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 عاءات التفسري العرقي للتاريخ بني الواقع العلمي واخليال الفلسفيادِّ

 اعاءات جوستاف لوبون امنوذًجادِّ

 و م.د.كاوه عزيز إبرايم  سلمان حممد خضر د.م.

24/1/2018 تأريخ القبول:   9/1/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة: 

مدارسّالفلسفيةّالكبرىّالتيّكانتّالتفسيرّالعرقيّللتاريخّواحدةّمنّالمدرسةّّتعدّ       
ّمنذّ ّالحديثةّمنّتاريخّالبشرية،ّالسيما ذيّمؤثراتّسلبيةّاتسمتّبالخطورةّخاللّالفترة
ّحاولواّ ّالذين ّاوربا، ّفي ّوالمفكرين ّالفالسفة ّمن ّالعديد ّظهر ّاذ ّالتاسع، ّالقرن منتصف

منّخاللّ، لسفيةخاللّشروحاتهمّالفكريةّتلكّتبيانّماهيةّهذهّالمدرسةّمنّالعلميةّوالف
ّالتاريخية ّالعجلة ّسير ّلكيفية ّوالتحليالت ّالقدمّ التفسيرات ّمنذ ّاالنسانية ّالمجتمعات عند

ّ ،ّوحتىّالعصرّالحديث،ّالسيماّمنّخاللّاالعتمادّعلىّماهيةّمفهومّالعرقّواهميتها
ّوالفترات ّاالزمان ّمر ّعلى ّاالنسانية ّالحضارات ّقيام ّفي ّاالساس ّكان التاريخيةّ كونها

فيهاّاالممّالراقيةّمنّالناحيةّالعرقيةّبمعزلّعنّاالممّوالشعوبّّتتلفةّوالتيّاستطاعالمخ
ّالمتدنيةّعرقيَاّمنّتكوينّوانشاءّالبنيةّوالمقدراتّالحضاريةّللبشريةّجمعا.ّ

ّواحدّّّّّّّّ ّلوبون ّجوستاف ّالفرنسي ّوالمفكر ّالفيلسوف ّكان ّالمفكرينّّاّ اذ ّهوالء من
احقيةّوعلميةّهذهّالمدرسةّالفلسفيةّلتفسيرّالتاريخ،ّالسيماّّالعنصريينّالذينّاكدواّعلى

ّالفكرية ّوارائه ّطروحاته ّخالل ّوالشواهدّ من ّاالدلة ّبعض ّعلى ّباالعتماد ّبنيت التي
كانّيعتقدّويؤمنّبها،ّوباالخصّاالسسّوالمبادئّالجوهريةّلهذهّالمدرسة،ّ التي التاريخية

ّم ّمفاهيم ّوشملت ّتضمنت ّماهيخوالتي ّمنها ّكانتتلفة ّالتي ّالعرق المؤثراتّّتمتلكّة
ّانهّ ّاثبات ّواالساليب ّالطرق ّبشتى ّحاولت ّاذ ّاالصيلة، ّالشعوب ّروح ّتكوين ّفي الكبيرة
ّهنالكّ ّان ّاساس ّعلى ّالشعوب ّمابين ّالعرقية ّالناحية ّمن ّواضح ّواختالف ّتباين هنالك

علىّّوشعوبّومجتمعاتّاخرىّمتدنيةّّّّّمنّناحيةّالدمّونقاوتهّاّ شعوبّمتفوقةّعرقي
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ّ ّأاساس ّباالصل ّوعرقهم ّدمهم ّالبشريةّين ّجعلت ّما ّوهذا ّالوجودي، ّالتدني ّبهذا تميز
ّدرجاتّالتطورّوالتقدم ّبوجودّمجتمعاتّمتفاوتهّمنّحيث ّاذّاظهرتّ تتميز الحضاري،

ّالمتدنيةّ ّاالمم ّالىّجانب ّالعليا ّالراقية ّالتاريخيةّعلىّحقيقةّوجودّاالمم االدلةّوالشواهد
رّتلكّّوظهبّةاصالةّالعرقّوالدماء،ّالنّالمراحلّالتاريخيةّكانتّالكفيلالسفلىّوفقّمبدءّ

ّوقوتهاّ ّواصلها ّماهيتها ّالعرق ّطبيعة ّمنحت ّبعدما ّالوجود ّحيز ّالى ّالمختلفة االمم
ّلهذاّالوجود.ّّةالحضاري

اقتضتّطبعيةّالموضوعّتقسيمّالبحثّالىّثالثةّمباحثّاساسية،ّتضمنّالمبحثّاالولّّّ
ّا ّوعرق ّروح ّماهية ّالى ّاالشارة ّفتم ّالثاني ّالمبحث ّاما ّلالَّاللشعوب، ّالنفسية مّمطبقات

الىّماهيةّتكوينّاالممّالتاريخية.ّوفيّالختامّمنهّالمبحثّالثالثّتمّالتطرقّ، والشعوب
لىّبيانّبعضّالحقائقّالعلميةّلهذهّالمدرسةّالفلسفيةّلتفسيرّالتاريخّإنتمنىّانّقدّتوصلناّ

ّاال ّفالسفته ّحاول ّطالما ّمعّالتي ّيتوافق ّقد ّالتي ّالشواهد ّو ّاالدلة ّبعض ّعلى عتماد
ّباالدلةّ ّاالخذ ّاخر ّبمعنى ّاو ّللتاريخ، ّالكلية ّالشواهد ّعن ّبمعزل ّالفكرية شروحاتهم

  والشواهدّالجزئيةّوفرضهاّعلىّالعمومياتّالتاريخية.ّ
ّ.ّماهية روح وعرق الشعوب -المبحث االول:

علماءّالمختصينّبالنظرياتّالطبيعيةّالسفةّّوفالال(ّعلىّان1ّيؤكدّجوستافّلوبون)ّّّّّّّ
ّمنقسمةّ ّواساسها ّجوهرها ّفي ّالبشرية ّالكينونة ّان ّالى ّاالنسان،يشيرون ّاصل حول
ّالتيّ ّوالخواص ّالصفات ّبمبدء ّاالخذ ّعند ّالسيما ّومتباينة، ّمتعدده ّانواع ّالى ومختلفة

انّماهيةّمفهومّتظهرّعندّاالنسانّبتأثيرّمفهومّالعرقّوالنسل،ّوالمعروفّوّالمتداولّ
ّ ّانما ّالتحوالت ّتلك ّان ّالسيما ّالتاريخي، ّوالتحول ّللتغير ّمعرضة ّباالساس كونّتالنسل

يةّالمعرفيةّالتيّبنيتّوفقّّؤبصورةّاليمكنّلناّانّنشعرّبها،ّاالّانّلوبونّيرفضّهذهّالّر
ّاصلّ ّان ّيكمن ّانما ّالمسئلة ّلهذه ّالحقيقي ّالعلمي ّالتصور ّان ّبل ّعلمية، ّغير اسس

                                                 

(ّهوّطبيبّّومؤرخّفرنسيّعملّفيّاوربا1931ّديسمبر13ّّّ-1841مايو7ّّغوستافّلوبونّ)(1ّ)
واسياّوشمالّافريقيا،ّكتبّفيّاالثارّوعلمّاالنثروبولوجيا،ّوعنيّبالحضارةّالشرقية،ّمنّاشهرّاثارةّفيّ

ّّو ّالهند ّوحضارة ّالعرب ّحضارة ّفي ّتمثل ّالحضارة ّينظر:ّكتب ّاكثر ّللتفاصيل ّالمصرية، الحضارة
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ّا ّالتغيراتّاعّرالوماهية ّبتلك ّتتأثر ّان ّاالحوال ّمن ّحال ّباي ّاليمكن ّاالنواع ّمختلفة ق
ّصدقّ ّعلى ّالحيوية ّاالدلة ّمن ّالكثير ّالتاريخية ّالشواهد ّو ّاالدلة ّتعطينا ّاذ والتحوالت،

لةّأذلكّالموضوع،ّهذاّمعّاالخذّبعينّاالعتبارّانّالتطوراتّالتاريخيةّالمعنيةّبهذاّالمس
ّ(.1ّاني)انماّتتسمّبالقصرّالزم

ّالفلسفيةّّّّ ّواالفكار ّالنظريات ّخالل ّمن ّالعصرية ّالعلوم ّاكدت ّاالساس ّهذا على
ّمابينّ ّوالتباين ّاالختالف ّحقيقة ّعلى ّووجوده ّاالنسانية ّالكينونة ّبطبيعة المختصة

النسانّتبينّذلكّاالمرّاالمجتمعاتّالبشرية،ّالسيماّانّماهيةّالمحتوىّالجوهريّلذاتيةّ
ّاذ ّوجلي، ّواضح ّاالممّّبشكل ّافراد ّبين ّما ّاالساسية ّواالختالفات ّالفروق ّانكار اليمكن

ّذلكّ ّتثبت ّالتي ّالجسمانية ّالصفات ّالخصوص ّوجه ّعلى ّالوجود، ّهذا ّفي والشعوب
ّالجماجمّ ّاشكال ّوكذلك ّالبشرة ّلون ّعن ّفضال  ّهذا ّقطعية، ّبصورة ّوالتباين االختالف

المعروفينّبالتزمتّوعدمّاالنفتاحّوماهيةّاحجامها،ّوالتيّيرفضهاّالكثيرّمنّعلماءّالدينّ
ّالمس ّاصل ّان ّفي ّيرون ّالذين ّبمفهومّأالفكري ّاالخذ ّضرورة ّالى ّارجاعها ّفي ّتكمن لة

تعددّوتنوعّالشعوبّوّالقبائلّالبشريةّليسّاال،االّانّلوبونّيعتقدّاوّيؤمنّانّذلكّغيرّ
ّالقبولّبأنّكالّ صحيحّوغيرعلمي،ّالسيماّّاذاّماّاخذناّبنظرّاالعتبارّانهّكيفّيمكنّلناّ

لةّوساللةّعرقيةّواحدة،ّوهذاّمايرفضهّيوالعرقّالزنجيّوالقوقازيّهماّمنّفصامنّالجنسّ
ّالىّ ّغيرّعلميةّتفتقد ّبكونها ّالرؤيةّمتميزة ّالذينّيؤكدونّعلىّانّهذه علماءّاالجناس

ّهذ ّيكون ّبأن ّالقبول ّاليمكن ّاذ ّوالموضوعية، ّالعنصّراالدقة ّواحدّان ّبشرية ّعائلة ّمن ن
ّالىترج ّنسبهما ّفي ّبمرورالعصورّاالّنفسّع ّالبعض ّبعضهما ّعن ّافترقا ّثم بوين،

ّ(.2ّواالزمان)
ّالطبّّّ ّعلماء ّان ّالذيييبدو ّفيّّنعة ّيكونوا ّلم ّفرضتيه، ّاثبات ّفي ّلوبون ّعنهم تحدث

ّ ّيبلغوا ّلو ّانهم ّحتى ّوشامل، ّمتميز ّعلمي ّلفالسفةّالمستوى ّوالفكري ّالثقافي مستوى
ّماه ّرفضوا ّالذين ّاالنسانيةّاالغريق ّوالقيم ّالسلوك ّلتفسير ّوالعنصري ّالعرقي ّالمفهوم ية

                                                 

ّالقاهرة1) ّوالتوزيع، ّللنشر ّالمعارف ّدار ّزغلول، ّفتحي ّاحمد ّاالمم،ت: ّتقدم ّسر ّلوبون، ّجوستاف )-ّ
 15،ّص1ّ2009مصر،ّط

16ّّ-15(ّجوستافّلوبون،ّسرتقدمّاالمم،ّص2)
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ّاهميةّ ّعلى ّاكدوا ّالذين ّومابعده ّعشر ّالتاسع ّالقرن ّفالسفة ّبعكس ّالعموم، ّوجه على
ّالبشريةّ ّالسلوكيات ّمن ّالكثير ّتفسير ّفي ّوالعرقي ّالساللي ّالتصور ّبمبدء ّاالخذ وعلمية

ّال ّالدراسات ّمن ّبالكثير ّاالخذ ّدون ّواحدة، ّخاللّدفعة ّمن ّيظهر ّاذ ّاالخرى، تاريخية
مؤلفاتهمّانهمّكانواّمتأثرينّببعضّاالفكارّوالمبادئّوالعقائدّالدينية،ّالسيماّاليهوديةّالتيّ
ّانّ ّفي ّالفضل ّلهم ّكان ّالذين ّافراد ّثالثة ّالى ّاصلها ّفي ّترجع ّالبشرية ّان ّعلى اكدت

مصطلعّالساللةّفيماّينحدرّكلّشعبّاوّقومّفيّنسلهّمنّهوالء،وبالتاليّظهرّمفهومّاوّ
عرفّبهّالكثيرّمنّالشعوبّواالمم،ّكماّكانّالحالّييّذبعدّذلك،ّاذّاصبحّاالساسّال

معّالساللةّالفرنسيةّاوّالالتينيةّاواالريةّاواليهوديةّاوّغيرهاّمنّالسالالتّالبشرية،ّوهذاّ
ّعقدّ  ّاختّما ّعندما ّاكثر ّاّولاالمور ّالدين ّاو ّالعرق ّحقيقة ّمابين ّالمفهوم ّهذا اللغةّط

ّعليها1ّاوالقومية) ّتؤكد ّالتى ّالنسبية ّالثقافة ّمفهوم ّاالعتبار ّبنظر ّاخذنا ّما ّاذا (.السيما
ّاالختالفّ ّوجود ّحقيقة ّبمبدء ّاالخذ ّضرورة ّتعني ّوالتي ّاالنثروبولوجية الدراسات

تلكّلكّاالختالفّّوذالحضاريّبينّالشعوبّعلىّاساسّاالحترامّالمتبادلّ،ّالنهّبدراسةّ
ّل ّيمكن ّالتباين ّالوصول ّنا ّالمنشودالى ّالهدف ّالعلميةّّتحقيق ّالمعرفة ّفي ّتتلخص التي

