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 ورقة. نجاز هذه الإنتقيم بالشكر الجزيل لكل الزمالء واألصيقاء الباحثين الذين ماهموا في 

الباحثان يونس بنمورو وجمال بلعياشي على مماعيتهما في قراءة وتحليل الكتب، باعتماي جذاذة للقراءة 

ا يتجاوز مجري اعياي ملخصات.   تتطلب وقتًا طوياًل ومجهويًا خاصًّ

الباحث عمر الحمياني على مماعيته القيمة في إعاية ترميز قاعية البيانات وكذلك اعياي الجياول 

 يانات، والتنقيح النهائي للورقة.والب

 األمتاذ الباحث جمال فزة على المراجعة اللغوية ومالحظاته القيمة على النمخة النهائية للورقة.    

نائب ميير مكتبة الملك عبي العزيز الميي محمي الصغير جنجار ورئيمة قمم المشتريات الميية مميرة  

عناء إعياي قاعية بيانات أعيت خصيًصا من أجل انجاز هذه الرفاعي على مماعيتهما القيمة وتحملهما 

 الورقة الخلفية. 

الشكر الجزيل لليكتور عبي هللا حمويي على توجيهاته المنهجية العميقة ومالحظاته القيمة خالل كل 

 مراحل إنجاز هذه الورقة.    
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 تقديم .1

نثروبولوجي باللغة العربية في كل من تهيف هذه الورقة إلى تمليط الضوء على اإلنتاج المعرفي األ

. تنيرج الورقة في إطار 2016و 2000الجزائر وتونس والمغرب خالل الفترة الممتية بين منتي 

 االجتماع علوم علماء يكتب ماذا التقرير الثاني للمجلس العربي للعلوم االجتماعية. تحت عنوان: " عن

قة في قممين يعالج األول اإلنتاج اإلجمالي للكتب في اليول العربية؟". تقع الور باللغة العربي في العالم

 الثالث حمب المجاالت والموضوعات، في حين يعالج القمم الثاني مضامين عينة محيوية من الكتب. 

اعتميت الورقة، في محاولة اجابتها عن المؤال الرئيمي للتقرير، على منهجية عمل امتميت روحها من 

مية التي أنجزها المؤلف الرئيمي للتقرير ي. عبي هللا حمويي وكذلك من توجيهاته مضامين الورقة المفاهي

المنهجية قبل وخالل إنجاز الورقة. كما اعتميت على الورقة المرجعية للمجلس العربي للعلوم 

االجتماعية التي حصرت بشكل عام المضامين التي يجب التركيز عليها كما حييت اإلطار الزمني في 

، 2005-2000تم تقميمها الى ثالث فترات صغرى وهي:  2016و 2000لممتية بين الفترة ا

 .  2016-2011و 2006-2010

 

اعتمينا في هذه الورقة على قاعية بيانات "المغارب في العلوم االجتماعية" التابعة لمكتبة مؤممة الملك 

مجال العلوم االجتماعية وربما عبي العزيز في اليار البيضاء، وهي أشمل قاعية بيانات في المنطقة في 

الوحيية التي توفر، باإلضافة إلى الئحة شبه شاملة لكتب ليمت متوفرة في كل المكتبات التجارية، 

معطيات يقيقة حول المؤلف كالجنمية واالمم بالحروف العربية والالتينية ومكان نشر الكتاب. كما أن 

قة باليول المغاربية والعربية مباشرة من معارض الكتب للمكتبة ميامة امتباقية في اقتناء الكتب المتعل

 بالمغرب والجزائر ومصر وتونس ولبنان، مواء كان المؤلفون من جنميات هذه اليول أم من خارجها.  

تجير اإلشارة إلى أن هناك مبررات أخرى الختيار قاعية البيانات هذه من بينها أن جل ما يكتب باللغة 

ت ال يجي مكانا له في قواعي البيانات اليولية والتي ال تتضمن منشورات العلوم العربية من كتب ومقاال

 االجتماعية باللغة العربية.  

 

باإلضافة إلى تقييم كمي لما هو موجوي بخاصة حول ميايين وموضوعات األنثروبولوجيا، تتضمن  

ا بشكل عشوائي، بالمعنى الورقة كذلك تحلياًل نقييًّا لمضامين عينة محيوية من الكتب ثم اختياره

-2010/2011-2005/2006-2000اإلحصائي للكلمة، من اليول الثالث حمب ثالث فترات زمنية )

2016 .) 
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 منهجــية العـــمل ومصادر المعطيات .2

، وتضم النمخة األولية منها 2017تم االشتغال على قاعية البيانات مالفة الذكر خالل شهر أبريل 

لموميولوجيا واألنثروبولوجيا في الجزائر وتونس والمغرب، نشرت بين منتي كتابًا تشمل كتب ا 3614

كتابًا، متبوعة باللغة  2142. واحتلت الكتب المنشورة باللغة العربية الصيارة بـ 2016و 2000

ن كتابًا بلغات أخرى كاإليطالية واأللمانية.  ولكو 13كتابًا و 84كتابًا ثم اإلنجليزية بـ  1330الفرنمية بـ 

الورقة تركز على الكتب المنشورة بالعربية، تم تقليص قاعية البيانات لتشمل هذه األخيرة فقط. كما تم 

فصل الئحة كتب الموميولوجيا عن كتب األنثروبولوجيا، حيث إن هذه الورقة تشمل األنثروبولوجيا 

 فقط، في حين تعالج االنتاجات الموميولوجية في ورقة خاصة بها. 

 

يار الكتب بهيف إنجاز الورقة الخلفية حول ما يكتبه الباحثون المغاربيون باألمر الهين للعييي لم يكن اخت

من االعتبارات. واجهتنا منذ البياية مشاكل منها ما هو تقني ومنها ما هو معرفي، لكون تصنيف الكتب 

ف الى حمب التخصص المعتمي من طرف مكتبة الملك عبي العزيز، يتم ليس حمب انتماء المؤل

التخصص أو الى مؤممة أكاييمية بعينها، بل حمب تعريف وامع لألنثروبولوجيا يشكل موضوع الكتاب 

والكلمات المفاتيح المكونة للعنوان أهم معايير التصنيف. لهذا تضم قاعية البيانات األولية، كما هو األمر 

يا، لكن بعي التمحيص نجي أن المؤلف بالنمبة للموميولوجيا، كتبًا تحيل عناوينها الى حقل األنثروبولوج

ينتمي الى حقول معرفية أخرى وال يمتعمل بالضرورة المناهج وأماليب البحث التي تميز هذا المجال 

كتابًا حمب المراحل  3614المعرفي. وبالتالي فقي تم التعامل مع قاعية البيانات األولية والمتضمنة لـ 

 التالية:

 ت األخرى غير العربية، إقصاء الكتب المنشورة باللغا -

إقصاء الكتب التي تظهر من عناوينها بعيية شيئا ما عن موضوع الورقة وكذلك تلك التي تعالج  -

مواضيع أيبية أو تاريخية صرفه أو فلمفية، أو تلك التي تتميز بحمولة معيارية واضحة ككتب 

 اليعاية باإلضافة الى العناوين العامة أو المجرية.

تصنيف يقيق من خالل ثالثة ممتويات: حضور مصطلح األنثروبولوجيا في  تحييي الكتب وفق -

العنوان، حضور مقاربة منهجية تنتمي إلى حقل األنثروبولوجيا، أو أن تتضمن الكتب تحيييا 

 لمجتمع ميروس، مواء تعلق األمر بينات أو وثائق أو غيرها من مواي البحث األنثروبولوجي.

 



 

 
 األنثروبولوجيا مجال في المغاربي لإلنتاج مراجعة

 2016و 2000 بين العربيّة باللغة
 منصور أيت وهشام المكاوي أمينة| 

 

4 
 

ت على قاعية البيانات أصبح العيي اإلجمالي للكتب التي تمتجيب إلى هذه وبمجري ايخال هذه التعييال

 كتابًا.     78كتابًا والمغرب بـ  41كتابًا وتونس بـ  48كتابًا موزعة بين الجزائر بـ  167المعايير 

 

 تصنيف الكتب حسب الميادين والموضوعات .3

مامية، ليس فقط من أجل تكميم تعتبر مرحلة تصنيف الميايين والموضوعات، من أهم المراحل األ

االتجاهات العامة لإلنتاج األنثروبولوجي، بل كذلك للتمكن من محب عينة متوازنة للكتب بهيف تحليل 

مضامينها. ومعروف بين المتخصصين أن معايير التصنيف متعيية مواء حمب المقاربات أو النظريات 

بميًطا ممتنيين في ذلك إلى التصنيفات المتياولة في أو المناهج أو المواضيع الخ، لكن اعتمينا تصنيفًا 

عيي من الجامعات اليولية التي تتوفر على شعبة ممتقلة لألنثروبولوجيا، وهو ما ال يتوفر في البليان 

المغاربية حيث تيرس األنثروبولوجيا ياخل شعب علم االجتماع. وبناء على التصنيف الذي اعتميناه، 

 كتابًا موزعة حمب الميايين والمواضيع كما يلي:  18للكتب المنتقاة من تتكون الالئحة النهائية 

 

 امم المييان الموضوع الرئيمي

 التراث الشعبي والشفهي -

 الثقافة والهوية -
 األنثروبولوجيا الثقافية

 البنيات االجتماعية، المجال والملطة -

 العايات، القيم، الطقوس والمجتمع -

 البحث في الذاكرة -

 يا االجتماعيةاألنثروبولوج

 أنثرو ولوجيا اليين اليين والتيين -

 مياخل نظرية ومفاهيمية  مقاربات نظرية ومفاهيمية -

 األإنثروبولوجيا الميامية الملطة والمجتمع -

 

أما بخصوص الئحة الموضوعات النهائية التي تم بناؤها انطالقا من تحليل يقيق لقاعية البيانات الخاصة 

 شملت الموضوعات التالية:   بكل بلي وبكل فترة فقي

 

ميادين أو فروع 

 األنثروبولوجيا

 الموضوعات مجاالت االشتغال

العالقات االجتماعية، العصبية والقبيلة، النوع االجتماعي، البنيات االجتماعية، األنثروبولوجيا 
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لة، الهوية الشتات، هجرة الكفاءات، القرابة، القبيلة، الملطة والقبي المجال والسلطة االجتماعية

والقبيلة، الميينة، القبيلة والمجتمع، األولياء، األولياء والحياة 

االجتماعية، القرابة، المقيس واألولياء، الملطة والجمي، المرأة 

والجنس، األعراف االجتماعية ، الملطة والجمي، العايات 

الغذائية، الزاوية والمجتمع، الثقافة و القبيلة، التاريخ االجتماعي، 

الماء والمجتمع، الهيية والعايات،  عرب والغرب )اآلخر(،ال

التحول االجتماعي، المجتمع الفالحي، التهميش االجتماعي،  

العرف  والمجتمع، الجمي الحرف ،  الثقافة، المجتمع و اليين،

 .والمرأة

العادات، القيم،  -

الطقوس 

 والمجتمع

والتقاليي،  القيم االجتماعية، المرأة والطقس، الطقوس، العايات

المعتقيات والطقوس، الطقوس والجمي، الطقوس والعايات، 

الطقوس والمجتمع، الطقوس والتغير االجتماعي، العايات واليين، 

 المقيس.

في  البحث -

  الذاكرة

 البحث في الذاكرة

التراث اشعبي  - األنثروبولوجيا الثقافية

 والشفهي

هي، األيب الشعبي، اللغة والتراث، الثقافة الشعبية، التراث الشف

الحكاية الشعبية، التراث الالمايي، المرأة والتراث، الفن الشعبي، 

الحكاية، األمثال الشعبية، األماطير الشعبية، اإلمالم الشعبي، 

 البحث في الذاكرة.

الثقافة، الفكر الثقافي، الهوية، العمل الثقافي، الهوية والثقافة،  الثقافة والهوية -

 فة الشعبية، األلغاز، الثقافة والحضارة، الهويات.الفلكلور، الثقا

األنثروبولوجيا 

 السياسية

السلطة  -

 والمجتمع

اليين والميامة، الملطوية، المعتقي والملطة، الطقوس والملطة، 

الثقافة الميامية، الملطة والبايية، اإلعالم والميامة، اليين 

 والميامة.

هوية واليين، اليين والتيين، التصوف، الصوفية، المقيس ال الدين والتدين   - أنثروبوولوجيا الدين

واإلمالم، المرأة والخطاب الييني، المرأة واليين، القيم واليين، 

اإلمالم البيوي، األقليات واإلمالم، اليين والحجاب، اليين 

 والمعتقي، المحر واإلمالم.

 

مقاربات نظرية  - علم األنثروبولوجيا

 ومفاهيم  

 نظريات ومفاهيم
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ال بي من اإلشارة الى أن تصنيف الموضوعات خضع لمعيار امتقرائي مبني مباشرة من عناوين الكتب، 

ألننا بصيي تحييي ما هو موجوي وليس نقي اختيار المؤلفين لموضوعاتهم.  ومعروف كذلك أن موضوًعا 

يمكن أن يكون  معينًا يمكن أن ينيرج ضمن أكثر من مييان بمقاربات وزوايا مختلفة. فالطقس مثاًل 

موضوًعا ليرامة تصنيف الطقوس حمب أنماطها ووظيفتها، كما يمكن أن يتم تناوله في يرامة أخرى 

لتفمير أبعاي ميامية واجتماعية أو تفمير الثقافة ككل. أما موضوع الملطة فتتناوله يرامات ضمن 

القبيلة أو النوع االجتماعي على األنثروبولوجيا االجتماعية إذا كان األمر يتعلق بالملطة في عالقتها ب

مبيل المثال، وتتناوله يرامات أخرى ضمن فرع األنثروبولوجيا الميامية إذا تعلق األمر بالملطة 

 لخ.إ ،الميامة في شكلها الحييث أو البحث عن أثار نظام اجتماعي تقلييي ياخل نظام ميامي حييث

  

 منهجية التحليل: .4

 ية تحليل يمكن تقميمها الى قممين، كمي وكيفي: اعتمينا في هذه الورقة على منهج

 

  القسم األول: التحليل الكمي .1.4

 تم انجاز التحليل الكمي في شقين. يتعلق األول بتحليل لقاعية البيانات ويشمل ما يلي: 

 اإلنتاج اإلجمالي لعيي كتب األنثروبولوجيا حمب البليان والفترات الزمنية. -

 ثروبولوجيا حمب البليان والفترات الزمنية.اإلنتاج اإلجمالي لميايين األن -

 تحليل ألهم الموضوعات التي عالجتها الكتب حمب الفترات الزمنية الثالث والبليان الثالثة. -

 

أما الشق الثاني في التحليل الكمي فيتعلق بتكميم بعض مضامين الكتب التي تم محبها، عن طريق 

 التصفح من خالل العناصر التالية:

 ث )مييانيدنظريدهما معادتأملي(.طبيعة البح -

 منهجية البحث وطبيعة المعطيات )كميةدكفيةدهما معا(. -

 لغة العمل األصلية )العربيةدمترجم الى العربية(. -

 المجتمع الميروس )مجتمع محليدنظري عامداقليمي(. -

 (.10دأكثر من 10و 5المراجع المعتمية )أقل من خمس منواتدبين  -

 المحال إليها وعيي االحاالت بالعربية والفرنمية واالنجليزية.عيي الكتب وعيي المقاالت  -
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 القسم الثاني: التحليل الكيفي .2.4

 تم انجاز التحليل الكيفي للكتب المنتقاة على ممتوى المحاور التالية: 

 .أطروحات وإشكاليات الكتب -

 .الموضوعات الفرعية -

 .أهم النظريات المعتمية -

 .أهم المفاهيم وكيفية أجرأتها -

 .ت البحثتقنيا -

 .يوافع البحث -

 .اللغة الممتعملة )علميةدمعيارية( -

 التيمات. -

 

 2000الجزء األول: التحليل الكمي لإلنتاج األنثروبولوجي في الدول المغاربية بين  .5

    2016و

 

نقيم في هذا الجزء األول من الورقة تحلياًل كميًّا لإلنتاج اإلجمالي لكتب األنثروبولوجيا في اليول 

 167. واعتمينا في هذا الجزء على العينة الوامعة، والتي تتشكل من 2016و 2000بين  المغاربية

 كتابًا منشورة باللغة العربية وموزعة على البليان الثالثة. 

 

يتعلق األمر أواًل بتحليل لإلنتاج اإلجمالي للكتب حمب أهم ميايين األنثروبولوجيا، ثم ثانيًا حمب 

الباحثين في المنطقة. مواء تعلق األمر بالميايين أم الموضوعات، نقيم  الموضوعات التي شغلت اهتمام

في البياية النتائج بالنمبة للفترة الزمنية كاملة، ثم النتائج المفصلة حمب الفترات الثالث. في األخير 

 نختم كل جزء بخالصة. 

 

 اإلنتاج اإلجمالي لعدد كتب األنثروبولوجيا حسب البلدان  .1.5

ولية لقاعية البيانات، تم فصل الئحة الكتب التي تم تصنيفها تحت يافطة األنثروبولوجيا، بعي المعالجة األ

كتابًا  167في  2016و 2000وتم حصر اإلنتاج اإلجمالي للكتب باليول المغاربية الثالث ببن 
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ثم  (،47%كتابًا ) 78. يأتي المغرب في المقيمة بـ 1منشوًرا باللغة العربية كما يبين الجيول رقم 

 (.%24بـ كتابًا ) 41وتونس  (29%كتابا ) 48الجزائر بـ 

 

 2016و 2000اإلنتاج اإلجمالي لكتب األنثروبولوجيا حسب البلدان بين : 1جدول رقم 

 

 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين

 

 اإلنتاج اإلجمالي لعدد كتب األنثروبولوجيا حسب الفترات الزمنية .2.5

أن اإلنتاج اإلجمالي متماوي تقريبًا في الفترة األولى والثانية في كل من المغرب  2يبين الجيول رقم  

في المئة في كل من الجزائر والمغرب على التوالي، في حين  37.5في المئة و  22والجزائر بنمبة 

في المئة يائًما بين الفترة األولى والثانية.  44في المئة بالفترة األولى إلى  27عرفت تونس ارتفاعا من 

في المئة الى  22كما عرف المغرب ارتفاعا ملحوظا في اإلنتاج بين الفترة الثانية والثالثة وذلك من 

لمئة. في المقابل عرف كل من الجزائر وتونس تراجعًا ملحوًظا لإلنتاج بين الفترة الثانية في ا 56

 والثالثة.

 

 حسب الفترات الزمنية األنثروبولوجيا : اإلنتاج اإلجمالي لكتب2جدول رقم 

 المجموع 2016-2011 2010-2006 2005-2000 الدول

 78 (%47) 44  (%56) 17 (%22) (%22)  17 المغرب

12  (%25) 18(%37.5) (%37.5)   18 الجزائر  (29%) 48 

 41 (%24) 12 (%29) 18 (%44) 11 (%27) تونس

 167 68 53 46 المجموع

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين

 

 (%النسبة المئوية ) عدد الكتب الدول

 47 78 المغرب

 29 48 الجزائر

 24 41 تونس

 100 167 المجموع
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 يا وحسب البلداناإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األنثروبولوج .3.5

نتج من عملية تصنيف الكتب حمب ميايين االنثروبولوجيا األكثر إنتاًجا تباين واضح بين البليان 

في  58، احتلت األنثروبولوجيا الثقافية الصيارة في الجزائر بنمبة 1الثالثة. كما يبين المبيان رقم 

في  10ة ثم أنثروبولوجيا اليين بنمبة في المئ 27المئة، متبوعة باألنثروبولوجيا االجتماعية بنمبة 

 في المئة فقط من اإلنتاج اإلجمالي.   4المئة، في حين تمثل حصة المياخل النظرية والمفاهيمية 

 

في  42أما بالنمبة للمغرب فاحتلت األنثروبولوجيا االجتماعية المرتبة األولى من حيث اإلنتاج بنمبة  

في المئة، ثم  40تليها األنثروبولوجيا الثقافية بنمبة  المئة من مجموع الكتب في هذا المجال،

في المئة، في حين انحصر اإلنتاج في مييان أنثروبولوجيا اليين في  9األنثروبولوجيا الميامية بنمبة 

 في المئة.  5في المئة، متبوعا بالمياخل النظرية والمفاهيمية بنمبة  4بنمبة 

 

ألنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية صيارة اإلنتاج بالتماوي أخيًرا في ما يخص تونس احتلت كل من ا

في المئة واألنثروبولوجيا  17,5في المئة لكل منهما، تليها أنثروبولوجيا اليين بنمبة  35,5بنمبة 

  في المئة. 2,5في المئة، وأخيًرا المياخل النظرية والمفاهيمية بنمبة  5الميامية بنمبة 

 

 2016و 2000اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األنثروبولوجيا وحسب البلدان بين : 1مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين       
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 خالصة

ية البحث يظهر من خالل هذه المعطيات أن األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ميطرت على أجن

في اليول المغاربية الثالث مع اختالف في مرتبتهما بين المغرب والجزائر، في حين  األنثروبولوجي

احتلتا المرتبة األولى بالتماوي في تونس. أما اليرامات التي تنتمي الى حقل أنثروبولوجيا اليين فقي 

لجزائر والمغرب، في حين احتلت مكانة متقيمة في أجنية البحث في تونس وبشكل أقل في كل من ا

الثالثة في كل من الغرب وتونس وغابت تماًما في االنتاجات المرتبة احتلت األنثروبولوجيا الميامية 

الجزائرية. أخيًرا، احتلت المياخل النظرية والمفاهيمية المرتبة األخيرة في اليول الثالث على المواء، 

التي احتلت فيها المياخل النظرية والمفاهيمية  على عكس االنتاجات في مجال الموميولوجياوذلك 

 1الصيارة مراتب جي متقيمة خاصة في الجزائر وتونس.

