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  ولكل مجتمع ثقافته الخاصة التي يتسم بهاا وعيا ف فاهاا,  ماا  ,إنتاج الثقافة هي أهم خاصية متيزه عن باقي املخلوقات لىقدرة اإلنسان عإن

إن لكااال ثقافااااة مموخااهاااا وقوااوااااملا ومقامااهااااا اناطياااة التااااي اتاااايلي ماااه  ااااد  اني عااااة وا طوا  التاااي  ساااات  مملا  فااااداط انجتماااع  اااا    ااااا  

وا زياااا  و ياااتاف ال  فياااه  ال  طوا  ثقافياااة,فااايطوا  الواااي  والوااقاااة والقتااا, حااااااجملم وا ياااالي  التاااي ي اااياهها ايااات  ا   ااا   ا طوا 

  ي ا  شكال ثقافية . 

      وللثقافة أيضا مقوماتها املعنوية واليت  تتثثيتيف جم وثيتول العيتاوات والتقالييتد  
ا
بيا   يال , م ال  التاي سسااط انجتماع والتاي يتاااأهاا  فاداط   اي 

 يية الي  ا  بون بي ملم البيض . ح ط  بالقانان  و اليدف ال ي يحكمملم  و القيم والقااق  ا ق  ية التي ا

ولااا ن   اااام مكملاااا    وااا  اااا اوا وايااات  اما  مكملاااا  ال قافاااة , وماااع  لااا  يبقااا    Cultureلااام سعااامل  زتماااة ازط اااااا وانتعاااااا  كتماااة ال قافاااة 

ماا ا يقال قاه ماااة بلوبهيتون   عامليتا اننثووبولويييتا ارموياييتان بيتووب  و     ىما  دح اناضاع لت قاش . و ا   ح ا الغماض واالتباس مت زمون زت

  . يزئية غ  باملة تاوينية و بنيوية  و سياولويية و تقييثية و تارخيية و وصفية و سبعة أصناف : ىقاما بفوزها علن سيديكا لت قافة ويتو

 . الثاني من القون الثامن عشوجم النصف جم أوربا  الفاويابتسبت بلثة ثقافة معناها و   

 ”الطقوس الدينية ”  ىالقوون الوسطزانت سيني     ونسيةالففالكتمة 

  “فالحة اررض” زانت سيب  قه  السابع عشولكنها    القدن 

 . هخص خباصالتقدم الفاوي للشوقه  التاوين الفاوي عثوما يب  قه  ىاا    م ح الثامن عشوومع القدن 

التقدم  ىخباص عل. فق   صبحت ا ل  أبسبها رول موة مضثونا مجاعياارملانية جم النصف الثاني من القون الثامن عشو  ىلإانتقال الالثة ولكه 
 .  الشخص  و انجماقا   و اإلنسانية بوكة قامةال ي يتحول قتيه  الفاوي

 . ”حضارة ” ارملانية بلثة أفووت هلا    حياة ا شخاص وانجتميا  فق   اجلانب املاوي ما 

ل  فهاي وبالتاا العقيتيف أو الفايتو  ومي ا اا “ ”Intellect  ن بلثة مثقف هي تومجة للالثة الفونسيةإثة ثقافة قد موت بهذه التطورات فبلوإ ا زانت 

 باليقل  و بالدوح . ي الش  انتما   و اااباط   ا ىقل ي ا ل ق  ما سستيمل وصكا لش 

 

  الثقافة ” وال ي   مه     تابه  وأبثوها ذيوعا هو تعويف اننثووبولويي انجنليزي اووارو تايلوراش      ن      التيديكا  نكملا  ال قافة
هي بيف موبب يشتثيف علي املعارف واملعتقدات والفيتن والقيتانون وارخيتال      الثقافة” التيدياي التاال   ى  وال ي ي    فيه الا1871قا  ”  البدائية

 ” .  والتقاليد وبيف القابليات والعاوات ارخوى ال  ياتسبها اإلنسان بعضو جم وتثع

  هيتي ذليتا الايتيف     الثقافة”والا ي  يتبا    جم أوائيف الستينات من القون العشوين ظهو ال ي  أبسط التعويفات وأحدثها تعويف روبوت ب ستدوليل
 ”.  املوبب الذي يتألف من بيف ما نفاو  فيه أو نقوم بعثله أو نتثلاه بأعضاء جم وتثع

 هي وثوعة من العناصو هلا عالقة بطو  التفا  والشعور والفعيف  الثقافة” العكل التال  :  ىويق مه قل أبثو مشون وعثقا تعويف روشيه إا إن
تستخدم بصورة موضوعية ورمزية جم آن واحد ثها وشارك فيها مجع من ارشخاص ، وهي طو  صيغت تقويبا جم قواعد واضحة وال  أبتسبها وتعل

 ” . من أييف تاوين هؤنء ارشخاص جم مجاعة خاصة ومميزة

   تتاون من مناذج ظاهوة وبامنة من السلوك املاتسب واملنتقيف بواسطة الوموز  الثقافة” فملا  يتب   وبلوبهون بأبعاو يديدةويتثيز تعويف بووب  ،
ة  وخباصة وال  تاون انجناز املثيز للجثاعات اإلنسانية ، والذي يظهو جم شايف مصنوعات ومنتجات . أما قلب الثقافة فيتاون من ارفاار التقليدي

 “ .  بثا كمان النظو بوصفها عواميف شوطية حمدوة لفعيف مقبيف نسا  الثقافية نتايا للفعيف من ناحية ، منها بالقيم . وكمان أن نعد انمتصالما بان 
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اا  حال ال قافة والح اااة للات غو   ن ات  الكتابا  التي ط احتلت فونسا وأملانيا صفوفها ارماميةايتقطبت     ال  ااية  تابا    و ة ,و   

يشيتثيف  ” Civilization”لكتماة ح اااة  الفونسي, بق  ق لملا اايات  ا  من القون العشوين  اروىل هجم الغوب خالل الثالثني سن تشتت ارفاار  ىال
التثييز بني الثقافة مبعناها الووحي والفاوي والعلثيتي وبيتني   التاي نحات نحاا  النزعة ارملانية, مقابل خمتلف أنوال التقدم ، فاوية بانت أم ماوية 

 . احلضارة مبعناها املاوي
 ف اليمااا  لاام  يااد  ىقلاا

ا
  قتمااا  اانو وبالا يااا واا تماااع  ي ا تمااا  لملاا ا التميوااخ الاا ي باا   لملاام اميوااخا

ا
ميتيتن علثيتيتاء  ىالغالبييتيتة العظثيتيت. إن  و ميااا

حضارة ، وتعترب انثنني من املثان أن حتيف احدهثا حميف  ىتستخدم مصطلح ثقافة مبعنتتجنب استعثال مصطلح حضارة أو اننثووبولوييا وانيتثال 
  ارخوى .

 ومع ذلا قد جند عند بعض علثاء انيتثال واننثووبولوييا املعاصوين التثييز التالي :
يتح ث البيض قه  ى, وبه ا انين به أو أصول مشرتبةاصة ال  بينها تشاوثوعة من الثقافات اخل لاي يش  اىل يستخدم مصطلح حضارةفبي ملم 

 الح ااة الغدبية التي ا  اي احتها ال قافا  الكدنسية واانجتوخية وا نانية واايطالية وا مديكية الخ... 
اجملتثعات ال  بلغت ورية عالية من التطور وتتصف بالتقدم العلثي والتقين والتنظيتيم   ىفيستخدم مصطلح حضارة للدنلة عل ما الابيض ا قاد 

 . املدني والتعقيد جم التنظيم انيتثاعي

تشثيف  احلضارةإن  ى, مه ق ل التي ي  قل ة والثقافةورغم حماولة مفاوي القون التاسع عشو ارملان وضع تفوقة صارمة بني احلضار   زل ا حاال 
هذه التفوقيتة   حتيت    إا إن القيم واملثاليات واخلصائص العقلية والفنية ارخالقية العليا للثجتثع  ىحتتوي علالثقافة والعواميف املاوية والتقنية 

 .   بالقبول جم أمابن أخوي من العا 

 

. إن الاد ي البشوية املقارن واننثووبولوييا وعلم العاوات لعلم السالنت هيقتضي وراسة وافية للجنس البشوي البحث جم أصيف الثقافة بخاصية مميز

 ى. وقلخلق ثقافة  ىبني املخلوقات مجيعها القاورة علعلثاء اننثووبولوييا وانيتثال يؤبد بأن الاائنات اإلنسانية هي الوحيدة  اآلن ق   ىحت الساا 

ن  اا   انحاااوا  زااان ياادط إ اال شااينا مااه ثقافااة اإلنسااان , فااالاادغم مااه محاولااة بيااض الباااح ون الكعااي قااه  اا وا ثقافااة  اا  قااالم الحياااان ا 

الدغم مه ان ق ي ا مه الحياانا  امااس حياة ا تماقية  جماقا  ال حال  ىقل “لغة شفوية”اعة حيوانية متلا   تويد مجقتاها طااما بينه 

 الغديوة . ىثقافة بل يقا  قل ى ا العكل مه الت ظيم  ا يقا  قلغو  إن  وال مل , 

.  وسيتلوك تعلثيته ميتن أفيتواو آخيتوين     , وسلوك هو حصيلة خربته,  سلوك غويزي جم الفووه :  لنتون أن وثيف سلوك الفوو يتاون من ثالثة عناصو ىيو

 .  العنصوين ارولني ىعل لوك احليواني مبين بالدرية اروىلالسو ن  ثالث هذه العناصو السلوك اإلنساني مدين مبعظثه اىل أن ىو    الك و ون ال

  اللغيتيتة أو انتصيتيتال الوميتيتزي ميتيتن أهيتيتم عناصيتيتو الثقافيتيتة إن 
ا
ازطاط   , وال قافاة باا ون لغااة هاا  ضاادف مااه انحاال . وزتمااا صاااا  ال قافااة   واا  سيقياا ا

اااواااال بهاااا سيتبااا ان  ىإلياااه التغاااة . فالتغاااة والقااا اة قلااا التككوااا  الدماااوي وانجااادط  اااا ماااا احتاااا  ىن القااا اة قلاااإاااواااال , لااا ل  فااا ىالحا اااة الااا

 
ا
  شد ا

ا
   ياييا

ا
  ي مجتمع إنسان  وا يمكه اواا ثقافة ب ونه .  وضدوايا
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بيض مه     انكا يم .     ىال -بإيجاز–اندابطة بمكملا  ال قافة , وياف نعو   مجماقة مه انكا يم ا ياييةاا   

اناطياة  و اني اياة , فانساماا  و القتام  و  ديقاة انتا ن سيا  ياما   ال قافياة التاي ابا و  ا  ال ااا  ه   بسط الي اصد  الثقافيةالسثات 

 ثقافية .

بالنسابة نا ااي ميااون  فا اادة ا فيااال التااي يقاا  بهااا الك حااان  و الي اصااد التاي سيماال  كاال  مجماقااة ماه السااما   اا  النثط الثقاجم

 .  يم ل نمطا ثقافيا زل   ا و د  إق اط الطيا  الخ...و د ملم    الحواط وا ويه انحوال     الوااقة

ي اااايكه ا  يااااال ال حقاااة مااااه ق اصااااد   يااا ة اتكااااان وا اااا ا م قلاااا   ي قمتياااة نمااااا ال قافااااة  اااي  بياااا   ياااال بك ااال مااااا  الرتابم الثقاجم

  يايملا ال قافة .

إن الي اصد الكدقية لت قافة اتكان ب وا ا مه اوابط متعابكة وق  ما اد او الوا   باون الي اصاد الكدقياة لت قافاة  املوبب الثقاجم

وحالاه اتجمااع “ مد ا  الحوااان”يا يل ان ااال  قلا  يامة ثقافيااة بيينهاا يطتاا  قتاهاا ق  اا  اند اا  ال قاا   .فمل ااام قلا 

 مماايا  اتول بالد اف وص اقة ق ة الحوان والحدف والوااقة وص اقة اند با  وال قل باليدبا  .

 ى قاد الاا ىباون ال قافاا  , و بمينا و اا  عاو  الا  التايثو  انتباااطل“ التثيتيتاقف” يطليتيتق علييته مصيتيتطلح انتصيتيتال الثقيتيتاجم أو و ا   التالقح الثقاجم

يح ث فاها ااوال شا ي  باون ثقاافتون  و   وا  مت ا  اتون ا ا  اا م.حاظاا .  هال ي يتم    ظدوف قاصال قا    التغو 

  ما يت مه سغو ا وايع ال طا  ويدعع نس يا     ي مه ال قافتون  و زتتاهما .

محاولاة  و ال قاا   الياا  قاه  ديا  ياة وياتم الغاو  ما    حاا  اايتيماا إليجاط الدغباة  ا  التايليي ماع ال قافاة الخاا  الغزو الثقاجم

 فدض التبيية ال قافية ومه ق ل وياال اإلق   وماا ع اان  نت وغو  ا .

ن ا اا مم مااع بي ااملا الاابيض  اا  اليمتيااة التااي قااه  ديقملااا احاااول ال ماقااا   ا   نماااط السااتام ان تتكااة  ى  عااو  الاا التثثيف الثقاجم

أبثيتيتو جم وحيتيتدة ثقافييتيتة  انيتيتدماج أو انصيتيتهار ثقيتيتافتني أو هيتيتذه العثلييتيتة تيتيتؤوي اىل معاا   ة .  ي إن تماقيااة وثقافيااة اوحا ة 
تلا العثلية ال  حدثت للثهايوين من خمتليتف وول العيتا  واسيتتيطانهم     أشهو عثليات التثثييف الثقاجم وماه  . متجانسة

 لاا  اكاقاال واناا ما  قاا ة ثقافااا   وابيااة   يمااة وظملاااا ثقافااة واحاا ة  ى, فقاا  ادااا  قلاا للونييتيتات املتحيتيتدة ارموياييتيتة 

 مع   ة لملؤا  وه  ال قافة ا مديكية اليامة .

, منهاا و ااط  وننتشار الثقافة نبد من توافو عدة عناصو.  ى  قاد  ىقال السما  ال قافية مه ثقافاة الاقمتية انت ى عو  ال اننتشار الثقاجم

 ى, باإلضافة ال ضوورة ويوو وتثع يتقبيف هذه السثات, ومنها  الثقافية ال  تستحق أن تنتشو السثات أو العناصوبيض 

 و الكت  وا شخاص ال يه ينتقتان بون ال قافا   زالتتكاز  و اإل اقة ضوورة ويوو طويقة أو وسيلة تستعثيف بأواة للنشو

 ان تتكة الخ....

أو  اهليتيتوة الثقافييتيتة 
 التخلف الثقاجم

ث نتيجااااة سغواااا  بيااااض  ااناااا  ال قافااااة بمياااا ا   ياااادع مااااه سغواااا  ال ااناااا  ا قاااادى , فيحاااا ث  اااااة  و ا تااااي  و ااااا يحاااا

. و لاا  ماا    مااا يحاا ث بالنساابة لسااب  الت ميااة  نتيجيتيتة عيتيتدم تيتيتوازن عثلييتيتات تغيتيت  الثقافيتيتة  لاابيض الي اصااد ال قافيااة 

للعا  ارموياي “ التغ  انيتثاعي” جم بتاب ورو مفهوم اهلوة الثقافية اا تواطية مع ا تي الت مية اا تماقية . و   
 م .1922الذي نشوه عام “ وليم أويربن” 

  ي م افسة ا شيا  بالنسبة ل قافا  ان ا   ان تتكة ,  ي    ح وط ال قافة الخاصة بكل م طقة . النسبية الثقافية

متمواخة ماه القايم وانيتقا ا  , واتمواخ  ديقاة حياااهم قاه  ويقو  بهاا  ن   اام  ماقاة ماه ال ااس  عا   ان  ا   نمااط الثقافة الفوعية

ن ال قافااة الكدقيااة إقااد فال ىمااط ال قافيااة الخاصاة بهاام . وبميناال قافاة الكتيااة التاي سساااط انجتماع ا  باا   ا  بيااض ا ن

داط بم ابااة نمااط مااه السااتام اتموااخ بااه ال ماقااا  الخاصااة التاااي سياا ف طاقاال انجتمااع ا  باا  , و اا  ي تتااي يااتام  فااا

ق اصاد سعا  م  ىالا ات ات امه ثقاافتهم الكدقياة قلا ات  ال ماقا  قه ياتام  فاداط انجتماع الكلا  , ولكاه  ا  نكان

 اموخ ا قه غو  ا مه ال قافا  . ى تية  ما احتكظ ل كسملا بي اصد  قد فاها مع ال قافة الك
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. و ا  ماال  فنون والعليتوم والتنظيثيتات انيتثاعييتة   تتثيز بدرية متقدمة من الناع متق   مه انجتمياا  التاي  ىسعو  ال احلضارة

 . اريهزة الفنية للثجتثع مثيف العلم والتانولوييا واإلماانيات املاوية ىعل “حضارة”لف  إطال   ىبيض الكتاف ال

 فتعين احملصلة النهائية للرتاث اإلنساني وانيتثاعي سواء بان هذا الرتاث ماويا أو غ  ماويا . “ثقافة”لف   ما 
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ققال  ىوبالكيل ييطد سيديكه قل,  تعويف انجنليزي اووارو تايلورأشهو التعويفات ارنثووبولويية للثقافة وأبثوها ذيوعا لقيثتها التارخيية مه 

 " و الثقافيتة روييتد  التيدياي الا ي يقاال باين  ارنثووبولوييا ارمويايان بووبيتو وبلوبهيتون  قتما  ا نو وبالا يا ليقاط ق يا ة , و ا  ابناي قاناا 

 ”  الثقافة هي رويد مأخوذ من السلوك اإلنساني املالح  حسيا” الت ان  ضافا بين  بيلز وهوجيو  ا التيديي  ىقل وافقهم

 ا  يمكه القال بين سيديكا  ال قافة زانت اتطاا ابيا لتطاا اااجا ا  وان ااج  وانقااباا  ان تتكاة . وماع  لا  يمكاه اصا  ااجاا ون اتا ا  

 إ اا ما م تتي التيديكا 

 ااجا  وا ع  يدي  ن ال قافة زل يتكان مه  شكال الستام انكتس  الخاص بمجتمع  و بجماقة ميي ة مه ال عد   انراه ارول

س الا ي  عاتمل قلا   شاكال ااجا  اجدي ي يدي ال قافة مجماقة  فكاا يجدط ا الياالم ماه م حظتاه لتاا اع انحساا  انراه الثاني

 ميي ة .انكتس  الخاص بمجتمع  و بجماقة  الستام

ومن خالل هذا التقسيم يتم حتديد مواقع العناصو الثقافية  تتاون منها الثقافةى طاعات بربهوايت بتجثيع وتصنيف ارنسا  الثقافية جم ثالثة ققام 
 ، وهذه القطاعات هي : 

 ا فكاا واليقاا  واااجا ا  انا اطة    ققال ا فداط . .1

 .   يطاها اإلنسان ميني مح طاا شيا  اناطية وانحساية التي  .2

 .الي  ا  وقطاط التكاقل واااوال بون ال عد بي ملم ببيض وبون ال عد وا شيا   .3

زاال ثقافااة وحاااول إيجاااط صاا    ه,   ااتم ب واصااي بيتيتواز اريتيتاه ر يتيتهيقاا   مقاابتااه مااه زاويااة التااااي، ال قااا   , و ااا  انراه ارول

 اااي ية  غدافية بون ال قافا  .

 وييته العثيتوم   ىبهيتذا انريتاه عليت    يتصيتيف و اراه ر ه سيتاب  يقا  بمقاابة ال قافة مه ق ل ق  تها بالشخوية, و ا  انراه الثاني
 .روث بنديات وماريويت ميدبأعثال “ الثقافوية”

ويا    حساه سيبوا   النثوذج اللساني نظويات انتصال احلديثة منطلقا أساسا من مقاربة الثقافة بالويول اىل ى يم  ال انراه الثالث

 . أعثال بلوو ليفي شرتاوسق ه    

بتح يا  , و ا ا التحتيال  سام   يدي رائده مالينوفساي ىبوز علوالا ي  التحلييف الوظيفي جم مقاربة الثقافة ىايات   الا انراه الوابع

 زانت     الحا ة  ولية  و فدقية . قا   والحا ة ق   اإلنسان ياا  الي  ة بون اليمل ال

انقابتاة باون الطبيعا  وال قاا   اا قمملا انقااناا  التاي زانات اااجاة  ىلتياايي ا نو وبالا ية حافظات قلا   الخ صة يمكه القال إن م تتي ا

 بون الحياان  واإلنسان  وبون ما  ا بيالاج   و فطدي وبون ما  ا مكتس     الا اط اإلنسان  .       

