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  خدجية زاوي

 

 

 مقدمة :

ذاظدقادقة،ذتطورػاذعن اجملالذاطـزظيذإديذ وضحتذاظدراداتذاطتعؾؼةذمبشارطةذاطرأةذيفذاصقاة

ذعثلذ ذاضاصذبفا ذاألول ذأخرىذإديذاجملال ذعرة ذاظرجوع ذثم ذاظدقادي ذيفذاظدراداتذاجملال ذجاء عا

ذس.ذخوجة.ذH. Vande velaذ اشزائرؼةذذاظػراغؽػوغقةذ:ذف.ز.ذدايذ،

صفذهذاظدراداتذتدلذسؾىذأغـاذعازظـاذغعقشذيفذأدطورةذ"ذاظدوظةذوذاطوارـةذ"،ذخاصةذوذأنذضعفذ

ذاظذطورؼةذ ذتعربذسنذاظدقطرة ذساطقة ذزاػرة ذاظدقادقة ذيفذاصقاة ذاظـداء ذ1عشارطة ذذP. Bourdieuذ

ذإديذ ذاظتطرق ذظعدم ذاستؿدغا ذظذظك ذاظؼرار ذعراطز ذسن ذشقابذاطرأة ذو ذاظدقادي ذاجملال ذاظرجل إلحتؽار

اطعادظةذاظؽالدقؽقةذذاطفؿةذيفذذيقعذاظبحوثذرجلذ/ذعرأة،ذذبالذدقاديذسامذ/ذذبالذخاصذشريذ

ذدقاديذحتىذالذغدؼطذيفذإسادةذإغتاجذاظـتائج.ذذذ

ذظدر ذظؾؿقدان ذاألوظي ذدخوظـا ذإصطدعـاذسـد ذاطـطؼة، ذػذه ذيف ذاظعام ذاجملال ذيف ذاظـداء ذواضع ادة

ذاجملتؿعذظؽـفاذ ذوذعتجذرةذيفذػذا ذأصؾقة ذباألوظقاء،ذزاػرة ذظؾطؼوسذاضاصة ذاظـداء ذمماردة بظاػرة

طاغـتذمتارسذبغزارةذمماذجعؾـاذغتداءلذسنذػذاذاظرجوعذاظؼويذطؿارداتذاطؤدداتذاظتؼؾقدؼةذاطؼددةذ

ذشزائرذ ذجدؼدة ذعؤددات ذتؽوؼن ذبداؼة ذو ذباظظفور ذاظـدائقة ذ ذاشؿعوؼة ذاصرطة ذبدأت ذصرتة يف

ذ"اظتعددؼة".

ذبغزارةذمماردةذاظطؼوسذذيفذاظدـواتذ ذربطفا ذو ذباظدقادة ذ ذظؾـداء ذاآلغقة ذبتوضقحذاظعالضة صؼؿـا

ذ ذاظتقارذذ1993ذ-ذ1991اآلخرية ذسؾى ذباإلستؿاد ذاطؼدس. ذو ذباظدغقوي ذؼتؿقز ذذبتؿع يف

                                                                                                                                   

  

- BOURDIEU, P..-  La domination  masculine .-  in : Actes de recherche en sciences sociales.- n : 

84, sep 1990.- p.p. 4 - 15. 
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اظتؽربيذاظذيذرصضذإضتصارذذاظدقادةذسؾىذذبتؿعاتذاظدوظةذوذؼعؿمذاظوجودذاإلغرتوبوظوجيذاظدقاديذ

ذاظدقاديذيفذطلذاألذؽالذاإلجتؿاسقةذ:ذاظرعزؼة،ذاظشخصقة،ذاظطؼدقة.......

ذاظذيذ ذاظوادع ذاإلرار ذصفي ذاإلجتؿاسقة ذاصقاة ذغظم ذظتػدري ذمنوذخا ذبداخؾفا ذزؿل ذثؼاصة صؽل

ذؼتشؽلذعنذ:ذاطعتؼدات،ذاظؼقمذوذاظطؼوسذػذهذاألخريةذاظيتذتعدذسـصراذػاعاذيفذتػدريذذبتؿعاتـا.

