أنثروبولوجيا األدب
دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
جامعــــة القادسية  /كليـــــة االداب
تاريخ قبكؿ النشر َُِٔ/ُ/ُِ -:

تاريخ استبلـ البحثَُِٓ/ٓ/ِٕ -:

الخالصة:
إف البحث في أنثربكلكجيا األدب عامة ،كلمقصة القصيرة بشكؿ خاص ،ىػك قيػية إشػكالية ،إذ إف
ذلؾ يجعؿ تحميؿ الباحث لمنصكص األدبية رىينان بأدكات مف نمػط خػاص ،كىػي ليسػت شػاذعة بػذاؾ القػدر
الذم يمكف القارمء مف استكشاؼ قيايا جديدة .لكػف ىػذا الكشػؼ يبػدك نتيجػة منطقيػة لمعديػد مػف ا ليػات

التي تستخدميا األنثركبكلكجيا في عممية التحميؿ.

إف مػا سػػبؽ يضتػػرض اليػكر فػػي أعمػػاؽ قيػػية ميمػة فػػي النقػػد الحػػديث لػؤلدب ،كػػذلؾ يبػػدك منطقيػان

البحث في العبلقػة المضتريػة لؤلنثركببكلكجيػا بػاألدب ،هيػر ىػذا كذاؾ الشػؾ أف طػرح نمػاذج لمتحميػؿ كفقػان

لؤلدكات األنثركبكلكجية لتعزيز التنظير في ىذا المجاؿ يبدك يركريان.

عميو ،تككف البحث الحالي مف ثبلث مباحث ،تيمف المبحث األكؿ فيو تحديػد ماىيػة المضيكمػات

األساس ػػية ناألنثركبكلكجي ػػاد كناألدبد ،فيم ػػا تي ػػمف المبح ػػث الث ػػاني عريػ ػان لمعبلق ػػة ب ػػيف األنثركببكلكجي ػػا
كاألدب ،أما المبحث الثالث فقد تـ تحميؿ قصة نأنا الذم رأل ...كثاذؽد لمقػاص محسػف الرممػي عمػق كفػؽ

منظكر أنثركبكلكجي.

المبحث األول
تحديد المفاهيم
إف تحديد المضاىيـ كالمصطمحات العممية امر يركرم في البحث العممي كخاصة في الدراسات
االنسانية ،حيث يؤسس لممضيكـ بكصضو بنية اختزالية لتكصيؼ ما ،تعبر عف مجمكعة متجانسة مف

االشياء أك تحديد معيف لمتعبير عف جانب معيف مف الكاقع ،فالمضاىيـ تحاكؿ معرفيان اعادة بناء عالمنا
المحيط بنا عمق شكؿ مقكالت محددة .لذا سنحاكؿ أف نكجز قدر االستطاعة التعريؼ بالمضيكميف
األساسييف في البحث كىما ناألدبد كناألنثركبكلكجياد
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أوالً :األدب
 )1األدب لغة:
تطكر مضيكـ كممة "أدب" بتطكر الحياة العربية مف الجاىمية حتق أيامنا ىذه عبر العصكر األدبية

المتعاقبة ،فقد كانت كممة "أدب" في الجاىمية تعني :الدعكة إلق الطعاـ .قاؿ ابف فارس" :اليمزة ،كالداؿ،
المأدبة
احد تتضرع مساذمو ،كترجع إليو .فاألدب :أف تجمع الناس إلق طعامؾ ،كىي
كالباء :أص هؿ ك ه
ى
المأدبة ،كا ً دب :الداعي .قاؿ طى ىرفة:
ك ي
ال ترى ِ
اآلدب فينا َي ْنتَ ِقر
الج ْفلى
نحن في المشتاة ندعو َ
يعني يدعكف عامة الناس ال يخصكف بالدعكة أحدا دكف ا خر .كالمآدب :جمع المأدبةنُد .كقاؿ
الجكىرل« :األ ىىدب :مصدر ىأدب القكـً ،
يأديبيـ  -بالكسر  -إذا دعاىـ إلق طعامو»نِد .كذكرت بمعنق
آخر في لساف العرب نأىصؿ األ ٍىد ًب ُّ
عاءدنّد.
الد ي
تيير في العصر اإلسبلمي استعمميا ،فقد استعمميا الرسكؿ نصد بمعنق جديد :ىك التيذيب

كالتربية.فضي الحديث الشريؼ نأدبني ربي فأحسف تأديبيدنْد .كقد استعممو الزجاج فقاؿ :نكالحؽ في ىذا

ما أدب المٌو تعالق بو نبيو نصدنٓد .قاؿ الجكىرل :ناألدب :أدب النضس ،كالدرس ،تقكؿ منو :يأدب الرجؿ
نٔد
كعرؼ ابف منظكر
 باليـ  -فيك أديب ،ك َّأدبتيو ٌفتأدب ،كابف فبلف قد استأدب في معنق تأدبد ٌ ،
ً
ً
ى ً
كي ٍنياىـ عف
ب
المحامد ى
ىديب مف الناس يس ِّم ىي أ ىىدبان ألىنو ىيأٍد ي
ب بو األ ي
األدب نالذم ىيتىأ َّىد ي
الناس إلق ى
الد ٍر ً
س ك َّ
الن ٍض ً
ب َّ
كح ٍس يف التناكؿدنٕد.
ب الظَّ ٍر ي
ؼ ي
س كاأل ىىد ي
ب أ ىىد ي
المقىابًح.....األ ىىد ي
كقد تيير معنق كممة األدب في العصر األمكم ،عمق الرهـ مف أنيا مازالت تحمؿ معنق الخمؽ

كالتيذيب لكنيا اكتسبت معنق آخر ىك تعميـ ا داب مف الشعر كخطب كأخبار العرب كأنسابيـ كأياميـ
في الجاىمية كاإلسبلـ ،فكممة األدب أصبحت تستعمؿ مقابؿ لكممة العمـ كأصبح المشتيؿ بالعمـ كمدرسو

ييدعق ِّ
مؤدباننٖد.
ً
الخبلفة ،كصارت كممة األدب تطمؽ عمق كؿ ما
كفي العصر العباسي تكسعت فتكحات اإلسبلـ ك
يتعمؽ بالعمكـ هير الشرعية نأدباند ،كنزلت منزلة الحقاذؽ العرفية باإلصبلح ،كىك الدكر الثالث في تاريخيا
الميكم ،كقاؿ ابف خمدكف في حد األدب ناألدب ىك حضظ أشعار العرب كأخبارىا كاألخذ مف كؿ عمـ

بطرؼدنٗد.

ازداد سكؽ الثقافة العربية اإلسبلمية ارتضاعان في ىذا العصر ،كبدأت كممة ناألدبد تظير في

خيـ االزدىار الثقافي كفي تعابير الكتاب كمؤلضاتيـ ،كظيرت في تمؾ الحقبة كتب كثيرة تحمؿ كممة

نأدبد في عناكينيا ،ككاف القصد منيا ىك تثقيؼ رجاؿ الحككمة ككتابيا كمف تمؾ الكتب ناألدب الكبيرد،

كناألدب الصييرد لعبد اهلل بف المقضع ،كنأدب الكاتبد البف قتيبة ،ككذلؾ أطمقت عمق فنكف المنادمة
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كأصكليا ،كيعتقد الرافعي أف ذلؾ جاء عف طريؽ اليناء ،ناذ كانت تطمؽ عميو في القرف الثالث اليجرم،

ألنو بمغ الياية مف أحكامو كجردت فيو الكتب كأفردت لو الدكاكيف مف مختارات الشعر ،....،ككانكا
يعتبركف معرفة النيـ كعمؿ األهاني مف أرقق فنكف ا داب ،كفييا كيع عبيد اهلل بف طاىر مف ندماء

الخميضة المعتيد باهلل المتكفق سنة ِٖٗق -كتابو "ا داب الرفيعة " ....كلـ ينتصؼ القرف الرابع حتق

كاف لضظ األدباء قد زاؿ عف العمماء جممة كانضرد بميزتو الشعراء كالكتابدنَُد.

كىكذا بدأ مضيكـ كممة األدب يتخصص ليشمؿ صنكؼ المعرفة كألكانيا التي تتصؿ بالشعر
و
و
صادقة
عاطضة
كالنثر ،كالسيما عمكـ الببلهة كالمية أما اليكـ فتطمؽ الكممة عمق الكبلـ البميغ الصادر مف

الشعر ك ً
ً
النثر كيقصد بو التأثير في عكاطؼ القراء كالسامعيف ،فينقميا مف حالة كجدانية إلق حالة
مف
كجدانية أخرل .ككاف قبؿ ذلؾ يطمؽ عمق كؿ ما تنتجو القراذحنُُد ،فيشمؿ فنكف القكؿ جميعان -الخيالي
كالعقمي كالتاريخ كالضمسضة كالركاية كالقصيدة -عمق نحك ما يطمؽ عميو األكربيكف ا فنُِد.

 )2األدب اصطالحاً:

عند ما نمر عمق مضردة األدب ،نرل تنكع التعاريؼ مف قبؿ المعنييف بيا ،فما زالت الكممة تثير

الجدؿ كالتساؤالت عند أصحاب نظرية األدب في العصر الحديث ،نفبل كجكد الكممة أك استخداميا في

المؤسسات الجامعية يجعؿ األدب أم انر مسممان بودنُّد ،فيناؾ تنكع بيف الكتابات التي تحاكؿ شرحيا
كتكييح معناىا.

فف جميؿ ييتكسؿ بالمٌية ،كمف بعد ذلؾ بالكتابة بكصضيا أحد كأىـ ركاذز
عرؼ طو حسيف ناألدبد ٌ
بأنو ٌ
الكتابة اإلبداعيةنُْد  .بمعنق أف األدب مف الضنكف مثؿ النحت كالرسـ ،كىك رأم شبيو برأم أرسطك حيف
رأل الشعر فف مف الضنكف ،كىنا تتسع الداذرة ألنيا ترتبط بالضنكف هير القكلٌية.

أما ىارم شك فقاؿ في األدب :نيقتصر المصطمح ،مف الكجية الصحيحة ،عمق النثر كالشعر الذيف

يحظياف بتميز معترؼ بو ،كتمكف قيمتو في تعبيره المكثؼ الشخصي الراذع عف الحياة في معانييا

المختمضةدنُٓد .إذ حدد األدب بالنثر كالشعر كأبعد األشكاؿ األخرل ،كما اىتـ بالتعبير كالشكؿ ،كنظرة
األديب المكثضة عف الحياة .كىذا ما ذىب إليو أبك الحسف الندكم في كصضو األدب بأنو نتعبير عف الحياة
كعف الشعكر كعف الكجداف بأسمكب مضيـ مؤثردنُٔد ،فالكثير مف القصص القديمة تـ نسجيا عبر مراقبة

اإلنساف لمنجكـ أك الطيكر أك الجباؿ ،كفي كؿ مرة يختمؼ الكصؼ عف المرة السابقة ،عمق رهـ مف أنيا

تتحدث عف المكيكع نضسو ،أم أف اإلنساف يمكنو أف يشاىد شيذان ما كيمكف أف يكتب عنو مذات المرات
بصكرة مختمضة ،كما يساعده عمق ىذه الرؤية المتعددة المتنكعة الثرية ىك األدب.
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قدـ د .محمد مندكر عدة تعريضات لؤلدب عند نقٌاد اليرب كمض ٌكريو في كتابو ناألدب كمذاىبود،
فيما ٌ
مشي انر إلق أف األدب نصياهة فىِّنيَّةه لتجربة بشريةد أك إنو ننقد لمحياةدنُٕد .كىذه ما لـ يخرج عميو اهمب
تعريؼ النقاد اليربييف لؤلدب فيك تصكرات عف حياة اإلنساف.

هير أف الكاتب محمد ريكاف أشار في تعريضو لؤلدب بأنو :الضف الذم أبرعو الكتاب كالشعراء مف

جميؿ الشعر ،كالنثر ،ككاف مصك انر لمعكاطؼ اإلنسانية ،كراسمان لمناس صكر الحياة عمق اختبلفيا في

يسر السامع كيمتعونُٖد.
الطبيعة كالمجتمع كالسياسة كهيرىا مما ٌ
التعرؼ ،مصدر ثقافة
إف األدب ،يعكس عبلقة بيف اإلنساف كعالمو ،ليتعرؼ عمق إبداع الككف كىذا ٌ
فنية كفكرية .كما يظير الحقاذؽ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية التي تتبدل في الضف ،كالحياة.
كنرل أف ىذه التعريضات تعطي ظبلِّ مف ظبلؿ األدب أك جانبان مف جكانبو أك خاصة مف خصاذصو أك
تقدـ التعريؼ الشامؿ الذم يييني فاألدب خبلؽ كىك ففنُٗد.
كظيضة مف كظاذضو ،دكف أف ٌ
كما انو تجربة إنسانية نعبر عنيا باأللضاظ كالجمؿ،مع شرط مراعاة مطابقة التعبير كحس اختيار المضظ

كتناهـ الحركؼ ،كتناسؽ الجمؿ،كتبلؤـ الكممات مع المكيكع ،كالعناية بالصكر،كاستخداـ الخياؿ عنص ار

يركريا كمتمما في بناء التعبير بناء جيدا .بكساطة المية المنتقاة ،حيث تؤدم المضظة المكحية المؤثرة
كظيضة خاصة مميزة بتحريض لمضكر ،ىذه المضظة ال تقكـ بذلؾ كحدىا ،كلكف بارتباطيا العيكم مع باقي
األلضاظ في نسؽ معيف ،كبما تعكسو مف فكرة ،كتثيره مف خياؿ ،كبما تحركو مف عاطضة ،كتكلده مف

اندماج.
ثانيان :األنثركبكلكجيا

 )1األنثروبولوجيا لغ ًة

األنثركبكلكجيا Anthropologyنَِد في االنكميزية تتككف مف مقطعيف  Anthroposكمعناىا االنساف،
نُِد،

كالثاني logyد كمعناىا العمـ أك الدراسة المنيجية
نِِد،

المسمميف

اك العقؿ أك الكممة كما يسمييا الضبلسضة

كمعنق ذلؾ أف ترجمة اسـ ىذا العمـ مف حيث المضظ مف اليكنانية اك االنكميزية" :عمـ
نِّد،

اإلنساف" أك "عمـ دراسة اإلنساف"

اك العمـ الذم يدرس االنسافنِْد .

