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            ABSTRACT 

This paper is synopsized in identifying the functional constructivism relied 

on by Doctor Shakir Mustapha Saleem and employed it in in his 

anthropological study of a lage in the south of Iraq (al-Jabayish). This study, 

which is conducted by Doctor Saleem, is written according to the approach of 

the anthropological school that is known as the British Functional School 

of Anthropology. 

Doctor Saleem (1919-1985) was the first Iraqi scholar to specialize in 

Anthropology. Thanks to his efforts, teaching this science was included for 

the first time in the College of Arts/ University of Baghdad. Al-Jabayish is 

the dissertation submitted by doctor Saleem to London University in 1955. 

It was first published (in Arabic) in two parts; the first was published in 1956 

and the second in 1957. 

In the first section, the researcher dealt with the preliminary references of 

functional constructivism, the second tackled the principal issues in 

functional constructivism, while the third is allotted to an identification of 

Doctor Saleem, the first pioneer of Anthropology in Iraq. The fourth 

section is dedicated to the study and analysis of the functional 

constructivism of doctor Saleem (al-Jabayish as a Model). 

Finally, the paper comprised a conclusion which included an analytical study 

of the functional constructivism adopted by Doctor Saleem in his study of al-

Jabayish as well as the most significant censures to the style he adopted. It is 

worth noting that this paper has shed light on the functional constructivism 

employed by Doctor Saleem in his study of al-Jabayish community. 
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 ملخص البحث

يتلخص هذا البحث يف التعريف ابلبنائية الوظيفية اليت استتتند الي ا الدوتوش كتتاور ى تتيف  ستتلي    ظف ا يف 
ن هذه الدشاستتة اليت مام  ا الدوتوش ستتلي  ىةتو ة ًبقا  إ، ) اجلبايش ( ولوجية لقرية يف جنوب العراقدشاستتتا اثرور  

   The British Functional School Of Anthropology س  :ملعر فة إبليريقة املدشسة اثرور  ولوجية ا

رور  ولوجيا (   فضتتتتتتتت   ل عرامي يتخ تتتتتتتتص  عل  اثر تتتتتتتتان ) اأأ( 1985-1919الدوتوش ستتتتتتتتلي  ) يعترب 
ايش هي اثًر حتتة اليت متتدى تتا بتت اجل،  غتتدادجتتاىعتتة  –يف وليتتة ااداب  ل ىرة دختت  رتتدشيا هتتذا العل  أأج وده 

 اجل ء  1956 مد رشتتترها ) ابللغة العر ية ( يف ج ئش رشتتتر اث ل عام  1955الدوتوش ستتتلي  اا جاىعة لندن عام 
 م . 1957الواين عام 

،  رنا ل يف املبحث  لية للبنائية الوظيفية ل املرجعيات اأاملبحث اأم مت البحث إا أش ع ىباحث، رنا ل 
ثرور  ولوجيا ،  رنا ل يف املبحث الوالث رعريف ابلدوتوش ستتتتتلي  شائد ا اثستتتتتاستتتتتية يف البنائية الوظيفيةالواين القضتتتتتاا

، منوذجا  (أدوتوش ستتتلي  ) اجلبايش التحلي  البنائية الوظيفية ال املبحث الرا ع فتنا ل ابلدشاستتتة  ىا ، أ ل يف العراقاأ
ه  أحتليلية للبنائية الوظيفية اليت ارت ج ا الدوتوش ستتتتتتتتتتلي  يف دشاستتتتتتتتتتتا للجبايش    خريا  خامتة البحث  رظمت مراءةأ  

ن هذا البحث سلط الضوء عل  أا إكاشة هنا ،  جتدش اإلسلوب الذي ارت جُا الدوتوش سلي اثرتقادات املوج ة لأل
 البنائية الوظيفية اليت  ظف ا الدوتوش سلي  يف دشاستا جملتمع اجلبايش .
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 مقدمة

رور  ولوجيا( عل  العلوم ر بيا  عل  استقالل عل  اثر ان) اأ عل  الرغ  ىن ىر ش حقبة زىنية ًويلة 
رم ا يف البحث العلمي رور  ولوجيا  خاصة عل  اثجتماع حبيث اصبح لألاثجتماعية اثخرى  ث ان إىناهج ا ً 

ث ىن مب  املخت ش، إرا يةاد يةون غري ىعر ف إىش،    الز اثهتمام ال هذا العل  ) عل  اثر ان ( مل يلق الرعاية  
 مد مل ت هذا حىت  ش  اخاصة عند التحدث مب يلحارا  ىفاهيم عنا الةوري    لونىا عاىة الناس ف   جيإ
  زىالئي عن ىعىن  ؤال ىن مب  اجا أ،  دائما  ىا ونت وادميية دميقةأين حيملون خت  ات كخاص الذاأ
،  هذا يف شأي  انرشس التةوين البايولوجي لإليدوم م ام وليات العلأرا م   ىن أ،  يعتقد البعض رور  ولوجيااأ

نحن حباجة اا امل يد ىن البحوث ،  عليا فيف هذا التخ يص  ردشة البحوث  الدشاسات  املؤلفات أا ملة إيعود 
 . ؟لوجيا الدشاسات  املقاثت لةي يعرف عاىة الناس ىا اثرور  و 

 ل دشاسة علمية عرامية يف اثرور  ولوجيا  هي دشاسة الدوتوش كاور ى يف  ألقد رنا لت يف هذا البحث  
حما لة ىتواضعة لت ليط الضوء عل    هي ،هواش جنوب العراق  املوسوىة ) اجلبايش (جراها يف ىنيقة اأأسلي  اليت 

، مث الرتوي   شة  خاص عل  املن ج الذي ربناه الباحث  هو راميةاملنج  العلمي الرائد يف جمال اثرور  ولوجيا الع
 هذا البحث .  ي بو إلي اهداف اليت يف حتقيق اأ  الذي يفيدالبنائية الوظيفية 
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ين للوقافة  الفنون  ااالةويت: اجتاهات رظرية يف عل  اثجتماع ،  :عبد الباستتط عبد املعيي)1(  داب، ستتل تتلة عامل املعرفةاجمللا الًو
 . 154، صم1988، 

 
ين للوقافة  الفنون  ااالةةيت: حممود ع فوش ،  :اكيلي ىورتاغو: البدائية، ررمجة)2( ، 53العدد  املعرف، ملداب، سل لة عااجمللا الًو

 .345ص
نية لليباعة  النشتتتتتتتتتتتتر،  :القاهرة املف وىات، ، ،ىدخ  لدشاستتتتتتتتتتتتة اجملتمع، البناء اثجتماعي : و زيدأمحد أ )3( ، 1ج، م1965الداش الًو

22-25. 

