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 أزمة الّدراسات األنثروبولوجیة بالمجتمعات العربیة 

 واقع وتطّلعات  
 

 

 : صملخّ ال

يروم هذا املقال مقار�ة واقع الّدراسات األن��و�ولوجّية با�جتمعات العر�ّية، واقعا �عكس عمق األزمة   

ال�ي تحاصر اإلنتاجات العلمّية �� مجال العلوم اإل�سانّية. وسي�ون منطلق هذا العمل تقديم �عر�ف لعلم  

علم اإلناسة" بالعلوم األخرى. وع�� هاتھ  األن��و�ولوجيا، وطبيعتھ وأهمّيتھ وفروعھ، ثّم ا�حديث عن عالقة "

املداخل سيتّم استخالص أسباب األزمة ال�ي تتخّبط ف��ا الّدراسات واألبحاث األن��و�ولوجية با�جتمعات  

العلمّية،  الّروح  الغر�ّية، والبعد عن منطق  الّتبعّية  املؤّسساتية، وهاجس  الّرقابة  أّن عائق  العر�ية، ذلك 

الّتفس��ات   ا�ع  وتقد�س 
ّ
الط نزع   �� ساهمت  عراقيل  ها 

ّ
�ل ا�جتمعّية،  اإليديولوجّيات  وهيمنة  ا�خرافّية، 

نؤّسس   أن  عر�ّية  كمجتمعات  حّقنا  فمن  تحقيقھ.  تروم  األن��و�ولوجّية  الّدراسات  �انت  الذي  اإلبدا�� 

ع إ�� بنا
ّ
ا أن��و�ولوجيا، ع��ه نكشف واقعنا، ونفسر ثقافاتنا، ونتطل  ء مستقبلنا.ألنفسنا صرحا علمي�

 الرقابة املؤسساتية.  -الّتحوالت االجتماعية -املوضوعية -الروح العلمية -األن��و�ولوجيا�لمات مفاتيح: 

Abstract: 
This article aims at approaching the reality of Anthropological studies in Arabic 

Societies, and this reality reflects the depth of the crisis that surrounds the scientific 

productions in Humanities. As a starting point of this paper, the article defines 

Anthropology as a science, highlights its nature and reveals the importance of its 

branches. Then, talking about the relationship between “Study of humans” and the 

other sciences. Through these entries, we are going to extract the reasons lying behind 

the crisis facing the Anthropological studies and research in the Arabic societies. We 

notice the institutional censorship, West dependency obssesion, the distance from the 

logic of the scientific spirit, sanctification of mythical interpretations and the dominance 

of societal ideologies. All of these obstacles contributed to the removal of the aspect 

of creativity that Anthropology aims at. Thus, we, as Arab Societies, claim our right to 

establish a scientific edifice in Anthropology in which we reveal our reality, interpret our 

cultures and looking forward to establishing our future. 

Key words: Anthropologist- Scientific spirit- Ideological bias- Social 

transformations- Institutional censorship . 
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 مقدمة: ال  -1

اإليمان   ضرورة  تتأّسس ع��  أن  ينب��  املاهّية  هاتھ  فإّن  اجتما��،  هو وجود  البشرّي  الوجود  �ان  إذا 

. ومعلوم أّن علم األن��و�ولوجيا بوصفھ آخر  ودراستھ بالعلم ومنا�جھ من أجل مقار�ة هذا الوجود اإل�سا�ي

واقعھ   وتفس��  وتحليل  فهم  ��دف  لإل�سان  مولّية 
ّ

الش الّدراسة  منطق  ع��  سينب�ي  العلمية  الفتوحات 

ا�جتمعات   ما�ىي  رصد  ا�جديد  املولود  هذا  ع��  ستفرض  العلمّية  فالروح  قا�ّ�. 
ّ
الث و�بداعھ  االجتما�� 

والتنّبؤ بمستقبلها دون  ا�حديث عن موضوع   وحاضرها،  الّزمان وامل�ان. ولعّل  التقّيد �شروط و�كراهات 

ال�ي  الّنتائج  قيمة  عن  ساؤل 
ّ
الت إ��  حتما  سيقودنا  املتواضع  العمل  هذا  ضمن  األن��و�ولوجية  الّدراسات 

عن   رّ�ما سيكشف  مشروع  وأهّمّي��ا، وهو سؤال  العر�ية  بالبلدان  األن��و�ولوجية  ا�خت��ات  إل��ا  توّصلت 

 واقع األزمة ال�ي تتخّبط ف��ا العلوم اإل�سانّية عموما وعلم األن��و�ولوجيا ع�� وجھ ا�خصوص.

