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 المغرب:   والترویح في  سوسیولوجیا الوقت الحر

 المفهوم والخصائص  

 
 

 : صملخّ ال

�و�ح كمنجز غ�� مسبوق ل�حداثة، و�انتصار ال  
ّ
�� ا�حضارة املعاصرة أصبح ينظر إ�� الوقت ا�حّر أو ال�

رجعة فيھ لثقافة الّتحرّر و�عالء لقيم�ي ا�حّر�ة واالستقاللية الفردية، وتخليص الفاعل من استيالب العمل  

ام أّ��ا منصهرة �� بنيان منظومة اإلنتاج  وطا�عھ غ�� اإل�سا�ي. لك��ا حّر�ة خادعة واستقاللية سطحية، ما د

�و�ح من أجل اإلنتاج و�عادة اإلنتاج  
ّ
�و�ح وجهان لعملة واحدة: ال�

ّ
غل وال�

ّ
واالس��الك الرأسمالية، حيث الش

ثنائّيات   حولھ  الغر�ية  املعرفة  أنتجت  حيث  ا�حّر،  الوقت  حول  والّتق��ي  للبحث  كموضوع  املغرب،   ��

وايديولوجية  عرقية  تقليد/حداثة.    مركز�ة  التضاد  حول  تدور  الّسوسيولوجيا  ��  عقيمة  اق��حت  املقابل 

�و�ح ليدمج أ�شطة وعالقات  
ّ
ات واآلخر، �� خضّمھ يّتم توسيع مفهوم ال�

ّ
الوطنية منظورا نقديا تجاه الذ

 وطقوس وممارسات �ستوعب وتتجاوز تلك املعضالت. 

 . ا�حداثة-ليد التق-الشغل -ال��و�ح ـ  -الوقت ا�حر �لمات مفاتيح: 

Abstract: 

In contemporary civilization, leisure or recreation has come to be seen as an 

unprecedented achievement of modernity, and as an irreversible victory for the culture 

of liberation, and promotion the values of freedom and individual autonomy, and ridding 

the actor of the alienation of work and its inhuman character. But it is deceptive 

freedom and superficial autonomy, as long as it is fused into the structure of the 

capitalist production and consumption system, where work and recreation are two 

sides of the same change: recreation for production and reproduction. In Morocco, as 

a subject of research and investigation about leisure, Western knowledge about it has 

produced ethnocentric binaries and a sterile ideology revolving around the antithesis 

of tradition/modernity. Otherwise, National Sociology proposed a critical perspective 

towards the self and the other, in the midst of which the concept of recreation is 

expanded to incorporate activities, relationships, rituals and practices that 

accommodate and transcend these dilemmas. 

Key words: Leisure – Recreation – work – traditoin – modernity 
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 مقدمة: ال  -1

� �� �و��ا حضارة
ّ

�فيھ، فقد    إن إحدى أبرز سمات ا�حضارة املعاصرة تتج�
ّ
�و�ح وال�

ّ
الوقت ا�حّر أو ال�

هو �� حياة األفراد  شهدت ا�جتمعات ا�حديثة منذ عدة  
ّ
عب والل

ّ
عقود تزايد مظاهر ال��فيھ والتسلية والل

والشغل   للمهنة  ا�خّصص  الزمن  انخفاض  مقابل  لها  ا�خّصص  الّزم�ي  ا�حّ��  حجم  وتزايد  وا�جماعات، 

��  واألعمال املرتبطة بقضاء ا�حاجيات الف��يولوجية اليومّية �الّنوم واأل�ل وامللبس والتنقل... ويعزى ذلك إ

�و�ح  
ّ
التطّور الّتكنولو�� امل��ايد، وتصاعد املطالب االجتماعية والّنقابية الّ�ي أصبحت تو�� أهّمية م��ايدة لل�

غل، وتطالب بتخفيض ساعات العمل األسبوعية أو اليومية.
ّ

وأصبح ا�حق �� الّراحة أو "ا�حق   بدال من الش

ية، مّما أّدى إ�� تنامي الو�� املد�ي والقانو�ي  �� الكسل" والّتعطل عن العمل من حقوق اإل�سان األساس 

ات ورفاهي��ا  
ّ

رائح العمر�ة واالجتماعية واملهنية بأهّمية الوقت ا�حّر �� تحقيق الذ
ّ

لدى األفراد من �ل الش

�و�ح �� املواثيق الدوليةانھ و�عز�ز استقاللي��ا وتأكيد فرداني��ا، لدرجة 
ّ
 .1تّم إدراج ا�حق �� ال�

عومل متعّددة �� انبثاق منظومات قيمّية وقانونّية وثقافّية وايديولوجّية جديدة �ستوعب  وقد ساهمت  

سلية واملتعة، نذكر م��ا: 
ّ
�فيھ والت

ّ
 مفاهيم الفردنة واالستقاللية وا�حّر�ة والّتطوع وا�ّجانية وال�

وا واإلنتاج  العمل  لعالقات  والّتق�ي  االجتما��  الّتنظيم  من  جديدة  أش�ال  ظهور  سم��ا  ـ  الس��الك، 

 األساسية بروز الّصناعة كنشاط اقتصادي محوري.  

ـ �غ�� جدول االستعمال الّزم�ي ا�خّصص للّزمن االجتما�� بتقليص ساعات العمل األسبوعّية والّز�ادة  

 �� أوقات الفراغ والعطالة. 

ج وتقنيات متطّورة، سلكية  الّنطاق للبنيات الّتحتية للوقت ا�حّر من وسائل وآليات و�رام  واسعـ االنتشار  

 والسلكية ورقمية والك��ونية.

وأسفار   ورحالت  ومسارح  وأن��نت  وسينما  تلفاز  من  �ف��ية 
ّ
ال� وأدوا��ا  ا�جماه��ّية  قافة 

ّ
الث �عميم  ـ 

 وسياحة، وغ��ها.  

وخلفيات   وظائفھ  وما  وااليديولوجّية؟  الفكرّ�ة  حمولتھ   �� وما  ا�حّر؟  الوقت  مفهوم  �ع�ي  فماذا 

 وما خصائصھ واش�الّياتھ �� ا�جتمع املغر�ي؟ مالھ؟استع

 

وقات الفراغ، والسيما في  24تنص المادة  -1
ٔ
من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على ما يلي:" لكل شخص الحق في الراحة، وفي ا

جر".
ٔ
 تحديد معقول لساعات العمل وفي عطالت دورية با

ول/ديسمبر  16في  تؤكد الفقرة (د) من المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية المؤرخ*
ٔ
كانون اال

طراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكـفل على   1966
ٔ
ما يلي: تعترف الدول اال

 .... .الخصوص:

ة عن
ٔ
جر، وكذلك المكافا

ٔ
وقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واالجازات الدورية المدفوعة اال

ٔ
يام   (د) االستراحة وا

ٔ
ا

 العطل الرسمية. 
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 : وخصائصه   مفهوم الوقت الحّر -2

القول   العمل املدفوع عليھ أجرا"إيمكن  تبّقى من الوقت �عد  ، فالوقت ا�حّر  1ّن الوقت ا�حّر هو "ما 

غل املؤّدى عنھ �اإلجارة. إّن الوقت ا�حّر يتّم �عر�فھ سلبيا كمقابل لوقت  
ّ

يتحّدد بالعالقة العكسّية مع الش

العمل، فما تبقى من الوقت الذي ال �شمل الشغل واإلنتاج هو عكسيا وقت حّر أو وقت فراغ. إّن الوقت  

غل، فما تبّقى من ا�حّ�� الّزم�ي ا�حّر من حيث الّتحديد الّزم�ي هو �ل وقت يتبّق 
ّ

ى للفرد �عد االن��اء من الش

غل واإلنتاج �عت�� وقتا محّررا يمكن اس��الكھ �� مجاالت غ�� العمل وهذ السمة أساسية  
ّ

الذي ال �شمل الش

ھ    ال�� هذا التعر�ف، إذ  
ّ
 أن

ّ
يمكن ا�حديث عن وقت حر �� وضعية اجتماعية تتم�� بالعطالة والبطالة. إال

خّصص �ختلف الواجبات والوظائف االجتماعية  ا� مكن توسيع هذا الّتعر�ف ليشمل أيضا الوقت غ��  ي

ملزما   نفسھ  الفرد  يجد  ال�ي  والّروحية  مختلف  بواألخالقية   �� االجتماعية  وضعيتھ  من  انطالقا  أدا��ا 

 
ّ
سلية  املؤسسات وسياقات فعلھ. حيث تصبح أ�شطة الوقت ا�حّر مجموع مواقف وممارسات ال�

ّ
�فيھ والت

املهنية والقيود االجتماعية،  االل��امات  والّ�ي ال تخضع ملنطق  ا�حرّ�ة،  ب�امل  األفراد  ينجزها  ال�ي  اإلرادية 

سواء �انت أسر�ة أو اقتصادية أو سياسية أو روحية. إّن الوقت ا�حّر ��ذا املع�ى " هو مجموع االهتمامات  

سلية، سواء من أجل الّ�ي يمكن للفرد أن ينخرط ف��ا طوعا، سو 
ّ
اء من أجل االس��خاء، سواء من أجل الت

وعية، أو قدرتھ اإلبداعّية ا�حّرة �عد أن ي�ون  كتطو�ر معلوماتھ أو تدر�بھ الغ�ّ�ي،  
ّ
مشاركتھ االجتماعية الط

 .2قد تحّرر من ال��اماتھ املهنية والعائلية واالجتماعية"

ال والّسمات  ا�خصائص  من  العديد  ا�حّر  االجتماعية  وللوقت  األ�شطة  من  غ��ه  عن  ��ا  يتمّ��  �ي 

الالنفعية أو الالمباالة واملتعة والفردية. فالوقت  و واملمارسات الثقافية، و��خصها ديماز�دي �� أر�ع: التحّرر 

شاط الذي يمارسھ الفرد ب�امل حّر�تھ ويعّ�� عن محض اختياره، حيث يتحّرر من جميع  
ّ
ا�حّر هو ذلك الن

قيود االجتماعية، وال ��دف إ�� تحقيق أي منفعة سواء �انت اقتصادية أو مالية أو أخالقية، االكراهات وال

