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  االنثربولوجیا علم
  

   مقدمة
 الحی اة وإش كال الطبیع ة وج ھ م ن ك ائن یغی ر ول م اإلنس ان مث ل الع الم أجزاء على  ویسود یسیطر أن الحیاة أنواع من من لنوع یكتب لم •

 جمیع ا علیھ ا تف وق لكن ھ ، األخ رى الحی اة أش كال بھ ا تتمت ع الت ي الق وة أش كال ك ل من أعزل وھو اإلنسان فعل مثلما والحیوانیة النباتیة
  العقل باستخدامھ جمیعا الغرائز بقوى احتفاظھ مع العقلیة قدراتھ باستخدام

 الوحی د ألن ھ یتف وق ول م بیدی ھ األش یاء عل ى یق بض ال ذي الوحی د وان ھ الكائنات بیت قدمیھ على یقف الذي الوحید ألنھ اإلنسان ینتصر لم •
    ثقافي كانسان بل فرد كانسان  یوجد ال ألنھ انتصر بل الممیزات ھذه كل یملك الذي وحیدال ألنھ ینتصر لم   العقلیة قدراتھ یستخدم الذي

 یمل ك وح ده وھ و وعقلیت ھ االجتم اعي وتنظیم ھ مواقف ھ وك ذلك وعادات ھ قیم ھ تط ورت ال ذي الحی ة الكائن ات بین الوحید  ھو اإلنسان إن •
   المتواصل التقدم من مستمراً  تاریخاً 

   ثقافة بدون بشرى مجتمع والیوجد لإلنسان ألخرا الوجھ ھي والثقافة •
  

  والثقافات الناس من الخضم ھذا فى االنثربولوجیا علم یفعل ماذا واآلن          
  

  االنثربولوجیا علم مفھوم
 وكلم ة اإلنس ان ومعناھ ا ANTHRPOS  انثروب وس كلم ة ھم ا یون انیتین كلمت ین م ن  ANTHROPOLOGYاالنثربولوجیا مصطلح یتكون  -

LOGOS   لدراس ة العلمیة اوالمعرفة اإلنسان دراسة لتعنى  اللفظیة التركیبة ھذه جاءت و المنظمة المعرفة أو اوالدراسة الكلمة ومعناھا 
  اإلنسان علم لفظیا یعنى االنثربولوجیا ومصطلح االنسان

  
 والثقافی ة البیولوجی ة اإلنس انیة الخص ائص وص ف یح ول  االنثربول وجى إن بقولھ ا االنثربولوجی ا عل م یدرس ھ ما مید مارجریت تلخص -

   المناطق مختلف وفى األزمان عبر البشرى للجنس
  

  اإلنسان علم خصائص
 أو  ، الثق افي المعن وي أو االم ادى البیول وجي جانب ھ س واء باإلنس ان ص لة ل ھ ش يء بك ل یھ تم فھ و اإلنس ان دراس ة ف ى الشمولیة النظرة •

  . وحاضره لماضیھ بالنسبة
  

 یدور لما والمعنوي المادي الجانب بین الربط اى متكامل ككل المجتمع ثقافة بدراسة یھتمون االنثربولوجیا فعلماء التكاملي لكلىا االتجاه •
  . الیومیة الحیاة فى

  
 عل ى للوق وف وذل ك والمك ان الزم ان عب ر الثقاف ات ب ین المقارن ة عل ى اھتمام ھ یركز اإلنسان علم فى فالباحث المقارن المنھج استخدام •

  .  فیھا تتشابھ التي واألخرى اإلنسانیة الثقافات فیھا وتتنوع تختلف التي المجاالت على والتعرف العمومیات
  

  المجتمع داخل المیدانیة المعایشة اى العلمیة المادة لتجمیع الحقلیة الدراسة على االعتماد •
  :بأنھا تتسم التي البدائیة بالمجتمعات یسمى ما دراسة على بدایاتھ فى االنثربولوجیا علم تركیز •

           نسبیا صغیرة مجتمعات -
   الكثافة ومحدودة -
                          ومتجانسة -
  بالعزلة وتتصف -
  والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة النظم وبساطة -

  
   اإلنسان حول المعارف نبی والتألیف للربط والسعي وثقافاتھا الشعوب حول المعرفة وتنسیق تجمیع إلى یھدف تركیبي علم انھ •
   بھا المختصین لدى التساؤالت من خاصاً  نوعاً  تثیر فھي االنثربولوجیة الفضولیة خصوصیة •

  
  
  
  
  

 المحاضرة األولى
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  االنثربولوجیا لعلم التاریخیة الخلقیة
  یمكن إن تنسب بواكیر الفكر االنثربولوجى الى العصور القدیمة  •
  م االنثربولوجیا ظھرت مع عصر النھضة األوربیة   وھناك تصور بان األصول النظریة االولى لعل   •
  ومن المتفق علیھ بین مؤرخي العلوم إن  االنثربولوجیا ھي أحدث العلوم االجتماعیة على اإلطالق   •
  یمكن اعتبار الحروب والرحالت التجاریة بمثابة الجذور االولى لدراسات االنثربولوجیا  •

إن یندرج تحت بند الدراسات االنثربولوجیة مثل كتاب البیروني عن الھند والمعاجم الجغرافی ة الت ي  ھناك من الدراسات العربیة ما یمكن•  
  وضعھا الرحالة المقدسي وابن بطوطة والمسعودي كذلك كتابات ابن خلدون حول طبیعة العمران البشرى

  تبلور مفھوم االنثربولوجیا كعلم مع بدایة القرن التاسع عشر    •
  

  : االنثربولوجیا علم ظھور فى أسھمت التي التاریخیة ركاتوالح العوامل
الرحالت التي قام بھا عدد من الرحالة الكبار المشھورین سواء فى الشرق أو الغرب التي امتدت من القرن الثال ث حت ى الق رن الخ امس  -١

  عشر المیالدي 
لمیالدي حیث لعبت ھ ذه االكتش افات الكب رى دوراً  ھام اً ف ى عصر االكتشافات الجغرافیة خالل القرنین الخامس عشر والسادس عشر ا -٢

  تنمیة الحس االثنوجرافى الوصفى فى الكتابة عن الشعوب والثقافات الغیر أوربیة
  ظھور االتجاه العلمي فى الغرب منذ القرن السابع عشر والذي اثر بدرجات مختلفة فى تشكیل الفكر الحدیث -٣
  بارزا فى اكتشاف الشعوب والتعرف علیھا كان للثورة التجاریة دورا  -٤
  . رسخت الثورة الصناعیة مبادئ ومنطلقات الثورة العلمیة والفكریة  -٥
أدت الدینامیات االقتصادیة والقوى االجتماعیة الجدیدة فى أوروبا إلى ظھ ور الحرك ات االس تعماریة خ الل الق رن التاس ع عش ر ومطل ع  -٦

  ة الدول االستعماریة فى النظر الى ھذه الشعوب وثقافاتھا القرن العشرین وارتبط  بذلك رغب
      

   والفرعیة الرئیسیة اإلنسان علم مجاالت
  

  أوالً األنثربولوجیا الطبیعیة 
  لإلنسان  ) الفیزیقي ( ویھتم بدراسة الجانب الطبیعي البیولوجي  

بعدد من العلوم الطبیعی ة مث ل األحی اء والتش ریح والوراث ة كم ا تس تخدم دراسة اإلنسان ككائن بیولوجي أو طبیعي تربط االنثربولوجیا الطبیعیة   -
  : الوسائل العلمیة والمعملیة واالركیولوجیة فى البحث وتختص بدراسة 

  دراسة خصائص اإلنسان البیولوجیة وممیزاتھ الجسمیة التي منحتھ مكانة متمیزة بین  كل المخلوقات  -١
  دراسة التطور البشرى  -٢
  أشكال التباین والتنوع  بین الجماعات والسالالت البشریة دراسة -٣
  دراسة عالقة االنسان بالبیئة الطبیعیة  -٤
  دراسة اھمیة الخصائص الجسمانیة الفیزیقیة الخارجیة والداخلیة   -٥

  
  ثانیاً االنثربولوجیا الثقافیة

و الحاضر وعبر كل األماكن واالزمنة  وظھر بداخلھا ع دة تخصص ات ویختص بدراسة االنسان ككائن ثقافى لھ ثقافة ممیزة سواء فى الماضي أ 
  : فرعیة 

وتعنى بدراسة القدیم وتھتم بالحفر والتنقیب عن أث ار الماض ي البعی د لإلنس ان بھ دف اس تنباط المعرف ة ح ول بن اء وتط ور ثقافت ھ  االركیولوجیا -١
  وأنماط حیاتھ االقتصادیة و االجتماعیة القدیمة    

  
  )علم الدارسة المقارنة للثقافات اإلنسانیة (   ثنولوجیااال  -٢

  تبدأ االثنولوجیا حیث تقف االركیولوجیا  فاالركیولوجیا تدرس الماضي بینما یركز االثنولوجى  على دراسة الثقافة فى الحاضر  -
فیش یر إل ى دراس ة الت راث االنس انى  مت داولأم ا المعن ى الھ و الدراس ة المنتظم ة لألجن اس والش عوب،  المعنى اللفظي لكلم ة االثنولوجی ا  -

  للشعوب أو الدراسة التحلیلیة المقارنة للثقافات اإلنسانیة 
  
  
  

 المحاضرة الثانیة
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   االثنوجرافیا -٣

  تعد االثنوجرافیا تخصصاً لوصف السلوك االجتماعي  وأنماطھ لثقافة معینة   •
  الثقافة  والحیاة االجتماعیة المراد دراستھا التشكل االثنوجرافیا تخصصا فرعیاً بذاتھ وإنما ھي أسلوب لرسم مالمح   •
  ھي  دراسة الثقافات المختلفة دراسة وصفیة غیر تفسیریة فى المقام األول االثنوجرافیا حسب التعریف الشائع  •
  

  ) دراسة اللغة والثقافة (   اللغویات -٤
  :عامة ویھتم الباحثون اللغویون بدراسة اللغة من عدة نواحي وھى نشأ ھذا الفرع نتیجة للعالقة الوثیقة بین اللغة والحیاة اإلنسانیة بصورة 

  )الصیغ  والجمل والتراكیب وتصریف األفعال( وصف اللغة    •
  دراسة كیفیة تطور اللغات وتأثیرھا على بعضھا البعض  •
  تشخیص العالقة القویة بین لغة معینة وناطقیھا   •
  )ت واإلشارات الحركات واإلیماءا( دراسة اللغة الصامتة    •

  
  
  
  

  االنثربولوجیا وعالقتھا بالعلوم األخرى
  

   الطبیعیة بالعلوم وعالقتھا الطبیعیة االنثربولوجیا أوالً 
ق ة تدرس االنثربولوجیا الطبیعیة جسم االنسان من حیث صفاتھ  ومقاییسھ أومن حی ث أس الفھ وأج داده وكیفی ة انتش اره وم ن ھن ا ت أتى ص لتھ الوثی

  عیة حیث یھتم بدراسة علم التشریح وعلم الحیاة وعلم العظام ولھذا یدرس فى معظم الجامعات األوربیة بالعلوم الطبی
  

عالق  ة واض  حة الن الدراس  ة الطبیعی  ة لإلنس  ان ف  ى جوھرھ  ا دراس  ة )البیول  وجي( بالنس  بة لعالق  ة االنثربولوجی  ا الطبیعی  ة بعل  م الحی  اة  -
  بیولوجیة 

فھ ي عالق ة قوی ة ألنھم ا یعالج ان  ع دداً م ن المش كالت المش تركة فاالنثربولوجی ا : بیعی ة بعل م التش ریح بالنسبة لعالقة االنثربولوجیا الط -
  الطبیعیة تدرس اإلنسان ككائن بیولوجي وتحلل االختالفات الساللیة

ماع ات  والس الالت تعتم د  بالنسبة لعالقة االنثربولوجیا الطبیعیة بعلم الوراثة وبخاص ة الوراث ة البش ریة فھ ي واض حة إذا أن دراس ة الج -
  بشكل اساسى  على إلمام الباحث بموضوعات علم الوراثة         

  بالنسبة لعالقة االنثربولوجیا الطبیعیة بعلم اآلثار  فھي عالقة واضحة خصوصا فیما یتعلق بدراسة الحفریات -
   
  

   االنسانیاتو االجتماعیة بالعلوم وعالقتھا واالجتماعیة الثقافیة االنثربولوجیا أوالً 
  یقصد بالعلوم االجتماعیة تلك الدراسات التي تستخدم المنھج العلمي فى دراسة المظاھر المختلفة للحیاة اإلنسانیة 

  
أما بالنسبة لالنثربولوجی ا الثقافی ة واالجتماعی ة وعالقتھ ا بعل م االجتم اع فھن اك تش ابھا وت داخالً واض حاً ب ین موض وعات عل م االجتم اع  -

  إال إن ھناك اختالفا واضحاً فیما یتعلق بتركیز كل منھما على نوعیة معینة من المجتمعات     واالثنولوجیا
 أما بالنس بة لالنثربولوجی ا الثقافی ة واالجتماعی ة وعالقتھ ا بعل م ال نفس فق د اس تمدت االنثربولوجی ا الكثی ر م ن مف اھیم عل م ال نفس الف ردي -

المتب ادل ب ین الثقاف ة والف رد والتكی ف االجتم اعي إل ى جان ب اس تخدام بع ض المق اییس واالجتماعي خاصة فیما یتصل بدراس ات الت أثیر 
  .  واالختبارات النفسیة وظھر مایعرف بمیدان االنثربولوجیا النفسیة اوما یسمى بدراسة الثقافة والشخصیة 

راسة األنماط الثقافیة واالجتماعیة تتطلب معرفة وافی ة أما بالنسبة لالنثربولوجیا الثقافیة واالجتماعیة وعالقتھا بعلم التاریخ فھي قدیمة فد -
  بالخلفیة التاریخیة لھذا المجتمع 

 أما بالنسبة لالنثربولوجیا الثقافیة واالجتماعی ة وعالقتھ ا بب اقي اإلنس انیات فتش ترك ك ل م ن االنثربولوجی ا واإلنس انیات ف ى دراس ة الف ن -
  والموسیقى  

ع ادة عل ى المس توى الش عبي وف ى إط ار المجتمع ات الص غیرة بینم ا )الموس یقى  –الف ن ( موضوعات وتھتم االنثربولوجیا بتناول ھذه ال -
  تركز اإلنسانیات على دراسة الموضوعات على المستوى العام اى فى اإلطار الثقافي 

  
كی ان الجس ماني والت راث الثق افي وتس تلزم وأیا كان األمر فاالنثربولوجیا منھج یلتزم الشمول والترابط على أساس إن اإلنسان وحدة متكاملة من ال

  ھذه النظرة االعتماد على العلوم والدراسات األخرى كل فى مجال تخصصھ 
  
  
  
  
  

