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  :مقــدمـة
لقد شهد تاريخ اإلنسانية الكثري من األحداث والتغريات، واتسم جبملة من الظواهر واآلفات اليت   

سجلت باخلط العريض يف تاريخ البشرية قاطبة، كوا الزمت مسرية حياة الشعوب واألمم، وعدلت 
أو غريته، بقدر ما حنن  منها أو حىت غريا، ولكننا لسنا بصدد ذكرها للتأسف والتحسر على ما خلفته

بصدد التركيز على واحدة من أهم الظواهر اليت كانت وال زالت موجودة، وإن اختلفت يف تواجدها 
ذاك حسب قوا وكينونتها، وحبديثنا هذا فإمنا نشري إىل ظاهرة الزمت كل ما قدمه اإلنسان من 

  ".العنـف " رة إجنازات وتطورات، بل وال زالت ترافقه إىل حد اآلن أال وهي ظاه
إن هذه األخرية مل تستثن ال حقبة تارخيية وال منطقة جغرافية، وال حىت حضارة معينة أو ثقافة   

فكرية، ثقافية، : ما، واملفارقة أنه وبالرغم من كل ما حصله اإلنسان من تقدم ورقي يف شىت امليادين
لص منها، حيث تزايدت لدرجة ؛ إال أنه مل يستطع التخ...علمية، اجتماعية، سياسية واقتصادية

أصبحت مقلقة وحمرية لكل اتمعات املتقدمة منها واملتخلفة على حد سواء، بل وأصبح من الضروري 
  . تدخل املختصني للعمل على فهمها وتشخيصها واقتراح احللول املناسبة للتقليل منها على األقل

كانت وال زالت تعاين  –ألسباب وإن اختلفت الظروف وا –واجلزائر على غرار بقية الدول   
من هذه الظاهرة اليت رمست لنفسها أبعادا كثرية، فشملت معظم املستويات، وأصابت كل شرائح 
اتمع على اختالف أشكاهلا وميادينها، فمن العنف السياسي إىل العنف االقتصادي، إىل العنف 

 املدارس واألسر ويف املؤسسات، فقد االجتماعي، وكذا العنف يف الوسط احلضري، مرورا إىل العنف يف
بات العنف نذير شؤم مهدد لكيان اتمعات وبنائها، وباختالف األطر االجتماعية راحت طرق أدائه 
ختتلف وتتنوع تبعا لذلك، فبغض النظر عن العنف املادي املباشر والواضح للعيان يف آثاره وأسبابه إىل 

الناس واخلاصة منهم، وهو العنف الرمزي، أو كما يسمى نوع أخر شكل عالمة استفهام للعامة من 
بالعنف املقنع أو اخلفي، فال إشارة لفاعليه، وال عالمة له إال جبملة ما خيلفه من رموز تبعث هي األخرى 

  .للمستهدف منها برسالة ما ولكنها عنيفة يف حمتواها
مله يهدد منط احلياة االجتماعية، إن العنف الرمزي أخطر بكثري من العنف املباشر وإن كان يف جم  

وما نقصده هنا كل التصرفات والسلوكات العنيفة املمارسة يوميا يف الوسط االجتماعي أو باألحرى 
احلضري، واملنتهكة للنظام واألمن العامني من مجلة املغالطات األخالقية والسلوكية من اعتداءات إىل 

خر بات ميس بنظافة احمليط برمته من ركامات جرائم بشرية وسرقات، واختالسات، إىل سلوك آ
الفضالت عند العمارات واملؤسسات، إىل تلك اجلدران املليئة واملزدمحة خبربشات أو كتابات أصبحت 

  . هي األخرى تبعث على القلق وتدعو إىل االهتمام ا
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جلزائري وقيمه، ويف تقدمينا هذا إمنا نود اإلشارة إىل منط سلوكي رمبا يعد دخيال على اتمع ا
إا ).  Les Graffitis( وإن كنا ذا الصدد نود التركيز أكثر على ظاهرة تسمى بالكتابات اجلدارية 

، كما )سنأيت على ذكر ذلك يف اجلانب امليداين ( تعترب أسلوب عنف وإن اختلفت اآلراء حول ذلك 
سلوك يؤدي إىل إيقاع األذى " : أا ملمة بكل اتمعات على حد سواء، وعلى اعتبار أن العنف

، فإن الكتابات اجلدارية جتيء كعنف رمزي مؤذي لكل "باآلخرين سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
أطراف اتمع، وإن اختذ من اجلدران فضاء له فإنه خيلف آثارا متباينة على كل األفراد سواء باإلجياب 

  .ارات اليت حيويها يف مضامينهأو بالسلب، وهذا من خالل مجلة الرموز واإلش
إن ظاهرة الكتابات اجلدارية يف شىت أحناء العامل والسيما يف اجلزائر شكلت ومل تزل عالمة   

استفهام، ألن ما حتمله ضمن طياا يهدد مبحو وإزالة أو بتشويه كل ما حتويه اتمعات من قيم 
  . ا كظاهرة تستوجب البحث حضارية عريقة وأصول دينية ثابتة، ولعل هذا سر االهتمام

إن دراسة العنف تعترب رائدة ضمن مجلة الدراسات اليت حظيت باهتمام الباحثني، على العكس   
من ذلك فإن موضوع الكتابات اجلدارية مل ينل ولو القسط القليل يف جممل الدراسات العربية، أما 

اهرة هناك وتبعا لتطورها، فقد أصبحت الدراسات األجنبية فهي غنية جدا ذا املوضوع غىن تلك الظ
فنا رائجا يدعو إىل السلم والوئام عكس ما هي عليه اآلن يف الدول العربية أين تعيش أوىل بداياا، ولعل 
هذا أحد األسباب املهمة الختيارها كموضوع لبحثنا الذي سعينا يف جممل أهدافه إىل دراسة التصورات 

ل الكتابات اجلدارية مستعينني مبحور التصورات االجتماعية دون االجتماعية للعنف الرمزي من خال
االجتاهات أو اآلراء تبعا لنمط املوضوع وطبيعته؛ ولقد تناولنا هذا البحث بالدراسة انطالقا من الفصل 
األول دف معرفة التصورات االجتماعية من مجلة التعاريف املختلفة حوهلا، إىل ذكر أمهيتها وصفاا 

ىل بنيتها وحمتواها وآليات عملها، وكذا بعض املقاربات النظرية حوهلا، أما فيما خيص الفصل مرورا إ
الثاين وهو العنف الرمزي فقد ارتأينا فيه اإلشارة أوال إىل العنف عموما من تعريفه وأنواعه، مث تطرقنا 

الفصل الثالث اخلاص إىل فحوى العنف الرمزي بالقدر املستطاع من املعلومات املتوفرة، مث تناولنا 
بالكتابات اجلدراية بداية من حملة تارخيية عنها، إىل ذكر بعض مفاهيمها واإلشارة إليها كظاهرة متنامية 
يف الدول العربية ومزدهرة يف الدول الغربية مع أمثلة معتربة عنها يف بعض الدول، وكمقارنة بسيطة 

وألن هدف حبثنا . الصور سواء اسدة أو احلقيقيةتناولنا هذه األخرية يف اجلزائر مدعمني ذلك ببعض 
هو دراسة الكتابات اجلدارية يف اتمع اجلزائري، فقد دعمنا هذا اجلانب النظري بآخر ميداين حماولني 
فيه إبراز التصورات االجتماعية املتباينة للعنف الرمزي من خالل الكتابات اجلدارية، معتمدين يف ذلك 

    .هلدف املنشودخطة منهجية لبلوغ ا
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  :اإلشكـاليـة 1-1/
الثابت أن العنف ال يصدر عن عامل واحد منفرد، وأن حدوده ال تنحصر عند شخص بعينه، بل أصبح 
اط ظاهرة معقدة الدواعي واألبعاد، وباملثل تبدو جتلياته يف مظاهره العديدة اليت ليست إال تعبريا عن أمن

، وقد مرت ا معظم اتمعات فاندثرت ألجلها حضارات، وسقطت بسببها ةمن السلوك اهلدام ال حمال
وإن كان . حكومات، وأحلقت أضرارا مادية وبشرية باألفراد واجلماعات واملؤسسات على حد سواء

الباحثني والعلماء  هذا النوع من السلوكات السافرة والعلنية القابلة للمعاينة البسيطة قد حظي باهتمام
من مجيع النواحي وامليادين، فإن هناك منط آخر يرسل خبيوطه األوىل يف صلب كيان اتمعات برمتها، 
فيضرب بنائها ويهدم استقرارها، وما نقصد به إال ذلك النوع من العنف الغري مباشر أو كما يسمى بـ 

واقع حساسة تشكل خلفية قوية لظواهر تظل الذي اختذ بأشكاله العديدة واخلفية م" العنف الرمزي " 
كايف، وهي وجه آخر ال يقل أمهية عن الوجه املعلن، بل قد يكون حتليل هذا النوع ضرورة  مبال اهتما

وحبديثنا هذا إمنا نود أن نركز على إحدى . منهجية وحتمية منطقية للفهم العام لظاهرة العنف كاملة
لكتابات اجلدارية فضاء يشهر فيه فاعلوه عنفهم ضد اتمع مظاهر العنف الرمزي اليت اختذت من ا

وبيئته مجلة ال تفصيال، وإن اختلفت اآلراء أو باألحرى التصورات االجتماعية حوله، إال أنه يشكل 
حمور نقاش فعال وآين سواء يف الدول الغربية أو العربية، وإن كانت هذه الظاهرة تعترب دخيلة على 

لما هو األمر بالنسبة لبقية الدول العربية، حيث مل تلق االهتمام الكايف والالئق ا اتمع اجلزائري مث
خلطورة فحواها وأبعادها املترامية األطراف، واملؤذية يف جمموعها لكل شرائح اتمع، عكس ما هي 

 شهدا منذ عليه يف الدول الغربية أين كانت بدايتها تقريبا يف الستينات، وبعد التطورات اهلائلة اليت
ذلك الوقت سلكت يف الوقت احلايل منحنيات أخرى، رمبا تدعى بالفنية، حيث تطرح يف معظمها 
العديد من القضايا اتمعية، أما يف اجلزائر فإن الكتابات أو الرسومات اجلدارية حتمل يف حمتواها زمرة 

  .عنيف أكثر من أي شيء معتربة من الدالالت وإن كانت يف جمملها وحسب اعتقادنا ذات مدلول
إن الكتابات اجلدارية ومهما كان اهلدف منها سواء املطالبة باحلقوق املهضومة، أو أسلوب  

تعبري أو رفض للواقع املعاش، أو فرصة ساحنة لرد االعتبار، فإا يف جمملها أسلوب عنف يعمد فاعلوها 
لني هذا األسلوب على الظهور العلين، إشهاره يف وجه العامة عرب ما يكتبونه بوضوح أو بغموض مفض

ومؤثرين الرموز اجلدارية للتخفي على نشاط ممنوع قانونيا واجتماعيا، ومن خالهلا تدان احلكومات، 
بادئ، وان الكرامة والكربياء، فمن منا ال ختدش قيمه وتشتم الدساتري وتنتهك األخالقيات وامل

وأحاسيسه وهو يقرأ رموزا وإشارات بذيئة يف جمملها باختالف مواضيعها وأماكن تواجدها، وإن 
  . كانت تنتشر وبشكل كبري يف األحياء الفقرية والشعبية
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أو جمال انتشارها رغم كل هذا احليز الذي تشغله الكتابات اجلدارية سواء من حيث األمهية، 
ناهيك عن حساسيتها كموضوع يشغل اهتمام العامة من الناس واخلاصة منهم بشكل أدق، باإلضافة 
إىل تأثريها الالمتناهي على كافة أطراف اتمع، إال أا كموضوع حبث قلما مت تناوله بالدراسة 

  . جزء بسيط منهوالتنقيب، ولعل هذا من أهم دوافع حبثنا الذي نأمل أن نوفق ولو يف 
ورغم هذا فإن موضوع الكتابات اجلدارية يعد جديدا على الساحة العلمية احمللية والعربية، وإن 
مت تناوله من قبل فإمنا من خالل حتليل مضامني تلك الرموز واإلشارات من منظور نفسي حتليلي، على 

ر يتموقع ما بني علم النفس عكس دراستنا هذه اليت دف إىل التطرق إليها بالبحث ولكن من منظو
وعلم االجتماع، على اعتبارها ظاهرة تنشأ يف الوسط االجتماعي ومتارس من طرف أفراد يشكلون جزء 
من ذلك اتمع، وألا أسلوب أو طريقة موجهة ضد كل األفراد، فإن هلا مجلة خمتلفة من اآلراء 

ن خالل حماولة دراستها عن طريق التصورات واملواقف حوهلا كظاهرة اجتماعية، لكننا سنلم بكل هذا م
و انطالقا من هذا كانت إشكالية حبثنا تصب . االجتماعيةكأسلوب حبث يصلح هلذا النوع من الظواهر

  :يف هذا القالب وتتمحور حول التساؤل التايل
  .  ما هي مجلة التصورات االجتماعية للكتابات اجلدارية ؟ -
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وعلى اعتبار أن الفرض هو حل مؤقت يف انتظار التأكد منـه ال  : الفـرضيـاتصيـاغـة 2-1/   
لذا فإنـه مـن اجلانـب    ، حقا عرب بقية مراحل البحث، فإن هذه اخلطوة تشكل جوهر البحث بأكمله

وألن التصورات االجتماعية للعنف الرمزي مـن خـالل   . املنهجي تراعى الدقة يف حتديدها وصياغتها
موضوع متشعب وصعب املراس خصوصا من منظور التصورات، فإننا ارتأينا صياغة  الكتابات اجلدارية

و عليـه فـإن   . فرضية عامة دون الفرضيات اجلزئية، وإن كان هذا تبعا لطبيعة الدراسة واهلدف منها
  : دراستنا هذه تنطلق من فرضية عامة فحواها هو

 .اجلداريةتوجد تصورات اجتماعية للعنف الرمزي اسد يف الكتابات 
  :التعريفـات اإلجرائية للمصطلحـات املفتـاحية يف البحـث 3-1/ 

  :وميكننا حتديد ثالث مصطلحات مفتاحية تشكل دعائم حبثنا وفصوله وهي
هي أنظمة تفكري حول مواضيع معينة يكون الفرد بواسطتها على : التصـورات االجتمـاعيـة* 

وهي نوع من املعرفة العامية واملشتركة بني كل أفراد ، تختتلف عن اآلراء واالجتاها، اتصال مبجتمعه
ثقافية ، ( حيث أا تكون مهيئة ومقسمة اجتماعيا بينهم، وهذا باختالف معايري معينة ، اتمع

، وهي حصيلة نشاط عقلي يعتمد على إعادة بناء الواقع و إعطائه معىن خاص أو تصور ...)أيديولوجية
ثابتة فهي ختتلف من عصر آلخر ومن جمتمع آلخر تبعا لظروف اتمع  خاص، كما أا مرنة وليست

أو حول املرض  ،حول الصحة واملرض ةاحلالية، وهي متداولة بني كل أطرافه كالتصورات االجتماعي
أو اإلرهاب، أو اجلنون، أو مواضيع أخرى كاإلعالم اآليل، أو كما هو األمر يف حبثنا حول ، النفسي

  . ية، فهي دوما تتركز على هدف معنيالكتابات اجلدار
منط خاص من العنف العام يسمى أحيانا بالعنف املقنع أو املستور أو حىت : العنـف الرمــزي* 

وهو أسلوب موجه إىل عامة الناس خالف العنف املادي أو املباشر الذي يكون هدفه ، العنف اخلفي
جمملها إشارات أو رموز للمواجهة غري  فالعنف الرمزي يتخذ عدة أشكال وأمناط تشكل يف، حمدد

  . ةاملباشرة، حيث يعمد فاعلوه على التخفي دون الظهور عالني
برزت حديثا يف الساحة العامة، وإن كانت قدمية قدم تواجد : الكتـابـات اجلـداريــة* 

نقوش اسدة البشرية، لكنها مستجدة جبدية احلياة ودروا، وهي مجلة الكتابات و الرسومات أو حىت ال
على اجلدران احلجرية أو الطينية أو اإلمسنتية، وهي ختتلف ما بني اتمعات العربية اليت تعيش أوىل 

وهي مبعىن آخر كل اخلربشات . بدايات ظهورها، عكس الدول الغربية اليت اختذت منحنيات فنية هلا
ة من اتمع واخلاصة منه كرد فعل املعربة عن اآلراء واألفكار املقهورة، فهي عنف رمزي موجه للعام

  . على ما مورس عليهم
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  :البحــثأهــمــية  4-1/
يستمد موضوع التصورات االجتماعية للعنف الرمزي من خالل الكتابات اجلدارية أمهيته العلمية 

 وإن كان ما وجد منها، بالنظر إىل الدراسات العلمية اجلادة سواء على املستوى احمللى أو حىت العريب
ذكر العبارات املترامية على اجلدران مع حماولة تفسريها أو حىت ترمجتها  ةليس إال حماوالت بسيطة إلعاد
لذا جاءت دراستنا هذه ملعرفة ما هي مجلة التصورات االجتماعية حول . من منظور نفسي أو حتليلي

  . الكتابات اجلدارية انطالقا من فرضية العنف الرمزي
أمهيتها بالنظر إىل املوقع اجلوهري الذي حتتله التصورات االجتماعية ضمن  ةوتستمد هذه الدارس 

البحوث النفسية واالجتماعية وحىت األنثروبولوجية، فلطاملا كانت جل املواضيع يتم دراستها عن طريق 
أما موضوع التصورات االجتماعية فهو ، االجتاهات واآلراء، وإن كانت يف حمتواها نفسية أو تربوية

وإن كان حسب رأينا هو ، سع واألمشل إلملامه مبعظم البحوث والسيما يف علم النفس االجتماعياألو
  .وهذا ألننا بصدد معرفة مجلة التصورات املتباينة أو املتضاربة حوله، األنسب لدراسة موضوعنا

ن كما ترجع أمهية موضوعنا إىل املوقع اجلوهري الذي حيتله كظاهرة جيمع عليها عامة الناس م
، وهذا ما حملناه وبشدة يف أوىل خطوات حبثنا، وإن كان هناك رخاصتهم، وكذا بسبب جذا لألنظا

اختالف يف التصور االجتماعي حوهلا فإمنا مرد ذلك إىل العديد من العوامل كما سنرى من خالل 
  .اجلانب النظري وامليداين

  :أســباب اختيـار البحـث5-1/ 
دوافع اختيارنا ملوضوع التصورات االجتماعية للعنف الرمزي من خالل  لن نطيل احلديث كثريا لنلخص

  :الكتابات اجلدارية يف بضع نقاط وهي
 . حداثة املوضوع يف علم النفس عموما وعلم النفس االجتماعي خصوصا - 
 . قلة الدراسات فيه أو باألحرى انعدامها، وهو دافع مهم للبحث والتمسك باملوضوع - 
، فجاء اختيارنا ليس للفصل فيها وإمنا عماعية املتضاربة حول املوضومجلة التصورات االجت - 

 .ملعرفة حمتواها أكثر
دوافع أخرى تتلخص يف جمملها يف تفاقم هذه الظاهرة وبشكل مثري ولفت انتباهنا هلذه الظاهرة  - 

  .امن خالل املظهر اجلديد الذي أصبحت عليه مدننا وشوارعن
موضوع حساس يف الوسط االجتماعي وبأسلوب بعيد نوعا  وأخريا الرغبة الشخصية يف دراسة - 

ومبحاولة بسيطة للخروج إىل أرض الواقع ودراسة املوضوع بأسلوب أو ، ما عن الروتني النظري
 .طريقة تؤدي الغرض املنشود
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  :صعوبــات البحـث
وإمنا بالتتبع واجلهد، كذلك هو األمر بالنسبة ، وككل البحوث فال شيء جييء من العدم

وضوعنا وإن صادفتنا مجلة من الصعوبات أو احلواجز، فإمنا هذا سبب إضايف للتمسك باملوضوع مل
  : وهذه الصعوبات هي. وتكملته

قلة الدراسات السابقة على املستوى احمللي، فلم نستند إىل على دراسة واحدة من جامعة وهران : أوال
  .بتغيهوإن كانت بعيدة يف حمتواها و أسلوا عما نبحث فيه ون

قلة املراجع باللغة العربية بالنسبة للفصلني األول والثاين، وانعدامها بالنسبة للفصل الثالث           : ثانيا
  . ، حيث اعتمدنا بشكل كلي على مواقع األنترنيت)الكتابات اجلدارية ( 
ديدة على الساحة حيث بذلنا أقصى جمهوداتنا لتطبيق تقنية ج، صعوبات تتعلق باجلانب التطبيقي: ثالثا

 Le réseau d’associations العلمية يف موضوع التصورات االجتماعية، وهي تقنية شبكة التداعيات

بعد قصف بنايات  2001 سبتمرب 11 اليت طبقت على أحداث " Annamaria Silvana de Rosa "للباحثة 
ب، وسنرى ذلك مفصال يف اجلانب ملعرفة التصورات االجتماعية لإلرها أ.م.مركز التجارة العاملية بالو

 les"ألا دراسة حديثة وجد متطورة فقد اعتمدت على الربامج اآللية ملعاجلة املعطيات و. امليداين

logicielles  " واليت مل نستطع احلصول عليها النعدامها على مستوى اجلامعات وحىت يف مواقع
  .ر باهظةحيث تبني أا تباع يف كندا وفرنسا وبأسعا، تاإلنترن

اليت وجهت إلينا  ترغم بعض االنتقادا، أمام كل هذه العراقيل مل تنقص عزميتنا يف املواصلة
بسبب التمسك ذه التقنية، لكننا أكملنا على ذلك املنوال وإن كان للضرورة أحكام فال ضرورة أكثر 

تلك الربامج واكتفينا بتبويب من هذه، لذا ارتأينا تطبيق هذه التقنية حسب إمكانياتنا، وقد استغنينا عن 
  . البيانات إحصائيا مع حتليلها ومعاجلتها قدر اإلمكان
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  :منهجيــة الدراســة: أوال
وحىت ال نكون يف قطيعة عما أوردناه فيما سبق من اجلانب النظري، فإننا سنحرص يف هذا 
الفصل على حتقيق أهداف حبثنا املرجوة انطالقا من دراسة منهجية كسائر الدراسات املستعملة يف 

الجتماعية، لكننا سنحاول اخلروج نوعا ما عن الروتني العادي من مجلة االستمارات البحوث النفسية وا
وألننا بصدد دراسة موضوع التصورات االجتماعية وال سيما للعنف الرمزي من خالل . واملقابالت

الكتابات اجلدارية، فإننا انتهجنا أسلوبا جديدا لتحقيق هدف البحث من خالل استعمال أسلوب 
واحد من أهم أساليب دراسة التصورات االجتماعية، وبالضبط فإننا ويف حماولة بسيطة منا التداعي ك

رغم الصعوبات اليت "  Le réseau d’Associationsشبكـة التداعيـات " طبقنا تقنية تسمى بـ 
ننا سنتناول واجهتنا، إال أننا حاولنا قدر املستطاع التقيد خبطواا إال ما تعذر علينا القيام به، وعليه فإ

 . هذا اجلانب عرب عدة نقاط ترمي يف جمملها إىل اخلروج بنتائج تفي وتؤدي الغرض املنشود من الدراسة
I /املنهـج املستخدم يف البحث:    

وككل البحوث النفسية االجتماعية، يأخذ حتديد املنهج املستعمل يف الدراسة أمهية قصوى قصد 
بيعة موضوعنا، وكذا لفرضيتنا العامة، فإننا تعمدنا استعمال املنهج إبراز طريقة البحث، وعليه وتبعا لط

باستعمال شبكة التداعيات كما سبق وأن ( الوصفي كأحسن منهج للبحث مع التعديل يف بعض تقنياته 
مدعمني ذلك خبطوات حتليل املضمون نظرا الستحالة اقتناء برامج معاجلة املعطيات، وتبعا ، )أشرنا 

مل فإننا سنشرح فيما يلي طريقة البحث املستعملة، مع اإلشارة أيضا إىل العينـة، أما للمنهج املستع
  .        بالنسبة للمجال الزماين واملكاين فسنأيت على ذكرهم الحقا بعد شرح تقنية البحث

II /أدوات البحـث :  
ية، وإمنا وقد مت تطبيق تقنية شبكة التداعيات كإحدى أساليب البحث يف التصورات االجتماع

ضمن الطرق املتداعية اليت تستعمل إىل جانب الطرق االستفهامية كما رأينا يف اجلانب النظري يف فصل 
أما عن كيفية تطبيقها فإننا سنأيت . التصورات، وعليه سنأيت فيما يلي إىل شرح هذه التقنية كما وردت

  .إليها بعد ذكر العينة وطريقة اختيارها
وهذه التقنية للباحثة             : )Le réseau d’Associations ")1" اعيـات تـقـنيـة شبكـة التد* 
 "Annamaria Silvana de Rosa "،  دف لكشف بنية وحمتويات املؤشرات القطبية واحملايدة والنمطيةو

  يعيستط" شبكة التداعيات "إن هذا النموذج . املتصل بالتصورات االجتماعية) الداليل(للمجال املعنوي 
   

1/ Annamaria Silvana de Rosa : Le réseau d’Associations in Jean-claude Abric : Méthodes d’étude des représentations 
sociales, © éditions érès, 2003, pp. 82-92. 
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إلحدى أن يقدم كتقنية للدراسة احلقيقية قصد استخراج بنية وحمتويات وقطبية اال الداليل املتداعى 
، مث بعدها ذهبت 1995يف" روزا " لقد كانت فرصة تقدمي هذه التقنية بادئ ذي بدء مع . التصورات

مع العديد من التجارب اليت حضيت باالهتمام الكبري وال سيما يف العشر سنوات األخرية، حيث 
األصلية  من خالل العديد من أعمال ومشاريع البحث) حمصلة ( ارتكزت على معطيات غنية مأخوذة 

وهي يف حقيقتها مرتبطة بعدد من ميادين الدراسية، حيث هذه التقنية استعملت بالتوازي مع طرق 
نشر هذا العمل مع جمموعة من الطرق املتداعية من طرف الباحثني يف جمال  1995 أخري، ويف

مضمون أو حمتوى  وما ميكننا قوله حول هذه التقنية أنه قبل تقييمها ووضعها يف. التصورات االجتماعية
منهجي جيب أن نالحظ أن تقنية شبكة التداعيات تعرف فقط بعض ااالت الداللية والتقييمية  املرتبطة  

 ,Moscovico 2000 )     بالتصورات خصوصا، أو باستشارة لتصورات املواضيع املتصلة فيما بينها

Seca 2001, Roussiau & Bonardi 2001  ( ذات املنهجيات املتعددة وهي املقارب الوحيدة(Rosa 

  واليت تستطيع حقا  أن تزيح التعقيد لألبعاد العديدة للتصورات االجتماعية (1987

  :شبكـة التداعيـات من خالل  متثيـل و اتبـاع  اخلطـوات املنهجيـة * 
إن شبكة التداعيات هي أداة األكثر جاذبية للمواضيع بسبب بساطتها ووضوحها، وكذلك بالنسبة 
للباحثني، وبواسطة قوة ثباا للتأقلم مع أهداف البحث، وخالل تطبيق بقية الطرق البحثية كاالستمارة 
مثال أيا كان نوعها، فإننا نلمح تقييدا للفرد املفحوص، حىت وإن كانت تلك االستمارة بأحسن البناء 

ع نفس املعلومات وإمنا ومطولة،أما يف هذه التقنية فالشيء خمتلف، حيث تستعمل طريقة بسيطة لتجمي
بوقت أقل، وكذلك بنفس إحساسات املفحوص اليت ال جترد عنه كما يف االستمارة، أما من حيث 
تطبيقها فمنذ انشائها مل يتلق الباحثون صعوبات حوهلا بتعدد املواضيع اليت استعملت فيها، بل واتضح 

حيث أا استعملت حىت مع ( كل األعمار جيدا مدى الفهم السريع واجليد هلا، باإلضافة إىل مالئمتها ل
لقد طبقت يف كثري من ( ، وضمن أي شروط اجتماعية أو خلفيات ثقافية )األطفال يف سن التمدرس 

، وهكذا فإن سهولة استعماهلا وفهمها مصحوبة مبرونة كبرية يف مدى تأقلمها مع )البحوث العاملية 
وفيما . بيقها مع أي حبث فقط مع تغيري املقطع املنبهأهداف البحثوث األكثر اختالفا، حيث ميكننا تط

يلي نوضح جليا كيف تطبق هذه التقنية مبراحلها األربعة ببساطة مع شرحها والغرض منها، وتستخدم 
هذه األداة لوحدها أو إىل جانب طرق أخرى، لكننا يف حبثنا هذا سنركز على هذه التقنية أكثر من 

كما أن هذه الطريقة تستعمل لتحليل بيانات فردية . بيانات احملصل عليهاغريها حىت حنافظ على نوعية ال
  .    أو مجاعية، كما ميكن تطبيقها على جمموعة ولو صغرية
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  :تـطبيـق أداة البحـث:ثانيـا
ترتيب خطوات بناء شبكة التداعيات، وبعد اختيارنا للمنهج املناسب واألداة املناسبة انطالقا من 

يدنا للعينة مع شرحها مل يكن أمامنا من خطوة سوى التوجه إىل مكان تواجد وتكاثف ، وحتد)التقنية(
الكتابات والرسومات اجلدارية، حيث مت التقاط جمموعة معتربة من الصور أين متركزت يف األحياء 

ساحات ، مواقف احلافالت، والنقل عموما، مراحيض(الشعبية والفقرية باإلضافة إىل األماكن العمومية 
وحىت تكون جمموعة الصور ملمة ، كما وجدت على جدران املدارس والثانويات واملؤسسات) عامة

سطيف، العلمة، : " نوعا ما باملوضوع، مت التنقل عرب عدة نقاط من الشرق اجلزائري القتنائها بدءا من
دوش مراد، عني دي: وكذا ضواحيها، باب القنطرة، الشايل، جنان الزيتون، واد احلد: قسنطينة بأحيائها
كما مت ، ) "والية ميلة(وكذا شلغوم العيد، تاجنانت ، إىل أم البواقي وعني مليلة، السمارة، اخلروب
صورة وقد توخينا احلذر يف عدم تكرار املواضيع 26وكان العدد اإلمجايل تقريبا ، االستعانة باالنترنيت

، وألننا ...عنيفة، عاطفية، سياسية: إىل حماورألننا يف أول األمر وتسهيال للعملية قسمنا مواضيع الصور 
اخترنا تقنية شبكة التداعيات فإننا وحسب خطواا ارتأينا استعمال صورة جمسدة للمقطع املنبه بدال من 

  .عبارة الكتابات اجلدارية، وبعدها بدأنا مباشرة عملية بناء شبكة التداعيات حسب خطواا
ومن خالل ما تقدم من شرح حول بناء شبكة التداعيات : ةحـال 15مرحلـة بناء الشبكـة على *

، فإننا سنطبق املراحل األربعة السابق ذكرها علـى  " Annamaria Silvana de Rosa" حسب الباحثة 
، وإن كنا سنكتفي بعرض خمطط احلالة األوىل فقط ضمن صـلب  )حالة(فرد  15عينة حبثنا املتمثلة يف 

 ). 01ملحق رقم (خرى فسيتم عرضها يف املالحق البحث، بينما بقية احلاالت األ
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  :التصـورات االجتمـاعيـة --2
  :متهيــد
أنه يزخر  ثحبي، إن ارتباطنا ووجودنا يف العامل احمليط بنا جيعلنا دائما حنتاج إىل معارف لفهمه         

هناك و، ولكل عنصر أمهية قصوى يف اتمع ،باملواضيع واألشخاص والوضعيات املرتبطة ببعضها البعض
ما هو سجل لقيمنا وعاداتنا، ومهما  اياتنا الشخصية أو الذاتية، وأيضمن تلك الوضعيات ما هو جمسد حل

كانت صلتنا بتلك املواضيع والوضعيات فإن الفرد حباجة دوما إىل ذلك التواصل سواء بصورة سلبية أو 
اجيابية، ألا جتسد يف كينونتها مجلة متفرقة من املعارف والطقوس والعادات املختلفة واملشتركة بني كل 

العائلة واملدرسة، : يتجزأ من تلك املعارف ولعل من بني املواضيع اليت هي جزء ال، أفراد اتمع
ووضعيات كثرية ومجة ) النقود(املادي  بوالعالقات االجتماعية كالصداقة والزواج، وكذا اجلان

اليت تلزم الفرد والعمال، وغريها مما جتسد ميادين احلياة االجتماعية املختلفة و املعلمني، كاألطباء
  .)1(بالتواصل مع حميطه االجتماعي مهما كان منط ذلك التواصل

هي نتيجة احتكاكه  اوإمن، إن مجلة املعارف اليت سبق احلديث عنها ال ميكن أن تولد مع الفرد
فهي تبىن وتتشكل عنده من خالل عدة عمليات عقلية وفكرية، ، الدائم واملتواصل باتمع الذي نشأ فيه

، يت تدخل ضمنها عملية بناء التصورات أو يدخل ضمنها التصور كسريورة لبناء املعارف لدى الفردوال
حبيث إذا ما فتحنا نقاشا مع أقرب الناس، فإننا نقع يف اختالف وجهات النظر ولو يف جزء بسيط من 

، "ية تصورات فرد" ال لشيء سوى ألن لكل فرد منا تصورات خاصة به تسمى  اوهذ، ذلك املوضوع
 ،ولكنها غري معزولة عن بقية تصورات أفراد اتمع، سواء من حيث االتفاق أو االختالف يف جمملها

ويف هذا السياق  ،"التصورات االجتماعية " إمنا هي جتسد مجلة من التصورات العامة اليت يطلق عليها و
املواقف، وحل املشاكل اليت   لفهي تساعد الفرد على مواجهة العامل احمليط به من خالل معاجلة، وتعدي

بالتصورات االجتماعية فإننا اعتمدنا على عدة نقاط سنحاول من خالهلا  ةولإلحاط، يواجهها الفرد
... توضيح اخللفية التارخيية هلذا املصطلح والتعريف به مع ذكر عالقته بالعلوم األخرى ووظائفه وصفاته

وفق ولو يف جزء بسيط يف اإلملام ذا املصطلح اجلد وغريها من النقاط راجني من اهللا عز وجل أن ن
  .متشعب واملعقد

  
  
  
  
  

1/ Pascal Moliner : les représentations sociales, © presses universitaires de Grenoble, Mai 2001, p. 7.  
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  :لـمحـة تارخييـة عـن مفهـوم التصـورات /2-1
 ،لكنه كمفهوم إجرائي يعترب حديثا نسبياو، غريقيةيعد مفهوم التصور قدميا قدم الفلسفة اإل

ظهوره يف اخلطاب التربوي، أين ثبتت أمهيته يف خمتلف التطبيقات خاصة فيما يتعلق بامليادين  ةحداث
:        أن هذه األمهية برزت وجتسدت يف أحباث ودراسات لعلماء قدامى أمثال اوالسيم ،البيداغوجية

  .)1(، وغريهم يف ميدان املفاهيم واملدركات املعرفية"كيم ردو"  ،"إميانويل كانط " 
لقد أثار هذا املفهوم خالل األربعني سنة األخرية نقاشات كثرية يف ميدان علم النفس 

انطالق حركة البحث  ذفمن، هو ينحو اليوم إىل أن حيتل موقعا مركزيا يف العلوم اإلنسانيةو، االجتماعي
تعددت امللتقيات واملنشورات يف "  Serge Moscovisi موسكوفيسيسارج "حوله يف فرنسا على يد 

 ،األنثروبولوجيا:  باقي دول العامل، وأصبحت تشمل كل العلوم االجتماعيةوأوروبا والواليات املتحدة 
  ...خاالجتماع، التاري معل

 أول من استعمل وعرف مفهوم التصور االجتماعي حينما قارن بني" إمييل دوركيم" ويعترب 
امليتافيزيقيا "التصورات الفردية والتصورات اجلماعية، وذلك يف مقال مشهور له نشر يف جملة 

، حبيث يعترب التصورات اجلماعية موضوعا مستقال للدراسة، وأكد على خصوصية "م 1898"واألخالق
            ال ميكن اختصارها يف عملية ثوكما أن للتصورات الفردية خصائص متيزها حي. التفكري الفردي

التصورات اجلماعية فإنه ال ميكن اختصارها  ككيميائية يقوم ا املخ الذي سببها، كذل–فيزيائية 
 .واعتبارها جمرد جمموع تصورات األفراد الذين يشكلون ذلك اتمع

، وظل مفهوم التصورات اجلماعية عاما يشري إىل األساطري والطقوس وأنواع التفكري اليت متيز جمتمع ما
لعموميته وتضمنه لكل أشكال التفكري االجتماعي مل يعد من املمكن متييز التصورات عن  اونظر

 .)2(هذا املفهوم ظاهرة ولكنها غري إجرائية حاأليدولوجيا، فأصب الذهنيات و
وبعد فترة من عدم االستعمال، عاد مفهوم التصور االجتماعي للوجود كأحد مباحث علم 

على علم  )3(ود األسباب الرئيسية وراء هذا النسيان إىل هيمنة املدرسة السلوكيةتعوالنفس االجتماعي، 
مل تكن تؤمن إال بالسلوكيات الظاهرة والقابلة للمالحظة  النفس ملدة طويلة يف تلك الفترة، واليت

فلم االستجابات الكامنة الضمنية وكل األنشطة املعرفية  اأم، كالسلوكيات اللفظية واحلركية: والقياس
فهذين " االجتاه والرأي " بني املواضيع اليت درست يف تلك احلقبة مفهومي  نوم ،تعرها أي اهتمام

  ميثل استجابة ظـاهرة يفالرأ ،خيتلفان عنه الكنهم، املفهومني يتصالن مع مفهوم التصور االجتماعي
1/  Revue des sciences humaines, série n° 27, 1993. 
2/ Ferreol Gilles : Dictionnaire de Sociologie, 2ème édition, Armand Collin, Paris ,1995 pp. 242-249. 
3/ Denise Jodelet : Les représentations Sociales, © presses universitaires de France, 3ème édition, Avril 1993, p. 38. 
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علم النفس العام، وقد استعمل يف البداية للتأكد أما االجتاه فيستمد أصوله من   ،للمالحظة والقياس ةقابل
أما مفهوم التصور فهو ، من وجود عالقات بني املثريات واالستجابات وذلك يف حساب زمن رد الفعل

بناء للواقع يؤثر يف آن واحد على املثري  ةأكثر تعقيدا وذلك بسبب طبيعته الكامنة، فهو عملي
 .)1(ينواالستجابة، فيعدل األول و يوجه الثا

ال توجد : " إىل أن التصورات تتحدد يف آن واحد باملثري واالستجابة، وأنه" موسكوفيسي " كما أشار  
 .)2("بني العامل اخلارجي و العامل الداخلي للفرد أو للجماعة ) فصل ( قطيعة 

إنتاج كما يعود تأخر تطور مفهوم التصور االجتماعي إىل سيطرة النموذج املاركسي الذي يؤمن بأن 
كما يؤمن بأن مفهومية آليات التدرج واملراتب ما بني  ،األفكار للتصورات يرتبط بالنشاط املادي للناس

أدىن وأعلى البنيات يعطي الشرعية الكاملة لدراسة هذا النمط، حبيث أن التصورات هي لغة احلياة 
جتماع املعرفة بدأ هذا املفهوم الواقعية، ولكن مع التطور الذي عرفه كل من علم النفس املعريف وعلم اال

يأخذ مكانة له يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا، والتاريخ، وعلم النفس االجتماعي، وهذا التطور 
الذي " موسكوفيسي"ميدان علم النفس االجتماعي علي يد  حدث يف يالنوعي ملفهوم التصور االجتماع

، التحليل النفسي: " نشرت نتائج دراسته يف كتابهودرس تصورات اجلماعات املختلفة للتحليل النفسي، 
 .1961عام "  La Psychanalyse son image et son publicومجهوره  هصورت

يف دراسته الرائدة أن يفهم كيف تنتشر نظرية علمية لدى اجلمهور وما " موسكوفيسي"لقد أراد 
تصور واحد  دإلشارة أنه ال يوجا عم ،مرور نصف قرن من الزمن دهي التغريات اليت تطرأ عليها بع
وهي ختتلف يف حمتواها ومستوى بنائها وتوجهها العام حنو التحليل  ،للتحليل النفسي بل تصورات

وبالتوايل معه، عدد كبري من الباحثني اهتموا . )3(ختتلف أيضا حسب االنتماء االجتماعي اكم، النفسي
 Laplantine , Herzlich, D. Jodelet  :أمثال  بالتصورات االجتماعية ودرسوا عدة ظواهر من خالهلا

Jean Claude Abric, René Kaës,  Bourdieu, Chombart de lauwe, Gorin, Milgram Quaglino,  
التصنيف الوصفي للمواضيع اليت تناولت (وسنأيت على ذكرهم بأعماهلم وسنوات حبوثهم يف عنصر آخر 

  ...).بالدراسة  التصورات االجتماعية

  
  
1/ Herzlich Claudine : La représentation sociale, in Serge Moscovici : introduction à la psychologie sociale 
Tome 1, Larousse, paris, 1972, pp. 303-304. 
2/ Denise Jodelet : les représentations sociales, 1993, op-cit, p. 39. 
3/ Ferréol Gilles : Dictionnaire de sociologie, op-cit, p. 244. 
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  :املفـهـوم العـام للتـصـور  2-2 /
جعله وسيلة عمل  امم ،أعطيت له معاين كثرية و ،لقد مت تناول هذا املفهوم من نواحي متعددة       

فبالرغم من األحباث اليت أجريت حوله فإن مفهوم التصور االجتماعي ظل غامضا، ومرد  ،صعبة املراس
لم إىل احلركات االجتماعية، إىل األفراد وغريها من الع: ذلك إىل درجة تعقيده واشتماله على كل شيء

   .)1(اخل...من العمليات و السريورات
وألن التصورات االجتماعية مفهوم يعد قدميا قدم علم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا، 

أعيد التطرق إليه وبشكل " موسكوفيسي"إال أنه ظل يف طي النسيان لسنوات طويلة، وبفضل الباحث 
يد، وبقوة مشلت العديد من امليادين، لكن يبقى سر قوة هذا املفهوم غري مقتصر على معانيه املتعددة، جد

ولكي نصل إىل فهم جيد . وإمنا يتعدى إىل سريوراته، وبنائه املعقد، وأهدافه املختلفة، وجماالته العديدة
ت، وبعدها نأيت إىل التصورات هلذا املصطلح فإنه ال بد من التطرق أوال إىل املفهوم العام للتصورا

  .االجتماعية مع ذكر خمتلف التعريفات هلا
 :املصطلـح العـام للتصـور -

. ، واليت معناها االستحضار" Représentare" إن مفهوم التصور يعود إىل الكلمة الالتينية 
جم النفسي ، أما املع"كل ما ميكن أن يتصور من طرف الفكر : " ويعرفه القاموس الفلسفي على أنه

يف العامل ... استدراك صورة عقلية ضمن احملتوى الذي يأيت دف لوضعية وسلسلة: " فيعرفه على أنه
، أي هو عملية استحضار صورة موجودة يف الذهن واليت هي مرتبطة " )الفرد(الذي حييا فيه املوضوع 

  : صور إىلويعود الفضل يف استعمال مفهوم الت. باحمليط الذي يعيش فيه ذلك الفرد
حيث استخدم عبارة التصـور يف   ،1898سنة الذي أدخله ألول مرة "  Durkheimإميل دوركيم  * " 

اإلطار االجتماعي إلبراز الطابع اخلاص للفكر اجلماعي مقابل الفكر الفردي، فكان البد من االنتظـار  
   ". رج موسكوفيسيسا" وهذا بفضل الباحث، سنة لكي تكون التصورات حمل دراسة معمقة)60(ستون 

ظواهر تتميز عن باقي الظواهر يف الطبيعة بسبب : " فيعرف التصورات بأا لدوركيموبالنسبة 
، إن إنتاج التصورات ال يكون ...وبدون شك فإن هلا أسباب، وهي بدورها أسباب... ميزاا اخلاصة

أحكام  ،إا عادات مكتسبة ،املاضيةولكنها بقايا حلياتنا  ،بسبب بعض األفكار اليت تشغل انتباه األفراد
 le caractèreبكلمة واحدة إا كل ما يشكل مساتنا األخالقيةو، ميول حتركنا دون أن نعي ،مسبقة

morale ")2(.  
1/ Leyens Jaque–Philippe: Sommes nous des psychologues ?, Approche psychosociale des théories de la personnalité, 
Pierre Mardaga, Bruxelles, 1983, p. 19. 
2/  E. Durkheim : Sociologie et philosophie, Paris, Edition  PUF, 1967,  p. 113. 
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وهذا يعين أن التصورات ليست فقط ما يدور يف ذهن الفرد من أفكار حالية، بل هي مجلة ما اكتسبه 
ل القيم واألفكار اخلاصة بالفرد واملرتبطة من املاضي من خربات وأفكار مرسخة يف الذهن، وهي تضم ك

  .مبحيطه
ال ميكن حصره فقط يف الفرد الذي هو أساس  يأن التصور اجلماع )1("دوركيم"ويرى  
إذ أنه ميثل أحد العناصر املهمة اليت بواسطتها نثبت أمهية اجلماعة ، وإمنا هو أكرب من هذا بكثري، اجلماعة

ي ليؤثر على التصور الفردي؛ أي أن التصورات اجلماعية هي إحدى على الفرد، ويتطور التصور اجلماع
أن اجلماعي يشكل عددا كبريا من : " إذ يقول، الوسائل اليت من خالهلا تؤكد سيطرة اتمع على الفرد

هي ال تنفصل من و ،الظواهر النفسية، وهي تشمل حىت ما نطلق عليه بالعلم واأليدولوجيا واألساطري
 "دوركيم"وهنا يؤكد . )2("هو ذو مظهر فردي عن ما هو ذو مظهر اجتماعي  ابني م ،حيث التمييز

 .قوة التصور اجلماعي على التصور الفردي، ألن اجلماعي حيتويه وبالتايل فهو أمشل منه
فعل استرجاع حساس لبعض األشياء على : " وبالعودة إىل املعىن اللغوي إىل التصورات فإا

هذا التعريف إمنا يوحي لنا ببعض الكلمات املفتاحية اليت تسمح و ،"إشارة  ،زرم ،األقل بعض الصور
احلدث، حبيث  كاستدرا ،إشارة ،رمز ،صورة ،رسم ،اهلدف ،املوضوع: بتقريب معىن التصورات وهي

 ثحد ،شيء ،أن املوضوع قد يكون فرد أو مجاعة اجتماعية، أما اهلدف فيستطيع أن يكون شخص
أو  يختيل، ، كما ميكن أن يكون حقيقي...فكرة نظرية، ظاهرة طبيعية، اعيأو اجتم ينفس، مادي

بينما استدراك احلدث يوحى إىل فعل استخراج اهلدف . اعتقادي لكنه دوما ضروري يف عملية التصور
 ...).تفكري، ختيل، إدراك( ، أو من خالل العمليات العقلية )بصري، مسعي، شفهي( من خالل املعاين 

  . إشارة، فهي تصورات دف اإلرسال و االستقبال، صورة ،رمز ،رسم: لكلماتأما بقية ا
التحليل النفسي صورته : كما سبق وأن ذكرنا يف كتابه:  Serge Moscoviciسـارج موسكوفيسي* 

إعادة إظهار الشيء للوعي مرة أخرى رغم غيابه يف : " حبيث يرى أن التصور هو ،1961ومجهوره سنة 
، )3("عملية جتريدية حمضة إىل جانب كونه عملية إدراكية فكرية) التصور(وهذا ما جعله  اال املادي،

إىل ... إشارة ،رمز ،أي أن التصور هو عملية ذهنية تعتمد على حماولة استحضار شيء من خالل صورة
عيد تقدمي ي: " كما يعرفه بأنه. الواقع بالرغم من غياا فيه، وعليه فإن التصور هو عملية فكرية حمضة

  ".غيابه أي جيعله حايل رغم ، الكائن أو الشيء للشعور، مبعىن أن يقدمه مرة أخرى
 
1/ Nicolas .Roussiau & Christine Bonardi : Les représentations Sociales ; état des lieux et perspectives,  édition Pierre 
Mardaga , 2001, p. 23.             
2/ Serge Moscovici : la psychologie sociale, © presse Universitaires de France, 1ère édition, Quadrige, , Octobre  
2003,  p. 368. 
3/ Serge Moscovici: Psychologie Sociales, op-cit , p. 40. 
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" ذ يوضح إ.  أن جيعل ذلك املوضوع الغائب شيئا حاضرا من خالل فكره وعملية اإلدراك أي حياول
من عقل  هالتصور يلعب دور الشاشة االنتقائية حبيث ينتقي ما يالئم موضوعا ت: " بأن" موسكوفيسي 

أن الفرد يقوم بالتصور ملوضوع ما بواسطة التذكر،  يأ ،)1("كصورة دينامية  ةاإلنسان ويستعني بالذاكر
وعلى هذا األساس ميكن  ،جيويظهر من هذا التعريف أن التصور ليس جمرد انعكاس داخلي لواقع خار
هذا األخري ومن خالل ذاكرته  ،القول أنه ليس جمرد نسخة مطابقة لكل ما حيدث خارج عقل اإلنسان

  .حيمل جمموعة من التصورات ألشياء خمتلفة ومتداخلة
. )2( ..."احلركة ،دون توقف عرب الكلمة ،يتبلور ،يتقاطع ،يدور ،واقع ملموس: " كذلك عرفه على أنه

أن الفرد ال ميلك تصور واحد وإمنا مجلة من التصورات حول العديد من املواضيع وإن كانت  أي
تتداخل فيما بينها مثل التصورات االجتماعية حول اإلدارة اجلزائرية عند طلبة اجلامعة، فهي قريبة من 

خالل بعض  فقط من روتظه ،أا متداخلة فيما بينها اكم ،بعضها بسبب تقارب الظروف احمليطة م
صلة بني املفاهيم واملدركات، أي بني : " الرموز واإلشارات اليت جتسد ذلك التصور، وعرفه أيضا بأنه

 ،يقوم مبعاجلته ذهنيا...) معلومة، حادثة، فكرة(والفرد عندما يتلقى مثري خارجي  ،)3(ارد واحملسوس
 ،املهنة ،صية الفرد مثل اخلربةوهذه املعاجلة ختتلف من فرد آلخر حسب عوامل ذاتية تتعلق بشخ

ونتيجة هذه املعاجلة يتكون      ...املؤسسات ،اتمع ،وعوامل ليست ذاتية مثل العائلة، التكوين
وهذا التعريف إمنا هو امتداد ملا سبق ذكره، حيث رأينا أن التصورات قد تتشابه وقد . )4("التصور 

الوسط العائلي باإلضافة إىل  ففيها الفرد، من اختالختتلف ومرد ذلك إىل اختالف العوامل اليت ينشأ 
، وخري مثال ندعم به هذه الفكرة هو موضوع حبثنا املتمثل يف التصورات ...عوامل أخرى شخصية

االجتماعية حول الكتابات اجلدارية اليت هي موضوع واحد لكن تصوراته جد خمتلفة، فإن كان البعض 
يعتربها وسيلة تعبري، وإىل غري ذلك من التصورات اليت سوف  يعتربها عنف رمزي، فإن البعض اآلخر

التصورات تقع بني ما هو : " فإن" موسكوفيسي"ودوما حسب . نلمحها يف اجلانب التطبيقي لبحثنا
، على اعتبار أا عملية ذهنية )5("خارجي وما هو داخلي، أي بني احلقيقة اجلسمية واحلقيقة النفسية 

   . ا يف أرض الواقعحياول الفرد استحضاره
التصور ليس جمرد استرجاع صورة " : Sillamy Nobèrt التصور حسب قاموس نوبيـر سالمي* 

  . )6("فهو بناء عقلي لنشاطنا  نإذ، تكوين أو بناء للنشاطات العقلية لب، بسيطة للواقع فقط
1/ Serge Moscovici : la psychanalyse son image et son public, édition PUF, 1972, p. 56. 
2/ Serge Moscovici: la psychanalyse son image et son public, op-cit, p. 41. 
3/ Serge Moscovici: Psychologie Sociales, op-cit, p. 368. 
4/ Serge Moscovici : la psychanalyse son image et son public, op-cit, p. 96.  
5/ http://www.iperlogo.it/gypsies/français/cours/reprès/caratter sociologique.htm  
6/ Nobèrt Sillamy : Dictionnaire usuel de psychologie,  L- Z, édition Bordas, Paris, 1983, p. 1029. 
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 .وهنا نشري إىل تعقيد مصطلح التصور
 نإذ، التصور هو جعل الشيء حاضرا يف غيابه وحنن نعلم أنه غائب: " Sarter J-P رسـار تـ* 

وهذا احملتوى جيب أن تكون له عالقة ، غائب ذو حمتوى ءفنحن جند يف الدرجة األوىل نية موجهة لشي
سبق موجه حنو موضوع ما من أجل أي أن للتصور هنا قصد م ،)1("مع املوضوع أو الشيء 

  .استحضاره
إنتاج وسريورة لنشاط وبناء عقلي للواقع عن طريق جهاز : " التصور هو  :Kaës رينـي كيس * 

هذه املعاين يكتسبها الفرد من خالل تارخيه، واليت  ،نفسي إنساين انطالقا من معلومات يتلقاها مبعانيها
 ههذ ،أفراد أو مجاعات ،لعالقات اليت يقيمها مع األخرينوهي بدورها تأيت من ا ،تبقى يف ذاكرته

وتسمح بفهم العامل أو جانب منه ، املعلومات تصنف يف نظام معريف شامل ومتناسق بدرجات متغرية
كما يرى أيضا أن التصور هو بناء  ،)2("التكيف معه أو اهلروب منه  ،التأثري عليهبشكل ميكن من خالله 
  االجتماعية، وهذا البناء يصنفه توالعالقا، ت الفرد من جمموع القيم األخالقيةعقلي يعتمد على مكتسبا

الفرد حسب مواضيع معينة، وهو جزء خاص بشخصيته، وخيتلف عن تصورات غريه يستخدمه كحلول 
  .يف تفاعله مع حميطه

 امليكانيزم الذهين الذي يسمح ببناء: " يرى أن التصور هو : jean Piagetبيـاجي  جـون* 
 ،الصورة الذهنية، وهذا خيص إرجاع إىل احلاضر ما هو من املاضي كفكرة أو موضوع أو حادثة معينة

ودوما حسب نظرية بياجي يف النمو . )3("يعد املمثل الرئيسي للموضوع الذي عاد بناؤه رمزيا  روالتصو
رمز مهما كان ميكانيزم ذهين السترجاع صورة من املاضي عن طريق  هفإنه وخبصوص التصور، يعترب

حركي أين - التصورات ترجع إىل استمرار النمو احلس ن، كما يعترب أ...حادث ،عموضو ،ذلك الرمز
والتصورات حسبه تبقى عملية مستقلة عن كل . تكمن الوظيفة يف إقامة عالقات مع العامل اخلارجي

  .ى أنه اكتساب متأخرأن احملتوى االجتماعي للتصورات ال ميكن اعتباره إال عل اكم ،تأثري للمحيط
فهي تؤخذ على أا عنصر  ،التصورات هي عملية إعالمية بني الفرد و العامل: "  Wallonوالـون * 

فالتصور احلقيقي ال ميكن الوصول إليه إال عن ، داخل وسطه اليت متيز عالقات اإلنسان تحلل التناقضا
  التصورات ال : " لوعـي، حيث يقولكما أن دور اللغة هو تثبيت التصـورات داخل ا ،طريق الرمز

أطروحة لنيل شهادة املاجستري يف ، ألدوارهم املهنية يف إطار العمل مبشروع املؤسسة CNFPHتصور أعضاء فريق : فدوى بوكردمي /1
  . 7ص ، 2002قسنطينة، ، منتوري ةجامع، علم النفس التربوي

، شروع املؤسسة، أطروحة لنيل شهادة املاجسـتري يف علـوم التربيـة   تصورات رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي مل: وداد بوحوش /2
  10ص ، 2002، قسنطينة، منتوري ةجامع

3/ Jean  Piaget : La représentation du monde chez l'enfant,  PUF, Paris, 1967, p. 8. 
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وهنا يؤكـد  ،)1("ية فهي يف حد ذاا تعترب مستوى للغة والوظيفة الرمز ،تستعمل الوظيفة الرمزية للغة
على دور اللغة يف ترسيخ املفاهيم اليت حتفظ لنا التصور يف الذهن وكذا يف عملية استحضاره " والون " 

 ،كما مييز يف هذا املفهوم الصلة والرابطة بني ما هو اجتماعي وما هو فردي، ومن مثة التعبري عنه
العادات العقلية وكذلك اللغة، أي أن  ،Les mœurs التقاليد  ،فتطبيقات الطفل مشروطة باحلقيقة املادية

التصور الفردي مرتبط مبعطيات الواقع االجتماعي، ويقصد بذلك مجلة الطقوس واألمناط الفكرية 
  .السائدة يف وسط ما

 اكم ،مرسخ عن طريق االجتاهات Illusionالتصورات هي فضاء عقلي ومهي : "  Châteauشاتـو * 
وهنا يربط التصور بالنية املوجهة مسبقا وإن  ،"تطابق تقدمي معتمد أو مقصود أن التصورات توافق أو 

  . كان يقرب مفهوم التصور إىل مفهوم االجتاه والذي هو يف احلقيقة خمتلف عنه
   ".التصورات هي عملية هلا عالقة مع تغريات اجتاه الشخصية : "  Malrieu ماريـو* 

 التحليل والتصنيفلص إىل أن التصور هو حاصل أنشطة ومن خالل ما سبق من املفاهيم، خن نإذ
 يتدخل يفداخلي من طرف األفراد يف احتوائه للواقع، وبالتايل  يبىن بشكلحيث  ،ملختلف أبعاد األشياء

وعليه ميكن إبراز ثالث نقاط  ،وكذا يف استحضاره) املوضوع ( كل من عملية التعرف على الشيء 
  :أساسية ختص التصور وهي

يتم االستحضار عن طريق رمز موجـود   يأ ،التصور ينطلق من معلومات يوفرها احمليط اخلارجي أن -
 .يف الواقع

  .أنه عملية ذهنية إدراكية يأ ،أن هذه املعلومات تعاجل وتبىن وتنظم يف العقل -
ة إىل أي حوصلة استحضار املواضيع الغائب ،أن نتائج البناء الذهين هو ما يطلق عليه مفهوم التصور -

أرض الواقع عن طريق عمليات ذهنية استدراكية انطالقا من مؤشرات أو رموز واقعية تشكل عملية 
  .   التصور وهي ختتلف عن االجتاه واالعتقاد

    
  
  
  
  

1/ Marie Josée & Chombart de Lauwe : La représentation Sociale dans le domaine de l'enfance, in Denise Jodelet: les 
représentations sociales, 1993, op-cit, pp. 321-322. 
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  1خمطط رقم 
حيث يوضح عملية بناء التصورات وأن هلا موضوع معني يتم بناؤه ذهنيا بعيدا عن الواقع، لكنه 

حضاره مبساعدة ، وله هدف معني ويتم است)…صورة ،ةحرك ،إشارة(يستحضر من خالل الترميز 
اللغة والتعبري عنه، فتخرج التصورات إىل أرض الواقع ويتم تأويلها أو ترمجتها تبعا لعوامل البيئة الثقافية 

  .   واالجتماعية
  :أبعـاد التصـور /2-3

استنادا إىل التعاريف اليت تطرقنا إليها يف الفقرة السابقة، يتضح أن هناك تفاعل بني ما هو نفسي 
 ،يبين تصوره عن موضوع معني بدون الرجوع إىل ما اكتسبه يف جمتمعه إذ الفرد ال ،اعيوما هو اجتم

اليت تظل حمفوظة يف ذاكرته مع تلك العالقات و ،انطالقا من املعلومات اليت يتلقاها عن طريق احلواس
لفة اليت يقيمها مع اآلخرين، كل هذه املعلومات تبقى داخل نظام معريف شامل ومنسجم بدرجات خمت

ثالثة أبعاد للتصور يف " كايس"وحيدد . وتيسر اتصاالته داخل اجلماعة ،تسمح للفرد بالتكيف مع احمليط
  :)1(النفسي واالجتماعي، والثقايف الذي تظهر وتتطور فيه: سياقها

التصور هو عملية بناء للواقع من طرف الشخص، إذ يشكل جهدا يف النشاط النفسي : البعـد األول
ل أو إجراء يرتكز على عدد من اإلدراكات املتكررة يف بناء مجلة من املعلومات اليت باعتباره عم

  .موضوعها الواقع، إذ ميكن اعتبار التصور شبكة لقراءة الواقع
تعبري تارخيي ظاهر ومعرب عنه اجتماعيا كنموذج ثقايف جمسد و ،التصور هو نتاج ثقايف: البعـد الثـاين

وهي تابعة للوضعية الواقعة واملتميزة  ،ات دائما يف سياق تارخيي معنيحبيث يسجل التصور ،تارخييا
  أساسا بطبيعة املشروع االجتماعي، السيـاسي، وتطور شبكـة العالقات االجتماعية واأليديولوجية، 

1/ R. Kaës, p110, in Denise Jodelet : les représentation sociales, 1993, op-cit, pp. 104-105. 

