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:الملّخص
من ، تأيت هذه املداخلة إلبراز جتّليات ومظاهر اضطراب املصطلح األنثروبولوجي يف األحباث والّدراسات األنثروبولوجية يف اجلزائر

عراض من خالل است، والوقوف على أبعادها اإلبستيمولوجّية، خالل رصد بعض الّنماذج املصطلحّية املتداولة يف هذه الدراسات
اليت أثّرت بأشكال خمتلفة ومن زوايا متعّددة يف خلق هذا االضطراب ، مبساءلة اخللفّيات الّتارخيّية واملعرفّية، علل هذا االضطراب

.والّتضارب على مستوى املنظومة املصطلحّية املتداولة يف هذه الّدراسات
Résumé:

L'objectif que nous visons à travers cette communication est de faire ressortir les disfonctionnements et

les lacunes de la terminologie anthropologique; et ce, à partir d'exemples de termes utilisés dans les

études anthropologiques algériennes. Nous proposons aussi de faire un arrêt sur ses dimensions

épistémologiques, puis un exposé de ces disfonctionnement en interrogeant les données historiques

ainsi que les causes objectives qui ont influencer et contribuer sous différents aspects à l'apparition et

au développement de tels disfonctionnements au niveau du système terminologique utilisé

dans ces études.

:مقّدمة
على اعتبار أّن الّدراسات األنرتوبولوجية يف اجلزائر تعد من ضمن التخّصصات العلمّية املستحدثة يف املنظومة الّتعليمّية اجلامعّية 

تخّصص علمي قائم بذاته مبا تشتمل عليه من نظريّات ولكون األنثروبولوجيا ك، بفعل جمموعة من العوامل األكادميية والتنظيمية
من خالل اإلسهامات املعرفّية األمريكّية والربيطانّية يف املرحلة األوىل وبقّية البلدان ، وأنساق معرفّية ذات منشأ غريب حمض

اجلزائر بعد االستقالل جاء متأثّرا فان دخول الّدراسات األنرتوبولوجية إىل حيز املمارسة العلمّية يف ، األوروبية يف مرحلة الحقة
.مبا تشتمل عليه من طروحات نظريّة ومنظومة مصطلحّية، بالقوالب األكادميّية الغربّية اجلاهزة

باإلضافة إىل كون املتخّصصني احملليّني على -األنرتوبولوجيا-قد كان هلشاشة الّتجربة اجلزائريّة يف هذا احلقل العلمي اجلديدو
األجنلوفونية املمثّلة يف بريطانيا والواليات املّتحدة ، قد تأثّروا بالّتوّجهات الّنظرية للجامعات الغربّية اليت تتلمذوا فيهاقّلتهم 

حيث كان هلذه العوامل اآلنفة الذكر دور ال يستهان به يف تشّعب ، والفرانكفونّية املمثّلة على وجه اخلصوص يف فرنسا، األمريكّية
.طلحّية املتداولة يف الّدراسات األنرتوبولوجية يف اجلزائراملنظومة املص

يف هذا اإلطار تأيت هذه املداخلة كمحاولة نسعى من خالهلا إىل إبراز جتلّيات ومظاهر االضطراب والتضارب يف املصطلح و
والوقوف على ، ألنثروبولوجّية اجلزائريّةمن خالل رصد بعض الّنماذج واألمثلة املصطلحّية املتداولة يف الّدراسات ا، األنثروبولوجي

مث استعراض علل االضطراب مبساءلة اخللفّيات الّتارخيية واألسباب املوضوعّية اليت أثّرت بأشكال ، أبعادها اإلبستيمولوجّية
.ه الّدراساتالّتضارب على مستوى املنظومة املصطلحّية املتداولة يف هذو خمتلفة ومن زوايا متعّددة يف خلق هذا االضطراب

قبل اخلوض يف احلديث عن هذه اإلشكالّية جيدر بنا الّتطرق بشيء من االختصار إىل مسالة حتديد وترمجة املصطلحات يف و
تداعيات حتّيز و والوقوف على نتائج، االجتماعية على وجه اخلصوصو بالّرتكيز على العلوم اإلنسانية، العلوم املختلفة

باستعراض ، االنتقال إىل احلديث عن واقع الّتجربة اجلزائريّة يف جمال الّدراسات األنرتوبولوجّيةمث، مصطلحات هذه العلوم
. ، خلفّيات تأّخر اعتماد هذا التخّصص يف املنظومة التعليمّية اجلامعّية



