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  الــهوية وصــراع الــقيم
 

 ةمحاضر  ةأستاذ،  مزغراني حليمة

 ، الجزائر سيدي بلعباس ،الجياللي ليابسجامعة 

  
 

 التصـور األنثروبولوجـي للثقافـة والقيـم .1

 
فهي تعطي للفرد جمموعة مقننة من القيم وتعرف وتنظم : للثقافة وظيفتني

القيمة ويضمن سري هذه الوسائل  وتراقب الوسائل املقبولة لبلوغ هذا اهلدف أو هذه
القيم املشرتكة من توجد إذن عالقة بني .االجتماعية من استبطان هذه املعايري االمتثالية 

إال أن . لبنية االجتماعية والقيم الشخصية من حيث هي ملكية الفرداحيث هي ملكية 
السريع  اجلمعيات وتغري اجلماعات حسب املصاحل اجلديدة والنقل اإلعالمي ازدياد

  .1ةيضعف تدرجييا الروابط بني القيم اجلماعية والقيم الفردي
تعزى إىل صراعات األجيال اليت و هذا صراعات متيز فرتة املراهقة  وتنجم عن

سرة أو اإلشراك بواسطة تنجم من الوظائف املختلفة املسندة إىل االشرتاك بواسطة األ
تعرتض بعض األفراد يف اجتياز هذه يكون االحنراف ناجتا عن الصعوبة اليت .األنداد

املراحل وللخروج من النماذج التقليدية من طراز عائلي إلقامة عالقات يف صورة 
  .جديدة من العامل يف إطار أوسع

أنا على اتفاق يف أن يكون أصل دوافع : "لييام England  1960انقالند  يقول
نقصه التجربة والذي ينتقي احنراف الشباب يف سياق التبادل يف تكيفه الفج والذي ت
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روب متعي من بني قيم يستنتج أن قيم ثقافة الشباب ال متثل  "الكبار قيما تسمح له 
سوى صورة هزلية لثقافة الكبار فمرحلة املراهقة ليست فقط إعداد أو تدربا يف عامل 
ا األساسية تقبل إيديولوجية متجانسة من  الكبار بل أصبحت حالة حياة من خاصيا

  . قوى اليت متثل الشبابال
وقد وجدت وجهة نظر مرتبطة بالعالقة بني القيم واالحنراف وهي مستقاة من 
السوسيولوجية التقليدية اليت ختص التأثري املهيمن للثقافة وسياق نقل القيم من الكبار 
إىل األجيال الصغرية عن طريق املؤسسات التقليدية وقد يبدو أن املراهقني وخاصة 

ومتفتحني على  يصبحون سريعي التأثرف  يفلتون من سياق هذا النقلنحرفنيامل
إن التميز املوضوعي بني القيم والرسالة مل يكن  .املعلومات اآلتية من املصادر األخرى

  .فهو يعرض واقعا بدأنا ندرك مالحمه والذي قد يكون حصيلة حتول ثقايف. أمرا طارئا
ا يف  Dumont  1968ويف هذا السياق وضح دومنت   مشكل القيم أو غيا

ا يف حاجة إىل جتديد يبدو  أن معها مركز االهتمامات، حيث تظهر فيه الثقافة وكأ
متزايد األمهية إما كمخرتع لنماذج حياة جديدة وإما كجماعة متأثرة الشباب يلعب دورا
   1.بإيديولوجية منقولة

 الـهويــة وصـــراع الـقيــم في الـجزائر .2

يال واندماج الشباب يف بنيات املؤسسة للمجتمع تعترب من إن تعاقب األج
 ،كتابا ظي احلياة االجتماعية سواء كانواأمهات املسائل اليت جلبت انتباه مالح

فالصراعات اليت تظهر والتواتر الذي ينبثق من  .خمتصني يف العلوم اإلنسانية فالسفة،
ي احليوي بعامل الكبار الذي تالقي عامل الشباب االندفاعي وهو يف أوج توسعة النفس

على االمتثالية اليت يفرضها عليه ثقل التقاليد املتجسدة يف املؤسسات  أنطوى
                                                            

 127-119نفس املرجع ، ص 1



 مزغراني حليمة 

60 

م يكشفون اجلذور العديد نم املختصني الذين يعتقدو  االجتماعية عدم شكل مل ةأ
  . التكيف واجلنوح وأمراض احلياة الفردية واالجتماعية

فوضوية واالستالب اليت تعرب كلها عن صعوبة قبول إن حتليل أمل الشباب والكآبة وال
  . 1الشخص لذاته والبحث عن هويته متثل مشاكل يف منتهى التعقد

من التغريات السريعة اليت ساعدت على  ثاحلدي العصر هشهديويف خضم ما 
تبدد الكثري من القيم وتبدهلا، وسامهت إىل حد كبري يف انتشار القلق واالكتئاب 

