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 دراسة األنثروبولوجيا من وجهة نظر الدين
 

  1دعماد أحمد السي  
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 تعريف ومجاالت االهتمام األنثروبولوجيا؛: لالمبحث األو  
 
 Logy، ووتعةةةإل اإلنسةةةان Anthropoن مقطعةةةمن مةةةن الكلمةةة  اإل ريقيةةة  ن مةةة  تتكةةةو  ثروبولوجيةةةااألنكلمةةة       

 .2: علم اإلنسان أو دراس  اإلنسانذا يكون مصطلح األنثروبولوجيا هو، وهبوتعإل العلم
وعلةم االجتمةا     بدراسة  اإلنسةان مثةل علةم الةي    األخةر  املعيي ةواألنثروبولوجيا تتقاطع مع العلوم االجتماعي      

 .بسلوك اإلنسان كعضو يف جمتمع ، ولكن األنثروبولوجيا هتتم  اريخوعلم الت
 ، بةل حقبة  مةن ابقةل التار ي ة ية  مةن اليةاو أو أ   جمموعة  معي   ال يقصر ن سه على دراسة  أ    واألنثروبولوجي      

ةةابضةةارا    ومنةو  للبشةةري   ر البيةةا ي  مةةن التطةةو   هةو يةةدرو كةةاًل  الدراسةةا  املقارنةة  يف إىل  اخاص ةة اه اهتمام ةة، كةةذلي يوج 
  يعمةةد كةةذلي إىل كشةةي وتوصةةيي املعةةاي  ال ي يقي ةة ، ث    املعاصةةر سةةياا اهتمامةةه بااماعةةا  وابضةةارا  اإلنسةةاني  

 .3  األخر عن سا ر الكا يا  ابي     ااي  البشر   اليت متي  
بالثقاإلةة  يف    هتةتم  نثروبولوجيةا الثقاإلي ةة، إلاألوتار هةا  وتةدرو األنثروبولوجيةا أصةةوت ااتمعةا  والثقاإلةا  اإلنسةةاني      
ابديثةةةة  ؛ ألن هةةةةذث الثقاإلةةةةا  القدميةةةة  و القدميةةةة  أو املعاصةةةةر  علةةةةى السةةةةواك ، سةةةةواك تلةةةةي الثقاإلةةةة  يف ااتمعةةةةا ذاهتةةةةا

البيئةةة   ا  الةةيت تطرحهةةةا دوم ةةللمشةةكال  العام ةةة  -لةةة  يف األلةةكات الثقاإلي ةةة  املتمث   -تكشةةي عةةن اسةةةتلابا  اليةةاو 
 .4  بعضها مع بعض، وت اعال  ااتمعا  اإلنساني  ااوال  الياو ابيا  والعمل مع  ، وعن حم (الطبيعي  ي   )املاد  
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  مبشةةكل  ت سةة  أوجةةه التشةةابه وأوجةةه االخةةتالت بةةم الثقاإلةةا  األنثروبولوجيةةا يف جوانبهةةا الي ري ةة هتةةتم   ،كةةذلي     
يف  وخاصةةة    -  يف تةةةاريخ لةةةعل معةةةم  اوت أن يةةةتلم  ، إليحةةةايًةةة، وقةةةد يتيةةةاوت الباحةةةك تلةةةي املشةةةكل  تار  اإلنسةةةاني  

  املي مةة  مةةد املقارنة  امليهلي ةةت، أو قةةد يعأوجةةه الشةةبه واالخةتالت أسةباب -أخةةر  اتصةاله أو عةةدم اتصةاله بشةةعوب 
، وقةةد تقةةودث مثةةل تلةةي الدراسةةا    أدا هةةا لوئا  هةةال إىل حتديةةد بيةةاك الثقاإلةةا  وكي ي ةةبةةم الثقاإلةةا  وبعضةةها ليتوص ةة

 .5  اخلاص ىل أوجه االختالت اليوعي  وجه التشابه الواسع  االنتشار، وإس ا  ألإىل ت 
ةةة      اةةةةو  ، ث  دور الةةةةذ  يؤديةةةه ال ةةةرد يف ااتمةةةع  اهتمةةةامهم اةةةو الةةةه علمةةةاك األنثروبولوجيةةةا االجتماعي ةةةةكةةةذلي يوج 

ذ  يلعبةه يف بعةض ال ةرد ال ة ، إلحاولوا اإلجاب  عن مشكال  مثةل دور  بالرتاث الثقايف  موضو  ارتباط منو الشخصي  
 ا  الةيت تةؤد  إىل منةةو  ، وهةةي العملي ة   كةاالخرتا  واالستكشةات وانتشةةار أو نشةر السةما  الثقاإلي ةا  الثقاإلي ةالعملي ة
مةن خالاةا تشةكيل الشخصةي   ال ردي ة     ما هي الوسةا ل الةيت حتةاوت ااتمعةا  البشةري  وتسأت  ،اأيض   ر الثقاإل وتطو  

 أو علةى أ    ذها ذها الثقاإل  وتكاإلئ ال رد عليهةا، وتلةي الةيت ال حتب ةب  ما أنوا  السلوك اليت حت ؛ بلولي  ذلي إلقط
، ومةةةةا الةةةذ  ياتخةةةةذ حيةةةةات ال ةةةةرد الةةةةذ  يكسةةةةر   للسةةةةلوك املقبةةةةوت  ميكةةةةن أن يبتعةةةةد ال ةةةةرد عةةةةن املعةةةاي  الثقاإلي ةةةةمةةةد  

 .6 القواعد
ةةةة، ومةةةةن َث  تتعامةةةةل مةةةةع ال ةةةةرد وسةةةلوكه ،إلاألنثروبولوجيةةةا إذ ا         وال لسةةةة ي  تتقةةةةاطع مةةةع الدراسةةةةا  االجتماعي ةةةةا  إلّه 

 .هذث الدراسا  ، إلال رد أو اإلنسان هو حمور كل     والقانوني    والسياسي  واالقتصادي  
ةة - وحبة    -األنثروبولوجيةا تاعتةةا عةاد    ولكةن علةى الةةر م مةن أن         مةع العلةةوم لي ةتربطةه عالقةةا  أو   ااجتماعيًة اعلم 

حةةات مةةن  بةةأ    ه مةةع ذلةةي لةةي  ميعةة ال  إلّن ةة ،م االجتمةةا  وعلةةم الةةي   واا راإليةةا واالقتصةةاد والسياسةة األخةةر  كعلةة
  .  وال يي  والدراسا  األدبي    األحوات عن العلوم البيولوجي  

مةةع بعةةض العلةةوم كعلةةم  -  مةةن خةةالت األنثروبولوجيةةا البيولوجي ةة -يةةا قةةد أدركيةةا موضةةو  صةةل  األنثروبولوجيةةا ولعل      
مةا  ياعتةا إىل حةد   البيولةوجي   األنثروبولةوجي   ؛ ذلةي أن  ، وعلم الوراثة وعلم األجي   ،وعلم وئا ي األعضاك ،تشريحال

 .يرك  اهتمامه على اإلنسان اوجيً بيول اعاِلم  
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ن   مةوبعةض الدراسةا  اإلنسةاني     بةم األنثروبولوجيةا مةن ناحية ،ي ة أن هياك صل   علةى ن ة  القةدر مةن األ   إال      
  ؛ ذلةةةي أن هةةةذث العلةةةوم اإلنسةةةاني  ، ودراسةةة  املوسةةةيقىودراسةةة  ال يةةةون ،ودراسةةة  األدب ،ناحيةةة  أخةةةر  كعلةةةم التةةةاريخ

 .  املختل  ا الثقاإلا  اإلنساني  تذو  بب هم و  ا  هتتم  لأها لأن علوم االثيولوجيا واألركيولوجيا والل وي  
 ر إال  مبعةةأ أهةةا ن تكةةن لتصةةل إىل مةةا وصةةلو إليةةه مةةن تطةةو  ، ولوجيةةا تةةرتبط بةةبعض العلةةوم األخةةر األنثروب إن   ث      

 .مدرج   معي ي   من اليضج والتقد   قو تلي العلومبعد أن حق  
تيا اايولوجيةةا بتقةةو  أو  بعةةد أن أمةةد    عةةن عمةةر اإلنسةةان وثقاإلتةةه إال  ون يكةةن مةةن املمكةةن تكةةوين إلكةةر  حقيقي ةة    

 . ان بدق  نستطيع أن نقي  به عمر اإلنس بتتابع زمإل  
ويصةةل إىل درجةة  مةةن اليقةةم يف  ،وعلةةم ابيةةوان ،ا  القدميةة مةةن علةةم اب ري ةة كةةل    أن يسةةتقر   كةةذلي كةةان ال بةةد       

 .، وإلهم عالقته بابيوانا  األخر نتا لها قبل أن نستطيع إلهم طبيع  اإلنسان
باليسةةةةب  لونثروبولوجيةةةةا     وخاص ةةةة،  األنثروبولوجيةةةةا والعلةةةةوم األخةةةةر ومةةةةا زالةةةةو هةةةةذث الصةةةةال  قا مةةةة   وحي ةةةة   بةةةةم    

تلةةي العلةةوم  املشةةكال  الةةيت هتةةم   مةةن التعةةاون يف حةةل   امت ايةةد   ا، وأصةةبحيا نشةةهد اليةةوم قةةدر    وعلةةم ااثةةارالبيولوجي ةة
 .7امجيع  
وهةي عبةار  عةن حتديةد   دراسة   علمي ة   )إلعلى دارو األركيولوجيا أن يسةتخدم ميةاهج دراسة  الطبقةا  اايولوجي ة    