لماهيةّذلكّمنّخاللّالتعرفّعلىّاالسبابّوالمرتكزاتّاالساسيةّالتيّادتّالىّظهورّ
االختالفات،ّوهذاّماّجعلّمعرفةّاصلّوطبيعةّاالممّوالشعوبّمنّالناحيةّالعلميةّّتلك

ّ.(2امرا ّميسورا ّبشكلّافضلّواكثرّدقة)
ّالزماني،ّّّّّ ّبالقصر ّمتميز ّالوجود ّحيث ّمن ّاالنسان ّان ّعليه ّالمتعارف ّمن ّانه اذ

ّان ّاخر ّعاشّهبمعنى ّالتي ّالبدائية ّالمراحل ّمن ّاالنسان ّحياة ّاخذنا مرورا ّّفيهاّلو
بالتطوراتّالتيّشهدهاّوصوال ّالىّالعصرّالحديث،ّلوجدناّفيّحقيقيةّاالمرّانّحياتهمّ

ّالقول ّيمكن ّحتى ّجدا  ّطفولتهّّقصيرة ّ ّمرحلة ّينهي ّلم ّصغير ّطفل ّعمر ّاليتجاوز انه

                                                 

،2ّ1985ّمصر،طّ-ارّالمصريةّللطباعة،االسكندرية(ّمحمدّالسيدّغالب،ّتطورّالجنسّالبشري،ّالد1)
148ّّ-147ص

127ّّ،ّالكويت،ّص1986(،ّلسنة98ّ(ّحسينّفهيم،ّقصةّاالنثروبولوجيا،ّعالمّالمعرفة،ّالعدد)2)
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عليهّلوبونّنفسه،ّومعّذلكّّكدّ أّ(.هذاّما1الباكرةّالتيّتكادّتكونّبضعةّشهورّالّاكثر)
ّبينّافرادّاالممّالبشريةّعلىّاساسّالعرق،ّوهيّّبيني علىّانهّهنالكّفروقّجوهريةّما

اليكونّهنالكّاختالفّوتباينّمابينّّالمعضلةّبعينهّاذّاليوجدّاحدّفيّهذاّالكونّينكرّان
االنسان،ّاالّانّذلكّاالختالفّلمّيكنّمردهّالىّالوراثةّوّالعرقّوالدم،ّانماّكانتّهنالكّ

ّل ّاالزمان ّبمرور ّالبعض ّبعضها ّمع ّوتعاملت ّتظافرت ّعديدة ظهرتلكّتعوامل
ّاالختالفات،معّاالخذّبتأثيرّالعاملّالمكاني.ّ

علماءّاالديانّفيّماهيةّاصلّاالنسانّلّالتقليديةّنظرةالّفيماّيتعلقّبنظرّلوبونّحولّّّّ
الدراساتّغيرّالدينيةّ،ّالسيماّالدراساتّالفلسفيةّّكذلكالتيّيرجعونهاّالىّكينونةّواحدة،ّ

يؤكدّكذلكّعلىّانهّربماّيرجعّاصلّاالنسانّالىّمكونّّالتيّالمختصةّبطيعةّاالنسان
االدلةّوالتجاربّّتثبتااحدةّالّاكثر،ّاذّواحد،ّعلىّاعتبارّانهّقدّولدّمنّنسلّونسبّّو

ّالعيش،ّوبمرورّ ّالقابليةّفي ّلها ّالتفكيراصبحّذوّقدرة ّتكونّلهّماهية ّبعدما انّاالنسان
الزمنّتكاثرواّفيماّبينهم،ّبحيثّكانّلكلّواحدّمنهمّطريقةّواسلوبّمعينّللعيشّوالحياةّ

(.وهذاّمايؤكد2ّواالنسال)ّوالتيّجعلتّفيّمجملهاّاناسّمختلفيّاالنسابّهذاّالوجود،فيّ
ّمردّ  ّواالمم ّالشعوب ّبين ّوالتمايزما ّاالختالف ّان ّاذ ّكذلك، ّالديني ّالمفهوم ّالىّعليه ها

ّمفهومّ ّوفق ّوليس ّلهم، ّاالجتماعية ّالمفاهيم ّبنية ّعليها ّقامت ّالتي ّاالجتماعية االسس
ّالتعارف ّعندّاالخذّبمبدءّضرورة والتقاربّّالقوىّوالمؤثراتّالعرقيةّاوّالروحية،ّالسيما

ّ(.3ّبينّالبشرالتيّاليمكنّتجاهلهاّوتجاوزهاّعندّدراسةّماهيةّاالنسان)
ّالعرقيّّّ ّالتفسير ّفالسفة ّعليها ّاكد ّان ّيسبق ّلم ّجديدة ّمفاهيم ّعلى ّلوبون ّيؤكد ثم

ّالجسمانيةّ ّالصورة ّو ّالهيئة ّوفق ّالبشري ّالتمايز ّبمبدء ّيأخذ ّان ّيرفض ّاذ للتاريخ،
الناحيةّالعلميةّانّتبنىّعليهاّنظريةّعرقية،ّالنهّيعتقدّّهيّغيرّصالحةّمنّ،ّاذلالنسان

ويؤمنّانّتلكّالصفاتّاليمكنّانّنحسّونشعرّبهاّاالّعندّاالممّالمتدنيةّحضاريا ّكماّ
                                                 

مصر،ّد.ت،ّّ-ت.ا.م.جود،ّقصةّالحضارة،ّت:ّمحمدّبدران،ّلجنةّالتأليفّوالترجمةّوالنشر،ّالقاهرة1ّ))
 15ص

،ت:ّاحمدّحمديّمحمود،ّالهيئةّالمصريةّالعامة3ّ،ّالفكرّاالوربيّالحديث،ّجباومرّ-ل-(ّفرانكلين2)
 106ّ،ص1ّ1989مصر،ّطّ-للكتاب،ّالقاهرة

 49ّ-48،ّص1ّ1992لبنان،ّطّ-(ّعدنانّمحمدّزرزور،ّالقوميةّوالعلمانية،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت3)
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اّاالمرّغيرّواضحّعندّاالممّالراقيةّالتيّتتميزّمالحالّمعّالزنوجّوالهنودّالحمر،ّبينّوه
ّوانهاّمختلفةّمنّحيثّقوةّوقدرةّالمشاعرّكماّهّبكونهاّاممّمشابهّخلقيا ّوجسمانيا ،ّاال

الحالّمعّاالنكليزيّواالسبانيّوالعربي،ّاذّيمكنّمالحظةّتلكّالفروقّالروحيةّمنّحيثّ
نّلمسيرةّالمراحلّالتاريخيةّلهذهّالشعوب،ّكذلكّيرفضّلوبونّعالمشاعرّعندّالنظرّوالتم

ئّوالقيمّاالخرىّمنّالدينّواللغةّانّيبنيّنظريةّالتفسيرّالعرقيّللتاريخّعلىّاساسّالمباد
ّالواحدة ّذلكّاثبتّ،والمنظومةّالسياسية ّان ّوبيّ ّتاذ ّاالسسّالعلميةّأخطّنفشلها ّوفق ها

ّفيماّ ّالعرقية ّالنظريات ّعليها ّاستندت ّالتي ّالتصورات ّتلك ّفي ّالفشل ّهذا ّومع المتينة،
ّجديد ّمقومات ّالى ّيشير ّانه ّاال ّلهّةمضى، ّالعلمية ّالحقيقية ّوتبين ّالمدرسة،ّتؤكد ذه

بمفاهيمّعلمّالنفسّالحديثّبغيةّالوصولّالىّاسسّعلميةّرصينةّّةالسيماّعندّاالستعان
ّالتيّتكونّمتابينةّمنّشعبّالىّ تؤكدّعلىّوجودّاالختالفاتّالروحيةّواالدبيةّوالعقلية
اخر،ّحيثّيؤثرّفيهمّخاللّمسيرةّحياتهمّالتيّتمتازّبكونهاّمتطورومتحولّتساهمّفيّ

والمرتكزاتّاالساسيةّللمنظومةّاالجتماعيةّوالسياسيةّوالدينية،ّمّيرّمنّالمفاهيايجادّالكث
ّالروحّ ّتكوين ّعن ّالمسؤولة ّهي ّوالعقلية ّاالدبية ّالصفات ّتلك ّان ّالقول ّيمكن وبصورة

ّ(.1ّالحقيقيّللشعوب)
عّمنّالصفاتّعندّالشعوبّواالقوام،ّماّهيّفيّحقيقةّاالمرّاالّانّوانّوجودّهذهّاالّّّ

ّمن ّتلكّّنوع ّان ّالسيما ّالشعوب، ّلتلك ّالروحية ّالقوة ّسجايا ّبها ّتتميز ّالتي االفتراض
ّالنفسّ ّعلم ّماهية ّان ّاال ّاالكتساب، ّقدرة ّعن ّخارجة ّفطرية ّبكونها ّتمتاز الصفات
ّالحقلّالمرتبطّبالمفهومّوالبنيةّاالجتماعيةّلالنسان،ّاليزالّفيّاطوارهاّ الحديث،ّالسيما

حيثّلمّيتجاوزّبعدّاالسسّالبدائيةّللعلومّاالنسانية،ّوخاصةّاالولىّمنّالناحيةّالعلمية،ّ
ّبه) ّالمرتبطة ّوالمرتكزات ّالبشري ّالجنس ّبماهية ّعليه2ّالمرتبطة ّالمتعارف ّمن ّانه ّاذ ،)

ّوالتشابك،ّ ّالتعقيد ّمن ّبنوع ّاصال  ّتتميز ّالبشري ّالسلوك ّطبيعة ّان ّالعلمية ّالناحية من
وذوّقدرةّّاّ انّمستواهّالعلميّوالثقافيّعالياليمكنّاليّباحثّالتعمقّفيّدراستهّمهماّك

                                                 

16ّّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص1)
((2ّّ ّجوزيف ّارنولد ّللترجمة،ّتوينبي، ّالقومي ّالمركز ّشبل، ّفؤاد ّمحمد ّت: ّالتاريخ، ّدراسة مختصر

87ّّ،ص1ّ2011مصر،ّطّ-القاهرة
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ّتمنحّ ّالصحيحه ّالعلمية ّواالمكانية ّالقدرة ّلها ّنظرية ّاية ّاالن ّلحد ّيظهر ّلم ّاذ شاملة،
االنسانيةّمفاهيمّصادقةّيمكنّاالخذّبهاّعندّالنظرّفيّماهيةّاالختالفاتّوالفروقّمابينّ

(،ّاذّهنالكّمايسمىّبمفهوم1ّورة)افرادّاالممّوالشعوبّالموجودةّفيّالحياةّعلىّوجهّالمعم
التزاوجّمابينّالشعوبّالمختلفةّتلك،ّوالتيّتدحضّهذهّالفروقاتّعلىّاساسّكونهاّفروقّ

ّ(2)لةّفيّشئأفيّظاهرّاالمرّوكأنهاّسلوكياتّطارئةّاليغيرّمنّجوهرّالمس
ّمنّّأنّاذّّّّّّ ّفارغة ّاسس ّعلى ّبنيت ّالتي ّالعنصرية ّالنظريات ّمن ّالكثير هنالك
ةّالعلميةّيمكنّانّنطلقّعليهاّافكارّتتميزّبالهراءّالفكري،ّوالتيّتنبعّمنّخاللّالناحي

الكينونةّاالنسانيةّنفسهاّوالتيّتتميزّبوجودّالعديدّمنّالصفاتّالتيّتتحتمّعليهاّضرورةّ
ّبينّالشعوبّ االمم،ّاذّاليمكنّالقولّانهّباستطاعةّايّفردّالعيشّبمعزلّّوالتقاربّفيما

عليهّالمفاهيمّاالساسيةّللنظريةّّنذلكّرغمّاالخطاءّالسابقةّالتيّبيّ (،ّوك3عنّاالخرين)
ّالسلوكّ ّمابين ّربط ّاية ّهنالك ّيكون ّان ّترفض ّكذلك ّالحديثة ّالدراسات ّفأن العنصرية،

البشرةّوشكلّالوجهّوغيرهاّمنّالصفاتّّواالنسانيّوحركتهّفيّالحياةّّومابينّماهيةّاللونّ
ينّاالعتبارّانّتلكّالمفاهيمّقدّوجدتّخاللّالعصرّعالظاهريةّلالنسان،ّهذاّمعّاالخذّب

(،ّوالتيّتميزتّبنوعّمنّالتعقيدّوااللتباس4ّالحديثّفقط،السيماّعندّالمجتمعاتّاالوربية)
منّّةمنّالخلطّمابينّالمفهومّالعرقيّوفقّاالسسّالبيولوجيّاّ اصال ،ّاذّانّذلكّكانّنابع

ّالثقاّ،ناحية ّالقوميّذوّالصبغة ّالمفهوم ّاذّكانّاالولّمبومابين ّا ّينفيةّمنّجهةّاخرى،
ّكانّ ّاذ ّالعلمي، ّاالكتساب ّاساس ّعلى ّمبينة ّالثانية ّكانت ّبينما ّبيولوجي ّاساس على

ّكان ّلو ّاذ ّاللغة، ّهي ّكما ّاالكتساب ّمبدء ّعلى ّتتوقف ّانما ّاالنسانية ّالصفات ّتبعض
ّيجي ّالذين ّالزنوج ّعن ّيقال ّفماذا ّالعنصري، ّالمفهوم ّاثبات ّفي ّاالساس ّاللغةّاللغة دون

                                                 

،1ّ1984ّطالعراق،ّّ-قاسمّحسينّصالح،ّاالنسانّمنّهو،ّمنشوراتّوزراةّالثقافةّواالعالم،ّبغداد1ّ))
 12ّّص

