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 األنثروبولوجيا
 التعريف، الهدف، االتجاهات النظرية

 حمد ماجدد. أ
 

 : تعريف األنثروبولوجياأواًل 
( أول من 1810 -1775إنكليزي النشأة، وقد كان فرنسوا برون ) Anthropologyمصطلح األنثرولوجيا 

عناه "اإلنسان" و ، ومAnthroposاستخدمه، وهو مشتق من األصل اليوناين املكّون من مقطعني: أنثروبوس 
"، ومعناه "علم". وبذلك يصبح معىن األنثروبولوجيا من حيث اللفظ "علم اإلنسان" أي العلم Locos"لوجوس 

؛ أي أن األنثروبولوجيا ال تدرس اإلنسان ككائن 1الذي درس اإلنسان: "دراسة طبيعية واجتماعية وحضارية"
بطبعه، حييا يف جمتمع معنّي له ميزاته  ااجتماعي   ابوصفه كائن  وحيد بذاته، أو منعزل عن أبناء جنسه، إمنا تدرسه 

اخلاصة يف مكان وزمان معينني. مبعىن آخر األنثروبولوجيا، العلم الذي يدرس اإلنسان من حيث هو كائن عضوي 
علم  بأهنا احي، يعيش يف جمتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية يف ظل ثقافة معينة.. وتعّرف األنثروبولوجيا أيض  

الذي يدرس اإلنسان كمخلوق، ينتمي إىل العامل احليواين من جهة، ومن جهة أخرى أنه الوحيد  )اإلناسة( العلم
. ويرى بعضهم إن 2 امن األنواع احليوانية كلها، الذي يصنع الثقافة ويبدعها، واملخلوق الذي يتمّيز عنها مجيع  

ن دراسات جتريدية خمتلفة: تدرسه يف املستحاثات مبا هو بقايا األنثروبولوجيا هي علم اإلنسياء، فهي تدرس اإلنسا
مججمته، وارتفاع قامته، ولون من حيث مقاييس  امتحجرة، مثل إنسان جاوة، وإنسان بكني،... وتدرسه عرقي  

إىل أنظمته، كاألسرة والزواج والنسب والتقاليد  ته،... وتدرسه من حيث هو كائن اجتماعي بدائي، فتتطرقبشر 
ستتباع والطوطمية والتابو والعقائد والطبقات،... وتدرسه من حيث هو كائن ثقايف، له نفسية خاصة، يتأثر واال

 .3بالبيئة ويؤثر فيها، وينتهي إىل إقامة ثقافة معينة

من هنا نستطيع القول: "األنثروبولوجيا بوصفها دراسة لإلنسان يف أبعاده املختلفة، البيوفيزيائية 
ثقافية، فهي علم شامل جيمع بني ميادين وجماالت متباينة وخمتلفة بعضها عن بعض، اختالف واالجتماعية وال

علم التشريح عن تاريخ تطور اجلنس البشري واجلماعات العرقية، وعن دراسة النظم االجتماعية من سياسية 
الت الثقافة املتنوعة اليت تشمل: واقتصادية وقرابية ودينية وقانونية، وما إليها.. وكذلك عن اإلبداع اإلنساين يف جما
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الرتاث الفكري وأمناط القيم وأنساق الفكر واإلبداع األديب والفين، بل والعادات والتقاليد ومظاهر السلوك يف 
 .4اجملتمعات اإلنسانية املختلفة، وإن كانت ال تزال تعطي عناية خاصة للمجتمعات التقليدية

 ا: طبيعية األنثروبولوجياثانيً 
املصطلح على: "علم  ق اجملموعات الثقافية يف تعريفها لألنثروبولوجيا، فالثقافة األنكلوسكسونية، تطلق هذاال تتف

