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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 Anglo-

American 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
 الجامعةاالسالمية،العراقد،

 

 

 الملخص

هنااكتسبتاالثنوغرا ومن بلداننا، الذيتأّخرتعنه الموضوعاتالكيفية لدراسة المنهجية الثورة فيعصر رواجا فيا

الموضوع، لهذا وترجماتها غموضالمصطلحاتاألجنبية علىقسمينأولهما: التيتنقسم البحثومشكلته جاءتأهمية

بـ)علماالختالف(وحّلهذهالمشكلةيقتضيتحليلالمصطلحاتاألساسيةومقابلتهابمضاد اتهانحوترجمةاالنثربولوجيا

دبينالسرد مقابلعلماالجتماع،لتكتسبالترجمةالوضوحالتامفيأذهاننا،وثانيهما:البحثعنأصلبنيويووظيفييوّحِّ

كيفيدراسةاألمري-االثنوغرافيالعلميالسرداألدبي،والبحثعنأصولمنهجيةتفّرقبينالتقليديالفرنسيواالنجلو

.اآلخرالمختلفبوصفهآية،أيعالمةطبيعيةإنسانيةعجيبةقائمةعلىاالختالف

)اآلخر دراسة علم إلى تنتمي واالنثروبولوجيا واالثنولوجيا االثنوغرافيا الثالثة: المصطلحات أّن إلى البحث وتوصل

وا الوصف، بثالثمراحل: الفرنسي التقليد في تمّر التي التقليدالمختلف(، في أما السيميائي. والتأويل البنيوي، لتفسير

األمريكي،فإّناالنثروبولوجياالتأويليةعدّتالتفسيرالبنيويتأويالأول،يسبقالتأويلالسيميائي،وسحمتللباحث-االنجلو

فتداخلالسرداالثنوغرافيبإطالقخيالهفيتدوينالسرداالثنوغرافي،لتصبحالمدونةتأويالمنبينالتأويالتالممكنة،

دعلىاختيارالموضوعاتاالجتماعيةالنقدية1957العلميمعالسرداألدبيبعدظهوربيانالواقعيةالتأسيسيعام م،الموّكِّ

والكئيبةالتيتعالجهمومالناسضمنحراكهماالجتماعيالمناهض.وتقاطعالتقليدانمنهجياباقتراحمصطلح:)المنطقة

.ة(الذيتحّولإلىإجراءوصفيوتصنيفيوتحليليللثقافاتالمتباينةباستعمالمنهجالمقارنةالثقافي

وقداقتضتطبيعةالبحثتقسيمهعلىثالثةمباحث،درستفياألولمفهوماالثنوغرافياومجاوراتهااالصطالحية،أما

االثنوغرافي السرد بين التداخل نقاط والمبحثالثالثُخصصالمبحثالثانيفُخصصلدراسة األدبي، العلميوالسرد

 .لدراسةنقاطالتقاطعبينمناهجدراسةالسردين

.االثنوغرافيا،االثنولوجيا،االنثروبولوجيا،الموضوعاتالكيفية،ثقافة،سرد:المفتاحية الكلمات  

  

 مقدمة:

منحيثالنظريةوالتطبيقفي(االثنوغرافيا)تشكو بحثيا فيالدولالعربيةمنعدمإثباتهويتهابوصفهامنهجا

لموضوعات الكيفية أو البحوثالنوعية عن(المختلفاآلخر)مجال أيالتياليكشفظاهرها العينة، المتجانسة غير

يفرز ما فيالبحث، والجماعاتالمشاركة لألفراد الذاتية لذلكتُبنىعلىوجهاتالنظر الباطني؛ ةخاصمناهجسلوكها

ليتطابقفيهاالتيتُصاغقوانينهابدوا(الفيزياءوالكيمياء)لمنهجالبحثالعلميفيالموضوعاتالكميةالطبيعية:ةمخالف

الدالمعالمدلولتماما.

عمراالثنوغرافياقدتجاوزالقرنمنالزمن،متخذاشكالمنأشكالالمعرفةحولاآلخر،مةفإنّأمافيالدولالمتقدِّّ

رواجاالذيالينفذإليهالتحليلوالسبيللفهمهعبراتصالثقافيسريعأومحادثاتموجزة؛لذلكاكتسبتاالثنوغرافيا

نانعيشفيعصرالثورةالمنهجيةفيالبحوثالنوعية.متزايدا؛ألنّ

البحث جاءتأهمية بينحقلومنهنا أوتجمع بينأكثرمنحقلمعرفيواحد، البحوثالتيتجمع منطبيعة

لعربعنفهمهارامعرفيوشكلفنيتذوبفيهالمعرفة،مايمثلضرورةبحثيةعلميةتفتحفضاءاتمنهجيةجديدةتأخّ

فيعصرالثورةالمنهجيةالتيتتصلبدراسةالموضوعاتالكيفيةغيرمتجانسةالعينة.

مشكلة فأما البحث قسمين على تأولهماتنقسم الرئيسة: حدودها وتركيب األساسية المصطلحات لتكتسبحليل

دبينالسرداالثنوغرافيالعلميالسردبنيويووظيفييوّحِّنظري:البحثعنأصلوثانيهما،فيأذهانناالوضوحالتام

بافتراضأنّاألدبي، الخيال ضدّهجميعالسرديةأعمال للتمرد تورية مشروع تمثل ا الموت، العقلليّكُواجهةملفساد ة

التقليدو،الفرنسيالبنيويقبينالتقليدمنهجيةتفرّنظريةالبحثعنأصول،فضالعن(كلإنسان=فان )الشهيرة:المجرد
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.الموضوعاتالكميةيةمنهجتختلفعنةكيفيّإثنيةبمناهج،فيدراسةاآلخرالثقافياألمريكي-االنجلو

،منحيثالمفهوموالمصطلحوالمنهجغيرالواضحةفيأذهنناالفكريةاألسسالمشكلتينالضوءعلىطحلّيُسلّ

تُ عربية ترجمة نظرية وجود لغرضاألولوياتوتوحّدحدّلعدم القديمة بالمصطلحاتالتراثية وتربطها المصطلحات، د

كيالنبقىأمّ حدودها، ومخلّتجديد علىمخلّفاتالماضيالتينفهما، ثقافتُها وتقتاُت ترفضالنقد، المعرفة سكونية فاتة

وكالالزاديناليُغنيواليشبعمنجوع جيدا، التشتغلإالّفيالوقتالحاضرالحاضرالتيالنفهما ،مادامتعقولنا

المعيش الواقع عن المنفصمة القضايا الصوريالذييبحثفيأشكال المنطق األقوالببرنامج أيبمنطق ، ، بمنطقال

األفعال.

 البحث طبيعة اقتضت االثنوغرافياتقسيمهوقد مفهوم األول في درست مباحث، ثالثة راتهاوومجاعلى

المبحثالثانييةاالصطالح والمبحث،األدبيالسردوالعلمياالثنوغرافيالسردنقاطالتداخلبينفُخصصلدراسة،أما

 السردين.مناهجدراسةلدراسةنقاطالتقاطعبينُخصصالثالث
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 االثنوغرافيا ومجاوراتها:مفهوم المبحث األول:  

 أوال: االثنوغرافيا لغة واصطالحا:

مكوّلغة:  االثنوغرافيا -1 مركب الصرفية الالحقة من والتصويريGraphie(غرافيا)ن البياني التمثيل وتعني: ،

الناطق
(1)

أوساللةويEthnous(أثنوس)يوناني،ومنجذرحرّ قوما تربطبينأعضائها،تشتركبعني: صفاتمميزة

.(وصفاألعراق)،أو(وصفالسالالت):(إثنوغرافيا):معنىالتركيبليصبح

اتتاريخيةتدخلإلىجانبالموادالمماثلةاألخرىفيدائرةواسعةمنالعلومالتيتدرسالمجتمعوثائقيةوهيمادة

الالمتناهيوتنوّافيتطوره علىروابطمتنوّعها تمتدّعةاعتمادا للغاية تتجلّىراسخة خاصةبتسمية لغوياإلىأجيال،

لهوياتهاتشكّ
(2)

.