أصبح يف كثري من األحيان ،سانية والشعور بعدم األمن النفسيقات اإلنواضطراب العال
من الصعب على البعض أن حييا إنسانيته، بل ذهب البعض اآلخر إىل أن اخلالص من 
ذلك يكمن يف مسايرة األمور كما هي وحماولة التالؤم معها، وإن رأى فريق ثالث أن 

  2األمر كله مرهون برجوعنا إىل اهللا
ومن املطالب األساسية للفرد خالل مرحلة املراهقة أن حيقق هويته عن طريق         

للهوية الذي يدفع به إىل  جلنسه البيولوجي وإال حدث انتشارقيامه باألدوار اجلنسية 
فعدم التكيف واالحنراف .العزلة واالغرتاب والعديد من االضطرابات النفسية املختلفة

ا حمواجلنوح مفاهيم متداخلة نسبيا إ فالقيم اليت هي  .ددة بالنسبة ملعايري خمتلفةال أ
متشبعة تعرب عن حدود التدرج االجتماعي والعرقي وتوحي بربوز ثقافات سفلى جديدة 
ومتنوعة تأخذ ضروريا بعني االعتبار عندما نضع السمات اليت تسمح بتصنيف البعض 

  ".متكيفني"أو كغري " كمنحرفني"

                                                            
بوغنبوز ديوان  -األزهر - الطاهر عبسي. ترمجة  د -دراسة مقارنة –" املراهق واجملتمع" - دوين سزابو، دوين قاين، أليس باليزو 1

 11ص، 1994اجلزائر  -املطبوعات اجلامعية
ر الرشاد دا -" النفسية االضطرابات –االغرتاب  –اهلوية  – 2000دراسات يف الصحة النفسية " عادل عبد اهللا حممد  2
 7ص -2000سنة - 1"
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مها اللذان يفرزان بكثرة التغريات السريعة أفراد ومجاعات فالسريورة وتغري اجملتمع 
ا مل تتلقى التنشئة اجلادة "و1"املنحرفني" األجيال الشابة باتت بال وازع خالق أل

واملدروسة وباتت بال غايات إال غاية االرتزاق، األمر الذي هون عليها أن تكون 
  .2"للتدمري والتنازع والعنف مهيأةمسحوقة يف أعماقها، 

تفسري علمي ألسباب إحدى تقدمي ل 1951فمفهوم تالشي القيم الذي وضعه دوركامي 
 1957" مرطون"متغريات االنتحار يف اجملتمع الصناعي مل يفقد رونقه ليصبح بفضل 

س القيم يغياب املعايري ولو . املفاتيح األساسية يف التفكري السوسيولوجي احلديث حدأ
نية اليت متيز هذا اجملتمع ال تقود فقط إىل االنتحار العالقات اإلنسا استقراروعدم 

واالحنراف وظهور أنواع األمراض النفسية يف التجمعات السكنية الكبرية واحلديثة بل 
عمت حضارتنا كلها لسببني أوهلما تعميم نوع احلياة احلضرية اليت تفرز التالشي اخللقي 

) ضمن الديناميكية االجتماعيةأي دور الشباب يف التجديد " (الدعمصة "وثانيهما 
   3املتولدة من دينامية نظامنا االقتصادي

وهنا يظهر حني تشتد قبضة التقاليد على رقاب الناس، فال ترتك هلم خيارا يف 
ذه القيود كلها،  مأكل أو أي وضع من أوضاع احلياة ملبس أو فتضيق النفوس 

ته وسخطه وغضبه حبيث ال حىت يتطرف يف ثور  بافينفجر الشباب ثائرا ساخطا غاض
يدع شيئا إال حاول تغيريه، فال يبقي على ملبس قدمي  وال على مأكل وال على طريقة 

تبدل العالقات االجتماعية بني األفراد تبدال جوهريا تمن طرق استخدام الفراغ وهنا 
                                                            

ديوان " دراسة مقارنة –املراهق واجملتمع"عيسى الطاهر واألزهريوغنبور .ترمجة د-أليس باليزو -دوين قانيي - دوين سزابو 1
 .06ص - 1994اجلزائر  –املطبوعات اجلامعية 

  -دار الغرب للنشر والتوزيع 1 -زء  اجل" األرضية التارخيية واحملددات احلضارية- الشخصية اجلزائرية" -عشرايت سليمان  2
 11ص - 2002طبعة 

دراسة  –املراهق واجملتمع"عيسى الطاهر واألزهر بوغنبور .ترمجة د-أليس باليزو -دوين قانيي -دوين سزابو -دوين سزابو، 3
 . 18ص  - 1994اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية " مقارنة
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ذا كادت الفوارق  تنمحي بني احلياة أن يقلب القيم القدمية رأسا على عقب و
ة، ومعىن ذلك بعبارة أخرى، أن احنراف السلوك عن العرف القدمي، قد اتسع املشروع