ذاطؾجأوذاظظاػرةذاظيتذغبفتـاذظدرادةذػذاذاطوضوعذعنذخاللذاظعؿلذاطقداغيذاظذيذضؿـاذبهذذيفذػذاذ

ذاظـداءذ"ذظؾصالح"ذبتجؿعذػائلذاتدؿتذبهذصرتةذععقـةذعـادبةذ ذ-ذ1991احملؾيذػيذطثرةذزؼارة

ذاظظاػرةذ"ذباصضرةذذ1993 "ذسـدذدؽانذاطـطؼةذحقثذضؿـاذبتدجقلذاظبعضذعـفاذيفذتدؿىذػذه

ذاألوديذ ذاظتشرؼعقة ذاإلغتخابات ذإظغاء ذبعد ذاظبالد ذػّزت ذاظيت ذاظدقادقة ذاألزعة ذ ذعع ذتزاعـت ذ صرتة

ذ(،ذخاللذبداؼةذعرحؾةذ"ذاظتعددؼةذ"ذاشدؼدةذوذعاذرمذسـفاذعنذغتائج.1991)

ذ ذدرادتفا ذو ذمبالحظتفا ذاظيتذضؿـا ذاظتجؿعات ذسدد ذطان ذضببذاألوظقاءذذ35و ذطل ذسـد سؿعا

ذاطوجودةذيفذاطـطؼةذوذسؾىذرأدفاذ:

ذضبةذاظوظيذدقديذاظشقخذ:ذ-أذذ-

ذعدتؿرةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذاألغداب ذطل ذعن ذ ذظه ذاظـداء ذزؼارة ذسشائرػا ذو ذظؾؿـطؼة ذاطؤدس ذاشد بإستباره

ظيتذتؼامذسـدذضبةذدقديذوذبدونذإغؼطاعذؼوعيذاإلثـنيذوذاشؿعةذذذؽلذذاستقاديذوذتعتربذاصضرةذا

ذاظشقخذسؿعاذسؿوعقاذتشاركذصقهذاظـداءذوذاظرجالذخاللذاطـادباتذاظؽربىذ:ذاظدؼـقةذذذذوذاظورـقة.

ذضبةذسبدذاظؼادرذاشقالظيذ:ذذ-بذذ-

ستؿعذاظـداءذعنذطلذاظعشائرذسـدذعؼامذاظوظيذاظذيذؼبعدذسنذاظبؾدةذبعدةذطقؾوعرتاتذيفذاضالءذ

حقثذتؼطعذاظـداءذػذهذاطداصةذعشقاذسؾىذاألضدامذبدونذتعبذوذتصارعذطلذاظظروفذظؾوصولذإديذػذاذ

ذاطؽانذاطؼدس.

ذسـدذبعضذضببذأبـاءذدقديذاظشقخذ:ذذ-جذذ-

ذدقديذربؿدذسبدذاهللذ-ذ1

ذدقديذاصاجذبنذاظشقخذ)ذاإلبنذاألطربذ(.ذ-ذ0

ذنذعؼاعفؿا.ستؿعذسـدػؿاذاظـداءذاطـتؿقاتذغدباذإظقفؿاذععذغداءذاظعشائرذاظيتذتدؽنذبؼربذع
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ذاظيتذ ذاظوحقدة ذاطـادبة ذطوغفا ذاظدودقوظوجقة ذاظػعاظقات ذطذظك ذ ذتػدرػا ذاظتجؿعات ذػذه طـثرة

ذصقهذ ذاطؿاردة ذو ذاآلن ذصد ذاطرأة ذتؼصذعـه ذعؼدسذاظذيذمل ذذبال ذبإستباره ذاظـداء ذطل ذصقفا تؾتؼي

ذغشقطة.

ذسالضةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذباضطابذاظالشيذذظطؼوسذاألوظقاءذ:ذ-
ذإدالعقة،ذ ذظرباظقة، ذإساػات ذسدة ذزفور ذو ذ" ذاصزبقة ذاظتعددؼة ذ" ذسفد ذاشزائر ذدخول بعد

ذإظغاءذ ذإثر ذاظعـفذ" ذتصاسدذ" ذبعد ذيفذعأزقذدقاديذخاصة إذتـراطقة،ذورـقة....،ذدخؾتذاشزائر

ذاظتعددؼةذاألودي،ذدلذسؾىذأزعةذضقمذوذععاؼريذاجملتؿعذظظفورذسدةذخطاباتذ اإلغتخاباتذاظتشرؼعقة