اصطالحا االثنوغرافيا -2 ميداني علم هي يستعمل: للوصف: المالحظةأوالهمااستراتيجيتين اآلخر: بُعد،أفعال عن

:المالحظةبالمشاركةوثانيتهما
(3)

يمارسحياتهالطبيعيةووه،وصفاآلخربمدونةسردية،ل
(4)

.

المعرفةمناستعمالوالمانع لكنّاالثنوغرافيةأدواتبحثأخرىلتحصيل ، المحادثاتالعامية،،ثانويةها نحو:

،والرسائلوالصوروالمقابالت
(5)

األداتيناألساسيتينتوفراناآلتي،ألنّ
(6)

:

.هوردودهابمالحظةأفعالاآلخريُنشئالباحثعالقةمباشرةمع-1

ووصفه.سلوكاآلخر،لمالحظةاإلقامةفيبيئةالجماعةاإلثنية-2

.المعانيالقلبيةألفعالهلفهمسلوكه،معرفةمبادئهوقواعداليومية،لفياالجراءاتاآلخرالتفاعلمع-3

 ومجاورات االثنوغرافيا: (علم االجتماع) ثانيا: الفرق بين السوسيولوجيا

واالنثر االثنولوجيا هما: االثنوغرافيا ومجاورات السوسيولوجياوبولوجيا، تختلفعن الثالثة علم)المصطلحات

يدرسالذاتانطالقامبادئالتنظيماالجتماعيعلم:بأنّه.StraussC.Lم(0902-1908فهشتراوس)،الذييعرّ(االجتماع

(الفيزياءاالجتماعية)وباختصاريدرسرها،وتطوّ
(7)

الثالثةاألخرىفإنّ. العلوم واحدأما تنتميإلىعلم هوها دراسة):

َواألَْرِض َواْختاِلُف أَْلِسنَتُِكْم  َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّمَواتِ :﴿تعالىبوصفهآية،أيعالمةاجتماعيةعجيبة،قال(اآلخرالمختلف

﴾َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلْلعَاِلِمينَ 
(8)

ثالثمراحلكاآلتيب،وذلكيتمّ
(9)

:

.وتدوينهاالمعطياتعناآلخروهيمرحلةجمعمرحلة االثنوغرافيا:  -1

وتعني(Logy)الالحقةباصطالحازتتميّو.وهيمرحلةتفسيرالمدونةالسرديةعناآلخرمرحلة االثنولوجيا: -2

ونافعةوهوScience(العلم) المنطق، ذروته بمنهج منظمة موضوعية معرفة :
(10)

 لذلك االثنولوجييُترجم؛ مصطلح

إلى أو(التعلمالسال)حرفيا  Ethno meethdologyبالمنهجيةاإلثنيةزعلمياالمميّ،(األعراقعلم)،
(11)

التيبلغت ،

،الذي(منطقاألفعالاالجتماعية)الذييبحثفيأشكالالقضايا،بلبمعنى:بمعناهالصوريالالمنطقعندشتراوسحدّ

لهاعدد عموديةخفيّرمضمونالسردالمتعاليعلىالشكلاللغوياألفقي،لوجودبنيةيفسّ االجتماعيةمحدودمنالبنىةيشّكِّ

العميقةوالوظائفالنفسية
(12)

عالثقافاتتنوّاكتشافالعالقةبينطإلىتجعلاالثنولوجياتتجاوزمجردالوصفالمبس التي،

اإلنسانية ووحدة
(13)

 إذ والخير. واإلنسان، الطبيعة بين: األساطير في الصراع مبدأ شتراوس والحياةنقل والشر،

رةدلبقيةالبنىالمفّسِّزالمولِّّوالموت...الخ،إلىاألنموذجاأللسني،واكتشفالعنصرالُمحفِّّ
(14)

.

 والمعنى لالتفسيري الكمية: الطبيعية والكيمياء)لعلوم يعني(الفيزياء السببيةاكتشاف، سلوكالتيالعالقة تدرج

ينبعمنعالماللغةفتفسيرالوثائقالتيتصفالواقعاالجتماعيأماعامة؛رياضيةتحتقوانيناألشياءالمتجانسةالعينة

وينتقلالمشترك الصغرى: واللكسيم)بالمماثلةمنالوحداتاللغوية الجملةتخترقمتماسكةإلىوحداتكبرى(الفونيم،

تعنيهالمدارسالبنيويةبـعموديا. كلمةبالمعنىالدقيقلل(التفسير)وهذاهوما
(15)

،وهومعنىسيميائيقلبيرمزييسبغ

تتجلّ كما العميقة، الكلية األبنية عن ويكشف ذهنية، حاالت والموجودات األشياء والُمحرّعلى القرابة، أنظمة: في مى

Tabooسلوككاألدبوالفلسفةوالرياضيات،واألنماطالنفسيةالالوعيةالتيتحرّ،واألبنيةاالجتماعيةاألكبر،فضالعن

،واألساطير(الفردية)لبمجموعةمنالبنىتظهرفياألحالماإلنسان،إذيرسلالالوعيرسائلمنتظمةإلىالوعيتتشكّ

(الجماعية)
(16)

.

مشتقة،Mythemes(المثيمات)اهابـمنالثوابتالكبرىفياألسطورة،سمّومعقّداجدشتراوسعددامحدودالقدو

وهوالبناءالفيزيائيللوعي،(اللوغوس)،بلهوبنيةميتافيزيقياالالوعي،يقابلجملةبليسمن)الميثوس(،الذيهو
(17)

،

تتجهمناألعلىإلىاألسفلعندقراءةالنص.(ةحزمةمنالعالقاتالخفيّ)ويُكتشفالميثوسفي
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زم حُوجدشتراوسأربع  األولعالقة(أوديب)عموديةفيأسطورة فيأربعةأعمدة؛وضعفيالعمود وضعها

وفيالعمودنتلقيهابعدمفعلذلك.انتيغونةتدفنبولينيسأخاها،علىالرغممو،هِّالقربى:أوديبيتزوجمنجوكاستاأمِّّ

مقلوبةبحيثتصيرالمبالغةفيتقديرعالقاتالقربىنفيّولكنّ،عالقاتالقربى:ضعوالثاني لهاها :أوديبيقتلاليوسا

:العمودالرابعالوحوشوالقضاءعليها،فيحينيضمّترتيبأباه،ايتوكليسيقتلأخاهبولينيس.أماالعمودالثالثفيُعنىب

وحيمعانيهابصعوبةالسيرالسوي:األعرج،األخرق،ذوالقدمالمتورمةجميعأسماءاألعالمالتيتُ
(18)

.

العالقاتالمتناقضةهيداأنّبأداةمنهجيةمنطقيةتجمعبينالتناقضاتلتتغلبعليهامؤّكِّرمعنىاألسطورةفسّثمّ

تفسيريّ معنى على لنحصل مشابه، نحو على ذاتها مع متناقضة هي ما بقدر مختلفعنعالقاتمتطابقة لألسطورة

الوجودي أو الفلسفي قصدها أو الظاهري محتواها
(19)

ال الالشعوري المعنى وهو وفر، أوديب: عقدة في انتهاك)يدوي

 .(المحارميحققرغباتطفولتناالمكبوتة

يدرسفاالثنوغرافي سلوكاآلخر وصفية، بتحليلفيبحثاالثنولوجيأمادراسة المتعلقة المشكالتالنظرية في

وثائقمدونةاالثنوغرافيومقارنتها
(20)

.

تعنيهوعنداستعمالمنهجالمقارنةيتطابقمعنىاالثنولوجيا االجتماعيةالثقافية)تقريبامعما في(االنثروبولوجيا

لمعرفةما،يمكنتطبيقتقنياتهاالعمليةعلىالثقافةراتالتصوّكتدرسالمؤسساتهاوأمريكا؛ألنّونيةكسلوسكالبلداناالن

خدماتاالجتماعيةمهالمؤسساتالثقافيةمنتقدِّّ
(21)

.

