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ملخص باللغة العربية
ان روابط األبوة والنسب تسبب الصالة بين األفراد داخل العائلة األولية فان من
نتائجها حدوث شبكة من العالقات عن طريق القرابة لذلك هنالك روابط حقيقية تمثل
األساس في بناء الوحدة القرابية .وهناك نموذجين مختلفين لدراسة القرابة ،النموذج
األول .النموذج المولد للعالم فريدريك بارث أساساً ان هذا النموذج موجه إلى دراسة
فعاليات التنظيم االجتماعي حيث االهتمام بدراسة الصورة القولية ( )Fromفي الحياة

االجتماعية والتي تتكون من تلك التسلسالت الملتصقة في السلوك ضمن مجموعة
كبيرة من ا لفقرات التي يقوم عليها الفرد فلذلك ان الصورة المتولدة في النموذج
المصنوع هو بالمقابل الصورة االمبريقية لألنساق االجتماعية اذا تعين المقارنة على
بناء ذلك التطابق الموجود بين السمات الشكلية للصورتين فالصورة االمبريقية تختص
بالسمات التي تفضل المجموعة المحددة للمتغيرات في النموذج .ام النظرية البنيوية
فمؤسسها العالم الفرنسي ستروس حيث ان البنية مجموعة عناصر ثابتة متجانسة
فيما بينها فان اي خلل يصيب جزًء منها يصيب المنظومة ككل وان طريقة المنهج
التحليلي هي دراسة العالقات.
The generative and structural theoretical picture for
studying kinship
Assist. Lecturer Dr. Amir Lutfi Abdulkareem
Abstract
Kinship represents the fundamental structures in forming
society where the general social structure for the society is
consist of a group of patterns and kinship pattern is one of
these, these patterns are interfere with each others.
The theories of Fredrik bark a base and present in studying
kinship and was called the generative image where the bases of
kinship structure are relations and heritage structure in that
heritage transfer through relatives and as a result all kinship will
be inside society as for sitraouse theory, they are similar to
Fredrik theory Bark from the point of view of the generative
image where sitraouse theory assure the nature of empiric
image.
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المقدمة
تمث ل للل الق ارب ل للة البن ل للى األساسل ل لية ف ل للي تك ل للوين المجتم ل للا م ل للن حي ل للث ان البن ل للاء
االجتملاعي العللام للمجتمللا يتكللون مللن مجموعللة مللن األنسللاق والنسللق الق اربللي احللد هللذ
األنساق وتكون هذ األنساق متداخلة ما بعضها البعض اآلخر.
تمثل اطروحات فريدريك بارك منطلقاً وحاض اًر في د ارسلة الق اربلة واطلقلت عللى
د ارسللة مصللطلح الصللورة التوليديللة حيللث ان أسللاس بنيللة الق اربللة فللي المجتمللا هللي بنيللة
النسب وبنية الميراث حيث ان الميراث ينتقلل عبلر وحلدة النسلب وبالتلالي تكلون الق اربلة
جميعها داخل المجتما اما اطروحات ستروس فهي مشابهة ألطروحات فريدريك بلارك
اال انهللا تختل ل

مللن حيللث البنللى األساس لية فللي الصللورة التوليديللة حي لث ان اطروحللات

ستروس تؤكد على طبيعة الصورة االمبريقية...
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المبحث األول
الصورة التوليدية فريد ريك بارث والنظرية البنيوية
ستروس
ان روابللط األبللوة والنسلب تسللبب الصللالة بللين األفلراد داخللل العائلللة األوليللة فللان
ملن نتائجهللا حلدوث شللبكة مللن العالقلات عللن طريلق الق اربللة لللذلك هناللك روابللط حقيقيللة
تمثل األساس في بناء الوحدة القرابية.
وهناك نموذجين مختلفين لدراسة القرابة
النموذج األول.
النموذج الموللد للعلالم فريلدريك بلارث أساسلاً ان هلذا النملوذج موجله إللى د ارسلة

فعاليات التنظيم االجتماعي حيث االهتمام بدراسة الصورة القولية ( )Fromفي الحيلاة
االجتماعيللة والتللي تتكللون مللن تلللك التسلسللالت الملتصللقة فللي السلللوك ضللمن مجموعللة
كبيل لرة م للن الفقل لرات الت للي يق للوم عليه للا الف للرد فل للذلك ان الص للورة المتول للدة ف للي النم للوذج
المصنوع هلو بالمقابلل الصلورة االمبريقيلة لألنسلاق االجتماعيلة اذا تعلين المقارنلة عللى
بناء ذلك التطابق الموجود بين السمات الشكلية للصورتين فالصورة االمبريقيلة تخلتص
بالسمات التي تفضل المجموعة المحددة للمتغيرات في النموذج.
ام النظرية البنيوية فمؤسسلها العلالم الفرنسلي سلتروس حيلث ان البنيلة مجموعلة
عناصللر ثابتللة متجانسللة فيمللا بينهللا فللان اي خلللل يصلليب جللزًء منهللا يصلليب المنظومللة
ككل وان طريقة المنهج التحليلي هي دراسة العالقات.
اذن حس للب نظري للة س للتروس ف للي البن للاء القاربل لي ان هن للاك مجموع للة م للن البن للى
الثابتة هذ البنى وان كانت شكلية فهي تحدد العناصر الثابتة في تكوين المجتما.
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البنى األاسااسية القرابية (النظرية البنيوية)
بنى ثابتة محددة للقرابة

