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منال ٔلهرثوتوًوحِاامعوماالٕىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارت َّة ا
اااااااااااااااااااااااااأٔ.د.اهذٍرامـروف-اأٔس خاذا ُم َم زَّيا-اخامـةاتَاكردي-احِيافارن،افروسا ا
اااااااااااااحرمجة:اأٔ.اد.اؾحدالذلَداتورلًوا-الملرنزالجلامـياتخُدازةا -ا

متثيال ٔلهرثوتوًوحِاالخذعاظااػَتاحدودٍا
ؿىل الدلولم ا ُمَْ َخخ َِسة اومل اثخوكّف اثوهجاثَُ اؾنا
ّ
لًخل ر امبرلؿاة الًس َاق ،اوذوق الًـرصا
امر ااترخيِا اابملرلحي الًخاًَة:ا
وللًٕدًوًوحِاتّ .
)1لًرومًس َة .ا)2لًاكهدِة الملسدٌدة اؿىلا
لملوروث ال ٔلرسعي .ا)3لدلوراكميَة .اجالس خـٌلرًةا
 .ا)4ما اتـد الًىوًوهَاًَة .اس َعرت اؿَهيا ازالزةا
ثوهجات اأٔساس َة ا ٔأهخجهتا ازالث امدلرس؛ا
لًفروس َةاوللٕجنََّيًةاول ٔلمرٍىِة.اابًًس حةاٌَجزلئرا
يف اُذٍ الملرح ةل ال ٔلخ رة؛ اثلاظـت اص حاكتا
لًخحََي امن اتًِوًة اووػَفِة اولهدضارًة ،اواكنا
ُياكاس َاقاجسخةايفاهتج رالًححرامنالًحالدا
لملُس خـ َمرةاساتلاالٕىلالًحالدالملس خـ ِمرة،انٌلاثوخَا
لًححر الٕىل امـاجلة الًؼاُرة الًفوًلكورًة اتلرضا
حمثني الًرتلث .،او خ ِلُّت َذ اموكف ارمسي اٍرى اتبٔهَا
ًُس اُياك اماكن ا ٕل ّل اًـَوم الحامتؾَة اجسِم ايفا
لًحياء الًوظين اولًخمنَة اولؾ ُخ ِربت ال ٔلهرثوتوًوحاِاا
ؿٌَل الس خـٌلراي .انٌل ا ٔأظححت الملـعَات الجلدًدةا
ٌدلوةل الًوظيَة اوٌَحورحولزايت الًياص ئةا
ولكذعادايت الدلول الًيامِة ا اولخلدماتا
موضوؿاتاممَّيةاٌدلرلسةال ٔلهرثوتوًوحِة .ا

Anthropology is a specialty whose
bounderies have always been ambiguous
and whose directions has not ceased to
change by taking into consideration : the
context, the taste of the times and
ideologies. It has a history of the
following
stages:
1/Romantic
2/Cantonese based on the heritage of
Aristotle 3/Durkheimia 3/Colonial
4/Postcolonialism. It was dominated by 3
main orientations produced by 3 schools :
French, English and American. As for
Algeria in this last stage, the networks of
analysis crossed
from structural,
functional and pervasive, and there was a
context that caused the displacement of
the research from the former colonial
country to the colonised country. The
research also sought to address the
folklore phenomenon for the purpose of
valuing the heritage and took the official
position that there is no place except for
social sciences which contribute to
national construction and development
and considered anthropology to be
colonial . The new data of the national
state, the emerging bourgeoisie, the
economies of developing countries and
services have become distinctive subjects
of the study of anthropology.
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Abstract:

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلدمي :ا
ًناٍىوناثذن رانالملوحزاتحدلايتالخذعاصاػَتاحدودٍاؿىلالدلولما ُمَْخَخ َِسةاوملا
ّ
َُاؾنالًخل ر امبرلؿاةالًس َاق،اوذوقالًـرصاوللًٕدًوًوحِات.احصَح ا ٔأ ّن امجَؽا
ثخوكّفاثوهجاث
لخذعاظاتالًـَوماللٕوساهَةاوجالحامتؾ َّةاثخلامسامجَـاا ٔأواحاكد،اُذلالًلموضاخبعوصا
لحملخوىاوُذلالًـجزاًزنوعاحتدداتعرًلةاسُّئة.اُذلالملع رالًحائس،الٕذلامااكورنامبع راماا
ٌس ّمىاابًـَوما"لدلكِلة"،اجندٍاًـودالٕىلامسائيامـرفِّ ِ
ةاوظيَا ِفِزةامـروفة،الاثخوكّفاظَلةا
لص خلاهلاؿىلاللٕظاراللٔاكدميي:اُياكاضولتطاخارحِة،اثخـَقاابحملَطاجالكذعادياولًخلين،ا
اب ٔلحرى اابًسوق ،اثؤثّر اخفِة اوؾن اتـد اؿىل الًـمََات المليعلِة الًيت اثخحمك ايف امضّا
جالخذعاظات اوثلعَـِا ،اؿىل احمخولُا اوؿىل امٌاٌمِا .ال ٔلمر ٔاأنرث اجروزل ايف اتـغا
جالخذعاظات امن اك رُا .اخبعوص الًـَوم اجالحامتؾ َّة اوللٕوساه َّة ،احىون ا"لًضفافِة"ا
لملؤسساثَة،اوابًخايلالًيفـَة،الخذالفِّة،امثال،اؾنالٌَساهَات،اؾنالًخارخي،اؾنالًفَسفةا
ٔأواؾنالجللرلفِا.ارمغا ٔأهَامناك رالملسموحالًخوظيالٕىلامرلثخِّةاابظ ةلاًالخذعاظاتاوفلاا
هوؾَهتااوفضائَِا"اابؾخحارُااموزؿةاٌَحَولاًرتكِةاللٕوساهَة.اُذلاًخـَقاابًس َاكات،ا ٔل ّنا
ًـ"
ّ
ّ
لك الخذعاصاؾرفافرتلتا"الًسعوعاوال ٔلفول":اجفلرلفِةالًـرشًًِاتااكناًِاااحضورا
هدرحتايفامٌؼوراؿملالًحئةالًخرشي،اًىهنااؾرفت،اتدورُا،الٕثراماا ٔأظاهباامنا
هخِياملاال
ّ
توي)امٌذا ٔأنالهحجستامهناا
تـغالًخاليشا(ابس خثٌاءاوػَفهتاالًحَدلقوحِةايفالًًسقالًرت ّ
لجلَوًوحِا الًـا ّمة .اُذٍ ال ٔلخ رة اؾرفت ،اتدورُا ،الٕىاكرل ا ٔلََُهتا اولهفجرت املا امنتا
لخذعاظاتافرؾَةاوأٔظححتامس خل ةلاتيفسِا:اجفَوًوحِوالدلُرالًرلتؽا–ل ٔلكربالٕىلاؿٌَلءا
مااكديالًخارخياوؿٌَلءاللٕحازة،اولذلٍناخاءولامناؿَومالًعحَـة -اًُساُياك امااجيمـِمامؽا
ٔأوًئمالذلٍناٌض خلَوناؿىلالجلَوفَّيًلااولذلٍناٍمتثياموضوؾِمايفافرتةاماكديالًمكح رًّةا ٔأوا
لًمكح رًّة.اماالذلياجيمؽايفالًولكؽاتنياتًِةال ٔلدمياٌَعفاحئاوثيضَدالًعحلاتالًرتسخِّةالحلدًثةا
ٌَحَاةالحلَوله َّة؟ ا
ًلداولظَتاحرنةاجالخذالفاُذٍامس رهتاالمليخرصة،اتفـياكروضالًححرالمللرًةا
وحترًضاتامؤسساث َّة،ايفالحلدودالًيتالس خلَتافهياالخملاجرالجلامـ َّةاصُئاافضُئااؾناهرما
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا98ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا99ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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لخلاظة.الهعحقاذزلاؿىلاللٕحازةالحلَوله َّة،امثال،اولًيتايه اهخاجا
لملؤسساتالًـمومِّةاو ّ
ٌَخوًَفاتنيالًـَومالًعحَـ َّة،الجلَوًوحِااومااكديالًخارخي،اولًيتااكهتاساتلاا ِؿَْ ًمااؿَا ًِ ًماا
لًخعورًني،اًلؽاؿىلالمل ُ ْي َحدَ ِر الحلدًر،ا
ؾرفاكسعَامنالجملد،امٌذادلرونا Darwenو ّ
واكنايفاكاًةاللٕجيات َّة،اؿٌَله َّاا(لٕذلااكناًخحّتّ الًخذن راتذزل)،ايفاثفس رالًـامل،اوللٕوسانا
لذلياملاًفوتالًفرظة،اؾيداؾحورٍ،ايفامٌحال ٕلحازةالًخرشًّةا
لجتاٍاس ا ٔأظوهلاومع رٍ،او
ِ ِّ
ّ
مـىنامض حوُااحولاظَلةالًخحاًياتالًـركِّةا(ًبٔيتالًىوهتادواقوتٌُوا le Comte de
 Gobineauايف المللدمة ،اًىن ال ٔلكرب الٕىل اؾرصان ،اُو الًُسوؾي ازَالرد ادوا
صاردن )Thélard de Charden؛اك را ٔأناُذلالًرصحالملخنياًخدلؾىالًَومايفالحذضارٍا
لملؤنّد:احافغاؿملاللٕحازةاؿىلاموكـَالًساتقا"لًرمسي"ايفامذحفاللٕوسان،اًىٌَاملاًـدا
مذوفّرلاؿىلامعدلكِّةا ٔلهَا ٔأدىاهممخَايفالملايض،او ٔأظححافاكدلاٌَموضوع.ايفالمللاتي،اُياكا
فرعاً ٕالحازةاؿدميالًضبٔن،اموظولاابجلَوًوحِا،اسعؽالًَوماجنمَ،اًخـَقال ٔلمراابلٕحازةا
لًْ ِم ْجَِ ٍرًزةا.micro-paléontologieاُذلالًرتلحؽاملاٍىناؿدميالًفائدة.افِواًوحضاخماظرا
"لًخخعط" ،اابملـىن الذلي احىون افَِ الًـولمي الًيت اثحًَِ اوهتدمَ ايه ادلخَ َّة اابًًس حةا
ّ
ٌَخفى راللٔاكدميي،اوابًخايلامـرفِة،اوخارحِةايفاهفسالًوكت .ا
ملاُّترقال ٔلهرثوتوًوحِااُذلالًولكؽ،اتياابًـىس.امـرفِا،اللٕوساناولًـملاًخعَحاناؿٌَلا
ً ٕالوسان،امثيالًـرقاولًـملالذلٍناثعَحااؿملال ٔلؾرلق).اك را ٔأناللٕوسانالملرؾي،اؾيدالًفِما
ٕوساين،الٕوسانالًفالسفةا
ل ٔلويلاًالخذعاص،اُواللٕوسانايفاظَلخَالجملردة،اللٕوسان -الل ّ
لًلدلىم،اوتدوناصمالٕوسانامجاَؽالًفالسفة،اولملخوكّؽا ٔأناٍىونالٕوسانالً ّالُوث َّني.امنا
والًخفس رالًعويفاؿىلاحتريالجلرد،الٌَعَقا
حِراُذلالًفِماظلىالًخفى رالًـلائديا ٔأ
ّ
ة.املاٍىنا"حبثا"،اابملـىنالملخـارفاؿَََاٌَمععَح.افامياتـد،اابخلعوصامؽالملَحمةا
َ
ابًخجرًخِّ
جالس خـٌلرًّةا(هناًةالًلرنالًثامناؾرشاوظَ ةلالًلرنالًخاسؽاؾرش)ا ٔأظححتال ٔلهرثوتوًوحِا،ا
لٕىل اخاهة اؿَمي اما اكدي الًخارخي اوللٓاثر ،اؾيرصل ايف ازالز َّة امذحف اللٕوسان ايف احارضةا
امربر اوحودٍ .امث ّي الٕوضاء ا ّ
لك امن امذحف اابردوا
ل ٔلمربلظورًّة اجالس خـٌلرًة الًفروس َةّ ،
ابجلزلئراومذحفالًلاُرةاهَخْذًاا ٔأو،امـاملاثذاكرًّة .ا

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف اُذل الًس َاق ،احرهت ا ٔأهرثوتوًوحِا اللٕوساه َّني اولًفالسفة اماكهنا ا ٔلهرثوتوًوحِا اؿٌَلوًّة،ا
الحلرشايت .اًِذل ،افا ّٕن الًخعاتق الًعيا ّيف اتني اؿمل اً ٕالوسانا
جس خجَة اًفضول اؿٌَلء
ّ
 anthropologieاوؿمل اًلٔوس ية ا anthropomorphologieااكن اص حَ اات ّم .افا ْؾ ُخ ِ َربا
مكُ َح ّ ِع َ ةلالحلةاً ٔلؾٌللاللٕحاز َّة،الًيتاجسدٌداابًرضورةالٕىلاخعوةامِدلهَةا ٔأمد ركِّة،ا ُم َح زددَةا
لملوكؽاتدكّةامذياَُة،امذحوؿةامبلارانتامذولًَة .ا
يفال ٔلخ راسوفاثخوكفال ٔلهرثوتوًوحِااثدرجي َّااؾناأٔناحىوناموضوعاخِ دَ للٍ اؿَا ًِ ٍم ايفا
ٔ
دللتاأنرثالهفالات،ا
لًعاًوانتالًحارٌس َةا ٔأوايفالٕكاماتالًلوىاجالس خـٌلرًة،اًيكاثخخذ ا
ٔأنرثاخفّة،احسةامدلرسالًفىر،او ٔ
تعفةاأنرثامعومِّة،احس امباًخـَقال ٔلمراابملوروثا
ل ٔلورويب،اابًخايلالًفرويس،ا ٔأوالملدلرسال ٔلجنَو-سىسوه َّة .ا
من الملياسة الٕؿادة اتياء اُذٍ الًخوهجات ايف امالحمِا الًىربى امؽ اللٕصارة ،اسولءالٕىلا
جالخذالفاتا ٔأوالًدضاهباتايفالملـىنامااتنيا ٔأهرثوتوًوحِااوٕلزيوًوحِا،اواب ٔلحرىاتنيا ٔأحدا
ُذٍناجالخذعاظنياولخذعاظاتالًـَوماجالحامتؾَةال ٔلخرى .ا
 -Iمسبٔةلالًخـرًفات:
لس خخدمامععَحالٕزيوًوحِاا ٔلولامرةاس يةا1878اؾيداصافاوسا،Chavanesا ٔأحدا
لملفىرٍنال ٔلخالكِنياثسوٌرسل.اأٔمااخبعوصا"للٕزيوقرلفِا"،اػِراُذلالملععَح،اتُ َـ َْدَ ٍ،ا
ملاينالمسَاب.س.هُدوُر.B.C.Niebuhrا ا
حوليلا،1811اؾيدامؤرخا ٔأ ّ
ّ
حّت الًلرنالًخاسؽاؾرش،اثـيناللٕزيوًوحِاا(ومرلفلهتااللٕزيوقرلفِا)ايفافروسااتعفةا
أٔساس َة ادرلسة الجملمتـات الًحدلئَة امن اوهجة اهؼر اوحِدة احمتثي ايف اثعيَف ال ٔلؾرلقا
لحلفرايتالًخرشًة.امنالحملمتياخدّ لاحِيئذا ٔأناماا ّمسياابًـ"لٕزيوقرلفِا"اًـاجلاجمالاللٕحازةا
ا
و
ٔ
لًخرشًّة،احِرامتتالٕؿادةالً
دسمَةاابؾخحارُااُّتععااأاكدميَاا ُؾ ِر َفافامياتـد .ا
لٕذلاماا ُأًْ ِلَِ ْت اهؼر ٌة الٕحٌلً َّةاؿىلانخةالملياًم،اًُ َال َحغُالًَومامتََّياتنياللٕزيوقرلفِا،ا
للٕزيوًوحِااول ٔله ارثوتوًوحِا.اثخعَّةالًفروقالمللدزمةاهبذلالًرتثُة،ايفالملدرسةالًفروس َةاؿىلا
ل ٔلك ّي،ادرخةامنالًخـمميالملزتلًد .ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا100ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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 -IIلًخبٔرخي:اًربوزال ٔلهرثوتوًوحِااابؾخحارُااؿملالًضمول
خيط اُذلالًخبٔرخيالًفضاءالًفرويس،اسََيالًخلََدالدلوراكميي.الاًيحرصاُذلالًفضاءا
ّ
وُذلالًخلََدايفاُذٍال ٔلزياء،ايفا ٔأرضافروسا.افلدالخرتكااثَارلتايفا ٔأمرٍاكاويفا ٔأورواب.ا َأث َزرلا
تلوةايفالًيخحةالملثلفةايفالملس خـمرلتالًلدمية،احّتالًَوم.اسُسمحاثلرٍراكع راؾناُذلا
ّ
لًفضاءامبوضـةالًيلاشاورُاناُذلالٌَلاء :ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا101ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًثاًر

 يف المللاتي ،ايف الٕجنَرتل ،الًَوم ،اً ٔلهرثوتوًوحِا امـىن اللٕزيوًوحِا ايف الًفِما
لًفرويس.ا ٔأمااخبعوصا"للٕزيوًوحِا"،اهتدفالٕىلالٕؿادةاجضىِيالملايض،اولملالمحالًثلافاِةا
لًاكمٌة.الٕزيومهنجَةامدرسةاص َاكقواثيدرجامضناُذلالملوروث.
 يفالًولايتالملخحدةال ٔلمرٍىِة،اهتمينال ٔلهرثوتوًوحِاالًثلافِة،امٌذاتولسا
اُذلالملوروثا"لًثلافوي"اامؽارلًفاًًَذون Ralph
(Boasلًلرنالًخاسؽاؾرش).الس ّمتر
ّ
 ،Lintonالملـروف ٔاأنرث ايف افروسا امن ا ِك َد ِي اظَحة اؿمل الًيفس اجالحامتؾي ٔاأنرث امنا
" ٔأحصابالًزنؿةاللًٕثٌوًوحِّة"ا(مـىناصائؽ،اكاؿدثَامفِومالًضخعَة،الخل.).اُياكافـال،ا
من امٌؼور الًخلاًَد الجلامـَة الًفروس َة ،اًلرتب انث رل امفِوم ال ٔلهرثوتوًوحِا -الًثلافِّة امؽا
لملفِوم الذلي اٍرلٍ اس خوحزلا Stoetzelايف اؿمل الًيفساجالحامتؾي ،اوابًخايل اؿمل الًيفسا
لًخحاًين .ا ٔأما اخبعوص ال ٔلهرثوتوًوحِا اجالحامتؾَة ال ٔلمرٍىِة ،اثـاجل ا ٔأساسا ادرلسةا
لملؤسساتاولص خلاًُِا:الًلرلتة،الًفئاتالًـمرًة،الًخيؼميالًس َايس،الخل...
 يفالملوروثالًفرويس،اًلومالملسـىال ٔلهرثوتوًويجاؿىل:ا
ّ
هعالكاامنالحملًلا(مفِومالًـَية،الًثلافةالدلهَاا ٔأو،الًًسقااا ا
ااااااا-الس خخرلجالًضاميال
اااااال ٔلدىن،الخل .).ا
ااااااا-الٌَجوءاٌَعرًلةالمللارهة،اؾناظرًقالملزجاتنياللٕظاراللٕمد ريقا(خعوةالٕزيوقرلفِةاااااا ا
اااااااجسدٌدالٕىلاحردالملالمح،ا ٔأوالًخفاظَيالًثلافِةا)اولًضالكهَةا(خعوةاتيوًةاموروزةاا ا
اااااااؾنالٌَساهَاتاولًعوتوًوحِاالًرايضَة)(.)1

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أٔا -فرتةا ٔأوىلا(تدلًةالًلرنالًخاسؽاؾرش)،امتافِمال ٔلهرثوتوًوحِااؿىلا ٔأهناادرلسةالجملمتؽا
لملـنياتلرضال ٕالظالح.اًخـَقاللٕمرالٕذناابلس خجاتةاحلاخةالٕؿادةاثيؼميالجملمتؽايفاللٕظارا
توي،ال ٔلخاليق،ا
لدلِوري،امتاص َاامؽاهممةالملدرسةاولًخـَميالًـمويمايفاتدلايثَ:الًِدفالًرت ّ
متـيا-تخـح رانالًَوم-اٌسموافوقالملـرفةا ٔأوا"لًىفاءة".ايفاهناًةا
مااوسمََالًَومالملولظن-الجمل ّ
ّ
هـرثاؿىلاثلاظـاتاًـدةاثوهجات.
لًلرنالًاخاسؽاؾرش،ا
 -1فـ"لًرومًس َةاللٕزيوقرلفِة"()2الًيتايهامنامٌخوجالملس خىضفنياولًرحاةلايف لًلرونا
لملاضَة ،الس ّمترت ايف اللٕظار اجالس خـٌلري اتيفس الًلدر امن اقرلئخِة الًضـوبا
لخلاضـةا ٔأوافلطاثسلالًيتامت ّتازايرهتا(.)3
 -2ػ ّي الملرشوعالًاكهيت الملخـَقاتبٔهرثوتوًوحِاافَسفِةا ُمذَضَ زميًاايفالملدرسةالًفروس َةا
(دوراكمياومـارصوٍ،الذلٍناٍمافالسفةاكديالكايشءاوجيةاأٔل اهًس ىاٍم).اُذٍا
لًْ ُم َح ّ ِع َ ةلايفاحوُرُااجضلكاسخِالامولزاياٌَموضوؾَةال ٔلمد ركِة:احرثحطاابملوروثا
هَوايا
ل ٔلرسعي اوثؤسس اٌَخفى ر احول اللٕوسان الملـارص الذلي ا ٔأظحح اد ّ
(" .)"Aufklerungاُذل الًسخِي الذلي اؾ ّحدثَ ا" ٔأهرثوتوًوحِة اأٔساس َة" امت ّتا
لًـودةالًََٕانث رلامناكديالٕدكارامورلن. Edgar Morin
 -3ميثيالًخَارالدلوراكمييا ُم َح ّ ِع َ ةل اًالجتاُنيالًساتلني:اًفرتضايف اهفسالًوكتامـرفةا
ابلٕوسانالملـارصالذلياًـُشايفالًخـلِداويفالًلسمةاك رالملـ َّيةاٌَـميا،اولحلاخةا
لٕىلالس خخالصاحوُرالس خـٌللاحرتويا(حىوٍنامولظنالدلِورًةاؿىلاكاؿدةاك را
ظائفِة،اوُوالخملرجالًوحِداً ٔلكََاتاللٕزًِةا ٔأوالدلًًِة).
امير،امؽاذزل،اؾيدادوراكمي،اؾنا
ُذلالًخحرياؾناللٕوسانالًضاميالدل ّ
هَوي ّ
ّ
ظرًقالًححرالحلديث.اثعححاللٕزي اوًوحِاامـربلالضعرلراياٌَفَسفة.اًُ َـاً َ ُجاُذلالملـربا
مبحاؿدثني:
أٔا) اترخي َّة ،اولمللعود ا ٔأهَ امن ا ٔأخي افِم الًيوليح الملورفوًوحِة اً ٕالوسان الملـلّدا
(لًلريبالملـارص)،التدّ امنالًـودةالٕىلاللٕوسانال ٔلظي.

