
 حمذ الغامذٌألذكخىس:                                                                                  ػلم االجخماع

 

 201 همس الشوحاػذاد وحىسُق : 

 

 جامؼت الملك فُصل لخؼلُم ػه بؼذ                                                           

 

 

 جامؼت الملك فُصل

 ) مسخىي ثاوٍ(  كلُت االداب

 

 مبادئ ػلم االجخماع محخىي 

 أحمذ فاضل الغامذٌد.

 
 جؼل الحلم واقغ ... ....لُس امشاً مسخحُل

 خطُغحس مهفأحالمك بُه َذَك  اوج                                              

 رالك ... ارا اسدثححقُقها                                                

 حىكل ػلً هللا  ...طشَقك ابؼذ الُأس ػه 

 وثق بأوك حسخطُغ ..

 ػلم وفسك بأن ال َىجذ مغ هللا شُئ

 مسخحُـــل

 لخحقُق حلمك وأوطلق 

 

 201همس الشوح أػــــذاد:

 مال حىسىوٍ مه دػائك

 

 المحاضشة األولً

 حؼشَف بؼلم االجخماع



 حمذ الغامذٌألذكخىس:                                                                                  ػلم االجخماع

 

 201 همس الشوحاػذاد وحىسُق : 

 

 

  وشأة ػلم االجخماع

 

 )مؤسس ػلم االجخماع : ابه خلذون( 

 )حؼشَفاث مه ششح الذكخىس (

 ترتيب االفكار(: المنطق)جدل عقيم (   : لسفسطهاحب احلكمة ( ) لفلسفة :ا:الفكر اخليايل ادلثايل( )تعريف اليوتوبيا) 

 

 



 حمذ الغامذٌألذكخىس:                                                                                  ػلم االجخماع

 

 201 همس الشوحاػذاد وحىسُق : 

 

 

خ جىصل ابً خلدون )  نلم الاحخمام واللىاهحن فىشة جىضل الى   اوحيظذ هىهذ ,  بيىما الى فىشة اللىاهحن  مً خالٌ الخاٍس

 والخغحراث التي واهذ مىحىدة في الثىسة الفشوعُت  (العُئُت   الاحخمانُت الػشوفالخاغش و مً خالٌ 

اث      -مفاهُم         املعسفت الاحخماعيت جخىً مً  :)  مىهج  (    -هكٍش
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 ميادين علم االجتماع

 

                                                                                                                           علم الاحخماع الىظسي وعلم الاحخماع الخعبيلي

ًخفم نلماء الاحخمام نلى ؤن نلم الاحخمام ًادي بلى اإلاهشفت والفهم العلُم للعلىن ؤلاوعاوي. بال ؤنهم ًخخلفىن خٌى ما برا 

وان هزا الهلم ٌععى بلى اهدشاف الخلاثم الاحخمانُت مً ؤحل اظخخذامها في الخُاة الهملُت وجيىًٍ مجخمو ؤفػل. بر ًشي 

شي البهؼ آلاخش ؤهه نلم جؿبُلي. بِىما هجذ آخشون ًشون ؤهه نلم هكشي بهؼ الهلماء ؤن نلم الاحخمام نل م هكشي. ٍو

 وجؿبُلي في آن واخذ، بل بنهم ال ًشون ؤن هىان ؤًت خذود فاضلت بحن نلم الاحخمام الىكشي ونلم الاحخمام الخؿبُلي. 

 فُبر وبحري.ومً الهلماء الزًً رهبىا بلى ؤن نلم الاحخمام نلم هكشي بدذ: بحرظخذ وماهغ 

 تهى الىصٌى الى املعسف..؟ج /  هدف علم الاحخماع الىظسي ض /  ما هى 

زهب هاالء بلى ؤن الغاًت ألاولى لهزا الهلم هي دساظت الكىاهش ؤو الىكم الاحخمانُت دساظت جدلُلُت وغهُت، الهدشاف  ٍو

فدعب. ؤما  بهذف اإلاهشفتهش والىكم الاحخمانُت ًلىم بذساظت الكىا ؤن نلم الاحخمام نلم هكشي اللىاهحن التي جخػو لها. ؤي 

 ًؿلم نليها الهلىم الاحخمانُت الخؿبُلُت.  الخؿبُم فمً اخخطاص نلىم ؤخشي 

م، قهش بهؼ الهلماء الزًً ًشوا ؤن نلم الاحخمام نلم جؿبُلي يهخم بىغو خلاثم 0971، 0961وفي الفترة ما بحن نامي 

 هملي. ومنهم حىلذهش وبُىش ووىلفاهغ ولي.الخُاة الاحخمانُت في مجاٌ الخؿبُم ال

وكذ قهش في الىالًاث اإلاخدذة، هثحر مً الهلماء الزًً اهخمىا باإلضالح الاحخماعي. وسؤوا ؤن نلم الاحخمام كىة فهالت لخخفُف 

م البدث نً اإلاعخلبل ألافػل.  ت وجىحُه البشش في ؾٍش  آلاالم البشٍش

ام اإلاهشفت العىظُىلىحُت في خل اإلاشىالث الاحخمانُت بر ًذسط هزا الهلم مذي ويهذف نلم الاحخمام الخؿبُلي بلى اظخخذ

ت الاحخمانُت في مجاٌ الخؿبُم الهملي ومداولت الاسجلاء بالىكم وألاوغام اللاثمت  بمياهُت وغو خلاثم نلم الاحخمام والىكٍش

ذخل في بؾاس هزا الهلم الذساظاث اإلاخهللت بالخىكُم والخيعُم واإلاسح الاحخماعي والشكابت  ومداولت مهالجت اإلاهخل منها. ٍو

 الاحخمانُت والخخؿُـ الاحخماعي والهىذظت الاحخمانُت وما بلى هزا مً ألامىس التي ًىؿىي نليها ؤلاضالح الاحخماعي. 

 )شسح الدهخىز( هدف علم الاحخماع الخعبيلي ليع فلغ املعسفت واهما في دزاطت الظىاهس الاحخماعيت 

م زالث مً الهلماء ؤن نلم الاحخمام نلم هكشي وجؿبُلي في آن واخذ. باإلغافت بلى ؤهه ال جىحذ خذود فاضلت بحن  شي فٍش ٍو

الهلمحن. بر ؤن نلم الاحخمام مؿالب بإن ٌعخمش في دساظت اإلاىغىناث التي حعهم في جذنُم بىاثه الىكشي وجمىىه مً الفهم 

اإلالاسن، هما ؤهه مؿالب ؤًػا بإن ًذسط مىغىناث ؤو جؿبُلاث لها ؤولىٍت مً وحهت  الشمىلي للػاًا اإلاجخمو نلى اإلاعخىي 

 هكش اإلاجخمو ؤو ؤكعامه اإلاخخلفت ؤو اإلاعئىلحن نً ؤوشؿخه الهذًذة، مثل التربُت والخيشئت الاحخمانُت والخىمُت الاحخمانُت. 
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ا بدخا، وبهما ؤضبذ ًخجه بشيل متزاًذ ألن ونمىما فةن نلم الاحخمام لم ٌهذ ًلخطش نلى مجشد وىهه نلما ؤوادًم ُا ؤو هكٍش

ًيىن نلما جؿبُلُا، ٌععى بلى جؿبُم هخاثج دساظاث نلم الاحخمام نلى الىاكو الاحخماعي بهذف خل اإلاشىالث الاحخمانُت 

 وحعهُل نملُاث ؤلاضالح الاحخماعي. 

ٍا وجؿبُلُا في آن واخذ، ًمىً ؤن ًثري مهشفخىا بدلاثم وهشي ؤن هزا الاججاه الزي ًذنى بلى ؤن ًيىن نلم الاحخمام نلما هكش 

ً: اإلاطذس الىكشي واإلاطذس الخؿبُلي.  الخُاة الاحخمانُت. بر ؤن اإلاهشفت الهلمُت هما ًزهش هىسر هىاًتهذ حعخمذ مً مطذٍس

خمثل اإلاطذس الىكشي في الشغبت في الفهم واهدعاب اإلاهشفت. ؤما اإلاطذس الخؿبُلي، فُخمثل في الشغ بت في جىحُه ؤفهالىا ٍو

 للخطٌى نلى ألاهذاف التي ظبم جدذًذها.

  ميادًً علم الاحخماع

  .علم الاحخماع العام وعلىم الاحخماع الخاصت :كظم )طىزوهحن( علم الاحخماع إلى كظمحن

شي ؤن  الهلم الزي ًذسط الخطاثظ اإلاشترهت بحن الكىاهش الاحخمانُت الثلافُت في هىاخيها البىاثُت  علم الاحخماع العام هىٍو

ً  : ؤولهما نلم الاحخمام البىاجيوالذًىامُت. ومً زم ًىلعم نلم الاحخمام الهام بلى كعمحن الهام الزي ًذسط بىاء وجيٍى

الهام الزي ًذسط الهملُاث الاحخمانُت اإلاخىشسة  ام الذًىامينلم الاحخمالكىاهش الاحخمانُت الثلافُت. ؤما اللعم آلاخش فهى 

 مثل الخفانل والخيشئت الاحخمانُت والخىافم الاحخماعي. 

فهي جلىم بىفغ ما ًلىم به نلم الاحخمام الهام بال ؤن ول منها ًدىاٌو دساظت مجمىنت خاضت  أما علىم الاحخماع الخاصت

م اخخُاسها إلحشاء دساظت مشهضة نليها، ورلً مثل دساظاث العيان واإلاجخمو الخػشي مً الكىاهش الاحخمانُت الثلافُت التي ج

مت ونلم الاحخمام الاكخطادي.   وألاظشة والجٍش

شي مُدشل ؤن هزه اإلاُادًً اإلاخخططت التي قهشث في نلم الاحخمام بهما جخدذر نً همى اإلاهشفت واإلاضاًا الىاضخت التي  ٍو

ي. ومً زم فلذ قهش في نلم الاحخمام هثحر مً اإلاُادًً اإلاخخططت التي جخخلف مً خُث كذمها جترجب نلى جلعُم الهمل الهلم

خ وشإتها. فهىان مُادًً لها ؤضٌى كذًمت مثل نلم الاحخمام ألاظشي وهىان فشوم ؤخشي خذًثت ههلم الاحخمام الطىاعي.   وجاٍس

ت ؤهماؽ مهُىت مً اإلاجخمهاث والهالكاث الاحخمانُت وهجذ ؤن بهؼ مُادًً الذساظت في نلم الاحخمام كذ جخططذ في دساظ

 داخل هزه اإلاجخمهاث ورلً مثل اإلاُادًً الخالُت:

 نلم الاحخمام البذوي. -0

في. -2  نلم الاحخمام الٍش

 نلم الاحخمام الخػشي.  -3

اإلاىحىدة في اإلاجخمو هما هجذ ؤن هىان مُادًً ؤخشي جذوس خٌى دساظت بهؼ ؤشياٌ ؤو ؤهماؽ الىكم الاحخمانُت اإلاخخلفت 

 مثل اإلاُادًً الخالُت:

 نلم الاحخمام التربىي. -0

 نلم الاحخمام الاكخطادي. -2
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 نلم الاحخمام العُاس ي. -3

 نلم الاحخمام الذًني.  -4

وكذ جضداد دسحت الخخطظ في بهؼ هزه اإلاُادًً ، بلى دسحت ؤهىا هجذ ؤن هىان بهؼ اإلاُادًً التي ال جدىاٌو دساظت هكام 

بإهمله مً الىكم الاحخمانُت ألاظاظُت في اإلاجخمو بل جدىاٌو حاهبا ؤو ؤهثر مً هزا. ونلى ظبُل اإلاثاٌ، بلى حاهب اإلاخخططحن 

 في نلم الاحخمام الاكخطادي هجذ ؤن هىان مخخططحن في:

 نلم احخمام الخىكُم. -0

 نلم الاحخمام الطىاعي. -2

 نلم احخمام الهمل.  -3

ُادًً اإلاخخططت العابلت، هجذ ؤن نلم الاحخمام ًخػمً مُادًً ؤخشي مخهذدة ؤهمها نلم احخمام وباإلغافت بلى هزه اإلا

 الاهدشاف ونلم الاحخمام الؿبي ونلم احخمام اإلاهشفت ونلم الاحخمام اللغىي ونلم احخمام ألادب. 

خطح مما ظبم ؤن نلم الاحخمام نلم واظو مشهب ًلىم بذساظت الخطاثظ الهامت ليل ؤهىا م الكىاهش الاحخمانُت، ٍو

باإلغافت بلى دساظت الهالكاث اإلاخبادلت بحن هزه الكىاهش. هما ًخطح لىا ؤن نلم الاحخمام ًخػمً نذدا هبحرا مً اإلاُادًً 

اإلاخخططت. ونلى الشغم مً الخذاخل بحن هزه اإلاُادًً اإلاخخلفت، بال ؤن ليل مً هزه اإلاُادًً اظخلالله اليعبي، هما ؤن 

ت العىظُىلىحُت.هىان دسحت م  ً الانخماد اإلاخبادٌ بحن هزه اإلاُادًً التي جشجبـ فُما بُنها في بؾاس الىكٍش
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 ثالثتالمحاضشة ال

 

 

 علم الاحخماع واملىهج العلمي 

ف اإلاهشفت بإنها نباسة نً مجمىنت اإلاهاوي والخطىساث وآلاساء واإلاهخلذاث والخلاثم التي جخيىن لذي ؤلاوعان    املعسفت: ًمىً حهٍش

 هدُجت إلاداوالجه اإلاخىشسة لفهم الكىاهش اإلاخخلفت اإلادُؿت به. 

ىخِب ؤلاوعان اإلاهشفت بهذة ؾشق مخخلفت. فمً اإلاهاسف ما ًىدعبه ؤلاوعان بؿشق مىغىنُت نً  لت ٍو م اظخخذام اإلاىهج ؤو الؿٍش ؾٍش

 الهلمُت ، ومنها ما ًىدعبه ؤلاوعان بؿشق شخطُت ؤو راجُت حهخمذ نلى جطىس الفشد هفعه للمجخمو. 

 

 شفت:ــــــــــؤهىام اإلاه

 املعسفت الحظيت: -1

وهي جلً اإلاهشفت التي جلخطش نلى مجشد مالخكت الكىاهش مالخكت بعُؿت جلف نىذ معخىي ؤلادسان الخس ي دون ؤن جخجه بلى بًجاد 

 الطالث ؤو حععى بلى بدسان الهالكاث البعُؿت بحن الكىاهش. 

 املعسفت الفلظفيت: -2

ؾبُهُت. فىساء ألامىس الىاكهُت اإلاىدعبت باإلاالخكت معاثل ؤهم وهي هىم مً اإلاهشفت ًلىم فيها ؤلاوعان بخفعحر قىاهش اليىن بلىي فىق 

ومؿالب ؤبهذ حهالج بالهلل وخذه. وجدىاٌو الفلعفت هزه اإلاعاثل بالذساظت والبدث، وال جلخطش نلى الهالم الؿبُعي وخذه بل جشجلي بلى 

لي. وال يهخم البدث الفلعفي بالجضثُاث، وبهما يهخم باإلابادت اليلُت، هما ًداٌو جفعحر ألاشُاء بالشحىم بلى نللها ومبادئها  الهالم اإلاُخافحًز

 ألاولى. 

 املعسفت العلميت: -3

لت الهلمُت التي ًمىً جلخُطها بإنها نملُت الهدعاب ؤو جىمُت اإلاهشف ت وهي جلً اإلاهشفت التي ًىدعبها ؤلاوعان باظخخذام اإلاىهج ؤو الؿٍش

لت مىكمت ؤو ميعلت حهخمذ نلى جدذًذ اإلا شيلت ؤو معإلت الذساظت، وضُاغت الفشوع ؤو ألافياس التي جذوس خىٌ خل اإلاشيلت، زم بؿٍش

 اخخباس هزه الفشوع، وؤخحرا جدلُل هخاثج الذساظت واظخخالص الخهمُماث. 

لت الهلمُت نلى ظلعلت مً ؤلاحشاءاث جخػمً ؤوال الانخماد نلى اإلاالخكت اإلاىغىنُت، ؤي اللذسة نلى سئٍت اله الم بهُذا نً وجلىم الؿٍش

الخإزش بخبراجىا اإلاباششة. هما جخػمً غشوسة اظخخذام اللُاط الذكُم اللتزام اإلاىغىنُت في البدث والخطىٌ نلى هخاثج ضادكت وزابخت. 

 .ً  وؤخحرا الالتزام بالىشف اليامل نً هخاثج البدث وحهلها في مخىاٌو آلاخٍش

 



 حمذ الغامذٌألذكخىس:                                                                                  ػلم االجخماع

 

 201 همس الشوحاػذاد وحىسُق : 

 

 مفهىم العلم وأهدافه السئيظيت:

ف    الهلم بإهه جشاهم اإلاهشفت اإلايعلت. وكذ ٌهشف ؤًػا بإهه بىاء ميعم مً اإلاهشفت جىضح هُف حهمل اللىاهحن الهامت.مً الشاجو حهٍش

لها الخطٌى نلى اإلاهشفت. هما ٌهشف الهلم بإهه  ومً الهلماء مً ٌهشف الهلم بإهه الؿشق اإلايعلت اإلاىؿلُت التي ًمىً نً ؾٍش

لت اإلاىؿلُت واإلايعلت التي ًمىً م اث ًمىً اخخباسها والخإهذ الؿٍش ً خاللها مالخكت الخلاثم وجطيُفها بهذف ضُاغت هكٍش

 مً مذي صختها. 

ىافم هثحر مً الهلماء الاحخمانُحن نلى ؤن الهلم هى الذساظت اإلاىغىنُت اإلاىكمت للكىاهش الىاكهُت وما ًترجب نلى رلً مً  ٍو

فاث العابلت ؤن مفهى  خطح مً جدلُل الخهٍش م الهلم لِغ مشادفا إلافهىم اإلاهشفت، هكشا ألن اإلاهشفت الهلمُت بىاء للمهشفت.ٍو

حهذ ؤخذ ؤهىام اإلاهاسف التي جخيىن منها زلافت اإلاجخمو. هما ًخطح منها ؤن اإلاهشفت الهلمُت هي هىم مً اإلاهشفت اإلاىؿلُت 

لت الهلمُت م اظخخذام اإلاىهج ؤو الؿٍش  . اإلاىكمت ؤو اإلايعلت التي ًمىً الخطٌى نليها نً ؾٍش

وجخيىن اإلاهشفت الهلمُت مً حاهبحن: ؤخذهما حاهب خس ي وهخمذ فُه نلى الخبرة الخعُت التي جضودها بها ؤنػاء الخغ. ؤما 

الجاهب آلاخش، فهى حاهب نللي ؤو مىؿلي ٌعمى باإلاهشفت الهللُت ؤو اإلاجشدة ووهخمذ فُه نلى الهلل. وال ًىحذ ؤي اهفطاٌ 

ًمثالن خللخحن مخطلخحن في ظلعلت اإلاهشفت الهلمُت، ومً خالٌ جفانلهما جخلذم وجخؿىس بحن هزًً الجاهبحن للمهشفت. وهما 

 اإلاهشفت. 

ذ  هما ؤن للمهشفت الهلمُت خطاثظ ؤو مهاًحر مهُىت ججهلها جخخلف نً غحرها مً ؤهىام اإلاهاسف غحر الهلمُت وهي الخجٍش

 والهمىمُت والىاكهُت والخُاد ألاخالقي واإلاىغىنُت.

شفت الهلمُت ؤن جخىافش فيها هزه الخطاثظ ؤو اإلاهاًحر الهلمُت العابلت ختى ًمىنها اهدشاف الخلُلت وبكامت الذلُل والبذ للمه

نليها ومعانذجىا نلى فهم الهالم الزي وهِش فُه وبزلً ًمىً جدلُم ؤهذاف الهلم الشثِعُت وهي: الىضف، والششح ؤو 

 الخفعحر، والخيبا، والػبـ ؤو الخدىم. 

خطح م ً ألاهذاف العابلت التي ٌععى الهلم بلى جدلُلها، ؤن الهلم ال ًلف نىذ مشخلت الىضف، بل ًخهذي رلً بلى ٍو

ادي الفهم والخفعحر بلى  مداولت الفهم والخفعحر، ؤي مداولت هشف الهالكاث التي جلىم بحن الكىاهش الاحخمانُت اإلاخخلفت. ٍو

الخإهذ مً اهؿباق اإلابادت ؤو اللىانذ الهامت التي ًخم الخىضل بليها نً جدلُم هذف آخش ًخمثل في اللذسة نلى الخيبا، ؤي 

م البدث الهلمي نلى خاالث ؤخشي في ؤوغام مخخلفت نً جلً التي ظبم اظخلشائها منها. وجضداد اللذسة نلى الػبـ ؤو  ؾٍش

 الخدىم ولما صادث اللذسة نلى الخيبا اللاثم نلى ؤظاط الفهم. 

