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 احملاضرة االوىل
 علم االنثربولوجيا

 عناصر احملاضرة
 فروعه  -ثربولوجيا علم االنمفهوم  - مقدمة -
 صه ئخصا -
 مهيته أ -
  عالقته بالعلوم األخرى -

  مقدمة
تية واحليوانية مثلما مل يكتب لنوع من من أنواع احلياة أن يسيطر ويسود  على أجزاء العامل مثل اإلنسان ومل يغري كائن من وجه الطبيعة وإشكال احلياة النبا-

اليت تتمتع هبا أشكال احلياة األخرى ، لكنه تفوق عليها مجيعا باستخدام قدراته العقلية مع احتفاظه بقوى  فعل اإلنسان وهو أعزل من كل أشكال القوة
 الغرائز مجيعا باستخدامه العقل

ذي يستخدم مل ينتصر اإلنسان ألنه الوحيد الذي يقف على قدميه بيت الكائنات وانه الوحيد الذي يقبض على األشياء بيديه ومل يتفوق ألنه الوحيد ال-
 مل ينتصر ألنه الوحيد الذي ميلك كل هذه املميزات بل انتصر ألنه ال يوجد  كانسان فرد بل كانسان ثقايف   -قدراته العقلية  

تمرا  من مس إن اإلنسان هو  الوحيد بني الكائنات احلية الذي تطورت قيمه وعاداته وكذلك مواقفه وتنظيمه االجتماعي وعقليته وهو وحده ميلك تارخيا  -
 التقدم املتواصل 

 والثقافة هي الوجه األخر لإلنسان واليوجد جمتمع بشرى بدون ثقافة  -
 واآلن ماذا يفعل علم االنثربولوجيا ىف هذا اخلضم من الناس والثقافات

 ..مفهوم علم االنثربولوجيا
ومعناها اإلنسان  ANTHRPOSوبوس  مها كلمة انثر  كلمتني يونانيتنيمن    ANTHROPOLOGYيتكون مصطلح االنثربولوجيا-

 ومعناها الكلمة اوالدراسة أو املعرفة املنظمة و جاءت هذه الرتكيبة اللفظية  لتعىن دراسة اإلنسان اواملعرفة العلمية لدراسة االنسان   LOGOS وكلمة
 ومصطلح االنثربولوجيا يعىن لفظيا علم اإلنسان

جيا بقوهلا إن االنثربولوجى  حيول وصف اخلصائص اإلنسانية البيولوجية والثقافية للجنس البشرى عرب تلخص مارجريت ميد ما يدرسه علم االنثربولو -
 األزمان وىف خمتلف املناطق 
 ..خصائص علم اإلنسان

 ه وحاضرهأو بالنسبة ملاضي  النظرة الشمولية ىف دراسة اإلنسان فهو يهتم بكل شيء له صلة باإلنسان سواء جانبه البيولوجي ااملادى أو املعنوي الثقايف ،-
 .ور ىف احلياة اليومية االجتاه الكلى التكاملي فعلماء االنثربولوجيا يهتمون بدراسة ثقافة اجملتمع ككل متكامل اى الربط بني اجلانب املادي واملعنوي ملا يد-
قافات عرب الزمان واملكان وذلك للوقوف على العموميات والتعرف استخدام املنهج املقارن فالباحث ىف علم اإلنسان يركز اهتمامه على املقارنة بني الث-

 . على اجملاالت اليت ختتلف وتتنوع فيها الثقافات اإلنسانية واألخرى اليت تتشابه فيها 
 االعتماد على الدراسة احلقلية لتجميع املادة العلمية اى املعايشة امليدانية داخل اجملتمع-
 بداياته على دراسة ما يسمى باجملتمعات البدائية اليت تتسم بأهنا  تركيز علم االنثربولوجيا ىف-
 وحمدودة الكثافة  -2جمتمعات صغرية نسبيا          -4
 وتتصف بالعزلة -1ومتجانسة                         -4
 وبساطة النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية -5
 عرفة حول الشعوب وثقافااها والسعي للربط والتأليف بني املعارف حول اإلنسان انه علم تركييب يهدف إىل جتميع وتنسيق امل-

 .. هباخصوصية الفضولية االنثربولوجية فهي تثري نوعا  خاصا  من التساؤالت لدى املختصني 
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 احملاضرة الثانية
 علم االنثربولوجيا

 عناصر احملاضرة
 اخللفية التارخيية لعلم االنثربولوجيا

 :العوامل واحلركات التارخيية اليت أسهمت ىف ظهور علم االنثربولوجيا -
 الرحالت الكبرية وعصر االكتشافات اجلغرافية -4
 ظهور االجتاه العلمي  -2
 الثورة التجارية والعلمية  -4
 جماالت علم االنثربولوجيا 

 االنثربولوجيا الطبيعية -4
 االنثربولوجيا الثقافية  -2
 

 .. الخلقية التاريخية لعلم االنثربولوجيا
 ميكن إن تنسب بواكري الفكر االنثربولوجى اىل العصور القدمية

 وربية   وهناك تصور بان األصول النظرية االوىل لعلم االنثربولوجيا ظهرت مع عصر النهضة األ 
 ومن املتفق عليه بني مؤرخي العلوم إن  االنثربولوجيا هي أحدث العلوم االجتماعية على اإلطالق 

 ميكن اعتبار احلروب والرحالت التجارية مبثابة اجلذور االوىل لدراسات االنثربولوجيا 
كتاب البريوين عن اهلند واملعاجم اجلغرافية اليت وضعها الرحالة املقدسي   هناك من الدراسات العربية ما ميكن إن يندرج حتت بند الدراسات االنثربولوجية مثل

 وابن بطوطة واملسعودي كذلك كتابات ابن خلدون حول طبيعة العمران البشرى
 تبلور مفهوم االنثربولوجيا كعلم مع بداية القرن التاسع عشر  

 
 :لوجيا العوامل والحركات التاريخية التي أسهمت فى ظهور علم االنثربو 

 مليالدي الرحالت اليت قام هبا عدد من الرحالة الكبار املشهورين سواء ىف الشرق أو الغرب اليت امتدت من القرن الثالث حىت القرن اخلامس عشر ا -4
هاما  ىف تنمية احلس عصر االكتشافات اجلغرافية خالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر امليالدي حيث لعبت هذه االكتشافات الكربى دورا    -2

 االثنوجراىف الوصفى ىف الكتابة عن الشعوب والثقافات الغري أوربية
 ظهور االجتاه العلمي ىف الغرب منذ القرن السابع عشر والذي اثر بدرجات خمتلفة ىف تشكيل الفكر احلديث -4
 كان للثورة التجارية دورا بارزا ىف اكتشاف الشعوب والتعرف عليها   -1
 . الثورة الصناعية مبادئ ومنطلقات الثورة العلمية والفكرية رسخت  -5
العشرين أدت الديناميات االقتصادية والقوى االجتماعية اجلديدة ىف أوروبا إىل ظهور احلركات االستعمارية خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن  -6

 افااها وارتبط  بذلك رغبة الدول االستعمارية ىف النظراىل هذه الشعوب وثق
 

 ..ة جماالت علم اإلنسان الرئيسية والفرعي
 لإلنسان  ( الفيزيقي ) األنثربولوجيا الطبيعية ويهتم بدراسة اجلانب الطبيعي البيولوجي  : أوال  

 راثةدراسة اإلنسان ككائن بيولوجي أو طبيعي تربط االنثربولوجيا الطبيعية بعدد من العلوم الطبيعية مثل األحياء والتشريح والو 
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 : كما تستخدم الوسائل العلمية واملعملية واالركيولوجية ىف البحث وختتص بدراسة   
 دراسة خصائص اإلنسان البيولوجية ومميزاته اجلسمية اليت منحته مكانة متميزة بني  كل املخلوقات  -4
 دراسة التطور البشرى  -2
 البشريةدراسة أشكال التباين والتنوع  بني اجلماعات والسالالت  -4
 دراسة عالقة االنسان بالبيئة الطبيعية  -1
 دراسة امهية اخلصائص اجلسمانية الفيزيقية اخلارجية والداخلية  -5

 االنثربولوجيا الثقافية: ثانيا  
 عدة ختصصات فرعية وظهر بداخلها وخيتص بدراسة االنسان ككائن ثقاىف له ثفافة مميزة سواء ىف املاضي أو احلاضر وعرب كل األماكن واالزمنة  

ته وتعىن بدراسة القدمي واهتم باحلفر والتنقيب عن أثار املاضي البعيد لإلنسان هبدف استنباط املعرفة حول بناء وتطور ثقافته وأمناط حيا: االركيولوجيا -4
 االقتصادية و االجتماعية القدمية 

 
 : (علم الدارسة املقارنة للثقافات اإلنسانية ) االثنولوجيا   -2

 تبدأ االثنولوجيا حيث تقف االركيولوجيا  فاالركيولوجيا تدرس املاضي بينما يركز االثنولوجى  على دراسة الثقافة ىف احلاضر
التحليلية  ب أو الدراسةاملعىن اللفظي لكلمة االثنولوجيا هو الدراسة املنتظمة لألجناس والشعوب أما املعىن املتداول فيشري إىل دراسة الرتاث االنساىن للشعو 

 املقارنة للثقافات اإلنسانية 
 :االثنوجرافيا  -4

 تعد االثنوجرافيا ختصصا  لوصف السلوك االجتماعي  وأمناطه لثقافة معينة 
 التشكل االثنوجرافيا ختصصا فرعيا  بذاته وإمنا هي أسلوب لرسم مالمح الثقافة  واحلياة االجتماعية املراد دراستها 

 عريف الشائع هي  دراسة الثقافات املختلفة دراسة وصفية غري تفسريية ىف املقام األولاالثنوجرافيا حسب الت
 :( دراسة اللغة والثقافة ) اللغويات   -1
 وهى نشأ هذا الفرع نتيجة للعالقة الوثيقة بني اللغة واحلياة اإلنسانية بصورة عامة ويهتم الباحثون اللغويون بدراسة اللغة من عدة نواحي  

 (الصيغ  واجلمل والرتاكيب وتصريف األفعال) للغة  وصف ا
 دراسة كيفية تطور اللغات وتأثريها على بعضها البعض

 تشخيص العالقة القوية بني لغة معينة وناطقيها 
 ( احلركات واإلمياءات واإلشارات ) دراسة اللغة الصامتة  
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 احملاضرة الثالثة
 علم االنثربولوجيا
 عناصر احملاضرة

 االنثربولوجيا وعالقتها بالعلوم األخرى
 وم االجتماعية واإلنسانيات  االنثربولوجيا الثقافية  وعالقتها بالعل -2 االنثربولوجيا الطبيعية وعالقتها بالعلوم الطبيعية  -4
 خالصة*  أمهية دراسة علم اإلنسان *  االنثربولوجيا الثقافية االجتماعية وعالقتها بالعلوم الطبيعية   -4

 .. االنثربولوجيا وعالقتها بالعلوم األخرى
 االنثربولوجيا الطبيعية وعالقتها بالعلوم الطبيعية  :أوال  

م االنسان من حيث صفاته  ومقاييسه أومن حيث أسالفه وأجداده وكيفية انتشاره ومن هنا تأتى صلته الوثيقة بالعلوم تدرس االنثربولوجيا الطبيعية جس
 الطبيعية حيث يهتم بدراسة علم التشريح وعلم احلياة وعلم العظام وهلذا يدرس ىف معظم اجلامعات األوربية 

 عالقة واضحة الن الدراسة الطبيعية لإلنسان ىف جوهرها دراسة بيولوجية (البيولوجي)  بالنسبة لعالقة االنثربولوجيا الطبيعية بعلم احلياة -
فهي عالقة قوية ألهنما يعاجلان  عددا  من املشكالت املشرتكة فاالنثربولوجيا الطبيعية تدرس اإلنسان  : بالنسبة لعالقة االنثربولوجيا الطبيعية بعلم التشريح 

 ات السالليةككائن بيولوجي وحتلل االختالف
شكل اساسى  على بالنسبة لعالقة االنثربولوجيا الطبيعية بعلم الوراثة وخباصة الوراثة البشرية فهي واضحة إذا أن دراسة اجلماعات  والسالالت تعتمد  ب -

 إملام الباحث مبوضوعات علم الوراثة         
 قة واضحة خصوصا فيما يتعلق بدراسة احلفرياتبالنسبة لعالقة االنثربولوجيا الطبيعية بعلم اآلثار  فهي عال -

 االنثربولوجيا الثقافية واالجتماعية وعالقتها بالعلوم االجتماعية واالنسانيات  :ثانيآ
 يقصد بالعلوم االجتماعية تلك الدراسات اليت تستخدم املنهج العلمي ىف دراسة املظاهر املختلفة للحياة اإلنسانية 

وجيا الثقافية واالجتماعية وعالقتها بعلم االجتماع فهناك تشاهبا وتداخال  واضحا  بني موضوعات علم االجتماع واالثنولوجيا إال إن أما بالنسبة لالنثربول -
 هناك اختالفا واضحا  فيما يتعلق برتكيز كل منهما على نوعية معينة من اجملتمعات    

تها بعلم النفس فقد استمدت االنثربولوجيا الكثري من مفاهيم علم النفس الفردي واالجتماعي خاصة أما بالنسبة لالنثربولوجيا الثقافية واالجتماعية وعالق-
ر مايعرف مبيدان فيما يتصل بدراسات التأثري املتبادل بني الثقافة والفرد والتكيف االجتماعي إىل جانب استخدام بعض املقاييس واالختبارات النفسية وظه

 .  ا يسمى بدراسة الثقافة والشخصية االنثربولوجيا النفسية اوم
ة وافية باخللفية التارخيية أما بالنسبة لالنثربولوجيا الثقافية واالجتماعية وعالقتها بعلم التاريخ فهي قدمية فدراسة األمناط الثقافية واالجتماعية تتطلب معرف -

 هلذا اجملتمع 
 قتها بباقي اإلنسانيات فتشرتك كل من االنثربولوجيا واإلنسانيات ىف دراسة الفن واملوسيقى  أما بالنسبة لالنثربولوجيا الثقافية واالجتماعية وعال -
عادة على املستوى الشعيب وىف إطار اجملتمعات الصغرية بينما تركز اإلنسانيات على (املوسيقى  –الفن ) واهتم االنثربولوجيا بتناول هذه املوضوعات  -

