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 مقـدمة 

خمق االنبياء وشيم الصالحين ورثة الناس من النبوة االولى، فقد تعمق بيا إن الضيافة تعد 
العرب منذ امد بعيد، فأكرموا ضيوفيم بالطعام والمنام وأسعدوا قمبو بالترحاب، فقد 

وفي ذلك يقول عرودة ابن الورد: تغنى بيا الشعراء   

 فراشي فراش الضيف والبيت بيتو *****ولم يميني عنو عزال مقنع .

حدثو إن الحديث من القرى      ***** وتعمم نفسي أنو سوف ييجع.أ  

أن  من شأنو حرص عمى تزويد الناس بكل ما  ،وأنار العالم بضيائو، فجره م فمما بزع اإلسال
العمل و أجميا، وىي عبادة اهلل وحده، يعينيم عمى تحقيق الغاية التي أوجدىم اهلل عزوجل من 

مال يساعد عمى  وألجل ذلك قدم اإلسالم العظيم منيجا متكاعمى تحقيق منيجو في األرض، 
تحقيق ىذه الغاية، ويعتبر المنيج اإلسالمي واحدا من الجوانب اليامة التي اىتم بيا في 

الركائز فيي إحدى الصدق والكرم والسخاء والضيافة،  فدعا إلىتقوية وترسيخ ىذا البناء، 
ا ليا من أثر كبير في تعميق معاني األخوة وغرس لماليامة في النظام األخالقي اإلسالمي، 

يقول اهلل سبحانو وتعالى : } ىل أتاك اني المحبة، يخ معالقيم األصيمة في المجتمع وترس
حديث ضيف إبراىيم المكرمين ،إذ دخموا عميو فقالوا سالما،قال:سالم قوم منكرون ،فراغ إلى 

 {.أىمو بعجل سمين

ث ورد في السنة ،حيافة من األمور التي أكدىا اإلسالم، يوقد أجمع المسممون عمى أن الض
فقد قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم :} من النبوية الشريفة ما يدل عمى فضل الضيافة، 

األنبياء، لذلك ترى الكرماء  خمق فإكرام الضيف اهلل واليوم األخر فميكرم ضيفو{. كان يؤمن ب



 
 ب

د المجتمعات اإلسالمية المعروفة بحسن الجزائري أح من الناس يتسابقون إلييا، فالمجتمع
الضيافة فترى مناسبة إكرام الضيف تنتقل من منزل ألخر، واألكيد أن ىذا المجتمع مجتمع 
مر بمجموعة من المراحل في تطوره بدايتيا من المجتمع البدائي الموسوم القائم عمى العائمة 

لعالقات االنسانية واالجتماعية نوع من  التغير شيدت االكبيرة والبساطة، وبتطور ىذا األخير 
المية اإلتصاالت والمعمومات والتقنية وظيور وسائل إع داخل األسرة و في ظل تكنولوجيا 

التي لياتف ومواقع التواصل اإلجتماعي، كالتمفزيون والراديو وأخرى إتصالية كاألنترنت وا
  ارات والمقاءات تتم عبر ىذه الوسائل.إنتشرت انتشارا كبيرا في أوساط المجتمع فترى الزي

فالفصل األول يخص اإلطار المنيجي، أما الفصل الثاني  ا ثالثة فصول،وتضمن موضوعن
تحت عنوان ماىية الريبورتاج، كما الموسوم بعنوان ماىية الضيافة، وأخيرا الفصل الثالث 

 تضمن بحثنا عمى جانب تطبيقي.
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 :تحديد اإلشكالية 
إن لمزمن الماضي لمسة خاصة، حيث كان الناس يتمسكون بالكثير من الخصال الحميدة والقيم 

والتواصل الجميمة كالترابط األسري واإلجتماعي والتراحم والتعاون والكرم، ويحرصون عمى التعاون 
من خالل المقاءات والزيارات المتصفة بالبساطة وعدم التكمفة بين األقارب والمعارف والجيران وفي 
حضورىم ومشاركتيم بمناسبات بعضيم، وتعاونيم في جميع أمور الحياة مما يخيل إليك أن 

ومن األكيد أن مجتمع القرية أو الحي الواحد من المدينة بمثابة أسرة تعيش بروح األلفة والمحبة، 
البعض منا يتذكر شيئا من العادات والتقاليد والقيم الجميمة التي كان المجتمع يقوم بيا ويرعاىا 

يمجأ إليو المسافر حين عزمو عمى السفر من بمدة إلى أخرى،  وتدل عمى قوة العالقات، ومنيا ما
البمدة طالت المدة أو قصرت، فتراه يبحث عن أحد أقاربو أو معارفو ليقيم عنده فترة وجوده في تمك 

ويمقى من صديقو أو قريبو كل التكريم والترحيب وكذلك فيما إعتاد عميو الناس من تقديم وتكريم 
العائد من السفر من أبناء البمدة أو الضيف القادم، فالكل يبدي رغبتو في إكرامو، فترى مناسبة 

 في منظر جميل. التكريم تنتقل من منزل إلى منزل تجمع األحبة والمعارف 
ذا أردنا البحث في أسباب ىذا التغير الذي حدث في حياة الناس بما فييا المجتمع الجزائري  وا 
سواء تعمق األمر بالمعاممة أو الطباع والسموكيات نستطيع القول أن التطور الحاصل في العصر 

ت الحديثة الراىن يمكن أن يكون السبب األول في ذلك، بمعنى ظيور تكنولوجيا اإلتصاال
نتشارىا الواسع ببروز م ايسمى باألنترنت، فيذه األخيرة كوسيمة إتصالية إخترقت الحواجز األمنية  وا 

والعقبات الجغرافية، مما جعل البعض يشعر باإلستقاللية وعدم حاجتو لألخرين عمى عكس 
اإلطمئنان عمى  ماإعتاد عميو بالسابق من ضرورة إرتباطو بيم إلنجاز الكثير من األمور من بينيا

الغير، وكذلك نجد مخالطة المجتمع ألعداد كبيرة من الوافدين من أعراق وجنسيات مختمفة، فيذه 
كميا مؤشرات وتغيرات كبيرة أدت بيذا التغير والتأثير عمى العادات والتقاليد والقيم وضعف الترابط 

تصال الحديثة كأجيزة األسري واإلجتماعي، فمم يعد أحد يسأل عن األخر إال عبر وسائل اإل
، وصار ىناك فتور في العالقات وأصبحت مظاىر الصدود االجتماعيالياتف وبرامج التواصل 

ىائمة فمم يعد األخ يرى أخاه والقريب يرى قريبو والجار يعرف جاره إال في مناسبات األفراح 
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وضع عميو في كان ال في منزلو عمى عكس ما اآلخرينيستقبل  واألتراح، كما أصبح البعض ال
الماضي، وإلزالة ىذا الغموض الذي يكتنف ىذا الموضوع قمنا في عممنا ىذا بإستفسار بعض 
األسر وبعض المختصين في ىذا المجال، وذلك بغية معرفة كيف حصل ذلك، فكل ىذه 

 المعطيات قادتنا إلى صياغة اإلشكالية عمى النحو التالي:                

افة في الزمن الماضي تختمف عن الضيافة عما ىو عميو الحال في ىل يمكن القول أن الضي
 الزمن الحاضر؟ 

  : الفرضيات  -2

 الفرضية العامة :  
يمكن القول أن الضيافة في الزمن الماضي تختمف عن الضيافة في  الزمن الحاضر بحكم التغير 

 في العالقات االجتماعية بفعل الحداثة والتطور التكنولوجي الحاصل.
 الفرضيات الفرعية : 

تغير الضيافة في الزمن الحاضر عن الزمن الماضي يرجع لمتغير في العالقات االجتماعية  -1
 يسمى باألسرة النووية وخروج المرأة لمعمل. بفعل الحداثة وما أفرزتو من ظيور ما

لناس في ظيور وسائل التكنولوجيا الحديثة وسيولة التواصل من خالليا قمص الزيارات بين ا -2
 مختمف المناسبات.

