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 المستخمص
عمم االجتماع ودراسة الحياة اليومّية لو دور قوي في معرفتنا بعادات الشعوب وثقافتيا عمى 

ليومي، وذلك من خالل تحديد مفيوم الحياة اليومّية بحسب تمك الدراسة، وطبيعة المستوى ا
الفضاء الشخصي لتمك الحياة اليومّية، إلى جانب التواصل وأساليبو المتعددة في الحياة اليومّية، 
ودالالت الصمت المتعددة في الحياة اليومّية من خالل ىذه الدراسة والفرضيات التفاعمّية الرمزّية 

 والمنيجّية الشعبّية األثنوميثودولوجيا.

 ، الظاىرتّية.األثنوميثودولوجياعمم االجتماع، الحياة اليومّية،  الكممات الداللّية:
 

Abstract: 

Sociology and the study of daily life has a strong role in our 

knowledge of the customs and cultures of peoples on a daily 

level, by defining the concept of daily life according to that 

study, the nature of the personal space for that daily life, 

along with communication and its multiple methods in daily 

life, and the multiple signs of silence in daily life Through this 

study, the symbolic interactive methodology and the popular 

methodology of ethnomethology. 

Keywords: sociology – daily life – Ethnomethodology – phenome-

nology   
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 مقّدمة: 

عمم االجتماع من المجاالت العممّية التي تتسم بالشمول واالتساع البالغ بدًءا من 
المقاءات العابرة لؤلفراد في الشارع وصواًل إلى استقصاء األحداث الكبرى في العالم، 
كما أّنو حقل معرفي يقتضي الترابط بين ما يفعمو المجتمع  بنا من جية وما نفعمو 

أخرى، ألن أنشطتنا ىي التي تشكل العالم االجتماعّي حولنا، مثمما  بأنفسنا من جية
يبني العالم االجتماعّي ويشكل ىذه األنشطة في الوقت ذاتو وتركز العموم االجتماعّية 
في دراستيا عمى حركو المجتمع  من خبلل تصرفات أفراده ونمط حياتيم وييتم عمم 

، والطريقة التي يتفاعمون بييا فيما بينيم، االجتماع بتأثير المجتمع عمى حياة األفراد
يعتبر عمماء االجتماع دراسة األحداث اليومّية موضوعات جديرة باالستقصاء ألسباب 

 منيا:

تُبين أشكال التفاعل االجتماعّي الذي يعكس بدوره الجانب األكبر من نشاطات  -1
سبوًعا بأسبوع أو سنة بعد الحياة اليومّية، الحظ مثبًل كيف ترتب أمورك يوًما بيوم أو أ

 أخرى.

تُبين مظاىر إعادة تشكيل الواقع من خبلل ما يبتدعو البشر ويفتكرونو من أفعال -2
 خبلقة تسيم في إعاده تشكيل واقعيم مما يفرض أنماط سموك اجتماعّي جديدة.

ّي موقف يجمع اثنين أو أكثر من األفراد يتكون لدي كّل منيم نوًعا من اإلدراك أفي 
ا يتوقعو غيره منو، ىناك توقعات متبادلة لمسموك في مختمف مواقف الحياة اليومّية، لم

مما يعني أّن المحادثات اليومّية تفترض مسبًقا وجود تفاىمات مشتركو انسجاًما مع 
المعارف المتبادلة بين بني البشر والتي تكونت نتيجة التواصل اليومّي، يكشف 
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اليومّية الكثير من الجوانب في سموكنا، فيو العممّية التفاعل االجتماعّي في حياتنا 
 .1التي يرتكز عمييا تواصمنا االجتماعّي من خبلل الفعل ورد الفعل تجاه من حولنا

وييتم عمم االجتماع بتقديم إجابات تتعمق بالحياة اليومّية ومواقف الحياة اليومّية، 
بسطيا حدوثًا حّتى أكثرىا تعقيًدا العادات والتقاليد ومختمف التصرفات اإلنسانّية من أ

ويتوسع العمم ليشمل في دائرة ضوئو، حّتى يقدم معطيات عممّية قائمة حول ما 
يحدث، ولماذا حدث وما سيترتب عميو من تداعيات، مثال: ما الذي يدفع آالف الناس 
ن لمغادره مكان إقامتيم لمعمل في أماكن نائية وأيًضا ما الدافع  وراء ترك مجموعة م

 الفتيات لترك الحياة في العالم والذىاب لمرىبنة داخل دير محدد تاركين كّل شيء.

وعميو نفيم عمم االجتماع أّنو: ىو الدراسة العممّية لمختمف التصرفات اإلنسانّية في 
أّي مجتمع بشرّي حيث يشير إلى مسار العبلقات القائمة بين اإلنسان والمجتمع وكيف 

العبلقات عمى أمور حياتو، فيو مجال عممّي يعي بدراسة  يمكن أن يؤثر مسار ىذه
الحياة االجتماعّية والجماعات والمجتمعات اإلنسانّية ككّل، موضوعو األساسي سموكنا 

 اليومي بمختمف تنوعو االقتصادّي، السياسّي، المينّي والعقائدّي.

الراىبات فيما فنجد "المجتمع الديرّي يحتوي عمى الكثير من العبلقات القائمة بين 
بينيم وتفاعبلت الراىبات مع المجتمع الخارجي ويبحث عمم االجتماع عن كيف 
يتصرفون الراىبات في الحياة اليومّية واألنشطة التي يقومون بيا وسموك الراىبات في 
الحياة الديرّية والتقاليد الرىبانّية والطقوس المتعارف عمييا في المجتمع الديرّي 

 لمراىبات.

                                                           
م، 3122مأمون طبرية، علم االجتماع في الحياه اليومية، دار المعرفة، الطبعة األولى، بيروت، 1

 .32، ص 8ص 
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 ّية:األىمّ 
تتمخص أىّمّية ىذا البحث في وضع صورة واضحة عن عمم االجتماع من جية الحياة 
اليومّية، حيث تعد الحياة اليومّية ىي المعبر األمثل عن طبيعة وفكر األفراد ومدى 
تأثرىم وتأثيرىم عمى البيئة المحيطة بيم.فأىّمّية تمك الدراسة تتركز في تسميط الضوء 

التي تنتج عن مجال عمم االجتماع لمحياة اليومّية حيث يعد عمى الفائدة العظمى 
 منيج دراسّي وبحثّي يعطي أبعاد غنية لمدراسات االجتماعّية المختمفة.

 اليدف:
 تتنوع أىداف الدراسة وتتعدد وىي كاآلتي:

 نشأة الحاجة إلى عمم اجتماع الحياة اليومّية 
 مفيوم الحياة اليومّية 
 يومّيةالفضاء الشخصي والحياة ال 
 التواصل في الحياة اليومّية 
 أنواع التواصل في الحياة اليومّية 
 دالالت الصمت في الحياة اليومّية 
 االتجاه النظرّي في دراسة عمم اجتماع الحياة اليومّية 
 أىم مصطمحات التفاعمّية الرمزّية 
 فرضيات التفاعمّية الرمزّية 

 

 مّية:أواًل: نشأة الحاجة إلى عمم اجتماع الحياة اليو 
نشأه الحاجة إلى عمم اجتماع الحياة اليومّية من كثرة تركيز عمماء االجتماع 
األمريكيين في منتصف القرن التاسع عشر عمى دراسة عمم اجتماع الوحدات الكبرى 
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مما نتج عنو فشل في تفسير كثير من الظواىر المعقدة لمحياة اليومّية، وتم وضع 
والثبلثينيات من القرن العشرين والتي قامت فييا األساس ليذا العمم في العشرينات 

 .1تأسيس نظرية عمم اجتماع الوحدات الصغيرة ووضع كيان لو

وأكدت الدراسات أّن عمم االجتماع قد تطور من خبلل استجابتو لممشكبلت 
االجتماعّية الكبرى عبر التاريخ، فنرى كتابات اآلباء المؤسسين استجابة ألحداث 

، إّن استجابة عمم 2ّية والفرنسّية كما جاءت كتابات "تالكوت بارسونز"الثورتين الصناع
االجتماع لمشكبلت المجتمع قد انقسمت لقسمين، األّول أّن عمم االجتماع لم يتجاوز 
المشكبلت الكبرى إلى ما دونيا من مشكبلت وقضايا تزخر بيا تفاصيل الحياة 

ذه المشكبلت فقد حاول أن يستجيب ليا اليومّية، الثاني: إّن عمم االجتماع استجاب لي
بصيغة نظامّية ترتفع فوقيا ونبحث في عممية التشكيل النظامّي والمؤسسّي وال شك أّن 
عمم االجتماع كان يستجيب بتفسيراتو ىذه لعممّية التحول النظامّي في المجتمع، والذي 

ما يكشف عن  تعقدت جوانبيا وتكاتفت أبعادىا ولكنو أسرف في ىذه االستجابة بحيث
 صياغة ىذه الحركة عن صياغة ىذه الحركة في عبلقات بنائّية مؤسسّية.