الككدياة ا ياياية التاي اياتقطبت اا تماا  والك وا   هاياملا التباايه باون ال قافاا  الق اي يى ا ياباف التاي يقاا  قلا ىزان وا يوال الاصاال الا

جم نصيتفه ارول ثالثيتة اراهيتات رئيسيتية      قد ظهوت خالل القيتون املاضيتي وحتدييتدا    ااجا ا  ونظديا  ق يا ة واش و   ابتاا     مه ال  ل وال ق
 تفاعلت مع بعضها وهي :   

 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                                                                                      زين العابدين خملوفد. الثقافة والعوملة  6

 

ا   قااه ايااتمدانعااي  اا  إ اااا ال اايااة ال ظديااة لتتااااي، الح ااااي لعنسااانية . و ااا قباا انريتيتاه التيتيتارخيي التخصيصيتيتي :  انراه ارول

تيتيتأثو هيتيتذا انريتيتاه باملدرسيتيتة     اا تمااا  باياات  ا  التااااي، لتكسااو  ظااا دة التبااايه ال قااا   لتمجتميااا  اإلنسااانية , و
 .ورائدها فووريا راتزلاجلغوافية ارملانية 

ظهوت فيه نظوية اننتشار الثقاجم جم أوربيتا وأمويايتا بيتوو فعيتيف عنييتف إزاء      فق  نعي    الا ات الا ي  البنائي الوظيفي : انراه الثاني
 اا    حاا  ىطاايااة ال قافااا   اا  قلاا ىإ  ا ااو قلاا ن تطيتيتوري ون تيتيتارخييه  اا ا اااجااا  بيناا اتصيتيتف. و النزعيتيتة التطورييتيتة

 ديا  ا فكااا   ا ا اااجاا  قاه تبليتور . ولقا   إذن وراسة آنية توفض املنهج التارخيي فالوظيفيةهها الحاال  . امز وا يملا و 

اسيتتفاو ميتن املثاثليتة بيتني     و اا ااجاا   العاملني الربيطيتانيني مالينوفسيتاي وراو بلييتف بيتواون     والكتابا  التي  دحملا زل ماه
 .اجملتثعات اإلنسانية والاائنات البشوية 

حيا  ا ي  أيدي فوويد وتالمييتذه  ىتأثو مبا بان جيوي جم ميدان علم النفس وخباصة علفملاا  انراه التارخيي النفسي : انراه الثالث

  ان  اايتيانة ببيض مكا يم قتم ال كن و د  احتيته . ىفملم ال قافة قه  دي  التااي، ال  ؤا  إمكانية

 و  روبوت روفيلد و رالف لينتون و ميلفن هوساوفيتزانراه التثاقفي   ا  رواوومه  .ظاهوة التثاقف والتطورية اجلديدة ظهو اراهني رئيسيني هثا 
انراه املعيتوجم جم وراسيتة   نشأ  ا  انقابال  نشأ ما يعوف باننثووبولوييا التطبيقية خالل العقوو التالية للحوب العاملية الثانية. ولق   ماريويت ميد

وال ي يبح  فيما يتواا  ال ااس  ا   ديقاة اككوا  م و ياتاف إطاا ملام لوشايا  وانبااطك التاي اكماه واا   ا ا التككوا  والتوااا . و ا   الثقافة

أموياا  وعوفت باسم  جمظهوت قدى وا   فونسا وعوفت بالبنائيةظهوت جم إح ا ما  رئيسيتنيتبلور هذا انراه ارخ  مع بداية الستينات جم مدرستني 
 . ارثنوغوافيا اجلديدة

 

ا ا زاااطيم  الاا ي قد اال اايااتقدا ىها الك واا  مااه الت اااف وافتقاا   الااالقااال فااان اث الا يااا ال وااي ال ااان  ماه القاادن اليعااديه شاااب خالصيتيتةو

  ميااة  اا ا ال ااخاع  ىالتسااا ل قااه ماا  ىطفااع الاابيض الاا   ان ه يااة ممااا الاادغم مااه ال قاااش انايااع حااال ال اااا ىنظديااا  قتميااة قلاا ىااصااتملا الاا

 اننهج  ال ي ي وا حال الكيكية التي ا اس بها ال قافا  اإلنسانية وصتة  ل  بق ايا اإلنسان انياصد . 

ال مااع واايااتكاطة  ان ال اايااا  التااي يقااا  بهااا ا نو وبالااا يون  اا  ا طتاا  مااه  اا ا اااجااا   و  ام لكنهااا  اا  غالبيتهااا احاااول  ىبقاا   ن نعااو  الاا

 منها زتملا .
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  ى ا  التبتااا والاضااح قلا  زانات سيبا  قاه قواصاية لقا ا ا كول     انقاابة قماا سيدضا ا لاه  ا  السايا  ا نو وبالااج  لت قافاة , وان 

 الويي  ال ظدي والتطبيق  . 

  الا ي يطاال ا طف  البعد ارنثووبوليتويي ,  ما سعمل  الثقافة بثفهوم سوسيولويي تشثيف بيف ما جم البعد اروبي والرتاثي واملسوحي والفينإن

لتقاليا  واليااطا  وااحتكاااا  والكاه  ماا يطاال حقال التياابو  التاي نطتا  قتاهاا قااطة صااكة ا تماقياة والتاي امواخ  ماقاة بعادية ميي اة , زا

 قملا ومسال  التيبو  واقالي  الطب، و شكال التباس ف   قه التوااا  وا يا و  وانيتق ا  .  ناا ىقل

    فييتاف اباطل التحية  وحدات أطلق عليها السثات الثقافية قام العديد من السوسيولوييني قبيف ذلا بتفتيت الاليات الاربى للثقافة اىلو ,

يااا يل ان ااال هااا  الطديقاااة التااي يمكاااه مااه ق لملاااا احتيااال  ىا ويااامااها اناطيااة وال ماطياااة قلااياط ااابااون ا فاااداط ويااتا يا  الكااادح  و الحااون بيب

 ال قافة الساا ة    مجتمع ما .   

أبيتوزهم راليتف   الساييالا يون وماه . وزان بيض  ارمناط العامة للثقافةيا   طاقل ا نماط ال قافية بيض التعابها  و  ا ما يطت  قتيه 
, ولاا ل  فهاي الاا وافع انساا الة قااه اكاقاال انجتمااع وال قافااة . و ااا يايااع مكملااا   حاييتيتات الفيتيتوو هيتيتي ووافيتيتع السيتيتلوك ارساسيتيتية  ن  ى ياد  لنتيتيتون

 وهي : السلوك البشويلنتون بثالثة عناصو أساسية صاحلة لتفس  حيدوها الحا ا  ل عمل الحا ا  ال كسية ف   قه البيالا ية .ومع  ل  
 . ا مه ىالحا ة ال .3 . الخب ة ال  ي ة ىالحا ة ال .2 . اايتجابة اليا كية ىالحا ة ال .1

 ومحدزااا   ى  ياااس الحا ااا  ال افيااة وحاا  ا , فملاا   الحا ااا  مجاادط  ااا  ىيمكااه اكسااو  ا قلاا ومااع  لاا  فااان  شااكال السااتام ان تتكااة ا

 وطوافع . والستام انيب  قنها يتعكل بي ط ا ههاية له مه الياامل ا قدى    انحيط ال ي يحيا فيه اإلنسان .  

  ا  ن الحا ا  ا يايية لتكدط وإشباقملا ادابط ااابا ا وثيقا باشتقا  حا ا  ثقافية   ي ة , وان ؤ م  ا اااجا  مالينوفساي  وعيم  

     الحا ا  ال  ي ة ا اتم إا بإنعا  ب  ة   ي ة , ب  ة ثاناية  و اصط اقية . و    الب  ة ه  ال قافة بيينها ا   و  وا   ل . 

    زال  ىا  إلشاباع الحا اا  و ا ا ي طبا  قلا,  لا   ناه ا با  ماه سيااون باون ال ااس وانجماقا يماملقاربة الوظيفية تتضيتثن فايتوة التنظيت    ا

مجماقاة ماه  ىوالا ي  يناي باه اااكاا  قلا “النظام انيتثيتاعي ” وحدة التنظيم اإلنساني  مالينوفساي ىويسثال ماقاا   ا  زال ال قافاا  . 

 القيم التقتي ية اجمع ال اس وا ظم حيااهم وق  ااهم مع بي ملم ومع ب  ااهم الطبييية منها والو اقية . 

  
ا
ف اااا  قااااه  ههااااا اماااا  ا فااااداط ايااااية والحا ااااا  ا وليااااة ال ااادواية  و قااااه  وااا  لتاااايمون الدغبااااا  ا ي و ااا  انعااااي الاااا ظم اا تماقيااااة اتقاايااااا

با صاااال والقااقاااا  وانبااااطك اليامااااة التااااي يجااا   ن اقااااا  قتاهااااا مياااام اهم و  ااااام قاااا ة سيديكاااا  لتاااا ظم اا تماقيااااة , ولكنهاااا بعااااكل قااااا  

 ل ست إا نما   م ظمة لتستام اا ه يتام ا فداط وماا كملم .         

 تشاييف سلوك ارفواو واجلثاعيتات وتضيتعه جم قواليتب ومنيتاذج تسيتهيف انتصيتال والتفاعيتيف        ى، فهي ال  تعثيف علىللنظم انيتثاعية أهثية برب  ,

 اكييااااي ياااتا يااهم وفقااااا ىاحمتملاااام قلاااوبالتاااال  فهاااي اااااؤثد  ااا   فكاااااا م وميتاماااااهم ومملاااااااهم وقبااا ااهم وطوافيملاااام و ااايمملم وااجا ااااااهم  ههاااا 

 الكدط ال  اث ال قا   واطبيه بالطابع انموخ الخاص بانجتمع ال ي  ي ف فيه .  ىنقت يااها . وه  ا قل ال

  نظويته جم . و اقتهاا  ىدض نكسملا قل  ا فداط واجب  م قل,  ي  هها اك النظم انيتثاعية ذات خاصية إلزامية وإيبارية امييف ووربايميعترب
 أساس التثييز بني ما يسثيه :  ىهذا اجملال تقوم عل

و ياياااملا انعااااقد ال ااجاااة قاااه اكاقااال   وااا  ماااه ق ياااا انااا، , وماااا يناااتم قاااه  ااا ا التكاقااال ماااه مد ااا   ي صاااكا   التصورات الفووية

 قاصة به , وانعاقد ال ااجة ام خ  لتكان الواا وه  ب وا ا ام خ  لتكان التوااا  الكدطية .
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 وااحاط ا    النهاية .وه  انتم قه  دي  مو  ال مااد الكدطية  التصورات اجلثعية

 . التصورات اجلثعية هي أعظم شايف للحياة النفسيةأن  ووربايم ىويو
     بيياالي با  ا  ياتسب الفوو ارمناط الثقافية املناسبة أثنيتاء عثلييتة التنشيتاة انيتثاعييتة  

ا
 ا نعاطة ال ماقياة ىالا الساتام انت اقاة وصااا

ا فااداط بمااا  ىنكسااملا قلا  نما اا ثقافيااة اتعاكل  اا   نساا  متكامتااة وسيمال   مااا   اكادضويمكاه القااال ان لكال مجتمااع  و  بقاة  و  ماقااة 

 مه التماثل    الستام .  ىي مه ح   طن

 ثقافيتة فوعييتة   ىيسيتث من اجملتثع ، وجم هذه احلاليتة  قد ياون خاصا بقطال معني ,  ماا  يفاقد ياون النثوذج الثقاجم عثوميا وشائعا جم اجملتثع ب  .

الطيا  ب  ا باانجتمع الغديا  انا ن  وانتهاا  باانجتمع البا وي  و الديكا  سيبا  قاه  نمااط ونماا   ثقافياة ,  ماا  ن  اد  التيبوا  فطد  ا اول 

 قه الكدح  و الحون وااحتكاا  و قاس اليباطا  سيب   ي ا قه  نماط ونما   ثقافية ا تتي باقت ف انجتميا  .

 وا  ماه الوايابا  التاي اكادض احتيال  ىتاها ماه اجاانن ويساا ة , ي طااي قلاجتمع ما مملما ب   قان احتيل شكل ال قافة ومحتاا ا    م  

 يمكه فملم ال قافة    وح اها واكامل   وائها. ىة وما ي  ا  احتها مه قواصيا  حتالسما  ال قاف

 

  هيتو ربييتزة احلييتاة     الفيتوو ن إ, فا فثا شاء ضثن أطوه الثقافيةوقولبته بي للثجتثع بصفته مصدر لتشاييف الفووجم رؤيته  واضحا ووربايم  بانا إ
 .  فهو يشايف اجملتثع بإراوته الواعيةانيتثاعية عند مابس فيرب 

    تقدم تفس ا وفهثا لصعوبات الوأ الية ن تربز الوأ الية بقدر ما نظوية عامة عن اجملتثع تضثنت  قدم بارسونز مفاهيم حتليلية متقدمةو 

.  بارسونز احلياة انيتثاعية من خالل أفاار البشو وخباصة من خالل معاي هم وقيثهم ىرأ. لق   وون أن تدينها

 أو املفاضلة بني أهداف خمتلفة ووسائيف حتقيق هذه  اعتبار أنهم يقومون بانختيارى البشو عل اىل “بنية الفعيف انيتثاعي” ابه بارسونز جم بت نظو
 ثالثا التي ا ب   ن ي تاا مه بينها الكاقل و  ام  نطا  ارهداف اإلنسان الفاعيف وثانيا  أون   ام  - ال ما   –ووف      الخ صة  ارهداف

 .  الوسائيف املثانة لبلوغ تلا الغايات

  والوسائيف والغايات والبياة ال  تضم أشياء ايتثاعية وماوية فضال عن املعاي  والقيم . “الفاعيف”تتاون وحدة الفعيف الصغوى إذن من   

  من بياة  معاي  وقيم تشايف مع الفاعلني اآلخوين يزءا  ىوهذا النسق يوبز عل العالقات القائثة بني الفاعلني عند بارسونز من“ نسق الفعيف”ويتاون
  وهي بثا يلي : جيب أن يفي بأربعة متطلبات إذا بان يويد البقاء ىأي مستو ىإن أي نسق ، وعل وخيلص بارسونز اىل. الفعيف

 . ان زل نس  ا ب   ن يتكيي مع بيئته وظيفة التايف  -1

 ا ب  له مه  طوا  يحدم بها مواطا  ليحق     افه . وظيفة حتقيق اهلدف  -2

 واانس ا  مع مكانااه .قتيه  ن يحافظ قل  التاا    وظيفة انندماج والتااميف  -3

  وظيفة ثبات املعاي   -4
ا
لملاااؤا  زااا   و اامملاااا  ن اؤ ااا   ااايم انجتماااع و ن ا ااامه  ههاااا ميدوفاااة ماااه  بااال ا ق اااا  , وان ثماااة حاااافوا

 يقبتاا     القيم وان ي  ياا نتطتبااها.

موقع الفعيف يتحدو وائثا جم أربعة إن  ى، لذلا يشدو عل اجلثعيأي السلوك اإلنساني الفووي أو ” الفعيف ” التحلييف البارسوني هي إن نقطة اننطال  جم 
 سياقات هي : 

 السيا  ا ي يالاج  بحا ااه ومتطتبااه الكوخيالا ية واليو ية . .1

 السيا  ال كس ي وال ي يت ا     اقتواص قتم ال كن وإ اا الشخوية . .2

 .السيا  اا تماع  بتكاق اه بون اإلفداط وال ماقا  .و ا مه اقتواص قتم اا تماع  .3

 السيا  ال ي طايته ا نو وبالا يا ب اية .   القيم واإلي يالا يا  وانيدف و ا السيا  ال قا   و ا يتم ل بانيايو  وال ما   و  .4
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 نظد  جم التحلييف البارسونزي 
ا
التفاعلييتة  ” إن  ا طواا باصكملا نتيجة لتكيل اا تمااع   و اليكان , إا ىاا تماقية وال قافية وال  نسا ا ىال ا

  ىالبن ى .  هها اد    تقم بهذه النقلة ، بيف ظلت مع الفعيف انيتثاعي” الومزية 
ا
لوطواا بطديقة باايانو نكسملا ,  ىباقتباا ا بن اا تماقية ضم ا

وا اهااااتم بق ااااية “ وحاااا ة الكياااال الوااااغدى ”  ى مسااااتا  ىنسااااا  .  ههااااا ابقاااا  ا تمامااهااااا قلاااامسااااتاي ا  ىتحتياااال قلااااإههااااا ا سعااااغل نكسااااملا بال إا 

، وهو اراه راذبتيته أبثيتو ميتن     واملؤسس الفاوي هلذا انراه هو يورج ميدااقتياا بون يتم انكاض     ا ا تمامملا بق ية سعكيل انياان  . 
 : الشايف التالي ىعل أويز فوضيات التفاعلية إن إن هوبوت بلوموتيار 

 إن ال عد يتودفان حيال ا شيا  قل   ياس ما سي يه ات  ا شيا  لملم .  .1

     انيان  ه  نتا  لتتكاقل اا تماع     انجتمع اإلنسان  .  .2

 سيامته مع اإلشااا  التي ياا ململا .  و    انيان  احاا وسي ل ويتم ا اولملا قب  قمتية ايويل  ست  مملا زل فدط    .3

انعا  م , و اا يتطااا  ا  يايا   ىفالتغاة  دماو طال ها  انينا.  وهو ما يفو  اإلنسان عيتن احلييتوان   ”الومز الدال ”  ىالفوضيات الثالثة توبز عل ا   

 قمتية التكاقل اا تماع  ال ي يال  انيان  , وانيان  ب وا ا سعكل قان ا . 

  التكاقتية الدموية مقدبة ميدفية    طااية ىابق
ا
 طااية التككو  وقمتيااه .   ىقل الشخوية ويظل ا تمامملا مد وا
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 مااااا ي كاااادط اإلنسااااان قااااه  ميااااع ان تا ااااا  بق ااااااه قلاااا  صاااا ع ال قافااااة ,  اااا ل  ي كاااادط زاااال مجتمااااع بعاااادي ب وااااااص ثقافيااااة اموااااخ  قااااه بااااا   

 خصائص عثومية للثقافة وكمان حتديد أبوزها  فيثا يلي :انجتميا  . و  ام 

وإمكاناااااااه ة باااااا   ان تا اااااا  بق اااااااه اليقتياااااقاااااه فهاااااي ا اااااص اإلنساااااان فقاااااط  ههاااااا نتاااااا  ققلااااا  , واإلنساااااان يمتااااااز  الثقافة إنسانية

 “ ال قافاة” اإلب اقية , وا  عاام اإلنسان        الظا دة 
ا
ماه ان تا اا  الحياة . فال قافاة ماه صا ع اإلنساان   ياا

 وا انتقل إا مه ق له . ف  و اط لت قافة طون مجتمع إنسان  وا و اط لتمجتمع اإلنسان  طون ثقافة ما .  

  ماتسبة الثقافة
ا
  فال قافااة ل ساات شاا  ا

ا
  غديويااا

ا
   و فطديااا

ا
مااه قاااطا  وااجا ااا  مكتساابة يتيتمملااا  ه, ولكنهااا مكاناا  و ينتقاال بيالا يااا

يااا يل ان اااال حاااون  ىوق  تاااه بااااآلقديه . فا  كاااال قلااا زااال فااادط قااا ل قب ااااه ال ااياااة بيااا  واطااااه ماااه قااا ل صاااتته

  عاااابان  اااا   يااااد م و ماقااااااهم فااااإههم يكتساااابان قااااه  دياااا  قمتيااااة التنعاااا ة اا تماقيااااة  ااااد  السااااتام والتككواااا 

 وااقتقاط والعياا التي يكصح قنها لبائهم  و  دبائهم و و اههم .