 المحاضرة الثالثة



5 
 

  
  اإلنسان علم دراسات أھمیة

  إن جوھر علم اإلنسان  ھو تقدیم معرفة متكاملة عن اإلنسان -١
  ھم المتكامل للحیاة اإلنسانیة ومقوماتھا انھ یجمع فى منھجھ بین استخدام أسالیب البحث العلمي وضرورة الف -٢
  إن لعلم اإلنسان دور كبیر فى خدمة العلم والعمل االنسانى  -٣
  لقد أسھم علم اإلنسان فى إلقاء الضوء على إمكانات العقل االنسانى الھائلة  -٤
  

  
  
  

  یةالثقافة اإلنسان       
  

  مقدمة        
  دة تعتمد على الغرض من استخدامھا وعلى السیاق االجتماعي الذي ُتستخدم فیھتدل كلمة ثقافة على معان وتصورات متعد -
  تعنى الثقافة فى لسان العرب الفھم والحذق وسرعة التعلم  فَثقف الشيء أي حذقھ وفھمھ وأحاط بھ  -
  علیھا شخص معین ویرتبط مفھوم الثقافة بمعناھا الشائع فى ذھن كثیر من األفراد بالدرجة أو الشھادة العلمیة التى یحصل -
فلیس م ن الض روري إن یك ون ، ویمیز بعض األفراد بین الشخص المثقف والشخص العادي على أساس اإللمام بالمعارف وسعة األفق  -

  المثقف متعلماً اى حاصالً على درجة علمیة
غة أجنبیة غبر اللغة األصلیة الت ي یتح دث ومن المعاني الشائعة أیضا لمفھوم الثقافة والمرتبطة بالمعارف العامة ؛ القدرة على التحدث بل -

  بھا الشخص 
  وأخیرا نجد أن الثقافة فى معناھا الشائع تشیر إلى ادآب السلوك وحسن التعامل مع الناس وكیاسة التصرف فى المواقف المختلفة -

  
   الثقافة مفھوم

  ة الثقافة فى فھم المجتمع وأفراده یحتل مفھوم الثقافة مكانة ممیزة  فى علم االنثربولوجیا ویرجع ذلك  إلى أھمی  -
  الثقافة ھي احد العوامل الھامة التي تمیز اإلنسان عن  الكائنات الحیة   -
  بأنھا ذلك الكل المركب الذي یشمل كل العادات والتقالید التي یكتسبھا اإلنسان من حیث ھو فرد فى مجتمع  تعرف روث بندكت الثقافة  -
وردود أفعال الفرد من حی ث تأثرھ ا بع ادات الجماع ة ، ى كل مظاھر العادات االجتماعیة لدى جماعة ما بأنھا تحتوى عل ویعرفھا بواس  -

  التي یعیش فیھا
  

وك ل الق درات والع ادات األخ رى الت ي ، ھي ذلك الكل المركب الذي یش مل المعرف ة والف ن والق انون واألخ الق والع رف  :  تعریف تایلور للثقافة
  عضواً فى المجتمع یكتسبھا اإلنسان بوصفھ

  
  تایلور تعریف  فى واالجتماعیة الثقافیة الجوانب 

  
والنس ق أو الك ل المرك ب یش یر إل ى مفھ وم ، بمعنى أنھا تؤلف نسقاً متكامالً تتفاعل وتتساند فیھ العناصر المؤلفة لھذا النسق  الثقافة كل مركب -١

  یان أو بناء متماسك الوحدة والشمولیة ؛ أي أن الثقافة ینظر إلیھا على أنھا ك
ویشیر ھذا العنصر  إلى كافة المعارف التي یحصل علیھا الفرد من مجتمعھ وك ذلك التص ورات واألفك ار الت ي توارثھ ا ع ن  المعرفة واألفكار -٢

  ذلك المجتمع    
الفن یعبر ع ن األفك ار والق یم الس ائدة ف ى المجتم ع ف، وتشمل الثقافة الفن الذي ھو كل أشكال التعبیر القولیة الشفھیة وغیر القولیة األدائیة  الفن -٣

  ویقصد بالفن ُھنا ذلك النتاج الذي یمیز الثقافة ككل ولیس اإلنتاج الفني 
ویتضمن التشریعات والقواعد الرسمیة الت ي تح دد حق وق وواجب ات األف راد ف ى المجتم ع وھ ى بھ ذا تكتس ب ص فة الجبری ة أو اإلل زام  القانون -٤

  أنھا عامة یتفق علیھا جمیع األفراد ویلتزمون بتطبیقھا وإتباعھا وإال سوف یواجھون بالعقوبات الرسمیة وغیر الرسمیة  والجمعیة ؛ أي 
ویحدد نسق األخالق ما ، وتتضمن نسق القیم االجتماعیة واألخالقیة السائدة فى المجتمع والتي یسترشد بھا األفراد فى حیاتھم الیومیة  األخالق -٥

  كون علیھ السلوك ینبغي أن ی
، والتي تس تمد قوتھ ا م ن الماض ي أو الت راث  ، وھو مجموعة المبادئ والمعاییر الجمعیة التي تعارف علیھا الناس بشكل غیر رسمي  العرف -٦

  والعرف یتضمن مزیجاً من القیم والقوانین التي تلزم األفراد أن یتصرفوا بطریقة معینة 
، وكل العادات األخرى التي یكتسبھ الفرد من حیث ھو عضو ف ى جماع ة  ، لفرد داخل المجتمع الذي یعیش فیھ التي یحققھا ا كل االنجازات -٧  

  والتي تشیر إلى األنماط المتكررة من السلوك الفردي المتأثرة باألنماط السائدة من السلوك داخل المجتمع 
  
  بعادھا الممیزة لھا ولم یعزلھا عن الواقع االجتماعي الذي نشأت فیھ ویعد تعریف تایلور للثقافًة  تعریفاً شامالً أعطى للثقافة أ -
  

 المحاضرة الرابعة
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   والحضارة الثقافة

نف س یمیل علماء االنثربولوجیا إلى عدم التمییز بین الثقافة والحضارة كما ھو واضح من تعری ف ت ایلور للثقاف ة  فھم ا یس تخدمان لإلش ارة إل ى  - 
  )الثقافة والحضارة ( یلون إلى التمییز بینھما  ولكن ھناك  بعض العلماء الذین یم، المعنى 

  

   والحضارة الثقافة بین التمییز معاییر
  

  الجانب المادي  -١
تعتم د  ویركزا لعلماء الذین یمیزون بین الثقافة والحضارة على الجانب المادي عل ى اعتباران ھ ی رتبط  بالحض ارة أكث ر م ن ارتباط ھ بالثقاف ة الت ي

  والسلوكیة  على الجوانب المعنویة 
    
  ال یعنى ما سبق أن مفھوم الثقافة یفتقر كلیة إلى الجانب المادي بل إن الجانب المسیطر ھو الجانب المعنوي  -
  وعلى العكس مما سبق فالجانب المادي ھو الجانب المسیطر على مفھوم الحضارة   -
  

  التقدم واالرتقاء -٢
  بینما الیشترط فى  مفھوم الثقافة ذلك العنصر على اإلطالق ، ى األمام وإلى األفضل دائماً یرتبط مفھوم الحضارة بالتقدم واالرتقاء  إل  -

ولك  ن ، مثلم  ا نش  یر إل  ى ثقاف  ة مجتم  ع كبی  ر أو معق  د ؛مث  ل المجتم  ع الص  ناعي ، ف  نحن نش  یر إل  ى ثقاف  ة مجتم  ع ص  غیر بس  یط ك  المجتمع الریف  ي 
  االختالف بینھما یكمن فى الجوانب المادیة   

  

  لجزء والكل ا -٣
، بعضھا مادي واألخ ر غی ر م ادي ، ترتبط الثقافة بمفھوم الكل فھي تؤلف كالًً◌ مركباً اى أنھا تشمل عناصر متعددة متداخلة فیما بینھا  -

  وذلك لھیمنة الكل على سائر األجزاء، وھذا الكل المركب التتضح فیھ معالم الجزء
 ط بالجانب المادي أو التقنیة أو العلم ترتبط الحضارة بمفھوم الجزء فھي غالباً ما ترتب -

  
  
  
  

  خصائص الثقافة وأنماطھا
  

  الثقافة خصائص
  

  العمومیة -١
  وتعنى أن الثقافة إنسانیة وعامة 

بینما تجاوز  ، فھي إنسانیة ألنھا تمیز اإلنسان عن سائر الكائنات الحیة األخرى  فسلوك الكائنات الحیة غیر اإلنسان سلوك غریزي  -
  ذا السلوك الغریزي من خالل معرفتھ بالثقافةاإلنسان ھ

  

  والثقافة تكون عامة ألنھا لیست حكراً على مجتمع دون سائر المجتمعات فجمیع المجتمعات اإلنسانیة تشترك فیما بینھا فى صفات عامة   -
  

أو حتى یقیموا عالقات اقتصادیة وبدون تلك المتشابھات بین األفراد فإنھ من الصعب أن یدخلوا فى أنماط من العالقات االجتماعیة  -
  للتبادل فیما بینھم    

  
  مشتركة  -٢

  . فالثقافة ھي القاسم المشترك بین األفراد الذین ینتمون إلى مجتمع معین  -
وبالرغم من وجود جماعات فرعیة وثقافات فرعیة یشترك  فیھا األفراد الذین یكونون تلك الجماعات؛فإن جمیع األفراد یشتركون فى  -

  افة العامة للمجتمع الذي یضم جمیع الثقافات الفرعیةالثق
، باإلضافة إلى أنھا ملزمة وجبریة ،ومادامت الثقافة ھي القاسم المشترك بین األفراد فھي تتصف بكونھا خارجیة أو مستقلة عن األفراد  -

  ُیقابل الخروج علیھا بالعقاب الرادع 
  
  

  النسبیة والخصوصیة  -٣
فما ینطبق على ثقافة مجتمع لیس بالضرورة أن ، إلى أخر وبالتالي فھي نسبیة ولھا خصوصیتھا الممیزة  الثقافة تختلف من مجتمع -

  ینطبق على ثقافة  مجتمع أخر 
  )الھند مثال في النظر للحیوانات ( و تختلف الثقافات داخل المجتمع الواحد  -
یر الثقافة فى المجتمع الواحد عبر الزمان وإن كان ھذا التغیر بطیئاً حیث تتغ) النسبیة الزمانیة ( یرتبط بنسبیة الثقافة البعد الزمني   -

 وغیر ملحوظ
  

 المحاضرة الخامسة
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  مكتسبة  -٤

  بما إن الثقافة ھي التي تمیز اإلنسان عن سائر الكائنات األخرى فھي لیست فطریة أو غریزیة بمعنى أن اإلنسان ال یولد بھا  -
  ماعیة متنوعة مثل التنشئة االجتماعیة والتعلیم الرسمي وغیر الرسميیكتسب اإلنسان الثقافة من خالل  التعلم من عملیات اجت -
  یكتسب الطفل أنماط السلوك وعناصر الثقافة السائدة فى المجتمع الذي یعیش فیھ  من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة     -

  
  االستمراریة والتراكمیة -٥ 

  ذلك تتصف بالتراكم المستمر تستمر الثقافة فى الوجود لفترات زمنیة طویلة جداً وھى ب -
  تتمیز الثقافة باالستمراریة ولھا جذور تاریخیة كما ھو الحال فى المجتمعات العربیة  -
  تحافظ الثقافة على استمراریتھا من خالل انتقالھا من  جیل إلى أخر مع إضافة خبرات وصفات جدیدة إلى تراثھا القدیم     -

  
  أداة للتكیف  -٦

مة من وسائل التكیف والتكیف ھو المحاوالت التي یستخدمھا أفراد مجتمع معین للتكیف مع البیئة الطبیعیة تعد الثقافة وسیلة ھا -
  واالجتماعیة بشكل یمكنھم من البقاء واالستمرار واالزدھار 

اختالف أنما ط ( طة تمثل أنماط المسكن كوسیلة ثقافیة لحمایة اإلنسان من البیئة المحیطة شكالًً◌ من أشكال التكیف مع البیئة المحی -
  ) المسكن باختالف البیئة 

لكل مجتمع أسالیب تستھدف تحقیق التكیف مع البیئة بشكل یحقق التوازن بین حاجات اإلنسان الضروریة وبین المصادر الطبیعیة  -
  المتاحة 

وھى التي تحدد ، د الطبیعیة المتاحة ال ُیفھم مما سبق إن ھناك حتمیة بیئیة ؛ فالثقافة ھي التي تحدد لإلنسان طریقة استخدام الموار -
  العناصر التي یجب أن تضاف إلى تلك الموارد الطبیعیة 

  
  وسیلة اتصال  -٧

  تكمن أھمیة الثقافة كوسیلة اتصال فى محتواھا ومضمونھا  -
  ل   فھي تشمل اللغة المشتركة والعادات االجتماعیة وأنماط السلوك السائدة فى المجتمع وھى عناصر لعملیة االتصا -
  ال توجد ثقافة فى العصر الحدیث منعزلة عن الثقافات األخرى فى المجتمعات األخرى  -

  
  التكاملیة -٨ 

  وتعمل على تكاملھ ، تتسم الثقافة بخاصیة التكامل واالتساق على أساس أنھا تؤلُف كالًً◌ متسانداً تتسق األجزاء المؤلفة لھ  -
فما یبدو فى ثقافة ما على ، ة ذاتھا وربما ال یدركھ الذین ینتمون إلى ثقافات أخرى  مفھوم االتساق أو التكامل یدركھ أفراد الثقاف -

  أنھ تناقض بالنسبة ألفراد ثقافة أخرى ال یبدو كذلك ألفراد تلك الثقافة الذین ینتمون إلیھا وینتمون لمجتمع واحد  
  
  الرمزیة -٩

لرموز یس تخدمھا األف راد ف ى عالق اتھم ببعض ھم ال بعض وف ى تف اعلھم م ع ینظر علم االنثربولوجیا الى الثقافة باعتبارھا نسقاً من ا -
  البیئة 

أو أح داث لھ ا مع اني ممی زة ب الرغم م ن ع دم وج ود ، أو أش یاء ، أو أفع ال ، أو أعم ال ،  و تشیر ھ ذه الرم وز إل ى موض وعات  -
  ق جمعي داخل المجتمع عالقة ضروریة بین تلك األشیاء والرموز ، فتلك العالقة تقوم على أساس وجود اتفا

فاإلنسان قادر عل ى اس تخدام ، إن القدرة على استخدام الرموز وتفسیرھا أحد العوامل الھامة التي تمیز اإلنسان عن سائر الكائنات  -
  أو أكثر من شيء، الرموز وإضفاء معاني كثیرة على شيء واحد 

  التصال والتفاعل االجتماعيالرموز ھي  نتاج ثقافي وخاصیة للثقافة لھا أھمیتھا فى عملیة ا -
  فھي تساعد على تیسیر عملیة الفھم  ، تعد الرموز وسیلة ھامة فى عملیة التعلم وتحصیل المعرفة  -