،Anthropos(انثروبوس)الجذربهذهالمرحلةوهيمرحلةتأويلالنصاإلثنوغرافي.وتتميز: ابولوجيومرحلة االنثر -3

أوعلماألناسة،وترجمتيالدقيق(علماإلنسان)ترجمةالحرفية:ال،لتصبحبمعنىالعلمLogy،والالحقة(االنسان)ويعني

 العلمهي: و(علماالختالف)لهذا الذييقابلعلماالجتماع. واحدا،بلهومجموعةعلوم تدرسموضوعهوليسعلما

.لتنبؤبمستقبلهلعمكانياوزمانيافيماضيهوحاضرهالمتنوّ(المختلفاإلنساناآلخرسلوك)

 االختالفويستعين النفسعلم وعلم االجتماع، وعلم الطبيعي، والعلم واألدب، والتاريخ، اآلثار، علىذلكبـ)علم

إلى اللغة( التنوّوعلم شديدة لقوانينغيرذلكمنالعلوم التيالتخضع اإلنسانبشموليته لغرضدراسة عواالختالف،

إلى(م1712-1778)J.J. Rousseau،إذأشارروسوأوالبقاءلألصلحصارمة،مثلقانونالتطورالطبيعينحواألفضل

ذلكأنّ؛مقدماتالنسبيةالثقافيةفكانتهذهاإلشارةمنأهمّ.(الفاسدة)تفضيلقيمالحياةالبدائيةعلىقيمالحضارةاألوربية

بدالمنمصطلحات:حل كمصطلح،(ةالعلوماإلنسانيّ):االنثروبولوجيابـاإلنسانأينماوجدُوجداالختالفبدالمنإلحاق

علومالروح،وعلومالعقل،أوعلومالثقافةأوالعلوماألخالقية
(22)

جميعالعلومالتيابتكرهااإلنسانتضمّ،التييمكنهاأن

،بالمشاركةبدراسةالموضوعاتالكيفية(علماإلنسان)ختصّ؛لذلكيوغيرها(الفيزياءوالكيمياء)بمافيهاالعلومالطبيعية:

 مثال الطبقي الصراع الباحث فيها يرى التي بقلبه يراه المناضلكما
(23)

التمرّفيكتشف في الكرامة معنى: والحياةد،

ك ةفيالخسارةوغيرهامنالمقوالتالتيتتضمنأبعاداانثروبولوجيةداخلالرموزالسائدةفيثقافةمعينة. بالشهادة،والب ر 

أنّ يعني وهذا التأويلي فعلالبانيالمعنى بمعية إالّ يظهر ال Praxis إنساني األساسيةفيهيتحقق المقولة هو والفعل ،

،بهذاسانيةضدطبيعتهاالموضوعيةالعقالنيالهادفالذييُعيداإلنتاجالذاتيلإلناالجتماعية،ويعنيالفعللالنثروبولوجيا

الطبيعةبإنشائهعالماثقافياذاقيمةنسبيةبدالمنالتقويمالمسرفالشائعللتاريخعنيُصبحاإلنسانمختلفاعنالحيوانو

اإلنس يطاوعها ال تغييرات يُحدث عرضةالذي بالضرورة فتبدو جديدة بإنسانية الحالم المستقبل آمال أما قليال، إالّ ان

للشك
(24)

،أوتأويليا،أورمزيا،أووظيفيامندونأن(ظاهراتيا)،إذيمكنتفسيرمعنى)الفعلاإلنساني(:فينومينولوجيا

وبذلك يلقيالضوءمنتلقاءنفسهعلىالبنيةاألصليةللفعلاإلنسانيبوصفهإنجازا،أيوسيلةوغايةفيالوقتنفسه،

بماهو،اللذانيتحققهدفهمافيماوراءذلكالنشاطالعلمعنصنفآخرمنالنشاطوهوالشعرأوالفعلاإلنسانييختلف

كذلك،أييتحققفيشيءآخرخارجيسواه
(25)

. 

الكتابةمنًسبُلتحققالفكروإدراكالمعنى،ووسيلةتُعلنالذاتعبرهاعنوجودها.والمعنىالتأويليفيأبسطوتُعدّ

تجلياتهتعددييختلفباختالفسياقاتالمؤول
(26)

ىالتأويليةترىأوديبشخصيةمثاليةتتحرّوالقراءةاالنثروبولوجية.

منيُعيقاكتشافالحقيقة.كلّعنقاتلأبيهاليوس،ويجاهدضدّ

باكتشاف التأويل أكبروينتهي نوعية نظرية بـتُسمّ،تعميمات المؤس )ى (سةالنظرية (المجذ رة)أو

Grounded Theoryالتأويليوهيقالبنوعييكونأحدأُسسالبحثالنوعيأوالتفسيري/
(27)

مفاهيمجديدةالكتشاف،

رظاهرةماأوالتنبؤبهاتفّسِّ
(28)

جديدةممكنةللنظرإلىبطرائقلإحالةالنص،بوصفهاحياةمشتركةتكشفعالمايشكّ،

األصليةللنص(التأويلية)األشياء،وتلكهيالقوةالمرجعية
(29)

.

االثنوغرافياعلمميدانيبحت،واالثنولوجياعلمنصفتمييزالمراحلالثالثمنحيثعالقتهابالميدان،بأنّويمكن
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علمنظرياليقنعباألوصافاالجتماعيةالنابعةمنوجهةنظرتأمليةمجردةللوعيعندميداني،أمااالنثروبولوجيافهي

زمنالحيوانوالطبيعةيتميّAgentالنظرإلىماهيةاإلنسانفيإطارالتطبيقالقصديألفعاله،فاإلنسانبطبيعتهفاعل

إلىالغريزةهاليتعيّبأنّ منقادا أوبيولوجيا نكانعليهأنيذودعننفسه،ونتيجةلوجودغيرالمتعيّنوجودهميتافيزيقيا

تؤمّ العمليثقافة فينجزبنشاطه بالتجربة، عليهعرفه الذييمثلعبئا الخارجي، نتحقيقذاتهخطراالنسياقإلىالعالم

تشكّ التي العبء، هذا األسربإزاء والروابط كاللغة مؤسسات هيأة على مصطنعا ثانيا موضوعيا عالما والقواعدل ية،

التيتمثل والتقنية والعمل، والعادات، انثروبولوجي–االجتماعية، مؤسساتتعملعلىتثبيتذاتاإلنسان-منمنظور

الالمتعينةأساسا
(30)

.

أو الموضوعاتالكيفية القولإّن تُدرسبالبحثأوالمنهجالكيفي،Research Qualitativeةالنوعيّوخالصة ،

ذطابعاًسرديّاً،وُمطّوالً، ،والدوافعوراءظاهرةما،ليتأّملفيهالباحثبعُمقإذوهوبحثاستكشافّييت خِّ هدفبف هماألسباب 

 اإلثبات، بالن فيأو ما، قناعة تجديد منأجل والُمبتك رة؛ الجديدة، والحلول ث م إلىاالنفتاحعلىاألفكار، أوومن تطوير

يدرساستحداثنظريّ فهو علىالنص؛ تقتصر  طأن التياليُشتر  لة، الُمفص  البحثالنوعيّة علىنتائج زة ُمرتكِّ جديدة ة

مافيها؛ا فيهالصور،وتسجيالتالفيديو،وغيرها.تُستعمللذلكقدلمجتمعفيبيئتهبكلِّّ

ثراءالمعرفة،ون قلالتجاربوالخبرات،س عيالباحثالدؤوب؛لتطويرالحلول،وإفتكمنفيالكيفيأّماأهّميةالبحث

ّلفرصة؛لتسهيلالتعل م،وزيادةالوعيالعاّمبمختلفالشؤون،أداة؛لبناءالمعرفةالنظريّةكماأنّهيُع د  والعمليّة،وهويُشكِّ

مشكالتها.  والقضاياالتييمكنللبحثالعلمّيأنيدرسها،ويحل 
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 المبحث الثاني: نقاط التداخل والتقاطع بين السرد االثنوغرافي والسرد األدبي:

 نقاط التداخل بين السرد االثنوغرافي العلمي والسرد األدبي:أوال: 

الجسد،والهوية،)اختارالروائيموضوعات:إذاذلكويحصل:وخيال السادر باالستناد إلى الواقع يشترك السردان -1

(واآلخر فيشترككل ، المالحظاتدقّبمنالتقريراالثنوغرافيوالرواية ة الالتفصيالتوكثرة الوصفية المسرودةحيوية

،التيتذيباألدبيالبُعدالثقافيحاضرفيسلوكشخصياتالسرد؛ألنّبفطنةونفاذبصيرةيفيدانفيفهمماهيةاإلنسان

رعنثالثةأنواعيعبّالواقعيشيرإلىشيءمعقدالفاصلبينالواقعيوالخيالي؛ألنّالحدّ
(31)

:

معقّأولها حسي واقع العلمي: التطور بفضل وعجيب أنّالمستمرد أثبت  الصغيرةالذي الفيزيائية الجسيمات

تغيّ وكأنّكاإللكتروناتوالفوتوناتالضوئية للتجربة، اإلنسان يخضعها عندما سلوكها يعير كما يحدثلها، ما تعي ها

رسلوكه،فهلستواجهالعلومالطبيعيةالمشكلةالتيواجهتهاالعلوماإلنسانيةاإلنسانالذييُتخذموضوعاللتجربةفيغيّ
(32)

؟.