:لعلوم المختلفةإشكالّية تحديد وترجمة المصطلحات في ا- 1
وبفعل هذه األمهّية صار علما قائما بذاته واّلذي يعرف ، يكتسي موضوع املصطلحات أمهّية كربى يف خمتلف العلوم

على اعتبار ، والذي يهتم باملصطلحات املتخّصصة يف جمال علمي معني، terminologie -1- باملصطلحّية أو علم املصطلحّية
اجلماعات حول خمتلف القضايا العلمّية والعملّية إمنا يتّم وفق جمموعة من املصطلحات اليت يبنون عليها و فرادأّن الّتفاهم بني األ

ملا هلا ، العمليةو و،تواصلهم
ومن إسهامات فّعالة يف صّياغة الّنظريّات وبناء املناهج، مل والّتواصل يف احلياة العملّيةمن أثر مباشر يف تنظيم وضبط الّتعا

.الّنماذج يف احلياة العلمّيةو 

نظرا خلصوصّية هذه العلوم حبكم عدم تأثري عامل ، ضبط املصطلحات أو ترمجتها من وإىل لغات أخرىالّتضارب يف حتديد و 
االنتساب الثّقايف وما يشتمل عليه من إبعاد نفسية وخصوصّيات اجتماعية وحضاريّة للمتخّصصني فيها يف تشكيل املنظومة 

ريّات يف العلوم الطّبيعّية والّدقيقة مضبوطة  إىل حد كبري مقارنة بالعلوم باإلضافة إىل كون الّتجارب والّنظ، املصطلحّية هلذه العلوم
واليت ال يرتّتب عنها خالف ، ، األخرى

فهي عملّية حمفوفة ، ضها أحياناوبرغم ذلك ال ميكن الّتهوين من بعض العقبات اليت تعرت ، إبستمولوجي أو جدل ثقايف كبري
.2باملخاطر واملزالق

إذ تشكو هذه األخرية من متايز ، خبالف العلوم الطّبيعية والّدقيقة فإن العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية ال ختضع لنفس املنطقو
، إىل لغات أخرىو ل الّرتمجة منسواءا من حيث البناء أو من حيث الّتوظيف أو خال، 

يتعلق بتحّيز مصطلحات العلوم اإلنسانيةومن ضمن اإلشكالّيات املطروحة حبّدة ضمن هذا الّسياق على وجه اخلصوص ما
واملهتّمني وقد أثارت هذه املسألة جدال كبريا بني املشتغلني، حني تتّم ترمجتها من الّلغات األجنبّية إىل الّلغة العربّية، االجتماعيةو 

من خالل حماولة البحث يف األسباب املباشرة هلا واستظهار الّتداعيات واملزا لق املعرفّية املرتتّبة ، باملصطلحّية يف الوطن العريب
.عنها

ت الكامنة يف  
بل ويف إدراكنا للكون ووصفنا لواقعنا وذروته تكمن يف هيكل هذه ، كثري من املصطلحات املستخدمة يف هذه العلوم

اليت ، و ويبدو أن احد األسباب املباشرة هلا هو استخدام مصطلحات حنتها الغري من وجهة نظره، 3املصطلحات وتوّجهها العام
الباحثني يف العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية إىل استرياد و إذ يعكف الكثري من الّدارسني، م غربّيةتعّرب عن رواية ومنظور ومفاهي

وميكن الوقوف على تداعيات ونتائج هذا التحّيز ، مصطلحات من اخلارج دون إعمال فكر أو اجتهاد ودون فحص أو متحيص
أو نقلها املباشر من خالل الّرتمجة إىل الّلغة العربّية ضمن نقطتني 

:أساسّيتني
ضمن العلوم -الغرب-استعارة مصطلحات اآلخرو تشّكل الّتبعّية الفكريّة إحدى أهم تداعيات توظيف:الّتبعية الفكريّة- أ

لكون املصطلحات حتمل مضامني ورسائل فكرية معّربة عن ،اإلنسانّية واالجتماعّية للّداللة على معطيات ومفاهيم مّتصلة بواقعنا
ومن هنا فإّن توظيف مصطلحات الّطرف األقوى يف املعادلة الثقافّية والذي خيضع ملنطق ، االنتماء احلضاري للبيئة اليت نشأ فيها