ذا كان عمم االجتماع أغرق ذاتو في الطابع المؤسسّي لوقت طويل فأّن ذلك يعني  وا 
إن كان ميتًما بتحميل المؤسسات والبنى االجتماعّية القائمة في ضوء العبلقات 

ذلك بشكل خاص عند "دوركايم" في اعتقاده االجتماعّية التي تشكميا وقد ظير 
بموضوعّية الحقيقة االجتماعّية، كما ظير في بحث "ماكس فيبر" عن الكفاية السببّية  
لفيم تمك التي تمكنا من أن نفسر مجرى األفعال ونتائجيا تفسيًرا سببًيا، وظير 

األبنية الكبرى  "ماركس" في محاولة اكتشاف قوانين المادة، وأىتم عمم االجتماع بدراسة

                                                           
1 Patricia A. Adler, Everyday life Sociology, 1987, Annual Reviews, p219 ، 

221. 
 :تماعّية، مقالو بعنوان وجهة نظر املؤلفالنظريات االجم، Talcott Parsons ،2891–2868 تالكوت بارسونز 2

 https://ar.wikipedia.org/wiki// 11 /21 .1928  

https://ar.wikipedia.org/wiki/تالكوت_بارسونز%2021/%2010%20/
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أو بالوحدات الكّمّية ال تظير فييا الحياة اليومّية وغاب الفرد فكانت الجماعة وليس 
 .1الفرد ىي المقولة التحميمّية األساسّية في كّل االتجاىات النظرّية

فالحياة اليومّية ىي المساحة الواقعة في متناول الشخص والتي تشمل تخصيص وقت 
، ويخضع سموك بشرّي لتكوين العادات، حيث يقوم اإلنسان 2ألداء الروتين اليومي

بتكرار الفعل أكثر من مّرة مما يؤدي إلى تكوين قوالب ونماذج من السموك متكررة 
بنفس الدرجة ويمكن أن يتم تكرار ىذه النماذج بنفس الطريقة وىذا ينطبق عمى 

يئة منعزلة سينشأ لدية السموك االجتماعّي وغير االجتماعّي حّتى لو كان اإلنسان في ب
أيًضا فكرة تكوين العادات بشكل تمقائي أو روتيني، وىذا السموك المتكرر يتم تجسيده 
في شكل روتين يومي لمفرد ويصبح جزء من المعرفة المتراكمة لدية والمسمم بيا والتي 
يعتمد عمييا في تكوين مشاريع في المستقبل، فكرة تكوين العادات عند الناس تحمل 

طياتيا بعض المكاسب النفسّية وتحد من تنوع االختيارات وبناء عمى ذلك يتحّرر  في
اإلنسان من ثقل تحمل مسؤولّية اتخاذ القرارات، حيث ينشأ لدى اإلنسان راحة نفسّية، 
فنجد شخص يبني مركب بطريقة معينة بالرغم من وجود العديد من الطرق لمبناء 

يتبعيا وبالتالي يمكن التنبؤ والتوقع لؤلشخاص ولكنو اعتاد عمى طريقة معينة نجده 
الذين اعتادوا اتباع نفس الطريقة ومن ىنا بدأت فكره المؤسسة في الظيور، بشكل 
عام جميع السموك التي يتم تكرارىا مّرة أو اثنين من اإلنسان يمكن أن ندخميا في 

ك من الطرف إطار تكوين العادات بدرجات متفاوتة وبالتالي اإلنسان يتوقع السمو 
اآلخر وتنشأ فكرة المؤسسّية من خبلل عبلقات األفراد االجتماعّية ومراقبة كبل منيما 

                                                           
املاجستري علم  ةلنيل شهاد ةمذكر  –دراسة نظرية ميدانية  اليومية لدي الطالب اجلامعي: ةخمنفر حفيظة: خطاب احليا 2

 . 52إىل ص  47م،  من ص  1922م،  1921اجلزائر،  –االجتماع 
Devorah kalekin, sociology of everyday life, 2013, blished on line, current 

sociology, p. 716.  
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لسموك اآلخر حيث يجب أن تكون ىناك أرضّية مشتركة ونفع لممجموعة من ىذه 
 .1المؤسسة

ومن ىنا ظيرت الحاجة الضرورّية لفرع جديد لدراسة الوحدات المصغرة واالىتمام 
ألفراد وتصرفاتيم في الحياة اليومّية والبيئة الطبيعّية ليم وتحديد بالفرد وسموك ا

 اتجاىاتيم.

وعمماء عمم اجتماع الحياة اليومّية بدأوا ببحث ودراسة الناس في بيئتيم الطبيعّية أي 
في العالم االجتماعّي لمحياة اليومّية، وىذا ىو أساس وقاعدة البحث في ىذا العمم، 

الحياة اليومّية يجب البدء من دراسة التعامبلت الطبيعّية بين ولكي نفيم عمم اجتماع 
البشر لكي نستطيع فيم وادرك المجتمع، بمعنى أّن بداية انطبلق ىذا العمم ونيايتو 
ىي دراسة تفاعبلت الحياة اليومّية  وما تتضمنو من مفاىيم مرتبطة بيا، وينتقل عمماء 

اعل اليومي بين األفراد واالتصال بينيم إلى عمم اجتماع الحياة اليومّية من دراسة التف
دراسة اإلنسان من الداخل وتحديد اتجاىات الشخص وطريقة تفكيره في الحياة اليومّية 
ويشتمل ذلك عمى وجية نظر تشكيل شخصّية اإلنسان في المجتمع اعتماًدا عمى ىذه 

 .2التفاعبلت

 ثانًيا: مفيوم الحياة اليومّية:
اليومّية  قديًما في اإلنجميزّية في القرن السابع عشر ليدل عمى استعمل مفيوم الحياة 

مختمف طرق الحياة العادية مثل العمل الروتيني والتفاعبلت بين األفراد وعناصر 
الثقافة المادّية مثل المباس والديكور، وكممة يومي ظيرت في اإلنجميزّية في القرن 

قديمة واالستعمال البلتينّي وفي عمم الرابع عشر وجذورىا األولى تعود لمفرنسّية ال
االجتماع يستعمل المفظ ليميز عمم اجتماع الحياة العادّية والروتينّية، ليدل عمى المادة 

                                                           
1 Peter l. Berger and Thomas Luck Mann : Social construction of reality A Treatise in the 

Sociology of Knowledge,  p75-85. 
Patricia A. Adler, Everyday life Sociology, P. 212-220 
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" ويشير إلى النطاق الحياتي الذي يخبر فيو األفراد  life worldاليومّية وعالم الحياة "
 ثقافة مجتمعيم.

د بوجوده دون مناقشة وال يعيش الفرد في وعالم الحياه ىو عالم معطي، ُيسمم األفرا
عالم حياة واحد بل أننا نجد أّن عوالم الحياة تندرج عبر الزمان والمكان، فتبدأ بالعالم 
الذي يحيط بالفرد أي ما يقع تحت سمعو وبصره ويستطيع أن يتحكم فيو وتتوزع 

لخاص من الذي العوالم عبر المكان وفًقا لحركة الفاعل اليومّية حيث تبدأ بعالمة ا
يعرف عنو كّل شيء وتمتد من ىذا العالم الخاص عبر كّل األمكنة التي يتحرك فييا 
الفرد كما تتوزع العوالم زمنًيا، حيث تبدا من العالم الفعمي الحالي الذي يعيش فيو 
الفاعل وتمتد إلى عالم األسبلف واألجداد الذي يعيش معنا ويحكمنا دون أن نتحكم 

لى عالم  المستقبل الذي يمكن أن نؤثر عميو ولكنة ال يؤثر عمينا. فيو، وا 

إلى أّن عالم الحياة والعالم الذي يأخذ منو األفراد ثقافتيم وىو عالم  1لقد أشار "ىوسمر"
معطى ال دخل لؤلفراد في تشكيمو، ثم يرى أّن لعالم الحياة ُبعدين )زمانّي "الحاضر 

لجغرافّي"( وىذا وفًقا لحركة الفاعل اليومّية والماضي والمستقبل"( و)مكاني "االمتداد ا
 A. shutz2وبيذا حدد الشكل العام لعالم الحياة. أّما العالم الفينومينولوجي "شوتز" 

يرى أّن عالم الحياة اليومّية يشير إلى الصفات األتية حيث: يتسم ىذا العالم بتوتر 
داث التي يوجييا ويتفاعل إدراكّي يجعل ىذا الفاعل يقًظا وحذًرا من الفواعل واألح

معيا. ويضيف "شوتز" إلى ما تقدم  فيقول إّن لكّل فاعل عالًما خاص بو منتظًما من 
قبل منظمات وضعت من قبل أسبلفو ليم ولو ولؤلجيال القادمة، لكي ينسقوا حياتو 

                                                           
ا م، املانيا، فلسفة علم احلساب، التجربة واحلكم، حبوث منطقية، الفلسفة علم  Edmund Husserl ،2748-2827 دموند ىوسلرأ 1

 :ادقيق  

https://ar.wikipedia.org/wiki/   12 /29  /1928.  

 :، الظواىر االجتماعّية يف العامل، فلسفة الظواىر والعالقات االجتماعّيةمAlfred Schütz ،2788-2848 ألفريد شوتز 2

https://ar.wikipedia.org/wiki//11/ 21  1928  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%2021%20/10/
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وعالمو، أي أّن عالمو موجود قبل ميبلده وتختمف العوالم اآلخرين ولكن مع ذلك توجد 
 م مشتركة بين عوالم الفواعل المختمفة التي يمتقون فييا.قواس

وىو يري أّنو يمكننا قراءة الحياة اليومّية تماًما مثل النّص األدبّي غير  1مارتن ىيدجر 
أّن النّص يتميز بالثبات عمى عكس الحياه اليومّية التي ىي في حركة دائمة، ويعرف 

ّص من الخبرات المتولدة في العيش في عالم الحياة اليومّية عمى أّنيا نسيج بمعنى الن
الحياة، وىذا سياق تتداخل فيو مكونات االىتمامات والمصالح المرتبطة بالخبرة 
الشخصّية واالجتماعّية، إّن الحياة اليومّية ىي سياق من االرتباطات التي تتبدى في 

قتصادّي قصدّية الفكر كما تتبدى في كّل مظاىر السموك العممي داخل النظام اال
 واالجتماعّي العام.