 ولية للبنائية الوظيفيةاملرجعيات األ:ولاملبحث األ

 والً : البعد التارخيي لنشأة االجتاهات البنائية الوظيفية أ   

منوذجا  ظ  البنائيون الوظيفيون حياوورا  ين جون عل  ىنوالا أوان العل  اليبيعي  خباصة عل  احلياة  
ىر الذي  س  ج وده  ابلتجديد اأ ، ثجتاهاهت  رشأة  ريوشا    امعا   رة  ظلت هذه احملاواة ىالزىة هل   دشجات ىتفا  

 ائ  اأفةاش عاىة  شدت يف وتاابت املؤس ون أخر  مل يَعُد ىا مدىوه ضمن الرتريب العام سوى آحينا   ابلتقليد حينا  
 (1).اثرور  ولوجيا لعل  اثجتماع  

داشت عليا  ىن حولِا الدعا ى  اثفرتاضات النظرية اليت أ  حموشا   ا  هذه ال مات اثساسية اليت ميةن اعتباشها خي
بنائية الوظيفية  هو اىٌر رف ح عنا جبالء اخليوات املختلفة اليت ساش علي ا اث ائ  يف هذا ار   ا الر اد املؤس ون لل

  (2).اثجتاه

ي وائن حي عضوي عباشة عن أ ناء  نأ كاش عل  احلياة  ىنذ ىنت ف القرن التاسع عشر  وضوح ااأ مد  
حياة هذا الةائن ،  عدت هذه امل احبات ا  ررريب ا  رنظي  اث ت ىن العالمات القائمة  ش اخلالا املختلفة يف 

 .(3)رلك النتائج مبوا ة  ظيفة لة  عضو ىن اثعضاء
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 .241، صم1972داش املعاشف ،  :القاهرةحممود عودة  آخر ن،  :ريقوث ريماكيف: رظرية عل  اثجتماع  ريوشها، ررمجة)4(

 .131ال ا ق، ص امل دش :  و زيدأمحد أ)5(
 .155سا ق، ص ى دش: عبد املعييعبد الباسط )6(
 . 369، صم1976،  املعاشف ىنشأة :اثسةندشيةامساعي : مضاا عل  اثجتماع املعاصر، مباشي )7(  

كاشة لب  غ اثجتاه البنائي إليتلقف هذه الفةرة  لتبدأ أ ل  W.RSmithمث جاء  لي  ش  رر ون مست  
ن الفةرة مل رةن  اضحة أ يبد  يل  ،(4)حول ال  اج  القرا ة يف اجملتمع وتاب مسيثخالل  الوظيفي  يتضح هذا ىن 

وشه حافال   ن ر الذي جاء ربفقد زادها  ضوحا  العامل اثجتماعي الربيياين هر رت س ،ثيًر حات مسأيف 
منا إ) سبن ر ( ابستخدام املماثلة البايولوجية ابملعىن احلريف للةلمة    مل يةتفِ  ث، حيابثصيالحات الوظيفية

  .(5)البايولوجياستخدم التشا ا 

ساس عل  ىبدأ املماثلة  ش  رتيجة هلذه املماثلة فقد رشأت املدشسة العضوية اثجتماعية اليت رعتمد ابأ 
ن  ظيفة و  ر ق أي أ اق اثجتماعية  ابلتايل رشوء اثجتاه البنائي الوظيفي رىةوانت الةائن البايولوجي   ش اأ

ىن  ن لة  ر قإ،  وذلك فيؤدي ا العضو يف ج   الةائن احلي  رظام يف اجملتمع يشبا اا حد ىا الوظائف اليت أ
أبن الفرد يف اجملتمع لا د ش ا القول إاثجتماعي  هذا ىا ماد فيما  عد يؤدي ا يف البناء   ظيفة ر اق اثجتماعيةاأ
ر اق   جمموعة اأاسوم لا ىن مب  النظام اثجتماعي هو ىر منا إاجتماعي  هذا الد ش الذي يؤديا  ي ر قأيف 

 اثجتماعية اليت يتةون ىن ا اجملتمع . 

الذي ( فاك، فةان ىن ش ادها اث ائ  ) الربت اثجتماعية ابلتيوش كيئا  فشيئا  خذت املدشسة العضوية أمث  
فةاشا  جديدة اا عل  أ دخ أ( الذي ولىريةي مها )الربت مس اد عل  اثجتماع اأاثرت افةاشه عل  اثنش ىن ش 
 (6). ل وتاب لا  هو وتاب ) مسول ( ىقدىة يف اجملتمعأاثجتماع  اثرور  ولوجيا يف 

ل أبرا ينبغي استخدام التيوش البنائي و ويل( الذي وان حري ا  عل  القواىا الرائد الواين ف و ) رشاشلا   
القول أبن وتا ا هذا حوى عل  رف ريات عضوية للمجتمع ىن حيث ذن ميةن ، إ(7) الوظيفي استخداىا  ىباكرا  

 البناء  الوظيفة اليت يؤدي ا و  ىن ما .
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  .156ال ا ق، ص امل دش: عبد املعييعبد الباسط )8(

، ذلك ان سبن ر عامل ) هر رت سبن ر ( يف دشاسارا" مد أتثر عل  ىا يبد  ابلهام مسنر لي  وران العامل "أوما 
شاستا اليرق الشعبية  وصف ا منيا  اجتماعيا  يعرب عن يبد  يف دشاسارا  وارا يتبىن املن ج اثىريةي  خاصة عند د

رظرية  ظيفة الوقافة ( وف ةيينىال عد ذلك امرتح العامل ) . البناء اثجتماعي   وشة عاىةالوظائف اليت يؤدي ا يف
 ة  اخليأ .ابعتباش ان الوظيفة اثساسية حلاىلي الوقافة رتمو  ابثيفاء ابحلاجات اثساسية حلاىلي ا رتيجة احملا ل

