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القريب  عنوان:  حتت  الطالب  حسن  هلا  وقدم  أنجزها  التي  املذكورة  الرتمجة  ونرشت 
صاحب  ويقدم  صفحة.   408 يف  وتقع   ،2018 سنة  باملغرب،  من األنثربولوجيا  قرن  والبعيد، 
الرصيد  فيه  استقىص  دقيق  بجرد  خالهلا  من  اهتم  تفكيكية  قراءة  رشيق  حسن  الكتاب 
األنثربولوجي الذي تم إنتاجه حول املجتمع املغريب، فمكنه ذلک عىل امتداد  تسعة فصول من  
مجع شتات املادة األنثربولوجية  التي خصت  املغرب عرب التجربة امليدانية بالدرس والتحليل، 
وجردها  ومتحيصها  قراءهتا  إعادة  عىل  حرص  وقد  بعدها.  ما  إىل  الكولونيالية  املرحلة  من 
و”إيديولوجيتها“  وخلفياهتا  ومناهجها  ومفاهيمها  ومواضيعها  أسئلتها  ثنايا  يف  والبحث 
وحمدداهتا النظرية واإلثنوغرافية، منتقال يف ذلک من املاكرو إىل امليكرو بطريقة تنم عن خربة 
وإسهاماته  اسمه  إدراج  من  رشيق  حسن  مكن  ما  وهذا  شک.  أدنى  إليها  يترسب  ال  وحرفية 
باملغرب  األنثربولوجي  احلقل  يف  املنخرطة  العلمية  اجلامعة  داخل  أصيل  موقع  يف  املتالحقة 
اإلسهامات  من  كثري  بتقديم  العلمية  مسريته  واصل  حيث  والتدريس،  البحث   مستو عىل 
األصيلة منذ ثامنينيات القرن املايض إىل اليوم، كان هلا حضور قوي ومكنت من تسليط الضوء 

األنثربولوجي عىل عدة مواضيع وقضايا وظواهر ظلت أحيانا حبيسة القراءة الكولونيالية. 
األنثربولوجي  لإلرث  تفكيكية  بمحاورة  النقاش  فتح  رشيق  حسن  كتاب  أعاد  لقد 
البحث  بخصوصية  متصلة  ”جدلية“  إشكاليات  طرح  عرب  الكلونيايل،  وغري  الكولونيايل 
والتفكري األنثربولوجي وسؤال ”اهلوية“ عند الباحث املحسوب عىل هذا احلقل املعريف.  وقد 
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عرب الباحث عن ”حتفظه“ من قبعة ”الباحث األهيل،“ أي املحيل، لكوهنا تشوش يف رأيه عىل 
إمكانيات  تعرقل  كام  احلياد،  يف  رغبته  تلبية  دون  وحتول  األنثربولوجي  الباحث  موضوعية 
الظل  نقط  عن  والكشف  البياض  مأل  بغية  بحثه،  بمواضيع  الصلة  ذات  التفاصيل  إىل  ولوجه 
وبالتايل  دراستها.  يف  املرغوب  باإلشكاليات  الغنية  واألسئلة  والقضايا  الظواهر  تكتنف  التي 
فإن الكتاب -موضوع هذا العرض- حياور من جهة، ”املنجز“ األنثربولوجي املتعلق باملغرب، 
الصبغة  ”نزع  يف  الرغبة  وهاجس  االستقالل  مرحلة  خصوصية  عن  بعيدا  قراءته  ويعيد 
االستعامرية،“ عن مضامينه ووجهات نظره، كام حياور من جهة أخر، الباحثني ممن متسكوا 
بقبعة الباحث ”األهيل“ و”املحيل“ و”الوطني،“ وال خيفي ”خيبة أمله“ جتاه حمطات كثرية قطعها 

