
!لةرا"

ميةألاعى

فىمهمو!رالة

بولوجيأولاغترأ

يساح!انابقلكل

بدايةمنذالانثروبولوجيا.فيجذريتغئرحصللقد

الادةفيالأزمةمعيتجلوبونالأنثروبولوجيونأخذ،الستينات

للدولالتابعةالستعمراتمنالجديدةنثعوءالدولخلقهاالتي

الثالثالعالمهذاطويلةلمدةا)الغربيوندرسولقد.الصناعية

الادةومناهجمواضيعفيالتبذلهذاويعكش.بلسانهوتكلموا

لقد.بالتحركوباحثوهالمالثالعالمكتابفيهبدأجديدأموقفأ

منعنيفلنقدسنواتعشرمنأكثزمنذالأنثروبولوجياأخضعت

وزعماءأنثروبولوجيينأنفسهمهمأصبحواالذين""الوطنيينفبل

الوجودآثارمنأثرأالانثروبولوجيالبحثيعتثرونقوميين

وخزمنيعانونالذينالمارسينبعضقبلومنالاستعماري

الضمير.

نأمثلأ،أسد"،"طلالالباكستانيالانثروبولوجييرى

أشكالمختلففهمفي"وذيأ(إسهاماًأسهمواالانثروبولوجيين

"البنيةعلىالمحافظةفيأيضأأسهمواولكنهم،الأهليةالحياة

نأهناأأسد"ويريد.(7391:17)أسدأالغربفيسيةالسيل

62

الحديثةالسياسيةالانثروبولوجيافيالطاغيالفكريالتقليدينتقد

"فريدريكالغربىالباحثأعذهاالتيالدراسةأنكيفلناويبين

عنمقتبسةأفكارتتخللها)السواتية"أأ(السياسةعن"بارث

"بارث"فيفرض:والإجماعالسيطرةكفكرة"هويز"،الفيلسوف

كسيطرةسيلسيةسيطرةهناكيكونعندماوأمنأإجماعآهناكأن

تسودفإنها،السياسيةوالخلافاتالعنفأما.أتباعهعليالقاثد

إذأ.السيطرةمنخاليةمستقلةأطرافبينالعلاقةتكونعندما

السياسيةالسيطرةمسألةبينتاماًتطابقأهناكيرى"،بارثفإن

الاجتماعي.والاستقرارالأمنومشكلة

الغربسيطرةعنالاستفلاليةلتاكيدوعيأالأكثرالعملان

هو،الأصواتمتعذدثقلفياختلاطولاقامةوالسياسيةالثقافية

الكتابفهذا.!"الاستشراقكتابهفيسعيدا،أدواردعمل

أبكم".شرقعنالتكلم9عمليةفيمنهجيتشكيكعنيكشف

والكمابالباحثونبهليتمتعالتي")3("الأبويةالامتيازاتإن

التصلةيةافيالسلسلةتق!مميولىتجسيدعنتكشفالغربيون



أحكامأوترشخو"همأ،"نحنأمنيتألفمتناقضينقسمينإلى

!التنصيصات"هذ.إن.الأساسي")الآخرينجوهرعنمسبقة

حقيثتةلتقمعتعمل،"سعيد"نظرفيالمستشرقةا!لا،*ء،(أأ،،02)3،ه

أصيلة.إنسانية

؟الأخرىالمجتمعاتدراسةالواعيالموقفهذابذلكنس

"التغييراتهذهعمقعلىالمرءيحكمأنالأوانسابقمن

الدافعالموقفهذااعتباريجبولكن.وحجمهاالعرفانية!)3(

فالانثروبولوجيون."الجديدةإالانعروبولوجيانشأةوراءالأساسي

لدراسةالملازمةوالمشاكلالصعوباتفيالنظريعيدونالجدد

لاكتسابالفضلىالطرقكمشكلة"،المتخففة9المجتمعات

وبناءالباحثعنهايفتشالتيالمعلوماتونوعية4معلوملت

نهدفالدراسةهذءإن.المعلوماتتلكعلىاعتمادأالنطريات

الباحث"9بينالصراعتخفيفعلىوتأثير.التغيرمدىتقييمإلى

مسألةوتعالجبطبعهانقديةدراسةوهي،.البحثموضوع9و

علىنفسهيفرضانللنصتتيحالتيالختلفةوالطرقالنص

.القارىء

نأفيالقديمةالحقيقةالجددالانثروبولوجيوناكتشفأنبعد

أدقونشربكتابةشرعوا،فضيلةعلنأبالخطيئةالاعتراف

لهم،بالنسبةأالبدائي"الرجلفتحليل.وهمومهمشكوكهم

شقاءدونبيئتهمعتاماتفاقوفيثابتةفواعدضمنيعيشككائن