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا102ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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-IIIاس
َاقالًخحررامناجالحذالل
ّ
ٔأظححت اللٕزيوًوحِا ا"ؿٌَل ا ُمخْجِ ًال" احرك اماكهَ اًـ"ل ٔلهرثوتوًوحِا" ايف الملس خـمرلتا
لًفروس َّةالًلدمية،افالهلالبالملفاحئامٌحاماكهةاً ٔلهرثوتوًوحِا،احّتايفاكعَـاهتاامااتـدا
لًىوًوهَاً َّةاػَتايفاحضنا"لملدرسةالًفروس َة" .ا
ُياكاثوهجاناهح رلنالٕزياناًالحؼانايفاُذٍال ٔلزياء :ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا103ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًثاًر

ب) حلرلفِة،المللعودا ٔأناؿدمالٕماكنالٕرخاعاأٓةلالًزمناًُ َـ زو ُض امبالحؼةاللٕوسانا
ا
لًحدليئ ،اثرشط اثياوهل اوُو ايف اؾزةل .اُذٍ ال ٔلخ رة ااكهت اوسخِة ،اما ادلما
لًضـةالملاًَيَّييايفا ٔأسرتلًَااُوال ٔلخ رااترخيَاالذليامتت ازايرثَ امناكديا
لحلضارة الًلرتَة ا(هناًة الًلرن الًثامن اؾرش) ،امن اُيا ااكن ارمزل ،اواب ٔلحرىا
ل ٔلسعورةالملرحـَةاٌٌَلًَيَّيياابًًس حةاً ٔلزيوًوحِةالملـارصة.
 -4لملرشوع اجالس خـٌلريّ :اهرس اللٕزيوًوحِا ،اابملـىن الذلي ا ٔأظححت افَِ ا ٔأكي اخدلا
وحِر السدٌد اموضوؾِا اؿىل اكروض الًححر الًيت اسوف اجس خفِد امهنا .ال ّٕنا
الحلق ايف ا ٔأنا
للٕزيوًوحِا ا -الملـاجلة ايف الخملاجر الًعحَـ َّة ايف الملس خـمرلت -ااكن اًِا ّ
حىونايهالًْ ِح ْى ِرًزة:افِيياجالخذعاصال ٔالولا"لًـٌَل ّين،الٕىلاخاهةالًخارخي،الٌرلٍنا
د ُِّر َساايفالًسورتون.اوخاءاهريساؿملاجالحامتعاحِيئذامذبٔخرلاؾهنٌل.
ب -لًس َاقاجالس خـٌلريالجلزلئرياٍُ َر ِلِكُالمليؼورالًثاليثالملس خخَطامااتني:
ا
 -1فضولاؿاملالحلرشايتا( ٔأٍناًيدرجال ٔلًُل...اانكيالملاء).
 -2لملرنزًة الًضميَة الملضلكة اًض حىة الًلرلءة ،انٌل اػِرت اؾيد اللٕزيوًوحِّنيا
لملسدرشكني ايف اتدلًة الًلرن الًـرشٍن :الًٕدِان ادويت ،Etienne Douttéا
درمٌلم ،Dermenghemا ٔأ.حويل ،A.Jolyا ٔأ.تي،ام.دسربمَِ ،M.Desparmetا
ًوفِح را Lefébureاوٕلس خوتَون،Estoublonاًوٌسامََِوط،)4( Louis Milliotا
واروت راموهخاين(لذليالؾخىناابجلزءالخلاصاابمللربال ٔلكىص).
 -3مرنزًةا ُم َ ْرب ِمجِ زَ ّ
ةاثخحمك افهياالٕمااكروضالًححرا ٔأواحىونامرثحعةامؽالًسَعةا
جالس خـٌلرًةا(لٕدلرةاصؤونال ٔلُايل،ايفالحلىومةالًـا ّمة).

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أٔا -ث ََو خخ ٌَ اانتؽ امن اهضج امـريف :اهَف اميىن الٍمتََّي اتني الًفَسفة الًـامة الًيت ايه اؿملا
"للٕوسان" اابمذَاز او"ل ٔلهرثوتوًوحِا الًـامة" الًيت اثعي الٕىل اهفس الًيخاجئ ،ايف احدودا
لحملعالتاللٕمد ركِةاؿىلاؾىسالملسـىالجلدليلا(حملا"لٕدكارامورلنا.)"Edgar Morinا
ك را ٔأناُذلالًـمل اٌَولكـةاجالحامتؾ َّةالًضام ةل،الحلملالدلوراكمييا(حِرا"للٕزيوًوحِاايها
لًوس َ ةل اولًسوس َوًوحِا ايه الًِدف) اركاٍ اموس الذلي اوضؽ اهرلس ال ٔلؾحاءا
ًالخذعاظني( .)5ا
لكـةاجالحامتؾَةالًضام ةلامير امبسبٔةلالملـىن:امفاا
يفاُذٍال ٔلزياء،اؿملالًضمولا ٔأواؿملالًو
ّ
لملؤسسايتالذلياجيسدالًولكـةاجالحامتؾَةالًضام ةل؟ايفاماا
ُوامؼِرالًخعحَقاجالحامتؾياو
ّ
ًحدواميىناملفاثَحالًلرلءةاأٔناثخـدّد.اس هيمينايفاُذٍال ٔلزياءامفذاح:اجالص خلالاؿىلالًحًِاتا
لًلرلتَةاميىنا ٔأناحيَياؿىلاثلعَةالجملمتـَةاوعفة.sociétal ès qualitéاٌَوظولالٕىلاُذٍا
لًْ ُم َح ّ ِع َ ةل ،اًحلى الًخحدًد الدلكِق املياًم الًفحط اولًخبٔنّد امن اخاُزًّة الًخبٔوًالت ،اوابًخايلا
حتدًدالملوضوعاولملَدلن( .)6ا
يف الجلزلئر انٌل اُو الحلال ايف اك رُا ،اثولهجت اُذٍ الملياًم اوثلاظـت امثي اص حاكتا
لًخحََي الًيت اثضميهتا :اتيوًّة ،اوػَفِّة ،الهدضارًة ،الٕذل اما امل اهذهر اسوى امدلرس الًفىرا
لًىربىاُذٍ .ا
المليعلي امما اًدفؽ الٕىل الًـمي احولا
ل ّٕن الًرُان الملـريف الٕذن اٍمتثي ايف اخعر اجالس خدلل
ّ
لًخعيَفاتاصدًدةاجالجساعا ٔأوالًسـيالٕىلا ٔأُدلفاهوهَةاصدًدةالًضمول( .)7ا
ب -ث ََو خخٌَ،امولزا ُمدَ ِىّ ًرل،اًلوماؿىلاهتج رالًححراللٕزيوقرليفايفالدلولالًْ ُم ْس خَ ْـ ِم َرةا
ا
لًلدمية .امتت اثلوًة اثلََد اممرنز احول الًفوًلكور ،اوًيدرج ايف الٕظار احمثني الًرتلث ّ
الحملًلا
(س َاقازوللالًرًفاوجالسرتلثَجَاتالحملََّةاولسدددلًِاامبجالالخلدمات )...ا
تَ -و خخ ٌَ ااثًر ،ايف ال ٔلخ ر ،امن الًيضج اللًٕدًوًويج اولملهنجي الملرثحط اظحـاا
ا
خطا
اخاظة اوتعفة ا ٔأ ّ
اخيط الًـامل الًثاًر اؿامة ،الٕفرًلِا اتعفة ّ
ثس َاق ازولل اجالس خـٌلرّ ،
لًحالدالمللارت َّ ّ
ة.امنَّيافَِاؿدةامرلحي :ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا104ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٔأ.د.اهذٍرامـروفا–اخامـةاتَاكرديا–احِيافارنافروسا

ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا105ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًثاًر

 -1من ا"للٕزيوًوحِا الًْ ُمخْجِ َ ةل" الٕىل ا"ل ٔلهرثوتوًوحِا اجالكذعادًّة" ا(ؾودة الٕىلا
مارهس) :ا
ًخـَّق ال ٔلمر اابلؿرتلف اترضورة ا"لًوس َ ةل اللٕزيوقرلفِة" امن ا ٔأخي احتََي الًدضىِالتا
جالحامتؾ َّةامااكديالًرأٔسٌلً َّة:اس َىونامورٌساكودوًييارلئدايفامسـىار ّد اجالؾخحارا
،اس ُح ٌي امارهس َّةايفال ٔلهرثوتوًوحِاا(ػِراؾيداماس ح رو).اجس خويحالمللدمة ا ّهعاا
( ُأفُ ٌق ُ
رش ايفالملًضورلتاجالحامتؾ َّةايفاس يةا 1971احتتاؾيولنا"حولالجملمتـاتامااكديا
وُ ِ َ
لًر ٔأسٌلً َّة"اؾيد اهفسالًيارش،اماس ح رو،اػِراتـدٍاتفرتةاكع رة،امناكدي اهفسالًاكثةا
"لًـلاله َّةاولًالؾلاله َّةايفاجالكذعاد" .ا
يفاهفسالًفرتةاؾيدا"موظون"اجرزاجمالا ُمذَيَ َاز ٌعاؿَََ:ا"ل ٔلهرثوتوًوحِااجالكذعادًّة"( .)8ا
-2امبولزلةا"ل ٔلهرثوتوًوحِااجالكذعادًةالًيتاج ُ ْس خَ ْـ َم ُياًخحلِقال ٕلرلدةاولًرشؾَةا"وفقا
لًحعاكِّة" ا( ٔأي اوفق اتـغ الًرشوط الملرثحعة اابمللارتة الًيؼرًة) اللٕزيوًوحِة اذلتا
"لملـعَاتالجلدًدة"،اهـرثاؿىلاتعمةالحلليالًخارخييا(جم ةلا.)CEREMاًـودالملؤرخونا
لملارهس َون اخلوض اهفس الملـرنة الملسدٌدة الٕىل اثفس ر اهعوص امارهس ،افِولهجون اتَا
ٍاكاممااًلرهبما
لملَدلنالًخارخيي اٌَدضىِالتاجالحامتؾ َّةاللٕفرًلِّة،اجضىِالتاأٓس َاا ٔأوا ٔأمر
ّ
من الًخوظَف الًخارخيي اً ٔلُايل ا historiographie indigèneا(ل.فاًزني ا L.
.ث رلي E. Terrayا ،ا ٔأ.ب.لهخني A.P.
ّا
،Valensi
ار.كاًُسو  ، R. Galissotا ٔأ ّ
،اس.ماايسو.) C. Meillassouxا
 Lentinا،اج.سورًت-اكانل J. Suret-Canaleا
ّ
ًىناتعفةاؿا ّمةاابملزجاتنياجالكذعاداولًخارخيا(حاةلاتـغالملؤًفنيال ٔلجنَو-سىسون،اوٍما
لتايفالًحدللنالملخوسع َّة:اك.تولهيي، K. Polanyiا
ّا
منالًلدلىماواكناهلماتـغالًخبٔز ر
ب.ا ٔأهدسونا، P. Anderssonاس.ك رحزا، C. Geertzأاأ.خَرن.) E. Gellner
-3اثَخلي المللارتخان الًخارخيَة اوجالكذعادًة ايف اهفس الملساءةل الًضميَة ،امساءةلا
ٕكعاؾي ايفارشقاأٔورواباابؾخحارُاامسدرشفةاًعَلةايفاللٕهخاجا
مارهس:ا
ّ
ملاذلالًخفردالل ّ
اثفردا
لملخفرد :الًرأٔسٌلًَة اابؾخحارُا اثفردل ازلافِّا اومؤسساث َّا اكدي الك ايشء ،اًىهنا ا ٔأًضا ّ
ّ
مرثحط اتولكـة ا ٔأهنا الًعَلة الًوحِدة اً ٕالهخاج الًيت اثزنع اٌَـوملة اوًخعحح اهمميية ...اثخـَّقا

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لملساءةلاابًخـارضاتا(سٌلتاللٕزيومرنزًة)اتنياظَفالص خلالالجملمتـاتالخلارجٔ -أوروتَةا
ورشوطالهخثاقا ٔأصاكلالًخمنَةالًحدً ةلالخل .ا
-4الخلالظة الًـامة ،ايه ا ٔأهَ اخبالف الًزنؿة الًـامل-اثًثَة الًًضعة الًْ ُم ْيخَ َجة امن ا ِك َد ِيا
لًيخحة الًثلافِة الًلرتَة ا"لملخـاظفة" امؽ الًـامل الًثاًر اولًيت امت الس خخدلهما امن ا ِكدَ ِيا
للًٕدًوًوحِاتالًوظيَةالًرمسَةا–لس مترلرالًخياكضاتاجالحامتؾَةاًِذٍالًحدللناابؾخحارُاا
مسؤوةلاحزئَااؾناسوءالًخمنَةايفاُذٍالًحدللناوجالس مترلرالملخوليلاًعحَـةاظحلةالدلوةلا
ذلت الًزنوع الٕىل ا"كعَـة امذولظئة" امؽ الًحورحولزايت اللٕمربايً َّة ا("تورحولزًة اجتارًّةا
ذلتاىزوعالس خـٌلري") .ا
-5اؿربتالجلزلئرالًرمسَةا ٔأزياءاحمكاتومدٍن،ايفاهفسالًفرتةا(تدلًةالًس حـًَِات)ايفا
مِثاقالٕظالحالًخـَميالًـايلا()1971اويفامااتـداتلََي،ايفالخلعاباجالفذخايح اٌَمؤمترا
لًرلتؽاولًـرشٍناًـملاجالحامتعالذليا ٔأدلٍاوزٍرالًخـَميالًـايلاوكذئذ،اظاهؽالٕظالحاتا:71ا
هَامناؿَومالًـماسام.افإذلاماااكهتا
ؿىلاؿملاجالحامتعامثياللٕزيوًوحِاا ٔأناًخوكّفاؾناهو
ّ
احمرمة ،اؿىل اؿمل اجالحامتع ا ٔأن اخيضؽ اًخـدًالتا
للٕزيوًوحِا امٌذ الًَوم افعاؿدل امٌعلة ّ
ٔ
فلكاىزوعاأاكدمييا(ٌضددَايفا ٔأهَااتتؽاً ٕالًدًوًوحِاالًلرتَة)اؿَََاأٔناًرتكاماكهَا
خدّ ًة:ا
ٌَيفـَة اولًروح الًـمََة .اًُس اُياك اماكن ا ٕل ّل اًـَوم الحامتؾَة اجسِم ايف الًحياء الًوظينا
ولًخمنَة،امااس َدمعالخذعاظاتافرؾَةااكهتامامتص َةامؽاذوقالًـرصا(حّتايفافروسا)ا
مثياؿملاجالحامتعالًرًفيا(تفـياللٕظالحالًزرلؾي)،اوؿملالحامتعالًـمي،اوؿملاجالحامتعا
ثـرضالًحـدالًثلايفاحِيئذ اٌَخلََطالًضدًداتفـياللٕىاكراللًٕدًوًويجا
لًعياؾيالخل...ا ّ
لذليااكناؾ ُْرضَ ًةاهل .ا
لتدّ امناجالؿرتلفاتبٔ ّن الًزنؿةالًخمنوًّةااكهتامس خجَحة اٌَمياخالًسائد،الٕذلامااحمكياا
ؿَهياامناخاللاثوهجاتالًححرايفاس يولتالًس حـًَِات.اًلداؿاىنالملرشوعالجلزلئريامنا
لٌَخسا ٔلهَااكنامذبٔخرلاؾنالًرهة،اؿىلال ٔلكيايفالًىولًُسالًرمسَةامااتنياحاةلالًخلدما
لحللِلي اٌَفىر اللٕزيوًويج الجتاٍ الًـامل الًثاًر اولًفىرة الًيت اػَّت ارلجئة اؾيَ .الٕن الدلولئرا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا106ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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لجلامـَةالملـيَةاهبذٍالًخعورلتااكهتاحمعورةاخدلايفالجلزلئر،اويهاابلٕضافةالٕىلاذزلا
ّ
()9
ٔأنرثاضَلااؾيداؿٌَلءاجالحامتعامهنااؾيدالملؤرخني  .ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا107ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًثاًر

-IVارُاانتاوأٓفاق
ل ّٕنالًوؾياترضورةالُّتاذامسافةاهلدًةاابًًس حةاًـملالحامتعاًدٌاولالًرلُناتعفةامدارشة،ا ٔأيا
ّ
لذلياٍىوناورلءالًفـيافَِالدلوةل،اًويلالك اؾياًخَاابًولكـةا
موسومااابًؼرفالًس َايساو
َ
لًثلافِةامكُ ْـ َعىالاميىناجتاوزٍ.افا ٔلبال ٔلودًيب،اج.ابركا،J. Berqueالذليالقخَياٍاًيكا
ه ُ َم ّ ِر َر اثـح ر ا"لخلعوظَات الًثلافِّة" ا ُأ ِؾَدَ اهل اجالؾخحار .الك اما اس َجري الهعالكا امنا
لًامثهًَِات اٌضلك اهوؿا امن الًيدم اؾن الكرتلف احرمية اكذي ال ٔلب .اػَت الحلرنة امذبٔخرةا
ّ
تةاًىهنااثـرب اؿىلال ٔلكي،اؾنا ٕلرلدةايفاحتلِقالساخلاللا
ابًًس حةاجل رلهياالًخووس َنياولمللار
لًحاحثنيالجلامـَنيايفامِدلنالًـَوماجالحامتؾَةاابًًس حة اٌَحلائقالًوكائـ َّةا ٔأوالملحارشةالًيتا
نث رلاماثُ ْميَ ُحاًِاال ٔلوًوًةاوحتؼىاابدلمعالملايلايفاهعاقا"لًواكةلالًوظيَةاٌَححرالًـَمي"،ا ّمثا
حمافؼةالًححر.الس خلالًَةاذلث َّةا ُمضَ ا َؾ َفةايفالٍهناًة:الجتاٍاموضوعالًححرالخلاضؽاو ّ
لملـنيا
ّ
ملـروفاهوهناالًفئةالملدص يةا
منا ِك َد ِي الًسَعةالًوظ َّة؛الس خلالًَةاذلثَةاابًًس حة اٌََِئاتال
ٌَمـىن .ا
َْ
ايفالًرسًة:امفؤسسةامثياوحدةا
اُذٍالًوضـَةالملزدوخة،املاجت ِر
لتدامنالًلولا ٔأ ّن
ّ
لًححرايفال ٔلهرثوتوًوحِااجالحامتؾَةاؿاصتاُذٍالًوضـَةامناخاللاحرثُةاكولؿداٌَمرلفلةا
لملؤسساث َّة .ا
ُىذل افا ّٕن الملؼِر الًخانخَيك اهيمين اؿىل الك اخذرًّة ال اميىهنا اسوى ا ٔأن اثؤدّي الٕىلا
جالوسدلدا ٔلهَالت ّدامنامرلؿاةاتبٔنالًححرايفاحاخةالٕىلادمعا ٔأدىناابلٕمدلداولملال،اتدوهَاًنا
ٔ
ظاحهبااأنرثاممّااثـىس اهخاجئالًححوثا
خُرس الًححراتـَدلاؾنامزلًدلتاثـىساكٌاؿةا ٔأ
ً ّ
للٕمد ركِة .ا
ُذلالملوكفالحلذرامبرلؿاةامـىناهممخيااولًولكؽالًس َايسايفاهفسالًوكتامسحاابًخجمؽا
حول اوحدة الًححر ايف ال ٔلهرثوتوًوحِا اجالحامتؾَة اولًثلافِة اًـدد اهح ر امن الًحاحثني اؿىلا