اإلنسان وأعماله" وهو ما يرادف "دراسة اخلصائص اجلسمية لإلنسان" حىت داخل النطاق الثقايف الواحد نالحظ 
وجيا، على دراسة الشعوب وكياناهتا االجتماعية، مع ، يطلق مصطلح األنثروبولففي إنكلرتا مثال   اجوهري   ااختالف  

ميل خاص للتأكيد على دراسة الشعوب البدائية. أما يف أمريكا، فريى العلماء أن األنثروبولوجيا، هي علم دراسة 
الثقافات البشرية البدائية واملعاصرة، يف حني أن علماء فرنسا يعنون هبذا املصطلح، دراسة اإلنسان من الناحية 

 .5لطبيعية، أي "العضوية"ا

تكن اخلالفات، يبقى هلذا العلم طبيعته املميزة، فهو يرّكز على اإلنسان، وحياول فهم أنواع  اأي  
الظاهرات املختلفة اليت تؤثر فيه.. وحياول فهم طبيعته وسلوكه ضمن بيئته اخلاصة. ولعّل هذا هو الذي دفعهم إىل 

ريين: يبحث األول يف اإلنسان، ويعرف باألنثروبولوجيا الطبيعية، يف تقسيم هذا العلم إىل قسمني أساسيني كب
على ما تقّدم، فإن  ا. وتأسيس  6احلضاريةويعرف باألنثروبولوجيا الثقافية/حني يبحث الثاين يف أعمال اإلنسان، 

ئنات احلّية األنثروبولوجيا هي العلم الذي يدرس اإلنسان، ويدرس أوجه الشبه وأوجه االختالف بينه وبني الكا
 األخرى من جهة، وأوجه الشبة واالختالف بني اجملموعات البشرية وليس بني األفراد.

 ا: أهداف دراسة األنثروبولوجياثالثً 
من النتائج السابقة ميكننا أن حنّدد هدف هذا العلم، وحىت ال نتوسع سنكتفي باألهداف اليت وضعها  اانطالق  

 رالف لينتون، وهي:

اليومية للمجموعة البشرية اخلاضعة للدراسة، وتسجيل كل ما تقوم فيه من سلوكات وصف احلياة  -1
 يف احلياة اليومية.

تصنيف مظاهر احلياة البشرية واحلضارية بعد دراستها دراسة واقعية، وذلك للوصول إىل أمناط  -2
 –معريف  –صناعي  – زراعي –إنسانية عامة، يف سياق الرتتيب التطوري احلضاري العام لإلنسان: )بدائي 

 تكنولوجي(.

وذلك  .حتديد أصول التغرّي الذي حيدث لإلنسان، وأسباب هذا التغرّي وعملياته بدقة علمية.. -3
 بالرجوع إىل الرتاث اإلنساين وربطه باحلاضر من خالل املقارنة، وإجياد عناصر التغيري املختلفة.
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 .209، ص 1964كالكهون، كاليد، اإلنسان في المرآة، ترجمة: شاكر سليم، بغداد،   - 5
 .16 -15، صص 1967ون، رالف، دراسة اإلنسان، ترجمة عبد الملك ناشف، المكتبة العصرية، بيروت، لينت - 6
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احلضارية اليت تتّمم مل، يف الظواهر اإلنسانية/تاستنتاج املؤشرات والتوقعات الجتاه التغيري احمل -4
 .7دراستها، وبالتصور بالتايل إلمكانية التنبؤ مبستقبل اجلماعة البشرية اليت أجريت عليها الدراسة

، هو الوصول على دراسة وهذه األهداف اليت رمسها لينتون توضح املقصد احلقيقي لنشوء األنثروبولوجيا
عن التعّصب العرقي، الذي أخذت تظهر معامله مع  اجياد نقاط التوافق واالختالف بعيد  اجملتمعات اإلنسانية وإ

 انتشار النظريات اليت حاولت اإلعالء من قيمة العرق.

