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طـت مأغوي ماظؼقام مبؿقؾقل مظإلغؿاج ماظلودقوظوجي ماًاص مجباععة ماىزائرم
اظعاصؿة،مومػومسؿلمظلتمعؤػؾة مظؾؼقاممبهممبػردي .مومسؾقه مدأطؿػيمبؿلفقلم
بعضماظـؼاطماظيتمتؾدومظيمعفؿة .م

األنثربولوجوا املهمّشة

تؼرتن مدرادة ماجملؿؿع ماىزائري مبرائدؼن مععاصرؼن ،مطاغا ميف مأوّج مغشارفؿام
خاللمحربماظؿقرؼر،مومتوصقامعؤخرامومػؿا،مجاكمبريكمومبقارمبوردؼومملمؼؽوغام
عؿشابفني،مدوىميفمطوغفؿامملمؼوصػامسؾىمأغفؿام"أغـروبوظوجقان"،مومطاغتمػذهم
اظؽؾؿةمضؾقؾةماظؿداولميفمايؼلماظػرغليم(بلمطانمػـاكمحدؼثمسنماالثـوشراصقام
ظوصفماٌؿارداتماالجؿؿاسقة،موماألثـوظوجقامٌؼارغةمومتػلريمػذهماٌؿاردات)،م
صؼدمطاغتمجريعانمتقون،معـال،معصـّػةمسؾىمأغفام"أثـوظوجقة" .ومطانماٌصطؾحم
اىاعع(اٌؿػق محوظه مبـوع معن ماإلذياع) ،معلؿؿدا معن ماظؿؼؾقد ماظدورطاميي ،موػوم
"دودقوظوجقا" (وػذا معا مزفر مبوضوح مخالل ماٌؤمتر ماظدوظي ماظرابع مو ماظعشرؼنم
ظؾلودقوظوجقا ماٌـعؼد ميف ماىزائر مخالل مذفر معارس م ،4971محقث ممتّت مبؾورةم
"حوصؾة ماٌعارف" محول ماىزائر ،مو مػي محوصؾة معؿضاربة مو معؿـاضضة مو مظؽـفام
عفؿة )،مومعاسدام(عصطؾحمدودقوظوجقا)،ممتمرصضماٌصطؾقاتماألخرى،مظؽوغفام
مأدؿاذةمجباععةماىزائرماظعاصؿة.
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عرتؾطةمباظلقادةماالدؿعؿارؼة،معـؾؿامبدأمؼؿضحمذظكمعـذمدـةم 4975معنمخاللم
طؿابمصاتنيمومظوطاسماٌودوممبـم"جزائرماألغـروبوظوجقني".م م
واصلمبريكمومبوردؼو،مطلمعنمجفؿه،مومٌدةمروؼؾةماظـشرموماظؿدرؼسمحولم
اىزائر ،مدواء مسن مررؼق ماجمليء مإلظؼاء ماحملاضرات مو ماظدروس ميف ماىزائرم
اظعاصؿة ،مأو مسن مررؼق ماظؿؽوؼن ماٌؿزاؼد مظطؾؾة مضادعني معن ماىزائر مأو معـؿلؾنيم
إظقفا،مصأشؾؾقةماىاععقنيموماظؾاحـنيماىزائرؼنيموماألداتذةماألجاغبماٌؿعاوغنيم
طاغوا معلفؾنيمظؿقضريمأرروحاتمهتمإذرافمأحدمػذؼنماظؾاحـني .مومؼؾؼىم
باظؿاظي ،ماظؿأثري ماظذي معارداه مػذان ماألدؿاذان مواضقا م(بريك مبأدؾوب مأطـرم
حلادقة محنو ماظـؼاصة ماظعربقة ماإلدالعقة ،موبوردؼو مبأطـر مػقؽؾقة) ،محؿى مو مإنم
طاغت ماٌارطلقة ماٌفقؿـة ميف مػذه ماٌرحؾة مسؾى مايؼل ماظػؽري مهفب مػذهم
ايؼقؼة،مومحؿىمومظومأغفؿامملمؼؾوحامبذظكمصراحة .م
