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 : صملخّ ال

وا�حر�ّ  العقل  جوهرها  كينونة  امل�ّونات اإل�سان  هذه  يمّس  أن  شأنھ  من  ما  و�ّل  واالنتماء  والعمل  ة 

ھ يدفع ال�خصّية بطر�قة أو بأخرى إ��  
ّ
�� أسلوب التنشئة االجتماعّية وأنماطها   وت��ز   االغ��اب.األساسّية فإن

��بو�ة النظم ال من خاللها  �س��  واالكراهات  منظومة بالغة التنّوع من ا�خاوف  �� الثقافة العر�ّية    ا�ختلفة 

اجتماعّية   ة العر�يّ  حّ�ى  أو  مدرسّية  أو  �انت  االجتما��ّ   أسرّ�ة  الضبط     إ�� 
ّ
امل��ت ا�حر�ة  تكريس   عن بة  بدل 

يجعل  املعرفة،   عاّمة  وهو  بصورة  العر�ّية  اغ��اب،    �عيش ال�خصّية  والقصور إذ  حالة  ا�جمود  �عا�ي 

�ش�� إل��ا أغلب الدراسات ا�جار�ة �� هذا   الضعف واملعاناة الوجودّية، و�� حقيقة   صور والسلبّية، ومختلف  

إ�� سبل ا�جال  ذاتھ  �� اآلن  الظاهرة ودراسة أسبا��ا ملّمحة  تفكيك هذه  إ��  البحثّية  الورقة  . و�س�� هذه 

 عالجها.

ال��بوّي   : فاتيح امل   �لمات ال  العر�ّية ،  االغ��اب  ال��بوّي ا االستالب  ،  ال�خصّية  التنشئة لقمع  الهو�ة،   ،

 .االجتماعّية 

Abstract : 

The human being is an entity whose essence is reason, freedom, work and belonging, and 

everything that may affect these basic components, in one way or another, pushes the personality 

to alienation. This appears in the method of socialization and its various patterns in the Arab 

culture, with a very diverse system of fears and compulsions. Such a system emerges, through 

which the Arab educational systems (whether family, school, or even social) seek social control 

instead of promoting the freedom resulting from knowledge. This pushes the Arab personality, in 

general, into a state of alienation. Hence, the Arab personality is suffering stagnation, 

shortcomings, and negativity, and various forms of weakness and existential suffering that is a fact 

indicated by most of the studies conducted in this field. This research paper seeks to dismantle 

this phenomenon and study its causes, referring simultaneously to ways to treat it. 

Key words: educational alienation, the Arab personality, alienation, educational oppression, 

identity, socialization. 
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 : مقدمة  -1

ا�جدل   هذا  ثالثّية  وتأخذ  املعاصرة،  العاملّية  الثقافات  قلب   �� واالغ��اب  والهوّ�ة  القمع  جدل  ير�سم 

تضرب جذورها �� عمق ا�حياة االجتماعّية للشعوب اإل�سانّية املعاصرة. وال    اثقافيّ و   ا صورة ظاهرة اجتماعيّ 

ل ا�حياة االجتماعّية �� البلدان العر�ّية استثناء
ّ
��ّجل هذه الظاهرة حضورها الشامل �� الثقافة    ، إذ �ش�

العر�ّي     العر�ّية املعاصرة. فاإل�سان 
ّ
التسل �� أجواء  اليوم  �� مؤ يولد  التغر�ب،  ّس ط واإلكراه، و�نمو  سات 

نال من حقيقة  و�نت�ي إ�� زنزانات ا�خوف. وشروط ا�حياة ال�ي تحيط باإل�سان العر�ّي �ش�ل مصدر ��ديد ي

 شّل لديھ طاقة الفعل وا�حضور واإلبداع. � وجوده اإل�سا�ّي، و 

املدرسة، وتنت�ي   تبدأ رحلة اغ��اب ال�خصّية العر�ّية، من القهر ال��بوّي �� العائلة، إ�� القمع املعر�ّ� �� 

سات. و�� هذه الدراما املأساوّ�ة �عيش اإل�سان العر�ي دوامات القهر  إ�� اإلرهاب االجتما�ّ� �� داخل املؤّس 

 والهز�مة واالعتباط.  

اليوموهكذا، ف العر�ّي  النامية    -  �عا�ي  اإل�سان  البلدان   ��   - وحالھ ال يختلف كث��ا عن حال اإل�سان 

التنّوع    منظومة االستعمار  بالغة  من  ا�خوف  يواجھ  فهو  فيھ،  م 
ّ

وتتحك بوجوده  تحيط  ا�خاوف  من 

و  الطائفّية،  ا�حرب  من  وا�خوف  و�سرائيل،  و من  والصهيونّية  الدي�ّي،  ا�حرب  م التعّصب  ومن  الفقر،  ن 

و  االجتاألهلّية،  التعسف  و من  األمن،  وأجهزة  الّسلطة  ومن  والعمل،  الوظيفة   �� املرض  ما�ّ�  من 

القهر  والشيخوخة، وأ النسق غول  �� أصل �ل خوف من هذا  التمي�� العنصري. و�كمن  خ�� ا�خوف من 

والقمع واإلكراه والتعذيب، و�نشأ اإل�سان �� منظومة هذه ا�خاوف جميعها مقموعا مقهورا ب�ل ما �� هذه  

، إذ �عت�� ال�لمات من دالالت ومعان، استبطن��ا اللغة معّ��ة عن الواقع االضطهادي الذي يكتنف العر�ّي 

غة مرآة الواقع، ف�ي تجّسد �� فيض مفردا��ا ما يفيض بھ هذا الواقع ال من م�ونات مادّية محسوسة  
ّ
الل

فحسب، بل �ع�� أيضا عن املفاهيم والتصورات السائدة. فلغة قبائل اإلسكيمو �� القطب املتجمد الشما��  

غات األ مثال، غنّية بمفردات الث�ج غ 
ّ
وهو غ�ى �عّ�� �� ��اية املطاف عن الغ�ى �� واقع    خرى �ى ال نظ�� لھ �� الل

غة العر�ّية قديما من مفردات �� وصف  
ّ
ا�حياة الث�جّية �� منطقة القطب الثل��. وشبيھ ��ذا ما تفيض بھ الل

ال�حراء والسيف، وما تفيض بھ حاضرا من وصف اإلكراه أو القمع باعتباره سمة الوجود العر�ّي الراهن  

ن ا�خطاب املتداول �� اللغة العر�ّية اليوم م�حون إ�� حد كب�� باملفردات ال�ي تصف القمع وخصوصّيتھ. إ

سان  
ّ
واإلكراه واإلرهاب والتخو�ف والبطش والعنف واالضطهاد والظلم والقهر، و�� مفردات تفيض ع�� الل

ق يفوق �� اندفاعاتھ أغلب املفردات وال�لمات شيوعا واستخداما، إّن 
ّ
لغة العر�ّية �عكس �غزارة و�� تدف

ّ
 ال

العر�ّي و�حاصره ب�ل مظاهر العنف والفو�ىى واالعتباط حّ�ى صّ��ه  الواقع املر�ر الذي يحيط باإل�سان 

 �عا�ي اغ��ابا �� فضائھ االجتما�ّ� والثقا�ّ�.   

اد هذه  إّن االغ��اب ظاهرة اجتماعّية تدخل �� �سيج ا�حياة الثقافّية االجتماعّية العر�ّية، وت��امى أ�ع

التار��ّ� والسيا�ىّي واألخال�ّ� وال��بوّي   القمع  نتاج  �� �ل منا�� الوجود االجتما�ّ� والثقا�ّ�، و��  الظاهرة 

واالقتصادّي. وليس االغ��اب نتيجة فحسب بل هو نتيجة وسبب �� آن واحد ألن ممارسة القمع واإلرهاب  

لعنف، و�كمن العنف �� أصل االغ��اب وتتداخل  ظاهرة اغ��ابية بحد ذا��ا، لذا يكمن االغ��اب �� أصل ا
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ال�خصّية   أّن  �ع�ي  مّما  باملضمون،  والش�ل  بالنتيجة  السبب  ف��ا  يتعانق  واحدة  كينونة   �� الظاهرتان 

االغ��ابّية �خصّية قمعّية، وال�خصّية القمعّية �خصّية اغ��ابّية �� اآلن الواحد. فاألب املقموع املستلب  

أس   �� إكراهاتھ  املضطهد  يمارس  واملرؤوس  ألطفالھ،  اإل�سا�ّي  الوجود  ع��  ال��بوّي  عدوانھ  و�مارس  رتھ 

اغ��ا�ّي يمارس القمع ع�� من هو دونھ �� سلم ال��اتب. وهكذا تتبّدى الثقافة القمعية االغ��ابية �� كيان  

ا وساِلبا، قاهرا  واحد أو صورة واحدة، فاإل�سان �� ثقافة القمع واالستالب ي�ون �� الوقت الواحد: مسَتلب

كينونة    �� واالغ��اب  القمع  وحدة  حينئذ  فتتجسد  ومغّرِ�ا،  �با 
َ
مغ� ومأمورا،  آمرا  ومغلو�ا،  غالبا  ومقهورا، 

 واحدة ال تنفصل عراها �� ال�خصية املهزومة. 

فاملسألة   الواحد،  والبحث  الواحد  الباحث  حدود  تتعّدى  مسألة  والقمع،  االغ��اب  إن معا�جة قضّية 

بط سم 
ّ
والعلمّية  تت والسياسّية  والثقافّية  االجتماعّية  ا�حياة  منا��   �� حضورها  و��ّجل  الشمول  ا�ع 

ا�ختلفة. و�ذا �ان بحث مثل هذه القضية الشاملة يتجاوز إم�انّياتنا، فإن مقالتنا هذه تكتفي بالبحث ��  

مح القهر ال��بوّي أو  ظالل ا�جانب ال��بوّي �جدل القمع وال�خصّية واالغ��اب، �غية الكشف عن �عض مال 

 القمع ال��بوّي ال�امن �� أصل وضعّية االغ��اب اإل�سا�ّي �� ال�خصّية العر�ّية.  

حاضنا   La Socializationإّن �� عمق ا�جدل الشامل ب�ن اإل�سان واالغ��اب ت��ز التنشئة االجتماعّية  

�ل فيھ اإل�سان و�نمو وفق املعاي�� الثقافّية ال��بو 
ّ

�� أسلوب    وت��زّ�ة ال�ي تحّددها الثقافة عي��ا.  ثقافّيا يتش

التنشئة االجتماعّية وأنماطها ا�ختلفة مسألة البناء الداخ�� �جوهر اإل�سان. فال�خصّية ال �عدو أن ت�ون  

�شكيال ثقافّيا تر�وّ�ا تحّدده طبيعة ا�حاضن الثقا�ّ� الذي �شأت �� ظاللھ، �� مع�ى أن طبيعة ال�خصّية  

اإل�سان  اإل�سانّية   ��ب  ثقافّيا  قالبا  باعتباره  االجتماعية،  التنشئة  أسلوب  بطبيعة  كب��  حد  إ��  مر��نة 

ل مرونة ا�حاضن الثقا�ّ�، وقدرتھ ع�� التكّيف وفقا ملعطيات الطبيعة اإل�سانّية  
ّ
خصائص إ�سانّيتھ، و�ش�

ّية وتطّورها ومدى قدر��ا ع��  الفردّية، والتوافق مع متطلبا��ا، الشرط املوضو�ّ� لنشأة ال�خصّية اإل�سان

ا�حضور والتماسك واإلبداع، لذا ي�جأ اليوم علماء النفس وال��بية إ�� أسلوب التنشئة االجتماعّية السائدة  

�� �عض ا�جتمعات اإل�سانّية لتفس�� �عض األحداث التار�خّية االغ��ابية. وتأكيد لهذا التصور وتدعيما لھ  

سرد واقعة تار�خّية هاّمة تبّ�ن لنا إ�� أي حد تكمن أهمية التنشئة االجتماعّية  يطيب لنا �� هذا املقام أن �

 �� بناء اإل�سان وتحقيق ت�املھ النف�ىّي واالجتما�ّ� أو �� �حق وجوده ودفعھ إ�� دائرة االغ��اب.  

وكيناوا  ، �� أثناء ا�حرب العاملية الثانية، هاجمت األساطيل األمر�كية جز�رة أ1945�� نيسان من عام  

ال�ي �سيطر عل��ا القوات اليابانية، و�دأت تقصف ا�جز�رة بأطنان من القنابل ون��ان املدفعّية والط��ان  

ل�جنود   الوحيد  امل�جأ  �انت  ال�ي  واملغاور،  والكهوف  ال�خور  أذابت  حّ�ى  ف، 
ّ
توق دون  أشهر  ثالثة  ملدة 

قوات األمر�كّية ا�جز�رة وألقت القبض ع�� من  اليابانّي�ن والس�ان األصلّي�ن ل�جز�رة، وفيما �عد دخلت ال

بقي ع�� قيد ا�حياة من ا�جنود اليابانّي�ن والس�ان األصلّي�ن. وقد الحظ علماء النفس أن ا�جنود اليابانّي�ن  

األسرى (وهم من ال�وماندوس الذين تم اختيارهم وتدر���م �عناية فائقة ع�� خوض املعارك) �انوا �عانون  

وأ  اضطرابات  الحظوا  من  عندما  جدا  كب��ة  النفس  علماء  دهشة  و�انت  ا�خطورة،  بالغة  نفسّية  مراض 

الظاهرة   هذه  تفس��  أجل  ومن  األصلّي�ن.  الس�ان  عند  جدا  متدنّية  �انت  االضطرابات  هذه  أن  باملقابل 
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أن  ماء  ومعرفة أسباب التباين ب�ن طر�� املعادلة، أجر�ت أبحاث نفسّية وتكنولوجّية، تبّ�ن بمقتضاها للعل

سبب انخفاض درجة االضطرابات النفسّية لدى الس�ان األصلّي�ن ل�جز�رة ناجم عن أسلوب التنشئة  

األصلّي�ن ا�جز�رة  لس�ان  أّن  االجتماعّية  �ستنتج  ع��  .  �غدق  تبّ�ن،  كما  ا�جز�رة،   �� التنشئة  أسلوب 

ق  الطفل حّبا بال حدود، و�منحھ حرّ�ة واسعة جّدا، وال سّيما أثناء الرضاع
ّ
ة، و�سامحا كب��ا فيما يتعل

عب وضبط اإلخراج و���ك ح�ى �س�� ع�� قدميھ دون إكراه
ّ
. فالتنشئة االجتماعّية السائدة �� ا�جز�رة  بالل

ر.  
ّ
وقد أرجع العلماء مستوى ال�حة النفسّية العالية  تنشئة تنتفي ف��ا �ّل أش�ال اإلكراه والعنف والتوت

إ�� أسلوب  جدا لس�ان ا�جز�رة األصلّي�ن، وقد ا�جحيم،  ر��م ع�� مواجهة الرعب وا�خوف و�حظات 

جأش   بثبات  الوجود  وتحدّيات  الصعاب،  مواجهة   �� هائلة  طاقة  منحهم  ذي 
ّ
ال االجتماعّية  التنشئة 

وا لو�الت ا�حرب ومواجهة ا�جحيم، وقوة عِدّ
ُ
ذين أ

ّ
 .1بدرجة أك�� من ا�جنود اليابانّي�ن ال

مباالة، واالت�الّية، والقدرة ع�� اإلنجاز، والشعور  
ّ

 السمات ال�خصّية �� مثل الثقة بالنفس، والال
ّ

إن

يونة  
ّ
الل أو  الشدة  درجة  إ��  �عود  وغ��ها،  للتعاون  وامليل  والفردّية،  الذات،  تأكيد  أو  بالنقص، 

 املستخدمتْ�ن �� أسلوب التنشئة االجتماعّية السائدة �� مجتمع ما.  

 :هوم الشخصّیة في مف  -2

" ال�ي �عنـي �� األصل قناعا،    Personaال�لمة اليونانّية "  ” من Personnalitéُ�شتّق مفهوم ال�خصية "  

  )  AllportGordonوليس من السهل أبدا الظفر بتعر�ف جامع ما�ع لهذا املفهوم، إذ أح�ىى جوردن ألبورت (

ومتح  1937م  عا لل�خصّية،  �عر�فا  �ع  خمس�ن  متو م��ا  "ر�فا  معت��ا  دينامّي  ازنا  تنظيم   �� ال�خصّية 

فالشـخصية إذن ليسـت وجـودا    ، 2"للفـرد تكّيفـھ مع الوسط االجتما��ّ لوضعّيات نفسـّية ف��يائّية تحـقق  

 مادّيا فحسب، بل �� كيان متناسق من التصّورات ا�حـرة واألحاسيس الروحّية واملشاعر.