 عل  الرغ  ىن هذا العرض امل  ب عن اجلذ ش التاشخيية لنشأة املن ج البنائي الوظيفي  ىا مت عرضا ىن  
رى ان اثسا  اجلذ ش اث ا لنشوء هذا اثجتاه ررجع اا علماء رافةاش لبعض العلماء  املخت ش يف هذا اثجتاه 
ةرة املن ج البنائي الوظيفي  عليا فأرنا رعتقد ان ىن ال واب ان آخرين وان هل  الفض  اث ل يف رشوء ا  اشساء ف

ر حات  عض  ترعود اا احلقب التاشخيية اث ا  اا اثصوا  الدعوات اليت جاءت عرب وتاابت  ىؤلفات ً 
  امنا يف حق  املعرفة اثجتماعية  خاصة عل  اثجتماع . فح ب املخت ش ليا يف حق  عل  اثر ان 

اثساس ميةن القول ان ا ل دشاسة ىن قة حول ىنيق اثجتاه البنائي الوظيفي هي رلك اليت   عل  هذا 
، اذ ن ج (  ) رق ي  العم  اثجتماعي(ىؤلفيا ) مواعد امل مدى ا عامل اثجتماع الفرر ي اىي  د شو امي ىن خالل

ذا  ىع رظافر و  اجل ود اليت ة ه(8)وظيفيىي  الةتاب اث ل  ش وٍ  ىن التف ري العلمي ا  ال بيب   ش التف ري ال
وشا  عرب ال نوات اليت ىرت  ا هذه املراح  ي ذهلا الر اد اث ائ  ربلوش هذا اثجتاه   يغتا النظرية ليأخذ ًا عا  ر

ال  يولوجيا ل ياغة النظرية ال  يولوجية  اثرور  ولوجية مث روجا هذا اثجتاه حنو العاملية ليشم  خمتلف املداشس يف 
، وما رشرت العديد ىن املقاثت يا  اىريةا  اجنلرتاو  ىن املار  ،  ظ رت ىقاثت يف هذا اثجتاه يف اثرور  ولوجيا

 . 1924 عام  1918تب ىو  املقاثت اليت مدى ا ) لبيولد فون ( يف الفرتة  ش عام ة ال

ح  وبري ىن خالل عشرينات  ثالثينات القرن املاضي  خالصة القول فأن البنائية الوظيفية مد أتثرت  شة   اض
جب ود اثنش ىن اثرور  ولوجش مها ) شاد ولف  را ن (   ) ىالينوف ةي( فالعامل  را ن رعل  يف ) ومربج(  ساش عل  

ء ،  استخدام املماثلة البايولوجية لةي يوضح  ظيفة و  عن ر ىن عناصر البناًريقة ) اىي  د شو امي (  ىدشستا
 . اثجتماعي  ريوشه
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 .156ص ال ا ق، امل دش :عبد املعييعبد الباسط )9(
 . 77، صم1990، داش املعرفة اجلاىعية: اثسةندشية ، غيث: عل  اثجتماعحممد عاًف )10(

 

، ن اثخر ن ىن حيث املن ج  البناءف ةي(  س  منوذجا الوظيفي خباصية متي ه عىالينو  جدير ابلذور ان ) 
وما ان هناك اجتاها  ينح  ىنح   شمبا   ،(9)) الد شواميية ( يف هذا اثجتاه الومت ذارا اا الن عة وما ارا يشري يف

، فاثستنتاج الذي خرجت  ا ىن خالل ىا ري ر ا اثجتاه اي ) البنائي الوظيفي(هذخيتلف ج ئيا  يف ى ألة رشأة 
ىن امل ادش العلمية ان هناك اختالفا   اضحا  يف ى ألة الر اد اث ائ  يف هذا اثجتاه  حتديد ا  ح ر امساء العلماء 

ثن الفةر اثر اين ليا حةرا  عل    املخت ش الذين  ضعوا اسا هذا املن ج  هذه وما رعتقٍد ى ألة ًبيعية جدا  
، ةورية  املتعامبة للفةر اثر اينىعر ف  ليد الرتاومات املعرفية الفةرية ال وا  جمموعة علماء    ارا  وما هعامل  احد 

 . حول رشأة املن ج البنائي الوظيفيمب لمة علمية ماًعة  عليا ث ميةن ان جن م هنا 

، فقد خرين يف استخدام املدخ  الوظيفي واس ( ا ل عامل ارور  ولوجي سبق اث ا عليا فقد وان ) فرار 
، ا وة رف   اث  دشاسة ىا ي دش عنيقول ان فن اي كعب ا  ًريقتا املتمي ة ثميةن ان 1887وتب يف عام 

 .(10)ثرتشاشية لةن الوظيفة منت  عد ذلك يف اثرور  ولوجيا لت بح اجتاها  اث تا   حمددا  يعاشض املدشسة ا

ان الفةرة اثساسية اليت رةورت لدّي حول اثجتاه البنائي الوظيفي يف اعمال الر اد يف هذا املن ج ربدأ ىن  
) ا و ت وورت (   ) هر رت سبن ر (   ) اىي  د شو امي (  غريه  ىن أ  ا ائ  املفةرين يف جمال ال  يولوجيا  د
ش ا اجملتمع ىن حيث ارا  ناء يتةون ن خالل افةاشه   وتاابهت  حا لوا ان يت و الةوري ثن هؤثء املفةرين  املنظرين  ى

ىن جمموعة ار اق رشة  البناء اثجتماعي ا    وشة ادق  ا ضح ان اجملتمع هو  ناء  هذا البناء ىةون ىن اج اء 
 .هلا  ظائف رؤدي ا يف هذا البناء  هذه اثج اء

 خالصة القول ان البنائية الوظيفية  يف عل  اثجتماع  اثرور  ولوجيا أتثرت ابلدشاسات البيولوجية املفر لوجية  
 . ول التةوين التشرحيي للةائن احليح
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 .م1991 يت احلةمة، :  غدادىداشس اثرور  ولوجيا ،  :النوشيميا )11(