بنية الميراث

بنية الناسب

تحللدد بنيللة النسللب علللى أسللاس (الللدمويق ق اربللي) فانلله بنسللب ثابتلله تمثللل صللورة
امبريقية يحلدد نلوع الميلراث داخلل المجتملا وان تكلون بنيلة الميلراث بصلورة طرديلة ملا
بنية النسب حيث ال تكون بنيلة الميلراث اال بوجلود بنيلة النسلب حيلث تكلون هلذ البنلى
متداخلللة ال يمكللن فصلللها عللن اآلخللر وتحللدد هللذ البنللى نللوع الللزواج وطبيعللة العالقللات
االجتماعيللة داخللل الوحللدات القرابيللة داخللل المجتمللا حيللث ان كللل المجتمعللات تعتللر
بلروابط دمويلة محلددة واألفلراد ينسلبون إلللى االجلداد انفسلهم اذ ان فلي مجتمعاتنلا يكللون
خللط الللذكور هللو الللذي يحللدد الق اربللة داخللل المجتمللا وهللذا النسللب يحللدد طبيعللة الللزواج
داخل المجتما وايضاً المصاهرة وان هذ الصورة تختل

خ للط النس للب يختلل ل

علن صلورة إللى أُخلر لكلون

ع للن الخ للط األول اذا يك للون هنال للك تل لرابط او تل لوازن ب للين طبيع للة

النسب والميراث داخل المجتما حيث ان طبيعة المجتمعات يكلون خطيلاً اي ملن الجلد

وصاعداً ومن الحفيد ونازالً.

امللا الصللورة التوليديللة للعللالم بللارك فيللر ان البنللى القرابيللة القائمللة علللى وحللدة

الشراكة وان الشراكة مبنية على النسب ويكون ذلك من خالل انتقال الميراث من الجلد
إلللى االبنللاء ومللن االبللن إلللى الحفيللد ومقابللل ذلللك الخللط الثللاني (خللط العمومللة) يمثللل
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ايضل لاً انتق للاالً م للن الج للد إل للى االب للن وم للن االب للن إل للى الحفي للد ويك للون ف للي ه للذ الحال للة

متساوية.

انتقال الميراث

وحدة النسب

متساوي بالخط االحادي

تظهللر هنللا طبيعللة عالقللة المشللاركة المتصلللة بصللورة النسللب وطبيعللة الو ارث للة
والمتمثل للة بانتق للال الميل لراث لألفل لراد داخ للل المجتم للا فالنس للب األب للوي اص للطالن لنس للب
األفراد المنحدرين من خط الذكور اي االجداد الذكور وقد يعني عالقة المصاهرة التلي
تق للوم عل للى أُس للس ال للدم او المص للاهرة إل للى جماع للة ال للذكور ف للي العائل للة او العش لليرة او
القبيلللة وذلللك ال لراض اجتماعيللة معينللة واول مللن اسللتعمل هللذا االصللطالن فللي علللم
االنثروبولوجيل للا االجتماعيل للة الع ل للالم دبليل للو توم ل للاس .اذ اسل للتعمله ف ل للي كتابل لله الموس ل للوم
((التنظيم القرابي وزواج الجماعة في استراليا)) الذي نشر عام ( )6091وقد حلل هلذا
المصطلح محلل حلق االب  Father Rightاللذي كلان شلائعاً قبلل تلهلي

هلذا الكتلاب

ي ل للر ان اصل ل للطالن النس ل للب األبل ل للوي اص ل للبح مل ل للن المص ل للطلحات المهمل ل للة ف ل للي علل ل للم

االنثروبولجيللا عللام  6099بللالر م مللن اسللتعمال اصللطالن حللق االب مللن قبللل الكثيللر
مللن علمللاء االنثروبولوجيللا امثللال رادكل ل

ب لراون وفللورتس الللذين اسللتعمال فللي كتابهمللا

الموسللوم ((انظمللة الق اربللة والللزواج االفريقيللة)) ومللن الجللدير بالللذكر ان النسللب األبللوي
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يوجللد فللي المجتمعللات التللي يحتللل فيهللا الللذكور الموقللا القيللامي يللر ان شلليوع النسللب
األبوي في المجتما ال يعني توفي مركز الدائرة وتقليص حرياتها(.)6

ام للا النس للب بص للورة عام للة ه للو العالق للة القرابي للة المعت للر به للا ب للين الش للخص
واسالفه والنسب على انواع كثيرة ،كما اسلفنا فمنهلا النسلب األبلوي او علن طريلق االم
ويدعى كل منهما نسلب احلادي الخلط او قلد يكلون ثنلائي الخلط او نسلب اهلل او نسلباً