  )تكويـن ( بنـاء   )ترمجـة ( تـأويل 

 هـدف موضوع تصـورات

  تعبيـــر  تـرميــــز
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وتبعا لتلك العالقات االجتماعية . وكل ذلك يف إطار زمين حمدد ،ف الطبقات املكونة للمجتمعوخمتل
اليت ينشط ا الفرد، ولوضعية الطبقية والنشاطات االجتماعية، فإن التصورات جندها كذلك مرتبطة 

ختلف الفئات جبملة املعتقدات والطقوس واألفكار والقيم ذات املرجعية األخالقية واجلمالية اخلاصة مب
كل طبقة اجتماعية ختفي تصوراا، خاصة تلك  نإ: " بقوهلا " Mollo"وهذا ما تؤكده  ،االجتماعية

، وكل تصور له مرجعية ثقافية واجتماعية ودينية خاصة بكل جمتمع )1("املرتبطة بأنظمة القيم املرجعية 
  .وتضم تصورات أفراده

أن كل تصور يسجل  امب: للفرد مع عنصر من حميطه الثقايفالتصور كعالقة اجتماعية : البعـد الثـالث
تصور هذا الفرد ألي عنصر مـن حميطـه    نفإ ،داخل نسيج معقد من العالقات اليت تربط الفرد باتمع

الثقايف ال يكون دون توسط هذه العالقات االجتماعية اليت متنحه مميزات خاصة وتوجب عليـه انتقـاء   
  .يتصوره بعض العناصر للموضوع الذي

الفرد ألي عنصر من عناصر حميطه الثقايف  ، يتضح أن تصورةومن خالل عرض هذه األبعاد الثالث
وهذا مينحه مميزات خاصة توجب عليه انتقاء  ،االجتماعية ةواالجتماعي يعتمد بشكل مباشر على العالق

ألنه حيوي عملية  ذو بعد نفسي رفالتصو ،بعض عناصر املوضوع الذي يتصوره وعزل العناصر األخرى
بعد اجتماعي نتيجة تأثري مظاهر اتمع يف  ووذ ،ربط ووصل بني ارد واحملسوس أي عملية اإلدراك

  .ونتاج ثقايف معرب من خالل الكائنات واألشياء واملعايري املوجودة يف ثقافة اتمع ،مظاهر الفرد
   :بعض املفـاهـيم القريبـة من مفهـوم التصـور /4-2

، الرأي: منها رنذك ،تداخل بني التصور وبعض املفاهيم النفسية واالجتماعية القريبة منههناك 
صيص ، وإذا متعن الباحث مليا وجد أنه يف هذا اال يقوم بتنوع التخ...و الصورة كاإلدرا، االعتقاد

لفرد ما بني ، فكثريا ما خيلط ا)2(ةالعاطف ،الذكاء ،ذلك تبعا لنمط الشخصية القاعديةو، للسلوكيات
  :التصور وهذه املصطلحات ألا قريبة من حيث الفهم

لفظية واضحة قابلة للقياس واملالحظة، إذ يرى  ةوهذا األخري هو استجاب: التصـور و الرأي *
وغالبا ما يعرب الرأي عن الشعور  ،أن الرأي يعتنقه الفرد ملدة حمددة": " عبد الرمحان عيسوي " الدكتور 

وغالبا ما يعرب رأي الفرد على ما جيب أن يكون عليه الوضع وليس ما  ،لدى أفراد اتمع القومي السائد
 واآلراء قابلة للتغيري مثل االجتاهات، إال أن ذلك خيتلف، فاالجتاه يتعرض للتغيري بدرجة  ،هو كائن فعال

 
1/ Mollo.S:représentation et image que se font des deux autre partenaires les enfants ,les parents ,les maîtres ,debesse 
(M) et mialaret (G) en traite des sciences pédagogique,T6 ,Paris,1974, p110 . 

                2/ Jeaun Claude Abric : L’études expérimentale des représentations sociales, in Denise Jodelet : Les  représentations              
                sociales, 1993, op-cit, p. 187. 
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ومن خالل هذا التعريف يظهر أن التصور أمشل من الرأي، كون أن الرأي  .)1("أقل عمقا من الرأي 
خاص بالفرد وهو ال يعطيه خاصية، ألنه يعتنقه ملدة حمددة، كما أنه قابل للتغيري، يف حني جند أن 

ء الشخصية على التصور يتميز بشيء من الثبات وحيمل خصائص اجلماعة؛ ومنه فإن التصور يتأثر باآلرا
، وذا ريفهم من خالهلا التصو )2("مجع من اآلراء : " للتصور على أنه" موسكوفيسي " حد تعريف 

  .الوصول إليه نفالرأي عبارة عن أداة متكننا م
و يعد االجتاه أكثر تعقيدا من الرأي، فهو ميثل مواجهة كاستجابة مسبقة  :التصـور واالجتـاه* 

أو التأهب  دحالة من االستعدا: " االجتاه على أنه" مصطفى سويف" ، ويعرف التحضري املباشر للفعل
وتكون ذات تأثري توجيهي أو ديناميكي على استجابة الفرد  ،العصيب والنفسي من خالل خربة الشخص

ومنه يالحظ أن االجتاه يرفع الستار عن . )3("جلميع املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابة 
حيث ميكن القول أن  ،ر االجتماعي وذلك من خالل ما حيمله من داللة رمزية أو ملموسة حمليطناالتصو

 ،حركات ،التصور ميثل الداللة العقلية الستكشاف احمليط، يف حني أن االجتاه يظهر عرب إشارات
  .اخل...وضعيات

فرضية ثابتة أو اعتقاد  : "االعتقاد بأنه "  kerlingerكري لينجر "و يعرف : التصـور واالعتقـاد* 
وذا ". وأصناف السلوكات االجتماعية  ،متعلق باألنظمة االجتماعية كأهداف احلياة ووسائل حتقيقها

كما أن . فالتصورات تشرح االعتقادات وتفيدنا كطريقة تستعمل من أجل فهمها والتكيف يف اتمع
بقدر واسع يف توضيحه ومتييزه " وفيسيموسك"االعتقاد خيفي مفهوم التنظيم االجتماعي الذي ساهم 

عن االعتقاد، وذلك بإظهاره بأنه يف اال املعريف للتصور االجتماعي يساعد على تآلف االعتقاد، وهذا 
باستدخال معلومة جديدة انطالقا من مناذج مكونة اجتماعيا، فبفضله يستطيع الفرد أن ينسق وضعه مع 

 .)4( )جمتمعه(فوج عمله 
  التصـور      اأم ،وهي انعكاس حقيقي للواقع، أي تعكسه كما هو موجود فيه: التصـور والصـورة*            
  وذا يتضح  . فهو انعكاس داخلي لواقع خارجي، وهو عملية بناء للواقع انطالقا من املعطيات اخلارجية            
 كانت الصورة طبق األصل ملا هو  افإذ ،النعكاسالفرق بني الصورة والتصور الذي يكمن يف ميكانيزم ا            

  
  .163ص  1994، 1طـ، بريوت، النهضة العربية ردا، دراسات يف علم النفس االجتماعي: عبد الرمحن عيسوي . د/ 1

2/ Dr Maache.Y & Chorfi M.S &  Kouira.Aicha : les représentations  Sociales, un concept au carrefour de la  
Psychologie sociale et de la sociologie, les éditions de l'Université Mentouri Constantine, 2002, p. 13.  

رسالة دكتوراه دولة يف ، واملرض يف اجلزائر ةاالجتماعية للصح تالتصورا: يف سليمان بومدين 327ص 1972مصطفى سويف، .د /3
  .31ص 2003/2004، علم االجتماع، قسنطينة

4/ Serge Moscovisi : La psychanalyse  son image et son public, op-cit,  p. 81. 

-19- 



نتيجة اخلصائص البنائية واالجتماعية اليت تعطي  ،فالتصور قولبة ملا هو موجود فعال  ،موجود يف الواقع
 .)1(التصور داللة خاصة

بنائي، حيث الفرد يفسر فعل : " اإلدراك على أنه" موسكوفيسي"ويعرف : التصـور واإلدراك*
، وهو العملية اليت )2("يعطي هلا معىن خاصو ،األحاسيس اليت يتلقاها ويضعها يف عالقة مع بعضها البعض

 ،تقوم عمليات اإلحساس بتسجيل املثريات البيئية ثحي ،يقوم الفرد عن طريقها بتفسري املثريات احلسية
 لفاإلدراك إذن هو استقبا. )3(غتها يف صور ميكن فهمهايضطلع اإلدراك بتفسري هذه املثريات و صيا ابينم

يف حني أن التصور يعترب الوسيط الذي  ،كما تنقلها احلواسو ،الذهن لصور األشياء املدركة كما يبدو لنا
التصورات تقود اإلدراكات اليت ": "  Dwik دويك" جيمع بني النشاط اإلدراكي والفكري كما يقول 

ال يظهر حمتوى التصور كمعىن إدراكي : " بأنه"  Herzlichهريزليش " ، ويرى"بدورها تنشئ التصورات 
يف  ا، أي عن طريق التصور ميكننا إدراك املواضيع احمليطة بنا وجعله)4("على املستوى املادي  رإال إذا ظه
  .العامل املادي

  :مفهـوم التصـورات االجتمـاعيــة 5-2/
 يتعاريف حول املفهوم العام للتصور، إال أن هذا ال يكفرغم أننا تطرقنا إىل عدد معترب من ال

، لذلك سنسرد مجلة من أهم الباحثني "التصورات االجتماعية " للفهم اجليد هلذا املصطلح املعقد أال وهو 
  :الذين نشطوا يف ميدان التصورات االجتماعية وكيف يعرفوا

هو أول من تطرق هلذا " دوركيم "ودوما نذكر بأن  :Serge Moscovici سـارج موسكوفيـسي* 
املصطلح لكن حتت مفهوم التصورات الفردية واجلماعية، وأن هذا املصطلح غاب زمنا طويال مث استعاد 

وقائع : " الذي يعرف التصورات االجتماعية على أا عبارة عن" موسكوفيسي"أنفاسه بفضل الباحث 
، أي أننا )5("كلمة ولقاء يف عاملنا اليومي  عرب ،فدون توق رتتبلو ، تتقاطع ،وهي تدور،ملموسة تقريبا

تظهر من خالل  طفق ،لكنها تظل خمتفية اوأفكارن ،تصرفاتنا ومبادئنا يف ،نتعامل ا يف حياتنا اليومية
وأبعاد  ،رمظاه ،نظام من القيم واملفاهيم واملمارسات املتعلقة مبواضيع: "هذه الرموز، ويعرفها أيضا بأا

  تشكل أيضا وسيلـة توجيه وإدراك  نولك ،ماعي اليت ال تسمح فقط بتثبيت إطار احلياةالوسط االجت
 
النفس العيادي،   ملنيل شهادة املاجستري عل ةأطروح، طبيعة تصور معلمي الطور األول والثاين لظاهرة سوء املعاملة:كرتة بوجالل/ 1

  .32، ص 2001قسنطينة، ، جامعة منتوري
  .21ص ،سبق ذكره ،2002: وداد بوحوش /2
 .....مصر ،القاهرة ،ماكروهيل للنشر ردا ،عادل عز الدين اآلشول وآخرون ةترمج ،مقدمة يف علم النفس: آرنوف وتيج  /3

4/ C. Herzlich : la représentation sociale, in Serge Moscovici : psychologie Sociale, 2003, op-cit, p. 388. 
5/ Dr Maache.Y & Chorfi M.S &  Kouira.Aicha : les représentations  Sociales, 2002, op-cit, p. 09.  
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أن  ثحبي ،طريقة للتفسري والتفكري حول واقعنا اليومي وهي، )1( "...للوضعيات وبناء االستجابات
  .التصورات االجتماعية حول موضوع معني هي اليت توجهنا إىل سلوك ما دون غريه

نظام معريف  اإ، شكل من أشكال املعرفة اخلاصة باتمع: " اعية عبارة عنإن التصورات االجتم
تسمح لألفراد واجلماعات  ذإ ،وتنظيم نفسي كما تعترب مبثابة جسر بني ما هو فردي وما هو اجتماعي

" موسكوفيسي"وهنا يعترب  ،)1("بالتفاهم بواسطة االتصال والذي يدخل يف بنية ديناميكية املعرفة 
رات االجتماعية، مهزة وصل ما بني الفرد واتمع، وإن كان لكل جمتمع نظامه اخلاص به من التصو

املعىن املشترك الذي من خالله  ةمعرف، شكل من املعرفة اخلاصة: "إىل إا تشري. مجلة العادات والتقاليد
:" فإا ك، كذل)3("اجتماعيةأا تشري إىل معرفة  اكم، يوضح عملية تطور منتج وظيفيا واجتماعيا

تكتسي صفة اجتماعية ألا مهيأة وموضوعة على سريورات التغري والتفاعل االجتماعي لبناء وتكوين 
توجه التصرفات والقرارات الفردية، وتسمح لكل طرف يف  يإذن فه، علم مشترك خاص جبماعة

  .)4("اتمع بالتحكم يف احمليط الذي يعيش فيه 
ى أن للتصورات االجتماعية دور يف تفسري الوقائع ويئة الفرد ير" موسكوفيسي"وعليه فإن 

وهي تتشكل ، لالستجابة بطريقة حمددة حول موضوع ما، وكذلك هي توجه سلوك الفرد وتقوده
نتيجة االتصال االجتماعي املتواصل، إذن ميكن أن حندد مصطلح التصور االجتماعي من خالل تعريفات 

، توفر اجلماعة املشتركة يف التصور، توفر اجلانب املعريف: اصر التاليةانطالقا من العن" موسكوفيسي"
تتشكل من خالل ، دف إىل تفسري وتشكيل الواقع، التصورات االجتماعية تقود وتوجه سلوك األفراد

األفكار  ،أنظمة من القيم:" ويشرح منط هذه التصورات على أا. االتصال االجتماعي بني األفراد
حيث تكون الوظيفة مزدوجة، فهي يف بادئ األمر تؤسس وترتب نظام يسمح لألفراد  والتطبيقات،

كما أا تشمل االتصال بني خمتلف أعضاء اجلماعة وتزويدهم برمز  ،بالتوجه والتحكم يف حميطهم املادي
لقيم أا تتشكل من مجلة ا ا، مب)5("لتعيني وترتيب خمتلف جوانب أسلوم وتارخيهم الفردي واجلماعي 

واألفكار وتطبيقاا، فإا تشترك بني كل أفراد ذلك اتمع، كما تعمل على توحيد أفكارهم، وبالتايل 
  .تسهل االتصال بينهم

 
1/ C.Herzlich : Santé et maladie ; Analyse d'une représentation sociale, Paris 1969, in Serge Moscovici : Psychologie 
Sociale , 2003, op-cit, p. 388. 
2 / Serge Moscovici:Les représentations Sociales in le grande dictionnaire de psychologie Larousse 1992 p668.  

3/ Serge Moscovisi : la psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 360. 
4/ Pascal Moliner : La dynamique des représentations sociales, 2001, p. 8. 
5/ Serge Moscovici,  in Gun. R. Semin : Prototypes et Représentation sociale, in Denise Jodelet : les représentations 
sociales, 1993, op-cit,  p. 243.     
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طريقة استعمال لتفسري : " وتعرف التصورات االجتماعية على أا: Denise Jodelet جـودلـت*
  .، أي ا نفسر الوقائع وحنكم على األشياء)1("على حميطنا وقيادتنا يف اتمع  ةاحلقيقة، للسيطر

ينشغل  عملية عقلية وفكرية حتدث عندما: " وويف تعريف آخر ترى، أن التصورات أو فعل التصور ه
، وميكن هلذا ...نظرية ،فكرة ،حدث ،شيء جامد ،هذا الشيء ميكن أن يكون شخص، اإلنسان بشيء

هلا وجهة وغاية  ،مبىن اجتماعيا ومشترك ،الشيء أن يكون جمسد أو خيايل، وهي أيضا شكل معرف
دف قد يكون ، وهذا يعين أن اهل)2("تطبيقية ودف إىل بناء حقيقة مشتركة خاصة مبجموعة اجتماعية 
مجلة من "جودليت"وقد أوردت . مادي أو معنوي، والتصور هو عملية فكرية دف لبناء الواقع

  :  التعاريف حول مفهوم التصورات االجتماعية حيث عرفتها
، وهي تتحدد وتتميز "هي شكل من املعرفة السارية واملألوفة واليت تشري إىل معىن ومفهوم مشترك " 

   .)2 انظر إىل املخطط رقم : (لتاليةبالصفات واخلصائص ا
إا مهيأة ومقسمة اجتماعيا، وهي مركبة من جتاربنا ومن املعرفة، كما أا منط تفكري تنتقل وتستقبل  -

هلا صفة اجتماعية وهي مكونة من جمموع  يمن خالل العادات والتربية واالتصال االجتماعي، أ
التقاليد، وتستقبل من طرف األفراد، وتنتقل من جيل إىل التصورات الفردية، ومن املعارف والعادات و

  .آخر مع حدوث تغريات ضعيفة ختص العوامل الطائفية وليست النواة املركزية
  .هلا هدف، وهو تطبيق النظام، والتحكم واستخدام احمليط، وتوجيه التصرفات واملسالك واإلتصال -
عية أو ثقافية معطاة، وبناء عليها يغري الفرد من جبملة اجتما) مجاعي(تشارك يف بناء واقع مشترك  -

تصرفه جتاه موضوع ما، فيتشبث برأيه أو يلغيه، وهي ختتلف عن األحكام املسبقة، مبعىن أن التصورات 
االجتماعية هي ظواهر معقدة دائما نشطة وفعالة داخل احلياة االجتماعية، معقدة ألا تتداخل مع 

، ونشطة ألا تنتقل من جيل إىل جيل مع تغريات ...لصورة واالعتقاداملواضيع األخرى كاالجتاه وا
إن التصورات االجتماعية هي دائما تصورات لشيء ما . بسيطة، وكل هذا يف احلياة االجتماعية للفرد

، وملميزات الفاعل واملوضوع تأثري عليها، كالتصورات االجتماعية )الفاعل(، ولشخص ما )موضوع(
  ...هندسني والرؤساء والقادة، وكذا حول املوت واجلنون واجلنة والتعليم حول األطباء وامل

أنظمة تفسري تسري : " بأن مفهوم التصورات يكتسي بعدا اجتماعيا، وهي" تجود لي"كما ترى 
  ". ةعالقاتنا مع العامل ومع اآلخرين، كما توجه وتنظم سلوكاتنا واتصاالتنا االجتماعي

  
   
1/ Dr Maache. Y  & Dr CHorfi. M.S. & Dr Kouira. A, 2002 , op-cit, p. 9.   
2/ Denise Jodelet : Les représentations sociales, 1993, op-cit p. 37.   

  

- 22 - 



من خالل  لألفرادظواهر معرفية تعرب عن االنتماء االجتماعي : " إن التصورات االجتماعية هي
، على اعتبارها جزء من تراثهم االجتماعي "رية استدماجهم ملمارسات وخربات ومناذج سلوكية وفك

  .والثقايف وتعود إليه بوجه أو بآخر
هي مبعىن آخر شكل من أشكال املعرفة اليت ختتلف عن املعرفة العلمية، وتسمى عادة باملعرفة العامية، أو 

وية وبطرق املعرفة الساذجة، اليت جندها كعنصر نشيط يف صلب العالقات االجتماعية، ألا تنشأ بعف
هذا الشكل من . ، وبشكل عفوي وساذج وليس عن عمد)رمز(تدريبية، كما أا تظهر بسبب مثري 

أشكال املعرفة يتضمن عناصر معرفية وإخبارية، وإيديولوجية، ومعيارية، ومعتقدات وقيم، واجتاهات 
ز على عمليتني فإن مفهوم التصورات االجتماعية يرتك" جود ليت"، فبالنسبة إىل ...وآراء، وصور
عملية معرفية، وعملية اجتماعية، أي أن اإلنتاج االجتماعي للتصور، أو ما يسميه كل : أساسيتني مها

la construction sociale de la réalitéعملية البناء االجتماعي للحقيقة ب "Berger et luckeman"من 
)1(  

 : يكولوجي واجتماعي وهذا حسب اجتاهنيوهذا يعين أن التصور االجتماعي، إمنا هو إعداد لبناء س
ينطوي على احمليط البيئي، باعتبار الشخص يف تفاعل أو أمام منبه اجتماعي، والتصور : االتـجاه األول

مبا أن اإلنسان ويظهر كحالة ملعرفة اجتماعية، كما يتناوله علم النفس االجتماعي،  زيادة على هذا 
ته املختلفة أفكار وقيم وأمناط من اموعة اليت ينتمي إليها اجتماعي بطبعه، فإنه يدمج يف إعدادا

  .واأليدولوجيا الشائعة
اجلوانب الذاتية للفعالية التصورية، ويعترب اإلنسان كمنتج للمعىن، يعرب  ىيركز عل: االتـجاه الثـاين

مية أمجعت فإن اهليئة العل"  Jodelet"، وحسب )2(من خالل تصوره عن جتربته يف احمليط االجتماعي
هي شكل من املعرفة املهيأة واملقسمة اجتماعيا، : " باملوافقة على تعريف التصورات االجتماعية كما يلي

  .)3("هلا رؤية تطبيقية وسارية لبناء حقيقة مشتركة وجبملة اجتماعية 
حصيلة لنشاط عقلي يقوم : " التصورات االجتماعية هي: Jean Claud Abric أبـريـك* 

، أي إعادة تشكيل )4("رد أو مجاعة بإعادة بناء الواقع الذي يواجههم وإعطائه معىن خاص بواسطته ف
أفكار أخرى عن العامل بشكل من اخلصوصية لكل فرد، كما أا نتاج وسريورة لعملية ذهنية، اليت من 

 .خالهلا الفرد أو اجلماعة تعيد بناء الواقع، وهي مستقطبة لدالالت خاصة
 
1/ Denise Jodelet : les représentations sociales, 1993, op-cit, p. 36.      

  .2001، مطبعة الضمان االجتماعي، قسنطينة، ديسمرب CNFPH مداخلة بامللتقى الوطين حول العنف واتمع، :حمفوظ بوشلوخ.أ /2
3/ http://www.Iperlogo.it/gypsies/francais/cours/repres/caractter sociologique.htm 
4/ Abric.J.C:coopération, compétition et représentations sociales, causes et delval, 1988, p.64. 
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وكذلك يعترب التصورات نتاج عمل ذهين حول موضوع معني، وتظهر بسبب الترميز هلا، وعليه فإن 
لومات اليت ترجع إىل التصورات هي عبارة عن جمموعة من اآلراء، االجتاهات، واملعتقدات، واملع

وعن ) تارخيه، حياته(موضوع ما أو وضعية معينة، فهي حمددة يف نفس الوقت عن طريق الفاعل نفسه 
طريق النظام االجتماعي واإليديولوجي الذي يسري عليه، وأيضا طبيعة الصالت والروابط اليت تكون بني 

  . الفاعل والنظام االجتماعي
يهمنا هو الطبيعة احلقة للعوامل اليت تشكل التصورات، ومن  ال يوجد تعريف واحد، لكن الذي

ذاك اتفق أغلبية الباحثني والكتاب على أن التصورات االجتماعية هي خمتلف االعتقادات، اآلراء، 
  .االجتاهات املنظمة حول داللة مركزية

* Willem doise & A. Palmonari: جتماعية،  اجتماعي للتصورات اال -والذي اقترح تعريف نفسي
هي مبادىء عمومية للتكفل بوضعية مرتبطة بإدراج خاص ضمن جمموعة من : " حيث عرفها كما يلي 

، أي أا مجلة من املبادىء )1("املراتب االجتماعية، منظمة بسريورات رمزية متداخلة مع املراتب 
  .ما بني طبقات اتمع أرض الواقع وهي متدرجة  املشتركة بني أفراد اتمع تربز من خالل رموز يف

بناء اجتماعي ملعارف عادية يئ من خالل القيم :" يعرف التصورات على أا :  Fisher فيشــر* 
، تـؤدي إىل  ...)أفراد، أحداث(تدور حول مواضيع خمتلفة وواملعتقدات، ويتقامسها أفراد مجاعة معينة، 

، وهذا ما يعطيها صفة االجتماعية )2("تماعيةتوحيد نظرم لألحداث، كما تظهر أثناء التفاعالت االج
اتمع فإا توحد نظرم  السائدة يفألا مشتركة بني كل األفراد، وبسبب احتوائها على كل العادات 

  .و بالتايل تصورهم
كسريورة لبناء الواقع،  حيدد التصورات االجتماعية هذا الكاتب: Claudine Herzlich كلوديـن *

، أي أا بناء )3("التصورات اليت منا أوال من خالل دورها يف بناء احلقيقة االجتماعية : " حيث يقول
نفسها متضمنة يف اال  يعقلي مصمم غري قابل للفصل عن النشاط الرمزي للموضوع، وه

صطلح التصورات االجتماعية اإلطار الفعلي املعريف، حيث يقول لقد تعدى م. )4(االجتماعي
، وهي ليست تطبيق سهل لشبكة كما يقوم ا )تفسريية(ليست فقط مصفاة تأويلية  ": "هارزليش"

  ".بقوة املالحظة الفعلية 
1/ W. Doise & A. Palmonari : L’étude des représentations sociales, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1986, 
http://www.serpsy.org/socio/livet2.html 
2/ Ficher Gustave- Nicolas : Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Dunod, montréal, 1993, p. 118.   
3/ C. Herzlich :  Santé et maladie ; Analyse d’une représentation sociale, Paris, Mouton, 1969, p.24. 
4/ C. Herzlich : La représentation sociale, in S. Moscovisi, (éd), introduction à la psychologie sociale ( vol. 1 ), Paris, 
larousse, 1972, p. 306.    
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ويرى أن التصورات االجتماعية هي عملية هلا عالقة مع متغريات اجتاه  :Malrieuمـالريـو * 
شبكة من العالقات املؤسسة عن طريق الفاعل اجتماعيا، تقع بني عناصر : "يعرفها بأا االشخصية، كم

   .)1("ووضعيات اليت تم حبياة الفرد 
 *M.J.Chambart  :تقع بني ما هو  نفسي وما هو اجتماعي، فهي  أن التصورات االجتماعية يعترب

يف نفس الوقت ميكانيزم نفسي بصفته تعبري للتفكري اإلنساين، وميكانيزم اجتماعي بصفته إنتاج ثقايف، 
  .)2(وهنا تسمح التصورات باالتصال بني األفراد وبصفة خاصة بني األجيال

* Guimelli. Merahihi & Pénochet  :املنتوج والسريورة لنشاط :" جتماعية ويعتربان التصورات اال
ا دالالت خاصة       هوتواجهها، وتعطي) الواقع(ذهين بواسطته الفرد أو اموعة تشكل احلقيقة 

  ".ومتميزة 

* Di Giacomo :التصورات االجتماعية تشكل مناذج تفسريية تصنف العالقات بني خمتلف " يقول أن
ماذا تعرف عن الفيزياء النووية ؟ وما هي : ضرب املثال التايل، ولتوضيح ذلك ي"األشياء يف البيئة 

البيوكيمياء ؟ وما هو علم اجتماع املعرفة، أو ما هي األيثولوجيا ؟، ولعل كل واحد منا ميلك خربة 
إملام بسيط باملوضوع، وهو ما  هذاتية عن هاته املفاهيم، ولكنه ال ميلك تعريفا دقيقا وكامال عنها، إن

ما  نإن األيثولوجيا هي التحليل النفسي للحيوانات، ولك: أحدهم لور االجتماعي، كقوبالتص ىيسم
  ؟  ) 3( هو التحليل النفسي

* Jean Blaise Crise: ترجع على  شكل من املعرفة اخلاصة، ال: "وبالنسبة إليه فإن التصورات هي
تعمل على طريقة  يدة، فهتوظف حمتواها داخل جماالت عدي يمعرفة علمية خاطئة أو غري صحيحة، فه

متناقضة مع املعرفة وعدم املعرفة يف  يتنتج احتمال من أجل مقاومة، فه يالترمجة، االقتباس، التشابه، وه
  .)4("عالقتها مع التطبيق 

 يرى أن مفهوم التصور ال ينتمي إىل ميدان ختصصي :  François Laplantine فرانسوا البلونتـني*  
صات يف العلوم اإلنسانية تناولته وأعطته معاين خمتلفة، ولكن مهما كان اجلانب معني، فكثري من التخص

  : الذي يتم التركيز عليه، فإنه ال جيب أن نتجاهل أن مفهوم التصورات يتضمن العناصر التالية
  . يقع التصور يف نقطة االتصال ما بني ما هو فردي وما هو اجتماعي -

1/ Malrieu.PH : Langage et représentation, La  genése de la parole, Symposium de L’association de psychologie 
scientifique de langage Française, Paris, PUF, 1977, in Denise Jodelet : Les représentations sociales,1993, op-cit, 
p.324. 
2/ Marie Josée & Chombart de Lauwe : La représentation Sociale dans le domaine de l'enfance, in Denise Jodelet: les 
représentations sociales, 1993, op-cit, pp. 324-326. 
3/ Leyens Jaque–Philippe: Sommes nous des psychologues ?, 1983, op-cit, p. 19. 
 4/ Jean Blaise Grise : Logique Naturelle et représentations sociales, in Denise Jodelet : Les représentations 
sociales,1993, op-cit, p.162. 
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 ، ألنle champ de la connaissanceاحلقل املعريف :يقع التصور ضمن ثالثة ميادين حبث وهي -
ألن التصور ليس  ،Le champ de la valeurالتصور هو قبل كل شيء معرفة، مث احلقل القيمي 

ط عند صاحبها حبيث ال حيكم عليها من حيث صحتها فحسب، بل هي معرفة جيدة أو معرفة فق
 فالتصور ال ميكن اختصاره يف ،Le champ de l'actionسيئة، أي أا تقييم، مث يأيت احلقل العملي 

أو تقييمية، إذ هو تعبري وبناء للواقع االجتماعي يف آن واحد، والتصورات  جمرد مظاهر معرفية
  .)1(ط وسيلة للمعرفة، بل إا أدوات للعملليست فق

التصورات االجتماعية هي التقاء اخلربة : " التعريف التايل" البلونتني " وبناء على ما سبق، يقترح 
الفردية بالنماذج االجتماعية حول طريقة تناول الواقع، إا معرفة يبنيها أفراد جمتمع معني حول جزئية 

رمته، إا تفسري اجتماعي لألحداث حبيث يصبح بالنسبة لألفراد من وجودهم أو حول وجودهم ب
   .)2(" املنتمني لذلك اتمع احلقيقة ذاا

وعلى ضوء ما سلف ذكره من تعاريف خمتلفة للتصورات االجتماعية، فإن هذه األخرية ميكن 
ا أفراد جمتمع معني حول اعتبارها مجلة من املعارف االجتماعية واآلراء واالجتاهات واخلربات اليت يصدره

موضوع أو حادثة، إا وسائل توجيه ونظام للتفاعالت االجتماعية بني األفراد، تسهل االتصال بينهم 
إن عملية بناء الواقع تتم دائما بشكل مجاعي، فمنذ نعومة . وتساهم يف تفسري خمتلف عناصر بيئتهم

م دورا أساسيا يف غرس وترسيخ مبادئها ضمن أظافرنا تلعب املدرسة والعائلة واملسجد ووسائل اإلعال
طرائق تفكرينا، كما تقترح علينا نظرا حنو األشياء اليت حتيط بنا، وبعدها تعمل اجلماعات والنوادي 
واجلمعيات اليت ننتمي إليها على تبادل األفكار والقيم والنماذج، وكلها تساهم يف تعديل إدراكنا للبيئة، 

رفنا ومعتقداتنا وقيمنا هي اليت تسمح لنا بأن نتقاسم مع اآلخرين نظرة لذلك ميكن القول أن معا
  . )3(مشتركة لألشياء

يتم بناؤها وتقامسها اجتماعيا، لذلك جند أن هلا نظرة " جودليت "فالتصورات االجتماعية حسب 
ألي  عملية وهي التحكم يف البيئة وتوجيه السلوكات واالتصاالت،كما تساهم يف بناء واقع مشترك

  . )4(مجاعة ثقافية أو اجتماعية
  .16، سبق ذكره، ص 2003التصورات االجتماعية للصحة واملرض يف اجلزائر، : سليمان بومدين/ 1

2/ Laplantine François : Anthropologie des systèmes des représentations de la maladie, in Denise Jodelet : les 
représentations sociales, 4ème édition, PUF, Paris, 1994, p. 278.  

  .17، سبق ذكره، ص 2003التصورات االجتماعية للصحة واملرض يف اجلزائر، : سليمان بومدين/ 3
4/ Petard. J.P & al : Psychologie sociale, bréal, Paris, 1999, p. 161. 
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  2خمطط رقـم 
للتصورات االجتماعية، وهو خمطط جمسد، وملخص لكل ما سبق " ت جودلي"يوضح تعريف 

تقدميه من مجلة التعاريف للمفهوم العام للتصور وكذا التصورات االجتماعية، ونستنتج أنه ميكننا 
االستمرار يف سرد التعاريف املختلفة هلذا املفهوم، لكننا لن نتمكن أبدا من اإلملام ا، وال ميكننا حصرها 

هذا ال لسبب إال ألنه مفهوم غين جدا، وكذا التصاله بأكثر من موضوع، وعليه فإننا نستنتج مجيعا و
  . عالقة التصورات وتدخلها يف عدة ميادين وسنأيت على ذكر ذلك الحقا

  : )1( هاأنـواع التصـورات و أمهيتـ6-2/ 

  :ورات األكثر شيوعا وهياستنادا ملا سبق ذكره من العناصر ميكننا وبإجياز التطرق لبعض أنواع التص
حتدث " دوركيم" ، وكيف أن ةسبق احلديث عنها يف اللمحة التارخيي دوق :التصـورات الفرديـة* 

  أي موضوع ميكن استنباطه إىل وضعية معاشة مما : " فالتصورات الفردية هي" J.Clenet" بعنها، وحس
  ". ايدة، أي ختص ذلك الفرد ومنط معاشهمن هذا فهي قائمة على خربات فردية حم دوأبع، "يعطيها معىن 

1/ http://www.serpay.org/socio/livet2.htm1 

  جممـوعة منظمـة من املعـارف 
  ...)آراء، اعتقادات، صور، إجتاهات، قيم( 

مهيئـة ومقسمـة   معرفــــة
  اجـتماعيـــا

  تضم جمموعات
  اجتماعيـة  

بواسطة االتصـال 
واخلربة والعودة إىل 

  املعاييـر
  بعـد بنيـوي  

  بعـد اجتــاهي   
  بعـد إعالمـي

  ساذجـة*   
ذات معىن * 

  مشترك

  تطبيقية أو عملية) بعد(هلا رؤية 
  

  باملقارنة باملعارف العلمية
  

متجهة حنو العامل ومتفاعلة 
  مع الغري

  ، تم مبواضيـع احليـاة أو احلقـائق اليوميـةدف  
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وهو املصطلح الذي اهتم به علم االجتماع، وتدل على تصورات موزعة  :التصـورات اجلماعيـة* 
وهو مفهوم مستعمل بشكل كبري يف األنثروبولوجيا . من طرف جمموعة اجتماعية ملصطلح ضمين مهم

  .األسبقية للتصورات االجتماعية عن بقية العلوم اإلنسانيةويعطي 
والذي اهتم ذه " موسكوفيسي"وهو مفهوم جد حديث برز يف أعمال : التصـورات االجتماعيـة* 

التصورات كتفاعل بني األفراد أو اجلماعات، وهذا املصطلح يشري أكثر إىل التصورات اليت تدرس ضمن 
وهذه التصورات االجتماعية تدخل ضمنها التصورات . إذن، يف حمتواها دينامياا ويؤها وحركتها

  ).وقد مت تناول ذلك فيما سبق . ( الفردية واجلماعية
  :أمهيـة التصورات االجتماعيـة وعالقتـها ببقيـة العلـوم7-2/ 

لقي  حتلعب التصورات دورا هاما يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حبيث أن هذا املصطل
  :صغاء واألمهية عند أغلب العلوم اإلنسانية وباخلصوص عنداإل
  .اليت ختلق التصورات) الفكرية(الذي حياول فهم امليكانيزمات العقلية : علم النفس املعريف -
  .اليت حتلل تأثريها على التعليم والتعلم وكل ما خيص املنظومة التربوية: علوم التربية -
  .هذا املفهوم انطالقا من دراسة االديولوجيات الذي تطرق وعاجل: علم االجتماع -
ثقافة، تفكري، مث اجتاهات، سلوكات وتصرفات مجاعية ال : ( الذي اهتم بالذهنيات: التاريخ -

  ).شعورية
  .اليت اهتمت باألصل االجتماعي هلذه التصورات: اجلغرافيا -
  ...سابية كاإلحصاءاالنثروبولوجيا، وعلوم اللغة واالتصال واإلعالم و مناذج أخرى ح -

وعليه يتضح لنا جليا أمهية التصورات االجتماعية انطالقا من أمهية هذه العلوم اليت هي على عالقة 
  .وثيقة بالتصورات، وهذا إن بني شيئا فإمنا يبني قيمة التصورات يف جمال البحث النفسي واالجتماعي

  :التصـورات االجتمـاعيـة) خصائـص(صفـات 8-2/ 
هناك تصورات اجتماعية حمضة وحقة، وجمسدة لكل التصورات الفردية داخل وحىت تكون 

  :اتمع، فإا ال بد أن تتصف جبملة من الصفات، وسنحاول ذكر البعض منها
مهما كانت ، حبيث ال توجد تصورات بدون هدف :)1(هـي دومـا تصـورات هلـدف مـا -أ

وهذا اهلدف ميكن ، ف ال توجد تصورات اجتماعيةطبيعتها خمتلفة، لكنها دائما مهمة جدا، وبدون هد
  ، األساتذة: اجلنون واإلعالم، أو ممكن أن يكون فئـة من األشخاص مثـل: أن يكون طبيعة جمردة مثل

 
1/ Serge Moscovisi : Psychologie Sociale, 2003, op-cit, p. 368. 
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 فالتصور هو السريورة اليت). أو الشخص ( ، واملوضوع يكون دائما يف اتصال مع الفاعل ...الصحفيون
من خالهلا يؤسس عالقاته، كما أنه يكون هناك تفاعل بني املوضوع والفاعل، وكل واحد منهما يؤثر 

يقول ، " La santé et la maladie: "الذي حيمل عنوان"   Herzlich هارزليش"ويف كتاب . يف اآلخر
فالفاعل ، )أو للجماعة ( داخلي والعامل اخلارجي للفرد فصل بني العامل ال دال يوج" : " موسكوفيسي"

وهذا ليس رد ، كما أن تقدمي الشيء هو إعطاء املثري والرد أو اإلجابة، واملوضوع ليسا بالضرورة خمتلفان
ويف دراسة التصورات إمنا تم بدراسة ظاهرة التفاعل بني ". فعل ولكن إىل أبعد من ذلك فهو مصدره 

  ".املوضوع و اهلدف "الفاعل واهلدف 
وهي أهم صفة : l’aspect imageant(figuratif)  متثيليـة صوريـة ) معىن(لـها صفـة  -ب

تبدو ":" موسكوفيسي"بنية تصورية، وكما يقول  الداليل أليللتصورات، حيث تكون متالزمة للمعىن 
: رمزية، ونكتب ازدواجية، وهلا وجهني منفصلني مثل وجه وظهر الورقة ؛ وجهة متثيلية وأخرى

أن  يأ، )"متثيل(، حبيث أن لكل صورة معىن ولكل معىن صورة )1(املعىن) / صورة(متثيل = التصورات 
يرى بأن التصورات تظهر بوجهني متالزمني، ولكن منفصلني، ويشبه ذلك بوجهي " موسكوفيسي"

  . واملعىن كالمها يشكالن التصور االجتماعي والغىن عنهما ةفالصور، ورقة
إن مفهوم : )Elle à un caractère symbolique et signifiant  )2لـها معـىن رمـزي وداليل -ج

التصورات االجتماعية هو نفسه متضمن يف علم النفس االجتماعي، وهذا بسبب تقصري النماذج 
دالالت ومبسامهة النموذج السلوكي الذي يأخذ بعني االعتبار عالقاتنا وتفاعالتنا اليت هلا ، الكالسيكية

واالجتاهات سنة ، اآلراء، يف نقده ملفهوم الصورة" موسكوفيسي"و، 1974" فرانك"مع العامل حسب 
وضح جيدا كيف ميكن لسلوكات األفراد أن تتغري، وذلك حسب العالقة ما بني املوضوع  1969

يكون من وألن التصور إمنا هو إعادة استذكار أو تقدمي شيء غائب إىل الوعي، فإمنا ذلك  ،واهلدف
وبواسطة االستذكار إمنا ، خالل احتفاظ املوضوع برموز تعرب عن كثري من املواضيع خصوصا اردة

  ). 1968بياجي (حياول إعطاءها املعىن والداللة اليت تفي بشرحها 
وما نستطيع قوله، أن هناك :  Elle à un caractère constructif) ذهنـية(هلـا صفة بنـائية  -د

من النشاط البنائي، وإعادة البناء يف عملية التصورات ومسبقا على ميدان االستقبال  دوما جانبا
  املوضوع ليـس سهال ليمثل على سلسـلة من األجـزاء املستقلة " : "بياجي"واإلدراك، حيث يقول 

 
1/ Serge Moscovici :  psychologie sociale, 2003, op-cit, p369. 
2/ Serge Moscovici :  psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 370.   
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واملنفصلة، وهو يقوم بتعديلها مسبقا بواسطة القانون، وحتدث اتزان جسمي وآيل، إنه العامل والفاعل 
هذه الصفة للتصورات االجتماعية إمنا حتدث عندما يستدخل الفرد موضوعا . )1(..."يف هذه البنية

يقوم بربطه مع مواضيع متواجدة من قبل يف الدائرة الفكرية، فينتزع خارجيا على املستوى الذايت، فإنه 
منه بعض اخلصائص ويضيف له أخرى، وهذا ما مييز التصور عن باقي العمليات النفسية، فهو ال يعتربه 

كل ": " Abric"ويقول ، جمرد تكرار أو إعادة إنتاج سليب للموضوع، بل عملية تركيب وبناء ذهين
أدجمت يف ومبعىن موضوعة من قبل الفرد أو اجلماعة، تكونت داخل نظامه املعريف،  حقيقة هي تقدمي،

  . )2("نظام من القيم، وختضع للتاريخ والبيئة االجتماعية واأليديولوجيا احمليطة به 

، لكنه ترتيب يستلزم يف االتصال ابسيط االتصور ليس إنتاج: هلا صفـة االستقالليـة واإلبداعيـة -ه
اازات املسرحية والسياسية تسمح بتحديد جوانب  نإ، )3(لإلبداع الفردي أو اجلماعي المستق اجزء

مبدع، مستقل، فالتصور املسرحي يقدم بالصوت : أساسية للتصور االجتماعي، وهذه اجلوانب هي
، ويف ...املوت، القدر، احلب: والصورة للعامة أفعال وكلمات تعيد تقدمي بعض األشياء غري املرئية

التصور السياسي املنتخب املمثل يأخذ املكان الذي ميثله، يتحدث بامسه، ويقرر له، من هنا يستغل 
  .مقارنة مبا يتصور فهو ميتلك قوة مبدعة

إن التصورات االجتماعية هلا تأثري على سلوكات واجتاهات وتصرفات األفراد، وقد ثبت ذلك 
  .يف تصورات الصحة واملرض" هارزليش"يف دراسات 

عندما نتوضع يف : " فالتصور يتحدد تبعا لبيئة اتمع الذي يتطور فيه: هلـا صفـة اجتمـاعيـة -و
مستوى اجتماعي حصر لتحليل فعل الذات الذي يصور املوضوع، يظهر أن التصور يستوجب دائما 

كتسي ألن الفرد يف جمتمعه يتفاعل مع غريه، فإن هذه التصورات ت و. )4("بعض األشياء االجتماعية 
طابعا اجتماعيا باإلضافة إىل الطابع النفسي الذي ميثل آرائه ووجهة نظره اخلاصة، ويعرب عن انفعاالته 

) التصور(ويف هذا الصدد فإن التصور هو عملية بنائية وإنتاج اجتماعي، حيث يتم بناؤه . وتفكريه
وهذا التطبيع الذي ، ع اجتماعيفالنشاط املعريف للفرد يعطي له طاب، خالل التفاعل واالتصال االجتماعي
  .)5(يضمن التنظيم االجتماعي للمعرفة

تكسبها قيمة  ت، ومن خالل ما سبق عرضه، فإن للتصورات االجتماعية مخسة صفااوهكذ
  )6( :ووزنا يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وعليه فإننا وباختصار نعيد ذكرها كالتايل

1/ Serge Moscovici : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 370.  
2/ J. C. Abric :  pratique sociales et représentations,  PUF, 1994, 2ème édition, 1997, p. 23. 
3/  Serge Moscovici : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 363. 
4/ Serge Moscovici : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 363.  
5/ W. Doise : Les représentations sociales, un label de qualité, in connexion n° 51, 1988. 
6/ Serge Moscovici : psychologie sociale, 2003, op-cit p. 371.  
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   .هي دوما تصورات هلدف معني وال توجد تصورات بدون هدف -
  .تتصف التصورات بصفة صورية أو متثيلية، فاملعىن والصورة يشكالن التصور االجتماعي -
هلا معىن رمزي أو داليل، فرغم غياا يف الواقع ووجودها يف املاضي إال إا تربز يف كل سلوكاتنا من  -

  .ة واألخالقية املكتسبة من عالقة الفرد مبحيطهخالل مجلة القيـم االجتماعي
  ".بياجي"فهـي نشاط ذهين كما عرب عن ذلك :هلا صفة البنـائية الذهنيـة -
  .هلا صفـة االستقالليـة واإلبداعيـة -
  .هلا صفة اجتماعية -

  :وظـائـف التـصـورات االجتـمـاعيــة9-2/ 
وم اإلنسانية واالجتماعية، فإننا سنركز يف هذا ونظرا ألمهية دراسة التصورات االجتماعية يف العل

اجلزء على الوظائف اليت من املمكن أن تؤديها التصورات، وهذا إمنا يثبت قدرا على التحكم يف احمليط 
  :)1(وعلى العموم فإن التصورات االجتماعية هلا عدة وظائف رئيسية نذكر منها، وتسيري التصرفات

" موسكوفيسي"بشرح الواقع وتفسريه، وحسب  تسمح :Fonction de savoirوظيفـة معرفيـة  -أ
فإا تساعد األفراد على اكتساب املعارف وإدماجها يف إطار مفهوم منسجم ومنسق مع نشاطهم 

كما أا تقوم بتسهيل عملية االتصال االجتماعي حبيث حتدد اإلطار ، املعريف وقيمهم اليت يؤمنون ا
  .  ح بعملية التبادل بني أفراد اتمعاملرجعي املشترك الذي يسم

، تقوم التصورات بتحديد اهلوية االجتماعية: Fonction identitaireوظيفـة اهلـويـة  -ب
أا تساعد األفراد على متركزهم يف احلقل  اتسمح باحلفاظ على خصوصيات اجلماعات، كمو

ة سلوكات تلك اجلماعة اليت ينتمي إليها االجتماعي، وهكذا فإن التصورات اجلماعية تقدم بطريقة اجيابي
 .الفرد ومميزاا من أجل احلفاظ على صورة إجيابية هلذه اجلماعة

الشخص  مثال، إن التصورات االجتماعية تسهم يف عملية املقارنة والتصنيف االجتماعيني
. أفراد دمويـني، بينما يرى يف مؤيديها ءيرى يف أمثاله أناسا لطفا" صراع الثريان"املعارض لرياضة 

، )2("هي توزيع فكرة، لغة، وهي أيضا تأكيد ملوقع اجتماعي مع هوية  تالتصورا"  ":جودليت"وتقول 
أي أن الفرد يربط كل تصور وية أشخاص هلم صلة به مهما كان ذلك املوضوع، مثال كالتصور 

م الدروس، حيث يعطيه هؤالء االجتماعي ملهنة التدريس عند الطلبة، فهو مرتبط وية األستاذ الذي يقد
  هوية الشخص الوقور الذي يرتدي بذلة كالسيكية، ويكون متقدما يف السن، وباإلضافة إىل هذه اهلوية 

 
1/ Petard . J. P:et AL : psychologie sociale,op-cit, pp . 166 -  167. 
2/ Denise. Jodelet : Les Représentations Sociale, 1993, op-cit, p. 372. 
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القلم،      الكراس،( فإن هذا التصور يضم مجلة األطراف األخرى كاملدرسة، ووسائل التدريس 
 ...).السبورة 

حيث توجه التصورات االجتماعية السلوك : Fonction d'orientationوظيفـة التوجيـه  - ج
  : واملمارسات على ثالث مستويات على األقل

ملوقع، فهي اليت حتدد منط العالقات املناسبة للفرد، فنحن نفضل تدخل مباشرة يف تعريف الغاية من ا -
  .مصاحبة الذين يشاطروننا نفس التصورات حول قضايا حميطنا مثال

تنتج التصورات نظاما للتوقعات، فنحن خنتار ونفسر كل املعلومات املتعلقة مبوضوع معني حىت  -
  .مماثلة لتصوراتنا جنعلها

وك الذي نقوم به وحىت قبل القيام به أحيانا، فاجتاهاتنا وقوالبنا تؤثر على إن تصوراتنا تؤثر على السل -
التفاعل الذي سيحدث بيننا وبني اآلخرين، أي أن النتائج حتسم أحيانا قبل القيام بالفعل، فالتصورات 

  .تشكل أنظمة لفك رموز الواقع، ووظيفتها توجيه انطباعاتنا وتقسيماتنا وسلوكاتنا
السلوكات واملمارسات اليت نقوم ا، إذ حتدد لنا ما هو مسموح به وما هو غري تقرر التصورات  -

  .تلعب بالتايل دور املعايريومسموح يف موقف ما، 
إن التصورات االجتماعية تربر املواقف  :)Fonction de justification )1التـربيـر وظيفـة  -د

ر القبلي، أي قبل أن يشرع يف أي عمل، أو التربير والسلوكات اليت يقوم ا الفرد، فهي تسمح له بالتربي
هذه وإذن تسمح بشرح املواقف يف وضعيات خمتلفة،  يأي بعد قيامه بسلوك أو فعل ما، فه، البعدي

وعليه ميكن باختصار ذكر ، الوظيفة يف غاية األمهية، ألا تسمح للفرد بتقوية التمايز االجتماعي بتربيره
  :تماعية يف النقاط التاليةأهم وظائف التصورات االج

  .توجيه التصرفات واملراتب االجتماعية -
 .تربير التصرفات واملراتب االجتماعية -
 .تسهيل االتصال االجتماعي -
 .تأويل احلقائق اليومية وفهم الظواهر اجلديدة والغريبة -
 ).جانب اجيايب ( اجتماعية -إنشاء وحفظ اهلوية النفسو -

رات االجتماعية إمنا تسمح بتمييزها عن بقية امليادين األخرى، ومتكن من إن هذه الوظائف اخلاصة بالتصو
  .احلفاظ عليها وتأويلها بالشكل املالئم

  .35ص، ، سبق ذكره2001:كرتة بوجالل /1
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  :حمتـوى التصـورات االجتـماعيـة 10-2/ 
قاة من من الصعب جدا البت يف العناصر املكونة للتصورات االجتماعية، وهذه الصعوبة مست

صعوبة حتديد العناصر املكونة لآلراء واملعتقدات واألشياء، وهذا كما سبق وأن اعترف بذلك           
"J.P.Codol" ، ا " موسكوفيسي"وكذلك بسبب ما حتدث عنهعامل :" حينما عرف التصورات على أ

التنظيم املستمر " ا مصطلح املعتقدات اليت يقصد " Kaës " ليضيف  ، Univers d'opinionمن اآلراء 
وعليه فإنه مهما تكن الطبيعة الدقيقة للعناصر ". للمدركات واملعارف املتعلقة بأحد مظاهر عامل الفرد 

املكونة للتصورات االجتماعية، فإن هذه األخرية يتم حتليلها وفقا للعناصر الثالثة التالية كما اقترحها 
  .)1("موسكوفيسي"
  : Les informationsاملعـلومـات  -أ

حبيث  ،1961) 2("موسكوفيسي"إن دور املعلومات بكل أصنافها يشكل فرضية قوية جدا عند 
يرى أن املعلومات بكامل أنواعها تلعب دورا مهما يف يئة التصورات االجتماعية، وكذلك يف   

معني كما  على اعتبار أن املعلومات هي مجلة من األفكار املكتسبة حول موضوع اجتماعي )3(تقييمها
، حبيث أن دراسة )4( )أصلية ( وكيفا، وقد تكون هذه املعلومات يف شكل قوالب جاهزة، أو عادية 

التصورات االجتماعية للتحليل النفسي توضح جيدا كيف أن اختالف التقارير املعلوماتية وكيف نكون 
اعية بالربوز بشكل تصورات خمتلفة حىت ولو كانت نقاط االنطالق مشتركة وتسمح للعوامل االجتم

وإذا ما حتدثنا عن املعلومات فجدير بالذكر أن نتطرق إىل كيفية تناقل هذه املعلومات، وعليه . خمتلف
 ةأن املعلومات واالتصال بأبعاده االجتماعية املختلفة، إمنا تؤثر على الدينامكي" موسكوفيسي"ذكر

ذه املعلومات تنتقل عن طريق وسائل اإلعالم االجتماعية، وتؤثر على دينامية التصورات االجتماعية، وه
      :وهيواالتصال، بأبعاده الثالث أال 

وألن التصورات إمنا هي معارف مهيأة وموزعة ومقسمة يف اتمع : االتصال اليومي ما بني األفراد -
د وهذا جبملة من العالقات ما بني األفراد بفعل التفاعل االجتماعي، أي أن االحتكاك بـني األفـرا  

 .يسمح بنقل املعلومات وتداوهلا، وبالتايل نقل وعمل التصورات االجتماعية
 
1/ Herzlich. claudine: La représentation sociale in S. Moscovici : introduction à la psychologie sociale, op-cit, p. 308.       
2/ Nicolas Rousseau & Christine Bonardi : les représentations  sociales ; état des lieux et perspectives, édition pierre 
Mardaga, éditeur  Sprimont, Belgique, 2001, p. 181. 
3/  Nicolas Rousseau et Christine Bonardi : les représentations  sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p. 179. 
4/ W. Doise & A. Palmonari : Un nouveau champ d’études caractéristique des représentations sociales, Neuchâte, 
Paris, Delachaux et Niéstlé, 1986, p. 20. 
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والذي تتكفل به وسائل اإلعالم واالتصال، وهي وسيلة جد هامة لدميومة : االتصال اإلعالمي -
، La diffusionاجلهد األساسي للمتكلم يف عملية االنتشار : " أن" موسكوفيسي"التصورات، وقد ذكر 

وقد ، "وهي عملية ضرورية لنقل التصورات ، هو جد مهم، وأن االنتشار هو منط لعلم مشترك وموزع
 La propagation" والدعاية  رذكر أيضا عدة نقاط تساهم يف هذه العملية، وركز على مفهومي االنتشا

& la propagande ."  
، حيث أنه يشغل )1994 -1996" (Rouquetteروكات "وحتدث عنه  :)1(االتصال مابني اجلماعات -

مع خمتلف اجلماعات، وهي مكانة مهمة يف سريورة وانتقال التصورات، وتعترب كإشارة متزامنة 
تعرف به، والتصورات االجتماعية هنا تكسب قيمة جتادلية وتدور حول نفسها حسب نقطة 
التكيف، وحسب اهلدف والعوامل املساعدة يف تشكيلها، وهذه األصناف الثالث لالتصال إمنا هي 

    .سبل لعمل وسريورة التصورات االجتماعية

  :  Le champ de représentationحقـل التصـور -ب
إذ يوجد هناك حقل للتصور كلما وجدت وحدة هرمية ، يعرب أوال عن فكرة تنظيم احملتوى

كما يعرب عن غىن هذا احملتوى، وهذا يعين أنه جيب توفر حد أدىن من املعلومات القابلة ، للعناصر
داخل اجلماعة وحىت ، للتنظيم، فحقل التصور مثله مثل مستوى املعلومات، خيتلف من مجاعة ألخرى

فبالنسبة ألصحاب املهن احلرة مثال فإن حقل تصور التحليل النفسي يتضمن ، نفسها وفقا ملعايري خاصة
وتقييم العناصر املتسببة يف ، كتصوره املمارسة التحليلية وصورة احمللل النفسي، بعض املظاهر املشتركة

س اجلماعة تبعا ملعايري أيديولوجية حول قضية وباملقابل جند تباينا داخل نف، اتساع نطاق التحليل النفسي
ففي حني يرى اليساريون أن ال تداخل ، عالقة التحليل النفسي باملشكالت االجتماعية والعمل السياسي

يرى باملقابل اليمينيون والوسطيون أن املشكالت النفسية ، بني التحليل النفسي واملشكالت االجتماعية
نستنتج من ذلك أن العوامل األيديولوجية يف مثل هذه و، إىل نفس اال واالجتماعية والسياسية تنتمي

  .احلالة هلا دورا أساسيا يف بنية حقل التصور
   :)L'attitude )2املوقـف أو االتـجاه  -ج

ويبدو أن بعد االجتاه أسبق يف الوجود ، يعرب عن التوجه االجيايب أو السليب حيال موضوع التصور
  ، فاالجتاه يتواجد حىت يف ظل معلومات ضئيلة، قني، أي بعدي املعلومة وحقل التصورمن العنصرين الساب

 
 
1/ Rouquette. M. L : Sur la connaissance des masses, Grenoble : presses, Universitaires de Grenoble,  1994, p. 185. 

