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 األنتروبولوجيا ودراسة موضوع القـــرابة: (  :8) الدرس
 تعخيف القخابة:

لغة: قخابة: مرجر قخب: قخب في الشدب، قخب مشو واليو، واقتخب مشي، وقخبتو فتقخب، وقاربو،  -1
وتقاربؾا واقتخبؾا، وىؾ يدتقخب البعيج، وتشاولو مؽ قخب ومــؽ قخيب، وندل قخيبا، وبيشيؼ قخبى وقخابة، 

 قخيبي وقخابتي، وىؼ أقخبائي وأقاربي وقخابتي، وبيششا ندب قخيب وقخاب. وقال:وىؾ 

 1فمسا أن رأيت بشي عمي                     عخفت الؾد والشدب والقخابا

وكان ابؽ خمجون قج تظخق لسؾضؾع القخابة وأبخز األساس الحي تقؾم عميو، وكحا الؾعائف التي 
تؤدييا، فيشغخ إلييا عمى أنيا طبيعية لجى البذخ، تقؾم عمى العربية، حيث يتعاون ذوي القخابة في دفع 

ة مترمة وقخيبة ما يشدل عمييؼ مؽ تحجيات أو مزار، فيي تذكل نؾعا مؽ التزامؽ، وكمسا كانت القخاب
كمسا كانت قؾية وشجيجة، وزادت مؽ التحام أصحاب القخابة، والعكذ تساما حيث تزعف رابظة القخابة 
كمسا حرل التباعج. ويسكششا مؽ خالل نغام القخابة إدراك ومعخفة  طبيعة عالقات االترال خرؾصا مؽ 

 خالل األسخة والدواج، وكحا القؾاعج والقؾانيؽ التي تحكسيا.

ؽ أقؾال العالمة عبج الخحسؽ ابؽ خمجون في ىحا الدياق:" ذلػ أن صمة الخحؼ أمخ طبيعي في وم 
البذخ، إال في األقل، ومؽ صمتيا الشعخة عمى ذوي القخبى، وأىل األرحام أن يشاليؼ ضيؼ أو تريبيؼ 

وبيؽ ما ىمكة، فان القخيب يجج في نفدو غزاضة مؽ عمؼ قخيبو أو العجاء عميو، ويؾد لؾ يحؾل بيشو 
يرمو مؽ السعاطب والسيالػ: ندعة طبيعية في البذخ مح كانؾا، فإذا كان الشدب الستؾاصل بيؽ 
الستشاصخيؽ قخيبا ججا بحيث حرل بو االتحاد وااللتحام كانت الؾصمة عاىخة، فاستجعت ذلػ 

سل بسجخدىا ووضؾحيا، وإذا يعج الشدب بعض الذيء، فخبسا تشؾسي بعزيا، ويبقى مشيا شيخة فتح
عمى الشرخة لحوي ندبو باألمخ السذيؾر مشو، فخارا مؽ الغزاضة التي يتؾىسيا في نفدو مؽ عمؼ مؽ 

   2ىؾ مشدؾب إليو..." 
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والقخابة تتسغيخ في العالقات بيؽ األفخاد في إطار الخوابط األسخية ، وىحه العالقات تحجدىا ثقافة  
في كثيخ مؽ السجتسعات اإلندانية متذابية، إال أن الجساعة أو السجتسع، وإذا كانت العالقات القخابية 

ىشاك تبايؽ وفخوقات بيؽ الثقافات بخرؾص قؾاعج القخابة واألنساط القخابية، ويؤدي نغام القخابة جسمة 
مؽ األدوار في حياة األفخاد والجساعات لعل مؽ أبخزىا صشاعة االختالف بيؽ الجساعات مؽ ناحية 

شكل تكتالت أو زمخ، كسا تؤدي القخابة دورا في كيفية انتقال السمكية الشدب، وتؾزيع الجساعات في 
سؾاء الخمدية أو السادية بيؽ الجساعات واألجيال، ىحا باإلضافة إلى القؾاعج اإللدامية التي تكتدي 

 غالبا صفة القجسية والتي يتبعيا األفخاد ويمتدمؾن بيا تجاه أقاربيؼ.