 

اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األنثروبولوجيا حسب البلدان خالل الفترة األولى  .4.5

"2005-2000" 

ه اليرامة، نتطرق في هذا بعي تقييم المعطيات حول اإلنتاج اإلجمالي في الفترة التي اعتميناها في هذ

الجزء من الورقة الى تفصيل لتلك المعطيات حمب الفترات الزمنية الثالث، وذلك لتبيان التغييرات 

 التي طرأت على أجنية البحث من فترة الى أخرى. 

 

أن وضعية اإلنتاج اإلجمالي للكتب حمب البليان خالل الفترة األولى. بالنمبة  2يبين المبيان رقم 

في المئة تليها األنثرولوجيا الثقافية بنمبة  72احتلت األنثروبولوجيا االجتماعية الصيارة بنمبة  لتونس

في المئة، في حين غابت عنها كل من األنثروبولوجيا الميامية، وأنثروبولوجيا اليين والمياخل  28

 47جال األكثر إنتاجا بنمبة النظرية والمفاهيمية. أما بالنمبة للمغرب فشكلت األنثروبولوجيا الثقافية الم

في المئة في مجال أنثروبولوجيا  13في المئة بالنمبة لألنثروبولوجيا االجتماعية ثم  33في المئة ، و

في المئة فيما غابت نهائيًّا عن  7اليين. أما األنثروبولوجيا الميامية فلم تتجاوز حصتها في المغرب 

الفترة. في ما يخص الجزائر، تصيرت األنثروبولوجيا أجنية البحث في البليين اآلخرين خالل هذه 

في المئة  18في المئة ثم األنثروبولوجيا االجتماعية بنمبة  70الثقافية قائمة اإلنتاج بنمبة 

 في المئة.  12وأنثروبولوجيا اليين بنمبة 

                                                           
1
 .2016و 2000انظر الزرقة الخلفية: مراجعة للكتابات الموميولوجية في اليول المغاربية بين   
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 2005و 2000ثروبولوجيا وحسب البلدان بين : اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األن2مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين           

 

اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األنثروبولوجيا حسب البلدان خالل الفترة الثانية  .5.5

"2006-2010" 

فقي تصيرت األنثروبولوجيا الثقافية بتونس قائمة اإلنتاج  ،3خالل الفترة الثانية، وكما يبين المبيان رقم 

في المئة بهذه المرحلة بعيما غاب اإلنتاج بها  26في المئة ، ثم أنثروبولوجيا اليين بنمبة  53بنمبة 

في هذا المجال خالل المرحلة األولى. في المقابل تراجعت انتاجات تونس في مجال األنثروبولوجيا 

في المئة خالل المرحلة األولى، كما لم يعرف  72في المئة بعيما كانت  13نمبة االجتماعية لتصل ل

 6حقل األنثروبولوجيا الميامية بتونس، إلى جانب الجزائر، خالل هذه الفترة أي إنتاج. ومجلت نمبة 

 في المئة في ما يخص المياخل النظرية والمفاهيمية. 

 

ه المرحلة في مجالي األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية أما بالنمبة للمغرب فنجي أن إصياراته في هذ

في المئة في حين لم يشهي أي إنتاج في حقل أنثروبولوجيا اليين، لكن ظل  41كانت متماوية بنمبة 

البلي الوحيي الذي صيرت به منشورات في حقل األنثروبولوجيا الميامية، فيما شكلت إصيارته في 

 في المئة. 8فاهيمية نمبة مجال المياخل النظرية والم
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في المئة تليها  60في ما يخص الجزائر، احتلت األنثروبولوجيا الثقافية صيارة اإلنتاج بنمبة 

في المئة، تليها المياخل  15في المئة وأنثروبولوجيا اليين بنمبة  20األنثروبولوجيا االجتماعية بنمبة 

اب تماًما مجال األنثروبولوجيا الميامية كما هي في المئة، في حين غ 5النظرية والمفاهيمية بنمبة 

 الحال بالنمبة للمرحلة األولى. 

 

 2010و 2006: اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األنثروبولوجيا وحسب البلدان بين 3مبيان رقم 

 

 اعية، حماب المؤلفينالمصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتم            

 

اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األنثروبولوجيا حسب البلدان خالل الفترة الثالثة  .6.5

"2011-2016" 

، أن األنثرولوجيا االجتماعية احتلت المرتبة 4في ما يتعلق بالمرحلة الثالثة يتبين من خالل المبيان رقم 

 28,5في المئة، تليها األنثروبولوجيا الثقافية بنمبة  36األولى في أجنية البحث األنثروبولوجي بنمبة 

في المئة، فيما مجل حضور أهم، مقارنة مع المراحل المابقة، لمجال األنثروبولوجيا الميامية بنمبة 

في المئة في المرحلة المابقة إلى نمبة  26في المئة. أما األنثروبولوجيا اليينية فتراجعت من نمبة  14

في المئة من  7هذه المرحلة، في حين احتلت المياخل النظرية والمفاهيمية نمبة في المئة في  21

 مجموع اإلصيارات.  
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في المئة، تليها  52بخصوص المغرب، نجي أن األنثروبولوجيا االجتماعية احتلت صيارة اإلنتاج بنمبة 

نظرية والمفاهيمية. كما في المئة في مجال المياخل ال 7في المئة و 32األنثروبولوجيا الثقافية بنمبة 

تراجعت إصيارات المغرب بشكل ملحوظ في كل من مجالي األنثروبولوجيا الميامية وأنثروبولوجيا 

اليين بعيما كانا حاضرين في المراحل المابقة بخاصة في حقل األنثروبولوجيا الميامية مقارنة مع 

 الجزائر وتونس.

 

في المئة تليها  54.5ة صيارة اإلنتاج بنمبة في الجزائر احتلت األنثروبولوجيا االجتماعي

في المئة. في حين  9في المئة، ثم المياخل النظرية والمفاهيمية بنمبة  36األنثروبولوجيا الثقافية بنمبة 

 لم تمجل أي إصيارات في مجالي أنثروبولوجيا اليين واألنثروبولوجيا الميامية. 

 

 2016و 2011: اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب ميادين األنثروبولوجيا وحسب البلدان بين 4مبيان رقم 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين

 

 خالصة

بعيما قارنا حجم اإلنتاج األنثروبولوجي بين اليول الثالث بشكل أفقي حمب كل فترة زمنية، تخصص 

 تحليل عمويي، أي ياخل كل بلي على حية من فترة الى أخرى.  هذه الخالصة إلى
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بالنمبة لليول الثالث هناك تناوب على المرتبة األولى والثانية بين األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، 

بامتثناء المرحلة الثانية في المغرب التي احتل فيها المجاالن المرتبة األولى بالتماوي، وكذلك في 

في المرحلة نفمها حيث تقيمت أنثروبولوجيا اليين الى المرتبة الثانية على حماب تونس 

 األنثروبولوجيا االجتماعية. 

 

في تونس لوحظ غياب المجاالت األخرى في المرحلة األولى حيث ميطر اإلنتاج في الحقلين 

المياخل النظرية في االجتماعي والثقافي على أجنية البحث بشكل كامل. وعايت أنثروبولوجيا اليين و

المرحلة الثانية والثالثة، باإلضافة الى األنثروبولوجيا الميامية التي ظهرت فقط في المرحلة الثالثة، في 

 مياق الربيع العربي، متقيمة على اليين والمياخل النظرية. 

 

واليتين في أما في المغرب فحضرت أنثروبولوجيا اليين واألنثروبولوجيا الميامية في المرتبتين الم

المرحلة األولى، وحضرت المياخل النظرية في المرحلة الثانية على حماب أنثروبولوجيا اليين التي 

اختفت عن اإلنتاج في هذه المرحلة، كما حضرت كذلك المياخل النظرية في المرحلة الثالثة مقابل 

 تراجع اإلنتاج في مجالي اليين والميامة مقارنة مع المرحلة األولى.  

 

بخصوص الجزائر، حضرت أنثروبولوجيا اليين في المرحلة األولى والثانية في المراتب الموالية بعي 

مجالي األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، باإلضافة الى المياخل النظرية في المرحلة الثانية. أما في 

روبولوجيا اليين بعيما المرحلة الثالثة فحضرت المياخل النظرية فقط في حين غاب كل من مجال أنث

 كانا حاضرين في المراحل المابقة، فيما غابت األنثرولوجيا الميامية عن المراحل الثالث يون امتثناء.    

      

تحليل ألهم الموضوعات التي عالجتها الكتب حسب الفترات الزمنية الثالث والبلدان  .6

 الثالثة

ي عالجتها الكتب، ومن شأن ذلك أن يوضح نخصص هذا الجزء من الورقة لتحليل الموضوعات الت

أكثر الصورة التي كوناها عن اإلنتاج األنثروبولوجي في اليول الثالث من خالل الميايين والمجاالت 

 العامة.    
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 2000اإلنتاج اإلجمالي للكتب حمب أهم الموضوعات التي عالجتها وذلك بين  5يبين المبيان رقم 

وضوعات البنيات االجتماعية، المجال والملطة في مقيمة . بالنمبة لتونس جاءت م2016و

 27في المئة تليها موضوعات التراث الشعبي والشفهي بنمبة  33اإلصيارات األنثروبولوجية بنمبة 

في المئة ثم موضوعات  14في المئة، في حين احتلت موضوعات اليين والتيين المرتبة الموالية بنمبة 

في المئة. ونجي كالًّ من موضوعات الملطة والمجتمع إلى  10مجتمع بنمبة العايات، القيم، الطقوس وال

أخيًرا احتلت الموضوعات المتعلقة بالنظريات  في المئة. 6جانب الثقافة والهوية بالنمبة نفمها بـ

 في المئة. 3والمناهج نمبة 

 

تليها موضوعات  في المئة 35في المغرب احتلت موضوعات التراث الشعبي والشفهي الصيارة بنمبة 

في المئة، ثم موضوعات العايات، القيم، الطقوس  24البنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة 

في  9في المئة.  في ما يتعلق بموضوعات الملطة والمجتمع حضرت بنمبة  18والمجتمع بنمبة 

مئة، ثم موضوعات الثقافة في ال 5المئة، بينما احتلت موضوعات اليين والتيين المرتبة الموالية بنمبة 

 في المئة.  4في المئة. وحضرت الموضوعات ذات طبيعة نظرية ومنهجية بنمبة  4والهوية بنمبة 

في المئة  34أما في ما يخص الجزائر فمثلت موضوعات التراث الشعبي والشفهي النمبة األعلى بـ 

المئة، في حين احتلت موضوعات  في 28تليها موضوعات البنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة 

في المئة. نجي كذلك حضوًرا لموضوعات اليين والتيين  21الثقافة والهوية المرتبة الموالية بنمبة 

في المئة، فيما احتلت االنتاجات المتعلقة  3في المئة والعايات، القيم، الطقوس والمجتمع بنمبة  9بنمبة 

المئة. في المقابل غابت موضوعات الملطة والمجتمع من  في 5بالمقاربات النظرية والمنهجية نمبة 

 مجموع االنتاجات األنثروبولوجية بالجزائر.
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 2016و 2000: اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين 5مبيان رقم  

 

 المؤلفين المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب     

 

 خالصة 

، نالحظ أن هناك التقائية من حيث جل الموضوعات التي شغلت أجنية 2016 – 2000خالل الفترة 

الباحثين في اليول المغاربية الثالث مع فروق من حيث الترتيب. نجي مثاًل أن الموضوعات التي تتناول 

روبولوجي في تونس، في حين احتلت البنيات االجتماعية والمجال والملطة احتلت صيارة اإلنتاج األنث

 المرتبة الثانية في كل من المغرب والجزائر. 

 

أما موضوعات التراث الشعبي والشفهي فاحتلت المرتبة األولى في كل من المغرب والجزائر، لكن 

احتلت المرتبة الثالثة في تونس. في ما يخص موضوعات اليين والتيين، احتلت المرتبة الثالثة في 

ي حين احتلت المرتبة الرابعة في الجزائر والمرتبة الخاممة في المغرب. وقي احتلت تونس ف

موضوعات العايات والقيم والطقوس المرتبة الثالثة في المغرب مقابل المرتبة الرابعة في تونس 

والمرتبة المايمة في أجنية البحث في الجزائر. هذا وجاءت موضوعات الثقافة والهوية في المرتبة 

الثة في الجزائر والمرتبة الخاممة والمايمة في تونس والمغرب على التوالي. أما موضوعات الث

الملطة والمجتمع فاحتلت المرتبة الرابعة والخاممة في المغرب وتونس على التوالي. وأخيًرا، أتت 
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كل  الموضوعات المرتبطة بالمقاربات النظرية والمفاهيمية في مراتب متأخرة في أجنية البحث في

 البليان على المواء. 

 

 2005و 2000اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان ما بين  .1.6

بعيما امتعرضنا أهم الموضوعات التي شكلت مركز اهتمام الباحثين األنثروبولوجيين المغاربيين خالل 

ات حمب الفترة التي غطتها الورقة، منحاول في هذا الجزء التفصيل وفحص توزيع هذه الموضوع

الفترات الثالث المعتمية، وذلك من أجل رصي التغييرات التي حصلت في أجنية البحث من فترة الى 

 أخرى حمب الموضوعات.  

 

 55بالنمبة لتونس احتلت الصيارة الموضوعات المتعلقة بالبنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة 

في المئة ثم مواضيع الثقافة والهوية بنمبة  22مبة في المئة تليها مواضيع التراث الشعبي والشفهي بن

في المئة ونفس النمبة لموضوعات العايات، القيم، الطقوس والمجتمع. أما باقي الموضوعات  11

 فغابت عن أجنية البحث في تونس خالل هذه المرحلة. 

 

مرحلة بنمبة في ما يخص المغرب، احتلت موضوعات التراث الشعبي والشفهي أهم إصياراته بهذه ال

في المئة ثم موضوعات  33في المئة وموضوعات البنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة  40

في المئة، في حين احتلت موضوعات الثقافة والهوية إلى جانب الملطة  13اليين والتيين بنمبة 

 في المئة. بالمقابل غابت المواضيع األخرى. 6والمجتمع المرتبة نفمها بنمبة 

 

في  59كما احتلت موضوعات الثقافة والهوية في الجزائر صيارة اإلنتاج في المرحلة األولى بنمبة 

في المئة، ثم كل من موضوعات  18المئة، تليها مواضيع البنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة 

المقابل غابت في المئة بالتماوي. في  12التراث الشعبي والشفهي وموضوعات اليين والتيين بنمبة 

 المواضيع األخرى من اإلنتاجات الجزائرية خالل هذه المرحلة.
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 2005و 2000: اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين 6 مبيان رقم

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين    

 

 2010 - 2006جمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان ما بين اإلنتاج اإل .2.6

في المئة ومواضيع  42نجي في تونس خالل هذه المرحلة، التراث الشعبي والشفهي في الصيارة بنمبة 

في  17في المئة ثم موضوعات البنيات االجتماعية المجال والملطة بنمبة  25اليين والتيين بنمبة 

في المئة بالتماوي.  8الثقافة والهوية إلى جانب المقاربات النظرية نمبة المئة. في حين مثلت مواضيع 

في المقابل غابت موضوعات الملطة والمجتمع وكذلك مواضيع العايات، القيم، الطقوس والمجتمع من 

 مجمل االنتاجات لهذه المرحلة. 

 

مجموع اإلنتاجات  أما في المغرب فتصيرت موضوعات التراث الشعبي والشفهي المرتبة األولى من

 24في المئة، تليها مواضيع العايات، القيم، والطقوس بنمبة  41األنثروبولوجية بهذه المرحلة بنمبة 

في المئة. في حين احتلت  18في المئة ثم موضوعات البنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة 

أما الموضوعات المتعلقة بالمقاربات في المئة.  12مواضيع الملطة والمجتمع المرتبة الموالية بنمبة 

في المئة. في المقابل مجل غياب تام لموضوعات اليين والتيين،  6النظرية والمنهجية فلم تتعيَّ نمبة 

 وكذلك موضوعات الثقافة والهوية. 
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في المئة تليها  55أما بالنمبة إلى الجزائر فاحتلت موضوعات التراث الشعبي والشفهي الصيارة بنمبة 

في المئة. في حين احتلت كل من  20ضوعات البنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة مو

 5في المئة، تليها مواضيع الثقافة والهوية بنمبة  15موضوعات اليين والتيين المراتب الموالية بنمبة 

 في المئة ونفس النمبة في ما يخص للمقاربات النظرية.

  

 2010و 2006: اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين 7مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين          

 

 2016-2011اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان ما بين  .3.6

جتماعية والمجال والملطة في المرتبة األولى بالنمبة إلى تونس نالحظ حضور موضوعات البنيات اال

في المئة الى جانب ثالثة  18في المئة، تليها مواضيع التراث الشعبي والشفهي بنمبة  27بنمبة 

مجاالت أخرى وهي اليين والتيين، العايات، القيم والطقوس، وموضوعات الملطة والمجتمع التي 

مواضيع الثقافة والهوية إلى جانب المقاربات النظرية غابت عن المراحل المابقة. في المقابل غابت 

 والمفاهيمية من مجموع اإلصيارات االجمالية لهذه المرحلة.

 

في المئة  31بالنمبة إلى المغرب احتلت مواضيع العايات، القيم، التقاليي والطقوس الصيارة بنمبة  

ثم المواضيع المتعلقة البنيات  في المئة 24تليها كل من مواضيع التراث الشعبي والشفهي بنمبة 
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في المئة، في حين توزعت النمب المتبقية على المواضيع  21االجتماعية، المجال والملطة بنمبة 

في المئة التي تراجعت مقارنة مع  7األخرى، حيث امتحوذت مواضيع الملطة والمجتمع على نمبة 

في المئة  2وعات اليين والتيين بنمبة في المئة. ونجي كذلك عوية حضور لموض 5الفترة المابقة بـ 

في  2بعيما غابت تماًما في المرحلة الثانية، في حين أن مواضيع البحث في الذاكرة وإن شكلت نمبة 

المئة إال أنها مواضيع ثم تصنيفها في بعض األعمال المغربية بهذه الفترة. في حين شكلت مواضيع 

مئة وفي المرتبة األخيرة شكلت مواضيع الثقافة والهوية في ال 7المقاربات النظرية والمنهجية نمبة 

 .في المئة من مجموع اإلنتاج اإلجمالي خالل هذه المرحلة 5نمبة 

 

في  45أما في الجزائر فاحتلت المرتبة األولى مواضيع البنيات االجتماعية، المجال والملطة بنمبة 

ة، في حين نجي النمبة نفمها في كل من في المئ 36المئة ومواضيع التراث الشعبي والشفهي بنمبة 

في المئة.  9مواضيع المقاربات النظرية والمنهجية ومواضيع العايات، القيم، التقاليي والطقوس بنمبة 

في المقابل لم يمجل حضور لباقي المواضيع كالملطة والمجتمع واليين والمجتمع، وكذلك موضوعات 

 الثقافة والهوية.

 

 2016و 2011: اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين 8مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين          
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 خالصة 

بعيما تناولنا بتفصيل توزيع الموضوعات حمب البليان، نخصص هذه الخالصة للتذكير بتوزيع 

ياخل كل بلي وحمب الفترات الزمنية وذلك لرصي التغييرات التي طرأت على أجنية الموضوعات 

 البحث خالل الفترات الزمنية الثالث. 

