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ٕاىل توضيح  قالامل اسعى هذي     
أالصول الفكرية والعقدية للحاكية 

بحث عن ي اخلرافية، وبتعبري آخر، 
الكيفية اليت وجد هبا هذا الفن اخلرايف 
cً ٔالقدم ٔاشاكل التعبري والتأليف  ُمَكّوِ

نسان أالول، ٔاو عند أالديب عند االٕ 
مجموعة الشعوب البدائية اليت اكنت 
تعيش عىل الفطرة، وتفتقر ٕاىل ٔاسس 

  .التفكري العلمي
  
 

  
: Résumé 

A travers la présente étude, 

nous tenterons d’éclairer la 

genèse et les fondements du 

récit légendaire. Ce genre 

constitue l’une des formes 

d’expression les plus 

anciennes, sa présence a déjà 

été attestée dans les sociétés 

primitives dépourvues du 

raisonnement scientifique.       
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والسؤال يالزمه، مفن زمان اجلوع والعطش ٕاىل زمان الربد والقّر  ذ اكن إالنسان أالولنم    
البّد من  -مع هذه الرفقة -مع احلياة رفيقا لها منذ جفرها، عىل ٔانّه  حياول ٔان يعيش، فانطلق

فهم والبد من معرفة، فاحلياة بلك ما فهيا من مظاهر كونية دعت إالنسان للتوقف عندها، 
فالقمر ال يظهر حني يظهر وال يغيب حني يغيب ٕاال وقد ترك يف نفسه شيئا وكذ� حال 

والعواصف حني تشـتد فتنغص عليه عيشه،  الشمس حني ترشق وحني تغرب والرحي
وغريها من مظاهر الطبيعة بل وقد حّريه ٔامر الاكئنات أالخرى اليت تقامسه عناء احلياة عىل 

الفكرية اليت  ))))1111((((ظهر هذه أالرض، لك هذا حصل عنده العديد من �حتياجات
وبدٔا السؤال،  اسـتدعت إالجابة عهنا يف ت¦ االٓونة املتقدمة، من هنا بدٔات ا¥هشة ¥يه

وبدٔا  معهام التأمل والسعي وراء الفهم ورحª البحث عن احلقيقة، ورمبا جتسدت إالجابة 
والقصيص الهائل ا¯ي خلفته هذه الشعوب مبختلف     عن لك ما سـبق يف إالرث الثقايف

 ٔاشاك² مبا فهيا احلاكية احليوانية واخلرافية عامة، واليت تعود يف اعتقاد ٔاغلب داريس أالدب
ٕان احلاك¸ت «وتأمالت ٕانسانية ¶ئدة موغª يف الزمن أالول  ))))3333((((ٕاىل معتقدات ))))2222((((الشعيب

الشعبية بأرسها، ومثلها احلاك¸ت اخلرافية وأالساطري يه بلك تأكيد بقا¸ املعتقدات 
وهذه املعتقدات . ))))4444((((»الشعبية، كام ٔاهنا بقا¸ تأمالت الشعب احلسـية وبقا¸ قواه وخرباته

تصل يف Âرخيها ٕاىل ٔاقدم العصور، وتتاح «ٕالنسان اليوم عن سلي¿ ¶ٔالمس اليت وصلت 
لها الفرصة للظهور من خالل ت¦ التأليفات اليت تصور مدراكت غري حسـية، وهذه 
املعتقدات أالسطورية شبهية بقطع صغرية من ٔاجحار متناثرة بني زهور يف ٔارض خصبة ال 

  . ))))5555((((»يكشفها ٕاال ذو برص حادّ 
هذا الفّن اخلرايف وأالسطوري مكوc ٔالقدم ٔاشاكل التعبري والتأليف أالدبية، هكذا بدٔا 

ممثال يف ذ� الزمن البعيد بداية رحª إالنسان املسـمترة، يف حماوË ٕاجياد �نسجام مع ّلك 
وحنن نرى كيف ٔان هذه التآليف أالدبية قد «ما حييط به من مظاهر الطبيعة اÏتلفة، 