نِٓد،

كترل عالمة االنثركبكلكجيا لكسي مير اف معنق األنثربكلكجيا "الحديث عف االنساف"

فاإلنساف كاف

كمازاؿ مصدر التساؤالت ،كدراسات ،كتكينات كمكيع تأمبلت مف قبؿ كثير مف العمكـ الطبيعية
نِٔد،

كاالنسانية عمق حد سكاء

كما أف اليدؼ النياذي لكثير مف العمكـ االنسانية مثؿ التاريخ ،كعمـ
نِٕد،

االجتماع ،كعمـ النضس ،كالبايكلكجيا اإلنسانية ،كهيرىا مف العمكـ ىي دراسة اإلنساف

لذلؾ اثبتت

ترجمة االنثركبكلكجيا الق المية العربية عدـ جدكاىا .ألنو ال يقدـ تسمية كاشضة دالة .كما اف
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 2011/1م

04

المجلد

أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
األنثركبكلكجيا ،تيعرؼ تعريضات مختمضة ،كتيـ فركعان مختمضة ،كؿ ىذا يجعؿ مف امر تعريبو اشكالية ،ال
يمنحو ام نكع مف الحرية في التعاطي مع العالـ االنساني بكؿ تنكعاتو اك في تكجييو الق تنكع ىاذؿ في
الكظيضة العممية لو.

ليذه االسباب العممية آثر عمماء االنثركبكلكجيا العرب االبقاء عمق تسمية العمـ كما ىي في ليتو
نِٖد،

االصمية ،دكف ترجمتو

 )2األنثربولوجيا اصطالحاً

إال ما ندرنِٗد .كأييان النتشار ىذه التسمية كشيكعيا في االكساط العممية.

إ َّف الترجمة الحرفية لعمـ االنثركبكلكجيا ال تعطي تصك انر دقيقان عف حدكد ىذا العمـ كاىتماماتو التي

تميزه عف العمكـ االنسانية المقاربة لو ،كما اف تحديده ليس باألمر السيؿ ،كاف ميمكف االختصاص الذم
نَّد؛

يعطي نضسو مشركعان ىك دراسة "النكع االنساني"عامة ،ىك ميمكف يبدك كاسعان جدان

لذلؾ كاف البد اف

يككف االنثركبكلكجيا اكثر دقة حتق يمتاز كعمـ مستقؿ عف بقية العمكـ االنسانية التي تيتـ باإلنساف .إال
أننا نجد ىناؾ اختبلؼ في مضيكـ ىذا العمـ بحسب الزماف كالمكاف كالمدارس الضكرية ،كباختبلؼ اتجاىات

الباحثيف فيو ،بؿ كاحيانان بسب اختبلؼ االختصاصييف كالكتاب كالعمماءنُّد .شأنو شأف كثير مف المضاىيـ
الحديثة ،هير أف اشير ىذه التعريضات ،لبلنثركبكلكجيا ىك" :عمـ دراسة اإلنساف كاعمالو"نِّد أك"عمـ دراسة

نّّد
عرؼ بانو عمـ الجماعات البشرية كسمككيا كانتاجيا اكعمـ
اإلنساف طبيعيان ،كاجتماعيان ،كحياريان " ،كما ٌ
الحيارات كالمجتمعات البشريةنّْد .كنعت بأنو نعمـ ما أىممتو العمكـ األخرلدنّٓد .

لكننا نجد اف ىناؾ اختبلفان كتباينان في مضيكـ االنثركبكلكجيا بحسب المدارس كاتجاىاتيا ،كلعؿ العالـ

االلماني فريدريؾ ركاخ كاف اكؿ مف استعمؿ لمصطمح األنثركبكلكجيا ،في كتابو ناالنثركبكلكجيا :اك نظرة

في العقؿ البشرمد عاـ ُُْٖ ،بمدلكؿ مختمؼ عف المضاىيـ السابقة ،التي كانت تتيمف معنق فمسضيان
يتصؿ بدراسة النضس ثـ اقتصر عمق دراسة السبلالتنّٔد.

اف مضيكمو لؤلنثركبكلكجيا ،يكافؽ الرؤية الحالية أالف ،كىي" :الدراسات العميقة لممؤثرات الخارجية

التي يخيع ليا العقؿ البشرم ،كفيـ التيييرات التي تتـ بمقتياىا"نّٕد ،كقد تكالت مف بعده مضاىيـ متنكعة
كمختمضة بشكؿ ىاذؿ .نبدأ بعالـ األنثركبكلكجيا البريطاني إدكرد تايمكر الذم ساعدت دراساتو عمق تحديد

مجاؿ األنثركبكلكجيا كتطكر االىتماـ بيا ،فقد كاف يرل انيا الدراسة البيك ثقافية المقارنة لئلنساف"نّٖد ،إذ
عدىا تحاكؿ الكشؼ عف العبلقة بيف المظاىر البايكلكجية المكركثة لئلنساف ،كما يتمقاه مف تعميـ كتنشذو

اجتماعيةنّٗد.

اما راذد حقؿ األنثركبكلكجيا الضرنسي "كمكد ليضي شتراكس" فكاف يرل األنثركبكلكجيا كػننس و
ؽ لمتضسير
نَْد،

ييع في االعتبار النكاحي الضيزيقية كالضسيكلكجية كالسيكمكجية كاالجتماعية لكؿ أنكاع السمكؾد
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أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
دراسة االنساف بكؿ مظاىره لكنو لـ يحدد الزمف كالمعركؼ عف "كمكد ليضي شتراكس" انو درس المجتمعات

البداذية في كسط الب ارزيؿ بيف قباذؿ البكرك ،كىك راذد المدرسة الضرنسية.

اما األنثركبكلكجي األمريكي نمارفف ىاريسد فقد كيح مضيكـ األنثركبكلكجيا بأنو :ندراسة اإلنساف ،اك

نُْد،

ىك العمـ الذم يدرس الشعكب البداذية كالشعكب الحديثة كاالساليب التي يعتمدكف عمييا في معيشتيـد

كجو اىتمامو إلق جانب كاحد ىك الجانب االجتماعي كالثقافي ،الذم ىك اختصاصو كاىماؿ تحديد
كىنا ٌ
بقية الجكانب التي يدرسيا ىذا العمـ الكاسع كتشمؿ عمق دراسة المايي كالحاير.

فروع علم االنثروبولوجيا

ىنالؾ تصنيضات عدة بعييا استند الق طبيعة الدراسة كمنطمقاتيا ،عمق حيف استند ا خر إلق
اىدافيا .كال تمتزـ تمؾ الضركع صكرة الثبات حتق في بمد كاحد لكنيا تتيير عبر السنيف .فقد تزداد فركعيا

عمق كفؽ لمتطكرات كالبحكث الميدانية كالنظرية ،التي تعمؿ حتمان عمق تطكير تمؾ الضركع أك التعديؿ

منيا .كقد تزداد عددان ،كقد تيدمج فركع في بعييا  ،كتيستحدث أخرل ،اما مجاالت دراساتيا الرذيسة في
نِْد،
الكاليات المتحدة األمريكية ،فتتجو في اتجاىيف رذيسيف
نّْد،

كىي دراسة السبللة نالعنصر raceد

نْٓد،

يتـ بدراسة الثقافات البشرية كبناذيا
ت ٌ

األول :األنثربولوجيا الطبيعية نPhysical Anthropologyد
كالبايكلكجيا البشريةنْْد.

الثاني :األنثربولوجيا الثقافية نCultural Anthropologyد
كأداذيا لكظاذضيا في كؿ زماف كمكافنْٔد.

أوالً :األنثربولوجيا الطبيعية Physical anthropology

تيتـ بالجانب الطبيعي البايكلكجي نالضيزيقيد لئلنساف كتدرس البناء التطكرم لو ،ككذلؾ تطكر االنساف
نْٕد،

كسمككو كالخصاذص البايكلكجية التي يتبايف فييا البشر القدامق كالمحدثيف

كىذا يعني أف األنثربكلكجيا

الطبيعية تتركز حكؿ دراسة االنساف الضرد بكصضو نتاجان لعممية عيكية ،كما انيا تدرس الرذيسيات كتطكر
نْٖد،

النكع البشرم ،كعمـ الكراثة الجماعي؛ كقد يدعق ىذا الحقؿ أحيانان عمـ اإلنساف الحيكم

كترتبط

االنثركبكلكجيا الطبيعية بعدد مف العمكـ الطبيعية مثؿ األحياء كالتشريح كالكراثة كتستخدـ الكساذؿ العممية
كالمعممية كاالركيكلكجية في البحث .ككاف ينظر في أكاخر القرف التاسع عشر إلق األثنكلكجيا

كاألنثركبكلكجيا الطبيعية كمصطمحيف متبادليف ،يستعمؿ الكاحد منيما محؿ ا خر.

ثانياً :األنثربولوجيا الثقافية Cultural anthropology

ييتـ بدراسة الثقافة اإلنسانية كتراثو االجتماعي حيث
ذلؾ الضرع الرذيس مف االنثركبكلكجيا الذم ٌ
يتألؼ ىذا التراث الثقافي مف ذلؾ الكؿ المركب مف المعرفة كالمعتقدات كالضف كالمية كالعادات كالتقاليد
نْٗد،

التي يكتسبيا االنساف بكصضو عيكان في مجتمع
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
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النابعة مف ثقافتو ،كبدراسة االنساف ككاذف ثقافي لو ثقافة مميزة سكاء في المايي أك الحاير كفي كؿ

المجتمعات سكاء كانت بداذية ،متخمضة ،نامية اك متقدمة كفي كؿ االزمنةنَٓد .كما تركز عمق االتصاؿ
الحيارم بيف مجتمع كمف يتصؿ ً
بو مف مجتمعات أخرل .كما يقتبسوي منيـ ،كالتطكر الحيارم ،كالتيير
االجتماعي.

المبحث الثاني
عالقة األنثروبولوجيا باألدب
بعدىا أنيا كسيمة
إذا كانت المية عمق ارتباطيا الكثيؽ باالنثركبكلكجيا ،يتعمميا االنثركبكلكجي ٌ
لضيـ الثقافة التي تتمثؿ في اإلبداع األدبي كالضني كالضكرم الذم يتميز بو مجتمع عف هيرهنُٓد ،فاألدب
بشقيو الشضاىي كالمكتكب يش ٌكؿ جزءان مف اإلبداع األدبي ،مف ىنا ترتبط األنثركبكلكجيا باألدب ،فعبر

األدب يتعرؼ األنثركبكلكجي ،العادات كالتقاليد كثقافة المجتمع الذم يدرسو.

بكصؼ النص األدبي خطابا يممؾ آلية داخمية ،لكنو يرتبط بالسياؽ الذم أنتجو .مما دعا

االنثركبكلكجي ،لكيع النصكص األدبية في مجمكع االنتاجات ،التي يحاكؿ اإلنساف بكاسطتيا معرفة

العالـ ،كا خريف ،كبالتالي معرفة ذاتو أييا ،فالعبلقة بيف "النصكص" الثقافية كاألدبية بخاصة ،كبيف

"السياقات" االجتماعية التي أنتجتيا كايحة جداننِٓد .فاألدب مجاؿ أساسي لمعرفة الجانب

االجتماعينّٓد .فيك يسجؿ مبلمح العصر بأمانة كاخبلص ،كيعبر بصدؽ عف المعامبلت الساذدة بيف
الناس ،كعند نتكماس كارتكفد مؤرخ الشعر االنكميزم ،كعند كثير ممف خمضو مف النقاد القدامق ،األدب

قبؿ كؿ شيء أشبو بمتحؼ يعرض عادات الناس كازياءىـ ،ىك مصدر ميـ مف مصادر تاريخ الحيارة،
فيك مرآة لمحياة كمحاكاة ليانْٓد.