 أسباب إختيار الموضوع: 
الصعاب التي تواجو الباحث ىو إختيار موضوع يصمح لمدراسة العممية، وقد يكون ألسباب  من 

ذاتية كرغبة الباحثين في تجسيد فكرة ما، أو ألسباب يفرضيا الواقع اإلجتماعي فتكون بمثابة دوافع 
 دراسة.محفزة عمى إختيار مواضيع جديرة بال

 وتختفي وراء إختيار ىذا الموضوع عدة أسباب لكن أىميا: 
 : األسباب الذاتية

إختيارنا ليذا الموضوع لم يكن إعتباطيا، بل بحكم اإلختصاص، ضف إلى ذلك إلماننا إن  -
 بيذا النوع من المواضيع، بفعل أننا متابعين لكل مالو عالقة بمجال اإلعالم.
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اإلتصاالت والمعمومات أصبحت قوة فاعمة في تغير المعطيات إيمانا منا أن تكنولوجيا  -
والمفاىيم تطرقنا إلى ىذا الموضوع، وفي ظل التيديدات الخارجية التي تريد تمزيق األمة بمصطمح 
العولمة، فاإلنسان الجزائري أصبح يتمقى معمومات وفي نفس الوقت يجد نفسو يقضي وقت كبير 

 ىمو وأقاربو.مما يقضيو مع أ مع األجيزة أكثر
 األسباب الموضوعية :

 أما بالنسبة لألسباب الموضوعية يمكن حصرىا كاألتي:  -
بما أننا طمبة مختصين في عموم اإلعالم واإلتصال، كان لزاما عمينا التطرق إلى مثل ىذا النوع  -

ن من المواضيع والتي تتناول الضيافة بين الماضي والحاضر، وعمى ىذا األساس يمكن القول أ
ىذا الموضوع يمس صمب إختصاصنا معرفة ودراية منا ماتمعبو تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في 

 عصرنا الحالي والراىن.
 أهمية الدراسة : 

ىي تحسيس الطالب الجامعي بيذا النوع من المواضيع وغرس ثقافة التواصل مع الغير واألىل 
 واألحبة. 

وصمة عن بعض األسر التي رأت النور مؤخرا، ضف وتكمن أىمية ىذا العمل المصور أنو يقدم ح
 وثقافاتيملذلك أننا حريصون أشد الحرص عمى تزويد الطمبة الجامعيين بأدق التفاصيل عن قيميم 

والمعمومات، وفي ىذا العمل سنقدم شرحا وافيا  االتصاالتوبشكل خاص أسرىم في ظل تكنولوجيا 
 االجتماعت التي سنجرييا مع أسر وكذا أستاذ عمم عن األسر الجزائرية من خالل لقاءات ومقابال

 ورجل الدين.
 تقديم تفسيرات منطقية وواقعية إلشكالية البحث المطروحة.

 أهداف الدراسة:
وثيقا بقيمة األىداف والنتائج التي  ارتباطاترتبط  واالجتماعيةإن قيمة أي بحث في العموم اإلنسانية 

يرمي إلى تحقيقيا والوصول إلييا فعمى قدر عمميتيا وعمميتيا، وخدمتيا لمفرد والمجتمع عمى حد 
سواء، تكون ىذه قيمة ىذا البحث ىذا من جية، ومن جية أخرى فإنو يجب عمى الباحث قبل  
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سا يرتكز عميو في توجيو بحثو في الشروع في بحثو أن يضع األىداف التي تكون عونا لو، وأسا
مختمف مراحمو ومحطاتو فال يمكن تصور بحث دون وجود أىداف مسبقة تحكمو، وعميو فإن 

 دراستنا ىذه تيدف إلى مايمي: 
 .ستراالمتعتبر الدراسة كمطمب مكمل لنيل شيادة 

 التحكم الخطوات المنيجية لمبحث العممي والتعمق فييا. 
 ية األفراد السيما األسرة في تنمية ىذه الصفة.تقييم وتحميل دور وفعال

 األسر أو الرغبة في إكرام الضيف.  اىتماممعرفة حجم 
أن يكون ىذا البحث لمسة من لمسات عموم اإلعالم واإلتصال سيساىم ولو بالقميل في إثراء ىذا 

 التخصص. 
 لمنهج المعتمد في الدراسة : ا

ف كمورد برناند بأنو الطريق المؤدي لمحقيقة في العموم يعرفو الفيمسوف فرانسيس بيكون والفيمسو 
 1بواسطة طائفة من القواعد  العامة التي تيين عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتي يصل معمومة.

كما يعرف المنيج بأنو مجموعة من اإلجراءات المتبعة ألجل تحقيق الغرض الذي رسمو، وليذا 
 2الطريق التي يسمكيا الباحث لموصول إلى نتيجة معينة. من الضروري إستخدام المنيج بإعتباره

إن طبيعة الظاىرة موضوع الدراسة واألىداف المسطرة لمبحث ىما المذان يفرضان عمى الباحث 
ن  طبيعة المنيج المناسب إلستقصاء الحقائق وجمع البيانات، ومن ثمة الوصول إلى نتائج حتى وا 

بين أيدينا تنتمي إلى مجال الوصف وىذا النوع من الدراسات كانت جزئية، وعميو فإن الدراسة التي 
تعد ضرورية من حيث كونيا أبحاث يتم فييا دراسة الوضع الراىن لمظاىرة أو الظواىر المبحوثة، 

 سواء كانت متعمقة بموقف معين أو بمجموعة من الناس أو بأحداث معينة.
 
 

                                                           

.23، ص 2003خالد حامد، منيج البحث العممي، دار الريحانة، ب ط،   1  
.285، ص 2002، 3أحمد بن مرسمي، مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واإلتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  2  
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يمي، والمتمثل في وصف الظاىرة ومحاولة فيم إتبعنا في تحميل ىذه الظاىرة المنيج الوصفي التحم
أسباب تغيرىا ونقصيا ومعرفة نتائجيا عمى الفرد والمجتمع، حيث يقوم ىذا المنيج عمى وصف 
ستخالص  ظاىرة من الظواىر لموصول إلى أسباب ىذه  الظاىرة والعوامل التي تتحكم فييا وا 

 النتائج لتعميميا.
عماال من طرف الباحثين والطالب في الكثير من األبحاث نظرا ألن ىذا المنيج ىو األكثر إست

والدراسات، ألن ىذا المنيج أسيل من غيره من المناىج وأكثر مالئمة لدراسة الظواىر اإلجتماعية 
المختمفة، لذلك فإننا سنركز حول التحميل ونتعمق في شرحو وتعداد مراحمو وذكر أىم قواعده، 

ختيارنا لممنيج الوصفي يندرج ض من أىميتو لدراسة العموم اإلجتماعية، حيث أنو يصعب إجراء وا 
 تجارب عمى الظواىر اإلجتماعية يمجأ الباحثون إلى الوصف، والتحميل بدال من التجربة.

المنيج الوصفي المستعمل في المجاالت العممية عمى الوصف الدقيق لمظاىرة المدروسة فحسب 
يا ووصف الظروف والممارسات المختمفة لتحميل بل، ويتطمب األمر وصفيا وجمع البيانات عن

ستخراج اإلستنتاجات، ومقارنة المعطيات وبالتالي التوصل إلى نتائج يمكن تعميميا  ىذه البيانات وا 
في إطار معين،وبناء عميو فإن المنيج الوصفي يعني أسموب أو طريقة لدراسة الظواىر 

راض محددة لوضعية معينة إجتماعية أو اإلجتماعية بشكل عممي منظم من أجل الوصول إلى أغ
 مشكمة أو سكان معينين.

لذا فإن دراستنا تحتاج إلى وصف ظاىرة الضيافة بين الماضي والحاضر، واألسباب التي أدت إلى 
 1تغيرىا خاصة في وسط المجتمع الجزائري. 