ليس.موضوعيةحقيقةوكأنهاافكارتصورإلآليس،ذاتيووعي

حياةيعيشونآخرونرجالهناك.باعتقادهمبدائيونهناك

وهو-الجديدةالانثروبولوجيادراسةموضوعإن.مختلفة

سياسيةأهدافله-الآخر!دراسةخلالمنئكتشف"الإنسانية

.(7791:151)رابينوفوعرفانيةوأخلاقية

بطلبمتأثرة،الجديدةالانمروبولوجيامادةتساءلتلقد

الاستعمارية،أهدافهامنالمعرفةلتحريرالعالثالعا!معقفي

للبيئةبالنسبةالأنعروبولوجيينمنالسابقةالأجيالصمتحول

ربطلقدوتبلور.علمهمفيهانشأالتيالاستعمارية

للانثروبولوجيا-نقدهدايموند""ستانليالأميركيالأنئروبولوجي

قبلمنأزماتتعانيالتيالمجتمعات"بدراسةعرفهاوقد

إذا.ككلالغربيللمجتمعبنقده-"مأزقفيبدورهاهيمجتمعات

فيجبوالآخرالذاتبينالعلاقةتشملأنالأنثروبولوجياأرادت

فستعرضوبالتايى.الآخرتدرسمابقدرالذاتتدرسأنعليها

نظرفي،الباحثينيدفعالعميقالتحديدهذاانللنقد.الذات

النظريةالافتراضاتفيليبرالنظراعادةإلى"دايموندأ،

أفسحتالتينفسهاالطروففيبل،فحسبالأنمروبولوجية

دراسةفرصةوالاخر،الذاتبينللمجابهةالفرصة

وئدالذيوالأقتصاديالاجتماعيوالنظامنفسهاالأنثروبولوجيا

العطاشىالعلنماءزؤدهذا"دايموند"مشروعلكن.العلمهذا

كغيرهاآكاديمئةمادةالجديدةالأنثروبولوجياوأصبحت،غنيةبمادة

وتوالدها.الغربيةالمؤسساتلتقويةتعملالتيالموادمن

فيكاسخاصأنفسهمالجددالأنثروبولوجيوقادخللقد

منبدلأدرايسةكموضوعالوطنيينمعاملةلتفاديالدراسة

"بولالفرنسيالفيلسوفذلكعلىشخعهموقد.أشخاص

"فهمبأنهاالتفسيريةالدراسةمسكلةوصفالذيريكور"

نإ02(9691:0)ريكورأالآخرينفهمخلالمنللذات

"دمون"يقرل.ذاتيةانعكاسيةبإفاداتتعبئالحديثةالدراسات

بطريقةارافبلأنيؤهفنيلاوالنفبىالثقافيتكوينيإن9:مثلأ

!ر"الشيهذاعليردأوانفعلماشيعأجلمنأعملفأنا:سلبية

بررت"هكذا:نفسهالكاتبويقول.(\:7891)دمون

وشل!علىكانتوالفرنسيةوالكارتيزيةالعقلانيةذاتيإن.جوابي

وكذلك43(.:)7891(الهنديةالباناشيةالحضارةتدرسأن

لغتيكانتإذاأفعلأنباستطاعتي"ماذاإرابينوف":يكتب

اًلمغربي(؟المجتمعمنمنبوذأكنتوإذاضعيفةالعربية

كيردز"،السهير"كليفوردالأميركيالأنثروبولوجيلناويسر

الجذرياللاتساوقعنتكشفقصة،حساسيةأكنربطريقة

.خاصأخلافيبلونالبحثموضوعالباحثوضعيلؤنالذي

الذي"البرجوازيبموففشبيههذاالأخلاقيالباحثوموفف

ذلك914(،:6891)كيرتزصبورأ"يكونبأنالففيرينصح

وأفكارهوأفوالهلهأفعلعنالنظربغفق،الأنثروبولوجيلأن

عضولأنهالثالثالعالممواطنمنأكثرامتيازاتله،وأحاسيسه

كيف"كريتزالنايحكي،المثلهذافي.الغربيالعالمأعضاءمن

الواطنهذاكان.تمامأانهارت(ندونيبىروائيمععلاقتهأن

اكيرتز!أحسوفد.منتظمبشكلتبةالكلآلتهكيرتز"9منيستعير

.الأياممنيومفيإعارتهورفض،الآلةهذهتدريجيأيفقدكانأنه

في،كيرتزايساعدبأنلهيسمحإلاوقتهانالأندونيسيرذوكان

"لكيرتزايقولكانوكأنه.أندونيسياعناجتماعيةمعلوماتجمع

أندوني!عيأنهمنبالرغمالكاتبةالآلةاستعماليحسنأنه

الأصل.

