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 : الثقافة والحضـارة في التعاريف األنثربولوجيةنيةالمحاضرة الثا

 واإلثنولوجيــة والسوسيولوجية الحديثــة و المعاصرة

 

 
 تمهيــد: 

العلوم  أو "الحضارة" كما يستخدم اليوم في حقول  "الثقافة"أن اصطالح  ريب ال 

تجلت خصوصيته من خالل تلك  اعية يعتبر حديث العهد نسبيا، فقداإلنسانية واالجتم

عدت و بدرجات متفاوتة باستية الحديثة مع أصوله اللغوية، حيث القطيعة االبستيمولوج

التي شاعت إبان العصور القديمة هذا اللفظ و ير من المعاني و الصفات المنوطة بالكث

سواء في التراث الغربي أو في التراث العربي و اإلسالمي على وعصر النهضة الوسيطة و

في هذا اإلطار المعرفي الجديد، تفيد مختلف جعيتهما الثقافية والحضارية. اختالف مر

المقاربات العلمية المهتمة بدراسة ثقافة اإلنسان كما و كيفا، و على اختالف مدارسها 

تعريف حديث و معاصر  و خمسين ثر من مائةالفكرية و أدواتها المنهجية إلى استقراء أك

ين و أمبيرقيين، أوروبيين عموما ، منظركانت ثمرة اجتهاد متخصصينللثقافة 

يمكننا أن نصنف مختلف هذه التعاريف للثقافة الى  أنكلوسكسونيين على وجه الخصوص.و

 أن نستعرض ضمن كل قسم من هذه م رئيسية حيث سنحاول في هذه المحاضرةسبعة أقسا

األقسام أهم التعاريف المنضوية تحته، سواء من حيث بعض أهم الخصائص أو من حيث 

 الوسائط في المكان وفي الزمان .بعض 

 

 

 األنكلوسكسونيين الحيوية "المبحث األول: المساهمة "الثقافيين

يجمععع معظععم البععاحثين فععي شععتى حقععول العلععوم اإلنسععانية عمومععا و المهتمععين بثقافععات  

ا وحاضععرا علععى وجععه الخصععوص علععى أن عععالم األنثروبولوجيععا البريطععاني الشعععوب ماضععي

( هعو أول معن در   Edward Burnett Tylor  )1817 - 1932إدوارد بيرنت تعايلور  
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، بعععين اإلنسعععان و البيئعععة الطبيعيعععة بصعععفة جديعععة ثقافعععة  المجتمععععات " البدائيعععة " رابطعععا فيهعععا

م بععالتغيرات الجسععدية وكانععت أيضععا علمععا يهععتم "فاألنثروبولوجيععا عنععد تععايلور كانععت علمععا يهععت

 قيععة  الطبيعيععة( واالجتماعيععة بععل وحتععى بععروح هععذا الكععائن البشععر يببيئععة هععذا اإلنسععان الفيز

المعقععد."
 1)

أول مععن در  مختلععف األشععكال الثقافيععة فععي  "تععايلور"وبأسععلوب رخععر نقععول كععان  

فدونها في جزئه األول معن  الجسدية(ية والجسدية  التعبيرات شتى مظاهرها المادية و الرمز

 (.  The origins of cultureموسوعته الموسومة "أصول الثقافة"  

لقعد اسعتلهم هعذا الباحعث المتميعز منطلقاتعه النظريعة معن قراءاتعه الدقيقعة  ،في الحقيقعة

        (   Gustave Klemmلمختلععف أعمععال الموسععوعي األلمععاني الشععهير  وسععتاف كععالم  

في عشر مجلدات وبعنعوان  "تعاريك كعوني  1852-1840( الصادرة ما بين 1867 -1802 

علععم "للثقافععة اإلنسععانية"، وجععزأين رخععرين لهععذا المععذرن الفععذ اللععذين ال يقععالن أهميععة بعنععوان 

(   Allgemeine Kulturgeechichte der Menschkeit "الثقافة 
2
. 

مالحظاتعه الحقليعة أن يسعتفيد  تايلور بفضل صرامته العلمية، ودقعةالعالمة لقد تمكن 

لمفهعوم( لكلمعة توصل إلى إبداع المصعطل  العلمعي  ايهذه المعطيات التاريخية و يرها ومن 

فال  رابة في هذا إذا علمنا أن هذه الشخصية العلمية كانت تتمتع بحرية التفكير سعواء  ،ثقافة

-C’était un Quaker c-àعلى مستوى الفكر العلمي أو على مسعتوى االنتمعاء العقائعد   

d. ne minorité Religieuse  .) هذه الروح العلمية التحررية أكسبته قعوة فعي التحعد  إن

كعان هعذا بالنسعب خاصعة أولئعك "البعدائيين".  ، ير المسيحيين "اآلخرين"وتعاطفا إنسانيا مع 

االجتماعيعة تسعبها معن خبراتعه كا(   Une culture de base  "ثقافة قاعديعة"لتايلور بمثابة 

تصاله بالعالم الخارجياو
3
. 

                                                 
1 ) ) Cf. Kardiner Abram et Preble Edward, Introduction à l’ethnologie, traduit de l’anglais par Anne Guerin, coll: 

« idea », éds. Gallimard, Paris, 1966, p. 80. Et pour plus de détails, voir :  pp 73-103. 

  
2
  KROEBER (A.L) and KLUCKHOHN (C), Op.Cit., pp 287-289. 

أن الحقوقي والمؤرخ )  (LOUIS DOLLOT   دولومالحظة منهجية   من الناحية التاريخية ، يذهب العالمة الفرنسي لوي

ع حينما ميز ( يكون أول من مهد للتعريف العصر  دون مناز1632-1694  )  (Samuel Pufendorfالبارون سمويل بوةفندروفالبارز ، 

  أنظر  (  l’état de cultureوحالة الثقافة )  (L’etat de natureة الطبيعة ) حالبين مقولتين شهيرتين  Spicimenبشكل واض  في كتابه 

DOLLOT Louis, Culture individuelle et culture de mass, P.U.F .,3 éd .Paris , p2 
3
، كان « الثقافة كعلم » و « تاريخ الثقافة » نه اعتمد على المؤرخ األلماني "غوستاف كالم " في أبحاثه حول أنفسه « تايلور » لقد ذكر العالمة   

 Reasearches in the Early history and developement of))كالم( الموسوم أبحاث في التاريخ القديم وتطور البشرية  ذلك في كتابه

making  (  في حين استخدم لفظ الحضارة 369و ص  4وردت كلمة الثقافة فيه مرتين على األقل في ص ، حيث 1870المنشور في لندن عام، )

Civilization)  والذي يعتبر من أشهر أعماله على اإلطالق فقد بين فيه « الثقافة البدائية »في هذا الكتاب، وأما كتابه الثاني  ( بشكل ملحوظ

 العالمة تايلور مدى اهتمامه بمفهوم الثقافة لدرجة أنه جعله عنوانا لكتابه ) الثقافة البدائية ( أنظر : 

  KROEBER (A.L) and KLUCKHOHN (C), Op.Oit., p 14.       
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ثروبولوجيعا المعاصعرة كونعه أول نالجدير بالذكر، أن تايلور يععد المذسع  األول لأ

من استخلص تعريفا علميا للمصطل  األثروبولوجي سرعان ما تبناه الكثير معن البعاحثين فعي 

بدائيعة" ة( ة  الحضعاركالسعيكي "ثقافعالوكعان هعذا معن خعالل  كتابعه  ،التراث الثقعافي الععالمي

 Primitive culture   فقعد سعاا اإلنكليعز  تعايلور تعريفعه ، حيعث 1871(، المنشعور ععام

العلمي  الكالسيكي( واضعا مفهعوم الثقافعة و الحضعارة فعي نفع  الداللعة المعرفيعة، متجعاوزا 

ة ( النزعة المركزية الموروثة عن عصر النهضة. وهذا عند تحديده مفهعوم الثقافعة  الحضعار

ثقافةةة  و حرةةاأخ مةةبمونخ بماناهةةا ايثنةةورأاف  األكثةةأ فععي مسععتهل كتابععه الشععهير بقولععه  " 

اتساعا، ه  هةنا الكةل الماقةد الةنض يترةمن الماأفةة، الماتقةدا،، الالةن، األمةون، القةانون 

الطبةةةا و، واةةةدأا،  و عةةةادا،  مةةةأق مكتسةةةبة مةةةن ابةةةل ا نسةةةان باعتبةةةاأ  عرةةةو فةةة  

المجتمو."
 4)

   

مجموععة عناصعر رمزيعة و يعر كمن خالل هعذا التعريعف الوصعفي تظهعر الثقافعة   

بإلغعاء  تعايلور لالتجعاه التقعدمي أو المصعير  المهعيمن ، حيث ابلة للدراسة و التحليلرمزية ق

أو المعطيعات أصب  مفهوم الثقافة ينحصر فعي مجموععة معن الوقعائع   ،في الدراسات السابقة

 Des faits ou des données   يمكن للباحث مالحظتها مباشرة ودراستها في وقت معن )

األوقات، بل وتتبعع تطورهعا فعي المكعان و فعي الزمعان كمعا فععل العالمعة تعايلور ذلعك بنفسعه. 

بهذه الرذية المتميزة، دشن العالمعة تعايلور المفهعوم االنثروبولعوجي  حقعل الدراسعة(، وألول 

بعععد تععايلور العشععرات مععن علمععاء االنثروبولوجيععا معررة فععري تععاريك العلععوم اإلنسععانية. ثععم جععاء 

واإلثنولوجيا و التحليل النفسي فأثروا المفهوم التايلور  المذكور كما وكيفا سواء بالتبعديل أو 

و يمكننععا أن نصععنف أهععم تعريفععات الثقافععة الععى سععبعة أقسععام  ،بععالتنقي  أو بالحععذف وباإلضععافة

 رئيسية هي كاآلتي 

وتنطلا من تعريف العالمة تايلور الحيو  اآلنف الذكر،  ـة:التاأيالا، الوصاليـ  وي:

افة كعناصر قابلة للدراسة والتحليل وهذا من خالل تركيزها على إبراز مختلف مضامين الثق

 ومن أهم هذه التعاريف بعد التعريف التايلور  بطبيعة الحال .العلمي الموضوعي، 

                                                 

( 4 ) Cf. Taylor, Sir Edward B., Primitive culture, éd. John Murray (2 volumes), Tome I, 

London, 1871, p.1,The origins of culture, Harper Torech books, New york, 1918, p.1, 

traduction Française, La civilisation primitive, librairie C. Reinwald, Tome I,Paris, 1876, p.1.  
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كل األنشطة " الثقافة.. : 1870 -(1947) (C. Wissler)ويسلأ  الاومة ك. - 

لصناعات االجتماعية في أوسع معانيها مثل اللغة و الزواج و نسا الملكية و اإلتيكيت و ا

(1920"   .الفن ... الكو
5
 

 :(BENEDICT.R)( :)1887-1948بندك،. أ. الباحثة األنثأوبولوجية  -ب

اإلنسان كعضو في مجتمع". الثقافة ذلك كل المركب الذ  يشمل العادات التي يكتسبها "

 1929)
6
. 

   " الثقافة تضم  كل(1858-1942) (Boas .F)ف  بواز.الاومة ايثنورأاف   -جـ

مظاهر العادات االجتماعية في جماعة ما، و كل ردود أفعال الفرد المتأثرة بعادات 

نسانية التي تتحدد بتلك المجموعة التي يعيش فيها و كل منتجات األنشطة اال

(1930". داتالعا
7
 

هي  " الثقافة LINTON.R (1893-1953:)))الاومة األنثأوبولوج " لنتون.أ  -د

ذلك المجموع الكلي لأفكار و االستجابات العاطفية المشروطة و نماذج السلوك المتعود 

الذ  اكتسبه أعضاء المجتمع من خالل التوجيه أو المحاكاة و الذ  يشتركون فيه بدرجة 

( 1936كبيرة أو قليلة ". 
8
 

لك " الثقافة هي ذ (:1883-1957) (LOWIE.R.H )  لو الاومة ايثنولوج  -هـ

المجموع الكلي لما يكتسبه الفرد من مجتمعه، تلك المعتقدات واألعراف والمعايير الجمالية 

و عادات الطعام و الحرف التي لم يعرفها الفرد نتيجة نشاطه االبتكار ، بل عرفها كتراث 

(1937"   .من الماضي ينتقل إليه بواسطة التعلم الرسمي و  ير الرسمي
9
 

الثقافة هي ذلك المجموع "  :PANUNSIO.S (1886-1920)) (بانزيو  الاومة -و

الكلي لذلك النسا الكلي من المفهومات واالستعماالت و التنظيمات و المهارات و األدوات 

                                                 
5
- WISLER , C  « Opportunities for coordination in anthropological and psychological research, American 

Anthropologist, vol 22,1916, pp 1-12    
6
- BENDICT .R, « the science of custom » in V.F Calverton, éd, the marking of man, the modern library N.Y 

1931, pp 805.817. 
7
-BOAS.F, « anthropology » in encyclopedia of the social sciences , vol 2. N.Y , 1930, pp 73-110. 