 .38 سا ق، ص ى دش : و زيدأمحد أ)12(
 .357ص ال ا ق، امل دش: النوشي ميا)13(

 حول البنائية الوظيفية ىا أييت : مما ميةن استخالصا 

  .غ ىتعددة  ر وشات ىتنوعة يت  استخدام هذا املف وم ىن مب  العلماء مبعىن  احد  امنا   يمل -1
ري ا  ريوش جوهري فمنذ حماضرة ) شاد ولف  را ن ( احد ش اد هذا اثجتاه اليت غمل ييرأ عل  املف وم أي ر -2

 .ق املعييات ذاهتا  املبادئ رف  اة يف البناء اثجتماعي  املف وم ي ري عل   فى املوسو (11)1940القاها عام 
  

 البنائية الوظيفيةالتعريف ابالجتاهات  -اثنياً :

يف ف    حتلي   Functionالوظيفة    Structureررجع ر مية هذا اثجتاه اا استخداى ا ملف وم البناء  
ن هذين املف وىش يعدان العمود الفقري إ.(12)اجملتمع ىن خالل ىقاشرتا  رشب ا ابلةائن العضوي ا  اجل   احلي

 :ذين املف وىشهلذا اثجتاه  سوف رعرض هنا  شيء ىن التف ي  املعىن اثساس هل

 ق ىن خالل اثد اش تيق د ابلبناء اثجتماعي جمموعة العالمات اثجتماعية البنائية  اليت رتةاى   ر  -أ
 ال ىر  ىا ينتج ، فومة جمموعة اج اء ىرربة ىن قة ردخ  يف رشةي  الة  اثجتماعي  متتد ابثكخاص اثجتماعية

 .(13)عن ا ىن عالمات  فقا  أد اشها اثجتماعية اليت يرمس ا هلا الة   هو البناء اثجتماعي
ذلك الد ش الذي ي     ا اجل ء يف الةلوهذا ىا  Social Function يق د ابلوظيفة اثجتماعية  -ب
فلفريد ابشيتو( ف، اىا يف اجلوارب اثخرى فأرا هناك عدم  ضوح يف هذا املف وم )عليا  ش ار اش هذا اثجتاه ىتفق
(F.Pareto) الن ق اثجتماعي  احملافظة عليا ق اراحد ش اد هذا اثجتاه ي تخدم الوظيفة مبعىن املنفعة ث . 
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 .154-152 سا ق، ص ى دش: عبد املعييعبد الباسط )14(
 م.2000جاىعة  غداد، م   اثجتماع ،  ،، ولية اثداباضرات القاها عل  ًلبة الدوتوشاهاجلا ري: حمخالد )15(  
 .33، ص م1982املرو  العريب للنشر،   :سةندشيةاث ،حممد ح ن غاىري: املناهج اثرور  ولوجيا)16(

ح هذا ىن    غ البنائية الوظيفية  يتض كاشاتلتبدأ ا ا امث جاء )  لي  ش  رر ون مسث ( ليتلقف هذه الفةرة    -ج
( عامل اثجتماع مد  ضح هذه الفةرة )هر رت سبن ر  ، (14)5881سنة  ةالقرا    مسث( حول ال  اجوتاب )
بق ا عل  اجملالربيياين  .تمع اثر اين ريبيقا  كبا واى ، حيث استخدام أسا  ىف وىات عل  احلياة ً 

أتثرت البنائية  حيث, عل  القيام  بحوث   امليدارية لقد وارت البنائية الوظيفية ًريقا  جديدا  اعان اثرور  ولوجش
 رظرا  لةورة البحوث احليوية فقد  ، ااثشهتا رظرية ) جاشلا داش ن (الوظيفية ابلبحوث  النشاًات البايولوجية اليت

لدمة  لذلك اصبحت ىناهج البحث احليوية مد ة رقتدي  ا العلوم اثخرى ار مت ًرق البحث يف العلوم احليارية اب
 (15).وعل  اثجتماع  اثرور  ولوجيا  عل  النفا  الراضيات

رنظر لذلك  دأت العلوم اثر ارية أتخذ ىن هذه العلوم ) العلوم اليبيعية ( موارين ا  رنظر اا ظواهرها وما  
عضاء ىرتا ية  ان لة  لعلوم احليوية رنظر اا الةائن احلي عل  ارا ويان يتةون ىن ا، فاواهرهاالعلوم احليوية اا ظ

ىن رظ  ىرتا ية  لة  ،  لذلك أخذ اثرور  ولوجش ينظر ن اا اجملتمع عل  ارا ويان ىرتا ط يتةون عضو  ظيفتا
 دفع   اا القيام ابلعم  امليداين ، اثىر الذي خلص اثرور  ولوجش ىن اليريقة التاشخيية التيوشية رظام  ظيفتا

ذا اجتا اثرور  ولوجش اجتاها  صائبا   سليما     ، (16)التشرحيي للمجتمع مما جعل   يقفون عل  احلقائق اثجتماعية
 .يق ارباع املن ج البنيوي الوظيفييف دشاساهت  عن ًر 
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  .234،صم1991اثجتماعي، جاىعة  غداد، اح ان حممد احل ن: ش اد الفةر )17(

 القضااي االساسية يف البنائية الوظيفية:املبحث الثاين

هذا الن ق ىن جمموعة املتغريات ررى البنائية الوظيفية ان اجملتمع يتةون ىن ار اق حمددة  ىنظمة  يتألف  
، فاثر ان هو العن ر اثساس ن الذي يعد اثساس يف هذا املن جاملرتا ية  نائيا    ظيفيا   هذا ولا يعتمد عل  اثر ا

، ر اق هلا د ش ا   ظيفة رؤدي ا يف البناء اثجتماعي لة  جمتمعالذي يتةون ىنا الن ق اثجتماعي  جمموعة هذه اث
حيث ان و  جمتمع ميي  اا الوحدة  التةاى  العضوي يف القي   اثفةاش  املعتقدات  يف عمليات التنافا  ال راع 

امليلو ة   ،  ىن خالل هذه العمليات ي تييع اجملتمع ان ينج  الوظائفا ىن العمليات اثجتماعية اثخرى غريه
، ا  عن ًريق اثد اش رق ي  العم  اثجتماعيأوارت ىادية أم ىعنوية  يعتمد هذا  ال كك عل  ىبدأ ى   هو ىبدأ 

