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محاولة لوجييف في االنثروبولوجيا االقتصادية و بعض اسيامات العمماء االنثروبو  يتجو البحث نحو بياف
االقتصادية تمؾ المشكمة التي تشتمؿ اصال في محاولة االنساف استخداـ الموارد حموؿ لممشكمة 

تشتمؿ عمي عده مشاكؿ  الطبيعية المحدودة الموجودة تحت تصرفو في اشباع حاجاتو المتعددة والتي
كيفية( واخرى تتعمؽ بتوزيع المنتجات عمى المشتركيف  -ةكمي -تتعمؽ باإلنتاج )نوعية ةفيناؾ مشكم

 .في العممية اإلنتاجية والثالثة بالتوازف االقتصادي
 (.االنثروبولوجيا االقتصاد ، ، النظرية): مفتاحيوكممات 

The development of theory in economic anthropology 

Mustafa Ahmed Musleh / Al-Mustansiriya University / College of Arts 

Mr. Dr. Ali Zaidan Khalaf/Al-Mustansiriya University/College of Arts 

Abstract: 

The research tends towards clarifying some of the contributions of 

anthropologists to economic anthropology and trying to solve the economic 

problem that originally includes the human attempt to use the limited natural 

resources at his disposal to satisfy his multiple needs, which include several 

problems. There is a problem related to production (quality - quantity - 

quality). Another relates to the distribution of products to the participants in 

the production process, and the third relates to economic balance. 

Keywords: )theory- economics- anthropology(. 

 مقدمة:
في بداية الحديث عف تطورات النظرية االقتصادية في االنثروبولوجيا االقتصادية البد 

ؿ موجز عف النظرية االقتصادية وعف بعض اسيامات العمماء لنا اف نتطرؽ ولو بشك
االنثروبولوجييف في االنثروبولوجيا االقتصادية وذلؾ مف اجؿ اعطاء صورة كاممة 
لمموضوع الذي ندرسو فاف النظرية االقتصادية ىي ليست نظرية واحدة بؿ انيا 

ة نظريات تعنى مجموعة نظريات تتعمؽ كميا بالمشكمة االقتصادية وقد ظيرت مجموع
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بدراسة ىذه المشاكؿ الجزئية المتفرقة التي انبثقت عف المشكمة االقتصادية ويشرح 
العالقات الموجودة بيف مختمؼ المتغيرات ويتكوف مف مجموع ىذه النظريات ما يسمى 

 .بالنظرية االقتصادية
 تطور النظرية في االنثروبولوجيا االقتصادية

 وىذافسو ما يشار اليو عمى انو التحميؿ االقتصادي االقتصادية ىو ن النظريةاف 
االقتصادية ىي ليست عمـ  النظريةىما شيء واحد واف   والنظرية التحميؿ االقتصادي 

الى ثالث انواع  (*)جياالقتصاد ذلؾ اف عمـ االقتصاد ينقسـ كما يذكر ستونير وى
  ي ثـ االقتصاد التطبيقياالقتصادية او عمـ االقتصاد التحميم النظريةاقتصاد وصفي ثـ 

نظاـ اقتصادي  وؿتنا ةفاف االقتصاد الوصفي يكوف في حال ،(57، ص ٤٠٠٢)غانـ، 
مثؿ وصؼ النظـ الزراعي في احد المجتمعات الزراعية اما في مجتمع محدد بالوصؼ 

التي يعمؿ بيا  الطريقةفيي التي تعطي المرء تفسيرا مبسطا عف النظرية االقتصادية 
دي معيف و مزايا النظاـ، اما االقتصاد التطبيقي فيو محاولو استخداـ نظاـ اقتصا

في تفسير اسباب االحداث الذي يكتسبيا  النظريةالييكؿ التحميمي العاـ الذي تزودنا بو 
االقتصادية ىي بناء تحميمي مجرد منفصؿ عف  اف النظريةالو صفيوف، ويوضح ذلؾ 

ىا عمماء االقتصاد عمى اساس مف المنطؽ نوع الواقع وانيا مجموعو مف المبادئ بنا
فيي التي تمد االقتصادي بما يحتاج اليو مف عدد واالت تحمؿ بيا الظواىر  والمالحظة
 .(8٤1، ص 8751)غزالف،  االقتصادية

 ومف ىذه المبادئ
ال تكفي  المتاحةعيا ولكف الموارد اشبايريد االنساف  متعددةوجود حاجات  -8

 .جميعا إلشباعيا
التي يمكف بيا استغالؿ ىذه  المختمفةبيف الطرؽ  والمفاضمةاالختيار  ورةضر  -٤

 .(٤٠8، 8717)خميؿ،  المحدودةفي اشباع الحاجات غير  المحدودة المتاحةالموارد 

                                                           

وانخاًَ يحاضش فً  ،ول يحاضش فً ػهى االرتًاع انساسًدرالس هٍذ فأٌ االانفشٌذ ستىٍَش و( *)

ل ػهى وكالهًا انفا كتاب اصىل االلتصاد انزي ٌبحج فً اصى ،هى االلتصاد انسٍاسً بزايؼت نُذٌػ

 االلتصاد 
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 النظريةتضعيا  المسبقةمف االفتراضات  ةمجموعالى االقتصادية  النظرية تفصحو 
مع ىذه الفروض باعتبارىا استنتاجات  نساقياأىذه المبادئ ب ةتتحدد صحو االقتصادية 

التي  ضالفرو  مؾالى انقساـ ت( جالسدو  ونيرست)وىنا يشير  النظريةمنطقيو ليذه 
االقتصادية الى ثالث انواع فيناؾ تمؾ الفروض التي افترضت بشاف  النظريةتضعيا 

او رجاؿ عمى انيـ اما مستيمكيف  الى االفراد عموماً   النظرية نظر ىذهسموؾ االفراد وت
النوعيف عده فروض  تصرفات كالبشأف  النظريةوتفترض ( المنضموف)  اعماؿ مف

االقتصادية نفسيا عمى ما سيتضح في ما  النظريةفي الموقؼ مف  ةبالغ ةكاف ليا اىمي
 .(7٤، ص 871٢)الغني،  بعد واوؿ ىذه الفروض

قتصادية ترى اف اال النظريةومف منطمؽ ىذا الفرض فاف  (*)(العقالنية)فرضو الرشد  -１
ما وانيـ يعمموف دائما لمحصوؿ عمى  المستيمكيف يتصرفوف برشد واف اذواقيـ ثابتو نوعا

