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مل يشــهد مجــال معــريف مــا يف عاملنــا العــريب مــن رفـ ٍ
ـي ومعارضـ ٍة ونقـ ٍـد ،أكــر وأشــد مــا حصــل
ـض ونفـ ٍ
مــع األنرثوبولوجيــا :األنرثوبولوجيــا الثقافيــة واالجتامعيــة .لطاملــا كانــت  -ورمبــا مــا زالــت  -عالقتنــا نحــن
العــرب واملســلمني ومــا يُس ـ َّمى بالعــامل الثالــث  -بصفــة عا َّمــة  -باألنرثوبولوجيــا املعنيــة عالق ـ ًة متوتــر ًة
عــى الــدوام يف مختلــف املســتويات :معرفيًّــا وثقافيًّــا واجتامعيًّــا وسياسـيًّا.
فــإىل اليــوم مــا زالــت الجامعــات العربيــة بوجــه عــام ،يف معظــم األقطــار العربيــة مــن املشــارق إىل
املغــارب ،وكليــات اآلداب والعلــوم اإلنســانية (أو كليــات العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية) بوجــه خــاص،
خاصــة بعلــم األنرثوبولوجيــا (اإلناســة) ،باســتثناء تضمنهــا كوحـ ٍ
ـدات
مــا زالــت تفتقــر إىل قسـ ٍـم أو شــعب ٍة َّ
معزولــة ويتيمــة مــن وحــدات شــعبة الدراســات السوســيولوجية (علــم االجتــاع) .فبــأي معنــى هــي
كليــات لــآداب والعلــوم اإلنســانية /كليــات العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية؟ باملعنــى الــذي تُســقط فيــه
علــم اإلنســان مــن الئحــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة.
ـادات ومحـ ٍ
صحيــح أن هنــاك اجتهـ ٍ
ـاوالت تأسيســي ًة ال ميكــن التغــايض عنهــا أو تجاهلهــا يف املنطقــة
العربيــة يف هــذا البــاب ،خاصـ ًة منــذ الســبعينيات والثامنينيــات مــن القــرن املنــرم إىل اليــوم يف املغــارب
واملشــارق ،وصحيــح أيضً ــا أن هنــاك تزايـ ًدا يف األبحــاث والدراســات واإلصــدارات ،مــن مقـ ٍ
ـب يف
ـاالت وكتـ ٍ
هــذا الشــأن ،وإ ْن كانــت بوتــرة ضعيفــة نســب ًّيا .لكنهــا مــع ذلــك تبقــى هامشــية (ومه َّمشــة) ،ال ترقــى إىل
األنرثوبولوجيــا املنشــودة .هــذا إذا كانــت تســتجيب فعـ ًـا للمعايــر العلميــة كــا هــو متعــارف عليهــا يف
املجــال اإلبيســتيمولوجي لألنرثوبولوجيــا ،ســواء مــن حيــث املواضيــع املتقادمــة املتناولــة ،أو مــن حيــث
املناهــج املســتعملة ،أو مــن حيــث تأويــل النتائــج .فمعظــم األعــال املندرجــة يف مجالنــا املعنــي ،ال تحمــل
ٍ
أيــة مجهـ ٍ
ـتثناءات محــدودة ،ســواء عــى مســتوى املناهــج أو عــى مســتوى التنظــر.
ـودات متميــزة ،باسـ
املختصــة بإنتاجــات األنرثوبولوجيــا الصــادرة باللغــة العربيــة يف
وهــذا بالضبــط مــا أكَّــدت عليــه النتائــج
َّ
العــامل العــريب ،التــي تض َّمنهــا التقريــر الثــاين للمرصــد العــريب للعلــوم االجتامعيــة(((.
مــر ُّد ذلــك إىل جملــ ٍة مــن الــروط واالعتبــارات ،يتداخــل فيهــا اإلبيســتيمولوجي بالســيايس
واأليديولوجــي .فعــاد ًة مــا يتحــ َّدد املســتوى األيديولوجــي والســيايس يف الفكــرة التــي تقــول بــأن
ـتعامري» بامتيــاز .انطالقًــا ِمــن الرحــات االستكشــافية  -مــا قبــل االســتعامرية ،أي
األنرثوبولوجيــا «علــم اسـ
ٌّ
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للتوسع أكرث يف واقع اإلنتاجات األنرثوبولوجية يف العامل العريب ،ميكن العودة إىل التقرير اآليت:
((( ُّ
 حمــودي ،عبــد اللــه .العلــوم االجتامعيــة يف العــامل العــريب :مقاربــة اإلنتاجــات الصــادرة باللغــة العربيــة ( .)2016 -2000بــروت -لبنــان :املرصــد العــريب للعلــوم االجتامعيــة  -املجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة ،2018 ،ص.74 -52

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

ـول إىل اللحظــة مــا بعــد االســتعامرية.
مــن اللحظــة االســترشاقية األوىل  -مــرو ًرا باللحظــة االســتعامرية ،وصـ ً
أمــا املســتوى اإلبيســتيمولوجي ،فهــو يتجـ َّـى يف كــون العقــل العــريب مل يســتوعب بعـ ُد أن املجــال املعــريف
ـي قــد تجــاوز موضوعــه العتيــق والكالســييك :املجتمعــات والثقافــات املسـ َّـاة بالبدائيــة ،والتقليديــة،
املعنـ َّ
والقرويــة ،فاملســتع َمرة ،ثــم املتغلَّبــة.