كما أف لؤلدب دكر كبير في اركيكلكجيا المعرفة ،مف خبلؿ األعماؿ األدبية التي تكبر فاذدتيا

كمما ازدادت نيكجان ،كاف قدمت كثاذؽ ،فؤلف ىذه الكثاذؽ ىي أثار تذكاريةنٓٓد .متمثؿ باألدب المكتكب
ماديا ثابتنا نٔٓد .فعند قراءة األعماؿ السردية ،نجد فييا
كىك ثقافة مخزكنة ،يشكؿ رصيد ثقافي يتخذ شكبلن ن
عناصر تاريخية ،كعناصر نضسية كعناصر جيرافية ،كعناصر اجتماعيةنٕٓد.
لكف اىتماـ االنثركبكلكجييف كاف ينصب أساسا عمق األدب الشضاىينٖٓد ،كىك شكؿ مف أشكاؿ

التكاصؿ الذم يعتمد عمق الكممات المنطكقة ذات األسمكب المحكـ كالشكؿ الضني ،يتيمف :األسطكرة

كالحكاية الشعبية ،كالمثؿ الشعبي ،كالشعر كفف الخطابةنٗٓد .كيرل يكنج أف الرمكز في األدب الشضاىي،

يمثؿ تعبيرات عف الصكر المستمدة مف البلشعكر الجمعينَٔد.
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كما يستطيع االنثركبكلكجييف خبلؿ النصكص األدبية التي يدرسكنيا ،تصكر ا خر كاإلحساس بو

كتقمص الحاالت البشرية ،أكثر مما يستطيعكنو مف خبلؿ العمكـ اإلنسانيةنُٔد.

ىناؾ مساحة مشتركة بيف الدراسة االنثركبكلكجية كاإلبداع األدبي ،كخاصة في العمؿ الركاذي

كالقص ،ال ف كمييما يستمد عناصره أك مادتو الخاـ األساسية مف المجتمع كمف الكاقع المعيش إال في
أحياف قميمة ،كفي نكع معيف بالذات مف اإلعماؿ الركاذيةنِٔد .فالظكاىر االنثربكثقافية كاالجتماعية مكيكع
مميز لبلنثركبكلكجيا ،كىي الظكاىر نضسيا التي ييترؼ منيا الركاذي كالقاص ،كتشكؿ سياقاتو الخارج

نصية.

كما أف االنثركبكلكجي حينما يكتب سير األشخاص نتاريخ الحياةد ،كتتخذ ىذه الكتابات في العادة

نمطان قصصياننّٔد .فكتابة الباحث االنثركبكلكجي سيرة أدبية ألحد رجاالت المدنية اك المجتمع ،الذم
تعرؼ عميو خبلؿ أبحاثو في ذلؾ المجتمع ،يقدـ مف خبلؿ حياتو نظرة حكؿ التاريخ االجتماعي لمجتمعو،
تظير كأنيا قصة ،لكنيا مف جنس السيرة مثؿ مقالة االنثركبكلكجي نكينيث براكفد المكسكمة نصكرة

مثقؼ ميربيد عف الكاتب الميربي نأحمد بف خالد الناصرمد في نص النص كاف ذا طبيعة استشراقية
كأنثربكلكجيةنْٔد.

أما أدب الرحبلت ،يحتكم عمق العناصر األدبية جنبا إلق جنب مع المعمكمات اإلثنكهرافيةنٓٔد،

بأساليب ترتضع بيا إلق عالـ األدب ،كترتقي بيا إلق مستكل الخياؿ الضني ،كيبتعد عف األسمكب األكاديمي
الجاؼ كالمادة التجريدية إذ يتنكع األسمكب فييا بيف السرد القصصي كالحكار كالكصؼ ،كيشكؿ رافد مف

ركافد األدبنٔٔد.

كركل لآلخر” ،فيي أييا كصؼ تكثيقي ،كأنثركبكلكجيا ،كاثنكلكجيا
كالرحبلت تجارب كميامرات
ن
كسعة أفؽ ،كايماف بكحدة بني البشرنٕٔد.لصمة أدب الرحبلت باإلثنكهرافيا ،نجد الرحالة كإثنكهرافييف
كاإلثنكهرافييف كرحالةنٖٔد.

كقد حظيت الرحبلت حديثان بانتباه كاىتماـ مؤرخي اإلثنكهرافيا بكجو خاص ذلؾ في سياؽ بحثيـ

عف جذكرىا التاريخية ،كتحديد مكيكعاتيا ،عبلكة عمق تكثيؽ مناىجيا التاريخية ،كتحديد مكيكعاتيا،
ىذا إيافة لما قد يكتشضو الدارس ألدب الرحبلت بعض أساسيات المنظكمة المعرفية لمثقافة اإلنسانية مف

نٗٔد
زمف خر ،أك بيف مختمؼ المجتمعات  .كليذا أيحت كتابات الرحالة مجاالن لمتحميؿ األدبي فيبلن

سجبلن إثنكهرافيا ميمان.
عف ككنيا ٌ
كما يشترؾ كؿ مف األنثركبكلكجيا ،كأدب الرحبلت ،كالقص كالركاية بالعجاذبي .فالسجؿ

االثتكهرافي الذم ييـ أحداث الدراسة االنثركبكلكجية كتضاصيميا كثي انر ما يكتب بأسمكب قصصي
كتضصيمي يكاد يؤلؼ ركاية خيالية نبالنسبة لمقارئ هير المتخصصد ،لكنو قص كاقعي كمقاببلت مع
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أشخاص حدثت بالضعؿنَٕد .إذ أف السمطة األثنكهرافية ترتكز عمق طريقة صياهة النص األثنكهرافي،

كعمق القالب الميكم األدبينُٕد ،كيرل كميضكرد هيرتز أف الكتابات االنثركبكجية قصص متخيمة ،بمعنق

أشياء مصنكعة بطريقة معينة ،كىذا المعنق األصمي لكممة "قصة" ألف الكتابات االنثركبكلكجية ،ىي
تأكيبلت مف الدرجة الثانية أك الثالثة كليس ىناؾ إال تأكيؿ كاحد ياتي في الدرجة األكلق ،كذلؾ ىك الذم

يقدمو أبف الثقافة نضسو ،فيك بذلؾ يقدـ تأكيبلن لثقافتو نضسيا ،كال يعني ذلؾ أنيا مزيضة كهير كاقعية نِٕد.

ألقتربيا مف صيغ األداء المسرحي،
ا
عدىا بعض االنثركبكلكجييف مسرحان،
إما الطقكس فقد
ٌ
تقرب الطقكس مف الضف.
فالتكاصؿ بعالـ آخر نعالـ األجداد هير المرذي أك ا ليةد يمر عبر إيحاءات ِّ
ىذا مف ناحية .كمف ناحية أخرل ،ف نقطة التقارب بيف الطقكس كحالة المسرحية التأثير االجتماعي ،في

كمتا الحالتيف يقدر لمحدث أف يحدث أث انر في الجميكر الذم هالبان ما يككف مشاركان .مثؿ الطقكس الدينية

في أفريقيا التي يستخدـ فييا الكاىف قناع رافعان فكيو المخيضيف باتجاه السماء ،مف اجؿ اف يمارس عمق

أثر شعكرياننّٕد ،كمثميا عركض "التمبس باألركاح" التي تعرييا فرؽ زار كطكاذضيا في
المريديف ان

أثيكبيانْٕد ،فالتمثيؿ ظاىرة أنثركبكلكجية يمارسيا اإلنساف البداذي قديمان ،ك
المتحير حديثان ،ما يخمؽ نكعان
ٌ
مف المتبقيات الحيارية نالركاسبد بيف األشكاؿ المتعددة لمثقافات ،لذلؾ ظيرت دراسة لممسرح ذات
منحق أنثركبكلكجي ألنيا تنطمؽ مف دراسة كيع المسرح في المجتمع كربطو بالطقسنٕٓد.

كمثمما تأثرت األنكاع األدبية بالدراسات األنثركبكلكجيا ،تأثرات الدراسات االنثركبكلكجية باألدب

فقد اتخذ االنثركبكلكجيكف أسمكب أدبيان في الكتابة االثنكهرافية ،مثؿ كتابات جميس فريزر خاصة كتابو
ناليصف الذىبيد الذم جمع بو بيف أسمكب البحث العممي االنثركبكلكجي الرصيف ،كاألسمكب األدبي

الرفيع ،مياىيان أرقق أساليب التعبير في األعماؿ الركاذية الكبلسيكيةنٕٔد ،كما أف كتاب ميشيؿ ليريس،

نأفريقيا الشبحد الذم كاف لو أث انر باليان في الحياة الثقافية كالضكرية في فرنسا ،كتب بأسمكب أدبي أييان ،إذ
يعترؼ عدد ممف اتجيكا لدراسة األنثركبكلكجيا ،بأف خيارىـ ذلؾ كاف جراء العمؿ المذككر نأفريقيا

الشبحد ،عمق الرهـ مف الجكانب التي يشيركف إلييا مف الكتاب ذات قيمة أدبية ،كليست انثركبكلكجيةنٕٕد،

حتق عنصر الذاتية كالعاطضة كاالنضعاؿ التي أمتاز بيا العمؿ األدبينٖٕد ،نجدىا في نأفريقيا الشبحد الذم
نظر إليو االنثركبكلكجيكف النقاد بصضتو نمكذجان ِّ
فذا لػنأنثركبكلكجيا الذاتدنٕٗد.
ىناؾ عدد كبير مف العمماء الكبار اتخذكا األسمكب األدبي في الكتابة االثنكهرافية ،مثؿ كتابات

مارهريت ميد االثنكهرافية كخاصة كتاباتيا عف بمكغ جزر سامكا ،فقد ظير فييا جانب اإلبداع الذاتي،
المتمثؿ في عنصر القص كشيء مف الخياؿ رهـ مكيكعيتيا ،فقد كصضو األستاذ إيضانز بريتشارد ،بأنو "

كتاب أنثكم بمعنق الكممة ،فيو الكثير مف الجدؿ كاالستطراد المذيف يبمياف حد الثرثرة ،كما ينزع إلق
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تصكير األشياء قي صكرة زاىية خبلبة ،كمف ىذه الناحية ينتمي الكتاب الق ذلؾ النكع الخضيؼ الييف مف

الكتابات االنثركبكلكجية التي كاف مالينكفسكي أكؿ مف بشر بيا"نَٖد.

إما العالـ الضرنسي الكبير كمكد ليضي شتراكسنُٖد ،فقد أصر عمق الكتابة بأسمكب كلية ينتمياف

الق عالـ األدب سكاء مف حيث المية الببلهية أك اإلكثار مف استخداـ المصطمحات األدبية كالمجازات

التي يحاكؿ مف خبلليا التعبير عف أفكاره كقد جمع بيف العمـ كاألدبنِٖد ،كخاصة في كتابو نمداريات
حزينةد الذم كتب بأسمكب الركاية ،مما دفع بيير المختصيف اف يحتضكا بو ،حيف ظير عاـ ُٓٓٗ ،مثؿ
جكرج باتام ،كمكريس ببلنشكا ،كريمكف آركاف ،كجعؿ أكاديمية هكنككر تتمنق أف يككف الكتاب ركاية ،كي

تتكجو لو بجاذزتيا الشييرةنّٖد.

كيرجع ذلؾ الق تأثر المدرسة الضرنسية ،التي تأث انر الفتان لمنظر بأفكار المدرسة السكريالية

كاتجاىاتيا الضمسضية ،خاصة كاف الجيؿ الثاني مف االنثركبكلكجيف مف الذيف كيعكا األسس الضكرية الصمبة
التي جعمت االنثركبكلكجيا ،الضرنسية تبدك مختمضة عف نظيرتيا األنكمكساكسكنية – قد التحقكا كىـ في أكج

انتماذيـ لمسكريالية ،مثؿ نكمكد ليضي شتراكس كمارسيؿ هركيا ،كجكرج ىنرم ريضيير ،كجرماف ديترليف،

تعبير عف السمة التي
كاندريو شافنر ،كميشيؿ ليريسد .لقد كاف تأثير السكريالية عمق المدرسة الضرنسية
ان
امتازت بيا طبيعة عبلقة المؤسسة األكاديمية كالعمكـ االجتماعية كاإلنسانية بالحياة العامة كبنبض الشارع

الثقافي الضرنسينْٖد.

إما المدرسة األمريكية فقد كانت ترل إف الكتابة االثنكهرافية ليست تحصيؿ حاصؿ كبأنو إشكالية

مف حيث التحديد ،مما كاف لو أثره عمق طريقة مقاربة العمكـ اإلنسانية كتحديدىا .إف كؿ أسمكب يضترض

نظرية ما نتصك انر عامان حكؿ ماىية مدار البحثد كارثان ثقافيان ناألدبد كالتزامان أخبلقياننٖٓد.

لذلؾ يعد االنثركبكلكجيكف كتابان نٖٔد ،كاالنثركبكلكجيا نكع مف الكتابة ،فالقياـ بعمؿ أنثركبكلكجي

جيد يشبو كتابة األدب الجيد.مثؿ أعماؿ ليضي ستراكس كايضانز بريتشارد كمالينكفسكي كبينيديكت ،فقد

أمتاز أسمكبيـ الكتابي ،بالمجاز كاالستعارة البيانية ،لذلؾ رأل هيمضكرد هيرتز أنو ينبيي معالجة كتابتيـ

عمق أنيا نصكص لمتحميؿنٕٖد.

