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 1؟"بشريّةطبيعة "حاجة إلى هل من  أو ؟علم اإلناسة آل إالم

 موريس بلوخ

 ترمجة فاطمة زراقط

 

 : اإلناسة؛ الطبيعة البشريّة؛ التطوريّة؛ البنيانّية؛ االنتشاريّة؛ الوظيفّية.المفردات المفتاحّية

 

 من علم النفس اللغويّ يف  متخّصصةيف اآلونة األخرية، سؤال طرحته علّي، هو إالم آل علم اإلناسة؟ 
)أو  ةاإلناس (علم)قسم حاولت أن تقرع باب  تشكو من إخفاقها، إذكانت   لقد جامعة أمريكّية شهرية.

عالقة ، وهو الرئيس حبثها موضوعيساهم يف مناقشة  يف أن جتد منستها، يف مؤسّ  األنثرُبولوجيا(
، أو على عاّمة  ات نظريّ  الثقافّية-االجتماعّية علماء اإلناسةلدى أّن  افرتضتباملفاهيم. فقد  الكلمات

ة من قدر  دّ حي ،يف ثقافات وبيئات خمتلفة تنشئة األطفال أسلوب إذا كانعن ما  األقّل، أسئلة  عاّمة ،
ّّ لعالَ ا قراءةعلى هؤالء األطفال   وقد أراّت املتخّصصة املذكورة أن تستفسر. االجتماعّي أم ال-يّ  املا
يكون أملت أن قد و  لثقافات املختلفة.ل أمشل التوافر على رؤيةبغية  ، أو البدائّية،غريبةالعن اجملتمعات 

علم  :وهي ثالث، معرفّية   قوال  حمور ا جيمع ح ،ثقايفّ  نقاش أيّ  حامس ا يف اوضوع  الذي يتناول م ،حبثها
بني  يقوم أرضّية  معرفّية  لتعاون بّناء حبثها يصبحوعليه، من املمكن أن  .اإلناسةو لسنّيات، النفس، واأل

 محقوهل نيت عليهابُ  قد اليت نظريّاتال بيان ، أي تعاون ميّكن األطراف املختلفة مناحلقول املعرفّيةهذه 
 .ومناقشتها ختلفةامل املعرفّية

ال  ،اليت لقيتهائّية العدا هو ،حقًّا ،استوقفهاما  إاّل أنّ  .بيد أّّنا، يف واقع األمر، ل تلق جتاوب ا
البسيطة غريبة اجملتمعات الدراسة ب قد يهتّمون ةاالجتماعيّ -الثقافّية علماء اإلناسةبسبب افرتاضها أّن 

 ،الطبيعة البشريّة يف األسئلة اليت يفرضهاموضوع  قد يعنيهم، رّّبا، افرتاضها أّّنميف فحسب، بل 
حقول معرفّية أخرى، كحقلها قد تنسجم اهتماماهتم مع اهتمامات وبالتايل،  واإلجابات اليت يستدعيها،

 .هي
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 ما نرى عندما مفاجئ ا ملوضوع ّراستها عامّ  نظريّ  أّي إطار عمل غياباكتشاف  ولن يعّو
 ،ذلك ال  علىامث ،. ولنسقةأو الثقافيّ  ةاإلناسة االجتماعيّ  مسّمىحتت  الكّلّيات يف كثري من جيري

ة اليت تنتمي إليها امعة اجل)وباملناسبة هي ليست  اإللكرتونّ  يموقع جامعة بريكلى عل األبواب الواّر
ة، والقانون، العلم والعقل، وعلم إناسة الرتبيو وعلم اإلناسة احلداثوّي،  ،مينو اجل :العاملة اللغويّة(

 ،السوفيييتّ االحّتاّ بعد السياسّي ما  بوجسم اإلنسان، واخلطا ّيزوالسياحة، والغذاء والطاقة، واحل
والثقايّف، واالستعمار وما  والعنف، والصدمات النفسّية وتداعياهتا السياسّية والذاتّية، والتاريخ االجتماعيّ 

 .كوسيط اجتماعيّ   والفكربعده، 

أّن  بل أعتقد، يف الواقع، .هذه العناوين ال أرمي هنا إىل نقد قيمة الدراسات اليت تقف خلف
 ستجابةاالكثري من الاملذكورة العاملة وال جيدر بنا أن نستغرب عدم تلّقي هتمام. جّيد ومثري لالأكثرها 

 .عندما طلبت من علماء اإلناسة نظام ا نظريًّا متماسك ا

رتبط، يف آن واحد، بدراساهتا ور مشرتك تدور حوله أسئلة كّلّيات اإلناسة، ويمن حممّث فهل 
 هي؟   

اإلناسة، كوحدات عاملة، عصيًّا  أقساموجّو جيعل  كّل حدب وصوب،يف  شّظي، هذا الت إنّ 
حيث يعاجل آخرون ]من حقول معرفّية أخرى[  ،ة العلوم االجتماعّيةا يف كّليّ على التسويغ فكريًّا، ال سّيم
استحسان اهليئات واضيع تالقي هذه املطاملا بقيت وسيستمّر هذا التشّتت  .مواضيع علم اإلناسة عينها

من هذا األمر  قد تربّم ، اإلناسّي األمريكّي البارز،إيريك وولف كانوقد   .وحتاكي مهوم اللحظة ،املمّولة
.    ناإلناسة يف جامعة ستاقسم كاّ يقضي على ما   ،بيل وفاتهقُ     فوّر

حاّث  مع ؟ هل نتعاملفقط اجلامعات عمل رقطُ  ختصّ مع مشكلة  ،هنا ،نا هل نتعامللكنّ 
االعتباطّية  وجوه منآخر وجه مع  أي، هذا العلم يف امليدان األكاّمييّ  تطّورعرضّي تسّبب به مسار 

يّة بني احلقول املعرفّية املختلفة؟  اليت ظّنت  لعّل خيبة أمل عاملتنا النفسّية،أو اليت الزمت التبّدالت احلدّو
إذ من ، اليوم جامعاتاصل بني أقسام مشكلة تو جمّرّ  ،ضليععال إناسة ها عند تتجد ضالّ أّّنا س

  ؟األخرى االختصاصاتطبيعة  ،ب اختصا  ما يفهم طاّل اّل ، يف ّناية املطاف، أالطبيعيّ 
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تجاوب الإذ إّن  من احملاذير ما هو أكرب وأعمق.ة ثّ  بأنّ اليوم،  ،يب االعرتافجيدر  ،واقعويف ال
، على ينفعها يف حبثها يف حبثها عن حقل معريفّ  املتخّصصة يف علم النفس اللغوّي،الذي لقيته السليّب 

سببه العزلة اليت تعانيها احلقول هو أبعد من جمرّّ سوء تفاهم  ،قد يتوقّعه املرء من علم اإلناسةما غرار 
   .املعرفّية يف تواصلها مع بعضها البعض

 .أخرى خمتلفة فلنلق الضوء على حالة

تقع  قرية وهي .الصغريةرانومينا ة تقريب ا، كنت أقوم بدراسة ميدانّية يف قرية ذات مساء، منذ سن
سري ا على إاّل ميكن الوصول إليها  الو  ،مع العال اخلارجيّ  لتواصلا طرق تعدم، دغشقريف عمق غابات م

ّراسايت  خاللاستضافتين لطاملا لعائلة اليت اّاخل منزل  ،ظالم ّامس يف نت يومها جالس ا. وكاألقدام
والنار اليت أوقدناها ا قد تناولنا طعام العشاء، . كنّ ثالثة عقّو دىعلى م اليت أجريتها ّةاملتعدّ  امليدانّية

سرعان و  .فانضممت إليها برتحيب ،لتأمّ الو  لالسرتخاء ناّرة كانت تلك حلظات  .هلذه الغاية قد مخدت
هذه  وإن كانت ،ة ذات طبيعة فلسفّيةجرت العاّة، بأسئلكما و ، جاذب أطراف احلديثنتبدأنا ما 

 . غري نظريّةبطريقة  ُتستهلّ  األسئلة

ترتع يف جزيرة مدغشقر املتنّوعة ثقافيًّا،  اليت ات األخرىاإلثنيّ كان القوم يقّلدون هلجات 
اهتها ويتذّكرون القرية، ورجاهلا على وجه اخلصو ،  هذه أهل عدّ يُ . و م، ويّتخذوّنا مورّ ا للتهكّ مفّر
ء، راجَ ة من البالّ بصفتهم أُ حناء عدّ يذهبون إىل أ ،شباهبميف  ،إّنم إذ ،اللغويّ -تنوّع الثقايفّ  الخرباء يف

ة خمتلفة من شبه القارّ أحناء  منار فهم جتّ كان يوظّ إذ   ،اريننّ و  حطّابنيكمتواصلة  يعملون ألشهر عّدة و 
واعدما وباهلنديّة.   طابع اشهدوها يف رحالهتم، بدأ احلوار يأخذ غويّة اليت ن التغرّيات اللمالكثري  سّر

 نظريًّا. 

