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 :ممخصال

ىدؼ رئيسي كىك الكشؼ عف ما ىيو الثقافة تحقيؽ تيدؼ ىذه الدراسة إلى 
كبناء الشخصية المصرية، كذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف االىداؼ الفرعية المتمثمة 

تحديد االبعاد الثقافية مف منظكر نظرية "ىكفستد"، ك  في: التعرؼ عمى ماىية الثقافة،
كالكشؼ عف خصائص الثقافة، كالكشؼ عف كاقع الثقافة عمى المجتمع كالشخصية 

قافة المصرية، كالكشؼ عمى أنماط الثقافة المصرية، كالتعرؼ عمى البعد الرمزم لمث
لتدىكر األكضاع االقتصادية  كالسمكؾ لمشخصية المصرية. حيث رأت الدراسة أف

، األمر الذم أدل بطبيعة الحاؿ إلى ضياع كعدـ إحرازىا لمتقدـ المطمكبكالتنمكية، 
دؿ األفكار اليكية الثقافية. ككانت أىـ تكصيات الدراسة: تنشيط التعاكف كالتنسيؽ كتبا

بذؿ كؿ الجيد عمى الحفاظ عمى التراث  كالمعمكمات عف الثقافة كالشخصية المصرية.
 الثقافي المصرم. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الثقافة. -الشخصيةالكممات الدالة: 
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Abstract: 

This study aims to achieve a major goal, which is to uncover 

what culture is and build the Egyptian personality, through a set of 

sub-goals: Identifying what culture is, identifying cultural dimensions 

from the perspective of Hofstede theory, revealing the characteristics 

of culture, and revealing the reality of Culture on the Egyptian society 

and personality, and identifying the symbolic dimension of Egyptian 

culture, and revealing the patterns of culture and behavior of the 

Egyptian personality. The study found that the deterioration of 

economic and development conditions, and their failure to achieve the 

required progress, which naturally led to the loss of cultural identity. 

The most important recommendations of the study were: To stimulate 

cooperation, coordination, and the exchange of ideas and information 

on culture, personality and Egypt. Make every effort to preserve the 

Egyptian cultural heritage. 
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 مشكمة البحث:

احتّمت الشخصّية اإلنسانية كالعكامؿ المؤّثرة في تككينيا، مكانة ىامة في 
الدراسات النفسّية كاالجتماعية، كذلؾ بقصد التعّرؼ إلى مكّكنات ىذه الشخصّية، 

كعمى   ككيفّية تكّيفيا كتفاعميا مع البيئة المحيطة، كبما يتيح نمك الشخصّية كتطّكرىا.
ؽ عمى كحدة ىذه الشخصّية كتكامميا كنتاج اجتماعي مف جية، الرغـ مف االتفا

د كمكاقفو الحياتية مف جية أخرل، كتختمؼ رؤيتنا لمشخصية ككمحّرؾ لتصّرفات الفر
 (1 )تبعان لمنظر إلييا مف جكانب متعّددة.

مف أّف الشخصّية تعّبر عف الجكىر االجتماعي/ الحقيقي لإلنساف،  فانطالقنا
عة المتكاممة مف صفات الفرد العقمية كالنفسية. أم المجمكع حيث تمثؿ المجمك 

حساساتو كمعتقداتو كعاداتو، كاستجاباتو العاطفية  اإلجمالي لقدرات الفرد العقمية كا 
المشركطة، كما تعد تنظيـ ثابت لدرجة ما، لمقكل الداخمية لمفرد. كترتبط تمؾ القكل 

ابتة بعض الشيء، كالخاصة باإلدراؾ بكّؿ مرّكب مف االتجاىات كالقيـ كالنماذج الث
كاستجابات ممّيزة لممثيرات  ثبات السمكؾ الفردم –إلى حّد ما  –الحّسي، كالتي تفّسر 

االجتماعية، ككيفّية تكافقيا مع المظاىر االجتماعية المحيطة بو. كىكذا، تعّبر 
ند الشخصّية عف الكصؼ االجتماعي لإلنساف، كالذم يشمؿ الصفات التي تتكّكف ع

الكائف البشرم مف خالؿ التفاعؿ مع المؤّثرات البيئية، كالتعامؿ مع أفراد المجتمع 
  ( 2 )بصكرة عامة، كىذا ما يعّبر عنو بػ )الجكىر االجتماعي لإلنساف(.

مما الشؾ فيو أف الشخصية المصرية تميزت عمى مر عصكر طكيمة ك 
ات أصيمة كذلؾ لتمييزىا عف بسمات كانت أقرب إلى الثبات كلذلؾ يعتبرىا العمماء سم

تميز بككنو:  فالمصرمسمات فرعية أك ثانكية قابمة لمتحريؾ مع الظركؼ الطارئة . 
 لالستقرار. عاشقان ، ساخران ، فنانان ، طيبان ، متدينان ، ذكيان 

كعى المصرييف  فيككاف ىذا يشكؿ الخريطة األساسية لمشخصية المصرية 
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ليذه السمات ارتباطيا بعكامؿ جغرافية  بيالنسكقد أدل إلى الثبات  ،ككعى غيرىـ
  (3) ا.كمناخية مستقرة نسبين 

كقد حدثت تحكالت نكعية في بعض السمات كتحكالت نسبية في سمات أخرل، 
فمثالن استخدـ البعض ذكاءه في الفيمكم، كتعددت صكر التديف بعضيا أصيؿ كبعضيا 

يفة أك العدكانية الظاىرة أك غير ذلؾ، كقمت درجة الطيبة كحؿ محميا بعض الميكؿ العن
الخفية، كتأثر الجانب الفني في الشخصية تحت ضغط التمكث كالعشكائيات، كزادت حدة 
السخرية كأصبحت الذعة قاسية أكثر مف ذم قبؿ كأحيانان متحدية فجة جارحة، أما عشؽ 

ج بعدما أصبحت البيئة المصرية طاردة نحك الخار  المصرم لالستقرار فقد اىتز كثيرنا
بحيث أصبح حمـ كثير مف الشباب السفر إلى أم مكاف لتحقيؽ أىدافو بعد أف أصبح 

 (4)متعذران تحقيؽ اآلماؿ كاألحالـ عمى أرض الكطف.

نما كنظرن  ا ألف الشخصية اإلنسانية بصفة عامة ال تنمك كال تتشكؿ مف فراغ كا 
اسية كالثقافية؛ ىي محصمة لتداخؿ مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالسي

فإف الشخصية المصرية قد تأثرت في نمكىا كتطكرىا بمجمكعة مف الظركؼ الداخمية 
لطبيعة  كالخارجية التي تضمف ليا البناء االجتماعي خالؿ مراحؿ تاريخية مختمفة، كنظران 
ت تمؾ العالقة الجدلية التفاعمية عالقة التأثير كالتأثر المتبادليف بيف الفرد كالمجتمع فقد ترك

الفركؽ التي يقصد ليا البناء االجتماعي بكؿ ما تحممو مف تناقض أك اتساؽ آثارىا عمي 
 (5)الشخصية فأخذت تتشكؿ كفقا لمقتضيات الظركؼ الجديدة.

التفاعؿ االجتماعي لمشخصية التأثير المتبادؿ لسمكؾ  ميكانيزمات تضمفتك 
الذم يتضمف بدكره العديد مف اإلفراد أك الجماعات الذم يتـ عادة عف طريؽ االتصاؿ 

الرمكز المشتركة، كما انو نظاـ ترتبط أجزاءه كاإلقباؿ، كالتعاكف، كاالتصاؿ، كاالىتماـ 
باآلخريف مع بعضيا، كيتكقؼ عمؿ كؿ جزء عمى عمؿ بقية األجزاء كعمى ىذا 

 (6).األساس يقـك اإلفراد الذم يحدث بينيـ التفاعؿ بتغير سمككيـ
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ؿ أف الشخصية عمى قدر كبير مف التعقيد، كليذا تتطمب كمما سبؽ يمكف القك 
دراستيا أكثر مف تخصص عممي ، كما أف كؿ مف ىذه التخصصات يمكف أف تسيـ في 
إلقاء الضكء عمي بعض مف أبعادىا كتعد النتائج التي يصؿ إلييا كؿ فرع ضركرية 

، كمف ىنا كاف  كصالحة لالستخداـ بالنسبة لفريؽ محدكد مف الميتميف بإصالح المجتمع
 في ضكء ميكانيزمات التفاعؿ االجتماعي.االىتماـ بدراسة الشخصية المصرية 

كمف منطمؽ ىذه المتغيرات، الثاقفة كتاثيرىا فى بناء الشصية، كمف ىذا 
الثقافة كبناء الشخصية ما ىية يحاكؿ البحث االجابة عمى التساؤؿ الرئيسي " الطرح 

 مف التساكالت الفرعية التالية: كالذل تتبعة مجمكعة المصرية؟."

 ؟.ماىية الثقافة -1

 ما االبعاد الثقافية مف منظكر نظرية "ىكفستد"؟.  -2

 ما خصائص الثقافة؟. -3

 .كالشخصية المصرية؟ المجتمععمى الثقافة  ما كاقع -4

 .المصرية؟ البعد الرمزم لمثقافة ما -5

 .لمشخصية المصرية؟ أنماط الثقافة كالسمكؾما  -6

 بناء الشخصية المصرية مف منظكر سكسيكلكجى؟. ما كاقع الثقافة عمى -7
 أهمية البحث.  -

عمـ االجتماع كىك أحد أىـ المكضكعات في  في تناكلو البحثأىمية  تكمف
الشخصية المصرية كميكانيزمات تفاعميا كيمكف تناكؿ أىميتيا عمى  الثقافة كبناء
 النحك التالي:

ذا  -1 كاف ال إنساف بال تاريخ، فإّنو أّف الثّقافة مرىكنة بكجكد إنساف اجتماعي، كا 
 أيضان ال ثقافة بال إنساف. 
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ما يعانية عالمنا اليكـ مف تناقضات كصراعات جعمتو يعيش فراغان ثقافيان كاضحان  -2
اخترؽ كتسرب إلى جميع مناحي الحياة مما أدل إلى انييار دكر الثقافة المحمية 

 الكطنية أماـ ثقافة العكلمة.

ان في حياة اإلنساف، فيي متنفسو الكحيد في كؿ كقت كحيف، تؤدم الثقافة دكران كبير  -3
 اصة في أكقات األزمات كالشدائد.خ

في  ةكالشخصية السائد الثقافةيعد البحث ضمف دراسات الشخصية الذل يربط بيف  -4
 مما يثرم الجانب النظرم في ىذا المجاؿ . المصرم المجتمع

تتشكؿ فيو الشخصية بشكؿ  يساعدنا في فيـ اإلطار االجتماعي كالثقافي الذم -5
 عاـ كالشخصية المصرية بشكؿ خاص.

 دراسة الثقافةإثراء ألدبيات العمكـ اإلنسانية في مجاؿ  البحثعتبر ىذه ي -6
 لشخصية المصرية.كا

 أهداف البحث.  -

يحاكؿ البحث تحقيؽ مجمكعة مف االىدؼ، حيث يسعي لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي كىك   
ء الشخصية المصرية، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ الكشؼ عف ما ىية الثقافة كبنا

 مجمكعة مف االىداؼ الفرعية عمى انحك التالى:

 التعرؼ عمى ماىية الثقافة. -1

 تحديد االبعاد الثقافية مف منظكر نظرية "ىكفستد".  -2

 الكشؼ عف خصائص الثقافة. -3

 كاقع الثقافة عمى المجتمع كالشخصية المصرية.عف  الكشؼ -4

 لمثقافة المصرية.البعد الرمزم  التعرؼ عمى -5

 أنماط الثقافة كالسمكؾ لمشخصية المصرية. الكشؼ عمى -6
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 مفاهيم البحث.