 : نشأة األنثروبولوجياارابعً 

 األنثروبولوجيا في المجتمعات القديمة  -أ
يخ اإلنساين مل يتوقف يف أي مرحلة من مراحل على الرغم من كون األنثروبولوجيا من العلوم احلديثة، ولكّن التار 

تارخيه من حماولة معرفة اآلخر ومقاربته من أجل فهمه ألسباب قد تكون ثقافية أو سياسية أو اقتصادية، وتدل 
قبل امليالد إىل  1493الصور املنقوشة يف معبد الدير البحري على الرحلة اليت قام هبا املصريون القدماء يف عام 

هبدف التبادل التجاري. ونتج عن هذه الرحلة اتصال املصريني القدماء بأقزام  (ا)الصومال حالي   بالد بونت
 .8إلقامة عالقات معهم فيما بعد اأفريقيا. وتأكيد  

، فهو أول من قام جبمع معلومات وصفية Herodotusهريودوتوس  ويعّد عمل املؤرخ اإلغريقي
. ومل يكتف بذلك، بل تناول 9اوالساللية واللغوية عن حوايل مخسني شعب   دقيقة، تتناول احلياة الثقافية والدينية

، وعمل 10الشعوب األخرى، حيث حتدث عن املصريني، ووصف تقاليدهم الدينية، وطقوسهم الشعائرية
قلها هريودوتوس على املقارنة بني بعض العادات اإلغريقية والليبية، فيقول: "يبدو أن ثوب أثينا ودرعها ومتاثيلها، ن

غريق عن النساء الليبيات. غري أن لباس الليبيات جلدي، وأن عذبات دروعهن املصنوعة من جلد املاعز اإل
ليست ثعابني، بل هي مصنوعة من سيور جلد احليوان. وأما ما عدا ذلك، فإّن الثوب والدرع يف احلالتني سواء.. 

 .11ل األربعة"ومن الليبيني تعّلم اإلغريق كيف يقودون العربات ذات اخليو 

وتس، ال يعثر على آثار فكرية مميزة تساهم يف بناء فكر أنثروبولوجي باستثناء بعض وبعد هريود
ق.م(، وسّجل فيها مالحظاته وتأّمالته يف الرتكيبات  322 -348املالحظات األولية اليت وضعها أرسطو )

كر حنو وصف نشأة احلكومات وحتليل أشكاهلا ، توجيه الفاالبيولوجية وتطورها يف احليوان.. كما ينسب إليه أيض  
 .12وأفضلها، األمر الذي يعترب مسامهة مبدئية وهامة يف دراسة النظم االجتماعية واإلنسانية

                                                 
 .15م.ن، ص  - 7

8 - Mauuit, J. A Manuel d'athnographie, payot, 1960, Paris, p. 18. 
9 - Darnell, Ragna and editor, Reading in the History of anthropology, University of  llinois, 1978, p. 13. 
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 .87، ص 1967خشيم، علي فهمي، نصوص ليبية، مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا،  - 11
 .46، ص 1986، ، الكويت198فصول في تاريخ اإلنسان، سلسلة عالم المعرفة  –فهيم، حسين، قصة األنثروبولوجيا  - 12
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وعلى الرغم من ميل احلضارة الرومانية حنو امللموس والعياين، ولكننا نالحظ بعض اللمحات 
وت على بعض األفكار االجتماعية اهلامة. فقد تناول األنثروبولوجية يف أشار "كاروس لوكرتيوس" اليت احت

موضوعات عدة عرضها يف ستة أبواب رئيسة، ضّمنها أفكاره ونظرياته عن املادة وحركة األجرام السماوية 
فكريت: التطور والتقدم، حيث حتّدث عن اإلنسان  وشكلها، وتكوين العامل.. وخّصص الباب السادس لعرض

، ونظامي امللكية واحلكومة، ونشأة اللغة، إضافة إىل مناقشة العادات والتقاليد والفنون األول والعقد االجتماعي
. وقد رأى بعض األنثروبولوجيني، أن "لوكرتيوس" استطاع أن يتصّور مسار البشرية يف عصور 13واألزياء واملوسيقى