 ،الظاهرة، على أن يفهموا بالتايلاّرون، فهل هم ق تلفة،فإذا كان البشر ينبسون بكلمات خم
  هذا االختالفن أين جاء فم ،مرتابطنيكّنا مجيع ا ؟ وإن  فهم ا مماثال   ،هبذا االختالف اليت عرّبوا عنها

وإن كانوا كذلك،   ختلفة؟املخالقّية األكائنات المن  آخرمنط متقاربة لغات غري بمون ؟ فهل املتكلّ كّله
إّن اللغة تعبري م أ ،موهااللغة اليت تعلّ  إىل الختالفاهذا  ، فهل يعزى سبباعتقد بعض املتحاورينكما 

 املدغشقرّيني ذا عن أولئك األطفالمافّية . ذهنطرح املتحاورون جتربة   ،هذه املشكلة متحيصوبغية  ؟عنه
من ، بطريقة أو بأخرى ،دغشقريّونمة حكر ا؟ فهل هم مون الفرنسيّ والذين يتكلّ  ،الذين هاجروا إىل فرنسا
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 تصبح بشرهتم أفتح منهل سو ومشاعرهم؟  ،وعملهم ،طريقة تفكريهمو  أخالقّياهتم اجملتمعّية،حيث 
بشرهتم  تدلّ ، فهل يف ّناية املطاف اجلميع سّلملني؟ وإن ل يكونوا كذلك، كما بشرة آبائهم األوّ 

 ، أناميّن  سرعيف حال عاّوا إىل مدغشقر للعيش هناك، أ ،املدغشقريّة اللغة مونأّّنم سيتعلّ  على السمراء
طرح، طُرح والزال يُ  ،عليهما فطرنا و مع الزمن  وعليه، فالسؤال عّما نكتسبه ؟أوالّ األوروبّينيأو من 

 .ن التنظريم كّل البعد  بتوليفة بعيدة وغالب ا

 . واستمّرت الندوة

هل  :أن يقولقائل ، فهل يستطيع ت البشريّة على هذا القدر من التغرّي والتبّدلكان  فإن
ات الثقافّية التغريّ  يف فصائل عّدة؟ وهل انفّضت العرى بينهممن  من فصيلة واحدة، أمة البشريّ  تتشّعب

نفّكر يف اجلوهر،  ،اوكنّ  ،واحدة   أسرة  إذا كّنا مجيع ا و ؟ متتالية متواصلةتغرّيات أم يف  ،فحسبلعرقّية وا
ن وأ ،تباينأن يكون على هذا القدر من ال خمتلفة ةبشريّ ات مجاعلتاريخ ن فكيف ميك ،بالطريقة عينها

 اهلواتف النّقالة الفاتنة  يرَ لوالثروة؟ إّن بعض سّكان هذه القرية  التقانة يف االختالفاتهذه إىل  يفضي
يعيشون  ،كّلهم واحدان رانومينا  سكّ  وهم عند ،ن خلف البحارطنو القا أولئكملاذا كان  إاّل يف العاصمة.

فهي  ،بوجّو إله واحدم جدال  ولنسلّ  ؟ل يكن التحارب ّيدن املدغشقرّيني يوم ايف وقت  ،يف قتال ّائم
وال ختطر على يقومون بأفعال غريبة كّل غرابة، البسيطة أناس على هذه  فكيف يوجد ،قرية كاثوليكّية

 كما يفعل اهلندوس؟  ،كإحراق جثث املوتى،  امرئ بال

ياة مسة احل فاألسئلة، من هذا النحو وغريه، حصيلة ما أحصيته من األسئلة يف ليلة واحدة.هذه 
. ولكن ل تكنسواء أكنت جليسهم أم  يتباحثون هذه املوضوعات ،هنا ،الناسرانومينا. إذ الثقافّية يف 

يطلبون مشوريت  حو رانوميناأضحى فاّل  وبعدما جهدت يف تبيني املوضوع الذي أعّلمه، ، كنت هناكألنّ 
  يف أرجاء املعمورة وشاهدهتم بأّم عيين ،من الناس املختلفني عنهم كنت قد قرأت عن كثري  املّ . و ورأيي
 ،األساتذة الذين ّرست عليهموقمشت حكمة  من  ،على الدراسة والقراءة طويال   وانكببت ،كّلها

 .عندي ، بأفضل ماأجبتهملقد  ،أجل ؟اجلوهريّة هذه األسئلةعن  ،أنا ،كيف سأجيبف

 ، هو أّن الفالحنيلليايلوقد أفصحت عنه يف إحدى ا حقًّا، انتباهيأّن ما اسرتعى بيد 
موضوع اإلناسة،  صلبيقاربون كانوا   ،م ل يلتحقوا باملدارس واجلامعاتعلى الرغم من أّنّ  ،شركائي

  بلد يف ،نا املعريّف هذاقلح قد انكّب على شخص األسئلة ذاهتا اليت قد نسمعها من أيّ  بطرحهم
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من  اب  أو طال ،مةحُمكّ  متابع جماّلتأو  ،]يف قسم اإلناسة[ اب  لاأكان طسواء  ،مثال   ربيطانياك
يت أتيت ال ،ةالعاملة النفسيّ أّن كالًّ من ، الحظتم ورّّبا ،فعلاألكاّميّي. وبال املعرتكأخرى يف  اختصاصات

على من يصفون أنفسهم بعلماء  السؤال نفسه طرح، قد ّينيدغشقر  املحنيفاّل وال، مةعلى ذكرها يف املقدّ 
 .إناسة

بل قل توق ا  ،واسع ا طلب اة ثّ  أنّ  ،من خالل سّر هذه القصص ،ء عليهط الضو أن أسلّ  ما أحبّ 
 ة؛الفكريّ  ، والتقاليدممستوى التعلّ و  ،الطرف عن البيئة الثقافّية بغضّ  ،اإلناسة من مثلمواضيع ىل جارف ا إ
احلقل  ي، باعتبار أّن اإلناسة هاإلناسّينيعلى  ةاألسئل، يطرحون هذه على اختالف مشارهبم ،فالناس

إّن ما يدفع الناس إىل ّراسة األنثرُبولوجيا هو  .املعريّف الذي يضطلع بإعطاء أجوبة عن هكذا أسئلة
ا.  الرغبة يف احلصول على أجوبة كاليت استحوذت على فاّلحي رانومينا حتديد 

 لقيتهافهل سيالقون خيبة األمل ذاهتا اليت  ،األكاّميّيةحو رانومينا باب قرع فاّل  يف حال ،لكن
 . ، أجلعاملتنا النفسّية؟ سيكون اجلواب، على األرجح

فيه   عرضهو ؛ األكاّمييّ ه تارخيل موجز ا عرض ا ،يف ما يليإليكم،  ،مآل هذا العلمولكي نفهم 
 أضحتملاذا  فالسؤال احملّرك هو: .التّيارات واالجّتاهات املتنّوعةن عالنظر  بغضّ كثري من التبسيط، 

ما أريد  ، وكيف حصل ذلك؟ات اإلناسةكّليّ   عن غّيبة  مُ  ،الذي جييب عن أسئلة الناسباملعىن اإلناسة، 
وجيعل لغة التواصل بينه وبني  ،فقد هذا احلقل املعريّف متاسكهيُ هذا الغياب هو الذي  أن أقوله هو أنّ 

  . احلقول األخرى مستحيلة  

علم  اليت تناولت موضوع اهلاّمةالقرن التاسع عشر صدور عدّ من الكتب ّنايات  تشهد
. وبناء  عليه، العاّمة يّةر قوانني التطوّ ال منظورمن  البشريّةتاريخ  لقد رنت هذه الكتب إىل تفسري .اإلناسة

، اخّتذ طابع ا حتميًّا اعُتربت بعض اخلصائص البشريّة العاّمة عّلَة التاريخ البشرّي الذي، ألجل ذلك
ا باتت موّر ّعم أّنّ  هواجلديد  بيد أنّ  .حديث العهد من الكتب طرازل يكن هذا ال. وأحاّّي املسار

