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باب ة الدييية عىد الش

 املغسبي

 .كسيملي هدى

(1) 

للفًاء  وانو ، رث مفهىم الثلافت ومدضصاتهاؾح   مػىملت غغف الػالم زىعة جىىىلىحُت

الثلافُت واللُم اليىهُت، شجؼ غلى  لاوؿاق جضازلهترهِذ صوع في الافتراض ي وقبىت لا 

مًاغفت الخىانل بحن لافغاص بمسخلف فئاتهم وغلى ئزاعة كًاًا مخػضصة ومخىىغت في 

ت والػالكاث  حمُؼ املجاالث. وكض ؾاهم املجخمؼ الكبيي في حؿُحر ؾحروعة بىاء الهٍى

ت املإؾ   ر الؿُاكاث الثلافُت واللُم واملػاًحرالاحخماغُت بفػل حؿح   ؿت ملفهىمي الهٍى

مما حػل اؾخلغاع  ،(David, 2008; Georges, 2009; Kaufmann, 2004) والظاث

ت الضًيُت غىض الكباب غلى وحه الخهىم أمغا وؿبُا يمً أبػاص وىهُت فغيتها  الهٍى

 .هظم الاجهاالث واملػلىماث

انل الاحخماعي الثلافُت الالمدضوصة في الػالم الغكمي ووؾائل الخى  لاوؿاق مىدذ

ت الضًيُت صالالث حضًضة جخجاوػ الظاث فيها املجالحن املياوي والؼماوي. خُث  الهٍى

 الػمىمي الفًاء غلى واملىفخدت املخىىغت تهااأنبدذ الثلافت الغكمُت، بأبػاصها وؾُاك

مىعصا مهما ًىحه مٌُى الكباب وهظغتهم للػالم، فًال غً جأَحرهم وجدضًض  ،الغكمي

الكباب مً ؾهىلت الىلىج للػالم الافتراض ي وجهفذ اؾخفاص ئط  .وإًماجهموحىصهم 

اجه ت في هظا الفًاء شجؼ  ئن .فُما ًخضاٌو فُه واملكاعهت مدخٍى احؿاع هىامل الحٍغ

ت الخػبحر والخىلل غبر املىاكؼ والخفاغل الالمدضوص مؼ اللًاًا  الكباب غلى خٍغ

                                                           
(1) Université Mohammed V de Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,  

10 000, Rabat, Maroc. 
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 والثلافُت وإن مىدذ للمجخمؼ مػنى آزغ فلض تاملخضاولت. والىاكؼ أن الثىعة الخىىىلىحُ

ت الػىملت :كىجحن نغاع أمام ويػخىا  أصث لضف  (Castells, 1999, p. 103)1والهٍى

 مؿذ التي الخدىالث مً الػضًض ئلى flux واكخهاص الخضفم الػىملت والثىعة املػلىماجُت

ٌ ال، "املخىخل" الغأؾمالي الىظام جىؾلو  اليىويو  املحلي جضازل :وبيُاجه املجخمؼ  خدى

 ثخؿحر ف، الحضًثت غالملا  ووؾائل الافترايُت الثلافت وهُمىت الكبياث مجخمؼ ئلى

 .الثلافُت واملماعؾاث والخهىعاث الاحخماغُت الػالكاثو  مدضصاث الؼمان وامليان بظلً

ت جُاعاث بغػث امللابل، فيو ت والضفاع غً ملجابهت الىظام الغأؾمالي كٍى والضولت  الهٍى

الهغاع غلى قيل خغواث احخماغُت زلافُت جُالب بالضفاع غً  هظا ظهغ .اللىمُت

ومغاغاة  الخاعحُت لثلافتزهىنُتها وعؾبت لافغاص في جىحُه خُاتهم والحض مً هُمىت ا

 .حخماعيالا  الؿُاق لاغغاف والخلالُض وما ًفغيه

، لاهترهِذولم ًخسلف املجخمؼ املؿغبي غً الاهسغاٍ في هظا الػالم الغكمي وولىج قبىت 

حن في  مُغص   ئط جىكف املػُُاث غً اهدكاع   للخىىىلىحُا الغكمُت وهظا جؼاًض غضص املىسَغ

 ملُىن مكترن ؾىت 30 املخىلل، الظي ونل ئلى لاهترهِذ، زهىنا لاهترهِذقبياث 

ملُىن مكترن زالٌ  4,2 ــــفي املائت، خُث اعجفػذ ب 16 ـــب لضعج تؾىٍى همى بيؿبت، 2021

ىُت لخلىحن املىانالث 2021 ؾىت كيل الكباب ما بحن ، (ANRT)خؿب الىوالت الَى  15 َو

تر الفاٌؿبىن ؾىت الفئت لاهثر اؾخسضاما ملىاكؼ الخىانل الاحخماعي غلى عأؾها  30و  وجٍى

(Conseil Économique, Social et Environnemental, 2021). 

  هظا التزاًض في ولىج الػالم الغكمي حهم حُال مً الكباب الظي ًمىً ونفه ئن

 والخػلُمت والثلافُت الاحخماغُت بالؿُاكاث الاهخمام ما ًخُلب، "الكباب الغكمي"ـ ب

غ التي  .املؿغبي املجخمؼ في الغكمي الفًاء هظا جَإ
                                                           

ل ًىضح1  ت هظا الهغاع بحن واؾخلؼ ئماهٍى ت ؾلُت مفهل في هخابه بكيل الػىملت والهٍى  الهٍى
 (The Power of Identity)وكغه الظي  ٌ  والبيُاث الهُاول بخدلُل اهخم خُث. 1997 ؾىت مغة ألو

باغخباع أن الػالم  ،الغأؾمالي والىظام الاحخماغُت الحغواث طلً في بما املػانغ، للػالم الاحخماغُت
جدٌى ئلى مجخمؼ الكبياث بفػل الثىعة املػلىماجُت وهُمىت الثلافت الافترايُت ووؾائل الاغالم 
الحضًثت التي ؾحرث ول مً مدضصاث الؼمان وامليان والػالكاث الاحخماغُت والخهىعاث واملماعؾاث 

اث الاكخهاصي و"الخمازل" الاحخماعي  الخيامل خغهتأن هظا الخىجغ بحن  والىاكؼ .الثلافُت ومىُم الهٍى
هى أنل أػمت الكغغُت التي جمغ بها املإؾؿاث الخللُضًت والىظام لابىي، وهظلً أػمت الضولت 

  .جيازغ مهاصع الؿلُت واللىة بفػل اللىمُت، والتي ًفؿغها
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2الاؾخىكافُت الضعاؾت هخائج امللاٌ هظا ًلضم
خأزحر ظاهغة الثلافت الغكمُت في ل 

ت الضًيُت لضي الكباب ومضي مؿاهمت أفغاص هظه الفئت وفاغلُتهم في ئؾىاء الضًً  الهٍى

مً هظه الضعاؾت املُضاهُت هى هكف جأزحر املجخمؼ  الهضفئن  الغكمي وإهخاج املػنى

ت الضًيُت خُث  في  تأخضزذ الثىعة الخىىىلىحُالكبيي وؾُاكاجه الثلافُت في الهٍى

تظاملجخمػاث املػانغة جدىالث ح ت في بىاء الظاث والهٍى فلض جغاحؼ صوع  وبالفػل .ٍع

املإؾؿاث الاحخماغُت الخللُضًت )لاؾغة، املضعؾت( بػض فكلها في مىاحهت جضفم 

 .الثلافت الػاملُت وهُمىت الىظام الكبيي واللُم اليىهُت

  أوساق محداخلة في هوية الشباب ،السكمي والديً لعامليةا ةالثلاف. 1

 الكباب الاحخماغُت خُاة ال ًخجؼأ مً احؼء   الحايغ الىكذ في لاهترهِذأنبذ 

ت حجخىا لىمج .تالضًيُ بما فيها خُاتهم ،الُىمُت  الػىملت بحن الخفاغل غلى وىن  الىظٍغ

ت الغكمُت والثلافت  ٍو  ،الضًيُت الخهىعاث هضصح الضًيُت والهٍى
 
 زهىنُت مً ولل

ت بفػل جأزحر  وطلً ،لابىي  والىظام الخللُضًت املإؾؿاث قغغُت مـٍو  ،اللىمُت الهٍى

اث الخانت الضًيُت أو الجيؿُت أو اللىمُت أو ) الكبياث الػاملُت في مىُم الهٍى

 (.الػغكُت أو الثلافُت

 والشباب الديً السكمي. 1.1

باليؿبت ليل الضًاهاث الىبري، صزىله الضًً، هًغوعة أهُىلىحُت  عكمىت فغيذ

مما حػل مىه مىيىع مكاعهت مً كبل  ،للػالم الافتراض ي والكبياث الاحخماغُت

لُخدٌى بظلً الكباب مً مخللحن ؾلبُحن ئلى  ،(Grieve, 2013) فاغلحن مخػضصًً

فلض  بالخاليو الغكمُت.  فاغلحن مً زالٌ جضاٌو اللًاًا الضًيُت في الكبياث الػمىمُت

الحلل الضًني في بػضه الىحىصي والخىظُمي  في الث غضًضةجدى   لاهترهِذخضزذ الػىملت و أ

                                                           
الاحخماغُت في ئَاع بغهامج هظه الضعاؾت الاؾخُالغُت بفًل صغم املجلـ الػغبي للػلىم  أهجؼث 2

 (2019) في املىُلت الػغبُت( بضوعجه الثاهُت "املضًيُت املياهُت الالمؿاواة" و "لكبابا") الهؿحرة املىذ
ضًت للخىمُت الضولُت )ؾُضا(. وحكيل هظه الضعاؾت طاث  املمٌى مً مإؾؿت فىعص والىوالت الؿٍى

والثلافت الغكمُت في  تالخىىىلىحُفي جأزحر الثىعة  الؿىؾُىلىجي الُبُػت الىُفُت مىُللا للخفىحر
ت الضًيُت غىض الكباب  .الهٍى
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 الضًيُت بحن  أنبذ الػالم الغكمي فًاء للمىافؿت خٌى الؿلُتو والكػائغي. 

