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ذذولي ذاضلفذذ:ذكلودون ذإىل ذالتفاتة ذ: ذدودوولوجوا ذو/أو أنثروبولوجوا
ذلدرادةذممارداتناذيفذهذونذاصقلنيذ

ذاظدرادةذتعود ذػذه ذيف ذجمالذذإىلذاطؤظػة ذيف ذاظبحثقة ذاطؿاردات تطور
اظدودقوظوجقةذوذاألغثروبوظوجقة،ذوذسنذدقاقذتؽقػفؿاذيفذاشزائر.ذوذعنذبنيذعاذ

ذاظباح ذإظقه ذضدذتوصؾت ذاالجتؿاع ذسؾؿاء ذأن ذػي ذو ذاظـتقجة ذتؾك ذيف ذؼؽؿن ثة،
ذاظدرادةذ ذأي ذاطـاػج ذاطتعدد ذاظعؿل ذو ذتػفؿقة، ذمبؼاربة ذاظؼقام ذضرورة ادتوسبوا

ذاألغثروبوظوجقة.
سؾؿاءذاإلثـوشراصقاذذ–سؾؿاءذاالجتؿاعذذ–بوردؼوذذ–:ذبريكذذالكلماتذاطفتاحوة

ذغثروبوظوجقاذمماردة.أذ–أغثروبوظوجقاذعضؿرةذذ–أغثروبوظوجقاذعفؿشةذذ–
 

العلومذاإلندانوةذوذاالجتماعوةذيفذالدولذالعربوةذاحملوطةذذ:ذعليذالكنزذ
ذبالبحرذاألبوضذاطتودط

ذاطؤظفذوثقؼةذػيذمبثابةذغصذط ،ذ2552روعذحبثذصاشةذدـةذشؼعرضذسؾقـا
وػيذيفذاألصلذغتقجةذظتحؼققذعقداغيذعؼارنذتطرقذطؿارداتذاظتعؾقمذوذاظبحثذيفذ

ذاال ذاشزائرذاظعؾوم ذعصر، ذدورؼا، ذظبـان، ذ: ذسربقة ذبؾدان ذمخدة ذيف جتؿاسقة
ذواطغرب.

ذاظبحثذحولذ ذععفد ذإرار ذيف ذممؽـا ذذاته، ذيف ذاظتحؼقق ذػذا ذإراز ذطان ذضد و
ذاظتـؿقةذببارؼس.

ذاطفتاحوة ذذالكلمات ذاجتؿاسقة ذو ذإغداغقة ذسؾوم ذذ–: ذذ–تارؼخ ذذ-جغراصقا
ذؿاعذ/ذأغثروبوظوجقا.سؾمذاجتذ–اضتصادذذ–حؼوقذذ–صؾدػةذ/ذسؾومذدؼـقةذ

 

ذروبريتس ذذهوق ذ: ذ: ذالرببروة ذالدوادوة ذاألنظمة ذعلى جولنرذأضواء
ذومادكرياي،ذأوذخطأذدوركاوم

رذاظذيذظؾـظامذاظدقاديذظؾرببذاشزئويذإنذاظعـصرذاطػتاحيذظؾدصاعذسنذمنوذجه
ذؼؽؿ ذجقؾـر ذاطرحوم ذبه ذاظػرغديذاظذيذتؼدم ذألسؿالذساملذاألؼثـوظوجقا نذيفذتبـقه

وذػوذإعقلذعادؽريايذباستبارهذعصدراذظـظرؼتهذاضاصةذ؛ذوذضدذذ91اظؼرنذذساشذيف
ؼـطؾقذذاشزئي".ذذطرذػذاذاظعاملذدورطاؼمذوذاستؿدهذيفذتصورهذ"اظتـظقمذاالجتؿاسي
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ذتـطبقذسؾىذاظرببرذ ذطؿا ذعنذأنذغظرؼتهذتـطبقذسؾىذاظرببرذيفذاشزائر زسمذجقؾـر
ذؿؤددنيذاألوائلذظـظرؼةـعنذاظذػمذعتربذأنذجقؾـرذوذعنذتؼدعواذسؾقهباطغربذطؿاذؼ

ة.ذأؤطدذأنذاظؼراءةذاظيتذصد،ذوذظقدواذأصحابذرؤؼةذعتؿقزةذوذعـااظعالضاتذاشزئقة
تؼدمذبفاذجقؾـرذألسؿالذػؤالءذاظعؾؿاءذاالجتؿاعذطاغتذعغؾورة،ذوذأنذاظطرؼؼةذاظيتذ

اشزئيذساشواذبفاذاصقاةذاظدقادقةذظؾرببرذطاغتذخمتؾػةذيفذسؿؼفاذسنذاظتوجهذ
طاؼمذظتؾكذاظتحاظقلذطاغتذشريذصحقحةذوذدونذظذيذاغطؾؼتذعـهذوذأنذتأوؼلذدورا