ھ، ست�ون مقار�تنا ملوضوع 
ّ
:" أزمة الّدراسات األن��و�ولوجية با�جتمعات العر�ية:  ومن أجل هذا �ل

اقع وتطلعات"  ، مبنّية ع�� استش�االت ��:و

 ا؟كيف تتحّدد ماهية علم األن��و�ولوجي

 ما طبيعة هذا العلم؟ وما أهميتھ؟ 

 ما �� فروع األن��و�ولوجيا؟ 

 ما الفرق ب�ن األن��و�ولوجيا الطبيعية والثقافية واالجتماعية والسياسية؟

 ما موقع األن��و�ولوجيا ضمن نظر�ة املعرفة؟

 وملاذا هناك أزمة ع�� مستوى الّدراسات األن��و�ولوجية با�جتمعات العر�ية؟ 

 نثروبولوجیا: تعریف األ  -2

لقد �عّددت الّتعار�ف الّرامية إ�� الّتحديد املاهوي للفظة "أن��و�ولوجيا"، األمر الذي أدى إ�� اختالف  

الّتصورات والّتمثالت حولها. و�مكن بداية ا�حديث عن هذا العلم ا�جديد باالنفتاح ع�� أصلھ االشتقا��  

ا "أن��و�و" وال�ي �ع�ي "اإل�سان" و"لوغوس" وال�ي �ع�ي  ذي ا�جذور اليونانّية، وامل�ّون من لفظت�ن، إحداهم

 "علم". إّ��ا "علم اإل�سان": أي العلم الذي ��تّم باإل�سان و�ّتخده موضوعا للّدراسة. 

أّن   السياسية"معلوم  نظيمات 
ّ
والت االجتماعية  ا�حياة  إ��  مّيال  بطبعھ،  مد�ي  �ائن  هو  ، 1اإل�سان 

منظومة ا�جتمع وثقافتھ يقت�ىي ضرورة س�� أغوار انتماءاتھ و�بداعاتھ  لذلك فإّن انخراطھ العضوّي ضمن  

 بتوافر علم ينطلق من اإل�سان إ�� اإل�سان.
ّ
 وسلو�اتھ وأعمالھ. ولن يتّم هذا الكشف إال

 
رسطو"كـتاب السياسة"، ترجمة "محمد سبيال" عن المصدر:  -1

ٔ
is, 1950, P Aristote, La Politique, trad.fr.thibot. PUF. Parا
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م“عل  فهوإّن هذا العلم يّتخذ من ا�حياة البدائّية وا�حديثة واملعاصرة مجاال لدراساتھ وتنبؤاتھ، لذلك  

متطّور يدرس اإل�سان دراسة علمّية تركز ع�� السلوك اإل�سا�ي و�ّل األعمال ال�ي �عّد اإل�سان مصدرها  

 .1وفاعلها األسا��ي"

وقد �ع�ي األن��و�ولوجيا كذلك "علم اإلناسة" الّراصد إلبداعات اإل�سان وصنائعھ الثقافية. كما يمكن  

تحديد   خالل  من  وشامل  مقتضب  �ش�ل  “سليالدكت�عر�فها  األن��و�ولو��    م ور  قاموسھ   �� لها  شاكر" 

 .2الذي يدرس اإل�سان طبيعيا واجتماعيا وحضار�ا"  م: “العلب�و��ا

و�ذلك �غدو األن��و�ولوجيا علما ذا طا�ع شمو�� يرمي إ�� دراسة اإل�سان باعتباره �ائنا اجتماعّيا يمتلك  

غ�ى والتنوع. ومن جهة أخرى تروم األن��و�ولوجيا  حضارة وثقافة ممتّدت�ن ع�� الزمان وامل�ان، تتسمان بال

"فاإل�سان �ائن بيولو��، وهو �� اآلن ذاتھ، بناء تصّورات حول ما هو بيولو�� فطري ورا�ي �� اإل�سان.  

 .3فرد اجتما��"

حول   اإلجماع  استقّر  حيث  لألن��و�ولوجيا،  عاما  �عر�فا  �ستحضر  أن  يمكن  ا�حور  هذا  ختام  و�� 

ظر عن الزمان وامل�ان، من أجل تقديم    ا: “األن��و�ولوجي��التاالتعر�ف  
ّ
�� علم يدرس اإل�سان �غض الن

ى جوانبھ". 
ّ
 معرفة علمّية ��ذا اإل�سان من ش�

طبیعة األنثروبولوجیا وأهّمیتها:  -3

إذا �انت األن��و�ولوجيا علما قائما بذاتھ �ع�ى بدراسة اإل�سان باعتباره عضوا داخل ا�جتمع، فإّن هذا  

وال�ي حاولت   الّتاسع عشر  القرن  الثا�ي من  الّنصف   �� ال�ي ظهرت  بالعلوم اإل�سانّية  الّصلة  العلم وثيق 

وما دام موضوع األن��و�ولوجيا هو اإل�سان   استلهام الّروح العلمّية ال�ي سارت ع�� ن�جها العلوم الطبيعّية.