ال ريــب يف كــون هــذه املواقــف والتصــورات املضــادة واملعارِضــة عرب ًّيــا لألنرثوبولوجيــا الثقافيــة
واالجتامعيــة ،لهــا مــا ي ِّربرهــا ويعلِّلهــا ســياقيًّا :إبيســتيمولوجيًّا وتاريخيًّــا .إذا أخذنــا بعــن االعتبــار ذلــك
بخاصــة (املتزامنــة مــع
االرتبــاط الوثيــق (املشــبوه) فيــا بــن العلــوم االجتامعيــة بعا َّمــة واألنرثوبولوجيــا َّ
حركــة االســتعامر) وأيديولوجيــا االســتعامر .فضـ ًـا عــن النظــرة التحقرييــة لآلخــر (التمركــز اإلثنــي حــول
الــذات) غــر الغــريب :كمتوحــش أو إنســان مــن درجــة أقـ َّـل .اعتبــا ًرا يف التقســيم العلمــي للسوســيولوجيا،
كــا دعــا إليــه الفيلســوف الوضعــي وعــامل االجتــاع الفرنــي أوغســت كونــت ( ).Comte.Aيف دروســه
الوضعيــة (دروس الفلســفة الوضعيــة .)1830 ،ذلــك التقســيم العلمــي بــن سوســيولوجيا تــدرس
املجتمعــات الصناعية-الوضعيــة ،وسوســيولوجيا تــدرس املجتمعــات األخــرى ،غــر الغربيــة أو املجتمعــات
مــا قبــل الحالــة الوضعيــة ،التــي ستشــكِّل الحقًــا موضو ًعــا لالســتعامر األورويب والغــريب ،أَ َل وهــي
األنرثوبولوجيــا عينهــا ،التــي ش ـكَّلت األُســس اإلبيســتيمولوجية للعلــوم االجتامعيــة االســتعامرية ،وحقـ ًـا
ـض النظــر عــن أسســها النظريــة املشــبوهة يف النظــر إىل اإلنســان
خص ًبــا لأليديولوجيــا االســتعامرية .وبغـ ِّ
الالغــريب أو إىل خلفياتهــا األيديولوجيــة املمتـ َّدة لالســترشاق ،فإنهــا مل تتجــاوز  -منهجيًّــا  -تزامنيتهــا القاتلــة،
يف اقتصارهــا عــى الحــارض والتجربــة امللموســة يف مقابــل تهميــش التجــارب التاريخيــة املتميــزة للثقافــات
الرشقيــة ،كــا هــو الشــأن بالنســبة إىل ثقافتنــا وحضارتنــا العربيــة اإلســامية.
ـي آخــر ،ليــس بعيـ ًدا كل ال ُب ْعــد عــن مجالنــا املعــريف هــذا،
األمــر نفســه ســيطرح عــى علـ ٍـم اجتامعـ ٍّ
أتح ـ َّدث هنــا عــن علــم االجتــاع .إذ يصعــب ج ـ ًّدا أو باألحــرى يســتعيص عــى املــرء أن مي ِّيــز  -والحالــة
هــذه  -بــن مــا هــو سوســيولوجي ومــا هــو أنرثوبولوجــي يف الدراســات الكولونياليــة ،خاص ـ ًة يف حالــة
بخاصــة .لهــذا فــإن االســتقالل الســيايس
املغــرب الكبــر (املغــرب العــريب) بعا َّمــة ،وحالــة املغــرب األقــى َّ
للمغــرب قــد طــرح عــى املثقفــن املغاربــة  -مفكِّريــن وعلــاء اجتــاع وغريهــم  -مســألة الخلفيــات
األيديولوجيــة للـراث السوســيولوجي الكولونيــايل .كيــف ينبغــي التعامــل مــع هــذا الـراث؟ مبعنــى َّ
أدق:
كيــف نصفــي حســابنا معــه ،هــل نكتفــي برفضــه املطلــق ،ونكــون بذلــك قــد خرسنــا تراثًــا «علم ًّيــا» غن ًّيــا
ـى وتقعيـ ًدا لسوســيولوجيا وطنيــة (لــي ال نقــول مغربيــة) ،أم نفتــح حــوا ًرا معــه مــن
ميكنــه أن يشـكِّل غنـ ً
كل مــن
أول ،ثــم االســتفادة منــه ثان ًيــا؟ ال يفوتنــا يف هــذا الجانــب أن نشــر إىل دور ٍّ
خــال نقــده وتفكيكــه ً
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علــاء االجتــاع :بــول باســكون ،وعبــد الكبــر الخطيبــي ،ومحمــد جســوس...إلخ ،يف هــذا النقــاش .ومــا
نجــم عــن ذلــك مــن توطـ ٍن للسوســيولوجيا فكريًّــا ،معرفيًّــا ومؤسسـيًّا ،رغــم املضايقــات الســلطوية .لكــن
مــا عالقــة ذلــك باألنرثوبولوجيــا؟
لعـ�ل التحريـ�ر املزعـ�وم للسوسـ�يولوجيا مـ�ن النزعـ�ة االسـ�تعامرية( (�la décolonisation de la so
 ،)ciologieقــد أفــى  -بطريقــة أو بأخــرى  -إىل إســقاط األنرثوبولوجيــا أو باألحــرى مقاومتهــا .مبعنــى
آخــر :إن نقــد األســس األيديولوجيــة للسوســيولوجيا الكولونياليــة مــن جهــة أوىل ،ومتلــك النزعــة القوميــة
لل ُّنخــب العربيــة مــن جهــة ثانيــة ،قــد أدى إىل نتيجــة غــر مبــارشة هــي :الخلــط إن مل يكــن التطابــق بــن
األنرثوبولوجيــا واأليديولوجيــا االســتعامرية ،أو أيديولوجيــا الهيمنــة الغربيــة عمو ًما .ونتيجــة لذلك ،صار علم
األنرثوبولوجيــا (اإلناســة) يف العقــل العريب اإلســامي والثقافة العربية اإلســامية مرادفًــا أليديولوجيا التغلُّب.
