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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  األولى

  المحتوى

 مقدمة  
 مفھوم علم االنثربولوجیا  
  فروعة  
 خصائصھ  
  أھمیتھ  
 القتھ بالعلوم األخرىع  
 مقدمة 
 ولم یغیر كائن من وجھ الطبیعة ، نسان لم یكتب لنوع من أنواع الحیاة أن یسیطر ویسود على أجزاء العالم مثل اإل

وھو أعزل من كل أشكال القوة التي تتمتع بھا أشكال الحیاة ، نسان ل الحیاة والنباتیة والحیوانیة مثلما فعل اإلشكاأو
 . خرى األ

 مع احتفاظھ بقوى الغرائز جمیعا باستخدامھ العقل ةباستخدام قدراتھ العقلی اً لكنھ تفوق علیھا جمیع
 الوحید الذي یقبض على األشیاء بیدیھ وانھعلى باقي الكائنات الوحید الذي یقف على قدمیھ  ألنھنسان اإل لم ینتصر 
  ةالوحید الذي یستخدم قدراتھ العقلی ألنھ ولم یتفوق  -
 الوحید الذي یملك كل ھذه الممیزات نھأل ولم ینتصر -
  یوجد كانسان فرد بل كانسان ثقافي ال ألنھبل انتصر   -
 وتنظیمھ االجتماعي وعقلیتھ  قفھت قیمة وعاداتھ وكذالك مواالذي تطور ةبین الكائنات الحی نسان ھو الوحیدن اإلإ

 من التقدم المتواصل اً مستمر اً وھو وحده یملك تاریخ
 ةیوجد مجتمع بشري بدون ثقاف نسان والھي الوجھ األخر لإل ةالثقاف 
 مفھوم علم االنثربولوجیا  

   :یتكون من  "Anthrology"  المصطلح االنثربولوجیا
الكلمة  ومعناھا )Logos (لوجوس  وكلمة، نسان اإلومعناھا  )Anthrpos( نثروبوسأھما كلمة  یونانیتین كلمتین

 نسانالعلمیة لدراسة اإل ةالمعرف وأنسان لتعني دراسة اإلاللفظیة  ةوجاءت ھذه التركیب،  المنظمة ةالمعرف والدارسة أو
  نسانعلم اإل اً یعني لفظیومصطلح االنثربولوجیا 

  .بعض المصطلحات بعض العلماء وضعوا

  : یدرسھ علم االنثربولوجیا بقولھا  ما )مارجریت مید(تلخص  

للجنس البشري عبر األزمان وفي مختلف  ةوالثقافی ةالبیولوجی ةنسانین االنثربولوجي یحول وصف الخصائص اإلإ
  .المناطق
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 نسانخصائص علم اإل  
أو المعنوي  ينسان سواء جانبھ البیولوجي المادإلیھتم بكل شي لھ صلة با نسان فھوفي دراسة اإل ةالنظرة الشمولی -١

  لماضیھ وحاضره ةالثقافي أو بالنسب
أي الربط بین الجانب المادي المجتمع ككل متكامل  ةاالتجاه الكلي التكاملي فعلماء االنثربولوجیا یھتمون بدراسة ثقاف -٢

  یدور في الحیاة الیومیة والمعنوي لما
 بین الثقافات عبر  ةعلى المقارن ھھتمامایركز نسان في علم اإلاستخدام المنھج المقارن فالباحث  -٣

  المكان  - ب   الزمان    - أ
خرى التي نسانیة واألالتي تختلف وتتنوع فیھا الثقافات اإل المجاالتوالتعرف على العمومیات للوقوف على  وذلك -

  .تتشابھ فیھا
  .شة المیدانیة داخل المجتمعاالعتماد على الدراسة العقلیة لتجمیع المادة العلمیة أي المعای -٤
  :التي تتسم بأنھا ةیسمى بالمجتمعات البدائی ماعلى دراسة  في بدایاتھتركیز علم االنثربولوجیا  -٥

 مجتمعات صغیرة نسبیا      - أ
 ومحدودة الكثافة   - ب
 ةومتجانس  - ج
 ةوتتصف بالعزل  - د
  الجتماعیة والسیاسیةاطة النظم االقتصادیة ویبس  -  ه

ف بین المعارف حول یحول الشعوب وثقافاتھا والسعي للربط والتأل وتنسیق المعرفةتجمیع لى إ یھدف علم تركیبيانھ  -٦
  نساناإل

  .من التساؤالت لدى المختصین بھا اً خاص اً تشیر نوع فھيخصوصیة الفضولیة االنثربولوجیة  -٧
  

     
  انتھت المحاضرة 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الثانیة

 محاضرةعناصر ال
  
 النثربولوجیاالعلم  التاریخیة ةالخلیف  

 العوامل والحركات التاریخیة التي أسھمت في ظھور علم االنثربولوجیا  
  ةالرحالت الكبیرة وعصر االكتشافات الجغرافی -١
  ظھور االتجاه العلمي -٢
  الثورة التجاریة والعلمیة -٣

 مجاالت علم االنثربولوجیا  
  االنثربولوجیا الطبیعیة 
 ا الثقافیةاالنثربولوجی 

  
 التاریخیة لعلم االنثربولوجیا الخلفیة  
 العصور القدیمةلى إعلم االنثربولوجیا  بواكیر تنسب أنیمكن  -
 وروبیةنھضة األلا عصرلعلم االنثربولوجیا ظھرت مع  األولىالنظریة  األصول وھناك تصور بأن -
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 طالقعلى اإل االجتماعیةاحدث العلوم أن االنثربولوجیا ھي  العلوم بین مؤرخيومن المتفق علیھ  -
  االنثربولوجیا لدراسات ولىالجذور األبمثابة  التجاریة الحروب والرحالتویمكن اعتبار  -
 مثل الدراسات االنثربولوجیة تحت بند یندرج أنیمكن  ما الدراسات العربیة ھناك من: 
   الھندعن  كتاب البیروني -
  الرحالة المقدسيالتي وضعھا  والمعاجم الجغرافیة -
   المسعوديو  ابن بطوطةو  -
  عن العمران البشري  خلدون كتابات ابن و -
 التاسع عشر مع بدایة القرن االنثربولوجیا كعلم تبلور مفھوم -
  

 في ظھور علم االنثربولوجیا أسھمتالحركات التاریخیة التي  العوامل و :  
  االكتشافات الجغرافیةعصر الرحالت الكبیرة و -١

من القرن  والتي امتدت الغرب وأالشرق المشھورین سواء في  الكبارا عدد من الرحالة التي قام بھ الرحالت الكبیرة -
  الخامس عشر المیالدي حتى الثالث

حیث لعبت ھذه االكتشافات  السادس عشر المیالديو  عشر الخامس القرنینخالل  االكتشافات الجغرافیة عصر -
ً ھ   و الثقافات الغیر أوربیةأابة عن الشعوب في الكت الوصفي ثنوجرافياأل تنمیة الحسفي  اً مادورا

  اثر بدرجات مختلفة في تشكیل الفكر الحدیثوالذي   عشر القرن السابعمن  الغربفي  االتجاه العلمي ظھور  -٢
  اكتشاف الشعوب و التعرف علیھافي  اً بارز اً دور كان للثورة التجاریة  -٣

  فكریةالثورة العلمیة والمبادئ ومنطلقات  الثورة الصناعیة رسخت -
خالل القرن االستعماریة  ظھور الحركات إلى أوربافي  القوى االجتماعیة الجدیدةو  الدینامیات االقتصادیة أدت -

 . لى ھذه الشعوب وثقافاتھاإ النظر االستعماریة في رغبة الدولو ارتبط بذلك  القرن العشرین ومطلع التاسع عشر
  
 الفرعیة الرئیسیة و )اإلنسان(االنثربولوجیا مجاالت علم 

 : االنثربولوجیا لطبیعیة 
  لإلنسان)الفیزیقي (البیولوجي  الجانب الطبیعيیھتم بدراسة  -
و  األحیاء :مثل  بعدد من العلوم الطبیعیةاالنثربولوجیا الطبیعیة  تربط أو طبیعي بیولوجي ككائن اإلنساندراسة  -

 الوراثةو  التشریح
   الركیولوجیة في البحثتستخدم الوسائل العلمیة والمعملیة ا كما  -
 : تختص بدراسة و

  بین كل المخلوقات منحتھ مكانھ متمیزةالتي  ةوممیزاتھ الجسمی ةالبیولوجی اإلنساندراسة خصائص  -١
  دراسة التطور البشري -٢
  بین الجماعات والسالالت البشریة أشكال التباین والتنوعدراسة  -٣
  الطبیعیة ةبالبیئ اإلنساندراسة عالقة  -٤
  الخارجیة والداخلیة ةالفیزیقی ةلخصائص الجسمانیدراسة أھمیة ا -٥

  :االنثربولوجیا الثقافیة 
 و الشھور األماكن وعبر كل الحاضر الماضي أو سواء فيلھ ثقافة ممیزة  ككائن ثقافي اإلنسانیختص بدراسة  -
 :وظھر بداخلھا عدة تخصصات فرعیة -

استنباط  بھدف لإلنسان الماضي البعید آثارعن  بالحفر و التنقیبو تھتم  دراسة القدیمو تعني  االركیولوجیا -١
 االقتصادیة و االجتماعیة القدیمة حیاتھ أنماطو  المعرفة حول بناء و تطور ثقافتھ

  ) اإلنسانیةعلم الدراسة المقارنة للثقافات  ( االثنولوجیا  -٢
  حیث تقف االركیولوجیااالثنولوجیا من  تبدأ -
  تدرس الماضياالركیولوجیا  -
  دراسة الثقافة في الحاضرعلى  ااالثنولوجی -
  الدراسة المنتظمة للشعوب و األجناس  ھو المعنى اللفظي لكلمة االثنولوجیا -
 اإلنسانیةللثقافات  المقارنة الدراسة التحلیلیةو أللشعوب  اإلنسانيدراسة التراث  لىإالمتداول فیشیر  المعنىو -
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  االثنوجرافیا  -٣
  نماطھ لثقافة معینةأو االجتماعي تخصص لوصف السلوكتعد االثنوجرافیا  -
ً تخصص االثنوجرافیا تشكل  ال - ً عیرفا   المراد دراستھا ةوالحیاة االجتماعی ةلرسم مالمح الثقافھي أسلوب  وإنما بذاتھا

  األولفي المقام  وصفیة غیر تفسیریة دراسةدراسة الثقافات المختلفة  : التعریف الشائع لالثنوجرافیا ھو
 )اللغة والثقافة دراسة( اللغویات   -٤

 بصورة عامة  اإلنسانیةاللغة والحیاة بین  ةالوثیق العالقة نشأ ھذا الفرع نتیجة -
  : اللغة من عدة نواحي وھي و یھتم الباحثون اللغویون بدراسة -

 )األفعالالصیغ و الجمل و التراكیب و تصریف (اللغة  وصف -١
 البعض  بعضھا ىتأثیرھا علكیفیة تطور اللغات و  دراسة -٢
 العالقة القویة بین لغة معینة وناطقیھا خیصتش -٣
 )اإلشاراتو  واإلیماءاتالحركات ( اللغة الصامتة  دراسة -٤

  

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة

  علم االنثربولوجیا
  عناصر المحاضرة

 االنثربولوجیا وعالقتھا بالعلوم األخرى  
 الطبیعة وعالقتھا بالعلوم الطبیعة االنثربولوجیا  
 نسانیاتإلاو االنثربولوجیا الثقافیة وعالقتھا بالعلوم االجتماعیة  
  االنثربولوجیا الثقافیة االجتماعیة وعالقتھا بالعلوم الطبیعیة  

 نسان أھمیة دراسة علم اإل 
 األخرىوعالقتھا بالعلوم  االنثربولوجیا 
 الطبیعیة العلوماالنثربولوجیا الطبیعیة و عالقتھا ب  
 أسالفھ و أجداده  من حیثصفاتھ أو مقاییسھ أو   من حیثنسان جسم اإل تدرس االنثربولوجیا الطبیعیة -
 صلتھ الوثیقة بالعلوم الطبیعیة  تأتيھنا  وكیفیة انتشاره ومن -
  وربیةفي معظم الجامعات األ سالعظام و لھذا یدر وعلمالحیاة  وعلمالتشریح  بدراسة علمحیث یھتم  -
 البیولوجي(علم الحیاة  عالقة االنثربولوجیا الطبیعیة مع (:  
 دراسة بیولوجیة في جوھرھانسان الطبیعیة لإل الدراسة نأل عالقة واضحة -
 االنثربولوجیا الطبیعیة بعلم التشریح عالقة :  
 من المشكالت المشتركة  یعالجان عدد نھماأل عالقة قویة -
 ةاالختالفات الساللی وتحلل ككائن بیولوجي نسانتدرس اإل النثربولوجیا الطبیعیةفا -
 خاصة الوراثة البشریة( االنثربولوجیا الطبیعیة بعلم الوراثة  عالقة(  
 لمام الباحث بموضوعات علم الوراثةإ ساسي علىأتعتمد بشكل و السالالت  دراسة الجماعات نأل عالقة واضحة -
 االنثربولوجیا الطبیعیة مع علم اآلثار عالقة :  
  تعلق بدراسة الحفریاتت ألنھا اضحةعالقة و -
 اتنسانیاالجتماعیة و اإل االنثربولوجیا الثقافیة و االجتماعیة و عالقتھا بالعلوم 
المنھج العلمي في دراسة المظاھر المختلفة للحیاة  ھي تلك الدراسات التي تستخدم : تعریف العلوم االجتماعیة -

 نسانیةاإل
 جتماعیة بعلم االجتماعاالنثربولوجیا الثقافیة و اال عالقة :  

 االثنولوجیاو موضوعات علم االجتماع  ھناك تشابھ وتداخل واضح بین -
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  .نوعیة معینھ من المجتمعات بتركیز كل منھما علىفیما یتعلق  ن ھناك اختالف واضح بینھمأال إ -
 االنثربولوجیا الثقافیة و االجتماعیة بعلم النفس عالقة : 

بدراسات التأثیر  خاصة فیما یتصل الفردي و االجتماعيمفاھیم علم النفس  من ستمدت االنثربولوجیا الكثیرا -
  المقاییس و االختبارات النفسیةإلى جانب استخدام بعض  االجتماعي الفرد و الثقافة و التكیفبین  المتبادل

 .بدراسة الثقافة و الشخصیةیسمى  و ماأ االنثربولوجیا النفسیة بمیدانیعرف  وظھر ما -
 نثربولوجیا الثقافیة و االجتماعیة بعلم التاریخالا عالقة : 

 المجتمع بالخلفیة التاریخیة لھذا معرفة وافیةتتطلب  الثقافیة واالجتماعیة نماطاألعالقة قدیمة فدراسة  -
 نسانیاتاالنثربولوجیا الثقافیة و االجتماعیة مع باقي اإل عالقة : 

  اسة الفن و الموسیقىنسانیات في درواإل فتشترك كل من االنثربولوجیا -
عادة على المستوى الشعبي و في إطار المجتمعات ) الفن و الموسیقى (  موضوعات تھتم االنثربولوجیا بتناول -