الثقافيتيتة بيتيتيف أو نسيتيتيج   
 متااميف

قه بي ملا , وإنماا اتكاان ماه زال متا اقل الي اصاد ف  اتكان ال قافة مه مجماقة مه ا قمال وا فكاا ان يولة 

 
ا
ماااه التكامااال  متكامااال ا  اااوا  . و ااا  يكاااان التااا اقل  و التساااان  وظيكياااا  ماااا يقاااال الاظيكياااان , و ااا  يكاااان ناقاااا

 البنياي  ما يقال البنيايان .

الثقافيتيتيتيتيتة انتقالييتيتيتيتيتة  
 وتوابثية

 ياال  اا  شااكل قاااطا  واقالياا  ونظاام و فكاااا وميااااف يتاااأهااا الختااي قااه السااتي قااه  ىانتقاال ال قافااة مااه  ياال الاا

 ىوياط ا تمااع   قاد . وبها ا انينا ىما  هها انتقل مه ويط ا تماع  ال دي  ان تكا  اناطية والدماز التغاية ,  

الساابقة , فملاا لا ن  ا  ل  يااس م جاوا  ال يال السااب    و ا  ياا ىية , فاإلنسان  ستطيع  ن يبني قلافيهها ادا م

  ىحا ة ال
ا
 مه   ي  .  ن يب   طااما

  الثقافة أفاار وأعثال
ا
. فمااه  رمزييتة و فاوييتيتةو ماوييتة ثالثيتة :   أخيتذت أبعيتيتاوا   ماا  الب  اة وإنماا   اا  ميملاا ق  ااا   لام يقاي اإلنساان قاا وا

  ىحالاااات ق  ااااة اإلنسااااان مااااع الب  ااااة الااااقاااا ل البياااا  اناااااطي ا
ا
ان ااااازل  ىباااااآلا  وا طوا  الاااا  قمااااال وم جااااوا  , باااا  ا

واناا ااس وانوااانع ... وزاال قماال إنسااان  مااه  اا   ا قمااال ا يمكااه  ن يتحقاا  مااا لاام سساابقه فكاادة وإااطة وا كياا  . 

 
ا
 ام اجسي  ا     قمال . و ك ا فالبي  اناطي ا ي د  قه  انه  فكااا

الثقافيتيتيتيتيتيتة متباينيتيتيتيتيتيتة 
املضيتيتيتيتثون ومتشيتيتيتيتابهة 

 الايف

 م اماهها اقا تتاي ال قافاا   اا  
ا
  ت فااا

ا
طا اة الت ااا ض , بحيا  نجاا   ن الا ظم التااي  ىو اا  يوال ااقات ف الاا  بوا ا

 
ا
  يتبيملااا مجتمااع ماااا وعيتقاا   ههاااا الك اايتة بيينهاااا  اا  سيتبااا   ماادا

ا
 ااا  مجتمااع  قاااد و اا   يا ااا  قتيااه القاااانان .  م الكااا

 
ا
 و ث ثااة  و  اييااة  اا  ظاادوف ميي ااة ,  مااا  اا   امااد اون سااتطيع اليدياا  انسااتم انقاايم  اا  طولااة قدبيااة  ن ي ااخو   فماا  

ولاا  ىاهاا الكادط حتاوعيا ا  ق”  ديماة سيا ط الوو اا  ” الااياا  انتحا ة ا مديكياة فييا   لا   ديماة سيادف بايام 

 
ا
 . زان مستما

  اااااا الخااااااج  ل ميااااع ال قافااااا  واحاااا ن اإل إقااااة  اااا  م ااااماهها ل ا ااااة الت ااااا ض , فااااوبااااالدغم مااااه إن ال قافااااا  مت ا 

 ومتع
ا
ة ثقافية واح ة م ل نظا  اليااتة والتغة وال يه والك ان وال ظم اا تماقيا ابه . فك  زل ثقافة نج   شكاا

 العكل اليا  الخااج  لت قافا  . ىالخ..... والتعابه   ا ي و  قل

الثقافيتيتيتيتيتيتيتة مثالييتيتيتيتيتيتيتة 
 وواقعية

اط ال قافاة ااضاع  ا  مياايو  م الياة  و  نمان قااطا  ال ماقاة والتاي اتكاان منهاا إطا ة  بو ة فا ىيمكه القال بينه ال

  ىيتام م الية ينبغ  قل
ا
وا يياة ماه   ق ا  ال ماقة  و  فداط انجتمع  ن يحت و ا  و يمت تاا لملا . وال قافة  ي اا

 حي   هها ام ل الستام الكيل  والاا ع     انجتمع .
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  هالثقافة اشباعي
ا
سعاابع الحا ااا  البيالا يااة ا يايااية والحا ااا  ال انايااة ان   قااة قنهااا . في اصااد ال قافااة وياااال  فال قافااة طاامااا

و اااااط  ه اااان ال قافاااة اشاااباقي ى  اكاقااال اإلنساااان بياناااه الخاااااج  وي  اااا  قلااامجدباااة إلشاااباع الااا وافع اإلنساااانية  ااا

ن ال وافع اإلنسانية ا يايية اتطت  بون انجتميا  نااجة قه الحقيقة القااتة بيى سعابها  ثقافية وايية ان 

 
ا
 . متماثتة مه اإلشباع  شكاا

 –قا ل ف ا ا  زم ياة ميي اة–  , فتميال ال قافاا اكييكياهإن ال قافة اتغو  واتموخ قمتية التغو  ال قا   بيهها قمتياة  تاييفيهالثقافة 

  ىالا
ا
قااه  دياا  اايااتيااة والت ظاايم و لاا  بالنساابة لتب  ااة  التكيااي مااع الب  ااة ال غدافيااة , واتكيااي ال قافااا   ي اا

لتتغوا ا  ان تتكاة التاي اطاد    ن اتكياي ىكيي ال قافا  ل كسملا   ل  , بمينااا تماقية لتعياف انجاواة , وات

  ىقلاا
ا
البيالا ياااة والسااايكالا ية  تمتطتباااا ن ال قافاااا  قتاهاااا  ن اتكيااي لإفااا مظا د اااا بسااادقا  م تتكاااة . و قواا ا

  لح  .  لتكااه ا

ااث الوااكا  ال ساامية والحيايااة  اا  قااه اااا نحااا م تتااي زاال ااقاات ف  ى قااد قلاا ىيااتم انتقااال ال قافااة مااه  ياال الاا الثقافة انتقائية

م بم ل     ح  بيي  ,  ما انتقال ال قافة ف  يت ىالحياية ثابتة مطدطة ال  الحية . فقاانون الاااثة غت  الكاا ا 

 بااال ياااتم اآللياااة والحتمياااة , 
ا
وهااا   ناااه نبااا ز اتااا  الحقيقاااة ال ا دياااة  قاااه وعااا  وإطاام وانتقاااا  . ولكاااه يجااا   ن غالباااا

  ىلاا ن ميناا
ا
  اانتقااا    ااا  ن ل ااا اقتيااااا

ا
 شاا  فيااه  ن  اا   الي اصااد فمااا ا   بااال ق اصااد ثقافيااة  و اف ااملا .  اا  اامااا

 الاااع  لي اصاد ال قافا ا , وغاياة ماا   الا   ن  بال ااح  م ىمعيئت ا ال ىسيتا قل
ا
 ىماه القا اة قلا ة يجيال ل اا ناقاا

 اكي
ا
 منها ما ي اانتقا  ا ما ي التتق  الستبي .لظدوف ا والا اف  يكملا ابيا

غوااا   نااه ا اتمتاااع زاال الااا ظم ال قافيااة بااا ل   مياااع  فااداط انجتماااع إاباقملااا  ى ههااا قااااطا  انجتمااع , ويتاااو  قلاا ىبميناا الثقافة وتثعية

 العمال    
ا
  التطبي  , بل إن ق طا

ا
 ىطاقل انجتمع الااح  وا يطب  قلا ماقة ميي ة  ىال ظم يطب  قل مه  بو ا

 ال ماقا  ا قدى .

 

نه ي  ا إ   انجتميا  الب ااية قاصة , ف . ومه  م تة  ل  التغة وهي النظم الثقافية ال  يتبعها بيف أفواو اجملتثع العثوميات  -1

 ن  ياادف  حاا  مااه  فااداط القبيتااة لغااة غواا  لغااة  بيتتااه . وسيتباا  اليماميااا   تيتااة لياا ط الاا ظم ال قافيااة ا قاادى  اا  

 
ا
  انجتمع , واؤطي طواا

ا
   اما

ا
 لعمالية اطبيقملا .    اماي  انجتمع وادابطه نظدا

. ومه  اختيار أحدها وتوك الباقي ق جم موقف معني وللفوو احلوية جمتطب النظم والعناصو الثقافية اىلة من وهي وثوع “البدائيف”املتغ ات   -2

 م تاااة  لااا  نظاااا  الاااووا   ااا  ال قافاااة اإليااا مية , فانساااتم  ساااتطيع  ن ي اااخو  زو اااة واحااا ة  و زو تاااون  و ث ثاااة  و 

 
ا
مااه الحاادف التااي ااافاا  ”  سااتطيع الكاادط  ن يااتيتم  ي حدفااة  اييااة , و لاا   اا  إ اااا ظاادوف وشاادوط ميي ااة . وماا  

  قتاهاا ثقافتاه غوا   ناه لا ن ماه انبااح
ا
ولك اه  ساتطيع  ن ي تااا  يااطة الساايااا   و  “النعال”  ن ياتيتم الكادط   اناناا

 قتاهااا , و لاا  . ويجاا    ااا  ا يكملاام  ن  اا   الحديااة ا  ياااط لملااا وا حاا وط  ىقااة  و التجااااة  و المل  يااة ومااا الااالواا

  ال قافة  ااها . إنما   ام ح وط ا يملا

 ا  زتمااا اقاا مت ثقافتااه وزاط  طا ااةاقساايما  فدقيااة  اا  طاقتااه , واااوطاط اتاا  التقساايم ى عااتمل زاال مجتمااع قلاا اخلصوصيات  -3

حيااان ق اا  الت وااص بااون  ق ااااه , واتموااخ زاال  ماقااة باا ظم وق اصااد ثقافيااة قاصااة بهااا وا اا اا   اا    واا  مااه ا  

 مااااه التقساااايما  الكدقيااااة , وزاااال  ساااام مجتمااااع م ي ااااة الدياااااض ماااا   نجاااا  ب اقتااااه اآلاف ىفااااإ ا نظدنااااا الاااا غو  ااااا .

 ماقة متمايكة ا  وا  لملا نظمملا ال قافية الخاصة بها , فمل اام  ماقاا  اليماال والطتباة وا  باا   ى عتمل قل

 والوياطلة وانمل  يون وانحايبة وال باط والتجاا...الخ 

 .  “اخلصوصيات“ تلا ارمناط اخلاصة ال  متيز اجلثاعات واخيف اجملتثع بيف ىويطلق عل
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 عنصوين :  تقسيم الثقافة اىل بث  من املفاوين اىليذهب 

  ل  . ىلإوالتك الا يا وما يزل وانعدف وانت ن وا طوا  وععمل زل ما يتيت  بانسكه وان عنصو ماوي  -1

” ميتيتاوي عنصيتيتو ن   -2
 ”معنوي 

زال الي اصاد انجادطة التاي ااصال إلاهاا  ىمة قلاآلاا  وا فكاا والقيم اا تماقية ,  و  عتمل بوكة قا ىوععتمل قل

   ل  .  ىلك ان والقاانون وما الاإلنسان زالتغة واآلطاف واليتا  وا

 عناصو ثالثة هي :  الثقافة اىل”  روبوت ب ستد ” يقسم 

  وه  ام ل املاويات  -1
ا
  ال ان  ا  و  وضاحا

ا
لتاي زل ا شايا  اناطياة ا ىود الالي  مه ق اصد ال قافة . وععو    ا وا  سد فملما

 وعست  ماهها    حيااهم .  ستحا  قتاها  فداط انجتمع

. واحاااااادص  الحياااااااة  اااااا  انجتمااااااع فال قافااااااة  اااااا   ي مجتمااااااع ات اااااامه  اااااااااي مااااااه ا فكاااااااا انتوااااااتة بم تتااااااي ناااااااا   ارفاار  -2

 سس يل     ا فكاا وحكظملا    صااة مؤلكا  ووثاا  . ىانتق مة قلميا  انجت

الطداااااا  التااااي يتبيملااااا ا فاااداط  اااا  السااااتام واليماااال . إن  اااا   القااقااا  سيتباااا  بم ابااااة  نماااااط احاااا ط يااااتام  ىسعاااو  الاااا قواعد السلوك  -3

 ا فداط    م تتي اناا ي التي يج ون  نكسملم فاها و   م تتي  طاقا  الحياة.

 

 
ا
  كمان حتديد العناصو الثقافية ال  يشيع استخدامها بني انيتثاعيني جم : وقماما

,  التك الا يااااا, اا تواااااط, الت ظاااايم اا تماااااع , الاااا يه , انيتقاااا ا , ال قافاااااة الدمويااااة زالتغااااة والك ااااان والتوااااايد واناياااايق  وا طف الاااااخ....

 الياطا  , التقالي , ا قداف .
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انتصال هيتو  نه  ي ف حيااه    زل زمان ومكان    ااوال مباشد وغو  مباشد مع   دانه ومحيطه. وإزااه ا تماع  , و انا  ا   ل  فاإلنسان 
من شخص رخو أو  يأخذ ثالثة أشاال:, و ا    تباولي كمان مالحظته واخيف اجلثاعة وخاريها التفاعيف. وبني ارفواو واجلثاعاتأبوز آليات التفاعيف 

مجاعة. من شخص جلثاعة أو من مجاعة اىل
يمتياة ا لكه لليا  التكاقل متي طة احاز      و اها سيق  الحياة اا تماقية , وبالتال  ه  حاا  ا يمكه اونيكملا بسملالة  ههاا  ا  الحيااة ال

 اخرتنا مخس آليات أساسية للتفاعيف الثقاجم وانيتثاعي تتثثيف فيثا يلي :سيمل بميول بي ملا قه بيض . و   

التباااطل قمتياة ا تواااطية بحتااه , لكااه قتماا  اا تماااع انياصااديه  ولاحاا  ن التباااطل  ااا  حاا  اقتب نااا  لطاناا التباول  -1

 شكال التكاقل اا تماع  . يح ث التباطل بون انجماقا  ياا  زانت  بو ة احااز  بج مملاا الا ول الح ي اة , 

    صغو ة مساوية نجماقة الوو ون ا يايية .

 ن التبااطل  اا إقطاا  شاكل  ى.  عاو  يايمل الا جم إبيتواز أهثييتة التبيتاول جم وراسيتة التفاعيتيف انيتثيتاعي      جليتورج سيتيثيف   إن علم انيتثيتال ميتدين   

مهثا بانيتت العالقيتات ميثيتة وصيتاوقة ،      وتتلخص نظوة سيثيف بأنهمحساس لتتكاقل اا تماع  بحي  يوب  وا ية  ابتة لتقياس ناقا ماا . 
 ى. وا يقتود التباطل قل توقع املاافأة من الطوف ارخو أو الشخص ارخو ىني عليقوم سلوك أحد الطوف فإنها تظيف متثيزة مبعا  التباول حبيث

 
ا
فااا   ا  انقاا  , فالشاخص الا ي ياافد لشاخص  قاد  شايا   و قا ما   انه يدسخ اوابط الو ا ة بون اإل دان فحس  , لك ه يا    ي ا

 سه    مقا   افع فحس  , وإنما    مد و نكاز ويتطة . ا يمكه سياي ملا  و مباطلة  يمتها , ا ي ع نك

  م الي اصاد التاي اا قل  ا  قا اط التكاقال  ىهها اح إ و ل يتيا  والكد  , ف  ية حال ياا  زانت للية التباطل مال ة لتو ا ة والح  ىقل

 
ا
القاااا ا نكسااااه مااااه ا  ميااااة  اااا  إ اااااا  ىإا  ههااااا قلااااواليقاااااط القانانيااااة ,  اااا  إ اااااا التباااااطل اا تواااااطي  اا تماااااع  .  ااااحي  إههااااا   واااا  وضاااااحا

 الي  ا  الشخوية بون ال عد .
 

 اااا الساااتام الت اااامني  و انعااا  م لتحقيااا   ااا ف ماااا , فياااه موااا.حة معااا   ة ل مياااع ا  اااداف . والتيااااون  ااا   التعاون  -2

 
ا
  يكان قكايا

ا
   و ما ملا

ا
   و  اقيا

ا
   و  سديا

ا
  , ايميا

ا
   و غو  ايم  ,  بو ا

ا
  وواييا

ا
   و ضيقا

ا
 . وصغو ا

ا قااد , حاا  ما قااه  ة  تمااا نجاا   اا يه النعااا ون م كواال الاادغم مااه ضاادواة التميوااخ بااون التياااون والت ااافن , إا إن ااا  اا  الحياااة اليمتياا ىوقلاا

  ى ل   ن الت افن يتطت  قل
ا
 وللتعاون أمناط عديدة أهثها أربعة وهي :مه التياون الساب  . ا  ل ح ا

ن . فملاا يقاا   ا  الغالا  باو غ  حمايتوم أو حميتدو بتقلييتد أو عيتوف    , و اا  أقدم أشاال التعاون وأبثوها تلقائيةو اا  التعاون العفوي .أ

 ا ص  ا  طون حساف لتدب   و 
ا
 . ظوجم بطبيعتهغو  م طط , انه  ل.حاافو و ا طااما

التنظيم العساوي , وليل  ا يهنا ليس عفوالتعاون . لكه  هدف مشرتك باراهحي  يتم اا يه اليمل  و الستام  التعاون املويه .ب
 . هو أقدم أشاال التعاون املويه

  التعاون التقليدي .ج
ا
ييتيتزء ميتيتن املعيتيتاي  والتقالييتيتد وارعيتيتواف     اإل اا   , و اا ل  يوااي  وصااكه بانا ااه , انااه  ىقلاا و ااا لاا ن قكايااا

 . ج ييد للتعب  عن هذا النولذفثجتثع القبيلة منو,  املتوازية انيتثاعية

يايتون التعيتاون   . و ا   أو حماوميتة بارنظثيتة القانونييتة    حميتدوة ومشيتووطة بيتإراوة املشيتاربني     هذا التفاعيف تعترب بنوو التعاون التعاقدي .و
. انااه  اا  زاال ا حاااال نتيجااة لتتاا بو  والت طاايط  ن كمايتيتن أن يايتيتون عفوييتيتا  , لك ااه أو غيتيت  موييتيته التعاقيتيتدي مويهيتيتا 

 والتكايض الساب  لتمس اليا  وانملما  .
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ومنيته تنشيتأ مظيتاهو    السلوك املنسجم أو املتطابق مع املعاي  التوييهية والتحوكمية رية وثوعة ايتثاعييتة ،  اناه  التطابق  -3
ماع اتا  انجماقاا  وقاطة ماا يكاان اإلفاداط شا ي ي التطااب   التي اووط انجتمع بي اصد  ااه انتفا  والوحدة

 زا يااادة واليعاااو ة والقبيتاااة و ماقاااة ”اجلثاعيتيتيتة املويعييتيتيتة  ”  ىتسيتيتيتث يالد ااااع إلاهاااا وهااا  التااا ىالتاااي يميتاااان الااا

 ى، ذلا انه يسيتاعد الفيتوو عليت    تثوارا واس أحد عثليات السلوك انيتثاعي اربثو مشون ا ص  ا  .إن التطااب   اا 
غيت   لتأث  اجلثاعة انيتثاعية بصيتورة مباشيتوة أو    تاييف سلوبه وتاييف نفسه مع معاي  معينة ، وذلا انعااسا 

   مباشوة .