للثقاإلةةةا   د العمةةةر اليسةةة   ( لكةةةي  ةةةد    معي يةةة لطبقةةةا  املةةةواد املختل ةةة  عةةةن طريةةة  ترتيبهةةةا يف ترسةةةيبا اليسةةة    العمةةةر
ه ، ولكي ةأقصةر بكثة    زمةإل  يعمةل يف إطةار مةد   األركيولوجي   أن   :وهو ،إلارا بييهما ، مع مالح   أمر هام  املختل  
 ارو اايولوجيا.به د ا يهتم  بقدر من الت اصيل أكا بكث  م   يهتم  
 ئةل   ؛ ذلةي أن األركيولةوجي  مثقاإلاٍ  مو ل   يف التقد   وجي  األركيول  د د عيدما اوتبدو هذث العالق  أكثر وضوح      
ص يف علةةةةم وعلةةةةى املتخص ةةةة علةةةةى اايولةةةةوجي   ي  ه كل ةةةةلةةةةب ا عهةةةةد قريةةةةل يعتمةةةةد يف مثةةةةل هةةةةذث ابةةةةاال  اعتمةةةةاد  حةةة   
 .ياك اليت يعثر عليهاد عمر األلد  ا  القدمي  لكي  اب ري  
  أو يف   الةةةيت عثةةةر عليهةةةا يف بعةةةض الشةةةقوا األرضةةةي  د أن بعةةةض البقايةةةا الثقاإلي ةةةأن  ةةةد   وقةةةد يسةةةتطيع اايولةةةوجي      

 .معم     تيتمي إىل عصر جيولوجي  با  أو يف بعض الطبقا  األرضي  بعض الرتس
الةذ  تيتمةي  العصر اايولوجي  دد هو ااَخر ا  القدمي  يف بعض ال روت أن  كذلي قد يستطيع عاِن اب ري       

 . الثقاإلي   عليها إىل جانل املواد   العثور ؛ وذلي من خالت إلحص ع ام ابيوانا  اليت يتم  با إليه تلي الرتس  
 . للمساعد  يف حتديد األعمار بدق   جديد    اوقد قد م علماك الكيمياك وال ي ياك يف السيوا  األخ   طرق      
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ا ا  القدمية  يف حتديةد عمةر البقايةودارو اب ري ة ،  على اايولةوجي  ي يعتمد دارو األنثروبولوجيا البيولوجي  وكذل    
 .  إلنسان ما قبل التاريخالع مي  
ا  ودارو اب ري ة اايولةوجي   ن  أر اإلنسان لو ق  بتطو    الراهي  املتعل  كث  من املشكال  العلمي    ومن املمكن حل      

 .العثور عليها   اليت يتم    اإلنساني  ق  عمر البقايا اب ري  طاعا أن  ددا بد  استالقدمي  
 .من عاِن اليبا  وابيوان معاي  التصييي اليت يضعها كل   البيولوجي   كذلي يستخدم األنثروبولوجي       
 . ادين الدراس  الطبي  بعلم التشريح و  ث من مي اوثيق   ا  ارتباط  كذلي ترتبط األنثروبولوجيا البيولوجي       
ا  أو ، وهةةو يتمثةةل يف اسةةتخدام تقيي ةة األنثروبولوجيةةا والعلةةوم األخةةر وهيةةاك منةةط ثةةاٍن مةةن العالقةة  املتبادلةة  بةةم    

 .مشكال  معي ي  نتا ج بعض العلوم األخر  يف حل  
 مةن   إال  يةد الشةعوب البدا ي ة( عال ميكةن أن ن هةم ن ةام التقةو  )ابسةاب الة مإل   ياأن   :من هذا على سبيل املثات    

 .مها علم ال ليخالت االنت ا  ببعض املعلوما  اليت يقد  
  الةيت ترجةع إىل عصةور كذلي تاستخدم مياهج الكيمياك وال ي ياك على نطاا واسع يف دراس  املصيوعا  اخل إلي ة     

 .صيعها  الداخل  يف املواد األصلي    عرإلا  صياعتها ومما قبل التاريخ لتحديد تقيي  
  املعي يةة  يكةةون قةةد عاثةةر عليهةةا يف موقةةع معةةم  مصةةيوع  مةةن التعةةدين أن األدا  ابلري ةة ر أخصةةا ي  كةةذلي قةةد يقةةر       

 .ماد  جملوب  من مساإلا  معي ي 
(   مةن إنسةان مةا قبةل التةاريخ )وهةو إنسةان بكةةمساسةي  اكتشةات أحةد األمنةاط األ ونشة  يف هةذا الصةدد إىل أن      

كيلو مرت عةن أقةرب ترس ةبا      وارت  يف موضع يبعد او ألي وستما العثور على قطع  من حلر الكقد جاك نتيل  
 .كوارت  يف امليطق 

مةةن عةةاِن اليبةةا  وابيةةوان للوقةةوت علةةى مةةد  انت ةةا  الشةةعوب  ويسةةتخدم علمةةاك األنثروبولوجيةةا معلومةةا  كةةل      
إليهةا ثقاإلة  إنسةان مةا قبةل و إلعاد  رسم صور  البيئ  اليت مت و   بّمكانا  وموارد البيئا  اليت يعيشون إليها أالبدا ي  
 .التاريخ
جيةل أن يعةرت   أركيولةوجي   كةل    ؛ ذلةي أن  وتلعةل إليةه بعةض الةدور اايدس  تتصل بالعمةل األنثروبولةوجي   بل إن      

 م يف حةل  يدسةم املعمةاري  ، ويستعم علماك هذث ال رو  باملهوكيي يعد  اخلرا ط امعية ي   اوجيً أركيول اكيي ميسح موقع  
يف علةم العقةاق  لتوضةيح املشةكال  صم ، كما يستعييون باملتخص    ق  ببياك البيو  واملباين املختلاملشكال  املتعل  

 . تاستخدم يف سهام الشعوب البدا ي    السموم اليت كانو ق  بالكشي عن نوعي  املتعل  
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، ولةةن يكةةون ا  الةةيت تقةةد مها لةةه علةةوم كثةة  ني ةةباإلمكا اواعي ةةلةةذلي جيةةل علةةى دارو األنثروبولوجيةةا أن يكةةون     
 .كال  يف موضوعا  دراسته املختل  ما يواجهه من مش صم يف تلي العلوم بل  لالستعان  باملتخص   امستعدً 
 : إلةةةيمكن أن نصةةة ه بأنةةةه نةةةو  مةةةن التةةةداخل األنثروبولوجيةةةا والعلةةةوم األخةةةر أم ةةةا الةةةيمط الثالةةةك مةةةن العالقةةة  بةةةم    

، إل ةةي هةةذا اليةةو  مةةن العالقةة  ال تقتصةةر ا ا  وامليةةاهج والي ري ةة  باملشةةكال  والتقيي ةةواالعتمةةاد املتبةةادت إليمةةا يتعل ةة
 ا، وإمنةةةا هةةةي تلعةةةل دور  ا  الةةةيت تسةةةتع ها مةةةن علةةةوم أخةةةر ي ةةةاألنثروبولوجيةةةا علةةةى جمةةةرد االنت ةةةا  باملعلومةةةا  أو التقي

، وجنةد عالقةا  مةن املشةرتك  بييهةا وبةم تلةي العلةوم املشةكال    وحةل  اا  والي ري  يف تطوير التقيي   اأساسيً  اخاص  
 .   والعلوم االجتماعي    وال يي  هذا اليو  بم األنثروبولوجيا وبعض إلرو  علوم ابيا  والدراسا  األدبي  

وقةي يرجةع إىل تطبية  هةذا امل ، ولعةل  8بعلةم ابيةا  اوثيق ة اولقد ارتبطو األنثروبولوجيةا ميةذ تار هةا القةد  ارتباط ة    
ر ، كمةةا يرجةةع إىل التطةةو    األوا ةةلا  األوىل الةةيت وضةةعها علمةةاك األنثروبولوجيةةا الثقاإلي ةة  يف الي ري ةةري ةةامل هومةةا  التطو  

 .  يف مراحلها األوىلالسريع الذ  قطعته األنثروبولوجيا البيولوجي  
 أن إلهةةةم   إال  تاسةةتخدم يف األنثروبولوجيةةا الثقاإلي ةة ر ن تعةةد  عةةن التطةةو  وعلةةى الةةر م مةةن أن امل هومةةا  البيولوجي ةة    

 مةن أن الثقاإلة  أكةا ذلي، الثقاإل   من عياصر ن ري   اجوهريً  اوعيصر   اأساسيً  ال لرط  لإلنسان ميث الرتكيل البيولوجي  
بع جمتمةةةةع  ةةةةاوت مةةةةن خةةةةالت ثقاإلاتةةةةه أن يشةةةة نةةةةه يبةةةةدو ليةةةةا مةةةةن الواضةةةةح أن كةةةةل   أ، إال  أن تكةةةةون ئةةةةاهر   بيولوجي ةةةة   