 الصغیرة
  )الثقافي طارأي في اإل( دراسة ھذه الموضوعات على المستوى العام  نسانیات علىبینما تركز اإل  -
نسان وحدة متكاملة من الكیان ن اإلأساس أ الشمول و الترابط على نثربولوجیا منھج یلتزمفاالمر ألاوأیا كان  -

خرى كل في مجال و الدراسات األ تستلزم ھذه النظرة االعتماد على العلوم الجسماني و التراث الثقافي و
 تخصصھ

 اإلنسان أھمیة دراسة علم : 
 نسانتقدیم معرفة متكاملة عن اإل نسان  ھوجوھر علم اإل نإ -١
 نسانیة ومقوماتھااإل سالیب البحث العلمي و ضرورة الفھم المتكامل للحیاةأمنھجھ بین استخدام یجمع في  انھ -٢
 نسانينسان دور كبیر في خدمة العمل و العلم اإللعلم اإل نإ  -٣
 نساني الھائلةمكانات العقل اإلإلقاء الضوء على إنسان في لقد أسھم علم اإل -٤

  
  تم بحمد هللا 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة

 مقدمة  
 مفھوم الثقافة  
 الثقافة والحضارة 
  معاییر التمییز بین الثقافة والحضارة  
 يالجانب الماد  
 التقدم والرتقاء  
 الجزء والكل 
 المقدمة  
لذي السیاق االجتماعي ا وعلىالغرض من استخدامھا  تعتمد علىمعان وتصورات متعددة : على ةتدل كلمھ ثقاف -

  تستخدم فیھ
  أي حذقھ وفھمھ وأحاط بھ  يءفثقف الشالفھم والحذق وسرعة التعلم :  في لسان العرب ةتعني الثقاف -
التي یحصل علیھا شخص  الشھادة العلمیةأو  ةبالدرجفراد في ذھن كثیر من األ بمعناھا الشائع ةیرتبط مفھوم الثقاف -

  .معین
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فلیس من  وسعھ األفقبالمعارف  لمامأساس اإل العاديص والشخ المثقفالشخص  فراد بینویمیز بعض األ -
  .على درجھ علمیة أي حاصالً  اً ن یكون المثقف متعلمأالضروري 

أجنبیة غیر اللغة  بلغھالقدرة على التحدث  :والمرتبطة بالمعارف العامة  لمفھوم الثقافة أیضا ةمن المعاني الشائع -
  التي یتحدث بھا الشخص ةاألصلی

ب السلوك وحسن التعامل مع الناس وكیاسة التصرف في المواقف ادآ :إلىفي معناھا الشائع تشیر  ةوأخیرا الثقاف -
 ةالمختلف

 ةمفھوم الثقاف : 
  فرادهأفي فھم المجتمع و ةأھمیھ الثقاف إلىویرجع ذلك  مكانھ ممیزه في علم االنثربولوجیا ةیحتل مفھوم الثقاف -
  نسان عن الكائنات الحیةاإل التي تمیز ةالعوامل الھام ھي أحد ةالثقاف -
نسان من كتسبھا اإلاذلك الكل المركب الذي یشمل كل العادات والتقالید التي  : بأنھا ةالثقاف )روث بندكت ( تعرف  -

  حیث ھو فرد في المجتمع
 لدى جماعھ ما وردود أفعال الفرد من حیث ةتحتوي على كل مظاھر العادات االجتماعی:  بأنھا  ) بواس (ویعرفھا  -

  تأثرھا بعادات الجماعة التي یعیش فیھا
 ة تعریف تایلور للثقاف: 
 - قخالألاو - والقانون   -  والفن -   ةالمعرف: أو الحضارة ھي ذلك الكل المركب الذي یشمل  ةویرى أن الثقاف -

  تمع في المج اً نسان بوصفھ عضوخرى التي یكتسبھا اإلاأل) كل اإلنجازات( وكل القدرات والعادات  -  والعرف 
 والجتماعیھ في تعرف تایلور ةالجوانب الثقافی  
 النسق لھذا  ةتتفاعل وتتساند فیھ العناصر المؤلف متكامالً  اً تؤلف نسقبمعنى أنھا  :كل مركب  ةالثقاف  -١

  لیھا على أنھا كیان أو بناء متماسكإینظر  ةأن الثقاف يأ ةمفھوم الوحدة والشمولی إلىلكل  المركب یشیر  والنسق أو
التصورات یحصل علیھا الفرد من مجتمعھ وكذلك  يالت كافھ المعارف إلىویشیر ھذا العنصر  :وألفكار  ةمعرفال  -٢

  توارثھا عن ذلك المجتمع يالت فكارألاو
   ةیئألداا  ةوغیر القولی ةالشفھی ةھو كل أشكال التعبیر القولیالفن الذي  ةوتشمل الثقاف :الفن   -٣

نتاج اإلككل ولیس  ةذلك النتاج الذي یمیز الثقاف ویقصد بالفن ھنافي المجتمع  ةالسائداألفكار والقیم  فالفن یعبر عن
  الفني

تكتسب حقوق وواجبات األفراد في المجتمع وھي بھذا  تحددالتي  ةالتشریعات والقواعد الرسمیویتضمن  :القانون   -٤
سوف  الوإتباعھا إاد ویلتزمون بتطبیقھا وفرنھا عامھ یتفق علیھا جمیع األأوالجمعیة أي   لزامو اإلأ ةصفھ الجبری

  وغیر الرسمیة ةبالعقوبات الرسمییواجھون 
بھا األفراد في حیاتھم  یسترشد ي في المجتمع والت السائدة ةألخالقیاو ةنسق القیم االجتماعیوتتضمن  :خالقاأل -٥

  ینبغي أن یكون علیھ السلوك ماویحدد نسق األخالق  ةالیومی
 تستمد قوتھاوالتي  بشكل غیر رسميتعارف علیھا الناس  يوالمعاییر الجمعیة الت ئالمباد وھو مجموعة  :العرف   -٦

  القیم والقوانین التي تلزم األفراد أن یتصرفوا بطریقھ معینھ من اً یتضمن مزیجمن الماضي أو التراث والعرف 
یكتسبھ الفرد من حیث  يالت األخرىوكل العادات التي یحققھا الفرد داخل المجتمع الذي یعیش فیھ  :كل االنجازات   -٧

  داخل المجتمع األنماط المتكررة من السلوك إلىوالتي تشیر  عضو في جماعھھو 
الجتماعي الذي نشأت اأبعادھا الممیزة لھا ولم یعزلھا عن الواقع  ةأعطى للثقاف شامالً  اً تعریف ةعد تعریف تایلور للثقافی -

 فیھ
 والحضارة ةالثقاف:  
فھما  ةللثقافرة كما ھو واضح من تعریف تایلور والحضا ةعدم التمییز بین الثقاف إلىربولوجیا یمیل علماء االنث -

 )والحضارة الثقافة(التمییز بینھما  إلىولكن ھناك بعض العلماء الذي یمیلون  نفس المعنى إلىشارة یستخدمان لإل
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  معاییر التمییز بین الثقافة والحضارة  
 الجانب المادي  
 أكثر منرة ایرتبط بالحض عتباره انھاعلى  يالجانب الماد یمیزون بین الثقافة والحضارة علىالذي یركزا لعلماء  -

  والسلوكیة ةالجوانب المعنوی التي تعتمد علىارتباطھ بالثقافة 
  الجانب المسیطر ھو الجانب المعنوين أبل  يكلیة إلى جانب الماد یفتقرسبق أن مفھوم الثقافة  یعني ما ال -
  ةمفھوم الحضارالجانب المسیطر على  فالجانب المادي ھوسبق  س مماوعلى العك -
 التقدم والرتقاء  
ذلك العنصر  یشترط في مفھوم الثقافة البینما  اً ألفضل دائماألمام وإلى اإلى  الرتقاءابالتقدم ومفھوم الحضارة یرتبط  -

  طالقإلاعلى 
مثل المجتمع  مجتمع كبیر أو معقد ةثقافا نشیر إلى كالمجتمع الریفي مثلم مجتمع صغیر بسیط ةفنحن نشیر إلى ثقاف -

  ةاالختالف بینھما یكمن في الجوانب المادیالصناعي ولكن 
  الجزء والكل  
ً مركب تؤلف كالً  فھيبمفھوم الكل  ترتبط الثقافة  - فیما بینھا بعضھا مادي  ةاخلعناصر متعددة متد أي أنھا تشملا

  ألجزاءاوذلك لھیمنھ الكل على سائر  ضح فیھ معالم الجزءتت الألخر غیر مادي وھذا الكل المركب او
 أو العلم ةترتبط بالجانب المادي أو التقنی ما اً غالبفھي  بمفھوم الجزءترتبط الحضارة  -

  تم بحمد هللا                                                                    

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الخامسة

  وأنماطھا ةخصائص الثقاف

  ةعناصر المحاضر

 ةخصائص الثقاف  

    وخصوصیةنسبیة  -٣      مشتركھ -٢         عمومیة  - ١

   داه للتكیف أ -٦     ةتراكمی - ٥           مكتسبھ - ٤

  رمزیھ - ٩       ةتكاملی -٨    وسیلة اتصال - ٧

 ةأنماط الثقاف  

  مفھوم النمط الثقافي  - ٢     وم النمط  مفھ- ١

 ةخصائص الثقاف   
  وعامة ةنسانیإ ةوتعنى أن الثقاف:  العمومیة  -١
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 سلوك غریزي اإلنسانفسلوك الكائنات الحیة غیر  تمیز اإلنسان عن سائر الكائنات الحیة األخرى ألنھا : نسانیھأ -
  ةلثقافمعرفتھ با من خاللھذا السلوك الغریزي  تجاوز اإلنسانبینما 

فیھا بینھا في صفات  تشترك ةیاإلنسانفجمیع المجتمعات  المجتمعات على مجتمع دون سائر اً لیست حكرألنھا  : عامھ -
  عامة

یقیموا أو حتى  ةأنماط من العالقات االجتماعیأن یدخلوا في  من الصعببین األفراد فانھ  بدون تلك المتشابھات -
 للتبادل فیما بینھم  عالقات اقتصادیھ

  مشتركھ  - ٢
  مجتمع معین إلىفراد الذین ینتمون القاسم المشترك بین األ :ھي ةالثقاف -
جمیع فراد الذین یكونون تلك الجماعات فان یشترك فیھا األ جماعات فرعیھ وثقافات فرعیھوبالرغم من وجود   -

   ةالعامة للمجتمع الذي یضم جمیع الثقافات الفرعی ةفراد یشتركون في الثقافاأل
أنھا  إلى ةضافإلعن األفراد با ةأو مستقل ةتتصف بكونھا خارجیفراد فھي ھي القاسم المشترك بین األ ةثقافومادامت ال -

 ملزمھ وجبریھ یقابل الخروج علیھا بالعقاب الرادع
  النسبیة والخصوصیة   - ٣
مجتمع لیس  ةفما ینطبق على ثقاف ةأخر وبالتالي فھي نسبیة ولھا خصوصیتھا الممیز إلىتختلف من مجتمع  ةالثقاف -

  مجتمع أخر ةبالضرورة أن ینطبق على ثقاف
  )النظرة للحیوانات - الھند(وتختلف الثقافات داخل المجتمع الواحد   -
وان كان ھذا  في المجتمع الواحد عبر الزمان ةتتغیر الثقافحیث  )ةالزمانی ةالنسبی( البعد الزمني  ةیرتبط بنسبھ الثقاف -

ً بطیئالتعبیر   وغیر ملحوظا
  تسبةمك  - ٤
 ال اإلنسانبمعنى أن  لیست فطریھ أو غریزیةخرى فھي ألاعن سائر الكائنات  اإلنسانھي التي تمیز  ةن الثقافأبما  -

  یولد بھا
والتعلیم الرسمي  -  ةاالجتماعی ةالتنشئ:( مثل من خالل التعلم من عملیات اجتماعیھ متنوعة ةالثقاف اإلنسان یكتسب  -

  )وغیر الرسمي
  ةاالجتماعی ةمن خالل عملیة التنشئالسائدة في المجتمع الذي یعیش فیھ  ةط السلوك وعناصر الثقافالطفل أنما یكتسب -
  والتراكمیة ةاالستمراری  - ٥
  تتصف بالتراكم المستمروھي بذلك  اً جد ةلفترات زمنیھ طویلفي الوجود  ةتستمر الثقاف  -
  ةالمجتمعات العربی كما ھو الحال في ولھا جذور تاریخیة ةباالستمراری ةتتمیز الثقاف -
تراثھا  إلى خیرات وصفات جدیدة ةضافإمع  جیل أخر إلىستمراریتھا من خالل انتقالھا من جیل اعلى  ةتحافظ الثقاف -

 القدیم
  أدارة للتكیف - ٦
  وسیلھ ھامھ من وسائل التكیف ةتعد الثقاف -
 یمكنھم منبشكل  ةالجتماعیاطبیعیة وال ةالمحاوالت التي یستخدمھا أفراد مجتمع معین للتكیف مع البیئ :ھو والتكیف -

  الزدھاراالستمرار واالبقاء و
ً   ةالمحیط ةالبیئ من اإلنسان ة لحمایثقافیھ  ةأنماط المسكن كوسیلتمثل  -   المحیطة ةمع البیئ من أشكال التكیف شكال

  )اختالف أنماط المسكن باختالف البیئة( 
وبین  ةالضروری اإلنسانبین حاجات  یحقق التوازنكل بش ةتستھدف تحقیق التكیف مع البیئلكل مجتمع أسالیب  -

  المتاحة ةالمصادر الطبیعی
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وھي  ةالمتاح نسان طریقھ استخدام الموارد الطبیعیةلإلھي التي تحدد  ةبیئیھ فالثقاف ةھناك حتمی نأسبق  یفھم مما ال -
 تلك الموارد الطبیعیة إلىیجب أن تضاف  تحدد العناصر التيالتي 

  وسیلة اتصال - ٧
  في محتواھا ومضمونھا  كوسیلة اتصال ةكمن أھمیة الثقافت -
عناصر في المجتمع وھي  وأنماط السلوك السائدة  -ج ةاالجتماعی والعادات - ب  ةالمشترك ةاللغ -أ: تشمل فھي   -

  لعملیھ االتصال
 منعزلة عن الثقافات األخرى في المجتمعات األخرى في العصر الحدیث ةتوجد ثقاف ال -
  ةالتكاملی  - ٨
 لھ وتعمل على تكاملھ جزاء المؤلفةتتسق األ اً متساند تؤلف كالً على أساس أنھا  التكامل واالتساق ةبخاصی ةالثقاف تتسم -
 ةثقاف يیبدو ف فما ثقافات أخرى إلىیدركھ الذین ینتمون  الوربما ذاتھا  ةأفراد الثقاف مفھوم االتساق أو التكامل یدركھ  -

لیھا وینتمون لمجتمع إالذین ینتمون  ةألفراد تلك الثقاف یبدو كذلك الأخرى  ةثقاف ألفراد ةبالنسب تناقضعلى أنھ  ما
 واحد

  الرمزیة - ٩
من الرموز یستخدمھا األفراد في عالقاتھم ببعضھم البعض وفي  اً نسقباعتبارھا  ةالثقاف إلىعلم االنثربولوجیا ینظر  -

  ةتفاعلھم مع البیئ
بالرغم من عدم وجود  معاني ممیزةلھا  أو أحداث و أفعال أو أشیاءتشیر ھذه الرموز إلى موضوعات أو أعمال أ -