8
- LINTON, R, The study of man, appleton-century crofts, N.Y, 1936 and the cultural background of personality, 

appelton century crofts, N.Y, 1945 .(version française ): Le fondement culturel de la personnalité, traduit de 

l’anglais par andré lyotar, éd. Dunod, 2éd, Paris , 1968, p 44. 
9
- LOWIE. R.H ,  The history of ethnological theory, N.Y, 1937, p3. 
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 .شباع حاجاتها التي تتعامل بها البشرية مع البيئة الفيزيقية و البيولوجية و االنسانية ال

 "1939)
10
 

 (:1884-1942) (MALINOWSKY.B) مالينوفسك الاومة األنثأوبولوج   -ل

"الثقافة هي ذلك الكل المتكامل الذ  يتكون من األدوات، والسلع والخصائص البنائية 

لمختلا المجموعات االجتماعي من األفكار االنسانية والحرف والمعتقدات واألعراف" 

 1944)
11
. 

مدى تأثير المدرسة يمكننا أن نالحظ أن هذه التعاريف الوصفية البارزة تترجم 

تتقاسم  على معظم هذه التعاريف بصفة علنية أو ضمنية، فهيالتايلورية  ةاألنثروبولوجي

 سمتين أساسيتين 

 أ  " كل مركب" . ،أوال  تشخيص مفهوم الثقافة في إطار منظور شمولي

 ثانيا  اعتبار الثقافة مجموعة عناصر حيوية يمكن للباحث تعدادها و تصنيفها .

لمه اقع، لقد مار  التعريف التايلور  الكالسيكي تأثيرا ملحوظا امتدت معافي الو

جد أصداءه عند الكثيرين من علماء السوسيولوجيا خارج حقله األنثروبولوجي لي

حيث عادة ما كان يكتفي معظم هذالء الباحثين بإيراد  ،والسيكولوجيا وعلم النف  االجتماعي

 عند كل تحليل منهجي لمصطل  ثقافة . التعريف التايلور 

( و هو أحد ألمع  BOAS.F ف. بوازأن  -اإلطار المنهجي في هذا  -الجدير بالذكر

أكثر العالمة تايلور قد ساهم و بشكل حيو  في هذه النقلة النوعية كونه كان من  تالميذ

تعريف أستاذه اجتهد هذا التلميذ النشيط حقليا على صقل  المتأثرين بمنهج أستاذه، حيث

 " لنتن" و "كروبر" و هم تالميذ وتوسيع مداه مما جعل كال من "ويسلر" و " بندكت" و

واحد منهم الفكرية يحدون حدوه و بدرجات متفاوتة ر م خصوصية كل أيضا "بواز" 

 في المكان و في الزمان . والمنهجية

ين األوربيين منها في هناك مسألة أساسية منوطة بموقف الباحثالمنهجي في هذا السياا  

الواقع، لقد ظلت نظريات المدرسة األنثروبولوجية األمريكية محل انتقادات عديدة منها ما 

                                                 
10

- PANUNSIO, C, Major social institutions : an introduction, N.Y , 1939, p106 
11

- MALINOWSKY.B, A scientifique theory of culture, chapel Hill, North carolina, 1944, p36 ou en français, 

Une théorie scientifique de la culture, traduit de l’anglais par pierre cliquart , éd, Maspero, Paris, 1968, p34, cité 

in Bénéton (Ph), Op. cit, P165. 
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كانت موضوعية و تمثل أقلية ، و منها ما راح يختزل بحوث هذه المدرسة في صورة 

 ،كايميةخاصة تلك المقاربات الفرنسية الوفية للتقاليد الدور ،كاريكاتورية بعيدة عن الحقيقة

  نكلوسكسونية المعاصرة لها.األ ةالمفرطة في حساسيتها تجاه البحوث األنثروبولوجي

قد كانت مثل هذه الدراسات ال تتوانى في اختزال مختلف اتجاهات المدرسة ل

األنثروبولوجية األمريكية بقيادة العالمة تايلور في مدرسة  نسا( واحدة موحدة، و هذا على 

 Desل الموضوعي قد كشف و على أكثر من صعيد عن وجود ثقافيين  الر م من أن التحلي

culturalistes)يتميزون عن بعضهم بخصوصية  ،( أمريكيين  بالجمع ولي  بالمفرد

بموسوعيتهم العلمية تأرجحت بين األنثروبولوجيا الرذية وبتنويع مجتمع البحث و

 نهجي قد التميز الفكر  و المالواقع أن هذا  اإلثنو رافيا و التحليل النفسي. ثنولوجيا وواإل

منطقة حركة حرة " للنقد والنقد الذاتي أكثر أو هم على األقل بتكوين و بلورة "بعضسم  ل

أقل نسبية بين معظم الثقافيين األمريكيين على مستوى بعض األطروحات النظرية أو 

البحوث الحقلية أو هما معا .
12
 

 

  تعبر امتدادا للتعريف التايلور  لكنها تجعل التراث  ةـمييثانيا: التاأيالا، التاأ

من أبرز هذه تها المركزية في تحليلها للثقافة و االجتماعي أو التقاليد و العادات أطروح

 التعاريف التاريخية  

 .. الثقافة هي .. مجموعة الممارسات": (SAPIR( )1884-1939الاومة  سابيأ ) - أ

(1921و المعتقدات المتوازنة اجتماعيا التي تحدد جوهر حياتنا."  
13
 

إن التراث االجتماعي  " (:1884-1942) ( MALINOWSKY.B)" مالينوفسك   -ب

هو المفهوم الرئيسي في األنثروبولوجيا الثقافية و  البا ما يطلا عليه اصطالح الثقافة.. 

الموروثة و البضائع والسلع والعمليات التكنولوجية و األفكار  فالثقافة تضم الصناعات

(1931"  .والعادات و القيم
14
. 

                                                 
12

- CUCHE,D., la notion de culture dans les sciences sociale, Eds la découverte, Paris, 1996, pour l’Algérie, éds. 

casbah , Alger, janvier, 1998, pp 40-43 
13

- SAPIR. E, , language N.Y, 1921, surtout A.SAPIR .E, Anthropologie, éds , de minuit, tome II, « culture », 

Paris, 1967, P134-135, cité in bénéton (ph), Op.Cit, P164. 
14

- MALINOWSKY.B, « culture» , in Encyclopédia of the social sciences, N.Y, vol 4, PP 621-646. 
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 ." إن الوراثة االجتماعية هي الثقافة (:1893-1953)( LINTON)لنتون  أ. -جـ 

تعني الوراثة االجتماعية للبشرية بينما يعني االصطالح النوعي  ،فالثقافة كاصطالح عام

(1936  ( صفة معينة من الوراثة االجتماعية "a cultureثقافة  
15
. 

ركب من السلوك ن الثقافة تعني ذلك الكل الم" إ(: 1901-1978) ( MEAD.M)ميد   -د

ذ  يتعلمه جيل بعد رخر دون توقف. أما و الذ  طوره الجن  البشر ، والالتقاليد ، 

( فهو أكثر تحديدا ألنه يمكن أن يعني أشكاال من السلوك a cultureصطالح ثقافة  ا

التقاليد  الخاصة بمجتمع معين أو مجموعة من المجتمعات أو جن  معين، أو منطقة بعينها 

(1937"  .عينهبأو زمن 
16
. 

كما تعرفها أيضا بقولها  " نفهم من كلمة ثقافة مجموعة أنماط سلوك مكتسبة تقوم بنقلها 

ذن التقاليد توحدهم تقاليد مشتركة إلى أوالدهم..هذه الكلمة  ثقافة( تعني إ ن األفرادجماعة م

الفنية، العلمية، الدينية و الفلسفية لمجتمع بعينه، ولكنها تعني أيضا هذه التقنيات المحضة، 

استهالك لحياة اليومية  أساليب التحضير وهذه الطبائع السياسية ورالف األعراف التي تميز ا

جراءات المراجعة طفال، أسلوب تعيين رئي  المجل ، إتنوير األ المواد، طرا

. الك ".الدستورية.
17
. 

ج ك النماذن الثقافة تتكون من تلإ " (:1962-1979)(  PARSONS)باأسونز   -هـ 

المتصلة بالسلوك و بمنتجات الفعل االنساني التي يمكن أن تورث بمعنى أن تنتقل من جيل 

(1949جينات البيولوجية"  الى جيل بصرف النظر عن ال
18
. 

" الثقافة هي عملية اكتساب  (RADCLIFFE.B( )1881-1955  أاد كليف بأاون -و

التقاليد الثقافية وهي العملية التي تنتقل بها اللغة والمعتقدات واألفكار والذوا الجمالي 

                                                 
15

- LINTON.R,  The study of man, Op.Cit., P78, voir aussi la traduction française, « De l’homme »,  éd. de 

minuit , Paris 1968. 
16

- MEAD.M, Coopération and compétition, Among, primitive peoples, Mc Graw Hill, N.Y, 1937, p 17. 

 
17

- MEAD.M, Société , traditions et techniques , U.N.E.S.C.O.Paris  1953, P. 13, cité in P. in P.foulquié et R. 

saint Geem , Dictionnaire de la langue philosophique, P.U.F, Paris, 1962, article « culture » cité in bénéton (Ph), 

Op.Cit., p 164-165. 
18

- PARSONS, T, Essays in sociological theory, Glencoe, Illinois, 1949, P8. 
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اجتماعية، ومن والمعرفة والمهارات واالستخدامات في مجموعة اجتماعية معينة أو طبقة 

(.1949شخص الى رخر، و من جيل الى رخر"  
19
 

 

من المالحظ أن هذه التعريفات التاريخية تولي أهمية قصوى للدور البنائي و الوظيفي 

اصطالح الوراثة االجتماعية عند ف أو التقليد االجتماعي في الثقافة،للتراث االجتماعي 

هذا  رادف اصطالح " التراث االجتماعي"،ي -على سبيل المثال ال الحصر -لنتن" العالمة "

لى التمييز صراحة د ما يذهب بمعية " مار ريت ميد" إما يذكد عليه هذا الباحث المتميز عن

 (.A culture( و بين ثقافة بعينها  The cultureبين الثقافة بوجه عام  

اجتهاداتها ال ريب أن معظم هذه التعريفات التاريخية تميزت عن  يرها في مختلف 

خاصة تلك المتعلقة بتسليط األضواء على مفهوم التراث االجتماعي كبعد حيو   ،الحقلية

في  أولئك األفراد من خالل عضويتهم -الى جانب التراث البيولوجي-ينتجه و يعيد انتاجه 

بهذا المعنى األنثروبولوجي  -التراث االجتماعي جماعة لها وجودها التاريخي. الشك أن 

 .لمميزة لهم عن  يرهم من الجماعاتيظل ينبع من هذه الهوية الثقافية ا –في الخاص الثقا

لكن ما يذخذ على هذه التعريفات التاريخية للثقافة بوجه عام هو أن معظمها ينظر الى 

كما يجعل من وظيفة االنسان داخل جماعته شديد السلبية  متلقي  ن شديد الجمود،الثقافة ككيا

، كما يذكد ذلك العالمة ل سلبي للتقاليد و العادات االجتماعية"كحام" أ  ،سلبي(

(DOLLAR.J جون دوالر السيكولوجي 
20

نسان الذ  هو في وهذا يخالف جوهر اإل، 

ن األشخاص سي. بتعبير رخر نقول إالحقيقة لي  فقط حيوان ثقافي بل هو أيضا حيوان سيا

اقع، يتمتعون في الو إنتاج ثقافتهم بشكل رلي وإنما هم ليسوا فقط كائنات ثقافية يعيدون