بالّدرجة األو��، فإّن هذا العلم هو أقرب إ�� علم االجتماع، خصوصا وأّن الظاهرة االجتماعية �� ظاهرة  

الّدراسات   بخصوص  املوضوعّية  تحقيق  رهان  ولعّل  واملوضوع.  ات 
ّ

الذ ف��ا  تتداخل  معقدة  جّد 

العلماء حّرك  الذي  هو  ا�جديد   األن��و�ولوجية  علمهم  ع��  والّدقة  والّتمّ��  ا�خصوصّية  إضفاء  أجل  من 

ة عن �ّل تأّمل فلسفي، نتيجة  
ّ
"فمنذ أن ظهرت هذه العلوم، خالل القرن املا��ي، بمظهر العلوم املستقل

ظام  
ّ
غ��ات ال�ي �حقت مرتكزات الن

ّ
حوالت والت

ّ
لضرورات اقتصادية واجتماعية وثقافية م�ّحة أمل��ا الت

قوامها:  املعر��   وقدرات  طاقات  من  يملكھ  فيما  ودراستھ  اإل�سان  فهم  تحاول  و��  الغر�ّية،  للثقافة 

�ل لم يمّر دون �ساؤالت ومضايقات إ�ستمولوجّية، بل  
ّ

فك�� والعمل واإلنتاج. إال أن ظهورها ��ذا الش
ّ
الت

اقع ا لعل�ي املنوط  أحدث هزات قو�ة �� كيان الثقافة الغر�ية، أعقب��ا استفسارات �خمة حول الو

نثروبولوجيا التربوية"، المطابع التعاونية  -1
ٔ
بو هالل "مقدمة في اال

ٔ
حمد ا

ٔ
ردن، عمان، ص 1974ا

ٔ
 . 9، اال

نثروبولوجيا"، جامعة الكويت  -2
ٔ
 .56، ص 1981سليم شاكر "قاموس اال

ولية للقرابة"، منشورات موتون والهاي، باريس  -3
ٔ
 . 3، ص 1967كلود ليفي ستراوس "البنى اال
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رفضها   إ��  اآلخر  البعض  واتجھ  واحتضا��ا  تبن��ا  إ��  البعض  ذهب  حيث  ا�جديد،  املولود  ��ذا 

. 1والتشكيك �� قيم��ا العلمية"

لعّل هذا املقطع ي��ز بجالء الطبيعة العلمية لعلم اإلناسة التّواق إ�� مالمسة املوضوعية بخصوص      

االجتماعية املتغلغلة ضمن س��ورة وجوده الفردّي وا�جما��. وهنا ت��ز  دراسة اإل�سان وقضاياه الثقافية و 

قيمة هذا العلم/املولود ا�جديد وأهّمّيتھ، الذي ع��ه، ومن خاللھ سيتّم الّتمكن من فهم واقع اإل�سان �� 

قسم�ن    "و�ذلك سينقسم علم األن��و�ولوجيا إ��جميع مستو�اتھ املادية والروحّية، اإلبداعية والثقافّية،  

باألن��و�ولوجيا الطبيعّية، �� ح�ن يبحث الثا�ي ��    ويعرفأساسي�ن كب��ين: يبحث األّول �� اإل�سان،  

قافية/ا�حضارّ�ة"
ّ
.2أعمال اإل�سان، ويعرف باألن��و�ولوجيا الث

قا�� هو قدر ا�جتمعات، لذلك س��سو سفينة األن��و�ولوجيا  
ّ
الث الّتباين  الواقع متجّدد، و�ّن  عندإّن 

ا�خصائص   والّتطابق ع�� مستوى  شابھ 
ّ
الت االجتماعّية، وعند مدخل  الّنظم   �� واالختالف  الّتحّول  بوابة 

اآلخر   ثقافة  جعلت  ومشاهد  صورا  أبدع  األن��و�ولوجّية  العلمّية  فمنظار  البشرّي.  ل�جنس  اإل�سانية 

ة وال�ي من خاللها تحّققت معادلة  ا�ختلف ومعتقداتھ وآرائھ وأعرافھ جزءا من املعرفة اإل�سانّية ال�ونيّ 

قافية  
ّ
الث املنظومة  ضمن  ر 

ّ
املؤط البشري  للّسلوك  املوضو��  الفهم  لغز  حّل  ليتّم  اإل�سان،  دراسة 

 واالجتماعية.