العملوالواطنأثناءالأنعروبولوجيبينعدةحزازاتهناكإذن

بلاللقاء،ينتهيعندماتنتهيلاالمواجهةهذءلكن.الميداني

نأالجددالأنثروبولوجيونويعتبر.النصكتابةانتهاءعند

.وكلماتجملهيالبشريةالأعمالوأن،بنصشبيهالمجتمع

للمجتمعاتبالنسبةالحاليالوضعمعينسجمالتشبيهوهذا



الفرنسيالأنثروبولوجيفيقول.فشيئأشيئأتختفيالتيالبدائية

بدائيمواطنألفأربعينفقطهناكإن"ستراوسسليفي"كلود

فينسمةألف25ءتبلغالشعوبهذهكانتبيننماأستراليا،في

البرازيلفياختفتقبيلة9.منأكثزععئر.التاسعالقرنبداية

اميركيةلغةعشرةضيفوقوماو.091.591عاميبين

.(6691:125ستراوسساليفيمحكيةتعدلمجنوبية

الانمروبولوجيينجعلالسرعةبهذهالبدائيالرجلاختفاءإن

وتنفذ،الاضمحلالمنيقالى""ماتحفظوثيقةالمجتمعيعتبرون

بالنصالأنعروبولوجييناتشغاللكن.والأقوالالأفعالمعنى

المستحي!!فمنكلوعلى.وجماليةأسلوبيةاعتباراتإلىدفعهم

التأثيراتأماممغلقة"الاجتماععلمموادمنمادةأيةتبقىأن

أخحأالأدبالجديدةالأنثروبولوجياتبنتوقد.وتحريضاتهاالأدبية

لكلمةجديدآمعنىمثلأ،كليفورد"،جيمس9وأعطى.لها

تجمعثقافيةمادة"أنهل:الوصفئة(الأنثروبولوجيا)أيالأثنوغرافيا

:)8191الحديمةأوالكتابةالفنالىالحديثةالأنثروبولوجيا

.)953

فيوأفوالهالإنسانأعماليراقبأنالأنثروبولوجيعلىإن

شبيهأالأنثروبولوجيفيكون.الباحثعنغريبثقافيمحيط

مهتمينالسرياليونكانالقد.النطاقهذافيالسرياليبالفنان

عجيبأعالمأباريسمنجعلواوقدالغربيةبالعوالمفائقأاهتمامأ

اما.غريبأشيثأالمألوفمنيجعلواأنفأرادواايضاً،

والسريلليأنه.مألوفأالغريبلجعلفيسعى،الأنعروبولوجي

والغريب.الألوفبينالمتواصلالتلاعببهذايهتمانكليهنما

وأغرلفلأملونةلصوروعرضأيجبىشيعأالمجتمعويصبح

لعوبأمتحفأالحضارةتصبح.ع.قماشوورقوطوابعونصوصا

الفن،بالطبع،فيتبع؟النهجأماويصئفها.نماذجهيجمع

علمنمرافيا-الأثدوتترك.والتصادفيالهازىءالتلصيقي)4(

الفوضويالتركيبهذاآثاربالأخطار-المخفوفالججتمعات

وحياكتهالبحثتقطعيكونأن"كليفورد"اقترحوقد.واضحة

هذاليقذمجهدأوتحليلأيحثالبليتفادىأنأيمصقولينغير

متناغمة.متماسكةكوحدةالبحث

نقدالىا"،)ـهأ،ع،اهأ(أ3)،ى"الانتفاعية"النطريةتعرضتلقد

أيةتصؤرالنظريةهذهلأنالجددالأنثروبولوجيينقبلمنعنيف

نأالانتفاعيللباحثيمكن.وواقعيةوموحدةمتماسكةحضارة

منهل.فعلأوكلمةكلأومؤسسةكلومنفعةعمليحلل

فهمعلىالقادرالوحيدنفسهالأنثروبولوجييعتبرأنمعقول

هذالفهمواحدةطريقةهناكوهل؟يدرسهالذيالمجتمع