 يت للظىاهس الاحخماعيت:إمياهيت الدزاطت العلم

م مً الهلماء مبذؤ جؿبُم اإلاىهج الهلمي في الكىاهش الاحخمانُت، وواهىا ًشون ؤن دساظت الكىاهش الاحخمانُت بةجبام  ناسع فٍش

ت. وجترهض دناوي  ألاظالُب الهلمُت ؤمش ال ًمىً جدلُله إلاا بحن قىاهش الهلىم الؿبُهُت والاحخمانُت مً اخخالفاث حىهٍش

اإلاهاسغحن خٌى نذد مً اإلاعاثل اإلاخهللت بخهلذ اإلاىاكف الاحخمانُت، واظخدالت بحشاء الخجاسب في الذساظاث هاالء 

 الاحخمانُت، وحهزس الىضٌى بلى كىاهحن احخمانُت، وبهذ الكىاهش الاحخمانُت نً اإلاىغىنُت، ونذم دكت اإلالاًِغ الاحخمانُت. 
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شي بهؼ هاالء اإلاهترغحن ؤن الباخث الاحخما عي ًجذ هفعه حضءا مً الكاهشة التي ًذسظها، والتي كذ ًجذ هفعه مهخما بها ٍو

اهخماما شخطُا. مما ًجهل دساظت الكىاهش الاحخمانُت جخإزش بلُم الباخث واججاهاجه ؤو الهلاثذ العاثذة في مجخمهه. مما 

 لهلىم الؿبُهُت. ًادي بلى نذم هجاح الهلىم الاحخمانُت في بنؿاثىا هخاثج جمازل جلً التي كذمتها ا

 

لا آخش مً الهلماء الزًً  وفي ملابل هاالء الهلماء الزًً ٌشىيىن في بمياهُت الذساظت الهلمُت للكىاهش الاحخمانُت، هجذ فٍش

ًشون ؤن نلم الاحخمام نلُه ؤن ًدخزي همـ الهلىم الؿبُهُت. ومً زم ًجب نلى نلم الاحخمام ؤن ًؿىس كذسجه نلى اهدشاف 

اث الهلىم الؿبُهُت. اللىاهحن والخيبا بالكىاهش، ووغو  اث جمازل هكٍش  هزه اللىاهحن في ضُغت هكٍش

ذلل بهؼ الهلماء نلى نلمُت نلم الاحخمام وبمياهُت اظخخذام اإلاىهج الهلمي في دساظت الكىاهش الاحخمانُت بهذة ؤدلت منها  ٍو

اغُاث  دكت ومىغىنُت. في البدث الاحخماعي، مما ًجهل هخاثجه ضا جضاًذ الانخماد نلى ألاظلىب الىمي والٍش

 

اغُاث وألاظلىب الىمي حهلذ الخُاة في اإلاجخمو الخذًث وحهلذ اإلاىاكف الاحخمانُت، مما  ومما صاد مً جذنُم الالخجاء بلى الٍش

لت اإلاالخكت فلـ في دساظت الكىاهش الاحخمانُت. ومً زم وان البذ مً الالخجاء بلى لغت  حهل مً الطهب الانخماد نلى ؾٍش

 نلى ؤلاخطاءاث في شتى ؤشيالها.  الىم والانخماد

وؤخحرا ًجذس بىا ؤن وشحر بلى ؤهه نلى الشغم مً هزه الانتراغاث التي ؤزاسها بهؼ الهلماء خٌى ضهىبت اظخخذام اإلاىهج 

الهلمي في دساظت الكىاهش الاحخمانُت بال ؤن رلً لِغ معخدُال، وال ٌشىً في نلمُت نلم الاحخمام وبمياهُت الذساظت الهلمُت 

للمجخمو. وبرا واهذ هىان بهؼ الكىاهش الاحخمانُت التي ًطهب دساظتها خالُا باظخخذام ألاظالُب الهلمُت، فلذ ًمىً 

دساظتها في اإلاعخلبل بفػل الجهىد اإلاخىاضلت لهلماء الاحخمام وهدُجت ابخياسهم إلاىاهج وؤدواث خذًثت ؤهثر دكت جخفم مو 

 ؾبُهت الكىاهش الاحخمانُت. 
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 شابـــؼتالمحاضشة ال

 

 علم الاحخماع والعلىم الاحخماعيت 

 

جخخلف الهلىم الاحخمانُت نً غحرها مً الهلىم الؿبُهُت في ؤن ألاولى جداٌو فهم ؤفهاٌ ؤلاوعان هفعه ومهشفت   :ملدمت

ؤلاوعان لفهم قىاهش  الىخاثج التي جترجب نلى وشاؾاجه الفشدًت والاحخمانُت. ؤما الهلىم الؿبُهُت، فخخهامل مو مجهىداث

 اليىن.

لت الهلمُت التي جخلخظ في ؤنها  وجخفم الهلىم الاحخمانُت مو غحرها مً الهلىم الؿبُهُت في اظخخذام ول منهما للمىهج ؤو الؿٍش

لت مىكمت حهخمذ نلى جدذًذ اإلاشيلت وضُاغت الفشوع ؤو ألافياس التي جذوس خٌى خل  نملُت الهدعاب ؤو جىمُت اإلاهشفت بؿٍش

 شيلت زم اخخباس هزه الفشوع وؤخحرا جدلُل الىخاثج واظخخالص الخهمُماث.اإلا

علم الاحخماع, وعلم الىفع, : وهالخل ؤن هىان خمعت نلىم ؤوادًمُت، نادة ما ًخم جطيُفها نلى ؤنها نلىم احخمانُت وهي

االث نامت ؤو دساظاث واظهت للعلىن وبِىما حهذ الثالزت نلىم ألاولى مجوعلم الاكخصاد, وعلم الظياطت.  وألاهثروبىلىحيا,

 ؤلاوعاوي، هجذ نلمي العُاظت والاكخطاد ًدذدان ؤهفعهما في حىاهب مدذدة مً العلىن ؤلاوعاوي.

شبه نلم الاحخمام في ؤهمُخه  هخبر نلم الاحخمام مً ؤهثر الهلىم اجطاال وجذاخال مو غحره مً الهلىم الاحخمانُت ألاخشي. َو َو

اغُاث باليعبت للهلىم الؿبُهُت.للهلىم الاحخمانُت   ؤهمُت الٍش

وبرا واهذ الهلىم الاحخمانُت حشترن في دساظت ظلىن ؤلاوعان في اإلاجخمو، فمً الؿبُعي ؤن ًيىن هىان بهؼ الدشابه ؤو 

 الخذاخل بحن مجاٌ الذساظت في نلم الاحخمام ومجاالث الذساظت في الهلىم الاحخمانُت ألاخشي. 

بص يء مً الخفطُل، وؤن هىضح هىاحي الدشابه ؤو الاخخالف بحن نلم الاحخمام وبحن بهؼ الهلىم  وظىداٌو آلان ؤن وششح

 الاحخمانُت، وهي نلم الىفغ، وألاهثروبىلىحُا، ونلم الاكخطاد، ونلم العُاظت. 

 علم الىفع:

شتروان في ؤنهما ٌهذ ان مجاالث نامت، ؤو دساظاث ٌهذ نلم الىفغ، ؤخذ الهلىم الاحخمانُت وزُلت الطلت بهلم الاحخمام. َو

عالم الاحخماع, فئهه ًدزض الظلىن  , أماعالم الىفع ًسهص في دزاطخه على طلىن الفسدواظهت للعلىن ؤلاوعاوي. بال ؤن 

وجفانله مو نذد مً الجماناث الاحخمانُت التي ًيخمي بليها،  الاحخماعي الىاجج عً معيشت إلاوظان في البيئت الاحخماعيت

 اًحر الاحخمانُت. وخػىنه للمه
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كهش الخذاخل الىاضح بحن نلمي الىفغ والاحخمام في دساظت ول منهما إلاىغىم الصخطُت، وهي نباسة نً هزا اليعم اإلاىكم  ٍو

هذ مفهىم الصخطُت  للعلىن، والاججاهاث، واإلاهخلذاث، واللُم، وغحرها مً العماث ؤو الخطاثظ التي جمحز الفشد. َو

لم الىفغ، هما حهخبر ؤخذ ألابهاد الهامت للخلُلت الاحخمانُت التي ًذسظها نلم الاحخمام، خُث ؤن مفهىما ؤظاظُا باليعبت له

 البهذ الىفس ي ال ًمىً ججاهله ؤزىاء دساظدىا للكىاهش الاحخمانُت. 

 

شهضون  نلى والفشق بحن الهلمحن في دساظت مىغىم الصخطُت ؤن نلماء الىفغ نادة ما يهخمىن بذساظت العلىن الفهلي ٍو

دساظت بىاء ونملُاث الصخطُت في خذ راتها. ؤما نلماء الاحخمام، فةنهم نادة ما يهخمىن بذساظت اإلاىاكف الاحخمانُت التي 

جادي بلى ؤهماؽ مهُىت مً العلىن. ؤي ؤن نلماء الاحخمام نادة ما يهخمىن بذساظت ؤهماؽ مهُىت مً الهالكاث الاحخمانُت في 

 ذدة. قهىس ظماث ؤو خطاثظ شخطُت مد

 

كهش الخذاخل بحن نلمي الىفغ والاحخمام في قهىس نلم الاحخمام الىفس ي همُذان مً مُادًً الذساظت في نلم الاحخمام يهخم  ٍو

بذساظت البهذ الىفس ي للخلُلت الاحخمانُت، وهزلً قهىس نلم الىفغ الاحخماعي هإخذ مُادًً نلم الىفغ يهخم بذساظت 

الزي ٌهِش فُه. ويهخم نلم الىفغ الاحخماعي بذساظت هُفُت جإزش الصخطُت هُفُت اهفهاٌ الفشد بصاء ؤخىاٌ اإلاجخمو 

لت التي جازش بها البِئت الاحخمانُت في  والعلىن الفشدي بالبِئت الاحخمانُت. بر ؤن بدىزه نادة ما جللي الػىء خٌى الؿٍش

 ظلىن ؤلاوعان. 

خطح مما ظبم ؤن هىان جذاخل هبحر بحن نلمي الىفغ والاحخمام. ٍو شهض نلم الىفغ اهخمامه خٌى الفشد ودساظت العلىن ٍو

الفشدي. هما ًشهض نلم الاحخمام اهخمامه هدى اإلاجخمو ودساظت الهالكاث الاحخمانُت. ؤما نلم الىفغ الاحخماعي، فةهه ًىحه 

وحىد الخلاسب في اهخمامه هدى دساظت الخفانل بحن الفشد واإلاجخمو، ؤو بحن الصخطُت الفشدًت والبىاء الاحخماعي، مما ًاهذ 

 وحهاث الىكش بحن نلمي الىفغ والاحخمام. 

ــــــــألاهثروبىلىحي  علم الاوظان حعني  ا:ـــــــــــ

هي: ألاهثروبىلىحيا العبيعيت, وألاهثروبىلىحيا  ثالثت أكظامحهخبر ألاهثروبىلىحُا مً ؤخذر الهلىم الاحخمانُت. وجىلعم بلى 

 الاحخماعيت.الثلافيت, وألاهثروبىلىحيا 

وكذ ًبذو الاخخالف بحن ألاهثروبىلىحُا الثلافُت ونلم الاحخمام في ؤهماؽ اإلاجخمهاث التي ًمُل هالهما هدى دساظتها. بر ًمُل 

نلماء ألاهثروبىلىحُا الثلافُت هدى جشهحز اهخمامهم خٌى دساظت ألاوعاق الخللُذًت ؤو اإلاجخمهاث البذاثُت. بِىما ًمُل نلماء 

 جخمهاث الخذًثت. الاحخمام هدى دساظت اإلا

وألاهثروبىلىحُىن ًمُلىن بلى دساظت اإلاجخمهاث مً حمُو حىاهبها، دساظت ولُت شاملت، ؤما نلماء الاحخمام فُمُلىن غالبا هدى 

دساظت كؿاناث ؤو ؤحضاء مهُىت مً اإلاجخمو، مثل دساظت هكام مهحن بهُىه هىكام ألاظشة، ؤو دساظت نملُت مهُىت مثل 

هما ؤن الىظـ الؿبُعي لهالم ألاهثروبىلىحُا هى اإلاجخمهاث اإلادلُت الطغحرة اإلاىخفُت بزاتها، بِىما ًذسط الخشان الاحخماعي. 

ونلى الشغم مً هزا الاخخالف بحن نلم        نالم الاحخمام اإلاجخمهاث الىبحرة الدجم والهملُاث الاحخمانُت اإلاهلذة. 

ت هبحرة مً الخلاسب بحن الهلمحن جكهش ؤهثر في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت بر الاحخمام وألاهثروبىلىحُا، فةهىا هجذ ؤن هىان دسح
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مما حهل الهالم  دزاطت العالكاث الاحخماعيت وجدليل البىاء الاحخماعي للمجخمعاث إلاوظاهيت.ًخجه ول مً الهلمحن هدى 

 مام اإلالاسن. نلم الاحخ اظم ألاهثروبىلىحيا الاحخماعيتالاهجلحزي )سادولُف بشاون( ًؿلم نلى 

ت  كظمخ  الؿبُهُت والثلافُت والاحخمانُت االهثروبىلجيا الى ثالثت املدزطت الاهجلحًز

 الى ؾبُهُت وزلافُت املدزطت الامسيىيت كظمذ  الاهثروبىلىحيا

 هره الجصيئت  لم ًلم بشسخها الدهخىز  اد:ــــــــلم الاكخصـــــــــــــع

ًىحذ اجطاٌ وزُم بحن اإلاخغحراث الاكخطادًت واإلاخغحراث الاحخمانُت. بر ؤن هىان كذس مً الدعاهذ بحن اإلاخغحراث الاكخطادًت 

واإلاخغحراث الاحخمانُت، ومداولت جفعحر ؤخذهما بمهٌض نً ألاخشي، ًجهل الخفعحر غحر واضح. مما ؤدي بلى قهىس مُذان 

حخمام هى نلم الاحخمام الاكخطادي الزي ٌهنى بذساظت الجىاهب الاحخمانُت للخُاة معخلل مً مُادًً الذساظت في نلم الا 

 الاكخطادًت. 

لي بحن اإلاخغحراث الاكخطادًت واإلاخغحراث العىظُىلىحُت. فمثال، هجذ ؤن اهخمام  والىاكو ؤن هىان كذس هبحر مً الدعاهذ الامبحًر

اكخطادي( ًمىً ؤن ًادي بلى بخذار حغحراث ظُاظُت واحخمانُت  ؤلاداسة اإلاعخمش بمعخىٍاث ألاحىس داخل اإلاطىو )مخغحر 

 داخل وخاسج اإلاطىو.

وهجذ ؤن الفىش الاكخطادي كذ ؤظهم في مجاٌ الىشف نً ألابهاد العىظُىلىحُت في الخُاة الاحخمانُت. وباإلاثل فةن الفىش 

 العىظُىلىجي كذ ؤظهم في الىشف نً الجىاهب الاحخمانُت للخُاة الاكخطادًت. 

 هره الجصيئت  لم ًلم بشسخها الدهخىز  لم الظياطت:ـــــــــــــــــــــــــع

برا وان نلم الاحخمام يهخم بذساظت ول حىاهب اإلاجخمو، فةن نلم العُاظت ًىشط ول اهخمامه في دساظت قاهشة اللىة هما 

 –كاث اإلاخبادلت بحن وافت الىكم الاحخمانُت جخجعذ في الخىكُماث الشظمُت. وبرا وان نلم الاحخمام ًىلي اهخماما هبحرا بالهال

كهش الخذاخل  –بما في رلً الخيىمت  فةن نلم العُاظت ًمُل بلى الاهخمام بالهملُاث الذاخلُت التي جدذر داخل الخيىمت. ٍو

ا البىاء بحن نلمي الاحخمام والعُاظت في قهىس نلم الاحخمام العُاس ي الزي يهخم بذساظت الكىاهش والىكم العُاظُت في غ

الاحخماعي والثلافت العاثذة في اإلاجخمو. وهالخل ؤن هىان هىم مً الالخلاء بحن دساظاث ول مً نلم العُاظت ونلم الاحخمام 

 العُاس ي في الىكذ الخاغش. بر ٌشترن ول مً الهلمحن في دساظت هثحر مً اإلاىغىناث. 
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 المحاضشة الخامست

 

 ػلم االجخماع ودساست الثقافت 

 

 ملذمت:

اث الاحخمانُت في اإلااض ي والخاغش، ًثبذ ؤنها داسث خىٌ نذد كلُل مً  ًزهش )جُماشُف( ؤن اخخباس الىكٍش

 اإلاعاثل ؤهمها:

 ما الثلافت وما اإلاجخمو؟ -ؤ

 ما الىخذاث ألاظاظُت التي ًمىً ؤن هدلل نلى ؤظاظها ول مً الثلافت واإلاجخمو؟ -ب

 والصخطُت؟ما الهالكت بحن الثلافت واإلاجخمو  -ج

 ما الهىامل التي جدذد خالت الثلافت وخالت اإلاجخمو ؤو الخغحر في ول منهما. -د

 ؤهمُت دساظت الثلافت: -

خطح مما رهب بلُه جُماشُف ؤهمُت دساظت ول مً الثلافت واإلاجخمو والصخطُت باليعبت لهالم  ٍو

زت العابلت. ومً زم فةن الباخث الاحخمام. فلذ ؤضبذ الُىم واضخا مذي الخيامل بحن هزه الهىامل الثال

الزي ًداٌو دساظت ؤخذ هزه الهىامل بمهٌض نً غحرها مً الهىامل ألاخشي، فةهه لً ًدلم هذفه مً 

 الذساظت. 

خطح ؤهمُت دساظت مىغىم الثلافت باليعبت لهالم الاحخمام، برا نلمىا ؤهىا ال ًمىً ؤن هفهم اخخالف  ٍو

اث مخخلفت، دون دساظت زلافت هزه اإلاجخمهاث. فالثلافت لها جإزحر ظلىن الجماناث التي جيخمي بلى مجخمه

هبحر في جىحُه وغبـ ظلىن ألافشاد داخل اإلاجخمو باإلغافت بلى ؤنها حعانذهم نلى الخىُف مو البِئت ؤو 

 حغحر هزه البِئت بدُث جادي بلى بشبام اخخُاحاتهم. 
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ىغىم الثلافت، بال ؤهه ًجب مشاناة ؤن نالم الاحخمام ومو هزه ألاهمُت التي ًىليها نلماء الاحخمام لذساظت م

ال ًذسط الثلافت لزاتها، بر ؤنها حشيل اإلاىغىم ألاظاس ي للذساظت في ألاهثروبىلىحُا الثلافُت. ولىً نلم 

الاحخمام يهخم غالبا بذساظت هزا اإلاىغىم هكشا إلاا جللُه الثلافت مً غا نلى الهالكاث الاحخمانُت التي 

 م ألاظاس ي في نلم الاحخمام. جمثل اإلاىغى 

 

 مفهىم الثلافت:

ٌعخخذم الىاط مفهىم زلافت في خُاتهم الُىمُت لإلشاسة بلى اإلاهشفت ؤو كشاءة الصخف واإلاجالث، ؤو مماسظت 

بهؼ الفىىن واإلاىظُلى، وغحر رلً. ومً زم فةن هزا اإلافهىم الشاجو لذي نامت الىاط ًلعم اإلاجخمو بلى 

 ل زلافت.ضفىة مثلفت وحمهىس ؤك

لت مخخلفت جماما، فيل ؤنػاء اإلاجخمو الزًً ًخدذزىن  عخخذم نلماء الاحخمام مفهىم الثلافت بؿٍش َو

ًخؿلب مجشد مشاسهت  –مً وحهت هكش نلم الاحخمام  –بلغخه كذ اهدعبىا الثلافت. فاهدعاب الثلافت 

 فت. ألافشاد في خُاة اإلاجخمو، ولِغ بالػشوسة اإلاشاسهت في خُاة الطفىة اإلاثل

) ليع  :وكد وضع علماء الاحخماع وألاهثروبىلىحيا عدة حعازيف ملفهىم الثلافت. ومً هره الخعازيف

 واطماء العلماء ليع معالحن فيها   ما عدا )ج(معالبحن فيها  ( 

ًشي )مافِغ بِعاهض( و )حىن بِعاهض( ؤن مفهىم الثلافت ًخخلف نً مفهىم زلافت ما. فاإلافهىم ألاٌو )أ( 

ٌشحر بلى الجضء الزي هخهلمه مً العلىن ؤلاوعاوي. ؤما اإلافهىم الثاوي فِشحر بلى ؾشق الخُاة اإلامحزة لهزا 

ٍت، بِىما ٌشحر مفهىم زلافت ما بلى اإلاجخمو. ؤي ؤن مفهىم الثلافت ٌشحر بلى مجمل الترار الاحخماعي للبشش 

 الترار الاحخماعي إلاجخمو مهحن. 

كذ ًلخطش مفهىم الثلافت نلى ألافياس وؤهماؽ العلىن دون ألاشُاء اإلاادًت مثل ألادواث وآلاالث. وكذ  )ب(

فت ًدبحن رلً مً حهٍشف )فُلُبغ( للثلافت نلى ؤنها وعم مً اإلاهاًحر واللُم. وهزلً حهٍشف )هىبل( للثلا

بإنها رلً اليل اإلاخيامل مً ؤهماؽ العلىن اإلاخهلمت التي جمحز ؤفشاد اإلاجخمو والتي ال جيخج نً الهىامل 

 الىسازُت البُىلىحُت. 

ً احعو مفهىم الثلافت، بدُث ؤضبذ ًذٌ نلى ول الجىاهب  )ج( ) هرا املعلىب (} وفي ؤواثل اللشن الهشٍش

ف الىالظُيي البعُـ الزي وغهه )جاًلىس( في  خطح رلً مً الخهٍش ت. ٍو اإلاادًت وغحر اإلاادًت في الخُاة البشٍش

الزي ٌشمل مؿلو هخابه نً الثلافت البذاثُت خُث ًلىٌ )بن الثلافت ؤو الخػاسة هي رلً اليل اإلاشهب 

اإلاهشفت والهلاثذ والفً وألاخالق واللاهىن والهشف وول اللذساث والهاداث ألاخشي التي ًىدعبها ؤلاوعان مً 

 خُث هى نػى في اإلاجخمو. 



 حمذ الغامذٌألذكخىس:                                                                                  ػلم االجخماع

 

 201 همس الشوحاػذاد وحىسُق : 

 

وكذ ٌعخخذم بهؼ نلماء الاحخمام هزا اإلافهىم الىاظو الزي رهب بلُه )جاًلىس( لإلشاسة بلى خطاثظ 

يى( ؤن مفهىم الثلافت كذ ٌعخخذم لإلشاسة بلى بهؼ العيان. وفي هزا الطذد ، ًزهش )سو  هالذ فُذٍس

الخطاثظ العياهُت مثل: اللُم، واإلاهخلذاث، والعلىن، وألادواث، التي ًدافل نليها اإلاجخمو، وجيخلل مً 

حُل بلى حُل. ومً زم فةن مفهىم الثلافت ًخػمً ول حىاهب الخُاة ؤلاوعاهُت مً مادًت وغحر مادًت التي 

شاسن فيها ؤنػاء اإلاجخمو. ًخهلمها   {َو

وباإلغافت بلى الاججاهاث العابلت في جفعحر مفهىم الثلافت، فةهىا هجذ ؤن هىان اججاه ًشي ؤن الثلافت  )د(

ذ مهىىي للعلىن. بمهنى ؤن الثلافت مجمىنت مً ألافياس ًجشدها الهالم مً مالخكخه للىاكو  ججٍش

ىضح )سدفُلذ(  اإلادعىط الزي ٌشخمل نلى ؤشياٌ العلىن اإلاىدعب الخاص بمجخمو ؤو بجمانت مهُىت. ٍو

لت الهمل والطىانت ولىنها ال جخيىن مً الهمل والطىانت.   هزا الاججاه بلىله ؤن الثلافت جبذو في ؾٍش

فاث التي قهشث إلافهىم الثلافت، تهخم بالجاهب الشمضي وبخهلم الشمىص. وٍاهذ  )هـ( وؤخحرا هجذ ؤن بهؼ الخهٍش

الىكش بليها نلى ؤنها وعم مً الشمىص التي لها داللت ؤو  رلً ما رهب بلُه )جحرهش( مً خُث ؤن الثلافت ًمىً

دافل نليها ؤفشاد اإلاجخمو مً ؤحل جىكُم شئىن خُاتهم. وهزلً حهٍشف )هىاًذ(  مهنى ، التي ًيىنها ٍو

 للثلافت نلى ؤنها ألاشُاء وألافهاٌ راث اإلاهاوي والتي جذسط في بؾاس غحر شخص ي. 