ويرى أحمد زايد أّن الحياة اليومّية ىي الوسط المعيشّي والثقافّي الذي يرتبط بوجود 
اإلنسان أّنيا حالة الوجود الظاىر أو الوجود الفوري أو المتعين ويقصد بالوجود الفوري 

في كنفو.  ، حيث يعيش األفراد"Habitus"حالة الوجود التي ال تحدىا حدود نظامّية 
وىناك العنصر الثقافّي الذي يضم الوسط المعيشّي ويجعمو قاببًل لتبرير أو تحقير، أّنو 
العنصر الذي ينظم عمميات التبادل المادي والثقافّي في الوسط المعيشّي وىناك 
مظاىر عديدة  لمتداخل أو ممارسة القوة، والتي تخمق الحياة اليومّية في صيرورتيا 

كما عرَّف الحياة اليومّية أّنيا وعاء  .عممّية تشكميا البنائي المستمرالخاصة، وتحفظ 
لتخزين المعرفة والمعمومات بصرف النظر عن دقة وعقبلنّية ىذه المعرفة، أّن 
التفاعبلت الكبلمّية وغير الكبلمّية، المادّية وغير المادّية التي ينجزىا األفراد في 

 .2حياتيم اليومّية تكتب تاريخيم الخاص

                                                           
 :م، الوجودية، التأويلية، ما بعد احلداثة، املانياMartin Heidegger، 2778-2865 مارتن ىايدغر 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/11/21 1928/  
 .23إىل ص  29مرجع سابق  من ص  اليومية لدي الطالب اجلامعي: ةخمنفر حفيظة: خطاب احليا 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/مارتن_هايدغر%2021/10
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فنجد أّن الحياة اليومّية ىي الوجود المتعين لئلنسان أو حالة الوجود التي ال تحدىا 
فحسب، بل تحتوي عمى الجوانب البلعقبلنّية أو االنفعالّية كما حدود نظامّية وتتضمن 

 . 1أّن النّص متحرك عبر المكان

تبادل المادي ينظم الوسط المعيشّي ويحدد عبلقاتو مع البناء األوسع وكذلك أشكال ال
والثقافّي التي تخمق تواصبًل بين الوسائط المعيشّية لؤلفراد، وتساعدىم في التفاعل مع 
بعضيم لبعض. ويتحدد التعريف االجرائّي لمحياة اليومّية في مواقف التفاعل الحياتّية 
التي تحدث بين األفراد عمى مدار اليوم في مختمف األماكن كالمنزل، الشارع، 

ّن األنسان في جوىره كائن واٍع  .2كان العمل، النادي ووسائل المواصبلتالمدرسة، م وا 
واٍع في تصرفاتو المتعددة، بتعدد أبعاد وزوايا الحياة اليومّية، أي جميع أنواع النشاط 
اإلنسانّي، المادي االنتاجّي والروحّي، ويرتبط الوعي الفردّي لمفرد بالوجود المحدد لمفرد 

وبكّل أساليب وفرص إشباع حاجاتو الروحّية والمادّية وأّن في جماعة وطبقة ومجتمع، 
ىذا الوعي الفردّي ظاىرة اجتماعّية تشتمل عمى محتوى اجتماعّي يشمل الوجود 
الشخصي لمفرد ووجوده في طبقتو التي ينتمي إلييا، األنشطة التي يمارسيا األفراد 

قات داخل )الدير( سواء )الراىبات داخل الدير( ىي التي تشكل وتحدد األوضاع والعبل
، ويعرف "عبد السبلم محمد" الحياة اليومّية ىي الوجود 3كانت أنشطة ذىنّية أو عممّية

المتعين لئلنسان حيث يتضمن ىذا الوجود وسًطا معيشيِّا ماديِّا يعيش الفرد فيو ووسًطا 
أعادة إنتاج ثقافيِّا وتفاعبلت بين الوسط المادي والثقافّي، وأشكااًل لمتداخل تسيم في 

الحياة اليومّية، أو إذا فشمت مظاىر التبادل المادي والثقافّي في ذلك، أو إذا ما خمقت 

                                                           
 املرجع السابق. 1
 .29ص م،1921دىم للنشر والتوزيع، الشافعي، ثقافو العيب يف حياتنا اليومية، األ يفاطمو الزىراء عل 1
، مركز ةيف قري مصري ةعلى عينو من شرائح طبقي ةاحلياه اليومية: دراسة ميدانيعبد املعطي  عبد الباسط : الوعي الديين و  2

 .255-253ص  ،م2878 دراسات الوحدة العربية واجلمعية العربية لعلم االجتماع، القاىرة،
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مظاىر التبادل المادي والثقافّي توتراتيا وصراعاتيا الخاصة وتكشف عنيا مواقف 
 .1تفاعل حياتّية موزعة عمى فترات اليوم المختمفة وعمى األماكن المختمفة

ليومي بوصفو المألوف واالعتيادي عمى أفكار الشائع يصف "طوني بينيت" ا
والمتفشي، فمثبًل الناس الذين لدييم طباخ، يجب أاّل يتناولوا طعام سائر الناس 
العاديين، ومؤخًرا تعرض ىذا التأكيد لمتحدي في استعمال أكثر ديمقراطّية يبرىن أّن 

كثرىم شيرة إلى أكثرىم جميع الطبقات تشترك في الحياة اليومّية  "كّل إنسان من أ
 .2تواضًعا يأكل وينام"

 ثالثًا: الفضاء الشخصي والحياة اليومّية:
يميل الناس إلى االحتفاظ بمسافة تبمغ نحو متًرا واحًدا فيما بينيم عندما يدخمون في 

أّن ىناك أربعة أصناف من  3حالة من التفاعل المركز، ويرى "إدوارد ت. ىول"
مسافة الحميمّية التي تبمغ حوالي نصف متر وىي ال تشمل الفضاء الشخصي، فنجد ال

إاّل عدًدا قميبًل من عمميات التواصل االجتماعّي وتشمل األىل، والعشاق، واألطفال، 
وىناك المسافة الشخصّية التي تتراوح بين نصف متر ومتر واحد، وىي المسافة التي 

ة االجتماعّية التي تتراوح بين تفصمنا عن األصدقاء والمعارف المقربين، وىناك المساف
متر إلى ثبلثة أمتار وتتمثل في المجال المادي الذي تدور فيو التجمعات الرسمّية مثل 
المقاببلت والندوات، والصنف الرابع فيو المسافة العامة التي تزيد عن أربعة أمتار 

 وتفصل بين من يقومون بأداء معين وبين الجميور.
                                                           

ر، التحليل السوسيولوجي للخطاب الديين اليومي عند بعض الشرائح االجتماعّية يف الريف واحلض: عبد السالم حممد 2
 .138م، ص 1996 ةشئون اجتماعّيو، دار املنظومة، األمارات، لسن

معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع، ترمجو سعيد الغامني، مركز دراسات الوحدة  ةجديد ةصطالحيإطوين بينيت، مفاتيح   1
 .611ص ، 612ص  ،م1929 العربية، الطبعة األوىل، بريوت،

3 Edward Twitchell Hal, 1914-2019, The Silent Language, The Hidden Di-

mension, The Dance of Life: The Other Dimension of Time 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall م 2/22/1928   

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
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ي منظومة التفاعبلت البشرّية، فجميع األنشطة تحدث في التقاء الزمان بالمكان ف
مكان وزمان محدد، فالبيت الحديث مصمم بشكل محدد من الممرات والطوابق 
والحجرات وىذه الفضاءات ليست مجرد مساحات مادّية منفصمة، بل مصممة وفق 

ار، منطق زمنّي محدد. فغرفة الجموس والمطبخ يستخدمان عمى األرجح في فترات الني
والحمامات خبلل الميل، ونجد داخل المنزل ىناك أماكن تشكل الخطوط الخمفّية بينما 
يجرى األداء في موضع آخر، وفي بعض األحوال يتحول المنزل بالكامل إلى خطوط 
عريضة كأيام العطبلت فتتخذ األسرة سور البيت وجدرانو لحماية حياتيا الحميمّية 

 ارتداء المبلبس.الخاصة واالسترخاء وارتياح في 

 –تشكيل الحياة اليومّية لمفرد قائم عمى أسباب كثيرة ولو مظاىر مختمفة مثل)السن 
الخبرات المتراكمة(، المجتمع أيًضا لو تأثير عمى تشكيل الفرد، المكانة الوظيفّية 
تشكيل الحياة اليومّية لمفرد ىو تشكيل لممجتمع ككّل تشكيل الحياة اليومّية ىو أمٌر 

لدى جميع الناس ولكن تختمف طبيعة ومحتوى الحياة اليومّية من فرد آلخر  مشترك
وفي وقت معين في حياة الفرد يجب عميو أن يتعمم ميارات معينة لكي يقوم بتشكيل 
حياتو اليومّية في المجتمع المحيط بو مثال المرأة وتعمم الحياكة ضرورة لتقديم المرأة 

من شخص إلى آخر ولكّل شخص واقع خاص بو ، يختمف الواقع 1نفسيا في المجتمع
فنجد رجل الشارع يختمف عن الفيمسوف وعن رجل األعمال فبالرغم من تواجدىم في 
نفس المجتمع إلى أّن معرفتيم عن الواقع مختمفة، وبالتالي يختمف السموك فنجد لكّل 

عنى معرفة سموك خاص بيا فالحياة اليومّية ىي واقع مترجم عن طريق البشر ولو م
" أّن اإلنسان يختبر أكثر من واقع في الحياة اليومّية Bergerبالنسبة ليم، ويرى "

ونجد لكّل فرد واقع خاص بو  يتفوق عمى باقي الوقائع، وأّن اإلنسان يعيش في نطاق 
محدد جغرافيِّا ويعيش اإلنسان داخل شبكة من العبلقات البشرّية فنجد لكّل شخص 

 zoneلم خاص بو مثل النادي والكنيسة، يطمق عمييا محيط قريب ونطاق معين وعا
                                                           

1 Everyday life :(agnes heller), Routledge & Kegan Paul, 1984 p3 
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يتفاعل فييا مع اآلخرين، فنجد مناطق قريبة ومناطق بعيدة. فنجد الميكانيكي ييتم 
بتصميح  السيارات وأما تصنيع السيارات منطقة بعيدة، ويوضح أّن فترة االنتقال من 

ديد فنجد لكّل شخص واقع آلخر مثل المسرح ويشبو غمق الستارة وفتحيا عمى مشيد ج
، فتتنوع الثقافات والمجتمعات فنجد ما 1اىتمامات غير اآلخر ومن ىنا تختمف الوقائع

يبدوا مألوًفا لدى مجتمع نجده غريًبا لدى مجتمع آخر فمثبًل مشيد اآلذان ورؤية 
المصمين قد يبدو غريًبا بالنسبة لسائح غربي لم يعتاد عمية، وعمى العكس ىذا يعتبر 