 

بالنمبة إلى تونس لم يحيث هناك تغيير كبير في توزيع الموضوعات من فترة الى أخرى مقارنة مع 

يمنة، خصوًصا البنيات (، حيث بقيت أهم الموضوعات مه2016-2000الفترة الزمنية كاملة )

االجتماعية والمجال والملطة، وموضوعات التراث الشعبي والشفهي. لكن حضرت موضوعات اليين 

والتيين في المرحلة الثانية والثالثة في مرتبة متقيمة بعيما غابت في المرحلة األولى، على حماب 

لبحث بعي أن كانت حاضرة في موضوعات الثقافة والهوية الثقافة والهوية التي اختفت من أجنية ا

المرحلتين المابقتين. وكما كان متوقعًا، في مياق الربيع العربي، ظهرت موضوعات الملطة والمجتمع 

 في المرحلة األخيرة بعيما كانت غائبة في المرحلتين المابقتين. 

 

 كذلك في المغرب، لم تحصل تغييرات كبيرة على أجنية البحث من فترة الى أخرى من حيث

الموضوعات، حيث بقيت موضوعات التراث الشعبي والشفهي، والبنيات االجتماعية والمجال والملطة 

مميطرة، بامتثناء المرحلة الثالثة التي طفت فيها موضوعات العايات والقيم والطقوس الى المطح 

مرحلة الثانية. وتقيمت الئحة الموضوعات بعيما غابت في المرحلة األولى واحتلت المرتبة الثانية في ال

في حين أّن موضوعات اليين والتيين غابت عن أجنية البحث في المرحلتين األخيرتين بعيما احتلت 

المرتبة الثالثة في المرحلة األولى. أما موضوعات الملطة والمجتمع فحضرت في كل المراحل في 

جانب موضوعات  المغرب رغم أنها كانت في آخر المراتب مقارنة مع الموضوعات األخرى، الى

 الثقافة والهوية لكنها غابت في المرحلة الثانية.   

 

أما في ما يخص الجزائر، فبقيت كذلك موضوعات البنيات االجتماعية والمجال والملطة، وموضوعات 

التراث الشعبي والشفهي في مراتب متقيمة لكن مع بعض الفروق في ما يتعلق بالموضوعات األخرى. 

ت موضوعات الثقافة والهوية المرتبة األولى في أجنية البحث في المرحلة األولى، فمثاًل بعيما احتل

انتقلت الى المرتبة الرابعة في المرحلة الثانية، لتختفي تماًما في المرحلة األخيرة، في حين بقيت 

 موضوعات اليين والتيين في المرحلة األولى والثانية لتختفي كذلك في المرحلة األخيرة.   
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 ء الثاني: تحليل مضامين الكتبالجز .7

نقيم في هذا الجزء الثاني من الورقة تحلياًل لمضامين الكتب المنتقاة في العينة الضيقة التي تتكون من 

كتابا موزعة على اليول الثالث بكتابين من كل مرحلة ومن كل بلي. والتي تم محبها من الئحة  18

ي للكلمة. وقي اعتماينا هذه الطريقة في اختيار الكتب العينة الوامعة بشكل عشوائي بالمعنى االحصائ

حتى نتمكن من تفايي االنحياز لكتب بعينها، بامتثناء الجزء الخاص بالتيمات الذي أضفنها فيها أربعة 

 كتب متياولة على ممتوى تيمة الطقس.   

 

 :ينقمم هذا الجزء الثاني الى قممين. قمم يتعلق بتكميم بعض مضامين الكتب أهمها

 طبيعة البحث )نظري، ميياني أم هما معًا( -

 إشكالية البحث )صريحة أم ضمنية( -

 منهجية البحث )كيفية، كمية، هما معًا(  -

 مجتمع اليرامة )محلي، عام(  -

 لغة المراجع المعتمية )عربية، فرنمية، انجليزية، مترجم الى العربية(  -

 ب أهمها: أما القمم الثاني فيتعلق بالتحليل الكيفي لمضامين الكت

 مناهج وتقنيات البحث التي اعتميها الباحثون  -

 أهم المواضيع التي شملتها البحوث  -

 أهم المفاهيم واإلشكاليات  -

 أهم التيمات )الطقوس، الموروث الشعبي والهوية(.     -

 

 التحليل الكمي لمضامين الكتب  .8

 

 طبيعة البحث  .1.8

صها بالتفصيل، بين تلك التي تعالج جوانب تتنوع اليرامات الميرجة في العينة الضيقة التي تم فح

نظرية صرفة، وتلك التي تتضمن يرامات مييانية من يون االمهاب في النقاش النظري أو على األقل 

ال تتضمن بناًء نظريًّا صريًحا لموضوعاتها. وهناك صنف ثالث يحاول أن يمزج بين االثنين. و كما 

من الكتب المنتقاة اي تقريبًا نصف العينة الميرومة، اعتميت في المئة  47، نجي أن 9يبين المبيان رقم 
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في المئة. في  35يرامات مييانية أنثروبولوجية تليها الكتب التي اعتميت يرامات نظرية صرفة بنمبة 

 في المئة من الكتب مزجت ما بين النظري والميياني في الوقت نفمه. 17حين نجي أن 

    

 2016و 2000: نوعية البحث المنجزة من خالل عينة الكتب المنتقاة في الجزائر وتونس والمغرب بين 9مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين

 

 إشكالية البحث  .2.8

في تعاطي الباحثين  من ضمن المالحظات العامة التي نتجت عن التحليل المفصل لكتب العينة، تباين

في المئة من مجموع الكتب حييت اإلشكالية  61أن  10مع إشكاليات أبحاثهم. يظهرالمبيان رقم 

الرئيمية للبحث بشكل صريح، بمعنى أن المؤلف قيم صورة واضحة عما يحاول فهمه أو تفميره، 

اب، أو يطرح تماؤالت وميى أهميته، وأوضح كذلك أمئلة البحث مواء على ممتوى التقييم العام للكت

في المئة من مجموع العينة  33تبني إشكاليته في مراحل متقيمة من الكتاب. في حين تبقى نمبة 

الميرومة إشكاليتها غير محيية بشكل صريح وواضح لكن متضمنة في عناصر البحث أو الكتاب 

لية واضحة اذ ينحصر في المئة من مجموع الكتب من يون إشكا 5بصفة عامة، وفي النهاية نجي نمبة 

الكتاب في هذه الحاالت في تجميع ماية معينة وتقييمها للقارئ، من يون أن ييرجها في مياقها العلمي 

 أو يحيي موقعها ياخل األيبيات الموجوية في مجال بحثه. 
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 2016و 2000س والمغرب بين : نوعية اإلشكالية بالكتب المنتقاة في الجزائر وتون10 مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين           

 

 منهجية البحث: .3.8

، كما كان متوقعًا، 11في ما يتعلق بالجانب المنهجي للكتب واإلصيارات يتضح من خالل المبيان رقم 

في المئة، تليها الكتب التي  83صيارة بنمبة أن الكتب التي اعتميت المنهج الكيفي فقط احتلت ال

في المئة، فيما شكلت الكتب التي  11تضمنت معطيات كمية الى جانب المعطيات الكيفية، بنمبة 

في المئة. ويمكن للقارئ أن يتماءل عن طبيعة هذا النوع من  5اعتميت على معطيات كمية نمبة 

 البحث. 

 

 2016و 2000: منهجية البحث المعتمدة بالكتب المنتقاة في الجزائر وتونس والمغرب بين 11مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين
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 طبيعة المجتمع المدروس: .4.8

ك يائًما في معروف أن أغلبية األبحاث األنثروبولوجية تعتمي على يرامات محلية، لكن األمر ليس كذل

في المئة من كتب  61نالحظ أن  13ما يخص الكتب التي وقعت في العينة. فمن خالل المبيان رقم 

األنثروبولوجيا خالل المراحل الثالث وفي البليان الثالثة اعتميت في يراماتها على مقاربة مجتمعات 

 معات محلية.في المئة من هذه اإلصيارات اهتمت بمجت 39عامة، في المقابل نجي نمبة 

 

 2016و 2000: طبيعة المجتمع المدروس بالكتب المنتقاة في الجزائر وتونس والمغرب بين 12مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين

 

 2005و 2000مدة المراجع المعتمدة بين  .5.8

ة المراجع المعتمية من أهم النقاط لمعرفة ميى ممايرة الباحثين لإلنتاجات الجييية إن ممألة قيم أو جي

، نالحظ أن في الفترة األولى ما 14في ميايين اشتغالهم. ومن خالل المعطيات الوارية في المبيان رقم 

 10جل اإلصيارات في البليان الثالثة اعتميت على المراجع المصنفة بأكثر من  2005و 2000بين 

في المئة من مجموع إصيارات المغرب لهذه الفترة. أما  100منوات حيث شكلت هذه المراجع 

في المئة تليها المراجع ما بين  88,5نمبة  10بالنمبة للجزائر فتصيرت المراجع المصنفة بأكثر من 

 في المئة.  4,5منوات بنمبة  5في المئة ثم المراجع بأقل من  7منوات بنمبة  10و 5

 

منوات النمبة األكبر من مجموع المراجع  10مبة لتونس شكلت المراجع المصنفة بأكثر من بالن

في  20,5منوات بنمبة  10و 5في المئة، تليها المراجع ما بين  62المعتمية خالل هذه المرحلة بنمبة 

 في المئة. 17منوات بنمبة  5المئة ثم المراجع بأقل من 

0.39 

0.61 

 مجتمع عام مجتمع محلي



 

 
 األنثروبولوجيا مجال في المغاربي لإلنتاج مراجعة

 2016و 2000 بين العربيّة باللغة
 منصور أيت وهشام المكاوي أمينة| 

 

26 
 

 2005و 2000: أقدمية المراجع المعتمدة في كل من تونس، المغرب والجزائر بين 13مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين

 

  2010و 2006مدة المراجع المعتمدة بين  .6.8

ة في البليان الثالثة في أقيمية المراجع المعتمية في اإلصيارات األنثروبولوجي 15يوضح المبيان رقم 

منوات، حيث  10الفترة الثانية. على غرار الفترة األولى نجي أن أغلبية المراجع المعتمية تتجاوز 

في المرحلة األولى تليها المراجع المصنفة بأقل  100في المئة بعيما كانت  91مثلت في المغرب نمبة 

في المئة. أما بالنمبة  4منوات بنمبة  10و 5في المئة ثم المراجع ما بين  5منوات بنمبة  5من 

 5في المئة، تليها المراجع ما بين  73منوات نمبة  10للجزائر فتصيرت المراجع المصنفة بأكثر من 

 في المئة.  17منوات بنمبة  5في المئة ثم المراجع بأقل من  10منوات بنمبة  10و

 

مبة األكبر من مجموع المراجع المعتمية منوات الن 10بالنمبة لتونس شكلت المراجع التي تتجاوز 

في المئة ثم  8منوات بنمبة  10و 5في المئة، تليها المراجع ما بين  83خالل هذه المرحلة بنمبة 

 في المئة. 9منوات بنمبة  5المراجع بأقل من 
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 2010و 2006والجزائر بين  : أقدمية المراجع المعتمدة في كل من تونس، المغرب14مبيان رقم 

 

 المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتماعية، حماب المؤلفين

 

 2016و 2011مدة المراجع المعتمدة بين  .7.8

، احتلت في تونس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي 2016إلى  2011في ما يخص الفترة الممتية من 

منوات باإلصيارات األنثروبولوجية للبليان الثالثة حيث  10الصيارة المراجع التي تعوي ألكثر من 

في  9منوات بنمبة  10و 5في المئة بالنمبة لتونس، تليها المراجع المصنفة ما بين  89شكلت نمبة 

 في المئة. 2منوات نمبة  5المئة في حين شكلت المراجع المصنفة بأقل من 

 

في المئة تليها المراجع ما بين  86نمبة  10ثر من أما بالنمبة للجزائر فتصيرت المراجع المصنفة بأك 

 في المئة.  4منوات بنمبة  5في المئة ثم المراجع بأقل من  10منوات بنمبة  10و 5

 

منوات النمبة األكبر من مجموع المراجع  10بالنمبة للمغرب شكلت المراجع المصنفة بأكثر من 

في  19منوات بنمبة  10و 5ها المراجع ما بين في المئة تلي 69المعتمية خالل هذه المرحلة بنمبة 

 في المئة. 12منوات بنمبة  5المئة ثم المراجع بأقل من 
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 2016و 2011: أقدمية المراجع المعتمدة في كل من تونس، المغرب والجزائر بين 15مبيان رقم 

 

 عية، حماب المؤلفينالمصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتما

 

 لغة المراجع المعتمدة باإلصدارات األنثروبولوجية حسب الفترات  .8.8

، نجي في المرحلة األولى، أن 16في ما يرتبط بلغات المراجع واالحاالت، وكما يبين ذلك المبيان رقم 

ية، ثم اللغة االحاالت باللغة الفرنمية تصيرت قائمة المراجع في تونس، تليها المراجع باللغة اإلنجليز

العربية في المرتبة األخيرة. عكس الكتب التونمية، احتلت المراجع المنشورة بالغة العربية الصيارة 

من مجمل احاالت كتب العينة في الجزائر، تليها االحاالت باللغة الفرنمية، فيما مثلت االحاالت باللغة 

مراجع المنشورة باللغة العربية في صيارة أتت الا. أما الكتب المغربية فاإلنجليزية نمبة قليلة جيً 

االحاالت، تليها االحاالت باللغة الفرنمية، ثم المراجع المترجمة إلى العربية، بينما احتلت االحاالت 

 باللغة اإلنجليزية المرتبة األخيرة.      

 

المراجع المترجمة أما في المرحلة الثانية، فأتت االحاالت باللغة العربية في الصيارة في تونس، تليها 

إلى العربية، ثم الفرنمية في مرتبة ثالثة. أما الجزائر فاحتفظت فيها االحاالت باللغة العربية ـ كما 

الكتب التونمية ـ المرتبة األولى. تلتها بعي ذلك االحاالت باللغة الفرنمية ثم المراجع المترجمة إلى 

يزية ضمن قائمة المراجع. بينما في المغرب وعلى العربية مع تمجيل غياب تام للمراجع باللغة اإلنجل

خالف تونس والجزائر، احتلت المراجع المنشورة باللغة الفرنمية الصيارة بالمقارنة مع االحاالت 
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باللغة العربية واالنجليزية اللتين احتلتا بشكل متماٍو الرتبة الثانية من مجمل االحاالت، فيما جاءت 

 ة إلى اللغة العربية في مؤخرة الترتيب. االحاالت إلى الكتب المترجم

 

أما المرحلة الثالثة، فعرفت ارتفاًعا بارًزا للمراجع المنشورة باللغة الفرنمية في تونس، والتي مثلت 

المرتبة األولى، بفارق كبير مع االحاالت باللغة العربية التي أتت في مرتبة ثانية مع غياب تام للمراجع 

زية وللكتب المترجمة إلى العربية ضمن مجمل االحاالت. أما في الجزائر فإن المنشورة باللغة اإلنجلي

الوضع معكوس، حيث إن االحاالت باللغة العربية ياخل عينة الكتب المختارة، أتت في الصيارة، تلتها 

ي بعي ذلك على التوالي المراجع المنشورة باللغة الفرنمية ثم اإلنجليزية في المرتبة األخيرة. بينما ف

الكتب المغربية ـ وعلى عكس كل من تونس والجزائرـ فإن ترتيب لغة المراجع يكاي يكون متماويًا، إذ 

نجي المراجع باللغة الفرنمية في صيارة االحاالت، بفارق ضعيف جيًّا عن المراجع المنشورة باللغتين 

ق جي ملحوظ عن الكتب اإلنجليزية والعربية اللتين جاءتا بشكل متماوي في الرتبة الثانية، وبفار

 المترجمة إلى العربية والتي أتت في المرتبة األخيرة.

 

إلى  2000: لغة المراجع المعتمدة بإصدارات كل من تونس، المغرب والجزائر حسب المراحل الثالث )16مبيان رقم 

2016) 

 

عية، حماب المؤلفين )ملحوظة: ترتيب المراحل الثالث من اليمار الى المصير: قاعية بيانات المغارب في العلوم االجتما

 اليمين( 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

 المغرب  الجزائر  تونس  المغرب  الجزائر  تونس  المغرب  الجزائر  تونس 

 مترجمة للعربية بالفرنسية باألنجليزية بالعربية



 

 
 األنثروبولوجيا مجال في المغاربي لإلنتاج مراجعة

 2016و 2000 بين العربيّة باللغة
 منصور أيت وهشام المكاوي أمينة| 

 

30 
 

 القسم الثاني: التحليل الكيفي لمضامين الكتب  .9

 مدخل عام  .1.9

 18من الورقة عرض أهم نتائج التحليل الكيفي لعينة الكتب المنتقاة، وعييها  نحاول في هذا الجانب

لثالث. فباإلضافة إلى الجزء الكمي من هذه الورقة الذي خصص كتابًا تمثل البليان الثالثة والفترات ا

وكذلك التحليل الكمي لبعض  2016و 2000لتحليل اإلنتاج اإلجمالي في حقل األنثروبولوجيا بين 

مضامين الكتب كالمراجع ولغاتها ومناهج وأنماط البحث إلخ. نركز في هذا الشق الكيفي على رصي 

ية والمنهجية لألعمال األنثروبولوجية في اليول المغاربية. ومن شأن هذا االمهامات النظرية والمفاهيم

العمل أن يماعينا على تكوين فكرة، ولو بميطة، عن ميى مماهمة األعمال الميرجة في هذه الورقة 

في التنظير ياخل الحقل األنثروبولوجي، أي ميى نجاح هذه األعمال في فهم وتفمير علميين للظواهر 

ا. لكن تقييم المماهمات التنظيرية لهذه األعمال يمر أماًما عبر مراجعة اإلشكاليات التي التي تيرمه

 تطرحها هذه األعمال والمفاهيم وكيفية أجرأتها والمناهج وكيفية توظيفها في جمع المعطيات وتحليليها.

قراءة الكتب كل  وفي إنجاز هذا الشق الكيفي، اعتمينا على منهجية عمل يتجلى الممتوى األول فيها في

واحي على حية اعتمايًا على جذاذة تشمل العناصر التي أشرنا اليها في بياية هذا الجزء الثاني من 

 الورقة.  

 

أما الممتوى الثاني، فيتعلق بتفريغ الجذاذات الفريية وإنجاز ملخصات تركيبية تمكن من رصي المحاور 

ثة. ومن أهم عناصر التركيب مناهج البحث والمفاهيم األمامية للبحث ياخل كل فترة وفي البليان الثال

واإلشكاليات ثم التيمات. وتجير اإلشارة أن التيم كما ثم تعريفه في الورقة المفاهيمية للمشرف الرئيمي 

على التقرير، حيث يحيل إلى مواضيع تخترق الفترات، والبليان والكتب وتأخذ معاني ومضامين 

 إلى أخر. مختلفة أو متشابهة من ممتوى 

 

 وتقنيات البحث  المناهج .2.9

فإن جل  11يتعلق األمر في هذا المحور بالجوانب المنهجية وتقنيات البحث. كما يبين المبيان رقم 

الكتب اعتميت على التثليث المنهجي، إذ لوحظ امتعمال ألكثر من منهج. فمعظم الكتب تمزج بين 

يمزج بين المنهج األنثروبولوجي الكيفي المنهج الكيفي والتاريخي وتحليل المحتوى، بعضها 

والتاريخي، كما لوحظ أن هذا األخير اخترق كل االنتاجات؛ في حين تظل األعمال التي حاولت إيماج 
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المنهج الكمي ال تتجاوز كتابين من مجموع العينة، يتعلق األول بامتعمال امتمارة في جمع المعطيات 

 العنوان، فيما الثاني اعتمي تكميم األمثال الشعبية.  مع اإلبقاء على كلمة األنثروبولوجيا في

 

إن ما يميز هذه األعمال رغم بعض التحفظ حول ميى إمهامها كلها في عملية التنظير وبناء نظريات 

أنثروبولوجية جييية هو اعتماي بعضها على معطيات مييانية، ثم جمعها عن طريق المقابلة أو 

لق األمر بالمواي التاريخية، الوثائق، المخطوطات والقوانين، كما أن المالحظة أو المونوغرافية أو يتع

ا من المواي التاريخية ارتبط بإعاية تيوين ماية شفهية كاألمثال، والحكايات، أو غيرها من  جزًءا مهمًّ

مواي التراث الثقافي الذي ميز إنتاجات البحث األنثروبولوجي بخاصة في الجزائر. في حين يظل كتاب 

، والذي يمكن تصنيفه هنا على أنه العمل الذي لم يعتمي على معطيات مييانية، لكن اعتمي في واحي

المقابل على جمع ماية من األمثال اليهويية وترجمتها إلى العربية ومحاولة تصنيفها، في حين اعتميت 

 بعض اليرامات والتي ال تتجاوز كتابين تقنيات كمية.  