 األداة المستخدمة في الدراسة : 
في تجميع البيانات التي تخدم  استخداميامباحث ىناك العديد من الوسائل واألدوات التي يمكن ل

  :مايمي عمييا في اعتمدناموضوع بحثو وتتمثل أدوات الدراسة التي 
 

                                                           

.112أحمد بن مرسمي، المرجع السابق، ص  1  
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 ا ويتم بين طرفين حول موضوع محددىي إحدى وسائل جمع البيانات من مصادرى :المقابمة 
ومنطمقا لغايات، وتيدف المقابمة العممية إلى التعرف عمى الظاىرة أو الموضوع، بالبحث عن 

مباشر بين الباحث والمبحوث، سواء كان فردا أو إثنين أو  التقاءالعمل واألسباب، من خالل 
جماعة وحسب عالقتيم بالموضوع، وتطرح فييا أسئمة تيدف إلى إيضاح الحقائق من ذوي العالقة 

حالة أو الظاىرة، وتشخص فييا المعمومات بربط العالقة بين المتغيرات المستقمة والتابعة بال
 والمتداخمة إلظيارىا قيد البحث والدراسة.

وىي فن ميني يعتمد عمى الخبرة التي تزود الباحث بالفطنة والميارة في التعرف عمى الظواىر 
أو الجماعة من تأدية مياميم  االثنينو والحاالت والوصول إلى نتائج ومعالجات تمكن الفرد أ

 1واإلنسانية بود وحرص ومحبة. االجتماعيةوواجباتيم 
يمكن تعريف المقابمة بأنيا عبارة عن محادثة موجية بين الباحث وشخص أو أشخاص آخرين 
بيدف الوصول إلى الحقيقة أو موقف معين يسعى الباحث ليعرفو من أجل تحقيق أىداف الدراسة، 

األىداف األساسية لممقابمة الحصول عمى البيانات التي يريدىا الباحث باإلضافة إلى التعرف ومن 
 2عمى مالمح أو مشاعر أو تصرفات المبحوثين في مواقف معينة.

إختمفت األراء حول تعريف المقابمة، وتعددت التعريفات فقد عرفيا " أنجرس" أنيا محادثة موجية 
فراد، بيدف حصولو عمى أنواع من المعمومات إلستخداميا في بحث يقوم بيا فرد مع آخر أو مع أ

 عممي أولإلستعانة بيا في عمميات التوجيو والتشخيص والعالج.
ويذىب كوبي وماكوبي في تعريفيما لممقابمة بأنيا تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف 

معمومات أو التعبيرات لدى مواجية، حيث يحاول أحدىما وىو القائم بالمقابمة أن يستشير بعض ال
 3المبحوث، والتي تدور حول أرائو ومعتقداتو.

 

                                                           

 . 182،ص 1111عقيل حسين عقيل، فمسفة مناىج البحث العممي، مكتبة مديولي، طرابمس، ب ط، -2
محمد عبيدات، محمد أبو نصار، وآخرون، منيجية البحث العممي القواعد والمراحل والتطبيقات، دار وائل لمطباعة والنشر،  -3

.55، ص 1111، 2عمان، ط   
.308،ص 2004بمقاسم سالطنية، منيجية العموم اإلجتماعية، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ب ط،   3

  



..اإلطار المنهجي......................الفصل األول..................................................  
 

 

14 

لقد تم إستخدام أداة المقابمة في بحثنا من أجل التعرف عمى األسباب والعوامل التي أدت إلى تغير 
إذا كان  الضيافة واألثار التي تواجييا من قبل المجتمع، لذا فيي تساعدنا مباشرة لمتعرف عمى ما

محافظا عمى ىذه الصفة والخمق الفضيل، لذا فإننا نعمل عمى القيام بمقابمة مع أسر  المجتمع
إذا كانت ىذه الصفة مالزمة لممجتمع في العصر الراىن لمعرفة األسباب التي أدت إلى  لمعرفة ما
 تغيرىا.

 البحث وعينة الدراسة:مجتمع 
خصائص مشتركة تتميز عن : ىو مجموعة العناصر التي ليا خاصية أو عدة البحث مجتمع

غيرىا من العناصر األخرى والتي يجري عميو البحث ويشمل جميع عناصر ومفردات المشكمة أو 
 1الظاىرة المدروسة ويتم من خاللو إختيار عينة الدراسة.

فمكل دراسة إجتماعية مجتمع تطبق عميو، ويعتبر إختيار العينة الممثمة لممجتمع المبحوث من 
تي تواجو الباحثين والدارسين، بحيث يشترط فييا أن تمثل كل حاالتو وتعبيرىا أصعب األمور ال

بصدق عن الظاىرة محل الدراسة، ومنو فإن مجتمع البحث في دراستنا ىذه يتمثل في األسر 
 بمنطقة الحمادنة بوالية غميزان.

 عينة البحث: 
بتطبيق دراستو عمييا، وىي  يمكن تعريف العينة عمى أنيا المجموعة الجزئية التي يقوم الباحث

تكون ممثمة لخصائص مجتمع الدراسة الكمي، إذن ىذه العينة تتوزع فييا خصائص المجتمع بنفس 
 2النسب الواردة في المجتمع.

من الصعب عمى الباحث أن يطبق دراستو عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة، لذلك يستوجب عميو 
مجتمع األصمي وتعرف عمى أنيا جزء من المجتمع، يتم المجوء إلى أسموب العينات التي تمثل ال

 3إختيارىا وفق قواعد خاصة بحيث تكون العينة المسحوبة ممثمة قدر اإلمكان من مجتمع الدراسة.

                                                           

.112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ب ط، ص واالتصالأحمد بن مرسمي، مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم   1  
311-318 ، المرجع السابق، ص ص  سمطانية بالقاسم  2  
.80، ص 1،2001وآخرون، طرق ومناىج البحث العممي، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع،عمان، ط محمد عبد الغالي النعيمي  3  
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  1وتعرف عمى أنيا مجموعة جزئية من المجتمع.
 اختيارناومن جيتنا حاولنا أن تكون العينة المختارة مماثمة لمجتمع البحث قدر اإلمكان، لذا وقع 

المفردات بطريقة  باختيارمع طبيعة دراستنا، حيث يقوم الباحثين  تتالءمالتي  القصيةعمى العينة 
 بمنطقة الحمادنة بوالية غميزان. قاطنة أسرأما عينة البحث فتمثميا  .تحكمية

 
 ديد المفاهيم: تح

 المفهوم اإلجرائي:
 : ىي فعل يقع بين طرفين أو شخصين، والطرفين ىما الضيف والمستضيف. الضيافة 

ىي سموك يقوم أو يبادر بو صاحب المنزل بإستقبالو لشخص آخر طمبا لراحة  واإلحسان، أو 
 قصد اإلطمئنان عمى حال أحد أقاربو أو ماشابو ذلك.

 صعوبات الدراسة:
من دون شك، قد واجيتنا العديد من الصعوبات في سبيل إنجاز ىذا العمل، قمنا بتمخيصيا 

 فيمايمي: 
 عدم تجاوب بعض األسر معنا ورفض لطمب إجراء مقابمة مصورة معنا بحجة الزوج يرفض ذلك. 

 قمة المراجع التي تعالج ىذا النوع من المواضيع. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ص 2008، 1، منيجية وأساليب البحث العممي، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، طلبياتيدالل القاضي، محمود  1

148. 
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 . تعريف الضيافة  والضيفالمبحث األول : 
 . تعريف الضيافةالمطلب األول : 

مصدر ضاف، وضفت الرجل ضيفا وضيافة وتضيفتو4 نزلت بو ضيفا، وممت : لغة 
أنيا ضافيا ضيف، فأمرت لو إليو، ومنو ماجاء في حديث عائشة رضي اهلل عنيا4 

 بممحفة صفراء.
والضيف4 المضيف، يكون لمواحد والجمع ومنو قولو تعالى4 " ىل أتاك حديث ضيف 

 إبراىيم المكرمين."
ويجمع الضيف عمى أضياف، وضيوف، وضيفان، فيقال4 ىؤالء ضيفي وأضيافي، 

 وضيوفي وضيافي، واألنثى4 ضيف وضيفة.
 إصطالحا :

 لفقيية الكويتية4 إسم إلكرام الوافد واإلحسان إليو.عرفتيا الموسوعة ا
وجاء في معجم لغة الفقياء4 القيام بحاجات النازل بالدار ونحوىا، إذا كان من غير 

   1أىميا.