ي البحث األنثخوبؾلؾجي فيخى وليام ستيفؽ أن الباحث وبالشدبة ألىسية مؾضؾع القخابة ف 
األنثخوبؾلؾجي يعشى بجراسة الشدق القخابي، ونسظية العالقات القخابية يسكشو تفديخ جؾانب ميسة مؽ 
تظؾرات الحياة االجتساعية، مؽ خالل دراسة الدمؾك القخابي الشسظي داخل العالقات القخابية السختمفة، 

قخابية الشسظية نؾعا مؽ االنتغام والقجرة عمى التشبؾء باإلضافة إلى أن حيث تعظى العالقات ال
الجساعات القخابية تخمق روابط اجتساعية، ونؾعا مؽ التكامل في السجتسع، وخاصة في السجتسع 

   1التقميجي، نغخا لمجور الحي تقؾم بو روابط القخابة بسعشاىا الؾاسع في حياة األفخاد والسجتسع ككل.

مؾضؾع بشى القخابة مؽ السدائل الكبخى في عمؼ الشياسة، خرؾصا في السخاحل األولى لسا  ويعتبخ 
كانت الشغخية التظؾرية تحقق الديادة و الخيادة في السجال العمسي، حيث بخز واشتيخ باحثؾن في 

ث مجال القخابة نحكخ مشيؼ ىشخي لؾيذ مؾرغان، وماكميشان، فكانت ليؼ مداىسات قيسة في مجال البح
االستقرائي األنثخوبؾلؾجي، بل حتى أن رائج البشيؾية الفخندية كمؾد ليفي ستخوس لسا تشاول مؾضؾع 
القخابة الحقا، أعمؽ صخاحة إعجابو العمسي الذجيج بسا تؾصل إليو مؾرغان مؽ نتائج بحثية في 
ة مؾضؾع القخابة، حيث أكج أن جسمة ما تؾصل إليو ىؾ الحي شكل األرضية القاعجية لشذأ

األنثخوبؾلؾجيا االجتساعية، والجراسات القخابية الحقا. وبالتخريص كتابو السدسى :" سداتيؼ العالقات 
  1871الخحسية والؾالء في العائمة البذخية." عام 

والؾاقع أن الجراسات واألبحاث في مؾضؾع القخابة كانت قج شيجت بعج الكتاب الحي أشارنا إليو  
ذلػ إلى تكاثخ مؾضؾعات البحث، مسا أضفى عمى ىحا االختراص طابعا  آنفا نسؾا كبيخا بحيث أدى
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تقشيا ججا في بعض األحيان فزال عؽ مرظمحات خاصة بو، وفيسا يمي إيخاد لبعض ىحه 
    1السؾضؾعات:

دراسة العدوة وتشغيؼ الجساعات الشدبية:"بظؽ، عذيخة" إلى جانب وعائفيا االقترادية واالرثية  -
 والدياسية.

 صيغ اإلقامة التي تزؼ مختمف الجساعات القخابية.دراسة  -

 دراسة الدواج واختيار الذخيػ اختيارا مجبخا إلى ىحا الحج أو ذاك. -

 دراسة السرظمحات القخابية، أي الريغة التي يعتسجىا األقخباء واألحالف لتدسية بعزيؼ بعزا. -

سمؾكات مشسظة:"احتخام، وأخيخا دراسة السؾاقف، إذ أن كل عالقة قخابية تشظؾي عادة عمى  -
 مداح،...الخ"

وتبقى أن أية معخفة بالبشى القخابية، ولؾ كانت مقتزبة، تدتؾجب اطالعا محكسا عمى  -
 السرظمحات والسفاليؼ األولية.