 ً  فاغلحن احخماغُحن مخػضصًً، مً كبُل عحاٌ الضًً والضولت واملإزٍغ

ؼل فػالت وؾُلتو الغكمُحن،    قيل اهخلاٌ خُث ،تواملهضاكُ الىحىص خػٍؼ

 مىهاث غلى "افترايُت مجخمػاث" ئوكاء زالٌ مً لاهترهِذ ئلى الضًيُت املماعؾاث

الُلىؽ الضًيُت مثل الهالة  كامتوإلالىتروهُت،  ػابضامل مثل الػباصة وصوع  ،املىاككت

 الضًيُتحضًضة للخفاوى خٌى الؿلُت  اأهماَ قيلذ ولها "الافتراض ي ؼواجوختى "ال

.(Campbell & Vitullo, 2016; Cheong et al., 2012) 

 مً الهػب الفهل أيحى الافترايُتاملماعؾاث الضًيُت  جمضص ومؼ

ت ل  هظه بحن الػاملحن الىاكعي والافتراض ي في ظل الفاغلُت الغمٍؼ

 الىحىص الضًني صحػض   حػضص الثلافاث الغكمُت بامياهُت ؾمذملماعؾاث. هما ا

.(Dagenais, 2012, p. 9 ; Duteil-Ogata et al., 2015) 

جمىع أؾئلت ملكاغضة  ذاغخمضها في صعاؾت هظه الظاهغة زالزت مفاهُم، قيل وكض

ت  ."البدث وفغيُاجه، وهي "فاغلُت الكباب" و"الضًً الغكمي" و"الهٍى

يسجم هظا ،الخأزحر مماعؾت هلهض باملفهىم لاٌو كضعة الكباب غلى الفػل أو  ٍو

للفاغلُت الاحخماغُت بأجها كضعة الفغص غلى الخهغف في  الؿىؾُىلىجي املػنى مؼ الخهىع 

ت ٌ .  اؾخلالٌ غً املإزغاث الخاعحُت وغلى اجساط كغاعاجه الخانت بدٍغ في هظه  هداو

لي في نُؿخه الفغصاهُت، لىىىا هغهؼ غلى فىغة أن الفاغل  ازخباعالضعاؾت  املىظىع الخأٍو

ال ًخهغف في فغاؽ، وإهما ًبني اؾتراجُجُاث فػله يمً وؿُج احخماعي وزلافي، بمػنى 

  .حماعي بالًغوعة

خػلم  في املؿغبي الكباب مكاعهت بُبُػت ،"الغكمي الضًً" أي الثاوي، املفهىم ٍو

 .الضًيُت باللًاًا املخػللت وهلاقاتهم زُاباتهم جدلُل زالٌ مً الضًيُت ؿتاملإؾ  

 ٌ غبي ئلى صعحت الخفاوى غلى الؿلُت الضًيُت ؿامل الكباب ونل ئطا ما مػغفت وؾىداو

 ٌ  مً فغيُت أؾاؾُت جلى
 
ن الخُاب الضًني للكباب ئ في املجاٌ الغكمي، وطلً اهُالكا

غة ال ٌػُض ئهخاج املىعور الضًني خؿب الخيكئت دىا للػالم املَإ  وغلُه فان هظه ،لغٍؤ

ت  املىظىمت الثلافُت الغكمُت جهبذ مغحػُت أؾاؾُت في جدضًض الخهىعاث والهٍى

  .الضًيُت
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ت"، فالؿاًت مىه لاحابت غً الؿإاٌ املخػلم بـ أما  /أها مً" املفهىم الثالث، "الهٍى

ت "هدً؟ الكباب املؿغبي غً طاجه وغً جها في هُاق بدثىا حػني الهىعة التي ًيى   فالهٍى

أغًاء الجماغت التي ًيخمىن ئليها، وهي الهىعة التي ججػل منهم حماغت جسخلف غً 

الجماغاث لازغي مً خُث مًمىجها الثلافي. وؾجرهؼ باألؾاؽ غلى البػض الضًني لهظه 

ت هما ًبىيها الكباب غبر وؾائِ  .الاحخماعي الخىانل الهٍى

 والهوية الديً السكمي. 1.1

 باهدؿاح املؿلم الػغبي الكباب لضي الضًيُت الخجغبت حكهضها التي الخدىالث جغجبِ

 الاحخماغُت الغوابِ جفىًُ في هجاخها زمت ومً املػنى، إلهخاج املحلُت للمغاهؼ الػىملت

لها الخللُضًت  لضي الضًيُت الخجغبت صعاؾت جفُضها غليها ض  حضً مػنى وإيفاء وجدٍى

جلً الخدىالث التي ٌكهضها الغابِ الاحخماعي في  غلى الًىء حؿلُِ في املؿغبي الكباب

اث لاؾالمُتالتي  ،ػمً الػىملت  هما ،ؾاهمذ بكيل هبحر في حكيل/وإغاصة حكيل الهٍى

 الأجاخذ
 
 ، مً زالٌ جىؾُؼ عكػت وؾائل لاغالم وقبياث الخىانل الاحخماعي، جضفلا

ت وصفؼ الكباب املؿلم ئلى الػىصة ئلى ًىلُؼ مً املػلىماث ؾاهم في  اهبثاق وعي بالهٍى

تهم الجماغُت الخالهت مً أحل  جلً امليىهاث الثلافُت التي ٌػخبروجها غىانغ هٍى

فؿالبا ما جيخج نغاغاث زلافُت وصًيُت هػىاكب . مىاحهت "الؿؼو" الثلافي الؿغبي

 لللُم جهبا ٌػخبر ما يض فػل عص لانىلُت الضًيُت املػخلضاث ئلى للػىملت، فخهبذ الػىصة

في الػالم لاؾالمي غلى وحه ف(  2018َلحت،و  حفاٌ( اللائمت والثلافُت الضًيُت

ً ئلى ت لاؾالمُت باغخباعها اعجباَا  الاهخمام الخهىم صفػذ الػىملت الىثحًر بالهٍى

ا  . باغخباع انلئلؾالمالظي اغخبر غضوا  الخُغف في الحىم غلى الؿغبملابل في  عمٍؼ

ت الاحخماغُت بدُث الضًً ت الضًيُت  جلضم ٌكيل الهفت واملياهت املمحزة للهٍى الهٍى

ت الضًيُت كىتها  حؿخمض هظهالىظغة "امللضؾت" للػالم والاهخماء "لابضي" للجماغت. و  الهٍى

ض الظي ًدمل الػاَفت والؿلُتًضًىلىجي لا  مً مىكػها لتي جيبؼ مً اصغاء ا الفٍغ

ت،  ناف وهىظا، (Kinnvall, 2004). الحلُلت الجمؼ بحن الضًً واللىمُت، هضاللت للهٍى

 
 
ؼ الخؿُحر أوكاث في ىنازهعص  فػل كىي  لٌكي  ًدكبث فمً املغجح أن وغلُه. الؿَغ

اتب والايُغاب أزىاء أػماث اوػضام لامً الىحىصي لافغاص  باغخباعهاالىَىُت،  همهٍى

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Kinnvall%2C+Catarina
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ت ا قػىعا جمىذو  لازالكُت والؿلُت املىصة غلى جىُىي  للػالم مكترهت حماغُت عٍؤ  كٍى

(Kinnvall, 2004, Ysseldyk et al., 2010) مانباأل 
3. 