اإلنتاج األنثربولوجي باملغرب لكنه بقي يف رأيه عالقا ومتذبذبا بني املحيل والكوين. 
النص  هذا  داخل  رشيق  حسن  يالزم  عميق  معريف  قلق  وجود  العنوان،  من  ويُستشف 
للبحث  قديمة-جديدة  أبواب  فتح  إعادة  الكتاب  هذا  يف  حاول  إذ  النهاية،  حتى  استمر 
أكثر  االتصال  إىل  ”ضمنيا“  الباحثني  ويدعو  الكونية،  وخصوصيته  وضوابطه  األنثربولوجي 
القبلية  القراءات  بقايا  من  أمكن  ما  والتخلص  امليدان،  به  ويعني  املعريف  احلقل  هذا  بمخترب 
واملسلامت وأحكام القيمة التي يقع يف شباكها الباحث املتقمص لشخصية ”الباحث األهيل“ 
ثم   وأثناءها  دراسته  إنجاز  يف  الرشوع  قبل  البحث  موضوع  املجتمع  إىل  بانتامئه  واملتمسک 

بعدها.
يُستَهل الكتاب بمقدمة أوىل من حترير املرتجم، ومقدمة ثانية لصاحب الكتاب، ومقدمة 
املعرفة  إنتاج  يف  حتكمت  التي  والنظرية  السوسيولوجية  املحددات  جمموع  عىل  تنفتح  ثالثة 
األنثربولوجية باملغرب، ثم ينتقل املؤلف لتقييم الوضعية اإلثنوغرافية مع جمموعة من األعامل 

قسمها إىل ثالث حقب رئيسية:
- احلقبة ما قبل الكولونيالية: بروادها األوائل أمثال مثل شارل دو فوكو، وموليرياس، 

وسلمون، وميشو بلري، وإدوارد ويسرتمارک وآخرون.
وبرونو،  مونطاين،  وروبري  الووست،  إميل  من  كل  ويمثلها  الكولونيالية:  احلقبة   -

وهاردي، وبريک وآخرون.
- احلقبة ما بعد الكولونيالية: گيلنري، هارت، واتربوري، گريتز وآخرون. 

ويضم الكتاب كام سبقت اإلشارة إىل ذلک، تسعة فصول رئيسية، قسمها الباحث ورتبها 
بعناية، تعكس حمتوياهتا أمهية القراءت النسقية التي قام هبا املؤلف، ونجاعتها، لكمٍّ هائل من 
املواضيع  سلسلة من  واملقاالت التي عاجلت  والكتب  واملونوغرافيات  واألبحاث  الدراسات 
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والظواهر ذات الصلة بحقل األنثربولوجيا، فحاولت –عىل حد تعبري املؤلف– فهم املحددات 
الثقافية واألطر والقوالب النظرية املتحكمة يف إنتاج املعرفة واملادة األنثربولوجية  ذات الصلة 

باملجتمع املغريب. 
إىل  االستكشاف  ”من  دال:  بعنوان  كتابه  من  األول  الفصل  رشيق  حسن  ويستهل 
الزاخر  اإلثنوغرايف  برصيدها  املعروفة  الشخصية  فوكو،  دو  شارل  الرحالة  مع  املونوغرافيا“ 
حول املغرب، وذلک ملجموعة من االعتبارات من بينها اجلدل والنقاش املعريف املتعدد الذي 
أسهم به عرب هذا الرصيد الغني باملعطيات الواردة يف رحلته الشهرية باملغرب. ويف هذا الصدد، 
إىل  االثنوغرافية  فوكو  دو  لرحلة  املرافقة  والسياقات  الظروف  عىل  الضوء  الباحث  يسلط 
املغرب، فعرب فيها عن إعجابه بطبيعة املعرفة وعمق املالحظات الواردة يف نصه الشهري، بحكم 
تعلق  ما  خصوصا  وساكنته،  املغرب  عىل  التعرف  فرصة  إتاحة  يف  واملفصيل  الفعال  إسهامها 
ومنهجي  معريف  نقاش  طرح  عىل  الفصل،  هذا  يف  احلرص  وقع  كام  والتقاليد.  بالعادات  منها 
تناول فيه حيثيات إنجاز هذه الرحلة ومالبساهتا باستحضار بعض آليات البحث اإلثنوغرايف 
عند دو فوكو واملتصلة باملعرفة وخمتلف طرق التنكر والتخفي التي خيتارها الرحالة عند إقباله 
”بالد  مها:  جمالني  إىل  وقتئذ  املنقسم  املغريب  املجتمع  جماالت  من  جديدة  عوامل  استكشاف  عىل 
املخزن“ و ”بالد السيبة.“ وقد أثارت هذه األخرية فضول دو فوكو فوجه رحلته االستكشافية 
إىل أراضيها،  وركز مهمته عليها بغية  مجع املعطيات ووصف خصوصيات  املجال واملجتمع  