يورد أحمد ز�ي بدوي �عر�فا لل�خصّية قوامھ أن "ال�خصية نظام مت�امل من ا�خصائص ا�جسمّية  

. ويعرف جان  3ه عن غ��ه من األفراد تمي��ا بينا "والوجدانّية والن�وعّية واإلدراكّية ال�ي �عّ�ن هو�ة الفرد وتمّ�� 

ل السلوك وردود أفعال األ�خاص إزاء    )Dubois  Jeanديبوا (
ّ
ال�خصّية بأّ��ا مجموعة العناصر ال�ي �ش�

 . 4"املواقف ا�حياتّية

ميكشل��   إليكس  واملعنوّ�ة  ويعت��  والنفسّية  املادّية  املعطيات  من  مت�املة  منظومة  ال�خصّية 

جتماعّية تنطوي ع�� �سق من عملّيات الت�امل املعر�ّ� وتتمّ�� بوحد��ا ال�ي تتجسد �� الروح الداخلّية  واال 

 ال�ي تنطوي خاصة ع�� اإلحساس بالهوّ�ة والشعور ��ا.  

 
1- Frank R. Donovan: Education stricte et éducation -libérale, Robert Laffont, Paris, 1968. (P.74) 
2- Gordon Allport, Personality : A psychological interpretation. GW Allport -psycnet.apa.org .1937 

حمد زكي  -3
ٔ
 . 311، ص 1978، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكـتبة لبنان، بيروت بدوي:ا

4 -Jean Dubois: Dictionnaire du français contemporain، Larousse, paris , 1989.  

https://psycnet.apa.org/record/1938-01964-000
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الداخلّية أساسها الشعور باالستمرارّ�ة والتمايز والديمومة وا�جهد   إّن ال�خصّية وحدة من املشاعر 

�ى أّ��ا وحدة من العناصر املادّية والنفسّية املت�املة، وال�ي تجعل ال�خص يتمايز عّما سواه  املركزّي، �� مع

الذاتية ووحدتھ  بتباينھ  والثقافّية  فال�خصيّ .  1ويشعر  النفسّية  السمات  من  وحدة  األمر،  ��اية   �� ة 

التنشئة االجتماعّية السائدة    وف��اوالبيولوجّية والعقلّية املت�املة،   تنعكس ثقافة ا�جتمع وأساليب 

 فيھ. 

 الشخصّیة والثقافة:     -3

بنية ال�خصّية    تتحّدد السمات األساسّية لل�خصّية �� مجتمع ما بطا�ع الثقافة السائدة فيھ، إذ ترتبط

بودون  �عب��  حّد  أيضا    " Boudonع��  ده 
ّ

أك رأي  معّ�ن"ـ؟   �جتمع  ا�حّددة  بالثقافة  وثيقا  �اردين�  ارتباطا 

)Kardiner  قولھ �� مثل  ثقا�ّ�،   ")  ترّسب   �� فاألنا  ��خصّية مرجعّية  يتمّ��  ثقا�ّ�  اجتما�ّ�  نظام  �ل  إن 

، لذا �عكس ال�خصّية إ�� 2فة إ�� أخرى ومن مجتمع إ�� آخر"و�التا�� فال�خصّية الثقافّية تتباين من ثقا

ذي يظهر ب�ن �خصْ�ن ينتميان إ��  
ّ
حد كب�� السمات الثقافّية �جتمع االنتماء، أمر ي��زه التباين السلو�ّي ال

ثقافتْ�ن مختلفتْ�ن، إذ يمكن تمي�� رجل فر��ىّي عن رجل إن�ل��ّي من خالل �عض أنماط السلوك ال�ي يقوم  

إن ال�خصّية املرجعّية كما ينظر إل��ا �ل من �اردين� ولينتون نوع من التشكيل النف��ّي  �ا �ل م��ما.  �

." إّن أعضاء مجتمع ما، غالبا ما، يحملون �سقا مش���ا  ا�خاّص بمجتمع ما والذي يحدّد أسلوب ا�حياة

ال لهذه  أساسية  ال�خصّية  نمط  تّحدد  وال�ي  �جتمعهم  الثقافّية  السمات  ويعت��  3ثقافة"من  دوراند . 

)Durand( نظام القيم واملواقف املش��كة ب�ن أعضاء ا�جماعة، ي��جم إ�� أش�ال متعّددة من السلوك   “أن

 . 4الصر�ح والذي يرتبط بمواقف معينھ"

�ستنتج �� وضوح، أّن ل�ّل ثقافة �خصّية أساسّية مرجعّية �عكس صورة القيم السائدة أو الصيغة  

مرجعّية   �خصّيات  وجود  أيضا،  �ستنتج  أن  يمكن  كما  القائمة،  والثقافّية  االجتماعّية  ل�حياة  النفسّية 

 ال�خصّية وفقا للمنظور االجتما�ّ�    ثقافّية ل�ّل ثقافة فرعّية أو مجتمع فر�ّ� �� إطار ا�جتمع الكب��.
ّ

إن

"السمات    ب��ك،ما �عرفها �اردنر وجاك  الثقا�ّ� �� التشكيل الثقا�ّ� املش��ك ب�ن أفراد ا�جتمع و�� ك

ا�جتمع" أفراد  معظم  ف��ا  �ش��ك  ال�ي  العامة  والعقلّية  لنتون   ،5النفسّية  رالف  عل��ا   .R(  و�صط�ح 

Lintonوهو �ع�ي ��ا نمط ال�خصّية املتواتر حضوره ب�ن مختلف أنماط ال�خصّية    املنوالّية  ) بال�خصّية

 
ليكس  -1

ٔ
 .  129، ص 15، ص 1993الهوية، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق ن  ميكشللي:ا

 .  246، ص 1993علم االجتماع التربوي، جامعة دمشق، مطبعة االتحاد، دمشق،  وطفة: علي -2
3-Gilbert. Durand : les grands textes de la sociologie moderne, Bordas, Paris, 1969. p.91. 
4-Ibid. 

 . 101، ص 1992التربية وترقية المجتمع، دار سعد الصباح، الكويت  قنبر:محمود  -5
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و�مّ��1�� مجتمع محدد" "مري" و"شنيدر"  �لوكهون   ،  كتا��م  1953(  ،وزمياله   �� الطبيعة )   �� ال�خصية 

 :2�� ال�خصية ب�ن ثالثة مستو�ات �� وا�جتمع والثقافة

   ا�جوانب.�ّل إ�سان �شبھ جميع الناس �� �عض  -أ 

 �ّل إ�سان �شبھ �عض الناس. -ب

 �ّل إ�سان ال �شبھ أي إ�سان آخر.  -ج 

الثا�ي    املستوى  ل 
ّ
يمث بينما  اإل�سانّية  ال�خصّية  يمثل  األول  املستوى  أن  السياق  هذا   �� نرى  ونحن 

أو   الفردّية  ال�خصّية  األخ��  النموذج  ل 
ّ
يمث بينما  ما،  �جتمع  األساسّية  أو  القومّية  الثقافّية  ال�خصّية 

 الهوّ�ة الفردّية والذاتّية للفرد. 

 ة:  مظاهر اغتراب الشخصّیة العربّی -4

  الوفاة) معّ��ا سنة     Falret(   �� كتابات فالر�ھ  1837" ألّول مرة �� عام    Alienationظهر مفهوم االغ��اب "

�� مجال علم االجتماع والفلسفة   ف 
ّ
العق�ّ�، و�دأ هذا املفهوم فيما �عد، يوظ بھ عن مظاهر االضطراب 

  ع��  personaال�ي اشتّقت من ال�لمة اليونانّية  . و�نطوي املع�ى األول لهذه ال�لمة  3وعلم النفس االجتما��ّ 

م  1778ت.    مع�ى نقل امللكّية من �خص إ�� آخر إكراها. وقد استخدم الفيلسوف الفر��ىّي جان جاك روسو

)Jacques Rousseau-Jean  االجتماعّية للمؤّسسات  عبد  إ��  اإل�سان  تحّول  بمع�ى  االغ��اب،  مفهوم   (

 ا وذلك �� سياق تطّور التار�خ اإل�سا�ّي.  والنماذج السلوكّية ال�ي أ�شأه 

ويعت�� ماركس االغ��اب، العملية ال�ي يتحّول ف��ا اإل�سان إ�� حالة �شيؤ �أن ُ�ستعَبد من خالل العمل، 

و�صبح بقّوة عملھ سلعة تباع �� األسواق. فالعمل وفق رأي ماركس هو الذي طّور اإل�سان، ولكن زّج بھ ��  

، فالعمل �� نظره يخلق اإل�سان و�طّوره، ولكنھ يمتّص �� الوقت نفسھ �ّل 4نات القهرأكفان العبودية وزنزا

و�حّدد   نفسھ.  ع��  غر�با  يصبح  عندما  الفكر  حالة  هيغل  عند  االغ��اب  مفهوم  و�أخذ  ويستعبده.  قواه 

غياب  خمسة أ�عاد أساسّية ملفهوم االغ��اب ��: ا�حرمان من السلطة، و   Melvin Seemanمولفان سومان  

الذات   بالغر�ة عن  و�حساس  للقيم،  ثم غياب  للمعاي��، ومن  ا�حياة، وغياب  املفهوم  5مع�ى  ويع�ي هذا   .

 بصورة عامة �ّل أش�ال القهر ومشاعر البؤس والشقاء ال�ي �عا�ي م��ا اإل�سان �� ا�حياة.  

امل�ّونات   هذه  يمّس  أن  شأنھ  من  ما  و�ّل  واالنتماء  والعمل  وا�حر�ة  العقل  جوهرها  كينونة  اإل�سان 

ھ يدفع ال�خصّية بطر�قة أو بأخرى إ�� حال�ْي اغ�� 
ّ
 االغ��اب �� حدود ما ننظر    اب واستالب.األساسّية فإن

ّ
إن

 
خر، بيروت دار التنوير،  ياسين:انظر السيد  -1

ٓ
 . 1981الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم اال

دراسة ميدانية لعينة من الطالب الجامعيين   القطرية:سلطان العيسى: مؤشرات في الشخصّية المنوالّية ليفون مليكان وجهينة  -2
 .34ص ، 1987القطريين، مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، الدوحة 

ول، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة  -3
ٔ
عالم علوم النفس، المجلد اال

ٔ
 . 77ص 1988كمال دسوقي: ذخيرة تعريفات مصطلحات ا

 .  1995اب عند إيريك فروم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، االغتر  حماد:حسن محمد حسن   انظر: -4
5- Madeleine Grawitz : Lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1983, P.12 
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ط والعبودية من جوهر اإل�سان،  
ّ
فھ �� هذه املقالة هو: الوضعّية ال�ي ينال ف��ا القهر والتسل

ّ
إليھ ونوظ

وهو ا�حالة ال�ي تتعّرض ف��ا إرادة اإل�سان أو عقلھ أو نفسھ لالغتصاب والقهر واالعتداء والتشو�ھ. لذا  

وات االغ��اب وأدوات القهر، و�� �ّل ما من شأنھ أن �عاند نمو ال�خصّية اإل�سانّية  نتبّ�ن تمثال ب�ن أد

حها، وتتبّدى مظاهر االغ��اب �� أش�ال أحاسيس مفرطة بالدونية، والالمباالة، والقهر، 
ّ
وازدهارها وتفت

 ��اب ال�خصّية.  والضعف، والقصور والسلبّية، واال��زامّية. وتلك �� البوابة املن�جّية ملفهومنا عن اغ

تتعر ال�ي  ا�حاالت  إ��  االغ��اب  مفهوم  للّضعف  ّ◌ ويش��  أو  لال�شطار،  ال�خصّية  وحدة  ف��ا  ض 

ا�جتمع. داخل  تتّم  ال�ي  واالجتماعّية  الثقافّية  العملّيات  بتأث��  وحاالت    واال��يار،  النفسّية،  فالعقد 

ا األزمة  صور  من  صورة  ل 
ّ
�ش� التناقضات  أو  النف��ّي،  ال�خصّيةاالضطراب  �ع��ي  ال�ي  ، الغ��ابّية 

فيع�ي مفهوم االغ��اب �� �عض من دالالتھ ومعانيھ أن تنمو ال�خصّية نمّوا مشّوها ينت�ي ��ا إ�� فقدان  

مقّومات اإلحساس املت�امل بالوجود والديمومة. ومفهوم االغ��اب هو أيضا، ا�حالة ال�ي يتعّرض ف��ا جوهر  

فعند واإلكراه.  للقسر  أو ال�خصّية  الثقا�ّ�،  أو  العق�ّ�،  جوهرها   �� اإل�سانّية  ال�خصّية  تتعرض  ما 

االجتما�ّ�، لنوع من التشو�ھ واالغتصاب، تحدث عندئذ عملّية اغ��اب و�شو�ھ. ووفقا لهذه الصيغة يمكن  

 القول إن مفهوم االغ��اب �� ال�خصّية يتحّدد با�جوانب التالية: 

�عان  - ال�ي  النف�ىي  التكّيف  عدم  الرهاب  حاالت  املستمّر،  القلق  بالنفس،  الثقة  عدم  ال�خصّية:  ��ا 

 االجتما�ّ�، ا�خاوف املرضّية. 

 غياب اإلحساس بالتماسك والت�امل الداخ�ّ� �� ال�خصّية.   -

النقص،    - ا�خصاء، عقدة  أوديب، عقدة  ال�خصّية: عقدة  �ع��ي  ال�ي  النفسّية  العقد  حالة ديمومة 

 عقدة االضطهاد...ا�خ. 

بالهوّ�ة مثل: الشعور باالنتماء، الشعور با�جهد املركزي، الشعور با�حّب،   ضعف  - أحاسيس الشعور 

 الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة، غياب اإلحساس باألمن.

�ستبطن إذن مفهوم االغ��اب أوجها متنّوعة ومظاهر مختلفة فهل نأت ال�خصّية العر�ّية بنفسها منھ  

عنيھ هنا بال�خصّية العر�ّية، ال�خصّية املنوالّية أو ال�خصية األساسّية أو  أم أ��ا �عا�ي االغ��اب؟ وما � 

املالمح األساسّية الثقافّية والسي�ولوجّية لل�خصّية العر�ّية. تميل أغلب الدراسات واألبحاث ا�جار�ة �� 

ال لإل�سان  ا�حياتّية  وا�خ��ة  العرب،  رون 
ّ

املفك حصدها  ال�ي  أيضا  والتجارب  امليدان،  واملثّقف  هذا  عر�ّي 

أن تؤكد  واغ��اب.    العر�ّي  استالب  حالة   ��  �� العر�ّية  معرض ال�خصية   �� قليال  التواضع  أجل  ومن 

اإلجابة عن هذا السؤال ملاذا ال نطرح السؤال بصور أخرى. هل تصان حرّ�ة اإل�سان العر�ّي؟ وهل يحظى  

العر�ّي وعي القانون واملؤّسسات؟ هل �عا�ي اإل�سان  مشّوها؟ هل �عا�ي إكراهات شروط ا�حياة    ابحماية 

املادّية؟ �� مستوى دخولھ املالّية و�� مستوى أمنھ االجتما�ّ� واملادّي؟ هل هناك حروب أهلّية وطائفّية ��  

البلدان العر�ّية؟ هل �عا�ي الشعوب العر�ّية األنظمة الشمولّية؟ هل �عيش اإل�سان العر�ّي �عيدا عن ��ديد  

العسكر�ّ  أطفال  ا�جحافل  يموت  هل  فلسط�ن؟  غتَصب 
ُ
� هل  واإلسرائيلّية؟  األمر�كّية  ا�حرب  وأدوات  ة 

العراق جوعا؟ هل ما زالت دماء األبر�اء �� ا�جزائر ��در؟ هل تجتاح ا�جيوش ال��كّية أرا�ىي العراق؟ وهل  



سعد وطفة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   االغتراب التربوّي في الشخصّية العربّية
ٔ
.د. علي ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)90( 

سورّي اليوم ��  �عا�ي شعب لبنان القهر واملوت والدمار �� ا�حروب األهلّية و�� قانا؟ هل �عيش املواطن ال 

واالجتما�ّ�   االقتصادّي  والقهر  والشمال  ا�جنوب  من  تحاصره  واإلسرائيلية  ال��كّية  وا�جيوش  أمن  حالة 

 يأتيھ من تحت ومن فوق؟ هذه �� إجابتنا عن سؤال االغ��اب واالستالب الذي �عانيھ اإل�سان العر�ي!  

