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ملخص البحث:
يهــدف هــذا البحــث إلــى إثــارة مســألة توظيــف
المفاهيــم األنثروبولوجيّــة فــي دراســة المجتمعــات
العرب ّيــة ،وهــي مســألة تنطــوي علــى عناصــر إشــكاليّة
ترتبــط بمحــور “المفاهيــم” ،وهذا مــن خالل قراءة في
نمــاذج مــن تلــك المفاهيــم الــواردة ضمــن الدّراســات
األنثروبولوج ّيــة التــي أجراهــا بعض الباحثين الغربيين
حــول المجتمعــات العربيّــة ،والجديــر باإلشــارة ّ
أن
هيمنــة المركز يّــة الغرب ّيــة المرتبطــة بســياقات إنجــاز
الدّراســات والبحــوث األنثروبولوجيّــة ،قــد أثّــرت فــي
ّ
الصلــة
توجيــه الــ ّر ؤى والتصــوّ رات واألفــكار ذات
بالثقافــات المح ّليــة ،وكــذا عمليّــة توظيفهــا ونقلهــا
إلــى لغــة الباحــث ،وهــو مــا أفضــى إلــى تطويــع تلــك
ّ
والنســق
الدّراســات األنثروبولوجيّــة بمــا يتماهــى
الثّقافــي الــذي ينتمــي إليــه الباحــث الغربــي ،ممّ ــا أدّى

ّ
تعســفيّة مُ ســتقاة
إلــى إســقاط وفــرض مفاهيــم
مــن ثقافــة األنثروبولوجــي ،وليــس مــن ثقافــة
المجتمــع المــدروس ،وهــو مــا يبــرز بجــاء وفــي
مواضـ ْ
ـع وشــواهد كثيــرة مــن الدّراســات التــي أنجزهــا
ِ
الباحثــون الغربيــون حــول المجتمعــات العربيّــة،
ّ
الصلــة
وعلــى وجــه الخصــوص ضمــن المحــاور ذات
بالخصوصيّــات االجتماعيّــة والثّقافيّــة.
كلمــات مفتاح ّيــة :األنثروبولوجيــاّ ،
الثقافــة ،المجتمــع العربــي،
الباحــث الغربــي.

Research Title:

“The problematic of employing Anthropological

Concepts in the Study of Arab societies”.
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Key Concepts: anthropology, culture,

Abstract:

Arab society, western researcher.

This study aims at raising the problematic
of employing Anthropological Concepts

:مقدّمة

ّ
شــكل عمليّــة البحــث فــي
ُت
المفاهيــم ومــا تع ّلــق بهــا مــن
ّ
ّ قضايــا
والتــداوُ ل وكــذا
النشــأة
ّ
التوظيــف؛ واحــدة مــن المســائل
ّ
المهمــة فــي حقــل الدّ راســات ذات
ّ
الصلــة بعائلــة العلــوم اإلنســانيّة
 وهــذا بفعــل مركز ّيــة،واالجتماع ّيــة
المفاهيــم باعتبارهــا أحــد المفاتيــح
ّ
أي

صياغــة

فــي

األساســيّة

علمــي وبلــورة مضامينــه
خطــاب
ّ
 حيــث ســيكون مــدار،المعرفيّــة
البحــث

هــذا

فــي

اشــتغالنا

منصبًّــا بشــكل أساســي علــى
،حقــل الدّ راســات األنثروبولوجيّــة
باعتبارهــا مــن العلــوم التــي بــدأت
التوســع
تأخــذ طريقهــا إلــى
ّ
،واالنتشــار خــال المرحلــة الحديثــة

in the Study of Arab societies, which is an
examination

that

includes

problematic

elements, associated with the axis of
“concepts”. This study is conducted through
reading examples of concepts contained
within the anthropological studies led
by

some

Western

researchers

about

Arab societies. It is worth noting that the
prevalence of Western centralism, which
is linked to contexts for the completion of
anthropological studies and research, has
affected the directing of visions, perceptions
and ideas related to local cultures. Moreover,
the process of interpreting and transferring
these

concepts

into

the

researcher’s

language, which has led to the adaptation
of those anthropological studies to what is
consistent with the cultural pattern to which
the Western researcher belongs, caused
them to drop and impose arbitrary concepts
derived from the anthropological culture and
not from the culture of the studied society.
This becomes evident in many studies carried
out by Western researchers on Arab societies,
particularly within themes associated with
social and cultural specificities.

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ

والتــي تزامنــت مــع وقــوع البلــدان
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البحــوث األنثروبولوجيّــة باعتبارهــا أحــد المداخــل
لمعرفــة صــورة المجتمعــات العربيّــة ،ثــم يأتــي

العربيّــة تحــت وطــأة االحتــال،

العنصــر الموالــي ليكــون منصبًّــا علــى نقــاش

ّ
ممــا جعلهــا مجــا ًلا خصبًــا لتلــك
الدّ راســات التــي ُأ ْنجــزت مــن قبــل
ِ
الباحثيــن المنتميــن للمــدارس

محــدّ دات إنتــاج مضاميــن الخطــاب األنثروبولوجي،
ّ
مركزيــن بوجــه خــاص علــى المحــدّ دات المرتبطــة
ّ
والثقافيّــة ُ
لمنتِــج
بإكراهــات البيئــة االجتماعيّــة
الخطــاب ،وكــذا مــا ارتبــط بحضــور اآلخــر بشــكل
مباشــر وغيــر مباشــر خــال عمليّــة الكتابــة

الغربيّــة ،وهــي دراســات انصبّــت

ّ
شــكل أرضيّــة لرصــد
األنثروبولوجيّــة ،وهــو مــا

بوجــه خــاص علــى الخصوصيّــات

انعكاســات مُ حــدّ دات إنتــاج مضاميــن الخطــاب

ّ
الثقافيّــة واالجتماعيّــة.
ولعــل أهــم مــا ُلوحــظ عــن تلــك الدّ راســات
ّ
ّ
الشــق المتع ّلــق بالجهــاز
األنثروبولوجيّــة هــو
المفاهيمــي ،الــذي م ّيــزه ســوء ّ
التوظيــف ،حيــث تـ ّ
ـم
اســتخدام بعــض المفاهيــم الوافــدة مــن ّ
النســق
تعســفي ،دون
السوســيو-ثقافي الغربــي بشــكل
ّ
ّ
مراعــاة انســجام الحمولــة الدّ الليــة لتلك المفاهيم

ّ
تــم اســتعراضها علــى
األنثروبولوجــي التــي
المفاهيــم ،بمــا أتــاح إعطــاء أمثلــة عــن بعــض
المفاهيــم ،مــن خــال اســتعراض لنمــاذج من هذه
األخيــرة التــي طالهــا الخلــل فــي عمل ّيــة ّ
التوظيــف
ضمــن الدّ راســات األنثروبولوجيّــة الغربيّــة ،لنأتــي
إلــى العنصــر األخيــر الــذي يُعــدُّ بمثابــة مُ قتــرح
عملــي إلعــادة ّ
النظــر فــي تلــك المفاهيــم ،ثــم
خاتمــة اشــتملت علــى بعــض ّ
النتائــج األوليّــة.

ّ
للتعبيــر عــن القضايــا المدروســة المرتبطــة

1.1مسار تبلور البحوث
األنثروبولوجيّة باعتبارها
أحد المداخل لمعرفة صورة
المجتمعات العربيّة:

األنثروبولوج ّيــة فــي دراســة المجتمعــات العرب ّيــة،

لقــد أســهمت ظــروف ومُ البســات نشــأة

مــن خــال قــراءة فــي نمــاذج مــن المفاهيــم

النصــف ّ
األنثروبولوجيــا منــذ ّ
الثانــي مــن القــرن

الــواردة ضمــن تلــك الدّ راســات حــول المجتمعــات

ّ
ّ
كتخصــص
التاســع عشــر ،وتبلورهــا فيمــا بعــد

العربيّــة.

علمــي قائــم بذاتــه ضمــن حيــز الممارســة
ّ

بالمجتمــع العربــي موضــوع تلــك الدّ راســات،
ووفــق مــا تشـ ّ
ـكل لدينــا مــن تصــوّ رات بخصــوص
ضــرورة ّ
النظــر فــي تلــك المفاهيــم ،انــدرج بحثنــا
الــذي جــاء بعنــوان؛ إشــكاليّة توظيــف المفاهيــم

وقــد جــاء هــذا البحــث فــي مجموعــة مــن
العناصــر ،فكانــت البدايــة بتنــاول مســار تبلــور

األكاديميّــة الفعليّــة فــي الجامعــات الغربيّــة،
ّ
المتحــدة األمريك ّيــة ثــم بريطانيــا
بدايــة بالواليــات
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ً
الحقــا ،فــي رســم
وبقيّــة البلــدان األوربيّــة

أســهمت فــي توجيههــا -الدّ راســات واألبحــاث-

المالمــح األساســيّة التــي ميّــزت األنثروبولوجيــا

نحــو االنكبــاب علــى دراســة المجتمعــات غيــر

طيلــة فتــرة زمنيّــة ناهــزت قر ًنــا مــن ّ
الزمــن

الغربيّــة ومــن ضمنهــا المجتمعــات العربيّــة،

تقريبًــا ،مــن خــال تميّزهــا بالتوجّ ــه ُ
األحــادي

إذ « ...طبعــت ظــروف الغــزو االســتعماري
تطــوّ ر

الدّ راســات

فــي دراســة المجتمعــات ،ضمــن ســياق مــا

بعمــق

عُ ــرف باآلخــر غيــر الغربــي((( ،مُ ّ
مثــ ًلا فــي كل مــن

واألنثروبولوجيّــة ، »...وهــو تطــوّ ر كان ميدانــه

المجتمعــات البدائ ّيــة “ ...التــي كانــت علــى وشــك

ّ
المفضــل لــه أغلــب المجتمعــات
والموضــوع

توســع الحضــارة األوربيّــة”(((،
االختفــاء تجــاه
ّ

التــي وقعــت تحــت هيمنــة االحتــال ومــن

ّ
التقليديّــة غيــر البدائيّــة
وكــذا المجتمعــات

ضمنهــا المجتمعــات العربيّــة.

التــي خضعــت لالســتعمار((( ،وهــذا بمقابــل
تغييــب دراســة المجتمعــات الغربيّــة باعتبارهــا
المجتمعــات التــي ينتمــي إليهــا أغلــب الباحثيــن
فــي األنثروبولوجيــا خــال هــذه المرحلــة.

