المحور الثاني:تاريخ الفكر السكاني وتطوره
 /1األشوريون:
كان ٌتوزع وٌنقسم المجتمع األشوري إلى  5طبقات وهً األعٌان ،رجال الصناعة المنتظمون
فً نقابات وأرباب المهن والحرؾ والعمال ؼٌر المهرة وهم األحرار ومن صناع المدن

و

زراع و األقنان ،واألرقاء وأسرى الحروب أو سجناء الدٌون.
وكان المجتمع ٌشجع على اإلكثار من النسل بقوانٌنه األخالقٌة وبما سنه من فً الشرائع شؤنه
فً ذلك شؤن جمٌع المجتمعات العسكرٌة ،فكان اإلجهاض جرٌمة ٌعاقب علٌها باإلعدام وكانت
اللواتً تجهضن أنفسهن تحرقنا حتى الموت.
 /2حضارة مصر القديمة:
لقد كان نظام الزواج متباٌن عند المصرٌٌن القدماء حٌث كانت الطبقات

األرستقراطٌة تمٌل

إلى تعدد الزوجات أما عامة الشعب قد كانوا ٌتزوجون بامرأة واحدة فقط ،وكان الطالق نادرا
إال فً عهد االضمحالل وكانت األسر الكبٌرة هً السائدة ،وكان األثرٌاء منهم ٌالقون صعوبة
فً إحصاء نسلهم ،وكان الزواج مبكرا فالبنات ٌتزوجن فً سن  10سنوات.
وهكذا نخلص إلى ما شاع بٌن المصرٌٌن القدماء هو الزواج المبكر الذي ٌقود إلى أسر
كبٌرة والرؼبة فً اإلنجاب وتعدد الزوجات لمن ٌستطٌع ذلك ،وسادت أفكارالتفاإل أكثر من
ؼٌرها بٌن عامة الناس والفالسفة.
 /3بالد فارس القديمة:
تكد كلها على الحٌاة الزوجٌة وعلى النسل وكثرة
إن الشرائع والقوانٌن فً بالد فارس القدٌمة إ
األبناء فلم ٌشجع القانون على أن تبقى البنات عذارى وال أن ٌبقى الرجال عزاب ،وكان ٌبٌح
تعدد الزوجات فكان الرجل الذي له زوجة ٌفضل كثٌرا على من ال زوجة له ،والرجل الذي
ٌعول أسرة ٌفضل كثٌرا على من ال أسرة له والذي له أبناء ٌفضل على من ال أبناء له ،وكان
المجتمع الفارسً ٌفضل إنجاب الذكور ،أما اإلناث فؽٌر مرؼوب فٌهن ،كما كان الملك ٌرسل

الهداٌا كل عام إلى اآلباء كثٌري األبناء وكؤن هذه الهداٌا ثمن اإلنجاب ٌدفع مقدما ،وكان كذلك
اإلجهاض جرٌمة ٌعاقب وعقابه اإلعدام طبعا.
 /4عند الصينيين (كونفيشيوس):
جذب موضوع السكان انتباه كونفٌشٌوس بشكل كبٌر و ٌعد أحد أهم علماء الصٌن العظماء
المشهورٌن ،وقد اظهر اهتمام بالمسالة السكانٌة مبكرا ،خاصة تلك المتصلة بعالقة التناسب
بٌن مساحة األرض وعدد السكان ،وكان ٌعتقد أن من واجب الحكومة أن تنقل السكان فً حالة
تكاثرهم من المناطق المزدحم ــــة إلى المنــــاطق األقل ازدحاما.
وبهذا الصدد أوضح كونفٌشٌوس أن هناك عوامل عدٌدة م إثرة فً العملٌة السكانٌة وحصرها
بما ٌلً ( :نقص الؽذاء والحرب ،والزواج المبكر  ،والتكالٌؾ المبالػ فٌها عند الزواج) .كما
دعا كونفٌشٌوس زٌادة النسل باعتباره واجب مقدس.
وهذا وقد القت أفكار وتعالٌم كونفشٌوس فً الصٌن رواجا كبٌرا خاصة فٌما ٌتعلق بالعنصر
السكانً وآثاره وانعكاساته وطرق معالجته حٌث أكد كونفٌشٌوس أن القدر ٌحكم فً حٌاة
الناس ،وأن الناس ٌتماٌزون من خالل تربٌتهم أشار فً كتاباته بؤنه لكً نعرؾ الجدٌد البد من
دراسة القدٌم ،وقد حدد مهمة الحكومة فً ثالثة أمور هامة وهً:
 أن ٌكون لدى السكان كفاٌتهم من الطعام. أن ٌكون لدى السكان كفاٌتهم من العتاد الحربً. ان ٌكون لدى السكان الثقة بحكامهم.وقد حدد مهمة الحكومة الصالحة بالسعً إلى تؤمٌن االكتفاء الذاتً للمجتمع وضرورة توزٌع
الثروات على الناس وبشكل عادل ،الن تكدٌس الثروة بٌد قلة من الناس سٌإدي إلى تفرقة
الشعب وإثارة البؽضاء بٌنهم ،كما نوه كونفٌشٌوس إلى ضرورة التخفٌؾ من وطؤة العقاب
وإٌجاد قوانٌن متوازنة ؼٌر قاسٌة بحق الناس كذلك شدد على أهمٌة نشر التعلٌم بٌن الناس
كونه ٌرفع مستواهم الفكري والعقلً وٌسهم فً ؼرس األخالق الطٌبة والنبٌلة بٌنهم.

وعزا كونفوشٌوس الذي عرؾ فٌما بعد بحكٌم الصٌن العظٌم انخفاض النمو السكانً إلى
ظاهرة الزواج المبكر التً ٌترتب علٌها ( من وجهة نظره ارتفاع مستوٌات وفٌات

األطفال ،

وبصورة عامة الرسم التوضٌحً التالً ٌبٌن أهم أفكار كونفوشٌوس فً المسؤلة السكانٌة:
مساحة االرض

عدد السكان
التناسب

دور الحكومة ومهمتها فً تحقٌق ثالث أمور

الثقة بحكامهم

كفاٌتهم من العتاد الحربً
الشكل رقم 01

أن ٌكون لدٌهم كفاٌتهم من الطعام

من الطعام

فكر كونفوشٌوس

تلخٌص أفكار كونفوشٌوس فً موضوع السكان:
 أكد أن من واجب الحكومة أن تنقل السكان من المناطق األكثر سكانا إلى المناطق األقلسكانا
 إن القدر ٌحكم حٌاة الناس وأن الناس ٌتمٌزون من خالل تربٌتهم. هناك عوامل مإثرة فً العملٌات السكانٌة وهً ( نقص الؽذاء ،الحرب ،الزواج المبكر،التكالٌؾ المبالػ فٌها عند الزواج.