باألرايض غري اخلاضعة مبارشة لسلطة املركز. 
اإلثنوغرافيا  حول  يتمحور  ثان  نقاش  أبواب  ليفتح  موليرياس  مع  الباحث  وانتقل 
خالل  من  باملغاربة  املتعلقة  األوصاف  من  بمجموعة  اهتاممه  عىل  الضوء  ويسلط  بعد،  عن 
يف  مولرياس  عند  تتمثل  باملغرب  ”أعراق“  أربعة  وجود  حيدد  الذي  التأوييل“  ”اإلسقاط 
بـ”الكذب“  املغاربة  الفرنيس  اإلثنوغرايف  هذا  نعت  كام  والزنوج.  واليهود  والعرب  األمازيغ 
و ”الشعوذة“ وذكرهم بأوصاف أخر عديدة ذات صلة بتأويله وقراءته لإلسالم من خالل 
إىل  رشيق  حسن  انتقل  ثم  املغاربة.“  طبائع  يف  البشع  بـ”اجلانب  يصفها  التي  املغربية  املامرسة 
مع  املغربية  األرشيفات  سلسلة  أحدثثه  الذي  ”االنقالب“  بـ  وصفه  بام  األول  الفصل  تذييل 
كل من جورج ساملون وإدوارد ميشو بيلري يف إنتاج سلسلة من املونوغرافيات حول املجتمع 
املغريب. ويركز الباحث عىل االنتقال الذي حصل يف هذا الباب، أي الكيفية التي وقع التحول 
الباب،  هذا  يف  املؤلف  علينا  خيفي  وال  املقيم.   الباحث  إىل  املستكشف  الرحالة  من  بواسطتها 
أن ما رسع عملية االنتقال هذه هو حضور رغبة قوية واستعداد  فكري كبري يسعى إىل  جتاوز 
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التأمالت السوسيولوجية الوضعية، كام يالحظ بأن املونوغرافيات التي تعامل معها قد هيمن 
عليها طابع اجلرد واالستقصاء. 

أما الفصل الثاين، فقد عنونه حسن رشيق كالتايل: ”االثنوغرافيا والنفور،“  ويفتتحه  مع 
أحواله  ومعرفة  املغرب  استكشاف  تاريخ  يف  بالغة  داللة  له  منعطفا  اعتربه  الذي  دويت  إدموند 
االجتامعية عن كثب، إذ كان سباقا لتطبيق نظريات املدرسة االثنوغرافية اإلنجليزية واملدرسة 
الفرنسية السوسيولوجية عىل الظواهر الدينية التي اهتم بمالحظتها يف املغرب، وأيضا إلسهامه 
دويت   حرص  الباحث  ويؤكد   .(L’Année sociologique) السوسيولوجية  احلولية  جملة  يف 
القتناعه  امليداين،  البحث  وأطوار  املكتبي  البحث  فعاليات  بني  الوسيط  بدور  االضطالع  عىل 
بمحدودية األوىل أمام رضورة الثانية وأمهيتها. وقد أسهمت كتب دويت ومالحظاته يف إتاحة 
يف  حيث طاف  القبيلة“  ”يف  أو  ”مراكش“  خالل كتابه  من  ”االحتفاء بالكوين،“ سواء  إمكانية 
”احلجارة“  لتكديس  بدراسته  اهتم  كام  ”الكركور،“  أو  املغاريب“  ”اإلسالم  عوامل  بني  جوالت 
و”املقدس“ و”الطقوس السحرية“ و”األسلمة“، إىل غري ذلک من املفاهيم األساسية واملعطيات 
الواردة يف نصوص دويت، والتي رفعت الستار عن طبيعة عالقته وتفاعله مع  الساكنة املحلية، 
أي ”األهايل.“  ويعمق حسن رشيق النقاش يف هذا الفصل باالنتقال إىل إسهام دويت يف حتديد 
طبع املغاربة، خصوصا سكان القبائل والرتكيز عىل تعداد االختالفات الثقافية القائمة بينهم 
األمازيغية  احلضارة  سامت  بعض  عن  دويت  يتحدث  كام  واملدن.  الغرب  سهول  سكان  وبني 
وبالتايل  املاجن،“  ”املسلم  بعبارة  يقدمه  وأنه  خصوصا  األمازيغي،  اإلنسان  صفات  ويعدد 
حتقق  وبذلک  وتفاصيلها،  االجتامعية  احلياة  جماالت  مجيع  خيرتق  اإلسالم  بأن   ير دويت  فإن 
تأطريه جلميع زوايا اخلريطة األنثربولوجية ذات الصلة بحياة املغاربة وجل املواضيع املتعلقة 
بانشغاالهتم املتنوعة. وقد وقعت اإلشارة  يف هذا الصدد، إىل ما قد حيدث عادة نتيجة للقيام 

