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 جامعة حماة                                                                                 الدراسات السكانية ) نظري (

  1كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

                     السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                           

 ) عمم السكان ( الديموغرافيا

 Demography 

 ) عمم السكان ( الديموغرافيا مفهوم

 عني الشعبي ذي( الdemo) :مقطعينمشتقة من المغة اليونانية، وتتألف من  ديموغرافياكممة 
غرافيا بعمم و ، ويسمى مصطمح الديم( السكان وصف ى الكممة )( يعني القياس والوصف، ليكون معنGraphy)و

تتعمق  عمميةوما يتفرع عن ىذا اإلحصاء من دراسات ، إحصاء وعدِّ السكان بشكل أساسيب حيث يقوم السكان،
 وبنائيم ونمّوىم . السكان وتوزعيم حجمب

، إنما يتجاوز ذلك إلى أدق التفاصيل فقط عمى العدِّ  أو عمم السكان الديموغرافيامصطمح  يقتصرإذًا ال 
من  المستقبل السكاني لفئة من الناسالمتعمقة بيؤالء السكان، كما يمتمك الباحث الديموغرافي قدرة عمى رصد 

 اليرم العمري لمسكانو قوم ىذا العمم عمى دراسة الوالدات والوفيات ، وبشكل عام يبياناتيم اإلحصائية خالل دراسة
ىذه البيانات المجردة التي يقوم عمم الديموغرافيا عمى إحصائيا يتفرع عنيا الكثير من البيانات و واليجرة، 

 .التحميمية األخرى

ذي يتناول دراسة المجتمعات البشرية من حيث حجوميا ا بأنو العمم الالديموغرافي تعريفبذلك يمكن و 
 وتطورىا وخصائصيا وحركتيا العامة .

 القديم الفكر السكاني

وحاالت الزواج والطالق والنسل ىو قديم منذ نشوء  من حيث الحجم إن االىتمام بموضوع السكان
 لمفكرين والكتاب منذ أقدم العصورالسكان جذبت انتباه الكثير من ادراسة ، كما أن الحضارات واألمم األولى

 بين السكان والموارد االقتصادية وكانت الكتابات القديمة تضم بين ثناياىا الكثير من األفكار التي تعالج العالقة
والحجم األمثل لمسكان وغيرىا من األفكار، وُتعّد ىذه الكتابات نواة النظريات السكانية المعروفة في الوقت 
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رف عمى بعض االىتمامات واألفكار المتعمقة بموضوع السكان في الحضارات القديمة عمى ، وسوف نتعالحالي
 النحو اآلتي :

 الحضارة السومرية –أواًل 

 نشأت الحضارة السومرية في جنوب العراق منذ أكثر من سبعة آالف سنة، وعرفت باسم بالد سومر  
العديد من القوانين التي تنظم حياة اإلنسان السومري ما تميزت بو اختراع الكتابة المسمارية، وتشريع  وأىم

وعالقتو بالدولة وضمان حقوقو وحرياتو، حيث شمل القانون السومري العالقات التجارية، والعالقات الزوجية 
بوجو عام، وأجاز ىذا القانون تعدد الزوجات لمرجل فمو الحق أن يتخذ لو زوجًة ثانيًة عند انحراف زوجتو أخالقيًا 

ذا كذ لك تنظر األخالقيات السومرية إلى أن المرأة يجب أن تنجب أكبر عدد ممكن من األبناء لزوجيا ولمدولة، وا 
ذا كرىت أن تقوم بواجبات األمومة فكانت تُقتل غرقًا .  كانت عاقرًا جاز طالقيا ليذا السبب وحده، وا 

 الحضارة البابمية –ثانيًا 

مموكيا الذي في محافظة بابل الحالية، وُيعّد حمورابي أشير  نشأت الحضارة البابمية في وسط العراق 
قانونًا نظمت األمالك المنقولة  582من القوانين سميت بشريعة حمورابي، وضمت ُعرف بتشريعو لمعديد 

واألمالك العقارية والتجارة والصناعة واألسرة والعمل وعددًا من األخالقيات ذات النتائج الديموغرافية ، حيث 
بمي عمى زوجة واحدة عادًة، وُيصبر عمى طالقيا إذا كانت عاقرًا، وينص أحد القوانين عمى أن ار زواج الباقتص

 المرأة غير الحريصة عمى أداء واجبيا، والميممة لشؤون بيتيا، والمستخّفة بالعناية بأطفاليا وجب أن ُتمقى بالماء.