 .  عيد اإلنسان  األساسي    والسيكولوجي  االحتياجا  البيولوجي  
   تعةةةديال  ولوجي ةةة  الثقاإلةةة  يف بعةةةض األحيةةةان ومةةةن خةةةالت ن ةةة  الوسةةةا ل إىل تعةةةديل تةةةأث  العوامةةةل البيوقةةةد تةةةؤد      
 .باستمرارن متداخلتان ومرتابطتان   دراستا؛ إلدراس  الثقاإل  ودراس  البيولوجيا اإلنساني  اوجوهريً  اعميق  
، حقيقة  أن كةال   وعمة عةه مةن قةو  : إلقةد كانةو يف املاضةي دون مةا نتوق  القةا  األنثروبولوجيةا بعلةم الةي  أم ا ع    

وا ل ةرت  طويلة  مةن تةار هم يقصةرون اهتمةامهم  أنيةا جنةد أن علمةاك الةي   ئل ة، إال  مبشكال  السةلوك امليدانمن يهتم  
ون مييلةةةون إىل وضةةةع تصةةةميما  ، علةةةى حةةةم كةةةان األنثروبولوجي ةةةتاألو   يف املقةةةام علةةةى مشةةةكال  السةةةلوك ال ةةةرد   

 .   على أس  ثقاإلي  مجاعي  
الةةةيت أجراهةةةا علمةةةاك األنثروبولوجيةةةا قةةةد سةةةاعد  علةةةى تقةةةويض بعةةةض وصةةةحيح كةةةذلي أن الدراسةةةا  املقارنةةة      
مةن األنثروبولوجيةا وعلةم    بةم كةل  قة أن العالقا  الوثي، إال  يف علم الي   اكانو لا ع   قدمي    اليت  ا   ال را  ن ري  

ةةةن وتيمةةةو إال  الةةةي   ن تكةةةن تتكةةةو    ه علمةةةاك األنثروبولوجيةةةا اهتمةةةامهم إىل موضةةةو  العالقةةة  بةةةم الثقاإلةةة  بعةةةد أن وج 
 .وال رد
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ةة     إليةةه علةةى   ونوقةةد ئهةةر االهتمةةام مبشةةكال  األإلةةراد يف األنثروبولوجيةةا يف الوقةةو الةةذ  كةةان علمةةاك الةةي   يرك 
هةةةون اهتمةةةامهم إىل املتخصصةةةم يف التحليةةةل ون يوج  ، ونتيلةةة   اةةةذا أخةةةذ األنثروبولوجي ةةةلوك ابيةةةواين  مشةةةكال  السةةة

يف الدراسةةةةةا   اضةةةةةح  ، ومةةةةةا زات هةةةةةذا اال ةةةةةاث وا يسةةةةةتمدون مةةةةةيهم م ةةةةةاهيمهم الي سةةةةةي  و  الي سةةةةةي   والطةةةةةل   الي سةةةةةي  
 اع م يةةد  يف السةةيوا  األخةة   نتوق ةة ، ومةةع انتعةةاه االهتمةةام مةةن جديةةد مبشةةكال  علةةم الةةي   البشةةر    األنثروبولوجي ة

 .ن الت اهم والت اعل بم العلممم
  هةي اإلسةهاما  األساسةي   متكةامال   اكلِّيًة  اثقاإلة  متث ةل كيان ة كةل    ولقد كان تطوير م هوم الثقاإل  والتأكيد على أن      

لةةد   امشةةرتك   اتراث ةة تكامةةل الثقةةايف  ، هكةةذا أصةةبحو إلكةةر  الثقاإلةة  وال متها األنثروبولوجيةةا للعلةةوم االجتماعي ةةالةةيت قةةد  
واسةةةع يف علَمةةةي االقتصةةةاد علةةةوم التةةةاريخ واا راإليةةةا وعلةةةم االجتمةةةا  علةةةى الةةةر م مةةةن أهةةةا ال تاسةةةتخدم علةةةى نطةةةاا 

 .والسياس 
ةة      : إن اا ةةرايف  رد، وكمةةا يقةةوت إلةةو   يعتمةةد علةةى م هةةوم الثقاإلةة كاا راإليةةا البشةةري    اولقةةد أصةةبحيا جنةةد بال عةةل علم 
ذ  يدرسةةه أو بالةةدروو املسةةتمد  مةةن األثيولوجيةةا كعلةةم سةةوت لةةي  علةةى درايةة  وثيقةة  بثقاإلةة  لةةعل البلةةد ال ةةذ  ال ةة

عةن عوامةل  احبث ة   طريقةه علةى  ة  هةد   يةتلم     لليشةاط البشةر   جيد ن سه مبلرد أن يبدأ بدراس  احملركا  الر يسةي  
ل دراية   باإلنسةةان بةي   درجةة  الدرايةة    تتطل ةةيةةا البشةري  ؛ إلاا راإلصةةحيحتهةةا الةوزن الي    ال يسةةتطيع أن ية ن أ   ج راإلي ة

 .باا راإليا
بةي   القةدر    مهةم  ون بي   الدرج  من الوضوح أن إلهةم العوامةل اا راإلي ةكان علماك األنثروبولوجيا ال يقر   وإن    

 .جمتمع يف أ    يف دراس  اليشاط اإلنساين  
ذ  كةان ييب ةي أن تصةل ملةد  ال ةر بعةد إىل ا: إلّهةا ن تتطةو  االجتمةا لوجيا وعلم أم ا عن العالقا  بم األنثروبو     
الولةا ج الةيت  مةع  مةن امن علماك األنثروبولوجيا واالجتما  قد أدركوا ميذ أمةد بعيةد أن هيةاك كثة    ا، وجند كث   إليه

نةةو األنثروبولوجيةةا ؛ حيةةك كالشةةيكبعةةض ا ا، حقيقةة  أن موضةةو  الدراسةة  يف كةةال العلمةةمن كةةان  تل  ةةبةةم العلمةةمن 
ةةةة ةةةة  البسةةةةيط  امليع لةةةة ي ةةةةت علةةةةى دراسةةةة  الشةةةةعوب البدا   اهتمامهةةةةا األو  ترك    اهتمامةةةةه ، بييمةةةةا كةةةةان علةةةةم االجتمةةةةا  يرك 

 .   ال ربي  على دراس  ابضار  األوروبي   األساسي  
ذ  يةدرو مجاعة   الة ؛ إلةاألنثروبولوجي  لى أوجه اختالت يف مياهج الدراسة   هذا االختالت املوضو  عوقد أد      

كشةةةي   ، كةةةذلي جنةةةد أنمبشةةةكال  العييةةة  علةةةى سةةةبيل املثةةةات مةةةا  تةةةان إىل أن يشةةة ل ن سةةةه اابلةةةم نةةةادر   صةةة     
ن ياسةةتخدم علةى نطةةاا واسةةع يف الدراسةةا    -  يف يةةد رجةل االجتمةةا  وهةةو أحةةد أدوا  البحةك ااام ةة -األسةئل  

 . األنثروبولوجي  
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مةةةن األنثروبولوجيةةةا وعلةةةم االجتمةةةا  تصةةةل إىل    يف كةةةل  املشةةةكال  األساسةةةي   أن  يةةةا جنةةةد مةةةن ناحيةةة  أخةةةر   أن  إال      
    ، هةذا إن ن يكةن ن ري ة9  متقاربة م يف اليهاي  علةى كةال العلمةمن أن يصةل إىل ن ري ةدرج  من التشابه  عل من احملت  

 .باليسب  لكليهما واحد   
ه أدا  أثبةو يف هةذا الصةدد أن ة، وقةد علمةاك االجتمةا  وقد أصبح م هوم الثقاإل  ياستخدم على نطاا واسع عيةد    

 .  وم يد حبك هام  
اهتمةةا باملةةاد  الةةيت يسةةت يد يف وضةةع ن ري  علمةةاك االجتمةةا  واألنثروبولوجيةةا بدرجةة  مت ايةةد  علةةى أن  و ةةرك كةةل      
 .ميهما مها كل  يقد  
يت تةةدرو علةةوم املختل ةة  ال ةةكامةةل بةةم ال  هةةي خلةة  قةةدر مةةن التيةةر  أن وئي تةةه األساسةةي   وأصةةبح األنثروبولةةوجي      

د مةةن جوانةةل ، وأصةةبحو مع ةةم العلةةوم الةةيت تةةدرو اإلنسةةان تتلةةه إىل تركيةة  اهتمامهةةا علةةى جانةةل حمةةداإلنسةةان
ةة ابيةةا  اإلنسةةاني   مةةن خةةالت م هةةوم     ، خاص ةة  الشةةامل   الكلي ةة  اهتمامهةةا علةةى املشةةكال  العام ةة؛ إلاألنثروبولوجيةةا ترك 

ةةر ، إلبييمةةا يالثقاإلةة   وسةةلوكي   علةةى رةيةة  مشةةكالته كلةة ك مةةن نسةة  إلكةةر    -علةةى سةةبيل املثةةات  -  عةةاِن االقتصةةاد ك 
    و ةةاوت إدراك عالقةةا  الت اعةةل بةةم الةةي م االقتصةةادي  ي ةةببيةةاك الثقاإلةة  الكل   ، جنةةد رجةةل األنثروبولوجيةةا يهةةتم  معةة وت

 .و  ها من جوانل الثقاإل 
    واليسةبي  علةوم املختل ة  الةيت تةدرو اإلنسةان بقةدر كبة  مةن املوضةوعي  أسةهمو األنثروبولوجيةا بّمةداد ال ،كذلي     

عةة  متباييةة  مةةن الثقاإلةةا  والةةيت ثتلةةي عةةن الثقاإلةةا  ، إلمةةن خةةالت دراسةة  منةةاذن متيو   بةةالي ر إىل ال ةةروت اإلنسةةاني  
، وأصةبحيا ال ني ةر  واألمريكي ة    يف الثقاإل  األوروبي ةأصبح من املمكن رةي  ااوانل    العقلي   ابعيد   ا  اختالإل  ال ربي  