 مفهوم الثقافة. -2

تعرضت كممة الثقافة لكثير مف التعاريؼ منيا ما ىككصفي ييتـ بإطار 
المضمكف كالمككنات، كما ىكسيككلكجي ييتـ بالجانب الرمزم، كما ىكبنائي ييتـ 

 (7).فعؿ كالسمكؾبالصيغ البنائية كأنماط ال

كعمي الرغـ مف األىمية البالغة لمفيكـ الثقافة في العمـك االجتماعية فإف ىذا 
المفيكـ ليس لو حتي اآلف تعريؼ متفؽ عميو مف جانب الباحثيف المعنييف بو، أم أنو 

 (8).ليس ىناؾ تعريؼ يجمع عميو المشتغمكف بالعمـك االجتماعية لمفيـك الثقافة

صصيف في عمـ االجتماع كاألنثركبكلكجيا عمي أف أكؿ كاتفؽ معظـ المتخ
تعريؼ كتب لو البقاء طكيال ىكتعريؼ عالـ االنثركبكلكجيا البريطاني )إدكارد تايمكر_ 

Edward Tylor ذلؾ الكؿ المركب مف المعرفة كالعقيدة كالفنكف كاألخالؽ "( عمي أنيا
رل التي يكتسبيا اإلنساف كالقانكف كالعادات الجمعية ككؿ القدرات كالعادات اآلخ

 (9)."بصفتو عضكا في المجتمع

( بأف الثقافة ىي ذلؾ الكؿ Robert Burstedكيقكؿ )ركبرت بيرستد_ 
المركب الذم يشمؿ كؿ شيء نؤمف بو ككؿ شيء نفعمو ، بؿ يشمؿ كؿ شيء نممكو 

(11).بصفتنا أعضاء في المجتمع
 

ي جزء ميـ في حياتو إذ تمعب الثقافة دكرا ميما في حياة اإلنساف بؿ ى
كعضكفي المجتمع، إذ بغير ىذه الثقافة ال يستطيع الباحث أف يتعرؼ عمي الفرد 
أكالجماعة أكالمجتمع أكيفرؽ بينيـ؛ فيي بصفة عامة تساعد عمي التمييز بيف فرد 
كآخر كجماعة كأخرم بؿ بيف مجتمع كآخر، فيي التي تميز الجنس البشرم عف غيره 

(11).كد الصفة اإلنسانية في الجنس البشرممف األجناس ألنيا تؤ 
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( تمؾ الصفة االجتماعية في اكتساب Sh,El wood -كيؤكد )شارؿ إلككد 
الثقافة مع إبرازه لعناصرىا المادية حيث يعتبر الثقافة ذلؾ االسـ الجمعي الكمي ألنماط 

تكافقا نتيجة ألنماط معينة مف السمكؾ اإلنساني، فاإلنساف تحقيؽ  السمكؾ المكتسبة
جمعيا مف خالؿ الثقافة مع البيئة المحيطة، كالظركؼ التاريخية كاألمر الذم يجعمنا 
نفيـ الثقافة عمي أنيا استجابات اجتماعيا كالتي انتقمت إلينا اجتماعيا بطريقة الرمكز، 
كأنيا أيضا نتاج لما تضمنتو الجماعات اإلنسانية مف لغات، كىي األدكات المادية 

 (12).الخاصية الثقافية لتمؾ المجتمعات التي تؤدم إلى

كيتفؽ معظـ االنثركبكلكجيف عمي أف الثقافة تشير في معناىا العاـ إلي أساليب 
الحياة التي تنشر في كافة المجتمعات اإلنسانية خالؿ فترة زمنية محددة مع األخذ في 

عاؿ المادية التي االعتبار عدـ الخمط بيف الثقافة كمفيـك تحريرم لمسمكؾ كاألنشطة كاألف
جاءت في صكرتيا المصنفة نتيجة ألنماط معينة مف السمكؾ اإلنساني، فاإلنساف يحقؽ 
تكافقان جمعيان مف خالؿ الثقافة مع البيئة المحيطة ، كالظركؼ التاريخية كاألمر الذم 
 يجعمنا نفيـ الثقافة عمى أنيا استجابات تكافقية لمثؿ ىذه الظركؼ التي يعمؿ اإلنساف مف

 ال تحد مف حركتو كسمككو. خالليا عمى تطكر الثقافة حتى

( أف الثقافة ىي كياف مشترؾ أكقابؿ لممشاركة مف Hicksely -كيرم )ىكسمي
التككينات المادية كاالجتماعية التي يخمقيا األفراد الذيف يعيشكف معا في مجمع ما، كما 

ممية التي يكسب الفرد ( أف الثقافة ىي العRadcliffe brownيرم )رادكميؼ براكف_
بكاسطتيا المعرفة كالميارة كاألفكار كالمعتقدات كاألذكاؽ كالعكاطؼ، كذلؾ عف طريؽ 

 (13).االتصاؿ بأفراد آخريف أكمف خالؿ أشياء أخرم كالكتب كاألعماؿ الفنية

كتختص الثقافة بكؿ أمة عمي حدة، ترتبط قبؿ كؿ شيء كأكثر مف أم شيء 
المغة كاسطة التفكير فضال عف ككنيا كاسطة نقؿ اآلراء  مبمغة األمة أكليا ، ألف

كاألفكار كلتبميغ األحاسيس كاالنفعاالت ، كقد عبر العمماء عف عمؿ المغة في تفكير 
 (14) ."كالتكمـ سرا بمثابة التفكير جيرااإلنساف بقكليـ " التفكير بمثابة التكمـ سرا ، 
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مركب كىي نتاج إنساني كيرم )الفاركؽ زكي يكنس( بأف الثقافة ىي كؿ 
 (15).لمتفاعؿ كتحتكم عمي عناصر مادية كال مادية كأنيا منمطة كليا طابع رمزم

كربما اختالؼ العمماء إال أف ىذه التفرقة ال تقكـ عمي أساس متيف كثمة تبادؿ 
مشترؾ بيف العناصر المادية كالعناصر الركحية التي تسكد مجتمعا مف المجتمعات 

ة الحياة كالمعيشة اليكمية تتأثر بما يسكد تمؾ المجتمعات مف آراء مثاؿ ذلؾ في طريق
كمعتقدات كالتي تتأثر بدكرىا بما يحدث مف تطكر في العناصر المادية السائدة ، 
كخالصة القكؿ يضع الباحث تعريفا جزئيا لمثقافة عمي أنيا منظكمة متكاممة مف أنماط 

 ممارستيا في حياتيـ اليكمية.السمكؾ المكتسب بيف أفراد المجتمع الكاحد ك 

في الكاقع أنو ال يكجد تعريؼ الشخصية لو صفة العمكمية، فكؿ باحث يعالج 
الشخصية مف خالؿ تفضيمو النظرم الخاص، فإذا تبني الباحث نظرية خاصة 

 (16)بالشخصية فسكؼ يعكس تعريفو ىذه النظرية بدرجة كاضحة.

فإف التعريفات المختمفة تجيء منسقة كقد تناكلت كثير مف فركع المعرفة العممية 
مع اىتمامات المتخصصيف في كؿ فرع في قامكس المغة العربية فإف كممة شخص نظر 
إلي كشخص بمعني عيف مثمما نقكؿ أف الطبيب شخص المرضى كقكلنا أف الشيء 

 (17) .مشخص أم أنو مجسـ، أما لفظ الشخصية فيتسـ بتعدد معانيو كتغيرىا

الميتميف بالدراسات االجتماعية إلي مجمكعة الميكؿ كيشير مصطمح لدم 
الداخمية في الفرد التي تساعده في تحديد سمككو الذم يختمؼ عف سمكؾ اآلخريف 
كيحتمؿ أف تككف ىناؾ ميكؿ خاصة بالشخص الذم تحدد سمككو، فمفيكـ الشخصية 

أما اتساؽ  ال يشير إذف إلي السمكؾ الظاىر كلكنو يشير إلي ميكؿ تكمف كراء السمكؾ،
السمكؾ الصريح أكالعمني كقرارات األشخاص عف أنفسيـ تعتبر أسسا ىامة لمتعرؼ 
عمي الشخصية، كلكف دراسة الشخصية تتطمب أف تككف مصادر المعمكمات مدعمة 
باستخداـ تكتيكات خاصة، كيرم معظـ الدارسيف أف منظمات الشخصية تككف كال 

 (18).ت يتفاعؿ مع البيئةمنظما كبناءا عمي درجة معينة مف الثبا



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 020 

( أف الشخصية ىي التنظيـ العقمي لكماؿ اإلنساف Warner -كيرم )كارنر
عند بمكغو مرحمة معينة مف النمككىي تضـ جكانب نفسية كعقمية كمزاجية كميارات 

 كأخالؽ كمكاقؼ حياؿ كثير مف األمكر الذم تكاجيو .

خصية تعد ( أف الشRexread-كركسريد Bowden-كيرم كؿ مف )بكدف
تنظيما تكافقيا يحقؽ اإللتقاء بيف الفرد كالبيئة المحيطة بمعناه الشامؿ حيث يؤدم ىذا 
االلتقاء إلي بمكغ مستكم معيف مف التكازف بيف الخصائص كالسمات التي يتقبميا 

  (19).المجتمع ، كتمؾ التي يرفضيا أكيتحفظ عمييا

يفات التي تعطي ( لمشخصية مف التعر Kroober -كيعد تعريؼ )كركبر 
أىمية لألبعاد المختمفة التي تتدخؿ في تحديد الشخصية كالتي تميز بيف قكم 
الشخصية كبيف السمكؾ الظاىر، فيكيرم أف الشخصية ىي تنظيـ عمي قدر معيف مف 
الثبات داخؿ الفرد، كتساعد ىذه القكم الثابتة في الشخصية عمي تحديد االستجابة في 

إف اتساؽ السمكؾ سكاء كاف لفظيا أكفيزيقيا يغزم إلي ىذا مكاقؼ مختمفة ، كليذا ف
 ،ية تكمف كراء السمكؾ كداخؿ الفرديختمؼ باختالؼ الشخصية فالشخص التنظيـ، كىك

كال يعد قكم الشخصية استجابات كلكنيا استعدادات لالستجابة، كال ترجع ترجمة ىذا 
أكتتصدم لو، أما قكم االستعداد أكعدـ ترجمتو إلي تعبير صريح عف المكقؼ ضده 

الشخصية التي تكتب فيي أيضا تبقي في مستكم أعمؽ مف ىذه القكم التي تعبر عف 
 (21).نفسيا سريعا كبطريقة منسقة مع السمكؾ الصريح

( الشخصية بأنيا المجمكع الكمي لممكات Ralph Linton –كيرم )رالؼ لينتكف 
باتو االنفعالية المشركطة، كيؤكد أف الثقافة الفرد العقالنية كمدركاتو كأفكاره كعاداتو كاستجا

تكجد في عقكؿ األفراد، كىي مشتقة مف قدراتيـ الشخصية كتفاعميـ مع اآلخريف، كىذا 
يعني أف ثمة تأثيرا متبادال بيف الثقافة كالشخصية، فمككنات الشخصية انعكاس لمظركؼ 

بما تضمنو مف عادات  الثقافية السائدة في المجتمع، كما أف الثقافة مف ناحية أخرم
كصكر لالستجابات ىي مف صنع الشخصيات، كنتاج لعالقاتيـ، كما يقكؿ أف الفرد 
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يجيء إلى ىذا العالـ كليس لديو سكم بعض القدرات كبعض الصفات الفسيكلكجية التي 
تتكامؿ فيما بعد كأف ىذه السمات تؤسس كحدىا االختالفات بيف االفراد أكبيف الجماعات، 

 تالفات نتيجة عف اختالؼ البيئات.فيذه االخ

كتتككف البيئة اإلنسانية مف مجمكعة منظمة مف األفراد ،كتككف بالمجتمع كليا 
أسمكب خاص أكطريقة خاصة في الحياة تسمي ثقافة كتفاعؿ الفرد مف كؿ ذلؾ ىكالذم 

