍُُّح اٌيت ذىظذ يف اٌصفؽح مخغح وعثمٌن 

ِصؽٍؽح ٌٍرمٍُُّح،  533ق ذىظذ ؼىايل وأستمح ِائح، ويف رٌه ادلىظى
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لثاسج فمػ ترمٌُن  صح ِٓ ذٍه ادلصؽٍؽاخ لًٍ لذج لششَٓفاخرصشخ اٌثاؼ
 اٌمثاساخ اٌشائمح حتذَذا ٌٍذساعح.     

اٌمىاُِظ األخشي وادلماظُ اٌٍغح وِٓ ِصادس األعاعُح أَعا ٍ٘ 
جلٕح ذِى٘ا يف ورثى٘ا تاؼصىْ لثً أْ َماٌيت اٌثؽس  وتمط خؽػ اٌمشتُح،

٘ا ىورثر اٌيت ، وادلماالخ أو اٌىسلاخ اٌىـُفُحوراتح حبس ادلٕالشح أو لٕذ لٍُّح
اٌؽٍثح دلشؼٍح ادلاظغرًن، ألْ فُها ذىظذ وراتح لشتُح أوصش شلا ذىظذ يف ادلشؼٍح 

ذمذمي ادلماالخ وادلٕالشح ٌمثاساخ ٍِفىـح لٕذ تمط اٌؽٍثح اٌغشظأا، ووزٌه 
س اٌمٍٍّ أِاَ جلٕح ادلٕالشح يف ادلغرىي مذِىا خؽح اٌثؽس واٌثؽَ ؼُّٕا

 اٌغشظأا، وُ٘ وّصذس اٌثُأاخ ٌٍمثاساخ ادلرشادفح والِا.
 ِصادس اٌثُأاخ اٌفشلُح .2

 ورة اٌٍغىَح أو ورة لٍُ اٌٍغحاٌفشلُح ٍ٘  اٌثُأاخ ِصادسوأِا   
ح يف لٍُّح واٌٍغأُاخ ولٍُ اٌذالٌح اٌيت ذرمٍك هبزٖ اٌذساعح ِغالذج ٌٍثاؼص

 ٌذساعح اٌذالٌُح.٘زٖ ا
 

 مجك اٌثُأاخ ٘ـ.أعاٌُة
ومها جلّك اٌثُأاخ يف ٘زٖ اٌذساعح  د اٌثاؼصح أعٍىتٌنعرخذِا

 وتاعرخذاَ ٔفشَح ؼمً اٌذاليل. ادلالؼفح واٌرىشُك
 

 ادلالؼفح .1
ٍ٘ إؼذي إظشاءاخ مجك اٌثُأاخ اٌيت متىٓ ِالؼفرها ادلالؼفح 

إؼذي اٌؽشق اٌيت  ادلالؼفح ٍ٘و 4(.3114ِثٌن )اتٓ وآخشوْ،  تشىً
َغرخذِها اإلٔغاْ يف اورغاب اخلربج وادلمشفح تٕاًء لًٍ ِا َُشي وَغّك 

(. ويف ٔشاغ ادلالؼفح، َالؼؿ اٌثاؼصىْ أو 2:98)لثُذ وآخشوْ، 
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اٌماٍِىْ ادلُذأُىْ تشىً ِٕرفُ وِغرّش وِىظىلٍ وشاًِ مبا يف 
 5اٌفىا٘ش اٌيت حتذز.

مها ادلالؼفح ِثاششج  يف أٔشؽح ادلالؼفح، ذٕمغُ إىل لغٌّن،
وادلالؼفح غًن ادلثاششج. ففٍ ٘زٖ اٌذساعح، أظشخ اٌثاؼصح ادلالؼفح 
ِثاششج، وٍ٘ ذماي ِالؼفح ِثاششج لٕذِا َالؼؿ اٌثاؼس ـا٘شج ِمُٕح 
لٓ ؼشَك اٌرفالً أو تاذصاي ِثاشش ِك ِىظىق حبصٗ أو ِك شٍء َثؽس. 