 . لية التوازن يف الوظائف  اثد اشاليت يؤدي ا اثفراد داخ  الن ق  مبا يؤدي اا ح ول عم

ر اق أة ىو  الدين  اثمت اد  ال ياسة  القارون هي ر اق اثجتماعين اأأو امي (  يرى العامل ) اىي  د ش     
ولوجش روع  رور   ي ف عدد وبري ىن اث (17)،جتماعية يف جوهرها متو  القي   املو   رشة  الضمري اجلمعيإ

ي جمتمع أبهنا  ظيفة  نائية  النظرية اليت ي تد ن  ا  ي ري ن علي ا يف هذه الدشاسات الدشاسة اليت يقوىون  ا أ
 .(عيت ولمة  ظيفة ىعاين عديدة  خمتلفةأييلقون علي ا ) املدشسة الوظيفية حيث 

عية ميةن روظيف هذا امل يلح يف احلياة اليوىية للفرد  وصفا عضوا  يف احد اثر اق اثجتما يف ضوء هذا الف   
 . تايل هو ج ء ىن البناء اثجتماعيمل ند اليا لةورا عضوا  يف ىؤس ة اجتماعية  ابلا يؤدي  ظيفة رتناسب ىع الد ش 

   –س  –يعين ان العالمة  ش  –ص –هو دثلة  –س  -ان ولمة  ظيفة ر تعم  يف ىعىن شاضي فقولك   
ولوجش اثجتماعيش يف  عض  استعم  اثرور   مد  –س  –يعين رغري  –ص  –غري رى تمرة حبيث ان  –ص  –

 احلاثت هذا اجملاز.

 عليا جند ان املن ج البنائي الوظيفي مد احت  ىةاان  ابشزا  يف النظرية ال  يولوجية  اثرور  ولوجية  استند الي ا  
ىعتمدين يف رف رياهت   استنتاجاهت  الةوري ىن الباحوش الذي ماىوا  دشاسات ىيدارية يف اجملتمعات البدائية  التقليدية 
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 . 44، 43ص داش الشؤ ن الوقافية العاىة  غداد: يف اثرور  ولوجيا اثجتماعية، ررمجة كاور ى يف  سلي ،  ىري: ىقدىةلوسي )18(

 .57 سا ق، ص : ى دشغيثعاًف )19(

للظواهر اثجتماعية عل   فق املن ج البنائي الوظيفي حىت صاش هناك اعتقاد أبن الدشاسات اثجتماعية اخذت 
 رتجا اجتاها   نائيا   ظيفيا  .

ملن ج هو ،  ىن العلماء الذين يناد ن  ذا االبنائي الوظيفي اصبح ميو  ىدشسةاذن ميةن القول ان اثجتاه  
  رف ا  عل  رالىيذه )  هذه العامل ) ىالينوف ةي ( الذي ًوش اا ام   حد هذا املن ج لدشجة ارا اًلق عل

  (18)(( اس  ) املدشسة البنائية الوظيفيةرةتة

 يبد  ان ) ىالينوف ةي ( وان ي ع  اا اجياد عالمة ررا ط  ش التنظيمات ا  املؤس ات اثجتماعية   ش  
 .(19) اليت رؤدي ا و  ىؤس ة عل  اعتباش ان البناء اثجتماعي يعتمد عل  املؤس ات  يرى ) والن (اثد اش 

ملية  النمو  اثىتداد فةاش املتمي ة اليت رعرب عن الوظيفة هي اثرتقال اثجتماعي  اثمناط  الديناىية  العن اأإ 
ميا  عل  اهنا ) ىتغري ىعتمد ( ا  خاصية دالوظيفة رعاجل م،  ي تمر ) والن( يف كرحا للوظيفة فيقول وارت  اثربواق

لبناء اث ت  لةن الوظيفة اليوم ينظر الي ا  وصف ا ) املتغري امل تق  ( ،  لتيوير ذلك رقول ان اثر ان لا شجلش 
ع ذا النو ) سامش (  هذا  ناء  هو لذلك ي ري )  ظيفة ( اىا اثن فيقال ان اثر ان ي ري )  ظيفة (  مد ادى ه

 . ىن النشاط ان لا شجلش )  ناء(

رى ان الوظيفة  البناء مد اثرت  شة  ىباكر عل  و  رظ  الفةر اثجتماعي ىن خالل ادخال ) ر هةذا  
 . لفةر ال وسيوارور  ولوجي مب  ذلكالبنائية الوظيفية ( يف الدشاسات امليدارية اليت اجريت يف جمال التنظري ل

 

 

 

 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 13 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
  .142، 141، صم1990، العاىةداش الشؤ ن الوقافية  غداد: عمر: ش اد عل  اثجتماع يف العراق، ىعن )20 (

 ر مصطفى سليمشاك:املبحث الثالث

 ول يف العراق رائد االنثروبولوجيا األ

) اثرور  ولوجيا (   فض  ا ل عرامي خيتص  عل  اثر ان1985 –1919الدوتوش كاور ى يف  سلي  
حيث اصبح ىادة اث تة ىن ىواد  –جاىعة  غداد  –ج وده أُدخ  ردشيا هذا العل  ث ل ىرة يف ولية اثداب 

،  الدوتوش سلي  ىن الشخ يات العرامية اثوادميية اليت لعبت د شا  ابشزا  يف احلياة الدشاسة يف م   اثجتماع
 .اثجتماعية يف العقدين اخلاىا  ال ادس ىن القرن العشرين

البغدادية ( ااثشت ارتباه احلرية )  ةجريدىاشس الدوتوش سلي  النقد اثجتماعي ثحداث سياسية ىت اشعة يف  
، اي ارا اريلق ىن اجلارب القوىي ضد الشيوعي  امل ؤ لش آابن وان رقده احادي اجلارباجلماعات املت اشعة   
ة اا اخرى ، فتعرض ملشاو  سياسية  ى نية ادت  ا اا ال جن  اث عاد  النق  ىن وليحة  عبد الةرمي ماس 
 . الف   ىن الوظيفة

، وما مدم ج دا  يف اخت اصا يف اثرور  ولوجياخالل ش ع مرن ىن حيارا اثوادميية مدم الدوتوش سلي  عياء   
 ىعنوا   ربعوا  للشعب  شة  ىتمي   ىوري . 