, لك اه  من التفاعيف وحيد اجلانب ن منطا  السلوك الناتج عن اإلبواه والقهو جم الغالب . وقد يبدو اإللزام سلوبا  اا  اإللزام  -4

 ن يماااس اإللاوا   مع  ل  ا ي كول قه الشاخص  و الكديا  انماااس قتياه فيال اإللاوا  .  ا ل  يمكاه لتكادط

, يكان فاها الكاقل وانكيال  ما هو إن شايف من أشاال اإللزام“ قوة اإلراوة” نطلق عليهفثا نكسه ,  ى و اإل دا  قل

 
ا
  به شخوا

ا
 بيي ه . واح ا

  آلية عامة وشاملةوهي ,  من الشدة جم العالقة بني البشو واجملثوعات ةلإللزام وريات متفاوتإن 
ا
قه  ,  هها ف  

 
ا
 ( .التطابق – التعاون – التباول) ارخوىتعثيف مبعزل عن ارمناط  ن,  و اط ا انستقل نظديا

. إلييته اجلثييتع    ىتناحو جم ما بينهم لبليتوغ هيتدف يسيتع   التنافس أو ال ىأو وثوعات عل السلوك الذي حيثيف أفواوا انه  الصوال  -5

 
ا
لك ااه يقاااو  اتاا  العااملاة وينعااي  ويمكااه لتوااداع  ن ي اا لع  اا  اإلنسااان نكسااه و لاا  حااون  عااتهي اإلنسااان شاا  ا

  ىومع  ل  يبق ,س ي طاقل  نتيجة ل ل  صداع نك
ا
  الوداع بون اإلفداط وال ماقا    و  بدوزا

ا
 ا  التيامال  وايثو ا

 اا تماع  . 

مباشيتوة   هيايتون الصيتوال بصيتف   , و ا   ني ووليتتني ياون بني شخصني أو بني مجاعتني أو بفقا   مظاهو الصوال بث ةإن 
زل  دف لتحقي  موا.حته الخاصاة و اا  يتام  ن  لا   ىحي ما  سعياون بصفة غ  مباشوة , و    وويه لويه

 خلفاء ويتخذ مظاهو غ  مشووعةاوقد ينثو الصوال جم طادف ا قاد , له يتم إا بالحيتالة طون احقي  موالح ال

 زالقتل وااغتيال وال يائن وانؤامدا  . 

  التعيتاون بينهثيتا   متاافاتني ، فأنه قد ينتهيتي اىل ني وإذا بان الصوال بني قوت
ا
 ساي  ماه اياتمداا ف ا ة  منهماا  ن  ا 

إذا بان الصوال بني قيتوتني غيت    .  ماا  ىحلول وسط رب ويهات النظو وإماان الوصول اىلالنتيجة تقاالوداع فتكاان 
ينتهيتي الصيتوال   وله  ساتطيع ا ضايي ااياتمداا  ا  الواداع وغالباا ماا  متاافاتني فان النصو ياون حليف ارقوى

 . بسياوة ارقوى وخضول ارضعف 

 

يمك  ااا القااال  نااه باا ون التكاقاال ا يكااان   ااام حياااة ا تماقيااة  و ثقافيااة . فبمجاادط وضااع ا فااداط  اا   ااااا ماااطي ينعااي ق ااه ناااع مااه  وأخيتيت ا 

التكاقااال ال سااايط , لك اااه ييقااا  باااالتيم  ق ااا ما يتحااا ث  و  يمااال ا شاااخاص وال ماقاااا  ماااع بي اااملم الااابيض  ااا  إ ااااا  ااا ف مياااون  و ق ااا ما 

 يت افسااان  و يتعااا د مااع بي
ا
   ااملم الاابيض . و اا  يحاا ث التكاقاال ويكااان مباشاادا

ا
 و  ى ون يتكااان مااه  صاااا   و إشااااا   قااد حاا و اا  يكااان امويااا

  لغة ياا  زانت م طا ة  و مقدو ة .
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 مه  يه ايس  ال قافة ؟ مه انجتمع ,    مه التاااي، ,    ماه الا يه,    ماه قمتياا  التكاقال باون ا فاداط وبيانهم وباون الب  اة ؟  ال يكتسا  

اإلنسااان القاايم والياااطا     ينتجملااا ؟  اال يكتكاا  با تسااابها    ي اايي قتاهااا وعياا لملا ؟  اال ااايس  ال قافااة مااه القاايم والياااطا     ان القاايم 

 طا  ايس  مه ال قافة ؟ واليا

   وبقدر تفاعيف ارفواو ميتع بيايتاتهم واسيتتجابتهم للحاييتات املسيتتجدة تنثيتو       .  أبثو من نبع احلقيقة تأتي الثقافة من بيف انراهات وتشوب من ا
وق ا ما  , ا مجتماع . , فحيا  ا ثقافاة الثقافة واجملتثع والتيتاري  تتيتدرج عثلييتة التايتوين    . فتحات  ا   الي ااويه : الثقافة ويتاون اجملتثع 

 قافته يو ع بل يبني فيه مجتميه .اا   ال قافة اب  مه مجتمع ,  ل   نه    الا ت ال ي يو ع فيه اإلنسان ث

  ويااااااف نت ااااااول قبااااا  اتااااا  انحاضااااادة وانحاضااااادة القاطماااااة  بااااادز موااااااطا ال قافاااااة زالااااا يه والقااااايم واليااااااطا  وا قاااااداف والتقاليااااا  والعااااايااد

 العيبي .والطقاس وال  اث 

يم ل ال يه ثقافة زامتة لعي   و  مة  و ح ااة , ل ن     انه مجماقة نواص وسياليم و يم فحس  , بل بماا  اا  ياان مجسا  ا تماقياا 

  واإلنسان فالدين ثقافة باملة فهو يعرب عن رؤية للعا  وللطبيعة والويووومبتاا بانمااية     نماط واقالي  و فيال . 
ا
 نه يق    و ا   ل   ي ا

  ىاواا لب ا  اا تماع اإلنسان  قل
ا
  نحا  غط   حيانا

ا
   ط  اكاصيل   ا اا تماع ا تواطا

ا
و حاال شخوية ...الخ   ويياية و ق  ا

 
ا
كيل حقتملاااا الخااااص طاقااال بشاااحنها باااالدماز وان اااامون والقااايم بااال  ساااملم  ااا  سعااا وبقااا ا ماااا يقاااا  الااا يه بتعاااكيل ال قافاااة وسيب تهاااا يقاااا   ي اااا

 
ا
  ىثمة حالتان يم ل الا يه  ا  ا ولا اا تماع ان ن  . إ ا

ا
  نساقا

ا
يما  اناؤم ون بينمااط متكامتاة فيماا يتيتا  باالقيم وإطاام الا ااط ويم ال  ا   زاام 

 
ا
  ال انياااة ق وااادا

ا
واا توااااطية والا  ياااة  واا تماقياااةن  بيبيااااط  السياياااية و ااا اة طي امياااة طاقااال نسااا   شااامل يتم ااال  ااا  اا تمااااع انااا  فااااق 

 واإلنسانية .

 
ا
   يتباا  مكملاااا  القااايم مااه   وااا  مكاااا يم اليتاااا  اا تماقيااة غماضاااا

ا
بياا ط  بوااا  ماااه انكاااا يم ا قاادى زاااجا اااا  وانيتقااا ا  والااا وافع  وااابا اااا

  من انفرتاضات ال  ينبغي أن يبدأ منها حتلييف طبيعة القيم اإلنسانية منها : عدوا  ميلتون روبيشوقد صاغ  والدغبا  .... 

 إن انجماع الكل  لتقيم التي يت  ا  الكدط  تيل نس يا .  .1

 إن ا شخاص     ي مكان يت  ان ب ا ا  متباي ة مجماقة مه القيم اليامة . .2

 إن القيم م تظمة طاقل  نسا  لتقيمة . .3

 اإلنسانية    ال قافة وانجتمع والشخوية .  يمكه اتبع م ابع القيم .4

 والحة    زل الظاا د التي يج  انت ووان    اليتا  اا تماقية  هها   يدة بالبح  .  ىام  و لثاا القيم اإلنسانية اتب نتا .5

والاح  ا  الاد ي باون انعاتغتون  ا  قاه سيا ط واباايه    ام محااوا  ق يا ة لاضاع سيدياي واحا  لتقايم , لكنهاا لام سساكد إا  إشاالية التعويف :

  التعويفات جم هذا اجملال : وفيثا يلي أبوزليتا  اا تماقية ا

 . ” ا  يمة  بالتقديو والوغبة ىإن  ي ش ي  يحظ”  يويان روبوت بارك وبويس

 ”.حي ما  ست  ال اس إزا   يتازا  سته ف احقيقه  و امتكه  ما يصبح هو جم ذاته قيثة شياا إن ”  ىيو يورج لندبوج

 . ” حاياتالقيم ه  ماضاقا  سيب  قه ”  أن ىيو هوارو بياو

 ”.وعيب  قه اك يل شخ  ي  و ا تماع  لغاية مه غايا  الا اط  بالدوام ىحيظ ن القيمة ه  ميتق  ”  ىيو ميلتون روبيش
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 ا ش      ن     التيديكا  وغو  ا 
ا
هناك وثوعة من لتم ااس واااجا ا  ان تتكاة لتبااح ون , غوا   ن  سيكن التبايه    و ملا  ال ظد ابيا

    كمان حصوها فيثا يلي :النقاط متثيف مؤشوات إيوائية عند تعويف مفهوم القيم ، 

 .القيم ه  مح  نحكم بمقت ا  ونح ط قل   يايه ما  ا مدغاف فيه    ما ي اا   فيه ق ة ب اال  .1

 اتح ط مه ق لملا    اف ميي ة  و غايا  ووياال . .2

 يمكه مه ق لملا الحكم يتبا  و إيجابا قل  مظا د ميي ة مه الخب ة    ضا  قمتية التقييم التي يقا  بها الكدط . .3

 التيبو  قه     انظا د يتم    ظل ب اال متي طة  ما  الكدط.  .4

 .اف واإللوا  التي اتسم بها القيمالا  حي  يكعي  ل  قه قاصية...“ يج   ن ” م ل ايق      الب اال  ح   شكال التيبو  الا  اي   .5

 ي تتي وزن القيمة مه فدط  قد بق ا احتكا   ؤا  ا فداط ال      القيمة    اناا ي ان تتكة . .6

 ام ل القيم  ا  ا  مية بالنسبة ال  الكدط وزنا نس يا   ب     نس  القيم وام ل القيمة ا  ل   مية وزنا نس يا   ل      ا النس  .  .7

 النحو التالي : ىال  عاوة ما ختتلط بها وذلا عل وملزيد من التحديد جم توضيح مفهوم القيم ينبغي التثييز بينه وبني عدو من املفاهيم
انستاي الاصك  فان الكد  بون اااجا اا  والقايم زاالكد  باون الياا  والخااص , حيا  اقاي القايم  ىقل ثة ومفهوم انراهالقي  -1

 مح طا  ااجا ا  الكدط , فهي قبااة قه اجدي ا  وسيميما  قاماة اتحاح ماه قا ل سيبوا ا  ا فاداط 

 قه ااجا ااهم حيال ماضاقا  مح طة 

اااجا اااا  والقااايم  ااا  ضاااا  مساااتايا  م تتكاااة امتااا  ماااه الخواصاااية الااا  اليمامياااة .  ىويمكاااه ال ظاااد الااا

فانسااتاي ا ول يتم ااال  ااا  انيتقااا ا   وال اااان   ااا  اااجا اااا   ثاام انساااتاي ال الااا  حيااا  اا ااا  القااايم ثااام 

ة انستاي الدابع ويتم ل    الشخوية . فالقيمة ب ا    وا  قمامياة ماه اااجاا  , فهاي قباااة قاه مجماقا

 اااجا ا  اندابطة فيما بينها .مه 

ثماة ث ثاة  ااناا  ا تتاي فاهاا القاايم قاه انياايو  اا تماقيااة , فالقيماة سعاو  الاا  نماط مقكال لتسااتام  و  القيم واملعاي  انيتثاعية  -2

غاية مه غايا  الا اط ب  ما  عو  انيياا اا تماع  ال  نمط يتاز  واح  . القيم اتسام  قلا  اناا اي 

لخاصاااة ب  مااااا انييااااا  ااااا اح يااا  لسااااتام  و م اااع لسااااتام  قاااد  اااا  ما اااي ميااااون . والقااايم  ي ااااا هااا    واااا  ا

 شخوية وطاقتية ب  ما انيايو  ااكا ية وقاا ية .     

وعيني   ا  ن انيايو  ه   ااق  لتستام , فهي اح ط ما يج  وما ا يج  مه  نماط يتا ية  ا  ظادوف 

مستايا  لتتك يل مستقتة ال  ح  ماا قاه اناا اي الخاصاة .فما   ماه القايم مح طة , ب  ما القيم ه  

السااااااا ة  ااااا  انجتمياااااا  قماماااااا الي الاااااة والحدياااااة والتهااااا ي  والتيا اااااة , و ااااا  انجتمياااااا  اليدبياااااة الكاااااد  

 ه وق   احوخ  طاقل  اقة ال اس . والتسام  . ومه  م تة انيايو  نوا ة ان اس وق الت

 ثالثة أنوال : تنقسم املعتقدات اىل القيثة واملعتقد  -3
 وه  التي ااصي بالصحة والويي وصفية .1

  ي التي ياصي قل   يايملا ماضاع ااقتقاط بالحسه  و القب  . تقييثيه .2

حياا  يحكاام الكاادط بمقت ااا ا قلاا  بيااض الاياااال  و الغايااا  بجاا ااة الدغبااة  و قاا    هآموة وناهي .3

 ال  ااة .

  ميلتيتيتيتون روبيتيتيتيش ى لااا ل  ياااد 
ا
يحمااال  ااا  فحااااا    ن القيماااة  شااابه بميتقااا  ماااه ال ااااع ال الااا  , ثابااات نسااا يا

 
ا
  اك ااي 

ا
  شخواايا

ا
 اا    ىالا اااط  و لعااكل مااه  شااكال السااتام اناصااتة الاا لغايااة مااه غايااا   و ا تماقيااا

الحسااه  ى ياااس  ن القاايم سعااو  الاا ىنيتقاا ا  قلااالغايااة . و اا  انقاباال يكااد  بيااض الباااح ون بااون القاايم وا

 الحقيقة مقابل الويي .  ىلإالسيئ  ما انيتق ا  فتعو  بل مقا
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  القيثة والسلوك  -4
ا
التااي يحاا ث مااه السااتام , فهااي ل ساات مجاادط يااتام انتقااائ  باال ات اامه انيااايو   القيمااة هاا    واا  اجدياا ا

  يايملا .  ىالتك يل قل

  

يتضيتيتثن نسيتيتق القايم ا قاادى . و ى ا النسا   ولايااة قاصاة بالقيااس الا ا   ا اؤلاي مجمااع القايم انكتسابة نسااقا متماياكا حيا  احتال زال  يمااة
 القيم نوعني رئيسني من القيم : 

  .وام ل غايا  الا اط اإلنسان   : القيم الغائية .1

 وه   يالي  الستام انك تة لتحقي  الغايا  اندغابة .  : القيم الوسيطة .2

 ىلإ الثيتاني ب  ماا  عاو   أقليتها أهثييتة   الشخص للقيتيم ميتن أبثوهيتا أهثييتة اىل     يعين توتيب فارولومه ا  مية التميوخ بون م ا  القيم ونسا  القايم 
 .   التنظيم العام لقيم الفوو والذي من خالله تتحدو أهثية بيف قيثة من هذه القيم وبيف تنتظم وما هي عالقة بيف منها بارخوى

   

 النحو التالي :  ىة لعوض خمتلف أسس تصنيف القيم علحماولة قيثنياونس ريتشو قدم 
أسيتاس حمتضيتين    ىالتصنيف عليت 

 القيثة

 ول ااااا  الاااا يه يحت ااااا ان  يمااااة ماااااه القاااايم م ااااال القااااايم  ىي وااااا  اا تمااااا   ااااا   اااا ا التوااااانيي قلااااحياااا  

 الشخوية و يم اليمل .

التصيتيتيتنيف جم ضيتيتيتوء موضيتيتيتوعات  
 القيم

 ماضاااقا  محااا طة اكتسااا  قاصاااية  ي ىي وااا  اا تماااا  قلاااوفيااه 
ا
 ىاقيااايم الد اااال قلااا مياااة , فيااتم مااا  

  ياس نسبة ال زا  وا مم    ضا  ق الة ال ظم الساا ة فاها .

التصنيف علي أسيتاس الفائيتدة أو   
 املنفعة

 هبإشاباع حا ا   زانات ان كياة اتيتا يااا  ول   ال يه يؤم ان بها ادابط القيم بكاا ة  و م كية يحققملا

 .    ا تما     مو.حة

التصيتيتنيف عليتيتي أسيتيتاس ارغيتيتواض 
 وارهداف

 
ا
ة لتغدض انح ط  و المل ف الخاص ال ي يتحق  با اط ا , م ل القيمة الغ اايا  ي اونيي القيم وفقا

 الستع والقيمة التيتيمية لبيض الب امم . لتطيا  والقيمة التباطلية لبيض

بني التصنيف علي أساس العالقة 
 حمتضن القيثة والفائدة

ااااا ة بالنسااابة  اا  و اط اااا ف ى الشاااخص يحت اااه  يماااة ميي ااة  ناااه ياااد  يقواا  بهااا ا التوااانيي م حظااة  ن

 اآلقديه م ل القيم ا يدية  و انمل ية والقامية . ىإليه  و بالنسبة ال

التصنيف علي أساس العالقة بني 
 القيم ذاتها

  ىماا  ىوعيتماا   اا ا التواانيي قلاا
ا
احقاا   يمااة  اااباااط القاايم بي ااملا باابيض , فقيمااة الكااد  نكسااملا ماا  

وياااايطة  و وياااايتيه , و  ااااام  اااايم  يمااااة  ى   اااا   الحالااااة سيتبااا  القيمااااة ا ولااااهاااا  يااااياطة اآلقااااديه .  اااا ى قلااا

  ل ااها م ل الاا  , ا مانة , ات  ه  القيم الغااية . ى  قد 

العنصيتيتو والعنصيتيتو العيتيتاطفي و العنصيتيتو املعيتيتوجمهاا  :  ث ثااة ق اصااد ىوالتكاقاال اا تماااع  وهاا  ا طاااي قلااإههااا ميتقاا ا  مواا ا ا ال قافااة  .1
 . السلوبي

 إن القيم اكصح قه نكسملا     نماط التك يل وااقتياا بون الب اال انتاحة .  .2

3.  
ا
 باايتمداا النسبي وا  ع    الا ت نكسه لتتغو  .  القيم اتسم  ي ا

 القيم  ا    مية نس ية اتح ط طاقل ما  يدف بايم ا ا   و يتم القيم . .4

 سسملم القيم    إقطا  ناع مه التماي  نجماع القااق  وال ما   ال قافية    مجتمع ميون .      .5
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ا اول ااا  اا  انحاضاادة السااابقة بيااض مواااطا ال قافااة زالاا يه والقاايم و اا   اا   انحاضاادة نسااتكمل بااا   الي اصااد زالياااطا  وا قااداف والتقالياا  

 والعيااد والطقاس وال  اث العيبي 

  

  ة, فهاي بطبييتهاا اياتجاب عثومييتة العيتاوات اربثيتو   مه بون الي اصد ال قافية اب و 
ا
  لحا اا  ثابتاة نسا يا

ا
لا ل  ,  ههاا سساتجي   ا   ومتغوا ة ابياا

ن قاطة اح و  الطياا  و يكياة صا يه و ديقاة اق يماه وا اولاه إالطيا  حا ة ا تماقية ثابتة , ف الومان وانكان لحا ة ا تماقية . فإ ا زان

 .  فاحلاية هنا ثابتة ، أما عاوة إشبال هذه احلاية فهي متغ ةقاضية  مييملا نقالة الومان وانكان . 

 عاوات فووية وأخوي مجاعية : م العاوات ال  ياتسبها الفوو إىلتنقس
. ويكاط يكاان اإلنساان مجمااع قااطا  امشا ي  ظاهوة شخصية كمان أن تتاون ومتارس جم حانت العزلة عن اجملتثعوه   العاوات الفووية

 و  ماه ومعايه و زتاه وشادبهقاطاااه فطديقاة ل ساه ونظافتاه  ىن  يمته سيتم     بيض ا حياان قلاإ قل  ا اض , بل

   ....الخ

فهاي  ن تستثو إن رنها تقيتوم بوظيفيتة   والعاوات الفوويةزتملا قاطا  فدطية سسملم    نجاح اند  وانس امه  ا  الحيااة . 