  
  الثقافة أنماط

  مفھوم النمط الثقافي -  ١
نعكس عل ى الش كل یشیر مفھوم النمط بصفة عامة إلى وجود انتظامات و عناصر متكررة ترتبط فیما بینھا من ال داخل بعالق ات معین ة ت  -

  الكلى العام لموضوع معین بحیث تمیزه بخاصیة معینة
  :ویحتوى النمط على جانبین -
  الشكل أو المظھر الخارجي الذي یظھر بھ النمط  األول -
ع ن ع ن العالقة الداخلیة التي تجعل كل عنصر من العناصر المتعددة المؤلفة للنمط یفقد خاصیتھ الجزئیة الممیزة لھ  بحیث ین تج  الثاني -

 تجمع تلك العناصر تشكیل عام أو نمط واحد متسق
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مفھوم النمط الثقافي  ویشیر إلى ذلك الكل الذي تتكرر فیھ خصائص وسمات معینة مشتركة ناجمة عن العالقات الموجودة بین العناصر  -

  من انھ ال یمكن إن یوجد إال بوجودھا    بالرغم ، أي أن النمط الثقافي یتعدى العناصر المكونة لھ  والوحدات الثقافیة المؤلفة لھ ؛
یس  تخدم مص  طلح ال  نمط الثق  افي ف  ى االنثربولوجی  ا بص  ورة كبی  رة فھن  اك أنم  اط الس  لوك و أنم  اط التفكی  ر وأنم  اط الشخص  یة وأنم  اط  -

  المجتمعات مثل المجتمع القروي والحضري والبدوي
 ویرتبط النمط الثقافي بنسق القیم السائدة فى المجتمع   -

  
  
  
  

  النظم االجتماعیة
  

  مقدمة
و تعتم د ، یؤكد علم اإلنسان على ما أشار إلیھ عبد الرحمن بن خلدون قبل خمسة قرون بان اإلنسان اجتم اعي بطبع ھ ال بحك م تكوین ھ البیول وجي 

ال یتس نى لھ  ا ) ال خ ....   الحاج ة للغ ذاء والمل بس والمس كن واألم ن( حیات ھ واس تمراریتھ ف ى الع یش والبق اء عل ى تلبی ة حاج ات طبیعی ة أساس یة 
  تحقیقھا بمفرده ولھذا فھو یضطر للتعاون مع اآلخرین بقصد إشباع حاجاتھ الضروریة ومن ھنا نشأ المجتمع اإلنساني 

  
   االجتماعیة النظم مفھوم

، والق یم الت ي تحك م ھ ذه العالق ات وبالموجھ ات واألحك ام ، یتمثل السلوك االجتماعي فى مجموع العالقات االجتماعیة التي تربط الفرد ب اآلخرین 
  والتي یتم تنظیمھ بواسطة وسائل اجتماعیة ابتدعتھا المجتمعات اإلنسانیة وتعرف اصطالحاً بالنظم االجتماعیة

ج فالنظم االجتماعیة ھي الوسائل واألجھزة التي تتولي تنظ یم العالق ات اإلنس انیة ف ى المج االت المختلف ة للحی اة االجتماعی ة ك نظم ال زوا -
  والنظم االقتصادیة والتربویة، واألسرة

  فالنظام االقتصادي على سبیل المثال یتولى تنظیم العالقات بین المنتجین والموزعین والمستھلكین   -
تعمل النظم االجتماعیة مجتمعة بطریقة متداخلة ومتكاملة فى إطار مجموعة من العالقات الجوھری ة المتس اندة والت ي یش ار إلیھ ا بالبن اء  -

  الجتماعيا
  والبناء االجتماعي یمكن تعریفھ بأنھ مجموعة العالقات الجوھریة المتساندة  بین النظم االجتماعیة -

  
  ARRIAGEMAMILY AND F والزواج األسرة
ج ؛ ف الحیوان یع رف الت زاوج وھ و یختل ف اختالف اً كبی راً ع ن  ال زوا، الزواج ظاھرة إنسانیة بحتھ یعرفھا اإلنسان وال یعرفھا الحی وان  -

  أما التزاوج فھو اتحاد بیولوجي، فالزواج اتحاد بیولوجي واجتماعي 
  

ب ل نعن ى ، وال نعن ى باس تمراریة ال زواج ع دم قابلیت ھ لالنفص ال ، بینما الزواج ظاھرة مستمرة وطویلة األمد ، والتزاوج ظاھرة مؤقئة  -
إي إن المب دأ عن د ، الس تمراریة مب دأ س ابق عل ى ال زواج فا، على أساس دائم ومس تمر ال عل ي أس اس مؤق ت –من حیث المبدأ  -قیامھ  

  الدخول في الزواج ھو استمراریة العالقة   
  

   الزواج أشكال
  MONOGAMYالزواج الفردي     -١
    POLOGAMYالزواج التعددي      -٢
  GROUP MARRIAGEالزواج الجمعي  -٣

  
   MONOGAMYالزواج الفردي     -١

  مرأة الواحدة وھو زواج الرجل الواحد لل
  

یرى بعض العلماء ومنھم مورجان إن الزواج الفردي أو اآلحادي ظاھرة  حدیثة فى تاریخ  المجتمعات اإلنس انیة أي ل م یعرف ھ اإلنس ان  -
  إال حدیثاً 

ى مرحل ة أي الزواج الذي عرفھ اإلنسان ف، ویرى بعض العلماء ومنھم وستر مارك أن الزواج الفردي ھو الزواج األصل عند اإلنسان  -
  مبكرة من تاریخ حیاتھ  

  
  
  

 المحاضرة السادسة
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     POLOGAMYالزواج التعددي  -٢

  تعدد الزوجات -٢تعدد األزواج   -١ :ولھ شكالن
  أما تعدد الزوجات فھو زواج الرجل الواحد بأكثر من إمراة فى نفس الوقت    -
  أما تعدد األزواج فھو زواج المرأة الواحدة  بأكثر من رجل فى نفس الوقت    -
  

  ف الثقافة اإلسالمیة العربیة تعدد الزوجات وال تعرف تعدد األزواج وھو من األنكحة التي ھدمھا اإلسالم وتعر
  

    الزوجات تعدد نظم تصنیف
  

  نظم مفتوحة ونظم محدودة -أ
  ففي النظم المحدودة یسمح بزواج عدد محدد من النساء دون سواه  -
  لمسموح بھأما فى النظم المفتوحة فلیس ھناك حد علي العدد ا -

  
  نظم مجتمعیة ونظم طبقیة  أو فئویة -ب

  وفى النظام الطبقي ال یسمح بتعدد الزوجات إال للطبقة العلیا فقط   -
  أما فى النظام المجتمعي فیحق ألي فرد فى المجتمع الزواج بأكثر من زوجة  -

  
  نظم متمایزة ونظم غیر متمایزة -ج 

  أما باقي الزوجات یكن زوجات من الطبقة الثانیة ، السیدة األولى وفي النظم المتمایزة تكون الزوجة األولى ھى  -
  أما فى النظم غیر المتمایزة فتكون جمیع الزوجات فى مرتبة أو مكانة اجتماعیة واحدة     -

  
   المحارم

  المحارم أو الزواج المحرم  ظاھرة إنسانیة عامة عرفتھا المجتمعات اإلنسانیة فى مختلف األزمنة واألمكنة  -
  والمحارم األخرى غیر القرابیة ) الزواج المحرم على أساس القرابة القریبة ( محارم شكالن أساسیان محارم القربى لل -
  والمحارم القرابیة ھى بالضرورة محارم دائمة  -
  أما المحارم غیر القرابیة فھى محارم مؤقتة ومنھا محارم دائمة     -

  
   المحارم تفسیر

، االنثربولوجیا لفترة طویلة وقدمت العدید من التفسیرات والتحلیالت لھذه الظاھرة  وتتمثل فى التفس یر النفس ي شغل موضوع المحارم بال علماء 
  والتفسیر الثقافي ، والتفسیر الوظیفي ، والتفسیر البیولوجي 

  
  :وسنعرض لھا بإیجاز فیما یلي

  

  أوالً التفسیر النفسي 
وتنشأ ھذه العاطفة قب ل ، یة المشتركة لألبناء ھذه التنشئة المشتركة تشكل  عاطفة ذات طابع أخوى ویرجع محارم القربى إلى عامل التنشئة المنزل

  .إن تنمو الغریزة الحقاً عند البلوغ  فال تجد مكاناً لھا فى ھذه العالقة األخویة 
   

  ثانیاً التفسیر البیولوجي 
ي الض یق عل ى التك وین البیول وجي والفس یولوجي والنفس ي لإلنس ان  ؛ فالعناص ر وھو الذي یرجع ظاھرة المحارم إلى األثر السلبي للزواج القراب

وغالباً ما تختفي في الجیل الالحق ؛ ألن العناص ر اإلیجابی ة ف ى أح د األب وین غالب اً م ا ، السلبیة فى تكون واضحة في أحد األبوین فى جیل معین 
فإن احتمال تكرار ظھورھ ا ف ي الجی ل ، نت العناصر السلبیة موجودة فى األبوین معاً أما إذا كا، تطغى على  العناصر السلبیة في الطرف األخر 

  .    الثاني واألجیال الالحقة أكبر
  

  ثالثاً التفسیر الوظیفي 
ی ة والتنش ئة االجتماع، ویرى أن األسرة  ھى الجھاز الرئیسي الذي یقوم بنقل الثقافة من جی ل إل ى أخ ر عب ر عملی ة التنش ئة االجتماعی ة  -

ولیس على  أساس أي ش كل أخ ر م ن العالق ات ، كعملیة من الصعب أن تتم لو لم تقم عالقة الطفل بأبویھ على أساس السلطة واالحترام 
  بین الطفل وأبویھ  

 ویعني ذلك من حیث التفسیر الوظیفي أنھ یفسر المحارم من خالل الوظیفة التي تؤدیھا لإلنسان وھى نقل الثقافة  -
-   
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  سیر الثقافيرابعاً التف

  ویرى إن محارم القربى ھى أساس المجتمع وأصل الثقافة اإلنسانیة ولوال أن اإلنسان عرف المحارم لما كان قد عرف الثقافة 
  :مما سبق یتضح أن تفسیر المحارم ینقسم إلى نوعین •

  األول یسعى إلى تقدیم تعلیل ألصل الظاھرة وكیف نشأت  §
  ھرة أو یوضح اآلثار والنتائج المترتبة علیھا  والثاني یركز على تفسیر وظیفة الظا §

  
  
  
  
  

  تابع النظم االجتماعیة
  ) األسرة ( 
  

   األسرة مفھوم
، اإلنجاب لیس ھدفاً بیولوجیاً بحتاً بل ھو ھدف اجتماعي یتمثل فى إنجاب أفراد ینتمون ألسر معینة ومجتمعات وثقافات معینة 

  ھذه الثقافات والمجتمعات ویقومون بأدوار اجتماعیة من أجل استمراریة
  

واألسرة ھى الوحدة التي تتم بداخلھا عملیة اإلنجاب والذي یتحول داخلھا من إنجاب بیولوجي إلي ما یسمى  باإلنجاب االجتماعي  -
  ویعني إنجاب أفراد ینتمون لمجتمع معین وثقافة معینة عن طریق عملیة التنشئة االجتماعیة    

بأنھا الوحدة التي تتكون من مجموعة من العالقات بین الزوج والزوجة واألبناء ومن ثم القیم التي تحكم ھذه یمكن تعریف األسرة بنائیاً  -
  العالقات 

  ویمكن تعریف األسرة تنظیمیاً بأنھا الوحدة التي تقوم على اإلقامة المنزلیة أو المحلیة المشتركة وتربطھا روابط ومشاعر مشتركة  -
بأنھا الوحدة أو المؤسسة االجتماعیة التي تقوم بوظائف اجتماعیة محددة  وھى الوظیفة اإلنجابیة  ویمكن تعریف األسرة وظیفیاً  -

  واالقتصادیة والتنشئة االجتماعیة باإلضافة إلى بعض الوظائف التي تختلف من مجتمع إلى أخر   
  

 ً    األسرة وظائف عمومیة ثانیا
یة  عامة عرفتھا جمیع المجتمعات اإلنسانیة وجمیع الثقافات في مختلف األمكنة تعني عمومیة وظائف األسرة  أن األسرة ظاھرة إنسان -

  واألزمنة 
أي وجودھا في كافة المجتمعات اإلنسانیة تعود أساساً إلى أن األسرة تقوم بوظائف ، یرى كثیر من االجتماعیین أن عمومیة األسرة   -

  .  ب أن تقوم بھذه الوظائف الضروریة مؤسسة بدیلة لألسرة ومن الصع، ضروریة والزمة ال غنى ألي مجتمع إنساني عنھا 
  
  وظیفة اإلشباع  -١

  وتعني تنظیم اإلشباع من خالل العالقات الشرعیة
  
   الوظیفة اإلنجابیة -٢ 

  الكوارث وتعني إنجاب أعضاء جدد للمجتمع باستمرار حتى ال ینضب َمِعین المجتمع من األفراد عن طریق الوفاة أو الھجرة أو الحروب و
  

  وتعني الوظیفة اإلنجابیة حفظ النوع البشرى من االنقراض
ففي المجتمعات البسیطة ذات اإلمكانات المادیة القلیلة ، تختلف األسر فى شتى المجتمعات في درجة االھتمام الذي تولیھ لوظیفة اإلنجاب -

  تحاول األسر أن تزید من اإلنتاج عن طریق زیادة عدد أفرادھا 
عامالً مھماً في تشكیل السیاسة اإلنجابیة لألسرة   یعنى ما سب -   ق أن العامل االقتصادي یكون أحیانا ً

  
  وظیفة التنشئة االجتماعیة -٣

  تعد وظیفة التنشئة االجتماعیة ھى الوظیفة األساسیة لألسرة -
وال یتم ذل ك إال ع ن طری ق إكس اب الف رد ،  إلى عملیة تحویل األفراد البیولوجیین إلى أفراد اجتماعیین ویشیر مفھوم التنشئة االجتماعیة -

فالتنشئة االجتماعیة ، تدریجیاً ثقافة المجتمع المتمثلة في مجموع قیمھ ونظمھ ومعاییره ونظرتھ للحیاة وللعالم من حولھ والعالم الخارجي 
  ھى البناء التدریجي للشخصیة الثقافیة واالجتماعیة لإلنسان        

عملیة ثقافیة فحسب ب ل ھ ى أیض اً عملی ة اجتماعی ة الن الف رد ی دخل ت دریجیاً ف ي ش بكة العالق ات المجتمعی ة  والتنشئة االجتماعیة لیست -
  واألدوار االجتماعیة كما أنھ یكتسب ثقافة المجتمع في إطار عالقات حمیمة ولصیقة تقوم على التفاعل الیومي المكثف بین األفراد    

 المحاضرة السابعة
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  الوظیفة االقتصادیة  -٤