 مفهىم غليها أَلم الػغبي ملئلى ظاهغة احخماغُت حضًضة في الػا ئًيلمان ٌكحر صًل

اهبثاق هىع مً الحـ الىلضي لضي فئت واؾػت مً وامللهىص بهظا املفهىم، " املىيػت"

واحؿاع هُاق اهدكاع الىخب واملجالث  ،الخمضعؽ الكباب الػغبي بفػل اعجفاع وؿبت

ىن  الخدىالث الاحخماغُت ؾمدذ للكباب في  هظه ،ووؾائل لاغالم الؾُما الخلفٍؼ

مػغفُت الػالم الػغبي، ومىه املؿغبي الظي ٌكيل مىيىع بدثىا، باهدؿاب مهاعاث 

 ومػلىماث صًيُت زىلذ له ئمياهُاث الدؿاٌؤ خٌى ما ٌػىُه لاؾالم باليؿبت ئلُه. "ئن

 في وعي غضص هبحر مً  املىيػت
 
هي الػملُت التي أضحذ بها لاؾئلت لاؾاؾُت ملحىظت

مػخلضاحي  جىحه ما هى صًني؟"، "ملاطا هى مهمُّ باليؿبت لحُاحي؟"، "هُف: "املإمىحن

 . (Eickelman, Piscatori, 1990, p. 38)."ؾلىوي

 البحث وفسضيات إشكالية. 1

 باب فخذ غلى ؾىىاث مىظ الاحخماعي الخىانل ووؾائل الغكمُت الثلافت غملذ

 َبلتهم أو أنلهم أو ؾنهم وان مهما الافترايُحن حنالفاغل مسخلف أمام الىلاف

ت كضعاتهم واهذ ومهما الاحخماغُت ت هىامل" ؾاهمذ وكض .واملػغفُت الفىٍغ " الحٍغ

ت الضًيُت غىض الكباب وإغاصة جغجِب الحلل  تػغؼغ مً الغكمي الػالم في املخاخت الهٍى

  .الضًني

ت في الخفىحر ًثحر ٌ  غمُلا هلاقا الغكمي الػمىمي الفًاء هظا في الضًيُت الهٍى  خى

الضًني التي كض جدضثها الثلافت الغكمُت غلى (" Hybridités) الهجاهاث"أو الخدىالث جلً

اجُت في أبػاصه لت جفىحر  .الهٍى ترحم ٍَغ ت الجماغُت ٍو ٌػبر الخُاب الضًني غً الهٍى
                                                           

ض 3 ت الضًيُت وحؿهل جغؾُم خضوص اهخماء لافغاص ئلى املجمىغت الضازلُت  جٍؼ الػىملت مً بغوػ الهٍى
الاحخماعي مً الاجهاٌ ٌؿهل لاهترهِذ ووؾائل الخىانل  هفـ الىكذ، فيو .ملابل الاهخماء ئلى الخاعج

 جاصٌج .بحن أجباع الضًاهاث الغئِؿُت في الػالم بفًل الحغهت املتزاًضة لؤلفغاص غبر الحضوص الجضًضة
ت الظاجُت لاًجابُت التي جلىص  ت املجمىغت الاحخماغُت حكيل أؾاؽ الهٍى ت بأن غًٍى ت الهٍى هظٍغ

ض أهظغالىاؽ ئلى ملاعهت مجمىغاتهم الخانت بباقي املجمىغاث. لل  :مٍؼ
Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social psychology. UK: 

Cambridge University Press. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Kinnvall%2C+Catarina


 
 
 السكمية وزهان الهوي   لافةالث

 
 باب املغسبية الدييية عىد الش

83 

 . واملػغفُت املخاَب وهظغجه للػالم، هما ًدُل غلى زهىنِخه الثلافُت
 
 مً اهُالكا

 املػغفت ئلى الكباب ولىج أصي هل :كبُل مً لاؾئلت مً مجمىغت َغخىا املػاًىت، هظه

 وان وإطا الخللُضي؟ الخهىع  غً بػُضا حضًض صًني زُاب ئهخاج ئلى الغكمُت والثلافت

الث  أنو  ،الدؿامذ صًً لاؾالم ٌػخبر "املؿلم" الكباب بػٌ الػىف هاجج غً جأٍو

ت للىهىم الضًيُت، فما هي الخُاباث ولاخيام الضًيُت البضًلت التي  الفلهاء املؿلَى

 وما ظل الخضفم الثلافي؟ في الضًيُتكضمىها؟ هُف ٌػِل الكباب املؿغبي الخجغبت 

ت الضًيُت غىض هظه الفئت في ظل جىىع الؿُاكاث الثلافُت في الػالم  الظي ًدضص الهٍى

الافتراض ي؟ هُف جإزغ الثلافت الغكمُت غلى بىاء املػاعف الضًيُت والىظغة للظاث 

  والػالم غىض الكباب املؿغبي؟

 :ث أؾاؾُتغً هظه لاؾئلت، نؿىا زالر فغيُا ولئلحابت

ت بىاء في حضًضا مىُلا الغكمُت الثلافُت جفغى -  ؛ والظاث الهٍى

خه الضًيُت وحكىُل أنبذ الكباب املؿغبي فاغال في ازخُاع -  ؛ هٍى

اتهم حضًضة جهىعاث الغكمي الضًً في الكباب ًلضم -  .الثلافُت لهٍى

 البحث مىهجية. 3

  الكيفية امللازبة. 1.3

أي الىكىف غىض  ،الخجغبت الضًيُت للكباب املؿغبيهظه امللاعبت مً صعاؾت  جمىىىا

وبالخالي جدضًض مػاوي  ،الضًيُت همومماعؾات همَبُػت جأزحر الثلافت الغكمُت في جهىعات

تهم الضًيُت. ئط حؿمذ امللاعبت الىُفُت مً الىكىف غلى  تهموزهائو فاغلُ في هٍى

ؿخىغب مً كبل  يخج َو الكباب الفاغل في الضًً مػاوي الػالم الاحخماعي هما ٌػاف ٍو

الغكمي، وطلً مً زالٌ مػُُاث طاجُت جغنض جهىعاث وكغاءاث مسخلفت غً غىاملهم، 

 وطاث اؾتوخؿ   ومغهت مػلضة (للضًً وجهىعاث جمثالث) زانت وأهىا أمام مػُُاث

مىُلا  ٌػخمض الخدلُل الىُفي( 2019فؼة، و  احجُج) والثلافي الاحخماعي بالؿُاق نلت

بالظهاب ولاًاب بحن الاؾخلغاء الخدلُلي واللُاؽ الاخخمالي. فًال غً أن  زًخمح   زانا

أي بىاء "الغوابِ"  امللىالث بحن املفاهُمُت البدث الىُفي ًمىىىا مً ئًجاص الػالكاث

 . (Anadon & Savoie-Zajc, 2009)مً أحل فهم الظاهغة املضعوؾت
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 الخطاب وثحليل امللابلة. 1.3

البدث والىكىف  أفغاص غُىتامللابلت ببىاء مػغفت مكترهت غبر الخفاغل مؼ  حؿمذ

تهم الضًيُت  وجىمً .غلى اللُم املإزغة في جهىعاث الكباب خٌى اهخمائهم الثلافي وهٍى

أهمُت امللابلت في كضعتها غلى فخذ هلاف وخىاع جفاغلي بحن الباخث واملبدىر وهظا 

 وغلُه فاهىا(Markova, Orfali, 2004, p. 11).  الخػمم في لافياع وآلاعاء املهمت

 .مؼ الكباب (لىحه وحها (ىحهتامل غلى امللابالث قبه اغخمضها

ٌ  الكباب زُاب خدلُلب كمىا هما  مً غكىائُت غُىت زالٌ مً الضًً خى

في طلً جدلُل  اغخمضها". فاٌؿبىن" الاحخماعي الخىانل قبىت في امليكىعة زُاباتهم

 
 
اؾخسغحىا، . بيُت الخُاب الضًني هاثميى   غه مً ئمياهُت الغبِ بحناملًمىن ملا ًىف

اؾخسغاج  بؿغى الخدلُل الىدىي والضاللي واغخمضها ، اليلماث املفاجُذطلً غً فًال

ً لاخضار  ت مً ههىم غُىدىا، باغخباعها غىانغ حكترن في جيٍى املىيىغاث املغهٍؼ

  .ي ومىاكفهم وكُمهمالاحخماغُت وحػىـ ججغبت الكباب في الضًً الغكم

  الدزاسة عيىة. 3.3

ًتراوح ؾنهم ما  ،ئهار 7منهم طوىع و 13 ،قابا وقابت 20 غُىت الضعاؾت مً جخيىن 

 أؾلبهم .باملؿغب اللىُُغة-ؾال-الغباٍ حهت مً الػُىت هظه وجىدضع .ؾىت 22و 19 بحن

  .حامػُا حػلُما ًؼاولىن 

ت الضًيُت لضي  في الثلافت الغكمُتجأزحر  أي الظاهغة، ولضعاؾت مسخلف أبػاص الهٍى

فاغلحن مً الكباب في الضًً الغكمي مً  ػكغةاملحخىي" ل ب"جدلُل كمىا ،الكباب

  .ومكاعواتهم في املجمىغاث الضًيُت الفاٌؿبىن زالٌ نفداتهم غلى

  هاوثحليل هحائج الدزاسة عسض. 4

اكعية إلى الهوي  مً الهوي  . 1.4   ة الافتراضيةة الو

اجُت اللىالب في غلُىا صعاؾت جأزحر الىظام لاغالمي والثلافت الغكمُتفغيذ   الهٍى

حن مً الخدلُل ٌ  املؿخىي  ًغجبِ :الضًيُت الىكىف غلى مؿخٍى ت بخدضًض لاو  الهٍى

 املجخمؼ في املؿخػملت املىدىُاث ببىاء جخػلم التي ًلاالبروف وملاًِـ الغكمُت
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( وجدلُل جأزحراتها غلى .الىهىم، لاوكُت. الصخهُت، الفًاء، البُاهاث) 4الافتراض ي

 
 
ب جدلُل هماطج املؿخىي املػغفي والاحخماعي لضي الكباب. أما املؿخىي الثاوي، فلض جُل

 
 