  تقوم على أساس وجود اتفاق جمعي داخل المجتمع ةفتلك العالق بین تلك األشیاء والرموز ةضروری ة عالق
ر على عن سائر الكائنات فاإلنسان قاد العوامل الھامة التي تمیز اإلنسانأحد  القدرة على استخدام الرموز وتفسیرھا -

  شيءواحد أو أكثر من  يءعلى ش خفاء معاني كثیرةإاستخدام الرموز و
  لھا أھمیتھا في عملیھ االتصال والتفاعل االجتماعي  ةنتاج ثقافي وخاصیة للثقاف : الرموز ھي  -
 عملیھ الفھم تیسرعلى  تساعدفھي  ةالتعلم وتحصل المعرفعملیھ  تعد الرموز وسیلھ ھامة في -
 ةأنماط الثقاف   
  مفھوم النمط   - ١
نتظامات وعناصر متكررة تربط فیما بینھا من الداخل بعالقات معینة اوجود :  یشیر مفھوم النمط بصفھ عامة إلى -

  معینة ةبخاصیه العام لموضوع معین بحیث تمیز تنعكس على الشكل الكلى
  :ویحتوى النمط على جانبین -

 بھ النمط الشكل أو المظھر الخارجي الذي یظھر :األول.  
لھ  الممیزة ةیفقد خاصیة الجزئی ؤلفة للنمطمتجعل كل عنصر من العناصر المتعددة ال يالت ةالداخلی ةالعالق :ثانيال

  تشكیل عام أو نمط متسق  ینتج عن  تجمع تلك العناصربحیث 
  مفھوم النمط الثقافي - ٢
الموجودة بین العناصر  العالقاتناجمة عن  فیھ خصائص وسمات معینھ مشتركة ذلك الكل الذي تتكرریشیر إلى  -

 الإن یوجد أیمكن  البالرغم من انھ  لھ ةیتعدى العناصر المكونأن النمط الثقافي  يأ لھ ةالمؤلف ةوالوحدات الثقافی
  بوجودھا

وأنماط   -وأنماط التفكیر -أنماط السلوك  (فھناك یستخدم مصطلح النمط الثقافي في االنثربولوجیا بصورة كبیرة  -
  المجتمع القروي والحضري والبدوي مثلط المجتمعات وأنما - ةالشخصی

 بنسق القیم السائدة في المجتمع یرتبط النمط الثقافي -
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السادسة

  عناصر المحاضرة

 مقدمة  
 مفھوم النظام االجتماعي  
 أشكال الزواج 
 مقدمة  
  خمسة قرونقبل  بن خالدون نالرحمعبد  إلیھعلى ما أشار  اإلنسانیؤكد علم  -
في العیش والبقاء على تلبیھ  ھواستمرار یتبحكم تكوینھ البیولوجي وتعتمد حیاتھ  ال عتھاجتماعي بطبی اإلنسانبان  -

  )الخ     ..……… واألمنالحاجة للغذاء والملبس  والمسكن (حاجات طبیعیة وأساسیة 
حاجاتھ الضروریة ومن ھنا نشأ  إشباعبقصد  اآلخرینمع  نیضطر للتعاومفرده ولھذا فھو یتسنى لھا تحقیقھا ب ال -

 اإلنسانيالمجتمع 
  االجتماعیةمفھوم النظم ; 
وبالموجھات واألحكام والقیم  باآلخرینالتي تربط الفرد  االجتماعیةیتمثل السلوك االجتماعي في مجموع العالقات  -

 اصطالحاوتعرف  ةنسانیتم تنظیمھ بواسطة وسائل اجتماعیھ ابتدعتھا المجتمعات اإلتحكم ھذه العالقات والتي ی التي
  بالنظم االجتماعیة

 في المجاالت المختلفة للحیاة  اإلنسانیةألجھزة التي تتولى تنظیم العالقات االوسائل و: ھي  فالنظم االجتماعیة
  .یة والتربویةكنظام الزواج واألسرة والنظم االقتصاد:  االجتماعیة والتربویة

 على سبیل المثال یتولى تنظیم العالقات بین المنتجین والموزعین والمستھلكین فالنظام االقتصادي  
  المتساندة والتي  الجوھریةمجموعھ من العالقات  إطارفي  ومتكاملة متداخلةمجتمعة بطریقھ  االجتماعیةتعمل النظم

  بالبناء االجتماعي إلیھایشار 
 مجموعھ العالقات الجوھریة المتساندة بین النظم االجتماعیة : یمكن تعریفھ بأنھ والبناء االجتماعي 
  األسرة والزواجfamily and marriage 
  وال یعرفھا الحیوان  اإلنسانبحتھ یعرفھا  إنسانیةالزواج ظاھرة  -
ً فالحیوان یعرف التزاوج وھو یختلف اختالف - ً كبیرا   عن الزواجا
  ماعي أما التزاوج فھو اتحاد بیولوجيفالزواج اتحاد بیولوجي واجت -
 األمد  وطویلةبینما الزواج ظاھرة مستمرة  مؤقتةوالتزاوج ظاھرة  -
 ألعلىالزواج عدم قابلیتھ لالنفصال بل نعنى قیامھ من حیث المبدأ على أساس دائم ومستمر  باستمراریةنعنى  وال -

 أساس مؤقت 
  العالقة استمراریةعند الدخول في الزواج ھو  مبدأ سابق على الزواج أي أن المبدأ فاالستمراریة -
  أشكال الزواج  
 monogamyالزواج الفردي  -١
 polygamyالزواج التعددي  -٢
 GROUP MARRIAGEالزواج الجمعي  -٣
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  MONOGAMYالزواج الفردي  -١
  وھو زواج الرجل الواحد للمرأة الواحدة  -
أي  ةنسانیاھرة حدیثھ في تاریخ المجتمعات اإلأن الزواج الفردي أو األحادي ظ مورجانویرى بعض العلماء ومنھم  -

ً حدیث الإ اإلنسانلم یعرفھ    ا
  كوستر مارومنھم  ءالعلماویرى بعض  -
 من تاریخ حیاتھ في مرحلة مبكرة اإلنسانالذي عرفھ أي الزواج  اإلنسانالزواج األصل عند  الزواج الفردي ھوأن  -
 POLOGAMYالزواج التعددي  -٢
  وتعدد الزوجات  األزواجولھ شكالن تعدد  -
  أما تعدد الزوجات فھو زواج الرجل الواحد بأكثر من امرأة في نفس الوقت -
  أما تعدد األزواج فھو زواج المرأة الوادة بأكثر من  رجل في نفس الوقت -
 اإلسالمالتي ھدمھا  ھتعدد الزوجات وال تعرف تعدد األزواج وھو من األنكح العربیة ةسالمیاإل الثقافةوتعرف  -
 نظم تعدد الزوجات  تصنیف  
  نظم مفتوحة ونظم محدودة  - أ
  ففي النظم المحدودة یسمح بزواج عدد محدد من النساء دون سواه -
  أما في النظام المفتوحة فلیس ھناك حد على العدد المسموح بھ -

  نظم مجتمعیھ ونظم طبقیھ أو فئویة   - ب
  العلیا فقط إال للطبقةبتعدد الزوجات    یسمح وفي النظام الطبقي ال -
  \ا في النظام المجتمعي فیحق ألي فرد في المجتمع الزواج بأكثر من زوجةأم -
  نظم متمایزة ونظم غیر متمایزة   - ج
  الثانیة الطبقةتكون الزوجة األولى ھي السیدة األولى أما باقي الزوجات یكن زوجات من  المتمایزةوفي النظم  -
 مكانھ اجتماعیة واحدةھ أو بفتكون جمیع الزوجات في مرت المتمایزةأما في النظم غیر  -
  المحارم  
  واألمكنة األزمنةفي مختلف  ةنسانیعامة عرفتھا المجتمعات اإل إنسانیھالمحارم أو الزواج  المحرم ظاھرة  -
  :ھما  شكالن أساسیان محارم القربىللمحارم  -

  دائمةوھي بالضرورة محارم :  الزواج المحرم على أساس القرابة القریبة -١
 ومنھا محارم دائمة مؤقتةمحارم :  لقرابیة ھيالمحارم األخرى غیر ا -٢
  تفسیر المحارم; 
وقدمت العدید من التفسیرات والتحلیالت لھذه الظاھرة  طویلةعلماء االنثربولوجیا لفترة شغل موضوع المحارم بال  -

  التفسیر النفسي والتفسیر البیولوجي والتفسیر الوظیفي والتفسیر الثقافي  وتتمثل في
  فیما یلي إیجازبوسنعرض لھا:  
 التفسیر النفسي  : أوال: 
تشكل عاطفة ذات طابع  المشتركة التنشئةلألبناء ھذه  المنزلیة المشتركة التنشئةعامل  إلىویرجع محارم القربى  -

  لھا في ھذه العالقة األخویة مكاناعند البلوغ فال تجد  الحقاتنمو الغریزة  أنأخوي وتنشأ ھذه العاطفة قبل 
 ر البیولوجي التفسی ثانیا: 
القرابي الضیق على التكوین البیولوجي و الفسیولوجي األثر السلبي للزواج  إلىوھو الذي یرجع ظاھرة المحارم  -

  لإلنسانوالنفسي 
  ما تختفي في الجیل الالحق وغالبافي جیل معین  تكون واضحة في أحد األبوینفالعناصر السلبیة في  -
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  معاموجودة في األبوین  ما تطغى على العناصر السلبیة غالبان في احد األبوی ألن العناصر االیجابیة -
  أكبر الالحقةفي الجیل الثاني واألجیال تكرار ظھورھا فان احتمال  -
 التفسیر الوظیفي ثالثا:  
  االجتماعیة التنشئةعملیھ أخر عبر  إلىمن جیل  الثقافةبنقل الذي یقوم  األسرة ھي الجھاز الرئیسيویرى أن  -
واالحترام ولیس  السلطةالطفل بأبویھ على أساس  عالقةجتماعیة كعملیة من الصعب أن تتم لو لم تقم اال والتنشئة -

  على أساس أي شكل أخر من العالقات بین الطفل وأبویھ
  الثقافةوھي نقل  لإلنسانالتي تؤدیھا  الوظیفةویعني ذلك من حیث التفسیر الوظیفي أنھ یفسر المحارم من خالل  -
 الثقافي التفسیر  رابعا: 
عرف المحارم لما كان قد  اإلنسانولوال أن  اإلنسانیة الثقافةأساس المجتمع وأصل ھي  محارم القربى أنویرى  -

 الثقافةعرف 
 نوعین  إلىیتضح أن تفسیر المحارم ینقسم  قمما سب; 

  تقدیم تعلیل ألصل الظاھرة وكیف نشأت  إلىیسعى :  األول

  علیھا ةلمرتبالظاھرة أو یوضح ألثار والنتائج ا وظیفةیركز على تفسیر :   الثاني

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  السابعة

  تابع النظم االجتماعیة
  )األسرة ( 

 عناصر المحاضرة
 مفھوم األسرة أ ً  وال
 ثانیاً عمومیة وظائف األسرة  
  ثالثاً أشكال وأنماط األسرة  
 نظم القرابیةاألسرة وال 
 أ ً   مفھوم األسرة :وال
ً بحتاً لیس  اإلنجاب - ً بیولوجیا إنجاب أفراد ینتمون ألسر معینة ومجتمعات  يیتمثل ف ھدف اجتماعيبل ھو  ھدفا

 وثقافات معینة 
   بأدوار اجتماعیة من أجل استمراریة ھذه الثقافات والمجتمعاتویقومون   -
  ما یسمىمن إنجاب بیولوجي إلي  والذي یتحول داخلھاملیة اإلنجاب الوحدة التي تتم بداخلھا ع : يھ واألسرة -

  باإلنجاب االجتماعي
     عملیة التنشئة االجتماعیة عن طریقویعني إنجاب أفراد ینتمون لمجتمع معین وثقافة معینة  -
بناء ومن ثم القیم الوحدة التي تتكون من مجموعة من العالقات بین الزوج والزوجة واأل :ھي تعریف األسرة بنائیاً  -

 التي تحكم ھذه العالقات 
-  ً الوحدة التي تقوم على اإلقامة المنزلیة أو المحلیة المشتركة وتربطھا روابط ومشاعر  :ھيتعریف األسرة تنظیمیا

 مشتركة 
الوحدة أو المؤسسة االجتماعیة التي تقوم بوظائف اجتماعیة محددة  وھى الوظیفة  :ھيتعریف األسرة وظیفیاً  -

 نجابیة واالقتصادیة والتنشئة االجتماعیة باإلضافة إلى بعض الوظائف التي تختلف من مجتمع إلى أخر   اإل
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  ثانیاً عمومیة وظائف األسرة 
عامة عرفتھا جمیع المجتمعات اإلنسانیة وجمیع الثقافات في نیة أن األسرة ظاھرة إنسا :ھي عمومیة وظائف األسرة -

  مختلف األمكنة واألزمنة 
ً إلىأي وجودھا في كافة المجتمعات اإلنسانیة ،   كثیر من االجتماعیین أن عمومیة األسرةیرى  - أن  تعود أساسا

  بوظائف ضروریة والزمة ال غنى ألي مجتمع إنساني عنھااألسرة تقوم 
 .  مؤسسة بدیلة لألسرةومن الصعب أن تقوم بھذه الوظائف الضروریة   -
  ي تؤدیھا لألسرةتلاالوظائف:   
  :فة اإلشباعوظی -١
 وتعني تنظیم اإلشباع من خالل العالقات الشرعیة -
  :الوظیفة اإلنجابیة -٢
ین المجتمع من األفراد عن طریق الوفاة أو الھجرة  - ِ ع َ وتعني إنجاب أعضاء جدد للمجتمع باستمرار حتى ال ینضب م

  أو الحروب والكوارث 
  حفظ النوع البشرى من االنقراض :ھي الوظیفة اإلنجابیة -
  ھو موقف األسر والمجتمعات المختلفة والثقافات في الوظیفة اإلنجابیة ما/ س: 
المجتمعات البسیطة ذات ففي ، الذي تولیھ لوظیفة اإلنجاب درجة االھتمامشتى المجتمعات في  يتختلف األسر ف -

 زیادة عدد أفرادھا  عن طریقتحاول األسر أن تزید من اإلنتاج  اإلمكانات المادیة القلیلة
ً في تشكیل السیاسة اإلنجابیة لألسرةیكون أحیانا ً العامل االقتصاديا سبق أن یعنى م - ً مھما    عامال

   
 وظیفة التنشئة االجتماعیة  -٣
 الوظیفة األساسیة لألسرة يتعد وظیفة التنشئة االجتماعیة ھ -
  ینتحویل األفراد البیولوجیین إلى أفراد اجتماعیإلى عملیة  ویشیر مفھوم التنشئة االجتماعیة -
ً  عن طریقوال یتم ذلك إال  -  ثقافة المجتمع المتمثلة في مجموع قیمھ ونظمھ ومعاییره ونظرتھإكساب الفرد تدریجیا

