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 ثحطيم مزآة الذات

موريس غودلييي  :              ثأليف

 منصور مزقومة.د:        ثزجمة

، عيؼث ألاهثروبىلىحيا هظغتها خىُ 1 مىظ خىالي غهضًً مً الؼمً:ثقديم

جسطظ، -طاتها، لضعحت ؤن ؤهثروبىلىحيا ألاهثروبىلىحيا ؤضبدذ جدذ

ع ؤؾاؾا في . ميضان في هظا الخسطظ-جدذ ّىِ
ُ
هظا اإلاؿعى الىهضي ؾ

الىالًاث اإلاخدضة، ولًٌ هظغة غلماء ألاهثروبىلىحيا إلاياصًً بدىثهم، 

والاهخهاصاث والاهخهاصاث الظاجيت التي اعجبؿذ بها، ليؿذ بالجضًضة بال مً 

ًٌ بػؼ الص يء، ؤو بلى خض يبحر . زالُ جؿىعاتها ًَّ وؤن ؤي ؤهثروبىلىجي وبن 

 (décentrement)هغحس ي، ًجب ؤن ٌػلم ؤن غمله ًخؿلب غضم جمغيؼ 

باليؿبت لظاجه هى، وبال اغخبر بإهه ليـ ؤهثروبىلىحيا، وؤهه صحكي بشٍل 

. ؤقػل

هى ؤخض الشغوؽ '' طاجه''ومً '' ؤهاه'' بن جمىغػه غلى ُبػٍض مً 

جَضص . اإلاؿبهت للػمل ألاهثروبىلىجي في خض طاجه ًُ بن هظا الابخػاص ًجب ؤن 

ل  ًل ًىم، وؤن غمل ألاهثروبىلىجي طاجه، ًجب ؤن ًخطل بالضوام، ًو

ؤهثروبىلىجي طو نيمت ٌؿخلؼم صوما ؤن ًإزظ مؿاقت باليؿبت لظاجه 

شخطيا، وباليؿبت إلهخاحاجه، زاضت بطا عؾب في بغؿائها بػؼ الشغغيت 

ٍا . يػمل غلمي وليـ يةهخاج حمالي ؤو ؾحره بن ما ًدطل خاليا في ؤمٍغ

ت نض ؤقلذ مىظ خىالي  الشماليت مػهض هىغا ما، وؤن الحهبت الاؾخػماٍع

ؤزىاء هظه الكترة، قةن غلماء ألاهثروبىلىحيا الكغوؿيحن . ؤعبػحن ؾىت

جلَ - ولًٌ ليـ بشٍل آلي-ًاهذ لضحهم، في بػؼ ألاخيان. وؤلاهجلحز الخ

الىنكت غلى مؿاقت ههضًت باليؿبت لحػاعتهم وزهاقتهم، زاضت وؤجهم غغقىا 

ت، بلى نىي مؿيؿغة، خيث خضر نبل  ييل ًيخمىن بلى نىي اؾخػماٍع
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وبػض الحغب الػاإلايت الثاهيت، اجساط مىانل ؾياؾيت وههضًت مً ؾغف 

