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 لإلقيالُت:. الضوافؼ الػلمُت للمىضىع ؤو 4

ًداوالن صُاغخه في كالب  الضحً، وإن وان مؿإلت غير مىضىغُت، فئن اللاهىن والاهثربىلىحُا

ت والظفغ اإلاىضىغُت. ف  وما قابه طلً ًىتهىن ولهم بئثاعة الضحً.  اإلاؼاح والهٌؼ والتهىم والسخٍغ
 

ت الػضائُت ش يء آزغ.  إن اؾخلغاء ألاخيام واللغاعاث اللضائُت في ؤوعوبا لىً الفياهت ش يء والسخٍغ

ت الخػبير مً حهت  ياجير بين الػىف مً حهت وخٍغ جضزل في مداولخىا إلًضاح إقيالُت خضوص الياٍع

ياجير هى هىع الخ ػبير غً الّغؤي مؼ إعاصة إًصاٌ هظا الّغؤي للغير غبر وؾائل ؤزغي. فمماعؾت الياٍع

ت ؤلِاغالم. فئطا اغخبرها ؤن  ت الّغؤي وخٍغ ت الخػبير التي جخضمً بػضًً: خٍغ ؤلاغالم، ومىه ًمىً عبعه بدٍغ

ياجير هي الهؼاع ؤلاعاصي طو العابؼ الاؾخفؼاػي، فمً اإلامىً ؤن هدؿاءٌ غما إطا وان  الّؿمت ألاولى للياٍع



ت الخػبير.  هى آلازغ ٌؿخفُض مً الحماًت اإلالغعة بػىىان خٍغ

ت الخػبير الصحفُت يهضف مكغوع    بػض الخظهير بماهُت ؤزالكُاث الػمل الصحفي في مماعؾت خٍغ

ياجىعي  البدث إلى إبغاػ جىاكضاث اللضاء في مػالجت الػىف غبر الضحً غمىما والغؾم الياٍع

 زصىصا.

ً اإلاجخمؼ،بل "مفخاح الػالكاث ؤلاوؿاهُت الضحً ؾابم غً جيلم ؤلاوؿا غت ال ًىفصل غً جيٍى
ّ
ن،ووالل

الصافُت" كض ًلىم بضوع البلؿم الكافي في مأس ي الحُاة هما ًلٌى الفلهاء، وهى جصغف فعغي، فغصي 

 .Bergsonال وحىص له إال إطا وان مكتروا في إظاع الجماغت هما ًلٌى "بغغؿىن" واحخماعي في آن واخض 
 

ض الترابغ الاحخماعي لُصبذ وهلحمت 
ّ
ت الثلافُت احخماغُت فهى ًىظ  حؼءمًوالىظىُتعمؼا  للهٍى

 ألزغي، لغت ومً ألزغي، مىعلت ومً آلزغ، بلض مً ًسخلف قً ؤصوى صون  فالضحً مً ثلافتالكػىب،

إطا خاٌو بػض ؤزغ.  شخص غىض مضحيا بالضغوعة ًيىن  كض ال ما، شخصا غىض مضحيا ًيىن  فما

لت في اإلالاعبت لم جدظى بلبٌى البػض آلازغ. الباخثين ال خىلُب غً "فياهت وظىُت" فئن هظه العٍغ

والحلُلت ؤن هىان غضص مً العغائف خؿب ألاحىاؽ والثلافاث. فالفىه الػغبي ًسخلف غً الفىه 

ت  يي هم ؤن الفىه ؤلاهجليزي بػُض غً الفىه الفغوس ي بؿبب الفغق في البِئت وألاخىاٌ الجٍى ألامٍغ

ت اإلاىار.  humeurجبعت باإلاؼاج والعبؼاإلاغ   واإلاؼاج خؿب هظٍغ
 

فئلى ؤي مضي جصح هظه ألاظغوخت زصىصا وؤن الاججاهاث ألاواصًمُت الؿائضة الُىم التي جغي في 

 الضحً ظاهغة غاإلاُت.

ال ًسضؼ الضحً ألي كىاغض وألي مىعم، ٌؿغي في الاججاه اإلاػاهـ لألصٌى وهى مخغير؛ ما وان 

كض ًفلض هظه اللضعة في وكذ آزغ والػىـ صحُذ. وما وان ًسضف الكػىع في  مضحً باإلااض ي

اإلااض ي ؤصبذ ؤمغا غاصًا الُىم ألن اللُم ؤلاوؿاهُت جسضؼ لػىاصي الؼمً ولألماهً التي ولضث فيها. 

ضض اليهىص الُىم Desprogeضض الػغب ؤو "صًبروج"  Coluche فلِـ مً اإلاؤهض ؤن جمّغ هىذ "وىلِل" 

ضحً جلػب صوعا في جلبل الهؼؤ. ٌؿخلبل بىفـ الؿ
ُ
ت شخص اإلا هىلت التي مّغث بها باألمـ. هما ؤن هٍى

الجمهىع الجؼائغي الؿياحكاث الؿازغة بهم إن صضعث مً فالڤ ؤو غبض اللاصع "الؿىخىع"، لىىه 

تًغفضىنها خخما لى صضعث مً غاصٌ إمام ؤو مً الضؾىوي اإلاغغبي. ف لت "اإلاىليًر " كض اإلاؼاح غلى العٍغ

 ازخفى مىظ ؤمض بػُض.

لت إخضي ؤلاقيالُاث ألازغي التي هلترخها للبدث هي جدلُل  ت غلى العٍغ اإلاىاكف الػىُفت الاهخداٍع

م ؤمام الجضًت اإلافغظت  ت"، زالفا للضحً الظي ٌؿاهم في إبلاء اإلاىاظً ًلظا، ومؿّضا العٍغ ٍؼ "البىغٍؼ

في اللٌى ؤن  Simone de Beauvoirىن صوبىفىاع" التي ال جيخج إال الضجغ واللىىط. للض ؾبلخىا "ؾُم

 ًُ ت "فال ظغُان للجضًت إال غىضما  دىاٌػ غً الجضًت هي ألازغي جؤصي إلى الخسلي والخىاٌػ غً الحٍغ

اث لحؿاب غاًاث حػخبر معللت".  الحٍغ
 



ت. فيل العابىهاث وول اإلالضؾاث وحل اللُم  ال ًىحض الُىم مجاٌ ال ٌؿلم مً الضحً والسخٍغ

التي ؤفغػجه الغوح اليىمُضًت، ألن الضحً  Désacralisationذ في وكذ مً ألاوكاث لالجلضٌـزضػ

هى الحل، بل الؿبُل الىخُض لإلهلاط. وهىا ًدضغ مػىا كٌى الؿُض غلي اإلاإثىع: "عوخىا الللىب، 

لص يء واظلبىا لها ظغف الحىمت، فئنها جمل هما جمل ألابضان". ومثله هخب الجىهغي "إن الجض مدخاج 

إال ؤن "وباء" الضحً وصل الضًً، اإلاؿُدُت ؤوال ثم ؤلاؾالم ثاهُت  مً اللهى إلكامخه واؾخمغاعه".

 مغوعا باليهىصًت. ولى ؤن في ؤلاؾالم الػالذ ظىائف غضًضة جغفضه وجخمؿً بالجضًت غلى إظالكُتها.
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