خطح مما ظبم، ؤن الاججاهاث اإلاخخل فت في حهٍشف الثلافت كذ جإخز اججاها واكهُا ًشي ؤن الثلافت هي ول ٍو

ما ًخيىن مً ؤشياٌ العلىن اإلاىدعب الخاص بمجخمو بوعاوي مهحن ؤو بجمانت مهُىت مً البشش. وكذ 

ذًا ًشي الثلافت مجمىنت ؤفياس ًجشدها الهالم مً مالخكخه للىاكو اإلادعىط  جإخز الثلافت اججاها ججٍش

لى ؤشياٌ العلىن اإلاىدعب الخاص بمجخمو ؤو بجمانت مهُىت. وكذ ًكهش اججاه زالث يهخم الزي ٌشخمل ن

إخز باالججاه الىاكعي نلى الىدى الزي رهب بلُه  ذي ٍو بالجاهب الشمضي. وهزا الاججاه ٌهاسع الاججاه الخجٍش

 )هىاًذ(. 

فت مً حىاهب مادًت ؤو غحر هما ًخطح مً الخهاٍسف العالفت الزهش ؤن بهػها يهخم بخىغُذ ميىهاث الثلا

إخز بهػها اججاها بىاثُا يهخم بالطُغ الهامت وؤهماؽ الفهل والعلىن. باإلغافت بلى ؤن هىان  مادًت، ٍو

 بهؼ الخهاٍسف التي تهخم بالجاهب الشمضي. 

فهم للثلافت. بال ؤهه مما الشً فُه ؤن  ونلى الشغم مً هزه الاخخالفاث التي جبذو بحن الهلماء خىٌ حهٍش

الثلافت قاهشة نامت جىحذ في حمُو اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت وجازش في نملُت الخفانل الاحخماعي والهالكاث 

الاحخمانُت التي جدذر بحن ألافشاد داخل هزه اإلاجخمهاث. مما ًىضح ؤهمُت الثلافت باليعبت لهالم 

 الاحخمام. 
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دى الخىم نلى هزه الثلافاث ؤو جلُُمها ونىذ دساظدىا لثلافت اإلاجخمهاث اإلاخخلفت، ًجب ؤن هخجىب اإلاُل ه

بمطؿلخاث جخفم مو كُمىا ومهاًحرها وال جخفم مو هزه الثلافاث. مما كذ ًادي بلى سئٍدىا لهزه الثلافاث 

نلى ؤن لها مياهت ؤدوى مً زلافخىا. بل ًجب نلى نالم الاحخمام ؤن ًيىن مىغىنُا وؤن ًخخز وغها ًدعم 

 فهم الثلافاث ألاخشي في غا مطؿلخاتها الخاضت. باليعبُت الثلافُت، وؤن ًداٌو 

وفي هزا الطذد ًزهش )مالُىىفعيي( ؤهه نىذ دساظت اللُم واإلاهاًحر ألاظاظُت للثلافت وجدذًذ ؤزشها نلى 

العلىن الاحخماعي، فةن هال مً نلماء الاحخمام وألاهثروبىلىحُا ًلىمىن بذساظت زلافت اإلاجخمهاث اإلاخخلفت 

ت واإلاشاسهت في خُاة ظيان هزه اإلاجخمهاث، مو ججىب الىكىم في ما ًؿلم نلُه )الخهطب باظخخذام اإلاالخك

 العاللي( وهي اإلاُل هدى جلُُم الثلافاث ألاخشي بمطؿلخاجىا التي كذ ال جخفم مو هزه الثلافاث. 

إلاطؿلخاجىا وجخؿلب اإلاىغىنُت الهلمُت دسحت هبحرة مً اليعبُت الثلافُت التي جخجىب جلُُم الثلافاث وفلا 

الخاضت. والشً ؤن نالم الاحخمام يهخم بذساظت اللُم واإلاهاًحر العاثذة في اإلاجخمهاث اإلاخخلفت، هما يهخم 

مىً مً فهم  بالخلُُم اإلاىغىعي لهزه اللُم واإلاهاًحر، هكشا إلاا جللُه مً غىء نلى الهالكاث الاحخمانُت ٍو

  ظلىن الجماناث التي جيخمي بلى اإلاجخمهاث اإلاخخلفت
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 سادست المحاضشة ال

 خصائص الثلافت 

 ملدمت:

فاث اإلاخخلفت التي وغهها نلماء الاحخمام وألاهثروبىلىحُا إلافهىم الثلافت، ومً اإلاىاكشاث الهلمُت  مً الخهٍش

فاث. ًمىً ؤن وعخذٌ نلى ؤن الثلافت لها خطاثظ هثحرة مخىىنت، لهل ؤهم  التي داسث خىٌ هزه الخهٍش

 هزه الخطاثظ:

نلى الشغم مً ؤن الثلافت حهذ قاهشة احخمانُت جىحذ في حمُو اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت، بال ؤن ليل  )أ(

لخه في الخُاة. ولفهم الثلافاث ًجب ؤن هذسن ؤن هىان وعبُت  ذة التي جىضح ؾٍش مجخمو زلافخه الفٍش

جب سئٍت الثلافاث في غا كُمها ومهاًحرها وبمطؿلخاتها ؤ  هثر مً سئٍتها بمطؿلخاجىا. زلافُت ٍو

ً مً مىكىس وعلىا الثلافي، وجلُُم الثلافاث  ادي الفشل في اللُام بهزه الىقُفت بلى الخىم نلى آلاخٍش ٍو

بمطؿلخاجىا التي ال جخفم مو هزه الثلافاث وخذور جلً الكاهشة التي ًؿلم نليها الخهطب العاللي. والتي 

 حشغل مياهت ؤكل مً اإلاياهت التي حشغلها زلافخىا. ججهلىا هشي الثلافاث ألاخشي نلى ؤنها 

فللعماث الثلافُت كذسة هبحرة نلى الاهخلاٌ نبر الضمً. بل بن هثحرا مً هزه  جخمحز الثلافت باالطخمساز ()ب

اإلاالمذ والعماث التي جخمثل بىحه خاص في الهاداث والخلالُذ والهلاثذ والخشافاث وألاظاؾحر جدخفل 

ن بىُانها لهذة ؤحُاٌ ال لص يء بال ؤنها وحذث في وكذ مً ألاوكاث في اإلاجخمو، فخكل مىحىدة ختى بهذ ؤ

ًضوٌ العبب الزي ؤدي بلى قهىسها في ؤٌو ألامش. وكذ ًخهشع اإلاجخمو وله لبهؼ نىامل الخغحر التي جبذٌ 

الكشوف الهامت الخللُذًت ومو رلً جفلح بهؼ هزه العماث في البلاء والاظخمشاس مو اخخفاقها بطىستها 

 ألاضلُت. 

ً شإهه ؤن ًادي بلى التراهم الثلافي الزي وهجذ ؤن اهخلاٌ الثلافت نبر الضمً وبحن ألاحُاٌ اإلاخخلفت م

ٌعانذ ألافشاد نلى الخىُف مو البِئت فالثلافت حعانذ ألافشاد الزًً ٌهِشىن في فترة صمىُت مهُىت ؤو في 
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ميان مهحن، نلى ؤن ًخىُفىا مو مشىالتهم باظخخذام الخلىٌ التي ًخم الخىضل بليها في ؤوكاث ؤو ؤماهً 

 ؤخشي. 

التي حهذ مً ؤهم هزه الشمىص التي اخترنها ؤلاوعان.  على وحىد السمىش مثل اللغت,حعخمد الثلافت  )ج(

عخؿُو ؤلاوعان ؤن ًخهلم الثلافت وؤن ًىدعبها مً خالٌ اظخخذامه لهزه الشمىص. وحهذ اللغت هي ألاداة  َو

ت التي وعخخذمها في الخلاؽ اإلاهلىماث خىٌ الكىاهش الثلافُت اإلاخخلفت، وهي ألاداة الشثِعُت في  الجىهٍش

خمىً مً  م معانذة اللغت، ٌعخؿُو ؤلاوعان ؤن ًادي وقُفخه داخل اإلاجخمو، ٍو جىمُت الثلافت. ونً ؾٍش

 جؿبُم خبراجه اإلاخخلفت في خل اإلاشىالث التي جىاحهه. 

. بر ؤن ؤلاوعان ًىدعب نىاضش الثلافت بالخهلُم مً أن الثلافت ًخم حعلمها, بمعنى أنها مىدظبت )د(

الزي ٌهِش فُه. باإلغافت بلى ؤهه ًمىً هلل نىاضش الثلافت نبر ألاحُاٌ اإلاخخلفت. وهزا ما ًمحز اإلاجخمو 

ماسظىنها في خُاتهم  ؤلاوعان نً الخُىان. وجخمحز الثلافت بخماًضها واظخلاللها نً ألافشاد الزًً ًدملىنها ٍو

 الُىمُت. 

ن ؤهمُت هبحرة إلاىغىم الخهلُم ؤوالاهدعاب وهجذ ؤن الهلماء الزًً حهشغىا إلاشيلت حهٍشف الثلافت ٌهؿى 

فاث جاهذ  ضي ؤو فؿشي ؤو مىسور بُىلىحُا. ونلى رلً فةن مهكم الخهٍش بهذون ننها بالخالي ول ما هى غٍش ٍو

ؤن الثلافت هي خطُلت الهمل والاخترام والابخياس الاحخماعي، ؤو ؤنها خطُلت اليشاؽ البششي، وؤن وحىدها 

 فشاد مً خُث هم ؤفشاد. بزلً غحر مشجبـ بىحىد ألا 

وخُىما ًخيلم نلماء الاحخمام نً زلافت شهب مً الشهىب فةنهم ًلطذون نلى الهمىم ؾشاثم اإلاهِشت 

وؤهماؽ الخُاة وكىانذ الهشف والخلالُذ والفىىن والخىىىلىحُا العاثذة في رلً اإلاجخمو والتي ًىدعبها 

لتزمىن بها في ظلىههم وفي خُاتهم.  ؤنػائه ٍو

ما ًمُل الصخظ الهادي بلى الانخلاد بإهه ًشر الهاداث العاثذة في مجخمهه، ألهه وحذها هزلً مىز  وغالبا

وشإجه وظبم ؤن واهذ ظاثذة في نطش آباثه ولىً ألادلت هثحرة نلى ؤن ناداث الجيغ البششي وما ًخفشم منها 

 ولها ؤمىس مىدعبت. 

زالزت كؿاناث ؤو وخذاث ؤو حىاهب ؤظاظُت نلى  ، جخيىن مًأن الثلافت وظم, بمعنى أنها ول معلد )هـ(

 الىدى الخالي:

الجىاهب ؤلادساهُت، وحشمل وعم اإلاهشفت الزي ًخذسج مً اإلاهخلذاث بلى الخىىىلىحُا. ونلى ظبُل اإلاثاٌ،  -0

لت اظخخذام آلت مهُىت في ؤلاهخاج.  م هزا الجاهب مً الثلافت هخمىً مً مهشفت ؾٍش  نً ؾٍش

: وحشمل ألادواث وآلاالث واللهب والعُاساث وغحرها مً ألاشُاء اإلاادًت التي حعخخذم في الجىاهب اإلاادًت -2

 حشىُل وحغُحر البِئت.
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ت، وجخػمً اإلاهاًحر ؤو اللىانذ التي جىكم العلىن. هما جخػمً اللُم ؤو ألافياس النهاثُت  -3 الجىاهب اإلاهُاٍس

لت اإلاجشدة خىٌ ما هى ضىاب وما هى خؿإ. باإلغافت بلى ؤن ها جخػمً الجضاءاث ؤي اإلايافأث التي جؿبم بؿٍش

 سظمُت ؤو غحر سظمُت لفشع الامخثاٌ للمهاًحر ولػبـ العلىن اإلاىدشف. 

وحهذ الثلافت ول مهلذ بلى ؤبهذ خذود الخهلُذ هكشا الشخمالها نلى نذد هبحر حذا مً العماث واإلاالمذ 

فاث ؤن جزهش حاهبا من شحو  ها هما هى الخاٌ في حهٍشف )جاًلىس( والهىاضش التي خاولذ بهؼ الخهٍش مثال، ٍو

رلً الخهلُذ بلى خذ هبحر بلى جشاهم الترار الاحخماعي خالٌ نطىس ؾىٍلت مً الضمً وهزلً اظخهاسة هثحر 

 مً العماث الثلافُت مً خاسج اإلاجخمو هفعه. 

بذو حهلذ الثلافت، نىذما هدلل زلافت اإلاجخمو. فهلى الشغم مً ؤن اإلاجخمو و له حعىده زلافت واخذة راث ٍو

ؾابو مىخذ فلِغ مً الػشوسي بداٌ ؤن جىحذ ول العماث التي جالف جلً الثلافت اإلاىخذة، في ول 

كؿاناث رلً اإلاجخمو. بل هثحرا ما ًلخطش وحىد بهػها نلى كؿام منها ؤو نلى مجخمو مدلي مهحن بالزاث 

 دون بلُت اللؿاناث ؤو اإلاجخمهاث اإلادلُت التي جالفه. 

واإلاهشوف ؤن الزي ٌهؿي الثلافت ؾابهها اإلامحز وملىماتها الخاضت هى وحىد ؾاثفت مً العماث الشثِعُت 

الهامت التي حعىد اإلاجخمو وله وجفشع هفعها نلُه والتي حهشف باظم الهمىمُاث. وجخمثل هزه الهمىمُاث 

رن فيها ول ؤنػاء اإلاجخمو، الثلافُت في وخذة اإلاشانش ووخذة الخلالُذ والهاداث واإلاماسظاث التي ٌشت

ت في جيىًٍ اإلاجخمو، والتي  والشهاثش واإلاهخلذاث الذًيُت واللغت وما بليها مً العماث التي حهخبر ؤظعا حىهٍش

 جدشص الجمانت نليها ؤشذ الخشص وحهاكب نلى الخشوج نليها. 

حمانت مدلُت فُه، ومو رلً فةن هزا ال ًمىو مً ؤن جىحذ في ول كؿام مً كؿاناث اإلاجخمو ؤو في ول 

زلافخه الجضثُت الخاضت. فهلى الشغم مً وخذة العماث الثلافُت ألاظاظُت ؤو الهمىمُاث، فلذ ًىفشد 

الشحاٌ ببهؼ كىانذ العلىن وبهؼ اإلاماسظاث مً دون اليعاء، هما كذ ًيىن للمتزوححن ؤو آلاباء ناداث 

 احخمانُت جمحزهم نً الهضاب ونً ألابىاء. 

مُاث هي التي حهؿي اإلاجخمو وخذجه الثلافُت وحهبر في هفغ الىكذ نً جلً الىخذة، وبزلً وبرا واهذ الهمى 

حهخبر نامال مً نىامل الخيامل والخماظً في اإلاجخمو، فةن الخطىضُاث جادي بلى قهىس الخماًض والخفاوث 

غ الثلافي ًخىكف داخل هؿاق اإلاجخمو، دون ؤن ًخهاسع رلً مو الخجاوغ الثلافي الهام. والىاكو ؤن الخجاو

بلى خذ هبحر نلى مذي الخىاظب بحن الهمىمُاث والخطىضُاث، بمهنى ؤهه ولما صادث الهمىمُاث قهش 

اإلاجخمو وىخذة زلافُت مخجاوعت، هما هى الشإن في اإلاجخمهاث الطغحرة واإلاجخمهاث شبه اإلاىهضلت. ولىً 

 خطىضُاث سغم ؤنها حعىد اإلاجخمو وله. هزا ال ًمىو مً اللىٌ ؤن الهمىمُاث ؤكل في الهذد داثما مً ال

وكذ جىحي ولمت الهمىمُاث بإن العمت الثلافُت الهامت جماسط بدزافحرها في ول اإلاجخمو وجفشع هفعها نلى 

حمُو ؤفشاده بغحر اظخثىاء وهى ؤمش غحر صخُذ جماما. فاإلاىكف الىاخذ هثحرا ما ًمىً مهالجخه بؿشق 
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نامت في اإلاجخمو، فةن رلً  مخخلفت وبإظالُب زلافُت مخىىنت. فةرا وان ؾهي اللخم مثال ٌهذ ظمت زلافُت

لت مهُىت بالزاث، بل بن رلً كذ ًخخز ؤشياال نذًذة جخخلف مً شخظ  ال ٌعخلضم بالػشوسة ؾهُه بؿٍش

آلخش، بل ومً وكذ آلخش باليعبت للصخظ الىاخذ. ؤي ؤهه ًمىً الخمُحز في ول ظمت مً هزه العماث 

 ًمىً جؿبُلها في اإلاىكف الىاخذ. الهمىمُت بحن نذد مً البذاثل ؤو ألاهماؽ اإلاخخلفت التي 

 

 اوخهج المحاضشة 

 

 رة السابعةـــــــالمحاض

 الجماعاث الاحخماعيت 

 دمةـــمق

ىمى داخل ألاظشة، وخالٌ  ًيخمي ول فشد بلى مجمىنت مخىىنت مً الجماناث ؤلاوعاهُت. فالفشد ًىلذ ٍو

اللهب والجحرة واإلاذسظت. باإلغافت بلى ظىىاث خُاجه اإلابىشة ٌشترن في نػىٍت نذة حماناث مثل حماناث 

 اهخماثه بلى حماناث ؤخشي هثحرة مثل حماناث ألاضذكاء وحماناث الهمل وحماناث التروٍذ.

ويهخم نلماء الاحخمام بذساظت ؤضل وهمى ووشاؾاث هزه الجماناث ؤلاوعاهُت اإلاخهذدة التي ًيخمي بليها الفشد 

وعاهُت في هكش نلماء الاحخمام لها شخطُتها وخطاثطها خالٌ ظىىاث خُاجه اإلاخهذدة. والجمانت ؤلا

 اإلاعخللت، التي جخخلف نً شخطُت وخطاثظ ؤنػائها مً ألافشاد، ول نلى خذة. 

ونىذ دساظت الجماناث ؤلاوعاهُت يهخم نلماء الاحخمام بذساظت جىكُم هزه الجماناث ؤو بىائها، ؤي ؤنهم 

لها  ًخم جىصَو العلؿت واإلاعئىلُت نلى ؤنػاء هزه الجماناث، يهخمىن بالخهشف نلى الؿشق التي نً ؾٍش

 ومهشفت الؿشق الىمىرحُت التي ًخهامل بها ألانػاء مو بهػهم البهؼ.

هما يهخم نلماء الاحخمام بالخهشف نلى وقاثف هزه الجماناث ؤلاوعاهُت. ؤي ؤنهم يهخمىن بذساظت 

ػائها هإفشاد، ودوس هزه الجماناث باليعبت الاخخُاحاث التي حشبهها الجماناث ؤلاوعاهُت باليعبت ألن

 للمجخمو هيل. 

هما يهخم نلماء الاحخمام بذساظت الخغحراث التي جدذر في ول مً بىاء هزه الجماناث ؤلاوعاهُت ووقاثفها 

 وجإزحر هزه الخغحراث باليعبت ألنػائها هإفشاد.

يى( نل م الاحخمام بإهه الذساظت الهلمُت لبىاء وفي غىء اهخماماث نلماء الاحخمام ظالفت الزهش ٌهشف )فُذٍس

 ووقُفت الجماناث ؤلاوعاهُت والخغحراث التي جدذر بها. 
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 اعاث:ـــــالجم -أوال

قهش مطؿلح نلم احخمام الىخذاث الطغحرة بانخباسه مُذاها حذًذا مً مُادًً الذساظت في نلم الاحخمام، 

احخمام الىخذاث الىبري الزي ٌشحر بلى مُذان ًلىم نلى دساظت الجماناث الطغحرة. ورلً في ملابل نلم 

 الذساظت العىظُىلىحُت للجماناث الىبحرة.

هلم نلماء الاحخمام ؤهمُت هبحرة نلى دساظت الجماناث بانخباسها وخذة الخدلُل ألاظاظُت في نلم  َو

 الاحخمام، هما ؤن الفشد هى وخذة الخدلُل ألاظاظُت في نلم الىفغ. 

 )حعسيف شاهدن فلغ معىا ( :)أ( مفهىم الجماعت

ًسي )شاهدن( أن الجماعت هي حمع مً الىاض الرًً ًخمحزون بصفاث أو خصائص عامت مشترهت. 

 )مهمت(

دشابهىن مو بهػهم البهؼ. فيدزيىىبِىما ًزهب ))  لت مىكمت ٍو  ( بلى ؤن الجمانت هي فشدًً ؤو ؤهثر ًخفانلىن بؿٍش

هشف )  النهما حهشف ) ( الجمانت بإنها وخذة احخمانُت ضغحرة وعبُا، جخيىن مً مجمىنت كلُلت مً اإلاياهاث ومهاًحر واضخت جمىً ألافشاد مً اللُام بإدواسهم. جحرهسَو

لت مىكمت نلى ؤظاط وحىد جىكهاث مشترهت ليل منهم خٌى ظلزوبسحظىن  ىن ول مً ألافشاد ( الجمانت بإنها حمو مً الىاط ًخفانلىن مو بهػهم البهؼ بؿٍش

 .ً  آلاخٍش

شي ) ً.فيليبعٍو ىكش بليهم آلاخشون نلى ؤنهم هزل  ( ؤن الجمانت مجمىنت مً ألافشاد ًذسوىن ؤنهم ٌشيلىن حمانت ٍو

زهب ) ىحذ بُنهم اجطاٌ واسجباؽ مىكم. حجزبسجٍو ىكش ) ( بلى ؤن الجمانت مجمىنت مً الىاط لهم بىاء مهحن ٍو ً ( بلى الجمانت ؤلاوعاهىماهصٍو هُت نلى ؤنها مجمىنت م

ً. ورلً نلى ؤن ًخم الاجطا ٌ بحن ألافشاد بشيل ألافشاد الزًً ًخطلىن ببهػهم البهؼ خالٌ فترة وافُت مً الضمً جىفي ليي ًخمىً ول منهم مً الاجطاٌ باآلخٍش

م نالكت الىحه بالىحه.  م الخفانل والترهض خٌى مجمىنت مً ( فُهشف الجمانت بإنها حمو مً شخطحن ؤو ؤهثر طديىازثما )امباشش نً ؾٍش ًشجبؿىن مها نً ؾٍش

 ( اإلاطالح اإلاشترهت.

فاث ؤن هىان اخخالفاث بحن الهلماء خىٌ حجم الجمانت وهزلً ألاظغ التي جلىم  خطح مً هزه الخهٍش ٍو

نليها. فباليعبت لدجم الجمانت هجذ البهؼ ًجهل هؿاق الجمانت ًدعو بدُث ٌشمل ؤي حمو مً الىاط 

بطفاث ؤو خطاثظ مشترهت. ومنهم مً ًلطش الجمانت نلى مجمىنت ضغحرة مً ألافشاد ًلىم ًخمحزون 

بُنهم اجطاٌ مباشش ٌهخمذ نلى نالكاث الىحه بالىحه. ؤما باليعبت لألظغ التي جلىم نليها الجمانت فلذ 

شتران ؤنػاء جيىن الطفاث ؤو الخطاثظ الهامت اإلاشترهت بحن ألانػاء، ؤو الخفانل والاجطاٌ بُنهم، ؤو ا

 الجمانت في مجمىنت مً اإلاطالح اإلاشترهت.