فعلليسلهوجودفيالخارج.ونمنفعلوردّ:واقعنفسييتكّوثانيها

.:واقعغيبيتخييلي،يخضعلتصوراتناالذهنية،كيومالقيامةمثالثالثها

فُّسِّ بأنّهكذا انثروبولوجي أساس على األدبي الخيال ضدّر  للتمرد تورية مشروع ديناميةه: فهو الموت، فساد

بالتفسيرالهزلية،بعدمامرّ-همنالقناعالمقدسإلىاألوبرامستقبليةتحاولتطويرمواقفاإلنسانفيالعالمعبرالفنكلّ

هيمثلهروباإلنسانمنالواقع،أوأنّ(إنسان=فانكلّ)المقولةالسلبيةللعقل:ضدّةفعلهردّالبيولوجيأوالنفسي،بأنّ

الرحبالمريرإلىالعالمالثقافيالمعنويالسيميائي
(33)

.

يحلل الشأن وبهذا لوسركال جاك السينمائيJ.J.Lecercleجان الفلم قصة حبّ): ألنّ(قصة من؛ وسيط الفلم

الدرامية، الشفاهيةوالكتابيةوالروائية الوسائطاألخرى: ياًيستأجرزوجغيورمخطئفيغيرتهتحرّ))التييقولفيها:

ً خاصا ماضيها، وينبشفي معقّفليراقبتحركاتزوجته مرتبطايتكشفقصة كان برجل مغرمة كانتالمرأة منذ دة،

اكتشافتلكالقصةكانلهرا.وبعدذلكانفصلالحبيبان.إالّأنّماكانالحادثمدبّربّبخطوبةفتاةأخرىماتتفيحادث،

منري.ونتيجةلذلكيقعانفيالحبّرحبيبتهالقديمةمنقدومالتحّأثر.ويظهرالحبيبالسابقفيالمشهدمنجديد،ليحذّ

وفيالليلةالتيكانتستتمّ لقتلالزوج،يموتجديدويقررانقتلالزوج. كانالعشيقمنتظرا محاولةالقتل،وبينما فيها

،لالباطلإلىحقيقة،وهيحقيقةمميتةدالزوجالغيورقدحوّتأكّالزوجفيحادثسيارة.ويفترقالعاشقانمنجديد.إنّ

أ ليحتّنّذلك يأتي ويموتبدورهالزوج األخرى، للفتاة مميتا الذيكان الثالث، الموقع بالتكرارل الحقيقة وترتبطهذه .

أنينفصالبوجودواحدمناألحياءبينهما،ولكيينفصالفهما(التشابه) والتعارض:فلكييجتمعالعاشقانيكونعليهما

سفياللغة،وهيتحوّيحتاجانلموتهذاالحي.إنّ لالخطأإلىحقيقةويكونلهاتأثيرمميتعلىاليقينالغيورقوة،تُمار 

((ألجسادا
(34)

.

 اليختلفعنتفسيرالتقريرالعلمياالثنوغرافي: التفسيراالنثروبولوجيلألدب، بوصفه(موتجماعي)وهذا ،

عتبرحالةعندماتُالتقرير:))،وإليك(المريضالذياليشفيهالطبيمكنهأنينفعالطببموته)الموت:مشروعخيالضدّ

ع هُفينهايةعمره،يُدرجاسمهعلىجدارفيهاتقتربمنالموتأوأنّالمريضأثناءعالجهفيالمستشفىأنّ مرضهوض 

قائمةالحاالتالحرجة...ويقومأطباءمتعددونيعملونفيالمستشفىأيضاولديهماهتماماتخاصةفيمناطقتشريحية

مثالكانيريدأن(س)الدكتورالجناحأنّهطبيبمتعددة،بتقديماستشاراتهموتوصياتهم،وجعلالمشرفعلىالمشرحةيُنبّ

 المستطاع-يحصل كّلِّ-بقدر عيون على الدكتور وكان جثثهم. تشريح سيجري في(س)من وباحثا طبيبعيون هذا

المُ اعتاد إليها، يحتاج كان التي بالعيون الدكتور هذا وإلمداد الحاالتأمراضها، قائمة يراجع أن المشرحة شرفعلى

أنيستطيعويقيم-مريضمنخاللمحادثاتغيررسميةمعالممرضينوالممرضاتحولعائلةكلّ-يحاولالحرجةوأن

.العلميةهاوتتركعينيالمريضمنأجلاألبحاثىعنحقّفرصةفيالحصولعلىإذنمنالعائلةبأْنتتخلّ

كانيُحددمُومنالواضحأنّ عمنعائلتهأنتُعطياإلذنمنالمتوقّامحتمال،أيالمريضالذيكانرشحًهعندما

بذلكعندحدوثالوفاة،كانيبلغأخصائيعلماألمراضالذييجريالفحوصبعدالوفاةبذلك،فيقومبدورهببذلالجهد،

عنطريقالطبيب،بأْنيُعطياهتماماخاصابطلبالتبرعبالعين.

التصريحبال علىطاولة منالمستشفى: وفيوفيأماكنمتعددة وفياستراحاتاألطباء، وفيالمشرحة، دخول،

الدكتور يحتاجعيونا،والدكتور(س)أماكنأخرىمنالمستشفى،كانتهناكالفتاتتُوضعبشكلدوريمكتوبعليها

((يحتاجكلى...الخ(ص)
(35)

.

مدرسةالبيانالتأسيسيللظهورمنبدءالقدالتقىالسرداناالثنوغرافيواألدبيفيطروحاتالقرنالتاسععشر،
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فابتعد ،الكئيبةوالمتمردةوالسيماصدقحقائقالحياةالموجودةيتوخّفيتزركّالتيم،1857،عامRealismواقعيةـال

الحياةاالجتماعيةبعمق الذييهمّالصراعواعكسيلالحالمة،نعنالمثاليةالرومانسيةوالروائي
(36)

ويؤديوظيفةنقداآلخر،

مأساةرمزيةتستطيعالذاتمنججواالضطهاداتبيعرضالحُمسرحيأنساقخطابها،كأنّالظروفةتعملفيجميعبقوّ

قويةاللغةالممجتمعيتكلّخارجءهُإقصايمكناآلخرموضوعالتدخلمتعتهاالهستيرية،ل تؤجّخاللهاأن
(37)

.