  . 20، سبق ذكره، ص 2003ائر، التصورات االجتماعية للصحة واملرض يف اجلز: سليمان بومدين / 2
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وحقل تصور قليل التنظيم، فطبقة العمال وبعض أفراد الطبقة الوسطى كان هلم اجتاها واضحا حيال 
إن هذا التحليل .رغم تواضع معلومام حول هذه املسألة" موسكوفيسي"التحليل النفسي يف دراسة 

ومن جهة ، والعالقة بني أبعادها املختلفة ثالثي األبعاد، يسمح لنا من جهة بتحديد حمتوى التصورات
بينهم وفقا لتصورام  أخرى بإجراء دراسات مقارنة حول التباين بني خمتلف اجلماعات والتميز

  .      االجتماعية
ومما سبق يتضح لنا أن املعلومة، حقل التصور، االجتاه، كلهم يشكلون األرضية اخلصبة للتصور،   

ة، فإن هناك حقل هلا، ومهما كان احلقل ضعيف فإن له توجه حنو التصور، فمهما كانت املعلومة ضعيف
ومثال ذلك موضوع حبثنا، فحقل التصور للكتابات اجلدارية عند النساء املاكثات يف البيت هو حمدود 

 .  رغم ضعف معلومان، لكن هلن اجتاه ما حنو هذا املوضوع بأي شكل من األشكال
  :ل بـروز مفهـوم التصـوراتمقاربـات نظريـة حـو11-2/ 

إال أننا سندعم ، مع أننا تطرقنا فيما سبق إىل حملة تارخيية عن نشأة مفهوم التصورات االجتماعية
ذلك جبملة من املقاربات النظرية لتوضيح الرؤية أكثر حول بروز هذا املفهوم إىل الساحة العلمية 

ربات نظرية تناولت هذا املصطلح وسعت وبشكل مثري وملفت لالنتباه، وعليه فإن هناك عدة مقا
  :جاهدة لتوضيح وجهة نظرها حياله ومن أمهها

 :L’approche Initialeاملقـاربــة املبدئيــة  -أ
إن مصطلح التصورات هو مصطلح قدمي جدا، استخدم يف األصل من طرف الفالسفة للبحث عن سبل 

أهداف معرفتنا ليست إال :" ى بأنالذي ير) 1724 - 1804" (كانط .إ" وحسب ، وشروط املعرفة
، فإن معارفنا هي منتوج لفئات ذهنية، اال الثالثي األبعاد، تصورات ومعرفة حلقيقة ائية ومستحيلة

هذه الفئات ال تدل بالضرورة  -املنطق الشكلي –اخلطي للوقت ) التواصل(تواجد وكينونة التالحق 
، حيث يشري )J.C Ruano - Borbalan 1993  ( )1(". على البنيوية أو على عرض للحقيقة نفسها

حني ) عقلية(إىل حتليل شروط املعرفة اليت هي إطارات ذهنية "  Borbalan" وكما شرح ذلك " كانط"
/ اهلدف الدراسي :حنبسها ولكي نعرف البد أن نأخذ بعني االعتبار االزدواجية أو الثنائية التالية 

أي أن تعميم فكرة من أجل التعرف البد من االهتمام يف . األبعاد تاملوضوع املدروس، يف شىت نطاقا
إىل كل من                  " موسكوفيسي"لقد أرجع  .)2.(نفس الوقت دف الدراسة والفرد املدروس

"G. Simmel ")1918 - 1858 (و"M. Weber ")1920 - 1864 (أصل ومنبع فكرة التصورات يف جمال علم 
  

1/ Dr Maache. Y  & Dr Chorfi. M.S. & Dr Kouira. A, 2002 , op-cit, p.3. 
2/ Les approches des représentations sociales ,Internet. 

- 35 - 



:    أبوية مفهوم التصورات، وهي حسبه) 1917 - 1858" (دوركيم"وكذلك أسندت إىل  .)1(االجتماع
لآلراء وعلوم ...) وقت، فضاء، طقوس، ديانات، علوم( طبقة واسعة من األشكال الذهنية أو العقلية " 

   ."صفاته املعرفية ليست دقيقة ، إن هذا املفهوم متكافئ مع هذه الفكرة أو هذا األسلوب. بدون متييز
، حيث يعترب أن قوة التصورات اجلماعية هي املسـيطرة ، إنه يفرق ما بني التصورات اجلماعية والفردية

هذا املصطلح من أجل حتليل "  Durkheim"لقد استعمل . فرديةكما أا تستمد قوا من التصورات ال
الفرضية اليت متكننا من شرح الظواهر انطالقا من التصـورات   ":ميادين اجتماعية خمتلفة على اعتبار أا 

قارن ما بني  ،1898ويف مقال مشهور له نشر يف جملة امليتافيزيقيا واألخالق عام  ،"واألحداث اليت ختوهلا 
واعترب أن هذه األخرية موضوعا مستقال للدراسة، وأكد على خصوصية ، رات الفردية واجلماعيةالتصو

وعند هذا السوسيولوجي، األنظمة األوىل للتصورات هي أن ، التفكري اجلماعي بالنسبة للتفكري الفردي
اخلاصـة، ال ميكـن   اإلنسان والعامل هلم أساسيات وأصول دينية، واتمع هو احلقيقة الثرية، هلا صفاا 

مبا  وعليه التصورات تشرح إذن كل شيء، إجيادها، أو حىت ال جندها حتت نفس الشكل يف بقية الكون
فيه احملتوى، حيث تكون فردية حمضة، وميكن أيضا تأكيد بالتقدم حيث األوىل تضيف شيئا ما إىل الثانية 

  ).الفردية واجلماعية(
، الذي طبق هذا املفهوم يف دراسة )Lévry Bruhl  Lucien " )1857 -1939"يأيت " Durkheim"وبعد 

املتطورة ألجل استخراج أمهية االختالف يف التصورات  تاالختالفات ما بني اتمعات البدائية واتمعا
قوانني الروحانية أو الصوفية عند اتمعات البدائية، والقوانني املنطقية عند اتمعات (للقوانني الطبيعية 

  . اليت يتولد عنها تصورات خمتلفة للوقائع تنتج أمناط حياة خمتلفة) تطورةامل
بدأت باستخراج البنيات الفكرية والوجدانية "  Lévry Bruhl"، فإن حتليالت " Moscovici" وعند 

من خالل الطرح النفسي والشكل الذهين الذي يلصقها   : "... ويضيف.  للتصورات على العموم
Lévry Bruhlخذ بعني االعتبار التماسك بني املشاعر والوقائع، وأحداث احلياة العقلية اجلماعية ، يأ" ،

إن األفراد :" ويضيف هذا الباحث. مع العلم أن هذه الرؤى اهتم ا فيما بعد من طرف النفسانيني
وهذه يفاجئون بنظام التصورات املسيطرة على اتمع، ويف إطارها اليت تفكر وتشرح جيدا مشاعرهم، 

) عقلي(فيه، حيثما كانوا، فكل منط ذهين  االتصورات ختتلف حسب اتمع الذي ولدوا فيه وتواجدو
، أي أن التصورات ختتلف )2("هو مرموز ومتعلق بنمط اتمع، حيث املؤسسات والتطبيقات اخلاصة به 

 هنا إمنا يوحي بأمهيـة "  Lévry Bruhl" ولعل . باختالف اتمعات ومنط احلياة فيها وكيفية بنائها
 
1/ Les approches des représentations  sociales ,Internet. 
2/ Denise Jodelet : Les représentations sociales ,1993, op-cit, p.67.   
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جيب إذن التخلي يف البداية عن : "التصورات اجلماعية وسيطرا على التصورات الفردية،  حيث يقول
ات الذهنية يف منط وحيد مهما كانت اتمعات املعنية، وشرح كل التصورات اجلماعية مجع العملي

بواسطة ميكانيزم نفسي منطقي دوما هو نفسه، وإذا كان صحيحا بأنه توجد جمتمعات إنسانية تفرق ما 
قارنة ملختلف املختلفة عن احليوانات الفقارية، فإن دراسة امل ةبينها بسبب بنيتها، مثل احليوانات الالفقاري

أمناط الذهنيات اجلماعية ليست على األقل ضرورية لعلم اإلنسان، حيث التشريح وعلم النفس املقارن 
  .)1("ليسا كما يف البيولوجيا 

  "J. Piaget بياجي"أن " موسكوفيسي"ويعترب : L’approche Psychiqueاملقـاربة النفـسانيـة  -ب

ات النفسية واالجتماعية الضرورية، واليت هي أصل ومنبع أول من تعمق يف دراسة امليكانيزم هو
، ويستنتج أنه إذا ما كانت التصورات اجلماعية "دوركيم"إنه يدخل القطيعة مع . للتصورات وحتركها

، للطفل فإنه بالنمو يكتسب استقاللية يف تصوراته اخلاصة) أي تطور(موازنة مع التصورات الفردية 
ف مراتب متعاقبة مير ا الطفل خالل منوه النفسي واملعريف وحىت واليت تتحرك من خالل توظي

االجتماعي، ويتقابل مع اتمع، حبيث يستخدم اخلضوع يف مرحلة الطفولة والتعاون يف مرحلة الرشد، 
حنو األجيال، وهذا طبعا ) احملّولة(يفترض حدوث جتانس للتصورات املنقولة  " Durkheim"وذا فإن 

ال يعرف أي جمتمع سوى : " يقدم لنا الطفل على أنه" دوركيم"وحيث أن . )2(اعي حمضيف قالب اجتم
أمهل كليا تواجد ) دور كيم(ونقصد به املدرسة، حىت أنه ) الذي يكونه الراشدون ( جمتمع الراشدين 

  ". جمتمعات عفوية لألطفال وألحداث متعلقة باالحترام املتبادل
حتليل ملنشأ التصورات الفردية عند )  Freud .S  ")1856  -1939يد فرو"إىل " موسكوفيسي "لقد أسند 

التصورات الفردية املسبقة، والتصورات ) واسكشاف الطفل حبث(الطفل، وهذا باملواجهة مع فعل 
استخلص من دراسة          دوتأثريها على الشعور والالشعور، لق) اآلتية من طرف األولياء (اجلماعية 

 "Freud  "اهولة حىت اآلن، التصورات متر وحتدث يف " : أا تظهر بواسطة بعض السريورات اأ
ومقارنة مع ".  يإىل مستوى ال شعور) واعي(وضمن حياة كل فرد من مستوى شعوري  حياة الكل

أن التباعد بني العناصر اجلماعية والعوامل ": " موسكوفيسي"الدراسات اليت قام ا بقية الكتاب يستنتج 
جتديد  إىل 1961، وهذا الذي قاده سنة "إىل األبعد  ردية تأخذ على األقل أكرب نظرة من أجل النهايةالف

 ".ظاهرة ملموسة " دراسة التصورات واعتبارها 
  

1/ Lévy Bruhl : Les fonctions Mentales dans les sociétés inférieures, Paris PUF, in Denise Jodelet : les représentations 
sociales, 1993, op-cit, p.67. 
2/ J.Piaget : Le jugement morale chez l’enfant, ALcan ,p.412, in Denise Jodelet : les représentations sociales ,1993,   
op-cit, p. 73.    
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إن مفهوم التصورات قد عرف منذ أربعني سنة : مقـاربـة علـم النفـس االجـتمـاعي - ج
اليت كانت مرتبطة بتغري اجتماعي، ولكن كذلك مع تعديالت منوذجية يف فرنسا، ومع املختص العودة 
، مفهوم التصورات االجتماعية هيئ بشكل حقيقي 1961سنة  " Serge Moscovici" اجتماعي  -النفس

ة ، حيث أراد أن يربز نظرية علمية جديد"  la psychanalyse son image et son public"إصداره يف 
بتغري  ةومثلما هي كذلك متغرية وغري ثابت. جمسدة ضمن ثقافة معطاة ومنقولة يف وسط هذه السريورة

يف دراسته الضخمة " موسكوفيسي"لقد أراد . نظرة الناس ومبرور الوقت وحسب الظروف املعاشة
ها، وأشار للتصورات أن يفهم كيف تنتشر نظرية علمية لدى اجلمهور، وما هي التغريات اليت تطرأ علي

أنه ال يوجد تصور واحد للتحليل النفسي، وإمنا تصورات عدة، ختتلف يف احملتوى ومستوى البناء 
إن الثورة حدثت بواسطة : " ويقول. والتوجه العام للتحليل النفسي وحسب االنتماء االجتماعي

ات ومضامني      االتصاالت، انتشار املعارف العلمية والتقنية، حولت أمناط التفكري وخلقت حمتوي
هي املصطلح أو العلم الذي ال يترك امتياز للفرد أو امتياز حمدود ومفاجىء من : " ويضيف، "جديدة 

اجلديدة جتسد تصورات  ةخالل مسريا كلها كمجموعة حتول، واليت توجب تغري احملتوى والبنية، البني
هذه العودة للبحث ". سة يف نفس الوقت جمردة ومصورة مذكورة وملموومبعىن جدي للكلمة، 

تعين األمهية للمصطلح واحملتوى، " دوركيم " صاحبت تغريات منوذجية، فالتصورات اجلماعية حسب 
:      وهي ربح أو خسارة للتصورات االجتماعية، وهذا يعين والدة للتفاعل الفردي واجلماعي، فيقول

، وبإزالة هذا اجلانب املسبق )جةمنت(نعترف بأن التصورات هي يف نفس الوقت مولدة ومولودة  "
هذه املقارنة . "اإلحصائي الذي كان يف النظرية الكالسيكية، إا ليست أساسيات وإمنا تفاعالت قائمة 

وهذا ال يعين فهم التقاليد فقط، وإمنا االبتكار " : اجلديدة تسمح مبعرفة التغريات االجتماعية و الفردية
. "ماعية قد سبقت وكانت، وإمنا حياة اجتماعية يف طريقها إىل الذهابأيضا، كما أا ال تعين حياة اجت

منتجة من : " آخر املفاهيم اليت اتصفت ا التصورات اليوم، حيث قال بأا" موسكوفيسي"وأضاف 
هذا الذي يعطيها صفة بعض االستقاللية، حنن نعلم بأنه توجد بعض الفئات وطرف أشخاص خمتصني، 

: خاص الذين حياولون صنع األحداث، وهذا الذي ميكن من انتشار املعارف العلميةمن اتمع من األش
يف اإلعالم واالتصال والتسويق  نثقافيني، خمتصو ناجتماعني، منشطو لأطباء، عالجيني، عما

، واألخذ بعني االعتبار االنتماء إىل صناع الطقوس واحلضارات األكثر قدما، معارفهم ...السياسي
  ."مزة ومنقولة، وتعترب كمرجعية بالنظر إىل ما سبق من بعض األوليات املعمولة مر

  
  

- 38 - 



، إمنا يرجع على علم "موسكوفيسي"ولعل الكل جيمع على أن بناء وتشكيل مفهوم التصورات حسب 
  .النفس االجتماعي وأنه ذو أصل فرنسي حمض

  
  
  
  
  
  
  

 03خمـطط رقم 
جون "لقد نشر : )1( )1996-1980للنمو املعريف علم النفس (مقـاربـة علم النفـس اجليـين   -د

والصورة ، اللعب، احللم، تكوين الرمز عند الطفل هو التقليد: " أن  يف كتابه 1946سنة  "بيـاجي
فالطفل منذ ، ، مربزا قدرة التصورات اليت تقدم كسريورة لتقليد واستعمال الصور الذهنية"والتصورات 

كذلك حسب . التمثيل، التقليد: ز اليت تبدو يف اللعب بفضل سريوريتميلك القدرة على الترمي 18الشهر 
نظام لقواعد مبستوى، حيث العضو حيتفظ بصفات حميطه، وهذا يعين : هذا الكاتب، التصورات هي

إن الطفل : " ويقول أيضا ". إدراك واسع جلميع السريورات املعرفية اليت حتل حمل تصورات امليالد 
التفكري متصل دفه حيث األمساء مرتبطة بأشياء مسماة، وحيث األحالم هي  واقعي ألنه يفترض أن

، أي أن الطفل يتعامل مع معطيات حميطه امللموسة واسدة وال وجود للتفكري اخليايل، إنه "خارجية 
وهذا املفهوم للنشاط الذهين له إبداعه . جيعل من التصور الذهين اهلدف الذي يسعى ليبقى رمزي

يغري يف نظريته املتقدمة للنمو املعريف، وعليه من أجل التطويق " بياجي"اخل، حيث أن ...ليتهواستقال
  :والتحكم يف هذه التصورات وضع أو صاغ مشكلتني رئيسيتني مها

ما هو منوذج التفكري الطفلي          : مرتبطة مبفهوم احلقيقة، ويطرح عدة تساؤالت منها: األوىل - 
باحلقيقة ؟، ومبصطلح آخر هل يفصل بني عامله  ) متصف(ريه، هل هو مصبوغ ؟ أي تفك)عند الطفل(

الداخلية  هالفعلي وعامله الداخلي الذايت ؟، أي كيف يفكر الطفل ؟، هل يربط مجلة أفكاره وإدراكات
  .  احمليط أو ال ؟ تالكامنة فيه مبقتضيا

 
1/ J.Piaget : La représentation du monde chez l’enfant, Paris, édition  PUF, 1972, p. 107, in Denise Jodelet : les 
représentations sociales, 1993, op-cit, p. 72. 
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  .متعلقة بفكرة السببية الطفلية، كيف يفسر الطفل ظواهر العامل اخلارجي ؟: الثانيـة -
زة، لقد حذر من إىل اقتراح تقنية خاصة ومتمي" بياجي"وألن التصورات صعبة التطويق، توصل 

االختبار غري " : طريقة االختبار واليت هي حسبه غري قادرة على السماح بتحليل شامل، حيث يقول 
عفوية ملطالب  دأسئلة مهمة، فوائ) املرور على(، إنه خياطر بترك ...جمدي لعدة نقاط ووجهات نظر

  رات عند الطفل ؟لدراسة التصو" بياجي"املثالية حسب  الطريقة هي ما إذا ؛"...بدائية
لقد اقترح طريقته العيادية مع استخدام وسائل مهمة كاملالحظة املباشرة، اليت تسمح بدارسة 
. تساؤالت عفوية عند الطفل، وتوصل إىل تطويق فوائد األطفال بأعمار خمتلفة، واملشاكل املطروحة

الواقعي  بم واستيعاعدم القدرة على تفه: وأثناء تطبيق هذه الطريقة ظهرت عدة عقبات من نوع
يعلمنا باقتراح طريقة أخرى أكثر " بياجي"الومهي، لعب االعتقاد عند الطفل؛ ومن أجل كل هذا، فإن 

جتمع وسائل االختبار واملالحظة احملضة، إنه إذا : " هذه الطريقة كما يقول. فعالية لدراسة التصورات
  ".قيقة اخلارجية لنفسه ؟ هل الطفل يدرك احل: اختبار عيادي جيب وضع السؤال الثاين

وإذا كان منطق الطفل ال يأيت بالشدة وال باملوضوعية، فهذا بسبب األنانية الفطرية اليت تتعارض مع 
  .تنشئته االجتماعية، لكن ما هي هذه التنشئة اليت تبدو ذات أمهية يف نظرية بياجي ؟

وكيف ميكن للطفل أن يفصل نفسه لتكوين للتقارير املتداخلة بالطفل مع األشياء،  ةإا حمددة بدينامي
  :ثالث مراحل" بياجي"ومن أجل ذلك اعتمد . تصورات موضوعية عن احلقيقة ؟

األوىل متثل عامال جد عفويا، الطفل يعتقد بأن تفكريه مع فمه، وأن هوية التفكري يف الصوت، التفكري  -
  .مسقط مع األشياء املادية والكلمات اليت خترج األشياء

  .انيـة مالحظة بواسطة تدخل الراشد، الطفل يأخذ ما يفكر به مع رأسه أي له صوت يف رأسهالث -
وكذلك . الثالثـة مالحظة بواسطة تدمري املاديات للتفكري، إنه يستخرج مفهوم املادة الفيزيائية -

ه ميكانيزم جد مهم حبيث يستعمله الطفل خالل منوه املعريف، إن: "، التصورات هي"بياجي"حسب 
األحداث للوسط اخلارجي انطالقا من أفعاله وخرباته الداخلية، إا جمهزة ) تأويل(يسمح له بترمجة 

حركي، حيث - كما وضع أيضا أصوله على اتصالية النمو احلس". مبعلومات من أجل تعديل التنشئة 
حركية، -ات احلسالوظيفة املبدئية تعقد العالقات مع العامل اخلارجي، إا إذن خالصة استبطان خمطط

  .يبدو يف حمتوى التقليد الذي هو وسيلة مهمة تسمح باملرور منها إىل الرمزية
  ". بالتقليد املؤخر " الصورة الذهنية تتكون بواسطة التصورات اليت حتمل امليالد يف تلك اليت مساها بياجي

هو مهم حىت يف النظرية هذا ما (أن التصورات املصممة من طرفه هي سريورة مستقلة عن تأثري الوسط 
، حبيث أن املفهوم االجتماعي للتصورات )البنائية اليت تعطي األولوية للموضوع من طرف تقارير احمليط 
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اللذان  "  Brunery & Vygotshy: " إال متأخرا، هذا الذي جلب انتقادات كثرية ال سيما عند ال يبىن
الثقايف لألهداف والقيم الالزمة مع  بستيعايؤكدان أن السريورة املعرفية للتصورات متصلة، واال

، التصورات هي سريورة للوساطة ما بني املوضوع والعامل، إا "Wallon"وعند . الوظائف االجتماعية
يؤكد " والون " ، فإن "بياجي"تبدد التعارض الذي تتصف به عالقات الطفل مع وسطه، وعلى عكس 

إنه يغري األمكنة اليت تتواجد ما بني شخصية الطفل اليت . و املعريفاألمهية املركزية للدور العاطفي يف النم
أن التصورات تأخذ " بياجي"بينما يرى . تعطي األصل يف االنفعاالت والدوافع احلركية والنمو املعريف

األصل يف التقليد وهي تكتمل مع اللغة، إا ال تكون باستعمال يف املواجهة الرمزية للغة، إن هلا بعض 
  . الوظيفة الرمزيةويات اللغة ومست

واحد يعين سريورة  :التصوراتومييز فيها بني معنيني للتعبري عن : مقـاربة علـم النفس املعـريف -ه
، وأكثر من ذلك توجد )معارف أو معتقدات(، واآلخر يطبق إلنتاج هذه السريورة )ترمجة(التأويل 

الصور الذهنية، املفاهيم، والتصورات متصلة ": " بياجي " التصورات، حيث يقول  نأشكال كثرية م
الشكل واللون : لالستقبال املرئي) صفات( ةباحلدث، الصور الذهنية تأخذ بعني االعتبار العوامل الوصفي

إمنا هي جد متصلة ) املعنوية(وحجم األهداف، وكذلك توجههم يف الفضاء، التصورات املفهومية 
سية، االتصال، احلزن، تغري من هذه املقاربة حىت إذا كان من باللغة، مبصطلحات كذلك خمتلفة كالسيا

التصورات الصورية عن هذه الكلمات، إن التصورات متصلة بقيام معين بالعلم ) عزل(املمكن فصل 
الذي حنن نقدمه للموضوع بطريقة، كالقيام بنشاط وهذا يطبق على معطيات كذلك خمتلفة كما يف 

يقة خلوض جتربة علمية، هذا العلم يأيت على األفعال اليت حنن حناول وصفة املطبخ، أو هي أيضا الطر
  ".)1(حتقيقها أوال 

  :التصنيف الوصفي للمواضيع اليت تناولت بالدراسة التصورات االجتمـاعية12-2/ 
كثرية أثبتت أنه هناك عدة ختصصات مرتبطة ببعضها البعض، واليت تناولت  برتيباتهناك 

جتماعية، وهذه التخصصات إمنا حتصي مجلة املواضيع املدروسة احملتفظة يف بالدراسة التصورات اال
للتصورات واليت هي على األقل تعكس  عاألذهان، وهناك العديد من املساعي لترتيب مجلة املواضي

ترتيب حقيقي وترقيم بسيط تثبت كلها املكانة اجليدة اليت حتتلها التصورات يف قائمة البحوث، وتثبت 
   Christine Bonardiذا املفهوم وامتيازه على بقية الطرق العلميـة، وعليه سنحـاول حسب مشولية ه

  & Nicolas Roussiau2(ذكر بعض هذه التصنيفات(:    
 
1/ Dr Maâche. Y & Dr Chorfi. M.S & Dr Kouira. Aicha : La représentation sociale, 2002, op-cit, p. 6. 

2/  Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, édition Pièrre. 
Mardaga, Belgique, 2001, p. 23. 
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إن مجلة البحوث املالحظة يف ميدان التصورات جتمع على أنه هو من قام بترتيبها،  :موسكوفيسي -أ
واملهم هو بروز نظريات علمية أكثر ،  مستوى أحد اتمعاتإىل تانطالقا من بروز وتصاعد التصورا

  .هذا التنظري من خالل املعىن املشترك وكذا بروز أحداث اعتيادية، دقة ومالئمة
العلمية جند أن أفضل مكانة حتتلها تصورات التحليل النفسي ملوسكوفيسي عام ) ختصيص (يف املالئمة  -

عي لنظريات علمية، هذه األعراف إمنا مسيت بالتعميم العلمي ، واليت ترجع إىل انتشار اجتما1961
Vulgarisation Scientifique برزت يف أحباث ) :Barbichon 1972, Ackerman & zigouris 1966, 

Barbichon & Moscovisi 1965 .(... 
التقارير ما بني املرور بالتغريات االجتماعية والتقنية، هو فرصة لتحديد وتقييم التصورات مع الوقت و -

، ) Jodelet 1989( املرض العقلي : التصورات والتطبيقات االجتماعية، وهذا ما اشتهر السيما يف أعمال
 Herzlich( ، الصحة واملرض ) Kaës 1976( ، اجلماعات والعالج النفسي ) Jodelet 1976( اجلسـم 

1969 .(  
ثقايف، هي كذلك حاملة للتصورات تبدو ظاهرة وال ياالجتماع، )املادي(احمليط والفضاء الفيزيائي  -

 Milgran & Jodelet(األعمال على الصورة ملدينة باريس  إننا حنصيأكثر من السابقة بالوظائف اليومية، 

 Gorin( ، الطرق التربوية ) Quaglino 1979( ، العالقات بني اجلماعات ) kaës 1968( ، الثقافة ) 1976

  ). Chombart de Lauwe 1963-1979( ، أو الطفل ) 1980
 )1(ميكن كذلك إكمال هذه الترقيمة بواسطة أحباث، خاصة املقامة على طريقة املقاربة التجريبية -

 أثر: واستخراج أهداف ومواضيع اجتماعية كثرية وأكثر متييزا من تلك السابقة، وعلى سبيل املثال نذكر
تصورات الذات  ، ) Faucheux et Moscovici 1968( على السلوك يف وضعيات تناقسية  تالتصورا

، أو تصورات اجلماعة   ) Abric 1976( ، حلول املشاكل ) Codol 1974" ( شغل " واجلماعة وااللتزام 
 )Codol et Flament 1971 .(  

رؤى، كل واحدة تشكل ) 6(، عندما فصلت يف امليدان بستة 1948يف سنة : Jodeletجـودليت  -ب
  : صةالتصورات اخلا حقل

مرتبطة بالنشاط املعريف احملض، وبواسطتها ميكن للفرد أن ينشأ تصوراته، حبيث أنه : الرؤيـة األوىل -
أحدمها مضموين، حبيث أن الفرد يف وضعية تفاعل : هناك بعدين يؤديان إىل التصورات االجتماعية

  اعية وبالضبط تناوهلا حيث تبدو التصورات كحالة للمعرفة االجتم، اجتماعي أو مقابل منبه اجتماعي
 

1/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p. 24. 
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علم النفس االجتماعي؛ والثاين إنتمائي، حيث املوضوع أو الفرد، هو موضوع اجتماعي وجيب أن 
والنماذج اليت يستوحيها من مجاعته اليت ينتسب إليها، أو من ، القيم، كاريستدعى لتكوين األف

الدراسات التجريبية للتصورات يف ترتيبها للتصرفات، تضم يف . اإليديولوجيات السارية يف اتمع
 .J. P. Abric 1971-1972-1982 a et b ; E. Apfelbaum, 1967 ; J. P(  األغلبية هذه الرؤية أو املقاربة

Codol, 1969-1970 a et b ; C. Flament, 1971-1979..ext ( )1(.   
ونقصد ا العمل الفردي إلنتاج املعىن  الذي سوف يربز يف خلق التصـورات،   :الرؤيـة الثانيـة  -

، ...)مبتغـى  ، قيم، نظام التشفري أو الرموز( إنتاج لن يكون أفضل إذا مل يستوعب مبقاييس اجتماعية 
-Kaës 1968, Herzlich 1969, Chombart de Lauwe 1976(التصورات املبنية اجتماعيا اليت هي أصل 

1979 .   
حينما توظف التصورات كخطاب يف االتصال الذي يكسبها خاصيتها  :الرؤيـة الثالثـة -

 Lipiansky 1979, Windisch( الكل كما يف االلتحام اجلماعي لألفراد املتصلني ببعضهم ، االجتماعية

1982 .(  
تعترب أن تطبيقات األفراد عامل اجتماعي يساعد على اختاذ موقف إيديولوجي، : الرؤيـة الرابعـة -

، كما جند مثل هذه احلالة ) Jodelet 1984, p. 366( حيث التصورات النامجة تعكس املعايري املؤسساتية 
  ). Gilly 1980 & Plon 1972( يف أحباث 

حيث هذه األخرية ، ة العالقات ما بني األفواج توضح هذه التصوراتإن دينامي: الرؤيـة اخلامسـة -
هي اليت تعبأ يف تفاعالت خمصصة لتربير العالقات االجتماعية املؤكدة، وجندها يف                        

 )J.  P. Giacomo 1980 & W. Doise 1972-1979 .(  
فرد بالوزن، إنتاج خمططات للتفكري الثابت حيث اال االجتماعي يثقل على ال: السادسـة الرؤيـة

وله نظرة بنيوية بواسطة اإليديولوجيات املسيطرة، وذلك ثنائية  ،) Jodelet 1984 p. 366( اجتماعيا 
كل هذه املكانيزمات حسب جودليت، وجدت إشعاعا يف أعمال . التماثل للمراتب االجتماعية) إعادة(

، ويف ) Boltanski 1971, Bourdieu 1980, Maître 1975, Robert, Faugeron 1978: ( كل من
احلقيقة نود القول بأن هذا التفكيك والتفصيل للعوامل الفردية واالجتماعية جتاوز امليدان اخلاص 

متموقع ما ، بالتصورات االجتماعية، وليس يف النهاية متطلب، وأكثر من ذلك يوجد يف أحباث مذكورة
  قد اقترحـت وأضافـت هذا " جودليت"وإذا كانت . عية، أو اجلماعيةبني الديناميات الفردية، اجلم

 
1/ Serge Moscovisi : psychologie sociale,  2003, op-cit,  p.  371. 
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فهذا ، التفصيل للرؤيات وماحلقها من التقسيم اجلديد لألحباث يف دائرة تطبيق التصورات االجتماعية
التصورات االجتماعية، وتعترب ناطقة جيدة لتلك االعتبارات، جيد، ألن هذه األخرية تدخل يف حقل 

، ومن إعالم التصورات إىل صفات )Gilly 1980(احلسابات املتصلة بالتربية : حيث ميكننا تعديلها، مثل
، وكذا اإلعالم )  Deschamps et Doise 1975( ، أو أعمال ) CHombart de Lauwe 1979( الطفولة 
أو   ،) Herzlich 1969, Farr 1981,  Jodelet 1982( إىل النفسي واجلسمي )  Kaës 1976( اجلماعي

 P. E. Barjonet 1980, D. Jodelet 1982, S. Milgram & D. Jodelet 1976, Pailhous( إىل احمليط 

1979 ( )1(.  
أن دراسات ) قائمتهم(مل يقبلوا يف بيام  1995يف سنة : Walker & Augoustinosولكـر  - ج
لتفكري كصفات لتقاليد التصورات، هذا الذي غري يف النهاية فكرة أمناط التصورات املدروسة بأمناط ا

  . منهجية مطبقة
على موضوع الصحة واملرض يشع باألعمال اليت جتسد عمق التاريخ، ) Herzlich 1969(إن عمل  -

  .واليت تقوم على منهجيات نوعية
نت على االضطرابات أو االختالالت الذهنية كمثال لوسائل اليت كا)  De Rosa 1987( أما أعمال  -

 ...). داللية تمفارقا، استمارة(أكثر هدفية 
على تصورات مابني اجلماعات               )    Hewstone, Jaspars & Lalljee1982(بينما أحباث  -
ذا ما كانت على املفردات املستعملة من طرف الطلبة سوف تشع وتوضح إ) Di Giacomo1980(و

  . الفئات املختلفة لألشخاص متتلك تصورات خمتلفة
  . املتصلة بوضعيات معاشة)  Abric 1984( ويف األخري تأيت دراسة للتصورات يف املخابر مع خربة  -
أيد كذلك سابقيه، وساعد بترتيبه على اتمع، حيث اقترح ثـالث جمـاالت    1994يف  Wagner:-د

  :للتصورات
،          )  Mugny & Carugati 1985(لعلم، التقنيات، والنظريات، وذكر يف أحباث يضم ا: األول -
  ). S. Moscovici 1961( يف الطب، أما يف التحليل النفسي فذكر عند )  Deconchy 1990( و
، املرض والصحة       ) Jodelet 1989(يضم األهداف الثقافية، برز يف أحباث املرض العقلي : الثـاين -

 )Herzlich ، الدور االجتماعي للمرأة            ) CHombart de Lauwe 1979( ، الطفولة ) 1969 
)Aebischer 1985( وأيضا اجلنسية املثلية ، )Furnham et Taylor 1990 .(  

1/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p. 25. 
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، ) Gilly 1980( جمال البنية االجتماعية واألحداث السياسية املقدمة من طرف املعلمني : الثالث -
  .)Galli & Nigro 1992 ( )1(، السلطة ) Salmaso & Pombeni 1986(العمل 

ابات الغريية، وهذا التناسق ويعترب كبحث للتناسق وتعدد احلس: Moliner 1993 -1996مولنـر  -ه
هلدف  )Polymorphe ")2اال الشكيلي " يكون يف وجهات مشتركة ما بني األهداف، ووضع 

هو حتديد إذا ما كانت كل األهداف املدروسة هي فعال اجتماعي وقيمه املرهونة، إن اهلدف الدراسي 
متصل ببعض التفاصيل اخلاصة، مسببة للتصورات، أو أن كل األهداف ميكن أن تقدم مادام ظهورها 

 :  وقد ذكر ثالث أمناط لألهداف وهي
، تطبيقات )Codol 1972 منط الفوج ( على التنظيم االجتماعي ) عضوية ( أهداف اجتماعية مؤسسة  -
 )1989 Guimelli ( الصيد ،)Fourgeror 1978 ( العدالة ، )Robert ( التجديد ، )تكنولوجيا جديدة- 

  ).تسممات ( لك إحنرافات ، أو كذ)أنترنت 
عنصر بيولوجي ونفسي      : أهداف متصلة بأصناف كاألفراد، لكن رجعية مقارنة مبحيطها اليومي -
، )Morin 1984(، احمليط أو إطار احلياة )   1969Herzlich( ، الصحة واملرض )اختالف اجلنس، الذكاء(

  . ) Vergés 1992(، النقود أو املال )Ramos 1987( الوقت 
  ,Kaës 1968(، الثقافـة  ) Moscovici 1961(تحليل النفسـي  ال: أهداف متصلة بإصدارات إنسانية -

Larrue 1978 ( إقتصاد ،)Vergès 1989  .(  
ونعود إىل مساعي تلك الترتيبات اليت تضع أوال تنوع األهداف للتصورات املستكشفة،   

إن التحقيقات واختالفاا تشهد . التصوراتواليت توضح مجلة ما حتمله البحوث احملضرة يف ميدان 
حملاوالت كثرية، حبيث أنه ليس فقط اهلدف هو الذي حيدد ويعرف بالتصورات، وإمنا بقية عناصرها 

  .كالسريورات وامليكانيزمات، والظواهر، واحملتويات املنظمة اليت تعرف مسبقا دف التصورات
جد وبقوة اهلدف االجتماعي املهم وبشكل وأخريا ومبحاولة الترتيب هذه، نالحظ أنه يو  

  ".الطاقة االجتماعية " تسمية " جودليت "ائي، والذي أطلقت عليه 
برهان اجتماعي أكثر أو أقل أمهية موعة ما أو  ىإن هدف التصورات هو حاليا معط   

من األحداث للفرد، حيث نوعية الرهان االجتماعي تتدخل يف إنعاشه أو حموه، إنه خيرج بعدد كبري 
 واألشياء املتوافقة مع فترة معطاة أكثر أو أقل طوال، هذه املالئمة تغذي التكويـن والتقومي يف الـمجال 
1/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p. 25. 

دار اآلداب للنشر والتوزيع، بـريوت،   عريب،/املنهل، قاموس فرنسي:، سهيل إدريس )Polymophe : تعدد األشكالالشكيلي، م/ ( :2
   . 939، ص 2004، 33لبنان، طـ
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، وعن ) 1961Moscovici(معريف للتصورات املختلفة، كذلك عن التحليل النفسي  - النفسو
، )Sansales &.Degrada Ercolani. Areni 1987(، والكمبيوتر )Galli et Nigro 1987(اإلشعاعيـة 
، وكل ما  ) 1999Roussiau et Bonardi(، أوكذلك األنترنت )1996Courtial et Kerneur(البحـث  

هدف التصورات ليس فقط بطبيعتها، وإمنا بالوقت والثقافة ، أن )Codol 1984(ميكن قوله كما أشار 
  .)1(املعطاةواموعة 

  :لتصـورات االجـتماعيــةآليـات عمـل ا  13-2/
  :حتتل التصورات االجتماعية موقعا استراتيجيا يف علم النفس االجتماعي، وهذا لألسباب التالية 

تلعب التصورات االجتماعية دورا هاما يف عملية التفاعل االجتماعي، ألا تشكل جزءا من النظام  -
  .املعريف والتواصلي لألفراد

  .  على إقامة وإبقاء العالقات االجتماعيةتعمل التصورات االجتماعية  -
وسنركز يف هذا اجلزء على عملية ، تعترب التصورات االجتماعية حلقة وصل بني الفرد وبيئته االجتماعية -

ألا ليست دائمة وال ثابتة، ، تشكل التصورات وبنائها، وهذا من خالل التحليل النفسي واالجتماعي
وملعرفة كيفية بناء وعمل التصورات ، اتمع املاضية واحلالية واملستقبلية وإمنا متغرية ومرنة تبعا لظروف

حينما حاول دراسة كيف يتم التعديل يف نظرية " موسكوفيسي"االجتماعية فإننا سنستند إىل ما ذكره 
، علمية مثل التحليل النفسي حىت تدخل اتمع ويتم استهالكها من قبل خمتلف اجلماعات االجتماعية

للمعرفة، وهذا من خالل " نشاطا حتويليا " ذه الدراسة أوضح هذا الباحث أن عملية التصور تتضمن و
، وكالمها يبني كيف تبىن L’ancrage ، والترسيخl’objectivation عالتوضي: سريورتان رئيسيتان ومها

لعوامل النظرية وتعمل التصورات االجتماعية على أساس أن السريورة األوىل دف إىل االنتقال من ا
وعليه فإن . اردة إىل الصور امللموسة، أما الثانية فتهدف إىل دمج وتقدمي نظام تفكريي متواجد مسبقا

يبني كيف أن اتمع حيول اهلدف واملعلومة واحلدث إىل تصورات، ومن جهة أخرى " موسكوفيسي"
  .)2(التصورات على اتمع ا هذهالطريقة اليت تؤثر 

التوضيع، والترسيخ، حناول يئة وتوظيف التصورات االجتماعية حبيث : هاتني السريورتني ومن خالل
وأكد خمتلف الباحثني أمهية ، يوضحان االعتماد املتبادل ما بني النشاط السيكولوجي وظروفه االجتماعية

 :هاتني السريورتني ملعرفة عمل وبناء التصورات االجتماعية مثل
R. Kaës 1968 , C. Herzlich 1972 ,  P. Roqueplo 1974 ,  M. Gilly  1980 , U. Windish  1982 .  

1/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p. 27. 
2/ Denise Jodelet : la psychologie sociale , in Serge Moscovisi : psychologie sociale , 2003, op-cit, p.373. 
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اإلزاحة التدرجيية : " التوضيع على أنه" موسكوفيسي"و يعرف  :)Objectivation‘l)1التـوضيـع  -أ
، وهي كذلك االنتقال إىل مستوى املالحظة اليت ال هي مستنتجة ...للمعاين الزائدة عن طريق جتسيدها

تم ببناء املعارف املتعلقة دف التصورات، أي أا تقوم )  عالتو ضي(السريورة إن هذه ". وال مرمزة 
  .)2(على صفات للتفكري االجتماعي، وهي تعين جتسيد ما هو جمرد

حبيث تأخذ من الصور مفاهيم جمردة ، بني اإلدراك واملعىن إن التصورات تصبح قابلة للتبدل ما
عملية  عالتوضي " D. Jodelet " وتعترب. ت ملخططات معنويةوتعطي تركيبة مادية لألفكار، وجتسيدا

، وهذه الطريقة يف العمل تسهل حسب وجهة Opération Imageante et Structuranteتصويرية وبنائية 
كما ، التواصل، وهو أمر بالغ األمهية من أجل ربط النسيج االجتماعي"  Ghiglione جيليون " نظر

ك املفاهيم العلمية، وكأن العامة من الناس ال يقبلون بسهولة الرابط بني تسهل التواصل عن طريق تفكي
  . معارفهم اخلاصة واألمناط األخرى من املعرفة

تذهب من  واليتاألوىل، : فإن عملية التوضيع تشتمل حركتني مها"موسكوفيسي "وحسب 
ودوما حسب هذا الباحث ، يمن الصورة إىل البناء االجتماع فتذهب الثانية، أما، النظرية إىل الصورة

فإن التصورات االجتماعية للصحة واملرض مثال هلا عالقة مباشرة باملعلومات املنتشرة يف اتمع حول 
مستوى ( فهذه املعومات يتم انتقاؤها وفقا لنظام القيم واملعايري الثقافية السائدة ، هذين املوضوعني

هو مساير للقيم االجتماعية والدينية، إذ يتم فصل املعلومات فال حيتفظ إال مبا ، )اخل ...احملرمات، الفهم
وكأا جزء من عاملهم  العلمية عن إطارها األصلي الذي تنتمي إليه لتصبح ملكا للعامة من الناس

  .اخلاص
إن سريورة التوضيع تسمح لألشخاص بالتحكم ودمج الظواهر أو املعارف املعقدة، وهي تظم 

  : مراحل ثالث
تظم ميكانيزمني مها االنتقاء واإلزاحة عن اإلطار األصلي لعناصر النظرية  :األوىل املرحلـة -

Decontesctualisation Sélection  et)3(: اجلديد يتم فصلها عن إطارها  مكونات املوضوعخمتلف  نإ
أفراد اتمع إذ أن ( املوضوع يتم فرزها وفقا ملعايري ثقافية  لفاملعلومات املتداولة حو، األصلي وانتقاؤها

الواحد ال تتوفر هلم بالتساوي فرص االستعالم حول التحليل النفسي، فمثال فرص األطباء واملثقفني 
  ال حيتفـظ إال مبا  ذإ، ، كما يتم فرزها وفقا حملكات معيارية)تفوق بكثري فرص العمال يف هذا اال 

 
1/ Pascal Moliner : La dynamique des représentations sociales, 2001, op-cit, p. 18.  
2/ D. Jodelet : les processus de formation des représentations rendent compte de leur structuration , 1994, op-cit, p. 56. 
3/ Denise Jodelet : la psychologie sociale , in Serge Moscovisi : psychologie sociale , 2003 , op-cit, p. 374.  
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فالطابوهات املتعلقة بالقضايا اجلنسية أدت إىل إغفال بعض عناصر ، يوافق النظام القيمي للجماعة
يتم فصل املفاهيم بعد انتقائها عن إطارها  و باختصار فإنه. النظرية التحليلية كالليبيدو رغم أمهيته فيها

وبالتايل  فيدخلوا يف عاملهم اخلاص،، سمن طرف النا) متلكها(الذي تنتمي إليه ليتم استهالكها 
  . يتحكمون فيها

امليكانزمني السابقني  وبعد: Le schéma Figuratif  املخـطط الشكـلي :املرحـلة الثـانية -
يأيت املخطط الشكلي، وهو مرحلة تكوين النواة األساسية للتصورات، حبيث تشكل تنسيق يؤدي من 

ومن جهة أخرى إىل عزل املفاهيم األكثر تصارعا؛ إن العوامل ، جهة إىل تكاثف عناصر املعلومات
بالتماس  حاملختلفة واملستوحاة تأخذ تنظيمها ودجمها بتهيئة مستخرجة، مصورة، ومرتبة، وهذا ما يسم

" موسكوفيسي"أن املخطط الشكلي للتحليل النفسي من طرف )  1972هارزليش ( ذكر . حقيقة جمردة
، ومن خالل تلك التنظيمات النفسية 4يم البسيطة كما يف املخطط رقم مشكل من بعض املفاه 1960

وهذه ، اخلفي والظاهر/ الداخلي واخلارجي: ويتكون من جزئني، واملقترحة كهدف سهل استخراجه
قد " موسكوفيسي"مدلوالت ملصطلحات الشعور والالشعور، أي أن نظرية التحليل النفسي كما يقول 

فالشعور الذي يشري إىل اإلرادة والظهور ، اصر مادية هلا عالقات ملموسةمت اختصارها إىل جمرد عن
وهذا التعارض يتم تكثيفـه يف عمليـة ، يتعارض مـع الالشعور الذي يشـري إىل الالإرادة واخلفـاء

  . )1(واليت تترتب عنها العقد النفسية  ،refoulement Le الكبـت
 الالشعور

  
 الكبت
  

  الشعور
  4 خمطـط رقـم

وأصبح احمللل ، وهكذا أصبحت الديناميات النفسية عقدا تشبه التشوهات اجلسدية امللموسة
  .    النفساين بإمكانه إزالة تلك العقد كما يزيل اجلراح واألورام

وهي مرحلة عوامل النواة الشكلية، عندما يدخل خمطط شكلي ملوضوع ما يف   :املرحلـة الثـالثـة -
  فهو ليس جمرد نسخـة عن املوضـوع، بل، من البديهيات) التصور(إنه يصبح اتمع وينتشر بداخله ف

 
 1/ Serge Moscovisi : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 347. 

 العـقدة
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إن عوامل النواة الشكلية تصبح عوامل للوقائع بواسطة سريورة التطبيع، وذا . نظرية قائمة بذاا
اهر املعقدة حيث الوظيفة تكون مدججة بالعوامل املستخرجة للنظرية االنتقال حنصل على اختيار للظو

يستقبل حسب ما يعتقد حول نفسه وبشكل الشعوري، ألن الكبت ) الفرد(القاعدية، واملوضوع 
  .موجود مسبقا ومكثف إلنتاج العقد

، أحكامنا، هذا التحول من صورة بسيطة للموضوع إىل حقيقة له جيعل منها موجها الدراكاتنا
فاملصطلحات مثل الكبت والعقد النفسية تصبح مصطلحات جمسدة يف الواقع وتدخل حىت ، وسلوكياتنا

، رغم أن "إن فالن خجول ألنه يعاين من عقدة اخلجل : " يف اللغة املتداولة بني الناس كقوهلم مثال
تصنيف األفراد  يف وهكذا تستخدم هذه العبارات التجسيدية، يشر مطلقا إىل هذه العقدة مل" فرويد"

إىل نفس الظاهرة السابقة عند دراستها للتصورات "   Herzlich" ولقد أشارت. والسلوكيات
إذ وجدت خمططا شكليا ذا قطبني ، بعيدا عن املعرفة الطبية ةاالجتماعية للصحة واملرض، واليت تبىن عاد

تدخل هذه النواة الشكلية يف تنظيم وت .املرض/ الصحة، واتمع / الفرد : به األزواج املتعارضة التالية
بقوهلا " هرزليش"التصورات االجتماعية حول منشأ األمراض والسلوكيات املفضية إىل املرض، وتستطرد 

إن خمتلف اهلجومات اليت يتسبب فيها أسلوب احلياة كمصدر من مصادر املرض يتم اختصارها يف معىن 
تسمم " كما يتم مجع املضار كلها يف كلمة ، لسليمواحد، وهو معوقات اتمع وأثرها على الفرد ا

intoxication  "1(واليت تدرك بعد ذلك كحقيقة ملموسة( .  
 ) 1994 - 1976(" أبريك"كانا هلما رأيان خمتلفان، حيث أن " موسكوفيسي"و" أبريك" بينما 

اة املركزية، استرجع جزء من التحليل النفسي ملوسكوفيسي حول النواة الشكلية، وطور نظرية النو
يعترب أن للنواة املركزية دور وراثي؛ أما    " موسكوفيسي" أن : وسوف نذكر أهم العناصر ومن بينها 

وكذلك نفس الشيء بالتوايل ، فيعترب أن العوامل املركزية تنظم وتعطي دالالت للتصورات" أبريك" 
إما أا تعاجل حقل  : جتاهنيوعليه نستنتج ا، ومع هذه الطريقة ميكن أن يستوعب حمتوى التصورات

ولكن البد من ، "أبريك"أو تعاجل كنواة بنيوية للتصورات كما يرى " موسكوفيسي" بنيوي كما يرى 
ويبدو أن املراحل السالف ذكرها حول . )2(تكامل هذان االجتاهني من أجل حبث منهجي ثري وخمتلف
أن عملية "  Roqueploروكبلو "د أشار فق، منشأ سريورة التوضيع قابلة للتعميم على كل التصورات

 والشيء نفسه ، تتبع كعملية نفس مراحل التوضيع "  La vulgarisation scientifique" التبسيط العلمي 
  

1/ Serge Moscovisi : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 369.  
2/ Serge Moscovisi : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 370. 
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وهو قريب مما ، هذه الشاكلة ىميكن أن نقوله عن التفكري االجتماعي الذي مييل إىل تبسيط الظواهر عل
  . La pensée socio- centriqueالتفكري املتمركز اجتماعيا "   Piagetبياجيه " امساه

مات أا عبارة عن معلو، ونستخلص من جممل العناصر السابقة اليت تدخل يف عملية التوضيع
ومنه يستخرج كل فرد تصوره ، منتقاة مرتبة ومستقلة تساهم يف عملية البناء االجتماعي للواقع

  .لألحداث واألشياء دون أن يكون يف تفرده هذا متعارضا مع الواقع االجتماعي
يف ننتقل إىل اآللية الثانية ، بعد هذه العملية التصويرية والبنائية اليت أدت إىل بناء النواة الشكلية

  :عملية بناء التصورات االجتماعية وهي
ومن أكثر التعاريف تداوال هلذه العملية، ما أشارت إىل أا تعين إدراج  :L'ancrage التـرسيـخ -ب

إن سريورة الترسيخ تشري إىل النماذج املدجمة يف التصورات ضمن اال . عناصر جديدة يف تفكري قائم
ه، وأيضا إىل الطريقة اليت جيد ا املوضوع اجلديد مكانا له يف االجتماعي والتحوالت اليت حتدث في

أو غري معروف من ، النظام الفكري السابق لألفراد، أو بعبارة أخرى كيف يدمج موضوعا جديدا
  .، وكيف خيدم الترسيخ التصورات االجتماعية ؟)1(؟ قبل
 حالة التحليل النفسي مثال، توجد وهذا يعين أنه يف: بواسطة الترسيخ تشكل التصورات نظام املعاين -

شبكة من املعاين اليت هي صفتها، لكنها نتجت عن نظام قيمي راسخ يف اتمع وخمتلف اجلماعات، 
كتب كيف أن التحليل النفسي يفرض بعض املعايري االجتماعية أو املسارات " موسكوفيسي "كذلك 
إن . ع إىل معاين خاصة وتعترب كحدث اجتماعيهذه الرؤية ترج، ...)فلسفية كانت، أو دينية(الفكرية 

ويتموقع  -لكن درجة متوقعه ختتلف - التحليل النفسي موجود ومقدر ومعترف به عند اجلماعات 
، حبيث مييل أو ينسب إىل مستعملني آخرينأو العلمي، ) الوعي(التطبيق التحليلي يف اإلدراك السياسي 

فهي متعلقة بالتأكيد بنظام للقيم ،  املثقفني، وهكذا دواليكاألشخاص األغنياء يف بداية األمر، مث لمثا
املوضوع اجلديد يفسر يف كل مرة أن " موسكوفيسي"وأشار . )2(واألفكار امللتحمة مع تلك اجلماعة

فتصورات ، وفقا لفلسفة احلركة الفكرية واإليديولوجية السائدة يف تلك الفترة ويف ذلك اتمع
متباينة، ألن كل منهما يعيد بناء املوضوع انطالقا من مواقف إيديولوجية  )3(الكاثوليك والشيوعيني

وكذلك نفس الشيء بالنسبة لنظرية التحليل النفسي، حيث وصل األمر إىل احلديث عن ، خاصة به
 ، وبالتايل ما كان شائعا مل يعد علما، ولكن صفة تنعـت ا بعض ...حتليل فرنسي، وآخر منساوي

 
1/ Serge Moscovisi :psychologie sociale ,2003,op-cit,p. 377.  
2//    Denise Jodelet : représentations sociales : phénomène,concept et théorie ,in S.Moscovisi :psychologie sociale,paris, 
2003,op-cit,p. 372. 
3/ Petard.J.P et al : psychologie sociale,1999,op-cit,p. 161.   
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وهذه الصفة تعرب عن عالقات تصادمية أحيانا بني تلك  ،...)النساء، املثقفـني، كاألغنيـاء(اجلماعات 
، وهكذا أصبح للمفهوم الواحد شبكة من ...)فرنسي، أمريكي: اجلنسي، كالصراع الطبقي(اجلماعات 

  . )Réseau de signification)1 املعاين
إن عملية إدماج موضوع جديد يف نظام قيمي قائم ال : للتأويل بواسطة الترسيخ تصبح التصورات نظام -

لذلك شرعت بعض ، ألن اجلديد يزعج أحيانا النظام القائم، أو اصطدامات تحتدث دائما بدون صرا عا
وبالتواصل ، اجلماعات بالتهديد عند ظهور التحليل النفسي، ألنه يهدد بقلب القيم واألطر املعيارية املعتادة

 فإنه"  D. Jodelet "فإن الترسيخ يضفي قيمة ووظيفة للتصورات وهدفها، وحسب  عالتوضي مع سريورة

، ففي التحليل  L’instrument alisation du savoirمساو ملا أمسته باستعمال املعرفة  خميكن اعتبار الترسي
أيضا إىل نظام فإن العلم حتول إىل معرفة تقدم منفعة للجميع، مث تتحول " موسكوفيسي"النفسي وحسب 
وتفسري  )2(ويعترب كأداة ملعرفة أنفسنا واآلخرين يف حميطنا، )أساسه هو املخطط الشكلي(تأويلي وتفسريي 

وآخر يرى أن عدوانية مرؤوسيه تعود لكونه ، سلوكهم، فذلك يرى يف امحرار وجه فالن عقدة اخلجل
يكون وسيط ما بني ) عن طريق الترسيخ(ي أي أن هذا النظام التأويل، اخل...ميثل صورة األب بالنسبة هلم

. األفراد وحميطهم، وينتج من ذلك اقتراح فهارس أو مناذج تصنف تلك السلوكات وترتب األحداث
وهكذا يظهر لنا جليا كيف أن العلم قد أصبح له ميادين عدة، واستعماالت مبوجبها أصبح لدينا نظام 

  .لوكاتالس لتصنيف Système d'interprétation تفسريي 
ونعين ذا التقرير املتواجد ما بني  :الترسيخ يدرج التصورات ضمن أنظمة تفكري متقدمة مسبقا -

وهذا التقرير جيسد منبع يعطي ، التصورات املسبقة وما بني املوضوع اجلديد، واللذان يتقابالن أو يتواجهان
 La polyphasie طوار املعرفيةباأل" موسكوفيسي"مثلما عرفت عند ، التصورات صفات تعريفية) مينح(

cognitive،  ومن وجهة نظر أخرى فإن صفة اإلنشاء يف التصورات واالستحداث يسمح بتشكيل مساعدة
نفس الشيء بالنسبة للتحليل النفسي ونظرية التصورات االجتماعية، ألا ، جادة لدمج املوضوع اجلديد

" 1984جودليت "فضل التحويل، كما الحظت وإطارات تأويلية ت، متعارضة مع أنظمة تفكريية أخرى
، مث شوه التحليل )يف التحوالت(حينما قارنت عند بعض األشخاص نظرية التحليل النفسي باالعتراف 

ومن وجهة نظر أخرى فإن إدماج املوضوع اجلديد الذي يتزامن . النفسي بعد إدخاله يف التفكري السائد
وعليه فإن الترسيخ يعترب ميكانيزم للتقريب . ر التفكريية القدميةمع الترسيخ مينح نقاط خاصة لتغليب األط

  حيث ، مث بعدها توضع مناذج لترتيب السلوكـات، ما بني العناصر املستحدثة والعناصر املعروفة مسبقـا
 
1/ Serge Moscovisi : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 372.  
2/ Serge Moscovisi : psychologie sociale ,2003, op-cit, p. 379.  
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إن نظام التصورات االجتماعية حيدث األطر واملراجع اليت من خالهلا ميكن للترسيخ ": " جودليت"تقول 
  . )1(، أي يصبح املوضوع اجلديد مألوفا ومعتادا عليه "أن يرتب يف املألوف ويشرح بطريقة مألوفة 

  :ةبنيــة الـتصـورات االجتـمـاعيــ14-2/   
، ساد انشغال عظيم للباحثني يف العلوم االجتماعية، حيث كان منصبا )2(1980خالل الثمانينات      

حول دراسة بنية وتكوين التصورات االجتماعية، واليت جلبت اهتماما كبريا بسبب ما حتتويه من 
، هذا من ألن تلك العناصر هي ضرورية لتكوين وحفظ التصورات. غموض حول العناصر املكونة هلا

حبيث  املختلفة، ممن جهة أخرى ألن هذه التصورات إمنا متنح لألفراد استقاللية يف وضعيا وجهة، 
األول : جيب النظر للتصورات على أساس أا أنظمة معرفية هرمية مبنية يف قاعدا على بعدين أساسني

وعليه فإن حتديد ما يكون صلب  ،)L’une centrale et l’autre périphérique )3 والثاين حميطيمركزي 
 ". C. . F. Moliner 1994 "باآلخر، أن كال البعدين يعرف التصورات هو إذن مهم جدا، حبيث 

من املصطلحات اليت كانت جد شائعة : )4(؟ أو نظـام ةمركزيـة التصـورات، نـواة أو منطقـ -أ
  & Abric1987, Flament1989 (  ياملركزهي تلك اليت كانت أكثر قدما وتكرارا واملسماة بالنواة 

1989 Moliner(،          لكنها بقية تدور حول منطقة مركزية، مث جاء بعدها مصطلح النظام املركزي
)(Abric1994ا عربت عن جتسيدات معرفية، واجتماعيةمعرفية  -، إن هذه التسميات ليست حيادية أل

كانت منطبقة مع تلك التسميات، وحينما مسيت  للعوامل اليت متيزت كمركزيات يف التصورات، واليت
حتليل النظام : " وكذلك فإن. ذا النظام وحدت عدة عوامل منوذجية متفاعلة فيما بينها ومع حميطها

، أن يكتب وحيتفظ بوظيفته انطالقا من وصف شامل فيسمح يف إطار منوذج تفسريي وبدائي مكي
، فإن مركز التصورات حيتوي Guimelli  "1994" حسب  و .)5(..."ملعطيات العوامل وتفاعلها البنيوي

كما أن . على بعد وظيفي، حبيث ينب دوما أن هذا املركز هو الشيء األحسن واألفضل للتصورات
هدف الدراسة لدينامية التصورات تسمح بالتنبؤ بوظائفها والتحوالت املمكن أن تطرأ عليها، وألن 

  ، حبيث أن هذا املصطلح ميثل تقييدا "النواة املركزية"سن تسمية تكون الثبات حمتم يف هذا النظام، فإن أح
 
1/ Serge Moscovisi : psychologie sociale, 2003, op-cit, p. 376.  
2/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p.119. 