إ�� تحقيق متعة   ھ ��دف 
ّ
أن الر�ح وا�خسارة، كما  �� منطق ا�حساب العقال�ي، حساب  فنشاطھ ال يدخل 

خ��ي. 
ّ

اتية �� تفّرده ال�
ّ

خص وتلبية رغباتھ الذ
ّ

 ال�

متعّددة،   ف�ي  وظائفھ  بخصوص  ف�ي أّما  خصية. 
ّ

ال� وتنمية  �فيھ، 
ّ
ال� االس��خاء،  ثالث:   �� يحصرها 

تنمية   االس��خاء،  سلية، 
ّ
والت ذة 

ّ
الل عن  والبحث  (املتعة  واالجتماعّية  الّنفسية  الوظائف  من   

ّ
كال �شمل 

واملعرفّية   االجتما��)  االندماج  و�عز�ز  االجتما��،  الّرابط  تنمية  اتية، 
ّ

الذ ا�خ��ات  وتطو�ر  خصية 
ّ

ال�

 ر القدرات الفكرّ�ة، واملهارات والكفاءات).  (تطو�

�� الّسوسيولوجيا الغر�ّية يرتكز ع�� عنصر�ن أساسيّ�ن: األّول ك�ّي/تق�ي يحيل  إّن �عر�ف الوقت ا�حّر 

إ�� ا�حّ�� الّزم�ي أو الوقت املتبّقي من الّزمن اليومي أو األسبو��، و��� تنظيم وضبط الوقت وتدب�� الّزمن  

كيفي/معيارّي   فهو  ا�ي 
ّ
الث أّما  والّتوقع؛  وا�حساب  والّتدب��  للمنطق  خاضعة  األ�شطة  بصورة  يتضّمن 

 

 281، ص 2006، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2ـ معن خليل العمر،" معجم علم االجتماع المعاصر"، ط 1

2- Dumazedier. J « Vers une Civilisation du Loisirs », Ed Seuils, 1962, P 29 
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ا�ي 
ّ

الذ البعد  ع��  ز 
ّ

يرك ي 
ّ

الذ القي�ّي  ا�ع 
ّ
الط ع��  �شّدد  كما  الفرد،  يمارسها  ال�ي  االلزامية  غ��  واملواقف 

 والّتحر�ري الستعماالتھ.  

واملواسم   الفصول  بتوا��  املرتبط  بي�� 
ّ
الط الّزمن  با�حسبان  األخذ  يّتم  ال  املعا�ي،  هذه  من  انطالقا 

  �� عمل، وحيث  واألعياد، خاّصة 
ّ
الال ب�ن زمن العمل وزمن  الّتداخل  الّ�ي �شهد ع��  التقليدّية  ا�جتمعات 

بيعية والبيئّية تحّتم ع�� ا�جماعات اعتماد تنظيم معّ�ن للوقت والّزمن �ستجيب لضرورات  
ّ
السّياقات الط

ھ ال �ع�� االهتمام ألّي �شاط وممارسة، سواء �ان فردّيا أو جماعّيا،  
ّ
يقوم بھ فرد أو جماعة  العيش. كما أن

رفية أو اإلكراه أو القسر أو االل��ام أو مجاراة العادة أو بدافع أخال�ّ� 
ّ
مة، تحت ضغط الظ

ّ
أو هيئة منظ

شاط يحتوي �� سر�انھ واشتغالھ ممارسات وأ�شطة وطقوس ومواقف ترو�حّية  
ّ
ودي�ّي، حّ�ى ولو �ان ذلك الن

هتمامھ ما �عرفھ ا�جتمعات الّتقليدّية من أ�شطة ماّدية ورمزّ�ة  أو لهوّ�ة أو فرجوّ�ة. فهو يق��ي من دائرة ا

 مستقيم، وحيث يتداخل البعد الّتق�ي واالجتما�� والّدي�ي  
ّ
عمل ع�� خط

ّ
تتّم�� بتواصل وقت العمل والال

�و���.
ّ
ا�ي وال�

ّ
   والذ

ھ وصفي ـتعمي�ي ال �ع�� اهتماما كب��ا للواقع الع
ّ
ي�ي �� �عّدده وتّنوعھ و�� كما يأخذ ع�� هذا الّتعر�ف أن

ھ أحادي ا�جانب يط�� عليھ  
ّ
اختالف األوضاع االقتصادّية والّسوسيوثقافّية داخل ا�جتمع الواحد؛ كما أن

ھ يفصل الوقت ا�حّر �وقت غ�� منتج عن الوقت املنتج، وقت العمل  
ّ
أن املنظور االقتصادي ا�حض، أي 

ي يمكن تكميمھ وقياسھ. وال
ّ

ا�حّر    �� الوقتيو�� أهّمية للوظائف املتعّددة ا�خفية وال�امنة    املؤّدى عنة والذ

يخ��لها   و�يديولوجية  وثقافية  وسياسية  وانتاجية  اقتصادية  بتشكيالت  املعّرفة  اليوم  مجتمعات  داخل 

 .La Civilisation technicienne(1( مفهوم ا�حضارة الّتقنية 

� داخل  لألفراد  حّر  وقت  تخصيص  أّن  إذن  املؤكد  بواسطة  من  محّددة  رأسمالية  اجتماعية  شكيالت 

قافة االس��الكية  
ّ
بقية وهيمنة الث

ّ
الّتطو�ر املستمر لقوى اإلنتاج واالستثمار، و�سيادة عالقات اإلنتاج الط

لب، وال ينفصل عن بقّية العوامل  
ّ
العوملية، هو أّوال وقبل �ل ��يء، �شاط منتج خاضع ملنطق العرض والط

غل وا
ّ

�جهد واالستثمار...إّن أ�شطة الوقت ا�حّر ال�ي تقّدم نفسها نظر�ا �أ�شطة غ�� ذات  اإلنتاجية �الش

يتّم إعادة تكييفها مع �سق  �� �� الواقع أ�شطة اس��الكية  وأوقات للفراغ والكسل،    oisiveمردود وعاطلة 

م ادغار  حسب  ا�حّر  الوقت  إّن  والفائدة.  والّر�ح  ا�حساب  خالل  من  ليس  إنتا��/اس��ال�ي مقاس  واران" 

  .2حصر�ا وقت للراحة، لالس��خاء ولالنتعاش، و�نما هو إم�انية ل�حصول ع�� حياة اس��الكية"

غل  
ّ

فمن الّزاو�ة الّنفعية، ت�ون املردودية أك�� حينما يتّم االستغالل املزدوج لقّوة العمل سواء �� زمن الش

شغل الذي �ساوي زمن الّتعو�ض والّتكييف الذه�
ّ
اقة  أو زمن الال

ّ
ي واإلعداد الّنف��ي للعّمال وتصر�ف الط

صور،  ثقافة،  خدمات،  (سلع،  إنتاجها  يتّم  ال�ي  والرمز�ة  املادية  ا�خ��ات  �سو�ق  أّن  ذلك  الّسلبية، 

م انتاجھ ومراكمة الفوائض املادية  
ّ
معلومات...) يقت��ي تخصيص وقت فراغ �اف ح�ى يّتم اس��الك ما ت

 

1 - Freidman. G, "Le travail en miettes", Ed Gallimard, Paris, 1957 

2 -Morin. E " L'esprit du Temps", Ed Grasset, 1975. P 77  
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لية قبول األسس املادية والفكر�ة ال�ي يقوم عل��ا الّنظام االجتما��. هكذا  وكذا الّرمز�ة من خالل �سهيل عم

"يتّم �سديد ضر�ت�ن بحجرة واحدة: إّن األج�� ي�ون سعيدا بتلّقيھ تحت مظهر الهبة أو ا�خدمة "ا�ّجانية"  

السابق"  �� منھ  ان��اعھ  تم  الوهمية1ما  الّسعادة  هذه  إّن  ماركس.  بتعب��  القيمة  فائض  أي   ،    �� لة 
ّ
املتمث

االستفادة من وقت حّر مّجا�ي غ�� ر��� ترو��� �� إحدى وسائل ترسيخ وشرعنة الّنظام االستغال�� �� و��  

   املس��لك�ن و�عادة انتاجھ.

ضمن هذه الّرؤ�ة �شتغل الوقت ا�حّر �إيديولوجيا إلعادة إنتاج شروط العمل اإل�سا�ي، حيث �شتغل 

لتقّبل االستغالل خاّصة أمام   الّنف��ي  ال�ي تالزمھ ع�� اإلعداد  والّتعب��ية  �ف��ية 
ّ
وال� الّتحرر�ة  ا�خصائص 

ية املادية واإليديولوجية للّرأسمالية  ا�عدام أّية إم�انية للقيام �شغل حّر حقيقي ومنفصل عّما تفرضھ البن

و��   إرادتھ  و�محض  بنفسھ  والّتثقيفي  �في�ي 
ّ
ال� �شاطھ  باختيار  الفرد  قيام  إم�انية  عدم  أي  العوملية، 

رات خارجية (اجتماعية، ثقافية، سياسية...). فالّسينما كنشاط ترفي�ي �� صناعة  
ّ
استقالل تام عن أّية مؤث

 
ّ

يء يقال عن املسرح واملوسيقى والفنون، بل ح�ى االن��نت والعاب الفيديو ال  رأسمالية بامتياز، ونفس ال��

و�املصا�ح   االجتما��  سق 
ّ
بالن مطبوعا  يبقى  فرديا  اختيارا  األو��  للوهلة  يبدو  فما  قبض��ا.  من  تفلت 

باس و 
ّ
وق والفن  االقتصادية والسياسية واأليديولوجية للفئات املهيمنة. إّن االذواق الفردية �� املأ�ل والل

ّ
الذ

بي�� جيدا  ذلك  و�ح  كما  الرمز�ة  والّصراعات  االجتماعية  الّرهانات  تخ��قها  �فيھ 
ّ
وال� واملوسيقى  بخ 

ّ
 والط

 . 2بورديو، أي تخ��قها صراعات إنتاج الّرموز واملعا�ي وااللقاب واملمارسات

ھ �سمح من 
ّ
ألن الّرأسمال،  إنتاج  منھ إلعادة  ا�حّر هو شرط ال مناص  الوقت  الّناحية االقتصادية    إّن 