 . قماله    زمه   ل وب   وخ   ل يا  اإلنسان بي ىاكداا  يمل  , وه   ي ا اؤطي إل سسملل اليمل انيتاط واجيل

  العاوات اجلثاعية
ا
.  فمااه انمكااه  ن اوااب  قاااطة  ماقيااة لظاادوف معاا   ة  اا  مجتمااع ميااون وماايااملا قاا ط  بواا  , إ ا نعااي  قاااطة ابيااا

قلب اجلثاعة بصفة تلقائية لتحقيق أغواض تتعلق مبظاهو وثوعة من ارفعال وارعثال وألوان السلوك ال  تنشأ جم  هها 
 . سلوبها وأوضاعها ، ومتثيف ضوورة ايتثاعية وتستثد قوتها من هذه الضوورة

بياااض اليااااطا  مكيااا  ل.حيااااة اا تماقياااة وياااؤطي إلااا  سيوياااو وحااا ة انجتماااع واقاياااة الااادوابط باااون  فاااداط  , م ااال لطاف 

وصااا    وي القدياااى . ويي اااملا ياااتبي و ااا   عااايع الكد اااة باااون  ب اااا  انجتماااع الساااتام الياااا  ولطاف الحااا ي  وانااااا ة 

 الااح   م ل الياطا  الخدافية وسيا   الخماا وان  اا  .   

  ىاميل الياطا  ال ماقية إل
ا
ماه قاامال ااياتقداا  لتج يا  وعيتبا  الابيض  ا   الخاصاية ماا  ا ال ماط واقي حاا 

اا تماااااع  , ومااااع  لاااا  فالياااااطا  ال ماقيااااة  ابتااااة لتتطاااااا والخاااادو  قااااه  اال هااااا ال اماااا ة والق يمااااة. فقاااا  انتقتاااات 

ونعا  قاطا  فدطية  الياطا  ال ماقية الق يمة اقتكا  ىإل ىالتيقي  مما  ط ىال سا ة إل ا شكال اا تماقية مه

 ب يتة قنها .

  

الشائع للعاوات والتقاليد واملعتقدات وارفاار والقوانني وما شابه وخباصة  ىاملعن ىلا السنن انيتثاعية ال  تدل علتبيههاا  ارعواف“   نو”يعوف 
. فاا قداف يمكاه ال ظاد إلاهاا بيههاا  ااانون ا تماقياة غوا  مكتاباة  “اخلطيتأ ” أو “ الصواب” ملا يطلق عليه  بب ا  حتوي يانبا . إههاا  عندما حتوي حاثا 

 لكه متيااف قتاها . ويتكان اليدف  يايا    ضمو  ال ماقة بطديقة ا شيااية وا ايجية . 

  عاملني : الفو  بني العاوة اجلثعية والعوف هو فو  تاويين فلاي يتاون العوف ن بد من توافو 

   يمة وغو  م الكة لت ظا  اليا  . يتم ل بياطة ارول ماوي

     وا  يقع قتاهم إ ا قالكا ا. ويتم ل بين  عيد ال اس ب دواة اح  ا    ا اليدف وبينه يا  الثاني معنوي

أن يشعو الناس بضوورة  عوف ناقص إذ يعوزها لتصبح عوفا  العاوةف. و كا ا العاوة فال يلزم لنشوئها إن توفو العاميف املاوي وهم حيرتمونها بالتعوو ماا 
ليست قانون وهي تلزم الناس فهي  العاوة، أما  الناس سواء رغبوا أم   يوغبوا ىلعوف جم إن ارخ  قانون يطبق علختتلف العاوة عن ااحرتامها ، بذلا 

 . وبذلا ياون بيف عوف عاوة ولان ليس بيف عاوة عوفا بذاتها وإمنا تطبق عليهم إذا قصدوا إتبال حاثها  
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 ىطيتا  ، وهيتي تنشيتأ ميتن الوضيت     عبارة عن وثوعة من قواعد السلوك اخلاصة بطبقة معينة أو طائفة أو بيايتة حملييتة حميتدووة الن   بيهها  تعوف التقاليد
 .  إيواءات وأوضال معينة خاصة باجملتثع احملدوو الذي تنشأ فيه ىوانتفا  اجلثعي عل

وهي  “التابو” ووفة باسم وثوعة من احملومات املقدسة املع ىوهي تنطوي جم يانب منها عل وينيةطبيعة من ,  هها  الغالب للشعائو والطقوس املظهو ما 
 . اجلزاء الديين والوول اخللقي  القيام بها وخباصة أنها تستند اىلوثوعة من ارمور وارفعال واملواقف ال  جيب علي ارفواو  تش  اىل

وثوعة ارفعال املوعية واملثارسات ال  تنظثها قواعد نظامية من طبيعة مقدسة أو موقوة ذات سلطة قهوية ملزمة  ويقصد بالشعائو والطقوس الدينية
وإنماا ها   حتقييتق منفعيتة   ن تهدف اىلااق  ضابطة لتم ايبا  . ه  إ ن   ضابطة لتتابع بعض احلوبات املويهة لتحقيق غايات ذات وظيفة حمدوة

  طوا  ا ظيمية مه  بيية الحياة اا تماقية سيمل قل  ا  يت  ااق  الحياة ال ميية  هها اتكدا بوكة م تظمة .  

يعين بشايف عام العناصو “ تواث”ولف  الرتاث الشعيب جم عناصو بث ة منها الفولالور واملوروث الثقاجم واملعتقدات الشائعة من خوافات وأساط  .  ىيتجل
 الثقافية ال  تلقاها يييف عن يييف .

  ىمين 
ا
العاوات واملعتقدات واآلثار الشعبية القدكمة  ىو استخدام ليدل علمعارف الناس أو حاثة الشعب ، وه ا  زتمة فالكتاا حدفيا

 حدوه جم احلااييتات اخلوافييتة وارسيتاط    ويي املا  اروب الشعيب ىقصوه علفمنهاا ماه  ل حتديد موضوعهحو اختلفت مدارس الفولالورو ا   املأثورة .

 .  ضم إليه طوائق احلياة الشعبيةويي ملا ا قد 

 املتخصصني بالفولالور قد حدو ميدانه ويمكه القال إن 
ا
الفنون ال  متتاز بعواقتها وانتقاهليتا عيتن طوييتق التقلييتد واحملابيتاة أو النقيتيف          ات    قو ا

 .  ما تاون وهولة املؤلف الشفهي وهي غالبا 

 يتضثن الرتاث الشعيب اعتقاوات متنوعة منها ما يلي : 
 ااقتقاط بالكاا ا  اليتاية والسكتية زال ه واليكاايت و اواح اناسى .  .1

 “ .ا ح بة” مما يجت  ال حن  ااقتقاطا  الخاصة بالتعا    و بالتكا ل مه  شيا   و  فيال  و التا   .2

 ”.ضدف الاطع ” ماله ق  ة بايتقدا  الغي  والكعي قه انستقبل بقدا ة الكي وما يطت  قتيه  .3

 ما يت مه ااقتقاط    السحد والتيويم .  .4

 ااقتقاط با وليا  والايطا  واإليمان بالملبا  والقدابون .  .5

 . الااطة والسباع والختان والخطبة واندض وانا  الياطا  اندابطة ب واة الحياة والتي ا وا حال  .6

 منها ما يتيت  بالحكايا  وا طف العيبي زالسو  العيدية وال و ية والقوص وا يطااة واناال وا غان  .7

 ومنها ما يتيت  باناايم الوااقية  و الوم ية  و ا قياط واناال  .   .8

 :  اخلصائص ال  تتسم بها الثقافة الشعبية فيثا يليكمان أن نويز أهم 
خاصيتية القهيتو    ىالا بيتايم  أشار امييف وورح  اإللوا  . و ا   ىال قافة العكملية  بو  و ا يول المما اش  فيه  ن نكا   اإللزام

وقاا اة قاه إااطة متحققاة  ا   ااهاا “ فكادة  اا دة”  يال م اه  الا ي “الضث  اجلثعيتي ” واإللزام فيثا أ اه بالعقيف أو 

 .  ا فداط

   ي  الحا ا  الطبييية ال ادواية وإشاباقملا والتاي  أساسها تلقائية غ  واعية رن أساسها احملاولة العشوائيةوه      التلقائية

  قاطا  فدطية و ماقية . ىحال مع الا ت الات
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قباا اااي اه لب ا  ثقافته العيبية وقاطااه واقالي   بيمل شيااي واع ل ل   ا ا ي وهها بون   ىفانجتمع ا يتو  غ  مدونة

 ال ا دة ال ماقية محكاظة ويتم ا ا تملا ب  ة مت ا ية . قتاها فهي    , وإ ا  اطنا الا اف

 و احديااي  اا  ا يااتاف اليااا  , مااع   ياال طون سغيواا  ىة بانتقااال اتاا  ال قافااة مااه  ياال الاااباا و  اا   الخاصااية والااح انستثوار والثبات

 
ا
 لظدوف   ي ة .  ابتية نس ية لتتي يل ابيا

ما اااضاع قتياه  فاداط  ىا طاي قل الدغم مما فاها مه إلوا  و ملد , فهي ى قافة العيبية مقبالة ومدغابة قلال ىابق اجلاذبية

 ال ماقة مه  فيال يتا ية .

 

, لكاه   مملاا با  شاا   الت   ياة وال ماليااة و الاظيكاة اا توااطية والتا اهياةيمك  ااا القاال إن لت قافاة العايبية وظاااي متياا طة منهاا  أخيت ا  و

 وظيكة ال بط اا تماع  . 
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مواااط.ح التغواااا  اا تمااااع  مواااط.حا حاااا ي ا نسااا يا وغالباااا مااااا ي اااتتط ماااع موااااط.حا   قااادي م ااال التطاااااا والتقااا   وال ماااا والت ميااااة ...  يتبااا  

 وياف نحاول بيان الكاا  بون     انوط.حا  ومكملا  التغو  اا تماع  وال قا   .

  التغ  والتطور
ا
والاا اع إن نكساه  ىانينا ىاا تماع   ما لا زانا ي ان قلا ما ايت    مكملا  التغو  اا تماع  ومكملا  التطاا    و ا

شهد , ولق   طور التحضو قال اجملتثعات من طور البداوة اىلاحلالة ال  تنتقيف من طور رخو بانت يش  اىل مفهوم التطور
تليتا   يشيت  اىل فملاا  مفهيتوم اليتتغ   .  ماا  منتصف القون التاسع عشوجم  واروينظهور نظوية مع  واسعا  هذا املفهوم انتشارا 

  . التحونت والتبدنت ال  حتدث جم البناء انيتثاعي

عن مفهوم  خيتلفمفهوم التقدم والاا ع  ن  عن عثلية وينامياية تتحوك باجملتثع حنو غاية معينة مفهوم التقدم يب   لتغ  والتقدما
فاوة التقدم نفسها قد تتغ  بتبدل , ما  ن  مفهوم التقدم خيتلف من وتثع رخو حبسب ثقافة اجملتثع ل   ن  التغ 

 . الظووف وارمانة

 
ا
واييته صيتعوبات   مفهيتوم التقيتدم ي     مكملا  مجتمع  قاد . والاا اع إن ايات  ا   فالتق      مجتمع ما    يكان ا تكا

مفهيتيتوم اليتيتتغ  قااط يااو  انجتمااع نحااا ا مااا  ,  ي  نااه  سااو   اا  قااط صاااق  ,  اا  حااون إن  ىحياا  يحماال ميناا منهجييتيتة
 .  يتضثن إماانية التقدم أو التخلف

من النثو  أبثو تعقيدا النثو انيتثاعي . و عثلية تلقائية وهو يقرتب من مفهوم التطور نظويا ، إن أنه ن يتطابق معه النثو التغ  والنثو
 ىف عو  ال التغ ,  ما  واملستثوة جم يانب واحد من يوانب احلياة الزياوة الثابتة نسبيا   عو  الى النثو. ومكملا  العضوي 

 النثو ما    يكان  سلبيا وقد ياون  جيابيا إ التحول, و   يكان   ا  التحول جم البناء انيتثاعي وارووار انيتثاعية
فيغت  قتيه الثاني  ما  ارول التغ  الاثي ىوعغت  قل الغالب سويعا فيكان     انيتثاعيالتغ  ,  ما  جم العاوة بطياا 

  . التغ  الايفي

, والتنساي   جلهيتوو ارفيتواو   ىطيط موسوم لتحقييتق التعبايتة املثليت   وثيف اجلهوو املنظثة ال  تبذل وفق خت التنثية يسينا التغ  والتنثية

انتاحااااة  اااا  ويااااط ا تماااااع  ميااااون , بقواااا  احقياااا    باااا   اااا ا ممكااااه مااااه ون اإلمكانيااااا  ال عاااادية واناطيااااة انتكاماااال باااا

ة إراوية خمططة ومفهومها أقوب عثلي التنثيةفالدفا ية اا تماقية بييدع و ت وبما يتجاوز مي ل ال ماا الطبيعا  . 
 بعدا التي ات مه  خيتلف عنه جم احملصلة النهائيةإ ا ما  اان بمكا يم التق   وال ما والتطاا و ا مفهوم التغ   اىل

 . سلبيا  وقد ياون ناوصا  اجيابيا  تغ ا التغ  انيتثاعي قد ياون ون إن    ح بشايف وائم اجيابيا 

 :      نعوف بال املفهومني؟ ولإليابة عن ذلا التساؤل نبد أن  عالقة التغ  الثقاجم بالتغ  انيتثاعيعن  بقي أن نطوح سؤان 

  التغ  الثقاجم
ا
   ا ما يطد  مه اب ل     انبي ال قافة ياا   زان ماطيا

ا
التغاة , ”.  نه سغو  يح ث     ميع ناا   انجتماع     مي ايا

  ... ” ,التك الا يا الكه, الياطا  والتقالي 

 ات  التب ا  والتحاا  التي اح ث    ب ا  انجتمع ووظااي   ا الب ا  انتي طة .    ىالف عو   التغ  انيتثاعي

 
ا
  و اا  ضااا  مااا يااب  يتبااون إن التغواا  اا تماااع   ااو  مااه التغواا  ال قااا   , فكاال سغواا  ا تماااع   ياا  سغواا ا

ا
ول ساات  ميااع التغواا ا  ال قافيااة  ثقافيااا

 . اقع    طاادة التغو  اا تماع  
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  ام الي ي  مه الياامل انساق ة  و انس بة لتتغو  اا تماع  وال قا    منها ما يل  : 

العواميتيتيتيتيتيف انياولويييتيتيتيتيتة    -1
 والطبيعية

ة وات ااامه انا اااع ال غدا ااا  والت اااااعن وال  بااا اإلنساااانالطبييياااة التاااي  يااا ف فاهاااا اتم ااال بمكاناااا  الب  اااة 

الاااادغم مااااه إن التغواااا ا   اااا  الب  ااااة الطبييااااة ناااااطاة الحاااا وث , إا  ن ايثو  ااااا  ىوان ااااامل وانااااااط ا وليااااة . وقلاااا

 
ا
    حياة انجتمع . ق  ما اح ث يكان قظيما

و  ا  اايثو  ان اامل  ا   بيياة الظااا د ,  جم مقدمته ببيان أثو البياة جم العثيتوان البشيتوي  ابن خلدون أهتم و ا  

  اا تماقية وال كسية لتسكان .

 . أن حموك التاري  ومصدر الشوائع يتحدو جم املناخ وانمتداو اجلغواجم مونتسايو جم بتابه روح القوانني  ىرأ ما 

, باون فياه اايثو  الي اصاد الطبييياة  ا  حيااة  جم وعيتم انريتاه احلتثيتي اجلغيتواجم     إسيتهاما بيتب ا   وكميتونن   وقدم

 ال عد .

والتغواا ا  البيئيااة  اا  اكااان  بيييااة ا طقاال لعنسااان فاهااا م اال حاا وث زلااوال  و بدزااان  و في ااانا  ... و اا  

 اكان مه فيل اإلنسان م ل ش    اة  و ب ا  ي   و إزالة غابة بي متملا .

  و اا يد بالاا  د إن اإلنسااان  اا  الا اات انياصااد ا 
ا
  ي  ااع لتيااماال الطبيييااة ق اااقا

ا
بحياا  اااتحكم  اا   اامااا

حيااه وموو   , فق  ايتطاع باليتم  ن يطاع الب  ة وعست    ميطيااها لواالحه, ولام سيا  ق  تاه بها   

 الب  ة  ا   ابع حتم  . 

فالعواميف الساانية  تمااع  ,  يتب  ح م السكان واازعيملم واد ي هم مه الياامل انملمة    إح اث التغوا  اا  العواميف الساانية  -2
, فانجتمع ال ي  يان  مه ضغط يكان  غو  انجتمع جم حياة اجملتثعات وجم تغ ها بذلا  ملحوظا  تلعب وورا 

الاا ي  يااان  مااه نقااص  اا  قاا ط يااكانه , وانجتمااع الاا ي ات اياا  ماااااط  مااع احتيا ااا  يااكانه  و اوياا  غواا  

 انجتمع ال ي ا سستطيع ماااط   ن اك  بااحتيا ا  ا يايية لسكانه .  

اليتذي أعتيترب الزييتاوة السيتاانية معوقليتة لتقيتدم        ميتالتوس ومن العلثاء الذين بالغوا جم انراه السااني وتيتأث ه  
 اجملتثعات .

العواميتيتيتيتيف اإليديولويييتيتيتيتة    -3
 والثقافية

لسياسيتة متاامليتة تتخيتذ     تطويو النثاذج انيتثاعية الواقعية وفقيتا   ىتعثيف عل اإليديولويية قوة فاوية تعترب
 أساليب ووسائيف هاوفة وتساندها عاوة تربيوات ايتثاعية أو نظويات فلسفية أو أحاام عقائدية أو أفاار تقليدية

وااا يكن  جم البيايتيتة انيتثاعييتيتة وجم العالقيتيتات انيتثاعييتيتة اجيابييتيتةهليتيتا فاعلييتيتة . فهاي حد اة فكديااة  اطفاة 

 التنعاااا ة اا تماقيااااة بمااااا يحاااا ث س ىاوحملااااا قلاااا
ا
ااماااال واليواليمتيااااا  اا تماقيااااة ان تتكااااة   اااا  القاااايم غيواااا ا

ال ااااااا   ال ينياااااة واليساااااكدية  ى لااااا  الااااا ىال ااااااا   السياياااااية ,بااااال اتيااااا  ىاإلي يالا ياااااة غوااااا  مقتوااااادة قلااااا

 واا تماقية والككدية .. و    زتملا اتيثد مه  دا  التغو  . 

 
ا
  و  اااام   وااا  ماااه ا فكااااا التاااي اتيااا  طواا

ا
 ااا  إحااا اث التغوااا  والتاااي اتيتااا  بالحدياااة واإلنساااان وحقاااه  ااا    اماااا

 الحياة , و    بانتعاا ا ا     باا ويكان لملا ا ثد    إح اث التغو  ال قا   واا تماع  .  

بيتارل مانهيتايم مطليتيتع   اسيتتقطبت انييتدولوييا ووورهيتا جم اليتتغ  انيتثيتيتاعي بتابيتات بيتث ة منهيتا ميتيتا بتبيته         و ا  
 ن   ااام ف ا ا  احااال اماد بانجتميااا  بك ال و اااط  ى حياا  زاان ياد  ميتيتابس فييتيترببتبيتيته  وميتيتا,  اخلثسيتيتينيات

 ا ن يا  واندش يه  و اليتما  .قبا دة و بطال , و ان  ا  ف ة مه الحكما  و 
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, فاق  اع  و ا تعاف  ية  بافة العواميف ال  تاون من ابتاار اإلنسان بهدف إشبال حاياته املختلفةويقو  بها  العواميف التانولويية  -4

ا تعااااف  ىغوااا  ال قاااا   واا تمااااع  . فقااا   طالت ىباع ال  يااا ة لملاااا  ثد اااا الكبوااا  قلاااويااايتة ماااه ويااااال اإلشااا

 
ا
انجاال اآللا  وماا صااح   لا  ماه حا وث  ىقال الو اقة مه انجال اليا وي الاانت ىال الب اا والكملدبا  م  

 ليمل والي  ا  اا تماقية .سغو ا  ا تماقية   و ة بالنسبة لقاانون ا

تتثثيف جم املخرتعات ال  أحدثت تغ ات  العصور احلديثة تغ ات تانولويية بعيدة املدىشهدت اإلنسانية جم و   
وانيكسااات  ااا   ان   قاااا   ااا  اطاااايد الايااااال  . يذرييتيتيتة جم مييتيتيتاوين الفليتيتيتا والطبيعيتيتيتة والايثييتيتيتاء والطيتيتيتب  

 ى بيااا  مااا  ىد  ااا  الساااو  باااالتغو  اا تمااااع  الااامماااا زاااان لاااه   بااا  ا ثااا انسااات  مة  ااا  الحيااااة بجاان هاااا ان تتكاااة

 و ويع نطا  .