ترؼدذإسادةذبـاءذأوذخؾقذضقمذجدؼدةذسؾىذحدابذثؼاصةذاخرىذعتجذرةذيفذػذاذاجملتؿع،ذيفذذعتضاربة

ذاظتحضرياتذ ذعـذ ذاطـطؼة ذػذه ذيف ذ ذاألوظقاء ذسـد ذاظـداء ذسؿع ذزاػرة ذبدأت ذاألحداث ذػذه زل

ظإلغتخاباتذذاظتشرؼعقةذاألودي،ذطاغتذاظبداؼةذذػدصفاذريائيذوذععارضذظؾحػازذسؾىذرؼوسذاجملتؿعذ

وذسؾىذثؼاصتهذاظتؼؾقدؼةذاظيتذتوارثتفاذاظـداءذسربذأجقال،ذوذعازاظتذزاصظذسؾقفاذوذبشّدةذخاصةذععذ

زفورذخطابذالشيذهلاذطاغتذمتثؾهذاظتقاراتذاإلدالعقةذاظراصضةذإلدالمذاألوظقاءذوذاظطؼوسذاضاصةذ

ذاطـطؼةذعـذذاطرحؾةذاظبادؼدقةذ"ذذيعقةذاظعؾؿاءذاطدؾؿني ذسنذػذه "ذاظيتذذبفؤالءذخطابذزلذبعقدا

ذ"ذخبطابذعتشددذ ذاظتعددؼة ذ" ذاطدروسذإديذأنذجاءتذعرحؾة ذيفذاجملتؿع ذعـفا ذؼـؼم عازالذجقؾفا

ذسؾقفا.

يفذدرادةذعرؼمذبوزؼدذحولذاطؼاعاتذالحظتذبعدذزفورذػذهذاضطاباتذإغعدعتذمماردةذاظـاسذ

ظطؼوسذاألوظقاءذيفذاطـارقذاجملاورةذظؾعاصؿة،ذسؽسذعاذالحظـاهذيفذاجملتؿعذاحملؾيذحقثذععذػذهذ

اطرحؾةذأخذتذاظـداءذسؾىذساتؼفنذعفؿةذاحملاصظةذسؾىذػذهذاظطؼوسذوذاظشعائرذاظيتذتـحاولذبعضذ

وذعـتظؿةذملذؼؽنذهلاذعثقلذذاضطاباتذاظؼضاءذسؾقفاذأؼنذطثرتذزؼارةذاظـداءذظألوظقاءذبصػةذعدتؿرة

ثؼاصتفن،ذدظقلذسؾىذذأنذاطرأةذتبؼىذذدابؼاذطردذصعلذهلذاذاضطابذاطفّددذطعتؼداتفنذوذطدصاعذسن

اطعـقةذاألوديذصؿاؼةذاظعاداتذوذاظتؼاظقدذعنذخالهلاذ"ذتدركذعؼدارذاظتحديذوذاظصؿودذيفذذبالذاظبؼاءذ

ذوذ ذاصر ذاظػضاء ذيف ذأصوات ذإظغاء ذزاول ذاضطاب ذعرطزؼة ذو ذاظرجل ذعرطزؼة ذعن ذإغطالضا ظألضوى

ذ.2ممارداتذغبذػاذاظؽثريذوذإستربػاذغدوؼةذ

                                                                                                                                   

رسالح  -المقاماخ  و إشكاالخ ذملك الخطاب، دراسح إواسٍح لمىطقح تحارج تىمرداش. -تىزٌذ، مرٌم . -

 .341ص.  -.3991ماجسرٍر فً علم اإلجرماع الثقافً، جامعح الجسائر، 
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ذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذوذسالضتهذباظتجؿعاتذاظـدائقةذاظرمسقةذ:ذ-
ذبتتبعذودائلذ ذاطـطؼةذبتجؿعاتذسؾىذعدتوىذاظؼباب،ذضؿـا ذغداء ذاظيتذطاغتذتؼوم ذاطرحؾة يفذ

ذاطؽتوبةذصالحظـاذأنذحضرةذسؿعذاظـداءذالزعتذصرتةذاظتجؿعاتذاظورـقةذاظيتذ اإلسالمذخاصةذعـفا