 )ب( أهماط الجماعاث:
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( ملُاظا ًخيىن مً زالزت مدياث هي: الىعي ؤو الشهىس شاهدنلخطيُف الجماناث بلى ؤهماؽ مخخلفت وغو )

ؤسبهت ؤهماؽ ( بحن شاهدنبالىىم، والهالكاث الاحخمانُت بحن ألافشاد، والترهض نلى هذف مهحن. وبىاء نلُه محز )

 مً الجماناث هي:

م نلماء الاحخمام وؤلاخطاثُحن ونلماء العيان، وؤنػائها إلاخصائيت الفئاث -1 : حماناث جخيىن نً ؾٍش

ال ًخمحزون بالىعي ؤو الشهىس بالىىم، باإلغافت بلى نذم وحىد جىكُم سظمي ًػم هاالء ألانػاء. ومً 

 ؤمثلتها فئاث اللىي الهاملت، وفئاث العً.

: حماناث جخمحز بىعي ؤنػائها ؤو شهىسهم بالىىم، ولىنها ال جخمحز بىحىد جفانل الاحخماعيت الفئاث -2

احخماعي بحن ؤنػائها، باإلغافت بلى نذم اهخمائهم بلى ؤي جىكُم سظمي. ومً ؤمثلتها فئاث الشحاٌ واليعاء 

 والضهىج.

هىس بالىىم مو وحىد جفانل احخماعي بحن : حماناث ًخمحز ؤنػائها بالىعي ؤو الشالاحخماعيت الجماعاث -3

هاالء ألانػاء، بال ؤن هاالء ألانػاء ًىلطهم الاهخماء بلى جىكُم سظمي. ومً ؤمثلتها حمانت ألاضذكاء 

 وألاكاسب والجحران.

خفانلىن مو بهػهم البهؼ، السطميت الخىظيماث -4 : حماناث ًخمحز ؤنػائها بالىعي ؤو الشهىس بالىىم، ٍو

 ى جشهض ألانػاء خىٌ هذف مهحن. ومً ؤمثلتها الجامهاث واإلاطاوو واإلاعدشفُاث. باإلغافت بل

 بصفت عامتويمىً جصييف الجماعاث الاحخماعيت إلى عدة أهماط مً الجماعاث الفسعيت على الىدى الخالي:

ؤظاط : حماناث جلىم نلى نالكاث الىحه للىحه اإلاباششة بحن ؤنػائها هما جلىم نلى ألاوليت الجماعاث -1

ت الخهبحر نً الصخطُت والهىاؾف.  نالكت الخهاون الىاضح وخٍش

: هي حماناث احخمانُت جخمحز بػهف الطالث بحن ؤفشادها وبالخالي غهف الاظخجابت الثاهىيت الجماعاث -2

 بُنهم باإلغافت بلى غهف الشوابـ الهاؾفُت بُنهم.

 د في جلُُم ظلىهه.: هي الجماناث التي ًشحو بليها الفش املسحعيت الجماعاث -3

ومً اإلاهم الخفشكت بحن الجمانت والجمهشة ؤو الخشذ الزي ًخيىن مً نذد مً الىاط الزًً ًجخمهىن مها 

بشيل ماكذ، وهزلً نً الجمو الزي ًخيىن مً ؤي مجمىنت مً ألافشاد الزًً ًىكش بليهم مها نلى ؤنهم 

وحىد دسحت ما مً الخفانل بحن ؤفشاد  ًمثلىن وخذة واخذة. وبن وان الجمو ًخمحز نً الخشذ مً خُث

الجمو. هما ًخمحز ؤًػا بشهىس ؤفشاده بىىم مشترن مً اإلاطالح وألاهذاف واليشاؽ، مما ًىلظ الخشذ 

بحن مً بهػهم في معاخت مهُىت مً ألاسع.   الزي ال ًشجبـ ؤفشاده ظىي باللشب الجغشافي، ؤي وحىدهم كٍش

 اخس املداضسة لللساة فلغ() هره الجصئيت الى : الخىكُماث -زاهُا
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ٌعخخذم البهؼ مطؿلح البحروكشاؾُت لإلشاسة بلى الخىكُم هما ًمُل البهؼ آلاخش بلى اظخخذام مطؿلخاث مدذدة مثل 

اإلااظعت ؤو اإلاىكمت. وكذ حشحر هثرة اإلاعمُاث واإلاطؿلخاث التي حعخخذم للخهبحر نً مفهىم الخىكُم بلى غلبت الؿابو 

ؤبشص ظماث الهطش الخذًث، فلذ اهدششث الخىكُماث داخل اإلاجخمهاث الخذًثت ختى لُخُل للمشء الخىكُمي الزي ٌهذ مً 

 ؤن هزا الهطش كذ ؤضبذ نطش الخىكُماث. 

 )أ( مفهىم الخىظيم وأهماظه ألاطاطيت:

لت نمذًت مً ؤحل جدلُم ؤهذاف مدذ دة. ًمىً الىكش بلى الخىكُماث نلى ؤنها حماناث ؤو وخذاث احخمانُت جلام بؿٍش

ت التي  وهجذ ؤن هىان ؤهماؽ مخخلفت مً الخىكُماث، فهىان الخىكُماث التي جدلم اإلاىفهت والخىكُماث الطىانُت والخجاٍس

ت ًلخدم بها ألافشاد  ًلخدم بها ألافشاد مً ؤحل جدلُم مياظب شخطُت مثل الخطٌى نلى الشواجب. وهىان جىكُماث اخخُاٍس

عاهمىن في ؤهذاف الخ ت التي جفشع ألنهم ٌشتروىن َو ىكُم، مثل نػىٍت الىلاباث. هما ًىحذ بهؼ الخىكُماث ؤلاحباٍس

 )ب( الىمىذج املثالي للخىظيم البحروكساظي:الهػىٍت فيها نلى ألافشاد باللىة مثل السجىن. 

ؤن  البحروكشاؾُت هي ؤخذ ؤهماؽ الخىكُم اإلاهلذ فيل جىكُم هبحر الدجم ًخؿلب هكاما دكُلا مً خُث جلعُم الهمل. بر

ؿلم اظم البحروكشاؾُت نلى هزا البىاء الزي ًىحه  ادة اإلاهاسة والىفاًت في الهمل. ٍو جلعُم الهمل والخخطظ ًادًان بلى ٍص

ػبـ مجهىداث هثحر مً ألافشاد الزًً ًادون ؤنماال هثحرة ومخىىنت. يعم ٍو  ٍو

خذًث وخاضت في اإلاجخمهاث الطىانُت. وكذ خذد وحهذ البحروكشاؾُت ؤخذ ؤهماؽ الخىكُم التي ًتزاًذ اهدشاسها في اإلاجخمو ال

ت للبحروكشاؾُت غمنها همىرحه اإلاثالي للخىكُم البحروكشاؾي، فيبر ماهعلىا الهالم ألاإلااوي ) ( نذة ممحزاث ؤو خطاثظ حىهٍش

الزي ًشجىض نلى نذة مداوس ؤهمها وحىد دسحت نالُت مً الخخطظ، وبىاء سثاس ي للعلؿت ًىؿىي نلى هؿاق مدذد 

عئىلُت، ووعم غحر شخص ي للهالكاث بحن ؤنػاء الخىكُم، وجدذًذ الهػىٍت وفلا للملذسة والخبرة الفىُت، والفطل بحن للم

 الذخل الخاص واإلاشجب الزي ًدطل نلُه الفشد بطىسة سظمُت. 

 )ج( الخىظيم السطمي وغحر السطمي:

م ألاوامش والخهلُماث هشفذ هثحر مً الذساظاث الاحخمانُت نً ؤن ظلىن ألافشاد داخل الخىكُم اث ال ًخدذد داثما نً ؾٍش

هما رهش )فُبر( في همىرحه اإلاثالي. فلذ جبحن ؤن الخىكُماث جمخلئ باألبيُت غحر الشظمُت التي حهبر نً ؤهذاف واخخُاحاث 

ذو في الهاملحن داخل هزه الخىكُماث، والتي كذ جخفم ؤو جخخلف مو ؤهذاف واخخُاحاث الخىكُم هفعه. فالخىكُم كذ ًب

محز البهؼ بحن ول مً الخىكُم الشظمي وغحر الشظمي نلى ؤظاط ؤن  ضىسجحن بخذاهما سظمُت وألاخشي غحر سظمُت.  ٍو

الخىكُم الشظمي هى الخىكُم اإلاىخىب نلى الىسق، ؤي الهالكاث اإلاىؿلُت التي جدذدها اللىاهحن والعُاظت اإلاهمٌى بها داخل 

شحر بلى اإلاماسظاث غحر  الخىكُم. ؤما الخىكُم غحر الشظمي فهى  هكام الهالكاث اإلاخبادلت اللاثمت نلى الخب والىشاهُت. َو

الشظمُت التي جكهش في شيل اظخجابت لللىانذ الشظمُت اإلاىكمت اإلاخبهت داخل الخىكُم. وجكهش هزه اإلاماسظاث غحر الشظمُت 

ث التي كذ ال جخفم مو الهالكاث اإلاىؿلُت التي مً خالٌ الهالكاث الاحخمانُت التي جكهش بحن ؤنػاء الخىكُم، هزه الهالكا

ؿت البىاء الخىكُمي.  ومً الذساظاث اإلاهمت التي ًشحو بليها الفػل في اهدشاف الخىكُم غحر الشظمي جلً التي  جدذدها خٍش

خىن ماًى( والتي كام بها )ال 0932،  0927جمذ في مطاوو )هاوزىسن( اإلاىحىدة في مذًىت )شُياغى( في الفترة ما بحن نامي 

      .وصمالثه مً الباخثحن في كعم البدث الطىاعي الخابو لجامهت )هاسفاسد( إلداسة ألانماٌ
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 لثـــــامنةرة اـــــــالمحاض

 تابع: الجماعات االجتماعية 

 

 املجخمعاث املدليت: -ثالثا

فلذ هخدذر نً اليعم الاحخماعي لىخذة جخخلف ألاوعاق الاحخمانُت مً خُث الدجم ودسحت الخهلُذ، 

احخمانُت ؤو حمانت ؤولُت ضغحرة واألظشة، وكذ هخدذر نً اليعم الاحخماعي لىخذة احخمانُت هبحرة 

واألمت. وبحن هاجحن الىخذجحن جىحذ مجمىنت هبحرة مً الىخذاث الاحخمانُت اإلاخخلفت مً خُث دسحت 

ت والبلذة وا إلاذًىت وهي الىخذاث الاحخمانُت التي هؿلم نليها اظم الخهلُذ مثل حمانت الجىاس واللٍش

 اإلاجخمهاث اإلادلُت.

 ) حعسيف شاهدن فلغ( :)أ( مفهىم املجخمع املدلي

خلاظم ؤنػائها ؤهذافا واظهت اإلاذي، بلى دسحت ؤن فيليبعًشي ) ( ؤن اإلاجخمو اإلادلي هى حمانت حشغل مىؿلت مهُىت، ٍو

 اإلاىؿلت.الفشد كذ ًلط ي خُاجه ولها داخل هزه 

شهش ؤنػائها باالهخماء بليها، زوبسحظىن  النوجزهش ) ( ؤن اإلاجخمو اإلادلي نباسة نً حمانت احخمانُت حشترن في بكلُم مهحن، َو

 هما ؤنهم ًخلاظمىن مجمىنت مً اإلاطالح الهامت.

 ويرهب )شاهدن( إلى أن املجخمع املدلي هى حمع مً الىاض الرًً ًخفاعلىن معا, ويليمىن في مىعلت

 إكليميت مدددة, خيث ًلىمىن بجصء هبحر مً وشاظاتهم اليىميت.
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هشف ) م وشاؾاث الىاط الُىمُت في جحرهسَو ( اإلاجخمو اإلادلي بإهه ؤهماؽ الفهل والخفانل الاحخماعي التي ًخم حشىُلها نً ؾٍش

 ميان لإلكامت داثم وعبُا.

شي ) خهاوهىن في وافت ( ؤن اإلاجخمو اإلادلي هى حمانت مً الىاط ٌهِشىن مفيدزيىىٍو ها في مىؿلت حغشافُت مدذدة، ٍو

شتروىن في الشهىس باالهخماء بلى هزه الجمانت.  وشاؾاث خُاتهم، َو

شبؿهم مها هكام وبيدج ماهيفسهما ًزهب ) ( بلى ؤن اإلاجخمو اإلادلي هى مجمىنت مً الىاط ًدخلىن بلهت مهُىت مً ألاسع ٍو

 الث بُنهم.نام مً اللىانذ التي جىكم خُاتهم وجدذد الط

فاث العابلت ؤنها حمُها ججهل مً ميان ؤلاكامت ؤو اإلاىؿلت الجغشافُت اإلادذدة، الهىطش  خطح مً الخهٍش ٍو

ألاظاس ي الالصم جىافشه لىحىد اإلاجخمو اإلادلي. وباإلغافت بلى هزا الهىطش ألاظاس ي هجذ ؤن ول حهٍشف ًشهض 

 نلى نىطش ؤو ؤهثر مً الهىاضش الخالُت:

 ألاهذاف ؤو اإلاطالح. الاشتران في -0

 الشهىس باالهخماء ؤو بالهػىٍت اإلاشترهت. -2

 وحىد الخفانل بحن ألافشاد والجماناث. -3

 وحىد هكام نام مً اللىانذ التي جىكم خُاة الىاط وجدذد الطالث بُنهم. -4

 ويسي البعض أن هىان ثالثت عىاصس أطاطيت البد مً مساعاتها عىد حعسيف املجخمع املدلي هي:

 نىذما جخجاوس مجمىنت مً ألاظش في مىؿلت حغشافُت مدذدة. -0

 نىذما ًىحذ بحن ؤبىاء رلً اإلاجخمو كذس ملخىف مً الخفانل الاحخماعي اإلاخيامل. -2

نىذما ًخدلم لذيهم بخعاط بالهػىٍت اإلاشترهت ؤو باالهخماء اإلاشترن الزي ال ًلىم نلى مجشد سوابـ  -3

ت فلـ.  اللشابت الذمٍى

الخل ؤ ن بهؼ نلماء الاحخمام ٌهترغىن نلى غشوسة وحىد ميان لإلكامت ؤو بلهت مهُىت مً ألاسع ٍو

هششؽ لىحىد اإلاجخمو اإلادلي. فاللبُلت لِغ لها ميان زابذ مدذد، هكشا ألنها جيخلل وساء الىأل، ومو رلً 

 مو اإلادلي.فهي جمثل مجخمها مدلُا، وهجذ ؤن الهامل الىفس ي هى الشباؽ ألاظاس ي في مثل هزا اإلاجخ

فه في غىء هثرة الخفانل ؤو ؤلاخعاط بالهػىٍت اإلاشترهت دون  ومً زم فةن اإلاجخمو اإلادلي ًمىً حهٍش

 اشتراؽ ؤلاكامت اإلاشترهت في مىؿلت حغشافُت مدذدة.

 )ب( أهماط املجخمعاث املدليت:
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ؤلاخعاط بالهػىٍت ، وهى ًىؿبم نلى ؤولئً ألافشاد الزًً ًشجىض املجخمع املدلي السوحي أو الىفس ي -0

ىضح هزا الىمـ مً  نىذهم نلى سابؿت سوخُت جػم مجمىنت مً اللُم، ؤو ألاضىٌ، ؤو اإلاهخلذاث. ٍو

اإلاجخمهاث اإلادلُت ؤن اإلاجخمو اإلادلي ًمىً ؤن جلىم له كاثمت مو نذم وحىد ميان بكامت مشترن. ومً 

 ؤمثلخه مجخمهاث الغجش ؤو ألاسمً اإلاخفشكت في ؤسحاء ألاسع.

ؿلم نلُه اإلاجخمو الاًيىلىجي. وفي هزا الىمـ مً اإلاجخمهاث اإلادلُت، هجذ ؤن جخمع إلاكامتم -2 ، ٍو

الشابؿت التي ججمو بحن ؤفشاده هي ؤلاكامت اإلاشترهت في مىؿلت ظياهُت مدذدة احخمانُا. ومً ؤمثلت هزه 

ت، ؤو اإلاذًىت، ؤو ؤلاكلُم، ؤو اإلاجخمهاث الاًيىلىحُت: اإلاشهب الهمشاوي ؤو حمانت الجىاس، ؤو البلذة، ؤو الل ٍش

 الذولت.

الخل ؤهه ولما اصداد حجم الجمانت التي حعىً مىؿلت مهُىت ولما خذر جىاكظ في اخخماالث خذور  ٍو

الخفانل بحن ؤي شخطحن، ونىذما جدىاكظ بمياهُاث الخفانل بحن الهػى الهادي وؤي نػى آخش ًطهب 

 مجشد الخجاوس اإلاياوي ال ًخلم وخذه مجخمها مدلُا. وضف رلً اإلاجخمو بإهه مجخمو مدلي. بمهنى ؤن

 

 ع:ـــــــاملجخم -زابعا

ًخفم نلماء الاحخمام نلى ؤن دساظت اإلاجخمو جمثل ؤخذ مىغىناث الذساظت ألاظاظُت في نلم الاحخمام. 

شي البهؼ ؤهه ال ًخدخم نلى نلم الاحخمام ؤن ًلخطش نلى دساظت حاهب واخذ مً حىاهب الخُاة  ٍو

الاحخمانُت وبهما ًمىىه دساظت الىُان الىلي. ؤي ؤن نلم الاحخمام ًمىً ؤن ًخخز اإلاجخمو وخذة للخدلُل. 

 ومً زم ًطبذ هذفه الىشف نً الطالث التي جشبـ الىكم الاحخمانُت التي جيىن اإلاجخمو.

 )فلغ فيلبع ( :)أ( حعسيف املجخمع

لُمىن في هفغ ؤلاكلُم، ( ؤن اإلاجخمو نباسة نً حمانت مً زوبسحظىن  النجشي ) ؤفشاد ًخفانلىن مها، ٍو

شتروىن في زلافت نامت.  َو

 ويرهس )فيليبع( أن املجخمع هى حماعت حشغل إكليم وجخلاطم هفع الثلافت.

زهب ) ( بلى ؤن اإلاجخمو هى حمانت مً الىاط حهِش في بكلُم حغشافي مهحن، وحشترن في زلافت فيدزيىىٍو

 جىحه ظلىههم.

هشف ) جخمو بإهه شبىت الهالكاث الاحخمانُت التي جىحذ بحن نذد مً ألافشاد، الزًً ًيىهىن ( اإلاشاهدنَو

 وخذة مىخفُت بزاتها بلى دسحت ما، ولها اللذسة نلى الاظخمشاس خالٌ ألاحُاٌ اإلاخهاكبت.
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 ( بإهه هىم مهحن مً الجمو ًخمحز باالهخفاء الزاحي، واللذسة نلى جضوٍذ ؤفشادهحىهص مازشاٌهما ٌهشفه )

ت دون الاظخهاهت بغحره مً الخجمهاث.  بجمُو اخخُاحاتهم الػشوٍس

شي ) ( ؤن اإلاجخمو هى جىكُم مً الىاط ؤو شيل مهحن للمهِشت داخل بكلُم خاص، ًيىن له طديىازثٍو

هذ معخلال وعبُا، ؤو غحر مهخمذ في وحىده نلى اإلاجخمهاث ألاخشي.  اللذسة نلى الاظخمشاس خالٌ ألاحُاٌ، َو

عخذٌ مً  فاث العابلت ؤن هىان بهؼ الاخخالفاث بحن نلماء الاحخمام خىٌ ألاظغ التي ًلىم َو الخهٍش

نليها اإلاجخمو. فحري بهػهم ؤن هىان نىطشان ؤظاظُان البذ مً جىافشهما هششؽ لىحىد اإلاجخمو هما: 

شاد وحىد ميان ؤو بكلُم حغشافي مهحن إلكامت الجمانت ؤلاوعاهُت، ووحىد وخذة زلافُت جشبـ بحن ؤف

الجمانت ؤلاوعاهُت. في خحن ًشي البهؼ ؤن اإلاجخمو البذ ؤن ًخمحز بذسحت ما مً الاهخفاء الزاحي واللذسة نلى 

 البلاء خالٌ ألاحُاٌ اإلاخهاكبت

 )ب( أهماط املجخمعاث وخصائصها:

ت، هما ؤن بهػهم ًطىف  فُت ومجخمهاث خػٍش ًطىف بهؼ نلماء الاحخمام اإلاجخمهاث بلى مجخمهاث ٍس

ت بلى زالزت ؤهماؽ اإلاجخ مهاث بلى مجخمهاث جللُذًت ومجخمهاث خذًثت. هما ًمىً جلعُم اإلاجخمهاث البشٍش

ؤو همارج ؤظاظُت هي: اإلاجخمهاث التي جمش بمشخلت ما كبل الطىانت، واإلاجخمهاث الاهخلالُت ؤو الىامُت، 

 واإلاجخمهاث الطىانُت.

 أشياٌ أو أهماط زئيظيت على الىدى الخالي:ومً العلماء مً ًصىف املجخمعاث إلاوظاهيت إلى خمظت 

 مجخمهاث الطُذ والجمو. -0

 اإلاجخمهاث الشنىٍت. -2

 مجخمهاث الضسانت غحر اإلاعخلشة ؤو اإلاخىللت. -3

 اإلاعخفشة اإلاجخمهاث الضسانُت. -4

 اإلاجخمهاث الطىانُت. -5

 لى الىدى الخالي:وكد ًخم جصييف املجخمعاث إلاوظاهيت بديث جلخصس على ثالثت أهماط زئيظيت ع

 اإلاجخمهاث التي جمش بمشخلت ما كبل الطىانت. -0

 اإلاجخمهاث الطىانُت. -2

 اإلاجخمهاث الطىانُت اإلاخلذمت. -3
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: مجخمهاث ما كبل الطىانت، واإلاجخمهاث إال أن البعض ًلظم املجخمعاث إلى همعحن فلغ هما

 الطىانُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيل ًىضح أهم الاخخالفاث بحن خصائص ول مً 

 مجخمع الصىاعت ومجخمع ما كبل الصىاعت

 املجخمع الصىاعي  مجخمع ما كبل الصىاعت  

 هبحر )اإلاذن(  ضغحر )اللشي(  حجم اإلاجخمو 

ت غالبا )غحر شخطُت(  ؤولُت غالبا )شخطُت(  الهالكاث الاحخمانُت   زاهٍى

 هبحر  بعُـ وعبُا  جلعُم الهمل 

 بهػها مىسور وؤهثرها مىدعب  مىسوزت غالبا  اإلاياهاث الاحخمانُت 

 مهلذ  بعُـ وعبُا  البىاء الاحخماعي 

 سظمي غالبا  غحر سظمي غالبا  الػبـ الاحخماعي 

 خذًثت  جللُذًت  اللُم 
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 اهتهذ املداضسة

 

 

 

 المحاضرة التاسعة

 الشخصيت والخيشئت الاحخماعيت

 مخباًىت  مخجاوعت  الثلافت 

 مخلذمت حهخمذ نلى آلاالث  بذاثُت  الخىىىلىحُا 

و  بؿئ  الخغحر الاحخماعي   ظَش
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 امللدمت 

وان الاججاه الشاجو في نلم الاحخمام ًمُل بلى سفؼ جفعحر الكىاهش الاحخمانُت في غىء الهىامل الىفعُت 

اإلاىكف لم ٌهذ مخالثما مو نلم الاحخمام الخذًث. فمً  التي جخإلف منها الخُاة الاحخمانُت. ولىً هزا

الطهب آلان ؤن هلذم جدلُال ظىظُىلىحُا لىثحر مً اإلاشىالث الاحخمانُت دون ؤن هإخز في الانخباس البهذ 

الىفس ي والخلاثم اإلاخخلفت التي ًخىضل بليها نلماء الىفغ اإلاهاضشون. ومً هىا جبذو ؤهمُت دساظت الهالكت 

والصخطُت. هما ؤن نملُت الخيشئت الاحخمانُت حهخبر ؤخذ الهىاضش التي ًخػمنها الخطىس  بحن اإلاجخمو

العىظُىلىجي لإلوعان، باإلغافت بلى دوسها الفهاٌ في جيىًٍ بىاء الصخطُت ؤلاوعاهُت. وبملخط ى هزه 

عخىنب كُم اإلاجخمو وؤهذافه،  الخيشئت الاحخمانُت ًىدعب الفشد الثلافت َو

 ؤلاوعاهُت:الصخطُت  -ؤوال

 )أ( مفهىم الشخصيت: 

)هرا اليظم املىظم للظلىن, والاججاهاث, واملعخلداث, والليم, ًمىً حهٍشف الصخطُت نلى ؤنها 

وهي لِعذ مجمىنت مً العماث ؤو الطفاث ؤو وغحرها مً الظماث أو الخصائص التي جمحز الفسد(. 