 الحضارة اآلشورية –ثالثًا 

نشأت الحضارة اآلشورية شمال العراق بالقرب من ضفاف نير دجمة، وسميت بيذا االسم نسبًة إلى اإللو  
، وتميزت بالعديد من القوانين والدولة المركزية القوية، ويتوزع المجتمع اآلشوري في خمس طبقات: األعيان آشور

ون في الريف، وأسرى الحرب أو سجناء ورجال الصناعة المنتظمون في ىيئات وأرباب المين والحرف والمزارع
الديون، وشجع ىذا المجتمع عمى اإلكثار من النسل بقوانينو األخالقية، وُعّد اإلجياض جريمة ُيعاقب عمييا 

 القانون باإلعدام، والمرأة التي تجيض نفسيا تحرق بعد موتيا.

 حضارة مصر القديمة –رابعًا 

السنين ما قبل التاريخ الميالدي، وتميزت بالتطور الكبير  تمتد الحضارة المصرية إلى بضعة آالف من 
دارية وتشريعات اجتماعية واقتصادية  في مجاالت الحياة العممية والفكرية، واستندت إلى تنظيمات سياسية وا 
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وتقدمت فييا الفمسفة والعموم واآلداب والفنون والزراعة والصناعة، وبالنسبة لموضع الديموغرافي تذكر المصادر 
إلى تعدد الزوجات، أما عامة الشعب فيكون بزوجة واحدة  أن طبقات المسؤولين واألستقراطيين واألثرياء يميمون

وكان الطالق نادرًا ما يحدث إال في عيد االضمحالل، وسادت األسر الكبيرة بحيث يصعب عمى األثرياء 
 دد الزوجات .إحصاء نسميم، ويعود ذلك إلى الزواج المبكر والرغبة في اإلنجاب وتع

 الحضارة الصينية –خامسًا 

إن تعاليم كونفوشيوس رجل الحكمة ىي التي تغمبت عمى غيرىا من تعاليم وشرائع، حيث اىتم كثيرًا  
بفكرة التناسب بين مساحة األرض وعدد السكان، واعتقد أن مسؤولية الدولة أن تنقل السكان من المناطق 

نتاجية المزدحمة بالسكان إلى المناطق األقل ازدحامًا، ولكونفوشيوس آراء معينة حول ا لزواج وتزايد السكان وا 
العمل وأسباب الوفاة، وأشار إلى أن التزايد المفرط لمسكان من شأنو أن يخفض من إنتاجية العامل، وبالتالي 

وعمى يحصل انخفاض في مستوى المعيشة، كما أن الزواج المبكر يسبب ارتفاع معدل الوفيات عند األطفال، 
لمحد من الزيادة السكانية، فإن كونفوشيوس من خالل كتاباتو األخرى كان  الرغم من أن ىذه اآلراء تبدو مؤيدة

بصورة عامة يؤيد تزايد السكان ويحث عمى اإلنجاب، كما أوضح أن ىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى 
 نمو السكان مثل نقص الغذاء والحرب والزواج المبكر والتكاليف المبالغ فييا عند الزواج .

صينيون القدماء أن امتناع الرجل عن الزواج عيبًا وجرمًا بحق األسالف والدولة، وكان ًيعين وعّد ال 
 موظف خاص ميمتو التأكد من الزواج لكل رجل بمغ الثالثين من عمره ولكل امرأة بمغت العشرين .