ععذصرتةذسدمذ"ذاإلدتؼرارذاألعينذ"ذاظيتذعقزتفاذسؿعاتذطاغتذذخاصةذ1959تعددتذعـذذدـةذ

ترتأدفاذاظـداءذضبلذاظرجالذيفذطاعلذاظؼطرذاشزائريذحقثذإػتؿتذاظصحاصةذاطؽتوبةذبفذاذاصدثذ

ذ ذ1992ذ-ذ1959اظـدويذععذدـة ذاجملاػد ذ ذصحقػة ذضبلذذ3،ذعـفا ذباظػرغدقة ذاظـارؼة اظقوعقة

ذزفورذاظصحفذاطدتؼؾةذطاغتذعضاعنيذذاظتجؿعاتذاظـدائقةذحدبذاظصحقػةذحولذ:ذ

اصقذيفذتؽوؼنذذيعقاتذغدائقة،ذاظتعاونذاشؿعويذاطغاربيذاظـدائيذذ-
ذوذعـاضشةذضاغونذاألدرةذ...

ذ- ذاظورنذذ ذ ذاطدرياتذحولذذ1992ذ-ذ1991عـادبةذذ4صحقػة ذإػتؿتذباظتجؿعاتذو :ذ

ذاظـشا ذاألدرة، ذتعدؼلذضاغون ذاظدقادي، ذسنذاجملال ذاظتجؿعيذسؾىذاطدتوىذاظورينذشـقابذاطرأة ط

ذظؾتـدؼدذ"باظعـفذ"ذحقثذطثرةذاطدرياتذاظيتذترأدتفاذاظـداءذيفذػذاذاجملال.

إذنذذاظتجؿعاتذاظـدائقةذغشطتذععذعرحؾةذ"ذاظتعددؼةذ"ذاظدقادقة،ذوذعاذغتجذسـفاذعنذغتائجذ

وذبداؼةذصرطةذسؾىذطاعلذاألصعدةذصؽاغتذمتثلذغوساذعنذاطشارطةذاظـدائقةذععذاألحداثذاظدقادقةذ

ذذيعوؼةذغدائقة،ذصفلذحضرةذسؿعذاظـداءذػيذغشاطذذيعويذدقاديذ؟

ذاظبـقةذاظتـظقؿقةذظتجؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذ:
ذعدتؿرةذذذذذذذ ذبصػة ذضببذاألوظقاء ذأحد ذسـد ذظؾـداء ذػائل ذسؿع ذػو ذاظـداء ذسؿع ذحبضرة مسقـاػا

ذاطؤدداتيذطؿاؼؾيذ:وذعـتظؿةذ)ذخاللذعرحؾةذاظدرادةذ(ذمنوذجفاذ

ذ:ذاطشارطاتذ- ذاظؼبة،ذذذذذذذ ذاظدؽينذعن ذاظزائراتذاظؾواتيذحيضرنذحدبذضربذاصي ذيف تتؿثل

ذطاغتذغدبةذعشارطةذغدائهذ ذذطؾؿا ذعـفا ذطانذاصيذاظدؽينذضرؼبا ذباظتاظيذحدبذاظعشرية،ذصؽؾؿا و

أطربذوذاظعؽسذصحقح.ذسدىذاطشارطةذسـدذضبةذاشدذاطؤدسذ)ذسذ/ذشذ(ذصفيذعتداوؼةذغوساذعاذ

ذبتجؿعذطلذغداءذاظعشائر.

                                                                                                                                   

- El Moudjahid : 1989 N = 7332, 7375, 7381, 7404, 7616,  

    1990 N = 7664, 7684, 7713, 7740, 7751 

- El  Watan  : 1991    N = 330, 348 , 363, 365, 373  

1992  N = 398, 435, 453, 538, 545  

1993 N = 716, 723, 740, 743, 767 

1994 N = 1041, 1046, 1210, 1233. 
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:ذػيذذياسقة،ذمبشارطةذذيقعذاظـداء،بداؼةذععذبوابةذاظوظيذاظيتذتؼومذبـشرذذسؿؾقةذاإلتصالذ-

ذاضربذسؾىذاظـداءذاظؼرؼباتذعـفا،ذثمذسؾىذباضيذاجملؿوساتذاظـدائقةذ.