  (20)يت ميةن ان رُق   عياء الدوتوش سلي  يف اا 

 . وادميية ) اجلبايش (أدشاسة ىيدارية   -1
 .اثت رقدية ) مجاهريية موىية (ىق  -2
 . رقلية اوادميية ) رراج   أتليف (وتاابت    -3
 
 
 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 14 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
 . 29، صم1956،  ىيبعة الرا ية غداد: ، 1كاور ى يف  سلي : اجلبايش، ج)21(  

 البنائية الوظيفية عند شاكر سليم:املبحث الرابع

 ) اجلبايش امنوذجاً (

ا جاىعة لندن إًر حة اليت مدى ا الدوتوش سلي  ،  هي اأهواش العراقأاجلبايش دشاسة ارور  ولوجية لقرية يف 
ة ( يف ج ئش اث ل ابللغة العر ي )مد رشر الدوتوش سلي  هذه اثًر حة    1955انل  ا دشجة الدوتوشاه عام   

ن هذه إ احتوت هذه الدشاسة عل  اش عة ام ام  ستة عشر ف ال   1957،  اجل ء الواين عام 1956رشر عام 
 The Britishس  الدشاسة اليت مام  ا الدوتوش سلي  هي دشاسة ىةتو ة ًبقا  ليريقة املدشسة اثرور  ولوجية املعر فة إب

Functional School Of Anthropology   
، ذلك ان املدشسة اليت ينتمي الي ا  هي املدشسة للجبايش ىن ج املالحظة ابملشاشوةاربع الدوتوش سلي  يف دشاستا 

الربييارية رفرض عل  الباحث اثماىة يف اجملتمع املدش س ىدة ثرق  عن سنة واىلة لذلك فأن سلي   ضع دشاستا 
هناية ك ر  حىت 1953قرية ىن الواين لش ر وارون الواين عام اليف  Field Workاىة دشاسة إهذه عل  اساس 

 لن ، ربين يف مجع املعلوىاتخ، اضافة اا ذلك فقد اعتمد الدوتوش سلي  يف دشاستا عل  املايلول ىن ال نة رف  ا
وتب ا يف اثًر حة  هي   احتدث عن ال عوابت  املشةالت اليت  اج ت الباحث سلي  اثناء اماىتا يف اجلبايش ثرا

 ىعاانة صعبة للغاية .

 ال ياسية اعتمدت دشاسة سلي  للجبايش عل  الدشاسة الوصفية التحليلية لنواحي احلياة اثجتماعية  
،  اثغلبية العظم  ه  ىن عل  اساس اساليب حياهت  الوظيفية،  يق   سلي  سةان اثهواش  اثمت ادية يف القرية

 (21).الق ب  حاوة احل رال شاع  جاىعوا 

 هنا يظ ر لنا  وضوح اثر البيئة اليبيعية يف امل ن اليت ي ا هلا الناس حيث يعتمد الن ق اثمت ادي  شة   
ىباكر عل  الن ق اثيةولوجي  هذا  دش ه اثر يف البناء اثجتماعي  ار اما  يف الوظيفة اثجتماعية اليت رلعب ا ابمي 

،  هذا يف شأينا مد اثر  شة  ىباكر عل  الن ق ال ياسي الن قاثر اق  وذلك اثد اش اليت يؤدي ا اثفراد داخ  
 ىن حيث التق ي  اثجتماعي ل ةان هذه املنيقة . 
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 . 31، صرف ا  دشامل)22(

 .33ال ا ق، ص  امل دش)23(
 .40ال ا ق، ص  امل دش )24(

ا  حتلي  اي ميةن ف   ثان الرتا ط  التةاى   ش اثر اق اليت دشس ا سلي  هو ررا ط  نائي  ظيفي ثرا  
 هذا  اضح   ىرتا يا  ث ميةن الف    ين ما، أهنا رةون وال  ىىن اثر اق مبع ل عن ف   اثر اق اثخر 

بيعة امل ن اليت ي ا هلا   شة  ىباكر يف أتثري البيئة اليبيعية يف ىنيقة اثهواش حيث اثرت  شة   اضح يف روعية ً 
اثفراد فأغلب سةان هذه القرية مياشسون صناعة احل ر   بب روفر الق ب  الربدى  وذلك يف  ناء اثوواخ 

  اثمت ادية ،  اثىر رف ا ينيبق عل  ًبقة املعدان الذين يعتمد ن يف حياهتليت ي ةن ا الناس يف القرية املضايف ا
،  املعر ف ان اجلاىوس يعيش يف املناًق اليت رتوافر في ا املياه ثن اجلاىوس يعوم دائما  يف املاء عل  رر ية اجلاىوس

عل   (22)هلذه املاكية ، ف ةان اجلبايش ييلقون ر مية املعدانيعد غذاء  اساسيا  وما ان  جود الق ب  الربدي 
هي ن الد ش  الوظيفة اليت يلعب ا الفرد يف رظام القرا ة إلعوائ  اليت رريب اجلاىوس الذي ي تفاد ىنا  ىن ىنتجارا . ا

 ظيفة سياسية حيث ان الفرتة اليت دشس في ا سلي  جمتمع اجلبايش وارت اثىوش ال ياسية رقوم  ا العشرية   بب 
ة ضعف ال لية اثداشية  العشرية يف جمتمع اجلبايش هي امل ؤ لة  (23) احلةوىية عل  الرغ  ىن  جود ىرو  للشًر

) الف   (  هو ىبلغ ىن املال يدفع  حت    هي وورية  واسيةزعات اليتعن محاية الفرد  ممتلةارا عن ًريق ح  املنا
 لألذى . ممتلةاراوتعويض للفرد الذي يتعرض هو ا  

،  هذا ىا يربش لنا  جود ) اعراف ( عشائرية نظام العشائري هي  ظيفة اجتماعيةرى ان  ظيفة  الر هنا  
خاصة حتدد ىقداش ) الف   ( وان سةان اجلبايش ىع  لش عن العامل اخلاشجي حىت  دء احلرب العاملية اث ا ) 

فةارت العشرية ، (24)رو ية ىتواجدةمل رةن احلةوىة امل ث مبل ا يف ع د ال ييرة العومارية حي( 1918 -1914
 هلا  ظيفة حفظ اثىن  النظام  ح  املنازعات  ش اثفراد  اجملموعات . 