 

 المواضيع  .3.9

اجعة شاملة للكتب أن هناك على األقل خممة مواضيع كبرى، هي الهوية التي يتبين من خالل مر

، كتاب واحي في المغرب وكتابان في 2005و 2000تناولتها ثالثة كتب جميعها نشرت ما بين 

الجزائر. أما الموضوع الثاني فيتعلق بالطقوس من خالل متة كتب ضمن اتجاه األنثروبولوجيا 

ي المغرب، كتاب في المرحلة األولى وكتابان في المرحلة الثانية وكتاب في االجتماعية أربعة منها ف

المرحلة األخيرة.  وقي حاولت هذه الكتب مقاربة الطقوس كممارمات لفهم خصوصية المجتمع المغربي 

من حيث البنية، التنظيم أو مجمل التغيرات. وتوحي طبيعة المواضيع التي طرحت في هذه المراحل 

واضيع الموميولوجيا الكولونيالية نفمها. في المقابل يعالج كتابان الموضوع نفمه في بامتمرار لم

 الجزائر، األول في المرحلة الثانية والثاني في المرحلة األخيرة. 

 

أما موضوع "التراث الشفهي" فتناولته متة كتب أربعة منها تونمية، األول في المرحلة األولى وكتابان 

واألخير في المرحلة الثالثة، بمعنى أن موضوع الثراث الشفهي كان حاضًرا على في المرحلة الثانية 

ميى الفترات الثالث الميرومة، في حين ينتمي الكتابان المتبقيان لإلمهامات الجزائرية. وغاب هذا 

 الموضوع تماًما عن االنتاجات المغربية خالل كل الفترات. 
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تناوله في كتاب واحي فقط، اال أنه يخترق مواضيع الكتب ونجي كذلك موضوع "المجتمع القروي" رغم 

المغربية التي تحاول من خالل تحليل الطقوس والمعتقيات فهم التغير وبنية المجتمع المغربي، ال ميما 

 القبلي منه أو القروي. كما هناك موضوع "الجمي" تطرق له كتاب واحي من تونس.

 

 مفاهيم وإشكاليات  .4.9

ت األنثروبولوجية في هذه الفترة يتبين أن مجموعة مهمة منها ال تمتجيب للمعايير بالنمبة إلى اليراما

العلمية للبحث األنثروبولوجي كما هو متعارف عليه، كطبيعة المواضيع المتناولة والمناهج الممتعملة 

ميزة وتأويل النتائج، ويمكن القول إن معظم األعمال ياخل الحقل األنثروبولوجي ال تحمل مجهويات مت

مواء تعلق األمر بالجانب المنهجي أم بالمماهمة في التنظير. باإلضافة إلى هذه المالحظة العامة هناك 

ومناهج  نظرية جييية مالحظة أخرى جييرة باالهتمام، وهي غياب التعاطي مع مواضيع جييية، أي

تقلييية تمت  غلبت على معظم اليرامات المنيرجة في عينة الكتب المختارة مواضيع جييية حيث

معالجة أغلبها في إطار اليرامات الكولونيالية بخاصة في المغرب وذلك من يون تجييي بارز على 

ممتوى القضايا الجييية التي تواجه المجتمع المغربي. أما بالنمبة لتونس والجزائر فلوحظ أن المواضيع 

ايات واألمثال وغيرها من مكونات المهيمنة ارتبطت أماًما بأعمال توثيقية وتيوينية لألماطير والحك

جوانب أخرى  التراث المحلي الشعبي، من يون أن يتم امتثمار هذه المعارف والمواي في تفمير وفهم

وبناًء على  .من المجتمع الميروس، كما هو متعارف عليه في جل اليرامات األنثروبولوجية

واإلشكاليات التي تعرضت لها الكتب حمب المالحظات المالفة الذكر يمكن أن نقيم اآلن أهم المفاهيم 

 .المراحل والبليان

 

 المرحلة األولى  .1.4.9

من أهم المفاهيم التي تمت أجرأتها في هذه الفترة ياخل حقل اليرامات األنثروبولوجية، نجي مفهوم 

ة فتارة يأخذ مفهوم الهوي  ."الهوية" الذي يأخذ معاني مختلفة حمب اإلشكاليات التي توظف هذا المفهوم

أبعايا متعلقة بنظرة األخر للمجتمعات المغاربية بخاصة من وجهة نظر اليرامات االمتشراقية أو كيف 

ينظر المغاربيون، إلى المجتمعات الغربية من جهة أخرى. كما يحيل مفهوم الهوية إلى أبعاي أخرى 

هيم أخرى كالقرابة تتعلق بيرامة المجتمعات الغربية من أجل فهمها من الياخل، من خالل مماءلة مفا

واالثنية واألصل والعصبية وغيرها. كما نجي مفهوم "المقيس" و"المعتقي"، حيث يتم توظيفهما من 

  خالل أبعاي تختلف من بلي آلخر.



 

 
 األنثروبولوجيا مجال في المغاربي لإلنتاج مراجعة

 2016و 2000 بين العربيّة باللغة
 منصور أيت وهشام المكاوي أمينة| 

 

33 
 

وأحيانًا يأخذ مفهوم المعتقي أبعايًا أخرى تتعلق بالممارمات والمعتقيات المحرية ووظائفهما في مجتمع 

وحييثة، ومعقلنة؛ لكن مع امتمرار ممارمات ملتصقة أماًما بالبنيات  أصبحت جل مظاهره معولمة

ويمكن رصي عنقوي مفاهيمي   .التقلييية لهذه المجتمعات كالخرافة، المحر، والفأل، والغيب إلى أخره

المعتقي"، "العاية"، "الرمز"، "الخرافة"،  في المفاهيم التالية" :في هذا المجال المعرفي ويتشكل أماًما

كما يأخذ مفهوم المعتقي والمقيس أبعايًا أخرى تتعلق بالحكاية   لقربان"، "الفأل"، "العين"، "الشعوذة"."ا

  .الشعبية، حيث ترتكز بعض اليرامات على رصي المقيس والمعتقي من خالل هذه الماية الشفهية

افي للمجتمعات من وتتحرك هذه المفاهيم ياخل إشكاليات مختلفة من أبرزها محاولة فهم النظام الثق

أما بالنمبة للعنقوي المفاهيمي في هذه الحالة، فيتشكل من:  .خالل تفمير يالالت هذه الماية الشفهية

"الثقافة"، "المقيس"، "الجماعة"، "األمطورة"، "الخرافة،" "الحكي"، "الكالم"، "الالوعي"، "التمثل" 

 و"الفلكلور".

 

 المرحلة الثانية  .2.4.9

م التي تمت أجرأتها في هذه الفترة، فيتعلق األمر كذلك بالطقوس والمعتقيات ولكن أما أبرز هذه المفاهي

في أبعاي وإشكاليات مختلفة عن الفترة األولى، فمثاًل يأخذ الطقس في بعض اليرامات في هذه الفترة 

 بعيًا يتعلق أماًما باإلحالة إلى المجال الجغرافي، حيث عرفت بعض المناطق بطقوس معينة مرتبطة

بأولياء وصلحاء ينتمون إلى مناطق بعينها ويتم توظيف هذه المفاهيم في هذا المياق من أجل فهم آليات 

التضامن، والتالحم االجتماعي كنتيجة لالنتماء المشترك المعزز برموز مشتركة كالهوية المحلية بشكل 

في هذه اليرامات فيتشكل أما العنقوي المفاهيمي المائي . خاص  بشكل  عام، والممارمات االجتماعية

  من" الطقس"، "المعتقي"، "البركة"، "الولي الصالح"، "المحر"، "القيامة"، و"الرمز".

 

كما يأخذ مفهوم الطقس أبعايًا أخرى في يرامات تنتمي إلى الفترة نفمها حيث يحيل الطقس والمعتقي 

ه اليرامات حول عالقة الطقوس أماًما إلى ممارمات يينية أو يعتبرها الباحثون كذلك. وتتمركز هذ

ونجي عنقويًا مفاهيميًّا في هذا االتجاه يتشكل من   .باليين ووظائف هذه الطقوس ياخل المجتمع

  ."المعتقي" "الطقس" "اليين" "التيين" "المجال االجتماعي" "الحس المشترك" الخ

 

مر بفهم يالالت الطقس ووظيفتها وأخيًرا يائًما في هذه المرحلة، نجي أبعايًا أخرى للطقوس، يتعلق األ

  .االجتماعية في إنتاج الخطاب، كالخطاب األنثوي، وكيف يماهم هذا األخير في بناء أمس اجتماعية
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ونجي كذلك عنقويًا مفاهيميًّا في هذه اليرامة يتشكل من "األمطورة"، "المحر"، "الطقس" و"الخطاب 

 ."األنثوي

 

رى أمامية كمفهوم الموروث الشعبي حيث يأخذ أبعايًا تتعلق كما نجي في هذه المرحلة مفاهيم أخ 

أماًما بجمع وحفظ هذا األخير كتراث وذاكرة وجب حفظها وتوثيقهما. ونجي في بعض األحيان، وإن 

كان ذلك امتثناء، يراماٍت تهتم ليس فقط بتوثيق الموروث بل بتحليله والتفكير في إمكانية يرامته 

ويمكن رصي عنقوي مفاهيمي في هذا االتجاه   ور النمطية المرتبطة به.بطريقة علمية لتجاوز الص

مكون أمامي من: "األمطورة "، "الحكاية"، "الطقس"، "الموروث"،" األمثال"، "التراث"، "الخرافة"، 

  "الشفهي"، "الشعبي" و"المحكي".

 

 المرحلة الثالثة  .3.4.9

ع الفترة المابقة، حيث نجي تقريبًا اإلشكاليات في هذه الفترة ال نجي أن هناك فرقًا مهًما بالمقارنة م

فنجي مثاًل أن أغلب اليرامات في   والمفاهيم نفمها مع فروق طفيفة متعلقة أماًما بالمواضيع المتناولة.

هذه المرحلة توظف مفاهيم كالطقس، والمعتقي، ليس لفهمها أو تصنيفها أو لتوثيقها فقط، بل لفهم 

كالقبيلة من خالل تحليل عالقة بعض الطقوس بأشكال التضامن من الياخل  وتفمير البنيات االجتماعية

ويمكن رصي عنقوي مفاهيمي في هذا النوع من اليرامات ويتشكل من   والتنظيم ياخل هذه المجتمعات.

كما تحاول يرامات   "الطقس"، "الجماعة"، "القبيلة"، "العاية"، "البنية"، "التنظيم"، و"الممارمة".

التغيرات التي طرأت على بعض الطقوس من جهة، وكيف أثر هذا النوع من  أخرى رصي

 .على الشباب من جهة أخرى الطقوس

 

وأخيًرا نجي مفهوم الموروث الثقافي أو الموروث الشفهي حيث تهتم بعض اليرامات بالتأكيي على 

للبحث تعنى بهذا  اعتماي منهجية علمية في ما يخص التوثيق والتيوين والتياول، وكذلك خلق بنيات

المكون األمامي من الذاكرة المحلية. أما الجانب اآلخر، فيتعلق بترجمة أمثال وحكايات شعبية كتبت 

أما العنقوي المفاهيمي الذي تم رصيه في هذا  بلغات أخرى كذلك التي يونها اليهوي المغاربيون بتونس.

 وروث الثقافي" و"األمثال الشعبية".االتجاه فيتشكل من "األمطورة "، "الموروث الشفهي"، "الم
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 التيمات .5.9

من خالل مراجعة شاملة للمواضيع والمفاهيم واإلشكاليات التي تمت معالجتها في كتب العينة، نجي أن 

هناك ثالثة تيمات على األقل، تخترق الكتب والفترات الثالث والبليان الثالثة وهي: "الهوية"، "الطقس" 

 و"التراث الشفهي".

 

 ية الهو

في ما يخص الهوية كتيم نجي أنه حاضر في األعمال األنثروبولوجيا مواء بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة. نجي مثاًل أن بعض األعمال التي تناولت اليرامات االمتشراقية تهتم بموضوع الهوية وتتناول 

للمجتمعات المغاربية نظرة اآلخر للمجتمعات المغاربية، في حين تتناول أعمال أخرى يرامة الباحثين 

 من أجل فهمها من الياخل "وتفكيك" هويتها عن طريق موضوعات القرابة واالثنية واألصل إلى أخره.

كما يأخذ تيم الهوية بعيًا محليًّا من خالل طقوس معينة مرتبطة بأولياء وصلحاء ينتمون إلى مناطق 

لى جزء من الهوية المحلية. باإلضافة معينة، وينمب إلى ذلك وجوي تالحم محلي معين، يحيل بيوره إ

تحيييها، ويتعلق هنا األمر  إلى أنه يمكننا الحييث عن هذا التيم في عالقته بالتيمات األخرى التي ثم

بعالقة الهوية بالموروث الشعبي أو التراث المحلي حيث تم التأكيي في أغلبية األبحاث والكتب 

ي لألمثال، الحكايات وغيرها من مواي التراث الشفهي. خصوًصا تلك التي قامت بعمل تيويني وتوثيق

يتعلق األمر إذًا بإمهام في حفظ الهوية المحلية ومحاولة في التعريف بالهوية المحلية من خالل هذا 

 التراث والثقافة الشعبية. 

 

 الطقوس

فة حمب بالنمبة إلى الطقوس، تالحظ مالزمته بشكل ممتمر بموضوع المعتقيات، وتأخذ معاني مختل

مياق اليرامة وحمب الفترات والبليان. لكن تجير االشارة إلى أن الطقوس ال تحيل فقط إلى معتقيات 

معينة ولكن كذلك إلى مجموعة من الممارمات االجتماعية وتلك التي ارتبطت بأماكن مقيمة ونقصي 

بالنمبة لألعمال هنا األولياء واألضرحة. لكن تجيراإلشارة إلى أن امتمرارية هذه اإلشكاليات 

الميرومة تعكس ميى إعاية انتاج المواضيع الميرومة نفمها بالنمبة لليرامات الكولونيالية من يون 

تجييي ما عيا بعض االمتثناءات. كما يمكن القول إن معظم هذه اليرامات تظل في ممتويات وصف 

ة هذه الطقوس بآليات الطقس من يون طرح قضايا أو أمئلة تفميرية لفهم بنيات المجتمع وعالق

 اشتغالها. 
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فمثاًل نجي هذا التيم حاضًرا في جل اليرامات التي تتناول المعتقيات المحرية ووظائفها ياخل المجتمع 

بخاصة في ظل العولمة والتحييث التكنولوحي، والمؤال الذي يجعل هذا التيم أماميًّا ال ميما في مقاربة 

هذا االمتمرار على المجتمع الحالي كمجتمع حييث ومعولم. في  قضايا التغير االجتماعي هو فهم أثر

ويمتشف من هذا التيم في هذا  -مجتمعية تقلييية-حين أن هذه الطقوس ظلت إلى زمن ملتصقة ببنيات 

المياق، محاولة فهم كيف يمكن أن تتعايش البنيات الحييثة التي نتجت من التغير االجتماعي في العقوي 

 ات، وطقوس وممارمات مرتبطة أماًما بالبنيات التقلييي.األخيرة مع معتقي

 

من جهة أخرى يأخذ تيم الطقوس بعيًا مختلفًا ليس من خالل يرامة وظائفه ياخل المجتمع ولكن من 

من جهة أخرى يأخذ تيم  خالل رصي معالمه ياخل الحكاية الشعبية والماية الشفهية بشكل عام.

ل جغرافي معين حيث عرفت بعض المناطق بأولياء وصلحاء "المقيس" في يرامات أخرى على مجا

وتحيل معظم اليرامات في هذا االتجاه إلى يور هذه الطقوس في بناء  معينين وطقوس مرتبطة بها.

التضامن والتالحم المحليين، كنتيجة لالنتماء المشترك خصوًصا الرموز المشتركة التي يتم إحياؤها عن 

 ولياء المحليين.طريق الطقوس المرتبطة باأل

 

كما يحيل تيم الطقس كذلك إلى الممارمات اليينية والممارمات االجتماعية المؤطرة يينيًّا، في محاوالت 

لربط بعض الطقوس االجتماعية بمنابع يينية حمب هذا النوع من اليرامات، التي تتناول باإلضافة إلى 

ا، نجي أن بعض اليرامات تحاول أن تيرس ذلك وظائف هذه الطقوس ياخل المجتمع. أخيًرا وليس آخرً 

كيف تؤثر بعض الطقوس في إنتاج خطاب معين كيور النماء مثاًل ياخل المجتمع، وكيف يؤثر ذلك 

 الخطاب في بناء ثقافة وبنيات معينة.

 

وكما تمت االشارة الى ذلك من قبل، باإلضافة الى التيمات الممتخرجة من العينة المختارة عشوائيًّا، 

ا، في ما يخص التيمات فقط، أربعة كتب من المغرب تطرقت لموضوع التيم والطقس بشكل أضفن

أعمق. فكتاب الشيخ والمريي مثاًل ييرس طقوس التلقين الصوفي ليس لتفمير الطقس لذاته ولكن من 

أجل تفمير ممارمات ميامية وثقافية بشكل عام، من أبرزها محاولة تفكيك أمس الملطوية ياخل 

المغربي بناء على خطاطة ممتمية من الممارمات الصوفية. ولهذا التيم حيوية كبرى في حالة  المجتمع

كتاب الشيخ والمريي بالنظر إلمكانية تطبيقه ووضعه على محك التجريب والنقي في مياقات أخرى عبر 

س ياخل محلية وعبر وطنية غير تلك التي تم تطويره فيها. باإلضافة الى ذلك يتحرك كذلك تيم الطق
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إشكاليات ومواضيع أخرى كاألضحية وأقنعتها، والذي يتناول الذبيحة في بعيها االحتفالي الشييي 

التعقيي، الذي يتأرجح بين المقيس والمينس، ليتناول ياخل هذه الممارمات، العالقة بين ما هو ملموس 

س في عالقته بالمجتمع، ومايي من جهة، وما هو ميتافزيقي وغيبي من جهة أخرى.  كما تم تناول الطق

من خالل كتاب المقيس والمجتمع مثاًل، من خالل تحييي مظاهره في مناحٍ عية من المجتمع من أهمها 

امتراتيجيات اإلمالم في تجلياته المتعيية )النبوي، الطرقي، الطقومي، الجماعة، الخ(، ومؤممات 

النتماء الماللي والجهاي كتضحية ميامية اإلمام والوالية الصوفية ثم كذلك على ممتوى قيم الشرف، كا

والبركة كقيمة قي تتجاوز القيم األخرى.  وأخيًرا، كتاب مييي شمهروش حيث يأخذ الطقس بعيًا لربط 

ما هو طقومي بما هو ميامي وكيف يعكس ذلك رهانات ميامية تنتج صراعات بين البنيات 

التمييز بين نمطين من األضحية: األضحية االجتماعية ياخل القبيلة. ويتجلى هذا الربط كذلك في 

القيمية التي يقوم بها فاعل متخصص في القيمي واألضحية الميامية التي تنظمها الجماعة الميامية 

 وهي القبيلة، والتي تفرض قواعيها الميامية على األضحية وعلى مجال القيمي بصفة عامة.   

  

 الموروث الشعبي 

لموروث الشعبي والتراث الشفهي كما تعرفه بعض اليرامات المنجزة في هذا أما التيم الثالث فيتعلق با

 المجال وفي فترات مختلفة بخاصة في تونس والجزائر. 

 

قبل الحييث عن معاني وأبعاي هذا التيم واإلشكاليات التي ارتبطت به والتي طرحت في هذه األعمال، 

عمل في المياق نفمه وتحمل المعنى نفمه. فالحييث تجير اإلشارة إلى تعيي الكلمات والمفاهيم التي تمت

عن الموروث الشعبي هو في األماس حييث عن "الثراث المحلي"، "الثقافة الشعبية"، "الفلكلور 

الشعبي"، و"التراث الشفهي أو الشعبي"، وهذه التيمة هي إحالة لمجموعة من المفاهيم والمواضيع التي 

ه العامة. فالحييث عن الموروث الشعبي أو بعض المرايفات التي تنيرج ضمن إطار هذا التيم في بنيت

أشرنا اليها في شرحنا لهذا التيم هو في الوقت عينه حييث عن " األمثال، األمطورة، الحكاية، الخرافة، 

 وغيرها من المواي التي يتم توثيقها وتصنيفها كمكون من مكونات هذا الموروث الشفهي الشعبي. 

 

التيم معاني تتعلق بضرورة جمعه وحفظه كجزء من التراث والذاكرة، مبرًزا بذلك  فتارة يأخذ هذا

تخوفًا من فقيانه كجزء من الهوية المحلية التي تتعرض لإلتالف جزئيًّا من خالل االتصال بأيوات 
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لكن العولمة وعوامل أخرى، وتارة أخرى يتم تناول هذا التيم لإلحالة إلى ماية شفهية ال يكفي توثيقها و

 وجب يرامتها بمناهج علمية لتجاوز الصور النمطية المرتبطة بها.