  التكافل االقتصادي واالجتماعي وتكامل األدوار االقتصادیة في إطار نظام  تقسیم العمل المعمول بھ في المجتمعوتعني وظیفة 
وتق وم الم رأة باألعم ال ، فیق وم الرج ال باألعم ال الش اقة خ ارج المن زل ، في كثیر من المجتمعات اإلنسانیة  یتم تقسیم العمل وفقاً للسن والنوع  -

  ویقوم االبن بمساعدة األب في األعمال الخارجیة تحت األشراف المباشر لألب، بناء أما البنت فتساعد األم  في أعمال المنزل المنزلیة ورعایة األ
  

  وقد یختلف في نفس المجتمع من فترة زمنیة إلي أخرى ،ویختلف نظام تقسیم العمل من مجتمع ألخر اختالفا كبیراً  -
ف أفراد ، یة لألسرة تعني أساساً التكافل ال ذي یق وم عل ى الت أمین المعیش ي الجمع ي ألف راد األس رة یجب التأكید على أن الوظیفة االقتصاد -

األسرة یتعرضون للمرض والعجز ومحن الحیاة وقد یعجزون في مثل ھذه الظروف عن توفیر معیشة كریمة ألنفس ھم ولك نھم یعتم دون 
  على أھلھم في القیام بالواجب نحوھم  

  
  یةالوظیفة الدین -٥

ھ ذه  وتقوم األسرة بدور مھم فى غرس القیم الدینیة وتدعیم الممارسات والمعتق دات والش عائر الدینی ة واألس رة  ھ ى الت ي تلع ب ال دور األكب ر ف ي
  .....الوظیفة إلى جانب المساجد وحلقات ودروس العلم 

  
  الوظیفة السیاسیة -٦

والت ي ت رتبط بالتف اوت ف ي الث روة والنف وذ والھیب ة االجتماعی ة فاألس رة تم نح الف رد فرص اً فاألسرة لھا دور ھام فى منح الفرد المكانة االجتماعیة 
  وقدرات معینة تؤثر في حراكھ االجتماعي  

  
 ً    األسرة وأنماط أشكال ثالثا

  

  األسرة األولیة  -١
  وھي التي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء الصغار غیر المتزوجین 

  ویوجد أیضا في المجتمعات البسیطة   ، ) غیر التقلیدیة ( ھو النظام السائد في المجتمعات الغربیة والمجتمعات الحدیثة  ونظام األسرة األولیة -
  
  األسرة المركبة   -٢

من وھى األسرة التي تضم في عضویتھا أخوة غیر أشقاء كاألسرة التي تتكون من الزوج وزوجاتھ وأبناء الزوجات سواء من الزواج الحالي أو 
  زواج سابق 

  
  األسرة الممتدة   -٣

  وھى األسرة التي تمتد لثالثة أجیال أو أكثر وتبقى متضامنة ومتماسكة وتتسم بالسكن المشترك 
  

ادئ تمثل األسرة فى معظم المجتمعات اإلنسانیة وخاصة المجتمعات البسیطة جزء من النظام  القرابي الواسع وتتأثر في بنیتھا ووظائفھا بالمب
  مة التي تحكم ھذا النظام العا
  
     وھناك مبدآن أساسیان  یحكمان النظم القرابیة في المجتمعات اإلنسانیة ویؤثران تأثیراً مباشراً على النظام األسري 

  المبدأ األبوي و یعتمد عل تتبع الساللة عن طریق الذكور من اآلباء لألبناء -
تمد على تتبع الساللة عن طریق اإلناث من األمھات لألبناء والمبدأ القرابي یتصل بكیفیة المبدأ الثاني  وھو المبدأ األموي وھو الذي یع -

  تحدید اإلنسان لمن ھم أقربائھ 
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  الحیاة االقتصادیة

  
   مقدمة

نیة عامة فإن م ن أھ م األس س الت ي قام ت وإذا كانت الحیاة االجتماعیة ظاھرة إنسا، تعتبر الحیاة االقتصادیة جزءاً ال یتجزأ من الحیاة االجتماعیة 
ویتطلب ، علیھا ھذه الحیاة االجتماعیة ھى ضرورة تنظیم الحیاة االقتصادیة ؛ أي الحیاة التي تسعى على إلى إشباع الحاجات الضروریة لإلنسان 

  ویتطلب ذلك بالضرورة تقسیم العمل   ، إشباع ھذه الحاجات ضرورة التعاون مع اآلخرین
   

   عملال تقسیم
  تقسیم العمل الحقیقي  -٢تقسیم العمل الطبیعي  -١:  یصنف علم االنثربولوجیا تقسیم العمل إلى نوعین أساسین ھما

  
فف ي ك ل المجتمع ات اإلنس انیة ھن اك اتج اه إل ى ) . أنث ى  –ذك ر ( أما تقسیم العمل الطبیعي فیشیر إلى تقس یم العم ل تبع اً للعم ر والن وع  -

وعادة ما توكل األعمال ، األعمال للرجال في مقابل أعمال معینة للنساء ویسمى ھذا بتقسیم العمل طبقاً للنوع تخصیص أنواع معینة من 
  الشاقة للرجال بینما یوكل للنساء األعباء المنزلیة ورعایة األبناء 

معین ة لص غار الس ن وع ادة م ا أما تقس یم العم ل تبع اً للس ن أو العم ر فیعن ي تخص یص أعم ال معین ة لكب ار الس ن م ن الجنس ین وأعم ال  -
ُیخصص لصغار السن األعمال المساندة أو المساعدة لكبار السن بحیث یجري ت دریبھم ت دریجیاً عل ى تل ك األعم ال الت ي یق وم بھ ا كب ار 

  السن  
البس یطة بحك م أن  ولكنھ یحتل مكانة كبیرة ف ى المجتمع ات، كبیرھا وصغیرھا ،وتقسیم العمل الطبیعي سمة لجمیع المجتمعات اإلنسانیة  -

قطاعاً كبیراً من المجتمعات البسیطة والمجتمع ات التقلیدی ة بص فة عام ة یعتم د اعتم ادا أساس یاً ف ي تنظ یم إنتاج ھ عل ى ھ ذه النوعی ة م ن 
  تقسیم العمل بناءاً على االفتقار النسبي ألي أسس أخرى لتقسیم العمل 

  
  الحقیقي العمل تقسیم

تخصص أو القیام بأعمال تتطلب مھارات وخبرات بحی ث نج د مجموع ات م ن الن اس تق وم بأعم ال ال یق وم بھ ا وھو تقسیم العمل القائم على ال
  وغالباً ما تتطلب ھذه األعمال التفرغ التام لھا دون سواھا من األعمال   ، نظرائھم من نفس فئة العمر والنوع 

سواء تلك التي تعتمد على علي تربی ة الحی وان كالمجتمع ات البدوی ة   (ویقوم تقسیم العمل في المجتمعات اإلعاشیة بمختلف أنواعھا على  -
  تقسیم العمل الطبیعي    ) أو التي تعتمد على الزراعة كالمجتمعات الریفیة أو تلك التي تعتمد على الصید والجمع وااللتقاط ، 

فھ  ى ، تج  اوز تقس یم العم ل تبع اً للن وع والعم ر أم ا المجتمع ات الت ي یعتم د اقتص ادھا عل  ى تقس یم العم ل الحقیق ي أو التخصص ي ال ذي ی -
المجتمع  ات الحدیث  ة وخصوص  اً المجتمع  ات الحض  ریة والص  ناعیة حی  ث أدت الكثاف  ة الس  كانیة والمنافس  ة الش  دیدة إل  ى ب  روز وتط  ویر 

  المھارات الفردیة التي تتطلبھا التكنولوجیا المتقدمة في ھذه المجتمعات 
  عامة والتكنولوجیا بصفة خاصة تلعب دوراً مباشراً في تحدید طبیعة تقسیم العمل السائد في المجتمع یمكن القول أن نمط اإلنتاج بصفة  -
في المجتمعات الصناعیة الحدیثة وصل تقسیم العمل درجة عالی ة م ن التخص ص حی ث یق وم العم ال بأعم ال دقیق ة متخصص ة بمس اعدة  -

  اآلالت
حویل األعمال المطلوبة في عملیات التصنیع إلى عملیات بسیطة مج زأة تس تطیع أن فكلما تطورت وتعقدت التكنولوجیا كلما استطاعت ت -

  تقوم بھا اآلالت 
  

   التبادل نظم
  ، یعد التبادل المبدأ الثاني الذي یحكم  الحیاة االقتصادیة بعد مبدأ تقسیم العمل  -
  .ة والتبادل ھو أساس الحیاة االجتماعیة بصفة عامة والحیاة االقتصادیة بصفة  خاص -
والتبادل ھو اعتماد اإلنسان على أخیھ اإلنسان ومن ثم حتمیة تبادل القیمة أو المنفع ة ب ین الن اس ال ذین یعیش ون ف ي مك ان واح د وزم ان  -

  .     واحد ؛ سواء كانت منفعة مادیة أو معنویة 
ویغیب تقس یم العم ل ، م العمل الطبیعي فقط حیث یسود تقسی، في المجتمعات اإلعاشیة التي تعیش في بیئة محدودة الموارد قلیلة السكان  -

قد ال یكون للتب ادل تل ك  األھمی ة الت ي نج دھا ف ي المجتمع ات الت ي یس ود فیھ ا نظ ام التخص ص أو تقس یم العم ل ، القائم على التخصص 
   .الحقیقي

ول یس . یق الضروري م ن الع یش في المجتمعات اإلعاشیة نجد أن معظم الناس یقومون بنفس األعمال لتحقیق نفس األھداف ؛ وھو تحق -
أما فى المجتمعات التي تمتلك فائض اً ف إن مب دأ التب ادل . ھناك فائض یتحتم تبادلھ مع اآلخرین فالمنتج والمستھلك ھنا ھما نفس الشخص 

  یكتسب أھمیة قصوى    

 ةالمحاضرة الثامن
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     التبادل أشكال

  :ومنھا یتخذ التبادل في المجتمعات اإلنسانیة أشكاالً متعددة ومستویات متدرجة 
  
أو أی  ة قیم  ة أخ  رى بمثیلتھ  ا دون ال  دخول ف  ي أی  ة ، وھ  و أبس  ط أن  واع التب  ادل وھ  و التب  ادل األن  ي والمباش  ر لس  لعة أو خدم  ة  نظ  ام المقایض  ة -١

  التزامات الحقة أو آجلة تقوم على فكرة الدین  أو االئتمان 
  

  )التي تتخذ أشكاالً أخرى ( أو بدائل النقود  یرتبط نظام المقایضة بالمجتمعات اإلنسانیة التي لم تعرف  النقود  -
  
ویمث  ل الش  كل األكث  ر تعقی  داً للتب  ادل ویش  یر نظ  ام الس  وق إل  ى المك  ان ال  ذي ت  تم فی  ھ عملی  ات التب  ادل ب  ین المنتج  ین والم  وزعین  نظ  ام الس  وق -٢

خصوص  اً ف  ي النظ  ام ( االقتص  ادیة الحدیث  ة وق  د تتط  ور العملی  ات بدرج  ة كبی  رة بحی  ث یظھ  ر وس  طاء كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي ال  نظم ، والمس  تھلكین 
  مثل المصارف والبورصات والشركات وأعمال السمسرة التجاریة     )الرأسمالي 

  
  وبین نظام المقایضة من ناحیة  ونظام السوق من ناحیة أخرى توجد أشكال ومستویات متدرجة من نظم التبادل  -
الترویریاند في الباسفیك وتتبعھ قبائل تع رف بالقبائ ل الملینزی ة الت ي تقط ن منطق ة  الكوال كنظام التبادل في المجتمعات البسیطة فى جزر -

  وتتسم ھذه الجزر بتقدم تكنولوجي نسبي وتطور تقسیم العمل الحقیقي  ، واحدة عبارة عن مجموعة من الجزر
  

   للتبادل كنظام الكوال نظام سمات
  على الثقة والشرف وااللتزام باألخذ والعطاء السمة القانونیة واألخالقیة فھو نظام تبادل یقوم   -
  السمة التجاریة فھو كنظام یترتب علیھ تبادل لسلع تجاریة تمثل فائض اإلنتاج في الجزر   -
  السمة السیاسیة فأطراف التبادل ھم حلفاء سیاسیون یلتزمون بمساندة بعضھم البعض وبتوفیر الحمایة األمنیة الالزمة   -
  ل نظام الكوال یرتبط  بمعتقداتھم المتوارثةالسمة الدینیة فأص  -
  ویمث ل نظ ام الك وال ، كما تعكس تلك الشراكة مكان ة الف رد ف ي المجتم ع ، السمة االجتماعیة فالشراكة في الكوال تمثل عالقة صداقة قویة  -

  رابطاً مشتركاً بین جماعات متعددة قد تختلف فى ثقافاتھا ولغاتھا       
  
  
  
 
  

  القتصادیة السیاسیة  تابع الحیاة ا
  

  والسیاسیة االقتصادیة والنظم البیئة
إن البیئة الطبیعیة وما تمثلھ من أرض ونب ات ومص ادر می اه وظ روف جغرافی ة ومناخی ة وتض اریس ت رتبط بحی اة اإلنس ان االقتص ادیة  -

  واالجتماعیة والسیاسیة  
، لت الي ك ان اث ر البیئ ة األول یظھ ر ف ي األنش طة االقتص ادیة لإلنس ان یحاول اإلنسان استغالل مقومات البیئة والتغلب على معوقاتھا وبا -

  وھي بالتالي تترك أثرھا في كل باقي النظم االجتماعیة  األخرى 
وفي ھذا اإلطار یمكن النظر إل ى ثقاف ة اإلنس ان ومجتمع ھ بأنھ ا نت اج للتفاع ل ، فالعالقة بین اإلنسان والبیئة عالقة مالئمة وتأقلم وتكیف  -

  وبین بیئتھ  بینھ
  ارتباطاً وثیقا بنوعیة أو نمط البیئة الطبیعیة ) الخ... والتبادل، تقسیم العمل ( ترتبط النظم االقتصادیة والمبادئ التي تحكم تلك النظم -
ب تقس یم فكلما كانت البیئة فقیرة أو شحیحة الم وارد كلم ا اعتم دت الجماع ة اإلنس انیة الت ي تع یش فیھ ا عل ى تقس یم العم ل الطبیع ي وغ ا -

  العمل الحقیقي من جھة وكلما قلت أھمیة التبادل من جھة أخرى
وكلما كانت البیئة غنیة وثریة كلما كبر حجم الجماعة اإلنسانیة وكلما زادت أھمیة تقسیم العمل الق ائم عل ى التخص ص م ن جھ ة وزادت  -

  أھمیة التبادل من جھة أخرى 
  

  ) نموذجاً  اإلسكیمو(     والسیاسي واالجتماعي االقتصادي والنظام البیئة بین العالقة
  

  البیئة والنظام االقتصادي  -١
والملكیة جماعیة ونتیجة ل ذلك فالنظ ام االقتص ادي ،والتكنولوجیا عندھم شدیدة البساطة،بیئة اإلسكیمو بیئة قاحلة شدیدة البرودة شحیحة الموارد
  ود تقسیم العمل الطبیعي الذي یعتمد على السن والنوع     ویس،ھو اقتصاد معیشي یقوم على الصید والجمع وااللتقاط 