ةإىل أمناط السلوك اليت ال ثتلةي عةن األمنةاط ال ربي ة ، وإمنةا أصةبحيا ني ةر إليهةا ميطقي ة    أو أقةل   اتقةدم   ا أقةل    علةى أه 
 .   عام  بديل   ملشكال  إنساني   باعتبارها حلوال  

 الةةيت ن تكةةن حتمةةل ليةةا باليسةةب  لةةذاهتا معةةأ     م االجتماعي ةةني ةةر إىل أسةةاليل السةةلوك وإىل الةةيا كةةذلي أصةةبحيا      
، مةن ثقاإلةا  معي ية  الزمة    ، وعلةى أهةا تشةك ل بالضةرور  أجة اك    متكاملة ي ةمةن كيانةا  كل   ل أجة اك  ا متثعلى أه امعية ي  

 .يف األإلراد   أخر  على أها استلابا  ال م ر ميها من التأث  الثقايف  وأصبحيا ني ر إىل أمناط سلوكي  
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 األنثروبولوجيا ومشاكل اإلنسان المعاصر: المبحث الثاني
 ةر هبةا جيا يف الطريق  اليت ييو تأث  األنثروبول ؛ إلهي تضم  العان املعاصر ذا  طبيع  متيو ع عالق  األنثروبولوجيا ب إن  

 .الذ  يعيش إليه واالجتماعي   ، وكذلي العان الطبيعي  اإلنسان إىل ن سه وزمال ه
إىل خةةةااهتم  اون ثقةةةاإلتهم والثقاإلةةةا  األخةةةر  اسةةةتياد  يت مبقتضةةةاها ي سةةةر األنثروبولوجي ةةةبةةةذلي الطةةةرا ال ةةةويةةةرتبط     

 .ل إليها علمهمواليتا ج اليت يتوص
ةة وهيةةاك جمموعةة  أخةةر  مةةن املشةةكال  تضةةم        ون حبةةوثهم اةةو حةةل  ه األنثروبولوجي ةةالوسةةا ل الةةيت مةةن خالاةةا يوج 

 .ل حاًل   وتتطل  ت رض ن سها يف الاامج التطبيقي   املشكال  املعاصر  أو تلي اليت
، وهةي عالقةا  تةؤثر يف ابالي ة  واملقبلة  لونثروبولوجيةا  باملكانة  جمموعة  أخةر  مةن العالقةا  تتعل ة اوهياك أيض ة    

 .   اإلنساني  مها هذا العلم من أجل حتقي  الرإلاهي  يت يقداإلسهاما  املمكي  ال  
 إلقط من هذث املشكال ؛ قليال   اعدد   -من اإلجياز بشيك -ياوت ويف هذا املبحك سيت    
 الي ةر  إىل طبيعة  اإلنسةان ا كةان أع ةم وأخطةر التةأث ا  الةيت أحةدثتها األنثروبولوجيةا هةو إسةهامها يف ت ية ورمب      
هةةذا  وأن ،سةةاد  ن ةةر  مؤداهةةا أن اإلنسةةان هةةو مركةة  الكةةون -علةةى وجةةه اخلصةةوك  - ؛ إل ةةي ال كةةر ال ةةريب  ذاتةةه

 ال جةة ك  اإلنسةةان ميثةة الةةيت مؤداهةةا أن - ، علةةى أن وجهةة  الي ةةر املقابلةة اتةةه ولكةةي يسةةت ل هالكةةون قةةد خالةة  إللةةبا  لذ
ةةة األسةةةاو مةةةن  اوأصةةةبحو تشةةةك ل جةةة ك   اقةةةد ازداد  تةةةأث    - وأن عليةةةه العةةةيش معهةةةا يف انسةةةلام ،للطبيعةةة  ال  مكم 

 .يكولوجيايه االهتمام ابديك باألذ  ييهض علاارد ال   ال لس ي  
، وهةةو م هةةوم هةةو الثقاإلةة  : إليتمثةةل يف م هةةوم أنثروبولةةوجي   ذ  طةةرأ علةةى هةةذث الي ةةرا  املت ةة   ال ةة أم ةةا التةةأث  ااةةام      

 اعن أن هةذا امل هةوم قةد أصةبح مألوإل ة ، إلضال  مالت اا مع م العلماك االجتماعي   بوص ه جماال   اعامً  يلقى اان قبوال  
 .اخرينم اب  للعلماك االجتماعي  باليس -وبشكل مت ايد  -

تضةع أمةام اإلنسةان  10نكهةو كال ( وكمةا يقةوت  ا )أ  األنثروبولوجياإلّه ،وباستخدام األنثروبولوجيا مل هوم الثقاإل     
 .متيحه صور   أوضح لي سه ولقرنا همرآ   
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عةن  إلضةال  دواإلعيةا وسةلوكيا،  ، كمةا توضةحماتةهااتمع وطبيع  وئا  ةه ومي  وتسهم األنثروبولوجيا يف إلهم نشأ     
 .دواإلع ااخرين وسلوكهم

  اليتةةةةةا ج األنثروبولوجي ةةةةة .على أن  ميةةةةةادين ال لسةةةةة   وااداب والسياسةةةةة يف  اجيةةةةةا وضةةةةةوح  و ويةةةةة داد تةةةةةأث  األنثروبول    
 .أقل   ااألكثر واقعي    قد تركو تأث   

ةةةاألنثروبولةةةوجي   كمةةةا أن  ،    لللةةةي  البشةةةر   ولقةةةد أوضةةةحو األنثروبولوجيةةةا الوحةةةد  الضةةةروري       دوا ال يةةةي م قةةةد أك 
  ، وكةةةةذلي التصةةةةر ا  العام ةةةة  يف حبةةةةوثهم وتدريسةةةةهم  الةةةةيت تيطةةةةو  عليهةةةةا الي ةةةةر  العيصةةةةري  واألخطةةةةار االجتماعي ةةةة

 .ر املتكر  
  تواجةةةه مشةةةكال    املقارنةةة  أنةةةه علةةةى الةةةر م مةةةن أن الكا يةةةا  اإلنسةةةاني  أوضةةةحو البحةةةوث ابضةةةاري   ،كةةةذلي     

 .ع ذث املشكال  متيو    اابلوت الثقاإلي    أن  إال   مشرتك   
مةةةةةا طةةةةالبوا بضةةةةرور  ال هةةةةةم ، ك  املختل ةةةة   األنسةةةةةاا الثقاإلي ةةةةون علةةةةةى تكامةةةةل ولةةةةرعي  األنثروبولوجي ةةةة ولقةةةةد أصةةةةر      

خةر  ال واحتقةار ثقاإلةا  الشةعوب األ إلةّن التعصةل العيصةر    ،إحةرازث ، وعلى الر م من اليلاح الذ  ت  والتسامح
 .لومم للسالم واادوك الداخلي   ا، حيك يشك الن هتديد  ا ممن بشكل واضحي االن ق

  مةةةن لةةةأنه تطةةةوير إلهميةةةا لسةةةلوك الشةةةعوب األخةةةر  ومسةةةاعدتيا علةةةى التصةةةرت قاإلي ةةةثلا  اإن اإلملةةةام بالعملي ةةة    
 .ب  مع هذث الشعوبا  طي  ريق  اليت متك ييا من إقام  عالقبالط
ه حييمةةا تسةةتليل لةةعوب أخةةر  بطريقةة  ، وأعةةإل بةةه االعةةرتات بأن ةةي ةة   خاص ةة     أ   إلي ةة  الثقام هةةوم اليسةةبي   و تةةل      

ة ، تل ة   تواجةةه –وعلةى اةةو مةا رأييةا  -مكةان    يف كةل  ؛ إلالكا يةا  اإلنسةةاني  ا ال تسةتليل عةةن  بةاك أو خبةكإلّه 
  إىل الكا يةةا  اإلنسةةاني  ، وَعةةان آالت عديةةد  مةةن السةةيم توصةةلو هةةذث متماثلةة   مةةن املشةةكال  اأنواع ةة سةةاواأل يف

 ايخ ارتباط ةد  َعةان التةار   احملةد  وتةرتبط هةذث األمنةاط السةلوكي   ،يت توصةليا إليهةاحلوت للمشكال  ثتلي عن ابلوت ال  
 بل وجيعلها مقبول  .يار باليسب  ملن ييتمون إليه أإلعاام وأإلكارهم ومعتقداهتم  اثقاإليً  لتشك ل كااًل  اوثيق  
  وعلةةى العكة  مةةن ذلةةي إلةةّن   ،باليسةةب  لشةعوب أخةةر  اوسةةليم   او ليةةا  ة  أخالقةةي  قةةد يبةدو صةةحيح  مةا يبةةد إن      
يعتقةد ماليةم  :؛ إلعلةى سةبيل املثةاتقةد يبةدو باليسةب  لشةعوب أخةر   ة  أخالقةي   اوسةليم   اا نعتةاث صةحيح  م ة اكث   

ولقةةد قةةات  ،لةةيك لةةرير -كةةل بومهةةاباسةةتثياك أ -اليةةاو الةةذين يعيشةةون يف اايةةد أن قتةةل ابيوانةةا  مةةن أ  نةةو  
؛ ألهةةم يقتلةةون ماليةةم اليةةاو يف يرينم ال بةةد وأن يكونةةوا لةةر إن األوروبي ةة :   ذا  مةةر  ر ةةي  إحةةد  القبا ةةل اإلإلريقي ةة