 /5عند اليونان :أفالطون
كان المحور األساسً الذي دارت حوله

أفكار أفالطون فٌما ٌتعلق بالمسؤلة السكانٌة ،هو

موضوع الحجم األمثل للسكان فً الوحدة السٌاسٌة الٌونانٌة والتً تعنً دولة المدٌنة ،حٌث
حدد الحجم األمثل للسكان ب(  )5040مواطن ( دون العبٌد ) ،وقسم السكان فٌها إلى أجانب
وأسٌاد وعبٌد ،ولم ٌختر هذا الرقم أفالطون عبثا بل كان هناك مجموعة من االعتبارات
والمبررات لتحدٌد هذا الحجم ،ولعل أهم هذه االعتبارات:
 أنه ٌقبل القسمة على الرقم ( )12على وجه الخصوص. أنه ٌمثل مجموع الوحدات السٌاسٌة التً تتشكل منها المدن الٌونانٌة. الرقم ( )12له داللة ومؽزى دٌنً أسطوري ٌقدسه الٌونان.فإذا زاد العدد عن هذا الحد

األمثل فمن الضروري تحدٌد النسل من قبل العوائل الكبٌرة

وتنظٌم الهجرة وتحدٌد عدد النفوس ،وإذا انخفض عدد السكان عن الحد

األمثل فالواجب

تشجٌع الزواج بتقدٌم المعونات والمساعدات والمنح والهبات وتؤسٌس دوائر تعمل منح
الجنسٌة للمهاجرٌن كؤخر إجراء.
أكدأفالطون بؤنه للحفاظ على الوحدة فً الدولة البد من سن قوانٌن تتضمن أربعة أمور:
األمر األول :هو اشتراكٌة النساء واألطفال ،فجمٌع النساء هن زوجات لجمٌع الرجال وأؼلب
هذه الزٌجات ٌقرها الحكام ،وٌربى األطفال معا على أن ال ٌعرؾ أي طفل من هو أبواه ،ا
وان ال ٌعرؾ أي شخص منهم أبناإه  ،أما أولئك الذٌن ٌولدون من زٌجات لم ٌقرها الحاكم
فٌؽدون أبناء ؼٌر شرعٌٌن ،وهذا وقد طلب أفالطون بالخلص من الموالٌد المشوهٌن
والمنتمٌن إلى سالالت هابطة ،وهكذا على حد

قول تقوى المشاعر الخاصة وتشتد الروح

العامة .
األمر الثاني :هو التمارٌن الرٌاضٌة والخلقٌة للرجال والنساء
العلمً السٌاسٌة.
ة
األمر الثالث :التربٌة

األمر الرابع:تؤمٌن قٌادة الدولة من قبل الفالسفة ،فهم من منظور أفالطون أعظم الناس ،وفٌهم
الصفوة المختارة ،وبفضل ثقافتهم وحرصهم على المعرفة تستطٌع الدولة أن تتقدم ،فالدولة من
وجهة نظره ال تصلح إال

إذا حكمها الفالسفة أو إذا درس الحاكم الفلسفة ،وبذلك تتحقق

الجمهورٌة أو المدٌنة الفاضلة.
أما الجماع من وجهة نظر أفالطون فٌكون بالقرعة تحت رقابة (أولى األمر ) بهدؾ إنجاب
نسل منتخب ،وهنا ٌإكد أفالطون بؤنه الٌكفً تعلٌم الطفل تعلٌما حسنا بل ٌنبؽً أن نختار له
أبوٌن قوٌٌن صحٌحٌن ،وبهذا الخصوص ٌإكد أفالطون:
 ال ٌتناسل رجل وامرأة إال إذا كانا بصحة جٌدة ٌطلب من كل عرٌس وعروسة أن تقدٌم شهادة تثبت صحتهم. ٌفضل أن ٌنجب الرجل مابٌن سن الثالثٌن والخامسة واألربعٌن ،والمرأة من سنالعشرٌن.
 الرجال الذٌن بلؽوا سن الخامسة والثالثٌن ولم ٌتزوجوا ٌدفعو ا ضرٌبة سمٌت آنذاك بضرٌبةالهناء.
 زواج األقارب محظور كونه ٌضعؾ النسل. ٌحبذ أفالطون أن ٌكثر األقوٌاء من التزاوج إلنجاب أكبر عدد من األطفال األقوٌاء.مخطط أفالطون حول السكان
المدٌنة الفاضلة
إذا زاد عدد السكان عن الحد األمثل ٌجب على
الحكام
أن ٌثبتوا عدد السكان عن طرٌق:

منع الهجرةللبالد

تحدٌد النسل

تحدٌد الزواج

إذا نقص عدد السكان عن الحد األمثل ٌتم تعوٌض
النقص عن طرٌق:

ٌباح لألجانب التجنس
بالجنسٌة الٌونانٌة

مكافؤة األسر الم نجبة
بالمال

تشجٌع النسل

الشكل رقم  02فكر اا
افالطون السكانً
ا
 /6أرسطو طاليس 322 -384 :قبل الميالد:
لقد اتجه أرسطو طالٌس فً معالجته لموضوع السكان اتجاها أكثر واقعٌة من أستاذه
أفالطون ،هذا زٌادة على أنه تعرض إلى العدٌد من المسائل السكانٌة كتوزٌع السكان ونموهم
كما حدد هو األخر عدد المواطنٌن األمثل بالمدٌنة فً كتابه القوانٌن بما ال ٌزٌد عن

5040

مواطنا وهذا العدد حسبه كبٌرا ألنه ٌعوق حكم المدٌنة حكما صالحا ،إذا كان ٌرى أن الدولة
العصرٌة لٌست هً الدولة ذات الحجم الكبٌر فً عدد سكانها أٌن ٌصعب علٌها أن تكون
صالحة تعمل بمبدأ المساواة والعدل ،لهذا فحسبه فً هذه الحالة على الدولة أن تتدخل للتحكم
فً نموها الدٌموؼرافً بسن قوانٌن حتى ٌتناسب عدد سكانها مع مواردها االقتصادٌة ،خاصة
مع مساحة األرض وقدرتها على تلبٌة حاجٌات سكان المدٌنة ،ومن بٌن القوانٌن التً ارتآها
أن تعمل بها الدولة ،هً تحدٌد الملكٌة وتحدٌد سن الزواج للمرأة والرجل وعدد األطفال الذٌن
تنجبهم كل أسرة مع حساب احتمال حاالت العقم والوفٌات ولتحقٌق ذلك نراه ٌوافق على
اإلجهاض والتخلص من أي طفل ٌولد وفٌه عٌب فً التكوٌن.
كما أعطى أرسطو تصنٌؾ جدٌد للسكان هو كالتالً:
 -وحدات المجتمع ( :أسرة ،قرٌة ،مدٌنة)

 -المهن :قسمها إلى :مهن طبٌعٌة (الصٌد و الزراعة) ومهن ؼٌر طبٌعً

ة ( التجار

والصناعة).
 الجنس والسن:وأجرى تفرقة بٌن الرجال والنساء بناءا على

االستعدادات الجسمٌة والعقلٌة و اشترط أن

ٌكون مواطنو الدولة المنشودة من اإلؼرٌق  ،ألنه ٌعتقد أنهم وحدهم هم الذٌن ٌجمعون بٌن
حٌوٌة الشعوب الشمالٌة وذكاء الشعوب الشرقٌة.
كما نجد أرسطو ٌعارض فكرة المعسكرات التً فرضها أفالطون على الفالسفة ،وسخر من
فكرة المجتمع المفتوح فحٌن ٌكون كل الناس إخوة لك هذا ٌعنً أنه لٌس لك أخ حقٌقً ،وفً
الدولة التً ٌشترك فٌها النساء واألطفال ٌكون الحب مائعا فمن الصعب أن ٌشترك الناس فً
كل شًء.
وبذات السٌاق ٌبٌن أثر توقٌت العمر الذي ٌفترض أن تبدأ عنده االتحادات الزوجٌة  ،وتوقٌت
العمر عند بدء اإلنجاب على عملٌة الحمل وعلى ظروؾ األمهات الصحٌة ،حٌث ٌإكد على
ضرورة عدم التبكٌر فً العمر عند الزواج ،الن ذلك ٌضر بالثمرات التً تجًء منه على
اعتبار أن البالد التً ٌتزوج شبابها بسن مبكر تؤتً بثمرات ضعٌفة و هزٌلة ،وٌضٌؾ بهذا
الصدد أن حمل النساء وبؤعمار متقدمة شؤنهن شؤن األحداث الصؽار بالعمر ،وال ٌؤتون إال
بثمرات ضعٌفة وناقصة جسما وعقال ،بحٌث ال ٌنفع فٌهم العالج.
وأشار إلى ضرورة تحدٌد األعمار التً ٌفترض أن ٌتم بها االنقطاع عن