خالل هيمنة ثقافة القوي سياسّيا من ، الغالب واملغلوب هو شكل من أشكال الّتبعّية واليت تعّد إحدى مظاهر العوملة الثّقافية
.   4، واقتصاديّا وذوبان مجيع الثّقافات األخرى فيها

مادامت املصطلحات املنقولة إىل الّلغة العربّية قد نشأت يف مناخ سوسيو ثقايف مغاير :العجز على قراءة الواقع ومتغّيراته-ب
فاّن هذه املصطلحات دون شك ، ، املنقول إليهللّطرف

، سوف تناقض الواقع السوسيو ثقايف للبيئة االجتماعية املستقِبلة مبا ينطوي عليه هذا الواقع من أسس وإبعاد نفسّية واجتماعّية
بل العجز على فهم متغّرياته نظرا للبعد ، 5"املقدرة على الّتعامل معه بكفاءةو رة على هذا الواقعفقدان السيط"مما يؤّدي حتما إىل



وبناء الّنظريّات واملناهج وقراءة الواقع ومتغّرياته ، احملوري الذي تشّكله املصطلحات من حيث ضبطها للّتعامل يف احلياة العلمّية
.   الّثقافّيةو االجتماعّية

:الجزائريّة في مجال الّدراسات األنتروبولوجّيةواقع الّتجربة- 2
من املالحظات اليت تسرتعي االنتباه من خالل اإلّطالع على الّتجربة اجلزائريّة يف ميدان الّدراسات األنرتوبولوجّية على وجه 

الّدراسات –الّزمنّية له أّن هذا الّنوع من الّدراسات يشكو من قّلة املتخّصصني فيه نظرا حلداثة وقصر املّدة ، اخلصوص
وكذلك على ، ضمن املمارسة العلمّية األكادميّية داخل اجلامعة اجلزائريّة يف إطار حبوث وأعمال أكادميّية منّظمة-األنرتوبولوجّية

ّدة الزمنّية اليت إذ مل تزد امل، مستوى الّدراسات واألحباث وحّىت التآليف الفرديّة املستقّلة يف احمليط الّثقايف العام خارج اجلامعة
.صارت فيها األنرتوبولوجيا كتخّصص علمي قائم بذاته َيدّرس يف اجلامعة  اجلزائريّة عن ربع قرن

ذلك بناء على مرسوم و ، 6و
بل ، در اإلشارة أن اعتماد األنرتوبولوجيا مل يتم منذ البداية مع تنصيب معهد الثّقافة الّشعبيةوجت، 19847أوت 18صادر يف 

ففي البداية أوكلت له مهّمة االهتمام بالثّقافة الّشعبّية بشكل عام  ، املراحل اليت قطعها هذا املعهدو جاء تتوجيا لعدد من اخلطوات
لينتهي األمر باالعرتاف بشعبة ، األدب الّشعيب كاختصاص قائم بذاتهب1990ّمث جاء االعرتاف سنة ، كتخصص أّويل

.8األنرتوبولوجيا
قد عرفت الّدراسات األنرتوبولوجّية يف اجلزائر مع بداية هذا القرن وثبة وانتعاشا َممّيزين بعد مرحلة الرتّدد اليت واكبت فرتة و

كان هذا التخّصص مقتصرا على جامعة تلمسان دون غريها من حيث  ، اإلقالع خالل عقد الّتسعينّيات من القرن املاضي
هرانو يف كل من جامعيت–الدّكتوراه و ماجستري–وتـُوِّج هذا االنتعاش بفتح أقسام ما بعد التدرّج ، اجلامعات األخرى

، ين اجلامعيني خبنشلة وتبّسةمث تلتها خطوات أخرى متثّلت يف اعتماد أقسام مستقّلة يف مرحلة التدرّج يف كل من املركز ، قسنطينةو 
.وباملركز اجلامعي بالبّيض يف مرحلة الحقة

:ميكن إرجاع اخللفّيات اليت وقفت وراء تأّخر اعتماد األنرتوبولوجيا يف اجلامعة اجلزائريّة بعد االستقالل إىل عاملني أساسينيو
لقد اّجتهت اجلامعة اجلزائرية بعد :ة إلى الّتنميةاالهتمام بالعلوم الّدقيقة على حساب العلوم االجتماعّية بفعل الحاج)أ