يدرسهالذيالمجتمعيفهمأنهالباحثيعتقدوهل؟المجتمع

الجتمع؟هذاأفرادمنأفضلبطريقة

التمرينهذاممارسةفيدال!9الفرنسيةالانثروبولوجيةترفض

بطريقةئخمعشظاياوطنيحديثكلمنيستخرج"الذي

:7891)فيدالاوالوطنيينبالوطنياتصالهاوتفقدمتجانسة

الحقيقةالبحتهذامنتستخرجأنترفضأنهاكما116(

العطياتجميعوراءمختبئةالباحثينبعضيعتبرهاالتياللاواعية

الآثار"و،فيدالكليفورد!))منكلويرى.والتاريخيةالأيديولوجية

الفخةالمعلوماتهذهوتخلطالمتمفصةوالأعمالالفكريةوالشظايا

بالطبع،.الراوينفسههوالمواطنويكون.عشوائيةبطريقة

نصآيكونلاونكنه،النصقمنشكلأالخلطهذانتيجةستكون

ومتحيزآ.موحدأ

النصكتابةأهميةعلىالجددالأنعروبولوجيونشذدلقد

الأنثروبولوجيينمنغيرهمعنتميزواوقد.الأثنوغرافي

همومهم،وأبحاثهمحاليلهمضمنأدخلوا،بأنهمالتقليديين

من.وتركيبهالنصبنيةبالتفصيلوشرحواالابستمولؤجية

الحديثةالأنثروبولوجيافيالذاتيةالانعكاسيةهذ.أنالواضح

المواطنينبينوتجاربهالعيشظروفتسردمنهجيةمسألةليست

وتركيبهاالمعلوماتتنظيمإلىنهدفحيويةتقنيةانهابل،فحسب

منالكثيريقرأونالجددوالأنثروبولوجيون.والتحليليالوصفي

مقتنعين،جديدةونماذجقوالبعنبحثاًالأدببوالنقدالروايات

التحاليلعناهميةتقاطلاوتقديمهالنصبىتنظيمأساليببأن

البلاغةأساليبمختلفمناقشةأنوالواقع.نفسهاالاجتماعثة

والتحليلية.المنطقيةالعملأهميةتقييمعنأهميةتقللاوالنتز

أنهبحيثانثروبولوجيةدراسةأيةفيوالمحتوىالأسلوبويتكامل

بيخهما.التفرقةيستحيل

يعتبركتابمنأجزاءبعضأحفلأنالبحثهذافيسأحاول

"نهامة::بعنوانوهوالجديدةالأنثروبولوجيةالكتابةمننموذجأ

"كرأبنزانو"اًلأميركيالأنثروبولوجيكتبه"،مغربيرجلصورة

يعتبرءاستثنائيرجلقصةيرويأكرابنزأنو"كتابإن.)0891(

نزويةلجنئةزوجاًكانالأطوار.غريبكائناًالضيعةأهالي

عائشةواسمها-الساحرةهذءوكانت.نافةرجلالهاوحقودة

العاطفية.اأتهامةحياةعليتامةسيطرةتسيطرسقنديثة

التاريخيةالقصةشكليتبعالوضوعلهذاالنصيئالتركيبإن

شفويآتجسيدأالقصةمنالنوعهذانعتبرأنويمكننل،الشخصية

الوهمي!9بينالتوئرهذاإن.والخيالالوافعبينالمتوترةللعلاقة

بينآخرتوترأيوازيالشخصيةالتاريخيةالقصةفي!الواقعيو9



وتنظيمالأنثروبولوجيةالكتابةفي"و"الوصفي""الخيالي

لمزارصغيربرسمكتابه"كرابنزانو"الكاتبويستهل.المعلومات

وتبدو.الشخصية"تهامةاحياةعنبنبذةالرسمهذايتيعثم.ما

وممكن9،وليلةليلة"ألفكتابمنبمقطعسبيهةالنبذةهذه

لصغير:المزارافيوضعه

كبيرةمنهنكل.زوجاتأربع"حامو"الباشالابن،كان

وسمينة.

