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Abstract :
Berk is, anthropologically talking, a
typical Maghrebian. His theoretical studies
and administrative and professional
experience, and his life in the Moroccan and
Algerian societies made of him a worthily
anthropologist throughout his different
books which dealt with knowledge and
power, theory and practice, between the
structure and the event, between the
individualism and the worldwide. The one
who browse Berk’s books chronologically
finds that they don’t focus only on Islam
but extending to living it as both an
observer and actor into the social life. He
also was influenced with all of the
language, the religion, the customs, and the
identity of the region.
When reading ‘Opera Minora’, it
would be obvious to notice that Jacques
Berk used to be a distinct anthropologist
who left a great heritage in the study of the
Great Maghreb behind him utilizing the
acute and infinite various anthropological
research tools. In this intervention, we will
deal the enlightening contribution of Berk
in demonstrating the anthropological aspect
in studying the Arab Maghreb and the
main academic and methodological stations.
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ًؾخرب تريك اهرثتوًوحِا مغارتَا من اًطراز
ا ألول فدراساثَ اًيغرًة وجترتخَ الإدارًة واملِيَة
ٌَومؾاٌض خَ ٌَمجمتػ املغريب واجلزائري جتؾي م
اهرثتوًوحِا ابس خحلاق من خالل نخاابثَ اخملخَفة
تني اًيغري، اًيت ثبأرحجت تني املؾرفة واًسَطة
 تني اًفرداهَة، تني اًحًِة واحلدث،واًؾمًل
واملخعفح هروهوًوحِا ًىذاابت خاك. واًؾاملَة
تريك جيد أأن نخاابثَ مل حمتحور حول الإسالم
فلط تي جتاوزهتا اإىل ؼرض مؾاٌض خَ مكالحظ
وفاؽي يف احلَاة الاحامتؼَة وثبأثرا واحضا ابٌَغة
.وازلٍن واًؾادات واًِوًة
" ثحنيOpéra Minora" اإن اًلراءة يف
تؾمق أأن خاك تريك اكن اهرثتوًوحِا ممتزيا حرك
حرااث غيَا يف دراسة املغرب اًىدري مس خخدما
وسائي اًححر الاهرثتوًويج اخملخَفة تدكة
 ويف ُذٍ املداخةل س يدٌاول الإسِام،مذياَُة
اًخيوٍري جلاك تريك يف اإجراز اجلاهة
الاهرثتوًويج يف دراسة املغرب اًؾريب و أأمه
.احملطات الأاكدميَة واملهنجَة
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ملدمة:
من خالل ثلسل تريك ملياظة ؽدة يف الإدارة املغرتَة مسحت هل ابلحذاكك املحارش مػ
اجملمتػ ودراس خَ ؼن كرب يف ؽالكذَ مػ دًيَ وؽالكـة ا ألفـراد مـػ تؾ ـِد وكـدم ًيـا ملـالت
ؽدة يف الاهرثتوًوحِا اًلاهوهَة يف املغرب اًىدري مث اترخي واهرثتوًوحِا املغـرب اًىدـري واًؾَـوم
الاحامتؼَة والاس خلالل وكد مجؾِا وكـداا مـن ابًيثُـةGianni ، Alain MAHE :
François POUILLON ،ALBERGONI

ُذٍ ا ألحزاء جتمػ امللالت واملداخالت اًيت مل ثًرشـ اإل مـرة واةـدة مـػ ثخِـان ثطـور
فىر اًرخي يف اًخارخي ،حبَر مت ثلسـ ُـذٍ امللـالت وجتمَؾِـا يف اإتـار ثلسـ مفـاُ ي
وهروهوًويج يف هفس اًوكت .
اجلزء ا ألول :ازلراسـات ا أل أأهرثتوًوحِـة واًلاهوهَـة ابملغـرب :وفبـا جـرزت مفـاُ اًؾلـد
اًرؼوي مليطلة سـ َدي ؽُ ـ وتـس مسـىني ،واملضـا ا ألوً سَـة ٌَسوسـ َوًوحِا اًلاهوهَـة
ومهنجَهتا يف صٌلل اإفرًلِا ،نٌل مجػ وؽَق ؽىل اًىثري من اًواثئق املخؾَلة اب ألؼـرا اخلاظـة
ابًحَػ واًرشاء ثسىساوة ،وأأساس َات هغام "احلحوس".
اجلزء اًثاين :ازلراسـات اًخاريَـة الاحامتؼَـة ادراسـة موسـؾة ًالهرثتوًوحِـا اًخاريَـة
ابملغرب) كدم دراسة ةاةل ٌَمدًية واجلامؾة واترخي مدرسة فاس .اترخي واهرثتوًوحِا املغـرب
اًىدري وفبا ثياول ابًححر دراسة ةاةل "اًسـوق" ،تًِـة حٌلؽـة "اًضـَوح" و"امٌثـاهوت"،
"اًرةاةل" من خالل ترح مفاُ اًلدَةل واًؾرش ،سرية ذاثَة ًلاض رًفـي ،مفـاُ املدًيـة
واملـــدن اجلدًـــدة واًلعـــدٍرًة ،اإؽـــادة كـــراءة يف اًؾـــادات واًخلاًَـــد .اًؾَـــوم الاحامتؼَـــة
والاس ـ خلالل ويــدًر اًفــالح املغــريب وثط ـوٍر اًفــرد ،اًخ ــدًر اًرًفــي ،ك ـواهني اًفــرد
والاهدماج الاحامتؼي ،مفاُ الاس خؾٌلر والاس خلالل مبفاُ َ احلدًثـة ،اجلامؾـة واًؾاملَـة،
من اخي اهخلال أأحسن ٌَمؾـار واًلـ  ،سوسـ َوًوحِا الاهخلـال املـرةًل ،اًِوًـة ادلاؼَـة
وموضوع اًخارخي .
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ا ألُدا ُ :ذٍ ازلراسة هتد اإىل:
 *1اًخؾرً ابإسِامات خاك تريك من خالل كراءة يف نخاب اوجرا مِيورا مبىذحة تريك.
 *1حرد املواضَػ اًيت درسِا تريك خالل ثواخدٍ ابملغرب اًؾريب ٍمتىن اًحاحثني من اًوًوج
مدارشة اإىل املوضوع املراد دراس خَ وهبذا ثوفر اًوكت واجلِد.
 *9اًخؾرً مبهنج تريك يف دراسة املغرب وا ألدوات اًححثَة اًيت اؼمتد ؽَبا.
 *1اًخؾرً مبىذحة خاك تريك تفرهدة واًيت ث د حرااث ُاما من مىذحخَ اًضخعـَة وأأرصـ َفَ
حىت ٍمتىن اًحاحثون من املحادرة ابسدامثرٍ ؽَمَا .