�ع ف�ي  اغ��اب،  حالة  عاّمة  بصورة  العر�ّية  ال�خصّية  والسلبّية،  �عيش  والقصور  ا�جمود  ا�ي 

ومختلف مواطن الضعف واملعاناة الوجودّية، و�� حقيقة �ش�� إل��ا أغلب الدراسات ا�جار�ة �� هذا  

من  1ا�جال طو�لة  قائمة  �سرد  أن  السياق  هذا   �� و�مكن  العر�ّية،.  لل�خصّية  السلبّية  و��   السمات 

د عل��ا الباحثون والدارسون �� هذا امل
ّ

فقدان الثقة بالنفس، وغياب التلقائّية  يدان ومن أبرزها:  سمات أك

مباالة وا�خجل وا�خوف
ّ
ى عديد الباحث�ن �� دراسا��م  2واالبت�ارّ�ة، وال�خصّية ا�حاملة، والال . وقد تق�ىّ

فؤاد زكر�ا ال�ي يرسم من خاللها  سمات االغ��اب �� ال�خصية العر�ية، ونذكر ع�� وجھ ا�خصوص أعمال  

مأساو  األع�ى  صورة  وا�خضوع  مسوؤلّية 
ّ
والال والنفاق  ا�خداع  سمات  قوامها  العر�ّية  لل�خصّية  ّ�ة 

. و�ستطيع سرد عدد كب�� من األبحاث ال�ي ترى ال�خصية العر�ية �عيش أزمة دائمة وحقيقّية.  3والسلبّية

أ القومّية  ال�خصّية  هذه  مثل  ل 
ّ
�ش� إ��  أّدت  ال�ي  العوامل  ما  نتساءل،  أن  هنا  املنوالّية  و�وسعنا  و 

؟ اإلجابة ليست �س��ة ومع ذلك يمكن القول، إن عوامل ضعف ال�خصّية العر�ية متعددة وأهمها  ا�حزنة

األنماط الثقافّية السائدة، والعوامل التار�خّية واالستعمارّ�ة واالقتصادّية وال��بو�ة، وغايتنا من البحث ��  

ّ�ة ال�ي تدفع ال�خصّية عاّمة وال�خصّية العر�ّية خاّصة  أساليب التنشئة االجتماعية إدراك األسباب ال��بو 

ب أوال ضبط مفهوم التنشئة االجتماعّية �� خصائصها وأ�عادها.  
ّ
 إ�� دوامات القهر واالغ��اب، وهذا يتطل

 : التنشئة االجتماعّیة  -5

ملفهوم    ال يمكن للمرء أن يظفر بتعر�ف جامع ما�ع للتنشئة االجتماعّية. ومن أجل بناء صورة وا�حة 

التنشئة االجتماعّية، يمكن القول: إّن التنشئة االجتماعّية �� منظومة العملّيات ال�ي �عتمدها ا�جتمع ��  

و�مكن �عر�ف  نقل ثقافتھ، بما تنطوي عليھ هذه الثقافة من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد، إ�� أفراده.  

لها، دمج الفرد �� ا�جـتمع، ودمج ثقافة ا�جتمع ��  التنشـئة االجتماعيـة بأ��ا العمليـة التـي يتـم من خال 

 . 4الفرد

 
زمّية للشخصية المصرية في كـتابات كل من محمد عبده وطه حسين وجمال حمدان وعبد العزيز ا -1

ٔ
لرفاعي وفؤاد  تبرز الصورة اال

وتبرز هذه الصورة في   صليبا؛زكريا وحامد عمار. ويظهر هذه الصورة في الشخصية الفلسطينية والسورية صادق جالل العظم وجميل 
يضا في دراسات جابر عبد الحميد جابر وعبد الجليل 

ٔ
كـتابات هشام جعيط والبشير بن سالمة عن الشخصية التونسية، وتتبدى ا

التربية وترقية المجتمع، دار سعد الصباح، الكويت  قنبر:العراقية. وللمزيد يمكن العودة إلى كـتاب محمود الطاهر عن الشخصية 
 ز الفصل الرابع.  1992

  .114. ص 1992التربية وترقية المجتمع، دار سعد الصباح، الكويت  قنبر:محمود  -2
 . 1971، مارس 73عدد انظر فؤاد زكريا بين التعليم وقيم المجتمع، الفكر المعاصر،  -3
 .  37ص  1993علم االجتماع التربوي، جامعة دمشق مطبعة االتحاد، دمشق،  وطفة:علي - 4
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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) التنشئة االجتماعّية "بأ��ا منظومة األّولّيات ال�ي تمكن الفـرد، عـ�� مدى  Rocher Guy( رو�ىي    ���عـّرف  

 .1حياتھ، من �علم واستبطان القيم االجتماعّية والثقافّية السائدة �� وسطـھ االجتما�ّ�"

دوركهايم   االجتماعّيةDavid Émile Durkheim(  1917ت.  ويعد  التنشئة  مفهوم  استخدم  من  أّول   ( 

Socialisation   وأّول من عمل ع�� صوغ املالمح العلمّية لنظرّ�ة التنشئة االجتماعّية، يقول  2بمعناه ال��بوّي ،

   دوركهايم محّددا غاية ال��بية:
ّ

قھ فينا ليس هو اإل�سان ع�� غرار  إن اإل�سان الذي تر�د ال��بية أن تحق

إّن ال��بية �� التأث�� الذي تمارسھ األجيال  .  3ما أودعتھ الطبيعة بل اإل�سان ع�� غرار ما ير�ده ا�جتمع

الراشدة �� األجيال ال�ي لم ترشد �عد، ووظيف��ا إزاحة ا�جانب البيولو�ّ� من نفسّية الطفل لصا�ح نماذج  

م  من السلوك االجتما�ّ� امل 
ّ
فالتنشئة �� العملّية ال�ي يتّم ف��ا ومن خاللها دمج ثقافة ا�جتمع ��  .  4نظ

، و�� وفقا لهذا املع�ى العملّية ا�جدلّية ال�ي تر�ط ب�ن الفرد و��ن ثقافة الفرد ودمج الفرد �� ثقافة ا�جتمع

ا�جانب البيولو�� فيھ لصا�ح    ا�جتمع، و�� العملّية ال�ي يتّم ف��ا بناء الثقافة داخل الفرد من خالل إزاحة

 ا�جانب االجتما�� أو االنتقال باإل�سان من حالتھ البيولوجية إ�� حالتھ االجتماعّية.  

يقول دوركهايم �� كتابھ ال��بية وا�جتمع :" يوجد �� �ّل مّنا �ائنان ال يمكن الفصل بي��ما إال ع�� نحو  

الذهنّية ا�خاّصة بنا و�حياتنا ال�خصّية وهو ما يطلق عليھ ال�ائن  تجر�دّي، أحدهما نتاج ل�ل ا�حاالت  

عن   بل  �خصّيتنا  �عّ�� عن  ال  ال�ي  والعادات،  واملشاعر  األف�ار  من  نظام  فهو  اآلخر  ال�ائن  أما  الفردّي؛ 

ملشاعر  �خصّية ا�جماعة وا�جتمع الذي ننت�ي إليھ : �العقائد الدينّية، واملمارسات األخالقّية، والتقاليد وا

ا�جمعّية من أي نوع، و�� �ش�ل �� مجموعها ال�ائن االجتما�ّ� اآلخر، و�التا�� فإّن بناء هذا ال�ائن االجتما�ّ�  

ل �� ��اية املطاف هدف ال��بية وغاي��ا
ّ
 ".5يمث

) ع�� أهمّية التوحد أو التقّمص �� عملّية  Sigmund Freud(  1939ت  وع�� خالف دوركهايم يركز فرو�د  

ل ف��ا الفرد مظهرا من مظاهر اآلخر أو خاصة  التنش 
ّ
ئة االجتماعّية ويعرف التقّمص بأنھ عملّية نفسّية يتمث

صفاتھ من  صفة  أو  خواّصھ  وأن  6من  جديدة،  اجتماعية  أدوارا  ل 
ّ
يتمث أن  للفرد  التقّمص  عملية  وتتيح   .

ا ال�ي يقيمها  �ستبطن مفاهيم وتصورات وقيم ا�جتمع الذي �عيش فيھ، وذلك ع�� سلسلة من  لعالقات 

الفرد مع األ�خاص الذين يحيطون بھ، والذين �ش�لون موضوع تقّمصھ، أو نماذج لسلوكھ. وت��ز أّوليات  

التنشئة االجتماعية عند فرو�د �� نظرّ�تھ حول م�ّونات ال�خصّية، و�� جدل العالقات القائمة ب�ن هذه  

البيولو  ا�جانب  ب�ن  العالقة  أهمّية  ت��ز  فالهوامل�ّونات  االجتما�ّ�:  وا�جانب   �ّ�Le ça   ا�حالة ع��  ينطوي 

ا�جانب االجتما�ّ� الثقا�ّ� �� �خص الفرد،    moi-Le surالفطر�ة األّولية عند ال�ائن؛ بينما �ش�ل األنا األع��  

ل التفاعل الذي يتّم ب�ن األنا األع
ّ
�� والهو و�رمز إ�� العادات والتقاليد ا�جمعّية السائدة �� ا�جتمع، لذا يمث

 
1- Guy Roger ،Action sociale: Introduction a la sociologie Générale 1968. M. H., Paris 1983. p.132 

 . 39 سابق، صعلم االجتماع التربوي، مرجع  علي:وطفة  -2
فانزيني:غي  -3

ٔ
 .  330ص  1981الجمود والتجديد في التربية المدرسية، ترجمة عبد هللا عبد الدايم، دار العلم للماليين، بيروت  ا

 .  105ص   1984دمشق مقدمة في علم االجتماع التربوي، ترجمة نزار عيون السود، دار دمشق،  ريناتاغوروفا: -4
سعد وطفة، دار معد، دمشق  دوركهايم:إميل  -5

ٔ
 . الغالف)  (نص 1996التربية والمجتمع، ترجمة علي ا

 .  170ص  1981مارسيل بوستيك، العالقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس  -6
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، ا�جانب األسا�ىّي �� عملّية التنشئة االجتماعّية، وعن طر�ق التفاعل ب�ن عضو�ة  Lemoiع�� تدخل األنا

 ال�ائن وثقافة ا�جتمع �ستطيع الفرد أن يت�ّون اجتماعّيا وأن يحظى �عضوّ�ة ا�جماعة. 

ا�جانب   هذا   �� دوركهايم  ن�حظ  ونظر�ة  فرو�د  نظر�ة  ب�ن  كب��ا  العتقار�ا  البيولو�ّ�  ��  ب�ن  القة 

ل  واالجتما��ّ 
ّ
، ب�ن العقل ا�جم�ّ� الذي �ش�ل �خصّية الفرد عند دوركهايم، و��ن األنا األع�� الذي يمث

. فالتباين األسا�ىي ب�ن النظر�تْ�ن يكمن �� أهمّية املصدر  ا�جانب االجتما�ّ� �� �خصّية الفرد عند فرو�د

دوركهايم   ز 
ّ

رك فبينما  التنشئة.  عملّية  �حياة  ��  و�عداده  الفرد  ت�و�ن   �� ا�خار��  االجتما�ّ�  ا�جانب  ع�� 

ل هذا ا�جانب ا�خار�ّ� ��
ّ
ز  الضم�� ا�جما�� " الذي يمارس إكراها ع�� ضمائر األفراد،  "ا�جماعة، و�تمث

ّ
رك

أواليات داخلّية   فرو�د األو�� وفق  بالدرجة  تتّم  التنشئة  أّن عملّية  دا 
ّ

الداخ�ّ� لل�خص مؤك الفضاء    ع�� 

نفسّية ماثلة �� جدل العالقة ب�ن الفردّي واالجتما�ّ�. وتنطوي �ل ثقافة ع�� معاي�� سلوكية خاصة ب��بية  

األطفال وتحّدد �� الوقت نفسھ أهّم املشكالت الرئيسة ال�ي تواجھ الطفل والطر�قة ال�ي يمكن للطفل من  

 خاللها أن يواجھ مشكالتھ. 
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صد بأسلوب التنشئة االجتماعّية، الكيفّية ال�ي يتّم من خاللها بناء الثقافة �� الفرد و�شكيلھ ع�� ُيق

 أسلوب التنشئة االجتماعية    نحو اجتما�ّ�، ومهما �ان ا�حتوى القي�ّي للثقافة ال�ي تنقل إ�� األفراد،
ّ

فإن

ال�خصّية بنية   �� إيجابا  أو  سلبا  التأث��   �� كب��ا  دورا  أنھ  يلعب  �ع�ي  وهذا  التنشئة  .  ألسلوب  يمكن 

نماء   لتحقيق  املبدأ،  أك�� كفاءة، من جهة  البدائية أن يكون  القبائل  �عتمده �عض  الذي  االجتماعّية 

حضار�ا املتقدمة  الثقافات  �عتمدها  ال�ي  األساليب  إ��  بالقياس  وذلك  وتطّورها  وتتمايز  ال�خصّية   .

� املعتمدة  االجتماعّية  التنشئة  األساليب  أساليب  ع��  اعتمادها  مدى  و��  املستخدمة،  الشدة  درجة   �

 العلمية �� بناء �خصّية الفرد وتر�ي��م. 

كـل   يحّدد  إذ  أخرى.  إ��  ثقافة  من  وتتغاير  آخر،  إ��  االجتماعيـة من مجتمع  التنشـئة  أساليب  وتتبـاين 

الثقافية.  حاجاتھ  تل�ي  ال�ي  وأش�الها  االجتماعية  التنشئة  أنماط  االجتماعّية    مجـتمع  التنشئة  فأساليب 

مؤسساتھ" و��  ا�جتمع   �� املوظفة  السلطة  أساليب  ة  1�عكس 
ّ
االجتماعيـ التنشـئة  أساليب  أن  مع�ى   ��  ،

العقاب   أساليب  �عتمد  ا�جتمعات  فبعض  ودرج��ا،  األطفال  تر�ية   �� املستخدمة  السلطة  بنوع  مرهونـة 

أ  االجتماعية،  التنشئة   �� والتخو�ف  ط 
ّ
و��   مر والتسل االجتماعّية  التنشئة  مضمون   �� التأث��  شأنھ  مـن 

 �خصّية األفراد الذين يخضعون ألسلوب الشدة �� تنشئ��م االجتماعية. 

جنوب    �� امليالن��بـا  قبائل  �عض  عند  االجتماعّية،  التنشئة  حـول  األن��و�ولوجيـة،  األبحاث  بينـت  لقـد 

آسيا،   تقومشرق  ال�ي  االجتماعّية  التنشئة  غ��    أن  �خصّيات  إيجـاد  إ��  تـؤدي  التسـامح  أسلوب  ع�� 

مـارجر�ت  عدوانية التـي أجر��ـا  ة 
ّ
التار�خيـ الدراسة  ��    ) أنMeadM .(ميـد  . وكشفت  للّرجال  املثل األع�� 
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قبيلـة "ارا�ش " فـي غينيا ا�جديدة هو الوداعة واملساملة والرقة �النساء تمامـا، وذلـك ع�� خـالف ا�حـال فـي  

يلـة " موندوجومر "إذ املثل األع�� للرجولة هو ا�خشونة والفظاظة والعدوانّية، والحظت الباحثة أيضا،  قب

ينة �ا�حفر والـرقص
ّ
فـي حـ�ن    ،أن الرجل �� قبيلـة "�شامبو�� "مثال للوداعة والرقة وأنھ يقوم باألعمال الل

العنصر الذي �سود و��يمن �� مجتمع  تقوم املرأة باألعمال ا�خشنة مثل صيد السمك و��ج الشباك و��  

 . 1أبوي 

أّدت النتـائج ال�ي توصلت إل��ا ميد، �� دراس��ا هذه، أن تباين سمات ال�خصّية املنوالّية بيـن القبـائل  

املتجاورة �عود إ�� تباين أساليب التنشئة االجتماعّية ب�ن هذه القبائل. و�ضاف إ�� ذلك أن هذه الدراسة  

ق بمرحلة املراهقة؛ ففي مجتمع "سامو" ال وجود لهذه  أّدت إ�� �غ�� وج
ّ
هـات نظر علماء النفس فيما يتعل

املراهقة،   ليست حالة الزمة ملرحلة  النفسّية  أن االضطرابات  �ع�ي  املرحلة بصراعا��ا واضطرابا��ا، وهذا 

ت�� الطفل خٍ��ا ��  ) �ع Arapechفجماعات األرا�ش( و�نما نتاج ألساليب التنشئة االجتماعّية ومضامي��ا. 