اإلثنولوجيّــة

(((

حيــث

اندرجــت

تلــك

الدّ راســات

األنثروبولوجيّة ضمن سياق التزامها بمشروع
تغذيــة المعــارف عــن اآلخــر غيــر الغربــي،
بغــرض تعميــق ُ
الفهــوم ذات ّ
الصلــة بمختلــف

إن التوجُّ ــه ُ
ّ
األحــادي الــذي ميّــز الدّ راســات

ّ
الخاصــة بالمجتمعــات
القضايــا والمجــاالت

األنثروبولوجيّــة المنجــزة مــن قبــل الباحثيــن

ّ
ممــا
التــي كانــت مجــا ًلا لتــك الدّ راســات،

األنثروبولوجييــن الغربييــن ،وهــم شــخصيّات

ّ
المهتمــة
جعلهــا ُتوصــف فــي أغلــب المراجــع

ذوو مشــارب فكر يّــة وانتمــاءات سوســيو

النــوع مــن الدّ راســات ّ
بهــذا ّ
بأنهــا قــد اندرجــت

ثقافيّــة متباينــة ،ســواء مــن المنتميــن إلــى

فــي خدمــة األهــداف االســتعمار يّة ،بحكــم ّ
أن

المؤسســة العســكر يّة أو أولئــك المنتمــون إلــى
ّ

«اإلمبريال ّيــة االســتعمار يّة المعاصــرة تتوافــق

وظائــف إدار ّيــة مختلفــة ،إضافــة إلــى كــون هــذه

زمن ًّيــا مــع األنثروبولوجيــا المعاصــرة فكلتاهمــا

الدّ راســات ً
أيضــا قــد تـ ّ
ـل منــاخ
ـم إنجازهــا فــي ظـ ّ

النصــف ّ
الثانــي مــن القــرن ّ
تعــودان إلــى ّ
التاســع

ـي أحاطــت بــه جملــة مــن ُ
المالبســات التــي
تاريخـ ّ

ّ
شــكل « ...البحــث الدّ قيــق فــي
عشــر»((( ،إذ

ّ
خاصــة ،قــد
طبعتهــا أجــواء فكر يّــة وسياســيّة

ّ
وتقصــي أخبارهــا
أحــوال -المجتمعــات العرب ّيــة-

( )2حــول مجــال االهتمامــات األولــى التــي تم ّيــزت بهــا البحــوث
األنثروبولوج ّيــة انظــر:
Auzias, Jean-Marie, L’anthropologie Contemporaine, Paris,
Puf, (1976), (p/30-53).( )3أوجيــه ،مــارك ،وكواليــن ،جــون بــول ،األنثروبولوجيــا ،ترجمــة
ّ
جــورج ّ
المتحــدة،)2008( ،
كتــورة ،بيــروت ،دار الكتــاب الجديــدة
(ص.)24/

( )4لكلــرك ،جيــرار ،األنثروبولوجيــا واالســتعمار ،ترجمــة جــورج
ّ
المؤسســة الجامعيّــة للدّ راســات
كتــورة ،بيــروت،
ّ
ّ
ّ
والتوزيع( ،)1990( ،ص.)12/
والنشر

فــي الماضــي والحاضــر ،(((»...أحــد األهــداف
(5) 1-Pierre, Bonte, et Michel, Izard, Dictionnaire de
l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, puf, (2002), (p/19).
السابق)( ،ص.)12/
( )6لكلرك ،جيرار( ،المرجع ّ
( )7بوطالــب ،إبراهيــم ،البحــث الكولونيالــي حــول المجتمــع
المغاربــي فــي الفتــرة االســتعمار يّة ،ضمــن سلســلة نــدوات
ومناظــرات رقــم  ،14بعنــوان «البحــث فــي تاريــخ المغــرب – حصيلة
وتقويــم» ،المغرب ،منشــورات ك ّلية اآلداب

والعلوم اإلنسانيّة بال ّر باط( ،)1988( ،ص.)108 /

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ
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التــي ارتكــزت عليهــا تلــك الدّ راســات ،غيــر ّ
أن

ّ
الخاصــة بالمجتمعــات
بمختلــف جوانــب الحيــاة

ّ
يمثــل مبـ ّر ًر ا كاف ًيــا ّ
للتقليــل مــن شــأنها
ذلــك ال

العربيّــة ،ومــن جهــة أخــرى وبرغــم األهميّــة

فيمــا يتع ّلــق بقيمتهــا العلميّــة علــى وجــه

العلميّــة لهــذه الدّ راســات كمــا أشــرنا إلــى

الخصــوص.

ّ
ذلــك ً
فإنــه ال ينبغــي لنــا بــأي حــال أن
آنفــا،

ّ
أهميــة تلــك الدّ راســات
إذ ال يمكــن إنــكار
األنثروبولوجيّــة فــي رصــد كثيــر مــن مالمــح
ّ
ّ
والثقافــي للمجتمعــات
التاريــخ االجتماعــي
العربيّــة ،حيــث اعتبرهــا بعــض الباحثيــن
ّ
بأنهــا « ...فتحــت المجــال أمامنــا
العــرب؛
لنرســم صــورة عــن أنفســنا بمعرفــة ماضينــا
ّ
والثقافــي والوقــوف
والسياســي
االجتماعــي
ّ
علــى أبــرز مــا عرفتــه المنطقــة مــن تحــوّ الت
ميّــزت القرنيــن الماضييــن»((( ،ولــذا كان مــن

نقفــز بهــا عــن ســياقها ّ
الزمنــي ،وهــذا فيمــا
ّ
والنظر يّــة
يتع ّلــق بمنظومتهــا المنهجيّــة
التــي اســتندت إليهــا ضمــن مقارباتهــا ،فهــي
وإن كانــت قــد قاربــت كل المجتمعــات التــي
درســتها «بخلف ّيــات أيديولوج ّيــة مســتوحاة مــن
ّ
يؤطرهــا،
المشــروع االســتعماري الــذي كان
ّ
ّ
ّ
التحليليّــة
الناحيــة
فإنهــا اســتعملت مــن
ّ
النظر يّــات واألدوات المفاهيميّــة التــي كانــت
ســائدة فــي وقتهــا»(.((1

المنطقــي أن ّ
يتفــق أغلــب الباحثيــن المح ّلييــن

والجديــر باإلشــارة ّ
أن مســار البحــوث

علــى تميُّــز تلــك الدّ راســات األنثروبولوجيّــة،

األنثروبولوجيّــة لــم يســتمر علــى هــذا الحــال،

ّ
مســمياتها((( ،بجانــب إيجابــي
وتحــت جميــع

ّ
شــكلت ســنوات الخمســينيّات وبدايــة
حيــث

ال يمكــن إنــكاره ،مُ عتبريــن إيّاهــا «بمثابــة َب ْنــك

السـ ّـتينيّات من القرن العشــرين مرحلة فارقة

معلوماتــي يســتحيل القفــز عليــه»( ،((1ولــذا

ضمــن مســار تحــوّ ل اهتمامــات تلــك البحــوث

فــإن تلــك الدّ راســات ُت ّ
ّ
مثــل دون شــك أرضيّــة

والدّ راســات ،فاألنثروبولوجيــا منــذ هــذا ّ
التاريــخ

خصبــة للباحثيــن المعاصريــن -ســواء كانــوا

«لــم يعــد موكــول لهــا دراســة المجتمعــات

مح ّلييــن أو أجانــب -ال منــاص مــن الرّجــوع إليهــا،

التــي هــي فــي طــور االضمحــال»( ،((1وهــذا

بغــرض إنجــاز بحــوث ودراســات ذات صلــة

التــي

ّ
ّ
للذاكــرة مجتمعــات
محمــد الهــادي ،مجتمعــات
( )8الجويلــي،
ّ
للنســيان ،تونــس ،ســراس ّ
للنشــر( ،)1994( ،ص.)21/

(َ )9تجــدُ ر اإلشــارة إلــى االختــاف المســجّ ل فــي الكتابــات
المعاصــرة بشــأن ّ
التســميات التــي ُتطلــق علــى تلك الدّ راســات
التــي أنجزهــا الباحثــون الغربيــون بشــكل عــام علــى اختــاف
جنسـيّاتهم حــول المجتمعــات العرب ّيــة ،فمنهــم مــن يميــل إلــى
بـ«السوســيولوجيا الكولونياليّــة» ،ومنهــم مــن
تســميتها
ّ
ّ
يســميها اإلثنوغرافيــا تــارة واإلثنولوجيــا تــارة أخــرى ،ومنهــم
ّ
يســميها األنثروبولوجيــا فقــط.
مــن
( )10معتــوق ،جمــال ،علــم االجتمــاع فــي الجزائــر  -مــن ّ
النشــأة إلــى
يومنــا هــذا ،الجزائــر ،منشــورات دحلــب،)2006( ،

(ص.)71/

بفعــل

األزمــة

اإلبســتيمولوجيّة

عرفتهــا األنثروبولوجيــا ،نتيجــة اإلفــراط فــي
االشــتغال علــى المحــاور نفســها ،وكــذا
ّ
الصلــة
ابتــذال موضوعــات البحــث ذات
( )11منديب ،عبد الغني ،الدّين والمجتمع  -دراســة سوســيولوجيّة
للتديّــن بالمغــرب ،الدّ ار البيضاء ،منشــورات إفريقيا

ّ
الشرق( ،)2006( ،ص.)28/

( )12أوجيــه ،مــارك ،مهنــة األنثروبولوجــي  -المعنــى والحر يّــة،

ّ
محمــد الجويلــي ،بيــروت ،الــدّ ار العربيّــة للعلــوم
ترجمــة
ناشرون ،ط( ،)2010( ،1ص.)31/
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بالمجتمعــات البدائيّــة وكــذا المجتمعــات
ّ
التقليديّــة ُ
َ
ســتعمرة ،إلــى جانــب الحــراك
الم
ّ
التصاعــدي الــذي شــهدته مناهــج ونظر يّــات

العدد  | 11خريف  ٢٠٢٠م

2.2محدّدات إنتاج مضامين
(((1
الخطاب األنثروبولوجي :