عملية تكيفهم مع عالم أفكارهم  ة و الخالقة و لو بدرجات متفاوتة فيبالديناميكية األصيل

 عالم أشخاصهم و حتى عالم أشيائهم أو أرواحهم القريبة منهم و البعيدة  الغيبية (.و

                                                 
19

- DACLIFFE-Brown and white , A.R, , « view of a science of culture », American anthropology, vol 51,N.Y, 

1949, PP 503-512 
20

- DOLLAR.J, culture, society, in pulse and socialization, A.J.S, vol 45, New York , 1939, pp50-63. 
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 التعريفات الى فئتين فرعيين هما   و تنقسم هذها، الماياأية: ـا: التاأيالـثالث

 فئة تدر  الثقافة باعتبارها قاعدة و طريقة أو أسلوب  - أ

 و فئة تبرز مدى أهمية المثل و القيم و المعايير  -ب

 الفئة األولى تضم مجموعة من الباحثين المتميزين أهمهم  

" الثقافة هي أسلوب حياة تتبعه الجماعة أو القبيلة و هو  :( WISSLER)ويسلأ   - 

ثقافة القبيلة، تتضمن مجموعة المعتقدات اإلجراءات االجتماعية المقننة.. و يضم كل 

(.1929واإلجراءات التي تتبعها القبيلة "  
21
 

الثقافة هي المجموع الكلي  " : (BOGARDUS( )1882-1973)بوجاأدس  -ب

ل مجموعة التقاليد كير الماضية و الحاضرة لجماعة اجتماعية و هي تمثألساليب الفعل والتف

(.1930األعراف و االجراءات المتوارثة "  و المعتقدات و
22
 

 (:1895-1963) (HERSKOVITS.Melville.J) ملالل هيأسكوفيتس -ج

طريقا "الثقافة هي طريقة حياة النا  بينما المجتمع هو جمع منظم من األفراد الذين يتبعون 

معينا للحياة، وفي تعبير أبسط فان المجتمع يتكون من أفراد، أما الطريقة التي يسلكون بها 

(.1948فهي ثقافتهم"  
23
 

" الثقافة تشير الى األسلوب  :(CLUKHOHN( )1905-1960)كوكهون  -د

(" design for  livingلى خطة حياتهم  متميز لحياة مجموع من النا ، أو إال

 1951.)
24
 

 أما الفئة الثانية من التعريفات فيمثلها أحسن تمثيل كال من         

 " الثقافة هي القيم المادية: (1863-1947)  (THOMAS.W.I)توماس  - أ

 و االجتماعية أل  جماعة من النا ، سواء أكانت متوحشة أو متمدينة، و هي نظمهم 

(.1937و أعرافهم واتجاهاتهم، وردود أفعالهم"  
25
 

                                                 
21

- WISSLER.C, An introduction to social anthropology, N.Y ,1929 p 5 , p 341. 
22

- BOGARDUS, E.S , Tools in sociology and social  reserch, vol 14, N.Y, 1930, PP 33 -  341. 
23

- HERSKOVITS.M.J, Man and his works, KNOPF.A, N.Y, 1948, p 29. 
24

- KLUCKHOHN.C, «The concept of culture»,in Daniel Lerner and Harold Laswell (eds). The policy sciences, 

Stanford University , Califonia, 1951, pp 86-101. 
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"الثقافة تتكون من السلوك المكتسب ومن  :(1908-1987)  (BIDNEY.D)بدن   - ب

 األفكار التي يكتسبها األفراد من خالل المجتمع هذا الى جانب المثل الفكرية و الفنية 

طاعتها " إأفراد المجتمع و يكافحون من أجل و االجتماعية التي يذمن بها و يقرها 

 1942.)
26
 

ن إ " (:1889-1968) (SOROKIN, P.A)كسندأوفتش " سوأوكين بيتأيم  ل -ج

( ليتكون من أفراد متفاعلين super organiqueالمظهر االجتماعي للكون فوا العضو   

منظمة و من عالقات بين األفراد و من أشكال من التفاعل من مجموعات منظمة و  ير 

بين المجموعات. أما المظهر الثقافي فيتكون من المعاني والقيم و المعايير وتفاعالت هذه و

المتكاملة ألن هذه العناصر العناصر و العالقات بينها في المجموعات المتكاملة و  ير 

 social- cultural ولوجي الثقافي من خالل األفعال الظاهرة في الكون السوسيتتجسد 

universe  )1947).
27
 

 

من المالحظ أن هذه التعريفات تنظر الى الثقافة كطريقة و كأسلوب حياة جماعة معينة 

 يلي  في المكان وفي الزمان. و هي تعني بهذا أن الطريقة أو األسلوب يفيد ما

 نماذج مشتركة أو شائعة. - أ

 .جزاءات معينة اذا ما " خالف" البعض في االمتثال للقواعد العرفية -ب

  .للسلوك و التصرف أسلوب -ج

 مخطط أو مخططات  برامج( للفعل ورد الفعل. -د

عراف االجتماعية            ال ريب أن هذه التعريفات تسعى الى بعث مقولة " األ

 les us et les coutumes/customs  )  في البحوث الحقلية األنثروبولوجية كما جاء

يارية تجعل من فكرة األعراف فالتعاريف المع ،في التعاريف الوصفية السابقة

االجتماعية أطروحتها المركزية في عملية تشخيص طبيعة و نوعية العالقات بين 

                                                                                                                                                         
25

- THOMAS.W.I, Primitive behavior, N.Y,1937, P8 
26

- BIDNEY.D, « On the philosophy of culture in the social sciences , Journal of philosophy, vol 39, N.Y, 1942, 

pp 449-457 
27

- SOROKIN, P.A, Society, culture and personality: their structure and dynamics, harper and brothers, N.Y, 

1947, P313. 
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عد عالم  نهجيوفي هذا االطار الم ،األفراد من جهة، وبين الجماعات من جهة أخرى

األنثروبولوجية  قارباتهم"كالرك ويسلر" مدرسة بارزة في  األنثروبولوجيا األمريكي

لقد أكد بطريقته المنهجية المتميزة على أن الثقافة هي  لوجية  المعيارية( للثقافة .ثنوواإل

أساسا أسلوب حياة الجماعة تاركا بصماته و بدرجات متفاوتة على العديد من التعاريف 

 خاصة تلك التي صنفت على أنها معيارية باألسا  . ،الالحقة

أما التعاريف المعيارية األخرى التي تتخذ من المثل والقيم أطروحتها المركزية ترى 

أن المثل و القيم تشكل أهم معيار يهيكل أسلوب حياة جماعة سواء أكانت هذه الجماعات 

ماذج السلوك ومخططات األفعال    منظمة أو  ير منظمة باعتبار أن القيم و المثل أهم ن

Cultural pattern/ Configuration culturelle)  .) 

 

  تراهن هذه التعاريف على الثقافة كعملية تكيف ةــأاباا: التااأيف السيكولوجي

( كون عملية التكيف الناجحة عن عملية التفاعل Adaptation / ajustementوتوافا  

 le processus d’interaction تساهم كأداة حيوية في حل المشاكل المختلفة، كما )

عادة ( االنساني كأداة إل l’apprentissageاهن هذه التعاريف على عنصر التعلم  تر

، يمكن تقسيم االطار المنهجيو في هذا  صل األجيال في المكان وفي الزمان،نتاج تواإ

 االتجاهات السيكولوجية الى فئتين  

و من أبرز  كاملية تكيف و توافن و  داخ لمحل المشاكلتنظر للثقافة تعريفات  -1

 ممثليها من العلماء  

  and( 1840-1910) (  .SUMNER.W.G ) كلأ.  . جو   سمنأ، و - 

Keller (1874-1956 ): " هم الثقافة هي مجموعة أساليب تكيف النا  لظروف حيات

تجمع ما بين التنوع و االنتقاء من خالل أفعال و هذا التكيف ال يمكن الوصول إليه إال 

(.1927 االنتقال " و
28
 

"هذه األساليب الشعبية  :(YOUNG.K( )1942-2013) مبليونو. كـ -ب

 Folkways االجتماعية نطلا (، هذه األساليب المستمرة لمعالجة المشكالت والنظم

                                                 
28

- SUMNER.W.G. and  KELLER.A.G,The science of society , NY,1927, p 46-47 
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ن الثقافة تتكون من ذلك الكل من السلوك المتعلم أو نماذج سلوك أ  عليها الثقافة. إ

أو جيل سابا عليها تم تسلمها بدورها بعد أن جماعة التي تتسلمها من جماعة سابقة 

(.1934تضيف اليها الى جماعات الحقة أو جيل الحا "  
29
 

الثقافة في شكل قواعد  " :FORD C.S (1910-1917 ))) فوأد س. إس -ج

(.1939تحكم السلوك االنساني تعطي حلوال للمشكالت االجتماعية "  
30
 

يمكن تعريف  " :( PIDDINGTON. R ( )1906-1974)أ  بدنجتون. -د

الثقافة أ  شعب بأنها ذلك المجموع الكلي لأجهزة المادية و الفكرية التي يشبع األفراد 

(.1950عن طريقها حاجاتهم البيولوجية و االجتماعية ويتكيفون مع بيئتهم "  
31
 

 

 و من أبرز ممثليها من العلماء . كاملية تالم انسان  للثقافة تنظرتعاريف   -1

يمكن النظر الى الظواهر الثقافة على أنها تحو  كل  " :(WISSLER)ويسلأ  - 

أنشطة االنسان التي يكتسبها عن طريا التعليم، و لذلك يمكن تعريف الظواهر الثقافية 

(.1916بأنها مركبات من السلوك المكتسب من قبل الجماعات االنسانية"  
32
 

يد الثقافة هي تجس " :(LAPIERRE, R.T( )1899-1986)أ. ،  يبييأ -ب

.الك و مما اكتسبته أ  جماعة إنسانية على مدى األجيال، ..من العادات والتقاليد و النظم

 كتسبته الجماعة عن المعيشة معا تحت ظروف فيزيقية و بيولوجيةإنها مجموعة ما ا

(.1936معينة وجدت نفسها فيها "  
33
 

صطالح الثقافة هي اال " :(BENEDICT. R( )1887-1948 بندك،. أ ) -ج

السيكولوجي للسلوك المكتسب، ذلك السلوك الذ  ال يكتسبه االنسان بالميالد و الذ  ال 

تحدد خالياه الوراثية مثلما هو الحال عند الدبابير أو النمل. لكنه هو سلوك البد أن 

.(1947 يتعلمه من جديد، الجيل الصغير من األجيال األكبر منه"
34
 

                                                 
29

- YOUNG, K,  Introductory  sociology : a study of society and culture, American book , N.Y, 1949, p 18-19. 
30

- FORD C.S, « Society, culture and  the  human  organism »  Journal of General Psychology, vol  20, N.Y, 

1939, pp135-179. 
31

- PIDDINGTON. R,  An introduction to social anthropology, Edinburgh, 1950. 
32

- WISLER , C «  Psychological and historical interpretation for culture », science , vol 43, N.Y, 1916, pp 193-

201.   
33

- LAPIERRE.R.T, Sociology, p 68. 
34

- BENEDICT.R, Race, Science and  politics, (rev.edu) , N.Y, 1947, p13. 
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افة بأنها تشمل كل مظاهر السلوك التي يتعلمها  يكتبها( الفرد في يمكن تعريف الثق

(.1948تكيفه مع المجموعة "  
35
 

الثقافة هي المجموع  " :( HOEBEL E.A( )1906-1993 )  .إ. هوبيل -هـ 

الكلي لنماذج السلوك المكتسب و هي شيء يتميز به أعضاء المجتمع دون  يرهم ولذلك 

(.1949البيولوجية"  فهي ليست نتيجة الوراثة 
36
 

" إن الثقافة تعني مجموعة  :(1891-1953) (ROHEIM. G)أوهيم. ح.  -ل

اختصار كل ما يذد  في المجتمعات نها بعمليات اإلعالء و اإلبدال أو تكوين الردائد، إ

(.1934ال بعد تحريفها "  لدوافع أو الحيلولة دون اشباعها إلى كف اإ
37
 

 

ال ريب أن التعاريف السيكولوجية التي ترى في الثقافة عملية توافا و تكيف 

مستمر، و أداة كل المشاكل و تجاوز العقبات نجدها متأثرة في معظمها سواء بصفة 

في الواقع كان " سمنر" يتمتع  .علنية أو ضمنية بتعريف العالمة " وليم جراهام سمنر"

، روبولوجية  الحقلية( واضحة و لفترات طويلةنثاأل بشخصية علمية فذة تركت بصماتها

لقد كان العالمة  .المتعلقة بخاصية التكيف و التوافا خاصة تلك البحوث المنهجية

صر تتمفصل عبره العنا ،سمنر" يذكد دوما على فكرة التكيف و التوافا كاطار حيو "

 "يونجلمنهجي نجد أن "معرفي و افي هذا السياا الالثقافية األخرى في كل ثقافة إنسانية. 