 ( 21).يشكؿ معظـ أنماطو السمككية كمعظـ استجاباتو الكحدانية ذات الجذكر العميقة

( عمي البناءات االقتصادية كاالجتماعية مقبكال بيف كثير Hsu -يؤكد )ىسكك 
، فيـ يركف أف الشخصية ىي انعكاس لمكاقع االجتماعي كاالقتصادم فمف الباحثي

التاريخي لممجتمع الذم يعيش فيو الشخص، تتطكر كتتغير بتطكر كتغير ىذا الكسط، 
مطمقة منفصمة عما حكليا ال  كلذلؾ فخكاص الشخصية في الكسط ما ليبحث خكاصا

 (22).تتأثر بو كال تتغير بتغييره

  لمدراسة النظرياالطار 

 يمكف تحقيؽ أىداؼ البحث مف خالؿ اإلطار النظرم كىك كما يمي:

 ماهية الثقافة. -2

تعرضت كممة الثقافة لكثير مف التعاريؼ منيا ما ىككصفي ييتـ بإظيار 
ـ بالجانب الرمزم، كما ىكبنائي ييتـ المضمكف كالمككنات، كما ىكسيككلكجي ييت

 (23).بالصيغ البنائية كأنماط الفعؿ كالسمكؾ

، حيث Tylorكأكؿ مف عرؼ مفيـك الثقافة تععريفان منيجيان ىكالعالمة تايمكر 
أكضح أف الثقافة ىي "ذلؾ الكؿ المركب الذم يشمؿ المعرفة كالعقائد كالفف كاألخالؽ 

كالعادات األخرل التي يكتسبيا اإلنساف مف حيث كالقانكف كالعرؼ، ككؿ المقدرات 
 (24).ىكعضكفي مجتمع
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كىذا التعريؼ رغـ بساطتو يكشؼ عف كثير مف العناصر األساسية التي 
تؤلؼ أىـ خصائص الثقافة كمقكماتيا ، فكممة الثقافة إذف تعني مجمؿ التراث 

 االجتماعي لمبشرية.

ثقافة ىي ذلؾ الكؿ المركب بأف ال(  R. Bierstedtركبرت برستيدت )كيقكؿ 
الذم يشمؿ كؿ شيء تؤمف بو ككؿ شيء تفعمو ، بؿ تشمؿ كؿ شيء تممكو بصفتنا 

 (25).أعضاء في مجتمع

إلى أف  (Kluckhon and Kroober -كالكيكف ككركبر)كذىب كؿ مف 
جكىر الثقافة يتمثؿ في األفكار التقميدية كما يرتبط بيا مف قيـ كأف الثقافة ما ىي 

ج الفعؿ أكالحركة كأنيا مف عناصر الفعؿ نفسو، كبذلؾ تعتبر الثقافة النتاج اإلنتا
 ( 26).المميز لمجماعات فيما بذلتو مف مجيكد بشرم في صنع األشياء

مف  فيرل أف الثقافة تتضمف أساسنا نسقنا -T. Parsons)تالككت بارسكنز )أما 
ماعي كىي في الكقت فيي ناجمة عف التفاعؿ االجت System of actionsاألفعاؿ 

، كفي ظؿ ىذا المعنى ترتبط الثقافة لسمكؾ الفرد في تفاعمو المقبؿ اذاتو تعد مرشدن 
 .ارتباطان كثيقان بالمجتمع مف جية أخرل

كبيذا يتفؽ مفيكـ بارسكنز عف الثقافة مع مفاىيـ بعض العممام األمريكييف، 
اعي لمثقافة باعتبارىا في في إبرازه لممظير االجتم( R. Ferth-فيرث)كىذا ما أكده 

بما يحكيو مف نتاج لمعقؿ االجتماعي،  سمككي ذلؾ الكؿ المكتسب اجتماعينامظيرىا ال
كيشرح كجية نظره بقكلو "إذا اعتبرنا أف المجتمع ىكمجمكعة منظمة منو األفراد 
ذا اعتب ر يتعايشكف بطريقة حياتية، فإف الثقافة تصبح بذلؾ الطريقة الحياتية المعينة، كا 

المجتمع ىكمجمكعة مف العالقات االجتماعية فإف الثقافة تعتبر بيذا المعنى محصمة 
 تمؾ العالقات.

كيؤكد شارؿ الككد أنيا نتاج لما تضمنتو الجماعات اإلنسانية مف لغات كىي 
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 ( 27).األدكات المادية التي تؤدم في النياية إلى الخاصية الثقافية لتمؾ المجتمعات

بأنيا التعبير عف طبيعتيا في طرؽ حياتنا  (Mac Ever -ماؿ إيفر)كيعرؼ 
 ( 28).كالمتعة كتفكيرنا كفي معامالتنا اليكمية، كفي الفف كاألدب كالديف، كفي الميك

أف الثقافة مجمكعة منظمة مف ( Ralf Linton-رالؼ لنتكف )كيرل
يتو خارج االستجابات المكتسبة بالتعمـ كالتي تميز مجتمعان معينان كىي شكؿ يقع بكم
مى االعتماد نطاؽ الظكاىر الطبيعية كيرل كالكيكف أف الثقافة نسؽ تقكـ أجزاؤه ع

، كيرتكز ىذا النسؽ عمى بعض الفركض كالمفيكمات العامة المتبادؿ فيما بينيا
 (29).ألنيا نادران ما تتحدد في صكرة كممات ترابطة التي تمارس تأثيران عظيمناكالم

أف الثقافة ىي كياف مشترؾ كقابؿ لممشاركة  (Hicksely -ىكسمي)كيرل 
مف التككينات المادية كاالجتماعية التي يخمقيا األفراد الذيف يعيشكف معان في مجتمع 

أف الثقافة ىي العممية التي يكتسب الفرد ( R. Brawn -رادكميؼ براكف)ما، كما يرل 
كاطؼ، كذلؾ عف طريؽ بكاسطتيا المعرفة كالميارة كاألفكار كالمعتقدات كاألذكاؽ كالع

 (31).االتصاؿ بأفراد آخريف أكمف خالؿ أشياء اخرل كالكتب كاألعماؿ الفنية

كف أف يستخدـ في كينتيي بعض االنثركبكلكجييف إلى أف مصطمح الثقافة يم
 -:المعاني التالية

لمداللة عمى أساليب الحياة الخاصة بمجتمع مف المجتمعات التي يكجد بيا قدر  -1
 مف التفاعؿ.

 لمداللة عمى أنماط السمكؾ الخاصة بمجتمع معيف. -2

لمداللة عمى أساليب السمكؾ الخاصة بشريحة أكشرائح معينة داخؿ مجتمع كبير  -3
 (31).عمى درجة مف التنظيـ المعقد

كقد أشار ابف خمدكف في مقدمتو الشييرة بأف الثقافة مف صنع اإلنساف بما قاـ 
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طبيعتو األكلى كحاجاتو في بيئتو حتى  بو مف جيد كفكر كنشاط ليسد بو النقص مف
ؾ تككف الثقافة معبرة عف يعيش معيشة عابرة كزاخرة باألدكات كالصنائع كبذل

  (32).، كأف الحضارة تعكس الثقافة كتكشؼ عنياالحضارة

، كأف ه التفرقة ال تقكـ عمى أساس متيفكميما يكف اختالؼ العمماء إال أف ىذ
مف  الركحية التي تسكد مجتمعنا اصر المادية كالعناصرثمة تبادالن مشتركان بيف العن

المجتمعات ، كمثاؿ ذلؾ أف طريقة الحياة كالمعيشة ككسائؿ النقؿ كالنظـ االقتصادية 
... إلخ تتأثر بما يسكد تمؾ المجتمعات مف آراء كمعتقدات، كأف ىذه األخيرة تتأثر 

كفي النياية يمكف القكؿ في  بدكرىا بما يحدث مف تطكر في العناصر المادية السائدة،
تعريؼ الثقافة بما ذىب إليو أغمب العمماء عمى أنيا الكؿ المتكامؿ ألنماط السمكؾ 
المكتسب المشترؾ بيف أفراد المجتمع الكاحد كأف الظكاىر الثقافية تختمؼ في طبيعتيا 

 عف األشياء التي يمكف مالحظتيا.

 .ستد"تحديد االبعاد الثقافية من منظور نظرية "هوف -0

آثار ثقافة مجتمع ما عمى قيـ  نظرية "جيرت ىكفستد " لألبعاد الثقافية تصؼ
أعضائو كمدل ارتباط ىذه القيـ بالسمكؾ، كذلؾ باستخداـ بنية مستمدة مف تحميؿ 
العكامؿ. كجرل استخداـ ىذه النظرية عمى نطاؽ كاسع في العديد مف المجاالت كنمكذج 

الثقافات. كطكر "ىكفستد" نمكذجو األصمي نتيجة لمبحث، ال سيما في التكاصؿ بيف 
الستخداـ تحميؿ العكامؿ لفحص نتائج مسح عمى مستكل عالمي حكؿ قيـ المكظفيف في 
الستينيات كالسبعينيات مف القرف الماضي. ككانت النظرية إحدل أكلى النظريات التي 

 ف الثقافات.يمكف تقييميا كمنا، كيمكف استخداميا لتفسير الفكارؽ الممحكظة بي

كاقترحت النظرية األصمية أربعة أبعاد يمكف مف خالليا تحميؿ القيـ الثقافية: 
الجماعية؛ كتجنب عدـ اليقيف؛ كمسافة السمطة )قكة التسمسؿ اليرمي -الفردية

األنكثة )التكجو حسب المياـ مقابؿ التكجو  -االجتماعي(، فضالن عف الذككرة
التي تـ إجراؤىا في ىكنغ ككنغ ىكفستد الشخصي(. كدفعت البحكث المستقمة 
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إلى إضافة بعد خامس؛ كىك التكجو طكيؿ المدل؛ لتغطي جكانب القيـ التي لـ تُناقش 
الثقافات كالمنظمات: برامج  مف كتاب 2111في النمكذج األصمي. في طبعة عاـ 

 (33).(Cultures and Organizations: Software of the Mind) لمعقؿ
بعدنا سادسنا، كىك االسترساؿ مقابؿ ضبط النفس، كنتيجة أضاؼ ىكفستد 

لتحميؿ البيانات الخاص بمايكؿ مينككؼ مف مسح القيـ العالمي. كعممت أبحاث 
إضافية عمى تحسيف بعض األبعاد األصمية كأدخمت الفرؽ بيف البيانات عمى المستكل 

 القطرم كالبيانات عمى المستكل الفردم في التحميؿ.
تقميدنا بحثينا رئيسينا تـ االعتماد عميو في الكثير مف  "ىكفستد"كأرسى عمؿ 

كيظؿ مرجعنا رئيسينا في المجاالت بيف الثقافات. كقد أليـ عددنا مف  ،المجاالت
دراسات القيـ بيف الثقافات الرئيسية األخرل، ككذلؾ البحكث الخاصة بالجكانب 

 األخرل لمثقافة مثؿ المعتقدات االجتماعية.
 ثقافات:أبعاد ال 0-2

مسافة السمطة ىك مدل قبكؿ تكقع األعضاء األقؿ  مؤشر مسافة السمطة: -أ 
سمطة في المنظمات كالمؤسسات )مثؿ األسرة( بأف تككف السمطة مكزعة تكزيعنا غير 
متكافئ." كتتكقع الثقافات التي تجيز مسافة سمطة منخفضة كتقبؿ عالقات القكة التي 

يرتبط األشخاص ببعضيـ البعض بشكؿ أكبر تككف أكثر استشارية أك ديمقراطية. ك 
ا مع  كأشخاص متكافئيف بغض النظر عف مكانتيـ الرسمية. كالمرؤكسكف ىـ أكثر ارتياحن
صناعة القرارات الخاصة بمف ىـ في السمطة كيطالبكف بالحؽ في المشاركة في ذلؾ 