فيبلن عف أف ،أهمب االنثركبكلكجييف كانكا رجاؿ أدب ،ككانت تمؾ ا داب تشكؿ أساسا لمتككيف

الذم تمقكه ،أمثاؿ ميشيؿ ليريسنٖٖد ،ركث فمتكف بندكتنٖٗد ،كينيث براكفنَٗد ،كاثي ريتشس الركاذية
المشيكرة في أمريكا ،كعالمة االنثركبكلكجيا ذات الطراز النادر ،فيي كاحدة مف خمسيف عالـ انثركبكلكجيا
أعياء في المجمس األمريكي لبلنثركبكلكجيا كالطب الشرعينُٗد ،حتق نكمكد ليضي ستراكسد كانت لو

محاكالت في كتابة الركاية نِٗد.
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كقد عرفت ممارسات الكتابية االنثركبكلكجية بدكرىا تحكالت إبستيمكلكجية كبيرة ،كاف أبرزىا

االعتراؼ بأدبية الخطاب االنثركبكلكجي نضسو ،الذم أصبح مع هيمضكرد جيرتز ،كمندر كيبلني ،كجكف
بيير طكريؿ ،كآخركف ممارسة كتابية تتطمب مكىبة أدبية سردية.

كما أدت الصدمات الكبرل في تاريخنا الحديث كالمعاصر ،مثؿ اليمكككستنّٗد ،جراذـ الخمير

الحمر الجماعيةنْٗد ،حركب اإلبادة في ركندانٓٗد ،إلق ظيكر أعماؿ أدبية يستضيد منيا االنثركبكلكجي ،لما
يـ مف منظكر نظرم ،كمف طريقة في العرض ،مثؿ السينما كالضيديك في إعادة إحياء األحداث ،كما
ت ٌ
يقكؿ ركالند بارت "إف تأثيرات الكاقع قد التنجح بسيكلة في السينما كما في األدب"نٔٗد .فالنص األدبي ىك
منتكج أنساني ،نتج مف عبلقة مع كاقعة جماعية ،اجتماعية ثقافية ،مثؿ جميع االنجازات اإلنسانية التي

تندرج في أطار ثقافة معطاة .كىك يحمؿ عبلمة ىذه البيذة اإلنسانية كثقافتيا ،فمجمكع األعماؿ المنجزة

في األدب ككؿ يمكف أف يشكؿ ميدانان لمبحث االنثركبكلكجي.

كما أثرت األعماؿ األدبية مف أعماؿ ركاذية لػ نبمزاؾ كبركستد ،كأعماؿ شعرية لشعراء مثؿ

نبكدلير ،كماالرميود عمق نظريات كأفكار في مجاؿ االنثركبكلكجيا كما كشؼ شتراكس ذلؾ بصراحة
شديدة في نالمدارات الحزينةد أك في نحكار مع كمكد ليضي ستركسدنٕٗد.

كيظير إف عممية تحميؿ االنثركبكلكجي ،ما ىي إال ترتيب كفرز لمتراكيب التي تحمؿ المعاني

كتحديد أرييتيا االجتماعية كميازييا .كتراكيب المعاني فيك عمؿ أقرب إلق عمؿ الناقد األدبينٖٗد.

كما أف االنثركبكلكجيا التأكيمية عند كميضكر هيرتز قرأة نصكص ،بما ىي كذلؾ .كلذلؾ ،فأف كؿ

العناصر الثقافية التي يجرم تحميميا يجب اف تضيـ في يكء ىذا التحميؿ النصينٗٗد.

فيبل عف ذلؾ اعتمد بعض الكتاب االنثركبكلكجيف عمق نظرية النقد األدبي كالضني في تحميؿ

الشعاذر كالديف ،كتذكؽ مبلمح كسمات األداء الثقافي في سياقات أثنكهرافية مختمضةنََُد.

كفي ثمانينات القرف المنصرـ ظير اتجاه أدبي الطابع في الكتابات االنثركبكلكجيةنَُُد ،كأفاد عدد

مف األنثركبكلكجييف في تمؾ الضترة ،مف المدارس كاالتجاىات الضمسضية كالنقدية التي بدأت تسكد حقكؿ

الكتابات األدبية كالنقد األدبي عمق كجو األخص .فقد تكالت حمقات النقاش كالمراجعات النقدية في
الكتابات األنثركبكلكجية مسمحة بمضاىيـ مثؿ" :التحميؿ الخطابي" ك"السرد" ك"المجازات" ك"السمطة

كالمعرفة" ،كبدأت تجارب كتاب كمضكريف ،مثؿ :ميشيؿ فككك ،كادكارد سعيد ،كجاؾ دريدا ،في مجاؿ تحميؿ
كتضكيؾ الخطاب تتردد بيف األنثركبكلكجييف ،كسرعاف ما خرجت بعد ذلؾ أعماؿ أنثركبكلكجية تعيد قراءة

األعماؿ اإلثنكهرافية بصضتيا نصكصان ،كالتعامؿ مع األنثركبكلكجي كمكيكعو ،أم المجتمع كالثقافة
بصضتيما مكيكع لمدراسة .كأصبحت تخيع في التحميؿ ألدكات كمناىج النقد األدبي أكثر فأكثرنَُِد.

كذلؾ بأستخداـ االنثركبكلكجيكف لممكاد في الحقؿ كلمكارد األدب في صياهة النظرياتنَُّد.
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نتيجة التداخؿ المتكاصؿ بيف األنثركبكلكجيا كاألدب ظير فرع "انثركبكلكجيا األدب" ،كمكيكع

بحث لبلنثركبكلكجيا منذ بداياتيا ،فالمجتمعات البداذية ذات التراث الصيير كالثقافة الشضكية :نكبلـ،
خطاب ،هناءد .كما أف كتابات األثر منبعيا التناقؿ الشضكم ،ثـ انتقؿ البحث االنثركبكلكجي لممجتمعات
الحديثة ليدرس الخطاب المتجسد في الكتابة عف طريؽ تجميع النصكص كتحميؿ القراءات التي أجريت

عمييا ،أك بإنتاج النصكص كنتاذج الكتابة في تككف األشكاؿ الثقافيةنَُْد.

تقكـ االنثركبكلكجيا بنشر اإلبداع الضني كاألدبينَُٓد ،مف خبلؿ تدكيف النصكص األدبية الشضكية

كنشرىا ،التي تمثؿ جزء مف التراث الشعبي الذم ىك ممؾ أدبي لممجتمعنَُٔد ،كشجع ذلؾ عمق دراسة

المحكيات الشضيية مف باحثيف مرمكقيف في الدراسات الجامعية األكثر عراقة ،أمثاؿ فبلديمير بركبنَُٕد،

الذم درس ما يقارب نمذةد مف الحكايات الشعبية الخرافية ،مؤلضة بصكرة خاصة ،مف مجمكعة نصكص،
كالدراسات المنيجية نادرة كبداذية نَُٖد ،كاستنتاج ما أسماه بالمثاؿ الكظاذضي ككيػع منيجية جديدة لتحميؿ

النصكص القصصيةنَُٗد.

كشكؿ لقاء اإلثنكلكجيا كالسيميكطيؾ كااليثنكسيميكطيؾ التي تدرس األدب اإلرثي مثؿ الحكايات

الخرافية نفبلديمير بركبد كاألسطكرية نج .ديميكيؿ كؾ .ليضي ستركسد حدثان ىامان في بمكرة كتحديد

إشكالية الخطابات األدبي مف كجية نظر إبيستيمكلكجية جديدةنَُُد.

إف العبلقة بيف األنثركبكلكجيا كاألدب عبلقة تأثير متبادؿ في المناىج كاألفكار بحكـ أف األدب،

عمق اختبلؼ أجناسو األدبية ،يشكؿ مادة كمكيكعان لؤلنثركبكلكجيا ،مف النقد األدبي مرك انر بالحكاية

الشعبية كالمسرحية كصكالن إلق الركاية كالقصة كالشعر.

المبحث الثالث
البعد األنثروبولوجي في قصة محسن الرملي (انا الذي رأى...وثائق)
عاجز عف تسجيؿ حياة الشعكب الباطنة ،كمكاقضيا مف طياة ،فيك يعجز اف ييكص
التاريخ يقؼ
ان

في اعماؽ العتمات كأذىاف الشعكب ،لكف السرد ،كالقصصي منو بالتحديد يسمط ايكاءه الكاشضة عمييا
كيجس نبض الشعكب.

إف السرد االبداعي يمكف اف يعطي جكاز سضر لتمؾ اليمكـ كالتطمعات كالمكاقؼ كتأمؿ المصير

لتصؿ الق العالـ كتكشؼ عف الخضايا ،فسرد ال يبالي بيير كثيقة حياة االنساف ،كاالحداث ليصكهيا بشكؿ

ابداعي يكثؼ رؤيتو لمكاقع لينير لمعالـ تمؾ العتمات كيضسر تمؾ اإلشارات بميو مراكهو ال تمتمؾ براءتيا،
كمبدعيا ال يمتمؾ سمطة الحياد ،تقكـ بيزة عنيضة تجتاح القارئ ،كيعطينا نص ال يعطي نضسو بيسر،
يحتاج الق اعماؿ لمعقؿ كالضكر كلكف ليس كؿ سارد باستطاعتو فعؿ ذلؾ ،فقط المكىكبيف كأصحاب
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الممكات الضذة كالقامات العالية في الركاية كالقصة ،كمنيـ محسف الرممي ،فقد بث في قصصو مياراتو
األكاديمية كأطياؼ مف ركح الشعر ،قاذمة مرة عمق مبدأ النقد الجاد ،كأخرل عمق السخرية كالتيكـ ،إذ

ينقؿ القارئ بنصو الق أصداء عصره ،حتق ييتدم الق اسرار قمبو ،فيك ال يريد اف يحجب نضسو عف

قارذو .قصصو تعيد قراءتيا م ار نار ،مف اجؿ نضاذ البصيرة كحسف السيطرة ،كتبقق عالقة في الذىف ،فقد اباف
عف مقدرتو بقدر إبانتو عف احكاؿ شعبو ،فقد جاء بمية تؤدم المعنق ،كاسمكبو في الدخكؿ الق االماكف

المحظكرة ،كتضننو في ايصاؿ آالـ شعبو ،ككجية نظره الكايحة في كؿ ما يدكر مف حكلو.

كؿ ىذا يتجمق في مجمكعتو القصصية ناكراؽ بعيدة عف دجمةد الذم يشير عنكانيا المتكقع إلق

أنيا قصص عف الرحبلت البعيدة عف الشرؽ كبيداد ،لكف الكاتب يكسر افؽ االنتظار كيصدـ القارئ في
انو ال زاؿ بقمبو ككعيو في قمب بيداد ،بؿ في العالـ المسككت عنو ،ال يستطيع احد اف يتكمـ عنو ،كىك

قرب دجمة ،الف االنساؽ السمطكية في العراؽ تمنع ذلؾ ،فيك ييكر عميقان ليكشؼ عف المخضي في

األرض التي تمر بيا دجمة ،كيزيح هبار الزمف عف االكجاع كا الـ كالمعاناة الداخمية العميقة ،ميتمان
بكسط ذلؾ كمو اىتمامان فاذقان بالحقاذؽ ،منشيبلن بالتراكيب العميقة لمعقؿ ،فيبلن عف االىتماـ بالكجكد

االنساني كبالحكار مع العالـ ،في ميمة ايحاذية  -جمالية ال تكصيمية اخبارية.

مف خبلؿ شبكة مف العبلقات داخؿ النص ،متناىية في االتساع كالعمؽ كالترسبات البلشعكرية

اليامية .كمثميا الضكيق الداخمية التي يضصح عنيا ،فيدىش القارلء ،في طريقة رؤياه كاستخدامو لمية
مخصكصة .لما فييا مف سمات التضرد كاالبداع ،كأساليبيا المتباينة بيف الرمز كاإليحاء كالتقميدم

كالتجريبي ،كاألسطكرة كاالمثاؿ الشعبية ،يآزرىا تنكع تقنيات السرد االخرل.

ابتدأ الرممي المجمكعة بتكنيؾ هريب ،فميس ىناؾ ناىداءد ،كالشاذع أف اإلىداء ىك احد العتبات

النصية الميمة ،هير أف الرممي يبدأ مجمكعتو بمقدمة تشبو مقدمات الكتب ،كأنيا رسالة نكرقة
ٌ
تعني .......كؿ االكراؽد.
العنكاف صادـ فيو حذؼ كجامع لكؿ شي ،فيك تكثيؼ في العنكاف ،كفي كتابة الكرقة .ىؿ كانت

رسالة الق العالـ ؟ إف الكتابة ىي القشة التي تنقذ اليريؽ لكف أم هريؽ ؟ ذلؾ اليارؽ في نضايات
المايي مف سجكف كمعتقبلت كصمت قاتؿ معدـ لمحياة.