عريب، دار /قاموس فرنسي املنهل، :إدريسسهيل  .د أي متعلق مبحيط خارجي لواقع بعيد عن املركز، ) Périphèrique: حميطي(  /3
  .896ص ،2004، 33اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، طـ 

4/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,     
p. 119.  
5/ Gervet .J : Système théorie générale des …, in le grande dictionnaire de la psychologie, paris, Larousse, 1991,p. 
772 . 
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  .)1( وراتوثباتا لبقية املصطلحات السابقة، ويعترب أفضل مصطلح لدراسة بنية ودينامية التص
لقد أكدت الكثري من الدراسات التجريبية صحة : Le noyau centraleالنـواة املـركزيـة -

. من أن كل تصور ينتظم حول نواة مركزية، يكون عادة عدد عناصرها قليل" أبريك " افتراض 
ي جمموعة منظمة حول النواة املركزية مكونة من عناصر تعط: "وحسب هذا الباحث فإن التصور هو

معىن وتوضيح هلذه التصورات، فالنواة املركزية هي العنصر األساسي للتصورات، فهي تسمح بدراسة 
أي أن النواة املركزية هلا عالقة من جهة بطبيعة هدف التصورات، . )2("مقارنة للتصورات االجتماعية

، رغم أن عدد من )3(املتدخل أو املقابل هلذا اهلدف) الفرد(ومن جهة أخرى بعالقة ما بني املوضوع 
أنظمة لقيم ومعايري اجتماعية، اليت تؤلف : "...الكتاب وافقوا على دميومة وثبات املركزية واعتربوها

 .)4(..."احمليط اإليديولوجي للزمن احلايل وللمجموعة
إن من أهم وظائف النواة املركزية، أـا تسـمح   : )5( وظـائـف و دور النـواة الـمركزيـة -

  :وترابط للتصورات، وعلى العموم هناك وظيفتني أساسيتني للنواة املركزية ومها بإعطاء معىن 
Fonction) املولدة(الوظيفـة اإلنتـاجيـة  *  génératrice La:  ا " أبريك " ويعرفهاالعنصر : " بأ

اصر أي أن بقية العن. )6("الذي بواسطته تنشأ أو تتحول به معاين العناصر األخرى املكونة للتصورات 
و هناك أمثلة كثرية توضح لنا . املكونة للتصور إمنا تنشأ وتتحول بواسطة هذه الوظيفة للنواة املركزية

، وأبرز مثال ألبريك حينما عرض على مجلة من )إنشائية(وبشكل جلي أن هذه الوظيفة إمنا هي إنتاجية 
  ... اع وشرط أربعة شروط جتريبية حول احلرفيني أو الصن األفراد حماولة تذكر بعض الكلمات املتداعية

وهي اليت حتدد طبيعة االرتباط بني عناصر :  La fonction  organisatriceالوظيفـة التنظيـميـة  *
التصورات، وحتافظ على معناها، وعليه فإن هاتان الوظيفتان إمنا تشكالن مجلة العناصر املكونة 

 Moliner" فإن عددا من الباحثني أمثال " أبريك"يل مع وبالتوا. للتصورات، وهي األكثر ثباتا و ارتباطا
& Bonardi & Aissani " باإلضافة . أثبتوا وحتققوا من صدق وموضوعية هذه الوظائف للنواة املركزية

  تسمح باملقارنة بني التصورات، فإذا ما كانت خمتلفة فإمنا هذا دليل على اختالف جوهري  هذا فإاإىل 
 
1/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p.120. 

  . 31، ص2003التصورات االجتماعية للصحة واملرض يف اجلزائر، :سليمان بومدين  /2
3/ J.C.Abric : l’étude expérimentale des représentations sociales, paris © presses universitaire de France,1989, p.197 . 
4/ J.C.Abric : pratique sociale et représentations, paris © presses universitaire de France,1994, p. 23. 
5/ Christine Bonardi & Nicolas Roussiau : Les représentations sociales ; état des lieux et perspectives, 2001, op-cit,   
p.122.  
6/ J.C.Abric : pratique sociale et représentations, 1994, op-cit , p.22.  
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بعد كمي وبعد كيفي، مبعىن أن املركزية ال تعرف : بعدين مهاإن هلاته األخرية . يف النواة املركزية

ر بالنواة، وهذا ما يعطي املعىن احلقيقي بل مبدى تسلسل وترابط العنص، بالظهور املكثف لذلك العنصر
، أن هذا الظهور والتكرار املكثف 1992يف  " Rouquette et Guimelli" ولقد أكد كل من . للتصور

يعتربان أن التواجد الكمي والكيفي لعنصر هو ) الباحثان(وكالمها ، لعنصر ليس معيارا حندد به املركزية
املركزية تتكون من عنصر أو جمموعة من العناصر يشكلون  ةالنواإن . الذي حيدد مركزيته أو حميطيته
املركزية  ةوالنوا، لذا فإن هذه العناصر هلا دور يف إعطاء معىن معني، وضعية منظمة داخل بيئة التصور

وكذا من خالل العالقة اليت تربط الفرد ذا املوضوع، ، ميكن حتديدها من خالل طبيعة موضوع التصور
اليت تشكل الوسط اإليديولوجي هلذا ) كما سبق ذكر ذلك(ل القيم واملعايري االجتماعية وأيضا من خال

  : )1(املوضوع، وعليه فإن النواة املركزية حتتوي على بعدين
و ميكن أن جنده يف الوضعيات اليت تأخذ الطابع العملي، حيث جند أن النواة : بعـد وظيفـي *

نشاط أو عمل معني، وهي متثل العنصر املهم واألكثر تفصيال،    املركزية تتدخل بصورة واضحة إلجناز 
  .النشاط او هو ذو فعالية يف إجناز هذ

، العاطفية، يتعلق بكل الوضعيات اليت تتدخل فيها األبعاد االجتماعية: بعـد معيـاري *
 موضوع اإليديولوجية، حيث يكون هذا النوع من الوضعيات بعض املعايري واملواقف واملالحظة يفو

  .مركز التصورات
إن النظام احمليطي هو النظام املكمل : )Le système  périphérique )2 الـمحيـطيالـنظـام  -ب

بكوا ذات منط تسلسلي  كما أا ال تقل أمهية عنها ومتتاز هذه العناصر، والضروري للنواة املركزية
فإن هلا  اهلذ، عناصر املركزية القريبة من النواةحيث تكون هذه العناصر احمليطية أكثر أو أقل قربا من ال

  .وكذا يف توضيح هذا املعىن ، الدور املهم يف إعطاء اجلانب املادي ملعىن التصور
حيث ، إن العوامل احمليطية على عالقة أو اتصال مباشر بالنواة املركزية، وهي حتدد حمتوى التصورات

احمليطية جتسد معلومات متكررة  لوالعوام، وجتسيدا ةيمتثل اجلزء األكثر فهما ووضوحا واألكثر حيو
  :)3(وهناك ثالث وظائف رئيسية للنظام احمليطي. ومترمجة ألحكام شكلية يقترحها املوضوع وحميطه

إن النظام  احمليطي جيسـد النظـام   :  la fonction de concrétisation): التجسيد(وظيفـة التحسـيس *
  قف، ألنه أكثر حساسية خلصوصيات الظرف واملوقف اآلين، كما املركزي يف شكل سلوكيات وموا

 
1/ J.C.Abric : pratique sociale et représentations,1994, op-cit, p.23.  
2/ J.C.Abric :pratique sociale et représentations,1994, op-cit , pp. 24-25. 
3/ Petard.J.P et al : psychologie sociale,1999, op-cit,p. 174.   
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فهو يف غالب األحيان ، بني الواقع امللموس والنواة املركزية) التقاء( interfaceيشكل هذا النظام الواسطة  
  .حبيث ميكننا الوصول إليه من خالل مالحظة األفراد أو مقابلتهم، الوجه الظاهر من التصورات

نظرا ملرونتها، فإن و:  la fonction d'adaptation du changementوظيفـة التكيـف مع التغـري *
العناصر احمليطية تؤدي وظيفة تكييف التصورات االجتماعية مع املعوقات وتغريات املواقف امللموسة اليت 

فإذا ظهرت هناك عناصر جديدة مثال أو معلومات تعيد النظر يف النواة املركزية ، تواجهها اجلماعة
ليسمح للتصورات بالتكيف ، ألول يف إدماج هذه العناصر اجلديدةفإن النظام احمليطي يكون ا، للتصور

 pare-chocوعليه ميكن القول أن هذا  النظام يلعب دور الواقية ، مع احلفاظ على معناها املركزي
  .للتصورات االجتماعية

وهذه الوظيفة تسمح بشيء من التخصص الفردي : la fonction d'individuationوظيفـة التفـرد *
فمرونة هذا النظام تسمح بإجراء تغيريات أو تعديالت فردية، قد تكون هلا عالقة بتاريخ ، صوراتللت

فإذا كان هناك إمجاع حول النواة املركزية فإن ، معايشته لألحداث وذلك الفرد أو خبربته الذاتية أ
ا                ويضرب لن، التصورات االجتماعية تقبل بوجود فروق بني األفراد حول النظام احمليطي

"Guimelli "والذي اعتربه البعض نشاطا يتم ، مثاال عن دراسة أجراها حول تصورات الصيادين للصيد
 لكنه اختالف ، على انفراد يف حني اعتربه البعض اآلخر وسيلة لاللتقاء باألصدقاء و يف هذا اختالف

 La gestion du" سيري اإلقليم أبدا عنصر اإلمجاع املركزي للتصور وهو ت يحميطي  ألنه ال ينف

territoire " )1(.  
نستخلص مما سبق أن التصورات االجتماعية تتشكل من نواة مركزية وعناصر حميطية يعمالن 

هذا النظام املزدوج  نإ. متكامل مع اجلزء اآلخر هولكن، يقوم كل جزء بعمل حمدد ثحبي، ككيان واحد
/ متحركة، وجامدة/ تبدو لنا ثابتة  تفالتصورا، نه تناقضهو الذي يوضح لنا ما يبدو ألول وهلة وكأ

، جامدة ومستقرة ألا حمددة بنواة مركزية متغلغلة بعمق يف نظام قيم اجلماعة يفه، مرنة يف آن واحد
  .مرنة ومتحركة ألا تتغذى من اخلربات الفردية

ن مفهوم التصور يقع على وعلى هذا األساس يتضح من التعريفات النفسية واالجتماعية السابقة أ
الذي أدى إىل تعدد املقاربات والتعريفات اليت تناولته، ولقد  راألم، حدود عدد من العلوم االجتماعية

حاولنا فيما سبق إعطاء مجلة من التعريفات اليت حتدد مكونات هذا املفهوم ووظائفه، وذلك دف رفع 
 تنطلق دراستنـا الراهنة من تعريف مؤداه أن  ولتحقيق هذا الغرض، اللبس و الغمـوض الذي يعتريه

1/ Petard.J.P et al : psychologie sociale,1999, op-cit, p. 175. 
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مجلة املعارف، واملواقف والسلوكات املتعلقة بالعنف الرمزي والكتابات :" التصورات االجتماعية هي
هذه (ت اخلاصة بكل مجاعة، لكنها اجلدارية باخلصوص واليت ترتبط بالقيم واملعتقدات والسلوكا

إمنا متثل نظرة موحدة هلذا املوضوع من حيث النواة املركزية واختالف آخر من حيث ) التصورات
  .العوامل احمليطية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملفهـوم النظـام املركـزي والنظام احمليـطي 05خمطط رقم 
  
  

  
  

  
  
  

  التصورات االجتماعية

  عوامـل حميطيـة   عوامل مركزية

  عوامل ملموسة  عوامل جمردة وثابتة
  ومرنة

التعريف وية 
التصورات 

تماعيةاالج  

 توضيح شبه
آين  

 للوضعيات
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  :ةـل املعلومات يف التصورات اإلجتماعيـع وحتليـة مجـة لعمليـه املنهجيـاألوج 15-2/
إن عملية مجع وحتليل التصورات االجتماعية ترتكز على تشكيلة نوعية جلملة من التقنيات، وهي 

ي               كزرمل اإشكاال كبريا لدى الباحثني يف هذا امليدان، حبيث يطرح أمامنا سؤ) العملية(متثل 
ة الالزم استخدامها يف عملية مجع وحتليل املعلومات حول التصورات ما هي الطريقة واألدا :وهو

، وعليه فإننا سنحاول يف هذا اجلزء التطرق إىل جمموعة من هذه النماذج املنهجية، مع ذكر ؟االجتماعية
 إن اختيار جهة معينة جلمع وحتليل املعلومات حيدد وبشكل. أهدافها وصفاا الرئيسية وكيفية تطبيقها

. التأويل، تفسري والترمجةالالنظرية اليت يستخدمها الباحث يف ذلك، وهذه األخرية ختضع إىل  أساسي
وألن دراسة التصورات هي معقدة ولكنها ضرورية، فإن الباحث وقبل اختيار التقنية والطريقة الالزمة 

ذه العوامل يستوجب عليه حتديد حمتوى البحث ومجع العناصر املكونة للتصورات، وكذا فهم تنظيم ه
ميز بني  " Abric"وإعطاء هوية للنواة املركزية واحمليطية، وتوجد هناك عدة طرق جلمع التصورات لكن 

  .تداعيةاملطرق الطرق اإلستفهامية وال :طرق جلمع املعلومات ومها
وهي تقوم على مجع التعبريات لألفراد : les méthodes interrogativesة ـاميـرق االستفهـالط/ 1
كانت لفظية أو صورية وإن ) هذه التعبريات(وقد تكون ، دف دراسة التصورات) العينة(عنينيامل

  :من التقنيات األكثر شيوعا وعليه اللفظية
  .، وكالمها جيسد أوىل القواعد املنهجيةارةموتظم املقابلة واالست :الطريقـة اللفظيـة -أ

نصف     "عملت من طرف الباحثني من نوع وهي تقنية تقليدية است : l'entretien ةـابلـاملق -
وهي عبارة عن أسئلة . تدعو الفرد املسؤول للشرح وبعفوية ما بداخله يف إطار حمتوى البحث" موجهة 

يسمح بالوصول إىل حمتوى  ماهذا ه، وأن التصورات حتدث وتظهر من خالل ثشفهية أو حديث، حبي
الباحث يف توجيه الفرد، لذلك فالباحث مطالب التصورات، ولكن املقابلة تعكس جانبا من ذاتية 

باستخدام تقنيات أخرى مكملة من أجل اإلملام بكل املعطيات الالزمة للبحث، كما تعترب املقابلة طريقة 
  .للجمع الكيفي للمعلومات

من أو االستبيان، وهي التقنية األكثر استخداما يف دراسة التصورات : Le questionnaire اإلستمـارة -
فرغم االنتقادات واحلدود املعرفية، فإن هذه التقنية تسمح جبمع حمتوى . اجلمع الكمي للمعلومات أجل

وعليه فإننا . نستعني بتنظيم اإلجابات يف توضيح العوامل العامة اليت تنظم التصورات و. هذه التصورات
بحث ونطلب من األفراد التصورات حناول وضع عدد من األسئلة اليت ختدم حمتوى ال يف مسرية دراسة

اإلجابة عنها، غري أن هذه التقنية نقدت كثريا بسبب حمدوديتها واعتربت غري كافية إلبراز أبعاد 
  .التصورات حول موضوع ما، لذلك ال بد أن تدعم بتقنيات أخرى

- 57 - 



" orale "تقوم على التعبري الشفهي: les méthodes figuratives et graphiques ة ـوريـالص -ب
فراد انطالقا من صور أو رسومات، وهي تستخدم يف حالة عدم مقدرة األفراد على التعبري التلقـائي  لأل

 :واللفظي وتضم
إن استخدام هذه الصفائح االستقرائية هو مستوحى من : اإلستقـرائيـة) الصفائح ( األلـواح  -

ي رسومات منجزة من طرف وهذه األلواح ه، يف علم النفس) الروائز ( املقاربات والطرق االسقاطية 
، حيث يطلب منهم بعد ذلك شرحها مبطلق احلرية، ماذا )األشخاص (   الباحث، ويقدمها إىل املواضيع

  ؟...يشاهدون ؟ وما تعليقهم على ذلك املوضوع
 :وهذه التقنية متر بثالث مراحل وهي: رسومـات ودعائـم خطيـة  -
  .إنتاج رسم أو جمموعة من الرسومات -1
  .بريات لفظية لألشخاص حول هذه الرسوماتتع -2 

  .حتليل معمم لعوامل الرسم -3
وتم جبمع التعبريات لكن باستخدام عدة : les méthodes associatives الطـرق املتداعيـة / 2

  :تقنيات من بينها
حليل إن هذه التقنية قد سبق استخدامها من طرف باحثي الت: l'association libreالتداعـي الـحر  -

وطريقة التداعي احلر  .النفسي حبيث يعتربون مجلة الكلمات املتداعية إمنا هي من صلب الالشعور للفرد
) العينة ( التصورات االجتماعية تقوم على كلمة متداعية، وانطالقا منها يطلب من األفراد         يف

أو التعبريات اليت تأيت إىل الذهن، ، )سواء كانت امسية أو نعتية(إنتاج كلمة أخرى أو مجلة من الكلمات 
وهي تتميز بالعفوية والسرعة، وهذه امليزة تسمح للباحث بالتعرف على العوامل الضمنية أو اخلفية حول 

وتعترب هذه . الوصول إىل مضمون التصوراتتصور ذلك املوضوع، وذه الطريقة يتمكن الباحث من 
( م الزوجي ية التداعي وتشكيل ثنائية الكلمات أو التقيالتقنية كقاعدة لبقية التقنيات األخرى كبطاق

  )...اإلزدواجي 
 H.Jaoui "وهي تقنية جديدة مستوحاة من البطاقة الذهنية : la carte associativeبطاقة التداعي  -

الكلمات أو التعبريات املتداعية من  ، وتأيت يف املرحلة الثانية بعد التداعي احلر، أي بعد مجلة" 1979
كلمة : طرف الفرد، حيث نعيد ونطلب منه جمموعة أخرى من التداعيات انطالقا من كلمات ثنائية

التداعي والكلمة املنتجة، وهكذا ينتج الفرد تداعيات ثنائية، وبعدها ويف كل ثالثية تتداعى كلمة جديدة 
  وظيفة التمريض "  إذا كانت الكلمة املتداعية هي حىت حنصل على سلسلة مكونة من أربعة عناصر، مثال

  .)  1994Abric(اخل "...إصغاء  >وظيفة متريض "و " عالج >
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، نطلب مـن  "تكوين" ، "إمكانية"تداعت عنها " إصغاء >وظيفة متريض : " وبعده إذا كانت الثنائية
  :عناصر 4سالسل مكونة من  الفرد إنشاء ثالث تداعي خاص بكل جمموعة، وبالتايل حنصل على

  ".التحكم يف النفس > إمكانية > إصغاء >  وظيفة متريض* "
اخل،  وعليه فإن هذه التقنية تسمح "...علم النفس > إمكانية > إصغاء > وظيفة متريض * "

  .باستخراج  حمتوى وداللة التصورات بفضل احملتوى الداليل
عي انطالقا من عنصر الكلمات املنتجة من طرف الشخص عن طريق التدا: الكلمـات الثنائيـة -

إىل التشابه، وهذه الكلمة ميكن أن تكون  احلر، نطلب منه تشكيل ثنائيات للكلمات اليت هي أقرب 
وهي ) زوجية ( مرة، هذا الذي يسمح باستخراج كلمات حيتمل أن تكون ازدواجية  نخمتارة أكثر م

طلب من الشخص بدورها قد تنظم التصورات؛ وهذه التقنية تكمل باملقابلة حيث عند كل كلمة ثنائية ن
معىن قريب، (، وهكذا حنصل على معلومة وعلى نوع العالقة املتداعينياالنطالقة املستعملة من طرف 

  .، وبواسطة هذه التقنية فإنه من املمكن توضيح النواة املركزية للتصورات... )مضاد
قترح على الفرد بعد مجع املعلومات احملصل عليها من خالل التداعي احلر ن:  التقديـر الـمزدوج -

 5حبيث جيب وضعها على سلم  2 / ) 1 -ن= ( ن  :تشكيل االزدواجيات املمكنة حسب الصيغة
للتماثل مابني املصطلحني، وهذا التقدير االزدواجي يسمح باستخراج جمال التصورات ويعاجل درجات 

                                                              املمتماثلة، إا حتدث وكما يبدو طبقية العو ببالتحليل العاملي يف سجالت وقوال

 )1984 le Bouedec .(  وهي تسمح بالوصول إىل تركيبة أو شبكة بدائية، وهكذا  ميكننا القول عنها
  .للتصوراتإا أساسية 

م هذه التقنية مستخدمة من طرف علم النفس اللغوي، وهي تقو: تكـوين جمموعـة الكلمـات -
، وجنمع أو نقرن الكلمات )منتج من طرف أو مقترحة عليه ( باقتراح على الفرد مجع املواضيع يف علبة 

كذلك نستطيع أن نطلب منه . اليت تكون جد متماثلة، مث نتساءل بعدها عن الغاية من هذا التجمع
ات األكثر عالقة، أو يربط بواسطة سهم يف كل قالب للمواضيع الكلم) قالب ( إعطاء عنوان لكل علبة 

.                                                                                  مث نتساءل من جديد على طبيعة وغاية العالقات
هو الذي هيأ هذه التقنية من حيث الصدق  " .J. C .ABRIC"يعترب  :عـقي املتتابـف الطبـالتصني -

هدف التقنية حيث يقوم بادئ ذي بدء : الشرح فإننا نفضل وصفة مباشرة وحاول إثباا، وبدال من
املدروسة، ويأ كذلك للمجموعة املعطاة مجلة من  جبمع مجلة من التداعيات املرتبطة دف التصورات

املواضيع، وبواسطتها سوف حنتفظ باملواضيع املنتجة واألكثر تكرارا، ونأخذ باالهتمام اختيار عدد مهم 
  .بطريقة وضع عنصر جد واسع يفهم به مواضيع قد تكون متكررة)  32على العموم ( واضيع من امل
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. موضوع 32< ملف جمسد  32وهذه القائمة هي إذن مقترحة يف املرحلة الثانية للفرد حتت شكل 
موضوع األكثر وصفا للموضوع  16قالب متكون من ): أو قالبني(ونطلب منه فصله إىل علبتني 

  .موضوع األقل وصفا 16قالب متكون من املدروس، و
موضوع األكثر وصفا من طرف األفراد، حيث نطلب منهم    16على  بنفـس العمليةمث بعدها نقوم 

  . 2مث على 4مواضيع األقل تصورا، وهكذا على 8مواضيع األكثر وصفا، و 8اختيار 
     

                 )- (16            )- (8          )- (4        )-( 2           )-(1          
32      

                 (+)16             (+) 8           (+)4         (+)2           (+)1   
  

وانطالقا من هذا . وعليه حنصل على ترتيب حبسب األمهية لكل فرد مبجموعة من املواضيع املقترحة
  .)1(يف شعبة معطاةاملتوسط لكل موضوع ) اخلط( ميكن حساب الصف 

موضوع   20إنطالقا من قائمة مكونة من ): األجنحة( اختيـار تتـابعـي بـواسطـة األقسـام  -
، األفراد يشكلون جمموعة من االختيارات من خالل األجنحة )جممعة من مقابالت نصف موجهة ( 

ضوع، هذه املواضيع نرمز مواضيع اليت  جتسد أحسن تطابق ملفاهيم املو 4الرباعية، ونطلب منهم أوال 
مواضيع األكثر بعدا على سبب االختيار، ونرمز هلا بنتيجة    4مث  نطلب منهم عزل  ،)2(+هلا  بنتيجة 

مواضيع اليت تتطابق جيدا مع سبب االختيار ونعرب  4موضوعا الباقية نطلب منهم حتديد  12 ، مث يف)2- (
مواضيع األسوأ  بالنسبة لالختيار ونرمز هلا بنتيجة  4،  ويف النهاية نطلب منهم عزل )1(+عنها بنتيجة 

  ).0(مواضيع  اليت ليست خمتارة و ليست مرفوضة و اليت نعطيها النتيجة  4،و يبقى إذن )1- (
كذلك ميكننا عالج )  2+، 1+، 0، 1- ، 2- :( مسافات 5كل موضوع موزون بنتيجة على سلم 

من جهة بقياس شدة أو قوة االحنراف، املالحظ بني املعطيات انطالقا من مؤشر املسافة الذي يسمح 
 .عاملني ضمن العينة، و من جهة أخرى ملقارنة أمهية بعض عناصر التصورات يف اجلماعات املختلفة

 وألننا كنا مضطرين إىل عرض أهم الطرق والتقنيات الالزمة: جـدول تركيـب تقنيـات اجلمـع -
رات االجتماعية فإننا سوف حناول يف هذه الطريقة األخرية جلمع أكرب عدد من املعلومات حول التصو

مجع اجلانب النظري يف جداول تظم منط املعلومات امعة، اختيار التقنيات، ومبادئ التحليل واملعطيات 
 لطرق مجع وحتليل املعلومات، وهي غالبا ما تكون تكميلية وال بد من اختيار جمموعة من احلواجز 

  :رق و هذه التقنيات بشيء من التدقيق يف اجلداول اآلتيةوسوف نذكر هذه الط
1/ J.C.Abric : pratique sociale et représentations,1994, op-cit , p. 74. 
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  املــالحـــق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :اخلالصـة

إن مفهوم التصورات االجتماعية مهم جدا يف ميدان البحوث االجتماعية والنفسـية، ورغـم     
ه كمفهوم أو كأسلوب حبث إال أنه ظل منسيا سنوات طويلة، وإن كانت العودة إليه قد منحت حداثت

الكثري للعلوم اإلنسانية واالجتماعية والسيما على صعيد البحث والتنقيب، فمن خالله مت التطـرق إىل  
وكما  –ع مجلة املواضيع اليت كان من الصعب تناوهلا بالبحث والدراسة، ولعل الفضل يف كل هذا يرج

الذي قدم هذا املوضوع إىل الساحة العلمية وكذا إىل الباحثني الذين " موسكوفيسي"إىل الباحث  –رأينا 
وإن كنا قد تناولناه كأول فصـل يف  . مل يتوانوا يف إخراجه كعلم مستقل بذاته عن بقية العلوم األخرى

من عناصر ثرية ختدم صلب املوضوع وكذا  دراستنا ملوضوع الكتابات اجلدارية، فإمنا لقناعتنا مبا حيتويه
  . ملالئمته لطبيعة وهدف موضوعنا
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  :ف الرمــزيـالعن -3-
  :متهيـد
بالرجوع إىل التراث العلمي للعديد من جماالت العلوم، جند أن مفهوم العنف شغل حيزا هاما   

، وتعددت التصورات النظرية حول ...والسيما يف علم النفس وعلم االجتماع والقانون والسياسة
  .العنف بتعدد جماالت الدراسة والبحث

نظرا لتشعب امليادين اليت  تعريف موحد ملفهوم العنف، إجياد ومن هنا أصبح من الصعب  
حيتويها، والختالف وتنوع مقاربات الباحثني تبعا الختالف ختصصام، منطلقام، خلفيام الفكرية 

اجلرمية املختصني يف واملنهجية، فكل من الفالسفة وعلماء النفس وعلماء السياسة واالجتماع والقانون، و
حسب األهداف واألغراض املعلنة واخلفية األخرية اخلاصة يف تعريفه، كما ختتلف هذه  تهمطريق مهل

، وسنحاول يف هذا الفصل )1(املراد بلوغها، وكذا الظروف احمليطة واملسيطرة اليت توجه هذه التعريفات
أنواعه كما سنتناول بالدراسة أشكاله وأسبابه و. اإلملام مبعظم التعاريف البارزة للعنف بشكل عام

ومظاهره ومقارباته النظرية والعلمية، مث سندخل بعد هذه األرضية اخلصبة إىل اجلزء الثاين األكثر دقة أال 
، واستنادا ملا توفر لدينا من املعلومات فقد تناولنا بالذكر مجلة من التعاريف له "العنف الرمـزي " وهو 

تدعيم بأمثلة سواء من احلياة االجتماعية أو أسبابه، وكذا أشكاله ومظاهره،وخالل كل ذلك حاولنا ال
  .استنادا إىل موضوع حبثنا

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



جامعة حممد )  2003مارس  10-9 (أعمال امللتقى الدويل األول  ،"مداخل معرفية متعددة " العنف واتمع  : ابراهيم بلعادي. د / 1
  .13اإلنسانية، قسم علم النفس وعلم االجتماع، ص خيضر، بسكرة، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية و

  
  
  :تعريـف العنــف /1- 3
: على أن العنف هو اخلرق باألمر وقلة الرفق به وعليه" لسان العرب " جـاء يف املعجم : لغـة/ أ

عنافة وأعنفه وعنفه تعنيفا، وهو عنيف إذا مل يكن رفيقا فيما ال يعطي على العنف، أما  يعنف عنفا و
: وأعنف الشيء. الذي ال حيسن الركوب، ليس له رفق بركوب اخليل: كالعنيف والعنيف: نفاألع

العني والنون والفاء : وعنف. التوبيخ والتقريح واللوم: كرهه، والتعنيف: أخذه بشدة، واعتنف الشيء
العنف ضد الرفق، تقول عنف يعنف عنفا، فهو : " قال اخلليل. أصل صحيح يدل على خالف الرفق

  .)1("يف إذا مل يرفق يف أمره عن
لغة بالعنف، يتضح لنا أن كلمة عنف تشري إىل عبارات عديدة  ةومن خالل هذا التعريف امللم  

عرب كاخلرق باألمر وقلة الرفق والشدة، وهي عبارات حتمل الكثري من اإلشارات اليت سوف نتطرق إليها 
  . التعاريف الالحقة

اللغة الفرنسية  ي، فف)2(لعنف بالقوة الصادرة عن الطبيعة أو اآلهلةمنذ قدم التاريخ ارتبط مفهوم اف  
واليت تشري إىل طابع  " Violentia "تعود إتيمولوجيا إىل الكلمة الالتينية"   Violence"كلمة عنف 

أو ) األصل ( من الناحية االشتقاقية " Violentia"وكلمة . )3(غضوب شرس، مجوح وصعب الترويض
عث منها عدة كلمات أو مقاطع، وتأخذ كلها معاين القوة والشراسة حبيث حتتوي على مولوجيا تنبيإيت

  . )4(باخلرق والتدنيس أي ، والذي يعين التعامل بالعنف،"  Violaré"الفعل  
من معاين القوة، وكلها تدل "Vis  " و " Latus "و "  Vis"ترتبط بكلمة  " Violentia"وكلمة   

اليت تعين "   IS"النشاط والبأس وهو نفس املعىن للكلمة كألساسية، على طاقات اجلسم وقدرته ا
واليت تعين    " Bios" كلمة  ، وهلا نفس أصل" Bia"العضالت؛ والقوة هي بدورها ترتبط بالكلمة 

-Bioوبيوجسمي  Biologieبيولوجي : كلمة تعطي معىن احلياة لكثري من العلوم مثل ، وهي)5("احلياة 

physiqueن كلمات؛ كما أ " :Vita   - Bia – Via   " إمنا تدل على رغبة البقاء وحب احلفاظ على
  .تأخذ معىن قوة احلياة والبقاء"   Violence"الذات، وعليه فإن كلمة عنف 
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در، الد ، بريوت، دار الصا"لسان العرب : "  بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصريااإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد / 1

  . 258-257، ص 1968التاسع، 
2/ http: // w w w. rezgar.com / debat / show. Art. Asp? Aid = 20 780 
3/ Grand dictionnaire de la langue Française, Larousse, vol 7, 1989, p p . 6489 – 6496. 
4/ Gérard pirlot: La violence et souffrance à l’Adolescence; Psychopathologie, Psychanalyse et anthropologie 
culturelle, l’Harmattan,2003, p. 26. 
5/ Gérard pirlot: La violence et souffrance à l’Adolescence; Psychopathologie, Psychanalyse et anthropologie 
culturelle, l’Harmattan,2003, op - cit, p. 27.   

  
             وتعين حيمل، فكلمة عنف "  Firo" سم مفعول لكلمةإفهي " Latus  ":لثـاينأما الشطـر ا

" violence "1(استعمال القوة عند اآلخرينإىل  يف أوىل معانيها رميتعين إذا حيمل القوة وت(.  
 " Larousse " كمعجم )2(إن هذا املعىن لكلمة العنف إمنا ميتد يف العديد من القواميس اللغوية

الفرنسي الذي يعرف العنف بكونه خاصية لكل ما ينتج عنه مفعول بقوة شديدة متطرفة ووحشية، فهو 
ويعكس استخدام  ،خاصية ملا هو عدواين، إنه تعبري عن أقصى الشدة وهو جتاوز عرب اللفظ والسلوك

د آخرين، املعجمية حتدده كفعل ميارس من طرف فرد أو أفرا "Universalise"كما أن موسوعة . القوة
  .وهو فعل عنيف جيسد القوة اليت ميكنها أن تكون فيزيقية أو رمزية، ...عن طريق التعنيف قوال أو فعال

إىل أن مفهوم العنف يتضمن ثالثة مفاهيم "   Random Houseراندوم هاوس" ويشري القاموس
   .الشدة اإليذاء والقوة املادية: فرعية وهي
هو التأثري على الفرد : " أن العنف إىليشري ) فرنسي معاصر (  )Robert ")3" قاموس روبري  أما

  ".وإرغامه دون إرادته وذلك باستعمال القوة واللجوء إىل التهديد 
مسة ظاهرة أو عمل عنيف باملعاين، : " يف موسوعته الفلسفية العنف على أنه )4(" الالند "ويعرف

بني العنف وبني  "الالند"وين للقوة، ويربط أيضا وهو االستعمال غري املشروع أو على األقل غري القان
ولكن بنحو أخص هو ردة فعل عفوية من  ،عقابا أو ثأرا -اشتقاقا  - والذي يعين ما ) الثأر ( االنتقام 

  ".الضمري األخالقي املهان الذي يطالب مبعاقبة اجلرمية 
ن يف صلب كلمة العنف توجد فكرة وهكذا يتبني مرة أخرى من هذه التعريفات اللغوية املختصرة بأ    
  .وأن ممارستها ضد شيء ما أو شخص ما هو الذي يعطيها طابع العنف ،القوة

إن مفهوم العنف تشكل تدرجييا يف املعاجم اللغوية وأيضا يف الدراسات واالختصاصات الفكرية 
عرف باعتباره يوأصبح  ،ةوامليدانية اليت تناولته، حيث انفصل يف الفكر املعاصر عن جمال الطبيعة واآلهل

ظاهرة خاصة باإلنسان ككائن اجتماعي، يتفاعل مع غريه ضمن صراعات اجتماعية واقتصادية 
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وسياسية، ويؤكد الباحثون الذين تناولوا موضوع العنف أن اللبس الذي أحاط مبحاوالت التعريف، 
، ومن جهة أخرى إىل اختالف يعود من جهة إىل تعدد دالالت املفهوم وتنوع املضامني اليت تشري إليها

  .حيث ميكن أن ينظر إليه من زوايا أو نواحي خمتلفة ،املنطلقات والتخصصات املعرفية اليت تناولته
 
 
1/ L. Gillioz: Définition de la violence, in : http://www.Eurowrc.org/06.contributions/2.du 25/12/02   
2/ htpp://www.rezgar.com /debat/show.art.asp?Aid=20780 
3/ Robert. P: dictionnaire le Robert an alphabétique et Analogique de la langue Française ; Société du nouveaux livres   
(S.N.L) ,  Paris 1978, p. 2097. 

  .1554، ص 1996 ، منشورات عويدات، بريوت وباريس3موسوعة الالند الفلسفية، الد : أندرييه الالند /4
  
  : وسنتطرق إىل معىن العنف من خالل عدة نواحي :اصطالحـا/ ب
السلوك املشوب بالقسوة والعدوان والقهر : "ويعرف العنف على أنه: من النـاحيـة النفسيـة -1

واإلكراه، وهو عادة سلوك بعيد عن التحضر والتمدن، تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا 
واستخدام القوة واإلكراه ، حيا بدائيا كالضرب والتقتيل لألفراد، والتكسري والتدمري للممتلكاتصر

  .)1("للخصم وقهره
  . أي أن العنف هنا يضم كل التصرفات السيئة اليت دف إىل تدمري الغري وإخضاعهم بالقوة واإلكراه

على . )2( "س بالنقص أو الضعفاستجابة تعويضية عن اإلحسا: " على أنه"  ADLERأدلر " ويعرفه 
اعتبار أن الفرد تصاحبه مجلة من االحساسات كاإلحباط، واخلوف من املوت ومن املستقبل، فيسارع 

  .ملثل هذه التصرفات بدافع تلك الصراعات الداخلية
هو وليد الشعور بالعداوة، قد يوجه ضد  سلوك عدواين، أو: "  هعلى أن" سيد عويس : " ويعرفه

أو يوجه من أفراد إىل أفراد، أو من أفراد إىل مجاعات منتظمة، أو من مجاعات منتظمة إىل الطبيعة 
أي أن العنف ينتج بسبب الشعور باحلقد والكراهية والبغض لآلخرين مهما . )3("مجاعات منتظمة أخرى

  .ميكن أن يأخذ عدة أشكال سواء فردي أو مجاعي كما كانوا سواء أفراد أو مجاعات،
استجابة سلوكية تتميز بصيغة انفعالية شديدة قد تنطوي على : " أن العنف هو )4("سعد املغريب" ويرى  

أن العنف ال يرتبط بالضرورة بالشر والتدمري، : " ، ويقول كذلك " اخنفاض يف مستوى البصرية والفكر
لقوة على وهنا يربط فكرة العنف با". فقد يقال أن فالن حيب بعنف أو يكره بعنف أو يعاقب بعنف

  .اعتباره االستعمال السيئ هلا، وهذا يعين أن كل عنف هو قوة وليست كل قوة هي عنف
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السلوك الذي يقوم به الفرد منتهكا معيارا معينا لوجود دافع : " كما يعرف العنف أيضا على أنه
ملعىن فإن وذا ا. )5("ولوجود جمموعة من العوامل والظروف أو الضغوط اليت خيضع هلا الفاعل ،معني

  .العنف ظاهرة سلوكية تنشأ من خالل تفاعل الفرد باآلخرين حسب الظروف احمليطة به
  حبيث التدمري لآلخرين أو للفرد ،نتاج مأزق عالئقي: " العنف هو " HESNARD دإسنا ر" وحسب   
ر غريب للطباعة والنشر والتوزيع،   موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دا: شاكر عطية قنديل. ود ،فرج عبد القادر طه. د/ 1
  .589، ص 2003، 2ط
  .  194، ص 1986، 1مدخل إىل الطب النفسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بريوت، طـ: الزين عباس عمارة. د/ 2
      .194املرجع نفسه، ص / 3
  .194املرجع نفسه، ص / 4
رسالة ماجستري غري منشورة، معهد علم االجتماع، جامعة  جنوح األحداث وعالقته بالوسط األسري،: زينب محيدة بقارة/ 5

  . 11، ص 1989/1990 اجلزائر،
 

  .)1("نفسه، فيشكل العنف طريقة معينة للدخول يف عالقة مع اآلخرين
هو سلوك يؤدي إىل إيقاع األذى باآلخرين سواء بطريقة مباشرة : " فريى أن العنف" Merzمريز " أما 

العنف استجابة سلوكية تظهر يف شكل من : " الباحثون يف جمال علم النفس أنويرى ". أو غري مباشرة 
أشكال ممارسات القوة فوق إرادة الناس اآلخرين، ويعين كذلك إثارة الفزع والرعب واهللع واخلوف 

ينتج عن حالة إحباط تكون مصحوبة بعالمات التأثر : " ويعرب العنف عن سلوك عدواين".النفسي
الغرض منها إحلاق األذى والضرر باآلخرين سواء من الناحية  ،على شكل سلوكاتوالغضب، ويظهر 

، مثلما هو األمر عند الطفل الذي جيد حوافز )2("املادية أو املعنوية، وهو ذو طبيعة غريزية وعاطفية 
لوك ومن مثة ينشأ الس ،حتول دون إشباع رغباته البيولوجية والغريزية، فيتولد لديه اإلحساس باإلحباط

  .العنيف كردة فعل
  .)3("فعل خشن يهدف إىل الضغط وإرغام اآلخرين : " على أنه ويعرفه قاموس العلوم اإلنسانية

أن العنف والعدوان إمنا هو ناتج : " ىفري )Freud ")4فرويد " أما بالنسبة لرائد النظرية التحليلية 
قوة حياتية موجودة : " يرى أن العنفكما  ."عن غريزة اهلدم اليت تتعارض مع غريزة احلب واحلياة 

  ".بالفطرة يف الالشعور اجلماعي الثقايف 
ينجم عنه اإليذاء أو  ،الفعل القائم على سلوك عنيف: " والعنف كما عرفته هيئة األمم املتحدة

  .)5("، أو احلرمان النفسي من احلرية يف احلياة العامة أو اخلاصة )اجلسمية أو النفسية ( املعاناة 
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ي إىل األذى دصورة من التفاعل اإلنساين يؤ: " فيعرفه على أنه" عاطف عديل عبد العبيد " ا أم
ويكون موجها إىل  ،الذي يصيب اجلسد أو النفس أو كالمها، ويسبب ضررا قد يؤدي إىل القتل

  .)6("اإلنسان أو احليوان أو املمتلكات، سواء كان ذلك عمدا أو مصادفة
  
  
  
ة يف دراسة آراء األطفال حول ظاهرة العنف عند األطفال وأشكال العقاب املمارس على الطفل العنيف، مسامه: مزوز بركو/ 1

  .10، ص 2001/2002رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
لعنف، ترمجة اآلب إلياس الزحالوي، منشورات دار الثقافة واإلرشاد القومي، اتمع وا: فليب بارنو، آالن بريو، رامون بالن/ 2

  . 141، ص 1975دمشق، 
  .213اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص  ،قاموس علم االجتماع، دار الطبع: حممد عاطف غيث/ 3
  .13، ص 1990، 1يعة، بريوت، طـالعنف واإلنسان، أربع دراسات حول العنف والعدوان، دار الطل: توماس بالس/ 4

5/ http://www alittihad.ae/details.asp?a= 1 & Chanel = 76 journal =3/8/2005&id=1748 

  .15، ص 1993مدخل االتصال والرأي العام، القاهرة، مصر، : عاطف عديل عبد العبيد/ 6
  
  :من النـاحية االجتمـاعيـة -2

هو فعل ممنوع قانونا وغري موافق : " يف قاموس علم االجتماع )1(" حممد عاطف غيث" ويعرفه
تعبري : " ويعرفه أيضا على أنه. ، ويعين كل سلوكات املخالفة للقانون وقيم اتمع"عليه اجتماعيا 

ريدها الفرد ي ،صارم عن القوة اليت متارس إلجبار الفرد أو اجلماعة على القيام بعمل من األعمال احملددة
أو مجاعة أخرى، حيث يعرب العنف عن القوة الظاهرة اليت تتخذ أسلوبا فيزيقيا، مثال ذلك الضرب أو 

أي أن العنف هو االستعمال ". تأخذ شكل الضغط االجتماعي وتعتمد مشروعيته على اعتراف اتمع
العنف مظاهر جسدية واضحة  املباشر للقوة إلجبار الفرد أو اجلماعة على القيام بعمل ما وهنا يأخذ

   ...كالضرب
االستعمال غري القانوين : " فقد أعطى معىن اجتماعي للعنف بأنه "حممد جواد رضا  "أما 

، أي بغرض حتقيق مصاحل )2("ابتغاء حتقيق غايات شخصية أو مجاعية  ،لوسائل القصر املادي أو البدين
ويتخذ دوما مظهرا جسديا هدفه إحلاق  ،لتويةفردية أو مجاعية، فيستعمل العنف بطريقة تعسفية وم

  .الضرر واألذى بالغري
سلوك : "العنف على أنه فيعرفان "H. Graham وT. Gurr " بينما عاملي االجتماع األمريكيني 

مييل إىل إيقاع أذى جسدي باألشخاص، أو خسارة بأمواهلم، وبغض النظر عن معرفة ما إذا كان هذا 
  .)3("يا أو فرديا السلوك يبدي طابعا مجاع

- 71-  



االستخدام غري الشرعي للقوة أو التهديد إلحلاق : " على أنه" ساندا بول روكينغ " ويعرفه 
استخدام وسائل القهر والقوة أو : " على أنه" دينستني " كذلك يعرفه . )4("األذى والضرر باآلخرين 

قيق أهداف غري قانونية أو وذلك من أجل حت ،التهديد إلحلاق األذى والضرر باألشخاص واملمتلكات
  ". مرفوضة اجتماعيا

لغة التخاطب األخرية املمكنة مع الواقع ومع اآلخرين، : " فريى بأنه" مصطفى حجازي "  أماو
حيث حيس املرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل احلوار العادي، وحني تترسخ القناعة لديه بالفشل يف 

لعنف هو الوسيلة األكثر شيوعا لتجنب العدوانية اليت تدين الذات إقناعهم باالعتراف بكيانه وقيمته، وا
  الفاشلة بشدة، من خالل توجيه هذه العدوانية إىل اخلارج بشكل مستمر أو دوري وكلما تـجاوزت 

  .213. قاموس علم االجتماع، سبق ذكره، ص: حممد عاطف غيث/ 1
سيكولوجي يف علم الفكر، جملة دورية تصدرها وزارة -تفسري سوسيو ،ظاهرة العنف يف اتمعات املعاصرة: حممد جواد رضا/ 2

  .147، ص 1974ديسمرب،  -نوفمرب  -، أكتوبر 3، العدد 5اإلعالم الكوييت، الد 
  .44، ص 1996، 1اإلهاب السياسي، دراسة حتليلية، مكتبة مدبويل، طلعت حرب، القاهرة، طـ : عبد الناصر حريز/ 3
  .31، ص 1997العنف واجلرمية، الدار العربية للعلوم، بريوت، : جليل وديع شكور/ 4

، أي أن العنف ناتج عن صراعات داخلية وعن اإلحساس باإلحباط )1("حدود االحتمال الشخصي 
  .اجتاه مطالب احلياة، فيأيت العنف كرد فعل إلثبات الذات وحتقيق السيطرة على الغري

يصدر عن مجاعة، هيئة أو ( ، أو مجاعي )در عن فرد واحديص( العنف ميكن أن يكون فردي "كما أن 
على حنو ما حيدث يف التظاهرات السـلمية   ،... )مؤسسة تستخدم مجاعات أو أعداد كبرية من األفراد

  .)2("هذه التظاهرات واالضطرابات ضاليت تتحول إىل عنف من تدمري واعتداء تستلزم تدخل الشرطة لف
ضغط جسدي ومعنوي ذو طابع فردي أو مجاعي : " هو فالعنف "Pierre Fiew بيار فيو  " وحسب 

  .دائما الطابع اجلسدي واملعنوي حيث يتخذ ،)3("يرتله اإلنسان باإلنسان
فهو نشاط خترييب أو هدام من أي نوع، أو أنه نشاط يقوم به الفرد إلحلاق : "  "Hilgard  "عند أما

أو عن طريق سلوك االستهزاء أو السخرية أو  إما عن طريق اجلرح الفيزيقي ،األذى بشخص آخر
  ". الضحك 

ونستنتج من كل ما سبق من هذه التعاريف أن العنف من املنظور االجتماعي هو أي فعل ميارس     
ويهدف إىل إحلاق األذى بالفرد خاصة وباجلماعة عامة، وهو استخدام غري قانوين للقوة وذلك  ،بالقوة

ونية وال اجتماعية أي يرفضها اتمع، ألا مصاحل فردية وليست لتحقيق أهداف وأغراض ال قان
  ).مادي( مجاعية، كذلك يتخذ العنف هنا مظهر واضح جدا وهو مظهر جسدي 

  : من النـاحيـة السيـاسيـة -3

- 72-  



جمموعة من االختالفات والتناقضات الكامنة يف : " على أنه )4("حسنني توفيق إبراهيم " يعرفه 
  : يتخذ العنف ثالث اجتاهات ، وهنا"اتمع

 ،العنف هو االستخدام الفعلي للقوة املادية وإحلاق الضرر بالذات أو األشخاص اآلخرين :االجتاه األول
وختريب املمتلكات للتأثري على إرادة املستهدف، وعلى هذا فإن السلوك العنيف يتضمن معىن اإلرغام 

  .من جانب املفعول به أو املستهدفواخلضوع أو املقاومة  ،والقهر من جانب الفاعل
العنف هو االستخدام الفعلي للقوة املادية أو التهديد باستخدامها، وهذا التعريف يوسع  :االجتاه الثاين

  .املفهوم ليشمل التهديد بالقوة إىل جانب االستخدام الفعلي هلا
  
ملقهور، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، لوجية اإلنسان اوالتخلف االجتماعي، مدخل إىل سيك: مصطفى حجازي. د/ 1

  .165، ص 2001، 8طـ 
  .589موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، سبق ذكره، ص : شاكر عطية قنديل. ود ،فرج عبد القادر طه. د/ 2
، 1992، 1العربية، بريوت، طـظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية، مركز الدراسات للوحدة : حسنني توفيق ابراهيم. د/ 3
  .43ص

  .43-42املرجع السابق، ص / 4
ينظر للعنف باعتباره جمموعة من االختالالت والتناقضات الكامنة يف اهلياكل االجتماعية  :االجتاه الثالث

  .واالقتصادية والسياسية للمجتمع
أو ديدا باستخدامها  وانطالقا مما سبق فإن العنف هو سلوك فعلي أو قويل يتضمن استخدام للقوة

وإتالف املمتلكات لتحقيق األهداف، وعندما تكون دوافع العنف  ،إلحلاق األذى بالذات أو باآلخرين
غياب : وأهدافه سياسية فإنه يصبح سياسيا، هذا وإن العنف من هذا املنظور قد يتخذ عدة أشكال منها

كأحداث القبائل يف (نفصال عن الدولة  التكامل الوطين داخل اتمع، وسعي بعض اجلماعات إىل اال
، وغياب العدالة االجتماعية وحرمان قوى معينة داخل اتمع مع بعض احلقوق السياسية، أيضا )اجلزائر 

  ...كالتعليم، والصحة، والتغذية لقطاعات عريضة من املواطنني: عدم إشباع احلاجة السياسية
ضرورة يف موقف معني وظروف معينة للتعبري عن واقع أن العنف قد يكون ": " سعد املغريب "ويرى 

وهذا يربز مثال يف . )1(" بعينه، أو تغيريه تغيريا جذريا، وقد يكون العنف ردة فعل أو استجابة لعنف قائم
املظاهرات اليت تنادي بتنحي رئيس ما، أو تغيري نقاط يف الدستور، أو أا تنشب نتيجة الظروف القهرية 

  .املمارسة

أفعال التدمري والتخريب وإحلاق األضرار واخلسائر اليت توجه إىل :" هو" H. Neïburg  "لويقو
واليت تكون آثارها ذات صفة سياسية، من  ،أهداف أو ضحايا خمتارة أو ظروف بيئية أو وسائل وأدوات
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ظام يف موقف املساواة واليت هلا نتائج على الن ،شأا تعديل أو تقييد أو حتوير سلوك اآلخرين
  . )2("االجتماعي

اإلشارة إىل كامل أوجه العنف سواء النفسي أو االجتماعي "  Wekmanويكمان "وجند يف تعريف 
يصدر عن طرف  ،سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية: " أو القانوين أو السياسي، حيث يعرف العنف بأنه

ضاع طرف آخر يف إطار عالقة دف استغالل وإخقد يكون فردا أو مجاعة أو طبقة اجتماعية أو دولة، 
قوة غري متكافئة اقتصاديا واجتماعيا أو سياسيا، مما يتسبب يف إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو 

   .)3( "مجاعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى
ويتضح مما سبق أن العنف من املنظور السياسي، إمنا هو ممارسة أعمال العنف بسبب ظروف معينة 

  اجتماعية ومعيشية مزرية، أو النعدام العدالة بني شرائح اتمع، أو التسلط السياسي كاملظاهرات حلالة 
  
 1لوجية العدوان والعنف، علم النفس، جملة البحوث والدراسات النفسية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طـوسيك: سعد املغريب. د/ 1

  .36-35، ص 1987
  .44ب السياسي، سبق ذكره، ص اإلرها: عبد الناصر حريز/ 2

3/ http://www alittihad.ae/details.asp?a= 1 & Chanel = 76 journal =3/8/ 2005 & id = 1748. 