ال�ي   الصراعات  أش�ال  �افة  يز�ل  مّما  وا�حر�ة  وا�حنان  وا�حب  بالرعاية  يحـظى  أن  يجـب  لذا  ذاتھ، 

 . 2�عيشها الطفل

عندما يكون هناك تباين ب�ن مجتمع وآخـر  ) "  Salvador Jenny(جي�ي  وفـي هـذا السـياق يقول سلفادور  

طھ و�سامحھ
ّ
ا�جمالّية،  فـي مسـتوى �سل أو  الفلسفّية،  �� منا�� نظرتھ  أو  أنمـاط  ،  إ��  �عـود  ذلـك  فـإن 

 . 3التنشئة االجتماعّية السائدة فيھ

مجتمع   فلكـّل  آخـر،  إ��  مجتمع  من  و�عقيدها  �ساط��ا  جهة  من  االجتماعية  التنشـئة  عمليـة  وتخـتلف 

ة ومطالبھ وحاجاتھ.  "وت�ون التنشئة االجتماعّية  مستوى نمـوه التـار��ّ� وأنمـاطھ الثقافـة ومشـكالتھ القيميّ 

�سيطة �� ا�جتمعات البسيطة وتقوم ع�� التقليد والتلق�ن أك�� من قيامها ع�� التمي�� والتفك��، أما ��  

حفز   وترتكز ع��  ��ا،  تقوم  ال�ي  الوسائط  و��  صورها،  فـي  تتعـّدد  العمليـة  هـذه  فـإن  دة 
ّ
املعقـ ا�جتمعات 

 .4سن االختيار " التفك�� وح

ة ومضمـو��ا �عـدد من العوامل �الطبقة االجتماعّية، واملعتقـد، والبيئـة  
ّ
ر شـ�ل التنشـئة االجتماعيـ

ّ
و�تـأث

عنـد  ا�حـاصل  التعليمـّي  واملسـتوى  االقتصـادّي  بالوضع  ر 
ّ
يتأث كما  القائم،  السيا�ىّي  والنظام  ة، 

ّ
الطبيعيـ

 .5تماعّية األبـو�ن أو فـي إطـار الفئـة االج

أو  إجماال   الشّدة  �� استخدام  اإلسراف  �عتمد  ال�ي  االجتماعّية  التنشئة  أساليب  إن  القول  يمكن 

مت�املة ضعيفة وغ��  اغ��ابّية  �خصّيات  بناء  إ��  تؤّدي  نحو  التساهل،  األساليب  جهت هذه 
ّ
ات و�لما   .

 اعتماد املنطق العل�ّي �� التنشئة االجتماعّية �انت أك�� قدرة ع�� بناء �خصّيات سليمة مت�املة.  
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القائم ع�� أسس علمية،  التنشئة االجتماعّية  نمطا من  التنشئة االجتماعية   �� العل�ّي  جاه 
ّ
االت �عت�� 

ملت�املة، و�نطلق هذا االتجاه من عقلنة مختلف الظروف والشروط  و��دف إ�� بناء ال�خصّية اإل�سانّية ا

والنظر�ات   العلم  معطيات  ع��  العلمية  االجتماعّية  التنشئة  و�عتمد  ال�خصّية.   �� املؤثرة  املوضوعّية 

 �ا:  العلمّية �� ال��بية. و�مكن اإلشارة إ�� النماذج التالية للنظرّ�ات العاملّية املتنامية �� هذا امليدان وم�

 ، نموذجا).J. Piagetكيف تنمو قدرات التفك�� عند الطفل (جان بياجيھ-1

 ، نموذجا).  S. Freudكيف تنمو القدرات االنفعالّية (سيغموند فرو�د -2

 نموذجا).  E. Durkheimكيف تنمو القدرات االجتماعّية (إميل دوركهايم-3

 نموذجا).   A. Maslowتحديد حاجات نمو ال�خصّية (أبراهام ماوسلو -4

و�مكن اإلشارة أيضا إ�� معطيات علم نفس الطفولة واملراهقة وعلم النفس ال��بوّي كمنطلقات أساسية  

 ألساليب التنشئة االجتماعّية العلمّية. 

ال�ي أجر��ا ��    Margret Mead(1(ميد  تبّ�ن نتائج دراسات الباحثة األن��و�ولوجية األمر�كية مارغر�ت  

املشهور   كتا��ا   �� نتائجها  وعرضت  ا�جديدة،  غينيا   �� آسيا  شرق  ثالث  جنوب   �� والطبائع  ا�جنس 

بدائية، التنشئة    مجتمعات  أسلوب  و��ن  الطباع  ب�ن  تر�ط  ال�ي  ا�جوهرّ�ة  للعالقة  الكب��ة  األهمية 

 االجتماعّية أثناء مرحلة الطفولة املبكرة.  

أهم ميد  دراسات  بناء  وت��ز   �� الطر�قة  هذه  تأث��  ومدى  األطفال  إرضاع  ��ا  يتّم  ال�ي  الطر�قة  ية 

�خصّيات عدوانّية أو متسامحة. لقد الحظت ميد وجود اختالف كب�� ب�ن �خصّية الراشدين �� قبيل�ي  

والوداع  والنعومة  ة 
ّ
الرق �سمات  يتمّ��ون  اآلرابيش  قبيلة   �� والنساء  فالرجال  واملوندوغومور:  ة  اآلرابيش 

والفظاظة   والصرامة  بالشدة  املوندوغمور  قبيلة  و�ساء  رجال  يتمّ��  بينما  والتفاؤل،  والصدق  والطيبة 

وفّسرت الباحثة هذه الظاهرة بأسلوب ال��بية السائد ��  وقسوة القلب إ��م آ�لة �حوم وصيادو رؤوس.  

و�حظى   جدا،  متناهية  ووداعة  برقة  �عامل  اآلرا�ش   �� فالطفل  القبيلتْ�ن  قبل  كال  من  فائقة  �عناية 

حاجتھ   عن  ف��ا  �علن  �حظة  �ل   �� طفلها  ترضع  واألم  أكفھ،  ع��  يحملھ  من  دائما  يجد  فهو  األبوْ�ن 

و�وضع عادة قر�با من ثدي األم، وت��ك لھ الفرصة متاحة دائما �� أن يتوقف عن الرضاع ليبتسم و�رتاح  

ع�� الس�� إال عندما يح�ن موعد س��ه، وال  ُ�عنف عندما يخرج فضالتھ وال يكره    جديد، وال ويعاود من  

طو�ل أمد  �عد  إال  قبيلة  2يفطم   �� الطفل  أما  مبدأ  Mundugumor(3(املوندوغومور  .  ع��  ى  فُ���َّ  ،

ط إذ يتّم فطامھ فجأة، وال �سمح لھ بالرضاع من ثدي أّمھ إال ف��ة قص��ة جدا، وُ�طَرد  
ّ
العدوانّية والتسل

ي �حظة  أية   �� أّمھ  ثدي  أطفالهن وقوفا،  عن  يرضعن  الراحة، واألمهات  قسطا من  ليأخذ  ف��ا  توقف 

 
1-  

ٔ
 .  397 ، ص1967، ترجمة حافظ الجمالي، دار مكـتبة الحياة، الطبعة الثانية، بيروت علم النفس االجتماعي كلينبرغ:وتو ا

دمون بالن، ميشيل كورناتون، فرانسوا  -2
ٔ
الن بيرو، ا

ٓ
فيو: المجتمع والعنف، ترجمة الياس زحالوي، بيير  اندر،لوجفيليب برنو، ا

  .76 ، ص9761وزارة الثقافة دمشق، 
مين، معهد اإلنماء العربي، بيروت  إيرني:بيار  -3

ٔ
تنولوجيا التربية، ترجمة عدنان اال

ٔ
 . 96 ، ص1992ا
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ّ

ال�ي يوضع ف��ا. إن أثناء ذلك من تحر�ك يدْيھ و�بعد �سرعة إ�� السلة ا�خشبّية  حياة    و�منع الطفل 

وهذا  الطفل �� هذه القبيلة م�حونة بالعنف والقهر والعناء، و�حظات الرضاعة �� �حظات بؤس وشقاء،  

 .  ملظاهر االغ��ابّية ل�خصّية املوندوغمور مكمن أصل ا

إن أساليب التنشئة االجتماعّية التسلطّية االعتباطّية تؤدي بصور عاّمة إ��  و�جماال يمكن القول:  

وع�� خالف ذلك �عمل التنشئة االجتماعّية املعتدلة وال�ي تنطلق من    هدم ال�خصّية اإل�سانّية واغ��ا��ا،

 ة العلمّية �� ال��بّية ع�� بناء ال�خصّيات اإل�سانّية املت�املة. معطيات التجر�ة اإل�سانيّ 

و�� حقيقة تجّسدها خالصة الفكر    تنمو ال�خصّية �� األجواء ا�حّرة، وتزدهر �� البيئات السمحاء،

ل منطلق العطاء واإلبداع �� صوره  
ّ
الديمقراطّية �ش� ال��بوّ�ة  اليوم، فالعالقات  القدم حّ�ى  ال��بوي منذ 

د��ا األبحاث والدراسات �� 
ّ

ا�ختلفة، وتلك حقيقة تار�خّية أثبت��ا التجر�ة الطو�لة ل�حياة اإل�سانّية، وأك

تفتح العقل و�ناء املعرفة أمران مرهونان بمعطيات ا�حرّ�ة ال�ي يجب أن �سود  مجال علم النفس، معت��ة  

 �� املناخ ال��بوي الذي يحيط باألطفال والناشئة.  

ط يوجد �� أصل مظاهر اغ��اب ال�خصّية ال�ي تتجسد �� منظومة  �ستنتج أّن  
ّ
أسلوب القمع والتسل

و  ا�خصاء،  عقدة  النقص،  عقدة  مثل:  النفسّية  العقد  عقدة  من  أوديب،  عقدة  الذه�ي،  ا�خصاء 

.  لذا يمكن أن نجد جذورا �ختلف  اإلهمال، عقدة املنافسة األخو�ة، عقدة الذنب، وعقدة فقدان األمن

 . القمع ال��بوي  �� أسلوبمظاهر االضطرابات واألمراض النفسية 

 األسرة والشخصّیة:  -7

ل ف��ا �خصّية الفرد. وقد أج
ّ
معت تجارب العلماء وتأمال��م ع�� أهمية  األسرة �� البوتقة ال�ي تتش�

األسرة �� رسم خصائص �خصّيات األطفال وال سيما �� السنوات األو�� من حيا��م. وأجمعت هذه التجارب  

بناء �خصّية   التنشئة االجتماعّية، و��  �� عملية  أيضا، ع�� أن األسرة �� أم�ىى سالح �عتمده ا�جتمع 

ف أثر األسرة �� عملّية التنشئة االجتماعّية ع�� عوامل  اإل�سان القادر ع�� الفعل واملبا
ّ
درة واإلبداع. و�توق

 أبرزها، بنية األسرة وخصائصها الوجدانّية، وكذلك مستواها االجتما�ّ� واالقتصادّي.  

ا�جانب األسا�ىي من تراثھ الورا�ي.    -1كما يب�ن زازو   -عندما يبلغ الطفل الثالثة من عمره ي�ون قد أنجز  

 أهمّية األسرة �� بناء �خصّية الطفل إ�� العوامل التالية:  و�عود

د العلماء والباحثون.  -1
ّ

 أهمّية السنوات األو�� من حياة الفرد كما يؤك

النمو الكب�� للطفل خالل سنوات حياتھ األو��: �ش�� الدراسات ا�جار�ة أن دماغ الطفل يصل إ��    -2

 . 2من وزنھ �� العاشرة من العمر  %95% من وزنھ �� ا�خامسة من العمر و��� 90

 
سعد، الدار المتحدة، مؤسسة الرسالة،  الباحثين:فريق من  -1

ٔ
 ).  78. (ص: 1993بيروت، علم النفس وميادينه، ترجمة وجيه ا

سرة فيها، المعلم العربي، السنة  -2
ٔ
تموز،   7، عدد31خالد الطحان: دراسة بعض العوامل التي تسهم في التحصيل الدراسي ودور اال

 . 3ص 1978
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ٔ
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م �� هذه املرحلة، إذ يقدر    -3
ّ
) أن الطفل يكتسب .BloomS Benjamin .(  بلومقدرات الطفل ع�� التعل

%  100% �� الثالثة عشرة من العمر و���  75% من معارفھ �� السادسة من العمر، وترتفع هذه النسبة إ��  33

 :1�� ا�جدول التا�� �� الثامنة عشرة من العمر وذلك كما هو

م العاّم ح�ى سّن الثامنة عشرة �� تصنيف بلوم 
ّ
 النسب املئوّ�ة لنمّو التعل

 

 ال��اكم �� �ل مرحلة   النمّو �� �ل مرحلة عمر�ة   األعمار  

 % 33 %33   وات سن  6من الوالدة ح�ى 

 %75 % 42  13سنوات ح�ى  6من 

 %  100 % 25   18سنة ح�ى   13من 

 

% من حجم الدماغ الطبي�ّ� ينمو خالل السنوات  89) أن  Glenn Doman(  2013ت    غل�ن دومان و�ؤكد  

األهمّية    د أدلر، وأر�كسون، وفروم، وال�ان، و�ؤكد �ّل من ميدا�ي كالين، وآنا فرو�د، والفر 2ا�خمس األو��

 املطلقة �حياة الطفولة املبكرة �� نمو ال�خصّية. 

السياق   �� هذا  للتطّور مثل: مرحلة املرآة عند  إ��  وتجدر اإلشارة  باملراحل ا�حرجة  ُ�سّ�ى  أهمّية ما 

ال�ان، املرحلة األوديبية عند فرو�د، مرحلة الرضاعة عند ميدا�ي كالين، ومرحلة �ش�ل الهو�ة عند  

ماسلو عند  ا�حاجات  إرضاء  ومرحلة  بلوغهم  أر�كسون،  قبل  ا�حرجة  املراحل  هذه  األطفال  ويعيش   .