 -L. Morgan( )1818حجرية مث برونزية، مث حديدية.. وهذا األمر يتطابق مع فكر لويس مورجان )
( أحد أعالم األنثروبولوجيا يف القرن التاسع عشر. وذلك من حيث رؤية التقدم واالنتقال من مرحلة إىل 1881

 .14أخرى، يف إطار حدوث طفرات مادية، وإن كان مرّدها يف النهاية إىل عمليات وابتكارات عقلية

 األنثروبولوجيا في العصور الوسطى -ب
ى األوروبية نزعات إنسانية جادة، حتاول دراسة الذات واآلخر بشكل موضوعي، فهي مل تعرف القرون الوسط

(، حيث أعّد يف القرن Isidore( )560- 636مالت إىل املتخيل مثال ذلك، ما قام به األسقف أسيدور )
بطريقة وصفية  السابع امليالدي موسوعة عن املعرفة، وأشار فيها إىل بعض تقاليد الشعوب اجملاورة وعاداهتم، ولكن

عفوية، تتسم بالسطحية والتحّيز. ومما ذكره، أّن قرب الشعوب من أوروبا أو بعدها عنها، حيّدد درجة تقّدمها، 
ووصف الناس الذين يعيشون  لتلك الشعوب. افكلما كانت املسافة بعيدة، كان االحنطاط والتهور احلضاري مؤّكد  

لق، حيث تبدو وجوههم بال أنوف. وقد ظّلت تلك املعلومات يف أماكن نائية، بأهنم من سالالت غريبة اخل
سائدة وشائعة حىت القرن الثالث عشر، حيث ظهرت موسوعة أخرى أعّدها الفرنسي "باتولو ماكوس 

Batholo Macus  عن سابقتها يف االعتماد  ا"، واليت حظيت بشعبية كبرية، على الغرم من أهنا مل ختتلف كثري
 .15 على اخليال

، عرفت احلضارة العربية حركة علمية عميقة، أثرت نتاجات فكرية مميزة، منها أعمال عبد ملقابلويف ا
اهلل البكري اجلغرايف العريب الذي ولد يف األندلس. وكتب مؤلفات متعددة أمهها "معجم ما استعجم" و "املسالك 

دي عشر. وكتب عن ممالك أفريقيا الشرقية واملمالك"، قام خالهلا بوصف البالد اليت عرفها املسلمون يف القرن احلا
م(، 973 -1048كما تالحظ أعمال حممد بن أمحد البريوين ) باإلضافة إىل بالد السودان وإمرباطورية غانا.  

، وعامل رياضيات، وطبيعة، وطب، ا، وأديب  ا، ولغوي  اوهو عامل عريب إسالمي، برع يف كثري من العلوم، فكان مؤرخ  
مياء، وتصوف، وأديان، وهذا املفّكر أجنز ثالثة كتب عن: تاريخ اهلند، اآلثار الباقية من وفلسفة، وفلك، وكي

القرون اخلالية، وحتقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة، فكان مبؤلفاته من العلماء الرّواد يف األثنوغرافيا. 
                                                 

 .47م.ن، ص  - 13
14 - Darnell, p. 17. 

 .52فهيم، م.س، ص  - 15
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مبقارنة تلك النظم  ااط ثقافية. واهتم أيض  وصف يف كتابه اجملتمع اهلندي مبا فيه من نظم دينية واجتماعية وأمن
والسلوكيات الثقافية، مبثيالهتا عند اليونان والعرب والفرس. وأبرز البريوين يف هذه الكتب، حقيقة أن الدين يؤدي 

 .16يف تكبيل احلياة اهلندية، وتوجيه سلوك األفراد واجلماعات، وصياغة القيم واملعتقدات الدور الرئيس

