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        فأي ذرة إذا ما ُقسِّمت مل تعد قائمة باعتبارها كذلك، و إمنا تتفكك إىل إليكرتونات و بروتونات 
  .ي حال من األحوالو نوترونات و كواركات، لكن ال ميكن أن نسمي هذه األجزاء ذرة بأ

  
  
  :يف علم االجتماع -

ذا ". الكائن البشري حينما يُؤخذ منعزال " فإن الفرد هو "   Norbert Elias"حبسب  فالفرد هنا 
 يـُْنَظُر إليه و عندما يف حد ذاته مبتوت الصلة باألفراد أو الكيانات األخرى، أي املعىن يكون هو اإلنسان

  ..األسرية أو اجلماعية أو املهنية ارتباطاتهيـُْهَتمُّ به لذاته دون 
الفردانية " إن الفرد يف هذا السياق يكون مبثابة بناء أو تشكل تارخيي جنم أو نتج عن عملية أمشل تسمى 

"Individualisation ."  
تمعات التقليدية،  ، فإن الفرد ال " Ferdinand Tönnies" و حبسب الرؤية اخلاصة ل يف ا

مبعىن أن اإلنسان يف حد ذاته ال يُعبأ به و ال قيمة له، فاألمهية كلها موجهة إىل اجلماعة سواء . وجود له
  .و عليه فإن مفهوم الفرد يكون إذا منتجا للحداثة ..أكانت أسرة أو قبيلة أو إثنية

فردا وجب أن جيمع بني من أجل أن يكون اإلنسان :" فيقول" Danilo Martuccelli " أما 
أي أن اإلنسان ال يبلغ مرتبة الفرد حىت يكون ". التمايز عن اآلخرينالسيادة على الذات و : تنياصيخ

فالتجمعات اليت تقدم مصاحل اجلماعة و ال ميكن لإلنسان فيها أن يربز آماله و . سيدا على نفسه
كما هو احلال بالنسبة   .ر بأن يوصف بالفردباعتباره كذلك، فهو غري جدي..طموحاته و رغباته و كفاءاته

لإلنسان الذي مل يتمكن من فك ارتباطاته بالغري، فإذا أراد أن يعرف بنفسه احتاج لغريه و كذلك إذا أبدع 
 .لزمه أخذ اإلذن من غريه ال لشيء إال ألنه قاصر بذاته و مبفرده..أو باع أو اشرتى أو روح عن نفسه
و ". الفاعل االجتماعي " السوسيولوجيني مفهوما بديال عن الفرد و هو  يف أحيان كثرية يستعمل بعض

تمع، و عندما يستعمل بعض العلماء هذا املفهوم أمثال  Michel:يقصد به اإلنسان املؤثر يف ا
Crosiez‚Raymond Boudon‚ Alain Touraine  م يؤكدون على أن السلوكيات ، فإ

جتماعي بالضرورة، و أن األفراد ميلكون قدرا من هامش احلرية         االجتماعية غري خاضعة لإلكراه اال
  . و املناورة
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  :تطبيق المحاضرة األولى
. ، يكون قد مرت بك بعض املفاهيم اليت جيب الوقف عندها مليابعد أن تابعت ملخص هذه احملاضرة

  .التقليد و احلداثة: من تلك املفاهيم
استعن مبراجع مناسبة       .بني العالقة بينهما وبني مفهوم الفرد حدد مدلوالت كل منهما مث: السؤال

  .تيو مبواقع موثوقة من الن
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             .سليماين سليمان: األستاذ. السنة األوىل علوم اجتماعية جذع مشرتك .الفرد و الثقافة: المقياس 

  

  :احملاضرة الثانية

  :أنواع األفراد من حيث طبيعة التفردن -2

حياول بعض العلماء التفرقة بني أشكال ثالثة من األفراد تبعا مليزات و مضامني جوهر الثقافة الفردية اليت 
يف  كيف ختتلف عملية التفردن من شخص إىل آخرإْذ    -كما سيتضح الحقا  -و قد يبدو غريبا. يعتنقها كل نوع

  هي احلداثة؟ اج لظاهرة واحدةالوقت الذي هي جمرد نت

  نقول إن احلداثة أنه ميكننا أن نلخص ذلك بإجياز ف على هكذا سؤال يتطلب وقتا و جهدا، غري إن اإلجابة
ا قد تلونت بألوان ثقافية حملية و إقليمية خمتلفة زيادة على  ..و إن كانت تتميز يف جوهرها مبيزات مشرتكة إال أ

من ثقافات فرعية تأىب الذوبان  ميتة و مستمرةمست إىل اليوم مبقاومات هُ ذلك فإن احلداثة كانت و ما زالت ُتواجَ 
تمعات البشرية أشكاال من . يف عوملة احلداثة   :، و من ذلك"األفراد"من أجل هذا و غريه جند يف ا

 )Individu individualisé:(الفرد املتفرِّد -

من أجل أن مييز الفرد يف مرحلة احلداثة الثانية  )François de Singly (مصطلح قال به  الفرد املتفرد
، فهو هذا النوع يتميز بتفرده أي أنه كائن قائم بذاته ليس بالضرورة أن يشبه غريه من األفراد). سؤال التطبيق(

و إن حدث و تشابه مع أفراد آخرين، .. يتميز عن غريه يف كفاءاته و ملكاته و آماله و مبادراته و كل خصائصه
رجع ذلك إىل قهر اجتماعي أو سلطة مجاعية مهيمنة على هؤالء األفراد تشكلهم على مقاسها االجتماعي، فال ي

رد الصدفة تمعات التقليدية إن األشخاص: غري قابل لالستبدال كما يتميز الفرد املتفرد بكونه. .و إمنا   يف ا
و عليه فإنه ميكننا أن نستعيض بشخص . بيقومون بنفس األدوار و يتميزون بنفس اخلصائص على وجه التقري