 .3عمرا�خامسة من ال

 جدل القمع التربوّي والخصاء السیکولوجّي:   -8

باالنفعال م�حونة  وأف�ار  ذكر�ات  مجموعة  النفسّية  ال��بوّي  4العقدة  العنف  أن  البيان  عن  وغ�ي   ،

يوجد �� أصل العقد جميعها تقر�با، فهو من أصول عقدة أوديب، وعقدة اإلهمال، وعقدة النقص، كما ��  

ل عقدة ا�خصاء الذه�ّي والنف�ىّي الصورة ا�حّية آللّية �ش�ل االغ��اب ��  
ّ
عقدة الذنب، وعقدة العار. وتمث

��    ال�خصّية اإل�سانّية، وتجّسد �� ال��بية. ول�ن �ان ا�خصاء   �� القمع والعنف واإلكراه  نتائج  اآلن ذاتھ 

 
داب جامعة الكويت  هللا:عبد الرحيم صالح عبد  -1

ٓ
طفال، كلية اال

ٔ
سرة وتعاونها مع المدرسة في تربية اال

ٔ
 .  9ص 1979اال

 .  79علم االجتماع التربوي، مرجع سابق، ص وطفة:علي  -2
عماق النفس اإلنسانية، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق،  فيلو:جان كلود  -3

ٔ
 . 1996الالشعور بحث في ا

 . 19، ص1988سية، تعريب موريس شربل، عويدات، العقد النف موكيالي:روجيه  -4
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األعضاء قطع   �� منحصرا  داللتھ  ا�جسدي   1أصل  املستوى  ع��  واجتثا��ا  و���ها  ��  2التناسلية  لھ  فإّن   ،

ب  املستوى النف��ّي والذه�ّي أهمّية ال نظ�� لها من حيث ا�خطورة ومن حيث القدرة ع�� تحقيق االغ��ا

 .  الشامل �� ال�خصية اإل�سانية

�شعر الطفل بخوف ال يحتمل �جرد أن ُ��ّدد بقطع أعضائھ التناسلّية، و�ؤدي هذا ا�خوف إ�� رهاب  

أيد��م ع�� أعضا��م   التناسلية غالبا ما يركضون واضع�ن  ا ��دد األطفال بقطع أعضا��م 
ّ
مل إذ  ا�خصاء، 

إذا لم تكن  �� �عض الثقافات وم��ا العر�ية:    ُيقال للطفل  �حماي��ا من خطر مأساوي داهم، من ذلك مثال

هذا ال��ديد بالقطع والب�� يتحّول 3؟  عاقال سيأ�ي ليال من يقطع برعمك الصغ�� الذي تفخر بھ هل فهمت

 الطفل سيصاب بحالة ذعر وخوف دائمْ�ن عندما ير�د أن    ! ملاذاإ�� نوع من ا�خصاء النف��ي والعق��
ّ

ألن

عمل ما ألن ا�خطأ �ع�ي دائما قلق ا�خصاء، مّما يجعل الطفل يتحا��ى القيام بأي ��يء    يقدم ع�� أّي 

ب هذا الفعل الرهيب �ع�ي القطع والب��
ّ
. يق�ىي الطفل ليال طواال ال �غ�ىى النوم عينيھ خوفا من ليتجن

 هذا القادم الذي ي��صّده، و�تخفى �� م�ان ما حّ�ى ال �ستأصل أعضاءه التناسلية،  
ّ
ب الطفل حالة وليتجن

با القيام بأّي فعل وح�ى أّي تفك�� 
ّ
الرعب وا�خوف، عليھ دائما أن يكون عاقال مطيعا وصغ��ا مؤدبا متجن

و�� ا�حالة ،  حالة ا�خصاء النف��ّي والعق��ّ . تؤّدي هذه املواقف بالطفل إ��  لينجو من مص��ه الرهيب

والعق�ّ� واالنفعا�ّ�، فالطفل يبقى طفال خجال  ال�ي يفقد الطفل بمقتضاها �ل إم�انّيات النمّو النف��ّي  

 ا�خصاء النف��ي هو قتل لقابلّيات الطفل وهدم إلم�انّيات  
ّ

ضعيفا ال يمكنھ أن ينجح �� فعل أو عمل. إن

 نموه. وهذا يمثل واحدا من أهم مظاهر االغ��اب وأخطرها �� ال�خصّية اإل�سانّية. 

 عقدة ا�خصاء ا
ّ

لذه�ي �� " الصعو�ة ال�ي �عان��ا املرء �� تأكيد ذاتھ  و�مكن القول بصورة أخرى إن

. �ستنج �� وضوح أّن عقدة ا�خصاء ال تقتصر أبدا ع�� مفهوم قطع األعضاء  4"  ع�� نحو مستقل ومسؤول

التناسلّية بل ع�� صيغ ال��ديد العنيفة ال�ي تضع الطفل �� دوامة رهابات مأساوّ�ة بالغة العنف وا�خطورة. 

ع �عض أجزاء ا�جسم والضرب والتحطيم وغ�� ذلك يؤدي إ�� عقدة ا�خصاء الذه�ّي. و�مكن فال��ديد بقط

ا�حديث هنا عن عقدة أوديب وفقا لصورة عقدة ا�خصاء فالطفل ال �ستطيع أن يتوّحد مع �خص أبيھ، 

ل خصائص جنسھ إذا �ان األب قاسيا وعنيفا.  
ّ
 و�تمث

 

 
شكال القطع والبتر مثل  -1

ٔ
عضاء التناسلية، بل يتجاوز هذا التصور إلى مختلف ا

ٔ
هديد  تال يتوقف مفهوم الخصاء عند حدود قطع اال

ذن ... وهذا التهديد بالقطع يؤدي مفعوله الخصائي 
ٔ
الطفل بكسر اليد، وقطع الراس وكسره، وقرف الرقبة، وقلع العين، وشمط اال

 واضحة. وتفيض العادات التربوية في الوطن العربي باستخدام هذه التهديدات الخصائية بصورة  الشديد.الذي يتمثل في الخوف 
سعد، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق  بيير داكو: االنتصارات -2

ٔ
 .  269، ص 1985المذهلة لعلم النفس الحديث، تعريب وجيه ا

 270المرجع السابق ص  -3
ي:روجر  -4

ّ
سعد، دار البشائر،  موشيل

ٔ
 . 70، ص 1991العقد النفسية، تعريب وجيه ا
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ٔ
.د. علي ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)98( 

 تسّلط العالقات االجتماعّیة واالغتراب:   -9

عب العالقات االجتماعّية السائدة �� ا�جتمعات العر�ّية دورا كب��ا �� استالب ال�خصية، ألّن التنشئة  تل

االجتماعّية ال تتّم �� إطار األسرة فحسب، بل �� سياق ا�جتمع لذا يمكن القول إن التنشئة االجتماعّية ��  

ل بوتقة  العالقات االجعملّية تواصل اجتما�ّ�. وهذا �ع�ي بالضرورة أن  
ّ
تماعّية السائدة �� ا�جتمع تمث

ل ال��بوي ومنطلق لبناء الهو�ة
ّ
 . للتش�

العر�ّية أن   الثقافة  �� ميدان  الثقافة العر�ّية �عا�ي من العالقات االجتماعّية  تبّ�ن األبحاث ا�جار�ة 

سة وا�حياة  ال�ي تأخذ طا�ع اإلكراه والقهر والتسلط وتضرب هذه العالقات جذورها �� العائلة واملدر 

ط ال�ي يخضع بموج��ا  
ّ
ل هذه العالقات �� عالقات التسل

ّ
العاّمة لألفراد �� إطار هذه ا�جتمعات: وتتمث

الصغار للكبار، واألبناء لآلباء، واإلناث للذكور، والفقراء لألغنياء، والضعفاء لألقو�اء. فا�جتمع العر�ّي  

ا�  بنماذجھ  األب  ف��ا  ل 
ّ
�ش� بطر�ار�ي  أبوي  الوجود.  مجتمع  ومنطلق  وا�حياة  السلطة  محور  ختلفة 

 وتتجسد هذه العالقات �� الشارع واألسرة وا�جامعة.  

فالفرد �� حياتنا االجتماعّية إما أن يكون غالبا أو مغلو�ا، آمرا أو مأمورا، تا�عا أو متبوعا، قاهرا أو  

 
ّ

أن �� مع�ى  األفقّية  للعالقات  تاّم  �� غياب  أو متعلما،  السائدة، �� عالقات  مقهور، معلما   العالقات 

 خصائّيا وسلبّيا �� بنية ال�خصّية العر�ّية. 
ّ
 تلعب دورا ب��يا

 من مظاهر القمع إلی مظاهر االغتراب:  -10

تتعّدد املفاهيم ال�ي �ش�� إ�� ظاهرة استخدام القّوة والقسر �� ال��بية، و�جد الباحث نفسھ إزاء مفردات  

�� توظيف السلطة. ومن هذه ال�لمات تمثيال ال   عديدة متداخلة جّدا �� وصف ظاهرة العنف والتطرف 

ط ال��بوي، اإلكراه ال��بوي، العنف ال��بوي، القمع ال��بوي، اإلرهاب ال��بوي، التسلحصرا، �شار إ��:  

، إضافة إ�� �لمات أخرى عديدة توظف من أجل هذه  االضطهاد ال��بوي، االستالب ال��بوي، القهر ال��بوي 

نفسها   فا�خط    .1الغاية  اآلخر  م�ان  ليوظف  السابقة  املفاهيم  من  مفهوم  أي  يص�ح  املبدأ  جهة  من 

 .  وقد يكون هناك من ا�خطوط ما يكتشف با�جهرالفاصل ب�ن هذه املفاهيم ال يرى بالع�ن ا�جردة 

 و�تضمن مفهوم القمع الذي وقع عليھ اختيارنا ووظفناه �� مجال ال��بية ثالثة عناصر أساسية و��: 

 أ) فكرة الشدة (كما �� العاصفة أو اإلعصار)  

 ب) فكرة اإليذاء (كما �� الوفاة بحادثة)  

 . 2ج) فكرة القّوة العضو�ة أو املادية 

 
 .  1989ونيسكو، مركز مطبوعات اليونيسكو، القاهرة، ، الي132ظاهرة العنف، العدد  االجتماعية:انظر: المجلة الدولية للعلوم  -1
، اليونيسكو،  132ظاهرة العنف، العدد  االجتماعية:: العنف والقدرة، المجلة الدولية للعلوم ) F. LitkeRobert( ةف. لتكروبرت  -2

 .15-5. ص ص 1989مركز مطبوعات اليونيسكو، القاهرة، 
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وهذا ين�حب ع�� املفاهيم السابقة) هو استخدام أق�ىى درجات  (السياق  ّن ما �عنيھ بالقمع �� هذا  إ

الشّدة والقوة ضد اآلخر إلخضاعھ و�لغاء وجوده املعنوّي وال�خ�ىّي مادّيا أو معنوّ�ا بصورة جزئية أو �لية.  

 أو مادّيا وقد �شتمل ع�� جميع هذه ا
ّ
 . 1�جوانب دفعة واحدةوالقمع قد ي�ون نفسّيا أو رمز�ا

يقوم مفهوم القمع ع�� مبدإ اإللزام واإلكراه واإلفراط �� استخدام السلطة األبو�ة، و�قوم ع�� مبدإ  

التا�ع   ب�ن  والضعيف  القوي  ب�ن  والصغ��  الكب��  ب�ن  واملسود  السيد  ب�ن  العالقات  العمودّية  العالقات 

 ف��يائّية و�قوم:واملتبوع، و�مارس العنف هنا بأش�الھ النفسية وال

 ع�� أساس التباين �� القّوة ب�ن األب واألم.-1

جوء إ�� العنف بأش�الھ. -2
ّ

 ال�

 ا�جافاة االنفعالية والعاطفية ب�ن اآلباء واألبناء.  -3

 وجود حواجز نفسية وتر�و�ة ب�ن اآلباء واألبناء. -4

الدونية   وأح�ام  والتبخيس،  واالم��ان  وال��كم  واالحتقار  واالزدراء  القمع  أساليب  إ��  هنا  ال�جوء  و�تّم 

 والتخو�ف وا�حرمان والعقاب ا�جسدي، �� غياب �امل لعالقات ا�حّب وا�حنان والتساند والتعاطف.  

عقدة ا�خصاء  و�كمن أسلوب التسلط هذا �� أصل العقد واألمراض النفسية مثل: عقدة النقص، 

وا�خصاء الذه�ي، عقدة أوديب، عقدة اإلهمال، عقدة املنافسة األخو�ة، عقدة الذنب، وعقدة فقدان  

 . األمن. واالتجاه التسلطي �� ال��بية يمكنھ أن يفسر مختلف مظاهر االضطرابات واألمراض النفسية

��بوّ�ة ومن غ�� السلطة تتحّول ا�حياة  إّن الّسلطة كما بينا ظاهرة طبيعّية ضرورّ�ة ل�حياة االجتماعّية وال

سلط فهو اإلفراط السل�ي �� ممارسة السلطة، ويع�ي  
ّ
االجتماعّية وم��ا ال��بوّ�ة إ�� جحيم ال يطاق. أما الت

ذلك استخدام أساليب القمع واإلكراه وأساليب العنف �� السيطرة ع�� اآلخر من أجل مجرد إخضاعھ  

هذه فتنحرف  وجوده،  ع��  بصورة    والهيمنة  ا�حياة  تنظيم  إ��  الساعية  اإليجابية  غايا��ا  عن  املمارسة 

إيجابية. ومن هذا القبيل يمكن اإلشارة إ�� املمارسات الديكتاتور�ة ال�ي تجعل من مصا�ح �عض األفراد ��  

 موقع السلطة غاية السلطة ومن��اها.  

لتسلط إ�� مجرد الهيمنة والسيطرة  فبينما �س�� السلطة إ�� تنظيم ا�حياة وضبطها وتوج��ها، �س�� ا  -

 واإلخضاع. 

ف القوة لغايات اجتماعّية بينما �ستخدم هذه القوة بصورة عبثية �� حالة    -
ّ
�� ممارسة السلطة توظ

 التسلط.

ط.   -
ّ
 القوة وسيلة السلطة �� تحقيق الغايات بينما �� غاية �� ممارسة التسل
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.د. علي ا

ٔ
 ا
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ادف إ�� البناء والتنظيم، و�� التوظيف املعتدل للقوة  باختصار السلطة �� التنظيم والفعل الغائي اله 

ط فهو اإلفراط �� ممارسة القهر والعنف من أجل الهيمنة والسيطرة  
ّ
من أجل تحقيق الغايات، أما التسل

 واإلخضاع.  

ب ع�� ممارسة أساليب القمع واإلرهاب �� تنشئة األطفال  
ّ
ال يمكن اإلحاطة أبدا بالنتائج املتعّددة ال�ي ت��ت

بأش�الها   النفسية  االضطرابات  من  الطفل،  لها  يتعرض  ال�ي  العنف  �جرعات  وفقا  تبدأ،  وال�ي  وتر�ي��م، 

بات الضعف والنقص واإلحساس ب 
ّ

الدونية ومشاعر الذنب، و�عدها إ��  ا�ختلفة إ�� الوقوع تحت تأث�� مرك

حاالت األمراض النفسية واال��يارات الفصامية ا�خطرة. إن �عرض الفرد ملثل هذه االضطرابات واألمراض  

 مرهون �عوامل متعددة أبرزها:  

 درجة العنف ال�ي �عّرض لها.   -1

وخاّصة السنوات ا�خمس    املرحلة األك�� �عرضا إلكراهات السلطة مع اإلشارة إ�� طبيعة �ل مرحلة  -2

 األو�� من العمر ال�ي �ش�ل أخطر مراحل البناء الوجودي لإل�سان.  

 مدى ممارسة أحد الوالدين أو كالهما للعنف.   -3

 طبيعة العالقات األسر�ة وأجواء األسرة االنفعالية ال�ي غالبا ما ت�ون م�حونة بالعنف.  -4

 مدى استخدام العنف �� املدرسة.   -5

هيمنة العالقات التسلطية أو درجة اإلكراهات السائدة �� الوسط الذي يحيط بالطفل وال�ي مدى    -6

 قد �عزز اآلثار السلبية للعنف الذي تمارسھ األسرة أو تخّفف منھ.  

ع��    -7 قدرة  أك��  و�عضهم  هشاشة  أك��  األطفال  �عض  بالطفل:  ا�خاصة  السي�ولوجية  الوضعّية 

 املقاومة.  

فسّية وال��بوّ�ة ع�� أهمية ا�حر�ة والسلطة �� بناء �خصية الطفل كما يؤكد علماء  تؤكد الدراسات الن

النفس ع�� أهمّية املناخ االنفعا�� الذي يحيط باألطفال والناشئة وتأث��ه �� بناء �خصية الطفل. وغ�ي عن 

وموا  اتجاها��م  ت�و�ن   �� حاسما  دورا  تلعب  الطفل  طبيعة  عن  الراشدين  تصورات  أن  من  البيان  قفهم 

 األطفال ومن إم�انيات تر�ي��م. 