 : فروع األنثروبولوجیا  -4

�ك�� ع��  
ّ
الفعل  من املعلوم أّن علم األن��و�ولوجيا يتحّرك ضمن دائرة دراسة اإل�سان وذلك من خالل ال�

والسلوك البشرّ��ن، وهذا املراد لن يتحقق إال �� إطار مقار�ة شمولّية �ستمّد أسسها من تلك الفروع األر�عة

التً  يمكن  وهكذا  ا�جديد.  العلم  هذا  تمّ��  واألن��و�ولوجيا  ال�ي  الطبيعّية،  األن��و�ولوجيا  ب�ن:  هنا  مي�� 

واألن��و� االجتماعية،  واألن��و�ولوجيا  قافية، 
ّ
ع�� الث تتباين  واألقسام  الفروع  وهاتھ  الّسياسية.  ولوجيا 

 أّ��ا تتقاطع ع�� مستوى املوضوع واألهداف.  
ّ
فكيف يمكن إذن التمي��  مستوى ا�خصائص واملمّ��ات، إال

 ب�ن البيولو�� والثقا�� واالجتما�� والّسيا��ي ع�� املستوى األن��و�ولو��؟

ا�ح يمكن  األن��و�ولوجيا  فروع  من  فرع  أيضا  أّول  و�سّ�ى  الطبيعّية"،  "األن��و�ولوجيا  هو:  عنھ  ديث 

البيولوجية وثيق-األن��و�ولوجيا  هو  الفرع  وهذا  لإل�سان.  العضوّ�ة  البنية  بدراسة  �ع�ى  حيث  العضوّ�ة 

(دراسة   الف��يولوجيا  وعلم  شر�ح 
ّ
الت وعلم  ا�حياة  علم  من  ��ا  ارتبط  وما  الطبيعّية  العلوم  بمجال  الّصلة 

األعضا األن��و�ولوجيا  وظائف  وأبحاث  دراسات  ضمنھ  تتحّرك  الذي  العاّم  اإلطار  ل 
ّ
�ش� العلوم  فهاتھ  ء). 

�ائنا   دام اإل�سان  وما  امليدا�ي.  للعمل  تّتخذ من جسم اإل�سان وخالياه وعظامھ منطلقا  الطبيعّية وال�ي 

سيس العلمي للعلوم اإلنسانية في الوطن العربي"، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد  -1
ٔ
حرشاو "معوقات التا

ٔ
، نونبر50الغالي ا

 .19، ص 1988
زمة العالم الحديث"، ترجمة عبد الملك الناشف، المكـتبة العصرية، بيروت  -2

ٔ
نثروبولوجيا وا

ٔ
 .16، ص 1967رالف لنتون "اال
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ض، لتستكشف صفاتھ  متمّ��ا، فإن األن��و�ولوجيا الطبيعّية ستحاول رصد ظهور وتطّور ساللتھ ع�� األر 

غة..).(ال�جيبة ا�خاصة (الّس�� منتصبا، صعود الّدرج..) وتقف ع�� قدراتھ 
ّ
 الّنطق و�نتاج الل

لقد حاول هذا الفرع و�� إطار املن�ج املقارن أن يدرس س��ورة تطّور الّسالالت البشرّ�ة م�انيا وزمانيا، 

ا�جمجمة عر وش�ل 
ّ

الش القامة ولون  طول  لدراسة    ليّتخذ من مؤشرات  الوراثة محّددات رئيسّية  وعامل 

اإل�سان ع�� مّر العصور. وتجدر اإلشارة إ�� أّن هذا الفرع املتمّ�� من األن��و�ولوجيا ساعد مجموعة من  

العالم   بقيادة  اإلجرام"  "علم  هنا  بالذكر  ونخّص  باهرة،  ميدانّية  نتائج  تحقيق  ع��  اإليطا��  العلوم 

تائج الّدراسات األن��و�ولوجية الطبيعّية وخصوصا ما ارتبط ��ا من دراسة  " الذي استفاد من نو “لوم��وز 

 لش�ل ا�جمجمة، ال�ي ست�ون محّددا أساسّيا لتحديد طائفة ا�جرم�ن بالوراثة.