اإلنجاب ( وهو

الوقت الذي ٌصل فٌه العقل إلى الحد األقصى لقوته ونموه) والذي ٌنبؽً أن ٌكؾ بعده بؤربع
سنوات عن اإلنجاب ،وٌشترط هنا بؤنه على الفرد أن ٌمتنع كذلك عن االستمتاع بلذة الحب،
وعواطؾ األسرة تجنبا لإلتٌان بثمرات ؼٌر ناضجة.
كما ٌناقش أرسطو تفاصٌل تتعلق بالتنظٌم األسري فٌتكلم عن سن الزواج قائال :بما أن الطبٌعة
قد حددت القدرة على اإلنجاب إلى سن السبعٌن على األكثر للرجل ،وإلى سن الخمسٌن
للنساء ،وعلٌه فٌجب التنسٌب إلى هذٌن األجلٌن البعدٌن فً تحدٌد الوقت المالئم لبدء الحٌاة
الزوجٌة ،وبمعنى أنه ال ٌصح التبكٌر فً الزواج ألن ذلك ٌضر فً الثمرات التً تجًء منه،

أما تحدٌد السن المناسب لبدء الحٌاة الزوجٌة فً مرحلة النضج فهو خٌر وأبقى وفٌه ضمان
واعتدال الحواس وسالمتها وعلى ضوء ذلك فإنه ٌعٌن أفضل سن للزواج بؤن ٌكون الثامن
عشر بالنسبة للنساء والسابعة والثالثٌن أو أقل قلٌال بالنسبة للرجال أي بفارق عمري ٌصل
إلى  19سنة بٌن الرجل والمرأة ،وهذه الحدود التً ٌتعٌن علٌها تحدٌد وقت الزواج السلٌم
بالضبط واكتماله هً أنسب وقت للزوجٌن لمباشرة التناسل والوفاء بالتزاماتهم الزوجٌة.
()1

تصنٌؾ وحدات المجتمع حسب منظومة أرسطو

وحدة
المجتمعاالالالل
مجتمع
أسرة

قرٌة

أساس المهن

طبٌعٌة

مدٌنة

صٌد

العمر والجنس

ؼٌر طبٌعٌة

زراعة

تجارة

الشكل  :3فكر أرسطو

 /7العالمة العربي عبد الرحمان بن خلدون .1406 – 1334

صناعة

نجد فً الفكر العربً القدٌم العالمة بن خلدون الذي جاء فً القرن الرابع عشر ،وهو فرٌد من
فالسفة وعلماء القرون الوسطى ،إذ أعطى

فً كتابه المشهور المقدمة بعض المالحظات

واألفكار حول السكان والبٌئة الطبٌعٌة لهم ،حٌث ربط بٌن حجم السكان وأهداؾ الدولة
والمجتمع.
ٌقدم لنا بعض األفكار التً أُثرت فٌما بعد فً تطوٌر االهتمام بدراسة السكان ،حٌث ٌذهب ابن
خلدون إلى أن المجتمعات السكانٌة تمر بمراحل تطورٌة محددة تؤثر على عدد الموالٌد
والوفٌات فً كل مرحلة ،إذا ٌشهد المجتمع فً المرحلة األولى من تطوره زٌادة فً معدل
الموالٌد ونقص فً معدل الوفٌات مما ٌإثر على نمو السكان فٌزٌد عددهم وهذا راجع إلى
نشاط السكان ،وعندما ٌنتقل المجتمع إلى المرحلة األخٌرة من تطوره ٌشهد ظروفا دٌموؼرافٌة
مخالفة تماما لألولى ،حٌث ٌنخفض فٌها معدل الخصوبة والموالٌد وٌرتفع معدل الوفٌات
بسبب المجاعة واألوبئة والثورات واالضطرابات مما ٌقلل نشاط السكان وٌقلل نسلهم.
كما نجد إبن خلدون ٌقول فً الفصل الحادي والخمسون فً وفور العمران أخر الدولة وما ٌقع
فٌها كثرة الموتات والمجاعات ....،وإذا كانت الملكة محسنة رقٌقة انبسطت

أمال الرعاٌا

وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفر ،وٌكثر التناسل ،وإذا كان ذلك كله بالتدرٌج فإنما ٌظهر أثره
بعد جٌل أو جٌلٌن فً األقل ،وفً انقضاء الجٌلٌن تشرؾ الدولة على نهاٌة عمرها الطبٌعً،
فٌكون حٌنئذ العمران فً ؼاٌة الوفور والنماء ،وال تقولن أنه مر لك أن أواخر الدولة ٌكون
فٌها اإلجحاؾ بالرعاٌا ،وسوء الملكة ،فذلك صحٌح .....ثم أن المجاعات و الموتان تكثرعند
ذلك فً أواخر الدول.
فابن خلدون وجه العدٌد من العناٌة إلى دراسة مظاهر التفاعل بٌن اإلنسان والبٌئة الطبٌعٌة،
فقد تناول أثر العوامل الجؽرافٌا ( عبء المظهر العمرانً) وأكثر من ذلك كما رأٌنا فقد ذهب
إلى إظهار المراحل التً مرت بها المجتمعات البشرٌة إذا قال

أنها تمر بمراحل تطورٌة

محددة تإثر على معدالت الوالدات والوفٌات فً كل مرحلة ،حٌث قال أن المجتمع فً مرحلته
األولى ٌشهد ارتفاعا فً عدد الوالدات ونقصا فً عدد الوفٌات ذلك راجع لعامل الرفاهٌة
واالزدهار مما ٌزٌد من معدل النمو السكانً ،وعندما ٌنتقل المجتمع إلى مرحلته األخٌرة من

التطور ٌشهد ظواهر دٌموؼرافٌا مؽاٌرة تماما إذ تنخفض معدالت الوالدات وترتفع معدالت
الوفٌات بسبب المجاعات والتوترات السٌاسٌة مما ٌقلل من نشاط السكان وٌقلل بالتالً من
نسلهم.
كما ذهب ابن خلدون إلى القول أن العمران ٌتضمن زٌادة ملموسة من دخل الفرد فً
متوسطة وذلك بتحقٌق المزٌد من تقسٌم العمل وزٌادة ملموسة فً المهن والحرؾ وضمان
لتحقٌق االستقرار االقتصادي والسٌاسً ،فهو ٌرى