تمعات التقليدية تكاد تنعدم فيها . .يف الوظائف االجتماعية مكان آخر دون أن حيدث خلل كبري ذلك ألن ا
تمعات يبين بيته بيده و ينسج ثيابه و يطبب نفسه بنفسه و ظاهرة التخصص اندلعت حرب إذا ، فإنسان تلك ا

ة تقريبافاستبدال ..حتول إىل جندي مقاتل و هكذا . شخص بآخر ال يرتتب عليه كبري خلل إْذ أن املهام متشا
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تمعات احلديثة يتميز على وجه العموم بالتخصص فالطبيب حيتاج إىل الفالح و هذا األخري حيتاج  بينما إنسان ا
  ...كذاللمعلم و املعلم حيتاج للبناء و ه

و باملقابل يلجأ إىل   ءات املهيمنة و املفروضة و يستميت يف حماربتهايتميز بثورته ضد االنتما لفرد املتفردإن ا
قد ينتمي يف الوقت ذاته إىل عدة ب اإلشارة إىل أن الفرد املتفرد كما جت. االنتماءات املختارة اليت يرضاها لنفسه

  .، ألنه يتميز بالتخصصمع عدم إمكانية قابليته لالستبدال جتماعيةدوائر ا

  )Individu par excès:(الفرد باإلفراط -

ذا النوع من التفردن  و يقصد به ذلك الفرد الذي تكون ذاته و نفسيته       )Robert Castel(يقول 
املهتمني كثري من ها  عدَّ  هذه الظاهرة. يف الوقت ذاته يستهني أو ينتقد انتماءه للمجتمع. و رفاهيته مركز اهتمامه

إن ظاهرة الفرد باإلفراط تنسجم متاما مع اخلطاب االقتصادي الليربايل . من ضمن احنرافات اإلنسان احلداثي
، كما تنسجم مع خطاب )سؤال التطبيق( االجتماعية يةاعالرِّ  الرفاه أو ما يسمى بدولة املنتقد ملقتضيات الدولة

  .األداء الفرديالتسيري اإلداري و االقتصادي املرتكز على جودة 

  )Individu par défaut:(الفرد االفرتاضي -

أيضا، و يقصد به ذلك الشخص الذي ليس يف وسعه أن ) Robert Castel(الفرد االفرتاضي يقول به 
حتد من خياراته و منها ضعف و يرجع ذلك إلكراهات اقتصادية و اجتماعية . باملضمون احلداثي" فردا"يصري 

إن التفردن االفرتاضي هو  ..العمل و السكن املزرية و غياب االعرتاف و التفرقة العنصريةاملداخيل و ظروف 
االت   .نتيجة ضعف التضامن اجلماعي و جتذر  الالمساواة يف مجيع ا

   :تطبيق المحاضرة الثانية

 .  الحداثة الثانية و دولة الرفاه، ثم حدد عالقتهما بمفهوم الفرد: أنجز بحثا توضح فيه مفهومي
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  :احملاضرة الثالثة

  .( Individualisation/Individualisme )  التفردن و الفردانية-3

أن يكتسب أمهية متصاعدة على  خالهلا، احلر و املستقل" الفرد"التفردن هو سريورة تارخيية صار بإمكان 
إن انبثاق ظاهرة التفردن و مع مرور الوقت، قد مسح لألشخاص أن يتحرروا من سطوة . مستوى احلياة االجتماعية

م  م و أذواقهم الشخصية أكثر مما اهليمنة االجتماعية الكليانية، و يؤسسوا عالقا م وملكا انطالقا من مؤهال
من أجل ذلك فرق . ذلكُتؤسس على الغايات االجتماعية الشمولية حيث ال قيمة ملبادرة األفراد باعتبارهم ك

تمعات الشمولية تمعات الفردية) الكليانية ( املهتمون بالشأن االجتماعي بني ما صار ُيسمى با سؤال ( و ا
  ).التطبيق

فإن احلداثة الثانية املميِّزة ألواخر القرن العشرين، تقود بالضرورة إىل مسار ) Ulrich Berk (ل بالنسبة
حيدث ذلك عندما يصري  ..راحل التارخيية السابقة مثل النهضة و بداية عصر التصنيعالتفردن املخالف متاما للم

تمع و ليس العكس فوفق . اإلنسان ذاته هو حمور و وحدة تشكيل الفضاء االجتماعي، أي أن الفرد هو أساس ا
ما واسطة السوق، كمقوماته املعيشية بصاحب  عملية التفردن هذه، يصبح اإلنسان الفرد داخل األسرة و خارجها

  .يصري هو الفاعل يف عملية التخطيط و التنظيم لسريته الذاتية

تمع " الفرد " نزعة أو تصور مبقتضاه يُعرت  هي في األساسفأما الفردانية  موعة أو ا ذا أولوية مقارنة با
تمعات الفرديةلذا يُقابِ . الكلي تمعات الكليانية و ا موعة هي  :ل املتخصصون عادة بني ا ففي النمط األول فا

املهيمنة على الفرد مبعىن أن املصاحل اجلماعية اليت متكن لبقاء و سيطرة الكل هي املعتربة ولو كانت على حساب 
. بينما يف النمط الثاين، فإن اهتمامات األفراد هي املأخوذة باالهتمام أوال. أو القلة منهم مصاحل الفرد الواحد

ية من اللوازم األساسية للحداثة، إذ ال ميكن تصور حداثة بدون حيازة األشخاص على استقالهلم كما تُعد الفردان
م   .إزاء جمتمعا
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كل   نُ كِّ فإن الفردانية هي شعور مفكر فيه أي عقالين و سلمي ميَُ ) (Alexis de Tocquevilleحبسب
     حبيث يشكل جمتمعا مصغرا لصاحله، مواطن من أن ينعزل عن الكتلة االجتماعية بنفسه وعائلته و أصدقائه، 