مخلوطاً او نسباً مزدوجاً(.)2

لللذلك ان كللل المجتمعللات تعتللر بللروابط دمويللة محللدودة واألف لراد ينسللبون إلللى

اج للدادهم ام للا ع للن طري للق اإن للاث او ال للذكور فيم للا يل لرتبط ال للذين ينتس للبون ع للن طري للق
الذكور بنسبهم فقط عن خط الذكور ،ينسب األفارد بالنسب االمومي بخط اإناث فقلط
وروابط المصاهرة التلي تتلهتي علن طريلق اللزواج تلربط األفلراد بمجموعلة ملن العالقلات
مللا اهللل الزوجللة او اهللل الللزوج (وعلللى سللبيل المثللال) كعالقللة الللزوج باخللت زوجتلله او
امها او اخيها ان نظم القرابة تكون كاالتي-:
اوالً :القرابة األبوية Patrilineal kinship

ثانياً :القرابة األمية Matrilineal kinship
ثالثاً -:قرابة األهل Gogative kinship

وتعني صلة القرابة بلين جميلا األفلراد المنحلدرين ملن جلد واحلد سلواء كلان علن

ذلك وعن طريق اإناث او الذكور(.)3

املا نظريلة ريمونلد فيلرث  R. firthحيلث يؤكلد ان مبلدأ الق اربلة هلو اللذي يقلرر
اسللتمرار الحيللاة منللذ ان يولللد الطفللل ينللدمج بصللورة مباشلرة فللي المجتمللا وحينمللا يمللوت
تنقللل ممتلكاتلله لغيللر مللن أقاربله تبعلاً لقواعللد مرسللومة وتسللمى الطريقللة التللي يللدخل بهللا
()6

()2

()3

الحس لن ،احسللان محمللد ،موسللوعة علللم االجتمللاع ،الللدار العربيللة للموسللوعات ،ط،6000 ،6
بيروت ،ص .61

مير ،لويس ،مقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية ،ترجمة :شاكر مصطفى سليم ،مطبعلة دار
الشؤون الثقافية العامة ،ط ،6بغداد ،ص .313

المللالكي ،عبللد علللي سلللمان ،المللدخل إلللى االنثروبلوجيللا االجتماعيللة ،مطبعللة النجل
ط ،2992 ،6العراق ،ص .09
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االشللر ،

الش للخص عل للى العضل للوية باس للم النسل للب او االنح للدار حي للث ان نسل للب الق ارب للة محل للور
ودعامللة أساس لية مللن دعللائم البنللاء االجتمللاعي وتحليللل عالقاتلله االجتماعيللة واسللتقرار
خصائصلله الثقافيللة وبالتللالي نسللتطيا فللي ضللوء هللذا كللله تقيلليم اركللان نظريللة ريمونللد
فيرث.
ويل لرتبط ذل للك الل لرابط عل للى ع للاتق اعض للاء المجموع للة مس للؤوليات عام للة تج للا
األش للخاص ال للذين يرتبط للون ب لله فف للي بع للض المجتمع للات تص للبح م للن مس للؤولية أق للارب
الرجللل القتيللل ان ينتقمللون لله ولقللد كانللت هللذ القاعللدة السللارية بللين (االنكلللو ساكسللون)
وحتى عهد قريب يظهر ذلك اشكال نظام القرابة في المجتمعات المختلفة.
فضال عن ذلك هناك دراسة حديثة بالر م من االهتمام بالدراسات القديملة مثلل
دراسة العالم االنثربولوجي االسلكتلندي مكليلنن والتلي كانلت بعنلوان اللزواج البلدائي ملن
البحللوث األولللى التللي اجريللت بصللدد هللذا الموضللوع وايضلاً د ارسللة العللالم مللوركن كانللت

بعن لوان انظمللة الللروابط الدمويللة والمصللاهرة فللي العائلللة البش لرية وايض لاً د ارسللات العللالم

ريفل للرز عنل للدما أل ل ل
رادكليل

كتل للاب الق اربل للة والتنظل لليم االجتمل للاعي عل للام  6063ثل للم قل للام العل للالم

بلراون بتللهلي

كتللاب يللدعى التركيللب الللوظيفي فللي المجتمللا البللدائي شللرن فيلله

االنظمة القرابية وبين المعاني والمصطلحان التي تتعلق بها.
مخطط حركات اشكال القرابة من ناحية األسرة-:
 -6األسلرة القرابيللة واحللدة االصللل  Consanguine Familyوانهللا انبعثللت مللن
عدد من الرجال والنساء وزواج جماعي.
 -2األسرة ذات الزواج الجماعي ير االخوي.
 -3األسرة االنتقالية الزواج بواحدة.
 -3األسرة األبوية.
 -9أسرة الزواج االحادي.
مخطط المفكر باخوفن من ابلرز المخططلات او الترسليمات النظريلة التطويريلة
األُخللر فاطروحللة المفكللر السويسللري بللاخوفن فهللو يمثللل الحيللاة االجتماعيللة باالباحيللة
فلي العصللور السللحيقة عنللدما حكللم البشللر المبللدأ المللادي ولللم يكللن يللدرك اإنسللان سللو