املعاناة   عن  بالّتنفيس  الّنفسية  الّناحية  ومن  لب؛ 
ّ
والط العرض  قاعدة  ضمن  إنتاجھ  تّم  ما  باس��الك 

قافة  
ّ
الث مضام�ن  تمر�ر  من  انطالقا  واإلجماع  الهيمنة  بتحقيق  اإليديولوجية  الّناحية  ومن  واالستغالل؛ 

ع. ذلك أّن أي حقل اجتما�� ل�ي �شتغل �ش�ل طبي��  ا�جماه��ية الّرأسمالية كثقافة شرعية يقبلها ا�جمي

اصة كعالقة قّوة وسيطرة، وأن يخلق لدى فاعليھ عن طر�ق الّرمز وااليديولوجيا  
ّ

يلزمھ أن ينفي حقيقتھ ا�خ

االعتقاد الوه�ي ب�ون حقيقتھ �� تلك ال�ي ينتجها باستمرار عن نفسھ وأّن ش�لھ و�نيتھ وس��ورتھ �� نتاج  

وأ داخل  لتصّرفا��م  ا�ختلفة  يضفو��ا ع�� ممارسا��م  ال�ي  املعا�ي  نتاج  و�الّتا��  ا�حّرة،  وارادا��م  فعالهم 

�و�حية.  
ّ
قافة ا�جماه��ية وأ�شط��ا ال�

ّ
 فضاءاتھ وأوضاعھ، وهذا األمر ينطبق ع�� فضاء الث

األ  والعقل  ل�حداثة  املالزمة  للمراقبة  ومعممة  جديدة  أنظمة  تثبيت  التّ فأمام  وأمام  الّتق�ي دا�ي،  طور 

املنظومة   داخل  اإل�سان  �جن  وأمام  واألجساد،  واملشاعر  بالعقول  والّتالعب  الّتحكم  ألجهزة  الكب�� 

والنسق، فإن هذا اإل�سان "ذو البعد الواحد" ع�� حد وصف هر�رت ماركيوز، لن تبقى أمامھ من مخارج  

ھ فضاء الوقت ا�حّر، نفسية وذهنية عدا تفريغ احباطاتھ واست��اماتھ �� مجال آخر �عيد  
ّ
عن مصدره: إن

وال�ي  وا�حياة  العمل   �� املعاصر  اإل�سان  اشباعات  ال  تجاه  اتية 
ّ

الذ اإلجابة  فهو  شغل. 
ّ
والال الفراغ  وقت 

 

1 -Baudrillard, J « La société de la consommation, ses mythes, ses structures », Paris, Ed Denoêl, 1970 

(Réédition in Folio 1986), P253.  

 Bourdieu.P " La Distinction" Critique sociale du jugement, Paris, Ed Minuit,1979 ـ 2
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باملكننة والروتنة والتجز  املتمّ��  الّرأسمالية  للمنشئة  العقال�ي والب��وقراطي  الّتنظيم  دها 
ّ
والتقسيم    ئ يول

 1والتشيؤ
ّ
قافة ا�جماه��ية  إ. إّن هذه الال

ّ
صال والث

ّ
�و�جية لإلعالم واالت

ّ
شباعات تتعّزز بواسطة السلطة ال�

قافية ال�ي �عمل ع�� تز�يف و�سليع واستالب والّتالعب با�حاجيات والّرغبات اإل�سانية األك��  
ّ
والصناعة الث

 خصوصية وحميمية.  

الغا  �� يدر�ان  اللذان  والعمل  ا�حّر  الوقت  لفظ  إّن  متقابلت�ن باختصار،  ثنائيت�ن  ش�ل  ع��  لب 

ومتعارضت�ن، من األجدر إدراكهما وتأو�لهما ع�� أ��ما وجهان �حقيقة واحدة: إ��ا حقيقة التسلية من أجل  

 اإلنتاج و�عادة اإلنتاج �� مجتمعات اس��الكية.  

 شکاالت الوقت الحّر والّترویح في الحقل الّسوسیولوجي المغربي: إ مواضیع و  -3

للمجتمعا الوقت  خالفا  سوسيولوجيا  مبحث  استقالل  عقود  منذ  شهدت  ال�ي  الغر�ية،  الّصناعية  ت 

بتعر�فها،   مرتبطة  ّجمة  صعو�ات  تواجھ  تزال  ما  املغر�ية  نظ����ا  فإّن  عامة،  الّسوسيولوجيا  عن  ا�حّر 

الّدراسات   ندرة  عليھ  �شهد  الواقع  وهذا  مستقل.  كحقل  لها 
ّ
و�تش� اال�ستمولو��  و�وضعها  بمنا�جها 

بحاث �� هذا املوضوع، حيث ��جل عبد الفتاح الز�ن " أن مسألة الوقت واألزمنة االجتماعية غائبة  واأل 

أعداد �عض    �� املشتّتة  الّدراسات  إذا ما استثنينا �عض  باملغرب  العلوم اإل�سانية واالجتماعية   �� تماما 

ھ ينب�� تدارك هذا التأ2الّدور�ات او نزر �س�� من األبحاث"
ّ
 أن

ّ
ر املعر�� فهما ودراسة وتحليال، وذلك  . إال

ّ
خ

وال�ي   وا�جاالت،  املنا��  �ّل   �� املعاصر  املغر�ي  ا�جتمع  تخ��ق  أصبحت  ال�ي  املتسارعة  التغ��ات  ملواكبة 

من الّتفك�� والعمل غ�� مسبوقة وحاملة لبذور �شكيل   ثقافية جديدة، وأش�اال  ابدأت تفرز تدر�جيا أنماط

جاهات الفردية واملطالب االجتماعية  حقول وفضاءات جديدة من  
ّ
املمارسات االجتماعية والّسلو�ات واالت

سلية.  
ّ
�و�ح والت

ّ
قافية ال�ي �ستوعب مفاهيم الوقت ا�حّر وال�

ّ
 والث

وتجدر اإلشارة ا�� أّن هذه الّسوسيولوجيا ال�ي تحاول بناء اش�الي��ا ا�خاّصة وموضوعها املتمّ�� ورهانا��ا  

لصي تبقى  ورهانا��ا  الّنوعية،  واملن�جية  الّنظر�ة  و�اش�اليا��ا  عمومي��ا   �� الوطنية  بالّسوسيولوجيا  قة 

وتجاه   أّوال،  ات 
ّ

الذ تجاه  نقدية  كسوسيولوجيا  جوهرها   �� تتحّدد  وال�ي  وااليديولوجية،  الّسياسية 

ر  
ّ
نظ كما  ثانيا،  الغر�ية  عات�لاالّسوسيولوجيا  ع��  ملقّية  وآخرون،  ا�خطي�ي  الكب��  عبد  استكمال  �ا  قها 

ات" املثقلة بإرث املا��ي و�عتاقة بنياتھ  
ّ

الّتحر�ر الفع�� للوطن واإل�سان من سطوة "اآلخر" ومن وهم "الذ

ب املوسومة  ا�خطي�ي  الكب��  رت دعوة عبد 
ّ
أط لقد  ا�خطوط  ـاملادية والفكر�ة.  إ�� حّد ما  املزدوج"  بالنقد   "

�ل سوسيولوجيا الوقت ا�حّر  العر�ضة للمسار الذي ستأخذه الّسوسيولوجيا املغر 
ّ

�ية؛ وتبعا لذلك ستتش

محاور��ا   عل��ا  تفرضها  وميدانّية  نظرّ�ة  إش�االت  مواجهة  خالل  من  املعر��  حقلها  بناء   �� �و�ح 
ّ
وال�

 للّسوسيولوجيا الغر�ّية باألساس وال�ي يمكن ت�خيصها �� ثالث ثنائّيات متقابلة:  

 

1 -Freidman. G, Op.cit, P 191  

 عبد الفتاح الزين، " في سوسيولوجيا الوقت الحر: اإلشكالية ووضعية البحث بالمغرب" على الرابط التالي:-ـ 2

https://abdelfattahezzine.wordpress.com 
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ثنائیّة التّقلید/الحداثة: -3-1
ورات الفكر�ة والعلمية والصناعية والسياسية ال�ي شهد��ا أورو�ا ابتداء من القرن  تحت تأث�� ال

ّ
بزغ  15ث

و�� متعا�� �ساوي ب�ن تقّدم الغرب و��ضتھ وصدقّية حضارتھ ومنظوم��ا القيمية �العقالنية والعلمانية  

القرن   سوسيولوجيا  كّرست  لقد  والديمقراطية.  ا  18والفردانية   �� حديثا  لة 
ّ
املماثلة  املتش� نفس  ألخرى 

ت  �ن املتوّحش�ونفس ا�خطاطة الّتصور�ة، فحينما واجهت "األها��" أو "األ�خاص الطّيب
ّ
ن" سرعان ما تخل

عن علمي��ا وموضوعي��ا، وانقلبت إ�� إيديولوجيا عرقية �عيد إنتاج األح�ام املسبقة وال�ليشهات ا�جاهزة.  

والعل العقلية  بفتوحا��ا  مزهّوة  ا�حداثة  من  إّن  متجا�س  كنظام  العالم  لشعوب  نفسها  ستقّدم  مية 

مات ال�ي ال مجال لدحضها، أو الّتنكر لها، ف�ي الفضيلة وقد تجّسدت �� العالم األر��ي، 
ّ
ا�حقائق واملسل

م الّتقدم الّتار��� الذي يلزم صعوده من طرف �ّل األجناس  
ّ
الّتار�خ، و�� سل و�� ا�حّر�ة وقد تحّققت �� 

لكمال والّرفاه. البشر�ة لبلوغ ا

ات" بقيت الّسوسيولوجيا �� بدايا��ا مشروعا  
ّ

و�ش�ل عام وتحت تأث�� نزعة " الّتمركز الغر�ي حول الذ

ارتبط باالستعمار و�مشروع "الّ��دئة" وانتجت "آخرا" بدائيا ومتوّحشا. ففي املغرب أنتجت املعرفة    هيمنيا

ريعة،    ب�ن  ال�ولونيالية �عارضا وهميا ب�ن العرب وال��بر،
ّ

الّسيبة وحاولت  �الد  ا�خزن و ب�ن بالد  العرف والش

تا م تأسيس قطيعة وانفصال تاّم ب�ن �شكيلت�ن سوسيو ثقافيت�ن  
ّ
تجا�ست�ن ملئات الّسن�ن إ�� أن اكتشف  ظل

نتج��ا هذه املعرفة عن ال��بري  أ. يرى عبد هللا حمودي أّن الّصورة ال�ي  الفكر ال�ولونيا�� تنافرهما املف��ض

ات"، "العنف والّضراوة"
ّ

جاعة"، "حّب امللذ
ّ

" إّن �ّل ال��ابرة حسب الضابط   ،تنحصر �� " الفورسية"، "ال�

صور   1جوستينار هللا  ع��  ملشيئة  �ستسلمون  امللوك"،"  وعود   �� كث��ا  يثقون  "ال  �حّر���م"،  "عاشقون  تھ 

. و�ذلك هم األقرب إ�� ا�جنس الّروما�ي األورو�ي وهم األك�� استعداد لقبول  2و�ص��ون ع�� ما يصي��م"

حول أهل فاس    أّما صورة العر�ي املسلم فستخ��ل �� االستبداد وا�حافظة، ففي كتا��ما  ا�حداثة وقيمها.