يف حني ّمت إمهال العلوم االجتماعية ، حنو العلوم الّدقيقة والعلوم الطّبيعّية–وحبسن نّية –االستقالل بفعل احلاجة إىل الّتنمية 
الهتمام الذي حضيت به العلوم او إذ مل حتض بنفس العناية، واإلنسانية ومنها الدراسات األنرتوبولوجية على وجه اخلصوص

فجزائر االستقالل ورثت عن االستعمار الفرنسي اقتصادا منهكا وجمتمعا ، الّدقيقة وهو ما انعكس سلبا على مردودها ومستواها
املَؤّهلة إضافة إىل الّنقص الفادح يف اإلطارات العلمّية، متخّلفا وحصيلة ثقيلة من املظاهر الّسلبية على مجيع األصعدة واملستويات

.هيكلة االقتصاد املنهكو للّنهوض مبشاريع الّتنمية
وفق هذه الظروف كانت احلاجة إىل الّتنمية االقتصاديّة بالّدرجة األوىل وما يرتّتب عن ذلك من ضرورة اإلسراع يف حتسني و

من خالل إعداد اإلطارات ، فراد الفاعلني، األوضاع تقتضي إقحام اجلامعة يف هذه العملّية
إذ حضيت التخّصصات ذات الّصلة بالعلوم ، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على برامج الّتكوين، الكفاءات العلمّيةو الفنّية

بالعلوم يف حني كان يبدو أّن التخّصصات ذات الّصلة، الّدقيقة والطّبيعة برعاية خاصة من قبل اهليئات القائمة على اجلامعة
وبقيت  "إذ مل تنل االهتمام كماّدة دراسّية يف اجلامعة اجلزائرية، االجتماعّية ومنها االنرتوبولوجيا ليست ذات أولويّةو اإلنسانّية

.   9"كامنة ال تظهر إال يف مقاربات ثقافّية لدراسة الّظواهر الّسوسيولوجّية
فكرة اقرتان االنرتوبولوجيا بالّتوجَّه االستعماري تعّد من ضمن العوامل األساسّية إنّ :اقتران األنثروبولوجيا بالّتوجَّه االستعماري

إذ أّن من املفارقات ، اليت أسهمت يف تأّخر اعتماد االنرتوبولوجيا كتخّصص علمي ضمن املنظومة الّتعليمية يف اجلامعة اجلزائريّة
ابك وتقاطع بني اهتمامات الّدراسة األنرتوبولوجّية من جهة األساسّية اليت ميكن تسجيلها ضمن هذا الّسياق هو وجود تش

أو ما يعرف ، البحث األنثروبولوجي تكمن يف دراسة اآلخر"لكون إحدى أساسّيات، واألهداف االستعماريّة من جهة أخرى
.altérité"10"بالبحث يف الغرييّة



التوّجهات و وبولوجّية يلمسون ذلك الّتالزم بني االنرتوبولوجياالّدراسات األنرت و لعّل هذا ما جعل املتصفِّحني للكتاباتو
على ، 11االستعمارو هكذا فقد تضّمنت أغلب الكتابات إشارة إىل هذه اجلدلّية أي الّتالزم بني األنرتوبولوجيا، و االستعمارية

ري مشاكل وحساسّيات قد تعيق مسرية وهذا األمر قد يث، االجتماعّيةو اعتبار أن جماهلا هو البحث يف اخلصوصّيات الثّقافية
حيث أصّرت اهليئات العلمّية القائمة على األمور األكادميّية يف اجلزائر بعد االستقالل اليت كانت حاملة هلذا الّتصور ، الّتنمية

.
إعادة و إشراكها يف الّتطور االقتصاديو إصالح وتقنّية تعليم العلوم االجتماعّية"حيث ورد يف توصّيات امللتقى الّدويل حول

أن تتخّلص العلوم االجتماعّية يف البلدان اليت ُاستعمرت يف ":على ضرورة1971املنعقد يف اجلزائر يف شهر مارس ، "هيكلتها
يف هذه البلدان –املقصود هو األنثروبولوجيا –فقد ُاستعملت العلوم االجتماعية ، ي االستعماريالقدمي من َمنازعات املاض