ل من حياتنا اليومّية، ىناك أنماط روتين في حياتنا اليومّية اعتاد اإلنسان جزء أصي
وسموكنا وقد تحدث تغيرات في حياتنا اليومّية  .عمى القيام بيا وتتحرك فييا مشاعرنا

كاالنتقال إلى مرحمة جديدة في الحياة كالزواج أو العمل ويبدأ األمر في االستقرار من 
ااًل مختمفة يسيمون من خبلليا ببناء واقعيم الخاص وكّل جديد، ويبتكر األفراد أفع

منيم لو إدراك خاص لمواقع طبًقا لمخمفيات التي نشأوا فييا والحوافز التي يستيدون 
بيا، والمصالح التي يسعون لتحقيقيا، ويتشكل الواقع من خبلل قرارات األفراد وما 

نو يتشكل من خبلل التفاعبلت يقومون بو من تصرفات، فالواقع ليس أمًرا ثابتًا ولك
 .2البشرّية

 رابًعا: التواصل في الحياة اليومّية:
دوائر المعرفة في الحياة اليومّية ىي األساس والمرآه التي تعكس العبلقات 
االجتماعّية، التواصل في الحياة اليومّية ال يعني االتصال بين شخص وآخر بشكل 

ّنما يعني االتصال الذي يحدث بي ن فردين مختمفين في التقسيم االجتماعّي بسيط، وا 
بمعني شخص ذات مكانة عالية يتواصل مع شخص أقل منو، فالمدير لو طريقة 
ن وجد صمو قرابة،  تواصل معينة مع الموظف وصاحب األمبلك مع العمال حّتى وا 

                                                           
1 Peter  l. Berger and Thomas Luck Mann: Social construction of reality A Treatise in the 

Sociology of Knowledge, p . 15 ،p33-39 

 .248م، ص1994كتوبر، أنتوين غنديز، علم االجتماع، املنظمة العربية للنشر، الطبعة األوىل، بريوت، أ 2
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فنجد شكل الحوار ومحتوى الحوار والظواىر المألوفة يتم توضيحيا حسب التقسيم 
 لؤلفراد. االجتماعيّ 

"Contact relation عبلقات التواصل تنقسم إلى نوعين أساسين اعتماًدا عمى مبدأ "
 المساواة وعمى عدم المساواة، العبلقات  تعتمد  عمى مبدأ  عدم المساواة ىي:

العبلقات االعتمادّية، وىي عبلقة اعتماد شخص عمى اآلخر يمكن ىذه  ( أ)
 العبلقات تتغير بتغير الظروف.

النظام والترتيب بين العنصر األعمى  hierarchicalنظمة عبلقات م -1
والعنصر األقل... وىي التي تعكس التقسيم االجتماعّي لؤلدوار وتتغير ىذه 

( System division of labourالعبلقات بتغير المكانة االجتماعّية. )
تطبيق نظام التقسيم االجتماعّي لؤلدوار داخل الدير ىل يتعارض مع فكره 

بنة؟ والعبلقات داخل الدير ىل ىي عبلقات اعتمادّية أو عبلقات الرى
تنظيم وترتيب ىل تتعارض مع قوانين المجتمع الرىبانّي والخمفية 

 ؟االجتماعّية  لمشخص

تواصل الحياة اليومّية ىو األساس الذي يحكي التواصل االجتماعّي بشكل عام في 
فيو مفيوم أشمل من التقابل وجو المجتمع، التواصل قد يكون بالتميفون أو كتابة 

 .1لوجو

ىو حضور واضح من   face to faceمفيوم التفاعل اليوميّ  Bergerوّضح 
الطرفان وجًيا لوجو وفيو ُيعبر الشخص بوضوح عن نفسو، وقد تكون ىناك أفكار 
مسّبقو وال يوجد قوالب ثابتة وتتغير بعد المقابمة وجًيا لوجو، وقد يكون التفاعل مقصود 

كون ليذا التفاعل قالب معين مثل عبلقة صاحب العمل والعامل فصاحب العمل وي
يريد شيًئا محدًدا من العامل، ونجد ىناك بعض التصنيفات التي تؤثر عمى التفاعل 

                                                           
1 Everyday life :(agnes heller), p. 216-218 
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، حركة 1بشكل عام مثل تصنيف الرجال الشرقيون ككّل بصفة معينة يشتركون فييا
الت بالرغم من تشابو الشعوب في الجسد واإليماءات بالوجو ليا الكثير من الدال

التعبير عن السعادة والحزن والدىشة بحركات معينو إاّل أّن العمماء وجدوا أّن ىناك 
تأثير لمثقافات المختمفة، فنجد بعض الشعوب تنحني ألسفل داللو عمى الرفض وعمى 
العكس نجد شعوب أخرى يدل األنحناء ألسفل عمى الموافقة وىنا يتدخل عنصر 

 .2افةالثق

نتواصل مع اآلخرين في المجتمع من خبلل األساليب غير الشفوّية مثل تعبيرات 
الوجو وحركات الجسم "ويقصد ىنا األفراد غير المعروفين لدينا"، وتبدأ المقاءات 
بافتتاح أو نقطة بدء وىي نقطة تؤذن بانتياء حالة اإلغفال الميذب وتتميز بنوع من 

متأكًدا من طبيعّية التواصل أو المسار التي  ستتخذه  المخاطرة، ألن الفرد ال يكون
عممّية التفاعل، أّما في حالة التواصل المرّكز يعطي اإلنسان انتباه أكثر ويزيد من 

 تحكمو في وسائل التواصل االجتماعّي.

 خامًسا: أنواع التواصل في الحياة اليومّية:
لوف واالتصال االرتباطي االتصال العشوائّي القائم عمى الصدفة واالتصال المأ

 واالتصال المنظم االتصال المباشر واالتصال غير المباشر.

 : الشخص يعّبر عن األمور بشكل مباشر.االتصال المباشر -1
 : الشخص يعني شيء آخر غير الجممة.االتصال غير المباشر -2

عن سوء االتصال المباشر ىو األكثر انتشاًرا في الحياة اليومّية ورغبًة من الناس لمبعد 
الفيم. قديًما كان يتم تناقل األخبار بشكل شفوّي، والنميمة تعتبر من أقدم أشكال 

                                                           
1 Peter l. Berger and Thomas Luck Mann : Social construction of reality A Treatise in the 

Sociology of Knowledge, p. 43-46. 

 .251ص  م،1994نتوين غنديز، علم االجتماع، مرجع سابق، أ 2
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االتصال في الحياة اليومّية والرحالة، وكانوا يقومون بنقل الروايات والقصص ومنيم 
 من كان ينقل القصص باألغاني.

األفكار في  : ىو مكّون أساسّي في الحياة اليومّية، فيو طريقة مستخدمة لنقلالحوار
الحوار من شخص يعرض األفكار شخص آخر يستقبل األفكار، الحوار ىو دليل 
عمى معايير الثقافة في المجتمع، ويستمر الحوار عندما يكون ىناك أفكار مشتركة 

 .1بين األفراد

الّمغة ىي نظام الذي يستخدم اإلشارات الصوتّية في التعبير عن  bergerويعّرف 
فيي تمد اإلنسان  اآلخر، وىو من أىم أنظمة المجتمع البشريّ  النفس والتواصل مع

بالقدرة عمى التعبير عن النفس وتساعده عمى التواصل مع اآلخرين، فتعد الّمغة 
الكوبري الذي ُيمّكن اإلنسان أن يربط المناطق المختارة في حياة اإلنسان في سياق 

عد اإلنسان عمى تخطي الفجوة ما بين واقع الحياة اليومّية، فاّلمغة ىي الوسيمة التي تسا
 عالمو الخاص والعالم الذي يعيش فيو اآلخرين.

ىي نظام لغوّي يستخدم بعض الرموز التي تتعدى الواقع ويستخدم في  :الّمغة الرمزّية
المجال الدينّي والفمسفة والعموم والفن تتراكم خبرات الشخص ومعرفتو الشخصّية مع 

ىي الخبرات التي ينساىا أو الخبرات التي يحتفظ بيا، الوقت، فيو الذي يحدد ما 
والخبرة التي يحتفظ بيا يتشارك بعًضا منيا مع اآلخرين ويتفاعمون سوًيا من خبلل 

 .2المعرفة المشتركة، وتختمف الخبرات من مناطق األىل واألصدقاء وخبرات العمل

انّية المعتاده لدييم ونجد داخل الدير يحكمو نظام لغوّي خاص يتميز باأللفاظ الرىب
والتي تكون ذات مدلول ومعاني فيما بينيم وتسيل التواصل داخل الدير والتفاعبلت 

                                                           
1
Everyday life :(agnes heller),  Richard Wolin , Theory and Society, Springer 1987 p .220 

2 Peter  l . Berger and Thomas Luck Mann : Social construction of reality A Treatise in the 

Sociology of Knowledge   p 51  ،p57 

https://www.jstor.org/publisher/springer?refreqid=excelsior%3Ac2f7178791f5b8dcc14e402b2fe47e21
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بين الراىبات، فمكّل مجتمع نسق من األلفاظ الخاّصة بو التي تعّبر عنو ويتم التواصل 
 فيما بينيم من خبلل عبارات خاّصة مثل كممات رىبانّية أغابي وأخطيت.