أّما ثا�ي فروع األن��و�ولوجيا فهو: "األن��و�ولوجيا الثقافية" أو ما �عرف باألن��و�ولوجيا ا�حضار�ة ع��  

ثقافية املادية والرمز�ة. لذلك فقد  اعتبار أّن اإل
ّ
�سان هو �ائن ثقا�� بامتياز، منتج للعديد من املظاهر ال

عوب وتقاليد األمم ومعتقدا��م الروحّية. ولم يقف  
ّ

ز هذا الفرع ع�� دراسة األعراف البشرّ�ة وعادات الش
ّ

رك

قافية نحو رصد اإلبد
ّ
عت األن��و�ولوجيا الث

ّ
اع البشرّي �� ميدان اآلداب والفنون  األمر عند هذا ا�حد، بل تطل

باس والطبخ والز�نة واألس�حة واألدوات وا�خ��عات. 
ّ
 والل

قافة ماّدة أساسّية لألن��و�ولوجيا ا�حضارّ�ة، حيث أّن مقياس الّتطور ا�حضاري  
ّ
لقد �انت تمظهرات الث

عوب ره�ن بتلك املنتجات ال�ي تّم إبداعها. لذلك فإّن الّدراسات األن��
ّ

و�ولوجية ستمتّد لتشمل جميع  للش

 ا�جتمعات، البدائّية واملعاصرة، املتخلفة واملتقّدمة. 

�عرف   األن��و�ولوجيا  من  ثالث  فرع  العالقات  “بـ  وهناك  ع��  يركز  والذي  االجتماعّية"  األن��و�ولوجيا 

سيج االجتما�� ومظاهر الّتضامن والّتالحم االجتماعي�ن. فهذا الفرع ي
ّ
درس درجة انصهار  االجتماعّية والن

األفراد داخل ا�جماعة من عائلة وقبيلة وعش��ة. ولعّل قيمة هذا الفرع املتمّ�� تتحّدد �� الّنتائج املتوّصل  

 �� وا�حّرمات  الّدينية واملقّدسات  الّدينية وغ��  قوس 
ّ
القرابة والّزواج والط نظام  إل��ا ع�� مستوى دراسة 

 .البنية االجتماعية للمجتمعات البشرّ�ة

الّتفاعل   درجة  قياس  أجل  من  االجتماعّية  األ�ساق  مقار�ة  ع��  �عمل  االجتماعّية  األن��و�ولوجيا  إّن 

الّتوازن   س��ورة  عن  الكشف  فيتّم  ا�جتمعّية،  املنظومة  داخل  الفرد  موقعة  من  ن 
ّ

سيمك الذي  والّتالحم 

 واالستمرار االجتما��. 

الّسياسّية"، وهو فرع يكت�ىي أهمّية بالغة خصوصا    اهو: “األن��و�ولوجيوآخر فرع يمكن ا�حديث عنھ  

ھ �ستمّد قيمتھ من ا�حاجة املاّسة إ�� ضرورة مراكمة املعطيات امليدانّية حول أنظمة ا�حكم (املل�ي، 
ّ
وأن

الّديمقراطي، ا�جمهوري، الرئا�ىي، االستبدادي..). مع ضرورة الكشف عن نظام الّسلطة وطبيع��ا ومدى  

شريعية والقضائّية والّتنفيذية. حضور وتطبيق مبدإ ال
ّ
الث الت

ّ
 فصل ب�ن السلط الث

ن  
ّ

إن ا�حاجة إ�� معرفة طبيعة القوان�ن الّسائدة لدى ا�جتمعات القديمة وا�حديثة واملعاصرة ستمك

من رصد العقو�ات وا�جزاءات واستلهام أسسها و�رهاصا��ا ومصادرها، ومدى تطّورها وقدر��ا ع�� ضبط  



نثروبول
ٔ
زمة الّدراسات اال

ٔ
.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجية بالمجتمعات العربيةا

ٔ
 هشام الحجوجي  ا
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ة املشينة. لتغدو األن��و�ولوجيا الّسياسية بذلك خزانا �اشفا عن س��ورة السلطة وا�حكم  الّسلو�ات البشر�ّ 

 والقانون ع�� مّر الّتار�خ البشرّي البدائي واملعاصر. 

 : عالقة األنثروبولوجیا بالعلوم األخرى  -5

ه حدثا  ميالدها  ل 
ّ
ش� فقد  العلمّية،  الّروح  أحضان   �� ترعرعت  قد  األن��و�ولوجيا  أّن  ر  يبدو 

ّ
�ش اما 

باستقاللية هذا العلم القائم بذاتھ. فمع أواخر ��اية القرن الّتاسع عشر ستتموقع األن��و�ولوجيا ضمن  

زمرة نظرّ�ة املعرفة، لتستلهم من العلوم اإل�سانّية طموح املوضوعّية والعلمّية، ومن العلوم الطبيعّية أسس  

 املن�ج والّدقة والّصرامة العلمّية.