 

كما يمكن رصي هذا التيم في األعمال التي تنايي بتوفير اإلمكانيات المايية والمؤمماتية للتمكن من 

يرامة هذا التراث الشفهي وامتثماره علميًّا من أجل فهم أعمق للمجتمعات المغاربية التي ينتمي إليها 

احثون الذين ينجزون هذا النوع من اليرامات. وهذا الوعي لضرورة تبني مقاربات منهجية جييية الب

للعمل والتحليل العقالني لهذه المواي، يعكس اتجاًها في أنثروبولوجيا اليول المغاربية ال ميما الجزائر 

 وتونس التي تؤكي ضرورة إعاية كتابة التاريخ من خالل جمع وتيوين هذا التراث.

 

ولوحظ االهتمام ليس فقط بالتراث الشفهي العربي واألمازيغي ولكن كذلك بكل ما يتعلق بأقليات 

 كاإلرث اليهويي مثال من خالل ترجمة أمثال شعبية لليهوي المغاربيون.

 

أما التيم الرابع واألخير، فيتعلق األمر بالمجال القروي حيث يمثل المجال الذي يشكل الوعاء األمامي 

يرامات األنثروبولوجية كيفما كانت موضوعاتها، مواء تعلق األمر بالمعتقيات والطقوس بكل لجل ال

أنواعها أو بالتراث الشفهي والشعبي. ويمكن تفمير ذلك بفرضية ضمنية في مجمل هذه األعمال مفايها 

ر أّن بعض أن التغيير االجتماعي في العقوي األخيرة لحق البنيات الحضرية أكثر من القروية، ما يبرّ 

الطقوس والممارمات ممتمرة إلى اليوم وهو ما يجعل امتمرارها فرصة للباحثين لفهم جزء من 

المجتمع عن طريق هذه الطقوس والممارمات التي تؤطرها معتقيات  في طورها  إلى االنيثار. ويثير 

القروي بخالف المجال  االنتباه أن معظم األعمال األنثروبولوجية في البليان المغاربية تهتم بالمجال

 الحضري الذي يعي مجاال لليرامات الموميولوجية بامتياز.

 

 خالصات وتوصيات عامة  .10

 خالصات  .1.10

بناء على التحليل الكمي لإلنتاج الكتب في مجال األنثروبولوجيا في اليول المغاربية وعلى التحليل 

 الكيفي لعينة محيوية من الكتب، توصلنا الى الخالصات التالية:  
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في ما يخص االنتاج اإلجمالي للكتب، نجي أن المغرب احتل الصيارة من حيث عيي الكتب مقارنة مع 

الجزائر وتونس. كما عرف اإلنتاج تزاييا ملحوظا عبر المراحل الثالث بخاصة في المغرب فيما امتقر 

 عيي الكتب في كل الجزائر وتونس.  

 

ج في األنثروبولوجيا الثقافية احتل الصيارة في تونس، بخصوص اإلنتاج حمب الميايين، نجي أن اإلنتا

في حين احتلت األنثروبولوجيا االجتماعية المرتبة األولى في المغرب. أما ميايين أنثروبولوجيا اليين 

والميامة والنظريات فمثلت حضوًرا متواضعًا مقارنة بالميايين مالفة الذكر وذلك في البليان الثالثة. 

تاج واالصيارات في مجال األنثروبولوجيا الميامية في البليان الثالثة، إال أنه حصل ورغم تواضع اإلن

تزايي مهم في هذا المجال في المرحلة الثالثة خصوًصا في تونس والمغرب، في مياق أحياث الربيع 

 لثانية.  العربي. وغاب هذا المجال في الجزائر في هذه الفترة بعيما كان حاضًرا فيها لوحيها في الفترة ا

وعنيما نملط الضوء على الموضوعات التي يكتب حولها األنثروبولوجيون المغاربيون، يتبين أن 

موضوعات التراث الشفهي والشعبي هي التي تحتل الصيارة، تليها موضوعات تنيرج في الكتابات 

والهوية"، "اليين حول "البنيات االجتماعية، والمجال والملطة"، في حين تبقى كل من مواضيع "الثقافة 

 والتيين" و"الملطة والمجتمع"، مواضيع حاضرة ولكن بنمب متفاوتة.

 

في ما يخص الجوانب المنهجية وتقنيات البحث األكثر امتعمااًل في الكتابات األنثروبولوجية، وجينا كما 

ات منهجية كيفية كان متوقعًا، من خالل العينة المختارة أن أغلبية اليرامات أو اإلنتاجات اعتميت مقارب

في  5باألماس، تليها أعمال اعتميت المزج بين المنهج الكيفي والكمي. وأخيًرا، اعتميت نمبة تقل عن 

 المئة من مجموع العينة الميرومة المنهج الكمي لوحيه.

 

أما بالنمبة إلى المراجع ولغاتها، فتبين أن معظم اإلصيارات في البليان الثالثة اعتميت مراجع تعوي 

منوات، وهذا ما يفمر، على األقل جزئيًّا، ضعف اعتماي مفاهيم ونظريات جييية ثم  10كثر من أل

تطوريها في مياقات أكاييمية أخرى حول المواضيع المتناولة، متبوعة باإلحاالت، ولو بنمب محتشمة، 

المغربية  منوات. كما تجير اإلشارة الى أن معظم اإلنتاجات 5منوات، ثم بشكل أقل من  10و 5بين 

 منوات. 10في المرحلة األولى اعتميت مراجع تعوي ألكثر من 
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في ما يخص لغة المراجع المعتمية، تبين أن االحاالت باللغة العربية هي الغالبة بالنمبة للكتب في 

الجزائر والمغرب، في حين تحتل المراجع باللغة الفرنمية الصيارة في تونس وبشكل أقل، والنمبة 

لجزائر والمغرب على التوالي. أما المراجع باللغة اإلنجليزية فاحتلت، في المرحلة األولى نفمها في ا

يائًما، مرتبة المراجع ذاتها باللغة العربية في المغرب ونمبة متومطة في تونس وغابت تماًما في 

تونس وغابت الجزائر. أما في المرحلتين الثانية والثالثة، فتصيرت االحاالت باللغة العربية في كتب 

تماًما في المرحلة األخيرة، حيث طغت المراجع باللغة الفرنمية. أما في كتب الجزائر فهيمنت االحاالت 

باللغة العربية في المرحلتين معًا مع حضور ال بأس به للمراجع باللغة الفرنمية، في حين تماوت تقريبًا 

 المرحلتين.   االحاالت باللغات الثالث في إصيارات المغرب بشكل عام في

 

 مفاهيم أساسية وإشكاليات وتيمات   .2.10

نذّكر في هذا الجزء من الخالصات بأهم المفاهيم التي أطرت اليرامات األنثروبولوجية في اليول 

 المغاربية الثالث وفي الفترات الثالث.  

 

وجية نجي في المرحلة األولى، من أهم المفاهيم التي تمت أجرأتها ياخل حقل اليرامات األنثروبول

مفهوم "الهوية" والذي يأخذ أبعايًا ومعاني مختلفة حمب اإلشكاليات التي توظف هذا المفهوم. ونجي 

عنقويًا مفاهيميًّا يتكون من المفاهيم المجاورة كالقرابة، اإلثنية، األصل، والعصبية. وهناك مفهوم 

لمحرية ووظائفها في مجتمع أصبحت "المعتقي" الذي بيوره أخي أبعايًا تتعلق بالممارمات والمعتقيات ا

مع امتمرار ممارمات ملتصقة أماًما بالبنيات التقلييية  معظم مظاهره معولمة وحييثة، ومعقلنة لكن

لهذه المجتمعات. وغالبًا ما ارتبط مفهوم المعتقي بمفاهيم مترابطة من يرامة الى أخرى أهمها المعتقي، 

 ، العين والشعوذة. العاية، الرمز، الخرافة، القربان، الفأل

 

تها، نجي الطقوس والمعتقيات ولكن في أبعاي أما في المرحلة الثانية، فمن أبرز المفاهيم التي تمت أجرأ

وإشكاليات مختلفة عن الفترة األولى، فمثاًل يأخذ الطقس في بعض اليرامات في هذه الفترة بعيًا يتعلق 

أماًما باإلحالة إلى مجاالت جغرافية. كما يأخذ مفهوم الطقس، أبعايًا أخرى في يرامات تنتمي إلى 

إلى ممارمات يينية. أما المفاهيم التي يرتبط بها مفهوما الطقس والمعتقي الفترة عينها حيث يحيل أماًما 

كما نجي في هذه اليين، التيين، المجال االجتماعي، والحس المشترك، الخ. في هذه المرحلة فتتعلق ب

المرحلة مفاهيم أخرى أمامية كمفهوم الموروث الشعبي حيث يأخذ أبعايًا تتعلق أماًما بجمع وحفظ هذا 
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خير كتراث وذاكرة، وجب حمب الباحثين، حفظهما وتوثيقهما. ويرتبط بيرجات مختلفة من يرامة األ

الى أخرى باألمطورة، الحكاية، الطقس، الموروث، األمثال، التراث، الخرافة، الشفهي، الشعبي، 

 والمحكي. 

 

ا بالمقارنة مع الفترة ا لمابقة، حيث نجي تقريبًا وفي خالل الفترة الثالثة، ال نجي أن هناك فرقًا مهمًّ

اإلشكاليات والمفاهيم عينها مع فروق طفيفة متعلقة أماًما بالمواضيع المتناولة. فنجي مثاًل أن أغلب 

اليرامات في هذه المرحلة توظف مفاهيم كالطقس، والمعتقي، ليس لفهمها أو تصنيفها أو لتوثيقها فقط، 

ن خالل تحليل عالقة بعض الطقوس بأشكال التضامن من بل لفهم وتفمير البنيات االجتماعية كالقبيلة م

ويرتبط الطقس في هذه اليرامات بمفاهيم مجاورة أخرى  .الياخل والتنظيم ياخل هذه المجتمعات

وأخيًرا هناك مفهوم الموروث الثقافي أو الموروث كالجماعة، القبيلة، العاية، البنية، التنظيم، الممارمة. 

رامات بتأكيي اعتماي منهجية علمية في ما يخص التوثيق والتيوين الشفهي حيث تهتم بعض الي

 والتياول. وتربطه هذه اليرامات باألمطورة، الموروث الشفهي، الموروث الثقافي، واألمثال الشعبية. 

 

 التيمات األساسية .3.10

لثالثة في ما يتعلق بجانب التيمات هناك ثالثة على األقل تخترق الكتب والفترات الثالث والبليان ا

 وهي: "الهوية"، "الطقس"، و"التراث الشفهي". 

 

فتيم الهوية مثاًل، تناولته بعض األعمال التي تهتم باليرامات االمتشراقية من خالل االهتمام بنظرة 

اآلخر للمجتمعات المغاربية، كما يأخذ في حاالت أخرى بعيًا محليًّا من خالل طقوس معينة مرتبطة 

إلى مناطق معينة. أما تيم الطقوس، فيالحظ تالزمه بشكل ممتمر بموضوع  بأولياء وصلحاء ينتمون

المعتقيات، ويأخذ معاني مختلفة حمب مياق اليرامة وحمب الفترات والبليان، في حين يتناول تيم 

الموروث الشعبي بشكل ممتقر تقريبًا حمب الفترات األمثال، األمطورة، الحكاية، والخرافة، وغيرها 

 لتي يتم توثيقها وتصنيفها كمكون من مكونات هذا الموروث الشفهي الشعبي.من المواي ا
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 مالحظات وتوصيات عامة .4.10

من خالل النتائج التي توصلنا اليها في هذه الورقة، ومن خالل قراءة الكتب التي تم انتقاؤها في كتب 

امة من أجل العينة، يمكن أن نيلي ببعض الملحوظات التي يمكن أن تماعي في صياغة توصيات ع

 النهوض بحقل األنثروبولوجيا. 

 

أواًل، مجموعة من األعمال التي تتناول قضايا مجتمعية من وجهة نظر أنثروبولوجية تمتعمل عناوين 

تحيل الى هذا الحقل من يون أن تلتزم بالمناهج والمقاربات التي تميزه. فإذا امتثنينا بعض األعمال 

عروفة بصرامتها العلمية، والتي لم تقع في العينة التي تم اختيارها المحيوية جيًّا في هذا الحقل والم

بشكل عشوائي، نجي في مجموعة من الحاالت أن تناول طقوس أو معتقيات أو تراث معين غالبًا ما 

ينحصر في وصفه أو تجميع مواي بشأنه وتصنيفها، وتبقى المحاوالت التي تمائل هذه الجوانب بمفاهيم 

يرية قليلة جيًّا في عينة الكتب التي انتقيت. ويبقى هذا النوع من اليرامات محيوي وأطر نظرية وتفم

األثر في فهم القضايا المجتمعية التي تتناولها. وتحيلنا هذه المالحظة إلى ضعف التكوين المتوفر باللغة 

تعيية العربية في مجال االنثروبولوجيا الذي يمتيعي معارف ومهارات تنتمي الى حقول معرفية م

كالفلمفة والتاريخ وعلم االجتماع، واألركيولوجيا وميايين معرفية أخرى، فضال عن مهارات التنظير 

 والمهارات المنهجية كاإلثنوغرافيا والمالحظة بشتى أنواعها.         

  

ويظهر هذا الضعف في كتب نشرت من طرف يور نشر تفتقر ألينى الشروط ككتب بيون فهرس، 

حاالت على معطيات، وعلى مراجع معروفة وذات مصياقية، باإلضافة إلى ضعف ونتائج بيون إ

 الصرامة المفاهيمية والنظرية وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

 

ومن شأن تأميس شعب لألنثروبولوجيا في الجامعات المغاربية حيث ييرس هذا التخصص في أغلب 

ز تكوين الطلبة والباحثين على المهارات الحاالت بشكل ثانوي ياخل شعب علم االجتماع، أن يعز

الالزمة إلنجاز بحوث قايرة على المماهمة في بناء معرفة علمية، تمكن من فهم الواقع المحلي، في 

محلية ووطنية ويولية كما هو متعارف عليه في -تجلياته المختلفة، على ضوء أنماق أو نظم عبر

المجال. ويمتيعي ذلك تكوينًا ال يُبنى بالضرورة على الجامعات والمراكز الرائية والمتخصصة في هذا 

معارف تنتمي الى حقل علمي واحي، بل تخترق حيوي مجموعة من الحقول المعرفية لكن ياخل وعاء 

يتوخى فهم الثقافة في معناها الشامل، ويعطي للبحث فعالية وحيوية في فهم المجتمع والقضايا التي 
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قع المحلي يون أن يفقي الصلة بما هو كوني. وال يخفى أن المهارات تشغله، من خالل انغمامه في الوا

 الالزمة لبلوغ هذا الهيف ال تتوفر في التكوين الذي توفره الجامعات المغاربية في الوقت الحالي.   

    

لذلك من الضروري االنفتاح على الجامعات ومراكز البحث الرائية في مجال األنثروبولوجيا، في إطار 

ت بهيف تعميق وتجييي مناهج التيريس والبحث التي ما زالت مرتبطة بمقاربات متجاوزة، بحكم شراكا

 التغييرات العميقة التي لحقت المجتمعات المغاربية في العقوي األخيرة.  

 

كما أن تشجيع الباحثين على نشر أعمالهم عن طريق المقاالت العلمية في مجالت محكمة، عوض 

يط المائي حاليًّا، أن يعزز جوية البحث، حيث إن البحث الذي ينشر في مقال محكم الكتب التي تعي الوم

من طرف متخصصين، والتفاعل الذي ينتج من هذه العملية غالبًا ما يؤيي الى تنضيج مشاريع البحث 

وتطويرها، في أفق نشر كتب أكاييمية تكون تتويجا لجهي ممتي في الزمن، ومبنيًّا على تراكم معرفي. 

حالة عيي ال بأس به من الكتب المنشورة حاليًّا باللغة العربية تبين بوضوح أنها لم تبَن من خالل هذا ف

النوع من الممارات، والتي رغم المجهوي التي تتطلبه وتأخذه من الباحث تبقى من يون فعالية ويون 

 مماهمة مهمة، مواء في فهم المجتمع وثقافاته أو في التيريس والتكوين.  
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 .. تونس: اليار التونمية للكتابالمقدس وغربة اإلنسان .2012الجابلي، محمي. 

 . بيروت: يار الطليعة.اإلسالم الشعبي .2007جويرو النفاتي، زهية. 

. تونس: مطبعة تونس لحكاية: دراسة أنتروبولوجية في حكايات شعبية تونسيةأنتروبولوجيا ا. 2002الجويلي، محمي. 

 .قرطاج

. تونس: مطبعة تونس أنثروبولوجيا الحكاية دراسة أنثروبولوجية في حكايات شعبية تونسية. 2002الجويلي، محمي. 

 قرطاج.

القاهرة: مركز البحوث العربية  .الثأر الرمزي: تماس الهويات في واحات الجنوب التونسي .2008الجويلي، محمي. 

 واإلفريقية.

. ترجمته اإلنجليزية الهوية المزابية: أهم عناصرها وتشكلها عبر التاريخ، غرداية. 2011الحاج معيي، يومف بن بكير.

 حاجي عثمان. الجزائر: المطبعة العربية. 
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. الرباط: المعهي الملكي للثقافة مازيغيةالنار واألثر بصدد الرمزي والمتخيل في الثقافة األ. 2005الحاحي، رشيي. 

 األمازيغية. 

 . القنيطرة: البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع.الحيوان في األمثال والحكايات األمازيغية. 2000الحمين، رشيي. 

 . الرباط: مطابع أمبلاير. وشم الذاكرة: معالم أمازيغية في الثقافة الوطنية. 2002الحمين، رشيي. 

 .. تونس: المطبعة الرمميةالهدية في العادات التونسية .2002ي، محمي بن عثمان. الحشائش

 . الرباط: يار القلم.حكم، أمثال وأقوال مأثورة من صميم التراث العربي والحساني. 2014حميا، بيروك العالية. 

. الرباط: عمار الشعبيةبقايا من ثقافة الرمى عند قبائل بني احسن: مساهمة في الثقافة . 2013حمياش، عمار. 

 حمياش. 

. اليار البيضاء: الحضارة األمازيغية: أنثربولوجيا اإلنسان، التاريخ، الكتابة، الديانات الثقافية. 2014حمياوي، جميل. 

 أفريقيا الشرق. 

 . الرباط: كلية اآلياب والعلوم اإلنمانية. في إعادة صياغة األنثربولوجيا. 2010حمويي، عبي هللا. 

. ترجمة عبي المجيي الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة. 2014ي، عبي هللا. حموي

 جحفة. اليار البيضاء: يار توبقال. 

. اليار الضحية وأقنعتها: بحث في الذبيحة والمسخرة بالمغارب. 2010حمويي، عبي هللا، وعبي الكريم الشرقاوي. 

 ل. البيضاء: يار توبقا

 . الرباط: يار أبي رقراق. إياللن: مساهمة في كتابة تاريخ أقدم قبيلة في المغرب. 2004حنياين، محمي. 

. الياخلة: مطبعة بن الثقافة والهوية بالصحراء: رؤية أنثروبولوجية حول المجتمع الحساني. 2007الحيمن، إبراهيم. 

 مي. 

 . تحناوت: يار المقام. لجسدرقصة الكدرة: الطقوس وا. 2007الحيمن، إبراهيم. 

 . الرباط: يار أبي رقراق. ثقافة الصحراء: الحياة وطقوس العبور عند مجتمع البيضان. 2011الحيمن، إبراهيم. 

 . العيون: مركز اليرامات واألبحاث الحمانية. المرأة في األمثال الحسانية. 2013الحيمن، إبراهيم. 

اليار  شربة في الصحراء: أنثروبولوجيا الطبيخ وآداب المائدة عند البيضان.األطعمة واأل. 2014الحيمن، إبراهيم. 

 البيضاء: مطبعة النجاح الجييية.

. اليار األطعمة واألشربة في الصحراء: أنثروبولوجيا الطبيخ وآداب المائدة عند البيضان. 2014الحيمن، إبراهيم. 

 البيضاء: مطبعة النجاح الجييية.

 . الرباط: منشورات وزارة الثقافة. ثقافية-الزواج عند مجتمع البيضان: مقاربة سوسيو. 2014الحيمن، إبراهيم. 

 . الرباط: يار أبي رقراق للطباعة والنشر.السلطة والجسد: مقاربة للممنوع في ثقافة البيضان. 2014الحيمن، إبراهيم. 

 .تونس: األطلمية للنشر. أغاني النساء في بر الهمامة. 2010الخصخوصي، أحمي، وغانمي نعيمة. 

 . الصويرة: المجلس البليي. كناوة: األصول واالمتدادات أوالمغرب األسود. 2013خليل، عبي هللا. 

 . اليار البيضاء: مكتبة المالم الجييية. األمثال الشعبية المغربية. 2007يايون، إيريس. 

. منوبة: منشورات كلية اآلياب والفنون يالطعام والشراب في التراث العرب .2008اليبابي الميماوي، مهام. 

 واإلنمانيات.
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 . الجزائر: يار الغرب. دراسات في التراث. 2007يباغ، محمي. 