 للحیاة وللعالم من حولھ والعالم الخارجي 
 البناء التدریجي للشخصیة الثقافیة واالجتماعیة لإلنسان :  يفالتنشئة االجتماعیة ھ  -
ً عملیة اجتماعیة يبل ھ یة ثقافیة فحسبلیست عملوالتنشئة االجتماعیة  -   أیضا
  :نبسبب أ -

o  في شبكة العالقات المجتمعیة واألدوار االجتماعیة ً  الفرد یدخل تدریجیا
o     یكتسب ثقافة المجتمع في إطار عالقات حمیمة ولصیقة تقوم على التفاعل الیومي المكثف بین األفراد 

  
 الوظیفة االقتصادیة   -٤
االقتصادي واالجتماعي وتكامل األدوار االقتصادیة في إطار نظام  تقسیم العمل المعمول بھ في  وظیفة التكافل:  ھي -

  المجتمع  
ً  یتم تقسیم العملفي كثیر من المجتمعات اإلنسانیة   -   للسن والنوعوفقا
ا البنت فتساعد األم  وتقوم المرأة باألعمال المنزلیة ورعایة األبناء أم، فیقوم الرجال باألعمال الشاقة خارج المنزل  -

  ویقوم االبن بمساعدة األب في األعمال الخارجیة تحت األشراف المباشر لألب، في أعمال المنزل 
-  ً    فترة زمنیة إلي أخرىوقد یختلف في نفس المجتمع من  ،یختلف نظام تقسیم العمل من مجتمع ألخر اختالفا كبیرا
ً  الوظیفة االقتصادیة لألسرةیجب التأكید على أن  - ألفراد  التأمین المعیشي الجمعيالذي یقوم على  التكافلتعني أساسا

 األسرة 
فأفراد األسرة یتعرضون للمرض والعجز ومحن الحیاة وقد یعجزون في مثل ھذه الظروف عن توفیر معیشة كریمة   -

 ألنفسھم ولكنھم یعتمدون على أھلھم في القیام بالواجب نحوھم  
  

 الوظیفة الدینیة   -٥
 غرس القیم الدینیة وتدعیم الممارسات والمعتقدات والشعائر الدینیة  يألسرة بدور مھم فوتقوم ا -
  .....التي تلعب الدور األكبر في ھذه الوظیفة إلى جانب المساجد وحلقات ودروس العلم  يھواألسرة  -
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 الوظیفة السیاسیة  -٦
بالتفاوت في الثروة والنفوذ والھیبة االجتماعیة منح الفرد المكانة االجتماعیة والتي ترتبط  يفاألسرة لھا دور ھام ف -

ً وقدرات معینة تؤثر في حراكھ االجتماعي    فاألسرة تمنح الفرد فرصا
  ثالثاً أشكال وأنماط األسرة  
 األسرة األولیة  -١
  الزوج والزوجة واألبناء الصغار غیر المتزوجینوھي التي تتكون من  -
 )  غیر التقلیدیة(  المجتمعات الغربیة والمجتمعات الحدیثة النظام السائد في نظام األسرة األولیة ھو -
    المجتمعات البسیطةویوجد أیضا في   -
أخوة غیر أشقاء كاألسرة التي تتكون من الزوج وزوجاتھ وأبناء األسرة التي تضم في عضویتھا  يھ األسرة المركبة -٢

  سواء من الزواج الحالي أو من زواج سابق الزوجات 
 بالسكن المشترك  وتتسموتبقى متضامنة ومتماسكة  تمتد لثالثة أجیال أو أكثراألسرة التي  :يھ األسرة الممتدة -٣

  
  األسرة والنظم القرابیة 

  النظام  القرابي الواسعجزء من  المجتمعات البسیطةمعظم المجتمعات اإلنسانیة وخاصة  يتمثل األسرة ف -
   كم ھذا النظامبالمبادئ العامة التي تحوتتأثر في بنیتھا ووظائفھا  -
  وھناك مبدآن أساسیان  یحكمان النظم القرابیة في المجتمعات اإلنسانیة ویؤثران تأثیراً مباشراً على النظام األسري  

  تتبع الساللة عن طریق الذكور من اآلباء لألبناء ىو یعتمد عل:  المبدأ األبوي -أ
  یق اإلناث من األمھات لألبناء وھو الذي یعتمد على تتبع الساللة عن طر :المبدأ األموي -ب
  یتصل بكیفیة تحدید اإلنسان لمن ھم أقربائھ :  المبدأ القرابي -ج
  

 تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثامنة

  الحیاة االقتصادیة
 عناصر المحاضرة

 مقدمة  
 تقسیم العمل  

      تقسیم العمل الطبیعي 
 ل الحقیقيتقسیم العم  

 نظم التبادل  
 أشكال التبادل  

             نظام المقایضة 
  نظام السوق  
 سمات نظام الكوال كنظام للتبادل  
  
 مقدمة 
ً ال یتجزأ من الحیاة االجتماعیةتعتبر الحیاة االقتصادیة  -   ظاھرة إنسانیة عامةوإذا كانت الحیاة االجتماعیة ،  جزءا
  ضرورة تنظیم الحیاة االقتصادیة يھذه الحیاة االجتماعیة ھالتي قامت علیھا  أھم األسسفإن من  -
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ضرورة التعاون ویتطلب إشباع ھذه الحاجات ، الضروریة لإلنسان  الحیاة التي تسعى على إلى إشباع الحاجاتأي  -
 ویتطلب ذلك بالضرورة تقسیم العمل،  مع اآلخرین

  
 تقسیم العمل 
 العمل الحقیقيوتقسیم  العمل الطبیعيھما تقسیم  :ین أساسینإلى نوعیصنف علم االنثربولوجیا تقسیم العمل  -
 تقسیم العمل الطبیعي  
  أنثى  –ذكر (  تبعاً للعمر والنوعیشیر إلى تقسیم العمل(  . 
في مقابل أعمال معینة  للرجالففي كل المجتمعات اإلنسانیة ھناك اتجاه إلى تخصیص أنواع معینة من األعمال  -

 للنساء 
ً للنوعبتق ویسمى ھذا - األعباء المنزلیة للرجال بینما یوكل للنساء  األعمال الشاقةوعادة ما توكل ،  سیم العمل طبقا

 ورعایة األبناء
  ًللسن أو العمر تقسیم العمل تبعا  
  لصغار السنوأعمال معینة  من الجنسین لكبار السنفیعني تخصیص أعمال معینة  -
ً على تلك  األعمال المساندةوعادة ما یُخصص لصغار السن  - أو المساعدة لكبار السن بحیث یجري تدریبھم تدریجیا

  األعمال التي یقوم بھا كبار السن
 كبیرھا وصغیرھا ،سمة لجمیع المجتمعات اإلنسانیة  وتقسیم العمل الطبیعي -
ً من المجتمعات البسیطة والمجتمعات المجتمعات البسیطة يیحتل مكانة كبیرة فولكنھ  - ً كبیرا التقلیدیة  بحكم أن قطاعا

ً علىھذه النوعیة من تقسیم العمل في تنظیم إنتاجھ على  یعتمد اعتمادا أساسیاً بصفة عامة  ألي  االفتقار النسبي بناءا
 أسس أخرى لتقسیم العمل

 تقسیم العمل الحقیقي  
 أو القیام بأعمال تتطلب مھارات وخبرات  القائم على التخصصوھو تقسیم العمل  -
  العمر والنوعمن نفس فئة  ال یقوم بھا نظرائھمن الناس تقوم بأعمال بحیث نجد مجموعات م -
ً ما تتطلب ھذه األعمال  -   التفرغ التام لھا دون سواھا من األعمالوغالبا
 على  بمختلف أنواعھا ةعاشیالمجتمعات اإلویقوم تقسیم العمل في  -
على الزراعة كالمجتمعات الریفیة أو تلك التي  أو التي تعتمد، التي تعتمد على تربیة الحیوان كالمجتمعات البدویة   -

  ) تعتمد على الصید والجمع وااللتقاط 
ً  المجتمعات التي یعتمد اقتصادھا على تقسیم العمل الحقیقي أو التخصصي أما - للنوع الذي یتجاوز تقسیم العمل تبعا

 والعمر 
ً المجتمعات الحضریة والصناعیة فھي  -  الكثافة السكانیة والمنافسة الشدیدةأدت حیث  المجتمعات الحدیثة وخصوصا

 في ھذه المجتمعات التكنولوجیا المتقدمةالتي تتطلبھا  المھارات الفردیةإلى بروز وتطویر 
ً في  نمط اإلنتاج بصفة عامة والتكنولوجیا بصفة خاصةیمكن القول أن  - ً مباشرا تحدید طبیعة تقسیم العمل تلعب دورا

 السائد في المجتمع
بأعمال دقیقة حیث یقوم العمال  درجة عالیة من التخصصوصل تقسیم العمل  الصناعیة الحدیثةات في المجتمع -

 متخصصة بمساعدة اآلالت
عملیات بسیطة كلما استطاعت تحویل األعمال المطلوبة في عملیات التصنیع إلى  تطورت وتعقدت التكنولوجیافكلما  -

 مجزأة تستطیع أن تقوم بھا اآلالت
 نظم التبادل 
  تقسیم العملالذي یحكم  الحیاة االقتصادیة بعد مبدأ  عد التبادل المبدأ الثانيی -
 . بصفة عامة والحیاة االقتصادیة بصفة  خاصةھو أساس الحیاة االجتماعیة  والتبادل -
في  الذین یعیشون حتمیة تبادل القیمة أو المنفعة بین الناسھو اعتماد اإلنسان على أخیھ اإلنسان ومن ثم  والتبادل -

  . مادیة أو معنویةمكان واحد وزمان واحد ؛ سواء كانت منفعة 
 یسود تقسیم العمل الطبیعي فقطحیث ، قلیلة السكان  بیئة محدودة المواردالتي تعیش في  المجتمعات اإلعاشیةفي  -

  ویغیب تقسیم العمل القائم على التخصص
 تقسیم العمل الحقیقيأو  یسود فیھا نظام التخصصالتي  األھمیة التي نجدھا في المجتمعاتقد ال یكون للتبادل تلك  -
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 ألھداف نفس ا لتحقیقمعظم الناس یقومون بنفس األعمال  المجتمعات اإلعاشیة نجد أنفي  -
 .  وھو تحقیق الضروري من العیش  -
 . ولیس ھناك فائض یتحتم تبادلھ مع اآلخرین فالمنتج والمستھلك ھنا ھما نفس الشخص  -
ً فإن  المجتمعات يأما ف -   مبدأ التبادل یكتسب أھمیة قصوىالتي تمتلك فائضا
 أشكال التبادل 
ً متعددة ومستویات متدرجة ومنھا  -   :یتخذ التبادل في المجتمعات اإلنسانیة أشكاال
 أو أیة قیمة أخرى بمثیلتھا ،  ني والمباشر لسلعة أو خدمةاآلوھو التبادل  أبسط أنواع التبادل :نظام المقایضة وھو

  الدین  أو االئتمانتقوم على فكرة  دخول في أیة التزامات الحقة أو آجلةدون ال
   بالمجتمعات اإلنسانیة التي لم تعرف  النقود أو بدائل النقودیرتبط نظام المقایضة  -
 للتبادلیمثل " نظام السوق ً إلى المكان الذي تتم فیھ عملیات التبادل بین  نظام السوقویشیر  الشكل األكثر تعقیدا

كما ھو الحال في النظم  وسطاءبحیث یظھر  بدرجة كبیرةوقد تتطور العملیات ، لمنتجین والموزعین والمستھلكین ا
ً في النظام الرأسمالي( االقتصادیة الحدیثة  المصارف والبورصات والشركات وأعمال السمسرة  مثل ) خصوصا

 التجاریة
  من نظم التبادل أشكال ومستویات متدرجةأخرى توجد من ناحیة  ونظام السوقمن ناحیة   نظام المقایضةوبین  -
 بالقبائل الملینزیةوتتبعھ قبائل تعرف جزر الترویریاند في الباسفیك  يالكوال كنظام التبادل في المجتمعات البسیطة ف -

 مجموعة من الجزرعبارة عن  منطقة واحدةالتي تقطن 
 مل الحقیقيتقسیم الع بتقدم تكنولوجي نسبي وتطوروتتسم ھذه الجزر   -
 سمات نظام الكوال كنظام للتبادل  
 الثقة والشرف وااللتزام باألخذ والعطاء یقوم علىفھو نظام تبادل  السمة القانونیة واألخالقیة -١
 فائض اإلنتاج في الجزر تمثلتبادل لسلع تجاریة  یترتب علیھفھو كنظام  السمة التجاریة -٢
 الحمایة األمنیة الالزمة وبتوفیریلتزمون بمساندة بعضھم البعض  یونھم حلفاء سیاسفأطراف التبادل  السمة السیاسیة -٣
 یرتبط  بمعتقداتھم المتوارثةفأصل نظام الكوال  السمة الدینیة -٤
  تمثل عالقة صداقة قویةفالشراكة في الكوال  السمة االجتماعیة -٥
  مكانة الفرد في المجتمعكم تعكس تلك الشراكة  -
ً مشترك ویمثل نظام الكوال  - ً بین جماعات متعددة قد رابطا   ثقافاتھا ولغاتھا يتختلف فا
  

  تم بحمد هللا
 بسم هللا الرحمن الرحیم

  التاسعة

  تابع الحیاة االقتصادیة السیاسیة

 عناصر المحاضرة

 البیئة والنظم االقتصادیة والسیاسیة  
 المجتمعات المركزیة والمجتمعات الالمركزیة 
 یئة والنظم االقتصادیة والسیاسیةالب  
ترتبط بحیاة إن البیئة الطبیعیة وما تمثلھ من أرض ونبات ومصادر میاه وظروف جغرافیة ومناخیة وتضاریس  -

  االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة اإلنسان
یظھر في األنشطة اثر البیئة األول وبالتالي كان  استغالل مقومات البیئة والتغلب على معوقاتھایحاول اإلنسان  -

 في كل باقي النظم االجتماعیة  األخرى تترك أثرھاوھي بالتالي ،  االقتصادیة لإلنسان
  مالئمة وتأقلم وتكیفعالقة  فالعالقة بین اإلنسان والبیئة -
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  نتاج للتفاعل بینھ وبین بیئتھ:  بأنھا ثقافة اإلنسان ومجتمعھوفي ھذا اإلطار یمكن النظر إلى 
 ) الخ... والتبادل، تقسیم العمل (  قتصادیة والمبادئ التي تحكم تلك النظمترتبط النظم اال -

  :ارتباطاً وثیقا بنوعیة أو نمط البیئة الطبیعیة
  كلما كانت البیئة فقیرة أو شحیحة الموارد 
  و ھة من ج وغاب تقسیم العمل الحقیقي تقسیم العمل الطبیعيالجماعة اإلنسانیة التي تعیش فیھا على  اعتمدتكلما

  من جھة أخرى قلت أھمیة التبادل
 كلما كانت البیئة غنیة وثریة و 
  من  وزادت أھمیة التبادلتقسیم العمل القائم على التخصص من جھة  و زادت أھمیةاإلنسانیة  كبر حجم الجماعةكلما

 جھة أخرى
 نموذجاً اإلسكیمو (العالقة بین البیئة والنظام االقتصادي واالجتماعي والسیاسي     / مثال(  
  البیئة والنظام االقتصادي  -١
جماعیة والملكیة  ،شدیدة البساطةوالتكنولوجیا عندھم  ،بیئة قاحلة شدیدة البرودة شحیحة المواردفبیئة اإلسكیمو  -