خفانل الخطاثظ ؤو ألاهماؽ اإلاعخللت، بل بنها وخذة مخماظىت مً ا لعماث التي ًىمل بهػها بهػا، ٍو

بهػها مو البهؼ آلاخش، بدُث ًيخج نً هزا الخفانل وخذة مخياملت مً الخطاثظ التي جمحز الفشد نً 

 غحره مً ؤفشاد اإلاجخمو. 

مىً حهٍشف  بإنها اظخجاباث هىنُت واظهت الاهدشاس جماما ًمىً الخيبا بها بلى خذ طماث الشخصيت ٍو

بُت ؤو ؾبُهُت. وكذ جيىن هزه العماث بعُؿت ًخيىن ول منها مً نىطش واخذ، وكذ مهلىم في بِئت جج ٍش

 جيىن مهلذة ومدشابهت.

نلى ؤنها فئاث مً ألاشخاص ًيىن ألفشاد ول فئت منهم ؤهماؽ أهماط الشخصيت هما ًمىً الىكش بلى 

 مخمازلت مً ظماث الصخطُت.

يشئىن بإظلىب  فُبذو نىذما حهِش حمانتهمغ الشخصيت ألاطاطيت ؤما  مً ألافشاد في مىؿلت واخذة، ٍو

واخذ مً ؤظالُب الخيشئت الاحخمانُت، ومً زم ًطبذ لهم همـ واخذ مً ؤهماؽ الصخطُت نىذما ًطلىن 

 بلى ظً الششذ. 

 )ب( الثلافت والشخصيت:
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الصخطُت سجل نلماء ألاهثروبىلىحُا اهدشافاث مخخالُت خىٌ الهالكت الىزُلت بحن ؤهماؽ الثلافت ومكاهش 

التي وحذث نىذ هثحر مً الشهىب البذاثُت، مما ًىضح الذوس الىبحر الزي جلهبه الثلافت، ال مً خُث 

 جإزحرها في العلىن فدعب، بل مً خُث حشىُلها لبىاء الصخطُت هفعه. 

ومً زم كام هاالء الهلماء بذساظاث واظهت، حهشف باظم بدىر الؿابو اللىمي، واهذ تهذف بلى جدذًذ 

اثظ ؤو العماث الصخطُت التي جمحز ؤخذ الشهىب. ورلً نلى انخباس ؤن هزه الخطاثظ جيىهذ مً الخط

 خالٌ الترار الثلافي لهزا الشهب وجمحزه نً غحره مً الشهىب. 

وكذ بشهىذ هزه البدىر نلى ؤن ول زلافت جمُل بلى ؤن جيخج، هما حعدىذ بلى )همىرج ؤظاس ي للصخطُت( 

خطُت. وهزا الىمىرج ألاظاس ي للصخطُت كذ ًخدلم وحىده نىذ الهذد ًخيىن مً مشهب خطاثظ الص

ألاهبر مً ؤفشاد مجخمو مهحن ولِغ بالػشوسة ؤن ًخدلم وحىده باليعبت لجمُو ؤفشاد اإلاجخمو. هما هشفذ 

هزه البدىر نلى ؤهه ًمىً جفعحر )همـ الصخطُت ألاظاظُت( نىذ هثحر مً اإلاجخمهاث بالشحىم بلى فىشة 

عاثذة فيها، بر ؤن هىان هىم مً ألاخز والهؿاء بحن الثلافت وهمـ الصخطُت العاثذ في ول الثلافت ال

 مجخمو مً اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت. 

 )ج( املجخمع والشخصيت:

الشً ؤن الجمانت ؤلاوعاهُت هي التي جدمل الثلافت بلى الفشد، وهي ؤخذ اإلادذداث ؤو الهىامل التي جازش في 

ألافشاد الزًً ًيىهىن حمانت مهُىت هجذ ؤن لهم ضفاث ؤو خطاثظ مشترهت. جيىًٍ الصخطُت. فجمُو 

ومهنى هزا ؤن الهػىٍت في حمانت مهُىت ًيخج ننها دسحت مً الدشابه في شخطُاث ؤنػائها. وهجذ ؤن 

اللُم التي جلبلها الجمانت اإلاهُىت وألاهذاف التي جىضخها ألنػائها وألادواس الاحخمانُت التي جػهها لهم 

 إلاهاوي اإلاشترهت فيها، هي بهؼ مدذداث الصخطُت ألنػاء هزه الجمانت.وا

مىً الىكش بلى الصخطُت نلى ؤنها مجمىنت ألادواس الاحخمانُت التي ًلىم بإدائها الفشد في نالكاجه  ٍو

دذد ول مجخمو ألادواس الاحخمانُت التي ًخىكو مً ؤفشاده اللُام بها، وهزه ألادواس الاحخم انُت الاحخمانُت. ٍو

اإلاخخلفت التي جدذدها الجماناث ؤلاوعاهُت ألنػائها، بهما تهذف بلى بخذار جىكهاث ظلىهُت مشترهت، ًيخج 

ننها نىاضش مشترهت في الخيىًٍ الهام لصخطُت ألافشاد، مما ًادي بذوسه بلى ظهىلت الاجطاٌ والخهامل 

عش الخىافم الاحخماعي.   وخعً الخىُف َو

مُل نذد هبحر مً نلماء  الاحخمام بلى ببشاص الذوس الزي جلهبه الصخطُت ؤلاوعاهُت نىذ بحشاء جدلُالتهم ٍو

العىظُىلىحُت. ومً زم فةنهم ٌعلمىن بإن الهىامل اإلاشجبؿت بالصخطُت جلهب دوسا مهما في جدذًذ 

مخو به العلىن الاحخماعي للفشد. غحر ؤنهم ال ٌهخلذون ؤن هزه الهىامل جخمخو بىفغ اللذس مً الخإزحر الزي جخ

 اللىي البىاثُت اإلاىغىنُت ؤو الىغو الاحخماعي للفشد هما ًدذده الذخل والخهلُم واإلاهىت. 
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 الخيشئت الاحخماعيت: -ثاهيا

ىكش نلماء  حهخبر نملُت الخيشئت الاحخمانُت مً ؤهم الهملُاث الاحخمانُت التي جدذر في اإلاجخمو. ٍو

لها الاحخمام بلى هزه الهملُت، نلى ؤنها الهملُت ال لها جخيىن الصخطُت ؤلاوعاهُت. فهً ؾٍش تي نً ؾٍش

ًىطام الصخظ إلاهاًحر الجمانت التي ًيخمي بليها، ومً زم جكهش ؤو جدبلىس الزاث الاحخمانُت هدُجت جفانل 

ت التي هىلذ مضودًً بها، مو  الفشد مو غحره مً ألافشاد في اإلاجخمو، باإلغافت بلى جفانل الاظخهذاداث الفؿٍش

 لثلافُت والبُئُت.الهىامل ا

 )أ( مفهىم الخيشئت الاحخماعيت:

لها ؾشق الخفىحر  ًمىً حهٍشف الخيشئت الاحخمانُت بإنها نملُت الخفانل الاحخماعي التي هىدعب نً ؾٍش

لها هىدعب  ت للمشاسهت الفهالت داخل اإلاجخمو. هما ؤنها الهملُت التي نً ؾٍش والشهىس والهمل الػشوٍس

 مً مهاًحر وكُم وسمىص.الثلافت بيل ما جخػمىه 

لها ًىمي الفشد بىاء الصخطُت وجيخلل الثلافت مً حُل بلى  فها بإنها الهملُت التي نً ؾٍش هما ًمىً حهٍش

 آخش. 

لها ًىدعب الفشد الزاث  وهزه الهملُت حهذ في غاًت ألاهمُت باليعبت ليل مً الفشد واإلاجخمو. فهً ؾٍش

خيىن بىاء شخطِخه هما ؤن اإلا  جخمو جيخلل زلافخه مً حُل بلى حُل.الاحخمانُت ٍو

وهدً هىدعب ؾبُهخىا الاحخمانُت مً خالٌ نملُت الخيشئت الاحخمانُت فاإلوعان ال ًىلذ خامال للطفاث 

ً في اإلاجخمو.فالؿفل  ؤلاوعاهُت، ولىىه ًىدعب هزه الطفاث مً خالٌ نملُت الخفانل الاحخماعي مو آلاخٍش

 الخُاة بهُذا نً هزه البِئت. ًىلذ في بِئت احخمانُت وال ٌعخؿُو 

ونملُت الخيشئت الاحخمانُت حهذ نملُت معخمشة ال جلخطش نلى العىىاث ألاولى مً نمش ؤلاوعان. بر ؤن 

الفشد ًدخاج بلى نملُاث جيشئت معخمشة جبها للمىاكف الجذًذة التي ًخهشع لها ؾىاٌ خُاجه ومهنى هزا ؤن 

ب نلُه ؤن ال جىخمل نملُت الخيشئت الاحخمانُت نلى ؤلاؾالق، وال نملُاث الخفانل لِغ لها نهاًت، مما ًترج

ىدعب اججاهاث حذًذة هدى الىاط والهمل.   جبلى الصخطُت زابخت ؤبذا. بر ؤن الفشد ًىمى باظخمشاس ٍو

 )ب( هيئاث الخيشئت الاحخماعيت:

جخم نملُت الخيشئت الاحخمانُت بؿشق مخخلفت: سظمُت ؤو غحر سظمُت. هما جدذر هزه الهملُت في حمُو 

خىلى اللُام بهزه الهملُت بهؼ  اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت، ظىاء واهذ مجخمهاث بذاثُت ؤو جللُذًت ؤو خذًثت. ٍو

ل مً ؤهمها في اإلاجخمهاث الهُئاث ؤو الجماناث اإلاخخلفت اإلاىحىدة داخل اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت. وله

 الخذًثت: 
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 ألاطسة: -1

وحهخبر ؤهم الهُئاث التي جلىم بهملُت الخيشئت الاحخمانُت في حمُو اإلاجخمهاث. وجشحو ؤهمُتها بلى ؤنها 

الجمانت ألاولُت التي جخدمل اإلاعئىلُت الشثِعُت في جيشئت ألاؾفاٌ، وخاضت في العىىاث ألاولى مً نمشهم. 

ت  ففي ألاظشة ًخهلم ىدعبىن اللغت وغحرها مً الشمىص واإلاهاساث الػشوٍس ألاؾفاٌ اإلاهاًحر واللُم الثلافُت ٍو

 الالصمت لخُاتهم اإلالبلت. 

 املدزطت: -2

وهي الهُئت الشظمُت التي ًخم بوشائها جدذ بششاف اإلاجخمو. وجلىم اإلاذسظت بخيشئت ألافشاد وحهلُمهم 

ت. بر جماسط اإلاذسظت في اإلاجخمو الخذًث دوسا مهما في اللُام اإلاهاساث اإلاخخططت وؤهىام اإلاهشفت اإلاخىىن

بهملُت الخيشئت الاحخمانُت بانخباسها البِئت اإلاخخططت التي ؤوول بليها اإلاجخمو الهملُت التربىٍت وؤضبذ 

ً والامخثاٌ  ٌهخمذ نليها في جشبُت ؤبىاثه نلى ؤظغ وكىانذ نلمُت ظلُمت. وفيها ًخهلم ألاؾفاٌ ؾانت آلاخٍش

للىانذ اإلاجخمو وكُمه ومهاًحره اإلاخخلفت. هما ؤن اإلاشاسهت في خُاة اإلاجخمو جللل مً انخماد ألاؾفاٌ نلى 

 ؤظشهم وجشبؿهم باإلاجخمو الىبحر بشوابـ حذًذة. 

 حماعت الىظساء: -3

ؾه وجماسط هزه الجمانت جإزحرا هبحرا باليعبت للخيشئت الاحخمانُت للؿفل. وولما هبر الؿفل، ًضداد اسجبا

خلاظمىن اهخماماث  بجمانت الىكشاء، التي جخيىن نادة مً ؤؾفاٌ مً هفغ العً وهفغ اإلاعخىي ٍو

مشترهت. وكذ ًمُل الؿفل بلى كػاء مهكم وكخه في صخبت هزه الجمانت، ؤهثر مما ًمُل بلى كػاء مهكم 

ثه، وهُف ًخفانل مههم وكخه مو الىالذًً في ألاظشة. وجشحو ؤهمُتها بلى ؤنها حهلم الؿفل هُف ًخخاس ؤضذكا

ت  عخؿُو الؿفل ؤن ًماسط بدٍش نلى ؤظاط وحىد هىم مً اإلاعاواة بِىه وبحن ؤنػاء هزه الجمانت. َو

م ألاظشة ؤو اإلاذسظت.   حمُو ؤهىام العلىن الزي كذ ًيىن بهػه مدشما نً ؾٍش

ت: -4  وطائل الاجصاٌ الجماهحًر

بخيشئت ألافشاد. فهي جىلل بليهم هثحرا مً ألاخذار  والشً ؤن وظاثل الاجطاٌ جلهب دوسا مهما فُما ًخهلم

الاحخمانُت والخغحراث التي جدذر في اإلاجخمو والتي جخذسج مً وكاجو الخُاة الُىمُت الهادًت بلى ؤخباس 

ت، برا  مىً ؤن جيىن وظاثل الاجطاٌ الجماهحًر الاختراناث ؤو الاهدشافاث الجذًذة في حمُو اإلاجاالث. ٍو

مً ؤهم نىامل الخلذم ؤلاوعاوي، وؤداة لىلل ؤظمى ألافياس واإلاشانش ؤلاوعاهُت بلى ؤهبر ؤخعً اظخخذامها، 

 نذد مً ألافشاد. 

 

 اهتهذ اإلاداغشة 
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 عـــــاشرةالمحاضرة ال

 العملياث الاحخماعيت والثلافيت 

 العملياث الاحخماعيت: -أوال

. وجيشإ عادة في الحياة الاحخماعيتًلصد بالعملياث الاحخماعيت أهماط الخفاعل املخىسزة التي جىحد 

م ؤلاشاساث واللغت. هما كذ جطىف بؿشق مخخلفت، منها الهملُاث  هدُجت الخفانل بحن ألافشاد نً ؾٍش

الترابؿُت التي جادي بلى الخلاسب بحن الىاط، ومنها الهملُاث الاهفطالُت التي جادي بلى الاهلعام. وحشيل 

غىناث ألاظاظُت التي يهخم نلم الاحخمام بذساظتها. والهملُاث دساظت الهالكاث الاحخمانُت ؤخذ اإلاى 

الاحخمانُت التي جدذر في اإلاجخمو لِعذ غاًت في خذ راتها بل هي ماكخت جادي بلى جيىًٍ نالكاث ؤهثر دواما 

واظخمشاسا. وال جىمً ؤهمُتها في خذ راتها بلذس ما ًمىً ؤن حعهم به مً اظخمشاس في الخُاة الاحخمانُت. 

مىً جدذًذ ؤهمها فُما ًلي: وا  لهملُاث الاحخمانُت هثحرة ومهلذة. ٍو

 )أ( الخعاون:

ًلطذ بالخهاون جلً الجهىد اإلاشترهت بحن فشدًً ؤو ؤهثر مً ؤحل جدلُم ؤهذاف ؤو مطالح مشترهت. وكذ 

ًإخز الخهاون ؤشياٌ نذًذة لهل ؤهمها هزا الشيل الزي ًبرص في مجاٌ الهمل. فىدً هطف ألافشاد بإنهم 

ًلىمىن حمُها بىفغ  مخهاوهىن برا اشتروىا في نمل ش يء واخذ. بمهنى ؤنهم ًادون وقُفت مهُىت، خُث

الهمل. هما كذ ٌهمل ألافشاد لخدلُم غاًت نامت نلى ؤظاط ؤن هال منهم ٌهمل نمال مخخططا مخالفا إلاا 

 ٌهمله آلاخش، فالخهاون هىا كاثم بشغم اخخالف نمل ول مً ألافشاد اإلاخهاوهحن. 

 )ب( املىافظت:

ر في اإلاجخمو وجادي بلى الخىافش والخفىً، بل حهخبر نملُت اإلاىافعت مً ؤهم الهملُاث الاحخمانُت التي جدذ

 ؤنها كذ جادي بلى حهٍشؼ الىكام الاحخماعي لىىم مً الخلل الىقُفي.

مىً حهٍشف اإلاىافعت بإنها نباسة نً الجهىد التي ًبزلها ألافشاد ؤو الجماناث مً ؤحل الفىص ؤو الخفىق  ٍو

مً خُث الىم. ؤي ؤن الخىافغ هى نملُت  نلى بهػهم البهؼ والخطىٌ نلى اإلايافأث التي حهذ مدذودة

جضاخم ألافشاد والجماناث مً ؤحل الخطىٌ نلى هفغ ألاهذاف ؤو اإلاطالح، في الىكذ الزي جيىن فُه 

 الفشص مدذودة. 

وفي نملُت الخىافغ هجذ ؤن ول فشد ٌععى بلى جدلُم اإلاىعب ؤو الهذف لىفعه وامال، ؤو ؤخز هطِب ألاظذ 

ً ؤو جذمحر مىافعيهم، ورلً نلى الىدى الزي ًدذر نىذما حشخذ نملُت مىه، دون بلخاق الػشس  باآلخٍش

فه بإهه  خدىٌ الخىافغ بُنهم بلى هىم مً الطشام الزي ًمىً حهٍش الخىافغ بحن ألافشاد ؤو الجماناث، ٍو



 حمذ الغامذٌألذكخىس:                                                                                  ػلم االجخماع

 

 201 همس الشوحاػذاد وحىسُق : 

 

لها ًداٌو ألافشاد ؤو الجماناث جدُُذ ؤو بلخاق الػشس ؤو الخخلظ مً مىافعيهم. ؤي  الهملُت التي نً ؾٍش

ؤن الطشام ٌشحر بلى اججاه ألافشاد ؤو الجماناث هدى الخفىق ؤو الفىص نلى غحرهم مً ألافشاد ؤو الجماناث 

لت ممىىت.   اإلاهاسغت وببهادهم نً اإلاىافعت بإًت ؾٍش

 )ج( الخىافم الاحخماعي:

اإلاخىافعت ؤو ٌعخخذم نلماء الاحخمام مطؿلح الخىافم للخهبحر نً نملُت التراض ي ؤو الطلح بحن ألاؾشاف 

 اإلاخطاسنت ظىاء واهىا ؤفشادا ؤو حماناث.

له ًخم  ب بحن وحهاث الىكش ونً ؾٍش وكذ ًخخز الخىافم نذة ضىس ؤو ؤشياٌ مخخلفت منها الخىفُم ؤو الخلٍش

الاجفاق نلى ؤن جلىم الجماناث اإلاخىاصنت بالخطىٌ نلى بهؼ ؤهذافها للخخفُف مً خذة الخالفاث ؤو 

ظاؾت التي جلىم نلى ؤظاط الجمو بحن ألاؾشاف اإلاخىاصنت إلًجاد الشغبت بُنهم في خل الطشاناث. وهزلً الى 

خالفاتهم. وهزلً الهذهت التي حشحر بلى خذور الاجفاق بحن ألاؾشاف اإلاخىاصنت نلى الىف نً الخالف ؤو 

دذر   الطشام نلى الشغم مً نذم اللذسة نلى خل اإلاشىالث التي ؤدث بلى هزا الخالف ؤو الطشام.  ٍو

لحن اإلاخىاصنحن نً بهؼ ألاهذاف ؤو اإلاطالح التي  الدعامذ نىذما ًيىن مً الطهب ؤن ًدىاٌص ول مً الفٍش

شحر الخهاكذ بلى الاجفاق الزي ًدذر بحن مجمىنخحن مً ألافشاد ؤو الجماناث نلى ؤن  ًشغبىن في جدلُلها. َو

ى بهؼ اإلاضاًا ؤو اإلاياظب مً اإلاجمىنت ًلىم ول منهما ؤو ال ًلىم بهمل ش يء مدذد في ملابل الخطىٌ نل

ألاخشي. وكذ ًلجإ الؿشفان اإلاخىاصنان بلى اللػاء وىظُلت لخل مشىالتهم والفطل فيها. وؤخحرا ًيخهي 

الطشام باالظدعالم في خالت اهخطاس ؤخذ الؿشفحن اإلاخىاصنحن وال ًيىن ؤمام اإلاغلىب وكخئز ظىي ؤن ٌعدعلم 

خػو للششوؽ التي ًفشغها اإلا ىخطش. ونادة ما ًيىن الاظدعالم بما لللىة اإلاادًت ؤو للتهذًذ الزي ًطذس ٍو

 نً ؾشف ٌشهش بلىجه نً آلاخش، هما كذ ًيىن اظدعالما لللىة الهللُت برا وان اظدعالما للشؤي. 

 )د( الخغحر الاحخماعي:

لها ًدذر جدٌى ؤو اخخالف ؤو جؿىس، ظىاء في البىاء  ٌشحر الخغحر الاحخماعي بلى الهملُت التي نً ؾٍش

الاحخماعي ؤو الهالكاث الاحخمانُت، خالٌ فترة مً الضمً. وهى حضء مً نملُت ؤوظو هي نملُت الخغحر الثلافي 

 والتي حشحر بلى الخغحر في زلافت اإلاجخمو.

زهش )سوبشحعىن( ؤن هىان مطادس هثحرة مخذاخلت ومخهذدة للخغحر الاحخماعي لهل ؤهمها:                                   ٍو

 البيئت الجغسافيت, وألافياز, والخىىىلىحيا, والخجدًد الثلافي, والفعل إلاوظاوي. 