سغثح اٌؽالب  لًٍ عثًُ ادلصاي َالؼؿ اٌثاؼس ِثاششج يف اٌفصىي لٓ
و٘ى ؼعش يف ذٍه اٌفصىي. ففٍ ٘زٖ اٌذساعح  6ترمٍُّ اٌٍغح اٌمشتُح ...،

لذ أظشخ اٌثاؼصح ادلالؼفح ِثاششج تاحلعىس يف تمط ذمذمي ادلٕالشح خلؽح 
اٌثؽس واٌشعاٌح اٌمٍُّح، ووزٌه يف ذمذمي ادلماٌح ٌثمط اٌؽٍثح يف ادلشؼٍح 

اٌثُأاخ  ظذخ اٌثاؼصح تمطادلاظغرًن لذ الؼفرها يف اٌفصً، وهبا لذ و
خاصح، أٌ يف  لٓ اٌمثاساخ ادلرشادفح لٓ ادلصؽٍؽاخ اٌرمٍُُّح والِا

 إٌؽك تاعرخذاَ اٌرغعًُ واٌرذوَٓ يف لٍُّح ادلالؼفح.
لذج أٔىاق ِٓ ادلالؼفاخ يف  ذفصُال Spradley (2:91)لرشغ ا

جملاي، اعرٕاًدا إىل ِغرىي ادلشاسوح ِٓ ادلالؼفٌن يف ٘زا ااٌثؽس إٌىلٍ 
. وذرٕىق أٔىاق ادلشاسوح أًَعا ادلغرىي ِشاسوح إىل أدٔاٖ ِٓ ألًٍ و٘ى

، وٍ٘ ادلشاسوح ِٓ أوًّ ادلشاسوح ؼىت تذوْ ادلشاسوح يف ادلالؼفح
، ٍح، وادلشاسوح إٌشؽح، وادلشاسوح ادلمرذٌح، مث ادلشاسوح اٌغٍثُحاٌىاِ

ؼصح ففٍ ٘زٖ اٌذساعح، أظشخ اٌثا 7.يف ِالؼفرٗ شاسوحادلذوْ تو
تٕىق ادلشاسوح اٌغٍثُح، وٍ٘ تأْ وأد ؼعشخ ؼىي اجملرّك  ادلالؼفح
ح ٕ٘ا ِىلف اٌثاؼصورفالً ِمهُ. ِمهُ أو ذ شاسنا ال ذٌىٕهو، ادلثؽىز
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 خ ومسمد شلا ذثؽصٗ،فشذذّوْ وذغّعً ِا ٔ، وادلشا٘ذج أو ادلالِؼفح فمػ
 8ح وذرىاصً ِك ِٓ ذثؽصٗ أو ِك ِىظىق ذثؽصٗ.فالً اٌثاؼصوال ذر

 ٌرىشُكا .2
ولذ اعرخذِد اٌثاؼصح أَعا اٌرىشُك واٌؽشَمح يف مجك اٌثُأاخ ِٓ 
ادلصادس. واٌرىشُك ٘ى اٌؽشَمح اٌيت ذغرخذَ جلّك اٌثُأاخ اٌثؽصُح اٌيت 

وذىىْ ادلمٍىِاخ أو اٌثُأاخ  9عرثؽس ِمٍىِاهتا أو تُأاهتا ِٓ اٌرىشُك.
ح ولائّح ِغرّذج ِٓ اٌىشائك وىرة ورلالخ وظشائذ وذماسَش األٔشؽ

ومأىْ أو ؼىُ ِششوق ؼىت  إٌرُعح وذذوَٓ ادلشاوسج ؤصىص ِهّح
وذغًّ ٘زٖ اجملّىلح ِٓ اٌثُأاخ اٌٍففُح يف شىً وِصٍها.   وراتح َىُِح

وراتح وشُمح تادلمىن اٌعُك. ومبمىن واعك، ذىىْ اٌىشائك ِٓ اٌصىس 
صة اٌفىذىغشافُح واٌرغعُالخ يف أششؼح اٌفُذَى وِماؼك اٌفُذَى ؤُ