كما كان لرحالت ابن بطوطة وكتاباته خصائص ذات طابع أنثروبولوجي، برزت يف اهتمامه بالناس 
، وهذا األمر ينطبق على 17ووصف حياهتم اليومية، وطابع شخصياهتم وأمناط سلوكياهتم وقيمهم وتقاليدهم

 .18ن فضالنرحالت ابن جبري الذي وصف عادات وتقاليد الشعوب اليت زارها، كما ينطبق على رحلة با

أما مقّدمة كتاب ابن خلدون "العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر، ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان األكرب "فقد سجلت احلياة االجتماعية لشعوب مشال أفريقيا، وال سيما العادات والتقاليد 

لتفسري كل ما رآه من أنظمة اجتماعية خمتلفة. وقد والعالقات االجتماعية، إىل جانب بعض احملاوالت النظرية 
 يف الدراسات األنثروبولوجية. ومن أهم ارئيسي   ااهتمام   –فيما بعد  –شّكلت موضوعات هذه املقّدمة 

املوضوعات اليت تناوهلا ابن خلدون يف مقدمته، واليت هلا صلة باهتمامات األنثروبولوجيا، هي تلك العالقة بني 
اختالف البشر يف ألواهنم  –إىل تلك الدعامة  ااستناد   –فية والظواهر االجتماعية. فقد رّد ابن خلدون البيئة اجلغرا

يف حتديد املستوى  اهام   عامال   اوأمزجتهم النفسية وصفاهتم اجلسمية واخللقية، إىل البيئة اجلغرافية اليت اعتربها أيض  
، مسألة قيام الدول وتطورها ادون يف مقّدمته أيض  . كما تناول ابن خل19 احلضاري للمجتمعات اإلنسانية

وأحواهلا، وبلور نظرية )دورة العمران( بني البداوة واحلضارة على أساس املماثلة بني حياة اجلماعة البشرية وحياة 
الكائن احلي. لقد أرسى ابن خلدون األسس املنهجية لدراسة اجملتمعات البشرية، ودورة احلضارات اليت متر هبا، 
فكان بذلك، أسبق من علماء االجتماع يف أوروبا. ولذلك، يرى بعض الكتاب واملؤرخني، أن ابن خلدون يعترب 

الربيطانيون، يف مقدمة  املؤّسس احلقيقي لعلم االجتماع، بينما يرى بعضهم اآلخر، وال سيما علماء األنثروبولوجيا
 اومناهجها. ويف أمريكا، أشار جون هوجنيمان، أيض  من موضوعات األنثروبولوجيا االجتماعية  اابن خلدون بعض  

يف كتابه "تاريخ الفكر األنثروبولوجي" إىل أن ابن خلدون تناول بعض األفكار ذات الصلة بنظرية مارفني هاريس 
" وجند أن هاريس ذاته، يذكر أن ابن خلدون ومن قبله Cultural Materialism –عن "املادية الثقافية 

 .20ومواد ساعدت يف بلورة نظرية احلتمية اجلغرافية، اليت سادت إبّان القرن الثامن عشر اأفكار   اإلدريسي، قّدما

خالل العصور  –إىل ما تقّدم ميكن القول: إن الفالسفة واملفّكرين العرب أسهموا بفاعلية  اواستناد  
 امات األنثروبولوجية، وال سيمايف معاجلة كثري من الظواهر االجتماعية اليت ميكن أن تدخل يف االهتم –الوسطى 

خصائص ثقافة أو حضارة بذاهتا، أو مبقارنتها مع ثقافة  التنوع الثقايف )احلضاري( بني الشعوب، سواء بدراسة
                                                 

 .54م.ن، ص  - 16
 ، بيروت.1968را: ابن بطوطة، أبو عبد هللا، رحلة ابن بطوطة، دار التراث،  - 17
 را: ابن فضالن، رحالت ابن فضالن، وزارة الثقافة السورية، دمشق. - 18
 ، القاهرة.1966ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،  ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة - 19

20 - Anderson, John Conjuring with ibn Khaldon. From an Anthropological point of view, Leiden 1984, p. 112. 