ویسود تقسیم العمل الطبیعي  ، اقتصاد معیشي یقوم على الصید والجمع وااللتقاطفالنظام االقتصادي ھو  ونتیجة لذلك
  السن والنوعمد على الذي یعت

  البیئة والنظام السیاسي واالجتماعي  -٢
كانت الجماعة ،  الجمع وااللتقاط والصیدوقیامھا على أساس ،  بقلة الموارد وتناثرھا وانتشارھافي البیئة التي تتسم  -

  الجماعة الصغیرةالمناسبة لھذا النشاط االقتصادي المعیشي ھي 
وحدة اجتماعیة كما تمثل ،  إنتاجیة استھالكیةوتمثل األسرة وحدة ،  ماعيالنظام االجتھي قوام  فاألسرةولذلك  -

ً ھي ، مستقلة   الوحدة السیاسیة التي تتسم باالستقرار والثباتواألسرة أیضا
عالقة متبادلة  فالعالقة الوثیقة بین البیئة من جھة والنظم االقتصادیة واالجتماعیة  والثقافیة من جھة أخرى وھي -

ً ومتسانداً ومتداخلة تشكل في النھایة  ً متكامال ً واجتماعیا   نسقا ایكولوجیا
ولیس  تكاملھ مع النسق االجتماعي فيالدراسة التي تسعى إلى إبراز النسق االیكولوجي ھي  والدراسة االیكولوجیة -

 إبراز اثر البیئة الطبیعیة على النشاط االقتصادي بشكل عام
  المركزیة والالمركزیةالمجتمعات  
 وجود المظاھر واألسالیب والعملیاتوال یمكن أن تستقر  بدون  ظاھرة إنسانیة عامةالحیاة االجتماعیة واالقتصادیة  -

  ما تعرف بالحیاة السیاسیةوھذه المظاھر واألسالیب ھي ،  حفظ الوضع االجتماعي واستقرارهالتي تھدف إلى 
 وازع یزع الناس عن بعضھم البعضورة وجود من ضر بن خلدونا وھذا ما أكد علیھ 

ً أو جماعة أو أداة للضبطویكون ھذا الوازع   -  فردا
ذلك الجزء من النظام االجتماعي الكلي  الذي یعني بحفظ الوضع  : النظام السیاسي بأنھ رادكلیف براون ویعرف 

 االجتماعي في حدود إقلیمیة
 حیث نظم الحكم فیھا إلى  ویصنف علماء اإلنسان المجتمعات اإلنسانیة من:  
  .مجتمعات مركزیة  وھي التي توجد فیھا الحكومات  وتشیر إلي المجتمعات الحدیثة  -١
 .مجتمعات ال مركزیة وھي التي تفتقر إلي وجود الحكومات وتشیر إلي المجتمعات التقلیدیة والبسیطة -٢
 وسائل وأسالیب االستقرار في المجتمعات الالمركزیة:  
  :القیةالجزاءات األخ  -١
 كجزاء االستھجان واالستنكار أو المقاطعة بالنسبة لمن یخالف عرف الجماعة -
  :ةالجزاءات الطقوسی  -٢
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یمارسھا بعض  قوة طقوسیةوالتي ترتبط بقدرة خاصة أو  المجتمعات الصغیرةوھي جزاءات تمارس في العدید من  -
  جماعةإلنزال العقاب على من یخالف الجماعة أو یعمل على إیذاء الاألشخاص 

  . العقم تسبب المرض أو الفشل أوویُعتقد أن مثل ھذه القوة  -
  :الرأي العام  -٣
  فیما یتعلق بالموقف من قضیة معینة بالرفض أو القبول الرأي السائد والغالب  بین  الجماعةویشیر الرأي العام إلى  -
  :الجزاءات الجمعیة  -٤
ً على فرد في حالة ارویشیر إلى  - ً على الجماعة  تكابھ فعالً إصدار الجماعة كلھا حكما ، یعتقد أنھ جریمة تمثل خطرا

 وتظھر الجزاءات الجمعیة في المجتمعات البسیطة التي ال یوجد بھا  سلطات تقوم بإصدار األحكام وتنفیذھا
  :الوساطة  -٥
عات وفي بعض المجتم،  من أھم وسائل حفظ النظام االجتماعيوتعد الوساطة بین األفراد والجماعات  المتنازعة  -

خاصة في  مكانة دینیةوعادة ما یكون لھم ، بحكم وضعھم التقلیدي  ألناس معینین إن یقوموا بھذه المھمةیحق 
  المجتمع

  :النظام العشائري  -٦
ً في استقرار المجتمعات   - وبالتالي حفظ الوضع االجتماعي مستقرا ً  -  كأسلوب للمصالحةتلعب الوساطة  - ً مھما دورا

  تماعي شامل یعرف بالنظام العشائرينظام اجالبسیطة في إطار 

 تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 العاشرة

  طرق ومناھج البحث في االنثربولوجیا

 عناصر المحاضرة

 مفاھیم أساسیةأ ً   وال
 ثانیا طرق البحث في علم اآلثار واالنثربولوجیا الطبیعیة  
 لیةثالثاً الدراسات الحق 

 مفاھیم أساسیة ً   أوال
التوصل إلى معرفة منظمة یساعد الدارسین في  وجود منھج محدد وواضح المعالمیعتمد أي علم من العلوم علي  -

  بجوانب الواقع
لتصبح أكثر مالئمة لتفسیر  بناء النظریة أو نقدھا أو إعادة تقییمھا أو تعدیلھاكما تساعد ھذه المعرفة الدارسین على  -

 جتماعي الواقع اال
 وھناك عدة مفاھیم تستخدم في طرق ومناھج البحث االجتماعي  -

 نشیر إلیھا فیما یلي  
  العملیة التي یتم من خاللھا تقصي الوقائع بطریقة منظمة لتحقیق ھدف ما : وھو researchالبحث  -١
  .اإلنساني فالمنھج یعني أسلوب لتنظیم النشاط ، في اللغة الطریق إلى ھدف ما : ویعني method المنھج  -٢
إلى مجموعة من القواعد العملیة العامة التي تحدد اإلجراءات والعملیات العقلیة التي  :فھو یشیر أما المنھج العلمي -

تبع من أجل الوصول إلى الحقائق العلمیة ُ   ت
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التي ولكل علم أسالیبھ الخاصة بھ والتي تتفق مع طبیعة الظواھر ،  فھم ظاھرة ماویستخدمھ العالم في  األسلوب -٣
  لكل ظاھرة أسلوب مناسب لدراستھاكما أن ، یدرسھا 

تساعده في  لحواس اإلنسانمساعدات  يواألدوات ھ، ویستخدم كل علم أدوات مناسبة للظواھر التي یدرسھا  األداة  -٤
  كالترمومتر والمیكروسكوبالتي یدرسھا ؛  إجراء المالحظات الدقیقة للظواھر

المقابلة والمالحظة بالمشاركة ودراسة الحالة للحصول  /مثلأدوات مختلفة  ماعیةالعلوم االجتویستخدم الباحثون في  -
  على مالحظة دقیقة للظواھر التي یدرسونھا

والتعریفات والقضایا التي تقدم وجھة نظر ،  مجموعة من التكوینات الفرضیة المترابطةعبارة عن :  يھ النظریة  -٥
 تفسیرھا والتنبؤ بھابھدف یرات بتحدید العالقة بین المتغنسقیھ عن الظواھر 

 ثانیا طرق البحث في علم اآلثار واالنثربولوجیا الطبیعیة  
  األھداف العلمیة لعلم اآلثار واالنثربولوجیا الطبیعیة  -١
  علم اآلثار  - أ
  استخدام ما تركھ اإلنسان من آثار مادیة في وصف وتفسیر تطور الثقافات اإلنسانیة -
  مو الثقافة عبر مالیین السنینیھدف  علماء اآلثار إلي متابعة ن -

  االنثربولوجیا الطبیعیة   - ب
  دراسة الحفریات -
  مالحظة سلوك الرئیسیات -
 دراسة التباین بین الجماعات البشریة -
  مصادر جمع المعلومات   -٢
كاألدوات الحجریة والفخاریة  العصور القدیمةالتي صنعھا اإلنسان  في  بالعثور على األشیاءیھتم علماء اآلثار  -

  ن السكن أو إیقاد النار أو غیر ذلكوأماك
  بالعثور على الحفریاتبینما یھتم علماء األنثربولجیا الطبیعیة  -
 وتاریخھ الثقافي بناء تصور عام عن ماضي اإلنسانیستخدم العلماء ھذه المادة الخام في  -
  الباحث األركیولوجي  -٣
شكل المكان  من خالللذین كانوا یعیشون فیھ ا حجم السكانالذي یعطیھ مؤشرات وصورة عن  بموقع المعیشةو یھتم  -

  وكذلك مكان الدفن، ومساحتھ 
 من خاللالصید والجمع وااللتقاط أو الزراعة  من حیثالتي كانوا یعیشونھا ؛  نوعیة الحیاةویستطیع أن یتعرف على  -

  العظام والمخلفات النباتیةفحص 
التشخیص الدقیق  من خاللأو التفاوت االجتماعي  يالتنظیم االجتماعالتصورات عن  یستنتج بعضكما یستطیع أن  -

 لبعض المؤشرات المادیة
    باحث االنثربولوجیا الطبیعیة  -٤
  وأجزاء جسم اإلنسان، التي یتم العثور علیھا  بدراسة البقایا العظمیةویھتم  -
ً للتعرف على  فاألسنان -   حجم الكائن الحي وتغذیتھتمثل مصدرا
  حجم المخ وشكلھلى في التعرف عالجمجمة كما تساعد  -
 األخر بالحفریاتفي حین یھتم البعض ، بین الجماعات البشریة الحالیة  باالختالفات البیولوجیةویھتم بعض العلماء  -

  
  الحفریات -٥
  نباتیة كانت أو حیوانیةمن بقایا وآثار الحیاة السابقة  صخور القشرة األرضیة يفكل ما یحفر علیھ  : يوالحفریة ھ -
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فالكھوف  لجأ إلیھا اإلنسان لحمایة نفسھ من الحیوانات ، الكھوف وودیان األنھار والبحیرات في وتوجد الحفریات  -
 كما عاش حول األنھار والبحیرات

  
 لدراسة الخصائص الجسمیة لإلنسانوھو طریقة یستخدمھا العلماء  علم القیاس البشري:وھو  األنثربومتري  -٦

  
 ثالثاً الدراسة الحقلیة  
  الثقافات والشعوبطریقة  االنثربولوجیین االجتماعیین والثقافیین لفھم  : ھىالدراسة الحقلیة و -
في  فترة طویلةویقیم الباحث  مكان إقامتھم الطبیعيدراسة الناس وثقافاتھم في  : وتعرف الدراسة الحقلیة بأنھا -

 .وجھة نظرھم ویحاول فھم ، المجتمع موضوع الدراسة یالحظ سلوك أعضائھ ویشاركھم مختلف نواحي نشاطھم 
 المبادئ التي تعتمد علیھا الدراسة الحقلیة  
 وبالرغم من أن ،  فكر اإلنسان ومشاعره وعواطفھإن أفضل أداة لفھم الثقافات الغریبة علینا ھي  :المبدأ األول

  تفسیرھا یأتي من خالل المالحظة بالمشاركةالمقاییس اإلحصائیة تمد الباحث بقدر كبیر من المعلومات إال أن 
 منظور المالحظ ومن خالل ،  ضرورة النظر إلى ثقافة مجتمع ما من خالل منظور أھلھاویشیر إلي  :المبدأ الثاني

  .العلمي
 ضرورة دراسة ثقافة أي مجتمع من منظور تكاملي ومترابطویقصد بھ  بالمنظور التكامليویسمى  :المبدأ الثالث  
   للشعوب والثقافات المختلفة وجرافیةإثنالحصول على دراسات وتھدف الدراسة الحقلیة إلى  -
 ) وصفیة(   غیر تفسیریةعن تسجیل وصفي للشعوب أو الثقافات اإلنسانیة وھى :عبارة  يواإلثنوجرافیا ھ -

  
  األسس الرئیسیة إلجراء الدراسة الحقلیة عند مالنوفسكي:  

  الحدیثة س االثنوجرافیابفوائد ومقاییوأن یكون على معرفة ،  أھداف علمیة حقیقیةأن یكون لدى الباحث  .١
  أن یضع الباحث نفسھ في أوضاع أو أحوال جیدة للقیام بالبحث االثنوجرافي .٢
ً من الطرق الخاصة في استخدام وترتیب األمثلة والشواھدعلى الباحث أن  .٣  یطبق عددا

  
 تمد علىویتضح من األسس التي وضعھا مالنوفسكي لدراستھ  المیدانیة أن على  الباحث االنثربولوجي أن یع:  
 المالحظة بالمشاركة لجمع مادتھ العلمیة عن ثقافة مجتمع  ما  -
 وأن یعیش كعضو في ذلك المجتمع  -
 .ویراقبھم عن بعد، وأن یشارك في مناشط الحیاة الیومیة  -
  ألفراد الجماعة دون التدخل في األنشطة الیومیةویجرى الباحث مالحظتھ  المالحظة بدون مشاركةوھناك  -
بضبط األوقات واألماكن وفیھا یقوم الباحث ،   بالمشاركة أو بدون المشاركةوقد تكون  ظة المقننةالمالحوھناك  -

  ونوع األنشطة

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الحادیة عشر

  االتصال الثقافي والوظیفة
 عناصر المحاضرة

 االتصال الثقافي ً   أوال
 اقفمفھوم التث  
 رواد االتجاه التواصلي  

  ً   ثانیا الوظیفة
  
 مفھوم التثاقف  

ّت مسألة تعریف كلمة التثاقف  - نطبق علیھ، مكان الصدارة )لمثاقفة ا(احتل ُ منذ عام ، وتحدید نطاق العمل الذي ت
مت لجنة، حیث ١٩٣٥ ّ ً للتثاقف “مجلس البحث االجتماعي"  قد  . تعریفا

جماعتین من ، بین عن االحتكاك المباشر والمستمرّ التي تنجم  یشمل الظواھرالتثاقف : "  ویذھب التعریف إلى أنّ  -
، لدى إحدى نماذج الثقافة األصلیةفي الثقافة، مع ما تؤدیھ  ھذه الظواھر من تغیّرات في  األفراد مختلفتین

 ". المجموعتین أو كلتیھما
ة األولى الذي) المناقلة الثقافیة( وھو) المثاقفة(مفھوم آخر مرادف لكلمة  - ّ  .١٩٤٠عام  في ظھر للمر

د بعض الباحثین ّ ، من ثقافة إلى مراحل سیاق االنتقال المختلفة، تعبّر بشكل أفضل عن كلمة المناقلة الثقافیةأن  ویؤی
  . ثقافة أخرى

ّ ھذا السیاق - ً بالضرورة، فقدان مقدار ما من ثقافة ال یشتمل فقط على اكتساب ثقافة أخرى، بل  ألن یتضمّن أیضا
 ، أي االنتزاع منھاسابقة

  
 )المثاقفة أو االنتقال الثقافي(وأیّا كان المفھوم  -
ّجاه عدد من الباحثین  ااالنثروبولوجیمھّد لدراسة فقد  - ّ بعید في في أمریكا وأوروباوفق ھذا  االت ، وأسھموا إلى حد