تمع األكربو يغادر عن طيب نفس  و يرى آخرون أن الفردانية تقضي بأولوية مصاحل و إرادة األفراد على . ا
  .املصاحل التقليدية للقانون الطبيعي

بسبب  أن الفردانية مرتبطة بالديانة املسيحية، حبيث تبلورت هذه النزعة)  Louis Dumont( و يعترب 
من جهة . الربوتستانيت على وجه اخلصوص، مث تأكدت مع عصر األنوارالتوجه اإلصالحي الذي جاء به املذهب 

دد و تناقض التماسك االجتماعي و منهم  أخرى             ماركس كارليرى اجتماعيون أن النزعة الفردانية 
 قائال أن الفردانية هي النظام الوحيد دوركايم إميل، بينما يعارضهم يف ذلك طوكفيل دو أليكسيس و

للنزعة احملافظة اليت تعترب بأن معارضا  دوركايمذا يُعد . ة للدولةالقادر على ضمان الوحدة الروحي للمعتقدات
  .الفردانية أكرب داء يصيب هذا العصر

االجتماعية، جتعل من الفرد  اةفإن الفردانية منوذج لتصورات احلي) (Danilo Marticcelliبالنسبة ل 
 و حتدد مصاحله و استقالله ليكون ذلك كله من أساسات الروابط االجتماعية  للمجتمع املركزية القيمةذاته 

  .احلداثية

  :تطبيق احملاضرة الثالثة

تمعات الفردية، مربزا مكانة اإلنسان يف   تمعات الكليانية و ا  .كليهماأجنز حبثا تبني فيه الفرق بني ا
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  :احملاضرة الرابعة

  :أنواع الفردانية - 4

جيب أن تعلم عزيزي الطالب أن احلداثة اليت عمت الغرب بعد أن استطاع أن ُحيجم دور الكنيسة، قد أخذت 
ألجل ذلك  . و ضاربة جبذورها يف التاريخأبعادا متعددة باحتوائها لإليديولوجيات و الفلسفات اليت كانت سائدة 

ية و املذهبية، باعتبارها مظهرا سافرا لتلك كان من املنطقي أن تتأثر ظاهرة الفردانية بتلك التنوعات الفكر 
  :و احلالة هذه، كان لزاما أن تتنوع مظاهر الفردانية تبعا لذلك كله، و يف ما يأيت بيان لبعض تلك األنواع.احلداثة

ردة -   : الفردانية ا

ردة شكل من أشكال الفردانية العامة تنتم" François de Singly"  حسب ي للنمط ، فإن الفردانية ا
، حيث تركز على الطابع املشرتك للبشر "العاملية"صائصها األساسية خمن . الثقايف السائد إبان فرتة عصر األنوار

املتمثل يف الصفة اإلنسانية، و على احلقوق األساسية للمواطنني، باعتبارهم كائنات جمردة متعالية على 
م اجلنسية و الدينية و    ..األصل العرقيخصوصيا

  :لفردانية الواقعيةا -

ا شكل من أشكال الفردانية املميز " François de Singly"  حبسب    للحداثة الثانية، يؤكد دائما، فإ
ا  الثقافية املختلفة داخل الفضاء  على الطابع اخلاص لألشخاص و اجلماعات اليت تطالب باالعرتاف خبصوصيا

  .العمومي
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  :فردانية املواطنة -

      و تركز فردانية املواطنة على العقل  و العقالنية . يعود أصل هذا النوع من الفردانية إىل فرتة احلداثة األوىل
ملية مثل امن خالل سلوك التصرفات احلضارية و املشاركة السياسية و مركزة على احلقوق الع) التطبيق سؤال( 

  .احلقوق املدنية و احلقوق السياسية

  :لعالئقيةالفردانية ا -

هي فردانية انبثقت ضمن احلداثة الثانية، تعتمد على عالقات انتقائية أي اختيارية و تظهر يف احملبة           
من  هذا النوع ..، فبمقتضى هذا النوع من الفردانية يُتاح لألشخاص انتقاء أصدقائهم و أحبائهمو الصداقة

  .الفردانية نقيض ما يسمى بالفردانية التنافسية

  :الفردانية التنافسية -

و َتْظَهر جليا يف املنافسة . هي من مميزات احلداثة الثانية، ترتكز على الدعم الكلي للفرد يف مواجهة اآلخرين
  .املستميتة يف سوق املمتلكات و العمل، انطالقا من التنافس املدرسي و الرياضي

  : الفردانية املنهجية -

السلوكيات  حتليلالظواهر االجتماعية مؤسسة على  جي مبقتضاه ُتدرسالفردانية املنهجية توجه ابستمولو 
تمع كائن حي  الشخصية أي الفردية و على ما ميكن أن ينتج من تراكم تلك السلوكيات دون اعتبار أن ا

   .مستقل و مفارق لطبيعة األشخاص الذين ُيكونونه

  

  :تطبيق احملاضرة الرابعة

 ؟ا عالقة ما بالفردانية أو التفردنما املقصود بالعقالنية؟ و هل هل
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  :المحاضرة الخامسة

  :أبعاد ظاهرة التفردن يف الغرب -5

مل تستثين جانبا  جيب أن تعلم أن جتليات عملية تفردن اإلنسان األوريب خاصة و الغريب عامةعزيزي الطالب 
جيب أن تعلم أيضا أن  كما. كل النشاطات االجتماعيةبل كانت ظاهرة شاملة قد عمت   ،اجتماعيا دون اآلخر

نورد هذه املقدمة من . هذه الظاهرة كانت هي بدورها جتري ضمن حتول جذري تارخيي أعم و أمشل يسمى احلداثة
منعزلة هي طريقة يف واقع األمر تعسفية، إذ أن الواقع  أجل أن تعلم عزيزي الطالب أن دراسة الظواهر االجتماعية