في اقتبا  مصطل  العالمة " سمنر" المفضل  -على سبيل المثال ال الحصر - ال يتوانى

( و التي نكتشف من خالل FOLKWAYSالشعبية"   أو الطرا و هو "األساليب

" سمنر" إن تعريف العالمة به في المكان وفي الزمان.  همدى تأثرتعريف سمنر لها 

خاصة عندما يعرف األساليب الشعبية على النحو  ،من مفهوم الثقافة يقترب مدلوله كثيرا

ع والتي تنبع من ن األساليب الشعبية هي عادات األفراد و عادات المجتم " إالتالي

و هي تغلف باالعتقاد في الجن والشياطين واألفكار  ،شباع حاجاتهممجهودات النا  إل

 ،اليدية و تصب  بعد ذلك قوة اجتماعيةالبدائية عن الحظ و لذلك فهي تكسب بسلطة تق
                                                 
35

 -DEVIS, A, Social class influences upon learning ,N.Y,1948, p 59. 
36

- HOEBEL, E.A, Man in the primitive world, N.Y,1949, p 3-4 
37

- ROHEIM.G,  « The psycho-analytic interprétation of culture , The International Journal of psycho analysis, vol  22, 

N.Y, 1941, pp 1-23. 

  -  ROHEIM.G, The riddle of sphinx, translated by A.Moneykyrle, N.Y,1934, p 216. 
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محدود بفضل الجهود الهادفة لى وقت هي تنمو إ عرف كيف نشأت وال متى. ووال أحد ي

وحينما تكون في قوتها  تضمحل أو تموت أو تتحول،وفي وقت معين تفقد قوتها ف للنا ،

الى نسا نها تنتسب إنها تمار  ضبطا على األفراد، لكنها ليست عضوية وال مادية إف

(1934العتقادات، و الترتيبات النظمية." العالقات وا  فوا عضو  من
38
 

 

ة النظر الى الثقافة كوسيلة للتكيف رإن تأكيد معظم هذه التعاريف على ضرو

قافة. أحيانا نجد أن يعبر في الواقع عن نظرة قاصرة للث ،والتوافا و كحل للمشكالت

حيو  في خلا وبلورة ها تساهم و بشكل بل نجد ،ساهم في حل مشكالتالثقافة ال ت

ألفراد  األعضاء( بوسائل مادية شباعا، و أحيانا أخرى، نجدها تمد احاجات تقتضي إ

 مكان وفي الزمان، هذا من جهة.في ال شباعيةومعنوية من شأنها أن تمار  وظيفة إ

هذا  نالحظ أن هذه التعاريف يغلب عليها طابعا تفسيريا للثقافة، و ،جهة أخرىمن  

على حساب تعريف وصفي يمكن أن يكون مدخال لكل تفسير الحا لمختلف عناصرها 

 الحيوية.

أما الفئة الثانية من التعريفات السيكولوجية التي تجعل من عملية التعلم واالكتساب 

يفات المعيارية التي يتزعمها أطروحتها المركزية، فمن المالحظ أنها متأثرة بالتعر

هذا الباحث المتميز حظه من  لقد نال ."كالرك وسلر"مريكي األ روبولوجيثاألث

روبولوجيا وعلم النف . لعل هذا التكوين المزدوج هو الذ  دفعه الى اجتهادات األنث

علمية للتقريب بين االتجاهين، السيكولوجي و األنثروبولوجي، و هذا من خالل استفادته 

ي حقل علم النف  لم و االكتساب فومن ثم توظيفه لبعض مفاهيم وتحليالت نظرية التع

 م بعض التفاوت ر -تذهب هذه التعاريف  وعلوم التربية. من هذا المنطلا المنهجي،

نساني و االنتقال ية و حيوية عملية التعلم اإلى التأكيد على مدى أهمإل -المالحظ بينها

بل و تفضيله على باقي العناصر الثقافية األخرى  ، ير الوراثي  الوراثة االجتماعية(

لكن مثل هذا الموقف المنهجي يعد استقراء علميا ناقصا،  في عملية التفسير أو التحليل.

خاصة في مجال علم  ،أكدت العديد من المقاربات األنثروبولوجية و السيكولوجية حيث

                                                 
38

- SUMNER, William. G, Folkways : a study of the sociological importance of usages , manners, customs, 

mores and morals , Ginu and Com, Boston, 1940.p13. 
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و عليه  ،فة االنسانية  المعقدة(النف  االجتماعي أن التعلم هو أحد الصفات المميزة للثقا

هناك صفات  ،طار السلوكي الوحيد للثقافةي  كل سلوك متعلم أو مكتسب هو اإلل

وعناصر ثقافية أخرى عديدة أكثر أو أقل أهمية في المكان و في الزمان حسب 

 خصوصية كل ثقافة من حيث البنية والوظيفة .

 

ا اريف من أطروحة مركزية تمتزج فيهتنطلا هذه التع مامسا: التاأيالـا، البنيويـة:

روبولوجيا و السوسيولوجيا مفادها وجود نموذج أو تنظيم في كل ثقافة السيكولوجيا باألنث

ينتج و يعيد انتاج مختلف العناصر الثقافية لمجموعة معينة من البشر في المكان وفي 

   ز ممثلي هذا االتجاه المنهجيالزمان. و من أبر

"الثقافة اسم يطلا على  :(DOLLARD.G( )1900-1980دويأ، ج )  - 

العادات المجردة  عن حامليها( و المرتبطة بعضها بعضا، لمجموعة معينة " 

 1939.)
39
 

 :(OGBURN)( )NIMKOFF( )1904-1965 (1959-1886) جبأن و نيمكوف  - ب

" تتكون الثقافة من المخترعات أو السمات الثقافية المتكاملة في نسا بدرجات 

مختلفة من االرتباط بين أجزائه و تنتظم السمات المادية و  ير المادية على السواء 

حول إشباع الحاجات االنسانية األساسية و ذلك لتمدنا بالنظم االجتماعية التي هي 

قلب الثقافة، و تتصل النظم االجتماعية فيما بينها لتكون نموذجا فريدا في كل مجتمع 

  "1940.)
40
 

الثقافة تنظيم من  " :(R.REDFIELD( )1897-1958) أ .أيدفيلد -ج

نسانية في الفعل و الموضوعات و التي تميز أ  جماعة إ المفهومات التقليدية التي تظهر

(.1940من خالل استمرارها من خالل التقاليد "  
41
 

"والثقافات ليست في رخر تحليلي لها  :(LINTON( )1893-1953 ) لنتون -د

(.1945  "منظمة متكررة ألعضاء المجتمعأكثر من استجابات 
42
 

                                                 
39

- DOLLARD, J, Ibidem. 
40

- OGBURN, W, F, and  M. NIMKOFF, Sociology , Houghton Mifflin, N.Y, 1946, p 63. 
41

- REDFIELD, cité in OGBURN, W.F, and NIMKOFF, I bid, p 25. 
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تتكون الثقافة من عادات  " :(GILLIN.J.P( )1907-1973) جلن، ج، ب  -هـ

منمطة و مرتبطة وظيفيا و منتشرة بين مجموعات بعينها من البشر تكون مجموعات 

(.1948اجتماعية معينة"  
43
 

األكثر شموال و حدى التكوينات إ" الثقافة هي  :))(COUTU) أاس، كوتو  -و

نها أسلوب حياة شعب بأسره مثل الشعب ليها مجاالت التفاعل االجتماعي. إالتي تطلا ع

ن الثقافة بالنسبة لشعب من أوروبا، أو الواليات المتحدة. إالصيني أو شعب  رب 

( بالنسبة للثقافة هي ETHOSروح الجماعة  وب هي كالشخصية بالنسبة للفرد، والشع

(1949أنواع السلوك المحتملة".   النسبة للشخصية، أ  أنها لب كل( بSELFكاألنا  
44
 

ن كل ثقافة يمكن إ " :(1908-2009) (LEVI-STRAUSS.C) لال  ستأوس -ل

اعتبارها كمجموعة أنساا رمزية بالدرجة األولى التي من خاللها يتموضع الكالم و القواعد 

لى  و الدين. فكل هذه األنساا تسعى إ الزواجية، و العالقات االقتصادية و الفن و العلم،

لى واقع االجتماعي، بل أكثر من ذلك إذ تسعى إالتعبير عن بعض أوجه الواقع الماد  و ال

التعبير عن العالقات التي يتبادلها هذين الواقعين فيما بينهما عبر ذلك التبادل الذ  تنسجه 

(.1950األنساا الرمزية في حد ذاتها فيما بينها"  
45
 

 

 ريب أن هذه التعاريف البنيوية تتسم عموما بخاصيتين أساسيتين  ال

نستشف منها تأكيدا واضحا على العالقات التنظيمية المتبادلة بين مختلف مظاهر  - أ

 الثقافة سواء في بعدها الماد  أو في بعدها الرمز  .

التأكيد على الخاصية التجريدية للثقافة  المجردة عن حامليها( في المكان وفي  - ب

 الزمان.

 

في الواقع هناك ثالثة اتجاهات داخل المدرسة البنيوية المعاصرة و هي متفاوتة فيما  

ر م  -األولى تتصور صورية و تكوينية. حيث يمكن تلخيصها في بنية وظيفية،  ،بينها
                                                                                                                                                         
42

- LINTON.B, The cultural background of personality, Op. Cit., P 532. 
43

- GILLIN.J.P, The ways of men , p 191. 
44

- COUTU, Emergent human  nature, P 553 
45

- LEVI-STRAUSS.C,  Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss  in Mauss Marcel, Sociologie et anthropologie , 

P.U.F, Paris, 1950, p19. cité in CUCHE  (Denys) op,.cit., p 44. 
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بنية الظاهرة المدروسة  - أخذها بفكرة النسا أو النموذج و عدم فصل عنصر ما عن بنيته

         " البنيةتجريبيا معطاة في التجربة أو الواقع المحسو  رافضة الفصل بين "تصورا 

ظيفية . أما الثانية فتذكد على ند دراسة المجتمعات البدائية في إطار بنيوية و" عوظيالتها" و

أنه في دراسة علمية أل  ظاهرة  الثقافة مثال( يجب الفصل بين" البنية" كمجموعة من 

ن" الوظيفة" أو مضمون تلك العالقات، فعلى سبيل المثال ال الحصر، هناك العالقات، و بي

" كلود لفي سترو " بنيوية اختالف منهجي بين بنيوية راد كليف براون"  بنيوية وظيفية( و

 بنيوية صورية( نتيجة تصورهما المتفاوت حول طبيعة ونوعية العالقة بين "البنية" 

و"وظيفتها"
46
 . 

يتمتع بخصوصية فريدة مقارنة  "كوتو"ذه التعاريف ومنها تعريف كما يبدو أن بعض ه

ببعض التعاريف البنيوية األخرى، فهو يربط بحكم تخصصه السيكولوجي  علم النف  

الثقافة و الشخصية من جهة أخرى االجتماعي( بين التنظيم و أسلوب الحياة من جهة، و بين 

ة و الشخصية سواء على المستوى طار العالقة الجدلية بين الثقافوال سيما في إ

 الميكروسوسيولوجي أو على مستوى الماكروسوسيولوجي .