هبذا التأطري الديني لسلوک املغاربة وممارساهتم.
وخيصص الباحث الفصل الثالث ملعاجلة موضوع املامرسة الدينية من قبل املغاربة، بينام 
موضوع  وهو  اليوم،  إىل  مفتوحا  يظل  ومكثف  واسع  نقاش  يف  للخوض  الرابع  الفصل  أفرد 
األمازيغية كإطار ثقايف وسيايس. وهو املوضوع نفسه الذي تابع معاجلته يف الفصل اخلامس، 
حيث توغل بطريقة عميقة يف حماولة لتفكيک ما سامه بـ ”الروح األمازيغية،“ إىل جانب الرتكيز 
اجتامعية  ”فسيفساء  باعتبارها  األمازيغ،  عند  وتأويلها  الطقوسية  املامرسات  استنطاق  عىل 
وسياسية.“ أما الفصل السادس، فقد اهتم فيه حسن رشيق بتوضيح حيثياث ”االمتياز“ الذي 
حظي به بريک وأعامله التي ركزت عىل استنطاق خصائص العقل القانوين املغريب، فكشف عن 
متكرر،  وإياب“  ”ذهاب  عىل  يتمحور  بإيقاع  تتسم  والتي  ككل  بريک  ألعامل  البنيوي  الطابع 
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املرحلة  إىل  االنتقال  وقع  فقد  ثم  ومن  والكوين.  اخلاص  بني  سياقه  يف  االنتقال  عملية  يموقع 
الثانية، وهي احلقبة الكولونيالية التي متيزت بتحرک األنثربولوجي ومواجهة املعطيات بطريقة 
احلاجة  دون  املدروس،  بامليدان  واألهايل  املحلية  الساكنة  مع  املبارش  التعامل  تتوخى  مبارشة، 
إىل أي قناع للتخفي وراءه، وذلک خالفا ملا شهدته املرحلة األوىل ما قبل الكولونيالية يف هذا 
الباب. وهبذا االنتقال يف طريقة تعامل الباحث األنثربولوجي مع املجتمع املغريب، وقد دشن 
هذه املرحلة عدد من األنثربولوجيني، ومنهم عىل سبيل املثال روبري مونطاين والووست وروين 
املحوري  الدور  تأكيد  عن  يغفل  مل  املؤلف  أن  كام  وآخرون.  وبريک  وهاردي  وبرونو  باسيه 
هندسته  عىل  املبارش  وإرشافه  للمغرب  امليداين  الواقع  مراقبة  يف  ليوطي  املاريشال  لعبه  الذي 
والتخطيط له، عرب التتبع عن كثب للحقل العلمي، وبالعمل عىل استدعاء واكتشاف جمموعة 
والذهنية  والثقافية  االجتامعية  البنية  ورصدت  الكولونيايل  املرشوع  خدمت  التي  األسامء  من 