األقؿ قكة كانتقاد ىذه العممية. كفي البمداف ذات مسافة سمطة مرتفعة، يقبؿ األشخاص 
كأبكية. كيعترؼ المرؤكسكف بقكة اآلخريف استنادنا  استبدادنا بعالقات القكة التي تككف أكثر

فإف مؤشر مسافة إلى كضعيـ في بعض المناصب اليرمية الرسمية. كعمى ىذا النحك، 
السمطة )ُبعد القكة( الذم يعرفو ىكفستد ال يعكس اختالفنا مكضكعينا في تكزيع القكة، كلكف 

(34)يعكس طريقة إدراؾ األشخاص لفكارؽ السمطة.
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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في المجتمعات الفردية، ينصب التركيز عمى اإلنجازات : اعيةالجم مقابل الفردية -ب 
الشخصية كحقكؽ األفراد. كمف المتكقع أف يقكـ األشخاص بالدفاع عف حقكقيـ 
كحقكؽ أسرىـ كاختيار انتماءاتيـ. كفي المقابؿ، في المجتمعات الجماعية، 
رة يتصرؼ األفراد في الغالب كأعضاء في مجمكعة أك منظمة متماسكة كمستم

مدل الحياة )الحظ أف: "كممة جماعية في ىذا المعنى ليس ليا معنى سياسي: 
كبيرة، كالتي  أسر ممتدة فيي تشير إلى المجمكعة كليس إلى الدكلة"(. لدل الناس

 ُتستخدـ كحماية في مقابؿ الكالء الذم ال شؾ فيو.
: يميؿ الناس في الثقافات التي تتمتع بدرجة عالية مف  مؤشر تجنب عدم اليقين -ج 

تجنب عدـ اليقيف إلى أف يككنكا أكثر عاطفية. كىـ يحاكلكف الحد مف حدكث 
تدريجينا مف  التغيرات المضي قدمنا معالظركؼ غير المعركفة كغير العادية ك 

المقابؿ، يقبؿ الناس خالؿ تخطيط كتنفيذ القكاعد كالقكانيف كالمكائح التنظيمية. كفي 
في الثقافات ذات المستكل المنخفض مف تجنب عدـ اليقيف المكاقؼ غير المنظمة 
أك البيئات المتغيرة كيشعركف بالراحة حياليا كيسعكف لتككف لدييـ قكاعد قميمة بقدر 

، كيككنكف براغماتية اإلمكاف. كالناس في ىذه الثقافات تميؿ إلى أف تككف أكثر
 أكثر تحمالن لمتغيير.

ــاألنوث ابلـــمق  ورةــالذك -د    كالمادية كالحـز ف قيـ الثقافات الذككرية في المنافسةػتكم  :ةـ

كالطمكح كالقكة، في حيف أف الثقافات األنثكية تضع قيمة أكبر عمى العالقات كنكعية 
الحياة. في الثقافات الذككرية، تككف االختالفات بيف أدكار الجنسيف أكثر إثارة كأقؿ 

نة في الثقافات األنثكية، حيث يككف لدل الرجاؿ كالنساء نفس القيـ مع التأكيد مرك 
عمى التكاضع كالرعاية. كنتيجة لتحريـ النشاط الجنسي في كثير مف الثقافات، ال سيما 
النشاط الجنسي الذككرم، كبسبب التعميمات الكاضحة بيف الجنسيف التي تنطكم 

تتـ إعادة تسمية ىذا البعد مف قبؿ مستخدمي عمييا مصطمحات ىكفستد، فغالبنا ما 
 عمؿ ىكفستد، عمى سبيؿ المثاؿ، لتصبح "كمية الحياة مقابؿ نكعية الحياة".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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كيصؼ األفؽ الزمني لممجتمعات. كتكلي المجتمعات ذات  :التوجه طويل المدى -ق 
القيـ  التكجو طكيؿ المدل أىمية أكبر لممستقبؿ. كىذه المجتمعات تعزز

المكجية نحك المكافآت، بما في ذلؾ االستمرارية كاالدخار كالقدرة عمى  الكاقعية
التكيؼ. في المجتمعات المكجية عمى المدل القصير، ترتبط القيـ المدعكمة 

لحاضر، بما في ذلؾ الثبات كاحتراـ التقاليد كحفظ الكجو كالمعاممة بالماضي كا
 (35) بالمثؿ كالكفاء بااللتزامات االجتماعية.

 .االختالفات بين الثقافات بشأن أبعاد القيم 0-0

ظير مؤشر مسافة السمطة درجات عالية جدنا لمدكؿ الالتينية كاألسيكية ي -أ 
لجانب اآلخر، تتمتع الدكؿ التي تتحدث كالمناطؽ اإلفريقية كالعالـ العربي. كعمى ا

 اإلنجميزية كاأللمانية بمسافة سمطة أقؿ.

فيما يتعمؽ بمؤشر النزعة الفردية، ىناؾ فجكة كاضحة بيف البمداف المتقدمة كالغربية  -ب 
مف جية كالبمداف األقؿ نمكنا كالشرقية مف جية أخرل. كيمكف اعتبار أمريكا الشمالية 

 .العالية مع درجات عالية نسبينا النزعة الفرديةكأكركبا مف األماكف ذات 

درجات تجنب عدـ اليقيف تككف أعمى في بمداف أمريكا الالتينية كبمداف جنكب   -ج 
كشرؽ أكركبا، بما في ذلؾ الدكؿ التي تتحدث المغة األلمانية كالياباف. كىي أقؿ 

الثقافة  بالنسبة لمدكؿ ذات الثقافة اإلنجميزية كدكؿ الشماؿ األكركبي كبمداف
الصينية. كمع ذلؾ، ىناؾ عدد قميؿ مف البمداف يتمتع بدرجات منخفضة جدنا عمى 

 مؤشر تجنب عدـ اليقيف. 

الذككرة منخفضة لمغاية في بمداف الشماؿ األكركبي. في المقابؿ، تككف الذككرة  -د 
عالية لمغاية في الياباف كفي الدكؿ األكركبية مثؿ المجر كالنمسا كسكيسرا يتجمى 

ير الثقافة األلمانية. في البمداف ذات الثقافة اإلنجميزية، تككف درجات الذككرة تأث
 (36).عالية نسبينا، كتقدـ البمداف الالتينية درجات متناقضة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 خصائص الثقافة. -2

ال شؾ أنو لكؿ مجتمع طابعو الثقافي المتميز ككذلؾ لكؿ عصر طابعو 
ات التي يشترؾ فييا البشر الثقافي المميز األمر الذم يصعب معو حصر كؿ السم

عمى اختالؼ أنكاعيـ كلغاتيـ كتراثيـ. مف منطمؽ ذلؾ فإف تفرد اإلنساف بالثقافة 
المالمح  –بقدر المستطاع  –كارتباطيا بالنكع البشرم ككؿ جعؿ مف الممكف تحديد 

العامة لمثقافة كالتي تتبمكر فيما يسمى الخصائص العامة لمثقافة يعرضيا الباحث في 
 -التالية:اط النق
 كمية الثقافة:  2-2

قد خضع مكضكع الثقافة مف حيث التركيب لمعديد مف الدراسات التي ال ل
يتسع المجاؿ لذكرىا كيمكف التركيز فقط عمى ىذا النكع مف البحكث الذم يقسـ الثقافة 

بحيث يصعب تحميميا إلى إلى قطاعات كأكليا الكحدات الذرية أكالصغرل لمثقافة 
فقد اصبح كؿ جزء منيا بندان ثقافيان مستقالن  الكحداتذا ما تـ تقسيـ ىذه كا   أصغر منيا،

شارة اكحركة اكفكرة  كالبند الثقافي قد يككف شيئان ماديان أكمعنكيان، كما قد يككف عالقة أكا 
ذا غابت مككنات البند الثقافي كالتي ال تشكؿ في حد ذاتيا كحدة ثقافية  أكصكتان كا 

أككظائفو أكىما معان. كىذه المككنات كالعناصر كالسمات الثقافية  مستقمة فقد البند معناه
المختمفة ال تكجد منفصمة عف بعضيا ، كلكنيا تتفاعؿ كتتساند كتندمج لتؤلؼ في 

 (37).النياية تمؾ الكحدة الكمية التي كصفيا تايمكر بأنيا الكؿ المركب

حيث يفترض التككيف السمات الثقافية  أما القطاع الثاني في تككيف الثقافة ىك
اليرمي كجكد أكثر مف بند في تككيف السمات كلذلؾ، فإف تجمع كحدتيف اثنتيف مف 
نكع البنكد عمى األقؿ يككف ضركريان لتككيف السمات، كمف أمثمة السمات الثقافية 
استعماؿ أدكات معينة في المكسيقى الشرقية كارتداء المالبس الزرقاء عند بعض عماؿ 

كنساءان، كالحمؿ البيضاء لدل المشتغميف بالميف الطبية كىكذا كيأتي  المصانع رجاالن 
القطاع الثالث مف التقسيـ المركبات الثقافية كىي خميط مف البنكد كالسمات 
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الثقافية تربط بينيما غالبان عالقات كظيفية، بحيث إذا اختفى أم مف مككنات المركب 
مف العناصر الثقافية مثؿ  صعب قيامو كتصدعت كظائفو أكتحكؿ إلى شكؿ آخر

المركب المكسيقي الذم يتألؼ مف ألحاف تصاغ كتكزع بشكؿ معيف بحيث يختص كؿ 
 (38).عضكمف أعضاء الفرقة أكأكثر بأداء دكر معيف

أما القطاع الرابع مف قطاعات الثقافة فيك النمط الثقافي مثؿ كجكد مجمكعة 
عد نمطان أكنمكذجان يتألؼ عادة مف متناسقة مف الكحدات السابقة فالثقافة الشعبية ت

الفمكمكر الذم ينقسـ بدكره إلى عناصر ككحدات أقؿ منيا كاألغاني كالنكات كاألمثاؿ 
الشعبية، ثـ الفنكف الحركية كالمكسيقى باإلضافة إلى الميجات المحمية، فالكؿ الثقافي 

 يمثؿ كؿ ما سبؽ كىكما تعنيو بثقافة المجتمع.

 الشمولية: 2-0
ع كأشمؿ مف مجرد اإلنتاج أكاإلبداع الذم يتمثؿ في العمـك الثقافة أكس

كالمعارؼ كالفنكف التي تمثؿ جزءان مف الثقافة كالتي ىي في ذات الكقت حصيمة 
النشاط البشرم االجتماعي في المجتمع حيث أف لكؿ مجتمع ثقافتو الخاصة المميزة 

 (39).رهبصرؼ النظر عف درجة تقدـ ذلؾ المجتمع كرقيو، أكتخمفو كتأخ
كبما أف عناصر الثقافة تنقسـ إلى ثالثة أقساـ ىي العمكميات كالمتغيرات 
كالخصكصيات فإف العمكميات تعني العناصر الثقافية التي يتبعيا كؿ أفراد المجتمع 
كيعاقب كؿ مف يخالفيا، كتعتبر قميمة بالنسبة لعدد األنماط الثقافية األخرل في المجتمع، 

ني يشتمؿ عمى أقساـ فرعية بداخمو، كلكؿ جماعة أنماط خاصة كما أف كؿ مجتمع إنسا
مف السمكؾ تميزىا عف غيرىا، ككمما زاد حجـ المجتمع كزادت درجة تعقد الحياة 
االجتماعية فيو كمما كثرت التقسيمات الفرعية بداخمو، كمثاؿ عمى ذلؾ مجتمع مدينة 

ككؿ قسـ يشتمؿ عمى جماعة حيث يكجد بداخمو آالؼ التقسيمات الفرعية،  (41)القاىرة
متماسكة األجزاء ليا نظميا الخاصة مثؿ جماعات العماؿ كالطالب كاألطباء كالمينييف 
كالصيادلة كالجنكد كالضباط، كيطمؽ عمى تمؾ األنماط الخاصة التي تميز الجماعات 
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 داخؿ المجتمع اصطالح الخصكصيات، ككؿ جماعة تصبح ليا شخصية مستقمة.