 

لكن ما يذخذ على معظم هذه التعاريف البنيوية للثقافة بوجه عام هو في رفضها 

يفية فالبنيوية و الوظ شعور  للتاريك و في ازاحتها جانبا لفعالية االنسان،الشعور  أو الال

لغاء الحركة و التاريك " ذلك أن البنيوية  ير التكوينية إى نتهيان إلوجهان لعملة واحدة ي

تجعل من التاريك فعال وعندما تفصل " البنية" عن الوظيفة" تلغي الحركة التاريخية، بل 

مجردا خارجا عنا و  ريبا عن الحياة الواقعية للنا ، ونف  الشيء بالنسبة للوظيفية التي 

ر المجتمع المعطى، حيث تلغى االهتمام و السلوك داخل إطاظيفة المذسسات أتهتم فقط بو

."بمشكل التحول و هي بذلك تلغي التاريك و لكن بطريقة أخرى
47
 

 

                                                 
46

، و لالستزادة راجع : ص 226، ص 1988رفة، الطبعة الرابعة، الرباط ، مجموعة من الباحثين ، الفكر االسالمي و الفلسفة ، دار نشر المع - 

 .232 -188ص 

Pour en savoir plus sur ces courants sociologique voir, ROCHER Guy , Introduction à la sociologie générale 

(trois tomes) , éds. H.M.H, Montréal, 1968-1969. Pour la France, éds du seuil, coll : point économie, n ° 14, 

tomes 2, Paris , 1970 , PP 160-194 

 
47

 ، نفس الصفحات.ذكورمجموعة من الباحثين، نفس المرجع الم -
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و هي تعاريف تهتم بتفسير أصل الثقافة و هذا من خالل  سادسا: التعاريـف التطوريـة:

لى نشأتها في المكان وفي محاولتها الكشف عن ظروف النشأة، و مختلف العوامل المؤدية ا

 تتشعب التعاريف التطورية الى ثالثة اتجاهات رئيسية  الزمان، حيث 

 (. a product / un produitاتجاه ينظر إلى الثقافة باعتبارها نتاج    -1

 (. ideas/Des  idées راتجاه ينظر إلى الثقافة على أسا  أنها مجموعة أفكا -2

 (. Symbols, des symbolesوعة رموز اتجاه ينظر إلى الثقافة بوصفها مجم -3

   أ  الثقافة كنتاج ،أهم من يمثل االتجاه األول 

 .نساني"" الثقافة هي نتاج التفاعل اإل  ) GROVES, B.R ( روفز، ب ، ر . - أ

 1928)
48
 

" الثقافة هي ذلك الجزء   HERSKOVITS (  1895-1963)  (هيرسكوفتيز  -ب

(1948"   .من البيئة الذ  صنعه االنسان
49
 

 

 من أبرز ممثلي االتجاه الثاني أ  الثقافة كأفكار  

" .الثقافة هي رابطة محددة و مركبة من األفكار "  ( WISSLER ويسلر -أ

 1916)
50
 

قصد بالثقافة كمفهوم وصفي، كل تلك أ "   (TYLOR   )1832-1917  .إ." تيلر -ب

يخلقها بعد مولده، وتشمل األفكار كال من األبنية العقلية أو األفكار التي يكتسبها الفرد أو 

االتجاهات والمعاني والعواطف، والمشاعر والقيم واألهداف واالهتمامات والمعارف 

(.1948والعالقات واالرتباطات والمعتقدات "  
51
 

                                                 
48

-  GROVES, B.R, An introduction to Sociology , p 23. 
49

- HERSKOVITS, J, Op.Cit., P 385. 
50

- WISSLER, C, Op. Cit., pp 193-201. 
51

- TYLOR , W.W «A study of archeology» , American anthropological assoc., mémoire 69, 1948, pp 109-110. 
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" يمكن تعريف الثقافة بأنها نهر من األفكار الذ  يمر من فرد    ( FORDفورد   -ج

(.1949الرموز و األلفاظ و المحاكاة "  الى رخر بوسائل من 
52
 

 أما االتجاه الثالث فأهم ممثليه ممن اهتموا بالثقافة كمجموعة رموز 

الثقافة هي كل أنواع السلوك التي  " :BAIN.R.A (1818-1903)بين. أ.  .  - 

(1942تنتقل بواسطة الرموز "  
53
. 

"الثقافة هي كل أساليب التفكير و  : DAVIS  (1908-1997) دافيز . كـ   -ب

السلوك التي تنتقل من جيل الى  رخر، بالتفاعل االتصالي، و أقصد به االنتقال عن طريا 

(1949الرموز و لي  عن طريا الجينات الوراثية "  
54
. 

"الثقافة هي تنظيم خاص من  :(WHITE.L( )1900-1975)" ليزل  هواي، .  -ج

(1949الرموز "  
55
. 

 

( productما كنتاج  إلى الثقافة إلتعاريف التطويرية الثالثة تنظر أن هذه ا ذنإيتض  

(، وعلى الر م من تفاوت symbols( أو كمجموعة رموز  ideasأو كمجموعة أفكار  

ال أنها تظل تجعل من االتجاه ي مقاربتها اتجاه مفهوم الثقافة إالنسبي ف هذه التعاريف

و هذا في البعض من مقوالتها  ،يديولوجيةمية و حتى اإلتطور  مرجعيتها العلال -النشوئي 

 -بدرجة أكثر أو أقل  -على أقل تقدير. من المالحظ أن االتجاه األول  الثقافة كنتاج( يلتقي 

مع االتجاه التاريخي السابا الذكر الذ  يذكد في تعريفه للثقافة على ذلك الدور الحيو  

علم أنه يتميز عن التعاريف التاريخية كونه يفضل المنوط بالتقاليد و التراث، هذا مع ال

التأكيد على الثقافة كنتاج أو كنتيجة بدال من التركيز على مفهوم عملية التواصل و االنتقال 

 كما هو شائع في التعاريف التاريخية .

 Nonأما االتجاه الثاني  الثقافة كأفكار( فيرى أصحابه أن الجانب  ير الماد   

material ) الثقافة يشكل المجال الحيو  الوحيد الذ  تتمفصل عبره مختلف المظاهر من

أن  -ن ص  هذا التعبيرإ -الثقافية. في الواقع يذكد أصحاب هذا االتجاه الفكر  في الثقافة 
                                                 
52

- FORD, J.A « Cultural dating of pretristoric cité  in viru -valley » , Peru Anthropological Papers, vol 43, P38. 
53

 - BAIN, R.A, « Definition of culture », Sociology and Social Research, vol 27, 1942, pp 87-94. 
54

- Davis, Kingsly, Human Society, p 34. 
55

- WHITE.L., « The symbol :the origin and basis of human behavior », Philosophy of Science, vol.1, n°4, pp 

451-463. 
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( في أدبيات بعض The material cultureما اصطل  على تسميته الثقافة المادية

جليات األفكار في الواقع الماد ،  مظهرا من مظاهر تهو في الحقيقة اال األنثروبولوجيين ما

على سبيل المثال  -ة ما فالوعاء أو مختلف تلك الطقو  سواء االحتفالية أو التأبينية في ثقاف

يعك  صدى فكرة ثقافية  ،ال تعبيرا أو مظهرا خارجياماهي في حقيقة األمر إ -ال الحصر

و المصنوع بغض النظر عن حجمه أو شكله ظلت كامنة وراء ذلك الشيء الماد  أ ،معينة

 أو لونه أو درجة تعقده .

أما أصحاب االتجاه الثالث  الثقافة كرموز( فنجدهم يتعاطون مع الثقافة من خالل 

ن معظم يك الثقافة أو بنائها النظر  أو المنهجي. في الواقع إمنظومة الرموز في عملية تفك

ون من مقولة جوهرية مفادها أن ثنولوجيا ينطلقإلا وهذالء الباحثين في حقل األنثروبولوجيا 

نسان هو أكثر من مجرد حيوانا ناطقا، مفكرا، أو حيوانا يصنع الثقافة، أو حيوانا سياسيا اإل

في ظل هذا  -ف األدبيات الفلسفية و الدينية. إن االنسان كما كان  والزال( شائعا في مختل

داخل ثقافته من  ،بدرجات متفاوتة كما و كيفاحيوانا ينتج رموزا و يستخدمها  -التصور

من أبرز  "ليزلي هوايت" ، و يعد العالمةخالل تفاعل أفراد جماعته في المكان و في الزمان

 . .رواد هذا االتجاه األنثروبولوجي على سبيل المثال ال الحصر

 

عناصر ذا كانت األقسام السابقة تركز على عنصر من إ :ـةف الشموليـساباا: االتااأي

الثقافة في عملية التحليل و التفسير فان التعاريف الشمولية أو بكلمة أدا التعاريف الشمولية 

مختلف أبعاد  -حسب االمكانات المادية والمعرفية  -الديناميكية قد عملت على استقراء 

 ،الثقافة وذلك باستثمار بعض أهم االتجاهات النظرية السائدة في حقل العلوم االنسانية

اصة في ميدان السيكولوجيا و التحليل النفسي و التاريك و السوسيولوجيا و علم األديان خ

(  L’école culturaliste anglo saxonneإن أبرز ممثلي هذه المدرسة الثقافية المقارن.

كاليد كالكهون  و (KROEBER A.L   (أفريد لوي  كروبربإجماع الباحثين هما 

KLUKHOHN C.)    (ة مقارنة في المكان و في بعد بحوث نظرية و حقلي ا. لقد خلص

تتكون الثقافة يكاد يكون جامعا مانعا لمفهوم الثقافة يتلخص كاآلتي  "  ،لى تعريفالزمان إ

من نمانج ظاهأخ و كامنة من السلوك المكتسب و المتنقل بواسطة الأموز والت  تكون 
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شكل مصنوعا، و منتجا،.  ما الب  اينجاز المميز للجماعا، اينسانية و النض يظهأ ف 

الثقافة فيتكون من األفكاأ التقاليدية )المتكونة و المنتقاخ تاأيميا ( و ماصة ما كان 

للالال من ناحية، كما يمكن متصو منها بالقيم. و يمكن  ن ناد األنسان الثقافية، نتاجا 

". ليها بوصالها عوامل شأطية محددخ لالال مقبلالنظأ إ
56
 

 

انعا نجد أن تعريف " كروبر و كالكهون" الشمولي للثقافة يكاد يكون جامعا م في الواقع

تعريفا  ألكثر من مائة و خمسين بعد عملية استقراء  ، كان هذامقارنة مع التعاريف السابقة

الجمع بين مقاربات مختلفة. لقد عبر اجتهادهما في  بطريقة منهجية متميزة و بصفة ذكية

أكدا على أن الثقافة مكتسبة دون عندما  ،السيكولوجية للثقافة عمال على تعزيز النظرة

عندما اعتبرا الثقافة " كنماذج  "،النظرة البنيوية" ل" االستعداد الوراثي" و لهمالهما إ

تقليدية عندما أكدا على أن لب الثقافة يتكون من األفكار ال "،النظرة التاريخية" و لللسلوك" 

الفيزيقية  البيئة الطبيعية أو، أ  أن قائية في المكان وفي الزمانتنذات األصول النشوئية، اال

 Physical environment  والبيئة االجتماعية ،)Social environment )  البيئة و

ء داخل مجالها الحيو  ضمن للثقافة ديناميكيتها سوات ،(Cultural environmentالثقافية  

" في وضع تصنيف يضم كوكهون د العالمة "في هذا االطار المرجعي اجتهأم خارجه. 

( تدور بين المحددات أو Personality determinantsمختلف محددات الشخصية  

( والفطرية Communal( والمشتركة  Universal determinantsالسمات العامة  

 Idiosyncratic  و محددات الدور )Role)،  وقد لخصها في الجدول اآلتي 

 

 

 

                                                 
56

- KROEBER.A.L, KLUCKHOHN.C, Culture : a critical review of concepts and definitions, New York, 

vintage books, random . (sans date de publication). Originalement Publié en 1952 in papers of the Peabody 

Museum of American Archaeology  and Ethnology, Harvard University , p 357. 

: لقد استفدنا في مقاربتنا حول المصطلح العلمي األنكلوسكسوني للثقافة أو الحضارة من تصنيف العالمين األمريكيين" كروبر مالحظة هامة

 وكلوكهون" الشهير ، و لالستزادة  حول هذا الموضوع راجع:

KROEBER.A.L and.KLUCKHOHN.C, Op. Cit. , PP 47-154 cité in BENETON (Ph), Op. Cit., p124. 

 ،  ص1983بيروت،  ،كما استفدنا من: الساعاتي سامية حسن، الثقافة والشخصية، بحث في علم االجتماع الثقافي، دار النهضة العربية الطبعة الثانية

 .55 -27ص

 (:Terry Eagletonتيري إنغلتون) ( واألمريكيJean CAZENEUVEوأنظر أيضا الدراسة القيمة لكل من الباحث الفرنسي جان كازنيف )

CAZENEUVE, Jean, Dix grandes notions de sociologie, Coll point, Eds du seuil, Paris, 1976, PP 31-53. 