 عام اى ىف اإلطار الثقايف دراسة املوضوعات على املستوى ال
وتستلزم هذه النظرة وأيا كان األمر فاالنثربولوجيا منهج يلتزم الشمول والرتابط على أساس إن اإلنسان وحدة متكاملة من الكيان اجلسماين والرتاث الثقايف 

 االعتماد على العلوم والدراسات األخرى كل ىف جمال ختصصه 
 : أمهية دراسات علم اإلنسان

 ن جوهر علم اإلنسان  هو تقدمي معرفة متكاملة عن اإلنسانإ -4
 انه جيمع ىف منهجه بني استخدام أساليب البحث العلمي وضرورة الفهم املتكامل للحياة اإلنسانية ومقومااها  -2
 إن لعلم اإلنسان دور كبري ىف خدمة العلم والعمل االنساىن  -4
 لى إمكانات العقل االنساىن اهلائلة لقد أسهم علم اإلنسان ىف إلقاء الضوء ع -1



 5              أختكم بنت جند   .. ه دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمح                                                                                                                    حسن ابو زيد/د_  مدخل إىل األنثروبولوجيا

 احملاضرة الرابعة
 الثقافة اإلنسانية
 عناصر احملاضرة

 مقدمة
 مفهوم الثقافة 

 ثقافة واحلضارةال
 اجلانب املادي 
 التقدم واالرتقاء

 اجلزء والكل 
 مقدمة

 تدل كلمة ثقافة على معان وتصورات متعددة تعتمد على الغرض من استخدامها وعلى السياق االجتماعي الذي ُتستخدم فيه
 اط به تعىن الثقافة ىف لسان العرب الفهم واحلذق وسرعة التعلم  فَثقف الشيء أي حذقه وفهمه وأح

 ويرتبط مفهوم الثقافة مبعناها الشائع ىف ذهن كثري من األفراد بالدرجة أو الشهادة العلمية الىت حيصل عليها شخص معني
فليس من الضروري إن يكون املثقف متعلما  اى ، ومييز بعض األفراد بني الشخص املثقف والشخص العادي على أساس اإلملام باملعارف وسعة األفق 

 لى درجة علميةحاصال  ع
 ث هبا الشخص ومن املعاين الشائعة أيضا ملفهوم الثقافة واملرتبطة باملعارف العامة ؛ القدرة على التحدث بلغة أجنبية غرب اللغة األصلية اليت يتحد

 قف املختلفةوأخريا جند أن الثقافة ىف معناها الشائع تشري إىل ادآب السلوك وحسن التعامل مع الناس وكياسة التصرف ىف املوا
 : مفهوم الثقافة

 حيتل مفهوم الثقافة مكانة مميزة  ىف علم االنثربولوجيا ويرجع ذلك  إىل أمهية الثقافة ىف فهم اجملتمع وأفراده 
 الثقافة هي احد العوامل اهلامة اليت متيز اإلنسان عن  الكائنات احلية 

 كل العادات والتقاليد اليت يكتسبها اإلنسان من حيث هو فرد ىف جمتمع   تعرف روث بندكت الثقافة بأهنا ذلك الكل املركب الذي يشمل
 وردود أفعال الفرد من حيث تأثرها بعادات اجلماعة اليت يعيش فيها، ويعرفها بواس بأهنا حتتوى على كل مظاهر العادات االجتماعية لدى مجاعة ما 

 تعريف تايلور للثقافة 
وكل القدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها ، الكل املركب الذي يشمل املعرفة والفن والقانون واألخالق والعرف   ويرى أن الثقافة أو احلضارة هي ذلك

 اإلنسان بوصفه عضوا  ىف اجملتمع
 اجلوانب الثقافية واالجتماعية ىف  تعريف تايلور

والنسق أو الكل املركب يشري إىل مفهوم الوحدة ، اصر املؤلفة هلذا النسق الثقافة كل مركب مبعىن أهنا تؤلف نسقا  متكامال  تتفاعل وتتساند فيه العن -4
 والشمولية ؛ أي أن الثقافة ينظر إليها على أهنا كيان أو بناء متماسك 

 ثها عن ذلك اجملتمع    املعرفة واألفكار ويشري هذا العنصر  إىل كافة املعارف اليت حيصل عليها الفرد من جمتمعه وكذلك التصورات واألفكار اليت توار  -2
فالفن يعرب عن األفكار والقيم السائدة ىف اجملتمع ويقصد ، الفن وتشمل الثقافة الفن الذي هو كل أشكال التعبري القولية الشفهية وغري القولية األدائية  -4

 بالفن ُهنا ذلك النتاج الذي مييز الثقافة ككل وليس اإلنتاج الفين 
يعات والقواعد الرمسية اليت حتدد حقوق وواجبات األفراد ىف اجملتمع وهى هبذا تكتسب صفة اجلربية أو اإللزام واجلمعية ؛ أي أهنا القانون ويتضمن التشر  -1

 عامة يتفق عليها مجيع األفراد ويلتزمون بتطبيقها وإتباعها وإال سوف يواجهون بالعقوبات الرمسية وغري الرمسية  
وحيدد نسق األخالق ما ينبغي ، الجتماعية واألخالقية السائدة ىف اجملتمع واليت يسرتشد هبا األفراد ىف حيااهم اليومية األخالق وتتضمن نسق القيم ا -5

 أن يكون عليه السلوك 
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والعرف يتضمن ،  واليت تستمد قواها من املاضي أو الرتاث ، العرف وهو جمموعة املبادئ واملعايري اجلمعية اليت تعارف عليها الناس بشكل غري رمسي  -6
 مزجيا  من القيم والقوانني اليت تلزم األفراد أن يتصرفوا بطريقة معينة 

واليت ، وكل العادات األخرى اليت يكتسبه الفرد من حيث هو عضو ىف مجاعة  ، كل االجنازات اليت حيققها الفرد داخل اجملتمع الذي يعيش فيه   -7  
 لفردي املتأثرة باألمناط السائدة من السلوك داخل اجملتمع تشري إىل األمناط املتكررة من السلوك ا

 ويعد تعريف تايلور للثقافة   تعريفا  شامال  أعطى للثقافة أبعادها املميزة هلا ومل يعزهلا عن الواقع االجتماعي الذي نشأت فيه  -
 الثقافة واحلضارة

ولكن ، رة كما هو واضح من تعريف تايلور للثقافة  فهما يستخدمان لإلشارة إىل نفس املعىن مييل علماء االنثربولوجيا إىل عدم التمييز بني الثقافة واحلضا
 (الثقافة واحلضارة ) هناك  بعض العلماء الذين مييلون إىل التمييز بينهما  

 معايري التمييز بني الثقافة واحلضارة 
 اجلانب املادي  -4

رة على اجلانب املادي على اعتبارانه يرتبط  باحلضارة أكثر من ارتباطه بالثقافة اليت تعتمد على اجلوانب ويركزا لعلماء الذين مييزون بني الثقافة واحلضا
 املعنوية والسلوكية  

 ال يعىن ما سبق أن مفهوم الثقافة يفتقر كلية إىل اجلانب املادي بل إن اجلانب املسيطر هو اجلانب املعنوي  -
 دي هو اجلانب املسيطر على مفهوم احلضارة  وعلى العكس مما سبق فاجلانب املا -
 التقدم واالرتقاء -2

 بينما اليشرتط ىف  مفهوم الثقافة ذلك العنصر على اإلطالق ، يرتبط مفهوم احلضارة بالتقدم واالرتقاء  إىل األمام وإىل األفضل دائما  
ولكن االختالف بينهما ، ثقافة جمتمع كبري أو معقد ؛مثل اجملتمع الصناعي  مثلما نشري إىل، فنحن نشري إىل ثقافة جمتمع صغري بسيط كاجملتمع الريفي 

 يكمن ىف اجلوانب املادية   
 اجلزء والكل  -4

ً  مركبا  اى أهنا تشمل عناصر متعددة متداخلة فيما بينها  وهذا الكل ، بعضها مادي واألخر غري مادي ، ترتبط الثقافة مبفهوم الكل فهي تؤلف كال 
 وذلك هليمنة الكل على سائر األجزاء، تتضح فيه معامل اجلزءاملركب ال

 ترتبط احلضارة مبفهوم اجلزء فهي غالبا  ما ترتبط باجلانب املادي أو التقنية أو العلم  
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 احملاضرة اخلامسة
 خصائص الثقافة وأمناطها

  عناصر احملاضرة
 رمزية   -9تكاملية  -8وسيلة اتصال    -7ادأة للتكيف -6تراكمية -5 مكتسبة  –1 نسبية  –4مشرتكة   -2عمومية  -4 خصائص الثقافة

 نمط الثقايف مفهوم ال -2مفهوم النمط       -4  أمناط الثقافة -
 

 خصائص الثقافة
 العمومية -1

 وتعىن أن الثقافة إنسانية وعامة 
بينما جتاوز  اإلنسان هذا السلوك ، ألهنا متيز اإلنسان عن سائر الكائنات احلية األخرى  فسلوك الكائنات احلية غري اإلنسان سلوك غريزي  فهي إنسانية

 الغريزي من خالل معرفته بالثقافة
 

 (العمومية ) فة خصائص الثقا
 ألهنا ليست حكرا  على جمتمع دون سائر اجملتمعات فجميع اجملتمعات اإلنسانية تشرتك فيما بينها ىف صفات عامة    عامةوالثقافة تكون  -
 تصادية للتبادل فيما بينهم    وبدون تلك املتشاهبات بني األفراد فإنه من الصعب أن يدخلوا ىف أمناط من العالقات االجتماعية أو حىت يقيموا عالقات اق -
 
 مشتركة  -2

 . فالثقافة هي القاسم املشرتك بني األفراد الذين ينتمون إىل جمتمع معني  -
العامة وبالرغم من وجود مجاعات فرعية وثقافات فرعية يشرتك  فيها األفراد الذين يكونون تلك اجلماعات؛فإن مجيع األفراد يشرتكون ىف الثقافة  -

 يضم مجيع الثقافات الفرعية للمجتمع الذي
يُقابل ، باإلضافة إىل أهنا ملزمة وجربية ، ومادامت الثقافة هي القاسم املشرتك بني األفراد فهي تتصف بكوهنا خارجية أو مستقلة عن األفراد  -

 اخلروج عليها بالعقاب الرادع 
   
 النسبية والخصوصية  -3
فما ينطبق على ثقافة جمتمع ليس بالضرورة أن ينطبق على ثقافة  جمتمع ، هي نسبية وهلا خصوصيتها املميزة الثقافة ختتلف من جمتمع إىل أخر وبالتايل ف -

 أخر 
 (النظرة للحيوانات  –اهلند ) و ختتلف الثقافات داخل اجملتمع الواحد  -
 واحد عرب الزمان وإن كان هذا التغري بطيئا  وغري ملحوظحيث تتغري الثقافة ىف اجملتمع ال( النسبية الزمانية ) يرتبط بنسبية الثقافة البعد الزمين   -

 
 مكتسبة  -4

 مبا إن الثقافة هي اليت متيز اإلنسان عن سائر الكائنات األخرى فهي ليست فطرية أو غريزية مبعىن أن اإلنسان اليولد هبا  -
 الجتماعية والتعليم الرمسي وغري الرمسييكتسب اإلنسان الثقافة من خالل  التعلم من عمليات اجتماعية متنوعة مثل التنشئة ا -
 يكتسب الطفل أمناط السلوك وعناصر الثقافة السائدة ىف اجملتمع الذي يعيش فيه  من خالل عملية التنشئة االجتماعية     -
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 االستمرارية والتراكمية -5
 تستمر الثقافة ىف الوجود لفرتات زمنية طويلة جدا  وهى بذلك تتصف بالرتاكم املستمر  -
 تتميز الثقافة باالستمرارية وهلا جذور تارخيية كما هو احلال ىف اجملتمعات العربية  -
 حتافظ الثقافة على استمراريتها من خالل انتقاهلا من  جيل إىل أخر مع إضافة خربات وصفات جديدة إىل تراثها القدمي     -

 
 أداة للتكيف  -6
هو احملاوالت اليت يستخدمها أفراد جمتمع معني للتكيف مع البيئة الطبيعية واالجتماعية بشكل  تعد الثقافة وسيلة هامة من وسائل التكيف والتكيف-

 ميكنهم من البقاء واالستمرار واالزدهار 
ً  من أشكال التكيف مع البيئة احمليطة - باختالف  اختالف أمنا ط املسكن) متثل أمناط املسكن كوسيلة ثقافية حلماية اإلنسان من البيئة احمليطة شكال 

 ( البيئة 
 

 (أداة للتكيف ) خصائص الثقافة 
 لكل جمتمع أساليب تستهدف حتقيق التكيف مع البيئة بشكل حيقق التوازن بني حاجات اإلنسان الضرورية وبني املصادر الطبيعية املتاحة  -
وهى اليت حتدد العناصر اليت جيب أن ، دام املوارد الطبيعية املتاحة ال يُفهم مما سبق إن هناك حتمية بيئية ؛ فالثقافة هي اليت حتدد لإلنسان طريقة استخ -

 تضاف إىل تلك املوارد الطبيعية 
 
 وسيلة اتصال  -7
 تكمن أمهية الثقافة كوسيلة اتصال ىف حمتواها ومضموهنا  -
 لعملية االتصال    فهي تشمل اللغة املشرتكة والعادات االجتماعية وأمناط السلوك السائدة ىف اجملتمع وهى عناصر -
 ال توجد ثقافة ىف العصر احلديث منعزلة عن الثقافات األخرى ىف اجملتمعات األخرى -
 
 التكاملية -8
ً  متساندا  تتسق األجزاء املؤلفة له -  وتعمل على تكامله ، تتسم الثقافة خباصية التكامل واالتساق على أساس أهنا تؤلُف كال 
فما يبدو ىف ثقافة ما على أنه تناقض بالنسبة ، دركه أفراد الثقافة ذااها ورمبا ال يدركه الذين ينتمون إىل ثقافات أخرى  مفهوم االتساق أو التكامل ي -

 ألفراد ثقافة أخرى ال يبدو كذلك ألفراد تلك الثقافة الذين ينتمون إليها وينتمون جملتمع واحد  
 
 الرمزية -9
 عتبارها نسقا  من الرموز يستخدمها األفراد ىف عالقااهم ببعضهم البعض وىف تفاعلهم مع البيئة ينظر علم االنثربولوجيا اىل الثقافة با-
أو أحداث هلا معاين مميزة بالرغم من عدم وجود عالقة ضرورية بني تلك ، أو أشياء ، أو أفعال ، أو أعمال ،  و تشري هذه الرموز إىل موضوعات -

 على أساس وجود اتفاق مجعي داخل اجملتمع  األشياء والرموز ، فتلك العالقة تقوم
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 (الرمزية ) خصائص الثقافة 
فاإلنسان قادر على استخدام الرموز وإضفاء معاين  ، إن القدرة على استخدام الرموز وتفسريها أحد العوامل اهلامة اليت متيز اإلنسان عن سائر الكائنات -

 أو أكثر من شيء، كثرية على شيء واحد 
 ي  نتاج ثقايف وخاصية للثقافة هلا أمهيتها ىف عملية االتصال والتفاعل االجتماعيالرموز ه-
 فهي تساعد على تيسري عملية الفهم  ، تعد الرموز وسيلة هامة ىف عملية التعلم وحتصيل املعرفة -
 

 أنماط الثقافة
 مفهوم النمط الثقافي - 1
ناصر متكررة ترتبط فيما بينها من الداخل بعالقات معينة تنعكس على الشكل الكلى العام إىل وجود انتظامات و ع بصفة عامةيشري مفهوم النمط  -

 ملوضوع معني حبيث متيزه خباصية معينة
 وحيتوى النمط على جانبني -

 الشكل أو املظهر اخلارجي الذي يظهر به النمط  األول
 

له  حبيث ينتج  يفقد خاصيته اجلزئية املميزةكل عنصر من العناصر املتعددة املؤلفة للنمط   الثاين العالقة الداخلية اليت جتعل (مفهوم النمط) أنماط الثقافة 
 عن عن جتمع تلك العناصر تشكيل عام أو منط واحد متسق

 
والوحدات  ويشري إىل ذلك الكل الذي تتكرر فيه خصائص ومسات معينة مشرتكة نامجة عن العالقات املوجودة بني العناصر  مفهوم النمط الثقافي -

 الثقافية املؤلفة له ؛
 بالرغم من انه ال ميكن إن يوجد إال بوجودها    ، أي أن النمط الثقايف يتعدى العناصر املكونة له  
 

 (مفهوم النمط الثقافي) أنماط الثقافة 
وأمناط الشخصية وأمناط اجملتمعات مثل اجملتمع  يستخدم مصطلح النمط الثقايف ىف االنثربولوجيا بصورة كبرية فهناك أمناط السلوك و أمناط التفكري -

 القروي واحلضري والبدوي
 ويرتبط النمط الثقايف بنسق القيم السائدة ىف اجملتمع   -
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 احملاضرة السادسة
 النظم االجتماعية

 مقدمة
و تعتمد حياته ، يؤكد علم اإلنسان على ما أشار إليه عبد الرمحن بن خلدون قبل مخسة قرون بان اإلنسان اجتماعي بطبعه ال حبكم تكوينه البيولوجي 

ال يتسىن هلا حتقيقها مبفرده وهلذا ( اخل .... احلاجة للغذاء وامللبس واملسكن واألمن  ) على تلبية حاجات طبيعية أساسية  واستمراريته ىف العيش والبقاء
 فهو يضطر للتعاون مع اآلخرين بقصد إشباع حاجاته الضرورية ومن هنا نشأ اجملتمع اإلنساين 

 مفهوم النظم االجتماعية
واليت يتم ، وباملوجهات واألحكام والقيم اليت حتكم هذه العالقات ، العالقات االجتماعية اليت تربط الفرد باآلخرين يتمثل السلوك االجتماعي ىف جمموع 

 تنظيمه بواسطة وسائل اجتماعية ابتدعتها اجملتمعات اإلنسانية وتعرف اصطالحا  بالنظم االجتماعية
والنظم ، العالقات اإلنسانية ىف اجملاالت املختلفة للحياة االجتماعية كنظم الزواج واألسرة  فالنظم االجتماعية هي الوسائل واألجهزة اليت تتويل تنظيم -

 االقتصادية والرتبوية
 فالنظام االقتصادي على سبيل املثال يتوىل تنظيم العالقات بني املنتجني واملوزعني واملستهلكني  

 إطار جمموعة من العالقات اجلوهرية املتساندة واليت يشار إليها بالبناء االجتماعي تعمل النظم االجتماعية جمتمعة بطريقة متداخلة ومتكاملة ىف -
 والبناء االجتماعي ميكن تعريفه بأنه جمموعة العالقات اجلوهرية املتساندة  بني النظم االجتماعية -

 : Family and Marriageاألسرة والزواج 
فاحليوان يعرف التزاوج وهو خيتلف اختالفا  كبريا  عن  الزواج ؛ فالزواج احتاد ، فها احليوان الزواج ظاهرة إنسانية حبته يعرفها اإلنسان وال يعر  -

 أما التزاوج فهو احتاد بيولوجي، بيولوجي واجتماعي 
من حيث -عىن قيامه  بل ن، وال نعىن باستمرارية الزواج عدم قابليته لالنفصال ، بينما الزواج ظاهرة مستمرة وطويلة األمد ، والتزاوج ظاهرة مؤقئة  -

إي إن املبدأ عند الدخول يف الزواج هو استمرارية ، فاالستمرارية مبدأ سابق على الزواج ، على أساس دائم ومستمر ال علي أساس مؤقت–املبدأ 
 العالقة   

 : أشكال الزواج
 MONOGAMYالزواج الفردي     -4
   POLOGAMYالزواج التعددي      -2
 GROUP MARRIAGEالزواج اجلمعي  -4
  MONOGAMYالزواج الفردي     -1

 وهو زواج الرجل الواحد للمرأة الواحدة 
 إن الزواج الفردي أو اآلحادي ظاهرة  حديثة ىف تاريخ  اجملتمعات اإلنسانية أي مل يعرفه اإلنسان إال حديثا  مورجان يرى بعض العلماء ومنهم  -
أي الزواج الذي عرفه اإلنسان ىف مرحلة مبكرة من ، الفردي هو الزواج األصل عند اإلنسان أن الزواج  وسرت ماركويرى بعض العلماء ومنهم  -

  تاريخ حياته  
    POLOGAMYالزواج التعددي  -2

 وله شكالن تعدد األزواج  وتعدد الزوجات
 أما تعدد الزوجات فهو زواج الرجل الواحد بأكثر من إمراة ىف نفس الوقت   -
 زواج املرأة الواحدة  بأكثر من رجل ىف نفس الوقت  أما تعدد األزواج فهو  -
 وتعرف الثقافة اإلسالمية العربية تعدد الزوجات وال تعرف تعدد األزواج وهو من األنكحة اليت هدمها اإلسالم  -
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 تصنيف نظم تعدد الزوجات  
 نظم مفتوحة ونظم محدودة - أ

  ففي النظم احملدودة يسمح بزواج عدد حمدد من النساء دون سواه -
 أما ىف النظم املفتوحة فليس هناك حد علي العدد املسموح به -
 نظم مجتمعية ونظم طبقية  أو فئوية -ب

 وىف النظام الطبقي ال يسمح بتعدد الزوجات إال للطبقة العليا فقط   -
 أما ىف النظام اجملتمعي فيحق ألي فرد ىف اجملتمع الزواج بأكثر من زوجة  -
 يزةنظم متمايزة ونظم غير متما -ج 

 أما باقي الزوجات يكن زوجات من الطبقة الثانية ، ويف النظم املتمايزة تكون الزوجة األوىل هى السيدة األوىل  -
 أما ىف النظم غري املتمايزة فتكون مجيع الزوجات ىف مرتبة أو مكانة اجتماعية واحدة     -

 المحارم   
 تمعات اإلنسانية ىف خمتلف األزمنة واألمكنة احملارم أو الزواج احملرم  ظاهرة إنسانية عامة عرفتها اجمل -
 واحملارم األخرى غري القرابية ( الزواج احملرم على أساس القرابة القريبة ) للمحارم شكالن أساسيان حمارم القرىب  -
 واحملارم القرابية هى بالضرورة حمارم دائمة  -
   أما احملارم غري القرابية فهى حمارم مؤقتة ومنها حمارم دائمة   -

 تفسير المحارم
والتفسري ، نفسي شغل موضوع احملارم بال علماء االنثربولوجيا لفرتة طويلة وقدمت العديد من التفسريات والتحليالت هلذه الظاهرة  وتتمثل ىف التفسري ال

 والتفسري الثقايف ، والتفسري الوظيفي ، البيولوجي 
 وسنعرض هلا بإجياز فيما يلي

  التفسير النفسي : أوالا 
وتنشأ هذه العاطفة قبل إن تنمو ، ويرجع حمارم القرىب إىل عامل التنشئة املنزلية املشرتكة لألبناء هذه التنشئة املشرتكة تشكل  عاطفة ذات طابع أخوى 

 . الغريزة الحقا  عند البلوغ  فال جتد مكانا  هلا ىف هذه العالقة األخوية 
 التفسير البيولوجي  :ثانياا 

تكون ظاهرة احملارم إىل األثر السليب للزواج القرايب الضيق على التكوين البيولوجي والفسيولوجي والنفسي لإلنسان  ؛ فالعناصر السلبية ىف  وهو الذي يرجع
العناصر السلبية يف   وغالبا  ما ختتفي يف اجليل الالحق ؛ ألن العناصر اإلجيابية ىف أحد األبوين غالبا  ما تطغى على، واضحة يف أحد األبوين ىف جيل معني 

 .    فإن احتمال تكرار ظهورها يف اجليل الثاين واألجيال الالحقة أكرب، أما إذا كانت العناصر السلبية موجودة ىف األبوين معا  ، الطرف األخر 
 التفسير الوظيفي :  ثالثاا 

والتنشئة االجتماعية كعملية من ، رب عملية التنشئة االجتماعية ويرى أن األسرة  هى اجلهاز الرئيسي الذي يقوم بنقل الثقافة من جيل إىل أخر ع -
 وليس على  أساس أي شكل أخر من العالقات بني الطفل وأبويه  ، الصعب أن تتم لو مل تقم عالقة الطفل بأبويه على أساس السلطة واالحرتام 

  تؤديها لإلنسان وهى نقل الثقافة ويعين ذلك من حيث التفسري الوظيفي أنه يفسر احملارم من خالل الوظيفة اليت -
 التفسير الثقافي :  رابعاا 

 ويرى إن حمارم القرىب هى أساس اجملتمع وأصل الثقافة اإلنسانية ولوال أن اإلنسان عرف احملارم ملا كان قد عرف الثقافة 
 :مما سبق يتضح أن تفسري احملارم ينقسم إىل نوعني -
 اآلثار والنتائج املرتتبة عليها والثاين يركز على تفسري وظيفة الظاهرة أو يوضح _   اهرة وكيف نشأت األول يسعى إىل تقدمي تعليل ألصل الظ  -
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 احملاضرة السابعة
 تابع النظم االجتماعية

 ( األسرة ) 
 عناصر احملاضرة

 أوالا مفهوم األسرة  •
 ثانياا عمومية وظائف األسرة •
 ثالثاا أشكال وأنماط األسرة  •
 األسرة والنظم القرابية •
 مفهوم األسرة: اوآل 

ويقومون بأدوار , يولوجياا بحتاا بل هو هدف اجتماعي يتمثل فى إنجاب أفراد ينتمون ألسر معينة ومجتمعات وثقافات معينة اإلنجاب ليس هدفاا ب
 , اجتماعية من أجل استمرارية هذه الثقافات والمجتمعات  

 
ي ما يسمى  باإلنجاب االجتماعي ويعني الوحدة التي تتم بداخلها عملية اإلنجاب والذي يتحول داخلها من إنجاب بيولوجي إل واألسرة هى -

 إنجاب أفراد ينتمون لمجتمع معين وثقافة معينة عن طريق عملية التنشئة االجتماعية    
 العالقات  ميكن تعريف األسرة بنائيا  بأهنا الوحدة اليت تتكون من جمموعة من العالقات بني الزوج والزوجة واألبناء ومن مث القيم اليت حتكم هذه -
 كن تعريف األسرة تنظيميا  بأهنا الوحدة اليت تقوم على اإلقامة املنزلية أو احمللية املشرتكة وتربطها روابط ومشاعر مشرتكة ومي -
دية وميكن تعريف األسرة وظيفيا  بأهنا الوحدة أو املؤسسة االجتماعية اليت تقوم بوظائف اجتماعية حمددة  وهى الوظيفة اإلجنابية واالقتصا -

 االجتماعية باإلضافة إىل بعض الوظائف اليت ختتلف من جمتمع إىل أخر   والتنشئة 
 عمومية وظائف األسرة:  ثانياا 

 منة تعين عمومية وظائف األسرة  أن األسرة ظاهرة إنسانية  عامة عرفتها مجيع اجملتمعات اإلنسانية ومجيع الثقافات يف خمتلف األمكنة واألز  -
أي وجودها يف كافة اجملتمعات اإلنسانية تعود أساسا  إىل أن األسرة تقوم بوظائف ضرورية والزمة ال ، ن عمومية األسرة  يرى كثري من االجتماعيني أ -

 .  ومن الصعب أن تقوم هبذه الوظائف الضرورية مؤسسة بديلة لألسرة ، غىن ألي جمتمع إنساين عنها 
 
 وظيفة اإلشباع -1

 ت الشرعيةوتعين تنظيم اإلشباع من خالل العالقا
 الوظيفة اإلنجابية  -2

 وتعين إجناب أعضاء جدد للمجتمع باستمرار حىت ال ينضب َمِعني اجملتمع من األفراد عن طريق الوفاة أو اهلجرة أو احلروب والكوارث 
 

 وتعين الوظيفة اإلجنابية حفظ النوع البشرى من االنقراض
ففي اجملتمعات البسيطة ذات اإلمكانات املادية القليلة حتاول األسر أن ، الذي توليه لوظيفة اإلجناب ختتلف األسر ىف شىت اجملتمعات يف درجة االهتمام - 

 تزيد من اإلنتاج عن طريق زيادة عدد أفرادها 
عامال  مهما  يف تشكيل السياسة اإلجنابية لألسرة    -  يعىن ما سبق أن العامل االقتصادي يكون أحيانا  
 تماعيةوظيفة التنشئة االج -3

 تعد وظيفة التنشئة االجتماعية هى الوظيفة األساسية لألسرة -
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وال يتم ذلك إال عن طريق إكساب الفرد تدرجييا  ثقافة ، إىل عملية حتويل األفراد البيولوجيني إىل أفراد اجتماعيني  ويشير مفهوم التنشئة االجتماعية 
فالتنشئة االجتماعية هى البناء التدرجيي للشخصية الثقافية ، للحياة وللعامل من حوله والعامل اخلارجي  اجملتمع املتمثلة يف جمموع قيمه ونظمه ومعايريه ونظرته

 واالجتماعية لإلنسان        
دوار والتنشئة االجتماعية ليست عملية ثقافية فحسب بل هى أيضا  عملية اجتماعية الن الفرد يدخل تدرجييا  يف شبكة العالقات اجملتمعية واأل -

 االجتماعية كما أنه يكتسب ثقافة اجملتمع يف إطار عالقات محيمة ولصيقة تقوم على التفاعل اليومي املكثف بني األفراد    
 الوظيفة االقتصادية  -4

 وتعين وظيفة التكافل االقتصادي واالجتماعي وتكامل األدوار االقتصادية يف إطار نظام  تقسيم العمل املعمول به يف اجملتمع   -
وتقوم املرأة باألعمال املنزلية ، فيقوم الرجال باألعمال الشاقة خارج املنزل ، يف كثري من اجملتمعات اإلنسانية  يتم تقسيم العمل وفقا  للسن والنوع  -

 ملباشر لألبويقوم االبن مبساعدة األب يف األعمال اخلارجية حتت األشراف ا، ورعاية األبناء أما البنت فتساعد األم  يف أعمال املنزل 
 وقد خيتلف يف نفس اجملتمع من فرتة زمنية إيل أخرى ،وخيتلف نظام تقسيم العمل من جمتمع ألخر اختالفا كبريا   -
فأفراد األسرة ، جيب التأكيد على أن الوظيفة االقتصادية لألسرة تعين أساسا  التكافل الذي يقوم على التأمني املعيشي اجلمعي ألفراد األسرة  -

لمرض والعجز وحمن احلياة وقد يعجزون يف مثل هذه الظروف عن توفري معيشة كرمية ألنفسهم ولكنهم يعتمدون على أهلهم يف القيام يتعرضون ل
 بالواجب حنوهم  

 الوظيفة الدينية -5
تلعب الدور األكرب يف هذه الوظيفة إىل  وتقوم األسرة بدور مهم ىف غرس القيم الدينية وتدعيم املمارسات واملعتقدات والشعائر الدينية واألسرة  هى اليت

 .....جانب املساجد وحلقات ودروس العلم 
 الوظيفة السياسية-6

فرد فرصا  وقدرات معينة تؤثر فاألسرة هلا دور هام ىف منح الفرد املكانة االجتماعية واليت ترتبط بالتفاوت يف الثروة والنفوذ واهليبة االجتماعية فاألسرة متنح ال
 االجتماعي   يف حراكه

 
 أشكال وأنماط األسرة : ثالثاا 

 األسرة األولية  -4
 وهي اليت تتكون من الزوج والزوجة واألبناء الصغار غري املتزوجني 

    ويوجد أيضا يف اجملتمعات البسيطة، ( غري التقليدية ) هو النظام السائد يف اجملتمعات الغربية واجملتمعات احلديثة  ونظام األسرة األولية -
هى األسرة اليت تضم يف عضويتها أخوة غري أشقاء كاألسرة اليت تتكون من الزوج وزوجاته وأبناء الزوجات سواء من الزواج احلايل أو من  األسرة املركبة -

 زواج سابق 
 ك هى األسرة اليت متتد لثالثة أجيال أو أكثر وتبقى متضامنة ومتماسكة وتتسم بالسكن املشرت  األسرة املمتدة  -

 األسرة والنظم القرابية
ادئ العامة اليت حتكم متثل األسرة ىف معظم اجملتمعات اإلنسانية وخاصة اجملتمعات البسيطة جزء من النظام  القرايب الواسع وتتأثر يف بنيتها ووظائفها باملب

 هذا النظام 
 ران تأثريا  مباشرا  على النظام األسري وهناك مبدآن أساسيان  حيكمان النظم القرابية يف اجملتمعات اإلنسانية ويؤث 

 املبدأ األبوي و يعتمد عل تتبع الساللة عن طريق الذكور من اآلباء لألبناء -
 املبدأ الثاين  وهو املبدأ األموي وهو الذي يعتمد على تتبع الساللة عن طريق اإلناث من األمهات لألبناء  -

 ملن هم أقربائه واملبدأ القرايب يتصل بكيفية حتديد اإلنسان 
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 احملاضرة الثامنة
 الحياة االقتصادية

 مقدمة
وإذا كانت الحياة االجتماعية ظاهرة إنسانية عامة فإن من أهم األسس التي قامت , تعتبر الحياة االقتصادية جزءاا ال يتجزأ من الحياة االجتماعية 
ويتطلب , قتصادية ؛ أي الحياة التي تسعى على إلى إشباع الحاجات الضرورية لإلنسان عليها هذه الحياة االجتماعية هى ضرورة تنظيم الحياة اال

 ويتطلب ذلك بالضرورة تقسيم العمل    , إشباع هذه الحاجات ضرورة التعاون مع اآلخرين 
 

 تقسيم العمل
 لعمل احلقيقي مها تقسيم العمل الطبيعي وتقسيم ا نوعني أساسنييصنف علم االنثربولوجيا تقسيم العمل إىل 

ففي كل اجملتمعات اإلنسانية هناك اجتاه إىل ختصيص أنواع ( . أنثى  –ذكر ) فيشري إىل تقسيم العمل تبعا  للعمر والنوع  أما تقسيم العمل الطبيعي -
ألعمال الشاقة للرجال بينما يوكل وعادة ما توكل ا، معينة من األعمال للرجال يف مقابل أعمال معينة للنساء ويسمى هذا بتقسيم العمل طبقا  للنوع 

 للنساء األعباء املنزلية ورعاية األبناء 
ر السن أما تقسيم العمل تبعا  للسن أو العمر فيعين ختصيص أعمال معينة لكبار السن من اجلنسني وأعمال معينة لصغار السن وعادة ما خُيصص لصغا -

 تدريبهم تدرجييا  على تلك األعمال اليت يقوم هبا كبار السن  األعمال املساندة أو املساعدة لكبار السن حبيث جيري 
 

ولكنه حيتل مكانة كبرية ىف اجملتمعات البسيطة حبكم أن قطاعا  كبريا  من ، كبريها وصغريها ،وتقسيم العمل الطبيعي مسة جلميع اجملتمعات اإلنسانية 
مادا أساسيا  يف تنظيم إنتاجه على هذه النوعية من تقسيم العمل بناءا  على االفتقار النسيب اجملتمعات البسيطة واجملتمعات التقليدية بصفة عامة يعتمد اعت

 ألي أسس أخرى لتقسيم العمل 
 
 تقسيم العمل الحقيقي -

ا نظرائهم من وهو تقسيم العمل القائم على التخصص أو القيام بأعمال تتطلب مهارات وخربات حبيث جند جمموعات من الناس تقوم بأعمال ال يقوم هب
 وغالبا  ما تتطلب هذه األعمال التفرغ التام هلا دون سواها من األعمال   ، نفس فئة العمر والنوع 

 
أو اليت تعتمد ، سواء تلك اليت تعتمد على علي تربية احليوان كاجملتمعات البدوية  ) ويقوم تقسيم العمل يف اجملتمعات اإلعاشية مبختلف أنواعها على  -

 تقسيم العمل الطبيعي    ( اعة كاجملتمعات الريفية أو تلك اليت تعتمد على الصيد واجلمع وااللتقاط على الزر 
 

فهى , أما المجتمعات التي يعتمد اقتصادها على تقسيم العمل الحقيقي أو التخصصي الذي يتجاوز تقسيم العمل تبعاا للنوع والعمر  -
والصناعية حيث أدت الكثافة السكانية والمنافسة الشديدة إلى بروز وتطوير  المجتمعات الحديثة وخصوصاا المجتمعات الحضرية

 المهارات الفردية التي تتطلبها التكنولوجيا المتقدمة في هذه المجتمعات 
يمكن القول أن نمط اإلنتاج بصفة عامة والتكنولوجيا بصفة خاصة تلعب دوراا مباشراا في تحديد طبيعة تقسيم العمل السائد في  -

 مجتمع ال
 يف اجملتمعات الصناعية احلديثة وصل تقسيم العمل درجة عالية من التخصص حيث يقوم العمال بأعمال دقيقة متخصصة مبساعدة اآلالت -
ا فكلما تطورت وتعقدت التكنولوجيا كلما استطاعت حتويل األعمال املطلوبة يف عمليات التصنيع إىل عمليات بسيطة جمزأة تستطيع أن تقوم هب -

 ت     اآلال
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 نظم التبادل
 ، الذي حيكم  احلياة االقتصادية بعد مبدأ تقسيم العمل  التبادل المبدأ الثانييعد  -
 .والتبادل هو أساس احلياة االجتماعية بصفة عامة واحلياة االقتصادية بصفة  خاصة  -
بني الناس الذين يعيشون يف مكان واحد وزمان واحد ؛  والتبادل هو اعتماد اإلنسان على أخيه اإلنسان ومن مث حتمية تبادل القيمة أو املنفعة -

 .     سواء كانت منفعة مادية أو معنوية 
ويغيب تقسيم العمل ، حيث يسود تقسيم العمل الطبيعي فقط ، يف اجملتمعات اإلعاشية اليت تعيش يف بيئة حمدودة املوارد قليلة السكان  -

 األمهية اليت جندها يف اجملتمعات اليت يسود فيها نظام التخصص أو تقسيم العمل احلقيقي   قد ال يكون للتبادل تلك، القائم على التخصص 
وليس هناك . يف اجملتمعات اإلعاشية جند أن معظم الناس يقومون بنفس األعمال لتحقيق نفس األهداف ؛ وهو حتقيق الضروري من العيش  -

أما ىف اجملتمعات اليت متتلك فائضا  فإن مبدأ التبادل يكتسب أمهية . ا مها نفس الشخص فائض يتحتم تبادله مع اآلخرين فاملنتج واملستهلك هن
 قصوى    

 أشكال التبادل -
 :يتخذ التبادل يف اجملتمعات اإلنسانية أشكاال  متعددة ومستويات متدرجة ومنها  -

أو أية قيمة أخرى مبثيلتها دون الدخول يف أية التزامات الحقة ، و خدمة وهو أبسط أنواع التبادل وهو التبادل األين واملباشر لسلعة أنظام المقايضة  -1
 أو آجلة تقوم على فكرة الدين  أو االئتمان 

 (اليت تتخذ أشكاال  أخرى ) يرتبط نظام املقايضة باجملتمعات اإلنسانية اليت مل تعرف  النقود أو بدائل النقود   -
 

، للتبادل ويشري نظام السوق إىل املكان الذي تتم فيه عمليات التبادل بني املنتجني واملوزعني واملستهلكني  وميثل الشكل األكثر تعقيدا   نظام السوق -2
مثل املصارف والبورصات (خصوصا  يف النظام الرأمسايل ) وقد تتطور العمليات بدرجة كبرية حبيث يظهر وسطاء كما هو احلال يف النظم االقتصادية احلديثة 

 ال السمسرة التجارية    والشركات وأعم
 

 وبني نظام املقايضة من ناحية  ونظام السوق من ناحية أخرى توجد أشكال ومستويات متدرجة من نظم التبادل  -
قبائل تعرف بالقبائل امللينزية اليت تقطن منطقة وتتبعه جزر الترويرياند في الباسفيك  الكوال كنظام التبادل في المجتمعات البسيطة فى -

 وتتسم هذه اجلزر بتقدم تكنولوجي نسيب وتطور تقسيم العمل احلقيقي  ، بارة عن جمموعة من اجلزرواحدة ع
 

 سمات نظام الكوال كنظام للتبادل 
 واألخالقية فهو نظام تبادل يقوم على الثقة والشرف وااللتزام باألخذ والعطاء  السمة القانونية -
 ل لسلع جتارية متثل فائض اإلنتاج يف اجلزر فهو كنظام يرتتب عليه تباد السمة التجارية -
 فأطراف التبادل هم حلفاء سياسيون يلتزمون مبساندة بعضهم البعض وبتوفري احلماية األمنية الالزمة  السمة السياسية -
 فأصل نظام الكوال يرتبط  مبعتقدااهم املتوارثة السمة الدينية -
 ،عالقة صداقة قويةفالشراكة يف الكوال متثل  السمة االجتماعية -

 وميثل نظام الكوال رابطا  مشرتكا  بني مجاعات متعددة قد ختتلف ىف ثقافااها ولغااها ، كم تعكس تلك الشراكة مكانة الفرد يف اجملتمع 
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 ضرة التاسعةاحملا
 تابع الحياة االقتصادية السياسية

 عناصر احملاضرة
 البيئة والنظم االقتصادية والسياسية •
 المجتمعات المركزية والمجتمعات الالمركزية •
 

 البيئة والنظم االقتصادية والسياسية
رتبط حبياة اإلنسان االقتصادية واالجتماعية إن البيئة الطبيعية وما متثله من أرض ونبات ومصادر مياه وظروف جغرافية ومناخية وتضاريس ت -

 والسياسية  
وهي بالتايل ، حياول اإلنسان استغالل مقومات البيئة والتغلب على معوقااها وبالتايل كان اثر البيئة األول يظهر يف األنشطة االقتصادية لإلنسان  -

 ترتك أثرها يف كل باقي النظم االجتماعية  األخرى 
ويف هذا اإلطار ميكن النظر إىل ثقافة اإلنسان وجمتمعه بأهنا نتاج للتفاعل بينه وبني ، ان والبيئة عالقة مالئمة وتأقلم وتكيف فالعالقة بني اإلنس -

 بيئته 
 ارتباطا  وثيقا بنوعية أو منط البيئة الطبيعية ( اخل... والتبادل، تقسيم العمل ) ترتبط النظم االقتصادية واملبادئ اليت حتكم تلك النظم -
        
ل فكلما كانت البيئة فقرية أو شحيحة املوارد كلما اعتمدت اجلماعة اإلنسانية اليت تعيش فيها على تقسيم العمل الطبيعي وغاب تقسيم العم -

 احلقيقي من جهة وكلما قلت أمهية التبادل من جهة أخرى 
دت أمهية تقسيم العمل القائم على التخصص من جهة وزادت أمهية وكلما كانت البيئة غنية وثرية كلما كرب حجم اجلماعة اإلنسانية وكلما زا -

 التبادل من جهة أخرى 
 (اإلسكيمو نموذجاا )العالقة بين البيئة والنظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي     

وامللكية مجاعية ونتيجة ،ندهم شديدة البساطةوالتكنولوجيا ع،فبيئة اإلسكيمو بيئة قاحلة شديدة الربودة شحيحة املواردالبيئة والنظام االقتصادي  -1
 ويسود تقسيم العمل الطبيعي الذي يعتمد على السن والنوع       ،لذلك فالنظام االقتصادي هو اقتصاد معيشي يقوم على الصيد واجلمع وااللتقاط 

 البيئة والنظام السياسي واالجتماعي -2
كانت اجلماعة املناسبة هلذا النشاط ، وقيامها على أساس اجلمع وااللتقاط والصيد ، انتشارها يف البيئة اليت تتسم بقلة املوارد وتناثرها و  -

كما متثل ، ومتثل األسرة وحدة إنتاجية استهالكية ، ولذلك فاألسرة هى قوام النظام االجتماعي ، االقتصادي املعيشي هى اجلماعة الصغرية 
 حدة السياسية اليت تتسم باالستقرار والثبات     واألسرة أيضا  هى الو ، وحدة اجتماعية مستقلة

نهاية فالعالقة الوثيقة بني البيئة من جهة والنظم االقتصادية واالجتماعية  والثقافية من جهة أخرى وهي عالقة متبادلة ومتداخلة تشكل يف ال -
 نسقا ايكولوجيا  واجتماعيا  متكامال  ومتساندا  

اليت تسعى إىل إبراز النسق االيكولوجي ىف تكامله مع النسق االجتماعي وليس إبراز اثر البيئة الطبيعية على  والدراسة االيكولوجية هى الدراسة -
 النشاط االقتصادي بشكل عام   

 المجتمعات المركزية والالمركزية
ب والعمليات اليت اهدف إىل حفظ الوضع احلياة االجتماعية واالقتصادية ظاهرة إنسانية عامة وال ميكن أن تستقر  بدون وجود املظاهر واألسالي -

 وهذه املظاهر واألساليب هى ما تعرف باحلياة السياسية ، االجتماعي واستقراره 
 ويكون هذا الوازع فردا  أو مجاعة أو أداة للضبط    ، وهذا ما أكد عليه إبن خلدون من ضرورة وجود وازع يزع الناس عن بعضهم البعض -
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 ام السياسي بأنه ذلك اجلزء من النظام االجتماعي الكلي  الذي يعين حبفظ الوضع االجتماعي يف حدود إقليمية النظ ويعرف رادكليف براون
 
 : ويصنف علماء اإلنسان المجتمعات اإلنسانية من حيث نظم الحكم فيها إلى -
 . مجتمعات مركزية  وهى التي توجد فيها الحكومات  وتشير إلي المجتمعات الحديثة -1
 .معات ال مركزية وهى التي تفتقر إلي وجود الحكومات وتشير إلي المجتمعات التقليدية والبسيطةمجت -2
 

 :وسائل وأساليب االستقرار في المجتمعات الالمركزية
 الجزاءات األخالقية  -1

 كجزاء االستهجان واالستنكار أو املقاطعة بالنسبة ملن خيالف عرف اجلماعة
 الجزاءات الطقوسية  -2

لف جزاءات متارس يف العديد من اجملتمعات الصغرية واليت ترتبط بقدرة خاصة أو قوة طقوسية ميارسها بعض األشخاص إلنزال العقاب على من خياوهى 
 .ويُعتقد أن مثل هذه القوة تسبب املرض أو الفشل أوالعقم ، اجلماعة أو يعمل على إيذاء اجلماعة 

 الرأي العام  -3
 الرأي السائد والغالب  بني  اجلماعة فيما يتعلق باملوقف من قضية معينة بالرفض أو القبول  ويشري الرأي العام إىل

 الجزاءات الجمعية -4
وتظهر اجلزاءات اجلمعية يف اجملتمعات ، ويشري إىل إصدار اجلماعة كلها حكما  على فرد يف حالة ارتكابه فعال  يعتقد أنه جرمية متثل خطرا  على اجلماعة 

 اليت ال يوجد هبا  سلطات تقوم بإصدار األحكام وتنفيذها   البسيطة
 الوساطة  -5

ويف بعض اجملتمعات حيق ألناس معينني إن يقوموا هبذه املهمة ، وتعد الوساطة بني األفراد واجلماعات  املتنازعة من أهم وسائل حفظ النظام االجتماعي 
 ية خاصة يف اجملتمع وعادة ما يكون هلم مكانة دين، حبكم وضعهم التقليدي 

 النظام العشائري  -6
دورا  مهما  يف استقرار اجملتمعات البسيطة يف إطار نظام اجتماعي   -وبالتايل حفظ الوضع االجتماعي مستقرا    -تلعب الوساطة كأسلوب للمصاحلة 

 شامل يعرف بالنظام العشائري   
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 احملاضرة العاشرة
 طرق ومناهج البحث في االنثربولوجيا

 مفاهيم أساسية : أوالا 
كما تساعد , أي علم من العلوم علي وجود منهج محدد وواضح المعالم يساعد الدارسين في التوصل إلى معرفة منظمة بجوانب الواقع  يعتمد -

وهناك عدة مفاهيم , هذه المعرفة الدارسين على بناء النظرية أو نقدها أو إعادة تقييمها أو تعديلها لتصبح أكثر مالئمة لتفسير الواقع االجتماعي 
 نشير إليها فيما يلي   , تخدم في طرق ومناهج البحث االجتماعي تس
 وهو العملية اليت يتم من خالهلا تقصي الوقائع بطريقة منظمة لتحقيق هدف ما   researchالبحث -1
 .فاملنهج يعين أسلوب لتنظيم النشاط اإلنساين ، ويعين يف اللغة الطريق إىل هدف ما method المنهج  -2

 ئق العلمية   العلمي فهو يشري إىل جمموعة من القواعد العملية العامة اليت حتدد اإلجراءات والعمليات العقلية اليت تُتبع من أجل الوصول إىل احلقا أما املنهج
ا أن لكل ظاهرة كم، ولكل علم أساليبه اخلاصة به واليت تتفق مع طبيعة الظواهر اليت يدرسها ، ويستخدمه العامل يف فهم ظاهرة ما  األسلوب -3

 أسلوب مناسب لدراستها   
 األداة  -4

واألدوات هى مساعدات حلواس اإلنسان تساعده يف إجراء املالحظات الدقيقة للظواهر اليت ، ويستخدم كل علم أدوات مناسبة للظواهر اليت يدرسها 
 .يدرسها ؛ كالرتمومرت وامليكروسكوب 

دوات خمتلفة مثل املقابلة واملالحظة باملشاركة ودراسة احلالة للحصول على مالحظة دقيقة للظواهر اليت ويستخدم الباحثون يف العلوم االجتماعية أ 
 يدرسوهنا 

والتعريفات والقضايا اليت تقدم وجهة نظر نسقيه عن الظواهر بتحديد العالقة بني ، هى عبارة عن جمموعة من التكوينات الفرضية املرتابطة   النظرية -5
 دف تفسريها والتنبؤ هبا املتغريات هب

 طرق البحث في علم اآلثار واالنثربولوجيا الطبيعية: ثانيا 
 األهداف العلمية لعلم اآلثار واالنثربولوجيا الطبيعية -4

 علم اآلثار  - أ
 استخدام ما تركه اإلنسان من آثار مادية يف وصف وتفسري تطور الثقافات اإلنسانية  -
  و الثقافة عرب ماليني السنني يهدف  علماء اآلثار إيل متابعة من -
 االنثربولوجيا الطبيعية -ب

 دراسة احلفريات  -
 مالحظة سلوك الرئيسيات -
 دراسة التباين بني اجلماعات البشرية  -

 مصادر مجع املعلومات  -2
 رية وأماكن السكن أو إيقاد النار أو غري ذلك يهتم علماء اآلثار بالعثور على األشياء اليت صنعها اإلنسان  يف العصور القدمية كاألدوات احلجرية والفخا -

 بينما يهتم علماء األنثربوجليا الطبيعية بالعثور على احلفريات  -
 يستخدم العلماء هذه املادة اخلام يف بناء تصور عام عن ماضي اإلنسان وتارخيه الثقايف  -

 الباحث األركيولوجي -4
وكذلك ، حجم السكان الذين كانوا يعيشون فيه من خالل شكل املكان ومساحته  و يهتم مبوقع املعيشة الذي يعطيه مؤشرات وصورة عن -

 مكان الدفن 
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ت ويستطيع أن يتعرف على نوعية احلياة اليت كانوا يعيشوهنا ؛ من حيث الصيد واجلمع وااللتقاط أو الزراعة من خالل فحص  العظام واملخلفا -
 النباتية 

 التنظيم االجتماعي أو التفاوت االجتماعي من خالل التشخيص الدقيق لبعض املؤشرات املادية  كما يستطيع أن يستنتج بعض التصورات عن  -
 باحث االنثربولوجيا الطبيعية  -1

 وأجزاء جسم اإلنسان ، ويهتم بدراسة البقايا العظمية اليت يتم العثور عليها  -
 فاألسنان متثل مصدرا  للتعرف على حجم الكائن احلي وتغذيته  -
 د اجلمجمة يف التعرف على حجم املخ وشكلهكما تساع -

 يف حني يهتم البعض األخر باحلفريات، ويهتم بعض العلماء باالختالفات البيولوجية بني اجلماعات البشرية احلالية 
 احلفريات   -5  

وتوجد احلفريات يف الكهوف ووديان ، حيوانية  واحلفرية هى كل ما حيفر عليه ىف صخور القشرة األرضية من بقايا وآثار احلياة السابقة نباتية كانت أو
 كما عاش حول األهنار والبحريات ،فالكهوف  جلأ إليها اإلنسان حلماية نفسه من احليوانات ، األهنار والبحريات 

 وهو علم القياس البشري وهو طريقة يستخدمها العلماء لدراسة اخلصائص اجلسمية لإلنسان  األنثربومرتي -6
 

 دراسة الحقليةال : ثالثاا 
 وهى طريقة  االنثربولوجيين االجتماعيين والثقافيين لفهم الثقافات والشعوب الدراسة الحقلية

ح  وتعرف الدراسة الحقلية بأنها دراسة الناس وثقافاتهم في مكان إقامتهم الطبيعي ويقيم الباحث فترة طويلة في المجتمع موضوع الدراسة يال -
 . ويحاول فهم وجهة نظرهم , لف نواحي نشاطهم سلوك أعضائه ويشاركهم مخت

 املبادئ اليت تعتمد عليها الدراسة احلقلية  -4
وبالرغم من أن املقاييس اإلحصائية متد الباحث بقدر  ، إن أفضل أداة لفهم الثقافات الغريبة علينا هي فكر اإلنسان ومشاعره وعواطفه : المبدأ األول-أ

 ها يأ ي من خالل املالحظة باملشاركة كبري من املعلومات إال أن تفسري 
 .ومن خالل منظور املالحظ العلمي، ويشري إيل ضرورة النظر إىل ثقافة جمتمع ما من خالل منظور أهلها : المبدأ الثاني -ب
 ويسمى باملنظور التكاملي ويقصد به ضرورة دراسة ثقافة أي جمتمع من منظور تكاملي ومرتابط : المبدأ الثالث -ج
واإلثنوجرافيا هى عبارة عن تسجيل وصفي للشعوب أو ، دف الدراسة احلقلية إىل احلصول على دراسات إثنوجرافية للشعوب والثقافات املختلفة واه -

 (   وصفية ) الثقافات اإلنسانية وهى غري تفسريية  
 

 :األسس الرئيسية إلجراء الدراسة الحقلية عند مالنوفسكي 
 وأن يكون على معرفة بفوائد ومقاييس االثنوجرافيا احلديثة ، داف علمية حقيقية أن يكون لدى الباحث أه -4
 أن يضع الباحث نفسه يف أوضاع أو أحوال جيدة للقيام بالبحث االثنوجرايف  -2
 على الباحث أن يطبق عددا  من الطرق اخلاصة يف استخدام وترتيب األمثلة والشواهد  -4

 : نوفسكي لدراسته  الميدانية أن على  الباحث االنثربولوجي أن يعتمد علىويتضح من األسس التي وضعها مال
ويراقبهم ، وأن يشارك يف مناشط احلياة اليومية ، املالحظة باملشاركة جلمع مادته العلمية عن ثقافة جمتمع  ما وأن يعيش كعضو يف ذلك اجملتمع  -

 .عن بعد
 ه دون التدخل يف األنشطة اليومية ألفراد اجلماعة وهناك املالحظة بدون مشاركة وجيرى الباحث مالحظت -
 وفيها يقوم الباحث بضبط األوقات واألماكن ونوع األنشطة ، وهناك املالحظة املقننة وقد تكون باملشاركة أو بدون املشاركة   -
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 احملاضرة احلادية عشر
 االتصال الثقافي والوظيفة

 مفهوم التثاقف
جملس " ، حيث قّدمت جلنة 4945، وحتديد نطاق العمل الذي تُنطبق عليه، مكان الصدارة منذ عام (املثاقفة )احتّلت مسألة تعريف كلمة التثاقف 

التثاقف يشمل الظواهر اليت تنجم عن االحتكاك املباشر واملستمّر، بني مجاعتني من : " التعريف إىل أّن  ويذهب. تعريفا  للتثاقف”البحث االجتماعي
 ". األفراد خمتلفتني يف الثقافة، مع ما تؤديه  هذه الظواهر من تغرّيات يف مناذج الثقافة األصلية، لدى إحدى اجملموعتني أو كلتيهما 

 مفهوم التثقف
 . 1941عام  الذي ظهر للمرّة األوىل يف( املناقلة الثقافية)وهو ( املثاقفة)دف لكلمة ومثّة مفهوم آخر مرا
ألّن هذا السياق ال . ، تعرّب بشكل أفضل عن مراحل سياق االنتقال املختلفة، من ثقافة إىل ثقافة أخرىأن كلمة املناقلة الثقافية ويؤيّد بعض الباحثين

  يتضّمن أيضا  بالضرورة، فقدان مقدار ما من ثقافة سابقة، أي االنتزاع منها يشتمل فقط على اكتساب ثقافة أخرى، بل
 مفهوم التثاقف

 (املثاقفة أو االنتقال الثقايف)وأيّا كان املفهوم 
  .نثروبولوجيا احلديثة ، فقد مّهد لدراسة األنثروبولوجيا وفق هذا  االجّتاه عدد من الباحثني يف أمريكا وأوروبا، وأسهموا إىل حّد بعيد يف وضع أسس األ

 رواد االتجاه التواصلي
فقد أجرت ميد يف أوائل الثالثينات من القرن العشرين دراسة (. الثقايف/ االجتماعي )تعد ميد الرائدة األوىل يف تبيّن االجتاه التواصلي يف دراسة التغيري  -

 بيض، من خالل احتكاكه هبمعلى جمتمع من اهلنود احلمر يف أمريكا، ومدى تأثّره باملستعمرين ال
فقد كان جمتمع اهلنود احلمر يف فرتة الدراسة، يعيش . والحظت االضطرابات اليت حصلت يف احلياة االجتماعية التقليدية عند اهلنود احلمر نتيجة لذلك  -

ليها، وال سّيما أنّه مل يكن قد تكّيف بعد مع األوضاع حالة من الصراع الشديد، بني األخذ بالثقافة اجلديدة الوافدة، وبن الثقافة القدمية اليت اعتاد ع
 . اجلديدة

 بني الثقافتني، ( التفاعل)ويف املقابل، وجدت  ميد أيضا ، أّن املستعمرين البيض مل يهدفوا إىل التبادل 
البيض هذا،  فلم يسمحوا للهنود احلمر أن يشاركوا يف وعلى الرغم  من موقف . وإمّنا  أراد املستعمرين للهنود احلمر أن يندجموا  يف ثقافتهم بصورة كاملة -

 أنشطتهم، أو أن يتعاملوا  وإياهم على قدم املساواة 
  :يف أوروبا 

 . ، رّكز معظم الباحثني جّل اهتمامااهم على دراسة عمليات التواصل الثقايف عند الشعوب األفريقية، وما أحدثه من تغيري ثقايفاففي إنجلتر
 طار، دعمت بعض الدراسات فكرة النسبية الثقافيةويف هذا اإل  -

  في فرنساوكذلك احلال 
 حيث اخّتذ العديد من الباحثني الفرنسيني موقفا  لتبيّن مفهوم النسبية الثقافية  -
 واختذوا موقفا  مناهضا  للنزعة االستعمارية، اليت تنظر إىل التثاقف على أنّه عملية تقوم على أساس من السيطرة -
 ورفض الباحثني الفرنسيني بالتايل الفوارق التثاقفية واالستعالء الغريب على الشعوب األخرى   -

 :  ويف هذا االجّتاه الفرنسي التحّرري، كتب  جريار لكلرك
 إّن االستعمار قد أتاح لألنثروبولوجيا شروط عمل  وتسهيالت مل تتح للباحثني من قبل  -

 . لوم اإلنسانية يف نشر فكرة جتّدد العلوم اإلنسانية الفرنسيةوبذلك أسهم التقّدم احلاصل يف الع
 . الوحيدة أو الفريدة فاإلنسانية مل تعد ممّيزة بتبعيتها للزمان، بل بتنّوعها املكاين على مّر الزمن، وبتعدد املدنيات اليت ال حيّق لواحدة منها أن تكون-
  ولذلك، جيب أن نتناول حالة الثقافة النسبية-
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د احلرب العاملية الثانية، ا كان مفهوم النسبية الثقافية عك َس اجتاها  أيديولوجيا  خاصا ، وارتبط مبرحلة تارخيية معيّنة، فإن الظروف اليت رافقته، تغرّيت بعوإذ-
وجيني للدفاع عنها وإثبات وجودها يف حيث بدأت الشعوب يف اجملتمعات املستعَمرة تنال استقالهلا وتقّرر مصريها بنفسها، ومل تعد حباجة إىل األنثروبول

 إطار النسبية الثقافية 
 ثانيا الوظيفةا 

 :يرى عامل االجتماع إميل دوركامي
طرح أسئلة تتعّلق أّن فكرة تطبيق الوظيفة يف دراسة اجملتمعات اإلنسانية، تقوم على املماثلة بني احلياة االجتماعية واحلياة العضوية، حيث يتعّذر أن ن-

 ، قبل حتديد هويات الظاهرات وحتليلها، والكشف عن مدى كفاية العالقات اليت تربط فيما بينها، من أجل شرحها بالطبيعة
  اجتاهات تفسري نشأة الوظيفية-
  :واستناداا إلى فكرة دوركايم عن الوظيفة, ثّمة اتجاهان في تفسير نشأة الوظيفية في األنثروبولوجيا -
هذه الوظيفّية نشأت يف ظّل التكالب األورويب بعد الثورة الصناعية يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، على يرى أّن  :  االّتجاه األول-

األولية لتغذية  شعوب العامل وال سّيما الضعيفة منها، من أجل تأمني األسواق لتصريف منتجاته الصناعية  اآلخذة يف النمو من جهة، وتأمني املواد اخلام
  .صناعاته املختلفة من جهة  أخرى 

سائر املادية والبشرية فقد سّخر االستعمار علم األنثروبولوجيا يف األحباث العلمية من أجل اهيئة املناخ املالئم للمنّفذين الفعليني  ألهدافه ، وبأقّل اخل-
 . املمكنة

يريد استعماره واستغالله،  ومعرفة املكانة اليت حتتّلها هذه املؤّسسات االجتماعية وذلك عن طريق دراسة املؤّسسات االجتماعية القائمة يف اجملتمع الذي -
 يف نفسّية أفراد ذلك اجملتمع

  .وبالتايل الوقوف على نقاط القّوة والضعف عند الشعب املراد إخضاعه لالستعمار -
واليت ال تماعية، كان رّد فعل جتاه الدراسات اليت امتاز هبا القرن التاسع عشر فريى أّن نشوء الوظيفية يف علم األنثروبولوجيا االج :أّما االتجاه الثاني -

 : ختلو من عيوب كثرية، تتمّثل يف 
وغريهم، وأحيانا  جتمع البيانات عن طريق األصدقاء الذين يوجدون يف املناطق ، االعتماد على مجع املعلومات عن جمتمع ما، عن طريق هواة الرحالت -4

 . و املراد استعمارهااملستعمرة أ
ظاهر االجتماعية حتليل الدراسات األنثروبولوجية لظاهرة اجتماعية معيّنة، كاملعتقدات مثال ، من دون ربطها بوشائج التأثري والتأثّر املتبادلني مع امل -2

 .. األخرى، كنظام القرابة أو العادات والتقاليد 
 .. بني احلياة االجتماعية واحلياة البيولوجية ( املماثلة)النظم االجتٍماعية تستند إىل التماثل  ويري براون أّن فكرة الوظيفة اليت تطّبق على-
عض، يف وبذلك تكون وظيفة أي نظام اجتماعي، هي ذلك الدور الذي يؤّديه هذا النظام يف البناء االجتماعي املؤّلف من أفراد مرتبطني بعضهم مع ب -

  .تماعيةوحدة متماسكة من العالقات االج
 وهذا يعين أّن لكّل ظاهرة اجتماعية مهّمة حمّددة، تؤّديها ضمن إطار البنية االجتماعية ألي جمتمع ما-
 . وللظاهرة االجتماعية شكل متناسق ومتكامل مع الظواهر األخرى يف هذا اجملتمع-
 هرة اجتماعية ومن دون اإلطار الشامل للبنية االجتماعية، ال يتحّقق  الوجود الوظيفي ألية ظا-
 . لذي ينتمي إليهويتحّقق استمرار هذا البناء، من خالل احلياة االجتماعية ذااها، ألّن أي نظام اجتماعي يفقد طبيعته إذا ما نزع من النسق االجتماعي ا-
  .أجل حتديد الوظائف اليت يقوم هبا  من( ميدانيّا  )فالنظام االجتماعي ال حيّقق وجوده، إالّ ضمن النسق االجتماعي الشامل الذي ينبغي دراسته -
 وعلى هذا األساس، اهتّم املدرسة -
 األنثروبولوجية، بواقع النظم االجتماعية وحاضرها/ الوظيفية -
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 احملاضرة الثانية عشر
 علم االنثربولوجيا وقضايا المجتمع المعاصر 

 مقدمة
 باستخدام األنثروبولوجيا ملفهوم الثقافة ، فإهنا تضع لإلنسان مرآة متنحه صورة أفضل لنفسه وقرنائه ،   •
اجهون مشكالت مشرتكة ، فإن احللول الثقافية هلذه ولقد أوضحت كثري من املناقشات والدراسات املقارنة أنه على الرغم من أن األفراد يو  •

  املشكالت متنوعة
 وهنا يربز سؤال مؤداه ما هى طبيعة تلك املشكالت وأنواعها ، وما هو الدور الذي ميكن لألنثروبولوجيون أن يقوموا به؟ وهذا ما نقدمه يف •

  العرض القادم 
 مام علم اإلنسان فهىالموضوعات والقضايا االجتماعية التي تقع في إطار اهت

  التغريات اليت تنجم عن ظاهرة التحضر 
  التغريات املتصلة بإدخال األساليب التكنولوجية احلديثة يف اجملتمعات النامية واجملتمعات بصفة عامة 
 العمليات املتصلة بعمليات اهلجرة والتوطني  
  ويف كفاءة كل من الرعاية واخلدمات الصحية يف تسبب اإلصابة ببعض األمراض  (مبعناها الواسع )أثر دور البيئة 
  املشكالت النامجة من تعارض العادات والتقاليد االجتماعية السائدة يف اجملتمع مع متطلبات التنمية االقتصادية 
  األبعاد االجتماعية والثقافية املرتبطة بالقضايا السكانية يف الدول النامية 

   
 قضايا المجتمع المعاصر

  :ا الصحة والمرض قضاي: أوال 
تبادلة بني اجلوانب يعد اجملال الصحي أبرز اجملاالت اليت يوظف فيها علماء اإلنسان معارفهم النظرية وإجراءااهم املنهجية يف إلقاء الضوء على العالقة امل

  البيولوجية واالجتماعية والثقافية من ناحية ، وإثراء اخلدمة الصحية اجملتمعية من ناحية أخرى
 كن أن نوجز مضمون اإلسهامات من خالل التأكيد على النقاط التالية ومي

ء جمتمع ما ، يؤكد علماء اإلنسان أنه على الرغم من أن املرض والصحة موضوعان شائعان يف كل جمتمعات العامل ، إال ان أمناط األمراض اليت تصيب أبنا
 بيئة االجتماعية والثقافية وإدراكهم هلا ومعاجلتهم إياها تتنوع إىل حد كبري بتنوع ال

  إن الرعايا الصحية ال ميكن فهمها جيدا إال من خالل وضعها يف السياق االجتماعي األكرب 
  إن تفسري أسباب املرض وآثاره بالرتكيز على على اجلوانب البيولوجية فقط يعد قاصرا 
 باملنظور االجتماعي والثقايف "ى هذا وتنعكس إسهامات علماء اإلنسان يف هذا اجملال الثري من خالل ما يسم " 
 ما أمهية الثقافة يهتم هذا املنظور بدراسة العالقة بني الثقافة والصحة واملرض والوقاية والعالج ، وبالتايل ُتربز دراساته جوانب هذه العالقة ، والسي

  يف حتديد أمناط األمراض وتفسريها وعالجها وطبيعة التفاعل مع اخلدمات الصحية الرمسية
  ويف ضوء هذا املنظور يهتم الباحثني بدراسة عالقة القيم باملمارسات الصحية وطقوس امليالد واملرض والوفاة ووظائفها الوقائية  
 طرق كذلك يهتم أنصار هذا املنظور على تتبع املرض وتوزيعه اجلغرايف والوسائل واألساليب اليت اكتسبتها اجملتمعات للتعامل معه وعالجه وال

 ى لتحسني الطب احلديث وتطويره وخاصة يف اجملتمعات التقليدية املثل
 لقي هذا ومن ناحية أخرى فإن أمناط الثقافة وأساليب احلياة االجتماعية تؤثر تأثريا كبريا يف تصورنا للمرض واستجاباتنا وتعبرينا عنه ولذلك ي

 ت املرضية واألسباب اليت نرجعها إليها املنظور الثقايف الضوء على املناخ الثقايف الذي حيدد تقييمنا للحاال
 خرى اليت باإلضافة إىل ذلك أن املنظور الثقايف حيدد تعريفات املرض ومستويات خطورته أو بساطته ، واألمراض اليت يقبلها السياق الثقايف ، واأل

 يعتربها وصمة كاملرض النفسي والعقلي على سبيل املثال 
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 طبية على أن اختالف الثقافات يؤدي إىل اختالف يف التعبري عن األمل ، ويف تفسري أعراض املرض والتجاوب وتدل الدراسات األنثروبولوجية ال
  معها ولعل هذا التباين راجعا إىل أسلوب التنشئة االجتماعية والثقافية

  في تنميط سلوك المرض من والواقع أن علم اإلنسان يولي االستجابات االجتماعية والثقافية للصحة والمرض أهمية خاصة , تجلت
 خالل وجهتي نظر متكاملتين 

   فاألولى تعتبر األنماط السلوكية نتاجا لعملية التكيف االجتماعي والثقافي ألنها تمارس دورها في سياق اجتماعي وثقافي وترتبط به 
 تا الوجهتين تؤكدان على أن الظروف في حين ترى الثانية أن أنماط سلوك المرض جزء من عملية تواؤم كبرى لمواجهته وعالجه , وكل

 الثقافية أكثر تأثيرا وبروزا من الظروف االجتماعية واالقتصادية 
 املنظور  ولقد القي علماء األنثروبولوجيا الضوء على العالقة بني املمارسات الطبية والثقافة الشعبية عند الشعوب األمية ، مما جيسد مالمح هذا