نإننا نكتب مف اجؿ أال نمكت ،إننا مثؿ شيرزاد نبتدع كؿ يكـ حكاية جديدة حتق نتخمص مف

المكت لميمة اخرلد عمق حد تعبير كارلكس فنتينكس .فالرممي يشعر بأف قصصو تنقذه مف مكت محقؽ،
كمكت معنكم لنياؿ اىمو كاصحابو ككطنو ،تحاكؿ السمطة الجاثمة في بيداد آنذاؾ اف تيرقيا في قاع

النسياف ،لكنو كتب -كال زاؿ  -لعمو يستطيع انقاذ بعض منيا كايصاليا لآلخر ،فيك يكتب مف اجؿ
الخبلص الجماعي.
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 2011/1م

44

المجلد

أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
يمت مجمكعتو التي تتككف مف عشرة قصص:نضيم صميت وأهله ،رحال ومهرتي جرحي،
ٌ
أندلسـ..نا.هم ،لبن أربيل ،احديدابات ،غباب البصرة ،عرس الواوي ،جلوس ،انا الذي رأى ..وثائق،

أوراق بعيدة عن دجلةد كانت مكجية الق اصدقاء كأشخاص كأبناء كطنو مف قكمية اخرل عمق شكؿ
رسالة يبتدذيا بالق ،..ماعدا قصص نهياب البصرة ،جمكس ،عرس الكاكمد فمـ يستخدـ فييا ىذه التقنية،

لككف الرسالة ترسؿ الق شخص بعيد كىذه القصص تتحدث عف ماييو الياذب الحاير الذم يتماىق

بحايره.

لكف القصص جميعان تحمؿ ىمكـ شعبو ،كتسرد سيرتيـ بتسميط اليكء عمق جانب مف تاريخ

العراؽ ،بما فيو مف ظمـ كحركب كحصار ،كانعكاس كؿ ذلؾ عمق حياة الناس البسطاء كعمق نضسياتيـ
صميتد ،بانزياح
كآماليـ كطمكحاتيـ التي قتميا الصمت ،فبدأت المجمكعة القصصية بقصة نييـ ٌ
كخركج عف المألكؼ في العنكاف ،فخالؼ المكرث المتجذر في التضكير العربي كىك نالسككت مف ذىبد،

استشرؼ لمستقبؿ السككت نييـ العراؽ كالعراقييفد
ا
كسهر لما ىك متكقع ك
فكيؼ يككف الصمت ييـ ،إنو ٍ
في المايي كالحاير.
ما انر بمحظات يككف فييا االنساف ببلشعكر اماـ الخطكب العظيمة كالمضاجذة كهير المتكقعة ،كتمؾ

ال محظات التي يصدمؾ قانكف دكؿ تدعي الحرية كاالنسانية كىي تسير في بعض قكانينيا يد الحرية
كاالنسانية في ترحيؿ الناس مف ببلدىا ،كالصدمة اقكل عندما تككف تعتقد أف الحياة مستمرة ،كاعتقادؾ

باف المكت ال يسرؽ الحياة مف دكف سبب .كما ظير ذلؾ في قصة رحاؿ كميرتي جرحي.

كعبلمة االستضياـ التي تتسع فينا في نأندلسػ..نا.ىـد كرسـ التناقيات كنقاط االختبلؼ بيننا كبيف

اليرب ،ليعكد ليطمب المسامحة مف الرصاصات التي اطمقو في نلبف اربيؿد في لحظات االرتداد بالذاكرة،
الق الحب الذم ال يعرؼ المدافع كال الحكـ الذاتي ،الذم لـ يبؽ منو في الذاكرة اال عيكف الحبيبة
كالرصاص.

ثـ قصة ناحديداباتد كمجابية المكت لمراكم –البطؿ -نمحسف الرمميد كأصدقاذو كىـ يتخمكف

عف سبلحيـ ،ألنيـ ال يريدكف اف يرفعكا السبلح في كجو اخكاف ليـ في األرض ،ليسجؿ بعض تقارير
حياتو ،في قصص مشبعة بقيايا كىمكـ العراقي.
كؿ قص وة مف قصص المجمكعة تشكؿ مكقضان كقيية ككجية نظر ،يظير فييا تداخؿ االجناس

اليناذية كالممحمية ..مكقؼ الذات ازاء العالـ ،كالمكقؼ الجمعي ازاء العالـ.

ليذا السبب كهيره ،قمنا باختيار قصة نأنا الذم رأل ..كثاذؽد لتككف الحقؿ الرذيسي لمكيع

البحث لما فييا مف عنصر تضرد كاالبداع ،كاستخداـ تقنيات السرد ،كرصدىا لتجربو انسانية فريدة لطالما
كانت مف المسككت عنو في الكاقع العراقي ،كتبيف الخط الضاصؿ بيف السمطة كالناس كاليحية كالجبلد،
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المجلد

أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
فيبلن عف نزعتيا الكجكدية ،شديدة البؤس كالتعقيد الكابكسي عمق الرهـ مف ليتيا اليادذة ،كاستخداـ
السخرية كالتيكـ لكف الم اررة فييا.

يظير المسككت عنو مف العنكاف نأنا الذم رأل ..كثاذؽد ،كاستخداـ تقنية الحذؼ ،كلطالما كاف

العنكاف ثريا النص كالذم يشير إليو ،لكف ما الكثاذؽ التي يحاكؿ الراكم اإلخبار عنيا ،ىؿ ىي كثاذؽ
حقكؽ اـ فساد ؟ هير أنيا كعمق هير المتكقع تككف نكثاذؽ التحقيؽد التي حضظيا عف ظير قمب لكثرة
تردده عمق المعتقبلت .فيك يستيميا برسالة لكف لمف نالق كؿ المسجكنيف ...اعني كؿ البشرد نجد

التكثيؼ في العبارة يتآزر مع الحذؼ ليشير الق نزعة الكجكدية كايحة ،عنق معنق الكجكد كقيمة الحرية
كالحياة ،كعف سجف االنساف الذم يشمؿ في كؿ الدنيا فيقكؿ :نسجكف ىذه االرض مف قطبيا الثمجي حتق
نُُُد

االستكاء ....سجكف ىذا الكجكد مف مبتدذو الق منتياه ،أك الق ال منتياهد

فيك يبحث عف معنق الحرية ك يصرخ باألسذمة الكبيرة .كيعبر عف مشاكؿ جكىرية قارة في نضس

االنساف عف معنق الكجكد كالحرية ،كالسجكف التي يخمقيا االنساف بنضسو اك التي يخمقيا ا خر لو.

كنجد اف السارد يحمميا بشكؿ مقنع ألنو استخدـ تقنيَّة السارد بيمير الػنأناد ،أم اف السارد

كالبطؿ يتكحد بالقصة ،ليصؿ الق تكحد بالعالـ أجمع ،فالمتحكـ بو ذات الكاتب القصصية ،فيك ال يشيؿ
نضسو بالبحث خارج حدكد الشخصية ،فشخصية البطؿ تعبر عف اهتراب اإلنساف كالكجكد الممتبس ،كالبطؿ

المقيكر ،الياذع ،العاجز .لذلؾ احسف الكاتب استخداـ ىذه التقنية ليتمكف مف ممارسة ميارة فنية تمكنو
مف الحيكر ،كتسمح لو التدخؿ كتصكير الدقيؽ الداذـ لمخيبات كالتناقيات كاالمكر اليريبة في عالمنا،
كبث رأيو فييا بشكؿ كايح مف خبلؿ استخدـ تقنية االقنعة.

كقد ظيرت في قصة نأنا الذم رأل ..كثاذؽد انساؽ عدة ىي:

 النسق االيكولوجي

يبني فياء المكاف خريطة تحرؾ الشخكص كتحدد مسارىا كتؤثر بيا ،كقد يمر القاص بتمؾ

الخريطة عمق كاقع المتمقي ،فالمكاف يعطي العمؿ األدبي خصكصيتو كمكانتو ،كسكاء كاف الضياء

المكاني كاقعي أـ متخيؿ أم مجرد رؤية ،فدكره ميـ بداخؿ النص السردم ،فيك ال يحد بإبعاده اليندسية

المحددة ،بؿ بنظاـ مف العبلقات المجردة يستخرج مف األشياء المادية المحسكسة.

كترسـ المية في القصة المكاف مف خبلؿ الكصؼ أك الصكرة التي ترسؿ أشارتيا الذىنية إلق

طرفي العممية اإلبداعية القاص كالمتمقي ،فيككف ليا نضكذ قكم يعبر عف مقاصد المؤلؼ ،كتيـ قصة نانا
نُُِد

الذم رأل....الكثاذؽد

ثيمات ك و
أفكار عدة لكف أهمبيا مكانية كأكثرىا تك ار انر كىيمنة ىي ثيمة نالسجفد

التي تكررت نِّد ثبلث كعشريف مرة ،كقد استطاع مف خبلؿ ىذه الثيمة نقؿ أسذمتو الكجكدية كايياح
كجية نظره لما يدكر فييا ،مع نقؿ آالـ كعذابات السجكف عامة.
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المجلد

أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
إف السجف يحتؿ مكقعان خاصان في عممية الترحاؿ بيف مرافقء مدف الكطف كمدف اليربة ،فأصبحت

السجكف مكانذو التي يتنقؿ بينيا ،بيف نسجف المدينة الصييرة إلق سجف عمق جانب شاطقء دجمة ،إلق
نُُّد

سجف أبك هريب ،إلق "كارابانجيؿ"د

ترحاؿ مستمر ،لكف النتيجة نضسيا كاف تعددت األسباب ،ىي

الحر
سمب الحرية في كؿ مكاف عمق كجو األرض ،كبذلؾ يتعمؽ الحس الكجكدم.نكأنت سبحان ى
ؾ ي
بساطؾ:نألـ تكف أرض اهلل كاسعة فتياجركا فييادكالحؽ أنيا
قمت لمف يييؽ عميو فسحتو في
ى
المتعالي ،ى
يٌيقكىا كاختصركىا ككرة المعبدنُُْد ،يبدك أف المكاف أىـ عناصر القصة مشحكف بشبكة
لكاسعة لكنيـ ى
مف الدالالت ،بؿ أف القصة كميا مكاف كالمكاف كمو العراؽ ،كمف ثـ يتسع إلق العالـ ،ليصير مرة أخر
بصير الكرة األريية ليس بالمساحة ،بؿ بالقكل المتحكمة بيا حتق تصبح ككرة المعب ،يتحكـ بيا

صانعك الق اررات المرتبطة بمصير الشعكب.

الحر
ن عف أم قانكف يتحدثكف كاألرض بساطنا جميعان نضترشو قميبلن ثـ نرحؿ ؟!..ك ى
أنت سبحان ىؾ ي
بساطؾ:ننألـ تكف أرض اهلل كاسعة فتياجركا فييادد كالحؽ
قمت لمف تييؽ عميو فسحتو في
ى
المتعالي ،ى
إنيا لكاسعة لكنيـ ييقكىا كأختصركىا ككرة المعب ،يرفسكنيا بأقداميـ ببل اكتراث لترنحاتنا دنُُٓد.
يتكزع النسؽ المكاني في القصة بيف عنصريف:

ُ -السجف كداللة مييمف عمق سطح القصة ككؿ.
ِ -أمكنة أليضة كأمكنة معادية.

عند استحيار السجف كضياء متميز يحير بكؿ أبعاده الضيزيقية كالمجردة معان ،المرتبطة

بمخيمتنا كذاكرتنا الجماعية ،مف تعذيب كقير كقمع كاىانة ،أدكات التعذيب ،كالكجكه كاألجساد المتكرمة مف
اليرب بالعصي ،كالجكع أك بديمو الطعاـ السيئ ،كالمكاف الييؽ الخانؽ الذم يضتقر ألبسط مقكمات

الحياة كشركطيا اإلنسانيةنُُٔد .لكف ،كعمق الرهـ مف الضارؽ الكبير بيف سجف المدينة الصيير الذم

سجف بو "الركام /البطؿ" أكؿ مرة ،كسجف الجيش المتحرؾ لكتيبة الدبابات نْٗد المتحركة ،الذم يضتقر

إلق ابسط ال مقكمات اإلنسانية ،هير أنو بالمقابؿ ال يحكم أدكات تعذيب متخصصة كتمؾ التي يحكييا

فرامات المحـ كاطبلؽ الكبلب الجاذعة .....،كصكالن إلق سجف كارابانجيؿ
سجف نأبك هريبد الشيير ،مف ٌ
الذم يحتكم عمق مكتبة كمرسـ لكنيا بنظره متماثمة ...سجف كاحد ..سمب لمحرية ،لذلؾ أطمؽ مثبلن شعبيان
بيذا المعنق كىك المثؿ مأخكذ مف ثقافة المكاف الذم أتق منونُُٕد.