أخذت ماالدؿؿرارؼة ماظيت مأصؾقت مممؽـة مأذؽاال معؿعددة ،مسن مررؼق مإردالم
رؾؾة معا مبعد ماظؿدرج مإدي مخمؿؾف ماظدول ماظغربقة م(برؼطاغقا ،ماظوالؼات ماٌؿقدةم
األعرؼؽقة،مإدؾاغقا،مبوظوغقا،مطـدا)...مومأطـرمصأطـرمحنوماىاععاتماظعربقة،ميفم
حنيمطانمػـاكمأداتذةمعنمػذهماىاععاتمؼأتونمإديماىزائرمومطانماىزائرؼونم
بدورػممؼذػؾونمػـاكمظؾؿؽوّنمومظؾؿدرؼسمباظـلؾةمظؾؾعض،مومحؿىمومإنمملمتؽؿؿلم
سؿؾقة ماالغدعاج ماظؿام ،مصإن متقار ماألذكاص مو ماألصؽار مواصل ميف مإسادة مررحم
اظؿلاؤالت ماظضرورؼة ،ماظيت مأصؾقت مصعؾة مبـضوب مدقل ماظؽؿب مو ماظدورؼات،ممم
ومضعفماظرتذية.م م
طان ماجملؿؿع ماىزائري مؼعقش ميف مػذه ماٌرحؾة متغريات مدرؼعة ،موظؽن مػلم
برزتمدودقوظوجقامطػقؾةمبػفممػذاماظؿغري م؟مالمأزنمذظك،مومباألحرىمػلمطانم
ػذامممؽـامومضرورؼا م؟مومععمذظكمأنزتمدراداتمجادةمومعؤدلة،موتؽوغتم
أضطابمظؾؿػؽريميفمذظك م :محؿىمومإنمطاغتمػذهماألسؿال -ماظدرادات -مملمتعرّفم
بشؽلمالئق،مومملمتـشرمبشؽلمطاف،موحؿىمومإنمضوبؾتمباحؿؼارمعنماًارج،م
عـؾؿا مواػؾؿفا مودائل ماإلسالم ،ماظيت مطان مبإعؽاغفا مأن متضؿن مغشرػا ،مصإنم
ايوصؾة مظقلت معـعدعة ،معـؾؿا مؼرؼد مأن مؼوػؿـا مبذظك ماالواه ماىزائري ماظذيم
ؼرؼدمورؼدمػذهماألسؿالمعنمأؼةمضقؿة .م
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األنثروبولوجوا الضمنوة

ملمؼؤدماظلودقوظوجقون،موالمباضيماٌـؼػني،ماظدورماظرؼادي،ميفمعرحؾةماألزعةم
اٌؿعددةماألوجهماظيتمساذؿفاماظؾالد،موملمؼؼرتحوامتػلرياتمعؿؿقزة،مومالمحؾوال.م
وطلمعنمحاولمدصعمحقاتهممثـامظذظك،مأعـال،ماظقابس،مبوخؾزة،مدؾيت،ماظذؼنم
ظقلوا مبقــا مظإلدفام مإدي مجاغؾا ميف ماظؿػؽري محول مػذه ماٌلائل ،معـؾؿا مغشؿاق مإديم
اظذؼنمأخذػممعـاماٌرض،مذقكي،مبـون،مومطذظكماظلابؼونماظذؼنمطاغوامضقاؼام
حوادث،مػؾي،مععؿري،ماظلوؼدي .م
موظؽن،مأدركماظلودقوظوجقونمأػؿقةماٌؼارباتماظيتمتفدفمإديماظػفم،ماظعؿلم
اٌؿعدد ماالخؿصاصات ،مو ماالدؿؿاع ماظدضقق مظؾـؼاصة موػي متؿشؽل ،موسرصوا مطقفم
ؼطاظؾونمب"أغـروبوظوجقا"مطاخؿصاصمضروريمٌؼاربةماجملؿؿعمعوضوعماظؾقث .م
و مػذا معا متؾؾور مصعال مسن مررؼق ماإلبداع ،مو مغشاط ماٌرطز ماظورين مظؾؾقث ميفم