 .نثروبولوجیا الحدیثة وضع أسس اال
 رواد االتجاه التواصلي  

ّي االتجاه التواصلي في دراسة التغییرفي  رائدة األولىالمید  تمارجریتعد  -  ). الثقافي/ االجتماعي ( تبن
ره مجتمع من الھنود الحمر في أمریكادراسة على  أوائل الثالثینات من القرن العشرینفي  مید أجرتفقد  - ّ ، ومدى تأث

  من خالل احتكاكھ بھم، بالمستعمرین البیض
 . عند الھنود الحمر نتیجة لذلكلحیاة االجتماعیة التقلیدیة والحظت االضطرابات التي حصلت في ا -
، األخذ بالثقافة الجدیدة الوافدة، بین الصراع الشدید، یعیش حالة من فترة الدراسةفي  مجتمع الھنود الحمرفقد كان  -

ھ الثقافة القدیمة التي اعتاد علیھاوبن  ّ ما أن   .لم یكن قد تكیّف بعد مع األوضاع الجدیدة، وال سیّ
ّ  میدوفي المقابل، وجدت   - ً، أن  بین الثقافتین،) التفاعل( المستعمرین البیض لم یھدفوا إلى التبادلأیضا

ما  أراد المستعمرین ّ   . یندمجوا  في ثقافتھم بصورة كاملةأن  للھنود الحمر وإن
یتعاملوا  وإیاھم أن ، أو یشاركوا في أنشطتھمأن  للھنود الحمر فلم یسمحواھذا،   موقف البیضوعلى الرغم  من  -

  على قدم المساواة
  في أوروبا:  
 ز معظم الباحثین جلّ اھتماماتھم على  ا،ففي إنجلتر ّ ، وما الشعوب األفریقیة دراسة عملیات التواصل الثقافي عندرك

  .أحدثھ من تغییر ثقافي
  النسبیة الثقافیةوفي ھذا اإلطار، دعمت بعض الدراسات فكرة   -
 و في فرنسا  



 

                           23الصفحة 
 

ّخذ - ً  الباحثین الفرنسیینالعدید من  حیث ات ّي مفھوم النسبیة الثقافیةموقفا   لتبن
ً للنزعة االستعماریةواتخذوا  - ً مناھضا ھ، التي موقفا ّ   على أساس من السیطرةعملیة تقوم  تنظر إلى التثاقف على أن
 ىالفوارق التثاقفیة واالستعالء الغربي على الشعوب األخربالتالي  الباحثین الفرنسیینورفض  -
  ّجاه الفرنسيوفي ھذا ري االت ّ   :جیرار لكلرك، كتب   التحر
ّ االستعمار قد  -   نثروبولوجیا شروط عمل  وتسھیالت لم تتح للباحثین من قبلأتاح لالإن
م الحاصل في العلوم اإلنسانیةوبذلك  - ّ د العلوم اإلنسانیةفي  أسھم التقد ّ   .الفرنسیة نشر فكرة تجد
ّ الزمن، بل یتھا للزمانممیّزة بتبعفاإلنسانیة لم تعد  - عھا المكاني على مر ّ ّ لواحدة  ، بتنو وبتعدد المدنیات التي ال یحق

  .منھا أن تكون الوحیدة أو الفریدة
 ولذلك، یجب أن نتناول حالة الثقافة النسبیة -
َ  مفھوم النسبیة الثقافیةوإذا كان  - س ً ً خاصاً عك ً أیدیولوجیا   بمرحلة تاریخیة معیّنة، وارتبط اتجاھا
ّرت بعد الحرب العالمیة الثانیةفإن الظروف التي رافقتھ،   -  تغی
ر مصیرھا بنفسھاحیث  - رة تنال استقاللھا وتقرّ ، ولم تعد بحاجة إلى بدأت الشعوب في المجتمعات المستعمَ

  النسبیة الثقافیةفي إطار للدفاع عنھا وإثبات وجودھا األنثروبولوجیین 
  
  ً   ثانیا الوظیفة
 میل دوركایمیرى عالم االجتماع إ:  

ّ فكرة  - ، المماثلة بین الحیاة االجتماعیة والحیاة العضویة، تقوم على تطبیق الوظیفة في دراسة المجتمعات اإلنسانیةأن
ّق بالطبیعةحیث  ر أن نطرح أسئلة تتعل ّ مدى كفایة العالقات ، والكشف عن تحدید ھویات الظاھرات وتحلیلھا، قبل یتعذ

  شرحھا ل، من أجالتي تربط فیما بینھا
  

 اتجاھات تفسیر نشأة الوظیفیة 
ً إلى فكرة  - ة اتجاھان في تفسیر نشأة الوظیفیة في االعن الوظیفة،  دوركایمواستنادا ّ  :نثروبولوجیا ثم
ّجاه األول -١ ّ :  االت نھایة القرن التاسع في  الوظیفیّة نشأت في ظلّ التكالب األوروبي بعد الثورة الصناعیةھذه یرى أن

ما رن العشرینعشر وبدایة الق  الضعیفة منھا، على شعوب العالم وال سیّ
  من جھة النمواآلخذة في   تأمین األسواق لتصریف منتجاتھ الصناعیة  -أ: من أجل 

 .من جھة  أخرى  وتأمین المواد الخام األولیة لتغذیة صناعاتھ المختلفة  -ب
 
ر االستعمارفقد  - ّ ّذین الفعلیین  ألھدافھاألبحاث العلمیة مفي  نثروبولوجیاعلم اال سخ ،  ن أجل تھیئة المناخ المالئم للمنف

  .وبأقلّ الخسائر المادیة والبشریة الممكنة
سات االجتماعیة القائمة في المجتمع الذي یرید استعماره واستغاللھ وذلك عن طریق - ،  ومعرفة المكانة دراسة المؤسّ

سات االجتماعیة في نفسیّة أفراد ّھا ھذه المؤسّ   ذلك المجتمع التي تحتل
ة والضعف عند الشعبوبالتالي  - ّ  .المراد إخضاعھ لالستعمار  الوقوف على نقاط القو

 
ّ  : االتجاه الثاني -٢ ّ فعل تجاه الدراسات التي امتاز االجتماعیة، كان  نثروبولوجیانشوء الوظیفیة في علم االفیرى أن رد

ل، ال تخلو من عیوب كثیرةوالتي  القرن التاسع عشربھا  ّ  :في  تتمث
ً تجمع البیانات عن ، ھواة الرحالت، عن طریق جمع المعلومات عن مجتمع مااالعتماد على   - أ وغیرھم، وأحیانا

  .األصدقاء الذین یوجدون في المناطق المستعمرة أو المراد استعمارھاطریق 
 

نة    - ب ھا بوشائج التأثیر ربط، من دون كالمعتقدات مثالً ، تحلیل الدراسات األنثروبولوجیة لظاھرة اجتماعیة معیّ
ر المتبادلین مع المظاھر االجتماعیة األخرى ّ   .. كنظام القرابة أو العادات والتقالید، والتأث

 اعیة :  ویري براون ّ فكرة الوظیفة التي تطبّق على النظم االجتمٍ بین الحیاة االجتماعیة ) المماثلة(تستند إلى التماثل أن
  ..والحیاة البیولوجیة 

یھ ھذا النظام في :  یفة أي نظام اجتماعي، ھيوبذلك تكون وظ  - ّ ّف من  البناء االجتماعيذلك الدور الذي یؤد المؤل
 .وحدة متماسكة من العالقات االجتماعیة، في أفراد مرتبطین بعضھم مع بعض
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دة : وھذا یعني أنّ  - ّ ة محد یھا لكلّ ظاھرة اجتماعیة مھمّ ّ   ألي مجتمع ما ضمن إطار البنیة االجتماعیة، تؤد
  .شكل متناسق ومتكامل مع الظواھر األخرى في ھذا المجتمعوللظاھرة االجتماعیة  -
ّق  الوجود الوظیفي ألیة ظاھرة اجتماعیةللبنیة االجتماعیة،  اإلطار الشاملومن دون  -   ال یتحق
 
ّق استمرار ھذا البناء،  -   الحیاة االجتماعیة ذاتھا من خاللویتحق
ّ أي نظام اجتماعي یفقد طبیعتھ إ -   .ذا ما نزع من النسق االجتماعي الذي ینتمي إلیھألن
ّق وجودهفالنظام االجتماعي  - ّ ال یحق اً (ینبغي دراستھ الذي  ضمن النسق االجتماعي الشامل، إال تحدید  من أجل )میدانیّ

 .الوظائف التي یقوم بھا 
ّ المدرسة   وعلى ھذا األساس، تھتم

 عیة وحاضرھااألنثروبولوجیة، بواقع النظم االجتما/ الوظیفیة 
  
  
 

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثانیة عشر

 علم االنثربولوجیا وقضایا المجتمع المعاصر
  
  

  عناصر المحاضرة
 مقدمة  
 الموضوعات والقضایا االجتماعیة التي تقع في إطار اھتمام علم االنثربولوجیا  
 قضایا المجتمع المعاصر  

 قضایا الصحة والمرضأوال   
 ثانیا اتخاذ القرار الطبي  
 ثالثا أھمیة العوامل االجتماعیة للخدمة الصحیة  

 مقدمة  
 ، فإنھا تضع لإلنسان مرآة تمنحھ صورة أفضل لنفسھ وقرنائھباستخدام األنثروبولوجیا لمفھوم الثقافة ،  -
،  من أن األفراد یواجھون مشكالت مشتركة على الرغمولقد أوضحت كثیر من المناقشات والدراسات المقارنة أنھ  -

 متنوعةفإن الحلول الثقافیة لھذه المشكالت 
نثروبولوجیون أن وما ھو الدور الذي یمكن لال ؟طبیعة تلك المشكالت وأنواعھا  يما ھوھنا یبرز سؤال مؤداه  -

 یقوموا بھ؟ وھذا ما نقدمھ في العرض القادم
  
  ي تقع في إطار اھتمام علم اإلنسان ھالموضوعات والقضایا االجتماعیة التي:- 
 التغیرات التي تنجم عن ظاھرة التحضر 
 التغیرات المتصلة بإدخال األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في المجتمعات النامیة والمجتمعات بصفة عامة 
 العملیات المتصلة بعملیات الھجرة والتوطین 
  ببعض األمراض  وفي كفاءة كل من الرعایة والخدمات الصحیةفي تسبب اإلصابة )بمعناھا الواسع (أثر دور البیئة 
 المشكالت الناجمة من تعارض العادات والتقالید االجتماعیة السائدة في المجتمع مع متطلبات التنمیة االقتصادیة 
 األبعاد االجتماعیة والثقافیة المرتبطة بالقضایا السكانیة في الدول النامیة 
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 قضایا المجتمع المعاصر  
  قضایا الصحة والمرض : أوال: 

في إلقاء  أبرز المجاالت التي یوظف فیھا علماء اإلنسان معارفھم النظریة وإجراءاتھم المنھجیةیعد المجال الصحي  -
 الخدمة الصحیة، وإثراء  الجوانب البیولوجیة واالجتماعیة والثقافیة من ناحیةالضوء على العالقة المتبادلة بین 

 أخرى المجتمعیة من ناحیة
 ویمكن أن نوجز مضمون اإلسھامات من خالل التأكید على النقاط التالیة 
ن إ، إال  موضوعان شائعان في كل مجتمعات العالم المرض والصحةیؤكد علماء اإلنسان أنھ على الرغم من أن  -

بتنوع البیئة تتنوع إلى حد كبیر التي تصیب أبناء مجتمع ما ، وإدراكھم لھا ومعالجتھم إیاھا  أنماط األمراض
 :االجتماعیة والثقافیة

  
  وضعھا في السیاق االجتماعي األكبر من خاللجیدا إال  ال یمكن فھمھاإن الرعایا الصحیة  -
 یعد قاصرافقط  الجوانب البیولوجیةبالتركیز على  تفسیر أسباب المرض وآثارهإن  -
 "بالمنظور االجتماعي والثقافي "یسمى ما  من خاللھذا وتنعكس إسھامات علماء اإلنسان في ھذا المجال الثري  -
برز دراساتھ جوانب  بدراسة العالقة بین الثقافة والصحة والمرض والوقایة والعالج یھتم ھذا المنظور - ُ ، وبالتالي ت

ھذه العالقة ، والسیما أھمیة الثقافة في تحدید أنماط األمراض وتفسیرھا وعالجھا وطبیعة التفاعل مع الخدمات 
 یةالصحیة الرسم

عالقة القیم بالممارسات الصحیة وطقوس المیالد والمرض والوفاة  یھتم الباحثین بدراسة ضوء ھذا المنظوروفي  -
 ووظائفھا الوقائیة

 تتبع المرض وتوزیعھ الجغرافي والوسائل واألسالیب التي اكتسبتھا المجتمعاتعلى  یھتم أنصار ھذا المنظوركذلك  -
 المجتمعات التقلیدیةوخاصة في  لتحسین الطب الحدیث وتطویره للتعامل معھ وعالجھ والطرق المثلى

تؤثر تأثیرا كبیرا في تصورنا للمرض واستجاباتنا  أنماط الثقافة وأسالیب الحیاة االجتماعیةومن ناحیة أخرى فإن  -
المرضیة  یحدد تقییمنا للحاالتالذي  على المناخ الثقافيولذلك یلقي ھذا المنظور الثقافي الضوء  وتعبیرنا عنھ

 التي نرجعھا إلیھا واألسباب
، واألمراض التي  تعریفات المرض ومستویات خطورتھ أو بساطتھیحدد  أن المنظور الثقافيباإلضافة إلى ذلك  -

 كالمرض النفسي والعقلي على سبیل المثال، واألخرى التي یعتبرھا وصمة  یقبلھا السیاق الثقافي
، وفي تفسیر  اختالف الثقافات یؤدي إلى اختالف في التعبیر عن األلمعلى أن  وتدل الدراسات األنثروبولوجیة الطبیة -

 ھذا التباین راجعا إلى أسلوب التنشئة االجتماعیة والثقافیةأعراض المرض والتجاوب معھا ولعل 
میط ، تجلت في تن االستجابات االجتماعیة والثقافیة للصحة والمرض أھمیة خاصةیولي  أن علم اإلنسانوالواقع  -

   :وجھتي نظر متكاملتین من خاللسلوك المرض 
تمارس دورھا في سیاق اجتماعي  ألنھا نتاجا لعملیة التكیف االجتماعي والثقافيتعتبر األنماط السلوكیة   :ىاألول 

  وثقافي وترتبط بھ
كدان على أن وكلتا الوجھتین تؤ،  جزء من عملیة تواؤم كبرى لمواجھتھ وعالجھأن أنماط سلوك المرض  : الثانیة 

 الظروف الثقافیة أكثر تأثیرا وبروزا من الظروف االجتماعیة واالقتصادیة
، مما  العالقة بین الممارسات الطبیة والثقافة الشعبیة عند الشعوب األمیةولقد القي علماء األنثروبولوجیا الضوء على  -

  یجسد مالمح ھذا المنظور الثقافي ویعمقھ
 -  یركز فیھا،  "الطب والسحر " حینما قدم دراسة عن م١٩٢٧عام منذ  ریفرز یدىبدأ ھذا المنظور على أوقد   -