ليس اجلديد يف هذه  .حق ألحد أن يعرتض عليه مداه، حىت كاد يكون بدوره عرافا ال
اجلماعات الثائرة من الشباب هو متردهم على األوضاع املألوفة، ألن شيئا من التمرد 

تقاليد اجملتمع فينشكم ويتجانس املواطنون  جزء ال يتجزأ من طبيعة الشباب، تشكمه
يف سلوكهم االجتماعي املميز هلم، لكن اجلديد يف هذه اجلماعات الثائرة من الشباب 
م على مواجهة اجملتمع بتمردهم، حبيث ال تكون للمجتمع قوة الشكم وال  هو جرأ

  . يكون يف وسعه أن يفرض التجانس بني أفراده
اجليلني بزيادة التغلغل الذي تغلغلت به التقنيات  ازدادت اهلوة اتساعا بني

وزال املربر الذي حتتم على يف شعاب احلياة نفسها،و احلديثة يف الصناعة ) التكنولوجيا(
فسرى يف الشباب ما . إىل أبناء اجليل األكرب ناألصغر أن يصغي بالتوقري واإلذعااجليل 

أشخاصهم على األوجه اليت  تقريرة يف استقالهلم و وهو يف احلقيقة رغب يشبه التمرد
ا، وليس ألحد أن يعرتض مادامو  ومن هنا ينقلب ...يؤدون أعماهلم بطريقة منتجة ايرو

الوضع القدمي، ويكون األوىل باالحرتام والتوقري هو الشباب من الشيخ، ال الشيخ من 
 1.الشباب كما كان األمر

ا للتحوالت االجتماعية وتستمر أزمة املراهقة يف اجلزائر يف امتدادها نظر 
االقتصادية والثقافية السريعة كبقية اجملتمعات الصناعية باإلضافة إىل تعميم التمدرس 
وانتشار الشباب يف اجلامعات إىل جانب التحرر املادي واملايل فنجده يسبح يف حقل 

تقليدي بني  ويعيش أزمة تثاقف الصراعات القيم واألجيال، التناقض اجتماعينفسي 
ض حنو ا أدت بالشباب إىل العدوان والركغالبا م.ديين، قدمي وحديثري،ديين وغري عصو 

                                                            
 147ص – 1991دار الشروق لبنان  - "ة العصرثقافتنا يف مواجه" -زكي جنيب حممود  1
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الربح السهل، فبات يستعمل كل املنابع والعالقات للحصول على املادة ويف حبث دائم 
كل هذه املعطيات ال تسمح للمراهق ... القتناء كل ما هو نادر يف األسواق التجارية

: تمع، فهو مستمر يف البحث عن كل ما هو فاخرالكتساب شخصية متوازنة يف اجمل
ا رموز طاردة للنجاح ، اخل...سيارة، وسائل إلكرتونية، مسكن من أعلى صنف إ

الصورة اجملتمع التقليدي ونووية العائلة، االجتماعي، بظهور االنفجار الدميوغرايف يف
امل تشارك يف وجود كلها عو   ...املثالية لألب، التسامح الرتبوي للوالدين أو االستهتار

الواسع  يد العمراينيونتيجة للتحضر املبكر والتش ،J. Sutter" عرض حرماين سلطوي"
االجتماعية الثقافية والرياضية يزيد تأزم وضعية  الرتبوية واحلياء الكبرية مع ندرة املراكز

ن ضجر وتبعده عن تكويالعن  هإنشغالية تلهي هق الذي ال جيد وسائل ترفيهية أواملرا
  . عصابات

عدم النجاح وعدم إجياد البديل عن الدراسة ويف هذا اجلو النفسي  إن
هذا .1االجتماعي يؤهل املراهق إىل حالة مرضية عقلية ونفسية خمتلفة وسلوكات منحرفة

ما يعانيه املراهق يف املغرب العريب بني مشاكل العصرنة وما يقدمه احمليط من صورة 
ويسقط يف األجداد فيجد املراهق نفسه يف حرية ومشكلة خيالية للهوية املثالية من 

اهلوية (ت الراهن أو يتبع ما يقوم به احمليط يف الوق "املعطاة"هل حيرتم اهلوية . صراع
ومع سياق العصرنة وما ميليه اجملتمع على الفرد يف اجملتمع اجلزائري ويف  )املعاشة يوميا

باجلماعة ويف حبث مستثمر عن هوية  اجملتمعات الشرقية عامة مرتبط ومتشتت بقوة
  .ضائعة

إن الوضعية الراهنة يف اجلزائر ختتلف كثريا : وعلى حد تعبري نور الدين طواليب
السريع الذي  ل االحتالل الفرنسي فنظرا للتطورعما كانت عليه من قبل خاصة قب
                                                            

1 B.Bensmail « la psychiatrie aujourd’hui »- office de publications universitaires  Alger 1993, 
p:184-185   
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قتصادية عرفته البلدان املستقلة حديثا والذي مس األوضاع السياسية االجتماعية واال
اجلديدة الناجتة عن حتديات العصر املتمثلة يف التقدم العلمي والتكنولوجي الذي غري 