النصــف ّ
األنثروبولوجيــا منــذ ّ
الثانــي مــن القــرن

علــى اعتبــار ّ
أن الخطــاب األنثروبولوجــي

العشــرين ،التــي أســهمت مجتمعــة في وضع

ّ
يمثــل حصيلــة تفاعــل لجملــة مــن العناصــر

حــدّ لذلــك التوجّ ــه ُ
األحــادي الــذي م ّيــز البحــوث

ّ
الناظمــة لبنيتــه ،حيــث يُنتــج وفــق شــروط

األنثروبولوجيّــة طيلــة عقــود طويلــة ،مــن

ككل متكامــل ،قــد
معيّنــة ليظهــر فــي األخيــر
ّ

خــال انكبابهــا علــى دراســة اآلخــر غيــر الغربــي

ً
ومنســجما وقــد ال يكــون،
متطابقــا
يكــون
ً

كمــا أشــرنا إلــى ذلــك ً
آنفــا ...“ ،فلقــد عــرف هــذا

غيــر ّ
أنــه ليــس إنتاجً ــا عشــوائيًّا ،وضمــن هــذا

الفــرع المعرفــي أزمــة ُهويّــة كادت تقضــي

الســياق ُتطــرح بشــكل متكــ ّر ر وبحــدّ ة أســئلة
ّ

ّ
كافــة
عليــه ،بعدمــا صــارت شــعوب األرض

تتع ّلــق بصياغــة الخطــاب األنثروبولوجــي

ّ
بتوســع المجتمــع
متأثــرة مــن قريــب أو بعيــد
ُّ

وكيف ّيــة إنتاجــه ،وبمقابــل ذلــك ال ُتطــرح أســئلة

ّ
الصناعــي ،وبعدمــا أدّ ت مقاومــة االســتعمار

أخــرى وباالهتمــام نفســه حــول المحــدّ دات

إلــى تغييــر عميــق فــي البنيــة الحقوقيّــة

ّ
المتحكمــة فــي إنتــاج ذلــك الخطــاب ،حيــث

ّ
والنفســيّة لهــذه الشــعوب داخــل المجتمــع

يتــم ّ
التركيــز علــى المضاميــن واألشــكال ،دون

الدّ ولــي”( ،((1وقــد أدّ ى ذلــك إلــى إحــداث نقلــة

ّ
الشــق الــذي يتع ّلــق بكيفيّــة
الخــوض فــي

نوع ّيــة فــي حقــل ّ
التفكيــر األنثروبولوجــي ،وهــو

تبلــور تلــك المضاميــن واألشــكال ذات

مــا “اســتدعى مراجعــات جذر ّيــة لــدور وقضايــا

ّ
الصلــة بالخطــاب األنثروبولوجــي ،ولمــاذا لــم

الدّ راســات األنثروبولوجيّــة ،وهــذا مــا ســمح

ّ
تتشــكل بشــكل آخــر ،ولمــاذا ير ُّكــز الخطــاب

ليــس فقــط باالبتعــاد عــن ّ
التقوقــع فــي

األنثروبولوجــي علــى بعــض المضاميــن بالـ ّ
ـذات

دراســات تــدور حــول المجتمعــات العجائب ّيــة،

دون غيرهــا مــن المضاميــن األخــرى ،ويمكــن

ّ
وإنمــا قــاد لدراســات أنثروبولوج ّيــة عــن بعــض

فــي ضــوء مــا تقــدّ م أن نحصــر محــدّ دات

ّ
المركبــة.((1(”...
المجتمعــات

إنتــاج مضاميــن الخطــاب األنثروبولوجــي
فــي عنصريــن أساســيّين ،نــرى إمكانيّــة
اســتعراضهما علــى ّ
النحــو اآلتــي:

( )13إيرنــي ،بيــار ،إثنولوجيــا التّربيــة ،ترجمــة عدنــان األميــن،
بيــروت ،معهــد اإلنمــاء العربــي( ،)1992( ،ص.)37،38/
( )14باقــادر ،أبــو بكــر أحمــد ،الدّراســات األنثروبولوجيّــة فــي
التّرجمــات العرب ّيــة ،ضمــن كتــاب نــدوة «ترجمــة العلــوم اإلنســانيّة
واالجتماعيّــة فــي العالــم العربــي المعاصــر» ،تحــت إشــراف

مؤسســة الملــك
ريشــار جاكمــون ،المغــرب ،منشــورات
ّ
عبــد العزيــز للدّ راســات اإلســاميّة والعلــوم اإلنســانيّة بالــدّ ار
البيضاء( ،)2008( ،ص.)59/

(ّ )15
إن اعتبــار الدّ راســات األنثروبولوجيّــة بمثابــة خطــاب ال
ينفــي بـ ّ
ـأي حــال علم ّيــة األنثروبولوجيــا ،بــل هــو محاولــة لإللمــام
تحكــم ّ
ُ
التفكيــر األنثروبولوجــي بوصفــه خطا ًبــا
بالمحــدّ دات التــي
متجســدً ا ضمــن فعــل الكتابــة ،حــول هــذه المســألة يُنظــر:
ّ
أوجيــه ،مــارك ،وكواليــن ،جــون بــول ،األنثروبولوجيــا( ،المرجــع
الســابق) ،الفصــل الخامــس «الكتابــة»( ،ص.)90 ،86/
ّ

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ

 -2-1ما ارتبط بإكراهات البيئة
االجتماعيّة والثّقافيّة لمُ نتج
ِ
الخطاب:
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فتــرات إنتــاج الكتابــة األنثروبولوجيّــة مفتاحً ــا
لتحديــد وفهــم مضاميــن الخطــاب األنثروبولوجي
وتفســيره وفــك رســائله ،لمــا تمارســه هــذه
المســألة ً
أيضــا مــن إكراهــات صريحــة وضمنيّــة

ـك ّ
ال شـ ّ
أن مــن ضمــن المحــدّ دات التــي ّ
تؤطــر

فــي فــرض مُ فــردات ذلــك الخطــاب وبلــورة أفــكاره

بنيــة الخطــاب األنثروبولوجــي تلــك المرتبطــة ببيئــة

وتضمينــه لجملــة مــن الرّســائل حــول هــذا اآلخــر

وبشــخصيّة مُ نتِجــه ،التــي ُتدرجــه فــي خضــم عالقــة

باعتبــاره محــو ًر ا لهــذه الكتابــة األنثروبولوجيّــة،

جدل ّيــة بمجموعــة مــن اإلكراهــات المباشــرة وغيــر

إذ “يُخضــع األنثروبولوجــي وهــو يكتــب لغيــره

المباشــرةّ ،
ممــا يجعلــه منطويًــا علــى جملــة مــن

ّ
النــاس الواقــع الــذي يصفــه ،ويجعــل
مــن

ُ
المشــار
القوانيــن المرتبطــة بتلــك اإلكراهــات

منــه موضوعً ــا أنثروبولوجيًّــا يعرضــه ّ
للنقــاش

واع وغيــر مقصــود
إليهــا ،التــي تظهــر بشــكل غيــر ٍ

ويطرحــه للمقارنــة”(.((1

فــي غالــب األحيــان ،أمّ ــا بخصــوص اإلكراهــات
االجتماعيّــة ،فهــي تتع ّلــق فــي المقــام األوّ ل
ببيئــة مُ نتــج ذلــك الخطــاب ،وانتماءاتــه األســر يّة،
وطبقتــه االجتماع ّيــة ،وكــذا ّ
تمثالتــه لذاتــه ولبيئتــه
االجتماعيّــة التــي انحــدر منهــا ،فــي حيــن ّ
أن
اإلكراهــات ّ
الثقاف ّيــة تتع ّلــق بمســتواه ّ
التعليمــي،
ّ
تخصصــه ومصــادر
وانتمائــه األكاديمــي ،ونوعيّــة
ُ
المميّــزة لبيئتــه
قراءاتــه ،وكــذا الخصوصيّــات
ّ
الثقافيّــة؛ مــن حيــث درجــة انفتاحهــا علــى ثقافــة
اآلخــر القريــب والبعيــد ،أو انغالقهــا.

 -2-2ما ارتبط بحضور اآلخر
بشكل مباشر وغير مباشر خالل
عمليّة الكتابة:
يبــدو مــن المتعـ ّ
ـذر إغفــال فكــرة ّ
أن الخطــاب
األنثروبولوجــي هــو فــي المقــام األوّ ل خطــاب
ّ
فــإن إدراك أهميّــة حضــور اآلخــر
عــن اآلخــر ،ولــذا
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر ُتعــدُّ فــي جميــع

حيــث اندرجــت الكتابــات التــي أنجزهــا
الباحثــون الغربيّــون عــن المجتمعــات غيــر
الغربيّــة ،ومنهــا المجتمعــات العربيّــة بوجــه
خــاص “بوصفهــا المجتمــع اآلخــر المختلــف”(،((1
كمــا ّ
أن الخطــاب األنثروبولوجــي ُ
المنتــج يحتمــل
ّ
أنــه موجّ ــه إلــى داخــل ّ
النســق الــذي مُ ورســت
ضمنــه الكتابــة األنثروبولوجيّــة مثلمــا يحتمــل
أيضــا ّ
أنــه موجّ ــه إلــى خــارج هــذا ّ
ً
النســق ،وبهــذا
فـ ّ
ـإن اآلخــر يكــون حاض ـ ًر ا ضمــن جميــع حيث ّيــات
إنتــاج الخطــاب األنثروبولوجــي بشــكل مُ علــن أو
غيــر مُ علــن ،فالباحــث األنثروبولوجــي فــي ضــوء

مــا تقــدّ م حســب رأي األنثروبولوجــي (مــارك
أوجيــه« )Marc Augé-يطمــح إلــى إنتــاج
معرفــة موجّ هــة إلــى جمهــور ،جمهــور مختــص
ومهنــي؟ ،أو جمهــور أكثــر شــمو ًلا؟ ،وهــذا
بــل
ّ
ّ
ُشــكل أحــد رهانــات الكتابــة ،وهــي مســألة
ي
( )16أوجيــه ،مــارك ،مهنــة األنثروبولوجــي  -المعنــى والحر يّــة،

الســابق)( ،ص.)45/
(المرجــع
ّ

السابق)( ،ص.)57/
( )17باقادر ،أبو بكر أحمد( ،المرجع ّ
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ُتطــرح علــى األنثروبولوجــي ،كمــا ُتطــرح علــى
الفيلســوف والمــؤرّخ»(.((1
ووفــق المعطيــات اآلنفــة ّ
الذكــر أضحــى
ّ
الضــروري خــال عمليّــات القــراءة
مــن

العدد  | 11خريف  ٢٠٢٠م

3.3انعكاسات مُ حدّدات
إنتاج مضامين الخطاب
األنثروبولوجي على
المفاهيم:

ّ
النقديّــة للدّ راســات األنثروبولوجيّــة الغربيّــة

يقودنــا إمعــان ّ
النظــر في كثير من المفاهيم

حــول المجتمعــات العربيّــة؛ مراعــاة تلــك

ّ
والثقافيّة
المتع ّلقــة بالخصوص ّيــات االجتماعيّة

المحــدّ دات ُ
المشــار إليهــا ضمــن العنصريــن

للمجتمعــات العربيّــة الــواردة ضمــن البحــوث

الســابقين ،مــع ضــرورة انفتــاح تلــك القــراءة
ّ

والدّ راســات األنثروبولوجيّــة الغربيّــة ،إلــى ّ
أنهــا

ً
أيضــا علــى عناصــر أخــرى مســاعدة ،منهــا

تفتقــد االرتبــاط الوثيــق ّ
بالنســق الحاضــن لهــا،

بالســياقات الزمانيّــة
بوجــه خــاص مــا تع ّلــق
ّ

وبالحمولــة ّ
الثقافيّــة ذات ّ
الصلــة بالبيئــة التــي

لتلــك الدّ راســات ،بغــرض فهــم كيــف

نشــأت ضمنهــا تلــك المفاهيــم ،وهــي ال تعــدو

الســياقات فــي إنتاجهــا،
أســهمت هــذه
ّ

أن تكــون مُ المســة نظر يّــة فــي الغالــب ،إذ ال

ّ
بــأن
وكخالصــة لمــا ســبق ،يمكــن القــول

تملــك صلــة متينــة بالواقــع ،وهــذا بفعــل افتقــاد

ّ
الثاويــة ضمــن الخطــاب
الــ ّر ؤى واألفــكار

تلــك الدّ راســات األنثروبولوجيّــة إلــى اآلليــات

ّ
التجربــة

لــب الخصوصيّــات
التــي تجعلهــا تلِــج إلــى
ِّ
ّ
والثقاف ّيــة وتغــوص فــي تفاصيلهــا
االجتماع ّيــة

إلــى جانــب نوع ّيــة الجمهــور الــذي يســتهدفه

الدّ قيقــة ،األمــر الــذي يُتيــح فهمهــا بشــكل

ذلــك الخطــاب ،بمــا يجعــل تلــك الخلفيّــات

أفضــل ،وليــس كمــا حصــل فــي كثيــر مــن

ّ
الناظمــة
المشــار إليهــا بمثابــة البنيــة

ّ
تلــك الدّ راســات ُ
تعــذر
المشــار إليهــا ،فبحكــم

لذلــك الخطــاب األنثروبولوجــي التــي تعمــل

اســتيعاب الــدّ الالت الرّمز يّــة الكامنــة ضمــن

علــى تحديــد مضامينــه وأشــكاله ونوعيّــة

المفاهيــم ُ
المعبِّــرة عــن تلــك الخصوصيّــات،

ً
إضافــة إلــى
المفــردات التــي يتــم توظيفهــا،

فقــد ّ
ترتــب عــن ذلــك ســوء فهــم الزم انــدراج

الجهــاز المفاهيمــي بشــكل خــاص الــذي

هــذه المفاهيــم فــي الدّ راســات األنثروبولوج ّيــة.