)دعبس،  اكبر مقابؿ لنقودىـ وال ينفقونيا عمدا عمى اشياء ليسوا في حاجو الييا
لممنظميف اف ىدفيـ الرئيسي ىو كسب  بالنسبة النظريةو تفترض . (2٤، ص ٤٠٠٤

فرض اف المستيمكيف يستيدفوف اكبر اشباع  ىالنقود ويشار الاكبر قدر ممكف مف 
وراء اكبر ارباح نقديو عمى اف فرض  سعوفلنقودىـ واف المنظميف ي انفاقيـ ممكف مف

                                                           

يشير إلى أف العمميات المؤدية إلى  عمـ االجتماع ىو مصطمح يستخدـ في العقالنية (*)
أو الحسابات أكثر مف تحركيا  الغائية تصبح مرتكزة أكثر عمى الفعالية األفعاؿ االجتماعية زيادة

والتي تتجمى خصوصًا  الحداثة والتقاليد. وتعد جانبا رئيسيا مف والعواطؼ األخالقية بسبب الدوافع
في اإلدارة الرشيدة في  الرأسمالي كسموؾ ناتج عف السوؽ المجتمع الغربي في

والتوسع في العمـو والتكنولوجيا الحديثة. ظيرت العقالنية مف خالؿ محاولة  والبيروقراطية الدولة
الحديثة عف  لتوصيؼ وشرح تطور عقمية خاصة وغريبة تميزت فييا الحضارة الغربية ماكس فيبر فيـ

وقد أكد عمى القدرة العالية لإلنساف عمى التصرؼ بشكؿ عقالني وما يترتب . غيرىا مف الحضارات
وىكذا كانت رؤية ماكس فيبر حوؿ . لفيـ وشرح طريقة فعؿ ذلؾ العمـو االجتماعية عمى ذلؾ مف

فسير أسباب االنتقاؿ إلى العقالنية مرتبطة بالمجتمع األوروبي المنتقؿ إلى النمط الرأسمالي، محاواًل ت
 .الرأسمالية والنتائج المترتبة عنيا عمى الصعيد السياسي واالقتصادي والديني والعائمي
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الرشد االقتصادي الذي يقوؿ باف كؿ مف المستيمكيف والمنتجيف او متخذي القرار 
ار شنايدر الى ىذا وف اكبر نفع شخصي وىو ما يسمى بفرض التنظيـ وقد اشدينش

 الفرض عمى انو الفرض االساسي في التحميؿ االقتصادي
برونيسالؼ في االنثروبولوجيا فيقوؿ  المعارضةوقد وجد ىذا الفرض في الكثير مف  

ويقبؿ  ،(٢٢، ص ٤٠٠٢)غانـ،  اف الرجؿ االقتصادي ليس لو وجود (*)مالينوفسكي
االقتصادية عمى ما  النظريةانصار  قبوال تاما رغـ انو مف المبدأىيرسكوفيتس ىذا 

                                                           

كاف والده يعمؿ أستاذًا في الجامعة . بولندا، لعائمة ميسورة في كراكوفيا ولد مالينوفسكي في مدينة(*)
صحية وضعؼ عاـ في مرحمة طفولتو كاف يعاني مف مشاكؿ . أما أمو فكانت ابنة أحد اإلقطاعييف

 ،87٠1عاـ  جامعة ياغيمونيا حصؿ عمى درجة الدكتوراه في الفمسفة مف. ولكنو كاف مبرزًا في دراستو
تدىورت حالتو الصحية أثناء فترة دراستو وأثناء فترة . وكاف تركيزه عمى الرياضيات والعمـو الفيزيائية

الغصف  جيمس فريزر وجيا وكاف ذلؾ بعد أف قرأ كتابنقاىتو قرر أف يصبح مختصًا في األنثروبول
كارؿ  حيث درس عند االقتصادي المعروؼ جامعة اليبزيج الذىبي. فقرر دراسة اإلثنولوجيا في

كمية لندف  إلى إنجمترا حيث درس في 878٠فيميمـ فونت. وانتقؿ في العاـ  وعالـ النفس بوخر
 878٢ارؿ ويستيرمارؾ. سافر مالينوفكسي في العاـ ك حيث درس عند لجامعة لندف التابعة لالقتصاد

جزر  حيث قاـ بإجراء بعض األبحاث الميدانية في منطقة مايمو ثـ في منطقة بابوا غينيا الجديدة إلى
الحرب العالمية األولى،  تروبرياند. وفي رحمتو إلى تمؾ المنطقة تاه فييا وضاع أثره واندلعت أثناء ذلؾ

إما أف ينفوه إلى جزر : ية القبض عميو وعرضت عميو خياريف ليختار أحدىمافألقت القوات األسترال
توربرياند أو أف يحتجزوه حتى تنتيي الحرب، فاختار مالينوفسكي الخيار األوؿ وذىب إلى الجزر 
وحيدًا وأجرى أبحاثو الميدانية فييا، وما زالت النتائج التي توصؿ إلييا في تمؾ الرحمة والعمميات التي 

.وفي العاـ اتب حصؿ  87٤٤عيا ذات أثر كبير عمى الدراسات اإلنسانية التطبيقية حتى ىذا اليـو
وفي . مالينوفسكي عمى درجة الدكتوراه في عمـ األنثروبولوجيا وأصبح أستاذا في كمية لندف لالقتصاد

ذي (، والc fesaPf  eg fWo ho fo s uaArgrAالعاـ نفسو أصدر كتابو الذي ألفو تحت عنواف )
احتؿ مكانة عالمية مرموقة وأصبح مالينوفسكي عمى أثره مف أىـ وأشير عمماء اإلنساف في العالـ، 

 ا .وبفضمو أصبحت كمية لندف لالقتصاد خالؿ سنتيف مف أىـ مراكز تدريس عمـ اإلنساف في بريطاني
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يقوؿ انو ليس مف الضروري اف نجد الناس   ىيرسكوفيتسيشير دالتوف ذلؾ اف 
يوضح فرض التعظيـ ويرتبط  منفعةمتنافسيف والتنافس شرطا مف شروط تحقيؽ اقصى 

عمى اف  الفكرةوتقوـ تمؾ ، ( 7٤، ص ٤٠87)القادر،  الحؿ االمثؿ ةفرض الرشد بفكر 
مف االحتماالت  محدودةسموكو في اتخاذ القرارات لمجموعو غير  درار يتحدمتخذ الق

واالختبارات واف اسموب الحؿ االمثؿ يقتضي اف يؤخذ في االعتبار مختمؼ االحتماالت 
 المتاحةالقرارات مف بيف كؿ القرارات  عف ماىيةفي الحسباف ثـ يتـ التساؤؿ بعد ذلؾ 