 .ابروب دون أن يكون هدإلهم من ذلي استخدام بوم القتلى يف الطعام



 10 

بعةةض اليةةاو يف جمتمةةع مةةا مثةةل الواليةةا   تصةةدي  أن  ه يصةةعل إلّن ةة ،مةة وباليسةةب  لكثةة  مةةن الشةةعوب  ةة  املتعل      
 .اوإل    ايف حم أن لد  البعض ااخر طعام   ،املتحد  يعيشون حال  اااع 

؛ اوعكة  ذلةي صةحيح أيض ة ،إلّها ال تستطيع أن تاقيع هذث الشعوب بأها خاطئة  ، اتيا  مسو  ومهما تكن قو      
 .11ل ئاهر  أكل بوم البشر َمَثال  يف تقب   -إن ن يكن استحال    -إلقد جيد الكث  ميا صعوب   

اهم عةن مسةاعدهتا إي ة إلضةال   ،  اليت تبياهةا ااخةرونيف تطوير ودعم احرتام القيم الثقاإلي   جيا دور هام  و ولونثروبول    
 .م هوماهتم ال م هوماتياومبا يت   مع  ،ابديك ي مع العلم الصياعي  يف التكي  

ةةد نرإلضةةها باليسةةب  ألن سةةيا قةةد متثةةيت قةةمةةن العةةادا  ال ةة ا  أن كثةة     الثقاإلي ةةح م هةةوم اليسةةبي  ويوضةة     جيةةل أن  ال قيم 
 إلةّن علييةا أن نعةد أن سةيا لقبةوت حة    ، الياو يف معتقداهتم الدييي   دميا قبليا ح    وما ،يف ثقاإل  أخر  اتلقى احرتام  

 .الياو يف ثقاإلتهم
  ،م اان أن علةةيهم أن يكونةةوا أكثةةر حيوي ةة   ولباقةة   يف نشةةر وجهةةا  الي ةةر هةةذثولةةوجي  ويشةةعر كثةة  مةةن األنثروب    

 .لون إلجراك أنوا  جديد  من البحوثكذلي إلّن علماك األنثروبولوجيا يتحو  
ولقةةد أد  صةةدم  اكتشةةات أن السةةلوك  ،   الثقاإلي ةةاألحيةةان إلهةةم أو تطبيةة  م هةةوم اليسةةبي   بعةةضسةةاك يف وقةةد يا     
أد  هةةذث الصةةدم  بةةبعض الدارسةةم  ةة   ؛مةةن جانةةل ثقاإلةةا  أخةةر  اأو تأييةةد   اقةةد يلقةةى تسةةاحم   سةةي ئ اث ذ  نعتةةا ال ةة

 .قواعد السلوك الياقدين إىل االعتقاد بأهم يستطيعون  اهل كل  
  ذا  جةةةذور هةةةا قواعةةةد أخالقي ةةةالثقاإلةةةا  إلي ذلةةةي أن ؛ علةةةى أن وجهةةة  الي ةةةر هةةةذث ال تسةةةتيد إىل مةةةارا  قوي ةةة    
يف ثقاإلةةة   ائ  سةةةي   اإليمةةةا يعةةةد أمةةةر   ،ثقاإلةةة  تةةةدعم وجودهةةةا داخةةةل أ        ا  وئي ي ةةةكمةةةا أن هيةةةاك مسةةةو    ،  عميقةةة تار ي ةةة
ن أ  إ ،وذلةةي لةي   األسةباب علةةى وجهة  التحديةةد ؛والعكةة  صةحيح ،يف ثقاإلة  أخةر  اب ةةطي   أمةر ا عةةدقةد يا  ،معي ية 

 ،لل ةةرد مةةع بيئتةةه ي الضةةرور   ومةةن أجةةل التكي ةة ، ق ةةن الثقاإلةة  مةةن أداك وئي تهةةا ابالقواعةةد تعةةد ضةةروري    لكةةي تةةتمك  
 .يف ثقاإلتيا -وبي   الدرج   - او أيض  هذث العادا  متار  لي إلّن احرتام عادا  ااخرين ال يعإل أنوعلى ذ

وعلةةى  ، مسةةيحي   –  يوناني ةة –  بأصةةوت يهودي ةة اعميق ةة اقويًةة ا  ارتباط ةةكي ةة  األم –  وتةةرتبط ثقاإلةة  الشةةعوب األوروبي ةة    
  ال ال ةرد الةذ  ييتمةي إىل الثقاإلة  ال ربي ة  أن   بطةيك َعةان القةرون إال  ضةو لت ة   قيم هذث األصوت قد تعر   الر م من أن  

 .يستطيع  اهلها

                                           

 11 Houghton  –Boston  –rd oand the Sw The Chrysanthemum –uth Benedict R
Mifflin – 1946 – p.355. 
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أو أن قةيم الثقاإلةا  األخةر  قةد تكةون  ،قيميةا ليسةو لةا ع   يف الثقاإلةا  األخةر  كةل    أن   اوقةد يكةون صةحيح      
 ه يتعةم  إلّن ة ،  املال مة  لدراسة  القةيمتطوير بعض املياهج العلمي   ولكن إىل أن يتم   ،من قيميا -إىل حد ما  -أإلضل 

 .د وجود هذث القيم داخل ثقاإل  معي ي على جمر   -كب   إىل حد -علييا اإلصرار 
إلحييمةةا نعةةرتت بةةأن الشةةخص املسةةلم متمسةةي  ؛احةةرتام وجةةود ثقاإلةة  أخةةر  ال يعةةإل أنيةةا نيكةةر وجةةود ثقاإلتيةةا إن      
 .م متمسكون بثقاإلتهمقاإلته جيل أن نعرتت كذلي بأن ال ربي  بث

وأن  ،ضةع للت ة   ث -  عياصةر الثقاإلة  لةأها لةأن بقي ة -القةيم  ن  ةل االعةرتات بةأن   جيل أال   ،ويف ن   الوقو    
 .تها ااني  ن   أ    -بالضرور   - قيم إلرت  سابق  يف تار يا ال حتتل  

 ؛  وئي    هام    هةي مسةاعدتيا علةى إلهةم أن سةيا وثقاإلتيةاولوجيا يف العان ابديك تؤد  األنثروب إلّن   ،وعلى ذلي    
الشةعوب لةديها قةدرا  متشةاهب  بوجةه  كةل    أن   :ميةا   اليت أاجريو يف ثقاإلةا  عديةد  تعل  إلمن خالت الدراسا  املرك  

 ،   تل ة ل ةروت طبيعي ةخةل جمتمعةه لعل  ضةع دا كل     أن  إال   ،ا تواجه ن   مشكال  العيشإلّه   ،وبالتايل .عام  
 .ملواجه  مشكالته ع   متيو   اليب  اسر أوبالتايل يطو  

وهةةةو جمموعةةة  ال يةةةون والعةةةادا  واألعةةةرات  - الثقةةةايف   التعقيةةةد بالكةةةل   بةةةال َ  اوتةةةرتبط أسةةةاليل ابيةةةا  هةةةذث ارتباط ةةة    
أن سةةلوكيا  ضةةع   اميةةا أيض ةةال هةةم تعل   ومةةن خةةالت هةةذا ،امعية ي ةة اجمموعةة  لةةعب     كةةل  حيةةك متي ةة ؛ مواملعتقةةدا  والةةيا 

هةةا ومنو   ،كيةةي تتكامةةل  -وكمةةا عرإليةةا الكثةة  عةةن الثقاإلةة   ،وهةةي واحةةد  مةةن املةةؤثرا  العديةةد  ،كةةذلي لتةةأث  الثقاإلةة 
إلةةّن األنثروبولوجيةةا قةةد   -د  بةةم الثقاإلةة  وسةةلوك ال ةةرد والعالقةة  املعق ةة ، الثقةةايف  ا  الت ةة   وعملي ةة ،والتطةةور    التةةار ي  

 .12 ون اإلنساني    مت ايد  يف إلهم وتوجيه الشؤ ي  بحو تيطو  على أ   أص
ا كمةةا أهةة  ،الوحيةةد الةذ  يتيةةاوت السةةلوك اإلنسةاين   تكةون األنثروبولوجيةةا هةةي العلةم االجتمةةاعي   أال   ومةن الطبيعةةي      

 ها األساسةةةي  ر مةةن خةةالت تصةةو   -م ا تقةةدإهةة ؛ املشةةكال  االجتماعي ةة لكةةل   م حلةةوال  ليسةةو ذلةةي العلةةم الةةذ  يقةةد
  العلةوم االجتماعي ة يسةاعد كةل   متكةامال   اإطةار   -ع  تعقدها بم ثقاإلا  متيو  للثقاإل  واملقارنا  الواسع  اليطاا اليت 
 .يف حتليل وإلهم حضارتيا البال   التعقيد

ال ةةةواهر  وهةةةو حتقيةةة  ن ةةة  السةةةيطر  علةةةى ؛يف إجنةةةاز ااةةةدت اليهةةةا ي   اكبةةة     اوقةةةد تسةةةهم األنثروبولوجيةةةا إسةةةهام      
 . تلي السيطر  اليت منلكها يف جمات العلوم الطبيعي   ؛   والثقاإلي  االجتماعي  