إلىأصاحبهنوكنتبزوجاتهالباشاابنونبلنيوقد

فيأراقبهنوكنت.لهنالباساابنمجامعةبعدالحمامات

.3(:5891)الأعياد"

علىالقدرةالقصةمحتوىيمغإطارأهناالكاتبوضعلقد

التاىيخيةالروايةإن.وتفاصيلهاالروايةبصحةالكاتبإقناع

منالمعيئالشخصطتقذملأنهاالذاتيةالسيرةتشبهالشخصية

لأنهاالذاتيةالسيرةعنتختلفلكنها.الخاصةنظرتهخلال

وتتأثر(الانثروبولوجي)أيالآخر!"الشخصلطلبتستجيب

أثناءمزودجتحريرالشخصيةالتاريخيةللقصةفيكون.بتوقعاته

هذالكن.أدبئةبطريقةاللقاءهذاجمياغةوأثناءنفسهاللقاء

ذإسطجيالذاتيةوالسيرةالشخصيةالتاريخيةالقصةبينالتمييز

في.باحمآأمكانقارئأالآخر،وساطةإلىيحتاجالصنفينكلاأن

الاختلاطعليهنمايسهلأنهحذإلىالصنفينكلايتقاربالواقع

حياةأحداثيصفإثنوغرافيآسواءحدعلى"كرابنزانو!فيكون

يدخلوروائيآنفسهفهمفي"تهامة"يساعدنفسئآومحللآ"تهامة"

داخلىيكونفالكاتب.وانطباعاتهالخاصةحياتهتفاصيالعضآص

"غريبكأنهوخارجها""تهامةحياةفيكشخصم!يظهرإذالقصة

يحمل-0891!"اتجار"للأثنروبولوجيعبارة)هذهسمجترف"

والخارجالداخلبينالكاتبويتأرجح.يدهفي"ميكروفونآ((

وداخلية،نفسيةالغربيونيعتبرهاالتيالتجارب"إن:فيقول

."والجنالشياطينإلىوي!بونهاأنفسهمخارجالمغربيونيراها

وقمئطنفسهاالتجربةبينبالحدودتتعفقأخرىمشكلةثمة

بينالعلاقةندرسانجدآالمهممنأنهالواقع.التجربةهذه

نحققأنأردناإذا،التجربةلهذهالمعنيالرجلووصفالتجربة

يقولهمالكن.الأناسةلدراسةوعلميةابتستمولوجيةدراسة

وأالثقةفهذه.واقعيكاًمرالباحثيقبلهأنيجبوغيره"تهامة"

عملأيتجعلالتيهيالبحثوموضوعالباحثبينالأئتمان

فنتستلزمالتقنيةفالطريقةإذنممكنآعميدانيانثروبولوجي

وقيمةمثارعهموصدقالآخرينأقوالبصحةالقبولأيالتقرير

فهمهم.وأهميةارائهم
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العرفةهذءتتحققلكيوتعرضالذاتتكشفأنبدلا

أخرىبحضارةالاحتكاكهذاويسببالآخر.عنالفصلة

إلىفاستمعوا.الذاتمعرفةفيوبلبلةاضطرابأآخرينوناس

:!مواطن9إلىيتحول"كرابنزانو!

داخلمحبوساًنفسيوجدتمقلقآ.حلماالبارحةحلمت"لقد

مصنوعكأنهورطبااللونأبيضكان-ماقديسضريح

خارجببوشذتسمراعيدلهاامرأةانقذتني.طينمن

".تفتحلانافذةمنالضريح

السلي.بالعملليسوعواطفهالآخرأحاسيسمعرفةإن

مباشرةمشاركةالآخربتجاربيشتركانالانثروبولوجيفعلى

الباحث.واقعفييشتركأنالأخرعلييجبوكذلك.وعميقة

يترجمكانإذالواقعيةالباحثالغة"يتكفم""تهامةفبدأ

الدهوش-))كرابنزانوأودخل.وهمومهأحلامه"كرابنزانو"