أنثروبولوجية -دينامية القبيلة الصحراوية في المغارب بين الترحال واإلقامة: دراسة سوسيو. 2012يحمان، محمي. 

 . الرباط: طوب بريس.حول أوالد بالسباع

. الجزائر: يار الكتاب العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضوء الفكر الخلدوني. 2003بوزياني.  اليراجي،

 العربي. 

 . أكايير: طباعة ونشر موس.المقدس؟  أكادير: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. 2016اليكالي، عبي العلي. 

 : يار آفاق للجميع. تونس: المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب.. تونساألمثال العامية اليهودية .2014اليمس، صالح. 

 . تونس: يار آفاق للجميع. تونس: المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب.األمثال العامية اليهودية. 2014اليمس، صالح. 

 .. تونس: يار محر للنشربلدة الحمام في الذاكرة .2013اليواس، فرج. 

. الجزائر: المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل قالة: الطقس والشعر والمرأةلعبة البو. 2009ييلمي، فاطمة. 

 التاريخ وعلم اإلنمان والتاريخ. 

. الجزائر: المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل لعبة البوقالة: الطقس والشعر والمرأة. 2009ييلمي، فاطمة. 

 التاريخ وعلم اإلنمان والتاريخ.

 .صفاقس: مكتبة عالء اليين قراءات أنتروبولوجية: دراسات في كتابات الدكتور محمد الجويلي. .2008الربعي، جالل. 

 . صفاقس: مكتبة عالء اليين.قراءات أنثروبولوجية: دراسات في كتابات الدكتور محمد الجويلي. 2008الربعي، جالل. 

 .ونس: يار محر. تاألمثال العامية التونسية وما جرى مجراها .2006الرزقي، الصايق. 

 .. تونس: يار محراألغاني التونسية .2011الرزقي، الصايق. 

 . تونس: يار محر.األمثال العامية التونسية وما جرى مجراها. 2006الرزقي، محمي الصايق. 

 . الجزائر: ييوان المطبوعاتالكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودة. 2010رزيق المخايمي، عبي القاير. 

 الجامعية. 

. ترجمة عبيالمجيي جحفة، ومصطفى سيدي شمهروش: الطقوسي والسياسي في األطلس الكبير. 2010رشيق، حمن. 

 النحال. اليار البيضاء: أفريقيا الشرق. 

. ترجمة عز العالم اليين. أكايير: جامعة ابن زهر، عودة إلى زمن والدي: مقاربة أنثروبولوجية. 2014رشيق، حمن. 

 ياب والعلوم اإلنمانية. كلية اآل

 . يمشق: يار الفكر. بيروت: يار الفكر المعاصر. األنثربولوجيا في الوطن العربي. 2012رشيق، حمن، وأبوبكر باقاير. 

الذات المجروحة واألنوثة المتألمة: أنا أروي، أنا أدافع عن هويتي وعن ذاتيتي  .2015الرقيق العويني، منية. 

 .بية. تونس: نقوش عرووجودي

. تونس: الذات المجروحة واألنوثة المتألمة: أنا أروي، أنا أدافع عن هويتي وعن ذاتيتي ووجوديالرقيق العويني، منية. 

 نقوش عربية.

 . اليار البيضاء: أفريقيا الشرق. الشيخ والمريد: البنية المارقة. 2014زارو، عبي هللا. 

 ار البيضاء: يار توبقال. . اليالمقدس اإلسالمي. 2005الزاهي، نور اليين. 

 . الرباط: يار القلم. األمثال المغربية: دراسات ونصوص. 2010زمامة، عبي القاير. 
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. تطوان: مكتبة ملمى ظاهرة تقديس األولياء وأثرها على الحياة االجتماعية: تطوان نموذجا. 2013زوزيو، محمي. 

 برانت.-الثقافية. فاس: مطبعة آنفو

. الجزائر: منشورات جمعية الحلي لسان المرأة الخفي: بحث وصفي سيمولوجي للحلي الجزائرية. 2004زييي، فلاير. 

 المرأة في اتصال. 

. الرباط: يار األمان. الثقاف في األزمنة العجاف: فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب. 2014الزين، محمي شوقي. 

 ضفاف. الجزائر العاصمة: منشورات االختالف. بيروت: منشورات 

 .. تونس: مركز النشر الجامعياألرض والفالح والسوق والمجتمع .2004متهم، حافظ. 

. الهوية األمازيغية: الجزائر في أصول البشرية، ثالثون قرنا من التاريخ: مدونة وبيبليوغرافيا. 2003مرياك، لحمن. 

 الجزائر: ي.ن. 

 . الجزائر: التبيين الجاحظية. جزائر: سيرة ذاتيةأوديسية العمل الثقافي في ال. 2003معيياني، الهاشمي. 

. الرباط: المكتب ساحة جامع الفنا: تراث ثقافي غير مادي لمدينة مراكش والمغرب واإلنسانية. 2006مكونتي، أحمي. 

 المتعيي البليان لليونيمكو.

جية في تناول ومعالجة المتون الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط: إواليات منه. 2009شاذلي، المصطفى. 

 . الرباط: زاوية للفن والثقافة. الشفاهية واإلثنوغرافية

أنتروبولوجي في العادات والتقاليد -مناسباتنا بين الشرع والمجتمع: بحث فقهي سوسيو .2016الشايبي، إبراهيم. 

شركة التونمية للنشر وتنمية فنون . تونس: الوالمبتدعات المرتبطة بالمناسبات االحتفالية والدينية واالجتماعية

 .الرمم

. ترجمة عبيهللا الجنس والحريم، روح السراري: السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير. 2007شبل، مالك. 

 زارو. اليار البيضاء: أفريقيا الشرق. 

 .ي.م.: ي.ن… اإليمان حوار مع األصولية الدينية: الحجاب، العلمانية، التقليد وحرية .2011الشرفي، زهير. 

 . الرباط: مطبعة األمنية.النساء والرجال في مكتبة شخصية. 2013شقرون، عبي هللا. 

 . تطوان: جمعية تطاون أممير. دراسات حول يهود تطاوين. 2000شهبر، عبي العزيز. 

 ان: يار الغرب. . وهرالزوايا والصوفية والعزابة واالحتالل الفرنسي في الجزائر. 2007شهبي، عبي العزيز. 

 . مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية. بويا عمر: مساهمة في تاريخ األولياء بتساوت. 2007شوقي، الحمن. 

 . مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية الياوييات.صلحاء تساوت: دراسة تاريخية. 2011شوقي، الحمن. 

قبل اإلسالم: نبش في المعتقدات من اإلنسان العاقل إلى  ميثولوجيا أديان الشرق األدنى .2014صييقي، محمي الناصر. 

 .. بيروت: جياولالتوحيد اإلبراهيمي

. اليار البيضاء: المركز الشاي الصحراوي: درس التاريخ وسياقات التغير االجتماعي .2013ضماني، أحمي البشير. 

 الثقافي العربي. 

السحري في الثقافة العربية اإلسالمية في القرنين السابع  أنتروبولوجيا اإلسالم: التفكير. 2014الضويوي، مراي. 

 . تونس: يار محر.والثامن الهجريين: ابن عربي وابن خلدون نموذجا

 . تونس: ي. ن.المجتمعات المائية بتونس: قبلي وزغوان في القرن التاسع عشر .2005ضيف هللا، محمي. 
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 . الجزائر: ييوان المطبوعات الجامعية. والخارج الروابط الثقافية بين الجزائر. 2007الطمار، محمي. 

 . وهران: يار الغرب. العرب: األصول والهوية: بحث في أنثروبولوجيا العرب. 2002طيبي، محمي. 

 . وهران: يار الغرب.العرب: األصول والهوية: بحث في أنثروبولوجيا العرب. 2002طيبي، محمي. 

. مراكش: مؤممة آفاق. مراكش: المطبعة ية ومحيطها من األدبيات الشعبيةالطنجية المراكش. 2015العاصمي، لطيفة. 

 والوراقة الوطنية.

اإلسالم في الحياة اليومية: بحث حول القيم والممارسات . 2013العبايي، محمي، وحمن رشيق، ومحمي الطوزي. 

 بيضاء: ملتقى الطرق. . ترجمه لوييي عبي العزيز، ومعييي محفوظ، وصيف محمي. اليار الالدينية بالمغرب

. تونس: يوميات حامل ميكروفون: تدوينات ألسرار السياسة في كواليس اإلعالم . 2015عبي الرحمان، ماهر. 

 .منشورات مبكتروم لإلنتاج الممعي والبصري

. بيروت: يإسالم األكراد: أنموذجا إلسالم األقليات: قراءة في تداخل الديني والقبلي والقوم .2007العبيولي، تهامي. 

 .يار الطليعة

 .. تونس العاصمة: مركز النشر الجامعيتونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية .2006عبيي، هشام. 

. الجزائر العاصمة: حب التميز عند الطلبة: مقاربة أنثروبولوجية لطلبة الطب بتلمسان. 2005العرباوي، عمر. 

 المجلس األعلى للغة العربية. 

 .. بغياي: بيت الحكمةفي مواجهة النزعة البربرية وأخطارها االنقسامية .2002عرباوي، محمي المختار. ال

 صفاقس: كلية اآلياب والعلوم اإلنمانية. أنثروبولوجيا التراث: التراث كرأسمال اجتماعي. .2008العربي، البشير. 

ذج: الشيخ الحاج عبد الرحمن القادري )من بغداد، علم األنساب والوثائق: نظرية عامة ونمو. 2004عرفة، الخريم. 

. العراق(، مؤسس الزاوية القادرية بمنطقة أغبال: قبيلة بني أولشيك، إقليم الناظور بجبال الريف المغربية

 تطوان: مطبعة الخليج العربي. 

كة النشر والتوزيع . اليار البيضاء: شربركة األولياء: بحث في المقدس الضرائحي. 2014العطري، عبي الرحيم. 

 الميارس. اليار البيضاء: مطبعة النجاح الجييية.

 . الجزء األول. الجزائر: ي.ن. أعالم المتصوفة في الجزائر: كتاباتهم وأشعارهم. 2006عمار، قيور إبراهيم. 

 باط نت.. الرباط: بوزيي الغلى. الرباط: مطابع الردراسات في المأثور الشعبي الحساني .2013الغلى، بوزيي. 

 . الرباط: المعهي الملكي للثقافة األمازيغية. طقوس وعادات أهل أبزو. 2007فرحات، المصطفى. 

 . الرباط: المعهي الملكي للثقافة األمازيغية.طقوس وعادات أهل أبزو. 2007فرحات، المصطفى. 

. ثربولوجية للفكر الثقافي والتربويتاريخ الفكر التربوي لمجتمعات ما قبل الميالد: دراسة أن. 2004فرحاتي، العربي. 

 اليار البيضاء: عالم التربية. 

 . الرباط: يار األمان. المنهجية األنثروبولوجية بين إدوارد فسترمارك وإفانس بريتشارد. 2013فزة، جمال. 

جتماعية بين أخالقيات العرب وذهنيات الغرب: دراسات في األنثروبولوجيا اال. 2004القايري بوتشيش، إبراهيم. 

 . القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع. والثقافية

بين أخالقيات العرب وذهنيات الغرب: دراسات في األنثروبولوجيا االجتماعية . 2005القايري بوتشيش، إبراهيم. 

 . القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.والثقافية



 

 
 األنثروبولوجيا مجال في المغاربي لإلنتاج مراجعة

 2016و 2000 بين العربيّة باللغة
 منصور أيت وهشام المكاوي أمينة| 

 

51 
 

 . الجزائر: يار الكلمات. أشراف وقبائل الجزائر. 2015قارة، مبروك. 

. آمفي: جمعية آمفي سيدي شاشكال أوحج المسكين بناحية آسفي: من عادات عبدة القديمة. 2010كرييية، إبراهيم. 

 للبحث في التراث الييني والتاريخي والفني. 
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 المالحق

 

 نماذج عن الجذاذات المعتمدة في قراءة كتب االنثروبولوجيا

 

 ئرنموذج لجذاذة قراءة كتاب من الجزا

 

 جذاذة قراءة كتب األنثروبولوجيا

 

                                                                        إسم الباحث المقيم:   يونس بنمورو                                                                                             

 حث المقيم: الرابعرقم الكتاب بالنسبة للبا

                                                                                                                                                                                 2017-06-14تاريخ التقييم:   

 مرحلة التقييم: الثانية

 

 المحاور
محتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة ال

 لملحوظات عامة(

 بطاقة تقنية للكتاب

 ميخل إلى األيب الشعبي: مقاربة أنثروبولوجية عنوان الكتاب

 2009 تاريخ النشر

 يار الحكمة للنشر يار النشر

 حميي بوحبيب  إمم المؤلف

 جزائرية جنمية المؤلف

 )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة(المحتوى  المحاور

 أطروحة الكتاب

يميز الباحث في هذا الكتاب بين مفهومي الفضاء والمكان، فاألول تقابله لفظة 
ESPACE والثاني، لفظة ،LIEU والفرق بينهما، يكمن في أن الفضاء مطلق ويمكن ،

نما المكان مرتبط بالكينونة المتحققة لألشياء في أن يكون مجريًا وغير مرتبط باألرضي، بي
جانبها الفيزيائي والمايي، فالفضاء قي يكون افتراضيا، أي مجري احتمال هنيمي، أما 
المكان فهو التحقق الطوبوغرافي للفضاء، بمعنى أن الحييث عن الفضاءات الثقافية التي 

لها عن فكرة ضرورة هي الموضوع المركزي للبحث، والتي ييافع الباحث من خال
إعتبارها فضاءات مؤممة للثقافة )بالمعنى التي تيافع عنه األنثروبولوجيا الثقافية للفضاء(، 
أي تتجاوز المعطى المكاني المايي لألمر، بمعنى أنها ليمت  مجري محطات عبور تماما، 

صبة، وإنما أو مجري منابر للتياول، وأن الفاعلين في نطاقها ليموا فقط رواة لهم ذاكرة خ
هم مبيعون بأتم معنى الكلمة، بمعنى أنها فضاءات منتجة ألشكال تعبيرية، تتجلى فيها 
الرابطة االجتماعية في كل عمقها، ويتم عرضها في كل ياللتها وكثافاتها، بحيث إن مجمل 
هذه الفضاءات الثقافية، هي باألماس تنظيم إجتماعي تشكل في النهاية، الفضاء االجتماعي 

 قافة التي ينتجها األفراي ويتياولونها ضمن األطر العامة التي يتيحها ذلك النظام.للث
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الموضوعات الفرعية 
 للكتاب

تتوزع باقي الموضوعات األخرى انطالقًا من موضوع الفضاءات الثقافية بالمجتمع 
اعية، التقلييي المتمثل في القرية كمصير لمختلف التعبيرات الثقافية ومشكل للبنيات االجتم

بحيث إن مختلف هذه الفضاءات هي التي تنتج ممارمات ذات صلة، من بين أول هذه 
المواضيع هو اإلنمان الجزائري باعتباره موضوع اليرامة األنثروبولوجية وأحي الفاعلين 
في هذه الفضاءات، ثم البحث من جهة ثانية في ياللة الحكاية ياخل هذه الفضاءات 

اية ياخل هذه الفضاءات تعي بمثابة خطاب مشروع تتبناه كموضوع ثاٍن، إذ إن الحك
الجماعة كنمط من أنماط المعرفة التي ينتجها المجتمع التقلييي والثقافة الشفوية العامة، 
على اعتبار أن الحكايات والمعتقيات تجذرت في الخطاب العام للجماعة، خاصة وأنها 

توازن الكون في عيون من  تصور عام يؤيي وظيفة اجتماعية ونفمية وتماهم في
 يتياولونها كمعتقيات. 

 نوعية البحث
نظري / 

 ميداني
 نعم

يقارب البحث موضوع الشفويات في الجزائر أو ما يممى بالتعبير 
المعاصر التراث الالمايي، باإلعتماي على مقاربة أنثروبولوجية، إعتبرها 

لق ال يراعي الباحث أنها الوحيية التي ال تؤيي إلى إنتاج نص نقيي مغ
المياقات الثقافية واالجتماعية التي أنتج ضمنها هذه الثرات، لذلك في هذا 
البحث يزاوج بين الجوانب المييانية من جهة والنظرية من جهة ثانية، 
بحيث تضمن البحث محاور تيور حول الحكاية الشعبية القبائلية ويالالتها 

ية لمعالجة النص الشعري األنثروبولوجية، إلى جانب مياخل نظرية وتطبيق
 الشفوي القبائلي. 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

 صريحة اإلشكالية

يمكن اعتبار إشكالية هذا البحث جي يقيقة، وتتضمن معايير الوضوح وقابلية اإلختبار 
ة البحث بالصيغة التالية: "منتماءل هنا عن والواقعية، فمنذ البياية يشير الباحث إلشكالي

الفضاءات الثقافية التي تتيحها تلك القرية التقلييية، وعن األليات العميقة التي تتبنين 
Structuration  وفقها الهنيمة العامة التي تتحكم في إحتالل الفضاء وإمتغالله من أجل

لى معرفة ماهي هذه ، بحيث يهيف الباحث إ7تحقيق وماطة ثقافية ناجعة؟ " ص 
الفضاءات الخاصة بالعالم القروي التقلييي، وكيف تشتغل هذه الفضاءات، وما هي القواعي 
التي تحكمها، هل تصح فرضية اإلنمجام أم الصراع ياخل فضاءات تقلييية قروية، 
فبالنمبة للباحث، إن هذه الفضاءات تتمم بالتجانس والتنظيم تارة، وهي الصورة النمطية 

اءات القرية، إال أنها معقية بما فيه الكفاية لتجميي كل القوى المتصارعة ضمنه، والتي للفض
التي يتميز بها المجتمع التقلييي  Egalitarismeتختفي تحت فكرة اإلنمجام والمماواتية 

الريفي، بمعنى أن طبيعة الفضاء الذي تتم فيه الوماطة الثقافية هي التي تحيي طبيعة 
بمعنى أن الفضاء هو من العوامل الحاممة التي تتحكم في ما يتياول من  الوماطة ذاتها،

 أشكال تعبيرية أو مضامين ثقافية. 

 المفاهيم
في حالة 

 محددة

ما هي 
 أبعادها؟

الفضاء االجتماعي: عالم متعيي األبعاي، يتأمس على قاعية مبايئ التمييز 
Différenciation ات الفاعلة في هذا العالم أو التوزيع التي تكفلها مجمل الملكي

االجتماعي، أي ملكيات قايرة على أن تمنح ألصحابها القوة والملطة في هذا 
العالم، ويتم التعرف الى الفاعلين ومجموعات الفاعلين انطالقًا من وضعياتهم 
النمبية في هذا الفضاء وكل واحي منهم يتخنيق في وضعية أو فئة من الوضعيات 

محيية من الفضاء(، وال يمكن إحتالل جهتين متعارضتين في القريبة )أي في جهة 
هذا الفضاء إال بشكل تجرييي، ونظرا لكون الخصائص المأخوذة بعين اإلعتبار 
هنا لبناء هذا الفضاء هي خصائص فاعلة، يمكن أن نصف هذه الفضاء بأنه حقل 

ض قوى، أي كمجموع عالقات قوة موضوعية تفرض نفمها على كل من ييخلها بغ
 النظر عن مقاصي األعضاء األفراي ونواياهم، أو العالقات التفاعلية بينهم.

المكان "باعتباره قاعية أولى من خالل تماهي اإلنمان معه يصبح فضاء  :األبعاي
حيوي ووجويي يمعى إلى قولبته وتأهيله وفق رؤيته للعالم والقيم وتلك الرؤية في 

ته ذهنيات معقية تم شحذها عبر التقلبات العاية هي نتاج تطور تاريخي شاق، أفرز
. وتتمثل باقي 10التاريخية واإلضطرابات البنيوية في النظام العام للمجتمع " ص 

كيف 
تمت 

 أجرأتها؟
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أبعاي مفهوم الفضاء في: )اإلنتماء للفضاء، التفاعل في الفضاء، الصراع في 
، الفضاء، اإلنمجام في الفضاء،  التنشئة في الفضاء..(. أما باقي الفضاء األخير

فهي فضاءات العباية، كالممجي، الفضاءات المركزية في الحياة اليومية القروية، ثم 
 الفضاءات الهامشية في الحياة اليومية القروية.

 نعم / ال المحاور
المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة 

 لملحوظات عامة(

هل هناك عنقود 
 مفاهيمي؟

 نعم حييةم

كوحية جماعية فعلية، لكنها جزئية ملحوظة ومباشرة،  :الجماعة
قائمة على مواقف جماعية متواصلة وفاعلة، ذات عمل تؤييه معًا 
ا وذات وحية في المواقف واألعمال والملوكات، وتشكل إطارً 

 اجتماعيًّا قاباًل للبناء، نازًعا إلى تناغم نمبي بين تجليات الحياة.
عتبارها صورة كلية تقيم رؤية متكاملة للعالم تتأمس با :الخرافة

على ملم قيم، ومواضعات عتيقة تكشف عن الطابع التقلييي 
 الموغل في القيم للمجتمع الذي أنشأها وتياولها على مر المنين.