  لصةةةا  يف مشةةةكل  اسةةةتخدام تلةةةي السةةةيطر  العلمي ةةة  -وهةةةذا هةةةو األهةةةم   -جيةةةا قةةةد تسةةةهم و األنثروبول كمةةةا أن       
 .بأسرث ااي  البشر   

                                           

 .358، الص ح  مصدر ساب  ،األنثروبولوجيا 12 
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 تالفااللتقاء واالخ ..األنثروبولوجيا والدين: المبحث الثالث
 ،أجلةةةه خلةةة  ان الكةةةونوهةةةو اإلنسةةةان الةةةذ  مةةةن  ، وهةةةو ااةةةدت مةةةن الرسةةةاال  السةةةماوي   ،اإلنسةةةان حمةةةور األديةةةان
  هةةةي عالقةةة     بعالقةةة  روحي ةةةولكةةةن األديةةةان متي ةةة ،اإلنسةةةان بةةةااتمع وااتمعةةةا  األخةةةر  واألديةةةان كرسةةةو عالقةةة 
 .عالق  ااتمع بأسرث بان لأنه ث   اإلنسان ال رد بان جل  

 الةةةدت أوالد  إذا وَ  :إل ةةةي العهةةةد القةةةد   ةةةذر موسةةةى عليةةةه السةةةالم بةةةإل إسةةةرا يل أن ييحرإلةةةوا عةةةن طريةةة  ان بقولةةةه    
وإلعلةتم الشةر يف عيةإل الةرب إاكةم  ،صةور  لةيك مةا ،اميحوت   وصيعتم متثاال   ،ال مان يف األرضأطلتم و  ،وأوالد أوالد

عةن األرض الةيت أنةتم عةابرون عليهةا األردن إليهةا  ابيدون سةريع  أنكم تَ لهد عليكم اليوم السماك واألرض أا  ؛إل ائته
بةم األمةم الةيت  قلةيال   اإلتبقةون عةدد   ،يف الشةعوب ويبددكم الرب   ،لكون ال حمال بل هتَ  ،طيلون عليهاال تا  ،لتمتلكوها

 .13إليها يسوقكم الرب  
ن ويقولةةو ويَعةةا أمةةم كثةة   يف هةةذث املدييةة   :ولةةهأ أرميةةا عةةن تةةدم  بيةةو املقةةدو وعةةن تشةةتيو إسةةرا يل بقكمةةا تيب ةة     

 ،إاهةةم مةةن أجةل أهةةم تركةوا عهةةد الةرب   :  إليقولةونمثةةل هةذا اةةذث املديية  الع يمةة  ملةاذا إلعةةل الةرب   :الواحةد لصةةاحبه
 .14وسلدوا اا  أخر  وعبدوها

وهةذا السةلوك ن سةه  ،ا يلي  اإلسةر  در   بةم الشةعل واألمةم األخةر  ذا  صةل  وثيقة  بسةلوك ال ةإلالعالق  السةلوكي      
 .  مع انيرتبط بعالق  روحي  

كةةذلي إلةةّن الشةةتا  جعةةل   ،لقبا ةةل إسةةرا يل مةةع ان  تعبةة  عةةن السةةلوك الشةةع   مةةا هةةو إال   والشةةتا  اليهةةود       
  امت جةةةو  ةةة  ناسةةةم أن الثقاإلةةة  اليهودي ةةة ،للحيةةةا  بةةةم األمةةةم الةةةذين تشةةةتتوا إليهةةةااليهةةةود يؤسسةةةون طريقةةة   أخةةةر  

 .لثقاإلا  األخر با
أو ذلةةي  ، ه مةةا ميكةةن تسةةميته بةةة  السةةلوك اإلرهاصةةي  وخةةرن مةةن هةةذا كل ةة ،بثقاإلتةةه اخلاصةة  بةةع اليهةةود   كةةذلي طا      
بةةل   ،يف الشةةتا  ال علةةى أسةةاو ااتمةةع اإلسةةرا يلي   ،الشةةر ميةةه ع ال ةة ا ع الشةةر مةةن ال ةة  ويتوق ةةع ويتوق ةةذ  يتقوقةةال ةة

 .ب   اليهود    وعالق  اليهود    ،اليهود   ب كذلي يف عالق  اليهود   
 ن حمةةور اهتمةةام اإلنسةةان اليهةةود     لتكةةو    إىل جانةةل الدييي ةة  والسياسةةي    وال كري ةةوتةةداخلو العوامةةل االقتصةةادي      
 .مصدر اهتمام األنثروبولوجيا وحمور اهتمامهاوهذا هو  ،ال رد

                                           

 .27 – 25، الص حا  4 ، الس رتثنيةإنجيل  13 
 .9و 8، الص حتان 22، الس ر أرميا إنجيل 14 
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  التار ي ةةوهةةو سةةلوك ال ةةرد يف ااتمةةع وثقاإلتةةه  ،لةةدينمةةن ا ااألنثروبولوجيةةا ت لسةةي جةة ك   ن  ومةةن َث  ميكةةن القةةوت إ    
 .إىل الثقاإل  املعاصر  وصوال  
 .  يف الشتا  من مي ور اجتماعي  و األنثروبولوجيا بال عل بااتمعا  اإلسرا يلي  وقد اهتم      
وجعلةو  ،ر  هةذا ال كةرو  هةا طةولكي   ،العةا    من الرتاث ال كةر    ا ج ك  ون يكن املسيح عليه السالم وديانته إال      

وأنةةةه جيةةل أن يكةةون ااميةةةع يف  ،واإلنسةةةان هةةو ضةةرور  الوجةةود ،  اةةذث الديانةة لي  صةة  لإلنسةةان الصةةة   األحمةةور احملب ةة
 .بل اايكل ذاته جيل أن يكون يف خدم  اإلنسان ؛لي  ذلي وحسل ،خدمته
ولكةةن مةةن حلةةي  ،ايكةةل إللةةي  بشةةيكمةةن حلةةي با :القةةا لون ،هةةا القةةاد  العميةةانويةةل لكةةم أي   :يقةةوت املسةةيح    

ةةأي   ،بةةذهل اايكةةل يلتةة م   ومةةن حلةةي و الةةذهلالةةذهل أم اايكةةل الةةذ  يقةةد   :ا أع ةةممةةهات والعميةةان أي  هةةا ااه 
ةةأي   ،ولكةةن مةن حلةةي بالقربةةان الةةذ  عليةه يلتةة م ،باملةذبح إللةةي  بشةةيك القربةةان أم  :مةةا أع ةةمهات والعميةان أي  هةةا ااه 

ومةن حلةي باايكةل إلقةد حلةي  ،ما عليةه من حلي باملذبح إلقد حلي به وبكل   إلّن    و القرباناملذبح الذ  يقد  
 .15ومن حلي بالسماك إلقد حلي بعره ان وااال  عليه ،به وبالساكن إليه

وهةةم  ،يعبةةدونإل وبةةاطال   اوأم ةةا قلبةةه إلمبتعةةد عةةإل بعيةةد   ،يقةةرتب إيل  هةةذا الشةةعل ب مةةه ويكةةرمإل بشةة تيه :يقةةوت ث      
 .16م هي وصايا الياويعلمون تعالي

إقامة   مسةؤولي  إلةابن اإلنسةان عليةه  ،سلوك اإلنسان جيل أن يكةون علةى قةدر ان اخلةال  د على أن  إلاملسيح يؤك      
جةاك   ،ومصةدرها إنسةاين     أساسها روحي  وهي عالق  اجتماعي   ،  مع الياو على أساو الصداعالقاته االجتماعي  

وابكمة  تةار   ،ارين واخلطةا يل مخةر حمةل للعش ةهةو ذا إنسةان أكةوت ولةر   :إلتقولةون ،ابن اإلنسان يأكل ويشرب
 .17 من بييها

وتعلةم طرية  ان  ،صةادا ينعلةم أنة يةا معل ةم :م مبكةر ليصةطادوث بكلمةه إلقةالوا لةهيسةي  وعيدما حاورث بعةض ال ر      
  وز أن نعطةةي ج يةة   لقيصةةر أم الأجيةة :مةةاذا ت ةةن :إلقةةل ليةةا ،ي ال تي ةةر إىل وجةةوث اليةةاوألن ةة ؛وال تبةةايل بأحةةد بةةاب   

ملةةن هةةذث  :إلقةةات اةةم ،اإلقةةدموا لةةه دييةةار   ؛  أروين معاملةة  اا يةة ونبةةونإل يةةا مةةراة ملةةاذا  ر   :وقةةات ،إلعلةةم يسةةو  خبةةثهم
 .18أعطوا ما لقيصر لقيصر وما ن ن :إلقات ام ؛لقيصر :  إلقالو لهالصور  والكتاب 

                                           

 .22 – 16 ، الص حا 23 ، الس رمتىإنجيل  15 
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وميكةةن القةةوت بةةأن الثقاإلةة  كانةةو واضةةح   يف  ،ل وسةةلوك املسةةيح ن سةةهالشةةع ا ضةةح مةةن هةةذا ابةةوار سةةلوكي  ويت      
 ،مةن نسةل داود اوهي ثقاإل  ترتبط ب كر  الشعل املختار الذ  ييت ر املخلِّص ملك   ،الشعل الذ  خاطل املسيح