�ستنتج اإلخوان طاروا أّن " الفا��ي (ساكن مدينة فاس العر�قة بحضار��ا العر�ية اإلسالمية) تفاخري: يحب  

سلوكھ االجتما�� يتمّ�� بالّتقليد وا�حافظة ورفض الّتجديد �� �ّل ا�جاالت بدءا    ، وأّن 3استعراض ثروتھ"

والعالقات األسر�ة وا�جنسية، وصوال إ�� االحتفاالت واألفراح واملتع. يقوالن   باملعامالت املدنية واالجتماعية

أن 
ّ

بالنسبة ل�ّل ��يء فإّن الفا��ي �� هذا الصدد "كث�� من الّرفاهية، ابت�ار منعدم. �� املعمار، كما هو الش

 كـتابا عن القايد الطيب الكندافي:جوستينار هو ضابط ومنتدب ارتباط ومستشرق كـتاب  - 1

Justinard, L " Un Grand Chef Berbère, Le Caid Goundafi", Atlantides, Casablanca, 1951 

عبد هللا حمودي " الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة" ترجمة عبد المجيد جحفة، دار   - 2

 . 415ص   ،2000توبقال للنشر، 

3 - Tharaud Jérome et Jean « Fès ou les Bourgeois de l’Islam » Réédition, Ed. Marsam, Rabat 2002, p 19 
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بع الّتقليد"
ّ
، و�ضيفان �� موضع آخر" �ّل ��يء يجب أن يح��م القاعدة حّ�ى الرغبات، وال ��يء يجب أن  1يت

 . 2ي�ون موضع تجديد أو ابت�ار"

املا��ي  من  ا�جاهزة  الّنمطية  األح�ام  من  سواها  وما  والّتطور�ة  العرقية  أصبحت  إذ  اليوم،  أّما 

الغر�ية  االستعماري  الفكر�ة  االنتاجات  �عض   �� األش�ال  من  �ش�ل  حّية  مازالت  تجلّيا��ا  �عض  فإّن   ،

�عض   االنقسامية،  والّتنمية،  الّتحديث  الّتار�خ" ودخول عصر  (سوسيولوجيا  "��اية  ك  الّرائجة  املقوالت 

السياسية"...   بم"اللي��الية  �شتغل  عاملي  امتداد  ذات  بحثية  جاهات 
ّ
ات هناك  زالت  بع  فال 

ّ
وتت مماثل  نطق 

مهّمة   من  وتجعل  مطلقة،  شمولية  مبادئ  م��ما  لتجعل  ي��الية 
ّ
والل العوملة  من  �ع��  إذ  مشا��ا:  مسارا 

ر�ن واملستشرق�ن واملعّمر�ن وجماعات املنمّي�ن واجبا  
ّ

استكمال الّرسالة" الّنبيلة" ال�ي رسمها أسالفها املبش

ق األمر بواجب موا
ّ
يتعل بإلغاء  "علميا" و"إ�سانيا".  الهوّ�ة،  ية، بم�ح وم�خ 

ّ
الّتقاليد والعادات ا�حل جهة 

ا�حّق �� االختالف ومحاصرتھ �� الفضاءات واألوضاع واملواقف ال�ي يتمظهر ف��ا. باختصار، �س�� شأ��ا  

إ�� قانون �و�ي،  ا�خاّص  نموذج ميتاق��يقي، ومنطقها  إ��  ا�خاّص  تار�خها  إ�� إعالء  شأن خطابات أخرى 

تجر�د  واختيارا  " تّد��  ف�ي  و�ا�جملة  اقتصادية.  حتمية  أو  قدر�ة  إ��  ا�خاّصة  الّتنمو�ة  ��ا 

 . 3الفكرة...وتجسيدها غ�� املشروط"

هذه   خلف  ال�امنة  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  الّرهانات  كب��  بيق�ن  ن��هن  أن  يمكن  بداهة، 

�� عن خلفيا��ا االتنومركز�ة، و�ذ
ّ

لك �ساهم �� ت��ير وشرعنة العالقات الّتحكمية  الصورة ال�ي تأ�ى التخ

مت�ا� غ��  تبادل  استغالل،  والشعوب (سيطرة،  والدول  األمم  الثقافة  �ب�ن  أمركة، عوملة  ثقا��،  تنميط   ،

 ا�جماه��ية واالتصالية...).  

ي ثم 
ّ
ن، إّن نقد هذه ا�خطابات من طرف الّسوسيولوجيا الوطنية ال �ع�ي ضرورة الّدفاع عن الغ��ية بأ

أو االستغالل الّسيا��ي ل�حّق �� االختالف أو ح�ى إعادة إضفاء قيمة تفاخر�ة ع�� أ�سقة �� التفك�� والعمل  

منغمسة �� الّتخلف والّرجعية. فإذا �انت املنطلقات سليمة وتحظى بإجماع واسع: نمو غ�� مت�ا��، اختالف  

��... فإّن الّنتائج املستخلصة م��ا تبقى غ��  األنظمة االجتماعية والسياسية والثقافية، تخلف تكنولو�� كب

منطقية ومّز�فة ومغلّفة بااليديولوجيا �� كال ا�حالت�ن. فمن جانب الغرب فإن وصم اآلخر بالبدائية، ورّد  

منذ   املثبتة  والّتبعية  الّسيطرة  عالقات  وتحييد  وثقافية،  عرقية  سي�ولوجية،  عوامل  إ��  الّتخلف 

الكيانات    �� وسائلھ  االستعمارات  و�لغاء  كينونتھ،  ومحو  اآلخر  اخ��ال  إرادة  �ساطة  ب�ّل  �ع�ي  الّتا�عة، 

ا�خاصة لعقلنة وأ�سنة العالم؛ باختصار نفي ابداعيتھ ا�خاّصة. أّما من جهة اآلخر، فإّن حصر الّصراع �� 

ية ورفض فضائل العلم والعقل والّتقني
ّ
قا�� الهو�ا�ي، وتمجيد الذات والقيم ا�حل

ّ
ة يف��ي �� األخ��  �عده الث

  إ�� ت��ير ا�جهل والتخلف واالستبداد.

 

1- Ibid, p 19  

2 - Ibid, p 51 

3 -Baudrillard. J, « Violence de la mondialisation » In Le Monde Diplomatique, Novembre 2002, P 18 
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ٔ
 عصام العدوني .  ا
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نفس   األخرى   �� الغر�ية، عكست  الّسوسيولوجيا  باعتبارها قسما من  ا�حّر  الوقت  إّن سوسيولوجيا 

 الّصور وا�خطاطات الفكر�ة، حيث بقيت موسومة بالّتعارض ب�ن تصّور�ن ومفهوم�ن أل�شطة الوقت ا�حّر:  

حول  يدور  تقليدي  �ستجيب    األول  حديث  ا�ي 
ّ
والث والعالم؛  لل�ون  والّدي�ي  االي�ولو��  الّتقسيم 

ملقتضيات الّتنظيم العل�ي والّتق�ي لوقت العمل وال��فيھ. لقد امّتد الّتعارض ليشمل مفهوم الّزمن ذاتھ،  

ا�ي ماّدي، عقال�ي و�رومي�ي. 
ّ
 فاألول مقّدس، دائري، تكراري ورتيب؛ والث

بة وان
ّ

وال�ي �ش�� إ�� ذلك الّتمازج    تقالية باملع�ى الذي حّدده بول باس�ون �املغرب،و�� مجتمعات مرك

املغر�ي   ا�جتمع  يبدو  املغر�ي، حيث  لل�ائن  هنية والّسي�ولوجية 
ّ

والذ البنيات االجتماعية  �اكب داخل 
ّ
وال�

ال�ي تجعلھ يتأرجح ب�ن مشروع�ن مجتمعّي�ن متناقض�ن،   Entre Deux  كمجتمع يجّسد وضعية "املا ب�ن"،

. و�ش�ل أك�� تحديدا ب�ن االنخراط �� ا�حداثة ب�ل حموال��ا أو االنكفاء  1ب�ن وضعّيت�ن رمز�ت�ن متنافست�ن

ل الفاعلية التار�خية؛ 
ّ
د أّن العالقة مع الوقت  ع�� تصورات هو�اتية �عط

ّ
فإّن املالحظة الّسوسيولوجية تؤك

 �ستجيب لهذا ال��اكب، حيث تتأرجح ب�ن االستمرار�ة والقطيعة ب�ن الّ�جل التقليدي وا�حديث، ب�ن  ا�حّر 

عقال�ي والعقال�ي، ب�ن ا�جما�� والذا�ي... ف�ي تحمل مالمح الّنمط األّول كما تأخذ  
ّ
املقّدس والّزم�ي، ب�ن الال

والّتداخل الّتعا�ش  من  أش�ال  إطار   �� الثا�ي  الّنمط  من    بم�ّونات  جديدة  أش�ال  إقحام  إّن  السلس�ن. 