املناهضة لرئيس ما أو املعادية له واليت تطالب بتنحيته أو تغيري بنود يف الدستور أو تنادي جبملـة مـن   
، وهذه املظاهرات كردة فعل لعنف سلطوي أو -دث يف اجلزائر يف أواخر الثمانيناتكما ح -املطالب

سياسي فإا يف حد ذاا تكتسب طابع العنف، وهذا من خالل أعمال الشغب اليت تستهدف تكسـري  
  .وتدمري املنشآت واملرافق العمومية

ر بني احلني واآلخر، إمنا هي ويرى البعض أن هذه السلوكات العنيفة ذات الطابع السياسي، اليت تظه
  .دليل قاطع على وجود ثغرات يف النظام أو احلكم وهي مؤشر بارز على انعدام األمن يف اتمع

  : من النـاحيـة القـانونيـة -4
أنه القوة املادية واإلرغام البدين واستعمال القوة بغري حق، : " )1("حارث سليمان الفاروقي " ويعرفه 

: " العنـف بأنـه  " أمحد بدوي زكـي  "، ويصنف " كل ما هو شديد وغري عاديويشري املعىن إىل
اإلكراه أو استخدام الضغط أو القوة استخداما غري مشروع أو غري مطابق للقانون من شأنه التـأثري  

   .)2("على إرادة فرد أو جمموعة من األفراد
رجة ونوع العنف، ألنه فالعنف يف نظر رجل القانون هو جرمية يعاقب عليها القانون حسب د

  .سلوك غري معترف به، ويكون عن طريق استخدام القوة مبختلف أنواعها

- 74-  



التعبري الصريح عن القوة البدنية ضد الذات أو اآلخرين، : " العنف بأنه": جورج جربنر"كما يعرف 
ا أو هو إجبار الفعل ضد رغبة شخص على أساس إيذائه بالضرر والقتل أو قتل النفس أو إيالمه

  ...مثال ذلك االغتصاب والتحرشات اجلنسية  ،)3("وجرحها 
هو االستخدام الغري شرعي والغري قانوين للقوة أو التهديد دف إحلاق ": " بول كولينغ "وعند 

  ".األذى والضرر باآلخرين
ن ، والناجتة ع)الفردية منها واجلماعية ( كما أن مفهوم العنف يشري إىل أفعال التمرد واالنفصال 

زيادة . )4(اختالف اهلياكل االجتماعية أو التكامل الوطين، وغياب العدالة االجتماعية وانتشار احلرمان
وككل  ،أسلوب بدائي، فإنه يشكل يف كثري من األحيان جرمية يعاقب عليها اتمع "العنفف هذا على

  .)5("اجلرائم فهو ينخر يف كيانه وينال من وحدته ومتاسكه واستقراره وأمنه
  
  .734، ص 1988معجم القانون، مكتبة لبنان، : سليمان حارث الفاروقي/ 1
  .441ص ، 1982معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، : أمحد زكي بدوي/ 2
  .155، ص 1999االغتراب والتطرف حنو العنف، دار غريب، القاهرة، : حممد خضر بن خمتار/ 3
  .145ص  ،2003 خر للحداثة، مداخلة بامللتقى الدويل العنف واتمع، بسكرة، سبق ذكره،العنف وجه آ: العريب فرحايت/ 4
،      1992مبحث اجلرمية، دراسة يف تفسري اجلرمية والوقاية منها، دار النهضة للطباعة والنشر، بريوت، : عبد الرمحن عيسوي/ 5

  .153ص 
جتماعيا ومرفوض قانونيا مهما كانت صفته والعنف يف جممله من املنظور القانوين، فعل مستنكر ا

 . وأسبابه، ألنه أوال وقبل كل شيء يهدف إىل هدم الفرد واتمع عموما
  : من النـاحيـة االقتصـاديـة -5

االستخدام الغري عادل من قبل جمموعة من األفراد إلحلاق : " أن العنف هو "Swizer"و" River"يقول 
  ".م األذى باآلخرين والضرر مبمتلكا

أن  "ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية" يف مدخل كتابه" حسنني توفيق إبراهيم"ويرى الدكتور 
ظاهرة مركبة هلا جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية، وهو ظاهرة عامة : " العنف هو

عنف هنا إمنا هو االحتكار والسيطرة وهذا يعين أن ال. )1( "تعرفها كل اتمعات البشرية بدرجات متفاوتة
على اجلزء اهلام من املمتلكات العامة لفئة معينة وميش البقية، وهذا دليل على انعدام تساوي الفرص يف 
الربح واخلسارة، وهي دليل على سيطرة بعض الفئات يف اتمع على مداخل األموال دون البقية، وهذا 

ئة وزيادة الفقر والتهميش للفئات األخرى البسيطة، وبالتايل زيادة ما يؤدي إىل زيادة رفاهية تلك الف
  .الفوارق االقتصادية، ومن مثة الفوارق االجتماعية ومنها ينشأ الصراع بني الطبقات
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روحات الدكتوراه     ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أط: حسنني توفيق إبراهيم/ 1
  .31، ص 1990، )17(

  
  
  :املقـاربات النظـريـة املفسـرة لظاهـرة العنف /4-2

إن العنف ظاهرة إنسانية وتارخيية الزمته منذ التواجد األول على سطح األرض، لكن هذه الظاهرة     
هاجسا يؤرق  مل تبق على طبيعتها بل راحت تتعدد أشكاهلا وأمناطها باختالف أسباا، وأصبحت

البشرية عموما والباحثني خصوصا، وألا ظاهرة جد معقدة وصعبة املراس وشائكة حبيث أا تدخل يف 
عدة  سنتناولمجيع ميادين احلياة، فإنه من الصعب جدا إجياد تفسري شامل وموحد هلا، لذلك فإننا 

الذكر وإمنا ال بد من تثمني فال نكتفي بذكر قائمة من األسباب كما سبق . مقاربات من أجل تفسريها
  :ذلك جبملة من املقاربات النظرية وهي

- 76-  



  ): النفسيـة ( املقاربـة السيكولوجيـة  /4-2-1
ترى هذه النظرية أن العنف حيدث نتيجة الشعور باإلحباط، فبدراسة منو الطفل جند أن أي حاجز    

ولد لديه الشعور باإلحباط الذي يتسبب حيول دون حتقيق إشباع لرغباته البيولوجية وحاجاته الغريزية، ي
يف ظهور سلوك عدواين كتحطيم اللعب، وقد يستمر هذا السلوك مع الطفل ويترسخ أكثر فأكثر إذا ما 
وجد الظروف املعززة لذلك، وقد يصبح الطفل يشعر باملتعة كلما مارس هذا النمط من السلوك ألنه  

، ولكي نفهم وجهة النظر السيكولوجية، فإنه يتعني حيقق له بعض الرغبات الشعورية وغري الشعورية
  .علينا التطرق إىل اجتاهني رئيسيني يف هذه املدرسة وسنبدأ بالتحليلية مث السلوكية

:   حيث يقول،  " S. Freudفرويد . س" يتزعمه مؤسس املدرسة التحليلية و: االجتـاه التحليلـي -أ
اليت يقضيها صغار النوع البشري يف حالة عجز واعتماد على  أن العامل البيولوجي هو املرحلة الطويلة" 

الغري، ففترة وجود الطفل داخل الرحم تبدو قصرية إذا ما قورنت مبثيلتها عند بعض احليوانات، وهو 
يرسل إىل العامل يف حالة أقل إعدادا، وينتج عن ذلك أن تأثري العامل الواقعي عليه يكون أكثر شدة، كما 

ن حاالت اخلطر والتمييز املبكر بني األنا واهلو، فهذا العامل البيولوجي إذن إمنا يك يساعد ذلك على
كثرة اخلوف، اخلوف من اجلوع، احلاجة : وحاالت اخلطر األوىل تشكل العديد من احلاجات...األوىل

ضافة إىل ومن األخطار الغريزية الداخلية، واحلاجة إىل احلب، باإل ،للحماية من أخطار العامل اخلارجي
  ...".احلاجات األخرى الناجتة عن األنا األعلى

نظريتان لتفسري العنف والعدوان، فبالنسبة لألوىل ربط بني غريزة العدوانية  )1("فرويد"لقد وضع 
واجلنسية واملوت، والعنف يظهر جيدا يف املعجم التحليلي، ألننا ال نتحدث عن العنف فقط وإمنا عن 

وهي مرتبطة مببدأ ) الليبيدو (  الرتوة اجلنسيـة: يف أعماله نزوتني مها" يدفرو"الرتوات، حيـث عرض 
 الرغبة يف حفظ النوع، حيث أا دد وبدون شك توازن اجلهاز النفسي، هذا من جهة أما الرتوة الثانية

 
1/ http://www.protestants.org/textes/vilolence/Fuches.htm 

وهي الطاقة املهيأة خلدمة الدفاع عن الشخص املهدد من  نزوة األنـا،" فرويد " واملعارضة فيسميها 
ويضيف فرويد أن الفرد ما بني هاتني الرتوتني يقع يف ضغط نفسي كبري . طرف نزواته الليبيدية اخلاصة

حوايل "  Au- delà du principe de plaisir" لكنه ترك هذه النظرية عند إصداره ملؤلف . أو يف اإلحباط
، حيث يرى أن العنف ذو منبع غرائزي حمض وهو ينشأ من تضاد غريزة احلياة وغريزة املوت )1(1920

  .وهو ما جيسد نظريته الثانية
أو إله احلب كما وجدت يف األساطري اليونانية،  " Erosإيروس "  أو غريزة: )2(غريـزة احليـاة -

وعة القوى احليوية والدوافع وميكن تسميتها بغريزة حفظ الذات وحب النفس، وهي تتضمن جمم
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الغريزية اليت دف إىل احلصول على اللذة اجلنسية، ومنه إىل حفظ النوع والذات، وتأليف األشياء 
   .ببعضها البعض والعمل على بقائها

وتعرف أيضا بغريزة اهلدم، وهدفها تفكيك ، " Thanos ثانوس" أو غريزة : )3(غريـزة املـوت -
إن غريزة املوت هدفها النهائي هو اهلدم والتفكيك وإرجاع . رض مع غريزة احلياةاالرتباطات وهي تتعا

الكائنات احلية إىل حالة غري عضوية، فعملية األكل عبارة عن حتطيم للطعام لغرض إدماجه يف اجلسم، 
ا ويصدر عن هذ...والعملية اجلنسية عبارة عن فعل عدواين الغرض منه احلصول على أوثق أنواع االحتاد

وتنشأ عن ...التفاعل بني الغريزتني األساسيتني يف ائتالفهما وتعارضهما مجيع ظواهر احلياة املختلفة
التغريات اليت حتدث يف النسب بني هاتني الغريزتني نتائج هامة، فزيادة العنف اجلنسي من شأنه أن جيعل 

. )4("جل أو فقدان القدرة اجلنسية من احملب قاتال جنسيا، بينما يؤدي النقصان الكبري يف العنف إىل اخل
أن العنف هو شكل من مظاهر رغبة املوت على اعتبارها غريزة فطرية وحيوية، وقد " فرويد"حيث يرى 

ن غريزة املوت تأيت على أمركزا على  1933يف "  Pour quoi la guerre: " ذكر هذا يف رسالته الشهرية
ويرى أيضا أنه طاملا كان عمل غريزة . )5(ا يهدد هويتهدمي كل شيء، وهذا حينما حيس الفرد خبطر م

املوت مقتصرا على عمليات داخلية فهي تظل صامتة، وحنن ال نتفطن هلا وال ندركها إال حينما تتجه 
إىل اخلارج وتصبح غريزة هدم، حيث يستخدم فيها الفرد القوة اجلسمية وذلك حفاظا على ذاته، أو 

  هلدم هذه إىل اخلـارج كما نرى ذلك يف السادية، وألن جزء من هذه تكون رغبة يف حتويـل غريزة ا
1/ S. Freud : Au -delà du principe de plaisir, 1920, traduction Française, in Jankélévitch S, destin de psychanalyse, 
Paris, Payot, 1970, in Caroline Rey : les adolescents face à la violence, alternative social ©, Syros nouvelle édition, 
Paris, France, Août 2000, p 39.     

  .10، ص 1990العنف واإلنسان، سبق ذكره: توماس بالس/ 2
  ).بدون تاريخ( .52-49عثمان جنايت، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص . معامل التحليل النفسي، ترمجة د: فرويد/ 3

4/ Oliviers Halfon & François Ansermet & autres… : Sens et non-sens de la violence © presses universitaires de 
France, Août 2002 pp . 59-60.  
5/ S. Freud: pour quoi la guerre, in résultats idée, problèmes, in Olivier Halfon, 2002, op-cit, p. 38. 

 .و مرتبط بالالشعور، وهذا ما نلمحه يف املازوشيةالغريزة املهدمة إمنا ه
إن غريزة اهلدم أو املوت تدور حول الفرد يف حد ذاته ودف إىل تدمريه، وهذا ما نلمسه بقوة يف 
حاالت االنتحار حيث تنتصر هذه الغريزة على غريزة احلياة، وعلى العموم فإن النظرة التحليلية للعنف 

 - غريزة املوت -وت هي املسؤولة عن أعمال العنف مبختلف أشكاهلا ألا تعترب أن نزوة اهلدم أو امل
كالنهب واالغتصاب ( جتاه الفرد نفسه كاالنتحار أو تعاطي املخدرات، أو جتاه الغري اسواء كانت 

  :فإا يف جمملها مهدمة، وأسباب ذلك عديدة منها...) واإلجرام واإلرهاب
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) األنا ( ار الناس له وخبسهم إلمكانياته، تتحرك دفاعاته عند إحساس الفرد بالدونية واستصغ •
  .ساعيا إىل االنتقام لنفسه من اتمع

عند إحساس الفرد خبطر املوت، خيتل توازنه النفسي، اجلسدي، االجتماعي، ويتالشى التزامه   •
 .مببادئ اتمع وتقاليده

يؤمن بذلك لنفسه اإلشباع عندما تتجذر السادية يف اإلنسان ويصبح العنف عنده سهال، ف •
  .      )1(النفسي ويصبح العنف منطلقا للتقليد والتخطيط

وبعده كان . أن العنف فطري يف اإلنسان عكس بقية اآلراء اليت سنراها الحقا" فرويد"وهكذا اعترب 
عة ، حيث أمجعوا على وجود نز" Bergeret & Stern" عدد من احملللني الذين خلفوه يف امليدان أمثال 

 .)2(فطرية عنيفة ومشتركة بني اإلنسان واحليوان لكنها خمتلفة عن العدوانية وهدفها حفظ البقاء
وإمنا يكتسب بتعلم الفرد من خالل  ،يرى أن العنف ال يورث بالفطرة: االجتـاه السلـوكـي -ب

يف الغالب  معايشته األحداث وخصوصا يف مرحلة الطفولة، فإذا ما تعرض خلربة العنف خالهلا، فإنه
ويقول    . نبات أو حيوان: سيمارس ذلك الحقا مع غريه من الناس وحىت مع غريه من عناصر الطبيعة

حيدث الكثري من التعلم من خالل احملاكاة، فالسلوك العدواين ": "  Albert Banduraألربت باندورا " 
". ار الذي حتدده الفروق الفطرية والعنف واهلياج االجتماعي من حماكاة الناس احمليطني بنا، ضمن اإلط

وهناك رأي آخر يقول بأن احتمال إقدام األطفال على العنف لدى الذين سبق وأن شاهدوا العنف 
، فالطفل )3(الصادر من الراشدين يكون أقوى من إقدام األطفال الذين مل يشاهدوا هذا النوع من العنف

وعدم التقيد باملعايري االجتماعية واألعراف، وال الذي يعيش يف وسط عنيف يتبىن القسوة واالستهتار 
  جيعل هلا وزنا يذكـر يف التعامل مع اآلخرين، فيكون سلوكه مشحون بالرتعة العنيفة ويعرب عن طلباته 

  .43ص  ،،سبق ذكره 2003 مدخل نقدي لتفسري ظاهرة العنف، مداخلة بامللتقى الدويل، بسكرة،: زين الدين مصمودي/ 1
2/ Bergeret. J : La violence fondamentale, in Olivier Halfon…2002, op-cit, p. 38. 

ل وصالح حممد نوري داود، مطابع التعليم العايل، أربيل، يالشخصية والتربية، ترمجة عبد احلميد يعقوب جربائ: ديفيد فونتانا/ 3
  .156، ص 1986العراق، 

ة فالعنف يتكون عند الطفل يف وقت مبكر من حياته ، ومن مث)1(بطرائق فيها الكثري من الغلظة والشدة
 حبيث تؤدي التربية اخلاطئة إىل نقص الشعور بالثبات واالتزان، وهذا ما خيلق نزعة تأكيد الذات والدفاع

عبد "ويرى . كما أنه سلوك متعلم من خالل مالحظتنا ذلك عند احمليطني بنا. عنها وممارسة العنف
  .)2( " ف هو عادة مكتسبة تتدعم كلما مارس ارم مزيدا من العنفأن العن": " الرمحن عيسوي

وخالصة القول أن هذه املدرسة إمنا هي ذات حدين، األول بزعامة فرويد والذي يرى بغريزيت   
احلياة واهلدم الضروريتان، وأن اتفاقهما أو تعارضهما إمنا يولد نزعة العنف والشر، أما الثاين فهو االجتاه 
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الذي يرى أن العنف غري فطري وإمنا مكتسب ومتعلم عن طريق احملاكاة والتقليد، والدليل أن السلوكي 
وعلى العموم ميكن . الفرد إذا ما وجد الظروف املشجعة على العنف زادت عنده هذه الرتعة والعكس

  .فهمهاالقول أن هذان االجتاهان بتعارضهما إمنا يضيفان رصيدا معرفيا ثريا لتفسري هذه الظاهرة و
  :L’approche Historiqueاملقـاربـة التـارخييـة  /4-2-2

ترى هذه املقاربة أن اإلنسان منذ تواجده على سطح األرض وهو يتزود بطاقة عنيفة وعدوانية 
ومن أجل اكتساب القوة والسلطة، لقد بينت الدراسات  ،حاول استثمارها من أجل احلفاظ على بقائه

تل هابيل ألخيه قابيل، وهكذا تعددت األسباب اليت تدفعه إىل هذه التارخيية ذلك من حادثة ق
السلوكات العنيفة سواء أكانت متأصلة فيه بالفطرة أو أا مكتسبة من أجل حتقيق غايات وأغراض 

و يعترب باحثوا التاريخ العنف حمركا له، فبمحاولة الفرد السيطرة على الطبيعة والتحكم فيها، . شخصية
فيما خيدم نشاطاته باإلضافة إىل سيطرته على أخيه اإلنسان، وضع مجلة من املبادئ بل وتسيريها 

واألفكار اليت تبلورت مع مرور الزمن لتصبح عقائد وأعراف متعامل ا عرب التاريخ، حيكم من خالهلا 
إىل على أفعاله إن كانت عنيفة أو مساملة، وهناك فريق من الباحثني يرى أن العنف ال ميكن إرجاعه 

طبيعة الفرد كغريزة فطرية كما تدعي ذلك مدرسة التحليل النفسي، بل يعتربونه وليد احلياة االجتماعية، 
، وبروز امللكية الفردية وما )الطبقية االجتماعية ( وبالضبط الزم ظهور وضعيات الالمساواة بني األفراد 

، أي ندرة الثروة "هو وليد الندرة أن العنف : "  ".P. Sarter J "نتج عن ذلك من صراعات، حيث يرى
واحتكارها من طرف طبقة معينة، وأن الصراع الذي نشأ منه العنف إمنا سببه احلرية واخلوف من 

  .املستقبل وعدم القدرة على التحكم يف اإلمكانيات ومتلكها
ا أن العنف يتراجع تارخيي: " حيث يرى ،)Norbert Elias" )3 "وهناك وجهة نظر أخرى تبناها 

   La civilisationويعود ذلك إىل منو وتطور االجتاه حنو التحكم يف الغرائز، أو ما يسميه حبضارة األخالق
 .41ص  ،2003 مدخل نقدي لتفسري ظاهرة العنف، سبق ذكره،: زين الدين مصمودي/ 1

  .157، ص 1996، بريوت، مبحث اجلرمية والوقاية منها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر: عبد الرمحن عيسوي/ 2
3/ http://www.members.fortunecity.com/2000-2001 

des Mœurs وإىل احتكار العنف الشرعي من طرف الدولة ،."  
ويعتقد أن العدوانية قد مت التحكم فيها تدرجييا عرب التاريخ ومت ذيبها، بل وحيدد القرن اخلامس 

وختليها عن ) كساا طابع حضاري يوافق عليه اتمع إ( عشر بالتقريب كبداية لتهذيب السلوكات 
  :ومن خالل هذه املقاربة نستشف عدة عناصر مهمة لفهم ظاهرة العنف. طابعها الغرائزي

  .العنف متواجد بتواجد اإلنسان -
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، )حيث أن هذه اإلجنازات العلمية والتكنولوجية من جهة والعنف من جهة أخرى( الزم كل إجنازاته  -
 .شكالن وجهان لعملة واحدة وهي تاريخ اإلنسانيةإمنا ي

كل الدراسات ومهما تعددت أشكاهلا، ثقافية واجتماعية أو سياسية، إمنا اختالفها ثراء علمي 
للعنف على أنه غريزة فطرية، أو أنه مسة طبيعية متوحشة عند " فرويد"لفهم هذه الظاهرة، فكما ينظر 

، أو كما "كانط"، أو الكائن الطبيعي املاقبل الثقايف عند "هوبز"، أو اإلنسان الذئب عند "لومربوزو"
، "باولو"، و"روسو"ينظر إليه على أنه اخلطيئة األوىل كما يف املسيحية، وغري ذلك من األحباث عند 

، وغريهم من الباحثني، إمنا هذا دليل واحد على إشكالية هذه الظاهرة اليت كانت والزالت "بورديو"و
  .)1(تؤرق الباحثني

إن العنف يتماشى مع التطور اإلنساين، ويبدو أن بصمته ال ميكن حموها من تاريخ اإلنسانية،   
فنشاهده من سنة ألخرى ومن قرن آلخر، وهو يتغري تبعا لتغري طبيعة اتمع وميكنه أن يأخذ عدة أقنعة، 

 .  )2(لكنه ال خيتفي أبدا
 : L’approche D’anthropologieاملقـاربـة األنثـروبولوجيـة  /4-2-3
إن هذه املقاربة إمنا تتداخل مع غريها من املقاربات وال سيما التارخيية واالجتماعية، حبيث تتجه    

عموما إىل اعتبار ظاهرة العنف ظاهرة ثقافية بالدرجة األوىل، وتذهب إىل أن إدراك وحتديد وتقييم 
  .خرىالعنف خيتلف من جمتمع آلخر، ومن مرحلة تارخيية إىل أ

لكن املتتبع لتاريخ البشرية وحسب الدراسات األنثروبولوجية يتفق مع هذه الدراسات اليت ترى بأن هذا 
. التاريخ إمنا هو حافل بالعنف كممارسة فردية أو مجاعية، وأنه صاحب كل أطوار التقدم البشري

عات قدميا هي ما يسمونه على أن السمة اليت كانت تتميز ا اتم نوجيمع احملللون األنثروبولوجيو
  ، أي مسة الوحشية الطبيعيـة اليت تناوهلا لومربوزو يف نظريته حنو )3(بالسلوك البدائي لإلنسـان املتوحش

  
  .151ص  ،2003 العنف وجه آخر للحداثة، مداخلة بامللتقى الدويل، بسكرة، سبق ذكره،: العريب فرحايت/ 1

2/ Yves Tyrode & Stéphane Bourcet : Les Adolescents violents – clinique et prévention, ©-Dunod, Paris, 2000, p. 39. 

  .147املرجع السابق، ص : العريب فرحايت/ 3
  

حفاظا على " قتل هابيل ألخيه قابيل" العنف، وهذه السمة كانت بداية من قتل أحد أبناء آدم ألخيه 
عة البدائية واألصيلة يف اإلنسان إمنا الزمته طوال إجنازاته البقاء ورغبة يف السلطة وفرض القوة، وهذه الرت

التارخيية واحلضارية، وأثبتت دوما سعيه لتحقيق أهدافه مهما كلفه األمر، وطموحه لالرتقاء واد 
ونشدانه ألفضل احلياة، وبكل الطرق سواء بفرض ذاته على الغري واستعمال القوة والقهر واالستعباد، 

واالستبداد ألخيه اإلنسان مرورا بكل مراحل . يف تاريخ الفراعنة يف احلضارة املصريةكما نلمح ذلك 
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تطور اتمعات من طور الوحشية البدائية إىل طور القبيلة، مث امللوكية واأللوهية، كما ذكرها الدكتور 
الفارسية والفينيقية يف دراسته مستدال بأن احلضارات الشرقية القدمية البابلية واآلشورية و )1(خليل سعادة

واهلندية والصينية، رغم مسامهتها املبكرة يف تقدم البشرية حنو التمدن والتحضر، إال أن هلا وجها آخر 
للعنف مارسته وبوحشية جتاوزت صوره املظاهر الطبيعية العادية، كإيذاء البدن إىل املس بالكرامة 

إىل  -كما سبق الذكر  -لنموذج الفرعوين واحلرية، حىت سقطت عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان يف ا
  .حدودها الدنيئة

كما أن الديانات واملعتقدات تعرضت لكل أنواع القمع، ومنها املسيحية يف بدايتها حيث تعرض    
املسيحيون ألشد أنواع التعذيب على يد الوثنيني الرومان، وتعرض اإلسالم بدرجة أكرب إىل كل أنواع 

  .نذ بداية نشر اإلسالم إىل وقتنا احلايلالعنف واحلصار والقمع، م
الذي يرى بأن املسيحية هي الديانة  )Renè Girard " )2 "وحسب الباحث األنثروبولوجي    

  .الوحيدة اليت ترفض وتدين كل أنواع العنف وتدعوا إىل السلم، رغم ما تعرضت من حصار واضطهاد
أو يف   " Mensonges Romantiques et vérité Romanesque"   1961ويف أول دراسة هلذا الباحث عام 

، حيث درس النصوص "  Les choses cachées depuis la fondations du  monde " 1978إجنازه لعام 
الوارد يف " كبش الفداء" القدمية والطقوس اإلغريقية والديانات، كالتوراة وحتدث مطوال عن مفهوم 

، الذي أدرج هذه الفكرة لكن )3("غاستون بوتول " إمنا يتفق مع قصة إبراهيم اخلليل، ويف هذه النقطة 
  .يف تفسريه للعدوانية )4(ضمن عقدة إبراهيم، مضيفا إليها عقدة كبش الفداء وعقدة دميوقليس

  .151ص  ،2003 سبق ذكره، العنف واتمع، ىملتق العنف وجه آخر للحداثة،: فرحايت العريب/ 1
2/ Les Approches de la violence, la théorie de René Girard : http://www.protestants.org/textes/violence/fuchs.htm 

العنف واإلنسان، أربع دراسات حول العنف والعدوان، ترمجة عبد اهلادي عبد الرمحن، دار الطليعة : توماس بالس وآخرون/ 3
  .13، ص 1990، 1للطباعة والنشر، بريوت، طـ

، "السلم املسلح "هي أحد العقد املنتجة لفعل العنف حسب غاستون بوتول اليت ذكرها يف كتابه : ، عقدة دميوقليساملرجع السابق/ 4
، والبحث من جهة أخرى )اإلحساس بضعف املصري، فيؤول األمر إىل االستسالم واالنقياد : ( وحسب رأيه فهي تتجلى يف مظهرين

تعنيف السلوك ضد مصدر اخلوف، فاخلوف إذا يولد االستسالم كما يولد العنف عن من علق السيف فوق الرأس فيظهر الشجاعة و
   .يف عالقات االضطهاد، وال سيما االضطهاد الدويل والسياسي واالجتماعي

أن كبش الفداء الذي كان يرمز إىل التضحية حينما حاول إبراهيم ذبح ابنه " جريار " ويرى 
سماء، إمنا ذلك تعبري عن حالة اخلوف والصراع ما بني إمساعيل فحل حمله الكبش الذي نزل من ال

وهذا  ،األجيال، أي بني جيل اآلباء واألبناء، وخوف األب من جحود خليفته دفعه إىل حماولة ذحبه
ويضيف أن التاريخ حافل مبثل هذه القصص اليت تعرب عن هذه الصراعات، كقصة . أقصى أنواع العنف

إن هذه القصص أو غريها . وغريهم من امللوك الذين أعدموا ورثتهم "بإيفان الرهي"و "فيليب املقدوين"

- 82-  

http://www.protestants.org/textes/violence/fuchs.htm


" جريار"إمنا تشري إىل حالة اخلوف والصراع الذي الزم تواجد اإلنسان وإن تعددت مظاهره، ويستنتج 
أن التطور التارخيي البشري حول ذلك الكبش إىل إنسان وأصبح هو الضحية، ويضيف بأن معظم 

حيكم من خالهلا على أفعاله باخلطأ أو  االديانات اليت يعتربها اإلنسان حمك الطقوس والعادات وحىت
الصواب، إمنا منشؤها مأساوي عنيف، ألا قامت يف األساس على بذرة من العنف، كالقتل 
واالغتصاب والنهب واالستعباد، وحىت أا اختذت مظاهر خمزية ومعيبة، شأا شأن الكثري من القصص 

مرور الزمن إىل عادات وطقوس الواجب إتباعها، ويضيف دائما أننا ننسى أو نتناسى  اليت حتولت مع
منشأها الدموي ونتعامل معها كأحكام الواجب االمتثال هلا، لذلك فهو يرى بأن العنف من املعطيات 

  .)1(الضرورية لتواجد اإلنسان وهو قائم على الفطرة والغريزة
ظاهرة ثقافية وإنسانية ختتلف من  - كما ذكرنا سابقا  -عنف والدراسات األنثروبولوجية تعترب ال

جمتمع إىل آخر، ومن مرحلة تارخيية إىل أخرى، وعليه فإنه عند حتديد مفهوم العنف ال بد من العودة إىل 
مثل هذه املرجعيات واملعايري اليت تسمح لنا باحلكم على عنف تلك األفعال أو الوضعيات املتغرية تارخييا 

... حىت وإن كانت بعض حاالت العنف هي حمل إمجاع ال نقاش فيه، كالقتل والضرب واخلنق  وثقافيا
ضرب الزوج ( فإن حاالت أخرى هي حمل نقاش كالعنف العقايب وأحكام اإلعدام والعنف التأدييب 

 ، وبعض العادات كختان البنات يف مشال إفريقيا خاصة...)لزوجته يف حاالت معينة، وذيب األطفال 
يف مصر، وغريها من األفعال واملمارسات اليت تعترب أحيانا مقبولة وال نرى فيها العنف بالنظر إىل نسق 

  .)2(القيم واملعايري املتأصلة تارخييا وثقافيا يف هذه اتمع أو ذاك
كما أن هناك جمتمعات تثمن السلم، وأخرى تثمن العنف واحلرب كما بينت ذلك الباحثة 

  عند دراسة خصائص  Mœurs et Sexualité en Océanieيف كتاا  )Margaret Mead)3 "األنثروبولوجية
 
1/ Les Approches de la violence, la théorie de René Girard : http://www.protestants.org/textes/violence/fuchs.htm 

  .18ص  ،2003سبق ذكره، العنف املفهوم واألبعاد، امللتقى الدويل، بسكرة،: ابراهيم بلعادي/ 2
3/ Margaret Mead : Mœurs et Sexualité en Océanie, Trad G. Cherassus, Paris, plon, 1963. 

   
، أن األوائل ال حياربون وال "Les Mundugumorsاملندقمور "و "Les Arapeshاألرباش "كل من 

حولة تكمن يف القتل، بل تكمن يف ينظمون غزوات النهب واالستيالء، وال يعتقدون أن املروءة والف
احلكمة والتعقل والتعاون بدل احلسد والغرية، ومثلهم األعلى هو الرجل احلكيم واحلساس، وعكسهم 

، فهم متوحشون ويعيشون بعدوانية جنسية ويتميزون  "Mundugumors  Lesاملندقمور "توجد قبائل 
 .األعلى هو الرجل العنيف والعدواينبالغرية واحلسد وسرعة التأثر واألخذ بالثأر، ومثلهم 
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وخالصة القول أن املقاربة األنثروبولوجية إمنا هي متداخلة ومتشابكة مع املقاربة االجتماعية 
والتارخيية، وهي ترى أن لكل جمتمع عادات وطقوس وديانة، ومزجيهم يشكل املعيار الذي يرجع إليه 

بالعنف أو دون ذلك، وأن لكل حقبة تارخيية ولكل  أفراد ذلك اتمع للحكم على أفعاهلم وتصرفام
جمتمع خصائص متيزه، لكن ما يتفق عليه اجلميع أن ظاهرة العنف هي ظاهرة إنسانية وتارخيية كانت وال 

  .زالت دد الكيان البشري من كل النواحي
  : L’approche Socio- Economiqueاقتصـادية  -املقـاربـة السوسيـو /4-2-4
فق عليه أن اإلنسان هو الكائن احلي الوحيد الذي يتأثر ويؤثر اجتماعيا، يتأثر بأسرته     من املت   

ومبجتمعه وتارخيه وعاداته وطقوسه وكل ما تعلمه خالل تنشئته االجتماعية، وكذلك يف نفس الوقت 
األطر اليت  فإنه يؤثر يف غريه ممن حييطون به، فيساهم يف بناء شخصيتهم وبلورة حيام ويشارك يف رسم

  .)1(يتحركون ضمنها
قواعد ( وينتج عن ذلك االحتكاك والتفاعل املتبادل خلق مجلة من القيم والعادات، أو باألحرى معايري

اليت يتعامل ا اتمع الواحد، حيث ) غري مكتوبة حتدد السلوك املقبول من غري املقبول يف حاالت معينة 
عرب مؤسساته املختلفة انطالقا من األسرة إىل  ،لتنشئة االجتماعيةيلقنها ويغرسها يف أفراده من خالل ا

، وهذه املعايري إمنا تتجسد يف جممل السلوكات اليت يقوم ا الفرد مهما كانت نوعية وشدة ...املدرسة
هذا السلوك الذي عادة يتراوح ما بني اللني والرفق، كالتسامح واملعاملة الطيبة والتعاون واحلب، إىل 

  .ات أكثر شدة وغالظة ،كالعنف بكل أشكاله معنويا كان أو ماديا، فرديا أو مجاعياسلوك
فالعنف كسلوك متعلم اجتماعيا حتدده البيئة االجتماعية وميول األفراد، باإلضافة إىل دعم قوانني 

ة دليل بعض الدول اليت تراه سلوكا مناسبا ال بد أن يتعلمه األفراد، حىت أن برامج التدريبات العسكري
واضح ملا ميكن أن يفعله التعليم لتقوية املواقف املثرية للعنف، حيث تستقبل األكادمييات العسكرية 
الشباب الصغار من خمتلف فئات اتمع، ويعرضون هلم برامج ويلقنوم أساليب وسلوكات عنيفة اجتاه 

  تلف أحناء العامل، فإن هناك مطبق يف خم -عنف دفـاعي مربر  -العدو، وإن كان هذا النوع من العنف 
  .1991، 2، الد 6األهل وأثرهم يف حتديد طموح األطفال، جملة الثقافة النفسية، العدد : جليل وديع شكور/ 1

  . ثقافـات أخرى تعتربه عنفا يف حد ذاته
 هذا وإن الظروف االجتماعية تلعب دورا مهما يف حتديد سلوك الفرد، ونقصد ا بيئة الفرد اليت
حييا فيها وتشمل كل ما أخذه من معايري ثقافية واجتماعية تسمو به حنو اإلنسانية، ولذلك فإن غياب 
التنشئة االجتماعية والقطيعة ما بني طبقات اتمع إمنا تؤدي إىل عدم الثبات، والتحول يف اتمع والذي 

، وهذا ما يظهر يف سلوكات )1(يةيتجسد يف زوال االنتساب، وبالتايل زوال اهلوية الثقافية واالجتماع
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اقتصادية أن الظروف كالبطالة  -كامنة كالعنف، حيث بينت الدراسات واألحباث يف الشروط السوسيو
بالتزامن مع الظروف االجتماعية كأحادية ... واملرض املزمن، االغتراب واإلمكانيات املادية الضئيلة

  .، كلها يئ الظروف ومتهد لظهور العنف...ريةاملشاكل األس - وفاة أو انفصال األبوين -األبوين
مما حيتويه من االزدراء ) 2(وباإلضافة إىل كل هذا يوجد دافع آخر يتمثل يف القهر االجتماعي

والسخرية واالستهزاء، وال يتوقف عند هذا احلد فحسب بل يتعداه إىل أشكال أخرى كعدم املساواة 
وانعدام العدالة يف بعض املواقف، واستغالل  ،ف اللغةوعدم تكافؤ الفرص واغتصاب احلقوق، واختال

إلذالل الغري، وغريها من املظاهر الكفيلة بتفجري العنف مهما ) عنف مؤسسايت ( املنصب أو السلطة 
  .كان نوعه

هذا من املنظور االجتماعي، ونفس الشيء من الناحية االقتصادية، حيث يرى علماء االقتصاد أن 
يتم دون الكشف عن لعبة اجلماعات املسيطرة اليت تستغل القوى الطبيعية وثروات  فهم ظاهرة العنف ال

اتمع، ووسائله التقنية خلدمة مصاحلهم الضيقة واملتخفية غالبا خلف إكراهات توصف عادة بأا 
  .)3(حتمية اقتصادية

ورية احملققة من كما يرون أن العنف مرتبط بالتنافس والصراع من أجل الكسب وتلبية احلاجات الضر
أجل البقاء والسيطرة، ونضيف إىل كل هذه العوامل ما سبق احلديث عنه من الظروف االقتصادية 

) املصاريف العائلية ( احلرجة اليت يعيشها الفرد من ضعف الراتب أو انعدامه، إىل الواجبات الضخمة 
  :الذي يتخذ عدة مظاهروالعوز واحلاجة للماديات، وكل هذه الظروف إمنا يئ لربوز العنف 

  .الظلم والسيطرة املمارسني من قبل أقلية غالبة -
 .التشريعات والقوانني املتعسفة اليت تضعها األقلية من اتمع حلمـاية مصاحلها -

 
1/ Girard Pirlot : Violence et souffrances à l’Adolescence, Psychopathologie, psychanalyse et anthropologie culturelle, 
L’Harmattan, Juin 2003, p. 45. 

  .46بسكرة، سبق ذكره، ص  ،2003مدخل نقدي لتفسري ظاهرة العنف، مداخلة بامللتقى الدويل،: زين الدين مصمودي/ 2
ي، أثر العنف والصدمة النفسية على األطفال ضحايا اإلرهاب، رسالة ماجستري، قسم علم النفس، جامعة منتور: شييب أمرية/ 3

  .22، ص 2001/2002قسنطينة، 
 .)1(التعسف يف توزيع الثروة واستخدامها بطرق غري عادلة من قبل األقليات املسيطرة -

ومما سبق يتضح لنا أن الوضع االجتماعي واالقتصادي له تأثري كبري يف بناء وتسيري شخصية الفرد، 
اليت يستمدها من  ،ه وتكوين شخصيتهتئفكما أن الفرد حيتاج إىل قيم ثقافية واجتماعية لتأطري تنش

العادات والطقوس اليت تزوده بأمناط سلوكية وتصرفات يرضى عنها اتمع، فإنه كذلك حباجة إىل 
دعائم اقتصادية حتفظ وجوده من دخل مادي ومسكن مالئم وظروف أخرى تسمح له بالتكيف 
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ن احمليط االجتماعي واالقتصادي السيئ اإلجيايب مع هذا احمليط الذي حيىي فيه، ولقد بينت الدراسات أ
يلعب دورا بارزا يف ظهور سلوكات عنيفة وعدائية لدى األفراد، كاحنراف األحداث واإلجرام 

   ...واملخدرات والسوق السوداء وغريها
إن العنف ينشأ يف اال االجتماعي، وعند بعض الكتاب والباحثني فهو جمرد تعبريات أو نتاج 

يت يف املقدمة الصراع بني األفراد املنحدرين من الطبقات الراقية واألفراد املنحدرين من لصراع طبقي، ويأ
اليت تقول بأن العنف حمدد  " Engele" إن هذا املفهوم أو الرأي يعود إىل الباحثة . )2(الطبقات الكادحة
ات االجتماعية ولعل جذور العنف االجتماعي ترجع بالبحث يف التناقض بني الطبق. بعوامل اقتصادية

، حيث أن هذا " Engele"الذي عارض نظرية "  Duhring" وخمتلف وسائل وأدوات اإلنتاج حسب 
ظاهرة استغالل اإلنسان من طرف اإلنسان، اليت حتدد تقارير لالكاتب يرى بأن العنف هو مسبب 

االجتماعية واليت  من خالل املعارك بني الطبقات" العنف هو حمرك التاريخ " اإلنتاج، كما يعترب أن 
  .)3(ليست إال انعكاسا للغريزة اإلنسانية للعنف

  : L’approche de biologieاملقـاربـة البيـولوجيـة / 5
لديه : " وتفسر العنف على أساس وراثي، ويرى أصحاب هذا االجتاه أن الشخص العنيف

ثة جهاز عصيب سريع       جعلته يتجه اجتاها يتصف بورا ،استعدادات وراثية وتركيبة نفسية مميزة
أمهية نشاط اجلهاز " إىل  "حلمي املليجي"و "آمال عبد السميع "، ويف نفس السياق تشري)4("االستثارة 

األسباب : " إىل اعتبار" عزت الطويل " ، ويذهب )5("الطريف، واهليبوتالموس بالنسبة للعدوان 
  ، وإمنا توجد عوامـل مباشرة تفجر موقفا ما استعدادات وراثية ال تصبح بالضـرورة مقلقة البيولوجية

األشكال املعاصرة للعنف وثقافة السلم، كجلة املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، منظمة اليونسكو ومسامهة املنظمة : العياشي عنصر/ 1
  .77-76سبتمرب، ص  22-20العاملية للصحة، 

2/ Yves Tyrode & Stéphane Bourcet : Les Adolescents violents – clinique et prévention, ©-Dunod, Paris, 2000, p. 44. 
3/ Yves Tyrode & Stéphane Bourcet : Les Adolescents violents – clinique et prévention,  op- cit, p. 45. 

  http://elazayiem.Com/new, p47htm, 2002: سيكلوجية العنف يف عاملنا املعاصر، أسباب العنف: عزت الطويل/ 4
،       1997، مكتبة األجنلو املصرية، 1الشخصية واالضطرابات السلوكية والوجدانية، طـ: آمال عبد السميع وحلمي املليجي/ 5

  .86-85ص 
وهذا تأكيد على عدم وجود شخص . )1( "ليتحول إىل واجهة سلبية من احلياة االجتماعية تنذر بالعنف

  .نف هو نتيجة لتفاعل عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعيةعنيف بطبيعته املكتسبة، بل إن الع
إن العنف الفردي أو اجلماعي هو شكل مكمل لإلنسانية حبيث يشكل جزء هام من تراثها، 
وكذلك يغذي الذاكرة املتوارثة بني األجيال وهذا بفضل اخليال اجلماعي، ويف اية املطاف يسوي 
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فقدان معامل الطقوس ومساا هي تصورات مرتبطة مبزيج إنساين  العالقات ما بني اإلنسانية، وفعليا فإن
  .)2(يطغى على جمتمعنا بنفس العناوين اليت تكونه

 -ومن خالل ما سبق عرضه من املقاربات التارخيية واألنثروبولوجية، النفسية، والسوسيو
لظروف اليت حتيط اقتصادية وأخريا البيولوجية، يتضح لنا أن العنف ظاهرة معقدة وشائكة بتعقد ا

باإلنسان، كما أا ظاهرة تنحو إىل مسارات عديدة تبعا لتقدم اتمعات يف كل امليادين، وإن اختلفت 
بعض هذه اتمعات يف احلكم واإلدانة لبعض السلوكات، فإا تتفق يف جمملها على سلبية هذه الظاهرة 

ان من رقي وازدهار وتقدم علمي مشل معظم تبعا ملا تتركه من آثار عليها، ورغم كل ما قدمه اإلنس
إشكاليات احلياة، إال أن مشكلة العنف تؤرق استقراره وتزيد من قلقه اجتاهها، فهي تتفاقم يوميا 

  .وتتطور أشكاهلا بتطور أساليب احلياة
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  http://elazayiem.Com/new, p47htm, 2002: سيكلوجية العنف يف عاملنا املعاصر، أسباب العنف: عزت الطويل/ 1

2/ Yves Tyrode & Stéphane Bourcet : Les Adolescents violents – clinique et prévention, ©-Dunod, Paris, 2000, p. 49. 
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  :واع العنــفـأن
اليت لقت صدى وحظيت باهتمام كبري، وهذا إن دل على شيء  تعد ظاهرة العنف من الظواهر

ل على خطورا املتفشية يف كل اتمعات على حد سواء، املتخلفة منها واملتقدمة، القوية منها فإمنا يد
والضعيفة، وإن كان معظم الباحثني جيمعون على ذلك فإم قد خيتلفون يف تصنيف أشكال هذا العنف، 

على الساحة ولكي نكون أكثر إملاما لبحثنا هذا، سنحاول ذكر أهم هذه التصنيفات واألكثر بروزا 
  : العامة، وميكن تقسيمه إىل

ويقسم إىل عنف مادي وعنف معنوي، وقبل البدء يف إعطاء مفهوم حوهلما : من حيـث الشكـل/ أ
 :البد من التفريق ما بني العنف املادي والعنف اجلسدي

لثابتة هو الذي يلحق أضرارا ملموسة باملمتلكات، مثل حرق املزارع والعقارات ا :العنـف املـادي* 
واملتنقلة، ودمي البنايات العمرانية واملنشآت االقتصادية، وسرقة األشياء أو ختريبها، وإتالف بعض املواد 

بشكل  ، بينما العنف اجلسدي هو الذي تستخدم فيه القوة اجلسدية...مثل الوثائق أو الغذاء أو غريها
 م، وهذا ما يدعى بلوي عضو أو عوجه، متعمد اجتاه اآلخرين من أجل إيذائهم وإحلاق أضرار جسمية

وذلك كوسيلة عقاب غري شرعية، مما يؤدي إىل اآلالم واألوجاع وإىل معاناة نفسية جراء تلك األضرار 
الضرب، احلرق، الكي بالنار : ومن أمثلة العنف اجلسدي. واليت قد تعرض صحة الفرد إىل اخلطر

 -حادة  -صلبة ( استعمال أدوات أخرى ، خنق ضرب باأليدي، أو )ركالت( ورفسات األرجل 
وغريها من احلركات واألفعال املمارسة بالقوة اجلسدية بغية ...، ودفع الشخص، لطمات...)مسننة

وعليه ميكننا القول بأن العنف املادي واجلسدي وإن اختلفا . إحلاق األمل والضرر بالشخص اآلخر
اليت تلحق ذلك الضرر، سواء باإلنسان يف حد ذاته، أو باهلدف امللحق به الضرر، فإمنا يتفقان بالطريقة 

باإلنسان واملمتلكات والعقارات، كما ميكننا من خالل هذا التفصيل أن نقول بأن العنف املادي أمشل 
  .من العنف اجلسدي

العنف النفسي أو الفكري أو الذهين، وهو العنف الذي ميارس بويصطلح عليه  :)1(العنـف املعنـوي* 
له التسلط على األفكار واملشاعر، وتكبح فيه املبادرات الذهنية، واختيارات الفرد واجلماعات، من خال

ممارسة التهديد : " وتفرض فيه تبعية فكرية معينة، مع حماولة حمو منط التفكري السابق، ويعرفه البعض بأنه
شعور بعدم األمن باستعمال املتفجرات أو غريها من األساليب من أجل إثارة القلق النفسي وال

والالإستقرار، وإشاعة الرعب واخلوف بني السكان، خللق جو من التوتر وإضعاف املعنويات، كأسلوب 
  ".من أساليب الضغط، وفرض املفاهيم اليت تروج هلا مجاعة إرهابية أو عدوانية 

  .436سبق ذكره، ص  ،2003، ةالعنف يف املؤسسات التربوية، مداخلة بامللتقى الدويل، بسكر: عبد الكرمي قريشي/ 1
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وقد برز هذا النوع من العنف يف شكل اغتصاب الوعي وغسل العقول وغريها من األساليب   
   .) 1( اليت تؤدي إىل الشعور باالغتراب، كما يوصف هذا النوع أيضا باالضطهادي

م الغري والعنف املعنوي أو النفسي يضم كذلك نوع آخر يسمى بالعنف الرمزي، والذي هو استخدا
  .مباشر لوسائل القوة والقهر واإلخضاع، بل يظهر كرموز وهي ذات أثر نفسي عميق

ويعترب العنف املعنوي أخطر من املادي، كونه ميتاز بضغوط على الفرد وهاته األخرية إمنا تقيد من حريته 
  .وتؤدي به إىل حالة نفسية مزرية، كاإلحباط واألمل النفسي والصراع الذي يعيشه

   : ـن حيـث األداءم/ ب
وهو العنف الذي يلحق األذى بالسالمة اجلسدية أو املعنوية لشخص ما، وقد : العنـف الفـردي* 

يكون املتضرر من هذا العنف الشخص املمارس له ذاته إذا وجه االعتداء حنو نفسه، ومن مظاهر العنف 
ويف ذلك إيالم ... ممارسة الدعارة، تعاطي املخذرات، الكحول بكل أنواعها، وحىت )2(الفردي االنتحار

الذي  ،للنفس وهذا إن عرب عن شيء فإمنا حسب احملللني النفسانيني هو تعبري عن اجلرح النرجسي
طريقة للقيام ": "  Y Morhain" يصيب ذلك الفرد فينتقم لنفسه من نفسه، وهذا العنف حسب 

، كما قد يكون املتضرر من )3(... "خليةبالتصريح باحلقيقة إىل اخلارج من أجل التعبري عن حقيقة دا
العنف شخص آخر إذا أحلق به أذى جسدي أو معنوي أو مادي، كاملساس بسالمة شخصه بالقتل أو 

  ...حقوقه اإلنسانية، حرية رأيه، حرية معتقده ودينه: الضرب واجلرح والتعدي على حريته وحقوقه مثل
موعة من األفراد ضد فرد أو جمموعة    وهو الذي يستعمل من طرف جم: العنـف اجلمـاعـي* 

اخل، ومن مظاهره أن ميارس العنف من طرف جمموعة ضد ...أفراد آخرين باستخدام القوة والتهديد
ومعروف . اخل، ومن أمثلة ذلك اإلرهاب والعصابات...الدولة، أو أن متارس الدولة العنف ضد األفراد

ال يف احلرب اليت تستخدم القتل والتدمري والتخريب أن العنف قد يكون فرديا أو مجاعيا كما هو احل
اجلماعي، وقد تتعرض بعض اجلماعات للسلب والنهب والسرقة والقتل والتخريب كما حيدث يف 

مثلما نلحظه يف كثري من الدول  )4(حاالت املظاهرات الصاخبة، أو حاالت العصيان والتمرد اجلماعي
  .املتقدمة منها واملتخلفة

  
  .23، ص 1996، 83األسرة العربية والعنف، معهد اإلمناء العريب، العدد : عمر النريمصطفى / 1

2/ Armand Touati : Violences de la réflexion à l’intervention, avec Eugène Enriqez…© cultures en mouvement presses 
universitaires de France, 2004, p. 70. 
3/ Yves Tyrode & Stéphane Bourcet : les adolescents violents,2000, op-cit, p. 49. 