 .71-13، ص ص 2000تيري إنغلتون، فكرة الثقافة، ترجمة ثائر ديب، دار الحوار للنشر و التوزيع، الالذقية، 
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 الدوأ الالطأية المشتأكة الاامة المحددا،
العطش،  -الجروع  البيولوجية

 -الجن ، الوالدة
 الموت.

 سمات العنصر
(Racial traits) 

 األمراض المتوطنة
 مستوى التغذية

(Nutrition level ) 

صفات  -السحنة
وظائف  -القامة

 .الغدد و عملها

 والجن  اختالف السن
 التمايز الطائفي

 الجاذبية  البي ة الاليزيقية
 الحرارة

 (timeالزمن   

 المنان
علم تخطيط األماكن 

البلدان و المالجئ و
 الطبيعية

األحداث النوعية 
كالصواعا 

والظواهر الطبيعية 
 الفريدة

 الفروا في حيازة المنافع المادية

 رعايرة الطفرل البي ة ايجتماعية
 Infant care ) 

 الحياة الجمعية 
 group life) 

 السكان توزيع
 (Sizeالحجم  
 (Densitéالكثافة  

األحداث 
الجتماعية مثل ا

موت الوالدين    
 التبنيو

 الشلل -الزمر
 نسان الهامشياإل
 marginal man) 

الرمرزيرررة                   البي ة الثقافية
 symbolisme) 

 (tabooالتابو  
 القتل داخل الجماعة

 (traditionsالتقاليد 
 قواعد السلوك

 (skillsالمهارات  

 الفلكلور
 اآلداب

 العادات الشعبية

األدوار المتفاضلة   ثقافيا  
(cultural differentiated 

roles) 

 

أن هناك قضايا أساسية ينبغي  -حسب تصنيف كال كهون   -يتض  من هذا الجدول 

أخذها بعين االعتبار عند كل دراسة علمية للشخصية و مكوناتها المادية والمعنوية و هي 

 تنتظم وفا التكامل الوظيفي التالي 

ن االنسان كائن عضو ، تتوفر فيه بعض الخصائص المحددة و المميزة له وحده أوال  إ

 البيولوجية.كمجموعة األجهزة 

 .(social animalنسان حيوان اجتماعي  ثانيا  اإل

 .(cultural animalنسان حيوان ثقافي  ثالثا  اإل

رابعا  يعيش هذا االنسان في عالم فيزيقي طبيعي يخضع فيه لسائر القوانين الطبيعية 

السائدة في العالم الطبيعي .
57
 

( و ظروف Motivesمن هنا نكتشف معالم الشخصية في ظل المواقف و الدوافع    

 -و هي تشكل رصيد هام حيو  لتفسير الشخصية، و هذا باعتبارها  ،(Needالحاجة  

                                                 
57

- KLUCKHOHN, Clyde, Culture and personality reprint series in the social sciences. 

Reprinted from the American Anthropologist Review, vol. 46, 1944. 

رف، المذكور في: قباري محمد إسماعيل، علم االجتماع الثقافي و مشكالت الشخصية في البناء االجتماعي، سلسلة كتب علم االجتماع، منشأة لمعا

 .536-526، و لالستزادة حول محددات الشخصية ، راجع : ص ص 528و ص  526، ص 1982سكندرية، اال
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نقوم بتحليلها عن طريا العمليات  ،وافعمجموعة من القيم و الد -هونحسب كال ك

مالحظة كل وحدة منها بالنظر اليها الموضوعية والتجارب المختبرية كوحدات يمكن 

كوحدة متميزة وقائمة بذاتها و منتزعة من شبكة العالقات القائمة بين الحاجات البيولوجية 

حيث أنها  واالستجابات الثقافية تلك العالقات التي تتغير ر م عمومها في سائر الثقافات ،

( من مجتمع الى رخر .Variablesوحدات وعالقات متغيرة 
58
 

لى هذه النظرية في دراسة " الثقافة و الشخصية" استنبط " كلوكهون" عدد من استنادا إ

لخص معالمها في النقاط الخم   ،(Generalizationsالتعميمات أو القضايا العامة  

 اآلتية 

( كالقيم و البواعث determinants Universalهناك بعض المحددات العامة   -1

يتسم بها كل " شخص" في كل زمان و مكان، إنها عناصر ثقافية  والدوافع االجتماعية التي

بني البشر، يحاول  ( الخاصة بكلPersonality traitsعامة تبرز معالم الشخصية  

طارها تحديد معالم الشخصية و معرفة "حدودها العامة " في كل زمان دون الباحثين في إ

 تمايز أو تمييز.

ن حيث التعميم من القضية األولى و هي تتمثل في القضية الثانية هي أقل درجة م -2

 القول أو الحكم اآلتي 

مع الى تشارك بعضهم بعضا في "سمات شخصية" ينزع أعضاء أ  جماعة أو مجت

عروفة بالغزو         كما هو حال بعض الجماعات أو القبائل الم ،قداممشتركة كالشجاعة و اإل

ويسميها "كلوكهون" بالسمات  -لمثال ال الحصرعلى سبيل ا -فريقيا و رسيا والحرب في إ

وقد يطلا على هذا الضرب من التعميم اسم المحددات  ،(communal traitsالمشتركة  

 (.communal déterminantsالمشتركة  

و يرتبط التعميم الثالث بطبيعة السلوك االنساني كون هذا لأخير يتسم في كل زمرة  -3

 Des caracteristiquesلمميزات الثابتة و المحددة  أو جماعة ببعض الخصائص و ا

constantes et déterminées وراء كل سلوك  دافع( ف  Une motivation) يصدر ،

                                                 
58

- CF.PADDINGTON, Ralph, An introduction to social anthropology, Oliver and  boyd éds, third ed. 

Edinburgh, 1960, vol I, p 237.                                                              

 .543-542المذكور في: قباري محمد اسماعيل، المرجع نفسه، ص ص 
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خاصة بهذه الجماعة أو تلك حيث  ،(des valeurs socialesجتماعية  عن منظومة قيم ا

الجماعة أو العامة لسلوك  تلعب مختلف الدوافع والقيم والمعايير أدوارا معينة تشرط الكيفية

و يسمي "كلوكهرون" مثل هذه الدوافع و القيم باسم " محددات  الزمرة موضوع الدراسة،

 . (Rôle determinantsالدور"  

 " قد يختلف أفراد المجتمع الواحد، و تتمايز "كلوكهون"و في التعميم الرابع يقول  -4

االجتماعية التي تلعب  الدوافع و القيمسمات الشخصية على الر م من تشابه البواعث و 

( Traits uniquesو السبب في ذلك التمايز هو وجود بعض السمات الفريدة   ،نف  الدور

باعتبارها مجموعة من السمات النوعية التي تمتاز بها و تنفرد كل شخصية على حدة، 

هي سمات  (، وIdiosyncratic determinantsوتسمى بالسمات أو المحددات الفطرية  

تتصل بجبلة الشخصية وطبيعتها، األمر الذ  يفسر لنا نوعيتها وتفردها عن سائر األنماط 

طبقا لمجموعة المحددات الفطرية كونها سمات فردية تتميز بالحدود الخاصة الضيقة، وهي 

."تعرف أيضا بالحدود الفريدة أو األصلية الخاصة بالشخصية موضوع الدراسة
59
 

ة واألخيرة في ذلك التعميم القائل بأنه قد توجد بعض رة الخامسو تتلخص القضي -5

، حيث ينة و متمايزة ثقافيا و حضاريا( بين أفراد مجتمعات متباsimilaritiesالمشابهات  

تالفات البينة بين سمات الثقافة يذكد "كلوكهون" أن هذا التشابه في نمط الشخصية ر م االخ

محددات الفطرية و تجان  السمات ابه على مستوى اللى وجود تشإنما يعود في الواقع إ

 Fondamental structure of)األساسي للشخصية" العناصر الخلقية الكامنة في" البناء و

personality)،   و من تم فان هذه العناصر والمحددات الفطرية ال تلتزم بالمجتمعAre 

not society bounded)، جتمع وقيمه و دوافعه فهي ال تتصل بالضرورة بوجود الم

 المختلفة. 

ال يقتصر على تلك االستعدادات  -حسب نظرية "كالكهون"  -ن تركيب الشخصية إ

بل يضم أيضا مختلف المذثرات الخاصة التي يتعرض  ،الفطرية والمورثات البيولوجية فقط

البيئية ن كل فرد يستجيب للمذثرات عملية النمو المعقدة. في الواقع إلها الفرد خالل 

( the self  بطريقته الخاصة، و هذا هو مجال  الذات  المختلفة من طبيعة اجتماعية وثقافية

                                                 
59

- CF. KLUKHOHN, C., Op.Cit., P357.                                           

 .519سماعيل، المرجع نفسه ، ص إالمشار إليه في قباري محمد  
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 Essentialبر " الشخصية األساسية"   تكوين ما أسماه العالمة " لنتن"و أسلوبها في 

personality ") والعالمة  ردينار GARDINER )الشخصية القاعدية  بر " "Basical 

personality ") . بامتياز
60
 

  

" هو مدى كأوبأ" و "كوكهونن أهم ما يميز التعريف الشمولي لر "ال ريب أ      

 -حسبها  - التأكيد على العالقة الجدلية بين الثقافة و الشخصية، و هذا من منطلا أن الثقافة

من خلا اإلنسان من جهة، و هي تحدد طريقة تصرفه تجاه عالم األفكار و عالم هي 

ردة" من جهة أخرى، األشخاص و حتى عالم األشياء المحيطة به سواء "القريبة" أو "البعي

أ  البيئة الطبيعية، االجتماعية والثقافية  ،إن هذا التبادل المعقد بين هذه العوامل الثالثو

يضمن للثقافة ديناميكيتها سواء داخل مجالها الحيو  أم خارجه .
61
 

يمكن أن نستخلص أن التعاريف  ،لديناميك  للثقافةا طاأ الشمول  اإذن في هذا 

 الشمولية تتميز بالسمات األساسية  التالية 

على سبيل المثال ال  -نها تدر  الثقافة من زوايا و أبعاد متعددة كأن تجمع   أأوال

 بين كل من المقاربات الوصفية و التاريخية و المعيارية و التطورية . -الحصر

 .تحليل الثقافة من خالل مكوناتها و مضامينها ثانيا  أنها تقوم ب

ثالثا  أنها تربط بين الثقافة و الشخصية في إطار إقرارها بوجود عالقة جدلية بين 

 السبب  الثقافة( والمسبب  اإلنسان(.

نه على الر م من "الفتوحات" و "االنتصارات العلمية" التي حققتها يبقى أن نشير إلى أ

ضل الدراسة الموسوعية لر" كروبر" و "كلكهون" حول مختلف التعاريف الشمولية بف

أقسام  وصفية،  تالمقاربات المتعلقة بالثقافة أو الحضارة و التي صنفاها منهجيا في س

                                                 
60

، و لالستزادة حول هذه التعليمات أو القضايا العامة في نظرية " كلوكهون" حول الشخصية 520قباري محمد اسماعين، المرجع نفسه، ص  -

 .525-518راجع: ص ص 
61

- Pour plus de détails sur la théorie culturelle d’Alfred Louis KROEBER , voir GARDINER. A, PREBLE. E, 

Op.Cit., P P 258-282.  
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يظل مفهوم  ،تاريخية، معيارية، سيكولوجية، وراثية و بنيوية. قلنا ر م هذه "النقلة النوعية"

متشابكة من التعاريف االصطالحية". الثقافة أو الحضارة تائها بين "ترسانة
62
 

ف  الوااو، لقد ساهم، التااأيف الممتلف من مول مقاأباتها النظأية والمنهجية 

المتباينة إلى حد التنااض  حيانا إلى إحاطة المصطلح بالمزيد من الغموض وا بهام، 

بالتاأيف جملة ماصة و  ن مالهوم الثقافة  و الحراأخ اد تناولته بالدأاسة و التحليل بل و

من التمصصا، ماأجة عن حقل األنثأوبولوجيا كالسوسيولوجيا والسيكولوجيا والتحليل 

 النالس  والتاأيخ، هنا من جهة.