اجلزء ا ألول:
مجػ امللالت وحبر فبـا " أألن مـا  ،"Alain MAHEيف ثلدميـَ ٌَىذـاب ًعـ
تريك تبأهَ "أأس خاذ ازلراسات اًؾرتَة والإسالمِة " 2ومن أأنرب مـا أأبحـت فروسـا مـن اًؾَـٌلء
ا ،)1881-1811حــرك حـرااث مىذــواب ابُـرا مــن  19نخــاب و أأنــرث مــن  111ملــال خــالل
خمرب اًخغري الاحامتؼي واًؾالكات اًؾامة يف اجلزائر
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اجلزء اًثاًر ُ :ذا اجلزء ً د اًيعوص اًيت ثحني تـريك ،مكوعـ اسـ خؾٌلري ،خدـري
دويل ،أأس خاذ ومسدضار مَيك ،حمَي ملفِوم وأاثر اًؾوملة يف اجملمتػ احملًل املغريب.
كــام تــريك اب إلرشا ؽــىل أأتروةــات ؽدًــدة يف ازلنخــوراٍ ،نــي ًعــا اًَووســىو
وخحري حرتوي يف "سري ا ألؼَان" مبرص وًحيان ،ني مسدضارا حرتـو ٌَـحالط ابملغـرب مـن
دٌسمرب 1891اإىل حوًََـة  ،1891ولكـ مبِمـة اًخؾـاون اًؾَمـي مـػ اًؾـامل اًثاًـر .حرمجـة
اًلرأن ًؾخرب ُاما ًحريك واشلي تـد أأٍ يف  1891و أأهنـاٍ  -1881تحؾـة أأوىل يف .-1881ومٌـَ
ميىن أأن هَخط مسـار تـريك يف زالزـة مراةـي ،1ا ألوىل مـرةةل اًضـ حاب ا)1819-1891
واًيت مثَت ابًًس حة اإًََ مسرية ايَـة ثبأرحجـت تـني الإدارة الاسـ خؾٌلرًة واًوظـ ازلكِـق
ٌَمٌلرسات واًًضاتات اًرؼوًة واًفالحِة وكواهُهنا ،املرةةل اًثاهَة واًـيت امذـدت اإىل تداًـة
اًس حؾَيات واًيت مزيُا اًخوك ؼن ازلراسات املَداهَـة ،واًـيت مزيهتـا جتـاذابت تـني اًيلـد
اًخاريي واحملاولت املدضددة ،و أأخريا مرةةل اًض َخوخة واًيت مزيُا اًخوخَ حنـو ازلراسـات
الإسالمِة واًؾرتَة .
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11س ية من اًححر ،مؾغد ُذٍ امللالت موحودة وموزلـة وًىـن اًـحؾغ مهنـا فلـد ،ؽـاش
تــريك حِاثــَ تــني املغــرب واجلزائــر ا - )1819-1811مــا ؽــدا س ـ يدني ك ــاٌُل امؾــة
اًسورتون ُ ،-ذا اًىذاب جيمػ مؾغد امللالت واملـداخالت اًـيت مل ثًرشـ اإل مـرة واةـدة.
وجيمػ اجلزء ا ألول ازلراسات الاهرثتوًوحِة اًلاهوهَة اًيت نخهبـا تـريك ؼيـدما اكن موعفـا
اإدار اس خؾٌلر ابملغـرب ،مٌـذ ثوعَفـَ ابلإدارة الاسـ خؾٌلرًة يف  1891اُـ تـريك خاظـة
تخلاًَد اًؾلود اًخجارًة واًفالحِة ابملغرب ثسخة ثدرخَ يف مٌاظة مسحت هل ابًححـر يف
جمال أأهرثتوًوحِا اًلاهون .
 من الإدارة اًىوًوهَاًَة اإىل اهرثتوًوحِا اًلاهون:
ني تريك ما ًلارب  11س ية يف الإدارة الاس خؾٌلرًة ،ويف ُذٍ املرةةل ابشلات تـد أأت
حبوزــَ يف ا ألهرثتوًوحِــا اًلاهوهَــة ،و يوًــي هل اكن تداًــة ًححــر خدًــد 1: 3نخــة و1
ملالت أأساس َة يف ا ألهرثتوًوحِا اًلاهوهَة اؼمتـد فبـا ؽـىل دراسـة اًيعـوص اًلاهوهَـة ،تؾـد
أأتروحذَ مدارشة ختىل متاما ؼن ُذا اًيوع من اًححر ًىٌَ احذفظ ابًيعوص واًيت وعفِا
فامي تؾد يف دراسة اًخارخي الاحامتؼي وازلًس مثي أأرص َ اًل اة يف اًرً .
أأول  .الاهرثتوًوحِا اًلاهوهَة ابملغرب Anthropologie juridique du maghreb
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اجلدول رمق  : 1ملالت اجلزء الأول "أأوجرا مِيورا"
اثهَاً .لدم تريك اًؾلد اًرؼوي يف س َدي ؽُ

امنوذج من دراسة ةاةل ):

املوضوع
اًؾلد اًرؼوي يف س َدي
ؽُ
دوار تس مسـىني ملسـد اإىلحٌلؽات أأو ؼغد "Adham
مجـــػ تـــريك ا ألمثـــال اًضـــؾحَة
ابٌَغــــة اًؾرتَــــة وحرمجِــــا اإىل