 جمثالث) الظاث ومػغفت مهاصع الىماطج الثلافُت والضًيُت التي ًخبىاها الكباب ل  جمث

الضًيُت( ولاخاَت  وجهىعاث خٌى الثلافت الغكمُت ومىاكفهم خٌى بػٌ اللًاًا

ت  بالىماطج املهُمىت مً زالٌ ملاعبت كُاؾُت للػالماث والػىانغ التي جيىن هٍى

  .الكباب في الػالم الافتراض ي

ُ  وكض اهُللىا في جدضًض الهىٍ   ت مً زالر غىانغ أؾاؾُت في الىظام ت الغكم

  :املػلىماحي

ت دُت الهٍى جظهغ مً زالٌ املػلىماث و جىاػي جمثل الظاث،   (déclarative):الخهٍغ

ش الاػصًاص، الجيـ، املهىت، ئلخ   (.التي ًهغح بها املؿخػمل )الاؾم، جاٍع

ت - جظهغ في وكاَاث الكباب في املىاكؼ   (agissante):الفاغلت الهٍى

 .()ئعجاب، حػالُم، ئوكاء غالكاث، اهًمام ئلى املجمىغاث

ت - خحن  بسالف(calculée):  املحؿىبت الهٍى تالهٍى  الؿابلخحن، هظه الهٍى

، املىكؼ صها املؿخسضم بىفؿه. بل ًلىم بخدضًضها هظامال ًدض   املحؿىبت

 الفاٌؿبىن وطلً مً زالٌ مخؿحراث همُت، مثل غضص "لانضكاء" غلى

وغضص الجماغاث الافترايُت التي ًيخمي ئليها، أو مخؿحراث هىغُت مثل 

ت ص الهىٍ  ثاٌ، جخدض  فػلى ؾبُل امل ،الخىاحض غلى الكبياث الاحخماغُت

ًالخظ  بالفاٌؿبىن املحؿىبت بمإقغاث الاجهاٌ، خُث ئطا وان مخهال

  5"صكُلت 14 لانضكاء مإقغ "مخهل"، أو "وان مخهال كبل

(Georges, 2009 ; Georges et al., 2011)  

                                                           
الافتراض ي هى جلً الخجمػاث الاحخماغُت التي جيكِ في الكبياث الافترايُت لفترة ػمىُت  املجخمؼ 4

 .احخماغُت جمؼج بحن الػاملحن الىاكعي والافتراض يبهضف مػحن جىجم غنها ئكامت غالكاث 
  ول 5

 
زالٌ  مً .ولِـ املؿخسضم الفاٌؿبىن غاث خٌى خًىع املؿخسضم ًخدىم فيها هظامهظه املإق

ت املحؿىبت للمىاكؼ باحغاء ملاعهاث بحن  جىمُم جىاحض املؿخسضم وظهىعه وقهغجه، حؿمذ الهٍى
ت وحػىـ أفػاٌ املؿخسضم في ئجها حػُي لؤل  .لاغًاء )وجلىم بترجُبهم( عكام أهمُت هبحرة في هظام الهٍى

ا غلى قيل مً أقياٌ اللػبت الاحخماغُت  ُ ض .املغآة الثلافُت املحلُت، وجىُىي يمى  :اهظغ للمٍؼ
Georges, F. (2009). Représentation de soi et identité numérique, Une approche sémiotique 

et quantitative de l’emprise culturelle du web 2.0. Réseaux, 154, 165-193. 
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جظهغ مً زالٌ الهفاث والغمىػ و  ،الغكمُت الهىٍت بىاء في الىماطج هظه حكترن

ر مً زاللها الفغص غلى وحىصه في الػالم الافتراض ي والتي ال جدُل التي ٌػب  والضالالث 

ت الافترايُت مً زالٌ  ئلى بالًغوعة خه الحلُلُت. وكض كمىا بخدبؼ هظه الهٍى هٍى

البُاهاث الصخهُت وجلً آلازاع املىخىبت أو الهىع أو الغمىػ والخفاغالث مؼ 

ً )واالؾم، الؿً، الاهخماماث، امليك ىعاث والخفًُالث، لاوكُت( التي آلازٍغ

 في الػالم الغكمي لابداع ًسلفها الكباب ؾىاء بهىعة واغُت أم بضون وعي أزىاء

(Georges, 2011, p. 5, Ève, 2002) . 

 الىماطج وجدضًض الغكمُت تالهىٍ   وجدضًض بىاء غلى املػلىماحي الىظام ٌػمل

م هظا ال ٌػني بأن هظه اللىالب جلض  ئال أن  .الكبيي املجخمؼ في للفاغلحن الؿلىهُت

اث عكمُت حامضة    .صة ومٌُى مخىىغت وإَاعاث للخفاغلإهما جيخج هماطج مخػض  و  ،هٍى

اجُت ًىكف جدلُل اللىالب الىماطج، املفاهُم، الخػبحراث( غً زالزت أبػاص ) الهٍى

ت الغكمُت  :للهٍى

 حػىـ والتي متامللض   والىماطج الظاث بخمثل ًغجبِ :الظاحي البػض -

 .الخماؾً

الاحخماعي: حػىؿه الىماطج الثلافُت واللىالب الاحخماغُت التي  البػض -

 .جىغؾها الخيكئت

 ثلافتلل هاؾخضماح مضيو  املؿخسضم لًابغوف في ًخجلى: املػغفي البػض -

بها الفغص هفؿه مػغفُا يمً مجمىغت  ًًؼ الىؾُلت التي أي .املهُمىت

خمظهغ هظا البػض  املػغفي في مضي ئصعان املؿخسضم احخماغُت مػُىت. ٍو

خه الصخهُت  ت الجماغت وصمجها في غملُت بىائه لهٍى للغمىػ التي حكيل هٍى

ر غنها في البروفاًل   .املػبَّ

 مكغٍو مفػىلها أن ئال ،همُُت اونىع  هماطج جدمل الغكمُت الثلافت أن الىاكؼو 

 بدؿب جسخلف املهُمىت الىماطج لهظه الثلافُت الغهاهاث أن غلما .بكػبُتها حؼئُا

 ..(Georges, 2011, Granjon  Lelong, 2006) الفاغلت والفئاث ؾُاكاتها

ت في الػالم الافتراض ي والتي حػىـ هظه الهىٍ   ت الغكمُت جضازل لابػاص املكيلت للهٍى

 
 
فُهػب غليهم الفهل والخمُحز بحن الػالم  ،ت الكباب الىاكػُتغ غلى هىٍ  جإز
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 ال" :ًلي ماب والػالم الافتراض ي الغكمي: وهى ما غبر غىه الكبابالاحخماعي الىاكعي 

أنبذ حؼء مً  لاهترهِذ...والحُاة الحلُلُت الفاٌؿبىن بحن افغك هىان بأن أخـ

خُاحي، أغِل فُه ول لاخاؾِـ وهى الظي ًلىي غالكاحي مؼ أنضكائي وغائلتي"، "مؼ 

كاحي بيُتها مً اونض مػاعفي ول.. ههفؿ الىكذ ًمىىً أن جيىن في ول ميان في لاهترهِذ

تر الفاٌؿبىن زالٌ وؾائل الخىانل"، "أها أغِل مػظم الىكذ في ال ًمىىني أن   ...وجٍى

  ."زلافتي اهدؿبذ أغغف مً أًً

ت الفاغلت للكباب فيئن جُى   الفاٌؿبىن، ًجػل مً هظا املجخمؼ الاؾتهالوي  ع الهٍى

ؼ خلل بىاء  ت وغغى الظاثالغكمي مجاال لخىؾُؼ وحػٍؼ ت  جُابم ًمىذ .الهٍى الهٍى

ت الىاكػُت زلت أهبر للكباب والخلضًغ املخباصلت. هما ٌؿمذ لهم باكامت  الافترايُت والهٍى

 غالكاث وعوابِ احخماغُت أهثر مىزىكُت. وحػبر "الظاث" املػلىت غلى نفدت

ٌ  والتي الحؿاب هاخبل غً نىعة غامت الفاٌؿبىن عمؼي -يبىاء عأؽ ماٌ زلاف له جسى

 .وبىاء غالكاث احخماغُت

اكعي. 1.4  الافتراض ي والعالم الهوية الدييية بين العالم الاححماعي الو

ت الضًيُت في املجخمؼ الكبيي جدضًا هبحرا بفػل ؾغغت وجحرة  ٌكيل جدضًض الهٍى

الخؿحراث الاحخماغُت في هظا الفًاء وحػضص مىُلُاث الفاغلُحن الافترايُحن في يىء 

ت الافترايُت حؼء  جضفم  مً الظاث الفاغلت في الىحىص  االثلافت الػاملُت. وحػىـ الهٍى

ا" للمجخمؼ الىاكعي  الاحخماعي الىاكعي، خُث ٌكيل املجخمؼ الكبيي مجخمػا "مىاٍػ

.(Mercklé, 2016, p.7, Merzeau, 2009)  ت مً هبحرا احؼء   أن مً الغؾم وغلى  الهٍى

ئال أجها حكيل مهضعا للىحىص وفغنت إلغاصة بىاء الظاث  ،خلُلُا ًيىن  ال الغكمُت

ت ملاعهت بالػالم الىاكعي   .بكيل أهثر خٍغ

ت أنبدذ  ئهغاهاث جغجبِ باللىالب  :مخػضصة إلهغاهاث جسًؼ الُىم الضًيُت الهٍى

اجُت وإهغاهاث الىاكؼ  ، (Anderson, 1999, Georges, 2009, p. 11)الغكمُت الهٍى

ت وأبػاصها  الاحخماعي، والتي ًمىً ملؿها مً زالٌ مجمىغت مً الػىانغ الغمٍؼ

  .الضاللُت في زُاب الكباب
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باغخباعه يغوعة خخمُت في  لاهترهِذجًمىذ آعاء الكباب مىاكف "ئًجابُت" خٌى 