خطح مً مطادس الخغحر الاحخماعي ظالفت الزهش ؤن هىان مطادس مخخلفت للخغحر بهػها خاسج نً هؿاق  ٍو

اوي والهىامل الاحخمانُت ؤلاسادة ؤلاوعاهُت مثل البِئت الجغشافُت وبهػها آلاخش ًشحو بلى اليشاؽ ؤلاوع
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جب بدسان ؤن الخغحر ًدذر في اإلاجخمو هدُجت لىثحر مً الهىامل اإلاخذاخلت التي ًازش  والثلافُت اإلاخخلفت. ٍو

 بهػها في البهؼ آلاخش، مً نىامل احخمانُت وزلافُت واكخطادًت وظُاظُت وغحر رلً.

 الهملُاث الثلافُت: -زاهُا

ظىاء وان هزا الخغحر ٌشمل الجىاهب ؤلادساهُت مً الثلافت )اإلاهشفت(، ؤو اليعم الثلافي ًخغحر باظخمشاس، 

ت منها )اللىانذ واللُم(، ؤو ٌشمل الجىاهب اإلاادًت )ألاشُاء(. وكذ ٌشمل الخغحر  ٌشمل الجىاهب اإلاهُاٍس

ُت حاهبا ؤو ؤهثر مً هزه الجىاهب، ؤو ٌشملها حمُها في وكذ واخذ. وهجذ ؤن هىان بهؼ الهملُاث الثلاف

لها جيخلل  العملياث الثلافيت)حعسيف التي جادي بلى خذور هزا الخغحر الثلافي.  هي الؿشق التي نً ؾٍش

ومً ؤهم هزه الهملُاث الثلافُت: الخجذًذ، والاهدشاس، واإلاضج الثلافي، والخمثل  (الثلافت وجىدشش وجخغحر.

 الثلافي، والخخلف الثلافي ؤو الهىة الثلافُت. 

 )أ( الخجدًد:

هشف  هخبر ول منهما ؤخذ مطادس الخغحر الثلافي في اإلاجخمو. َو هني الخجذًذ الاخترام ؤو الاهدشافاث، َو َو

لت معخدذزت في مضج ؤهىام مً الهىاضش بهػها مو بهؼ. هما ٌهذ الاهدشاف ؤخذ مكاهش  الاخترام بإهه ؾٍش

ة داخل اإلاجخمو كذ ًادي بلى الخجذًذ التي جادي بلى خذور نملُت الخغحر الثلافي. فاهدشاف مىاد حذًذ

 خذور ظلعلت واظهت مً الخغحراث، وخاضت في اإلاجخمهاث الخللُذًت البعُؿت. 

 )ب( الاهدشاز الثلافي:

هذ مً ؤهم نىامل الخغحر  ٌشحر مفهىم الاهدشاس بلى نملُت اهخلاٌ العماث الثلافُت مً زلافت بلى ؤخشي َو

لهب الخللُذ ؤو اإلاداواة دوسا مه والهدشاس الثلافت ًجب جىافش  ما باليعبت لهملُاث الخغحر الثلافي.الثلافي. ٍو

نذة نىاضش، منها وحىد بهؼ العماث ؤو الهىاضش الثلافُت التي حعخدم ؤن جيشش، ومنها غشوسة وحىد 

لت ؤو وظُلت حعخهمل  مجخمو ًخلبل هزه العماث ؤو الهىاضش الثلافُت، باإلغافت بلى غشوسة وحىد ؾٍش

 إلرانت والىخب وألاشخاص الزًً ًيخللىن بحن الثلافاث اإلاخخلفت. هإداة لليشش، وا

م الجبر وؤلالضام. وفي الخالت  وباليعبت لىُفُت اهدشاس الثلافت، فلذ ًيىن هزا الاهدشاس ؾىانُت ؤو نً ؾٍش

ألاولى ٌعخهحر اإلاجخمو الهىاضش الثلافُت مً مجخمو آخش، وفي الخالت الثاهُت جفشع ظلؿت آمشة هىنا مً 

 لثلافت نلى حمانت مغلىبت نلى ؤمشها.ا

الخل ؤن الىمـ الثلافي الزي ًللى فبىال مً الجمانت ًذخل في جيىًٍ زلافتها اليلُت. وكذ ًطبذ بهذ  ٍو

م الاخخيان الثلافي والخفانل بحن الثلافاث اإلاخخلفت.  رلً نشغت لالهدشاس بلى مجخمهاث ؤخشي نً ؾٍش

لثلافي بحن اإلاجخمهاث اإلاخخلفت، صادث الاظخهاساث الثلافُت، وبالخالي وولما صادث فترة الخفانل والاخخيان ا

 جشجفو مهذالث الخغحر الثلافي. 
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 ) مدزوف ( )ج( املصج الثلافي:

ٌشحر اإلاضج الثلافي بلى الهملُت التي جدذر بحن نذد مً اإلاجخمهاث راث الثلافاث اإلاخخلفت برا ما اجطلذ 

م بناسة واظخهاسة العماث الثلافُت  هزه اإلاجخمهاث بهػها ببهؼ فخخإزش ول زلافت باألخشي نً ؾٍش

اإلاخخلفت، ولىً دون ؤن جفلذ ؤي مً هزه الثلافاث ملىماتها ومكهشها ألاضلي. ودون ؤن جىذمج بخذاهما في 

 ألاخشي اهذماحا وامال.

مىً ؤن جخم نملُت اإلاضج الثلافي بحن ؤحىاط مخخلفت بذون خذور اخخالؽ بُىلىجي بحن هزه ألا  حىاط. ٍو

هما ؤن نملُت اإلاضج الثلافي نملُت راث اججاهحن، بمهنى ؤن هىان جإزحراث مخبادلت جدذر بحن الثلافاث التي 

 جدخً ببهػها، وبن واهذ الثلافت ألاكىي جيىن ؤهثر جإزحرا في الثلافت ألاغهف. 

 ) مدزوف( )د( الخمثل الثلافي:

لها جداٌو الجماناث راث ؤهماؽ العلىن اإلاخخلفت ٌشحر الخمثل ؤو الخمثُل الثلافي بلى الهملُت الت ي نً ؾٍش

ؤن جىذمج مو بهػها البهؼ في وخذة احخمانُت وزلافُت مشترهت. ؤي ؤن هزه الهملُت جادي بلى اهذماج ؤو 

اهطهاس زلافخحن ؤو ؤهثر في وخذة زلافُت مخجاوعت. ومً ؤشهش نملُاث الخمثُل الثلافي، قهىس الثلافت 

ىُت هدُجت   جفانل واهذماج نذة زلافاث ؤوسوبُت كذًمت.ألامٍش

وهىان نذة نىامل جازش في نملُت الخمثُل الثلافي، مثل الهضلت ومذي الدشابه الثلافي ومذي الاخخالف ؤو 

الخلاسب في الطفاث الجعمُت، والاخخالؽ البُىلىجي، ومذي الشهىس بالبهذ الاحخماعي، ومذي جيافا الفشص 

 في اليشاؽ الاكخطادي. 

خ لِعذ مهىا( )هـ( الخخلف الثلافي:  ) الخىاٍس

يي )ولُام ؤوحبرن(  وسد مفهىم الخخلف الثلافي ؤو الهىة الثلافُت في هخاب )الخغحر الاحخماعي( للهالم ألامٍش

شي )ؤوحبرن( ؤن الخغحراث التي جؿشؤ نلى حضء مً الثلافت الالمادًت 0922الزي وششه نام  الهاداث  –م. ٍو

ال جتزامً جماما مو الخغحراث التي جؿشؤ نلى الثلافت اإلاادًت. فِشهذ  -ب الخفىحر في اإلاجخمو والخلالُذ وؤظالُ

اإلاجخمو هدُجت لزلً هىنا مً الخخلف الثلافي الزي ًشحو بلى جفاوث مهذالث الخغحر الثلافي في الىاخُخحن 

 اإلاادًت والالمادًت.

شحر الخخلف الثلافي ؤو الهىة الثلافُت بلى اإلاىكف ا لزي ًخغحر فُه ؤخذ نىاضش ؤو ميىهاث الثلافت، بشيل َو

ؤظشم مما ًخغحر به غحرها مً الهىاضش ؤو اإلايىهاث ألاخشي للثلافت، وفي غالبُت الخاالث هجذ ؤن الهىاضش 

اإلاادًت للثلافت جخغحر بعشنت ؤهبر مً حغحر الهىاضش غحر اإلاادًت وبن وان البهؼ ًشي ؤهه في مهكم اإلاجخمهاث 

خ ، هجذ ؤن الثلافت غحر اإلاادًت كذ حغحرث بشيل ؤظشم مً حغحر الثلافت اإلاادًت. وفي غالبُت  فتراث الخاٍس
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 انتهت المحاضرة

 حـــــادي عشرالمحاضرة ال

 الزواج واألسرة _  النظم االجتماعية

 معىا فلغ حعسيف مىزيع مفهىم الىظم الاحخماعيت:

دساظاث نلمي الاحخمام وألاهثروبىلىحُا، بال ؤن الهلماء نلى الشغم مً شُىم مطؿلح الىكام الاحخماعي في 

 لم ًخفلىا نلى حهٍشف واخذ لهزا اإلاطؿلح.

( ؤن الىكام الاحخماعي هى رلً اليعم مً اإلاماسظاث وألادواس الاحخمانُت التي جذوس خىٌ إدوازد زويترًشي )

ث وحششف نلى جىفُز كىانذ كُمت مهُىت ؤو مجمىنت مً اللُم. وجلً ألاداة التي جىكم هزه اإلاماسظا

 الخهامل.

( ؤن الىكم الاحخمانُت هي ألاظالُب اإلاىغىنُت واإلاهترف بها والتي مىزيع حجزبسجهما ًشي ) ) مهىا ( فلـ

 جدىم الهالكاث بحن ألافشاد ؤو الجماناث.

هشف ) خػاها في ( الىكام الاحخماعي بإهه الطىس ؤو ألاشياٌ الثابخت التي ًذخل الىاط بملزوبسث ماهيفسَو

 نالكاث احخمانُت

فاث العابلت جخخلف في ؤلفاقها وفي مػامُنها فةنها جخفم ولها في ؤن الىكام الاحخماعي  ومو ؤن هزه الخهٍش

هى ألاظالُب اإلالشسة اإلالىىت للعلىن الاحخماعي. هما ٌشحر مفهىم الىكام بشيل نام بلى ول ما هى كاثم 

 وزابذ ومىكم في اإلاجخمو.

خمخو ول هكام احخماعي بذسحت مً الخماظً، نلى وجازش الىكم الا  حخمانُت في هثحر مً حىاهب خُاجىا. ٍو

شجبـ ول هكام احخماعي بغحره مً  الشغم مً وحىد بهؼ نىامل الخفىً الاحخماعي داخل هزا الىكام. ٍو

 الىكم اإلاخخلفت اإلاىحىدة في اإلاجخمو. 

خخلف نذد الىكم الاحخمانُت هما جدباًً دسحت جخططها مً مجخمو بلى آخش، ومً فترة صمىُت بلى ؤخشي.  ٍو

وجخمحز اإلاجخمهاث الخذًثت بالخخطظ الشذًذ في الىكم التي ًذوس ول منها خىٌ مشيلت مدذدة مً 

 مشىالث الخُاة الاحخمانُت.

وكذ وان الاججاه العاثذ بحن الهلماء الزًً اهخمىا بخطيُف الىكم الاحخمانُت هى مداولت الشبـ بحن الىكم 

احاث اإلاجخمو، نلى ؤظاط ؤن الىكم الاحخمانُت جيشإ إلشبام هزه الخاحاث التي حشهش بها الجمانت وخ

خفم هثحر مً الهلماء ؤن ؤهم الىكم الاحخمانُت ألاظاظُت اإلاىحىدة في اإلاجخمو  اإلادلُت ؤو اإلاجخمو الىبحر. ٍو

 هي: ألاظشة واللشابت والتربُت والذًً والاكخطاد والذولت.
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 الىظم الاحخماعيت:خصائص 

لشه، هما  -0 ًادي الىكام الاحخماعي وقُفت مهُىت في الخُاة الاحخمانُت مادام اإلاجخمو هفعه ٌهترف به ٍو

خمعً بها ؤشذ الخمعً.  ؤهه ًخػو إلاهاًحر ساسخت وكُم زابخت ًامً بها اإلاجخمو ٍو

خمو بىحىد بهؼ الجضاءاث الىكام الاحخماعي، بانخباسه هى العلىن اإلالجن، ًشجبـ وحىده في اإلاج -2

الاحخمانُت. وسبما وان العبب ألاظاس ي في بجبام الىاط للىكم الاحخمانُت العاثذة في مجخمهاتهم وجمعىهم 

 بها هى الخىف مً الخهشع لهزه الجضاءاث. 

ذخل في جيىٍنها نذد هبحر حذا مً الهىاضش  -3 مهكم الىكم الاحخمانُت جبلغ دسحت نالُت مً الخهلُذ ٍو

ذاخلت اإلادشابىت. بل ؤن بهؼ الىكم ًمىً جدلُله ؤوال بلى نذد مً الىكم الجضثُت ألاهثر بعاؾت، والتي اإلاخ

 جخإلف بذوسها مً مجمىنت مً الهىاضش اإلادشابىت.

الىكام الاحخماعي، مهما واهذ بعاؾخه، ال ًخذم هذفا واخذا فلـ، ؤو ٌشبو خاحت واخذة فلـ.  -4

 ي الىاكو ؤهثر مً خاحت وجادي بالخالي ؤهثر مً وقُفت. فمهكم الىكم الاحخمانُت حشبو ف

ؤن ولمت هكام حعخخذم داثما لدشحر بلى مالمذ الخُاة الاحخمانُت التي حعخمش في الىحىد ؤحُاال ؾىٍلت،  -5

بمهنى ؤن وحىد الىكام ال ًشجبـ بىحىد ألافشاد، وبهما ًخهذي وحىده خُاة ألافشاد، هما ًخمخو بلذسة هبحرة 

مىد في وحه الخغحراث الؿاسثت التي ًكً ؤنها هفُلت بهذمه وبصالخه. ؤي ؤن الىكم الاحخمانُت حهذ نلى الط

زابخت وعبُا خُث ؤنها جخغحر ببـء. وهالخل ؤن الىكم الىبري في اإلاجخمو مثل اليعم الاكخطادي، جيىن ؤكل 

 ن. نشغت للخغحر مً الىكم اإلادذودة مثل هكام ؤلاهخاج ؤو الخىصَو ؤو الاظتهال

 ام الصواج:ـــــــــــهظ

ٌهذ الضواج هكاما احخمانُا، بر ًىؿبم نلُه ؤهم خطاثظ الىكم الاحخمانُت. فهى ًادي وقُفت مهمت في 

الخُاة الاحخمانُت، وهى هىم مً العلىن اإلالجن الزي ًشجبـ وحىده في اإلاجخمو بىحىد بهؼ الجضاءاث 

ذسة هبحرة نلى الطمىد في الاحخمانُت، وهى ٌشبو ؤهثر مً خاحت مً الخاحاث الاحخمانُت، هما ؤهه ًخمخو بل

 وحه الخغحراث التي جدذر في اإلاجخمو. 

 مفهىم الصواج: -1

شترؽ في الهالكت ؤو  الضواج هكام احخماعي وبحشاء ًخم اجخاره هششؽ ؤولي لخيىًٍ ألاظشة بهذ رلً. َو

الشابؿت التي جيىن صواحا ؤن جخم جبها للششوؽ التي جدذدها الهادة ؤو اللاهىن مهما وان شيل هزه الهاداث 
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لىم الضواج نلى جفػُل الهالكت الذاثمت بحن الؿشفح ن والشغبت في الخُاة اإلاشترهت، ومما ؤو هزه اللىاهحن. ٍو

 ٌصجو نلى رلً اخخلاس الجمانت إلاً ًىطشف نىه بلى نالكت ؤخشي مً الهالكاث التي ٌعدىىشها اإلاجخمو. 

 جعىز الصواج: -2

شي  اهخمذ الذساظاث التي خاولذ دساظت جؿىس الضواج ؤن جػو بهؼ الفشوع نً ألاشياٌ ألاولى للضواج. ٍو

واج ألاخادي، ؤي صواج سحل واخذ بامشؤة واخذة، ًلو في نهاًت ظلعلت الخؿىس الاحخماعي ؤغلب الهلماء ؤن الض 

( في هخابه )ؤوعاق سوابـ اللشابت واإلاطاهشة في الهاثلت ؤلاوعاهُت( لىيع مىزحانلىكام الضواج. ومنهم )

ش في هخابه ( كذ رهمازن وطتر. وبن وان )0877وهزلً هخابه )اإلاجخمو اللذًم( نام  0871الطادس نام 

خ الضواج ؤلاوعاوي( الطادس نام  ؤن ؤلاوعان وان ًدبو في ألاضل هكام الضواج ألاخادي ولِغ  0920)جاٍس

 الضواج الخهذدي. 

 أشياٌ الصواج: -3

مىً جطيُف ألاشياٌ اإلاخهذدة للضواج  ًكهش الضواج في اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت في ضىس ؤو ؤشياٌ مخهذدة. ٍو

الضواج ألاخادي، والضواج الخهذدي الزي كذ ًإخز شيل حهذد الضوحاث، ؤو حهذد في شيلحن ؤظاظُحن هما: 

 ألاصواج، ؤو الضواج الجماعي.

وبرا جم صواج ؤفشاد الجمانت مً داخلها ًؿلم نلُه الضواج الذاخلي، ؤما برا جم مً خاسج الجمانت فُؿلم 

 نلُه الضواج الخاسجي.

ـــــهظ  ام ألاطسة:ـــ

، باإلغافت بلى ؤنها جشجبـ بغحرها مً الىكم الاحخمانُت اإلاىحىدة في اإلاجخمو مثل ألاظشة هكام احخماعي

 الىكام التربىي والىكام الاكخطادي.

وباإلغافت بلى ؤن ألاظشة حهذ هكاما احخمانُا ناإلاُا، بل ؤنها مً ؤهم الىكم اإلاىحىدة في اإلاجخمهاث اإلاخخلفت. 

ت فهي ؤًػا حمانت احخمانُت ؤولُت جلىم نلى نال كاث اإلاىاحهت اإلاباششة الىزُلت والخهاون الىاضح وخٍش

 الخهبحر نً الصخطُت والهىاؾف. 

 حعسيف ألاطسة: -1

لها ًخم جشبُت ألابىاء وكػاء بهؼ  ًشي بهؼ الهلماء ؤن ألاظشة هي الجمانت اللشابُت التي نً ؾٍش

وحىد ألاؾفاٌ هششؽ لخيىًٍ الاخخُاحاث ؤلاوعاهُت اإلادذدة. وبن وان هىان مً الهلماء مً ال ٌشترؽ 

( بلى ؤن ألاظشة سابؿت احخمانُت مً صوج وصوحت وؤؾفالهما ؤو بذون ؤؾفاٌ، ؤو أوحبرن ألاظشة. فلذ رهب )

 مً صوج بمفشده مو ؤؾفاله، ؤو صوحت بمفشدها مو ؤؾفالها.
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 جعىز ألاطسة: -2

زم مشخلت ألاظشة ألامىٍت، زم  ًشي البهؼ ؤن ألاظشة مشث بمشاخل جؿىسٍت هي: مشخلت ؤلاباخُت الجيعُت،

مشخلت ألاظشة ألابىٍت التي ًخمخو فيها ألاب بالعلؿت اإلاؿللت. واظخلش الخؿىس ؤخحرا نىذما قهشث ألاظشة 

ً. وجمثل  الضواحُت ؤو ألاظشة الىىوٍت وهي ؤظشة ضغحرة الدجم، جخيىن مً الضوج والضوحت وألابىاء اإلاباشٍش

الطىانُت، في ملابل ألاظشة اإلامخذة في اإلاجخمهاث الخللُذًت ؤو الشيل العاثذ الُىم في اإلاجخمهاث 

 اإلاجخمهاث التي جمش بمشخلت ما كبل الطىانت.

 أشياٌ ألاطسة: -3

ألاظشة الضواحُت )الىىوٍت(: وجخيىن مً الضوج والضوحت وألابىاء الزًً ٌهِشىن مها بمفشدهم في مهِشت  -0

 واخذة معخللت.

(: جخيىن مً الضوج والضوحت وؤبىائهما الطغاس، هما جػم اإلاتزوححن منهم مو ألاظشة اإلامخذة )الهاثلت -2

لُم الجمُو في مجٌز واخذ غالبا ؤو في نذة مىاٌص مخجاوسة.  ؤبىائهم. ٍو

وهالخل ؤن ول فشد في اإلاجخمو نادة ما ًيخمي بلى همؿحن مً ؤهماؽ ألاظشة ؤخذهما هي ؤظشة الخيشئت ؤو 

خيىن مً الفشد مو والذه ووالذجه وألاخىة. ؤما الىمـ الثاوي مً ؤهماؽ ألاظشة الخىحُه. وهي ألاظشة التي ج

 فُؿلم نلُه ؤظشة الخىاظل ؤو ؤلاهجاب، وجخيىن مً الفشد مو صوحخه وؤبىاثه. 

 الىظائف الاحخماعيت لألطسة: -4

ا فلذجه ألاظشة واهذ ألاظشة كذًما بمثابت هُئت معخللت جلىم بمخخلف الىقاثف الاحخمانُت. ونلى الشغم مم

مً وقاثف مخهذدة، بال ؤنها ال جضاٌ جدخفل بهذد مً الىقاثف الاحخمانُت اإلاهمت، لهل مً ؤهمها الىقاثف 

الخالُت: بمذاد اإلاجخمو باألنػاء الجذد، وسناًت وجيشئت ألاؾفاٌ، ومىذ اإلاشاهض الاحخمانُت، وبشبام 

اسط ؤوشؿت اكخطادًت مخىىنت وحهذ وخذة الصخطُت. باإلغافت بلى ؤن ألاظشة ال جضاٌ جم الخاحاث 

.  اكخطادًت مخػامىت ًلىم فيها ألاب بةنالت صوحخه وؤبىاثه، وجلىم ألام بإنماٌ اإلاجٌز

 

 .اهتهذ املداضسة 
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 املداضسة الثاهيت عشسة

 الىظم الاحخماعيت

 الىظام التربىي والىظام الاكخصادي 

 مفهىم الىظام التربىي:

الىكم اإلاهمت التي ًخػمنها البىاء الاحخماعي. وهىان مً الهلماء مً ًػُم مً ٌهذ الىكام التربىي ؤخذ 

مفهىم الىكام التربىي بدُث ًخػمً فلـ مفهىم التربُت الشظمُت ؤو الخهلُم، وهى ؤخذ الهىاضش ألاظاظُت 

الهلم واإلااظعاث إلادخىي الهملُت التربىٍت. بر ًمىً الىكش بلى الخهلُم بانخباسه اإلاكهش الشظمي للتربُت في دوس 

 التربىٍت التي جخخاس هىنُت مهُىت مً اإلاهاسف، لتربـ الفشد بمجخمهه وبترازه الثلافي.