ألاهثروبىلىحيحن الؿغبيحن خىُ ؾبيػت الػالناث بحن مجخمػاتهم 

. واإلاجخمػاث التي ظهغوا قيها مً ؤحل مػغقتها

 لهض مغ الىنذ بص يء مً اإلاكاعنت، وجؼامىا بلى خٍض ما مؼ ؾهىؽ 

خيث ؤن ُحل الضُو . حضاع بغلحن، وتهاوي الىظام الشيىعي في ؤوعوبا

ختى وبن لم ًًٌ هظا )اإلاؿخػَمغة مً ؾغف الؿغب خطلذ غلى اؾخهاللها 

، قػضص مً غلماء ألاهثروبىلىحيا (ألازحر ؾىي ؾياؾيا، وؾالبا شٍليا

ٍان، خاولىا مهاحمت ليـ ؤغماُ ألاهثروبىلىحيحن قدؿب، بل ؤًػا  ألامٍغ

ًاهذ وبشٍل حظعي، . مهىت ألاهثروبىلىجي طاتها بن ًلمت ألامغ في طلَ 

جكٌيَ حميؼ الخؿاباث ؤلازىىؾغاقيت، وبظلَ بظهاع ما هى مكترع ؤن ًٍىن 

ت ؾاغضث في جغييبها . هؼغت جمغيٍؼ

       ًجب حسجيل ؤن الضقؼ الىظغي الظي ؤلهمهم، لم ًًٌ هابػا مباشغة 

مً ألاهثروبىلىحيا في خض طاتها، عؾم ًىجها ملخطهت بػغوعة اليهظت 

بن هظا الضقؼ حؿظي بأقام . الىهضًت الٍامىت في وظيكت ألاهثروبىلىجي

مؿخهبليت مكخىخت نبل ًل ش يء مً ؾغف قالؾكت ؤو باخثحن قغوؿيحن 

ضا، : ؤقٍاع مالكحن بأقام مؿخهبليت. وليـ مً ؾغف ؤهثروبىلىحيحن صٍع

ى، ليىجاع، زم صولىػ  ًاهذ مسخلكت ؤًػا الىاخضة غً ألازغي، ...قًى الخ، 

. والتي جم انخباؾها بشٍل غشىاجي

 
ًا
ا .  بن جكٌيَ مماعؾاث وؤغماُ ألاهثروبىلىحيحن ؤضبدذ غمال ؤولٍى

هت  ً، وخىُ ؾٍغ ت اإلاسبًر وهدؿاءُ غً شغوؽ حمؼ اإلاػؿياث خىُ هٍى

غ  ً، وجهاٍع ب اإلاػلىماث اإلاؿخهاة مً مالخظت آلازٍغ الٌخابت مً ؤحل جطٍى

بن الهطض هى . وحىص وغمل ألازىىلىجي مؼ الظًً ؤحى للػيش والػمل مػهم

هكؿه وبِهضمه مً زالُ مطاصعه، هى مالخظت جمغيؼ الجزغت الػغنيت 

الؿغبيت، ويشل الىهاب غً ألاخٍام اإلاىغىغيت، وبظهاع هخاثج ألاخٍام 

، غلى مكترم ؾغم، ألن جكٌيَ زؿاب خىُ . الخ...اإلاؿبهت
ًا
وحضها ؤهكؿىا بطا

ً ألحل بىاء آزغ خظع، ؤيثر جباًىا، ؤيثر نؿاوة، ش يء حميل، ولًٌ  آلازٍغ
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جكٌيَ ؤغماُ ألاهثروبىلىحيحن بديث ؤهه في جهاًت الػمليت، قةن 