حؼءا مً خُاتهم الُىمُت  الفاٌؿبىن ػغفت، خُث أنبذغملُت الخػلم وجدهُل امل

غ الظاث وعأؽ املاٌ الثلافي والاهفخاح غلى الػالم ما أهضوا غلُه في  وهى .وفًاء لخٍُى

ولها في هظا  خُاحي...الػباعاث الخالُت: "مً املؿخدُل أن أجسُل خُاحي بضون ئهترهِذ

الػالم، ول غالكاحي لاوؿاهُت أؾؿتها مً زالٌ وؾائل الخىانل الاحخماعي"، "ول ما 

أبضا"، "ًىم  غىه ًمىىني الاؾخؿىاء ال  ..... مػغفت، زلافت، غالكاثلاهترهِذأخخاحه في 

 ."لاصمان أهه واخض بضون ئهترهِذ ًجػلني أخـ بفغاؽ قضًض وخؼن ؾحر مفهىم.... أغخلض

ا ضٌػ لم ئهخاج الىماطج الثلافُت والاحخماغُت وإغاصة ئهخاحها غلى وظُفت  ملخهغ 

ت  املإؾؿاث الاحخماغُت الىالؾُىُت التي جدغم غلى جغؾُش زلافت املجخمؼ في الهٍى

 أنبذ الكباب املؿغبي أهثر اهفخاخا غلى الػالم الافتراض ي واللُم الجضًضة بل .الفغصًت

التي جغوحها الثلافت الغكمُت والتي حكيل مىعصا زلافُا مهما في بىاء "الظاث". وبالخالي 

اث الضًيُت،  ت أغلض و فاهىا أمام وؾُِ حضًض في بىاء الهٍى بظلً حؿضو غملُاث بىاء الهٍى

(2017, Simonnot, 2009, p. 13 ,[CESE])ا مما واهذ غلُه كبل الثىعة الخىىىلىحُ
6

.  

 مالخظت زالٌ مً صًني حػضص وحىص بامياهُت الثلافاث املخػضص الكبيي مؼخاملج ٌؿمذ

ت غً لاغالن أقياٌ ت بىاء وهماطج الهٍى  في الفاغلحن غىض الظاث جمثل وأقياٌ الغكمُت الهٍى

ت أن والحاٌ .الغكمي الضًني الىو  روالخؿح   بالضًىامُت جخمحز الكباب غىض الضًيُت الهٍى

أهض  ئط .والخضفم املػلىماحي الالمدضوص الغكمُت الثلافُت راثباملخؿح   أؾاؾا املغجبِ املؿخمغ

ت الضًيُت والثلافت الغكمُت غلى  الكبياث ن وى جدلُل مًمىن زُاب الكباب خٌى الهٍى

                                                           

ت  وصمة في هخابه (Goffman, 1975) ؾىفمان ًلضم6  ت: جبنى وجخُىع الهٍى فا صكُلا للهٍى حػٍغ
ت الاحخماغُت. وجيخج غً الخُابم أالصخهُت  غضم  وزالٌ لػبت الخفاغل يمً ئَاع اغخباعاث الهٍى

ً والػالماث التي ت ئلى  جظهغ الخُابم بحن الاهُباغاث لاولُت لآلزٍغ لضي الفغص. فػىضما جدُل الهٍى
ت الاحخماغُت. بِىما ًدُل الا  الخجاوـ الدكابه أو ت مً أحل آلازغ" أي الهٍى زخالف ئلى فاهىا أمام "هٍى

ت الصخهُت" خان ؾحر كابلخ الهٍى ت مً أحل الظاث"، وهما هٍى  .ن لالزتزاٌاهٍى
ػني  ضة جمحزه، َو في املجمىغاث الهؿحرة واملؿخضامت، ًخم الخػغف غلى الفغص مً زالٌ غالماث فٍغ

ت  هظه الهفاث ئما باالؾم أو وجغجبِ. "الخفغص هىا الؿماث الىاضحت التي جلػب صوع "خامل للهٍى
ائُت أو غللُت ونفاث أزغي أهثر غمىمُت غىضما ،الجيـ أو الضًً ًخػلم  هما ًىمً أن جيىن فحًز

ت جدضص ونمت "املمحزة" الهفاث جلً فدكيل الهؿحرة الجماغت في مػغوف ؾحر بصخو لامغ  الهٍى
ت مماعؾاث الهفاث جلً غً ًترجب أن ىًمٍو. الصخهُت  .والاخخلاع الخجل جثحر جمُحًز

https://www.cairn.info/publications-de-Brigitte-Simonnot--33026.htm
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تهم الضًيُتالغكمُت حصجؼ الكباب غلى جبني أ فدؿهُل  ،و حؿُحر مجمىغت مً غىانغ هٍى

تهم وجهىعاتهم واغخلاصاتهم  امليكىعاث والىلاف في اللًاًا الضًيُت واملجخمػُت ٌػؼػ  عٍؤ

 أن الكبابالخظىا هما  .(Semprini, 2000, Hoover & Echchaibi, 2014) الضًيُت

جلٌى ئخضي الكاباث  املثاٌ،ؾبُل  فػلى .بحن اللُم الضًيُت واللُم اليىهُت ًمؼحىن 

في البضاًت أهغهه  هىذ  ...في الضًً لاؾالمي ا"فغيذ أؾغحي غلي الحجاب باغخباعه فغي

 لاهترهِذ بفًل لىً،. ألهه وان ًجػلني أبضو أهبر ؾىا وأكل اهفخاخا وأكل خبا للحُاة

 بِىما ،"صًني ًغ أجسلى أن صون  واملىيت للحُاة عمؼا الحجاب مً أحػل هُف حػلمذ

ٌ  ججغبخه غً آزغ قاب ًخدضر بسهىم خُاحي  والضاي أها أزخلف هثحرا مؼ: "فُلى

أغتز بضًني وصائما  لىىني ..أن أطهب مؼ والضي ئلى املسجض أعفٌ الضًيُت... صحُذ أهني

ٌ  "ما أكٌى بأجها مؿألت وكذ ختى أنبذ مؿلما مماعؾا لى  الفاٌؿبىن" آزغ ٍو

أن  صون  لىً الضًيُت الىاحباث غً فخبخػض للحُاة، وخبا حػللا أهثر ًجػلً لاهترهِذو 

غهغ املخػت والبدث غً الؿػاصة... هفى مً الترهُب وبػث  في ىفغ... ئهىاال حؿلِ في

 ." ...الؼمً الؿابغ مً الحُاة في ههىم

ت الضًيُت مسخلُت  بفػل الاخخيان (identité mixte) وهىظا أنبدذ الهٍى

اث الغكمُت لػملُاث ،الاحخماعيفي وؾائل الخىانل  الحانل  الىمظحت هما جسًؼ الهٍى

اجُت الخمثالث مً الهىع الىمُُت املخضازلت في حػمُم   الهٍى
 
بني في الػالم التي ج

    (Georges,2009 ;2011)الغكمي
ج والتي جبني بضوعها جمثل الكباب خٌى الضًً. جغو 

اث الثلافت الغكمُت مجمىغت مً الىماطج الاحخماغُت والهىع  الىمُُت خٌى الهٍى

ت امليى   املُياهحزماث وحكيل هظه الهىع الىمُُت ئخضي ،الضًيُت املثالُت هت للظاث والهٍى

  .لخلػب صوع الىؾُِ في هلل الخهيُفاث الاحخماغُت والىفؿُت

 الىماذج هيمىة ثحت معلوماجي ثثاكف :الرات وبىاء الشباب. 3.4

 الثلافية

ً في غلم  الاحخماع وغلىم لاغالم والاجهاٌ ًإهض الػضًض مً املفىٍغ

 (Granjon & Denouël, 2010 ; Mercklé, 2016 ; Flichy, 2004) غلى أن قبياث ،

الخىانل الاحخماعي فخدذ غهغا حضًضا ًخمحز باالهفخاح وحؿهُل الخىانل والاجهاٌ 
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تقيلذ فًاء للىلاف والحىاع والخفاغل  هما ،بيل أقياله خٌى  بلضع هبحر مً الحٍغ

الػضًض مً املىايُؼ منها اللًاًا الضًيُت التي تهم الحُاة الاحخماغُت. والىاكؼ أن 

بفػل جالش ي الحضوص  ،اغُت كض هالذ اهخمام الكباب بكيل زامالكبياث الاحخم

الهًمام ئليها با املىاكؼ الاحخماغُت لؤلفغاص ؾمدذ مجالُت. هما-الؿىؾُى واللُىص

ً ملفاث شخهُت جمىنهم مً الخػاعف والخىانل، وهظا الخػٍغف بظواتهم  وجيٍى

ؼ املياهت والػالكاث الاحخماغُت      .وإمياهُت حػٍؼ

ت الضًيُت غىض الكباب ٌؿخضعي بما أن و  الخفىحر في الثلافت الغكمُت وعهان الهٍى

اجُت الىكىف غىض اللىالب والؿلىهُت غبر املىاكؼ الاحخماغُت، فاهه ًمىً  الهٍى

 غغى الظاث ػملُتل (Goffman, 1973, 1991) ؾىفمان الاؾخػاهت بخدلُل

(la présentation de soi)  خهفي الحُاة الُىمُت والتي ًلضم لفهم  املؿغخُت فيها هظٍغ