أن تفاضل األمصار والمدن فً كثرة

الرزق ألهلها وإنفاق األسواق ،إنما هو تفاضل عمرانها فً الكثرة والقلة وهنا نفهم من تفاضل
العمران تفاوت عدد السكان الذٌن ٌعمرون تلك البلدان.
إن ازدٌاد وارتفاع عدد السكان حسب ابن خلدون ٌرجع إلى نشؤة العواصم ،وما ٌصل إلٌها من
التجارة والصناعة والشعراء والفنانٌن واألدباء ورجال الحكم والخدمات ،كما ٌرى األسباب
التً تإدي إلى اختالل فً نسبة السكان ترجع إلى الحروب التً تحدث بسبب الصراعات
الداخلٌة والمحلٌة فً إطار مجتمع المدٌنة  ،ضؾ إلى ذلك انتشار األوبئة واألمراض التً تفتك
بالسكان ،مما ٌإدي إلى نقص عددهم بسبب وفاة البعض منهم.
كما ذكر ابن خلدون أن االختالل السكانً ٌمكن إرجاعه إلى عوامل أخرى كذلك  ،كالمناخ فً
المناطق الشدٌدة الحرارة حٌث نجد أناس ال ٌمتلكون أي وقاٌة من قسوة الحرارة مما ٌإدي
إلى هزال أجسامهم وأن األعمال التً ٌزاولوها مواطنو هذه المناطق والمؤكل الذي ٌؤكلونه قد
ال بلبً حاجٌاتهم فٌموتون شبابا ،فً مقابل فإن سكان البالد الباردة لهم وفرة الؽذاء والمالبس
مما ٌإدي إلى زٌادة نموهم السكانً ألنهم ٌضطرون إلى بذل نشاط كبٌر للحصول على
حاجٌاتهم بالعمل الذي ٌبعث الدؾء والقوة فً أجسامهم.
ففسر كثرة العمران وازدٌاد السكان بالظروؾ المناخٌة ،حٌث رأى تؤثٌر المعتدل من األقالٌم
والمنحرؾ منها فً ألوان البشرة والكثٌر من أحوالها ،وٌقر أن األقالٌم المعتدلة ٌكون سكانها
أعدل جسما وأخالقا بل انه ٌإكد أكثر من ذلك على تؤثٌر المناخ فً أحوالهم المعٌشٌة.

المحور الثالث:عالقة علم السكان بالعلوم األخرى:
 /1عالقته بعلم االجتماع:
تظهر العالقة بٌنهما من الموضوعات التً ٌبحثها العالم فً كال المجالٌن ،فمن المواضٌع التً
تهتم بها الدٌموؼرافٌا الخصوبة وتنظٌم النسل والوفٌات ،المرأة  ،الزواج الطالق....إلخ ،وهً
موضوعات ٌتناولها عالم االجتماع كذلك.
ومن ناحٌة أخرى توجد إحصائٌات وأرقام سكانٌة ذات طابع اجتماعً والتً تتعلق بالزٌادة
السكانٌة ،والكثافة السكانٌة ،الحالة الثقافٌة والتعلٌمٌة ،ألفراد المجتمع....إلخ ،كل هذه األرقام
تتصل بالناحٌة االجتماعٌة للسكان وهً ذات فائدة عظٌمة بالنسبة للبحوث السكانٌة
واالجتماعٌة.
إن دراسة الدٌموؼرافٌا تكون أكثر ارتباطا بعلم االجتماع ،ألن علماء االجتماع عندما ٌحللون
بعض الظواهر االجتماعٌة ٌعتمدون على معطٌات إحصائٌة دٌموؼرافٌة ٌستفٌدون منها مثال
فً تحلٌل المستوٌات البٌانٌة فً أنواع األسر ووظائفها فً المجتمع والتدرج االجتماعً
والقٌم ....إلخ.
إذ أنه ٌمكن االستفادة من حجم االسرة وعدد أطفالها والتكوٌن العمري ومعدل النوع داخلها
والسن عند أول زواج وما إلى ذلك باعتبارها حقائق ومعطٌات دٌموؼرافٌة عامة فً تحلٌل
الظواهر االجتماعٌة المتعلقة باألسرة ،كذلك ٌمكن االستفادة من معدالت الخصوبة ومعدالت
الوفٌات والتكوٌن النوعً والعمري وحجم األسرة وتٌارات الهجرة وؼٌرها من المعطٌات
والحقائق الدٌموؼرافٌا لدراسة المدٌنة والتحضر.
إذن فتبرز العالقة بٌنهما من ناحٌة المواضٌع واألهداؾ أو الؽاٌة التً ٌسعى إلٌها ك

ل من

العالمٌن فمثال العالم فً الدٌموؼرافٌة ٌدرس الهجرة من حٌث معدالتها حسب السن النوع
وحجمهما وتٌاراتها وأنماطها وأثرها على التركٌب السكانً فً كل من البلد المهاجر منه
والمهاجر إلٌه ،وكذلك أثرها على قوة العمل وانعكاس ذلك على التنمٌة االقتصادٌة معا ،فحٌن
ٌتطرق الباحث فً علم االجتماع فً تحلٌل لظاهرة الهجرة

باإلضافة إلى العوامل

الدٌموؼرافٌة السابقة إلى دراسة مدى تكٌؾ المهاجرٌن مع البٌئة الجدٌدة والتعرؾ على
الدوافع االجتماعٌة لها وارتباطاتها بالظواهر االجتماعٌة األخرى.
 /2عالقته بعلم االقتصاد:
اهتمت الدراسات السكانٌة بدراسة الجوانب االقتصادٌة للسكان مثل العالقة بٌن عدد السكان
وموارد الثروة ومستوى المعٌشة ،والمجاعات واألزمات ومن أبرز تلك البحوث أبحاث (
روبرت مالتوس ،وأدم سمٌث) وكذا اهتمام الحكومة بتحقٌق الرفاهٌة االقتصادٌة عن طرٌق
دراسة عالقة حجم السكان بالموارد الطبٌعٌة واإلنتاج القومً ومدى كفاٌته ،وبصفة عامة ٌندر
وجود ظاهرة اقتصادٌة ال تتؤثر بحالة السكان أو بحركتهم ولذا فإن الدراسات السكانٌة تمثل
قٌمة حٌوٌة بالنسبة لالقتصاد ،كما ركزت نماذج النمو االقتصادي التقلٌدي فً تفسٌر التباٌن
بٌن المدخولوأهمٌة تراكم رأس المال فً زٌادة الدخل ،الذي بدوره ٌإدي إلى المزٌد من رأس
المال فهناك أثر استرجاعً بٌن الدخل ورأس المال ،أما السكان فهو ٌدخل هذه النماذج من
خالل دوره فً التقلٌل من حجم رأس المال المتوفر لكل عامل وٌإدي إلى انخفاض حصة
العامل من رأس المال وٌإدي إلى انخفاض اإلنتاجٌة إال أن دور األدبٌات التقلٌدٌة هذه والتً
تختزل أهمٌة التؽٌرات الدٌموؼرافٌا إلى مجرد عالقة خطٌة قد أصبح هامشٌا فً النقاشات
الحالٌة الدائرة حول الموضوع فاألدبٌات الحدٌثة التً ظهرت فً العقد األخٌر من القرن
الماضً ركزت على :
 إن األثر المتبادل النخفاض الخصوبة والوفٌات المقرون بزٌادة تراكم رأس مال فً عملٌةالنمو االقتصادي له إمكانٌة تفسٌر النتائج االٌجابٌة فً بلدان عدٌدة  ،حٌث إن أثر التؽذٌة
االسترجاعٌة الذي بٌن كل عامل من العوامل له إمكانٌة مضاعفة لتؤثٌر العوامل الخارجٌة
المإثرة علٌه.
 إن عدم تمكن النماذج القٌاسٌة واإلحصائٌة والتً من شؤنها قٌاس عالقة االرتباط بٌن نموالسكان والنمو االقتصادي على صعٌد االقتصاد الكلً ،وعدم توافر تفسٌر للفروقات الهائلة فً
متوسط دخل الفرد بٌن البلدان النامٌة والمتقدمة ال ٌعنً ؼٌاب هذه العالقة على الصعٌدٌن