هت غلميت، ؾىف  هت . 2»جػمدل«ألاهثروبىلىحيا في خض طاتها ويؿٍغ بؿٍغ

ؾىف جيؿلخ مً  (الخ...يخب، ؤقالم، مهاالث)ؤزغي، قةن ألاغماُ، اإلاىخجاث 

ًل ضكت غلميت ختى ال جظهغ بال يمجغص شٍل ؾكؿؿاجي للخؿاب 

ً ؤهكؿهم، وهظا ش يء آزغ . ؤلاًضًىلىجي للؿغبيحن خىُ آلازٍغ

ًجب ؤن ؤنىُ بإن الطكت الحغبيت للباعوٍا : ثالؤم مع مجتمع البحث

ًاهذ مهغوهت بالكػل بٍل ؤهىاع الهيئاث الضالت غلى ؾيؿغة  حعجبني، قهض 

اؾخؿػذ جدليل الؿلىى، والخمثالث، والغمىػ التي . الغحاُ غلى اليؿاء

بىاؾؿتها ًػكي الغحاُ شغغيت غلى مؼاغمهم لحٌم مجخمػهم وجمثيله 

هت جكٌحرهم وجطغقهم، ولٌىني يىذ في اإلايضان . لىخضهم لؿذ مهخىػا بؿٍغ

مضقىغا بٌيكيت جطغقهم وجكٌحرهم ؤمػً الخكٌحر في مجخمعي، وشغغذ في 

الىظغ بشٍل واضح في ًل ما ًاؾـ لؿيؿغة الغحاُ غلى اليؿاء في 

يىذ نض اهؿلهذ مً ؤقٍاع . مجخمػىا الؿغبي، وفي الالمؿاواة بحن الجيؿحن

ًاهذ ؤقٍاعا لخلَ الكترة ؤًػا، زمىذ في ؤهه ًجب ؤن ههىم  الشباب التي 

بثىعة في الؿغب، وفي وغؼ هظام انخطاصي واحخماعي حضًض بمدى الؿبهاث 

لًٌ في . الاحخماغيت، وبشٍل جلهاجي جترسخ اإلاؿاواة بحن الغحاُ واليؿاء

. مجخمؼ الباعوٍا ال جىحض ؾبهاث بل جىحض ؾيؿغة يبحرة للغحاُ غلى اليؿاء

 وغامت 
ًا
اؾخيخجذ بمىؿهيت بإن الالمؿاواة بحن الجيؿحن ظاهغة نضًمت حضا

 باليؿبت لىحىص الؿبهاث ؤو الؿىاثل، ومىظ طلَ حؿحرُث بشٍل شضًض 
ًا
حضا

 غً جلَ البضاهت
ًا
. وغميو ولم ؤعحؼ بػضها ؤبضا

 بلى قغوؿا، جمٌىذ مً الاؾخماع بلى ؤصحاب الجزغت 
ًا
 بػىصحي الخها

ت، وعبما بشٍل غام جمٌىذ مً الاؾخماع بلى ؤضىاث اليؿاء اللىاحي  اليؿٍى

لم هًٌ وؿخمؼ بليهً في ألاهثروبىلىحيا في جلَ الكترة، وليـ قهـ في 

ً ٌؿحروهَ، بطا . ألاهثروبىلىحيا بن اإلايضان ًدىلَ، ٌػني طلَ ؤن آلازٍغ
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هت جدىطل مً هؼغت جمغيؼ الظاث  غغقىا ييل ُهطغي بليهم، وبطا قٌغها بؿٍغ

زكي في الىنذ هكؿه بإن زؿاباث . خىُ ما هغاه وخىُ ما وؿمػه
ُ
ال ؤ

الباعوٍا مداعبحن وطًىعٍحن نض زلبخني، ألن هاالء الىاؽ لم ًهىمىا بالحغب 

غً بػض، قٌباع اإلاداعبحن نخلىا ؤغضاءهم بخالخم ألاحؿاص، بػغبت قإؽ، 

في الىنذ هكؿه قةن . ''ألاوصٌؿيا''بص يء ًداًي ما حاء في ؤلالياطة ؤو 

 لئلضابت
ًا
باُ زم ًغيػىن ججىبا ػص غلى طلَ، . اإلاداعبحن الػاصًحن ًغمىن بالّىِ

بإن الباعوٍا ؤوضحىا لي ؤهه وبهىاغت، عؾم ًىن ًل الغحاُ مخكىنىن غلى 

، ''ُبلهاء ''(Wopaï)'' ووباي''اليؿاء، قةن الؿالبيت منهم ليؿىا ؾىي 

. 3''لؿكاء''

ؿنى غىضما ًخم نخل مداعب يبحر، ؤو 
ُ
 ؤغغف ؤؾاوي الحغب التي ح

بمغؤة، ؤوؾكل، يىذ ؤؾخمؼ بٍل ؾظاحت الػمت، وبٌثحر مً اإلاخػت بلى مأزغ 

'' باييدشاحص ي''يباع مداعبي الباعوٍا التي ال جدص ى والتي ًيخمي بليها 

(Bakitchatché) ،بؿل شاب نط ى بمكغصه غلى مئاث مً غىاضغ الػضو ،

 ، ٍُ والظي نؿؼ ألاشجاع بغوح غاليت ليؿهل مغوع قغنخه مً قىم حغٍف غا

ً ؤهه مىيؼ
َ
ظ ًُ ًان  ت للػضو مً حاهب  هجم غلى نٍغ بن اليؿاء ؤعامل يباع . ٍو

ًل . اإلاداعبحن لم جًٌ ألازحراث لخػظيم شغف مهخل ؤػواحهً في اإلاػغيت

. هظا حػلني وبٍل جإييض، ؤهيم في اؾخلهام ؤخالم شخطيت

غ الخىاحض ؤيثر ؾهىلت مما وػخهض:ثبريز التواجد في امليدان في .  عبما ًٍىن جبًر

مجخمؼ الباعوٍا، هىاى مً ال ًدبظ جىاحض الغحاُ البيؼ في مجخمػهم، 

بهه مكاوع ممًٌ مؼ ؾلؿت . وهىاى الظًً ًدبظون جىاحض واخٍض بينهم

الغحل ألابيؼ، بهه مطضع للهضاًا، ٌػني طلَ ؤشياء ًجب ؤن وشترحها مهابل 

زم، وفي بػؼ ألاخيان، بهه مطضع للكسغ . الخ...غملت، ؤصواث، ؤؾؿيت، جبـ

. خيث ؤن للهبيلت اإلاجاوعة عحل ؤبيؼ ٌػيش قيها، قلما ال باليؿبت للباعوٍا؟

ًان  خحن في الجبل،  و ًغبـ نٍغ غشذ في بضاًت ألامغ، في ًىر غلى ؾٍغ

ؿخسضم يىهؿت للخىنل والاؾتراخت باليؿبت للىاؽ الظًً ًمغون مً هىا،  ٌُ
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ً والػؿايغ واإلاىظكحن الظًً ًؼوعون  زاضت باليؿبت للبيؼ اإلابشٍغ