غ .الحُاة الاحخماغُت ت ؾلىواث جفؿ  لافغاص في الحُاة الُىمُت باغخباعها  هظه الىظٍغ

ً أصاء و"جمثُال لضوع " "مؿغخُت ًىمُت"، خُث ٌكيل ؾلىن الفغص في خًىع آلازٍغ

والػاصاث الاحخماغُت مً أحل الحهٌى غلى اهُباغاث  لالهخظاعاث ٌؿخجُب مػحن

ً ؾىاء بكيل واع  دا صكُلا للظاث مً زالٌ  ؾىفمان مؾحر واع. وكض كض   وأآلازٍغ حكٍغ

ً أؾاؾُحن: لاصاء والصخهُت   .غىهٍغ

وغلُه، فان الخفاغالث الاحخماغُت في الػالم الافتراض ي ال جخم بكيل مجغص غً 

ً أو   جخمبمػنى آزغ، و . بكيل مىفهل غً املهلحت الصخهُتجيبإاث وجىكػاث آلازٍغ

باؾخدًاع اللُم واملػاًحر الاحخماغُت،  الفاٌؿبىن الكباب وجهغفاتهم في ؾلىواث

وهظا اؾخدًاع املػلىماث التي خهلىا غليها مً زالٌ الاهُباغاث والخلمُداث 

 ختى جخىافم ؾلىواتهم الغائجت أزىاء جفاغالتهم الغكمُت. وهى ما ًمىنهم مً جىحُه

 .الاحخماغُت الػامت والاهخظاعاث

  :غلى قبىت كغاءة الػالكاث الاحخماغُت الافترايُت، عهؼها غلى زالزت غىانغ وبىاء

 ؛ الظاث وغغى جلضًم وأقياٌ الغكمي الضًً في الفاغل الكباب :الفاغل -

  ؛ الىيػُت: التي حػىـ مىاكف الكباب -

  .أن ًخالءم مؼ الىيػُتالضوع: ًىكفه ؾلىن الفاغلُحن والظي ًجب  -



 
 
 السكمية وزهان الهوي   لافةالث

 
 باب املغسبية الدييية عىد الش

91 

دت بحن  الكبىت هظه دىامىى وكض مً الىكىف غلى الخىافلاث الًمىُت والهٍغ

الاحخماغُت. فالكبياث الاحخماغُت الغكمُت لِؿذ  والاهخظاعاث الفاغلُحن مً الكباب

ٌكخؿل  ًالابغوف حمُؼ املؿخسضمحن ًمخلً حهت، مًف :اؾخثىاء لللىاغض الاحخماغُت

والتي جخماش ى مؼ الىيػُت  الفاٌؿبىن بحن أؾالُب غغى الظاث فيوفم هظام ًىخض 

 الؿُاق مؼ الفاٌؿبىن مما ًًمً جىافم مماعؾاث الكباب في مىكؼ ،وأهضاف املىكؼ

 أزغي، حهت ومً .املهُمىت والضًيُت الثلافُت الىماطج لخأزحر بضوعه ًسًؼ الظي الػام

 
 
 ملا مؿاًغة مىاكف لهم جيىن  غىضما أهه الاؾخُالغُت الضعاؾت في املكاعن الكباب ضأه

 ،الؿائضة خٌى بػٌ اللًاًا الضًيُت الاهخظاعاث أي التي ال جخىافم مؼ ،غلُه مخفم هى

اتهم فاج   هم ًمخىػىن غً املكاعهت والخػلُم زانت وإن واهىا مً مؿخػملي هٍى

ػاعيت الاهؼالكاث" والخػلُلاث املكاؾبت وامل" طلً أن .الحلُلُت في الػالم الافتراض ي

 زانت خٌى ما هى صًني كض ٌػغيهم لالهخلاص الكضًض والتهمِل ولاكهاء. هما خهل

غً الحُاة  7هم خٌى يغوعة فهل الضًًءآعا أبضو الظًً الكباب مً الػضًض مؼ

ل  ئن الاحخماغُت الػامت وحػله مؿألت شخهُت فلِ. بل هىان مً َالب باغاصة جأٍو

ىت املجخمػاث مً جدىالث مثلالىهىم الضًىت وفم ما حػغفه   ئخضي الكاباث في جضٍو

ًفغى اخترام خلىق لاوؿان واملؿاواة فهل الحلىق املضهُت غً " :الفاٌؿبىن

ػاث الضًيُت لحل مؿألت الػىف اللائم يض اليؿاء باؾم الىالًت واللىامت كض و  ."الدكَغ

ت سخِ الػضًض مً مخهفحي جها جمـ غلى اغخباع أ الفاٌؿبىن أزاعث هظه الخضٍو

ىت مما صفؼ ناخبت ،بالضًً لاؾالمي واهذ قبىت  طافائلى خظفها مً نفدتها.  الخضٍو

جلضم ؾُاكاث زلافُت غاملُت جخمحز باالهفخاح وبضًىامُت حؿمذ بالخؿُحر  لاهترهِذ

ت، فهي في اث ههفؿ الىكذ والحٍغ الاحخماغُت بىاء غلى  والؿلىواث فًاء لخىمُِ الهٍى

 .الثلافت املهُمىت
  

                                                           
 الخمثالث،الضًً بيؿم مػلض مً املػخلضاث والُلىؽ: حكحر املػخلضاث ئلى مجمىع اللُم،  ًغجبِ 7

الُلىؽ فخترحم الحُاة الضًيُت املغجبُت باملماعؾاث والكػائغ والتي حػمل  أماالػلائض، لاؾاَحر. 
الًمحر غلى  ًيبنيغلى الخىخُض بحن لافغاص املإمىىن بها. جمىذ الػلائض الضًيُت ئخؿاؾا مكتروا 

ض أهظغ:   الجمعي والخًامً وهى ما ًدافظ غلى الىظام الاحخماعي. للمٍؼ
Durkheim. E. (1990). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris : PUF.  
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  الشبكي وصساع الهوية الدييية املجحمع. 4.4

ت الضًيُت في ؾُاكاث زلافُت غاملُت المدضوصة، بفػل جأزحر الكبياث  جبنى الهٍى

ؾاهمذ هظه املإؾؿاث الغكمُت في جىحُه وجأَحر كض و ، الاحخماغُت ولاغالمُت الغكمُت

8الغكمُت الثلافت كىة جىمً .الكباب في بىاء املػاوي خٌى الضًً
 ًجاوػ  كضعتها غلى في 

 فًاء في مخىىغت زلافُت أبػاص طاث املػاعف مىاعص ًجػل مما والؼماهُت املجالُت خضوصها

 .مدضوص ؾحر عكمي

أخضزذ الثلافت الغكمُت آزاعا هائلت في أقياٌ الحُاة والػالكاث الاحخماغُت وفي  وكض

 (Castells, 2001) واؾخلؼ اللُم املإؾؿت للػِل املكترن والغابِ الاحخماعي. ًإهض

بكيل هبحر في بىاء أهماٍ حضًضة  اؾاهمخ والخىىىلىحُا الػىملت أن غلى الخهىم بهظا

في الخفىحر والؿلىن. ئط ًخمحز املجخمؼ الكبيي بخضفم الثلافاث الػاملُت التي جدغن 

أنبذ هظا املجخمؼ الافتراض ي مىعصا  وكض. والاكخهاصًت الحُاة الفغصًت والاحخماغُت

 .غً املجخمؼ الىاكعي، ًخمحز بالؿغغت والجضة وجضفم املػلىماث بضًال زلافُا

وهىان ؾببان لخأزغ الكباب بخلً الىؾائِ املػغفُت الجضًضة: ًخػلم الؿبب لاٌو 

 مغخلت الخؿحر والخدٌى الىفس ي جسخبر ألجها هظغا بيىن هظه الفئت وكُُت حضا

الؿبب الثاوي فُػىص ئلى أجهم ًلًىن حؼء هبحرا مً وكتهم في قبىت  أما. والاحخماعي

 الافترايُتتهم خُا بحن لفهلا في هػبًووؾائل الخىانل الاحخماعي، ما  لاهترهِذ

 مؿخمغ اجهاٌ غلى أجهم حناملؿخجىب الكباب مً مجمىغت أهض وكض .الىاكػُت تهمخُاو 

وطلً  ،الحاؾىب بىاؾُت أم الىلاٌ الهاجف اؾخػماٌ ٍَغم غً ؾىاء ،لاهترهِذ مؼ

وأهثر  تغملُ وؾُلت باليؿبت لهم األهترهِذبهضف الخىانل أو البدث غً املػلىماث، ف

 خُاتهم مً حىاهب غلى اوػىؿذ حضًضة ومػاعف مهاعاث الهدؿاب مهضعاو  مىزىكُت

                                                           
ت في الخىانل والخفاغل  ئن 8 الثلافت الغكمُت همجمىع مػاعف ومػخلضاث واللىاهحن وغاصاث يغوٍع