و ألسباب تعليمية نقبل ذلك التعسف املتمثل يف جتزئة الواقع قصد تبسيطه االجتماعي متداخل و معقد، غري أنه 
عامة على األقل قد جتلت فيها  و بالعودة إىل ظاهرة التفردن ميكننا أن نرصد ثالثة أبعاد اجتماعية..و التمكن منه

  :هذه الظاهرة بوضوح و تستحق البيان

  : التفردن السياسي -

منذ  ،عانت األجيال األوربية املتعاقبة يقا على املستوى احلياة السياسية، إذ عملقد عرف اإلنسان األوريب حتوال
اية القرن الثامن عشر اية القرن الرابع امليالدي و إىل غاية  لقد  . مريرة ، معاناةوصول رجال الدين إىل احلكم يف 

.. ل اإلقطاع على مجيع مناحي احلياة كانت السمة الغالبة يف تلك الفرتة استفراد رجال الدين املتحالفني مع رجا
لكن و مع  ..السلطة الروحية للكنيسة اإلقطاعيون يستغل ن القوة االقتصادية لإلقطاع، بينمافالكنيسة تستفيد م

       حتالف جديد أفرزته ظروف معقدة، يتكون أساسا من الربجوازية الصاعدة يتشكل  حلول عصر النهضة بدأ
   لشعب ليزول احلكم تدرجييا عن الكنيسة إىل امللوك مث ليصري إىل ا وقد استمر الصراع طويال.. و األقنان و العلماء

تمعات الغربية سنة حتوال سياسيا يفبعد الثورة الفرنسية اليت تعترب  - و لو نظريا على األقل - م    1789عمق ا
بعد هذه األحداث اجلسام متكن . م1776بالثورة األمريكية سنة  - يف االجتاه ذاته - كانت مسبوقة  و اليت



إنه ..اإلنسان الغريب تدرجييا من االنتقال من إنسان تابع ال وزن له إىل فرد فاعل يساهم يف احلياة السياسية بنشاط
  .بعبارة أخرى التفردن السياسي

  :االقتصادي التفردن-

فرتة العبودية اليت كان فيها السيد لقد مرت على األجيال الغربية على غرار غريها من األجناس، أزمنة مثل ال
ميلك كل شيء، بينما العبد بالقابل ال ميلك أي شيء بل ال ميلك حىت نفسه، فهو يف ظل هذا النظام ال يزيد عن  

مث حل بعد ذلك النظام اإلقطاعي حيث صار مالك .. كونه وسيلة من وسائل سيده يتصرف فيه كيف يشاء
ية واسعة تعد مصدر الثروة الوحيد و حتول العبد يف ظل هذا النظام إىل قن يتحكمون يف إقطاعيات عقار  األراضي

لكن و مع هذا ظل اإلنسان يف .. خلاصة نفسه هحيث يسعه أن ُميَلَِّكُه اإلقطاعي نصيبا من األرض يستفيد من
  ..حكم هذا النظام مسلوب احلرية االقتصادية

مع جميء الثورة الصناعية، ظهرت مصادر أخرى للثروة و االستقالل االقتصادي من أمهها العمل يف 
اية القرن الثامن عشر و خاصة مع بدايات القرن التاسع عشر حتول  فبداية من. )املصانع األوىل(املانيفاكتورات 

تدرجيي نتج عن هذا التحول حترر . ن األوربيةإىل عمال يف املصانع يف كربيات املد)  األقنان( عامة عمال األراضي
لشعوب األوربية من اهليمنة االقتصادية اإلقطاعية، حبيث صار لكل إنسان ذمة مالية خاصة يتصرف فيها حسب ل

  )يتبع (           .إنه التفردن االقتصادي بكلمة واحدة.. مصاحله الشخصية

  :تطبيق احملاضرة اخلامسة

  .أكتب ثالث فقرات توضح فيها دور الرأمسالية يف انتشار ظاهرة التفردن يف أوربا
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  :سادسةالمحاضرة ال

  :التفردن الديين -

بعد أن متكنت الكنيسة من بسط نفوذها على احلياة العامة للشعوب األوربية فرتة مستطيلة من الزمن استمرت 
من أواخر القرن الرابع امليالدي إىل غاية القرن الثامن عشر، عاش اإلنسان الغريب عامة خالل جزء مهم منها حتت 

يف هذه الفرتة مبلغا عظيما، حيث  بلغ نفوذه وقد. ره يف رومااملذهب الكاثوليكي الذي كان مقسطوة حكم 
تراقب احلياة العامة و اخلاصة مراقبة دقيقة، بل بلغ أمر هيمنتا إىل حد تنصيب ملوك و عزل  الكنيسة صارت

  ..آخرين أو معاقبتهم

اصمة ع األموال من مجيع األقطار األوربية لُِتْجىب إىل عكانت الكنيسة طيلة حكمها تقريبا قد اعتادت على مج
ح من طريقة اجلمع هذه و طريقة و مع بداية القرن السادس عشر بدأ يتبلور تذمر واض. املذهب الكاثوليكي روما

و من أشكال االبتزاز عموما، زيادة على الثراء الفاحش الذي كان يعيش فيه رجال الدين و من دار يف  نفاقاإل
ا محلت لواء املعارضة الواضحة لتسيري الشأن الديين م ظهرت شخصية استثنائية يف أملاني1517ففي سنة  .فلكهم

، الذي حتدى البابا ألول مرة و أعلن أن خالص )م1546-1483"(لوثر مارتين"يتعلق األمر ب . يف روما
ج بني الرب و العبد نسَ متعلق فقط باإلميان باهللا، أي أن هذه العالقة اإلميانية تُ ) أي جناته من العقاب( املسيحي