ّالي2) ّدار ّعبود، ّابراهيم ّت: ّوالشعوب، ّاالجناس ّازيموف، ّاسحاق ّبويد، ّوليم ّللتاليفّ( ّالعربية قضة
13ّّ،ّص1ّ1960سوريا،ّطّ-والنشر،ّدمشقّوالترجمة

ّوالنشر3ّّ)) ّللطباعة ّالثقافة ّدار ّياسين، ّعبدالحميد ّت: ّالمنطلق، ّالعقل ّاوفرستريت، ّديونار هارى
 224ّ-223،ّص1ّ1960لبنان،ّطّ-يروتبوالتوزيع،ّ

 169ّّ،ّالكويت،ّص1993(ّلسنة67ّدد)(ّبيترفارب،ّبنوّاالنسان،ّت:ّزهيرّالكرمي،ّعالمّالمعرفة،ّالع4)
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يصنفهمّفالسفةّّمااالنكليزيةّوبطالقة،ّهلّهمّمنّاالممّالراقيةّاوّغيرّذلك،ّالسيماّعند
ّعرقيا ) ّمتدنية ّشعوب ّانهم ّاساس ّعلى ّانّ،(1المدرسة ّيعترف ّنفسه ّلوبون ّان السيما

بمقدارّثبوتّالخواصّوالبنيةّالجسمانيةّلالنسان،ّنظرا ّلكونّّةالمزاجّوالقدراتّالعقليةّثابت
نسبيّمابينّالمقدراتّالعقليةّومابينّماهيةّالهنالكّنوعّمنّاالرتباطّوالتأثيرّالمتبادلّانّ

ّ ّيبلغ ّلم ّالموضوع ّبهذا ّالمرتبط ّالحديث ّالعلم ّان ّاال ّالبشري، ّالمخ ّالطبيعة التيّدرجة
ّ(.2ّيمكنّلهّمعرفةّحقيقةّذلكّاالمرّبشكلّدقيق)

اسسّعلميةّمتينةّالثباتّصدقّانّلوبونّفيّماّسبقّاكدّعلىّانهّكانّهنالكّّرغمّّّ
نظريتهّمنّخاللّاالستعانةّبمفاهيمّعلمّالنفسّالحديث،ّلكنهّفيّالوقتّنفسهّيشيرّالىّ
ّاالنسانّ ّماهية ّدراسة ّيتم ّلكي ّالكافية ّالعلمية ّالمقدرة ّبعد ّيبلغ ّلم ّالحديث ّالعلم ان

عالقتهّّوّالسيماّفيماّيخصّطبيعةّالمخّةوالمؤثراتّالتيّتؤثرّفيّسيرهّوحركتهّالحضاري
ّنوعببط ّتساهم ّوالتي ّلها، ّالعقلية ّوالمقدرات ّالسلوك ّتعريّاّ يعة ّفي ّاالنسانّّفما حقيقية

ّوجودّاالختالفّوالفروقّفيماّبينها.ّّوّئهاوّخطاّهوصدق
ّاثمّياتيّلوبونّالىّذكرّالمؤثراتّاالساسيةّفيّسيرّالحركةّاالنسانيةّخاللّوجودهّّّ

كمنّاالولّوهيّاالكثرّيهاّعلىّثالثةّانماطّرئيسية،ّالتيّيمكنّمعرفتّفيّالحياةّوالتاريخ،
ّالثانيّ ّالمؤثر ّاما ّاالجداد، ّبدماء ّوالمتمثلة ّالعجلة ّتلك ّسير ّادارة ّفي ّواقواها تاثيرا 

والجغرافيّّيتأثيرّمفهومّالعاملّالبيئّوفتتلخصّفيّماهيةّاثرّتربيةّالوالدين،ّوالثالثّه
المختصينّبسيرّالتاريخّانهّاالقوىّواالكثرّاثرا ّيّيعتبرهّالكثيرّمنّالفالسفةّوالمفكرينّذال

ختلفّعنهم،ّاذّيشيرّالىّانّتأثيرّالبيئةّياخرّّيمنّالعواملّاالخرى،ّاالّانّلوبونّلهّرأ
ّوماّ ّالبيئة ّمفهوم ّان ّالسيما ّوالثاني، ّاالول ّالتأثيرين ّمع ّمقارنة ّكبيرة ّوبدرجة ضعيف

ّي ّمبسط ّسطحي ّتأثير ّذو ّيكون ّانما ّمرتكزات ّمن ّواالسسّحويه ّالمبادئ ّالى ّيصل ال
تأثرّبها،ّهذاّمعّاالخذّبعينّاالعتبارّانّتأثيرهاّفيّتالرئيسةّلالنسانّمنهاّالتربيةّالتيّال

ّاستمرّأل ّيظهرّاذ ّاجيالّعديده)االنسان ّوعلى (،ّألنّمفهوم3ّزمانّوفتراتّطويلةّجدا 
                                                 

 22ّ،ّص1ّ1960مصر،ّطّ-(ّمحمدّعبدالمنعمّنور،ّاسسّاالجتماعّاالنساني،ّدارّالمعرفة،ّالقاهرة1)

 17ّ-16(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص2)

 18ّّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص3)
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الزمنّوالتاريخ،ّاالّانهّالبيئةّمؤثرّويمكنّاالخذّبهّعندّبنيةّالقيمّاالجتماعيةّوفقّتقلباتّ
تميزّبالضعفّفيّكونهّمؤقتّوغيرّمستمرّعلىّالدوامّالسيماّاذاّكانتّهذهّالتاثيراتّي

ّ(.1ّمخالفةّاومعاكسةّلتاثيرّمفهومّالعرقّالمتمثلّفيّسلسلةّالقوةّالروحيةّودماءّاالجداد)
ّبالمّؤّّ ّمقارنة ّضعيف ّالبيئي ّالمفهوم ّكون ّاساس ّعلى ّبنيت ّالتي ّالنظرية ثراتّهذه

االخرىّفيّحقيقةّاالمرّمفهومّورؤيةّتقليديةّقدّتبناهّالكثيرّمنّالفالسفة،ّعلىّاعتبارّ
انّماهيةّالطبيعةّاالنسانيةّتبقىّعلىّحالهاّدونّتغيرّمهماّتغيرتّالعصورّواالزمان،ّ

ّالوراث ّالعامل ّان ّاالصح ّان ّنشاطّّوهّيبل ّاو ّجهد ّاية ّعن ّاليعبر ّاالمر ّحقيقة في
ّا ّالسيما ّالجهانساني، ّتلك ّالتيّّون ّوالتغيرات ّاالحداث ّفي ّاالساس ّهي ّتبذل ّالتي د

(،السيماّانّالدراساتّالعلميةّتؤكدّعلى2ّتصاحبهاّفيّالبنىّوالقاعدةّاالساسيةّلالنسان)
ّانماّوجدتّبفعلّوتأثيرّقويّمنّالبيئةّالجغرافيةّ انّالحضاراتّوالمجتمعاتّالحضارية

ّالوراثي ّالمفهوم ّتأثير ّجانب ّنسالألّالى ّفي ّالتيّاَّن ّوالحتمية ّالضرورة ّان ّاذ ّواحد، ن
ّكائن ّيجعله ّاالنسان ّطبيعة ّوجوهر ّذاتية ّخاللّيّاّ تفرضها ّمن ّبينهم ّفيما ّاالختالط حبذ

ماكنّجغرافيةّمعينةّالىّاماكنّاخرىّمتباينة،ّوهذهّالظاهرةّعرفتهاّااالنتقالّوالتحولّمنّ
ّقضت ّاليوم،وبالتالي ّوحتى ّالقديمة ّالعصور ّمنذ ّالعرقّّالبشرية ّبمفهوم ّمايسمى على

ّ ّوالدليل ّاصال ، ّاوالنقي ّمنّيالخالص ّنوع ّعن ّعبارة ّالبشرية ّالمجتمعات ّكون ّفي كمن
الخلطّواالمتزاجّمابينّاالممّوالشعوبّالمختلفةّوالمتباينة،ّالتيّتعنيّفيّنهايةّاالمرّفناءّ

الصفاتّاالنسانيةّّمفهومّالعرقّوالدمّالنقيّوبتأثيرّالبيئةّالجغرافية،ّاذّهنالكّالكثيرّمن
ّالبيئ ّالمؤثرات ّوقوة ّبفعل ّتكونت ّاوّيانما ّقصر ّوكذلك ّالجلد ّلون ّمع ّالحال ّهي ّكما ة

طولّالقامةّلالنسانّرغمّانّهذهّالصفةّقدّتكونّوراثية،ّاالّانهاّتخضعّلتأثيرّالبيئةّمنّ
ّما ّالمقارنة ّان ّالقول ّيمكن ّاذ ّحياته، ّفي ّاالنسان ّيتناولها ّالتي ّالجيد ّالغذاء بينّخالل

منّالمفاهيمّالخاطئةّاصال ،ّنظرا ّللتداخلّالمتميزّبنوعّمنّّيماهيةّالوراثةّوالعاملّالبيئ

                                                 

ّدارّالمع1) ّزعيتر، ّعادل ّت: ّالجماعات، ّروح ّلوبون، ّالقاهرة(ّغوستاف ّطّ-ارف، ،1ّ1950ّمصر،
 77ّص

مصر،ّّ-(ّجونّديوي،ّالطبيعةّالبشريةّوالسلوكّاالنساني،ّت:ّمحمدّلبيب،ّمؤسسةّالخانجي،ّالقاهرة2)
 130ّّ،ّص1ّ1963ط
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التعقيدّمابينّالمفهوميينّفيّكينونةّاالنسانّذاتهّمنّالصعبّالتميزّمابينّتاثيرّاحدهماّ
ّ(.1عنّتأثيرّهذينّالمفهومين)ّةاالخر،ّالسيماّمعّظهورّمجتمعاتّخارجّلىع
لمتبادلّمابينّالطبيعةّالبشريةّالوراثيةّوّمابينّالبيئةّالجغرافيةّقدّاسهماّانّالتأثيرّاّّّ

فيّتكوينّالعديدّمنّاالنجازاتّاالنسانية،ّبعدماّوفرتّالظروفّالبيئةّاالرضيةّالصالحةّ
(،ومهماّقلناّعنّهذاّالموضوعّاليمكن2ّلقيامّتلكّالمقدراتّالحضاريةّعلىّوجهّالمعمورة)

متمثلّفيّاختالفّاالقاليمّعلىّتكوينّالجنسّالبشري،ّقدّيكونّلتلكّتجاوزّتأثيرّالبيئةّال
ّالبيئ ةّاالثرّالكبيرّفيّتكوينّماهيةّطرازونوعيةّعيشّالمجتمعات،ّالسيماّياالختالفات

ّ ّوفق ّوالمتحول ّالمتغير ّالمناخ ّبمفهوم ّاالخذ ّالشتاءّالعند ّمن ّالمختلفة ّوالمواسم فصول
بنوعّمنّالحرارةّالقاسيةّالتيّتؤثرّفيّبنيةّوماهيةّّذيّالبرودةّالقاسيةّاوالصيفّالمتميز

ّاالحوال) ّمن ّحال ّباي ّتجاهله ّمنّّ(،3االنسان،اليمكن ّالكثير ّفي ّمالحظته ّيمكن التي
ّالتيّتظهرّبفعلّعاملّ الصفاتّاالساسيةّكماّهيّمعّالذكاءّوالطاقةّاالبداعيةّلالفراد

(،ّاذّانّتاثيرّالمفهومّالبيئي4ّان)اثيّعندّاالنسّرالبيئةّاكثرّمماّيظهرّبفعلّالمفهومّالّو
ّالوراث ّالعامل ّتاثير ّمن ّبكثير ّلتفسيرّّياكثر ّالعنصرية ّالنظرية ّاصحاب ّيتصور كما

ّالى ّيشير ّالذي ّلوبون ّالفرنسي ّالمفكر ّامثال ّمن ّهّانّالتاريخ، ّالبيئي الحلقةّّوالعامل
ّ(.5ّاالضعفّفيّتلكّالمؤثرات)

ذّيعتقدّانّاالممّالتاريخيةّانماّتكونتّخارجّيستمرّلوبونّفيّطروحاتهّالفكريةّتلكّاّّّ
مفهومّالزمانّاذّانّالمؤثراتّالوراثيةّمنّاالحياءّمنّالبشرّالذينّلهمّقوةّرسمّالحياةّ،ّ

                                                 

 41---33ص،1ّ1991ّلبنان،ّطّ-(ّكريستينّنصار،ّاالنسانّوالتاريخ،ّجروسّبرس،ّطرابلس1)

،222ّعبرّالعصور،ّت:ّسيدّمحمدّعثمان،ّعالمّالمعرفة،ّالعددّ(ّابان.ّج.ّسيمونز،ّالبيئةّواالنسان2ّ)
15ّّ،ّالكويت،ّص1997لسنةّ

مصر،ّّ-جانّجاكّروسو،ّاصلّالتفاوتّبينّالناس،ّت:ّعادلّزعيتر،ّدارّالمعارفّبمصر،ّالقاهرة3ّ))
86ّّ،ّص1ّ1954مصر،ّط

،176ّالمعرفة،ّالعددّادة،ّت:ّشاكرّعبدّالحميد،ّعالمّي(ّدينّكيثّساسمنتن،ّالعبقريةّواالبداعّوالق4)
 69،ّالكويت،ّص1993لسنةّ

ّوالتوزيع،5ّّ)) ّوالنشر ّللطباعة ّالهادي ّدار ّاالسالمي، ّالفكر ّفي ّالتاريخ ّفلسفة ّالحميد، ّعبد صائب
90ّّ،ّص1ّ2007لبنان،ّطّ-بيروت
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ّ ّمن ّهي ّّوالانما ّانّالقوة ّالقول ّيمكن ّوبالتالي ّواعراقهم، ّودمائهم ّلالجداد ّالروحي نشاط
اضيّوالمستقبلّلهم،ّاالّانّمعرفةّمعرفةّحقيقةّاالممّوالشعوبّانماّتكمنّفيّمعرفةّالم