أن �ل ثقافة تنطوي ع�� مجموعة من العناصر    ) YoungKimabalو�� هذا ا�خصوص يرى �امبال يو�غ (

لها و�مكن إدراج هذه العناصر �� ا�حاور  
ّ
ال�ي يمكن من خاللها تحديد أّوليات بناء ال�خصّية وعناصر �ش�

 : 1التالية

 خدمة �� عملية التنشئة االجتماعّية والتعليم.  درجة الشّدة املست -1

 حجم اإلحباطات ال�ي يتعرض لها ال�خص �� سياق نموه.  -2

 درجة ا�حب الذي �غدقھ الكبار ع�� الصغار.   -3

 
1-Jean-Claude Filloux: La personnalité, P.U.F., Onzième corrigée, Paris, Que sais-je, NO 756. Paris. 1986, 
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 مدى حضور مبدأ العقاب والضبط األخال��.  -4

 تصور الذات املفروضة ع�� الطفل.  -5

�ون شاملة فهناك عدد كب�� من العناصر الثقافّية األخرى ال�ي وال يمكن لهذه القائمة من العناصر أن ت

تلعب دورا كب��ا �� �شكيل ال�خصية و�نا��ا. ومن هذه العناصر يمكن اإلشارة إ�� طر�قة تقميط الطفل 

و��� اإلكراهات ا�جسدية ال�ي يتعرض لها و��� نمط التجارب ا�خاّصة ال�ي يباشرها األطفال مع الوسط الذي  

ل هذه العناصر متغ��ات تر�و�ة واجتماعية بالغة األهمية وا�خصوصية �� مجال بناء  �عيشون  
ّ
فيھ. �ش�

لها  
ّ
. يؤّدي غالبا االتجاه التسلطي إ�� ت�و�ن �خصّية �ع����ا ا�خوف الدائم، أو الرهاب  1ال�خصّية و�ش�

ة إ�سانية ذات طا�ع  الدائم الذي يتمثل �� مخاوف مرضية غ�� طبيعية، و�� مخاوف تجعل الطفل �� حال

مأساوي. فالفرد الذي ترعرع �� وسط التسلط واإلرهاب غالبا ما ي�ون خائفا من السلطة، �ع��يھ ا�خجل، 

ويشعر با�خوف من اآلخر�ن، ويشعر �عدم الكفاءة، غ�� واثق من نفسھ �� أوقات كث��ة، وهو �� �ل األحوال  

 والتأث�� ف��ا ع�� نحو إيجا�ي.    يجّسد �خصّية ليس لها القدرة ع�� التمّتع با�حياة

من   واثقة  غ��  ا�سيابّية  انطوائّية  �خصيات  بناء  إ��  ال��بية   �� التسلطية  األساليب  تؤدي  ما  وغالبا 

تقديم   من  ح�ى  يرهبون  متسلطة  اسر  أجواء  عاشوا  الذين  فالتالميذ  ذا��ا.  نحو  عدوا��ا  توجھ  نفسها، 

ارت�ا من  خوفا  املدرسة   �� ال�حيحة  ومن  اإلجابات  ا�حتملة  ال�خر�ة  من  وخوفا  الثقة  وعدم  ا�خطأ  ب 

التأنيب. فهم يفتقرون إ�� األمان و�رهبون الكبار ويش�ون �� قدرا��م، و�رهبون األنظار ال�ي تقع عل��م أل��م 

�شعرون دائما بمشاعر ا�خزي والعار الوجودي�ن، ويشعرون �شلل وجودي ذي طا�ع مأساوّي يقتل ف��م �ل  

اإل�  ��  املشاعر  و�بدو  وصوب،  حدب  �ل  من  ��م  يحيط  أنفسهم   �� الشّك  إّن  والسامّية.  النبيلة  سانّية 

الوجود   و��  اآلخر�ن،  و��  أنفسهم   �� شك  إنھ  ��ا،  يحيطون  وال�ي  ��م  تحيط  ال�ي  األشياء  و��  مظهرهم، 

 اإل�سا�ّي برمتھ. 

و���تب ع�� اإلفراط �� استخدام التسلط بناء �خصية متمّردة خارجة عن قواعد السلوك وعن �ل   

ضروب   من  لھ  تتعرض  أو  �عرضت  عما  الناجمة  واملعاناة  القهر  مكبوتات  لتفج��  طلبا  وسلطة،  قانون 

بالذنب أو   القسوة. وع�� هذا " فإن السلوك العدوا�ي الذي يتجھ نحو ممتل�ات ا�جتمع، دون أّي إحساس

التأنيب يصدر عن أ�خاص لم �شعروا بانتما��م ألسرهم أو ح��م لها وهم بذلك يفجرون مكبوتات األلم 

الصاعق بالعدوان والتدم�� ع�� �ل �ىيء يقعون عليھ �عيدا عن أنظار ا�جتمع. إّن اإل�سان الذي يفتقر إ��  

عليھ أن يفيض بالرحمة وا�حب تجاه  ا�حب وخاصة حب والدْيھ، والذي واجھ �� ماضيھ قسو��م، يصعب  

ط  
ّ
اآلخر�ن، وكيف يفعل ذلك وأقرب الناس إليھ لم يرحموا إ�سانيتھ �� طفولتھ. لذا يمكن القول إّن التسل

ب وا�جمود والكراهّية والقلق وا�خجل  
ّ
ط والتصل

ّ
ال��بوي ين�ي �� ال�خصّية قيم البغض والضغينة والتسل

 دان القدرة ع�� التكيف واالت�الية وروح اال��زام. واالضطراب واإلثم ومركب النقص وفق

 
1-Ibid. 
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وحب   واالبت�ار  اإلبداع  ع��  القدرة  اإل�سان   �� تن�ي  أن  ال��بية  لهذه  يمكن  ال  املعر��  املستوى  وع�� 

التحصيل أو امليل إ�� تأكيد الذات وحضورها، بل تؤكد �� النفس اإلحساس بالدونية والقصور وروح الهز�مة  

 بالنقص والتبخيس الذا�ي.   واالت�ال والشعور 

ط تؤدي إ�� نتائج نفسية بالغة  
ّ
تب�ن الدراسات ا�جار�ة �� ميدان ال��بية وعلم النفس، أن تر�ية التسل

ا�خطورة وتفيد املقارنات ا�جار�ة ب�ن النتائج ال�ي �عززها أسلو�ا التنشئة الديمقراطية والتسلطية، إ�� وجود  

 كن أن ترسم ع�� النحو التا��. فروق نوعية �� اآلثار امل��وكة يم

 

 آثار التنشئة الديمقراطّية   التسلطّية   التنشئةآثار 

 االستقالل   1 التبعية  

 الن�عة االجتماعّية   2 األنانّية (مركز�ة الذات) 

 املواظبة واإلنجاز   3 كسل و�حباط 

 التوازن الذا�ي (ضبط الذات)  4 االضطرابات االنفعالية 

 اإلبداع  5 التوافقية 

 املودة   6 العدوانية 

 اإلحساس باألمن   7 القلق

 الفرح والسعادة   8 ا�حزن واالكتئاب 

 

�علن ا�جدول أن تر�ية اإلكراه والتسلط تؤدي إ�� عملّية هدم �� ال�خصّية، و��� حالة أزمّية متواصلة  

ومستمرة تفقد فيھ ال�خصّية مشاعر اإلحساس باألمن واالنتماء والثقة ومختلف أسس البناء ال�ي سبق  

 لنا اإلشارة إل��ا أعاله.  

االج التنشئة  ميدان   �� ا�جار�ة  الدراسات  ال��بية وتب�ن   �� والتقليدّية  التسلطّية  األساليب  أن  تماعّية 

تؤدي إ�� هدم البنية النفسّية واالجتماعّية والعقلّية لل�خصّية عند األطفال. وع�� خالف ذلك تب�ن هذه  

الدراسات أن األطفال الذين �عيشون �� أوساط أسرّ�ة �عتمد التنشئة االجتماعّية الديمقراطّية يتم��ون  

 : 1تالية بالسمات ال

 أك�� ذ�اء وقدرة ع�� التحصيل.-1

 أك�� قدرة ع�� التكّيف االجتما��.-2

 
طفال، اإلتحاد العام لنساء العراق، بغداد،   هللا:عبد الرحيم صالح عبد  -1

ٔ
سرة كعامل تربوي وتعاونها مع المدرسة في تربية اال

ٔ
اال

 .11ص  1979
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 أك�� قدرة ع�� اإلنجاز. -3

 أك�� قدرة ع�� اال��ماك �� �شاط عق�� تحت ظروف صعبة.-4

 أك�� اعتمادا ع�� النفس وميال إ�� االستقالل.-5

صافا بالود وأقل عدوانية. -6
ّ
 أك�� ات

 وأصالة وابت�ار. أك�� تلقائية  -7

األطفال   هم هؤالء  والدونية  والقصور  النقص  من عقد  �عانون  الذين  األطفال  فإن  ذلك  خالف  وع�� 

 الذين خضعوا لتنشئة اجتماعّية تقليدّية متصلّبة �� مراحل طفول��م الصغرى. 

جاه وم��ا:  
ّ
طة من مبادئ تر�وّ�ة أبوّ�ة املنشأ تقليدّية االت

ّ
 وتنطلق ال��بية املتسل

ّ
 الطفل الصغ�� صفحة أن

 الطفل راشد صغ��، وأّن التعليم �� الصغر �النقش ع�� ا�حجر،  بيضاء
ّ

لھ ما للكب�� من قدرات خاّصة    وأن

و�� من  يجب أن �ستأصل بالعقاب واإلكراه،    الطفل ينطوي ع�� نزعة شر�رةع�� املستوى األخال��، وأّن  

وواردة شاردة  �ل   �� ضّده  العقاب  استخدام  إ��    .م�ّ�رات  طية 
ّ
التسل ال��بوّ�ة  األجواء  تفتقر  و�جماال 

العالقات اإل�سانّية الدافئة، وتوجد ب�ن أفراد هذه األسر حواجز نفسّية واجتماعّية وأخالقّية تدفع الطفل  

 إ�� مز�د من أحاسيس البؤس والشقاء والعدمية.

 مظاهر القمع والتسّلط في التربیة العربّیة:   -11

ي من السلطة األبو�ة  �عيش الطفل العر�ّي �� ع
ّ
. وهو �� 1الم من العنف املفروض داخل األسرة واملتأ�

  - هذا السياق �عيش ب�ن إكراهات ا�حّب األموميذ و��ن إكراهات القسر األبو�ذ، فحّب األم العر�ّية ألبنا��ا  

العاطفّية   �� هذا الصدد:  -رغم حرارتھ  �ي. يقول مصطفى حجازي 
ّ
التمل فرض األم  "ت  �غلب عليھ الطا�ع 

افات   هيمن��ا العاطفّية ع�� أطفالها. و�شّل �� نفوسهم �ل رغبات االستقالل، وتحيطهم �عالم من ا�خر

ا�حّس   خالل  من  اقع  للو التصدي  عن  عاجزا  افيا  خر انفعاليا  الطفل  فينشأ  وا�خاوف،  والغيبيات 

العقال�ي" والتفك��  ب  .  2النقدي  إكراهْ�ن  ب�ن  �عيش  الطفل   
ّ

أن �ع�ي  ��حق  مّما  الذي  األم  حّب  �ن 

ط األب الذي يمحق وجوده.  
ّ
 �خصّيتھ و��ن �سل

جاه القمع والتسلط واإلكراه �� ال��بية واحدا من أبرز ّ ال��بوّ�ة السائدة �� مجتمعاتنا العر�يةُ�عّد  
ّ
.  ات

جاه ع��
ّ
االت تر�ية    و�قوم هذا   �� السلطة األبو�ة  �� استخدام  األطفال  مبدإ اإللزام واإلكراه واإلفراط 

ط ال��بوي من مبدإ العالقات العمودّية ال�ي تتجّسد �� إطار األسرة وال�ي تتمثل �� وتنشئ��م
ّ
. و�نطلق التسل

السلوك   أّن  ع��  فضال  وا�جسدّية.  والف��يائّية  النفسّية  بأش�الھ  العنف  صورة  تأخذ  ال�ي  القوة  عالقات 

طي يقوم ع�� املبادئ التالية: 
ّ
 التسل
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طي ع�� أساس التباين �� القّوة واملقدرة �� مستو�ا��ا ا�ختلفة وذلك ع�� املستوى  يقوم السلوك ال  -
ّ
تسل

الذ�ور   ب�ن  واألبناء  اآلباء  قّوة  ب�ن  التباين   �� القدرة   �� التفاوت  � هذا 
ّ

والف��يائي. و�تج� العق�� واالنفعا�� 

مارسة السلطة والتأث�� ع�� الطرف  واإلناث، ب�ن الصغار والكبار. و�تيح هذا التفاوت للطرف األقوى دائما م

 األضعف: سلطة األب ع�� االبن. 

جوء إ�� العنف بأش�الھ ا�ختلفة الرمزّ�ة والنفسّية واملادّية.  -
ّ

 يتّم ال�

ل ذلك بوجود حواجز نفسية    يقوم ع�� مبدإ   - 
ّ
ا�جافاة االنفعالّية والعاطفّية ب�ن اآلباء واألبناء و�تمث

 وتر�وي كب��ة ب�ن أفرد األسرة الواحدة. 

اآلراء    - هذه  فإن  ذلك  حدث  و�ن  انتقادا��م  توجيھ  أو  آرا��م  بإبداء  األسرة  داخل  لألبناء  �سمح  ال 

 ة إل��م.واالنتقادات قد ت�ون مصدر �خرّ�ة وعقاب بالنسب 

أطفالهم.   تر�ية   �� وا�جسدّي  النف�ىّي  القمع  أساليب  طة 
ّ
املتسل العر�ية  األسر  إطار   �� اآلباء  �ستخدم 

 و�مكن لنا أن نمّ�� �� هذا الصدد ب�ن مجموعتْ�ن:

األو��    ا�جموعة  النف�ىيّ �شمل  القمع  وال��كم    أساليب  وال�خر�ة  واالم��ان  واالحتقار  االزدراء  مثل: 

�ام الدونية وتوجيھ األلفاظ النابية، وأساليب التخو�ف وأساليب ا�حرمان ا�ختلفة �الزجر  والتبخيس وأح

والن�ي، غالبا ما �عتمد العقو�ات النفسية ال�ي ي�ون أثرها أك�� خطرا من آثار العقو�ة ا�جسدية �� التأث�� 

طر� ا�خصوص  هذا   �� املعتمدة  النفسية  األساليب  ومن  وهدمها.  الطفل  �خصية  الطفل  ع��  إشعار  ق 

ما أ�ى سلو�ا غ�� مرغوب فيھ أو �لما عّ�� عن رغبة من رغباتھ، و�تجّسد ذلك �� أساليب التحق��  
ّ
بالذنب �ل

واالزدراء أو التقليل من شأنھ األبناء ومن قيمة سلوكهم، فبعض اآلباء واألمهات يبحثون عن أخطاء الطفل  

طفل ثقتھ بذاتھ، و�جعلھ م��ددا �� أي عمل يقدم  و�بدون مالحظات نقدية هدامة لسلوكھ، مما يفقد ال

عليھ خوفا من حرمانھ من رضا الكبار وح��م. وغ�ي عن البيان أن التأنيب النف�ىّي العنيف يفقد الطفل 

القسوة   بروح  أطفالهم  اآلباء  �عض  �عامل  والقصور.  الدونية  مشاعر  متناول   �� و�ضعھ  ذاتھ   �� ثقتھ 

يق بذلك  أ��م  م��م  ظنا  يفقدون  والتعسف  ذلك  خالف  وع��  ولكن  حالهم.  و�ص�حون  اعوجاجهم  ومون 

 الطفل تدر�جيا أهم مقومات ت�املھ النفس ونموه االنفعا�� والعق��.

الثانيةو�شمل   و�أدواتھ    ا�جموعة  ا�ختلفة  بأش�الھ  الضرب  مثل:  والف��يائي  البد�ي  العقاب  أساليب 

 املتنوعة وا�حرمان وال�جن واملنع.  

 
ّ
طي �� ال��بية ع�� مجموعة من األوامر والنوا�� والتعليمات الصارمة ال�ي تفرض  و�نطوي االت

ّ
جاه التسل

 ع�� األطفال والناشئة داخل األسرة، و�نّ�ل العقاب ع�� �ل من يتجاوز هذه ا�حدود والنوا��. 

طة، فتظهر قيم العنف واإلكراه والقسر  
ّ
أّما عن نمط القيم واملفاهيم السائدة �� أجواء األسر املتسل

يمكن   و  وا�حّبة.  وا�حوار  والتفاهم  املودة  قيم  ضمور  مقابل  العمودّية،  والعالقات  وال��اتب  وا�خضوع 

� مبادئ التباين ب�ن أطراف هذه  التنو�ھ �� مستوى العالقة ب�ن أفراد األسرة �عالقات التجا�� القائمة ع�

طة �� عالقات قوامها مركب العالقة ب�ن الكب�� والصغ�� ب�ن 
ّ
العالقة. فالعالقات القائمة �� األسرة املتسل
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القوي والضعيف ب�ن السيد واملسود ب�ن الغالب واملغلوب ب�ن اآلمر واملأمور وذلك �لھ دون وجود حدود  

طة  وسطى لطبيعة التطّرف �� هذه العال
ّ
قات القائمة ب�ن أفراد األسرة. و�سود �� األوساط ال��بوّ�ة املتسل

والتفاهم   واملساندة  والتعز�ز  النف�ىي  والدعم  والتساند  وا�حنان  ا�حب  إ��  تفتقر  ال�ي  العالقات  غالبا، 

 
ّ
التسل العاطفي و��يمن أساليب  التنافر  ب�ن اآلباء واألبناء، فيسود  العائلة وخاصة  ب�ن أطراف  ط  وا�حوار 

والتعنيف وانفعاالت الغضب والعدوان و�سود الن�عة إ�� إيجاد ا�حلول ال��بو�ة عن طر�ق القوة والقهر. و��  

املناخ التسلطي يفرض اآلباء ع�� األبناء أنماط سلوكهم وحرك��م وفعالّيا��م وال �سمح لهم بإبداء الرأي أو  

 االع��اض. 