كقد استخدـ السجف لداللة عمق حرية التعبير المكبمة بالقيكد ،كالصكت المقطكع ،كاألحبلـ

المسركقة ،كالتطمع إلق حقكؽ مشركعة ،حتق األحبلـ كميا سجنت فينا ،فتكسعت داذرة السجف حتق

شممت العالـ كمو ...فكميا سجكف.ىناؾ سمسمة سجكف تبقق في الذاكرة كأيقكنة نداللة أصميةد في بقاع
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المجلد

أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
العالـ كميا متناثرة فييا كأنيا إزىار كىي مف المضارقات التي استخدمت في النص لتدؿ عمق كثرتيا ككثرة
االىتماـ بسمب حرية األخر في العالـ.

كسجف أخر لو داللة رمزية نالرحـ ،الجسد ،البيت ،الحب ،الكطف ،المية ،األكراؽ ،القبر ،الجنة،

الناردنُُٖدفيبلن عف سجف اليربة ،كسجف الحصار ،كسجف الثقافة في تأليو صمبابا ،كسجف الذاكرة في
نضايات المايي التي ال تضارقو.

مف جانب أخر يتككف الضياء المكاني في القصة ثناذية أخرل ،األمكنة األليضة /كاألمكنة

المعادية ،فاألمكنة المعادية كانت كثيرة تتسع ثـ تصير مثؿ السجكف في الكرة األريية كهرفة مدير
السجف ،إما األماكف األليضة فيي قميمة /البيت /مسرح المدينة /مكتبة كمرسـ كارابانجيؿ .كىذا يعطي
انطباع عف األماكف القميمة التي يجد فييا البطؿ نضسو بالتعبير بحرية ،كالبقية كميا سجكف كىذا يتطابؽ

مع ما صرح بو في بداية القصة.
 النسؽ السمطكم

احد المركزيات المييمنة في القصة التي تشمؿ نالسياسة ،القانكفد كأثرىا الكايح عمق سمككيات

االنساف العراقي ،كعمق العقؿ الجمعي ،كالتضكير الجمعي ،كىذا ما استطاع اف يكصمو لنا الرممي مف

خبلؿ االسمكب االنتقاذي المشكش لقصص داخؿ القصة الكاحدة يخرج مف النص إلييا ،اما السرد يسير

عمق كتيرة كاحدة ،كىك يزيد القصة جماالن ،ييآزرىا اختيار أسماء الشخصيات ،كأنيا مضاتيح الحاسكب لكؿ
مضتاح إ يعاز مختمؼ ،كذلؾ كانت الشخصيات التي يعيدىا مف الذاكرة لكؿ منيا حكاية كمكقؼ كرأم

مختمؼ عف االخر لكنيا مجتمعة في رفض النظاـ السمطكم آنذاؾ بطرؽ شتق ،تساندىا الشضرات،
كالمحاكاة الساخرة.

كبير عمق التاريخ كالثقافة ،كعمق
فقد مارس النسؽ السمطكم المتمثؿ بالحاكـ الدكتاتكرم،
تأثير ان
ان

األيدلكجيا ،مثمما أثقؿ نضسية االنساف العراقي ،كقد سمطٌت الدكتاتكرية شتق أنكاع القمع كالقير كالييمنة
كالتحكـ بالضرد كالمجتمع ،بطراذؽ ظاىره كالسجكف كتي و
يـ جاىزة عديدة ،كمنيا ما ىك متخؼ كالممضات
السرية لكؿ شخص يعيش في العراؽ ماعدا صمبابا ،لشدة خكفو مف الناس ،كالمضارقة كانت في الممؼ

السرم لتمؾ نالطضمة التي تعطيو كردة حمراءد كىذا يكيح العبلقة بيف السمطة كالشعب كالحاكـ كالمحككـ.

ن السجف سجف كلك طكقتو ذىبان ككانت حكافي المجمد اليخـ عمق طاكلة مدير سجف شاطقء

دجمة مف ذىب كعمق هبلفو صكرة ذىبية لصمبابا ياحكان ...تصضحتو حيف استبطأتكـ فرأيت في
صضحاتو صكرة ذىبية لصمبابا ياحكان ...تصضحتو حيف استبطأتكـ فرأيت في صضحاتو صك انر كجداكؿ
كأسماء كثيرة  ،فضي صضحات اإلحياء  :عشركف مميكف متيـ إال كاحدان كلكؿ كاحد ممؼ كتاريخ حياة
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كمكعد كمكت كماقالو أك لـ يقمو كمافكر بو أك لـ يضكر بو ،مبلييف الصضحات لمبليف البشر،مف بينيـ أنا

كأنت كمدير السجف كالطضمة التي يعطييا القاذد كردة حمراء .

كيتسرب النسؽ السياسي السمطكم في اكردة المجتمع ،ليسرؽ الطضكلة كالشيكخ كالشباب ،يتسمط

يحبكف ،كىك ما ذكره بطؿ القصة عندما
عمق انضسيـ ليجتز اياميـ كأحبلميـ كحياتو كحتق أعراييـ كما ٌ
كنحق الرمز جانبان ،مستجيبان
تصضح ألبكـ خساراتو .كقد تعمد القاص الكيكح كاستخداـ التصريح ٌ

إلهراءات المادة ،منطمقان مف عمؽ الحس االنساني كمف المعطيات الداخمية.

فبعد اف كيح الكصايا العشر التي استشضيا مف قصص المسجكنيف حتق ال نككف مف يمنيـ

كىي :نال تعترض ،ال تعطي رام ،ال تحمـ ،ال تناقش ،ال تضكر ،ال تحب الكطف ،ال تتديف ،ال تكف

انسانيان ،تبرر الحركب كاالحداث الكبيرة ،تطبؿ لبلنتصارات الكىميةد كاالىـ حب صمبابا اكثر مف النبي

محمد نصد.

يعكد القاص لتسميط اليكء عمق الكاقعية التعسضية لنظاـ الدكتاتكرم التي حجزت نمك كتطكر

المجتمع العراقي بكافة االصعدة ثقافيان قانكنيان انسانيان..الخ ،بأسمكب ساخر لتتجمق مقدرتو السردية في جمع
المضرح كالمحزف في اف كاحد .فراح يكظؼ اسماء كرمكز انسانية ليصكر المرحمة الق أم درجة كصمت

مف السضو إلق محاربة الرمكز كاقعية كانت أـ أسطكرية ،مثمما يشير إلق العمماء كاالدباء كالمثقضيف

البناء ،آشكر بانيباؿ القارمء،
كالضنانيف الذيف يمتيـ قكاذـ صمبابا نفيبدأ بكؿ مف :آدـ الخطٌاء ،كمكامش ٌ
حمكرابي المحامي ،المتنبي الشاعر ،الجاحظ الكاتب ،الجكاىرم الشاعر ،هاذب طعمة فرماف الحككاتي،
مر التاريخ ،فما
حسف مطمؾ المعمـ ،حمزية العكرة المطربةد كاذا كاف ىذا ىك حاؿ عظماء العراؽ عمق ٌ
بالؾ بالبسطاء مف أىمو كسكانو الذيف لـ يؤليكا صمبابا ،كما ىك حاؿ نأـ حيدر ربة البيت ،األطضاؿ كؿ

أطضاؿ العراؽد كصكالن فيما بعد إلق طيكر ىذه األرض كحيكاناتيا نالعصافير ،الحمير ،الكبلبد كحتق
المعالـ اإليككلكجية الراسخة في العمؽ الكجكدم ليذا الضياء لـ تسمـ مف تيـ النظاـ نكما ىك حاؿ نير

دجمة ،كصكالن إلق العراؽ ...كؿ العراؽد.

أما سمطة القانكف فبل كجكد ليا داخؿ العراؽ ،فمف احتجاز البطؿ مف قبؿ مدير الناحية ،كىك

طضؿ بتيمة رفع حذاذو ،بكجو مدير الناحية كايافكا ليا اف المسرحية تسخر مف ك ازرة التربية ،الق سجنو

في السجف المتحرؾ مع زمبلذو كالضذراف ،مرك انر بالسجف الذم عذب فيو ،مف اجؿ الحصكؿ عمق معمكمات
كاخرجكه منو ؟

أما في اسبانيا فتكجد سمطة قانكنية ،ألنو سجف لعدـ كجكد اكراؽ قانكنية ،فقد كيع في سجف

كارابانجيؿ كعكمؿ معاممة االنساني .لكف البطؿ ناقـ عمق االثنيف ألنيـ سمبكه حريتو ،كقد اعترض عمييـ
بقكليـ انيـ مثمي فمماذا يممككف حؽ سمب حريتي.
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 النسؽ االقتصادم

ارتبط النسؽ االقتصادم في ىذه القصة بالمسرح السياسي أنذاؾ ،فثمة ركابط قكية بيف الق اررات

يطر عمق االنساؽ االقتصادية مف تيير ،كبيف صكرة البطؿ في القصة.
السياسية كما أ

فما اف دخؿ الكيع االقتصادم لمبمد في نضؽ مظمـ منذ اعبلف الحصار االقتصادم عمق العراؽ

مف قبؿ مجمس األمف الدكلي ،كمنع تصدير البتركؿ العراقي ،أم قطع شرياف االقتصاد العراقي حتق بدت

الظركؼ المعيشية لسكاف البمد بالتدىكر مقارنة بتحسف الظركؼ االقتصادية لدكؿ الجكار العراقي

كمجتمعات تمؾ الدكؿ بضعؿ العقكبات عمق العراؽ.

اعمف الناقكس بداية سقكط صمبابا ،الذم اقترف بمأساة العراؽ ،فصكرت ىذه القصة جانبان مف

األزمة االقتصادية في التسعينات كحياة فذات الميمشيف ،فبطؿ القصة يعد كاحدان منيـ يعيش كيعان
متأزمان ادمف الديكف ليستمر في حياتو البسيطة التي ال تتعدل لقمة يأكميا ككتابان يقرأه .ككانت كؿ الق اررات

السياسية ذات تأثير كايح عميو ،كباقي بسطاء الشعب ،مما دفعو إلق اليركب مف العراؽ ،لكف ىذا لـ
يجدم نضعان في حؿ كيعو المأزكـ نضسيان كاجتماعيان كاقتصاديان.

لكف ىناؾ بالمقابؿ ،كفي الطرؼ االخر اتباع صمبابا الذيف يعيشكف مترفيف بالذىب كالكركش

الممتمذة مف خيرات ىذا الشعب ،في حيف يظير أف المبيعات المقننة كالمشركطة لمنضط العراقي منذ أكاسط

استيناء عف الشعب ،كعف كؿ مؤسسات الثقافة
التسعينات في القرف المايي ،قد زادت الحاكـ دكتاتكرية ك
ن
كالعمـ في البمد ،فأيحق النضط مجددان صانعان لمدكتاتكرية.

الهوامش

نُد معجـ مقاييس المية ،ابف فارسْٕ /ُ ،
نِد الصحاح ُ.ٖٔ/
نّد لساف العرب،ابف منيكر ،جُ ،صّٗ.
نْد تاريخ األدب العربي ،شكقي ييؼٕ ،
نٓد لساف العرب َُِٔ/

نٔد تاج العركس ُ.ُْْ/
نٕد لساف العرب،ابف منيكر ،جُ ،صّٗ.
نٖد تاريخ األدب العربي ،شكقي ييؼٕ ،

نٗد تاريخ آداب المية العربية ،مصطضق صادؽ الرافعيِْ ،
نَُد نضسوِٖ-ِٕ ،
نُُد مقدمة ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف خمدكف ،دار الضكر ،القاىرة صّٓٓ.