ًان هىاى . اإلاىؿهت يىذ وخضي ولؿذ وخضي، مً الطباح بلى اإلاؿاء، 

غشغة ؤو زمؿت غشغ ؾكال، الظًىع منهم زاضت، ًغاقهىهني، ًكدشىن 

 ػاعوي 
ًا
 قشيئا

ًا
خهاثبي، يىذ باليؿبت لهم ؤيبر ظاهغة حاطبت، جلكاػ، وشيئا

تهم، وبإجهم ؾىف  البالؿىن، ومنهم مً انترح غلي الاهخهاُ للػيش في نٍغ

، يما ؾإلىوي غً ؾبب 
ًا
 ولػاثلتي التي ؾىف جغاقهني الخها

ًا
ًبىىن لي بيخا

 
ًا
ا  وال غؿٌٍغ

ًا
. مجييي غىضهم ألهه غلى ما ًبضو لؿذ ال مبشغا

 في اإلايضان هىاحه مشاًل ؤزغي مً نبيل ألاصبياحي ألازالقي، قال 

ًمًٌ بزباع اليؿاء بما ًهىله لَ الغحاُ والػٌـ صحيذ، يما ًجب 

ججىب الضزىُ في غالناث حض زاضت، ؤو حيؿيت مؼ امغؤة بن يىذ 

وبدٌم ؤهني بهيذ لؿىىاث . ؤهثروبىلىجي، وال مؼ عحل ؤن يىِذ ؤهثروبىلىحيت

غضًضة بمكغصي، وبدٌم غلم الباعوٍا بإهني ؤب لكخاة، انترخىا مغاث غضًضة 

. بإن ًجضوا لي ػوحت مهابل ؤن ؤغؿيهم ابىتي للؼواج، قغقػذ انتراخاتهم

مشٍلت ؤزغي وهي ججىب نضع اإلاؿخؿاع الخضزل في خياة الؿحر، ؤو جبني 

ت  غلى خاالث غىل خيث ًهىم الغحل بػغب . وغػيت ؾلؿٍى
ًا
يىذ شاهضا

 بالؿاؾىع غلى ػوحت زاهيت اجسظها 
ًا
ػوحخه، ؤو ػوحت ؤولى جىهؼ غغبا

ت. ػوحها ، هطل غضص ؾٍان الهٍغ
ًا
لم . هظا ًله جدذ ؤهظاع زمؿىن شاهضا

، يىذ ؤعانب زم ؤؾإُ الشهىص
ًا
 . ؤجضزل ؤبضا

ًا
ًلكني طلَ مغة ؤو مغجحن جىبيسا

ًاهذ  ًاملت،   مً ؾغف ػوحتي التي بهيذ معي في اإلايضان مضة ؾىت 
ًا
غىيكا

، زاضت غىضما حػغغذ » مهىت هىغا ًاما مىكغة«حػخبر ؤن مهىت ألاهثروبىلىجي 

في ًىم ما امغؤة مً الباعوٍا، وهي بخضي ضضًهاتها إلضابت بالؿاؾىع مً 

ؾغف ؤزغي مىاقؿت ؤمام مغؤي مً الؼوج، وبغوح الطضانت والخػاون، 

 مً الشهىص غلى وغؼ خمالت لىهل اإلاطابت بلى اإلاغيؼ
ًا
. ؤحبرث ػوحتي بػػا

 بدٌم جهضًغي ؤهه ًىحض غضص ال بإؽ به مً البيؼ 
ًا
ؤها لم ؤقػل شيئا

: الظًً ًخضزلىن في خياة الباعوٍا صون ؤن ًهىم ؤخض بضغىتهم لكػل طلَ

ً ًهىلىن لهم بإن غهيضتهم ؾحر صحيدت، وبإن ؤعواخهم ؾىصاء مثل  مبشٍغ
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. الخ...حلىصهم، وغؿايغ ًمىػىجهم مً الهيام بالحغب واؾترحاع ؤعاغيهم