الماضيّالمتمثلّفيّماهيةّاالمواتّهيّاالكثرّضروريةّلكونهاّاالكثرّتأثيرا ،ّالسيماّفيّ
ّأل ّنظرا  ّلوبون، ّيعتقد ّكما ّالالتنبيهية ّوسلوكياته ّاالنسان ّعلىّحركة ّوتسيطر ّتتحكم نها

المفهومين،ّمنّاللونّّماهيةّبنيةّالعقلّوالقيمّاالخالقيةّوكذلكّالمظاهرّالمتصلةّبهذين
ّجميعّ ّان ّاجمالية ّبصورة ّالقول ّيمكن ّاذ ّواالفكار، ّالمشاعر ّوكذلك ّاالنسان وطبيعة

ّوالمظاهرّالماديةّوالمعنويةّانماّترجعّالىّتأثيرّقوةّاالمواتّودمائهمّالعرقيةّاكثرّمماّه
ّ(.1ّبتاثيرّاالحياء)

ّالّّ ّالظواهر ّدراسة ّعند ّوعلمية ّصحيحة ّالنظرة ّهذا ّيكون ّالكائنّقد ّعن ّبمعزل مادية
ّيؤثرّفيّتلكّالمسائلّوالموادّ ّلما ّنظرا  ّلمفهوميّالزمانّوالمكان، البشري،التيّالتخضع
ّالزمانّ ّمفهومي ّتوظيف ّعند ّتختلف ّان ّاليمكن ّطبيعية ّومؤثرات ّقوانين ّمن المادية
ّوكينونتهّ ّجوده ّمن ّاالنسان ّدراسة ّعند ّبه ّاالخذ ّاليمكن ّاالمر ّذلك ّان ّغير والمكان،

ّالتيّبشك ّوالتغيرات ّوالمكانية ّالزمانية ّللتحوالت ّمباشرة ّبصورة ّتخضع ّعام،اذ ل
ّّّعيشّعلىّضوءّالمفاهيمّي(،ّاذّاليمكنّلالنسانّمنّحيثّطبيعةّوجودهّان2ّتصاحبها)

كمنّيوالمقدراتّالماضيةّبأيّشكلّمنّاالشكال،ّبلّانّالمفهومّالحقيقيّللماضيّالبشريّ
ّذلكمنّرفاهيةّوحيويةّاكثر،ّالسيماّعندّتوظيفّمنّاجلّايجادّحاضرّيضّفيّتوظيفه

ّ(.3ّالماضيّوفقّالمفهومّالحاضرّالوجوديّعندّاالنسان)
ّلالبناءّواالحفادّوالتيّبقيتّّّ ّالتيّتركوها ّباالمواتّهيّالمؤثراتّالوراثية المقصودّهنا

ّب ّنادت ّطالما ّالتي ّالعنصرية ّالمدرسة ّواصحاب ّلوبون ّيعتقد ّكما ّوفعالة ميةّاهمؤثرة
لمؤثراتّالعرقيةّعلىّالصفاتّالمحتلفةّلالنسانّفىّمنحّالطاقةّوالقوةّبهدفّخلقّحياةّا

ّغيردقيق ّذلك ّان ّاال ّرفاهية، ّاكثر ّتكون ّلهم ّدراسةّّافضل ّعند ّالعلمية ّالناحية من
                                                 

19ّّّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص1)
ّ-اراتّالكالسيكية(،ّاالنتشارالعربي،ّبيروت)ّاالتجاهاتّوالتياالجتماعيةّّمحمودّمحمدّجاد،ّالنظريةّ(2)

90ّّّ-89،ّص1ّ2012لبنان،ّط
ّالعصرية،3ّّ)) ّالمكتبة ّمنشورات ّياغي، ّعبدالرحمن ّت: ّالحضارة، ّفي ّوايتهد ّفلسفة ّجونسون، ّه. ا.

 178ّ،ّص1ّ1965بيروت،ّطّ-صيدا
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والمجتمعاتّاالنسانيةّخاللّالتاريخّالطويلّّوالعصورّالتاريخيةّالمختلفةّللشعوبّالمراحل
بقيتّلواالنهيارّللحضاراتّاصال ّبلّّلماّظهرّمفهومّالسقوطّاّ حقيقيلهم،ّاذّلوّكانّذلكّ

تلكّالحضاراتّشامخةّبفعلّوقدرةّاالمواتّكماّيشيرّاليهّلوبونّفيّطروحاته،ّالسيماّانّ
والمكانّاليمكنّّالتاريخّالبشريّشهدّتقلباتّحضاريةّعديدةّوّمتنوعةّوفقّمبدئيّالزمان

ّالفلسفيةّوالعلمية.ّصدقّنظريتهّّىالحدّانكارهّمهماّادع
ّمنّّّّّ ّاالنسان ّعند ّوالتحول ّالتغير ّمفهوم ّعلى ّالوراثة ّتأثير ّذكر ّالى ّلوبون ّياتي ثم

خاللّالتغيرّفيّماهيةّالصفاتّوكذلكّالتحولّفيّالمقدراتّالعقليةّواالدبيةّ،ّاذّيشيرّ
اتّفيّوالشعوبّيتبينّحقيقيةّدرجاتّالثبّّّّّالىّانهّعندّالنظرّوالبحثّفيّتاريخّاالممّ

ّعندّ ّاالساس ّان ّيعتقدون ّوالدارسين ّالباحثين ّمن ّالكثير ّان ّالسيما ّالعقلي، المزاج
ّتلكّ ّبقاء ّبخالف ّالشعوب ّروح ّتشهدها ّالتي ّالتغيرات ّفي ّتكمن ّاالنسانية المجتمعات
االممّعلىّحالهاّوشعورهاّوبطريقةّتتميزّبالدوامّواالستمرارية،ّنظرا ّلكونّهوالءّالباحثينّ

ّق ّالى ّالتامليفتقدون ّعلى ّتعينهم ّومؤثرة ّكبيرة ّعلمية ّّفيّدرة ّالدراساتّّمنالكثير تلك
ّالذاتيّ ّالجوهر ّحيث ّمن ّالروحي ّالمفهوم ّماهية ّان ّيرون ّاذ ّاالنسانية، للمجتمعات
ّاالحداثّ ّمجرى ّفي ّمؤثرة ّتكون ّالتي ّوالتغيرات ّالتحوالت ّمن ّللكثير ّقابلة لالنسان

السلوكيةّلهذهّالشعوبّواالممّّوفقّمبدءّتغيرّّالتاريخية،ّالسيماّعندّدراسةّبنيةّالطبيعة
ّ ّالتى ّالصفات ّمن ّالكثير ّان ّيرون ّاذ ّالمختلفة، ّواالزمان ّبهاالشعبّيالعصور متاز

ّالقديمة ّالعصور ّخالل ّجوهرية ّوتغيرات ّتحوالت ّعليها ّجرت ّقد والحديثة،ّّاالنكليزي
مبدءّتغيرّالزمانّوالحالّكذلكّمعّالشعبّااليطاليّالتيّشهدّتحوالتّكبيرةّعندّاالخذّب

تمثلّفيّالعصورّالمختلفةّلهذهّاالمة،ّاالّانّلوبونّيعتقدّانّتلكّالتغيراتّماهيّيوالتيّ
ّروحّ ّان ّاذ ّبقليلة، ّليست ّقرون ّمنذ ّالشعوب ّتلك ّرافقت ّظاهرية ّمخادعة ّتغيرات اال
ّبالشدةّ ّمتميزة ّواوقات ّمراحل ّواجهت ّان ّحتى ّاالبد ّوالى ّثابتة ّتبقى ّالشعوب وجوهر

ّ ّخاللّوالحرج ّلوبون ّعليها ّيؤكد ّكما ّاذ ّوالمحن، ّوالفتن ّاالضطرابات ّمن لوجودها
طروحاتهّالفكريةّانّالتغيراتّالوهميةّالتيّنراهاّانماّهيّفيّحقيقةّاالمرّنفسّالصفاتّ
ّجديدّ ّبلباس ّمغطاه ّكونها ّفي ّتكمن ّوحيد ّفارق ّمع ّالشعوب ّلتلك ّالقديمة والمميزات

هذهّالرؤيةّيشيرّلوبونّالىّمثالّماهيةّمفهومّتختلفّعنّالثوبّالقديم،ّوبهدفّاثباتّ



 
 م2019/هـ1440                                           (             76العدد ) –                        

 

 
569 

الثورةّعندّالشعبّالفرنسيّالذيّقامّبثورةّمنّاجلّاحداثّتغيرّفيّالمنظومةّالسياسيةّ
لهاّوتوفيرّحقّالمواطنةّومايماثلهاّمنّحقوقّومتطلباتّانسانيةّفيّهذاّالمجال،ّاالّانّ

يمّذوّالطابعّاالستبدادي،ّاالّانهّالنظامّالجديدّكانّاقربّماّيكونّالىّالنظامّالملكيّالقد
ّّ.(1تميزّعنّالنظامّالسابقّمنّحيثّالمظهرّليسّاالّكماّاثبتهّالتاريخ)

انّماهيةّروحّوعرقّالشعوبّهيّالتيّتحددّكيفيةّتقلباتّالصفاتّالمتنوعةّّالسيماّّّّ
ّ ّلكونها ّلالنسان، ّوالقيمّتميوالمتباينة ّالمفاهيم ّان ّحتى ّالثبات، ّمن ّكبير ّبقدر از

ّهيّا ّالعرق ّوصاية ّان ّاذ ّالفعلية، ّوتاثيراتها ّقدراتها ّتجاوز ّبمقدورها ّليس الجتماعية
االّانّالكثيرّّ،(2االساسّفيّتصبيغّالشعوبّوالمجتمعاتّاالنسانيةّعلىّمرّالعصور)

منّالدراساتّالفلسفيةّوالعلميةّللتاريخّاظهرتّوبينتّانّالتطوراتّالتيّصاحبتّاالنسانّ
نماّكانتّوفقّاسسّمنّتوفيرّاالجواءّوالظروفّالحياتيةّالمتميزةّخاللّمراحلّتاريخها،ّا

بوجودّالحريةّالسياسيةّوالفكرية،ّبمعزلّعنّتأثيرّالعرق،ّالسيماّعندّالحديثّعنّالعرقّ
ّالمغلوب) ّاو 3ّالغالب ّاصال  ّالبشري ّالتاريخ ّالن ّالىّي(، ّاالنساني ّالفكر ّاعماق ظهرمن

نّالحركةّمابينّالقوىّوالمؤثراتّالمعنويةّومابينّالحياةّاالجتماعيةّالظاهريةّوفقّنوعّم
ّ(.4ّالقوىّوالمكوناتّالماديةّلهذاّالوجود)

ّيحيرّّّ ّقد ّوالتشابك ّالتعقيد ّمن ّبنوع ّتتميز ّلالنسان ّالوجودية ّالكينونة ّمن ّتجعل التي
ّاليهاّ ّالنظر ّخالل ّمن ّالسيما ّدراستها، ّفي ّالخوض ّعند ّوالمفكرين ّالباحثين ّمن الكثير

اتّالزمانيةّوالمكانية،ّحيثّمنّالصعبّالتكهنّفيّماهيةّالصفاتّوالخواصّوفقّالتغيّر
هاّالمراحلّالتاريخيةّاصال ،ّوالمؤثرةّفيّقيامّواستمراريةّبنيةّالعالقاتّتاالنسانيةّالتيّاوجد

                                                 

25ّّّ-23(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،1ّ)
ّ-ورةّالفرنسية،ّت:ّمحمدّعادلّزعيتر،ّالمطبعةّالعصرية،ّالقاهرة(ّغوستافّلوبون،ّروحّالثوراتّوالث2)

 58ّّ،ّص2ّ1932مصر،ّط

ّالسياسي،ج3ّ)) ّالفكر ّتاريخ ّواخرون، ّتوشار ّوالنشر،2ّجان ّللطباعة ّالعالمية ّالدار ّمقلد، ّعلي ّت: ،
 401ّ،ّص1ّ1981لبنان،ّطّ-بيروت

 184ّ،ّص1ّ2005نان،ّطلبّ-(ّمسلمّالجابري،ّالعقلّوالتاريخ،ّمكتبةّالهالل،ّبيروت4)
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ّلالنسانية) ّالحضارية ّوالمجتمعات ّللشعوب ّاثبت1االجتماعية ّما ّوهذا ّالدراساتّت( ه
ّاكدت ّالتي ّهّاالنثروبولوجية ّالعرق ّمفهوم ّان ّاعطاءّّوعلى ّاليمكن ّمطاطي مفهوم

ّالمفهومّ ّهذا ّطبيعة ّنحدد ّان ّيمكن ّثابتة ّمقياس ّمنحه ّوكذلك ّله، ّودقيقة ّعلمية مفاهيم
علىّوجهّالدقةّوبصورةّقطعية،ّمنّخاللّالخلطّوالتعقيدّالتيّتكتنفّحولّماهيةّاصلّ

ّ(.2العروقّواختالفاتهاّحتىّداخلّعائلةّواحدةّلساللةّمعينة)
ّّّّّ ّاالنسان ّعند ّالتعليم ّمفهوم ّماهية ّان ّذلك ّمن ّاكثر ّمفهومّتبل ّقوة ّاهمية ّمن قلل

العرق،ّالسيماّعندّالنظرّالىّاالدلةّوالشواهدّالتاريخية،ّفالفالحونّاالنكليزّالذينّتوجهواّ
ّعرقّ ّذو ّكانوا ّوان ّمختلفة ّوامثال ّانماط ّثالثة ّفيهم ّظهرت ّاالمريكية ّالمستعمرات نحو