،ليشملالسردالحقيقيوالخياليلألدبأمريكية-االنجلوةاألنثروبولوجيالمقاربةعتومنجانبآخروسّ
(38)

،ودعت

منبينتأويالتأخرىتأويل مجرد ،ليكونالنصّالسرداألثنوغرافيإلىاستثمارالخيالوتقنياتالكتابةاألدبيةفيبناء

والموضوعية الواقعية تداعتفكرة بعدما الميدان، من المستقاة نسفتالنظريةحتىفيموضوعاتللوقائع إذ الطبيعة،

رفينتائجالقياسيّسرعتهأوسكونهيُغكبيرة؛ألنّالنسبية))الحدودالقائمةبينالذاتوالموضوع،فأعطتللمراقبأهميةً

واألطوالتتوقففينهايةاألمرعلىوجهةنظرالراصدوإطاراإلشارة.(الزمن)والمقاييسالتيتُتخذفيقياسالمدة

ايضفيعلىقياسهطابعاذاتيا((الذييُوجدفيه،ممّ
(39)

التأويلية(األنثروبولوجيا):فيحقل؛لذلكتداخلالخيالوالوهم
(40)

،

فأ النص: صبح واالثنوغرافي العلمي اللذين انثيتحدّالنصاألدبي المختلف اآلخر الرمزيمنتميينعن الخطاب ،إلى

األعمالالمعاصرةمشكوكفيأهميتها،والتصبحتأويالتناأوافتراضاتناالمسبقةعنهاموضوعيةوالسيماالقديممنه؛ألنّ

امسافةتاريخيةتُبقياالهتمامبشيءميتقائماإالّإذافصلتهاعنّ
(41)

.ماهومهمّدإالّالتاريخاليُخلِّّ؛ألنّ

فياكتشافالحقائقالقلبيةالسرداالثنوغرافيواألدبي منشترككل ي :الحقائق اإلنسانيةاالشتراك في الكشف عن  -2

التيتمثل)عنفاللغة(
(42)

:

المنطوق-أ غير المحتوى هي تمثل بهاالحقيقة القديم، المعبّأعراضُهُللمشهد المتكررة الظهور عنحاالت رة

(النماذجالعليا)التيتشّكلوفيالذاكرةالجمعيةأاالضطرابالالشعوريالمكبوتمنعهدالطفولة،
(43)

عبّرالمُ،

فياألساطيرعنهابشكلملتو 
(44)

.

يُستقىمنوحقيقيفيلحظةالختام،الحدساللإليهافينهايةالتأويلعنطريقالتوصّالحقيقةهيالتييتمّ-ب

.وآثاروبقايامعلوماتتختلفعنالحقيقةالتييكتشفهاعلماءالطبيعةتلميحات

تدورعلىامتدادعوارضالمريضوتاريخه-ج السلسلةاللغويةكما تدورعلىامتداد الشخصيفيالحقيقةقوة

يةيقتنعالساحريُؤمُنالمريضبفاعليةاألشياءوالطقوسالتييبحثمنخاللهاعنالحماية،وفيالنها))السحر،إذ

علىالتحّكمفياألرواحوالتفاوضمعهابشأناألموالالمطلوبةأوالقربان .والساحرعلىيقين(الذبيحة)بمقدرتهِّ

المريضالمحرّ بشرطأْناليرتكب  الصيغالمطلوبةبوضوحمننجاحهِّ ((مات،وأنينطق 
(45)

.

سلّمتقدّاالشتراك في تبادل الموضوعات: -3 حين لألدب، ثيماتجديدة نظاماالثنوغرافيا على طتالضوء األب):

ذلكالوعيإلىمجالالدراساتالنسويةفيسبعينياتبدائية،وامتدّالمجتمعاتالفي(األّمالحاكمة):مقابلنظامالحاكم(،

وأدّ النسوية، الدراسات في األبوية مصطلح شاع إذ العشرين، فيالقرن الذكورية السيطرة تتبع في مركزيا دورا ى

فعلىالممارساتمنهجيةللتعرّمعرفيةو،فأصبحالمصطلحأداةلتهميشموقعاألنثى،بوصفهامصدراالعال ممجتمعات

عنها والتعبير الجنوسية
(46)

 فأصبح يتّ، جديدا عصريا فضاًء تاله وما العشرين الثقافيةالقرن المجاالت جميع في سم

دخلالعنصرالنسويفية،حينالمهمّأكثرقدرةعلىاإللمامبقضاياالمجتمع،وأصبحتالروايةاآلنوالفكريةواألدبية

الخطابالروائيمجال فيسؤاليصباناللذين،والذاتسؤالعنالخصوصيةفياليطرحإشكاالفيالساحةالنقديةل،

هذهالهويةهبسببمالمحضتللتشويالتيتعرّ(المرأة/األنثى)الهوية:
(47)

.

،رثاالشعبيالمتوواألدبالسائدموضوعاتاالثنوغرافياأفادتاالثنوغرافيامنموضوعاتومثلماأفاداألدبمن

فيتحليلاألدب.،رافضةالمقارباتالنفسيةواالجتماعيةةحتىأرسىالشكالنيونالروسنظريةجمالأدبيةانثروبولوجي

أنّ الميّغزارةالقصصالشعبيتخفيالقليلمنالمعرفةحينلحظوا استخالصحصيلةنألدب،فضالعالخصائصزة

هإلىنظريتهمهممالفتتالتنبّمؤتمرات،أشغلتالعلماءفيتاريخيةمنالماضي
(48)

. 
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محورينحولتدوراألدبيالنصالعلميواالثنوغرافيالعالقةبينالنصوخالصةالقولإنّ
(49)

:

ع ل وجهةالنظرعنالمركزبتحويل:إقامةخطابحولاآلخر:أولهما شكلاتخذاآلخرموضوعاأدبيا،وإْنماج 

ليتناولالثقافاتالشعبيةالتقليديةالبحثاتسعفيالقرنالتاسععشر،ثمّ(لمجتمعاتالبدائيةباختيار)االتعبيراالستفزازي

فيالمجتمعالغربي.

عالكبيرالظاهرفياألشكالالثقافيةاألساسيةالتيتسمحبفهمالتنوّالمنهجيةالبنىاكتشاف:ثانيهما
(50)

،سواءعلى

 مستوىالمفهوموإجراءاته،أمفيالنمذجةالتحليليةفيعملياتالوصفواالستقراءوالتصنيفوالتحليل.
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 العلمي واألدبي: المبحث الثالث: نقاط التقاطع بين مناهج السرد االثنوغرافي

عالسروداالثنوغرافيةالعلمية،مثلعالسروداألدبيةوتنوّاواضحابينتنوّالتضعاالثنوغرافيافيإطارالثقافةحدّ

سمّالحدّ لذلك الكّمي، للقياس القابلة الموضوعات ذات التجريبية العلوم ونصوص األدبية النصوص بين ىالواضح

هاتسيرباالتجاهعقالنية،بلألنّهاأقلّ؛الألنّ(العلمالمضادللعلم)االنثروبولوجيابـM.Foucalt(م1948-1926))فوكو(

تح إذ للعلم، المعقّالمعاكس اإلنسان طبائع تُفكك أْن دائما اول بمتابعة ُمهمّأي دة يبدو علىشيء لكن يحدث، وهو ا

يعتبةتكمنفيقدرتهعلىتخطّ،قيمةأّيِّعلماجتماعيمااالثنوغرافيفيمرحلةماأنيسعىإلىإغالقالتحليل؛ألنّ

أوبناءنماذجتفسيريةكبرى المالحظةاالثنوغرافيةواالرتقاءإلىدرجةالبناءالنظري،
(51)

-1864)(فيبر)حرر،وقد

كلّM.Fiber(م1920 من يُسمىاالنثروبولوجيا بما ذاته البنيويالمنغلقعلى أو السببياالجتماعي، التفسير أشكال

ألنّ(حبساللغة)بـ نفسهشبكاتالمعاني؛ اإلنسانحول يتجسّهيالتيتشكّالتيينسجها نسقا لها وتجعل الثقافة فيل د

هالسلوكالخارجيياةالذاتيةويوجّمالحالرموزالتيتنقلهااللغةمنالماضيإلىالحاضر،وهذاالنسقهوالذيينظّ
(52)

.

إنّ المنهج، هو العلم يُحدد فيوتتقاطعما ويمكنحصرمناهجاالنثروبولوجيا تقليدينالمناهجباختالفالرؤى،

كبيرين:

 أوال: التقليد الفرنسي:

وشتراوسأنّيرى االثنوغرافية سُهياألساطيرالسرود أو شفرات الCodesنن عفوية رسائل تنقل جمعية

الس التناقضاتاألساسيةالمريرةفيالوجوداإلنسانيلحلّ،شعورية ننللمحافظةعلىالتيتُقلقاإلنسان،فيعمدالىهذه

المهدّ وااليديولوجي الديني االثنواغرافياإلرث للسرد يجعل ما للقلق، اإلنساناخاصامنطقئ منطق عن يختلف ال

ضوحهوعلميتهربوالمتحضّ
(53)

،وكالهمايخضعةعنطريقالتفسيرالبنيويوالتأويلوتُعرفهذهالُسننالرمزيةالخفيّ.