في تحقيقيا وتكوف ىذه  المرغوبةاالقرب لمنتائج  او المرغوبةالتي تؤدي الى النتائج 
االقتصادية تفترض اف القرارات التي يتخذىا  النظريةالقرارات الحؿ االمثؿ وعميو فاف 

تتحدث دائما عف  النظريةالمستيمؾ في المنشاة او العامؿ ىي القرارات المثمى واف ىذه 
)دعبس ي.،  تفي اتخاذ القرار  ءةبكفاعاده القرارات وتتميز  التي تتخذ الرشيدة الوحدة

 .(17، ص 8778
ة االقتصادية الى افتراض ندر  النظريةبناء عمى ىذا الفرض تذىب الندرة : فرض  -٤

االقتصاديوف انو اذا لـ يكف ىناؾ ندره والمطالبة اذ يرى الموارد بالقياس الى الحاجات 
 الندرة دراسةاساسا ىو واف ىذا العمـ اقتصاد  وال عمـفمف يكوف ىناؾ نظاـ اقتصادي 

تعبر  ةنسبي ةالنظر االقتصادية ىي فكر  ةمف وجي، والندرة (2٠، ص ٤٠٠٢)غانـ، 
فقد تكوف  إلشباعيا ةالموارد االقتصادية لالزم ةوكمي اإلنسانيةبيف الرغبات  العالقةعف 

نوعا ما ولكنو يعتبر موردا نادرا اذا ما قيس  ةمف موارد ما كبير  الموجودةالكميات 
)دعبس،  اليو لمحاجة بالنسبةعيا اي انو نادره اشباالتي ينبغي  اإلنسانيةالرغبات ب

  .(11، ص ٤٠٠٤
 اكثير  البيئةحيث اف  الطبيعةالى احد امريف اما لبخؿ  الندرةيرجع االقتصاديوف  عموماً 

كارؿ يعمؽ  و ةمسكاف او لما يتضمنو االنتاج مف مجيودات شاقلاال القميؿ  ال تقدـما 
بالمفيوـ االقتصادي السابؽ لـ توجد في  الندرةبالقوؿ  الندرةعمى مفيوـ  (*)نيبوال

                                                           

وًٌا يزشًٌا، ًَسا كاٌ يؤسًخا التصادًٌا 6631أبشٌم  52 – 6883أكتىبش  52كاسل بىل بىالًَ  (*)

انتحىل  ُػشف بًؼاسضته انفكش االلتصادي انتمهٍذي، رادل كتابه. أَخشوبىنىرٍا التصادٌت وػانى
انحذٌخت نى ٌكٍ حتًًٍا، بم كاٌ إيكاٍَت  أوسوبا بأٌ ظهىس يزتًؼاث راث أساس سىلً فً انؼظٍى

اد ٌشذد ػهى طشٌمت ديذ ٌُزكش بىالًَ انٍىو بصفته ُيُشئ انزىهشٌت، وهً َهذ حمافً ناللتص. تاسٌخٍت
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واجيو ندره في السمع قد وسواء كانت ىذه المجتمعات  المبكرة اإلنسانيةالمجتمعات 
في ىذه المجتمعات ال  الندرةيوضح اف  الندرةال فاف غياب مفيوـ  احيانا اـ النافعة

 .(21، ص 871٢ني، )الغ ترجع العوامؿ االقتصادية
طر االفراد في ىذه ضعمى بعض االشياء وي القيمةدورا ىاما في اقتصاد  الندرةوتمعب 

المجتمعات الى ترتيب احتياجاتيـ التي ال تتوازف دائما مع مواردىـ في سمـ لمتفضيؿ 
في اي مجتمع مف  الندرةيختاروف بينيا معنى ذلؾ اف ىناؾ عوامؿ تؤثر في 

 .المجتمعات منيا
 .النشاط االقتصادي وطبيعةالدوافع االقتصادية  -8
تطمعات االفراد وطموحاتيـ وكيؼ تتحدد في اطار اجتماعي ثقافي معيف والجيد  -٤

 .المبذوؿ مف ىؤالء االفراد
 .(2٢، ص 877٤)عبدالرحمف،  في تحديد قيمو االشياء وتأثيرىا البيئيةالعوامؿ  -1

 بالندرةويقصد  االجتماعيةلندرة االقتصادية او ا الندرةبيف ما يسمى  التفرقةويمكننا 
و في ىذا الصدد نجد اف  ةاالقتصادية اف ندرتيا تتوقؼ تماما عمى نواحي اقتصادي

النساء في نظريتو عف  ةجيمس فريزر قد اكد عمى دور الدوافع االقتصادية عمى ندر 
ز و ىومان وبالفضال عف ذلؾ فاف بيتر . (51، ص 8778)دعبس ي.،  الزواج

الحديو وىذه  المنفعةقانوف العرض والطمب وقانوف تناقص  عمىيعتمداف في تفسيرىا 
سمعة حيث نالحظ انو عند توافر  الندرةالقوانيف ىي االساس الذي يقوـ عميو مفيوـ 

يقاؿ انيا سمعو  الحالةمنفعتيا تساوي صفر وفي ىذه معينة تشبع حاجة انسانية فاف 
عف طريؽ سيولو الحصوؿ  ةوتصبح مجاني السمعةىذه  اما عندما تتوافرة، غير نادر 

اما السمع الغير مجانيو فاف ندرتو تعتمد عمى توافر مصادر انتاجيا  ة عمييا دوف تكمف
 .(LeClair, 1968, P72) واالحتياج الييا والرغبةوكذلؾ انتاجيا 

                                                                                                                                                      

ٌتؼاسض هزا انشأي يغ انتٍاس االلتصادي انشئٍسً، ونكُه . انُظى االلتصادٌت فً انًزتًغ وانخمافت

وانؼهىو  وػهى االرتًاع االلتصادي، األَخشوبىنىرٍا، وانتاسٌخ االلتصادي، ٌحظى بشؼبٍت فً

تُىػت يٍ انمضاٌا، يخم أيشٌكا يا انسٍاسٍت.طُبك َهذ بىالًَ فً االلتصادٌاث انمذًٌت ػهى يزًىػت ي

لبم كىنىيبىس، وبالد يا بٍٍ انُهشٌٍ انمذًٌت، ػهى انشغى يٍ انتشكٍك فً فائذتها فً دساست 

