
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بجاية -ة جامعة عبد الرحمن مير

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

   مخبر التراث، التواصل والتحوالت االجتماعية             

 

 الوطني األول االفتراضي حول دعوة للمشاركة في أعمال الملتقى

 "المعرفي الوضع :الثقافة والممارسات الثقافية"

 2022 ماي16 

 تنظيم: مخبر التراث، التواصل والتحوالت االجتماعية

 بالتعاون مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 ديباجة الملتقى

معنى  منحت ،في حياتهم المشتركة نتجه البشرنها تشمل على كل ما ي  إلحضارة. ي، الثقافة هي اكونفي مفهومها ال

لكل مجتمع نسقه الخاص  .سبة لمختلف الصعوبات التي يواجهونهاحلوال منا م، وتقد  ينخروجود اآللو ،هموجودل

كل من هذه خاصة لالثقافة الال ضمن ال تكون لها معنى إية، وتقسيم للمكانات، بحيث من القيم، والتراتبية االجتماع

 المجتمعات.

ديناميكية التغيير االجتماعي المتأصلة في جميع البعد التطوري للثقافة الذي يصاحب ، هذه الفكرة، إلى شيرت

ريهو ما التغير الثقافي هذا ية. المجتمعات البشر  ثقافة باعتبارها بناء  تمثيالت ال الـبناء األيديولوجي لتوجيه بر 

. ا للعيش مع ا "ألساليب العمل والتصرف والشعور" كما  ،المنطلقمن هذا  اجتماعي  فإن الثقافة ليست فقط نتاج 

ا  دوركهايم،يقول إميل   خاص ومتفردارؤية العالم معنى على  ذي يضفيالنتاج للعمل الفكري إنها أيض 

ى ز علإلى إنتاج مجتمع استهالكي يرك   التكنولوجي،ي رافقه التطور ذأدى ظهور المجتمع الصناعي ال

ز المفهوم االثنوغرافي تعز   لى إثر ذلك،ع .يه ووقت الفراغ والرفاهية والهروب إلى عوالم التسليةممارسات الترف

ا مرتبطة الفكريةعمال األو باإلبداعيتعلق  للثقافة ببعد جديد كونها مشروطة ل إلنتاجهاالحقل العام ب التي تظل دائم 

وسائل ها تتداولو الجماهيرية،محتويات الثقافة على  النشاطات االبداعيةأثرت هذه  التاريخي. بسياقها االجتماعي 

 .العولمة نحو تميل تيالمما تسبب في إحداث تغيير عميق في معنى الثقافة  الرقمية، كذلك التكنولوجياتاإلعالم و

 المجتمعاتفي  ،النشاطات والممارسات والعالقات المميزة اتجاه الثقافة تم  استحضار ،هذه الحقبة بعد

عبرها  طرق التي يتم  ال وأصبحت الممارسات الثقافية ت درك على أن ها مجتمعات أخرى، في ثم أوال بيةالغر

 قنيات، منذ تطور التسبوقةمشكاال غير والتي اتخذت أللمجتمعات اإلنسانية استدخال وتبني المحتويات الثقافية 

 .عالم الجماهرية والوسائل الرقميةديدا وسائل اإلتح



بالحياة الفكرية والفنية، والتي تستدعي  .للمشاركة المرتبطة.موع النشاطات .الممارسات الثقافية هي "مج

رح، امسالالثقافية ) تكرار زيارة المرافقالقراءة، ؛ لذلك استعدادات جمالية وتساهم في تعريف أنماط الحياة

 "...الممارسات الثقافية للهواة البصرية، وكذلكالسينما...(، استخدام وسائل االعالم السمعية حف، امتال

(Coulangeon, 2010, p 4.) على نطاق أوسع، يعتقد Vincent Rouzé جملة ن الممارسات الثقافية هي "أ