نّالذينّيلالماكنّالجغرافيةّالمختلفةّالذينّتواجدواّفيها،ّاذّظهرّفيهمّالشماليّواحد،ّوفقاّ 
نّالذينّتميزواّبأنهمّكانواّفوضويينّوذوىّيرةّفيّالقدراتّالزراعية،ّاوّالجبلياتميزواّبالمه

الفئةّالثالثةّالذينّعرفواّبالفرجينينّالمتميزينّبقدرّكبيرّّتقدرّكبيرّمنّالحركة،ّبينماّكان
(،ّالجديرّبالذكرّانّالصفاتّوالخواصّاالساسيةّوالجوهرية3ّالدابّوالخلقّالرفيع)منّا

ّوحتىّ ّالقديمة ّالعصور ّمنذ ّاوربا ّشهدتها ّالتي ّالتغيرات ّالحداث ّشرطا  ّيكن ّلم للبشرية
يومناّالحاضر،ّبلّانّالمفاهيمّوالقيمّالثقافيةّكانتّهيّاالساسّفيّاحداثّتلكّالتغيراتّ

ّ(.4ّالسيطرةّوالتحكمّباالخرين)ّمنّخاللّتوظيفهاّبهدف
ّالحضاريةّّّّ ّالمجتمعات ّقيام ّفي ّاالساس ّان ّبالتحديد ّالنقطة ّهذه ّخالل ّمن يظهر

ّالىّحالهّمنّالرقىّواالّز ّيتّودوالتحوالتّالتيّتشهدهاّوصوال  فقّعلىّاحداثّاهار،ّانما
ّّّوالثقافية،ّوالدليلّ ّّ خاللّدراسةّّظهرّمنيالتغيراتّفيّبنيةّالمفاهيمّوالقيمّالفكريةّ

                                                 

3ّلبنان،ّطّ-ادواردّكار،ّماهوّالتاريخ،ّت:ّماهرّالكيالي،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّبيروت1ّ))
35ّّّ،ّص1986

،ّالهيئةّالمصريةّالعامة2ّهاريّالمرّبارنز،ّتاريخّالكتابةّالتاريخية،ّت:ّمحمدّعبدالرحمنّالبرج،ّج2ّ))
 182ّصّ،1ّ1987مصر،ّطّ-للكتاب،ّالقاهرة

170ّّّّ(ّبيترّفارب،ّبنوّاالنسان،ّص3)
ّصيدا4ّ)) ّالعصرية، ّالمكتبة ّالناشف،منشورات ّت:عبدالملك ّاالنسان، ّدراسة ّلنتون، 1ّلبنان،طّ-رالف

 76ّ-75،ص1964
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التيّتميزتّبفتراتّكانتّاحوالّالشعوبّوالمجتمعاتّفيّّتاريخّالمجتمعّاالوربيّبعينهّ
نوعّمنّالتخلفّالحضاري،ّبينماّكانتّفتراتّاخرىّمتميزةّبقدرّكبيرّمنّالتطور،ّفيّ

ّالتي ّسواء ّالفترتين ّخالل ّنفسها ّواالعراق ّاالجناس ّكانت ّزمنّحين ّفي التخلفّّكانت
ّالتطور.ّاوالتيّتميزتّب

خالصةّالقولّيشيرّلوبونّالىّانّالتغيرّوالتحولّفيّالبنيةّوالمرتكزاتّالعقليةّالمةّمنّّّ
ّا ،االممّاليكونّاالّبتاثيرّالعواملّوالمؤثراتّالوراثية،ّاماّالمؤثراتّاالخرىّفانهاّاقلّتأثيّر

نّطويلةّوتاتيّبدرجةّثانويةّوتتميزّبضعفّكبير،ّاذّالّيكونّلهاّتاثيرّاالّبمرورّازما
ّومعّ ّاالنسان، ّذاتية ّفي ّوجوهرية ّاساسية ّالصفات ّكانت ّاذا ّالسيما ّاالنسان، ّحياة من
ذلكّيعترفّلوبونّانهّمنّالممكنّتغيرّتلكّالصفاتّكذلكّرغمّكونهاّمتميزةّبقدرّكبيرّ
ّحياةّ ّفي ّطويلة ّفترات ّالى ّيحتاج ّاذ ّاالعماق، ّفي ّالجذور ّوامتداد ّالصالبة من

ّ(.1ّالتغيروالتحول)المجتمعاتّلكيّيتمّذلكّ
بهدفّاثباتّصحةّهذاّالقولّمنّعدمهّتشيرّالكثيرّمنّالدراساتّالعلميةّالمختصةّّّّّ

ّوالتغيراتّ ّالتحوالت ّمن ّالكثير ّشهدت ّقد ّالبشرية ّان ّعلى ّاالنسانية بالمجتمعات
االجتماعيةّضمنّمراحلّتاريخيةّاتسمتّبالتوازيّالحضاريّللمجتمعاتّالمتعددة،ّاذّكانّ

هّبالمجتمعاتّالبدائيةّفيّعصرناّالحاليّهمجتمعاتّاالوربيةّفيّحالةّبدائيةّشبياجدادّال
منّالهنودّالحمرّفيّامريكاّواستراليا،ّوغيرهمّمنّالمجتمعاتّاالخرىّالتيّكانتّفيّنوعّ
منّالحالةّالبدائية،ّوالجديرّبالذكرّانّالحالةّاالجتماعيةّهيّالتيّشهدتّتلكّالتغيراتّ

ّالم ّفي ّتغير ّخالل ّتلكّمن ّالى ّمايكون ّاقرب ّكانت ّالتي ّالوربا ّوالفكري ّالثقافي فهوم
(،ّإذّانّحياةّاالنسانّالفيزيائيةّمرهونةّبالقوةّوالتأثيراتّاالجتماعية2ّالمجتمعاتّالبدائية)

ّالثقافيةّ ّالقوة ّتأثير ّخالل ّمن ّالتاريخية ّحياتها ّمراحل ّخالل ّالبشرية ّشهدتها التي
ّالطبي ّالجانب ّان ّرغم ّالجانبّواالقتصادية، ّمن ّصالبة ّاكثر ّلالنسان ّاوالفطري عي

                                                 

 27ّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص1)

ّوالنشروالتوّز2) ّللطباعة ّاالهالي ّاالنثروبولوجيا، ّالى ّالمدخل ّالعثمان، ّوسام ّدمشق( ّطّ-يع، 1ّسوريا،
13ّّّ،ص2002
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ّتخضعّلسيطرتهاّمنّحيثّالجوهرّوبدرجةّكبيرة) ّاالّانها (،ّوبالتاليّفأن1ّاالجتماعي،
النوعّمنّالمسائلّوالمواضيعّيحتاجّالىّدراسةّمتأنيةّبعيدةّعنّّاالخوضّفيّدراسةّهذ

ّ(.2ّروحّالتسلطّالفلسفيّوالنظريّوفرضهاّعلىّالواقعّالعلمي)
كمنّفيّمدىّماهيةّالصالبةّوالثباتّفيّتيتبينّلناّمنّخاللّماّسبقّانّالمعضلةّالّّّّ

الخصائصّوالصفاتّالوراثيةّعندّالشعوب،ّاذّيمكنّالقولّانّتلكّالصفاتّثابتةّلدرجةّ
ةّاوتخضعّلتاثيراتّالمفاهيمّيكبيرة،ّاالّانهّاليغيرّمنّالموضوعّفيّشئّنظرا ّلكونهاّواقع

ّالمكتسب ّيستطاالجتماعية ّالتي ّاحداثّية ّفي ّوتوظيفها ّعليها، ّالحصول ّانسان ّاي ع
وااليدولوجيةّواالقتصاديةّالتيّّالتغيراتّوالتحوالتّالمرجوةّلالنسانية،ّالسيماّالقوةّالفكرية

يكونّلهاّباعّطويلّفيّايصالّالمجتمعاتّاالنسانيةّالىّقمةّالتطورّوالتحولّالحضاري،ّ
كانتّلهاّّتاثيرّمحددّفيّبعضّالجوانبّللبشرية،ّاذّّبمعزلّعنّتاثيرّالقوةّالوراثيةّوان

ّالمشاهدّ ّعليها ّتدل ّكما ّذلك ّفي ّالمكتسبة ّللمؤثرات ّالكبير ّالتأثير ّرغم ّانه ّالقول يمكن
واالحداثّالتاريخيةّعبرّالعصور،ّاالّانناّالننكرّتاثيرّالمفهومّالوراثيّكذلكّلدرجةّانّ

ّنقولّوكأنهّمعدومّتماما .ّ
ّ:ّّطبقاتّالنفسيةّلالممالّ-المبحثّالثاني

عيّمعينّللمجتمعاتّالبشريةّالمبنيةّعلىّاساسّبعضّيلىّتقسيمّطبعيؤكدّلوبونّّّّّ
ّهنالكّ ّإذ ّوالصالبة، ّبالثبات ّعنده ّتقدير ّاقل ّعلى ّتتميز ّالتي ّوالظواهر الصفات
ّوشعوبّ ّامم ّبعدهم ّياتي ّثم ّاالولى، ّباالمم ّتسميتها ّيمكن ّلدرجة ّبدائية ّهي مجتمعات

كونّاكثرّتطورا ّوحضارةّانّجازّالقولّويطلقّعليهمّمفهومّاالممّالدنيا،ّثمّاخرىّقدّي
االممّالوسطىّالتيّتميزتّبوجودّنوعّمنّالقيمّالحضاريةّعنده،ّثمّاالممّالراقية)العليا(ّ

بقدرّكبيرّمنّالحضارة،ّوالمرتكزاتّالتيّبنيتّعليهاّهذهّالتقسيماتّهيّعبارهّّةالمتميّز
داب،ّاذّانّالصفاتّالعقليةّعندّاالنسانّقدّتتاثرّوتتغيرّبالتربيةّعنّمفهومّالخلقّثمّاال

                                                 

ّالطبيعة1ّ)) ّبيروتّ-الحضارةّ-ف.ب.ّتوغارينوف، ّ-االنسان،ّت:ّرضوانّالقضماني،ّدارّالفارابي،
 154ّ،ّص1ّ1987لبنان،ّط

ّ-(ّالبرتّاشفيتر،ّفلسفةّالحضارة،ّت:ّعبدالرحمنّبدوي،ّدارّاالندلسّللطباعةّوالنشروالتوزيع،ّبيروت2)
 47ّّ،ّص3ّ1983لبنان،ط
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ّللتغيرّ ّمطلق ّوبشكل ّقابلة ّغير ّواالدبية ّالخلقية ّالصفات ّان ّحين ّفي ّاالدبية، والقيم
والتحولّعندّاالممّوالشعوب،ّكماّتدلّعليهاّالشواهدّواالدلةّالتاريخيةّعندّمالحظةّسيرّ

ّبا ّاليمكن ّاذ ّاالنسانية، ّاالمجتمعات ّاالحوال ّمن ّحال ّعرقيا ّخي ّمختلفين ّامتين تالط
ضمنّحضارةّواحدةّفيّهذهّالوجود،ّالسيماّانّتلكّالصفاتّاالساسيةّكماّيزعمّلوبونّ

حتاجّلسطراوّبعضّمنّاسطرّلسردهاّوبيانهاّويمكنّالتحكمّوالسيطرةّعليهاّتقليلةّالعددّ
سةّلكونهاّتعمتدّعلىّبعضّبسهولة،ّوهذاّماّيمنعّالباحثينّفيّهذاّالمجالّسهولةّالدرا

ّالصفاتّالثابتةّوقليلةّالعددّبمعزلّعنّالصفاتّاالخرىّالكثيرةّالعددّوتعتبرّثانويةّليس
ّ(.1ّتاثيرّيذكرّفيّتحديدّماهيةّعرقّومفهومّاالممّوالشعوب)ّلهاّاية

ّالكنّلوّنظرناّالىّذاتيةّاالنسانّاصال ّلوجدناّانهاّتتميزّببعضّالخصائصّتجعلهّّّّ
ّ ّمابينّقادرة ّللحياة ّالمختلفة ّوالتجربية ّالمعرفية ّالخبرات ّمن ّالكثير ّوتقبل ّاكتساب على

الشعوبّوالمجتمعات،ّالسيماّانّتلكّاالمورّلهاّقابليةّاالنتقالّوالحركةّبمعزلّعنّتاثيرّ
حويّفيّداخلهّللكثيرّيماهيةّالمفهومّالعرقيّوالوراثيّاصال ،ّاذّانّاالنسانّمتميزّبأنهّ

خصائصّمنّاللغةّوالطباعّوبعضّالعاداتّوالتقاليدّّتمنحهّالقدرةّعلىّمنّالوسائلّوال
(،ّالنهّمنّالمتعارفّعليهّعندّالبشريةّان2ّاالختالطّوتبادلّاالفكارّواالراءّفيماّبينهم)

ّيمكنّمعرفتهاّ ّعلىّسبيلّالمثالّما جميعّاالجناسّواالعراقّلهاّصفاتّمشتركة،ّمنها
اتّالتيّتتكونّلدىّاالنسانّعندّاالحساسّوالشعورّبالتربيةّواالخالق،ّوهيّمنّالمميّز

ّالتيّ ّالمقومات ّمن ّمجموعة ّكونها ّنظرا  ّكذلك، ّذاته ّمعرفة ّعن ّفضال  باالخرين،هذا
ّزمنيةّ ّلفترة ّاالنسانّعلىّضوءّاختالطهّباالخرّوفقّمعاييرّومقايسّتعود يتشكلّعند

ّعل3معينة) ّيقتصر ّواالداب ّالتربية ّمفهوم ّان ّذلك ّعلى ّوالدليل ّمنّ(، ّمجموعة ى
غرسّفيّاالنسانّمنذّعهدّالطفولةّمنّخاللّالمبادئّواالسسّتالسلوكياتّوالمواقفّالتيّ