في الػالم الافتراض ي ومدضصا أؾاؾُا في حكيل الغأي الػام واملػغف املكترهت وبالخالي فان الثلافت 
 مًاصة؛-الغكمُت هي الىحه الجضًض للثلافت ولم ال كٌى أجها زلافت

ض أهظغ فهي  :جسخلف مً خُث َغق ئهخاحها وجضاولها وحػضص ؾُاكاتها. للمٍؼ
Cardon, D. (2019). Culture numérique. Les Petites humanités. Presses de Science 

Po.http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100540390&fa=author&pers

on_id=1201. 
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 جيىن ومً زمت  .(Bidart & al., 2011 ; Octobre, 2009) والاحخماغُت الىفؿُت

ت الضًيُت لضي الكباب  الثلافت الغكمُت كض ؾاهمذ في ئخضار حؿحراث غمُلت في الهٍى

  .املؿغبي

خُث جىغؽ الثلافت  ،ًىاحه الكباب في املجخمؼ الكبيي غملُاث جىمُِ فػلُت

 الغكمُت مجمىغت مً الىماطج الثلافُت والضًيُت التي جإزغ في الفاغلحن الافترايُحن

غ أفياعهم ف هلاقاث بحن مجمىغت مً الكباب غبر وؾائل ئط جىك، وجمثالتهم وجَإ

ػهم الخىانل الاحخماعي غً ضًً الهفخاح املؿلمحن غلى اللُم الػاملُت وبحن  جىَػ بحن مٍإ

ت الضًيُت وجفغُّ  ًثاع الىلاف خٌى  فػىضما. ص لاؾالممػاعيحن لها باغخباعها تهضص الهٍى

أن  ئلى ًظهب البػٌ الجيؿُت،والحجاب ولاعر والػالكاث  ،بػٌ اللًاًا الضًيُت

ال صاعي " ئط ًغي بػٌ الكباب أهه " ..."الىهىم الضًيُت واضحت في هظه املؿائل

الث حضًضة... لاؾالم هى مهضع اللىاهحن غة للبدث غً آعاء وجأٍو  ..."لحُاجىا املَإ

الضًً الاؾالمي الُىم أنبذ " ئلى أن (ومنهم قابت)آلازغ البػٌ ًظهب بِىما، (قاب)

الجه بسهىم الحجاب ولاعر ومياهت املغأة ر الُىم حؿح   املجخمؼ ...،ٌؿخضعي ججضًض جأٍو

رث مػه لاصواع الاحخماغُت والحُاة الاكخهاصًت التي حؿخضعي ئغاصة الىظغ فيها بىاء وحؿح  

خً  ؾإاٌ غً عصا املكاعهحن أخض وكاٌ ."...غلى كُم املؿاواة والدؿامذ هُف جدمي هٍى

لم أغض أمحز بحن ما هى زام  ":الػىملت والؿُاكاث الثلافُت املخػضصةالضًيُت في ظل 

تر الفاٌؿبىن بثلافتي وما هى صزُل، ألهني أكض ي ول وكتي في  ." ...وجٍى

 واللُم لانُلت الكباب في خالت خحرة وحؿاٌؤ صائم خٌى اللُم وغلُه، فان

 الكبياث الغكمُت .املػغفت ومجخمؼ الظاث بحن حضًض احخماعي نغاع أمام ئهىا ،لاحىبُت

ت بأوؿاكها في جغجِب كىاغض اللػب والهغاع باؾم ؾلُت  باعػ  بضوع  جلىم الثلافُت والغمٍؼ

ت  "الخلاعب زلافت" جسلم الغكمُت الثلافت واهذ وإطا  (Castells, 1999, p. 113).الهٍى

لخه الخانت  ،الضًيُت الكباب ملػاعف مهما ومىعصا  في بىاءفان ليل مً الفاغلحن ٍَغ

فالىماطج الثلافُت املخضاولت في الػالم الغكمي ال ًخم الخػامل   (mythologie).مُخىلىحُخه

لتب مػها  ًلىم الفغص ألن   ا، هاهفؿ بالضعحت الكباب غلى جإزغ ال أجها هما هاهفؿ الٍُغ

  (Cardon, 2019; Simonnot, 2009) .الصخهُت مهالحت وبحن اللُم بحن بالخىفُم

https://www.cairn.info/publications-de-Brigitte-Simonnot--33026.htm
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5.4 . 
 
   باب والعوملة: هوية دييية محعددةالش

ئكباٌ الكباب غلى املجخمؼ الكبيي ووؾائل الخىانل الاحخماعي واحؿاع هُاق  أمام

زلافُت جخجاوػ هُاق املجاٌ الجؿغافي. وكض أمام هماطج  أهفؿهم وحضوا ،الخىىىلىحُا

9أزغث هظه الخدىالث
 في أهماٍ الخىانل واملػِل والىظغة للػالم تالخىىىلىحُ 

.(Campbell, 2013 ; [CESE], 2017, 2018) أمغا بضحهُا  لاهترهِذ جىفغ ئط أنبذ

ا في الحُاة الُىمُت للكباب وؾائل الخىانل الاحخماعي  ذهما قيل، ويغوٍع

غلى مسخلف املجاالث بل  عال َلال والخىىىلىحُا الجضًضة باليؿبت للكباب بىابت 

غ املػاعف   .ومهضعا ليل مػلىماتهم الضًيُت وزُاعا هاحػا الجساط اللغاعاث وجٍُى

ت الضًيُت لم حػض خىغا غلى املإؾؿاث  ًبضو والحالت هظه أن غملُت بىاء الهٍى

ت الضًيُت الاحخماغُت  الخللُضًت )لاؾغة، املضعؾت(. بل ئن أهم غىانغ جلً الهٍى

 لخػٍغف مهضعا الىكذ هفـ في حكيل ، التيواالهخماء والاغخلاص واملػغفت واملماعؾت

ت الظاث ٌ  الجماغت نىعة)) الجماغُت والهٍى يا في  أنبذ الػالم الافتراض ي( ولانى قٍغ

اتهم مً حػلذ هُت التي ًسًؼ لها الكبابها وجغؾُسها. وهظه الخيكئت الالىترو ئبىا  هٍى

ت" الضًيُت ومً جدضًث مغجبِ بضعحت  ،مؿخمغ حؿُحر ُت" ملا جخػغى له مًُوك هٍى

 ،الحًىع في هظا الػالم الافتراض ي الظي جبنى غبره مماعؾاث احخماغُت مخػضصة لابػاص

  .الهُاؾت .(Bidart, 2008; Buscart & al., 2009)املىُلُت منها والؿُاكُت

لئلحابت  ؤلهترهِذل ًلجأون جهم أالبدث،  فمً غُىتومما أهض غلُه مػظم الكباب 

غً حؿاؤالتهم الضًيُت. هما أهضوا غلى أن وؾائل الخىانل الاحخماعي ؾحرث مً 

 لابداع".:في هظا الخهىم الكباب فاغلُحنال جهىعاتهم ومىاكفهم الضًيُت: ًلٌى أخض

والخىانل مؼ أشخام مً مسخلف بلاع الػالم حػلني أهثر جلبال ألفياع  لاهترهِذفي 

حؿحرث غالكتي مؼ الضًً...هىذ مؿلما  هما .....حضًضة ؾحرث هظغحي غً ؾحر املؿلمحن

ٌ  ،...الضًً بالفُغة بضون أن أغغف قِئا غً هظا  لاهترهِذغلمني " :قابت أزغي  وجلى

ض...ٌؿلمىن  ختى فُه وأخببهم صًني غلى وأغغفهم الىاؽ أخب هُف أن أغُي نىعة  أٍع

                                                           
" إلبغاػ الخؿحراث التي أخضزتها قبىت لاهترهِذ ووؾائل اؾخسضامىا ا ًغحؼ 9 ملؿخمغ ملفهىم "الخدٌى

ػت بخؿحراث ًخػلم لامغ فان تجىىىلىحُ زىعة غً هخدضر فػىضما ،الخىانل الاحخماعي  وغمُلت ؾَغ
ت الثلافت املػغفت، التربُت، الػمل، لاؾغة،: الحُاة ومجاالث البيُاث مسخلف غلى  .   والهٍى
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ًُف قاب آزغ ،"حضًضة غً صًيىا الظي أنبذ مهضع زىف وهغاهُت للض غلمني ": ٍو

 غلى الىثحر غً الضًً لاؾالمي... حصجؼ الىلاقاث خٌى الكإون الضًيُت لاهترهِذ

 ؾحرث هما ...حاهال خلا هىذ للض ....هضجا أهثر شخهُتي وأنبدذ ،أهثر لبدثا

ٌ  هظغهم وحهاث الغكمي الفًاء في الػاملُت والىلاقاث اليىهُت اللُم  بػٌ خى

جهىعاتهم  هما باجذ .الجيؿحن بحن والػالكاث والؼواج والحجاب الضًيُت اللًاًا

كُم زلافُت وىهُت أهثر مما هي كُم طاث نلت  غلى ومماعؾتهم الاحخماغُت حؿدىض

ً آ قباب أفياع أنبدذ ،الىكذ هفؿه وفي .بالخهىنُت الضًيُت لاؾالمُت زٍغ

ٌ  الكباب زُاباث غىه هكفذ ما وهى ،مًُغبت الضًيُت ومىاكفهم مكىقت  خى

 ًخُلب واملؿاواة في لاعر، ومىاكفهم خٌى املكىىحن في الضًً، وهل ،اللًاًا بػٌ

ىاها مػهم، ،والخجضًض نالحلا  الخُاب الضًني هإالء  لم ًخمىً ففي امللابالث التي أحٍغ