. 12"ُتزيل اهلويّةو َتسَتِلبو بطريقة علمية لِتستعِبد

:رصد لتجلّيات اضطراب المصطلحات األنتروبولوجّية)3
الّتضارب يف توظيف و مظاهر االضطرابو إبراز جتلّيات

، األمثلة من هذه املصطلحات املتداولةو املصطلحات يف الّدراسات األنرتوبولوجّية يف اجلزائر من خالل رصد بعض الّنماذج
طلحات حيث تطرح عملية الّرتمجة أو تعريب مص، الوقوف على السّياقات  اليت يتجّلى من خالهلا هذا االضطرابو 

السياق الّتداويل و األنرتوبولوجيا أو توظيفها املباشر عالمات استفهام تلفُّ مسألة مالئمة هذه املصطلحات للمعىن احلقيقي
الّرصانة املعرفّية يف الّلغة العربّية و الّداللة االشتقاقّيةو باملوازاة مع مراعاة مسالة الّسالمة الّنحويّة، للمصطلح يف الّلغة األصلية

. رتمجة إليهاامل
اليت تعّد من و،األنثروبولوجياواإلثنولوجيا، اإلثنوغرافياسوف نقتصر هنا على ثالث مصطلحات أساسّية وهي و

، اإلثنوغرافيا-إذ عندما يبلغ األمر هذه املصطلحات الّثالثة على الّتوايل، املصطلحات املفتاحّية يف الّدراسات األنرتوبولوجّية
والكلمة العربّية املالئمة أصعب مناال أو أعصى على الفهم أو ، فاّن املسألة تضحى اشدُّ تعقيدا- نثروبولوجيااأل، اإلثنولوجيا

ويبدو أن جتّليات اضطراب هذه املصطلحات يف الّدراسات األنرتوبولوجّية يف اجلزائر تتمظهر ، مفتقدة للدّقة العلمّية أو املفهومّية
:يف ثالث صيغ أساسية

، يُوظِّف كثري من الباحثني اجلزائريّني بعض املصطلحات املعّربة كمقابل هلذه املصطلحات الّسابقةللّصيغة األولىلنسبة فبا
كما ينسجوا على منواله ،  لألنثروبولوجيايقرتحه البعض اآلخر كمقابل و يستعمله البعض"اإلناسة"فمصطلح
وما يلفت انتباه القارئ أّن توظيف ، إلثنوغرافياااإلثنولوجياايل لكّل من ليكونا مقابلني على الّتو "َعراقة"و"ُساللة"مصطلحي

ليس ، كبديل للمصطلحات األصلّية األنرتوبولوجيا اإلثنولوجيا واإلثنوغرافيا-عراقة، ساللة، إناسة–هذه املصطلحات السابقة 
بل جند عدد من املرتِمجني العرب لبعض الكتب ،مقصورا على الباحثني اجلزائريني يف جمال الّدراسات األنرتوبولوجية وحسب

. 13و املتخّصصة يف األنرتوبولوجيا
الّلغوية و ان كان ذالك يعترب من ضمن احملاوالت اجلريئة اليت تعكس جّدية هؤالء الباحثني ورغبتهم يف إضفاء الّدقة العلمّيةو

، و ملصطلحات من جانبعلى هذه ا
أن و فإنّه من اجلدير بالباحثني أن يرتيّثوا يف اعتماد هذه املصطلحات، املصطلحات وإجياد الّدالالت املالئمة هلا من جانب آخر

التأّكد إذا ما كانت هذه ، و و ملناقشة قبل اّختاذ مبادرة توظيفهااو ُخيضعوها إىل مزيد من الّتمحيص
.داللّياو مفهومّياو املصطلحات مالئمة علمّيا

التباس كبريين و هو وقوع غموض، لعّل من الّسلبّيات املرتتّبة عن عملية توظيف هذه املصطلحات بالّصيغة املذكورة سابقاو
، الَعراقةو السُّاللةو حيث ترد بلفظ اإلناسة، ُمَعرَّفة باأللف والالَّم، يف الّنصوص والكتابات-ه املصطلحاتهذ- خالل ورودها



"على سبيل املثال أن نقولو –الَعراقةو السُّاللة–يزداد األمر غموضا أكثر بالّنسبة للمصطلحني األخريين و 
وغريها من ، "تعّد األعراق من اهتمامات الّساللة"أو، "العراقة بالّدراسة الو صفّية لألعراق"أو"بدراسة السالالت البشريّة