  .رجال الدين البتة يف ذلك الشأنوال دخل ل

م كان لوثر قد أسس لتمرد مذهيب يف أملانيا احتجاجا على سلوكيات املذهب الكاثوليكي يف 1517ففي سنة 
 المسيحي المذهب" روما املشوهة لسماحة و بساطة املسيحية، و قد ُمسي هذا املذهب نسبة هلذا االحتجاج



عندها ثارت ثائرة السلطة . رافضا تسليم األموال إىل جباة الكنيسة، Protester )أي احتج (  "البروتستنتي
إثر جتذر و انتشار هذا املذهب املسيحي اجلديد، .. الدينية يف إيطاليا و شعرت بأن سلطتها باتت معدودة األيام

 م1618لثالثني عاما اليت اندلعت سنةنشبت حروب أتت على األخضر و اليابس يف أوربا، من أمهها حرب ا
ارا و قطعت فيها رؤوس ملوك1648لتنتهي عام  "  واستيفاليا"و انتهت باتفاقية ... م سالت فيها الدماء أ

: تعتنق مع ملكها ما تشاء من املذهبني حيث تقرر يف أهم بند من بنودها أن تكون احلرية الدينية لكل قومية
ر الفرد بإمكانه أن خيتار املذهب الذي ُيشبعه قرت احلرية الدينية و صاهكذا أُ .. .الكاثوليكي أو الربوتستنيت

  .و بكلمة واحدة فإن اإلنسان األوريب يكون قد تفردن دينيا.. روحيا

  :تطبيق احملاضرة السادسة

ا   للحد من نفوذ املذهب الكاثوليكي يف أوربا؟ "لوثر مارثن"ما هي أهم اإلصالحات اليت جاء 
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  :سابعةالمحاضرة ال

بعد أن خصصنا احملاضرات السالفة للتعرف على مصطلحات الفرد و التفردن و الفردانية، تعالوا أعزائي الطلبة 
ا قبل أن نعرج على موقع  يف عدد آخر من احملاضرات نلقي من خالله إطاللة على مصطلح الثقافة و ما يتعلق 

  .اإلنسان املتفردن من هذا املصطلح األخري

  :الثقافة عن تاريخية نبذة - 1

اية القرن احلادي عشر) (Cultura" ثقافة " إن لفظة  حينها كانت تعين قطعة أرض . قد ظهرت يف 
ذا صارت حتمل معىن الفالحة يف أواسط القرن . على وجه العموم مشغولة من أجل إنتاج النباتات، و 

بني  أثناء عصر النهضة أ يف التداولالسادس عشر، انزاح املدلول من هذا املعىن احلقيقي إىل معىن جمازي بد
، فقد غدت لفظة )عصر األنوار(أما يف القرن الثامن عشر .ثقافة الفكر ذوي النزعة اإلنسانية حتديدا و هو

  ( Thomas Hobbesلذا جند مثال .رمزا لثقافة األنوار..يف العلوم و يف اآلداب و يف الفنون" ثقافة"
و عليه فاإلنسان  .املوجه لرتبية الفكر زمن الطفولة بوجه خاص ، يقصد بالثقافة  العمل1588-1679)

  .املثقف يتمتع بالذوق الرفيع و احلس املرهف و حسن السلوك

املفضل من " حضارة"مرادف له و هو مصطلح " ثقافة"أما يف القرن التاسع عشر، فقد اكتسب مصطلح 
 Edward Burnett(، متكن )م1871(و يف بداية سبعينيات القرن التاسع عشر. قبل الفرنسيني

Tylor ((1832-1917) أن يصيغ تعريفا شامال للثقافة جيمع بني التطور الفكري و التنظيمي
ذلك الكل املركب الذي يضم املعارف :"أن الثقافة هي للمجتمعات، لقي استحسانا إىل اليوم و ذلك بقوله
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اليت ميكن لإلنسان أن يكتسبها باعتبار  القدراتو العادات و كل  عتقدات الدينية و الفن و األخالقو امل
    ستون سنة بعد هذا، جاءت األنثروبولوجيا الثقافية األمريكية لتؤكد على التقدم األدايت ."عضوا يف جمتمع

  .تبليغ الرتاث االجتماعي على حترص و التقين و

ا كثريا من ( حسب الثقافويني  ، فإن )الظواهر االجتماعيةالذين يهتمون بشؤون الثقافة و يفسرون 
الثقافة باعتبارها منط حياة لشعب ما، فهي مكتسب إنساين قار نسبيا لكنه يف الوقت عينة خيضع لتحوالت 

  .دائمة حتدد جمرى حياتنا دون أن تفرض نفسها على تفكرينا الواعي

 املختلفة و القيم املنتشرة، فإنه حييل إىل مناذج و أمناط املعارف "الثقافة"أما االستعمال احلديث ملصطلح 
الثقافة الشعبية و ثقافة النخبة، الثقافة السياسية، ثقافة : لذا نسمع و نقرأ من ذلك مثال. داخل جمتمع مرتاتب

  ..الثقافة املهيمنة املؤسسة

  :تعريف الثقافة -2

تمع مثل يف االستعمال الشائع، فإن مصطلح ثقافة يشري إىل جمموعة من املعارف الضرورية للحياة  يف ا
ذا املعىن نكون بصدد احلديث عما يسمى ب .. األدب و املعارف العلمية و الفن أما ". الثقافة العاملة" و 

ففي األثروبولوجيا مثال فإن داللة كلمة . ا تقارب الثقافة من منظور خمالف، فإبالنسبة للعلوم االجتماعية
فكل ما هو معطى طبيعي ال . )سؤال التطيبق( بيعة و حالة الثقافةثقافة ال تتوضح إال باملقابلة بني حالة الط