للقبائل آنذاک. 
وقد ركز الباحث عىل إبراز جمموعة من األنساق النظرية واملنهجية التي حتكمت يف صياغة 
مفهوم الطقوس واملعتقدات وأشكال غزيرة من اخلربة امليدانية، فإن ما ميز هذه املرحلة أيضا 
هو االهتامم بوصف تفاصيل الواقع انطالقا من امليدان ونقلها إىل النصوص واملونوغرافيات، 
وهي املنهجية التي أسعفت جمموعة من رواد هذه املرحلة يف حتديد املعنى العلمي للدين الشعبي 
القبلية  البنيات  دراسة  وأيضا  واملامرسات،  الطقوس  مفهومي  عىل  الرتكيز  عرب  مثال  وتعريفه 
ثقافيا واجتامعيا وسياسيا ودينيا بالرتكيز عىل دراسة وحدة للقياس واملقارنة وهي ”تقبيلت،“ 

وهو توظيف وقع التفكري فيه بعمق من الناحية السوسيولوجية.  
وفيام خيص مرحلة ما بعد الكولونيالية، فقد حرص حسن رشيق عىل ترشحيها مع االنقسامية 
من خالل القيام بإطالالت عىل إسهامات كل من: إرنست گيلنري وجون واتربوري وكليفورد 
گريتز يف الفصلني السابع  والثامن، وأيضا يف جزء مهم من الفصل التاسع. وتتميز هذه املرحلة 
من اإلنتاج األنثربولوجي يف رأيه بتشكيلها نقطة حتول يف خريطة مسار املعرفة األنثربولوجية 
باملغرب، وبحدوث انتقال عىل مستو النقاش يف السجاالت الفكرية واألكاديمية من احلديث 
تقترص  ومل  ”االنقسامية.“  النظرية  منعرجات  يف  اخلوض  إىل  األمازيغية“  ”الديموقراطية  عن 
هذه املرحلة أيضا عىل  التوجه فقط نحو دراسة النسق السيايس باملغرب وآليات إنتاجه، وإنام 
جتاوزته إىل مستو االنفتاح عىل الثقافة املغربية عرب آليات األنثربولوجيا التأويلية، وبالتايل إىل 
حماولة حتديد املعامل ذات الصلة بمفهوم الثقافة وما سمي أيضا بخصوصيات اإلسالم املغريب، 

أي تتبع الدينامية الدينية يف سياق خمتلف أشكال احلياة الدينية اجلامعية ودوائرها باملغرب. 
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حسن  ذلک،  عىل  يؤكد  كام  شهدت  قد  أهنا  الكولونيالية،  بعد  ما  مرحلة  أيضا  ميز  ما  إن 
وتأطري  املغريب،  املجتمع  دراسة  عىل  األنگلوساكسونيني  الباحثني  من  جمموعة  إقبال  رشيق 
يف  أسهمت  التي  العملية  وهي  املغرب،  حول  املعرفة  انتاج  حلقل  التأويلية  األنثربولوجيا 
واملامرسة  بالذهنية  املتصلة  األنثربولوجية  التفاصيل  من  لكثري  ومغايرة  جديدة  قراءات  توفري 

املغربيتني. 
وينتهي حسن رشيق يف كتابه إىل خالصة مركزية هتم موقفه من مسألة التعميم ومستقبل 
األنثربولوجيا، داعيا بقوة إىل رضورة االتصال بالواقع امليداين، والتحرر من سيطرة ”النموذج.“ 
ومن جهة أوىل، فإن ما يميز هذا العمل، هو اتصال صاحبه بإنتاج املعرفة األنثروبولوجية حول 
ما  وهو  املغرب،“  حول  ”املنجز  متحيص  بإعادة  وانشغاله  اشتغاله  ثانية،  جهة  ومن  املغرب، 
مدار  عىل  تناولت  التي  ”األساسية“  النصوص  من  جمموعة  استحضار  عىل  تركيزه  يوضحه 
ثالث مراحل رئيسية تاريخ الفكر األنثربولوجي باملغرب وهي: مرحلة ما قبل الكولونيالية، 
واملرحلة الكولونيالية، وما بعد املرحلة الكولونيالية. وهي هندسة دقيقة خطط هلا حسن رشيق 
بإتقان، وطبقها يف دراسة شمولية حرص فيها عىل استقصاء وجرد وحتليل شتات حصيلة هذا 

اإلرث األنثربولوجي الذي توفر حول املغرب.
حنان محودا
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