جيا وثيقة الّصلة بالّسوسيولوجيا، خصوصا وأّن موضوعها هو اإل�سان الفرد املنصهر  إن األن��و�ولو 

داخل ا�جتمع. كما أّن هناك عالقة مباشرة تجمع األن��و�ولوجيا �علم الديموغرافيا وعلم اإلحصاء وعلم  

ان. كما أّن املنا�ج  االقتصاد. فالدراسات األن��و�ولوجّية �� سند ملعرفة طبيعة ال��كيبة الّديموغرافية للس�

اإلحصائية تتأّسس ع�� عالقة جدلّية مع �ّل ما هو أن��و�ولو��. أضف إ�� ذلك أّن صورة البناء االقتصادي  

 للشعوب والقبائل وا�جتمعات تنعكس ع�� واقع البحث األن��و�ولو�� امليدا�ي. 

 وعلم الف��ياء وعلم الكيمياء  إّن علم االجتماع وعلم التار�خ وعلم الّسياسة وعلم اإلجرام وعلم الطّب 

ل إ�� جانب علم األن��و�ولوجيا أر�� ما وصلت إليھ الّروح العلمّية، وال�ي تّوجت نتائجها  
ّ
وعلم الهندسة، �ش�

مسار البحث والّدراسة العلمي�ن ح�ى أصبح ال�ائن اإل�سا�ي، موضوع هاتھ العلوم، قابال للفهم ع�� مستوى  

 ادية والّرمز�ة من قوان�ن وأعراف وعادات وتقاليد ونظم. سلوكھ وأفعالھ ومنتجاتھ امل

كما يقت�ىي املقام هنا اإلشارة إ�� أّن علم األن��و�ولوجيا لم يكن ليتحّرك خارج سياج علم اإلثنولوجيا  

وعلم اإلثنوغرافيا. فإذا �ان األول �س�� إ�� الّتنظ�� والّتعميم واالستنتاج، فإّن الثا�ي ��دف إ�� التصنيف 

اهرة املدروسة،  وال
ّ
تفس�� والتحليل واملقارنة، بينما ينحو العلم الثالث نحو جمع املعلومات ال�افية عن الظ

باملشاركة. و�ذلك   مقابلة ومالحظة  اعتمادها من  تّم  ال�ي  امليدانّية  املنا�ج  بناًء ع��  ليتّم وصفها وتوثيقها 

افيا واألن��و�ولوجيا بدراسة  .1ا�جتمعات{اآلسنة}" "ستختص اإلثنولوجيا واألثنوغر

 : أزمة الدراسات األنثروبولوجیة بالمجتمعات العربیة  -6

نحن كمجتمعات عر�ّية أصبحنا �عا�ي فقرا ع�� مستوى الّدراسات األن��و�ولوجية، فتقد�سنا ل�ل ما  

نا حاولنا ارتداء عباءة ليست ع�� مقاسنا، فطبيعة مجتمعنا العر�ّي 
ّ
تقت�ىي   هو غر�ي أوقعنا �� الّتناقض، ألن

الّ��ل من م��ل يناسبنا. فقد تناسينا أّن روح العلم تقت�ىي الّصرامة واإليمان با�حقيقة باعتبارها مغامرة  

فقد ك�� ا�حديث �� اآلونة األخ��ة عن األزمة ال�ي تمر ��ا العلوم  ينب�� أن ي�ون لنا استعداد ألداء ضر�ب��ا. "

واألن��و�و  االجتماع  علم   �� وخاصة  ��  االجتماعية،  وأخ��ا  الشرق،  و��  الغرب   �� االجتماعية،  لوجيا 

الوطن العر�ي. مّما أثار ثائرة كث�� من الباحث�ن �� الفكر االجتما��، واختلفت ردود أفعالهم تجاه هذه  

 
 . 4، ص 1988، نونبر 50فتتاحية لهيئة التحرير لمجلة "الوحدة"، السنة الخامسة، العدد كلمة اال -1
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العلوم    �� املستخدمة  البحث  منا�ج  �عض  وعلمّية  موضوعّية   �� شكيك 
ّ
بالت �عضها  سم 

ّ
فا� العلوم، 

ينعتو  فراحوا  ال��ام  االجتماعية،  وعدم  تارة،  العلمية  املوضوعية  عن  والبعد  األيديولو��  بالتحّ��  ��ا 

  .1أ�حا��ا بقضايا اإل�سان تارة أخرى"

واألن��و�ولو��   ثقا�� 
ّ
ال املستوى  ع��  األزمة  وابل   �� نتخّبط  اليوم  نا 

ّ
إن يق�ن  ب�ّل  القول  يمكننا  هكذا، 

الهّم   فمتاهات  “هّم تالحقناوامل����،  اال�سانية    :  العلوم   �� الفكري  التطور  مظاهر  واستيعاب  متا�عة 