 بزكاء بإن مهىت . وؤشياء ؤزغي ؤمىؼ هكس ي مً الخىع قيها
ًا
ال ًمًٌ ؤًػا

 ما مهىت 
ًا
ىِحب اإلاالخظت صون الخضزل، (اإلاالِخظ)ألاهثروبىلىجي هي هىغا

ُ
، ج

ً غلى مىطت اإلاؿغح ليهىمىا بهظا  وبإهىا لؿىا هىا مً ؤحل وغؼ آلازٍغ

ً ؤن ًكػلىا ما بضا لهم ؤن ًكػلىه لًٌ بالكػل ؤنىم . الكػل ؤو طاى، لآلزٍغ

وفي ًل ضباح هؼوال غىض عؾبتهم، بمضاواة اليؿاء وألاؾكاُ اإلاغض ى خؿب 

. الاؾخؿاغت، ؤو الغحاُ الظًً ؤضيبىا في ألاصؾاُ

عث في  ّىِ
ُ
         بطا ؤعصها ؤن هخدضر آلان غً مماعؾاث اإلاػغقت التي ؾ

 ،
ًا
اإلايضان، ًجب ؤن ههىُ بإهني نمذ بخدهيهاث مىظمت ًٌمل بػػها بػػا

ت ًلها، ما ًهاعب ؾبؼ ماثت نؿػت في الؿابت  نمذ بهياؽ ؤبػاص خهىُ الهٍغ

، نمذ بظلَ لثالر مغاث ؾيلت غشغ ؾىىاث، يىذ ؤنىم بإزظ ''الؿاقاها''ؤو 

غيىاث التربت وؤبػث بها بلى ؤؾتراليا إلاػغقت صعحت زطىبتها، وفي الىنذ 

هكؿه، يىذ ؤزخاع الػيىاث بخىحيه مً الباعوٍا الظًً ًضلىهني غلى ؤن هظه 

. الخ...التربت حيضة لؼعاغت الظعي، وهظه حيضة لؼعاغت البؿاؾا الحلىة

ضث الخدليالث زبرتهم في طلَ
َّ
. وؤي

 يما نمذ ؤًػا بةخطاء غضص ؾٍان الهغي ًلها، ووغؼ الخغاثـ 

 
ًا
لها وإلاىاػلها، وهظا مغجحن غلى مضي زمـ ؾىىاث يكاضل بينهما، وؤزحرا

ت بلى ؤزغي لىغؼ شجغاث اليؿب   في الظهاب مً نٍغ
ًا
قهض ؤمػيذ ؤشهغا

غىضما جهىم بةهجاػ جدهيهاث يهاجه، .ألعبػت ؤو زمؿت ؤحياُ لٍل الباعوٍا

ًجب ...''ؤهاى''قةجها بالػغوعة جخهاؾؼ مؼ بػػها، لؿَذ بالػغوعة ؤمام مغآة 

، يما ًجب ''ألهاى''مػغقت ييكيت غضم الخمغيؼ باليؿبت لثهاقخَ وباليؿبت 

جب جهاؾؼ  الػمل بمىاهج ججػل اإلاػؿياث ًخهاؾؼ بػػها مؼ بػؼ، ٍو

غضص يبحر مً اإلاػؿياث بىىع مً اليهظت اإلاخىاهيت لٍل ما ًهىله الىاؽ 

ً . خىُ ؤهكؿهم ولػالنتهم مؼ آلازٍغ

 بةهجاػ جدهيو خىُ ألاخالم، خيث اغخمضث في الؿالب 
ًا
 نمذ ؤًػا

، ؤهثروبىلىجي اهخدغ في قىضم (Lucien Sebag)'' لىؾيان ؾباؽ''غلى مهاُ 
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 إلخباؽ غاؾكي
ًا
 خىُ مجمىغت مً ...مهابل الؿىعبىن هديجت