ثقافّية تكمن �� األزمة ال��بوّ�ة. و�قول �� هذا ا�خصوص:  يرى خلدون النقيب �� هذا السياق أن األزمة ال

. 1" �� املش�ل ال��بوي تكمن عملّية إعادة إنتاج عناصر األزمة ال�ي �عان��ا الفكر العر�ي والثقافة العر�ية "

بة ع�� املعرفة، و 
ّ
��� توليد  فالنظم ال��بو�ة العر�ّية �س�� إ�� الضبط االجتما�ّ� بدال من تكريس ا�حر�ة امل��ت

 .2املسايرة واالنصياع ملعاي�� ا�جماعة للمحافظة ع�� الوضع القائم بدال من زرع روح التمرد املبدع البناء "

إن نظرة متأنية إ�� واقع ال��بية العر�ّية تّؤكد أن ال��بية مغرقة �� تقليدي��ا وذلك ع�� مستوى املدرسة  

 ل��بية: وع�� مستوى األسرة وفيما ي�� نصف مالمح هذه ا

 أسلوب التنشئة االجتماعّية أسلوب تقليدي �عتمد ع�� التسلط واإلكراه.  -1

 �سود أسلوب الضرب والعقاب ا�جسدي �� املدرسة واألسرة.  -3

 �سود أسلوب التحق�� واإلذالل واالزدراء �سود �� األسرة واملدرسة.   -4

والتذبذ  -5 الشدة  أساليب  العر�ّية  التنشئة  أساليب   �� الزائدة  تتداخل  وا�حماية  وال��ك  وا�حاباة  ب 

 بنسب مختلفة.  

 �عتمد ال��بية العر�ية ع�� املبادئ التقليدية وم��ا:  -6

ال��بية إعداد ل�حياة وليست    -  الطفل راشد صغ��  -تقديم التعليم ع�� ال��بية    -الطفل شر�ر بطبعھ-

ا�حياة   ترو�ض  -��  تحر�ر.    ال��بية  تن�يوليست  ال��بية  هذه  الضعف    ومثل  مشاعر  �ل  اإل�سان   ��

 والنقص والقصور والدونية واإلحساس بالذنب، وتؤدي بھ إ�� حالة اغ��اب شاملة. 

  1980لقد بّينت إحدى الدراسات ال�ي أجر��ا الدكتورة إحسان محمد الدمرداش �� مصر العر�ية �� عام  

تر�ية  �� القديم  التقليدي  �عتّمدن األسلوب  األّمهات املصرّ�ات  تر�ية    أّن   �� الشّدة  األطفال، وهو أسلوب 

دت هذه الدراسة أّن األم املصر�ة تنظر إ�� حر�ة الطفل �� التعب�� واملناقشة بوصفها جرأة  
ّ

األطفال، وأك

 
ب/  174في سوسيولوجيا الثقافة، المستقبل العربي، عدد  الصامته: دراسةالمشطكل التربوي والثورة  لنقيب:اخلدون حسن   - 1

ٓ
، ا

غسطس عدد 
ٔ
 .  68 -   86-67ص ص 1993، 8ا

   المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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شديدة ال �سمحن ��ا، وذهب اآلباء إ�� حد التوصية بمبدإ الضرب ألن ما �شاهده من مظاهر مرضية �عود  

 . 1وا�حرة �� مرحلة الطفولةبرأ��م إ�� ال��بية املتساهلة  

و�� دراسة أجر��ا جامعة اإلسكندر�ة حول موضوع بناء اإل�سان املصري وأساليب التنشئة االجتماعية  

 :2السائدة لديھ تب�ن ما ي�� 

 ا�جتمع املصري مجتمع أبوي بالدرجة األو��   -1

 تقوم األم بالدور الرئي�ىي �� التنشئة االجتماعية   -2

 تقوم التنشئة االجتماعية ع�� أساس الشدة والعنف.   -3

 إحدى األر�ان األساسّية للتنشئة االجتماعّية �� الثقافة العر�ّية تتمحور حول مبدإ تطبيع الطفل  
ّ

إن

الرعاية  طر�ق  عن  أم  التسلط  طر�ق  عن  ذلك  أ�ان  سواء  للكبار،  وا�خضوع  االنصياع  ع��  العر�ّي 

 .3الزائدة

تب�ن أن    1974خرى أجر�ت �� ا�جتمع املصري حول عّينة قوامها ألف أسرة مصر�ة عام  وتبّ�ن دراسة أ

قيمة الفرد وم�انتھ تتحّددان �عوامل ا�جنس والسن وليس بما �سهم فيھ الفرد من �شاط أو بما يتحملھ  

رى  من مسؤوليات مما يؤدي إ�� إنتاج �خصيات جامدة متسلطة هذا من جهة، وتب�ن الدراسة من جهة أخ

ل إم�انّيات  
ّ
أن األب هو مركز السلطة وأن األجواء السائدة �� األسرة �� أجواء التسلط وأن هذه األجواء �عط

والسلبية   واالنصياع  ا�جمود  دوائر  إ��  الفرد  وتدفع  العر�ية  4اإلبداع  األسرة  أن  أيضا  الدراسة  و�ينت   .

بيئات الشعبية بينما ت�جأ إ�� إثارة األلم النف�ىي  املصر�ة �ستخدم العقاب البد�ي �� ال��بية، وال سيما �� ال

 عند أسر الطبقات الوسطى. 

إ�� أن تخلق الطاعة   العر�ّية �س��  التنشئة االجتماعّية   
ّ

أن العر�ية ا�جار�ة  الدراسات  و�ش�� جّل 

عن    واألدب عند الطفل. واألساليب ال�ي ي�جأ إل��ا غالبا �� العقاب البد�ي ثم خلق ا�خاوف عند الطفل 

افّية ط وليس  5طر�ق �ائنات خر
ّ
. وت�اد تجمع الدراسات ا�جار�ة أّن األسرة العر�ّية تركن إ�� أسلوب التسل

ذلك غر�با فاآلباء يرزحون تحت عبء التسلط كقيمة �� الثقافة العر�ية و�� قيمة �سود ا�حياة االجتماعية  

 
نماط التنشئة االجتماعية في المجتمعإحسان محمد الدمرداش -1

ٔ
عد لمؤتمر : الديمقراطية وا

ٔ
رابطة الدراسة الحديثة الذي عقد  ، بحث ا

بريل)في نيسان (
ٔ
 بعنوان الديمقراطية والتعليم في مصر.   1984في القاهرة عام  ا

بحاث إعادة بناء اإلنسان المصري  االسكندرية:جامعة  -2
ٔ
التقرير الثالث، إلسكندرية،  الطفولة)االجتماعية واحتياجات  (التنشئةا

1979  . 
 محمد عماد إسماعيل -3

ٔ
ة المجتمع، النمو النفسي االجتماعي للطفل في سنواته التكوينية، عالم المعرفة، مارس (: اال

ٓ
ذار)طفال مرا

ٓ
  ا

 .  331، ص1986
طفالنا:كيف نربي  منصور:انظر محمد عماد اسماعيل & نجيب اسكندر ابراهيم & رشدي  -4

ٔ
التنشئة االجتماعية للطفل في التنشئة  ا

 . 1974لقاهرة، االجتماعية، دار النهضة العربية ا
ة المجتمع، مرجع سابق، ص محمد عماد الدين إسماعيل -5

ٓ
طفال مرا

ٔ
 . 232: اال
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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عها ع�� اختالف  واحدا �� البلدان العر�ية جمي  برم��ا �� الثقافة العر�ية املعاصرة و��اد ي�ون هذا التسلط

 .1ثقافا��ا الفرعية

قيم   التقليدّية وال سيما  القيم  حول  تتمحور  العر�ية  ال��بية  أن  العر�ية  الشعبية  األمثال  صورة  وتب�ن 

العلم �� الصغر �النقش �� ا�حجر. ما  العنف والضرب وال��و�ض و�مكن أن نذكر م��ا ع�� سبيل املثال:  

� ما بيق��ى  2لھ اثن�ن  بيطلعى ولد ليف�ى جسد، اضرب ابنك وأحسن تأديبھ، أكسر للعيل ضلع  ب���
ّ

، ي�

حم    قلبھ ما ب���ي ولدو،
ّ

و�قول األب العر�ّي ملعلم ابنھ ع�� سبيل املثال: أعطيك اب�ي �حما وعظما فلك ال�

م ع�� استخدام �ل أعمال القسوة والضرب ل��بية الطفل
ّ
. هذه  و�� العظم، ويع�ي ذلك أّن األب ��ّجع املعل

�� تقتل  أن  يمك��ا  طة 
ّ
إرهابّية متسل أبوّ�ة  ثقافة  عن خالصة  �ع��  املأثورة  �ّل معا�ي    األقوال  األطفال 

 الفعل ونوازع الوجود والعطاء.  

ما تزال �شّدد ع�� العقاب ا�جسدي  بأّ��ا:    يصف حليم بر�ات أنماط التنشئة االجتماعّية العر�ّية

كما  وال��هيب اإلقناع  ع��  �شدد  مما  أك��  والقمع  ،  وال��ديد  ا�خار��  الضغط  أهمية  ع��  تؤكد 

  اية والطاعة واالمتثال وا�خوف من األخطار وتجاوز ا�حدود املرسومة ، إ��ا تركز ع�� مبدإ ا�حمالسلطوي 

حيث تنشأ عن ذلك نزعة نحو الفردّية واألنانّية والتأكيد ع�� الذات ونحو اإلحساس الشامل بالغر�ة  

مظاهر العنف والقهر    مقدمات لدراسة ا�جتمع العر�ي ��    . رأي يدّعمھ وصف هشام شرا�ي 3واالغ��اب

 أباه يضطهد،  م��ا الطفل العر�ي، والسائدة �� إطار التنشئة العر�ية.  ال�ي �عا�ي  
ّ

�شعر الطفل العر�ي أن

 أّمھ ��حقھ وتحطم �خصيتھ
ّ

 .وهو �� الوقت نفسھ �شعر أن

أسلوب    إ��  شرا�ي  ويش��  م��ا.  وا�خوف  للسلطة  اإلذعان  الطفل   �� تن�ي  العر�ّية  التنشئة   
ّ

إن

اإلحساس   وخلق  والتبخيس،  واالزدراء  م 
ّ

ال��ك أساليب  و���  العر�ية،  األسرة  �عتمده  الذي  التخجيل 

والشعور بالدونية، و�� أساليب تؤدي فيما تؤدي إليھ إ�� مشاعر الدونية و��� عقد النقص والقصور  

يتحا��ى مواجه��ا وهذا  4بالذنب   السلطة وكيف  تجاه  عدوانيتھ  يقمع  كيف  م 
ّ
يتعل العر�ي  فالطفل   .

. و�س�� التنشئة االجتماعية العر�ية إ�� إخضاع الفرد وكسر  5بالضبط ما يؤدي إ�� االت�الّية وا�خضوع  

ال  �� لإلخضاع  األساسّية  الوسائل  بأن  القول  إ��  شرا�ي  و�خلص  العقاب  شوكتھ.   �� العر�ية  ثقافة 

ا�جسدي والتخجيل واالس��زاء والقمع. وذلك �لھ يؤدي إ�� عقد العار والنقص واإلحساس بالقصور  

 . 6والدونية

 
 . 232المرجع نفسه، ص  -1
مية دمشق،  العظمة:وحيدة  -2

ٔ
سرة والتربية السكانية وسالمة البيئة، وزارة الثقافة، مديرية محو اال

ٔ
مثال شعبية في صحة اال

ٔ
،  1995ا

 . 146 - 137ص ص 
 .  1991، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت المجتمع العربي المعاصر: بحث استطالعي اجتماعي بركات:حليم  -3
 . 35-31. ص ص: 1991مقدمات لدراسة المجتمع العربي، دار الطليعة بيروت، الطبعة الرابعة،   شرابي:هشام  -4
 . 47المرجع نفسه، ص  -5
 . 83ص نفسه:المرجع  -6
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ا�جار�ة العر�ية  الدراسات  أغلب  ال��بية    1�ش��  أنماط  شيوع  إ��  االجتماعّية  التنشئة  ميدان   ��

�خصيّ  بناء  إ��  �س��  وال�ي  ا�حافظة  طة 
ّ
ف��ا  املتسل وتنتفي  والتبعّية  اإلذعان  إ��  تميل  مطواعة  ات 

إم�انيات النقد وا�حوار واملناقشة واإلبداع. فالتسلط يؤدي إ�� حالة من ضعف الثقة بالنفس وفقدان  

القدرة ع�� ممارسة األدوار اإليجابية وميل كب�� إ�� ا�خضوع واالست�انة ل�ّل أش�ال السلطة ومن ثم 

 2ة والعمل التلقائي " فقدان املبادرة الذاتي

اقّيات يمارسن العقاب البد�ي،    األّمهات العر
ّ

�ش�� الدراسة ال�ي أجر��ا نجاة البيا�ي �� العراق أن

 األسر التو�سّية �ستعمل أساليب ال��هيب والعنف والضرب  
ّ

وتبّ�ن الدراسة ال�ي أجراها قاسم عزاق أن

 3البنات بك��ة وأن األمهات �ستخدمن الشدة بصورة خاصة مع 

 أنماط التنشئة االجتماعّية السائدة �� الوطن العر�ي �� أنماط تقليدّية وغ�� سو�ة وأبرزها كما  
ّ

إن

والنبذ   واإلهمال  املعاملة   �� والقسوة  الزائدة  وا�حماية  ط 
ّ
التسل  �� رمضان  �افية  الباحثة  تحددها 

و  ال�خصّية  هدم  إ��  تؤدي  ال�ي  النماذج  و��  املعاملة   �� الضعف والتذبذب  إم�انيات  ب�ل  �ح��ا 

 .4والقصور والسلبية 

تؤكد جملة األحداث ال�ي تمر ��ا األمة العر�ية أن الفرد العر�ي ال زال �عا�ي أزمة �� تنشئتھ ال�خصية،  

وأّن هذه األزمة وليدة مجموعة من االضطهادات واإلحباطات ال�ي يتعرض لها الفرد العر�ي �� طفولتھ و��  

 ".5ومن الشارع، ومن أجهزة السلطة   شبابھ ومن والديھ

�عت�� عبد الهادي عبد الرحمن أّن الوسائل ال��بو�ة املعتمدة �� ال��بية العر�ية " �شبھ كث��ا وسائل غسل  

الدماغ أي أ��ا وسائل ترديديھ �عتمد أساسا ع�� حشو الرؤوس بمادة كثيفة ثقيلة تزرع زرعا �� مخزون  

 .6ا وطالبنا " الذاكرة عند أطفالنا وتالميذن

 

 
، ومحمد جسوس في  1982هذا الخصوص إلى دراسة سلمى محمود جمعة حول التنشئة االجتماعية في مصر عام  يمكن اإلشارة في -1

 .1974، ونجاة خضر عباسي في العراق عام 1988، وعبد الفتاح القرشي في الكويت 1985المغرب عام 
سرية في المجتمع العربي، حولية كلية التربية  رمضان:كافية  -2

ٔ
نماط التنشئة اال

ٔ
- 57ص ص  1990في جامعة قطر، العدد السابع، ا

 . 68ص  .38
 .  69 نفسه، صالمرجع  -3
 المرجع نفسه.   -4
، 4محاولة لفهم دور الفرد في النهضة العربية المعاصرة، شؤون عربية، حزيران / يونيو، عدد  والثقافة:الشخصية  دياب:عز الدين  -5

 .  135 138-125. ص ص ص: 1981
، 30 -11(ص ص:   1993كانون الثاني /شباط  3/4منظور لغوي، دراسات عربية، عدد  العربية:الذهنية  الرحمن:د عبد الهادي عب -6

  .16: ص
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يرى فاروق خورشيد: " أن أطفالنا �عيشون منذ بداية التعليم األول �� بالدنا ازدواجّية لغو�ة وازدواجية  

مّية  ". فالطفل �� حياتھ اليو 1فكر�ة وازدواجية اجتماعّية تؤثر سلبا �� البنية العقلية والسلوكية للناشئة  

م لغة غ�� هذه ال�ي يتعلمها �� املدرسة أو هذه ال�ي يطالعها �� الكتب أو تلك ال�ي �ستمع إل��ا �� اإلذاعة  
ّ
يت�ل

 والتلفز�ون.  