ّبشريا ،ّوفيّجميعّانحاءّالمعمورة،ّوتمال حّاالنسانيةّسيادةّالقوةّالروحيةّنمتعارفّعليها

                                                 

 29ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص1ّ))

149ّّمحمدّالسيدّغالب،ّتطورّالجنسّالبشري،ّص2ّ))
ّالعدد3ّ) ّالمعرفة، ّينفردّاالنسانّبالثقافة،ّت:ّشوقيّجالل،ّعالم ّلماذا ّلسنة229ّ(ّمايكلّكارندرس، ،

 90،ّالكويت،ّص1998
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(.ّبمعنىّاخرّانّالتربيةّوالصفاتّالخلقيةّهيّمجموعةّمنّالمرتكزاتّالفطرية1ّليسّاال)
ّوجدتّا ّاينما ّاالنسانية ّالمجتمعات ّولمختلف ّالمبدء ّحيث ّمن ّللبشرية ّاهلل ّمنحه لتي

وكيفماّكانتّشكال ّولونا ،ّدونّانّيخصّمجتمعّبعينهّاوّحضارةّمعينةّتعودّلعرقّاوّ
ّجنسّمحددّكماّيدعيّاصحابّالنظريةّالعنصريةّذلك.ّ

لصفاتّالخلقيةّلالنسانّؤكدّعلىّانّبعضّايهذاّفضال ّعنّانّالمفهومّالعلميّالدقيقّّّ
ّما ّالمتبادل ّاالختالط ّبفعل ّوتتشكل ّتتاثر ّوالمواقفّّانما ّاالراء ّخالل ّمن ّالبشر بين

المعينة،ّمعّاالخذّبعينّاالعتبارّاهميةّاالختالفّمابينّالوالدينّفيّتربيةّاالجيال،ّوالتيّ
ّالحديث) ّالنفس ّلعلم ّالحديثة ّالدراسات ّمن ّالكثير ّعليها ّرفضت2تؤكد ّوالتي وبشكلّّ(،

ّهبةّمنّالطبيعةّمنحتّلبعضّّةقاطعّانّتكونّالصفاتّالخلقيةّوالتربويةّمحدد وكأنها
البشرية،ّالسيماّانّذلكّمخالفّللمنطقّالعلميّوالعقلي،ّبماّيتنافىّمعّماهيةّالعلومّالتيّ

ّ(.3ّس)أعنيّتحبيذّاالهمالّوالييتكتسبّعنّطريقّالجهد،ّاذّانّعكسّذلكّ
كّالىّذكرّتفاصيلّعنّماهيةّاالممّوالشعوبّالتيّمنحتهاّتلكّثمّياتيّلوبونّبعدّذلّّّ

ثرّاّالّوالتقسيماتّفيشيرالىّانّاالممّاالولىّمعروفةّبكونهاّمحرومةّمنّالناحيةّالعلميةّ
ّالمفهومّعندها، ّبقيتّعلىّحالّلهذا ّالبدائيةّدونّتغير،ّوهيّشبيهّتبلّانها ّاتكائنبالها

نفسّالفترةّالتيّكانتّاجدادّاالممّّاذّبقيتّفيّ،جداّ التيّهيّفيّالطورّالبدائيّّةالحيواني
ّفيّ ّاالمم ّتلك ّعلى ّكمثال ّالقديم ّالحجري ّالعصر ّخالل ّفيها ّتعيش ّاالوربية والشعوب
ّالجزرّ ّالقاطنةّفيّبعض ّاالمم ّاالصلينّوغيرهمّمن ّاستراليا الوقتّالحاضرّهمّسكان

ّ ّثم ّومن ّاالطلسي، ّالمحيط ّعند ّالذتالنائية ّالدنيا ّاالمم ّمنّأتي ّنوع ّبوجود ّيتميزون ين
بعدّّواالحضارةّالبدائيةّوالقيمّالمعرفيةّمنهمّعلىّسبيلّالمثالّالزنوج،ّمعّانهمّلمّيتجاوّز

                                                 

لعربيةّللتأليفّوالترجمةّوالنشر،ّةّاض(ّليكونتّديّنوى،ّمصيرّالبشرية،ّت:ّاحمدّعزتّطه،ّدارّاليق1)
152ّّسوريا،ّد.ت،ّصّ-دمشق

ّالقاهرة2) ّالعربي، ّالفكر ّدار ّنويه، ّعثمان ّت: ّوالمجتمع، ّواالخالق ّاالنسان ّفلوجل، ّكارل ّجون )-ّ
 104ّّ-103مصر،ّد.ت،ّص

ّج3ّ)) ّالحديث، ّالعقل ّتكوين ّراندال، ّهرمال ّبيروت1جون ّالثقافة، ّدار ّطعمة، ّجورج ّت: لبنان،ّّ-،
 406ّّ،ّصد.ت
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ّوانّ ّالتاريخية، ّوالبراهين ّاالدلة ّعليها ّتشهد ّكما ّكبيرة ّبدرجة ّوالبربرية ّالبدائية المرحلة
ّمنّاكتسابّبعضّالمعارفّوالعلومّوالقيمّالحضاريةّمنّاال ّيتطرقّاستطاعوا ّثم خرين،

والمغول،ّالذينّتمكنواّمنّتجاوزّالمرحلةّّالىّذكرّاالممّالوسطىّمنّالصينينّواليابانين
البدائيةّوّالوصولّالىّنوعّمنّالعطاءّوالقدرةّالحضاريةّقدّتكونّراقية،ّواخيرا ّيأتيّالىّ

زّالكثيرّذكرّاالممّالراقيةّويخصّبهاّالشعوبّاالوربيةّحصرا ،ّلكونهمّاستطاعواّمنّانجا
ّالفنونّ ّمن ّللبشرية ّالحيوية ّالمجاالت ّلمختلف ّالمتنوعة ّواالختراعات ّاالبداعات من
والصناعة،ّمنذّالعصورّاليونانيةّوالرومانيةّوصوال ّالىّالعصرّالحديثّعندماّتمكنواّمنّ

ّ(.1ّاكتشافّالبخارّالكهربائي)
ّالمختلّّ ّاالربعة ّاالنواع ّبين ّالتمايز ّان ّيعتقد ّفأنه ّالمجمل ّوجلي،ّفي ّواضح ّاصال  فة

ّيتعلقّبالقدراتّالعقليةّالتيّ ّفيما اليمكنّبأيّحالّمنّاالحوالّخلطّتلكّاالمم،ّالسيما
ّالبعضّبشكلّعام،ّبلّانّالصعوبةّتظهرّعندّدراسةّاالقسامّ تتميزّاالممّعنّبعضها

ّالواحدةّمنّبينّتلكّاالممّاالربعة،ّكماّهيّعندّدراسةّالفرعّةوالفروعاتّالداخليةّلالم
(.ّهذاّهيّرايّونظرةّاصحابّالمدرسةّالعنصرية2ّاالسبانيّواالنكليزيّوالروسيّوهكذا)

بينّالمجتمعّاالنسانيّعلىّاعتبارّانهاّّككل،ّاذّيؤكدونّعلىّرفضّمفهومّالتساويّما
ذلكّفيّّباكذوبةّواضحةّالهدفّمنهاّتشويهّالحقيقةّالعلميةّّوالمعرفيةّللبشريةّاذّتسسبّ 

ّالصايتزي ّالحقائق ّوالف ّلالنسانية ّالحضاري ّالمفهوم ّماهية ّعن ّيسذدقة ّاصحابّّوي قه
ّ(.3ّنظريةّالمساواةّاالنسانية)

لكّالتقسيماتّوالتمايزّجملةّوتفصيال ّحولّقوةّوقدرةّتاالّانّالدراساتّالحديثةّترفضّّّّ
االجناسّالبشريةّفيّالعطاءّالحضاري،ّاذّتشيرّتلكّالدراساتّالىّانّالجنسّاالوربيّ

روعهّساهمّفيّانجازوتكوينّحضاراتّكبرى،ّوالحالّكذلكّمعّالجنسّاالسمرّوبمختلفّف
ّالسنديةّ ّالحضارة ّمنها ّتقدير ّاقل ّعلى ّحضارتين ّفي ّوفعال ّمحوري ّدور ّله ّكان الذي
ّوالتيّ ّراقية ّحضارات ّثالثة ّانشاء ّفي ّاالصفر ّالجنس ّاسهم ّكما ّالهندوكية، والحضارة

                                                 

 30ّّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص1)

13ّّّ-30(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص2)
،2ّ2006ّالمانيا،ّطّ-(ّفردريشّنيتشة،ّهذاّهوّاالنسان،ّت:ّعلىّمصباح،ّمنشوراتّالجمل،ّكولونيا3)

 8ّّص
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ّال ّوحضارة ّالصينية ّالحضارة ّمن ّكل ّفي ّالحضارةّتمثلت ّعن ّفضال  ّاالقصى، شرق
ّالهنودّالحمرّفقدّاسهمواّكماّتشيرّاالدلةّالتاريخيةّ اليابانية،ّاماّالجنسّاالحمرّالسيما
فيّتكوينّحضاراتّراقيةّالمريكاّالقديمة،ّيبقىّفقطّالعنصرّاالسودّالتيّكانّاقلّحظا ّ

ّ(.1)منّاالجناسّاالخرىّفيّالمساهمةّالحضاريةّلالنسانيةّبصورةّايجابية
ّالعرقيةّّّّّ ّوالجماعات ّاالقاليم ّبعض ّباستثناء ّانه ّعلى ّاخرى ّدراسات ّتؤكد كذلك

السترالياّالتيّبقيتّفيّحالةّبدائية،ّفانّاالجناسّاالخرىّكانّلهاّقدرّكبيرّمنّالعطاءّ
يدحضّالنظريةّالعنصريةّمنّاساسها،ّالسيماّعندّاالوساطّّواالنجازّالحضاري،ّوهذاّما

ّواالكاديم ّبصورةّالعلمية ّالعنصرية ّالفكرة ّايدت ّالتي ّالجماهيري ّالوسط ّعن ّبمعزل ية
(،السيماّبعدّالتطوراتّالهائلةّالتي2ّعاطفيةّبعيدةّعنّروحّوماهيةّالمفهومّالعلميّلها)

والتيّاعتبرتّعلىّاساسهاّانهاّشعوبّّشهدتهاّاورباّفيّجميعّنواحيّالحياةّالحضارية،
ّا ّاال ّباالخرين، ّمقارنة ّومتطورة ّهذراقية ّمتميزّّان ّاالمر ّحقيقية ّفي ّالدراسة ّمن النوع

ّمنّالناحيةّالعلميةّالتيّترفضّهذ ّبنوعّمنّالتعقيد،ّالسيما النوعّمنّالنظرياتّّااصال 
ّ(.3ّالتيّتؤكدّعلىّانّالحضارةّهيّمنّانجازّوفعلّجنسّبعينه)

ّّّّ ّالتاريخ ّلتفسير ّ ّالعنصرية ّالمدرسة ّاصحاب ّبها ّاستعان ّالتي ّاالدلة ّان انماّيبدو
ّلكونّ ّنظرا  ّالبحار، ّماوراء ّبالد ّتاريخ ّالسيما ّحصرا ، ّالحديث ّالتاريخ ّخالل ّمن جاءت
ّتدوينّ ّوجود ّعدم ّخالل ّمن ّالعلمي ّبالتخلف ّتمتاز ّالشعوب ّلهوالء ّالتاريخية المعرفة

ّالتاريخ ّتدوينها ّعلى ّحافظت ّالتي ّاالوربية ّالشعوب ّعكس ّلها، ّعلىّيتاريخي ّالدليل ،
الحقائقّالعلميةّلسيرّالحركةّالتاريخيةّلتلكّالشعوب،ّتبينتّانهاّّذلكّانهّعندماّتمّكشف

ّالقطاعّ ّمجال ّفي ّشهدتها ّالتي ّاالبداعات ّخالل ّمن ّاالنسانية ّالحضارة ّمهد كانت
دعيهّيالزراعي،ّهذاّفضال ّعنّالتطوراتّالتيّتميزتّبهاّالجوانبّاالجتماعية،ّعكسّماّ

                                                 

 92ّّ(ّتوينبي،ّمختصرّدراسةّالتاريخ،ّص1)

72ّّ(ّرالفّلنتون،ّدراسةّاالنسان،ّص2)
(3ّ ّالعدد ّالمعرفة، ّعالم ّجالل، ّشوقي ّت: ّالحديث، ّالعقل ّتشكيل ّبرينتون، ّكرين )82ّ ّلسنة ،1984ّ،

342ّّّالكويت،ّص
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ّللتاريخ) ّالعرقي ّا1التفسير ّالقول ّيمكن ّاذ ّبقارةّ(، ّاليوم ّتعرف ّالتي ّالجغرافية ّاالقاليم ن
ّالحضاريّ ّالعطاء ّمن ّالكثير ّمنحت ّاذ ّاالنسانية، ّالحضارة ّمهد ّبمثابة ّكانت اسيا

ّّ.(2للمجتمعاتّاالوربيةّوغيرهاّمنّالمجتمعاتّاالنسانيةّّفيّالعصورّالقديمةّللتاريخ)
لىّانّاقدمّواكبرّاالنجازاتّبرهنّعليهاّاالدلةّالتاريخيةّالحقيقيةّالتيّتؤكدّعتهذاّماّّّّ

التيّتوصلتّاليهاّاالنسانيةّخاللّمراحلّتاريخهاّالوجوديّانماّكانتّفيّاقاليمّومناطقّ
بالدّالرافدينّالقديم،ّوكذلكّالحالّمعّمصرّالقديمة،ّفضال ّعنّاقاليمّالهندّوالصينّالتيّ

ّالحضا ّالعطاءات ّتلك ّحقيقة ّبيان ّاجل ّمن ّعديدة ّمؤلفات ّالى ّيحتاج ّللبشريةّربما رية
ّ(.3ّككل)