هما هجذ مً ًىظو مً مفهىم الىكام التربىي بدُث ًخػمً مهنى التربُت الشظمُت وغحر الشظمُت، ؤي 

تي جخم داخل اإلاذسظت، وهي التربُت التي جدذر بلطذ ؤو بذون كطذ نلى خذ ظىاء. والتربُت الشظمُت هي ال

م اإلاذسظحن. ؤما التربُت غحر الشظمُت، فهي التي جخم  هىم مً التربُت اإلاذسوظت واإلالطىدة التي جخم نً ؾٍش

م ألاظشة، ؤو حماناث الىكشاء، ووظاثل  لت غحر مذسوظت وغحر ملطىدة خاسج هؿاق اإلاذسظت، نً ؾٍش بؿٍش

م ؤًت هُئت ؤخشي  ت ونً ؾٍش  مً هُئاث الخيشئت الاحخمانُت. الاجطاٌ الجماهحًر

فها مً وحهت الىكشة الاحخمانُت بإنها  وفي غا هزه الىكشة الىاظهت بلى مفهىم الكاهشة التربىٍت، ًمىً حهٍش

نملُت حشىُل وبنذاد ؤفشاد بوعاهُحن في مجخمو مهحن، في صمان وميان مهُىحن ختى ٌعخؿُهىا ؤن ًىدعبىا 

العلىن اإلاخخلفت التي جِعش لهم نملُت الخهامل مو البِئت الاحخمانُت  اإلاهاساث واللُم والاججاهاث وؤهماؽ

شحر هزا اإلافهىم للتربُت، بلى ؤنها نملُت بوعاهُت ًلىم بها ؤفشاد بوعاهُىن بهذف جىمُت ؤفشاد  واإلاادًت. َو

ً. هما ٌشحر ؤًػا بلى ؤن همارج ألاوعاق التربىٍت جخخلف مً مجخمو بلى مجخمو آخش.   آخٍش

 

 التربىيت في املجخمعاث املخخلفت ألاوظاقهماذج 

ليل مجخمو ؤهماؾه في التربُت ظىاء مً هاخُت اإلاىاد التي جللً للطغاس ؤو مً هاخُت الىظاثل اإلاعخخذمت في 

هزا الخللحن. والشً ؤن اإلاىاد التي جللً جشجبـ ؤشذ الاسجباؽ باألهذاف الهلُا للمجخمو. هما ؤن وظاثل 
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شي باإلاىاد ؤو اإلاىغىناث التي جللً وبالىكام الثلافي في مجمىنه. ونلى ظبُل اإلاثاٌ، التربُت مشجبؿت هي ألاخ

هجذ في اإلاجخمو الزي ٌهِش نلى حمو الثماس وؤظالُب الطُذ واللىظ ؤن التربُت حعتهذف حهلُم هُفُت 

ت الظخمشاس الخُ اة في مثل حمو الثماس وؤظالُب الطُذ واللىظ، وما بلى رلً مً الىظاثل التي حهذ غشوٍس

 هزا اإلاجخمو. 

وفي اإلاجخمهاث البذاثُت راث الثلافاث البعُؿت غحر اإلاهلذة، ال ًيىن مً الػشوسي بكامت وظاثل سظمُت 

جىكُمُت للخهلُم واإلاذاسط والجامهاث التي هجذها في اإلاجخمو الخذًث. فالتربُت في هزه اإلاجخمهاث البذاثُت 

اعي مخخطظ ًلىم به مذسظىن مخخططىن. بر ؤن التربُت في مثل ال ًمىً الىكش بليها نلى ؤنها وشاؽ احخم

لىم بها نادة ألاظشة، والجمانت اللشابُت، واإلاجخمو  هزه اإلاجخمهاث البعُؿت ال جماسط بشيل معخلل، ٍو

 هيل مً خالٌ اإلاشاسهت في ؤنباء الخُاة الُىمُت.

لب في مثل هزه اإلاجخمهاث، وجترهض بطفت وفي اإلاجخمهاث اإلاخلذمت، هجذ ؤن التربُت الشظمُت هي الؿابو الغا

 خاضت خىٌ جؿبُم الهلم في جدعحن معخىي ؤلاهخاج وجؿىٍش هكم جلعُم الهمل.

ت فلـ، وبهما  وال جخخلف الىمارج ؤو ألاهماؽ التربىٍت في اإلاجخمهاث اإلاخخلفت مً خُث الىظاثل التربٍى

ت ومجخمهاث الهطىس الىظؿى مثال واهذ جخخلف ؤًػا مً خُث اإلاىاد التي جذسط. ففي اإلاجخمهاث اللذًم

با. ؤما في الهطىس الخذًثت، وخاضت في  ت هي العاثذة، وواهذ حعخىنب ول مىاهج الذساظت جلٍش اإلاىاد الىكٍش

اإلاجخمهاث الطىانُت، هجذ ؤن الهلىم الخؿبُلُت، ؤضبدذ حشغل مياهت مهمت في مىاد الذساظت، جفىق 

ت، ورلً م  ثل حهلُم اإلاُياهُيا وما ًخهلم بشئىن الخشف والطىاناث اإلاخخلفت. ؤخُاها مياهت الهلىم الىكٍش

 وظائف الىظام التربىي في املجخمع:

ذهبرج( ؤهه ًمىً جلخُظ ؤهم الىقاثف الاحخمانُت للىكام التربىي في ؤسبو وقاثف ؤظاظُت هي:  ًشي )فٍش

 هلل زلافت اإلاجخمو. -0

 وحهلُمه هُفُت ؤدائها. معانذة الفشد نلى اخخُاس ألادواس الاحخمانُت -2

بخذار الخيامل بحن الثلافت الهامت للمجخمو وبحن الثلافاث الفشنُت لألفشاد والجماناث التي جىحذ  -3

 داخل اإلاجخمو.

 حهذ التربُت مطذسا للخجذًذ الثلافي والاحخماعي.  -4

ومهما حهذدث الىقاثف الاحخمانُت للتربُت، فةهه ًمىً جلعُم هزه الىقاثف بلى همؿحن: ؤخذهما هى 

الىقاثف اإلاىحهت هدى الفشد، وآلاخش هى الىقاثف اإلاىحهت هدى اإلاجخمو. وفي الىمـ ألاٌو هجذ ؤن التربُت 

وي مً الىقاثف التي جاديها حهمل نلى جذنُم ملذساث ألافشاد، وحعهم في جدلُم الزاث. ؤما في الىمـ الثا



 حمذ الغامذٌألذكخىس:                                                                                  ػلم االجخماع

 

 201 همس الشوحاػذاد وحىسُق : 

 

ت باليعبت لليعم الاحخماعي. بر ؤن التربُت  التربُت في اإلاجخمو، فةهىا هجذ ؟ؤن التربُت جادي فىاثذ نملُت وسمٍض

حهمل نلى اظخمشاس اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت وبلائها هدُجت لىلل الترار الثلافي مً ألاحُاٌ العابلت بلى ألاحُاٌ 

 الالخلت. 

 

 الاكخصادي: مفهىم الىظام

هىان اجفاق بحن الهلماء نلى ؤن هىان زالزت مخغحراث ؤو نملُاث اكخطادًت ؤظاظُت، هي: ؤلاهخاج، والخىصَو، 

 والاظتهالن.

ويهخم نلماء الاحخمام بمداولت الىشف نً اإلاخغحراث العىظُىلىحُت اإلاشجبؿت بهزه الهملُاث الاكخطادًت 

الاجطاٌ الىزُم بحن ألاهذاف الاكخطادًت وبحن ألاهذاف الاحخمانُت الثالر. بر ؤهىا ال وعخؿُو ؤن هىىش هزا 

في اإلاجخمو. والىاكو ؤن هىان كذسا مً الدعاهذ بحن اإلاخغحراث الاكخطادًت واإلاخغحراث العىظُىلىحُت وؤن 

 مداولت جفعحر اإلاخغحراث الاكخطادًت بمهٌض نً اإلاخغحراث الاحخمانُت ًجهل الخفعحر غحر واضح. 

 ىظيم الاكخصادي:أهماط الخ

اإلاجخمهاث جطىف نادة ؾبلا ألهىام اليشاؽ الاكخطادي التي جماسط بها بلى نذة ؤهماؽ مخخلفت. فلذ 

جطىف اإلاجخمهاث بلى مجخمهاث الطُذ والجمو، ومجخمهاث الضسانت اإلاخىللت، ومجخمهاث الضسانت 

لت ؤخشي بلى مجخمهاث ا لطُذ والجمو، واإلاجخمهاث اإلاعخلشة، واإلاجخمهاث الطىانُت. وكذ جطىف بؿٍش

فُت، واإلاجخمهاث الطىانُت.   الشنىٍت، ومجخمهاث الضسانت اإلاخىللت ؤو غحر اإلاعخلشة، واإلاجخمهاث الٍش

هما ؤن ؤهماؽ الخىكُم الاكخطادي كذ جطىف بهذة ؾشق. فمً الهلماء مً ًطىف الخىكُم الاكخطادي 

 نلى الىدى الخالي: 

 اكخصاد الصيد والجمع: -1

لىمـ مً ؤهماؽ الخىكُم الاكخطادي، ًترهض وشاؽ العيان خىٌ اظخخذام ؤلاهخاج الزي ًىحذ في في هزا ا

ت. لت ؾبُهُت، مثل ضُذ الخُىاهاث اإلاخىافشة في البِئت، ؤو اظخغالٌ الىباجاث البًر  البِئت بؿٍش

جلعُم الهمل وهجذ ؤن اإلاجخمهاث البعُؿت التي جخمحز بهزا الىمـ الاكخطادي، جخمحز بىحىد هىم بعُـ مً 

اللاثم نلى ؤظاط الىىم. بر ًلىم الزوىس بهملُاث الطُذ، بِىما جلىم اليعاء بهملُاث الجمو والالخلاؽ، 

 باإلغافت بلى سناًت ألاؾفاٌ واللُام باألنباء اإلاجزلُت اإلاخخلفت. 
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م اللشابت. هم ا هجذ وفي اكخطاد الطُذ والجمو، هجذ ؤن اليشاؽ الاكخطادي ًخم جىكُمه نادة نً ؾٍش

كذسا هبحرا مً اإلاعاواة بحن ألافشاد في اإلاجخمو هكشا لللت مطادس الثروة. وجبذو اإلاعاواة واضخت بحن الشحاٌ 

 واليعاء نلى الشغم مً كُام ول منهما بإداء ؤدواس مخخلفت.

هما ًخمحز هزا الىىم مً الاكخطاد بىحىد هىم بعُـ مً الخىىىلىحُا، ًخمثل في وحىد نطا الخفش، 

 ىاط، والعهام، وغحرها مً ألاشُاء اإلاادًت البعُؿت. وألاك

 الاكخصاد الصزاعي: -2

خمحز هزا الىمـ الاكخطادي بإن ول مً الش حاٌ واليعاء ًلىمىن غالبا بإداء هفغ ألادواس، بل ؤن اليعاء  ٍو

ث العُاظُت ًخدملً اللُام بىثحر مً ألادواس التي ًترهها الشحاٌ. وفي هزا الىمـ الاكخطادي جكهش اللُادا

بذؤ اظخخذام الىلىد في الخهامل ومً زم جبذو مكاهش نذم اإلاعاواة بحن ألافشاد في هزا  هما جكهش ألاظىاق ٍو

 اإلاجخمو الضساعي، ورلً نىذما ًمخلً بهؼ ألافشاد مطادس الثروة ؤهثر مما ًمخلً ألافشاد آلاخشون. 

 الاكخصاد الصىاعي: -3

ه مً ألاهماؽ الاكخطادًت ألاخشي مً خُث ؤن وظاثل ؤلاهخاج ًخخلف همـ الاكخطاد الطىاعي نً غحر 

 ؤضبذ ًمخلىها جماما ضاخب الهمل باإلغافت بلى امخالهه إلايان الهمل واإلاىاد ألاولُت.

ونلى الشغم مً اظخمشاس مكاهش نذم اإلاعاواة بحن ألافشاد في قل هزا الىمـ الاكخطادي، بال ؤنها جيىن 

اواة التي جىحذ في همـ ؤلاهخاج الضساعي. هما ًلل جإزحر اللشابت، التي جفلذ بذسحت ؤكل مً مكاهش نذم اإلاع

 هثحرا مً وقاثفها في اإلاجخمو.  

 الاكخصاد الصىاعي املخلدم: -4

ىحذ هزا الىمـ الاكخطادي في بهؼ اإلاجخمهاث الخذًثت اإلاخلذمت مثل الىالًاث اإلاخدذة. وفُه هجذ ؤن  ٍو

با نىذ معخىي مىخفؼ حذا، مو اظخمشاس الىلظ وعبت اللىي الهاملت التي حهمل ف ي الضسانت، جثبذ جلٍش

 في وعبت اللىي الهاملت التي حهمل في الطىانت، وصٍادة وعبت اللىي الهاملت التي حهمل في الخذماث. 

 :وظائف الىظام الاكخصادي

ؤظاظُت في هىان نذة ؤهماؽ مخخلفت مً ؤهماؽ الخىكُم الاكخطادي. وول همـ منها ًادي نذة وقاثف 

ظبُل بشبام اخخُاحاث ؤنػاء اإلاجخمو. ؤما ؤهم وقاثف الىكام الاكخطادي فهي ؤلاهخاج والخىصَو 

 واظتهالن العلو والخذماث.
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ت والؿبُهُت في اإلاجخمو في بهخاج العلو والخذماث. هما  خػمً ؤلاهخاج، حمو واظخغالٌ اإلاىاسد البشٍش ٍو

ًخػمً الخىصَو، هلل اإلاىاد ألاظاظُت لإلهخاج بلى الهُئاث ؤلاهخاحُت، باإلغافت بلى هلل اإلاىخجاث مً هزه 

 اظخخذام ؤو اظخهماٌ العلو والخذماث. الهُئاث ؤلاهخاحُت بلى الهُئاث اإلاعتهلىت. ؤما الاظتهالن فُخػمً 

 

 اهتهذ اإلاداغشة

 

 املداضسة الثالثت عشسة

 املشىالث الاحخماعيت 

 

 ملدمت:

ا، بمهنى ؤهه يهذف بلى اهدعاب اإلاهشفت خىٌ ؾبُهت  ًشي بهؼ الهلماء ؤن نلم الاحخمام ٌهذ نلما هكٍش

اإلاجخمو البششي دون مداولت الاظخخذام الهملي لهزه اإلاهشفت. في خحن ًشي بهؼ نلماء الاحخمام ؤن نلم 

الهملي. ويهذف نلم الاحخمام الاحخمام نلم جؿبُلي يهخم بىغو خلاثم الخُاة الاحخمانُت في مجاٌ الخؿبُم 

الخؿبُلي بلى اظخخذام اإلاهشفت العىظُىلىحُت في خل اإلاشىالث الاحخمانُت مثل مشيلت الؿالق والخمُحز 

 الهىطشي والطشام الطىاعي وؤلاظيان غحر اإلاالثم واإلاىاؾم اإلاخخلفت والبؿالت. 

محز البهؼ بحن اإلاشىالث الاحخمانُت واإلاشىالث العىظُىلىحُت ؤو  اإلاشىالث الهلمُت. فاإلاشىالث  ٍو

الاحخمانُت هي مىكف مىدشف نً مىكف مشغىب فُه. ؤما اإلاشىالث العىظُىلىحُت فهي مشىالث مهشفُت 

جكهش خُىما ال جيىن الهالكاث بحن ألاخذار مهشوفت وهي هىم مً الطهىباث التي جىاحه اإلاهشفت 

 العىظُىلىحُت للمجخمو ؤلاوعاوي. 

 

 ماعيت:مفهىم املشىالث الاحخ
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اإلاشيلت الاحخمانُت هي مىكف ًازش في نذد مً ألافشاد بدُث ٌهخلذون ؤو ٌهخلذ ألانػاء آلاخشون في 

اإلاجخمو بإن هزا اإلاىكف هى مطذس الطهىباث واإلاعاوت. ومً زم جطبذ اإلاشيلت الاحخمانُت مىكفا 

 مىغىنُا مً حهت وجفعحرا احخمانُا راجُا مً حهت ؤخشي.

زهش )هىسجىن(، )لعل : ظسف ًؤثس في عدد هبحر مً الىاض, بعسق حعخبر غحر ي( اإلاشيلت الاحخمانُت بإنهاٍو

 مسغىبت, مما ًىحد الشعىز بأهه ًمىً الليام بعمل ما, مً خالٌ الفعل الاحخماعي الجمعي. 

م مً الهلماء الزًً ًشون  وكذ اخخلف نلماء الاحخمام خىٌ هُفُت وشإة اإلاشىالث الاحخمانُت فهىان فٍش

شيلت الاحخمانُت جيشإ نىذما جضداد الفجىة بحن اللُم واإلاثالُاث اإلاىحىدة في اإلاجخمو وبحن العلىن ؤن اإلا

لا آخش مً الهلماء ًشون ؤن اإلاشيلت الاحخمانُت جىحذ نىذما  الىاكعي ألنػاء هزا اإلاجخمو. بِىما هجذ فٍش

 ت.ٌهخلذ نذد هبحر مً ؤفشاد اإلاجخمو بإن قشفا مهُىا ًمثل مشيلت احخمانُ

ىفي لكهىس اإلاشيلت الاحخمانُت ؤن ًخإزش بها نذد هبحر مً ؤفشاد اإلاجخمو دون جدذًذ لهذدهم. ؤي ؤهه  ٍو

لِعذ هىان خخمُت في ؤن جيىن اإلاشيلت راث ضفت نمىمُت في ول ؤسحاء اإلاجخمو لخيىن ؤهال للذساظت رلً 

مىً  ألن احعام هؿاق اإلاجخمو الخذًث ًمىً ؤن ًادي بلى وحىد مجخمهاث مدلُت راث سوابـ مخخلفت، ٍو

ؤن ًترجب نليها مشىالث مخخلفت. ؤي ؤن الباخث للمشىالث الاحخمانُت ًمىىه ؤن ًذسط هزه اإلاشىالث نلى 

 اإلاعخىي اإلادلي ؤو ؤلاكلُمي ؤو نلى معخىي اإلاجخمو بإظشه. 

 جصييف املشىالث الاحخماعيت:

مجخمو بلى زالر مجمىناث ؤظاظُت جخهلم ول  ضىف )اهيلض( اإلاشىالث الاحخمانُت اإلاخىشسة التي جىاحه ؤي

 منها بىمـ مخخلف مً ؤهماؽ الخىُف مو خلاثم الخُاة الاحخمانُت. وهزه اإلاجمىناث هي:

اإلاشىالث الىاججت نً الخىُف مو البِئت الخاسحُت الؿبُهُت وؤلاوعاهُت نلى العىاء. فةرا ؤسادث حمانت  -0

ؿىٍش جىىىلىحُا حعمذ لها بخىفحر الخذ ألادوى مً الؿهام واإلالبغ مهُىت ؤن حعخمش في الىحىد فالبذ لها مً ج

واإلاإوي اإلاىاظب لدجمها ومىاخها وبِئتها الجغشافُت هما ًخهحن نلى الجمانت ؤن حعخهذ لخىفحر ملىماث 

 وحىدها في اإلاذي الؿىٍل وخماًت هفعها مً ألاخؿاس الؿبُهُت وؤلاوعاهُت. 

شىالث بةشبام الاخخُاحاث ؤلاوعاهُت الفشدًت ألنػاء اإلاجخمو. فاإلاجخمو جخهلم اإلاجمىنت الثاهُت مً اإلا -2

ال ٌعخؿُو ؤن ٌعخمش في البلاء برا فشل في بشبام اخخُاحاث ؤفشاده. وال جلخطش هزه الاخخُاحاث الفشدًت 

ث نلى اخخُاحاث ألافشاد ألاولُت بلى الؿهام واإلاإوي واإلاعىً، وبهما جخػمً ؤًػا بشبام بهؼ الاخخُاحا

ً للخىفِغ نً الخىجش ؤو  الىفعُت والثلافُت لألفشاد. باإلغافت بلى بشبام خاحتهم بلى الاجطاٌ باآلخٍش

الخخلظ مىه. هما ًجب ؤن ًلىم اإلاجخمو بخىفحر بهؼ الاخخُاحاث ألاخشي لألفشاد والتي جخمثل في خاحتهم 

 بلى ؤلاخعاط باإلاياهت واخترام الىفغ. 
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ادي الخىُف مو قشوف الخ -3 ُاة الجمهُت بلى مجمىنت زالثت مً اإلاشىالث التي ًخدخم نلى ول مجخمو ٍو

مىاحهتها والهمل نلى خلها فاإلوعان ال ٌعخؿُو البلاء في بُئخه الؿبُهُت دون خُاة احخمانُت. وسبما واهذ 

هفعه الخاحت بلى بشبام اخخُاحاجه الاحخمانُت هي التي جذفهه بلى الخُاة اإلاشترهت. ونىذما ًجذ ؤلاوعان 

ًدُا في حماناث ًىاحه نلى الفىس مجمىنت خاضت مً اإلاشىالث التي جخجاوص اإلاعخىي الفشدي رلً ؤن 

ألافشاد الزًً ٌهِشىن مها ًجب ؤن ًلىمىا بةًجاد هىم مً الخيعُم والخيامل بحن ؤفهالهم ومً زم جىضل 

هاث مدلُت وجىكُماث ؤلاوعان بلى جيىًٍ الىخذاث ألاظاظُت للخُاة الاحخمانُت مً حماناث ومجخم

 ومجخمهاث. 

 

 

 

 املشىالث الاحخماعيت والخغحر الثلافي:

مً اإلاخفم نلُه ؤن اإلاشىالث الاحخمانُت جدذر هدُجت لهملُاث الخغحر الاحخماعي هما ؤن الهمل نلى خل 

هزه اإلاشىالث الاحخمانُت ًخؿلب بخذار بهؼ الخغحراث الاحخمانُت. بر ؤن نملُت خل اإلاشيلت جخػمً 

 حغُحر الكشوف اإلاادًت بلى قهىسها بلى دسحت اللػاء نليها نهاثُا ؤو الخخفُف مً خذتها نلى ألاكل.

وولما صادث ظشنت واظخمشاس نملُت الخغحر الاحخماعي صادث اخخماالث قهىس اإلاشىالث الاحخمانُت داخل 

 ى معخىي اإلاجخمو بإظشه. اإلاجخمو وكذ جكهش هزه اإلاشىالث نلى معخىي اإلاجخمو اإلادلي ؤو ؤلاكلُمي ؤو نل

ذ نلى اإلاجخمهاث اإلادلُت بلى خلُلخحن ؤظاظِخحن:  ؤهه خالٌ العىىاث  ألاولىوحشحر الذساظاث التي ؤحٍش

هت ومعخمشة جشجب نليها هخاثج مخهذدة منها  ألاخحرة شهذث غالبُت اإلاجخمهاث اإلادلُت حغحراث احخمانُت ظَش

زه اإلاجخمهاث واليعم الاًيىلىجي والبىاء الاكخطادي خذور حهذًالث في ول مً الخطاثظ العياهُت له

 وألاهماؽ الاًيىلىحُت. 