النظري والعملً ،بل ٌعنً أن الفرضٌات األساسٌة لهذه النماذج ؼٌر منسجمة مع الواقع
الموضوعً الذي تتفاعل بموجبه المتؽٌرات أو مكونات عملٌة التنمٌة.
 /3عالقته بعلم الجغرافيا :لعلماء الجؽرافٌا اهتمام قدٌم بدراسة الظواهر السكانٌة ،فبٌنما كانت
الجؽرافٌا فً أول ازدهار لها فً القرن التاسع عشر تهتم وتركز أساسا على العالم الحٌوي
والفٌزٌقً ،إال أنه كان هناك من بٌن من العلماء الجؽرافٌا فً ذلك الوقت من كان ٌقوم
بتسجٌل أعداد السكان ومعرفة توزٌعهم على أماكن االستٌطان والتجمعات السٌاسٌة.
ومع حلول القرن العشرٌن تحول اهتمام الجؽرافٌٌن وتضافرت جهودهم نحو تطوٌر ذلك
الفرع من علمهم الذي اشتهر بٌنهم تحت اسم الجؽرافٌا البشرٌة والذي أخذ ٌربط بٌن الجؽرافٌا
والسكان فً إطار واحد.
حٌث تطورت الجؽرافٌا البشرٌة لتقوم بوصؾ وتحلٌل الجوانب التوزٌعٌة للسكان ،إلى الحد
الذي أثمر معه هذا االهتمام من جانب الجؽرافٌا بدراسة الظواهر السكانٌة عدة نتائج هامة
تتعلق بتصمٌم وجمع البٌانات السكانٌة وتحلٌل وتركٌب الفروق المكانٌة للسكان ودراسة
الجوانب التوزٌعٌة للخصائص والتعرؾ على أنماط

اإلقامةواالستٌطان وهكذا ،ولقد اه تم ت

الجؽرافٌا البشرٌة فٌما ٌتعلق بتصمٌم وجمع البٌانات الدٌموؼرافٌة ،إال أنه ٌجب أن ٌجري كل
تعداد فً إطار جؽرافً وأن ٌرتبط جامعو ا البٌانات بالوحدات المكانٌة الموزعة على سطح
األرض ،وهذا معناه أن هذاالتصور قد ٌسهل عملٌة التعداد لدرجة كبٌرة ،وٌجعل لنتائجه معنى
واضح ،ولذلك لٌس من المدهش أن تكون الجهود الجؽرافٌا المبكر والتً لها صلة
بالدٌموؼرافٌا قد ظهرت فً مجال تصمٌم التعدادات ،كما انتهت الجؽرافٌا البشرٌة وهً بصدد
تحلٌل وتركٌب الفروق المكانٌة السكانٌة ... ،ومقارنة تسلسل أو تتابع النتائج ،ألن هذا ٌساعد
على الكشؾ عن االتجاهات فً أنماط التوزٌع المكانً ،مثل الرٌؾ والحضر وذلك فً
التعدادات المختلفة ،ودراسة الجوانب التوزٌعٌة للخصائص السكانٌة ،كما اتجهت الجؽرافٌا
البشرٌة إلى دراسة الموالٌد والوفٌات واتجاهات الخصوبة ،وتوزٌعها على المناطق التً ٌنقسم
إلٌها مجتمع البحث ،فً التعدادات المختلفة حتى ٌمكن الكشؾ عن اتجاهاتها فً المستقبل ،كما
درست الهجرة ونتائجها التوزٌعٌة وحركات الالجئٌن بهدؾ التعرؾ على مشكالت التؽٌر

المكانً للسكان ،وتهتم بدراسة العالقة بٌن التوزٌع السكانً

وأنماطاالستٌطان أو وظائفه،

وتتبع التطورات فً التوزٌع نتٌجة لتؤثره باالستٌطانؤو الموقع واستؽالل األرض ،حتى ٌمكن
الكشؾ عن اتجاهات التؽٌر فً هذا التوزٌع فً المستقبل.
 /4عالقته بعلم اإلحصاءٌ :رجع اهتمام اإلحصاء بدراسة السكان قدٌما إلى عصر الرومان،
حٌث كان الملك ( سٌرفٌس تالٌوس) ٌطلب من شعبه أن ٌسهم فً االحتفاالت السنوٌة التً
ٌقٌمها من خالل توزٌع قطع من العملة النقدٌةٌ ،قدم للرجال نوعا منها وٌقدم للنساء نوعا ثانٌا،
وٌقدم لألطفال نوعا ثالثا ،وكان هذا الملك ٌتوصل إلى معرفة عدد السكان وتوزٌعهم الجنسً
والعمري عن طرٌق عد وحصر أو

إحصاء هذه العمالت ،ؼٌر أن هذا االهتمام بالظاهرة

السكانٌة ،لم ٌكن الهدؾ المباشر منه التوصل إلى قضٌة عامة أو نظرٌة عن السكان بقدر ما
كان ٌهدؾ إلى استخدامها فً أؼراض

إدارٌة وحربٌة حصرا ،إلى أن ظهر العالم (جون

قرونت) فً عام (  )1662بعد ما نشره من مالحظات على قوائم الوفٌات فً انجلترا أهم
المحاوالت اإلحصائٌة فً دراسة السكان ،بل هً إحدى الدعائم التً استندت إلٌها الدراسة
العلمٌة للسكان فً نشؤتها وتطورها إلى الحد الذي اعتبره البعض لٌس فقط مإسسا لعلم
اإلحصاء وإنما للدراسة العلمٌة للسكان.

المحور الربع :االتجاهات النظرية في علم السكان:
أوال :النظريات البيولوجيا:
 /1توماس روبرت مالتوسٌ:عتبر توماس مالتوس بحق أبا للدراسة العلمٌة لظاهرة السكانٌة،
وقد ارتبط اسمه باسم هذا العلم ( علم السكان) ،وتعد دراسته رسالة فً علم السكان بمثابة
ثورة فً موضوع علم السكان ،ذلك ألنها جذبت انتباه كثٌر من المهتمٌن بالمسؤلة السكانٌة
وانعكاساتها ،وقد اتسمت هذه الدراسة بمسحة تشاإمٌة ،خاصة وأن مالتوس لم ٌتؤثر بالتٌار
التفاإلً الذي كان سائدا فً عصره.
ولعل أهم ما جاء به مالتوس:
 إن قدرة اإلنسان على التناسل وفاعلٌته تعمل على زٌادة السكان.
 إن عدد السكان ٌتضاعؾ فً كل جٌل ،أو فً كل خمسة وعشرٌن سنة إذ لم ٌعوقه عائق
قوي.
 أن قدرة األرض على إنتاج ما ٌتطلبه البقاء اإلنسانً من ؼذاء ٌبقى محدودا وتخضع هذه
القدرة لقانون الؽلة المتناقصة.
وٌتلخص هذا القانون فً أن لمساحة األرض الزراعٌة حد ٌبلػ عنده اإلنتاج الحد األقصى
بالنسبة لما ٌستخدم فٌها من العمل ورأس المال ،بحٌث لو تم زٌادة مقدار المستخدم منهما عند
الحد ألخذ اإلنتاج الذي تؽله األرض فً التناقص التدرٌجً ،وعلى هذا األساس فقد صاغ
العالقة بٌن السكان والموارد على النحو التالً:
 إن الموارد تزداد حسب متوالٌة عددٌة ..... ،7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ،2 ،1إلخ.
 تزداد أعداد السكان حسب متوالٌة هندسٌة .....، 32 ، 16 ، 8 ، 4 ، 2إلخ.