ًا
ًان مهاال

ًامل، نمذ بالػمل هكؿه طهبذ في ًل ضباح : هىىص ألاماػون، وزالُ شهغ 

 ؤضبذ لضي مجمىغت 
ًا
، وؤزحرا

ًا
ًامال  

ًا
لجمؼ ؤخالم الىاؽ، قهض صوهذ يىاشا

 ال 
ًا
 لم ؤنم بىضكها ؤو جدليلها، وهىاى ؤخضازا

ًا
يىاشاث جدخىي ؤخضازا

 اللتزامي ؤمام الباعوٍا بػضم البىح بها، وهي 
ًا
ًمٌىني ؤلاقطاح غنها هظغا

جسظ الشظوط الجيس ي الشػاثغي للباعوٍا، ونض نلذ ما قيه الٌكاًت لكهم 

خهيهت هظه ألاخضار، وهظه اإلااؾؿت اإلاغجبؿت بالهيمىت الظًىعٍت، وليـ 

ت للؿلؿت . بالػغوعة ؤن وػغف ًل ما نيل لي، قالؿغ مً الخىابل الػغوٍع

 ليـ لؤلهثروبىلىجي في الؿغب مً الحظ ما ًمٌىه مً خػىع 

ت لحؼب مً ألاخؼاب ؤو اإلاشاعيت في احخماٍع لٌباع ...مضاوالث اللجىت اإلاغيٍؼ

ؤصحاب اإلاغاجب في يىيؿت، بن مجخمػاجىا الؿغبيت ؾحر هكىطة في هظا زالقا 

إلاا هى غليه الحاُ باليؿبت للمجخمػاث الشغنيت ؤو ؾحرها، بهىا وػغف غً 

ا''مجخمػاث  ؤيثر مما وػغقه غً جىظيماث الؿلؿت في الؿغب، '' ميالهحًز

ولؿذ ؤجدضر هىا بؿبيػت الحاُ غً الؿغ الظي ًديـ بالؿلؿت وزغاء 

قػال غً طلَ، وغىضما ههاعن مجخمػاث حض مخباًىت غً . الػطاباث

مجخمػىا مؼ مجخمؼ الباعوٍا، وؿخيخج بإن شباب الباعوٍا ًخلهىن جغبيت 

كىن 
ُ
ل
ْ
س ًَ ًاملت، بجهم ٌػلمىجهم ييل ًطبدىن ضياصًً، ومداعبحن، وييل 

م ؤيثر مما ُهَغبي. الخ...ؤؾالقهم ِ
ّ
ػل

ُ
في هظا . في مجخمػىا، وفي اإلاضعؾت قةهىا و

اإلاػنى، قىػاعة التربيت الىؾىيت ليؿذ ؤهال لهظه الدؿميت، وؤن الػاثلت ؤو 

اإلاضعؾت ال جغبي الشباب غلى ؤلاؾالم، خيث ًجابه الكغص الحياة في ظغوف 

ؾامػت وحض ضػبت مما ًكػله الشباب في الباعوٍا نبل ؤن ًخضزل الؿغب 

ش مجخمػه . في جاٍع

ً جاوعػ)بن جدؿيم بغجي الخجاعة الػاإلايت :ألاهثروبولوجيا اليوم في  (جٍى

 مً اإلاكترع ؤن ًبحن ؤهميت الػلىم 2001الحاصي غشغ مً ؾبخمبر 

الاحخماغيت في قهم اإلاجخمػاث، ؤنىُ الػلىم الاحخماغيت وليـ قهـ 

سىا، حػخبر وؾاثل ؤؾاؾيت للكهم، ألن . ألاهثروبىلىحيا ً، جاٍع ش آلازٍغ بن جاٍع
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 مً مشاًل اليىم ليؿذ وليضة اليىم
ًا
 مهما

