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داء ـــــــــهاإل  
 

 :ما بعدأهلى و من وفٍ ألحمد هلل و كفٍ و الصّة علٍ الحبيب المصطفٍ و 

الحمد هلل الذي و فقنا لتثمين هذه الخطوة فً مسيرتنا الدراسيٌ بمذكرتنا ثمرة 

داموا ألٍ والدتً العزيزة حفظوا هللا و إالجود و النجاح بفضلى تعالٍ موداة 

بناء و بنات أخ و أً وِ تزال ...من نورا لدربً لكل العاُلٌ الكريمٌ التً ساندتن

لٍ رفيقات المشوار اِتً قاسمننً لحظاتى ..رعاهم هللا ووفقومَ إعم و عمٌ و 

 دب العربًلٍ كل قسم األإيمان و سميٌ و إَعبير

حبوم قلبً و أثر علٍ حياتً و كل من ألٍ كل من كان لوم إو جامعٌ خروبٌ و 

 .نسيوم قلمً 

 

 

 

   حالمأعقبوبي                                              

 



 
 

  ر       ـــر و التقدٌـــشك
نعمت علً و على والدي ، أشكر نعمتك التً أن أوزعنً أقال هللا تعالى " رب 

 دخلنً برحمتك فً عبادك الصالحٌن "أعمل صالحا ترضها و أن أو 

 29سورة النمل اآلٌة 

 

نجاز هذا العمل المتواضع الذي ٌمثل قطرة إنحمد هللا و نشكره الذي وفقنً فً 

تقدم بوافر الشكر الجزٌل الى كل أفً بحور العلم و المعرفة، و عرفنا بالجمٌل 

و أو من بعٌد و سواء بالكثٌر أمن قدم لً ٌد العون و المساعدة سواء من قرٌ  

المشرف"مكروم السعٌد" الذي لم ٌبخل علً ستاذ بالقلٌل و نخص بالذكر األ

 .بمالحظاته و نصائحه فكان نعم المرشد و نعم الموجه لً فشكرا كثٌر

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ةــــدمـــــمق
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  مقدمة : 

 

التسلٌم على سٌدنا محمـد  تمأفضل الصالة و السالم و أالحمد هلل ر  العالمٌن و 

و التابعٌن و من تبع  جمعٌنأصحابه أله و إنبٌاء و المرسلٌن و على خاتم األ

 هداهم بإحسان 

 الى ٌوم الدٌن و بعده :

ن التحلٌل األنثروبولوجٌا لألد  العربً قد تطور فً الفترات االخٌرة أالشك  فً 

و  قة بٌن األنثروبولوجٌاتطورا كبٌرا و تغٌر من مختلف جوانبه و خصوصا العال

ن االد  على أفكار بحكم د  فهً عالقة تأثٌر متبادل فً المناهج و األاأل

دبً جناسه االدبٌة ٌشكل مادة و موضوعا ألنثروبولوجٌا ...من نقد األأاختالف 

الى الشعر الى الحكاٌة الشعبٌة و المسرحٌة الى الرواٌة، و عالقة األنثروبولوجٌا 

 اص ـخـشأماعات و ـر و جـاٌة بشـن فً الرواٌة حكمتمٌزة ،ألبالرواٌة عالقة 

 القات االجتماعٌة و تحلٌل تلك الع جتماعٌةاو حكاٌة قرى و مدن و عالقات 

هم الدوافع التً جعلتنا نختار أو من ها الكات  هنا سبٌال لدراسة، و نزاعاتها ٌتخذ

لألدب العربً الرواٌة "التحلٌل األنثروبولوجٌا هذا الكتا   الذي ٌحمل عنوان :

لصاحبه د. عز الدٌن دٌا  موضوعا لمذكرة تخرج حٌث  السورٌة انموذجا "

بحاث و الدراسات المتخصصة فً الفكر السٌاسً المعاصر و كان له كثٌر من األ

الدراسات المستقبلٌة وله العدٌد من الكت  فً مختلف العلوم و نظرا إلنجازاته 

لمام الشامل فً فهم على النوع الجدٌد و الرغبة و اإلٌضا حبنا للتطلع أالعظٌمة و 

ن قضٌة البحث الجدٌدة ولم ٌتم البحث فٌها من قبل وح  المعرفة الموضوع و أل

فً مواضٌع جدٌدة و من اهم الدوافع اٌضا نجد النقص و اكتسا  معلومات جدٌدة 

ٌر المنهجٌة الظاهر فً المكتبات العربٌة التً تفتقر الى بطاقة القراءة و التقار

التً تتناول مواضٌع التحلٌل األنثروبولوجٌا لألد  العربً السٌما حول مؤلفات 

 د. عز الدٌن دٌا  .

 

 



 مقدمة                                                                                                      
 

  ت
 

فً دراسة و تلخٌص هذا الكتا  هو المنهج  تبعناهأو بالنسبة للمنهج الذي 

 متطلبات المذكرة ، و قد اصطدمنا.الوصفً نظرا ل

لعل ابرزها ندرة الكت  الخاصة بمادة  نجازنا لهذا البحث بعدة عوائق وإثناء أ

 ن هذا البحث عبارة دراسة منهجٌة خالصة و خاصة المصادرالمنهجٌة أل

و المراجع التً تحتوي على مادتها على موضوع د. عز الدٌن دٌا  و كتابه  

 نموذجا".ا"الرواٌة السورٌة التحلٌل األنثروبولوجٌا لألد  العربً 

حاطة إن نحٌط أبحث شامال وافٌا قدر المستطاع و ن ٌكون هذا الأو قد حاولنا 

 شاملة بعناصر منهجٌة الموضوع.

ن أنجاز هذا البحث و المواضٌع التً ٌج  إفً  تبعناهاأو من خالل الخطة التً 

ذهاننا عدة تساؤالت و التً سنجٌ  عنها ألٌها فٌه ) البحث ( تتبادر الى إنتطرق 

هو المؤلف د. عز الدٌن دٌا  ؟ و ما هً  هم تلك التساؤالت : منأبإذن هللا ،و 

 محتوٌات هذا الكتا 

فكار هذا الكتا  أو ماهً خطة الكتا  و ما هذه الخطة منطقٌة ؟ و هل ترتٌ   

 .االول و الثانً ألنها غٌر معنونة منطقً و قد قمنا باختٌار عناوٌن للفصل

اعتمد فً الخطة البحث على الفصلٌن الفصل االول و الذي ٌحتوي على المقدمة 

خرى و التً أعدة عناصر و ذكر فٌها السب  و الهدف من هذا الكتا  و ذكر 

الكثٌر من  هتماماتحمل العناوٌن التالٌة القرٌة العربٌة و ٌصدف القرٌة و هذا 

محة عن المجتمع العربً الرواٌات العربٌة التً اهتمت بهذه المواضٌع و ل

 نواعه أهداف التحلٌل األنثروبولوجٌا اتجاهاته و أالسوري و ذكر مٌادٌن و 

د  و المجتمع و ذكر األنوان اخر بو العالقة بٌنه و بٌن العلوم االنسانٌة و ع

جل تحلٌل أخٌرا خارطة اسئلة من أمستوٌات من  التأثٌر المتبادل بٌنهما و 

/ دلٌل عمل التحلٌل اما بالنسبة للفصل الثانً فٌكون  األنثروبولوجٌا للرواٌة

 العنوان االول له بخطوات على طرٌق التحلٌل األنثروبولوجٌا و ذلك بوضع

شرٌقه ال المر نماذج بطرٌقة التحلٌل نموذج رواٌة الطرٌق الى الشمس و ت

همٌة المشاهد أاألنثروبولوجٌا و فً نوع الرواٌة و توصٌف الرواٌة من عنوان 

 فً التحلٌل  األنثروبولوجٌا و ذكر اثنى عشر مشهدا "
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 تشرٌقه كنموذج و ذكر المحددات الثقافٌة و االجتماعٌة فً رواٌة القرٌة "  

 لٌها الكتا  و قائمة مراجع الكتا  .إخٌرا النتائج التً توصل أال المر " و 

 

ٌل و نظرا ألهمٌة الموضوع الذي ٌتمحور حوله الكتا  و هو موضوع التحل

 " الرواٌة السورٌة انموذجا "األنثروبولوجٌا لألد  العربً 

ستعمل الكتا  مجموعة كبٌرة من المصادر و إو تعدد محتوٌات و مواضعه فقد 

دبٌا و بعد لغوي وبعد فنً و غٌرها ما أجنبٌة التً لها بعد المراجع العربٌة و األ

 التً اعتمد علٌها المؤلف:المراجع هم تلك أجعل الكتا  ٌستحق الثناء و من بٌن 

 