من مكونات عناصر  دُّ عَ العناصر املكونة للثقافة، بينما كل ما هو مكتسب إال و يُـ دائرة ميكن أن يدخل يف 
  . الثقافة

الوسط الذي "  :هي فإن الثقافة Melville Jean Herskovits( 1895-1963)فحسب 
يف هذا السياق، فإن الثقافة . على وجه اخلصوص تراكمات لنشاطات أجيال سابقة فهي البشر، يعيش فيه

و هي و على العموم فإن املتتبع لتعريفات الثقافة، فإنه سوف ينتهي إىل نتيجة واحدة ."ظاهرة إنسانية أساسا
: كال من  من أجل ذلك جند مثال. النزاعات الكثرية املتعلقة بتحديدات معاين و أبعاد هذا املصطلح

Alfred Louis Kroeber(1876-1960) et Clyde Kluckhohn(1905-1960)  
لكن غالبا ما يتفق الباحثون و املهتمون على . تعريفا ضمن األدبيات األنرتوبولوجية150أكثر من  قد رصدا
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الفن  ذلك الكل املركب الذي يضم املعارف و املعتقدات الدينية و" :الذكور أعاله E. B. Tylorتعريف 
  ."و األخالق و العادات و كل القدرات اليت ميكن لإلنسان أن يكتسبها باعتبار عضوا يف جمتمع

  :سؤال تطبيق احملاضرة السابعة

 . حدد الفروقات اجلوهرية بني الثقافة و الطبيعة، مبينا كيف يساعدنا ذلك يف حتديد معىن مصطلح الثقافة
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  :ثامنةالمحاضرة ال

  .في العلوم" الثقافة"استعماالت مصطلح  - 3

أما العلم . روبولوجيا و علم االجتماعحليل هي األنثالعلوم اليت تناولت مصطلح الثقافة بالدرس و التأكثر 
تربها ميزة مالزمة للبشرية مجعاء، و يع ،)أو التقليدية(  األول فيتناول هذه الظاهرة اإلنسانية عند الشعوب البدائية

تمعات احلديثة، حيث يف حني يتناوهلا علم االجتماع  بني احلداثة و التقليد عادة، يفرق أصحاب الشأن لدى ا
االت الثقافية االجتماعية يف  تمعات الغربية يف شىت ا بعصر األنوار، أي التحوالت اجلذرية الكربى اليت مست ا

  .ورة الصناعيةإىل جانب الث الذكر الثورة السياسية الفرنسية القرن الثامن عشر حتديدا و خيصون ب

  :األنثروبولوجيا في مصطلح الثقافة -

منذ القرن التاسع عشر كان الباحثون األجنلوسكسنيون قد أبانوا عن حاجة ماسة المتالك مفهوم أو مصطلح 
تمعات املوصوفة بالبدائيةميكنهم من حتديد معىن  كان الرهان بالنسبة هلم هو . حملتوى الرتاث االجتماعي لدى ا

 اته، االنسجام من جهة و التباينات من جهة أخرى للحياةإىل مفهوم مبقدوره أن يستوعب يف اآلن ذالتوصل 
، و الذي الوارد أعاله تايلورلصاحبه  يف هذا السياق بالذات يندرج التعريف اجلامع  .الرمزية لكل مجاعة إنسانية

ُد ( منفتح يتناول مصطلح الثقافة على سبيل تعدادي  عرضه للنقد حيث ظهرت ، مما )عناصر الثقافة أي يـَُعدِّ
  .حدود الثقافة غري واضحة متاما

      للثقافات، ) التعدادية لعناصر الثقافة( م، ختلى األنثروبولوجيون عن املقاربة الوصفية 1920ابتداء من سنة 
التوافق السائد  كيف نفسر: بدؤوا يتساءلون عما ميكن أن يتسبب يف متاسك و وحدة عناصر تلك الثقافاتو 
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      الثقافة" فاملدرسة األمريكية مثال املسماة  بني عناصر ثقافة ما، و كيف مينحها هذا التوافق صداها اخلاص؟
ولة إجياد داخل مركبات  ، قد ارتكزت على مبادئ علم النفس و علم النفس التحليلي من أجل حما"الشخصية و

اثقافة كل   Ruth Benedict‚ Margaret Mead‚ Ralphفبالنسبة لكل من  .عناصر املعىن ذا
Linton et Abram  Kardiner   فإن الثقافة ال تتحدد معاملها من خالل عناصر موضوعية خارجة عن

يف مواجهة احلياة عامة، و بالسلوكيات الفعالة  التصورات و املشاعر الذاتية، و إمنا تتحدد أساسا بطبيعة املواقف 
  .لصادرة عن األعضاء الذين يتبنون تلك الثقافةو النشطة ا

واعية أو غري ال كل جمتمع بطريقتهانطالقا من دراسات جادة، حاول هؤالء الباحثون أن يظهروا كيف أن  
و باقي املؤسسات ) كيف ما كان مستوى بدائيته( عية، ُيشكل شخصية األفراد اعتمادا على النظام الرتبويواال

ليقرر بأن كل ثقافة تناسبها       .Kardiner  A و قد بلغ األمر ب. جتماعية و القيماألخرى و النماذج اال
يتمظهر يف منط احلياة، من خالله و استنادا عليه يتخذ  و موحدٌ  خاصٌ  يٌ سِ فْ نَـ  أي َتَشكُّلٌ  "شخصية قاعدية" 

م الشخصية مبعىن أن الثقافة حتدد اإلطار العام للمواقف و السلوكيات  .اخلاصة بكل عضو منهم األفراد توجها
م فيما كان أكثر  اليت ال ُيسمح بتخطيها داخل اجلماعة البدائية، يف الوقت الذي ُميَْنُح األفراد حرية اختيار توجها