 وأضحت هذه املؤّسسة البحثّية اليت سعت إىل مراكمة األّلّة التجريبّية اليت تدعم نظريّات خمتلفة.
بلدان الة بعلم اإلناسة يف كثري من اجلامعات املختصّ  اتكّليّ   بىن عليهااللبنة األساس اليت تُ  األحباث

 .والعلوم السياسّية لالقتصاّّية لندن كلّ ، وبالطبع هذه هي حال  األوروبّية واألمريكّية
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 اإلنسان العاقل" ظهور وصوال  إىل تاريخ احلياة، يعمل جسر ا بنيلقد أريد لعلم اإلناسة أن 
Homo sapiens"،  ّمنذ اخرتاع  يّةلبشر وبني تاريخ ا ،، من جهةعلم احليوانموضوع حبث  الذي يعد

م هذه  .، من جهة أخرىأن يتواّله املؤّرخون ميكن أمر، وهو الكتابة أّما األّّلة اليت يراّ التوّسل هبا لّر
ما تزال الدوائر اإلناسّية تتعاطاها إىل  وّفرها ما يُطلق عليه مقاربة احلقول األربعة، وهي مقاربةياهلّوة ف

وما أصبح  ،، واأللسنّيةالبيولوجّيةاإلناسة و علم اآلثار،  األربعة هي:. واحلقول أمريكا يومنا، وخباّصة يف
 . ةالثقافيّ -ةاإلناسة االجتماعيّ دعى الحق ا يُ 

 توفري األّلّة اليت تعني على يف ،املخط ط، يف هذا الثقافّية-ةاالجتماعيّ اإلناسة  ّورل ث  متَ لقد 
 ،بين البشرإّن  ومَث  هنا افرتاض حاكم: .عن طريق ّراسة الشعوب البدائّية اإلنسانّيةتاريخ  إعاّة بناء

 والدافع هلذ احلركة التقّدمّية هو .ينحدرون من خّط تقّدمّي واحد، يف مرحلة إثر مرحلة ،على اختالفهم
بالنكوب عن والفكرّي. أّما ما جيعل احلركة على هذا اخلّط الواحد ممكنة ، أي ال يتسبب ر التقيّن التطوّ 

 ،السياسة اإلنساّن، سواء يف سارامل صار. وبذلك اخلّط املذكور، فهو عناصر يف الطبيعة البشريّة املشرتكة
مدى  االختالف فمنشؤه أّما  جامع ا؛ عامليًّامسار ا شيء آخر،  أيّ أو األخالق  وأ ،الدين وأ، القرابةأو 

 ،على مجاعة بشريّة معّينة ،في يومنا، إذا ُعثر وعليه، .توّغل هذه الفئات قدم ا على طول اخلّط الواحد
السياسّي،  ّراسة تنظيم هذه اجلماعة فإنّ  ،مثال   ، على غرار الصيد واجلمعما بدائّية تقانةتستخدم 

يانت النظم السياسّية، معلومات عن استقاء ي ال حمالة إىل ؤّّ يس، وهكذا ّواليك، هاونظام قرابتها، ّو
عن علم اإلناسة  يكشف ،وعليه القدامى. أسالفنا واألخالق اليت حكمت ،والدين ،ونظم القرابة

 ّّ عن  ،ّون سواه، علم اآلثار ، يف الوقت الذي يكشف فيهيّة حلياة األسالف القدامىاجلوانب غري املا
ّّ  (ما قبل)  .شيئ ا فشيئ ا يّ تارخيهم املا

ا ا املنهجهذ وأضحى ، على الرغم من نييف ذلك احلاإلناسة  توّجهاتبني خمتلف  العاّم مشرتك 
ل يكن ممكن ا تفاّي إنتاج  . وبالتايل،ما أنتجه هذا املنهج من نتائج هو أبعد ما يكون عن الوضوحأّن 

هذا بقدرة بيد أّن هذه التفاسري والرؤى اشرتكت يف ثقتها . اجلنس البشرّي األّول عن تاريخ رؤ ى مغايرة
هذه  تسّمىوعاّة  ما . الذي أخذه على عاتقه ربنامجال إناز كامله على هجانمو ]اإلناسة[  احلقل
، وهي مجيعها تقوم على فهم مبّسط، األحاّيّ  نظريّات التطّورب ،بتعبري أكثر ّقّة أو ،ريّةتطوّ بال اتالنظريّ 
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ا أّن الغاية اليت وضعها هذا احلقل املعريّف لنفسه هي طبيعة البشريّة، وغري متأّن، لل اإلسهاب يف علم 
 .معاجلة الطبيعة البشريّة

وهي  .ما وّر من كالم إىل اآلن يرتبط حبقبة من حقبات اإلناسة ميكن يل أن أمسّيها تأسيسّية  
ناح  أنّ  . وأغلب الظنّ الثقايفّ - االجتماعيّ تغرّي للو  اجلنس البشريّ طّية  لتاريخ صورة  من حقبة قد أفرزت

 .احلقبةيف هذه ه علم اإلناسة بلغ أوجّ 

من  ليس مَث   ،يف الواقعو . علم اإلناسةلوبالتايل، نستطيع أن نعترب املرحلة اليت تلت ّبثابة غروب 
حيث تلك الفرتة  مسعة إىل فريجع ،ا األّول. أمّ مَث  سببانبل  نم التطّوريّة، يفّسر خفوتسبب واحد 

النطاق خارج هذا  ةسااإلن مسعةعزى إىل يُ ف ، وأّما الثانّراستهم وضوعّبثقة علماء اإلناسة  تانعدم
 .الضّيق

 ،ذعاللاالنقد بقليل بسبب  اعيد تأسيسهبُ  بالكاملُّّمرت  ةريّ اإلناسة التطوّ  واجلدير بالذكر أنّ 
، ال غري ين على اعرتاض واحدبيد أنّه بُ  ،ة  ذ هذا النقد أشكاال  عدّ اختّ قد . و اّجه إليهالذي وُ  ،اءبنّ البل 

ّالالت أعّم وأمشل ]االنتشاريّة[  هذا املصطلح سبغ علىوأنا أ .تشاريّةاالن نظريّةالعليه بما ُيصطلح وهو 
 على أعتاب املسألة ذاهتا، على الرغم من االختالفات السطحّية. ، ّائم ا،أنّنا نقف دألؤكّ من املعتاّ، 

 إذ، ’ما بعد احلداثة‘، وتّيارات 2الثقافويّة الغريتزيّةتّيارات على غرار  ’االنتشاريّة‘إذ ا، أّرج حتت مصطلح 
أو االعرتاض اجلوهرّي ، املسألة احملوريّة اليت تطرحها االنتشاريّةمن أرضّية واحدة.  كّلهاارات  هذه التيّ تنبع 

حمّدّ هلا  –تسري على مسار واحد الثقافة اإلنسانّية ال  أنّ  هو ريّة،اإلناسة التطوّ  الذي تتقّدم به يف إزاء
 ؛م من بعضهمالناس ميلكون القدرة على التعلّ ف .املنّظمة راحلامل من ّعدّ حمدّ  ازيجتبعد ا –مسبق ا 

 البناء من . وهذا ما ميّكنهمالتواصلعن طريق  جديدة اكتساب مسات ثقافّية فهم قاّرون على ،لتايلوبا
 على ما توّصل إليه اآلخرون، وتطويره وتعديله. 