مالحغات
الاهرثتوًوحِا اًلاهوهَة
 كدم مالحغات ؼن اجلربًة الاحامتؼَـة يف صـٌلل افرًلِـا - :واحدـاتاًراؼي ومسؤوًَاثَ.
اخلَط تني املدين واًلاهوين ااًلاهون واًخلاًَد)-مضارنة اًراؼي يف دفػ اًرضائة
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اجلدول رمق ً : 9حني اجلاهة الاهرثتوًويج والاهرثتوًحويج اًلاهوين يف دراسة احلاةل ؼيد
تريك امنوذج)

اجلزء اًثاين  :دراسات يف اترخي اًرً املغريب:
 -1احللي ااًوةدات اًفالحِة ،اًوةدات الاحامتؼَة)
 -1اًس َد و حٌلؽة اًفالةني ااًؾي واذلاًة ،احلحوس)
خمرب اًخغري الاحامتؼي واًؾالكات اًؾامة يف اجلزائر
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جمةل اًخغري الاحذــــــــــٌلؼي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اًؾـــــــــــدد اًثاًر

اًفروســــ َة وتـ س
ـــني دور ُــــذٍ
ا ألمثـــــال يف ثيغـــــ احلَـــــاة
الاحامتؼَة:
اًوزًؾـة :لك تؾمــم ،اتتؾمي
اًراؼــي :ؼيــد اًضــىو "مــاٍىســــــُس مــــــا ٌســــــ حطس
"وٌســلطِا تــريك ؽــىل اًًســاء
يف اًضىو من أأزواخَ.
-وزل اًؾام ؽام احق اًسارح)

اًرسكة و اًؾلاب اإىل أأن ًثخت اًؾىساخلسارة اموت ر أأس اًغمن،سخدَ وهوع املرض وثربٍر ذكل).رشوط اًؾلد ابًرتػ ًلدم اًس َد ملدارا من املال ظارمِة  çarmiaيف اجلزائـر معـحوتةابًلمح أأو اٍمتر ،املَح ،وً ُذا كدي مومس احملاس حة ًَمتىن اًراؼي مـن
ثبأمني مؾاصَ وٌسمى أأً ا"اًسَ " وً ذكل أأمام اًلاًد "توصافة ".
يف املغرب :فسخ ؼلد اًؾمي ًؤدي اإىل اًسجن حسة كـاهون  11حـوان 1811املؾدل مبلرر  911اًعادر يف  11أأوت :1819
ٌس خفِد اًراؼي من احلََة واًعو يف هناًـة احلـول اًرؼـوي "هناًـةماي" وجسمى "ؼزًةل" أأو "مٌَ ة"
ًبأخذ اًراؼي مثن نهل ابًًس حة وجسمى "مراتـػ" سـارح ابًرتـػ" رتؾـات".
ُذا اًيوع من اًلواهني يط تس مسىني وما ثحؾِا من تس نري ،تـسموىس ،وردًغة ،زمور ،ازلوخاةل ،واد اًزام ،ومٌطلة واد اًؾحَد....
واحدات اًراؼي :املسؤوًَات ااًخفرًط)اًرضائةااملضارنة يف دفػ اًرضائة مثي ارلاس)اًرسكة اؼرض تريك حـوارات تـني اًلاًـد و اًرؽـاة ؼـن اًرسـكة ،ثلـػمسؤوًَة اخذفاء أأو رسكة ؽىل اًراؼي فلط يف ةاةل املرض أأو املوت.
خرق اًؾلد .-تحَؾة اًؾلد .

اسِامات خاك تريك يف الأهرثوتوًوحِا املغارتَة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -9اًخاكفــي اًرًفيارمــوز احلَــاة ادلاؼَــة :دراســة ةــاةل ًضــاوًة اًعــخرة  -ا ألظــول،
اًســىن ،اًخيغ ـ اًفــالا ،احلَــاة اخلاظــة ،املزوحــون واًؾ ـزاب وخعائعــِد،
ادلاؽات اًعغرية ،اًخياك ات ازلاخََة واخلارحِة ،اشلاهرة اًفالحِة واًل اة).
 -1ارلاســة :خعــائط احلَــاة اًفالحِــة ملا هرــة ابحلَــاة اًرؼوًــة ،م ــمون اجملمتؾــات
اًفالحِة ،ملارهة تني اًًضاتات اًض خوًة واًرتَؾَة ،ا ألظي اًخاريي ٌَخٌلسة.
 -1فروسا يف املغرب وثطور اًلاهون :ا ألرض ،اًؾمي ،اًراؼي وارلاس ،اخلََـة اًرًفِـة،
املغرب 1891االاوسالخ ،مِالد ا ألمناط اجلدًدة ٌَؾمي ،اًخحولت اجملمتؾَة).
اإن دراسة اجملمتػ اًرًفي واًفالا و أأهغمخَ ابملغـرب واحملـددات ا ألوًَـة ًخـارخي املغـرب
حؾــي تــريك ًدســاءل ؼــن ؽــدم ثطــور املغــرب ،وأأسـ حاب اًلطَؾــة تــني املغــرب وا ألظــول
اًروماهَة؟ وًعي اإىل أأن ازلٍن "احامتؼي" ًفلد كوثَ وتيُذَ ثسخة اًحعمة اًلدََة.

اجلزء اًثاًر :املغرب اجلدًد ...دور اجلامؾة الإسالمِة
ثؾخرب خامؾة اًلروًني املرنز اًخيوٍري أأو اًلطة وكد اكن دورُـا هحـريا يف فـاس ويف
احلَــاة املؾــالة ٌَمغــرب .ر أأ تــريك أأن خامؾــة اًلــروًني يلــق املفِــوم اًل ـاهوين ٌَ مــة
"خامؾة" ثيغ حٌلؼـي لل ا ألفـراد مـن مؾَمـني وتَحـة حمََـني و أأخاهـةُ ،ـذا اًخيغـ
اجلامؾي هل مرنز واةد ُو مسجد اًلروًني اشلي ًؾخـرب اًيـادي اًثلـايف ،ألهـَ يخَـ ؼـن
املدرسة واًزاوًة فِو ميثـي ثيغـامي دـدد املِـام ً ،ـػ جرلكجمـا دراسـ َا وزمٌَـا ،زلًـَ مزياهَـة
معارً  ،اإهَ ميثي هواة حلِلِـة مليغمـة ؼرصـًة ،فِـو دلـق تدكـة مذياَُـة مؾـاًري اًف ـاء
املاكين واًزماين ٌَمدرسة واملؤسسة ".5