الوهمي."تهامة"مزار-العجيبةالتجربةبهذهوالمسحور

الخارجإلىالداخلمنالكتابفيالمزدوجةالحركةهذءإن

رقصةأوبطقسشبيهآجوآخلقتالداخلللىالخارجومن

ومريضكطبيببيد،يدآوالآخر،الذاتخلالهيتصرفمنتشية

أنفسهميكتشفونالذينبهيشعر"مطلقهواسمو.واحدآنفي

المعرفة،هذهتكونولا.الأخرينعلىصورتهميسلطونعندما

نهل.نجازهلوعظمةالباحثبتأديةاحتفالسوى،المطافنهايةفى

تواطأتالانعكاسيةالأنثروبولوجياتكونأنالغريببالأمرليس

للأنمروبولوجيلن؟نفسيعلاجلكنه.النفسيالعلاجمادةمع

للمواطن؟أوالغربي

،و"!هـاتىانو"ا،وادتهامة،والحقيقةالأحلامبينفالحدود

السيطرةعلافةأننرىونحن.واضحةغيرالذاتيةوالسيرة

منييجعلأويحبسيأنأراد"تهامة"أنلييظهر"كان:انقلبت

....خياليةوطورآواقعيةتارةتكونكلماتباستعمالهلهعبدآ

أنابهالهأوحيتالتيالاستعماريةالعلاقةيقلبأنيريدكان

لديهيستحيلعندما"كرابنزانو"أفكارفيأكبربلبلةهناك."الغربي

هوالمتواصلالسؤالىلأن،الكتابةووقتاللقاءوقتبينالتمييز

أجوبةخلقيحاول،كتابهفي"كرابنزانو"،كانإذامامعرفة

.جديدةأجوبةخلقأوماضية

أخرىحفساراتدراسةفيتعمقواالذينالباحثينجميعإن

فنظرتهم.حضارتهمإلىالعودةصدمةمنعانوامطولةميدانية

يسترجعواانوطنهبمفي،عليهمويجبتتغير،ولعالمهملنفسهم

جديد.ذاتيوتكوينذاتيتوكيدإلىويحتاجواالسابقةذاتهم

الأنثروبولوجيةالكتابةإحداهاطرقبعذةذلاشيحققواأنويمكنهم



منمحترفينباحثينليصبحوامنهمالشياطينتطرداًوتحررهمالتي

بلفحسبأبداعآتكونلاالحالهذافيالكتابةففعل.جديد

.الشكوكبعضخلالهتطردنفسيآعلاجآتكون

الانثروبولوجيالتجاوزجديدةمحاولة"كرابنزانو!كتابإن

بلوحضاريةاجتماعيةحقيقةورقعلىينقللالأنه،الواقعية

ويدرسرالأدبيأسلوبهعلىللتعليقلنفسهالمجالالباحثيفسج

ولكنليجابيةبطريقةوالاخرالذاتسلبيةيقدملكيالاحتمالات

النصفيالمواطنيناصواتإدنسالفييكمنالأكبرالإنجافي

هناكليسوإنحضارتينبينحقيقيحواربأنهلنافيظهر،نفسه

حضارية.مفاوضاتبلحضاريةسيطرةمن

سطحيآتغييرآإلاليسالأنثروبولوجيافيالتغييرهذالكن

تعاوننحو،مهمةخطوةفيهالنصداخلالحوارإدخاليكون

فيآخرعلىمجتمعسيطرةوتفادنس،الحضاراتجميعبينثقافي

مصدرالأمر،بطبيعةالحوار،إن.الأنعروبولوجيةالدراسات

النصهذايكون،نسنأفيإلىالحواريحؤلعندمالكنالنميى

نأإذحوار،عن(دمونولوجآ"يكونبلحوار.ثيابفيمتنكرآ

فيالواطنرتبةتكونلا.المواطنيقولهمايتوسطالانثروبولوجي
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المواطنهذابكلماتيتحكمالأنثروبولوجيلأنترقتقدالنص

فيالانجرافخطرهناكذلكإلىبالاضافةيثاء.كماويحللها

العمل.إنتاجفيالمستعملةالأساليبوعنالذاتعنالتكلم

وأساليبالأدبيالتمرينتجاهالذاتيالوعيهذاأخطارومن

هذايكونفلا،الروايةمسيرةفيالشللبعسريخلقانهالكتابة

والمخهجالكتابيللتمريننظريةوضعإلاالمتواصلالذاتيالنقد

الأدبي.

الذاتيةالانعكاسيةمنهجالحديثةالأنثروبولوجيااستعملتلقد

التيوالمقافيةالسياسيةالموسساتوعلىنفسهاعلىللحفاظ

منالنوعهذاشخعقدنفسهالنظاميكونتراهأمولدتها.

وغيرهم-يط!هـالأنثروبولوجي!تذكيبالحضا!اتانمتعلقالبحث

وشيا!لينهم؟خطاياهممنسبالنفاميحثمككونالدينمن
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