عمى التعدد كالتبايف المذاف يتجمياف في تدرج مستكيات القبكؿ كترتكز الثقافة 
كالرفض كالالمباالة مف قبؿ بعض األفراد أكالفئات االجتماعية، كعمى الرغـ مف 
اختالؼ الثقافات الفرعية كتباينيا عف الثقافة األـ أحيانان، فإف التنكع الثقافي يرتبط 

لمتعددة لألعمار كاألذكاؽ، كيمبي الكثير اإلشباع األكبر، كيخدـ بالضركرة المستكيات ا
مف المطالب التي تتصؿ بكظائؼ الثقافة. كالجدير بالمالحظة أف مبدأ التبايف عمى 
مستكل الثقافة كغيرىا ال يخؿ بقاعدة التكازف في العالقات كالركابط، كال يتعارض مع 

لكظيفي الكؼء التكامؿ االجتماعي، ككثيران ما يككف االختالؼ في مكضكعات األداء ا
 (41).األمثؿ، كيتضح ذلؾ بقكة في العالقة بيف كحدات الثقافة أك

كقد ظؿ األنثركبكلكجيكف لسنكات طكيمة يصركف عمى أف الكمية كالشمكؿ ىي 
إحدل السمات المتميزة لعمميـ ، كىـ يعنكف بيذا أنيـ عمى خالؼ العمكـ األكثر 

مكف أف يصدؽ ىذا الزعـ ألف تخصصان، ييتمكف بدراسة المجتمع ككؿ ، كمف الم
مختمؼ العناصر مترابطة كمتداخمة، ذلؾ أف القدر األكبر مف السكؾ البشرم ليس 

ما ىي تمثؿ أنساقان ترتبط أجزاؤىا اك أنشطتيا  مجرد تجميع عشكائي مف األنشطة، كا 
 بعضيا ببعض ارتباط مباشران أكغير مباشر كيؤثر بعضيا في بعضيا اآلخر.

ثقافات تمثؿ كيانات كمية متكاممة قد أدل باألنثركبكلكجييف إلى فاالقتناع بأف ال
تقديـ دراسات كصفية مفصمة ألعداد كبيرة مف الثقافات، كلكأنو اتضح بعد ذلؾ أف 

 معالجة ىذه الماة في ضكء النظرة الكمية أمر عمى جانب كبير مف الصعكبة .
نظيمو في عمى دراسة مشكالت المجتمع كت "رادكميف براون"كقد اقتصر 

محاكلتو تحميؿ كؿ عنصر مف عناصر النسؽ االجتماعي في ضكء إسيامو في 
العناصر األخرل، كخاصة في تحقيؽ األداء الكظيفي لمنسؽ الكمي، فالطقس الجنائزم 

ليس مجرد جزء مف عممية الدفف أكتعبير عف الحزف فحسب،  –عمى سبيؿ المثاؿ  –
عمى فكرة  "راد كميؼ براكف"كأكد كلكنيف يعبر عف تضامف الجماعة كيدعمو، 
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التكازف بالذات، كىي الحالة التي تؤدم فييا كؿ عناصر المجتمع كظائفيا أداء كامالن 
دكف أم صراع، فإذا لـ يتحقؽ ىذا التكازف، فسكؼ يحتؿ األداء الكظيفي لمنسؽ، 

 كسيحاكؿ المجتمع أف يستعيد التكازف.

خضاع كؿ أكمعظـ أساليب الثقافات التي تستطيع إ "ركث بندكت"كتصؼ 
أنيا تضيؼ إلى ذلؾ  سمككيا ليذه األىداؼ أكلدكافع المميزة بأنيا ثقافات متكامؿ، كلك

أف بعض الثقافات تحقؽ مثؿ ىذا التكامؿ، كتشرح بندكت مفيكمان عف التكامؿ الثقافي 
 الذيف يسكناف نيكمكسيكك Peublo كشعب البكبمك Zuniباإلشارة إلى شعب الذكني 

 ( 42).أف ىاتيف الثقافتيف قد كصمتا إلى نكع مف التكامؿ فيقكؿ

، مجمكع المالمح كالعناصر الثقافيةليست مجرد  "ركث بندكت"كالثقافة عف 
بؿ تميؿ الثقافة إلى التكامؿ، فمقد كانت الدراسات األثنكلكجية المبكرة تيتـ بتحميؿ 

معناىا  اءات التي تعطيياكمقارنة المالمع كالعناصر الثقافية بانتزاعيا مف شتى البن
لة ككتابات ، كما كانت تيتـ بمنيج الكصؼ كالسرد مف كاقع قصص الرحاكمبناىا

، فكانت مجرد تحميؿ المالمح الثقافة، مع إىماؿ أىـ ما يميز المبشريف كالمستكشفيف
 (43).ىذه الثقافات كىكعامؿ التكامؿ كالكحدة الكمية لصيغة الثقافة

 والتنوع :قابمة الثقافة لمتمييز  2-2

لقد نشأ مصطمح الثقافة نتيجة الحاجة إلى كجكد مصطمح مالئـ لكصؼ الجكانب 
ف تكف  المشتركة لبعض أنكاع السمكؾ التي بمغت مبمغان عاليان مف التطكر عند اإلنساف، كا 
 –مكجكدة بدرجة أكبأخرل عف بعض األنكاع االخرل، فعمى حيف تتميز غالبية الحيكانات 

بأف النكع الكاحد منيا يتبع أساسان نفس أنماط السمكؾ، فإف اإلنساف  –لعميا بما فييا القردة ا
يختمؼ عف ذلؾ بؿ عمى العكس مف ذلؾ إف نكع اإلنساف العاقؿ يتميز بتنكع ممحكظ فعالن 

، كيتمتعكف يتشابيكف فسيكلكجيان إلى حد بعيدفي أنماط السمكؾ، عمى الرغـ مف أف أفراده 
جكىرىا كبنفس الميكانزمات النفسية، كىذه األنماط تتقاطع مع  بأبنية جسمية متشابية في
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التقسيمات عمى أساس التنكع البيكلكجي، كما يمكف أف ينطكم النمط الكاحد عمى أكثر مف 
 (44).كاحد مف ىذه األقساـ

ف تتكافأ معو، فعمى سبيؿ المثاؿ أف المرأة ال تساكم الرجؿ أبدان كلكف يمكف أ
كتفسير ذلؾ أف عالقة التكافؤ تعني إتاحة الفرصة في المجاؿ الذم يصمح لو كؿ 
منيما، كتكفير المدخالت لكؿ طرؼ عمى قدـ المساكاة، كلكف المحصمة النيائية سكؼ 
تختمؼ بالضركرة، نظران لمتبايف العضكم النسبي بيف الذكر كاألنثى كاالختالؼ في 

 لنفسية.السمات االجتماعية كا

كذلؾ التفاعؿ بيف الفنكف التشكيمية كالتعبيرية عمى تبايف مستكياتيا كبيف 
مختمؼ مظاىر األدب كالبالغة يحقؽ انطالقان كبيران لمثقافة إذا ما كاف ىناؾ تعدد 

 (45).كتنكع في الكظائؼ المرتبطة بكؿ لكف مف ىذه األلكاف

نما يمتد إلى طر  ربط بيف أنكاع يقة الكال يقتصر التبايف عمى ذلؾ فقط كا 
، فالييكد المتدينكف ال يجمعكف بيف المحكـ كمنتجات األلباف في مختمفة مف األطعمة

كجبة كاحدة كلكف يمكف أف يتناكلكف الصنفيف منفصميف أحدىما عف اآلخر كعند 
شعب األسكيمكيفصمكف بيف األغذية البحرية عف األغذية المأخكذة مف الحيكانات 

  (46) .قدمكف ىذه األصناؼ المختمفة في أكاف مستقمةالبرية، بؿ إنيـ ي

ما سبؽ عرضو يكضح تميز كتنكع أفراد الشعكب في سمككيـ رغـ أنيـ مك 
 ينتمكف إلى نكع كاحد .

 استمرارية وتغير الثقافة: 2-2

لعؿ مف أىـ خصائص المجتمع ىكدكاـ التغير كالتجدد في تيار الحياة الثقافية 
ئمان كيتغير دكمان خاصة فيما يتعمؽ بالنكاحي الحيكية، كالبشرية، فالمجتمع يتجدد دا

استنادان إلى معدالت المكاليد كالكفيات فكمما نقص عدد أفراد المجتمع بالمكت يزداد 
 ىذا العدد بزيادة المكاليد.
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زاء ىذه التغيرات الحيثكية يتضح أف المجتمع في مسيس الحاجة إلى نظاـ  كا 
تمثؿ ىذا النظاـ التربكم الذم يختمؼ باختالؼ محدد بالذات مف نظـ التربية، كي

المجتمعات كالثقافات كتنتقؿ مظاىر الثقافة بعاداتيا كتقاليدىا مف جيؿ إلى جيؿ، كتمؾ 
ىي الكظيفة االجتماعية لمتربية كنظاـ رئيسي مف نظـ المجتمع كما تنتقؿ ظكاىر 

دكية، كىذه ىي العناصر الثقافة المادية كالتكنكلكجيا كالمعارؼ العممية كالميارات الي
 (47).الثقافية الرئيسية التي تقدـ التربية كنظاـ اجتماعي ينقميا خالؿ سياؽ التاريخ

كتؤكد صفة االستمرار بقاء الكحدات الثقافية بالرغـ مف زكاؿ السبب الذم كجدت 
 مف أجمو ألكؿ مرة كاألشخاص الذيف ساىمكا في كجكدىا، كالكظائؼ التي كانت تؤدييا .

حكـ كاألمثاؿ الشعبية أكالنكات أكحتى الفنكف التشكيمية القديمة ال تفقد فال
قيمتيا بمركر الزمف بالرغـ مف تبايف القيـ كاختالؼ األذكاؽ مف عصر آلخر بؿ أنيا 

 ( 48).تكتسب أحيانان قيمة أكبر كمما طاؿ أمدىا

بسبب كلذلؾ يسعى اإلنساف جاىدان لمحفاظز عمى تراثو الثقافي بشتى الكسائؿ 
استمرار التجارب البشرية كارتباطيا بحياة اإلنساف الذم يجد في إحياء الماضي كحفظ 
ذكرياتو انعاشان لكجكده كاثراء لفكره ، فإف عنصر الزمف يعتبر متغيران ىامان في تقدير 
قيمة األشياء القديمة كميا بحيث كمما طاؿ األمد كمما زادت القيمة المادية كالمعنكية 

 (49).التي تحمؿ مكادان ثقافيةلممقتنيات 

 اجتماعية مكتسبة: 2-2

الشؾ أف اإلنساف يكتسب الثقافة مف مجتمعو كلكنو ال يحمؿ كؿ ما في 
. عناصرىا، لذا تقسـ الثقافة إلى عمكميات كخصكصيات كبدائؿ ثقافية، المجتمع.