أعلى تحصيل جمرى حياة اإلنسان املعاصر، جنده اليوم يسمح للبنات بالدراسة ل
مما أعطى هلن بعض  الشهادات وبالعمل على اختالف أنواعه وأماكن وتواجده،

عليهن بنوع من االستقاللية عن أوليائهن ومسح االمتيازات واحلريات اليت عادت 
  . بالتفتح واكتساب ثقافة أخرى إىل جانب ثقافتهن

إن الصراع الثقايف الذي تعيشه األنثى يف اجملتمع اجلزائري ابتداءا من أول 
اتصاهلا بالعامل اخلارجي واحلضارات عن طريق املدرسة مث الثانوية وبعدها اجلامعة مث 

ه املؤسسات مبثابة بوابة تسمح بالتطلع جملريات العامل وما وصلت أماكن العمل، فهذ
  . إليه اإلنسانية من تقدم ورقي باإلضافة إىل وسائل اإلعالم املتعددة

للنموذج الغريب  حتررها وتقليدها لصراع من خالل سعي الفتاة إلظهارا يظهر
هة ومن جهة أخرى من املفهوم األخالقي والشريف للبكارة هذا من ج املتمثل بالتحرر

لتقليدية املقررة من طرف ا 1االجتماعية احرتاما للقيم  تريد معارضة العائلة واملعايريال
ا حلني زواجها ولتأمني  اجملتمع وخاصة هذا اجملتمع الذي يطالب الفتاة بسالمة بكار

ا اخلاص، فتلجأ إىل آليات دفاعية كحل حلالتها النفسية  مستقبلها للحرص على كيا
تكيفا مع االجتاهني السابقني فلهذا تلجأ للعالقات يف حدود املداعبات اجلنسية و 

 .واالمتناع عن ربط عالقات تفقدها عذريتها

فتجد الفتاة يف اصطدام ما بني رصيدها الثقايف االجتماعي املكتسب من 
العائلة ورصيدها الثقايف التعليمي املكتسب من خالل الدراسة واالحتكاك الذي يسمح 

                                                            
د سنة د معروف أمح.رسالة ماجيسرت يف علم النفس العام حتت إشراف أ" العذرية عند املرأة اجلزائرية " زينب  –زريوخ آسيا  1

2005 -2006 ، 
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ا للمواضيع، كذلك النماذج الغربية تصادفها خارج اإلطار العائلي، هذه  هلا بتغيري نظر
التناقضات نتيجة التداخل الثقايف أو ما اصطلح على تسمية باملثاقفة يدفع إىل التمرد 
على النمط التقليدي للعائلة واإلفالت من القيود االجتماعية وجيعلها حبيسة املعايري 

مواقف وتصورات "هذا ما تؤكد عليه راضية طواليب يف كتاب  ،ماعيةواألحكام االجت
حيث توضح أن الفتاة جتد نفسها يف مأزق أمام أمرين ال " الزواج عند الفتاة اجلزائرية 
التقاليد والقيم الراسخة ورغبتها يف التغري الناجم من : تستطيع اختاذ قرار بينهما

يم االجتماعية واملعايري وكل ما هو حمرم، وتدرجييا االحتكاك بالنماذج الغربية الضاربة للق
  .1تتحول احلالة لصراع تعيشه البنت

يعود أصل هذا الصراع إىل ازدواجية املرجع جملموعة القيم االجتماعية الثقافية 
ا نابعة من ثقافتني متباينتني الثقافة : والنفسية اليت غالبا ما تكون متضاربة نظرا أل

 .  2لثقافة الدخيلةوا) األم(األصلية 

 األخـالق وعـلم األخــالق .3

صري اجلماعي للمجتمع جند قلق كل فرد من أفراد اجملتمع على االجتاه وامل         
وسائل اإلعالم اليت تبث قيما وإيديولوجيات وتثري آماال تكون صعوبة  نتيجة تأثري

  .االختيار فيها مرتبطة بدرجة متسك اجملتمع باألخالق
مرات تصبح ممكنة وجتد كل القضايا من يدافع عنها، فتقل قناعة وكل املغا

يعطي هلا يف نظر  األخالقية مما م يف احلفاظ على القيم واملعايريالكبار، وتضعف دوافعه
  . طابعا غري متأصل الشباب الباحث عن هويته
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نتيجة طبيعية للتحوالت  "الدعمصة"أنه من احملتمل أن تكون  يظهر
ريعة والدائمة، تعطي قيمة مفرطة لقدرات تكيف األفراد على مستوى التكنولوجية الس
  . القيم واملعايري

وتكون الزيادة املفرطة يف العنف وإنكار القيم األخالقية أقوى عند املراهقني يف 
إال أن األمور تأخذ جماريها العادية مبجرد دخول  "الدعمصة"جمتمعنا بسبب تأثريات 
ة اليت تقودهم إىل مواقف مسؤولة يف البنية االجتماعية املراهقني القنوات العادي