 . ًَىرًرا نؼهى االرتًاع انتاسٌخً انتحىل انكبٍش أصبح كتاب بىالًَ. انًزتًؼاث انمذًٌت بشكم ػاو
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ناوؿ التبادؿ وت االجتماعيةالندرة  اهما اسم بالدراسة (*)كمود ليفي ستراوس  ولقد تناوؿ
االجتماعي حيف ذىب الى اف تمؾ االشياء التي يتضمنيا التبادؿ االجتماعي تتميز  

يحددىا المجتمع وال عالقو  الندرةوىذه  (28، ص 877٤)عبدالرحمف،  اجتماعيةبندره 
توافرىا فقد وجد االشياء بوفرة في المجتمع ولكف يصيغ ذلؾ المجتمع  ةليا بدرج

او  ةلمنع الزواج مف ابناء الخو كاو تبادليا ، لتي تمنع تممكيامجموعو مف القواعد ا
 الندرةره في النساء وىنا يقصد كمود ليفي ستراوس اف نديترتب عميو سوالذي  العمومة
مف مبادالت يخمقيا المجتمع وترجع الى عوامؿ  وما يتضمنولمتبادؿ االجتماعي  بالنسبة
بالعرض والطمب  الخاصةاالقتصادية ال يمكف ردىا الى عوامؿ  ةاجتماعي افاو مع

تنطبؽ عمى الفرد  الندرةمشكمو  . فأف(811، ص 871٢)الغني،  عمى سبيؿ المثاؿ
لمفرد عندما ال يستطيع اف يشبع كؿ  بالنسبة المشكمةواف ىذه  الجماعةوكذلؾ عمى 

، فضال عف ةومتنوع متعددةاف ىذه الرغبات و خاصو  المحدودة ةرغباتو بسبب موارد
تنشأ فانو غالبا ما  عندما تتزايد قدره ىذا الفرد عمى اشباع ىذه الرغبات جميعاً ذلؾ ف

وال  محدودةفي حاجو الى االشباع ولما كانت موارد الفرد دائما  ةرغبات اخرى جديد
لمتفضيؿ  مماً يمكف اشباع كؿ رغباتو فيكوف االنساف مطالبا باف يضع لنفسو دائما س  

التي تحتؿ اعمى  الممحةنحو اشباع رغباتو  ةالمحدود هبحيث يمكف معو توجيو موارد
ومواردىا ىي األخرى محدودة إذا  لمجماعة بالنسبةمكاف في سمـ التفضيؿ وكذلؾ الحاؿ 

( سمـ جماعي لمتفضيؿ)تكوف  ىال بالضرورةمما يدعوىا  المتعددةقيست برغبات افرادىا 
بحيث تؤدي الى اشباع  رةالنادحسب اولوياتيا ثـ توجو مواردىا  ةترتب فييا الحاج

                                                           

عالـ  ،٤٠٠7 أكتوبر 1٠ - 87٠1 فمبرنو ٤1؛  (  ivaP o ualr-sf aP) كمود ليفي ستروس(*)
فرنسي يعد كمود ليفي ستراوس مف أىـ البنيوييف المعاصريف، وأكثرىـ شيرة، بؿ  وأنثروبولوجي اجتماع

ترتبط باسمو ارتباطا مباشرا، وىذا ما جعؿ الباحثيف يطمقوف عميو عدد مف األلقاب التي  البنيوية اف
والبنيوية عموما، فمقب بعميد البنائييف، أو شيخ البنيوييف، أو تشير إلى مدى تأثيره وتأثره بالبنيوييف 

  الخ..... البنيوي األوؿ، أو رائد البنيوية المعاصرة، أو أكبر ميندسي الفكر في العصر الحديث
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، ص 8727)ىاشـ،  التي تحتؿ اعمى مكاف في سمـ تفضيميا ايضا الممحةالحاجات 
1٢) . 

بيدؼ البيع  التوازف التمقائي ومقتضى ىذا الفرض فاف كؿ انتاج يتـ اساساً الفرض  -1
في السوؽ واف كؿ دخؿ مصدر ىو ىذه المبيعات وعمى ذلؾ فثمة أسواؽ لكؿ عنصر 

 .انتاج السمع والخدماتمف عناصر 
اي انو يقوؿ بوجود اسواؽ يمكف  ةمتاح  ةبوجود اسواؽ عديد فرضويقضي ىذا ال 

بيف تقوـ بالتقريب  ةالبيع والشراء بيا ويقصد االقتصاد بمصطمح السوؽ اي منظم
. (٢2، ص 872٤)دوجالس،  وبائعيا ومف ثـ يمكنيـ تحديد ثمنيا السمعةمشتري 

سواؽ اماـ مختمؼ السمع والخدمات بمختمؼ المجتمعات كاف والفرض القائؿ بوجود ا
 (*)جورج دالتوف االقتصادية وىنا يقوؿ النظريةموضوعا لمنقد مثمو مثؿ باقي فروض 

مف الميـ اف تعمـ اف االسواؽ اذا وجدت اصال في االقتصاد البدائي فاف اف مثال 
 اام، (1٤، ص 871٢ي، )الغن الماديةبيا انما يقتصر فقط عمى بعض السمع  مؿالتعا

نادرا ما يتـ تبادليا مف خالؿ الثمف الذي يحدده  فأنياالعمؿ واالرض 
ليا بتخصيص عنصر  ةال عالق المحميةفأثماف األسواؽ  (التبادؿ السوقي)(**)ميكانزيـ

، George) العمؿ وغيره مف عناصر االنتاج كما ىو الحاؿ في االقتصاد الغربي
لعممية المعرفة االى شرح وتفسير  االقتصادية ريةالنظوتيدؼ . (881، ص 8728

لقيـ ىي في مضمونيا ظاىره اجتماعيو فيي ال تيتـ با  االقتصادية بالظاىرة المرتبطة
بالقيـ  ـال تيتكما  االجتماعية ةبالظاىر والمعارؼ كما في الظاىرة وغيرىا مما تيتـ 

اي في ما يتعمؽ ، ودي مف حياتا تتناوؿ الجانب المالكني الثقافية الظاىرةوالمعارؼ في 
 بالتبادؿ واالنتاج والتوزيع واالستيالؾ وما يرتبط بيما مف انشطو وعالقات وعمميات

                                                           

(
*

دسس فً رايؼت بىالًَ بزايؼت 6653األَخشوبىنىرٍا االلتصادٌت. ػانىهى: رىسد دانتىٌ ( 

فً انخالف بٍٍ  األساسً االَطالق نهؼُصش َمطت شذة ، ورؼم بىالًَكىنىيبٍا ، وكاٌ يتأحًشا ب