وبعج لؾيذ مؾرغان كان قج اىتؼ العجيج مؽ األنثخوبؾلؾجييؽ بسؾضؾع القخابة كسارسيل مؾس وراد  
سؾضؾع بحثي في األنثخوبؾلؾجيا قج شيجت نقمة نؾعية مع كميف بخاون، وكانت القخابة ك

فكانت مؽ جسمة مؤلفاتو كتابو الذييخ  1908-2009 :األنثخوبؾلؾجي الفخندي كمؾد ليفي ستخوس" 
حؾل البشى األولية لمقخابة. وكانت الجراسات واألبحاث األنثخوبؾلؾجية حؾل القخابة قج تؾزعت حدب 

 سا يمي أبخز محاور البحثية في مجال القخابة:االىتسام ومشظمق األبحاث، وفي

 أنهاع الجماعات القرابية:  -1

، وغالبا ما ترشف في كل السجتسعات اإلندانية يختبط األعزاء الحيؽ يذكمؾن جساعات بخوابط قخابية
القخابة استشادا الى التظؾر الحي تعخفو األسخة والحي غالبا ما يؤدي الى تذكل جساعات أو قيام بشيات 

 مختمفة، وتؾجج عجة أنؾاع مؽ الجساعات القخابية، نؾردىا بإيجاز:
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قة أطفاليؼ األسخة الشؾوية وتدسى بالعائمة األولية: ويذيخ معشى العائمة األولية إلى وجؾد زوجيؽ رف -
يذكمؾن مجتسعيؽ أسخة صغيخة، وىحه األخيخة تذكل الشؾاة األولى ألي ندق قخابي. وتذكل األسخة 
الشؾوية لألبشاء في مخحمة أولى أسخة التؾجيو، وفي مخحمة الحقة أسخة التشاسل أو التكاثخ بعج 

القة: فيشاك العالقة زواجيؼ، والتفاعل بيؽ أفخاد األسخة الشؾوية تشتج عشو ثالث مدتؾيات مؽ الع
بيؽ الدوجيؽ والقائسة عمى التفاىؼ و أداء األدوار كاإلنجاب عؽ طخيق االترال الجشدي بيؽ 
الدوجيؽ،وكحا رعاية األطفال وتمبية حاجاتيؼ السادية والسعشؾية، والسدتؾى الثاني ىؾ العالقة بيؽ 

ساعية ونقل الثقافة لألبشاء، أما اآلباء واألبشاء وىشا يبخز دور الدوجيؽ في عسمية التشذئة االجت
السدتؾى الثالث فيؾ يتجدج في العالقة بيؽ األبشاء داخل األسخة الؾاحجة حيث يدؾد التفاعل 
السشغؼ عؽ طخيق تحجيج الحقؾق والؾاجبات لكل فخد، وغالبا ما يتحج أفخاد ىحه األسخة ضج التيجيج 

وانظالقا مسا سبق يسكششا القؾل أن الفخد  الخارجي، وفي الؾقت ذاتو تدؾد بيشيؼ أفعال التشافذ،
في األسخة الشؾوية أو األولية قج يكؾن زوجا أو زوجة، أو أبا أو أما، أو ابشا أو بشتا، أو أخا أو 

 أختا. ويذتسل ىحا الشسط جيميؽ ىسا جيل اآلباء واألبشاء.

 خمي. ، األسخة الشؾوية السستجة، األسخة السذتخكة، العذيخة، وحجات الدواج الجا -

 القرابة في المجتمعات الحديثة:

كان مؽ بيؽ عمساء االجتساع السعاصخيؽ الحيؽ تظخقؾا لسؾضؾع القخابة، نجج عالؼ االجتساع  
، حيث تشاول بالتحجيج مفيؾم العائمة الشؾوية السشعدلة مجخال ىحا السفيؾم األمخيكي تالكؾت بارسؾند

والسؾضؾع إلى مجال العمؾم االجتساعية، وقام بإسقاط السفيؾم عمى واقع السجتسع األمخيكي، وتؾصل إلى 
أن السفيؾم يرف بجقة الشغام القخابي في السجتسع األمخيكي، والحقا أصبح االىتسام البارسؾندي حؾل 
نغام القخابة محل اىتسام الباحثيؽ السختريؽ في عمؼ االجتساع العائمي. وعمت إشكالية انعدال العائمة 
الشؾوية بالسجتسع األمخيكي عؽ القخابة السستجة، أم األمخ عكذ ذلػ قج شغمت حيدا معتبخا مؽ اىتساماتيؼ 

  البحثية.   