االموم للة المادي للة وذل للك ب للادراك عالق للة االب للن بوالدت لله ول لليس وال للد وف للي تل للك المرحل للة
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خضعت المراة الستبداد ملن قبلل الرجلل ولكلن النسلاء ملا ملرور الوقلت صلرن يحلاولن
التحرك ملن خلالل روحهلن الدينيلة واسلتطعن االطاحلة حيلث ان اللدين باعتقلاد بلاخوفن
يعطلي دعملاً معنويلاً لمكونللات البشلر وان هلذ السليطرة جعلللت ملن الرجلل يؤسلس مبللدأ
*

(الكوفاد) .Couvade

فضال عن ذلك توجد نظريات التحال

االنحدار القرابي والتحليل االجتماعي.

ووجود مثل هلذ القلوانين تلدل عللى عمليلات تطلور اإنسلان ويلرتبط ذللك ايضلاً

بللانواع مللن الق اربللات ومنهللا الق اربللة المفترضللة يؤكللد هللذا وجللود النظللام الق اربللي فللي كللل

مجتما إنساني اذ يعتبر نظاماً عالمياً ويوجد ذلك (نظم القرابة ارتباط اللنظم ملا اللنظم
االجتماعية) .وان ا لب دراسات نظم القرابة تكون دراسات ميدانية.

*

الكوفاد :الكوفاد يلزم الفرد بتمثيل دور االم عندما تتعرض الزوجة لالم مخاض الوالدة واسلتطاع
الرجل بسرعة االرتقاء إلى منزلة اعلى انعكست على الدين يرجا إلى العصر الجديد ملا هلذا

التحول.
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المبحث الثاني
النسق القرابي ووحدانية البناء
نسق القرابة محور ملن المحلاور األساسلية التلي يقلوم عليهلا البنلاء االجتملاعي
فلي المجتمللا وال يمكللن فهللم هللذا البنللاء األملن خللالل د ارسللة هللذا النسللق ونظملله الرئيسللة
الثالثللة وهللي نظللام الق اربللة واالنحللدار ونظللام العائلللة ونظللام الللزواج وحللول هللذ الللنظم
تدور مختل

صور العالقات االجتماعيلة واالنملاط السللوكية والمعلايير الخلقيلة وبلدون

ادراك لماهية هذ النظم ومكوناتها والدوار المهيمن فال يمكن ان نستوعب الخصلائص
المميلزة لمجتملا الواحلدة وبالتلالي ال نسلتطيا تحديلد ملد صلدق او علدم صلدق دعلائم

نظرية "ريدفيلد" التي هي محور دراستنا هذ (.)6

ولقد استهثر موضا القرابة بقسط كبير من اهتملام البلاحثين االنثربوللوجيين منلذ
نشهة هذا العلم قبلل أكثلر ملن مائلة علام وحتلى اللزمن الحاضلر ،تعتبلر بحلوث مور لان
 MORGANوجل للون مل للاكلين  MCLenenوهن ل لري مل للين  Maineوراد كل ل ل
 Rada cliffe Broanمن ابرز االمثلة على هذا الصن

من البحوث(.)2

ب ل لراون

وتمثل األسلرة احلد الركلائز األساسلية فلي بنلاء الق اربلة ولألسلرة اشلكال مختلفلة
ولللذلك اختلفللت تعريفللات العلمللاء لهللا وار ان تعري ل

العالمللة "ميللردوك" مللن اوضللح

التعريفات الشهيرة ،وينص على ان األسرة ((هي جماعة اجتماعية تتميز بمكلان اقاملة
مش للترك وتع للاون اقتص للادي ووظيف للة تكاثري للة ،ويوج للد ب للين اثن للين م للن اعض للائها عل للى
االقللل عالقللة جنسللية يعتللر بهللا المجتمللا وتتكللون األس لرة علللى االقللل مللن ذكللر بللال
وانثللى بالغللة وطف للل س لواء اكللان م للن نسلللهمها او عللن طري للق التبن لي)) وقيللام العالم للة
"ميردوك" بمقارنة األسرة في  299مجتما إنساني ،نالحلظ وجلود ثالثلة اشلكال رئيسلية
لألسلرة اإنسللانية اهللتم تلللك االشللكال "األسلرة النوويللة"  Nuclear Familyباعتبارهللا
النواة او الخلية األولى للمجتما اإنساني واحياناً تسمى باألسرة الزواجية Conjugal
()6

البيللاتي ،عللالء الللدين جاسللم ،علللم االجتمللاع بللين النظريللة والتطبيللق ،دار التربيللة للطبللا ،ط،6