. ))))6666((((»سمو عن أالشـياء املادية، ليك ختلق نوعا من �نسجام مع الواقعتكونت ارجتاال من ال 
حيمل ٔالنه مل يكن يعرف، وحي× اكن يعتقد ٔالنه مل «ولك هذا مرتبط ¶ٕالنسان عندما اكن 

ويه من هنا . ))))7777((((»يكن يرى، وحي× اكن يؤثر فÚ حو² بروح ساذجة منقسمة عىل نفسها
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ان البدايئ، ومل تكن رض¶ من اللهو والتسايل، وال مطية مثلت املعتقد يف Jده عند إالنس
فبعض حاك¸ت احليوان؛ اكحلاكية اليت توحض شلك احليوان «للرمز، كام يه حالها االٓن 

  .))))8888((((»وطبيعته وصفاته، تتضمن ٔاصال دينيا هو جزء من ٔاساطري االٓلهة
بابلية اليت تعّد ال " جلجامش"ولعل ٔابرز مثال عىل ذ� ما جاء مبثوê يف ثنا¸ ملحمة 

  .))))9999((((»ٔاقدم االêٓر ؤاجدرها ¶لتقدير«
يرجع «هذه امللحمة اليت تعود ٕاىل عصور ضاربة يف القدم، ويه تنسب ٕاىل السومريني، ٕاذ 

، وJام اكن من ٔامر مبدع هذه ))))10101010((((»أالصل أالول للملحمة ٕاىل السومريني ٔاقدم ساكن ¶بل
  .اcت طرفا فهياامللحمة، فقد تضمنت ٔاحاديث ؤاخبارا مثلت احليو 

وحيواcت الغابة، فقد اكن آجنيدو " آجنيدو"ومن هذه ال×ذج واحلوارات اليت دارت بني 
  .))))11111111((((صديقا للحيوان

اليت اكنت نذير شؤم عىل حمبهيا ا¯ين مسخوا ٕاىل صور " عشرتوت"وكذ� حال االٓلهة 
احني، فيصيح ا¯ي اكن راعيا ٔاصبح طائرا مكسور اجلن«حيواcت؛ فهذا حبيهبا الثاين 

  .  ))))12121212((((»"آي واجناحاه: "شاكيا يف الغابة اكبيا
، ))))13131313((((»مسخ يف صورة ٔاسد يقتفي الناس ٔاثره«وأالمر نفسه يقال عن حبيهبا الثالث ا¯ي 

ُمسخ يف صورة فرس يرضبه الناس « ومل يكن الرابع ٔاحسن حاال من سابقيه؛ فقد 
سـبع ساعات مضاعفة ؤان  ¶لسـياط، ويسـتثريون غضبه وخيزونه، واكن عليه ٔاْن يركض

هذا " عشرتوت"، لك ذ� جراء حبّه لالٓلهة ))))14141414((((»يثري املياه قبل أْن يمتكن من �رتواء
اكن راعيا، ورمبا حتول ٕاىل ذئب يقتفي «احلّب ا¯ي حلت لعنته عىل حبيهبا اخلامس ا¯ي 

  . ))))15151515((((»الشـبان من الرعاة ٔاثره، وتعضه úهبم
ي ²c من املسخ ما cل سابقيه، وهكذا تشلكت مالمح ومل تغادر هذه اللعنة ٔاصغرمه ا¯

هذا العمل الفين الرائع ا¯ي صّور رحª عن اخللود، وّرس احلياة أالبدية و�بتعاد عن 
املوت ا¯ي مثّل هاجسا شغل إالنسان وقّوض مضجعه منذ ٔاقدم العصور، وما زال كذ� 

نية اليت ٔاوردcها يف نسج خيوط ٕاىل يومنا هذا، ولعل مشاركة لك ت¦ الشخصيات احليوا
ٔاو " اخلُرافة"لضّمه وٕايراده حتت ما يسمى  -ولو بصورة نسبية -هذا العمل، متنحنا املربر 