ما عل الناس هو ما جي بني الناس، أو التاريخ بعبارة ثانية،االّتصال نزم بأّن  نأوعليه، نستطيع 
العامل املفّسر ليست أّن مسات البشر املتأّصلة فيهم يعتقد االنتشاريّون إذ . ’طبيعتهم‘ال  ،هم عليه
اليت تنطبق عليها  على عكس احليوانات ،اإلنسان. فمن صاّف أن اّتصلوا به وكانوا معه، بل لتارخيهم

                                                           
 املرتمجة. . إىل اإلناسّي كليفوّر غريتز نسبة   2
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 :وّبعىن آخر .آخرونأناس ّدّه حي، على املدى الطويل ّها الوراثة البيولوجّيةواليت حتدّ ، ريّةالتطوّ القوانني 
 . حتّدّ اإلنسانَ الثقافُة 

، ومن مّث توريثها آلخرين بطرق غري احملاكاة واستعارة املعلوماتلرتكيز على قدرة البشر على إّن ل
 ،الثقافّية اخلصائصيتباّلون  الناسوألّن  .الثقافة إمكاّنا يعطي إنّه ما تداعيات بعيدة املدى. جينّية،

، أو اجتماعّية ،ثقافّية ةجمموع وهذا ما يرتّتب عليه أن ال فواحدهم قاّر على التجميع من هنا وهناك.
تغاير نظرياهتا ّبقتضى طبيعتها، أي إّن الطبيعة البشريّة ال تقف خلف هذا التنوّع الثقايّف، أو ، قبلّيةأو 

فما من عشوائّية،  ه، بالفعل،ّر امصهذا التجميع ال يلتزم ّبصدر، بل وألّن . االجتماعّي، أو القبليّ 
ة قوانني على عكس احليوانات األخرى،  ،الناس خ. وبعبارة أخرى، ألنّ حتكم التاري )قابلة للتنّبؤ( مطّّر

ا، معقّ يصبح تاريخ الثقافة  فإنّ  ،، وضمن اجليل الواحدعرب األجيالن على نقل صفاهتم املكتسبة و قاّر  د 
 النسيج هو عينه هذااملاضي  وإذريّون. التطوّ  رمسهاملنتظم الذي  من املسارعكس العلى مرّكب ا، يًّا، عشوائ

 فإنّ  ،وهبذا .، عصّي على التنّبؤإذ الن يكون خالفه. فهو، فاملستقبل ، الذي ال وجهة تقّيده داملعقّ 
أي جتريد يف النوع البشرّي، بدت كأّّنا تقوم ّبا يقابله،  ةواحد ةجوهريّ  جنبةبرتكيزها على  ،االنتشاريّة

قوم مقامها عناصر خارجّية تّ ا ملا حيدث يف التاريخ، لحمد   من كوّنا مصدر ا الكامنةالطبيعة البشريّة 
صرّيت  ،غريهمإىل وعلى نقل ما توّصلوا إليه هم  ،وكأّن قدرة البشر على التواصل مع اآلخرين أخرى.

 كليفوّر غريتز  صّوروقد  لقدرات الطبيعّية الفطريّة كّلها وكأّّنا ال متّت إىل ّراسة التاريخ البشرّي بصلة.ا
 .3"نسبّية-ضّد الضدّ "هزلّية له، بعنوان  وجهة النظر هذه يف حماضرة

بالطموح األصلّي  الضربة القاضية اليت ستطيح يف موضع من يوّجه االنتشاريّة باتتوبناء  عليه، 
ال  ريّ تسلسلّي تطوّ  منظورمن للعلم الذي سيأخذ على عاتقه تفسري ما حصل يف التاريخ البشرّي 

حبيث فاملسألة من احملوريّة . ون من التأثري ّبثابة االنتشاريّةالحق أن يك نظريّ  ّن ألّي نقدستيل  .يتخّلف
يف العلوم  وليس احلديث عن "البنائّية". األشكال بشّّت وحّّت يومنا هذا،  أعيد تكرارها، منذ ذلك احلني

ّن تسليط بتحديد أكرب، إ .4واحلّمى احمليطة بكليهما هي هي، سوى إعاّة صياغة لالنتشاريّة االجتماعّية

                                                           

3 
C. Geertz, “Anti-Anti Relativism,” American Anthropologist, vol. 86, pp. 263-278.   

4 
I. Hacking, The Social Construction of What? (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999).  
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من  يف ّناية املطاف االنتشاريّة إىل أين توصلناظهر لنا يُ  ،"الشخص"أو  "الفّر" "بناء"الضوء على 
أعمال كّتاب على  اتتالنظرّي، وهو أمر سأرجع إليه فيما بعد. على كّل حال، لقد بخالل االنزالق 

 مرّة   ،واجهةعاّ إىل التُ امي، ولويس ّومون، وميشال فوكو، وكثريين غريهم، هغرار ماكس فيرب، وإميل ّورك
 بديهّية التارخيّية، وهي مسألة "الفّر الغريبّ "مفهوم صّية خصو  "كشف النقاب عن"بغية  ،بعد أخرى

تستلزم سلب الشرعّية عن كّل مقاربة تريد ّراسة الكائنات البشريّة ّراسة  أّّنا  البعض، عن هتافت،يظّن 
  عاّمة .

على  كتبميكن أن يُ  يّةأّن تاريخ البشر مفاّه  ينطلق علم اإلناسة، يف واقع األمر، من افرتاض
اليت لقوانني الطبيعّية ل اتصرّفاهت حمكومة يف ،عاّيّةحيوانات  كّنا، كما لو  أنّه التاريخ الطبيعّي لبين البشر

الرتكيز على الثقافة، وهي نتاج تواصل بدء مع  إاّل أّن هذا األصل تقّوض. حتكم أشكال احلياة كافّة  
تاريخ ل األحاّيّ التطّور  نظريّةوعليه، أمهلت  .اخلصوصّيات التارخيّية العصّية على التنّبؤ ةبّناء، وموّلد

البشر خملوقات متغرّية  حبسب هذه الرؤيّة األخرية، فإنّ  .ة مغايرة متام ارؤيحت ، واقرتُ لسبب وجيه ،البشريّة
غري بعيد عن و . جاءت من باب الصدفة احملضة ،ل عّدةنزوات تواصُ  ، قلب ا وقالب ا، علىجمبولةبال هواّة، 

 البشرا أمّ  ،الطبيعةعلى  بولة  جمربت احليوانات اعتُ الثقافة(، -العقلّية احملكومة للثنائّيات الغابرة )الطبيعة
 توال زال ،نيهبذين املصطلحَ  تأحاط غالب ا ما قد أفضت البالّة اليتو  .عقوهلم احلرّة علىفمجبولون 

وقد ختلص هذه املناظرات إىل أّن البشر،  .والطبيعةالبالية حول الثقافة ، إىل هذه املناظرات فضيت
هنا، أو أّن هذه  إشكالببساطة، يفعلون ويعيشون يف هذا العال ّبقتضى صور رّسختها الثقافة، وال 

ألن نسبغ  كما لو كان عجينة  قابلة    ،ن الناس من "بناء" العال الذي يسعون إىل فهمه"البناءات" متكّ 
، وهو موقف، لو عايّناه، قديمة أذهان قاّرة على استيعاب أّي صورة، أو متّثل عليها أّي الصور، بواسط

 لتبّينت لنا استحالة الدفاع عنه.

، ل يعد constructivism/diffusionism البنيانّية-االنتشاريّةالضباب الذي يلّف هذا  خضمّ ويف 
.، فهي ليس الرئيس موضوعهاالطبيعة البشريّة  أن تعترب اإلناسة يسع اإلناسة  تصريهبذا، و  هلا حتّقق أصال 

هذا ما آلت إليه اإلناسة، ، . وبشكل عامّ ة، كما التاريخ، جمموعة حكايا عن ذا وذاكالثقافيّ  ةاالجتماعيّ 
قائمة املوضوعات اإلناسّية، وما مياثلها، كإطار هلذا العلم يف جامعة بريكلي وغريها، كما مّر  وما أنتج
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يبدو أّن التطّوريّة قد ُصرفت، وأّن الغلبة كانت لالنتشاريّة، ما أفقد اإلناسة القطب ، ذكره. من هنا
 ّراسة اجلنس البشرّي.الوحيد الذي كان ميكن هلا أن متتلكه، أي 

رات علم مقرّ ف. تعليم اإلناسة اليومإذا ما نظرنا إىل  ّتضح،تّتضح، أكثر ما تما ذكرناه معال  إنّ 
هلا هذه البنية متخصّصة ،  هيديّة  أممتسواء أكانت ّروس ا  –واعذر ما يلي إن بدا هتّكميًّا  – اإلناسة
ات اإلناسّيني األوائل. وهي نظريّات هّل هذه املقّررات بنبذة تارخيّية، لتكوين فكرة عن نظريّ ستَ : تُ العاّمة

امي، أو إّواّر ويسرتمارك، أو لويس هبواس، أو إمييل ّورك تزات فرانإّما موغلة يف القدم، على غرار نظريّ 
ّكليف براون، أو و اببعيدة، على غرار نظريّات مرسيل م تغان، وإّما نظريّات ليسر مو  س، أو را

ن، أو كلّو ليفي مالينوفسكي برونيسالف  شّخص مكامن ضعف هذهتُ  ،وس. ومن مثّ رتاش، أو فان وّو
ب شعور بأّّنم ال لة، كّل املسألة. إذ يعرتي الطاّل وهنا تكمن املسأ .5إثنوغرافّيةالنظريّات بفضل أمثلة 