 (.Rouzé, 2006, 148الفنية") عمالاأل لك )استحواذ(وتملانتاج  من سيرورات

، المعاني والرموز التي التدات، التمث  المعتق مجموعة من القيم، األفكار، علىالممارسات الثقافية  نبنيت

 كل مجتمع جاهدا الحفاظ على ثقافته حاولي حيث ،من االستمرارية عينةدرجة موالتي اكتسبت  نة،ز ثقافة معي  تمي  

ا من إطار زمني  لثقافيةا يمكن أن تكون هذه الممارسات والجماعات.  فراداألمواقف وانتاج األفعال  إعادةب جزء 

مثل  دطار مكاني محد  إ وأثقافية دورية، ال ، والمعارضعروضالسنوية، المهرجانات العلى سبيل المثال  محدد،

 لذلك. البشرية الالزمةمادية والقدرات الدور الشباب، والمؤسسات الثقافية المختلفة التي تمتلك 

بهامش من  ويتمت ع األفراد، القيود المكانية والزمانية ل هذهر الممارسات الثقافية من كتحر  تن أكما يمكن 

إضافة  .فيه نحرية التعبير والممارسة الثقافية وفق ا لألطر العامة التي تحدد البيئات المرجعية للمجتمع الذي يعيشو

هي بنيات التفضيالت الثقافية  وأذواق األفلى تسمية اجتماعية، إالى ذلك، تخضع الممارسات الثقافية في تنوعها 

 .األفراد فيما بينهمسة على اتصال اجتماعية مؤس  

ت القرن الماضي في حول الممارسات الثقافية منذ ستينيا األولى إجراء الدراسات االستقصائية تم  تاريخيا، 

في  القرارمة لصنع وأداة قي  حث األكاديمي والبيانات المؤسساتية، تقليد ا رائع ا للببذلك ، وقد أسست الدول الغربية

أحد األسباب كان   ال سيما فيما يتعلق بالسياسات العامة للثقافة والترفيه. األمريكية،فرنسا وكندا والواليات المتحدة 

ا من أيديولوجية دمقرطة الثقافة الناتجة عن السياسات  الرئيسية إلجراء هذه االستطالعات أنها "... كانت جزء 

معرفة طبيعة عالقات الجمهور  منها هو هدفال .(pronovost, 2005, p5) "... الستينيات خالل فترةالثقافية ...

، تحولت هذه االستطالعات هالك المنتجات الثقافية. على مدار تعاقبهابالثقافة من خالل قياس وتيرة ونوعية است

 (Lombardo & Wolff, 2020)أداة لمراقبة السلوك ... في مجال الثقافة واإلعالم ... " .…" الدورية إلى

 يهيمن عليه نموذج بيير بورديو الذي نظريالمرجعي الطار تبنت هذه االستطالعات، منذ بداياتها، اإل 

"La distinction"   ،تعديل  وتوصلت إلى" (Ladjouzi & Merah)  تعميم مع صحة هذه النظرية

مفاهيمية  ظمةلصالح أنالجماهير بالثقافة لت بشكل كامل طبيعة عالقة التي حو   ستخدامات الرقمية للسلع الثقافية،اال

"االنتقائية الثقافية" و "الثقافة النهمة" لريتشارد بيترسون الذي يعتبرهم "... مقطع ا من"  بما في ذلكجديدة 

ثقافي الذي يظهر ]إلى[ رأس المال ال الشعبي،االستكبار الفكري ]الذي[ يقوم على تمجيد الفنون وازدراء الترفيه 

قدرة على تقدير الجمالية المختلفة من مجموعة واسعة من األشكال الثقافية المتنوعة التي ال تشمل كبشكل متزايد 



ا مجموعة كاملة من التعبيرات الشعبية والفلكلورية " فحسب،الفنون   ,Bergé, A. & Granjon بل تشمل أيض 

F. (2007). 

وظهرت  تحوالت عميقة في المشهد الثقافي،على مدى العقدين الماضيين،  ،ةالتقنيات الرقمي نتج عن تطور