 واٌىشائك اٌيت مجمد اٌثاؼصح ٍ٘ 11(.3114اٌرزواسٌ. )اتٓ وآخشوْ، 
تمط خؽح اٌثؽس واٌشعائً اٌمٍُّح ٌٍغشظأا اٌيت ورثى٘ا تاؼصىْ لثً أْ 
َمذِى٘ا يف جلٕح ادلٕالشح أو ؼُّٕا ُ٘ يف ِشؼٍح وراتح حبصهُ، وادلماالخ أو 

ذىظذ اٌثُأاخ  اٌىسلاخ اٌىـُفُح ورثرها اٌؽٍثح دلشؼٍح ادلاظغرًن، ووزٌه
ِٓ اٌمىاُِظ وادلماظُ اٌٍغح اٌمشتُح وورة اٌٍغىَح أو ورة لٍُ اٌٍغح 

ادلرشادفح  أاخ لٓ اٌمثاساخواٌٍغأُاخ، و٘زٖ اٌثُأاخ جتّك جلّك اٌثُ
 ؤفشَاهتا.
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غرخذَ ٘زٖ اٌؽشَمح اٌرىشُمٍ جلّك اٌثُأاخ ِٓ ِصادس غًن لادج ُذ
اخ ِٓ ِغرٕذاخ أو س اٌثُأداتششَح. وّا ٘ى ِىظػ عاتما، وَرىىْ ِص

( وٍّح "ذغعًُ" 2:96)Guba و   Lincolnوشائك وذغعُالخ. َفغش 
األشخاص هبذف إشثاخ ُاْ َمذٖ فشد أو أفشاد ولًٍ أهنا أٌ وراتح أو ت

اسج إىل أٌ وظىد ؼذز أو إشثاخ ِىلك. أِا وٍّح "ِغرٕذ" ذغرخذَ ٌإلش
، ِصً ا ألغشاض ِمُٕحخصًُص ، واٌيت مل َرُ إلذاد٘اوراتح أو غًن "ذغعًُ"

وتزٌه  11.اخلؽاتاخ وِزوشاخ احلاٌح واٌصىس اٌفىذىغشافُح وغًن رٌه
 اعرخذِد اٌثاؼصح اٌرىشُك واٌؽشَمح جلّك اٌثُأاخ ادلىرىتح.

 احلمً اٌذاليل اعرخذاَ ٔفشَح  .3
خاصا اٌثاؼصح أَعا جلّك اٌثُأاخ األعاعُح ِٕهعا  دعرخذِولذ ا  

رلّىلح  اليل أو َغًّ مبعاي اٌذاليل، وٍ٘ذاحلمً اٌ ٔفشَح و٘ىٌٍذالٌح 
وذغرخذَ ٘زٖ إٌفشَح يف  12اٌمثاساخ ِٓ اٌىٍّاخ اٌيت ذشذثػ ِمأُها.

دساعح اٌٍغح جلّك اٌثُأاخ وحتٍٍُها ًِما ؼغة احلاظح. وهبزٖ إٌفشَح أَعا 
جتّك اٌثاؼصح اٌمثاساخ ادلرشادفح ٌمثاسج واؼذج، فُغهٍها حتذَذ اٌمثاسج 

ولذ ششؼد اٌثاؼصح لٓ  ثاساخ سلرٍفح ِىظىدج يف رلاذلا.ادلرشادفح ِٓ ل
 ٘زٖ إٌفشَح ذفصٍُُا يف اٌثاب اٌصاين.

ذغرخذَ اٌثاؼصح أَعا أعٍىتا أو ِٕهعا خاصا ٌرؽذَذ  ويف مجك اٌثُأاخ 
( :::2ظاظاعىداسِا )وّا لاي ومجمها، و٘زا خاص ٌمٍُ اٌذالٌح،  اٌثُأاخ

 حإِا تؽشَمؽذَذ ادلرشادف، أٌ الرشغ أْ يف لٍُ اٌذالٌح شالز ؼشق ٌر
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اٌثاؼصح  ذغهً وهبزٖ اٌؽشَمح اٌصالشح 13.واٌرٕالط، وحتذَذ اٌذالٌح االعرثذاي،
ذمٌُن ادلرشادف اٌصؽُػ ِٓ اٌمثاساخ ادلخرٍفح ادلىظىدج يف اٌثُأاخ األعاعُح 