األنثروبولوجٌا االجتماعٌة و دراسة التغٌر و البناء  –علً محمـد المكاوي 

 .68-60ص  0771جامعة القاهرة  –مكتبة نهضة الشرق  جتماعًاال

د. عز الدٌن دٌا  التحلٌل االجتماعً لظاهرة االنقسام السٌاسً فً الوطن  -

 .248-208انموذجا ص  العربً الحز  البحث العربً االشتراكً

دار الرانة  –ترجمة عبد الصبور شاهٌن  –مشكلة الثقافٌة  –مالك بن نبً  -

 .0737تونس 

 .0751القاهرة  –وزارة الثقافة  –الفالحون و الدولة –محمود عودة  -

المفهومات  –مدخل الدراسة المجتمع  -البناء االجتماعً –حمد ابو زٌه أ -

 .0745االسكندرٌة  –الهٌئات المصرٌة العامة للكتا  

حداث و صراع اجتماعً و أتقوم األنثروبولوجٌا بدراسة كل ما فً الرواٌة من 

ن نستخلص أن تقول كلمتها فً عالم الرواٌة و أجل أح  و هموم و معاناة من 

منه كل ما ٌفٌد التحلٌل األنثروبولوجٌا فً الوصول الى غاٌاته و الى النتائج التً 

 الٌها.ٌتوصل 
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و فصل على تفاصٌل  ستوفىأعمل الذي قام بٌه الدكتور عز الدٌن دٌا  قد ن الإ

تارها و قد كانت أجا  على كامل التساؤالت التً أالموضوع الذي تناوله حٌث 

فكار و قد استوع  كل احتماالت حتى ترتٌ  األجدا و خطة الكتا  منطقٌة 

 تٌسٌره للقارئ. جل التفرٌق بالتحلٌل األنثروبولوجٌا و تسهٌله وأبصبر من 

كثر من أقتراباالو هكذا وصلنا الى نهاٌة هذا البحث الذي حاولت من خالله 

" الرواٌة السورٌة انموذجا العربً  لألد موضوع التحلٌل األنثروبولوجٌا 

 .للمؤلف دكتور عز الدٌن دٌا  "

لمام بهذا الموضوع و الوقوف محور لدراسة هذا الموضوع و هما سعٌنا الى اإل

ضافات وضاحات و قد تكون نقاطه االساسٌة فإننا دون شك نجده ٌحتاج اإل على

 النتائج التً توصلنا الٌها من خالل هذا البحث ٌبقى مفتوحا لنعدد محتوٌات 

 و تنوعها.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابـــللكتة ـــاقة الفنٌــطالب
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 للكتاب الفنٌةالبطاقة 

 

" الرواٌة السورٌة التحلٌل األنثروبولوجٌا لألد  العربً  :عنوان الكتاب  -

 . انموذجا "

 الدكتور عز الدٌن دٌا  . الكاتب : سما -

 صفحة. 070 عدد الصفحات: -

 ٌحتوي على فصلٌن. عدد الفصول: -

 متوسط الحجم. حجم الكتاب : -

 دمشق . -8101الكتا  العر   تحادأدار النشر : -

 سائد سلوم. تصمٌم غالف الكتاب : -

 –تحاد الكتا  العر  أ( منشورات 01سلسلة الدراسات ) طبعة الكتاب : -

 دمشق.

 ولى و ٌحتوي على صفحتٌن .للكتا  مقدمة فً صفحات األ -

 وال ٌحتوي على خاتمة . -

 د صفحتٌن .خأوضع فهرس محتوٌات الكتا  فً الصفحات االخٌرة و  -

 7مرجع ، و مراجع مترجمة فً  26الكتا  على مراجع عربٌة فً  عتمدأ -

 مراجع.
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 : ة الكتابٌفتحلٌل خل -

اللون  غالف الكتا  ٌسٌطر علٌه اللون االصفر و البرتقالً، و ٌتوسطهما -

ما إعاله فً الجهة الٌمنى اللون الرمادي  المسود ، الرمادي بخط متدحرج و فً أ

 أعمدة حمر القرمزي و اللون االسود على شكل سفل الكتا  فهنالك اللون األأفً 

المتقاطعة على شكل مربعات  ٌضا بعض الخطوطأخر الكتا  أط فً تتوس

 متعامدة باللون الرمادي الملون .

ما بالنسبة لعنوان الكتا  فهو فً وسط الكتا  مكتو  بخط عرٌض باللون أ      

سم الكتا  إو تحته ار رمز دار النشر باللون القرمزي الٌسعاله على د فً أواألس

جهة السفل الكتا  على عرٌض "د .عز الدٌن دٌا  " و فً أ وبخط واضح 

( بدون نسٌان اسم 8101( )01الٌسرى فمكتو  طبعة الكتا  "سلسلة الدراسات )

خط سفل  العنوان الفنان سائد سلوم بغالف و المكتو  فً الجهة الٌمنى أمصمم ال

 رقٌق.

 : مٌةدراسة العنوان و سبب التس-

تتكون من ه عبارة عن جملة عرٌف عنوان الكتا  فإننا نالحظ أنقبل البدء فً ت   

لألد  التالً ) التحلٌل األنثروبولوجً لك ثالث ألفاظ سنقف على تعرٌفها و هً

 العربً (.

، ي قدم تحلٌال جٌدا للموضوع  : تفسٌر و شرحا له من مصدر حلل أالتحلٌل : -

 ى المعرفة عناصر المواد و خصائصها.التحلٌل الكٌمٌائً : الوصول إل

صل ٌونانً أو علم  اإلنسان و هً كلمة من أ األنثروبولوجٌا: -

فٌكون هذا العلم مختصا تعنً علما   logosنسانٌا و ٌعنً إ Arthroposحٌث

األنثروبولوجٌا اللغوي ٌدرس تأثٌر اللغة على الحٌاة نسان و علم بدراسة اإل

 االجتماعٌة .

واطف االنسان و نسانً عن عهو أحد أشكال التعبٌر اإل دب العربً :األ -

النثر و الشعر .....الخ.سالٌ  الكتابة التً تتنوع بٌن خواطره باستخدام أرقى أ

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ولــــــــصل األالف

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 ول :تلخٌص الفصل األ    

لمحة عن المجتمع القروي 

السوري و مٌادٌن التحلٌل 

األنثروبولوجٌا
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 المبحث االول : القرٌة العربٌة و لمحة عن المجتمع العربً السوري 

 : القرٌة العربٌة 

مت وضوع الكتا  فهنالك عدة رواٌات تكلالسوري هو من القرٌة و الرٌف إ      

 ا و قٌمتها المادٌة و المعنوٌة ،ممٌزاته كاألراضً و خصوبته عن الرٌف و

ن هنالك نواقص عدٌدة فً القرٌة أو الصراعات التً واجهها الفالح ، و 

كالخدمات الصحٌة و المدارس ووسائل النقل و ذكر حاجة الفرد الرٌفً الى 

العصر و كرامة الفالح تكون حتٌاجاته الى تجدٌد هذه االفكارإالتثقٌف الذكري و 

ول راضٌه و عالقته القرٌن فالنظام االجتماعً ٌرتكز حأفً عرضه و عزته و 

خوة متزوجٌن فً بٌت واحد مع ر  العائلة الذي إسروأالعائلة المتكونة من عدة 

 الوجهةهً الواجهة التً تدٌر تلك القرٌة و  سرةو الوالد فوظٌفة كل فرد من األه

راضً و كثرة االبناء .القروي هو من ٌملك الثروات و األفً ذلك المجتمع 
1
 

وظائف الوجاهة و معانٌها تغٌرت فً الرٌف بتغٌر الحٌاة  االقتصادٌة  لكن       

 راضً صبحت قوة طاردة سكانها بسب  تناقص ملكٌات األأفالقرٌة العربٌة 

لى إالرٌف و تزاٌد عدد السكان و الفوارق بٌن الرٌف و المدٌنة و الهجرة من 

المدٌنة.
2
 

ن القرٌة العربٌة مرت بتغٌرات ملموسة مثل قوانٌن االصالح فً مصر و إ    

 إنتشارتونس و الجزائر و زٌادة المدارس و توسٌع شبكات المواصالت ، و 

حزا  فذلك ما فتح عقلٌة الفالح نحو العناصر الثقافٌة و االجتماعٌة وفق قانون األ

 و ناموس .أ

 

 

 
                                                           

  .016م ، ص  0751محمود عودة ،الفالحون و الدولة ، دار الثقافة ، 1
االنقسام السٌاسً فً الوطن العربً ، حز  البعث العربً االشتراكً عز الدٌن دٌا  ، التحلٌل االجتماعً لظاهرة 2

 .0771انموذجا ، مكتبة مدبولً ، القاهرة ، 
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 :لمحة عن المجتمع العربً السوري  -0