  حامت كعب/ٔانرثوبولوجيا احلاكية اخلرافية قراءة يف االٔصول الفكرية والعقدية للحاكية اخلرافية                          أ 
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ورمبا تبّني «: -كام ٔاسلفنا –م�زجان " اخلرافة"و" أالسطورة"قصص احليوان، فاجلنسان 
 احلاكية اخلرافية، وقد لنا هنا االتفاق الواحض لك الوضوح بني عامل ٔاسطورة االٓلهة، وعامل

اختالف جوهري بني هاذين النوعني يف املرحª  - يف رٔاينا -ٔارشc ٕاىل ٔانه ليس هناك 
  . ))))16161616((((»أالوىل

كام سـبق ا¯كر فٕان إالنسان البدايئ اكن دامئ التساؤل واحلرية يف ّلك ما حييط من مظاهر 
ءا هاما من هذه الطبيعة، فقد الطبيعة ؤاشاكلها اÏتلفة مبا فهيا احليوان ا¯ي اكن ميثل جز 

زامح إالنسان احليوان وقهتا عىل املواطن اليت اكن يسكهنا، ؤادت هذه املعايشة بيهنام ٕاىل ٔان 
ٔان للحيوان روحا مثل روحه، ؤاهنا تبقى «اعتقد إالنسان فيه اعتقادات شـّىت؛ اكعتقاده 

ا¯ي يلحق  بعد موته، واعتقاده ٔايضا ٔان هذه الروح تسـتطيع ٔان تنجو من املوت
  . ))))17171717((((»جبسوJا، سواء ¶لتحول ٔ�رواح جمردة ٔاو ¶مليالد مّرة ٔاخرى يف صورة حيوانية

اليت متثل " بوذا"اليت دعا ٕالهيا " تناخس أالرواح"ونسـتطيع ٔان منثل ¯� من خالل عقيدة 
إالرهاصات أالوىل لهذا الفّن عند الهنود؛ ذ� ٔاهنا و�ت النظر ٕاليه من خالل اعتقادها 

وذ� التصور ٔاÂح «ن الروح إالنسانية  يكتب لها اخللود حبلولها يف ٔاجساد احليواcت، أ 
لقصص احليواcت قدرا واسعا لالنتشار ¶عتبارها متثيال ملرحª من مراحل تطور الروح 

  . ))))18181818((((»إالنسانية
من خالل رسده للكثري من " بوذا"أالثر ا¯ي صور ٔاصول عقيدة " جاÂاك"ويعد كتاب 

يف صور احليواcت والطيور؛ حاك¸ت يرجع الكثري مهنا ٕاىل " بوذا"¸ت حول وجود احلاك
  .))))19191919((((عصور بعيدة قبل امليالد

وإالنسان من خالل هذا �عتقاد يكسب حياة êنية بتجسده ٔاو تناخسه مع خمتلف الصور 
  :احليوانية، وميكن تبسـيط ذ� من خالل اخلطاطة االٓتية

  
  
  

  )صورة بشرية(ٕانسان 
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↓↓↓↓  
  )هناية احلياة أالوىل(موت

↓↓↓↓  
  )-بداية حياة êنية -صورة حيوانية(ٕانسان

هكذا نشأت القصة احليوانية بصورة فطرية عند ّلك شعوب العامل، حماوË إالجابة بطريقة 
  .))))20202020((((ميتافزيية ؤاسطورية عن ٔاسـئª الكون جتري يف لك ذ� جمرى احلقائق بني الناس

د لعب دورا هاما يف تقبل الشعوب القدمية لهذه أالفاكر ق ))))21212121((((ولرمبا يكون إالحياء املركزي
واملعتقدات العجيبة والبعيدة عن املوضوعية، وٕاجراهئا جمرى احلقائق واملسلامت، ولعل 

عند الشعوب القدمية، ) احلاكية احليوانية(أالمر يشّط بنا يف ٔاثناء دراسة هذه املادة الثقافية 
خصوصا،  ))))23232323((((عامة وعلامء أالثنوجرافيا ))))22222222((((ثنولوجياواليت رمبا تكون من اختصاص علامء االٔ 