وهذا  لة،عن اختصاصهم. فهم فقدوا، يف صريورة ّراستهم، بعض ا من األوهام املضلّ  وافية   ميلكون فكرة  
 ، مجلة  هراءحمض  هي تعّلموا أّن أّي حماولة للتعميم، كما فعل أعالم هذا العلم، أّّنم إاّل . جّيد طبع ا

. إذ ا،  ا، عليك أن تتعّلم أاّل تُقدم على طرح األسئلة اليت لكيوتفصيال  حو فاّل  طرحها تكون إناسيًّا جّيد 
 صة يف اللغويّات النفسّية. رانومينا، أو العاملة املتخصّ 

منبع هذا املوقف العدائّي فحسب، بل هو منط تطّور اإلناسة يف املعرتك األكاّميّي كن ل ي
 ريّة األوىل. السمعة غري األكاّميّية اليت صاحبت النظريّات التطوّ  نابع، كذلك، من

األفكار واملنشورات اليت ترسم مسار تطّور البشريّة األحاّّي على أنّه ميّر يف مراحل صحيح أّن 
مؤّسسي هذا  إاّل أّن مسامهات. بأشواط ريّة، ّبا هي حقل أكاّميّي،التطوّ  ناسّيةاإليسبق راتبة حمّدّة 

بنحو غري مباشر  وإن، وال تزال حّّت يومنا هذا، تأثري بالغل، رّّبا لتعبريها عن روح عصرها، كان هلا احلق
توماس سترينز  من الوجوه الفنّية واألّبّية، على غرار وغريهمسيغموند فرويد، وكارل ماركس، من خالل 

  .إليوت، ومايكل غريفز، وروالن بريتون

ذروة تأثري اإلناسة على  ،القرن العشرين وبداياتأواخر القرن التاسع عشر وهكذا شهدت 
تأثري اإلناسة، ما خال بعض  خفت ،ومنذ ذلك احلني احلياة الفكريّة رغم كوّنا حقال  ناشئ ا نسبيًّا.

                                                           
الوصفّي، علم يسعى، من خالل العمل امليداّن التطبيقّي،  –أو األعراق  –اإلثنوغرافيا، أو النياسة، أو علم اإلنسان  5

 إىل وصف ثقافة الشعوب وسلوكيّاهتا االجتماعّية. املرتجم.
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ولئك أّما أعمال اإلناسّيني الالحقني، ال سّيما أخارج السرب.  حتليقالفرتات الوجيزة اليت بدت وكأّّنا 
 حظيت بتأثري خجول على التّيارات الفكريّة يففقد ، 1950الذين أبصرت أعماهلم النور عقب عام 
البنيويّة يت ميد عن اجلنس، وكلّو ليفي سرتاوس عن ر ذاك العصر، باستثناء كتابات مارغ

structuralism . 

مستشري ا من ّون انقطاع، لكن خارج  مؤّسسي هذا العلمتأثري أّما على املقلب اآلخر، فبقي 
التسلسل التطّورّي  ففكرةاليت نتنّشقها بأشكاهلا مجيع ا.  يرشح يف الثقافةتأثري  ، وهوأقسام علم اإلناسة

يف اجملتمعات والعاّات واألعراف واألّيان واألخالق ما زالت حاكمة  على تفكرينا متام ا كما بسط هلا 
إاّل قّلة  حتجم عن التفّكر يف تبعات عبارات من قبيل "إنّه ملذهل أن نشهد  إناسّيو التطّوريّة. فال جتد

 ،أو مورغان ،مهجّية  مماثلة  يف القرن العشرين، ويف بلد متحّضر كهذا". وأكثر إّهاش ا منه، أّن كتب تايلر
زالت ُتطبع وتُقرأ أو فرايزر، وهي كانت أكثر رواج ا يف يومها ممّا قد حيلم به أّي كتاب إناسّي اليوم، ما 

 وإن ليس يف كّلّيات اإلناسة.

يف ظّل الغياب النسيّب لتأثري  ،ومن السهل معرفة سبب التأثري املستمّر ألولئك الكّتاب
عن  ، ولو غري مقنعة،بكّل بساطة، متّكن هؤالء الكّتاب القدامى من إعطاء أجوبةو  ،خلفائهم. إذ

، يف وقت ال ميلك من االختصاصات األخرىوزمالؤنا طرحها الفاّلحون املدغشقريّون ييت األسئلة ال
 اإلناسّيون املعاصرون أّي جديد ليبوحوا به.

، فيما ال ُيسمع نظريّات يعّدوّنا هم بالية   عليهيف عال ال تزال هتيمن  احملرتفون اإلناسّيونيعيش 
إذ يفاقم من األثر السليّب للطابع التنظريّي يف تعليم ، الطينة بّلة   يزيداألمر الذي  .صدى صوهتم إاّل قليال  

، أو بدا أنّه قد تشّرب اجلامعّيني جديد من الطاّلبجبيل ويف كّل عام، يصطدم اإلناسّيون . األنثرُبولوجيا
إلناسة خّيل للمختّصني أّن تعليم ايُ ف .عن وعي أو عن غري وعي، اإلناسة التطّوريّةنظريّات  قد تشّرب،

معتقدات حّفزها، أو قل  والغرابة هنا أّّنا ؛ا املبتدؤونمعتقدات مغلوطة يؤمن هب ضدّ ال أمد هلا  ربح
 .أرباب اإلناسة األوائلجاء هبا، 

رخي بظالله على علم اإلناسة، ويدفعه ُقُدم ا يف يعنصر آخر يف املشهد التعليمّي،  ،ثّة مّث إنّ 
 املسار عينه.
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ا عن ف  عاّة سّيئة وبالية،صوغ النظريّات العاّمة  أي إنّ اإلناسة،  احلاكم علىالعاّم  االنطباعبعيد 
األمور السّيئة اليت  فمن. وأكثر وضوح ا من األوىل ،فإّن تعليم اإلناسة يوصل رسالة  أخرى، أعلى صوت ا

ريّة تستلزم أّن التطوّ  فوق قيم الثقافات األخرى. وبذلك، اعتربوارّسخها اإلناسّيون األوائل وضع قيمهم 
وهذا ما يرتّتب عليه كون من يغايرهم بدائيًّا صلف ا. وهذا هو . متاهيهمالعبور حنو أناس وجمتمعات 

عاّة  ما الذين طاّلب الأّن  ، ويعّد غاية  يف اخلبث. واجلدير بالذكر،التمحور اإلثيّن، أو التعّصب لإلثنّية
 يتلّقونفرع اإلناسة، والذين ينحدرون من بالّ وصلت أحقاّ العنصريّة والتعّصب فيها مبلغ ا،  خيتارون

 هذه الرسالة بيسر وسهولة.

رؤية األناس ذوي الثقافات  التنبيه من، كذلك، التمحور اإلثينّ ويدخل حتت مظّلة مفهوم 
 وهو، ؛ أّما األّول فذو بعد منهجيّ عنصرينمنّيز بني ، أن هذا الصدّيف علينا، املغايرة بعيون قيمنا حنن. 

اآلخرين  نرى. علينا أن فعل ختيُّل ،بقدر املستطاع ،تستلزم الفهم والتفسريبأّن مهّمة  لإلناسّيني إيعاز
وما يتقاطع  ؟وافق على صوابّية هذا املوقفيال من . من منظارهم هم، لكي نفهمهم حّق الفهموكأمّنا 

جمّرّ تعليق هلذا االعتقاّ، بل هي ال تعكس جمرّّ  التمحور اإلثينّ أّن فكرة تاليف  هو مع هذا املوقف
 بأيّ ؛ أي ال جيب علينا، ُحكم ا، أن حنكم على اآلخرين أو نقّيمهم ّبعايري ثقافتنا حنن، أو بالطبع إيعاز

 ىل نسبّية معرفّية وقيمّية.، ال حمالة، إإّن هذا ملّما يفضي بنا ؛تُذكرمعايري 

، أو الصعوبات املرتبطة باخلطاب ةالنظريّ  الصعوباتواآلن، ال بّد يل من تسليط الضوء على 
 ذلك أّّنا مبنّيةمن ّون استقراء نظرّي جّم،  اإلّراكّيةعتمد النسبّية غالب ا ما تُ . إذ العاّم للنسبّية اإلّراكّية

بىن  ثقافّية معّينة خاّصة باإلثنوغرايّف  إن هو إاّل نتاجفالتعميم  .حدس سليّب إزاء كّل حماولة تعميمعلى 
ا، بزمان ومكان معيّ َنني.  ولطال شعر اإلناسّي بالرضى ألّن اإلناسة عرّفته )النّياس( الذي يرتبط، حكم 

أساس ا  –أي عاّمة الناس  –هذه احلقيقة، فهي تظهر أفضلّيته على سواه من العاّمة. "فما يعتربونه 
ارتبطت ّبكان تارخيّية غابرة وكأنّه كثبان متحرّكة حلاالت ألفكارهم، ما يعتربونه طبيعيًّا"، يظهر لنا اآلن 

  بعينه.