لجى الكثيخ مؽ الجساعات والبمجان  الدياسي إن مؽ أبخز السحجدات التي ترشع وتييكل السجال
فالستخشح ، فغالبا ما تتحجد معاييخ وطخق االرتقاء إلى السشاصب الدياسية األعمى مؽ خاللياالقخابة،  ىي

قؾية بسمكيتيا و أفخادىا و تحالفاتيا  أي أنو يشتدب ويدتشج  إلى قخابة ، القؾي غالبا ما يكؾن ابؽ جساعتو
 و معمؾم أيزا إلى أي حج يخجم الدواج ، ال أشياع لسؽ ال قخابة لواألقؾالسائخ في ووالءاتيا. كسا ىؾ 
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تكاد تكؾن متساثمة في العجيج مؽ السجتسعات وان اختمفت الثقافات السرالح الدياسية ببعجه االستخاتيجي 
ؾدانية أو ؾا األول، أو لؾيذ الخابع عذخ أو السمؾك الدنجية الدـلمحكام سؾاء أتعمق األمخ بفخاندوبالتحجيج 

ولسرظمحات وتدسيات القخابة أىسية كبخى في تحجيج العالقات وضبط الدمؾك   1 زعساء كاليجونيا الججيجة
 االجتساعي

 2نماذج عالقات القرابة :

عبارات القخابة عمى نساذج مؽ العالقات أو الترخفات السختمفة الشاتجة عؽ شبكة معقجة  تشظؾي 
 مؽ أواصخ القخبى الحكيكية أو الؾىسية، ويسكششا تدجيل أربعة مسارسات رئيدية:

 االحترام: 

وىشاك مؽ يدسيو القدخ نالحغو في الدمؾك التقميجي لألبشاء في حزؾر والجىؼ أو والجتيؼ: فال 
 بيؼ أن يترخفؾا أو يتحجثؾا أماميؼ بخفة، خاصة في السدائل الجشدية...يججر 

 األلفة:

تغيخ غالبا تجاه الججود حيث يسكؽ لمحفيج أن يسازح ججه أو يدخخ مؽ بعض ترخفاتو، وقج 
يمعبان معا، والسبجأ البشيؾي الدائج ىشا ىؾ أن كل جيل سؾف يدتعاض عشو مع الؾقت بجيل أحفاده، 

 ان الحيالن أمام نؾع مؽ السداواة االجتساعية، واألمخ ذاتو يحرل بيؽ الخال وابؽ أختو.وىكحا يبجو ىح

 العالقات المحظهرة أو المحرمات

والتي تشذأ في السقابل تجاه أىل الدوجة: فقج يرل األمخ أحيانا الى حغخ تشاول الظعام معيؼ 
وكسثال عمى ذلػ في بعض وحغخ كل احتكاك جدجي أو كالمي، وىي تختمف مؽ مجتسع الى آخخ، 

السجتسعات االفخيكية يتؾجب عمى الريخ االختباء عشج عيؾر حساتو، والدبب في ذلػ أنيا أعظتو ابشتيا 
التي ىي زوجتو وبالتالي يتجشب أي اترال كي ال يقع في أي خالف معيا، وىحا يغيخ بؾضؾح أن ىحه 

 العادة تيجف الى الدسؾ باالحتخام  الى أعمى درجاتو.

 قات أو قرابات الدعابةعال

                                                             
1
 - RIVIERE, C..- Introduction à l’anthropologie.-. 

2  
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والتي تعتسج عمى مشيجية لأللفة " مثمسا تعتسج الدابقة عمى مشيجية لالحتخام" فبعض نساذج 
األقارب ال يمتقؾن اال لكي يتشاكجوا ويتذاتسؾا بكل حخية،  والعالقات ىحه تذبو الى حج بعيج مغاىخ العجاوة 

لتي تفقج بشتا تييؽ مجسؾعة الدوج كتعؾيض عسا السرظشعة التي تذيجىا احتفاالت الدواج، فالسجسؾعة ا
 خدختو، ويغل دور االىانة الظقؾسية ىؾ تحكيخ بالتزامؽ واعيار لو.

 