الّتنظيم االقتصادي واالجتما��، و�ش�ل أك�� تحديدا انبثاق بنينة رأسمالية حديثة للعمل وتدب�� الّزمن،  

وما يرتبط ��ا من إدخال تصّورات عقالنية وفردانية لتنظيم وتدب�� الوقت ا�حّر، أّدى إ�� مزاحمة التّصورات  

ية
ّ
ا�حل أو  والعائلية    الّتقليدية  والقرابية  والز�ونية  العصبو�ة  الّتقليدية  الوالءات  بمنطق  �شتغل  ال�ي 

سلو�اتھ   و��  املغر�ي  اإل�سان  و��   �� الّنمطان  يتعا�ش  لذلك  إقبارها.  إ��  تنت�ي  أن  دون  لكن  وغ��ها، 

يتم أخرى  أحيان  و��  تقليدية،  وأخرى  ا�حّر  للوقت  حديثة  أ�شطة  ب�ن  يزاوج  نجده  حيث  ل  ومواقفھ، 
ّ
ث

 و�مارس أ�شطة ترف��ية تتضمن دالالت حديثة وتقليدية معا. 

ات تجد صعو�ات �� استيعاب بنية ا�جتمعات االنتقالية  
ّ

إّن الّسوسيولوجيا الغر�ية املتمركزة حول الذ

ھ لم ينج
ّ
 أن

ّ
سيج ا�جتم��، إال

ّ
ھ رغم اقتحام الّتحديث للن

ّ
بة وا�جتمعات غ�� الغر�ية عموما، حيث أن

ّ
ح واملرك

(األش�ال   الّسوسيولوجيا  هذه  داخل  إقصاءه  تّم  ما  فإن  و�النتيجة  والسلو�ات.  العقليات   �� ر 
ّ

التجذ  ��

�ف��ية املندرجة �� الطقوس ا�جماعية) سرعان ما سيطفو إ��  
ّ
التقليدية للعمل والوقت ا�حّر، األ�شطة ال�

   فراد وا�جماعات.الّسطح، ليعلن عن نفسھ كم�ّون أسا��ي �� الّتصور واملمارسة لدى األ 

  �� بانخراطها  ال�ي  املغر�ية،  الّسوسيولوجيا  املوقف اال�ستمولو�� والّنظري ستتداركها   �� غرة 
ّ
الث هذه 

�عر�ف    �� وا�جماعية  الّتقليدية  لألش�ال  واالعتبار  األهلية  إعادة   �� الفضل  لها  سي�ون  معاكس،  مسار 

 

1 - Molino. J. «Notes critiques sur la culture au Maghreb», in «Nouveaux enjeux culturels au Maghreb », 

C.R.E.S.M, 1986, P35. 
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ت ا�حّر �� قلب ممارسات تقليدية (ك"العشوي"،  وتصّور وممارسة الوقت ا�حّر؛ وهكذا ستّؤكد وجود الوق 

 ، "طقس ا�حمام التقليدي"، "ز�ارة األضرحة واملواسم"، "حفالت عاشوراء"....). 1"دارت"

إّن وحدات اجتماعية أّولية مثل األسرة وا�ج��ان وال�� وجماعات األقران، وفضاءات عمومية مش��كة  

ياتھ، لذلك من الضروري الّتخ��  مثل ا�حّمام والضر�ح والّسوق والّزاو�ة ست
ّ
صبح ا�حاضنة األساسية لتجل

نائية املصطنعة تقليد/حداثة، واألخذ باملقار�ة املوضوعية للواقعة السوسيولوجية كما �� �� تبني��ا  
ّ
عن الث

��ها. 
ّ
 وتوزا��ا و�غ

 ثنائیة الجماعة / الفرد:  -3-2
بيعة واإلرادة  لقد تّمت مماثلة ا�حداثة �� الو�� الغر�ي �انتصار للفرد وا

ّ
لعقل ع�� قوان�ن الّتار�خ والط

��  2اإللهية األمام  نحو  طفرة  بمثابة  �انت  ا�حديثة  ا�حضارة   �� ا�حّر  الوقت  أهمية  اكتشاف  فإّن  لذلك   .

ة وكغاية �� حّد ذاتھ. و�دي�ي ضمن هذا التعر�ف أّن يّتم الّتفك��  
ّ
مسلسل إعادة االعتبار للفرد كقيمة مستقل

�� الغر�ية ال�ي لم تنجز حداث��ا ولم تنخرط �� تيارها، بمنطق تطّوري، غ�� تار��� بمقتضاه  �� ا�جتمعات غ

مجتمعات   إّ��ا  ف��ا.  للفرد  م�ان  ال  هوليستية،  شمولية  تار�خّية  ال  كيانات  بمثابة  ا�جتمعات  تلك  تصبح 

الّسيادة  )La Horde(القطيع   حيث  ا�جزء،  ضّد  ال�ّل  مجتمعات  اآل��،  والّتضامن  ع��  ،  ل�جماعة  ية 
ّ
ال�ل

ع�� سبيل املثال،    الفرد، ل�جهل ع�� املنطق، إ��ا العقلية قبل املنطقية كما تجّسدت �� أعمال ليفي برول

وال�ي قّسمت الفكر البشري إ�� عقال�ي منطقي تجّسده العقلية االورو�ية وال عقال�ي قبل منطقي يجّسده  

 لفكر الغي�ي، وان��ت إ�� إقامة قطيعة ا�ستمولوجية بي��ما. ال�ائن غ�� األورو�ي، �ائن ال�حر وا�خرافة وا

قافية  
ّ
والث ا�حضار�ة  البيئات  �ّل   �� نفس��ما  لم �ستطيعا فرض  الفردية والعقالنية  أّن قيم�ي  �حيح 

أّن هناك   بالقول  با�جازفة  لكن ذلك ال �سمح  الغرب،   �� والّدرجة مثلما فعلت  واملضمون  �ل 
ّ

الش بنفس 

شكيلت�ن، بل يمكن اإلقرار بتواجدهما و�ساك��ما أو ح�ى تصارعهما �� البنية الواحدة.    قطيعة ب�ن هات�ن
ّ
الت

سيج ا�جتم�� سواء �� ا�حاضر أو �� املا��ي البعيد. إّن العنصر الفردي �ان  
ّ
باختصار، بحضورهما �� الن

� مواقف وسلو�ات األفراد  حاضرا �� البنيات القبلية قبل االستعمار�ة، والعقلنة وا�حّر�ة يمكن تلّمسهما �

فضاء  �� ومحصورة  وضمنية،  هامشّية  األغلب   �� �انت  أّ��ا   
ّ
إال هذه  ا وتفاعال��م،  أّن  ورغم  معّينة.  ت 

والّنقاشات   الدولتية  الّسياسية  االختيارات   �� أساسية  م�انة  عقود  منذ  تحتّل  أصبحت  امللفوظات 

قافية والّسلو�ات واملو 
ّ
تعب��ات الث

ّ
اقف، فإن األمر لم يصل إ�� درجة الفردانية الغر�ية وال  االيديولوجية وال

الّتقليدية   االجتماعية  األطر  ثقل  من  التحّرر  فالزال  ا�جذري.  العقال�ي  املوقف  تبّ�ي  درجة  �ا�جماعة  -إ�� 

ات واملطالبة بالّتفرد وعقلنة التّ -واالتنية والقبيلة والّزاو�ة
ّ

� وغ�� ناجز. كما أّن الّتعب�� عن الذ
ّ

صورات  غ�� ك�

تواجه سلطية  هوالسلو�ات 
ّ
والت الفكري  واال�غالق  ا�جماعة  سلطة  أبرزها  البنيوّ�ة  العوائق  من  جملة  ما 

 

1 -Bouziane. B" Les relations sociales comme forme de loisirs", in « Sur la Ville Maghrébine » Revue de la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El Marhaz- Fès, N° 9, 1994  

2 -Touraine. A « Le retour de l’acteur », Fayard, 1984 
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ة ا�حقول االجتماعية، بدءا من الّتصوف إ�� ا�حقل السيا��ي  
ّ
كخطاطة ثقافية غ�� واعية �سّر�ت إ�� �اف

هوامش و�عب��ات للفردانية والتحّرر  . لكن مع ذلك فإن الديناميات االجتماعية أصبحت تفرز  1واالجتما��

والقيم العقالنية. ففي الّسياقات واملواقف ال�ي يتوافق ف��ا منطق ا�جماعة مع منطق الّتفرد، فإّن الفاعل 

البنية، حيث �شتغل هابيتوس ا�حقل   �� إطار نفس  الّسي�ولوجية واالجتماعية  يلّ�ي حاجياتھ  االجتما�� 

بات ا�جماعة �ش�ل �سمح للّتفرد أن يطفو إ��  الذي يتموقع فيھ الفعل الفردي  
ّ
�� تناغم وتكّيف مع متطل

املاّدية   القدرة  ا�جماعة  تمتلك  حينما  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال ملمارس��ا.  م�انا  تجد  أن  اتية 

ّ
الذ والّتعب��ات  الّسطح 

جاه كبح �عب��اتھ وانتظاراتھ، م
ّ
دة أوضاعا  وااليديولوجية ع�� الهيمنة، فإّ��ا تفرض منطقها ع�� الفرد �� ات

ّ
ول

للمراجعة   وا�خاضعة  تة 
ّ
املؤق الّتوافقية،  ا�حلول  ت��ز  األحوال  أحسن  و��  ومتعارضة،  رة 

ّ
متوت وسياقات 

إّن �عر�ف وتصّور الوقت ا�حّر   الّتمرد والّرفض. باختصار،  ت��ز مواقف وسلو�ات  املستمّرة، و�� أسو��ا 

 ومنطق ا�جموعات االجتماعية وسلطا��ا.  ره�ن بطبيعة العالقات القائمة ب�ن اس��اتيجيات األفراد  

حاضرت سلطية 
ّ
والت ا�جماعة  �انت  رت�و�ذا 

ّ
ومؤث �شهدها  �ن  ال�ي  الّتحوالت  رغم  املغر�ي،  ا�جتمع   �� ن 

اإلنتاج   و�عادة  ا�جماعة   �� الفرد  إ�� حّد ذو�ان  فإّن ذلك ال يصل  والقي�ي،  اقتصادي  السوسيو  سيج 
ّ
الن

سلطية، "خطا
ّ
يخ واملر�د". إذ هناك هوامش وفضاءات ومجاالت النبثاق الوقت  ال�امل ل�خطاطة الت

ّ
طة الش

�ف��ية املمارسة �ش�ل فردي و�غايات ذاتية. 
ّ
 ا�حّر، أي إم�انيات ل��وز املمارسات واأل�شطة ال�

يوم، لكّن تأث��ا��ا تتباين حسب األوساط االجتماعية    �عدإّن املالحظ هو أّن أمكنة الفردانية تتوّسع يوما  

قافية و كذا الّنوع االجتما��... فإذا �انت فضاءات    �جالية وحسب الّتقسيمات العمر�ةوا
ّ
واملستو�ات الث

قد    الفردنة وثقافية  اجتماعية  واكراهات  قيود  دون  ا�حّر  الوقت  أ�شطة  بممارسة  للرجال  �سمح  ال�ي 

امل ل�جنس  سبة 
ّ
بالن نفسھ  ليس  األمر  فإّن  األخ��ة،  العقود  خالل  كث��ا  هيمنة  توّسعت  تبدو  حيث  ث، 

ّ
ؤن

ر ع��  
ّ
ا�جماعة البطر�ركية ع�� مستوى مؤّسسة األسرة و الّزواج و عالقات النوع بادية للعيان أك��، وتؤث

الّتقسيم ا�جن��ي لألدوار والعمل و تدب�� الّزمن والوقت واأل�شطة املرتبطة ��ا، سواء �انت إنتاجية نفعية  

 أو ترف��ية غ�� نفعية.  