ويغ رنك ، بذءاً يٍ َمذ . ، وػًم ػهى إدخال َظشٌته 6631 ػاو انشكهٍاث واألدنت انًىضىػٍت فً

ػانى أَخشوبىنىرٍا . بحج انُظشٌت االلتصادٌت نهًزاسع تطىٌش ، تى iynaloPانًؤسسً  انتاسٌخ طشٌمت

 شٌ بانىالٌاث انًتحذة.فً رايؼت َىسث وست
 

 تعني نظاـ التشغيؿ سواء لألنظمة االلية وااللكترونية او لمسموؾ البشري المنتظـ: الميكانزيـ  (**) 
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تحميؿ االقتصادي الاو  االقتصادية النظريةواجبات . (877، ص877٠)شيحو، 
 الثابتة العامةاالفكار والبحث عف محددات الظواىر ونتائجيا وايضاح العالقات  تأسيس

لتشغيؿ اقتصاد  امبسط اتستنبط مف الواقع شرح االقتصادية فالنظريةتقوـ بينيا  التي
. (٤٠٠5)الحكيـ،  االقتصادية لمحقيقة  حةمعيف وتقييـ نظما منطقية تشكؿ نماذج شار 

لتوضيح العالقات بيف العوامؿ التي ترتبط بيا  ضويضع عمماء االقتصاد ىذه الفرو 
 ةبعيتلعالقات سواء كانت عالقات سببيو او عالقات توتحميؿ ىذه ا االقتصادية الظاىرة

وىنالؾ اسباب . (٤٠7، ص 8717)خميؿ،  الظاىرةواستخالص القوانيف التي تحكـ 
بيف  العالقة بدأتاالقتصاد لفتره طويمو حتى  دراسةادت في اىماؿ االنثروبولوجييف 

واخروف  (*)سمو  مارسيؿاالنثروبولوجيا واالقتصاد في اعماؿ كؿ مف مالينوفسكي و 
، 8751)غزالف،  االقتصاد عف االنثروبولوجيا دراسةوالذيف اكدوا عمى تعذر فصؿ 

 (1٤ص
يفوؽ كثيرا اىتماميـ بالتنظيـ  والسياسة القرابةاىتماـ االنثروبولوجييف بتنظيمات  -8

واالداء االقتصادي في المجتمعات التي يدرسونيا كما انو مف بيف االنثروبولوجيوف نجد 
وىما  االقتصاديةنثروبولوجيا االفقط مف لدييـ كتابات كثيره في مجاؿ  اثنيف

 .مالينوفسكي و رايموند فيرث
 لمرأسمالية االقتصادية والنظريةاف فيـ االنثروبولوجييف لمتنظيـ االقتصادي  -٤

والنظريات ، والديف في اوروبا وامريكا  والقرابة لمسياسةاقؿ كثيرا مف فيميـ  الصناعية
اف االقتصاد التقميدي وىو اكثر  ايتفيمو فسرىـ كما اف بعض االنثروبولوجيوف لـ التي ت

                                                           

عالـ  ، كاف(877٠فبراير  8٠ -815٤مايو  8٠) Marcel Mauss :  مارسيؿ موس( *)
حدود عمـ  إميؿ دوركايـ، اجتاز عممو األكاديمي فرنسي، وابف أخت الفيمسوؼ اجتماع

واألنثروبولوجيا. ربما ي عرؼ بشكؿ أفضؿ اليـو بسبب تأثيره عمى االنضباط الحالي، ال سيما  االجتماع
السحر، والتضحية، وتبادؿ اليدايا في ثقافات مختمفة حوؿ  في ما يتعمؽ بتحميالتو لمواضيع مثؿ

. كمود ليفي شتراوس [7]كاف لو تأثير كبير عمى مؤسس األنثروبولوجيا الييكمية. العالـ
 ( العمؿ األشير لمارسيؿ موس.87٤7) اليدية ي عد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3#cite_note-5
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الرياضيات ال يتعامؿ مع ما يقصده عمى تجريدا واعتمادا  االجتماعيةالعموـ 
اذا  مثمرةاف مفاىيـ عمـ االقتصاد التقميدي ال تعد  االنثروبولوجييف بالسموؾ البشري كما

اف رجؿ االقتصاد عندما يدرس االقتصاد غير طبقت خارج انساؽ السوؽ ويؤكد 
 االنثروبولوجية.السوقي فانو يتخمى عف معظـ ما تعممو ويطبؽ اساليب البحث 

وحتى وقت  والبدائية الريفيةلـ ييتـ االقتصاديوف بالمجتمعات او االقتصاديات  -1
، 871٢، )الغني الصناعية الرأسماليةقريب كانوا ييتموف بنمط واحد مف االقتصاد وىو 

 .(17ص 
 مختمفةالتي يدرسيا االنثروبولوجييف لدرجات  المحميةلقد ادى تعرض المجتمعات  -٢

مف التغيير االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتكنولوجي الى تحوؿ في بؤره اىتماـ 
األنثروبولوجيا حيث اتسع مجاؿ االىتماـ فقد كاف االىتماـ االوؿ مركزا عمى التنظيـ 

عند نقطو زمنيو معينو او  االجتماعيةباالقتصاد وارتباطو بالعالقات  الخاصة والوظيفة
)القادر،  تحت ظروؼ التغيير البطيء اما االىتماـ الحديث فقد امتد الى التحديث

 . ( 17، ص ٤٠87
 ادى الى اف يقدـ تحميالً  يياالتي اصبح يمتمؾ خبره ف الكثيرةفاف اعماؿ مالينوفسكي 

 العديدة االقتصاديةساؽ االقتصادية واف يعقد المقارنات بيف الظواىر شامال وعميقا لألن
وفسكي الى ينماللوىذا ما ادى  ،(852، ص871٢)الجوىري،  مف المجتمعات البدائية

 المتعمقةحوؿ العديد مف القضايا  االقتصاديةنقد التراث الغربي وما تضمنو مف مقوالت 
ميالنيزيا  سكاف جزر ىيمو لنظاـ الكوال لدنظره بتحم ةبالحوافز واالنتاج ويؤكد وجي

التي ال تتمتع  المعينةتبادؿ بعض السمع  ويتمخص ىذا النظاـ في انو يقوـ اساسا عمى
 ةاجتماعي ةبالمفيوـ االقتصادي الحديث ولكنيا ذات قيم ةاو اقتصادي ةتجاري ةباي قيم

ىذه السمع  وتتألؼفي المجتمع  ةعمى مف يمتمكيا مكانو سامي تظفي عالية ةو شعائري
مف االصداؼ الحمراء واساور مف االصداؼ البيضاء ويتضمف نسؽ  ةمف عقود طويم