                                                           

.0،ص 7082،8441، -الخميل-إسماعيل شندين أحكام الضيافة في الشريعة اإلسالمية، جامعة القدس المفتوحة - 1  
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 .4  تعريف الضيفالمطلب الثاني
ىو الذي يأتي غيره فيأكل من طعامو، أو يشرب شرابو، أو ىو النازل عند غيره، دعي أو 

 لم يدع، وىو يشمل القادم من السفر والمقيم. 
ضيف4 الضاد والياء والفاء أصل واحد صحيح، يدل عمى ميل الشيء إلى الشيء، : لغة

يفت، وضاف فيقال4 ضفت إلى كذا وأضفت كذا إلى كذا، وضافت الشمس لمغروب وتض
 السيم إلى اليدف وتضيف أي مال إلى كذا.

وأصل الضيف4 مصدر ضاف لمفعل أضاف ولذلك استوى فيو الواحد والجمع، ومن صيغ 
 جمعو4 أضاف، وضيوف، وضيفان وىي ضيف وضيفة.

وبعد اإلستقراء والتتبع لمصنفات أىل المغة وجدت أن الضيف بالكسر تعني المعاني 
 الثالثة التالية4 

يل والنزول في مكان ما، فيقال4 ضيفت الرجل ضيفا وضيافة وتضيفتو أي نزلت بو الم
 ضيفا وممت إليو.

 من فالن إلى فالن إذا لجأ إليو. استضافاإللتجاء والمأمن، فيقال4 
 التضيف اإلطعام. يعني الطعام، يقال4 ضيفتو إذا أطعمتو، و

 المفسرون في تعريف الضيف إلى ثالثة أقوال ىي 4  اختمف : اصطالحا
ذىب إليو أكثر المفسرين بأن الضيف4 ىو النازل عند غيره دعي أو لم  4 ماالقول األول

 يدع وقال األصفياني وآبادي الضيف4 من مال إليك نازال بك.
 القول الثاني: 

 ىو المنضم إلى غيره لطمب القرى أي اإلحسان إليو.
  القول الثالث:
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ما أشار إليو إبن عاشور قائال4 الضيف4 ىو النازل في منزل أحد نزوال غير دائم ألجل 
 1مرور فترة أو إجابة دعوة.

فيذا التعريف ىو الراجح من التعريفين األولين أو السابقين، ويؤيد ىذا حديث النبي صمى 
ول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فقد أخرج اإلمام مسمم بسنده عن أبي ىريرة قال4 خرج رس

اهلل عميو وسمم ذات يوم وليمة، فإذا ىو يأتي بأبي بكر وعمر رضي اهلل عنيما، فأتوا رجال 
من األنصار، فإذا ىو ليس في بيتو، فمما رأتو المرأة، فقالت4 مرحبا وأىال، فقال ليا رسول 

ي اهلل صمى اهلل عميو وسمم أين فالن؟ فقالت4 ذىب يستعذب لنا ماء، إذ جاء األنصار 
فنظر إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وصاحبيو ثم قال4 الحمد هلل ما أحد اليوم أكرم 

 2إضيافا مني.
  

  

                                                           

.71-71أحمد أبو بكر حازم، الضيف في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، ص ص   1  
.87-73أحمد أبو بكر حازم، المرجع السابق، ص ص،  2  
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 حكم وفضل الضيافة.المبحث الثاني: 
 4 حكم الضيافة.المطلب األول

 إختمفوا في حكميا في ثالثة أيام الواردة في الحديث، وليم في ذلك أقوال أربعة4
الضيافة سنة، وليست بواجبة، وىو قول المالكية والشافعية، قال النووي4 القول األول4 أن 

الضيافة سنة، فإذا إستضاف مسمم ال إضطرار بو مسمما، إستحب ضيافتو واستدلوا 
 بمايمي4

قولو صمى اهلل عميو وسمم4" الضيافة ثالثة أيام، وجائزتو يوم وليمة، فما كان وراء ذلك فيو 
 صدقة."

اهلل عميو وسمم4" من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فال يؤذ جاره، ومن وقولو أيضا صمى 
 كان يؤمن باهلل واليوم األخر فميكرم ضيفو."

القول الثاني4 أن الواجب في الضيافة ىو اليوم والميمة، وماعدا ذلك يكون سنة، وىو قول 
تطوع، عمى الميث بن سعد والحنابمة، قال ابن قدامة4والضيافة معناىا معنى صدقة ال

المسمم والكافر، واليوم والميمة حق واجب، وقد إستندوا إلى قول رسول اهلل صمى اهلل عميو 
 وسمم4

ن شاء ترك."  " ليمة الضيف حق واجب، فإن أصبح بفنائو فيو دين عميو إن شاء إقتص وا 
ذا نزلتم ولما روى عقبة بن عامر قال4 يارسول اهلل، إنك تبعثنا فننزل بقوم اليقروننا، قال4 إ

بقوم فامروا لكم بما ينبغي لمضيف فاقبموا، فإن لم يفعموا فخذوا منيم حق الضيف الذي 
 ينبغي ليم."

ووجو الداللة أن الضيافة واجبة، ألنيا لو لم تجب لم يأمرىم النبي صمى اهلل عميو وسمم 
 باألخذ.

 4 الضيافة فرض عمى الكفاية، وىو قول ابن العربي.القول الثالث
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4 الضيافة واجبة في القرى، حيث الطعام والمأوى بخالف الحواضر، فيي الرابعالقول 
 1مشحونة بالمأواة واألقوات والشك أن الضيف كريم والضيافة كرامة.

  

                                                           

.74-3إسماعيل شندي، المرجع السابق، ص ص،   1  
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 . فضل الضيافةالمطلب الثاني: 
تعتبر الضيافة من األخالق الرفيعة، والعادات الحسنة التي يتسابق إلييا الكرماء من 

األنبياء، وشيم الصالحين، وقد روى أن إبراىيم عميو السالم ىو أول من  الناس، وىي خمق
 أضاف الضيف.

وقد حرص الناس عمى ىذه العادة منذ القدم، فتغنى بيا الشعراء واألدباء ومدحوىا 
 باعتباىا من األخالق الرفيعة، والشيم النبيمة، والصفات الخيرة.

الضيف، فورد في القرآن الكريم مايدل  وقد اعتنى اإلسالم بالضيافة، وحث عمى إكرام
عمى فضميا لقولو تعالى4 " ليس البر أن تولوا وجوىكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر 
من آمن باهلل واليوم األخر والمالئكة والكتاب والنبييين وآتى المال عمى حبو ذوي القربى 

 واليتامى والمساكين وابن السبيل..."
ألية الكريمة ىو أن بعض العمماء من فسر لفظ ابن السبيل بأنو ووجو الداللة من ىذه ا

 الضيف.
وبعد البعثة ورد في السنة النبوية الشريفة مايدل عمى فضل الضيافة، فقد قال رسول اهلل 

 صمى اهلل عميو وسمم 4 " من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فميكرم ضيفو."
ر التي أكدىا اإلسالم، وانتشر عندىم أن وقد أجمع المسممون عمى أن الضيافة من األمو 

  1الذي اليكرم الضيف يعد من البخالء ورديئ الطبع.

