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Abstract
Ethnography gained popularity in the era of the methodological revolution for the study of
qualitative topics that our countries lagged behind. Hence the importance of the research
and its problem, which is divided into two parts: the ambiguity of foreign terms and their
translations of this topic, and solving this problem requires analyzing the basic terms and
meeting them with their opposites towards translating anthropology with (science of
difference), versus sociology, in order to gain complete clarity in our minds, and secondly:
the search for a structural and functional origin that unifies the ethnographic, scientific
narrative and the literary narrative, and the search for methodological origins that
differentiate between the French and Anglo-American traditional in the study of the different
other as a verse, i.e. a strange natural human sign that exists on the difference.
The research concluded that the three terms: ethnography, ethnology and anthropology
belong to the study of "the other", which passes through the French tradition in three
stages: description, structural interpretation and semiotic interpretation. As for the AngloAmerican tradition, the hermeneutical anthropology considered the structural interpretation
as a first interpretation, preceding the next interpretation, and allowed the researcher to
release his imagination in codifying the ethnographic narrative, so that the code became an
interpretation of the possible interpretations. Emphasis on choosing critical and depressing
topics. The two traditions systematically intersected by proposing the term: (cultural region),
which was transformed into a descriptive, classification, and analytical procedure for the
disparate cultures, using the comparative approach.
The nature of the research necessitated dividing it into three sections. In the first section, I
studied the concept of ethnography and its idiomatic neighborhoods. The second topic was
devoted to studying the points of overlap between the scientific ethnographic narrative and
the literary narrative, and the third topic was devoted to studying the points of intersection
between the sardine study approaches.
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السرد االثنوغرافي واألدبي التقاطع العلمي والثقافي
دراسة في المنهج وتحليل المصطلحات
تومان غازي الخفاجي
د،الجامعةاالسالمية،العراق

الملخص
اكتسبت االثنوغرافيا رواجا في عصر الثورة المنهجية لدراسة الموضوعات الكيفية الذي تأ ّخرت عنه بلداننا ،ومن هنا
جاءت أهمية البحث ومشكلته التي تنقسم على قسمين أولهما :غموض المصطلحات األجنبية وترجماتها لهذا الموضوع،
وح ّل هذهالمشكلةيقتضيتحليلالمصطلحاتاألساسيةومقابلتهابمضاداتهانحوترجمةاالنثربولوجيابـ(علماالختالف)
مقابلعلماالجتماع،لتكتسبالترجمةالوضوحالتامفيأذهاننا،وثانيهما:البحثعنأصلبنيويووظيفييو ِّ ّحدبينالسرد
االثنوغرافيالعلميالسرداألدبي،والبحثعنأصولمنهجيةتفرقبينالتقليديالفرنسيواالنجلو-األمريكيفيدراسة
ّ
اآلخرالمختلفبوصفهآية،أيعالمةطبيعيةإنسانيةعجيبةقائمةعلىاالختالف .
وتوصل البحث إلى ّ
أن المصطلحات الثالثة :االثنوغرافيا واالثنولوجيا واالنثروبولوجيا تنتمي إلى علم دراسة (اآلخر
تمر في التقليد الفرنسي بثالث مراحل :الوصف ،والتفسير البنيوي ،والتأويل السيميائي .أما في التقليد
المختلف) ،التي ّ
ّ
األمريكي،فإناالنثروبولوجياالتأويليةعدّتالتفسيرالبنيويتأويالأول،يسبقالتأويلالسيميائي،وسحمتللباحث
االنجلو-
بإطالقخيالهفيتدوينالسرداالثنوغرافي،لتصبحالمدونةتأويالمنبينالتأويالتالممكنة ،فتداخلالسرداالثنوغرافي
العلميمعالسرداألدبيبعدظهوربيانالواقعيةالتأسيسيعام1957م،المو ِّ ّكدعلىاختيارالموضوعاتاالجتماعيةالنقدية
والكئيبةالتيتعالجهمومالناسضمنحراكهماالجتماعيالمناهض.وتقاطعالتقليدانمنهجياباقتراحمصطلح:(المنطقة
ة)الذيتحولإلىإجراءوصفيوتصنيفيوتحليليللثقافاتالمتباينةباستعمالمنهجالمقارنة .
الثقافي
ّ
وقداقتضتطبيعةالبحثتقسيمهعلىثالثةمباحث،درستفياألولمفهوماالثنوغرافياومجاوراتهااالصطالحية،أما
المبحث الثاني ف ُخصص لدراسة نقاط التداخل بين السرد االثنوغرافي العلمي والسرد األدبي ،والمبحث الثالث  ُخصص
لدراسةنقاطالتقاطعبينمناهجدراسةالسردين.
الكلمات المفتاحية:االثنوغرافيا،االثنولوجيا،االنثروبولوجيا،الموضوعاتالكيفية،ثقافة،سرد.
مقدمة:
تشكو(االثنوغرافيا)  فيالدولالعربيةمنعدمإثباتهويتهابوصفهامنهجابحثيامنحيثالنظريةوالتطبيقفي
مجال البحوث النوعية أو الكيفية لموضوعات (اآلخر المختلف) غير المتجانسة العينة ،أي التي ال يكشف ظاهرها عن
سلوكها الباطني؛ لذلك تُبنى على وجهات النظر الذاتية لألفراد والجماعات المشاركة في البحث ،ما يفرز مناهج خاصة
مخالفة لمنهجالبحثالعلميفيالموضوعاتالكميةالطبيعية:(الفيزياءوالكيمياء) التيتُصاغقوانينهابدواليتطابقفيها
الدالمعالمدلولتماما. 
أمافيالدولالمتق ِّدّ
مةفإنعمراالثنوغرافياقدتجاوزالقرنمنالزمن،متخذاشكالمنأشكالالمعرفةحولاآلخر،
ّ
الذيالينفذإليهالتحليلوالسبيللفهمهعبراتصالثقافيسريعأومحادثاتموجزة؛لذلكاكتسبتاالثنوغرافيا رواجا
متزايدا؛ألنّنانعيشفيعصرالثورةالمنهجيةفيالبحوثالنوعية .
ومن هنا جاءت أهمية البحث  من طبيعة البحوث التي تجمع بين أكثر من حقل معرفي واحد ،أو تجمع بين حقل
خرالعربعنفهمها
معرفيوشكلفنيتذوبفيهالمعرفة،مايمثلضرورةبحثيةعلميةتفتحفضاءاتمنهجيةجديدةتأ ّ
فيعصرالثورةالمنهجيةالتيتتصلبدراسةالموضوعاتالكيفيةغيرمتجانسةالعينة .
أما مشكلة البحث فتنقسم على قسمين أولهما :تحليل المصطلحات األساسية وتركيب حدودها الرئيسة لتكتسب
حدبينالسرداالثنوغرافيالعلميالسرد
الوضوحالتام فيأذهاننا،وثانيهما:البحثعنأصل نظري بنيويووظيفييو ِّ ّ
ُ
أن أعمال الخيال السردية جميعها تمثل مشروع تورية للتمرد ض دّ فساد الموت ،لمواجهة  كليّة العقل
األدبي ،بافتراض ّ
منهجيةتفرقبينالتقليدالبنيويالفرنسي،والتقليد
ّ
المجردالشهيرة:(كلإنسان=فان)،فضالعنالبحثعنأصولنظرية 
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االنجلو-األمريكيالثقافيفيدراسةاآلخر،بمناهجإثنيةكيفيّةتختلفعنمنهجيةالموضوعاتالكمية. 
ل المشكلتينالضوءعلىاألسسالفكرية غيرالواضحةفيأذهننا منحيثالمفهوموالمصطلحوالمنهج،
يُسلّطح ّ
حد المصطلحات ،وتربطها بالمصطلحات التراثية القديمة لغرض
لعدم وجود نظرية ترجمة عربية ت ُح دّد األولويات وتو ّ
ّ
ّ
تجديد حدودها ،كيال نبقى أ ّمة سكونية المعرفة ترفض النقد ،وتقتاتُ ثقافتُها على مخلفات الماضي التي نفهما ،ومخلفات
الحاضر التيالنفهماجيدا ،وكالالزادينال يُغنيوال يشبعمنجوع فيالوقتالحاضر،مادامتعقولناالتشتغلإالّ
ببرنامج المنطق الصوري الذي يبحث في أشكال القضايا المنفصمة عن الواقع المعيش ،أي بمنطق األقوال ،ال بمنطق
األفعال .