ٕان هذه املادة القصصية مثلت ¶ختصار Âرخيا : ٕاال ٔاننا  رمغ هذا حناول القول بلك حتفّظ
ٕاىل  -يف هذا الصدد - فكر¸ واعتقاد¸ بأسلوب ٔاسطوري خرايف، عىل ٔانه تنبغي إالشارة 

ادية للحاكية احليوانية اكن مدعاة ٕاىل ٔان هذا التوحد احلاصل يف أالصول الفكرية و�عتق
من  -اليت وجدت عند خمتلف الشعوب قدميا - التشابه الشديد بني ٔاغلب االêٓر واحلاك¸ت 

بعد قياJام بدراسة " جرمي"هذا اجلنس أالديب، ولعل هذا ما الحظه أالخوان أالملانيان 
؛ فقد خلصا بعد ٔان مسهبة ورحª طال ٔامدها مع احلاكية اخلرافية عند خمتلف الشعوب

فهام عقلية وطبيعة إالنسان أالول، عن طريق هذه الرحª، ٕاىل ٔان هذا التشابه الواقع بني 
احلاك¸ت اخلرافية عند ّلك الشعوب، رمغ ما يفصل بعضها عن بعض من مسافات زمانية 

  : ))))24242424((((ثالثة يهٔاّمهها وماكنية بعيدة، راجع ٕاىل العديد من أالسـباب 
  . نسانية عند هذه الشعوبمتاثل أالفاكر االٕ  .1
    . التشابه يف الوقائع اليت توا�هم .2
    . ال�ثل يف طرائق احللول عند الشعوب القدمية .3

فية عند الشعوب القدمية ميكن ٔان اوجتسـيدا لهذا ال�ثل احلاصل عىل صعيد احلاكية اخلر 
، مثل نورد بعض أالخبار والقصص اليت حيكهيا املرصيون القداىم حول خشصيات حيوانية
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حيىك مثال ٔان ٔارنبا اكن يسكن كنيسة، وبداخل هذا أالرنب اكنت «قصة أالرنب، ٕاذ 
تعيش بطة بداخلها بيضة، فٕاذا حصل ٕانسان عىل البيضة وهشمها اسـتطاع ٔان يتغلب عىل 

، ومثل هذه املوضوعات اليت تتحدث عن وقوع ٔاشـياء داخل أشـياء ))))25252525((((»الشـيطان ويقت¿
ها وجودها القوي عىل مسـتوى احلاكية اخلرافية عامة، ٔاخرى يصعب الوصول ٕالهيا، ل 

والرشقية خاصة، ومن مثل ذ� ما ٔاورده بعض ا¥ارسني من ٔامر الكتاب ا¯ي يرشح 
ويصف فنون السحر ؤاساليبه اÏتلفة، وا¯ي ُخّ" يف صناديق عديدة، مما يعّرس الوصول 

السحرة، ويقع هذا الكتاب هناك كتا¶ يف السحر يصف فنون هؤالء «ٕاليه؛ فقد روي ٔان 
احلديد، وضع داخل صندوق من الربنز، وهذا بدوره يف عرض البحر داخل صندوق من 

يف صندوق من خشب الصندل، مث يف صندوق من العاج، وهذا يف صندوق من خشب 
، مث يف صندوق من الفضة، ؤاخريا وضع هذا يف صندوق من ذهب، وقد "االٓبونس"

رة حول اكنت تلتف حول هذه الصناديق ٔافعى، كام ّجع البحر ¶لتنّني والعقارب ؤافاعي دائ
  .))))26262626((((»"ميل"الصندوق قطرها 

هكذا صورت هذه القصة ٔان أالشـياء المثينة اليت تتصف ¶لعجائبية وأالرسار، واليت متنح 
ٔاحصاهبا قوى خارقة يصعب الوصول ٕالهيا، وال يكون ذ� ٕاال بس¦ طريق شائك، وشاق 