 6 

أخرى. ولكن على الرغم من اعتبارها مصادر للمادة األثنوجرافية اليت درست )أسلوب احلياة يف جمتمع معنّي 
اليت تبلورت يف أواخر القرن  سيما العادات والقيم وأمناط احلياة، فإن األنثروبولوجياوخالل فرتة زمنية حمددة( وال 

التاسع عشر كعلم جديد معرتف به، مل تكن ذات صلة تذكر هبذه الدراسات، وال بغريها من الدراسات )اليونانية 
 والرومانية( القدمية.

 األنثروبولوجيا في عصر النهضة األوروبية -ج 
روبا االستعمارية، وخروجها من عزلتها، وانفتاحها على العوامل القدمية واجلديدة، وظهور نزعات مع تكّون أو 

، بدأت تظهر بواكري الدراسات اليت فلسفية متعددة معادية لفلسفة القرون الوسطى، ال سيما ذلك البعد اإلنساين
لتجارية واالستعمارية، كانت هذه تتعلق بالشعوب األخرى، وكلما كانت تتوّسع أعمال االستكشاف لألسباب ا

الدراسات تتعّمق، لعّل أهم رحلة استكشافية أثرت يف علم األنثروبولوجيا، هي تلك اليت قام هبا كريستوف  
(، حيث زخرت مذكراته عن مشاهداته واحتكاكاته بسّكان العامل اجلديد، 1502 -1492كولومبوس )

اة تلك الشعوب وعاداهتا وتقاليدها، اتسمت باملوضوعية نتيجة وبالكثري من املعلومات واملعارف عن أساليب حي
 .21للمشاهدة املباشرة 

وأخذت تكر السّبحة بعد ذلك، فظهرت أعمال الفيتو والرحالة واملبّشرين من أمثال بارتولوميو دي 
 ( والديبلوماسي النمساوي سيجموند هربرشتاين الذي كتب عنالروس، وبيرت كالب الذي1502الس كزاس )

 .J، وقد تكون حماولة الرّحالة األسباين )جوزيه أكوستا 22 حول شعب اهلمتنتوت يف جنوب أفريقيا اوضع مؤلف  
Acosta يف القرن السادس عشر، لربط مالحظاته الشخصية عن السّكان األصليني يف العامل اجلديد ببعض )

كانوا   تنظري بشأهنا. فقد افرتض أكوستا أن اهلنود احلمراألفكار النظرية، احملاولة األوىل لتدوين املادة األثنوجرافية وال
من آسيا إىل أمريكا، وبذلك فّسر اختالف حضاراهتم عن تلك اليت كانت سائدة يف أوروبا  قد نزحوا أصال  

يف تصنيفه  اآخر حول تطور احلضارة اإلنسانية عرب مراحل معّينة، معتمد   اافرتاض   احينذاك. وقّدم آكوستا أيض  
 ساس معرفة الشعوب القراءة والكتابة.على أ

 -1668وأخذت تتبلور النظرة األنثروبولوجية بشكل تدرجيي، ففي إيطاليا قّدم جيامباتستا فيكو )
( نظريته حول الدورة التارخيية، قام بتقسيمها على الشكل التايل: املرحلة اإلهلية، واملرحلة البطولية، 1744

ل تتطابق مع مراحل منو اإلنسان، فاألوىل توازي الطفولة، والثانية الشباب، والثالثة واملرحلة اإلنسانية، وهذه املراح
النضج، والدولة مبكّوناهتا احلديثية ال تنشأ إال يف املرحلة الثانية عندما تسيطر األرستقراطية. ويعرّب فيكو أن املرحلة 

 اإلنسانية سرعان ما تنتهي لتعود احلياة إىل مرحلتها الطفولية.