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على ثالثة مباحث ،درست في األول مفهوم االثنوغرافيا ومجاوراتها
االصطالحية،أماالمبحثالثاني ف ُخصصلدراسة نقاطالتداخلبينالسرد االثنوغرافي العلميوالسرداألدبي،والمبحث
الثالث ُخصصلدراسةنقاطالتقاطعبينمناهجدراسةالسردين.
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المبحث األول :مفهوم االثنوغرافيا ومجاوراتها:
أوال :االثنوغرافيا لغة واصطالحا:
مكون من الالحقة الصرفية (غرافيا)  ،Graphieوتعني :التمثيل البياني والتصويري
ّ
 -1االثنوغرافيا لغة :مركب
()1
،ومنجذرحر يوناني (أثنوس)  Ethnousويعني:قوماأوساللة تشتركبصفاتمميزةتربطبينأعضائها،
ّ
الناطق
ليصبحمعنىالتركيب:(إثنوغرافيا):(وصفالسالالت)،أو(وصفاألعراق) .
وهيمادةوثائقيةتاريخيةتدخلإلىجانبالموادالمماثلةاألخرىفيدائرةواسعةمنالعلومالتيتدرسالمجتمعات
متنوعة راسخة للغاية تمت دّ إلى أجيال ،تتجلّى لغويا بتسمية خاصة
ّ
وتنوعها الالمتناهي اعتمادا على روابط
في تطورها  ّ
تش ّكلهوياتها(.)2 
 -2االثنوغرافيا اصطالحا :هي علم ميداني يستعمل استراتيجيتين للوصف :أوالهما :المالحظة أفعال اآلخر عن بُعد،
وثانيتهما:المالحظةبالمشاركة(،)3لوصفاآلخربمدونةسردية،وهويمارسحياتهالطبيعية( .)4
وال مانع من استعمال أدوات بحث أخرى لتحصيل المعرفة االثنوغرافية ،لكنّها ثانوية ،نحو :المحادثات العامية،
()5
،ألناألداتيناألساسيتينتوفراناآلتي( :)6
ّ
والمقابالت،والرسائلوالصور
-1يُنشئالباحثعالقةمباشرةمعاآلخربمالحظةأفعالهوردودها .
-2اإلقامةفيبيئةالجماعةاإلثنية،لمالحظةسلوكاآلخرووصفه .
-3التفاعلمعاآلخرفياالجراءاتاليومية،لمعرفةمبادئهوقواعدسلوكه،لفهمالمعانيالقلبيةألفعاله .
ثانيا :الفرق بين السوسيولوجيا (علم االجتماع) ومجاورات االثنوغرافيا:
مجاورات االثنوغرافيا هما :االثنولوجيا واالنثروبولوجيا ،والمصطلحات الثالثة تختلف عن السوسيولوجيا (علم
،الذييعرفهشتراوس(2009-1908م)C.L.Straussبأنّه:علميدرسالذاتانطالقامبادئالتنظيماالجتماعي
ّ
االجتماع)
()7
وتطورها ،وباختصاريدرس(الفيزياء االجتماعية)  .أماالعلومالثالثة األخرى فإنّهاتنتمي إلىعلمواحد هو :(دراسة
ّ
َ
َ
ض َو ْ
سنَتِ ُك ْم
الف أ ْل ِ
س َم َوا ِ
اآلخرالمختلف)بوصفهآية،أيعالمةاجتماعيةعجيبة،قالتعالى:﴿ َو ِم ْن آيَاتِ ِه َخ ْل ُ
ق ال َّ
ت َواأل ْر ِ
اختِ ُ
َوأ َ ْل َوانِ ُك ْم إِنَّ فِي ذَ ِلكَ آل َيا ٍ
ت ِل ْلعَا ِل ِمينَ ﴾(،)8وذلكيت ّمبثالثمراحلكاآلتي(:)9 
 -1مرحلة االثنوغرافيا :وهيمرحلةجمعالمعطياتعناآلخروتدوينها .
 -2مرحلة االثنولوجيا :وهيمرحلةتفسيرالمدونةالسرديةعناآلخر .وتتميّز اصطالحابالالحقة( )Logyوتعني
(العلم)  Scienceوهو :معرفة موضوعية منظمة بمنهج ذروته المنطق ،ونافعة()10؛ لذلك يُترجم مصطلح االثنولوجي
حرفياإلى(علمالسالالت)،أو(علماألعراق)،المميّزعلميا بالمنهجيةاإلثنية ،)11(Ethno meethdologyالتيبلغت
عندشتراوسح دّالمنطقالبمعناهالصوري الذييبحثفيأشكالالقضايا،بلبمعنى:(منطقاألفعالاالجتماعية)،الذي
سرمضمونالسردالمتعاليعلىالشكلاللغوياألفقي،لوجودبنيةعموديةخفيّةيش ِّ ّكلهاعددمحدودمنالبنىاالجتماعية
يف ّ
()12
تنوعالثقافات
النفسيةالعميقةوالوظائف ،التيتجعلاالثنولوجياتتجاوزمجردالوصفالمبسطإلىاكتشافالعالقةبين ّ
ووحدة اإلنسانية( .)13إذ نقل شتراوس مبدأ الصراع في األساطير بين :الطبيعة واإلنسان ،والخير والشر ،والحياة
والموت...الخ،إلىاألنموذجاأللسني،واكتشفالعنصرال ُمحِّفّ
سرة( .)14
زالمولّدلبقيةالبنىالمف ِّ ّ
ِّ
والمعنى التفسيري للعلوم الطبيعية الكمية :(الفيزياء والكيمياء) ،يعني اكتشاف العالقة السببية التي تدرج سلوك
األشياءالمتجانسةالعينةتحتقوانينرياضيةعامة؛أماتفسيرالوثائقالتيتصفالواقعاالجتماعيفينبعمنعالماللغة
المشتركوينتقل بالمماثلةمنالوحدات اللغويةالصغرى:(الفونيم،واللكسيم) إلىوحداتكبرى متماسكة تخترق الجملة
عموديا .وهذاهوماتعنيهالمدارسالبنيويةبـ(التفسير) بالمعنىالدقيقللكلمة(،)15وهومعنىسيميائيقلبيرمزييسبغ
حرم
على األشياء والموجودات حاالت ذهنية ،ويكشف عن األبنية الكلية العميقة ،كما تتجلّى في أنظمة :القرابة ،وال ُم ّ
األدبوالفلسفةوالرياضيات،واألنماطالنفسيةالالوعيةالتيتحركسلوك
ّ
،Tabooواألبنيةاالجتماعيةاألكبر،فضالعن
ّ
اإلنسان،إذيرسلالالوعيرسائلمنتظمةإلىالوعيتتش كلبمجموعةمنالبنىتظهرفياألحالم(الفردية)،واألساطير
(الجماعية)( .)16
لقدوجدشتراوسعددامحدوداومعقّدامنالثوابتالكبرىفياألسطورة،س ّماهابـ(المثيمات)،Mythemesمشتقة
من(الميثوس)،الذيهو ليسبجملة،بلهوبنيةميتافيزيقياالالوعي،يقابل(اللوغوس) ،وهوالبناءالفيزيائيللوعي(،)17
ويُكتشفالميثوسفي(حزمةمنالعالقاتالخفيّة)تتجهمناألعلىإلىاألسفلعندقراءةالنص .
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حزم عموديةفي أسطورة(أوديب) وضعهافيأربعةأعمدة؛وضعفيالعمود األولعالقة
وجدشتراوسأربع  ُ
القربى:أوديبيتزوجمنجوكاستاأم ِّه،وانتيغونةتدفنبولينيسأخاها،علىالرغممنتلقيهابعدمفعلذلك .وفيالعمود
ِّّ
الثانيوضع :عالقاتالقربى ،ولكنّهامقلوبةبحيثتصيرالمبالغةفيتقديرعالقاتالقربىنفيّالها:أوديبيقتلاليوس
أباه،ايتوكليسيقتلأخاهبولينيس.أماالعمودالثالثفيُعنىبترتيبالوحوشوالقضاءعليها،فيحينيض ّم العمودالرابع:
جميعأسماءاألعالمالتيت ُوحيمعانيهابصعوبةالسيرالسوي:األعرج،األخرق،ذوالقدمالمتورمة( .)18
داأن العالقاتالمتناقضةهي
سرمعنىاألسطورةبأداةمنهجيةمنطقيةتجمعبينالتناقضاتلتتغلبعليهامؤ ِّ ّك ّ
ث ّم ف ّ
ي لألسطورة مختلف عن
عالقات متطابقة بقدر ما هي متناقضة مع ذاتها على نحو مشابه ،لنحصل على معنى تفسير ّ
محتواها الظاهري أو قصدها الفلسفي أو الوجودي( ،)19وهو المعنى الالشعوري الفرويدوي في عقدة أوديب :(انتهاك
المحارميحققرغباتطفولتناالمكبوتة).