مس و الة بٌن األ  من خالل تطور و حنظار الكاتأالرٌف السوري لفتن إ        

المستقبلٌة للقرى السورٌة من حٌث التطور النسبً و قد رأى الٌوم و المقاصد 

نها تعتبر تجربة إتابة كو أن الرواٌة  السورٌة لٌست مجرد موضوع إ  اتالك

 مسبقة تحرك كٌان الروائً .نسانٌة إ

و طبعا  االجتماعًتكون بٌن الروائً وواقعة  االجتماعًفالدراسة للواقع      

عملٌة التأوٌل تختلف من روائً ألخر .
1
 

سٌا الى جان  أقطار الواقعة فً تعتبر سورٌا ذات موقع هام و هً من األ     

مالٌٌن  4اي  ملٌون هكتار 0653055750شرق البحر المتوسط و مساحتها 

ن الرٌف ٌحتوي على نسبة عالٌة من سكان سورٌة فً أاراضً زراعٌة و تبٌن 

الفالح ٌزداد تدرٌجٌا  رٌاف العربٌة فً تقدم ووعًقً األالرٌف السوري مثل با

 .االٌجابٌة للفالح فً سورٌة الٌومصالح دور هام فً المساهمة فقد لع  قانون اإل

قدمها اللمحة و الساكنة فً جوانبه القرٌة الى قرٌة و اذا كانت المؤشرات التً ت   

المستقبل.
2
 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 .888-880، ص 8114، مكتبة االسرة ، القاهرة ،0ابن خلدون ، المقدمة ، تحقٌق د. علً عبد الواحد وافً ، ج 1
 .813م ، ص 8113العلوم للنشر و التوزٌع ، القاهرة ، د. حسام جاد العر  ، جغرافٌة العالم العربً ، دار 2
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 التحلٌل االنثروبولوجًو داف هأن و المبحث الثانً : مٌادٌ

I. دٌن التحلٌل االنثروبولوجًمٌا 

لى تطور الجامعات و إشار كاتبنا أو تطورها مستمر فقد ن زٌادة العلوم إ      

مام و على أمراكز البحث العلمً و عن كل ما ٌبدعونه و ٌخترعونه و ذلك 

عادة النظر فٌه و فً كلٌاته لدراسة إصبح على الجامعات أالبحث العلمً الذي 

المواد و عالقة الطال  ألستاذ 
1

، و التحدٌات التً ٌوجهها هذا البحث العلمً 

العلوم  الجامعة و المجتمع و مصادرها من لعالقة بٌنو ٌأخذ او المعنوٌة ،المادٌة 

 له عدة مٌادٌن بحث فٌها . االنثروبولوجًالتً تطرقوا الٌها هو التحلٌل 

و مهما كان نوع هذا  االنثروبولوجًٌبدا بالنص  االنثروبولوجًن التحلٌل إ    

فً المجال النظري و  االنثروبولوجًالدراسات النص ٌعطً راٌه من خالل 

لقبائل النوٌر جنو  السودان الذي  () اٌفانزبرٌتشاردلعقلً و ٌكون كدراسة ا

عمل على معرفة الحقٌقة االجتماعٌة و الظواهر التً عاشتها باستعمال القراءة 

(على ظاهرة  البقرة فً مجتمع النوٌر  برٌتشاردالنظرٌة و حقلٌة و كقول )

مة و القٌمة االجتماعٌة للمرأة  ووظائفها االجتماعٌة و الثقافٌة داللة على الزعا

عتبر النسق السٌاسً  هو الذي ٌعطً هوٌة سٌاسة لهذا ، االزواج و ٌمن هلل 

المجتمع.
2
 

ه مع الدراسات النقدٌة اتو اشتراك االنثروبولوجًتطرق الكات  الى تحلٌل     

 .للنص بالنظر للمفاهٌم لدراسات الجدٌدة لمعرفة حقائق الدٌن 

 

 

 

 

                                                           
 م. 0736اٌفانز برٌتشارد ، االنثروبولوجٌا االجتماعٌة ، ترجمة د. احمد ابو زٌاد ، مطبعة م.ك ، االسكندرٌة ، 1
 
ر  ، العدد د. عز الدٌن دٌا  ، من اجل مدرسة عربٌة فً األنثروبولوجٌا النقدٌة ، الفكر السٌاسً ، اتحاد الكتا  الع 2

 ، دمشق . 8112( ، 81)
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 :نثروبولوجًاألهداف التحلٌل أ - 3

 كثٌرة و مختلفة حس  المنهجٌات هداف أ نثروبولوجًاأل لتحلٌللن أٌرى الكات       

 عمل على محادة االد  فً موضوعاته التً ت االنثروبولوجًو ٌعتبر من العلوم 

قٌق من خالل تطبٌقه من قبل علمٌة تخصه تسمح القٌام بتحلٌل د و كل دراسة

اختالفاتهم.الباحثون و 
1
 

صاح   فً نظر الكات  هو معرفة ماذا ٌرٌداالنثروبولوجٌن هدف التحلٌل إ     

 ا.االنثروبولوجٌهم مواضٌع أن ٌقول ، و ٌعتبر من أالرواٌة 

مام واقع الجامعات العربٌة ٌج  على هٌئة التدرٌس و الخبراء بدقة وظائف أ

لتحدٌات التً تواجه االمة ساس اأالجامعات و النظام التعلٌمً التً ننظر على 
2
 

و التحلٌل  االنثروبولوجًن هنالك اختالف بٌن التحلٌل أٌرى الكات       

دبٌة فالتحلٌل االجتماعً و ٌكمن ذلك من حٌث البحث فً الرواٌة و النصوص األ

 سئلة عنها و فرضٌات و معرفة دالالتها جابة عن األاإل ٌرٌد نثروبولوجًاأل

مفاهٌم منها و هو ٌعتبر علم ابداعً فً مٌدان التحلٌل االد  و استخراج القٌم و ال

 و معرفة اختٌاره المواد الخاص به و رواٌاته .

 اجدد  فً نظر الكات  هو توفٌه الى األ االنثروبولوجًو ما جعل التحلٌل 

نقطاع فً الرٌف فً الرٌف فً الرواٌة العربٌة ، و باكتشاف االستمرارٌة و اإل

 االجتماعٌة و الثقافٌة داخل االد .الهٌاكل 

 

 

 

                                                           
م ، دراسة فً علم المفردات و  0751 -0738د. مادلٌن نصر ، التطور القومً العربً فً فكر جمال عبد الناصر ،  1

 .16الداللة ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، لبنان ، بٌروت ، ص 
، مركز دراسات الوحدة العربٌة و سلسلة اطروحات   د. محمـد نجٌ  بوطال  ، سٌسٌولوجٌا القبلٌة فً المغر  االقصى 2

 .53ص  -8118الدكتوراه ، بٌروت 



انفصم االول                                          نمحة عن انمجتمع انقروي انسوري و مٍادٌن 

 انتحهٍم االنثروبونوجٍا               
 

14 
 

  :نثروبولوجً و الجامعة العربٌةاألالتحلٌل -4

نتقال علم إنما تحدث عنه الكات  حول موضوع الكتا  هو عبارة عن محاولة  إ      

بالتفسٌر  ا نراه و نلمسه فً هذه الحٌاة للقٌامه حول مبقاتاا و تطنثروبولوجٌاأل

الصحٌح له .
1
 

ا ، فقد شغل االنثروبولوجٌن بٌن العلماء و أٌضا الغالف الذي أو قد ذكر      

نفسه بقضاٌا الثقافة ، و ما راه  صع  هو تدخل السلطة  االنثروبولوجًالتحلٌل  

السٌاسٌة فً شؤون الجامعة و هذا ما جعل االمر صع  خصوصا تدخلها فً 

السٌاسة و  جاهاتهااتن تكون الجامعة متجاوبة مع أبحاث و ذلك بسٌاسة األ

 ن كانت مخالفة لحقائق الحٌاة االنسانٌة .إاالجتماعٌة حتى و 

راس مشكالت البناء االجتماعً عملٌة خراج إلقد سلط الكات  االضواء و     

، اهتمامجامعٌة ووطنٌة و قومٌة و جعلها محل 
2

و قد دعى الى تعمٌق فً دراسة 

و مناهجها المتعلقة بالتحلٌل  اتجاهاتهاو تطوٌر  االنثروبولوجًاالبحاث 

جل جامعة عربٌة جدٌدة بمهامها فً ألألد  العربً و ذلك من  االنثروبولوجً

 ٌن الجامعات العربٌة و المجتمع العربً .ٌٌطار المصٌرإ

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
ادم كوبر ، الثقافة االنثروبواوجً ، ترجمة : تراجً فتحً ، مراجعة د. لٌل الموسوي ، عالم المعرفة الكوٌت ، رقم  1

 .6، تقدٌم ص  8116، مارس  127
2
 .14ص  -04ستقبل ، المرجع المذكور سابقا ، ص د. عز الدٌن دٌا  ، نحو الجامعة عربٌة للم 
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 لى حقٌقة العالقة بٌن الرٌف و المدٌنة فً الحٌاة االجتماعٌةإالكات  تطرق 

هل الرٌف و المدن ،أكون بٌن التً تو النظرة  
1
دف ٌنظر كل فرد منهما هي كأ

 م غٌر ذلك ؟أو هل هذه النظرة متساوٌة و متطابقة  خر ؟الى األ

لى إاالنثروبولوجٌن ٌلتفت البحث أي كان من الضروري فً نظر كاتبنا أ      

 هذه  القضاٌا و حضورها فً النص االدبً .

ا ذكره الكات  بل هو لٌس له مهام محددة حسبم االنثروبولوجًن تحلٌل إ      

اهرة التً ٌعالجها النص االدٌ  داخل البناء االجتماعً الذي ٌكون لى الظإٌنظر 

 بٌنهما و بٌن بقٌة الظواهر البنائٌة.