 دراسة الطب كنسق ثقافيعلى  -كطبیب وانثروبولوجي
تشخیصیة  بأنھا – أو غیر الغربیة – أنھا تصف األنساق الطبیة التقلیدیةفي ھذه الدراسات األنثروبولوجیة  والجدید -

  وتفسیریة
 وما فیھا من توترات وضغوط في  ینطلق من بنیة المجتمعتفسیرھا ألسباب المرض أن  :تشخیصیة بمعنى يفھ ،

  كالتنافس والغیرةعالقات الناس 
 سببھ الفیزیقيبدال من الكشف عن  )المرض(تبحث عن تفسیر سوء الحظ ألنھا  كما أنھا تفسیریة  
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في قضایا الصحة والمرض  ال واالتجاھاتتخلل العادات والتقالید والقیم واألمثویتعدى األمر ما سبق ذكره لیشمل  -
 أیضا

في الحالة الصحیة  توضیح دور عادات التغذیة والفطام والتصورات والمفاھیم الشعبیةكذلك یتولى المنظور الثقافي  -
 لإلنسان

  
كشفوا النقاب عن بعض المفاھیم قد  –من أنصار المنظور الثقافي   –نضف إلى ما سبق أن األنثروبولوجیین  -

  رات الشعبیة التي ترتبط بالصحة والمرضوالتصو
غني عن التعلیق وینطبق ذلك أیضا على البیئة ھو اآلخر  دور تلوث البیئة في تدھور المستوى الصحيولعل  -

المنافسة واالحتكار ، وانتشرت فیھا  التضامن االجتماعيالتي تالشى منھا الصناعیة في المجتمعات الحدیثة 
 "بأمراض العصر" جدیدة تسمىھا أمراض ، فأعقب والصراعات المختلفة

 
في إلقاء الضوء على مفھوم الثقافة الخاصة وعلى طبیعة عالقتھا بالصحة  األنثروبولوجیینكذلك قد أسھم ھؤالء  -

  والمرض في المجتمعات اإلنسانیة
  قین االجتماعي والثقافينتاج للسیا، فإنھا  ال تنفصل عن العوامل البیولوجیة والوراثیةوإذا كانت ھذه الفروق الثقافیة  -
 . االرتباط بین المستوى االقتصادي واالجتماعي وبین السمنة وغیرھا من األمراضوھناك دراسات تكشف عن  -
مضمون االستشارة الطبیة وعالقتھ بالوضع االقتصادي ونوعیة القضایا التي یثیرھا ودراسات أخرى تتناول  -

 المریض أمام الطبیب
الوسائل واستخدام  ة من ھذه البحوث بتوضیح العالقة بین المرض والوضع االقتصادياھتمت نوعیة ثالثعلى حین  -

 الرشیدة في حاالت أمراض األطفال
  
  ثانیا اتخاذ القرار الطبي:  
یوجھ مسار عالقاتنا وتفاعالتنا مع ، فھو  عملیة بالغة األھمیة في حیاتنا االجتماعیة والثقافیة:  اتخاذ القراریعد  -

 طابعھا الممیزویضفي علیھا  بصماتھ على مؤسساتنا ونظمنا ویترك اآلخرین
، نشأ علیھا  تعبیر عن خلفیات وامتداد المؤثرات وأطر سابقةوإنما ھو  عملیة فجائیة ولیدة اللحظةلیس  واتخاذ القرار -

 طرفا في حوار معھااإلنسان وعایشھا وتمثلھا حتى صار 
  ، ال یصدر من فراغ وال یعد رد فعل مباشر وغیر مباشر ى مثالفقرار العالج أو اللجوء إلى المستشفوبالتالي  -
وجماعتھ القرابیة ، وعند  اإلشارة إلى دینامیات اتخاذ القرار الطبي عند المریضویستلزم تناول ھذا الموضوع  -

 الطبیب المعالج ھو اآلخر
ومن واقع .  مجتمعات المتقدمةالعلى عكس  عملیة معقدة في داخل المجتمعات التقلیدیة:  اتخاذ القرار الطبيأن  -

، إذن فلیس  ببناء األسرة الممتدة، اتخاذ القرار وسلطة اتخاذه وتنفیذهیتضح مدى ارتباط  حمالت الصحة العامة
 أسرة صغیرةالمریض في حل من أمره لیتخذ قرارا طبیا ، حتى وإن كان من 

  
 ثالثا أھمیة العوامل االجتماعیة للخدمة الصحیة  

، فھو یواجھ  لفھم طبیعة العالقة بینھ وبین الصحة والمرضأھمیتھ  خل االجتماعي للخدمة الصحیةالمدلقد أثبت  -
عموما ، كما یلقي ضوءا كافیا على  بشكل أساسي إلى متطلبات حیاة األسرة والعمل واألنشطة االجتماعیةاھتمامنا 

 المغزى المھم للتكیف االجتماعي مع المرض
تسلح األطباء بالمعرفة االجتماعیة والحصول على مقررات دراسیة في علمي االجتماع  ینادي بضرورةوبالتالي فإنھ  -

حتى یفھم  بضرورة التأھیل االجتماعي للطبیب والممرضة، بل إن من اآلراء الطبیة ما طالب  واألنثروبولوجیا
 ما وبین المریضودینامیات التفاعالت بینھ شبكة العالقات واألبنیة االجتماعیة للمؤسسة الصحیةكالھما 

یحدد  فالسیاق االجتماعيفي اعتباره أیضا المعاییر المرتبطة بالمرض واالستجابة لھ ،  المدخل االجتماعيویضع  -
 والتخفیف من مسؤولیاتھ المعتادة بال حرجالتي یمكن للمریض فیھا اإلعالن عن مرضھ  الظروف واألحوال

ذات العالقات ، فالجماعات  وقایة عامة لصحتھقد یكون  لمحليتكامل الفرد مع المجتمع اویؤكد الكثیرون على أن  -
 یقل بینھما معدل اإلصابة بالمرضالوثیقة  االجتماعیة
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، بمعنى االھتمام  بالعالقة بین الصحة والمؤسسات االجتماعیة األخرىیھتم  :المدخل االجتماعيأن  وخالصة القول -
یركز ، وبالتالي فإنھ  لقانون وحیاة األسرة ومستواھا االقتصاديبالعالقات بین المستشفیات والتنظیمات الصناعیة وا

العاملة في الحیاة االجتماعیة للمجتمع  مدى الدور الذي تلعبھ مؤسسات الخدمة الصحیة والقوى الطبیةتحدید  على
  والحالة الصحیة ألعضائھ

وصف الطبیب الدواء لى أن إ المدخل االجتماعيیشیر  أھمیة تعریف المرض في عملیة الضبط االجتماعيوعن  -
، فقد یصف لھ الدواء لیرضي توقعاتھ ، ویتكیف مع غموض  بوظائف اجتماعیة في االستشارة الطبیة، یفي  للمریض

 .  الحالة المرضیة
مستمرة للتكیف ، كجزء من عملیة  تحقق العملیة وظیفة التواصل واالحتكاك بین اھتمامات الطبیب ومریضھكذلك  -

 مع المرض
 
  یعتمد غالبا علىناحیة أخرى فإننا نالحظ أن أفعال المرضى وسلوكھم ومن  -
 معرفتھم باألمراض 
  وإلمامھم ببحث األعراض 
  وقدرتھم على التمییز بین األعراض الخطیرة واألقل خطورة 
  والحاالت التي یمكن عالجھا 
 واألخرى التي ال یمكن عالجھا  
  ة تقدم المجتمع أو تخلفھیختلف باختالف درج : القرار الطبيوالواقع أن  -
 الفرد ذاتھ في ضوء  :یعتمد غالبا على ففي المجتمع المتقدم  -
  وعیھ الصحي 
 ومعرفتھ باألعراض الخطیرة للمرض ، واألعراض البسیطة 
  وحرصھ على صحتھ والحفاظ علیھا . 
  بمجرد ظھور المرضبالبحث عن الخدمة الصحیة  یسارع باتخاذ القرار الطبيوبالتالي  -
 . ،وااللتزامات والمسؤولیات االجتماعیة في ھذا القرار  یتضاءل تأثیر شبكة العالقات االجتماعیة المعقدة ھكذا -
 بحیث یتضخم ھذا التأثیر في المجتمعات المتخلفة -
 ال یصدر القرار الطبي إال بعد سلسلة من االلتزامات االجتماعیة للفرد نحو جماعتھ 
  في حالة التماس الخدمة الصحیة تحدید وأداء المسؤولیات االجتماعیة 
 إقرار الجماعة االجتماعیة بمدى خطورة األعراض 
  تقییمھا ألنواع المرض وتحدیدھا لنوع المعالج نفسھ. 
 
  

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة عشر

 االنثربولوجیا وقضایا المجتمع المعاصر
  ةعناصر المحاضر

 قضایا السكان والبیئة 
 قضایا التنمیة  
 قضایا اإلعالم  
 قضایا األسرة  
 أھمیة األنثربومتري واستخداماتھ العملیة  
 المجال الجنائي  
 قضایا السكان والبیئة  
العالقة والتأثیر المتبادل بین الثقافة مدخال ثقافیا یبرز  في تبني مجال السكان والبیئةیتجلى إسھام علم اإلنسان في  -

  ...) -الھجرة  –الخصوبة ( المتغیرات والعملیات الدیموجرافیة وبین  ومھا الشامل وعناصرھا المختلفةبمفھ
  بین المتخصصین في الدراسات   االنثربولوجیة  والدیموجرافیة  ضرورة التعاونویؤكد على  -

مدخال یعد  لظروف البیئیةبین السلوك البشري والحاجات البیولوجیة وایؤكد علماء اإلنسان على  أن محاولة الربط 
   األسس العامة لكل األنساق العائلیة والقرابیةوكذلك فھم  نمو وتوزیع السكان في العالملفھم مالئما 

  غامضاً إال أنھ یبدو ،  الثقافة والسكان في غایة األھمیةوعلى الرغم من أن وجود االرتباط بین  -
  
 العالقة بین الثقافة والسكان 
نحدد السكان كما یرون أنفسھم ودون تبني نظرة میكانیكیة أن  العالقة بین الثقافة والسكان لتحلیلومن الضروري  -

  شاملة للثقافة
الثقافة التي یعیش فیھا ولكن  مجموع المھارات والتجارب والثقافةفي  مشاركة كاملةوال یستطیع أي فرد أن یشارك  -

  تضع بالفعل مجموعة من الحدود لما ھو مألوف ومتداول
  للذین یتبعون ذلك السلوك   لیوفر االستقرار والراحةیعمل النظام الثقافي  الحدود للسلوك اإلنسانيوضع وفي  -
 صور التنوع في السلوك اإلنساني إن ھي  إال محاوالت یبذلھا البشرأن  دراسة الثقافةفي  االتجاه التكیفيویؤكد  -

   عتھالفرد أو جماالتي یعیش فیھا  للتكیف أو التواؤم مع الظروف
بحیث  یتیح لعدد كاف من األفراد فرصة البقاء والتكاثرالذي بالنسبة لثقافة معینة ھو ذلك  الحد األدنى من التكیفو  -

  .یضطلع بالوظائف الالزمة لبقائھوان  محتفظا بالعداد الموجودة فیھیظل المجتمع 
من الخطأ أن نرجع األنماط الثقافیة إلى ولكن في الوقت نفسھ یكون  أھمیة االیكولوجیا للسكانوال نستطیع إن ننكر  -

  الظروف االقتصادیة أو االیكولوجیة 
بل  طرق كسب العیش وحدھا تؤثر في حجم التجمعات البشریةیصعب الذھاب إلى أن  بمشكلة السكانوفیما یتعلق  -

ً حقیقیاً أن ووالتي تبدو  یضاف إلیھا أشكال التنظیمات الموجودة واألنماط الثقافیة على الحد األقصى أو الحد  لھا تأثیرا
  . األنسب لحجم المجتمع

  .  تحددھا كل من البیئة والمنجزات الثقافیةالثقافة السكانیة  وذلك ألن -
ً ألن ھذه العالقة الوثیقة بین الثقافة والسكان  - فإن ھذه  تحیط بأعضاء أي تجمع بشريالتي  تحددھا البیئة الثقافیةونظرا

تعاونھ لكشف النقاب عن وتبدو الحاجة ملحة إلى  بالنسبة لألنثربولوجي الثقافي أھمیة واحدة من أكبر المشكالت
  جوھر تلك العالقة

 الثقافة والنمو السكاني  
من الضروري أن نبحث عن مصادر  فان ، ولكي نكون قادرین على دراسة العوامل التي تحكم النمو السكاني  -

االنثربولوجیا الثقافیة بجانبیھا النظري ویبدو أن  دراسة السكانع تلك التي تستطی، لنظریة تدعمھا العلوم االجتماعیة
   إسھاما ًذا مغزى لھذا المدخل المتسع لدراسة السكانالتي یمكن أن تقدم  والتطبیقي أحد ھذه العلوم
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جرافیة أكد معظم الدیموجرافیین على إن نظرتھم الدیموھناك من الشواھد ما یدعم ھذا االتجاه في الوقت الحالي فلقد  -
  یركز على المجتمع باعتبارهأن فیمكن للباحث ،  جوانب جدیرة بالبحثھناك  ذلك ألن، لیست متكاملة

 مجموعة من النظم  
 ومجموعة من األدوار 
  والمعاییر التي تحكم السلوك  
  ضروري لتكوین الصورة الكلیة للمجتمعولیس ھناك شك من أن كل ھذه الجوانب وغیرھا  -
حول تأثیر الظروف الثقافیة على الخصوبة ضرورة التقصي  االنثربولوجیةلالستعانة بالدراسات األمور الملحة ومن  -

تأثیر على اتجاھات الخصوبة المستقبلیة  في المجتمعات التي تلك التي یحتمل أن یكون لھا ، في المجتمعات النامیة
توفر معدالت موالید أعلى إذا ما ھ أن فإن علی، ولكي تستمر ھذه المجتمعات،  لدیھا معدالت مرتفعة من الوفیات

  قورنت بالوفیات 
ومن ثم فإن العادات ،  مصیرھا إلى الزوالفإن .  الثقافات ال تطور میكانزمات للحصول على خصوبة عالیةفأي من  -

  . الزواج المبكر متأصلة وباقیة مع قیم تؤكد رغبة أكیدة في أقصي معدالت للخصوبة يالمتمثلة ف
في دول العالم  رصد الوسائل المختلفة لعالج المشكالت التي یواجھھا السكانعند  المدخل الثقافي كما تأتي أھمیة -

 . والحد من خطرھا ، خاصة النامي
 قضایا التنمیة  
  لھا  اإلنتاج القوميوزیادة ، رفع مستویات المعیشة فیھافي العالم جاھدة إلي  غیر الصناعیةتسعى معظم البالد  -
مجرد الحصول على المعرفة التكنولوجیة  يتعتبر أن ھذه المشكلة ھ لتقلیدیة السائدة في الماضيالنظرة اوقد كانت  -

  .الالزمة للدخول في عملیة التنمیة
عملیة :  يالتنمیة إنما ھببیان أن  قاموا من خالل دراسات عدیدةقد  - إال أن االنثربولوجیین في مختلف أنحاء العالم -