 .احملٍٍّح

 حتًٍُ اٌثُأاخ أعاٌُة . و
 ٘زٖ اٌذساعح، اعرخذِد اٌثاؼصح اٌرؽًٍُ اٌذاليل ٌرؽًٍُ اٌثُأاخ يف

وادلشاد تاٌرؽًٍُ اٌذاليل ٘ى اٌرؽًٍُ لٓ ادلمىن يف لٍُ اٌذالٌح، و٘ى تأْ حتًٍ 
اٌثاؼصح ِا َرمٍك تادلمىن ِٓ اٌثُأاخ ادلىظىدج سظىلا إىل ٔفشَاخ اٌرؽًٍُ 

شالز ٔفشَاخ ولاي  وّا لاي اٌٍغىَُىْ أُ٘ إٌفشٌ يف ِٕهط اٌذاليلاٌذاليل، 
ط وٍ٘ ٔفشَح اٌغُاق، ورلاي اٌذاليل أو احلمً اٌذاليل، تمط أً٘ اٌٍغح شالشح ِٕا٘

ولذ اعرخذِد ٔفشَح اٌرؽًٍُ اٌرىىَين واألعٍىب  14واٌرؽًٍُ اٌرىىَين.
ا و٘ز األعاط ؤفشَح احلمً اٌذاليل واألعٍىب ادلغالذ يف لٍُّح حتًٍُ اٌثُأاخ.

ئفٗ يف رلاي ٌرؽًٍُ اٌمثاساخ ادلرشادفح خاصح ٌىـا لٍّاء اٌٍغىٌَن ادلٕهط اعرخذِٗ
 ادلرشادف وصًنج.

اٌرؽًٍُ اٌرىىَين ٘ى ِٕهط ٌرفصًُ لٕاصش ادلمىن اٌيت ذىظذ يف وٍّح أو و
لثاسج مث ذماسْ وذماتً تمٕاصش ادلمىن األخشي ادلىظىدج يف وٍّح أو لثاسج 

ولاي و٘اب تأْ اٌؽشَمح ٌرمٌُن ادلمىن أو وصفٗ يف ٌغح ٍ٘ تاعرخذاَ  15أخشي.
 16اٌرؽًٍُ اٌرىىَين.
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تمذ حتذَذ أٌفاؾ اجملاي  –وؼٌن َغرخذَ تاؼس ٔفشَح اجملاي اٌذاليل حيراض    
إىل اٌرُُّض اٌذلُك تٌن ِماين اٌىٍّاخ داخً اجملاي، وٕ٘ا  –اٌذاليل ومجمها 

ُذؽراض إٌفشَح اٌرؽٍٍُُح، ٌرّذ اٌثاؼس تأُ٘ ادلالِػ اٌذالٌُح، عىاء ذٍه ادلالِػ 
أو ذٍه ادلالِػ اٌيت متُض تٌن أٌفاؾ اجملاي  اٌيت ذشرشن فُها أٌفاؾ اجملاي اٌذاليل،

اٌىاؼذ. ولاي ٌُىٔض "ؼُس إْ ِمىن اٌىٍّح َرؽذد لٕذ أصؽاب ٘زٖ إٌفشَح 
مبعّىق ادلالِػ اٌذالٌُح اٌيت حتٍّها"، وٌزٌه لذٖ تأْ ٔفشَح اٌرؽًٍُ اٌرىىَين 

اؼصح وهبزا اٌمىي أَعا اعرخذِد اٌث 17ِىٍّح ٌٕفشَح اجملاي اٌذاليل واِرذادا ذلا.
ٔفشَح اجملاي اٌذاليل أوال جلّك اٌثُأاخ مث اعرخذِرها ِك ٔفشَح اٌرؽًٍُ اٌرىىَين 
ِما ٌرؽًٍُ اٌثُأاخ. واٌششغ ادلفصً لٓ ٘زٖ إٌفشَاخ لذ ُلشض يف اٌثاب 

 اٌصاين.
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