ميرورة إيخال مظاهر الثقافة، أي صيغ المشاركة تماًما  :المثاقفة
 يتم في نظرنا قهًرا ومن مثل كون ظاهرة الخضوع لثقافة أخرى ال

جهة واحية، بل عبر تواطؤ وقبول أو ضعف بنيوي في الثقافة 
 المقهورة. 

 ال غير محيي

 منهجية البحث

 ال كمية
تتضح المقاربة الكيفية بشكل ملحوظ إبتياًء من صيغة العنوان، 
والقائمة على االعتماي على المقاربة األنثروبولوجية لأليب الشعبي 

الجزائري، ويرجع هذا اإلعتماي على المقاربة ألنها حمب  بالمجتمع
الباحث الوحيية التي ال تؤيي إلى إنتاج نصي نقيي مغلق ال 
يمتحضر األبعاي الثقافية واالجتماعية وغيرها التي تشكل بياخلها 
أي تراث شعبي، وبالتالي فالتعامل مع األيب الشعبي الذي هو 

بالتفاعل مع الناس الذين  موضوع اليرامة في هذا الكتاب كان
أبيعوه، أي في محيطه الحيوي، بحيث تضمن العمل: الحكاية 
الشعبية القبائلية ويالالتها األنثروبولوجية، إلى جانب مياخل نظرية 

 وتطبيقية لمعالجة النص الشعري الشفوي القبايلي.

 نعم كيفية

 ال هما معا

 ماهي تقنيات البحث؟
الكتاب على النص الشعري بشكل مباشر من خالل تحليل محتواه، للبحث إعتمي الباحث في هذا 

 في يالالته األنثروبولوجية، كما أن الباحث امتني إلى المالحظة والمقابلة.

 العربية العربية لغة العمل األصلية
 

 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

اللغة 
 مستعملةال

 معيارية

تقييم 
 نماذج

 ال

 علمية

تتميز لغة المقال بيرجة عالية من العلمية، مع بعض االختالل في الترجمة فقط، 
ومن الفقرات اليالة على هذا نجي: ")...( إن الموضوعية وفهم تخلقه المالحظة 
 المتعالية عن الواقع، فبيال من اإليغال في إصطناع الحياي والبروي، يجب على

الباحث أن يتفاعل مع موضوع بحثه، أن يحيي موقفه وينماق وراء فهم إنشغاالت 
الناس الذين ييرمهم، ال كموضوع لليرامة العلمية فحمب، بل كبشر لهم هموم 
وإنشغاالت وعراقيل يجب على المعرفة العلمية أن تعينهم بشكل أو بأخر على 

" نحن عاية، نلبس قناعا تجاوزها، وهو ما يتجلى في قول حمن فهيم حين أكي 
ونخفي وجوهنا خلفه، وعلينا أن نمقط هذا القناع، وأن ال نتشبت به للحصول 
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على إمتحقاق العلمية، والمؤال الهام: ماذا أعمل أنا بالعلمية؟ إن البحث وراء 
 . 78الحقيقة في والوجوي اإلنماني ينهطى فكرة العلمية " ص 

المجتمع 
 المدروس

 نظري عام
بحث الميياني للكتاب، في مجتمع القبائل، بحيث حاول الباحث تحييي يتجلى ال

الفضاءات الثقافية بهذا المجتمع، مع تحليل الحكايات الشعبية المنتجة ياخل هذه 
 الفضاءات الثقافية، وبالتالي فجتمع اليرامة هو مجتمع محلي ميكرو.

 المجتمع المحلي

 آخر عربي

عدد 
المراجع 
 المعتمدة

  4 منوات 5من أقل 

  8 منوات 10و 5بين 

  39 منوات 10أكثر من 

 المحاور
)شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات  :المحتوى

 عامة(

 8 عدد الكتب المحال اليها:

 7 عدد المقاالت المحال اليها:

 23 عدد اإلحاالت بالمراجع العربية:

عدد اإلحاالت 
بالمراجع 

 بيةاألجن

 0 اإلنجليزية

 20 الفرنسية

 0 آخر )حدد(

 8 مترجمة إلى العربية

 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

دوافع 
 البحث

 

هل ينخرط 
الباحث في 
نقاش مع 
دراسات سابقة 

 أم ال؟
 

 )كيف ذلك(؟

، يتمم بالنقي والتقييم، ومن الجوانب اليالة في إن طبيعة النقاش الذي انخرط فيه الباحث
  :محاور الكتاب نمتحضر

 مراجعة أيبية لنظرية بوريية حول الفضاء االجتماعي في الفصل األول. -
وصف الفضاءات القبايلية وتعيايها  باإلعتماي على أنثروبولوجيا األمطورة،  -

 والحكاية.
الفصل الثاني )عالقة  االعتماي على اليرامات الكولونيالية ونقيها في -

 األنثروبولوجيا باإلمتعمار(.
االعتماي على اليرامات البنيوية في فهم المجتمعات البيائية )كبوي ليفي  -

 متراوس( العالقة بين األمكورة والحكاية والمجتمع.
اإلمتناي على اليرامات الماركمية واألنثروبولوجيا التنموية لفهم العوائق التي  -

 عرفة األنثروبولوجية في المجتمعات النامية.تحول من تقيم الم
تحليل الخطاب والنصوص الشعرية لفهم يرجة تأثير الخرافات بالمياقات الثقافية  -

 واالجتماعية لمنطقة القبايل.



 

 
 األنثروبولوجيا مجال في المغاربي لإلنتاج مراجعة

 2016و 2000 بين العربيّة باللغة
 منصور أيت وهشام المكاوي أمينة| 

 

58 
 

صعوبات 
 البحث

هل تم اإلشارة 
 إليها  أم ال؟

 
 )كيف ذلك(؟

تعلق التحيي األول يطرح البحث في مييان الشفويات بالنمبة للباحث تحييين اثنين، ي
بإشكالية الجمع والتيوين والتصنيف والتوثيق، وهو في الغالب تحي عام ومشترك بين كل 
الثقافات التي لم تغاير يائرة الشفوية نهائيًّا. والتحيي الثاني، خاص بالشفويات األمازيغية، 

ن العربية وكيفية فتح أبواب البحث فيها باللغة العربية، لتفايي القطيعة المفتعلة بي
واألمازيغية )لغة وثقافة وتاريًخا(. كما أن من بين الصعوبات كذلك، هو أن كل ما كتب 
في الموضوع ال يشكل ضمانًا أكييًا في قضية الحفاظ على التراث وإعاية بحثه وتثمينه، 
وفي هذا الشأن يمتلزم األمر بالنمبة للباحث ضرورة التوفر على إراية ميامية إمتراتيجية 

حة، تنيرج ضمن ميامية ثقافية عامة ومن مشروع مجتمعي شامل، بحيث أن واض
التقصير والتهميش على مر المياميات المتعاقبة على الشأن الثقافي المحلي يزيي من 

 صعوبة البحث واالهتمام بالتراث والشفويات عموًما. 

 وظات عامة(المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملح المحاور

 المفاهيم:
تحليل 
 التيمات

يتياخل الفضاء الثقافي مع الفضاء العام أحيانًا، فهو يختلف عنه في الوظيفة العامة التي يؤييها، أي أن 
ما يحيث في الفضاء هو الذي يحيي طبيعته، فالتمثالت واألياء هي التي تحول الفضاء إلى منبر ثقافي، 

اء ثقافي بمجري حضور األياء فيه، مثلما تحول المياوالت المؤمماتية ألن الفضاء العام يتحول إلى فض
الفضاء إلى فضاء ميامي، أو مثل الشعائر التي تحول إلى فضاء ييني، فإذا كان الفضاء العام يتميز 
بكونه فضاء إنتماء باليرجة األولى، يمكن تعريف الفضاء الثقافي على أنه الفضاء الذي تتم فيه البنينة 

ية ألشكال االنتماء، إن الفضاء الثقافي هو نوع من التخصيص للفضاء العمومي... إنه تمجيل الرمز
 ضمن البعي اللغوي والرمزي.

تحديد 
النظريات 

التي يحيل 
عليها 

 الباحث.

نشير إلى أن الكتاب يتوفر على إحاالت غنية جيًّا، ومتنوعة، نشير إليا على شكل النظريات التي 
 اعتميها الباحث:

 التكوينية. -لنظرية البنيويةا -
 األنثروبولوجيا الثقافية. -
 األنثروبولوجيا البنيوية. -
 النظرية الماركمية. -
 أنثروبولوجيا اإلمتعمار والتنمية.  -
 التأويلية د الهيرومنطيقا. -

نمتحضر بعض األمماء التي تكررت في البحث: بورييو بيير د كلوي ليفي متراوس د كارل ماركس د 
 د ماكس فيبر د إميل الوومت د جورج غورفيتش.بالنييي جورج 

إستشهادات / إقتباسات دالة  ) اإلشكالية، المنهجية، التحليل، النتائج، الخالصة العامة(.  ملخص الكتاب:
 من الكتاب

يهيف هذا البحث إلى تحييي الفضاءات الثقافية التي تنتجها القرية أو المجتمع التقلييي 
عن األليات التي تتبنين من خاللها الهنيمة العامة التي تتحكم في القبائلي في الجزائر، و

إمتعمال الفضاء من أجل تحقيق وماطة ثقافية، بحيث انطلق الباحث منذ البياية من 
فرضية أن الفضاء الثقافي ال ينحصر وجويه فقط ياخل الفضاءات الحضرية، ولكن 

وماطة ثقافية، أي يتم فيه تبايل  مفهوم الفضاء الثقافي أشمل ألنه كل فضاء تتحقق فيه
التجارب الجمالية وتياول أشكال التعبير الشعبية التي تممح بجعل عميلة التنشئة 

 االجتماعية والثقافية ممكنة وفعالة في المجتمعات الشفوية.
إن هذه الفضاءات بالنمبة للباحث، ليمت مجري منابر للتياول ولكنها فضاءات مؤممة 

ألنثروبولوجي أي منتجة ألشكال التواصل والتعبير..، وأن هذه للثقافة بمعناها ا
الفضاءات ال تحصل على هذه التممية إال إذا كانت إمكانية التكرار وإعاية اإلنتاج فيها 
ممكنة، بمعنى أن الباحث، ميز بين الفضاء العام والفضاء الثقافي الذي يشترط توفره 

أو شاعر ألنه حينئذ يصبح فضاء لتبايل من على صفة الثقافة بمجري أن يقتحمه حكواتي 
نوع خاص.  أي أنه فضاء لتبايل لغوي، رمزي، أمطوري، شعري... أي يصبح منطقة 
للتبايل الحر الذي ال تقننه إال المواضعات الثقافية التي تراكمت عبر المنين في وجيان 

 الجماعة ووعيها الجمعي.
أن ينظر إليها على أنها فضاءات أولية لفهم اشتغال هذه الفضاءات يجب حمب الباحث، 

، هذه األماكن المؤممة للثقافة مثل الماحة العامة، Sociabilitéللروح الجماعية 

")...( ولكن البيت كبقية 
الفضاءات يتحول إلى فضاء 
هامشي عنيما تغيب الرقابة 
االجتماعية المتمثلة في 
حضور الرجال كممثلين 
لأليلوجة الذكورية في 
المجتمع األبوي، ففي ماعات 
معلومة من النهار، حين يكون 
الرجال في الحقول أو في 

الجماعة، تنفري النموة  مجلس
بفضاء حميم مؤقتا، ويحولنه 
إلى رحبة للترفيه واللهو " ص 

22 . 
 

")...( إذا كانت البنية الكلية 
أفرزت فضاء مركزيا مغلقا 
فإنها بالمقابل ممحت بوجوي 
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الممرح، أماكن العباية، تتجلى فيها الرابطة االجتماعية في كل عمقها، ويتم عرضها في 
ا هي إال التي كل يالالتها وكثافتها، فكل هذه الفضاءات المتاحة في تنظيم إجتماعي م

تشكل في نهاية األمر الفضاء االجتماعي للثقافة التي ينتجها األفراي ويتياولونها ضمن 
 األطر العامة التي يتيحها ذلك النظام.

 النتائج األمامية: 
إن الفضاءات تتمم بنوع من التجاذب والتنافر بحمب موقعها وبحمب العوامل  -

 المعتملة في ياخلها.
لذي تتم فيه الوماطة الثقافية هي التي تحيي طبيعة الوماطة إن طبيعة الفضاء ا -

 ذاتها.
إن الفضاء من العوامل األمامية التي تتحكم في ما يتياول من أشكال تعبيرية  -

 أو مضامين ثقافية.
لكل فضاء الفاعلون في نطاقه الذي يعملون بامتمرار على تكريس التمثالت  -

 والرموز ياخل هذا الفضاء.
 Espaces deزع ألن تشتغل رمزيًّا كفضاء ألنماط معيشة إن الفضاء تن -

styles vie. 
 اإلمتنتاج: 

إن النظر إلى الفضاء االجتماعي على هذا النحو يممح لنا بفهم التوترات الثقافية التي 
ترتمم على مطح المشهي الثقافي القروي، ألن الرؤى التي ترى الجماعة كتلة واحية 

ية تقع في قلب الصراع الخفي الذي يتشكل في كل البنيات منمجمة، تصطيم بظواهر ثقاف
التقلييية، وحينئذ تضطر إلى إختزاله وإعتباره مجري موجات عابرة، بينما هي في 
الحقيقة إضطرابات بنيوية تنذر بتفكك النظام، فطبيعة إيراك العالم االجتماعي مرتبطة 

ي، فهي تيفع بالفاعلين إلى أخذ ضمنيا بالبنيات الموضوعية للفضاء االجتماعي، وبالتال
العالم االجتماعي كما هو وتقبله من يون التمري عليه، هذا ما يجعل من الفضاءات تصبح 
مواقع تبنين الفاعلين الثقافيين، الذين يمعون بيورهم إلى إنتاج وإعاية إنتاج األشكال 

كفيلة بالحفاظ على الثقافية والجمالية وأنماط المعيشة والرؤى إلى العالم التي يرونها 
 كينونتهم االجتماعية.

فضاء هامشي مغلق 
إلمتصاص الكبت، وذلك 
بفضل ألية البحث عن 
التوازن، ألن الجماعة لو 

ة كل أصرت على مراقب
الفضاءات ومركزيتها متخلق 
ضغًطا هائاًل قي يفجر البنية 

 .22كلها" ص 
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 نموذج لجذاذة لقراءة كتاب من المغرب

 

 جذاذة قراءة كتب األنثروبو لوجيا

 

                                                                                             إسم الباحث المقيم:                                                                                            

 رقم الكتاب بالنسبة للباحث المقيم:

                                                                                      تاريخ التقييم:                                                                                                               

 مرحلة التقييم: 

 

 المحاور
 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات

 عامة(

 بطاقة تقنية للكتاب

 طقوس وعايات أهل بزو عنوان الكتاب

 . 2007 تاريخ النشر

 المعهي الملكي للثقافة األمازيغية. لنشريار ا

 المصطفى فرحات. إمم المؤلف

 مغربية جنمية المؤلف

 عامة(لملحوظات المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة  المحاور

 أطروحة الكتاب

األطروحة األمامية للكتاب هي أن تعيي األماكن المقيمة في منطقة بزو، وتتنوع 
ممارمات المرتبطة بها وبعايات أهلها هو نتاج لتراكم تاريخي نوعي جغرافيًّا ال

وبشريًّا، وقي أيى ذلك إلى قناعة وإيمان رامخ بقيرة األولياء واألضرحة على معالجة 
كل المعضالت والمشاكل االجتماعية االقتصايية والنفمية والعضوية للماكنة. 

وتعزيز الهوية المحلية، وانعكس على كل وأضحى بذلك قاعية للتالحم االجتماعي 
 أشكال الممارمات االجتماعية والُثقافية في المنطقة. 

 الموضوعات الفرعية للكتاب
ليمت هناك موضوعات فرعية لكّن هناك تعييًا وتشعبًا لتلك المرتبطة بموضوع  

 اليرامة، والتي تيخل كلها في ميار الفضاءات والممارمات الطقومية ياخل مجال
 البحث.

 نوعية البحث

حاول الكاتب ولو بشكل مطحي أن يجمع بين ما هو نظري وميياني في  ال ميداني

هذه اليرامة المقتضبة. لكن يظهر من خالل صفحات الكتاب أن هناك 

غلبة للميياني. وهذا للحضور الكبير لعملية الوصف والمري على حماب 

 التحليل والتأويل.

 ال نظري

نظري/ 
 يميدان

 نعم

 ال تأملي
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 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

 اإلشكالية
  صريحة

 نعم ضمنية

 المفاهيم

في 
حالة 

 محددة

ما هي 
 أبعادها؟

ليس هناك تحييي للمفاهيم بشكل يقيق، لكن نجي امتعمااًل مضبوًطا لمجموعة منها، 
تبطة بموضوع البحث والحقل المعرفي الذي ينتمي إليه. وخصوًصا تلك المر

كالظاهرة، الذاكرة الجمعية، الطقس، المعتقي، البركة، الولي الصالح، المحر، القيامة، 
 الرمز والياللة،.. 

وقي تمت أجرأت هذه المفاهيم في مياقات محيية وخصوًصا عني مري ووصف 
كيف  ة لها من يون التعمق في التحليل.   األماكن المقيمة والممارمات والطقوس المرافق

تمت 
 أجرأتها؟

 ال غير محددة

 المحاور

نعم 

د 

 ال

المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة 

 لملحوظات عامة(

هل هناك عنقود 
 مفاهيمي؟

  ال محيية

 ليس هناك عنقوي مفاهيمي.
 ال غير محيي

 منهجية البحث

 ال كمية
تحيث الباحث في هذه اليرامة عن المنهجية التي امتعملها في لم ي

مقاربته لعايات أهل "بزو". فاعتبرنا البحث عماًل كيفيًّا من حيث أنه 

لم يشر إطالقا إلى أية أرقام أو نمب ولم يمتعمل أية جياول.  تم أنه 

يظهر من خالل طريقة مري الممارمات الطقومية ووصف 

ر التي ألحقها بآخر الكتاب. إنه اعتمي الفضاءات المقيمة والصو

المالحظة اليقيقة ومشاركة األهالي عاياتهم تم التحاور معهم حول 

 تفاصيلها ومعانيها.

 نعم كيفية

 ال هما معا

 ماهي تقنيات
 البحث؟ 

 المالحظة، يرامة الوثائق، تحليل محتوى الوثائق، الصور، المقابلة.

 لغة العمل األصلية

  عمن العربية

مترجم )حيي اللغة 
 األصلية(.

  ال

 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لمالحظات عامة( المحاور

اللغة 

 المستعملة

 

ج
اذ

نم
م 

يي
تق

 

 ال

معيار

 ية
 ال
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 نعم علمية

المجتمع 

 المدروس

 نظري عام

 المجتمع المحلي مجتمع محلي قبيلة أهل أبزو

 أخر عربي

عدد 

المراجع 

 المعتمدة

 5أقل من 

 منوات
0  

 10و 5بين 

 منوات
0  

 10أكثر من 

 منوات
19  

 المحتوى: )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

 16 عيي الكتب المحال إليها

عيي المقاالت المحال 

 إليها:

3 

عيي اإلحاالت بالمراجع 

 العربية:

13 

عدد 

اإلحاالت 

بالمراجع 

 األجنبية

 0 اإلنجليزية

 3 الفرنمية

 0 آخر )حيي(

مترجمة 

 إلى العربية

 

2 

 

 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

دوافع 
 البحث

 

هل ينخرط 
الباحث في 
نقاش مع 
يرامات مابقة 

 أم ال؟
 )كيف ذلك؟

باحث في نقاش مع يرامات مابقة بل يوريها على مبيل يعم إطارات المقاربة ال ينخرط ال
التي يعتميها في الوصف واليرامة. واليافع األمامي لهذا البحث هو قلة اليرامات من هذا 
النوع في منطقة جبال األطلس رغم أهميتها في فهم هذه الظواهر علميًّا وبالتالي تعزيز 

 ا االتجاه. المتن األنثروبولوجي في هذ



 

 
 األنثروبولوجيا مجال في المغاربي لإلنتاج مراجعة

 2016و 2000 بين العربيّة باللغة
 منصور أيت وهشام المكاوي أمينة| 

 

63 
 

صعوبات 
 البحث

هل تمت 
اإلشارة إليها  

 أم ال؟
 )كيف ذلك(؟

لم يشر الكاتب إلى صعوبات محيية، بل أشار فقط إلى ضرورة التوجه بالبحث في هذه 
المناطق التي تعرف تهميًشا على هذا الممتوى، وتوفير شروط تيوين وإغناء التراث 

 الثقافي الوطني.
 