  .خصوصية

  .مصطلح الثقافة في علم االجتماع -

ال األنثروبولوجي إىل امليدان السوسيولوجي يف أمريكا م" ثقافة"جيب التنبيه بداية، إىل أن انتقال مصطلح  ن ا
 ٌ  مارسيلو  دوركايم إميلكل من   ،فلقد ظل مثال. قد حدث بسالسة واضحة، بينما يف فرنسا قد ُسجل تردد بـَنيِّ

، عندما يكونون بصدد )culture ≠ civilisation( يصران على استعمال كلمة حضارة عوض ثقافة  موس
يف جيلهم الثاين املمتد طيلة  ) سؤال التطبيق( ثنولوجينياإل إن. حلياتية االجتماعية السائدةاألمناط ااحلديث عن 

  .يف التعبريات العلمية" ثقافة"ثالثينيات القرن العشرين، هم من سوف يتبىن و يفرض مصطلح 

تمعات احلديثة، و بعد أن الحظ علماء االجتماع على وجه اخلصوص، ظواهر مث تمع إىل يف ا ل انقسام ا
تمعات الصناعية حبسب أوضاعهم االقتصادية ال " ثقافة " استخلصوا بأن مصطلح ..طبقات و تراتبية أعضاء ا

ا عند اجلميع و يؤكد هؤالء يف السياق ذاته، بأننا يف واقع األمر نعيش يف . ميكن أن تكون له الداللة املعنوية ذا
. أين تنتشر و تتواجد و تتصارع وجهات نظر متعددة للعامل، ُيستبعد أن تتوافق يةجمتمعات متعددة األمناط الثقاف

تمعات احلديثة موضوع علم االجتماع أساسا، فإن الرهان ليس هو حماولة اإلحاطة      و عليه ففي تفاعالت ا
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فكأمنا االختالف يف . كما تفعل األنثروبولوجيا، و إمنا فهم التعددية يف ظل التعايش  و فهم الوحدة الثقافية
تمعات التقليدية تتوحد بسبب التشابه بني  تمعات احلديثة هو من يصنع الوحدة االجتماعية، يف حني ا ا

  .أعضائها

  :تطبيق احملاضرة الثامنة

  ؟ما الفرق بني األنثروبولوجيا و االثنولوجيا
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  ):ملخص(تاسعة و العاشرة المحاضرة ال

  .المركزية الثقافية نزعةاألنثروبولوجيا و الثقافة و  - 4

 اإيديولوجي امن أجل أن يواجه منطق ،لقد ظهر التصور األنثروبولوجي ملفهوم الثقافة مع بداية القرن العشرين
املتداول  l’Ethnocentrisme" املركزية الثقافية :" و الذي يتلخص يف املصطلح العنصري اأكثر منه علمي

-Sumner William Graham )1840 : لِ بَ ن قِ م1906من الزمن و املصاغ سنة  فرتة طويلة
نظرة إلى األشياء تقتضي أن تكون جماعتنا مركز كل ":" سومر"تعترب النزعة املركزية الثقافية حسب ). 1910

كل جماعة  (...)ها و مقدرة بحسب) Evaluée( شيء، بحيث أن كل الجماعات األخرى تكون ُمَقوََّمةً 
تغذي كبرياءها و غرورها و تتباهى بكونها هي األعلى، و ترفع آلهتها الخاصة بها و تحتقر األجانب 

ما دامت تلك الشعوب ال  أي ثقافة أخرى غري ثقافتها بل إن هذه النزعة ظلت ترفض االعرتاف بوجود. ".عنها
 يف مقابل الربابرة) املثقفون(املتحضرون يف وقت ما، تعتنق ثقافة أصحاب تلك النزعة العنصرية، وعليه كان ُيصنَّف

    .الذين ال ينتمون للثقافة املركزية

تمعات الثقافية ما زالت منتشرة جدا املركزيةإن السلوكيات الناجتة عن عقدة   مبستويات متباينة يف عموم ا
ا Claude Lévi-Strauss: يف هذا الصدد يقول. اإلنسانية ك األكثر ِقَدًما، السلو :" ، بشأن هذه النزعة بأ

ا على قواعد نفسية صلبة –دون شك  - و اليت تتأسس  تعود دائما للظهور لدينا عندما نكون يف  باعتبار أ
و االجتماعية و اجلمالية  األخالقية و الدينية: وضعيات غري متوقعة، حيث تقضي برفض كل األشكال الثقافية

  ".]حنن[اليت تكون أبعد ما يكون عن تلك اليت حتدد هويتنا 
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أو عندما  من أجل ذلك، فإن أغلبية الشعوب البدائية ترى بأن اإلنسانية تنتهي على ختوم حدودها اجلغرافية
املوصوفة بالتارخيية           يف السياق نفسه، ميكننا العثور على هذه الظاهرة عند الشعوب . تتبدل لغتها القومية

ا القافيةعاب يحبث ظلت جتد صعوبة يف است) احلضارات الكربى(  هكذا، فإن و . اإلنسانية يف عموم تباينا
  .كل من ال ينتمي لثقافتهمابالرببرية   إلغريقية و الرومانية كانتا َتِصَمانِ احلضارتني ا

  .افيةموقف األنثروبولوجيين من نزعة المركزية الثق - 5

م إىل تبين  لقد اتسم موقف األنثروبولوجيني من املركزية الثقافية بالرفض التام و احلاسم، و قد أدى ذلك 
ما، فإنه   و لقد تنبهوا إىل أن الباحث يف الرتاث اإلنساين، و باعتباره نتاج ثقافة. سلوك ابستيمولوجي جذري

على كل ما يوافق ثقافته سواء عن وعي أو عن غري " بالعادي"يكون دائما مهددا يف مسريته العلمية بأن حيكم 
و بذلك  وعي، ليدخل يف متاهات اخلطاب املعياري الباحث عما جيب أن يكون بدال من البحث عما هو كائن،