غو�ة واحدا من عناصر عديدة تؤدي بدورها إ�� نوع من االزدواجّية الفكرّ�ة  
ّ
ل هذه االزدواجية الل

ّ
و�ش�

الكب��   التناقض  هذا  العوامل  هذه  الدينية  ومن  االنتماءات  تحكمھ  واق��  عالم  ب�ن  والواقع  املثال  ب�ن 

ذات   واإل�سانية  القومية  القيم  فيھ  تر�سم  مثا��  عالم  و��ن  واإلقليمية  والعقائدية  واملذهبية  والطائفية 

 الطا�ع الشمو��. 

فاالزدواجية الفكر�ة واللغو�ة تؤدي إ�� ازدواجية سلوكية و�� ا�حصلة ا�حقيقية ل�ل أنواع املتنافرات  

ووجوده   هو�تھ  أزمة  األمر  ��اية   �� ل 
ّ
�ش� وال�ي  العر�ي،  اإل�سان  �عيشها  ال�ي  أهم  2والتناقضات  ومن   .

 العناصر ال�ي تؤدي إ�� أزمة ال�خصية العر�ية يمكن أن �شار إ��: 

نمط ال��بية املتباين ب�ن األسرة واملدرسة وهيمنة أسلوب التعليم والتلقي وغياب الروح النقدية �� العمل  

 . 3ال��بوي بصورة عامة

 القمع السيا�ىي واإلرهاب الفكري الذي تمارسھ األنظمة العر�ية الشمولية.  

 ا�خطاب السيا�ىي املتنافر �� مقدماتھ ونتائجھ وآنياتھ وشمولھ.  

ى والعبثية �� مظاهر ا�حياة اليومية بمختلف وجوهها وتجليا��ا بدءا من أ�سط وقائع ا�حياة (شراء  الفو�ى

 ."  4رغيف ا�خ��) ح�ى أك��ها �عقيدا (الدفاع عن أطروحة دكتوراه)

امل��تبة ع�� املعرفة، و���   إ�� الضبط االجتما�� بدال من تكريس ا�حر�ة  العر�ية  ال��بو�ة  النظم  �س�� 

ا املبدع  توليد  التمرد  روح  زرع  من  بدال  القائم  الوضع  ع��  للمحافظة  ا�جماعة  ملعاي��  واالنصياع  ملسايرة 

. يقول النقيب: إن املدرسة العر�ية �س�� إ�� تلق�ن الطالب مبدأ الطاعة العمياء وا�حافظة ع�� 5البناء"  

كب� الراهنة. فجزء  ا�جتمع  تحافظ ع�� وضعية  ال�ي  ا�جتمع  لھ  قيم ومعاي��  ليس  الطالب  يتعلمھ  مما   �

عالقة بمحتو�ات الكتب والدروس و�نما هو س�� إ�� تلق�ن الطالب الطاعة وجعل التلميذ �س��لك سلبيا  

 . 6�ل التجه��ات القيمية واأليديولوجية ال�ي يزخر ��ا أي مجتمع

 
 .  1981هموم كاتب العصر، دار الشروق، بيروت  خورشيد:فاروق  -1
 .  1992التناقض الوجداني في الشخصية العربية، دار الحوار، الالذقية،  سويد:عبد المعطي  -2
 السابق.التناقض الوجداني في الشخصية العربية، المرجع  سويد:بد المعطي ع -3
ينا عوامل موضوعية وليست ذاتية البتة.  -4

ٔ
 يشير عبد المعطي سويد إلى مثل هذه العوامل بوصفها عوامل ذاتية وهي برا

ب /  174في سوسيولوجيا الثقافة، المستقبل العربي، عدد  الصامته: دراسةالمشكل التربوي والثورة  النقيب:خلدون حسن  -5
ٓ
، ا

غسطس عدد 
ٔ
 . 68 ص 86-67. ص:1993، 8ا

 السابق. : المرجعالصامتةالمشكل التربوي والثورة  النقيب:خلدون حسن   انظر: -6
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ٔ
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فية ونظام التعليم،  ما الذي يمنع العقل من أن ي�ون عقال مبدعا؟ ثمة عائقان هاّمان: ا�حرمات الثقا

  �� األبوي  ا�جتمع   �� الطاعة  قيمة  وتظل  الناقد.  الفكر  ممارسة  من  اإل�سان  تمنع  الثقافية  فا�حرمات 

". 1القيمة العليا.. (و�التا��) أنظمتنا التعليمية تلقينية تطالب با�حفظ و�عادة اإلنتاج وال �سمح باالختالف  

�بو�ة ال�ي توجد �� أصل األزمة ال��بو�ة و�مكن باختصار اإلشارة  و�مكن أن �شار إ�� سيل من املفارقات ال�

 إ�� املفارقات ال��بو�ة التالية: 

 مفارقة اللغة ب�ن العامية والفص��.  -

املفارقات ال��بو�ة ال�ي توجد �� قلب ا�حياة األسر�ة إذ نجد غالبا التناقض �� األساليب ال��بو�ة ب�ن    -

ال��بي   �� واألم  األب  أسلوب  أسلوب  األم  �عتمد  بينما  ال��بية،   �� الشدة  أسلوب  األب  �عتمد  ما  فغالبا  ة، 

ا�حماية، و�ضاف إ�� ذلك التذبذب �� معاملة األبناء وعدم وجود نظام ثابت للمعاملة. وذلك ينعكس ع��  

 البنية الذهنية القيمّية للفرد و�ؤدي إ�� اضطراب ال�خصية واغ��ا��ا �� آن واحد. 

ل�ي توجد داخل املدرسة ب�ن املنا�ج؛ ومثال ذلك التناقضات ال�ي توجد ب�ن مقّرر ال��بية  التناقضات ا  -

ع��   تنطوي  ما  غالبا  العر�ّية  املدرسة   �� فاملنا�ج  القومية.  وال��بية  الوطنية  ال��بية  أو  والف��ياء  الدينية 

بدأ من أق�ىى الشدة إ��  تناقضات ومفارقات مذهلة وخاصة ب�ن أساليب وطرائق التدريس املعتمدة ال�ي ت

 أع�� درجات التسيب واإلهمال.  

التعليم    - محتوى  و��  االجتماعّية  التنشئة  أساليب   �� واألسرة  املدرسة  ب�ن  ال��بو�ة  التناقضات 

ومضامينھ األساسية إذ غاليا ما �عتمد األسرة مبادئ تر�و�ة تناقض و�عارض هذه ال�ي يجدها األطفال ��  

 داخل املدرسة.  

وا�حياة  التن  - األسرة  ب�ن  التناقض  ثم  جهة،  من  االجتماعية  ا�حياة  قيم  و��ن  املدرسة  قيم  ب�ن  اقض 

ل �� مجملها موقد التناقض الذي يتج�� �� صورة أزمة  
ّ
االجتماعية من جهة ثانيھ. وهذه التناقضات �ش�

 قيم مستشر�ة �� الثقافة وا�جتمع.  

  �� أتلك   �� تكمن  ال�ي  ال��بو�ة  التناقضات  العر�يةأهم  وال�خصّية  والقيم  الهوّ�ة  أزمة  .  صل 

متباينة   اغ��ابية،  ازدواجية  إ�� �خصية  ا�حادة  التناقضات  هذه  تأث��  تحت  تتحّول  العر�ية  فال�خصّية 

 الوجوه، متناقضة �� داخلها �ع����ا الضعف والتشويش والتنافر.  

مة قيم تتمثل فـي ا�شـطارات ثقافية  و�ضاف إ�� ذلك �لھ أّن الثقافة العر�ية �عا�ي �� مضامي��ا من أز 

إ��   األزمة  ب�ن قيم املا��ي وا�حاضرمتنوعة، و�عود هذه  التقليدية  ،  صراعات قيمية  الثقافة  ب�ن قيم 

 إ�� عدم قدرة الثقافة العر�ية عـ��  .  وقيم الثقافات املعاصرة
ً
و�عـود هـذه األزمة �� أك�� صورها وضوحا

حها الثورات العلمية التكنولوجية املتقدمة �� �افة املستو�ات. وهذا  احـتواء القيـم ا�جـديدة ال�ي تطر 

 بدوره ينعكس سلبا ع�� بنية ال�خصية العر�ية و�ؤدي إ�� اغ��ا��ا.  

 
، ص 1994لسبعون إيار/ مايو في المجتمع العربي، الناقد العدد الواحد وا باإلبداععالقة التعليم  القهر:صناعة  صفوان:مصطفى  -1

 .  44ص  46- 42ص: 
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 خاتمة ورؤیة إجمالّیة:   -13

تجمع ب�ن مظاهر االغ��اب ومظاهر القمع ال��بوي عالقة سببية دائر�ة معّقدة، إذ �ش�ل �ل م��ما سبب  

لقد تبّ�ن لنا �� املستوى ال��بوي �� الوطن العر�ي كيف يوضع اإل�سان �� دائرة    اآلخر.  ونتيجة �حضور 

االغ��اب وا�جمود من خالل أساليب التنشئة االجتماعية القسر�ة ال�ي تنطلق من القمع وتصنعھ ��  

الواحد اإلاآلن  الثقافة  قلب   �� ير�سم  جدل  وال�خصية  والقمع  االغ��اب  جدل  أّن  لنا  وتبّ�ن  ة  �سانيّ . 

 ة وال سيما �� مجال ال��بية والفعل ال��بوي.املعاصرة وهو يظهر ع�� أشده �� عمق الثقافة العر�يّ 

العر�ية بما تنطوي عليھ من   التنشئة االجتماعية  �� هذه الدراسة أن �سلط الضوء ع�� واقع  حاولنا 

إش�اليات القمع ال��بوي و�ما تؤدي إليھ من مظاهر اغ��ابية �� ال�خصية العر�ية املعاصرة. ومن أجل هذه  

تبّد  ال�ي  العر�ية  لل�خصية  االغ��ابية  ا�خصائص  نصف  أن  علينا  ترتب  الدراسات  الغاية  �سق من   �� ت 

واألبحاث العر�ية امليدانية والتأملية. ومن ثم ترتب علينا أيضا أن نصف واقع التنشئة االجتماعية العر�ية  

وأن نحدد �عض نوا�� القمع الذي �ش�ل حضوره �� عمق ال��بية العر�ية بصورة عامة. ومن ثم تطلب منا  

 ة ومباد��ا واتجاها��ا السائدة �� الوطن العر�ي.  األمر أن نصف أدوات ال��بية القمعية املستخدم

و�� ال��اية قّدمنا وصفا لواقع القمع ا�جسدي الذي يمارس �� سور�ا ع�� دراسة ميدانية أجر�ناها ��   

وال�ي بينت بأدلة قطعية ع�� أن القمع سائد �� ال��بية العر�ية وأن هذا األسلوب ال��بوي يوجد    1995عام  

 وجودية شاملة.  إ�� حد كب�� �� أصل ال�خصية العر�ية االغ��ابية ال�ي �عا�ي من أزمة

ا�جهد يركز �� هذه املقالة ع�� تحديد املفاهيم املستخدمة تحديدا علميا و�ضاف إ�� ذلك �لھ أن  

وا�حا فدخلنا البوابات الصعبة للمفاهيم املستخدمة، و�� البوابات ال�ي غالبا ما يتجنب الباحثون  

 . 1ت إبيستيمولوجية صعبةالعرب الولوج �� متاها��ا وذلك ملا تطرحھ هذه املداخل من إكراها

بأن القول  إال  البحث  هذا  ��اية   �� أمامنا  مت    وليس  واحدا  �ش�ل  والهو�ة  والقمع  االغ��اب  جدل 

و�� ظاهرة ت��امى أطرافها �� نوا�� ا�حياة االجتماعية واتجاها��ا    الظواهر االجتماعية اإل�سانية املعقدة

� إ�� رسم �عض ظالل هذه القضية �� املستوى ال��بوي ��  ا�ختلفة. وجهدنا املتواضع �� هذه املقالة �س�

 ا�جتمع العر�ي املعاصر.  

و�ذا �ان من بقية تقال يمكن لنا نتساءل هل يجب ع�� املر��ن العرب، وا�خلص�ن من أبناء الوطن العر�ي  

ي و�� ا�جاالت  الكب��، العمل املستمر ع�� تطو�ر مجتمعا��م، لتكريس ظاهرة الديمقراطية �� العمل ال��بو 

ا�ختلفة إذا الهدف هو حماية اإل�سان العر�ي من غوائل السقوط �� دائرة االغ��اب الشامل؟  وهللا من وراء  

 القصد. 

 
ساسية ا -1

ٔ
ن يخوض في تحديد المفاهيم اال

ٔ
عمالهم العلميةبعض الكـتاب العرب يتجنب ا

ٔ
يدينا  لتي ترتكز إليها ا

ٔ
. وغالبا ما تقع في ا

همية 
ٔ
بحاث عن قضايا بالغة اال

ٔ
بدا إلى تحديد  والخصوصية ويدهشناكـتب ودراسات وا

ٔ
ن الكـتاب لم يتطرقوا ا

ٔ
و تعريف المفاهيم  ا

ٔ
ا

ن نشير إلى كـتاب محمد زيدان  كـتبهم.العلمية الواردة في 
ٔ
زمة التربية في البلدان  حمدان:ويمكن لنا في هذا السياق ا

ٔ
واقع   العربية:ا

ردن، 
ٔ
فاق، دار التوجيه الحديثة، عمان، اال

ٓ
وله إلى   307. يقع كـتب حمدان في 1991ومشكالت وا

ٔ
ن الكـتاب يدور من ا

ٔ
صفحات ومع ا

ن الباحث يذكر عدد كبير
ٔ
و إلى تحديد لمكونات المفهوم، مع ا

ٔ
زمة ا

ٔ
بدا على تعريف واحد لال

ٔ
ننا لم نعثر ا

ٔ
زمة التربوية إال ا

ٔ
خره حول اال

ٓ
  ا

زم
ٔ
ساة المفهوم الذي يشكل مدخال  ات التي يصنفها في معادالت وفصولجدا من اال

ٔ
عمال والحق يقال تعبر عن ما

ٔ
. ومثل هذه اال

ساسيا في بنية التف
ٔ
 كير ونمو التفكير. ا
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 .  1993الهو�ة، ترجمة ع�� وطفة، دار معد، دمشق  ):ميكشل�� (أليك -23
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دسو�� (كمال): ذخ��ة �عر�فات مصط�حات أعالم علوم النفس، ا�جلد األول، الدار الدولية للنشر   -2

 . 1988والتوزيع، القاهرة 

 :األجنبیّة
 :الكتب

1- Durand (Gilbert) : les grands textes de la sociologie moderne, Bordas, Paris, 1969.  

2- Donovan (Frank R). : Education stricte et educationlibérale, Robert Laffont, Paris, 1968. 

3- Modras (Henri) : Elements de la sociologie, Armend colin, paris,1975. 

4- Roger (Guy), Action sociale : Introduction à la sociologie Générale 1968.  

 :الدورّیات
1- Filloux (Jean-Claude) : La personnalité, P.U.F., Onzième corrigée, Paris, Que sais-je, NO 

756. Paris. 1986, 

2- Grawitz (MADELEINE) : Lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1983  

 : المعاجم
1- Jean Dubois : Dictionnaire du français  contemporain, Larousse, paris, 1989.  

 


	الملخّص:
	Abstract:
	1- مقدمة:
	2- في مفهوم الشخصيّة:
	3-  الشخصيّة والثقافة:
	4- مظاهر اغتراب الشخصيّة العربيّة:
	5- التنشئة الاجتماعيّة:
	6- التسلط التربوي واغتراب الشخصية:
	7- الأسرة والشخصيّة:
	8- جدل القمع التربويّ والخصاء السيكولوجيّ:
	9- تسلّط العلاقات الاجتماعيّة والاغتراب:
	10- من مظاهر القمع إلى مظاهر الاغتراب:
	11- مظاهر القمع والتسلّط في التربية العربيّة:
	12- تناقضات التربية العربيّة واستلاب الشخصيّة:
	13- خاتمة ورؤية إجماليّة:

	قائمة المراجع:
	العربيّة:
	الكتب:
	الدوريّات:
	المعاجم:

	الأجنبيّة:
	الكتب:
	الدوريّات:
	المعاجم:



