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 :األنثروبولوجيا الثقافية و مكونات  مجاالت : ةنيالثااضر  المح

 :الثقافة -1

أثبتت الدراسات السوسيولوجية والسيكولوجية واألنثروبولوجية، أن الطفل الرضيع 

العاجز يأتي إلى هذه الدنيا غير مزود بأية أساليب موروثة للسلوك، ولكنه سرعان ما يطور 

دة ددرة فاقةة على مرونة االستجابة للررو  المييطة به، لنفسه خالل فترة ما بعد الوال

ييث يتيتم عليه أن يتعلم كي  يأكل، وكي  يتكلم، وكي  يمشي، وكي  يؤدي تةريبا جميع 

الوراق  الضرورية لليياة، ويتم جانب من هذا التعليم من خالل الخبرة الشخصية أو 

يد اآلخرين الموجودين في بيقته، أو الخاصة، ولكن الجانب األكبر منه يكون عن طريق تةل

وعلى . من خالل عمليات التلةين غير المةصود التي يةوم بها األطفال األكبر منه والبالغين

الرغم من أن هذا التعليم يتم بسرعة مذهلة عند األطفال الرضع، واألطفال الصغار، إال أنه 

أدوار جديدة، ويكتسب يرل مستمرا طوال يياة اإلنسان، ييث يؤدي الفرد باستمرار 

مكانات مختلفة، كأن يكون اإلنسان طبيبا، وزوجا، وابنا وزعيم يزب سياسي، وعضوا في 

كل هذه األدوار تتطلب منه تعلم ضروب جديدة . الخ...نةابة مهنية وعجوزا طاعنا في السن

يب من السلوك، فاإلنسان إذن يتعرض لعملية تعلم ال تتود ، تستهد  تزويده بمختل  أسال

اليياة المالقمة للمجتمع الذي ولد وتربى فيه، من هنا يدل مفهوم الثةافة على أساليب السلوك 

التي تتص  بأنها غير موروثة، وإنما تكتسب عن طريق التعلم
1
. 

إن التعري  األنثروبولوجي للثةافة يعتبر أكثر شموال بكثير من معنى الكلمة كما 

الكثير من الناس أن الثةافة مرادفة الرتفاع مستوى  تستخدم في اليياة العامة، ييث يعتةد

كفاية الفرد في تخصصه أو تعليمه، وهكذا فإن الفرد المثة  هو ذلك الشخص الذي استطاع 

الفن، والموسيةى، : أن يصل إلى درجة التمكن في بعض مجاالت المعرفة، وهي عادة

شخاص الذين ليسوا مؤهلين واألدب، وهو كذلك الذي يتميز بآداب سلوكية رادية، أما األ

بنفس الةدر في هذه الميادين، أو األشخاص الذين اكتسبوا آدابهم في الشوارع، وليس في 

 .فغالبا ما يسمون غير مثةفين" مهذب"مجتمع 

                                                             
1
 .55، ص 7891، دار المعرفة الجامعية ، االسكمندرية ،  المقدمة في االنثربولوجيامحمد عبده محجوب ،   
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إن هذا التمييز بين المثة  وغير المثة ، ال يملك أية داللة من وجهة النرر 

على مجاالت معينة من المعرفة، بل تتضمن  األنثروبولوجية، ألن الثةافة ليست مةصورة

كل أساليب السلوك المكتسبة في المجتمع، بما تتضمنه من عادات وتةاليد، وديم ومعايير، 

 .ومعتةدات، وما يصايبها من تةدم علمي وفني وتكنولوجي

وعموما يعتبر مفهوم الثةافة من أكثر المفاهيم تعةيدا، ودد كان هذا مدعاة لالختال  

علماء في تعريفها، وتيديد مكوناتها، وخصاقصها، ووراقفها، فمن العلماء من بين ال

استخدمها ليص  سلوك طبةة اجتماعية معينة، واستخدمها البعض اآلخر ليعبر عن طادة 

المجتمع على الخلق واإلبداع، واستخدمها فريق ثالث للتعبير على مستوى تعليمي أو ثةافي 

فهوم الثةافة مرادفا لمفهوم اليضارة، ومنهم من اعتبره معين، ومن العلماء من اعتبر م

مختلفا عنه، ومنهم من يعبر به عن العناصر المادية والمعنوية الةاقمة في المجتمع، ومنهم 

 .من يعبر به عن العناصر المعنوية فةط

وبناء على ما سبق، نجد أنه من العسير أن نعتمد على تعري  وايد للثةافة، ونرى أن 

هذا الصدد مجموعة من التعاري  التي اعتمدها علماء االجتماع واألنثروبولوجيا،  نةدم في

 .هدفنا من ذلك تسليط الضوء ما أمكن على ماهية الثةافة

كروبر "اختل  علماء األنثروبولوجيا في تيديدهم لمفهوم الثةافة، ودد دام  :تعريفها* 

للثةافة، والشك أن هذه  تعريفا مختلفا 961بيصر أكثر من  9191عام  "وكالكهون

التعريفات دد زادت في الةرن اليالي نررا لتعارم االهتمام بالدراسات األنثروبولوجية 

اليةلية
1
. 

، (ثة )إذا عدنا لمفهوم الثةافة في المعاجم العربية، نجد أنها أتت من األصل اللغوي 

فكلمة ثةافة عربية أصلية، والتي تعني صار ياذدا فطنا، وثَّة  اإلنسان أّدبه وهّذبه وعلّمه، 

:﴿فإما تثةفهم في اليرب﴾: ولفّرة درآنية، يةول هللا تعالى
2
وهي تعني لغويا الفهم واإلدراك   

واليذق والمهارة، ودد نيتت كلمة ثةافة، وأصبح  الةصد منها العلوم والمعار  والفنون 

 .التي يطلب اليذق فيها

                                                             
1
 .55نفس المرجع ، ص   

2
 .51القرأن الكريم ، سورة االنفال ، االية   
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إننا نجدها تستخدم كلمة ثةافة بمعنى أوسع، لكن إذا تأملنا الكتابات األنثروبولوجية، ف

بييث تشمل كل إنجازات العةل البشري، بل وكل ما يصدر عن اإلنسان من دول أو فعل أو 

فكر، وكذلك كل ما اكتسبه من عادات وتةاليد وأساليب للسلوك، وديم تسود في المجتمع الذي 

 عربيةيعيش فيه، وهذا المعنى أوسع بكثير مما جاء في المعاجم ال
1
. 

وفي نهاية الةرن التاسع عشر وأواقل الةرن العشرين كان هناك شبه اتفاق بين العلماء 

" إدوارد بيرنت تايلور: "على األخذ بالتعري  الشهير الذي وضعه العالم البريطاني

(E.B.Tylor) (9789)الثةافة أو : ويةول فيه" الثةافة البداقية" ، وافتتح به كتابه الشهير

بمعناها اإلثنوغرافي الواسع، هي ذلك الكل المركب، الذي يشمل المعرفة  اليضارة،

والعةاقد والفن واألخالق والةانون والعر ، وكل الةدرات والعادات  األخرى التي يكتسبها 

 ".اإلنسان من ييث هو عضو في مجتمع

 سمة من سمات سياق" يضارة"و" ثةافة"بين كلمتين " تايلور" لةد كان التردد عند 

، فذلك ألنه فهم أن "ثةافة"دد فضل في النهاية استخدام كلمة " تايلور" تلك الفترة، وإذا كان 

تفةد طابعها كمفهوم فاعل يينما نطبةها على المجتمعات البداقية، بسبب " يضارة"كلمة 

أصلها اللغوي الذي يرتبط بنشأة المدن، وبسبب المعنى الذي اكتسبه في العلوم التاريخية، 

 .دل فيها على المنجزات المادية التي كان تطورها ضعيفا في تلك المجتمعاتييث ت

في موضع آخر من الكتاب إلى تأكيد أن الثةافة تشتمل على األشياء " تايلور"ويعود 

مثل الفأس والةوس والرمح وما إلى ذلك، وكذلك على الفنون العملية مثل صيد السمك، 

 الخ... ة وصناعة اليرابوإشعال النار، وصيد الييوانات البري
2
. 

وعلى الرغم من  أن هذا التعري  يةتصر على عرض ميتويات الثةافة، بييث إذا 

إال أن . لتمزق وتبعثر هذا المضمون الذي رّصه دون ما تنريم أو تنسيق" كل"استثنينا كلمة 

ص علماء األنتروبولوجيا يجمعون على جودة هذا التعري  باعتباره جامعا لعدد من خصاق

 .الثةافة المادية والالمادية، مما منيه الةوة في االستمرار واالنتشار

                                                             
1
، ترجمة سعيد الغانمي ،  (معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع) مفاتيح اصطالحية جديدة ني بينيت و اخرون ، طو  

 .022 ، ص0272لوحدة العربية ، لبنان ، مركز دراسات ا
2
، ترجمة شوقي جالل ، المجلس االعلى للثقافة ،  الثقافة من منظور دارويني وضع مبحث الميمات كعلمروبرت أونجر ،   

 .02، ص 0225
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نسق من الرموز بواسطتها "أن الثةافة  (Dorothy lee)" دوروثي لي"وترى 

هو موجود يولهم، فالسلوك اإلنساني كما تيدده الثةافة نسق  يعطي األفراد معنى لكل ما

المجتمع أو الطبيعة أو الكون المتعار  عليه أو  يربط الفرد بعالمه سواء أكان ذلك العالم هو

اليةيةة المطلةة، وأن سلوك الفرد في أي مود  اجتماعي ما هو إال تعبير عن هذه العالدة، 

فاإلطار الثةافي ألي مجتمع يشكل تصرفات أفراده ومعارفهم وتفكيرهم وتفسيرهم لكل ما 

والمبادئ الفكرية واليدود الثابتة، فتةدم  يدور يولهم، وبذلك تصنع الثةافة الةوانين المنطةية

ألفرادها الدليل الذي يرشدهم في تفسير كل ما هو موجود في مجتمعهم ويوجههم إلى طرق  

"وأساليب العمل التي تمكنهم من الةيام بدورهم في المجتمع في يدود إمكانياتهم
1
ومن هنا . 

لتفكير، وأساليب العمل، وأنماط تتضح أهمية الثةافة في تزويد الفرد بالمعرفة، وطرق  ا

السلوك المختلفة، والمعتةدات وطرق التعبير عن المشاعر، واآلالت والمعدات واألدوات 

التي تساعده على فهم العالم من يوله وتفسيره والسيطرة عليه، والتيكم فيه في يدود 

في أي مود  إمكانياته، كما أنها تسهل عملية التفاعل االجتماعي بين األفراد، فالفرد 

اجتماعي يتصر  بناء على معرفته بتودعات اآلخرين من يوله، وتفسيره الشخصي 

 .للمود  ودوره االجتماعي، ومكانته االجتماعية في عالدته باآلخرين الذين يتفاعل معهم

وساقل اليياة المختلفة التي "فةد عر  الثةافة بأنها  (Kluckhon)" كلكهون" أما

بر تاريخه الطويل، السافر منها والضمني، العةلي والالعةلي، والتي توصل إليها اإلنسان ع

."توجه سلوك الناس في ودت معين وترشد خطواتهم في مجتمعهم
2
ويتضمن هذا التعري  . 

وأيضا إشارة واضية إلى زمن ميدد، ألن الثةافة ال تبةى . الجوانب المعنوية والمادية للثةافة

 .لعصور واألزمنةعلى يالها، وإنما تتغير بتغير ا

الثةافة هي كل ما صنعته يد اإلنسان :" بةوله (Kilpatrick)" كلباتريك"ويعرفها 

وعةله من األشياء، ومن مراهر في البيقة االجتماعية، أي كل ما اخترعه اإلنسان أو ما 

اللغة : ويعني هذا التعري  أن الثةافة تشمل." اكتشفه وكان له دور في العملية االجتماعية

لعادات والتةاليد والمؤسسات االجتماعية والمستويات والمفاهيم واألفكار والمعتةدات إلى وا

                                                             
1
 .001، ص  0220، 7، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، ط التغير االجتماعي و الثقافيدالل ملحس استيتيه ،   

2
 .008نفس المرجع ، ص   
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غير ذلك مما نجده في البيقة االجتماعية من صنع اإلنسان، ودد توارثه جيل بعد جيل، 

 .الجانب المادي، والجانب غير المادي: أن للثةافة جانبين هما" كلباتريك"وبمعنى أخر يرى 

إذا نررنا إلى المجتمع على أنه يمثل مجموعة من : "فإنه يةول  (Firth)"فيرث"أما 

األفراد فإن الثةافة هي ميتوى هذه العالدات، وإذا كان المجتمع يهتم بالعنصر اإلنساني، 

وبتجمع األفراد، والعالدات المتبادلة بينهم، فإن الثةافة تعني المراهر التراكمية المادية 

ها الناس، ويستخدمونها ويتنادلونها، وللثةافة ميتوى فكري ينرم والالمادية التي يتوارث

األفعال اإلنسانية، وهي من وجهة النرر السلوكية سلوك متعلم، أو مكتسب اجتماعيا، وهي 

مما يعني أن الثةافة في جوهرها هي شكل اليياة ". فوق كل ذلك ضرورية كيافز للفعل

تلك اليياة بما فيها من معتةدات وأساليب للفكر  اإلنسانية كما يرسمها البشر الذين يعيشون

وأن الثةافة هي اليياة التي يرسمها الناس في زمان معين ومكان معين،  والةيمة . وغيرها

 .المهمة التي تعنينا هنا، هي دابلية تلك الثةافة للتعلم

يون إن ما أعنيه بالثةافة هو ما يعنيه األنثروبولوج: ""إليوت"في نفس السياق يةول 

أي طريةة يياة شعب معين، يعيش أفراده في مكان وايد، وهذه الثةافة ترهر في فنونهم، 

وفي نرامهم االجتماعي، وفي عاداتهم وأعرافهم ودينهم، إال أنه ال يمكن اعتبار مجموع 

"هذه األمور ثةافة، ألنها ال تمثل إالّ أجزاء يمكن استخدامها في تشريح الثةافة
1
فكما أن  .

هو أكثر من مجموع األفراد المختلفة المكونة لجسمه، فكذلك الثةافة هي أكثر من  اإلنسان

مجموع   فنونها وأعرافها ومعتةداتها الدينية، فهذه األشياء كلها يؤثر بعضها في بعض، 

فعناصر الثةافة المادية والالمادية متفاعلة ". بالكل المركب" "تايلور"وهو ما يعبر عنه 

لتأثير والتأثر، مما يخلق في النهاية ويدة متميزة، ولذلك نةول بأن كل ثةافة متداخلة متبادلة ا

هي نموذج فريد من نوعه، ال يمكن أن يتكرر في نطاق الزمان والمكان بنفس الشروط 

والمواصفات
2
.  

: فيةول" مشكلة الثةافة"الثةافة في كتابه " مالك بن نبي"ويعر  المفكر الجزاقري 

ات الخلةية والةيم االجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ والدته لتصبح هي مجموعة من الصف"

                                                             
، ص 7880، المؤسسة التونسية الوطنية للكتاب ، تونس ،  مقاهيم علم االجتماع الثقافي و مصطلحاتهمحمد السويدي ،   1

55. 
2
 .022، ص 7882، منتدى االزبكية ، الكويت ،  الثقافة و المعرفة البشريةيشيل توماسيللو ، م   
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ال شعوريا تلك العالدة التي تربط سلوكه بأسلوب اليياة في الوسط الذي ولد فيه، فهي على 

"هذا، المييط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته
1
وهو بذلك يشير إلى إيدى وراق   .

صية الفردية، ومساعدتها على التكي  مع المييط الثةافة الهامة، وهي تشكيل الشخ

 .االجتماعي العام

بييث جاء هذا  "المجتمع والثقافة" مفهوم الثةافة في كتابه "ميريل" ودد تناول

المفهوم ليعكس على نيو كبير خصاقص الثةافة بوجه عام، ييث يذهب إلى أن
2
الثةافة  : 

 .نتاج إنساني ينشأ عن التفاعل االجتماعي

فة تةدم األنماط االجتماعية المةبولة والتي تةابل ايتياجات اإلنسان البيولوجية الثةا -1

 .واالجتماعية

 .الثةافة متراكمة ألنها تنتةل من جيل إلى جيل -2

 .الثةافة مغزاها بالنسبة للناس، نررا لما تتسم به من الصفات الرمزية -3

 .يكتسب الفرد الثةافة من خالل فترة نموه في مجتمعه الخاص -4

 .الثةافة تيدد شخصية الفرد بصورة أساسية -5

تعتمد الثةافة في وجودها على األداء الوريفي المستمر للمجتمع، ولكنها مستةلة عن  -6

 .أي فرد أو جماعة

وجملة الةول فإن الثةافة هي اليياة، إنها نمط المعتةدات واألفكار والرموز والتجارب 

االجتماعية، وهي تتكامل تكامال وريفيا  التي نتجت عن التفاعل بين األفراد وبين النرم

وتعمل على تكي  األفراد مع مواد  الجوع، والتوترات الجنسية، وهي تشكل الشخصيات 

في المجتمع بييث تتشابه الشخصيات في المجتمع الوايد، وإذا شقنا أن نوجز ما دلناه، فإن 

 المعاني التالية كما يستخدمه عالم األنثروبولوجيا إنما يشير إلى" ثةافة"مصطلح 
3
للداللة : 

المكتسبة بالتعلم والشاقعة في ودت معين بين " مخططات اليياة"على أساليب اليياة أو 

 .البشر جميعا

                                                             
1
 .17، ص 7858،  7،  ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار الجهاد ، القاهرة ، ط مشكلة الثقافةمالك بن نبي ،   

2
 .55.55محمد السويدي ، مرجع سابق ، ص ص   

3
، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية  بولوجيا االجتماعية قضايا الموضوع و المنهجاالنثرمحمد الجوهري و اخرون ،   

 .09، ص  0225، 
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للداللة على أساليب اليياة الخاصة بمجموعة من المجتمعات التي يوجد بينها ددر  -7

 .من التفاعل

عينة داخل مجتمع كبير للداللة على أساليب السلوك الخاصة بشريية أو شراقح م -0

 .على درجة من التنريم المعةد

 :ةــثالثـــــــــــــــالر  ـــــــــــمحاضال

 الثقافة  خصائص* 

 .أي خاصة باإلنسان ويده دون ساقر الييوانات: الثقافة إنسانية -9

تتميز الثةافة باستةاللها عن األفراد الذين ييملونها ويمارسونها : الثقافة مستقلة -2

لفرد يولد صفية بيضاء، فيجد التراث الثةافي لمجتمعه مشكال جاهزا، في يياتهم اليومية، فا

 .ويةوم الفرد بتشربه واستدماجه عن طريق عملية التنشقة االجتماعية

يالير أن السمات الثةافية خاصة العادات والتةاليد، والخرافات : الثقافة مستمر  -3

ى االيتفار بكيانها لعدة أجيال، واألساطير لها ددرة كبيرة على االنتةال عبر الزمن، وعل

وبرغم أن المجتمع دد يتعرض لعوامل تغير مفاجئ أو تدريجي تؤثر في رروفه العامة إال 

أنه هناك من السمات الثةافية ما يتمكن من البةاء واالستمرار، بل إن بعض مالمح الثةافة 

 .فةينتةل بالفعل من مجتمع إلى آخر بفعل وساقل االتصال الثةافي المختل

يصيب التغير الثةافي جميع جوانب الثةافة المادية والالمادية،  :الثقافة متغير  -4

وييدث التغير الثةافي بفضل ما تضيفه األجيال الاليةة من خبرات وأدوات وديم وأنماط 

سلوك، أو بفضل ما تستبعده وتيذفه من أساليب وأفكار وأدوات نتيجة ألنها لم تعد مسايرة 

يكون التغير في الثةافة المادية أسرع منه في الثةافة الالمادية، ويرجع ذلك لروح العصر، و

لكون العناصر المادية عناصر ميسوسة ملموسة، ولها منافع ومياسن مباشرة، وال ترتبط 

بالعواط  واألياسيس، بعكس اليال في العناصر الالمادية
1
. 

يةة واعية وانتةاقية، بييث ينتةي إن انتةال الثةافة يتم غالبا بطر :الثقافة انتقائية -5

 .الجيل الذي يتلةى عناصر الثةافة بعضها، ويستبعد البعض اآلخر طبةا لرروفه وياجاته

                                                             
1
 .705، ص 0222،  7،دار الفكر المعاصر ، لبنان ، ط مشكلة الثقافةمالك ابن نبي ،   
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مالها على عدد كبير من السمات تمتاز الثةافة بأنها كل معةد الشت :الثقافة معقد  -6

صور طويلة من مالمح الثةافية، ويرجع ذلك التعةيد في الثةافة إلى تراكمها خالل علوا

الزمن، وإلى استعارة كثير من السمات الثةافية من خارج المجتمع نفسه، إذ يصعب كثيرا  

الفصل بين العادات والتةاليد والةيم واألعرا ، أو بين العلوم والفنون والتكنولوجيا
1
. 

تكرس الثةافة إلشباع ايتياجات اإلنسان المستمرة : الثقافة تشبع حاجات األفراد -7

متغيرة بمرور الودت، فاإلنسان يسعى داقما إلى إشباع غراقزه وانفعاالته ودوافعه عالوة وال

على أن له مطالب أخرى من الثةافة وعناصرها سواء كانت مادية أو ال مادية كالمأكل 

والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والتنشقة والرفاهية، والتي تستلزم إشباعها بصورة 

 .أساسية

تمتاز الثةافة بخاصية التكي  مع الررو  البيقية  :ة قادر  على التكيفالثقاف -8

المختلفة فاستعارة سمات ثةافية معينة، وانتةالها إلى مجتمعات أخرى تجعلها في وضع يجب 

 .أن تتالءم فيه مع نوعية العادات والتةاليد والوضع االجتماعي واالدتصادي الذي انتةلت إليه

يث تجمع الثةافة في عناصرها بين مساقل تتصل بالروح ي :الثقافة متكاملة -9

والفكر والوجدان، كالمعتةدات الدينية والةيم األخالدية، وبين مساقل تتصل بياجات الجسد 

من طعام وشراب وكساء ومسكن وغيرها، وهي كلها متكاملة ألن اإلنسان من ييث هو 

ومنها ما هو سيكولوجي، ومنها ما إنسان متعدد المطالب والياجات، فمنها ما هو بيولوجي، 

 .هو اجتماعي

ألن بعض دالالتها ال تفهم إال من خالل السياق الذي  :الثقافة ضمنية أو معلنة -11

تأتي فيه، وهي متخفية في تلك الجوانب التي تشمل عالم الروح وعالم الطبيعة وما ينطوي 

ياديثهم،كما ترهر في األمور تيتها، وعلنية الثةافة ترهر في سلوك األفراد وتصرفاتهم وأ

 .المادية كاالختراعات واالكتشافات واألجهزة اليديثة أو المنتجات الصناعية وغيرها

إذ تختل  الثةافات في مضمونها بدرجة كبيرة دد  :الثقافة متنوعة المضمون -11

تصل أييانا إلى درجة التنادض، والمثال على ذلك أن بعض المجتمعات تسمح بتعدد 

 .ت، بينما تعتبره مجتمعات أخرى جريمة يعادب عليها الةانونالزوجا

                                                             
1
 .52نفس المرجع ، ص   
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ويتم هذا االنتشار واالنتةال بعدة طرق أهمها  :الثقافة قابلة لالنتشار والنقل -11

التعليم، ييث تلعب اللغة دورها الكبير في هذا المجال، وكذلك وساقل االتصال اليديثة 

التي تةوم بتيطيم ( الخ... ي ، والمجالتكاإلذاعة والتلفاز واألدمار الصناعية، والص)

اليواجز بين الثةافات وتعمل على النشر الثةافي
1
. 

بما أن الثةافة تمثل نماذج السلوك المتعلمة فإن اإلنسان يتعلمها  :الثقافة مكتسبة -11

من الجماعة أو الجماعات التي ينتمي إليها عن طريق عمليتي التلةين والمياكاة فتكتسب 

ن طريق التعلم، الذي ييتاج بدوره إلى التفاعل االجتماعي الذي يوفره المجتمع الثةافة ع

 .اإلنساني ألفراده

إن الثةافة بمعناها االجتماعي تكون مشتركة  :الثقافة مشتركة بين أفراد المجتمع -14

بين أفراد المجتمع الوايد، وال يمكن أن يمتلكها فرد وايد ويتى عدد دليل من األفراد، 

والثةافة باعتبارها . تراع إذا لم يستخدم فإنه لن يمثل عنصرا من عناصر الثةافةفاالخ

مشتركة بين أفراد المجتمع تعني أنها متفق عليها ومستخدمة في المجتمع، ودد تكون هذه 

العناصر الثةافية مشتركة بين أفراد المجتمع ككل ولها صفة العمومية، ولذلك تسمى 

شتركة بين فقات معينة في المجتمع مثل الجماعات المهنية أو بالعموميات الثةافية، أو م

 .الطبةية أو المعرفية، وتسمى بالخصوصيات الثةافية

 :ةرابعـــــــــــــــالالمحاضر  

تؤدي الثةافة داخل المجتمع عددا من الوراق  متمثلة فيما تةدمه  :الثقافة وظائف* 

للفرد من طرق ووساقل إلشباع ياجاته ومطالبه البيولوجية والنفسية واالجتماعية، فما 

دمه الثةافة للفرد متعدد الجوانب، عميق األهمية في يياته، ويمكننا تلخيص هذه الوراق  تة

 :فيما يلي

تسهم الثةافة في الميافرة على الوراق  البيولوجية للكاقن البشري عن طريق  -9

توفير ياجاته إلى الطعام والشراب والد ء والمأوى واإلشباع النفسي والتناسل واليب 

 .والتشجيع

                                                             
1
 .57نفس المرجع ، ص   
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تؤثر الثةافة في يياة الناس وتوجه أفعالهم، وليس أدل على ذلك من اختال  سلوك  -2

الناس في ثةافة عن ثةافة أخرى من ييث المعتةدات وأساليب العمل، فاإلنسان يولد بال لغة، 

وال ديم، وال أفكار، وال تعليم، وهو يفتةر إلى المال، واليب والعالدات العاقلية، وهو يولد 

اجبات، وهو في  أمس الياجة إلى هذه األمور، ولكنه يتشرب هذه العناصر بال يةوق وو

الثةافية ويكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه
1
. 

ال تةتصر الثةافة على تزويد األفراد بطرق إشباع ياجاتهم، بل تطور لهم ياجات  -3

ى الطعام جديدة، فرغبة اإلنسان في التدخين تكون في بعض األييان، أدوى من ياجته إل

والشراب، كما أن رغبة الفرد في النجاح والثروة دد تكون في بعض الثةافات، أدوى من 

 .رغبته الجنسية

يجد أفراد الجماعة في ثةافتهم تفسيرات عن أصل اإلنسان والكون والرواهر التي  -4

يتعرضون لها، كالزالزل، والعواص  واألمطار وغيرها، ولكن دد تكون هذه التفسيرات 

، ودد تكون (الخ... إله الريح، إله اليب، األرض على درن ثور) مةنعة من النوع الخرافي ال

األرض كروية الشكل )أو ( الهيدروجين+ األكسجين = الماء )على أساس علمي تجريبي 

، وفي كلتا اليالتين تجيب الثةافة على تساؤالت أفرادها بطريةة أو (وتدور يول نفسها

 .بأخرى

فة مختل  المواد  وتعرفها ألعضاقها، كما تزودهم بمعاني األشياء تيدد الثةا -1

واأليداث، ولهذا يستمد أفراد الثةافة الوايدة من ثةافتهم عددا من المفهومات األساسية لكي 

 .يتمكنوا في ضوقها من تيديد معنى اليياة وهد  الوجود

، ذلك أن استبطان ديم تكسب الثةافة أفراد الجماعة الضمير الذي ينبثق من اإلجماع -6

الجماعة ومعاييرها يؤدي في العادة إلى امتزاجها في شخصية كل وايد من أفرادها، األمر 

 .الذي يؤدي إلى شعور كل وايد منهم بالذنب والندم عند مخالفة هذه الةيم

تعطي الثةافة ألفراد الجماعة الوايدة شعورا باالنتماء، ألنها تربط أعضاءها في  -8

يدة يشعرون باالندماج فيها، ويرهر هذا جليا عندما يتةابل شخصان من ثةافتين جماعة وا

 .مختلفتين فييس كل منهما بمدى انتماقه وتعلةه بثةافته

                                                             
1
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تساعد الثةافة أفراد الجماعة على التكي  مع مكاناتهم في المجتمع، فهي التي تةدم  -7

ةافة تربة خصبة لنمو وترعرع لهم الوساقل الضرورية للةيام بأدوارهم، ولذلك كانت الث

 .الشخصية وازدهارها

تضع الثةافة المركبة أو الغنية أمام الفرد ايتماالت كثيرة، فةد يجد نفسه مضطرا  -1

لمواجهة عدد من الصعوبات، ودد يجد أمامه أيضا عددا كبيرا من البداقل األخرى أو 

ون أكثر وضويا من شخصية الفرص، ولهذا يةال بأن شخصية الفرد في الثةافة البسيطة تك

الفرد في الثةافة المعةدة
1
. 

مجمل هذه الوراق  في ثالث فقات" دالل ملحس"وتصن  
2
 : 

 :وتتمثل فيما يلي: الوظيفة االجتماعية* 

توييد الناس في مجتمع خاص بهم، وذلك من خالل تراكيب اللغة والرموز  -9

ذهني وأخالدي ورمزي يشترك فيه والمعتةدات والةيم وغيرها، ييث تبدو الثةافة كعالم 

 .أعضاء المجتمع، وبفضله يتسنى لهم التواصل وتيةيق االنتماء إلى كيان وايد

اليةودية والةرابية )تأطير الناس من خالل التراكيب المؤسسية االجتماعية  -2

ومن خالل هذه التراكيب تنسج العالدات ( والسكنية والمدرسة والمهن، والهيقات المختلفة

 .جتماعية وتتيةق المصالحاال

الميافرة على المجتمع وضمان استمراريته وتطوره، إذ من المعلوم أن ال مجتمع  -3

دون ثةافة وال ثةافة دون مجتمع، كما أن استمرار اليياة في المجتمع هو استمرار لتكي  

 .الفرد مع بيقته وبخاصة الثةافية منها

تتيح التعاون بين أفراد الثةافة الوايدة،  توفير مجموعة من الةوانين والنرم التي -4

 .واالستجابة لمواد  معينة استجابة مويدة ال تعتريها التفردة

 :وتتمثل فيما يلي: الوظيفة الفردية* 

                                                             
1
ترجمة منير السعيداني ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ، وم الثقافة في العلوم االجتماعيةمفه، دنيس كوش   

 .72، ص0221
2
 .071.079دالل محسن استيتييه ، مرجع سابق ، ص ص   
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تكوين أو إنتاج الشخصية الثةافية للفرد، الةادرة على تمثل ثةافة مجتمعها وفهمها  -9

ه، وإدامة عالدات اجتماعية طيبة مع أفراده واستيعابها، ما يساعده على التكي  مع مجتمع

 .داخل الثةافة الوايدة

يماية اإلنسان من المخاطر والكوارث الطبيعية والبيقية، والثةافة هي أداة اإلنسان  -2

في يل مشكالته المختلفة التي يواجهها في إطار البيقة، وبالتالي فإن لكل عنصر من 

 .عناصرها غاية ووريفة ميددة

ة الفرد في التنبؤ باأليداث المتودعة، والمواد  االجتماعية الميتملة، مساعد -3

والتنبؤ بسلوك  الفرد والجماعة في مواد  معينة، ومعنى هذا أننا إذا عرفنا األنماط الثةافية 

التي تسود الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، أمكننا أن تتنبأ بأنه سيسلك بيسب هذه األنماط 

 .م المواد  التي يواجههاالثةافية في معر

ألفراد المجتمع، أي اكتساب هؤالء أنماط " الةولبة"وهي وريفة  :الوظيفة النفسية* 

السلوك وأساليب التفكير والمعرفة ودنوات التعبير عن العواط  واألياسيس ووساقل إشباع 

مج التدا"وهو ما أصبح يعر  بمصطلح . الياجات الفسيولوجية أو البيولوجية والرويية

وغاية هذه الوريفة مساعدة األفراد على التكي  مع ". التنشقة االجتماعية"أو " االجتماعي

 .ومن هنا تكتسب أهميتها  الكبرى. الثةافة واكتسابهم لهويتهم االجتماعية الثةافية

 :ةـــــــــــــــــالخامسالمحاضر  

يرى علماء األنثروبولوجيا بأن العناصر التي تتكون منها أية ثةافة  : الثقافةونات مك* 

رالف "دد عرفت هذه العناصر عدة تصنيفات، أشهرها ذلك الذي ددمه مختلفة ومتباينة و

 :والذي يةسم فيه الثةافة إلى "لنتون
1
 

وهي وجوه ثةافية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع، وتعد  :العموميات الثقافية -1

بمثابة المالمح الرقيسية الميددة لثةافة مجتمع ما، وهي التي تميزها عن غيرها من 

والعموميات الثةافية غالبا ما تكون أكثر عناصر الثةافة استةرارا، ومن هذه . تالثةافا

اللغة، واللباس الشعبي، وطريةة األكل، وأسلوب التيية واالستةبال والوداع، : العموميات

وطراز المباني وأسلوب االيتفاالت في األفراح، والتعبير عن األيزان وغيرها، وبذلك 

                                                             
1
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ة الةاسم المشترك بين أبناء المجتمع الوايد، وتكون عنصر تجميع تشكل العموميات الثةافي

وتألي  بينهم، وتؤدي إلى رهور اهتمامات مشتركة تجمعهم، وتولد بينهم شعورا بالتضامن 

وبالمصير المشترك، واللغة العربية مثال هي من أهم العموميات الثةافية التي يمتاز بها 

 .تالمجتمع العربي عن غيره من المجتمعا

توجد داخل المجتمع نفسه مجموعة من الثةافات الفرعية  :الخصوصويات الثقافية -1

التي تميز دطاعات رقيسية في المجتمع، وهي جزء من الثةافة الكلية ( الخصوصية)

للمجتمع، ولكنها تختل  عنها في بعض السمات والمراهر والمستويات، لذا فإن الثةافة 

دطاع متميز من المجتمع، لها ما للمجتمع من خصاقص هي ثةافة ( الخصوصية)الفرعية 

باإلضافة إلى إنفرداها بخصاقص أخرى، وبالتالي فإن الخصوصية الثةافية هي مالمح 

 .وخصاقص ثةافية تتميز بها فقة معينة عن غيرها من الفقات في المجتمع الوايد

 :وهناك عدة أنواع من الخصوصويات الثةافية، نذكر منها

فكل جماعة عمرية لها خصوصياتها الثةافية التي تتميز بها  :العمرية الخصوصيات* 

عن غيرها من األعمار، فاألطفال لهم ثةافة خاصة ومختلفة عن ثةافة الشباب، وللشباب 

 .ثةافة خاصة ومختلفة عن ثةافة الكبار

فلكل جماعة مهنية خصوصيتها الثةافية التي تتميز بها عن  :الخصوصيات المهنية *

ا، فاألطباء مثال لهم ثةافة خاصة بهم، وللمهندسين ثةافة خاصة بهم، وللتجار ثةافة غيره

 . الخ... خاصة بهم

للذكور ثةافة خاصة بهم، ولإلناث ثةافة خاصة بهن، يترتب  :الخصوصيات الجنسية* 

عليها خصوصيات في التعامل، وفي اللباس، وفي وساقل التسلية، وفي األدوار التي يلعبها 

 . هما في المجتمعكل من

لكل طبةة من طبةات المجتمع خصوصيتها الثةافية الخاصة  :الخصوصيات الطبقية* 

 .بها، فخصوصيات الطبةة األرستةراطية تختل  عن خصوصيات الطبةة الوسطى أو الدنيا

لكل عرق من األعراق عناصره الثةافية التي تميزه عن  :الخصوصيات العرقية* 

يات الشركس الثةافية تختل  مثال عن خصوصيات الشيشان، األعراق األخرى، فخصوص

 .ولألرمن خصوصيات ثةافية، أيضا تميزهم عن غيرهم من األعراق
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لكل عةيدة عناصرها الثةافية الخاصة بها، والتي تميزها : الخصوصيات العقائدية* 

عن غيرها من العةاقد، فخصوصيات العةيدة اإلسالمية تختل  عن خصوصيات العةيدة 

 .المسييية أو اليهودية

لكل مريلة من المرايل التعليمية عناصرها الثةافية  :الخصوصيات التعليمية* 

األكاديمي )الخاصة بها، والتي تميزها عن غيرها من المرايل، ولكل نوع من أنواع التعليم 

عناصره الثةافية التي تختل  عن عناصر غيره من أنواع التعليم، ( أو المهني أو الفني

 (.اليكومي. )للتعليم الخاص خصوصياته الثةافية التي تميزه عن التعليم العامو

وهي مالمح ثةافية لم تستةر بعد، ودد ترهر في  :الثقافية (البدائل)المتغيرات  -1

المجتمع بفعل رواد التغيير، أو تكون وافدة على المجتمع من الثةافات األخرى التي يتم 

لمتغيرات أو البداقل البيقة المناسبة لتنبت وتترعرع في االيتكاك بها، ودد تجد هذه ا

إال أنها ال تأخذ دورها كخصوصيات ثةافية وال كعموميات، فهي ليست من . المجتمع

العموميات بييث يشترك فيها جميع أفراد المجتمع، وليست من الخصوصيات بييث يشترك 

البداقل على مر الزمن إلى  فيها فقة من أفراد المجتمع، ودد تتيول هذه المتغيرات أو

خصوصيات ثةافية أو إلى عموميات، ومثال ذلك ادتصار استعمال اليواسيب في الشركات 

الكبرى في بداية األمر، ومع مرور الزمن، وبعد أن أثبتت اليواسيب جدواها وأهميتها في 

ستعمالها اليياة العامة والخاصة، شاع استعمالها في البيوت والمكاتب والمدارس، وتيول ا

وجدير بالذكر أن بعض هذه المتغيرات أو البداقل الثةافية دد تجد . بالتالي إلى عمومية ثةافية

مةاومة شديدة من دبل الميافرين في المجتمع، إال أن صفتها التجديدية أو اإلبتكارية تجعلها 

ختفي تتغلب على هذه المةاومة وتتجذر في الثةافة، وتصبح جزءا ال يتجزأ منها، ودد ي

 .بعضها اآلخر لعدم مالءمته للمجتمع وطبيعته

باإلضافة إلى التةسيم السابق للعناصر الثةافية، هناك تةسيمات أخرى في هذا المجال، 

 :الثةافة إلى" أوجبرن ونيمكوف" فةد دسم

وهي تشمل كل ما يصنعه اإلنسان في يياته العامة، وكل ما ينتجه : ثقافة مادية* 

اآلالت، واألسلية، واألثاث، والسيارات، والمالبس : ياء ملموسة مثلالعةل البشري من أش



16 
 

والمجوهرات، والبناء، والطرق، والجسور، والمياصيل الزراعية، ومصاري  الري، أي 

 .ما هو مادي فيزياقي، واستخدمه اإلنسان

وهي تشمل أنماط السلوك التي تتمثل في العادات والتةاليد، والتي  :ثقافة ال مادية* 

 .عبر عن المثل والةيم واألفكار والمعتةدات وكذلك الكلمات التي يستعملها اإلنسانت

الذي دسم الثةافة إلى دواقر تتصل باليضارة  "سوروكن"وسار على نفس المنهج 

المادية، كاستعمال اآلالت والمصنوعات، والدواقر المتصلة باليضارة الالمادية، وذلك 

 .ق  الدينية أو بعض النرم السياسيةكرهور وزوال بعض العةاقد والطوا

 :كما دسم بعض العلماء الثةافة إلى نمطين

  النمط المثالي ويتكون من الفكر والشعور في األنماط السلوكية التي يجب أن

 .يسلكها الفرد بالفعل

  النمط الوادعي ويبدو في أشكال السلوك والعالدات التي تيدث بين األفراد في

ه من المفروض أال يجلس الرجل في المركبات العامة بينما تة  ومثال ذلك، أن. الوادع

المرأة، ولكن كثيرا من الرجال ال يرهرون هذا السلوك المثالي، إنما يرهرون نمطا سلوكيا 

 .معاكسا، يعتبر في مفهوم الثةافة النمط السلوكي الوادعي

عناصر الثقافة :  السادسةحاضر  الم
1
 : 

لةها اإلنسان منذ آال  السنين على أنه دد عر  الكالم تدل األدوات التي خ :اللغة -1

منذ الليرة نفسها التي بنى فيها ثةافته البسيطة، وإن وجود أدوات أكثر عددا وتنوعا وتعةيدا 

عبر التاريخ، يدل على أن هذا التصور كان مستييال بدون توفر لغة الكالم، ذلك أنه ال 

فرد لفرد، ومن جماعة ألخرى، ومن جيل لجيل يمكن أن تنتةل خبرة صنع تلك األدوات من 

وبناء على ذلك . إال عن طريق الكالم الذي  يعبر بددة عما يجول في أذهانهم من أفكار

يصدق دول بعض العلماء بأن اللغة دد بدأت عندما بدأت الثةافة، وأخذت تنمو بصورة 

 .مستمرة منذ تلك الليرة

صوات الواضية، بييث يسهل التمييز وتةوم كل لغة على نرام واضح وميدد من األ

بين كل صوت وآخر، وتتكون الكلمات عن طريق الجمع بين تلك األصوات، وتتجمع 
                                                             

1
 81، ص ص 7890، بيروت ،  ، دار النهضة العربية دراسات في المجتمع و الثقافة و الشخصيةعبد الرزاق جبلي ،   

91 . 
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الكلمات في جمل وفق دواعد ميددة، وهذا النرام متوافر في كل لغة سواء كانت لغة مجتمع 

 .بداقي، أو مجتمع متةدم

ياجات األفراد، ويزيد عدد  وتمتلك كل لغة العدد الكافي من المفردات الالزم لسد

مفردات لغات المجتمعات المتةدمة عن المجتمعات البداقية، ألن هذا العدد يرتبط بالمستوى 

الثةافي للمجتمع، ويزيد عدد المفردات نتيجة لتعةد العالدات االجتماعية، وزيادة درجة 

فإن عدد التخصص والمخترعات التي ييتاج التعبير عنها إلى مفردات جديدة، ولهذا 

المفردات ال يعتمد على طبيعة اللغة، بةدر ما يعتمد على عناصر  ثةافية أخرى، كما تتمتع 

 .جميع اللغات بنرام واضح للةواعد

اليالة يكون غير دادر على  إن ديام مجتمع بدون لغة شيء مستييل، ألنه في هذه

. بسيطة لآلخرينسط عمل جماعي، كما يكون عاجزا عن نةل خبراته وأفكاره البأتنريم

وبناء على ذلك يمكن الةول، أن اللغة تلعب دورا كبيرا في تكوين الثةافة، مع أنها عنصر 

من عناصرها، ولكنها أهم هذه العناصر جميعا، ألنه عن طريةها تنمو الثةافة وتنتةل من 

 . جيل إلى آخر

اضي، كما أن إن الفن كنسق ثةافي ال تخلو منه أي ثةافة في الياضر أو الم :الفن -7

مفهومه وعناصره تختل  من ثةافة إلى أخرى الختال  ديمة الجمال من مجتمع 

وتةسم المعاجم . فالشعور بالجمال مرتبط بةيمة الجمال كما ييددها المجتمع. آلخر

ودواقر المعار  الفن إلى فنون عملية وفنون جميلة، إذ تشير الفنون العملية إلى 

ط اإلنتاجي، أما الفنون الجميلة فهي كل إنتاج للجمال اليرفة أو الصناعة أو النشا

والبد أن . يتجسد في أعمال ميددة مثل الرسومات والتماثيل والردصات والموسيةى

ولةد . تتص  تلك األعمال بالجمال وفق الةواعد التي ييددها المجتمع لتلك الةيمة

لبداقي الةديم عنى علماء االجتماع واألنثروبولوجيا بالبيث في خصاقص الفن ا

والمعاصر، ودد انتهوا إلى أن هذا الفن المتمثل في الرسومات يعبر عن نزعة مطابةة 

للطبيعة في أدق صورها، ودد رل هذا األسلوب ساقدا يتى  العصر اليجري 

اليديث، لترهر نزعة رمزية اصطاليية تكتفي في التعبير باستخدام النموذج 

المستةيم والداقرة، وأن هذا التغير في األسلوب المتمثل في النمط  الهندسي البسيط
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الفني يرجع إلى تيول عميق وعام في المجتمع البشري ييث تم اكتشا  الزراعة 

والرعي، واخترع اإلنسان أدوات الزراعة والنسيج، ورهرت الصناعات اليدوية 

والير  المتخصصة والمصنوعات المنزلية، ودد انعكست هذه التيوالت على 

إلنسان ويواسه وعواطفه، فانتفى ذلك التطابق بين الصورة والوادع، ورهر ددرات ا

األسلوب الهندسي الشكلي الذي يةدم رموزا للوادع دد تكون  دريبة أو بعيدة الشبه 

.عنه، ولةد استمرت هذه الثناقية في الفن يتى يومنا هذا
1

 

األفعال اإلنسانية تعد يجمع البايثون في علم االجتماع على أن : األفعال اإلنسانية -1

بمثابة ويدات الماليرة األساسية في الدراسة العلمية لإلنسان والثةافة، ألنها تمثل الويدات 

األولية للسلوك، والميكانيزمات األساسية التي يمكن بواسطتها أن يتكي  اإلنسان مع بيقته، 

شكال وتكررت، تولدت فتنشأ عنها أشكال مختلفة للتفاعل االجتماعي، وكلما استةرت هذه األ

عنها عالدات اجتماعية ميددة، تةضي إلى ديام  جماعات إنسانية وهذه األخيرة تنترم في 

فدراسة األفعال اإلنسانية تمكننا من االنتةال من . نرم اجتماعية، يشكل مجموعها المجتمع

 .الجزء إلى الكل في نسق استةراقي

عادات التي تأصلت عن طريق وتعبر عن مجموعة من ال :الطرائق الشعبية -4

التكرار، فهي إذن أنماط متكررة من السلوك، نجمت عن مياوالت التكي  من خالل 

أسلوب المياولة والخطأ، وبتطورها تصبح أعرافا لها طبيعتها اإللزامية، والخروج عنها 

أول من اهتم بدراسة الطراقق  "جراهام سمنر" ويعتبر. يعد خروجا عن دوانين المجتمع

شعبية باعتبارها أفعال اجتماعية متكررة تمارسها الجماعة، أو باعتبارها صورا ال

للتصرفات التي ناليرها داخل المجتمع، وهي تمثل في النهاية الطرق المميزة والمشتركة 

 .للفعل في المجتمع وتنتةل من جيل آلخر

شأ في جو إنه عبارة عن طاقفة من األفكار واآلراء والمعتةدات التي تن: العرف -5

الجماعة، ويمثل مةدساتها وميرماتها، ويفرض عةابا صارما في يالة االعتداء عليه، ألن 

ومن وراق  . المجتمع ينرر إلى االعتداء على العر  على أنه مصدر خطر على اآلخرين

والعر  . العر  أنه ييدد الصواب والخطأ، ويعين ما يمكن وصفه بأنه خلةي أو غير خلةي

                                                             
1
 .722نفس المرجع ، ص   
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وتعمل العادات . ديد، بعكس العادات الشعبية التي تتغير على نيو أسرعيتغير ببطء ش

الشعبية والعر  كميكانيزمات كافية ليفر النرام في المجتمعات البداقية، ويندر التفكير في 

مخالفتها، ولكن المجتمع اليديث، الذي يةوم على تةسيم العمل وما يترتب عليه من تنريمات 

يسهم في انةسام الناس إلى جماعات وطواق  وطبةات، يعتمد   اجتماعية متعددة ومعةدة،

بجانب العر  والعادات الشعبية على الةانون الذي ييمي ويعادب في الودت نفسه بغرض 

يفر النرام
1
. 

ونتيجة ألنه في مثل هذه المجتمعات اليديثة ال تكون  :القانون والنظم االجتماعية -6

ا هو اليال في المجتمعات البسيطة، نررا ألن الثةافة للعادات الشعبية والعر  عمومية كم

نفسها تنةسم إلى ثةافات فرعية، ييمل كل فرع منها خصاقص مميزة، األمر الذي دد تتعدد 

معه العادات الشعبية والعر ، يينقذ يصبح الةانون بمعناه العام والخاص هو الرابط الوييد 

نايية والذي يفرض النرام بطريةة تكاد تكون والعام لألفراد الذي ييمل طابع العمومية من 

 .وايدة في كل نوايي المجتمع من نايية أخرى

وتعتبر النرم االجتماعية أيضا من عناصر الثةافة ومكوناتها األساسية، وهي عبارة 

عن تنريمات تشتمل على عدد من العادات وجوانب متعددة من العر  والةانون، فتندمج 

وتتمثل النرم االجتماعية الرقيسية في . عدد من الوراق  االجتماعيةجميعا في ويدة للةيام ب

وتتكامل النرم االجتماعية وتتساند ... الزواج واألسرة والدين والتربية واالدتصاد والسياسية

 من ييث البناء والوريفة، إذ تتصل نرم الدين واألسرة واالدتصاد والسياسة ببعضها

 .البعض

 :الثقافة والشخصية -7

ترك الييوان مع اإلنسان في كثير من الوراق ، والعمليات العةلية والنفسية، إال أن يش

اإلنسان يتميز عن الييوان بةدرته على تمثيل وتيةيق المثل العليا، فلإلنسان فردية ييوانية 

 .من ييث هو ييوان، وله شخصية سيكولوجية، وهو فرد يعيش في مجتمع إنساني

دها هي المسقولة عما يتص  به اإلنسان من خصاقص ويرى البعض أن الوراثة وي

يختل  فيها عن غيره من البشر، سواء كانت خصاقص جيدة أو خصاقص رديقة ألنها 

                                                             
1
 .705، ص 7882، عالم المعرفة ، الكويت ،  ثقافة االطفالهادي نعمان الهيني ،   
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منةولة إليه من اآلباء واألجداد عبر األجيال السابةة، وذهبوا في رأيهم إلى ضرورة يصر 

أنها متمايزة عن النسل في بعض األسر التي يرن أنها عريةة في خصاقص أجيالها، و

غيرها بخصاقص سامية، يرصا على تنادلها عبر أفرادها فةط، ويفرا لها من التدهور 

بزواجهم من أفراد آخرين ينتمون إلى أسر مغايرة يعتةد أنها أدل منهم في هذه الصفات 

 .المتوارثة

مؤكدا على أهمية الوراثة في  (M.Dougall )" ماكدوجال"ودد تزعم هذا االتجاه 

يل شخصية اإلنسان وتيديد سلوكه، ألنه يولد مزودا بعدد من الغراقز الفسيولوجية تشك

 .المتوارثة، والتي انتةلت إليه من آباقه وأجداده

ويرى البعض اآلخر أن العملية اإلضطرادية لرهور النفس تةوم على انسجام الطفل 

ص الذي يعيش في مع اآلخرين، وهذا يتضمن أن اإليساس بالنفس ال يرهر إال عند الشخ

المجتمع، وإذا كان األفراد هم الذين ييملون المميزات الثةافية األساسية وينةلونها من جيل 

إلى جيل، فليس معنى هذا أن الثةافة هي نتاج شخصية إنسانية وايدة، فالفرد ال يستطيع أن 

ء منها يشترك في جميع عناصر ثةافة المجتمع الذي يعيش فيه، إذ أنه يسهم فةط في أجزا

تةوم على أساس ما ييمله من مركز اجتماعي، سواء كان هذا المركز االجتماعي ال دخل له 

فيه، كالمركز الذي ييتله الفرد بناء على الجنس أو اللون أو العمر، أو كان هذا المركز بناء 

 .على مجهود  الشخص

المدخالت  وعلى ذلك فإن المتغيرات االجتماعية ويدها، وهي مجموعة المؤثرات أو 

الناتجة عن تفاعل الفرد مع األفراد اآلخرين والجماعات األخرى تؤثر فيما يتص  به 

اإلنسان من خصاقص، وعلى هذا  يختل  سلوك اإلنسان الذي يعيش في مجتمع عن سلوك 

إنسان آخر يعيش في مجتمع آخر، وسواء كانت هذه الخصاقص جيدة أم رديقة، ألنه اكتسبها 

 .ن به والمخالطين له في البيقة التي يعيش فيهامن خالل المييطي

فسلوك الفرد في المدينة يختل  عن سلوك الفرد في الةرية، وسلوك الفرد في دمشق 

يختل  عن سلوك الفرد في نيويورك، ويرجع ذلك إلى اختال  العادات والتةاليد واألنماط 

الثةافية األخرى التي تيدد أنماطا معينة من السلوك لألفراد
1
. 
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ييث دال أنه يمكنه أن يشكل شخصية   (watson)"واطسون"ودد تزعم هذا الرأي 