فهي ؤن مهكم هزه اإلاجخمهاث كذ ناهذ ؤزىاء خذور هزه الخغحراث الاحخمانُت مً  الثاهيتؤما الخلُلت 

هثحر مً اإلاشىالث الاحخمانُت والاكخطادًت والعياهُت والاًيىلىحُت ومً بحن هزه اإلاشىالث مشيلت 

ت وجىاكظ العيان والانهُاس  الاصدخام العياوي والفعاد والفلش ونذم الاظخلشاس في اإلاىاؾم الخػٍش

فُت. الا  كخطادي في اإلاىاؾم الٍش
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شي )ؤوحبرن( ؤن الخغحراث التي جؿشؤ نلى حضء مً الثلافت الالمادًت  الهاداث والخلالُذ وؤظالُب الخفىحر  –ٍو

ال جتزامً جماما مو الخغحراث التي جؿشؤ نلى الثلافت اإلاادًت. فِشهذ اإلاجخمو هدُجت لزلً هىنا  -في اإلاجخمو 

 حو بلى جفاوث مهذالث الخغحر الثلافي في الىاخُخحن اإلاادًت والالمادًت.مً الخخلف الثلافي الزي ًش 

شحر الخخلف الثلافي ؤو الهىة الثلافُت بلى اإلاىكف الزي ًخغحر فُه ؤخذ نىاضش ؤو ميىهاث الثلافت، بشيل  َو

الهىاضش ؤظشم مما ًخغحر به غحرها مً الهىاضش ؤو اإلايىهاث ألاخشي للثلافت، وفي غالبُت الخاالث هجذ ؤن 

اإلاادًت للثلافت جخغحر بعشنت ؤهبر مً حغحر الهىاضش غحر اإلاادًت مما ًادي بلى خذور مشىالث احخمانُت 

 مخهذدة داخل اإلاجخمو.

 أطباب املشىالث الاحخماعيت:

جبحن لىا مما ظبم ؤزش ظشنت واظخمشاس نملُت الخغحر الاحخماعي في قهىس اإلاشىالث الاحخمانُت. والىاكو ؤن 

شىالث جدذر هدُجت لهذة نىامل مخذاخلت ومترابؿت. وكذ هشفذ هثحر مً الذساظاث الاحخمانُت هزه اإلا

نً ؤن اإلاشىالث الاحخمانُت جشحو بىحه نام بلى هىاحي اللطىس في الترار الثلافي والاحخماعي والبُىلىجي، 

 فػال نً هىاحي اللطىس في العُاظاث الاحخمانُت. 

شي )مافِغ بِعاهض( و )حىن بِ  عاهض( ؤن اإلاشىالث الاحخمانُت جشحو بلى الهىامل الخالُت:ٍو

العلىن اإلاىدشف، وهى رلً الىمـ مً العلىن الزي ًىكش بلُه نذد هبحر مً ؤفشاد اإلاجخمو نلى انخباس  -0

ؤهه ًمثل تهذًذا ؤو اهتهاوا للمهاًحر الثلافُت واللُم العاثذة داخل اإلاجخمو. ومً ؤمثلت اإلاشىالث الاحخمانُت 

 تي جكهش هدُجت العلىن اإلاىدشف مشيلت حهاؾي اإلاخذساث. ال

وكذ جيشإ اإلاشىالث الاحخمانُت مثل مشيلت الخمُحز الهىطشي هدُجت انتراع ظبُل ؤو بخباؽ ألاهذاف  -2

 الاحخمانُت لفئت مً الىاط داخل بؾاس اليعم الاحخماعي.

وي هدُجت تهذًذ اظخمشاس الخىكُم ؤو نذم هما كذ جكهش اإلاشىالث الاحخمانُت مثل مشيلت الاهفجاس العيا -3

 اظخلشاس ؤو زباث اليعم الاحخماعي هفعه.

 وؤخحرا كذ جيشإ اإلاشىالث الاحخمانُت هدُجت ؤي قشف يهذد ؤظلىب الخُاة داخل اإلاجخمو.  -4

ت في دساظت اإلاشىالث الاحخمانُت:  اإلاذاخل الىكٍش

 مدخل الاهدساف الشخص ي: -1

الصخص ي ؤو اإلاشع الاحخماعي بذساظت دوافو وظلىن ألافشاد اإلاىدشفحن الزًً ًادي ويهخم مذخل الاهدشاف 

 اهدشافهم بلى خذور اإلاشىالث الاحخمانُت داخل اإلاجخمو.
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م نملُت الخهلُم ؤو بنادة التربُت.  شي ؤصخاب هزا اإلاذخل ؤهه ًمىً نالج اإلاشىالث الاحخمانُت نً ؾٍش  ٍو

 مدخل صساع الليم: -2

شحو اإلاشىال  ث الاحخمانُت بلى ضشام اإلاطالح واخخالف اللُم. بر جكهش اإلاشىالث الاحخمانُت نىذما ًادي ٍو

 الخغحر الاحخماعي بلى جيىًٍ حماناث لها كُم مخهاسغت ؤو مخطاسنت.

م بنادة جىصَو اللىة بحن  زهب ؤصخاب هزا اإلاذخل بلى ؤهه ًمىً نالج اإلاشىالث الاحخمانُت نً ؾٍش ٍو

  الجماناث اإلاخطاسنت.

 مدخل الخفىً الاحخماعي: -3

شحر الخفىً الاحخماعي بلى جمضق ؤو  شحو اإلاشىالث الاحخمانُت بلى انهُاس اإلاهاًحر الاحخمانُت الخللُذًت. َو ٍو

انهُاس اليعم الاحخماعي. هما كذ ٌشحر هزا اإلافهىم بلى الانهُاس في الخىكُم الاحخماعي ووظاثل الػبـ داخل 

حخمام ألاواثل، مً ؤهطاس مذسظت شُياغى، ًىكشون بلى الخفىً الاحخماعي نلى وكذ وان نلماء الا  اإلاجخمو. 

 انخباس ؤهه الهامل اإلاادي بلى قهىس العلىن اإلاىدشف. 

خإلف مً نذة ؤحضاء  فترع مذخل الخفىً الاحخماعي ؤن اإلاجخمو نباسة نً وعم زابذ وعبُا ومخيامل ٍو ٍو

اليعم. هما ًفترع هزا اإلاذخل ؤن هىان بحمام ؤو اجفاق بحن مترابؿت ليل منها وقُفت حعانذ نلى اظخمشاس 

ؤفشاد اإلاجخمو خىٌ اللُم. ومً زم ًشي ؤصخاب هزا اإلاذخل ؤهه ًمىً نالج اإلاشىالث الاحخمانُت نً 

م حهذًل ؤحضاء اليعم بدُث جادي وقاثفها نلى الىحه ألاهمل  ؾٍش

م دوساث الخغحر والىاكو ؤهه ال جىحذ فتراث مً الثباث الثلافي اليامل جى فطل بهػها نً بهؼ نً ؾٍش

 الاحخماعي، هكشا ألن الخغحر والخفىً وبنادة الخىكُم قىاهش معخمشة وغحر زابخت. 

 

 اهتهذ اإلاداغشة
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 اإلاداغشة الشابهت نششة

 الدزاطت الاحخماعيت للظلىن املىدسف 

 ملدمت:

قهشث جفعحراث مخخلفت لهىامل وؤظباب العلىن اإلاىدشف، منها جفعحراث بُىلىحُت واًيىلىحُت وهفعُت. 

ت اإلاخخلفت في دساظت وجفعحر  وفي ملابل هزه الخفعحراث اظخدذر نلماء الاحخمام بهؼ اإلاذاخل الىكٍش

باظخخذام هزه اإلاذاخل العلىن اإلاىدشف. وكذ اهخم  هاالء الهلماء، وخاضت اإلاهخمحن بالجاهب الخؿبُلي، 

ت في دساظت ؤهماؽ ؤو همارج مخخلفت مً العلىن اإلاىدشف مثل: ؤلاحشام، وحىاح ألاخذار، وألامشاع  الىكٍش

 ؤو الاغؿشاباث الهللُت، والاهخداس. 

 حعسيف : الجسيمت مدضىزاث شسعيت شحس هللا عنها بدد او حعصيس  امللصىد بالظلىن املىدسف:

الاهدشاف هى اهتهان للىانذ ؤو مهاًحر اإلاجخمو، ؤو هى نالمت ؤو وضمت جلطم باألفهاٌ ًشي بهؼ الهلماء ؤن 

م الجماناث ألاهثر كىة داخل اإلاجخمو.  ؤو ألافشاد اإلاىدشفحن نً ؾٍش
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وكذ ٌهشف بهؼ الهلماء الاهدشاف بإهه العلىن الزي ًىكش بلُه نذد هبحر مً ؤفشاد اإلاجخمو نلى ؤهه 

خجاوص خ م آخش مً الهلماء بلى الاهدشاف نلى انخباس ؤهه رلً ٌعخدم الخىبُخ ٍو ذود الدعامذ. بِىما ًىكش فٍش

 العلىن الزي ًمثل اهتهاوا للمهاًحر الاحخمانُت ؤو ال ًمخثل للخىكهاث الاحخمانُت. 

شي )ولُىاسد( ؤهه ًمىً حهٍشف العلىن اإلاىدشف بإهه اهتهان اللىانذ الزي ًخمحز بذسحت وافُت مً الخشوج  ٍو

 خذود الدعامذ الهام في اإلاجخمو. نلى

شحر هزا اإلافهىم بلى ؤن اإلاهاًحر هي التي جدذد العلىن اإلاىدشف، وؤن هزه اإلاهاًحر جخخلف مً زلافت بلى  َو

ؤخشي. باإلغافت بلى ؤنها جخخلف في الثلافت الىاخذة في مخخلف الفتراث الضمىُت. ؤي ؤن هىان بهؼ ؤهماؽ 

في مجخمو مهحن وفي زلافت مهُىت، بِىما ال حشيل همؿا مً العلىن العلىن التي حهذ ظلىوا مىدشفا 

 اإلاىدشف في زلافت ؤخشي. 

فػل نلماء الاحخمام اظخخذام مطؿلح )الاهدشاف( بذال مً اظخخذام مطؿلح )العلىن الشار(، هكشا  ٍو

ؤن ألاشخاص السجباؽ اإلاطؿلح ألاخحر باإلاشع الىفس ي، ؤهثر مً اسجباؾه بهذم الخىافم ؤو بالطشام. هما 

الزًً ًىدشفىن نً اإلاهاًحر الاحخمانُت لِعىا بالػشوسة مشض ى هفعُا ؤو نللُا. والصخظ اإلاىدشف مً 

وحهت هكش مجخمو مهحن، ؤو وعم احخماعي بالزاث، كذ ًىكش بلُه بانخباسه ممخثال ؤو معاًشا، مً مىكىس 

خُت مهُىت.   فلعفي ؤخالقي آخش، ؤو في خلبت جاٍس

 لىن املىدسف:الالمعيازيت والظ

ت بلى اإلاىاكف التي ًىهذم فيها وحىد اإلاهاًحر الاحخمانُت ؤو جيىن فيها هزه اإلاهاًحر  ٌشحر مفهىم الالمهُاٍس

 غامػت ؤو غحر واضخت.

ت في دساظخه لالهخداس لِشحر بلى اإلاىكف الزي ًدذر فُه غهف ؤو  وكذ اظخخذم )دوس واًم( مفهىم الالمهُاٍس

انُت مما ًادي بلى قهىس العلىن اإلاىدشف. وؾبلا لذساظخه جشجفو مهذالث الاهخداس ضشام بحن اإلاهاًحر الاحخم

نىذما جػهف الشوابـ الاحخمانُت، ؤو نىذما ال جىحذ اللىانذ الفهالت لػبـ الؿمىخاث والعلىن 

 ألاخالقي، ؤو نىذما ًيىن الىاط في نضلت. 

ت الاحخمانُت والبىاء الا  حخماعي( جطيُفا ألهماؽ جىُف ألافشاد في وكذ كذم )محرجىن( في مالفه )الىكٍش

شي )محرجىن(  اإلاجخمو للخفاوث بحن ألاهذاف الثلافُت وألاظالُب الىكامُت اإلاخاخت لخدلُم هزه ألاهذاف. ٍو

ؤولها همـ وقُفي، ؤي ٌعانذ نلى بلاء اليعم  لخىُف ألافشاد في اإلاجخمو، أهماط خمظتؤن هىان 

ًمثل ظلىن الفشد كبىال لألهذاف الثلافُت والىظاثل الىكامُت  ، خُثالامخثاٌ همغالاحخماعي، وهى 

لخىُف ألافشاد في اإلاجخمو فهي ؤهماؽ غاسة وقُفُا، ؤي ؤنها أما باقي ألاهماط ألازبعت لخدلُم هزه ألاهذاف. 

 ؤهماؽ جىُف مىدشفت، تهذد بلاء اليعم الاحخماعي، وهزه ألاهماؽ هي: 
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وفي هزا الىمـ هجذ ؤن ظلىن ألافشاد ًمثل كبىال لألهذاف الثلافُت وسفػا للىظاثل  الخجدًد: -1

 الىكامُت لخدلُم هزه ألاهذاف.

مثل ظلىن ألافشاد في هزا الىمـ سفػا لألهذاف الثلافُت وكبىال للىظاثل الىكامُت  العلىطيت: -2 ٍو

 لخدلُم هزه ألاهذاف سغم ؤنها ال جدلم له شِئا ًزهش.

وفي هزا الىمـ ًمثل ظلىن الفشد سفػا ليل مً ألاهذاف الثلافُت والىظاثل الىكامُت  ابيت:الاوسح -3

 لخدلُم هزه ألاهذاف.

وفي هزا الىمـ ًمثل ظلىن الفشد سفػا ليل مً ألاهذاف الثلافُت والىظاثل الىكامُت لخدلُم  الخمسد: -4

 شة. هزه ألاهذاف مو اظدبذالهما بإهذاف زلافُت ووظاثل هكامُت مبخى

يي، جادي بلى جإهُذ هبحر نلى الاظخمشاس في  شي )محرجىن( ؤن كػُت الىجاح ؤو الىعب في اإلاجخمو ألامٍش ٍو

الخفىق، ؤهثر مً الخإهُذ نلى الامخثاٌ للمهاًحر الاحخمانُت والىظاثل اإلاخاخت لخدلُم الىجاح وفي مثل هزا 

اإلاجخمو، وبهما جيىن الهبرة بمذي هجاح ؤو  اإلاجخمو ال ًيىن الص يء اإلاهم هى هُف ًادي الفشد دوسه داخل

 فشل الفشد في النهاًت. 

 

زهب )محرجىن( بلى ؤن هزا الخإهُذ نلى الىجاح، ًجهل ألافشاد ًداولىن الىضىٌ بلى معخىٍاث ؾمىخهم  ٍو

بيافت الىظاثل اإلامىىت. بال ؤن بهؼ ألافشاد ال ًخمخهىن بال بالفشص الىادسة الللُلت لخدلُم الىجاح مً 

الٌ وظاثل مششونت، هدُجت افخلاسهم بلى ؤلامياهُاث اإلاادًت والخهلُم اإلاىاظب. ومً زم ًمىً الىكش بلى خ

العلىن اإلاىدشف لذي مثل هاالء ألافشاد نلى ؤهه هدُجت لىذسة الفشص اإلاششونت التي جذفههم ألن ًيىهىا 

 ؤهثر نشغت الظخخذام الىظاثل غحر اإلاششونت. 

ت ؤو فلذان اإلاهاًحر ومما ًاخز نلى مذخل )الال  ت( في دساظت العلىن اإلاىدشف، ؤن فىشة الالمهُاٍس مهُاٍس

جفترع ؤن ألاشخاص نلى اخخالف معخىٍاتهم الاحخمانُت والاكخطادًت لهم هفغ معخىٍاث الؿمىح. بال ؤن 

بلى جدذًذ معخىٍاث واكهُت  –نادة  –الذساظاث الاحخمانُت كذ هشفذ هخاثجها نً ؤن ألاشخاص ًمُلىن 

 للؿمىح جخالءم مو فشص الخُاة التي ٌهِشىنها. 

ت( في دساظت العلىن اإلاىدشف ؤن فىشة فلذان اإلاهاًحر جفترع ؤن  هما ًاخز نلى مذخل )الالمهُاٍس

ألاشخاص الزًً ًىاحهىن ضهىباث في جدلُم معخىٍاث ؾمىخهم مً خالٌ الىظاثل اإلاششونت كادسون 

آمالهم. والىاكو ؤن هىان مفاسكاث بحن الفشص اإلاخاخت  نلى اظخخذام الىظاثل غحر اإلاششونت لخدلُم

الظخخذام الىظاثل غحر اإلاششونت في جدلُم الىجاح. ومً زم فةن ألاشخاص الزًً ًدعمىن باهخفاع 
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فةنهم كذ ال ًجذون ؤهفعهم في  –ختى وبن واهىا ؤهثر الىاط بخباؾا  –اإلاعخىي الاحخماعي والاكخطادي 

 ىظاثل غحر اإلاششونت. مىكف ٌعمذ لهم باظخخذام ال

 الثلافاث الفسعيت والظلىن املىدسف:

ًخيىن اإلاجخمو الخذًث اإلاهلذ مً حماناث مخباًىت وزلافاث فشنُت مخهذدة. والفشد كذ ٌهذ ممخثال باليعبت 

إلاهاًحر حمانت ؤو زلافت فشنُت مهُىت، وفي هفغ الىكذ كذ ًيىن هزا الصخظ مىدشفا باليعبت للمجخمو 

 مت العاثذة فُه.والثلافت الها

ويهخم نلماء الاحخمام بذساظت جإزحر الثلافاث الفشنُت والهالكاث بحن الجماناث اإلاخخلفت باليعبت للعلىن 

اإلاىدشف. ومً زم يهخم هاالء الهلماء بذساظت الهالكت بحن اإلاهاًحر اإلاخطاسنت واللُم التي جىؿىي نليها 

 ىن اإلاىدشف مً حهت ؤخشي. الثلافت الهامت والثلافاث الفشنُت مً حهت والعل

ومً ؤوحه الىلذ التي جىحه لهملُت جفعحر الاهدشاف في غا الثلافاث الفشنُت، ؤن الصخظ كذ ًشجبـ 

بالجمانت راث العلىن اإلاىدشف بهذ ؤداثه للعلىن ؤلاهدشافي. فاألفشاد كذ ًطبدىن مىدشفحن، زم ًشفػهم 

ًحر الاحخمانُت، فُىذفهىن هدى البدث نً مطاخبت غحرهم اإلاجخمو نلى انخباس ؤنهم غحر ممخثلحن لللُم واإلاها

اسجباؾه بالجماناث اإلاىدشفت. هما ؤن  مً ألاشخاص اإلاىدشفحن. ومً زم ًيىن اهدشاف الصخظ ظابلا نلى 

الثلافاث الفشنُت اإلاخخلفت ًمىً ؤن حعهم مً خالٌ جىىنها وحهذدها واخخالفها في وخذة اإلاجخمو وجيامله 

 في جفىىه وغهفه. ؤهثر مً بظهامها 

 الضبغ الاحخماعي والظلىن املىدسف:

لها ًػمً اإلاجخمو امخثاٌ ؤنػاثه للمهاًحر  ًمىً حهٍشف الػبـ الاحخماعي بإهه الهملُت التي نً ؾٍش

الاحخمانُت. والػبـ الاحخماعي هى رلً الىمـ مً الػغـ الزي ًماسظه اإلاجخمو نلى حمُو ؤفشاده مً 

معاًشة اللىانذ وألاخيام اإلاخهاسف نليها. وكذ ٌشحر الػبـ الاحخماعي لذي ؤحل اإلادافكت نلى الىكام و 

بهؼ الهلماء بلى اظخخذام اللىة والعُؿشة، بِىما كذ ًذٌ هزا اإلافهىم لذي غحرهم مً الهلماء نلى 

 ؤلاششاف واإلاشاكبت وؤلاسشاد. 

 ٌ في اإلاجخمو. ففي ول حمانت  وحهخبر الىقُفت ألاظاظُت للػبـ الاحخماعي هي جدذًذ هؿاق العلىن اإلالبى

جىحذ ملاًِغ مؿلىبت ًخىخاها الفشد في بهجاصه لذوسه الاحخماعي، هما ؤن هىان جطشفاث ال ٌعمذ بها 

 اإلاجخمو وال ًجحز ألفشاده اللُام بها ؤزىاء جإدًتهم ألدواسهم الاحخمانُت ؤو مماسظتهم ليشاؾاتهم الجمانُت.

وهىان وظاثل مخهذدة للػبـ الاحخماعي مً ؤهمها التربُت، والشؤي الهام، والهشف، واللاهىن، والذًً، 

واللُم الاحخمانُت. وحهخبر هزه الىظاثل بمثابت كىة احخمانُت راث جإزحر فهاٌ في ألافشاد والجماناث. فيل 
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وجت جخىكف نلى هىم الهُئت التي وظُلت مً هزه الىظاثل جازش في ؤنػاء الخىكُم الاحخماعي بذسحاث مخفا

 جماسط الػبـ الاحخماعي ونلى هىم الىظُلت اإلاعخهملت. 

ونلى الشغم مً ؤن اإلاجخمو ٌعخخذم وظاثل الػبـ الاحخماعي بهذف غمان امخثاٌ ؤنػاثه للمهاًحر 

 الاحخمانُت. بال ؤن بهؼ نلماء الاحخمام ًشون ؤن الجهذ الزي جبزله هُئاث الػبـ الاحخماعي مثل

الششؾت واإلاداهم ٌهخبر مً الهىامل التي جادي بلى الاهدشاف. فالفهل ال ٌهخبر في خذ راجه ظلىوا بهدشافُا، 

وبهما ًىضم الفهل بإهه ظلىن مىدشف نىذما جخىلى هُئاث الػبـ الاحخماعي وضف وجطيُف هزا الفهل 

 نلى انخباس ؤهه همـ مً العلىن اإلاىدشف. 

هدشاف ؤهه ٌهخمذ نلى سد فهل اإلاجخمو ؤو الاظخجابت اإلاجخمهُت فلـ في ومما ًاخز نلى هزا الخفعحر لال 

مُل بلى سفؼ وحىد الاهدشاف بهُذا نً نملُت الػبـ ؤو اإلالاومت  جفعحر ؤظباب العلىن اإلاىدشف، ٍو

 الاحخمانُت لالهدشاف.

بلى امخثاٌ  ونلى هزا ٌهذ الػبـ الاحخماعي ظالخا رو خذًً فبِىما ًشي بهؼ الهلماء ؤهه نملُت جادي

ؤنػاء اإلاجخمو للمهاًحر الاحخمانُت اإلالشسة، ًشي آخشون ؤن الجهذ الزي جبزله هُئاث الػبـ الاحخماعي 

 ٌهخبر مً الهىامل التي جادي بلى الاهدشاف، ورلً نىذما جلىم هزه الهُئاث بىضف وجطيُف ووضم فهل

 مهحن نلى انخباس ؤهه ظلىن مىدشف

 

 اهتهذ املداضسة 