  .ال تؤمن عواقبه
: يف كتابه" لكود لفي شرتاوس"ومن ٔامثª ذ� ٔايضا بعض أالساطري اليت ٔاوردها الباحث 

أالسطورة واملعىن، واليت تدور حول خشصيات حيوانية عند شعوب العامل اجلديد من هنود 
اليت تفرس سبب انشطار أنف حيوان أالرنب، ويقوم " أالرنب"أالمريكيتني، مهنا ٔاسطورة 

زوج للك توجد شقيقتان تسافران حبثا عن «: برسد ٔاحدا(ا ٕاجامال فيقول" ليفي شرتاوس"
مهنام، لقد ٔاخربهتام اجلّدة ٔاهنام ستتعرفان عىل زوجهيام من صفات حمددة، وستتعرضان خلداع 
حمتالني تقابالهنام يف الطريق، حيث سيتظاهر لك من احملتالني بأنه الزوج املرتقب، 
ولسوف تقيض لك مهنام الليل مع حمتال فت, طفال فÚ بعد، وٕاثر هذه الليª التعسة مع 

تال ترتك الكربى شقيقهتا الصغرية ومتيض لز¸رة اجلدة، ويه معزاة جبلية نصف ساحرة، احمل 
وتعمل املعزاة ٔان حفيدهتا قادمة فرتسل أالرنب الوحيش السـتقبالها عىل الطريق، خيت" 
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أالرنب الربي حتت جذع جشرة ملقاة يف منتصف الطريق، وحني ترفع الفتاة ساقها لعبور 
من ٕالقاء نظرة عىل ٔاعضاهئا التناسلية، ويقوم بدعابة غري الئقة، تثور  اجلذع، يمتكن أالرنب

  .))))27272727((((»الفتاة وترضبه بعصا، فتشطر ٔانفه
وهو خرب يتشالك مع العديد من أالساطري واخلرافات التفسريية اكٔالسطورة اليت تفرس 

ٕالهيا  اخلط أالسود املوجود يف حبة الفاصولياء، وغريها من أالساطري واخلرافات اليت جلأ 
  .إالنسان أالول لتفسري بعض الظواهر الكونية

من هنا نلمس توحد اÏيª البرشية من خالل هذه ال×ذج اليت تقحم احليوان وجتع¿ فاعال 
يف حياة البرش؛ فوجودها عند لك شعوب العامل عىل هذه الصورة ٕامنا هو برهنة قطعية 

  .عىل تؤامة العقل البرشي يف Jده
التشابه تشاهبا يف ٔاصل �عتقاد والتفكري، كام ٔانه تشابه يف الواقع الواحد  من هنا اكن هذا

ا¯ي تعيشه هذه الشعوب، واليت تتخذ احللول ذاهتا ملا يوا�ها من مشالك عىل ما بيهنا 
  ".زماكين"من تباعد 

ٕاضافة ٕاىل ما سـبق فٕان حدوث مثل هذا التشالك يف منط التفكري عند هذه الشعوب 
ىل ما هو موجود بيهنا من تواصل معريف وثقايف ٔاو ما اصطلح عليه يف راجع ٔايضا إ 

، وحنن هبذا ال نّدعي الوصول ٕاىل ما يسمى "االتصال الثقايف"ا¥راسات الثقافية بـ
بني هذه الشعوب، مبا يزيل عهنا المتزي، بل نّرص عىل �عرتاف " �نصهار الثقايف"بـ

  . ي حدث ومازال حيدث عند خمتلف شعوب العامل¶لتواصل الثقايف �جيايب الكبري ا¯
ٕان إالنسان البدايئ جلأ ٕاىل هذا اجلنس أالديب رغبة يف تفسري : ويف أالخري نسـتطيع القول

حقائق احلياة ومظاهر الطبيعة اليت حّريته وقوضت عيشه، فال سبيل ¥يه لزتول عنده 
ف مثل هذه احلاك¸ت اخلرافية هذه احلرية، وهذا �فتقار للمعرفة، سوى اللجوء ٕاىل تألي