ّّّّ ّاذ ّذاته، ّبحد ّاالنسانية ّالكينونة ّمن ّنابع ّذلك ّرغباتّيكل ّطياته ّفي ّاالنسان حوي
ّتماما ّ ّذلك ّاوعكس ّالحضاري، ّواالنجاز ّالقيام ّبهدف ّوالحيوية ّالقوة ّتمنحه وطموحات
عندماّتتحولّتلكّالرغباتّالىّنوعّمنّالالنانيةّوالكسلّتجعلّمنهّوكأنهّالشئّفيّهذاّ

(.ّوهذاّماّيظهرّان4ّوجود،ّوالجديرّبالذكرّانّتلكّالصفاتّمترسخةّومتعمقةّفيّذاته)ال
ّه ّانما ّوالتغير ّمعينةّيّوالتقدم ّحضارة ّقيام ّاجل ّمن ّاالنسان ّورغبة ّطموح ّعلى توقف

لشعبّمنّالشعوبّاالنسانيةّاينماّكانتّوفيّايةّظروفّوجدت،ّبمعزلّعنّانّيكونّ
ر،ّبلّانّجميعّالعواملّانّكانتّانسانيةّاوّماديةّانماّاالثرّالكبيرّللعرقّاوّايّشئّاخ

تساهمّوتساندّالبشريةّفيّذلك،ّاذّوجدتّتلكّالمادياتّاصال ّليكونّفيّخدمةّاالنسانّ
ّككلّدونّعرقّاوّساللةّبعينه.ّ

ّاّ معينّاّ اوعرقّاّ اذّتشيرّالدراساتّالعلميةّكذلكّعلىّنقطةّمعينةّتتلخصّفيّانّجنسّّّّ
وقيادةّمهمةّحضاريةّلوحده،ّدونّمساندةّاالممّوالشعوبّاالخرى،ّمهماّاليمكنهّانجازّّ

                                                 

ّعبده1ّ) ّقاسم ّت: ّبوركي، ّبيتر ّتحرير ّالتاريخية، ّالكتابة ّعلى ّجديدة ّنظرات ّالمؤلفين، ّمن ّمجموعة )
 113ّّ،ّص1ّ2010مصر،طّ-قاسم،ّالمركزّالقوميّللترجمة،ّالقاهرة

مصر،ّّ-جوردنّاليست،ّالجغرافياّتوجهّالتاريخ،ّت:ّجمالّالدينّالديناصوري،ّدارّالهالل،ّالقاهرة2))
158ّّّ-157د.ت،ص

 71ّّ،ّص2ّ1963مصر،ّطّ-(ّاحمدّحسين،ّالطاقةّاالنسانية،ّدارّالقلم،ّالقاهرة3)

((4ّّ ّالعدد ّالمعرفة، ّعالم ّزهران، ّسعد ّت: ّوالمظهر، ّالجوهر ّبين ّاالنسان ّفروم، ّلسنة140ّاريك ،
 92ّ،ّالكويت،ّص1989
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انّالمجتمعاتّتمنحهّالقوةّوالدعمّالكافيّّعقليا ّوثقافيا ،ّاذّاّ ومتقدمّتطوراّ لكّالعرقّمذكانّ
ّ(.1ّّمنّاجلّاتمامّاالنجازّوالسيرّنحوّقمةّالمفهومّالحضاري)

شيرّالىّانّاالممّالدنياّمتميزةّبضعفّيستمرّلوبونّفيّشروحاتهّعنّتلكّاالمم،ّفيّّّّّ
ّذلكالبنيةّالعقليةّمعّاالخذّبعينّاالعتبارّمبدءّاالختالفّوالتفاوتّبينّافرادها،ّيظهّرّيف

ّ ّخالل ّمن ّلها ّمداراتهم ّعند ّلهم ّاليومية ّالحياة ّمشاهد ّخالل ّالتيّالمن ّالحسية قدرة
ّنوع ّالقّاّ تمنحهم ّللمشاكلّابليةمن ّالحلول ّايجاد ّبهدف ّويمكنّّالعقلية ّتعترضهم، التي

ّالمجتمعّ ّفي ّالمتدنية ّالطبقات ّالى ّالنظر ّعند ّعرقيا ّالمتدنية ّالمجتمعات ّهذه معرفة
ّيعتقدّلوبونّمنّحيثّالجوهرّالىّطبيعةّهاالوربي،ّاذّانّتلكّالطبقاتّشبي ّكما هّجدا 

ّ ّوالسبب ّالمتخلفة، ّاالمم ّواالحداث،ّيهذه ّاالشياء ّتصديق ّسرعة ّفي ّلوبون ّعند كمن
فقدانّمفهومّالنقد،ّاذّانّملكةّالنقدّعندّهوالءّمعدومة،ّبعكسّاالممّالراقيةّالتيّوكذلكّ

ّذوّملكةّنقدّمحررّوفاعلّبدرجةّكبيرة، ّفضال ّعنّالتميزّبينّماهوّّتمتازّبكونها هذا
ّذلك،ال ّعكس ّماهو ّوبين ّوصالح ّوكذلكّذخير ّالدنيا، ّاالمم ّعند ّموجود ّغير ّيكون ي

التحليلّوالتامل،هذاّفضال ّعنّظاهرةّالتقليدّواالستنساخّالتيّّفتقرّاالممّالدنياّالىّماهيةت
ّالنظر ّبغض ّاالخرين، ّمن ّاالمم ّهذه ّعقول ّعلى ّاوإّتغلب ّصحيحية ّكانت ّ،باطلةّن

ّ ّيوالسبب ّان ّفي ّالكليّتكمن ّالمفهوم ّعن ّبمعزل ّالجزئيات ّمن ّتأخذ ّاالستنساخات لك
ّشأللمس ّعليها ّيبني ّان ّاليمكن ّوالتي ّيتما ّئيلة ّوكذلك ّمتقلبةّ، ّاخالق ّذوي ّبكون يزون

ّ(.2ّوليسّلهمّقدراتّالهاميةّمسبقةّلالشياءّواالحداث)
نوعّمنّالتفسيراتّعندّالنظريةّالعنصريةّتعرفّبمفهومّاالتزانّالداخليّفيّهذهّاالّّّّّ

لكونهاّاالساسّفيّمنحهاّالقوةّوالمقدرةّبهدفّخلقّاالستقرار،ّاذّالّحياةّّةالحياةّاالنساني
جعلّيعملّعلىّمنعّانتشارّالظلمّوالطغيانّوالفوضى،ّوبالتاليّييّذمفهومّالبدونّذلكّال

ّفاقد ّميتة ّحال ّفي ّوكأنها ّذلك ّتفتقد ّالتي ّاالمم ّصحيح3للحياة)ّةمن ّذلك ّيكون ّقد ّاّ (.
والغبارعليه،ّاالّانّكلّاالممّوالشعوبّمعرضةّلهذاّاالمرّبمعزلّعنّالعرقّوالجنسّ،ّ

                                                 

64ّّلبنان،ّد.ت،ّصّ-يوسفّالحوراني،ّاالنسانّوالحضارة،ّمنشوراتّمكتبةّالحياة،ّبيروت1ّ))
 31ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص2ّ))

 81ّّ-80،ّص2ّ2006مصر،ّطّ-(ّحسينّمؤنيس،ّالتاريخّوالمؤرخون،ّدارّالرشاد،ّالقاهرة3)
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هدّالتاريخية،ّوانماّهنالكّعواملّاخرىّتتمثلّفيّطبيعةّكماّتشهدّعلىّذلكّاالدلةّوالشوا
ّوقدّ ّاالجتماعية، ّاو ّواالقتصادية ّالسياسية ّالناحية ّمن ّسواء ّفيها ّتعيش ّالتي الظروف
ّاالّانّتلكّاالحوالّ ّبأعتبارهاّغيرّصحيحةّلمسارتاريخهم، ّالكثيرّمنّاالفراد يشعرّبها

لكّالعوائقّمصدرهاّمنّالخارجّاوّتكونّعاجزةّعنّاحداثّالتغيرات،ّالسيماّانّكانتّت
بقاءّتلكّاالممّفيّحالةّمنّالتخلفّلّةباالحرىّمنّالقوىّاالستعماريةّالتىّتحاولّجاهد

لضمانّمصالحهاّبشكلّاوّبأخر،ّهذاّمعّاالشارةّالىّانّالكثيرّمنّافرادّاالممّالمتخلفةّ
يّبقاءّواستمراريةّحسبّمزاعمّالفالسفةّالعنصريةّّهمّفيّحقيقةّاالمرّلهمّادوارّكبيرةّف

االممّالراقيةّعلىّحالهاّكماّهيّاورباّفيّالوقتّالراهنّالتيّتستفيدّمنّخبراتّالكثيرّمنّ
ّمتخلفةّ ّانها ّيرونها ّالتي ّاالقوام ّمن ّوغيرهم ّوالصينين ّواليابايين ّوالفرس ّوالعرب الهنود

ّعنهم.
ّلناّّّّ ّلظهر ّالبيولوجية ّالناحية ّمن ّاالمر ّدرسنا ّلو ّاليمكّ،كذلك ّمنّانه ّحال ّبأي ن

مابينّافرادّتلكّاالمم،ّلكونهمّكائناتّّاالحوالّتقبلّوجودّهذهّالنوعّمنّاالختالفّالكبير
ّمتشاب ّظاهرةّهاجتماعية ّمالحظة ّعند ّالنقطة ّهذه ّعند ّالوقوف ّيمكن ّاذ ّكبيرة، ّلدرجة ه

لكّالزواجّعلىّسبيلّالمثالّالتيّتكونّطبيعيةّومقبولةّمابينّجميعّاالفرادّاينماّكانوا،ّكذ
كماّّّنجازاتّاالممّالراقيةّلوّتوفرتّاالرضيةّوالمستلزماتأعمالّّوأبأمكانّايّفردّالقيامّب

ّاذّاليمكنّالقبولّبهذ النوعّمنّالنظرياتّالتيّتدعيّانّبعضّّاهيّعندّاالممّالراقية،
ّناقص ّخلقت ّقد ّللسيادة)ّةاالمم ّخصيصا  ّخلقت ّاالخر ّالبعض ّوان ّبينت1ّعقليا  ّاذ ،)

ّالعلم ّفيّالدراسات ّالمتبع ّاالسلوب ّوماهية ّطريقة ّفي ّتكمن ّالمعضلة ّان ّالحديثة ية
ّانّ ّاذ ّكينونته، ّعند ّذاته ّبحد ّالمفهوم ّهذا ّوجود ّفي ّوليس ّاالنسان، ّذاتية ّعند التفكير
المقدرةّالعقليةّمتشابهةّومتماثلةّعندّكافةّاالفرادّللمجتمعّالبشري،ّوانماّيتوقفّاالمرعلىّ

ّ.ّ(2الخبراتّوالتجاربّالمكتسبة)
نغرسةّبداخلهّسواءّعندّاالفرادّمهذاّفضال ّعنّالتحكمّالصارمّللرغياتّوالطموحاتّالّّّ

ّبمبدءّالفضليةّالتيّتتوقفّعلىّ ّيعنيّذلكّبمجملهّاالخذ اوالمجتمعاتّالبشريةّككل،اذ

                                                 

 146ّجسّالبشري،ّصمحمدّالسيدّغالب،ّتطورّال1ّ))

67ّّّ(ّوسامّالعثمان،ّالمدخلّالىّاالنثروبولوجيا،ّص2)
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ّالصحيح) ّالمجال ّفي ّوتوظيفها ّالطموحات ّبتلك ّاالنسان ّتحكم 1ّكيفية ّما ّوهذا ّهّؤكدت(،
ّفيّ ّكانوا ّانما ّوالمبدعين ّالعباقرة ّاكثرية ّان ّتبين ّالتي ّالتاريخية ّالعلمية ّوالشواهد االدلة
ّكفاءةّ ّهي ّانما ّوالرقى ّالتطور ّان ّالقول ّيمكن ّاذ ّبالتخلف، ّالمتسمة ّالشعوب ّو االمم

ّلالنسان) ّالوراثي ّالتاثير ّعن ّبمعزل ّمكتسبة ّالمدرسة2ّومقدرة ّاصحاب ّيرفضها ّالتي .)
ّلتفسي ّواالقتصاديةّالعنصرية ّالسياسية ّاالوضاع ّكانت ّمهما ّانه ّاعتبار ّعلى ّالتاريخ، ر

واالجتماعيةّذوّتاثيرّعلىّبقاءّالمجتمعاتّاالنسانيةّفيّحالةّمنّالتخلفّالمعاشيّاالّ
ّيجعلّفرضيتهمّفارغةّ ّما ّيكونّللمرتكزاتّالوراثيةّحصرا ،ّوهذا انّالتاثيرّالمباشرّانما

يّتمّتوظيفهّذ(ّالسيماّانّالمقياسّال3ناحيةّالعلمية)مبنيةّعلىّاسسّغيرّسليمةّمنّال
الثباتّصدقّتلكّاالدعاءاتّالتفسيرّالعنصريّانماّكانّفيّاالنجازاتّالغيرّااليجايبةّ

ّ(.4لياتّاالجراميةّوكأنهاّمقوماتّحضارية)مللبشريةّمنّخاللّاالشادةّبالكثيرّمنّالع
ّتكّّّ ّفي ّاالساسية ّالمؤثرات ّذكر ّالى ّلوبون ّياتي ّلالممّثم ّالنفسية ّوالحالة ّالوضع وين

قةّالخلقية،ّوانّكانتّهنالكّمؤثراتّثانويةّالىّجانبّالقوةّاالراقية،التيّتكونّبفعلّالط
كمنّفيّالطبيعةّالخلقيةّكماّيبالذكاءّعلىّسبيلّالمثال،ّاالّانّاالساسّّةالخلقيةّوالمتمثل