()2

النوري ،قيس ،المدخل إلى علم اإنسان ،مطبعة دار الكتب ،ط ،6الموصل.6092 ،

 ،6029بغداد ،ص .323
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 Familyويوجللد مللن يسللميها "األس لرة الصللغيرة" وتتكللون مللن زوج واحللد وزوجللة واحللدة

وأطفالهما وقد يحدث ان يقطن معهم اشخاص اخرون(.)6

اما تصفيات األسرة فر م اتفاق علماء اإنسان الحضاري على تعريل

االطلار

العام لألسرة اال ان هنالك تصنيفات كثيرة لألسرة هي-:
على أساس األبوة والبنوة-:

 -6التصني

ويمكن تصني

األسرة على نوعين رئيسيين هما-:

أ -أسرة التنشئة-:
تقللوم هللذ األسلرة علللى دورهللا فللي تنشللئة أبناءهللا واعللدادهم للمسللتقبل وال يشللترط
ان يكللون الفللرد قللد ولللد مللن هللذ األسلرة مللا دام بعللض األفلراد يللهتون عللن طريللق التبنللي
ويصبحون جزًء منها.
ب -أسرة االنجاب-:
يمللارس الفللرد فللي هللذ األسلرة دور فيهللا كللهب امللا عللن طريللق العالقللة الجنسللية
االسل لرية او ع للن طري للق الحص للول عل للى األطف للال المتبنل لين دون القي للام ب للدور التنش للئة
والدعاية االسرية.
على أساس االجيال-:

 -2التصني
وتصللن

األسلرة علللى أسللاس عللدد االجيللال الموجللودين فيهللا وهللي علللى نللوعين

هما-:
أ -األسرة النووية-:
تتهل

من األسرة من جيلين على االقل وهما-:

جيل األبوين وجيل االبناء.
ب -االسر المدينة او الموسعة او الممتدة-:
تتللهل

هللذ األسلرة مللن ثالثللة اجيللال وأكثللر وهللي صلللة االبللاء وجيللل االحفللاد وقللد

تتجاوز ذلك إلى جيل رابا هو جيل ابناء االحفاد(.)2
()6
()2

وصفي ،عاط  ،االنثربولوجيا الثقافية ،د ار النهضة العربية ،ط ،6بيروت ،ص .619

فيضللي ،سللعدي ،المللدخل إلللى علللم اإنسللان ،مطبعللة بيللت الحكمللة ،ط ،6090 ،6بغللداد ،ص
.699
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اما العشيرة فقلد اسلتعملت بمعلان مختلفلة فلي كلل ملن االنثروبولوجيلا البريطانيلة
واالنثروبولوجيا االمريكية واالنثروبولوجيين االمريكيون ملن إتبلاع مورجلان يطلقلون هلذا
المصطلح على الجماعة التي تقوم عللى أسلاس االنحلدار ملن خلط انتسلاب واحلد يمتلد
عبللر اإن للاث بينم للا اطلق لوا مص للطلح العش لليرة األبوي لة عل للى الجماع للة التللي تق للوم عل للى
أسلاس االنحلدار ملن خلط انتسلاب واحللد يمتلد عبلر اللذكور ،واسلتخدام مورجلان مؤلفاتلله
المبك ل ل لرة مصل ل للطلحي الجماعل ل للة االموميل ل للة والجماعل ل للة األبوي ل ل لة للداللل ل للة علل ل للى هل ل للاتين
المجمللوعتين امللا فللي االنثروبولوجيللا االجتماعيللة االيطاليللة فقللد اسللتمر تعري ل

العشلليرة

فللي نظريللة البدنلله علللى انهللا الجماعللة التللي تقللوم علللى أسللاس روابللط االنتسللاب التللي
ترجللا إلللى سللل
السللل

مشللترك بعيللد لكنهللا ال تعللر علللى وجلله الدقللة درجللة عالقتهللا بهللذا

او ه لؤالء االسللال

ويتضللمن اسللتخدام مصللطلح العشلليرة لهللذا المعنللى وجللود

أنماط متعددة ومتمايزة من البدنات يمكن تعريفها جميعلاً وبشلكل علام عللى انهلا تتكلون
من جماعات تقوم على أساس روابط االنحدار من خط واحد(.)6

ام للا القبيل للة فانه للا اس للتعارت ع للن ق للاموس السياسل لة القديم للة ال للذي يحت للوي عل للى
كلمللات أُخللر للداللللة علللى االنتسللاب إلللى جماعللة بللالوالدة (بنفبنسللنت  . )6010وتللم
اسللتخدامها اوالً مللن قبللل نشللؤئين القللرن التاسللا عشللر للداللللة علللى التنظلليم السياسللي