علم  يّات، ال سّيما نظر لكثري من النظريّاتإىل ااملوّجه  النقدالصنف من وال شّك يف أّن هذا 
اسّيون للبحث العلمّي. بيد أّن هذا املوقف قابل ناإلسهامات اليت قّدمها اإل أهمّ  من يعدّ االجتماع، 

هو غري مشروع ُحكم ا، ألنّه ليس سوى إسقاط لطريقة  لالنزالق إىل مّدع ى جذرّي مفاّه أّن أّي تعميم
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ا أّن   . كّل تعميم ال يستطيع أن يتفاّى جتّذره يف ظروف خارجّية بطبيعة احلالتفكري اإلناسّيني، علم 
أّن اإلناسة، ّبا هي علم قائم على التعميم فيما خّص الطبيعة البشريّة، هي علم وهذا ما يرتّتب عليه 

، جمّرّ وهم أنتجته ثقافات معّينة، أو بتعبري آخر، لقد ظهر لنا اآلن أّن النظر إىل  مستحيل أصال 
ّ ا "متحور حول إثنّية معّينة" وروبّية، ، متحور حول الذات األالكائنات البشريّة كموضوع ّراسة هو، جمّد

 .بعبارة ثانية

هل "هذه املهزلة. فمن جهة، عندما يُطرح سؤال من قيبل  يف خضمّ  اليوم أنفسنا ندوعليه، 
جييب السواّ األعظم من الناس من ّون ترّّّ باإلجياب، على الرغم من  "،من طبيعة بشريّة مشرتكة؟

، لكّنهم ال جيرؤون على "النفي"ّيون حنو أّّنم يعتربونه سؤاال  سخيف ا. وعلى املقلب اآلخر، جينح اإلناس
أن حتاجج، كإناسّي، لصاحل هذا النفي، يعين أّنك حتاجج لصاحل اخلروج  ذلك، فيتحّفظون عن اإلجابة.

 من وظيفتك، ألّن نفي املوضوع هو نفي ألصل االشتغال.

الذي  ،البشريّةمفهوم الطبيعة املبّطن عن  التخّليهذا  ، يف جدلّيات تعليم اإلناسة،يّتحدو 
سلس  بشكل ،احلقل بعاّمةمع املوقف السليّب الذي أفرزه تاريخ  التمحور اإلثيّن،حتت مظّلة يدخل 

ين عضد اآلخر، بطريقة خفّية، ويؤوالن إىل احلالة اليت وبالتايل، يقّوي كّل من هذين العنصرَ  .مقلق
على طلب كطلب العاملة اللغويّة عن الرّّ  اإلناسّيون يستعيض وصفتها يف مستهّل احملاضرة، حيث

 .باستياء صامت مصحوب هبالة من الشعور باألحّقّية

 عند أصحاب السؤال، – الذي يطمع به اإلناسّيون –موقف ال يثري االنطباع اإلجيايّب بيد أنّه 
ن أماكن أخرى حبث ا عفيضطّرون إىل قصد . مدغشقرّينيحني سواء أكانوا زمالء أكاّميّيني لنا، أو فاّل 

ينتمون إىل طيف  أعمال الكّتاب الذينيف  ولن يعدموا اإلجابة، فهي غزيرة اإلناسّية. سئلتهمألإجابات 
وهنا نذكر أكثرهم  ني اجلدّ.يّ ر بالتطوّ  ، تبسيط ا لألمور،وأنا أنعتهم هنا ة،واسع من االنتماءات األكاّمييّ 

ريار، وهو جونرى رينيه  ؛6ّوكنز، وهو خبري يف علم احليوان، مفّسر ا معىن القرابة فنرى ريتشاّر .شهرة  
 ؛ ونرى ستيفني بنكر، وهو عال لغويّ 7باحث يف حقل األّب، منكبًّا على شرح تاريخ الدين وأصله

                                                           
 انظر، 6

R. Dawkins, The Selfish Gene (Oxford: Oxford University Press, 1976). 
 انظر، 7

R. Girard, la Violence et le Sacré (Paris: Grasset, 1972). 
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 حمّدث ا عن سفاح ،علميّ  صحايفّ ونرى مات ريديل، وهو  ؛8، مستفيض ا يف احلديث عن الطوطمّيةنفسيّ 
كتبهم. إذ سّجلوا ناح ا جتاريًّا   إذا ما نظرنا إىل مبيعات مناح أعماهلونستطيع أن نستشّف  .9القرىب

. وبعبارة أخرى، من كتبهم النسخآالف  بيعت مئاتت. فقد بدرجاوناح زمالئي يضاهي ناح 
فرايزر، أو لويس حظيت هذه الكتب باالنتشار ذاته الذي حظيت به كتب إّواّر تايلور، أو جاميس 

بكّل بساطة، بب ليس عسري ا على اإلجياّ، إذ، و لك الوقع ذاته على العاّمة. والست؛ ولعّل كتبهم متمورغان
 .لألنثرُبولوجيارها أناس متعّطشون جوبة عن أسئلة يكرّ متّكنت هذه الكتب من تقدمي أ

تُ  –آلت اإلناسة فإالم  حقول معرفّية لقد آلت إىل  الرجوع إىل السؤال األّول؟ إذا ما أّر
أقسام اإلناسة  خسرت يف وقت هذا بالء  حسن ا. هناك بليت العلوم االجتماعّية، حيث خارجأخرى 

، أخرى، قد حُبثت هجينةيف الطبيعة البشريّة، وبدأت تستجدي مواضيع  مرتكزاهتااالجتماعّية الثقافّية 
 واهليئات املمّولة. رضي الطاّلبا بأن تُ ، أمال  منهبعناية يف مواضع أكاّميّية أخرى مسبق ا،

على منافسيهم مّمن قد استحوذوا جتاه  احملرتفنيعن رّّة فعل اإلناسّيني ولنا أن نتساءل، هنا، 
 اجلديدةريّة النظريّات التطوّ ينفرون من هذه  فهم اإلناسة. سيأتيك اجلواب بأّّنم ل حيرّكوا ساكن ا. قلب

ها ، ل وحّّت وقت قريباإلناسّيني، من  معظم زمالئيأّن  بدا. وعليه، إىل احلّد الذي ال يعون وجّو
ة طبيعة الثقافات، أو حولريتشاّر ّوكينز  بوجهة نظر يسمعوا قطّ   اليت ابتكرها "، meme ميم" ّبفّر

ذا كتبت الكلمة يف وقت إ وهذا ،فهم معناها ن يستطيعوافهم ل ،هبا. وإن مسعوا بغية التعبري عن الثقافة
 .تبويب ا ما يفوق املليونلوجدت  "ولغوغ"على حمّرك البحث 

كتب ّوكينز أو بنكر فحسب، بل   قبيلمن ل يصدروا كتب ا  يف أّّنم اإلناسّينيمشكلة  ليست
مكان انسحبوا من النقاش إىل  لقد. عدم قدرهتم على البوح بشيء فيما خّص هذه املوضوعاتيف 

 هأصدروا فيه كمًّا هائال  من الدراسات عن هذا وذاك، بعضها جّيد وبعضها سّيء، من ّون سبب موج  
الفروع  العترباهم إسهامات ،وكأّّنمحماولة لتأسيس بنية معرفّية متماسكة. واضح، أو من ّون إظهار أّي 

ها. بأصليأبون االعرتاف  ،أّىن منهم ّبنازل املعرفّية األخرى  وجّو

                                                           
 انظر، 8

S. Pinker, The Blank Slate (London: Allen Lane, 2002). 
 انظر، 9

M. Ridley, Nature via Culture (London: Fourth Estate, 2003). 
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إّن إلحساسهم بأّّنم ، بل إىل عجرفتهم فحسب األعمالمن هذه  اإلناسّيني نفور يرجعوال 
. مسبوقون ّبا يرونه اآلن أثر هاّم، أي هم يظّنون أّن التاريخ يكّرر نفسه، ووحدهم من تعّلم الدرس