-1
-1
-9
-1

مؾاًري خامؾة اًلروًني :
ثطحَق خاد ودكِق ًربلكمج اجلامؾة.
خَق دورة من  1س يوات ثًهتيي تخحعَي صِادة موزق مسمل .
خَق صِادة دراسات اثهوًة .
خَق مىذحة اًطاًة .
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 -1ثبأســُس جليــة مــؤُةل مــن أأخــي ثلِــ امذ ــالكت اًلــروًني مــػ احملافغــة ؽــىل
اًعالحِات ازلًًِة.
 -6ثبأَُي اجلامؾة تطرًلة ةدًثة من أأخي اإًواء اًطَحة .
 -1خَق هغام ٌَخحفزيات ومٌح اًطَحة .

مالحغات :
 -1اس خؾمي تـريك يف ُـذٍ امللـالت معـطَ ات ابًؾرتَـة و أأؽـاد نخاجهتـا ابًفروسـ َة هطلـا
خاظة ثكل اًيت ثؾرب ؼن اًؾادات واًخلاًَد وُوًة ا ألفراد وادلاؽات.
 -1ذهر تريك أأسٌلء ا ألفراد ومٌاظهبد واااد اًلاهوهَة والاحامتؼَة.
 -9تريك ؽامل ابًلواهني الإدارًة وزلًَ اًلدرة ؽىل ثوعَفِا يف يََهل ٌَؾالكات الاحامتؼَة.
 -1الاسـ خدلل اب ألةادًــر اًرشــًفة يف وضــؾَات ؽــدة وًىــن اًيمجــة يف خَِــا حرفِــة
وًُست مفاُ َة.
 -1ؼرض تريك هعوظا ميمجة من اًؾرتَة اإىل اًفروس َة حول املـرياث ثسىسـاوة كـدرت
تـ 19هعا حِر مسحت دراسة ُذٍ اًواثئق تدراسة تؾغ مؾامل اترخي سىساوة.
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جمةل اًخغري الاحذــــــــــٌلؼي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اًؾـــــــــــدد اًثاًر

ُذا اكن ددث يف عي ثعارع ًثالزَة :اًخلدم ،اًرحوع اإىل اًسَ  ،الاس خلالل.
ؽرب تريك ؼن اىهبارٍ امؾـة اًلـروًني وثيغ ِـا وجرلكجمِـا واظـطفاء تَحهتـا ،ومل مـي
دورُــا يف اكذعــاد مدًيــة فــاس مكجمتــػ حرضــي دون أأن يَــد ؼــن خعوظــَهتا مكســجد
ا" .)1891فاًؾمل املغريب اًخلََدي ميثي ٍلوؽة املؾار واًخلٌَات اًرضورًة ألي مؤمن من
6
أأخي حِاة دًًِة مذاكمةل ،اإهنا اًغاًة من اًؾمل"
دراســة ةــاةل  :مدًيــة وخامؾــة :درس تــريك أأظــي تيــاء اجلامؾــة وثطورُــا يف اإتارُــا
الاحامتؼــي واًسـ َاا ،واًثــورة اًعــوفِة داخــي اجلامؾــة كــدم حــردا ًسالســي اًخــدرٌس
امؾة فاس ،7كدم دراسة ةاةل مؾملة زلور اجلامؾة مكرنز ثيوٍري مبؾاًري ةدازَة.