نةمعيّ(ثقافية-سوسيو)التيتُحددعينةلمنهجانطباعيذاتياليمكنتحاشيهفيتأويلالنصوص
(54)

تتّ، حدلكنبقدرما

نالكائناتالبشريةمنفهمبعضاألنظمةالتيتمّكِّتدرس،هذهالمنهجيةتكونسيميائيةالتأويالتفيمنهجيةمشتركة،فإنّ

قلبيااألحداثأوالوحداتبوصفهاعالماتتحملمعنى
(55)

.

الفقعليهاضمنمستوىما،لكنّننمتّبسُرعنهماداميُعب األدبثقافة،نّإ:االعتقادالقائلرؤيةشتراوسوتنسف

اتفاق  يعنيأنّ.العميقةالتأويليةبشأنأبعادها ترميزالعالمالذيىذلكإلىاللغةالتقتصرعلىالتوصيل،بلتتعدّوهذا

تمثله؛ تأثيرها تمارس تصورية سلطة لها تكون فيلذلك اللغة، تلك أنّمتكلمي العالمبمعنى في يعيشون ال الناس

إلىأ قصىالعالمالواقعيمبنيّحتى،اللغةعي،بلهمواقعونتحترحمةالموضوعيفحسب،والفيعالمالنشاطاالجتما

غيرشعوريعلىالعاداتاللغويةللجماعةبناءًحدّ 
(56)

الحياة،والرحمة،والرزق،والدواء،والغضب:تعنيمثال،فالشمس

اإللهيإلىغيرذلك.

لباالستبطانواللجوءسّبتركالتواالثنوغرافيإلىالمجالالفلسفة حتىلقدنقلتبنيويةشتراوساالنثروبولوجية

ا،فضالاعنّالكتشافماهومشتركبينإنسانيةتبدولنابعيدةجد القديمةوالحديثةاألساطيرمدونةإلىالتفكيرالعلميفي

باالنفتاحعلىألوانالمعرفةاكان،فكرأيّعنالكشفعنطريقةعملعقولناالستخالصالخواصاألساسيةوالقسريةلكلّ

إلىجانبالمعطياتالعلميةتضالتيالمختلفة له الحدسالذيالجدران ع بالمحددة فصارتتصوراتمنطقصارم،

أنْبترحّعامةإنسانيةًشتراوس قبل والحوار تستقر بالتسامح بنظريته عنوانها: أخالقية التعددية)صيغة عن الدفاع

(الثقافية
(57)

 اليُ، حيلعلىتقييمفأصبحمعنىالشعوبالبدائية أماله األوربيلفكرةلاالستعمالالمغلوطالمتواترسلبي،

القوميةالمقدسةنحوالحديثةبأساطيره العقيدة والمركزاالجتماعي،والحزبالسياسي،:
(58)

فاألوربي مثلهمثلالشعوب.

هارأتفيأزمنتهاالقديمةمثاالأعلىينبغيالحفاظعليهتتويجالمشيئةألنّالبدائيةالتيبقيتعلىماأرادتأنتبقىعليه؛

أنّ يعني وهذا األجداد، وإرادة كانضدّ(البدائي)اآللهة لو كما بغيره ال ذاته في يُفهم األوربيهو(البدائي)يجبأْن

نالمتمدّ
(59)

،والفارقالوحيدبينالبدائيواألوربيهوتخطّ أوالدوغماج(اليقينالمطلق)ياألوربيلفكرة يةالتيتمثل،

حتى)العلم(K.Popperم(1994-1902)زبوبرالحقيقةنسبيةالتتطورإالّبـالنقد؛لذلكميّبفكرةأنّطفولةالعقل،وأقرّ

علىأساس))قابليتهالمستمرةعلىللتكذيب،ونظريةالتكذيبالتميّزفحسب،بلهيأوفىوأشملدراسةميتودولوجية

المثلى إلىالصورة بها كيتصل  معها، للتعامل منهج أفضل ح وهيتوّضِّ للنظرياتالعلمية، المنطقية للبنية )منهجية(

الممكنة((
(60)

 .

لمهاالفردفيحياتهاللغةاالعتياديةكمايتكّفلسفةانبثقتومنها)الفلسفةالتحليلية(،لقدأسهمتاالنثروبولوجيابانبثاق

دةمعقّاليومية،التيتقابلاللغةالمنطقيةوالرياضيةالمثاليةالتيفشلتفيتحليلماهوموجودفيالعالممنأشياءووقائع
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مالءمةاللغةاالعتياديةللعملالفلسفيG.Moore(م1958-1873)دجورجمورصولإليه،إذأكّإلىأبسطمايمكنالو

معتقداتالرجلاالعتياديالذييميلبطبيعتهبفهموقيمةالنظريةالفلسفيةتُقاسوسيلةلتوضيحتصوراتناوقضايانا.لتصبح

بها التسليم تنافرتِّ؛إلى فإذا واإلجماع، اإللحاح خاصيتي: من فيها ا عليهالِّم  المعتقداتُحكم هذه مع الفلسفية النظرية

باإلفالس
(61)

.

:األمريكي -االنكلوالتقليد  ثانيا:

أنّيرى التقليد منالثقافةالسردهذا العلميالمنتجاالثنوغرافيجزءا بنىرهانه وقد علىالمشاهداتلنظرياته،

الذييشيرإلىجغرافي(المناطقالثقافية)والحقائقالملموسةباستعمالمصطلح: ْهماضمّالنمطالثقافيالواحدة، منتم 

تحليلللثقافات،(المنطقةالثقافية)صبحمفهوموأ،مختلفةجماعاتوشعوب وأداة  باستعمالمنهجالمقارنةتصنيفاوصفيا

حاديفيفهمالظواهراإلنسانية،فينفتحالقلبعلىاآلراءالمختلفةالمتعلّقةبأّيموضوعإنسانيبمافيهاينقدالرأياألُالذي

اآلراءالمتقابلةوالمتناقضة،لينظرالعقلالفعّالفيهانظرةمقارنيةمندونحجبشيءمنهاواستبعادهمندائرةالبحث،

ادماهوأقربللباطلليخلصمنذلكإلىماهوأقربللحّقواستبع
(62)

.

 التفسيريةالمشّكِّبهذا التقليدمرحلةاالثنولوجيا الفرنسي:تجاوزهذا فأصبحتفسيرالتقليد كةفيبنياتالالشعور،

تأويالثانيا())تأويالأول(وتأويله:
(63)

الطروحاتالبنيويةوأُعلن،التيانتقدت،وكالهمااندمجبـ)االنثروبولوجياالثقافية(

المتحّكِّ الالوعي بنيات مفهوم بنقد وثقافيا وسياسيا فلسفيا موتها بحجّعن اإلنساني، الوعي ببنية أنّم تُركّة فيالبنى ز

القيميوهوالعالقاتبيناألشياءوالتركّ اإلنسانيوعنشرطه لذلكتباعدتالبنيويةعنالوجود نفسها؛ زفياألشياء

حريةاالختيار()
(64)

هامقولةأُحاديةاختزلتالظواهراإلبداعيةالمعقدّة؛ألنّ(موتالمؤلف/اإلنسان)مقولة:نتقدت،وكذلكا

بعواملواحدعجزعنفهمها
(65)

.