    

 المحاضرة التاسعة



14 
 

  
  البیئة والنظام السیاسي واالجتماعي -٢    

كان ت الجماع ة المناس بة لھ ذا النش اط ، وقیامھ ا عل ى أس اس الجم ع وااللتق اط والص ید ، في البیئة التي تتسم بقلة الموارد وتناثرھ ا وانتش ارھا 
كم ا تمث ل ، وتمثل األسرة وح دة إنتاجی ة اس تھالكیة ، ولذلك فاألسرة ھى قوام النظام االجتماعي ، ة الصغیرة االقتصادي المعیشي ھى الجماع

  واألسرة أیضاً ھى الوحدة السیاسیة التي تتسم باالستقرار والثبات     ، وحدة اجتماعیة مستقلة
  
والثقافی ة م ن جھ ة أخ رى وھ ي عالق ة متبادل ة ومتداخل ة تش كل ف ي فالعالقة الوثیقة بین البیئة من جھة والنظم االقتصادیة واالجتماعیة   -

  النھایة نسقا ایكولوجیاً واجتماعیاً متكامالً ومتسانداً 
تسعى إلى إب راز النس ق االیكول وجي ف ى تكامل ھ م ع النس ق االجتم اعي ول یس إب راز اث ر البیئ ة  والدراسة االیكولوجیة ھى الدراسة التي -

  الطبیعیة على النشاط االقتصادي بشكل عام   
  

   والالمركزیة المركزیة المجتمعات
العملی ات الت ي تھ دف إل ى الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة ظاھرة إنسانیة عام ة وال یمك ن أن تس تقر  ب دون وج ود المظ اھر واألس الیب و -

  وھذه المظاھر واألسالیب ھى ما تعرف بالحیاة السیاسیة ، حفظ الوضع االجتماعي واستقراره 
ویك ون ھ ذا ال وازع ف رداً أو جماع ة أو أداة ، خل دون م ن ض رورة وج ود وازع ی زع الن اس ع ن بعض ھم ال بعض ابنوھذا ما أكد علیھ  -

  للضبط    
  

  السیاسي بأنھ ذلك الجزء من النظام االجتماعي الكلي  الذي یعني بحفظ الوضع االجتماعي في حدود إقلیمیة  ویعرف رادكلیف براون النظام
  
  : ویصنف علماء اإلنسان المجتمعات اإلنسانیة من حیث نظم الحكم فیھا إلى   -

  . مجتمعات مركزیة  وھى التي توجد فیھا الحكومات  وتشیر إلي المجتمعات الحدیثة -١
  .عات ال مركزیة وھى التي تفتقر إلي وجود الحكومات وتشیر إلي المجتمعات التقلیدیة والبسیطةمجتم -٢

  
  :الالمركزیة المجتمعات في االستقرار وأسالیب وسائل

  
  الجزاءات األخالقیة  -١

  كجزاء االستھجان واالستنكار أو المقاطعة بالنسبة لمن یخالف عرف الجماعة
  

  الجزاءات الطقوسیة  -٢
جزاءات تمارس في العدید من المجتمعات الصغیرة والتي ترتبط بقدرة خاصة أو قوة طقوسیة یمارسھا بعض األشخاص إلنزال العق اب  وھى

  .وُیعتقد أن مثل ھذه القوة تسبب المرض أو الفشل أوالعقم ، على من یخالف الجماعة أو یعمل على إیذاء الجماعة 
  

  الرأي العام  -٣
  لى الرأي السائد والغالب  بین  الجماعة فیما یتعلق بالموقف من قضیة معینة بالرفض أو القبول ویشیر الرأي العام إ

  

  الجزاءات الجمعیة -٤
وتظھر الجزاءات الجمعیة ، ویشیر إلى إصدار الجماعة كلھا حكماً على فرد في حالة ارتكابھ فعالً یعتقد أنھ جریمة تمثل خطراً على الجماعة 

  یطة التي ال یوجد بھا  سلطات تقوم بإصدار األحكام وتنفیذھا  في المجتمعات البس
  

  الوساطة  -٥
وف ي بع ض المجتمع ات یح ق ألن اس معین ین إن ، وتعد الوساطة بین األفراد والجماعات  المتنازع ة م ن أھ م وس ائل حف ظ النظ ام االجتم اعي 

  دینیة خاصة في المجتمع  وعادة ما یكون لھم مكانة، یقوموا بھذه المھمة بحكم وضعھم التقلیدي 
  

  النظام العشائري  -٥
دوراً مھماً ف ي اس تقرار المجتمع ات البس یطة ف ي إط ار نظ ام   -وبالتالي حفظ الوضع االجتماعي مستقرا ً -تلعب الوساطة كأسلوب للمصالحة 

  اجتماعي شامل یعرف بالنظام العشائري   
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  طرق ومناھج البحث في االنثربولوجیا
  

   أساسیة فاھیمم أوالً 
كما تساعد ، یعتمد أي علم من العلوم علي وجود منھج محدد وواضح المعالم یساعد الدارسین في التوصل إلى معرفة منظمة بجوانب الواقع  -

وھناك عدة مفاھیم ، ھذه المعرفة الدارسین على بناء النظریة أو نقدھا أو إعادة تقییمھا أو تعدیلھا لتصبح أكثر مالئمة لتفسیر الواقع االجتماعي 
  :   نشیر إلیھا فیما یلي، تستخدم في طرق ومناھج البحث االجتماعي 

  
  وھو العملیة التي یتم من خاللھا تقصي الوقائع بطریقة منظمة لتحقیق ھدف ما   research البحث .١
  .إلنسانيفالمنھج یعني أسلوب لتنظیم النشاط ا، ویعني في اللغة الطریق إلى ھدف ما method   المنھج  .٢

أما المنھج العلمي فھو یشیر إلى مجموعة من القواعد العملیة العامة التي تحدد اإلجراءات والعملیات العقلیة التي ُتتبع من أجل 
  الوصول إلى الحقائق العلمیة   

          كما أن لكل ، التي یدرسھا ولكل علم أسالیبھ الخاصة بھ والتي تتفق مع طبیعة الظواھر ، ویستخدمھ العالم في فھم ظاھرة ما  األسلوب .٣
  ظاھرة أسلوب مناسب لدراستھا               

واألدوات ھى مساعدات لحواس اإلنسان تساعده في إجراء المالحظات ، ویستخدم كل علم أدوات مناسبة للظواھر التي یدرسھا   األداة .٤
  .للظواھر التي یدرسھا ؛ كالترمومتر والمیكروسكوب  الدقیقة

خدم الباحثون في العلوم االجتماعیة أدوات مختلفة مثل المقابلة والمالحظة بالمشاركة ودراسة الحالة للحصول على ویست
  مالحظة دقیقة للظواھر التي یدرسونھا 

 والتعریفات والقضایا التي تقدم وجھة نظر نسقیھ عن الظواھر، ھى عبارة عن مجموعة من التكوینات الفرضیة المترابطة  النظریة .٥
  بتحدید العالقة بین المتغیرات بھدف تفسیرھا والتنبؤ بھا

  
   الطبیعیة واالنثربولوجیا اآلثار علم في البحث طرق ثانیا

  
  األھداف العلمیة لعلم اآلثار واالنثربولوجیا الطبیعیة -١
  

  علم اآلثار  -أ
  ة استخدام ما تركھ اإلنسان من آثار مادیة في وصف وتفسیر تطور الثقافات اإلنسانی  -
  یھدف  علماء اآلثار إلي متابعة نمو الثقافة عبر مالیین السنین   -

    
  االنثربولوجیا الطبیعیة -ب

  دراسة الحفریات   -
  مالحظة سلوك الرئیسیات  -
  دراسة التباین بین الجماعات البشریة  -

  
  مصادر جمع المعلومات  - ٢    

نسان  في العصور القدیمة كاألدوات الحجریة والفخاریة وأماكن السكن أو إیقاد یھتم علماء اآلثار بالعثور على األشیاء التي صنعھا اإل -
  النار أو غیر ذلك 

  بینما یھتم علماء األنثربولجیا الطبیعیة بالعثور على الحفریات   -
  یستخدم العلماء ھذه المادة الخام في بناء تصور عام عن ماضي اإلنسان وتاریخھ الثقافي   -

  
  ركیولوجيالباحث األ -٣   

و یھتم بموقع المعیشة الذي یعطیھ مؤشرات وصورة عن حجم السكان الذین كانوا یعیشون فیھ من خالل شكل المكان  -
  وكذلك مكان الدفن ، ومساحتھ 

ویستطیع أن یتعرف على نوعیة الحیاة التي كانوا یعیشونھا ؛ من حیث الصید والجمع وااللتقاط أو الزراعة من خالل فحص   -
  المخلفات النباتیة العظام و

كما یستطیع أن یستنتج بعض التصورات عن التنظیم االجتماعي أو التفاوت االجتماعي من خالل التشخیص الدقیق لبعض  -
 المؤشرات المادیة  

 

 المحاضرة العاشرة
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  باحث االنثربولوجیا الطبیعیة  -٤ 
  وأجزاء جسم اإلنسان ، ویھتم بدراسة البقایا العظمیة التي یتم العثور علیھا   -
  ألسنان تمثل مصدراً للتعرف على حجم الكائن الحي وتغذیتھ فا  -
  كما تساعد الجمجمة في التعرف على حجم المخ وشكلھ  -

  في حین یھتم البعض األخر بالحفریات، ویھتم بعض العلماء باالختالفات البیولوجیة بین الجماعات البشریة الحالیة    
  

  الحفریات   -٥
وتوجد الحفریات ، فى صخور القشرة األرضیة من بقایا وآثار الحیاة السابقة نباتیة كانت أو حیوانیة والحفریة ھى كل ما یحفر علیھ 

  كما عاش حول األنھار والبحیرات ،فالكھوف  لجأ إلیھا اإلنسان لحمایة نفسھ من الحیوانات ، في الكھوف وودیان األنھار والبحیرات 
  

  األنثربومتري  -٦
  و طریقة یستخدمھا العلماء لدراسة الخصائص الجسمیة لإلنسان وھو علم القیاس البشري وھ

  
 ً   الحقلیة الدراسة ثالثا

  الدراسة الحقلیة وھى طریقة  االنثربولوجیین االجتماعیین والثقافیین لفھم الثقافات والشعوب
فترة طویلة في المجتمع موضوع الدراسة  بأنھا دراسة الناس وثقافاتھم في مكان إقامتھم الطبیعي ویقیم الباحث وتعرف الدراسة الحقلیة -

  . ویحاول فھم وجھة نظرھم، یالحظ سلوك أعضائھ ویشاركھم مختلف نواحي نشاطھم 
  
   الحقلیة الدراسة علیھا تعتمد التي المبادئ - ١

  ن أن المقاییس اإلحصائیة تمد الباحث وبالرغم م، إن أفضل أداة لفھم الثقافات الغریبة علینا ھي فكر اإلنسان ومشاعره وعواطفھ : المبدأ األول  -أ
  بقدر كبیر من المعلومات إال أن تفسیرھا یأتي من خالل المالحظة بالمشاركة                    

  .ومن خالل منظور المالحظ العلمي، ویشیر إلي ضرورة النظر إلى ثقافة مجتمع ما من خالل منظور أھلھا : المبدأ الثاني - ب
  ویسمى بالمنظور التكاملي ویقصد بھ ضرورة دراسة ثقافة أي مجتمع من منظور تكاملي ومترابط : المبدأ الثالث - ج
  
واإلثنوجرافیا ھى عبارة عن تسجیل وصفي ، وتھدف الدراسة الحقلیة إلى الحصول على دراسات إثنوجرافیة للشعوب والثقافات المختلفة  -

  )   وصفیة ( للشعوب أو الثقافات اإلنسانیة وھى غیر تفسیریة  
  
  : مالنوفسكي عند الحقلیة الدراسة إلجراء الرئیسیة األسس 

  وأن یكون على معرفة بفوائد ومقاییس االثنوجرافیا الحدیثة ، أن یكون لدى الباحث أھداف علمیة حقیقیة  -١
  أن یضع الباحث نفسھ في أوضاع أو أحوال جیدة للقیام بالبحث االثنوجرافي  -٢
  طبق عدداً من الطرق الخاصة في استخدام وترتیب األمثلة والشواھد على الباحث أن ی -٣

  
  : ویتضح من األسس التي وضعھا مالنوفسكي لدراستھ  المیدانیة أن على  الباحث االنثربولوجي أن یعتمد على

  

یشارك في مناشط الحیاة وأن ، المالحظة بالمشاركة لجمع مادتھ العلمیة عن ثقافة مجتمع  ما وأن یعیش كعضو في ذلك المجتمع   -
  .ویراقبھم عن بعد، الیومیة 

  وھناك المالحظة بدون مشاركة ویجرى الباحث مالحظتھ دون التدخل في األنشطة الیومیة ألفراد الجماعة   -
  نشطة وفیھا یقوم الباحث بضبط األوقات واألماكن ونوع األ، وھناك المالحظة المقننة وقد تكون بالمشاركة أو بدون المشاركة    -
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  االتصال الثقافي والوظیفة
  

  التثاقف مفھوم
" ، حیث قّدمت لجنة ١٩٣٥، وتحدید نطاق العمل الذي ُتنطبق علیھ، مكان الصدارة منذ عام )المثاقفة (احتلّت مسألة تعریف كلمة التثاقف 

ثاقف یشمل الظواھر التي تنجم عن االحتكاك المباشر والمستمّر، الت: " ویذھب التعریف إلى أّن . تعریفاً للتثاقف“مجلس البحث االجتماعي
أو  بین جماعتین من األفراد مختلفتین في الثقافة، مع ما تؤدیھ  ھذه الظواھر من تغّیرات في نماذج الثقافة األصلیة، لدى إحدى المجموعتین

 ". كلتیھما 
  

  . ١٩٤٠عام  الذي ظھر للمّرة األولى في) لثقافیةالمناقلة ا(وھو ) المثاقفة(وثمّة مفھوم آخر مرادف لكلمة 
ألّن ھذا . أن كلمة المناقلة الثقافیة، تعّبر بشكل أفضل عن مراحل سیاق االنتقال المختلفة، من ثقافة إلى ثقافة أخرى ویؤّید بعض الباحثین

 ما من ثقافة سابقة، أي االنتزاع منھا السیاق ال یشتمل فقط على اكتساب ثقافة أخرى، بل یتضّمن أیضاً بالضرورة، فقدان مقدار
  

فقد مّھد لدراسة األنثروبولوجیا وفق ھذا  االّتجاه عدد من الباحثین في أمریكا وأوروبا، ) المثاقفة أو االنتقال الثقافي(وأّیا كان المفھوم 
 .وأسھموا إلى حّد بعید في وضع أسس األنثروبولوجیا الحدیثة 