 خُث ،واضح صجغص   غً في بػٌ لاخُان أباهىا ئط ،جلضًم مىاكف واضحتمً  الكباب

ت الػالكاث الجيؿُتاملؿاواة في لاعر و  يغوعة غلى او هض  أ ًتراحػىن بؿغغت، أو  زم خٍغ

هظه املىاكف املًُغبت بػٌ الخُاباث مثل: "وػم، هدً في  غلى وحكهض .الػىـ

ت ليل مىا الحم ضها... للفغص الحم في أن جيىن له غِل الحُاة التي  في غهغ الحٍغ ًٍغ

ُت أن ًخدمل  غالكاث حيؿُت زاعج مإؾؿاث الؼواج وبضون عكابت صًيُت، قٍغ

ت... لىً، نغاخت هظه جخػاعى مؼ صًيىا... هدً  املماعؾاث مؿإولُت جبػاث جلً الحٍغ

اث دىا لاؾالمُت جلض ي صولت مؿلمت وجلً الحٍغ ًُف حػلُم آزغ ."غلى هٍى ٍو

 هثُحنلا  ال، الضًً لاؾالمي كاٌ للظهغ مثل خظ": املؿاواة في لاعربسهىم كًُت 

 مً فهي ولباؽ وقغب أول مً باملغأة ًخػلم ما وول اليؿاء غلى امىن كى   الغحاٌ ألن

لِـ هىا مً مكيل  لىً...الغحل مؿإولُت مً الؼوج...املغأة أو لار أو لاب مؿإولُاث

 " ....وأن الحُاة حؿحرث وال ش يء مًمىن فيها ئطا ما كبلىا باملؿاواة في لاعر زانت

 أظهغ في الضًً الغكمي، خُث فاغلىن  الكباب حمُؼ هظا ال ٌػني أن أن بُض

 ،الفاٌؿبىن املكاعهت في جلً الىلاقاث الضًيُت غبر غلى مجمىغت منهم جدفظهم

مفًلحن مخابػت ما ًجغي صون الخضزل ألجهم ًخسىفىن مً عصوص الفػل. هما هكف جدبؼ 

 أن أؾلب املخفاغلحن الظًً واهىا أهثر حغأة غً الىلاقاث والهفداث الضًيُت

اث عكمُت "وهمُت" وأؾماء مؿخػاعة. واملالخظ أن اث  أصحاب ٌؿخػملىن هٍى هظه الهٍى
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غلى غىـ مً  ،البروفُل املؿخػمل بُاهاث زانت يمًًهغخىا بأي  "الخفُت" لم

اث عكمُت "خلُلُت"،  حمُؼ البُاهاث  جلضًم ًدغنىن غلى والظًًٌؿخػملىن هٍى

ت الىهمُت"  ئن الصخهُت املُلىبت. هظه الىماطج مً الدصخُو جىضح هُف أن "الهٍى

 فجهي أهثر 
 
 مجخمػا ٌكيل الغكمي الفًاء وان فاطا وغلُه، ،في الضًً الغكمي اغال

ا" ت أهبر مما ًد ،للكباب باليؿبت "مىاٍػ ىن بها في خُاتهم ظخُث ًمىدهم هىامل خٍغ

ت جخللو بكيل هبحر غىضما ًخػلم لامغ بالضًًا  .لىاكػُت، فان هظه الحٍغ

ت الضًيُت غىض الكباب تزالز بحن غمىما، ًمىً الخمُحز   :هماطج مً الهٍى

ت - أنىلُت: جدكبث باألنٌى واللُم الضًيُت الخللُضًت وجغفٌ الاهفخاح  هٍى

 ،غلى اللُم الػاملُت

ت - ت املهُمىتمسخلُت أو زىائُت اللُب: وهي  هٍى الكباب، ججمؼ بحن  لضي الهٍى

اللُم اليىهُت والثلافت الػاملُت وبحن اللُم الخللُضًت والخهىنُت الػلائضًت للضًً 

 ،لاؾالمي

ت الػاملُت: املىفخدت غلى اللُم اليىهُت والتي جترحم "الاؾدبُان  - احي الهٍى  "الهٍى

  .لتهاللثلافت الغكمُت والتي جإزغ غلى الكباب بيل عمىػها وصال

اث زالهت وزابخت ئهىا اث الثالر ف ،ال هخدضر هىا غً هٍى يل همىطج مً هظه الهٍى

 جلً ئبغاػ الخهيُف هظا مً الهضف فان ولظلً ،ًخمحز بسلُِ مً الػىانغ املخخللت

ت  جضزل ما صامذ جلً الخؿحراث ،الكباب "طواث"غلى املهُمىت الثلافُت املخؿحراث الهٍى

  .غالمي يمً عوابِ احخماغُت حضًضة َابؼ اجساط الضًيُت َىع 

  خالصة

ت الحجت عهؼث والثىعة  بالػىملت اوزُل اعجباَا مغجبُحن غاملحن غلى الىظٍغ

اصةو  اهفخاح الكباب غلى الثلافت الػاملُت الخىىىلىحُت  بىاءازخُاع و  في تهمفاغلُ ٍػ

ت أن وجظهغ هخائج البدث الضًيُت متههٍى غىض ، واعجباٍ أؾاس ي للفغص، الضًيُت الهٍى

ت  "،مػىملت الكباب املؿغبي أنبدذ أهثر اهفخاخا غلى اللُم اليىهُت وجخجه هدى "هٍى

جا مً الىماطج الضًيُت )الخللُضًت واملػانغة(  جمثالث حػىؿها الكباب التي جخًمً مٍؼ

الثلافُت الغكمُت مىاعص  لاوؿاق خُث قيلذ ،ومىاكف مخىاكًت في بػٌ لاخُان
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اثحض  ئط .ًضة إلهخاج اللُم الضًيُت وجضاولها لخخػضص بظلً مهاصع بىاء الظاث والهٍى

في اليؿم الثلافي والخؿحر  احضًض امىُل الافتراض ي والػالم الكبيي املجخمؼ فغى

ت الضًيُت وجُغح  .الاحخماعي، وهى ما ؾحر َبُػت الػالكاث الاحخماغُت ومدضصاث الهٍى

ت مىخضة" غىضما جيبأ  بىة واؾلتز هىا فغيُت بأن زىعة الاجهاالث ؾخلىص الػالم ئلى "هٍى

ت الفغصًت   .يىهاث الثلافُت املحلُتمل بفػل ججاوػ الهٍى

اث غلى آلُاث بىاء الظاث  املىمُت أزغث كىة جضفم الىماطج الثلافُت والهٍى

فها اجُا أنبذ الكباب الُىم ٌػِل نغاغاو  ،وحػٍغ حهت، جلضم هظم  فمً ،حضًضا هٍى

تهم الضًيُت في ظل  ت أهبر للكباب لبىاء هٍى الاجهاٌ وجضفم املػلىماث هىامل خٍغ

ججغبت طاجُت مخػضصة الؿُاكاث. ومً حهت أزغي، فان هظا الىحىص في الكبىت 

يخج باؾخمغاع، لخظهغ مػه أقياٌ حضًضة  الػىىبىجُت ًفغى غلى الكباب أن ٌؿتهلً ٍو

حكيل وؾائل و  .في الفًاء الغكمي مً "الاؾدبضاص" في غملُت بىاء وغغى الظاث

اجُت الخىانل الاحخماعي مجاال ليكغ كىالب وؾلىهُت حاهؼة ججػل الكباب في  هٍى

 .مىاحهت قيل حضًض مً لاهغاهاث الثلافُت الخفُت

جلضًم نىعة غامت خٌى واكؼ  ئلى الاؾخُالغُت الضعاؾت هظه زالٌ مً اىؾػُ للض

ت الضًيُت غىض الكباب املؿغبي في ٌكيل الفًاء  ئط .ظل الثلافت الغكمُت الهٍى

ت الضًيُت وفم مػاًحر حضًضة جخجاوػ ول الحضوص الؼماهُت  الافتراض ي مجاال لبىاء الهٍى

ت  لاوؿاق الحانل بحن خضازلال جىيُذ غلى غملىا هما. واملياهُت الثلافُت والغمٍؼ

ت الضًيُت في وؿم احخماعي ػاص مً حػلُض ؾحروعة بىاء  ت ونغاع الظاث امليىهت للهٍى الهٍى

الظي لم  ال مفغ مً وحىص خضوص مػُىت لهظا البدثفطلً  ومؼ ،بحن الخفغص والخمازل

ت والحُاة الضًيُت  ًلضم ئال حاهبا مً حػلُضاث الػالكت بحن الثلافت الغكمُت والهٍى

 حكيل امللاعبت الخدلُلُت املػخمضة في هظا البدث ئال أهىا هأمل أن ،للكباب املؿغبي

مىُللا لالهفخاح غلى امللاعبت الىمُت )ئخهاءاث، صالالث عكمُت وكُاؾاث( وآفاكا 

غ الضعاؾت والاهفخاح غلى مخؿحراث   .حضًضة ٌؿماث وبغاص لخٍُى
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