إن توطــن السوســيولوجيا وتجذيرهــا يف مجتمعاتنــا العربيــة ،خاصـ ًة يف حالــة املغرب الكبــر ،كان عىل
حســاب تهميــش األنرثوبولوجيــا .ويكفــي أن نشــر بهــذا الصــدد  -كأمنــوذ ٍج  -إىل إســقاط عــامل االجتــاع
املغــريب عبــد الكبــر الخطيبــي لألنرثوبولوجيــا أو كل مــا هــو أنرثوبولوجــي مــن حصيلتــه الشــهرية عــن
العلــوم االجتامعيــة الكولولنياليــة ،مــن كتابــه املوســوم بـ»حصيلــة السوســيولوجيا الكولونياليــة» (الصــادر
ســنة  ،)1967الــذي عمــل فيــه عــى تصنيـ ٍ
ـي بــن مــا هــو أيديولوجــي وعلمــي ،مــع إع ـر ٍ
اض
ـف منهجـ ٍّ
رصيــح عــن اإلثنولوجيــن يف األبحــاث السوســيولوجية ،بُغيــة تحريرهــا مــن األيديولوجيــا االســتعامرية.
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ملــاذا مل يقــع الــيء نفســه مــع األنرثوبولوجيــا؟ وملــاذا مل يتــم العمــل عــى تحريرهــا مــن النزعــة
ـات وحمـ ٍ
االســتعامرية وتطويرهــا عــوض اإلع ـراض عنهــا وتهميشــها؟ قــد نجيــب :ألنهــا ذات خلفيـ ٍ
ـوالت
أيديولوجيــة اســتعامرية أكــر ،كــا أســلفنا الذكــر .واألمــر نفســه ينطبــق عــى الدراســات األنكلوساكســونية
الالحقــة ،ســواء تعلَّــق األمــر بالنظريــة التجزيئيــة (أو االنقســامية) أو بغريهــا ،فهــي مل تتحـ َّرر مــن نزعتهــا
األيديولوجيــة ،أيديولوجيــا التمركــز حــول الــذات الغربيــة ،وإرادة الهيمنــة (إرادة القــوة والتغلُّــب) ،هيمنة
القــوى املتغلِّبــة .هــل نكــون بهــذا قــد ق َّدمنــا جوابًــا شــافيًا عــن ســؤالنا هــذا؟ طب ًعــا الُ .ر َّب ســائلٍ يقــول:
قــد تكــون مســألة التعالــق األيديولوجــي منطبقــ ًة بالصــورة نفســها عــى العلــوم االجتامعيــة عمو ًمــا،
ي فحســب ،مــن
لكــن ملــاذا األنرثوبولوجيــا بالــذات؟ والحــال أن األنرثوبولوجيــا مل تتعــرض إىل نقـ ٍـد داخ ـ ٍّ
طــرف الباحثــن يف العلــوم االجتامعيــة بدعــوى العلميــة واأليديولوجيــة االســتعامرية ،بــل تعرضــت إىل نقـ ٍـد
ـذري مــن
ـي أيضً ــا ،قــد يكــون أشـ َّد مــن األول .وقــد تعرضــت األنرثوبولوجيــا عندنــا أيضً ــا إىل نقـ ٍـد جـ ٍّ
خارجـ ٍّ
طــرف عـ َّدة مفكِّريــن عــرب ،عــى رأســهم :إدوارد ســعيد ،ومحمــد عابــد الجابــري ،وعبــد اللــه العــروي.