األنثروبولوجــي

تتداخــل

فيهــا

ّ
ّ
الســائد،
والــذوق العــام
الشــخصيّة للكاتــب
ّ

ّ
يمثــل جوهــر الخطــاب األنثروبولوجــي وركيزتــه
األساســيّة.

وعلــى اعتبــار ّ
أن هنــاك إكراهــات معرفيّــة
ذات صلــة بخصوصيّــة البحــوث األنثروبولوجيّــة
مــن حيــث طبيعتهــا الميدانيّــة ،ضمــن ســياق
مــا يُعــرف بمقتضيــات ّ
التواصــل مــع مجتمــع

( )18أوجيــه ،مــارك ،مهنــة األنثروبولوجــي  -المعنــى والحر يّــة،

الســابق)( ،ص.)45/
(المرجــع
ّ

الدّ راســة بغــرض الحصــول علــى مــادّ ة علم ّيــة حول

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ
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ّ
فــإن هــذه المقتضيــات قــد فرضــت
الموضــوع،

الـ ّ
ـذات الدّ ارســة الحــق فــي الوصايــة علــى المجتمــع

علــى الباحــث األنثروبولوجــي توظيــف نمــط مع ّيــن

المــدروس وذلــك عــن طريــق أســلوب تقديمــه...

مــن الخطــاب ي َُع ُّ
ــج بمفــردات لغــة المجتمــع

ــم ّ
ومــن َث َّ
فإنــه يعكــس ذلــك فــي أســلوب كتابــة
ِ

المــدروسّ ،
ّ
بأهميتــه مــن
جــزءا ال يُســتهان
ألن
ً

وُ ثوقيّــة عــن هــذه المجتمعــات” ّ ،
ممــا أدّ ى إلــى

المعــارف األنثروبولوجيّــة حــول المجتمعــات

تعســفيّة مُ ســتقاة مــن
إســقاط وفــرض مفاهيــم
ّ

العربيّــة عبــارة عــن أبحــاث ترتكــز علــى دراســة

ثقافــة األنثروبولوجــي ،وليــس من ثقافــة المجتمع

ّ
ّ
وبالتالــي
بشــقيها المــادّ ي وال ّلامــادّ ي،
الثقافــة

المــدروس ،ولكــون الكتابــة األنثروبولوج ّيــة ليســت

ـإن هــذه األخيــرة اقتضــت مــن الباحــث ّ
فـ ّ
التفاعــل

نقــ ًلا حرفيًّــا للواقــع ،بــل هــي تأويــل لهــذا الواقــع

واالشــتغال علــى مدوّ نــة مــن المفــردات والمعانــي

ّ
مــن خــال نقلــه عبــر عمل ّيــة ّ
والتدويــن مــن
التحريــر

التــي تفــرض درايــة واســعة بلغــة المجتمــع

ّ
فــإن
منظــور اآلخــر الــذي يمــارس فعــل الكتابــة،

المــدروس وحمولتهــا ّ
الثقافيّــة ،إذ “ال يمكــن أن

عمل ّيــة توظيــف المفاهيــم التــي تمــت عبــر الكتابات

نفصــل ال ّلغــة عــن ثقافــة مُ تك ّلميهــا ونظرتهــم

األنثروبولوج ّيــة حــول ثقافــة المجتمعــات العرب ّيــة،

إلــى العالــم ووعيهــم ّ
بالتاريــخ والوجــود والعــدم”(،((1

لــم تكــن ُتع ّبــر فــي غالــب األحيــان عــن وجهــة نظــر

وهــو مــا ألقــى بتبعــات إضاف ّيــة علــى كاهــل هــؤالء

ّ
وتمثالتهــم و ُر ؤاهــم
أفــراد مجتمعــات الدّ راســة

الباحثيــن الغربييــن فــي انتقــاء قامــوس تلــك

المختلفــة لألشــياء ،بــل ّ
تمــت فــي غالــب األحيــان

ال ّلغــة؛ الــذي يُراعــي خصوص ّيــة مجتمــع الدّ راســة

ّ
وتمثالتــه لألشــياء
اســتنادً ا إلــى رؤيــة الباحــث

لضمــان ّ
ّ
الفعــال معهــم ،بمــا ينعكــس
التواصــل

ً
السوســيوثقافيّة
تبعــا النتماءاتــه
واألفــكار
ّ

علــى أهــداف البحــث األنثروبولوجــي ومــا ينطــوي

ً
انطالقــا مــن بيئتــه تــارة
وخلفياتــه األيديولوجيّــة،

عليــه مــن نتائــج.

ً
انطالقــا مــن مركز يّــة تفكيــره تــارة أخــرى.
وكــذا

(((2

شــك ّ
ّ
أن هيمنــة المركز يّــة الغربيّــة
وال

وقــد أفضــى ذلــك إلــى القيــام بجهــد تع ّلــق

المرتبطــة بســياقات إنجــاز الدّ راســات والبحــوث

بالســعي إلــى تحويــر معانيهــا ،مــن خــال اقتبــاس
ّ

األنثروبولوج ّيــة حــول ثقافــة المجتمعــات العرب ّيــة،

الســجل ّ
الثقافــي لآلخــر
معــان مُ ســت ّلة مــن
ّ
ٍ

قــد ّ
أثــرت فــي توجيــه ال ـ ُّر ؤى والتصــوّ رات واألفــكار

ُ
الممــارس لفعــل الكتابــة ،وهــو مــا يبــرز بجــاء

ذات ّ
الصلــة بالثقافــات المح ّليــة ،وكــذا عمليّــة

مواضــع وشــواهد كثيــرة مــن تلــك الدّ راســات
وفــي
ِ

توظيــف المفاهيــم ونقلهــا إلــى لغــة الباحــث،

ُ
المشــار إليهــا ،األمــر الــذي يوحــي بوجــود خلــل فــي

وهــو مــا أفضــى إلــى تطويــع تلــك الدّ راســات

عمليّــة ّ
التوظيــف ومــا يرتبــط بهــا مــن حيثيّــات،

والنســق ّ
ّ
الثقافي الذي
األنثروبولوجيّة بما يتماهى

ضمــن ســياق حقــل البحــوث األنثروبولوج ّيــة التــي

ينتمــي إليــه الباحــث الغربــي ،مــن خــال “إعطــاء

أنجزهــا الباحثــون الغربيــون حــول المجتمعــات

( )19أوجيــه ،مــارك ،مهنــة األنثروبولوجي-المعنــى والحر يّــة،-

الســابق)( ،ص.)09/
(المرجــع
ّ

السابق)( ،ص.)58/
( )20باقادر ،أبو بكر أحمد( ،المرجع ّ
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العربيّــة علــى ســبيل المثــال ،وعلــى وجــه
الخصــوص تلــك المحــاور ذات ّ
الصلــة بالعناصــر
ّ
والثقافيّــة للمجتمعــات العربيّــة.
االجتماعيّــة

4.4استعراض لنماذج من
المفاهيم التي طالها
الخلل في عمليّة التّوظيف:
إذا كان مــن المتعـ ّ
ـذر حصــر كل المفاهيــم التــي
طالهــا الخلــل ضمــن الدّ راســات األنثروبولوجيّــة
ّ
فإننــا
الغربيّــة حــول المجتمعــات العربيّــة،
ســنقتصر علــى اســتعراض عــدد محــدود مــن تلــك
المفاهيــم التــي يمكــن وصفهــا بالمفتاح ّيــة ،نظ ـ ًر ا
لمــا تحت ّلــه هــذه األخيــرة مــن حضــور الفــت ضمــن
الدّ راســات األنثروبولوجيّــة الغربيّــة ،باعتبارهــا
مفاهيــم مرتبطــة بالبنيــة االجتماع ّيــة للمجتمعــات
أيضــا بالبنيــة ّ
العربيّــة بقــدر ارتباطهــا ً
الثقافيّــة،
ّ
المتصلــة
وهــذا بفعــل جملــة مــن االعتبــارات
بمهــام األنثروبولوجييــن الغربييــن خــال مرحلــة
ّ
مبكــرة مــن تاريــخ البحــث األنثروبولوجــي حــول
المجتمعــات العربيّــة ،حيــث ّ
ركــزوا علــى بعــض
المفاهيــم دون غيرهــا ،وهــي مفاهيــم انســجمت
وخصوصيّــة البحــث األنثروبولوجــي خــال تلــك
بالســياقات التــي طبعــت
المرحلــة ،كمــا ارتبطــت
ّ

العدد  | 11خريف  ٢٠٢٠م

 -4-1مفهوم القبيلة:
لقــد ُا ُ
عت ِبــر مفهــوم القبيلــة مــن ضمــن
المفاهيــم المحور يّــة الــذي عُ ــرِف بحضــوره
ال ّلافــت ضمــن حقــل الدّ راســات األنثروبولوج ّيــة،
ّ
التخصــص المعرفــي منــذ
حيــث رافــق هــذا
ً
أيضــا مســيرة تبلــور
بداياتــه األولــى ،وواكــب
سسه ّ
شك ّ
ّ
أن اندراج
النظر يّة والمنهجيّة؛ وال
ُأ ُ
ّ
محــوري ضمــن الدّ راســات
القبيلــة كمفهــوم
األنثروبولوج ّيــة مــردّ ه كــون ّ
التنظيمــات القبل ّيــة
ّ
شــكلت واحــدة مــن أبــرز مجــاالت البحــث التــي
طبعــت مســار الدّ راســات األنثروبولوجيّــة
الغربيّــة حــول المجتمعــات العربيّة؛ التــي
اســتقطبت اهتمــام األنثروبولوجيّيــن الغربيّيــن
عبــر كامــل الفضــاء الجغرافــي للمنطقــة
العربيّــة ضمــن مراحــل مختلفــة وســياقات
الســياق فقــد «كشــف
متباينــة ،وضمــن هــذا
ّ

(غولدييــه)Goldier-

كيــف

أبانــت

أزمــة

ُ
ّ
التجريبيّــة
األســس
مفهــوم القبيلــة علــى
للمســيرة األنثروبولوجيّــة»( ،((2بمــا ّ
عــز ز طمــوح
األنثروبولوجيّيــن لمضاعفــة جهودهــم بغــرض
تقديــم أطروحــات ُتفضــي إلــى مُ المســة بعــض
نقــاط ّ
الظــل التــي ُتم ّيــز هــذا المفهــوم الحيــوي.