فاالثنوغرافي يدرس سلوك اآلخر دراسة وصفية ،أما االثنولوجي فيبحث في المشكالت النظرية المتعلقة بتحليل
وثائقمدونةاالثنوغرافيومقارنتها( .)20
وعنداستعمالمنهجالمقارنةيتطابقمعنىاالثنولوجيا تقريبامعماتعنيه(االنثروبولوجيااالجتماعيةالثقافية) في
التصورات يمكنتطبيقتقنياتهاالعمليةعلىالثقافة ،لمعرفةما
ّ
البلداناالنكلوسكسونية وأمريكا؛ألنّها تدرسالمؤسساتك
تق ِّدّمهالمؤسساتالثقافيةمنخدماتاالجتماعية( .)21
 -3مرحلة االنثروبولوجيا :وهيمرحلةتأويلالنصاإلثنوغرافي.وتتميزهذهالمرحلةبالجذر(انثروبوس)،Anthropos
ويعني(االنسان)،والالحقة Logyبمعنىالعلم،لتصبحالترجمةالحرفية :(علماإلنسان) أوعلماألناسة،وترجمتيالدقيق
لهذاالعلمهي:(علماالختالف) الذييقابلعلماالجتماع.وهوليسعلماواحدا،بلهومجموعةعلومتدرسموضوع
مكانياوزمانيافيماضيهوحاضرهالمتنوعللتنبؤبمستقبله. 
ّ
(سلوكاإلنساناآلخرالمختلف)
ويستعين علم االختالف  على ذلك بـ(علم اآلثار ،والتاريخ ،واألدب ،والعلم الطبيعي ،وعلم االجتماع ،وعلم النفس
التنوع واالختالف ،لغرض دراسة اإلنسان بشموليته التي ال تخضع لقوانين
ّ
وعلم اللغة) إلىغير ذلك من العلوم شديدة
صارمة،مثلقانونالتطورالطبيعينحواألفضلأوالبقاءلألصلح،إذأشارروسو1778-1712(J.J. Rousseauم)إلى
ذلكأن
ّ
تفضيلقيمالحياةالبدائيةعلىقيمالحضارةاألوربية(الفاسدة).فكانتهذهاإلشارةمنأه ّممقدماتالنسبيةالثقافية؛
اإلنسانأينماوجدوجداالختالفبدالمنإلحاقاالنثروبولوجيابـ:(العلوماإلنسانيّة)،كمصطلح حل بدالمنمصطلحات:
ُ
علومالروح،وعلومالعقل،أوعلومالثقافةأوالعلوماألخالقية(،)22التييمكنهاأنتض ّم جميعالعلومالتيابتكرهااإلنسان
ختص(علماإلنسان)بدراسةالموضوعاتالكيفيةبالمشاركة،
ّ
بمافيهاالعلومالطبيعية:(الفيزياءوالكيمياء)وغيرها؛لذلكي
()23
التمرد ،والحياة
ّ
التي يرى فيها الباحث الصراع الطبقي مثال بقلبه كما يراه المناضل فيكتشف معنى :الكرامة في
بالشهادة،والبركةفيالخسارةوغيرهامنالمقوالتالتيتتضمنأبعاداانثروبولوجيةداخلالرموزالسائدةفيثقافةمعينة.
أن المعنى التأويلي الباني ال يظهر إالّ بمعية فعل إنساني  Praxisيتحقق فيه ،والفعل هو المقولة األساسية
وهذا يعني ّ
لالنثروبولوجيااالجتماعية،ويعنيالفعلالعقالنيالهادفالذييُعيداإلنتاجالذاتيلإلنسانيةضدطبيعتهاالموضوعية،بهذا
يُصبحاإلنسانمختلفاعنالحيوانوعنالطبيعةبإنشائهعالماثقافياذاقيمةنسبيةبدالمنالتقويمالمسرفالشائعللتاريخ
الذي يُحدث تغييرات ال يطاوعها اإلنسان إالّ قليال ،أما آمال المستقبل الحالم بإنسانية جديدة فتبدو بالضرورة عرضة
للشك(،)24إذيمكنتفسيرمعنى(الفعلاإلنساني):فينومينولوجيا(ظاهراتيا)،أوتأويليا،أورمزيا،أووظيفيامندونأن
يلقيالضوءمنتلقاءنفسهعلىالبنيةاألصليةللفعلاإلنسانيبوصفهإنجازا،أيوسيلةوغايةفيالوقتنفسه،وبذلك
يختلفالفعلاإلنساني عنصنفآخرمنالنشاطوهوالشعرأوالعلم،اللذانيتحققهدفهمافيماوراءذلكالنشاطبماهو
كذلك،أييتحققفيشيءآخرخارجيسواه(.)25
وتُع دّالكتابةمن ًسبُلتحققالفكروإدراكالمعنى،ووسيلةتُعلنالذاتعبرهاعنوجودها.والمعنىالتأويليفيأبسط
التأويليةترىأوديبشخصيةمثاليةتتحرى
ّ
تجلياتهتعددييختلفباختالفسياقاتالمؤول(.)26والقراءةاالنثروبولوجية 
لمنيُعيقاكتشافالحقيقة .
عنقاتلأبيهاليوس،ويجاهدض دّك ّ
وينتهي التأويل باكتشاف تعميمات نظرية نوعية أكبر ،تُس ّمى بـ(النظرية المؤسسة) أو (المجذرة)
Grounded Theoryوهيقالبنوعييكونأحدأُسسالبحثالنوعيأوالتفسيري/التأويلي(،)27الكتشافمفاهيمجديدة
سرظاهرةماأوالتنبؤبها( ،)28بوصفهاحياةمشتركةتكشفعالمايش ّكلإحالةالنص،بطرائق جديدةممكنةللنظرإلى
تف ِّ ّ
()29
األشياء،وتلكهيالقوةالمرجعية(التأويلية)األصليةللنص  .
تمييزالمراحلالثالثمنحيثعالقتهابالميدان،بأناالثنوغرافياعلمميدانيبحت،واالثنولوجياعلمنصف
ّ
ويمكن 
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ميداني،أمااالنثروبولوجيافهي  علمنظرياليقنعباألوصافاالجتماعيةالنابعةمنوجهةنظرتأمليةمجردةللوعيعند
النظرإلىماهيةاإلنسانفيإطارالتطبيقالقصديألفعاله،فاإلنسانبطبيعتهفاعل Agentيتمّيزمنالحيوانوالطبيعة
بأنّهاليتعيّنوجودهميتافيزيقياأوبيولوجيامنقاداإلىالغريزة،ونتيجةلوجودغيرالمتعيّنكانعليهأنيذودعننفسه
خطر االنسياق إلى العالمالخارجي ،الذي يمثل عبئا عليهعرفه بالتجربة،فينجز بنشاطه العملي ثقافة تؤ ّمن تحقيق ذاته
بإزاء هذا العبء ،التي تش ّك ل عالما موضوعيا ثانيا مصطنعا على هيأة مؤسسات كاللغة والروابط األسرية ،والقواعد
االجتماعية،والعادات،والعمل ،والتقنيةالتي تمثل –منمنظور انثروبولوجي -مؤسسات تعمل علىتثبيتذات اإلنسان
الالمتعينةأساسا( .)30
ّ
وخالصةالقولإن الموضوعاتالكيفيةأوالنوعيّة ،Qualitative Researchتُدرس بالبحث أو المنهجالكيفي،
طوالً،إذيتأ ّملفيهالباحثبعُمقلفهماألسباب،والدوافعوراءظاهرةما،بهدف
ييت ِّخذطابعاًسرديّاً،و ُم ّ
وهوبحثاستكشاف ّ
إلى االنفتاح على األفكار ،والحلول الجديدة ،وال ُمبتكرة؛ من أجل تجديد قناعة ما ،بالنفي أو اإلثبات ،ومن ثم تطوير أو
استحداث نظريّة جديدة  ُمرت ِّكزة على نتائج البحث النوعيّة ال ُمفصلة ،التي ال يُشترط أن تقتصر على النص؛ فهو يدرس
المجتمعفيبيئتهبك ِّلّمافيها؛لذلكقدتُستعملفيهالصور،وتسجيالتالفيديو،وغيرها .
