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تلمسان بلقايد بكر ابو جامعة  

قسم الفنون -واللغات االداب كلية  

مسرح مغاربي 2ماستر ثقافيةمقياس انتروبولوجيا   

......................................التوقيع...........:........................................... االسم واللقب  

 التنظٌم والمنهجٌة فً االجابة2ن)اختٌار سؤال  لالجابة من كل مجموعة(

 اختر احد السؤالين:.

 1(اذكر ثالثة من اهم رواد  النظرية الرمزية 6ن

 1(اذكر ثالثة من رواد االنتروبولوجيا:6ن

1-.Victor Turner 1920  البدائٌة البدائٌة. الشعوب لبعض الدٌنٌة الشعائر بدراسة اهتم 

2-Edward Sapir 1884  ًواالخالق والتارٌخ العرق حول دراسات له وانتروبولوجً السن. 

3-Gilbert Durand 1921   رموزها االنتروبولوجٌا اصدار له والرموز واالحالم الخٌال بدراسة اهتم 

 ،انسالها اساطٌرها

 ال ال الحصر اضافة الى السابمٌن نذكر عل سبٌل المث:رواد االنتروبولوجٌا اما 

 Marcel Mauss 1872/1950 موس مارسٌل-Lesley White (1900 ، 2–1975) واٌت ٌزلًل  -1

 Margaret Mead 1901/1978 مٌد مارغرٌت-3

 احد السؤالين:اختر 

 ن6عرف كليفورد غيرتز بمصطلحين  اذكرهمامع شرح بسيط (2 .

 2(اذكر نظريتان انتروبولجيتان مع ذكر منظريها6ن:

1-التوصٌف المكثف للثمافة والذي ٌعتبر كمنهج ٌمٌز دراسات غٌرتز حول الدٌن وتفسٌر الرموز. –

عند غٌرتز ٌعكس وعً االنسان هو لٌس نسما ثمافٌا او نسما من الموانٌن بل هو من ٌنتج االنظمة  التأوٌل

 راهنة، بماضاٌا مرتبطة المفهومٌة النظرٌة الصٌاغة الن التنبئٌة الصفة ٌملن ال الثمافً التأوٌلواالنساق)

 ان لاللد  غٌرتز كان ولد. انً بشكل ومموالتهم وافعالهم علٌه، هم فٌما الدراسة لٌد االفراد متابعة أي

التأويل هو مالحظة بعدية وبالتالي قد نستخدم تلك النظريات المستخلصة لتحليل قضايا اخرى اذا ثبتت 

 نفعيتها للتحليل(.  ..

(، Franz Boas1858/1942 ،فرانز بواسكالرن وٌسلر Clark Wissler)النظرٌة االنتشارٌة -2

 كلٌف راد ،Bronislaw Malinowski 1884/1942 مالٌنوفسكً برونٌسالفالنظرٌة الوظٌفٌة )

 .( Radcliffe Brrown 1881/1955 براون
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 احد السؤالين:ختر ا

 3(مفهوم الدين عند غيرتز 3ن

 3(مفهوم الدين كما عرفة االنتروبولوجيون:

 فً ودائمة وشاملة لوٌة وحوافز نفسٌة حاالت الامة على ٌعمل الرموز من نظام هو رتزٌغعند الدٌن

 بحٌث المفهومات هذه على الوالعٌة واضفاء للوجود عام نظام عن مفهومات صٌاغة طرٌك عن الناس

.فرٌد بشكل والعٌة والحوافز النفسٌة الحاالت هذه تبدو  

  احد السؤالين:اختر 

 4(مفهوم الثقافة عند كليفورد غيرتز3ن؟

 محاولة هو االنتروبولوجً دور مفهوما،وٌصبح وجعله العالم على المعنى اسماط هً الثمافةباختصار 

.تراث كل فً الهادٌة الرموز تأوٌل  

هو الذي وضعه  ثقافة متداول لل اشهر تعريف  كما عرفها االنتروبولوجيون(مفهوم الثقافة 4

Edward Taylor  البدائية الثقافة كتابه في (la culture primitive): 

 أي وضف والعادات والمعارف والمانون واالخالق والفن المعتمدات من المعمد الكل ذلن هً الثمافة ان

.المجتمع فً عضوا بصفته اكتسابها لالنسان ٌمكن لدرات  

للجميع بالتوفيق   

  برامقي د.

 

 

 

 

 