،  ظيفة ا  جمموعة  ظائف اجتماعية  ل   ا ان العائلة هي اه   اصغر ىؤس ة اجتماعية هلان ىن اثىوش املإ 
ن هلا  ظائف عديدة إ، فحدى ىةوانت البناء اثجتماعيا ا، لذلك ف ي اضافة اا اهنفالعائلة يف اجلبايش عائلة ممتدة

، ف ي اليت ر     شة  ىباكر يف اداء الوظيفة اثمت ادية  اكباع حاجات اثفراد عن ًريق مماشسة ال شاعة  ىتنوعة
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 . 53ص ال ا ق، امل دش كاور ى يف  سلي :)25( 

 .76، ص رف ا امل دش)26(
 .81، ص رف ا امل دش )27(
 .173ال ا ق، ص  امل دش )28(
 .96ال ا ق، ص  امل دش)29(

اجلبايش يف رر ية اجلاىوس حيث ان اغلب العوائ  يف  – يف  عض اثحوال  خاصة عوائ  املعدان  – حياوة احل ر 
متتلك اجلاىوس  لةن ليا أبىةاهنا  يع ىنتجات اثلبان   بب التقاليد  العادات اثجتماعية اليت ث ر مح هلذه 

 (25).العوائ   يع هذه املنتجات ) البياض(  هو ى يلح حملي ييلق عل  احلليب  ىشتقارا

اسباب اجتماعية حيث ان رظام ن ال لية يف العائلة يف جمتمع اجلبايش هي سلية ا وية  هذا انرج عن إ 
 رتجل  الوظيفة يف البناء اثجتماعي ، (76:  1956ي  ، ) سل (26) وي ال  اج مائ  عل  اساس الن ب اأ القرا ة

للعائلة يف اجلبايش  شة   اضح مبوجب رظام رق ي  العم   خاصة يف العوائ  اليت رعم  يف ال شاعة  عم  افراد 
ان اثب حيا ل ان يقل    ى وية وما ذوران لذلك رر أال لية  أن   (27).يف زشاعة اثشض العائلة يف احلقول للمشاشوة

، اضة  نعوت حملية خاصة     اثستعىن امهية افراد اسررا ،  هذا  اضح ىن عدم ر مية ال  جة  اث ناء ابمسائ 
 جل(   )  لك (   ) خايبة (  نعوت ردل عل  اثحتقاش  اثست غاش ، ف تعم  الفاظ ىو  )  حيث رنعت ال  جة

  (28) .  ) خايب (

وما ي ود رظام رعدد ال  جات يف اجلبايش حيث ي مح للرج  ابل  اج ىن اش ع ز جات يف  مت  احد  
  هذا هو العدد امل موح  ا يف الشريعة اثسالىية . 

و  اثجتماعي ل احبا  يلعب املضيف د شا  ى ما  يف احلياة اثجتماعية  العشائرية ففي ُىلةا   نائا يتقرش املر  
،  ينظر اه  اجلبايش لتقاليد املضيف  ال ياسية للعشرية ابلغ اثمهية ، يلعبا املضيف يف احلياة اثجتماعية الد ش الذي

اثجتماعية  رت    بعض ا ًبقا  لنظام  عرف  حلذي رلتقي فيا الشرائهو املةان ا   آدا ا رظرة رقديا  احرتام 
  (29).دميقش
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 . 205صال ا ق،  امل دش كاور ى يف  سلي :)30( 

 .249، ص رف ا امل دش )31(
 .451، صم7195ىيبعة الرا ية،  غداد: ، 2كاور ى يف  سلي : اجلبايش، ج)32(

، ففيا يلتقي الرجال عل  اختالف ارتمائ    هذا  د شه يؤدي اا يؤدي اذن للمضيف  ظيفة اجتماعية إ 
التقاشب  ش افراد التقاء اجملاىيع اليت رةون ىؤس ات البناء اثجتماعي يف جمتمع اجلبايش  هذا يؤدي  د شه اا 

 . ص الفجوة  ش الشرائح اثجتماعيةاجملتمع  يقل

 رظام املشيخة هو الذي ي ري احلياة اثجتماعية  اثمت ادية يف اجلبايش فبأىةان الشيخ ان يوجا عقو ة  
ي  عض ، ففف حب ب العم  الذي يقوم  ا الفرداا الشخص الذي خيرج عن اثعراف  التقاليد  هذه العقو ة ختتل

اثحيان ر   العقو ة اا حرق ووخا الذي ي ةنا  افراد عائلتا  اجباشه عل  الرحي  ىن املنيقة ى يحبا  ىعا افراد 
 ةيل ياس ا هنا يظ ر   شة   اضح الوظيفة اثجتماعية لنظام العشائر الذي حي  حم  ال لية اثداشية  (30).عائلتا

، ففي حادثة  معت يف سوق القرية أُهش احد احلةوىة يف اجلبايش ضعيفةلبناء اثجتماعي جملتمع اجلبايش  سلية ل
ة  صفع عل   ج ا اثناء القيام  واجبا الرمسي ىن مب  صاحب حارو  ،  يف هذه احلالة ىن املتومع ان تشجال الشًر

ي  لةن كيئا  ىن ذلك مل حي   حيث ان ىعا ن  ة اجراءات صاشىة ضد الذين اهاروا الشًر ة رتخذ الشًر الشًر
ىن هذه احلادثة ر تنتج ان (31)استل  ىبلغا  ىن املال ) وحش  ( شدا  ثعتباش احلةوىة امل د ش  كرف ا الذي أُهش

عل   لة حيث يغلب العرف التنظي  العشائري يؤدي  ظيفة اجتماعية يف عملية الضبط رفوق ىا رقوم  ا الد   البناء
جتماعي جملتمع اجلبايش  يف هذه امل ألة يرو  الدوتوش سلي  عل  يؤدي ا يف البناء اث  للعرف  ظائف القارون ،
 . بناء يف جمتمع اجلبايش الذي دشساالوظيفة  ال