عامة فيناؾ عناصر ثقافية عامة يشترؾ فييا كؿ أفراد المجتمع مثؿ األفكار كالمبادئ ال
كالعادات كالقيـ كالمغة كىي ما يطمؽ عمييا العمكنميات الثقافية أكالنمط العاـ لمثقافة، 
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لى جانب ىذا النمط العاـ لمثقافة تختص بعض الجماعات أكالقطاعات في المجتمع  كا 
بسمات معينة خرل يطمؽ عمييا الخصكصيات الثقافية، أما العنصر الثالث فيطمؽ 

ئؿ الثقافية كىي عناصر دخيمة عمى المجتمع إذ تتسرب إلى عميو المتغيرات أكالبدا
الثقافة بسبب اتصاليا بثقافات أخرل بحيث يمكف مع التجربة يضميا المجتمع إلى 

  (51).يرفضيا ثقافتو أك

كرغـ أف الثقافة تنتقؿ عبر األجياؿ إال أنيا ال تنتقؿ عف طريؽ الكراثة 
ات ال يكجد ألف بعض الشعكب المخمفة كالخصائص الساللية، فاإلختالؼ بيف الثقاف

نما ينجـ ىذا االختالؼ عف اختالؼ التنشئة التي  تتميز باختالؼ قدراتيا المكرثة، كا 
نما األفراد في ظميا، فنحف نتعمـ كيؼ نتكمـ كنفكر ككيؼ نتصرؼ بالطريقة التي 

غيرت نتصرؼ بيا بسبب عالقاتنا كارتباطتنا اليكمية، فإذا تغيرت ىذه االرتباطات ت
عاداتنا في الكالـ كفي السمكؾ، فاألطفاؿ ال يككنكف مزكديف عند الميالد بأساليب مف 
نما ىـ يكتسبكف ىذه األساليب مف خالؿ نمكىـ في المجتمع، ككنتيجة  صنع الثقافة كا 

 (51).لعممية تعمـ طكيمة كمعقدة

ادؿ، كمف كال يخفى عمى أحد دكر الثقافة اككسيط لمتعامؿ كالتكيؼ كالتفاىـ المتب
ثـ لـ يكف مف الممكف قياـ الثقافة إال عف طريؽ الجمكع ، كأغمب الظف أف الحياة في 
جماعة منظمة اقترنت منذ البداية بظيكر الثقافة مما يدفع بالصفة االجتماعية قدمان 
نحكاالنطالؽ المستمر أم أف ىناؾ عالقة تالـز بيف المجتمع كالثقافة في مجاؿ الكائف 

د نحكالثقافة كاستمرار تقدميا عمى التدريب كاكتساب القيـ في المعايير البشرم كيعتم
كالتعديؿ فييا كصقميا، كال شؾ أف الدكافع الفطرية كالعمميات الفسيكلكجية دكران في التأثير 
عمى العمميات المكتسبة بالتعمـ سكاء كاف التعمـ تمقائيان أكمقصكدان كما تؤثر العكامؿ 

 فالثقافة الشؾ اجتماعية مكتسبة. (52)الفطرية الثقافية في الدكافع 
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 فكرًا وعماًل. مكونات إنسانية 2-2

حسب آراء كالكيكف أف ثقافة مجتمع مف المجتمعات ىي نسؽ تاريخي المنشأ 
يضـ مخططات الحياة الصريحة كالضمنية العقمية كالالعقمية، كيشترؾ فيو جميع أفراد 

قافة تنمكعبر التاريخ كىي أسمكب حياة الجماعة أكأفراد قطاع خاص منيا، أم اف الث
ينطكم عمى عادات كمعتقدات كميارات كيتضمف البكاعث كاألىداؼ التي تحث الفرد 
كالجماعة عمى المشاركة في إنشاء النظـ كالمؤسسات المادية كالركحية كما تحمؿ في 

لثقافية، كىي باطنيا المبادئ أكالقيـ كالمقاييس التي تفرز بمكجبيا تمؾ األساليب كالنظـ ا
العممية الدينامية التي ينقؿ بيا العمالء جممة المعارؼ كطرائؽ السمكؾ فتشكؿ الدكافع 
كالكسيمة كاليدؼ، بؿ كمكضكع السمكؾ كقيمتو، كما يمتد أثرىا إلى العمالء فتحدد القائميف 

 (53).عمى التعميـ، كما تحدد الثقافة الطريقة التي يتـ بيا اكتساب األفراد ليذه الثقافة

مف ىنا فإف فيـ تكيؼ مجتمع معيف ينطكم عمى أكثر مف مجرد معرفة مكارد 
البيئة المادية كحدكدىا، إذ ينطكم عمى مراعاة العالقات بيف اإلنساف كبيئتو، كتتضمف 
ىذه العالقات أدكاتو التكنكلكجية كأساليبو في صناعة التكنكلكجيا كاستخداميا في 

ا كانت الحياة في مجتمع لو ثقافتو جزءان مف شركط نقاللمعرفة إلى اآلخريف.. كلم
الكجكد اإلنساني، فإف استخداـ التكنكلكجيا ككفاءة ىذا االستخداـ تتأثر بتنظيـ عالقات 
األفراد مع األعضاء اآلخريف في مجتمعو، ثـ أف الحفاظ عمى الجماعة االجتماعية 

فراد الجماعة، كنادران ما يتطمب قياـ بعض العالقات النمطية إلى حد ما بيف مختمؼ أ
تكجد المجتمعات دكف تحقؽ قدر مف االتصاؿ مع المجتمعات األخرل كثقافتيا، إذ 

المجتمع كتقـك في العادة بينيا عالقات ذات  تشكؿ تمؾ المجتمعات جزءان مف بيئة
أنماط ثابتة كمحددة، كغالبان ما يكفؿ كجكد الثقافات األخرل كسيمة الكتساب معدات 

 (54).ة جديدةتكنكلكجي

ففي النياية تعد الثقافة مككنان إنسانية ال كجكد ليا بدكف اإلنساف فكران كتطبيقان 
 كعمالن كاستمراران عبر العصكر كتعاقب األجياؿ.
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 واقع الثقافة عمى المجتمع والشخصية المصرية. -2

إف دراسة الشخصية في الثقافات المختمفة تعد مف الدراسات اليامة 
لعائد المفيد في الدراسات االجتماعية، كغذا كانت ىناؾ صكبات كالضركرية ذات ا

فإنيا ليست معكقة عمى اإلطالؽ كلكنيا عمى العكس تضيؼ إلى الشعكر أف ىذا 
المجاؿ مفيد جدان كيرل بعض األثنكلكجييف أنو يجب تسمية ىذا االتجاه الشخصية في 

 (55).الثقافة عمى اعتبار أف الشخصية جزء مف الثقافة

أدل تعدد تخصصات الميتميف بدراسة الشخصية إلى تمسؾ كؿ باحث  كقد
أف الشخصية ببساطة كممة يكجد  "Yinger -ينجر"بمفاىيمو الخاصة حيث يقكؿ 

معناىا في عقكلنا، فيي ليست حقيقة مكجكدة خارج الفرد . كيصعب تحديد كضعيا 
ككيـ فنحف نميؿ إلى أكمكقعيا ألنيا ترتبط باألفراد الذيف نالحظيـ كنحاكؿ دراسة سم

النظرم  اعتبار أف الشخصية شيء محسكس، كىذا يعتبر أمران خطيران ألف االتجاه
ا  (56).لمدارس يؤثر عميو تأثيرنا كاضحن

السبيؿ  إلى أف التعرؼ عمى الثقافة ىك(  Kluckhohn -كالكيكف)كيذىب 
كيكاصؿ  الحاسـ لفيـ الشخصية حيث أف الثقافة ىي بعد رئيسي مف أبعاد الشخصية

ما تكصمنا إلى معرفة أنماط الثقافة فإننا نزداد اقترابان في معرفة  كالكيكف بقكلو إذا
 (57).سمات الشخصية

ا أف الثقافة بيئة لمسمكؾ أكباألحرل إحدل األكساط التي تحيط  كلقد بات كاضحن
بالشخص كتنعكس عمى تصرفاتو كتؤثر في دكافعو كميكلو كمياراتو كقيمو كأذكاقو 

كاتو كغيرىا، كما قد تكفر فرص اإلشباع المادم كالمعنكم لمختمؼ الحاجات، كمدر 
كتتميز تمؾ الفرص بالمركنة كالتبايف كالتشكيؿ بحيث تمبي المطالب المتزايدة لألفراد 
كالجماعات، كلعؿ أبرز المعالـ الثقافية تأثيران عمى سمكؾ األفراد ىي القيـ، كفي دائرة 

خصية يتناكؿ بعض الباحثيف بالتحميؿ ما يسمى بركح الثقافة العالقة بيف الثقافة كالش
كالتي تظير في مجمكع الخصائص النفسية المجردة، كتستخمص عادة مف المادة 
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الثقافية كال سيما نسؽ القيـ المشترؾ، كتسيطر ىذه الركح عمى شخصية األفراد كما 
 (58).ـ المألكفةتعبر عف كجكدىا أيضان في افكار الناس كمكاقفيـ كأنماط سمككي

كىناؾ مفيكـ اجتماعي آخر لمشخصية بجانب ركح الثقافة ىكأسمكب الحياة 
كتضـ طائفة مف القيـ كالمعتقدات كالمعارؼ كالخبرات كتظير في سمكؾ األفراد 
كنشاطيـ اليكمي كما تنعكس عمى اتجاىاتيـ نحكعالميـ الخاص كالمحيط االجتماعي 

ساليب المسحية في دراسة أسمكب الحياة منيا كىناؾ الكثير مف الطرؽ كاأل –ككؿ 
الكثائؽ الشخصية كالرسائؿ كبحث السير الذاتية لألشخاص كما تشتمؿ عميو مف 

(59).أنماط ثقافية اكما يسمى بتاريخ الحياة
 

غير أف مفيكـ البناء أكثر المكضكعات التي تربط بيف الثقافة كالشخصية 
مؾ المككنات النفسية كاالجتماعية التي السيما شخصية الطفؿ كالمراىؽ كيقصد بت

يعتمد عمييا النضج االنفعالي كالعاطفي لمفرد، كىي في نفس الكقت المرتكز الضركرم 
لما يمييا مف مراحؿ، يعكس ذلؾ البناء أكثر حاالت السمكؾ البشرم تكراران مثؿ طرؽ 

بات الشائعة البضاعة كالفطاـ لمطفؿ كمعاممة المراىقيف كنكع الخبرات كشكؿ االستجا
ثـ تفاعؿ ىذه العناصر معان كما ينتج عف ىذا التفاعؿ مف ظيكر الصيغ الكمية 

 (61).لمشخصية التي تكثؼ مف المشاركة كاالنتماء لبنياف ثقافي كاحد
إلى الرؤى السابقة في دراسة الثقافة والشخصية توصل كالكهون إلى عدد  واستناًدا

 -: ليةمن التعميمات أو القضايا العامة التا

يكجد بعض المحددات العامة التي تبرز سمات الشخصية الخاصة بكؿ بني البشر  -1
كالبكاعث كالقيـ كالدكافع االجتماعية كىي عناصر ثقافية عامة تتميز بالكمية 

 كالشمكؿ يتسـ بيا الشخص في كؿ زماف كمكاف.

ميؿ أعضاء المجتمع إلى أف يشارككا بعضيـ بعضان في سمات شخصية مشتركة  -2
 سمى بالسمات المشتركة كقد يطمؽ عمييا اسـ المحددات المشتركة.ت
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طبيعة السمكؾ عمى اعتبار أف السمكؾ يتسـ في كؿ جماعة أكزمرة ببعض  -3
المميزات الثابتة كالخصائص المحددة كيطمؽ كالكيكف عمى ىذا الدكر الثقافي 

ف سمات الذم تمعبو القيـ كالدكافع االجتماعية في تنظيـ سمكؾ األفراد كتككي
 الشخصية اسـ محددات الدكر.

تكافر بعض السمات الفريدة باعتبارىا مجمكعة مف السمات النكعية التي تمتاز بيا  -4
كتنفرد كؿ شخصية عمى حدة كتسمى بالمحددات الفطرية باعتبارىا سمات فردية 
تتميز بالحدكد الخاصة الضيقة كىي ما تسمى أيضان بالحدكد الفريدة اكاألصمية 

 بمكضكع الدراسة.الخاصة 

كجكد بعض المشابيات بيف أفراد مجتمعات متباينة كمتمايزة ثقافيان كىذا التمايز  -5
يرجع إلى تشابو المحددات الفطرية كتجانس السمات العناصر الكامنة في التركيب 
أكالبناء األساسي لمشخصية أم أف السمات الفطرية ىي عناصر أكمككنات قائمة 

 في طبيعة الشخصية.