عالقــة المجتمــع العربــي باآلخــر الغربــي ،والتــي

شــك ّ
ّ
أن المســيرة التــي قطعتهــا
وال

ميّزهــا ســعي هــؤالء األنثروبولوجييــن الحثيــث

الدّ راســات األنثروبولوجيّــة قــد أســهمت فــي

ّ
والثقافــي للمجتمــع
الكتشــاف البنــاء االجتماعــي

إعــادة ّ
النظــر فــي كثيــر مــن المس ـ ّلمات المرتبطــة

العربــي ،مــن خــال االنكبــاب علــى إنجــاز دراســات

الســائد
بمفهــوم القبيلــة ،فبعــد أن كان التصــوّ ر ّ

ذات ّ
الصلــة بمواضيــع االشــتغال ُ
المشــار إليهــا.

لــدى األنثروبولوجيّيــن يميــل إلــى اعتبــار ّ
التنظيــم
(21) Bonte, Pierre et Izard, Michel, (op.cit), (p/720).

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ
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بخاصيــة ّ
ّ
التشــابه فــي البنيــات
القبلــي يتميّــز

إليهــا كانــت عبــارة عــن تصــوّ رات نظر يّــة؛ إذ لــم

المكوّ نــة لــه واألنســاق ّ
التنظيم ّيــة التــي تحكمــه(،((2

ّ
للمفكــر
ُتقــرن بفضــاء جغرافــي مُ ع ّيــن ،فقــد كان

ّ
تبناهــا التطوُّ ر يّــون لفتــرة
وهــي الفكــرة التــي

(جــاك بيــرك ،)Berque.j-الفضــل فــي إكســابها

طويلــة( ،((2فقــد انبثقــت رؤى جديــدة انبنــت علــى

بعــض المشــروعيّة ،مــن خــال وضــع تلــك

ّ
المعمقــة التــي ُتقــر
الرّصيــد المعتبــر مــن األبحــاث

المقترحــات موضــع االختبــار(.((2

بـ«البُعــد اإلقليمــي للقبيلــة»( ،((2وهــو مــا أفضى إلى
دحــض فكــرة الخصوص ّيــة المشــتركة ّ
للتنظيمــات
ّ
تعــز زت
القبليّــة ،وفتــح البــاب علــى رؤى جديــدة؛
بإنتــاج مداخــل نظر ّيــة ومفاهيــم إجرائ ّيــة ســاعدت
علــى وضــع حــدّ لتلــك اإلســقاطات ّ
عســفية
الت ّ
المرتبطــة بمفهــوم القبيلــة بمعــزل عــن
ســياقاتها ّ
السوســيوثقافيّة.
الزمان ّيــة وأنســاقها ّ
قدّ متــه

ّ
فــإن بيــرك «كان أوّ ل مــن نبّــه إلــى
ولــذا
خطــر اعتبــار قبائــل شــمال إفريقيــا بغيــر مــا هــي
عليــه»( ،((2وهــو ما جعــل هذا ال ّر أي من البصمات
ّ
المفكــر فــي
التــي ُتضــاف إلــى مســاهمات هــذا
مجــال البحــوث ذات ّ
الصلــة بموضــوع القبيلــة
بشــكل خــاص ،مــن حيــث «القــدرة علــى وضــع
الجزئــي فــي إطــار الك ّلــي ،وتفســير الك ّلــي علــى

ُ
المقاربــات

ضــوء عناصــره المتفاعلــة بمنظــور ال يُغفــل

مكاســب منهج ّيــة بخصــوص
األنثروبولوج ّيــة مــن
ِ

ّ
التاريخــي»( ،((2الــذي أفضــى إلــى
امتدادهــا

البحــوث ذات ّ
الصلــة بموضــوع القبيلــة بشــكل

تخليــص مفهــوم القبيلــة ممــا الزمــه مــن ســوء

عــام ،قــد ّ
تمثــل فــي إفــراز ُر ؤى جديــدة ذات صلــة

فهــم مجـ ٍ
ـاف للموضوع ّيــة األنثروبولوج ّيــة ،وهــي

بالمفاهيم اإلجرائيّة المرتبطة بهذه األخيرة ،إذ لم

رؤيــة يمكــن إســقاطها علــى كل تنظيــم قبلــي

يَعــد مقبــو ًلا وفــق تلــك الـ ّر ؤى األنثروبولوج ّيــة ّ
تبنــي

بالبلــدان العرب ّيــة ،بشــرط االمتثــال للخصوص ّيــة

المفهــوم ّ
الشــائع عــن القبيلــة ،وهــو المفهــوم

المتف ـرّدة التــي تم ّيــز كل تنظيــم قبلــي علــى حــدة

المطلــق والمنفتــح؛ ّ
التبســيطي فــي دالالتــه ،بــل

ّ
بالصــورة التــي هــو عليهــا دون الوقــوع
ودراســته

أضحــى مــن ّ
الضــروري مراعــاة عامــل الخصوص ّيــة،

فــي فــخ ّ
التعميــم.

ولعــل
ّ

أهــم

مــا

مــن خــال اســتحضار الحمولــة األنثروبولوجيّــة
التــي ّ
تؤثــث مفهــوم القبيلــة؛ بأبعــاده ّ
التاريخيّــة
ّ
ُ
والثقافــي ،وعلــى
المتشــابكة بالمكــوّ ن االجتماعــي
اعتبــار ّ
أن تلــك المقترحــات المنهجيّــة ُ
المشــار
(22) Auzias, Jean-Marie, (op.cit), (P/99).
يتأســس المنظــور التطــوّ ري علــى اعتبار كل األشــكال من
()23
ّ
ُ
والمؤسســات تمــر بشــكل موحّ ــد مــن التحــوّ الت،
الممارســات
ّ
وفــق مســار ّ
خطــي تصاعــدي ،وال مجــال للخصوص ّيــة المح ّليــة،
للتوســع أكثــر يُنظــر« ،»De la tribu a l’ethnieمــن كتــاب:
ّ
Auzias, Jean-Marie, (op.cit), (p/99-106).(24) Bonte, Pierre et Izard, Michel, (op.cit),(p/720).-

ّ
ّ
بالتفصيــل علــى مُ قتــرح جــاك بيــرك المرتبــط
لالطــاع
()25
بمفهومــه للقبيلــة بشــمال إفريقيــا ،انظــر:
 بيــرك ،جــاك ،فــي مدلــول القبيلــة بشــمال إفريقيــا ،ضمــن كتــابّ
والتاريــخ حالــة المغــرب العربــي ،ترجمــة عبــد
األنثروبولوجيــا
الســبتي وعبــد ال ّلطيــف الفلــق ،الــدّ ار البيضــاء ،دار توبقــال
األحــد ّ
ّ
للنشــر ،ط( ،)2007( ،2ص.)125-113/
( )26أنجلــس روك ،ماريــا ،أنثروبولوجيّــة الحيــاة اليوميّــة فــي
ّ
المتوســط ،ترجمــة حســن بــن منصــور ،الجزائــر ،دار

زرياب ّ
للنشر( ،)2005( ،ص.)97/

ّ
محمــد العربــي ،بيــرك المف ّكــر واإلنســان– مــن
( )27ولــد خليفــة،
فرنــدة إلــى ســان جوليــان ،-مج ّلــة الثّقافــة ،الجزائــر،
منشــورات وزارة ّ
الســنة العشــرون،
الثقافــة الجزائر يّــة،
ّ
العــددان ،111-110ســبتمبر -ديســمبر (( ،)1995ص.)36/
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ّ
“ألن
تلــك الدّ راســات (األوليــاء،)les Saints-

 -4-2مفهوم الولي:

العمــل الــذي يقــوم بــه هــؤالء الرّجــال وكل مــن

ِّ
ُشــكل مفهــوم «الولــي» المنحــدر مــن
ي

يقتــدي بآثارهــم ليحملــوا ّ
النــاس علــى االنصيــاع

«الواليــة» وجمعــه «أوليــاء» الــذي يقتــرن

الســذاجة
لألوامــر ،يعتبــر بحــق عمـ ًلا ج ّبــا ًر ا ،ومن ّ

بموضــوع التصــوّ ف ،أحــد المفاهيــم التــي

ّ
نوظفــه لصالحنــا”( ،((2ولــذا فـ ّ
ـإن
أ ّلا نعــرف كيــف

ُ
تحضــر بقــوّ ة ضمــن البحــوث والدّ راســات

تت ّبــع نمــاذج مــن الكتابــات األنثروبولوج ّيــة التــي

األنثروبولوجيّــة للباحثيــن الغربيّيــن ،والــذي يــرد

جــاءت ضمــن مســار زمنــي تصاعــدي ،يُفضــي

ّ
تحــت مُ
ســمى “ ،”Saintبمعنــى “القدّ يــس”،

إلــى إعطائنــا صــورة واضحــة بخصــوص شــيوع

حيــث ّ
تــم توظيــف هــذا المفهــوم بكثــرة وال

مفهــوم “ ”Saintبمعنــى “القدّ يــس” ضمــن

ســيما مــن لــدن األنثروبولوجيّيــن المنتميــن

ّ
يؤكــد علــى اقتنــاع هــؤالء
تلــك الكتابــات ،بمــا

للمدرســتين الفرنســيّة والبريطانيّــة ،خــال

الباحثيــن فــي األنثروبولوجيــا علــى اختــاف

مناقشــة اإلشــكاليّات المرتبطــة بالممارســة

المــدارس األنثروبولوجيّــة التــي ينتمــون إليهــا،

ّ
ـزءا ال يتجـ ّـز أ
الصوف ّيــة بوجــه خــاص ،باعتبارهــا جـ ً

بصــواب فكــرة اختيارهــم لهــذا المفهــوم

مــن الحقــل الدّ ينــي فــي الفضــاء العربــي الــذي

وجــدوى توظيفــه ليفــي بالحمولــة الدّ الليّــة

ّ
مثــل مجــال اهتمــام هــؤالء األنثروبولوجيّيــن،

لمفهــوم الولــي ضمــن لغــة مجتمــع الدّ راســة،

علــى اعتبــار ّ
أن فتــرة احتــال البلــدان العرب ّيــة قــد

ّ
المهتميــن
حيــث يــورد أحــد األنثروبولوجيّيــن

تضييقــا كبي ـ ًر ا علــى أغلــب ّ
ً
التنظيمــات
شــهدت

بالمســألة الدّ ينيــة فــي المجتمعــات العرب ّيــة مــا

ّ
ّ
الصوفيّــة،
التنظيمــات
الدّ ينيــة ومــن بينهــا

يدعّ ــم هــذا التوجّ ــه ،فحســب رأيــه “عندمــا يريــد

نظــ ًر ا لمــا اضطلعــت بــه هــذه األخيــرة مــن

ّ
فإنهــم
المســلمون وصــف أحــد بالقداســة،

أدوار محور ّيــة فــي تأطيــر المجتمــع ،وقــد أدركــت

ّ
يفضلــون اســتعمال كلمــة ولــي الــذي يأخــذ

ّ
مبكــرة
الســلطات االســتعمار يّة خــال مرحلــة
ّ

معنــى القريــب مــن ال ّلــه”(.((2

مــن االحتــال أهميــة احتــواء تلــك ّ
التنظيمــات
ّ
الصوفيّــة ،مــن خــال تشــجيع الدّ راســات
اإلثنوغرافيّــة حولهــا بغــرض اختراقهــا وفهــم
ّ
التنظيميّــة.
بنيتهــا
حيــث