                                                           

.1-5إسماعيل شندي، المرجع السابق، ص ص،   1  
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 .األداب العامة لمضيافة والضيفالمبحث الثالث: 
  4 أداب الضيافةالمطلب األول 

تحدث العمماء عن أداب الضيافة، في مواضيع مختمفة، فمنيم من أفرد ليا بابا خاصا، 
كتابو إحياء عموم الدين، ومنيم من ذكر بعض تمك األداب في باب كما فعل الغزالي في 

األدب كما فعل إبن جحر في كتاب فتح الباري، ومنيم من تناوليا في مصادر األداب 
 كما فعل السفاريني في غذاء األلباب شرح منظومة األداب.

 ا وىي4 وقد ذكر الغزالي جممة من األداب يستحب لمن يدعو غيره إلى ضيافتو إلتزامي
 أن يقصد بدعوتو الفقراء دون األغنياء.
 أن يقصد بدعوتو األتقياء دون الفساق.

 اإلىتمام بأقاربو ودعوتيم إلى ضيافتو ألن إىماليم إيحاش وقطع رحم.
أن يراعي الترتيب في أصدقائو ومعارفو، ألن في تخصيص البعض إيحاشا لقموب 

 الباقين.
 المباىاة والتفاخر.أن يقصد بدعوتو إتباع السنة، وليس 

أن ال يدعو من يعمم أن في إجابتو مشقة عميو، وأن يدعو من يجب إجابتو، أما الذي 
 يدعى فيستجب لو.

 أن اليميز بين الغني والفقير في اإلجابة.
 أن اليمتنع عن اإلجابة لبعد المسافة أو لكونو صائما.

 أن يمتنع عن اإلجابة إن كان الطعام شبية.
 بة اإلقتداء بالسنة، وليس قضاء شيوة البطن.أن يقصد باإلجا

وأما إذا حل اإلنسان ضيفا عمى غيره، سواء كان ذلك بدعوة أو بغير دعوة فيناك جممة 
  1من األداب بعضيا يخص المضيف واألخر يخص الضيف. 

                                                           

.75-70إسماعيل شندي، المرجع السابق، ص ص،  1  
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 .أداب الضيف والمضيفالمطلب الثاني : 
 وىي44 ينبغي لممضيف مراعاة األمور التالية  أداب المضيف

أن يرحب بالضيف، وأن يحمد اهلل تعالى عمى حصولو ضيفا عنده، لما فيو من تطييب 
 خاطره.

أن يخدمو بنفسو، وينوي بذلك إتباع السنة، لما جاء في قصة إبراىيم عميو السالم لما 
جاءتو المالئكة، حيث ورد في ذلك قولو تعالى4 " فراغ إلى أىمو فجاء بعجل سمين فقربو 

 إلييم."
يقول لو عند تقديم الطعام4 بسم اهلل أو كل، أو نحو ذلك من العبارات المصرحة أن 

 باإلذن في الشروع في األكل.
يستحب لممضيف أن يبدأ باألكل إيناسا لمضيف، فيشاركو في ذلك ويمقمو بيده، واليقوم 

ن وصل إلى حد الشبع.  عن الطعام قبمو، حتى وا 
يناسو بالحديث   الطيب، والقصص التي تميق بالحال.السمر مع الضيف وا 

 أن اليفاضل بين الضيفين في الطعام، لما في ذلك من كسر الخواطر.
أن ينظر في ضيفو ىل يأكل أم ال، عمى أن يكون ذلك بتمفت ومسارقة ال بتحديد النظر، 

 ألن ذلك يؤذي الضيف.
، فعن أبي أن يشيع ضيفو عند خروجو من باب البيت، وأن يركبو إن كان منزلو بعيدا

ىريرة رضي اهلل عنو قال4 قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم" إن من السنة أن يخرج 
رضي اهلل عنيما قال4 " إن من السنة  -الرجل مع ضيفو إلى باب الدار." وعن ابن عباس

  1إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معو حتى يخرج.
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 4 ينبغي لمضيف أن يراعي األمور التالية4 أداب الضيف
أن يبادر الضيف باألكل إذا قدم إليو، فإن كرامة الضيف أن يعجل المضيف التقديم، 
وكرامة المضيف أن يبادر الضيف بالقبول، ولذلك فإن إبراىيم عميو السالم حينما امتنع 

فمما رأى أيدييم  ضيوفو وكانوا من المالئكة عن تناول الطعام نكرىم، قال تعالى4 "
التصل إليو نكرىم وأوجس منيم خيفة." وذلك ألنيم خرجوا عن العادة وخالفوا السنة 

تناول  وخاف أن يكون وراءىم مكروه يقصدونو، وىي عادة معروفة إلى اليوم فإذا ما
ن لم يفعموا فإنو يخشى أن يكون  الضيوف الطعام والشراب عند المضيف فإنو يأنس بيم وا 

 روه، ويستحب إنتظار اإلذن عند بعض العمماء.وراءىم مك
يوقع مضيفو في الحرج بكثرة اإلقامة عنده، لقولو صمى اهلل عميو وسمم4" الضيافة  أن ال

 يحل لمسمم أن يقيم عند أخيو حتى يؤثمو، فقالوا4 يا ثالثة أيام وجائزتو يوم وليمة، وال
 ريو بو."يق رسول اهلل كيف يؤثمو؟ قال4يقيم عنده وليس عنده ما

يوقعو في الحرج، ألن الخيرة في الضيافة  يطمب طعاما معينا من المضيف، لكي ال أن ال
إلى المضيف، لكن إن آمن إحراج المضيف وكان بينو وبينو من المودة مايزيل التكمف، 

 فال مانع من تحديد نوع الطعام الذي يريد.
الضيافة محددة لو لئال يوقع  أن يعمم المضيف إذا دعاه، بمن معو من الضيوف إذا كانت

 المضيف في الحرج.
من شأنو أن يؤذي المضيف، فميس لو أن يجمس في مقابمة حجرة  أن يبتعد عن كل ما
إلى الموضع الذي يخرج منو الطعام وليس لو أن يأخذ  يكثر النظر النساء وسترتين، وال

 من بيت المضيف شيئا إال إذا عمم رضاه.
يقوم إال بإذن صاحب البيت، قال  يرضى بما قدم لو، وأن الأن يجمس حيث يجمس، وأن 

تخرج إال بإذنو ىو عميك أمير مادمت في  ابن مسعود4 الرجل تدخل عميو في بيتو ال
 بيتو.
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يستحب لمضيف أن يدعو لممضيف، كأن يقول4 أكل طعامكم األبرار وأفطر عندكم 
 1الصائمون وصمت عميكم المالئكة.
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  تعريف الريبورتاجالمبحث األول: 
وتعني نقل الشيء من مكان إلى آخر،  Reportاإلنجميزي كممة اشتقت من الفعل : لغة

 أو باألحرى إرجاع الشيء إلى مكانو أو أصمو.
قامة  ىو تصوير: إصطالحا الدليل عمى ذلك، فالمشاىد العادي يتابع حي لمحدث وا 

الحدث تبعا ألىوائو الشخصية، أما المخبر أو الصحفي فيو يدري  بأنو يكتب لجميور 
يعرفو شخصيا عن الحدث، بل  يكتفي بتسجيل ما خاص، فمصمحة ىذا الجميور ال

 1يبحث عن العناصر اإلضافية التي تكممو دون أن يترك أي جانب من دون تحميل.
يبورتاج فن من فنون الكتابة الصحفية، وواحد من األنواع اإلخبارية، ويسمى أحيانا الر 

 االستطالع، بل يمكن القول أن االستطالع ىو التسمية العربية لمريبورتاج.
سامي ذبيان " " يقوم الريبورتاج بتصوير الواقع ونقمو لمجميور، وىو كما يقول الدكتور 

 2مة أو الجممة إلى كاميرا.تصوير بالكممات تتحول معو الكم
أما الريبورتاج التمفزيوني فيو نوع فيممي ييتم بنقل األحداث والوقائع بسرعة ديناميكية 
وبأقصى قدر من الواقعية، يقدم فيو الصحفي معمومات مباشرة، فيقوم بدور المشاىد 

يقدم المشارك في الحدث لذلك فيو يمثل عين وأذن الجميور، فالريبورتاج التمفزيوني 
 3السياق الواقعي لمحياة خارج األستوديو.

 
 

                                                           
1
، 1991، 1الصحفية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ب طنصر الدين لعياضي، إقترابات نظرية من األنواع  

 .61ص 
محمد لعقاب، الصحفي الناجح دليل عممي لمطمبة والصحفيين وخاليا اإلتصال، دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر،  2
 .30، ص 0،0313ط
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ويعرفو ميشال فواريل عمى أنو: فن ىدفو أن يجعمك ترى وتسمع وتحس بما تسمعو وأحس 
بو الصحفي نفسو، أنو النوع الذي نختاره حينما يكون الخبر ذا طابع إستعراضي حي 

فيو ممثل لمقراء متعدد الجوانب، فالصحفي المعد لمريبورتاج يغير حواسو لغيره، 
  1والمستمعين والمشاىدين الغائبين.
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  أنواع الريبورتاجالمبحث الثاني: 
ويطمق عميو المحترفون تسمية تغطية، ويدور حول حدث آني، يقدم : الريبورتاج الحي 

معمومات ذات الطابع اإلخباري، ويكون حضور الصحافي واضحا في الصور التي تغطي 
 األساسية والمركزية.الحدث، باعتباره الشخصية 

ففي ىذه الحالة يكون الريبورتاج عبارة عن ناقل لمجو السائد في حادث ما، وليس نقل 
 الحدث في ذاتو بعناصره اإلخبارية المعروفة.

 الريبورتاج الموضوعاتي نسبة لمموضوع : 
وىو الذي يدور حول القضايا واألحداث غير األنية، واليمتزم بتقديم أخبار ومعطيات 

رتبطة بحدث بعينو بل ينطمق منيا لرصد نبضات المجتمع، وتقديم السموك اإلنساني، م
بشرط أن تكون القضايا المعالجة ممكنة التشخيص البصري، تتطور وفق النمو المنطقي 

 لمصور البصرية.
الحديث عن الريبورتاج التمفزيزني الموضوعاتي يتداخل مع الحديث عن السينما كفن 

فيما يشتركان في تحويل العالم الذي يحيط بنا إلى عالم مرئي، وكوسيمة تعبير، 
فالصحافي المكمف بإنجاز ريبورتاج صحفي يجب أن يجمع الوثائق والمعمومات وينتقل 
إلى أرض الواقع فيالحظ الوضع، ويسجل مالحظاتو ويطرح تساؤالتو، ويسجل بالصوت 

  1والصورة التفاصيل ويرصد التفاعل معيا.

                                                           
، ص 0336، 0نصر الدين لعياضي، إقترابات نظرية من األنواع الصحفية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1
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 خصائص الريبورتاجثالث:  المبحث ال  
من خصائص الريبورتاج أنو اليعتمد عمى إبداء الرأي الواضح المكشوف إزاء األحداث 
والوقائع، بل يرتكز بدرجة أكبر عمى الوصف، ويجب أن يتوفر عمى لغة بسيطة، فيي 
التخمو من الدرامي والعاطفي حيث يتم إثارة إىتمام المشاىد إضافة إلى ذلك فإن عممية 
إتقان مضمون النص المسموع مع المضمون} المادة المصورة{ يزيد من  نسبة فيم 

 1المشاىدين ليذه المادة اإلعالمية.
الريبورتاج يترك الصحافي يقوم بدور الشاىد المفضل الذي يعير حواسو لمجميور، ويجعمو 

 يعيش ماعاشو.
لألشياء واألفعال، ويتطمب قدرا كبيرا الريبورتاج يتضمن جانبا ذاتيا، بكل تأكيد، ويعد نقديا 

 من الصرامة في نقل األخبار وعناصرىا.
يجسد الريبورتاج التطمع لمعرفة األشياء واألشخاص والشعور بالمشاركة في السيرورة 
اإلجتماعية، فيذا النوع الصحفي شكال من أشكال توصيل الجميور إلى ماىو أصيل في 

 تطرأ عمى الحياة فتزيدىا تعقيدا وتنوعا.الواقع خاصة في ظل التطورات التي 
إن لغة الريبورتاج ىي لغة الحياة اليومية المتدفقة كممات ممموسة وجمل قصيرة تحافظ 
عمى إيقاعيا وجممة من إستشيادات بأقوال من ليم عالقة بالحدث أو الوضعية لمتعبير 

 عن حالتيم الفكرية والروحية.
أكثر من إىتمامو بالحدث في ذاتو، بمعنى أن  يركز عمى الجانب اإلنساني في الوضع

 2الصحافي يعطي الكممة لشيود العيان وضحايا الحدث الذي جرى فيو الحدث.
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اليكتفي بتجميع المعمومات من الشخصيات، لكنو يوظف أيضا حاسة المالحظة التي 
يمتمكيا كل صحافي، فيسجل مايراه الصحافي وسمعو، إنو يستخدم بكثرة الوصف الذي 

 يسمح لمقارئ بتقديم صورة عن الوضع.
إن الصحافي اليصف في ريبورتاجو ببساطة كل مارآه وما عاشو إنو يعبر بكثافة، عن 

الموصوفة باستخدام الصور الجمالية التي تحول الشخصي إلى   بعض العناصر
  1نموذجي.
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 بنية الريبورتاجالمبحث الرابع: 
 يتكون الريبورتاج كغيره من األنواع الصحفية من مايمي: 

: يشكل عنوان الريبورتاج من عنوانين: إشارة ورئيسي، يجب أن تكون العناوين العـنــــوان
 1في الريبورتاج وصفية، تعبر بصدق وشفافية عن مضمون الريبورتاج.

تخضع مقدمة الريبورتاج : المقدمة الزاوية التي تنطمق منيا عممية السرد، كما المـقدمة
 أيضا إلبداع الصحفي، إال أنو يمكن ذكر أىم المقدمات الصالحة لمريبورتاج منيا:

 : يقوم الصحفي بالتمييد لموضوع الريبورتاج بأي طريقة يراىا مناسبة.مقدمة تمهيدية
 : يحدد من خالليا الصحفي مكان الريبورتاج مثل موقع مدينة.مقدمة تحديد المكان

: أي يحدد الصحفي موضوع الريبورتاج مثل اإلنتحار، اإلجياض حديد الموضوعمقدمة ت
 وغيرىا.
: حيث تتالى فيو تطورات القص أو السرد بشكل منطقي وصارم ليجذب الجميور الـجـسم

 ويمس عواطفو.
:  يخضع الريبورتاج إلى جممة من المتغيرات، الموضوع، نوع الريبورتاج، أسموب خـــاتـمـة

 2لمدة الزمنية الممنوحة لو أو المسافة التي تخصص لو في الصحيفة.الصحفي، ا
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ة: مونوغرافيا بمدية الحمادن  

 تاريخ البمدية : 

أنشأت في العيد اإلستعماري وسميت بالحمادنة نسبة إلى عرش الحمايدية، كما أطمق 
 عمييا إسم خورارة نسبة إلى واد خورارة المار بجوار البمدية.

الثورة كانت ىناك عمميات فدائية ضد اإلستدمار الفرنسي، قام بيام جاىدوا المنطقة أثناء 
 واستشيد العديد من أبنائيا دفاعا عن العرض والوطن.