أ ّماأه ّميةالبحثالكيفيفتكمنفيسعيالباحثالدؤوب؛لتطويرالحلول،وإثراءالمعرفة،ونقلالتجاربوالخبرات،
كماأنّهيُعد أداة؛لبناءالمعرفةالنظريّة والعمليّة،وهويُش ِّ ّكلفرصة؛لتسهيلالتعلم،وزيادةالوعيالعا ّم بمختلفالشؤون،
يأنيدرسها،ويحلمشكالتها.
والقضاياالتييمكنللبحثالعلم ّ
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المبحث الثاني :نقاط التداخل والتقاطع بين السرد االثنوغرافي والسرد األدبي:
أوال :نقاط التداخل بين السرد االثنوغرافي العلمي والسرد األدبي:
 -1يشترك السردان باالستناد إلى الواقع وخيال السادر :ويحصل ذلك إذا اختارالروائيموضوعات:(الجسد،والهوية،
واآلخر) ،فيشترك كل من التقرير االثنوغرافي والرواية بدقّة المالحظات وكثرة التفصيالت الوصفية الحيوية المسرودة
؛ألن البُعدالثقافيحاضرفيسلوكشخصياتالسرد األدبي،التيتذيب
ّ
بفطنةونفاذبصيرةيفيدانفيفهمماهيةاإلنسان
()31
الفاصلبينالواقعيوالخيالي؛ألنالواقعيشيرإلىشيءمعقديعبّرعنثالثةأنواع  :
ّ
الح دّ
أن الجسيمات الفيزيائية الصغيرة
أولها :واقع حسي معقّد وعجيب بفضل التطور العلمي المستمر الذي أثبت ّ
كاإللكترونات والفوتونات الضوئية تغيّر سلوكها عندما يخضعها اإلنسان للتجربة ،وكأنّها تعي ما يحدث لها ،كما يعي
اإلنسانالذييُتخذموضوعاللتجربةفيغيّرسلوكه،فهلستواجهالعلومالطبيعيةالمشكلةالتيواجهتهاالعلوماإلنسانية()32؟ .
وثانيها:واقعنفسييت ّكونمنفعلور دّفعلليسلهوجودفيالخارج. 
ثالثها:واقعغيبيتخييلي،يخضعلتصوراتناالذهنية،كيومالقيامةمثال .
سر الخيال األدبي على أساس انثروبولوجي بأنّه :مشروع تورية للتمرد ض دّ فساد الموت ،فهو دينامية
هكذا فُ ِّ ّ
ّ
الهزلية،بعدمامر بالتفسير
ّ
مستقبليةتحاولتطويرمواقفاإلنسانفيالعالمعبرالفنكلهمنالقناعالمقدسإلىاألوبرا -
ل إنسان=فان)،أوأنّهيمثلهروباإلنسانمنالواقع
البيولوجيأوالنفسي،بأنّهر دّةفعلض دّ المقولةالسلبيةللعقل:(ك ّ
المريرإلىالعالمالثقافيالمعنويالسيميائيالرحب( .)33
ألن الفلم وسيط من
وبهذا الشأن يحلل جان جاك لوسركال  J.J.Lecercleقصة الفلم السينمائي :(قصة حبّ)؛ ّ
غيرتهتحرياً
ّ
الوسائط األخرى:الشفاهيةوالكتابيةوالروائيةالدرامية ،التييقول فيها:((يستأجرزوج غيورمخطئفي
خاصا ً ليراقب تحركات زوجته وينبش في ماضيها ،فيتكشف قصة معقّدة ،منذ كانت المرأة مغرمة برجل كان مرتبطا
أناكتشافتلكالقصةكانله
بخطوبةفتاةأخرىماتتفيحادث،ربّماكانالحادثمدبّرا.وبعدذلكانفصلالحبيبان.إالّ ّ
حري.ونتيجةلذلكيقعانفيالحبّ من
أثر.ويظهرالحبيبالسابقفيالمشهدمنجديد،ليح ذّرحبيبتهالقديمةمنقدومالت ّ
جديدويقررانقتلالزوج.وفيالليلةالتيكانتستت ّم فيهامحاولةالقتل،وبينماكانالعشيقمنتظرالقتلالزوج،يموت
دالزوجالغيورقدحولالباطلإلىحقيقة،وهيحقيقةمميتة،
ّ
الزوجفيحادثسيارة.ويفترقالعاشقانمنجديد.إن تأ ّك
ّ
ن الزوج يأتي ليحت ّل الموقع الثالث ،الذي كان مميتا للفتاة األخرى ،ويموت بدوره .وترتبط هذه الحقيقة بالتكرار
ذلك أ ّ
(التشابه)  والتعارض:فلكييجتمعالعاشقانيكونعليهماأنينفصالبوجودواحدمناألحياءبينهما،ولكيينفصالفهما
سفياللغة،وهيتحولالخطأإلىحقيقةويكونلهاتأثيرمميتعلى
ّ
يحتاجانلموتهذاالحي.إناليقينالغيورقوة،تُمار
ّ
األجساد))( .)34
وهذاالتفسير االنثروبولوجي لألدب،ال يختلفعنتفسيرالتقريرالعلمي االثنوغرافي:(موت جماعي)،بوصفه
مشروعخيالض دّالموت:( المريضالذياليشفيهالطبيمكنهأنينفعالطببموته)،وإليك التقرير:((عندمات ُعتبرحالة
المريضأثناءعالجهفيالمستشفىأنّ
هاتقتربمنالموتأوأنمرضهوضعه ُفينهايةعمره،يُدرجاسمهعلىجدارفي
ّ
قائمةالحاالتالحرجة...ويقومأطباءمتعددونيعملونفيالمستشفىأيضاولديهماهتماماتخاصةفيمناطقتشريحية
الجناحأنالدكتور(س)مثالكانيريدأن
ّ
متعددة،بتقديماستشاراتهموتوصياتهم،وجعلالمشرفعلىالمشرحةيُنّبهطبيب
ل من سيجري تشريح جثثهم .وكان الدكتور (س) هذا طبيب عيون وباحثا في
يحصل -بقدر المستطاع -على عيون ك ِّّ
أمراضها ،وإلمداد هذا الدكتور بالعيون التي كان يحتاج إليها ،اعتاد ال ُمشرف على المشرحة أن يراجع قائمة الحاالت
لمريض-أنيستطيعويقيم
الحرجةوأنيحاول-منخاللمحادثاتغيررسميةمعالممرضينوالممرضاتحولعائلةك ّ
ْ
فرصةفيالحصولعلىإذنمنالعائلةبأنتتخلّىعنحقّهاوتتركعينيالمريضمنأجلاألبحاثالعلمية .
حامحتمال،أيالمريضالذيكانمنالمتوقّعمنعائلتهأنتُعطياإلذن
ومنالواضحأنّهعندماكانيُحدد ُمرش ً
بذلكعندحدوثالوفاة،كانيبلغأخصائيعلماألمراضالذييجريالفحوصبعدالوفاةبذلك،فيقومبدورهببذلالجهد،
ْ
عنطريقالطبيب،بأنيُعطياهتماماخاصابطلبالتبرعبالعين .
وفي أماكن متعددة من المستشفى :على طاولة التصريح بالدخول ،وفيالمشرحة ،وفي استراحات األطباء ،وفي
أماكنأخرىمنالمستشفى،كانتهناكالفتاتتُوضعبشكلدوريمكتوبعليهاالدكتور(س) يحتاجعيونا،والدكتور
(ص)يحتاجكلى...الخ))( .)35
لقدالتقىالسرداناالثنوغرافيواألدبيفيطروحاتالقرنالتاسععشر،بدءامنظهورالبيانالتأسيسيللمدرسة
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خيصدقحقائقالحياةالموجودةوالسيماالكئيبةوالمتمردة،فابتعد
الـواقعيةRealism،عام1857م،التير ّكزتفيتو ّ
()36
الروائيونعنالمثاليةالرومانسيةالحالمة،ليعكسواالصراعالذييه ّمالحياةاالجتماعيةبعمق ،ويؤديوظيفةنقداآلخر
حججواالضطهاداتبمأساةرمزيةتستطيعالذاتمن
بقوةتعملفيجميعالظروف،كأنّهاأنساقخطابمسرحييعرضال ُ
ّ
()37
ّ
جلمتعتهاالهستيرية،لتدخلاآلخرموضوعايمكنإقصاء هُخارجمجتمعيتكلماللغةالقوية  .