كطبيب   -، يركز فيها " الطب والسحر " م حينما قدم دراسة عن4927ا املنظور على أيدى ريفرز منذ عام الثقايف ويعمقه ، وقد بدأ هذ
 على دراسة الطب كنسق ثقايف  -وانثروبولوجي

  شخيصية بأهنا تشخيصية وتفسريية ، فهى ت –أو غري الغربية  –واجلديد يف هذه الدراسات األنثروبولوجية أهنا تصف األنساق الطبية التقليدية
كما أهنا تفسريية ...مبعىن أن تفسريها ألسباب املرض ينطلق من بنية اجملتمع ، وما فيها من توترات وضغوط يف عالقات الناس كالتنافس والغرية 

 بدال من الكشف عن سببه الفيزيقي( املرض)ألهنا تبحث عن تفسري سوء احلظ 
 اليد والقيم واألمثال واالجتاهات يف قضايا الصحة واملرض أيضا ويتعدى األمر ما سبق ذكره ليشمل ختلل العادات والتق 
  كذلك يتوىل املنظور الثقايف توضيح دور عادات التغذية والفطام والتصورات واملفاهيم الشعبية يف احلالة الصحية لإلنسان 
  عض المفاهيم والتصورات الشعبية التي قد كشفوا النقاب عن ب –من أنصار المنظور الثقافي  –نضف إلى ما سبق أن األنثروبولوجيين

 ترتبط بالصحة والمرض 
  ولعل دور تلوث البيئة في تدهور المستوى الصحي هو اآلخر غني عن التعليق وينطبق ذلك أيضا على البيئة الصناعية في المجتمعات

ات المختلفة , فأعقبها أمراض جديدة الحديثة التي تالشى منها التضامن االجتماعي , وانتشرت فيها المنافسة واالحتكار والصراع
  "بأمراض العصر"تسمى 

   
 سانية كذلك قد أسهم هؤالء األنثروبولوجيون يف إلقاء الضوء على مفهوم الثقافة اخلاصة وعلى طبيعة عالقتها بالصحة واملرض يف اجملتمعات اإلن

 اثية ، فإهنا نتاج للسياقني االجتماعي والثقايف وإذا كانت هذه الفروق الثقافية ال تنفصل عن العوامل البيولوجية والور 
  وهناك دراسات تكشف عن االرتباط بين المستوى االقتصادي واالجتماعي وبين السمنة وغيرها من األمراض . 
 ودراسات أخرى تتناول مضمون االستشارة الطبية وعالقته بالوضع االقتصادي ونوعية القضايا التي يثيرها المريض أمام الطبيب  
  على حين اهتمت نوعية ثالثة من هذه البحوث بتوضيح العالقة بين المرض والوضع االقتصادي واستخدام الوسائل الرشيدة في حاالت

 أمراض األطفال 
   

 :ثانيا اتخاذ القرار الطبي 
وتفاعالتنا مع اآلخرين ويرتك بصماته على يعد اختاذ القرار عملية بالغة األمهية يف حياتنا االجتماعية والثقافية ، فهو يوجه مسار عالقاتنا  •

 مؤسساتنا ونظمنا ويضفي عليها طابعها املميز 
ومتثلها واختاذ القرار ليس عملية فجائية وليدة اللحظة وإمنا هو تعبري عن خلفيات وامتداد املؤثرات وأطر سابقة ، نشأ عليها اإلنسان وعايشها  •

  حىت صار طرفا يف حوار معها
 العالج أو اللجوء إىل املستشفى مثال ، ال يصدر من فراغ وال يعد رد فعل مباشر وغري مباشر  وبالتايل فقرار •
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 ويستلزم تناول هذا املوضوع اإلشارة إىل ديناميات اختاذ القرار الطيب عند املريض ومجاعته القرابية ، وعند الطبيب املعاجل هو اآلخر  •
ومن واقع محالت الصحة العامة يتضح مدى . جملتمعات التقليدية على عكس اجملتمعات املتقدمة أن اختاذ القرار الطيب عملية معقدة يف داخل ا •

من أسرة  ارتباط اختاذ القرار وسلطة اختاذه وتنفيذه ،ببناء األسرة املمتدة ، إذن فليس املريض يف حل من أمره ليتخذ قرارا طبيا ، حىت وإن كان
 صغرية 

  
 ية للخدمة الصحيةثالثا أهمية العوامل االجتماع

  لقد أثبت املدخل االجتماعي للخدمة الصحية أمهيته لفهم طبيعة العالقة بينه وبني الصحة واملرض ، فهو يواجه اهتمامنا بشكل أساسي إىل
 رض متطلبات حياة األسرة والعمل واألنشطة االجتماعية عموما ، كما يلقي ضوءا كافيا على املغزى املهم للتكيف االجتماعي مع امل

 
 ن من وبالتايل فإنه ينادي بضرورة تسلح األطباء باملعرفة االجتماعية واحلصول على مقررات دراسية يف علمي االجتماع واألنثروبولوجيا ، بل إ

الصحية  اآلراء الطبية ما طالب بضرورة التأهيل االجتماعي للطبيب واملمرضة حىت يفهم كالمها شبكة العالقات واألبنية االجتماعية للمؤسسة
  وديناميات التفاعالت بينهما وبني املريض

  
 كن ويضع املدخل االجتماعي يف اعتباره أيضا املعايري املرتبطة باملرض واالستجابة له ، فالسياق االجتماعي حيدد الظروف واألحوال اليت مي

 للمريض فيها اإلعالن عن مرضه والتخفيف من مسؤولياته املعتادة بال حرج 
 ريون على أن تكامل الفرد مع اجملتمع احمللي قد يكون وقاية عامة لصحته ، فاجلماعات ذات العالقات االجتماعية الوثيقة يقل بينهما ويؤكد الكث

 معدل اإلصابة باملرض 
 ني املستشفيات وخالصة القول أن املدخل االجتماعي يهتم بالعالقة بني الصحة واملؤسسات االجتماعية األخرى ، مبعىن االهتمام بالعالقات ب

ة والتنظيمات الصناعية والقانون وحياة األسرة ومستواها االقتصادي ، وبالتايل فإنه يركز على حتديد مدى الدور الذي تلعبه مؤسسات اخلدم
  الصحية والقوى الطبية العاملة يف احلياة االجتماعية للمجتمع واحلالة الصحية ألعضائه

 
 لضبط االجتماعي يشري املدخل االجتماعي إىل أن وصف الطبيب الدواء للمريض ، يفي بوظائف اجتماعية وعن أمهية تعريف املرض يف عملية ا

كذلك حتقق العملية وظيفة التواصل . يف االستشارة الطبية ، فقد يصف له الدواء لريضي توقعاته ، ويتكيف مع غموض احلالة املرضية 
 ن عملية مستمرة للتكيف مع املرض واالحتكاك بني اهتمامات الطبيب ومريضه ، كجزء م

 وسلوكهم يعتمد غالبا على معرفتهم باألمراض وإملامهم ببحث األعراض وقدراهم على التمييز  ومن ناحية أخرى فإننا نالحظ أن أفعال املرضى
  بني األعراض اخلطرية واألقل خطورة ، واحلاالت اليت ميكن عالجها ، واألخرى اليت ال ميكن عالجها

 
 صحي قع أن القرار الطيب خيتلف باختالف درجة تقدم اجملتمع أو ختلفه ،فهو يف اجملتمع املتقدم يعتمد غالبا على الفرد ذاته يف ضوء وعيه الوالوا

 وبالتايل يسارع باختاذ القرار الطيب بالبحث عن. ومعرفته باألعراض اخلطرية للمرض ، واألعراض البسيطة ، وحرصه على صحته واحلفاظ عليها 
 اخلدمة الصحية مبجرد ظهور املرض 

 
  على حني يتضخم هذا التأثري يف . هكذا يتضاءل تأثري شبكة العالقات االجتماعية املعقدة ،وااللتزامات واملسؤوليات االجتماعية يف هذا القرار

د حنو مجاعته ، وحتديد وأداء املسؤوليات اجملتمعات املتخلفة ، حبيث ال يصدر القرار الطيب إال بعد سلسلة من االلتزامات االجتماعية للفر 
دها االجتماعية يف حالة التماس اخلدمة الصحية ، عالوة على إقرار اجلماعة االجتماعية مبدى خطورة األعراض ، وتقييمها ألنواع املرض وحتدي

 . لنوع املعاجل نفسه 
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 احملاضرة الثالثة عشر
  االنثربولوجيا وقضايا المجتمع المعاصر

 قضايا السكان والبيئة
فة بمفهومها الشامل يتجلى إسهام علم اإلنسان في مجال السكان والبيئة في تبني مدخال ثقافيا يبرز العالقة والتأثير المتبادل بين الثقا -

 ...( -الهجرة  –الخصوبة ) وعناصرها المختلفة وبين المتغيرات والعمليات الديموجرافية 
 ويؤكد على ضرورة التعاون بين المتخصصين في الدراسات   االنثربولوجية  والديموجرافية  -
يولوجية والظروف البيئية يعد مدخال مالئما لفهم منو وتوزيع السكان يف يؤكد علماء اإلنسان على  أن حماولة الربط بني السلوك البشري واحلاجات الب-

 العامل وكذلك فهم األسس العامة لكل األنساق العائلية والقرابية 
 إال أنه يبدو غامضا  ، وعلى الرغم من أن وجود االرتباط بني الثقافة والسكان يف غاية األمهية -

 العالقة بين الثقافة والسكان
 روري لتحليل العالقة بني الثقافة والسكان أن حندد السكان كما يرون أنفسهم ودون تبين نظرة ميكانيكية شاملة للثقافةومن الض -
احلدود ملا هو وال يستطيع أي فرد أن يشارك مشاركة كاملة يف جمموع املهارات والتجارب والثقافة اليت يعيش فيها ولكن الثقافة تضع بالفعل جمموعة من  -

 ومتداول مألوف
 ويف وضع احلدود للسلوك اإلنساين يعمل النظام الثقايف ليوفر االستقرار والراحة  للذين يتبعون ذلك السلوك -
الظروف اليت يعيش ويؤكد االجتاه التكيفي يف دراسة الثقافة أن صور التنوع يف السلوك اإلنساين إن هي  إال حماوالت يبذهلا البشر للتكيف أو التواؤم مع -
 ها الفرد أو مجاعته في
ظا بالعداد و احلد األدىن من التكيف بالنسبة لثقافة معينة هو ذلك  الذي يتيح لعدد كاف من األفراد فرصة البقاء والتكاثر حبيث يظل اجملتمع حمتف-

 .املوجودة فيه وان يضطلع بالوظائف الالزمة لبقائه
ي الوقت نفسه يكون من الخطأ أن نرجع األنماط الثقافية إلى الظروف االقتصادية أو وال نستطيع إن ننكر أهمية االيكولوجيا للسكان ولكن ف-

 االيكولوجية 
وفيما يتعلق بمشكلة السكان يصعب الذهاب إلى أن طرق كسب العيش وحدها تؤثر في حجم التجمعات البشرية بل يضاف إليها أشكال -

 . لها تأثيراا حقيقياا على الحد األقصى أو الحد األنسب لحجم المجتمع التنظيمات الموجودة واألنماط الثقافية والتي تبدو وأن
 . وذلك ألن الثقافة السكانية تحددها كل من البيئة والمنجزات الثقافية  -
من أكرب املشكالت أمهية ونظرا  ألن هذه العالقة الوثيقة بني الثقافة والسكان حتددها البيئة الثقافية اليت حتيط بأعضاء أي جتمع بشري فإن هذه واحدة -

 بالنسبة لألنثربولوجي الثقايف وتبدو احلاجة ملحة إىل تعاونه لكشف النقاب عن جوهر تلك العالقة
 

 الثقافة والنمو السكاني
فان من الضروري أن نبحث عن مصادر  لنظرية تدعمها العلوم , ولكي نكون قادرين على دراسة العوامل التي تحكم النمو السكاني -
تلك التي تستطيع دراسة السكان ويبدو أن االنثربولوجيا الثقافية بجانبيها النظري والتطبيقي أحد هذه العلوم التي يمكن أن تقدم , جتماعيةاال

ذا مغزى لهذا المدخل المتسع لدراسة السكان   إسهاما ا
ذلك , يين على إن نظرتهم الديموجرافية ليست متكاملةهناك من الشواهد ما يدعم هذا االتجاه في الوقت الحالي فلقد أكد معظم الديموجراف-

والمعايير التي , ومجموعة من األدوار , فيمكن للباحث أن يركز على المجتمع باعتباره مجموعة من النظم , ألن هناك جوانب جديرة بالبحث 
 تحكم السلوك 

  للمجتمع وليس هناك شك من أن كل هذه الجوانب وغيرها ضروري لتكوين الصورة الكلية-
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ومن األمور الملحة لالستعانة بالدراسات األنثربولوجية ضرورة التقصي حول تأثير الظروف الثقافية على الخصوبة في المجتمعات  •
تلك التي يحتمل أن يكون لها تأثير على اتجاهات الخصوبة المستقبلية  في المجتمعات التي لديها معدالت مرتفعة من , النامية

 فإن عليه أن توفر معدالت مواليد أعلى إذا ما قورنت بالوفيات , تستمر هذه المجتمعاتولكي , الوفيات 
ومن ثم فإن العادات المتمثلة فى الزواج , فإن مصيرها إلى الزوال . فأي من الثقافات ال تطور ميكانزمات للحصول على خصوبة عالية  •

 .الت للخصوبة المبكر متأصلة وباقية مع قيم تؤكد رغبة أكيدة في أقصي معد
, كما تأتي أهمية المدخل الثقافي عند رصد الوسائل المختلفة لعالج المشكالت التي يواجهها السكان في دول العالم خاصة النامي- •

 . والحد من خطرها 
 قضايا التنمية

 لقومي هلا وزيادة اإلنتاج ا، تسعى معظم البالد غري الصناعية يف العامل جاهدة إيل رفع مستويات املعيشة فيها
 .ية التنميةوقد كانت النظرة التقليدية السائدة يف املاضي تعترب أن هذه املشكلة هى جمرد احلصول على املعرفة التكنولوجية الالزمة للدخول يف عمل-
ة كلية شاملة متكاملة يف نفس الوقت قد قاموا من خالل دراسات عديدة ببيان أن التنمية إمنا هى عملي -خمتلف أحناء العامل-إال أن االنثربولوجيني يف  -
 وليست عملية جزئية  ،
كما تؤدي األنثروبولوجيا دورا فعاال في تقييم البرامج التنموية المجسدة في عديد من المشروعات في مجاالت الزراعة والصناعة والصحة   -