ذأداس.
ذاطفتاحوة ذذالكلمات ذبربرؼة ذدقادقة ذأغظؿة ذذ-اشزئقة.ذ-: ذ–جقؾـر

ذبالدذاظؼبائل.ذ–دورطاؼمذذ–عادؽريايذ
 

زقوقاتذحولذاجملتمعذوذأحباثذسروبوةذبهدفذإرازذذ:ذحدنذرمعون
ذقوومذأولياصكمذيفذاشزائرذ:ذعناصرذت

ظؾتحؼقؼاتذوذاألحباثذذدرادة،ذاإلدفامذيفذوضعذتؼققمذأوظيحناولذيفذػذهذاظ
اظتجرؼبقةذحولذاجملتؿعذاطـجزةذيفذاشزائر.ذوذؼتعؾقذاألعرذمبجالذحقثذاظعؾومذ
ذاطداػؿةذ ذاألربعةذعنذػذه ذوذدـعاجلذيفذاألجزاء االجتؿاسقةذعطؾوبةذبشؽلذضوي.

ذاطدائلذاظتاظقةذ:ذ
ذاطوجز .9 ذاظؼاغوغيذذاظتذطري ذباإلرار ذاطرتبطة ذباطعؾوعات ذو ذاإلذؽاظقة بتارؼخ

ذواإلداريذاضاصذبفا.
ذ)دواوؼنذ .2 ذغشاراتفا ذو ذاصؽم ذحول ذاظتجرؼيب ذباظبحث ذاطؽؾػة اطؤددات

 .رمسقة،ذعؤدداتذاظبحث،ذاظؼطاعذاضاص...(
ذػذهذ .3 ذطذظكذطقػقاتذتطبقق ذشاؼاتذاظبحثذاظتجرؼيبذو ذو ذذروط اظـتائج،
 اظـتائج.

 اصةذوذادتطالساتذاظرأيدورذاظصح .4
ذاطفتاحوة ذذالكلمات ذسرؼبقة ذزؼقؼات ذذ–: ذذ–إحصاءات ذ–ادتطالسات

ذاظدقاداتذاظعاعة.ذ–صحاصةذاصؽمذذ–اظرأيذ
 

ذمورو ذذأمحد ذخاللذ: ذمن ذاألدطوروة ذالشخصوات ذو ذاألنثروبولوجوة عن
ذعالقاتذالنظامذوذالفوضىذ:ذخانةذجدودةذللقراءة

ذاالجتؿا ذو ذاإلغداغقة ذاظعؾوم ذجمالذتعرف ذيف ذسؿقؼة ذزوالت ذحاظقا سقة
ضدذأتتذػذهذاظتحوالتذغتقجةذريهذعنذاجملاالتذبصػةذساعة.ذوذشاطـفجقة،ذوذيفذ

عنذاظتػؽريذعورداذبشؽلذعتوازي.ذصؿنذجفة،ذردذاظتػؽريذاظذيذمتذاظؼقامذذظـوسني
"ذاظقومذبـؿوذجذاظػوضىذأوذتهبهذيفذحؼلذاظعؾومذاظدضقؼةذعنذخاللذعاذميؽنذ"تدؿق
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وذاالختزالذبـذ"اظثورةذاظؽارثقة"ذواظيتذذاالطتؿالـوعذعنذسدمذبتربهذاظبعضذوذعطؿاذؼ
ذ.91تعودذأصوهلاذإىلذغفاؼةذاظؼرنذ

أخرى،ذردذاظتداؤالتذذاتذاظطبقعةذاألغثروبوظوجقةذأداداذواظيتذذجفةوذعنذ
تشتغلذسؾىذاطوضوعذاطتؿثلذيفذاظؽقػقاتذاطختؾػةذظـذ"عراضبة"ذزواػرذاظػوضىذيفذ

ذػذهذذاجملتؿعات ذتؾتؼي ذو ذ"اظتؼؾقدؼة". ذبـ ذاطدؿاة ذاجملتؿعات ذيف ذو "اصدؼثة"
عثلذأسؿالذج.ذبالغديذاظـظرؼات،ذوذإنذطانذعوضوسفاذخمتؾػا،ذيفذأسؿالذحدؼثةذ

ذوذج.ب.ذدوبويذعثال.
ذظؾـظامذ ذاألدادقة ذاشواغب ذعن ذتـطؾق ذاظيت ذاظتحؾقل ذخاغة ذتؽون ذػؽذا و

ذسؾىذ ذضادرة ذذاالغتؼالواظػوضى ذاالجتؿاسقةذإىلذخمتؾفذحؼول ذو ذاإلغداغقة اظعؾوم
ذوعـفاذاألغثروبوظوجقة.
عؼدسذذ–ددادقةذذ–رباسقةذذ-ثـائقةذذ–صوضىذذ–:ذغظامذذالكلماتذاطفتاحوة