من جهة  مأق، إن استمدام مالهوم الثقافة  و الحراأخ بدأجا، متالاوتة ف  دأاسا، 

، " بدا ية "أيمية " تقليدية "  و تطبيقية يشتغل  صحابها  ساسا حول مجتماا، تا

والسا  إلى المبالغة ف  إسقاط ممتلف مقويتها األنثأوبولوجية الكوسيكية على 

مجتماا، مااصأخ  كثأ  و  ال اتساعا  و تطوأا اد  دق )و يزال( يؤدض إلى الاديد من 

مطيأخ على  كثأ من صايد ف   - بصالة شاوأية  و ي شاوأية -اينزياا، المنهجية 

الزمانالمكان و ف  
63
ف  محاولتها حصأ المالهوم كظاهأخ  -، كان من  ثأ بارها  

تشويه " الوااو  و الواا و ايجتماعية " سواء  كان، دامل مجالها الحيوض  -إنسانية كلية

  و ماأجه.

دة لى مثل هذه المقاربات النظرية و الحقلية عدييب أن مختلف االنتقادات الموجهة إال ر

. لكن على الر م من هذه " االختالالت المنهجية" المتفاوتة الزمان ومتعددة في المكان و في

بعض المقوالت أو االستنتاجات النظرية و الحقلية، يظل مصطل   كما و كيفا على مستوى

( في حقل العلوم اإلنسانية و "متفوقا" من حيث شدة Un concept focalالثقافة محوريا  

ولوجي إثن -رية و التطبيقية( في الحقل السوسيوالتأثير مقارنة مع وضعية نظيره  النظ

 .الفرنسي الحديث أو المعاصر

 

                                                 
62

- WHITE (leslie. A) « Definitions and conceptions of culture » (commentaire du livre de A.L.KHOBER et 

C.KLUCKHOHN ) in DIRENZO (G) ed, « Concepts, theory and explanation » in the Behavioral Sciences , New 

York, Randon house, 1966, p 100. Cité in BENETON (ph), Op.Cit., P124. 
63

- MEAD (margaret) , le fossé de générations, trad française. Ed Denoël ,  Paris, 1971,  P 23-24. Cite in 

BENETON (ph)., Ibidem. 
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الالأنسية بيـن ايمتداد التنويأض الحديث و القطياة  ا،مقاأبالمبحث الثان : ال

 السوسيولوجية المااصأخ

يالد السوسيولوجيا كتخصص علمي، إذا كانت فرنسا تعتبر المجال الحيو  الذ  شهد م 

ثنولوجيا ية في التأسي  إلى تأخير نشوء اإلالمفارقات أن تذد  نف  هذه األسبقنه من فإ

 الفرنسية.

منذ القرن السابع و حتى بداية القرن  ثنو رافيالت اإلثنولوجيا أو بكلمة أدا اإللقد ظ

العشرين شعبة ملحقة بالسوسيولوجيا. في الواقع، كانت "المسائل االجتماعية" تدير "المسائل 

. كان إن ص  هذا التعبير ة" و تسيطر عليها في حقل البحوث اإلنسانية واالجتماعيةالثقافي

ون إلى استخدام لفظة "الحضارة" كما ئالباحثون الفرنسيون في تلك الفترة عادة ما يلج

د  ابت لفظة "ثقافة" عن شاعت في علم اللغة الكالسيكي نتيجة بحوث مذرخي اللغة. لق

" من خالل Kulturف نظرائهم األلمان الذين يرفضون ترجمة "كان هذا بخال أدبياتهم، و

". والدليل على  ياب  حضارة" مفضلين استخدام لفظة " Cultureمقابله الفرنسي "

 ، أن مذلف العالمة اإلنكليز  تايلور المصطل  العلمي للثقافة في بدايات البحوث الفرنسية

              صدرت ترجمته الفرنسية بعنوان  قد الثقافة البدا ية"" الشهير الموسوم

 DENYS دونيز كوش  الفرنسي وفي هذا الصدد يقول اإلثنولوجي ،!"الحراأخ البدا ية"

CUCHE ) كان علماء السوسيولوجيا و علماء اإلثنولوجيا مشبعين الى حد  " موضحا

رون في ثقافات الشعوب كبير باألفكار التنويرية ]نسبة الى  عصر التنوير[ هذا ما جعلهم يفك

أ  انطالقا من تلك المركزية الذاتية  ،ال من خالل الحضارة الفرنسية فقطألخرى إا

 L’ethnocentrisme،) يتم باسم الرسالة الفرنسية التحضيرية  يألم يكن التوسع الكولونيال

 une mission civilisatrice!للدولة الفرنسية؟ )."
64
 

خاصة اإلثنولوجيا التطبيقية  ،في الثالثينيات من القرن العشرين عرفت اإلثنولوجيا

 ها المفاهيمية وأدواتها المنهجية،ترسانتلاستقالال نسبيا تجاه السوسيولوجيا من خالل تأسيسها 

 Des chercheursكان هذا بفضل جهود باحثين منشغلين بالتراث االفريقي  

africanistesيل  ريولمارس ( أمثال  Marcel GRIAULE و ميشال لوري ) 
                                                 
64

- CUCHE Denys, la notion de culture dans les sciences sociales , Eds. La découverte, Paris, 1996. Pour 

l’Algérie, Eds, Alger, Janvier, 1998, p23. 
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 Michel LEIRIS لقد سمحت مثل هذه المقاربات اإلثنولوجية الحقلية بمقارنة مباشرة .)

خاصة عن  ،و متواصلة بين التعدد الثقافي األمر الذ  ساهم في بروز مصطل  الثقافة

روز االصطالحي إال أنه الر م من هذا الب دخال نوعا من النسبية الثقافية. لكن علىطريا إ

الشائعة بكثرة  ،تدريجي جراء "المقاومة الشديدة" من قبل لفظة " حضارة " ظل يسير ببطئ

تى الستينيات في األدبيات اإلثنولوجية الفرنسية، وقد استمر هذا الوضع االبيستيمولوجي ح

البارزة  الشخصيات العلميةعلى سبيل المثال ال الحصر، لعبت معظم من القرن المنصرم. 

(، Emile DURKHEIM  دوركايمإميل (، Gabriel TARD E كر  بلاير ترارد 

( Marcel MAUSS  مارسيل مو  (،Gaston RICHARD  استون ريشار 

بقاء على لفظة حضارة في الصدارة. كانوا يعتقدون أن الظواهر و يرهم دورا حاسما في اإل

االجتماعية بما أنها ظواهر رمزية فهي بالضرورة تتسم ببعد ثقافي، لقد ترجم الكتاب 

( Ruth BENEDICT  نثروبولوجية األمريكية البارزة روت بندكتالكالسيكي لأ

ينيات من تلك الفترة و بكل في طبعته الفرنسية في الخمس "Patterns cultureالمسمى "

"Echantillons de civilisationأسف تحت عنوان "!
65

، هذا مع العلم أن فترة ما بين 

( تخللها نوعا من الخلط في االستخدام بين اللفظتين ثقافة" 1939-1914الحربين العالميتين  

 Kultur,Cultur  "و"حضارة )civilisation)، بي أو خاصة في المجال الحيو  األورو

.("L’état-nation الوطن/  ما سمى في أدبيات العلوم السياسية بر"الدولة
66
 

يجمع معظم الباحثين المعاصرين في تاريك فكرة الثقافة أن الحرب العالمية الثانية 

فبعد أن كانت "الثقافة" خاضعة  شكلت قطيعة ابستيمولوجية مع لفظة "حضارة"،

هم، عرفت لفظة الثقافة الفرنسية للسوسيولوجيا و تالميذ المدرسة إليديولوجية مذسسو

سوسيولوجيا بفروعها تطورا ملحوظا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تزامن مع تطور ال

سكسوني واض  ، خاصة األنكلوثنولوجيا. في الواقع أصب  التأثير األجنبيالمختلفة و كذا اإل

صارت السوسيولوجيا بدورها  سوسيولوجيا والمعالم" لقد استقلت اإلثنولوجيا عن ال

عية تبعية" لالتجاهات السوسيولوجية األمريكية التي فرضت نفسها بفضل نقلتها النوأكثر"

                                                 
65

 - En ce qui concerne les travaux de BENEDICT (R), voir : GARDINER. A et PREBLE. E, Op.cit., PP 283-

297. 
66

- Pour plus de détails sur ce sujet voir, CUCHE Denys, Op.Cit., pp 22-29 . 
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على مستوى البحوث الحقلية. ال ريب أن هذه "الفتوحات سواء على مستوى التنظير أو 

طار "االجتماعية" في إية" ولثقافالحياة "اية ساهمت بشكل حيو  في بعث فالعلمية" والمعر

مفاهيمي جديد ال زال يلقي بظالله في المكان وفي الزمان وعلى أكثر من صعيد .
67
 

اجتهد المنظرون والباحثون الحقليون  ،بستيمولوجية الجديدةفي ظل هذه القطيعة اإل

مستلهمين  للثقافة أو الحضارة أو الحضارات، Systématique)   في صيا ة تنظيمية

الدراسات الدراسة الموسوعية تعريفاتهم حول المصطل  من مختلف البحوث النظرية 

كاليد ( للعالمين األمريكيين البارزين ألفريد لوي  كروبي وزميله لتصنيفية الموسوعية   ا

الالحقة التعاريف  منه  تستقي  -ر م بعض النقائص -م معلم علمي منهجي أهكالكهوهن 

 .حيويتها بصفة مباشرة أو  ير مباشرة 

أما علماء التربية و الثقافة فقد استلهموا تعريفاتهم حول مفهوم الثقافة من مختلف 

ثنو رافيا إلثنولوجيا و اتعلقة بحقول األنثروبولوجيا و اإلالبحوث العلمية، خاصة تلك الم

المائة وخمسين تعريفا، قام  ثورة العلمية والتي تجاوزت  التعاريف(الهذه  ،عالهأالمذكورة 

كاليد "وي  كروبر وزميله بحصرها وتصنيفها ومعالجتها كال من العالمين البارزين ألفريد ل

للموضوع كما  هذه التعاريف السوسيولوجية إثراءويمكن إيراد بعضا من أهم ، "كالكهوهن

 سيأتي 

 Pitrim Alexandrovitchيعرفها العالمة بيتريم ألكسندروفتش سعوروكين   -(1

Sorokin    )1889-1968  فيقعععول  " إن المظهعععر االجتمعععاعي للكعععون فعععوا العضعععو )

 Super organique  ليتكعععون معععن أفعععراد متفعععاعلين، ومعععن أشعععكال معععن التفاععععل ومعععن )

مجموعععات منظمععة و يععر منظمععة. أمععا المظهععر الثقععافي للكععون فععوا العضععو ، فيتكععون مععن 

المعاني و القيم و المعايير." 
68
 

( Talcott Parsons    )1962-1979يعرفهععا العالمععة تععالكوت بارسععونر  و-(2

بقوله  " إن الثقافة لتتكون من تلك النماذج المتصلة بالسلوك وبمنتجعات الفععل اإلنسعاني التعي 

                                                 
67

- BENETON (Ph), Op.Cit, p138. Et pour plus de détails, voir pp 138-146  

 .42، ص 1992عاتي سامية حسن: الثقافة و الشخصية، دار العربية للطباعة و النشر، القاهرة، ا( الس68)
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يمكعععن أن تعععورث، بمعنعععى أن تنتقعععل معععن جيعععل إلعععى جيعععل بصعععرف النظعععر ععععن الجينعععات 

 (69 البيولوجية."

      (E.V de Roberty)  1843-1915ويعرفها العالمة الروسي د  روبرتعي   -(3

فيقول  " الثقافة هي حصعيلة الفكعر والمعرفعة فعي المجعالين النظعر  و العلمعي علعى السعواء، 

 (70  وعلى هذا األسا  فإنها تعتبر خاصية من خصائص اإلنسان دون  يره من الكائنات.

 .Chوبععيج   (R. Mc iver  ) 1882-1970يفر  كمععا يععرى كععال مععن مععاك -(4         

Page ) )  أن  " الثقافة هي كل ما صنعه شعب من الشعوب من مصعنوعات يدويعة وقعوانين

  (71 ونظم اجتماعية سائدة وأدوات." 