متعددة و اتجاهات كثٌرة و له نواع ألألد  العربً  االنثروبولوجًٌل و للتحل    

 اصة به.خ و التفسٌر فً التحلٌللٌات أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة قضاٌا عربٌة ، بٌروت ، لبنان د. عز الدٌن دٌا  ، المسرح العربً من التحرٌض الى التهرٌج ، كاسك ٌا وطن ، مجل 1

 ، و ستنشر كملحقة فً هذا الكتا  . 018-67، ص  0761( كانون االول ، دٌسمبر 08عدد )
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 االنثروبولوجً و اتجاهاتهشكالٌة المفاهٌم فً العلم إالمبحث الثالث: 

I. االنثروبولوجًشكالٌة المفاهٌم فً العلم إ: 

لفت انظار الكات  ،هو قلة استخدام المصطلحات و المفاهٌم فً العلوم  ما     

أبحاثه و دراساته  مام هذه المفاهٌم التً ٌستخدمها فً أٌتوقف نسانٌة جعلته اإل

 النثروبولوجًووضع تعرٌف لها   تفكٌك و تدفٌق المفردات اي مفردات التحلٌال

االد  .
1
 

وقد حاول بفضل هذه المفردات و قد توصل الى نتائج دقٌقة و عمٌقة حول ما      

 د ٌدور فً المجتمع من مشكالت و عراقٌل و معرفة طبٌعة العالقة بٌن األ

مضامٌن المفاهٌم التحلٌل و معناه. و المجتمع و من    
2
 

، ٌقال حلل الدم و حلل البول و قال  هي رجعه الى عناصرأالتحلٌل : حلل الشًء 

( رد الشًء الى عناصر المكونة له analyseٌضا التحلٌل )أحلل نفسٌة فالن و 

 و معنوٌة .أمادٌة 

نه أحٌث  ( و تعنً علم االنسان منanthropologies) االنثروبولوجًالتحلٌل 

 كائن فٌزٌقً و اجتماعً و ٌتفرع منه عدة علوم الفٌزٌقٌة و االجتماعٌة و ثقافٌة .

ا و علم االجتماع و كالهما االنثروبولوجٌ  علم ن هنالك علمٌن ذكرهما الكاتأ    

ت ا العامة عنٌاالنثروبولوجٌدواته الخاصة ، و لكن أجاهاته و اتٌدرس المجتمع ب

 .بمشكالت معنٌة فً الحٌاة البشرٌة و االنسانٌة 

 

 

 

 

                                                           
د. احمد زكً بدوي ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة ، انجلٌزٌة ن فرنسً ، عربً ، مكتبة لبنان ، بٌروت ـ  1

 .07-06، ص  0755
 .046، القاهرة ، ص  0778المعجم الوسٌط الوجٌز ، مجمع اللغة العربٌة ،  2
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 لة ان ٌستوع  المشكالت التً جاء بها الرحأجتماع التقلٌدي علم اإل لم ٌستطع     

ٌضا أو المبشرون و ضباط اإلدارة الذٌن عملوا فً المستعمرات  االمرٌكٌة و 

كهاٌم.المستعمرات االفرٌقٌة كما فً كتابات امٌل دور 
1
 

( و anthropologiesنسان تتكون من كلمتٌن )ا : علم اإلاالنثروبولوجٌ     

( العلم  logosنسان و )معناه اإل
2

الظواهر لٌقولها من و هو العلم الذي ٌدرس 

 خالل معانٌها التً ٌضعها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، 0764لة المطبوعات الكوٌت ، عام د. محمـد عبده ، االتجاه السوسٌو/ انثروبولوجً فً دراسة المجتمع ، وكا 1

 .6-5ص  
 .01-7-6م. عبده محجو  ، المرجع السابق ، ص   2
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II. ةاألنثروبولوجٌ تجاهاتاال: 

 الذي ٌعتمد على االتجاه الوصفً التحلٌلً للنص االدبً الباحث   ذكر الكات     

 و االختالف فً توجهاته عن الباحث الوظٌفً و التارٌخً و المقارن و النفسً .

و كذلك 
1

غراض وكذلك من خالل رواد لمعرفة ستخالص النتائج و األإفً 

 الشعو  مثل ) مورغان ( .

العلماء بفعل الصراع و  ا و تطورت بٌناالنثروبولوجٌفقد شكلت اتجاهات   

 االختالف .

 د التحلٌل و ٌوجهه و ٌعلً من مصداقٌته فً منظور الكتا  هو ٌقون الذي إ     

" المنهج "
2
 قراءته للنص االدبً  االنثروبولوجًألنه ٌلع  دور المرشد للباحث  

 و هناك اتجاهٌن ذكرهما الكتا  : 

و هو شائع االستعمال من قبل علماء االنثروبولوجٌا تجاه الوظٌفً : اإل -2

كثرها أهم االتجاهات و أخاصة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فهو من 

 فً الدراسة الفعلٌة . ستعجاالاو  نتشارا

 ٌعد من االتجاهات الرئٌسة وهو شائع اٌضا و تحدد  تجاه المقارن :اإل -0

 بٌن المجتمعات .جراء دراسات مقارنة إولى فً و خلٌقته األ

 

 

 

 

 

                                                           
 .78، ص  0754،  3د. احمد ابو زٌد البناء االجتماعً ، مدخل لدراسة المجتمع ، المفهومات ، ط 1
االنسان ، االنثروبولوجٌا ،  د. فتحٌة محمـد ابراهٌم ، أ . مصطفى حمدي الشنوانً ، مدخل الى مناهج البحث فً علم 2

 .003ن الرٌاض ، ص  0766
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 لألدب و المجتمع  االنثروبولوجًنواع التحلٌل أالمبحث الرابع : 

I. االنثروبولوجًنواع التحلٌل أ 

لألد  فً هذا الكتا  ٌحصر مهامه التحلٌلٌة  االنثروبولوجًن التحلٌل أبما        

فائدة فً كثر أقر  و نواع التحلٌل األتٌة هً األأفً النص الروائً فٌرى الكات  

للرواٌة ، االنثروبولوجًالتحلٌل 
1
 نواع من هذه التحالٌلأربع أو قد ذكر  

 و المتمثلة فً : 

ٌقوم ) راد كلٌف براون ( ٌمثل شبكة العالقات التحلٌل الوظٌفً البنائً : -2

 االجتماعٌة الفعلٌة التً تقوم سائر االشخاص فً المجتمع.

تقوم به العناصر البنائٌة التً فعل اجتماعً الوظٌفة و دورها البنائً :  -0

 ٌتكون منها البناء االجتماعً .

النصوص و المقاالت و هً المناهجالتً تحلل منهج تحلٌل المضمون : -3

السٌاسٌة و العقائدٌة ،
2
 وله مكانة فً الفكر االجتماعً . 

و أالجٌد النثر المعنى المقصود هنا هو ما ٌطلق على مجموعة الكالم االدب :  -4

جناس النثر أالحدٌث . و  -المحدث –قسم الى ثالث االد  القدٌم شعر فهو ٌن

 من المقال و القصة و القصٌرة و الطوٌلة و الرواٌة.
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 .5-3ص 
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II. دب و المجتمع األ 

د  د  و الحٌاة فً نظر الكات  تتنوع و تتوزع بٌن األن العالقة بٌن األإ      

حداثها .أد  و مجتمعه بكل ملتزم بقضاٌا المجتمع و العالقة بٌن اال
1
 

عماق هذه العالقة فهً أنثروبولوجً هً الغوص فً ن مهمة التحلٌل األإ      

 تى به من جدٌد أالتً تجعله ٌرى بعٌن تحلٌلٌة دورها فً النص االدبً ، و ما 

 و مسلماته العقائدٌة و الفلسفٌة و نظرته لإلنسان.

الد  الذي ذكره الكات  له حضوره و بٌن المجتمع و ان التأثٌر المتبادل إ    

مكانته فً ان ٌقود التحلٌل االنثروبولوجً كلمته فٌما اذا كان االنتاج االدٌ  على 

جان  كبٌر من االهمٌة من وجهة نظر العلم االجتماعً االنثروبولوجٌا ، من 

د  و فهم سٌرورة خالل رصده لمستوٌات التأثٌر المتبادل بٌن المجتمع و األ

د  ، فاألد  كٌنونة عضوٌة التغٌرات التً تمٌز بها المجتمع و انعكاسها فً األ

 نه ٌتأثر بمجتمعه و ٌؤثر فً الوقت نفسه . إاجتماعٌة نفسٌة ف
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 و خارطته  االنثروبولوجًالمبحث الخامس : العالقة بٌن التحلٌل 

I.  و العلوم االنسانٌة  االنثروبولوجًالعالقة بٌن التحلٌل 

و العلوم االنسانٌة بالقول  االنثروبولوجًتكلم الكات  عن العالقة بٌن التحلٌل       

ا عن العلم االجتماعً على مستوى النثروبولوجٌنفصاالإنه تطور لالستغالل و أ

 النظر و الدراسات الفعلٌة التطبٌقٌة .