يف البنية  ))))28282828(((("اختالل وظيفي"عىل تفادي حدوث  -يف حيهنا -واليت تكون قد ساعدت 
الثقافية لهذه الشعوب؛ ذ� ٔاهنا بهنج هذا السبيل تكون قد تفادت نشاطا سلبيا يقع عىل 

  ".  إالبداعي"النقيض، هو تركها ملثل هذا النشاط 
حلاك¸ت احليوانية واخلرافية عامة اكنت معينا هاما عىل فهم ٕانسان ٕان ا: كام ميكن القول ٔايضا
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العرص القدمي بلك آما² ومهومه، وبنجاحاته وٕاخفاقاته، وغريها من املدراكت اليت ال يتاح لنا 
كشفها عرب معارف ٔاخرى؛ فإالنسان ما زال ¶حثا عن ماضيه من ٔاجل فهم جيّد حلارضه، 

  . بت وجوده �ج�عي يف هذا احلارض بلك تناقضاتهذ� ٔان املايض اسـتحال سـندا يث 
من هنا وجب علينا التعامل مع هده املادة أالسطورية وامللحمية واخلرافية بوصفها قراءة 

  .جادة لتارخي إالنسان القدمي
، ..)الثقايف، �ج�عي(تمتظهر هذه القراءة من خالل تقّيص عنارص هذا التارخي البرشي 

، "البدايئ"ل القصصية أالسطورية واخلرافية اليت خلّفها إالنسان أالول كام صورته أالعام
عىل بدا¸ت هذا اجلنس أالديب، ا¯ي  -يف حقيقة أالمر -عىل ٔان ّلك هذا ال5م يقترص 

ٔاخذ يف �رتقاء ٕاىل مدارج الفنية والسري يف مسالكها مع تعاقب أالزمان، ٕاىل ٔان وصل 
ا يف العصور املتأخرة، كام سـنلمسه من خالل عرضنا ² ٕاىل طبيعته الرمزية اليت عرف هب

  .عند خمتلف الشعوب، وذ� يف موضعه الالحق من هذا البحث
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        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــشالهوامــــــشالهوامــــــشالهوامــــــش
                                                                        

تعرف �حتياجات عند الشعوب ¶لقوى أالساسـية الاكمنة وراء الظواهر الثقافية،  -)1111(
مبعىن آخر �حتياج الثقايف هو مجموعة كبرية من الظروف اليت جيب ٕاشـباعها، ٕاذ ما ٔاريد 

اكحلاجة ٕاىل للمجمتع ٔان يبقى ولثقافته ٔان تسـمتر، وهناك احتياجات ٔاساسـية ٔاو بيولوجية 
السلوك البرشي = =التاكثر والتناسل ؤاخرى êنوية مسـمتدة من الثقافة ذاهتا؛ مثل حاجة

. قاموس مصطلحات إالثنولوجيا والفوللكور. ٕايكه هولتيكرانس: ينظر. ٕاىل التنظمي واجلزاء
  . 24ص. م1973. 2ط. مرص. دار املعارف القاهرة. ترمجة محمد اجلوهري، حسن الشايم

ٕانه نوع من اخللق أالديب، وهو جزء هام من : دب الشعيب تعريفات عديدة، مهنالالٔ  -)2222(
الرتاث الشعيب، ويتضمن احلاك¸ت الشعبية وأالغاين الشعبية ؤاهازجي الطقوس 

-32ص. قاموس مصطلحات إالثنولوجيا والفوللكور. ٕايكه هولتيكرانس: ينظر. اخل..ا¥ينية
33 .  