 الصمت في الحياة اليومّية:سادًسا: دالالت 
لو دالالت كثيرة قد يكون خطر في بعض األحيان أو أمر عادي إذا صمت الطالب 
عندما يسأل عن شيء ال يعرفو، وىناك صمت موافقة عن المحادثة، ونجد في بعض 
المجتمعات أّن صمت النساء من أداب الثقافة والحديث، فنجد مثبًل أّن المثل القائل إذا 

م من فضة فالسكوت من ذىب، قد يكون الصمت في بعض األحيان معناه كان الكبل
االنسحاب من الحياة اليومّية، وىناك صمت نتيجة الخضوع وينتج عن االتصال في 
الحياة اليومّية الكثير من المشاعر واألحاسيس المختمفة بعضيا أساسّية وبعضيا غير 

ون قوي في مشاعر الحب أساسي "مثل مشاعر الحب والكراىّية"، االتصال يك
وضعيف في مشاعر الكراىّية، كّل واحد يجد طريقتو عند اآلخرين ومكانتو من خبلل 
المشاعر بين األفراد، المشاعر عبارة عن دالالت وعبلمات توّضح مدى قوة العبلقة 
بين األشخاص واإلنسان يولد في شبكة عبلقات كّل واحد يجد طريقتو عند األخرين 

ل المشاعر بين األفراد، الموروث االجتماعّي أو الُعرف االجتماعّي لو ومكانتو من خبل
تأثير كبير في مشاعر الحب والكراىّية وأيًضا البيئة االجتماعّية، فالتقاليد االجتماعّية 

 ليا دور كبير في تشكيل المشاعر.

(" reciprocityالعبلقات االجتماعّية الشخصّية قائمة عمى مبدأ التبادل "التبادلّية )
 كّمما زاد التبادل يقوي العبلقة. 

عبلقات قائمة عمى حرّية االختيار ويكون نسبة مشاعر حب كبيرة،  :أنواع العالقات
عبلقات إجبارّية فنجد مثبًل عبلقة األب باالبن عبلقة إجبارّية ولكنيا مميئة بمشاعر 

 الحب.
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بللو عمى الخبرة العبلقات الشخصّية االجتماعّية ىي المؤشر الذي تتعرف من خ
 .1الشخصّية لؤلفراد في الحياة اليومّية

 االتجاه النظرّي في دراسة عمم اجتماع الحياة اليومّية: 
تعتبر النظرّية جزًءا أساسيِّا من الحقيقة الواقعّية في حياتنا اليومّية وىي األساس 

عّية وفيزيقّية، الكامن وراء تفسير كّل فرد ِلما يفعمو ويشاىده يوميِّا من ظواىر اجتما
ىي عبارة عن مجموعة من العبلقات التي تفسر الظواىر التفاعل في إحدى مجاالت 
األنشطة التي يمارسيا الفرد والجماعة والمجتمع بوجو عام، فيي عبلمات تبادلّيو 
متفاعمة بين الفرد والجماعة والمجتمع وتعّبر عن مجموعة من المعايير واأليدولوجّيات 

، ُيعّرف عبد الباسط 2عمى  تنظيم األفراد لواقعيم البيئّي واالجتماعيّ  والقيم، وتعمل
عيد المعطي النظرّية بأّنيا نسق فكرّي استنباطّي متسق حول ظاىرة أو مجموعة من 

 .3فيم مستقبل الظاىرة ولو من خبلل تعميمات احتمالّية

 :فالنظرّية عبارة عن مجموعة من القضايا تتوافر فييا الشروط اآلتية

 أن تكون المفيومات التي تعّبر عن القضايا محددة تماًما.  -1
 يجب أن يكون ىناك من االتساق المنطقّي بين القضايا. -2
 أن تسمح القضايا باالشتقاق بعضيا من بعض. -3
 .4أن تؤدي ىذه القضايا إلى جديد ومثمر -4

 
                                                           

1 Everyday life :(agnes heller) p232 

 براىيم لطفي، كمال عبد احلميد الزيات، النظرية املعاصرة يف علم االجتماع، دار غريب، القاىرة، إطلعت  2
 .12-23ص  
 .29م، ص 2872عبد الباسط عبد املعطي، اجتاىات نظرية يف علم االجتماع، عامل املعرفة،  3
-164م،  ص 2883طنطا،   ةحسني على حسني حممد، حبث يف النظرية والبحث يف العلوم االجتماعّية، دار املنظومة، كليو اآلداب جامع 4

165. 
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 وفيما يمي عرض ألىم النظريات التي تتناول الدراسة:

نظر المنظور التفاعمّي  إلى البشر كما يسمكون إزاء األشياء في ي: التفاعمّية الرمزّية
ضوء ما تحممو تمك األشياء من معاِن ظاىرة ليم التي ىي حصيمة لمتفاعل، غير أّن 
عادة تشكيميا من خبلل عمميات التأويل التي  البشر يستطيعون تعديل ىذه المعاني وا 

عل الذي ينشأ بين مختمف العقول يستخدميا األفراد في تفاعميم مع الرموز، والتفا
والمعاني والذي ُيعد سمة مميزة لممجتمع اإلنسانّي ويستند ىذا التفاعل االجتماعّي عمى 
أن يأخذ الفرد ذاتو في االعتبار، أن يحسب  حساًبا لآلخرين )أي أن يستوعب أدوار 

 اآلخرين(.

 أىم مصطمحات التفاعمّية الرمزّية ىي:
المرونة ، من االتصال بين فرد/ فرد أو جماعة/ جماعة" التفاعل "سمسمة مستمرة 

 "الرموز"إشارات مصطنعة لتسييل التواصل، "القدرة عمى التصرف حسب الظرف"
 .1الوعّي الذاتّي" قدرة اإلنسان عمى تمثل األدوار"

التفاعمّية الرمزّية كما ُيعّرفيا قاموس عّمم االجتماع إّنيا مدرسة أو حركة ظيرت في 
ألّول من القرن العشرين واشتقت اسميا من تأكيدىا عمى الثنائّية "الرمزّية" النصف ا

ألنيا ترّكز عمى معاني المواقف االجتماعّية التي ينخرط فييا الفاعميين، وىي تفاعمّية 
ألن المعاني تتشكل بواسطة التفاعل بين الفاعمين، وتسعى التفاعمّية الرمزّية كنظرّية 

الفرد وسموكو في المجتمع داخل الجماعة التي ينتمي إلييا مع  سيسيولوجيا لدراسة دور
االىتمام بمكّون عممّي، التفاعل والتبادل الذي يعيش فيو ومن ثم التفاعمّية الرمزّية 
ترّكز عمى الفرد أساًسا وتسعى لتحميل نسق الرموز والمعاني التي تترجم في السموك 

يقوم بو الفرد في المجتمع، وتحرص  الفردي والدور الوظيفّي والسيكولوجّي الذي
التفاعمّية الرمزّية عمى دراسة المظاىر الرمزّية لمتفاعل والعبلقة المتبادلة بين الفرد 

                                                           
 .1-2عدنان أمحد مسلم، نظريات اجتماعّية، جامعة دمشق كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم علم االجتماع ص  1
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والمجتمع، وتنطمق التفاعمّية من رؤيتيا لممجتمع عمى أّنو عممّية وال تنظر إلية أّنو 
ع في عبلقة ترابط مجرد نسق أو تنظيم أو بناء ثابت، وتدخل كّل من الفرد والمجتم

وتداخل وثيقة بحيث تبدأ الحياة االجتماعّية وتتشّكل من خبلل التفاعل االجتماعّي، 
وتؤثر التنظيمات والقواعد والقيم االجتماعّية في األفراد وفي نفس الوقت تتأثر بيم 

ى عمى اعتبار أّن أفراد المجتمع الذين شّكموىا وقاموا برعايتيا والحفاظ عمييا، إًذا تسع
إلى دراسة الفرد وسموكو في المجتمع داخل الجماعة مع األخذ في االعتبار عممّية 
التفاعل والتبادل التي يحصل بين الفرد وذاتو أو بينو وبين الجماعة والمجتمع الذي 

 يعيش فيو.

وتركز عمى الذات كموضوع لمدراسة لذلك يبقى الباحث موجًيا نحو دراسة الجوانب 
إلنسانّي، والتي تظير بشكل بارز خبلل التفاعل واالتصال الرمزي الداخمّية لمسموك ا

بين األفراد فيي تسعى إلبراز العناصر المعرفّية والوجدانّية، فيي تركز عمى العبلقات 
 بين األشخاص عوض التركيز عمى المجتمع.

: وتستخدم التفاعمّية الرمزّية المكان بشكل مركز لئلشارة إلى كفاءة اإلنسان كمركز
ّنيا في ذلك تصنع فرًقا واسًعا بين اإلنسان والحيوان،  اإلنسان في استخدام الرموز، وا 
إّن اإلنسان لو قدرات غير محدودة عن الحيوان في تمك التي تفوق عممّية خمق 

 الموضوعات واألفكار.
: لقد استخدم اإلنسان الرموز في عمميات االتصال مع اآلخرين فمن االتصال الرمزي

رة عمى إنشاء المعنى والتأثير في االتصال فإّن عممّية االتصال الرمزي خبلل القد
باتت أكثر تعقيًدا، وىذا ما يعبر عن استخدام اإلنسان لمكبلم أو الّمغة الرمزّية في 
عممّية االتصال، إّن استخدام إماءات الوجو واألصوات وحركات الجسم وكّل األشياء 

معاني العامة والفيم المتبادل، التي تكون آلية ىاّمة الرمزّية ما ىي إاّل طريقة لخمق ال
 في إقامة التفاعبلت بين اإلنسان واآلخر في إطار المجتمع.
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 فرضيات التفاعمّية الرمزّية:
 صياغة فرضيات التفاعمّية الرمزّية: 1يعطينا ىربرت بمومر

 .إّن البشر يتصرفون حيال األشياء عمى أساس ما تعنية ليم تمك األشياء 
 ه المعاني ىي نتاج لمتفاعل االجتماعّي في المجتمع اإلنسانّي.ىذ 
  ىذه المعاني ُتحّور وُتعّدل ويتم تداوليا عبر عممّية تأويل يستخدميا كّل فرد

 في التعامل مع اإلشارات التي يواجييا.