ة كان لها دورها د  من ناحٌن التالزم بٌن البنٌة االجتماعٌة من ناحٌة و األإ     

و العلوم االنسانٌة و ذكر ما  االنثروبولوجًبٌن علم التحلٌل فً تعزٌز الصالت 

ٌعانٌه المجتمع.
1

بتجاوزه الداعم عرف بتجاوزه الداعم  االنثروبولوجًو التحلٌل 

 لحدود األكادٌمٌة و التقاٌس مع المجتمع بكل انشطته. 

سلوك اجتماعً فً حٌاته ائٌة و نشطته البنأن االنسان كائن حً ٌمارس إ     

 كل المشترك بٌن كل العلوم االنسانٌة .الٌومٌة ٌش

نسان و سلوكه عندما درس و تراكمت معارفه فً اإل االنثروبولوجًن علم إ    

االجتماعً و النفسً و السٌاسً ،
2
 ة :االنثروبولوجٌنشاء مجموعة من العلوم إ

 االجتماعٌة و السٌاسٌة و الثقافٌة و االقتصادٌةة الطبٌعٌة و االنثروبولوجٌمثل  

 و كلها لها جان  الذي ٌتخصص فٌه و ٌحلله و ٌفسره.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .071،ص  8111د. صالح فضل ، منهج الواقعٌة فً االبداع األدبً ، دار الكتا  اللبنانً ، بٌروت ،  1
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 نسانٌة ولوجً و العلوم اإلنثروبألسئلة من اخارطة أ -0

ٌفرض خارطة من  االنثروبولوجًا الرواٌة تتطل  تحلٌل نثروبولوجٌاألن إ   

سئلة التً تحمل البرهنة لإلجابة عنها / و األسئلة التً تطرح نفسها و ٌمضً األ

على نفسها و االجابة الدقٌقة .
1
 

سئلة التً سئلة و ٌبدا وصفها فً مكانها المحدد لها فً خارطة األذ تبدا األإ     

 وله الى مبتغاه من الروائً و من المؤلف .أستقود التحلٌل من 

: ماذا ٌعمل البطل ؟ و الى و ٌضٌف الكات  بدافع منهجً السؤال ، التساؤل     

الرواٌة ٌنتسبون الى ي فئة اجتماعٌة ٌنتمً ؟ وهل مجتمع البطل و الشخصٌات أ

 الدموٌة . مجتمع القربى

سئلة بطابعها االحتمالً ما هو محل الرواٌة و مكانتها من قاعدة او و تتسم األ    

شارتها لألسئلة و النقد االدٌ  .إمعٌار 
2
 

جاءت من دقائق البناء االجتماعً التً  االنثروبولوجًلٌل ن خصوصٌة التحإف    

 تكون فً الرواٌة.

 

 

 

 

                                                           
،الهٌئة المصرٌة العامة للكتا  ،  8،األنساق ، ط 8د. احمد ابو زٌد ، البناء االجتماعً ،مدخل لدراسة المجتمع ، ج 1

 .340-204، ص  0745
االشتراكً د. عز الدٌن دٌا  ، التحلٌل االجتماعً لظاهرة االنقسام السٌاسً فً الوطن العربً ، " حز  البعث العربً  2

 .248-208انموذجا المرجع السالف الذكره ، ص 
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 االنثروبولوجً المبحث االول :  خطوات على طرٌقة التحلٌل 

 " تشرٌقة ال المر "  –رواٌة الطرٌق الى الشمس  

 مقدمة فً متن النص المشاهد :

 ٌبدا الكات  فً ذكر قرٌة الرٌحانة و فً وصفها اهلها و موقعها الجغرافً          

برز معالم الحٌاة فٌها أو تسلط االضواء على الحٌاة االجتماعٌة فً تلك القرٌة و 

ت دواو المتمثلة فً نشاط الناس االجتماعً و قوة التضامن التً ببٌنهم و تبٌن األ

ٌضا حٌاتهم البسٌطة من عدم توفر أالٌومٌة و التقلٌدٌة المستخدمة فً حٌاتهم 

الكهرباء و الطرقات و البٌوت العادٌة .
1
 

 ٌضا عن عزٌز المر ووصف وسامته و جمال بدنه و قٌمة الخالفةأو تكلم         

حداث حول دخوله و شجاعة و تقدم عمره العقلً عن عمره الزمنً و تدور األ 

فً عالقة ح  ثالث بنات و تتدخل فٌه قٌم العٌ  
2

و الحالل و الحرام و هناك 

 دراك.ن شعٌ  كان شاوٌش اإلال وهو شعٌ  و ٌستمر الصراع ألإتنقبض لعزٌز 

نماط أنها أب االنثروبولوجًن المشاهد كما ٌراها التحلٌل أكما الحظ الكات      

دوار ٌتبعه ن تغٌر األأصحا  المركز القانون البنائً الذي ٌقول " أمن السلوك 

 ختالف فً المكانة و الوظٌفة".ا

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25،ص  8114د. خلٌل موسى ، مالمح الرواٌة العربٌة فً سورٌة ، اتحاد الكتا  العر  ، دمشق  1
 ،  0735، دار الجماهٌر ، دمشق ،  0736-0631بدر الدٌن السباعً ،أضواء على الرأسمال االجنبً فً سورٌة  2

 .2ص 
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 و توصٌف الرواٌة  لثانً : فً نوعالمبحث ا

I.  فً نوع الرواٌة 

 حداث عن الرواٌة و مضامٌنها و ذلك فً تنوع الموضوعات و األتكلم الكات      

 هداف و تعدد غٌاتها خاصة حول شان الروائً فً طرائقه و اختالف األ 

سالٌ  فً بناء المشاهد و قدراته على بناء هذه المشاهد.أو 
1
 

 الجنس الروائً د  و عملهم على تصنٌف ساتذة األأو ذكر وجهة نظر النقاد و 

 و دور المكان و بجعله موضوعا للرواٌة .

حوال و معاناة فكرٌة و أروف و ضافة الى ثقافة الكتا  وما ٌمر من ظإ     

خطوة باتجاه  االنثروبولوجًسٌاسة وما ركز علٌه الكات  بجعل من التحلٌل 

 وضع عالمة على تارٌخ الحٌاة فً الرٌف السوري و الحوار الداخلً للناس فردا 

و جماعة لٌستخلص معالم الشخصٌة االجتماعٌة القروٌة.
2
 

 عتاد على دراسة التغٌر االجتماعً و الثقافً فً القرٌة ، إن صاح  الكتا  إ    

شار الى كل تلك المعطٌات عن الحٌاة االجتماعٌة فً القرٌة أالسورٌة و قد 

السورٌة ، و ذلك لمعرفة حٌاة القرٌة من داخل من مظاهر اجتماعٌة و كٌف ٌحٌا 

 مجتمع القرٌة .

 

 

 

 

 

                                                           
، 0776، عٌون الدار البٌضاء ،  1رة ، الحر  الحضارٌة االولى ، مستقبل الماضً و ماضً المستقبل ، طمهدي المنج 1

 المقدمة .
 .0745مالك بن نبً ، الصراع الثقافً فً البالد المستعمرة ، بٌروت ، دار الشرق ،  2
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II.  توصٌف الرواٌة 

نما قام إالدخول حول تصنٌف الرواٌة السورٌة ، و  عن عمدتجن  الكات         

تشرٌقة ال –" الطرٌق الى الشمس بتفحص رواٌة عبد الكرٌم ناصٌف الثالثة 

و نتجه الكات  حول هذه  االنثروبولوجًفهو الجزء المهم فً التحلٌل المر " 

حداثها و تشخٌصاتها بهدف معرف الحٌاة االجتماعٌة .أالرواٌة و ذكر 
1
 

حداث و الشخصٌات ، و رواٌة فالرواٌة تأخذ بمشاهدها و صورها و األ     

الطرٌق الى الشمس تحكً عن القرٌة بكل تجلٌاتها ، كما قد روبرت رد فٌلد 

نه النموذج له طرٌقة معٌنة فً الحٌاة تعتمد اساسا على تعرٌف أتعرٌف للقرٌة ب

 دة تماماو طبقة غٌر محدأنه نموذج إما المجتمع القروي فأالزراعة 

 :و هذا غٌر منطبق على القرٌة السورٌة الن تنطبق علٌها مقاٌٌس المتمثلة فً    

 رض من حٌث المساحة .األ -أ 

 .توزٌع الملكٌة من حٌث المالك و المأمورٌن االرض و العاملٌن  -ب 

 السكان من حٌث تزاٌدهم و تناقصهم .  -ج 

 العائلة باعتبارها احد اقسام تشكل النظام القروي. -د 

برلك و قرٌة السورٌة متغٌرة قبل حر  سفرن الأاالنثروبولوجٌو حس  علم     

بعد هذه الحر 
2
 و ٌضع لها مضمون ٌتجلى بالمشاهد فً خلده. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حول موضوع القرٌة المتغٌرة ٌرجى الرجوع الى كتا  الدكتور : محمـد عاطف غٌت ، دراسات فً علم االجتماع  1

 .0745القروي ، دار المعارف ، مصر ، 
 .71-64، ص  0753المجتمع القروي و ثقافته ، ترجمة فاروق محمـد العادلً ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتا  ،  2
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 رواٌة الهمٌة المشاهد و النظم و ظواهر أالمبحث الثالث :

I. االنثروبولوجً للرواٌةهمٌة المشاهد فً التحلٌل أ 

ٌستفسر الكات  عن المشاهد / السٌنارٌو و توظٌفه فً التحلٌل       

للرواٌة محل الدرس و التحلٌل ، فٌحلل ما فٌها من موضوعات و  االنثروبولوجً

قضاٌا للقٌام بوضع معانً سلٌمة و صحٌحة لتك القضاٌا ،
1
صبح التحلٌل أو  

 بعٌد قراءة المجتمعات قراءة جدٌدة . االنثروبولوجً

كان مهتم بتزاٌد سرعة و عمق التغٌر الجاري فً  االنثروبولوجًلٌل ن التحإ    

بٌن االمم و التكٌف بٌن القٌم االجتماعٌة و السٌاسٌة فً دائرة  و االتصالنتاج اإل

 تحوٌل الفكرة الى عمل .