ت يف أعما ذاهتا املشاكلسنجد  رّيني اجلدّ،كتابات التطوّ   ما تفّحصنا، إذا وبالفعل ل املؤّسسني اليت وّر
فنحن نطالع يف أعماهلم . يف تبيينها وشجبها طوال القرن العشريناإلناسّيون  استغرقاليت األوائل، و 

الطرح البسيط املقّدم الذي يرى إىل أّي مجاعة معاصرة بسيطة يف التقانة اليت تستعملها على أّّنا مناذج 
أّّنا كياّنا جتريبّية )إمبرييّة( متغايرة، وأّن ثّة أحفوريّة عن عصر قدمي، ويرى إىل اجلماعات البشريّة على 

 .من قبيل عباّة السلف، وغري ذلكاليت تالزم ا واضح ا وضروريًّا بني التقانة واألشياء 

باإلمكان التوّسل باخلصائص ، يسمو على هذه االفرتاضات كّلها، مفاّه أّن آخر وثّة افرتاض
الصورة، وإن بتهّكم، تصّور لتقريب  ثقافات وأحداث تارخيّية حمّدّة.لطبيعة البشريّة لتفسري الداخلّية ل

ا هؤالء  ال يعدو. اتطريقة عمل احملرّك من خالل تفسري ما حياول تفسري زمحة السري يف لندن أحد 
أخذ  دعن ،أحيان ا ، القدامى، على الرغم من أّّنم يعّدلون موقفهمنيريّ لتطوّ أن يكونوا تكرار ا ل الكّتاب

 اخلصائصم هذه قد  . ولكن، يف ّناية املطاف، تُ بعني االعتبار أخرىظروف تارخيّية  وأ أخرىثقافات 
وعلى سبيل  ،بطبيعة احلال. األساس الكّلّي الثابت حتجبسطحّية فحسب،  خصائصالفريدة على أّّنا 

يبدو أنّنا  وهذا أمر مشروع متام ا. ،بتكرار النقد االنتشاريّ  اإلناسّيون املعاصرون يقوم ،رّّ الفعل
ّية على وجهات نظر غري مقبولة أو تكرار اجملاهبة نفسها بني نظريّات مبنب حمكومون، بني الفينة والفينة،
هي أقرب إىل جتّنب كّل قول  ،نظريّات-وبني ال ،وإن كانت تلقى رواج ا سطحّية عن الطبيعة البشريّة،

ّ ا  .تايل هُتمل وال تُعار انتباه ا، وبالمنها لتكون قوال  حمّد

. جيب علينا، بالدرجة األوىل، أن نعتق ال أعتقد ذلكلكن هل هذا الرتابط ضرورّي حقًّا؟ 
إذ حتمل يف ثناياها محولة  ال لزوم  ،كما يفهمها الناس  ريّةالتطوّ -ثنائّية االنتشاريّة التقوقع يف من أنفسنا

، ما جيعل كّل  10بروكروستوسّبثابة سرير فالتطوريّون يُنظر إليهم على أّّنم يعتربون الطبيعة البشريّة  هلا.
ن جمربو  كما لو أّّنماالنتشاريّون   وحيكي. ال قيمة له طحيًّاتارخيّية أمر ا متعّذر ا أو س كالم على خصوصّية
ة، التطّوريّةعلى استبدال احلتمّية  ّّ  بظواهر جمرّّ ، يّة، على غرار السمات الثقافّية، وزيد عليها مؤّخر اغري ما

                                                           
ة إىل امليثولوجيا اليونانّية، وتستعمل يف مقام اإلشارة إىل املقوالت من قبيل "حجم واحد للجميع".  10 ترجع املفّر

يُنزل ضيوفه على سرير له، ويقوم من بعدها بتقومي طوهلم ّبا ينسجم مع حجم السرير، إّما من خالل فربوكراستوس كان 
 م إن كانوا أطول، أو مّطهم إن كانوا أقصر. املرتجم.قطع أقدامه
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جيمع، يف ضربة واحدة، ريّة التطوّ  علىاالنتشارّيني  ّر فعلوارات. وبالتايل، فإّن ، واحلوالتمّثالتالرموز، 
اهلائلة  ( نظرة عميقة فيما خّص الطبيعة البشريّة، وهي ترتبط بفهم التداعيات التارخيّية1بني أمرين: )

ّّيّة  ( 2و) ّماغ ا يوّفر القدرة على التواصل،" حليازة "اإلنسان العاقل قفزة فلسفّية، ال أساس هلا، من املا
ميكن مقاربتها ال  "؟"كيف هي الكائنات البشريّة من قبيل مثالّية تعين أّن أسئلة  إىل املثالّية الصرفة. وهي 

،إىل  ،ها ندرسلوجّو أساس ملبرفضها الدائم  املثالّية اليت أفضت، إّّنا هذه. أصال    هتافت هذا احلقل، أّوال 
 .ثاني ا ،"اإلنسان العاقل"أخرى ال جتد حرج ا يف ّراسة ظاهرة  حقولالتعاون مع  فقدان القدرة علىوإىل 

تحّول ال تداعيات حوريّةشاريّون ّبتاالن من الطبيعّي أن يؤمن .الفكرة، يف الواقع، بسيطة للغاية
حنو  اعلى أّنّ  نفهمها، أفضل ما نفهمها،، معّينةتارخيّية -اجتماعّية تراكمّية ضمن صريورةلبشر الدائم ل

ال ميكن اعتباره استنجاز ا، ملرّة واحدة  التاريخ البشريّ وهذا ما يرتّتب عليه أّن . من التواصل املعّقد
ولكن، من . واطّراّ القوانني احلاكمة له ،املسارأحاّيّة ستلزم ضمن ا ياألمر الذي وّنائّية، لقابلّية معّينة، 

حيث تتبّخر إىل  ، عن غري وعي مّنا،االعرتاف هبذه احلقيقة املركزيّة يذهب بناكذلك، أاّل الضرورّي  
 فيه. يعيشونقوهلم، والعال الذي ، وعأجساّ الناس

ّية على غرار على قدر من األمهّ  وإن ل تكن يوم ا ،ما يفيدنا مقاربة ثالثة لعّلنا ند يفوهنا، 
ّّعت لنفسها هذه األمهّ ، إاّل أّّناريّة واالنتشاريّةالتطوّ  ا حيمل موقف   ي أقرب إىل كوّناّية. وه، أحيان ا، قد ا

ّ ا، "الوظيفّية"ب بذور النظريّة، من أن تكون نظريّة . أمّسي هذا املوقف  ة  أنا أضع، لكن جمّد يف إطار املفّر
يتَ  واسع كما فعلت ألّن الطرق ، رّّبا ل يُعط حّقه بعد لوظيفّية موقفواريّة. االنتشاريّة والتطوّ  مع مفّر

الذي طاول معرفيت واعرتايف بصوابّية النقد املتكّرر، والشائع،  عهذا م. إليه تعّدّت، وكانت خرقاء أحيان ا
ّكليف مّدعي الوظيفّية من أمثالنظريّات  براون وبرونيسالف مالينوفسكي. غري أّن هذا النقد ينطبق -را

 .يف احلاالت الفعلّيةات نفع يُرجى اليت ل تكن، يوم ا، ذ الصيغ املتطرّفةعلى 

جتعلها جزء ا من صريورات حياة لثقافة ل، هو التزام برؤية قبل أّي شيءمن الوظيفّية،  ما أفهمه
الطبيعّية للحياة على  الصريورةجزء من يف أماكن بعينها. فهي  ،وال بدّ  ،املتحّيزين ،الناس الفعلّيني

وليس من باب الصدفة . وليست نظام ا جمّرّ ا يتشّكل من متّثالت ومعتقدات وخصائص ورموز ،اّتساعها
وهذا  وأن ترتاجع مع ضمور حموريّته.، الطويل األمد مع الرتويج حملوريّة العمل امليدانّ  الوظيفّية تتطّور أنّ 
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ا  ،رات احلياتّيةأمر طبيعّي. إذ تصعب احملافظة على الرتكيز على ما قد أمسي، خطأ ، "جتّسد" الصريو  بعيد 
 عن معاينة حاالت حمّدّة وعن قرب.