الطفل كما يريد، مما يجعله يمارس الدور الذي أعده له، فةد يجعله في المستةبل عالما، أو 

متشردا وفةا لما يعلمه له، ولما  يدربه عليه، وبناء على ما يتوفر لديه من مصادر في البيقة 

 .التي يعيش فيها

 :مناهج األنثروبولوجيا الثقافية :  بعةالسااضر  المح

المريلة المكتبية : وجي عبر مريلتين رقيسيتين هماتطور منهج البيث األنتروبول

والمرية المكتبية بدأت ببداية األنثروبولوجيا الثةافية في عشرينيات الةرن . والمريلة اليةلية

التاسع عشر، ييث كان العلماء يعتمدون في جمع المعلومات على طرق غير مباشرة وعلى 

لوثيرة في مكاتبهم في أوروبا وأمريكيا، مصادر ثانوية، فةد كانوا يجلسون في مةاعدهم ا

ويرسلون في طلب المعلومات إما من المكتبات أو من الريالة والمبشرين ورجال 

االستعمار الغربي في المستعمرات التي كانوا يديرونها، لذا عرفت األنثروبولوجيا الثةافية 

 في هذه الفترة

.بأنثروبولوجيا المةاعد الوثيرة 
1
ه الطريةة في جمع البيانات عن ودد تمخضت عن هذ 

المجتمعات البداقية الصغيرة معلومات في معرمها متييزة وعشواقية وسطيية، فةد جمعت 

هذه المعلومات بواسطة مجموعات لم تنل دسطا من اإلعداد النرري الذي يوجه البايث في 

 .يةل البيث

د اتجه ونسبة إلى هذه السلبيات التي ارتبطت بهذه الطريةة البيثية، فة

األنثروبولوجيون منذ مطلع الةرن العشرين إلى اعتماد طريةة جديدة في البيث 

األنثروبولوجي انتةلت بالمنهج األنثروبولوجي من المريلة  المكتبية إلى المريلة الميدانية 

ولةد وضع أسس هذه الطريةة رواد األنثروبولوجيا . التي تةوم على طريةة العمل اليةلي

، 9194عام " التروبرياند"الذي دام بدراسة جزر  "مالينوفسكي"يثة، أمثال الثةافية اليد

" إيفانز بريتشارد"، و9116عام  "األندمان"الذي دام بدراسة جزر " راد كليف براون"و

في العشرينيات والثالثينيات ، " الدينكا"و" النوير"و" الزاندي"الذي درس دباقل 

 . 9111ان عام الذي درس دباقل جنوب السود "سلجمان"و
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ويةوم العمل اليةلي على أساس التوجه للعيش المباشر بين المجتمع الذي يراد دراسته 

لفترة طويلة تمتد بين عام وعامين، والةيام بجمع المعلومات بطريةة مباشرة من أهالي 

المجتمع، فالبايث يةيم بينهم، ويتعلم لغتهم ويشاركهم جميع أنشطتهم، ومن أهم المعلومات 

 :لنسبة للبايث اليةلي ما يليبا

أي ماليرة سلوك األهالي أثناء اشتراك البايث في األنشطة  :المالحظة بالمشاركة* 

ويعتمد هذا المنهج البيثي على دبول البايث من طر  . االجتماعية المختلفة التي يؤدونها

كما يياول . لداخلأولقك المراد دراستهم، واعتماده كأنه وايد منهم، مما يتيح له الرؤية من ا

البايث أن يتةمص شخصية الفرد في المجتمع الذي يبيثه، وأن ينرر إلى األشياء بالطريةة 

 . التي ينرر بها أهالي المجتمع نفسهم لهذه األشياء

من أهم مصادر البيث اليةلي المخبرون، وهم عادة كبار السن أو  :المخبرون* 

 :ويستفاد من أدوال المخبرين في التالي العارفين في المجموعة التي يراد دراستها،

 .التأكد من المعلومات التي يصل عليها البايث بواسطة الماليرة -

أخذ معلومات ال يمكنه شخصيا اليصول عليها كالمعلومات عن العالدة بين  -

 .الجنسين في المجتمعات الميافرة مثال

ا، ودد ال يتمكن البايث أخذ معلومات عن الماضي أو عن أشياء ال تيدث إالّ نادر -

 .من يضورها

وهي طريةة جمع المعلومات بواسطة سالسل النسب  :الطريقة الجينالوجية* 

والةرابة، أو ما يعر  بأشجار النسب، وهي طريةة تجمع بواسطتها معلومات عن الةرابة 

والزواج والسكان وخصاقصهم االجتماعية المختلفة، كما يمكن أن تكون مصدرا لشتى 

 .ع المعلومات االجتماعية يسب طريةة استخدام  البايث لهاأنوا

ويشير هذا المصدر إلى تجميع عناصر : عناصر الثقافة المادية وغير المادية* 

الثةافة المادية كأعمال الفنون اليدوية واألدوات وغيرها، والعناصر غير المادية كالشعر 

ه العناصر من أهم مصادر المعلومات وتعتبر كل هذ. واألمثال واألساطير واأللغاز وغيرها

 .بالنسبة للبايث اليةلي
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لةد أصبح التعداد األسري الذي يشمل أفراد األسرة ونوعهم  :التعداد األسري* 

وعملهم وعالدتهم وخصاقصهم االجتماعية األخرى من أهم عناصر البيث اليةلي، كما 

دخلها وصرفها، ودد يشمل يتضمن التعداد األسري أييانا معلومات عن ميزانية األسرة 

كيفية تنريم العمل وتةسيمه وتوزيع الودت بين : أيضا معلومات عن األسرة كويدة إنتاجية

 .جوانب العمل المختلفة

الوثاقق متى وجدت تعتبر مصدرا هاما بالنسبة للبايث  :الوثائق والنصوص* 

يطلب البايث األنثروبولوجي، والنصوص تعني ما يكتبه األهالي أنفسهم عن مواضيع 

 .يهم فيها أو إعطاء معلومات عنهارأ

 :ةــــــــــــــــــــــــالثامنالمحاضر  

 :األنثروبولوجيا الثقافية وعلم االجتماع -

يعتبر علم االجتماع أكثر العلوم االجتماعية ادترابا من األنثروبولوجيا الثةافية وذلك 

لعدة اعتبارات
1
: 

دراسة : يعتبر مجال الدراسة لكل من األنثروبولوجيا الثةافية وعلم االجتماع وايد -1

المجتمع ككل أي دراسة مجموعة العالدات والنرم التي تسود في المجتمع وتكون 

أي أن مدخل كل من العلمين لدراسة المجتمع . مجتمعة ويدة مترابطة ومتكاملة

هو الدراسة الكلية أو التكاملية للمجتمع، وبالتالي فهما يختلفان عن : مدخل متشابه

صاد والعلوم السياسية، فاالدتصاد يهتم بدراسة العلوم االجتماعية األخرى كاالدت

النرام االدتصادي فةط، والعلوم السياسية تهتم  بدراسة النرام السياسي فةط، فكل 

منهما يةتطع شريية وايدة من مجموع العالدات االجتماعية ويركز على دراستها، 

رى في المجتمع، وال يهتم كثيرا بالعالدة التي تربط هذه الشريية بساقر الشراقح األخ

بينما الوصول إلى هذه العالدات التكاملية هو من أهم اهتمامات علم االجتماع 

 .واألنثروبولوجيا الثةافية

كذلك يتفق علم االجتماع واألنثروبولوجيا الثةافية في االهتمام بياضر وماضي  -2

 ، ويختلفان( وإن كان التركيز على الياضر في كل منهما)المجتمعات اإلنسانية 
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كذلك يختلفان عن التاريخ . بالتالي عن علم التاريخ والذي هو علم دراسة الماضي

في أنهما يهتمان بعمومية الرواهر االجتماعية، بينما غاية التاريخ هو تناول الرواهر 

 .االجتماعية، كأيداث معينة وخاصة

المجتمع  كذلك يتفق كل من علم االجتماع واألنثروبولوجيا الثةافية في أنهما يدرسان -3

كما هو، وليس كما ينبغي أن يكون وليس معنى ذلك أنهما ال يهتمان بإصالح 

المجتمع أو تطويره، بل يعني أنهما يدرسان المجتمع دراسة مجردة عن الةيم المسبةة 

واأليكام المثالية وبالتالي يعتمدان الموضوعية في الدراسة، ولهذا يختل  علم 

افية عن علم األخالق أو فلسفة األخالق والتي تدرس االجتماع واألنثروبولوجيا الثة

 .السلوك اإلنساني كما ينبغي أن يكون

وبالرغم من المجاالت العديدة التي يتفق فيها كل من علم االجتماع واألنثروبولوجيا 

 .الثةافية فهناك اختال  نسبي بين العلمين، وإن كان هذا االختال  بدأ يزول تدريجيا اليوم