لمجتمعللات موجللودة فللي حقبللة معينللة (بربريللة) مللن تط لور البش لرية (مور للان ،)6922
بعد ان افلتت الكلمة من افالس المفاهيم النشوئية بقيت تسلتخدم االنثروبولوجيلا مقترنلة
بالمقارنة الوظيفية للمجتمعات الفاقدة للدولة والتي سميت بشلكل علام مجتمعلات قبليلة،
والواقا ان مصطلح القبيلة يستخدم للداللة على مجتمعات شديدة التنوع لجهة طريقتهلا
في الحفاظ على النظام االجتماعي دون وجود سلطة مركزيلة .وهكلذا فلهن قبيللة النلوير
تك للون أكب للر وح للدة سياس للية مجتمعي للة مقاب للل وح للدات أُخ للر مماثل للة .ومجتمع للة عل للى
التحكيم في حل خالفاتهلا الداخليلة (ايفلانز بريتشلارد )6039 ،يشلير هلذا التعريل

()6

س للمث ،ش للارلس سس للمور ،موس للوعة عل للم اإنس للان ،ترجم للة باشلل ار
القومي للترجمة ،ط ،290 ،2القاهرة.390 ،
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إللى

محم للد الج للوهري ،المرك للز

البعللد االقليمللي للقبيلللة بعكللس التعري ل

المفترض بائداً والتنظيم االقليمي(.)6

()6

النشللوئي الللذي كللان يفللرق بللين التنظلليم القبلللي

بيار بونت ،ميشيل ايزار ،معجم االنثروبولوجيا ،ترجمة :مصبان العمد ،مجدي للطباعة ،ط،6
 ،2991بيروت ،ص.22
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المبحث الثالث
البنى االصطالحية

للقرابة*

لق للد ادخ للل مور للان مفه للوم نظ للام الق ارب للة التص للنيفية ف للي كتاب لله انظم للة الق ارب للة
والعصللب والنسللب فللي العائلللة البشلرية ( )6926وابتكللر فيلله طريقلة للتحليللل تقللوم علللى
وضللا اسللتبيان يتضللمن تعللابير الق اربللة الل لواردة علللى شللكل نظللام وبنللى عليلله النتيج للة
وضلا علدداً ملن انملاط المصلطلحات التللي قسلمها إللى قسلمين أساسليين األول وصللفي
قللائم علللى دمللج عللدد ضللئيل مللن المصللطلحات البسلليطة واآلخللر تصللني

يقللوم علللى

االيرك لوا ينللادي االب وشللقيقة
ا
توزيللا علللم نفللس التعبيللر علللى سللبيل المثللال لللد شللعب
بللنفس الكلمللة وهمللا ينتميللان إلللى فئللات مختلفللة مللن تلللك التللي تضللم أف لراداً يشللار اللليهم

وللمرة األولى اجراء مقارنة منهجية بين المصطلحات ذات المصادر المختلفة.

ح للين ي للدرس باح للث االنثروبولوجي للا النظ للام الق ارب للى ف للهن الخط للوة األولل لى تب للدأ
بتسل للجيل مصل للطلحات الق اربل للة وهل للذ مجموعل للة مل للن المصل للطلحات التل للي تسل للتعمل فل للي
عالق للات األفل لراد اثن للاء المخاطب للة او عن للدما ين للادي ش للخص قريب لله ويمك للن للباح للث ان
يصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل إلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى معرفتهل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا عل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن طريل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للق اسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للتقراء أسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لللوب
النسب .Cenealogical methode
ومللن خللالل المالحظللة المباشلرة  . Direct doserationوتللدخل ضللمن هللذ
المص للطلحات باالض للافة إل للى المجم للوع الكل للي ايضل لاً كيل ل

يخاط للب األفل لراد لبعض للهم

بعضاً او بما ينبعث القريب قريبة الغائب خالل روتيلنهم اليلومي وبهلذا يجلب ان يكلون

الباحث االنثروبولوجي دقيقلاً فلي مالحظلة هلذ المصلطلحات كملا هلو الحلال فلي كلملة

عم او خال ( )Uncleفي اللغة األجنبية وربما يتسبب بعض االشلكال او الللبس عللى
الباحللث بمللا يترتللب علللى هللذا المعنللى مللن الت ازمللات قرابيللة عنللد اسللتخدامها فللي مفهللوم
االنثروبولوجيا وليس بما هي متداولة .فلان كلل مجتملا يميلز بلين األقلارب ويضلا لكلل
* التص للني

ه للي تل للك االص للطالحات القرابي للة الت للي تش للير إل للى النس للاء والرج للال واألوالد والبن للات

وال ارشللدين والملراهقين واألطفللال واألطفللال القاصلرين إلللى يللر ذلللك مللن التعليقللات التللي تعبللر

المعايير المتعلمة من مجاالت العالقات البشرية.
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واحد او مجموعة منهم مرك اًز او اصطالحاً خاصاً وان ملن اهلم أهلدا

االنثروبولوجيلا

االجتماعيلة تحديلد هللذ المصلطلحات وان يحضلر المبللاد او األُسلس التلي تسللتخدمها

المجتمعات اإنسانية في تصني

األقارب إلى فئات وتسمية كل فئة باصطالن معلين

وقد الحظ كروبر ان المصطلح القرابي قد ال يستخدم للداللة عللى قريلب واحلد باللذات
مثلل اصللطالن اب فلي مجتمعنللا وقلد اطلللق علللى هلذا النللوع اسلم المصللطلح الشخصللي
او الوصفي وتوجد مصلطلحات قرابيلة يسلتخدم الواحلد منهلا للدالللة عللى جيلل بالجمللة
مث للل اط للالق اص للطالن اب عل للى جمي للا أفل لراد القبيل للة ال للذين ف للي جي للل الوال للد وتسل لمى
مصطلحات تصنيفية وير كروبر .أساساً خاصة في المباد هي-:

 )6اختال

الجيل.