اقع االجتما اقع وتحوالت الو  .2�� العر�ي نفسھ"واالجتماعية �� الغرب، وهّم رصد وفهم و

فالّرقابة   العلمّية،  املوضوعّية  منطق  عن  �عدنا  مدى  واألبحاث،  الّنتائج  مستوى  ع��  األزمة،  تكّرس 

املؤسساتّية الزالت �سود مجتمعاتنا، واإليديولوجيا ظلت دوما محر�ا خفّيا لدواليب البحث والكشف عن  

"ف�ّل مجتمع هو �� ال��اية  ا  �ّل مجهول، فنحن �� حاجة إ�� فهم ذواتنا وتفس�� سلو�اتنا وتقعيد ممارساتن

ت��يرها أو االحتجاج   الرموز لدعم م�انة اجتماعية أو  يتم ف��ا و��ا وعن طر�قها استثمار �ل  آلّية �لية 

ب�ن الناس أفرادا وجماعات وفئات    ا�جتمع هو �� آخر التحليل دينامية  �لية من الصراع 
ّ

عل��ا، وأن

 .3، إما �ش�ل مكشوف أو �ش�ل مست��"وطبقات حول تملك ا�خ��ات والسلط والرموز 

الّصلة    وثيق  العر�ية  باألقطار  واالجتما��  األن��و�ولو��  البحث  م��ا  �عا�ي  ال�ي  األزمة  سبب  �ان  لقد 

" فاملغلوب مولع أبدا بذلك ا�حن�ن الدائم إ�� قبول �ّل ما يجود بھ ا�جتمع الغر�ي القوي من منا�ج وعلوم

 .4ونحلتھ، وسائر أحوالھ وعوائده.." وزّ�ھ، باالقتداء بالغالب �� شعاره 

ر أك�� حينما ينحو العمل األن��و�ولو�� واالجتما�� نحو إقصاء  
ّ

من جهة أخرى، فإن بوادر األزمة تتجذ

العقل ومنا�جھ القادرة ع�� الفهم والّتحليل الّدقيق والّتفس�� الّسب�ي والّتنبؤ، ليغلق الباب أمامھ فاتحا  

قداسة أمام  واألسطور�ة:  ا�جال  ا�خرافية  تفس��ه  الّتفس��ات   �� خاضعا  يزال  ما  العر�ي  فاإل�سان   "

للموروث   النفسية واالجتماعية، وح�ى االقتصادية، لطرق غيبية أسطور�ة �ش�ل استمرارا  للظواهر 

البدائي الغي�ي الذي اخ��نتھ القاعدة الثقافية املؤسسة لذهنيتھ وسلوكھ. فما زال الذهن االجتما��  

وراء  ال وجر�ا  اقع،  للو العل�ي  التفس��  من  هرو�ا  وترو�جها،  افات  ا�خر لتوليد  ومستعدا  قادرا  عر�ي 

 . 5امل�جزة ال�ي ينتظر حدو��ا ب�ن ا�ح�ن واآلخر"

نحن مطالبون إذن بإعادة الّنظر �� منطلقاتنا ومنا�جنا وعالقتنا بواقعنا، ح�ى ال ي�ون االغ��اب هو  

تاج دراسات أن��و�ولوجية ال �عكس عمق واقعنا، هّمها األول واألساس تمجيد  مص�� أبحاثنا. فال ينب�� إن

لنا شرف االنتماء   ال�ي  عاتنا بخصوص ا�جتمعات 
ّ
منا�ج غر�ية ستشّل ر�احها حتما حركية ودينامية توق
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  - �� العلوم اإل�سانية �ش�ل عام وعلم األن��و�ولوجيا �ش�ل خاص-"فاملطلوب من الباحث العر�ي  إل��ا  

املسائل    �� الرؤ�ا  لتوضيح  واإلدراك  التخّيل  قّوة  أيضا  بل  الواسعة،  التار�خية  الثقافة  فقط  ليس 

  �� وآلية  تكرار�ة  بأوليات  الغي�ي  أي االعتقاد  الضيق،  باملع�ى  التمذهب  عن  �عيدا  واملن�جية  النظر�ة 

كر�ة العر�ية وا�خاصة  مسار تطور ا�جتمعات، و�عيدا كذلك عن حلقة االغ��اب السائدة �� املنا�ج الف

يمكن   اقع ال  و الهيمنة األجنبية  تحدي  إن  والتفرنج.  ا�خصوصية  أو  وا�حداثة  با�جدل حول األصالة 

ال��رب منھ. أما ا�جا��ة الفعالة من زاو�ة املعرفة والعلم، فإ��ا ال تأخذ مجراها إال بتطو�ر علوم إ�سانية  