يرى "بمومر" أّن الرمز الدال ىو المعنى المشترك وىو يتطور في سياق عممّية التفاعل 
مخص ىي ذاتيا في سعي البشر لتحقيق نتائج عممّية في التعاون بينيم، التي تت

فالتفاعل االجتماعّي يوِلد المعاني، والمعاني ُتشكل عالمنا فقطعو الخشب ىي قطعة 
 .2خشب غير أّنيا في حياتنا اليومّية تصبح منضده

نى فإّنيم واالىتمام الرئيّس لمتفاعمّية الرمزّية ينصب عمى االتصال الدال عمى المع
يولون الّمغة جل عنايتيم، ويؤكد ىؤالء المنظرون مراًرا وتكراًرا عمى أّن الناس 

 .3يتعارضون حول األدوار االجتماعّية المتعددة المتوقع منيم القيام بيا

يؤكد أّن المجتمع عبارة عن بناء من الوقائع  4ودعمت التفاعمّية بأعمال "شوتز"
الت مختمفة من المبلءمة في المصالح والعبلقات، وأّن المتعددة التي تترابط حول مجا

المجتمع ليس عالًما لؤلشياء بل عالم كّونتو أو ركّبتو الذات الفاعمة، مركزين في 
                                                           

 :م2876 ، وتويف يفم2899 مريكية، ولد يفالواليات املتحدة األ :Herbert Blumerىربرت بالمر  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/11/22 1928/  
املاجستري علم  ةشهادلنيل  ةمذكر  –دراسة نظرية ميدانية  خمنفر حفيظة: خطاب احلياه اليومية لدي الطالب اجلامعي:  1

 .57-54من ص  م،1922-1921 ،االجتماع
 .59-48م، ص  1992مصطفي خلف عبد اجلواد، قراءات معاصرة يف نظرية علم االجتماع، مركز البحوث والدراسات االجتماعّية    3
 :ظواىر والعالقات االجتماعّيةم، الظواىر االجتماعّية يف العامل، فلسفة ال2848 -2788 النمسا، Alfred Schützلفريد شوتز أ 4

https://ar.wikipedia.org/wiki// 11/22 1928مألفريد_شوتز  

https://ar.wikipedia.org/wiki/هربرت_بلامر%2022/10
https://ar.wikipedia.org/wiki/ألفريد_شوتز%2022/10%20/
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أّن التجربة المباشرة  1دراساتيم عمى المبلحظة المباشرة ويرى "ىارولد جار فنكل"
بالحاجات العممّية التي يمجأ المألوفة لؤلفراد، ومن ىنا سعى إلى تصرفاتيم وبدأ ييتم 

إلييا الناس في حياتيم اليومّية لحياتيم االجتماعّية ومن ثم تحاول اإلثنوميثودولوجيا 
أن تكشف عن القواعد الكامنة والمتضمنة في الحياه اليومّية وعن ماليا من طبيعة 

 مخططة.

تنوًعا من المعاني  إّن عالم الحياة اليومّية يتكون من أفعال اجتماعّية انعكاسّية تجسد
التي تعتمد عمى سياق خاص، ويستخدم "جار فنكل" مفيوم التكشيف لئلشارة إلى ما 
لممعنى من طبيعة مرتبطة بالسياق، إًذا ليس ىناك معنى موضوعي في نظره فالعمم 
االجتماعّي ليس إاّل إنجاًزا عمميِّا،  كما أّن الحياه اليومّية ليست نسًقا يوافق ما بين 

مع والثقافة والفعل، ِزد عمى ذلك أّن المعنى يبني ويعطي بالنسبة إلى موقف المجت
خاص، فميس لموقائع االجتماعّية وجود موضوعي مفروض من الخارج، وُينظر إلى 
األبنّية االجتماعّية كوقائع اجتماعّية موضوعّية، وممزمة، وقد استخدم "جار فينكل" 

ي إضفاء معنى وتفسير العمم االجتماعّي ( فDocumenterمنيج التوثيق الكتابّي )
قامة مظير النظام، وىذا المنيج يشتمل عمى اختيار جوانب معّينة من إضفاء معنى  وا 
قامة مظير النظام، ويشتمل عمى اختيار جوانب معّينة من  وتفسير العمم االجتماعّي وا 

األساسي فقط المظير الفعمّي عمى إّنو وثيقة أو إشاره، فبل يشتق أو يستخمص النمط 
ّنما تفسر الشواىد الموثّقة فردًيا عمى أساس ما  من مجموعو الشواىد الموثّقة فردًيا، وا 
ىو معروف عن النمط األساسي، ومن ىنا تكمن ميّمو عمم االجتماع في محاولة 
التعرف عمى ىذه التقاليد المتباينة التي تظير في مواقف اجتماعّية مغايره، باإلمكان 

                                                           
 :م1922-2826مريكية، الواليات املتحدة األ Harold Garfinkelو أرولد جارفينكل 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/11/22 1928ىارولد_جارفينكل/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/هارولد_جارفينكل%2022/10
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التقاليد تماَما كما كان قد تعّمم سابًقا تقاليد مجتمعو وتيتم بالمناىج  أن يتعمم ىذه
 .1الكيفّية في دراستيا وخاّصة المبلحظة بالمشاركة

 م(:2291 -2211ارفنج جوفمان )
طّور مدخبًل دراميِّا لمتفاعل االجتماعّي حيث ذكر أّن أفضل طريقة  2"ارفنج جوفمان"

ر إليو بإعتباره أداًءا مسرحًيا مثمو مثل أداء الممثمين لفيم التفاعل االجتماعّي ىو النظ
عمى خشبة المسرح، وىو يرى أّن التفاعبلت وجًيا لوجو ُتشكل شبكة اجتماعّية، غير 
أّن عممّية التفاعل بين شخصين ىشة وليذا السبب يتم ضبطيا عن طريق "طقوس 

ي الواقع يرى "جوفمان" التفاعل" التي تسمح لؤلفراد بتقديم صورة حسنة عن أنفسيم، وف
أّن الحياة االجتماعّية ىي نوع من المسرح يمعب األفراد أدواًرا عمى خشبتو، وعمييم أن 
يتظاىروا بإّنيم يحممون محمل الجد أدوار اآلخرين تحت طائمة المخاطرة بأن يفقدوا 
ماء وجييم، وعندما يخرج الفرد من العرض المسرحّي ىذا كي يعود إلى الكواليس 

طيع حينيا تخفيف السيطرة عمى سموكو )التفوة بحماقات أو التعبير عما يعتقد يست
بخصوص زمبلئو(، ىذا وقد وصف "جوفمان" أداء كّل فرد بإعتباره تقديًما لمذات 

self-presentation  حيث قصد بذلك المصطمح  الجيد الذى يبذلو الفرد لخمق
فمان" أّن الذات تتحول باستمرار انطباعات معينة في عقول اآلخرين، حيث اعتبر "جو 

وفييا يمارس الفرد دور  front stageبين منطقين مختمفتين، مقّدمة المسرح 
حيث يحتفظ الفرد  back stage 3الشخصّية االجتماعّية المرئّية عمًنا،  والكواليس

بأدوات ىويتو يمكنو أن يخمع عنو ثوب الشخصّية االجتماعّية، و نفيم من ىذه الفكرة 
                                                           

اليومية:  ةمن السيسيولوجيا الشكلية إىل سيسيولوجيا احليا حممد املهدي بن عيسي : الدراسات السيسيولوجيا يف اجلزائر: 2
 .4-2جامعو ورقلة، من ص 

 :م، عامل اجتماع وكاتب ،فالدلفياing GoffmanErv ،2811-2871 إرفنج جوفمان 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/11/22 1928إرفنغ_غوفمان/  
-26ع  لة العربية لعلم االجتماع :اجمل أو املعاش: ةاليومي ةالرباط االجتماعّي وسيسيولوجيا احليا ةلأمحدوش رشيد: مس  2

 .219-222ص  ،27

https://ar.wikipedia.org/wiki/إرفنغ_غوفمان%2022/10
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الذات الحقيقّية نادًرا ما تُتاح  ليا فرصة التعبير عن نفسيا، وباختصار فإّن أنماط  أنّ 
السموك التي تؤدى عمى خشبة المسرح باعتبارىا مواقف رسمّية تؤدي في حضور 
السمطة، تتباين عن ما يدور في كواليس المسرح حيث تظير فييا العواطف والرغبات 

 والغرائز والمواقف غير الرسمّية.

وىكذا فإّن ما ييم "جوفمان" ىو ذلك النظام العام الذى يفرض ويفترض قواعد 
وممارسات مضبوطة ومحددة ومقننة أو طقوسّية، ويقول "جوفمان" في ىذا المجال أّنو 
عندما يدخل األفراد في عبلقات متبادلة ومضبوطة فإّنيم يمجئون إلى ممارسات 

يمجأ األفراد إلى أعمال وتوظيف نماذج اجتماعّية عادية ومألوفة، بعبارات أخرى 
تتكيف، وقواعد الجارية والسارية التي تحمل في طياتيا معاني التكيف والتسمسل 
والتمّمص واالنحرافات الخفية والمخالفات، التي يمكن تجاوزىا حّتى التجاوزات العمنّية 

الفاعمون والواضحة وىو ما يمكن أن ُيطمق عمية اإلستراتيجيات التي يمجأ إلييا 
، إذ يرى "جوفمان" أّن كّل شخص في 1االجتماعّيون لتحقيق البناء والنسيج االجتماعيّ 

الحياة االجتماعّية لو وجو سمبي ىو الذي يتكّتم عميو الميدان الخاص أو روضة 
األسرار، إّنو مجال العبلقات الحميمّية كما أّن لكّل شخص وجو إيجابي ىو وجو 

أنفسنا إلى الغير وال يتم التواصل إاّل إذا انتظم ىذان الصورة التي نقدميا عن 
 .2الوجيان

أّن ىناك تشابًيا كبيًرا بين األداء المسرحّي وأنماط الدور الذي نقوم بو  ويري جوفمان
في أفعالنا وتفاعبلتنا اليومّية والتفاعل سريع الزوال ما لم يدعمو األداء االجتماعّي، 

طيًرا عمى التفاعل االجتماعّي تماًما مثمما ييدد ىذا األداء ويعد األداء اليزيل تيديًدا خ

                                                           
كفر   ةاآلداب، جامع ةىيمت بسيوين عبد العزيز، النوع االجتماعّي والقهر، دراسة ألمناط تفاعل املقهورين يف احلياة اليومية، قسم االجتماع، كلي 1

 .29-16م، ص 1925الشيخ، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعّية، احلولية السابعة والثالثون 
 .69-58خمنفر حفيظة: خطاب احلياه اليومية لدي الطالب اجلامعي، مرجع سابق، من ص  1
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. وأىتم جوفمان بطقوس التفاعل وركز عمى الجسد 1القيام بالدور عمى خشبة المسرح
بوصفو مرآه لمذات عند تفاعميا مع اآلخرين فالفرد يتسم بالحذر عند التعامل مع 

 اآلخرين حّتى يقدم ذاتو في صورة مرغوبة.