 الحضارة اليونانية –سادسًا 

 القانون اإلسبارطي -1

يدة البأس التي تقوم عمى الشباب األقوياء، وأكد عمى التدريب المستمر اىتم كثيرًا بتكوين األمة القوية شد 
عمى الرياضة من قبل أبناء المجتمع ألجل أن يكون شعب إسبارطة قويًا، وكان ال ُيسمح لألطفال الضعفاء 

ُيمقى ، فيؤتى بكل طفل إلى أمام مجمس الدولة فإذا ظير أن الطفل مشوه والمشوىين أن يستمروا عمى قيد الحياة
بو من فوق الجبل، كذلك لم يشجع القانون عمى زواج الرجال الضعفاء حتى ال ينجبوا أطفااًل ضعفاء، وبالتالي 
كانت الدولة تشرف عمى الزواج، وحددت أن العمر المناسب لمزواج عند الرجل ىو بموغ الثالثين وعند النساء 

انون بحرمان العازبين من كثير من الحقوق منيا حق بموغ العشرين، كما ُعدت العزوبية جرمًا يعاقب عميو الق
 االنتخاب .
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 أفالطون -2

من أبرز األفكار اليونانية السكانية ىي مسألة الحجم األمثل لمسكان، فمقد اعتقد أفالطون أن الحجم  
  المواطنين( مواطنًا مع مالحظة أن العبيد ال يحسبون ضمن 2505المناسب لممدينة اإلغريقية حينذاك ىو )

ذا كان السكان أقل من ذلك صعب عمييم الدفاع عن أنفسيم أمام األعداء الخارجيين، أما إذا كان عددىم أكبر  وا 
ليذا من العدد المفضل فإن ذلك ينعكس سمبًا عمى أمور اإلدارة وعمل المؤسسات الحكومية، واعتقد أفالطون أن 

ىذا العدد في حياتيم  واطنين، األمر الذي أدى بالمواطنين إلى تقديسومغزًى دينيًا وأسطوريًا لدى الم داللةً  العدد
وفي حال زيادة عدد السكان عن ىذا الحد األمثل يجب أن يتدخل الحكام إلنقاصو عن طريق تحديد الزواج 
رة والنسل ومنع اليجرة إلى البالد، أما في حال نقصان عدد سكان المدينة فيجب تشجيع النسل ومكافأة األسر كثي

 . النسل بالمال وأن يباح لألجانب التجنس بالجنسية اليونانية

 أرسطو -3

اتجو أرسطو في معالجتو لموضوع السكان اتجاىًا أكثر واقعية من أستاذه أفالطون، إضافًة أنو تناول  
حدات العديد من المسائل السكانية مثل توزيع السكان ونموىم والحد األمثل لحجميم، حيث وزع المجتمع إلى و 

لى من يقومون بالمين غير  تتضمن من يقومون بالمين الطبيعية مثل الزراعة والصيد وتربية الحيوان، وا 
، كما اىتم أرسطو بالتوزيع العمري لمسكان، وأجرى مفارقة بين الرجل والمرأة عمى الطبيعية مثل التجارة والصناعة

و السكان فقد حذر أرسطو من النمو غير المتناسب بين أساس االستعدادات الجسمية والعقمية، أما فيما يتعمق بنم
طبقات المدينة، ونادى بضرورة تحديد عدد السكان تجنبًا لمفقر، ورأى أن أي زيادة في عدد السكان بمعدل أكبر 
من زيادة األرض المستثمرة تؤدي إلى خالفات اجتماعية وتعرقل الحكومة عن القيام بعمميا، وشبو أرسطو 

سم اإلنساني الذي يجب أن تنمو أجزاؤه بالتناسب دون أي خمل، كذلك يجب أن ينمو السكان بتناسب المدينة بالج
 مماثل بحيث ال يطغى عدد سكان طبقة عمى العدد في طبقة أخرى .

ذا كان أرسطو قد   إال أنو لم يحدد ىذا الحد كما فعل أستاذه اعتنى بموضوع الحد األمثل لمسكان وا 
ضرورة وجود حجم ثابت لمسكان تتحكم فيو الحكومة بحيث تحقق التناسب بين حجم  ، لكنو اعتقدأفالطون

 السكان في المدينة وبين مواردىم خاصًة مساحة األرض وقدرتيا عمى إشباع حاجات السكان.