 وكانت الحمادنة مقسمة إلى ثالثة أقسام6 

6 تضم عمى دواوير6 خدام تازغات، المزارعية، أوالد حميدة، الميايدية، البرايجية. الحمادنة  

وىو عرش يضم 6 خدام سيدي عمى، المدادحة، العتابة، الخاليفية...: الجرارة  

6 فيو عرش يضم6 البغاديد، الطراميل... التاغية  

 الموقع اإلداري والجغرافي:

تقع بمدية الحمادنة شرق والية غميزان، يحدىا من الشمال بمدية أوالد سيدي المييوب، ومن 
وب بمدية بني درقن، ومن الشرق بمدية جديوية.الغرب بمدية واد الجمعة، ومن الجن  

سيدي أمحمد بن عمي، حيث كانت تابعة لبمدية  7591يرجع تاريخ تأسيسيا إلى سنة 
حيث يقطعيا الطريق السيار شرق غرب والطريق المزدوج لمسكة الحديدية وكذلك الطريق 

كمم مربع 703،44ادل ىكتار أي مايع 70344وتقدر مساحتيا بحوالي  40الوطني رقم   

دوار. 71كما تضم البمدية القرية الفالحية الحمادنة بوركبة  و  
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 6  تعريف البمدية الديمغرافي

 

 7544نسمة سنة  78،544ينمو النسيج السكاني لبمدية الحمادنة بشكل مطرد ليرتفع من 
 .3479حسب إحصائيات  39،553إلى 
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 تمهيد: 

سبيل إنجاز إلى أبرز الخطوات التي إتبعناىا في  ،البحثلقد تطرقنا في ىذا الجانب من 
حيث ر، نوان الضيافة بين الماضي والحاضوالذي يحمل عر، ىذا الروبورتاج المصو 

وصوال إلى بداية بالمراحل األولى لمتحضير ، فة الجوانب ذات الصمة بيذا العملتناولنا كا
إذ بورتاج بالعمل اليسير و ىذا الر فمن دون شك لم يكن إعداد ، آخر عممية وىي التعميق

ناىيك عن ذلك عن بعض الصعوبات التي واجيتنا ، تطمب منا بذل الكثير من الجيد
لكن رغم ذلك حاولنا أن نخرج ىذا العمل في أحسن ر، السيما فيما يتعمق بعممية التصوي

.ال اإلعالم واإلتصالوالدارسين في مجصورة وذلك حتى يكون مرجعا لمباحثين   

نوبسيس:الس  

فقد حاولنا في ىذا ر، لضيافة بين الزمن الماضي والحاضحور فكرة موضوعنا حول اتتم
نا ضيوف عند ىذه األسرىذا العمل أن نعرف أراء بعض األسر حول الضيافة مع العمم أن

ومن جية أخرى إعتمدنا في ذلك عمى رأي أخصائي في عمم اإلجتماع إلى ، من جية
س.النارجل الدين وبعض أراء العامة من جانب   

ي قمنا والت، دة ببمدية الحمادنة والية غميزانوجيتنا األولى كانت اتجاه األسر المتواج
دية حيث أجرينا مقابمة مع وبعدىا توجينا إلى مسجد البم، بإنجاز مقابمة مصورة معيا

ع بجامعة مستغانم وثانييا كما أجرينا مقابمتين كانت أوليا مع أستاذ عمم اإلجتما، اإلمام
 مع أستاذ عموم اإلعالم واإلتصال في نفس الجامعة ويتعمق األمر بكل من األستاذ بن

من وكانت آخر محطة لنا مع بعض من الناس ، شعيبي محمد واألستاذ دقيوس بالل
.سكان البمدية بمدية الحمادنة  
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 مراحل التصوير:

ل خاص التصوير البد من إعداد خطة وبرنامج عموقبل الشروع في عممية ، من دون شك
.لتفادي الوقوع في األخطاء  

ـ مرحمة ماقبل التصوير:1  

قمنا بوضع خطة عمل وشرعنا بداية بتحديد البمدية التي نحن ، بعد إختيارنا لمموضوع
إلعتماد بصدد إجراء مقابالت مصورة مع األسر وكذا قمنا بتحديد المراجع التي ننوي ا

وعمى ىذا األساس يمكن القول أن عممنا ىذا ىو مزيج بين ، ىذا الروبورتاجعمييا في 
.الجانب النظري والتطبيقي }الميداني{  

 الجانب النظري:

قمنا ر، المجتمع بما فييا العائالت واألسباعتبار أن موضوع بحثنا لو عالقة وطيدة ب
ويكفي القول ، أنترنتمن كتب وفيديوىات ومواقع  بالبحث عن كل مالو عالقة بيذا العمل

ىو صفة نبيمة إعتاد عمييا الناس من القدم زيادة عمى ذلك ديننا أكد أن موضوع الضيافة 
.من زرع التعاون وتقوية العالقاتعمييا لما ليا   

 الجانب الميداني :

حيث ا، دنة التي قمنا بتحديد األسر فييتوجينا إلى بمدية الحما، بعد وضعنا لبرنامج عمل
 ا، من المنطقة التي سبق اإلشارة لي بترتيب موعد مع بعض األساتذة واألفراد قمنا أيضا

كما قمنا بترتيب موعد مع اإلمام في أيام متفرقة وحسب األحوال الجوية ،وبذلك قطعنا 
إقناع ىذه شوطا كبيرا في إتمام ىذا العمل حيث أن ىمنا الوحيد كان يكمن في كيفية 



 الجانب التطبيقي                                          
 

 
39 

ألننا واجينا في ىذا المسعى الرفض ، ابالت مصورة معنابقبول إجراء مق الفئات واألسر
ا.من بعض األسر التي كانت تقدم حجج  

ـ مرحمة التصوير:2  

وبعد أخذنا اإلذن منيا توجينا إلى ا، المراد إجراء مقابالت مصورة معي بعد تحديدنا لألسر
حيث أجرينا  زود  وكانت البداية من عائمة، نة ببمدية الحمادنة والية غميزانمقراتيا الكائ

التي أجرينا مقابمة معيا  بن سطال مقابمة مع ربة البيت السيدة فاطمة وكذا مع عائمة 
كما ، االجامعة حيث كان لنا مع األستاذين كما وسبق اإلشارة ليملنتوجو بعد ذلك ، أيضا

خ كان لنا سبر أراء لبعض الناس من نفس المنطقة لتكون المحطة األخيرة مع اإلمام الشي
العادة التي تختمف من منطقة  وذلك لمعرفة رأييم حول ىذه الصفة أوسحنون بركاني 

مر.لك إلعطاء الموضوع مصداقية أكبلألخرى أال وىي الضيافة وذ  

ـمرحمة مابعد التصوير :3  

المشاهدة : 1  

تم تصويره والوقوف  تبدأ مرحمة أو عممية مشاىدة مار، إنتيائنا من مرحمة التصويبعد 
ا.خطة العمل التي تم إعدادىا مسبق المشاىد وترتيبيا وذلك وفق أبرزعند   

صياغة التعميق: 2   

ومن خالل األسئمة التي ، بصياغة التعميق وفقا لخطة العمل في ىذه المرحمة قمنا
فالتعميق الجيد أىم عوامل ، نا حاولنا كل سؤال إلى فقرةأنطرحناىا في ىذا العمل أي 

يوني أو غيره ،فإنتقاء المصطمحات بعناية يجعل المتابع ينغمس نجاح أي عمل سواء تمفز 
ففي بعض األحيان يكون تفقد ، ل وربما دون الحاجة إلى المشاىدةمع أحداث ىذا العم
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ميا لذلك حاولنا إنتقاء مصطمحات بسيطة يفي، صورة سمطتيا إذا كان التعميق ردئال
ء.الطالب واألستاذ عمى حد سوا  

 

ـ التركيب :3  

تبدأ مرحمة ميمة في ىذا العمل أال وىي ، ا لمفيديوىات التي قمنا بتصويرىامشاىدتنبعد 
في حالة مونتاج الفيديو المونتاج فيذه األخيرة عممية تتم بعد تسجيل الصوت أو الصورة 

وىي عبارة عن قص وترتيب المقاطع أو تكرارىا أو حذفيا أو إزالة الشوائب منيا ، واألفالم
ومن جية أخرى يجب مراعاة تسمسل  ، ىذا من جية، تريدىا في العمل الأو إزالة أجزاء 

الموضوع وفقا لمنص المكتوب لذا قمنا بيذا العمل لوحدنا وذلك حتى يكون ىذا العمل في 
كون ىذا الروبورتاج جاىزا وتعد ىذه آخر مرحمة في ىذا العمل وبذلك ي، المستوى

 رض.لمع
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 نص التعميق6 

أو الضيافة، من األخالق الرفيعة والعادات الحسنة التي يتسابق إلييا إكرام الضيف 
الكرماء من الناس، وىي خمق األنبياء وشيم الصالحين، بيذه المعاني يتوحد الناس في 

 أنشودة حب وسكينة وسالم وطمأنينة تمأل آفاق الوجود وأصداء الزمان.