صة القكؿ ىنا أف نمط الشخصية يرتبط بنمط الحضارة كسمات الثقافة كخال
حيث يحدد نمط الحضارة إطارات نمط الشخصية تمؾ التي تخضع لسائر العكامؿ 
نما يككف لو رد فعمو العميؽ في تركيب سمات الشخصية فال  الثقافية كنمط الثقافة كا 

 غنى ألحدىما عف اآلخر فيما عنصراف متالزماف.

 عمى البعد الرمزي لمثقافة المصرية.التعرف  -2

يمكف اإلشارة إلى بعض االتجاىات المختمفة داخؿ حقؿ الدراسة 
األنثركبكلكجية لمرمكز مثؿ االتجاه البنيكم بقيادة ليفي شتركس كاالنثركبكلكجيا الرمزية 

التي تطكرت عف األنثركبكلكجيا المعرفية كاألنثركبكلكجيا  D Schneiderعند شتايدر 
سيرية التي قدـ لنا جيرتز نماذج منيا ، كاتجاه تيرنر في التركيز عمى الرمكز كجزء التف

مف العممية االجتماعية ، كتمؾ نماذج مف عديد مف التيارات كاالتجاىات العممية ، كما 
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أف الدراسة المعاصرة لمرمكز في عمـ األنثركبكلكجيا تنيؿ مف ركافد عممية متنكعة 
مغكيات االجتماعية كالدراسة االجتماعية لمكحدات الصغيرة نذكر منيا المغكيات كال

"الميكركسكسيمكجيا" التي أثر عمييا جكفماف تأثيران كاضحان كدراسات الفكلكمكر كالنقد 
األدبي كعمـ السيمكطيقا أكالسيمكلكجيا كيميز تيرنر بيف العالقة كالرمز مف حيث أف 

ـ ، بينما يدؿ الرمز عمى العالقات العالقة تدؿ عمى العالقات التأشيرية مع العال
 Indexاأليقكنية مع الخبرة الداخمية ، كىكذا يستخدـ تيرنر التمييز بيف المؤشر 

كاالستعارة  Metonynكمعادؿ كمساكلمتمييز بيف لفظ الكنارية  Iconكاأليقكنة 
Metaphor حيث بعد األكؿ بديالن بسيطان كيعد الثاني تصكران مركبان . كفي رأم بيرس 

C.S pierce  أف المؤشر كاأليقكنة كالرمز أنماطان مف العالقة ، كالعالقة بيف المؤشر
كالمؤشر عميو ىي عالقة تحكمية تمامان ، كمف السمات الجكىرية لمرمكز في رأم 

 ( 61).تيرنر كجكد دافع الستخداميا أكاتصاليا بالمعاني الطبيعية كالعاطفية

ىرة مادية مثؿ شيء ما أكمنتج مادم كيمكف تعريؼ الرمز باختصار بأنو ظا
، كيككف ىذا المعنى ضفي عمييا مستخدمكىا معنى معينناأكمجمكعة مف األصكات ي

جزافيان ، بمعنى أنو ال تكجد عالقة حتمية الزمة بينو كبيف الخصائص المادية لمظاىرة 
كما أف يتككف الرمز حتى يستخدـ كعالمة كيمكف تحديد معنى  –التي يعبر عنيا 

 لعالمة مف خالؿ مالحظة الظركؼ التي تستخدـ فييا .ا

كىكذا يستطيع الشخص الذم ال يعرؼ المغة اإلنجميزية بمركر الكقت كيفضؿ 
كالظكاىر المادية التي المالحظة الدقيقة أف يدرؾ العالقة بيف كممتي "الحصاف كالبيت" 

العمالت ، كقد درب قردة الشمبانزم في تجارب ككلؼ عمى استخداـ تدؿ عمييا
المعدنية في الحصكؿ عمى طعاـ مف اآللة كقد ترتب عمى ىذا التعميـ أف أصبحت 
العمالت عالمات لمطعاـ عند القردة إلى حد أنيا أخذت تتأجؿ لمحصكؿ عمى ىذه 

، كلكف ال الشخص الذم يجيؿ المغة اإلنجميزية لعمالت نفس نضاليا مف أجؿ الطعاـا
، عمى العممات عمى التكالي معانيياكا عمى الكممات ك كال قردة الشمبانزم ىـ الذيف أضف
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نما ىـ تعممكا فقط أف ىذه المعاني مكجكدة عمى ىذا النحك.  كا 

كيستخدـ البشر الرمز أم يضفكف معاني مختمفة عمى ظكاىر مادية في كؿ 
مجاؿ مف مجاالت حياتيـ اليكمية تقريبان مثمما أف المكف األحمر قد يدؿ عمى الخطر 

، قد يككف شعاران لحزب سياسي كىكذا، كما أنو ارة لمكقكؼ عند تقاطع معيفف إشأكيكك 
 (62).كما أف ايفيؿ يرمز لمحزب الجميكرم في الكاليات المتحدة

ليا أكعالمة تجارية  األفالـ السينمائية األسد شعارنا كيستخدـ إحدل شركات
البيسبكؿ  لقدـ أكدالة عمييا، كقد استخدمت كثير مف الحيكانات كشعارات لفرؽ كرة ا

، كىكما يصدؽ عمى كثير مف العمكـ كفيما ضيات مميئة بعممية استخداـ الرمزكالريا
 بيف الفكر االخرل.

فييما ضركرة القدرة عمى استخداـ الرمز  كىناؾ سبباف رئيسياف يبدك
ثر لنمكالثقافة كتطكيرىا، فالقدرة عمى الرمز تمكف اإلنساف مف نقؿ ما تعممو عمى نحكأك

، ثـ إف القدرة عمى الرمز تيسير لإلنساف عبكر الفجكة ءة مما تفعؿ الحيكاناتكفا
العائمة بيف الخبرات المادية المنفصمة، مما يضفي طابع االستمرار كاالتصاؿ عمى 

 (63).عممية اكتساب الخبرات البشرية

أما عف كظيفة الرمكز فقد مكنت قدرة اإلنساف عمى الترميز كما تحصؿ عميو مف 
رمزية مف نقؿ كاختزاؿ التجارب كالخبرات منذ أقدـ العصكر كاستعماليا في تصنيؼ  مادة

النشاط البشرم كادخار المعاني لما تصمح لو دكف أف يبدأ مف النقطة األكلى فقد حفظت 
الرمكز المعاني. خالؿ تعاقب األجياؿ ، كأعانت اإلنساف عمى االنتفاع بثمرة ما اكتسبو 

ر كال شؾ أف القدرة عمى الترميز ترتبط بتأثير القدرات كالقكل غيره في الماضي كالحاض
 (64).العقمية األخرل كالتفكير كالتذكر بماليا مف فكائد في إدراؾ المعاني كاألفكار

كخالصة القكؿ أف الثقافة ال تتككف فقط مف أساليب السمكؾ المتعممة التي 
يسر تراكـ السمكؾ المتعممة إال مف تراكمت عمى يد أفراد كثيريف عبر أجياؿ عديدة، كال يت



 السيد محمد مسمم حميفيالباحث/                          الثقافة وبناء الشخصية المصرية رؤية سوسيولوجية 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 222 

خالؿ كضع رمكز معينة في استخداميا. إذ بدكف ىذه الكسيمة يصبح التعمـ جامدان كغير 
الحيكاف الكحيد فيما تعمـ القادر عمى ممارسة سمكؾ  قابؿ لمتقدـ إلى األماـ، كاإلنساف ىك

نشأت كتطكرت بفضؿ  رمزم ، فالثقافة في جكىرىا ىي تراكـ ألنماط السمكؾ المتعمـ التي
 الرمكز التي ظيرت إلى الكجكد عندما تعمـ اإلنساف كيؼ يرمز لألشياء.

 الكشف عمى أنماط الثقافة والسموك لمشخصية المصرية. -2

ال شؾ أف الثقافة عبارة عف تجريد لمسمكؾ الفعمي مع عدـ الخمط بينيا كبيف 
كاني كاألعماؿ الفنية كغيرىا األفعاؿ السمككية نفسيا أكالمنتجات المادية كاألدكات كاأل

مف المنتجات الثقافية التي يصنعيا الناس كيستخدمكنيا، كبذلؾ فإف األنثركبكلكجي ال 
يستطيع أف يالحظ الثقافة بشكؿ مباشر، كغاية ما يستطيعو ىكأف يالحظ أفعاؿ الناس 

دية كأقكاليـ ككذلؾ العمميات كاألساليب التي يستخدمكنيا في صناعة المنتجات الما
كفي االنتفاع بيا، ككما الحظ ركبرت ردفيمد أف الثقافة تتضح في األفعاؿ كفي 
األشياء المادية، كلكنيا ال تتككف مف تمؾ األفعاؿ كاألشياء المادية، كلكنيا ال تتككف 
مف تمؾ األفعاؿ كاألشياء ذاتيا، فالسالؿ كاألكاني الخزفية كاألسمحة كالمكحات كالتماثيؿ 

يرة مف نفس النكع يجمعيا دارس األنثركبكلكجيا كندرسيا ألنيا تمثؿ كعناصر أخرل كث
المنتجات النيائية التي خمقتيا أساليب السمكؾ الشائعة في مجتمع معيف، ككذلؾ يعمؿ 
نما  عمى دراسة أنكاع عديدة مف األفعاؿ اإلنسانية ال كمجرد عناصر سمككية منعزلة، كا 

تي يتعمـ مف خالليا األفراد كيؼ يسمككف بسبب ما تمقيو مف ضكء عمى األساليب ال
 (65).في المجتمعات التي يعيشكف فييا

ككمما تمكف الفرد أكالجماعة مف السمكؾ الذم يتالءـ مع المكقؼ كمما دؿ 
 (66).ذلؾ عمى قدرتو عمى التكيؼ في كسط بيئي معيف كالثقافة بيئة السمكؾ البشرم

نما ىكإف اإلرتباط بيف الثقافة كالسمكؾ ال يخضع ل في  ممالحظة المباشرة كا 
يفعمكنو، كمف  الغالب غير مباشر، كيعتمد تفسير تمؾ العالقة عمى ما يقكلو الناس أك
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خالؿ األساليب كالطرؽ التي يتبعكنيا في حياتيـ ككذلؾ العمميات التي تتـ كالنتائج 
دية التي تظير، كيمكف معرفتيا عف طريؽ االستنباط باإلضافة إلى أف النكاحي الما

الثقافي، فيي مكاد تتصؿ فقط  كاألدكات كاألكاني أكالصناعات ليست مف نكع السمكؾ
بالثقافة بااعتبارىا نتاجان نيائيان لطرؽ كأساليب الفف الصناعي في مجتمع ما، كفي فترة 

كىي تجسد الفكر كتعبر عف الكفاءة مف االداء كاالتقاف دكف أف تصبح  –زمنية معينة 
  (67).بالمعنى المراد في حد ذاتيا ثقافة

إف أساليب السمكؾ التي تككف ثقافة أم مجتمع ىي عبارة عف تعميمات 
لسمكؾ كؿ اكبعض أفراد ذلؾ المجتمع، فيي ال تصؼ بدقة كال تتناكؿ العادات 

عمى  –ففي المجتمع الغربي  –الشخصية الخاصة بأم فرد مف أفراد ذلؾ المجتمع 
يرفع الرجؿ قبعتو عندما يحيي إحدل السيدات في أنو مف المألكؼ أف  –سبيؿ المثاؿ 