جــاء

ّ
إن حضــور مفهــوم “القدّ يــس” ،كمــرادف
لمفهــوم الولــي فــي الكتابــات األنثروبولوجيّــة
ِّ
مبكــر( ،((3مــا لبــث يأخــذ
الغربيّــة منــذ وقــت
ســنده المعنــوي بفعــل كتابــات بعــض أقطــاب

تركيــز

تلــك

الدّ راســات

األنثروبولوج ّيــة علــى ّ
النشــاط الــذي اضطلــع بــه
قــادة تلــك ّ
التنظيمــات ّ
الصوفيّــة المعروفيــن
بشــيوخ التصــوّ ف ،والذيــن ُتطلِــق عليهــم

(28) Lucas, Philipe, et Vatin, Jean-Claude, L’Algérie des
anthropologues, Paris, François Maspero, (1975), (P/100).
(29) -Doutté, Edmond, Les Marabouts-Notes sur L’islam
Maghrébin- Paris, Ernest- Leroux, (1900),(P/28).
( )30منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر كتــاب (دوتــي)Doutté-
ُ
المشــار إليــه الــذي ُطبــع ســنة .1900

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ
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األنثروبولوجيــا ،ويأتــي علــى رأســهم األنثروبولوجــي

«الولــي» يحــوز علــى ّ
تمثــات روح ّيــة قائمــة بذاتهــا،

ّ
الشــهير (غيلنــر ،)Gellner-حيــث
البريطانــي

ال تنفصــل عــن ســياق ال ّر ؤى والممارســات الدّ ينيّة

أضحــت دراســته التــي جــاءت بعنــوان «Saints

الصوفــي ،إذ يتم ّيــز هــذا المفهــوم ً
فــي بُعدِ هــا ّ
أيضا

ً
مرجعــا لكثيــر مــن الباحثيــن
،((3(»of the Atlas

بتنــوُّ ع مضامينــه ودالالتــه ّ
الظاهــرة وكــذا تشـ ّ
ـعب

المعاصريــن فــي مجــال األنثروبولوجيــا الدّ ينيّــة،

إيحاءاتــه الرّمز ّيــة ،كمــا يحــوز علــى بنيــة مفهوم ّيــة

وهــي دراســة كان لهــا صــدى واســع فــي جعــل

ّ
تمثــات وتصــوّ رات ذات صلــة
تتأســس علــى
ّ

مفهــوم “ ”Saintsالــذي اعتمــده عبــر كامــل

ّ
خاصــة بممارســي
بفضــاءات سوســيوثقافيّة

عناصــر دراســته للدّ اللــة علــى الولــي واألوليــاء،

ّ
الخاصــة والعامّ ــة
التصــوّ ف ،تخضــع لمحــدّ دات

يعــرف رواجً ــا وانتشــا ًر ا فــي أغلــب الكتابــات

مــن ّ
النــاس فــي صلتهــم بموضــوع الواليــة الــذي

خاصــة تلــك ّ
ّ
الناطقــة
األنثروبولوجيّــة الغربيّــة،

تحكمــه المســافة المعنويّــة ،وقــد اســتفاضت

بال ّلغــة اإلنجليز يّــة.

ّ
ّ
المتخصصــة فــي هــذا
الصوفيّــة
المعاجــم

ّ
أن تلــك البحــوث والدّ راســات
غيــر
ّ
الــــتمييز بيــن
األنثروبولوجيّــة ال تذهــب إلــى
المسـ ّ
أصنــاف األوليــاء وال مراتبهــم وال ُ
ـميات
بســ َّلم االرتقــاء إلــى درجــة الواليــة،
المتع ّلقــة ُ
مــن خــال انتقــاء عبــارات وتســميات موحيــة
ُ
تجمعهــم ضمــن لفــظ «»Saint
بذلــك ،بــل

المفهــوم برصــد العناصــر ّ
الناظمــة لبنيتــه وشــرح
حمولتــه الدّ الليّــة ،بمــا ينســجم مــع المنظــور
ّ
ّ
تمثــ ًلا وممارســة(.((3
الصوفــي

 -4-3مفهوم جمعيّات المجتمع
المدني:

دون تحليــل ،علــى اعتبــار ّ
أن هــذا األخيــر

يُعتبــر مفهــوم جمعيّــات المجتمــع المدنــي

ّ
والتقديــس وينطــوي علــى
يرتبــط بالقداســة

مــن ضمــن المفاهيــم التــي وردت هــي األخــرى

خلــط يتع ّلــق بدمــج جميــع ّ
التجــارب ال ّر وحيّــة

بشــكل مثيــر لالنتبــاه فــي البحــوث والدّ راســات

تحــت ُمســمى واحــد ،والتــي تحيــل علــى داللــة

األنثروبولوجيّــة الغربيّــة حــول المجتمــع العربــي،

القدّ يــس ،فــي حيــن ّ
أن مفهــوم «الولــي»

والــذي يُقصــد منــه تلــك ّ
التنظيمــات االجتماعيّــة

ّ
الشــفويّة المح ّليــة
المتــداول ضمــن ال ّلهجــات

ّ
ً
تبعــا
بـــمسميات مختلفــة
المح ّليــة المعروفــة

ّ
الشــعبيّة أي ال ّلغــة الدّ ارجــة وكــذا فــي ال ّلغــة

لخصوصيّــة كل منطقــة عربيّــة( ،((3حيــث ّ
إن

العالمــة فــي الفضــاء العربــي ،ينطــوي علــى
تمييــز بيــن أنــواع تلــك ّ
التجــارب ال ّر وحيّــة.
ولعــل مــا تنبغــي اإلشــارة إليــه ّ
أن مفهــوم
ّ
(31) E, Saints of the Atlas, Chicago, The University of
Chicago Press, (1969). Gellner,-

ّ
( )32انظــر ّ
والشــرح المســتفيض لمفهومي
التفصيــل الدّ قيــق
ّ
المتخصــص اآلتي:
الواليــة والولــي ضمــن المعجــم
 أبــو خــزام ،أنــور فــؤاد ،معجــم المصطلحــات ّالصوفيّــة،
بيــروت ،مكتبــة لبنــان ناشــرون ،ط( ،)1993( ،1ص.)189-188/
ّ
ّ
التنظيمــات
لالطــاع علــى نمــاذج مــن تســميات
()33
االجتماعيّــة المحليّــة ،انظــر - :أنجلــس روك ،ماريــا( ،المرجــع
الســابق)،
ّ
(ص.)100/
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تلــك البحــوث والدّ راســات األنثروبولوجيّــة ق ّلمــا

ّ
شــتى المجــاالت ،بقســط
تحــوّ الت عميقــة فــي

تســتعمل المفاهيــم المحليّــة ،بــل تســتعيض

ال يُســتهان بــه فــي رســم المعالــم وتعبيــد

عنهــا بمفهــوم جمع ّيــات المجتمــع المدنــي علــى

ّ
الطريــق نحــو ترســيخ مفهــوم المجتمــع المدنــي،

غــرار مــا هــو موجــود فــي البيئــات الغربيّــة ،وهــو

واالنتقــال بــه مــن حيــز التصــوّ رات ّ
النظر يّــة إلــى

مــا يُعــدُّ بهــذا المعنــى بمثابــة إســقاط لمفاهيــم

حيــز الممارســة علــى أرض الواقــع ،حيــث ظهــرت

مُ ســت ّلة مــن نســق سوســيو-ثقافي غربــي مغايــر

بعــد ّ
الثــورة الفرنســيّة عــدّ ة مفاهيــم «صــارت

ّ
الســائد فــي المجتمعــات العربيّــة،
للنســق
ّ

كمعالــم ّ
الطريــق للمجتمــع المدنــي»( ،((3وقــد

التــي توحــي بــدالالت تعكــس مســا ًر ا سياســيًّا

تجســد المجتمــع المدنــي علــى أرض الواقــع فــي
ّ

واجتماع ًّيــا ًّ
خاصــا بالفضــاء الغربــي ،والــذي أفضــى

ّ
القــوى ُ
والشــرائح االجتماعيّــة
الممثلــة للفئــات

إلــى ميــاد جمع ّيــات المجتمــع المدنــي فــي أوربــا،

الســلطة ،والمهيكلــة ضمــن
المســتق ّلة عــن
ّ

وهــي جمعيّــات تخضــع إلطــار تنظيمــي وقانونــي

ّ
ومنظمــات مدن ّيــة لخدمــة المشــاريع
جمع ّيــات

واضــح المعالــم جــاء كنتيجــة لهــذا المســار ،فــي

ّ
الخاصــة بهــذه القــوى االجتماعيّــة
والتوجّ هــات

حيــن ّ
أن المجتمــع المدنــي كمفهــوم عــام تنضــوي

الســلطة ،وقــد بــات أمــ ًر ا
فــي مقابــل قــوى
ّ

تحتــه جملــة مــن المفاهيــم الجزئ ّيــة ،مــن ضمنهــا

ً
معروفــا ّ
أن المجتمــع المدنــي قريــن الفكــر

جمع ّيــات المجتمــع المدنــي يُعــدُّ «مــن المفاهيــم

الغربــي ،ومــع هــذا فقــد خضــع لســيرورة تطــوّ ر

التــي دأبــت ّ
التحاليــل المعاصــرة علــى اســتعمالها

تاريخــي ،كانــت ذات تعبيــرات واســتخدامات

ّ
والتاريخيّــة المعروفــة،
بــكل دالالتــه السياســيّة
ّ

ليــس لهــا مضمــون موحّ ــدّ ،
إنهــا تعنــي فــي كل

وقــد حظــي هــذا المفهــوم بالعديــد مــن ّ
التعريفات

مـرّة شـ ً
مختلفــاّ ،
ً
ألنهــا تأتــي فــي ســياق متغ ّيــر
ـيئا

المتباينــة جوهــ ًر ا ومضمو ًنــا»(.((3

بنيويًّــا وتاريخيًّــا يو ّلــد حاجــات جديــدة وأســئلة

فلهــذا المفهــوم امتــدادات ترجــع إلــى

جديــدة يجيــب عنهــا المفهــوم(.((3

الفكــر األور بّــي الحديــث ،بفعــل مجموعــة

ـل مــن ضمــن األســباب الجوهر ّيــة التــي
ولعـ ّ

ّ
التاريخيّــة والسياســيّة ،إذ
مــن االعتبــارات

تقــف وراء ســوء اســتخدام مفهــوم جمعيّــات

جــاء كنتيجــة وكثمــرة للتغيّــر الحاصــل علــى

المجتمــع المدنــي الــذي وُ ّظــف للدّ اللــة علــى

الســائدة فــي أوربــا،
مســتوى أنمــاط األنظمــة
ّ

ّ
التنظيمــات االجتماعيّــة المح ّليــة ،كونهــا مــن

مــن أنظمــة إقطاعيّــة مســتبدّ ة إلــى أنظمــة

ّ
تــم إدراجهــا
ضمــن المفاهيــم الغربيّــة التــي

جمهور يّــة مُ نتخبــة ،وقــد أســهمت المعطيــات

فــي الخطابــات األنثروبولوجيّــة الغربيّــة حــول

الجديــدة بعــد ّ
الثــورة الفرنس ـيّة بمــا حملتــه مــن

( )35أبــو بــال ،عبــد هللا الحامــد ،ثالثيّــة المجتمــع المدنــي،

( )34ســليمان ،ال ّر ياشــي وآخــرون ،األزمــة الجزائريــة– الخلف ّيــات
السياســيّة واالجتماعيّــة واالقتصاديّــة والثقافيّــة،-