 هذه التغيرات احدثت ها.في والمشاركة الى المنتجات الثقافية جديدة لإلبداع واإلنتاج والتوزيع والوصول أشكاال

المادي عليه  ساهمت هذه التحوالت الناجمة عن رقمنة المحتوى وإضفاء الطابع حيث ثورة في الصناعات الثقافية

سواء كانوا منتجين أو  الثقافي، اتجاه الثقافة بين الفاعلين الرئيسيين في المنتوجفي ظهور عالقات جديدة 

 .مستهلكين

ا من الحياة الثقافية للشباب المراهقأصبحت الممارسة الثقافية الرقمية جزء   ، على وجه الخصوص ا مهم 

والوصول  ا األجهزة المحمولة،تسمح به الحركية التي ،نذكر منها توفرها،التي السهولة واالمتيازات  وهذا بفضل

فضال  عن إمكانية التفاعل والمشاركة في تحقيق الحدث الثقافي الذي يساهم في  الخدمات،المجاني إلى العديد من 

الشباب اليوم باإلضافة إلى ذلك، تتميز ثقافة  ب. ضع اجتماعي وثقافي معين لدى الشاتحقيق احترام الذات وو

 .واضح لوسائل اإلعالم التكنولوجيةوتفضيل  التعبير،جرأة في و المجتمع،باالنفصال عن كل ما هو سائد في 

التي تقدم  الرقمية،بفضل الوسائط  نفسا جيداوأشكال التعبير الثقافي  الثقافية الممارسات عرفتفي الجزائر، 

ا من المحتوى الثقافي بتنسيقات جذابة ا كبير  الخصائص التقنية لثقافة اإلنترنت وسهولة الوصول  .لمستخدميها قدر 

أما . إلى المعلومات الثقافية هي من بين العوامل التي تجذب المستخدم الجزائري إلى ممارسة الثقافة الرقمية

دد وتنوع المحتوى الثقافي الذي يمكن مشاهدته من خالل الوسائط الرقمية فإن تع الثقافي،بالنسبة لجودة االستقبال 

متعددة  استخداماتباستقبال المحتوى الثقافي عبر اإلنترنت يتميز  لكون الجزائري،سب حقيقي للمستخدم مك

  .تتجاوز الحدود المعتادة ووجهات النظر الثقافية الموجودة في المجتمع الجزائري وهجينة

 وطبيعة ذلك المشاركة في الحياة الثقافيةوك ،، وإنتاج السلع الثقافيةبمجال الثقافة الدراسات المعنيةإن 

وصول إلى البنية التحتية ى الرغم من الطلب المتزايد للوهذا عل في الجزائر، قليلة وغير كافية الثقافي،الجمهور 

"على الرغم من أن الموضوع يؤكد الحاج ملياني أن ه ووتنوع ا. حول من جانب جمهور يتزايد اتساع ا الثقافية 

كانت واحدة من أولى  CRASC فلنتذكر مع ذلك أن الباحثين،بشكل كاٍف من قبل  مدروسالمجال ال يزال غير 

مؤسسات  ، إضافة إلى2000في عام  لهذا الموضوع Insaniyat الهياكل البحثية التي خصصت عدد ا من مجلة

 .(12ص  ،2018 ملياني،( ... ")حاج CNRPAH البحث وفرق المخابر) أخرىبحثية 

الهتمام بهذا الموضوع من التغيرات االجتماعية والثقافية التي لوحظت في السنوات األخيرة في ينبع ا 

المجتمع الجزائري، والتي تتطلب تحديد القضايا الثقافية التي تهم  الجمهور الجزائري والتي ال تزال بحاجة إلى 



أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى فهم نطاق ومدى  الفكرة، تأتيمن هذه  من االهتمام األكاديمي والممارسة. مزيد

 .التغيرات في المجتمع الجزائري من خالل التحقيق في مجال معين وهو الثقافة والممارسات الثقافية

 محاور الملتقى:
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