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 خلصـــالمست
)الطائفة األرمنية في العراق( دراسة انثروبولوجية في بغداد ،  ـحققت ىذه الدراسة المعنونة بـ          

بالمقتضيات النظرية والمنيجية  يالتزامت التوجيات المدرسية في حقميا باقصديتيا عمى وفق مقتضيا
، وعمى الرغم  ممثمة بـ )الوصف المكثف(االساس باالعتماد عمى حصيمة التراكمات المنيجية الدقيقة 

، اال ان ىذه الدراسة المنيجية ىوية التخصص عن من ظيور بعض التوجيات التي تخمت بنسبة ما 
اوليا استحصاليا المعمومات ، تمكنت من الحفاظ عمى الشروط الضرورية لمدراسة االنثروبولوجية 

وقد تجاوزت حظة المشاركة ، االقامة الميدانية( ، ، المال والمعطيات ممثمة باالدوات االساس )المخبر
مشكمة التداخل التخصصي السيما مع عمم االجتماع الذي اقحم بعض المتخصصين بو توجياتيم 

تكشف عن ماىيتيا الدقيقة اعتمادية منيجية معينة سوى المنيجية  في موضوعات الالمنيجية 
 االنثروبولوجية . 

عات اإلثنية كانت ومازالت محورا اساسا لمدراسات االنثروبولوجية المعاصرة يخفى ان الجما وال           
، والثقافة كما ىو مسمم بو  "Sub – culture"بوصفيا مكونات اجتماعية ليا خصوصية ثقافية 

 اليدف المقصود فيمو تفصيميا ألية دراسة تنتمي الى االنثروبولوجيا .
لم يمتفت  رمن في العراق بوصفيم )جماعة إثنية(الدراسة اول دراسة تفصيمية عن األوتعد ىذه           

ثمانية الييا في دراسة من ىذا النوع عن المستويين المحمي والعالمي ، واستطاعت بفصوليا ال
 حاطة بخصائص مجتمع الدراسة ومقومات وجوده بمختمف نظمو فضال عن تتبع تأريخية وجوده . اإل

احتفاظيم بخصائصيم الساللية التي تصنف ضمن الساللة عدد من النتائج ابرزىا :  وتوصمت الى
، واسيام لغتيم التي  "Endogamy"القوقازية الحديثة بوساطة ركونيم الى نظام الزواج الداخمي 

الحفاظ عمى انساق التفاعل بوصفيا النظام الرئيس  اوروبية في تنتمي الى عائمة المغات اليندو
الدراسة  تكشفالقومي ، ويتضح ذلك باعتمادىم نظاما تعميميا ودراسيا خاصا بيم ، وقد لمتواصل 

 . المذىب االرثوذوكسي تسيدتدينيم بالديانة المسيحية وب
وقد تضمنت فصول الدراسة نتائج متنوعة ومعطيات احصائية فضال عن المخططات والصور       

 التي وثقت االشتغال الميداني .الفوتوغرافية 
 