( )36الصبيحــي ،أحمــد شــكر ،مســتقبل المجتمــع المدنــي فــي
الوطــن العربــي ،بيــروت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة،

بيــروت ،الــدّ ار العربيّــة للعلــوم( ،)2004( ،ص.)18 /

بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربيّة( ،)1999( ،ص.)239/

(( ،)2000ص.)17/

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ

المجتمــع العربــيّ ،
إنمــا تكمــن فــي عــدم
االنســجام بيــن التصــوّ رات النظر يّــة للمفهــوم
مــن حيــث ســياقاته ومرجعيّاتــه الفكر يّــة
السياســي واالجتماعــي
واأليديولوج ّيــة ،والواقــع ّ
ّ
والثقافــي العربــي الحاضــن لشــكل مُ غايــر
مــن الجمعيّــات الــذي يبــدو ظاهر يًّــا مشــابهً ا
ّ
ممــا
لجمعيّــات المجتمــع المدنــي الغربــي،
أدّ ى إلــى وقــوع التبــاس فــي معانــي المفهــوم،
أوقعــت الباحثيــن عنــد تعاملهــم معــه فــي
ألن ّ
ّ
التنظيمــات االجتماعيّــة
صعوبــات عــدّ ة،
المح ّليــة لهــا خصوصيّاتهــا ّ
التنظيم ّيــة المم ّيــزة
المم ِّيــزات ّ
لهــا ،فهــي «إحــدى ُ
الثقاف ّيــة الرّئيسـيّة
للعمــل ّ
التشــاركي»( ،((3التــي تشــتهر بعراقتهــا،
فهــي تضــرب بجذورهــا فــي عمــق البنيــة ّ
الثقاف ّيــة
واالجتماعيّــة للمجتمعــات العربيّــة بأبعادهــا
ّ
التاريخيّــة والدّ ينيّــة ،وهــي باإلضافــة إلــى ذلــك
عبــارة عــن تنظيــم اجتماعــي ذكــوري بامتيــاز ،حيــث
تخضــع لجملــة مــن القوانيــن العرف ّيــة المتوارثــة،
وتعمــل علــى تأطيــر المجتمــع فــي مختلــف
«الســلطة الوحيــدة
الجوانــب( ،((3باعتبارهــا
ّ
لدشــرة أو قريــة»(.((3
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5.5إشكاليّة إعادة ّ
النظر في
المفاهيم التي طالها
الخلل في الدّراسات
األنثروبولوجيّة الغربيّة:
تضعنــا عمليّــة اســتعراض بعــض ّ
النمــاذج
مــن المفاهيــم ضمــن الدّ راســات األنثروبولوج ّيــة
الغرب ّيــة حــول المجتمعــات العرب ّيــة ضمــن صلــب
ـكالي؛ يتع ّلــق فــي المقــام األوّ ل بكيف ّيــة
ســؤال إشـ
ّ
تقديــم مقترحــات عمل ّيــة وموضوع ّيــة بغيــة إعــادة
النظــر فــي هــذا ّ
ّ
التــراث األنثروبولوجــي الغربــي؛
وبوجــه خــاص مــا تع ّلــق بعــدد مــن المفاهيــم
المفتاحيّــة التــي طالهــا الخلــل ضمــن عمليّــة
ّ
التوظيــف ،ويبــدو ّ
أن مــن ضمــن المقترحــات
ّ
توفــرت
الموضوعيّــة التــي يمكــن تجســيدها إذا
اإلرادة

األكاديميّــة

لــدى

الباحثيــن

العــرب

المنتميــن إلــى حقــل الدّ راســات األنثروبولوجيّــة،
هــي تلــك المقترحــات التــي تقــوم علــى حصــر
شــامل للمفاهيــم األكثــر تــداو ًلا وحضــو ًر ا
ضمــن الدّ راســات األنثروبولوجيّــة الغربيّــة حــول
المجتمعــات العرب ّيــة فــي مرحلــة أولــى ،ثــم القيــام
ّ
يتمثــل فــي تفعيــل
معرفــي إضافــي؛
بجهــد
ّ
عمليّــة ّ
الترجمــة إلــى ال ّلغــات التــي ُكتبــت بهــا

السابق)( ،ص.)100/
( )37أنجلس روك ،ماريا( ،المرجع ّ
( )38يمكــن ّ
االطــاع علــى أطروحة الدّ كتــوراه في األنثروبولوجيا
المنشورة لـ“ ،”Mahé Alainوالتي يشرح
عبرهــا بالتفصيــل نمــوذج مــن ّ
التنظيمــات االجتماع ّيــة المح ّليّة
المسـ ّ
العريقــة فــي الجزائــرُ ،
ـمى «تاجماعــت» ،إبّان
مرحلة االحتالل الفرنسي للجزائر ،انظر:
-Mahé, Alain, Histoire de la Grande Kabylie –Anthropologie

historique du lien
social dans les Communautés villageoises-, Paris, Editions

Bouchene, (2006),
(p/177-178).

السابق)( ،ص.)100/
( )39أنجلس روك ،ماريا( ،المرجع ّ

تلــك المفاهيــم المفتاحيّــة ،وهــي فــي الغالــب ال
تخــرج عــن ال ّلغتيــن اإلنجليز ّيــة والفرنسـيّة؛ وذلــك
ّ
بإدراجهــا فــي شــكل معاجــم مُ
تخصصــة.
إن الحديــث عــن أهميــة تفعيــل ّ
ّ
الترجمــة
بغــرض تصويــب المفاهيــم التــي طالهــا الخلــل
فــي الدّ راســات األنثروبولوج ّيــة الغرب ّيــة ،مــن خــال
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ّ
متخصصــة ،ليســت مجــرّد نقــل
إنجــاز معاجــم

الفاعلــون لممارســاتهم؟ وكيــف يُع ّبــرون عنهــا؟،

حرفــي لمــا هــو موجــود عندنــا مــن مفاهيــم إلــى
ّ

إذ ّإنــه مــن غيــر المنطقــي أن ُنحــدِ ث قطائــع

لغــة اآلخــر ،أي مــن ال ّلغــة المترجمــة إلــى ال ّلغــة

إبســتيمولوجيّة أو حواجــز فاصلــة بيــن ال ّلغــة مــن

المترجَ ــم إليهــا ،بــل ّ
إن هــذه العمل ّيــة أعمــق بكثيــر،

جهــة ،وثقافــة مُ تك ِّلميهــا وممارســاتهم المادّ يــة

ّ
خاصــة حيــن يتعلــق األمــر بالمفاهيــم المفتاحيّــة

وال ّلاماديــة بمــا تنطــوي عليــه مــن ّ
تمثــات ورؤى

فــي األنثروبولوجيــا ،حيــث بــات المعيــار ال ّلغــوي

وأفــكار مــن جهــة ثانيــة.

شــغل الباحثين ّ
الشــاغل في الدّ راســات ّ
الترجميّة
ّ
احتلــت فيهــا مســألة المفاهيــم الدّ رجــة
التــي
ألن «التصــوّ ر ّ
األولــى مــن اهتمامهــمّ ،
النظــري
ــب حيــن ترجمــة مفهــوم مــن
ُوج ُ
والمنهاجــي ي ِ
النظــر ،قبــل ّ
المفاهيــم إمعــان ّ
الترجمــة ،والتأمّ ــل
والنتائــج المؤدّ يــة إليهــا فــي ّ
ّ
الثقافــة
فــي األبعــاد
ّ
ـاء َم مــا يُترجــم مــع تلــك
الخاصــة حتــى يمكــن أن ي ََتـ َ
الثقافــة ،ويجــد ســندً ا لــه فيــه حتــى يشــيع وينتشــر
ويــؤدّ ي وظائفــه الثقافيّــة والعلميّــة والوصفيّــة
والتأويليّــة والعمليّــة»(.((4

ّ
إن

ترجمــة

المفاهيــم

فــي

العلــوم

االجتماعيّــة بشــكل عــام واألنثروبولوجيــا علــى
وجــه الخصــوص ينبغــي أن تتــم بحــذرّ ،
ألن هــذه
المفاهيــم قــد نشــأت ضمــن مناخــات سوســيو-
السوســيو-
ثقافيــة وتاريخ ّيــة مغايــرة للمناخــات ّ
ثقاف ّيــة التــي ُتنقــل ُ
وتترجــم إليهــا ،بحيــث تعكــس
تصــوّ رات ومفاهيــم المجتمــع والبيئــة الحضار ّيــة
األصليّــة لهــا ،بمــا تنطــوي عليــه مــن مرتكــزات
تاريخيّــة ورؤى نفســيّة واجتماعيّــة ،وقــد أجمــع
كثيــر مــن الدارســين ّ
أن للمفاهيــم هو ّيــة ثقافيــة

ـك فيــه ّ
وممــا ال شـ ّ
أن المفاهيــم ذات ّ
ّ
الصلــة

ّ
الخاصيــة
واجتماعيّــة وتاريخيّــة ولســانيّة ،وهــذه

بالممارســات الثقافيّــة لجميــع المجتمعــات

تنســحب علــى جميــع المفاهيــم ضمــن عائلــة

بغض ِّّ
النظر عن مســألة
اإلنســانيّة دون اســتثناء

العلــوم اإلنســانيّة واالجتماعيّــة ،ووفــق هــذا

تطوُّ رِهــا أو تخ ّلفهــا -تحــوز علــى حمولــة رمز ّيــة ذات

المنحــى اآلنــف ّ
الذكــر فلــن يكــون مــن المجــدي

ّ
ّ
ّ
فــإن هــذه
وبالتالــي
متشــعبة،
ومعــان
دالالت
ٍ
األخيــرة ال يمكــن فهمهــا إ ّلا ضمــن ســياق ّ
النســق