ًا
ًجب ؤزظ مؿاقت ... حؼءا

ش ليـ الػلم الىخيض الظي حهخم  قاضلت، لًٌ في الىنذ هكؿه، قةن الخاٍع

ش، ًجب قهم الحػاعاث، وحػلم اللؿاث، ومؿاءلت الىطىص، ولًٌ  بالخاٍع

ؤًػا مػاًىت الهىي الحاليت التي جػؿـ غلى اإلاجخمػاث، وفي اإلاهام ألاُو 

نىة الخىؾؼ الػالمي للىظام الانخطاصي الؿغبي، ووؿو الؿىم، 

لًٌ هىاى نىي ؾياؾيت ؤزغي حؿدىض بلى نىي ماصًت، . والغؤؾماليت

ت غ حميؼ . الخ...غؿٌٍغ  في جؿٍى
ًا
 مهيمىا

ًا
هىا ؤًػا، ًلػب الؿغب صوعا

ؤن جٍىن ؤهثروبىلىجي بٍل . اإلاجخمػاث التي جضزل غمً صاثغة هكىطه وزغوجه

اإلاهاًيـ، قهظا ٌػني غضم الايخكاء باألهثروبىلىحيا، وؤن جٍىن ؤهثروبىلىجي 

ؤو ماعر، ٌػني الػمل الضئوب مً ؤحل غضم الخمغيؼ باليؿبت لثهاقخه 

. ألاضليت

 بهه مً البضًهي ؤن ألاهثروبىلىحيا ولضث في الؿغب هديجت لخؿىعًٍ 

، وهى الؿؼو الاؾخػماعي، والخجاعة الػاإلايت: ازىحن
ًا
الخ، ...ألاُو مػغوف حضا

 ما وهى ظهىع الضولت
ًا
 هىغا

ًا
ألامت في ؤوعوبا، زم قغع غلى -والثاوي عبما ميؿيا

يثحر مً اإلاجخمػاث اإلادليت، ؤو الجماغاث ؤلازييت نىاهحن ؤضضعتها هظه 

جخػاعع مؼ غاصاث هظه اإلاجخمػاث، خيث ظهغث  [ألامت-الضولت]الضُو 

بػؼ اإلاطىكاث خىُ هظه الػاصاث في الكترة اإلامخضة مً الهغن الؿابؼ 

هيا وآؾيا وؤنياهىؾيا . غشغ بلى الهغن الثامً غشغ في ؤوعوبا لًٌ في ؤقٍغ

ٍا، ومً ؤحل ؾؼو وحؿيحر هظه الشػىب طاث الػاصاث اإلاخػضصة وؾحر  وؤمٍغ

اإلاػغوقت لضي ألاوعوبيحن، ومً ؤحل جىطحرها واؾدئطاُ مػخهضاتها 

ً،  » الىزييت«  اإلاؿخمضة مً الشيؿان، في ًل مٍان، قةن الػؿايغ، واإلابشٍغ

واإلاىظكحن نامىا بجمؼ اإلاػلىماث، وحػلم اللؿاث، بازخطاع ماعؾىا 

ًاهذ طاث نيمت، ولًٌ  ؤلازىىؾغاقيا الػشىاثيت، والٌثحر مً هظه اإلاػلىماث 

ال ًمًٌ زلـ ألاهثروبىلىحيا مؼ ًل طلَ، وال ًمًٌ ازتزالها في هظه 

قاألهثروبىلىحيا . ؤلازىىؾغاقيا الػشىاثيت اإلاغجبؿت بخؿىع بمبراؾىعٍت الؿغب

ً ممً ماعؾىا لكترة، ولضعحت '' مىعؾان''يخسطظ غلمي ولضث مؼ  وآزٍغ
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غىضما . مػيىت، غضم جمغيؼ منهجي باليؿبت إلاؿلماث زهاقتهم وجغبيتهم الؿغبيت

 حض '' ؤلاًغوًىا''ايدشل مىعؾان بإن هىىص 
ًا
 نغابيا

ًا
ًاهىا ًمخلٍىن وؿها

 بهم، هظا اليؿو ؤؾماه 
ًا
 زاضا

ًا
مخلٍىن مىؿها مسخلل غً وؿو الؿغب، ٍو

، ٌػني طلَ ؤهه وؿو ال ًيخمي قيه ألابىاء بلى (matrilinéaire)'' ؤمىس ي''