-1930  (Pierre Bourdieu)ويعرفهعا ععالم االجتمععاع الفرنسعي بيعار بورديععو  -(5       

عت ارهةةانةةا   ا]الثقافةة ب لتربيععة و الثقافععة بقولععه  " ( المتخصععص فععي علععم اجتمععاع ا2000

لةة لمالكةة  هلةة لم المف ةةلةةم  نشةةرا    لكقةةا المةةالكك لكةةكلةةمممةةا هةةمشةةتر ه

لةم  التصةرفاتلم الك  هلم   خ م الدال ال كلم  التف كر  المقا  الم جزاته

 ( "… 72الم جزات

   (Joffre Dumazedier  )1915-2002وأمععا االجتمععاعي جععوفر دومازيدييععه   -(6     

تغطي كلمة ثقافعة مفعاهيم، مواقعف، قعيم و التعي ، لم السوسيولوجيااعلبالنسبة  فيعرفها بقوله  "

هي في عالقة مع حياة المجتمع وحياة الفرد. ففي الثقافعة، يتعدخل العمعل، الواجبعات العائليعة، 

 (73 أوقات الترفيه. وفي كلمة نقول الحياة اليومية بشمولتيها." الواجبات الروحية، 

 P.H. Chombartيعرفهعا الباحعث االجتمعاعي بيعار هنعر  شعمبار دولعو    -( 7

Delauwe   ) 1913- 1998 )"  إن كل ثقافة تحمل في طياتها سلسعلة معن  نمعاذج،  فيقول

                                                 

 .36( الساعات سامية حسن: نفس المرجع السابق، ص 69)

، ص 1975كتااب، الجازء األول، الطبعاة الرابعاة، ( أبوزيد أحمد: البنااء االجتمااعي، الهي اة المصارية العاماة لل70)

 .22، ص 1996دار األمة، الطبعة األولى، الجزائر، ، هذه هي الثقافةبن نعمان أحمد  نقال عن  ،189

، 1961( ماكيفر وبيج: المجتمع، ترجمة على أحمد عيساى، مكتباة النهضاة المصارية، الطبعاة الثانياة، القااهرة، 71)

 ، نفس الصفحة.   هأحمد، المرجع نفس عمانننقال عن بن  115ص 
(72)  Cf. Bourdieu Pierre, Système d’enseignement et systèmes de pensée, E. P. H. E., Centre 

de Sociologie européenne, s.d, p. 5-6.                                                                                     
(73)  Cf. Dumazedier Joffre, Vers une civilisation du loisir, Revue Française de Sociologie, Janvier,1960, p. 70-

71. 
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صعرفاتهم وعملهعم، ودورهعم صور توجيهية، تمثيالت يرجع إليها أعضاء مجتمع مععين فعي ت

 ( 74 وعالقاتهم االجتماعية." 

؟( -Guy Rocher )  1924ويعرفهعا عععالم االجتمععاع الفرنسععي  عي روشععيه   -(8

]الثقافععة[ هععي مجموعععة مترابطععة مععن  مسععتلهما تعريععف تععايلور الكالسععيكي و يععره فيقععول  "

سععمها مععن قبععل طععرف تفكيععر، وإحسععا  وتصععرف أكثععر وأقععل تقنينععا والتععي عنععد تعلمهععا وتقا

مجموعععة مععن األفععراد، تسععاهم بطريقععة موضععوعية ورمزيععة فععي تشععكيل هععذالء األفععراد فععي 

  (75  مجموعة خاصة ومتميزة.

                  Mauriceموري  دوفريجيهجتماع والسياسي الفرنسي البارز ويذهب عالم اال -(9

DUVERGER  )1917-2014 ات"، مذسس"تقنيات" و"لفظ " ثقافة بالتضاد مع أن ( إلى

، أ  التمثيالت الجماعية لطائفة والتي هي بمثابة تفيد المعتقدات اإليديولوجيات، األساطير

يذخذ أحيانا بمعنى أكثر اتساعا ، فهو « ثقافة» عناصرها الروحية والسيكولوجية.. إن لفظ 

ل العناصر التي تتظافر لها ك (Les formes singulières  يشير عندئذ األشكال الخاصة

، تقنيات، ، معتقدات ، إيديولوجيات، مذسساتالمكونة لجماعة اجتماعية  تمثيالت جماعية 

  وحتى العناصر الجغرافية والديمغرافية ....الك.

تسم  بتحديد أنماطا من فمن هذه العناصر يصيغ عالم  االجتماع تركيبات مجردة التي 

، المجتمعات العبودية، االشتراكية المجتمعات الرأسمالية، المجتمعات المجتمعات 

لتجنب أ  التبا   إن كل مجتمع من هذه المجتمعات يشكل ثقافة. المجتمعات القبلية ...الك.

سنسمي المجموعات الثقافية وتلك الثقافات بالمعنى الواسع للكلمة ، والعك  سنسمي 

                                                 

(74)  Cf. Chombart De lauwe P.H, Images de la culture, éds. Ouvrieres, Paris,1966, p. 19. 

Bénéton (ph.), Ibidem.   

(75)  Cf. Rocher Guy, Introduction à la sociologie générale, l’action sociale, éds HMH, Ltée, 

Tome I, 1968, p.111.                                                                                                        

 :ن العودة إلىللمزيد من التفاصيل حول معظم التعاريف المتعلقة بمفهوم الثقافة يمكمالحظة: 
A.Kroeber et C.Klukhohn, Culture: a critical review of concepts and definitions vintage 

books, random, house, New York (S. d). originalement publié en 1952 dans The Papers of 

The Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Harvard university, cité in 

Rocher Guy, op. cit., p 75-154.                                            
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وتقنيات أ   تاالعناصر الثقافية المحضة لجماعة ، وهذا بالتضاد مع مذسس« معتقدات »

".الثقافات بالمعنى الضيا للكلمة
76
  

                           (Abraham.A.MOLES  أبراهععععععععععععععام .أ.مععععععععععععععول ويعرفهععععععععععععععا العالمععععععععععععععة  -(10

هي الرواسب التراكمية لكل معا تمثلنعاه ، عرفنعاه، أدمجنعاه فعي كعل الثقافة  قوله   "ب( 1920-1992 

إدراكنعا  سعواء فعي حالعة صعراع أو بالتنسعيا مععوالذ  يصب  أحد عناصر حاضرتنا ماضينا 

الحالي للعالم الخارجي." 
77
 

فعععي  التغعععرير صعععاحب النظريعععة التكنولوجيعععة  "وليعععام أجبعععر"ويعععرى ععععالم االجتمعععاع  -( 11

أن لكعل مجتمعع ثقافعة باعتبعار أن  (Cultural lag) نظريعة التخلعف باالجتماعي المعروفعة 

فالماديععات  االختراعععات التكنولوجيععة ( …" نسععانالثقافععة نفسععها، هععي الخاصععية الكبععرى لإ

تتراكم على نحو معين، بحيث تشكل في النهاية قوى دافععة للتغيعر االجتمعاعي، و التغيعر فعي 

هذه الجوانب المادية يسير بمعدالت  أسعرع بكثيعر معن تغيعر الجوانعب الالماديعة للثقافعة، ممعا 

قط على العالقعة بعين جعانبين الثقافعة الماديعة ينشأ عنه التخلف الثقافي. هذا األخير ال يقتصر ف

 …( و الالمادية، ولكنه يمتد لكي يغطي العالقة بين جوانب الحيعاة االجتماعيعة بصعفة عامعة 

ألن المظعععاهر الثقافيعععة الماديعععة والمعنويعععة تتظعععافر جميعهعععا فعععي خلعععا العععنظم و التنظيمعععات 

 (78 .…"االجتماعية التي تعتبر قلب الثقافة

أقرت منظمة اليونسكو تعريفا للثقافة في مذتمرها العالمي  رخرا، لقدأخيرا ولي  

 جويلية/  6نمية بمكسيكو ما بين حول السياسات الثقافية جمع خبراء عالميين في الثقافة والت

إن الثقافة بماناها الواسو يمكن  ن ينظأ إليها ، جاء فيه ما نصه  " 1982أوت من عام  6

ا، الأوحية والمادية والالكأية والااطالية الت  تميز مجتماا اليوم على  نها جماع السم

باينه  و ف ة اجتماعية باينها، وه  تشمل الالنون واآلداب وطأا ف الحياخ كما تشمل 

                                                 
76

 cf..DUVERGER.M., Sociologie politique , coll « themis »P.U.F , 2
ème

 éd.revue , Paris , 1967, pp140. Et pour 

plus détails sur ce sujet, voir  pp 140-159. 
77

 MOLES Abraham; .A., « Specificité culturelle et image  télévisuelle . le campus socio-culturel » , Recherche, 

pédagogique et culture , n. 28 , mars –avril 1977, p.7.cité in Le développement culturel : expériences regionales , 

U.N.E.S.C.O ., paris , 1980, p.54. 

نقاال   .27، ص 1974( أحمد كمال وآخرون: دراسات في علم االجتماع، دار الجيل للطباعة و النشر، بياروت، 78)

 عن:
OGBURN W. F et NIMKOFF, Handbook of sociology, routledge and  Keegan paul LTD, London, 1953, pp.16-

24.    

 .104-103، ص: هأحمد، المرجع نفس بن نعمانلالستزادة راجع: 
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الحقون األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد والماتقدا،. وإن الثقافة ه  الت  تمنح 

تجال منا كا نا، تميز ا نسانية المتمثلة ف  ا نسان ادأته على التالكيأ ف  ناته، والت  

الاقونية والقدأخ على النقد وايلتزام األموا ، وعن طأيقها نهتدض إلى القيم ونماأس 

المياأ، وه  وسيلة ا نسان للتابيأ عن نالسه ، والتاأف على ناته كمشأوع ريأ 

وي، جديدخ وإبداع مكتمل، وعلى إعادخ النظأ ف  إنجازاته والبحث دون توان  عن مدل

ون فيها على نالسه" عمال يتال
79
. 

من الثقافة بهذا المدلول النفسي واالجتماعي  والسياسي كما هو واض  الشك أن 

أية مجموعة من المجموعات السكانية التعريف تصب  الطابع العام الذ  يميز "شخصية" 

و مواطنين أ عرقيةسواء أكانوا طائفة أو أقلية  ،القاطنة في رقعة جغرافية معينة عن  يرهم

 و في الزمان.    في المكان 

 

 موصة        

مفهوم الثقافة يتبلور ، بعل ويعزداد تعقيعدا لينتهعي بعه المطعاف إلعى بعروزه فعي إذن    

( كقعوة ماديعة  L’état-nation  معةاأل - إطار حركة  اجتماعية، تسعى جاهعدة إلعى بنعاء الدولعة

ومعنويععة فععي المكععان و فععي الزمععان. فععي الواقععع  ستتسععارع األحععداث فععي ظععل االختالفععات 

اإليديولوجيععة األوروبيععة مذديععة إلععى بععروز صععراع ثقععافي ملحععوظ بععين كععال مععن الععوطنيتين 

هعذا الصعراع الثقعافي والحضعار  المعقعد سعينفجر فعي حعرب كونيعة إن الفرنسية و األلمانية. 

( ثم سيتجدد وبقوة أكبر هذه المرة معلنعا ععن انعدالع حعرب كونيعة ثانيعة 1918-1914أولى  

( علععى المسععتوى اإليععديولوجي و العسععكر   االسععتراتيجي( بععين 1945-1939أكثععر تععدميرا  

( وأعدائها المتحالفين ضدها في مختلف أنحاء العالم. فعي هعذا المنعان  Reichألمانيا النازية   

الثقافععة موقفععا عععدائيا مععن أمهععا الحضععارة سععواء علععى المسععتوى  اإليععديولوجي المعقععد سععتقف

بععد انتهعاء الحعرب العالميعة الثانيعة ولكعن  اإلنتاج، الفكعر  أو علعى المسعتوى اإلنتعاج المعاد 

معن مفهعوم الثقافعة والحضعارة طريقعه فعي إطعار مدرسعتين   وانهزام ألمانيا النازية سيشعا كعال
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 . 23بن  نعمان أحمد، المرجع نفسه ، ص  
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لم األشخاص وعالم األشياء، أ  منهجعين متمعايزين فعي مختلفتين في إدراك عالم األفكار وعا

 تعريف مصطل  الثقافة في العلوم االجتماعية المعاصرة

 

 

 

 

 

 

 

 