  .1االقتصادية والثقافية للمجتمع
وهنا تطرح أسئلة إذا كان نظام القيم ونظرة املراهق للحياة مناقضة لقيم 
األولياء وهل تقل حدة هذه االختالفات تدرجييا بسبب تدرجهم يف مسؤوليات حياة 

  الكبار؟
زمة إذن؟ أهو يف معتقدات الكبار اليت حدودها بالتدقيق ما هو موضوع األ  

ا جمموعة من النجاحات واإلخفاقات، أم هو يف  عرب احلياة الغنية بالتجارب اليت أقر
القيم املثالية والواجبات األخالقية اليت يدركها الصغار، وال يستطيعون اإلحساس 

ذا تطرح مشكلة وحدة أو تعدد األخالق يف الثقافا ت املعاصرة، وكذلك بأصالتها؟ 
إمكانية وجود أخالق عاملية تتجاوز األخالق اخلاصة بكل إطار من اإلطارات 

  . االجتماعية الثقافية لنفس اجملتمع
عندما قالت أنه ال يوجد لغة وال معايري  1966" لورينغ"ويف هذا السياق أصابت        

أن يعمل كل واحد حسب ما ويبقى املبدأ العاملي الوحيد هو . عاملية لتقومي األخالق
أيكون اجملتمع والثقافة اجلماهريية، " وتطرح أسئلة . يقتضيه معىن الواجب بالنسبة إليه

                                                            
بوغنبوز  - األزهر - الطاهر عبسي. ترمجة  د -دراسة مقارنة –" املراهق واجملتمع" -دوين سزابو، دوين قانيي، أليس باليزو 1
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ذات الصبغة قادرتان على قهقرة األخالق  ،ان ثقافة األفراد يف جمتمعاتنااللذان حيدد
الطبقات اصة بالرجال و أي مثل التربيرات الذاتية والدفاعات اخل،اإليديولوجية تدرجييا

يار لصاحل أخالق عاملية؟  واألجناس  األخالق التقليدية حتت ضغط التحوالت  فا
كيف تبقى إذن استمرارية . تقوي تأثريات التدعمص جتماعية االقتصادية السريعةاال

  الثقافة واالستقرار الشديد النسبية واملسمى بالواقعية مع ذلك للبنية االجتماعية؟
مبقتضيات وفاء املراهقني هلوية عميقة بني )1963("كسوناير "عنه  وهذا ما يعرب

م م وأسلوب حيا يتطلب هذا الوفاء تضحية منضبطة والتزاما يف التجارب هلا . تطلعا
ا م يتحملون العادات، يستعملون، وجيددون . عالقة باملرحلة اليت ميرون  وهكذا فإ

  1.اغتهاتكنولوجيتها ويثورون ضد األخالق البالية ويعيدون صي
ا املعايري هي باألحرى عناصر مكونة للشخصية  إن القيم الثقافية اليت ربطت 

الذايت للواقع األخالقي يفرتض  واملظهر. بواسطة الضغط االجتماعيومنظمة هلا وتعمل 
 يع وبعض األشياء دون البعض اآلخروجود حساسية جتعلنا متفتحني على بعض املواض

فيمكن أن جتد كل القيم . تثمنه حساسيات اآلخرين فما تثمنه حساسية البعض ال
ا باستعمال الرباهني املنطقية املقبولة نسبيا   .مربرا

حساسية عن طريق  التثقيف الذي يتلقاه يف حميط ديد اجليكتسب املولود 
خاص وتكون هذه احلساسية استجابة جملموعة من القيم اليت حييك بواسطتها الطبع 

ا املوروثة من النظام البيولوجي بالغرائز  لغرائزئية، حيث تتطابق االفردي تغريات ال 
الكامنة املساوية لألوىل يف القوة والناجتة عن تعلم املعايري السلوكية اليت تتكون وامللقنة 

وتتكون احلساسية املذكورة اليت أثارت انتباه فرويد حنو  2.بالقوة والعقوبات واملكافآت
                                                            

 24نفس املرجع ، ص 1
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عنصر املعارف اليت تنقلها الثقافة وعنصر الطّبع، وهذا : ن انطالقا من عنصري" القيم"
  . األخري يطبع الصفة املزاجية والفروق الدقيقة النوعية األقل عمومية للشعور اخللقي

ويرتبط السلوك األخالقي باحلساسية واملعرفة اليت تكتسب مع األخالقيات  
والولوج يف الثقافة  راءاألسرة واملدرسة ومجاعات النظبالتعلم والتثقيف يف وسط 

تستدعي األوىل البنية الشخصية وطبعها والثانية حالة الشخص وحالة  ةاجلماهريي
ويتعلق متاسك . اجملموعة اليت ينتمي إليها يف التدرج الثقايف وما حتت الثقايف يف اجملتمع