اسمآخرللثقافةوالقيم،إلىبعضمعاييرالقيمةالنصاالثنوغرافيوالسردياألدبيأُرجعومنهنا
(66)

،التيهي

 المعرفة يحوي معقّد  في))كل  عضوا بوصفه اإلنسان يكتسبها التي القدرات وسائر والتقاليد والخبرة والمعتقدات

المجتمع((
(67)

بحدين(الثقافةدمصطلح)،وبهذايتحدّ
(68)

:

ةبالفنوالعاداتواألديانواالحتفاالتوالشعائر.عنيخصوصيةاألمّاجتماعيانثروبولوجيقلبي:وي :حدّأولهما

امتزاجالثقافاتوالنشاطالثقافيإلىب،وفالثقافيمأوالتخلّأننقولبالتقدّننا:يمّكِّعقليعلميتطوري:حدّثانيهما

ببُ الثقافية نصفالظاهرة عندما ذلك التقدّغير بفكرة المقترن التطوري التاريخي يتعدها بما العلمي، جم األعم–سد في

مالسلوكبطريقةآليةبأمانةمنقبلالفردليصبحكالبرنامجالذيينظّبالعالماللغويالرمزيالذييُستبطن-األغلب
(69)

.

يعنيأنّ للتقد فيتعريفالثقافةيمثّ(العلم)حد وهذا لميعملعلىولكنّ،مالثقافيلشرطاضروريا ما هغيركاف 

مالعلميباتجاهخدمةالمجتمعاإلنسانيعموما،وإالهالتقد الذييوجّالنقدعنطريقأحكامناصادقةيجعلوتهذيبسلوكنا

فالنقدفالتطوُّوّظِّسي الحيوية-إذن–رالعلميلتدميراإلنسان، األنشطة المعرفةوجميع عملية يمثليدخلفيصميم إذ ،

ممسارالتطوروجوهرالتقدّ
(70)

.

التيتحددعلميتهالقدمرّ بسبباشتباكموضوعالدراسةبالمنهجالذييُعدّتمنهجية)المناطقالثقافة( بشكوك،

الدرسيستمدقدراتهمنالموضوع،والموضوعيمليعلىالدرسالنتائجواالكتشافات.جزءامنالثقافةنفسها،بمعنىأنّ

التيأرادالدرسمثلبالمشاهد،فذابتالرؤيةبالمشاهدة،ماجعلالدرسنفسهعرضةللعيوبهكذاظهرتدائرةتصهرالمُ

؛ففقدتالذاتالدارسةموضوعيتهاوحيادها(االستبعادواالستقطاب)ة،القائمةعلىحتمية:انتقادها،وتفنيدفرضياتهاالخفيّ

فتنعدملديهاإمكانيةإصدارتعميماتتجريبيةتقومعلىالخطاببوصفه،هاذاتمتموضعةضمنماتستجوبهالعلمي؛ألنّ

هجيةمنطقيةعلًمامنظًمابمن
(71)

الدرسالثقافيالتقليديإلىمرحلةالشللعندماغضّ، عنفرضياتهالتيفوصل  الطرف 

تضمرالنتائجالمغلوطةفيالمقدماتالصحيحةظاهريا.وُعولجتهذهاألزمةالمنهجيةبطريقتين
(72)

:

:الطريقةالبنيوية:التيطالبتبقلببنيةالتضاد،لكنهذهالمطالبةاستبدلتقمعابقمع.أوالهما

ماتالثنائياتالضدية؛ألنهموقفأخالقيوفاعل،ومع:الطريقةالتفكيكية:التيقالتبوجوبكشفمسلّثانيتهما

نحياز.ذلكطالالتفكيكجميعالثقافات،ولمتسلمالدراسةالثقافيةنفسهامناال

الفرنسيحافظعلىعلميته التقليد القولإّن للتحليلالمنضبطوخالصة باستعمالاألنموذجالبنيوياأللسنيكأداة

يتعاملالمنهجو.نحو:التاريخوالفلسفةواللسانياتعلوماإلنسانالتفسيريةغيرالمستقلةعنذاتاإلنسان،المرتبطبمفاهيم

ا مع االنثروبولوجي ويتضمّالبنيوي بالكلمات، المكتوبة المعياريةلبيانات والتقنيات الكمية القياسات من القليل ن

بطريقةعلميةمنظمةودقيقة ويهدفإلىتحويلالبيناتالنوعيةوتفسيرها التحليليواإلحصائية، لمادةلويبقىاالستقراء
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أيِّّ عن معزل في وأّيِّاإلثنوغرافية مقارن النظريمنهج األنثروبولوجي التأويل مستوى على اتصفت؛جهد لذلك

استنتاجاتنظرية دون من الصارمة، اإلمبيريقية بالطبيعة الفرنسية اإلثنوغرافيا
(73)

 تطوّولكنّ، شتراوسها يد رتعلى

منحيين-فيالنهاية–عمليةالتحليلفأخذت
(74)

: 

.باالنتقالمنالخاصإلىالعامبالتفسير:االستقراءالتحليليولهماأ

.منهبالتأويل،باالنتقالمنالعامإلىاألعمّرةجذ :النظريةالمؤس سةأوالمُثانيهما

بينالثقافاتالقديمةوالحديثة،وأوّ؛ألنّشتراوسحلقةوصلبينالتقليدينوبهذاكان لأساطيرالعالمالقديمهقارن 

الفكراإلنسانيحينمابنيويةشتراوسانتقدهاالوضعالتاريخيلمابعدالحداثة؛ألنّربيالحديث.لكنّوأساطيرالعالماألو

يُحدثثورةمنهجيةيجدجزءامنالماضييتكسبداللةجديدةفيالحاضر،إذيُصبحدورالقارئاليمارسالكشفعن

فاعليةوجودهدمنهالنصّدالذييستمّالمعنىالكامنالثابتفيالنص،بليُعيدإنتاجالنصبالنق
(75)

ت تحليالت؛لذلكدُمجِّ

لشتراوسفيإطارالثقافةالغربيةالتيمنعمنهجهامالحظةعيوبالدراسةنفسها،حتىاعترفليفيشتراوسنفسهبتحوّ

درسهالعلميلألساطيرالبدائيةإلىأسطورةمناألساطير
(76)

.

تميّ من الرغم وعلى التقليد الفرنسي-االنكلوز االتجاه من أنّ،أميركي إالّ بين فرق يوجد ةاالنكليزيالمقاربةه

التييرىاالمريكانأنّةواألمريكي تعبّيظهرفيمرحلةتفسيراألنماطاالجتماعية، رعنبنيةعقليةمشتركةاليجوزها

فيبعضتوجهاتهااالنكليزيةالمقاربةالطبيعية،لهذاتنضمّتفسيريشبهقوانينالعلومالتعميمها،فيحينيرىاالنكليزأنّ

إلىالتقليدالفرنسيلتشكيلالمنهجاألوربي،أماالمقاربةاالمريكيةفتفرزأربعةتخصصات
(77)

:

عتسلطالضوءعلىالتنوّراإلنسانبمرورالزمن،ثمّالتيتدرستطوّ:(البيولوجية)الفيزيائيةاألنثروبولوجيا:أولها

البحثفيحفرياتالمجموعاتابتداءمنالتطورودراسةاألسسالبيولوجيةللسلوكاإلنساني،تدرساإلنسانيوأهميته،و

.Homininesالشبيهةباإلنسان

ماهوُمكتسبفي،وتدرسكل (االجتماعيةااألنثروبولوجي)ىفيبريطانيابـ:االنثروبولوجياالثقافية:ويُسمّثانيها

األسرةوغيرها.اإلنساننحو:الدين،واألسطورة،والتقاليدوالعاداتوالفنونواألدواتوحياة

األنثروبولوجيثالثها ومكانيا،ا: زمانيا والثقافي االجتماعي سياقها في اللغات وظائف دراسة وتشمل اللغوية:

م،ووصفاللغاتوبيانوظائفهاالمختلفة.رالعالوالعالقةبيناللغةوالعقلوالثقافةوالقيم،وتأثيراللغاتفيتصوّ

بخالفالتاريخالذييتعاملمعالنصوص،ويلتقيعلمرابعا هوماديملموس، الذييتعاملمعما :علماآلثار:

األنثروبولوجي مع السابقةااآلثار األجيال تركته ما ماديةبتحليل آثار الشعوبالقديمةمن حياة طبيعة وأنماطلمعرفة ،

.سلوكهاالماديبمافيهاالقتصاد

 ثمانينياتوبظهور في جديدة اثنوغرافية موضوعات العشرين األقوامالقرن موضوعات تختلفعن تالها وما