خاللهاأنتؤ ّ
سعتالمقاربةاألنثروبولوجيةاالنجلو-أمريكيةلألدب،ليشملالسردالحقيقيوالخيالي(،)38ودعت
ومنجانبآخرو ّ
،ليكونالنص مجرد تأويل منبينتأويالتأخرى
ّ
إلىاستثمارالخيالوتقنياتالكتابةاألدبيةفيبناءالسرداألثنوغرافي
للوقائع المستقاة من الميدان ،بعدما تداعت فكرة الواقعية والموضوعية حتى في موضوعات الطبيعة ،إذ نسفت النظرية
كبيرة؛ألنسرعتهأوسكونهيُغيّرفينتائجالقياس
ّ
النسبية((الحدودالقائمةبينالذاتوالموضوع،فأعطتللمراقبأهمي ةً
والمقاييسالتيتُتخذفيقياسالمدة(الزمن) .واألطوالتتوقففينهايةاألمرعلىوجهةنظرالراصدوإطاراإلشارة
الذييُوجدفيه،م ّمايضفيعلىقياسهطابعاذاتيا))()39؛لذلكتداخلالخيالوالوهمفيحقل:(األنثروبولوجياالتأويلية)(،)40
فأصبح النص :االثنوغرافي العلمي والنص األدبي اللذين يتح دّثان عن اآلخر المختلف منتميين إلى الخطاب الرمزي،
والسيماالقديممنه؛ألن األعمالالمعاصرةمشكوكفيأهميتها،والتصبحتأويالتناأوافتراضاتناالمسبقةعنهاموضوعية
ّ
()41
ّ
ّ
الماهومه ّم .
؛ألنالتاريخاليُخِّلدإ 
ّ
إالّإذافصلتهاعنّامسافةتاريخيةتُبقياالهتمامبشيءميتقائما
 -2االشتراك في الكشف عن الحقائق اإلنسانية :يشترككل من السرداالثنوغرافيواألدبي فياكتشافالحقائقالقلبية
التيتمثل(عنفاللغة)( :)42
أعراض حاالت الظهور المتكررة المعبّرة عن
ُ
أ -الحقيقة هي المحتوى غير المنطوق بها للمشهد القديم ،تمثل هُ 
()43
ّ
االضطرابالالشعوريالمكبوتمنعهدالطفولة،أوفيالذاكرةالجمعيةالتيتشكل(النماذجالعليا) ،ال ُمعبّر
عنهابشكلملتوفياألساطير( .)44
صلإليهافينهايةالتأويلعنطريقالحدسالحقيقيفيلحظةالختام،ويُستقىمن
ب -الحقيقةهيالتييت ّم التو ّ
تلميحاتوآثاروبقايامعلوماتتختلفعنالحقيقةالتييكتشفهاعلماءالطبيعة. 
ج - الحقيقةقوةتدورعلىامتدادالسلسلةاللغويةكماتدورعلىامتدادعوارضالمريضوتاريخهالشخصيفي
السحر،إذ((يُؤمنُ المريضبفاعليةاألشياءوالطقوسالتييبحثمنخاللهاعنالحماية،وفيالنهايةيقتنعالساحر
بمقدرت ِّه علىالتح ّكمفياألرواحوالتفاوضمعهابشأناألموالالمطلوبةأوالقربان(الذبيحة).والساحرعلىيقين
ْ
المريضالمحرمات،وأنينطقالصيغالمطلوبةبوضوح))( .)45
ّ
بشرطأناليرتكب
مننجاح ِّه
 -3االشتراك في تبادل الموضوعات :ق دّمت االثنوغرافيا ثيمات جديدة لألدب ،حين س ّلطت الضوء على نظام :(األب
الحاكم)،مقابلنظام:(األ ّم الحاكمة) فيالمجتمعاتالبدائية،وامت دّذلكالوعيإلىمجالالدراساتالنسويةفيسبعينيات
القرن العشرين ،إذ شاع مصطلح األبوية في الدراسات النسوية ،وأ دّى دورا مركزيا في تتبع السيطرة الذكورية في
منهجيةللتعرفعلىالممارسات
ّ
مجتمعاتالعالم،بوصفهامصدرالتهميشموقعاألنثى،فأصبحالمصطلحأداةمعرفيةو
الجنوسية والتعبير عنها( ،)46فأصبح القرن العشرين وما تاله فضا ًء عصريا جديدا يت ّسم في جميع المجاالت الثقافية
والفكريةواألدبية،وأصبحتالروايةاآلنأكثرقدرةعلىاإللمامبقضاياالمجتمع المه ّمة،حيندخلالعنصرالنسويفي
مجالالخطابالروائي،ليطرحإشكاالفيالساحةالنقديةفيالسؤالعنالخصوصية والذات،اللذين يصبان فيسؤال
التيتعرضتللتشويهبسببمالمحهذهالهوية( .)47
ّ
الهوية:(المرأة/األنثى)
ومثلماأفاداألدبمنموضوعاتاالثنوغرافياأفادتاالثنوغرافيامنموضوعاتاألدبالسائدوالشعبيالمتوارث،
حتىأرسىالشكالنيونالروسنظريةجمالأدبيةانثروبولوجية،رافضةالمقارباتالنفسيةواالجتماعية فيتحليلاألدب.
حينلحظواأن غزارةالقصصالشعبيتخفيالقليلمنالمعرفةالميّزةلخصائصاألدب،فضالعناستخالصحصيلة
ّ
()48
تاريخيةمنالماضي،أشغلتالعلماءفيمؤتمراتهممالفتتالتنبّهإلىنظريتهم .
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وخالصةالقولإنالعالقةبينالنصاالثنوغرافيالعلميوالنصاألدبيتدورحولمحورين( :)49
ّ
ْ
اآلخرموضوعاأدبيا،وإن اتخذشكل
أولهما:إقامةخطابحولاآلخر:بتحويلوجهةالنظرعنالمركز ماجعل 
التعبيراالستفزازي باختيار(المجتمعاتالبدائية) فيالقرنالتاسععشر،ث ّم اتسع البحث ليتناولالثقافاتالشعبيةالتقليدية
فيالمجتمعالغربي .
األساسيةالتيتسمحبفهمالتنوعالكبيرالظاهرفياألشكالالثقافية(،)50سواءعلى
ّ
ثانيهما:اكتشاف البنى المنهجية 
مستوىالمفهوموإجراءاته،أمفيالنمذجةالتحليليةفيعملياتالوصفواالستقراءوالتصنيفوالتحليل.
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المبحث الثالث :نقاط التقاطع بين مناهج السرد االثنوغرافي العلمي واألدبي:
التضعاالثنوغرافيافيإطارالثقافةح دّ
عالسروداألدبيةوتنوعالسروداالثنوغرافيةالعلمية،مثل
ّ
ّ
اواضحابينتنو
الح دّ الواضح بين النصوص األدبية ونصوص العلوم التجريبية ذات الموضوعات القابلة للقياس الك ّمي ،لذلك س ّمى
ل عقالنية،بلألنّهاتسيرباالتجاه
(فوكو)(1948-1926م)  M.Foucaltاالنثروبولوجيابـ(العلمالمضادللعلم)؛الألّنهاأق ّ
المعاكس للعلم ،إذ تحاول دائما ْ
أن تُفكك طبائع اإلنسان المعّقدة بمتابعة أي شيء يبدو  ُمه ّما وهو يحدث ،لكن على
طيعتبة
ي ِّعلماجتماعيما ،تكمنفيقدرتهعلىتخ ّ
ّ
االثنوغرافيفيمرحلةماأنيسعىإلىإغالقالتحليل؛ألن قيمةأ ّ
()51
المالحظةاالثنوغرافيةواالرتقاءإلىدرجةالبناءالنظري،أوبناءنماذجتفسيريةكبرى ،وقد حرر(فيبر) (-1864
ل أشكال التفسير السببي االجتماعي ،أو البنيوي المنغلق على ذاته بما يُسمى
1920م)  M.Fiberاالنثروبولوجيا من ك ّ
سد في
ألن شبكات المعاني التي ينسجها اإلنسان حول نفسه هي التي تش ّكل الثقافة وتجعل لها نسقا يتج ّ
بـ(حبس اللغة)؛ ّ
()52
جهالسلوكالخارجي  .