سكاف جزر التروبرياند  بعيده بيف ؿاجيامنذ  ةمتوارث ةتقميدي ةالتبادؿ وجود اتفاقات شفوي
ينظـ تبادؿ ىذه السمع بحيث تنتقؿ ىذه العقود في اتجاه معيف ال يتغير حوؿ محيط 
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تي تنتظـ فييا ىذه الجزر بينما عمى العكس مف ذلؾ تنتقؿ االساور في االتجاه ال الدائرة
 .(71، ص 877٤)عبدالرحمف،  االخر
استخداـ المبادئ  ةمؤكدا امكاني القضيةيدلي بدلوه في ىذه  (*)فيرثرايموند اما 

 ديةاالقتصامف االنساؽ  طباقا عاما مع كثيرنلعمـ االقتصاد باعتبارىا تنطبؽ ا األساسية
وفسكي عمى اف نحيث اكد مالي. (11، ص 8752)ىويجر،  البدائيةفي المجتمعات 

تقوـ عمى افتراض االنساف  االقتصادية النظريةاالنساف االقتصادي والتي كانت  ةصف
ىو كاف يسعى بعقمو وفطرتو لخير لنفسو وقد اراد ادـ سميث اف يبنى جميع  االقتصادي

التي تجعؿ  الغريزةفي االنساف ىي  المتأصمة لغريزةا ةالعالقات االقتصادية عمى فكر 
في  الشخصية المنفعةيتجو سموكو دائما نحو البحث عف  اً اقتصادي منو رجالً 

واختالطيا  األبنيةقد كشفت عف تعقد ىذه  الرائدة الدراسةاال اف ىذه  البدائيةالمجتمعات 
اقيا االقتصادي البحت بالعديد مف الطقوس والممارسات التي يمكف اف يتعداىا عف نط

اذا استخداـ في تحميميا المنطؽ المجرد الذي ينتيجو رواد االقتصاد عند تحديدىـ 
 . ( 811، ص٤٠87)القادر،  العوامؿ االقتصادية لطبيعة

االقتصادية في  النظريةوكذلؾ ايضا يدعـ مالينوفسكي اعتراضو حوؿ مزاعـ 
وؿ موقؼ االنساف البدائي مف ىذه مف خالؿ تساؤالت يطرحيا ح البدائيةالمجتمعات 

 :الممارسات االقتصادية وتتمخص ىذه التساؤالت في ما يمي
اذا مف العمميات  الحكمةفي مجتمع التروبرياند فما  ةاذا كاف كؿ شيء يتوفر بكثر  -8

 والمبادالت خاصو اف افراد المجتمع يتبادلوف نفس االشياء بعينيا طواؿ الوقت
 .(22، ص8752)ىويجر، 

ما ىو المحؾ االساسي لمنشاط االقتصادي ما داـ كؿ رجؿ مف التروبرياند يستطيع  -٤
 . اليوميةالناس  ةالحصوؿ عمى ما يريد وما قيمو ىذه االشياء في حيا

                                                           

 ٤7 في ولد نيوزيمندي،)االنثروبولوجيا( عالـ إنساف ىو Raymon Firth رايموند فيرث(*) 
 .المممكة المتحدة في لندف في ٤٠٠٤ فبراير ٤٤ نيوزيمندا، وتوفي في في أوكالند في 87٠8 مارس



هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

[ 

 
 

 
853 

والمركز  ةلمكاناك االجتماعيةويحصؿ مف ىذا التساؤالت بما اسماه بالعوامؿ 
وبرياند بيذه الممارسات التي التي يرتبط تحقيقيا في التر  السمعةاالجتماعي وحسف 

ال تحدث بشكؿ عشوائي ولكنيا تتـ  يتضمنيا نظاـ الكوال كما اف اليدايا التي يتـ منحيا
مثال  والمصاىرة كالقرابةو تعبيرا عف بعض العالقات متماثمو  محدودةلمقابمو التزامات 

 االجتماعيةوفسكي اف ىذه الممارسات تبدو مزيجا مف االقتصاد والعوامؿ نويؤكد مالي
في شكؿ شعائري وال يكتشؼ المالحظ منيا ما يشير الى مفيـو الربح والكسب  والدينية

التي قدميا مالينوفسكي واكد فييا  العقميةـ صدؽ ىذه الحقائؽ غنفع الشخصي ور او ال
)ليمو،  الكوال دراسةمف خالؿ  البدائيةاالنساف االقتصادي بالمجتمعات  ةانتفاء صف

ح بيف ىذه الطقوس صاال اف التحميؿ المتاني مف شانو اف يف، (82٢، ص 871٤
كتمؾ التي تقـو فييا  البدائيةفي عديد مف المجتمعات  ةمضاميف اقتصادي عفوالشعائر 

ممطر والتي لاالرض او االستنزاؿ  إلنبات ةاليدايا كمقابؿ لمخدمات التي يؤدييا السحر 
ارضو وكذلؾ تقديـ اليدايا لممعالج  ةجياالنساف البدائي في زياده انتا ةتنطوي عمى رغب
وتعد ىذه اليدايا االجر الذي يدفع  ألَمي ـالمرضى مف  ةلتبرئ العالجيةمقابؿ الطقوس 

لمطبيب في المجتمع الحديث مقابؿ فحص المريض والتشخيص والعالج وىي في نظاـ 
يقدـ مف الجزر حيث  المتباينةالكوال تبدو في التبادؿ الذي يتكوف في المناطؽ 

الصيادوف منتجات البحر لممزارع ويقـو الزراع برد ىذه اليدايا مف المحاصيؿ واذا كانت 
 ةتتـ في اطار طقوس وشعائر فاف ذلؾ ال ينكر انا ليا وظيف التبادليةىذه العمميات 

االنتاج، اذ يتحقؽ مف خالؿ التبادؿ نوع مف  المتنوعةبيف سكاف ىذه الجزر  ةاقتصادي
 . (٤٠2، ص 877٤)عبدالرحمف،  المناطؽ التكامؿ بيف ىذه

مف حيث المنظور في انو اكد عمى امكانيو   فسكيالينو م يختمؼ مع ثاما ريموند فير 
االقتصادية  األبنيةاالقتصادية في التحميؿ  النظريةاستخداـ او تطبيؽ مبادئ 

. الماوريالتي قاـ بدراستيا مثؿ التيكوبيا، وصيادو الماليو، قبائؿ  البسيطةلممجتمعات 
االقتصادية واكد عمى وجود مفيـو  لمحياةوقد اقر باف ىذه المجتمعات تعرؼ اشكاؿ 