ن دور المشاهد ) السٌنارٌوهات( فوائد أاألنثروبولوجً لقد وج  التحلٌل     

الشخصٌات االجتماعٌة و التغٌرات البنائٌة العمل على  كثٌرة منها التأثٌر على

ن السٌنارٌوهات منها المرك  أٌضا أدبً الى عناصر ، و قد علم تفكٌك النص األ

و منها البسٌط و التً تكون القائمة على الحدس كالخٌال االجتماعً و التً تكون 

 بالتصور المنطقً .

نه ٌشكل العٌن التً ٌرى إلمشاهد فصفات لسٌنارٌوهات و اامن خالل تلك المو    

 بها من خالل مجتمع القرٌة .

مشهدا حول مجموعة من المشاهد المتمثلة فً اثنى عشر ٌقوم الكات  بوضع      

قرٌة الرٌحانة بوصفها ووصف سكان تلك القرٌة و المصاع  التً مروبها و كذا 

 ملخص نهاٌة لتلك قصة المشاهد.

 

 

 

 

                                                           
ة الموجة الثالثة ، ترجمة : عصام الشٌخ قاسم ، الدار الجماهٌرٌة للنشر و التوزٌع و اإلعالن ، الفٌن توفلر ، حضار 1

 . 02،ص  0771، 0ط
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 النظم و الظواهر المستخلصة من الرواٌة 

ن النسق االقتصادي فً قرٌة الرٌحانة إالموجودة فً المشاهد ن المعطٌات إ      

م االقتصاد فٌتوج  الكات  الى ذكر اصٌة رئٌسٌة تتمثل فً ما ٌسمى بعلخ

 االكتفاء الذاتً لتلك القرٌة و مستلزماتها و على ماذا كانت تعتمد وصف االسرة 

االسرة و مهام كل مٌة االنتاج الذي كانت تعتمد علٌه ووظٌفة كل فردلهذه و ك

شخص ،
1
و زواج االقار  المنتشر و ذلك المحافظة على بنٌاتها القربى و ملكٌة   

 راضً .األ

و هناك جان  الوظٌفة االقتصادي و دور كل فرد بعملٌة الضبط االجتماعً     

و االجتماعٌة ، و عادة الختان و الخطبة عراف الدٌنٌة الذي تقوده القٌم و األ

 ٌقوم بوصفها بالمحددات و المؤشرات. االنثروبولوجًبالنسبة للتحلٌل 

 ن العائالت أثناء دراسة الكات  و تحلٌله للرواٌة من خالل مشاهدها السابقة أ

 مثال الشعبٌة و غٌرها .سرة تنتقل معها جوان  من التراث و األو األ    

و تعلى قٌمتها داخل القٌم  لةالحظ الوظٌفة الثقافٌة تعزز من قٌم البطوٌضا أو     

خرى ،األ
2
 ن معنى الثقافة الشفاهٌة هً حٌاة القرٌة.أاالنثروبولوجٌو ٌفٌد التحلٌل  

عن وظائف االسرة فً القرٌة و القٌم الحاكمة لها  االنثروبولوجًما قدمه التحلٌل 

 مقدمات.كثر من مؤشرات و أما هو فً الحقٌقة 

 

 

 

 

 

                                                           
د. علً محمود السالم الفار ، االنثروبولوجٌا االجتماعٌة ، الدراسات الحقلٌة فً المجتمعات البدائٌة و القروٌة و  1

 .105 -865،ص 0768، دار المعارف ، القاهرة ،  3الحضرٌة ، ط
( ، اتحاد الكتا  3د. عادل فرٌحات ، الخطا  و تقنٌات السرد فً النص الروائً السوري المعاصر ، سلسلة دراسات ) 2

 .70، ص  8117العر  ، دمشق ، 
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 المبحث الرابع : المحددات الثقافٌة / االجتماعٌة 

I.  ًل المر "" تشرٌقة آ –فً رواٌة القرٌة  المحددات الثقافٌة / االجتماع 

الثقافٌة ا االنثروبولوجٌبالتنوٌه عن الفرق بٌن نظرٌة الثقافة ، ٌبدا الكات      

نشطة بالعالقات بٌن األفاعتبر نظرٌة الثقافة تكون معنٌة على وجه الدقة ،

نسانٌة الكثٌرة و المتنوعة ،اإل
1
نها إا الثقافٌة  تعاملت على االنثروبولوجٌما أ

ظاهرة اجتماعٌة ٌنتجها المجتمع من خالل استجابة و التحدٌات التً تواجهه فً 

 حٌاته.

ن الثقافات المتقدمة فً المجتمعات المتطورة تعلً من قٌمة االختصاص و دقة إ   

ٌضعف التخصص و رغم تغٌر قل تطورا فالعكس فً المجتمعات األلكل 

 لفاظ اللفظٌة تبقى الفاظ الفضٌلة و الحرٌة .ن األأال إالحضرات و الحصور 

تعتبر الثقافة عند انور عبد الملك هً تحلٌل ظاهرة اجتماعٌة ،نفسٌة تحتل مكانتها 

فً عقول االفراد .
2
دالئل  نثروبولوجًاالوقدمت لنا الرواٌة موضوع التحلٌل  

ن المجتمعات تخلت عن العناصر االجتماعٌة و مادٌة على قلتها و اكتسبو أعدة 

 عناصر ثقافٌة مادٌة اجتماعٌة جدٌدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .055، ص 0750د. زكً نجٌ  محمود ، تجدٌد الفكر العربً ، بٌروت ، دار الشروق ،  1
 .010، ص  0745د. انور عبد الملك ، دراسات فً الثقافة الوطنٌة ، دار الطلٌعة ، لبنان ، بٌروت ،  2
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II.  المحددات الثقافٌة / االجتماعٌة 

حداث التً جاء بها الروائً عبد الكرٌم ٌقوم الكات  بذكر بصفة عامة األ    

حم مشكالت الرٌف فً رواٌة ، قإنه أتشرٌقة ال المر ( و بناصٌف فً روائٌة ) 

على نفسه بكٌفٌة التً قدم الروائً  االنثروبولوجًومن خالل ذلك بأخذ التحلٌل 

نتماء حداث و الوقائع دون الزخرفة و التجمٌل و التصنع و قوة إلمن خاللها األ

و السٌاسٌة لتلك الحٌاة لدٌه هً امام مسؤولٌة تقدٌم الحقائق االجتماعٌة و الثقافٌة 

.
1
 

ن ٌغٌر الشخوص التارٌخٌة لتلك القرٌة أن المبدع الحقٌقً لٌس محقه أو نرى    

التً ٌتحدث عنها ،
2
و المساس  ا ال ٌقبل تحث تأثٌراالنثروبولوجٌن التحلٌل أو  

 بتلك الشخوص .