 يالعرب الفكر السكاني عند ابن خمدون –سابعًا 

وىرية أثرت فيما بعد في تطوير عاش ابن خمدون في القرن الرابع عشر الميالدي، وقدم أفكارًا ج 
االىتمام بدراسة السكان، ويقول جوزيف مايون في كتابو السياسات السكانية : > إن عالمة القرن الرابع عشر 
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ىي ابن خمدون الذي طور تحمياًل شاماًل التجاىات السكان لم نشيد لو منافسًا حتى عيد مالتوس فيو أول من 
 ان واإلنماء االقتصادي < .وضع نظرية العالقة بين حجم السك

الزيادة في السكان ىي السبب الجوىري في االزدىار ألن الكثافة السكانية تؤدي  أنلقد أكد ابن خمدون  
إلى تقسيم العمل، وبالتالي تطوير اإلنتاج ورفع معدالت النمو االقتصادي، ويرى ابن خمدون أن المجتمعات تمر 

واليد والوفيات في كل مرحمة، حيث يشيد المجتمع في المرحمة األولى في مراحل تطورية محددة تؤثر عمى الم
من تطوره زيادة في معدالت المواليد ونقص في معدالت الوفيات بما يؤثر عمى نمو السكان وازدياد عددىم 

، والدولة في مرحمة وتوصل إلى أن مستوى المعيشة وحجم الثروة يعتمدان عمى عدد السكان في المجتمع نفسو
نيوضيا توفر األسباب لزيادة سكانيا وىذه الزيادة تكون سببًا لمزيد من االزدىار، أما في مرحمة انحطاط الدولة 
فتكون الظروف الديموغرافية مخالفة تمامًا؛ إذ ينخفض فييا معدل الخصوبة والمواليد ويرتفع معدل الوفيات 

 وتزداد اليجرة إلى الخارج ويحدث الفقر والمجاعات.

 و اآلتي :إيجاز آراء ابن خمدون بالمسألة السكانية عمى النح ويمكن 

 إن ارتفاع مستوى المعيشة ىو السبب الرئيس في زيادة السكان والعكس صحيح. -1

تؤدي زيادة السكان إلى تقسيم وتنويع األعمال والمين وتعددىا، األمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل وتحسين  -5
  مستوى المعيشة .

 تاريخ الديموغرافيا 

( الذي ًيعد أول John Grauntتعود البدايات األولى لمديموغرافيا إلى العالم اإلنكميزي جون غرونت )
من حاول القيام بأبحاث منظمة في مجال الديموغرافيا، وُلقب بأب الديموغرافيا حيث قام بإجراء دراسة عن 

وصل إلى مجموعة من التعاميم المتعمقة بالوالدات والوفيات كما تنيا بجدول بسيط لمحياة، أسباب الوفيات وضمّ 
نما تتأثر بالعوامل االجتماعية والوضع الثقافي  والزواج واليجرة ، وأشار إلى أن الوفيات لم تكن حادثًا عفويًا ، وا 

صغيرًا  كتاباً  1665أنيا وقائع حيوية، وتناول في بحثو الكثير من القضايا السكانية حيث أصدر سنة  إلى جانب
بعنوان مالحظات طبيعية وسياسية قائمة عمى أساس وثائق الوفيات، وبذلك حقق إحدى المراحل الكبرى في 

 تطور الديموغرافيا، ويرى البعض أن غرونت ليس مؤسس الديموغرافيا فحسب بل ىو مؤسس عمم اإلحصاء .

ًا عندما درس الوفيات مستندًا إلى بيانات إحصائية، وتمكن من أن يعمممنيجًا لقد جاء منيج غرونت 
(، كما تمكن من جمع البيانات الالزمة لتصاريح 1621-1651يحصل عمى أسباب الوفاة التفصيمية لمفترة )
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عن المواليد استخمصيا من  الدفن والتعميد مصنفة حسب الجنس لنفس الفترة، إضافًة لذلك حصل عمى معمومات
المعّمدين في الكنائس، ولخص بياناتو في جداول ثم بدأ بالمقارنات والتحميالت في أسباب الوفاة ومرحمة تسجيل 