 المقدس/المدنس:ثنائیة  -3-3
العلمية الوضعية من جهة،   ب�ن  الغر�ي  الفلسفي  الفكر  التّضاد الذي �ان �سم  إنتاج  مّرة أخرى �عاد 

منذ   بر�قها  ملع  ال�ي  الّتحديث  سوسيولوجيا  إّن  أخرى.  جهة  الّدينية من  ـ  والّ�حر�ة  املنطقية  قبل  والّروح 

الّزمن والوقت تقيم فصال تاّما ب�ن نمط�ن: األّول خمسينيات القرن املا��ي �انت �� تناولها ملوضوع تدب��  

تنتظم   إطاره  و��  وا�حسا�ي  العقال�ي  ال��ومي�ي،  للمنطق  وخاضع  الّدهري  أو  س 
ّ
املد� بال�جل  مرتبط 

طبيعة   فذو  ا�ي 
ّ
الث أّما  صرف.  عقالنية  مادية  مقتضيات  حسب  ا�حّر  والوقت  العمل  جاهات 

ّ
وات سلو�ات 

األ �ّل  تحال  خاللھ  من  فوق  مقّدسة  ما  ص��ورات  إ��  �ف��ية 
ّ
ال� أو  االجتماعية  أو  اإلنتاجية  سواء  �شطة 

 

ـ عبد هللا حمودي " الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة" ترجمة عبد المجيد جحفة، دار   1 

 2000توبقال للنشر، 
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ق األمر بمعتقدات احيائية بدائية  
ّ
قافات، سواء �عل

ّ
طبيعية، و�� ذلك يتم الّتعاطي ع�� قدر املساواة ب�ن الث

ا�
ّ
ي بحكم طغيان  أو بمنظومات عقائدية شمولية �الّديانات الّسماو�ة، ف�ان بد��يا أن يّتم إهمال ال�جل الث

�عة العلمو�ة الوضعية.
ّ
  الن

� مقابل إعالء  
ّ

مقابل هذا الّتصور االقصائي واإلدما�� �� نفس الوقت، أي الذي يرغب �� إقصاء ا�ح�

من شأن املنتوج ا�حضاري الغر�ي واعتباره نموذجا أحادّيا يجب أن يحتذى، تق��ح املقار�ة السوسيولوجية  

د وجود استمرار�ة وتبادل ب�ن الّزمن�ن املقّدس واملّد�س، الّنقدية للمجتمع املغر�ي وج
ّ

هة نظر مغايرة تؤك

الّسيا��ي  وا�جال  العل�ي  �ا�جال  علمانية  األك��  ا�جاالت  ف��ا  بما  ا�جاالت  �ّل  تخ��ق  االستمرار�ة  وهذه 

اشتغا وآليات  املقّدس  ملنطق  جّيد  استيعاب  عدم  إ��  الغر�ي  اإلهمال  هذا  ويعود  وعالقاتھ  والّتق�ي.  لھ 

محّددة   قرو�ة  ساكنة  لدى  الوقت  تدب��  أنماط  املثال  سبيل  ع��  نأخذ  فحينما  املّد�س.  مع  وتمفصالتھ 

نا نالحظ أّن  
ّ
ببساطة من طرف الّسوسيولوجيا الّتحديثية ككتلة �شر�ة مشدودة إ�� الّتقليد وا�حافظة، فإن

بة، وال ي
ّ

، 1حتوي قطيعة ب�ن زمن العمل وزمن الالعملزم��م االجتما�� ليس بالبسيط، بل ذو طبيعة مرك

�ن متداخل�ن ومتواصل�ن:  
ّ
 فهو يتمفصل حول �جل

س أو طبي�� يتمفصل حول دورة اإلنتاج الّزرا�� أو الّرعوي، ويشمل �ّل األشغال الّتقنية  
ّ
أـ �جّل مد�

املرا�� واالستثمار البشري من خالل  واملاّدية لإلنتاج الزرا�� من ��يئة واستصالح األرض والّري والبحث عن  

 قّوة العمل، وأخ��ا إنتاج ا�حاصيل و�سو�قها. 

املرتبطة   والّرمز�ة  املاّدية  األ�شطة  �جموع  صص 
ّ

ا�خ الوقت  تدب��  يتضّمن  طبي��  فوق  �جّل  بـ 

الّدينية   وا�حفالت  الّزرا��،  باإلنتاج  املرتبطة  قوس 
ّ
�الط والّدينية  ثقافية  الّسوسيو  والّز�جات  بالوظائف 

 وز�ارات املواسم واألعراس...  

الّزمن ر 
ّ
يؤث حيث  تأث��ه،  و�تلّقى  اآلخر  ع��  ر 

ّ
يؤث �جل  �ّل  والعكس    الطبي��  إّن  بي�� 

ّ
الط فوق  ما   ��

�حيح. إّن أوضاعا ماّدية من قبيل تحّسن ظروف العيش وتزايد الّنمو وارتفاع خصو�ة األرض تّؤدي جميعها  

رعية ا
ّ

قوسية واالحتفالية.إ�� �عز�ز إضفاء الش
ّ
ياتھ الط

ّ
 ملاّدية والّرمز�ة ع�� املقّدس بتجل

 نحو تجاوز الثنائیات:  -4

إّن السؤال الذي يطرح اآلن هو الّتا��: هل هناك م�ان لرصد إم�انية انبثاق الوقت ا�حّر �� إطار فرضية  

س، والفردي وا�جم��، وا�حديث وال
ّ
 تقليدي؟  الّتداخل وتبادل الّتأث�� ب�ن املقّدس واملد�

د أّن ا�جواب سي�ون قطعا باإليجاب،  
ّ

رة تؤك
ّ
إّن املالحظات الّسوسيولوجية واملعطيات الّتار�خية املتوف

بداهة، يمكن القول أّن ا�جتمع املغر�ي قبل االستعمار �أّي بلد مسلم، سيخضع فيھ تنظيم وتدب�� الوقت  

مسية املسيحية  لقواعد الّدين. فقد أ�ى اإلسالم بتنظيم جديد للوقت والزّ 
ّ

من، حيث تّم استبدال الّسنة الش

 

،  1سوسيولوجيا الوقت الحر والتنشيط الثقافي بالمغرب، المرصد الوطني لشؤون الطفولة، قافلة الكـتاب، طعبد الفتاح الزين،  - 1

 16. ص1999
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م �غي��ه، بحيث أصبح األسبوع يبتدئ من يوم الّسبت  
ّ
بالّسنة القمر�ة، كما أّن �سمية األّيام وترتي��ا الّسابق ت

إ�� غاية ا�خميس، واحتّل يوم ا�جمعة م�انة مركزّ�ة باعتباره يوم عبادة وصالة جماعية �� امل�جد، بينما 

لب �ان يوم الّسبت لل��فيھ والراحة والّتفريغ. ومن ناحية أخرى، فإّن الّزمن االجتما�� �ان منتظما  �� الغا

حول العمل اليدوي باألساس، وحول العبادة وأداء الفرائض، ونظرا ألّن اإلسالم �عت�� العمل عبادة ومكّمال  

�فيھ ست�ون محط ازداء، أل��ا تل�ي امل
ّ
هو وال�

ّ
ؤمن عن داء شعائره، "بل هناك من يرى أّن  لها، فإّن أ�شطة الل

 اسافل القوم وأرذلهم لعطال��م"
ّ
هو �ان ال يتعاطاها إال

ّ
. لكننا نميل إ�� اعتبار أّن أ�شطة الوقت  1أ�شطة الل

محددة.   شرعية  لضوابط  تخضع  ت 
ّ
ظل ممارس��ا  لكّن  اإلسالمية،  ا�جتمعات   �� لها  م�انا  وجدت  ا�حّر 

و  موجودا،  ظل  �فيھ 
ّ
الّصعيد  فال� ع��  اإلسالمية  لألخالق  يا 

ّ
�ل تخضع  �انت  وممارستھ  هامشيا  �ان  �ن 

ال�ائن   وممارسة  عيش  وأساليب  لطرق  سبة 
ّ
بالن مختلف  األمر  فإّن  ع�ي 

ّ
الش الّصعيد  ع��  بينما  املعياري؛ 

 لتدّينھ. 

ص�حا� حول  "شيبي�ا"  قر�ة  لساكنة  واالحتفا��  قو��ي 
ّ
الط الّتجمع  عن  دوفينيو  �جون  دراسة  �م، �� 

عب"
ّ
الل "الّتنشيط، وانطالق  إطار   �� يتّم  الّتجّمع  أّن هذا  إ��  ال�اتب  �ّل ما يحملھ مصط�ح  2يخلص  ، مع 

�فيھ والّتحرر من الّسلطة والّرقابة. 
ّ
عب من داللة ع�� الفرح واملزحة وال�

ّ
 الل

ال  تتفاجأفقد    �� االنخراط  �� فضاء شديد  ھ 
ّ
أن ات، 

ّ
الذ حول  املتمركزة  ا�جماعية الّسوسيولوجيا  ّروح 

فالبعض   االحتفال،"  ممارسة  أثناء  األفراد  ��ا  يتمّتع  ا�حّر�ة  من  كب��ة  درجة  ر 
ّ
تتوف للمقّدس  وا�خضوع 

عب بال�لمات، الّ��كم من �عضهم البعض، سرد  
ّ
يحضرون هنا ببساطة من أجل تبادل الكالم، من أجل الل

ا�خيالي أو  الفعلّية  املغامرات  القديمة، استحضار  �اعات 
ّ
ا�حالة من  الن �� هذه  �امال  اليوم ينصرف  إّن  ة. 