  
  التواصلي االتجاه رواد

فقد أجرت مید في أوائل الثالثینات من القرن ). الثقافي/ االجتماعي (مید الرائدة األولى في تبّني االتجاه التواصلي في دراسة التغییر  تعد -
  العشرین دراسة على مجتمع من الھنود الحمر في أمریكا، ومدى تأّثره بالمستعمرین البیض، من خالل احتكاكھ بھم

  
فقد كان مجتمع الھنود الحمر في فترة . حصلت في الحیاة االجتماعیة التقلیدیة عند الھنود الحمر نتیجة لذلك والحظت االضطرابات التي  -

لم یكن قد  الدراسة، یعیش حالة من الصراع الشدید، بین األخذ بالثقافة الجدیدة الوافدة، وبن الثقافة القدیمة التي اعتاد علیھا، وال سّیما أّنھ
 . ع الجدیدةتكّیف بعد مع األوضا

  
  بین الثقافتین، ) التفاعل(وفي المقابل، وجدت  مید أیضاً، أّن المستعمرین البیض لم یھدفوا إلى التبادل 

وعلى الرغم  من موقف البیض ھذا،  فلم یسمحوا للھنود . وإّنما  أراد المستعمرین للھنود الحمر أن یندمجوا  في ثقافتھم بصورة كاملة -
  أنشطتھم، أو أن یتعاملوا  وإیاھم على قدم المساواة  الحمر أن یشاركوا في

  
  : في أوروبا  

  . ا، رّكز معظم الباحثین جّل اھتماماتھم على دراسة عملیات التواصل الثقافي عند الشعوب األفریقیة، وما أحدثھ من تغییر ثقافيففي إنجلتر
  وفي ھذا اإلطار، دعمت بعض الدراسات فكرة النسبیة الثقافیة  -
  
   في فرنساكذلك الحال و
  حیث اّتخذ العدید من الباحثین الفرنسیین موقفاً لتبّني مفھوم النسبیة الثقافیة  -
  واتخذوا موقفاً مناھضاً للنزعة االستعماریة، التي تنظر إلى التثاقف على أّنھ عملیة تقوم على أساس من السیطرة -
  فیة واالستعالء الغربي على الشعوب األخرى ورفض الباحثین الفرنسیین بالتالي الفوارق التثاق  -
  

  :  وفي ھذا االّتجاه الفرنسي التحّرري، كتب  جیرار لكلرك
  إّن االستعمار قد أتاح لألنثروبولوجیا شروط عمل  وتسھیالت لم تتح للباحثین من قبل  -

  . نیة الفرنسیةوبذلك أسھم التقّدم الحاصل في العلوم اإلنسانیة في نشر فكرة تجّدد العلوم اإلنسا
فاإلنسانیة لم تعد ممّیزة بتبعیتھا للزمان، بل بتنّوعھا المكاني على مّر الزمن، وبتعدد المدنیات التي ال یحّق لواحدة منھا أن  •

 ولذلك، یجب أن نتناول حالة الثقافة النسبیة .تكون الوحیدة أو الفریدة
جیاً خاصاً، وارتبط بمرحلة تاریخیة معّینة، فإن الظروف التي رافقتھ، وإذا كان مفھوم النسبیة الثقافیة عًكَس اتجاھاً أیدیولو •

تغّیرت بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث بدأت الشعوب في المجتمعات المستعَمرة تنال استقاللھا وتقّرر مصیرھا بنفسھا، ولم تعد 
  ثقافیةبحاجة إلى األنثروبولوجیین للدفاع عنھا وإثبات وجودھا في إطار النسبیة ال

  
  

 المحاضرة الحادیة عشر
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  الوظیفة ثانیا

  :یرى عالم االجتماع إمیل دوركایم
طرح أسئلة أّن فكرة تطبیق الوظیفة في دراسة المجتمعات اإلنسانیة، تقوم على المماثلة بین الحیاة االجتماعیة والحیاة العضویة، حیث یتعّذر أن ن 

  ى كفایة العالقات التي تربط فیما بینھا، من أجل شرحھاتتعلّق بالطبیعة، قبل تحدید ھویات الظاھرات وتحلیلھا، والكشف عن مد
  
 اتجاھات تفسیر نشأة الوظیفیة 

 :واستناداً إلى فكرة دوركایم عن الوظیفة، ثّمة اتجاھان في تفسیر نشأة الوظیفیة في األنثروبولوجیا 
الصناعیة في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن  یرى أّن  ھذه الوظیفّیة نشأت في ظّل التكالب األوروبي بعد الثورة:  االّتجاه األول

 العشرین، على شعوب العالم وال سّیما الضعیفة منھا، من أجل تأمین األسواق لتصریف منتجاتھ الصناعیة  اآلخذة في النمو من جھة، وتأمین
 .المواد الخام األولیة لتغذیة صناعاتھ المختلفة من جھة  أخرى 

  
علم األنثروبولوجیا في األبحاث العلمیة من أجل تھیئة المناخ المالئم للمنّفذین الفعلیین  ألھدافھ ، وبأقّل الخسائر المادیة  فقد سّخر االستعمار -

  . والبشریة الممكنة
ا ھذه المؤّسسات وذلك عن طریق دراسة المؤّسسات االجتماعیة القائمة في المجتمع الذي یرید استعماره واستغاللھ،  ومعرفة المكانة التي تحتلّھ -

  االجتماعیة في نفسّیة أفراد ذلك المجتمع
 .وبالتالي الوقوف على نقاط القّوة والضعف عند الشعب المراد إخضاعھ لالستعمار 

  
سع عشر فیرى أّن نشوء الوظیفیة في علم األنثروبولوجیا االجتماعیة، كان رّد فعل تجاه الدراسات التي امتاز بھا القرن التا : االتجاه الثاني

 : والتي ال تخلو من عیوب كثیرة، تتمّثل في 
وغیرھم، وأحیاناً تجمع البیانات عن طریق األصدقاء ، االعتماد على جمع المعلومات عن مجتمع ما، عن طریق ھواة الرحالت -١

 . الذین یوجدون في المناطق المستعمرة أو المراد استعمارھا
ة اجتماعیة معّینة، كالمعتقدات مثالً، من دون ربطھا بوشائج التأثیر والتأّثر المتبادلین تحلیل الدراسات األنثروبولوجیة لظاھر -٢

  .. مع المظاھر االجتماعیة األخرى، كنظام القرابة أو العادات والتقالید 
  
  .. ة االجتماعیة والحیاة البیولوجیة بین الحیا) المماثلة(ویري براون أّن فكرة الوظیفة التي تطّبق على النظم االجتٍماعیة تستند إلى التماثل  -
وبذلك تكون وظیفة أي نظام اجتماعي، ھي ذلك الدور الذي یؤّدیھ ھذا النظام في البناء االجتماعي المؤلّف من أفراد مرتبطین بعضھم مع  -

 .بعض، في وحدة متماسكة من العالقات االجتماعیة
  
  

  ، تؤّدیھا ضمن إطار البنیة االجتماعیة ألي مجتمع ماوھذا یعني أّن لكّل ظاھرة اجتماعیة مھّمة محّددة -
  . وللظاھرة االجتماعیة شكل متناسق ومتكامل مع الظواھر األخرى في ھذا المجتمع -
  ومن دون اإلطار الشامل للبنیة االجتماعیة، ال یتحّقق  الوجود الوظیفي ألیة ظاھرة اجتماعیة  -
ة االجتماعیة ذاتھا، ألّن أي نظام اجتماعي یفقد طبیعتھ إذا ما نزع من النسق االجتماعي الذي ینتمي ویتحّقق استمرار ھذا البناء، من خالل الحیا -

  . إلیھ
 .ید الوظائف التي یقوم بھامن أجل تحد) میدانّیاً (فالنظام االجتماعي ال یحّقق وجوده، إالّ ضمن النسق االجتماعي الشامل الذي ینبغي دراستھ 

  
 األنثروبولوجیة، بواقع النظم االجتماعیة وحاضرھا/ الوظیفیة  المدرسة ، تھتمّ وعلى ھذا األساس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



19 
 

  
  
  
  
 

   المعاصر المجتمع وقضایا االنثربولوجیا علم
  

  مقدمة
   ، وقرنائھ لنفسھ أفضل صورة تمنحھ مرآة لإلنسان تضع فإنھا ، الثقافة لمفھوم األنثروبولوجیا باستخدام •
 الثقافیة الحلول فإن ، مشتركة مشكالت یواجھون األفراد أن من الرغم على أنھ المقارنة والدراسات شاتالمناق من كثیر أوضحت ولقد •

  متنوعة المشكالت لھذه
 ما وھذا بھ؟ یقوموا أن لألنثروبولوجیون یمكن الذي الدور ھو وما ، وأنواعھا المشكالت تلك طبیعة ھى ما مؤداه سؤال یبرز وھنا •

    القادم العرض في نقدمھ
  

  :فھى اإلنسان علم اھتمام إطار في تقع التي االجتماعیة والقضایا الموضوعات
   التحضر ظاھرة عن تنجم التي التغیرات  -
   عامة بصفة والمجتمعات النامیة المجتمعات في الحدیثة التكنولوجیة األسالیب بإدخال المتصلة التغیرات  -
  والتوطین الھجرة بعملیات المتصلة العملیات  -
   الصحیة والخدمات الرعایة من كل كفاءة وفي  األمراض ببعض اإلصابة تسبب في) الواسع بمعناھا( البیئة دور ثرأ  -
   االقتصادیة التنمیة متطلبات مع المجتمع في السائدة االجتماعیة والتقالید العادات تعارض من الناجمة المشكالت  -
   النامیة الدول في السكانیة ابالقضای المرتبطة والثقافیة االجتماعیة األبعاد  -

   
  المعاصر المجتمع قضایا

  

  : والمرض الصحة قضایا:  أوال
 المتبادلة العالقة على الضوء إلقاء في المنھجیة وإجراءاتھم النظریة معارفھم اإلنسان علماء فیھا یوظف التي المجاالت أبرز الصحي المجال یعد
  أخرى ناحیة من المجتمعیة الصحیة الخدمة وإثراء ، ناحیة من فیةوالثقا واالجتماعیة البیولوجیة الجوانب بین

   التالیة النقاط على التأكید خالل من اإلسھامات مضمون نوجز أن ویمكن
 تصیب التي األمراض أنماط ان إال ، العالم مجتمعات كل في شائعان موضوعان والصحة المرض أن من الرغم على أنھ اإلنسان علماء یؤكد
   والثقافیة االجتماعیة البیئة بتنوع كبیر حد إلى تتنوع إیاھا ومعالجتھم لھا وإدراكھم ، ما معمجت أبناء

  
   األكبر االجتماعي السیاق في وضعھا خالل من إال جیدا فھمھا یمكن ال الصحیة الرعایا إن -
   قاصرا یعد فقط البیولوجیة الجوانب على على بالتركیز وآثاره المرض أسباب تفسیر إن -
 "  والثقافي االجتماعي بالمنظور" یسمى ما خالل من الثري المجال ھذا في اإلنسان علماء إسھامات وتنعكس ھذا -
 والس یما ، العالق ة ھ ذه جوان ب دراساتھ ُتبرز وبالتالي ، والعالج والوقایة والمرض والصحة الثقافة بین العالقة بدراسة المنظور ھذا یھتم -

  الرسمیة الصحیة الخدمات مع التفاعل وطبیعة وعالجھا وتفسیرھا ألمراضا أنماط تحدید في الثقافة أھمیة
  الوقائیة ووظائفھا والوفاة والمرض المیالد وطقوس الصحیة بالممارسات القیم عالقة بدراسة الباحثین یھتم المنظور ھذا ضوء وفي -
 وعالج ھ مع ھ للتعامل المجتمعات اكتسبتھا التي سالیبواأل والوسائل الجغرافي وتوزیعھ المرض تتبع على المنظور ھذا أنصار یھتم كذلك -

   التقلیدیة المجتمعات في وخاصة وتطویره الحدیث الطب لتحسین المثلى والطرق
 ول ذلك عن ھ وتعبیرن ا واس تجاباتنا للم رض تص ورنا ف ي كبی را ت أثیرا ت ؤثر االجتماعی ة الحیاة وأسالیب الثقافة أنماط فإن أخرى ناحیة ومن -

   إلیھا نرجعھا التي واألسباب المرضیة للحاالت تقییمنا یحدد الذي الثقافي المناخ على الضوء الثقافي نظورالم ھذا یلقي
 ، الثق افي الس یاق یقبلھ ا الت ي واألم راض ، بس اطتھ أو خطورت ھ ومس تویات المرض تعریفات یحدد الثقافي المنظور أن ذلك إلى باإلضافة -

   المثال سبیل على والعقلي نفسيال كالمرض وصمة یعتبرھا التي واألخرى
 الم رض أع راض تفس یر وف ي ، األل م ع ن التعبیر في اختالف إلى یؤدي الثقافات اختالف أن على الطبیة األنثروبولوجیة الدراسات وتدل -

   والثقافیة االجتماعیة التنشئة أسلوب إلى راجعا التباین ھذا ولعل معھا والتجاوب
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 وجھتي خالل من المرض سلوك تنمیط في تجلت ، خاصة أھمیة والمرض للصحة والثقافیة االجتماعیة االستجابات یولي اإلنسان علم أن والواقع

  : متكاملتین نظر
   بھ وترتبط وثقافي اجتماعي سیاق في دورھا تمارس ألنھا والثقافي االجتماعي التكیف لعملیة نتاجا السلوكیة األنماط تعتبر فاألولى 

 الثقافیة الظروف أن على تؤكدان الوجھتین وكلتا ، وعالجھ لمواجھتھ كبرى تواؤم عملیة من جزء المرض سلوك أنماط أن نیةالثا ترى حین في
   واالقتصادیة االجتماعیة الظروف من وبروزا تأثیرا أكثر

  
 ھ ذا مالم ح یجس د مما ، األمیة الشعوب عند الشعبیة والثقافة الطبیة الممارسات بین العالقة على الضوء األنثروبولوجیا علماء القي ولقد -

 فیھ ا یرك ز ،"  والسحر الطب" عن دراسة قدم حینما م١٩٢٧ عام منذ ریفرز أیدى على المنظور ھذا بدأ وقد ، ویعمقھ الثقافي المنظور
   ثقافي كنسق الطب دراسة على -وانثروبولوجي كطبیب -

 فھ ى ، وتفس یریة تشخیص یة بأنھ ا – الغربی ة غی ر أو – التقلیدی ة الطبی ة س اقاألن تص ف أنھا األنثروبولوجیة الدراسات ھذه في والجدید -
 كالتن افس الن اس عالق ات ف ي وض غوط ت وترات م ن فیھ ا وم ا ، المجتم ع بنی ة م ن ینطلق المرض ألسباب تفسیرھا أن بمعنى تشخیصیة