لذلك اقترح مالتوس نوعٌن من الموانع للحد من زٌادة عدد السكان وهما:

أ /موانع أخالقية :مثل ( العفة ،الرهبنة ،وتؤخر سن الزواج)
ب /موانع قصريه  :تفرضها الطبٌعة ( كالمهن ؼٌر الصحٌة ،الفقر والمجاعات ،األمراض
واألوبئة ،والحروب).
بهذا ٌصل مالتوس إلى نتٌجة هامة هً أن اإلنسان ال ٌمكن أن ٌعٌش فً سالم وازدهار ما لم
ٌؽٌر طبٌعته الؽاشمة ،أو على كبح جماع نزواته وشهواته.
وتسند أفكار مالتوس على حقٌقتٌن:
أ /الؽذاء ضروري لحٌاة اإلنسان.
ب /الشهوة الجنسٌة ضرورٌة.
كما أكد أن قوة السكان فً تزاٌد أعظم من قوة األرض فً إنتاج القوت لإلنسان ،واقترح
مالتوس بؤنه إن لم ٌقم اإلنسان بضبط طبٌعته الؽاشمة فإن الطبٌعة سوؾ تتولى خفض عدد
السكان ،وذلك عن طرٌق ثالث طرق شكلت فٌما بٌنها هرما ثالثٌا معتال سمً فٌما بعد بمثلث
مالتوس الرهٌب ،وأكد فٌه بؤن هذه المخاطر الثالث ستتكفل فً المحافظة على توازن السكان،
وبالتالً عدم حدوث اختالل بٌن عدد السكان من جهة والموارد المتاحة من جهة أخرى.

مرض

مجاعات

حروب
الشكل رقم 04
مثلث مالتوس الرهٌب

 /2هربرت سبنسر  :هو مفكر اجتماعً مشهور عرؾ باهتمامه بالتطور البٌولوجً
االجتماعً للقوى الطبٌعٌة فلٌس من الؽرٌب أن ٌهتم بدراسة مسائل على هذا األساس ،ولقد
عرض سبنسر قضاٌا النظرٌة السكانٌة ضمن كتابه المعنون مبادئ البٌولوجٌا الذي نشره فً
عام  ،1901ولقد كان ٌهدؾ من هذه معالجة آراء دابلداي حٌث اعتقد:
( أ ) أن الؽذاء الجٌد ٌزٌد من القدرة على التناسل ألن الحٌاة عند الكثٌر من المخلوقات تبدأ
فً وقت من العام ٌكون فٌها الدؾء كبٌرا و المإونة الؽذائٌة متوفرة والتً تسهل بدورها
حٌاة الفرد مما ٌإدي إلى تزاٌد السكان.
(ب ) اعتقد أن هناك تعارض بٌن التناسل والنضوج الذاتً ألن المخلوقات كلما ارتفعت
وتطورت من األشكال الدنٌا للحٌاة ،نقصت خصوبتها فإذا كانت األجسام العضوٌة لدٌنا ذات
قدرة ضعٌفة جدا مما ٌجعلها ال تستطٌع المحافظة على نفسها فألنها تتكاثر بدرجة كبٌرة حتى
ال تفنى ،وإذا كانت األشكال العلٌا لألجسام العضوٌة تنفق جزاء كبٌرا من قوتها ونشاطها
الحٌوي فً إنضاج ذاتٌتها وبناء شخصٌتها فإنه ال ٌتبقى لها إال القلٌل لبذله مجال التولٌد
واإلنجاب.
(جـ ) وٌدعم سبنسر اعتقاده السابق بناءا على ما الحظه من قلة النسل بٌن السٌدات
المشتؽالت فً المهن الفكرٌة والالتً كن ٌنتسبن إلى طبقات علٌا وبرؼم أن تؽذٌتهن أفضل

من تؽذٌة سٌدات الطبقة الفقٌرة وأنهن ٌنالنا رعاٌة صحٌة أفضل إال أن تناسلهن ضعٌؾ
بسبب اإلجهاد الذهنً وعجزهن عن إرضاع أطفالهن ورعاٌتهم ومدهم بالؽذاء الطبٌعً.
(د ) وعلٌه قرر سبنسر أنه كلما ازداد ما بذله الفرد من جهود لتؤكٌد ذاته ووجوده ونجاحه
ضعفت جهوده فً اإلنجاب والخلؾ.
(هـ ) فً ضوء هذه القضاٌا تنبؤ سبنسر بؤن مشكلة تزاٌد السكان ستختفً مع ما ٌصاحبها من
شرور أخرى مادام اإلنسان ٌنشد الرقً وٌبذل جهود كبٌرة فً سٌبل ذلك.
 نقد أراء سبنسر:تمتاز أراء سبنسر عن أراء سادلر ودبلداي بؤنها تمثل عمال نظرٌا مكتمل البناء ،فضال عن
أنها دخلت مٌدان السكان بعد مالتس واستندت إلى عوامل التطور االجتماعً فً تفسٌر نمو
السكان وتحقٌق التوازن بٌن أفراده فً المجتمع ،إذ جاءت أفكاره لتحقٌق صورة النسق
االستنباطً الذي ٌنطوي على مجموعة قضاٌا بعضها مسلمات مثل تسلٌمه بؤثر الؽذاء على
القدرة على اإلنجاب وافترضه بؤن هناك تعارضا بٌن التناسل والنضوج الذاتً ،ثم انتهائه إلى
النتٌجة العامة بؤنه كلما زاد ما بذله الفرد من جهد فً إنضاج ذاته كلما قلت قدرته على
اإلنجاب وأخٌر قانونه الذي ٌتنبؤ على أساسه بؤن مشكلة السكان ستحل فً المستقبل .....إلخ
ولكن مع ذلك كان هناك بعض المالحظات النقدٌة على هذه األفكار منها ما ٌاتً:
إنه على الرؼم من حرص سبنسر على تدعٌم فروضه بناءا على شواهد من الواقع إال أنه
أؼفل عددا آخر من الشواهد التً تخالؾ هذه الفروض وهً أن الخصوبة المتناقصة ال ترجع
إلى تؽٌرات فٌزٌولوجٌة فً بناء اإلنسان بقدر ما ترجع إلى الرؼبة واالختٌار فً تحدٌد حجم
االسرة باستعمال ما وفره العلم الحدٌث من وسائل لضبط النسل.
وأن هناك عوامل اجتماعٌة عدٌدة ؼٌر التعلٌم تؤثر على القدرة على اإلنجاب ،ذلك أن المرأة
التً نالت قدرا من التعلٌم البد أن تكون قد تجاوزت أهم فترات خصوبتها والتً تتمٌز بها
المرحلة العمرٌة من (  )30 /20سنة.
 /3أراء جون قرونت في السكان:

لقد كانت دراسة قرونت اإلنجلٌزي أول دراسة علمٌة فً السكان والذي نشرها سنة 1662
بعنوان مالحظات طبٌعٌة وسٌاسٌة قائمة على أساس قوائم الوفٌات)
**Natural and political observation… nad upon the bills of mortality