رى بدع بتفاعله الدائم مع مجرٌات الحٌاة فً القإن الروائً أٌرى الكات      

المالك  جشعنتمائه الى الرٌف بذكر صعوبات الفالح و إالسورٌة و ذلك لقوة 

 الكبار

 و طغٌانهم و كٌف كانت قٌمة الشخص متدنٌة و قائمة على القهر و االستغالل . 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .017، القاهرة ، ص  0778المعجم الوجٌز ، مجمع اللغة العربٌة ، طبعة خاصة بوزارة التربٌة و التعلٌم ، 1
، القاهرة ،ص  8117 –د. احمد عثمان : اقاوٌل الشٌطان عزازٌل ، و أخطاء فً التلقً ، مجلة الهالل ، ماٌو/ مارس  2

81. 
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 المبحث الخامس : خصائص و نتائج الكتاب 

I.  خصائص المحددات الثقافٌة / االجتماعٌة 

من ناحٌة الثقافٌة  االنثروبولوجًفً توضٌح وجه نظر التحلٌل ستمر الكتا  ا     

، خصٌة تمٌزها عن التشخٌصات االخرىفاعتبرها المحدد الرئٌس للش

 ها المتكامل ً التنشئة االجتماعٌة و لها نسٌجفالخصائص الثقافٌة تساعد ف

و المتداخل .
1
 

ن القرٌة السورٌة تمر بمرحلة أو تدلنا التغٌرات التً ٌمر بها البناء االجتماعً    

ى درجة من ة تبٌن لنا ذلك و أنها لم تصل إلتقالٌة غٌر المستقرة فأحداث الرواٌان

ة الحقلٌة التطبٌقٌة نثروبولوجٌاألستقرار و الثبات النسبً .و تبٌن لنا الدراسات اال

عن القٌم كما هً بٌن وفً سلوكهم االجتماعً ،
2
ٌضا بٌنت لنا الدراسات أو  

 نسبه واحدة .ا الحقلٌة ان التغٌر فً القٌم لٌس على نثروبولوجٌاال

و هنالك دراسات كثٌرة عن معالم الشخصٌة االجتماعً القروٌة و نأخذ       

للوطن و  االنتماءبعض المالمح الرئٌسٌة المتمثلة فً الحرٌة و معلم الكرامة ، و 

روي باهلل ٌعود لطابع ٌمان القخٌرا االٌمان اي اإلأمعهم الشجاعة و الصبر و 

 ٌضا االهتمام بالدٌن .أوظٌفة الحٌاة و العمل فً الحقل و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .02، القاهرة ، ص  0751د. جمال حمدان ، شخصٌة مصر ، كتا  الهالل ،  1
فٌة ، دار المعارف بمصر ، د. عاطف وصفً ، الثقافة و الشخصٌة / الشخصٌة المصرٌة التقلٌدٌة و محدداتها الثقا 2

 .57-50، ص  0753،  0القاهرة ، ط
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II.  لٌها الكاتب إالنتائج التً توصل 

 هناك نتائج عدٌدة توصل الٌها الكات  و الكتا  المتمثلة فً :   

 القرٌة سورٌة مثل كل القرى العربٌة لكنها ظاهرة بنائٌة متغٌرة ال ترتقً  -2

رٌاف فً المجتمعات الصناعٌة .تغٌرها الى القرى و األفً مستوى 
1
 

الشخصٌة االجتماعٌة للقرٌة ن معالم أعلى  االنثروبولوجًتوصل التحلٌل  -0

 تتغٌر بشكل محدود وقت استجابت للتحدٌات التً تواجهها .

تبٌن ان التأثٌر و التأثٌر المتبادل بٌن الثقافة الرٌف السوري و ثقافة البلدان  -3

 ٌتم لصالح ثقافة تلك البلدان .المتقدمة 

نه  المالك الكبار و السماسرة و التجار ثروات الرٌف وترحٌله الى المدٌنة  -4

لٌصرف فً العمران الشخصً لهم و ذلك ما تسب  فً استمرارٌة تخلف 

 القرٌة و عدم تطورها و تنمٌتها .

ت بوضع معانً لبعض المفاهٌم و المصطلحااالنثروبولوجٌلقد قام التحلٌل  -5

على ما شاهده فً  االنثروبولوجًالتً وردت فً الرواٌة و تطبٌق العلم 

 الحٌاة االجتماعٌة للقرٌة.

نهم و ذلك ارادتهم بإنجا  الرجال ألتشاؤم المجتمع القروي من والدة المرأة  -6

 ساس القوة و من مكونات القوة االجتماعٌة و المعنوٌة و مكانة االسرة.أ

سرة المركبة سواء ذات قرٌ  الذي ٌتم بٌن األ زواج المقاٌضة و الذي كان  -7

 كان منتشر بكثرة او حتى االسر التً به ونقرى. 

سماء العائالت التً و تسمٌة القرٌة التً كانت فً معظم االحٌان تسمى بأ 

 كانت تسكنها .

 

نها ال تعتبر عملٌة قتل او إلٌها الكات  و إشار أظاهرة التأثر البدوٌة التً  -8

 نما هً عبارة عن نظام اجتماعً تعبر عن القوة إألهل البدو جرٌمة بنسبة 

 عتداء على القبٌلة كلها.ي فرد من القبٌلة  هو اإلأعتداء على ن اإلو الجاه أل

تجسد الوعً سواء سٌاسً او اجتماعً او معرفٌا فً الحدٌث عن الحرٌة  -9

بٌن عزٌز و اقرنه فً القرٌة الرٌحانة.
1 

                                                           
 .865-862، ص  0743د. علً الوردي ، دراسة فً طبٌعة المجتمع العراقً ، العراق ، بغداد ، مطبعة العانً ،  1
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 متوقفة فً الحٌاة الرٌفٌة مع الحٌاة الحضرٌة.كل شًء فً حالة تغٌر غٌر 

نه سٌأخذ أعتمادا على المنهج البنائً الوظٌفً بإ االنثروبولوجًٌنوه التحلٌل 

 من المشاهد العناصر البنائٌة التً لها عالقة مباشرة بالشخصٌة .

 

                                                                                                                                                                                     
تحدث عن  توقٌف الدكتور الوردي طوٌلة امام طاهرة الحً و الزقاق فً كتابه ، دراسة فً طبٌعة المجتمع العراقً ، و 1

 .876-878منشأ ظاهرة ، صراع األحٌاء ، ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــاتمــــــالخ
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 مة :ــــــــــــلخاتا

عنً القول اال الحمد هلل الذي وفقنً إلنهاء هذا البحث بعد ال ٌس و فً الختام      

ن ٌنال رضا المشرف حٌث أرجو أجهود الذي قدمته لٌكون فائدة لألخرٌن مال

ن ان هذا الكتا  ٌسعى الى أتوصلنا من خالل هذا العمل النتائج التالٌة و هو 

حدى الرواٌات السورٌة ... رواٌة القرٌة موضوعا للتحلٌل إٌجعل من 

فً مرحلة من المراحل االجتماعٌة التً مر بها الرٌف السوري  االنثروبولوجً

ا تقوم األنثروبولوجٌعلٌه اآلمال و الغاٌات فتصوٌرا للبطل التراجٌدي الذي تعلق 

وم و معاناة حداث و صراع اجتماعً و ح  و همأبدراسة كل ما فً الرواٌة من 

ن نستخلص منه كل ما ٌفٌد التحلٌل أن تقول كلمتها فً عالم الرواٌة . و أجل أمن 

 ا فً الوصول الى غاٌاته و الى النتائج التً ٌسعى الٌها.االنثروبولوجٌ
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 قائمة المصادر و المراجع:

، مكتبة  االنجلو 8حمد ، دراسات أنثروبولوجٌة ، و اثنولوجٌة ، طالخشا  أ -0

 .0742المصرٌة ، القاهرة ،

حمدي الشنوانً ، مدخل الى مناهج البحث فً علم فتحٌة محمـد ، أ . مصطفى إبراهٌم   -8

 .ن الرٌاض 0766االنسان ، االنثروبولوجٌا ، 

، مكتبة االسرة 0ابن خلدون ، المقدمة ، تحقٌق د. علً عبد الواحد وافً ، ج -1

 .8114، القاهرة ،

،األنساق ،  8حمد ، البناء االجتماعً ،مدخل لدراسة المجتمع ، جأبو زٌد أ  -2

 .0745مصرٌة العامة للكتا  ، ،الهٌئة ال 8ط

 3البناء االجتماعً ، مدخل لدراسة المجتمع ، المفهومات ، ط،حمد أبو زٌد أ  -3
 ،0754. 

احمد زكً ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة ، انجلٌزٌة ن فرنسً بدوي   -4

 . 0755مكتبة لبنان ، بٌروت ـ ، عربً ، 

، ترجمة د. احمد ابو زٌاد ، اٌفانز ، االنثروبولوجٌا االجتماعٌة  برٌتشارد -5

 م. 0736مطبعة م.ك ، االسكندرٌة ، 

المستعمرة ، بٌروت ، دار مالك ، الصراع الثقافً فً البالد بن نبً  -6

 .0745الشرق،

بوطال  محمـد نجٌ  ، سٌسٌولوجٌا القبلٌة فً المغر  االقصى ، مركز  -7

 .8118ت  الدكتوراه ، بٌروت دراسات الوحدة العربٌة و سلسلة اطروحا

 .02، القاهرة  0751جمال ، شخصٌة مصر ، كتا  الهالل ، حمدان  -01

عز الدٌن ، التحلٌل االجتماعً لظاهرة االنقسام السٌاسً فً الوطن دٌا    -00
 العربً ، " حز  البعث العربً االشتراكً انموذجا المرجع السالف الذكره .

كاسك ٌا  عز الدٌن ، المسرح العربً من التحرٌض الى التهرٌج ،دٌا    -08

الول ، ( كانون ا08وطن ، مجلة قضاٌا عربٌة ، بٌروت ، لبنان ، عدد )

 و ستنشر كملحقة فً هذا الكتا  .،  0761دٌسمبر 

عز الدٌن ، من اجل مدرسة عربٌة فً األنثروبولوجٌا النقدٌة ، الفكر دٌا    -01

 .، دمشق 8112( ، 81السٌاسً ، اتحاد الكتا  العر  ، العدد )

 دٌن ، نحو جامعة عربٌة للمستقبل .دٌا  عز ال  -02
، التحلٌل االجتماعً لظاهرة االنقسام السٌاسً فً الوطن دٌا  عز الدٌن -03

العربً ، حز  البعث العربً االشتراكً انموذجا ، مكتبة مدبولً ، القاهرة ، 

0771. 
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، تصمٌم البحوث االجتماعٌة ، نسق منهجً جدٌد ، دار  الساعاتً حسن   -04

 . 0768النهضة العربٌة ، لبنان ، بٌروت ، 

الطوٌلة الوردي امام طاهرة الحً و الزقاق فً كتابه ، دراسة فً طبٌعة  -05
 المجتمع العراقً ، و تحدث عن منشأ ظاهرة ، صراع األحٌاء.