                                                 
21 - Oswalt, Wendell, other people, other customs, holt Rinehart and Winston inc 1972. Boorstin, Daniel. J, the 

discoveries a history of man's search to know his world and himself. Vintage books edition, 1985. 
 النظرية، المنشأة الليبية، طرابلس الغرب. األنثروبولوجيارا: أسامة عبد الرحمن نور، وأبو بكر يوسف شالبي،  - 22
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 -1532( الذي عاش ما بني )M. De. Montaigneظهر ميشيل دي مونتاين ) يف فرنساو 
املكتشفة، والذين أحضرهم بعض  وأجرى مقابالت مع جمموعات من السّكان األصليني يف أمريكا (1592

خرج  املكتشفني إىل أوروبا. وبعد أن مجع منهم املعلومات عن العادات والتقاليد السائدة يف موطنهم األصلي،
، ال بّد من دراسة التنوّع احلضاري للمجتمعات البشرية اجيد   اباملقولة التالية: "إنه لكي يفهم العامل فهم  
قد طرح فكرة النسبية األخالقية. ومع القرن الثامن عشر، بلور جان  واستقصاء أسباب هذا التنوع" ويكون بذلك

اعتمد املقارنة بني الشعوب وفاضل بينها، وكان بذلك  جاك روسو كتابه "العقد االجتماعي"، هذا الكتاب الذي
يضع البواكري األوىل للفكر األنثروبولوجي. وظهر مونتسكيو وكتابه "روح الشرائع"، هذا الكتاب الذي أوضح 

لى " كلما ازداد استنادهم عاالرتابط الوظيفي بني القوانني والعادات والتقاليد والبيئة. كلما كان الناس أكثر "متّدن  
القانون يف نظامهم االجتماعي على حساب الطبائع واآلداب. ووصل إىل القول: إن الشعوب احلرة هي اليت 

 .23حيكمها القانون، يف حني أن البلدان اليت تسيطر فيها الطبائع واآلداب تكون عرضة لالستبداد والطغيان

والنزعة القومية املتطرفة، وظهر ذلك ويف أملانيا فقد تبلور الفكر يف عصر التنوير، عن التفوق العنصري 
(، حيث جعال 1814 -1762( وجوهان فخته )1831 -1770يف كتابات كل من جورج هيجل ) اواضح  

( 1803 -1744الشعب األملاين، الشعب األمثل واألنقى بني شعوب العامل. أما كتابات جوهان هريدر )
التأثر  احية الرتكيب اجلسمي، والتفاوت فيما بينها مبدىفجاءت لتعزز فكرة التمايز بني السالالت البشرية من ن

مبظاهر املدنية، ويف متثلها ملقّومات احلضارة. وعلى هذا األساس، يذهب هريدر إىل أن مثة سالالت بشرية خلقت 
عنصري يف الدراسات األنثروبولوجية، للرقي، وسالالت أخرى قضي عليها بالتأخر واالحنطاط. لكن هذا االجتاه ال

واجه انتقادات كبرية يف بداية القرن العشرين، حيث برزت فكرة أنه ال جيوز أن تتخذ اللغة كأساس أو دليل على 
لتقسيم الشعوب  ااالنتماء إىل أصل ساليل واحد، وأن العالقة بني اجلنس البشري واللغة، ال جيوز أن تكون أساس  

ما بعد، الفكر األنثروبولوجي القائم على املشاهدة اإلنسانية إىل سالالت متمايزة. وقد نقض ذلك ودحضه، في
 .24الواقعية، والدراسة امليدانية املقارنة جملتمعات الشعوب األخرى

 

                                                 
 النظرية، المنشأة الليبية، طرابلس الغرب. ، األنثروبولوجيابكر يوسف شالبيرا: أسامة عبد الرحمن نور، وأبو  - 23
 ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق.األنثروبولوجياالشماس، عيسى، مدخل إلى علم  - 24