لقد جاءت العادة وقتها فً برٌطانٌا على نشر بعض القوائم الخاصة بالوفٌات والوالدات فً
أوقات األوبئة والطاعون من القرن السادس عشر هذه القوائم جلبت إلٌها اهتمام جون قرونت
وصدٌقه بٌتً ،فقلد جمع قرونت معلومات ما بٌن  1661/1604بعد ذلك وسع نطاق بحثه
لٌشمل القرى المحٌطة بالمدٌنة ،وتمكن من الحصول على األسباب التفصٌلٌة للوفٌات سنوات
ما بٌن  1659/1629فجون قرونت كان اهتمامه إحصائً أي أجاد العالقة بٌن جداول
الوفٌات والوالدات وعلى هذا ٌمكن اعتباره أول من وضع أساس علم الدٌموؼرافٌا
.Demography
فلقد أوضحت دراسة قرونت لهذه القوائم أن هناك عالقة إحصائٌة بٌن الموالٌد والوفٌات وان
هذه العالقة تختلؾ فً المدن عنها فً الرٌؾ إذ الحظ أن الوفٌات تفوق الموالٌد فً مدٌنة
لندن ،بٌنما ٌحدث العكس فً الرٌؾ ومعنى هذا ان لندن تحافظ على عدد سكانها أو أنها تنمو
باستقبال المهاجرٌن إلٌها من الرٌؾ ،فاهتم بدراسة وحساب نسبة الموالٌد ونسبة الوفٌات فً
المدٌنة والرٌؾ ،حٌث الحظ أن الموت ٌتكرر فً انتظام معٌن بنسبة معٌنة فً مجموعة
سكانٌة ما.
حسب قرونت فالمٌالد والوفاة لٌس حدثٌن منفصلٌن كل منهما عن األخر فً المجتمع هما
مرتبطان بعالقة ٌمكن اكتشافها ،وان هذه العالقة لٌست بٌولوجٌة بل هً اجتماعٌة سٌاسٌة
كما سماها ،وبذلك وجه األنظار إلى هذا الكشؾ الجدٌد الذي ما لبث العلماء أن تبٌنوا أهمٌته
فً معرفة الزٌادة الطبٌعٌة فً عدد السكان عن طرٌق طرح عدد الوفٌات من عدد الموالٌد
فً إطارها االجتماعً أي ٌربطها بكل ما ٌتصل بها من زواج  ،طالق  ،هجرة ،
بطالة...إلخ.
لقد جمع نتائج بحثه فً  106مالحظة من بٌنها:

 وجود هجرة كبٌرة من الرٌؾ إلى المدٌنة. أن أؼلب المهاجرٌن هم فً سن اإلنجاب. أن الزٌادة الطبٌعٌة فً الرٌؾ أعلى منها فً المدٌنة أن معدل الوالدات فً المناطق الرٌفٌة أعلى من المناطق الحضرٌة. أن معدل الوفٌات فً الحضر أعلى ما هً علٌه فً الرٌؾ.من هنا ندرك أن جون قرونت كان واعٌا ومحٌطا وملما بجوانب الموضوع ،فمالحظته كانت
طبٌعٌة وسٌاسٌة وبمعنى أخر بٌولوجٌة اجتماعٌة.
لقد قام قرونت هو أب الدٌموؼرافٌا العصرٌة و الكمٌة بعرض تحلٌالت إحصائٌة عددٌة عن
حوادث الوالدات والوفٌات ،وبهذا وضع أساسٌن تبنى علٌهما الدٌموؼرافٌا هما البٌولوجٌا
وعلم االجتماع ،كما أن جون قورنت أول من نبه إلى اختالؾ نسبة الجنسٌن عند الوالدة أي
أن الذكور ٌولدون  107/105ذكر لكل  100أنثى ،ولقد قدم كذلك فً رسالته هذه أول
جداول للحٌاة عرفتها الدوائر العلمٌة رؼم عدم توفر إحصائٌات عن الوفٌات المقترنة بسن
المتوفى ،واعتمد فقط فً ذلك على سبب الوفاة ،فإذا كان سببها أحد األمراض الشائعة فً
األطفال استنتج أن المتوفً كان طفال ،وهذه الطرٌقة عملٌة فً البحث العلمً ( ،)2إذ أنه ربط
بٌن الزواج والوالدات ،األمراض والوفٌات بل حتى بالهجرة من مكان إلى أخر إذ ٌرى أن
فساد المجتمعات وسوء أحوالها ٌرجع إلى التنظٌمات االجتماعٌة التً تقوم على شإون
المجتمع مثل الحكومة واألحزاب والمإسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ال تلتزم بحدود
وظائفها االجتماعٌة ة إنما تخرج عنها إلى فٌه مصلحة القائمٌن لها ،ولو كان ذلك ضد
مصلحة المجتمع لكن األفراد ما لدٌهم من إمكانٌات فطرٌة وحب العلم والخٌر رؼبة فً
إسعاد البشر ٌتجهون نحو مؽالبة االنحرافات االجتماعٌة كالحروب والجرائم والظلم
والعدوان ،توجٌه القوى البشرٌة تحقٌق الرفاهٌة اإلنسانٌة كلها وإٌجاد عصر ذهبً ٌنعم فٌه
كل األفراد بالسعادة.
 /4كواردو جيني1884 :
2

) عبد المجٌد عبد الرحٌم :علم االجتماع السكانً ،مكتبة النهضة العربٌة ،مصر ،1995 ،ص .17

هو مفكر اجتماعً اٌطالً اهتم لدرجة كبٌرة بدراسة التؽٌر السكانً باعتباره مإشرا على
تطور وتؽٌر المجتمع.
ولقد عرض جٌنً لقضاٌاه النظرٌة فً مإلفه الذي أعطاه عنوان " اثر السكان فً تطور
المجتمع" والذي نشره فً عام  ،1912وعلى الرؼم من أن هذه القضاٌا قد عالجت نمو
السكان ،إال أنها كانت تنحصر فً معظمها فً تحلٌل العالقة بٌن السكان وتطور أو تؽٌر بناء
المجتمع وخاصة من النواحً البٌولوجٌا والمورفولوجٌا أو البنائٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وأثر
السكان أٌضا فً وقوع األزمات االجتماعٌة داخل المجتمع ،والواقع بإمكاننا تلخٌص القضاٌا
النظرٌة (لجٌنً) على النحو التالً:
( أ) ٌسلم أن المجتمع ٌمر بثالث مراحل هً ،النشؤة والتكوٌن ،والتقدم واالزدهار،
واالضمحالل والفناء.
( ب) افترض انه فً كل مرحلة من مراحل تطور وتؽٌر المجتمع هذه ٌمكن أن نالحظ
خصائص محددة تمٌز نمو السكان ونتائج تترتب على هذا النمو تإثر فً مختلؾ جوانب
المجتمع البٌولوجٌة والمورفولوجٌة واالقتصادٌة وؼٌرها
(جـ) ثم أخذ ٌبحث عن الشواهد الواقعٌة التً تإكد االرتباط بٌن نمو السكان وتؽٌر المجتمع
فالحظ.
 1-4مرحلة النشأة تغير السكان ونتائجه:
إن المجتمعات فً مرحلة النشؤة والتكوٌن تتمٌز بمعدل خصوبة مرتفع وكان ٌصاحب ذلك
النمو السكانً عدم وجود اختالفات اجتماعٌة واضحة بٌن سكانه وفئاته إلى طبقات مثال،
وهذا ما كان علٌه الحال فً مجتمعات مثل كرٌت وطروادة وأثٌنٌا واسبرطة وحتى
المجتمعات الحدٌثة النشؤة والتً تكونت عن طرٌق الهجرة الدولٌة مثل أمرٌكا واسترالٌا وكندا
ونٌوزٌالندا ،ولكن نتٌجة لما كان ٌترتب على الخصوبة المرتفعة من زٌادة حجم السكان
وكثافتهم بدأ ٌنعكس أثر ذلك على بناء المجتمع ،وأخذ ٌصاحبه تباٌنا فً األوضاع االجتماعٌة
واختالفا فً الطبقات.