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لقــد قيــل الكثــر عــن األنرثوبولوجيــا كحقــلٍ معــر ٍّيف بهــذا الصــدد .فهنــاك مــن قــال بــرورة إقصائــه
نهائيًّــا؛ نظ ـ ًرا الرتباطــه بالتغلغــل اإلمربيــايل والكولونيــايل .وهنــاك مــن ارتــأى أن التاريــخ  -اســتنا ًدا إىل
تاريخانيــة تتب َّنــى املوضعــة  -هــو وحــده الكفيــل بإنتــاج معرفــ ٍة جديــد ٍة تنــر طريــق املجتمعــات
املســتقلة .وهنــاك مــن قــال إن األنرثوبولوجيــا متجــاوزة كالقبيلــة والســالة ،والعــرف ،واألمازيغيــات ،ومــا
ُســمي« :الفلكلــور» ،و»حكايــات العجائــز» حســب تعبــر عبــد اللــه العــروي .وهنــاك مــن قــال  -عــن
أساســا بالتنقيــب عــن الفروقــات :عرب/بربــر ،مدن/قبائــل ،ثقافــة
صـ ٍ
ـواب يف هــذه النقطــة  -إنهــا اهت َّمــت ً
عالِمة/ثقافــة شــعبية ،مخزن/ســيبة ...وغريهــا مــن الفروقــات ،يف نطــاق سياســة «ف ـ ِّرق ت َُســد» ،خدم ـ ًة
للمســتعمر ،ومتزي ًقــا لوحــدة األمــة والوحــدة الوطنيــة النابعــة منهــا .وهنــاك يف األخــر مــن زعــم أنهــا
مج ـ َّرد «متاهــات» تلهــي عــن مــرو ٍع ثقــا ٍّيف عــر ٍّيب متكامــلٍ هــو الوحيــد الــذي يضمــن التق ـ ُّدم .وقــد
انتــر هــذا الطــرح األخــر الــذي أىت بــه محمــد عابــد الجابــري يف أوسـ ٍ
ـاط سياســية نافــذة آنــذاك ،وتحـ َّول
إىل طــر ٍح مس ـلَّم بــه عنــد الكثرييــن(((.
إننــا إذن أمــام حركتَـ ْـن نقديتَـ ْـن َوضَ عتَــا األنرثوبولوجيــا َم ْو ِضـ َع تســاؤ ٍل وريبــة .فكانــت النتيجــة :إ َّمــا
التهميــش واإلقصــاء ،وإ َّمــا اســتبدال األنرثوبولوجيــا مبياديــن مســتحدثة .هنــا يحـ ُّـق لنــا أن نتســاءل مــع
األنرثوبولوجــي املغــريب عبــد اللــه حمــودي((( :مــا العمــل باألنرثوبولوجيــا عــى إثــر النقديــن اآلنفــن؟ هــذا
وخصوصــا بالخزانــة
مــن جانــب .ومــن جانــب آخــر :مــا العمــل بتلــك املــادة التــي تك َّدســت بالخزانــات،
ً
األنرثوبولوجيــة التــي تك َّونــت يف ظــروف االســتعامر وبعــده يف ظـ ِّـل الهيمنــة املســتغلة لظــروف العوملــة؟
بعيـ ًدا عــن أي دعــوة تهميشــية أو إقصائيــة ،ســواء كانــت بخلفيـ ٍ
ـات أيديولوجيــة كالقوميــة العربيــة،
ـات تاريخانيــة ضيقــة ،أو بخلفيـ ٍ
أو بخلفيـ ٍ
ـات فلســفية متعالية...إلــخ ،بعي ـ ًدا عــن كل مــا مــن شــأنه أن
ـب كاألنرثوبولوجيــا ،يدعونــا صاحــب «املســافة والتحليــل :يف صياغــة أنرثوبولوجيــا
يُعــرض عــن مجــا ٍل خصـ ٍ
عربيــة» إىل تجــاوز هــذا الوضــع املــأزوم إىل مــا يســميه بإعــادة الصياغــة.
إننــا يف حاجــة إىل عمليــة إعــادة الصياغــة ،قصــد مواجهــة مواقــف نتجــت عــن الحركتــن النقديتــن
املذكورتــن .لهــذا يدعونــا حمــودي إىل موضعــة جديــدة ،موضعــة مبنيــة عــى جمــع النقيضَ ـ ْـن :الــذايت
ـايس عــى نــو ٍع مــن املســافة املنهجيــة التــي نهتــدي
واملوضوعــي ،وإىل عمليــة صياغــة تعتمــد بشــكل أسـ ٍّ
((( حمودي ،عبد الله .املسافة والتحليل :يف صياغة أنرثوبولوجيا عربية .الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،2019 ،ص.27
((( نفسه ،ص.25
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إليهــا بالخــوض يف تعميــق املســافة املعرفيــة الكولونياليــة .وقــد يتــ ُّم بذلــك اســتثامر الرصيــد املعــريف
الكولونيــايل (بتأزميــه مــن الداخــل) بــدلً مــن التهــرب منــه والســكوت عنــه .وهــذا التو ُّجــه نابــع مــن
التش ـ ُّبث باالنتــاء إىل املجتمــع املــدروس مقرونًــا مبوضعــة ال تنــازل فيهــا(((.