  الفیزیقي سببھ عن كشفال من بدال) المرض( الحظ سوء تفسیر عن تبحث ألنھا تفسیریة أنھا كما... والغیرة
   أیضا والمرض الصحة قضایا في واالتجاھات واألمثال والقیم والتقالید العادات تخلل لیشمل ذكره سبق ما األمر ویتعدى -
   لإلنسان الصحیة الحالة في الشعبیة والمفاھیم والتصورات والفطام التغذیة عادات دور توضیح الثقافي المنظور یتولى كذلك -
 الت ي الش عبیة والتص ورات المفاھیم بعض عن النقاب كشفوا قد – الثقافي المنظور أنصار من – األنثروبولوجیین أن قسب ما إلى نضف -

   والمرض بالصحة ترتبط
 المجتمع ات ف ي الص ناعیة البیئة على أیضا ذلك وینطبق التعلیق عن غني اآلخر ھو الصحي المستوى تدھور في البیئة تلوث دور ولعل -

 تسمى جدیدة أمراض فأعقبھا ، المختلفة والصراعات واالحتكار المنافسة فیھا وانتشرت ، االجتماعي التضامن منھا تالشى التي الحدیثة
  "العصر بأمراض"
  

 المجتمعات في والمرض بالصحة عالقتھا طبیعة وعلى الخاصة الثقافة مفھوم على الضوء إلقاء في األنثروبولوجیون ھؤالء أسھم قد كذلك 
   اإلنسانیة

  والثقافي االجتماعي للسیاقین نتاج فإنھا ، والوراثیة البیولوجیة العوامل عن تنفصل ال الثقافیة الفروق ھذه كانت وإذا
  

  .  األمراض من وغیرھا السمنة وبین واالجتماعي االقتصادي المستوى بین االرتباط عن تكشف دراسات وھناك -
   الطبیب أمام المریض یثیرھا التي القضایا ونوعیة االقتصادي بالوضع القتھوع الطبیة االستشارة مضمون تتناول أخرى ودراسات -
 ح االت ف ي الرش یدة الوسائل واستخدام االقتصادي والوضع المرض بین العالقة بتوضیح البحوث ھذه من ثالثة نوعیة اھتمت حین على -

   األطفال أمراض
  

  : الطبي القرار اتخاذ ثانیا
  

 بصماتھ ویترك اآلخرین مع وتفاعالتنا عالقاتنا مسار یوجھ فھو ، والثقافیة االجتماعیة حیاتنا في األھمیة غةبال عملیة القرار اتخاذ یعد •
   الممیز طابعھا علیھا ویضفي ونظمنا مؤسساتنا على

 وعایشھا اإلنسان اعلیھ نشأ ، سابقة وأطر المؤثرات وامتداد خلفیات عن تعبیر ھو وإنما اللحظة ولیدة فجائیة عملیة لیس القرار واتخاذ •
  معھا حوار في طرفا صار حتى وتمثلھا

   مباشر وغیر مباشر فعل رد یعد وال فراغ من یصدر ال ، مثال المستشفى إلى اللجوء أو العالج فقرار وبالتالي •
 ھو المعالج طبیبال وعند ، القرابیة وجماعتھ المریض عند الطبي القرار اتخاذ دینامیات إلى اإلشارة الموضوع ھذا تناول ویستلزم •

  اآلخر
  

 العامة الصحة حمالت واقع ومن.  المتقدمة المجتمعات عكس على التقلیدیة المجتمعات داخل في معقدة عملیة الطبي القرار اتخاذ أن •
 ، طبیا راقرا لیتخذ أمره من حل في المریض فلیس إذن ، الممتدة األسرة ،ببناء وتنفیذه اتخاذه وسلطة القرار اتخاذ ارتباط مدى یتضح

   صغیرة أسرة من كان وإن حتى
   

   الصحیة للخدمة االجتماعیة العوامل أھمیة ثالثا
 أساس ي بش كل اھتمامن ا یواج ھ فھو ، والمرض الصحة وبین بینھ العالقة طبیعة لفھم أھمیتھ الصحیة للخدمة االجتماعي المدخل أثبت لقد •

 م ع االجتم اعي للتكی ف المھ م المغ زى عل ى كافی ا ض وءا یلق ي كم ا ، عموم ا االجتماعی ة واألنش طة والعم ل األس رة حی اة متطلب ات إلى
   المرض

 ، واألنثروبولوجیا االجتماع علمي في دراسیة مقررات على والحصول االجتماعیة بالمعرفة األطباء تسلح بضرورة ینادي فإنھ وبالتالي •
 االجتماعی ة واألبنی ة العالقات شبكة كالھما یفھم حتى والممرضة للطبیب االجتماعي التأھیل بضرورة طالب ما الطبیة اآلراء من إن بل

  المریض وبین بینھما التفاعالت ودینامیات الصحیة للمؤسسة



21 
 

 واألح وال الظ روف یح دد االجتم اعي فالس یاق ، لھ واالستجابة بالمرض المرتبطة المعاییر أیضا اعتباره في االجتماعي المدخل ویضع •
   حرج بال المعتادة مسؤولیاتھ من والتخفیف مرضھ عن عالناإل فیھا للمریض یمكن التي

 الوثیق ة االجتماعی ة العالق ات ذات فالجماع ات ، لص حتھ عام ة وقای ة یكون قد المحلي المجتمع مع الفرد تكامل أن على الكثیرون ویؤكد •
   بالمرض اإلصابة معدل بینھما یقل

 ب  ین بالعالق  ات االھتم  ام بمعن  ى ، األخ  رى االجتماعی  ة والمؤسس  ات الص  حة نب  ی بالعالق  ة یھ  تم االجتم  اعي الم  دخل أن الق  ول وخالص  ة •
 تلعب ھ ال ذي الدور مدى تحدید على یركز فإنھ وبالتالي ، االقتصادي ومستواھا األسرة وحیاة والقانون الصناعیة والتنظیمات المستشفیات

  ألعضائھ الصحیة والحالة لمجتمعل االجتماعیة الحیاة في العاملة الطبیة والقوى الصحیة الخدمة مؤسسات
 یف  ي ، للم  ریض ال  دواء الطبی  ب وص  ف أن إل  ى االجتم  اعي الم  دخل یش یر االجتم  اعي الض  بط عملی  ة ف  ي الم  رض تعری  ف أھمی  ة وع ن •

 تحق ق ك ذلك.  المرض یة الحال ة غم وض م ع ویتكی ف ، توقعات ھ لیرض ي ال دواء لھ یصف فقد ، الطبیة االستشارة في اجتماعیة بوظائف
   المرض مع للتكیف مستمرة عملیة من كجزء ، ومریضھ الطبیب اھتمامات بین واالحتكاك التواصل وظیفة یةالعمل

 وق درتھم األع راض ببح ث وإلم امھم ب األمراض مع رفتھم عل ى غالب ا یعتم د وس لوكھم المرضى أفعال أن نالحظ فإننا أخرى ناحیة ومن •
  عالجھا یمكن ال التي واألخرى ، عالجھا یمكن التي الحاالتو ، خطورة واألقل الخطیرة األعراض بین التمییز على

 ض وء ف ي ذات ھ الف رد عل ى غالب ا یعتمد المتقدم المجتمع في ،فھو تخلفھ أو المجتمع تقدم درجة باختالف یختلف الطبي القرار أن والواقع •
 یس ارع وبالت الي.  علیھ ا والحف اظ ص حتھ عل ى وحرص ھ ، البسیطة واألعراض ، للمرض الخطیرة باألعراض ومعرفتھ الصحي وعیھ

   المرض ظھور بمجرد الصحیة الخدمة عن بالبحث الطبي القرار باتخاذ
  

 في التأثیر ھذا یتضخم حین على.  القرار ھذا في االجتماعیة والمسؤولیات ،وااللتزامات المعقدة االجتماعیة العالقات شبكة تأثیر یتضاءل ھكذا
 المسؤولیات وأداء وتحدید ، جماعتھ نحو للفرد االجتماعیة االلتزامات من سلسلة بعد إال الطبي القرار صدری ال بحیث ، المتخلفة المجتمعات
 المرض ألنواع وتقییمھا ، األعراض خطورة بمدى االجتماعیة الجماعة إقرار على عالوة ، الصحیة الخدمة التماس حالة في االجتماعیة

  .  نفسھ المعالج لنوع وتحدیدھا
  
  
  
  

 االنثربولوجیا وقضایا المجتمع المعاصر
 

  والبیئة السكان قضایا
ل یتجلى إسھام علم اإلنسان في مجال السكان والبیئ ة ف ي تبن ي م دخال ثقافی ا یب رز العالق ة والت أثیر المتب ادل ب ین الثقاف ة بمفھومھ ا الش ام -

  ...) -الھجرة  –الخصوبة ( وعناصرھا المختلفة وبین المتغیرات والعملیات الدیموجرافیة 
  ویؤكد على ضرورة التعاون بین المتخصصین في الدراسات   االنثربولوجیة  والدیموجرافیة  -
یؤكد علماء اإلنسان على  أن محاولة الربط بین الس لوك البش ري والحاج ات البیولوجی ة والظ روف البیئی ة یع د م دخال مالئم ا لفھ م نم و  -

  العامة لكل األنساق العائلیة والقرابیة وتوزیع السكان في العالم وكذلك فھم األسس 
  إال أنھ یبدو غامضاً ، وعلى الرغم من أن وجود االرتباط بین الثقافة والسكان في غایة األھمیة  -
  

  والسكان الثقافة بین العالقة
  كیة شاملة للثقافةومن الضروري لتحلیل العالقة بین الثقافة والسكان أن نحدد السكان كما یرون أنفسھم ودون تبني نظرة میكانی -
وال یس  تطیع أي ف  رد أن یش  ارك مش  اركة كامل  ة ف  ي مجم  وع المھ  ارات والتج  ارب والثقاف  ة الت  ي یع  یش فیھ  ا ولك  ن الثقاف  ة تض  ع بالفع  ل  -

  مجموعة من الحدود لما ھو مألوف ومتداول
  عون ذلك السلوك وفي وضع الحدود للسلوك اإلنساني یعمل النظام الثقافي لیوفر االستقرار والراحة  للذین یتب -
ویؤكد االتجاه التكیفي في دراسة الثقافة أن صور التنوع في السلوك اإلنساني إن ھي  إال محاوالت یب ذلھا البش ر للتكی ف أو الت واؤم م ع  -

  الظروف التي یعیش فیھا الفرد أو جماعتھ 
ألف راد فرص ة البق اء والتك اثر بحی ث یظ ل المجتم ع و الحد األدنى من التكیف بالنسبة لثقافة معینة ھ و ذل ك  ال ذي یت یح لع دد ك اف م ن ا -

  .محتفظا بالعداد الموجودة فیھ وان یضطلع بالوظائف الالزمة لبقائھ
وال نستطیع إن ننكر أھمیة االیكولوجیا للسكان ولكن في الوقت نفسھ یكون من الخطأ أن نرجع األنماط الثقافیة إلى الظروف االقتصادیة  -

  أو االیكولوجیة 
علق بمشكلة السكان یصعب الذھاب إلى أن طرق كسب العیش وحدھا تؤثر في حجم التجمعات البش ریة ب ل یض اف إلیھ ا أش كال وفیما یت -

  . التنظیمات الموجودة واألنماط الثقافیة والتي تبدو وأن لھا تأثیراً حقیقیاً على الحد األقصى أو الحد األنسب لحجم المجتمع
  . كل من البیئة والمنجزات الثقافیة  وذلك ألن الثقافة السكانیة تحددھا -
 ونظراً ألن ھذه العالقة الوثیقة بین الثقافة والسكان تحددھا البیئة الثقافیة التي تحیط بأعضاء أي تجم ع بش ري ف إن ھ ذه واح دة م ن أكب ر -

  لك العالقةالمشكالت أھمیة بالنسبة لألنثربولوجي الثقافي وتبدو الحاجة ملحة إلى تعاونھ لكشف النقاب عن جوھر ت

 المحاضرة الثالثة عشر
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  السكاني والنمو الثقافة

فان من الض روري أن نبح ث ع ن مص ادر  لنظری ة ت دعمھا العل وم ، ولكي نكون قادرین على دراسة العوامل التي تحكم النمو السكاني  -
العل وم الت ي یمك ن أن  تلك التي تستطیع دراسة السكان ویبدو أن االنثربولوجیا الثقافیة بجانبیھا النظري والتطبیق ي أح د ھ ذه، االجتماعیة

ذا مغزى لھذا المدخل المتسع لدراسة السكان    تقدم إسھاما ً
ذلك ، ھناك من الشواھد ما یدعم ھذا االتجاه في الوقت الحالي فلقد أكد معظم الدیموجرافیین على إن نظرتھم الدیموجرافیة لیست متكاملة -

، ومجموع  ة م  ن األدوار ، المجتم  ع باعتب  اره مجموع  ة م  ن ال  نظم ف  یمكن للباح  ث أن یرك  ز عل  ى ، ألن ھن  اك جوان  ب ج  دیرة بالبح  ث 
  والمعاییر التي تحكم السلوك 

  ولیس ھناك شك من أن كل ھذه الجوانب وغیرھا ضروري لتكوین الصورة الكلیة للمجتمع -
لخص وبة ف ي المجتمع ات ومن األمور الملحة لالستعانة بالدراسات األنثربولوجیة ضرورة التقص ي ح ول ت أثیر الظ روف الثقافی ة عل ى ا -

، تلك التي یحتمل أن یكون لھا تأثیر على اتجاھات الخصوبة المستقبلیة  في المجتمعات التي لدیھا معدالت مرتفعة م ن الوفی ات ، النامیة
  فإن علیھ أن توفر معدالت موالید أعلى إذا ما قورنت بالوفیات ، ولكي تستمر ھذه المجتمعات

وم ن ث م ف إن الع ادات المتمثل ة ف ى ، ف إن مص یرھا إل ى ال زوال . كانزم ات للحص ول عل ى خص وبة عالی ة فأي من الثقافات ال تط ور می -
  .الزواج المبكر متأصلة وباقیة مع قیم تؤكد رغبة أكیدة في أقصي معدالت للخصوبة 

والح د ، دول الع الم خاص ة الن امي كما تأتي أھمیة المدخل الثقافي عند رصد الوسائل المختلفة لعالج المشكالت التي یواجھھا السكان في -
  . من خطرھا 

  التنمیة قضایا
  وزیادة اإلنتاج القومي لھا ، تسعى معظم البالد غیر الصناعیة في العالم جاھدة إلي رفع مستویات المعیشة فیھا

نولوجی ة الالزم ة لل دخول ف ي وقد كانت النظرة التقلیدیة السائدة ف ي الماض ي تعتب ر أن ھ ذه المش كلة ھ ى مج رد الحص ول عل ى المعرف ة التك -
  .عملیة التنمیة

قد قاموا من خالل دراسات عدیدة ببی ان أن التنمی ة إنم ا ھ ى عملی ة كلی ة ش املة متكامل ة ف ي  -مختلف أنحاء العالم-إال أن االنثربولوجیین في  -
  ولیست عملیة جزئیة  ،نفس الوقت 