و يةةؤثرهم هةةي اختيةةار اإللةةه لشةةعل يةةؤثرث علةةى سةةا ر الشةةعوب وأنةةا يت تةةرتبط يف وجةةداهم الةةذا     ال ةةوالعالقةة  احملوري ةة
والسةةؤات للةةربط بةةم املسةةيح وقيصةةر مةةن ناحيةة  أو  ،ويسةةألون املسةةيح إلحراجةةه ال للمعرإلةة  ااةةرد  ،علةةى سةةا ر اليةةاو
بةااتمع  ( وعالقة  ااتمةع ككةل  لةه هيةاه )املسةيح ميثوكةذلي الةربط بةم عالقة  ال ةرد بةااتمع كل ة ،بم الدين والسةلط 
مةع و    عن تلي العالقة  الةيت تةرتبط الةروح إليهةا مةع ااسةد املسيح معا   وعلى هذا جاك  كلما  ،الذ  ميثله قيصر

 .19إلكان يكرز يف جمامع االيل ؛ألين اذا قد أارسلو ؛مبلكو  ان اييب ي أن أبشر املدن األخر  أيض   :ال  
ملةةةةدن األخةةةةر  ال ةةةةرد املسةةةةيح يكةةةةرز )يبشةةةةر( بةةةةامللكو  يف ا ألن ؛  واضةةةةح   وتبةةةةدو هيةةةةا العالقةةةة  األنثروبولوجي ةةةة    

 .ث عالق  هذث املدن بامللكو  ،)ااتمع(
بةةأن يكةةون    ويقةةي  هبةةا ثقاإلتةةه املعاصةةر  اةةدير  ذ  يبحةةك يف ثقاإلةة  ااتمةةع التار ي ةةوإن علةةم األنثروبولوجيةةا ال ةة    

 جمموعة  داخلهةا تتلةان  مةن حيةك كةل    ،  متبايية ذلةي أن اليةاو يعيشةون يف جمموعةا  بشةري   ؛الدين أحةد رواإلةدث
الةدين لةه دور بةارز إن ن يكةن  . خالت إلرت  املسيح كان له أسلوب سةلوك متمي ة إلااتمع اليهود    ،تكوييها الثقايف  

 .  خاص يت تسكيها سالل  بشري    ال  األبرز يف تلي املساح  اا راإلي  
  وإن  ل السةلوك اليهودي ةيت اختل و إليما بعةد عةن أسةاليمن أساليل السلوك ال   ا  عدد  ن الثقاإل  املسيحي  وتتضم      

 .امتعدد   والبشر    اواحد   كان مصدرها السماو   
ألهةةم يف دراسةةتهم للملتمعةةا   ؛حقيقةة  الثقاإلةة  أحةةد اهتمامةةا  علمةةاك األنثروبولوجيةةا ولكةةن يف اليهايةة  تبقةةى    

 ان ةةواخلةةالك مكو    اعتمةةد  الصةةلل وال ةةداك    مبوروثةةا  ثقاإلي ةةيت دانةةو بعقيةةد  الصةةلل وال ةةداك متي ةة  ال ةةاملسةةيحي  
توجةةد جمتمعةةا  تتحةةدث ل ةةا   املسةةيحي   ولكةةن داخةةل هةةذا الكيةةان البشةةر    ،امتةةد أثةةرث حةة  الوقةةو اباضةةر اإلكريًةة
ن َث  إلعلةةم األنثروبولوجيةةا عيةةدما ومةة ،   ال لسةة ي    هيةةاك رواإلةةد للثقاإلةة  اإل ريقي ةةىل جانةةل الثقاإلةة  املسةةيحي  وإ ، تل ةة   

جمتمةةةةع  وحسةةةةل كةةةةل   ،امسةةةةيحيً  ايً لةةةةرق اه  تلةةةةي عيةةةةدما يةةةةدرو جمتمع ةةةةإلّنةةةة ؛حي  مسةةةةي يقةةةةوم بدراسةةةة  جمتمةةةةع أورويب  
 .   وال كري    لإللار  إىل بعض إجنازا  خاص  يف اااال  ال يي  ثقاإل مصطلح   ام املؤرخون كث   يستخد
لسةةةلوك مل  لوثقاإلةةة  لةةةا ،ذاتةةةه ثقاإلةةة  هةةةو يف حةةةد -أ ُّ ديةةةن  -والةةةدين  ،ان ابضةةةار  أيض ةةةإن الثقاإلةةة  تتضةةةم   ث      

  التطبيةةةةة  إذا متي ةةةة خاصةةةة    ،ولةةةةذلي إلضةةةةةرور  التمييةةةة  بةةةةم األنثروبولوجيةةةةةا والةةةةدين ال مكةةةةان اةةةةةا ،واامعةةةةي   ال ةةةةرد   

                                           

 .44و 43، الص حتان 4 ، الس رلوقاإنجيل  19 
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أو اعتاةا الةدين أحةد موروثةا   ،  من داخل مي ور ديةإل  املشكال  ااتمعي   باإلسهام املبالر يف حل   األنثروبولوجي  
 .رضمكان من األ   يف كل  ابضار  البشري  

إلةةةال رد  ؛  حبتةةة   دييي ةةة  اجتماعي ةةةمشةةةكال  ال ةةةرد وااتمةةةع مةةةن خل ي ةةة وياعتةةةَا اإلسةةةالم اخلطةةةو  األخةةة   يف حةةةل      
رِ ﴿ اإلنسان هو حمور اهتمام القرآن الكر  َيا َبإِل آَدَم َوََحَلنَياهامن يف النبَةرِّ َوالنَبحن  .20﴾َوَلَقدن َكرَّمن

َ أَنن ﴿  ألمانة  بشةري   حامال  القرآن اعتا اإلنسان  إن   ث       ِبَةاِت إلَةأَبَةمن ةَيا األَمانَةَ  َعلَةى السَّةَمَواِ  َواألرنِض َواان ِإنَّةا َعَرضن
َها َوََحََلَها اإِلننَسانا  َن ِميةن َ قن  .21﴾َ نِملنيَةَها َوَألن

ر ر بتطةةةو  أن يتطةةةو   عةةةريف  وتةةةرك لعقلةةةه امل ،مةةةه العلةةةوم أو بةةةدايا  العلةةةوم( عل  ت )آدماإلنسةةةان األو   وعيةةةدما خلةةة  ان    
 .ال من بياك  على قانون إاي  

علةى عالقة  اإلنسةةان  حيةك جةاك  لتةيص أو ال   ؛مةن مي ةور آيةا  القةةرآن الكةر  وميكةن قةراك  السةلوك اإلنسةاين      
ِسِه َبِصة َ   ﴿بي سه  يَةاثا طَةا ِرَثا َو ﴿ ،23﴾َوأَنن لَةينَ  ِلإِلننَسةاِن ِإالَ َمةا َسةَعى﴿ ، 22﴾َبِل اإِلننَسانا َعَلى نَة ن كاةلَّ ِإننَسةاٍن أَلنَ من
َر ﴿ ،24﴾يف عاياِقهِ   .25﴾َواَل َت ِرا َوازِرَ   ِوزنَر أاخن

ألنةةه  ةةتص  ؛للعلةةم األنثروبولةةوجي     بةةم اإلنسةةان ون سةةه خرجةةو عةةن اليطةةاا التطبيقةةي  وهةةذث العالقةة  الداخلي ةة    
 .بسلوك ال رد مع   ث من األإلراد

يَةا ﴿جيةل أن تتعةاون إليمةا بييهةا  اواعتا مجلة  األإلةراد لةعوب   ،ح العالق  بم ال رد و  ثيبتوض  والقرآن الكر  متي      
يَةاكامن ِمةنن ذََكةٍر َوأانةنثَةى َوَجَعلنيَةاكامن لاةعاوب    إلالتعةارت والتواصةل هةدت إنسةاين   ،26﴾َوقَةَبا ِةَل لِتَةَعةاَرإلاوا اأَيةَُّها اليَّاوا ِإنَّا َخَلقن

بةل لتأكيةد أن  ،لي  من أجل توحيد ااي  البشر    على اإلنسان ككل   ال كر    ل  التواصألن مهم   ؛مصدرث إاي  
ِإنَّ الَّةةةةِذيَن آَمياةةةةوا َوالَّةةةةِذيَن َهةةةةاداوا ﴿ ر  التواصةةةةل البشةةةةر   وحةةةةذر مةةةةن إلصةةةةل عاةةةة ،التمةةةةاي  صةةةة   أودعهةةةةا ان يف خلقةةةةه

                                           

 .70، ااي  اإلسراءسور   20 
 .72، ااي  األحزابسور   21 
 .14، ااي  القيامةسور   22 
 .39، ااي  النجمسور   23 
 .13، ااي  اإلسراءسور   24 
 .164، ااي  عاماألنسور   25 
 .13سور  ابلرا ، ااي   26 
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ِةةمن َوالَ َخةةونت  َعلَةةينِهمن َوالَ هاةةمن  اِخةةِر َوَعِمةةَل َصةةابِ  َواليََّصةةاَر  َوالصَّةةابِِئَم َمةةنن آَمةةَن بِاللَّةةِه َوالنيَةةةونِم ااَ  ةةراهامن ِعينةةَد َرهبِّ إلَةَلهاةةمن َأجن
 .27﴾َ نَ ناونَ 
ةةةال ةةة وهةةةذا الشةةةموت     ةةة ،دث القةةةرآن الكةةةر  يشةةةمل الةةةي   إليلمةةةع الةةةي   والضةةةم ذ  يؤك   او اطةةةل اإلنسةةةان روح 