ىنا بترويض  frameلفرد في عبلقة تفاعل مع اآلخرين يقوم اإلطار ولكي يدخل ا
الجسد من خبلل وضع مجموعة من الطقوس الثقافّية التي تحكم عممية التفاعل والتي 
ينتج عنيا أداءات متسقة عند المواجية مع اآلخرين وذلك يتم قبول الفرد بوصفو 

 عضًوا متكامبًل في المجتمع.
: تفاعل مقصود وآخر غير مقصود، ويعني ن من التفاعلويميز جوفمان بين نوعي

باألّول ذلك التأثير المتبادل الذي يقوم فيو كّل طرف في عمميو التفاعل بنشاط واٍع 
موجو نحو أىداف محددة نشاط جذوره تكمُّن في ميول األفراد لمتكاتف فيما بينيم وفي 

 .2قدرتيم عمى استغبلل الموضوعات التي تجمعيم مًعا

يوضح جوفمان ما ىي األشياء التي ينظر إلييا األشخاص نحو اآلخرين عند  كما
مقابمتيم ويوضح أّن الحالة االقتصادّية لمفرد والحالة االجتماعّية ىي التي تحدد 
الطريقة التي ينظر بيا الشخص لآلخرين، ومفيوم الشخص عن ذاتو وطريقة تفكيره 

األشخاص يريدون الحصول عمى  أو وجية نظرة، كما يوضح األسباب التي تجعل
ىذه المعمومات مثل تعريف الموقف ويمكن توقع وجيات النظر لآلخرين والحصول 
عمى االستجابة المرغوب فييا من األشخاص ويتم ذلك عن طريق مبلحظة السموك 

  stereotypeوالمظير الخارجي ومقارنتيا بالخبرات السابقة. وىنا نقد جوفمان مفيوم 
ب معين لمشخصّية، وىنا تتكون خبرات األشخاص في الحكم عمى وىو وجود قال

الشخص وليس بالضرورة تكون صحيحة ويمكن لمفرد من خبلل الخبرات السابقة أن 

                                                           
 .178-261مصطفي خلف عبد اجلواد، قراءات معاصرة يف نظرية علم االجتماع، مرجع سابق، ص  1
 .12-7ص  م،1922مأمون طربية، علم االجتماع يف احلياه اليومية، دار املعرفة، الطبعة األوىل،   1
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يتنبأ بالسموك، ويوضح أّن زمان ومكان التفاعل ليم دور أساسي فنجد الشخص 
 يتصرف بطريقة.

مجبر عمى سموك معين معينة في مكان معين مثل في مكان العمل فالشخص ىنا 
يقوم بو اإلنسان يريد أن يترك انطباع جيد لدى اآلخرين فاالنطباعات األولى ىامة 
لمغاية فمن الذي يسيطر عمى التفاعل ومن يتحكم في االنطباع الذي يتكون لدى 

 .1اآلخرين

 (: Ethnomethodologyالمنيجّية الشعبّية: األثنوميثودولوجيا )
يستخدم الناس المنيج  2نات عمى يد ) ىارولد جارفينكل(تأسست في أواخر الخمسي

البتداع المعنى والنظام في الحياة االجتماعّية، المنيج األساسي الذي يستخدمو 
الفاعمون االجتماعّيون البتداع المعنى ىو االستنتاج النظري ويذىب إلى أّن االتصال 

رات مشتركة لمخبرات، واالستنتاج المشترك بين األشخاص يمكن أن يؤدي إلى تفسي
أي أّن الناس يتوصمون إلى فيم مشترك لؤلشياء، ويؤكد جارفينكل أّن النظام 

، ىو 3االجتماعّي  يتأسس ويعاد تأسيسو من خبلل االستنتاج الفاعل واالتصال
مصطمح يعني في المغة اليونانّية القديمة "أساليب قيام الناس بمناشط الحياة اليومّية" 

مم االجتماع ما يقوم بو الناس في الحياه اليومّية من مناشط بشكل ويعني في لغة ع
" تعني إمكانية تكوين الحس أو الذوق العام لمعضو Ethnoمستمر، وكممة أو مفيوم "

وعن أدراكو لممعرفة في مجتمعة وتنوع الذوق أو الحس العام، أّما عن ترجمة وتحميل 
من األعضاء أو الجماعة، شعبّية أو  " فأّنو يرجع إلى مجموعوEthnoمفيوم "األثنو 

" فتعني منيًجا أو طريقة حيث نجد أّن Methodقومّية، أّما  "ميثودولوجي 
                                                           

Erving Goffma, The presentation of self in everyday life, p2-5. 

 :م، عامل اجتماعHarold Garfinkel ،2826-1922ىارولد جارفينكل  2
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األثنوميثودولوجيا يمكن تعريفيا عمى أّنيا طريقة األعضاء نحو تحقيق شعور أو 
أحساس عام عن عالميم االجتماعّي كما يقصد بيا أيًضا كيف يسعى الناس لتحقيق 

 حساس عام أو ذوق عام لجميع أنشطتيم اليومّية أو الحياتّية.شعور أو أ

ويترجمو "أحمد زايد" إلى العربّية "منيجّية الجماعة" وفي نفس المعنى تترجمو إلى 
العربّية "زينب شاىين" بمصطمح "المنيجّية الواقعّية"، وتجد أّنيا تيتم بدراسة الطرق أو 

الفعمي لخمق أنماط سموكّية عقبلنّية تمكنيم من المناىج التي يسمكيا األفراد في الواقع 
 التفاعل والتعايش في معترك الحياة.

وتنطوي النظرية عمى دراسة الفعل االجتماعّي العممي، الذي يقوم بو الفاعل فعبًل 
 بشكل مستمر ودوري وروتيني، وبالذات عند العوام من الناس أكثر من خواصيم.

اده عمى الطريقة التي يشكل بيا األفراد عالميم أىم ما يميز ىذا االتجاه ىو اعتم
ويعتبر ىذا االتجاه العالم االجتماعّي مرن وليس صمًبا، فاإلنسان غير مضطر لقبول 
دوره المفروض عميو في الحياة بشكل مستسمم. فإذا ظيرت األبنّية االجتماعّية صمبة 

، ولكن في الحالة التي وغير مرنة، فيي كذلك ألن الناس يعتقدون فييا عمى أّنيا كذلك
يرفض فييا الناس التسميم بما يسمم اآلخرون تكون ىناك إمكانّية متاحة وفي المتناول 
إلعادة تشكيل الواقع من خبلل إعادة تعريفة. ومن ثمَّ يمكن التفاوض مع الواقع 
االجتماعّي من غير التسميم بقبول األبنّية والنظم االجتماعّية القائمة، ووجوده يتوق 
عمى االعتقاد فيو وىذا ما يضفي إلى إمكانّية أحداث تغيير وتعديل في الواقع 
االجتماعّي عن طريق وعي األفراد والجماعات بو، الفاعل يمتمك الحرية في اختيار 
أسموب فعمو كما يرغب وكما يريد وليس باإللزام أّنما بشرط أن يكون ىذا الفعل متكرر 

االنتظام وكما يريد، وليس باإللزام أّنما بشرط أن الحدوث ويقع بشكل إيقاعي مستمر 
يكون ىذا الفعل متكرر الحدوث ويقع بشكل إيقاعي مستمر االنتظام. فيي تبحث في 
القواسم المشتركة التي يشترك فييا معظم الناس ويفيمونيا بغيتيا في دراسة الفواعل 
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والمحكمة والمدرسة كما ىم، وىو يمارسون نشاطيم ) في الشارع والمنزل والمستشفى 
 والجامعة( بشكل إيقاعي منتظم ومستمر.

ويتجو المنيج األثنوميثودولوجيا إلى فيم األفراد من الداخل في ضوء تصوراتيم 
العقبلنّية التي يكونوىا خبلل عبلقات التفاعل مع اآلخرين، وكذلك من خبلل المعاني 

ى ىذا اإلتجاه أّن األفراد كائنات الذاتّية التي يضيفيا ىؤالء األفراد عمى أفعاليم، وير 
عقبلنّية ليا تصوراتيا وأفكارىا الخاصة التي تختمف باختبلف الثقافة واالطار 
االجتماعّي السائد، إذ ال يمكن أن تكون معرفة سوسيولوجّية ذات معنى وأىّمّية أاّل 

 عمى أساس تصورات األفراد في حياتيم اليومّية.

و المسممات العامة التي يطرحيا "جار فينكل" حول توجد مجموعة من االفتراضات أ
 األثنوميثودولوجيا بصورة عامة وىي بإيجاز:

  افترض وجود نظام أخبلقّي أاّل وىو النظام االجتماعّي الذي يقوم عمى
مجموعة من القيم والمعايير، ويعتبر النظام األخبلقّي أساس التنظيم 

 االجتماعّي.
 و األفراد في المجتمع باعتبارىم المشاركين ضرورة أن يقبل جميع األعضاء أ

في الحياة اليومّية ألنشطتو المختمفة والنظام االجتماعّي باعتباره مصدًرا 
 لمحقيقة االجتماعّية.

  ترتبط جميع التنظيمات في المجتمع بالنظام األخبلقّي كما أّنو يمثل األساس
 التفسيرّي لمحقيقة االجتماعّية.