  التفس. إن  عواميف اقتصاوية فسوت التغ  جم اجملتثع بووها اىلأشهو النظويات ال   النظوية املاربسيةزانت  العواميف انقتصاوية  -5
والبطالاة والا واة اا توااطية وف ا ا  الدقاا   زاالكقد “ انقتصاوية ىانيتثاعي يعترب القو  انقتصاوي للتغ

حد بب  عن التطورات واإلحداث التارخيية ال  كميتو   هي املساولة اىل” ع  و قا مملا ... والكساط وق الة التازعا
 . بها اجملتثع اإلنساني

 

فاالاا ع يؤ ا  سساان  واكاقال قا ة قاامال إلحا اث واحا  ا يمكه القال إن قاامل التغو  اا تماع  وال قا   يمكه سيتيتملا بيامال  اخلالصة   

 التغو  .      
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    اإلطيتيتيتار , وهااا   صااابحت بك ااال  لااا  اا تماااا  الااياااع  ميتيتيتن الاتابيتيتيتات عيتيتيتن العومليتيتيتة  منيتيتيتذ تسيتيتيتعينات القيتيتيتون العشيتيتيتوين شيتيتيتهد العيتيتيتا  فيضيتيتيتا
ل مياااااااع ال ااياااااااا  اا تماقياااااااة والسياياااااااية وال قافياااااااة واا توااااااااطية . ومااااااع  لااااااا  يبااااااا و ماااااااه الوااااااايابة بمكاااااااان  ااااااادح سيدياااااااي  املويعيتيتيتيتيتيتيتي

 
ا
لت واااااااص زااااااال باحااااااا  , فاا توااااااااطي   اااااااامع ماااااااانع لملااااااا   الظاااااااا دة اند باااااااة , فمل اااااااام اقااااااات ف باااااااون البااااااااح ون حاااااااال  ااااااا ا انكملاااااااا  وفقاااااااا

الوااااااايي  اليااااااااان  , ا تتاااااااي قااااااااه  ىتواااااااااطية وحد اااااااة ااااااااادا م ا س اناااااااال قلااااااااانساااااااتج ا  اا  ىمقااباااااااة قااااااااه الياناااااااة يد ااااااااو فاهاااااااا قلاااااااا يقااااااا  

 
ا
بياااااااا    ااااااادا ة السيايااااااا ي الاااااااا ي يقد  اااااااا ماااااااه زاويااااااااة اااااااايثو  انتغواااااااا ا  اليانياااااااة والتك الا ياااااااة  اااااااا  ال ولاااااااة التااااااااي ياااااااتقتص  مامملاااااااا اليااااااااالم ياماااااااا

نكجاااااااااااا الساااااااااكان  والتتااااااااااث البي اااااااااي والكقاااااااااد وان اااااااااا اا  ياااااااااا  . والسايااااااااايالاج  يدصااااااااا  ا  ماااااااااا ا ااااااااااخامه ماااااااااع   اااااااااايا  ا  بيااااااااا  قاااااااااان  زاا 

وازطحااااااااا  اناااااااا ن وباااااااادوز انجتمااااااااع اناااااااا ن  . وال قافااااااااة اقااااااااااف اليانااااااااة مااااااااه زاويااااااااة انكتاااااااااح الك ااااااااا  ال قااااااااا   واه ياااااااا  الخواصااااااااية والملايااااااااة 

اإل اااااااااااا اند عاااااااااا   القامياااااااااة و يم ااااااااااة ال قافاااااااااة اايااااااااااته  ية واه يااااااااا  ا لتقاااااااااايم انحتياااااااااة . لاااااااااا ل  فاااااااااان  ي سيديااااااااااي يقااااااااا   لتيانااااااااااة  يكااااااااان

  لحقل ااقتواص ال ي  نتجه .

 إ اعييتيتيتيتيتيتيف صيتيتيتيتيتيتربي اليدياااااا   اااااا مت الي ياااااا  مااااااه ا بحاااااااث وانؤلكااااااا  التااااااي سيتاااااال  بياااااااط ظااااااا دة اليانااااااة , منهااااااا مااااااا   مااااااه  ى انسااااااتا  ىقلاااااا
اطية , لقاااة اا توااانحااا انويااا  مااه امد اااو ا س انااال والسااايطدة وا عبيتيتيتد ال اليتيتيتذي أعتيتيتيترب العومليتيتيتة موحليتيتيتة وصيتيتيتيف إليهيتيتيتا قيتيتيتانون الوأ الييتيتيتة

, مااااا  ينااااي  ههااااا ماضااااع  أن العومليتيتيتيتة مازاليتيتيتيتت قييتيتيتيتد التشيتيتيتيتاييف  ىصيتيتيتيتاو  ييتيتيتيتالل العظيتيتيتيتم فيتيتيتيت   اليااااة .  مااااا والتيب باقتماااااط إي يالا يااااة السااااا  

الواااااااااايي  اا تواااااااااااطي الد ياااااااااامال   ههااااااااااا نقتاااااااااات اليااااااااااالم مااااااااااه طاااااااااااادة  ىو اااااااااا  ا يااااااااااه  ن مااااااااااا يموااااااااااخ اليانااااااااااة قلاااااااااا ساااااااااا ال وا تهاااااااااااطا  متباي ااااااااااة .

 .  يجدي فاها اإلنتا  واايت ماا    مجتميا  ا  داف ى مدحتة  قد  ىنطا  قان  ال ىوالتازعع والسا  والتجااة قلاطل التب

  : وياف  نت اول        انحاضدة ال قاط التالية 

 مق  ف ا تواطي لتيانة  – وا     

 مق  ف يياي ي لتيانة  –ثانيا     

 ال قافة واليانة والتقانة  –ثال ا    

  انقتصيتيتيتاواليتيتيتذهن عنيتيتيتد احليتيتيتديث عيتيتيتن العومليتيتيتة هيتيتيتو    أبثيتيتيتو ميتيتيتا يتبيتيتيتاور اىل 
ا
  الرتابيتيتيتط العثييتيتيتق بينهثيتيتيتا ميتيتيتن يهيتيتيتة  ىالااا , نظااادا

ا
التجلييتيتيتات  ىالااا ونظااادا

. إن ال ظااااا  اا تواااااطي اليتماااا  اليااااا   ااااا نظااااا  واحاااا  احكمااااه  ياااان قانيااااة الطااااابع   ىوميتيتيتيتن يهيتيتيتيتة أخيتيتيتيتو   انقتصيتيتيتيتاوية اربثيتيتيتيتو وضيتيتيتيتوحا   

 وا يد  مؤيسا  وشدزا  قانية  ا  ايثو     زل اا تواطيا  انحتية . 

  وأبوز ارووات ال  فعلت العوملة انقتصاوية تتثثيف

طماااام شاااادزا  قم  ااااة  ىلملاااا مقااااد  و و ااااه , والقاامااااة قلااا التااااي لاااا ن باليتيتيتيتدور املتزاييتيتيتيتد للشيتيتيتيتوبات العيتيتيتيتابوة للحيتيتيتيتدوو واملتعيتيتيتيتدوة اجلنسيتيتيتيتيات  أون 

 انس  احالكا  قابدة لتقااا  مت اقة    نعا ااها وايت مااااها . 

سيملاا   ب كااض الديااا   واليتيت  تضيتيتم أبثيتيتو ميتيتن مائيتيتة وأربعيتيتني ووليتيتة   م1996عيتيتام منيتيتذ  باليتيتدور املتصيتيتاعد ملنظثيتيتة التجيتيتارة العاملييتيتة  ثانييتيتا واتم اال 

 ال مد ية قل  التجااة الخاا ية وإزالة ما  يي  ا   الستع والخ ما  وان تجا  ب سد ويملالة فيما بينها . 

الااا ي  اااااح بقااااة  ياااا   يااااا  مالياااة  بيتيتيتووز وور البنيتيتيتا اليتيتيتدولي وصيتيتيتندو  النقيتيتيتد العيتيتيتاملي   لتياناااة اا توااااطية فتتم ااال  ااا   الثالثيتيتيتة ماااا ا طاة 

  حي  اجاوز      ا ياا  قامل  انكان والومان.قابدة ل.ح وط ب

انسيتيتيتتقطاب ارحيتيتيتيتاوي للنثيتيتيتيتوذج الوأ يتيتيتيتالي اليتيتيتذي حقيتيتيتيتق أبيتيتيتيتوز جناحاتيتيتيتيته بعيتيتيتيتد   اكتسااا  الياناااة اا توااااطية الياااا  فياليتهاااا وحيايتهااااا ماااه 
  سيتيتيتيتيتيتقوط النثيتيتيتيتيتيتوذج انشيتيتيتيتيتيترتابي

ا
ن طااااا  السااااااا  والخصخوااااااة واحديااااااد اا توااااااط وااناااااا ما  وإقاااااااطة المليكتااااااة ,  بحيااااا   صااااااب  اليااااااالم  يااااااو ا
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و  نحااااااااااااا اكااااااااااااايه صاااااااااااااااه االتحااااااااااااا  بهاااااااااااا ا ال مااااااااااااا   الاااااااااااا ي يتجااااااااااااه   واااااااااااا  فااااااااااااي  ىااشاااااااااااا  ا ية السااااااااااااابقة الااااااااااااوب اصااااااااااااة بياااااااااااا  اناااااااااااا فاع الاااااااااااا ول 

  ن   ا الكا   .الويي  ال ظدي والتطبيق  , التي  ي  فاها بينه ييجت  الدفا ية وال ما لسكا لىال ما  ية ق

ان اوياااااااااة , اجااااااااا  نكساااااااااملا  ااااااااا  لقااااااااا   صااااااااابحت بتااااااااا ان الملاااااااااامف سياااااااااان    وااااااااا  فاااااااااي و  ماااااااااه الااااااااا يان ان  ا ماااااااااة , وحاااااااااون اكعااااااااال معااااااااادوقااها غوااااااااا  

مويااااااااا  ماااااااااه انسااااااااااق ا  انعااااااااادو ة وبهااااااااا ا  صاااااااااب  اند اااااااااو  اااااااااا انسااااااااايطد واناااااااااتحكم لااااااااا ن فقاااااااااط بمااااااااااااط الملاااااااااامف بااااااااال بحقاااااااااه  ااااااااا   ىحا اااااااااة الااااااااا

التحيتيتذيو ميتيتن إن   اىل ج ارميتيتم املتحيتيتدة اإلمنيتيتائي بونيتيتامالصيتيتاور عيتيتن   م1992لعيتيتام ميتيتا وفيتيتع تقوييتيتو التنثييتيتة البشيتيتوية   ا إقاااطة ا ظاايم حيااااه , و اا 
 .  اقتصاوها ىقوتها وسيطوتها عل تقدم العوملة أصبح يهدو البلدان النامية جم فقدان

القاميااااااااااة , لكنهااااااااااا اليااااااااااا  بكياااااااااال اليانااااااااااة وااااااااااا اقيااها اتياااااااااادض ن افسااااااااااة شاااااااااا ي ة مااااااااااه زاناااااااااات السيايااااااااااة  حاااااااااا   باااااااااادز ااقتواصااااااااااا  لت ولااااااااااة 

 
ا
ويااااااااااااال  , : العااااااااااادزا  متيااااااااااا طة ال نسااااااااااايا ,  ماقاااااااااااا  ال اااااااااااغط اليانياااااااااااة وفيالياااااااااااة  ااااااااااا  انسااااااااااادح الااااااااااا ول  م اااااااااااال اقباااااااااااون ياااااااااااوطاطون قااااااااااا طا

 .    الحكامية, انؤيسا  ال ينيةاإلق   واااوال, الد ي اليا  , ان ظما  غو

” بفعيتيتيف انريتيتاه املتزاييتيتد حنيتيتو   أقيتيتيف فاعلييتيتة وتيتيتأث ا عيتيتن التيتيتدخالت اخلاريييتيتة  أصيتيتبح ارتبيتيتاط السياسيتيتة باجمليتيتال احملليتيتي للدوليتيتة القومييتيتة بعييتيتدا لقا  
 .  إلعاوة النظو مبفهوم السياوة ، فالدولة الوطنية القومية هي نقيض العوملة ارمو الذي فتح الباب واسعا “ عا  بال حدوو

اقتااااااايص مكملاااااااا  السااااااااياطة  ىبااااااا  شااااااا  الااااااا ىياااااااا  والقاااااااااا  والااااااا ي  طالحاااااااد لتساااااااتع والخااااااا ما  وا فكااااااااا وانيتاماااااااا  قبااااااا  انجتمإن اانتقاااااااال 

ا ا  اااااال  اااااا  اناااااا ى ان ظاااااااا ,  ماااااا ى  ميتهااااااا , إا إن  اااااا ا لااااااه يااااااؤطي قلاااااان ال ولااااااة فقاااااا   طوا ااااااا و إتقااااااة , ابمااااااا يااااااا م بتيماااااايم انطباااااااع بااااااانط

 .  “فوبوياما” روج هلا  مع مقولة النهايات ال  وضع نهاية للدولة انسجاما  يذهب بعض املتحثسني للعوملة اىل

تنتقيتيتيف بأقيتيتيف   ,  مااا  ههااا وتيتيتدفقا  انتشيتيتارا  أصيتيتبحت تأث اتهيتيتا أبثيتيتو , لقاا   فقيتيتط مقوليتيتة إن السياسيتيتة حملييتيتة أو قومييتيتة   أنهيتيتت العومليتيتة تقويبيتيتا  لقاا  
ل ظاااااا  ا ى مساااااتا  ىع ا ماااااد قلااااا. و ااااا ا  يناااااي  ن السياياااااة اتجاااااه نحاااااا قاااااالم بااااا  حااااا وط يياياااااية , ماااااا  اااااا وا ااااا قيتيتيتيتيتدر ممايتيتيتيتيتن ميتيتيتيتيتن القييتيتيتيتيتوو   

  قواصية السا  القامية . ىقل ىاا تواطي اليان  ال ي  ض 

 صاااااااااابت التااااااااا اقيا  انوااااااااااحبة لتياناااااااااة مكملاااااااااا  السياياااااااااة بحيااااااااا  بااااااااادز  ميملاااااااااا ازماااااااااة ماااااااااه انكاااااااااا يم ال  يااااااااا ة   ااااااااا   ح ااااااااااا ا بكيااااااااال 

 التغوااااااا ا
ا
    الملااتااااااااة التااااااااي ا تاحاااااااات قااااااااالم اليااااااااا  الاااااااا ي  صااااااااب    واااااااا  ا تمامااااااااا

ا
 بحقااااااااا  اإلنسااااااااان وحديااااااااااه السيايااااااااية وان نيااااااااة و  واااااااا  انجاااااااا ابا

 لت ما   التيب ال  بي ما ادا يت  و يقطت ال ما   الب يتة  و ان افسة . 

يمقدا يااااااااة قاضااااااااية لتسااااااااا  , ومااااااااه الااااااااا م ااقتقاااااااااط ال يمقدا يااااااااة  اااااااا  ظاااااااال اليانااااااااة اليااااااااا   اههااااااااا ط ىباااااااادز اانتقاااااااااطا  انا ملااااااااة الاااااااا  إن إا 

 إن ال ظااااااااااامون متكاااااااااااام ن , فالي ياااااااااا  ماااااااااااه مككااااااااااادي الغاااااااااادف نكساااااااااااه يااااااااااادون  ههمااااااااااا مت
ا
حااااااااااا وط ب  ماااااااااااا  ىلااااااااااإا يحتاااااااااااا    ا  اااااااااااون, فالسااااااااااا  مااااااااااا  

 اتطت  ال يمقدا ية  ل  .

   يانااااااااااة , فينااااااااااه مااااااااااه الطبيعاااااااااا   ن يواااااااااابالإ ا زااااااااااان الباااااااااااف اا تواااااااااااطي والسياياااااااااا ي  اااااااااا  فاااااااااات   مااااااااااا  
ا
 انجااااااااااال ال قااااااااااا   بكاااااااااال إبياااااااااااط  مجاااااااااااا

 
ا
اياااااااااتيمال القااااااااااة اناطياااااااااة هااااااااا  الحايااااااااامة  ااااااااا  إق ااااااااااع  ىاليساااااااااكدية واا توااااااااااطية القااماااااااااة قلااااااااالتااااااااا اقيااها . لقااااااااا  زانااااااااات الياامااااااااال  قوااااااااابا

 
ا
  اآلقااااااااديه وفاااااااادض شاااااااادوط ان توااااااااديه قتاااااااااهم , لك  ااااااااا نعاااااااامل  اليااااااااا  احاااااااااا

ا
ق يااااااااا  إطااة الوااااااااداع ياااااااا به التطاااااااااا الاااااااا ي  اااااااا   طوا  وا  اااااااا ايا

ليصيتيتيتبح ميتيتيتن أبيتيتيتوز حقيتيتيتول  مسيتيتيتاعدا  انتقيتيتيتيف ميتيتيتن بونيتيتيته عيتيتيتامال مييتيتيتدان الثقافيتيتيتة نعاامل    اا  ميااا ان إنتااا  انياادف وا فكااااا والدماااز والقاايم ,  ي إن 
املاانيتيتة اليتيت  أخيتيتذ يتبوؤهيتيتا هيتيتذا الوأ يتيتال     ىإن ولييتيتيف عليتيت “ هيتيتانتجتون” ار إلييتيته أشيتيتوميتيتا احليتيتديث عيتيتن صيتيتدام احلضيتيتارات اليتيتذي     الصيتيتوال املعاصيتيتوة 

 .  احلضارة –الومزي املثثيف بالثقافة 
 
ا
  اااااااااال حااااااااااا ة  اااااااااا  انجاااااااااااا  والحقااااااااااال التاااااااااااي اتقاااااااااا   فاهااااااااااا الياناااااااااااة,  ممااااااااااا اشاااااااااا  فيااااااااااه إن الكااصااااااااااال اتجااااااااااه نحااااااااااا الت زاااااااااال واواااااااااااب  ااااااااااا ايجيا

وب اصااااااااااة  اااااااااا  مجاااااااااااا  اا تواااااااااااط والسيايااااااااااة ثاااااااااام  اااااااااا  و ااااااااااائع ال قافااااااااااة والقاااااااااايم . إن مااااااااااا يوياااااااااا  مااااااااااه فياليااااااااااة ال قافااااااااااة انيانااااااااااة  ااااااااااا ادا ااااااااااع 
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ال قااااااااا   الحااااااااال   التباااااااااطل إن ىال  بايااااااااة , قاااااااا وة قلاااااااامياااااااا ا  القاااااااادا ة حياااااااا   صااااااااب  التتيكويااااااااان واان  ناااااااات م افسااااااااون   ياااااااا يه لتمؤيسااااااااة 

 
ا
وابييااااااااااة   ااااااااااا اباااااااااااطل غواااااااااا  متكااااااااااا   بااااااااااون ثقافااااااااااا  متق مااااااااااة امتتاااااااااا  إمكانيااااااااااا  وايااااااااااية وثقافااااااااااا  اقتي يااااااااااة , وباااااااااا ل  يكااااااااااان الحاصاااااااااال غااااااااااووا

 ثقافية . 