بيف  التبادليةوالثمف واالرباح التي تتحدد وفقا لالطار الثقافي الذي ينظـ العالقات  القيمة
 دافراد المجتمع، وما تتضمف مف طقوس وممارسات وىدايا بالمجتمع المحمي البسيط فق
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لمنسؽ االقتصادي لصيادي الماليو عف وعي افراد ىذا المجتمع  رثفي ةدراسكشفت 
حساب العائد والنفقات وكذلؾ وعى  ةبالمفاىيـ االقتصادية، كالعمؿ وراس الماؿ وكيفي

 .(871، ص8778)شكري،  ىؤالء الصياديف بمحددات استخداـ الوقت والجيد والماؿ
 المستخدمةلمصيد ونوع الشباؾ  اسبةالمنوتبدي ذلؾ مف خالؿ استخداـ توقيتات العمؿ 

 والقوارب وطاقـ الصيد المناسب وذلؾ بيدؼ تحقيؽ اقصى درجات الكسب
(Raymond ،8722887، ص). 

لصياديف، االعتبارات اجتماعيو بيف تنظيـ  اوغير ذلؾ مف العوامؿ التي تتشكؿ وفق
الروابط بيف  ثيرتأفي نشاط جماعي و  المشاركةكرغبة الفرد في العمؿ بمفرده او قبولو 

الصيد ولكي يؤكد ريموند فيرث اف اإلنساف  اتاالقارب واالصدقاء في انجاز عممي
البدائي ال يجيؿ تماما االقتصاد بؿ اف ىناؾ عمميات تؤدي بوعي تاـ ورشد تيدؼ الى 

لقياس  المتطورة ةتحقيؽ الكسب نجده يستخدـ العديد مف اساليب القياس االقتصادي
قتصادي لدى صيادي الماليو ومف ىذه االساليب اسموب قياس وتحميؿ النشاط اال

بعنصر  االصيد مقاس ناتجعنصر الوقت في عمميات الصيد الغاطس، وكذلؾ تقييـ 
 ثفير  فاف. (855، ص877٤)عبدالرحمف،  الوقت واسموب توزيع ىذا الناتج الزمف او

يـ كما اف ظلمتع لعامةايتبع نفس القواعد  الفرديةيرى انو تعظيـ الربح في المجتمعات 
ىنا كما في اي مكاف واي وقت اخر واف الشيء المميز تتـ االقتصادية  األنشطة
بالمنفعة وليس  الخاصة العقميةليس ىو العادات  والريفية البدائيةلممجتمعات  بالنسبة

ولكف الشيء المميز ، والقواعد وال غياب باعث الربح او الكسب التكمفةعمى  القدرةعدـ 
والتي تحدد  الجامدة االجتماعيةف ىذه المجتمعات تمتمؾ مجموعو مف النظـ ىو ا

مجموعو مف  فثمةاالختيار االقتصادي بنطاؽ محدد ىذا مف ناحيو ومف ناحيو اخرى 
اف  الشخصية المنفعةلبواعث تعظيـ  ايسمحو الجزاءات التي تيدد الذيف يحاولوف اف 

 .(٤٠7، ص٤٠٠٢)غانـ،  يةاالجتماعتيدد النظـ او تنسييـ مسئولياتيـ 
، ووجد اف ىناؾ الكواكيوتؿبيف قبائؿ  الممزمةمارسيؿ موس نظاـ اليدايا  دراسوايضا 

بعض الطقوس والشعائر وقد اسماه  ةصاحبيا ممارسيانواع مف التبادؿ يتـ بيف االفراد 
تبدو في شكميا كنوع مف التعاقد االجتماعي ينظـ اذ  الممزمةمارسيؿ موس اليدايا 
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االقتصادية في سياؽ طقوسي واجتماعي  ةميات التبادؿ في كثير مف جوانب الحياعم
 .(57، ص 8778)شكري،  وثقافي

 ةلو مف معمومات اثنوغرافي ولقد صاغ مارسيؿ موس ىذا المفيوـ مف خالؿ ما توفر
متنوعو عف مجموعو مف المجتمعات البدائيو، ويؤكد اف ىذه االشكاؿ او النماذج 

دو مغايره تماما عما يسمى باالقتصاد الطبيعي اذ الحظ تالشى عمميات االقتصادية تب
التبادؿ السوقي بمفيومو المعاصر، كما تعرؼ ىذه الجماعات انواع مف التعاقد تنتفي 

، ص 877٤)عبدالرحمف،  ليحؿ محميا العشائر والقبائؿ واالسر ةفيو العالقات الفردي
71). 

بؿ ىو تبادؿ  ةو عقارات او اشياء نافعو اقتصاديا لثرواتكما اف التبادؿ ليس بالقطع 
وال تعكس ىذه االشياء . ورقص وحفالت ةئـ وطقوس ومجامالت وخدمات عسكريلموال

ـ مف انيا ممزمو قد يعاقب عمييا غمفيوـ السوؽ كما انيا تتـ بشكؿ ارادي عمى الر 
 .(877، ص 8758)موس،  بحرب خاصو او عامو

لمتعاقد نجده ينتيي  ةفسر االشكاؿ البدائيت ةس نظريوؿ مارسيؿ موس وضع اسفمقد حا
الى بعض الحقائؽ حوؿ نظاـ السوؽ الذي يرى انيا موجوده بالفعؿ في بعض ىذه 

االخرى يصعب  ؽاال انيا بسبب تغمغميا واختالطيا باالنساة، الممارسات البدائي
ادية بمفيوميا قيا مع الحاجات االقتصيارغـ انس ةاقتصادي اقاتصنيفيا باعتبارىا انس

 . (٤٠٠، ص 877٤)عبدالرحمف،  لدى االنساف البدائي
السوؽ  ةفكر  (*)نافايوىبوؿ كارؿ بوالني ايضا تناوؿ كؿ مف جورج دالتوف و  كذلؾ

نظاـ التبادؿ بالمفيوـ الواسع في االقتصاد وتوصموا الى اف العمميات الكمحور 
عف مبادئ  ةالمبادئ المختمف االقتصادية في المجتمع البسيط تتـ في ضوء العديد مف

ومف ثـ فيو يختمؼ عف  ةالبسيط يوجو الى احتياجات االعاشاف االقتصاد اذ السوؽ 
التوزيع و ىي  ةواعاد المقايضةوتحكمو ، (٤21، ص 8778)شكري،  اقتصاد السوؽ