ولكيةةه ديةةن  ،وال هةةو ديةةن طبقةة  خاصةة  بةةذاهتا ،حةةد  بعييهةةا  واإللةةي  اإلسةةالم ديةةن أم ةة ،28اوضةةم    وعقةةال   اوجسةةد  
 .جي  من كل   اها ودين بإل البشر مجيع    كل  اإلنساني  

إلقةةد حةةرك القةةرآن الكةةر  علةةى ضةةرور  أن تكةةون ااماعةة  املؤميةة  يف  :أم ةةا عالقةة  ااتمةةع املسةةلم بعضةةه بةةبعض    
يع  َواعنَتصِ ﴿ الكوين   عالق  وطيد  من أجل اليموذن املثايل   ِميَةا ا ﴿ ،29﴾َوالَ تَةَ رَّقاةوا اماوا حِبَبنِل اِن مجَِ ِمياةوَن َوالنماؤن َوالنماؤن

لَِياكا بَةعنضٍ  َتِقيم  ﴿ ،30﴾بَةعنضاهامن أَون  .31﴾إلَاتَِّبعاوثا  اَوأَنَّ َهَذا ِصرَاِطي ماسن
  إىل إلةدعا األم ة ،حسةل  ون يرتك القرآن املؤميم على اإلرتاض عدم نشوك خالت بييهم قةد يصةل إىل حةد الية ا  امل    
َا ﴿    اإلمياني  إطار األخو  هذا اخلالت يف  حل   ةَدا ا يَةهاَمةا إلَةِّنن بَة َةون ِإحن ِمِيَم اقةنَتتَةلاوا إلََأصنِلحاوا بَةيةن َوِإنن طَا َِ َتاِن ِمَن النماؤن

ةةةِر انِ  ةةَر  إلَةَقةةاتِلاوا الَّةةيِت تَةبن ِةةي َحةة َّ تَِ ةةيك ِإىَل أَمن   متث ةةل يف ن ةةر القةةرآن الكةةر  إطةةةار اإلمياني ةة  إلةةاألخو   ،32﴾َعلَةةى األخن
يت   ال ةل اخلل ي ةميثة اثقاإليًة ال إطةار  ألن الوحد  تتطل ة ؛ألها تعطي هذث الوحد  لكلها االجتماعي   ؛ الوحد  اإلسالمي  

يةةا األنثروبولوج وتلةةي هةي أبةةرز اهتمامةا  ،أ  عالقة  وسةةلوك األإلةراد إليمةةا بيةيهم وبةةم بعضةهم ،إطةار ااتمةةع تضةم  
 .علم االجتما  وحمور ،   واالجتماعي  الثقاإلي  
ادن ا ِإىَل َسةةِبيِل َربِّةةَي ﴿سةةواك يف الةةدعو  أو ابةةوار أو السةةلوك  ،واإلسةةالم اعتمةةد العقةةل يف حواراتةةه مةةع ااخةةرين    

َسةةةنا  َسةةةَيِ  َوَجةةةاِدانامن بِةةةالَّيِت ِهةةةَي َأحن َمةةةِ  َوالنَمونِع َةةةِ  ابَن كن ةةةرَاثَ ﴿ ،33﴾بِابِن ينِ  الَ ِإكن مةةةا يكةةةرر القةةةرآن  اودوم ةةة ،34﴾يف الةةةدِّ
 .للخطاب لللماع  املؤمي  أو ل  ها ﴾َلَعلَّكامن تَةعنِقلاونَ ﴿الكر  كلم  

                                           

 .62سور  البقر ، ااي   27 
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 .103، ااي  آل عمرانسور   29 
 .71، ااي  التوبة سور  30 
 .153، ااي  األنعام سور  31 
 .9، ااي  الحجراتسور   32 
 .125، ااي  النحلسور   33 
 .256، ااي  البقرةسور   34 
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وهةةو ن ة  مةا دعةةا  ،  يف هاية  األمةر  اإلنسةةاني  يف ن ة  اال ةاث حةرك القةةرآن علةى تأكيةد التيميةة  خلدمة  الرإلاهي ة    
    يف هايةة  املطةةات إىل الرإلاهي ةة  تصةةل للبشةةري  املشةةكال  البشةةري   ن أن حةةل  ألهةةم يعتقةةدو  ؛إليةةه علمةةاك األنثروبولوجيةةا

  مةةن خةةالت ال هةةم املت ايةةد لطبيعةة  الثقاإلةة  علةةى رإلةةع القيمةة  اإلنسةةاني  ألن هةةذا العلةةم يف ن ةةرهم يعمةةل  ؛35 اإلنسةةاني  
وهةو ن ة  هةدت  ،إلنسةاين  قة  بالسةلوك اوحتطةيم األسةاط  املتعل   ، ذ  تيطو  عليه الي ع  العيصري  وكشي ال يي ال  

    ال ميكةن أن تتعل ةواألإلضةلي   ،  بةم البشةرالتام ة   ويدعو إىل املساوا يحطم العيصري  ألن القرآن الكر  جاك ل ؛الدين
 . واإلسالم يف حد ذاته دعو  إىل نبذ العيصري   ،جبي  أو لون أو ِعرنا

د إليراهةا تؤك ة ،من الط ولة  حة  الشةيخوخ ل رد املختل   اواألنثروبولوجيا كذلي تعاجل يف دراساهتا مراحل أعمار     
 . وتؤثر يف التيشئ  االجتماعي   ، على تشكيل الشخصي   اأو إجياب   اعلى أن الرتبي  يف مرحل  الط ول  تؤثر سلب  

 ،العشة   م هذث بعالقة  الط ةل جبماعتةه القريبة  بالوالةدين واإلخةو  واألقةارب ث    التعل  ت خطو  يف عملي  وترتبط أو      
 .36مقصود يف كث  من األحيان  رو م اهر السلوك يف الذهن بشكل عمد    ويتم  
 . واليت تعود بدورها إىل الثقاإل  التار ي   ، ذلي يعود باألساو إىل الثقاإل  ااتمعي   وكل      
ي ةةرو م ةةاهيم العدالةة   وي ةةل   ،ويعمةةل علةةى تربيةة  ال ةةرد تربيةة   اجتماعي ةة   وأخالقي ةة   روحي ةة    ،واإلسةةالم كتةةاب تربيةة     

 والية    ،ت الطرية  الصةحيح لرتبية  الةيشكواعتةا القةدو  أو   ،والسلوك القو  يف ن ةوو أإلةرادث والةذين يشةك لون ااتمةع
َو   َحَسَي   ﴿ ااتمعا  م ن سه قدو  لكل  ى ان عليه وسل  األكرم صل    .37﴾َلَقدن َكاَن َلكامن يف َرساوِت اِن أاسن

 .د مياهلها وألكاااوسا ل الرتبي  على اختالت أنواعها وتعد   من أهم   القدو  لوط ات ميهج تربو   و     
وإعطةاةث  ،تيشةئته علةى األخةالا القومية  :ميهةا ،على اابةاك ابل جعل للط ل حقوق   ؛اإلسالم بالرتبي  ون يكتيِ     
وتعمي  معةأ االنتمةاك للةوطن علةى أسةاو مةن  ،ا لي    اون إل ً يك وأال   ،مه القرآن الكر  واملعرإل وأن يعل   ،مجيال   ااس  

 .38  واالجتماعي إلرد إليها على اب اظ على موروثاته الثقاإلي   ويساعد كل   ،العقيد 
عتةةد يف ذ  يا ال ةة وهةةو املةةيهج األنثروبولةةوجي   ،تةةه مةةن ضةةمن أسةة  الةةدين ومعامالتةةهوإلهةةم ااتمةةع وحاجاتةةه ورإلاهي      

يقةةةوم بوضةةةع  ث   ،ذ  يريةةةد دراسةةةته  اخلاصةةة  بةةةااتمع ال ةةة  والثقاإلي ةةةوجيمةةةع املةةةواد االجتماعي ةةة ،دراسةةةته للملتمةةةع إلهمةةةه

                                           

 .368، مصدر ساب ، الص ح  األنثروبولوجيا 35 
 .136 ح  صالاملصدر ن سه،  36 
 .21، ااي  األحزابسور   37 
 .89( الص ح  2004 اإلسالمي  ، ال  األعلى للشؤونا :)القاهر  تربية النشء في اإلسالمد. عبد ابكم الصعيد ،  38 
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 ا  عةالن هةذث املشةكل  معتمةد  ومن َث  وضع دراس  عن كي ي ة ،يطرح أسئل   عن أسباب املشكل  ث   ،املشكل  ويعيوها
 .عن هذا ااتمع على ما امتلكه من م هوم ثقايف  

  مجيعهةةا مةةن أجةةل  ةةدم ااتمةةع وال ةةرد واإلنسةةاني   ع املشةةكال  وحلواةةا ِضةةمن إطةةار مسةةتقبلي  ولكةةن الةةدين يضةة    
 .لأنه معرإل  ان جل   ث   ،التقدم والتيمي 

سةو   للةدين مةن حة    إلّنه ميكن القوت بأن علم األنثروبولوجيةا جة ك مةن مةيهج الةدين ر ةم أنةه ن يعةطِ  ،ولذلي    
  األخةر  وهو هبذا ال  تلةي عةن بةاقي العلةوم االجتماعي ة ،نا  األخر ىل جانل املكو    إنا  الثقاإلي  أنه أحد املكو  

 .املشاكل ومن مجيع ال وايا ذ  يتعرض لكل  وحدث هو ال   ين اإلسالمي  والد ،يت تتعرض لإلنسان من زوايا  تل  وال  
 
 