، 1992مبحث اجلرمية، دراسة يف تفسري اجلرمية والوقاية منها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، : عبد الرمحن عيسوي/ 4
  .157ص 



  
  :وميكن تقسيم العنف إىل: من حيـث أسلـوب األداء/ ج
العنف املوجه للمصدر املتسبب يف إنتاج السلوك العنيف، على اعتبار أن وهو : عنـف مبـاشـر* 

يكون يف الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من طرف أو من أطراف  ،ممارسة العنف كسلوك عدواين
  .أخرى

وهو العنف املوجه حنو جهة أخرى هلا عالقة باملصدر األصلي املتسبب يف : عنـف غري مبـاشـر* 
ويطلق على هذا النوع بالعنف اخلفي أو املقنع، حبيث ال يظهر بشكل مباشر وإمنا عن السلوك العنيف، 

طريق مؤشرات حياول العنيف من خالهلا إحلاق األذى واألمل بغريه فردا كان أو مجاعة دون أن يتصدى 
 له وجها لوجه، لذلك يسميه البعض اآلخر بالعنف الرمزي، والذي هدفه إحلاق األذى سواء كان مادي

بينما ميكننا القول عن العنف املباشر أنه املواجهة الصرحية ما بني العنيف وضحيته مهما كان . أو نفسي
   . فردا أو مجاعة، وعادة ما يكون األمل والضرر مادي وجسمي أكثر منه نفسي

 : يصنفه بعض الباحثني إىل صنفني: )1(من حيـث التنظيـم / د
هيأة مسبقا، وغالبا ما يتخذ طابعا مجاعيا منظما، كالعمليات ويتم بصورة منظمة وم: عنـف منظـم* 

  .اإلرهابية واإلجرامية
وهو يندلع بصورة عفوية كردود أفعال على أوضاع مزرية أو قرارات : عنـف غـري منظـم* 

املظاهرات اليت تظم أعمال : تعسفية سواء بشكل فردي أو مجاعي، وغالبا ما تكون مجاعية، مثال ذلك
  .لعنف واالنقالبات سواء عسكرية أو مدنية وغري ذلك من أعمال العنفالشغب وا

  :وميكن تصنيفه إىل: )2(من حيـث املوقـع / هـ
وهو العنف الذي يتم داخل الوطن أو اجلماعة ذاا، وعادة ما يكون بني أفراد نفس : عنـف حملـي* 

عنف : مجاعي، ومن مظاهرهاجلماعة، سواء العنيف أو الضحية وتتخذ عدة أشكال سواء فردي أو 
  .اخل...املواطنني ضد الدولة وأجهزا، أو عنف الدولة ضد املواطنني واجلماعات

وهو شكل آخر من العنف يعرب على مشولية الصراع فيه بني الدول، ويربز يف شكل : عنـف دويل*  
  .خلا...من طرف بعض الدول على بعضها اآلخر) على العراق مثال ( حروب وفرض احلصار 

ومن هنا ميكننا القول أن للعنف مظاهر عديدة وكثرية، وكل باحث يضع التصنيفات تبعا 
  للنظرية اليت يرى ا العنف، لكن على العموم ال ميكن حصر هذه األصناف إال أننا سندرج تصنيفا آخر 
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اإلنسان واملدينة، جامعة منتوري، قسنطينة،  التهميش والعنف احلضري، خمرب: ابراهيم توهامي، امساعيل قرية، عبد احلميد ديلمي/ 1
  .45، ص 2004دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، 

  .183سبق ذكره، ص  ،2003العنف واتمع، امللتقى الدويل، بسكرة،: الطيب نوار/ 2
ات اليت تفسر هذه يشكل نقطة اخلالف ما بني الباحثني، ولعل هذا اخلالف إمنا هو راجع إىل مجلة املقارب

الظاهرة، سواء أكانت تارخيية أو نفسية أو حىت أنثروبولوجية أو اجتماعية، وألن هذه الظاهرة سارية 
  :يف طريقها حنو التعقيد بتعقد احلياة وتشابك املعايري والقيم، فإن هناك من يقسم العنف إىل

  :العنف املشروع والعنف الغري مشروع/ و
على حد رأي بعضهم العنف الذي يستخدم كل أمناط القوة الستعادة حق هو : العنـف املشـروع* 

مسلوب أو رفع الظلم واستعادة املمتلكات سواء كانت وطنا أو أرضا، وهو العنف املستخدم يف 
حاالت الدفاع عن النفس، وهناك من يسميه بالعنف الثوري الذي يهدف إىل حترير اإلنسان من الظلم 

الذي يقدم  ،)2(مار ويكىن بالعنف احملمود، واعتمادا على مصادر ابن تيميةواالستع )1(واالستغالل
أن الدين : " تعريفا نظريا للعنف احملمود باعتباره وسيلة للترويض وينبع من مبدأ الذكورة، حيث يقول

والسياسة والعائلة من ناحية الترويض السياسي تنبع من مبدأ الذكورة، فالعنف مبا هو وسيلة للترويض 
، مستشهدا بالربط الذي "األبوة واحلكم والزوجية واأللوهية : يقع موقع املركز من املؤسسات األربع

يقيمه ابن تيمية بني اإلمام ورب العائلة، مؤكدا أن العنف التأدييب مثال ال يقوم به إال من أوكل هلم أمر 
  .مبدأ الذكورةالتأديب واإلصالح، أعين اآلباء واألزواج واألسياد، وهو ما يتفق مع 

إن املقصود بالعنف احملمود عند ابن تيمية هو ذلك العنف املستعمل يف تأديب الزوج لزوجته يف 
، وكل هذا ...حالة العصيان يف حدود ما يسمح به الدين، كذلك يف تأديب األوالد ألداء الصالة

  .بغرض اإلصالح يف التصرفات وليس دف اإلهانة والتحقري
كل استعمال للقوة بغرض االحتفاظ مبا ليس ملكا سواء أكان لفرد  وهو: شـروعالعنـف الغري م* 

أو مجاعة، وهو الذي خيالف املعايري االجتماعية أو األخالقية وحىت العقائدية والقانونية على اختالف 
ال ويسمى أيضا بالعنف املذموم والذي حيدد باالنتهاك والتعدي والضرر، ويتجلى يف األعم ،)3(أساليبها

كالزنا واالنتحار، والضرب واجلرح، واحلروب والكفر، "املنافية واملعارضة لألحكام والنظام االجتماعي 
   .)4( "واالرتداد، ويسمى هذا العنف بالعنف السليب، بينما العنف املشروع فيسمى بالعنف اإلجيايب

يف املدرسة : العنفباإلضافة إىل كل هذه األنواع إال أن هناك عدة أشكال يظهر من خالهلا    
  والعائلة، الـجامعة، يف السجون، ويف احليـاة العامة، يف األندية، واألحزاب السياسية والدينية، وهو يف 
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اتمع والعنف، ترمجة إلياس زحالوي، مراجعة أنطوان مقدسي، منشورات وزارة الثقافة : فيليب بارنو، آالن بريو، رامون بالن/ 1
  .33، ص 1975شق، واإلرشاد القومي، دم

2/ http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20780 

   .33املرجع السابق، ص  ،1975 ،ترمجة إلياس زحالوي ،اتمع والعنف: فليب بارنو، آالن بريو، رامون بالن/ 3
4/ / http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20780 

وحىت نكون أكثر إملاما بذلك سنحاول فيما . باألشخاص أو باملمتلكاتجممله يؤدي إىل إحلاق الضرر 
  .يلي ذكر أمهها

  :أشــكال العنـف
أحد أمناط السلوك العدواين : " وهو الذي حيدث داخل األسرة، ويعرف بأنه : العنـف األسـري/ 1

داخل األسرة  ،لرجلالذي ينتج عن وجود عالقات غري متكافئة يف إطار نظام تقسيم العمل بني املرأة وا
وفقا ملا ميليه النظام االقتصادي  ،وما يترتب عن ذلك من حتديد ألدوار ومكانة كل فرد من أفراد األسرة

، )العنف الزوجي ( ، وهذا يعين العنف املمارس من الرجل ضد املرأة )1("االجتماعي السائد يف اتمع 
سرة وال سيما األطفال، حيث نشهد يف كل أحناء لكن العنف األسري أمشل منه ألنه يضم كل أفراد األ

العامل أنواع العنف واالضطهاد والتحرش اجلنسي املمارس ضدهم باختالف اتمعات والطبقات 
  .االجتماعية

كل استخدام للقوة بطريقة غري شرعية من قبل شخص بالغ : " ويعرف العنف األسري أيضا بأنه
، وحسب العديد من الدراسات اليت أجريت حول هذه )2("عائلة يف العائلة ضد أفراد آخرين من هذه ال

  : الظاهرة، فإنه ميكن إرجاعه إىل ثالثة دوافع أو عوامل
وهي النابعة عن اإلنسان نفسه، وتنتج تبعا لنوعية التنشئة االجتماعية اليت : عـوامـل ذاتيـة/ أ

ت العنف اليت شاهدها خالل طفولته   يتلقاها الفرد، وكذلك من خالل التعلم واحملاكاة واكتسابه صفا
  ...).ضرب الزوج لزوجته على مرأى من األطفال، كذلك الشجار والشتم واإلهانة( 
تتمثل يف العادات والتقاليد اليت اعتاد اتمع غرسها يف عقول األشخاص : عـوامل اجتمـاعيـة/ ب

ا من الرجولة إلدارة املرتل وخصوصا جنس الذكور، حيث أن هذه املعايري االجتماعية تتطلب قدر
نلمح هذا جليا يف اتمعات ( وشؤونه، وهذه الرجولة تثبت بفرض القوة والعنف كحل بسيط ومبدئي 

 ). العربية أكثر من غريها
العنف هنا حيدث بسبب تفجري ثورات الغضب واإلحباط الذي يصيب : عـوامـل اقتصـاديـة/ ج

  .والبطالة وغالء املعيشة وصعوبتهاخصوصا رب العائلة بسبب الفقر  ،الفرد
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وعليه فإن العنف األسري أو العائلي حيدث بسبب عوامل عديدة ومتداخلة، سواء أكانت فردية 
ذاتية، أو اجتماعية أو اقتصـادية أو غريها، وغالبا ما تكون املرأة هي الضحية األوىل يف العنف األسري 

  كالشتم واإلهانة( أو معنوي ...) ب واحلرقكالتكبيل والضر( سواء كان العنف مـادي جسـدي 
1/ http://www.alittihad.ae/details.asp?a=1&channel=76&journal=3/8/2005&id=1748 

2/ http://www.alittihad.ae/details.asp?a=1&channel=76&journal=3/8/2005&id=1748  
يت أخذت احليز الكبري من الدراسة سواء يف ، ويعد العنف ضد املرأة من احملاور األساسية ال...)والقذف

والعنف األسري يشمل كل ما حيدث من أعمال عنف ضد أي . الدول املتقدمة أو يف دول العامل الثالث
  .فرد يف األسرة من طرف فرد أو أفراد من نفس تلك األسرة

، ويطرح مجلة وهو نوع آخر من العنف األكثر شيوعا يف األوساط التعليمية: العنـف املـدرسي /2
ويعرف العنف املدرسي على          . من التساؤالت عن أسبابه وعن نتائجه اليت هي ال حمال وخيمة

العنف املمارس من طرف املعلمني على : ، ومن أوجهه"العنف املمارس يف إطار مؤسسة املدرسة : " أنه
، )الشجار(التالميذ فيما بينهم ، وكذلك عنف ...)التحقري، الشتم، السب، التهميش، الضرب(التالميذ 

، وعنف إداري ميارس على املعلمني )يف الطور الثانوي خاصة ( وأيضا عنف التالميذ على املعلمني 
  .وعلى التالميذ

  : خلف هذه الظاهرة فهي كثرية ومتعددة )1(أما األسباب الكامنة
جتماعية اخلاطئة بسبب التنشئة االجتماعية والظروف اال: أسبـاب خـاصـة بالتـالميـذ* 

  .وسهولة احلصول على السالح،  والتأثر بأفالم ومسلسالت العنف، اإلحباط، كاملخذرات
  .مع متطلبات العصر ىاعتماد مناهج تدريسية قدمية ال تتماش: أسبـاب بيـداغوجيـة* 
  . خاصة باإلدارة: أسبـاب تـنظيميـة* 
  .فاءام أو قلة عددهمكانعدام وجود رجال األمن أو نقص ك:أسبـاب أمنيـة* 
كنقص الوعي والكفاءة واخلربة، وكذا عدم خضوعهم لتربصات :أسبـاب خـاصة باملدرسـني* 

خصوصا يف الطور الثاين والثالث حيث يكون التالميذ يف فترة املراهقة اليت تطبع  ،نفسية تربوية
ب مجلة التحوالت تصرفام بالتسرع والغضب وسرعة االستثارة وعدم التحكم يف األعصاب بسب

  .   النفسية والفيزيولوجية هلاته الفترة
إن ظاهرة العنف املدرسي كانت ومازالت جتسد إشكالية ضخمة بسبب أبعادها وأثارها 

وإن كانت قد حظيت باهتمام كبري مقارنة ، الشديدة الوطأة على األجيال املتمدرسة اليت متثل املستقبل
  . حبثنا، أال وهي ظاهرة الكتابات اجلداريةبغريها من الظواهر والسيما موضوع 
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وهو األكثر مشولية، ألنه يتم يف الوسط االجتماعي بغض النظر عن بقية : العنـف االجتمــاعي/ 3
، ويعرف حسب العامل          ...العوامل األخرى سواء كانت فردية أو مجاعية، منظمة أو غري منظمة

  فعل يتدخل بصورة غري مشروعة وخطرة يف حرية اآلخرين، يف كل مبادرة أو: " على أنه )2( "راموث "
  
  .247سبق ذكره، ص  ،2003العنف املدرسي، مداخلة بامللتقى الدويل، بسكرة،: أمحد حوييت/ 1
  .86املرجع السابق، ص  ،2003 العنف االجتماعي، املظاهر والتواتر، مداخلة بامللتقى الدويل،: علي بوعناقة/ 2

إن العنف االجتماعي يشمل كل ما ميكّن من املساس بكيان اإلنسان داخل ". والتقرير التفكري والرأي
، أو معنوي ميس قيمه وعاداته وأفكاره، )جسمي ( حيزه االجتماعي، سواء كان ذلك املساس مادي 

ال يعود إنه يشكل احلدود الدنيا والعتبة اليت . حيث يعترب أفق احلياة االجتماعية اليت يغلقها من كل ناحية
يشكلون دوا مجاعة حقيقية، وهذا يعين أن العنف هو آخر الوسائل اليت تتكون أو تتفرق ا لاألفراد 

اجلماعة، وهناك من الباحثني من ينظر إىل العنف االجتماعي انطالقا من البىن االجتماعية أو املؤسساتية، 
كل دعائم اتمع، فكل عنف يوجه ضد واملتمثلة يف األسرة واملدرسة، وغريها من املؤسسات اليت تش

  .)1(هذه املؤسسات أو يتم فيها فهو اجتماعي، ألن هدفه هو فك ترابط وانسجام هذه البىن 

إن العنف االجتماعي يواجه القوانني املدنية والدينية بانتهاكها يف اتمع، متمردا يف ذلك على 
حبيث أن الدور والوظيفة االجتماعية  ،" Jean- Claud- Chesnais ":اإلصالحات التقليدية كما يذكرها

ولكن . لكل فرد هي شيء متوارث وثابت، ويكون حسب مستوى الطبقات واملراتب االجتماعية
العنف الذي ميكن أن يبدو هنا هو العنف موعة اجتماعية خمتلفة من جمتمع إىل آخر، ومن مكان أو 

  .موضع إىل آخر
، حيث أن "القانون الوحيد تمعات بدون قانون " : أن العنف هو "Chesnais"ويرى 

حتتاج إىل العنف من أجل البقاء لتقنني  ،اتمعات اليت تعيش يف حالة من الفوضى وانعدام الرقابة
مصطفى " كما يرى الدكتور . )2(املسارات وضبط التصرفات، وكذا السترجاع احلقوق املهضومة

ب خلل يف األنظمة السائدة، وهو دليل قاطع على وجود أن العنف االجتماعي حيدث بسب " حجازي
هو العنف الذي : " ثغرات كعدم تكافؤ الفرص، وعدم املساواة، واالضطهاد، والتهميش، حيث يقول

   .)3("ميارسه اإلنسان املقهور بشكل اجتماعي ليفجر قهره حتت أي شكل من أشكال العنف 

لصعيد االجتماعي والسياسي، ألنه ال يفهم إن العنف االجتماعي يشكل أمهية كبرية على ا
مبصطلحه فقط، بل هو األرضية اخلصبة اليت تصب فيها كل قنوات اتمع، فثمة جتتمع كل مظاهر 

، ومهما كان شكله سياسي أو ...العنف مهما كان نوعه، فردي أو مجاعي، مباشر أو غري مباشر
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من فيما يأيت وسنستعرض ذلك . ت العنففالعنف االجتماعي يضم كل قنوا. رياضي، أسري ومدرسي
  .خالل اجلداول

  
املعجم النقدي لعلم االجتماع، ترمجة سليم حداد، ديوان املطبوعات اجلامعية للنشر والتوزيع، : راميوند بودون وفرونسواز بوريكو/ 1

  .394، ص 1986، 1بريوت، طـ
2/ Yves Tyrode & Stéphane Bourcet : les adolescents violents,2000, op-cit,p . 39. 

  .167، ص 2001، 8التخلف االجتماعي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب، طـ: مصطفى حجازي. د/ 3
  

   )1(إمكـانيـة ترتيـب العنـف االجتمـاعي من خـالل متوقـعهـا -1
عن  قنوات التعبري

 مضمـون ريـاضي مضمـون اجتماعي مضمـون مدرسي مضمـون عائـلي العنف االجتماعي

قنـاة تدخـل القـوة 
 .اجلسميـة

عـدوان جسمي بني 
العشرية أو العـائالت 

 .املتنافسة

عـدوان جسمي بني 
شلـة الطلبة أو الكيان 

 . التربـوي

: عـدوان جسمي بني
أجسـام اجتمـاعية، 
 ..سياسية، مهنية، دينية

اعتداءات جسـمية 
بني جمموعة العبني 
 .ومتفرجـني أو حكام

قنـاة تدخـل القوى 
 .االقتصادية والسياسية

صـراعات اقتصـادية 
ـافسات علـى وتن

األولوية أو احلقوق بني 
 .العشرية والعائالت

صراعـات اقتصـادية 
ناجتة عن اختالف على 
مستوى حياة التالميذ 
 موعة مدرسية خمتلفة

صـراعات اقتصـادية 
ناجتـة عن اختـالف 
مداخـل االستهـالك 
 موعة اجتماعية خمتلفة

صراعـات اقتصادية 
ناجتـة عن اختـالف 
املداخـل املاليـة بني 

 .مؤسسـات اإلنتاج
) شفهي(عدوان لفظي  .قنـاة التعبري اللفظي

بـني العشـائر أو 
 .العائـالت املتنافسـة

: عدوان لفـظي بـني
: تريب وبنيم/ مـريب 
: متريب وبني/ متريب 

 .مـربيني/ مربـيني 

) لفظي(عدوان شفهي 
أو كـتايب من خالل 
مقـاالت صحفية بني 
 أحداث اجتماعية خمتلفة

عـدوان لفظـي بني 
جمموعـات املشاركني 

 .واملنافسني الرياضيني

ومن خالل هذا املخطط البسيط الذي يوضح لنا أبعاد الشبكة اليت يرمي إليها العنف االجتماعي   
  .متخذا معظم أمناط وأصناف العنف السابق ذكرها تضح لنا مدى تداخله عرب كل قنوات اتمع

  إمكـانيـة ترتيـب العنـف االجتمـاعي من خـالل حمركـاـا -2
قنـوات التعـبري عـن العنـف 

 االجتمـــاعي
العنـف كردة فعـل تظاهريـة 

 مـوعـة عـنيفـة
العنـف كأداة اختيارية وتنظيمية موعـة 

 عنيفـة
اندفاعية لشعب هائج ) جرمية(مذحبـة  . قنـاة تدخل القوة اجلسميـة

عنصريا من جانب سياسي أو 
 .عقـائدي مع إعالن احلدث

أداة عنـف جسمي مجـاعي مثل 
إبادة : تدمري موعـة اجتماعية حمددة

عنصريـة، إرهاب، قمع، حـرب 
 .مدنية أو أهلية

قنـاة تدخل القوة االقتصـادية أو 
 .السياسيـة

إبادة، أو اغتصاب مجاعي وعفوي لنظام 
اقتصادي مجاعي أو فري من طرف 
فوج آخر ناهب على مستوى إنتاج 

إبادة وختريب مربمج من طرف جمموعة 
اعية مج/ منظمة سواء كانت اقتصادية 
 .أو ذاتية من طرف فوج واحد
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 .اقتصادي
حترير جـماعي وعفوي حبكـم سليب  .قنـاة التعبيـر اللفظيـة

على كـائن اجتماعي مـن طرف 
شتيمة لصنف من األشخاص (آخـر  

كتمييز عنصري جهوي ) يكره األجانب
 . أو وطين

شفهـي، كتايب، (حتريـر لفظـي 
بإرادة مجـاعية ...) إذاعي، تلفزي

دفـاع ضد إلحلاق الضـرر أو ال
جمموعة اجتماعية معطاة تعـرب عن 

 .احلقـد ومظـاهره
  

1/ Hubert Hannoun : Signification & valeur de la violence sociale. 
 

إن هذا التمييز للعنف املتمثل يف ردات الفعل اجلماعية عفوية كانت أو منظمة، إمنا جيسد مجلة   
السلوكات االجتماعية واجلماعية بوجه أخص، كمحاولة بعض اجلماعات الضغط على السلطة بغية 

وهذا ما حدث يف اجلزائر وغريها من تعديل ما يف الدستور أو بغية فرض نفسها على الساحة السياسية، 
إن العنف من خالل هذان اجلدوالن السابقان يظهر جليا كيف يتدخل يف معظم قنوات اتمع . الدول

  .ومبختلف أصنافه
ويشري إىل تلك العمليات اليت تقوم ا مجاعة من اجلماعات قصد : )1(العنـف احلـضـري/ 4

االقتصادية أو حىت السياسية القائمة من أجل املطالبة حبقوق  إحداث تغيري يف األوضاع االجتماعية أو
مهضومة أو إحداث تغيري يف القوانني، وذلك باستخدام أساليب سلمية ومشروعة كاإلضراب، أو 

طرق أخرى فوضوية و عنيفة وهذا  م، أو باستخدا)بدون خسائر مادية أو معنوية(املظاهرات السلمية 
  .داخل احمليط احلضري

طبيعي أن املدينة هي العامل املساعد ملد بذور التغيري بكافة أشكاله العنيفة واهلادئة على ومن ال
وعلى العموم فإن هناك من الباحثني من يضم العنف احلضري داخل العنف االجتماعي على . حد سواء

  . اعتبار أن هذا األخري أمشل من األول
باب عموما يف األندية الرياضية      وهو عنف ممارس بني الش: )2(العنـف الريـاضــي/ 5

الشغب : ، ومن مظاهره"احلرب بدون سالح " اخل، ويطلق بعض الباحثني على الرياضة ... واملالعب
أثناء املباريات الرياضية ضمن مناصرم لفريق معني، وأيضا الضرب واحلرق العشوائي وإحلاق األذى 

ملناصرين يف حالة خسران فريقهم، أو التحيز ضده، بكل شيء، مما يعرب عن ثورة الغضب اليت تصيب ا
وعنف معنوي، واألمثلة كثرية مثل ما ...) منشآت، مالعب( ويسفر العنف الرياضي عن خسائر مادية 

بني اهلندوراس والسلفادور، حيث مسيت حبرب كرة القدم وهذا ضمن تصفيات  1969حدث عام 
 سملكسيك، وغريها من املظاهر مثلما حدث يف مدينة سفاقأمريكا الالتينية لكأس العامل اليت نظمت يف ا
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 العنـــف

وامللف الرياضي حافل مبثل هذه املظاهر للعنف ... اجلزائر، وغريها اجلمهور ضد 2004التونسية 
  .الرياضي

  
  
  
  .  43ص  ،2003التهميش والعنف احلضري، سبق ذكره،: ابراهيم توهامي، وامساعيل قرية، عبد احلميد دليمي. د/ 1
الرياضة واتمع، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، : أمني أنور اخلويل. د/ 2

  . 270، ص 1996ديسمرب، 
، ...والعنف املنظم )1(ويصطلح عليه اإلرهاب السياسي، واجلرمية السياسية: العـنـف السـياسي/ 6

 .)2( وجود فرق ما بني اإلرهاب والعنف السياسي واجلرمية املنظمـةرغم أن بعض الباحثني يشريون إىل

وهو العنف الذي حيدث نتيجة أسباب ومؤشرات سياسية حمظـة، سواء داخل اجلماعة نفسها أو من 
، وأحسن مثال ما شهدته اجلزائر ...احلروب، االغتياالت والقتل اجلماعي: )3(خارجها، ومن مظاهره 

يتخذ أساليب الترهيب والتخويف اجلماعي الذي ميارس  كما قد.وأواسط التسعينات يف اية الثمانينات
على مجاعة من طرف مجاعة أخرى، أو من طرف دولة على دولة أخرى، وعموما فإن العنف السياسي 
مهما تعددت مظاهره وأساليبه إال أنه جيسد مؤشرا هاما على وجود ثغرات أو خلل يف النظام القائم، 

يؤدي عادة إىل مظاهرات التمرد اجلماعي املطالبة بتنحي احلكم القائم يف البلد، أو املطالبة كما أنه 
  ).مثلما حدث يف دارفور بالسودان ( بتعديل بعض النقاط احلساسة يف الدستور املتعامل به 

ومن خالل كل ما سبق ذكره حول أنواع وأشكال العنف، نستشف أا صعبة احلصر،   
  :)4(لي ذكرها حسب تقرير منظمة الصحة العامليةوسنحاول فيما ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

صيشخ -البني  اجلمـاعي ضـد الذات  

  االجتماعي  السياسي  االقتصادي  اجلماعة  األسري  إيذاء الذات  االنتحار
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  .6-3اإلرهاب بني التجرمي واملرض، رؤية يف أنثروبولوجية اجلرمية، ص : حممد يسري ابراهيم دعيبس. د/ 1
االجتار يف األسلحة غري املشروعة واالجتار غري املشروع يف األسلحة، وسائل مكافحة اإلرهاب الدويل و: العميد حممد خلبفة املعال/ 2

 حماضرة ضمن برنامج الدورة التدريبية اإلقليمية الثانية ملوظفي الشرطة يف املكاتب املركزية الوطنية يف مشال إفريقيا والشرقني األدىن
  .6، ص 2000مارس  14 – 4أبو ظيب، اإلمارات، من  –واألوسط 

  .50املرجع السابق، ص : د يسري ابراهيم دعيبسحمم. د/ 3
4/ OMS, Rapport sur la violence & la santé, Genève, 2002 .  

يعترب موضوع العنف على غرار بقية املواضيع االجتماعية األخرى ذو أمهية قصوى : العنـف الرمـزي
ويؤرق كل  ،)1(اة االجتماعية يف البحث العلمي، ألن العنف بكل أصنافه وأنواعه إمنا يهدد أمن احلي

البشر، فال يكاد مير يوم خيلو من العنف مهما كان مصدره، ولقد حظيت هذه الظاهرة ومازالت 
باهتمام كبري من طرف الباحثني، وهذا ألا تشكل عالمة استفهام من الصعب اإلجابة عليها بدقة نظرا 

الظاهرة ال تكمن يف تلك األشكال لتشعبها وتداخلها مع كثري من العوامل، لكن خطورة هذه 
واألصناف الواضحة للعيان من العنف املادي واملباشر على كل األصعدة، بل يف نوع آخر أكثر خطورة 
يسمى بالعنف اخلفي أو املقنع، أو الالمباشر الذي يرسل خبيوطه يف كل ميادين احلياة، ويرمي بشباكه 

ت ورموز موجهة لكافة الناس على حد سواء؛ إمنا يف كل مكان بطريقة غري مباشرة عن طريق إشارا
نتحدث هنا عن العنف الرمزي، وإن كنا قد سبق وأشرنا إليه ضمن أصناف العنف عموما، لكننا يف 

  . هذا اجلزء سنحاول اإلملام به قدر املستطاع بإعطاء مفهوم له إىل ذكر أشكاله وأسبابه
ويسمى كذلك بالعنف الغري مباشر أو اخلفي هو أحد أشكال العنف، : تعريـف العنـف الرمـزي 

  :أو املقنع، وال يكون بشكل صريح ومباشر، وهناك عدة تعاريف له منها
أحد كبار مفكري  )Pierre Bourdieu" )2 بيار بورديو  "يعترب عامل االجتماع الكبري •

:      نهالعصر احلديث الذين تناولوا هذا املوضوع بالدراسة، حيث يعرف العنف الرمزي على أ
كل نفوذ أو سلطة تأيت من خالل طرح مجلة من الدالالت، واليت تفرض وحتمل يف معانيها " 

، أي أن العنف "الشرعية لكتم وحمو تقارير القوة واليت هي يف حد ذاا أساس ومنبع هلذه القوة 
ت إمنا الرمزي يبدو أو يطرح من خالل مجلة من الدالالت اليت يتضمنها رمزيا، وتلك الدالال

  األجانب  املعارف  املسنون  الزوج  األطفال
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يقصد ا فاعلوها املطالبة بشرعية احلقوق وشرعية ممارسة هذا العنف، مثلما هو ممارس عليهم 
  .وبشكل علين، لكنهم يستخدمون هذا النمط من العنف الرمزي ردا لالعتبار

عنف تعسفي واستبدادي يترجم بفرض القوة : " على أنه" بورديو  "وعرفه كذلك  •
ويف هذا التعريف إمنا يتقاسم العنف الرمزي صفة التعسف  ".والسلطة على أشخاص آخرين 

واالستبداد كغريه من أصناف العنف األخرى، واليت يتفق الكل على هدفها الذي هو إحلاق 
  .األذى والضرر بالغري

وعليه فإن العنف الرمزي هو مجلة من الرموز واإلشارات والدالالت، هدفها فرض قوة أو سلطة 
  العنف " بورديو " ، وتلك الدالالت إمنا حتمل يف طياا العديد من املعاين، كما يعترب بطريقة غري مباشرة

1/ Myriam Watthee- Delmotte : La violence représentations et ritualisations, L’Harmattan, France, 2002, p.17. 

  لي ساملالسوسيولوجي الغائب وكاشف زيف العقلنة الغربية، ع: بيار بورديو/ 2
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الرمزي هو ذلك العنف الذي يسلب احلريات ويهدف إىل إخضاع الغري له، وهو مستوعب وممارس 
وإن كان بدرجة أقل من العنف املباشر والصريح، كما أنه جيسد رغبات مجـاعية أو فردية ويعرب عن 

سحر والشعوذة وغريها من املواضيع والقضايا االجتماعية؛ وعليه فإن العنف معتقدات تلك اجلماعة، كال
 .الرمزي مرتبط جبملة املعتقدات والعادات والتقاليد املمارسة يف مجاعة ما

أن عملية التنشئة االجتماعية تلعب دورا هاما ورئيسيا يف حتضري الفكر ": " بورديو " ويضيف 
ستيعاب تلك املعتقدات السائدة فيها، ومن مثة ترمجتها يف حالة معينة والذهن ألفراد مجاعة ما من أجل ا

عن طريق العنف الرمزي باستخدام مجلة من اإلشارات والرموز والدالالت بغية حتقيق أغراض معينة 
مهما كانت، سواء املطالبة بشرعية ممارسة العنف أو املطالبة باسترداد حقوق مهضومة أو التعبري عن 

  ...مقموعة أو غريها من املواضيع أفكار وآراء
، ويف معرض تعريفه للدولة يعطي "بورديو"العنف الرمزي قضية حمورية يف جممل أعمال  لقد شكل

الضغط أو القسر أو التأثري الذي متارسه الدولة على األفراد واجلماعات بالتواطؤ    : " العنف الرمزي معىن
. رسة من طرف الدولة على فئات معينة خصوصا بالتهميشويقصد به مجلة الضغوطات املما. )1("معهم 

العنف الذي ينجح يف فرض دالالت معينة ووصفها دالالت ذات شرعية، : " إن العنف الرمزي هو
، أي أنه العنف الذي )2() "املميز ( حبيث يضيف قوته الذاتية املخصصة ذات الطابع الرمزي املخصص 

ة إمنا هي ذات تأثري قوي ألا حتمل العديد من املعاين وليس قوته، وهذه األخري  يستخدم رموز لفرض
  .من السهل تفادي تأثرياا املتعددة األبعاد
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وعليه ومن خالل مجلة التعريفات اليت سبق ذكرها، نستشف من ذلك عدة نقاط ميكن أن تكون 
  : مبثابة صفات أو خصائص للعنف الرمزي

شترك معهم يف اهلدف والذي هو إحلاق األذى والضرر إن العنف الرمزي كسائر أنواع العنف ي -
  .باآلخرين، وخيتلف عنهم من حيث أدائه وصورته ألنه خفي وغري واضح متاما

 .العنف الرمزي ذو قوة وتأثري كبري استنادا إىل طريقته وإىل مجلة الرموز واملعاين اليت حيملها -
 .ا الترميزإن العنف الرمزي يتخذ عدة أشكال وعدة خصائص وأمهه -
 .العنف الرمزي يهدف إىل فرض السلطة والنفوذ بطريقة تعسفية واستبدادية -
  
السوسيولوجي الغائب وكاشف زيف العقلنة الغربية، علي سامل : بيار بورديو/ 1
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، 1اع، ترمجة نظري جاهل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، طـالعنف الرمزي، حبث يف أصول علم االجتم: بيار بورديو/ 2

  .5، ص 1994
  

  :)1(أسبـاب العنـف الرمـزي
أن العنف الرمزي إمنا حبكم ميزته االجتماعية فهو ينشأ بسبب أحداث " بورديو " يعتقد  •

خاص جتاه من طرف جمموعة من األش( اجتماعية، وحيدث يف اتمع يف حد ذاته وميارس عليه 
  ).بقية اتمع 

العنف الرمزي هو تعبري عن مشاكل تعاين منها فئة أو شرحية اجتماعية خاصة فئة  •
، واليت تؤدي إىل ... )البطالة، الفقر، التفكك األسري( الشباب، ومن بني تلك املشاكل 

  .التهميش والتحقري وما إىل ذلك من الدوافع اليت تتجسد يف مظاهر العنف الرمزي
أ العنف الرمزي بسبب القوة واالستبداد املمارس على األفراد من طرف الدولة      ينش •

، أو من طرف مؤسساا كاملدرسة وبقية اهلياكل املهنية والتعليمية وال سيما )قوانني تعسفية ( 
      األسرة انطالقا من مجلة التقاليد واآلداب اليت تلقنها لألفراد، إضافة إىل القوانني املعمول ا

أن العنف الرمزي ينشأ : " ) 2("مصطفى حجازي " ، بينما يرى الدكتور )قانون األسرة ( 
انطالقا من فكرة اإلنسان املقهور ، والذي يقصد به املواطن املهمش واملتروك بدون رعاية يف 
ميدان معني أو على مستوى كل امليادين، حيث أن العنف الرمزي ينتشر وبشكل مثري عند زيادة 

  ".القمع املفروض، وبالتايل عند زيادة إحساس اإلنسان بالعجز عن مواجهة الواقع
أنه يعود إىل الالمساواة االجتماعية والثقافية ": " بورديو " ومن بني أسباب العنف الرمزي يضيف 

  ".بني الطبقات االجتماعية، وبالتايل ينجم عن هذا امتياز طبقة على حساب البقية 
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، أي احلاجات اليت مل جتد حلوال مع "نظرية احلاجات " زي بسبب حيدث العنف الرم •
هنا انعدام العوامل والشروط " بورديو " تطبيق سياسة خاصة بالتهميش واإلقصاء، ويقصد 

، )3(إخل...كمناصب الشغل واملزيد ومن املؤسسات الثقافية، واجلمعيات: االجتماعية واملوضوعية
ركز وبشكل كبري يف معظم " بورديو " عمل؛ واملعروف أن وهذا يعين انعدام أو نقص فرص ال

دراساته على قضية الثقافة، وإن كان قد حتدث عن العنف الرمزي فإمنا يوجه أصابع االام إىل 
طبقة املثقفني وحيملها مسؤولية تقبل السلطة الرمزية أو النفوذ الرمزي الذي تطبقه الدولة 

  .هومؤسساا على املواطن دون جدال من
 
السوسيولوجي الغائب وكاشف زيف العقلنة الغربية، علي سامل : بيار بورديو/ 1
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  .176ص  ،2001التخلف االجتماعي، سبق ذكره،: مصطفى حجازي. د/ 2

3/ Pièrre Bourdieu : Le sens pratique, édition de minuit, Paris, 1980, p  212.  
فإن العنف الرمزي يعتمد يف حتليله على املفاهيم  )1(وحسب األطروحة الثانية لبورديو •

الطبقات االجتماعية، السيطرة، رأس املال الرمزي، والعاصمة الرمزية، حبيث يرى أن : التالية
ما هو جتاه اتمع أو حىت ضد أنفسهم، ) الوسط احلضري ( العنف الذي يقوم به سكان املدينة 

 .إال الوجه املزدوج للعنف املستخدم من طرف الدولة ضد اتمع ككل
ويضيف بأن الشرحية اليت متارس العنف الرمزي هي يف حد ذاا تقع داخل نسق السيطرة املفروضة، 

 .)2(وأن ما ترد به هذه الشرحية على ذلك التعسف القائم عليها هو ما يسمى بالعنف الرمزي
عوامل املشكلة للعنف الرمزي، فإنه يتضح لنا حدوثه وفقا لعدة أسباب وعوامل وبعد طرح مجلة ال

، وذلك بسبب السلطة والسيطرة املمارسة على شرحية معينة، )حتدث داخل اتمع ( اجتماعية حمضة 
وهذه السلطة تتجسد يف إقصاء وميش هذه األخرية، وكذا عدم تساوي وتكافؤ الفرص بني طبقات 

ضلية الواحدة عن البقية، وهذا التهميش إمنا يولد حالة من الصراع واليت تربز يف طابع العنف اتمع وأف
الرمزي كرد فعل على ذلك اإلقصاء، وهو مشاع أين يوجه لكل أفراد اتمع على حد سواء حماوال 

ب سواء بذلك فرض شرعية ممارسة العنف انطالقا من مجلة اإلشارات والرموز املعربة عن تلك املطال
  .كانت بطريقة ما كالكتابات اجلدارية أو بغريها

إن العنف عموما، والعنف الرمزي خصوصا حيدث حينما ال يصل احلوار واالتصال إىل حل سليم 
يرضي كل األطراف املتنازعة، فينشأ هذا األخري كطريقة تعبري للذين مل يتمكنوا من فرض أنفسهم 

سدي تثمينا للقيمة االجتماعية عند اموعة املرجعية           ، وحيدث العنف اجل)3(خارج نطاق القوة
، لكن أحيانا يطبق العنف الرمزي باستخدام القول والكالم وبقية الرموز ليعتلي العنف )اتمع ( 
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ويعترب بعض الباحثني العنف الرمزي ). املادي ( اجلسدي وألجل أن حيقق ما مل حيققه العنف اجلسدي 
  .العنف اجلسدي، والذي تعد مظاهره واضحة ونتائجه حمسومة عكس العنف الرمزيأشد وطأة من 

  :أشكـال ومظاهـر العنف الرمـزي
بعد التطرق إىل مجلة األسباب املؤدية إىل بروز مثل هذا النوع من العنف، سنحاول قدر اإلمكان 

إن العنف الرمزي ال "  :)4("بورديو " يقول . استعراض معظم األشكال اليت يظهر ا العنف الرمزي
  أساس له، أي ليس مبين على مبـادئ بيولوجية أو حىت فلسفية أو غريها، وإمنا هو يتجاوز كل احلدود 

  
  1995وجوه من العنف ضد النساء خارج بيون، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم النفس، جامعة اجلزائر، : مجال معتوق/ 1

2/ Pièrre Bourdieu : Le sens pratique, op-cit, 1980, p. 224. 
3/ Yves Tyrode & Stéphane Bourcet : les adolescents violents,2000, op-cit, p. 44. 

  السوسيولوجي الغائب وكاشف زيف العقلنة الغربية، علي سامل : بيار بورديو/ 4
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وهذا يعين أن العنف الرمزي إمنا هو ". ويتعدى كل املراتب والطبقات االجتماعية  واملصاحل الفردية
  .عنف مجاعي أو باألحرى عنف اجتماعي حبيث يعرب عن مصاحل اتمع أو شرحية منه

وعلى اعتبار أن العنف الرمزي هو من أخطر أنواع العنف ألن له ردة فعل وأثر عميق على   
، فهو موجه إىل سلطة معينة أو إىل اتمع بأسره، وعليه ميكن ذكر بعض الصعيد االنفعايل والعاطفي

  :املظاهر اليت يتخذها العنف الرمزي وهي
  .يتخذ العنف الرمزي طابع مجاعي، أي متارسه جمموعة من أفراد اتمع مهما كانت الصورة املطبقة -1
مهما كانت األسباب سواء سياسية يتخذ العنف الرمزي طابع اجتماعي، حبيث حيدث داخل اتمع  -2

   ...أو اقتصادية أو غريها
العنف الرمزي ذو طابع خاص، الستخدامه مجلة من الرموز واإلشارات والدالالت، وهذا الترميز  -3

احنراف، تعبري سواء لفظي أو كتايب أو خطي، ويف هذه النقطة يرى : قد يكون مشاكل اجتماعية
أن السلوك املنحرف إمنا هو أحد مظاهر العنف الرمزي ألن " : )1("مصطفى حجازي " الدكتور 

حسب دراسة أجراها أحد  ،واملنحرف دليل ومؤشر على وجود ثغرات يف النظام االجتماعي والسياسي
أن هؤالء األطفال الذين يعيشون على : "  )Jean Florance ")2" الباحثني عن أطفال الربازيل، ويذكر 

ن مشاكل اجتماعية واقتصادية، وباإلضافة إىل كل هذا فهم يقاسون معاناة أرصفة الشوارع يعانون م
وبسبب األمل وكل ما يتعرضون له طوال اليوم ليال  ،نفسية عميقة بسبب ارمتائهم على تلك األرصفة

وارا من طرف بقية أشخاص ذلك اتمع من عنف جسدي أو معنوي، ويرى هذا الباحث أن ميش 
ماا من حقوقها كغريها من الشرائح إمنا يعد يف حد ذاته عنفا رمزيا ألن الدولة أو هذه الفئة بل وحر
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السلطة إمنا تتجاهل وضعيتهم، حبيث أن هؤالء األطفال اكتسبوا من الشارع ومن سوء املعاملة ومن 
التهميش ما يكفي من صور العنف اليت طبعت يف ذاكرم وشخصيتهم، وهم بدورهم أصبحوا ميارسون 

  .عنف ضد أنفسهم وضد غريهم، ولعل ذلك يتضح جليا يف كل تصرفام العدائيةال
ويضيف أن الدافع االقتصادي خلروجهم إىل الشارع بغية العمل وجين املال ليس هو الوحيد، بل   

مرد ذلك إىل تظافر عدة عوامل خاصة منها االجتماعية، فهم أطفال مسعفني بدون مأوى، كما أن من 
والدان وبيت لكنه خيرج طلبا للمال ملساعدة هذه العائلة، وإن كان معظمهم يتشردون  بينهم من لديه

يف الشوارع ويألفون احلياة فيها، ومن مثة يدخلون ضمن عصابات للمخذرات والسرقات متارس خمتلف 
  على وهذا يعين أن ظهور مثل هذه االحنرافات السلوكية إمنا هي دليل ومؤشر قاطع . اجلنح وحىت اجلرائم

 
  .173ص  ،2001 التخلف االجتماعي، سبق ذكره،: مصطفى حجازي. د/ 1

2/  Myriam Watthee- Delmotte : La violence représentations et ritualisations, L’Harmattan, France, 2002, p. 256. 

السلوك اجلانح وجود خلل يف النظام برمته سواء كان سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وعليه يعترب 
عنفا رمزيا ليس يف صورته أو أدائه فقط وإمنا يف داللته التعبريية، فهو يتجسد يف تصرفات األشخاص 
اخلارجني عن القانون، وهذا ما حيمل داللة باطنية على مدى االضطراب احلاصل يف البىن االجتماعية، 

النفجار يف أي وقت، وهكذا فإن وما يتراكم عليها من شحنات الغضب والعنف والعدائية القابلة ل
داللة السلوك اجلانح أو املنحرف هي داللة رمزية على مؤشر العنف الكامن يف شبكة العالقات 

 .       االجتماعية
مهما كانت تلك الصور سواء من إنتاج تلك الشرحية، أو من " الصور " يتخذ العنف الرمزي طابع  /4

وسائل اإلعالم كالتلفزة وما تعرضه من صور حتمل يف : مثالإحدى مؤسسات الدولة، وما نقصده هنا 
األثر العميق على انفعاالت وأحاسيس الشباب  )1(دالالا عنفا رمزيا، حيث أن هلذه الصور العنيفة

بسبب تعبريها عن آالمهم ... حبيث حترك فيهم مشاعر وعواطف سلبية كاخلوف والقلق واحلصر
، وهذه الصور العنيفة إمنا تؤثر بشكل كبري على فئة الشباب لكوا ومشاكلهم أو بسبب االستهتار م

األكثر استهدافا عرب الكلمات والرموز وحىت التمثيل يف حد ذاته، وهي تدفع بعدد منهم إىل حماكاة 
عن ذلك وبشكل مباشر حينما محل وسائل اإلعالم  )2("بورديو " وتقليد تلك الصور، ولقد حتدث 

مزي الذي تعرضه عرب خمتلف قنواا، ويف هذه النقطة إمنا يدين وبشكل خاص شرحية مسؤولية العنف الر
املثقفني بسبب تغاضيها عما تعرضه هذه الوسائل وفسح اال أمام كل طبقات اتمع الستهالك هذه 

ة هذا من جهة، لكنه من جهة أخرى فإن هذه الوسائل قد تقدم صورا أخرى إجيابي. الربامج دومنا تعليق
  .  تبث من خالهلا احلقائق الكامنة يف اتمعات أو حىت يف األنظمة
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هو ظاهرة ثقافية واجتماعية يف مظهرها، لكنها يف الوقت " بورديو " إن العنف الرمزي حسب   
نفسه تعرب عن حقيقة وجود صراعات فكرية وسياسية بني الفئات املهيمنة والفئات املهيمن عليها، وهي 

  .الختالف يف املصاحل واملنافع واألوضاع وااة بني املعتقد اجلديد واملعتقد القدمينتيجة طبيعية ل
إن العنف الرمزي هو النقد الذي يسمح بتهدمي أشكال اجتماعية معينة أو مفاهيم مشيئة بإنشاء   

حتديدات أو تعريفات اجتماعية جديدة للوجود االجتماعي أو أشكال جديدة، أي أن وظيفة العنف 
لرمزي هي دمي وختريب األشكال االجتماعية املفروضة عنوة على اتمع، وهي ختدم مصاحل فردية ا

 .فقط، ويهدف كذلك إىل نزع وإزاحة ما هو قدمي ومرفوض وإنشاء أشكال أخرى بديلة
 
1/ Armand Touati : Violences de la réflexion à l’intervention,2004, op-cit, p. 161. 

  السوسيولوجي الغائب وكاشف زيف العقلنة الغربية، علي سامل : ر بورديوبيا  /2
http://maaber.50megs.com/tenth_issue/lookout_1.htm 

والعنف الرمزي دليل قاطع على تواجد اختالفات جذرية يف البىن االجتماعية؛ وحبديثنا عنه من 
لرمزي بالنظام التعليمي، حيث يرى أن التعليم فإننا نذكر بإجياز عالقة العنف ا" بيري بورديو " خالل 

الذي ميارسه النظام املدرسي بسبب االعتقاد ببديهيات النظام السياسي الذي يهدف إىل إرساء مفاهيم 
إمنا يشكل يف جوهره العام عنفا رمزيا، حيث دف تلك السلطة  ،السلطة يف نفوس الطبقة املتمدرسة

صية األجيال الناشئة من خالل تلقني وتعليم املبادئ اليت تريد إىل غرس مفاهيمها وأهدافها يف شخ
  . السلطة إدراجها حبيث تتخذ من املدرسة وسيلة لفرض هيمنتها وسلطتها

يف تناوله ملوضوع العنف الرمزي إمنا يوضح لنا مظهر آخر من " بيري بورديو " إن الباحث 
حتمله من تظاهرات ثقافية واقتصادية خمتلفة، وإمنا مظاهره الذي ال يتجسد فقط يف احلياة االجتماعية وما 

يتعدى ذلك ليشمل كل ما ميكن أن تقع عليه اهليمنة سواء من طرف الدولة أو غريها من املؤسسات، 
  .   اهليمنة والتسلط) شرعنة ( ألن العنف الرمزي حسب هذا الباحث إمنا هو املطالبة بشرعية 

  : اخلالصــة
من أخطر أنواع العنف، وذلك بالنظر إىل أشكاله اخلفية واملرمزة، وبغض  إن العنف الرمزي يعترب  

النظر عن حمتواه العميق بسبب ما حيمل من معاين، ومما سبق ذكره من مفهوم عام للعنف الرمزي إىل 
أسبابه ومظاهره، ال يسعنا إال أن نركز بالذكر على أن العنف الرمزي يأخذ عدة أشكال سواء كان 

ي أو يتخذ من السلوك اجلانح منفذا له، أو إىل غري ذلك من الظواهر العديدة اليت يربز لفظي أو جسد
من خالهلا، ولعلنا سنتناول فيما يلي من الفصل الثالث ما يدعم أقوالنا هذه فيما خيص مجلة الظواهر 
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لة اسدة للعنف الرمزي، واليت نقصد ا تلك املنتشرة يف الوسط احلضري اليت تتجسد يف مج
  .السلوكيات والتصرفات اليت تتناىف مع القيم واملبادئ االجتماعية واألخالقية وحىت الدينية

إن معظم أشكال العنف الرمزي املنتشرة يف الوسط احلضري، تتعارض بشكل أو بآخر مع 
ن احلياة مضامني تربية املواطنة اليت ترى جبملة من املبادئ والقيم والتقاليد اليت حتفظ نظافة احمليط وأم

االجتماعية وتنظيم سريها بشكل طبيعي، وتسمح لكل أفراد اتمع بالعيش بسالم ضمن وحدة 
  .اجتماعية متكاملة

إن مظاهر العنف الرمزي املنتشرة واملتفشية يف الوسط احلضري، تزداد وتريا يوما بعد يوم من 
واء لألفراد أو للمحيط، وإىل غري رمي األوساخ والنفايات عند بوابات العمارات، وعدم االحترام س

قد تعدى العنف الرمزي ذلك حيث طرح الوسط احلضري وذلك من السلوكات البذيئة الالمبالية، 
وما تطرحه من تساؤالت تستدعي الوقوف  ،ظاهرة أخرى أكثر حدة و املتجسدة يف الكتابات اجلدارية
  .  فصل املوايلعندها بالبحث والتنقيب، وهذا ما سنركز احلديث عنه يف ال
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  :عـرض النتـائج وتفسيـرهـا:ثـالثـا
  :مرحلـة تفـريـغ العبـارات املتداعيـة لـدى احلـاالت

  
 الـحالـة الرابعـة الـحالـة الثـالثـة الـحالـة الثانيـة الـحالـة األوىل

  إخراج الكبت -
  مشاكل عائلية -
  عنف كتـايب -
  عنف -
  عدم تفهم اتمع -
  انعدام التربية -
  خوف -
  خمذرات -
  مشاكل عاطفية -
  تعبري رمزي -
  احنراف -
  عدم االستقرار -
  البحث عن إثبات الذات -
  االحتقار -
  املراهقة -
  تشـرد -
  مستوى دراسي حمدود -
  تسرب مدرسي  -
  
  
   

  عنف -
  عنف يف العائلة  -
  عنف يف املدرسة  -
  فراغ -
  مشاكل عائلية  -
  عدم مسؤولية الوالدين -
  تسرب مدرسي -
  لتربية الصاحلة انعدام ا -
  نوع من املطالبة باحلقوق -
  رفض الواقع املعاش  -
  إخراج الكبـت  -
  بطالـة  -
  احنراف  -
  سوء تقدير لألمور  -

  عنف  -
  ضحايا الطالق -
  تعبري عن املعانات -
  قهر اتمع -
  االمشئزاز -
  اضطرابات نفسية -
  انتقام من الغري  -
  احلب العنيف  -
  املراهقة -
  عاطفية  مشاكل -
  االنتحار -
  مشاكل عائلية -
  انتقام من الطرف اآلخر -
  الرغبة يف اهلجرة  -
  الطموح إىل عامل الفن -
  الرغبة يف الشهرة  -
  التأثر بالثقافة الغربية  -
  تقليد  -
 

  مشاكل عائلية  -
  انفصال الوالدين  -
  عنف متوارث  -
  عدم مسؤولية الوالدين -
  انعدام التربية الصاحلة  -
  عنف ضد اتمع  -
  وسيلة للتعبري عن الرأي -
  رفض الواقع املعاش  -
  تسرب مدرسي  -
  التأثر بالثقافة الغربية -
  الفضائيات  -
  املشاكل العاطفية  -
  املراهقة  -
  البحث عن تكوين شخصية  -
  البطالة  -
  التهميش  -
  مترد -
 

  17: امـوع   18: امـوع   14: امـوع   18: امـوع 
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 الـحالـة الثامنـة الـحالـة السابعـة الـحالـة السـادسة الـحالـة اخلامسـة
  عنف ضد املرأة  -
  فراغ  -
  عنف  -
  تعبري عن الرأي والشعور -
  املطالبة بالعدالة  -
  شيء معيب  -
  تفاهة  -
  مشاكل عائلية  -
  انعدام التربية الصاحلة  -
  بطالـة  -
  شكوى  -
  قابة األبويةتسيب يف الر -
  يـأس -
  إحباط -
  تسرب مدرسي  -
  احلق يف التعبيـر -
  عالقات غري شرعية  -
  ظاهرة متزايدة  -
  البحث عن إثبات الذات -
  املطالبة ببعض احلقوق  -
  احلق بالعائلـة  -
  احلق بالعمـل -
  الرغبة يف اهلجرة  -
  التأثر بالثقافة الغربية  -
 الفضائيات   -

  ـة املشاكل العائلي -
  البطالة والقهر  -
  مشاكل عاطفية  -
  العنف  -
  التقليد  -
  تكوين العصابات  -
  مشاكل مالية  -
  فراغ عاطفي  -
  املخـذرات  -
 احنراف  -

  كبت  -
  تعويض نقص -
  عنف -
  تقليد  -
تعبري عن وجـود أنــا    -

املغيـب بسبب ظــروف  
  اجتماعية ونفسيـة

  حـرية  -
 املدينـة -

  عنف -
  إنسان ذئب -
  تشاؤم -
  نقص الدفء العائلي -
  مشاكل عاطفية  -
  الفشل والرسوب املدرسي  -
  هوب -اهليب -
  اجلرمية من أجل غاية ما -
 تنفيس    -

  09: امـوع   07: امـوع   10: امـوع   25: امـوع 
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 الثانية عشرحالـة الـ احلادية عشر الـحالـة العـاشرة  الـحالـة التـاسعـةالـحالـة  
  تعكس ثقافة ما  -
  عن رأي  عبريت -
  عنف -
  إفراغ الشعور بالغضب -
  مرض نفسي  -
 حياة الفوضى  -

  عنـف  -
  أسلوب للتفريغ -
عدم وجود التنفيس  -

  االنفعايل 
  الفـراغ  -
  سوء التربية  -
ظاهرة حتتـاج إىل   -

  دراسة دقيقة
  سلوك بذيء -
   ةاسترجاليـ -
 قي سلوك ال أخال -

  عنف  -
  مشاكل عائلية  -
  عدم وجود احلرية -
  اإلدمـان  -
  الغرية على الوطن  -
  مشاكل عاطفيـة  -
  نقص الرعايـة  -
  قلة النصائح والتوجيه  -
  اقتصادية فظرو -
   

  عنف -
  مشاكل عائلية -
  حـب  -
  إنكـار  -
  عنـاء راب -
  كـره  -
  فقـر  -
  حقـرة  -
  حرمان عاطفي  -
  ايل تنفيس انفع -
 تقليـد   -

  12: امـوع  09: امـوع  09: امـوع  06: امـوع
  

 احلـالة اخلامسـة عشر احلـالة الرابعـة عشر احلـالة الثالثـة عشر
  العنف كحل طبيعي -
  مشاكل مادية  -
   تأثر بالفرق الغربية -
  مشاكل عاطفية  -
  رسوب مدرسي  -
  العنصرية  -
  )اتاملخذر(مشاكل اإلدمان  -
 حب إبراز الذات  -

  حب التعصب والسيطرة -
  اإلجـرام -
  العنـف  -
  احلنـني  -
  العذاب واملراهقـة  -
  إثبـات الذات  -
  أحالم اهلجرة  -
  اهلروب من الواقع  -
  املخـذرات  -
  احلقـرة  -
  البحث عن التحـرر  -
فقدان األمل من أجل احلياة   -

  عنـف  -
  جرميـة  -
  تسلـط  -
   جنـون -
  الفقـر  -
  تقليد الغـرب  -
  الالوعي يف سن املراهقة  -
  الغضب  -
  السجن  -
  الكحول واملخدرات  -
  فقدان األمل -
 االغتراب  -

  12: امـوع   12: امـوع   08: امـوع 
  .عبـارة خلمسـة عشـرة حـالـة 186:الـمجمـوع الكـلي للعبـارات هـو      
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   :جـدول النسـب املئويـة لتـكرارات الـمحاور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفـــردات          
  التحـليل                

 حمـاور التحـليل
  التكرار

  النسب املئوية
% 

 15.053 28 تصورات العنف

نف
ــ

ــ
عـ

ن ال
ــ

عـ
فة 

ـل
تـ

خمـ
عية 

ـما
تـ

 اج
ات

ـور
صـ

ت
 

 12.290 24 معاناة نفسية
 11.290 21 مشاكل عاطفية
 10.752 20 مشاكل عائلية
 10.752 20 مشاكل اجتماعية
التأثر بالثقافة 
 الغربية واهلجرة

18 9.677 

 9.139 17 احنرافات سلوكية
تعبري عن الذات 

 واثباا
14 7.526 

 4.301 08 املطالبة باحلقوق
 3.763 07 تسرب مدرسي
 2.688 05 مشاكل مالية
 0.537 01 حياة الفوضى
 0.537 01 املدينة
 0.537 01 السجن

 0.537 01 الغرية على الوطن
 امــــوع

 
186  99.99 
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تمثیل التكرارات والنسب المئویة لعبارات المحاور بیانیا
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التكرار

النسب المئویة

ونالحظ يف هذا املنحىن بوضوح تصدر حمور العنف من حيث التكرار وبالتايل من حيث  :لتعـليـقا 
بقية احملاور حيث تأخذ احملاور األربعة األخرية أضعف تكرار مقارنة النسبة املئوية، باإلضافة إىل تدرج 

  :يف كل هذا عدة نقاط وهي التمسناوقد . مع البقية ولكننا ال نستطيع عزهلا خدمة ألغراض البحث
  .املتبقيةوراحم 14مقارنة مع  186من  28حيتل حمور العنف أكرب تكرار بدرجة * 
 .%100أي ما يقارب  %99.99اموع الكلي   من %15.05ية العنف أكرب نسبة مئو حمور حيتل* 

  .بتصور العنف للكتابات اجلدارية وهذا إن دل على شيء فإمنا يثبت الفرضية العامة القائلة
مث يأيت حمور املشاكل العاطفية حيث يف جمتمعنا  نقطة، 24تأيت املعاناة النفسية ثاين تكرار بعد العنف بـ 

د هؤالء الشباب يف اجلدران مالذا للبوح مبعانام العاطفية، فهي الفضاء الذي تكبح الرغبات أين جي
يصغي ليهم حني ال جيدون أو ال يلمسون هذا يف أسرهم وعائالم، مث يأيت حمور املشاكل العائلية 
قية متزامنا بنفس التكرار مع املشاكل االجتماعية وكالمها مرتبطة باألخرى وال فصل بينهما، مث تأيت ب

بة سمع ن186من  1احملاور حىت نصل إىل احملاور األربعة األخرية اليت حصلت على أضعف تكرار وهو 
  .ولكنه ال ميكننا حذفها خدمة هلدف البحث% 0.537مئوية ضعيفة تساوي

-159 -  



  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 01 رقم ةصور

 

 02 رقم ةصور

 04 رقم ةصور 03 رقم ةصور

 04 رقم ةصور 03 رقم ةصور



  : الكتـابـات اجلـداريـة -4-
  : متهيــد

إذا كنا قد تطرقنا باحلديث يف الفصل السابق عن العنف كظاهرة تارخيية وإنسانية، وكيف أا 
حتتل موقع الصدارة من حيث األمهية يف البحث العلمي كوا ال تزال تشكل نقاط استفهام عديدة؛ 

تعد من القوى  ، إذظاهرة أخرى ال يستهان افإننا يف هذا اجلزء كذلك سنركز باهتمامنا على 
الفاعلة يف حركية اتمعات نظرا ملوقعها املهم يف احلياة العامة، وإن كانت مل تنل حظها الكايف من 

ويف هذا اجلزء سنثمن هاته املضامني، . عاملية وإنسانية وتارخيية ظاهرة البحث والتنقيب إال أا تعترب
تعدد أمسائها وإمجاع الكل على أهم مصطلح عرفت به إىل حد اآلن أال وذلك باحلديث عنها رغم 

حبثنا  ة، مع ربط ما سبق من الفصول ذا األخري انطالقا من فرضي"الكتابات اجلدارية : " وهو
املتواضع على اعتبارها جزء هام من العنف ككل ومنط خاص من العنف الرمزي الذي اختذ من 

  .الكتابات اجلدارية فضاء له
لكننا لن نستمر يف جدال حول برهنة مضامني الكتابات أو العنف، ألننا بصدد البحث يف هذه 
الظاهرة، وإن تعذر علينا مجع ما يكفي من املادة العلمية النظرية حوهلا، فهذا حلداثة البحث فيها وقلة 