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لًعـَد الًوظين ،ايف ازمن ا ٔأظححت افَِ امرلنز الًححر ايف اوضـَة الىىفاء اؿىل الذللتا
اوثبٔ ّزم( .)11ا
فاًربانمجالًلاؿديالملـَناؾيَاؾيئذامتثيايفامرلؿاةا ٔأَمَةالًـحورامااتنياجالخذعاظاتا
لملخفقامؽاماامير اتَاجممتـياامنازولتتاومذولحرلت،اتـحارةا ٔأخرى،الًخوهجاتالًثلِ ةل،الًيتا
ّ
ثيدرجاسولءايفازمناظوًيالملدةا ٔأواحليافضاءاولسؽالًعَف .ا
احتر ا ُم َـ زممامثياُذل،امعاتق اٌرلُيَةاولملـىنالًضاميالذليامٌحَامارس َيا
ك را ٔأ ّن ّ ٍ
موسا Marcel Maussاً ٔلهرثوتوًوحِاادلرءاخعرالًسلوطايفالًحدهيَاتالًيتاجسمحا
ّ
جلكاثـممياك را ُم َؤ زسس،التدّامناجالؾامتداؿىلالمليؼورالمللارنايفالًزمٌَةاولًزتلمٌَةا َم ًـا .ا
ٕله َّامٌؼورامٌفذحامٌذاؾرشًةامنالًزمن،امس مترااوماٍزللاورصة.امؽاذزل،اجيةاؿدما
َايساوحرل ّيبامنامنطالدلوةل-الًوظيَة،اًىهنااًُستا
لًخوكفاؾيدالجلزلئر،ا ٔلهنااهَاناحِوس ّ
تبٔياظفةامنالًعفاتاهَاانازلافِا،الحامتؾ َّا،اوابخذعارا ٔأهرثوتوًوحِا .ا
ؿىلالمللارتةالمللارهةا ٔأناثخوسؽاؿىلال ٔلك ّي ايفالًحالدالمللارت َّةايفا ّ
ميس الًرتلثا
لك اماا ّ
لًثلايفاو ٔأًضاالتدّ امناجالهفذاحاؿىلالًـاملالًولسؽ،اتدوناحدود،اخبعوصامجَؽامااًخـَقا
ابحللياجالحامتؾياأٔوالًس َايسامثال .ا
ٔل ّنالكاملارهةالاميىنا ٔأناجترياتدونا ٔأناثخل ّذىامنا ٔأؾٌللالملَدلناللٕمد ركِّة،اومنا
ُياالتدّ امنادرلساتادكِلةاوحمددةالملولكؽاجسمحاابس خخالصالًخحََالتاللٔنرثادكّة.الٕنا
معدلكِةادرلسةا ٔأواموهوقرلفِااكعاؾ َّةاأٔواحمََّةالاثُلَ ُاساابًزنوعالٕىلاثضخميالًخلس مي،اًىنا
ؿىلالًـىساتيفاذالملالحؼةاولًخحََياهمٌلااكنالجملالالًْ ُم َـاًَج .ا
لٕنااكنااُذلالًِدفاكداحتلّقاُياكالًىث راممااميىناكَ ْو ُهلُ.افذبٔهَداذزلاخ َاَعبُات َ ِ ّ ٌني.اًىنا
يف المللاتي ،ايف احدود اراكم اهلدي اٌَخجارب ،ايف اهعاق الملرنز الًوظين اٌَححر ايفا
ل ٔلهرثوتوًوحِا اجالحامتؾَة اولًثلافِة انل رٍ ،الًخوكف الًفاحط اؾيد امالءمة المللارتةا
كساهماالملىوهةاًِااومبياكضةاذزلامباا ّمت الًلِاماتَامناثعيَفاتامنا
ل ٔلهرثوتوًوحِة،امبرلحـةا ٔأ
ّ
وهجةا ِ
هؼراظيَا ِفِزةا(مثياثلس مياموضوؿاتالملَخلىاهفسَ).ا ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا108ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٔأ.د.اهذٍرامـروفا–اخامـةاتَاكرديا–احِيافارنافروسا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا109ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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ٕىلاحتسنامـر ٔ
فذيااأنرثامبجمتـاثيا؛اوماايهالًامنذجا
س َىوناتـدئذا ٔأمرلاحِدلالًيؼرال ّ
جالسدددلً َّةا paradigmesالًيتاثحدواًيا،ايفاظَاكاهتا،امناحِراكاتََهتا اٌَخحلّقامنا
مٌؼورالًححوثاللٕمد ركِة،اؿىلالًعـَدالًوظيناؿىلال ٔلك ّي .ا
يفالًولكؽامنال ٔلَمَةالًلعوى اٌَححراجالص خلالاؿىلالًامنذجاجالسدددلً َّةالملضرتنة.ا
فِياكامهناامااُواخاصامبياخازلايفاولحدامثٌَلاُوالحلالاؾيدانا(لًحالدالمللارتَة).اًىنا
ل ٔلمراًناٍىوناؿدميالًفائدةاًوا ٔأهياالُّتذانامناذجالسدددلًَةامتالًىضفاؾهناايفامولضؽا
ٔأخرى اوتفضي انثافة اؿاًَة اً ٔلؾٌلل اللٕمد ركِة الًلات ةل اٌَملارهة ،ادون الًوكوع ايف اكدر اماا
لحملااكة،اولًضلكية،اولًزنؿةالًحارٌس َةاوك رُاامنالًخبٔه ّلات ...ا
ُ
ُ
لس
ةاوفقالملوضوؿاتالًىربى،اابلؾامتداؿىلاماامقتا
خخرحتاُذٍالًامنذجاجالسدددلً َّ
تَامناثيلِحاتاهلدًةاثوخدامكَحقايفامؤًفاُرنيامٌدرلس Henri Mendresا
()11
ّ
ومُض َيافوريس ّ Michel Forsé
اجالحامتؾي،اثوهجاتاومناذجالسدددلً َّة ا Le
:الًخل ر
 .changement social, tendances et paradigmesا
لسدددليلاًِذلالملوضوع،اُياكامالحؼةاؿىلاكدراهح را
ًىناكدياثلدميالكرتلحامنوذيج-
ّ
منال ٔلَمَةاثعرح اهفسِا،احولالًرشوطالًيتاجيةاأٔناثخوفرامس حلااملثياُذلالًـمي:ا
لخدوى،ايفالًولكؽامنا ٔأناجندايفالًـميالًولحدالجلامؽاً ٔلؾٌللالًساتلةالٕهلاذل ا ٌَِْ َم ْس َـىا
لًْ ُملَ ِارن.ا ٔأمحياكدرلاهح رلامناجالحرتلماًـَومالًخفس راوًلسماهح رامنالًحاحثنيايفالًـَوما
جالحامتؾَةاًًمتوناملااٌسمََالملهنجَونالملالحؼةاك رالملحارشة،اأٔيالًخوزَلِة .ا
ٌَمؤرخ،الذلياًخل ّذىامنال ٔلرص َفاوحدٍاثلرًحا.اُذلا ٔأك ّيا
لٕهنّ ااأٔساس َّةاابًًس حة ا ّ
الصم ا ٔأن ال ٔلرص َف ّ
حصّة اابًًس حة اٌَسوس َوًويج اول ٔلثرثوتوًويجّ :
اٌضلك الًعَلة اك را
لًلات ةل اٌَخجاوزامنا ٔأخيا َم ْوضَ َـةاحبثَاابًًس حة اٌَخَفِةالملـرفِةالحلاضيةاومنا ٔأخياثلدٍرا
ثولفلاتامالحؼاثَاؿىلالًعـَدالمللارن .ا
ّدةاكررتاجالص خلالاؿىلا
ك را ٔأنال ٔلرص َفاوحدٍاك رااكف،امااؿدلاابًًس حةاًفئةاحمد ّ
حرنة ال ٔلفاكرّ ،
الًخل ر اجالحامتؾي ا ٔأو احول اموضوؿات ا ٔأخرى اثلؽ ايف احرهَة الًخارخيا
جالحامتؾياولًثلايف،امثال .ا