اسِامات خاك تريك يف الأهرثوتوًوحِا املغارتَة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -6مجػ ُذا اًىذاب ما ًلـارب  91دراسـة لكِـا ثعـة يف "الاهرثتوًوحِـا" واًـيت سـٌلُا
تــريك "اًسوس ـ َوًوحِا" أأم "اًخاريَــة الاحامتؼَــة" وكــد ث ــمن أأً ــا مــداخالت
س َاس َة حول الاس خلالل واًخطور ونذا ملالت كاهوهَة .
ًعي تريك هحاحر مِدان أأو اب ألحر "اإزس مِدان" و أأً ـا "مـؤرخ مِـداين"ً ،لـد
امــذكل اــارات خاظــة يف اارســة املالحغــة الزيوغرافِــة وكــد ثلمعــِا تؾمــق مــن خــالل
"املؾاش" ،نٌل اكن مذحىٌل ابس خخدام ا ألرص َ ومدراك ًل خَ املؾرفِة اـٌل اكن ثسـ َطا مـن
خالل "كراءة خدًدة" ٌَيعوصُ ،ـذا اًخيـوع يف اًححـر حؾـي مٌـَ مذخععـا يف دراسـة
املغرب واًؾرب والإسالم .
اًىذاب اًثاين :اترخي و أأهرثتوًوحِا املغرب Histoire et Anthropologie du Maghreb
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ُذا اًىذاب ث من ما ًلـارب  91ملـال فـامي وسـمََ اًَـوم الاهرثتوًوحِـا واكن ٌسـمََ
تريك سوس َوًوحِا يف ةني بد امللالت ثيلسد تني ثـونيني اًخـارخي والاهرثتوًوحِـاً ،ؾخـرب
امللال ا ألول ؽالمة رمزًة يف اترخي تريك اًؾَمي ألهَ ورش يف تداًة حِاثَ اًؾَمَة واملِيَـة يف
جمةل من أأمه اجملالت» . « les annales de Marc BLOCH & Lucien FEBRE
درس تــريك اترخي سىســاوة اًلــدد وامذــدادُا اجلغ ـرايف و أأظ ـوًِا وحى ـوٍن سىســاوة
 ،1819ما ميزي تريك أأهَ ًدرس اًلدائي تَغهتـا ورمزٍهتـا نـٌل ًبأوًِـا أأفرادُـا ،فذـارة ٌسـ خؾمي
اٌَغة اًؾرتَة و أأحِالك ا ألمازًغَة ًَؾـرب ؼـن عـاُرة مؾَيـة ،وًححـر يف اًيعـوص اـٌل اكهـت
ثسـ َطة وًؾرضــِا نــٌل أأو ًيمجِــاً ،ؾمتــد ؽــىل احلـوارات وحمــاداثت ا ألفـراد ،ا ألصــؾار،
املراسالت اًرمسَة واًالرمسَة تني ا ألفراد وتني اًلادةً .ححر يف ا ألوساب وا ألفراد املـؤثرٍن
يف اترخي امليطلة من أأمراء وؽٌَلء وك اة دون أأن مي ا ألفراد اًفاؽَني يف الاكذعاد واحلَـاة
اًؾامة.
ًخددــػ تــريك اًخحــولت اًخاريَــة واًس َاســ َة والاحامتؼَــة والاكذعــادًة ٌَميطلــة
وًعوغِا يف اإتـار اًيعـوص املخاةـة ،وحبـا مؾاصـَ وسـط ا ألفـراد مل مـي تـريك املؾـاش
اًَويم ً ألفراد من أأ وتحَؾخَ وهوؽَ وهَفِة اس خخدامَ ومثيَ وترًلة حٌََ وتَؾَ ،وٍـرتط
ُذا ابًطحَؾة اجلغرافِة ٌَميطلة ،نٌل كدم مالحغات حول اًخحادلت اًخجارًة ثحـد أأ مـن
اًف اء املاكين ٌَخحادلت وُو اًسوق حبَر كدم دراسة ةاةل مفعةل ٌَسوق ابملـزاد وادلـةل
اسىساوة ،دوٍران ،مزودة ،مراوش ،حوز).
فاًخحادلت اًخجارًة تني اًفلراء مل حىن ث يف اًسـوق ألن مثـن هـراء املـاكن ًفـوق مثـن
اًسَؾة يف ةد ذاهتا اخضة اًخدفئة ،اًفحـد ،اخلـروب  )...اـا جيؾـي تَؾِـا ل ًـدر رحبـا،
وحىت نََة هلهل اكهت ث ؽىل عِور اًًساء وا ألتفال ،وا ألفراد ل ٌضيون مـا ُـو معـيػ
اإل لكدرا مثي األت ظيػ اًلِوة ،وؤوس ،ظواين ،مقاش ،اشلُة).
اكن ًلدم تريك ثلارٍرٍ ؽىل صلك يلِلات مِداهَة ًلوم هبا مثي:9
 -1اًرثاء واًفلر يف اجلحي.
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احلَاة يف ُذٍ ادلاؽات ٌسريُا منـط ثلسـ املـاء ،نـٌل كـدم مالحغـات حـول هفسـ َة
ا ألفراد خاظة ؼيد اًضَوح واشلي حمتزي ابًخياكغ اًيفيس تني اًؾدواهَة واًفرداهَة يف ملاتـي
اًخاكفي ادلاؼي .
*عِر يف ُذا اجلزء أأً ا مواضَػ مذفركة ميىن اإحٌلًِا فامي ًًل :
 .1ماَُة اًلدَةل يف صٌلل اإفرًلِا،حنو دراسة ٌَسَوك يف صٌلل اإفرًلِا .
 .1املدًية :املدن اجلدًـدة و املـدن اًلعـدٍرًة ااًيًـ واٍمتـدن ،اًخحـولت يف
املاكن ،احلحوس)
 .9اًرةاةل امن مه اًرةاةل ؟امل مون الاٍىوًويج ،اًطحَؾة واًثلافة ،اًخحولت
اخملخَفة اًيت ثؾرض ًِا اًرةاةل).
 .1مغرب اًَوم واًغد:
ثطور اًيغام املغريب ،اجملِودات واًؾوائق ،اًل  ،اًححر ؼن اشلات واًِوًة .
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 -1مجػ اًيعوص وازلراسة الزيوغرافِة -:هعوص ثخؾَق تبأسطورة "لل ؼزٍـزة" ،رسـاةل
مراُق ٍىدض املغرب،أأرص َ أأمغار ااًلاًد خمطار) ،كعة أأمِية أأمـازوز اك ـَة حٌائَـة
 ،)1811تؾن اإداري ارساةل مونية اإىل الإدارة) ،اهخ ار واىزًد ااك ـَة حٌائَـة ،)1811
ٍلوؽة أأصؾار من ُيا و ُياك تَغهتا ا ألظََة وميمجة.
درس تريك ٍلوؽة من اًلدائي أأو الزًِات اًعغرية ومهنـا كدـَةل "امٌثـاهوت" ووخـد أأن
ما ًطحػ ُذٍ ادلاؽات اًحدوًة اًحداوة املخبأظةل يف تحائؾِد ومؾاصِد مٌـذ أأزمٌـة تؾَـدة،
فلد رنز تريك مالحغاثَ ؽىل دراسة حِاة ا ألفراد و أأؼطاُا ثلس امي خاظا حسة  9أأتؾاد:10
 -1ثلس وكت اًري حسة احلاخة ،واكن ُذا املحد أأ أأساس الاكذعاد يف امليطلة.
 -1ثلس مٌاتق اًري اإىل أأحِاء.
 -9ثلس ادلاؽات اًىدرية اإىل حٌلؽات ظغرية وُذٍ ا ألخرية اإىل ؽائالت.
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اجلدول رمق  : 1ملالت اجلزء اًثاًر " أأوجرا مِيورا"