***
هــذا بالنســبة إىل عالقتنــا نحــن العــرب املتوتــرة مــع األنرثوبولوجيــا وخلفياتهــا :مــن واقــع التهميــش
واإلقصــاء ،إىل محاولــة إعــادة الصياغــة؛ إعــادة صياغــة أنرثوبولوجيــا عربيــة ممكنــة .عــى أن ترنــو تلــك
ـدم مــزدو ٍج للخلفيــات األيديولوجيــة املشــبوهة لعلــم األنرثوبولوجيــا (اإلناســة) وهــدم
الصياغــة إىل هـ ٍ
املواقــف الســلبية العربيــة وغــر العربيــة مــن هــذا ال ِعلــم اإلنســاين واالجتامعــي الحيــوي ،وكــذ العمــل
يف اللحظــة نفســها عــى إعــادة بنــاء معرفــة أنرثوبولوجيــة عربيــة مســتقلة نســب ًّيا ،بعيـ ًدا عــن أي قوميــة
أو وطنيــة شــوفينية ضيقــة كــا هــو معهــود .عــى أن تأخــذ مــن اللغــة العربيــة موط ًنــا فعل ًّيــا لهــا مــن
املشــارق إىل املغــارب ،يف حــوار دائـ ٍـم مــع مكونــات املعــارف األنرثوبولوجيــا العامليــة ولغاتهــا املتع ـ ِّددة،
مــع مواكبــة دامئــة للتطــورات الجاريــة يف هــذا امليــدان عــى بســاط املعمــورة ،الكفيــل بصياغــة وتوطــن
خطــاب أنرثوبولوجــي متميــز ،عــى أن يكــون مــن إنجــاز باحثــي املجتمعــات العربيــة وإليهــا ،لعلــه
ميكِّننــا مــن مجــاوزة االقتبــاس والتبعيــة .هــذا هــو البديــل املعــريف الــذي يقرتحــه األنرثوبولوجــي
العــريب عبــد اللــه حمــودي .هــذا بالنســبة إلينــا .لكــن مــاذا عــن الوضــع األنرثوبولوجــي العــام؟
باســتدعائنا لإلشــكالية األيديولوجيــة (واإلبيســتيمولجية) التــي أرشنــا إليهــا يف بدايــة هــذا املقــال،
مــع األخــذ يف الحســبان املامرســة األنرثوبولوجيــا الراهنــة ،يحـ ُّـق لنــا التســاؤل :هــل ينطبــق ذلــك عــى
األنرثوبولوجيــا اليــوم؟ وهــل مــا زالــت األنرثوبولوجيــا اليــوم مرتبط ـ ًة باالســتعامر وأيديولوجيتــه؟ وهــل
مــا زالــت تنظــر إىل اآلخــر كـ ٍ
ـاض للثقافــة الغربيــة؟ وهــل مــا زالــت املعرفــة األنرثوبولوجيــة تزامني ـ ًة
(ِ )Synchroniqueصفــة؟ وهــل مــا زالــت تنظــر إىل اإلنســان غــر الغــريب كآخــر متوحــش ،أو كإنســانٍ
مــن درجــة ثانيــة ،أو ٍ
كامض-حــارض؟
إذا بحثنــا يف األنرثوبولوجيــا الحاليــة ،أنرثوبولوجيــا العــوامل املعــارصة ،األنرثوبولوجيــا الجديــدة،
ســيكون الجــواب عــن تلــك األســئلة بالنفــي .ملــاذا؟ ألن االســتقالل الســيايس للمجتمعــات املســتع َمرة بعــد
الحــرب العامليــة الثانيــة ،باإلضافــة إىل التحــوالت املجتمعيــة الجذريــة التــي شــهدتها املجتمعــات الغربيــة
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وغــر الغربيــة الح ًقــا :مــن عوملــة ،وتعميــم للحرضيــات الجديــدة ،وتطــور لوســائل االتصــال ،وتناســل
للتكنولوجيــات الجديــدة ،فضـ ًـا عــن ظهــور أشــكا ٍل جديــد ٍة مــن املجتمعات...إلــخ؛ كل ذلــك وضــع مجــاالت
ـاص  -يف أزمــة؛ إذ
العلــوم االجتامعيــة االســتعامرية  -بشــكلٍ عــا ٍّم  -واألنرثوبولوجيــا االســتعامرية  -بشــكلٍ خـ ٍّ
ـدي مــن الخــارج والداخــل ،مــن داخــل حقــل األنرثوبولوجيــا
وضعهــا موض ـ َع ســؤال إبيسـ
ـتيمولوجي ونقـ ٍّ
ٍّ
وخارجهــا ،ومــن داخــل املجتمعــات الغربيــة وخارجهــا؛ مــا فــرض عليهــا أن ت ُعيــد النظــر يف ذاتهــا:
موضو ًعــا ومنه ًجــا ،تنظ ـ ًرا ومامرســة.