نمویة المجسدة في عدید من المشروعات في مج االت الزراع ة والص ناعة والص حة كما تؤدي األنثروبولوجیا دورا فعاال في تقییم البرامج الت -
  والتعلیم ، فحیث تكون السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة قائمة على التخطیط الشامل فإن التقویم یصبح جزءا عضویا من تلك السیاسة 

  
 : نجاح عملیة التنمیة ببرامجھا المختلفة  ویمكن إجمال األدوار التي یمكن لألنثروبولوجي أن یقدمھا لإلسھام في

اقتص ادیا ، سیاس یا ، ( توظیف المعرفة األنثروبولوجیة في تش خیص الس مات البنائی ة للمجتمع ات النامی ة والمتخلف ة عل ى الس واء : أوال 
 .)عائلیا ، قرابیا، تعلیمیا 

 و فشل برامج التنمیة التي یصممھا المخططون في البلدان النامیة بیان أھمیة وفاعلیة األبعاد االجتماعیة والثقافیة في نجاح أ: ثانیا 
  المشاركة في وضع وتنفیذ وتقویم البرامج التنمویة : ثالثا 

 المساھمة في تبصیر األھالي بأھمیة ھذه البرامج وتحفیزھم على المشاركة فیھا : رابعا 
 ) الصحیة ، التعلیمیة ، االقتصادیة ( ھذه البرامج توضیح العقبات المختلفة التي تقف حجر عثرة في تنفیذ : خامسا 
 من المشروعات التنمویة   –خاصة في القطاعات المحلیة  –بیان مدى استفادة األھالي : سادسا 

  
  اإلعالم قضایا
إلی ھ م ن تغی ر ف ي ال نظم  من المتفق علیھ أن التقدم التكنولوجي یؤثر كثیرا على الحیاة االجتماعیة  بمستویاتھا المتعددة ، نظرا لما ی ؤدي -

االجتماعیة ، وفي أنماط العالقات االجتماعی ة ، وف ي تش كیل االتجاھ ات الفردی ة والجماعی ة وخل ق س مات معین ة للشخص یة والنف اذ إل ى 
 العناصر التراثیة 

قیم ة وذات فائ دة عالی ة ویشكل مجال تكنولوجیا االتصاالت المرئیة والمسموعة مجال خصب یمكن لعلم اإلنس ان أن یق دم فی ھ إس ھامات  -
تتضمن نوعا من الثقافة المرئیة التي تلعب دورا ھاما في تشكیل اتجاھ ات )التلفزیون والفیدیو (ذلك أن المعروف أن التكنولوجیا المرئیة 

 وسلوك األفراد ، وخاصة الواردة من ثقافات أخرى یختلف مضمونھا عن مضمون الثقافات المحلیة 
 

  : راسة ھذا األثر من خالل یمكن أن یتحقق د
 )بما تحتویھ من مضامین ثقافیة واجتماعیة( دراسة الوظائف االجتماعیة التي تؤدیھا الرسالة اإلعالمیة  -
 أثر ھذه المضامین على المستوى الفردي والجماعي  -
 واالقتصادیة من ناحیة أخرى تقییم ھذه اآلثار في ضوء مراعاة الخصوصیة الثقافیة لكل مجتمع من ناحیة وتكوینتھ االجتماعیة  -
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بالتعاون مع المتخصصین في عل وم  –یمكن لعلم اإلنسان أن یساھم في ھذا الصدد بدور فعال عن طریق إجراء مجموعة من الدراسات  •

  : لإلجابة على كثیر من التساؤالت، ومنھا  –) كعلم النفس واالقتصادي (أخرى 
 لمرأة الكشف عن الدوافع البنائیة والذاتیة لعمل ا -
 الكشف عن طبیعة التفاعل األسري بین األطفال واإلباء بعامة وبینھم وبین األمھات بخاصة  -
 الكشف عن أثر العمل على التوافق الزواجي وانعكاس ذلك على األطفال ونموھم العاطفي واالجتماعي -
 العامالت بخاصة  الكشف عن كفاءة الرعایة األسریة المقدمة لألطفال من قبل اإلباء بعامة ، وأمھاتھم -
 المقدمة من المجتمع" الرعایة غیر األسریة"الكشف عن كفاءة  -

  
 

 : العملیة واستخداماتھ األنثربومتري أھمیة
  

یختص األنثروبومتري بقیاسات جسم اإلنسان ، وھ ى تتض من أبع اد الجس م ، وم دى الحرك ة ألعض اء الجس م ، والق وة العض لیة ، ل ذلك  -
  لمجاالت الریاضیة وفي تصمیم األزیاء یتضح أھمیتھ في عدید من ا

كما أن القیاسات األنثروبومتریة تعد إحدى الوس ائل الھام ة ف ي تق ویم نم و الف رد ، كم ا أن لھ ا عالق ات بالعدی د م ن المج االت الحیوی ة ،  -
 یل فالنمو الجسمي لھ عالقة بالصحة والتوافق االجتماعیة واالنفعالى لإلنسان كما لھ عالقة بالذكاء والتحص

 أما في المجال الریاضي فقد ثبت ارتباط المقاییس الجسمیة بالعدید من القدرات الحركیة والتفوق في األنشطة المختلفة  -
وھناك صالت وثیق ة ب ین مق اییس جس م اإلنس ان وب ین تص میم األجھ زة والمع دات واألدوات الت ي یس تخدمھا البش ر س واء ف ي العم ل أو  -

 الراحة أو حمایة نفسھ 
 

  : الجنائي لالمجا
 

یعد السلوك اإلجرامي محورا لالھتمام من جانب الكثیرین من المتخصصین في العلوم البیولوجیة والجنائیة واالجتماعیة ، وعل ى ال رغم  -
ادل من اختالف تفسیرات ھذا السلوك باختالف المنظورات المنبثقة عن ھذه العلوم ، إال إنھ یوجد نوع من التكامل والتعاون العلمي المتب 

  . بین ھذه العلوم 
ویتمثل ذلك في التعاون بین كل من المتخصصین في األنثروبولوجیا الفیزیقیة وعلماء الجریمة ، فمن المعروف أن االتجاه البیولوجي قد  -

  أخذ طریقھ إلى دراسة الجریمة والسلوك اإلجرامي فى دارسة الجریمة كظاھرة بیولوجیة    
لجنائی ة بش كل ك اَد أن یتن اول جمی ع مظ اھر الجس م العض ویة وجمی ع المالم ح الفیزیولوجی ة والتش ریحیة وقد اتسع حقل األنثروبولوجیا ا -

 المختلفة 
  
  
  
  

 أسالیب وأدوات أخرى للبحث المیداني 
 

   والمسوح البیانات أخذ
  یقوم الباحث بأخذ البیانات التي ترتبط بالمجتمع وتشمل ھذه البیانات على 

  السكانعدد  -
  ومعدل حجم العائلة ، عدد البیوت والعائالت  -
  النسب العمریة للسكان  -
  : البیانات الخاصة بملكیات األفراد من  -

  قطعان الماشیة  -
  األراضي  -

  وھذه المعلومات تعطي فكرة واقعیة عن المجتمع موضوع الدراسة  
  
   النسب بعالقات الخاصة المعلومات جمع 

شكاالً رمزیة وخطوط رسم توضیحیة یستخدمھا األنثربولوجیون لتقسیم النسب وتحدیده بشكل دقیق وتتطلب ابتكر االنثربولوجیون أ -
 عملیة التوثیق ھذه إجراء المقابالت مع إفراد المجتمع وخاصة كبار السن لمعرفتھم وخبرتھم بمثل ھذه الموضوعات 

  . عاما یؤثر بإشكال مترابطة  ومتداخلة في جوانب كثیرة في حیاة األفراد وتمثل العالقات القرابیة والقیم المصاحبة لھا نظاما ایدولوجیا -
  
  

 المحاضرة الرابعة عشر
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  المقابالت

 یجري الباحث المیداني عدة مقابالت مع أفراد المجتمع الذي یدرسھ لیحصل على معلومات معینة لبعض األحداث أو أنماط السلوك المختلفة أو
  بعضھم البعض أو تجاه العالم   التعرف على أنماط التفكیر ونظرة أبناء المجتمع تجاه

  
   المقابالت من أنواع وھناك

  
  المقابلة المفتوحة 

ویكون دور الباحث فیھا تحدید الموضوع وبعض األسئلة المتعلقة بھ ویدع المجال  لإلخباري للتحدث حول الموضوع بحریة دون تقیده بنوع 
قابالت في أنھا تسمح لإلخباري لیقوم باالستدراك والتذكر والتعقیب والتقییم وإبداء وتكمن أھمیة ھذا النوع من الم، دقیق وعدد معین من األسئلة 

  الرأي 
  

  المقابلة المقننة 
وعدم ، ویحرص الباحث في المقابلة المقننة على تحدید الموضوع بصورة دقیقة ویضع أسئلة محددة بحیث تمكنھ من ضبط إجابات اإلخباري 

   السماح لھ بالخروج عن الموضوع  
  

  المقابلة المطولة 
وفھم ، یستخدم االنثربولوجیون النفسیون ھذا النوع من المقابالت للبحث في موضوعات ثقافیة للتعرف علي وجھة نظر األفراد في المجتمع

  . النظرة الباطنیة الخاصة بثقافة المجتمع وتستخدم ھذه الطریقة في دراسة القادة
  

   اإلخباریین مع المقابالت
فُیمكَنھ ذلك من أن یلجأ إلیھم كإخباریین أساسیین ، عد أن یكون االنثربولوجي نجح في توطید عالقة جیدة مع بعض أفراد المجتمع ویتم ذلك ب

  یعتمد علیھم ویجري معھم مقابالت متكررة للحصول على معلومات دقیقة حول أحداث المجتمع ووقائعھ 
  

   الحالة دراسة
راسة حدث معین أو شخص أو مجموعة أشخاص في موقع وتاریخ محددین أثناء فترة أجراء وھي عبارة عن التفات الباحث إلى د -

  الدراسة الحقلیة 
  مثل معالجة حالة مرض بوسائل الطب الشعبي ، ویقصد بھ توثیق مفصل ودقیق لألحداث  -
 فیة واالجتماعیة وتستخدم دراسة الحالة على نطاق واسع في االنثربولوجیا وفي أغلب میادینھا واھتماماتھا الثقا -

  
، فكتابة دراسة الحالة بصورة مفصلة دقیقة ُیقدم لالنثربولوجي حججاً وأدلة مقنعة وكافیة لمناقشة مواقف نظریة معینة ُیراد التحقق منھا -

  أو تعدیلھا وتطویرھا 
  

  الحیاة سیر
مخبریھ األساسیین من أجل الحصول على قصة إن أفضل أنواع  المقابالت بدقتھا  وتفاصیلھا  ھي تلك التي یجریھا الباحث مع أحد  -

  حیاتھ بصورة دقیقة وكاملة 
ویعتمد ھذا النوع من المعلومات أصال على وجود عالقة ثقة متبادلة أو صداقة بین كل من الباحث واإلخباري وتمثل سیر الحیاة  -

  مصدرا وفیرا للمعلومات الثقافیة واألحداث التاریخیة المحلیة 
  لي وضع لقاءاتھ مع المبحوث في إطار یوجھ من خاللھ اإلخباري حتى تصبح اللقاءات كثیرة الفائدةلذا یحرص الباحث ع -

  
  متخصصة بحثیة أسالیب
نظرا لتعدد مجاالت االنثربولوجیة الثقافیة فقد استدعى ھذا التطور العلمي لھذه المجاالت تطویر أو استعارة أدوات بحثیة متخصصة  -

  على المعلومات التي تالئم الموضوعات الدقیقة في مجاالتھم العلمیة لتساعد الباحثین في الحصول 
وكذلك جمع ، فاالنثربولوجیا النفسیة قد تمكنت من استخدام أسالیب  وأدوات بحثیة مستخدمة في علم النفس مثل االختبارات اإلسقاطیة  -

  یجمعھا الباحثون   مادة األحالم وتفسیرھا وتستخدم تلك األدوات لتكملة المادة المیدانیة التي
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  مقارنة بین طریقة المسح االجتماعي والدراسة االنثربولوجیة     

تتجھ الدراسة في المسوح االجتماعیة المستخدمة في علم االجتماع  إلى اختیار عینة بطریقة عشوائیة أو غیر ذلك من طرق اختیار  .١
 .العینة

 تعیش في أحوالھا الطبیعیةبینما یدرس االثنوجرافیین مجتمعات محلیة كاملة وحیة  -
  
  ویحاول االثنوجرافیین أیضاً ودائما بناء عالقات ، یجري االثنوجرافیین دراساتھم المیدانیة عن طریق االتصال والمعایشة المباشرین  .٢

  .تواصل  مع أبناء المجتمع       
 ن الذین ُیطلب منھم وضع إجابات على أسئلة محددة  بینما غالبیة باحثي الدراسات المسحیة  ال یھتمون باالتصال المباشر مع المبحوثی -
  
  . والتعامل معھم على أنھم أشخاص حقیقیین لذا فانھ  یھتم بحیاتھم الكلیة، یصل الباحث األنثربولوجي إلى معرفة إخبارییھ  .٣
  كمجیبین  على ، كانیة كبیرة بینما ینظر الباحث االجتماعي في المسح االجتماعي إلى الناس على أنھم ممثلین  للمجتمع أو جماعات س -

 األسئلة التي وردت في االستبیان         
  
  . بما أن البحث االجتماعي یتم عادة على جماعات سكانیة كبیرة ومتنوعة فإنھ یعتمد على أسالیب التحلیل اإلحصائي للوصول للنتائج .٤
  ولذلك  فھم لیسوا بحاجة إلى معرفة األسالیب ، ل تنوعاً بینما یعتمد األثنوجرافیون في دراساتھم على عینات أصغر حجماً وربما أق -

 . اإلحصائیة       
  
  ، أو كتابھ إلى الفروض التي وضعھا وإطاره النظري لدراسة ظاھرة معینة، بینما نرى عادة الباحث االجتماعي یشیر في مقدمة دراستھ .٥

  لحصول على اإلجابات و اإلحصاءات أو جماعة ما وكیف اختار المقاییس وأنواع األسئلة وكیف تم ا       
 
  نرى في المقابل أن غالبیة اإلثنوجرافیین  یصفون بإسھاب في مقدمة دراساتھم ما یمكن أن نسمیھ تجاربھم الذاتیة -
  

اضحاً وتقارباً إال أن الیوم قد ظھر التقاًء و، وبالرغم من وجود نقاط اختالف  بین الدراسات االنثربولوجیة الحقلیة  والدراسات المسحیة    
  :ویعود ذلك ألسباب أھمھا ، بینھما
  التشابھ المتزاید بین المجتمعات والظواھر والموضوعات في المجتمعات المعقدة  -
طور بعض الباحثین أسالیب الدراسة وبدأوا یستخدمون العینات  والمسوح االجتماعیة واالعتماد أحیاناً على فریق البحث واالستخدام  -

  ت التكنولوجیة كأجھزة التصویر والتسجیل وغیرھاالمتزاید لألدوا
 

 