غشحرة ألاب ولٌنهم ًيخمىن بلى غشحرة ألام، وخيث ال جظهب اإلاغؤة للػيش في 

عض ي مىعؾان بهظا . الخ...بيذ ػوحها بل ًإحي الؼوج للؿًٌ في بيذ ػوحخه

الكػل، وؤؾلو جدهيها واؾػا لضي ازىتي وزماهحن نبيلت في الىالًاث اإلاخدضة 

ويىضا جخٍلم لؿاث مسخلكت، وغليه قهض ايدشل مً حضًض وغاًً ؤن هظه 

ألاوؿام ًلها غباعة غً ؤضىاف جسػؼ إلاباصت مسخلكت، هظا ما ؤوضله بلى 

ً غبر  بضؤ جدهيو غالمي خىُ زمؿماثت مبشغ ؤو مىظل مىدشٍغ

ًاهذ صهشخه غىضما ناعن مطؿلحاث الهغابت لهظه . مؿخػمغاث الؿغب هىا 

اإلائاث مً اإلاجخمػاث التي ال جملَ عابؿا بينها، لهض غاًً بإجها جظهغ 

ش . يمخؿحراث بؿخت ؤو بؿبػت ؤضىاف مً اإلاطؿلحاث لم ًهم ؤخض غبر الخاٍع

 
ًا
. بمثل ما نام به هظا الػالم ولظلَ ٌػخبر مىعؾان بؿال

 بًجاص الػالنت التي جغبـ هظه ألاضىاف مً 
ًا
 خاُو مىعؾان الخها

ت مً خالت بضاثيت  اإلاطؿلحاث ويظا اإلاغاخل التي مغث بدؿبه غلى البشٍغ

مخىخشت جٍاص جٍىن خيىاهيت، بلى خػاعة ؤقػلها وؤحملها خؿب عؤًه، 

ٍا الجمهىعٍت ىن لخمثيل مغخلت الخىخش، . ؤمٍغ مظ طاى، حاء البىليىحًز

ت بن ؤلاًضًىلىحيا . وؤلاًغوًىا انتربىا مً الجغمان لخمثيل مغخلت البربٍغ

الؿغبيت في مسيلت مىعؾان، ؾؼث ألاعع الػاجػت زالُ مهاعبتها ألاولى التي 

، . جغجبـ بالالجمغيؼ
ًا
 قشيئا

ًا
ؤضبدذ ألاهثروبىلىحيا قيما بػض، وشيئا

 وصون 
ًا
 مغجبؿا

ًا
 غلى نىاغض حضًضة لػضم الخمغيؼ، مىهجا

ًا
بخؿىعها اغخماصا

اهكٍاى بالؿغب مؿهـ عؤؾها، ألهه ًجب غلى ؤي ؤهثروبىلىجي مهما ًًٌ 

 ؤن ال ًخمغيؼ باليؿبت لثهاقخه ألاضليت وجدؿيم 
ًا
ا  ؤو مطٍغ

ًا
 ؤو قغوؿيا

ًا
ضيىيا

ً ومً . مغآة الظاث في هكؿه ً، ومؼ آلازٍغ هظا الػمل ههىم به غىض آلازٍغ

بإن اإلاض الظي '': هظا ما صغاوي بلى الٌخابت مىظ ؾىىاث زلذ. ؤحل الجميؼ
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حشهضه الضًاهاث الٌبري غلى ؾغاع ؤلاؾالم، ٌؿخضعي جدليالث 

ش الٍل ٌػلم بإن الػىل ؾىف ًظهغ . ألاهثروبىلىحيا، وغلم الاحخماع، والخاٍع

ًىما ما غلى خهيهخه ختى ًهغع البػؼ الخطغف مً ؤحل اخخىاثه ؤو 

 .4''الهػاء غليه

، بهه ًديلىا غلى حظوعه 
ًا
مغة ؤزغي، هىاى . زغج غليىا الػىل خاليا

خهاثو زكيت غلى ؾغاع الازخالف الحاضل بحن الضًاهاث، ؤو جلَ الحهاثو 

ًالخهؿيماث ؤلازييت، ؤو جىاحض الهباثل لضي  التي اغخبرث ؾحر طاث مػنى 

، جطبذ خهاثها ًجب جىاولها وقهمها بىىع (Pachtounes)'' البشخىن ''مجخمؼ 

'' الهبليت''باليؿبت لػضص مً ألاهثروبىلىحيحن قةن مكاهيم ى. مً الجضًت

اغخبرث مطؿلحاث مً ازتراع الؿغب، ومً بهخاج  (الػغم )'' ؤلازييت''و

خه الٌثحر مً الىاؽ عمى بها حاهبا ختى ٌشػغ بىىع مً عاخت . مسيلخه وغىطٍغ

ش بىكي طلَ ؤو  (الػغنيت)بن الخهؿيماث ؤلازييت . الػمحر، بيىما جٌكل الخاٍع

الهبليت في حاهب منها ليؿذ قهـ زياليت ومخالغب بها، ولًٌ مً ؤحل 

الخالغب بها بىجاح ًجب ؤن ًٍىن هىاى ش يء خهيهي للخالغب به، وؤن 

 
ًا
 ؤو زاؾئت جماما

ًا
مً حضًض ومىظ . الٍلماث ال جديل غلى مكاهيم حىقاء جماما

ً جاوعػ)ؾهىؽ الشيىغيت وؾهىؽ بغجي الخجاعة الػاإلايت  ُصعَي  (جٍى

ش ولًٌ ليـ بمكغصه اصة . ؤلازىىلىجي ؤو اْؾُخضعَي للػمل مً ؾغف الخاٍع ٍػ

غلى طلَ، وػغف جماما بإهه ليـ للػلماء وخضهم الهضعة غلى بػاخت غالناث 

ًجب ؤن جٍىن ليـ قهـ . الهىة مً ؤحل حؿيحر الحهيهت بطا وحب طلَ

 وؤن جغؾب بمؿاوليٍت في 
ًا
 وبهما ؤًػا ش يء آزغ، هى ؤن جٍىن مىاؾىا

ًا
غاإلِاا

. الخحر اإلاشترى

 
 

                                                             
4« L’anthropologie est-elle indissolublement liée à l’occident, sa terre natale ? », 
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