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفالًولكؽ،اج ُ َسائِ ُي الًسوس َوًوحِااول ٔلهرثوتوًوحِااتعفةاأٔساس َّةالحلارض،اولاميىهنٌلا
ِّ
َامنالًـميالملَدليناتدونامربراػاُرافـياذزلا
هفس
ٔأتدلا ٔأناًخجاُالالملَدلن.امفنا َأ ْؾ َفى ا َ
منامٌعَقالزدرلءالملَدلنا ٔأوا ِت ِف ْـ ِيالًىسي .ا
يفالحلاًخني،اُياكاخعبٔايفالًخلدٍراوٕلخاللاتولحةالملِية.اُياكاسوس َوًوحِونا ٔأوا
ٔأهرثوتوًوحِوناوضـولامؤًفاتاتبٔمكَِااؾنالًوسطالًفاليحادونا ٔأناحيمَولا ٔأهفسِماؿىلا
حماورة افالح .اأٓخرون ا ٔأهخجول اثبًَٔفات اؿَا ًِ َمة اؾن اس ر اجممتـاهتم ،ادون الًرحوع احّت الٕىلا
ُؤلءالذلٍناٌضلكوهنا،اابس خثٌاءالٌَلاءلتالملـخادةايف اهعاقالًوسطالملِين،اممااحيَيالٕىلا
"لسرتلثَجَاتاجتريايفالًلرفة"الٕذلاماالس خـداناثـح رلاؾسىراي .ا
هدساءلاؿىلالًلسطالخملعط اٌَخعحَقالملَدلينا(حّتاوٕلنااكناُذلال ٔلخ را
ؿََياا ٔأن ا
ّ
ًخولرىا ٔأحِااناؾنا ٔأؾًٌَا،ايفالجلزلئراابخلعوصامبرلؿاةامرورامرح ةلا ٔأظححافهياالًخولظيا
ًُسامُرسل)،اابًًس حة اٌَـميايفالملىذحة،اومااُواؿاًقاتًسقالؾخلادلثيا،امااهيُ َ َْ ِم ُن ايفا
ّ
ثلدٍران اٌَولكؽ.اخبعوصالزدرلءالملَدلن،اُذلامن اهخاجالًخـاًميالملل ّدسةالًالثًَِةا(فروس َةا
وٕلًعاًَة)الًيتاثلَّيامناصبٔنالًـمياللٕمد ريقاابؾخحارٍاحيمياص هبةالًيفـَةاأٔواجالس خخدلما
لًس َايس ،اما اًفرتض اأٔن احىون افئة الًـلِدة اولًيؼرًة الخلاًعة اٍم ا ُم َح زع ِيني اض ّد الكا
لس خـادة امؤسساث َّة .الٕىل اخاهة اذزل اًيضاف ا ٔأن الملَدلن اً ُ َو ِّر ُظيَا ايف الملَموس ا اتدونا
موضوع .ا
حرثحط اُذٍ الًخـاًمي المللدّ سة اابملوروث الًفَسفي اٌَسوس َوًوحِا ا(وللٕزيوًوحِا)ا
لًفروس َةاوحِرالًخـَاميتاحىونامذّحـة،اخاظةاؿربالًخَارالملدؾواثلدّمِّا املَحمةا،68الًيتا
ملاثخولناؾناؾحورالًححرال ٔلتَغالملخوسطاًيكاحت ّياؾيداناًحـغالًوكت.اثـودالٕىلالذللهرةا
لمللات ةلاوهجااًوخَالًىورهََ َّةاتنيالملدض ّحـنياابًـلِدةالًعَحةاولمليحازٍناً ٕالمد ركِّة .ا
لتدّ امناثذنّر،الٕذلاماااكهتاُياكارضورة،ا ٔأهَاًُساُياكافَسفةاذلتامعدلكِّة الا
ثـخلدايفاثلس ميامثياُذل.امفوكفامارهسامثنياخبعوصاُذلالملوضوع.انيتامناانحِيتا
ؿىلالدلولم،امؽ اظَحيت،ايفاجمرىاحولثيا،امر ِ ّددلاًعَلةافهيااثالؾةاابًلكٌلت اتلرضا
لحملااكةالًساخرةاملوكفامارهس:ا"منا ٔأخياثعحَقالًيؼرًة،التدّامناهؼرًةالًخعحَق" .ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا110ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا111ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضاثسىرة
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للٕحالت ا
(ٔ )1أهؼراملاةلام امكّ ةلاحولالًضلكيةالًرايضَةاٌَلرلتةايف:ا
Structures élémentaires de la parenté, de Claude Levi
Strauss, éd. Mouton
( )2ثـح راًِرنياًوفدفر.Henri Lefèbvre
( )3مثالاصارلادوفوهواوُواًـربالمللربال ٔلكىصايفاهناًةالًلرنالًخاسؽاؾرش.ا ٔأهؼرا
خبعوصاموضوعا"للٕظالحاول ٔلزمةاايفالمللربال ٔلكىصايفالًلرنالًخاسؽاؾرش":
Carnets de voyage, commenté par Abdel-Ahad Sebti:
Variations autour de la Ztata, colloque, Cambridge, Université
de Harward, 1989
( )4مؽاذزل،التدّ امنامالحؼةا ٔأناًوٌسامََِوط ،Louis Milliotايفانخاتَا"مدخيا
لٕىل ادرلسة الًدرشًؽ اللٕساليم" ،اًؼي اؿىل امسافة امدساوًة اتني اللٕزيوقرلفِاا
جالس خـٌلرًةا(ًوفِح ر Lefébureاوٕلس خوتَن )Estoublonاومدرسةالًلاهونايفامدًيةا
لجلزلئرا(زٌس ،Zeysاس ًََِت ،Seignetteامورلهد  :)Morandمسدٌدٍناؿىلا
لًسجَّنيالذلٍناٌُلاللٕزيوقرلفِااولًلاهون،الٕهنٌلاًيدرخانايفاخطّالٕمِيالررشا Emile
 Larcherا(لًلضاء الجلزلئري ،اج 1او )2اًىن اتـمق ايف الًخحََي اوابٕظالةل اؿىلا
ّ
ٌايفاجالجتاٍالذلياٌضلكافَِامعهلاابًًس حةاٌَحالدا
"لًْ ُـ ْرف"ا(كولهنياموروزة)افِوا ُم َج ِّدد
ّ
ة،الحلدثالملدصناًسوس َوًوحِاالًلاهون.اًلدالس خوىحاًوٌسامََِوطاتدونا
لمللارت َّ
ّ
صم انث رل امن اخاك اابرك ايف ا ٔأؾٌلهل احول اتًِات امَىِة ال ٔلرض ايف الًحالد المللارت َّةا
("تًِاتال ٔلظَسال ٔلؿىل"،ا"حماوةلايفاسوس َوًوحِااصٌللالٕفرًلِا"،ا"لًحالدالمللارتَةا
مااتنيالحلرتني")،احّتاوٕلنااكناُذلال ٔلخ راملاًُخَ ْحاٌَـموم.
(ٔ )5أهؼر اهبذل الًعدد الًيعوص الجملموؿة امن ا ِك َد ِي اك.ل.سرتوس ا C.L.Straussيفا
مًضورلتا"موظون"Moutonاتـيولن:اؿملاجالحامتعاول ٔلهرثوتوًوحِا.
(ٔ )6أهؼراحورجاكورفِدش Georges Gurvitchاخبعوصامسبٔةلالًخلس مي.

مناللٔهرثوتوًوحِاامعوماالىلا ٔأهرثوتوًوحِاالًحالدالمللارتَةاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول:الخلؤوةلاوذرٍهتااجالسدددلً َّةاؾيدالًوػَفِني،انٌلاُوال ٔلمراؾيداا
( )7لملثالال ٔل
ّ
اااااالًحيوًني.
لملثالالًثاين:الًرتدّدالًزميناولًزتلميناٌَـالكةامَىِة-حِازةا(مسبٔةلايفاااا ا
ٔأهرثوتوًوحِةالًلاهون).ا
لملثالالًثاًر:الًلرلتةاؾيدالًعولرقا(مداًلةايفالًضلكيةاحِرا ٔأظححاجممتؽااااااااااااااااااا ا
لًعولرقاُام ْس خَ ْـ َم ًالافلطانذرًـةاٌَحاخاتالٕىلامعدلكِاتاهؼرًة .ا
(ٔ )8أهؼرا ٔأؾٌللال ٔلهرثوتوًوحِنيالًفروس َني:اب.اتوهيتاP. Bonteا،اوب.ب.رليا P.P.
 Reyا،ا ٔأ.تورحو ا A. Bourgeotا،ج.هوابنا J. Copansا ،اج.ت رهوس ا J.
Bernusا،الخل.
(ٔ )9أهؼراهبذلالًعدداموضوؿاتامدلخالتاؿٌَلءاجالحامتعالجلزلئرًنيايفالملؤمترالًرلتؽا
ولًـرشٍناًـٌَلءاجالحامتعالمليـلدايفالجلزلئر،اس يةا.1974
( )11حدثاُذل اٌَمرنزالملسمىاكدمياامرنزالًححرايفال ٔلهرثوتوًوحِااومااكديالًخارخيا
وللٕزيوًوحِا ا ،CRAPEالذلي امت اثفذَخَ اًَعحح الملرنز الًوظيت اً ٕالزيوًوحِاا
لحذَ َى َر امٌذاذزلالحلنيالًححرايفالًخارخياوماا
ولًخارخي  ،CNEHاه ُ ِل َي الٕىلالًرئاسةاو ْا
كديالًخارخي.اابًًس حة اٌَجاهةاللٕحايث ،Poléontologiqueاحىفَتاتَاخامـةااببا
لًزولر.اتلِتافَِاللٓاثراولًيلشا( épigraphieلًروماين -الًحوهَلي)اوؿملالًيعوصا
(لحلفرالحلجري اَ ًِ gravures rupestesمااكديالًخارخيايفا
لًلدميةاpaléographie
ّ
لًعاس
ًَل،الًِلاراوحدالالًلعورالملسٌلةا"خطالذل َرى"ايفال ٔلظَسالًعحرلوي):اه ُؼرا
خا
لًََٕاؿىلاأٔهَامناتلاايالًـملاجالس خـٌلري،او ّمتاكََْ ُلَُ.اومااُوامـروفاؾيَا ٔأًضاا ٔأ ّناؿددلا
مناابحثََالًخجبٔولالٕىلاتـغالخملاجرالًفروس َة،اًيكالاجيدولا ٔأهفسِمايفا"تعاةلاثلٌَة".
( COLIN, A..- 3° Ed, 1991 )11ا

ا
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