                                                           

ٌىنٍى  62وتىفى  6651ياسس  2هى استار رايؼً ايشٌكً االصم ونذ فً : بىل ٌىهاَاٌ   (*)

ورايؼت  ،ورايؼت َىسث وستشٌ  ،ورايؼت بشَستىٌ  ،يىظف فً رايؼت اكسفىسد  ، 5112

  .ا كانٍفىسٍَ
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حينما تتناوؿ  ةال نوعيا او طبقا لمقيـ التقميديمبادئ تتضمف تبادؿ السمع والخدمات تباد
وينتيي اصحاب ىذا االتجاه الى اف االختالؼ . متشابيةغير  اسمعالمقايضة ميو عم

 . (871، ص 8752)ىويجر،  كبير بيف كؿ مف االقتصاد الحديث و البدائي
سكوت كوؾ الذي اوضح اف (**)لقد تعرض ىذا االتجاه لمنقد الشديد مف جانب و 

في  ةرومانسي ةمثالي ةصور  عاشةاإلمنحو اقتصاد  االقتصادية قد النوعيةاصحاب اتجاه 
)القادر،  مختمفة ةحيف ربط االقتصاد الموجو نحو السوؽ بعيوب ونقائض اجتماعي

 .( 21، ص٤٠87
 ةاالقتصادية واصحاب النظري ةولقد ذىب كوؾ الى انو لما كاف اصحاب اتجاه النوعي

كؿ  ـ فافقد تجاىموا الى حد كبير وجيات نظر بعضيـ فيما بيني ةاالقتصادية الصوري
دوف اف يكوف ىناؾ جدؿ او نقاش بيف  ةمنيـ كاف يتحدث عف موضوعات مختمف

دالتوف عمى ذلؾ التعميـ الذي وضع  ترضويع. (12، ص 871٢)الجوىري،  الطرفيف
قتصادية في اال ةفيو اصحاب االتجاه الصوري عندما قاموا بتطبيؽ مقوالت النظري

نتائج حوؿ امكانيو استخداـ ىذه  وما توصؿ اليو مف ةبعض االعماؿ الميداني
البوتالش والكوال والمير وتحميميا والنظر الييا باعتبارىا نوعا مف  ةالمفيومات في دراس

                                                           

لد سكوت  *(*) . وحصؿ عمى درجة البكالوريوس 877٤، بكاليفورنيا، في عاـ ”جمينداؿ“في ” كوؾ“و 
في اآلداب في االقتصاد والرياضيات مف جامعة جنوب كاليفورنيا، ثـ حصؿ عمى درجة الماجستير 

  e o ePs  في إدارة األعماؿ مف جامعة ىارفارد. وكاف عضًوا في مجمس إدارة شركة 
segfra o  وىو عضو في مجمس إدارة مؤسسة آسيا، ومؤسسة 8775-8771مف . sfPrf 

sAWeva  Wr  iePs afresباإلضافة إلى بائع الكتب عمى اإلنترنت ، cAa.es.AeA  الذي ،
. وىو أيًضا عضو 8771منذ يونيو  o ae، وموقع الشراء عبر اإلنترنت، 8775انضـ إليو في عاـ 

وىي جمعية دولية مف المديريف التنفيذييف لمشركات مكرسة لتعزيز  في منظمة الرؤساء الشباب،
، عينتة شركة ٤٠٠٠التعميـ، وكذلؾ مجمس زوار مؤسسة كمية ىارفارد لألعماؿ. وفي خريؼ عاـ 

متزوج ولديو ثالثة أطفاؿ. وفي ” كوؾ”في مجمس إدارة تمؾ الشركة. و” بروكتر أند جامبؿ كوؾ“
مميار دوالر.  8.٤خصية بنحو ، قدرت قيمتو الش٤٠٠٠أكتوبر   
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 القطععتبر اعندما  87٤٢االستثمار وذلؾ كما فعؿ البعض مثؿ ارمسترنج عاـ 
صادية نقود في ذلؾ وتأثره بمفيوـ تماثؿ النظـ االقت ةروسيؿ ىي بمثاب ةبجزير  ةلصدفي

 .او الحديثة البدائيةفي كافو المجتمعات 
 المصادر

 العربية:أوال: المصادر 
اسػػػػكندرية: دار الجامعػػػػات  فػػػػي مبػػػػادى االقتصػػػػاد.(. 8751ابػػػػراىيـ غػػػػزالف. ) .8

 المصرية.
مصػػػر: دار  االقتصػػػاد والتحميػػػؿ، الكتػػػاب االوؿ.(. 8727اسػػػماعيؿ ىاشػػػـ. )  .٤

 الجامعات المصري.
)صػػػػػػػػالح  النظريػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية،.(. 872٤)دوجػػػػػػػػالس.  -الفريػػػػػػػػد وسػػػػػػػػتونيز .1

 الصريفي، المترجموف( االسكندرية: مطبعة المسمة.
القػػػاىرة: المطبعػػػة التجاريػػػة  مبػػػادئ االقتصػػػاد.(. 8717برعػػػي محمػػػد خميػػػؿ. ) .٢

 الحديثة.
الحيػػػػػاة االقتصػػػػػادية لممسػػػػػنيف دراسػػػػػة انثروبولوجيػػػػػة لػػػػػدور (. ٤٠٠٤دعػػػػػبس. ) .7

 والتنمية. مصر: الممتقى المصري لألبداع المسنيف.
 مقدمػػػػة فػػػػي االنثروبولوجيػػػػا العامػػػػة،.(. 8752ىػػػػاري ىػػػػويجر. ) -رالػػػػؼ بيمػػػػز  .2

)محمػػػػػد الجػػػػػوىري والسػػػػػيد الحسػػػػػني، المترجمػػػػػوف( مؤسسػػػػػة فػػػػػرانكميف لمطباعػػػػػة 
 والنشر.

االسػػكندرية:  االنثروبولوجيػػا االقتصػػادية.(.  ٤٠87سػػموى السػػيد عبػػد القػػادر. ) .5
 دار المعرفة الجامعية.

 مبػادئ عمػـ االقتصػاد لالجتمػاعيف.(. 877٠شيحو. ) عادؿ حشيش ومصطفى .1
 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

التبػػادؿ وعمميػػات االسػػتثمار واالدخػػار فػػي (. ٤٠٠٢عبػػداع عبػػد الغنػػي غػػانـ. ) .7
(. اإلسكندرية: المكتب الجػامعي ٤)المجمد  المجتمع المحمي التقميدي والحضري

 الحديث.
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