  النسبي يتمثل في أن االهتمام األكبر لألنثروبولوجيا الثةافية ينصب على هذا االختال

الدراسة اليةلية للمجتمعات الصغيرة، والتي كانت تسمى بالمجتمعات البداقية، بينما االهتمام 

األكبر لعلم االجتماع ينصب على المجتمعات الكبيرة، وهي المجتمعات الصناعية 

" مانتشب وايت"ول عالم األنثروبولوجيا األمريكي في هذا السياق ية. واليضرية

(M.White)   إن في استخدامنا لتعبير علم اإلنسان، ال نةصد دراسة اإلنسان بةدر ما

نةصد دراسة اإلنسان البداقي، وهذا يعني دراسة المجتمعات الفطرية أو التي الزالت أدرب 

مجتمعاتنا المتطورة أو المتيضرة إلى الفطرة، وذلك ألن دراسة اإلنسان المتطور المعةد ل

 وتؤكد  هذا المعنى مياضرة." ليست من مهمة عالم اإلنسان، بل من مهمة عالم االجتماع

أعتةد أنه من : "، والتي يةول فيها"مجال األنثروبولوجيا" الموسومة  "جيمس فريزر"

سمية  األولى على األوفق أن نميز بين علم االجتماع واألنثروبولوجيا االجتماعية، فنطلق الت

دراسة المجتمعات اإلنسانية بأوسع معاني هذه الكلمة، ثم نةصر األنثروبولوجيا على دطاع 

خاص من هذا اليةل الفسيح األرجاء، وعلى ذلك يكون مجال األنثروبولوجيا االجتماعية 

ية ميصورا في دراسة األشكال األولية البسيطة للمجتمعات اإلنسانية، وفي المرايل البداق

." من تطورها فهي ال تشمل إذن دراسة المرايل األكثر تطورا وتركيبا في نمو المجتمعات
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1
األنثروبولوجيا "هذا الرأي في كتابه  (E.Pritchard)" ايفانز بريتشارد" ويدعم

أنه يمكن النرر إلى هذه الدراسة على أنها فرع من الدراسة : "ييث يةول" االجتماعية

واالختال  بين . وجه الخصوص إلى دراسة الشعوب البداقيةاالجتماعية يهد  على  

المجتمع الصغير والمجتمع الكبير اختال  نسبي أيضا، فالمجتمع الصغير يتميز بعدد دليل 

فمعرم أفراد المجتمع يةومون بعمل )من السكان، كما يتميز بدرجة بسيطة من التخصص 

العالدات غير الرسمية المباشرة، أما  ، وبسيادة(وايد أو متشابه كالرعي أو الزراعة مثال

المجتمع الكبير فيتميز بعدد  كبير من السكان، يةيمون في ردعة كبيرة من األرض نسبيا، 

 ويميز. ويةومون بوراق  وأعباء متخصصة، وتسود بينهم العالدات الرسمية غير المباشرة

التضامن أو التماسك بين المجتمع الكبير والمجتمع الصغير على أساس نوعية  "دوركايم"

فالمجتمع الصغير يتسم بتضامن آلي أو ميكانيكي، وهو التضامن الذي يستمد . في كل منهما

تشابه في العمل والمكانة االجتماعية والسلوك )من خاصية التشابه عند أفراد المجتمع 

تمد ، بينما يتسم المجتمع الكبير بتضامن عضوي وهو التضامن الذي يس(واالتجاهات والةيم

تخصص في العمل وتنوع في السلوك )من خاصية التخصص عند أفراد المجموعـة 

، والتي تيتم بالضرورة ايتياج أفراد المجموعة لبعضهم البعض النتفاء عامل (واالتجاهات

 .االكتفاء الذاتي للفرد

كذلك تختل  نوعية التكنولوجيا في كل من المجتمع الصغير والكبير، ففي األول تكون 

نولوجيا تةليدية بسيطة، مصدر الطادة فيها هو اإلنسان أو الييوان، أما في الثاني فهي التك

كالودود والذرة )تكنولوجيا يديثة معةدة مصدر الطادة فيها غير اإلنسان أو الييوان 

 (.والشمس وخالفها

ويتبع هذا االختال  النسبي في نوعية المجتمع الذي يدرسه كل من علم االجتماع 

وبولوجيا الثةافية اختال  في منهج البيث عند كل منهما، فاألنثروبولوجيا بيكم واألنثر

تركيزها على المجتمع الصغير تعتمد منهج الدراسة اليةلية المباشرة التي تةوم على مبدأ 

المعايشة الطويلة، والمكثفة للمجتمع المعني، وأخذ المعلومات عن هذا المجتمع عن طريق 

أي ماليرة ما يةوم به أهالي المجتمع من أنشطة مختلفة وما  الماليرة بالمشاركة،
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يعكسونه من سلوك أثناء تأدية هذه األنشطة، مع االلتزام بمبدأ المشاركة الفعلية في هذه 

األنشطة من دبل البايث، ويستطيع البايث  االجتماعي أن يعمم ما يستنتجه من ماليرات 

أما في يالة المجتمع الكبير فال . ين أفراد المجتمععن هذا المجتمع بيكم التشابه والتجانس ب

يستطيع البايث االجتماعي أن يعمم أي استنتاج من ماليرة السلوك ألفراد معينين أو نشاط 

ميدد نسبة لكبر يجم هذا المجتمع وتنوع أنشطته، واختال  أفراده وعدم التجانس بينهم، 

 .إليصاقيات والمةابالت واالستبياناتوبالتالي كان اعتماد علماء االجتماع على منهج ا

إن هذا االختال  النسبي بين علم االجتماع واألنثروبولوجيا الثةافية بدأ يزول نسبيا 

نررا لكون المجتمعات الصغيرة التي يركز على دراستها علماء األنثروبولوجيا الثةافية 

ميز بها هذه المجتمعات، بدأت تنمو وتتعةد نسبيا تبعا لزوال العزلة النسبية التي كانت تت

وانخراطها في داقرة المجتمع الةومي الكبير الذي تنتمي إليه لعوامل سياسية وادتصادية 

ولةد بدأت األنثروبولوجيا الثةافية تهتم اهتماما كبيرا بهذه المجتمعات النامية . مختلفة

علم االجتماع وبدراسة راهرة نموها واتجاهاته ومؤشراته، مما أدى إلى ديام فرع هام من 

يعر  بعلم االجتماع اإلنماقي، ولةد أخذ هذا العلم اليديث ينمو بمجهودات مشتركة بين 

علماء األنثروبولوجيا الثةافية وعلماء االجتماع، وهو يمثل نةطة االلتةاء بين العلمين، إذ أن 

وجهة  المجتمع النامي هو مجتمع صغير يتخذ تدريجيا شكل المجتمع المعةد، وبالتالي فهو

 .اهتمام العلمين

وهنا البد أن نشير إلى أن اتجاه األنثروبولوجيا الثةافية للدراسة الميدانية للمجتمعات 

الصغيرة ال يمثل غاية نهاقية ولكن وسيلة لفهم المجتمعات الكبيرة، ولفهم المجتمع اإلنساني 

ع النرريات في شتى صوره وأشكاله، فاألنثروبولوجيا الثةافية ترمي أساسا إلى إخضا

االجتماعية التي انبثةت من دراسة المجتمعات الكبيرة إلى المعلومات واليةاقق التي تستمد 

من داقرة المجتمعات الصغيرة، وبالتالي يمكن التيةق من صية النررية وثباتها أو من 

والهد  النهاقي وراء كل . دصورها وفشلها، ويمكن تبعا لذلك دبولها أو رفضها أو تعديلها

لك هو الوصول إلى مفاهيم نررية تص  التجربة اإلنسانية كلها وال تةتصر على وص   ذ

التجربة الغربية كما هو اليال بالنسبة لمعرم المفاهيم التي كونها علم االجتماع، وهذا ما 
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عندما عر  األنتروبولوجيا االجتماعية" راد كليف براون"يفسر مود  
(*)
منذ مدة  طويلة  

عندما طالب بأن يطلق " محمد عبده محجوب"تماع المةارن، وكذلك مود  بأنها علم االج

على الدراسات السوسيولوجية واألنثروبولوجية االجتماعية كمبيثين تةليديين في دراسة 

تجاوزا لتلك الةسمة الثناقية الةاقمة بين " مصطلح الدراسة السوسيوأنثروبولوجية"المجتمع 

واتجاهات التيليل  نهما في الموضوع وطرق البيثالعلمين في ودت أصبح التةارب بي

. يةيةة ناصعة
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(*)

درج علماء األنتروبولوجيا في بريطانيا على تسمية هذا النوع من الدراسات باألنثروبولوجيا االجتماعية، خالفا  – 

 .روبولوجيا االجتماعية فرعا منهاللمدرسة األمريكية التي تطلق عليها اصطالح األنتروبولوجيا الثقافية، معتبرة األنت
1
 .81محمد عبد الحميد محجوب ، مرجع سابق ، ص   