 في المجتمع بتوجيو أفعاليم وسموكيم نحو متطمبات  ضرورة أن يقوم األفراد
 النظام األخبلقّي، حّتى يمكن فيم حصيمة أنشطتيم أيًضا.
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  تتم عممية التفسير العقبلنّي مرتبطة بمجال فيم السموك البشرّي، ومن ثّمة فأّن
كّل بناء اجتماعّي قادر عمى تنظيم ذاتو ومن خبلل المواقف االجتماعّية التي 

 ا الطابع العقبلنّي.يضفي عميي
  يتميز التنظيم االجتماعّي واألخبلقّي في المجتمع بالتغير المستمر، والسيما

 أّن كّل منيم يتحقق عن طريق عمميات التفاعل الدينامّية.

إّن عممية التعقل لؤلفعال والسموكيات والمواقف تتكون من مجموعة من العناصر 
رة البحث عن البدائل وتحميل النتائج وقواعد المتميزة والتصنيف مقارنة والدقة مع ضرو 

اإلجراءات  واالختيارات وغير ذلك من وسائل وميكينزمات متعددة حّتى يمكن فيم 
 عممية العقبلنّية بصورة عامة كما تحدث في النشاط اليومي أو الحياتّي االجتماعّي.

ًبا من العبث وليست إّن ىذه األنشطة اليومّية العادّية التي يقوم بيا األفراد ليست ضر 
أنشطة عشوائّية ولكنيا محاوالت من جانب ىؤالء األعضاء إلقامة ىذا المشروع 
العممي الذي يسمى الحياة االجتماعّية، فالناس عندما يأكمون ويشربون ويتجاذبون 
أطراف الحديث ويتفاعمون في مواقف الحياة المختمفة، فأّنيم يحاولون أن يؤسسوا 

م، أو أّنيم يحاولون أن يشيدوا معنا خاًصا لمنظام االجتماعّي معاني خاصة لحياتي
العام الذي يحوي أفعاليم وتفاعميم ويعني ذلك أّن الحياة اليومّية لؤلفراد ليا قوانينيا 
الخاصة التي يسمم بيا األفراد دون وعي. فالناس عندما يتفاعمون فأّنيم يتفاعمون وفًقا 

التي تتم بين طرفين )فاعمين( ليا نظام خاص وقواعد  لقانون ال يدركونو، أّن المحادثة
خاصة، ونجد أّن كّل طرف يستخدم في حديثة تكتيًكا خاًصا يتفق مع تحقيق أىدافو 
ولكن ال يستخدمو عن وعي، بل تفرضو عمية قوانين الحياة اليومّية نفسيا. حيث يسمك 

حياة اليومّية، التي عمى ىذا النحو أو يدير الحديث عمى ىذا النحو جميع مواقف ال
تتأسس عمى ضرب من الفيم العام أو األحساس المشترك الذي يتخمل كّل الحياة 

 اليومّية وينظميا. 
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ويزعم "جار فينكل" أّن ما يقوم بو األفراد من أنشطة عادية وفًقا لمعادة تخضع لنوع 
فات من القانون الضمني غير المكتوب، بحيث ينطوي ىذا القانون عمى معاني أو ص

يأخذىا األفراد عن بعضيم البعض أثناء حديثيم عن ىذه األنشطة العادية، وتأتي 
 .1تصرفاتيم متوافقة مع تمك المعاني والصفات

 الظاىرتّية: 
أّن أحد األغراض األساسّية لمفمسفة ىي تحديد المعنى المشترك في  2يري ىوسرل

الخبرة الشخصّية عمى أّنيا  جماعة ما وارتباط المعاني بالثقافة األشمل، ونجد تفسير
 مرض أو عّمو أو عقاب روحي.

ويري ألفريد شوتز أّن الجماعات بمرور السنين تنتج رصيًدا مشترًكا من المعاني التي 
تمكن أعضائيا من أن يفيموا بعضيم بعًضا ويتوقعوا أفعاليم، مفيوم التصنيف 

Typification  لوصف الظواىر.يعني تصنيف فئة تصورّية يستخدميا جماعة ما 

وحدد "شوتز" أربعة عوالم اجتماعّية متميزة بدرجة وضوحيا وبداىتيا المباشرة ال 
تحتاج إلى برىان أو سند، بيد أّنيا مختمفة بعضيا عن بعض ألنيا مستخمصة من 

 ظروف وفترات زمنّية خاصة بيا ميي كما يمي:

االتصال التقابمي وجية عالم الخبرة المباشرة مستخمصة من الواقع الحي، ويشير إلى 
 لوجو.

عالم الخبرة الغير مباشرة مستخمصة من الواقع البعيد زمنيِّا أو عبر وسائط بشرّية أو 
غير بشرّي ويشير إلى االتصال غير التقابمي عبر قنوات تقمل من تدخل الفاعمين من 
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مشاعر وأحاسيس مشتركة عالم اإلرث المخموف من الزمن القريب. بمثل باقي 
الت الماضية الناقصة في معرفتنا الجزئّية، كما جاءت تصورات "شوتز" عن عالم الحا

( واستخدمو ليشمل العناصر الثقافّية واإلطار المرجعي life worldالحياة اليومّية )
لعناصر الحياة االجتماعّية اليومّية وتأثيرىا عمى النسق الفكري وأفعال األفراد 

 )الفاعمّية(.

تأثير القوى الثقافّية والدور واإلطار المرجعي لعناصر الحياة فقد أىتم "شوتز" ب
االجتماعّية اليومّية وتأثيرىا عمى النسق الفكرّي وأفعال األفراد )الفاعمّية( الذي تقوم بو 
في نقل أنماط القيم والسموك، فحرص شوتز عمى  تحميل "عالم الحياة" الذي ينتج من 

د والجماعات اإلنسانّية التي تتكون أيًضا من خبلل النشاط المستمر ألفعال األفرا
خبلل المحصمة لمخبرة البشرّية، حاول دراسة كّل من التجارب واألفعال االجتماعّية 
التقميدّية والمألوفة لؤلفراد العاديين ال سيما أّن العالم االجتماعّي ما ىو إاّل محصمة 

حياة اليومّية المألوفة ومن ثمَّ لتراكم الخبرات والمواقف االجتماعّية التي تظير في ال
يجب عمينا أن نسعى لفيم العالم االجتماعّي، وأن نحمل أواًل طبيعة عالم الحياة، ذلك 
العالم الذي يتكون من خبلل تجميع األنشطة الذاتّية لؤلفراد، وأكد "شوتز" عمى أىّمّية 

م الحياة اليومّية تحميل المعاني والرموز التي عن طريقيا يمكن تفسير ما يدور في عال
وذلك عن طريق الفيم والتفسير الواقعي الذي يعتمد عمى الوعي والشعور، واضح 
"شوتز" أّن المعرفة اإلنسانّية والثقافّية ما ىي إاّل محصمة ما يحدث في حياتنا اليومّية. 
وعن طريق المغة يمكن نقل ىذه المعرفة لؤلجيال طالما نحن ورثناىا من خبرة 

يال السابقة عمينا، وىذا ما جعمة يحمل طبيعة عالم السابقين والبلحقيين وتجارب األج
 في إطار مناقشتو لمعالم االجتماعّي ومكوناتو.

كما يستخدم فكرة ىوسمر "الغوائب" ليفسر كيف يتعرف عمى اآلخرين وتقيم اتصااًل 
عني، بيم، فقط جسم اآلخر حاضر بالنسبة لي ولكن ليس عقمة حياتو الواعّية غائبة 
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لكن الوعي يستمم مؤشرات عن حياتو الواعّية وتجاربو من خبلل األدراك البصرّي 
 لجسمو وأفعالو وأفعال اآلخرين نحوه.

وتركز "الظاىراتّية" عمى مفيوميا األكبر "التخمل الذاتي" أو "الذوات المتداخمة" التي 
ف نعرف أنفسنا؟ تعني إجابات عمى التساؤالت التالية: كيف تعرف أفكار اآلخرين؟ كي

كيف نتبادل رؤانا وأدراكنا مع اآلخرين؟ كيف يحصل التفاىم المشترك بين المتفاعمين؟ 
 كيف يتصل الفواعل فيما بينيم؟

معني ذلك أّن تداخل ذوات الفواعل ال يحصل بشكل منفرد أو من جانب واحد بل 
تبادل التفاعل بينيم يتطمب حضور اآلخر أواًل، وطرح أفكار وأراء يتم مناقشتيا ثانًيا، و 

  ثالثًا.

عندما يعيش الفرد مع اآلخرين ويتأثر بمؤثراتيم االجتماعّية، والثقافّية والنفسّية 
 .1ويتجاذبون التأثيرات سموكي معين يحصل خبلل تفاعل الفرد مع اآلخر أو اآلخرين

 ماكس فيبر والفعل االجتماعّي:
ة السموك اإلنسانّي ظاىر أو مستتر ُيعّرف فيبر الفعل االجتماعّي ىو عبارة عن صور 

يمنحو الفرد  الفاعل معني ذاتيِّا، وعمم االجتماع ىو العمم الذي يسعى إلى دراسة 
الفعل الموجو إلى سموك اآلخرين، وذلك لتحميل السموك وفيم المعنى الذي وراءه 
ويمكن من تحميل االنفعاالت التي تظير بين الناس حين يتعرضون لموقف معين أو 

 ادث مثل إحمرار الوجو عند الخجل، واألبتسامة عند الفرح.ح
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 قسم فيبر الفعل إلى:

: وىو عبارة عن عبلقات واضحة وغايتو محددة مثل فعل عقمّي رشيد عمميًّا -1
 القائد يختار الخطط لتحقيق النصر.

: القيمة المطمقة التي تحكم الفعل مثل المؤمن الذي فعل عقمّي رشيد قيميًّا -2
 يدة.يؤمن بعق

: صادر عن حاالت شعورّية خاصة يعيشيا الفاعل مثل الخشوع فعل عاطفي -3
 في السجود 

 : سموك تمميو العادات والتقاليد مثل احترام الكبير.الفعل التقميدي -4

ويوضح فيبر العبلقات االجتماعّية ىي عبارة عن تبادل األفعال بين األفراد عمى 
 .1فرد عمى سموكوأساس فيم كّل من المعاني التي يضعيا كّل 
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