يف ُذا اجلزء مت جتمَػ أأؼٌلل تريك حول الاكذعـاد الاحامتؼـي وترًلـة ثفىـريٍ وهغرثـَ
اإًََ ،من خالل ٍلوؽة مداخالت نخهبا ؽىل صـلك ثلـارٍر ،ملـالت اكمـةل ،مـداخالت يف
مَخلِات ثلٌَة أأو س َاس َة أأنرث مهنا ؽَمَة" ،جيمػ ُـذا اًىذـاب مَفـات ثرًـة ومؾلـدة فِـو
ًخدخي وضاُد ونفاؽي ،و أأخريا مك َي".12
نخة تريك ؼن الاكذعاد يف فاس وثددـػ ثطـور احلـر واًعـياؽات اًخلََدًـة ،اكهـت
ثخلامس ُذٍ اًعياؽات يف فاس  8ؽائالت فلط يف  ،1898كدم تريك حردا مفعال ًخطـور
ُــذٍ اًعــياؽات "احلــريف مٌــدًي أأو كٌــدًي" ،ومــن خــالل نــهل يف اإدارة اًًضــاتات
اًس َاس َة كاد تريك مرشوؽا تموةا ًخ ـدًر "كطـاع اًعـياؽات اًخلََدًـة" حِـر نخـة
ملالت امة خدا ابًخًس َق مػ "حوًَان هوًو" وُو ايدس فالا نـي مـػ تـريك  -وكـد
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Etude et sociologie Tunisienne,
1,1968 : 11-27
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1,1968 :29-40
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نخحا مؾا  91س ية فامي تؾد دًَال س َاحِا اٌل ؼن تريك وهوًو أأتَلا مؾادةل ًخ ـدًر اًلطـاع
اًرًفي واًيت ث ميت اإداءات ُامة يف ذكل اًوكت.
يف ملاهل "من أأخي اهخلال أأحسـن ٌَمؾـار واًلـ " ،كـدم تـريك ُـذا امللـال يف اإتـار
جرلكمج ٌََووسىو حول "رشوط اهخلال املؾرفة" يف دٌسـمرب  1811وامذـد ثـبأزريٍ يف حبـوث
حول اًيتَة اإىل غاًة :1891
 .1حبوث ابًرشانة مػ اًؾامل اًثاًر .1899
 .1حرتَة ا ألتفال املِاحرٍن .1891
 .9ا ألكََات اجلدًدة يف املدًية ا ألورتَة .1898
ثؾــر اًيتَــة مكيغمــة ذات مفِــوم خــاص ٌَؾالكــات تــني اًضـ حاب واًراصــدٍن مــن
مىدس حات واجتاُـات ،وًىـن تـريك ًؾرفِـا ؽـىل أأهنـا "اًيتَـة جيـة أأن ثؾـر أأهنـا اهخلـال
ًالتخاكرات ،واتخاكر ًِذا الاهخلال" 13واملضلك املطروح يف املغـرب أأن ُيـاك وسـ حة هحـرية
من اًرسائي اًيت ثًذلي واًيت ختط احلدازة ثخؾَق مبا ُو ثلس وؽَمي لكِـا غرًحـة ؼـن ُـذا
اجملمتػ ،ألن وسائي ،ترق ومٌاجه اًخ ََي ،اٌَغة اًيت ثًذلي هبا ُـذٍ املؾطَـات لكِـا غرًحـة
ؼن ُذا اجملمتػ ول ثؾرب ؼن اًِوًة .اا دد مصود ُذٍ اًِوًة واًيت حمتزي مبخياك ات:
 .1الاس مترارًة واًخحول .
 .1اشلاثَة واملوضوؼَة .
 .9اً َة ،وًىن ُذٍ اً َة كاتةل ٌَخفىم .
"مل ًدضارك تريك فىـرة اًربحوازًـة الاسـ خؾٌلرًة ابحذلـار اًضـؾة املغـريب مـن خـالل
فىرة ادلػ تني اًخلاًَد واًخخَ  ،تي من خالل خربثَ ثوزلت زلًَ اًلٌاؽة أأن اًثورة اًخلٌَة
14
الاكذعادًة لتد أأن يدث يف اًحًِات الاهرثتوًوحِة اًضخعَة ،ا ألظاةل ،اًخجذر"
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"املرةةل ا ألوىل اؼمتد فبـا تـريك تدرخـة هحـرية ؽـىل املالحغـة الاهرثتوًوحِـة ،يف ةـني
اؼمتد يف املرةةل اًثاهَة واًيت ثؾَلت تدراسـات اًخـارخي الاحامتؼـي والاهرثتوًوحِـا اًخاريَـة
واًيت اؼمتد فَِ أأنرث ؽىل املعادر املىذوتة ،تني املرةةل اًثاهَة واًثاًثة ثغري ثوخـَ تـريك حنـو
مواضَػ أأنرث نلا ومح َة ،تني املؤمن واًحاحر املدكق واًيت اؽي تؾدُا أأهَ أأمهي ثضلك
ما دور الإسالم يف اًؾامل املؾال".15
اس خخدم تريك من خالل نـهل اكإداري ابملغـرب مـهنج املؾاٌضـة املَداهَـة واشلي ًؾخـرب
مهنج ازلراسة يف الاهرثتوًوحِا ،حورج ُرني توسيك George-henri BOUSQUET
ًلول "الك ل اثفق مػ تريك يف اجلاهة اًخلس ،تريك اكن حضَة ثؾاتفَ مػ اجملمتػ املغريب"،16
اإن مهنجَخَ يف اًححر ل جس خجَة ٌَمؾاًري الأاكدميَـة اخلاظـة ابملهنجَـة مـا ؽـدا يف تؾـغ
ازلراسات مثي ايلِق وخحـري يف اجليـوب اجلزائـري ومرصـ لكفذـَ تـَ اًَووسـىو ،)1816
ُــذا ل ًيفــي أأن املياظــة اًــيت ثلسلُــا ابملغــرب مسحــت هل تدراســة اجملمتــػ مكضــارك حبــا
مؾرفذَ ابٌَغة اًؾرتَة والإسالم وُذا جيؾي مٌَ ابمللاتي ضََؾا يف جماهل.
فلد حلق تريك رشوط اًخحلِق املَداين واًيت حمتثي يف :
 .1الاكامة.
 .1ثؾمل اٌَغة.
 .9اًخلٌَات "الاس خلعاء الزيوغرايف ،واس خخدام ُذٍ اًخلٌَات منط نخاتة وورش ،و أأخـريا
دراسة اًعورة ابملؾىن اًواسػ افٌون ثعوٍرًة ،ظور فوثوغرافِة).
"يَط ماًَيوفسيك اإىل اًدضدًد ؽىل:
 .1رضورة اًخوزَق اًؾَاين ،الاحعايئ ،من أأخي الاةاتة تدٌغ اًلدَةل وجرشحي زلافهتا.
 .1مجػ دكائق احلَاة اًفؾََة ومنط اًسَوك اشلي ثؾرب ؼيَ.
 .9مرامكة اًخلارٍر اًياسـوثَة االزيوغرافِـة) مـن أأخدـار وثؾـاتري منطَـة ،و أأمـور فوً ورًـة
أأوحسرًة اًيت متىن اًحاحر من اس خخالص اًؾلََة.17
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وكد حلـق تـريك ُـذٍ املؾطَـات يف دراسـاثَ املَداهَـة ؽـىل تـول سـ يوات مؾاٌضـ خَ
ٌَمجمتػ املغريب ،حبَر اس خخدم ا ألدوات اًخاًَة :
املالحغة ابملضارنة :و اًطرًلة اًيت ًددؾِا اًحاحر ا ألهرثوتوًـويج ،أأي أأن ًلـوم تـبأؼٌلل