اظزؼارة،ذبـػتحذذ:ذذػيذطذظكذذياسقة،ذؼؽونذدورذاظبوابةذبإسالنذسنذ"ذغوبةذ"ذسؿؾقةذذاظتـظقمذ-

اظؼبةذوذادتؼبالذاطشارطاتذعنذطلذاألغداب،ذوذسـدذاصضرةذؼـتظؿنذيفذذبؿوسةذواحدةذطبريةذعنذ

ذطأغفنذؼؤدؼنذعفؿةذ ذعتحدة ذؼؽوغنذطتؾةذواحدة ذاطدـات،ذو ذاظـداء ذو ذاطغـقاتذ( ررفذاظؼواالتذ)

ذرمسقةذظواجبذرمسيذوذعؼدس.

عؽانذاوذعؼرذحضرةذسؿعذاظـداءذ:ذضبةذأحدذاألوظقاءذػوذاطؼرذاظذيذتؾتؼيذوذستؿعذصقهذاظـداءذذ-

ذاطؽانذاطؼدسذاطؼرذاظرمسيذظتتجؿعذحوظهذاظـداءذإديذعـجالذسامذ ذاظعشرية،ذصقعتربذذػذا خاللذػذه

ذضقود،ذ ذاظذيذالذحيتويذسؾىذأؼة ذاظوحقد ذاظـؿؽان ذػو ذو ذ، ذاظدقادقة ذعـفا ذاظؼضاؼا ذطل تـاضشذصقه

ذمتارسذصقهذاظـداءذغشارفنذحبرؼةذتاعة.

ذصقهذ ذتـظم ذرمسقا، ذساعا ذذباال ذاطؽان ذػذا ذأصبح ذاطـتظؿة ذاظـدائقة ذاطؿاردات ذػذه ذبػعل و

ذصخاللذ ذاألحزاب، ذظبعض ذو ذاحملؾقة ذظؾدؾطات ذاإلغتخابقة...( ذطاصؿالت ذ) ذاظرمسقة اظتجؿعات

(ذ،ذأضامذاصزبذاصرذريؾةذسـدذضبةذذ1993اصؿؾةذاإلغتـخابقةذ*ذظؾرئادقاتذاطاضقةذ)ذغوصؿربذ

ذباألشـاغيذاظتؼؾقدؼةذ ذسؾىذصرسقه،ذعرصوضة ذ ذاطدؼـة ذودط ذاظذيذؼرتبعذيفذ ذاظشقخ ذاطؤدسذدقد اشد

ظألوظقاءذ)ذاظدؼواغةذ(ذصـؽاغتذحضرةذأطثرذعنذريؾةذإغتخابقة،ذاظيتذرحتذيفذسؿقعذطلذاجملؿوسةذ

"ذاظدؽاغقةذ:ذرجال،ذغداء،ذأرػال،ذوذإدتطاستذأنذمتررذرداظتفاذاإلغتخابقةذذبفذهذاإلدرتاتقجقةذ

اظتؼؾقدؼةذ"،ذطاغتذهلاذسؿؾقةذتأثريذسؾىذاجملتؿعذاظعشائريذاطبينذسؾىذاطؼدس.ذصاظوظيذوذبعدذعاطانذ

(ذذحقثذأصبحذعؼراذProfaneذبردذذبالذعؼدسذحّولذإديذذبالذجيؿعذبنيذاطؼدسذوذاظدغقويذ)

ذظؽلذاظتجؿعاتذاظـدائقةذأوذاظعؿوعقة.ذذذذذذ

ذاظبالدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذتعقشفا ذطاغت ذاظيت ذاظدقادقة ذاألحداث ذػي ذاألوظقاء ذسـد ذاظـداء ذسؿع عوضوع

ذػذهذ ذخالل ذاطؼدعاتذبإصرار ذو ذصرجعتذاظـداء ذاجملتؿع، ذذرائح ذاظيتذأصابتذطل ذإغعؽاداتفا و

ذاطرحؾةذإديذغشارفنذاظذيذتوضفذاظرجالذسنذاظؼقامذبهذ.