ارخيية هلا، مث نتطرق املصادر، وعليه فإننا سنحاول اإلملام قدر املستطاع ا، حيث سندرج اجلذور الت
إىل مجلة التعاريف املعطاة حوهلا لنركز باالهتمام والتفصيل بينها وبني نظرياا من املصطلحات أو 

سامهت يف كشفها سواء يف البالد العربية أو  من العامل اليت باألحرى الظواهر، مث لنجول يف عدة نقاط
ما واهر، مث نتطرق إىل مجلة تصنيفاا مع ذكر الغربية واليت شهدت والزالت تشهد هذا النمط من الظ

من يقوم  :بعض التساؤالت أسباا العامة واخلاصة، وندعم جمهوداتنا البسيطة بإجابات حولتوفر من 
ومن هم فاعلوها وما موقف السلطات العامة واخلاصة منها، مع ذكر بعض األمثلة، مستشهدين  ،ا

ظري سنشكل مهزة الوصل ما بني الفصول الثالث بالتطرق إىل الصور، ويف ختام حبثنا الن من جبملة
 .  نقطة مهمة وهي الكتابات اجلدارية يف اجلزائر بني املاضي واحلاضر
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  :الـجذور التـارخييـة لظاهـرة الكتـابـات اجلداريـة1-4/ 
فهي  وألن ال شيء حيدث من العدم، فكذلك هو األمر بالنسبة لظاهرة الكتابات اجلدارية،

و قدمية  ،ليست وليدة هذا اليوم أو ذاك، وإمنا هي متأصلة جبذورها الضخمة يف عمق التراث اإلنساين
  .قدم البشرية وتواجدها يف هذا الكون

ويف جممل ما توفر لدينا من معلومات عن الكتابات اجلدارية أو كما يسميها علماء االجتماع 
ظاهرة إنسانية وممارسة يومية قام : " تابات اجلدارية هي، فإننا نستطيع أن نقول أن الك"الشعارات" 

و انطالقا من هذا التعريف املتفق عليه والذي . )1("بتوظيفها الفرد العادي للتعبري عن آماله اخلاصة 
يعترب الكتابات اجلدارية ممارسة يومية أو نشاط يومي عادي جيسد فيه الفرد أعماله وأفكاره وتطلعاته، 

التراث اإلنساين بتنوعه أضفى على هذه الظاهرة نفسها خصائص جمتمعاا الفردية فإننا جند أن 
لتتشكل فيما بعد يف قالب مجاعي للتجربة اإلنسانية قاطبة، وهذا يف تفاعالا مع الواقع  ،واجلماعية

  .ويف رغبتها يف إفراغ مكنوناا الذاتية منها واجلماعية على اجلدران العامة واخلاصة
كان يدون ما  نماحي ،ابات اجلدارية تراث إنساين مشترك عرفها اإلنسان منذ القدمإن الكت

يقوم به من نشاطات وما يفكر فيه من آمال وتطلعات، وكذلك فهي جتسيد لعادات وتقاليد عرفها 
الفرد خالل كل احلقب الزمنية، كما أا مكان يشكو فيه اإلنسان سخط الطبيعة وغضبها عليه ويعرب 

وبالتايل فهي إرث إنساين مشترك وإن كان خيتلف من جمتمع آلخر  ،هلا عن مشاكله ومهومهمن خال
وعليه فالكتابات اجلدارية هي معلم ومؤشر زماين ومكاين . تبعا لطبيعة البيئة اجلغرافية والثقافية السائدة

  .جلماعات و شعوب خلت
عثات األثرية يف أحناء شىت من العامل، ويعود االهتمام ذه الظاهرة إىل البحوث اليت قامت ا الب

حيث بينت هذه الدراسات أن الكتابات والرسومات اجلدارية ارتبطت زمانيا مبيالد اإلنسان ما قبل 
وجسد اتصاله بالعامل احمليط به من خالل تلك  ،التاريخ حني أعلن عن تواصله مع الطبيعة رغم قساوا

لكهوف واملغارات اليت كان يسكنها، وإن كانت هذه الرسوم والنقوش اليت حفرها على جدران ا
األخرية مأهولة حاليا لكنها ال تزال حتمل هذا اإلرث كما هو، وهذا ما أكدته املكتشفات األثرية 

فرنسا واليت تعود إىل ما  يف" السكو" املرسومة على جدران كهوف  النجوم الثالث: ومثال ذلك
يف اجلزائر اليت  " Tassili" نسبة لكهوف التاسيلي عام خلت، كذلك األمر بال 16500يقارب 

وقد وجد يف هذه  ،1938ينما كان جيتاز احلدود اجلزائرية الليبية يف عام ح" بربنان " اكتشفها الرحالة 
 سنة مضت ملخلوقات بشرية تطري يف 20000الكهوف نقوشا ورسومـات عجيبة يعود تارخيها إىل 

 
1/ http://www. palestine-info.info/arabic/books/shearat/shear4.htm 
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ما شكلت  ،حديثة كاليت نرتديها يف زماننا احلايلسواء قدمية أوالسماء، ورجاال ونساء يرتدون ثيابا 
إىل  إن تلك الرسومات والنقوشات احملفورة على جدران تلك الكهوف مردها. يعرف بلغز التاسيلي

بيئة وإىل سهولة استخدام الوسائل البدائية املوجودة يف تلك احلقبة، وتعترب أوىل حماوالت طبيعة ال
الكتابات "  معىنكما أن . وإن دلت على شيء فإمنا تدل على قدم هذه الظاهرة ،الكتابات اجلدارية

لها انقضى واليت تعين يف حم ، )1( "مكتوب على احلائط" قد ورد ذكره يف التوراة بعبارة " اجلدارية 
  .األمر وانتهى

أما إذا أردنا تفصيال يف اجلذور التارخيية هلذه الظاهرة عند العرب والغرب، فيمكن القول أننا مل 
قد لعب دورا هاما يف ذلك الوقت، غري  العربية نلمحها كثريا وهذا ال لسبب سوى ألن شكل البيوت

وهو شاعر جاهلي، حيث  "أبو ليلى املهلهل "أو )2("الزير سامل " أننا ملسنا ذلك يف السرية الشعبية 
وائل بن "أو " كليب" وردت أول كتابة على الصخر وليست نقش أو حفر بل كتبت بدم أخيه 

الذي توىل امللك عليهم، وبعد طعنة قاتلة  "جساس ابن مرة"الذي قتل غيلة من طرف ابن عمه  "ربيعة
يوصيه فيها على الثأر من " سامل ال تصاحل " عبارة  بالرمح التجأ إىل أول صخرة صادفته وكتب بدمه

قاتليه جساس ابن مرة ومن وااله، وهي باختصار حرب بني أبناء العمومة سجلت يف التاريخ بدم 
سنة ومسيت حبرب البسوس، وكان هذا يف احلقبة التارخيية اليت تتراوح ما بني      40العرب حيث دامت 

  .ة للواقعةوهاته الصورة جمسدم،  570-م500
  
  
  
  
  

هذا من حيث التاريخ احلضاري العريب، أما من حيث املوقع اجلغرايف لبالد العرب فكانوا تقريبا 
السباقون لذلك كما سلف الذكر عن جبال التاسيلي، وكذلك يف بالد الرافدين ويف مصر حوايل 

ة قدميا حيث ما تزال آثارها إىل أما عند الغرب فقد عرف الرومان هذه الظاهر. سنة قبل امليالد 3000
  . )3(م.ق 79اليت تعود حسب املؤرخني إىل عام " بوميب "اآلن على جدران

 :الكتابة على اجلدران من البيان السياسي الساذج إىل رسائل احلب والغرام، دمشق، دنيا الوطن، من االنترنت: سامر الصاحل/ 1
http://www.alwatan voice.com/articles.php?go=articles &id=15610 

  .املرجع نفسه /2
:  من األنترنت ،20/11/2004 -1023واجلداريات، احلوار املتمدن، العدد ... عصابات الفرافييت : مرح البقاعي /3

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26837 

  

مأخوذة عن مسلسل عريب   02: صورة رقم
  .بث يف القنـاة الليبية" الزير سامل " تارخيي 
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 Williamويليام ووز " ة من جامع "تريي مارتن " وتثمينا هلذه املكتشفات فإن األستاذ الباحث 
woos  " تاريخ الكتابات اجلدارية يعود إىل عصـور ما : " األمريكية يقول بأن "ميزوري"يف والية

قبل التاريخ، حيث كان اإلنسان البدائي حياكي بيئته احمليطة ويعرب عن انفعاالته وأفكاره من خالل 
م احلجرية، فهذا اللون من الفنون قدمي النقوش والرسوم على جدران الكهوف أو على األلواح والرق

وحسب هذا الباحث فإن الكل جيمع على . )1("...قدم البشرية ومستجد جبدة احلياة وقوة استمرارها
غري أن اكتشافها والتنقيب عنها قد اختلف من مكان آلخر ومن وقت  ،أقدمية تواجد هذه الظاهرة

وث األثرية؛ وعليه فإننا سنحاول ذكر هذه تبعا لطريقة البحث والتنقيب من خالل البح ،آلخر
املساعي األثرية والعلمية اليت بذلت بغية تناول هذه الظاهرة من منظور علمي خمتلف باختالف 

  . أوجهها ومظاهرها
  :مفهـوم الكتـابـات الـجداريـة2-4/ 

وتسمى بالكتابات أو الرسومات اجلدارية أو احلائطية بسبب تواجدها وبشكل كبري على 
  .، وجتمع فيها كلمة كتابات ورسومات لإلملام مبعناها)اجلدران( جلدران مهما كان نوعها ومكااا

، وعربت ذا املصطلح فكثريا ما جندها يف مواقع )Les Graffitis ")2" ويف اللغة األجنبية تسمى بـ 
على اجلدارن  الرسم والكتابة أوتعين "  Graff" ، نسبة إىل كلمة "الغرافييت  "األنترنت ذا االسم 
وتعين احلفر أو النقش على اجلدار، وكالمها يدخالن يف منوذج واحد "  le Tag" وكذلك إىل كلمة

اخلربشات  أينقش أثري : تعين " Les Graffitis كما أن كلمة. االيت حتتويهم les Graffitisوهو 
صطلحات إمنا تدل يف جمملها وكل هذه امل. gravitti، وهي مجع ملفرد )3(على اجلدران أو األبواب

، )4("ظاهرة عامة تشمل اتمع اإلنساين كافة : " وتعرف بأا .على مجيع أصناف الكتابات اجلدارية
وقد مشلت كل اتمعات دون متيز جمتمع عن اآلخر، وقد حملنا هذا يف اجلذور التارخيية هلا، وكيف أا 

        ويقول . يف صارت جديدة ومستحدثة حبداثة العصركانت بدائية وبسيطة كبدائية تلك العصور وك
 "Denise Bilodeau  "1993 " :كتابات اجلدارية لديها لغتها اخلاصة، وهي تستلزم استخدام إن ال

رموز وشفرات حتمل املعاين اليت يقصد أصحاا إيصاهلا، وال شيء وجد من العدم، وعليه فإن فهم 
  م وفك لغز تلك الرموز والشفرات، حبيث أن هلا ارتباط باجلماعة اليت الكتابات اجلـدارية يستلزم فه

  
  .واجلداريات، املرجع السابق… عصابات الغرافييت: مرح البقاعي/ 1

2/ Représentation: Tag, Graffiti ou Graf, in, http://www.graffiti.org 

  . 586، ص 2004، 33ع، بريوت، طـ املنهل فرنسي عريب، دار اآلداب للنشر والتوزي: سهيل إدريس/ 3
4/ http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2000/issue33/thaskeel/2.htm  
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 .)1(... "بعادام وتقاليدهم) كتاا ( ينتمون إليها 
ذا املفهوم، أن الكتابات اجلدارية عبارة عن كلمات ورمبا رموز وحىت  " Bilodeau" ويقصد 

جتسد يف معناها مجلة من املضامني املختلفة واليت كتبها أصحاا " des codes" رات إشارات أو شف
بغية إيصال رسالة ما أو التعبري عن أشياء معينة، ولفهم الكتابات اجلدارية جيدر فهم وفك تلك الرموز 

  .وهي عادة ما تعرب عن عادات وتقاليد وأعراف اتمع الذي ينتمي إليه كاتبوها
وتعترب تدرجييا أكثر شعبية عند الشباب  ،الكتابات اجلدارية هي تعبري عن الثقافة احلضرية"  :أن ويقول

  .)2(" ...وعند معظم الطبقات االجتماعية، بل وعند كل البلدان
وإذا متعنا يف هذا املفهوم جند صاحبه إمنا يربط وبشكل مباشر نشوء الكتابات اجلدارية يف الوسط 

وبالفعل فإننا خالل تتبعنا لتطورها يف العصور احلديثة . ا الثقافة احلضريةاحلضري، حيث يعرفها بأ
وجدناها أكثر انتشارا يف املدن حيث تكثر كثافة السكان وتكثر املطالبة باحلقوق يف خضم هضم 
وتناسي العديد منها، لذلك فإن الكتابات اجلدارية هي حوصلة احلياة احلضرية وميارسها الشباب أكثر 

  .شرحية أخرى، وسنعود إىل ذلك الحقا من أي
وحسب بعض الباحثني، فإن هذه الظاهرة أصبحت مبعث قلق وحرية، فهي تشمل كل الكلمات 
والتعبريات والرموز واإلشارات مبختلف األلوان اليت صارت متأل كل اجلدران يف األحياء الشعبية 

 يف املرافق والساحات العمومية، فهي الفقرية خاصة، وعلى جدران املؤسسات التربوية واملهنية وحىت
ويف مواقف احلافالت وعلى كراسي القطارات، ويف  ،مالحظة بشكل مثري يف جدران املراحيض العامة

كل مكان يصلح للكتابة أو الرسم أو احلفر وحىت للنقش، فباتت مساحات كبرية جيد فيها الشباب 
حيانا ملأل فراغهم، وتعبريا عن أمانيهم ، وأممكام املفضل للتجمع ولطرح رسائلهم وشكاويه

  .وطموحام
إن الكتابات اجلدارية كيفما كان شكلها رمزية أو مقروءة، أو على شكل رسومات أو 
كاريكاتور، تعترب دالة بذاا تفيد فكرة حمددة وتعرب عن موقف أو رأي فردي أو مجاعي موجه إىل 

  .)3(ن معىن ميكن استخالصهالناس عامة أو إىل فئة أو مجاعة مقصودة، تتضم
 
 
1/ David Manise : Animal étrange et sauvage, une approche Anthropologie, cit. internnet. 
2/ David Manise : Animal étrange et sauvage, op-cit. 

سالة دكتوراه دولة يف علم االجتماع، ، ر"الكتابة على اجلدران منوذجا " اإلعالم الرمسي واإلعالم غري الرمسي : منصوري خمتار/ 3
  .181، ص 2004-2003جامعة وهران، 
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نظام يعترب من أهم أنظمة اإلشارات اليت تتألف من : " كذلك أا"  Bilodeau"ويضيف 
الثقافة وحماولة معرفة الدوافع اليت تكمن خلف الكتاب اجلداريني وذلك من خـالل حتليل مضامني 

اعتبار أن الكتابات اجلدارية إمنا حتتوي على دالالت أخالقية  ىديدة علأعماهلم مبساعدة مناذج ع
  ...".ومجالية وغري ذلك

 David Manise  " :"A graff" وألن الكتابات اجلدارية ليست جمرد كتابات على حد تعبري 

is not just a graff " ،ا بل هلا أبعاد وجوانب كثرية أمهها األخالقية واجلمالية وحىت اجلماعية، أل
بعضهم خمتص يف النقوشات على اجلدران واآلخر يتفنن يف األلوان  ،مكان جتمع لكثري من األشخاص

العادية منها والزيتية حىت حتتفظ بلوا مدة أطول، وكما هي مكان للتجمعات فهي ميدان للمنافسة 
  .والتقليد

ى للتملك يف عامل خاص وتأخذ الكتابات اجلدارية طابع املطالبة باحلقوق املهضومة ومسع
ومستقل، وجند هذا يف الكثري من دول العامل خصوصا يف فرنسا ونيويورك وغريها من الدول اليت 
تضم السود إىل جانب املهاجرين الذين يتعرضون إىل التمييز العنصري واالحتقار سواء من طرف 

اصة يف الشوارع الشعبية خ –الكتابات اجلدارية  تمركزالسلطات أو من طرف السكان األصليني، فت
  .جماال للتنفيس عن هؤالء ومكانا للمطالبة حبقوقهم وتسوية وضعيام، خصوصا املغتربني –الضيقة 

م على اجلدران دف سوخالصة القول، أن الكتابات اجلدارية هي كل ما يكتب أو ينقش وير
يها عنفا ضد البيئة احمليطة معني مهما كان أصل األشخاص الذين قاموا به، وإن كان معظمهم يرون ف

  .م يهدم األصول العريقة لكل جمتمع ويدمر كل اجلماليات واألخالقيات السائدة
  : العوامـل اليت أدت إىل ظـاهرة الكتـابـات الـجداريـة3-4/ 

 وحىت وزها بر إىل أدت اليت العوامل من مجلة خلفها فإن األوجه، ومتعددة متشعبة ظاهرةوألا 

 البحث من قدرها نعطيها وحىت .حوهلا االجتماعي التصور أو عليها احلكم عن النظر بغض هاتفاقم إىل

 لنا يتسىن حىت تبويبها سنحاول فإننا ظهورها إىل أدت عامة أسباب من لدينا توفر ما جممل ويف فإنه

  :وعليه جيدا هافهم
  :االجتمـاعيـة العـوامـل -أ

 الوسط يف حتدث أا يعين وهذا اجتماعية، ظاهرة أوال يفه اجلدارية الكتابات إىل نظرنا كيفما

 وجزء واحلضاري، الثقايف تراثه من جزء يشكلون اتمع ذلك من أفراد هم ا يقوم فمن االجتماعي،

  .االحتياط يف توضع أو مش أن وترفض عنه تنفصل أن تأىب اليت وطقوسه وتقاليده عاداته من
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 مستوى هلا ليس ( معدومة شبابية شرائح طرف من رأينا وكما دةعا متارس اجلدارية الكتابات إن

 من جزء وهي ،...)البطالني السود، املغتربني، شرحية ( مقموعة شرائح أو ،) ...تعليمي تربوي، ثقايف،

   .الشرائح تلك تناسي أو مهش بأخر أو بشكل الذي الكلي اتمع
 :من االجتماعية للمشاكل جتسيدها ستشفن ،املالحق قائمة ضمن ستعرض اليت الصور خالل ومن

 رقم الصورة يف كما ( العاطفية واملشاكل ،)5 رقم الصورة يف كما ( فقر بطالة، أسري، تفكك طالق،

 ال لفهمها فإنه شفرات، أو رموز، أو صورة، أو كتابة :أسلوا كان مهما اجلدارية الكتابات إن ). 28
 معاناة أساسها يف هي جدا كثرية اجتماعية معاين طياا يف يحتتو اليت الرموز تلك وتفكيك حل من بد

 حتدث أا كما أشياء، بعدة للمطالبة كطريقة أو بسيط كحل الكتابات هاته إىل تلجأ اليت الشرحية تلك

  :يف
  .النظام يف ثغرات وجود عن وتكشف االجتماعية املراتب يف خلل من تعاين اليت اتمعات •
متيازات ، وكذا االستفادة من ا)اهلجرة ( فؤ الفرص يف العمل، يف السفرحتدث بسبب انعدام تكا •

  .الدولة
 David Manise "حتدث كعنف رمزي جمسد لردة فعل من طرف الشرائح املقموعة على حد تعبري •

  .لتطالب باحلقوق املهضومة، واملساواة بني كل شرائح اتمع "
هي يف جمملها جتسيد للمشاكل االجتماعية اليت وما ميكن قوله باختصار أن الكتابات اجلدارية 

يعاين منها أفراد ذلك اتمع، وارتفاع وتريا أو اخنفاضها هو مؤشر كفيل الرتفاع أو اخنفاض 
  .املشاكل االجتماعية

  :العــوامـل الثقـافيـة -ب
ل تراثه الثقايف يف جمملها فإننا ال نبتعد كثريا عما ذكرناه سابقا، ألن اتمع إمنا يقيم من خال

وبكل ما حيتويه من مقومات تظهر يف مجلة العادات والطقوس والتقاليد والعقائد املمارسة  ،واحلضاري
، فإا بشكل أو بآخر تعكس "منتوج ثقايف حضري " وعلى اعتبار أن الكتابات اجلدارية هي . فيه

وقد نلمس هذا جليا . ايف احلضريمدى تشبع هذه الفئات أو الشرائح به، فهي حوصلة هلذا البعد الثق
إذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بني مجلة الكتابات اجلدارية يف الدول الغربية والدول العربية، ورغم أا 
نتاج تراثي إنساين، إالّ أا تتميز خبصائص حملية ختتلف من دولة ألخرى من حيث حمتواها الثقايف، 

 فإنه يغلب عليه املواضيع السائدة يف تلك اتمعات، فهي ففي الدول الغربية كإيطاليا وفرنسا مثال
  تتجاوز كل القواعد واحملرمات، بل إا تدين وتنذر، وأحيانا تقرف البصر حينما تتأطر و تتحول إىل 

1/ http://www.palestine-info.info/arbic/books/shearat/shear4.htm 
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على عكس ما يف الدول .)1(للها حسان تليليأجواء كابوسية وجنسية متوحشة ومبتذلة كما ح
املوضوعة يف اتمع، لكن حمتواها ال يتعدى "  tabo" العربية، فرغم أا حماولة لكسر كل الطابوهات 

التصريح باملعارضة للقيادات ولألنظمة وإن تناولت املواضيع األكثر حساسية كاجلنسية فإا أبسط 
  .يةبكثري مما هي عليه يف الدول الغرب

إن الكتابات اجلدارية هي مؤشر على املستوى الثقايف وحىت التعليمي السائد، فكثرية هي 
الكتابات اليت تأخذ شكل رموز أو إشارات، حيث تعكس املستوى احملدود لصاحبها، مثال           

)6TRON( )1( وكذلك ،)MORORA( ، ) LOV(، وإن مل توحي باملستوى التربوي احملدود فإمنا هي 
وبالعودة إىل . رموز وتشفريات قد يلجأ ويتعمد فاعلوها حىت تنال حظا أوفر يف الفهم واملعىن

الكتابات اجلدارية يف القدمي فإا كانت جتسد الطابع الثقايف السائد، ففي رسومات كهوف التاسيلي 
رافدين واليت مت نقل نلمح تلك احليوانات الطائرة، وكذلك هو األمر بالنسبة لآلثار العراقية يف بالد ال

با، فتلك احليوانات الغريبة كالثريان انحة إمنا هي رسومات آلهلات جمسدة لتلك ومعظمها إىل أور
األفكار املسيطرة يف ذلك العصر، وغريها من األمثلة، ومنه أمجع الباحثون األثريون على أن الكتابات 

دران الكهوف واملغارات، مرورا إىل املعابد اجلدارية بدأت بالرسومات احملفورة أو املنقوشة على ج
واملقابر، وهذا يف عصور ما قبل التاريخ وبالتايل قبل بروز فن الكتابة؛ ولعل املتبصر ما بني الكتابات 

  .القدمية واحلالية إمنا يستشف منها املستوى الثقايف والعلمي والعقائدي الذي كان سائدا يف حقبة ما
الدول الغربية تعكس بشكل جلي املستوى الثقايف السائد، وهذا ما إن الكتابات اجلدارية يف 

العصابيون يبنون قصورا يف " يتضح من خالل العبارة اليت وجدت على قطار ما بني لندن وأكسفور 
  .)2("اخليال واانني يسكنوا واألطباء النفسانيون جيمعون اإلجيار عنها 

ربز بعض العواطف، فإا جتسد املستوى التعليمي واليت تعين احلب وت ) 06( والصورة رقم 
تشري أن صاحبها ذا "  Break Dince" ) 08( احملدود لصاحبها، كذلك األمر بالنسبة للصورة رقم 

ولسنا بصدد شرح معاين ومفاهيم هذه الرموز بقدر ما حنن بصدد إبراز البعد . مستوى تعليمي معني
نلمحه يف بعض الصور يف اململكة السعودية واليت ترمي إىل  الثقايف والتعليمي السائد، ونفس الشيء

قيم التسامح و التعاون و التآزر، وكذلك بالنسبة للعبارة اليت وجدت يف الضاحية اجلنوبية للعاصمة 
  بعدان كانت حتمـل ، وإ)3("اذهبوا إىل بريطـانيا فإن ا ملكة ال يظلم عندها أحـد : " اجلزائرية

 
1/ Alain vulbeau : les gravittis ou l’émergence de l’incisif, internent. 
2/ http://www.kishtainiat-info.info/arabic/books/shearat/sher4.htm 

  .اجلدران اجلزائرية من أحالم اهلجرة إىل العنف القبلي والطائفي، أنترنت: مراد الطرابلسي/ 3
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  .ن العقيدة، وهي دعوة إىل طلب اجلوار و رفع الظلمإعالميا، فإا جتسيد لقيم ومبادئ مستوحاة م
   :العـوامــل السيـاسيـة - ج

تكسب الكتابات اجلدارية بعدا سياسيا ال غىن عنه يف معظمها، وهي نفسها سواء يف الدول 
فهي دوما جتسد الصراعات احلزبية واألفكار واجلماعات الطائفية اليت مل جتد سبيال  ،العربية أو األجنبية

خروج إىل الساحة العامة فتختلف مضامينها السياسية، كما يف سنوات االستعمار الذي عاشته لل
وتأييد الثوار خالل اندالع الثورة التحريرية حيث ملئت اجلدران بعبارات الترحيب بالثورة ، واجلزائر

تتزامن مع  وعلى العموم فإن الكتابات اجلدارية يف بعدها السياسي إمنا. و كذا للرفع من عزميتهم
حيث ظهرت حتت وطأة تلك  األحداث، ومثالنا يف ذلك أحداث اجلزائر يف بداية التسعينات 

، وما ميكننا قوله أن تزامن )سنرى ذلك بالتفصيل يف عنصر الكتابات اجلدارية يف اجلزائر (الظروف 
ة، إمنا صفة شهدا األحداث السياسية مع الكتابات اجلدارية، أو غريها من األحداث األخرى اتمعي

   .    ومل تزل كل دول العامل، ولكن تبعا لنوعية تنلك الظروف وشدا
حيث كانت دافعا قويا لربوز هذه الكتابات اليت  ،1966عام  فرنسا بعد ثورة الطالب يفففي 

جاءت معربة عن أفكار وآراء مجاعات خنبوية مقهورة أي تعرب عن فكرة وثقافة االغتراب يف جمتمع 
  .نصريع

أما يف روسيا وبالضبط يف موسكو، فإن األحداث والتحوالت العميقة اليت عرفها اتمع يف 
، سامهت -واليت أسفرت عن ايار عامل ضخم كان يعرف باالحتاد السوفيايت  -  أواخر الثمانينات

ز على ودون أن نرك.وأدت إىل بروز الكتابات اجلدارية اليت عربت وبشكل جلي عن تلك التحوالت
هذه الدولة ونتناسى أخرى، فإن الكتابات اجلدارية كانت والزالت تتزامن مع األحداث السياسية يف 

سواء املنجزة من طرف الفلسطينني أو  جمتمع ما، ولعل الكتابات اجلدارية يف فلسطني أحسن مثال هلا
  ). 03( اإلسرائيلني مثلما تعرب عنه الصورة رقم 

  
  
  

  
ل أن الكتابات اجلدارية ال حتدث لسبب اجتماعي أو ثقايف أو نفسي أو سياسي وخالصة القو        

  .بقدر ما حتدث بتظافر مجلتها وإن طغت إحداها على األخريات
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  :العــوامــل النفسيــة -د
إن األسباب النفسية واليت هي مجلة الصراعات واإلحباطات واملشاعر املتناقضة اليت تنتاب الفرد 

ري يف بروز الكتابات اجلدارية، خاصة وأن معظم القائمني ا هم شباب أو باألحرى تساهم جبزء كب
مراهقني، وتعد أحسن ممر لتنفيس تلك الطاقات املعارضة واملنافية أحيانا للمبادئ والقيم والعادات، 

مضامني تلك اإلشارات والرموز اليت  ينبعث من ارمزي افهي ليست طريقة تعبري فقط بل تعترب عنف
ويلعب االستقرار النفسي دورا  تبدي الرغبات اجلنسية احملرمة منها واملقبولة واليت ال جتد تنفيسا هلا،

فعاال يف سلوكات األفراد ومنطيتها، حيث أن القيمة الكمية والكيفية للكتابات اجلدارية ختتلف من 
التحليل النفسي لتلك ( ، مكان لآلخر، ومن وقت لآلخر ويف هذا حتليل احلالة النفسية اليت كتبت ا

خصوصا تقليد األطفال لعملية ( ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يوجد ما يسمى بالتقليد )الكتابات 
ولعل الكتابات اجلدارية يف املراحيض العامة هي نوع خاص بذاته عند بعض الباحثني وهو ). الكتابة 

فاألسباب النفسية تدخل يف خضم  ومنه .منط ميتاز حبظ وفري يف البحث والتنقيب يف الدول الغربية
  .األسباب االجتماعية والثقافية املؤدية للكتابات اجلدارية

ومن خالل ما سبق عرضه من العوامل ميكننا القول أن الكتابات اجلدارية ال حتدث نتيجة 
أا  حبسب اختالف مواضيعها، وعليه ميكن القول عامل واحد، وإمنا بتظافر جمموعها ويظهر هذا جليا
   .    ظاهرة إنسانية، ثقافية، اجتماعية، نفسية وسياسية
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  : مـن يقـوم بالكتـابات الـجداريـة ؟ وأيـن؟4-4/ 
ازدادت التساؤالت حوهلا مما دفع بالباحثني إىل  ،بربوز ظاهرة الكتابات اجلدارية بل وبتفاقمها
  در ما حنن بصدد معرفة من يقوم ا وأين يتم ذلك؟حماولة البحث فيها، لكننا لسنا هنا ذا الصدد بق

إن الكتابات اجلدارية ظاهرة تشتمل اتمع اإلنساين كافة وإن كانت تتميز ببعض الصفات 
عند جمتمع ما دون غريه، فإمنا مرد هذا إىل طبيعة ذلك اتمع ومقوماته، لكن الباحثني جيمعون على 

، اليت " David Manise" الشرائح املقموعة على حد تعبري أن هذه الكتابات إمنا متارس من طرف 
تعاين من التمييز العنصري والتهميش يف احلقوق سواء االجتماعية أو السياسية، ولعلنا نشهد ذلك جليا 

؛ إن فئة الشباب هي األكثر جلوء إىل هذه ..يف الدول الغربية كإيطاليا وفرنسا وحىت يف نيويورك 
ب الوسائل التعبريية األخرى كالصحافة والتلفزة وغريها من الطرق املشروعة الظاهرة وذلك يف غيا

اليت تبقى حكرا على فئات أو أشخاص معينني، كما تعترب الوسيلة السهلة والبسيطة للتعبري عن األفكار 
واليت نقصد ا مجلة املواضيع احملرم واملمنوع ) tabo(واآلراء اليت تدخل ضمن قائمة الطابوهات 

ديث عنها، فتأيت الكتابات اجلدارية لكسر تلك املواضيع واملشاركة يف الرأي لتبين قضية ما، كما احل
نلمح ذلك يف نيويورك، أين جند معارضة شديدة الحتالل العراق واحلرب على أفغانستان، جيسدها 

الشباب، األشخاص املعارضني للحكم والسياسات أو املؤيدين هلا، حيث يقوم ا عادة جمموعة من 
سنة خيرجون ليال ما بني الواحدة إىل اخلامسة صباحا، مث  17و 14حدد بعض الباحثني سنهم ما بني 

يتكتلون يف مجاعات بعد أن يقتسموا األحياء فيما بينهم، وهم بذلك يشكلون الشلل أو العصابات 
وهم جمموعات ، " Graffiti Gangsعصابات الغرافييت " كما يف إيطاليا، حيث أطلقوا على أنفسهم 

من األقليات العرقية واإلثنية من اليافعني الذين اختذوا من جدران فيالدلفيا مساحة هلم وألهوائهم، 
  .)1(ومنهم من يتركز بكتاباته يف املراحيض العامة، وقد مسوا أنفسهم أدباء املراحيض

طلني عن العمل إن الكتابات اجلدارية قد متارس من قبل الشباب الراسبني مدرسيا، أو العا
واملدمنني على املخدرات والكحول وغريها من اآلفات، والذين يعانون االحنالل األسري والعائلي 
والفقر الذي دفع بالكثري من األطفال للخروج إىل الشارع، بكل ما حيمله من أخطار آفات، ومن مثة 

مق أسباا وشائكة بتداخل إن ظاهرة الكتابات اجلدارية عميقة بع. يدخلون عاملا آخر ال حدود له
عواملها، وعلى العموم فهي متارس يف األحياء الشعبية والفقرية ألا عادة ما تكون بعيدة عن الرقابة 
الرمسية، فيجد فيها الشباب امللجأ اآلمن للقيام ذه الرغبة تعبريا عن مشاكلهم أو سخطا على النظام 

  .جيري حاليا يف قضية فلسطني واحلرب على العراقوالقائمني به، أو تآزرا مع مشاكل أخرى كما 
  .واجلداريات، سبق ذكره... عصابات الغرافييت: مرح البقاعي/  1
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وحىت املهنية، و  وتتواجد الكتابات اجلدارية على كل جدران املؤسسات التعليمية أو التكوينية
وعلى جدران املسارح  كذا على جدران املالعب كتعبري على تأييد فريق ما أو معارضة لغريه،

، "ال يعاقب املرء أبدا إذا أمات أحدا من الضحك:")1(كالعبارة اليت وجدت على أحد مسارح باريس
وأيضا تنتشر يف حمطات احلافالت مثل العبارة اليت وجدت يف حمطة بيكاديل وهي من أجل التعارف    

، وجندها على جدران " الزواج مؤسسة رائعة، لكن من يرغب يف قضاء حياته يف مؤسسة ؟" 
جبامعة السربون الفرنسية، " يف اجلامعة  السأم أبصر النور يوما: " العمارات واجلامعات، كعبارة

عند زيارته للجزائر " خالد القشطيين"وكذلك الشأن يف املقاهي والقطارات كالعبارة اليت وجدها 
ال تبصق ؟ : " ى هذه الكلماتحينما كان متوجها إىل صحرائها الكربى، أين وجد على حائط مقه

السفر :" ، ووجدت عبارة أخرى على جدول قطارات ليفربول "رمبا ستحتاج إىل بصاقك بعد قليل 
واألمثلة كثرية جدا حبيث مل تعد ظاهرة الكتابات اجلدارية خاصة ". على ظهر سلحفاة أسرع لك

حلفر أو النقش كما نالحظها مبنطقة معينة، بل أصبحت تستحوذ على كل مساحة تصلح للكتابة أو ا
  .وغريها من اجلدران...على طاوالت الدراسة، وكذا يف املراحيض العامة وعلى األسوار اإلمسنتية

وبتقدم الكتابات اجلدارية واعتبارها فنا قائما بذاته، تطورت الوسائل املستخدمة فيه إىل الدهان 
أللوان وتعددها، ويف الدول الغربية فإن والرش مبضخات خمصصة هلذا الغرض واليت ختتلف باختالف ا

أسعار تلك املضخات عدلت وقننت حىت يتمكن الشباب من اقتنائها، كما حتولت الكتابات من على 
اجلدران اإلمسنتية أو اخلشبية إىل الزجاج تبعا للتطور املعماري هناك، حيث تفنن هؤالء الشباب يف 

ر الكتابات اجلدارية منط فين قائم بذاته أو باعتبارها عنف وأمام اعتبا. جتسيد لوحات فنية تبهر الناظر
  .الكتابات اجلدارية فن أم عنف؟: مرسل من خالل مضامينها يطرح السؤال نفسه وهو

  : الكتـابـات اجلداريـة) أصناف ( أنـواع 5-4/ 
 بعد مجلة التعاريف اليت سبق ذكرها عن الكتابات اجلدارية، ميكننا أن نستشف من ذلك عدة

أنواع أو أصناف قد ختتلط وتتشابك أحيانا، لكنها رمبا تأخذ منحنيات أخرى تتمايز فيها عن بعضها 
  :البعض، وسنحاول من خالل ما توافر لدينا من معلومات أن نذكر بعضا منها

  :)2(حسـب طبيعتـهـا  -أ
ا الصنف التصويري والصنف الشفهي، وكالمه: إىل نوعني مها Lotman  "1977" ويقسمها 

  ات اليت تتجسد على اجلدران مهما كان حجمها ـخمتلف عن اآلخر، فالتصويري يشمل كل الرسوم
 
1/ http://www.kishtainiat-info.info/arabic/books/shearat/sher4.htm 
2/ http://www.palestine-info.info/arabic/books/shearat/shear4.htm 
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يتخذ قالبا فنيا خصوصا حينما يشغل مساحات كبرية، كما  ولوا، وحسب رأيه فإن هذا الصنف قد
  .سنرى ذلك يف جداريات نيويورك وغريها، واحلضارة العربية أيضا تزخر مبثل هذا النمط

أما الصنف الثاين الشفهي، فهو النمط األكثر شيوعا ويضم كل ما ميكن كتابته من مفردات أو 
ة أبعاد، فبقدر ما هو وسيلة تعبريية أو إعالمية فهو عبارات أو حىت رموز وإشارات، ويتخذ أيضا عد

كذلك أداة عنف يشهرها فاعلوها يف وجه العامة، فتضم عبارات الشتم والكالم القبيح واملفردات 
هو يف جممل دراساتنا  و؛..البذيئة اليت متس وختدش احلياء االجتماعي، فتشهر بأشخاص وتذم آخرين 

  .من أي شيءعنف رمزي يتضمن السلبيات أكثر 
 :ويقسمها الباحثون إىل نوعني مها: )1(حسـب مكاـا -ب
يسمونه بالكتابة العامة، ويشمل كتابة األمساء والرموز اليت تكتب وحتفر أو ترش : النوع األول* 

  .بالدهان على اجلدران اخلارجية واألشجار واألسيجة ولوحات اإلعالن واألنفاق
ات اخلاصة، وهي اليت توجد على جدران املراحيض، ويعتربوا منط ويسمونه بالكتاب: النوع الثاين* 

أدباء " خاص بل ومتميز من حيث املضمون والشكل، وتقوم ا مجاعات أطلقت على نفسها تسمية 
:               إمسا خاصا هلذا النمط" الن دنديز " ؛ كما اقترح األنثروبولوجي األمريكي "املراحيض 

 "Latrinatia "انتقده يف هذا، ورأى أنه ال حاجة هلذه التسمية اخلاصة "آبل إيرنست " كن الباحث ، ل
  .ما دام مصطلح الكتابات اجلدارية شامل ملثل هذا الصنف

إن الكتابات اجلدارية متشعبة ومتداخلة فيما بني أصنافها وهذا تبعا ملكاا وطبيعتها، وكذلك 
ة فيها، وال نتوقف عند هذا احلد، بل وتبعا مليداا حسب احملتوى أو املضمون واألدوات املستخدم

  .سواء كان اجتماعي أو سياسي أو رياضي
تضم الكتابات اجلدارية نوعني أو صنفني، وإن كانا يتداخالن حتت : )2(حسـب املضمـون - ج

  :نفس التسمية، لكنهما خيتلفان يف طريقة األداء
على اجلدار ويشكل جزء هاما من جمموع  وهو رسم مصور":  Le graff:" الرسم الـجداري *

الكتابات اجلدارية العامة، وليس بالضرورة أن يأخذ منحى فنيا، بل قد يكون على شكل الكاريكاتور 
الذي حيمل يف طياته العديد من املعاين ذات األبعاد االجتماعية والسياسية وحىت الدينية، وهنا نلمح 

ال تستهدف األفراد أو املسؤولني فحسب، بل تصيب يف صفة االستهزاء واملزح، وهي يف كثريها 
  معناها العميق مجلة البىن االجتماعية والقيم، ومتس أحيانا بإطارات النظام السائد وقوانينه، كما حدث 
1/ Qui sont les graveurs : http://xxi.ac-reims.fr/leon-bourgeois/matiere/tpe/tpepord/eleve/graffitis%202/qui 
sont%20lesgraffeurs.html 
2/ Tag, graffiti ou graff : présentation, http://xxi.ac-reims.fr/leon-bourgeois/matiere/tpe/tpepord/eleve/ graffitis%202 
Représentation%202.html 
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يف إيطاليا وبالضبط يف مدينة ميالنو، حيث أعلنت السلطات على متابعتها هلؤالء قانونيا، بل 
  ...ز قيمة ملن يقبض عليهم، أو حىت يدل على مكام، وبغري إيطاليا فاألمثلة كثريةـخصصت جوائو

يتميز من حيث أدائه وغرضه وكذلك األدوات املستعملة إلجنازه، وهي  إن الرسم اجلداري
تينات تتطور تبعا للتقنيات احلديثة، حيث ارتقى حاليا إىل الرسم على الزجاج بعدما كان ميارس يف الس

على البنايات اإلمسنتية مث على العمارات يف الثمانينات، وإن كانت باريس قد حظيت مبثل هذا النمط 
  .فإن غريها والسيما الدول العربية ال زالت تعيش بدايات الظاهرة كما يف الستينات والسبعينات

 
 
  
  

  
  .مناذج للرسـم اجلـداري

للكتابات اجلدارية، فبالعودة إىل اجلذور التارخيية  ويعترب قاعدة:  " Le Tag" النقـش اجلـداري*
كهم وجتسد طريقة أو مللوهلا، جند أن الشعوب األوىل كانت حتفر اجلدران وتنقش عليها أمساء هلم 

حيام، ويعترب هذا النمط بسيط جدا لبساطة األدوات املستخدمة فيه، وذلك تبعا لبدائية تلك العصور 
هوف واملغارات اليت كان اإلنسان يسكنها، انتقلت تلك النقوشات إىل جدران الغابرة، وانتقاال من الك

العمارات والبنايات احلالية، وإن كانت على حسب اعتبار الباحثني األثريني دليل أثري مهم يف 
التقصي عن حقائق تارخيية ملعرفة حياة الشعوب اليت عاشت يف تلك الفترة، ومنها يستشف الباحثون 

  .االجتماعية والثقافية والدينية اليت كانت سائدةمنط احلياة 
إن النقوش اجلدارية القدمية كتلك املوجودة يف كهوف التاسيلي باجلزائر ويف بالد الرافدين 
ودمشق، هي دليل على وجود هذه الرتعة يف اإلنسان منذ القدم لتخليد ذكراه وترك أدلة على وجوده 

  .مهما طال الزمن
  
  
  
  
 منـاذج للنقـش اجلـداري  
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  :باإلضافة إىل ما سبق، فإا تقسم أيضا حسب مواضيعها إىل: اضيعـهـاحسـب مو -د
، مثل عبارة            كتعبريات معارضة للحكم، وأخرى مؤيدة حلزب معني :املواضيع السياسية *
اليت سجلت يف انتخابات اجلزائر مرات عديدة،واألمثلة كثرية جدا، غريها من "  RNDانتخبوا  " 

  .لكتابات اجلدارية بشكل متزامن مع األحداث السياسية اليت يعيشها أي جمتمعالدول أين تربز ا
تبدي مهوم وآالم الشعوب ومعانام االجتماعية بسبب عدم حتقيق مطالبهم،  :مواضيع اجتماعية *

 يكما تضم الكتابات اجلدارية مواضيع أخرى سواء ثقافية أو رياضية مؤيدة لفريق أو مناصرة له، وه
 .ختالف مواضيع احلياة االجتماعية كافةختتلف با

، أو ذات )رسومات ( أو تصويرية ) كتابية ( إن الكتابات اجلدارية يف جمملها سواء كانت شفهية 
فإا جتسد ظاهرة إنسانية وتارخيية حمظة، وحسب اعتقادنا فإا ) كما هي يف الدول الغربية(طابع فين 

قد حققت أوسع األبعاد ولعل احلضارة العربية غنية جدا ذا يف جمملها ما بني الكتابات والرسومات 
النمط، فباجتماع اخلط العريب والرسومات على اجلدران وتنوع األدوات واملواضيع، راح أصحاا 

تبهر العيون ) Mosaïque(يتفننون يف تشكيل أروع ما جادت به القرحية البشرية، يف فسيفساء 
جداريات مسجد قبة الصخرة بالقدس الشريف، وكذلك حمراب : )1(والعقول، والشواهد كثرية أمهها

اسم " ( بردى"اجلامع الكبري يف قرطبة واجلامع األموي يف دمشق، وأروع ما فيه اللوحة املعروفة بلوحة 
، وهي لوحة كبرية موجودة بالركن اجلنويب الغريب من املسجد، )النهر الذي يروي دمشق وما حوهلا 

دى وهو خيترق الفوطة الغناء ويدخل دمشق، ويبلغ طول تلك اللوحة الفريدة من متثل منظر ر بر
  .أمتار، وهي أكرب مسطح من الفسيفساء كشف عنه حىت اليوم 07متر وارتفاعها  38الفسيفساء قرابة 

وهي تفوق بكثري جداريات ايطاليا  ( وغريها من الشواهد، اليت تزخر ا احلضارة العربية و اإلسالمية 
، وباحلديث عن الفن التصويري الرائج يف الدول الغربية، و غرار باريس وموسكو وكذا )و غريها أ

نيويورك، فإن هناك العديد من الدول اليت قامت ا عدة مجعيات تنشط لصاحل األفراد الذين يقومون 
تمعية، وكل هذه بالكتابات اجلدارية وذلك للمطالبة حبقهم يف التعبري واملشاركة يف صنع األحداث ا

  .االجتاهات إمنا هي جواب عن موقع الكتابات اجلدارية يف اتمعات
 
  
  .واجلداريات، سبق ذكره...عصابات الغرافييت: مرح البقاعي/ 1
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   :اهرة الكتابـات اجلداريـة عرب مقاربـات نظريـة وعلميـة خمتلفـةبدايـة االهتمام بظ6-4/ 
  :)1( )للغويـة ا( املقاربـة اللسـانيـة  -أ

أن االهتمام ذه الظاهرة يعود جبذوره إىل السنوات األوىل من هذا القرن، إال أن أول  مع
دراسة أرختها وحللتها ركزت على جانبها اللغوي واالجتماعي، حيث اهتمت بتحليل املفردات 

من طرف  م1928اللغوية الواردة يف الكتابات اجلدارية واليت جتسدت يف أول دراسة صدرت يف سنة 
، حيث مسحت له هذه الدراسة بالنظر وبصورة واسعة لكم " Read" الباحث اللغوي األمريكي 

ضخم من الكتابات على جدران املراحيض يف منطقة غرب الواليات املتحدة األمريكية وكندا، وهذه 
إطارها العلمي،  يعطيها أمهية ليدرسها يف -وهو الباحث اللغوي  -املظاهر اللغوية املكتوبة جعلته 

إا ولّدت الزيارات لألماكن العامة وعكست اهتماما كبريا، وأن هذه املفردات : " حيث كتب قائال
وهذا ألن مجلة ".  والكتابات جيب أن تكون موضوعا جيدا للبحث من قبل علماء البحث اللغوي

س استخدام الكتابات اليت وجدت يف ذلك الوقت ما هي إال مصطلحات لغوية ومفردات تعك
اإلنسان العادي للتراث اللغوي احمللي وتوظيفه للهجة العامية للتعبري عن مفرداته وأقواله الذاتية، وهي 

تعترب مصادر هامة للدراسة والبحث والتحليل، وميكن اعتبار هذه احملاولة " Read" يف نظر الباحث 
وقبل اخلوض يف بقية . ابات اجلداريةيف تفسريها هلذه الكت) اللغوية( كوجهة نظر للمدرسة اللسانية 

العلوم اليت تناولت هذه الدراسة جيدر بنا القول أن البحوث األثرية واحلفريات اليت تم باكتشاف هذا 
وهي تعين فن دراسة النقوش األثرية، بسبب  " Glyptologie" اإلرث اإلنساين العظيم إمنا يطلق عليها 

أسرار كامنة حول اتمعات الغابرة، وتعترب هذه املساعي اخلطوة  اهتمامها بتلك اآلثار وما حتمله من
األوىل يف البحث والتنقيب حول هذه الكتابات، لكن فيما بعد ظهرت عدة مدارس بريادة عدد من 
الباحثني يف اختصاصات متعددة، فكل باحث كان ينظر هلا من وجهة نظر معينة، وسنأيت على ذكر 

  .لم النفس وعلم االجتماعهؤالء وال سيما يف جمال ع
لكن معظم الدراسات اليت صدرت حول هذه الظاهرة تتفق على وجودها منذ آالف السنني، 

الذي تناول يف كتبه اجلذور التارخيية هلذه الكتابات، ومرورا  "Robert Reisener  " بدءا من الباحث  
 "Bushnellبوشنل "وأخريا يف دراسة لدراستها يف غواتيالما واملكسيك، مبحاوالت األثريني األمريكيني

الذي تطرق إىل الكتابات السوفيتية وجتربة اإلنسان السوفيايت يف اجلداريات اليت وجدت يف املقـابر 
  من كشوفـات يف كاتردائية   "  Victor Hugoفيكتور هيغـو "، وكذلك ما ذكـره ...واملعـابد 

  للكتابات اجلدارية، مدخل تارخيي عام: املركز الفلسطيين لإلعالم/ 1
 http://www.palestine-info.info/arabic/books/sheart/shear4.htm          
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حيث عزز فيها اجلانب األثري الذي يقوم به احملللني حوهلا،  وحىت نكون "  Noterdamنوتردام  " 
ه الظاهرة، وكذلك نفس أكثر إملاما ا فإننا سنتطرق إىل املقاربة االجتماعية وكيف تنظر أو تؤول هذ

  .األقرب إىل مضامينها امأالشيء بالنسبة للمقاربة النفسية على اعتبار 
  :)1(املقـاربـة االجتماعيـة -ب

وبقدر ما تعترب الكتابات اجلدارية ظاهرة أثرية وتارخيية، غري أن هذا ال ينفي اجلانب 
مغزى هذه األخرية، ولقد برز عدد من  يدعم األطر االجتماعية اليت حتدد االجتماعي اهلام هلا، بل

الباحثني الذين ركزوا يف دراستهم هلا من هذا املنظور، وإن كان البعض يرى تداخل اجلانب النفسي 
أن املركبات "  Codpaile" معه يف كثري من مظاهر الكتابات اجلدارية، حيث يرى العامل النفسي 

دارية هلا مغزى اجتماعي باعتبارها تلقي الضوء على الفكرية اليت مثلتها الكتابات اجل) التشكيالت (
، وهذا يعين أن حمتوى الكتابات اجلدارية كثريا ما ...املواقف االجتماعية للصراع النفسي واإلنساين

يعرب عن املشاكل واملواقف االجتماعية اليت يعانيها الفرد يف حيزه أو جمتمعه، وكذا األمر بالنسبة لـ   
" M. K. Opler "،  حيث حدد درجة االمتالء يف الكتابات اجلدارية اخلام يف جمتمع ما تعكس

مشكالته االجتماعية، أي أنه بقدر تلك املشاكل وقوا تكون الكتابات اجلدارية قوية وكثرية ومتنوعة 
  .والعكس صحيح
ية اليت دأب املعطيات الثقافية الواردة يف جممل الكتابات اجلدار: " أكد أن"  Lomas "كما أن لوماس 

العامة على كتابتها والتعبري عنها يتضمن الرسالة االجتماعية اليت تعكس املواقف االجتماعية والتغريات 
الكتابات : " الذي يقول أن" Freeman Richard " يتفق مع  ، وهو..."العريقة يف املضمون الثقايف

، ..."ارسون هذا النوع من التعبريتعكس طبيعة اتمع وحتديدات الطابع العاطفي لألفراد الذين مي
وهذا يعين أن الكتابات اجلدارية إمنا هي الوجه الثاين ملا حيدث يف اتمع من مواقف وحركات، وهي 

  Robert"وبالعودة إىل الباحث . دليل قاطع على املضمون الثقايف والعادات السائدة يف تلك احلقبة

Reisener  "جنده يويل أمهية كبرية ملا هو مكتوب على اجلدران معتربا  املشهور يف الكتابات اجلدارية
الذي يقيس طبيعة التغريات االجتماعية اليت تفرض نفسها وحتتل تفكري العامة " الباروميتر" ذلك مبثابة 

  .من اتمع، وهو يؤكد دوما على أن هذا النوع من الكتابة خيربنا مبا حيدث يف مدننا وقرانا
الجتماع قد ركز بشكل كبري يف دراسته هلذه الظاهرة على سلوكات وهكذا جند أن علم ا

  وأحداث اتمع اليت تطبع يف أذهان األفراد، ومن مثة تفرغ أو جتد طريقهـا للخروج من خالل تلك 
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 الذي ال يقل أمهية عليه يف الكتابات، وإن كان املضمون االجتماعي يضم معه كل اإلرث الثقايف
تكوين هاته الكتابات، والذي يعترب أحد العوامل اهلامة يف قيام أي جمتمع على أساس أن الكتابات 

  .اجلدارية هي جزء منه
  :)1(املقـاربـة النفسيـة -ج 

على اعتبار أن مضمون الكتابات اجلدارية هو ما يفكر فيه جمموع أفراد اتمع، وأن الفرد 
جيسد هذه الكتابات هو طرف من هذا اموع، فإن املدرسة النفسية باهتمامها ذه الظاهرة إمنا الذي 

تم باجلانب النفسي للقائمني بتلك الكتابات، وعليه فإن فردية الكتابة وإن عربت عن رؤى وحتليالت 
"  Auto Biography"  ذاتية إال أا ترتبط بالواقع املعاش، وإن كانت تشكل سرية ذاتية أو جزءا منها

 ملن يكتبها بصفته جزءا يف اتمع، حيث جيسد فيها نفسيته وجيول فيها بآراء متضاربة ورغبات خمتلطة
وأخرى تود اخلروج والتعبري، أو معاناة وآالم ال حيس ا إال هو، فهي من هذا املنظور أسلوب للتعبري 

وهكذا . بدوا له حمرما وممنوعا بطرق أخرىأو باألحرى للتنفيس عن ذاته، فيكتب ويرسم كل ما ي
فإن املدرسة النفسية دف إىل التركيز على الدوافع النفسية اليت تؤدي باألفراد إىل الكتابة على 
اجلدران مع مراعاة منط ونوعية تلك الكتابات، ألا يف األخري مجلة من الرموز والشفرات املقنعة اليت 

تباه لفكها وفهمها هذا من جهة، ومن جهة أخرى جند أن هذه املدرسة حتتاج إىل كثري من الدقة واالن
ركزت وبشكل كبري على نوعية الكتابات املمارسة على جدران املراحيض، بل واستخدمت اجلدران 
يف جتارب ملعاجلة املرضى النفسيني يف املستشفيات النفسية، حيث قام بعضهم بتحليل العالقة ما بني 

ة وبعدها مع مراعاة نوعها وشكلها، وكذا دراسة درجة اإلثارة واالنتباه اليت تقنع اجلدران قبل الكتاب
اإلنسان العادي باختاذ موقف اجتاهها، أو باألحرى باختاذ وتشكيل تصور حوهلا، حيث ارتكزت تلك 

لتايل النظرة على قيمة املباديء االجتماعية اليت تنبع من قدرة الكتابات على متثيلها على اجلدران، وبا
إىل " ABELL" أثارت بقية أفراد اتمع بصورة أو بأخرى، بل وذهب الكثري منهم خاصة الباحث

دراسة الظاهرة يف الوعي النفسي من خالل مكتسبات علم النفس واستخدام أدواته، وبالذات آراء 
حلاح اإل"  ABELL"يف األنا والشعور والالشعور، حيث نالحظ يف إحدى دراسات " فرويد"وأقوال 

الشديد على دراسة العالقة بني رائحة العفن اإلنساين اخلارج منه يف العملية الطبيعية                    
والدوافع اليت تؤدي بالكاتب إىل استخدام جدار املرحاض مثال لإلفراغ والتعبري، )  Wastاإلخراج ( 

اء واملمنوع يف اتمع، حيث احلي"  Tabo"املفردات وعالقتها مبفهوم ) مضمون( وكذلك حمتوى 
   ". Freud"اعتمد الباحث على السرية الذاتية اليت كتبها أحد اآلمنني على أفكار فرويد
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وهكذا نستخلص من كل ما تقدم، بأن املدرسة النفسية حاولت التطرق بالدراسة لظاهرة 
ا من عدة معطيات، وهدفها األول واألخري هو فهم مغزى وسبب هذه الكتابات اجلدارية انطالق

األخرية، لكننا يف طرحنا هلذه املقاربة، إمنا نلمح وبشكل كبري املدى ارتباطها وتفاعلها مع املقاربة 
  .االجتماعية وحىت اللغوية والثقافية

  ):الثقـافيـة( املقـاربـة االنثروبـولوجيـة  -د
خرية ال نبتعد كثريا عما ذكرناه فيما سبق من املقاربات، لكننا وعلى ويف هذه املقاربة األ

األرجح سنركز وبشكل مثري على املضمون الثقايف هلذه الظاهرة اليت مازالت متثل صلب اتمع، وألن 
ويه من ثقافات وعادات وتقاليد ومجلة الطقوس اجلميلة منها الشيء يشكل قوام اتمعات إال ما حتت

والبذيئة، لكنها باجتماعها تشكل بطاقة هوية جمتمع ومتيزه عن البقية، وألن لكل جمتمع لغته اخلاصة 
وهلجاته املتعددة بتعدد األجناس واألعراق، فإن له كذلك مباديء وعقيدة يؤمن ا وحيرص عليها يف 

ظهرت الرتاعات والصراعات يف جمتمع معني، لكنه يظل حتت لواء هذه الثقافة كل الظروف، ومهما 
  .املشتركة