خــال عمليــة ّ
الترجمــة إغفــال أثــر الهويّــة التــي
ّ
فــإن
ترتكــز عليهــا المفاهيــم المترجمــة ،ولــذا

فــإن ّ
ّ
السوســيوثقافي ُ
التعبيــر
المنتِــج لهــا ،ولــذا
ّ

العمليّــة المنوطــة بالمترجــم فــي نقــل تلــك

عــن تلــك المفاهيــم مــن خــال توظيفهــا وكــذا

المفاهيــم قــد تصطــدم ببعــض المزالــق فــي

نقلهــا إلــى لغــة الباحــث الــدّ ارس للمجتمعــات

ّ
ّ
يتوفــر للمترجــم مــن
الشــأن ،بالرغــم ممــا
هــذا

السوســيو-ثقافي ،يجــب أن
الغريبــة عــن نســقه ّ

آليــات وإمكان ّيــات معرف ّيــة ولغو ّيــةّ ،
ممــا يجعــل

تتــم فــي أغلــب األحيــان مــن وجهــة نظــر الفاعليــن

عمل ّيــة ّ
ّ
التحقــق علــى
الترجمــة للمفاهيــم صعبــة

ّ
يتمثــل
وليــس مــن وجهــة نظــر الباحــث ،أي كيــف

ـم ،وهــذا فــي حالــة مــا تـ ّ
الوجــه األتـ ّ
ـم إغفــال اإللمــام

ّ
محمــد ،المفاهيــم المعالــم -نحــو تأويــل واقعــي،-
( )40مفتــاح،

بالــدّ الالت واألبعــاد الهوياتيّــة التــي نشــأت

بيــروت ،المركــز ّ
الثقافــي العربــي( ،)1999( ،ص.)15/

علا تاعمتجملا ةسارد يف ةّيجولوبورثنألا ميهافملا فيظوت ةّيلاكشإ

55

ضمنهــا هــذه المفاهيــم ،وهــو األمــر الــذي قــد

لعــل مــن ضمــن المزالــق والمطبّــات التــي
ّ

يخــل بالمعانــي الحقيقيــة للمفاهيــم المترجمــة،

يمكــن تســجيلها علــى أغلــب الدّ راســات والبحــوث

الترجمــة “...كثي ـ ًر ا مــا تخضــع للحـ ّ
إن عمل ّيــة ّ
إذ ّ
ـظ

األنثروبولوجيّــة التــي أنجزهــا الباحثــون الغربيّــون حــول

فتصيــب فتكــون رميــة مــن غيــر ٍ
رام ،وتخطــئ

المجتمعــات العرب ّيــة؛ هــو وقوعها في ّ
فخ اإلســقاطات

أحيا ًنــا كثيــرة فيــؤدّ ي الخطــأ إلــى نتائــج وخيمــة فــي

التعســفيّة للمفاهيــم ،دون األخــذ بعيــن االعتبار مســألة
ّ

ّ
والسياســي”(.((4
والثقافــي
المجــال العلمــي
ّ

مالءمتهــا فــي ّ
التعبيــر عــن الحمولة الدّ الل ّيــة المقصودة

خاتمة:
يبــدو مــن األهميّــة الملحّ ــة ونحــن ُننهــي

خــال عمل ّيــة ّ
التوظيــف ،أو مراعــاة مــدى تماشــي تلــك
السوســيو -ثقاف ّيــة للمجتمع
الســياقات ّ
المفاهيــم مــع ّ
المح ّلــي موضــوع الدّ راســة.

هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان؛ إشــكاليّة

الضــروري ّ
 مــن ّالتعامــل مــع المقترحــات

توظيــف المفاهيــم األنثروبولوجيّــة فــي دراســة

المتع ّلقــة بإعــادة ّ
النظــر فــي المفاهيــم الــواردة

المجتمعــات العربيّــة ،مــن خــال قــراءة فــي

ضمــن الدّ راســات األنثروبولوجيّــة الغربيّــة حــول

نمــاذج مــن المفاهيــم الــواردة ضمــن الدّ راســات

المجتمــع العربــي بشــيء مــن الحــذر والتر يّــث،

حــول المجتمعــات العرب ّيــة ،أن نخ ُلــص إلــى بعــض

وعــدم إطــاق األحــكام المتســرّعة؛ حــول ّ
النتائــج

ّ
النقــاط التــي نعتبرهــا بمثابــة نتائــج أوّ ليّــة ،نــرى

التــي يُمكــن أن ُتضفــي إليهــا تلــك المقترحــات

إمكانيّــة اســتعراضها علــى ّ
النحــو اآلتــي:

ُ
المشــار إليهــا ،بخصــوص بعــض جوانــب اإلضافــة

 إذا كانــت البحــوث األنثروبولوجيّــة التــيأنجزهــا الباحثــون الغربيّــون حــول المجتمعــات
العربيّــة قــد عُ رفــت برؤيتهــا األحاديّــة الجانــب،
ألنهــا كانــت محكومــة بنزعــة ّ
ّ
التمركــز العرقــي،
فـ ّ
ـإن هــذا ال يُق ّلــل مــن قيمتهــا المعرف ّيــة ،كونهــا
ّ
ّ
والثقاف ّيــة للمجتمعــات
وثقــت للحيــاة االجتماع ّيــة

الم ّ
ُ
حققــة ،ومــا ُتتِيحُ ــه مــن رؤى جديــدة فــي إثــراء
التصــوّ رات المرتبطــة بتلــك المفاهيــم.

البيبليوغرافيا:
أ -العربية:

العرب ّيــة ،وهــو مــا ي ّ
ُوفــر للباحثيــن المح ّلييــن صــورة

 -1أبــو بــال ،عبــد هللا الحامــد ،ثالث ّيــة المجتمــع

عــن مجتمعاتنــا مــن منظــور اآلخــر ُ
المغايــر ،يمكــن

المدنــي ،بيــروت ،الــدّ ار العربيّــة للعلــوم،

اســتثمارها وفــق رؤيــة نقديّة إلثــراء رصيد معارفنا

(.)2004

ّ
المتصلــة
األنثروبولوج ّيــة حــول عــدد مــن القضايــا
بالتــراث ّ
ّ
الثقافــي واالجتماعــي لمجتمعنــا العربــي.
ّ
السابق)( ،ص.)15/
( )41مفتاح،
محمد( ،المرجع ّ

 -2أبــو خــزام ،أنــور فــؤاد ،معجــم المصطلحــات
ّ
الصوفيّــة ،بيــروت ،مكتبــة لبنــان ناشــرون،
ط.)1993( ،1
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 -3أنجلــس روك ،ماريــا ،أنثروبولوجيّــة الحيــاة

ّ
والتاريــخ
إفريقيــا ،ضمــن كتــاب األنثروبولوجيــا

المتوســط ،ترجمــة حســن بــن
اليوميّــة فــي
ّ

حالــة المغــرب العربــي ،ترجمــة عبــد األحــد

منصــور ،الجزائــر ،دار زريــاب ّ
للنشــر.)2005( ،

الســبتي وعبــد ال ّلطيــف الفلــق ،الــدّ ار البيضــاء،
ّ

 -4أوجيــه ،مــارك ،مهنــة األنثروبولوجي-المعنــى
ّ
محمــد الجويلــي ،بيــروت ،الــدّ ار
والحر ّيــة ،-ترجمــة

-5

أوجيــه،

مــارك،

وكواليــن،

 -10لكلــرك ،جيــرار ،األنثروبولوجيــا واالســتعمار،
ترجمــة جــورج ّ
المؤسســة
كتــورة ،بيــروت،
ّ

العربيّــة للعلــوم ناشــرون ،ط.)2010( ،1
جــون

دار توبقــال ّ
للنشــر ،ط.)2007( ،2

بــول،

األنثروبولوجيــا ،ترجمــة جــورج ّ
كتــورة ،بيــروت ،دار
ّ
المتحــدة.)2008( ،
الكتــاب الجديــدة
 -6إيرنــي ،بيــار ،إثنولوجيــا ّ
التربيــة ،ترجمــة عدنــان
األميــن ،بيــروت ،معهــد اإلنمــاء العربــي،
(.)1992

ّ
ّ
والتوزيــع،
والنشــر
الجامعيّــة للدّ راســات
(.)1990
محمــد الهــادي ،مجتمعــات ّ
ّ
للذاكــرة
 -11الجويلــي،
للنســيان ،تونــس ،ســراس ّ
مجتمعــات ّ
للنشــر،
(.)1994
 -12معتــوق ،جمــال ،علــم االجتمــاع فــي الجزائر-مــن

 -7بوطالــب ،إبراهيــم ،البحــث الكولونيالــي
حــول المجتمــع المغاربــي فــي الفتــرة

ّ
النشــأة إلــى يومنــا هــذا ،-الجزائــر ،منشــورات
دحلــب.)2006( ،

االســتعمار يّة ،ضمــن سلســلة نــدوات

ّ
محمــد ،المفاهيــم المعالــم -نحــو تأويــل
 -13مفتــاح،

ومناظــرات رقــم  ،14بعنــوان «البحــث فــي

واقعــي ،-بيــروت ،المركــز ّ
الثقافــي العربــي.)1999( ،

تاريــخ المغــرب –حصيلــة وتقويــم ،»-المغرب،

 -14منديــب ،عبــد الغنــي ،الدّ يــن والمجتمــع -دراســة

منشــورات ك ّليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانيّة

سوســيولوجيّة للتديّــن بالمغــرب ،-الــدّ ار

بال ّر بــاط.)1988( ،

ّ
الشــرق.)2006( ،
البيضــاء ،منشــورات إفريقيــا

 -8باقــادر ،أبــو بكــر أحمــد ،الدّ راســات األنثروبولوجيّة

 -15ســليمان ،ال ّر ياشــي وآخــرون ،األزمــة الجزائريــة

فــي ّ
الترجمــات العربيّــة ،ضمــن كتــاب نــدوة

–الخلفيّــات

السياســيّة

واالجتماعيّــة

«ترجمــة العلــوم اإلنســانيّة واالجتماعيّــة فــي

واالقتصاديّــة

والثقافيّــة،-

مركــز

العالــم العربــي المعاصــر» ،تحــت إشــراف

دراســات الوحــدة العربيّــة.)1999( ،

ريشــار

جاكمــون،

المغــرب،

منشــورات

مؤسســة الملــك عبــد العزيــز للدّ راســات
ّ
اإلســاميّة والعلــوم اإلنســانيّة بالــدّ ار البيضــاء،
(.)2008
 -9بيــرك ،جــاك ،فــي مدلــول القبيلــة بشــمال

بيــروت،

 -16الصبيحــي ،أحمــد شــكر ،مســتقبل المجتمــع
المدنــي فــي الوطــن العربــي ،بيــروت ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيّــة.)2000( ،
ّ
ّ
المفكــر
محمــد العربــي ،بيــرك
 -17ولــد خليفــة،
واإلنســان -مــن فرندة إلى ســان جوليــان ،-مج ّلة
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