التقليديةالبدائية ، اثنوغرافيا االقتصادنحو: ،واالستقبال،واثنوغرافيا النسويةإلىاثنوغرافيا الحداثةواالثنوغرافيا بعد ما

إلىكانتالحاجةماسّ،غيرذلك بعد،ظهورطرائقتحليلجديدةنحو:تحليلالخطابوالتفكيك،والتحليلالتأويليةً وما

رافيةالسابقةغوالسرديوالسيميائيوغيرذلكالستهداففئاتأخرىأبعدتنفسهابشكلحاسمعنالتقاليداالثنو،الحداثي

أنّ من الرغم بخطّاالثنوغرافياعلى الوجود استمرتفي التقليدية التي الجديدة المناهج مع مضادةمعاني أخذتمواز 

أصبحمرادفاللدراساتالكيفيةمصطلحاالثنوغرافية،حتىإنّةالقديماتومتناقضةأحيانامعاالصطالح
(78)

رلذلكتطوّ؛

فيالعرفالبريطانيالفكري االثنوغرافيا داخلنطاقوسائلالواسعمفهوم بظهورمنهججديد إيذانا للدراساتالثقافية

 خاصا: اسما عليها يُطلق التي االستقبال)االتصال (اثنوغرافيا الجمهور)أو التي(اثنوغرافيا النقدية، االثنوغرافيا أو ،

امنالوسائطالمختلفةالمتوفرةاهتصاليللجمهوروالتفاعالتالمختلفةمعالرسائلاإلعالميةالتييتلقّتدرسالسلوكاال))

((..وسائطهعلىاإلطالقلاالنترنيتأهمّفيالفضاءاالتصاليالجديدالذييشكّ
(79)

. 



فيالنقاطاآلتية:تظهرلالبحثإلىجملةمنالنتائجتوصّالخاتمة:

،حتىيمكننوعيازالمتميّ(علماآلخر)تنتميإلىعلمواحدهومصطلحاتاالثنوغرافياواالثنولوجياواالنثروبولوجيا -1

وهويخالف.لتفاعلالباحثمعمجتمعالبحث،الذييرىالطبقاتاالجتماعيةمثالرؤيةالمناضل(كيمياءاآلخر)تسميتهبـ

 .(الفيزياءاالجتماعية)ىبعلمعلماالجتماعالذييُسمّ

:مرحلةاالثنوغرافياوهيوصفأوالها،فيالتقليدالفرنسيعلميةمراحلالثالثةثالث (علماآلخر)تمثلمصطلحات -2

سيميائيابنيوياتفسيرا،وتُعنىبتفسيرالمدونةالسردية(علمالسالالت):مرحلةاالثنولوجيا:وثانيهااآلخربمدونةسردية.
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هذهالمرحلةتُعنيبالمشكالتالمنهجيةالنظرية.أماومنالناحيةالفلسفيةفإنّيُسبغحاالتذهنيةعلىاألشياءوالموجودات.

ثالثها االنثربولوجيا: اإلنسان)فهيمرحلة األناسة(علم أوعلم التفسيريةو، السرديةومعانيها تأويلالمدونة هيمرحلة

سيميائيةتتعددبتعددسياقالمؤولالذييكتشفطرق .وتنتهيهذهالمرحلةاجديدةممكنةللنظرإلىاألشياءالكتشافمعان 

 .(سةالنظريةالمؤس )ىبـفيجزئهاالفلسفيالمنهجيبالعنايةبنظريةكبرىتسمّ

التق -3 تجاوز ألنّ-االنكلوليد االثنولوجيا؛ مرحلة والتأويليةالمعانياألمريكي يكتشفهاالتفسيرية تعدّالباحثالتي ،

فقعليهاالمرسلةننالالوعيالمتّبنظريةسُلتشكيكها،(االنثروبولوجياالتأويلية)يتالمقاربةاألمريكية:لذلكُسمّتأويالت؛

فأصبح(المناطقالثقافية)،واستعملبدالمنذلكمصطلح:علىاإلرثالروحيللمحافظةإلىالوعي وحدةالمصطلح،

 المقارنة، للثقافاتباستعمالمنهج تحليل وأداة تصنيفوصفية فأصبحمصطلحاعتمادا القيم، ثقافة)علىبعضمعايير

لعلميجعلاعلميتطوري:حدّوثانيهما،ثروبولوجي،يُعنىبخصوصيةاألمةاجتماعيان:حدّأولهمامحددابحدين،(اآلخر

مالميجعلسلوكياتنامهذّولكنّاأساسياحدّ  .النقدبةوأحكامناصادقة،عنطريقهغيركاف 

طهناكنقا -4 األدبي، االثنوغرافيالعلميوالسرد بمنحيثاالشتراكتداخلبينالسرد إلىالواقعفيالخيالالمستند

استعمالالخيالللسرداالثنوغرافيالعلميليصبحالسردوقدأباحالتقليداالمريكيالنقديةوالكئيبة،الواقعيةموضوعات

السردانفيالكشفعناشتركيلتأويالمنبينالتأويالتاألخرىللوقائعالمستقاةمنالميدان.وكذلكاالثنوغرافيالمتخّ

اآلخرمنمكبوتاتالطفولةالتيتظهرفياألحالمالفردية،ةفيالنصوصالقديمةالتيتهمّاإلنسانيةالمخفيّسحقائقالنف

ويتداخلالسردانأيضافي.الحقائقالحدسيةالتيتستقىمنالالشعوروواألساطيرالجماعيةالمكبوتةفيالذاكرةالجمعية،

أتالقصصالشعبيةواألساطيرنصوصاجديدة،وهيّيةموضوعاتأدبنوغرافياثأتاال،إذهيّجديدةالموضوعاتاكتشاف

 .المناهجاالنثروبولوجيةاستعمالفهمإالّبالتُ

واالنكلو -5 الفرنسي التقليد بين العلمي التقاطع نقاط أنّ-من مرّاألمريكي الثقافية( )المناطق الشّكمنهجية بمرحلة ت

يعدّ الذي بالمنهج الدراسة موضوع الموضوع،الشتباك من قدراته يستمد الدرس فأصبح نفسها، الثقافة من جزءا

م واالكتشافات، النتائج الدارس على يملي وتفنيدوالموضوع انتقادها أراد التي للعيوب عرضة نفسه الدرس جعل ا

الخفيّ فرضياتها علىحتمية: القائمة واالستقطاب)ة المنهج(االستبعاد لذلكظهر العلمي؛ حيادها ففقدتالذاتالدراسة ،

نموذجاأللسنيأداةًللتحليلةفعلأخالقية،مقابلذلكحافظالتقليدالفرنسيعلىعلميتهالصارمةالستعمالهاألالتفكيكيكردّ

والتقنياتالمعيارية قليلمنالقياساتالكمية تضمينعدد بالكلماتمع منالبياناتالمكتوبة تعامله االنثروبولوجيعند

بنظريةمؤس  سةبمعزلعنأيمنهجمقارن،ومعذلكانتقدتمقوالتواإلحصائيةلتفسيرالمدونةاالثنوغرافيةوتأويلها

 دالفرنسيالحقا.التقلي

تختلفعنبظهور -6 تالها فيالثمانينياتوما جديدة البدائيةلالموضوعالتقليديموضوعاتاثنوغرافية ألقوام نحو:،

،ظهرتحاجةمابعدالحداثةواالثنوغرافياالنسويةإلىغيرذلكاثنوغرافيا،واالستقبال،واثنوغرافيااالقتصاداثنوغرافيا

ماسّ إلى والسردياكتشافةً الحداثي بعد وما التأويلي والتحليل والتفكيك، الخطاب تحليل نحو: جديدة تحليل طرائق

رمفهوماالثنوغرافيالذلكتطوّ؛رافيةالسابقةغوالسيميائياستهداففئاتأخرىأبعدتنفسهابشكلحاسمعنالتقاليداالثنو

 .افيةإيذانابظهورمنهججديدداخلنطاقوسائلاالتصالللدراساتالثقالواسعفيالعرفالبريطانيالفكري
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