طريؽ، كعندما كاف الجميع يرتدكف القبعات كاف الرجاؿ ال يؤدكف ىذا السمكؾ بنفس 
الطريقة ، فقد يرفع أحدىـ قبعتو بحركة سريعة خاطفة، بينما يرفع اآلخر قبعتو في 

بايف قائمان بطء كبيدكء كقد يكتفي شخص ثالث بمجرد لمس قبعتو، كمازاؿ ىذا الت
بالنسبة لألفراد الذيف مازالكا يرتدكف القبعات أما حيث ال يرتدم الرجؿ قبعتو فإنو يكمئ 
بنفسو أكتحييو أكيرفع يده اليمنى عادة أكيحركيا بطريقة معينة، ىذا عالكة عمى أم 
عبارات لفظية تمقى لتحية السيدة المارة، ىكذا يتضح أف كؿ فرد في أدائو ليذا الفعؿ 

 يط يكشؼ عف صكرة نكعية خاصة كفردية ألحد األدفاؿ الثقافية الشائعة.البس

كمف الخطأ اإلعتقاد بأف أم ثقافة مف الثقافات تحدد نفس السمكؾ بدقة لكؿ 
مف أفرادىا، كلذلؾ فالقكؿ بأف المألكؼ في المجتمع الغربي أف يرفع الرجؿ قبعتو 

ـ الحكـ عمى سمكؾ الرجاؿ منذ عندما يريد تحية سيدة ، ففي ىذه العبارة يتـ تعمي
أدائيـ كاجب التحية لمنساء، كىذا يصؼ نمطان مف أنماط الثقافة الغربية، حيث أف 

يشير إلى أسمكب معيف مف أساليب السمكؾ يمثؿ جزءان مف  Patternمصطمح نمط 
 ثقافة معينة مع اإلشارة إلى أف األنماط الثقافية ليست جميعيا مف نكع كاحد.
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عض أف كثيران مف سكاف المدينة يدرككف بكؿ كضكح أف بعض كقد الحظ الب
إشارات المركر تطمب مف قائد السيارة أف يتكقؼ عند أحد التقاطعات كينظر بعناية 
إلى كال الجانبيف قبؿ أف يعبر التقاطع ، كلكف يالحظ في السمكؾ الفعمي لمناس أثناء 

 بات متفاكتة أشد التفاكت.قيادتيـ سياراتيـ أنيـ يستجيبكف لتمؾ اإلشارات استجا

كىذه األمثمة تبيف بكضكح أف الثقافات تنطكم عمى نمطيف رئيسييف مف أنماط 
 (68).السمكؾ ىي األنماط المثالية كاألنماط السمككية الكاقعية

كقد عرؼ كالكيكف األنماط المثالية بأنيا ما ينبغي أف يفعمو أكيقكلو أفراد 
أراكا االمتثاؿ الكامؿ لمعايير السمكؾ التي  مجتمع معيف في مكاقؼ معينة إذا ما

كمدلكؿ إشارة المركر ككذلؾ السمكؾ الفعمي لقائدم السيارات إزاء  (69)تحددىا ثقافتيـ
 إشارات المركر تمثؿ أنماطان سمككية كاقعية لثقافة ذلؾ المجتمع.

 فاألنماط المثالية تمثؿ األشياء الكاجب إتباعيا أكالمفركض اتباعيا في ثقافة
مجتمع ما، كما يبدكذلؾ في أفعاؿ كسمكؾ أفراده إال أننا نجد أنو ليست جميع األنماط 
المثالية تحدد كسيمة فقط لالستجابة لمكقؼ ما، فكثير مف األنماط المثالية كربما 
معظميا يشير أكيسمح بأكثر مف كسيمة مف كسائؿ االستجابة لمكقؼ معيف، إال أنيا 

 مف القبكؿ. ال تحظى جميعان بنفس الدرجة

كعندما يتزكج الرجؿ فإف عميو أف يقيـ بعض العالقات الكاضحة مع أقارب 
 -زكجتو، كيكجد ثالثة أنكاع ممكنة مف ىذه العالقات فيما يمي:

عالقات التحاشي الكمي بمعنى أنو ال تقكـ بيف الرجؿ كأقارب زكجتو أم  -1
 اإلطالؽ.عالقات مباشرة عمى 

كف أف تقكـ بعض الصالت المباشرة بينو كبيف عالقة التحاشي الجزئي، حيث يم -2
 أقارب زكجتو، كلكف عمى أسس محددة تحديدان دقيقان صارمان.

عدـ التحاشي الكمي كذلؾ عندما يتجاىؿ الرجؿ أقارب زكجتو جميع العادات  -3
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 (71).كالقكاعد الخاصة

 -كقد اقترح كالكيكف تصنيؼ األنماط المثالية :

الثقافة إال كسيمة كاحدة فقط لالستجابة لمكاقؼ  إلزامية: كذلؾ عندما ال تتيح  -4
 معينة.

مفضمة: كذلؾ عندما تتيح الثقافة أكتسمح بأكثر مف كسيمة لمكاجية المكقؼ،  -5
 كلكف نجد إحداىا تفضؿ األخرل جميعان كتتميز عمييا.

: كذلؾ عندما تتيح الثقافة أكثر مف كسيمة مف كسائؿ مكاجية أك شائعةنمطية  -6
 ميعان بنفس الدرجة.المكقؼ كتقرىا ج

بديمة: كذلؾ عندما تتيح الثقافة أكثر مف أسمكب مف أساليب السمكؾ كتقرىا  -7
جميعان بنفس الدرجة كال يكجد بينيما أم خالؼ ال مف حيث القيمة كال مف حيث 

 االنشار.

محدكدة: كذلؾ عندما ال يقر المجتمع بعض أساليب السمكؾ إال بالنسبة لقطاع  -8
 .تمع كخطيرة عمى بقية المجتمعمعيف مف أفراد المج

كخالصة القكؿ إف األنماط المثالية تمثؿ أساليب السمكؾ التي تعتبر مفضمة 
مرغكبة مف جانب أبناء المجتمع، فيي تمثؿ اكامر كأشياء مفضمة في نظر ثقافة  اك

ما، كتختمؼ إلى حد ما عف انماط السمكؾ الفعمي كاألنماط السمككية التي يمكف 
 يا مف مالحظة سمكؾ الناس الفعمي في مكاقؼ معينة.االستناد عمي
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 : الخالصة

لتدىكر األكضاع االقتصادية كالتنمكية في الكثير مف الدكؿ العربية، أك عمى 
األقؿ لعدـ إحرازىا لمتقدـ المطمكب لمكاكبة تحديات العصر، كتفاقـ البطالة، بات 

، كالتراجع في الحضكر يعاني مف مشاعر اإلحباط كاليأس جراء الحمالت األجنبية
السياسي كالثقافي عمى الساحة الدكلية، األمر الذم أدل بطبيعة الحاؿ إلى ضياع 

سخط عمى عمكـ األكضاع اليكية الثقافية ليذه الفئات الشابة، كتصاعد مشاعر ال
 االجتماعية السائدة. المعيشية ك 

لكثير مف كال شؾ في أف ىذه العكامؿ مجتمعة كغيرىا كثير، قد تشكؿ لدل ا
الشباب دافعا قكيا لمنفكر مف كؿ ما يربطيـ بتراثيـ كعقيدتيـ ككطنيتيـ، عمى اعتبار 
أنيا تناقض تكجييـ ألتجديدم، كتدفعيـ لتحميؿ مجتمعاتيـ كظركؼ معيشتيـ 
المسؤكلية كاممة تجاه مشكالتيـ، كعمى الرغـ مف ذلؾ، يجب أف تشكؿ األسباب 

اذ مكاقؼ مضادة تماما لتمؾ التي ذىب إلييا غيرىـ، السالفة نفسيا كغيرىا دكافع التخ
إذ يصبح ذلؾ الغزك الخارجي عمى رمكز ثقافتيـ سببا مباشرا لمتمسؾ بيا، بؿ كيقكم 
إيمانيـ بأف الخالص مف مشاكميـ المستعصية ال يتـ إال بالتحصيؿ العممي الجاد 

 كاليادؼ، تحصينا لممكتسبات كتطمعا لمستقبؿ أفضؿ. 

عمى أم حاؿ أف نعتبر الييمنة الثقافية في البمداف العربية،  ال يمكف إذف
حسب كجية نظرم أنيا تقتصر فقط عمى الغزك اإلعالمي عبر الفضائيات كاالنترنيت 
ككافة الكسائؿ التي تغزك العاطفة، عمى اعتبار أف نقطة الضعؼ الرئيسية كالمركزية 

كانعداـ البيئة التعميمية التي  التي الزالت تعاني منيا معظـ الدكؿ العربية ىي ضعؼ
تعتبر األساس الذم تتككف كتنمك كتنضج فيو األطر العممية كالثقافية كالسياسية، لذلؾ 
فيي البؤرة األساسية التي يجب أف تتجو إلييا جيكدنا، مف خالؿ إعادة صياغة 

نفتح  األىداؼ كالكسائؿ العممية في فضاء يتسـ بالحرية، حرية التفكير كالرأم ، كبذلؾ



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 222 

المجاؿ أماـ كؿ الطاقات اإلبداعية كفي كافة المجاالت، لكسر التسمط الداخمي 
كالييمنة الخارجية بإبداعات في جميع المجاالت كالمياديف، حتى تسكد ثقافة حية 

 كديناميكية تتعامؿ مع مشكالت الكطف كتحدياتو بنجاح. 

مية يجب أف نركز عمى كلكي نكاجو الييمنة الثقافية في بمداننا العربية كاإلسال
 ثالثة أبعاد:

البعد السياسي: مف خالؿ القضاء عمى الظمـ كاالستبداد، كتككيف ديمقراطيات  -1
 حقيقية تسمح بحرية الرأم كالتعبير كحؽ االختالؼ. 

البعد االقتصادم: عبر غرس تنمية اقتصادية كطنية تمبي حاجيات الفرد  -2
 كالمجتمع. 

سالمية، مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ البعد الثقافي: مف خال -3 ؿ إقامة ثقافة عربية كا 
كالقيـ األساسية، كاقتراح الحمكؿ الناجعة لمحيمكلة دكف تحقؽ المخطط االستعمارم 

 الثقافي الذم يسعى لطمس اليكية العربية كاإلسالمية. 
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  :الخاتمة والتوصيات

، كالتع  رؼ عمى ماىية الثقافة.في ىذا البحث تناكلت الثقافة مف حيث المفيـك
خصائص  تحديد االبعاد الثقافية مف منظكر نظرية "ىكفستد". كما ذكر البحثككذلؾ 

كشؼ عف كاقع الثقافة عمى المجتمع كالشخصية المصرية. باإلضافة  الثقافة. ككذلؾ
إلى التعرؼ عمى البعد الرمزم لمثقافة المصرية. كفى النياية تناكؿ البحث أنماط 

 سمكؾ لمشخصية المصرية.الثقافة كال

 :توصيات البحث

بصفة عامة كالمصرية بصفة  تكفير مفيكـ شامؿ كمكحد عف الثقافة العربية -1
 .خاصة

النشاط في جميع االرتقاء بالدراسات كالبحكث كالتكثيؽ كالترميـ كتطكير أكجو  -2
 .مجاالت الثقافة

كالشخصية تنشيط التعاكف كالتنسيؽ كتبادؿ األفكار كالمعمكمات عف الثقافة  -3
 المصرية.

 تصنيؼ المؤلفات كالمخطكطات كغيرىا عف الثقافة المصرية. -4

 بذؿ كؿ الجيد عمى الحفاظ عمى التراث الثقافي المصرم.  -5

 إقامة الندكات كالمؤتمرات اليادفة لتحريؾ الباحثيف في مجاؿ الثقافة العربية. -6

 إنشاء مركز لمحفاظ عمى تراث الثقافة كالعمؿ عمى تطكيرىا. -7
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