عقيدة يف اللغة، يه ما عقد عليه القلب والضمري، ٔاو يه ما مجع عقيدة، وال : املعتقدات-)3333(
يه البدهية اليت تسـتقر يف العقل الباطن : تدين به إالنسان واعتقده، ٔاما اصطالحا

لٕالنسان، فتؤثر يف حدسه وشعوره، وتو�ه يف تفكريه وسلوكه، ٔاو يه ما يؤمن به 
محمد : ينظر. والتصورات إالنسان من حقائق الوجود وما يعتقد حبقيقته من أالخبار

. برج الكيفان، اجلزائر. دار الكوثر للنرش والتوزيع. تعريف عام ¶لعلوم الرشعية. الزحييل
  . 91ص. دت. دط

. عز ا¥ين ٕاسامعيل-نبيª ٕابراهمي: ترمجة. احلاكية اخلرافية. فريديريش فون ديرالين -)4444(
  . 24- 23ص. د ت. د ط. مرص -القاهرة.دار غريب للطباعة والنرش

  . 32ص. املرجع نفسه -)5555(
  . 33ص. املرجع نفسه -)6666(
  . 31ص.املرجع نفسه -)7777(
  . 75ص.املرجع نفسه -)8888(
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  . 161ص. املرجع نفسه-)9999(
  . 161ص. املرجع نفسه -)10101010(
  . 161ص. املرجع نفسه: ينظر -)11111111(
  . 163ص. املرجع نفسه -)12121212(
  . 163ص. املرجع نفسه -)13131313(
  . 163ص. املرجع نفسه -)14141414(
  . 163ص. املرجع نفسه -)15151515(
  . 172ص. املرجع نفسه -)16161616(
  . 60- 59ص. القصص الشعيب العريب يف كتب الرتاث. مريس الصباغ -)17171717(
  . 74ص. أالدب املقارن. ٔامحد درويش -)18181818(
  . 182- 181ص. أالدب املقارن. محمد غنميي هالل: ينظر -)19191919(
  . 180ص. أالدب املقارن. محمد غنميي هالل -)20202020(
حياء املركزي هو قبول التوجهيات الصادرة عن الصفوة السـياسـية ٔاو �ج�عية االٕ  -)21212121(

ٔاو الثقافية، فقد تؤثر بعض مراكز السـيطرة ٔاو حىت غزو من اخلارج يف ثقافة شعب ما 
  . 59ص. قاموس مصطلحات إالثنولوجيا والفوللكور. ٕايكه هولتيكرانس: ينظر. تأثريا معيقا

يه عمل إالنسان ¶عتباره اكئنا ثقافيا، ويه ا¥راسة ) EthnologEthnologEthnologEthnologieieieie(أالثنولوجيا  -)22222222(
املقارنة للثقافة، ٔاو يه عمل الشعوب وثقافاهتا، وÂرخي حياهتا بوصفها جممتعات، برصف النظر 

: ينظر. م1839عن درجة تقدJا، وقد اشـهتر هذا املصطلح مبعناه الواسع ٔالول مرة يف عام 
  . 19-18ص. املرجع السابق. ٕايكه هولتيكرانس

مالحظة املادة : يه إالثنولوجيا الوصفية، ٔاي) IthnographieIthnographieIthnographieIthnographie(أالثنوجرافيا  -)23232323(
ٔاوجه النشاط الثقايف كام تبدو من خالل دراسة  -الثقافية من امليدان، ويه ٔايضا وصف

الوêئق التارخيية، هذا هو التعريف العام لهذا املصطلح، وهناك العديد من التعريفات 
  . 59ص. املرجع نفسه: ينظر. يتسع املقام لعرضها أالخرى واليت ال 

  . 31ص. فريدريش فون ديرالين: ينظر -)24242424(
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  . 170ص. املرجع نفسه -)25252525(
  . 170ص. املرجع نفسه -)26262626(
دار احلوار للنرش . صبحي حديدي: ترمجة. أالسطورة واملعىن. لكود ليفي شرتاوس-)27272727(

  . 28-27ص. م1985-1ط. سور¸ - الالذقية. والتوزيع
. يقصد ¶الختالل الوظيفي ذ� النشاط ا¯ي يسامه يف اهنيار ثقافة ٔاو جممتع ما -)28282828(

  . 32ص. احلاكية اخلرافية. فريديريش فون ديرالين: ينظر