 )2اختال

أساس العالقة االقرابية وعالقات الدم.

 )3االخ للتال

ب للين عالم للة الق ارب للة ال أرس للية المباشل لرة  Lineal Relativesوالق ارب للة

االفقية المحاذية .Callateral Relatives
 )3اخ للتال

ن للوع األق للارب (ذك للر ام انث للى) مث للل االم واالخ للت والع للم والعم للة والخ للال

والخالة.
 )9اختال

االصطالحين في كل العالقة قرابية.

 )1اخ للتال

االص للطالن الق ارب للي ف للي حال للة وف للاة الش للخص ال للذي ع للن طريق للة تكون للت

القرابة.
 )2اختال

العمر.

وان هنل للاك بعل للض االنثربولل للوجيين وعلل للى أرسل للهم مل للا ليوفسل للكي قل للد عارض ل لوا
االعتمللاد علللى المصللطلحات فللي تفسللير العالقللات القرابيللة باعتبللار هللذ المصللطلحات
في نظرهم ليست أكثر من شكلية لغوية
وهنالك من يقسم مصطلحات القرابة إلى-:
 )6مصطلحات تصنيفية Classificatory terms :وهي النعلوت التلي تطللق عللى
أقارب معنيين وتقسلم فلي الوقلت عليله فتطللق عللى كلل ملن هلم جلنس واحلد وعملر
اولئك األقارب وكل فرد من جنس معين وفئة عمرية يصبح أخاً أو أباً او جداً.
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 )2مصل للطلحات وصل للفية terms

 Deseriptiveوهل للي تص ل ل

العالقل للة الحقيقيل للة

لألقارب اي ان لكل شخص مصطلحاً معيناً كاالب والعم والجد والخال.
وانها ال تساعد على كشل

والواجبللات امللا مفهللوم التصللني

الحقلائق االجتماعيلة وملا تنطلوي عليله ملن الحقلوق

فللي رأي بعللض االنثروبولللوجيين فانلله يمثللل نزعللة او

ملليالً كامنللة فللي الطبيعللة البش لرية فالمصللطلحات التللي يمارسللها النللاس فللي الكثي لر مللن
المجاالت تعبر عن هذ النزعة التي تص

االشياء في كل من هذ المجاالت.

كمل للا ان هنل للاك تبل للاين فل للي وجهل للات نظل للر البل للاحثين حل للول هل للذ المصل للطلحات
ش ل للكليات ال تتع ل للد اللغ ل للة وتفتق ل للر للمض ل للامين االجتماعي ل للة ويعتب ل للر األس ل للتاذ كروب ل للر
 Kroberابرز هؤالء المعارضين لمبدأ استثمار االصلطالحات القرابيلة لغلرض د ارسلة
وتحليل العالقلات االجتماعيلة واثرهلا بالنسلبة للقليم االجتماعيلة فلي سللوك األفلراد اتجلا
بعضهم البعض اآلخر والفئة األُخر تتضمن البلاحثين وعللى أرسلهم البريطلاني ريفلرز
والللذي اعتقللد ان المصللطلحات القرابي للة والنعللوت التللي تحمللل ف للي طياتهللا الكثيللر م للن
المعللاني واالتجاهللات االجتماعيللة والنفسللية التللي يحتاجهللا الباحللث فللي سللبيل التعللر
على طبيعة النظم السائدة في المجتمعات اإنسانية.
كمللا ان محاولللة كروبللر المسللتوحاة مللن مقاربللة لغويللة لمصللطلحات الق اربللة فهللي
تح للدد ثماني للة م للن ه للذ المع للايير دون تفض لليل واح للد مع للين منه للا .والحقل لاً ب للدأ ُكتل لاب
التصنيفات يعلقون اهمية على واحد من المعايير التي حددها كروبير دون ير  .وهلو

الفللرق مللن جهللة بللين النسللب القللائم علللى الللذات " "" egoواسللالفها المباش لرين (خللط
النسب) والخطوط المتفرعة منه وصوالً إللى وضلا تصلني

يبلرز اثلار البنلوة ملن جهلة

أُخللر  .ثللم اثبللت لللودي عللام  6029وجللود اربللا ط ارئللق تسللاعد الللذات الذكريللة علللى
تصني
التصني