اغتفاذوذرابعفاذاظدقاديذغدتـتجذمماذدبقذأنذزاػرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذهلاذدالالتفا،ذعؽ

ذزروفذزعـقة،ذثؼاصقةذوذدقادقة،ذوظقدتذذبردذرؼسذغدويذؼعتربذاظبعضذ اضاصذبفا،ذزدده

ذباالضرتابذ ذإغطالضا ذاظدقادقة ذاظدالظة ذػذه ذسبدد ذأن ذغدتطقع ذزبؾػاتذاطاضي. ذعن ذزبؾػا مماردته

أنذاظدقاديذعوجودذيفذطلذاظتـظقؿاتذاإلجتؿاسقةذوذظقسذذ G. Blandierاالغثروظوظوجيذظبالغديذ

ذسؾىذاطؤدداتذاظدقادقةذظؾدولذ اصدؼثةذوذعاذسؾقـاذإالذإطتشافذحؾؼهذاصؼقؼيذذ Etats عؼصورا

ذحددغاهذيفذعاؼؾيذ:
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يفذاظعالضةذ"ذاظدقادقةذ"ذبنيذطثرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذوذإرتبارفاذععذاألحداثذاظدقادقةذ

غاػاذمنوذجاذعنذاطشارطةذاظدقادقةذظـداءذاطـطؼةذيفذاظبالدذعاذبعدذ"ذاظتعددؼةذاصزبقةذ"،ذحقثذإسترب

ذاظيتذ ذاطدرياتذاظورـقة ذيف ذحتى ذو ذ ذذيعقاتذغدائقة ذيف ذاطـتظؿاتذعؤدداتقا ذاظبالد ذغداء طباضي

ذغشطتذطثرياذخاللذػذهذاطرحؾةذطؿاذأذرغاذدابؼا.

ذيفذضاغونذ ذاطـصوصذسؾقفا ذباطواد ذسالضة ذشريذرمسقة،ذظقدتذهلا ذألغفا ذ5عشارطةذشريذعباذرة

ذمتثؾنذ ذ ذاظـداء ذ ذأن ذسؾى ذتؤطد ذسؿقؼة ذاظثؼاصقة ذاظدقادقة ذدالظتفا ذظؽن ذاضاصذباظتجؿعات، اظدوظة

ذطؾؿاذ ذاشؿاسة ذػوؼة ذسؾى ذ ذباحملاصظة ذتؼوم ذععاؼريه، ذو ذضقؿه ذخزان ذو ذظؾؿجتؿع ذاظثؼايف اظرأمسال

ذاألخريذاظذيذمي ذاظالشيذظالوظقاء،ذوذػذا ذتصاسدذاضطابذاظدؼينذ ثلذاظعالضةذإضتـضىذاألعر،ذطبعد

اظدقادقةذاألوديذععذسؿعذاظـداءذذسـدذاألوظقاء،ذإديذجاغبذسالضتـفاذععذتصاسدذ"ذاظعـفذ"ذاظذيذ"ذ

ذ.6غّددتذ"ذبهذذطثرُيذذاظـداءذسربذطاعلذاظؼطرذاشزائريذ

متثلذحضرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذذيعقةذشريذرمسقةذألغفاذظقدتذهلاذسالضةذععذذعؤدداتذ

ذبـقتفاذ ذخالل ذعن ذ ذ" ذاظرمسقة ذ" ذ ذاشؿعقة ذظـػسذمسات ذدبضع ذظؽـفا ذ، ذ" ذاصدؼثة ذاظدوظة "

ذاظدؿاتذ ذببعض ذاظتـظقؿات ذطل ذتشرتك ذ" ذهلا ذاطؽوغة ذاشؿاسة ذيف ذسـفا ذدبتؾف ذو اظتـظقؿقة،

األدادقةذصؾدؼفاذذيقعفاذبينذعتؿاؼزةذبدرجاتذعتـوسةذصاظعـاصرذاظيتذتـدقذغشاراتفمذالذزتّلذصؼطذ

وذغداءذاطـطؼةذعازظنذحياصظنذذ7اذدبتؾفذػذهذاظعـاصرذيفذحقاتفاذاضاصةعراطزذعتؿقزةذتراتبقاذوذإمن

ذضقم ذ سؾى ذاظتؼؾقدي ذاظـؿجتؿع ذععاؼري ذػذاذذ Weberو ذببـقة ذاطرتبطة ذ ذخصوصقتفا ذهلا ذيعقة