احليتيتدوو الثقافييتيتة ميتيتن اخيتيترتا   متانيتيتت فعلييتيتا ,  فهااي  كمثيتيتيف التحيتيتالف بيتيتني الثقافيتيتة والتقانيتيتة ذروة القيتيتدرات اليتيت  تقيتيتدمها العومليتيتة جم احلقيتيتيف الثقيتيتاجم 
ف بخييتيتار يعيتيتين اننفتيتيتاح    بالتيتيتالي إماانييتيتات التثيتيتاق    ألغيتيتت , و ميتيتن موابيتيتز صيتيتناعة وتيتيتوويج النثيتيتاذج الثقافييتيتة ذات الطيتيتابع الغوبيتيتي         انطالقيتيتا  

  ان ظامااااااا  ال قافيااااااة ان تتكااااااة قباااااا  لليااااااا  التاااااايثد والتاااااايثو  والتكاقاااااال انتباااااااطل لوااااااالح اايااااااتباحة الكامتااااااة لتك ااااااا  ال قااااااا  ىقلااااااالطيتيتيتيتيتيتوعي 

 ى اا  حااااااااا وط اانياااااااااوال  و الااااااااا وبان ياااااااااا ابيياااااااااة انغتااااااااااف وبالتاااااااااال  ا ا ااااااااا م  ماماااااااااه ماااااااااه قياااااااااااا  قااااااااا ىالااااااااا ي  ياااااااااوز  ااااااااايم الغالااااااااا  وياااااااااؤطي الااااااااا

الشيتيتيتعوب إييتيتيتديولوييا حتيتيتيتاول ميتيتيتن خالهليتيتيتا أن رعليتيتيتها    ىأن تفيتيتيتوض عليتيتيتالعومليتيتيتة حتيتيتيتاول  ااااامف محااا وطة  ااا  ماا ملاااة اك الا ياااا اإلق ااااع .إن 
 . افتها اخلاصة تابعة للغوب مما يبعدها عن ثق

 يااااااااااس ناقيااااااااااة  ى, بحياااااااااا  لااااااااام سياااااااااا  ان افساااااااااة  ااماااااااااة قلااااااااااالسااااااااااا  ا ا ياااااااااع ان تجااااااااااا  بااااااااال الدمااااااااااز  ىلقااااااااا  غااااااااا   العاااااااااادزا  انت افساااااااااة قلااااااااا

الكاااااااااادة ا اضااااااااااية مدابطااااااااااة بالوااااااااااااة واانتمااااااااااا   ى مسااااااااااتا  ىبااااااااااالحدف التجاايااااااااااة قلاااااااااا الب اااااااااااقة و اطاهااااااااااا باااااااااال  لااااااااااحت انساااااااااايلة فيمااااااااااا يتيتاااااااااا 

 الدموي .

بغاااااااااض ال ظاااااااااد قاااااااااه “ ما  ونالاااااااا ” لقاااااااا   صاااااااااب  العاااااااااباف  اااااااا    وااااااااا  ماااااااااه طول اليااااااااالم ال الااااااااا  يقت اااااااااان ا ح ياااااااااة ا مديكيااااااااة ويداااااااااااطون مطااااااااااقم 

  ىفملااااااا ا يماااااا حملم العاااااااياا باانتمااااااا  الاااااااالساااااايد 
ا
ضااااااامه  ماقاااااااة  الغاااااادف , و ااااااام بااااااا ل   يباااااا ون  ماااااااا  ا  دبااااااا  والغدباااااااا  قااااااه انااااااا ما ملم و ميااااااا

 .  القيثة حبد ذاتها ىهلويات رمزية تفو  عل وهثيا  يصبح اقتناء البضاعة انتثاًء ك ا و  .مه ف ا  مجتميااهم  ى و ف ة  ا 

 
ا
املشيتيتيتوول الثقيتيتيتاجم الغوبيتيتيتي قيتيتيتد أصيتيتيتبح جييتيتيتذب اننتبيتيتيتاه عيتيتيترب تانولويييتيتيتا    ن إثقافاااة الواااااة والبااا  انتتكاااو , فااا ا ااااات با  مياااة التاااي  ىالااا ونظااادا

البحااااا  وال اميااااااا  وطوا  . لقااااا  بااااااا  التتيكوياااااان انؤيسااااااة ال قافياااااة ا فياااااال  ااااا  قااااااالم الياااااا  وادا ياااااات  ماماااااه مدا ااااااو اإلثيتيتيتيتيتيتارة والتشيتيتيتيتيتيتويق

حي وزاااااااااال ال  يااااااااااانة ال قافيااااااااااة التقتي ياااااااااااة . ويساااااااااا     افااااااااااة وقطااااااااااااة ااق اااااااااا ا  ال قاااااااااااا   الاااااااااا ي يتياااااااااادض لااااااااااه نساااااااااا  القااااااااااايم صااااااااااالنعااااااااااد وال

طااون وفااااااا  اا تمااااااااع ول قافاااااااة التقتي ياااااااة و ماااااااا ا يااااااادة وان اياااااااة لااااااام سيااااااااطا  اااااااان مؤيساااااااا  إنتاااااااا  الدمااااااااز  ااااااا  انجتماااااااع اليديااااااا  فاااااااونظاااااااا  إ

حماياااااااااة ا ماااااااااه ال قاااااااااا   لتمجتماااااااااع واإليكاااااااااا  بحا اااااااااا   فاااااااااداط  ماااااااااه القااااااااايم والدمااااااااااز وانياااااااااايو  واند يياااااااااا  التاااااااااي  ىصااااااااايا  طائهاااااااااا الحالياااااااااة قلااااااااا

   صبحت اواغ قاا  ح وط ال قافة الا  ية . 

، واملشيتيتالة ارعثيتيتق هيتيتي قابلييتيتة اإلعيتيتالم وانتصيتيتال الشيتيتديدة لالحتايتيتار وهيتيتو ميتيتا يظهيتيتو بوضيتيتوح جم        وتعقييتيتدا  ثيتيتواًءاإلعيتيتالم احليتيتديث أصيتيتبح أبثيتيتو   
. فماااااااع ظملااااااااا  اا توااااااااطي و اااااااا اانااااااا ما  الد يااااااامال  اؤاماااااااه. وزاليااااااااطة ا بااااااا   ن يجاااااااد ااحتكااااااااا وااااااااااه اخلويطيتيتيتيتيتيتيتة اإلعالمييتيتيتيتيتيتيتة العاملييتيتيتيتيتيتيتة  

الد ياااااااااامالية انغااااااااااوى اا تواااااااااااطي لتميتامااااااااااا  , فاناااااااااا فيت بوااااااااااااة غواااااااااا  مساااااااااابا ة  اااااااااا  ما ااااااااااة ااناااااااااا ما  واد وااااااااااخ  ى اان  ناااااااااات  طا اااااااااات القااااااااااا 

علوميتيتات بعناصيتيتوها الثالثيتيتة :   صيتيتناعة امل ىعليتيت إحايتيتام السيتيتيطوة الاامليتيتة عاملييتيتا     اء ثنائييتيتة اننيتيتدماج وانحتايتيتار اىل  وهيتيتدفت ميتيتن ور ا س انااال , 
 . توزيع املعلومات ومعاجلة املعلومات و املعلومات ىحمتو

، وذليتيتا ميتيتا   ائدهيتيتو اجلانيتيتب التطبيقيتيتي املباشيتيتو للفايتيتو الثقيتيتاجم السيتيت فيتيتاإلعالم ،  ميتيتا يتيتيتدخالن ، وبيتيتث ا  عالقيتيتة بنيوييتيتةعالقيتيتة اإلعيتيتالم بالثقافيتيتة إذن 
 .  اتهام التليفزيون بإفساو ساحة الوأي العام اىل “هربماس” وفع 
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. و    العالقات انيتثاعية املتباولة املتداخلة ىتلا العثليات ال  تضفي الزخم والاثافة عل ىللدنلة عل يستخدم علثاء انيتثال مصطلح العوملة

اطااا وا اام  العابكا  والا ظم  ى. والياناة ا اقتواد قلا منطوياتها وتيتداعياتها بالغة انتسال وعظيثة ارثو جم  ظاهوة ايتثاعيةغا   الياناة 

 وجم حياتنا اليومية . ظاهوة حملية تؤثو فينا مجيعا اا تماقية واا تواطية بم  ي قه ا تماماا ا انباشدة , إهها    الا ت نكسه 

وتوييتيتد وثوعيتيتة بيتيتب ة ميتيتن   ياامملا اليانااة.  –امتاا اط ااااايع  ميااون  ىاسساااع الكاادة ا اضااية زتملااا وقلاا ىقااالم اليااا  اا اا  وا يااة  اامااة قلاا فكاا 
وغو  ا.  انمربيالية العاملية,  السو  الدولية,  نظام املوبز وارطواف,  انقتصاو العاملي هذه الواقعة مثيف : واملفاهيم تستخدم لإلشارة اىلاملصطلحات 

 إفاا“ اليانااة” الاا يااة  ااهااا  ىانوااط.حا  سعااو  زتملااا الااه إن  اا   الاادغم ماا ىوقلاا
ا
 ن مااه شااين زاال موااط.ح مااه  اا   انوااط.حا   ن يباا ز  انبااا

 
ا
 مه  اان ها .  ميي ا

 
ا
اليانااة باقتباا ااا ظااا دة ا تواااطية . ويكواا   اا   اا ا انجااال إبااداز الاا وا الاا ي اؤطيااه العاادزا  اليااابدة لتقاميااا  التااي  ىمااا يجاادي ال ظااد الاا   واا ا

 .  امت  قمتيااها الحخمة واتجاوز ح وط البت ان وال ول مما ي  م  ثد     قمتيا  اإلنتا  اليانية وااييع اليمالة واايت  ا     اليالم

  ى واغااام ان القاااا 
ا
اا ياااه  ااا    ى ااااطاة بمكدط اااا قلااا ى ماااه الخطاااي ااف ااا اض باااين  ااا   القاااا  نإا يتجاااو  ماااه الياناااة , فااا اا توااااطية ام ااال  اااو ا

. و قطت التطااا  ال  ي ة    مجال  جنثت العوملة عن تضافو وثوعة من العواميف السياسية وانيتثاعية والثقافية وانقتصاويةاليمتية . فق  

 اقانااة انيتامااا  و 
ا
  اااواااا  زقمااا

ا
نسااو ة اليانااة , إ  إههااا   كاات التكاقاال بااون ال اااس ووياايت مجاااااه ون تاات بااه  اا  م تتااي  نحااا     ياا ا

  اليالم .

 
ا
 فاوييتة :  املناقشات ال  وارت حول قضية العوملة تنازعتها ثيتالث ميتدارس  الابيض  ن  ى ل  ل وم ا عا  بون البااح ون ,وياد   صبحت اليانة م ااا

  وسوف نعوض بإجياز لويهة نظو بيف منها :.  “التحوليون”,   “املتعوملون” ,  “املشااون”

والتقا يد , و ن ال ا ل قاه الياناة  ا  احتا    لقيت   و  مماا سساتحقه ماه ا  مياةبيض انككديه  ن اليانة     ى يد  “املشااون”

يش  , واول ليست يديدة املستويات الواهنة من انعتثاو انقتصاوي املتبيعتقد املشااون أن . و حال ماضاع ا   ي  فيه
, وعيدبان قه اقتقاط م بين اا ملا  اليانة حول التجارة وانستثثارات العاملية  القون التاسع عشوإحصائيات  هؤنء اىل

س بااااون  ن التمااااا ىبااااون الاااا ول . وياافاااا  انعااااككان قلاااا الح ي ااااة ا ا تتااااي قااااه يااااابقتها إا مااااه حياااا    افااااة التكاقاااال

  غاا ا   واا    افااة ممااا زااان  اا  انا اا ي , غواا   ن اا تواااط اليااان  الاادا ه  اا  نظااد م لاام يبتااا طا ااة زافيااة مااه  ااالاا ول 

 
ا
  اان ما  والتكامل ليكان ا تواطا

ا
  قانيا

ا
  . حقيقيا

ذلا جم ظهور التايتتالت املالييتة    ىيتجل جم العثليات اجلارية جم انقتصاو العاملي و طابع ارقلثة ىويؤبد بث  من املشااني عل
  . والتجارية الوئيسية

باين الياناة اقااض طوا الحكاماا  الا  ياة بواااة  ياياية ,  ويوفض املشيتااون ويهيتة النظيتو اليت  يطوحهيتا املتعومليتون      

 
ا
الكاقال الدا سا ي  ىن الحكاماا  مازالات وياتبقإانعككون ف ىطوا     الحكاما  . وبالنسبة ال يهمف فيه وانتم قانا

    ظيم النعاط اا تواطي وانسيقه .ا ىال هها ات

  “املتعوملون” 
ا
  يت ا  انتياناان ما كاا

ا
,  ههااا  ييتوون العومليتيتة ظيتاهوة حقيقييتيتة نيتتلثس أثارهيتيتا جم بيتيف مايتان     نا اي انعاككون , إ   ميااضاا

 . تاتسحه تيارات التجارة واإلنتاج العابوة للحدوو يديدا  عامليا  تولد نظاما ,  ما  هها  عثلية ن تأبه حبدوو الدول
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فتام سيا  ال ولاة انكادطة  ااطاة ي   و  غتا  التحتاي   التاي يطدحملاا انتياناان حاال سغوا  الا وا الا ي اقاا  باه ال ولاة , 

بساااا   التايااااع الملاااااال  اااا  التجااااااة اليانيااااة .  مااااا  ن الحكامااااا  الا  يااااة وا وياااااط  ا تواااااطااها ىالساااايطدة قلاااا ىقلاااا

 السيايية فاها قا وة قه التحكم    الق ايا التي اب ز قاا  ح وط ا .  

 اا  بااوغ , فيمااا  قاا     ميااة “ قوااد اليانااة” انتيانااان  ن فجااد  و  ى   الحجاا   مييملااا  اا  ااقتباااا , يااد ويياا   قاا   اا 

 التيثو  بال ماا والت ا ص . ىقل الا  ية و  ااهاالحكاما  

  ىيتبن ”التحوليون ” 
ا
  التحاليان ما كا

ا
يوون أن العوملة متثيتيف القيتوة الوئيسيتية الاامنيتة وراء طييتف      باون ان اياتون الساابقتون , إ   وياطا

تة مه التحال , اليان  يجتاز مدحن ال ظا  إ. وبالنسبة لملم , ف واسع من التغ ات ال  تقوم بتشاييف اجملتثعات احلديثة

 
ا
 حالملا .  ىا نماط الق يمة ظتت قلمه  غو   ن   و ا

. ويادون  ن  عثلية وينامية مفتوحة تتعوض هي بيتدورها للتيتأثو واليتتغ       اليانة  التحوليون ىيوقكن انتيانون  ىوقل

ا توااطي ا من خالل أشاال يديدة من التنظيتيم  الدولة   تفقد سياوتها ، بيف إنها استعاضت عن ذلا بإعاوة هيالة نفسها

   ا  اا تماقية والملي ا  ال ولية(مساحا   غدافية مح وطة ) م ل انؤيسا  الكب ى والحدز ىواا تماع  ا اداكو ال

  ى ويد 
ا
ابناي ماا اي  ىلاه , إ  ا اطد الحكاماا  الا التحاليان  ن ا لم نيا  نيا ف  ا  قاالم ات ا  الا ول ماه نكساملا مد اوا

 
ا
 وفاقتية اجا  مسيلة الحكم    ظ   و  انكتاحا

ا
 .  ل شدوط اليانة ا  و  سيقي ا

   

 الوااف ؟  ىفيي     ان ااس واآلاا    دف ال

 
ا
 التقتيل مه   مية التغو ا  التي اكت ي اليالم .  ىيجانبان الوااف  ههم يميتان ال فانعككان  ابما زان التحاليان  م ا  و  اقت اا

 
ا
وحي  اااجا  ,    حون  ههاا  ا  وا اع ا ماد   ما انتيانان    الطدف ا قد فيههم يدون اليانة مه زاوية ا تواطية باقتباا ا قمتية سست  مسااا

  قق  مه  ل  بك و  .
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  يناا ياملم التقاا   التق
ا
  ونمااا البنيااة التحتيااة ل اواااا   ا  اليااالم  اا  اايااع نطااا  التااصاال اليااان  وشامل  نوااي القاادن انا اا ي احاااا

ا
 اا   قميقااا

   افة ا ف  اااواا  ومجاااها ان تتكة .

 
ا
م  تة     بييتها و  ميتها وا اقيااها . فك  ال ول التي وصتت فاها البنية التحتية ل اواا  مدحتة متق ماة ,  لق  اد ت نظم اااوال  ثااا

مااع اليااالم الخااااج  بمااا فاهااا الملاااااي ا اضااية وانحمالااة و  ملااوة الكااا ن و  ملااوة التتكاااز  زل وانكاااا  شاابكة متياا طة الاصاا  سسااتيمل ان ااا

 مه وياال ااوال .  اآلن ىباقتباا ا  يدع ما ام اق  اقه حتاالك  ون  واان  نت . وبدز  شبكة اان  نت الد مية والياطية والب ي  

يا يل ان ااال  ا   ا يااا ول اا ن  ىنكااان بحيا   صااب  بمقا وا شخوااون قلااإن  شاكال التقانااة الح ي اة  اا    اا   ساد  ضااغط واق اخال الومااان وا

انتعاااا اياات  ا   ىتكااة مااه اقانااة انيتامااا  .  مااا  طا   اا  لحظااة واحاا ة باياات  ا  اطبيقااا  م تالاثاااا  وانيتاماا نيتباااطا  و ن ن يتحاطثااا

  اان  نت والملاااي انحمالة ال  سسااع قمتية اليانة وسيميقملا .

  ارمام. اىل العاملي بعثلية العوملة قدما  وفع التااميف انقتصاوي
ا
الزراعة  ىالعاملي يعتثد بصورة أساسية علو   يعد انقتصالتمداحل السابقة  وق فا

املاوة ارساسية هلذا النشاط الذي ن  وزن له . و أو غ  امللثوس“ اخلفيف” بالنشاط  ىما يسث ىبصورة يوهوية عل يعتثدمن ذلا  أو الصناعة ، وأخذ بدن 
  شبكا  اان  نت . وال  فيه والخ ما  التي سيتم  قلى ما ه  الحالة    م تجا  بدمجيا  الحاياف ووياال اإلق   ، هي املعلومات 

. في و   اان  اا تواط اليا  سيمل مه ق ل شبكا  ممتا ة اتجااوز  ص ورة انقتصاو العاملي عن التغ ات ال  حدثت جم عصو املعلوماتية تعرب

  ااها الت افسية     ىالعدزا   يكتة نكسملا لتمحافظة قلح وط ال ول وال نسيا  وا اتا ي ق   ا . و    قاط  انؤيسا  اا تواطية و 

 ظدوف اليانة الدا  ة , فيصبحت   و  مدونة . 