اهلها انطالقاً ملن الجيلل األول تصلاعدي .ج .ب ملوردوك علام  6030وهلذا

بتطبيق ذلك المبدا انطالقاً من تقسليم عالقلات وتهسيسلها عللى نظلرة مختلفلة

إلى األقارب المباشلرين ( )Gوابنلاء العلم او الخاللة ( :Pاي منحلدرين ملن أقلارب نفلس
جللنس الللذات وابنللاء العمللة او الخللال ( )Xمللن اشللقاء مللن جللنس مختل ل ) .كمللا حللدد
اض ل ل ل ل ل ل ل ل ل للافة إل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى ذل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للك انظم ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة االيروكل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لوا واالوماه ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا (او الكل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لراد
أوماها :والك ارو وهم ذوو نسب امومي واالوماها ذوو نسب أبوي)
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لمعرفلة المعطيلات يعتملد عللى التسلميات التلي حلددها ملوردوك اال ان االهتملام
تحللول جزئيلاً تجللا مشللاكل أُخللر اضللافة إلللى ان التصللني

يحللوي اخطللاء بديهيللة ففللي

الواقلا يجللدر بنللا ان نحللدد فللي كللل فئلة مجموعللة مصللطلحات مرجعيللة (تسللميات االهللل
الللذين نتحللدث عللنهم) ومجموعللة مصللطلحات تخاطبيللة (تسللميات االهللل ال لذين نتحللدث

معهل للم) ويمكل للن ان تتغيل للر المصل للطلحات بحسل للب سل للن "الل للذات" وجنسل للها علل للى وجل لله
الخصللوص .اضللافة إلللى ان ذلللك يغطللي كللل نمللوذج مثللالي وقللائا يمكللن ان تشللذ عنلله
بللدرجات متفاوتلله .ولكللن احيان لاً وحللدها بعللض الخصللائص النموذجيللة قللد تتللدرج ضللمن

مصطلحات واقعية ال تجد مكاناً لها في التصني

يمكن لهذ التغييرات ان تكلون داللة

عل للى ش للروط أداء النظ للام بح للد ذات لله (لوزب للوري ،ع للام  ،6013ش للهن انظم للة الكل لراو-
اوماها) وعلى العكس يمكن لتشابه االشلكال ان يلؤدي إللى جملا انظملة مختلفلة األداء
جذرياً ضمن نموذج واحد ،ذلك ما يعر باالنظمة االيروكوا والدرافيدية.
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المصادر
 )6بونللت ،بيللار ،ميشلليل ،معجللم االثنولوجيللا واالنثروبولجيللا ،مؤسسللة مصللبان العمللد ،مجللد
للدراسات والنشر والتوزيا ،2991 ،بيروت.

 )2سلمث ،شللارلوت ،سليمور ،موسللوعة عللم اإنسللان ترجملة اسللاتذ عللم االجتمللاع بهشل ار
محمد الجوهري ،ط ،2990 ،2مصر.

 )3بريتشللرد ،ايفللانز ،االنثروبولوجيللا االجتماعيللة ،ترجمللة احمللد ابللو زيللد ،ط ،2االسللكندرية،
.6099

 )3النوري ،قيس ،مدارس االنثروبولوجيا ،جامعة بغداد ،ط ،6006 ،6بغداد.
 )9النوري ،قيس ،المدخل إلى علم اإنسان ،مطبعة دار الكتب ،6092 ،الموصل.
 )1وصفي ،عاط  ،االنثروبولوجيا الثقافية ،ط ،6دار النهضة العربية ،بيروت.

 )2المللالكي ،عبللد علللي سلللمان ،المللدخل إلللى االنثروبولوجيللا االجتماعيللة ،كطبعللة النج ل
االشر  ،العراق.2999 ،

 )9الحس للن ،احس للان محم للد ،موس للوعة عل للم االجتم للاع ،ال للدار العربي للة للموس للوعات ،ط،6
 ،6000بيروت.

 )0مير ،لوسي ،مقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية ،شلاكر مصلطفى سلليم ،دار الشلؤون
الثقافية العامة ،بغداد.

 )69اب للو زي للد ،احم للد ،البن للاء االجتم للاعي ،المل لدخل إل للى د ارس للة المجتم للا ،ج ،ط ،6ال للدار
القومية للطباعة والنشر ،6009 ،مصر.
 )66البياتي ،عالء الدين جاسم ،علم االجتملاع بلين النظريلة والتطبيلق ،دار التربيلة ،ط،6
 ،6029بغداد.

 )62عبد اللرزاق ،سللمان سلعدي فليض ،الملدخل إللى عللم اإنسلان ،مطبعلة بيلت الحكملة،
بغداد.6090 ،

 )63تيلللوني ،مص للطفى ،الم للدخل الع للام فللي االنثروبولوجي للا ،منش للورات االخ للتال
ط ،2966 ،6ص .323

للنش للر،

 )63العباسللي ،يللاس ،فريللدريك بللارك ،ونمللاذج االنثروبولوجيللا االجتماعيللة المعاص لرة بحللث
منشور ،كلية االداب ،الجامعة المستنصرية ،العدد.2969 ،03
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