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 2011/1م

44

المجلد

أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي
نُِد نظرية األدب ،رينيو كيميؾ ،كاكستف كاريف ،المجمس األعمق لرعاية الضنكف كاألدب كالعمكـ االجتماعية ،دمشؽ ،تعريب
محيق الديف صبحق ،طُ.َُِٗ ،

نُّد مضيكـ األدب ،تزيضتاف تكدركؼٓ ،
نُْد األدب كفنكنو ،محمد عنانيُٗ ،
نُٓد التضكير النقدم عند العرب ،د.عيس عمي عككبِِ،
نُٔد نظرات في األدب ،أبك الحسف الندكمَُٓ ،
نُٕد األدب كمذاىبو ،د .محمد مندكر.ٔ ،

نُٖد أدب األطضاؿ ،د .محمد محمكد ريكاف ،اإلسكندرية ،ط ُُٓ ،ٕ ،ََِٕ ،
نُٗد العكامؿ الخارجية المؤثرة في األدب ،محمكد محمكد ،عالـ الضكر ،المجمد األكؿ – العدد الرابع –يناير –فبراير –
مارسُُٕٗ،ِِْ ،

نَِد قامكس أنثركبكلكجيا انكميزم  -عربي ،شاكر مصطضق سميـ ،ٓٔ ،معجـ الضمسضي ،مراد كىبو،َُُ ، ،االثنكلكجيا

كالضمكمكرٔٗ ،
نُِد معجـ الضمسضي ،مراد كىبو ،َُُ ،األنثركبكلكجيا الثقافية ،محمد الخطيبُُ ،
نِِد االنثركبكلكجيا العامة ،دكتكر قبارم محمد اسماعيؿ ،دار المعارؼ ُُ
نِّد أسس نظرية كتطبيقات عممية  ،د .محمد الجكىرم.َِ ،
نِْد البنيكية في األنثركبكلكجيا كمكقؼ سارتر منيا .ٗ ،

نِٓد مقدمة في االنثربكلكجية االجتماعية ،لكسي مير ،ترجمة كشرح دكتكر شاكر مصطضق سميـ.ٗ ،
نِٔد قصة االنثرك بكلكجيا ،حسيف فييـُّ ،
نِٕد االنثركبكلكجيا اسس نظرية كتطبيقات عممية ،محمد الجكاىرمِٖ ،

نِٖد األنثربكلكجيا االجتماعية قيايا المكيكع كالمنيج ،تأليؼ مجمكعة مف االساتذةٓ ،
ِٗ(إذ ترجـ بعييـ المضيكـ إلق نعمـ اإلنسافد  ،المدخؿ إلق عمـ اإلنساف ،د .قيس النكرم ٓ،
نَّد معجـ العمكـ االنسانية ،جاف فرانسكا دكريتو ،جكرج كتكرةُٖٓ ،
نُّد االنثركبكلكجيا العامة ،دكتكر قبارم محمد اسماعيؿ ،دار المعارؼ ُُ

نِّد دراسة االنساف ،رالؼ لينتكف ،ترجمة عبد الممؾ كاشؼ ،ُْ،ينظر المدخؿ الق االنثربكلكجيا ،شاكر مصطضق سميـ،
ٕ
نّّد قامكس أنثركبكلكجيا انكميزم عربي ،شاكر مصطضق سميـٓٔ ،
نّْد االنثركبكلكجيا العامة ،دكتكر قبارم محمد اسماعيؿُُ ،
نّٓد محايرات في االنثربكلكجيا ،د.شاكر مصطضق سميـِّ ،
نّٔد قامكس مصطمحات االثنكلكجيا كالضمكمكرْٗ-ُٓ ،

نّٕد مدخؿ الق االنثركبكلكجيا ،الدكتكر عيس الشماسَُ ،
نّٖد نضسو
نّٗد نضسو
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نَْد البنيكية في االنثركبكلكجيا كمكقؼ سارتر منيا ،الدكتكر عبد الكىاب جعضر.ٗ،
نُْد األنثربكلكجيا الثقافية ،مارفف ىاريس ،ترجمة الدكتكر السيد احمد حامد ،جُ.ٕ/

نِْد قصة االنثربكلكجيا ،حسف فييـ ،صُْ ،دراسة االنثركبكلكجيا المضيكـ كالتاريخ ،بيرتي ج بيمتك ،ترجمة كاظـ سعد
الديفُٖ ،
نّْد مدخؿ الق عمـ االنساف ناالنثركبكلكجياد ،عيس الشماسِٔ ،
ً
محمد الجكىرم ،الدكتكر حسف الشامي،
نْْد قامكس مصطمحات اإلثنكلكجيا كالضكلكمكر ،إيك ٍو ىكلتكرانس ،ترجمة الدكتكر ٌ
ٕٕ
نْٓد مدخؿ الق عمـ االنساف ناالنثركبكلكجياد ،عيس الشماسَٗ ،
نْٔد نضسو
نْٕد األنثربكلكجيا الثقافية ،محمد الخطيبُّ ،

نْٖد مدخؿ الق عمـ االنساف األنثربكلكجيا ،دكتكر عيس الشماسّٔ ،
نْٗد األنثركبكلكجيا العامة ،د.قبارم محمد اسماعيؿ ،صُُٖٗ ،
مقدم ة في األنثركبكلكجيا العامة ،بيمز ،رالؼ؛ ىكيجرا ،ىارم ،ترجمة :محمد الجكىرم ،صُِ
نَٓد ٌ
نُٓد بحكث في االنثركبكلكجية العربية ،مجمكعة مف األساتذةّٕٔ ،
نِٓد البعد االنثركبكلكجي لمنص األدبي ،داكد محمدhttp://www.crasc-dz.org/article-853.html ،
نّٓد سكسيكلكجيا األدب – بكؿ آركف كآالف ،ترجمة د .محمد عمي مقمد ،الكتاب الجديدُٔ ،
نْٓد عالـ الضكر ،المجمد االكؿ ،العدد الرابع ،يناير فبراير ،مارس،ُُٕٗ ،صِّٔ
نٓٓد سكسيكلكجيا األدب – بكؿ آركف كآالف ِٔ
نٔٓد قامكس مصطمحات االثنكلكجيا كالضمكمكرُٖٔ ،

نٕٓد مسألة القراءة ،يمف كتاب المنيجية في األدب كالعمكـ اإلنسانية ،عبد الضتاح كيميطك.ُٗ ،
نٖٓداالثنكلكجيا كاالنثركبكلكجيا ،بيار بكنت ،ترجمة مصباح صمدُِْ ،
نٗٓد مكسكعة عمـ اإلنساف ،شارلكت سيمكر – شميث ،ترجمة ،محمد الجكاىرم ،ص ٓٓ
نَٔد نضسو ،ص ٔٓ

نُٔد مف األنثركبكلكجيا إلق األدب ،كينيث براكف ،ترجمة محمد حبيدكِ ،
K. Brown, Pour témoigner d’un itinéraire anthropologique, in D. Alberta et M. Tozy, éds., La
Méditerranée des anthropologues. Fractures, filiations, contiguïtés, Paris, Maisonneuve et
Larose, 2005, pp. 119-127
نِٔد بحكث في االنثركبكلكجية العربية ،مجمكعة مف األساتذةْٕ ،
نّٔد مكسكعة عمـ اإلنساف المضاىيـ كالمصطمحُٓٔ،ُٕٓ ،

نْٔد مف االنثركبكلكجيا إلق األدب ،كينيث براكف ،ترجمة محمد حبيدكُ،ِ ،
نٓٔد أدب الرحبلت ،د .حسيف محمد فييـُّ ،
نٔٔد العجاذبية في أدب الرحبلت رحمة ابف فيبلف نمكذجا ،عبلكم الخامسة ،رسالة ماجستير ،أ
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المتخيؿ في متف كاحد ،عبد المجيد عبد الحميد،ممحؽ الثقافي لجريدة االتحاد ُِ ،أبريؿ َُِِ
نٕٔد اليراذبي ك ٌ
نٖٔد أدب الرحبلت ،د .حسيف محمد فييـّْ ،
نٗٔد نضسو

نَٕد بحكث في االنثركبكلكجية العربية ،مجمكعة مف األساتذةْٖ ،
نُٕد األنثركبكلكجيا الرمزية ،دعاء رمياف محمد.رسالة ماجستير ،جامعة بني سكيؼُْٔ،ُْٕ ،ََِٕ،
نِٕد تأكيؿ الثقافات ،كميضكرد هيرترزَُُ ،
نّٕد األنثركبكلكجيا ،مارؾ أكجيةٕٓ،ٖٓ ،

نْٕد تقاطعات األدب كاألنثركبكلكجيا ،ميشيؿ ليريسُُٓ،
نٕٓد األشكاؿ ما قبؿ المسرحية كمرجعياتيا األنثركبكلكجيةنالتعزية أنمكذجاند،ياسر عبد الصاحب براؾ،مكقع جامعة بابؿ
نٕٔد بحكث في االنثركبكلكجية العربية ،مجمكعة مف األساتذةْٕ ،

نٕٕد تقاطعات األدب كاألنثركبكلكجيا ،ميشيؿ ليريس،مجمة ا داب ،نجامعة الممؾ سعكدد ،المجمد ِٓ ،العدد ّ،َُِّ ،
ُُٓ.
نٖٕد بحكث في االنثركبكلكجية العربية ،مجمكعة مف األساتذةْٔ ،
نٕٗد تقاطعات األدب كاألنثركبكلكجيا ،ميشيؿ ليريسُُٓ،
نَٖد األنثركبكلكجيا االجتماعية ،أيضانز بريتشاد ،ترجمة :د .أحمد أبك زيدُّْ ،
نُٖد بحكث في االنثربكلكجية العربية ،د .محمد الجكاىرمْٕ،

نِٖد مجمة الضكر ،المجمد ،الخامس كالعشركف ،العدد الثاني ،اكتكبر ،ديسمبرُِٖ،ُٗٗٔ ،
نّٖد مداريات حزينة ،كمكد لضي شتراكس ،ترجمة محمد صبحٓ ،
نْٖد تقاطعات األدب كاألنثركبكلكجيا ،ميشيؿ ليريس ََٖٓٓٗ،
نٖٓد األنثركبكلكجيا ،مارؾ أكجيةٖٗ ،
نٖٔد نضسوٖٖ ،
نٕٖد تأكيؿ الثقافة ،كميقكرد هيرتزْٕ ،
نٖٖد تقاطعات األدب األنثركبكلكجيا ،ميشيؿ ليريسَٖٓ،
نٖٗد مكسكعة عمـ اإلنسافُْٖ ،

نَٗد مف األنثركبكلكجيا إلق األدب ،كينيث براكف ،ترجمة محمد حبيدةَُ،
نُٗد حيف يختمط األدب باالنثركبكلكجيا :عالمة انثركبكلكجية أمريكية مكلعة بكتابة الركايات ،جريدة نالزمافد ،العدد
ِّّٔ ََِٔ / ِ / َِ -
نِٗد مداريات حزينة ،كمكد لضي شتراكسٔ ،

نّٗد ىكلكككست ىك مصطمح استخدـ لكصؼ الحمبلت الحككمية المنظمة مف قبؿ حككمة ألمانيا النازية كبعض مف
حمضاذيا ليرض االيطياد كالتصضية العرقية لمييكد في أكركبا أثناء الحرب العالمية الثانية.كىي كممة مشتقة مف الكممة
اليكنانية  ὁλόκαυστον ،holókaustonكالتي تعني "الحرؽ الكامؿ لمقرابيف المقدمة لخالؽ الككف" .في القرف التاسع
عشر تـ استعماؿ الكممة لكصؼ الككارث أك المآسي العظيمة.
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نْٗد حزب السياسي حكـ كمبكديا ،منذ عاـ ُٕٓٗ إلق عاـ ُٕٗٗ.كىك خمؼ لمجمكعة احزاب شيكعية ،عرفت أييا
باسـ منظمة حزب الخمير الشيكعي ،المسؤكلة عف مكت ٓ ُ.مميكف شخص نأحيانا يقدركف بيف َََ َٖٓ,إلق ّ
مميكفد في ظؿ نظاميـ ،عف طريؽ اإلعداـ ،كالتعذيب كاألعماؿ الشاقة.

نٓٗد سياسة القتؿ الجماعي المنظمة نإبادةد عادةن ما تقكـ حككمات بيا كليست أفر نادا ػ يد مختمؼ الجماعات.في حاكلة
اإلبادة لطكاذؼ كشعكب عمق أساس قكمي أك عرقي أك ديني أك سياسي ،صنضت كػجريمة دكلية في اتضاقية كافقت األمـ
المتحدة عمييا باإلجماع سنة ُْٖٗ.

نٔٗد االنثركبكلكحيا ،مارؾ أكجيةٖٗ،َٗ ،
نٕٗد مجمة الضكر ،المجمد ،الخامس كالعشركف ،العدد الثاني ،اكتكبر ،ديسمبرُٗٗٔ،ُِٖ ،
نٖٗد تأكيؿ الثقافة ،كمكد ليضي هيرتزَٗ ،
نٗٗد نضسوْٖ ،

نََُد مكسكعة عمـ االنساف المضاىيـ كالمصطمحٓٓ ،
نَُُد تأكيؿ الثقافة ،كمكد ليضي هيرتزَٓ ،
نَُِد األنثركبكلكجيكف الدنماركيكف في الخميج العربي ،ىني ىانسف نمكذجان ،عبداهلل عبدالرحمف يتيـ ،مجمػة «شؤكف
اجتماعية» ،العدد ٖٖ ،السنة ِِ ،شتاء ََِٓ ،الصادرة عف الجامعة األمريكية ،كجمعية االجتماعييف بالشارقة.