.األمثلة
، ساللة، إناسة-مييل بعض الباحثني اجلزائريني إىل اعتمادها وهي تقدمي املصطلحات الّثالثة املذكورة آنفاصيغة ثانيةهناك و
ليكونا "علم األعراق"و"علم السالالت"مقابل األنرتوبولوجيا و"علم اإلنسان"حيث ترد بصيغة"علم"بإضافة كلمة-عراقة

، مقابلني على الّتوايل لألثنولوجيا واألثنوغرافيا
بأنّه ميّثل علم قائم بذاته ويؤّدي إىل تصّور استقاللّية حيث يُوحي كل مصطلح من هذه املصطلحات الّثالثة وفق هذه الّصيغة 

.املنهجّية لألنرتوبولوجيا كتخّصص علمي قائم بذاتهو وهو ما خيّل باملضامني الّنظريّة، هذه املصطلحات بعضها عن بعض
بل ، مستقّلة عن بعضها البعضال تعترب علوم –األنرتوبولوجيا ، اإلثنولوجيا، اإلثنوغرافيا–على أساس أّن هذه املصطلحات 

ال ":هي متكاملة وواقعة حتت مضّلة البحث األنرتوبولوجي مثلما يشري إىل ذلك األنثروبولوجي الّشهري كلود ليفي سرتوس بقوله
إّمنايف الواقع ،أو ثالث تصّورات خمتلفة لنفس الّدراسات، ثالثة فروع علمية خمتلفة، األنرتوبولوجياو اإلثنولوجياو تشّكل اإلثنوغرافيا

إّمنا يعكس فقط إنشداد االنتباه ناحية منط من ، وتفضيل هذا الّتعبري أو ذاك، ثالث مراحل أو ثالث حلظات يف البحث نفسه
. 14"األحباث دون استبعاد الّنمطني اآلخرين مطلقا

يف حني أن اإلثنولوجيا متُثل املرحلة ،يغلب عليها طابع الوصفو فاإلثنوغرافيا هي املرحلة األوىل من البحث األنرتوبولوجي
وبرغم اختالف املدارس ، 15هي مرحلة الّتحليلو األخريةو تأيت االنرتوبولوجيا يف املرحلة الثّالثة، و هي مرحلة املقارنةو الثانية

مستقّلة عن بعضها ، األنرتوبولوجّية الغربّية حول مسألة اعتماد أيّا من هذه املصطلحات
.البعض

أنه جمّرد لألنتروبولوجياكمقابل علم اإلنساناملضافة إذ يبدو بالّنسبة ملصطلح "علم"أما اإلشكال الثّاين فيتعلق بكلمة
نثروبوسأ(:اليت تستمّد تسميتها من أصول يونانية واملرّكبة من مقطعني مها-األنرتوبولوجيا–هذه األخرية ، ترمجة حرفّية هلا

anthropos( ،ومعناه اإلنسان و) لوغوسlogos( ولكن األنثروبولوجيا يف حقيقتها ليست علم اإلنسان بل هي ، 16معناه العلم، و
.علم األعراقو علم السالالتاحلال نفسه بالّنسبة ملصطلحي و هنا يكمن اخللل، و علم عنه

دون القدرة ، نه يرتاءى يف أذهاننا اجلواب وتتشّكل إمام نظرنا الّصورةحينما نتساءل عن حقيقة هذا العلم وعن ماهّيته ومياديو
بل رّمبا يعود األمر إىل عدم، وال ميكن أن تكون الّلغة هي العاجزة هنا، على إجياد العبارة املالئمة بني ما نراه وماذا نسّميه

ا حيقُّ لنا أن نتساءل مرة أخرى هل ميكن اعتماد ومن هن، وضوح األبعاد اإلبستيمولوجّية هلذا التخصص ذي األصول الغربّيةو 
.  ؟مصطلح علم اإلنسان كمقابل لألنرتوبولوجيا وعلم الّسالالت وعلم األعراق على الّتوايل مقابل اإلثنولوجيا اإلثنوغرافيا

وتوظيفها - اإلثنوغرافيا، لوجيااإلثنو ، األنثروبولوجيا–أما الصيغة الثّالثة واألخرية فهي استعارة هذه املصطلحات الّثالثة أي
لكون هذه ، و من خالل احلفاظ على سّياقها الّتداويل األصلي الذي استعريت منه، بشكل مباشر دون ترمجة أو تعريب