اقع التخلف والتبعية مم وهذا    الصناعية،ا يأ�ي من العلوم اإل�سانية �� الدول  أك�� شمولية و�درا�ا لو

اقع ا�ح�� من خالل من�ج ثاقب �سمح   بدوره ال يتم إال عن طر�ق ممارسة املن�ج النقدي وااللتصاق بالو

اقع إدرا�ا شامال و�حيحا"  . 1بإدراك الو

م االنتاجات العلمية املر 
ّ
تبطة بالدراسات  فكيف يمكن أن نموقع أنفسنا كمجتمعات عر�ية ضمن سل

 األن��و�ولوجية؟

قا�� واالجتما��، فال ينب�� أن ننتظر من الّسماء   
ّ
نحن أهل الدار، ونحن األو�� بفهم وتفس�� واقعنا الث

أن تجود علينا بمستشرق غر�ي أو باحث أجن�ّي يمسك بمنظاره ا�خاّص من أجل كشف واقع غر�ب عنھ ال  

ي��  ك �عيدا تمثالتھ املفتقرة للموضوعية وا�حياد. وهذا �حيح،  �ستطيع أن يتعامل مع ظواهره دون أن 

يقّدمھ   ملا  فليستسلم  ِترك��ما  من  نصيب  مّنا  لھ  ليس  واملعرفة، ومن  العلم  تّيار  �عيدين عن  مازلنا  فنحن 

نا �عيش واقًعا نجهل مال�ساتھ، وننت�ي إ�� مجتمع استلبنا غ��ه، فقد صدق "عبد هللا العروي"  
ّ
اآلخرون. إن

كت قال��  حينما  التار�خ"  ضوء   �� ثقافتنا  والتار���..ابھ"  الطبي��  يجهل محيطھ  العر�ي  الباحث  إن   ":  

عندنا.. اإل�سانية  العلوم  ازدهار  �عدم  ا�جهل  هذا  بكيفية    و�تغذى  لكن  تلقن،  العلوم  هذه  فأوليات 

اقع"  .2مجردة. فينتج عن ذلك ذهنية غ�� مرتبطة بالو

 خاتمة:  -7

حاجتنا   أّن  البّ�ن  واقعنا  من  وأّن  خصوصا  إ�حاحا،  تزداد  موضوعّية  أن��و�ولوجية  دراسات  إ��  اليوم 

ينفلت من �ّل فهم وتفس�� مستلهم لروح املنا�ج العلمّية الصارمة. فجّل الّدراسات املقّدمة ح�ى اآلن تفتقر  

�حق مرآة  وا�حضارّي  واالجتما�ّ�  الطبي�ّ�  املستوى  ع��  اإل�سان  دراسة  من  تجعل  ال�ي  يقة  للرؤى 

ب�ن   فالهّوة  أجيالنا.  بمستقبل  والّتنبؤ  ثقافتنا  مظاهر  وصف  من  ن 
ّ

سنتمك خاللها  من  وال�ي  مجتمعاتنا، 

ة وصرامة  
ّ
شكيك �� قيمة ودق

ّ
سع مجال الت

ّ
الشرق والغرب تزداد يوما �عد يوم، وع�� أنقاض هاتھ الهّوة يت

 لعر�ّية ال�ي قّدمت ح�ى اآلن. وموضوعّية وفاعلّية ونجاعة األبحاث والّدراسات األن��و�ولوجية ا
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ّياتھ. فنحن �عيش �� رقعة جغرافّية نجهل ع��ا  
ّ
ليس املهّم غزارة اإلنتاج، بقدر ما ��ّم كشف الواقع وتجل

ال�ىيء الكث��، فما بالك بامتدادات هذا الواقع االجتما�ّ� ا�جهول. فأزمة الّدراسات األن��و�ولوجّية عندنا  

�ىّي والبعد عن املنطق العل�ي. �حيح أّن أوطاننا  �عا�ي من ثقل املا�ىي ا�خرا�ّ� وأيديولوجّية الواقع الّسيا 

م البحث  
ّ
ون قا�ع�ن أسفل سل

ّ
تزخر برجال علماء ينتظرون فرصة الكشف واإلبداع، لكّن هؤالء حتما سيظل

ومقّدسات   طابوهات  هناك  بأّن  وتؤمن  الّرقابة  بمنظار  تمسك  مجتمعات  إ��  ينتمون  داموا  ما  العل�ي 

حقيقة من أمام أعيننا، فنقدس ا�حر�ة العلمية ونرت�ي ��  فم�ى س��اومس�وت عنھ وممنوع.  
ّ
ح ستار الال

 غياهي��ا؟   
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