    ولیست عملیة جزئیة،وقت كلیة شاملة متكاملة في نفس ال
تقییم البرامج التنمویة المجسدة في عدید من المشروعات في مجاالت الزراعة  تؤدي األنثروبولوجیا دورا فعاال فيكما   -

فإن  قائمة على التخطیط الشامل، فحیث تكون السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة  والصناعة والصحة والتعلیم
   ا من تلك السیاسةالتقویم یصبح جزءا عضوی

  ویمكن إجمال األدوار التي یمكن لألنثروبولوجي أن یقدمھا لإلسھام في نجاح عملیة التنمیة ببرامجھا المختلفة :  
                توظیف المعرفة األنثروبولوجیة في تشخیص السمات البنائیة للمجتمعات النامیة والمتخلفة على السواء : أوال  

 ). سیا ، عائلیا ، قرابیا ، تعلیمیااقتصادیا ، سیا( 
بیان أھمیة وفاعلیة األبعاد االجتماعیة والثقافیة في نجاح أو فشل برامج التنمیة التي یصممھا المخططون في :  ثانیا 

 البلدان النامیة 
  المشاركة في وضع وتنفیذ وتقویم البرامج التنمویة :  ثالثا 
 ة ھذه البرامج وتحفیزھم على المشاركة فیھا المساھمة في تبصیر األھالي بأھمی: رابعا  
  )الصحیة ، التعلیمیة ، االقتصادیة ( توضیح العقبات المختلفة التي تقف حجر عثرة في تنفیذ ھذه البرامج :  خامسا 
 من المشروعات التنمویة   –خاصة في القطاعات المحلیة  –بیان مدى استفادة األھالي :  سادسا 
  قضایا اإلعالم 
نظرا لما یؤدي إلیھ بمستویاتھا المتعددة ،   التقدم التكنولوجي یؤثر كثیرا على الحیاة االجتماعیةمتفق علیھ أن من ال -

وفي تشكیل االتجاھات الفردیة  -٣ وفي أنماط العالقات االجتماعیة  - ٢  تغیر في النظم االجتماعیة   -١: من
 اصر التراثیة والجماعیة وخلق سمات معینة للشخصیة والنفاذ إلى العن

إسھامات قیمة یمكن لعلم اإلنسان أن یقدم فیھ  یشكل مجال تكنولوجیا االتصاالت المرئیة والمسموعة مجال خصب -
التي  تتضمن نوعا من الثقافة المرئیة ) التلفزیون والفیدیو(ذلك أن المعروف أن التكنولوجیا المرئیة  وذات فائدة عالیة

یختلف مضمونھا عن  الواردة من ثقافات أخرى، وخاصة  ت وسلوك األفرادتلعب دورا ھاما في تشكیل اتجاھا
 مضمون الثقافات المحلیة 

 یمكن أن یتحقق دراسة ھذا األثر من خالل  : 
  بما تحتویھ من مضامین ثقافیة واجتماعیة( دراسة الوظائف االجتماعیة التي تؤدیھا الرسالة اإلعالمیة( 
 فردي والجماعي أثر ھذه المضامین على المستوى ال 
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  تقییم ھذه اآلثار في ضوء مراعاة الخصوصیة الثقافیة لكل مجتمع من ناحیة وتكوینتھ االجتماعیة واالقتصادیة من
 ناحیة أخرى 

 
   قضایا األسرة 
بالتعاون مع  – عن طریق إجراء مجموعة من الدراساتفي ھذا الصدد بدور فعال  یساھمیمكن لعلم اإلنسان أن  -

   :، ومنھا لإلجابة على كثیر من التساؤالت –)  كعلم النفس واالقتصادي(علوم أخرى المتخصصین في 
  الكشف عن الدوافع البنائیة والذاتیة لعمل المرأة 
  الكشف عن طبیعة التفاعل األسري بین األطفال واإلباء بعامة وبینھم وبین األمھات بخاصة 
 لك على األطفال ونموھم العاطفي واالجتماعيالكشف عن أثر العمل على التوافق الزواجي وانعكاس ذ 
  الكشف عن كفاءة الرعایة األسریة المقدمة لألطفال من قبل اإلباء بعامة ، وأمھاتھم العامالت بخاصة  
  المقدمة من المجتمع" الرعایة غیر األسریة"الكشف عن كفاءة 
  :أھمیة األنثربومتري واستخداماتھ العملیة  
أبعاد الجسم ، ومدى الحركة ألعضاء الجسم ، (   :وھى تتضمن،  قیاسات جسم اإلنسانبیختص األنثروبومتري   -

   یتضح أھمیتھ في عدید من المجاالت الریاضیة وفي تصمیم األزیاء، لذلك  ) والقوة العضلیة
لعدید من لھا عالقات با، كما أن  تعد إحدى الوسائل الھامة في تقویم نمو الفردكما أن القیاسات األنثروبومتریة  -

لھ عالقة بالذكاء كما  لإلنسان واالنفعاليعالقة بالصحة والتوافق االجتماعیة ، فالنمو الجسمي لھ  المجاالت الحیویة
 والتحصیل 

 والتفوق في األنشطة المختلفة  ارتباط المقاییس الجسمیة بالعدید من القدرات الحركیةفقد ثبت  المجال الریاضيأما في  -
التي یستخدمھا البشر سواء  ین مقاییس جسم اإلنسان وبین تصمیم األجھزة والمعدات واألدواتصالت وثیقة بوھناك  -

 في العمل أو الراحة أو حمایة نفسھ 
  المجال الجنائي : 
 من جانب الكثیرین من المتخصصین في العلوم البیولوجیة والجنائیةمحورا لالھتمام  السلوك اإلجراميیعد  -

إال إنھ م من اختالف تفسیرات ھذا السلوك باختالف المنظورات المنبثقة عن ھذه العلوم ، ، وعلى الرغ واالجتماعیة
  .  یوجد نوع من التكامل والتعاون العلمي المتبادل بین ھذه العلوم

، فمن المعروف أن  التعاون بین كل من المتخصصین في األنثروبولوجیا الفیزیقیة وعلماء الجریمة ویتمثل ذلك في -
      دارسة الجریمة كظاھرة بیولوجیة يدراسة الجریمة والسلوك اإلجرامي فقد أخذ طریقھ إلى  لبیولوجياالتجاه ا

َ أن یتناول جمیع مظاھر الجسم العضویة وجمیع المالمح  - وقد اتسع حقل األنثروبولوجیا الجنائیة بشكل كاد
 الفیزیولوجیة والتشریحیة المختلفة 

 
  

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة عشر

  أسالیب وأدوات أخرى للبحث المیداني
 

 عناصر المحاضرة
  أخذ البیانات والمسوح  
 المعلومات الخاصة ببیانات النسب والقرابة  
  المقابالت بأنواعھا 
  دراسة الحالة 
 سیرة الحیاة  
 أسالیب بحثیة متخصصة   
  أخذ البیانات والمسوح  
  یقوم الباحث بأخذ البیانات التي ترتبط بالمجتمع وتشمل ھذه البیانات على  

  عدد السكان .١
  ومعدل حجم العائلة ، عدد البیوت والعائالت  .٢
  النسب العمریة للسكان  .٣
  : من البیانات الخاصة بملكیات األفراد  .٤

  قطعان الماشیة  
  األراضي  

  الدراسة   وھذه المعلومات تعطي فكرة واقعیة عن المجتمع موضوع -
 المعلومات الخاصة ببیانات النسب والقرابة  
ً رمزیة وخطوط رسم توضیحیة االنثربولوجیینابتكر  - لتقسیم النسب وتحدیده بشكل األنثربولوجیون  یستخدمھا أشكاال

ھذه  بمثل إجراء المقابالت مع إفراد المجتمع وخاصة كبار السن لمعرفتھم وخبرتھمھذه  عملیة التوثیقوتتطلب  دقیق
  الموضوعات 

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

  بأنواعھاالمقابالت  
حداث أو لیحصل على معلومات معینة لبعض األالذي یدرسھ  عدة مقابالت مع أفراد المجتمعیجري الباحث المیداني  -

  ونظرة أبناء المجتمع تجاه بعضھم البعض أو تجاه العالم   أنماط السلوك المختلفة أو التعرف على أنماط التفكیر
  وھناك أنواع من المقابالت  
  المقابلة المفتوحة  -١
المجال  لإلخباري للتحدث حول ویدع  دور الباحث فیھا تحدید الموضوع وبعض األسئلة المتعلقة بھویكون  -

تسمح من المقابالت في أنھا  أھمیة ھذا النوعوتكمن ،  ضوع بحریة دون تقیده بنوع دقیق وعدد معین من األسئلةالمو
  لإلخباري لیقوم باالستدراك والتذكر والتعقیب والتقییم وإبداء الرأي

  
  المقابلة المقننة  -٢
تمكنھ من ضبط بحیث  سئلة محددةتحدید الموضوع بصورة دقیقة ویضع أویحرص الباحث في المقابلة المقننة على  -

    وعدم السماح لھ بالخروج عن الموضوع، إجابات اإلخباري 
  المقابلة المطولة  -٣
للبحث في موضوعات ثقافیة للتعرف علي وجھة نظر ھذا النوع من المقابالت  النفسیون االنثربولوجیینیستخدم  -

  . في دراسة القادةوتستخدم ھذه الطریقة  المجتمعالنظرة الباطنیة الخاصة بثقافة وفھم ، األفراد في المجتمع
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  المقابالت مع اإلخباریین  -٤
ھ ذلك من أن ،  بعد أن یكون االنثربولوجي نجح في توطید عالقة جیدة مع بعض أفراد المجتمعویتم ذلك  - َ یلجأ فیُمكن

حول أحداث  ت دقیقةإلیھم كإخباریین أساسیین یعتمد علیھم ویجري معھم مقابالت متكررة للحصول على معلوما
 المجتمع ووقائعھ 

  دراسة الحالة  
موقع وتاریخ محددین في  حدث معین أو شخص أو مجموعة أشخاصالتفات الباحث إلى دراسة :  وھي عبارة عن -

  ،  أثناء فترة أجراء الدراسة الحقلیة
  ي معالجة حالة مرض بوسائل الطب الشعب:  مثل،  توثیق مفصل ودقیق لألحداث : ویقصد بھ -
   ھتماماتھا الثقافیة واالجتماعیةانطاق واسع في االنثربولوجیا وفي أغلب میادینھا وعلى  وتستخدم دراسة الحالة -
ً وأدلة مقنعة وكافیة لمناقشة مواقف نظریة معینةیُقدم لالنثربولوجي  بصورة مفصلة دقیقةفكتابة دراسة الحالة  -  حججا

   تعدیلھا وتطویرھا أو، یُراد التحقق منھا
 سیر الحیاة  
 من أجل تلك التي یجریھا الباحث مع أحد مخبریھ األساسیینأفضل أنواع  المقابالت بدقتھا  وتفاصیلھا  ھي إن  -

   الحصول على قصة حیاتھ بصورة دقیقة وكاملة
ل وتمث الباحث واإلخباريبین كل من  وجود عالقة ثقة متبادلة أو صداقةویعتمد ھذا النوع من المعلومات أصال على  -

   مصدرا وفیرا للمعلومات الثقافیة واألحداث التاریخیة المحلیةسیر الحیاة 
وضع لقاءاتھ مع المبحوث في إطار یوجھ من خاللھ اإلخباري حتى تصبح اللقاءات كثیرة  ىیحرص الباحث عللذا  -

 الفائدة
 أسالیب بحثیة متخصصة  
لتطور العلمي لھذه المجاالت تطویر أو استعارة أدوات استدعى ھذا انظرا لتعدد مجاالت االنثربولوجیة الثقافیة فقد  -

   الموضوعات الدقیقة في مجاالتھم العلمیة تالءمالباحثین في الحصول على المعلومات التي  لتساعد بحثیة متخصصة
االختبارات  مثل تمكنت من استخدام أسالیب  وأدوات بحثیة مستخدمة في علم النفسقد  فاالنثربولوجیا النفسیة -

    لتكملة المادة المیدانیة التي یجمعھا الباحثون وتستخدم تلك األدوات جمع مادة األحالم وتفسیرھاوكذلك ،  سقاطیةاإل
  
 مقارنة بین طریقة المسح االجتماعي والدراسة االنثربولوجیة 
أو غیر ذلك من  اختیار عینة بطریقة عشوائیةالمستخدمة في علم االجتماع  إلى  المسوح االجتماعیةتتجھ الدراسة في  -١

  طرق اختیار العینة 
 مجتمعات محلیة كاملة وحیة تعیش في أحوالھا الطبیعیة یدرس االثنوجرافیینبینما  -

  
ً ، االتصال والمعایشة المباشرین  عن طریقدراساتھم المیدانیة  یجري االثنوجرافیین -٢ ویحاول االثنوجرافیین أیضا

  ودائما بناء عالقات تواصل  مع أبناء المجتمع
باالتصال المباشر مع المبحوثین الذین یُطلب منھم وضع إجابات ال یھتمون   غالبیة باحثي الدراسات المسحیةبینما  -

  على أسئلة محددة  
یھتم بحیاتھم لذا فانھ   على أنھم أشخاص حقیقیینوالتعامل معھم ،  معرفة إخبارییھإلى  الباحث األنثربولوجيیصل   -٣

  الكلیة 
 أنھم ممثلین  للمجتمع أو جماعات سكانیة كبیرةإلى الناس على  الجتماعي في المسح االجتماعيالباحث ابینما ینظر  -

    كمجیبین  على األسئلة التي وردت في االستبیان، 
  

یعتمد على أسالیب التحلیل اإلحصائي فإنھ  جماعات سكانیة كبیرة ومتنوعةیتم عادة على  البحث االجتماعيبما أن   -٤
  للوصول للنتائج 

ً وربما أقل تنوعاً في دراساتھم على  یعتمد األثنوجرافیونبینما  - لیسوا بحاجة إلى ولذلك  فھم ، عینات أصغر حجما
 معرفة األسالیب اإلحصائیة 
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إلى الفروض التي وضعھا وإطاره النظري أو كتابھ ، الباحث االجتماعي یشیر في مقدمة دراستھبینما نرى عادة  -٥
تم الحصول على اإلجابات و وكیف  اختار المقاییس وأنواع األسئلةوكیف  ة ماجماعأو ، لدراسة ظاھرة معینة

  اإلحصاءات 
 بإسھاب في مقدمة دراساتھم ما یمكن أن نسمیھ تجاربھم الذاتیةیصفون   غالبیة اإلثنوجرافییننرى في المقابل أن  -

 
إال أن الیوم قد ظھر ، اسات المسحیةوجود نقاط اختالف  بین الدراسات االنثربولوجیة الحقلیة  والدروبالرغم من  -

ً بینھما ً وتقاربا   التقاءً واضحا
  ویعود ذلك ألسباب أھمھا  

  التشابھ المتزاید بین المجتمعات والظواھر والموضوعات في المجتمعات المعقدة  -١
على  واالعتماد أحیاناً  یستخدمون العینات  والمسوح االجتماعیة وبدأوا  أسالیب الدراسةطور بعض الباحثین  -٢

 أجھزة التصویر والتسجیل وغیرھا :مثل فریق البحث واالستخدام المتزاید لألدوات التكنولوجیة
  

  تم بحمد هللا 
 

  

  

  

 

 

 