 2- 4مرحلة التقدم واالزدهار:تغير السكان وعوامله:
وعندما ٌنتقل المجتمع إلى مرحلة التقدم واالزدهار ٌحدث تناقصا فً الخصوبة نتٌجة ألن
الموالٌد فً المجتمع ٌجٌئون عن نسبة صؽٌرة من سكان الجٌل السابق على هذه المرحلة،
وألن النسبة األخرى من هإالء السكان قد دخلت فً عداد الوفٌات قبل زواجها أو لم ٌستطع
جزاء منها أن ٌنجب نسال بعد الزواج ،هذا فضال عن أن نسبة اإلنجاب بٌن الطبقات الصاعدة
إلى أعلى السلم االجتماعً تتجه عموما نحو االنخفاض ،وحتى عندما تحاول نسبة من سكان
الطبقة الدنٌا الصعود فً السلم االجتماعً لتمأل الفراغ الناجم عن انخفاض أنسال الطبقة
العلٌا ،فإنها ما تلبث بدورها أن تلقى مصٌر سابقتها ،األمر الذي ٌنعكس أثره على نقص
الخصوبة عموما فً المجتمع ،وٌضاؾ إلى العوامل السابقة المإثرة فً الخصوبة وتناقصها
وبالتالً نقص عدد السكان ،فً هذه المرحلة من مراحل تطور السكان ،ما ٌترتب على
الهجرة والحروب التوسعٌة من نتائج تلك التً تقع على عاتق أكثر األفراد قوة ومؽامرة
وحماس وطنً واستعداد للتضحٌة من اجل الوطن وهم الشباب حٌث ٌفقد المجتمع أصلح
عناصره خصوبة وٌقل عدد السكان.
 3 -4مرحلة االضمحالل والفناء:
فً هذه المرحلة من تطور المجتمع ٌقل عدد السكان فً كثٌر من أجزاء المجتمع حٌث
ٌتناقص عدد السكان فً المناطق الرٌفٌة نتٌجة لنمو التصنٌع والتوسع فً هجرة العمالة من
الرٌؾ إلى الحضر ،وهذا فضال عن تؤثٌر عامل النقص الشدٌد المشار إلٌها فً المراحل
السابقة.
نقد نظرية جيني:
 ٌالحظ أن جٌنً ٌفترض وجود قوة طبٌعٌة تعمل على تحدٌد عدد السكان باالرتفاع أواالنخفاض تتمثل فً العوامل البٌولوجٌا وضعؾ القدرة على االنسالل ،وهو افتراض ٌصعب
قبوله ،ذلك ألن العلم قد أوضح خطؤ التفسٌر استنادا إلى طبٌعة ؼامضة أال ٌستطٌع اإلنسان
التحكم فٌها وضبطها.

 استمد جٌنً الوقائع التً بنى علٌها نظرٌته هذه من تارٌخ بعض الشعوب وفً مقدمتهاالٌونان والرومان ،ولكن ٌالحظ أن هناك شعوبا مثل الصٌن الهند قد أخذت فً تطورها
اتجاها مؽاٌرا التجاه تطور المجتمع كما تصوره جٌنً.
 هناك عوامل أخرى ؼٌر الهجرة والحروب تإثر فً انخفاض عدد السكان ،من أهمهاالمجاعات والوفٌات واإلجهاض وانخفاض نسبة الموالٌد ،وهً عوامل لم ٌنتبه إلٌها جٌنً
وقد ٌإثر ظهورها فً أن ٌسٌر تطور المجتمع باتجاه ٌختلؾ كلٌا عن االتجاه الذي تصوره
جٌنً مع وجود عوامل الهجرة والحروب.
 /5ميشال توماس سادلر:
مفكر انجلٌزي األصل وهو من رجال االقتصاد اشتؽل باإلصالح االجتماعً عاصر
مالتوس ،وأدلى سادلر بؤفكاره حول السكان فً كتابه " قانون السكان" الذي نشره سنة
 1830فً مجلدٌن ،حٌث ذهب فٌه إلى القول بؤن عملٌة تكاثر السكان هً عملٌة بٌولوجٌا
تتحكم فً نفسها بنفسها ،فإذا وصل أي بلد إلى درجة كبٌرة من السكانً تداخلت عوامل
بٌولوجٌا لحماٌتهم من االزدحام ذلك عن طرٌق إنقاص قدرة اإلنسان الفسٌولوجٌا على
اإلنجاب وعلى هذا ٌمكن أن نستخلص أن مبدأ سادلر فً السكان هو أن قدرة اإلنسان على
التناسل والتكاثر تتناسب عكسٌا مع عدده.
ٌقصد بهذا أن القانون الطبٌعً الذي ٌحكم زٌادة السكان ٌخالؾ تماما القانون الذي جاء به
مالتوس ،فهو ٌرى أن مٌل الناس إلى الزٌادة سوؾ ٌتناقص بالطبٌعة كلما زاد االزدحام ،وأن
أعدادهم تتوقؾ عند الزٌادة فً المرحلة التً ٌتمتع فٌها أكبر عدد ممكن من الناس بؤكبر قدر
ممكن من السعادة ،مع تساوي جمٌع األشٌاء األخرى.
 /06جوزي ديكاسترو:
صاحب مإلؾ (جؽرافٌا الجوع) الذي أقرى فٌه أن الخصوبة تنظم عن طرٌق التؽذٌة ،كما
بٌن أٌضا نوع البروتٌن وكمٌة االستهالك ٌنظمان الخصوبة الفٌزٌولوجٌا ،وٌرى أن للعوامل
البٌولوجٌة األثر المباشر على ظاهرة الخصوبة فحٌن أن العوامل االجتماعٌة لها أثر ؼٌر
مباشر ،هذه العوامل البٌولوجٌا متمثلة فً بعض أشكال الجوع خاصة نقص البروتٌنات
والفٌتامٌنات ،فحسبه هذه العوامل تإثر على مستوى الخصوبة.

حسب دي كاسترو أن العلماء الحظوا منذ زمن طوٌل أن الفقر ٌقترن بكثرة اإلنجاب ،فإنهم
لم ٌتفطنوا إلى السبب الحقٌقً الذي ٌكمن وراء ذلك ،وحسب كاسترو هذا السبب هو أن الفقر
وما ٌرتبط به من نقص التؽذٌة ٌإدي من خالل التؤثٌر على بعض العملٌات الفٌزٌولوجٌا إلى
زٌادة النسل.
كما أن الجوع الذي لٌس هو إال عدم إشباع ؼرٌزة ٌإثر من الناحٌة النفسٌة على اإلنجاب إذ
ٌإدي إلى تعوٌض هذا اإلحباط عن طرٌق اإلفراط فً الؽرٌزة الجنسٌة ،ففً نظرٌة كاسترو
الجوع هو المسئول عن زٌادة التناسل فً الطبقة الفقٌرة