لصاحل نظريّات أخرى، من  موقعها، ختسر ّبعناها الواسعبدأت الوظيفّية، وحّّت وهلذا السبب، 
لصبغتها األوروبّية اليت ما الوظيفّية بهذا االهتمام اخلجول  سبب ىيعز  االنتشاريّة والبنيانّية. ورّّباصنف 

ّّة، وما يسّمى باحلروب العلمّية لبثت أن القابعة، إىل ما ال  أطاحت هبا املناظرات األمريكّية النظريّة احلا
 .أّما ما أمسّيه أنا بالوظيفّية ففضائله كثريةالوظيفّية. -ّناية، يف ثنائّية االنتشاريّة

ترّكب احلياة وتعقيدها، حّّت عندما  على إصرارهايف  ، حبسب هذا الطرح،تكمن قّوة الوظيفّيةف
. فاألوجه املختلفة حلياة اإلنسان، كما نراها يف ممارساته اليومّية، حمّدّةوأوقات  حمّدّةأمكنة نقّيدها ب

، وإن قامت العلوم املختلفة،  السياسة، والفلسفة،  من قبيلمرتابطة ّبا جيعل انفكاكها مستحيال 
 بساطةطلب ا للبتفكيكها ، وهكذا ّواليكواالقتصاّ، والفّن، والزراعة، والقرابة، والطّب، وعلم النفس، 

من وظائف هذا البدن يف بيئته احلياتّية كالمها و  يف التطبيقّي، فالنظرّي يوجدالوظيفّية، أّما يف  .والوضوح
 .األوسع

 ، واحلال هذه،ستطيعنلن تؤّكد على جتّذر كّل شيء يف أساسات "حمّلّية"، ف وملّا كانت الوظيفّية
منها  االنتشاريّةأقرب إىل هي يف هذا، ف. و تفاّي النظر إىل خصوصّيات األوضاع اإلنسانّية وجه ا لوجه

االنتشاريّة، ذلك أّّنا تصّر على رؤية األفكار،  ال جيعلها خاضعة  للمثالّية كما يف هذا ريّة. لكنّ التطوّ  إىل
عليه، . و وإعاّة اإلنتاجاإلنتاج و  ، عال الفعل والتغرّي الطبيعيّ عال اليف على أّّنا واقعة والتصّورات، والقيم، 

والبيولوجّي من جهة  والذهينّ من جهة،  وبيئتهموّحد البشر ، تإبستمولوجّية   واحديّة  الوظيفّية  تستوجب
إذ اجلدّ، الذين  نييّ ر وهي بذلك، تقاوم ثنائّيات بعض التطوّ  ثانية، والطبيعة والثقافة من جهة ثالثة.

ا من اإلقرارحقيقة الثقافة، حياولون تفسري  ّّّي ثابت من بثنائّية ترى األفراّ  ال جيدون بدًّ صنائع أساس ما
  يرة وسطحّية من جهة أخرى.ثقافّية مغا-جهة، وبنية فوقّية تارخيّية

جزئّيات اخلصوصّيات املتجّذرة يف التاريخ اليت وّلدهتا  املرتابطة ّيةالكلّ  إّراكالوظيفّية من  ّكننامتُ 
املشروع اإلناسّي  تكّمل فهي ،وبالتايلة يف العال الطبيعّي. وخصائص الكائنات الطبيعيّ  البشرّي،
النظريّة والتجريبّية اليت متّكننا من فهم اإلنسان ّبا هو حيوان الوظائف ، من جديدوتستعيد،  الصعب،

.نالت. وعوّ ا على بدء، من السهل جاز القول اتارخيّي، إذ  ّبؤ باملشاكل اليت قد تواجه موقف ا مماثال 
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ضنا فصلها عن بعضها، ألّّنا غري ، ورفعّدة   ببساطة شديدة، إذا وضعنا نصب أعيننا أمور ا كثرية  ف
يف األصل، فسنجد أنفسنا غري قاّرين على اإلّالء بالكثري، سوى مالحظة مدى تعقيد هذه  منفصلة

 األمور كّلها وتشابكها وترابطها.

، يف الوقت   اإلنسانّ  العالَ يف أّّنا جتربنا على رؤية  :وهنا تكمن حسنة الوظيفّية كما هو فعال 
 قد تنوء حتت ثقل تعقيد املهّمةالوظيفّية  بيد أنّ  .تعقيد العال وترّكبه إغفال عدمعلى فيه  ترغمناالذي 

ترغب يف رؤية نفسها   قد أّّنا، أحيان ا، رغم، موقف، أكثر منها نظريّة   هذا ألّّناو . اليت حّدّهتا لنفسها
 ،كما فعل برونيسالف مالينوفسكي  – الوظيفّي حنو إعطاء أجوبة سطحّية حمّدّةغالب ا ما جينح ف. كنظريّة

هي  اإلثنوغرافياوبالطبع، . ثنوغرافّية فارغةإأو يلوذ بتأّمالت  –بنظريّته حول احلاجات  ،يف ّناية حياته
 ات النظريّة. يال التحدّ  ،أطاح بالوظيفّية من

 للعواملتركيب إنساّن فريد إذا عرّفنا موضوع ّراستنا على أنّه  ، أنّنابكّل بساطة، ويبدو
فال  .طبع ا كذلك  الواقع هوو  حقلنا املعريّف.عبئ ا ثقيال  على مهّمة التنظري  ستصبح تارخيّية،البيولوجّية و ال

 اعتباطّية،حواّث تارخيّية  احلدّو نتجت عن فهذه ،حقول معرفّية بعينهادّو حيف لنظريّة تأطري ا ميكن
     . ّبوضوعهاف النظريّة عر  ، بل تُ مع أّّنا مفيدة أحيان ا

اليت  املتخّصصة يف علم النفس اللغويّ  كالمي، عن  اليت استهّليت هباّعون أعّو إىل القّصة 
]أّي  فهمةاملرغبت يف التعاون مع اإلناسّيني، ذلك أّّنا اعتقدت أّن خمزوّنا املعريّف عن تطّور اللغة و 

  حنن نعرفهتستفيد، هي، ممّا  ، يف حنيعند األطفال، سيساهم يف البحث اإلناسيّ  اشتقاق املفاهيم[
رفض هذا التعاون يكمن يف  استحالة إىل إظهار أّن سبب ،يف هذا املقالوقد عمدُت، . سّينيكإنا

فهي اللّب الذي جيمع ّراسة الطبيعة البشريّة. هو  هدفهمالعرتاف بأّن ا ،والدغمائيّ  القاطع ،اإلناسّيني
وغري  اإلناسةو من قبيل علم النفس  األخرى، عرفّيةاملقول احل معتواصل ال، ونقطة حوله حقلهم املعريفّ 

 يف البيئة الطبيعّية. املتحّيزة البشر، والعقول، واألجساّب تُعىن اليت، ذلك

 العديدة التواصل مع احلقول العلمّية فإنّ  ،حقلنا املعريّف ّراستهيتوّجب على ّبا  اعرتفناإذا  أّما
إّّنا مؤّسسة علمّية واحدة، يف ّناية  .عليهومقدور ا وارّ ا يصري ، الشغل إيّاه األخرى، املضطلعة يف

. وال غرو أّن التواصل بني احلقول املعرفّية سيبقى "إلنسان العاقلا"املطاف، وغايتها التنظري فيما خّص 
    اجتيازها.  يتعّذرحواجز نظريّة  ليس مَث  منعسري ا، لكن 
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إيالء  على يف إصرارها الدؤوبو  ،الكبريالتحالف  فإّن مهّمة الوظيفّية، كجزء منوبالطبع، 
العلوم اإلنسانّية املختلفة.  أقول إّن مهّمتها هي ربط الفعلّية ألناس حمّدّين يف أمكنة حمّدّة، احلياةَ  العناية

تنذر جبين احلقيقة  التعليمّيةأّن األقسام  بيد وميكن هلذه العلوم أن تنفصل ألسباب منهجّية وجيهة،
 املغلوطة. 

بأّّنا  ريّون، ال تّدعيهذا املنظور، يّتضح لنا أّن اإلناسة، على عكس ما يعتقد التطوّ  ومن
ومن حّق، على اختصاصنا، اليت يطرحها كثري من الناس، وعن عن األسئلة إجاباٍت  ، بنفسها،تعطي

بيد  اجلالسني حول النار اخلامدة يف أعماق غابات مدغشقر. مجاعات زافيمانريي ضمن هؤالء السائلني
 . والبنيانّيوناالنتشاريّون  كما فعل  ستخفاف هباأو لال ،أّن هذا ليس سبب ا لتاليف هذه املطالب

عرفّية األخرى املهتّمة حرّي بنا أن نعرتف بضرورة ّراسة هذه األسئلة بدقّة، لكن مع الفروع امل
 نفسها. بالظاهرة
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