 اإلشكالية

كالية بالمعنى اليقيق للكلمة، لكن التناول اإلشكالي لموضوع اليرامة نشأ من ليمت هناك إش
تماؤل جوهري حول االنتشار الالفت لألماكن المقيمة في مجال جغرافي محيوي "منطقة 
بزو". والبحث عن أجوبة أنثروبولوجيا مقنعة لهذه الظاهرة وامتمرارها، وقياس يرجة 

 مية المرتبطة بهذه األماكن.  ترمخ المعتقيات والممارمات الطقو

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

 المفاهيم:
تحليل 
 التيمات

 يمكن تقميم هذا المتن إلى تيمتين أماميتين:
 : األماكن المقيمة -
جعلت هذه الفضاءات وهي المجاالت التي تم إنشاؤها ماييًّا ورمزيًّا عبر ميرورة تاريخية  -

مكونًا أماميًّا ياخل الممارمات االجتماعية والثقافية لماكنة المنطقة. ما جعلها منتشرة بشكل 
 الفت وهي موضوع تنافس بين المكونات القبلية لمجتمع "بزو". 

 العايات والطقوس -
قومي الذي يتم تفكيكها ويرامتها في عالقتها مع ظاهرة األولياء مع التركيز على طابعها الط  -

يتأمس على الخوارق والعوالم الغيبية والبركة، وهي مكونات أمامية في عالقة الماكنة 
 المحلية مع المجال الطبيعي والثقافي، وكذلك أشكال التنظيم والممارمات االجتماعية.  

تحديد 
النظريات 

التي يحيل 
إليها 

 الباحث.

حث يشير   إلى بعض األطروحات التي تم اعتمايها ليمت هناك إحاالت نظرية واضحة المعالم، لكن البا
في مثل هذه المواضيع وخصوًصا "البقايا الوثنية" والتيين الشعبي التي كتم تياوله من طرف 

 األنثروبولوجيا الكولونيالية وغيرها. 

)اإلشكالية، المنهجية، التحليل، النتائج،   ملخص الكتاب:
 الخالصة العامة(

 دالة من الكتاب استشهادات/ إقتباسات

في ممتهل هذا الكتاب، نجي تقييًما لفؤاي زروال يحيي فيه أهم 
 مضامينه وأهميته واإلضافة النوعية التي يشكلها

في فهم التراث الثقافي واالجتماعي لماكنة األطلس. يليه بعي ذلك 
تأطير جغرافي مقتضب لمجتمع البحث تم الفصل األول المعنون 

لطقوس المرافقة لها. يضم في البياية بالفضاءات المقيمة وا
نقطتين أماميتين: أواًل يور هذه الفضاءات في تشكيل البعي 
التاريخي والثقافي لميينة بزو وخلق توافق ببن مكوناتها 
االجتماعية جعلها تشعر بتفوقها بارتباطها بولي قوي ذا قيرات 

مع خارقة. ثانيًا غياب العقل والمنطق يفع الناس إلى التعامل 
الخوارق على أماس أنها حقيقة مما جعل مؤممة األولياء تماهم 
في ضبط الملوك الفريي والجماعي وتأجج المنافمة حول هذه 

 الظاهرة يفعت الجماعات األخرى إلى إنشاء أماكنها المقيمة.
يمر الكاتب في ما بعي لتحييي العوامل التي أيت إلى ظهور 

 ي لخصها في متة عوامل:وانتشار ظاهرة تقييس األولياء والت
: االلتفاف حول الضريح يقوي كيان القبيلة جتماعيد اال1 -

وهويتها، يضبط الملوك ويممح للنماء بالتواصل في 
 مجتمع يمارس عليهن الرقابة.

: يحقق المنافع المايية والتجارية االقتصاييد 2 -
 والعالئقية بفضل الهيايا والتبايالت.

بالقوى الخارقة من  : تجير فكرة التياويلعضويد ا3 -
 األمراض واألوبئة في المتخيل الجمعي بالمنطقة.

"لقي قام الباحث، كما يبيو جليًّا من أملوبه في  -
البحث، بمجهوي كبير من أجل الحفاظ على أكبر 
قير ممكن من الصيق في مري للشعائر والطقوس، 
وفي وصفه لألماكن والوقائع واألحياث وما يرتبط 

 6بها من أماطير وخرافات ومعتقيات." ص 
"إال أن هذه الفضاءات ال تزال حاضرة في المخيال  -

الجماعي للمكان خصوصا في اليواوير والمياشر 
المعزولة، وال تزال بعض األضرحة تمارس 

وإغراءاتها خصوصا ليى الفئة المعوزة  تأثيرها
عنيما تواجه أوقاتًا عصيبة فتلتجئ إلى الولي أو 

 18غيره لتمتير عطفه وبركاته.." ص 
"لهيا كنا نجي عني أهل بزو إيمانًا رامًخا وصلبًا  -

بالفقهاء واليجالين، وحتى من ييعي معرفة أمرار 
المحر والجن. ونجي عنيهم أيًضا، تياخاًل في 

بين المعرفة الفقهية اليينية وبين  تصورهم
 23ممارمات التيجيل والمحر" ص

"ويفمر هذه الظاهرة بكون الكهوف تمثل فم القوى  -
الجوفية وبطنها ... وياخل هذه األعماق يمكن الجن 
الذين يهربون منها ماعات وليال معينة، ويحرمون 

 49الكنوز المطمورة فيها" ص 
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: الوماطة التي يؤييها الولي مع هللا وقوى لنفميد ا4 -
 الطبيعة وتحقيق البركة

: يور تاريخي، القياية والتعبئة والمواجهة المياميد 5 -
 والتأطير.

: ملطة المعرفة تمنح الوالي هالة القيامة في لمعرفيد ا6 -
 تهيمن عليه األمية.مجتمع 

يخصص الباحث الفصل الثاني لتوصيف يقيق للعايات 
والتقاليي بالمنطقة )تغنجا، تمغرا، إنشاين، االمتحمام بعين 
لالرحمة، الحرث، والية البقرة، العنصرة، الناير، الخثان، 
عاشوراء، ليلة القير، الوالية، التممية، المولي النبوي، حفظ 

 ضحى(القرآن، الحلقة، عيي األ
في نهاية الكتاب، نجي جزًءا مخصًصا للمالحق وهو عبارة 
عن خريطة وصور لألماكن المقيمة التي تم تناولها. ونماذج 

 لبعض التمائم وقائمة األعالم باللغة العربية واألمازيغية.
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 تونس نموذج لجذاذة لقراءة كتاب من

 

 جذاذة قراءة كتب األنثروبولوجيا 

 

                                                                              إسم الباحث المقيم:                                                                                                           

 لنسبة للباحث المقيم:رقم الكتاب با

                                                                                      تاريخ التقييم:                                                                                                               

 مرحلة التقييم: 

 

 المحاور
المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات 

 عامة(

 بطاقة تقنية للكتاب

 عنوان الكتاب
انتقائية التفكك والنمو في األرياف التونمية. التحوالت الحييثة في الصناعات 

 الييوية المنزلية بمجنان. يرامة

 2003 تاريخ النشر

 يار محر للنشر يار النشر

 الموليي األحمر المؤلف إمم

 تونمية جنمية المؤلف

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

 أطروحة الكتاب

إن التحوالت التي ممت المجتمع والبيئة القروية التونمية قي أثرت بعمق في البنية 
ة، وخصوًصا في تفاعلها مع إكراهات والممارمة االجتماعية واالقتصايية والعالئقي

التغيرات المجتمعية العييية جراء عولمة االمتهالك، وأشكال التنظيم وتيابير التنمية 
المحلية وطبيعة مشاريعها التي لم تراعِ الشرط المحلي بنياته األصلية ما جعل فئة 

وًصا عنيما القرويين أكثر عرضة للهشاشة والتفاوتات الطبقية وهيمنة رأس المال، خص
يتعلق األمر بالبنيات اإلنتاجية التقلييية كالصناعات الييوية المنزلية والتي تشكل أماس 

 نمط العيش البيوي وهي تخضع حمب الكاتب ليينامية التفكك والنمو.  

 الموضوعات الفرعية للكتاب

ليمت هناك موضوعات فرعية. هناك فقط تناول في األخير لبعض األمئلة والقضايا 
المرتبطة بالموميولوجيا القروية في اليول المغاربية، وأهم الرهانات والتحييات التي 
تواجهها في ظل المتغيرات المجتمعية انطالقًا من التجربة البحثية التي قيمها اليارس في 

 هذا الكتاب.

 نوعية البحث

اق األرقام هناك تركيز على المعطيات المييانية ذات الطابع الكمي وامتنط نعم ميداني
  نظري من أجل نقل صورة يقيقة على مختلف جوانب وضوع ومجتمع اليرامة. 

نظري / 
 ميداني

 

 تأملي
 
 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

  صريحة اإلشكالية
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 ضمنية ضمنية

 المفاهيم

في 
حالة 

 محددة

ما هي 
 أبعادها

المفاهيم التي وظفها الباحث لم يتم عرضها بشكل مباشر، بل تمت مناقشها بشكل ضمني 
في جل مراحل تقييم البحث، لكن يجب تأكيي أنه ركز على مفهومين أماميين هما التفكك 
والنمو. ثم قام بتعزيزهما بمفاهيم من حقل الموميولوجيا القروية ومن تيمة البحث 

ك من التغير االجتماعي،  كاالقتصاي الرعوي، التمويق، "الصناعات المنزلية"، وكذل
التبايل، الحياة الريفية، التنمية والنمو، المجتمع الفالحي، المجال والمجال الترابي، 

كيف  التحول واالنتقال، الثقافة واإلرث الفني...
تمت 

 أجرأتها

  غير محددة

 المحاور
نعم 

د 
 ال

في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع 
 عامة(

هل هناك عنقود 
 مفاهيمي؟

ليس هناك عنقوي مفاهيمي واضح المعالم، بل هناك تياول لمفاهيم مرتبطة   محيية
بمجاالت بحثية متعلقة بموضوع اليرامة وإشكاليته. لكنها تتمحور كلها 

  غير محيي حول ييناميتي التفكك والنمو.

 منهجية البحث

 ميةك
 
 

المنهجية التي امتعملت في هذه اليرامة ذات طابع ميياني بامتياز كونها 
امتهيفت توضيح ميكانيزمات التفكك والنمو الذي عرفته منطقة البحث 
ياخل ميرورات التحوالت المجتمعية التي عرفها المجتمع التونمي وقي 

بط هذه ركزت على تجميع المعطيات المييانية وتبويبها كميًّا من أجل ض
 المعطيات بشكل ملموس والتعليق عليها لتعزيز األطروحة العامية للبحث.  

  كيفية

 هما معا

 
 نعم

 

ماهي تقنيات 
 البحث؟

االمتبيان والمقابلة الموجهة واللتان كانتا تهيفان إلى تشخيص شبكة التمويق المحلية لتصريف  
 توجات المحلية حرفيًّا وفنيًّا.منتوجات الصناعات المنزلية، ورصي تطور قيمة المن

 الغة العمل األصلية

  نعم العربية

مترجم )حيي 
 اللغة األصلية(.

  

 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

اللغة 
 المستعملة

 وصفية

ج
اذ

نم
م 

دي
تق

 

 
 

 معيارية
 
 

 علمية
وانب الموميولوجية واالنثروبولوجية لمجاالت اليرامة. علمية، مع توصيف يقيق للج

 وهي لغة يقيقة وبميطة ومباشرة. 

المجتمع 
 المدروس

 نظري عام
 

 مجتمع محلي ميكرو
هناك تأطير ميقق لمجتمع اليرامة كما يمتوجب هذا النوع من اليرامة، ميعوم 

 بخرائط ومعطيات رقمية جغرافي وبشرية.
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 المجتمع المحلي

 عربيأخر 

عدد 
المراجع 
 المعتمدة

 5أقل من 
 سنوات

02  

 10و 5بين 
 سنوات

02  

 10أكثر من 
 سنوات

33  

 المحاور
المحتوى: )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة 

 لملحوظات عامة(

 35 عدد الكتب المحال إليها:

 02 عدد المقاالت المحال إليها:

 02 بية:عدد اإلحاالت بالمراجع العر

عدد اإلحاالت 
بالمراجع 

 األجنبية

 00 اإلنجليزية

 33 الفرنسية

 00 آخر )حدد(

 00 مترجمة إلى العربية

 

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( المحاور

دوافع 
 البحث

 

هل ينخرط 
الباحث في 
نقاش مع 
دراسات سابقة 

 أم ال؟
 )كيف ذلك(؟

يهيف هذا الكتاب، حمب الكاتب، إلى مي الفراغ الذي تعرفه اليرامات التونمية في 
موضوع التحوالت التي عرفتها النشاطات الحرفية المنزلية، وخصوًصا ياخل العائالت 
الفالحية في منطقة مجنان في الشمال التونمي.  تم ان أغلب اليرامات المنجزة في هذا 

كولونيالي ضمن حقول الجغرافية والتاريخ وعلوم التراث اإلطار تنتمي إلى المتن ال
 وليس في الموميولوجيا واألنثروبولوجيا.

صعوبات 
 البحث

هل تم اإلشارة 
 إليها  أم ال؟

 
 )كيف ذلك(؟

يتحيث الكاتب عن مجموعة من الصعوبات منها ما له طبيعة نظرية خصوًصا ما يثيره 
التوضيح. لهذا تم امتعمال مصطلح  مفهوم الصناعات التقلييية الذي يحتاج إلى

الصناعات الييوية المنزلية. أما بالنمبة إلى ما هو إجرائي، فيتمثل في تياخل ممتويات 
الظاهرة اجتماعيًّا وتعقييها، ما فرض تكييف العية المنهجية وفق المعطيات المراي 

اني ألن امتخراج الوصول إليها. وفي األخير هناك ما يتعلق بالكلفة المايية للبحث الميي
عينة عشوائية انطالقا من قائمة شاملة للعائالت امتوجب التنقل في مجال جغرافي وامع 

 في غياب الطرق المعبية أحيانا. 

 اإلشكالية

تتمركز إشكالية البحث حول عالقية التناول الموميولوجي للظاهرة القروية في ظل 
كه ما يمتوجب إعاية بناء المؤال تالشي موضوعها بمبب التحوالت التي أّيت إلى تفك

الموميولوجي في مجتمع جزائري ما زال القرويون يشكلون فئة مهمة، لكن ليس 
بالمالمح نفمها التي تأمس عليها علم االجتماع القروي في البليان األوروبية.  إذًا عمق 

ع اإلشكالية هو تعارض منطقين وييناميتين: األول، هو تفكك البنيات بإيقاع متمار
يضعف آليات اإلنتاج بالتالي نمط العيش التقلييي. الثاني، يينامية تنموية تفرض نفمها 
من يون أن تكون واعية بحجم التحوالت وتياعياتها. وتكون نتائجها غير تلك التي كانت 
مرجوة لغياب امتحضار كل األبعاي، ومن يون احترام اإليقاعات النوعية لمختلف الفئات 
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 المعنية.

 المحتوى )شرح أو توضيح أو توسع في األفكار، أو اإلشارة لملحوظات عامة( ورالمحا

 المفاهيم:
 تحليل التيمات

 
 تتشكل التيمات األمامية لموضوع اليرامة من ثالثة محاور يمكن إيجاز مضامينها في ما يلي:

ي أواًل، التعريف بمجتمع اليرامة )بايية مجنان( من حيث المناخ والتضاريس والموار -
االقتصايية والتجهيزات والمرافق االجتماعية، تم البنية الييموغرافية واألصول االثنية وعالقتها 

 بتوزيع األراضي، مع االمتعانة بخرائط وجياول توضيحية.
تأطير تاريخي لتجربة مجتمع البحث في مجال الصناعات المنزلية والذي تم تناوله من ياخل  -

الطبيعي(. إشارة إلى الومط )البعي عن طرق الفالحة والتجارة  الومط -العائلة -مثلث )الفالحة
والجباية الرئيمية( والمواري الطبيعية )الغابة، مقاطع الطين( اللذان شكال أمباب منطقية لنشو ء 
الصناعات المنزلية وخصوصا الطينية والخزفية، تم الخشبية بشكل أقل.  وكيف أثرت هذه المعطيات 

 . في نمط العيش القروي
رصي تأثير مختلف التحوالت التي عرفتها منطقة البحث والتي تفرعت جلّها من عامل أمامي  -

وهو العامل اإلياري والمؤمماتي المتعلق بميامة اليولة اإلنمائية.  وذلك اجتماعيا واقتصاييا )تومع 
ة الميينة. قام قرية مجنان(، ثم ثقافيًّا، والذي تجلى في هيف اليولة في تقريب حياة القرية من حيا

الباحث بتقييم جياول عية تصنف الصناعات الييوية التقلييية بمختلف أصنافها )أعياي ونمب 
التصنيع واالمتعمال( من جهة، ثم المصنوعات الجييية من جهة أخرى. قام الباحث بعي ذلك 

األخير، بين  بالمقارنة بينها إلبراز مظاهر التحوالت، باإلضافة إلى صيغ التمويق ويرجاتها. وفي
أشكال الضغط الذي مارمته المنتوجات الصناعية على هذه الحرف وبالتالي على مظاهر الحياة 

 المرتبطة بها.

تحديد 
النظريات التي 
يحيل إليها 

 الباحث

 
ليس هناك تأطير نظري بالمعنى الحرفي للكلمة، كما أن ليمت هناك إحالة إلى أي نظرية من النظريات 

 حقل األنثروبولوجيا أو الموميولوجيا. التي تنتمي إلى 
 
 

)اإلشكالية، المنهجية، التحليل، النتائج، الخالصة  ملخص الكتاب:
 العامة(

 استشهادات/ اقتباسات دالة من الكتاب

يفتتح الكاتب هذه اليرامة بمقيمة يمتعرض فيها موضوع اليرامة 
وعالقة البحث  )يينامية التفكك والنمو ببايية منجان( بأمئلته وأبعايه،

في األنثروبولوجيا القروية بمياقاته المغاربية وغياب تراكم يتقصى 
التحوالت الكمية والكيفية التي عرفتها األرياف في هذه البليان. ثم 
ينتقل لتوضيح األماليب المنهجية للبحث الميياني من امتبيان ومقابلة، 

لتعريف بمجتمع ثم الصعوبات التي واجهته. في الجزء الموالي، قام با
البحث جغرافيًّا وبشريًّا واقتصاييًّا وإثنيًّا. وكذلك ما يتعلق بالتجهيزات 
المؤمماتية وما رافقها من تحوالت في البنية التحتية لمجال اليرامة. 
أما في الجزء الثالث، فحاول الباحث أن يؤطر تاريخيا عالقة ماكنة 

-العائلة-ث الفالحةمنجان بمجال الصناعات المنزلية من زاوية مثل
الومط الطبيعي. وقي حرص على تبيان العالقة الموضوعية والمببية 
بين هذه األبعاي الثالثة ويورها في نحت مالمح مجتمع البحث 

 وخصوصياته المتعلقة بالحرف المنزلية الوظيفية والفنية.
بعي ذلك، يتحيث الكاتب في الجزء الرابع عن التحوالت التي عرفتها 

جنان على ممتوى هيمنة اقتصاي الموق ويخول مؤثرات بايية م
التحييث الليبرالي وتأثير المنتوجات الصناعية الجييية على البنية 
الحرفية والتمويقية ونمط امتهالك اإلنتاج المحلي. وما إلى ذلك من 

 اقتصايية. -التحوالت الموميو 
 

"وهذا يعني أنه لكي نتقيم في هذا االتجاه  -
على صناعة مؤال المجتمع  علينا أن نعمل

الفالحي كما يطرح اآلن في مياق التحوالت 
 13التي تحيث في األرياف المغاربية" ص 

 2677"تضم العمايات الريفية الثالث حوالي  -
منها.   %10عائلة. وقي وقع امتجواب قرابة 

بينما تضم األحياء الواقعة في ميينة مجنان 
عائلة شملت اليرامة أيضا  800قرابة 

 26شرها" ص ع
شهيت معتميية مجنان نموا مهما لشبكة  -

الممالك الفالحية المهيأة والطرقات الفرعية 
المعبية. وخاصة منها تلك التي ربطت 

 .36المناطق المطلة على البحر" ص 
"فأصبحت قيمة المرأة تقاس إلى جانب  -

متغيرات المال والقرابة واألصول العائلية 
الفخار"  والجمال بميى حذقها لفن صناعة

 .50ص 
"ذلك أن مكان ميينة مجنان يتوجهون بشكل  -

حامم نحو التخلي عن صناعة الطين... بل 
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أيضا بمبب التبيل الذي حصل لهم في 
عاياتهم الغذائية والثقافية بصفة عامة" ص   

71. 

 