وإن كانــت العلــوم ال تخلــو مــن خلفيـ ٍ
ـات أيديولوجيــة ،كيفــا كانــت طبيعتهــا ،ومهــا بلغــت درجــة
علميتهــا وموضوعيتهــا ،طبيعيــة ورياضيــة كانــت أو إنســانية واجتامعيــة ،وإن كانــت العلــوم االجتامعيــة
أكــر حميميــة ونوســتالجية يف عالقتهــا مــع األيديولوجيــا مــن غريهــا؛ فــإن ذلــك ال مينعنــا مــن طــرح
الســؤال اآليت :أمل تتجــاوز األنرثوبولوجيــا املعــارصة  -أنرثوبولوجيــا مــا فــوق الحداثــة (- )surmodernité
النزع ـ َة األيديولوجيــة الغربيــة مــن إمربياليــة واســتعامرية ،ومتركــز حــول الــذات ،وإرادة الهيمنــة؟
علــم مــن حيــث هــو حقــل معــريف ،كيفــا كانــت طبيعتــه وشــكله ،وكيفــا كان مجالــه
إن كل ٍ
اإلبيســتيمولوجي ،كــا هــو معــروف يف اإلبيســتيمولوجيا؛ ال يكــون علـ ًـا إال بتحديـ ٍـد مــزدو ٍج للموضــوع
علــم موضو ًعــا ومنه ًجــا مح َّدديــن .ومل َّــا كان املوضــوع الكالســييك لألنرثوبولوجيــا
واملنهــج ،أي إن لــكل ٍ
هــو املجتمعــات والثقافــات املســاة بدائيــة ،مــرو ًرا بالتقليديــة واملســتع َمرة فالقرويــة ،ثــم البحــث عــن
املالمــح التقليديــة يف املجتمعــات الحديثــة؛ فإنهــا وجــدت نفســها أمــام موضــو ٍع يف طــور التــايش واالندثــار
شــيئًا فشــيئًا ،وجــدت نفســها أمــام موضــو ٍع مفقــود .والــيء نفســه ينطبــق عــى املنهــج؛ إذ يُ َعـ ُّد املنهــج
ـرب يعيش
األنرثوبولوجــي قــاد ًرا عــى اإلمســاك مبوضوعــه املفقــود .ونتيجــة لذلــك ،أصبحنــا أمــام علـ ٍـم مغـ ٍ
نو ًعــا مــن االغـراب ،نتيجــة هجــر موضوعــه ومنهجــه يف ظـ ِّـل التغـ ُّـرات املتناســلة واملتســارعة للمعــارصة،
مــا ولَّــد أزم ـ ًة وجودي ـ ًة للحقــل املعنــي .وأصبحــت األســئلة تلــو األخــرى تتناســل وتتوالــد وتتكاثــف:
مــا الجــدوى مــن هــذا الحقــل املعــريف؟ وهــل نحــن يف حاجــة إىل علـ ٍـم ف َق ـ َد موضوعــه ومنهجــه م ًعــا،
وتجــاوزه موضوعــه اإليتيمولوجــي :اإلنســان ((Anthropos؟
هـــذه األســـئلة وغريهـــا ولَّـــدت نقاشً ـــا إبيســـتيمولوجيًّا وأنرثوبولوجيًّـــا حامـــي الوطيـــس حـــول
الهويـــة املعرفيـــة لألنرثوبولوجيـــا ذاتهـــا ،موضو ًعـــا ومنه ًجـــا .كيـــف ينبغـــي التعامـــل مـــع هـــذه
الوضعي ــة والحال ــة ه ــذه؟ وه ــل نتخ ـ َّـى ب ــكل بس ــاطة ع ــن مج ــا ٍل مع ــر ٍّيف ص ــار متج ــاوزًا ،أم أن ــه
حـــان الوقـــت لـــي يُعيـــد األنرثوبولوجيـــون النظـــر يف تراثهـــم املعـــريف ،محاولـــن بذلـــك مجـــاوزة
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ـدي مع ــه ،وإع ــادة
الكالس ــيكيات األنرثوبولوجي ــة ،م ــن خ ــال  -أولً وقب ــل كل يشء  -فت ــح ح ــوار نق ـ ٍّ
النظ ــر الفعلي ــة يف األس ــس الت ــي يق ــوم عليه ــا ،ومنه ــا إىل إح ــداث قطائ ــع إبيس ــتيمولوجية فعلي ــة
واالنفت ــاح ع ــى األف ــق اإلنس ــاين املع ــارص؟
ال شـ َّـك يف أن االختيــار األول كان مســتبع ًدا متا ًمــا؛ ألنــه ال ميكننــا اليــوم  -يف ضــوء مــا تشــهده عواملنــا مــن
التشــعبات والتعقيــدات املتشــابكة واملنشــبكة  -أن نســتغني عــن األنرثوبولوجيــا؛ نظـ ًرا ملكانتهــا املركزية يف
العلــوم االجتامعيــة مــن جهــة أوىل ،ولِــا ميكــن أن تق ِّدمــه مــن فهـ ٍـم وتأويــلٍ ُيكنــه أن يســاهم يف توســيع
مجــال تفكرينــا حــول الوجــود البــري برمتــه ،مــن التفاصيــل اليوميــة لحيــاة األفـراد ( )le quotidienإىل
األفــق اإلنســاين الكــوين ،مــن جهــة ثانيــة.
مل تعــد األنرثوبولوجيــا اليــو َم تــدرس املجتمعــات التقليديــة أو القرويــة أو تبحــث يف إمكانيــة ظهورهــا
واندثارهــا ،بــل غــدت تــدرس اإلنســان ،أو مبعنــى َّ
أدق تبحــث يف ثقــايف اإلنســان ،يف أي ســياقٍ كان.