ظمالحياةالذاتيةويو ّ
الرموزالتيتنقلهااللغةمنالماضيإلىالحاضر،وهذاالنسقهوالذيين ّ
إن ما يُحدد العلم هو المنهج ،وتتقاطع المناهج باختالف الرؤى ،ويمكن حصر مناهج االنثروبولوجيا في تقليدين
ّ
كبيرين :
أوال :التقليد الفرنسي:
سنن  Codesجمعية تنقل رسائل عفوية ال
أن السرود االثنوغرافية واألساطير هي شفرات أو  ُ
يرى شتراوس ّ
ل التناقضاتاألساسيةالمريرةفيالوجوداإلنساني التيتُقلقاإلنسان،فيعمدالىهذهالسننللمحافظةعلى
شعورية ،لح ّ
اإلرث الديني وااليديولوجي المه دّئ للقلق ،ما يجعل للسرد االثنواغرافي منطقا خاصا ال يختلف عن منطق اإلنسان
()53
سننالرمزيةالخفيّةعنطريقالتفسيرالبنيويوالتأويل،وكالهمايخضع
المتح ّ
ضربوضوحهوعلميته  .وتُعرفهذهال ُ
()54
لمنهجانطباعيذاتياليمكنتحاشيهفيتأويلالنصوصالتيتُحددعينة(سوسيو -ثقافية) معيّنة ،لكنبقدرماتتّحد
التأويالتفيمنهجيةمشتركة،فإنهذهالمنهجيةتكونسيميائية،تدرساألنظمةالتيتم ِّ ّكنالكائناتالبشريةمنفهمبعض
ّ
()55
األحداثأوالوحداتبوصفهاعالماتتحملمعنىقلبيا  .
سننمت ّ
فقعليهاضمنمستوىما،لكن ال
ّ
ن األدبثقافة ،ماداميُعبرعنه ب ُ
وتنسف رؤيةشتراوساالعتقادالقائل :إ ّ
وهذايعنيأن اللغةالتقتصرعلىالتوصيل،بلتتع دّىذلكإلىترميزالعالمالذي
ّ
اتفاق بشأنأبعادهاالتأويليةالعميقة .
أن الناس ال يعيشون في العالم
تمثله؛ لذلك تكون لها سلطة تصورية تمارس تأثيرها في متكلمي تلك اللغة ،بمعنى ّ
يإلىأقصى
الموضوعيفحسب،والفيعالمالنشاطاالجتماعي،بلهمواقعونتحترحمةاللغة،حتىالعالمالواقعيمبن ّ
ح دّبنا ًءغيرشعوريعلىالعاداتاللغويةللجماعة(،)56فالشمسمثالتعني:الحياة،والرحمة،والرزق،والدواء،والغضب
اإللهيإلىغيرذلك .
سلباالستبطانواللجوء
لقدنقلتبنيويةشتراوساالنثروبولوجية حتىالفلسفة إلىالمجالاالثنوغرافي بتركالتو ّ
إلىالتفكيرالعلميفيمدونةاألساطيرالقديمةوالحديثةالكتشافماهومشتركبينإنسانيةتبدولنابعيدةجداعنّا،فضال
لفكرأيّاكان،باالنفتاحعلىألوانالمعرفة
عنالكشفعنطريقةعملعقولناالستخالصالخواصاألساسيةوالقسريةلك ّ
المختلفة التي تضع الحدس الذي ال جدران له إلى جانب المعطيات العلمية المحددة بمنطق صارم ،فصارت تصورات
أن تستقر نظريته بصيغة أخالقية عنوانها :(الدفاع عن التعددية
حبت بالتسامح والحوار قبل ْ
شتراوس إنساني ةً عامة ر ّ
الثقافية)( ،)57فأصبح معنى الشعوب البدائية ال يُحيل على تقييم سلبي ،أماله االستعمال المغلوط المتواتر للفكرة األوربي
بأساطيره الحديثة المقدسةنحو:العقيدةالقومية ،والحزبالسياسي ،والمركزاالجتماعي(.)58فاألوربي مثلهمثلالشعوب
البدائيةالتيبقيتعلىماأرادتأنتبقىعليه؛ألنّهارأتفيأزمنتهاالقديمةمثاالأعلىينبغيالحفاظعليهتتويجالمشيئة
أن (البدائي) يجب ْ
أن يُفهم في ذاته ال بغيره كما لو كان ض دّ (البدائي) هو األوربي
اآللهة وإرادة األجداد ،وهذا يعني ّ
طياألوربيلفكرة(اليقينالمطلق)،أو الدوغماجيةالتيتمثل
المتم دّن(،)59والفارقالوحيدبينالبدائيواألوربيهوتخ ّ
بفكرةأنالحقيقةنسبيةالتتطورإالّبـالنقد؛لذلكميّزبوبر(1994-1902م)K.Popperحتى(العلم)
ّ
طفولةالعقل،وأقر
ّ
علىأساس((قابليتهالمستمرةعلىللتكذيب،ونظريةالتكذيبالتميّزفحسب،بلهيأوفىوأشملدراسةميتودولوجية
ضح أفضل منهج للتعامل معها ،كي تصل بها إلى الصورة المثلى
(منهجية) للبنية المنطقية للنظريات العلمية ،وهي تو ِّ ّ
الممكنة))(.)60
لقدأسهمتاالنثروبولوجيابانبثاق(الفلسفةالتحليلية)،ومنهاانبثقتفلسفةاللغةاالعتياديةكمايت ّكلمهاالفردفيحياته
اليومية،التيتقابلاللغةالمنطقيةوالرياضيةالمثاليةالتيفشلتفيتحليلماهوموجودفيالعالممنأشياءووقائعمعقّدة
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إلىأبسطمايمكنالوصولإليه،إذأ ّكدجورجمور(1958-1873م)  G.Mooreمالءمةاللغةاالعتياديةللعملالفلسفي
لتصبحوسيلةلتوضيحتصوراتناوقضايانا.وقيمةالنظريةالفلسفيةتُقاسبفهممعتقداتالرجلاالعتياديالذييميلبطبيعته
ت النظرية الفلسفية مع هذه المعتقدات  ُحكم عليها
إلى التسليم بها؛  ِّلما فيها من خاصيتي :اإللحاح واإلجماع ،فإذا تنافر ِّ
باإلفالس( .)61
ثانيا :التقليد االنكلو -األمريكي: 
هذاالتقليدأن السرد االثنوغرافيجزءامنالثقافة،وقدبنى رهانهالعلميالمنتج لنظرياته علىالمشاهدات
ّ
يرى
والحقائقالملموسةباستعمالمصطلح:(المناطقالثقافية)،الذييشيرإلىجغرافية النمطالثقافيالواحد م ْهماض ّمت من
جماعاتوشعوب مختلفة،وأصبحمفهوم(المنطقةالثقافية) تصنيفاوصفياوأداة تحليلللثقافات،باستعمالمنهجالمقارنة
يموضوعإنسانيبمافيها

الذي
ينقدالرأياأل ُحاديفيفهمالظواهراإلنسانية،فينفتحالقلبعلىاآلراءالمختلفةالمتعلّقةبأ ّ
اآلراءالمتقابلةوالمتناقضة،لينظرالعقلالفعّالفيهانظرةمقارنيةمندونحجبشيءمنهاواستبعادهمندائرةالبحث،
ّ
ليخلصمنذلكإلىماهوأقربللحقواستبعادماهوأقربللباطل( .)62
بهذاتجاوزهذاالتقليدمرحلةاالثنولوجياالتفسيريةالمش ِّ ّككةفيبنياتالالشعور،فأصبحتفسيرالتقليدالفرنسي:
(تأويالأول)وتأويله:(تأويالثانيا)(،)63وكالهمااندمجبـ(االنثروبولوجياالثقافية)،التيانتقدتالطروحاتالبنيويةوأُعلن
أن البنى تُر ّكز في
جة ّ
عن موتها فلسفيا وسياسيا وثقافيا بنقد مفهوم بنيات الالوعي المتح ِّ ّكم ببنية الوعي اإلنساني ،بح ّ
العالقات بين األشياء وال تر ّكز في األشياء نفسها؛ لذلك تباعدت البنيوية عن الوجود اإلنساني وعن شرطه القيمي وهو
(حريةاالختيار)(،)64وكذلكانتقدتمقولة:(موتالمؤلف/اإلنسان)؛ألنّهامقولةأُحاديةاختزلتالظواهراإلبداعيةالمعقدّة
بعواملواحدعجزعنفهمها( .)65
ومنهناأُرجع النصاالثنوغرافيوالسردياألدبيإلىبعضمعاييرالقيمة،والقيم اسمآخرللثقافة(،)66التيهي
((كل مع ّقد يحوي المعرفة والمعتقدات والخبرة والتقاليد وسائر القدرات التي يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا في
المجتمع))(،)67وبهذايتح دّدمصطلح(الثقافة)بحدين( :)68
أولهما:ح دّاجتماعيانثروبولوجيقلبي:ويعنيخصوصيةاأل ّمةبالفنوالعاداتواألديانواالحتفاالتوالشعائر .