دار الطلٌعة ، لبنان ،  نور ، دراسات فً الثقافة الوطنٌة ،عبد الملك أ  -06

 .0745بٌروت ، 

محمـد ، االتجاه السوسٌو/ انثروبولوجً فً دراسة المجتمع ، وكالة عبدو   -07

 .0764المطبوعات الكوٌت ، عام 

حمد : اقاوٌل الشٌطان عزازٌل ، و أخطاء فً التلقً ، مجلة الهالل عثمان أ -81

 ، القاهرة . 8117 –، ماٌو/ مارس 

فٌة العالم العربً ، دار العلوم للنشر و التوزٌع ، حسام جاد ، جغراالعر   -80

 م .8113القاهرة ، 
 .م 0751،الفالحون و الدولة ، دار الثقافة ،عودة محمود -88
قروي ، دار المعارف ، محمـد عاطف ، دراسات فً علم االجتماع الغٌث  -81

 0745مصر ، 

الحقلٌة علً محمود السالم ، االنثروبولوجٌا االجتماعٌة ، الدراسات الفار  -82

، دار المعارف ،  3فً المجتمعات البدائٌة و القروٌة و الحضرٌة ، ط

 .0768القاهرة ، 

عادل ، الخطا  و تقنٌات السرد فً النص الروائً السوري فرٌحات  -83

 .8117( ، اتحاد الكتا  العر  ، دمشق ، 3المعاصر ، سلسلة دراسات )

ار الكتا  اللبنانً ، صالح ، منهج الواقعٌة فً االبداع األدبً ، دفضل   -84

 .8111بٌروت ، 

ادم ، الثقافة االنثروبواوجً ، ترجمة : تراجً فتحً ، مراجعة د. كوبر  -85

 . 8116، مارس  127رقم لٌل الموسوي ، عالم المعرفة الكوٌت ، 

المجتمع القروي و ثقافته ، ترجمة فاروق محمـد العادلً ، الهٌئة المصرٌة  -86

 .0753العامة للكتا  ، 

 .0750زكً نجٌ  ، تجدٌد الفكر العربً ، بٌروت ، دار الشروق ، محمود  -87

المعجم الوجٌز ، مجمع اللغة العربٌة ، طبعة خاصة بوزارة التربٌة و التعلٌم  -11

 .017، القاهرة  0778،

 ، القاهرة . 0778لعربٌة ، لمعجم الوسٌط الوجٌز ، مجمع اللغة اا -10
مستقبل الماضً و ماضً مهدي ، الحر  الحضارٌة االولى ، المنجرة   -18

 ، المقدمة .0776، عٌون الدار البٌضاء ،  1المستقبل ، ط
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خلٌل ، مالمح الرواٌة العربٌة فً سورٌة ، اتحاد الكتا  العر  ، موسى   -11

 .8114دمشق 

مادلٌن ، التطور القومً العربً فً فكر جمال عبد الناصر ، نصر    -12

لة ، مركز دراسات م ، دراسة فً علم المفردات و الدال 0751 -0738

 العربٌة، لبنان ، بٌروت . الوحدة
علً ، دراسة فً طبٌعة المجتمع العراقً ، العراق ، بغداد ، الوردي   -13

 .0743مطبعة العانً ، 

عاطف ، الثقافة و الشخصٌة / الشخصٌة المصرٌة التقلٌدٌة و وصفً  -14

 .0753،  0محدداتها الثقافٌة ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، ط

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صــــــخـــالمل
 

 

 



 الملخص                                                                                          
 

42 
 

 خص:ـــــــــالمل

ٌهدف هذا البحث الى تحلٌل كتا  التحلٌل االثروبولوجٌا لألد  العربً      

الرواٌة السورٌة انموذجا للدكتور عز الدٌن دٌا  اإلضافة الى كشف قٌمة هذا 

الكتا  الفنٌة ، و ألجل الوصول الى نتائج المرادة حٌث قسمنا بحثنا الى فصلٌن و 

ابقة لفهرس كل فصل ٌحتوي على مباحث حٌث جاءت هذه الخطة مط

موضوعات كتا  التحلٌل االنثروبولوجً لألد  العربً الرواٌة السورٌة انموذجا 

و من خالل هذا توصلنا الى مجموعة من النتائج من بٌنها ان هذا الكتا  ٌسعى 

الى ان ٌجعل من احدى الرواٌات السورٌة ......رواٌة القرٌة موضوعا للتحلٌل 

حل االجتماعٌة التً مر بها الرٌف السوري االنثروبولوجً فً مرحلة من المرا

تصوٌر للبطل التراجٌدي التً تعلق علٌه اآلمال و الغاٌات ، فتقوم انثروبولوجٌا 

بدراسة كل ما فً الرواٌة من احداث و صراع اجتماعً و ح  و هموم و معاناة 

من اجل ان تقوم كلمته فً عالم الرواٌة و ان نستخلص منه كل ما ٌفٌد التحلٌل 

ألنثروبولوجً فً الوصول الى غاٌاته و الى النتائج التً ٌسعى الٌها و بهذا ا

ٌكون الكتا  التحلٌل االنثروبولوجً للألد  العربً الرواٌة السورٌة انمودجا قد 

بٌن انثروبولوجٌا و االد  و انه اذا اردنا ان نفهم تارٌخنا الماضً فً الرٌف او 

 ة الن فً الرواٌة ٌوجد هذا التارٌخ فً المدٌنة ٌج  انا نلجأ الى الرواٌ

 

 الكلمات المفتاحٌة : 

 التحلٌل ، االتثروبولوجٌا ، القرٌة  العربٌة ، الرواٌة ، السورٌة .
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Résumé : 

Cette recherche vise à analyser le livre, Analyse 

anthropologique de la littérature arabe, le roman syrien comme 

modèle pour le Dr Ezz El-DinDiab, en plus de révéler la 

valeur technique de ce livre, et afin d'atteindre les résultats 

souhaités, où nous avons divisé notre recherche en deux 

chapitres, et chaque chapitre contient des sujets où ce plan est 

identique à l'index des sujets du livre d'analyse.Anthropologie 

de la littérature arabe, le roman syrien comme modèle, et à 

travers cela, nous avons atteint un ensemble de résultats , 

parmi lesquels ce livre cherche à faire de l'un des romans 

syriens... Le roman de village un sujet d'analyse 

anthropologique à l'une des étapes sociales que traverse la 

campagne syrienne, une représentation du héros tragique que 

sont les espoirs et les buts attaché à lui, ainsi l'anthropologie 

étudie tout dans le roman d'événements, de conflits sociaux, 

d'amour, d'inquiétudes et de souffrances pour dire sa parole 

dans le monde du roman et en extraire tout ce qui profite à 

l'analyse anthropologique pour atteindre ses buts et les 

résultats qu'il cherche à atteindre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 

elle Ainsi, le livre Analyse anthropologique de la littérature 

arabe, le roman syrien est un modèle qui nous a montré la 

relation entre anthropologie et littérature, et que si nous 

voulons comprendre notre histoire passée à la campagne ou en 

ville, nous devons recourir à la roman parce que dans le roman 

il y a cette histoire 

les mots clés: 

 
 Analyse, anthropologie, le village arabe, le roman syrien 
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Summary: 

This research aims to analyze the book, Anthropological 

Analysis of Arab Literature, the Syrian novel as a model for 

Dr.Ezz El-Din Diab, in addition to revealing the technical 

value of this book, and in order to achieve the desired results, 

where we have divided our research into two chapters, and 

each chapter contains topics where this outline is identical to 

the subject index of the analytical book Anthropology of 

Arabic Literature, the Syrian novel as a model, and through 

this we have achieved a set of results, among which this book 

seeks to make one of the Syrian novels ... The village novel a 

subject of anthropological analysis at one of the social stages 

that the Syrian countryside is going through, a representation 

of the tragic hero who are the hopes and goals attached to him, 

thus anthropology studies everything in the novel of events, 

social conflicts, love, worries and suffering to speak his word 

in the world of the novel and extract all c e which benefits 

anthropological analysis to achieve its goals and the results it 

seeks to achieve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to her Thus, the 

book Anthropological Analysis of Arab Literature, the Syrian 

Novel is a model that has shown us the relationship between 

anthropology and literature, and that if we want to understand 

our past history in the countryside or in the city, we must 

resort to the novel. because in the novel there is this story  

 

keywords: 

 
 Analysis, anthropology, the Arab village, the Syrian novel 
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