األغـروبوظوجقا ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة ،مإال مأن مػذا ماإلبداع مطان مؼلؿفقب مأطـرم
ياجاتمأحسمبفامعـذماظؾداؼةمسددمعنماظؾاحـني،موماظدظقلمسؾىمذظكمرؾقعةم
اٌواضقعماٌكؿارةمواٌـاػجماٌؿعددةماٌلؿعؿؾةم.ومطانمػؿفم-أيماظؾاحـني -مؼؿؿـلم
يف مسدم ماًضوع مإدي معدردة مبذاتفا ،مو مايػاز مسؾى مضدرة ماظؿالضي معع ماظزعالءم
اظؼادعنيمعنمجفاتمأخرى،مرشمماٌشاطلماظيتمتطرحفاماظؾغةميفمبعضماٌرات.ممم
و مضد مغؿج مسن مذظك مأحقاغا ،مدرادات مشري معؿـادؼة ،موشري معصـػة ،مومل مؼعرتفم
بفا،موموضعتميفمأعاطنمشريمعؿوضعة .م
وظقس معن مباب ماظصدصة ،مأن مؼعؿرب مبعض ماٌؤظػني مشري ماٌصـّػنيم
ك"دودقوظوجقني" مأو"أغـروبوظوجقني" مطؿراجع معـل م"ظشرف" ،مخاصة مسـدعام
ؼؼدعونمظـا مغصامجدؼدامصاتـا،مأومسـدعامؼؼدم مهلممرؾؾا مجدؼدا،معدسؿا مبرتذيةممممم
ومغشرموادع،معـلمصاغون.
و مظقس معن مباب ماظصدصة ،مأن مؼـوب ميف مبعض ماألحقان ماٌشؿغؾون مباٌلائلم
اظعارػقة ،معن مروائقني ،مو مذعراء ،مودقـؿائقني ...،مسن ماظلودقوظوجقني ميفم
توصقفمأسراضمأزعةماجملؿؿع .م
ظقس معن مباب ماظصدصة ،مأن متأتي ماظـلاء ،ماظؼادعات ماىدد ،مو متطرحنم
إذؽاظقات مععؼدة متؿؾـى معػفوم ماظـوع معن مأجل مضراءة مذبؿؿع معـل ماجملؿؿعم
اىزائري .م
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ظقس معن مباب ماظصدصة مأن مؼؿطور مظدى ماٌغرتبني ماىزائرؼني ،محبث مععؼدم
(باذرهمصقاد)مؼدرسماجملؿؿعماألصؾيمومعامؼعرفمباجملؿؿعماٌلؿضقفميفماظوضتم
غػله .م
ومظقسمعنمبابماظصدصةمأنمحنسماظقوم،مظدىمزعالئـامومرؾؾؿـا،مضؾؼامعـففقام
واهماٌـاػجماظيتمدبؿزل ماجملؿؿعمإديمذبؿوسةمعنماألصراد،مميؽنمدقؾفممسنم
ررؼقماظؼرسة،مظقوزػوامطعقـات،مأومخيضعوامظؾؼقاس .م
ػذا ماظؿذطري مال مؼفدف مإدي متربؼر متػاؤل مغليب ،مو مظؽن مطذظك مظؾؿأطقد مسؾىم
واجؾاتماظؿعؾقم،موماىدؼةميفماظؾقث .م
ؼؾدومظيمأنمتأدقسمذبؾةم"إغلاغقات"مومخباصةمادؿؿرارؼؿفامميؾيمعلؤوظقاتم
جدؼدةمترتؾطمباظعالضةمبنيم"اظؿكصّصات"ماٌكؿؾػةمومخمؿؾفمصضاءاتماظؿػؽريميفم
ذباالتماظدراداتموماظؾقث،مومخاصةمسـدماظشؾابمومباحـيماٌلؿؼؾل .م

األنثربولوجوا املمارسة:

جيبمضؾلمطلمذيءماًروجمعنماظؼوضعةماظيتمطاغتمضرورؼةمظؾفؿقع،موماظيتم