ذسؼالغقة.ذ–أدطوريذذ–
 

ذالدعوديوحفت ذذة ذاطواضوعذ: ذتونس: ذيف ذالدودوولوجي مؤذراتذاإلنتاج
ذواإلذكالوات

ذيف ذاظعؾؿي ذظإلغتاج ذحوصؾة ذسن ذسبارة ذػو ذاظبحث ذاالجتؿاعذػذا ذسؾم ذجمال
باشاععاتذاظتوغدقة.ذوذميسذػذاذاظعؿلذأربعذعراحل،ذأيذعـذذبداؼةذاظدبعقـقاتذ
ذػذاذ ذاظباحثذأن ذؼالحظ ذاظعشرؼن. ذو ذاظواحد ذاظؼرن ذعن ذاألول ذاظعشرؼة ذبداؼة إىل
اظعؾمذؼعدذمثرةذاظـفضةذاظعؾؿقةذاصدؼثةذيفذاظعامل،ذوذػوذجدؼدذيفذتوغس،ذوذسؾىذ

األربعةذاظيتذعرتذسؾىذزفورذػذاذاظعؾمذيفذتوغسذشريذطاصقةذػذاذاألداسذصاظعؼودذ
ذبعضذاطوضوساتذ ذبدببذتؽرار ذتوغدي، ذدودقوظوجيذسربيذ/ ظؾتأدقسذإلبداع
ظدىذاظطؾبةذوذتغققبذعوضوساتذأخرىذعنذضبؾفم،ذػذاذباإلضاصةذإىلذسدمذتعؿؼفمذ

ذيفذبعضفاذاألخر.
ذ–سقـةذعدرودةذذ–اظردائلذذ–توغسذذ–سؾمذاالجتؿاعذذ:ذالكلماتذاطفتاحوة

ذاظواضعذاالجتؿاسي.ذ–اظباحثونذ
 

ذفروودذوذاألنثروبولوجوا:ذ اهللذذعطاخمتارذ
ذأنذ ذسؾى ذاطػفوعي، ذاظتجرؼد ذعن ذمبدتوى ذو ذتبقان ذاظدرادة ذػذه ذيف حناول

ىلذجمالذسؾمذاظـػسذاظتحؾقؾيذختؾطذإذاألسؿالذاظيتذتؼدمذبفاذصروؼد،ذاظيتذتـتؿي
ذاظثؼاصةذدواءذيفذطتاب (ذأوذيفذعدتؼبلذوػمذ9193هذرورمذوذرابوذ)بنيذاصضارةذو

(ذوذػيذاظؽتبذاظيتذغعتؿدػاذبشؽلذ9121(ذوذطذظكذيفذعرضذيفذاصضارةذ)9124)
عتداول،ذإذذؼعقدذعداءظةذوذبشؽلذدائمذاصضارةذاظدؼـقةذاظيتذؼعتربػاذحاظةذعنذ
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ذترص ذأن ذاظيتذميؽن ذو ذاطؽتدبة ذظألصؽار ذاظػعلذتػدخ ذرد ذعن ذبـوع ذو ضذبدورػا
ذاوئ.اطـ
حبؽمذأغهذميوضعذتأوؼؾهذبشؽلذحصريذيفذجمالذسؾمذاظـػسذاظتحؾقؾي،ذصإغهذذو

تعتربذأنذاظثورةذاظـفائقةذبصػتفاذزرؼراذظؾؿحرعات،ذأيذتـتؿيذظؾحضارةذاطدتؾبةذ
ذاظذاتيذ ذاظتحطقم ذزاػرة ذرد ذػـا ذعن ذظؾجؿاػريذو ذاظدؼـقة ذاألوػام ذحول اطؤددة

طبـقةذسؾىذاألحؽامذاطدبؼةذاطعادؼةذاطؿثؾةذبشؽلذمنوذجيذعنذضبلذاظثؼاصةذاظـازؼةذا
ذظػروؼدذ ذحيؾو ذطؿا ذاظودطى، ذاظعصور ذعـذ ذاظغرب، ذيف ذاغتشرت ذاظيت ظؾداعقة

ذتدجقؾه،ذعنذخاللذتـظقؿهذيفذعواجفةذدائؿةذبنيذاإلؼروسذوذاظطاغاروس.
وذيفذإرارذاطبادالتذاطعادؼةذظإلغدانذاظيتذتـتشرذبؽثرةذػذهذاألؼام،ذوذبؽلذعاذ

عنذإمجاعذظألصؽارذوذاظصعودذذطبذظؾتصػقةذاظعرضقةذيفذاظعامل،ذوؼراصقذذظكذعنذعوا
ذتداءذاظؼوي ذسؾقه ذو ذاالختالف، ذيف ذاظيتذمتسذاصق ذاظتعصباتذاظدؼـقة ـاذذظظؽل

ذتثريذدائؿاذاػتؿاعـا.ذحولذعدىذراػقـقةذػذهذاألسؿالذاظػروؼدؼةذاظيتذ
ذ ذذاطفتاحوةالكلمات ذاظعدواغقة ذذ–: ذذ–اصضارة ذاظعائؾة ذخارج ذ–اظزواج
 اظطورم.ذ–اظطابوذذ–األغاذاألسؾىذذ-اظزغاذباحملارمذذ–اظتعصبذ

 