 العمر وعدد السكان ومعدالت الوالدات والوفيات

 تأثُّر إلى أدى امم ،الديموغرافي حميلالت في يرةً وش ةً أىمي األكثر ومساىماتو غرونت جون دراسات كانت
 1526 يقارب ما أعداد بتحميل عندما قاما وذلك،  أوردنونج وغوتمش سييمش يوىان مثل بيا الباحثين من العديد
 في بروسيا لسكان إحصائي جدول لأو  صدور ذلك عن ونتج بروسيا، في والمدن المحافظات بعض في شخصاً 

 .  1662 عام

 والتّأمين الصحية عايةبالر  االىتماممثل  لمميالد عشر امنالث القرن في أوروبا في تطّورات عّدة ظيرت
 الميّمة اإلحصاءات من مجموعةً  تحتوي ةمدني تجالس توفير بضرورة الوعي زيادة إلى أّدى امم الحياة، عمى
 . بالكنيسة ةالخاص تالالسج من بدالً  الحقاً  اعُتِمدت وقد والوفيات، المواليد تشمل

 بُمتابعة أكبر بشكل   تواىتم لمميالد، عشر اسعالت القرن في رو بالتط ةالديموغرافي راساتدال تواستمر  
 الفترة أثناء ةالديموغرافي اإلحصاءات نتائج تابعةبم االىتمام وازداد ،ةالصناعي ولدال في والوفاة الوالدة التمعد

 . 1158 عام في انلمسك ةالعممي راساتلمد الدولي حاداالت فُأسِّس تين،العالمي الحربين بين ةالزمني

 يموغرافياالد خصائص

 :أىّميا  الخصائص من بمجموعة يموغرافياالد تتمّيز 

 .) تركيب السكان ( ةالسكاني ةالييكمي في الخاص والتغيُّر النمو متابعة -1

 االنتقال أسباب ومعرفة واليجرة والوفيات المواليد التمعد متابعة وتشمل السّكان، حجمدراسة ومراقبة نمو و  -5 
 . الجغرافي

 وتوزيع السكان .دراسة كثافة  -3

 .لمسكان ةوالمستقبمي ةالحالي ةالعام الحاجات تحديدالتي تساىم في  ةالديموغرافي األبحاث وضع -0

 يموغرافيابالد ةالخاص البيانات مصادر

  أىميا :  المصادر من مجموعة عمى ةالسكاني البيانات عمى لمحصول يموغرافياالد تعتمد 
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 السكاني عدادالت -أواًل 

 معين إقميم أو بمد في باألفراد قةالمتعم ةاالقتصادي ةوالديموغرافي ةاالجتماعي البيانات جمع ةعمميىي 
 :أىّميا من الخصائص من مجموعة عمى السكاني التعداد ويعتمد ونشرىا، وتصنيفيا

 . عادةً  سنوات 15 كل السكاني عدادالت ُيجرى -1 

 . منيا جزءاً  أو كاممةً  ولةدال السكانيّ  الّتعداد يغّطي -5

 .دةدومح نةمعي   ةزمني فترة في انيالسك عدادالت ينتيي -3

 .عميو لإلشراف لجنة   طريق عن السكاني عدادالت الحكومة تُنّظم -0 

 .منازليم في زيارتيم طريق عن واأُلس ر العائالت عن معمومات جمع انيالسك عدادالت اتعممي تشمل -2 

  سجيلالت -ثانيًا  

 كل واجب منأن  إذ ة؛الحيوي اإلحصاءات عمى يعتمدو  ة،السكاني البيانات مصادر من مصدر ىو
ل أن قانونياً  شخص  والزواج والوالدة السكن معمومات تشملالتي  عنو ةاإلحصائي البيانات من مجموعة ُيسجِّ

 ةالمستمر  اتالعممي من ُتعدّ  التي الحيوية واألحداث لإلحصاءات توفيرىا يجب أخرى معمومات وأيّ  والّطالق،
 بيم ةالخاص والحقوق لممواطنين ةاالجتماعي األحوال لمعمومات ةالميم المصادر من سجيلالت ُيعدّ ، و نةالس طوال
 .بأحواليم قةالمتعم عاتوالمناز 
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