طاغتمدؾؾاميفمتضقققمذبالماظرؤؼة .مطؿامجيبمودؼدمضراءةماألسؿالماظؽالدقؽقةم
اظيت مأغؿففا ماىزائرؼون ،مسن مررؼق ماظرتذية مإذا ماضؿضى ماألعر مذظك ،موإسادةم
االسؿؾار مظؾؿواضقع ماظيت مميؽن مدرادؿفا ،معن مخالل ماالسرتاف مبؿؼصريغا ميف محقم
اٌواضقع ماٌفؿؾة م(عـل مذروط مإسادة ماإلغؿاج ماظلودقوثؼايف مظدى مسائالت ماظعؿالم
اٌعزوظةميفماىـوبمأوميفمأوروبا)،موهؿلمعلؤوظقاتـاميفمإسادةمعؾاذرةماظؿقؼقؼاتم
يفم"اظودطماظرؼػي".مومػـامؼؽونمعنماجملديموضعمضائؿةمظؾؿففوظني،مومتؽـقفم
ايوارات .م
و معن ماظؿؼوميات ماظيت متؾدو مظي مضرورؼة ،مأرؼد مأن مأحل مسؾى معلائل ماٌـفج،ممممم
ومسؾىموجهماظؿقدؼدماظعالضةمععماٌلؿفوب:ماالدؿؿاراتمػيميفمطـريمعنماألحقانم
ضقؿقةمومدبؿزلمإديماألدؽؾةماظيتمؼرشبماحملؼقمررحفامعلؾؼا.ومظؽنماٌؼابالت،م
و ماظلري ماظذاتقة مو ماٌالحظات ماظعادؼة مػي ميف مأشؾب ماألحقان مشري مدوؼة مو مشريم
علؿغؾةممبامصقهماظؽػاؼة،مومطـريامعامتعرتضفاماظصعوباتماظـاوةمسنمادؿكدامم
سؾاراتمشريمدؾقؿةمأومعؾفؿة،مومذظكمراجعمإدي مشقابمغظاممعؿعارفمسؾقهمظؽؿابةم
اظؾففة ماٌـطوضة مبايروف ماظعربقة م(و مػذا مؼؿعؼّد مأطـر مسـدعا مؼلؿعؿل ماٌؿقدثم
األعازؼغقةمأومؼلؿعريمعنمظغاتمأجـؾقةميفمحدؼـه).ؼؾدومظيمأنمػذامميـلمسائؼام
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حؼقؼقا ،مؼؿطؾب معن معؤدلة معـل ماٌرطز ماظورين مظؾؾقث ميف ماألغـروبوظوجقام
االجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمأنمتواجفه .م
ومػذامؼعينمباظـلؾةمظي،مأنماألغـروبوظوجقامظقلتماظؾقثميفماظلؿاتماظـؼاصقةم
اظيتمرمباماذؿغؾتميفماظلابقميفمحاظةمصاصقة،موإمناميفمصفممغظامماظرعوز اٌادؼةم
واظـؼاصقةماظذيمحياولماىزائرؼونماظقومميفمزؾهمتشؽقلمحقاتفممبإجيادمععـىمظه .م
و مدواء ممسي مػذا ماظؾقث مأغـروبوظوجقا مأو مدودقوظوجقا مصذظك مال مؼؽؿلي ميفم
اظـفاؼةمأػؿقةمطؾرية.مومظؽنماألػممأنموعؾفام"حوصؾةماٌعارف"ميفمصؾبمضراءتفام
ضؿنماظوثائقماحملصؾةم(عؿداوظةمأومدرؼة،ماٌطروحةمظؾـؼدماظدضقق) .مػـاكمسؿلم
جؾارمظؾؼراءةمعنمجدؼدمعنمأجلماإلدؿـؾاطموماظرتطقبمجبؿقعماظؾغاتمذبؿؿعة،م
ؼػرضمغػلهمسؾقـا،مومأمتـىمأنمؼؽونمػذاماظؾؼاءمػومغؼطةماالغطالق.
نقله إىل العربوة  :مصطفى جماهدي م
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