ثلوم هبا ادلاؽة املدروسة مـن خـالل ازلخـول اإىل أأ سدق اًخفاظـَي يف اارسـات أأفـراد ُـذٍ
ادلاؽــة ، ،فاجلــدول اًــزمس ٌَححــر احللــًلً ،خ ـ سمن اًخــداخي تــني املالحغــة ابملضــارنة،
وا ألســاًَة ا ألخــر دلــػ املــادة ،ومــن خــالل ُــذٍ املؾاٌضــة احل سَــة ٌَمجمتــػ املــدروس،
واملضارنة اًفاؽةل يف مٌاصطٍَ ،ىدسة اًحاحـر اـارة يف أأداء ُـذٍ ا ألؼـٌلل ،وكـدرة ؽـىل
نخاتة جترتخَ اًضخع سَة فبا واارس خَ ًِا .وُذا ما ًؤدسي يف اٍهناًة اإىل ثعوٍر واكػ اًضـؾة
18
املدروس ،تخفعَالت ثدسسد ابًضموًَة وازلكسة.
خاظــة يف اجملمتؾــات
إا سن "املالحغــة ابملضــارنة" اإةــد خطــوات ا ألزيوغرافِــا س
احلرضــًسة ،فــالإزيوًويج تــريك اسـ خلر ابملغــرب  11سـ ية اــا مســح هل ابملضــارنة يف احلَــاة
الإحامتؼ سَة ثسمح هل تخلمط اجملمتػ املدروس اا أأدخهل أأحِالك يف اًخؾات واشلاثَة نٌل ذهرلك
ساتلا .وُذا ما ؽربت ؼيَ اكراثُس تلوًِا "اإن املالحغـة ابملضـارنة ًُسـت جمـرد املالحغـة
ٌَغاُرة ؼن تؾد تي ُو ثلمط دور فؾال يف ُذٍ املالحغة حِر حرثلي مضارنة اًحاحـر
اإىل اًخؾــاٌش مــػ اًغــاُرة املدروســة مــن خــالل مؾاٌضــة جممتــػ اًححــر مــػ اًلــدرة ؽــىل
الاحذفــاظ مبوضــوؼَة اًخؾامــي مؾِــا ،وًخوحــة ؽــىل اًحاحــر أأن ٍراؼــي زمــان ومــاكن
املالحغــة واملضــارنة فــا ألمر "ل ًخؾَــق فلــط ابًىذاتــة و أأخــذ هلــاط وإامنــا يف كـراءة مــا ُــو
مىذوب ،هَفِة ظَاغة وتياء اًغـواُر املالحغـة ،أأو اب ألحـر نََـة اًخ ََـي ثعـحح مـادة
ًردود أأفؾال خدًدة كد ختخَ ؼن ثكل اًيت ظَغت فبا".19
سري احلَاة :ثخَخط يف ثدوٍن أأمه ا ألةـداث اًـيت متـر يف حِـاة أأفـراد اجملمتـػ حبَـر ٍـروي
ا ألفراد ما ةدث هلد خالل مسار حِاهتد من املَالد اإىل حلغة امللاتةل وكد "اؼمتد اًحـاحثون
الاهرثتوًوحِـــون يف دراســـاهتد احللََـــة يف اجملمتؾـــات اًحدوًـــة ؽـــىل ثددـــػ اترخي ؽـــدد مـــن
ا ألصخاص اشلٍن اؼخربومه "مناذج" مؾربة ؼن اًثلافة اًحدوًة واشلٍن اس خطاؼوا أأن ٍىسـ حوا
زلهتد اإىل احلدًر مؾِد ؼن حِاهتد اًضخعَة وا ألةداث اًـيت ؽاصـوُا يف املراةـي اًؾمرًـة
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اخملخَفة"ُ ،20ذٍ اًامنذج مت سىن اًحاحر من اًخؾر ؽىل املؾطَات اًـيت جسـ خدؼي سـ يوات
من املخاتؾة واًيت ًفِد ثددػ سـري احلَـاة يف مؾرفهتـا ويَََِـا اكهخلـال اخلـربات مـن حِـي اإىل
حِي ويدًد ملومات اخذَار ا ألفراد ٌَمرنز الاحامتؼي املمتزي وثطـور اًضخعـَة ومتزيُـا يف
احلَــاة اًحدوًــة نــٌل جســمح ُــذٍ اًطرًلــة تخددــػ اًــروا ت وا ألســاتري اًــيت ثبأسســت ؽَبــا
اجملمتؾات.و ُذا ما عِر يف أأحزاء اوجـرا مِيـورا يف ملـالت ؼـن "مـذهرات كـاض" وتؾـغ
اًضؾراء ثسىساوة .
اًطرًلة اجلًَِاًوحِة :تور اًحًِوًون ُذٍ اًطرًلة واس خخدمت يف دراسة اجملمتؾات اًحدائَة
واًخلََدًة هغرا ًطحَؾة اًؾالكات فبا ،و ثخاسس ؽىل ازلراسة اًحًِوًـة ًضـجرة اًًسـة
وثلســد ُــذٍ اًطرًلــة ادلاؽــات يف اجملمتؾــات املدروســة حســة أأفــار ا ألوســاب"اًفردًة"
و"اًلدََة" و"اًؾرفِة" .نٌل جسمح ابًخؾر ؽـىل اشلات اًؾائََـة واًخـوحرات الاحامتؼَـة مـن
ؽالكات وثفاؽالت وسَواكت فردًـة واحامتؼَـة ؽـىل خمخَـ املسـ خو ت :الاكذعـادًة مـن
خالل أأسَوب الإهخاج و أأمناط املؾُضة واًىسة والاُامتمات املِيَة،اًس َاس َة مـن خـالل
ثطــور اًلِــادة داخــي ادلاؽــة ومتثســي اًزؽامــة ،اإن ُــذٍ اًطرًلــة جســؾى اإىل فِــد اًخـوحرات
اًحاتيَة من خالل ما ُو عاُري يف اًؾائةل ومٌَ يف اجملمتػ.
وكد ساؽدت هغر ت من :حون توان وحولكاتن فرًدمان ومُضال غـريان يف فِـد
اًخيغاميت اًؾائََة ،وًؾمتد اًحاحر الاهرثتوًويج ؽىل " أأفار ا ألوساب اًفردًـة أ"أنـرث ألهنـا
ثدرس تؾمق اًؾالكات اًلراتَة واًـامنذج اًثلافِـة ومؾـاش ا ألرس و أأمنـاط الاخذَـار اًـزوايج
خاظة يف اجملمتؾات اًلدََة حِر ا ألفراد تخددػ اهامتءاهتد اًلراتَة وثـداول اًـامنذج اًثلافِـة
ؽرب ا ألحِال و ُذا ما عِر يف دراسة ةاة اًلدائي ؼيد تريك .
أأي أأسـَوب؟ اإن أأول مــا ًثــري اُــامتم اًلــار جلـاك تــريك ُــو أأســَوتَ ،حبَــر ًغِــر
أأسَواب ممتزياٍ ،ر اًحؾغ أأهَ ٍمتزي ابملضارنة اًوخداهَـة اترة ،واسـ خخدام املفـردات اًلدميـة
أأحِالك أأخر ٍ ،متزي ابًوفرة ابًًس حة ٌَحؾغ وابًزخرفة ابًًس حة ٌَحؾغ الخر.
حــورج ُــرني توســيك ً George-henri BOUSQUETؤنــد أأن مــن ًلـر أأ تــريك
ًخفق ؽـىل أأن أأسـَوتَ م ـطرب و مؾلـد يف هفـس اًوكـت ،21اـا ظـ سؾة نََـة اًخَلـي يف
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اخلارج ً َ خَرن ،احبىت يف فروسا .حبَر مل ٍىن اًطَحـة مذؾـودٍن ؽـىل ُـذا اًيـوع مـن
ا ألسَوب من اًىذاتة حبَر ر أأوا أأهَ ٍمتزي ابدلاًَة واشلاثَة أأنرث .