 يف جمال املؤس ة الرت وية اليت متول ا املدشسة فأن سةان اجلبايش يعتقد ن أبن املعلمش غري ىؤهلش لرت ية 
ش  يف د ن ا ثده  ف   يردد ن مبراشة العباشة التالية ) هذ لة املعلمفأه  اجلبايش يعتقد ن أبن املعلمش رعلي  ا ثده  

 هذه النظرة رعود اا ان املعلمش يف ، (32) .(، وون  ي   خري جان علموا اش اح  ىايعلمون  لدرة هذ لة يف د ه 
، لذلك جند املؤس ة غري ىرغوب  ايش  ان سلوو   هذا القرية واروا مياشسون لعب القماش ىع  عض املوظفش احلةوى

 الرت وية فاكلة يف اداء  ظيفت ا . 
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 .253، ص رف ا امل دش )33(
 . 459ص، رغ ا امل دش)34(

ةارت اليبقات ررا ط  ثيق  ش املةوانت اثجتماعية  اثمت ادية ف 1951لقد وان يف اجلبايش مب  عام  
،  لةن دخول اثداشة اثجنبية  ىا الدريا مل رةن هلا اية اىتيازات العليا رتمتع أبشفع اثىتيازات يف حش ان اليبقات

، وما ان الغاء رظام ظام ال وق حم  اثمت اد التقليديرنتج عن ا ىن ار ال ابلعامل اخلاشجي ادى اا احالل ر
  (33).ثجتماعي القدمياملشيخة ادى اا حتي  الةيان ا

ن البناء اثجتماعي مد حتول ىن رظام سيادة اليبقات  الوظائف اليت رقوم  ا اا سيادة أىن هذا ر تنتج  
د ش اثفراد شغ   قاء  عض الر اسب اليبقية القائمة عل  اسا ىتعددة ىن ا الن ب  امل نة  الوظيفة ا  الد ش 

 .ا  ىن البناء اثجتماعياثجتماعي للفرد الذي يؤديا   فتا ج ء

 الواين ،  يرى يف  وشة عاىة  ش اثعتباش  النفوذ عل  الرغ  ىن ان الفرد يف الرأي العام يف اجلبايش ير ط  
،  لةنا ث يتمتع ابلنفوذ يف اجملتمع فالفرد ت حي   في ا الفرد عل  اثعتباش، فأن هناك حاثاساسا  يقوم عليا اث ل

عل  اعتباش وبري اذا ىا زاش ) ىةة (  اصبح ) حجي ( ا  زاش ىرمد ىن ىرامد اثئمة  اصبح ) زاير( ىن العوام حي   
  (34). و  هذه ى ائ  اعتباشية ث ختتلق للفرد رفوذا  يف اجملتمع

 

 خامتة

عد هذا البحث رةون لدّي اريباع   ل  الواين مراءة دميقة  ىتأرية   لقد مرأت وتاب اجلبايش جب ئيا اأ 
كخ ي عن هذه اثًر حة  هو ان الدوتوش سلي  ينتمي اا املدشسة الربييارية اليت رعتمد ابثساس عل  املن ج 

ي  مد سلك   شة   اضح هذا رى ان الدوتوش سلر،   معات املدش سةتالوظيفي البنائي يف  صف ا  حتليل ا للمج
 . املن ج

وجية يف العراق وان حيتاج اا روويد العالمة البنائية الوظيفية  ل دشاسة ارور  ولأ لةن شغ  ذلك  لةون دشاستا هي 
 لةي رظ ر للقاشئ املتخ ص  شة   اضح . 
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ن اثستاذة املتخ  ش يف اثرور  ولوجيا يف العراق  الذين لدي   حت يال  اوادمييا  مل حيللوا أيضاف اا ذلك  
، لذلك فأن امل مة اليت ممت  ا يف حبوي هذا ستا للجبايشيف دشاسة ىنف لة املن ج الذي اربعا الدوتوش سلي  يف دشا

، فضال  عن ان الفرتة ال ىنية اليويلة اليت  كامة  حتتاج اا ج د  مت ًويلشاعتقد اهنا وارت ى مة صعبة  ع رية 
ق ، فمنيق اثىا ليا ومنيلي  أًر حتا هي اوور ىن ر ف مرنرف    ش وتا ة حبوي هذا  وتا ة الدوتوش س

 . اليوم  هذا اىٌر ىعر ف  ىؤود

 د اثكاشة اا ان الدوتوش ىعن خلي  عمر يف وتا ا ) ش اد عل  اثجتماع مد عرض أ يف هذا ال ياق  
اًر حة الدوتوش سلي  يف اجتاهات عديدة ىن ا رق ي  اليبقات يف اجلبايش عل  اساس  عاشض يف الومت رف ا 

ظيفيا  ابملعىن اثرور  ولوجي ( وما يؤود الدوتوش ىعن ان الدوتوش سلي  )     .ت ادي ا  اجتماعي ا  ى ين  غريهاام
وتوش تا للجبايش وما يدعي الد حد رالىيذ املدشسة البنائية الوظيفية لةنا مل ي تخدم هذا املن ج يف دشاسأي ارا أ

 . ىعن

ية سلي  للبنائية الوظيف شى ىن املناسب القول ان ىا ًرحا الدوتوش ىعن يف مضية عدم روظيف الدوتوشأ   
يف  ائية الوظيفية، ث يتالئ  ىع ىا مدىا الدوتوش سلي  الذي رتفق ىعا يف روظيف البنللر ط  ش اثرظمة اثجتماعية

 . دشاستا للجبايش

. حيث ارا ررك  ررك للقاشئ ا  الباحث اثستنتاجرى ان الدوتوش سلي   صف  حل  جمتمع اجلبايش ر   
 . رف ا يف دشاستا هذه الوامع يعرب عن

رتى ا حنحمض اشاء كخ ية  هيوما اعتقد ان اثرتقادات اليت  ج  ا الدوتوش ىعن اا الدوتوش سلي   
ا  رقدشها  لا و  احلق يف عرض ا وما يراها فضال  عن ان الدوتوش ىعن ارتقد الدشاسة ىن ىنظوش سوسيولوجي  وصف

 .سوسويولوجيا  ليا ارور  ولوجيا
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