رب بجذورىا التاريخ، يكون لمضيافة وفي الحمادنة، تمك البمدية اليادئة الشامخة التي تض
 نوع من الخصوصية.

 وبين الماضي والحاضر تختمف الصورة.

 وما أن يحل ضيف عمى سكان المنطقة، إال وحضي بترحيب يميق بمقامو.

يرتبط أىالي سكان الحمادنة بأنواع معينة من المؤكوالت وأصناف معينة من الحمويات 
 بمنزل العائمة أو مناسبة مفرحة. تذكرىم بأجمل الذكريات التي إرتبطت

وبين الماضي والحاضر أوجو شبو واوجو اختالف، لكن الشيء المشترك ىو البيجة 
 الغامرة.

خالل تجولنا في أرجاء البمدية لمعرفة أراء سكان المنطقة حول موضوع الضيافة صادفنا 
 الشاعر المدعو أحمد بوخاتم، حيث يقول في الضيافة قصيدة...

راء والمفاىيم في أسباب تغير الضيافة، فالبعض يرجعيا لتكنولوجيا اإلتصاالت تعددت اال
 الخر يربطيا باألوضاع اإلقتصادية.والبعض ا

واالن ترى االنسان إذا سأل عن أسباب تغير العادات والقيم، يجيب6 أن ذلك م صنع 
سبق وأن أجاب الزمن، فيل لمزمن عالقة بتغير العادات والتقاليد أم أن الزمن قد تغير 
 الشاعر بقولو6 نعيب زماننا والعيب فينا****وما لزماننا عيب سوانا.
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 شعار المؤسسة 6 

 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 كمية العموم اإلجتماعية 

 قسم العموم اإلنسانية 

 شعبة عموم اإلعالم واإلتصال

 

 عنوان الريبورتاج : 

 

اضر، منطقة الحمادنة بوالية الضيافة بالجزائر، الماضي والح
 غميزان نموذجا 
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 شريط النــــــــــــــياية6 

كنتم مع الريبورتاج المصور 6 الضيافة بالجزائر الماضي والحاضرمنطقة الحمادنة بوالية 
 غميزان نموذجا.

عداد:   فكرة وا 

 زود حميمة 

 تعميق : 

 قدور باشا فتحية 

 تصوير:

 بن سطال مميكة + زود حميمة 

 تركيب :

 بن سطال مميكة 

 مونتاج : 

 زود حميمة 

 إنتاج : 

 جامعة مستغانم 

3471 

 



 ادلشهد المدة الزمنية الشخصيات حركة الكاميرا التعليق موضوع المشهد الموسيقى
قال : رسول اهلل  تعريف الضيافة  

}صلى اهلل عليه 
وسلم : من كان 
يؤمن باهلل واليوم 
االخر فليكرم 

ضيفه             
                }  

تعليق صاحبة  ثابثة 
 ادلوضوع 

ثانية 55  1 

احلمادنة تلك  التعريف بادلنطقة  
البلدية ....نوع 
 من اخلصوصية 

تعليق صاحبة  متحركة 
 ادلوضوع 

د 1-ثانية 56
ثا 14و  

2 

االمام سحنون  ثابثة   تعريف الضيافة  
 بركاين 

ثا15د و1  
ثا  28د و1  

3 

يا مرحبا  موسيقى خليجية 
 بالضيوف 

ثا 29د و1  ثابثة    
ثا 36دو2  

4 

  
 ناقوس 

وبني ادلاضي 
واحلاضر ختتلف 
 الصورة 

تعليق صاحبة  ثابثة 
 ادلوضوع 

ثا 44د و2  
ثا 34دو 2  

5 

الضيوف مرحب  
 هبم 
الضيافة امجل يف 
 ادلاضي 

ثا 43د و2 السيدة لويزة  ثابثة    
ثا 14دو3  

6 

ثا 44دو3 السيدة فاطمة  ثابثة   
ثا  44د و3 السيدة مرمي  ثابثة   

د  4  
لدى  ترحيب 

 عائلة زود 
تعليق صاحبة 
 ادلوضوع

وما ان حيل 
 ....مبقامه  

د 4 عائلة زود  ثابثة   7 

الضيافة التفرق  
لدي سواء يف 
 ادلاضي او احلاضر 

ثا35دو4 السيدة نادية  ثابثة    8 

أكالت إكرام 
 الضيف 

تعيق صاحبة 
 ادلوضوع 
 يرتبط.... القهوة 

ثا 36دو4 صور  ثابثة   
د 5  

 صاحبة ادلوضوع  
وبني ادلاضي 
 ...البهجة الغامرة 

شريط صور  ثابثة 
 السينما 

ثانية 12د و5  

ثا 14دو5 سرب االراء  ثابثة   مرحبا بالضيوف    9 
تعليق صاحبة    ثا 36دو6 صور ادلنطقة  ثابثة   14 



 ادلوضوع 
ويف جولتنا 
 ...بوخامت امحد 

شعر حول اكرام 
 الضيف والضيافة 

الشاعر بوخامت  ثابثة  
 امحد 

ثا 44د و6  

   
 أسباب 
 تغري 
 الضيافة 
بني ادلاضي 
 واحلاضر 

تعليق صاحبة 
 ادلوضوع 
تعددت االراء 
...باوضاع 
 االقتصادية 

ثا 34د و7 عائلة بن سطال  ثابثة   11 

ثا 42دو7 ام شيماء  ثابثة    
ثا 58دو7 السيدة مرمي  ثابثة    

ثا 7د و8  السيدة فتيحة ثابثة    
ثا 41دو8 ام شيماء  ثابثة    
ثا 42د و8 السيدة مرمي  ثابثة    

ثا 9دو8  
ثا 18دو9 ام شيماء  ثابثة    

  
الضيافة قدميا من 
 االخوة 

  
 ثابثة 

أستاذ علم 
االجتماع بلهواري 
 احلاج 

ثا 19دو9  
ثا 3دو14  

12 

  
الضيافة ختتلف 
 عن ادلاضي 

  
 ثابثة 

 
  سرباالراء

ثا4دو14  
ثا 27دو11  

13 

  
اسباب تغري 
الضيافة الثورة 
التكنولوجية 
 والدخل 

استاذ علم  ثابثة  
االجتماع بلهواري 
 احلاج 
 

ثا 28دو11  
ثا 11دو12  

14 

ادلخاطب  
 بالضيافة 

االمام سحنون  ثابثة  
 بركاين 

ثا 48دو12  15 

الضيافة بني الزمن 
 ادلاضي واحلاضر 

 االمام سحنون ثابثة  
 بركاين 

ثا 29دو13  

 

 



 
 ج

 

 

 

 خـــــــاتـــــمــــــة



 
 أ

 

 خاتمة
حاولنا قدر المستطاع في عممنا ىذا أن نقدم كل االراء، فاختالف الرؤى من شأنو خمق 

حيث مكننا ىذا جدل يخدم الموضوع، ومن دون شك سيظل ىذا العمل تجربة مفيدة لنا، 
العمل من اإلحتكاك بالمجتمع، فالتعامل مع ىذه الفئة أكسبنا قدرة عمى المحاورة، 

والصعوبات التي واجيتنا جعمتنا ندرك ما يعانيو الصحفي في سبيل إيصال رسالتو 
اإلعالمية، لكننا من تمنعنا من إنجاز ىذا العمل والذي نتمنى أن يستفيد منو كل باحث، 

نوير العقول وتوعية كل واحد منا بماضيو وعاداتو وقيمو كانسان مسمم، فغايتنا ىي ت
 ضف لذلك المساىمة في ترسيخ القيم األخالقية في نفوس المجتمع.
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