يت تبعا للّتوّجهات العاّمة للمدارس األنرتوبولوجّية بفعل الّدوافع الّنظريّة ال، الّتباين فيما بينهاو املصطلحات تشكو من االختالف
فقد ترّتب عنها تضارب على مستوى الّسياق الّتداويل داخل الفضاء الثّقايف اجلديد الذي انتقلت ، بنيت عليها هذه املصطلحات

.إليه هذه املصطلحات
يا وما ُيطلق عليه أنثروبولوج، فما يسّمى إثنولوجيا وفق الّتقاليد الفرنسّية يسّمى أنثروبولوجيا لدى الربيطانيني واألمريكيني

األمر ، و يعترب يف العرف األكادميي األمريكي جزء ال يتجّزأ من األنثروبولوجيا الثّقافّية، 
اإلثنوغرافيا من خالل اعتبارمها مرحلتني من مراحل البحث األنرتوبولوجي لدى كثري من الباحثني و نفسه بالنسبة لإلثنولوجيا

. 17مبقابل إدراجهما كفرعني من فروع األنثروبولوجيا الثّقافية وفق الّتقاليد األنثروبولوجّية األمريكّية وهكذا، وجينياألنثروبول
:مساءلة في علل االضطراب- 4



ض بعد إبراز الّصيغ اليت يتجّلى من خالهلا اضطراب املصطلح يف الّدراسات األنثروبولوجّية يف   اجلزائر من خالل استعراض بع
واليت ميكن ، البحث يف أهم األسباب واخللفّيات اليت تقف وراء ذلكوننتقل إىل مساءلة علل هذا االضطراب، النماذج واألمثلة

:إدراجها ضمن العناصر اآلتية
إّن من ضمن األسباب اليت تقف وراء اضطراب املصطلح يف :غّياب مؤّسسات أكاديمّية مهتّمة بحقل المصطلح- أ

إّمنا يعود يف جانب رئيسي منه إىل غياب مؤّسسات أكادميّية متخّصصة ومهتّمة حبقل ، نرتوبولوجّية يف اجلزائرالّدراسات األ
وذلك لكون أغلب ، والّدراسات األنثروبولوجّية على وجه اخلصوص، املصطلح يف العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية بشكل عام

إّمنا ، نثروبولوجيا مل تتم حتت وصاية مؤّسسات أكادميّية متخّصصة يف حقل املصطلحاألعمال املنجزة والّدراسات املرتمجة يف باأل
.

املتخّصصني يف و ومن هنا تأيت احلاجة إىل مثل هذه املؤّسسات املهتّمة حبقل املصطلح واليت تضّم خنبة من الباحثني األكفاء
وفق خطّة وبرنامج ، حبيث تتبّىن هذه املؤّسسات عملّية وضع وتصنيف املصطلحات أو ترمجتها، قضايا الّرتمجةو اللغويةاملسائل

.وكذا األبعاد املعرفّية للماّدة املرتمجة، الّتقنية للمصطلحو عمل مدروس يراعي املسائل الّلغوية
بعّية يف جمال الّتصّورات الّنظريّة اخلاّصة بالّدراسات األنثروبولوجّية يف تقف مسألة التّ :الّتبعية في مجال الّتصّورات الّنظريّة-أ

والشّك أن الّتبعّية يف جمال الّتصّورات الّنظريّة املتعّلقة بالّدراسات ، اضطراب املصطلح األنرتوبولوجيو وراء تضارب، اجلزائر
بل األمر يتجاوز احلدود ، لة ختصُّ بلد كاجلزائر وحسباألنرتوبولوجّية بشكل خاص والعلوم االجتماعّية بشكل عام ليست مشك

فإّن انتقاهلا إىل بقّية البلدان ، ومادامت االنرتوبولوجيا تعّد من العلوم الغربّية احلديثة، اإلقليمّية الّضيقة ليشمل البالد العربّية ككل
.ا بالقوالب الّنظريّة اجلاهزة للمدارس الغربّيةودخوهلا إىل حّيز املمارسة العلمّية قد جاء متأثّر ، األخرى ومنها اجلزائر