ثانيهما:ح دّعلميتطوري عقلي:يم ِّ ّكنناأننقولبالتق دّمأوالتخ ّلفالثقافي،وبامتزاجالثقافاتوالنشاطالثقافيإلى
غير ذلك عندما نصف الظاهرة الثقافية ببُعدها التاريخي التطوري المقترن بفكرة التق دّم العلمي ،بما يتجسد –في األعم
ظمالسلوكبطريقةآلية( .)69
األغلب-بالعالماللغويالرمزيالذييُستبطنبأمانةمنقبلالفردليصبحكالبرنامجالذيين ّ
وهذايعنيأن حد(العلم) فيتعريفالثقافةيمث ّلشرطاضرورياللتقدمالثقافي ،ولكنّهغيركاف مالميعملعلى
ّ
جهالتقدمالعلميباتجاهخدمةالمجتمعاإلنسانيعموما،وإال
تهذيبسلوكناويجعلأحكامناصادقةعنطريقالنقد الذييو ّ
التطور العلمي لتدمير اإلنسان ،فالنقد–إذن -يدخل في صميم عمليةالمعرفة وجميع األنشطة الحيوية ،إذ يمثل
ّ
ظف
سي ُو ِّ ّ
()70
مسارالتطوروجوهرالتق دّم  .
لقدمرتمنهجية(المناطقالثقافة)التيتحددعلميتها بشكوك،بسبباشتباكموضوعالدراسةبالمنهجالذييُع دّ
ّ
جزءامنالثقافةنفسها،بمعنىأن الدرسيستمدقدراتهمنالموضوع،والموضوعيمليعلىالدرسالنتائجواالكتشافات.
ّ
هكذاظهرتدائرةتصهرال ُممثلبالمشاهد،فذابتالرؤيةبالمشاهدة،ماجعلالدرسنفسهعرضةللعيوبالتيأرادالدرس
انتقادها،وتفنيدفرضياتهاالخفيّة،القائمةعلىحتمية:(االستبعادواالستقطاب)؛ففقدتالذاتالدارسةموضوعيتهاوحيادها
العلمي؛ألنّهاذاتمتموضعةضمنماتستجوبه ،فتنعدملديهاإمكانيةإصدارتعميماتتجريبيةتقومعلىالخطاببوصفه
الدرسالثقافيالتقليديإلىمرحلةالشللعندماغض الطرف عنفرضياتهالتي
ّ
عل ًمامنظ ًمابمنهجيةمنطقية(،)71فوصل
()72
تضمرالنتائجالمغلوطةفيالمقدماتالصحيحةظاهريا.وعُولجتهذهاألزمةالمنهجيةبطريقتين  :
أوالهما:الطريقةالبنيوية:التيطالبتبقلببنيةالتضاد،لكنهذهالمطالبةاستبدلتقمعابقمع .
ثانيتهما:الطريقةالتفكيكية:التيقالتبوجوبكشفمسلّماتالثنائياتالضدية؛ألنهموقفأخالقيوفاعل،ومع
ذلكطالالتفكيكجميعالثقافات،ولمتسلمالدراسةالثقافيةنفسهامناالنحياز .
وخالصةالقول ّ
إن التقليدالفرنسي حافظعلىعلميته باستعمال األنموذجالبنيوي األلسنيكأداةللتحليلالمنضبط
المرتبطبمفاهيمعلوماإلنسانالتفسيريةغيرالمستقلةعنذاتاإلنسان،نحو:التاريخوالفلسفةواللسانيات.ويتعاملالمنهج
البنيوي االنثروبولوجي مع البيانات المكتوبة بالكلمات ،ويتض ّمن القليل من القياسات الكمية والتقنيات المعيارية
واإلحصائية،ويهدف إلىتحويلالبيناتالنوعيةوتفسيرهابطريقةعلميةمنظمةودقيقة ويبقىاالستقراءالتحليلي للمادة
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ي ِّ جهد على مستوى التأويل األنثروبولوجي النظري؛ لذلك اتصفت
ي ِّ منهج مقارن وأ ّ
اإلثنوغرافية في معزل عن أ ّ
()73
تطورت على يد شتراوس
اإلثنوغرافيا الفرنسية بالطبيعة اإلمبيريقية الصارمة ،من دون استنتاجات نظرية  ،ولكنّها ّ
فأخذتعمليةالتحليل–فيالنهاية-منحيين(:)74
أولهما:االستقراءالتحليليباالنتقالمنالخاصإلىالعامبالتفسير .
ثانيهما:النظريةالمؤسسةأوال ُمجذرة،باالنتقالمنالعامإلىاألع ّممنهبالتأويل .
بينالثقافاتالقديمةوالحديثة،وأولأساطيرالعالمالقديم
ّ
وبهذاكانشتراوسحلقةوصلبينالتقليدين؛ألنّهقارن
بنيويةشتراوسانتقدهاالوضعالتاريخيلمابعدالحداثة؛ألن الفكراإلنسانيحينما
ّ
ربيالحديث.لكن 
ّ
وأساطيرالعالماألو
يُحدثثورةمنهجيةيجدجزءامنالماضييتكسبداللةجديدةفيالحاضر،إذيُصبحدورالقارئاليمارسالكشفعن
()75
ُمجتتحليالت
ّ
المعنىالكامنالثابتفيالنص،بليُعيدإنتاجالنصبالنقدالذييست ّم
دمنهالنص فاعليةوجوده ؛لذلكد ِّ
شتراوسفيإطارالثقافةالغربيةالتيمنعمنهجهامالحظةعيوبالدراسةنفسها،حتىاعترفليفيشتراوسنفسهبتحول
ّ
درسهالعلميلألساطيرالبدائيةإلىأسطورةمناألساطير( .)76
وعلى الرغم من تميّز التقليد االنكلو-أميركي من االتجاه الفرنسي ،إالّ أنّه يوجد فرق بين المقاربة االنكليزية
واألمريكية يظهرفيمرحلةتفسيراألنماطاالجتماعية،التييرىاالمريكانأنّها تعبّرعنبنيةعقليةمشتركةاليجوز
تعميمها،فيحينيرىاالنكليزأن التفسيريشبهقوانينالعلومالطبيعية،لهذاتنض ّم المقاربة االنكليزية فيبعضتوجهاتها
ّ
()77
إلىالتقليدالفرنسيلتشكيلالمنهجاألوربي،أماالمقاربةاالمريكيةفتفرزأربعةتخصصات  :
تسلطالضوءعلىالتنوع
ّ
التيتدرستطوراإلنسانبمرورالزمن،ث ّم
ّ
أولها:األنثروبولوجياالفيزيائية(البيولوجية):
اإلنسانيوأهميته،وتدرساألسسالبيولوجيةللسلوكاإلنساني،ودراسةالتطورابتداءمنالبحثفيحفرياتالمجموعات
الشبيهةباإلنسان .Hominines
ثانيها:االنثروبولوجياالثقافية:ويُس ّمىفيبريطانيابـ(األنثروبولوجيا االجتماعية)،وتدرسكل ماهو ُمكتسبفي
حياةاإلنساننحو:الدين،واألسطورة،والتقاليدوالعاداتوالفنونواألدواتواألسرةوغيرها .
ثالثها :األنثروبولوجيا اللغوية :وتشمل دراسة وظائف اللغات في سياقها االجتماعي والثقافي زمانيا ومكانيا،
والعالقةبيناللغةوالعقلوالثقافةوالقيم،وتأثيراللغاتفيتصورالعالم،ووصفاللغاتوبيانوظائفهاالمختلفة .