 امل فإن التقويم يصبح جزءا عضويا من تلك السياسة والتعليم , فحيث تكون السياسات االقتصادية واالجتماعية قائمة على التخطيط الش
 : ويمكن إجمال األدوار التي يمكن لألنثروبولوجي أن يقدمها لإلسهام في نجاح عملية التنمية ببرامجها المختلفة 

قتصاديا , سياسيا , عائليا , ا) توظيف المعرفة األنثروبولوجية في تشخيص السمات البنائية للمجتمعات النامية والمتخلفة على السواء  :أوال 
  .(قرابيا , تعليميا 

 بيان أهمية وفاعلية األبعاد االجتماعية والثقافية في نجاح أو فشل برامج التنمية التي يصممها المخططون في البلدان النامية : ثانيا 
 المشاركة في وضع وتنفيذ وتقويم البرامج التنموية : ثالثا 
 األهالي بأهمية هذه البرامج وتحفيزهم على المشاركة فيها  المساهمة في تبصير: رابعا 

 ( الصحية , التعليمية , االقتصادية ) توضيح العقبات المختلفة التي تقف حجر عثرة في تنفيذ هذه البرامج : خامسا 
 من المشروعات التنموية   –خاصة في القطاعات المحلية  –بيان مدى استفادة األهالي : سادسا 

 
 اإلعالمقضايا 
 ظم من المتفق عليه أن التقدم التكنولوجي يؤثر كثيرا على الحياة االجتماعية  بمستوياتها المتعددة , نظرا لما يؤدي إليه من تغير في الن

االجتماعية , وفي أنماط العالقات االجتماعية , وفي تشكيل االتجاهات الفردية والجماعية وخلق سمات معينة للشخصية والنفاذ إلى 
 لعناصر التراثية ا
  ويشكل مجال تكنولوجيا االتصاالت المرئية والمسموعة مجال خصب يمكن لعلم اإلنسان أن يقدم فيه إسهامات قيمة وذات فائدة

تتضمن نوعا من الثقافة المرئية التي تلعب دورا هاما في تشكيل (التلفزيون والفيديو )عالية ذلك أن المعروف أن التكنولوجيا المرئية 
 اهات وسلوك األفراد , وخاصة الواردة من ثقافات أخرى يختلف مضمونها عن مضمون الثقافات المحلية اتج

 : يمكن أن يتحقق دراسة هذا األثر من خالل 
  (مبا حتتويه من مضامني ثقافية واجتماعية) دراسة الوظائف االجتماعية اليت تؤديها الرسالة اإلعالمية  
  ى الفردي واجلماعي أثر هذه املضامني على املستو 
  تقييم هذه اآلثار يف ضوء مراعاة اخلصوصية الثقافية لكل جمتمع من ناحية وتكوينته االجتماعية واالقتصادية من ناحية أخرى 
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 قضايا األسرة  

كعلم )ني يف علوم أخرى بالتعاون مع املتخصص –ميكن لعلم اإلنسان أن يساهم يف هذا الصدد بدور فعال عن طريق إجراء جمموعة من الدراسات  -
 : لإلجابة على كثري من التساؤالت، ومنها  –( النفس واالقتصادي 

  الكشف عن الدوافع البنائية والذاتية لعمل املرأة 
  الكشف عن طبيعة التفاعل األسري بني األطفال واإلباء بعامة وبينهم وبني األمهات خباصة 
 عكاس ذلك على األطفال ومنوهم العاطفي واالجتماعيالكشف عن أثر العمل على التوافق الزواجي وان  
  الكشف عن كفاءة الرعاية األسرية املقدمة لألطفال من قبل اإلباء بعامة ، وأمهااهم العامالت خباصة 
     املقدمة من اجملتمع" الرعاية غري األسرية"الكشف عن كفاءة  

   
 :أهمية األنثربومتري واستخداماته العملية 

روبومتري بقياسات جسم اإلنسان , وهى تتضمن أبعاد الجسم , ومدى الحركة ألعضاء الجسم , والقوة العضلية , لذلك يختص األنث •
 يتضح أهميته في عديد من المجاالت الرياضية وفي تصميم األزياء 

ت بالعديد من المجاالت الحيوية , كما أن القياسات األنثروبومترية تعد إحدى الوسائل الهامة في تقويم نمو الفرد , كما أن لها عالقا •
 فالنمو الجسمي له عالقة بالصحة والتوافق االجتماعية واالنفعالى لإلنسان كما له عالقة بالذكاء والتحصيل 

 أما في المجال الرياضي فقد ثبت ارتباط المقاييس الجسمية بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في األنشطة المختلفة  •
قة بين مقاييس جسم اإلنسان وبين تصميم األجهزة والمعدات واألدوات التي يستخدمها البشر سواء في العمل أو وهناك صالت وثي •

 الراحة أو حماية نفسه 
 :المجال الجنائي 

رغم من اختالف يعد السلوك اإلجرامي حمورا لالهتمام من جانب الكثريين من املتخصصني يف العلوم البيولوجية واجلنائية واالجتماعية ، وعلى ال •
 . علوم تفسريات هذا السلوك باختالف املنظورات املنبثقة عن هذه العلوم ، إال إنه يوجد نوع من التكامل والتعاون العلمي املتبادل بني هذه ال

البيولوجي قد أخذ طريقه  ويتمثل ذلك يف التعاون بني كل من املتخصصني يف األنثروبولوجيا الفيزيقية وعلماء اجلرمية ، فمن املعروف أن االجتاه •
 إىل دراسة اجلرمية والسلوك اإلجرامي ىف دارسة اجلرمية كظاهرة بيولوجية    

 لفة وقد اتسع حقل األنثروبولوجيا اجلنائية بشكل كاَد أن يتناول مجيع مظاهر اجلسم العضوية ومجيع املالمح الفيزيولوجية والتشرحيية املخت •
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 احملاضرة الرابعة عشر
 أساليب وأدوات أخرى للبحث الميداني 

 أخذ البيانات والمسوح
 يقوم الباحث بأخذ البيانات اليت ترتبط باجملتمع وتشمل هذه البيانات على 

 عدد السكان .4
 حجم العائلة  ومعدل، عدد البيوت والعائالت  .2
 النسب العمرية للسكان  .4
 (األراضي  - قطعان املاشية) : البيانات اخلاصة مبلكيات األفراد من  .1

 وهذه املعلومات تعطي فكرة واقعية عن اجملتمع موضوع الدراسة  
 جمع المعلومات الخاصة بعالقات النسب

 األنثربولوجيون لتقسيم النسب وحتديده بشكل دقيق وتتطلب عملية  ابتكر االنثربولوجيون أشكاال  رمزية وخطوط رسم توضيحية يستخدمها
 التوثيق هذه إجراء املقابالت مع إفراد اجملتمع وخاصة كبار السن ملعرفتهم وخرباهم مبثل هذه املوضوعات 

  جوانب كثرية يف حياة األفرادومتثل العالقات القرابية والقيم املصاحبة هلا نظاما ايدولوجيا عاما يؤثر بإشكال مرتابطة  ومتداخلة يف . 
 المقابالت 
 جيري الباحث امليداين عدة مقابالت مع أفراد اجملتمع الذي يدرسه ليحصل على معلومات معينة لبعض األحداث أو أمناط السلوك املختلفة أو 

 التعرف على أمناط التفكري ونظرة أبناء اجملتمع جتاه بعضهم البعض أو جتاه العامل  
 ع من المقابالت وهناك أنوا 

 المقابلة المفتوحة 
يق وعدد معني ويكون دور الباحث فيها حتديد املوضوع وبعض األسئلة املتعلقة به ويدع اجملال  لإلخباري للتحدث حول املوضوع حبرية دون تقيده بنوع دق

 راك والتذكر والتعقيب والتقييم وإبداء الرأي وتكمن أمهية هذا النوع من املقابالت يف أهنا تسمح لإلخباري ليقوم باالستد، من األسئلة 
 المقابلة المقننة 

وعدم السماح له ، وحيرص الباحث يف املقابلة املقننة على حتديد املوضوع بصورة دقيقة ويضع أسئلة حمددة حبيث متكنه من ضبط إجابات اإلخباري 
 باخلروج عن املوضوع   

 المقابلة المطولة  
وفهم النظرة الباطنية ، النفسيون هذا النوع من املقابالت للبحث يف موضوعات ثقافية للتعرف علي وجهة نظر األفراد يف اجملتمعيستخدم االنثربولوجيون 

 . اخلاصة بثقافة اجملتمع وتستخدم هذه الطريقة يف دراسة القادة
 المقابالت مع اإلخباريين 

فُيمكَنه ذلك من أن يلجأ إليهم كإخباريني أساسيني يعتمد ، يدة مع بعض أفراد اجملتمع ويتم ذلك بعد أن يكون االنثربولوجي جنح يف توطيد عالقة ج
 عليهم وجيري معهم مقابالت متكررة للحصول على معلومات دقيقة حول أحداث اجملتمع ووقائعه 

 دراسة الحالة
 اء فرتة أجراء الدراسة احلقلية تاريخ حمددين أثنوهي عبارة عن التفات الباحث إىل دراسة حدث معني أو شخص أو جمموعة أشخاص يف موقع و 

 مثل معاجلة حالة مرض بوسائل الطب الشعيب ، ويقصد به توثيق مفصل ودقيق لألحداث 
 وتستخدم دراسة احلالة على نطاق واسع يف االنثربولوجيا ويف أغلب ميادينها وإهتمامااها الثقافية واالجتماعية 

 أوتعديلها وتطويرها  ، لة دقيقة يُقدم لالنثربولوجي حججا  وأدلة مقنعة وكافية ملناقشة مواقف نظرية معينة يُراد التحقق منهافكتابة دراسة احلالة بصورة مفص
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 سير الحياة
  إن أفضل أنواع  المقابالت بدقتها  وتفاصيلها  هي تلك التي يجريها الباحث مع أحد مخبريه األساسيين من أجل الحصول على قصة

 ة دقيقة وكاملة حياته بصور 
   ويعتمد هذا النوع من المعلومات أصال على وجود عالقة ثقة متبادلة أو صداقة بين كل من الباحث واإلخباري وتمثل سير الحياة

 مصدرا وفيرا للمعلومات الثقافية واألحداث التاريخية المحلية 
  اإلخباري حتى تصبح اللقاءات كثيرة الفائدةلذا يحرص الباحث علي وضع لقاءاته مع المبحوث في إطار يوجه من خالله 

 أساليب بحثية متخصصة
 -  نظرا لتعدد مجاالت االنثربولوجية الثقافية فقد استدعى هذا التطور العلمي لهذه المجاالت تطوير أو استعارة أدوات بحثية متخصصة

 جاالتهم العلمية لتساعد الباحثين في الحصول على المعلومات التي تالئم الموضوعات الدقيقة في م
 -  فاالنثربولوجيا النفسية قد تمكنت من استخدام أساليب  وأدوات بحثية مستخدمة في علم النفس مثل االختبارات اإلسقاطية ,

 وكذلك جمع مادة األحالم وتفسيرها وتستخدم تلك األدوات لتكملة المادة الميدانية التي يجمعها الباحثون  
 الجتماعي والدراسة االنثربولوجيةمقارنة بين طريقة المسح ا  
 تتجه الدراسة في المسوح االجتماعية المستخدمة في علم االجتماع  إلى اختيار عينة بطريقة عشوائية أو غير ذلك من طرق اختيار العينة  -4
 بينما يدرس االثنوجرافيين مجتمعات محلية كاملة وحية تعيش في أحوالها الطبيعية  -
ويحاول االثنوجرافيين أيضاا ودائما بناء عالقات تواصل  , يين دراساتهم الميدانية عن طريق االتصال والمعايشة المباشرين يجري االثنوجراف -2

 مع أبناء المجتمع
 بينما غالبية باحثي الدراسات المسحية  ال يهتمون باالتصال المباشر مع المبحوثين الذين يُطلب منهم وضع إجابات على أسئلة محددة   -
 والتعامل معهم على أهنم أشخاص حقيقيني لذا فانه  يهتم حبيااهم الكلية ، يصل الباحث األنثربولوجي إىل معرفة إخبارييه  -4
كمجيبني  على األسئلة اليت ، بينما ينظر الباحث االجتماعي يف املسح االجتماعي إىل الناس على أهنم ممثلني  للمجتمع أو مجاعات سكانية كبرية  -

 يف االستبيان   وردت 
 بما أن البحث االجتماعي يتم عادة على جماعات سكانية كبيرة ومتنوعة فإنه يعتمد على أساليب التحليل اإلحصائي للوصول للنتائج  -4
 يب اإلحصائية ولذلك  فهم ليسوا بحاجة إلى معرفة األسال, بينما يعتمد األثنوجرافيون في دراساتهم على عينات أصغر حجماا وربما أقل تنوعاا  -
أو مجاعة ما ، أو كتابه إىل الفروض اليت وضعها وإطاره النظري لدراسة ظاهرة معينة، بينما نرى عادة الباحث االجتماعي يشري يف مقدمة دراسته -5

 وكيف اختار املقاييس وأنواع األسئلة وكيف مت احلصول على اإلجابات و اإلحصاءات 
 رافيني  يصفون بإسهاب يف مقدمة دراسااهم ما ميكن أن نسميه جتارهبم الذاتيةنرى يف املقابل أن غالبية اإلثنوج -

, إال أن اليوم قد ظهر التقاءا واضحاا وتقارباا بينهما, وبالرغم من وجود نقاط اختالف  بين الدراسات االنثربولوجية الحقلية  والدراسات المسحية
 ويعود ذلك ألسباب أهمها 

 جتمعات والظواهر والموضوعات في المجتمعات المعقدة التشابه المتزايد بين الم 
  طور بعض الباحثين أساليب الدراسة وبدأوا يستخدمون العينات  والمسوح االجتماعية واالعتماد أحياناا على فريق البحث واالستخدام

 المتزايد لألدوات التكنولوجية كأجهزة التصوير والتسجيل وغيرها 
 

 
 
 