اليت حتاول ، 
ووفق هذا املنحى فإن ا، 18

إذ تتماشى ظهور الّنظريّات ، مما يؤّدي إىل اهتزاز نتائج هذه الّدراسات وإىل هشاشتها، االجتماعّية بأعني غريهمو الثّقافّية
سّية اليت وجدت فيها الّشعوب الّسياو االجتماعّية عاّمة ونظريّات علم االجتماع واألنثروبولوجيا خاّصة مع األحوال االجتماعية

. 19األوروبّية
قد ترّتب ، والشّك أّن الّتبعّية يف جمال الّتصّورات الّنظريّة من خالل حماكاة الّنظريّات الغربّية يف الّدراسات األنرتوبولوجّية احمللّية

. يه من أدوات ومفاهيم إجرائّيةعليها توظيف شامل للمنظومة املصطلحّية اليت تقوم عليها هذه الّنظريّات مبا تشتمل عل
قد ، 20إّن الباحثني اجلزائريّني يف ميدان األنرتوبولوجيا على قّلتهم:الميول الفكريّة للباحثين األنثروبولوجيين في الجزائر-ج

سواءا من ، مصطلحّيةمبا تنطوي عليه من أبعاد منهجّية ومنظومة ، تأثّروا بالتوّجهات الّنظريّة للمدارس األنرتوبولوجّية الغربّية
عن طريق الكتابات أو ، أعمال رّوادهاو الّنظريّةو 

.  الرتّبصات الّتكوينّية باخلارجو االحتكاك املباشر بالباحثني الغربيني من خالل امللتقيات الّدولية
وفق ما ينطوي عليه من ، الختالف الذي وقع على مستوى املدارس الغربّية الختيار املصطلح األنثروبولوجي املالئمإّن الّتمايز وا

كان له انعكاس مباشر على مستوى املنظومة ،  دالالت نظريّة تعكس اخللفّيات اإلبستيمولوجّية  لكل مدرسة من هذه املدارس
أو ، بفعل حماولة الباحثني استعارة املصطلحات اخلاّصة مبدرسة معينة، بولوجّية يف اجلزائراملصطلحّية املتداولة يف الّدراسات األنرتو 

واملمثّلة على وجه اخلصوص يف املدرسة االجتماعّية ، انتقاء بعض منها وفق إرادة الباحثني وميوهلم الفكريّة إلحدى هذه املدارس
. متأثّرة بعلم االجتماعو الفرنسّية اليت ظهرت متأّخرة عن سابقتيهاالربيطانّية واملدرسة الّثقافّية األمريكّية واملدرسة 

:الخاتمة

:ل حصيلة هذه املعاجلةجدير بنا أن نشري إىل جمموعة من الّنقاط اليت متثّ ، اجلزائر



مبقابل حداثة هذا التخّصص ، ، إّن األبعاد املرتامية اليت بلغتها األنرتوبولوجيا يف البلدان الغربّية-
.ألبعاديف البلدان العربّية ومنها اجلزائر على وجه اخلصوص يلقي بتبعات إضافّية يف انتقاء املصطلحات احمليطة بتلك ا

وتتجّنب االنغالق ، ينبغي أن تتفّتح الّلغة العربّية على املصطلحات األجنبّية حىت تضمن مواكبة التخّصصات العلمّية احلديثة-
إذ ال يشّكل اعتماد املصطلحات األجنبّية كما هي حرجا بالّنسبة لّلغة ، 

، ل أن اغلب لغات العامل احلّية تستقبل وتستوعب وتتمّثل الّتسمّيات واملصطلحات القادمة من لغات العامل األخرىبدلي، العربّية
.األمر الذي يضمن ثراء املخزون املعريف هلذه الّلغات وتنوّع مصادره ومواكبته للّتطورات واملستجّدات العلمّية

فان معاجلة هذه اإلشكالّية إمنا يتم بطرح ، هلذا املصطلح األنرتوبولوجي أو ذاكبعيدا عن الّتبّين املطلق أو الّرفض الّنهائي -
لتجّنب الّتداعيات ، وإحاطتها الّشاملة أو الّتفصيلية بالعلم املعين، الّتساؤالت املناسبة عن مدى مالئمة أيّا من هذه املصطلحات

.  طنه من اطر وأبعاد نظريّة ومنهجّيةوما تستب، الّسلبّية اليت قد تعصف بالّتعريفات الّنهائّية هلا
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