 ايريرب أو اخللط بني القيم واملعالسلوك األخالقي بالنسبة للمعرفة واحلساسية بالتقا
األسرة، (تنوعة لإلشراك املرتبطة بالصراع املوجود بينها وسط املؤسسات امل

  )اخل...املدرسة،
بالتايل و . يستطيع املراهق استبطان القيم واملعايري املتناقضة بدرجات خمتلفة

ردود األفعال العدوانية أمام هذه  إعالء أو إظهار ميكنهم حسب طبعهم كبح أو
جناعة العقاب أي املفهوم العاطفي هلذه القيمة  أو ار القساوة وميكن اعتب .تناقضاتال

ا عوامل تؤثر على السلوك األخالقي ويلعب نوع االنضباط الذي . أو تلك على أ
    .1يتحكم يف الطفل دور هام أيضا

م رغبة البقاء أوفياء لعادات حياة األجداد : فالناس واجلماعات تتجاذ
اجملهول واثبات  أو رغبة الوثوب حنو ته روابط التقاليدواالنغالق على ما أعطته وأشرط

  .2الذات أمام األخطار تتضمنها األشياء غري املبتدعة

                                                            
 .63-61ص، نفس املرجع 1
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، أن املراهقني استنبطوا األهداف والقيم 1960" أوهليز"و" كلوارد"يؤكد أيضا 
التقليدية، ولكنهم مل يتمكنوا من الدخول إىل الطرق الشرعية للحركية االجتماعية من 

  . ء احلدود اليت تفرضها البنية االجتماعيةجرا
اجلاحنني يقبلون عادة على القيم السائدة يف  نأ" سيكيز"و" ماتز"كما يرى

اجملتمع ولكن يبقى ذلك من الناحية املبدئية، فهم يصنعون هذه القيم مبواقف خمتلفة 
      .1وردود فعل جتعلها غري فعالة

 تـحـليل الــصراع    :الدراسة  خالصة .4

ليس مبقدورنا أن نتجاهل أمهية كل حماولة فلسفية جادة وشجاعة يف الدفاع   
عن القيم اإلنسانية، كما ليس مبقدورنا أن نتجاهل دور القيم يف تأصيل الوجود 

احلضارة متثل . اإلنساين بل يصعب أن نتعامل مع التاريخ اإلنساين مبعزل عن عامل القيم
ع إليها يف كل زمان ومكان ومن ناحية أخرى فهي قيمة عليا تنشدها اإلنسانية وتتطل

ا تدرك من خالل تواصلها واشتباكها  ليست بالقيمة املستقلة عن غريها من القيم بل أ
  . مع القيم احلق واخلري واجلمال والقداسة

يف حقيقة أمره تعبريا عن أزمة حضارية ميكن أن تواجهها كل  صراع القيم هوف
يف إلتقاء بقيم حضارات أخرى جتد نفسها يمها اجلوهرية حضارة مىت اصطدمت أيضا ق

انية ا وتواصل معها وميكن القول بأن أزمة احلضارة تعد تعبريا عن أزمة القيم اإلنس
القيم الدنيا هي اليت أصبحت حتتل "شيلر ماكس"وحسب.عندما تفقد بعدها األخالقي

  .2"لظلموقع الصدارة بينما توارث القيم الروحية واملقدسة يف ا

                                                            
 .101نفس املرجع، ص 1
 - دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر –تصدير حممد حممدي اجلزيري  -"القيم يف فلسفة ماكس شيلر" - وفاء عبد احلليم حممود 2
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دراسة القيم تصبح ضرورة ملحة ومستمرة باستمرار حياة اإلنسان بصرف النظر 
عما كتب فيها عرب العصور، فاملشاكل متجددة واألزمات ال تتوقف واإلنسان يف 
حاجة دائمة إىل إعادة استبصار جوهرة بالرجوع إىل أمسى ما يف طبيعته وأهم ما مييزه 

اد احلاجة إىل قيم احلق واخلري واجلمال عندما وتزد. عن ساكين الكون وهي القيم
يستشعر اإلنسان أنه بدأ ينحرف عن العادة حتت ضغط الكوارث واألزمات وبناءا تأثري 

وحنن على مشارف القرن  لهب أحط ما فيه من شهوات ورغباتمغريات ومثريات ت
  .اجلديد

القيم املادية  سيطرتأن  أكثر إحلاحا بعد اجة إىل الرجوع إىل طبيعتنااحلتصبح 
احليوية على سلوكات األفراد واجلماعات والتكتالت الدولية وأحال اإلنسان نفسه إىل 

وال  "إيريك فروم"كما يقول ، ت قيمته تكمن يف قابليته للبيعوأصبح" سلعة"جمرد 
  .تكمن يف قيمته اإلنسانية من حب وعقل أو يف قدراته الفنية الرفيعة