ومــن مفعــوالت القطيعــة التــي أحدثتهــا األنرثوبولوجيــا مــع ذاتهــا ،أنهــا أعــادت تعريــف نفســها مــن
خــال تجســيد مــا تعنيــه إيتيمولوجيــا :األنرثوبولوجيــا :علــم اإلنســان .ومبــا أن إنســان اليــوم هــو إنســا ُن
املعــارصة ،فإنهــا ال تعمــل َّإل عــى رصــد هــذه املعــارصة محل ًّيــا وكون ًّيــا :رهــان األنرثوبولوجيــا املعــارصة.
فبعدمــا كان األنرثوبولوجــي (ُ - )l’anthropologueمــارس األنرثوبولوجيــا  -يَــدرس ســاكن ًة بعينهــا ،صــار
اليــوم يــدرس موضوعــات ،يبنــي موضوعاتــه باســتمرار.
صحيــح أننــا اليــوم أمــام أنرثوبولوجيــا مختلفــة ،مغايــرة متا ًمــا ملــا كانــت عليــه كالســيكياتها؛ لكــن
ـي ومطلــقٍ مــع مــا قبلياتهــا الكالســيكية؟ ســيكون الجــواب
هــل يعنــي ذلــك أنهــا قطعــت بشــكل قطعـ ٍّ
بنعــم ،إذا مــا انزلقنــا يف املعنــى الوضعــاين ( )Positivismeملفهــوم القطيعــة .والحــال أننــا بعيــدون كل
ـال بالدرجــة األوىل ،ليــس فصـ ًـا بــن
البُ ْعــد عــن هــذا املفهــوم .فــا نقصــده هنــا بالقطيعــة بوصفهــا انفصـ ً
ـب الالحــق منهــا الســابق ،بــل يتعلَّــق األمــر بســرورة ال تنفـ ُّـك عــن االنفصــال .فاألنرثوبولوجيا
لحظتَـ ْـن ،يجـ ُّ
حســها الثقــايف (الرهــان الثقــايف) ،نهجهــا
الجديــدة مل تفقــد ِح َّســها األنرثوبولوجــي ،أتح ـ َّدث هنــا عــن ِّ
االســتقرايئ ومنهجهــا اإلثنواغ ـرايف ،لكنهــا نفخــت فيــه رو ًحــا جديــدة ،إنهــا روح املعــارصة.
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إذن ،هنــاك اليــوم حاجــة مل َّحــة لألنرثوبولوجيــا .يف حاجــة إىل أي أنرثوبولوجيــا؟ إننــا يف حاجــة
إىل أنرثوبولوجيــا جديــدة :أنرثوبولوجيــا للعــوامل املعــارصة .باملعنــى الــذي نجدهــا عنــد األنرثوبولوجــي
الفرنــي مــارك أوجــي ( ،) Marc Augéعــى ســبيل املثــال ال الحــر.

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

مييـ�ز مـ�ارك أوجـ�ي يف كتابـ�ه« «مــن أجــل أنرثوبولوجيــا للعــوامل املعــارصة»( �Pour une anthropolo
 ،((()gie des mondes contemporainsبــن ثالثــة عــوامل أساســية ،تخصهــا األنرثوبولوجيــا اليوم بالدراســة
الخاصــة باملســتعمرات
والتفكيــك والتأويــل ،وتشـكِّل العــامل املعــارص ،أَلَ وهــي :الفــرد ،والظواهــر الدينيــة
َّ
الســابقة ،واملدينــة .إذ تقــع هــذه العــوامل بــن الوحــدة والتع ـ ُّدد .ولفهمهــا ،يقــرح علينــا زو َجـ ْـن مــن
املفاهيــم :األمكنة/الالأمكنــة ( ،)Lieux /Non-Lieuxوالحداثة/مــا فــوق الحداثــة(Modernité/
 . )Surmodernitéوهــو الــزوج الــذي يحــاول بــه األنرثوبولوجــي اليــوم تفكيــك مفارقــة املعــارصة :التفـ ُّرد
والكونيــة .لكــن مــا موقــع املدينــة يف هــذه املفارقــة؟ إنهــا مجالهــا الواقعــي« :تلتئــم العــوامل الجديــدة يف
الواقــع املجــايل للمدينــة ،التــي تشــملهم جمي ًعــا بكيفيــة إمربيقيــة ،وتلــك هــي الصعوبــة الجوهريــة يف كل
تفك ـرٍ حــول املدينــة؛ ألنهــا تفــي بالــرورة إىل تســاؤ ٍل يكــون موضوعــه العــامل برمتــه كواقــع معــارص
متا ًمــا يف حـ ِّد ذاتــه»(((.
وعــى هــذا األســاس ،فــإن أنرثوبولوجيــا العــوامل املعارصة هــي أنرثوبولوجيــا املدينة .فمــع أنرثوبولوجيا
ـوم عــى مختلــف املــدن األخــرى:
املدينــة مل يعــد بإمكاننــا التســليم بتعميــم منــاذج غربيــة للمدينــة كمفهـ ٍ
مدننــا ،مــدن العــامل الثالث.