�هة العقلية، من ال��قيع ا�خيا��"
ّ
 . 3نصف ا�خيال أو ا�حلم، من الن

قا�� باملغرب ��ّجل ال�اتب  
ّ
سق الث

ّ
بيحة واأل�حية وعالق��ا بالن

ّ
و�� دراسة لعبد هللا حمودي حول الذ

اال  طقوس   �� سلية 
ّ
والت �فيھ 

ّ
وال� عب 

ّ
لل مهّمة  م�انة  "بوجلود"  وجود  كطقس  الّتقليدية  عبية 

ّ
الش حتفاالت 

قوسية تلعب أدوارا أساسية �� الّتنشئة والّتعليم والّتلق�ن وتتأطر  4و"عاشوراء"
ّ
. فإذا �انت االحتفاالت الط

الفردية   واالنتظارات  ا�حاجيات  عن  للّتعب��  ا�جال  تف�ح  ذلك  مع  فإّ��ا  وا�جمعنة،  والّدين  باملقّدس 

�فيھ، األلعاب، قلب األدوار ا�جنسية...و�� سياق آخر يرصد حسن  والدهر�ة: �الّتعب
ّ
ات، ال�

ّ
�� ا�حّر عن الذ

قوس والعادات املصاحبة ملوسم سيدي شمهروش جنوب  
ّ
رشيق نفس املالحظة، وذلك من خالل دراسة الط

 

 . 21ـ عبد الفتاح الزين، نفس المرجع، ص  1

2 -Duvignaut. G "Le Don du Rien, essai d'Anthropologie de la Fête"1977, Paris, p 159 

3 -Duvingaut. G "Le Jeu du Jeu" Paris, Balland, 1980, P 28. 

4 -Hammoudi. A " La Victime et ses Masques », Seuil, Paris, 1988 
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ھ " ال يمكن فصل فكرة املوسم عن فكرة الّسوق وعن االب��اج.
ّ
وسم  فم  مراكش، حيث يكتب مستخلصا أن

بيحة واقتسام ال�حية"
ّ

 . 1سيدي شمهروش يتضّمن العناصر الّتالية: الّسوق، والّرقص، والذ

ع�ي قصد االستحمام، �� 
ّ

ساء إ�� ا�ّحمام الش
ّ
و�مكن �عديد األمثلة �� هذا الّسياق، حيث �عت�� ذهاب الن

   Riteنفس الوقت، طقس  
ّ
مة واملقنّنة بواسطة  واحتفال. فهو يخضع �جموعة من القواعد وا�حر�ات املنظ

سلطة أخالقية وثقافية واجتماعية �� ما �سميھ الطقس، لكّنھ يمنح أيضا �حظة لالستحمام واالس��خاء  

انتاجھ   بإعادة  ف 
ّ
و�ت�ل واالستعدادات،  االجراءات  من  �سلسلة  يمّر  ھ 

ّ
فإن اجتما��  طقس  و�أّي  وال��و�ح. 

التشر�ف بفعل الّسن أو الّدين أو ا�جاه... حيث فاعلون وممثلون يحظون ��ذا    Mise en scèneو�خراجھ  

�سهرون ع�� تلقينھ وتمر�ر أهدافھ ا�خّفية والعلنية. ففي طقس ا�ّحمام الذي �شغل حّ��ا زمنيا يمتّد من  

الّسن، بمثابة ا�حلقة املركز�ة فيھ. ففي قاعة   ساء خاّصة األّمهات، وكب��ات 
ّ
الن إ�� املساء، �عت��  الّصباح 

يت ا�حلوى، االس��خاء  وأطباق  اي 
ّ

الش يّحضرن  ساء 
ّ
الن �عض  نجد  حيث  جليا،  �و��� 

ّ
ال� شاط 

ّ
الن مظهر 

قس فرصة للتحّرر  
ّ
ر الط

ّ
اصة �عاملهّن. كما يوف

ّ
و�تبادلن أطراف ا�حديث، و�تناقلن املعلومات واألخبار ا�خ

و  اجتماعية  كعالقة  ا�جنس  و�حضر  واملستم�حات،  الّنكت  يتبادلن  حيث  �ور، 
ّ

الذ رقابة  كممارسات  من 

املرح  من  جّو   �� واألنثو�ة  �ور�ة 
ّ

الذ ا�جنسية  األدوار  و�تبادلن  و�لع�ن  حدي��ّن.   �� كب��  �ش�ل  جنسية 

�فيھ. باختصار، إّن  
ّ
عب وال�

ّ
مس ب��ديد األغا�ي والّزغار�د والل

ّ
شاط أثناء غروب الش

ّ
والّ�خر�ة، و�كتمل الن

ابوهات وتفريغ الطاقات املكبوتة ل�جنس    اوثقافي   اا�حّمام يصبح فضاء اجتماعي
ّ
لتجاوز ا�حظورات والط

ت. 
ّ
 املؤن

فضاءات   ظهور  �سبب  كب��،  �ش�ل  ي��اجع  بدأ  ال��في�ي  النشاط  هذا  أّن  اليوم  نالحظ  لألسف،  لكن 

صال ا�جما�� وا�حميمية  salon de massageعصرّ�ة لالستحمام والّتدليك  
ّ
� االت

ّ
، لم �عد ت��ك مجاال لتج�

واالستحمام  والتّ  لالغتسال  فضاءات  فقط  أصبحت  العصر�ة  فا�ّحمامات  اتية. 
ّ

الذ عن  والّتعب��  لقائية 

   واالهتمام بنظافة وجمالية ا�جسد وأ�عاده االيروتيكية.

املالحظة   �انت  فإذا  ساء. 
ّ
للن سبة 

ّ
بالن خاّصة  �و�ح 

ّ
لل� فضاء  ل 

ّ
�ش� أن  يمكن  األضرحة  ز�ارة  أّن  كما 

سبة  الّسوسيولوجية ��ّجل ترا 
ّ
بالن باملقابل ال �شهد تراجعا  باملقّدس، فإّ��ا  الّرجل  جعا مضطردا لعالقة 

املقّدس   تأنيث  ظاهرة  أمام  نا 
ّ
أن القول  معها  يمكن  لدرجة  للّنظر،  ملفت  �ش�ل  حضورها  حيث  ساء، 

ّ
للن

ا ز�ارة  عالقة  هو  الورقة،  هذه   �� ��جيلھ  ��ّمنا  وما  ال�حر�ة.  الّدينيةـ  املعتقدات  مع  ألضرحة  والعالقة 

ساء أك�� الفئات ال�ي تزور ضر�ح  
ّ
ل الن

ّ
ھ ففي مدينة تار�خية كفاس تمث

ّ
�و�ح. حيث نالحظ أن

ّ
بالوقت ا�حّر وال�

قوسية من  
ّ
�فيھ. و�ذا �ان البعض يق��ي األ�شطة الّدينية والط

ّ
املو�� ادريس بحثا عن الّت�ّ�ك والعالج وال�

حي ذلك،  من  العكس  نرى  نا 
ّ
فإن ا�حّر،  الوقت  تمنح  �عر�ف  قوس 

ّ
الط هذه  فإّن  القداسة،  إ��  إضافة  ث 

س (النف��ي والفردي) و�ن بقي ع�� الهامش لكنھ موجود.  
ّ
 مساحة لتواجد املد�
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إّن   والّتعبدية.  قوسية 
ّ
والط االجتماعية  العالقات  شبكة  داخل  يا 

ّ
�ل اندماجا  يندمج  ا�حّر  الوقت  إّن 

تنقل ��  الضر�ح أو م�ان الّزاو�ة �شهد إقباال كب��ا ع�� مزار 
ّ
وا�ي يجدن �� ال

ّ
ساء الل

ّ
ه خاّصة من طرف الن

�فيھ  
ّ
قوس املرتبطة بالز�ارة... يجدن فضاء متّم��ا لل�

ّ
رحابھ وقضاء �عض األوقات �� محيطھ وممارسة الط

�وري. ففي الفضاء املنغلق لألسرة فإّن املرأة ستحاول البحث عن  
ّ

سلية والتحرر من سلطة ا�جتمع الذ
ّ
والت

–سواء �ان حقيقيا أو خياليا  -خفيف من عبء الواجبات املن�لية والّتحرّر من شرطها القسري  متّنفس للتّ 

والّتفرد (رقص، غناء، جذبة   بالتحّرر  يمنحها إحساسا  أن  ل�ّل ما من شأنھ  النف��ي  من خالل االستثمار 

إ�� املوسم ال  واأللعاب ا�جسدية، الكالم والتواصل).   وا�ي يحضرن 
ّ
الل ساء 

ّ
الن الّت�ّ�ك إّن  يبح�ن فقط عن 

ات  
ّ

سلية وتطو�ر الّروابط الوّدية وتحقيق الذ
ّ
�فيھ والت

ّ
ما كذلك يبح�ن عن ال�

ّ
وقضاء ا�حاجات والعالج، و�ن

أو   الواق��  االنفالت  سوة 
ّ
الن تحاول  قوس 

ّ
الط هذه  اليومية...وخالل  املعاناة  كنف   �� املفقود  والّتواصل 

 الوه�ي من شرطهّن االجتما��.