كثر فأكثر إحساسه بذاته يد فاإلنسان يفقد أرغم اإلنتاج املادي املتزا
، يشعر أن احلياة أصبحت بال معىن، وإذا كانت مشكلة احلضارة الغربية يف احلقيقية

القرن التاسع عشر هي املادية الطاغية اليت قضت على القيم الدينية فإن مشكلة هذه 
  .شخصيته نفصاما وأ أو اغرتابه عن ذاته  سان لنفسهاحلضارة يف قرننا هي موت اإلن

فمن الضروري اإلحلاح على القيم بعامة، والقيم األخالقية خباصة حىت يستطيع 
اإلنسان التغلب على اغرتابه الذي جعله إنسانا كائنا عاجزا يقيد بال تعقل أصناما 
مادية من صنع يديه وحىت يستعيد مرة أخرى إحساسه بذاته احلقه القادرة على اجلد 

  . 1 اجملتمعواملشاركة العطوفة يف
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يف الضعف  املتأصلةوتدهور القيم ونزعة الشخص  االستياءفإن  "شلر"وحسب 
ذا ينشأ من الكبت وه. ترجع لتسمم ذايت للعقل الذي لديه نتائجه احملددة متاما

نفسه باآلخرين وإحساسه أن اآلخرين ميتلكون ما هو عاجز عن امتالكه ومقارنة املرء 
  . رية جتاه اآلخر مما يؤدي على تدمري القيموهذا بدوره يولد احلقد والغ

  نتيجة أخرى هي وهم القيمة وتتمثل يف حماولة اإلنسان ختفيف أو إزالة التوتر
وذلك من خالل حبثه عن الشعور بالتفوق أو املساواة وهو حيقق غرضه بنوع من 
  . إنقاص ومهي لقيمة اإلنسان اآلخر أو عن طريق عدم رؤية خواص اآلخر القيمية

احلديث واليت أدت  عليها العصر السلوك اليت يسري ريأصبحت معايإىل ذلك باإلضافة 
وال يقتصر اجملتمع .جعلت من الربح واملمتلكات معيار تقييم الفرد إىل اإلستياء

معايري القيم مادية فحسب بل أننا جند أكثر  ناعي أو العصر احلديث على اعتبارالص
يف حني العصر ) الدين والوطن(لتضحية يف سبيل احلاالت تطرفا بعيدة متاما عن ا

  ".مثن التقدم"احلديث يعترب حوادث السيارات واملصانع واملناجم 
 ،مع القيم الروحيةويف سياق الكالم املتعلق مبلكية اخلريات املادية وتعارضها 

وإن كانت الطريقة  "شيلر"الذي يؤكد على اجلانب الروحي مثل " أريك فروم"نتذكر
القيم  اجلانب الروحي هو السبب يف تدهورلدى كل منهما فشلر يرى أن إغفال  خمتلفة
املسؤول عن تدهور القيم وهو  أحدمها هو :وجد أن هناك أسلوبني "أريك فروم"أما 

واآلخر أسلوب الكينونة الذي من خالله . األسلوب املادي القائم على اجلشع والقوة
  .يتأصل مسو القيم اإلنسانية

الشرق بالغرب على حديثه عن  التقاءمن  ريبق "شلر"ث عموما حدي
مر الذي يؤكد ضرورة التمسك اإلستياء وأسباب تدهور القيم يف احلضارة الغربية األ
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م الثقافية والروحية وعدم اخلضوع متاما للقيم املادية كما هو الشأن يف عاملنا يبالق
   . 1املعاصر

حيدث يف رأينا يعود إىل ما يراه سبب ما فان ويف ما خيص اجملتمع اجلزائري 
عن  وعامل األشياء وعرب ار غرس التناقص بني عامل األفكارمالك بن بين أن االستعم

يف ذلك اإلجهاض السياسي يف بالدنا مستخدما غالبا املثقفني  جناحه الباهر
   2.أنفسهم

 لقد عملت أوروبا يف تكوين خنبة مثقفة مرجحة قيم الفعالية على قيم األصالة
ا االستعماري ومنذ ذلك احلني أضحى لعاملنا الثقايف وجهان   . يف أسلو

  . وجه يلتفت إىل ذاته بأخالقياته اخلاصة به -1
 . وجه يلتفت حنو العامل ومهه الوحيد هو الفعالية -2

بني مظهرين متميزين لفكرة واحدة ، هنا كان يف تكوينها خلط يرثى له ومن        
النواة اليت حوهلا  هو خللط يف نفسية النخبة املسلمة احلاضرةأصالتها، وفعاليتها وهذا ا

  3.دسائس ومناورات الصراع الفكري تتجمع سائر
فواقع الثقافة اجلزائرية متناقصة من جهة ثراء ثقايف وفري تارخييا من حيث اللغة 

من ميثلون الذهن وهو  اخل وغياب الفاعلية، باإلضافة إىل التناقض بني...والتقاليد 
 جمتمعية خاصة إذا تعلق األمر ذلك التناقص حالة مرضيةجيعل  شكلب ثقفون،امل