التغ ات   -1
 السياسية

    قان ا انياصد . ومه ا  و  يقا  ق ط مه انؤثدا  ب وا فاقل ب فع ن تة اليانة 
ا
     ا انجال  الياامل ايثو ا

لحاون با     ية . وم ا   لا  ال ي اافقته يتستة مه ال ااا      وابا العد  بان يعوف بانحتاو السوفي  انهيار ما

 ا نسا  الغدبية    انجاا  السيايية واا تواطية .  ىتة السافيتية السابقة بالتحال ال   الكت ى  يانا   قد 

. وام ال ا مام انتحا ة واااحااط  احلايتم اإلقليثييتة والدولييتة   منيتو آلييتات    ما اليامل انملم ال ان   ا  نعاد الياناة فملاا 

 ان ظما  ال ولية التي اجمع م ظامة مه ال ول    إ اا يياي ي واح  . ى تة قلا واي   بدز ا م

 
ا
 إف و قو ا

ا
بفعيف أنشطة املنظثات احلاومية البينية واملنظثيتات الوطنييتة   ا ماا   ىالا ن قمتية اليانة    انا فيت  ا ما

لع مبسؤولية التنظيم واإلشواف هي هياة تشالها احلاومات املشاربة وتضطاملنظثة احلاومية البينية . و احلاومية غ 
 .   قطال حمدوو من النشاط يتجاوز احلدوو القومية ىعل

 ىالعاياف ,  مااا  نااه  طالتااصال بااون ااسسااع  اا  إمكانياا  ااحتكااام و  ىانتعااا اقانااة انيتاماا  الاا ىا ي اا  يااي  ط تدفق املعلومات  -2

  ىالاا
ا
  سساامليل ااا ف  انيتامااا  حااال ال اااس وا حاا اث  اا   مااا ه ناايااة وغاا ا

ا
  ا فااداط اآلن   واا  وقيااا

ا
 لتتااصاال وإطاازااا

 التيا ي  و انعاا ة    الق ايا اليانية   و  مه  ي و ت مض ي .  ىانتباطل مع اآلقديه , و   ا قل

  بعدين رئيسيني مهثني : ىارفا  اروسع عل اىل سبيا يشتثيف اننتقال من النظوة احملدووة ن

   ارول
ا
م خايااا ة  ن انساااؤولية  ااا  ال ماقاااة اليانياااة  ااا   قااا وا يااا ا ان بواااااة   اااا  ن ال ااااس باقتبااااا م  فاااداطا

 مه اليالم . ى   داف  قد  ىق   ح وط بت اههم بل اتجاوز ا الا اقي  اا تماقية

اليانيااة سينااي اواياا  انساااع  لتعااكيل  ايااااهم قباا  مواااطا  قاادي غواا  اتاا  انتاااافدة  فيتم اال  اا  إن ال ظاادة  الثاني

 .     و اههم
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الشوبات العابوة   -3
 للقوميات

  مياااة قاصاااة .  ماااه باااون الياامااال اا توااااطية التاااي احكاااو قمتياااا  الياناااة , اكتسااا  العااادزا  الياااابدة لتقامياااا 

ومتثيف أحد العناصو اجلوهوية جم صلب عثلية  السو  جم أبثو من بلدع أو خدمات الشوبات هي مؤسسات تنتج السلو ا   
 مهثا جم نشو التقانة اجلديدة حول العا  .    تلعب وورا ,  ما  هها  متثيف ثلثي التجارة الدوليةإهها  العوملة انقتصاوية :

بيتدأت الشيتوبات ارموياييتة    . وأصبحت الشوبات العابوة للقوميات ظاهوة عاملية جم أعقيتاب احليتوب العاملييتة الثانييتة     لق  
بالتوسع بعد احلوب وتلتها جم السبعينات من القون املاضي عثلية التوسع جم انستثثارات اخلاريية للشيتوبات اروربييتة   

بظهيتور ثيتالث شيتباات ضيتخثة ميتن       ميتث ا   القة توسيتعا  ذه الشوبات العثوجم الثثانينيات والتسعينات شهدت ه. واليابانية 
م جم أسيتيا  2010السو  اروربية املشرتبة ، إعالن أوسابا بضثان التجارة احلوة املفتوحة حبلول عام  ارسوا  اإلقليثية :

 واحمليط اهلاوي ، اتفاقية نافتا للتجارة احلوة جم أموياا الشثالية . 
 ى صاب  باياع الب اام وانؤيساا  الكبا  . فقا    انقتصيتاوية  أخيتو جم العومليتة   مهثيتا   انلارتوني عامال وكمثيف انقتصاو 

 لحخمة قب  اليالم ب غطة زا واح ةانالية ا وم يدي القطاقا  انالية وانست مديه  ن يحد اا وي قتاا ا اص ة

 

 

التااي ا م ياال لك افتهااا “ اليانااة”قدضااملا  نكااا ات ااافد لتنااتم   اا   الظااا دة  إن اليااماال السيايااية واا تواااطية واا تماقيااة والتق يااة التااي ااام

 اآلن قه   و  مه ال تاام التي ينتيدض لبي ملا    محاضدة  اطمة . ىملا . و    يكد  ظا دة اليانة حتواسساع نطا 
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 اا اتغتغل  ثاا اليانة بقاة    حياا ا الخاصة , فاليانة ل ست قمتية اجادي  ا   ا ا   قاد بييا  ق اا وا صاتة ل اا باه . و ا  طقتات يايا  حياا

طي اا تواطية وال قافية واا تماقية مه ق ل مواطا غو  ايمية      و  مه ا حيان م ل وياال اإلق    وال قافة العيبية والتااصل الكد 

 أبوز أثار العوملة جم حياتنا ما يلي :مع  شخاص لقديه مه ثقافا  وبت ان  قدي .ومه 

سغيو  مسااا  وقيااا  حيااهم . لق  زانت الياطا  والتقاليا   ىفداط    قودنا   ا   و    اة قللق   صب  ا   بزوغ النزعة الفووية  -1

 
ا
   اا  انا اا ي امااااس ااايثو ا

ا
جم ظيتيتووف العومليتيتة الواهنيتيتة نشيتيتهد  مسااال  ال اااس و يااالي  حيااااهم , غواا   ن ااا  ىقلاا  ايااا

. و    ق   تصاعد النزعة الفووية ال  تتيح للناس اإلسهام بدور أبرب جم تاوين أنفسهم وبناء هوياتهم اخلاصة 

ن    يا  .  مااا و اية التقاليا  والقايم الداساخة باانحسااا بيا  اوايا  التكاقال باون ال ماقاا   ا  إ ااا نظاا  قاا

 . ال  بانت حتدو املالمح الوئيسية خليارات الناس وأنشطتهم” الوموز انيتثاعية ” تناقص وزن 

 توبت أمنيتاط التجيتارة العاملييتة وأسيتاليب اننتقيتال اىل     لق    تقت اليانة احاا  قميقة    قالم اليمال . فقا   أمناط العثيف  -2
  أمناط انستخدام والعثالة ىبالغة عل اقتصاو املعوفة أثارا 

ا
مه الو اقا  التقتي ياة  ا  اقاطمات بيا   . إن   و ا

التطااا  التق ية . و    ثد  التجااة اليانية و شكال التقانة ال  ي ة    اجميا  التونيع التقتي ياة حيا  

ا تواااط قاالم ا لحقات البطالاة باليمااال الوا اقيون الا يه ا يمتتكااان انملاااا  ال  ياا ة التاي ااؤ تملم لاا قال 

تزاييتد البطاليتة وارتفيتال معيتدنت      أوت العومليتة انقتصيتاوية جم بيتث  ميتن بقيتال العيتا  اىل      انيدفاة . و ا   ىالقاام قل
 اجلوكمة وانحنواف . 

حاا  قاا ل وفيمااا زااان الي ياا  مااه ال اااس  اا  انا اا ي يق ااان حيااااهم اليمتيااة مااع مساات     و صاااح  قماال وا

فقاا  اواااق    اا   ا يااا  نساابة ا فااداط الاا يه ي تااااون “ ممل ااة اليمااد” حيانااا  ىققاااط مااه حيااااهم فيمااا  ساام

تفاايتت  ويب لان قياااااهم اليمتياة , وابماا ا امه  لا  سغيوا  انمل اة  و ا تسااف مملاااا  و ا اا    يا ة ,  ماا 
 استخدام تقنييتات العثيف جم املنزل ب توتيبات أبثو موونة من بينها : أمناط العثيف املتفوغة النثوذيية وحتولت اىل

الوقت ”ومشووعات انستثثار القص ة ارمد وإتبال نظام ,  واملشاربة جم أواء العثيف جم مهنة ما,  املعلومات املستجدة
وطقتاات النسااا  يااا  اليماال بيقاا اط  بواا ة ممااا  حاا ث سغواا ا  بالغااة  اا  حياااة   لاا  .. ىومااا الااجم العثيتيتيف “ امليتيتون

 اتسال الفوص املهنية والتعليثية أمام النساء قد وعا أعيتداو بيتب ة ميتنهن اىل   ال اس مه زل ماه ال نساون.  ماا إن 
 . مسار علثي أو مهين  ىما بعد استقوارهن عل إرياء الزواج وإجناب ارطفال اىل

لقاااا   قاااا   الواااااا وا فكاااااا ,  صاااابحت اآلثاااااا ال قافيااااة لتيانااااة  اااا  اآلونااااة ا قواااا ة ماااا قاة ل  تمااااا  وال اايااااة  الثقافة الشعبية  -3

والساااتع وا ياااالي  ال  يااا ة ا تعاااد  ااا   نحاااا  الياااالم بواااااة  يااادع ماااه  ي  بااال . و ياااملمت قمتياااا  التبااااطل 

  الحاااا وط اااوااااال واإلقاااا   اليانيااااة  اااا  انتقااااال ال قافااااا  قبااااقانااااا  انيتامااااا  ال  ياااا ة ووياااااال التجااااااي وا

 . الا  ية لت ول والعياف

ال  بدأت فيها القيم وارساليب واآلراء جم العا  “ انمربيالية” يسثونه جم هذه اآلونة عثا  ويتحدث بعض الباحثني
عناصيتو   ىوتتغلغيف فيهيتا ورمبيتا تهيتيثن عليت     ىالشعوب انخو ىفات الوطنية والشخصية القائثة لدتغزو الثقا الغوبي

 . أساسية فيها
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  :  يوانب احلياة انيتثاعية تقويبا  ىاملدى وترتك أثارها علائج بعيدة نت تؤوي العوملة اىل
  انتشار املخاطو املصنعة  -1

ا
  ياا ه ال عد    الياطة  نااقا

ا
قماا صااطفا   ا  انا ا ي .  مه ان ا د , غو   ن ما ياا ململم اليا  ي تتي ناقياا

 اجلدب والزنزل واجملاعات والعواصف املخاطو اخلاريية مثيف : عهد قويب اىل تعوضت اجملتثعات اإلنسانية اىلق  ل

أي مصاور  –يديدة ومتزايدة من املخاطو املصنعة  نوايه اليوم أنواعا ,غو  إن ا  وبلها نامجة عن العواميف الطبيعية... 
وتعترب أبثو  عا  الطبيعة حولنا . ىاخلطو النامجة عثا لدينا من معوفة وتقانة وأثو اجلثع بني هذين العنصوين عل

املخيتاطو املصيتنعة النامجيتة عيتن      ىات املعاصوة من أبوز ارمثلة علاملخاطو البياية والصحية ال  تتعوض هلا اجملتثع
 تدخيف البشو جم الطبيعة .

بان من نتائج التسارل جم التنثية الصناعية والتقنية  . فق  جم املخاطو ال  تطوحها البياة الطبيعية ىتتجلوه   املخاطو البياية  -2
يوانب قليلة من الطبيعة   كمسها التدخيف البشوي الذي أشتثيف  ىو  تبق سو,أن تزايد التدخيف البشوي جم الطبيعة 

وبوامج وانت النثو احلضوي واإلنتاج والتلوث الصناعي واملشووعات الزراعية الضخثة وبناء السدوو ى حتى اآلن عل
 .  تطويو الطاقة النووية

فأنه  للغثوض الذي حييط بأسبابها ونظوا ,  املخاطو انياولويية البياية توايهنا جم عاملنا املعاصو بصور خمتلفةإن 
   تتضح حتى اآلن أفضيف السبيف ملعاجلتها ، و  تتحدو املسؤولية للقيام بإيواء واضح لتحاشيها أو احلد منها .

إن سيااادض ال تاااا   شااااية العااامن انسااااتمدة  اااا  ياااادابط  ىان اااا د الصااااحية منهااااا ماااا  عااااو  الاااا ى  اااام  م تااااة قلاااا الصحيةاملخاطو   -3

 
ا
  بينااع ميي ة مه السد ان, وايثد  وياال الوااقة و يالي  إنتا  ا غ ية الح ي ة ايثدا

ا
بالتقا   الا ي   بو ا

اوايا  اياتيمال اناااط الكيميااياة انبيا ة ل.حعادا  ولوقعااف ال اااة  ا   ى لا  الا ىحققه اليتم والتقاناة و ط

ملدمانااااا  وان اااااطا  اإلنتااااا  الوااعاااا  التجااااااي و اااا  مجااااال ادبيااااة الحياانااااا  التااااي  صاااابحت باااا وا ا احقااااه بال

      ااا  ا.حااا  ال ااادا بسااا مة ا غ ياااةالااابيض  ن  ياااالي  الوااقاااة  ااا ى الحياياااة . وياااد 
ا
 ىيااا  ة قلااا وا ااا م  ثاااااا

 حة ال عد . 

إن ظا دة ااحتبااس الحادااي وانتعااا  ماداض ماه نااع   اان البقاد وال ا ل القااام اآلن حاال الوااقاة اني لاة  وتثع املخاطوة العاملي   -4

 
ا
   ب    اطدح زتملا مجماقة مه الخيااا  والتحا يا  ال  يا ة  ماا  ال ااس . وبا   ا فاداط وال ماقاا    ينيا

وانؤيسااا  انتياا طة ال نسااية ات اا  يتسااتة مااه انباااطاا  والحماا   الكدطيااة وال ماقيااة ناا ملااة م اال  اا   

 ان ا د انحتمتة . 

عن املخاطو والعوملة ، أن هذه ارخطار مجيعها قد أسهثت  بث ا  الذي بتب “أولوي  با”عا  انيتثال ارملاني ويعتقد 
  “وتثع املخاطوة العيتاملي ” جم إقامة ما يسثيه 

ا
  يا ة  . إن التغوا  التقاان   ا  اق ماه انتساااع يجتا  مياه  نااقاا

 ىعليتيت رأييتيتهون يقتصيتيتو وتثيتيتع املخيتيتاطوة جم  اإلنسااان  ن ياا ململااا  و يتكيااي ميملااا .  ىمااه ان ااا د التااي ينبغاا  قلاا
سلسلة من التغ ات املرتابطة املتداخلة جم حياتنا انيتثاعية  ىي والصحي فحسب بيف يشتثيف بذلا  علاجلانبني البيا

  املعاصوة .
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 ى مااا  ن نتااجملااا ا اكااان حمياا ة قلاااالعااياف وانجتميااا   ى. فيثاا ااا اتكاااو   اا  و يملااا قلاا افن تيتيتوازن فييتيته ون إنصيتيتيت   تنيتيتتهج العومليتيتة طويقيتيتيتا   

 التجميا  ال عدية التي اوي ها  . 

 النامييتيتة وارقيتيتيف منيتيتوا  تتسيتيتم اليتيتدول  و الاا ول انتق مااة ال مااا , ب  مااا ي   ااو ال اناا  ا  باا  مااه ثاادوة اليااالم  اا   اا   ا يااا   اا  الاا ول الواا اقية  
اتسعت  . و ا  رتوي مستويات التعليم والوعاية الصحيةبو,  مبستويات متفاوتة ولانها عالية من الفقو واننفجار السااني وتعاظم الدين اخلاريي

   وبلغت أويها جم مطلع القون احلاوي والعشوين . القون العشوينطيلة  ىقدمة من يهة والنامية من يهة أخوبني الدول املت الفجوة

ال يه  ي عان     مخس ساان العا  ىمتوسط الدخيف لد  عي ال قاف قه ان م الصاور عن ارمم املتحدة1999تقويو التنثية البشوية للعام إن 

 . ارفقوضعف عن معدل الدخيف خلثس الساان الذين يعيشون جم البلدان  74اربثو ثواء يزيد البت ان 

انعقيتد ميتؤمتو    ففي ذلا الوقيتت  نطا  عاملي ضد سياسات العوملة . ىبدأ املعارضون للعوملة احتجاياتهم ومالتهم العنيفة وعل م1999أواخو عام منذ 
.  جبولة ارلفية الثالثيتة ملنظثيتة التجيتارة العاملييتة     ىما يسثيدول أعثال  ىاملطووحة عل ملناقشة املوضوعات بونية واشنطن“ سياتيف”مدينة عاملي جم 

ميتن   ىمليتا تبقيت   ونهبيتا   باعتبارها استغالن واجمملد     ل  الا ت قعدا  اآلاف مه انحتجون لي ة  يا  لعقداف قه ميااضتهم لسياياة الياناة 
 ى ة ن ظمااة التجااااة اليانيااة . وياااد . وااالاات مظااا د ااحتجااا  اليانيااة  اا    اا  اا تماقااا  ال حقاا ميتيتوارو العيتيتا  الثاليتيتث واجملتثعيتيتات النامييتيتة     

 . رأسها الونيات املتحدة ارموياية ى ها الدول ارغنى جم العا  وعلمنظثة التجارة العاملية مؤسسة غ  وكمقواطية تهيثن عليها وتساني  ضان  ن 

 . املويهة ملنظثة التجارة العاملية أنها تقوم بأنشطتها وعثلياتها بصورة شبه سويةومن اننتقاوات ارخوى 

عيتن   بينثا يعترب مفهوم حقيتو  امللاييتة هيتذا غويبيتا      % من العالمات التجارية وبواءات انخرتال جم العا 97الدول الصناعية متتلا ال  يد بالا  د  ن 
 العا  النامي .    

مسيتألة التااميتيف واننيتدماج     ىاإلصيتوار عليت  ندو  النقد اليتدولي أن  مثيف البنا الدولي وص ىجارة العاملية ومؤسسات وولية أخومعارضو منظثة الت ىويو
 “ .وتثعات”ن جم “ اقتصاوات”العيش جم  ىوي وحوية التجارة يوغم الشعوب علانقتصا

  

  ا  الا ات الا ي امضاا ي فياه قمتياة 
ا
الاا ول  قاا وة وغوا  مؤ تااة  ى انساتا  ىوال ماا   السيايااية القااماة قلا ىا ماا  , اباا و البنا ىالا اليانااة  ا ما

الابيض ماه البااح ون  ولا ل  يا قا  لت بو  ش ان قان ا انياصد الحافل بان ا د و نااع ال مساواة والتحا يا  التاي اتجااوز الحا وط القامياة .

الويي  اليان  .  ىطيع ماا ملة انعك   اليانية قلمه الحكم اليان   ست  يا  شكل   ي  ىوانككديه ال

, و   اح و ح و  اجميا  معابهة  قيام منظثة ارمم املتحدة وانحتاو اروربي مت اختاذ بعض اخلطوات جم هذا انراه جم املاضي القويب منهاولق  

    م ا    قدي    اليالم.  

 طابع التشيتاؤم يغلب . وفيما متيز العقد املاضي منذ نهاية احلوب الباروة بالعنف والصوال الداخلي والتحونت الفوضوية جم بث  من بقال العا  لق  
  ى ن و ملا  نظاد  قاد إ, ف انراهات والتويهات جم عاملنا املعاصو بعض ىعل

ا
الياناة ال اافاة  ى حياياة لكاب   اا  ااتتم   ا  انساتقبل ان ظااا فدصاا

 
ا
 واا  انوي  مه انساواة وال يمقدا ية واازط اا .   يييا
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تااثف العالقات  واتجس  ظا دة اليانة    – أهم وأبوز الظواهو انيتثاعية ال  يعين بها علثاء انيتثال املعاصوون ام ل اليانة واح ة مه .1
 .  بعض بني خمتلف أرياء العا  ىاعتثاو بعضها علوتداخيف  انيتثاعية

فالعومليتيتة هيتيتي احملصيتيتلة انغاااة  ا  الت ساط ,  ىاميال الاا اوااا الياناة  ا   غتا  ا حيااان باقتباا اا ظاا دة ا توااطية غواا   ن و ملاة ال ظاد  ا   .2
 . النهائية لتضافو العواميف السياسية وانقتصاوية والثقافية وانيتثاعية

م ظاماا  ماه  ابطات السوفياتية وتنامي أشاال من احلام نهاية احلوب الباروة وانهيار الشيوعية يملمت ق ة قاامل    زيااطة الياناة ومنهاا  .3

 الويي يه اإل تيم  وال ول  .  ىال ول بي ملا ببيض قل

 . ملناقشات حامية الوطيس جم عا  اليوم حمورا  صبحت اليانة  .4

الطويقة ال  نتصور بها أنفسنا وأمناط ارتباطنيتا   واىلحياتنا الشخصية  متتد أثارها اىلنية الكبا ى , بال ا نسا  اليا ىا اقتود اليانة قل .5
 . باآلخوين

 مجدط التكمله به .  ىال ي اوي  السيطدة قتيه  و حت, إ   هها انتم م د ا  مه ال اع  متثيف العوملة عثلية مفتوحة ومتناقضة حبد ذاتها .6

 .    باتسال الشقة بني البلدان ارغنى وارفقو جم العا  متيزت العوملة. لق  غ  متوازنة أو منصفة اتسااع اليانة بوااة مطدطة ولكنها  .7

ااقتقااط باين التجاااة الحادة وا يااا  انكتاحاة  ىة ال ولياة و قا    وا ون يميتاان الاا ا وت ق ل اليقاط القتيتة اناضاية حااا و التجااا  .8

 تمكه البت ان ال امية مه موي  مه التكامل واان ما     اا تواط اليان  . ي

 ان ا د والتح يا  وو ا  مه اإلجحاف واني ا  انساواة اتجاوز الح وط القامية . ىاكض ي اليانة ال .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـمـت بـحـمـد اهلل .. 

 ي لكم بالتوفيق دعوات

 حـلـم الـمـشـاعـر  