خامتة:
اإن مزية تـريك أأهـَ ل مـي أأي خاهـة مـن حواهـة احلَـاة اًؾامـة يف دراسـ خَ ٌَمجمتـػ
خاظة املغريب ألهَ كىض فية نهل ُياك ،وُذٍ املؾاٌضة املَداهَة مىٌخَ من اًلرب اًضدًد
من اًواكػ ورمغ الاهخلادات اًيت كدمت اإًََ سواء يف دراسـاثَ حـول الإسـالم واًلـرأن
أأو حول احلَاة اًس َاس َة واًخاريَة والاحامتؼَة اإل أأن نخاابثَ ثؾخرب مرحؾَة ُامة ٌَحاحثني
يف اترخي املؾرب يف حلدة مؾَية .
ًلد اس خطاع "اوجرا مِيورا" أأن ًيلي اإًَيا حراث تريك الاهرثتوًويج يف خاهحَ اًلـاهوين
واًخاريي واًس َاا والاحامتؼي من خالل اس خؾٌلل أأدوات اًححر الاهرثتوًويج ثخعدرُا
املالحغة ابملضارنة أكمه اًوسائي من خالل املؾاٌضة املَداهَة ٌَمجمتػ املغريب واجلزائري.
*ثؾخرب مىذحة خاك تريك تفرهدة حرااث ؽاملَا مبؾياٍ اًواسـػ ملـا يوًـَ مـن نخـة ومعـادر
جلاك تريك ،أأو ملا نخة ؼيَ تَةل حلدات مذخاًَة ،نٌل يوي خمطوتـات مجؾِـا تيفسـَ يف
مراةي ثيلهل يف املغرب واجلزائر شلكل ثؾخرب معدرا ُاما ٌَحاحثني يف فىر خاك تريك.
*يوي املىذحة ا ألرص َ اًاكمي جلاك تريك واشلي حفـظ يف أأدراج ةدًدًـة وهرثوهَـة
ثلدر ب 81ؽَحة  ،ومييػ الاتالع ؽَََ يف ةني أأهَ ًؾخرب ثـروة فىرًـة وإاوسـاهَة لتـد مـن
اإاتحهتا ٌَحاحثني يف فىر اًرخي .
*اإن ُذا اًياث اًفىري اتتػ ًـوزارة اًثلافـة يف ةـني اكن مـن ا ألخـدر أأن ثطاًـة تـَ
وزارة اًخؾَـ اًؾــايل حــىت ٍـمتىن اًحــاحثون مــن اســدامثرٍ ؽــىل اًوخــَ الأمكــي فــَ ل يــط
ختععا واةدا تي اإن ثواخدي ابملىذحة ملدة أأساتَػ تني يل أأن ُذا اًياث ميىن اًححر فِـَ
واًخيلِة من تر املؤرخني وؽٌَلء الاثر وابحثو ؽمل اًيفس وؽمل الاحامتع والاهرثتوًوحِا
واًلاهون واًس َاسة ورمبا ختععـات أأخـر مل ثـخح يل اًفرظـة لسـ خًداتِا ثسـخة اًينـزي
ؽىل اًححر يف "اوجرا مِيورا"
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