ا تعرب عن حالة من التفكك بني قيم ومعايري . بالثقافة الشخصية للمجتمع فنجد أ
  . متناقصة من حيث البنية واملرجعية والعناصر

                                                            
 187- 186نفس املرجع ص 1
اجلزائر، الطبعة األوىل  -دار الفكر - ترمجة بسام بن أمحد سعيد -"مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي" -مالك بن نيب 2

 81، ص1992
 107نفس املرجع ،ص 3
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فالعمل اخلاص بالذهنية العربية اإلسالمية يف أساسه على عالقة باألوامر 
االبتعاد عن النواهي فهي مكونة صورة عن العامل متواصلة عرب األجيال، واجلزائر جزء و 

من هذا الرتاث، فقد قامت بإسقاط شبكة من التحاليل املرتبطة باملكان والزمان كتلك 
 . 1اليت كانت حمل عمل يف بداية اإلسالم

ت به من خالل ما قام. االستعمار كان له رد فعل فعال ومن جهة أخرى فإن
ا الفعالة يف تدمري الشخصية الثقافية  اإلمربيالية االستعمارية الثقافية خالل سريور

ضرا، اوقد أدى هذا إىل اضطراب عميق يف بنية اجملتمع اجلزائري ماضيا وح، املستقبلية 
على كل املستويات واألبعاد االقتصادية، السياسية، االجتماعية، حيث أن هذه 

  .2غريا ملحوظا ومل تستقر حىت اآلناملقومات قد تغريت ت
ا  ومع بداية القرن العشرين مت التحول إىل غزو فكري وإىل مثاقفة تطيل 
الثقافة وجتعل منها مغلوبة من خالل مترير عناصر ثقافية مغايرة هلا من حيث الطبيعة 

 .3واملضمون

تخفيف ثقايف للإىل انتقاء  ةالسيكولوجيفقد يلجأ الفرد للتخفيف من صراعاته 
هذا السلوك يعرب عن بنية ذهنية ذات عناصر وقيم ومعتقدات هلا و . من هذه الصراعات

صبغة نفسية كمرجعية لكل سلوك نفس اجتماعي يف حمل غري متجانس مرتبط بتأثري 
هناك باتولوجية عصابية تالية ملوقف املثاقفة : قائال  Devereuxثقايف حيدد نوعيته دفرو 

Acculturation الضطرابات ناجتة عن فشل يف آليات الدفاع اليت تضعفها عادة  فهذه ا
  . كل حضارة معرضة خلطر التفكك

                                                            
1 A.Benchehida - « de l’identité nationale prescrite à l’émergence du sujet 
psychopolitique »(Abdelkader Boudjeflet)- l’Algérie des principes de novembre-  
C.O.D.E.S.R.I.A. 1999, P209 
2 Serge Latouche « Le sous-développement est une forme d’acculturation »  Bulletin Mouss – 
N°2 - 1982. P15 
3 Rogers Bastide « les religions africaines au Brésil » P.U.F- 2Ed -Paris 1995, P536 
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النوع التقليدي بتعظيمه للقيم :ت الدفاع مقدمة حسب فئة النوعنيفآليا
التقليدية كآلية دفاعية ضد احلداثة، واملوقف احلداثي كآلية دفاعية عن ثقافة أخرى ضد 

شكل لنا صراعات يف القيم واملرجعيات واملعايري، مرتمجة يف وهذا ي. الثقافة التقليدية
  . سلوكات واجتاهات

ذا يتوصل روشيالف سيتلي إىل وصف أصول األمراض البيشخصية وداخل  و
نافسة هي غالبا الشخصية بشكل دقيق، فيتصور علم أصول األمراض يف أن املعايري املت

ا تشكل جزءا من واقع م مصدر توترات وقلق ا مشرتكة بني  أل زدوج، واقع خارجي كو
  .كل أعضاء مجاعة ما، وواقع داخلي خاص بالفرد

 مجاعة يف موقع دفاع عضاء مجاعتنيواقع مزدوج بني أ تشكلييف هذا اجملال 
جيابه فيه الفرد من قبل منهجني متناقضني، وتسمى الصراعات . وأخرى يف موقف اتباع

ت املعايري وصراعات القيم وصراعات اليت تنتج عن ذلك، على حد سواء صراعا
الذهنيات أميا حال حدوثها تستدل هذه الصراعات على وجود نسق املثاقفة احملرتف 
على نطاق واسع سوف تعطي معىن مميزات إىل حد ما، لكي تلتمس التفاعل الثقايف 

افة رموز الثق اجتاهعندما تربز هذه التأثريات حتسسا كبريا من جانب العنصر االجتماعي 
  .1اجلديدة

  

  

  

  

  

                                                            
 54، ص1988، 3ط  -ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر - " الدين والطقوس والتغريات" -نور الدين طواليب  1
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