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 أ. سئِغ اإلاششوع

 الاظم  الللب  الخخصص الشجبت و الىؼُفت اإلاإظعت

 -حامعت حعِبت بً بىعلي

 الشلف

ان  علم الاحخماع أظخار محاضشأ  محمذ ٍص

 ب. أعضاء الفريق

 الاظم الللب الخخصص الشجبت و الىؼُفت اإلاإظعت

 -حامعت حُاللي لُابغ

 ظُذي بلعباط

 الهادي بىوشمت علم الاحخماع أظخار محاضشأ

 -حامعت حعِبت بً بىعلي

 الشلف
خماععلم الاح أظخار حعلُم عالي  عبذ الشحمً ضامش 

 لإلشكالُت:. الذوافع العلمُت للمىضىع أو 4

 في الحاالث الصعبت التي ًمش 
ً
ْعَخِجُذ الحذًث عً الثلافت الشعبُت كلما جم اظخذعاؤها مخُالُا ٌَ

عت التي ٌعشفها اإلاجخمع على اإلاعخىي اإلاحلي والىظني والعالمي،  بها اإلاجخمع خاصت مع الخغيراث العَش

ْعتر  عى الحذًث عنها ضشوسة الخعشق لجىاهبها اإلاكىهت كبيُان زابذ أو مخغّير ًشضخ للخصىساث وَُ

الث الثلافُت والاحخماعُت، حُث ًصعب جحذًذها الخخالف الخصىصُاث الاحخماعُت. كما أن 
ّ
والخمث

م الحذًث عنها ٌشىبه ضشب مً الخباهي والخعالي في كل اإلاجخمعاث وهى ألامش الزي حعلىا وعخلص ي أه

حُثُاتها في مجال اهخمامىا العىظُى أهثربىلىجي في محاولت حادة للىصىل إلالاسبت هىعُت مخخلفت 

 للخعاظي مع الترار الثلافي. 

بكشف بىاء مفهىم الثلافت الشعبُت -هزه الذساظت-ئهىا هجذ أهفعىا ملضمين كباحثين في  

به مً أحذار ومشاكل وأصماث، ئهىا الشاضخ إلمالءاث العبُعت والبِئت والىسازت، على ملاط ما همش 

هىاضل باظم الحفاػ على الثلافت الشعبُت مً أحل ئسظاء كُم وجلالُذ وسزىاها عً أحذادها، ومً بأن 

ض الخىمُت لذي أفشاد اإلاجخمع بحُث  ال هكف عً جخلُذهم، والتي عادة ما ًكىن لها ازش كبير في حعٍض

على عىاصشها وهاكلين لها بشكل ال ًثير فيهم الشعىس ًكىهىا فاعلين ميسجمين مع زلافتهم، معخادًً 

 بالغشبت أو الاغتراب.



 للخىاول العلمي خاصت في اإلاجال          
ً
في الىاكع، حعخبر الثلافت الشعبُت مىضىعا خصبا

ت  العىظُىأهثربىلىجي، فُزهب البعض ئلى اعخباسها ئهخاج العبلاث الشعبُت مً فىىن حعبيًر

ظلىظُت وكزا علائذًت وأظاظير... وغيرها، وبزلك امتزج مفهىم الثلافت وظلىكُاث احخماعُت و 

الشعبُت بمفهىم الفلكلىس، ئر ًفضل بعض الباحثين اإلاهخمين بمىضىع الثلافت الشعبُت مصعلح 

الفلكلىس لشعاعت فضاءاجه اإلاىضىعاجُت مً حهت ومً حهت أخشي إلااهُخه العلمُت، حُث اكترن اظمه 

ًضع لىفعه مكاهت معشفُت خاصت ومميزة بجاهب العلىم الاحخماعُت  بعلم حذًذ اظخعاع أن

وؤلاوعاهُت وهى علم الفلكلىس، والزي ًدىاول دساظت زلافت اإلاجخمعاث وآزاسها اإلاادًت في مشحلت الحضاسة 

التي ظبلذ مشحلت الخحذًث اإلاعاصشة، حُث وحذ الععاء الحضاسي لإلوعان مً خالل راجه اإلاشجبعت 

ت كاألظشة واإلاجخمع اإلاحلي اللزًً ًضمىان سعاًت فشدًت لإلوعان وئظاسه الزاحي، كما بالجماعاث ال فعٍش

ت واإلاادًت وآلازاس التي  جشكها في هزا اإلاجال. حشمل الذساظت الفلكلىسٍت خبرة ؤلاوعان الفكٍش

اإلاكثف  وعخلذ أهىا هبحث في مىضىع ٌعخحم الدشجُع والخأًُذ، ألهه ًشجكض على البحث اإلاُذاوي       

دون البلاء حبِس ي الخخصص أو اإلاكاجب، بل هى عمل مخعذد الخخصصاث، بحث ًدُح لىا الخىظع 

اكثر في اكدشاف ظشق حذًذة للخعامل مع الثلافت الشعبُت)اإلاخمثلت على وحه الخصىص في الىعذة، 

اسة اضشحت ألاولُاء الصالحين، واإلاىظلى الشعبُت اللصت أهمىرحا( ومحاولت دساظتها  وهللها مً رلك ٍص

 الىخاج الشعبي كشكل ظارج وظعحي لذي العامت وهللها كمادة كابلت للذساظت والبحث العلمي. 

 لزلك كاهذ اشكالُدىا  كما ًلي:

ض اليشاط الخىمىي اإلاحلي؟   كُف حعاهم الثلافت الشعبُت في حعٍض

 وألاظئلت فشعُت الخالُت:

شبغ بين ألاوعاق الاكخصادًت والثلافُت كُف حعاهم الىعذة في الخىمُت اإلاحلُت مً حُث ال .1

 والاًكىلىحُت؟

اسة أضشحت وأولُاء الصالحين باليشاط ؤلاكخصادي الخىمىي في اإلاجخمع اإلاحلي؟ .2  ما عالكت ٍص

ض اليشاط  .3 ت)اللصبت( في ئحُاء الترار الثلافي وحعٍض كُف ٌعاهم الشعش واإلاىظُلى البذٍو

 الخىمىي الاكخصادي؟
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 باحثال  عىىان اإلاحىس 

 جحذًذ الاظاس العام للبحث مً اإلاىؽىس ألاهثربىلىجي  -

وضع سؤٍت عامت عً اإلاىضىع اإلاعشوح في ظُاق جكاملي والعمل على  -

ت ودوسها  في الشبغ   حىصلت وشاظاث الباحثين في الفشكت اإلاىظُلى البذٍو

 إلاجخمع اإلاحلي.بين اليشاط الثلافي واليشاط الاكخصادي الخىمىي في ا

ان  محمذ ٍص



 الهادي بىوشمت الىعذة ألاصىل الثلافُت والاحخماعُت والذوس الاكخصادي -

اسة أضشحت ألاولُاء -  ضامش ولُذ عبذ الشحمً ألاوشعت الاكخصادًت والثلافُت اإلاشجبعت بٍض
  

 