ال يفوتنــا يف هــذا البــاب أن نشــر إىل دور األنرثوبولوجيــا الحرضيــة ،بــل إىل دور علــاء اجتــاع جامعة
شــيكاغو (مــا ُســمي الحقًــا مبدرســة شــيكاغو) ،يف مجــاوزة األنرثوبولوجيــا لذاتهــا ،مــن خــال تجديــد
مناهــج األنرثوبولوجيــا ومفاهيمهــا وموضوعهــا وميدانهــا سوســيولوج ًّيا ،والتــي مــا زالــت أنرثوبولوجيــا
املدينــة اليــوم تديــن لهــم بهــا ،كيــف ال ،وهــي التــي قــد َّأسســت بدراســات السوســيولوجيا الحرضيــة
وأبحاثهــا يف مدينــة شــيكاغو األمريكيــة امل ـراثَ األول ألنرثوبولوجيــا املدينــة((( .كــا ال ينبغــي أن يفوتنــا
أيضً ــا اإلشــارة إىل دور النقــد الفلســفي والثقــايف للمف ِّكــر إدوارد ســعيد عــى الخصــوص ،باع ـراف مــارك
أوجــي نفســه .وكــذا إىل دور فكــر االختــاف يف إعــادة صياغــة األنرثوبولوجيــا ،أنرثبولوجيــا العــوامل املعارصة،
مــن حيــث هــي أنرثوبولوجيــا للمدينــة بالدرجــة األوىل« :املدينــة عــامل؛ ألنهــا مــن العــامل ،وألنهــا تحمــل
((( راجــع - :أوجــي ،م .أنرثوبولوجيــا العــوامل املعــارصة ،ترجمــة :طواهــري ميلــود .الجزائــر :دار الروافــد الثقافيــة- 2016 ،
Augé, Marc. (1994). Pour une Anthropologie des mondes contemporains. Paris: Éditions Aubier.
- Augé, Marc.(1992). Non-lieux Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil.
((( أوجي ،م .مرجع سابق ،ص.135
((( ميكن الرجوع يف هذا اإلطار إىل املرجع اآليت:
- Agier, Michel. (2015). Anthropologie de la ville. Paris: PUF.
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جميــع خصائــص العــامل الحــايل ...يف املدينــة تستشــعر  -إذن وبشــكلٍ
خــاص  -تع ُّدديــة العــوامل التــي
ٍّ
تصنــع العــامل املعــارص :عــامل الفــرد قبــل كل يشء»((( .إننــا إذن أمــام أنرثوبولوجيــا جديــدة لعـ ٍ
ـامل جديــد،
عــامل املدينــة ،عــامل التفــردات والكونيــة ،والوحــدة والتع ـ ُّدد ،واألمكنــة والالأمكنــة ،والحداثــة ومــا فــوق
الحداثــة ،والهويــة واالختــاف ،واملحــي والكــوين ...عــامل املعنــى والحريــة .إنــه عــامل املفارقــات .وعــى هــذا
النحــو ،فــإن مه َّمــة األنرثوبولوجــي اليــوم  -أنرثوبولوجــي املعــارصة  -تقــع فيــا بــن املعنــى والحريــة ،بــن
املعنــى االجتامعــي والحريــة الفرديــة(((.
مجمــل القــول :مل يعــد اليــوم مقبــولً لــدى مثقفينــا العــرب وغــر العــرب النظــر إىل األنرثوبولوجيــا
نظ ــرة كالس ــيكية ،عتيق ــة ومتقادم ــة ،أي كعل ـ ٍـم ي ــدرس املجتمع ــات التقليدي ــة واملس ــتعمرة ،أو كعل ـ ٍـم
مش ــبوه أيديولوج ًّي ــا؛ ألن أنرثوبولوجي ــا الي ــوم تج ــاوزت ذاته ــا إىل أنرثوبولوجي ــا مغاي ــرة؛ تق ــوم ع ــى
ـس إبيس ــتيمولوجية جدي ــدة ،ورهان ـ ٍ
أس ـ ٍ
ـات ثقافي ــة جدي ــدة :رهان ــات إنس ــانية أك ــر منه ــا أيديولوجي ـ ًة.
ه ــذه ه ــي األنرثوبولوجي ــا الت ــي نداف ــع عنه ــا .حرف ــة تجع ــل مهمته ــا األساس ــية :التحلي ــل النق ــدي
للتمرك ــز اإلثن ــي ح ــول ال ــذات الثقافي ــة املحلي ــة( ،((1مب ــا فيه ــا الثقاف ــة الغربي ــة يف حــ ِّد ذاته ــا ،وتتي ــح
إمكاني ــة صياغ ــة أنرثوبولوجي ــات قُطري ــة تنافس ــية ك ــا ه ــو ش ــأن صياغ ــة أنرثوبولوجي ــا عربي ــة ق ــادرة
ع ــى التناف ــس املع ــريف والعلم ــي محليًّ ــا وجهويًّــا ،إقليميًّ ــا ودوليًّ ــا .إن األنرثوبولوجي ــا يف جوهره ــا« :إ َّم ــا
أن تك ــون إنس ــاني ًة أو ال تك ــون».

((( أوجي ،م .مرجع سابق ،ص.141
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( ((1نفسه.

(9) Le Métier d’anthropologue. P. 65
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