ذدغقويذ ذشري ذعؼدس ذ ذػو ذعا ذطل ذظقس ذأن ذسؾى ذاظـداء ذبرػـت ذصؼد ذاطؼدس ذسؾى ذاطبين اجملتؿع

صاذؽاظقيتذ:ذاظروحيذ/ذبدائي،ذدغقويذ/ذحدؼثذتدؼطذػذهذاظـؿعادظةذيفذاظظاػرةذاطدرودةذ،ذحقثذ

إدتطاستذاظـداءذذأنذتؽونذعؤددةذعنذمنوذجذآخرذذتتحؽمذاظـداءذيفذتدقريػاذعنذدونذعـازعذهلاذوذ

ذيفذ ذدغقوؼةذ"ذخيضعنذهلا ذ" ذظـعدمذوجودذدؾطةذ ذاظشدؼدذبنيذاظـداء ذاإلزادذ ذؼـؿقزػا ػذاذبػعاظقة

اجملالذاطؽاغي،ذأؼنذاظدؾطةذػيذتؼؾقدؼةذميثؾفاذاظوظيذاصاضرذاظغائب،ذحقثذتذوبذذطلذاظػوارقذ

اإلجتؿاسقةذسـدهذوذتصبحذاظـداءذطتؾةذواحدةذؼؾعنبذصقهذأدواراذدقادقةذصفيذصعاظقةذعـبثؼةذعنذضوةذ

ذصعاظقةذاألوظقاء،ذاظيتذعقزتذػذهذاطؤددةذاطغاربقةذيفذعرحؾةذضدمية.
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امرأج  188فً المسٍراخ كاود األولى الرً عثرخ عه سخطها " للعىف " تعذما أصاتها حٍس اغرٍلد  -

 .TVحسة 

 .399ص. -جرماع.المعجم الىقذي لعلم اال -تىدون، ر. و تىرٌكى، ف.. -



 0222أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 81

ذاضامتةذ:
ذثؼايفذؼعؽسذأداظقبذتػؽريذ ذعؤذر ذاظراػـة، ذاظدقادقة ذاطرحؾة ذباظطؼوسذيفذػذه ذاظـداء صإرتباط

ذتؤطدذسؾىذأنذ ذباألوظقاء ذظؾطؼوسذاضاصة ذاطؿارداتذاظغزؼرة ذو ذوذاساػاتفنذسبوذاحملاصظة. اظـداء

ذاظـداءذمتثؾنذاظرأمسالذاظثؼايفذظؾؿجتؿعذوذخزانذضقؿهذوذػوؼته.

ذـاطشارطةذذيفذ:ذصفذاذاظطؼسذمسحذظؾـداءذب

ذاظتـظقمذ-

ذاظتؼؾقلذعنذاظصراساتذاإلجتؿاسقةذوذاظدقادقةذوذذظكذعنذخاللذمماردتفاذظبعضذاظطؼوس.ذ-

غدتطقعذأنذغدؿيذػذهذاطؿارداتذاظـدائقةذ:ذذأصعاالذإجتؿاسقةذدقادقةذتؼومذبعؿؾقةذاطراضبةذوذذ

ذاظدقادقةذ ذاظثؼاصة ذعن ذمنوذج ذ ذأغفا ذو ذاحملؾي، ذاجملتؿع ذبشؤون ذاطتعؾؼة ذاظؼرارات ذسؾى اظتأثري

"ذاصدؼثةذذاظيتذوجدغاذسالضةذاظـداءذبفا،ذذ Etatاظـدائقة،ذالرتباطذدؾوطاتفنذاظشعائرؼةذذباظدوظةذ"

سالضةذتعارفذوذإػتؿامذبأحداثفا،ذالذسالضةذعشارطةذوذمماردة،ذوذأنذظؾـداءذأدوارذدقادقةذيفذحؼولذ

اطرأةذيفذعؤدداتذاألوظقاءذذ)ذاظؼبة،ذاظزاوؼةذ(ذ"ذأخرىذصعاظةذعرتبطةذببـقةذاجملتؿعذاظذيذتـتؿيذإظقهذ

 .8ترصضذاظؼقامذبدورػاذاظتؼؾقديذوذتؾعبذصقفاذأدواراذضقادؼةذيفذطلذاطقادؼنذعـفاذاظدقادقةذ"
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