نَُّد االنثركبكلكحيا ،مارؾ أكجيةَُِ،

نَُْد معجـ االثنكلكجيا ك األنثركبكلكجيا ،بيار بكنت ،ترجمة مصباح صمدُِْ ،
نَُٓد بحكث في االنثركبكلكجية العربية ،د .محمد الجكاىرمَّٔ ،
نَُٔد نضسؤُٔ-ُٔٓ ،
نَُٕد بنية الحكاية في البخبلء لمجاحظ دراسة في يكء منيج بركب كهريماس ،عدم عدناف محمدٗ ،
نَُٖد االنثركبكلكجيا البنيكيةجِ ،كمكد ليضي ستركس ،ترجمة مصطضق الصالح ،حُِٔٗ ،

نَُٗد ،نظرية المنيج الشكمي ػ نصكص الشكبلنييف ،الركس إبراىيـ الخطيب ػ الشركة الميربية لمناشريف المتحديف ك
مؤسسة األبحاث العربية بمبناف ،ط ُ سنة ُِٖٗ ص ِٖ
نَُُد البعد األنثركبكلكجي لمنص األدبي،د .داكد محمد ،المركز الكطني لمبحث في األنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية

 ذات المكاف الذم ييدعق اليكـ بالمنطقة الخيراء .Green Zone
نُُُد اكراؽ بعيدة عف دجمة :محسف الرممي ،صّْ
ُُِ  -أكراؽ بعيدة عف دجمة ،محسف الرمميّْ ،
ُُّ  -ينظر :نضسو ْْ ،ّْ ،
ُُْ  -نضسو ّْ ،
ُُٓ  -نضسوْْ،

ُُٔ  -ينظر :أكراؽ بعيدة عف دجمة ،محسف الرمميْٓ ،ْْ ،ّْ ،
ُُٕ  -نص المقطع القصصي الذم يحكم مثبلن شعبيان عراقيان فجاَّ ىك كا تي :ننال تقكلي لي :أف نكارابانجيؿد أفيؿ،
فالخر ...أخك البك .....السجف سجف كلك طكقتو ذىباندد ،أكراؽ بعيدة عف دجمة :محسف الرممئْ ،
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ُُٖ  -أكراؽ بعيدة عف دجمة ،محسف الرمميّْ ،

المصادر والمراجع
أوالً :الكتب


اثنكلكجيا انتربكلكجيا ،فيميب البكرت-تكلر ،جاف.بيارفارنييو،ترجمة:مصباح الصمد ،المؤسسة الجامعية  ،بيركت ،طُ،
ََِْ.



االثنكلكجيا كالضمكمكر ،د  .مجيد حميد عارؼ،مطابع التعميـ العالي  ،بيداد.َُٗٗ،



أدب األطضاؿ  ،د .محمد محمكد ريكاف  ،اإلسكندرية  ،ط ُ.ََِٕ ،



أدب الرحبلت ،د .حسيف محمد فييـ ،عالـ المعرفة  ،الككيت.ُٖٗٗ ،



األدب كفنكنو،محمد عناني ،دار الينابيع ،دمشؽ.ََِٓ،



األدب كمذاىبو ،د .محمد مندكر  ،نيية مصر لمطباعة كالنشر.ُّٕٗ،



األدب كمذاىبو ،د .محمد مندكر  ،نيية مصر لمطباعة كالنشر.ُّٕٗ،



األشكاؿ ما قبؿ المسرحية كمرجعياتيا األنثركبكلكجيةنالتعزية أنمكذجاند،ياسر عبد الصاحب براؾ ،جامعة بابؿ  ،كمية



االنتربكلكجيا البنيكية  ،كمكد لضي شتراكس،ترجمة :مصطضق صالح ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،دمشؽ.ُٕٕٗ،

الضنكف .ََُِ،


األنثربكلكجيا أسس نظرية كتطبيقات عممية ،محمد الجكاىرم  ،دار المعارؼ ،القاىرة  ،طِ .َُٖٗ ،



األنثربكلكجيا االجتماعية قيايا المكيكع كالمنيج ،مجمكعة مف األساتذة ،دار المعرفة الجامعة ،اإلسكندرية.ََِْ،



األنثربكلكجيا الثقافية ،مارفف ىاريس ،ترجمة :د .السيد احمد الحامد ،جامعة الككيت .َُٗٗ ،



األنثربكلكجيا ،تأليؼ مارؾ أكجية ،جكف بكال ككاليف ،ترجمة :الدكتكر جكرج كتكره ،بيركت .ََِٖ،



األنثركبكلكجيا االجتماعية ،إيضانز بريتشارد ،ترجمة :أ حمد أبك زيد ،الييذة المصرية العامة لمكتاب،



األنثركبكلكجيا الثقافية  ،فاركؽ إسماعيؿ ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.ُٖٕٗ ،



األنثركبكلكجيا العامة ،د .قبارم إسماعيؿ ،منشأة المعارؼ ،إسكندرية.ُّٕٗ،



أكراؽ بعيدة عف دجمة  ،محسف الرممي،دار أزمنة لمنشرُٖٗٗ،ـ.

اإلسكندرية.ُٕٗٓ،



بنية الحكاية في البخبلء لمجاحظ دراسة في يكء منيج بركب كهريماس،عدم عدناف محمد،عالـ الكتب

الحديث،أربد،طُ. َُُِ ،


البنيكية في األنثركبكلكجيا كمكقؼ سارتر منيا ،د.عبد الكىاب جعضر.دار المعارؼ ،ط ُِٖٖٗ ،ـ



تاج العركس مف جكاىر القامكس ،محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ المرتيق الزبيدم،تحقيؽ ،عبد الستار احمد فراج،
الككيت.ُٗٔٓ،



تاريخ آداب المية العربية ،مصطضق صادؽ الرافعي ،مكتبة اإليماف .ُٕٗٗ ،



تاريخ األدب العربي  ،شكقي ييؼ  ،دار المعارؼ،القاىرة .
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تأكيؿ الثقافة – مقاالت مختارة ،كميضكردهيرتز ،ترجمة :محمد بدكم ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت ،طُ.



التضكير النقدم عند العرب  ،د.عيس عمي عككب،دار الضكر المعاصر  ،ط ُ . ُٕٗٗ ،



دراسة األنثربكلكجيا المضيكـ كالتاريخ ،بيرتي ج بيمتك ،ترجمة كاظـ سعد الديف،دار الحكمةََُِ ،



دراسة اإلنساف ،رالؼ لينتكف ،ترجمة :عبد الممؾ الناشؼ ،المكتبة العصرية ،بيركت.ُٕٗٔ ،



سكسيكلكجيا األدب – بكؿ آركنكآالف ،ترجمة د .محمد عمي مقمد ،دار الكتاب الجديد المتحدة  ،ط ُ .َُِّ ،



سكسيكلكجيا األدب – بكؿ آركنكآالف ،ترجمة د .محمد عمي مقمد ،دار الكتاب الجديد المتحدة  ،ط ُ .َُِّ ،



الصحاح تاج المية ك صحاح العربية  ،إسماعيؿ بف حماد الجكىرم تحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا ،دار المعرفة -

بيركتََِٓ ،


قامكس االنثركبكلكجيا  -انكميزم عربي ،شاكر مصطضق سميـ،جامعة الككيت  ،الككيت ،ط ُ .ُُٖٗ،



قامكس االنثركبكلكجيا  -انكميزم عربي ،شاكر مصطضق سميـ،جامعة الككيت  ،الككيت ،ط ُ .ُُٖٗ،



د.محمد الجكىرم،د .حسف الشامي ،دار المعارؼ ،
قامكس المصطمحات االثنكلكجا كالضمكمكر ،.ايكو ىكلتكرانس ،تر:
ٌ
بمصر.ُِٕٗ،



قصة االثنكبكلكجيا حسيف فييـ ،سمسمة عالـ المعرفة  ،الككيت.َُٗٗ،



لساف العرب ،ابف منظكر ،دار إحياء التراث ،بيركت -لبناف ،طّ.ُّٗٗ ،



محايرات في االنثربكلكجيا ،د.شاكر مصطضق سميـ ،مطبعة العاني  ،بيداد.ُٗٓٗ،



مداريات حزينة ،كمكد لضي شتراكس ،ترجمة محمد صبح ،دار الكنعاف لمدراسات كالنشر ،ط ُ.ََِّ ،



مدخؿ الق االنثركبكلكجيا ،الدكتكر عيس الشماس ،اتحاد الكتاب العرب  ،دمشؽ .ََِْ ،



المدخؿ الق عمـ اإلنساف ،قيس النكرم ،جامعة بيداد -ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.ُِٖٗ ،



مسألة القراءة يمف كتاب المنيجية في األدب كالعمكـ اإلنسانية،عبد الضتاح كيميطك،دار تكبقاؿ لمنشر،الدار



معجـ العمكـ اإلنسانية ،جاف فرانسكا دكريتو ،ترجمة جكرج كتكرة ،المؤسسة الجامعية لمدراسات .ََِٔ ،



المعجـ الضمسضي ،مراد كىبو ،دار قباء الحديثة،طْ . ََِٕ ،



معجـ مقاييس المية ،أبك الحسف أحمد ابف فارس ،تحقيؽ  :عبد السبلـ محمد ىاركف  ،دار الجيؿ . ُٗٗٗ،

البيياء.ُّٗٗ،



مضيكـ األدب كدراسات أخرل ،تزيضتانتكدركؼ ،ترجمة عبكد كاسكحة  ،منشكراة ك ازرة الثقافة السكرية ،دمشؽ. ََِِ،



مقدمة في االنثربكلكجية االجتماعية ،لكسي مير ،ترجمة :دكتكر شاكر مصطضق سميـ،دار الشؤكف الثقافية العامة
،بيداد،طِ.



مقدمػ ػػة ،ابػ ػػف خمػ ػػدكف ،عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف خمػ ػػدكف كلػ ػػي الػ ػػديف ،المحقػ ػػؽ :عبػ ػػد اهلل محمػ ػػد الػ ػػدركيش ،دار
يعرب.ََِْ،



مكسكعة عمـ اإلنساف المضاىيـ كالمصطمحات االنثربكلكجية ،شارلكت سيمكر – شميث ،ترجمة :مجمكعة مف أساتذة
عمـ االجتماع ،بإشراؼ،د .محمد الجكاىرم ،المجمس األعمق لمثقافة  ،القاىرة.ُٖٗٗ ،



نظرات في األدب ،أبك الحسف عمي الحسني الندكم ،دار البشير .ُٕٗٗ ،
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أ .م .د .ناهضة عبد الستار & أ .م .د .علي جواد وتوت & سندس محمد عباس
أنثروبولوجيا األدب دراسة لقصة (أنا الذي رأى  ...وثائق) للقاص محسن الرملي


نظرية األدب  ،رينيو كيميؾ  ،كاكستف كاريف،محيق الديف صبحي،حساـ الخطيب،المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر.ُٖٕٗ،



نظرية المنيج الشكمي ػ نصكص الشكبلنييف ،الركس إبراىيـ الخطيب ػ الشركة الميربية لمناشريف المتحديف ك مؤسسة

األبحاث العربية بمبناف ،ط ُ سنة ُِٖٗ.
ثانيان :الدكريات


العكامؿ الخارجية المؤثرة في األدب ،محمكد محمكد ،عالـ الضكر ،المجمد األكؿ – العدد الرابع –يناير –فبراير –




المتخيؿ في متف كاحد ،عبد المجيد عبد الحميد،ممحؽ الثقافي لجريدة االتحاد ُِ ،أبريؿ َُِِ
اليراذبي ك ٌ

تقاطعات األدب كاألنثركبكلكجيا ،ميشيؿ ليريس،مجمة ا داب ،نجامعة الممؾ سعكدد ،المجمد ِٓ ،العدد َُِّّ ،



مجمة الضكر ،المجمد ،الخامس كالعشركف ،العدد الثاني ،اكتكبر ،ديسمبرُٗٗٔ،ُِٖ ،

مارسُُٕٗ،ِِْ ،



حيف يختمط األدب باالنثركبكلكجيا :عالمة انثركبكلكجية أمريكية مكلعة بكتابة الركايات ،جريدة نالزمافد ،العدد ِّّٔ

 َِ ََِٔ / ِ /

مجمة الضكر ،المجمد ،الخامس كالعشركف ،العدد الثاني ،اكتكبر ،ديسمبرُٗٗٔ،ُِٖ ،



األنثركبكلكجيكف الدنماركيكف في الخميج العربي ،ىني ىانسف نمكذجان ،عبداهلل عبدالرحمف يتيـ ،مجمػة «شؤكف



األنثركبكلكجيكف الدنماركيكف في الخميج العربي ،ىني ىانسف نمكذجان ،عبداهلل عبدالرحمف يتيـ ،مجمػة «شؤكف



عالـ الضكر ،المجمد االكؿ ،العدد الرابع ،يناير فبراير ،مارسُُٕٗ،ِّٔ ،

اجتماعية» ،العدد ٖٖ ،السنة ِِ ،شتاء ََِٓ ،الصادرة عف الجامعة األمريكية ،كجمعية االجتماعييف بالشارقة.
اجتماعية» ،العدد ٖٖ ،السنة ِِ ،شتاء ََِٓ ،الصادرة عف الجامعة األمريكية ،كجمعية االجتماعييف بالشارقة.

ثالثان :الرساذؿ ك االطاريح الجامعية:


األنثركبكلكجيا الرمزية ،دعاء رمياف محمد .رسالة ماجستير ،جامعة بني سكيؼََِٕ،



العجاذبية في أدب الرحبلت رحمة ابف فيبلف نمكذجا ،عبلكم الخامسة  ،قسنطينة،جامعة منتكرم  ،كمية الميات
كا داب.ََِٓ ،

رابعان :االنترنيت:

ُ .البعد األنثركبكلكجي لمنص األدبي ،د .داكد محمد ،المركز الكطني لمبحث في األنثركبكلكجيا االجتماعية
كالثقافية/http://www.aranthropos.com،
ِ .البعد االنثركبكلكجي لمنص األدبي ،داكد محمدhttp://www.crasc-dz.org/article-853.html ،
ّ .مف األنثركبكلكجيا إلق األدب ،كينيث براكف  ،محمد حبيدك نترجمةد ،بحسب الرابط:
http://www.amrh.ma/wp-content/Articles/Brown.
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