  .جية صارمةيكون قد خرج متاما عن ضوابط العمل العلمي احملكوم مبنه

تمعات البدائية أو  فقد حيدث أن يتناول األنثروبولوجي الغريب موضوعا يتناول مثال املؤسسة العائلية يف ا
املتخلفة، فإنه يف حالة كهذه ميكن أن ُحياِكم هذه املؤسسة العائلية وفق االعتبارات الثقافية للمؤسسات األسرية 

        الثقافة نسبية عند مجيع األمم أم أنه يوجد منط ما يكن التحاكم إليههل : الغربية، وهنا ندخل يف إشكالية
ما يسميه    François Laplantine يف هذا السياق، يقرتح ؟و يكون هذا التحاكم معتربا علميا و منهجيا

فكرة   لديه  ، و أن تتالشىو هي أن يتمكن الباحث من التحرر من املركز الثقايف الذي نشأ فيه:  "ثورة النظر" 
  .مما يسمح له بتوسع مداركه و حتوالت يف ذات نفسه" وجود مركز للعامل" 

  :التاسعة و العاشرة تطبيق احملاضرتني

بني يف حبث خمتصر ما  .تتعلق بالثقافوية مقابل النزعة النسبية الثقافية اتعند دراسة الثقافة تُثار عادة إشكالي
  .املقصود بالنسبية الثقافية
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  :لحادية عشرالمحاضرة ا

  :النظريات المفسرة لظاهرة الثقافة - 6

الطالب، من اآلن فصاعدا يتحتم عليك أن تكون ملما و مطلعا، بل حميطا و متمكنا من املقصود عززي 
و ال سبيل إىل بلوغ ذلك . بالنظرية و من دورها احلاسم يف َتَكوُِّن و تراكم العلوم و اكتساب املصداقية الالزمة

لكن على العموم يكننا القول أن . و الناقشة ، مث بالسؤالاهلدف إال باملطالعة املستمرة و الواسعة و بأكثر من لغة
 
ُ
و املرتابطة يف ما بينها ترابطا منطقيا يسمح ببلوغ استنتاجات حمددة  ةُ تَ بَ ثْ النظرية هي جمموعة من الفرضيات امل

يف  ببساطة أكثر، فالنظرية يف العادة، إمنا هي مجلة من التفسريات اجلزئية إلشكالية ما تساعد الباحثني. استنباطا
إن البحث العلمي اجلاد ال ميكنه،يف العادة، االستغناء عن االهتداء بنظرية . جماالت متقاربة معها لالستلهام منها

ا السفن الضالة يف أعايل البحار ملعرفة  تدي  من النظريات املناسبة، فهذه األخرية إمنا هي مبثابة البوصلة اليت 
  النظريات اليت حاولت تفسري الثقافة عند األنثروبولوجيني حتديدا؟ فما هي. الوجهة الصحيحة حنو بر النجاة

  :نتشاريةالنظرية اال -

-Graebner(1877 ية القرن العشرين على أيدي روادهإن التيار االنتشاري قد ظهر يف بدا
1934),Wilhelm Schmidt(1868-1954)   Fritz Robert  تأسيسا على النقد املوجه

ا إىل ذلك التطور اخلاص  ،التطوريةللنظرية  . اليت ترى بأن كل ثقافة ال تكون إال نتاج تارخيها و الذي أدى 
فالنظرية االنتشارية .الثقافية حيث يرى هذان الباحثان أن مجيع الثقافات املختلفة كان هلا عدد حمدد من البؤر
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شعوب ما بني  حتصل  اليت أو غري املباشرة، املباشرة بأن ظاهرة الثقافة هي نتيجة لسلسلة من االقتباسات ِربُ تَ عْ تَـ 
   ).سؤال التطبيق(  التثاقفو هو ما ُيسمى مبصطلح ...بسبب االحتكاكات كالتجارة أو احلرب أو اهلجرة

 .G.E:خاصة مع أطروحات كل من) متطرفة ( لقد عرفت نظرية االنتشارية يف بريطانيا صيغة متجذرة
Smith(1871-1937) et W.J.perry(1887-1950)  و احلضارات ، اليت ترى بأن كل الثقافات

النظرية االنتشارية : القدمية ، و يسمى هذا التوجه النظري الفرعونية تكون قد عرفت ميالدها يف مصر
  . Hyperdiffusionnisme.الفائقة

  :النظرية الوظيفية -

 .B :من اليت قدمها كلقد نشأت يف بريطانيا بسبب األعمال إن النظرية الوظيفية 
Malinowski(1884-1942)et A.R. Radcliffe- Brown(1881-1955)   حبيث ،

من العناصر و املرتابطة فيما بينها، مما جيعل إمكانية حتليل كل عنصر  يريان بأن كل ثقافة إمنا هي نسق متناغم
قد درس كل ظاهرة  مالينوفسكي، فإن "نظرية علمية للثقافة " ففي كتابه . على حدة، من املستحيالت املنهجية

ا إىل سياقها و حاضنتها املؤسساتية مركزا على ) ثقافية(اجتماعية   .املؤسساتاملتعلقة بتلك  الوظائفبإعاد

             فالبحث و الدراسة حسب هذا التوجه جيب أن يراعي خمتلف املؤسسات االقتصادية و السياسية 
ا مع النظام الثقايف الكلي..و القانونية م هذا التوجه النظري باألساس بالوظائف اخلاصة املوكلة تكما يه. و عالقا

  .ذه الوظيفةمؤسسة وجودها إال إذا كانت تقوم  ، حبيث ال تستحق أيثقافية لكل مؤسسة اجتماعية

  :سؤال تطبيق احملاضرة احلادية عشر

 ما املقصود مبفهوم التثاقف؟
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