ّ
رابعا :علماآلثار:الذييتعاملمعماهوماديملموس،بخالفالتاريخالذييتعاملمعالنصوص،ويلتقيعلم
اآلثار مع األنثروبولوجيا بتحليل ما تركته األجيال السابقة من آثار مادية لمعرفة طبيعة حياة الشعوب القديمة ،وأنماط
سلوكهاالماديبمافيهاالقتصاد .
وبظهور موضوعات اثنوغرافية جديدة في ثمانينيات القرن العشرين وما تالها تختلف عن موضوعات األقوام
البدائية التقليدية،نحو:اثنوغرافيااالقتصاد،واثنوغرافيااالستقبال،واثنوغرافيامابعدالحداثةواالثنوغرافياالنسويةإلى
سةً إلىظهورطرائقتحليلجديدةنحو:تحليلالخطابوالتفكيك،والتحليلالتأويلي ،ومابعد
غيرذلك ،كانتالحاجةما ّ
الحداثي، والسرديوالسيميائيوغيرذلكالستهداففئاتأخرىأبعدتنفسهابشكلحاسمعنالتقاليداالثنوغرافيةالسابقة
بخط مواز مع المناهج الجديدة التي أخذت معاني مضادة
ّ
أن االثنوغرافيا التقليدية استمرت في الوجود
على الرغم من ّ
()78
لذلكتطور
ّ
،حتىإن مصطلحاالثنوغرافية أصبحمرادفاللدراساتالكيفية ؛ 
ّ
ومتناقضةأحيانامعاالصطالحات القديمة
مفهوم االثنوغرافيا في العرف البريطاني الفكري الواسع للدراسات الثقافية إيذانا بظهور منهج جديد داخل نطاق وسائل
االتصال التي يُطلق عليها اسما خاصا :(اثنوغرافيا االستقبال) أو (اثنوغرافيا الجمهور) ،أو االثنوغرافيا النقدية ،التي
((تدرسالسلوكاالتصاليللجمهوروالتفاعالتالمختلفةمعالرسائلاإلعالميةالتييتلقّاهامنالوسائطالمختلفةالمتوفرة
فيالفضاءاالتصاليالجديدالذييش ّكلاالنترنيتأه ّموسائطهعلىاإلطالق.)79())..

صلالبحثإلىجملةمنالنتائجتظهرفيالنقاطاآلتية :
الخاتمة:تو ّ
 -1االثنوغرافياواالثنولوجياواالنثروبولوجيا مصطلحات تنتميإلىعلمواحدهو(علماآلخر) المتمّيزنوعيا،حتىيمكن
تسميتهبـ(كيمياءاآلخر) لتفاعلالباحثمعمجتمعالبحث،الذييرىالطبقاتاالجتماعيةمثالرؤيةالمناضل.وهويخالف
علماالجتماعالذييُس ّمىبعلم(الفيزياءاالجتماعية).
 -2تمثلمصطلحات(علماآلخر) الثالثةثالث مراحلعلمية فيالتقليدالفرنسي،أوالها:مرحلةاالثنوغرافياوهيوصف
اآلخربمدونةسردية.وثانيها:مرحلةاالثنولوجيا:(علمالسالالت)،وتُعنىبتفسيرالمدونةالسردية تفسيرابنيوياسيميائيا
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ومنالناحيةالفلسفيةفإنهذهالمرحلةتُعنيبالمشكالتالمنهجيةالنظرية.أما
ّ
يُسبغحاالتذهنيةعلىاألشياءوالموجودات.
ثالثها فهي مرحلة االنثربولوجيا:(علم اإلنسان) أوعلم األناسة،وهيمرحلةتأويلالمدونةالسرديةومعانيهاالتفسيرية
الكتشافمعان سيميائيةتتعددبتعددسياقالمؤولالذييكتشفطرقاجديدةممكنةللنظرإلىاألشياء.وتنتهيهذهالمرحلة
فيجزئهاالفلسفيالمنهجيبالعنايةبنظريةكبرىتس ّمىبـ(النظريةالمؤسسة).
ألن المعاني التفسيرية والتأويلية التي يكتشفها الباحث ،تع دّ
 -3تجاوز التقليد االنكلو -األمريكي مرحلة االثنولوجيا؛ ّ
ّ
سننالالوعيالمتفقعليهاالمرسلة
س ّميتالمقاربةاألمريكية:(االنثروبولوجياالتأويلية)،لتشكيكها بنظرية ُ
تأويالت؛لذلك ُ
إلىالوعي للمحافظة علىاإلرثالروحي،واستعملبدالمنذلكمصطلح:(المناطقالثقافية)،فأصبح المصطلح وحدة
تصنيف وصفية وأداة تحليل للثقافات باستعمال منهج المقارنة ،اعتمادا على بعض معايير القيم ،فأصبح مصطلح (ثقافة
اآلخر)محددابحدين،أولهما:ح دّاجتماعيانثروبولوجي،يُعنىبخصوصيةاألمة،وثانيهما:ح دّعلميتطورييجعلالعلم
ح دّاأساسياولكنّهغيركافمالميجعلسلوكياتنامه ذّبةوأحكامناصادقة،عنطريقالنقد.
 -4هناك نقاط تداخل بين السرد االثنوغرافي العلمي والسرد األدبي ،من حيث االشتراك بالخيال المستند إلى الواقع في
موضوعاتالواقعية النقديةوالكئيبة، وقدأباحالتقليداالمريكي استعمالالخيالللسرداالثنوغرافيالعلميليصبحالسرد
خيلتأويالمنبينالتأويالتاألخرىللوقائعالمستقاةمنالميدان.وكذلكاشترك السردانفيالكشفعن
االثنوغرافيالمت ّ
حقائقالنفس اإلنسانيةالمخفيّةفيالنصوصالقديمةالتيته ّم اآلخرمنمكبوتاتالطفولةالتيتظهرفياألحالمالفردية،
واألساطيرالجماعيةالمكبوتةفيالذاكرةالجمعية،والحقائقالحدسيةالتيتستقىمنالالشعور.ويتداخلالسردانأيضافي
اكتشاف الموضوعات جديدة،إذهّيأتاالثنوغرافيا موضوعاتأدبية جديدة،وهّيأتالقصصالشعبيةواألساطيرنصوصا
الت ُفهمإالّباستعمالالمناهجاالنثروبولوجية.
مرت بمرحلة الشكّ 
أن منهجية (المناطق الثقافية) ّ
 -5من نقاط التقاطع العلمي بين التقليد الفرنسي واالنكلو-األمريكي ّ
الشتباك موضوع الدراسة بالمنهج الذي يع دّ جزءا من الثقافة نفسها ،فأصبح الدرس يستمد قدراته من الموضوع،
والموضوع يملي على الدارس النتائج واالكتشافات ،ما جعل الدرس نفسه عرضة للعيوب التي أراد انتقادها وتفنيد
فرضياتها الخفيّة القائمة على حتمية :(االستبعاد واالستقطاب) ،ففقدت الذات الدراسة حيادها العلمي؛ لذلك ظهر المنهج
التفكيكيكر دّةفعلأخالقية،مقابلذلكحافظالتقليدالفرنسيعلىعلميتهالصارمةالستعمالهاألنموذجاأللسنيأداةًللتحليل
االنثروبولوجي عند تعامله من البيانات المكتوبة بالكلمات مع تضمين عدد قليل من القياسات الكمية والتقنيات المعيارية
واإلحصائيةلتفسيرالمدونةاالثنوغرافيةوتأويلهابنظريةمؤس سةبمعزلعنأيمنهجمقارن،ومعذلكانتقدتمقوالت
التقليدالفرنسيالحقا.
 -6بظهور موضوعات اثنوغرافية جديدة فيالثمانينيات وما تالها تختلف عنالموضوع التقليدي لألقوام البدائية ،نحو:
اثنوغرافيااالقتصاد،واثنوغرافيااالستقبال،واثنوغرافيامابعدالحداثةواالثنوغرافياالنسويةإلىغيرذلك،ظهرتحاجة
سةً إلى اكتشاف  طرائق تحليل جديدة نحو :تحليل الخطاب والتفكيك ،والتحليل التأويلي وما بعد الحداثي والسردي
ما ّ
لذلكتطورمفهوماالثنوغرافيا
ّ
والسيميائياستهداففئاتأخرىأبعدتنفسهابشكلحاسمعنالتقاليداالثنوغرافيةالسابقة؛
فيالعرفالبريطانيالفكريالواسعللدراساتالثقافيةإيذانابظهورمنهججديدداخلنطاقوسائلاالتصال.
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