وعليه فإن دراسة الكتابات اجلدارية من وجهة النظر االنثروبولوجية، ال جيب أن ينفصل عن 
 كل هذه املعطيات، بل تثمنها جبذورها التارخيية املتأصلة فيها بتأصل تاريخ اجلماعة يف ذهن أفرادها،

فالكتابات اجلدارية ما هي إال خالصة طبعت عند كل فرد من اتمع، وإن أجربته ظروف معينة على 
إخراج ما جيول يف ذهنه وفكره إىل اجلدار معربا أو رافضا أو عدائيا، فإن املضمون واإلرث الثقايف 

بت يبقى كما هو، بل يرسخ وجيسد بالبند العريض يف كل رمز ويف كل حرف؛ هذا ولقد لع
االكتشافات األثرية دورا هاما يف معرفة طبيعة اتمعات والقبائل اليت كانت يف عصور ماضية فقط 
عن طريق إرثهم اجلداري الذي مازال حاضرا حىت اآلن، حيث كانوا قد رمسوا بل ونقشوا على 

ة ذا القدم، الصخور سري حيام العادية وكذا تطلعام وأماهلم، وإن كانت الكتابات اجلدارية عريق
فإا كذلك جديدة جبدة احلياة ودروا، فقد سارت الكتابات اجلدارية يف منحى العصرنة، وكل حقبة 
خلت كانت تبعا لبقية الظروف، واألمثلة كثرية اليت تربز عصرنة الكتابات اجلدارية ومواكبتها 

  .لتطورات ومتغريات الوقت واألحداث، وسنأيت يف نقاط الحقة على ذكرها
ويف اية هذا العرض ال بد من اإلشارة إىل دور العلم، ورغم ما أواله من اهتمام هلذه الظاهرة 

فإننا مل حنللها التحليل الكايف، " بوشنل " إال أنه مل يوفها حقها يف البحث والتنقيب، وعلى حد تعبري 
وغريه من املهتمني  " Kilroy" فمعظم ما قدم انصب على توثيقها وتصنيفها، ومثال ذلك حماوالت 

بالظاهرة يف مجع العديد من الكتابات وتصنيفها وتقدميها للقراء دون حماولة دراسة أبعادها احلضارية 
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ودورها يف الفكر اإلنساين وكذا دور الفرد العام يف صياغة املواقف واالجتاهات يف جمتمعه، إال 
  .استثناءات قليلة ممن تناولوها من منظور علمي حبت

  :)1(لكتـابـات اجلداريـة يف الـعـاملا7-4/ 
يف هذا اجلزء سنتناول بروز الكتابات اجلدارية يف عدة نقاط من العامل اليت تعد عواصم هلا، 
لكن قبل اخلوض فيها نلفت االنتباه إىل أن هذه املوجة اليت اجتاحت هذه املناطق حديثة، أما عن 

ات حتمل املشاكل واملعاناة وتشكل طابع مسيء حمتواها فهناك خلط، فمنهم من يعتربها جمرد كتاب
للمحيط أو عنيف ضده، ومنهم من يعتربها موجة فنية متصاعدة يف طريقها إىل التألق، لكننا سنأيت إىل 
هذا يف جزء آخر يشمل تصنيفاا، وعليه فإننا سنتطرق إىل عدة نقاط مهمة سامهت وبشكل مثري يف 

  :شيوع هذه الظاهرة وهي
حيث أن الكتابات اجلدارية تأخذ الطابع الفين بعد مرورها : واليـات املتحدة األمريكيـةيف ال: أوال

أ هي مزيج من .م.على الطابع الكتايب البسيط يف شكل موجات من االنتفاضة واملظاهرات، وألن الو
األعراق واألجناس وهي على رأس الدول اليت شهدت مشاكل عرقية وعنصرية، فإن هذه الظاهرة 

فيها األرض اخلصبة لتتبلور وتتشكل يف طوابع جديدة، وسنتعرض بالذكر إىل نقطتني مهمتني  وجدت
  : أ ومها.م.يف الو

كما حيلوا للبعض أن يسميها، ويعود الظهور  هي عاصمة الكتابات اجلدارية يف العامل:  نيويـورك -
م اجلدران للتعبري عن فيها إىل منتصف السبعينات، حيث بدأت جمموعات من شباب املدينة تستخد

ذوام وإحاسيسهم النفسية وتفوقهم، فجسدوا ذلك يف صور وكتابات هزلية ومثرية للضحك، ولقد 
ارتبط ظهورها يف نيويورك أوال باألنفاق والقطارات، حيث أن الكتابة عليها كانت مبثابة املغامرة، 

 الذين وجدوا يف أوضاعهم املادية واجلماعات اليت تبنت هذا اإلجتاه هم الشباب السود واإلسبانيني
واالجتماعية منفذا هلم خللق وإبداع طرائق تفكري خمتلفة عن إطار الثقافة العامة، وقد توصلوا عرب 
تطوير أدوام ورسومهم إىل إبداع اجتاه جديد يف الكتابة اجلدارية وذلك حنو الفن اجلداري، لكن 

اليت برزت يف أوائل " HOP -HIP"ويورك هو مدرسة الشيء األساسي الكامن خلف هذا التطور يف ني
ولة عن شعبية هذه اجلداريات وتطورها، كما أسهمت وسائل ؤوهي اليت كانت مسالثمانينات 

اإلعالم بشكل كبري يف شيوعها، وكذا يف بروز العديد من الثقافات والظواهر األخرى مثل النمط 
وغريها ممن تسمى كذلك "  Break dancing" وكذا الرقص " Rap Music " األمريكي املوسيقي
  .بالثقافات اهلامشية
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إن الكتابات اجلدارية يف مدينة نيويورك يقوم ا عدد أو شرحية من األفراد الذين أبوا أن تذكر 
قافتهم األصيلة اليت يتوقون أمساؤهم، بل وراحوا يضعون ألنفسهم أمساء مستعارة معظمها من طبيعة ث

إىل العيش يف كنفها لكنهم يتواجدون يف جمتمع رافض هلم، حيث يتميز بسيادة األبيض على األسود، 
فأسست هذه الشرائح فرقا تعاونت فيما بينها لتكسي مدينة نيويورك بكتاباا اجلدارية رغم اختالفها 

  .طلعاا وكذا يف رفضها لسلطة ذلك اتمعيف العادات واملبادىء، لكنها جتتمع يف أحالمها وت
وهكذا أصبحت مدينة نيويورك قبلة للزوار من كل أحناء العامل ملشاهدة اجلداريات الضخمة يف كل  

نواحيها، حىت يف األنفاق والقطارات، وإن طرحت هذه الظاهرة الكثري من اإلشكاليات حول عالقة 
العام، كما أا سامهت يف انتقاهلا إىل نقاط عديدة من  اتمع وموقفه باعتبارها خطرا على الذوق

وإن كانت الكتابات يف نيويورك تعرب عن التمييز العنصري واملشاكل االجتماعية واالقتصادية . العامل
لألقليات واألجانب والطلبة، فإا يف شطر آخر جتسد أحالم األمريكيني وتطلعام املتفوقة اليت عربت 

بأحسن صورة، حيث ظهرت مضامينه عرب استخدام متثال احلرية وناطحات  جلداريةعنها الكتابات ا
يف الرسوم التصويرية، مث انتقلت فيما بعد ) ميترو( السحاب واجلسور العمالقة واألنفاق والقطارات 

  ...سيدين، لندن وشيكاغو: إىل مدن أخرى مثل
أ، فريجعها بعض الباحثني إىل .م.الو أما بالنسبة النتشار وكثرة الكتابات اجلدارية يف قطارات

االستخدام املكثف هلا أكثر من أي دولة أخرى، وكذلك بسبب صعوبة مكافحة وقمع هذه الظاهرة 
يف تلك األنفاق من طرف السلطات، نفس األمر يف أملانيا حيث ترتبط فكرة الكتابات اجلدارية جبدار 

وعليه فإننا نلمح اجتاهني اثنني يف ظهور هذه  برلني، وهذا بسبب موقعه اجلغرايف وكذا التارخيي،
 :الكتابات يف نيويورك ومها

ويضم مجلة األشخاص املتمردين الذين مسوا أنفسهم بالفنانني، هؤالء مل يتخلوا : االجتـاه األول -أ
عن املبادئ األوىل للكتابات اجلدارية من حيث األدوات املستعملة وطريقة وزمن إجرائها، لكنهم 

ببقية املوجات الفنية األخرى، مث حاولوا تطوير هذه الظاهرة ليجسدوا منها فنا جداريا  احتكوا
   .ضخما، وهم عادة ما يربزون أعماهلم الفنية ختليدا للحلم األمريكي

وهي الفئة اليت متسكت باملبادئ واألهداف املبدئية للكتابات اجلدارية،  : االجتـاه الثـاين -ب 
لها وآالمها وتطالب بالعدالة االجتماعية، كما تضم الفئات احملرومة واملغتربني تشكوا من خالهلا مشاك

  .والعمال والبطالني، وهم يربزون ذلك يف كتابات ورسومات بتقنيات بسيطة
، وتعترب الكتابة "هيوستون"وهو حي يقع يف  :سوهـو مركـز آخر للكتابـات اجلداريـة -

يف " ديفيد روبنسون"ك، وإن كان هناك بعض االختالف، حيث ذكر اجلدارية فيه امتدادا ملا يف نيويور
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يف نيويورك مع مؤثرات  " HIP - HOP" أا امتداد ألعمال حركة : " جمموعته عن كتابات سوهو
، غري أن القائمني ا خمتلفني عنهم يف نيويورك من حيث العنصر، ففي سوهو معظمهم "جديدة 

ريكي، بينما يف نيويورك معظمهم من السود، كما أن كتابات سوهو ينتمون إىل اتمع األبيض األم
تتميز بالتغري ألن ما ميكن مالحظته اليوم قد ال جتده غدا، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على وفرة 
الكتاب الذين يوقعون بأمسائهم احلقيقية على أعماهلم عكس نيويورك، وما نود قوله أن ظاهرة كتابات 

أ، ما هي إال امتداد حلركات الشباب الرافض واملقهور .م.من الظواهر املنتشرة يف الو سوهو كغريها
  .ملعطيات وتعابري جمتمعه وسلطته والرغبة يف عيش أفضل وحياة أحسن

يذكر بعض الباحثني أن ظهور الكتابات اجلدارية يف بعض الدول : ةيف الدول األوروبيـ: ثـانيـا
أ وبالضبط من مدينة نيويورك، حيث انتشرت بعدها يف عدة .م.من الو األروبية، كان بسبب انتقاهلا

عواصم كإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وحىت يف موسكو، وقد بدأ االهتمام األورويب ذه الظاهرة عن 
الطريق السياح الذين كانوا يزورون نيويورك وشاهدوا عن كثب أعمال الشباب اليت غطت جدران 

جديدة، وهكذا بدأ هؤالء يتحدثون عنها، مما حفز ذوي االهتمام بنقل هذه املدينة وألبستها حلة 
العادة وممارستها يف دوهلم، وكانت كل دولة تضفي معاملها ومساا اخلاصة ا على هذه الظاهرة، 

  : وسنحاول أن جنول عرب عدة نقاط ونبدأها بـ
على رأسها مدينة ميالنو اليت احتلت كانت بداية هذه الظاهرة يف املدن اإليطالية و: إيطـاليـا/ أ

الصدارة من حيث كثافة وانتشار الكتابات اجلدارية، اليت حولت جدراا إىل خربشات وكتابـات 
، وشغل )ميالنـو( ورسومـات، لتطورها فيما بعد إىل اجتاه فين شغـل كل زوايـا املدينـة 

ب العاطلني عن العمل من هواة مواطنيها وزوارها يف آن واحد، حيث قامت جمموعات من الشبا
من جدران املدينة لوحا مفتوحا يدونون عليه شعارام  الشغب، الذين اختذوا يف منتصف الثمانينات

وصرخام، وهي وسيلة لإلفصاح والتعبري عن رفضهم وحماولة خروجهم من شرعية اتمع وقوانينه 
" شلال أطلقت على نفسها إسم " نجني غولد"السائدة، وهؤالء الشباب يشكلون حسب الفنانة 

اختذت من الليل ستارا لتمارس فوضاها، وتسجل سخطها على "  Graffiti Gangعصابات الغرافييت 
اجلدران ناشرة الرعب يف كل مكان، مما أحال واجهات األبنية ونواحي الطرقات إىل وثيقة سوداء يف 

ري رئيس بلدية ميالنو ينتشرون يف أحياء تاريخ فيالدلفيا، وهؤالء الشباب املشاكسني على حد تعب
  .وشوارع املدن وأنفاق امليترو وحمطات احلافالت

وأمام تفاقم هذه الظاهرة اختذت السلطات اإليطالية عدة إجراءات للكف منها وإيقاف زحفها 
رغم أا حققت يف املسار الفين جناحات ضخمة كادت توازي جناحات نيويورك، حيث شكلت 
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لرسومات جدارية للعمارات والوجهات شغلت الكثري ممن أطلقوا على أنفسهم         معرضا خاصا 
حيث أن هذه احلائطيات اإليطالية . ، وأخرى مست نفسها بالعصافري الفنيـة"رسامو السرباي " 

اجلميلة اليت تنتشر يف األحياء الشعبية، تقود أحيانا إىل أشكال فنية متشاة حىت تبدو وكأا لشخص 
احد، وذلك لتشابه األسلوب احملدد باخلطوط السوداء اخلارجية الشكل، وكذلك للتشابه يف و

استخدام األلوان القوية اليت تشغل مساحات كبرية، لكن املتمعن فيها واملطلع على تاريخ هذه املدن 
موز وثقافتها، يكتشف التطابق بني األبعاد الفكرية االجتماعية واإليديولوجية ومعاين تلك الر

اليت ) األروبية (والرسومات، لكن انتشار هذه الظاهرة يف إيطاليا شأا شأن العديد من الدول الغربية 
ظهرت فيها بشكل متزامن، مع أن اإليطاليني يصرون ويؤكدون بأا كانت منتشرة منذ بدايات هذا 

ومنها انتشرت يف عموم واتسعت منذ بدايات احلرب العاملية الثانية، " سردينيا " القرن يف جزيرة 
بلدان أوروبا كفرنسا وأملانيا وكذلك بريطانيا وحىت إىل موسكو، لكن إيطاليا سجلت وبشدة تواتر 
هذه الظاهرة على يد مجاعات العصافري الفنية، واليت تكونت بعد ثورة الطلبة، حيث جعلت من 

  .ية واملطلبية لليسار اإليطايلجدران املدن تقصيا دقيقا ومتفتحا على املشاكل السياسية واالجتماع
لقد كانت هذه اجلدران اإليطالية القدمية حتمل مسات مناضلة، ألا منفلتة من الرقابة الرمسية ملا 
حتمله من قدرات احتجاجية ورافضة، وألن األحياء الشعبية الفقرية بأزقتها الضيقة وطراز بيوا القدمي 

لذلك فقد وجدت فيها تلك اجلماعات مأمنا هلا يف طرح عادة ما تكون بعيدة عن هذه الرقابة، 
مشاكلها دون قمع أو ردع، بينما يف الثمانينات وحىت اآلن فهي تواجهها محالت ضخمة معارضة 

الذي ترى فيه بلدية ميالنو خرقا لألعراف وحتطيما  –وسوف نرى ذلك يف جزء آخر  -هلذا النمط 
ملا حتتويه من معاين معارضة للسياسة معينة أو مناهضة جلهة ما،  للتقاليد املرموقة اليت متيزت ا وذلك

كما يرى مسؤولوا ميالنو أن هذه الكتابات إمنا تشكل إهانة وتشويها للمدينة، وعلى العموم فقد 
  .حاولوا جبدية حماربتها

  
  
  
  

 

ريها، وقد هناك انتشرت الكتابات اجلدارية بشكل متزامن مع إيطاليا وهولندا وغ: يف فـرنسـا/ ب
ازدهرت من خالل األقليات وأحياء الفقراء السود يف املدن الفرنسية، وبشكل كبري يف مدينة باريس 
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متثل هذه الصورة االجتاه 
الفين للكتابات اجلدارية يف 

  .إيطاليا



، حيث انتشرت يف مركزين )Seine Saint- Denis")1 و  Charle Ville – Mézières Recrute"وبلدية 
جانب، حيث يقول املهاجرون احلي اجلامعي واألحياء السكنية اليت يتواجد فيها العمال األ: مهمني مها

إذا أردت أن تتعرف على ما جيري يف العامل من أحداث فعليك أن ترتل إىل حمطة امليترو املقابلة للحي 
اجلامعي حيث جيتمع الطلبة الوافدين من خمتلف أحناء العامل، وستقرأ على اجلدران مقاالت عن خمتلف 

مر بالنسبة لألحياء اليت يتواجد فيها املهاجرون سواء كذلك األ. األحداث احلساسة اليت جتري يف العامل
كانوا عربا أو غري ذلك من جمموع الذين يعانون الشعور بالعنصرية فيختارون اجلدران والكتابة عليها 
تعبريا عن سخطهم لذلك التمييز العنصري، وإىل جانب هذا هناك تيار مضاد هلذه الشرحية حيث يرد 

حسان تليلي يف حديثه عن : ى متقتهم وحتتقرهم أكثر، ويرى األستاذعليهم بكتابات جدارية أخر
أن الكتابات اجلدراية يف فرنسا تعكس آراء عدد من : " ضمن نظرية االتصاالت" املقال اجلداري"

، كما ...الشرائح و األقليات اليت ال يتسىن هلا التعبري عنها عرب القنوات التقليدية كالصحف و التلفزة
م مشترك يف األفكار واآلراء السيما وأن بلدا كفرنسا حيوي العديد من اجلنسيات الغريبة أن هناك قاس

ف إىل ذلك تصاعد احلركات القومية ظوحىت املتبناة واليت هي بشكل أو بآخر تعاين مرارة العنصرية، 
ؤشرا اليت كانت م 1966، ولكن جيدر بنا ذكر ما أحدثته جتربة الطالب الفرنسيني سنة "يف فرنسا 

  .جديا يف الثقافة الثورية، واستخدامها للكتابة على اجلدران ساهم و جبزء كبري يف انتشار هذه الظاهرة
وليس التصويري ) الشفهي(لقد متيزت ظاهرة الكتابات اجلدارية يف فرنسا بطابعها الكتايب 

اتمع الفرنسي، كما يف نيويورك وسوهو، وهذا بسبب التناقضات الضخمة اليت حيتويها ) الرسومات(
ورغم ذكرنا لبعض األطراف الفعالة يف هذه العملية إال أا تأسست بفضل شباب األوساط الشعبية 

الشعبة "الذين يسكنون يف أحياء أو سكنات مجاعية وشعبية وهم األفراد الذين أطلق عليهم تسمية 
  .)2(" املقموعة

"  "Hip-hopلثقافية األخرى وال سيما كما أن هذه الظاهرة تزامنت مع العديد من الظواهر ا
، وهي كلها تعكس ما يسمى بالثقافة احلضرية مبا فيها الكتابات " Break dancing "و"  Rap" و

  اجلدارية اليت شكلت جدال كبريا على اعتبار أا تظم عدة تيارات أمهها املعـارض هلا والذي يعتربها
انون، فهو يعترب تلك الشرحية اليت متارسها إمنا هي متمردة عنفا أو جنحة ورمبا جرمية يعاقب عليها الق

هدفها األول هو تشويه قوائم الدولة ومبادئها وعاداا العريقة، وألن فرنسا كغريها من الدول تسعى 
 دوما إلبراز هذا اجلانب اإلنساين والتراثي، فقد عمدت السلطات الفرنسية وخاصة بلدية

1/ Alain Vulbeau : Les gravitis ou l’émergence de l’incisif , les inscriptions de la jeunesse, Paris, L’Harmattan, coll, 
dêbats, 2002. 
2/ CF. parmi d’autres articles des même genres, les nouveaux procèdes pour éliminer les graffitis, la gazette, 
27/05/2002, pp. 53 - 54.  
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إىل التصدي هلا عرب وضع  -اليت تعاين من هذه الظاهرة املستفحلة  - ها من الدول باريس كغري
هذا عن اجلانب أو التيار املعارض، لكن باملقابل هناك . عدة حلول وكان هذا يف التسعينات

تيار آخر يساند هذه احلركة ويدعمها بل ويعطيها احلق على اعتبارها طريقة للتعبري الذي مل  
رى مشروعة، وعلى أساس أا جتسد مشروعية التعبري حىت ولو كان عنفا، وهذا تنله بطرق أخ

التيار السائد سعى يف فرنسا كما يف نظرياا من الدول إىل التكتل وإنشاء مجعيات خاصة 
  .للدفاع عن حقوق هذه الشرحية وأوىل حقوقها  هي شرعية التعبري

اإلطار نوعا ما، إذ أن معظم األدبيات املكتوبة  يف التجربة الربيطانية خيتلف: يف بريطـانيـا/ ج
ركزت على الطابع الكتايب، واليت انتشرت يف مناطق كثرية من مدا وشوارعها وحمالا التجارية، 

، وقد غطت نواحي اجتماعية واقتصادية وسياسية، ... وشغلت لوحات اإلعالن والفتات النوادي
 اتمع، كما ركزت على مشكل اجلنس واحلركات وتناولت يف جمموعها التيارات اجلديدة يف

األنثوية، وذهبت بعيدا يف البحث عن الكتابات اجلدارية يف املدن الربيطانية املختلفة وإيرلندا وتوثيقها 
وتصنيفها والبحث عن اجلانب اجلمايل واملضحك فيها، وتضمنت بعض الرسومات واللوحات 

الشارع الربيطاين، كما طرحت إشكاليات الدين والعلمانية بصور  اجلدارية واإلعالنية اليت اعتاد عليها
متعددة وخمتلفة، حيث جيد فيها املهتم تعليقات وأفكار وحكم كثرية حرص الشارع العام على كتابتها 
" بصورة بيانية وتالعب باأللفاظ، تدخلت فيها هلجات املدن اليت نشأت فيها، وقد متيزت مدينة

مشابه للكتابات والرسوم التصويرية اليت طبعت أعمال لندن، وعليه فإن بنوع " ملبورن وسيدين
الكتابات اجلدارية يف بريطانيا متيزت بنفس اخلصائص تقريبا كما يف إيطاليا وفرنسا، وإن اهتمت 

أ، وكذلك األمر بالنسبة حملتواها الذي .م.بالكتابات والرموز عكس التصوير كما يف إيطاليا والو
  .املواضيع واألحداث السياسية إىل املشاكل االجتماعية والعرقيةتراوح ما بني 

لقد كانت البداية احلقيقية النتشار الكتابات اجلدارية يف موسكو بفضل ): روسيـا(يف مـوسكـو 
العصابات اليت اخترعت أساليبا ورموزا بدأت أوال على السيارات اليت تلونت وتشكلت األطر 

وبالعودة إىل تاريخ الكتابات الروسية . ة باللغات الروسية واإلجنليزية حتديدااخلارجية هلا بعبارات كثري
أحد املهتمني بكتابة التطورات االجتماعية السوفياتية، " John Bushnell" جون بوشنل" جند الباحث 

وقد أتاحت له فرصة أحباثه اليت أجراها على الكتابات يف موسكو تقدمي رؤية ودراسة نوعية يف هذا 
الجتاه، وهذه األخرية ابتعدت عن اجلانب اجلمعي وركزت على حتليل وربط الكتابة يف موسكو ا

مبثيالا يف التجربة العاملية، حيث ربط ذلك بتاريخ الشعوب السوفياتية، مدعما إياها باملكتشفات 
" بوشنل " واملعابد والبيوت القدمية، ويف جممل دراسته فإن" كييف " األثرية اليت وجدت يف مغاور 
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ركز بالبحث عن دوافع وأسباب هذه الظاهرة وعن مصادرها الثقافية اليت نشأت يف كنفها، وراح 
بالبحث حىت إىل جذور الثقافة الشعبية الغربية، موظفا يف ذلك الفلكلور الثقايف من موسيقى 

ة ليؤكد أن االرتباط ، كما حاول يف حبثه هذا إجياد العالقة ما بني املدينة والكتابة اجلداري...وطقوس
حاصل بينهما بصورة واسعة وعميقة، وإن كان هذا ال ينفي أبدا تطابق اإلنتاج الكتايب السوفيايت مع 

  .غريه
إن الكتابات اجلدارية الروسية أو السوفياتية يف جمملها محلت معها نفس املنحىن الفين الذي أخذته 

اليت سامهت يف ازدهارها ظروف القمع الشيوعي بعض الدول األوروبية، وبالعودة إىل أهم الدوافع 
للفكر، وكذا مدى احلرية اليت منحتها الثقافة الرمسية حلزب الشعب للتعبري والتنفيس يف أجواء خاصة 
بعيدة عن األطر واملنظومات اإليديولوجية اليت أوجدها النظام كقنوات لتكريس ثقافة ليست 

  .بالضرورة متثل ثقافة الشعب
عامل فإن الكتابات اجلدارية يف موسكو، ما هي إال نتاجات الشباب املعدومني واجليل وككل دول ال

اجلديد الذي يبحث عن قنوات للتعبري، وإن اعتربت الكتابات اجلدارية خارجة عن القانون وخملة 
         "Fanaty: "بقيم وتقاليد اتمع، فإن هؤالء الشباب شكلوا عصابات مست نفسها بأمساء كثرية مثل

وغريها من " الروك آند رول " اليت يلبس أفرادها احلديد وحيملون اخلناجر، وكذا فرق"  Metalist "و
األمساء، وكانت تلك اجلماعات تنقل عن بعضها البعض التعبريات والرموز والتشفريات وغري ذلك 

  .من أدوات التعبري اللغوي اخلاصة ا
يف اتمع الروسي دورا هاما يف بروز الكتابات اجلدارية،  لقد لعبت الظروف السياسية واالجتماعية

وال سيما اليت أخذت طريقها يف أواخر الثمانينات لتؤدي إىل ايار عامل كان يعرف باالحتاد 
السوفيايت، باإلضافة إىل كل تلك التطورات االجتماعية ونشوء اتمعات اجلديدة حول املدن بسبب 

  .شوء الظاهرة وتفاقمهااهلجرة، ساهم كل ذلك يف ن
أ، ويف الدول األروبية، ورغم إشارتنا السريعة إىل هذه .م.وعليه من خالل عرضنا هلذه التجربة يف الو

التجارب الثرية والفعالة، إال أن هناك العديد ممن شبهها بتجربة أملانيا املسيطر عليها طابع جدار برلني 
، وكذا جتربة بلغاريا والتشيك ...اجلدارية يف نيويورك كما هو طابع امليترو والقطارات يف الكتابات

وغريها وكل كتابة يف هذه الدول إمنا هلا طابعها اخلاص بالنمط اجلغرايف واحلضاري والثقايف وحىت 
  .السياسي، وإن كانت كلها تتشابه وتتزامن مع بعضها

، فإن ما ميكننا ملورغم إشارتنا املتواضعة إىل جذور هذه الظاهرة عرب عدة نقاط من العا
استخالصه أن الكتابات اجلدارية إمنا هي تراث إنساين قدمي قدم البشرية ومستجد جبدة احلياة 
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أ، أو عن إيطاليا وفرنسا وحىت هولندا وكذا روسيا، .م.العصرية، وإن كنا قد تطرقنا باحلديث عن الو
فيها أو لغياا أصال، ولكن ما  فإن هذه الكتابات يف العامل العريب مهمشة جدا بسبب قلة الدراسة

جيمع عليه بعض الباحثني أن الكتابات اجلدارية يف الدول العربية هي اآلن يف أوىل خطواا البسيطة، 
حيث تضم عبارات ومفردات متناثرة وبعض التعبريات البسيطة، كما أن اجلانب التصويري بسيط 

ة يف هذه اتمعات، ولعل أبرز التجارب هي جدا، إضافة إىل االستخدام البسيط للتقنيات املتوفر
املتزامنة مع ما وجدناه يف االنترنيت من جتربة لبنان وفلسطني، حيث برزت وبدأت يف االنتشار يف عام 

وإن كانتا متشاتني يف الطابع السياسي والثوري ضد االحتالل اإلسرائيلي، حيث يرد الباحث  1987
يف لبنان  76و 75ول الكتابات اجلدارية، أا بدأت بعد أحداث يف دراسة له ح" خليل أمحد خليل "

  .لكننا مل نتمكن من مجع معلومات أوفر عنها
وخالصة القول أن قلة البحوث يف الكتابات اجلدارية يف الدول العربية،  هي احلافز املهم الذي 

  . شجعنا على إجراء هذه الدراسة رغم قلة املوارد النظرية فيها
  : ابـات اجلدارية فـن أو عنـف؟ الكت8-4/ 

تعد الكتابات اجلدارية ظاهرة اجتماعية، إنسانية نشأت يف اتمع وتعود إليه، فهي بسيطة 
ببساطة السكان البدائيني حينما كانوا حيفرون على جدران املغارات والكهوف ليتركوا أثارا تدل على 

فاعليه فإن تلك الشواهد ال زالت حلد اليوم  تواجدهم يوما بتلك البالد، وألن التاريخ ال يهضم حق
قائمة بل وشاخمة، لكن تطورات العصر تفرض التغيري يف كل طبوعه، فكذلك األمر بالنسبة للكتابات 
اجلدارية حيث الزمتها تلك التغريات وحتولت إىل املدن وبالضبط إىل ضواحيها، أين يكثر عدد 

ر، وتنتشر معه املخدرات والكحول، لتصبح الكتابات السكان وتكثر معهم املشاكل والبطالة والفق
  .اجلدارية وسيلة للتعبري يف خضم السياسات القاهرة، فكانت بأدواا البسيطة وسيلة للتنفيس والتعبري

 يتلقوا مل(  إن الشباب الذين ميارسوا بسطاء ببساطة الطبقات الشعبية، وهم يف معظمهم معدومني
زوا أشياء مسحت يف كثري من األحيان من تغيري الوضعيات، ولعل ، لكنهم أجن)أي جانب فين 

، حينما 1984الكتابات اليت شهدا إيطاليا خري دليل على ذلك وبالضبط يف مدينة  فيالدلفيا سنة 
تعدت الكتابات اجلدارية حدود املعقول وراحت جتهز على كل شيء مجيل يف املدينة، حيث حتول 

تثري الرعب واإلساءة يف شعور املواطنني، فقام عمدة هذه املدينة   وجهها إىل أشكال ورسومات
" جني غولدن"بتأسيس شبكة مكافحة أعمال الغرافييت، واستدعى الفنانة التشكيلية" ويلسن غوود "

من والية كاليفورنيا، إلدارة هذه الشبكة يف حماولة إلنقاذ هذه املدينة من خطر الغرافييت الذي بات 
ا؛ ويف هذه احلالة إمنا نلمح مدى العنف اسد هلذه الظاهرة، وهو رمزي ترسله تلك يهدد أمن سكا
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الكتابات والرسوم إىل أعني كل أفراد اتمع دون متييز ورمبا للسلطات على وجه اخلصوص، فما كان 
ا هو من عمدة املدينة إال حماربتها ومكافحتها، ومن أجل هذا اهلدف شكلت مؤسسة اجتماعية برناجمه

فن اجلداريات وترأسته تلك الفنانة برعاية دائرة الترفيه يف مدينة بنسلفانيا، وأوكلت املهمة هلا من أجل 
إنقاذ مسعة املدينة وما حتويه من مقومات ثقافية ومجالية، وهذه املهمة ختتصرها يف حماولة إعادة تأهيل 

ف إىل صهر أفكارهم الناقمة هؤالء الشباب وترويضهم وجعلهم ينخرطون يف حركة مجاعية د
والسلبية وحتويلها إىل فعل مجاعي إمنائي خالق، من خالل حتويل اخلربشات احلائطية إىل لوحات فنية 

يف : " تقول" جني غولدن" مجالية وتزيينية معربة، وألن هذه املهمة صعبة بسبب هؤالء األفراد فإن 
فيا وكان غري مشجع على اإلطالق، حيث كيف البدء كان األمر يبدوا نكتة بالنسبة لسكان فيالدل

ميكن استقطاب هؤالء الشباب املتمردين وترويض أفكارهم املتطرفة ومن مثة توظيفها يف خدمة 
سرعان ما بدأت مشوارها الصعب انطالقا من احلديث مع هؤالء  "غولدن"، لكن ..."القضايا العامة؟

ضافة إىل االستنكار اتمعي هلم ولعملهم وحتويل الشباب وتعريفهم مبدى فوضوية ما يقومون به، باإل
ذلك إىل نشاط مستحب ومقبول مع احتفاظهم دفهم املنشود، خصوصا وأم يعانون من التمييز 

ذلك وأصبح هؤالء يستقطبون رفاقهم من كل " جني"العنصري واالضطهاد الطبقي، وبصعوبة حققت 
ب اليت كانت تنتظم يف املركز للتعريف بتاريخ الرسوم مكان ملتابعة الندوات وحلقات البحث والتدري

اجلدارية وأدواا ودورها التارخيي واملتجدد يف خدمة اتمع وبث األفكار عن طريق املنظور اجلمايل، 
وحتولت تلك العصابات إىل مبدعني يف اللون والرسم،  1984وهكذا ولدت فكرة هذا الربنامج يف سنة 

هم وتطلعام حنو العدالة االجتماعية، وليس حنو اللغة الساخطة والفوضى بل وانطلقوا يف نشر أفكار
  .يف لوحات فنية عمالقة

لوحة جدارية يقوم ا كل أبناء  2100ومنذ ذلك الوقت قام هذا الربنامج بتأسيس حوايل 
صرية والطبقية، املدينة، بل وأصبحت حافزا لتأسيس احلوار اجلاد بني أبناء اتمع الواحد بعيدا عن العن

هذا املثال بالنسبة ملدينة فيالدلفيا، ورأينا كيف كانت الكتابات اجلدارية عنف ضد اتمع بأكمله، 
  .وكيف حتولت إىل فن مقبول وموافق عليه

أما بالنسبة لبقية دول العامل فهي تتراوح ما بني االعتراف ا كفن، و رفضها كنمط للعنف، 
جورجيا فإن الكتابات اجلدارية تفاقم حجمها وصارت متأل كل جدراا  عاصمة" أطلنطا"ويف مدينة 

وضاق ا سكاا ذرعا، مما دعا جملس املدينة إىل تطبيق غرامات مالية وعقوبات بالسجن قد تصل إىل 
أشهر وراء القضبان يقضيها كل من يتساهل من أصحاب العقارات يف إباحة هذه الكتابات على  6

  .جدران أبنيتهم
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،  فقد قدم أحد أعضاء الس البلدي اقتراحا متت املوافقة عليه )1(ما يف مدينة ميالنو اإليطاليةأ
باإلمجاع، ويقضي بالبدء مبحاربة هذه الظاهرة، حيث مت ختصيص ميزانية خاصة هلذا الغرض، وذلك 

انيا للتبليغ من خالل إعفاء من يقوم بتنظيف اجلدران من الضرائب، كما استحدثت البلدية هاتفا جم
، و قامت الشركة املختصة بالتنظيفات باستخدام مستحضرات خاصة شفافة )رسامي اجلدران ( عن 

يتم من خالهلا طالء جدران املدن، حبيث ال تلتصق وتترسخ على سطوح اجلدران أصباغ من أي نوع 
  .كانت

بغية إزالة ، فقد وضعت جمموعة من املتطوعني لشركات التنظيف )2(وكذا مدينة باريس 
 3، وهؤالء املتطوعني ينتمون إىل 1999أكتوبر  15وتنظيف اجلدران من تلك الكتابات، وكان هذا يف 

مؤسسات تنظيفية توزعت عرب املدينة ألجل هذا الغرض، وقد كلفتها مبالغ مالية ضخمة جدا، رغم 
مدت السلطات احمللية إىل أن هذه اخلدمة قدمت جمانيا للسلطات، إال أا مل تنه هذه الظاهرة، حيث ع

حماولة إجياد حل آخر يتمثل يف خلق مساحات للكتابة اجلدارية بوضع أو باألحرى حجز جدران 
رمسية خصيصا هلؤالء الشباب ملمارسة كتابام، مع حتديد الوقت وتوفري اإلنارة العمومية واألمن، 

 أسعار املضخات اخلاصة بالطالء أو باإلضافة إىل هذا وضعت استراتيجية وقائية متثلث يف التعديل يف
  .الدهن

فإن السلطات اختذت عدة إجراءات حملاربة هذه الظاهرة  )3(أما يف بقية الدول األروبية
والسيطرة عليها والكبح من مجاحها ووضعها يف إطار الكتابة الرمسية الثقافية أو القضاء عليها، وقد 

هليئات احلكومية على اجلماعات القائمة ذه صرفت مبالغ مالية خيالية من طرف املنظمات وا
الكتابات بغية الكف عنها أو احلد من انتشارها، ويف هذه املساعي نلمح العنف الذي تكتسيه 

  .الكتابات اجلدارية وأثرها السليب على الذوق واألمن العامني
ق من هذه أما يف نيويورك فقد شكلت السلطات احمللية فرقا ملسح وتنظيف الشوارع واألنفا

الرسومات، حيث أنفقت أمواال كثرية عليها، لكن ذلك مل مينع من ممارسة مثل هذه النشاطات، 
منهم : وهكذا جلأت السلطات احمللية مرة أخرى للعفو عن القائمني ا، فانقسم الشارع إىل صنفني

  .جلمايل للمدينةمن اختذ طابع فين كما يف الدول األخرى، ومنهم من ظل يشوه اإلطار االجتماعي وا
 
 
 
1/ http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2000/issue33/thaskeel/2.htm 
2/ David Manise : Animale étrange et sauvage, Internet. 
3/ http://www.palestine-info.infi/arabic/books/shearat/shear4.htm 
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ملثل هؤالء، حيث خصصت هلم أماكن للقيام ويف بريطانيا فقد خلقت السلطات أجواء جيدة 
بأعماهلم وأقامت هلم مشاغل زودا بكل األدوات، ومع ذلك مل تقض على الظاهرة وإن أضفت 
عليها بعض الصفات الرمسية، فالشوارع واحملالت العامة مليئة ذه الكتابات والرسوم، كما أن بعض 

ب كيفية إزالة هذه الكتابات من الشوارع، ومن األكادمييات قدمت مواد ومتطلبات يبدي فيها الطال
"  Jell Posner"جهة أخرى فقد نشأت عدة مجعيات مؤيدة هلذه الظاهرة وللقائمني ا مثلما ذكرت 

عن مجعية يف استراليا للدفاع عن فناين الغرافييت بسبب .1982سنة"  SPRAY IF LOUD" يف كتاا 
، اليت متارس ضد األفراد الذين يقبض عليهم "ملمتلكات العامة جرمية بتهمة تدمري ا" احلكم القانوين 

وهكذا فإن كل هذه . متلبسني بالقيام ذه الكتابات وهذا يف القانون االسترايل، وكذا األمر يف روسيا
النماذج املهمة إمنا هي دليل على أن الكتابات اجلدارية ظاهرة منفلتة من الرقابة الرمسية، وأا مطاردة 

أي ظرف، وإن كانت بعض الدول تبنت االجتاهات الفنية للغرافييت، فإن الكثري منها يعتربوا حتت 
عنفا وتدمريا للقيم اجلمالية والعمرانية يهدد أمن السكان وخيلق القطيعة بني أفراد اتمع الواحد، وهو 

  .أيضا أسلوب عصيان ومترد احلكومات واألنظمة
الكتابات اجلدارية يف الدول العربية ال زالت يف خطواا األوىل  وبني هذا وذاك ميكننا القول أن

ومل ترتق إىل الفن اجلداري، بل وإن البيئة والثقافة العربية مبا حتويه من قيم وعادات جد حمافظة على 
  .عكس الدول الغربية، اليت هي أكثر عرضة لعنف هذه الظاهرة املهددة لكياا وعقيدا

ذه الظاهرة فإن الكتابات اجلدارية يف لبنان أو اجلزائر أو السعودية، إمنا هي ويف جممل دراستنا هل
مؤشر على تفرقات يف البناء االجتماعي والثقايف، ودليل على تواجد طائفي وسياسي حياول جاهدا 

  .تفكيك األمة وإضعاف ترابطها ببعضها
  : الكتابـات الـجدارية يف اجلزائـر9-4/ 

لى غرار بقية الدول العربية موجة الكتابات اجلدارية اليت راحت تعم تشهد اجلزائر حاليا ع
أحيائها وباألحرى متأل جدراا، ولكنها تبدو وبشكل كبري يف العاصمة وضواحيها، وكذا بقية املدن 

كوهران وقسنطينة، عنابة، سطيف، تيزي وزو وغريها من الواليات، حيث الكثافة السكانية : الكربى
وهي يف اجلزائر شأا شأن بقية دول العامل، . العوامل االقتصادية والسياسية متفاقمةمرتفعة ومجلة 

  تنتشر يف أزقة األحياء الفقرية والشعبية منها على وجهة اخلصوص، ولكي حناول اإلملام أكثر فإننا يف 
  .عجالة سنذكرها خالل مراحلها الزمنية
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  : اضـر يف اجلزائـرالكتابـة اجلداريـة ما بني املاضي واحل10-4/ 
إن الكتابات اجلدارية يف اجلزائر بغض النظر عن عصور ما قبل التاريخ، فإا ارتبطت وبشكل 
مباشر جبملة األحداث والظروف اليت كانت سائدة، ولكن بدايتها ظهرت خالل فترة االستعمار وإن 

الرياضية، والذي امتد إىل اختذت يف ذلك الوقت طابع رياضي تبعا للتنافس الذي كان بني األندية 
تنافس بني األنصار يف الشوارع واألحياء، حيث خيلد كل طرف النتائج اليت حققها فريقه خاصة مع 

بداية بنادي مولودية اجلزائر الذي تأسس ليلة املولد "  Les Clubs Musulmane" بروز األندية املسلمة 
لة، وكان يدعمه عرب وبربر العاصمة، الذين حيث اشتق امسه من تلك اللي 1921النبوي الشريف عام 

، وكانت تلك الكتابات تذكريا ةدونوا على اجلدران نتائجه الساحقة اليت قهر ا األندية األوروبي
وقد فسر املؤرخون ذلك التصرف على أنه فعل وطين كان يعرب عن التمييز خلصومهم بتفوقهم، 

البالد ملدة عقود وحكمها باحلديد والنار وأذل أهلها  واالعتزاز بالذات وبالقدرة على قهر من استعمر
وسلب خرياا، كما كانت أمساء املالكمني اجلزائريني الذين تفوقوا على األوروبيني متأل اجلدران 
واألماكن العمومية لتذكري األوربيني زائمهم، وحني بدأت األحزاب الوطنية اجلزائرية تشارك يف 

لية اليت كانت تنظمها سلطات االحتالل، غدت الكتابة على اجلدران وسيلة االنتخابات الربملانية احمل
تعبئة شعبية إما يف املشاركة يف العملية االنتخابية أو ملقاطعتها، وهذا يعين أن الكتابات اجلدارية كانت 
عد مالزمة لألحداث السياسية آنذاك، حيث كانت أول من أخرب اجلزائريني باندالع الثورة املسلحة ب

وفازت ا األحزاب الوطنية  1947تزوير اإلدارة االستعمارية نتائج االنتخابات العامة اليت جرت عام
على األحزاب الفرنسية، وبعدها برزت كتابات جمهولة املصدر تشري إىل عدم جدوى العمل السياسي 

  ".ة ، وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقو"وحتمية تغيري التعامل مع الفرنسيني 
انتشرت الكتابات يف كل املدن اليت  1954وتزامنا مع اندالع الثورة يف الفاتح من نوفمرب 

أخذت طابعا تعبرييا عنها، وكذلك طابعا إعالميا عن انطالقها، فظهرت هذه الكتابات يف عبارات 
اجلزائر " كرد فعل على عبارة " اجلزائر مسلمة " وكذلك " اسم جبهة التحرير الوطين" عديدة منها 

وبتطور الثورة التحريرية وحجب مجيع الصحف اليت كانت تصدر بأقالم جزائرية، حتولت ". فرنسية 
جدران املدن إىل مساحات إعالمية يكتبها أطفال صغار محلوا قضية كبرية وأرهقوا اإلدارة الفرنسية 

ا، كما خصصت بتصرفهم هذا وبعنادهم، فخصصت فرق كاملة ملالحقتهم وحمو ما يكتبونه يومي
جوائز ملن يلقي القبض عليهم وسجنت عددا كبريا من األطفال رد االشتباه م واكتشاف لون 

، حيث كانت وقتها جنحة يعاقب عليها "كتاب اجلدران" الطالء على أيديهم بتهمة االنتماء إىل 
ن والطراز املعماري القانون الفرنسي بالسجن، لكن هذه املكافحة ليست بدافع احلفاظ على رونق املد
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كما رأينا ذلك يف الدول الغربية حاليا، وإمنا بتهمة تأليب الناس على احلكم واإلخالل بالنظام العام، 
واعتبارها حمرضا ومشجعا للثوار على االستمرار يف ثورم، ويف هذه النقطة إمنا نلمح اجلانب أو 

وبشكل إجيايب لصاحل الدولة وحرية الوطن،  الطابع الثوري والسياسي الذي لعبته الكتابات اجلدارية
وتزامنا مع الكتابات اجلدارية للثوار . وهو الشيء الذي نلمحه حاليا يف فلسطني والعراق وأفغانستان

حيال " شارل ديغول " فإن الفرنسيني أصبحوا بدورهم يكتبون مواقفهم املعارضة لسياسة اجلنرال 
مع الثوار؛ فانتشرت الكتابات اجلدارية املعارضة للمفاوضات  اجلزائر، واليت كانت تتجه حنو التفاوض

على اجلدران كإعالم للمواطنني " ال"و" نعم: " والستفتاء تقرير املصري، مث برزت كتابات بعبارات
للتصويت على " نعم "الذين كان معظمهم أميون، فجاءت لتسهيل عملية االنتخاب باختيار كلمة 

  .استفتاء تقرير املصري
ذا لعبت الكتابات اجلدارية دورا مهما يف حركية الثورة التحريرية، حىت قادها الشعب وهك

  .املغوار إىل احلرية والنصر على املستعمر الفرنسي، وكانت هذه حملة عنها خالل فترة االستعمار
ألا كانت  أما بعد االستقالل، وبانتهاء احلرب التحريرية انتهت الكتابات اجلدارية يف املدن اجلزائرية،

ختدم الثورة فقط ومل يعد هلا حاجة بعد االستقالل فتالشت ومل يبق منها إال الشيء القليل، وهذا إن 
دل على شيء فإمنا يدل على أن الكتابات اجلدارية ليست واحدة من طقوس وعادات الشعب 

أخرى من تاريخ  اجلزائري، فغابت الكتابات قدرا من الزمن مث عاودت الربوز من جديد، وتلك حقبة
اجلزائر هي فترة عاشت فيها مجلة من االضطرابات يف أواخر الثمانينات ما بني التيارات واألحزاب 
السياسية املعارضة لبعضها البعض، فكانت جمسدة هلذا التضارب حيث محلت عبارات سياسية، وبعد 

ياسة النظام القائم مما اليت عمت كل مناطق القطر ضد س 1988أحداث العنف اليت وقعت يف أكتوبر 
طالق حرية الصحافة، برزت الكتابات اجلدارية إأفضى إىل تغيري الدستور وإعالن التعددية السياسية و

من جديد بعبارات مطالبة برحيل رجال السلطة احلاكمة آنذاك، وكانت حتمل دالالت علمانية 
لقيادة البالد، وبعد أول انتخابات  وإسالمية وتؤكد يف جمملها على فساد النظام السابق وعدم أهليته

واليت أسفرت عن الفوز الساحق جلبهة اإلنقاذ اإلسالمية، عرب  1990جويلية  12حملية يف البالد يف 
اليت كتبت عشرات املرات يف البلديات اليت " بلدية إسالمية: " أتباعها عن فرحتهم بعبارات مثل

واليت كانت متثل أكرب  1991هة اإلنقاذ يف جويلية وبعد اعتقال قيادة جب. أعطتهم أغلبية األصوات
القوى السياسية، ظهرت الكتابات اجلدارية بشكل عنيف يف معظم املدن تطالب باإلفراج عنهم، وإن 

إما االنفراج أو : " كانت تبدوا يف معظمها منظمة، حيث تكررت العبارات نفسها يف معظم املدن مثل
لعنف يف حالة عدم إذعان السلطة للضغوط وإفراجها عن القيادة ، وهو ديد باستخدام ا"االنفجار
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يف إشارة إىل علي " ياعلي ياعباس اجلبهة دائما ال باس: " احملبوسة، كما ظهرت عبارات التشجيع مثل
بلحاج وعباسي مدين أكرب قيادي اإلنقاذ نفوذا وشعبية، كما ظهرت رموز للحزب نفسه باللغة 

، ويف شتاء العام نفسه  ومعارضة حلزب اإلنقاذ برزت كتابات جدارية " Fis" األجنبية يف كل مكان 
الشاذيل " أخرى مطالبة بتطبيق النظام العسكري الذي كان يف ذلك الوقت بقيادة رئيس اجلمهورية 

: وكذلك" ال إليران ثانية يف اجلزائر: " لردع هذا احلزب وإيقاف نشاطه، ومن بينها كتابة" بن جديد
  ".أنقذوا الدميقراطية" ، و"حف الفاشية أوقفوا ز" 

وقبل شهر من يوم االقتراع صرح الرئيس بأنه على استعداد الستنساخ التجربة الفرنسية      
، وهذا فقط لطمأنة أنصار جبهة - الرئيس فرونسوا ميتريان يساري والربملان واحلكومة ميينيان  -

نقمة عليهم، فرد عليه الشارع بالكتابات اجلدارية اليت  اإلنقاذ اخلائفني من أن تكون نتيجة االنتخابات
وصفته باجلاهل الذي يلعب بالنار، مث بعدها برزت العديد من الكتابات املتزامنة مع موجة اإلرهاب 

أنقذوا " اليت مل تسلم منها أي مدينة من املدن اجلزائرية، وظهرت عبارة مدونة باخلط العريض 
املفروض إال أنه كانت هناك جمموعات من الشباب خترج ليال وتكتب  ، ورغم حظر التجول"اجلزائر

 1995عبارات التهديد والوعيد اليت تندد برئاسة اليمني زروال للبالد وبتنظيمه لالنتخابات الرئاسية يف 
ويف هذه الفترة اليت ارتفعت فيها . وغريها" يا زروال يا طاغوت ستموت ستموت " فكتب هؤالء 

حيث بلغ نشاطها ذروته من تقتيل وذبح للمواطنني احلد الذي يكفي للتعبري عن موجة اإلرهاب 
حقدهم، وراحت اموعات اإلرهابية تتفنن يف التنكيل بالضحايا وجثثهم من قطع الرؤوس وتعليقها 
على مداخل املدن بغية زرع الرعب واهللع يف نفوس املواطنني، وضمن مجلة التمثيالت اليت عاشها 

اجلزائري ما حدث يف حوش جرو مبنطقة بوفاريك، حيث هامجت جمموعة إرهابية أكواخ املواطن 
شخص دفعة واحدة معظمهم من األطفال والنساء، ووقعت جرميتها بدم   13 فقرية  فذحبت حوايل

، وكانت املرة "اجلماعة اإلسالمية املسلحة السنية السلفية املوحدة" الضحايا على اجلدار، فكتبت إسم 
  ،ىل اليت تظهر فيها الكتابة اجلدارية بالدم البشرياألو

  .وهي نقلة غري مسبوقة مث أصبحت فيما بعد أمرا عاديا
  كما عرفت اجلزائر موجة من املشادات وأحداث الشغب املدنية 

  يف مواجهات بني قوات الدرك الوطين 2001مثلما حدث عام 
حيث قتل شاب برصاص جندي وكانت " ين دوالةب" ملنطقة القبائل وبني السكان، وبالضبط يف بلدية

إصابته بليغة فتعذر نقله لشدة املواجهات وقبل لفظ أنفاسه، كتب يف املكان الذي سقط فيه بدمه على 
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، وكانت هذه الواقعة اليت اهتز هلا الشارع اجلزائري "حتيا احلرية "  Vive La Liberté: " اجلدار عبارة
  .اجلدارية ذا النمط بعد عشرية اإلرهاب مرة ثانية، حيث برزت الكتابات

لقد حاولنا فيما سبق أن نستعرض أهم النقاط اليت برزت فيها الكتابات اجلدارية، مع ذكر        
ظروفها اليت أدت إىل ظهورها، وإن كانت العشرية الدموية اليت عاشتها اجلزائر أكثر متيزا عن مثيالا 

  .يف الدول األخرى
خالصه أن الكتابات اجلدارية يف اجلزائر، إمنا ظهرت خالل فترة االحتالل وما ميكننا است

فجاءت كأداة للتعبري والتوعية وطلب الوحدة ألجل احلرية والنضال، مث غابت بعد ذلك ائيا ومل يعد 
هلا أثر، لكن ومبجرد االنقالبات السياسية واألحداث العنيفة اليت عرفتها اجلزائر، رجعت وبشكل 

دا ومحلت يف مساا أبعاد العنف واملأساة اليت عاشها الشارع فكتبت بدم ضحايا اإلرهاب، مث عنيف ج
بعد اهلدوء النسيب عادت بسبب أحداث الشغب واملواجهات القبلية اليت عاشتها البالد، وخصوصا يف 

  ).أحداث العروش(املناطق القبائلية 
عاد سياسية واجتماعية وحىت ثقافية، كما وبني هذه وتلك فإن الكتابات اجلدارية محلت عدة أب

برزت مبعاين أخرى للتعبري عن أحالم الشباب ومشاكلهم اليت متيز حيام، فاختلفت مواضيع 
الكتابات من أحالم اهلجرة إىل اخلارج، إىل معاناة من البطالة والفقر، إىل املشاكل االجتماعية 

 تدفع ؤالء الشباب إىل جتسيد تطلعام كالطالق والتفكك األسري، وغريها من العوامل اليت
  اليت  05وشكاويهم يف كتابات خمتلفة اللون واألداء، حيث جسدت معانام كما يف الصورة رقم 

  عن القمع والطالق يف آن واحد، وكذلك عبارات احلب املنتشرة تعرب
  يف كل مكان، كأم يريدون اخلروج من الدوائر اخلفية إىل العلنية 

  )  06( يف رسومات لقلب خيترقه سهم كما يف الصورة رقم  جمسدة
  )  07( أو عبارات باللغة األجنبية جمسدة برسومات كما يف الصورة رقم 

  .تعرب يف جمملها عن أمناط سلوكية عنيفة
  إضافة إىل مواضيع أخرى حتمل معاين اهلجرة وطلب العمل، كالعبارة اليت 

  جناز ببلدية جسر قسنطينة يف ضواحيوجدت على جدار لبناية يف طور اإل
  ، "اذهبوا إىل بريطانيا فإن ا ملكة ال يظلم عندها أحد" العاصمة 

  ويبدوا أن من كتبوها تأثروا بوصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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، وأصبحت بريطانيا يف السنوات "اذهبوا إىل احلبشة فإن ا ملكا ال يظلم عنده أحد : " ألصحابه بأن
  .خرية قبلة ألعداد متزايدة من الشباب اجلزائريني لسهولة إجراءات اإلقامة وتوفر فرص العمل ااأل

ويف بلدية الثنية شرق العاصمة توجد كتابات باخلط الكبري بالعربية والفرنسية واالجنليزية تشيد بلندن 
، وأيضا        "رقك يف لندن تتلقى أجرك قبل أن جيف ع" ، و"لندن جنة فوق األرض : " منها عبارة

وغريها من العبارات املغرية اليت صورت سهولة احلياة والرغبة يف بلد الضباب " لندن بلد احلرية " 
بريطانيا، والصور اليت سنراها تربز مجلة املواضيع املختلفة اليت تناولتها الكتابات اجلدارية، لكننا لسنا 

  .ردنا املواضيع اليت عربت عنها هذه الكتاباتبصدد فرز حمتواها ورموزها، وإمنا بشكل آخر أو
  اخلـالصــة

لقد أصبحت الكتابات اجلدارية يف اجلزائر يف الوقت احلايل متداولة ومنتشرة شأا شأن بقية 
حيث تشهد هذه الكتابات أوىل  –بينما أخذت عند الدول الغربية منحنيات فنية  -الدول العربية، 

 يف كل املرافق العمومية ويف املراحيض العامة، وعلى أسوار وجدران بداياا، وهي تنتشر بشكل مثري
املؤسسات التعليمية واملهنية وحىت التكوينية، وهي بشكل متزامن يف معظم واليات الوطن من العاصمة 
إىل سطيف وقسنطينة حمل دراستنا إىل ووهران وعنابة وحىت بعض الواليات اجلنوبية، ولكننا لسنا ذا 

حصاء عددها أو مواضيعها، بقدر ما حنن بصدد البحث عن مجلة التصورات االجتماعية الصدد إل
لذلك فقد اعتمدنا يف هذا اجلانب النظري إىل إبراز اجلزء األول اخلاص بالتصورات . حوهلا كظاهرة

االجتماعية، مرورا باجلزء الثاين اخلاص بالعنف الرمزي، وكيف أن الكتابات اجلدارية هي عنف ضد 
رافق الدولة واملواطنني على حد سواء، وألننا حاولنا بقدر اإلمكان اإلملام ذا املوضوع اجلد م

إبراز مهزة الوصل " التطبيقي" متشعب، فإننا ال خنلوا من األخطاء ، غري أننا سنحاول يف اجلزء الثاين 
هدف هذه الدراسة  ما بني الفصول الثالثة مستعينني جبملة الصور السابق ذكرها، وهذا فقط لنربز

  .وأمهية حبثنا
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