ه��ة ب�ن �ساء ال�ّ� الواحد أو املدينة القديمة، والذي �عرف  ويعت�� �ش 
ّ
اط تبادل الّز�ارات �عد ف��ة الظ

ب "دارت"، حسب أحد الّسوسيولوجي�ن املغار�ة بمثابة أهّم �شاط للوقت ا�حّر الذي �ان يمارس �� فضاء  

ّدة قرون، حيث �ّل يوم ما �عد فهو عادة تتداولها �ساء املدن القديمة واحيا��ا منذ ع.  1املدينة اإلسالمية

ساء بز�ارة من�ل إحدى جارا��ّن، وذلك �ش�ل دوري ع�� مدار األسبوع.  
ّ
ه��ة تقوم مجموعة من الن

ّ
الظ

ال�ي يمارسها أك�� من ثلث   أّن " العطل وأ�شطة الوقت ا�حّر  و�� سياق مشابھ، �عت�� رو��� ا�س�اليي 

اإل إ��  م��م  جزءا  تدفع  ا�حضرّ��ن  جّداملغار�ة  لألصول  العودة  وهذه  العائلة"؛  عند   " البوادي   �� قامة 

قاءات العائلية والوّدية تضاف ت�لف��ا الهز�لة
ّ
ھ باإلضافة إ�� متعة الل

ّ
واألمر نفسھ يصدق ع��    .2.مرغو�ة، ألن

ذلك،   يّؤكد  رمضان  شهر  خالل  نالحظھ  ما  فمثال  األخرى،  الّدينية  قوس 
ّ
الط لبعض  املصاحبة  األ�شطة 

مس إ��  فخالل  
ّ

هوات من طلوع الش
ّ

رب والش
ّ

هر الكر�م ي�ون املؤمن مطالبا باالمتناع عن األ�ل والش
ّ

هذا الش

عائري، حيث 
ّ

كر. لكن األمر ال يقف عند هذا البعد الش
ّ

غرو��ا، وتخصيص أك�� وقت للّتعّبد والّصالة والذ

عائر.ع�� صعيد املمارسة تظهر أعمال وأ�شطة متعّددة تخرج عن إطار ممارسة ال
ّ

إّن الّصائم وهو م��وك    ش

شاط  
ّ
الن من  �عض  استعادة  سيحاول  اليوم،  طيلة  الطعام  عن  اإلمساك  وث��ة  بواسطة  جسميا  القوى 

�فيھ والّتفريغ. وهذا ما تقف  
ّ
اقة الّنفسية خالل ف��ة املساء، وذلك بابت�ار أ�شطة متنوعة لل�

ّ
وتجديد الط

البلدان اإلسالمية،   �� أغلب  واهد 
ّ

الّسنة فإّن هذا الشهر  عليھ الش لبا�� شهور  للوث��ة االعتيادية  فخالفا 

عب. وكذلك الشأن بالنسبة  
ّ
�فيھ والل

ّ
الفضيل ��ّجل ارتفاعا م�حوظا �� أ�شطة الوقت ا�حّر والّسياحة وال�

لطقس "شعبانة" الذي يحتفل بھ املغار�ة قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة. وهو �� مظهره احتفال بقدوم  

معتقدات  شهر   لھ 
ّ
تتخل لكن  الوالئم،  فيھ  تقام  واالقارب  لألصدقاء  أو  عائلية  تجّمعات  بإقامة  رمضان 

1 -Bouziane. B" Les relations sociales comme forme de loisirs", in «Sur la Ville Maghrébine » Revue de la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El Marhaz- Fès, N° 9, 1994 

2 -Escallier. R « De la tribu au quartier, Les solidarités dans la tourmente: l’exemple marocain» Cahiers de la 

Méditerranée, Villes et Solidarités, Vol 63: http//revel.unice.fr/cmedi/document.html ?id=9 
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سائي  
ّ
قس الن

ّ
وطقوس شعبية يتم خاللها استحضار ا�جّن والّتقّرب منھ والّت�ّ�ك بھ. وما ��ّمنا أّن هذا الط

عب  
ّ
والل الّرقص  أش�ال  مختلف  تمظهر  إ��  سر�انھ  خالل  ا�جال  يف�ح  يتجاوز  بامتياز  �ش�ل  �و�ح، 

ّ
وال�

   ا�حدود االجتماعية املتعارف عل��ا، ال سيما ا�حدود ا�جنسية وتقسيم األدوار �� مجتمع ذ�وري.

 : الخاتمة  -5

والقيم   التصّورات  وتطّور  املتنّوعة،  الّسوسيولوجية  الوقائع  ضوء   �� ھ 
ّ
أن ذكره،  سبق  مما  نخلص 

سوسي  أّن  �فيھ، 
ّ
وال� غل 

ّ
للش االجتماعية  الّنظرات  والتمثالت  من  بالّتحرر  مطالبة  ا�حّر  الوقت  ولوجيا 

س، ب�ن الفردي وا�جم��، �� إطار الّنظرة  
ّ
االقصائية ال�ي تفّضل أن تنظر إ�� العالقات ب�ن املقّدس واملد�

قوس واالحتفاالت الّتقليدية تدمج �� األخرى وتقبل  
ّ
نائية، نظرة الّتضاد والّتعارض، وترفض فكرة أن الط

ّ
الث

بني�� معينة-ا  ��  واملتعة.-بمستو�ات  �فيھ 
ّ
ال� للفرد    عنصر  يمنح  ما  �ّل  إدماج  ع��  قادرة  ف�ي  باختصار، 

 إم�انيات اإلثارة واالستعراض والّتحف�� والّتحميس.  

من  العديد   �� تجلّيھ  تنكر  وال  وال��و�ح،  ا�حّر  للوقت  الّرائج  الّتعر�ف  أهّمية  من  الّتقليل   �
ّ

تتو� وال 

ا واملواقف  املرتبطة  املمارسات  والعصر�ة  ا�حضر�ة  الفضاءات   �� خاّصة  املغر�ي،  ا�جتمع   �� لفردية 

باقتصاد الّسوق الرأسما�� و�مجتمع املعرفة واملعلوميات، وال�ي �سمح ب��وز أش�ال متعّددة من الفردية  

نائيات
ّ
سالفة الذكر،   وا�حّر�ة وحّر�ة االختيار. ف�ي ال تّؤسس خطا��ا املعر�� ع�� القطيعة والتّضاد ب�ن الث

  بقدر ما �س�� إ�� إبراز إم�انات التعا�ش واالستمرار�ة ب�ن االش�ال ا�ختلفة للوقت ا�حّر.

قوس الّدينية  
ّ
�فيھ �� أحضان الط

ّ
كما أّن هذه الّسوسيولوجيا مطالبة بالكشف عن حقيقة أّن تمظهر ال�

حاضرة  كذلك   �� بل  الّتقليدية،  ا�جتمعات  تمّس  جوهر�ة  خاّصية  الّصناعية    ليس  ا�جتمعات  داخل 

ا�حداثية، حيث �ستبطن االحتفاالت ا�جماه��ية �عدا طقوسيا وجماعيا، و�ن �ان هامشيا. و�� هذا الّصدد  

قافة ا�حديثة �عاش االحتفال كظاهرة للّتقن�ن والّتجا�س. فهو �حظة  
ّ
ھ داخل هذه الث

ّ
يكتب ديماز�دي بأن

قوّي  اجتما��  ولتجا�س  كب��  ي  ح��ّ وسط  1لتكثيف  كب��ة  �شعبية  يحظى  مثال  الكرنفال  احتفال  إّن   .

ا�جماه�� و�ّجسد استمرار فعل املعتقدات القديمة �� ا�خيال ا�جم��، كفكرة عودة األموات لتوزيع ال��كة  

وأسطور�ة،   �جائبية  أ�عادا  األخرى   �� امليالدية  الّسنة  رأس  احتفاالت  تحمل  كما  األحياء،  ع��  والّر��ى 

األط  لدى  نو�ل  خاّصة  لألب  امليتولوجية  الّصورة  �عكسها  وال�ي  واليافع�ن  ع��    Papa Noelفال  مسافرا 

 أحصنتھ �� الفضاء ومانحا الهدايا لألطفال.  

�ف��ية األك�� دهر�ة ال تنفلت من حضور ا�جم�� 
ّ
ھ ح�ى األ�شطة ال�

ّ
وتكشف هذه الّسوسيولوجيا أيضا أن

قو��ي �� طيا��ا. إّن األ�شطة الّر�اضية 
ّ
ع�� سبيل املثال تحمل أ�عادا اجتماعية وأحيانا دينية ال غبار    والط

��ا من طرف   والّتقنية والّتنظيم والّتأط��، واملع��ف  العا�� من االح��افية  عل��ا. فالّر�اضات ذات املستوى 

جنة االوملبية الدولية...) تندرج ضمن هذا اإلطار. وقد �ع��ض 
ّ

البعض    الهيئات الّر�اضية الدولية (فيفا، ال�

 

1 - Dumazedier. J « Vers une Civilisation du Loisirs », Ed Seuils, 1962  
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ٔ
 عصام العدوني .  ا
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قائال بأّن الّر�اضات الفردية وغ�� االح��افية (الركض �� الهواء...) ال�ي يمارسها الهواة من دون خضوع ألّية  

�� استقالل تام عن �ّل   اكراهات وال��امات، تتعارض مع هذا املنطق، ألّ��ا تّتقدم �أ�شطة فردية تمارس 

  
ّ
إال جمعيا.  أو  مؤسساتيا  أو  دينيا  �ان  سواء  حيث  إلزام،  ذلك،  عكس  تؤكد  االن��و�ولوجية  املالحظة  أّن 

قوسية  
ّ
شاط مطالب با�خضوع لعدد مع�ن الّسلو�ات الط

ّ
قو��ي، فاملمارس للن

ّ
يحضر ف��ا كذلك البعد الط

بعاها،  
ّ
ات الواجب  الّتصرفات  من  موضو��  �سق  وجود  البد�ي،  االل��ام  والّروتينية:  بالّتكرار  سم 

ّ
تت ال�ي 

قواعد والهابتوسات ال�ي يجب استدخالها الكتساب أهلية ممارسة النشاط... إّن  ومجموعة من الّسنن وال

هذه الّر�اضات تجّسد املثال األع�� للكمال البد�ي والرو�� وقد أصبح بمثابة "اعتقاد دي�ي". و�ا�جملة، فإّن  

قوسية �� ذهن وسلوك اإل� 
ّ
سان الغر�ي  مسألة الوقت ا�حّر تب�ن استمرار مفعول ا�خصائص الّدينية والط

 املتحّضر، وليست فقط خاّصية مالزمة لإل�سان"املتخلف" أو "البدائي" أو "التقليدي". 

 