بالتاليّيمكنّتعريفّ،(5انت)يّمنّالواجبّبيانهّبأيّطريقةّكذيؤكدّعليهّالعلمّالحديث،وال
الخلقّكماّيعتقدّبهّلوبونّعلىّانهّمجموعهّمنّاالسسّوالعناصرّالممزوجةّالتيّسماهاّ
علماءّعلمّالنفسّالحديثّبالمشاعر،التيّتتكونّفيّحدّذاتهّمنّمجموعةّمنّالسلوكياتّ

ّبالنفس ّالتحكم ّعلى ّوالقدرة ّبالعزيمة ّوالمتمثلة ّّوّ،االنسانية ّبمجملها ّتخضع لمفهومّالتي
                                                 

،1ّ2009ّلبنان،ّطّ-(ّحسينّسالمة،ّالفردّوالمجتمع،ّدارّالتنويرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّ،ّبيروت1)
 33ص

،ّلبنانّ-(ّولّديورانت،ّقصةّالفلسفة،ّت:ّفتحّاهللّّمحمدّالمشعشع،ّمنشوراتّمكتبةّالمعارف،ّبيروت2)
 335ّ،ّص1ّ2004ط

ّال3) ّالمكتب ّالتاريخ، ّفي ّالبحث ّمنهج ّالحويري، ّمحمد ّمحمود ّالقاهرةع( ّالمطبوعات، ّلتوزيع ّ-صري
 133ّ،ص1ّ2001مصر،ّط

4ّمصر،ّطّ-احمدّمحمودّصبحي،ّفيّفلسفةّالتاريخ،ّدارّالوفاءّلدنياّالطباعةّوالنشر،ّاالسكندرية4ّ))
 119ّّ،ّص2004

 31ّالمم،ّص(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّا5)
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ّمنّ ّتتكون ّبدورها ّالتي ّاالداب ّماهية ّمفهوم ّعن ّفضال  ّهذا ّالبشرية، ّوالسلطة االرادة
مجموعهّمنّالمشاعرّالمتباينةّاصال ،ّثمّيتحدثّلوبونّعنّالقوةّالعقليةّالتيّيمكنّانّ
ّبعكسّ ّاالجتماعي، ّالمفهوم ّووصاية ّسلطة ّتحت ّطفيفة ّتغيرات ّعليها ّيطرأ ّاو يحدث

ّتغيراتّوتحوالت،ّنظرا ّلكونهاّّالصفاتّالخلقيةّالتي منّشبهّالمستحيلّانّتظهرّعليها
متميزةّبدرجةّكبيرةّمنّالثباتّوالصالبة،ّبأستثناءّالضعفاءّمنّالناسّالذينّفقدواّاالرادةّ
ّالتربية،ّوعلىّذلكّاالساسّيمكنّمالحظةّانّ ّلمفهومّالقوةّاالجتماعيةّالسيما وخضعوا

ّ ّعن ّالناجمة ّواالكتشافات ّاخرى،ّاالبداعات ّالى ّامة ّمن ّتنتقل ّان ّيمكن ّالعقلية المقدرة
ّالتيّ ّاالساسية ّالخلقية ّالصفات ّعن ّبمعزل ّوجدوا، ّاينما ّالبشرية ّلجميع ّملك باعتبارها

الىّاخرىّسواءّكانتّايجابيةّامّسلبية،ّحالهاّحالّالصخرةّالقويةّّوخرجّمنّتاليمكنّانّ
ّ(.1هماّمرتّعليهاّاالزمان)تؤثرّفيهاّاالمواجّمهماّكانتّعاتيةّوقويةّومّالتيّال

ّاالنساني،ّّّّ ّالنفس ّلعلم ّالباحثين ّاوساط ّفي ّحتى ّقبوال  ّاالكثر ّالعلمي ّالمفهوم ّان اال
ّوتأثيّر ّقوة ّاكثر ّهي ّالتاريخية ّاالجتماعية ّالمؤثرات ّان ّفي ّالخلقيةّّاّ تكمن ّالصفات من

ّ ّتراكم ّبمبدء ّاالخذ ّخالل ّمن ّالسيما ّالوجود، ّهذا ّفي ّاالنسانية المعلوماتّوالكينونة
والمقدراتّالمعرفيةّالتيّيتمّتوظيفهاّمنّقبلّّالمجتمعاتّعلىّاعتبارّانهاّانجازاتّبشريةّ

ّمعين) ّاوعرق ّبجنس ّوغيرمرتبط ّمن2ّللجميع ّراقية ّدرجة ّبلغ ّمهما ّاالنسان ّان ّاذ ،)
ّيتميزّبالكثيرّمنّالنواقصّحيثّيحتاجّ العطاءّالحضاري،ّفأنهّاليبلغّحدّالكمالّوانما

عليهّّورّمنّالجهدّبهدفّاالستمرارّفيّالتغيرّوالتحولّنحوّحالةّافضلّمماهالىّالكثي
شّفيه،ّبمعنىّانّيمنّخاللّاكتسابّالطاقاتّالالزمةّمنّالتكنلوجياّفيّالوسطّالذيّيع

ّاوّ ّالطبيعة ّمن ّهبة ّيكون ّان ّدون ّوعناء ّبجهد ّجاءت ّانما ّالبشرية ّاالبداعات جميع
لقولّانّاالذكياءّوالمبدعينّانماّكانواّمنّعنصرّيمكنّاّ(،ّاذّال3)ةبامةّمحددّّةمرتبط
بمعنىّاخرّالقولّانّعمليةّالتقدمّوالتطورّمحتكرّعلىّجنسّمعينّبغضّّاوّّّّواحد،

                                                 

 33ّ-32جوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص1ّ))

((2ّّ ّالعدد ّالمعرفة، ّعالم ّعبدالحميد، ّغسان ّت: ّوالخاص، ّاالبداعّالعام ّروشكا، ّلسنة144ّالكسندر ،
 81ّ،ّالكويت،ّص1989

ّومصيرّاالنسان،ّعالمّالمعرفة،ّالعدد3ّ) ،ّالكويت،1984ّ،ّلسنة38ّ(ّسعيدّمحمدّالحفار،ّالبيولوجيا
 187ّّص
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بينّوالمبدعينّبينّسائرّاالممّوالشعوب،ّاذّّوالنظرّعنّاالخرين،ّاذّيمكنّمشاهدةّالموه
(ّنظرا 1ّبهذهّالمطلقيةّالمقيتة)يمكنّقياسّدرجةّالمقدراتّالعقليةّوالخلقيةّفيّاالنسانّّال

لكونهاّمتشابهةّوبدرجةّكبيرةّكماّتؤكدّعليهاّالدراساتّالمختصةّبعلمّاالنثروبولوجياّالتيّ
ّقاطعة) ّبصورة ّذلك ّتثبت ّللبشرية ّالطويلة ّالمسيرة ّان ّفي ّصعوبة2ّترى ّالى (،باالضافة

ّاذّانهّعندّالشعوبّتحديدّوالتكهنّبماهيةّالتطورّوالتقدمّاصالّ ال منّاصعبّالمفاهيمّ،
لمّيجدّلهاّجوابّمحددّوعلميّيكونّكافيا ّوشامال ّنظرا ّّإذالتيّحيرتّفلسفةّالتاريخّ،ّ

ّ(.3ّسواءّكانتّمعنويةّاوّمادية)ّّفيهلتداخلّالكثيرّمنّاالموروالظواهرّ
بهدفّاثباتّصحةّادعاءتهّيذكرّلوبونّانهّكيفّاستطاعّعددّقليلّمنّاالنكليزّلمّّّّ

التحكمّوالسيطرةّعلىّالهنودّالذينّكانواّفيّحدودّخمسينّمليونّانسان،ّيتجاوزّااللفّ
فيّبعضّالمعارفّمثلّالفنونّّياّ وليسّهذاّفحسبّانّالمقدرةّالعقليةّللهنودّكانّاكثرّرق

والفلسفةّمنّاالنكليز،ّاذّلوالّالصفاتّالخلقيةّعندّاالنكليزّلماّتمكنواّاصال ّمنّالتحكمّ
المتراميةّاالطرافّحولّالعالم،ّبمعزلّعنّانّيكونّذلكّالتحكمّّبهذهّاالمبراطويةّالواسعة

ّبناءّ ّفي ّوالحقيقي ّالمؤثر ّالعامل ّهي ّالخلقية ّالمقدرات ّان ّبل ّانساني، ّجهد ّمن ناتج
قّالمرتكزاتّالخلقيةّمعرفةّماهيةّيالمعتقداتّواالنظمةّوالمماليك،ّوكذلكّيمكنّعنّطّر

وّدرسّغيرّاالوربيّمنّاليابانينّوالزنوجّالعمل،ّبغضّالنظرّعنّالعلومّوالمعارف،ّاذّل
قدورهمّبلوغّدرجةّومكانةّاالنكليزي،ّحتىّلوّوصلّاالمرّبهّالىّارقىّمالفيّسنةّفليسّب

ّ(4ّدرجاتّالشهادةّالعلميةّلكونهاّامورّظاهريةّسطحيةّالّاكثر)
مهّاالكذلكّيمكنّمالحظةّدليلّاخرّمنّمشهدّتاريخي،ّوتتلخصّفيّانهّمهماّكانتّّّ

رةّوقويةّمنّالناحيةّالحضارية)العلميةّوالفلسفية(ّفانهاّتقعّتحتّسلطةّوحكمّاالممّمزده

                                                 

 174ّّوليمّبويد،ّاسحاقّازيموف،ّاالجناسّوالشعوب،ّص1))

 70ّّ،ّالكويت،ص1978،ّلسنة1ّ(ّحسينّمؤنيس،ّالحضارة،ّعالمّالمعرفة،ّالعدد2)

ّاالول،3)  ) ّالعدد ّالمصرية، ّالهالل ّمجلة ّالتاريخ، ّفزورة ّبهاءالدين، ّالسابعة1989ّ\1\1احمد ّالسنة ،
 9ّّوالتسعين،ّص

 36ّّ-34قدمّاالمم،ّص(ّجوستافّلوبون،ّسرّت4)
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منّّاّ الراقيةّمنّالناحيةّالخلقيةّكماّكانّالحالّمعّالرومانّالذينّكانواّاقلّحضارةّوتمدن
ّ(.1ّاالغريق،ّومعّذلكّاستطاعواّالتحكمّوفرضّالوصايةّعليهم)

ّّّّ ّالحقيقي ّالوجه ّيظهر ّالنقطة ّهذه ّالتاريخّمن ّتفسير ّفي ّالعنصرية ّالمدرسة لفالسفة
ّقبلّ ّمن ّللشعوب ّاالستغاللي ّوالمفهوم ّالقوة ّمبدء ّعلى ّارائهم ّاثبات ّفي ّاعتمدوا الذين

ّالقدي ّالتاريخ ّفي ّذلك ّكان ّسواء ّالفقراء، ّعلى ّوغطرستهم ّبقوتهم ّسلطوا ّالذين ّماالقوياء
ّالعنصري ّان ّالقول ّيمكن ّاخر ّبتعبير ّاو ّوالمعاصر، ّاالستغاللّاوالحديث ّتبرر ة

ّبهدفّضمانّمصلحةّاالقوياء) ّدفعتّاالممّاالوربيةّوالحضارة2ّواالضطهاد ّما (،ّوهذا
ّتمّ ّاذ ّافريقيا، ّفي ّالفقيرة ّوالمجتمعات ّللشعوب ّاالنسانية ّالبنية ّتدمير ّالى ّككل الغربية

بلّ(،منّخاللّاالنتقاالتّالجماعيةّلهمّمنّق3كّقواهمّالوجوديةّاصال )اتدميرّالزنوجّوانه
بينّالىّامريكاّبهدفّالزجّبهمّفيّالمزارعّوالمناجمّالىّجانبّالهنودّالحمر،ّاذّتمّّواالوّر

(،4ّتدميرّبنيةّالكثيرّمنّالعائالتّمنّالزنوج،ّكلّذلكّكانّبتبريرّمنّالنظريةّالعنصرية)
ّال ّالصناعي ّالتطور ّان ّتقدمّذالسيما ّمن ّومارافقه ّاوربا ّفي ّالغربي ّالعالم ّشهده ي

وزيادةّاالنتاجّقدّفرضتّعليهمّضرورةّاالخذّبمبدءّالعبوديةّوالالمساواة،ّالنهمّالتكنلوجياّ
ّاالنتاجية) ّللسيطرة ّخاضعين ّطموح5ّكانوا ّعن ّاليختلف ّالزنجي ّالطموح ّان ّالسيما ،)

االنكليزيّفيّبناءّالقدراتّالحضارية،ّاذّانّالحضارةّوالتمدنّغيرّمستحيلةّعلىّاحدّمنّ

                                                 

ّالقاهرة1) ّالمعارف، ّدار ّزعيتر، ّعادل ّت: ّالتاريخ، ّفلسفة ّلوبون، ّجوستاف ّطّ-( ،1ّ1954ّمصر،
 127ّص

ّبيروت2ّ)) ّالعربية، ّالنهضة ّدار ّالسياسي، ّاالجتماع ّعلم ّعبدالرحمن، ّمحمد ّطّ-عبداهلل 1ّلبنان،
308ّّ،ّض2001

ّالم3) ّدار ّوالتاريخ، ّالشعب ّحسين، ّاسماعيل ّنازلي ّالقاهرةّعارف( ّطّ-بمصر، ،1ّ1976ّمصر،
 129ّّص

ّج4) ّوالعالم، ّالغرب ّرايلي، ّكافين )2ّ ّالعدد ّالمعرفة، ّعالم ّالمسيري، ّعبدالوهاب ّت: ّلسنة90ّ، ،
 86ّّ،ّص،الكويت1985

ّبيروت5ّ)) ّاالداب، ّدار ّمنشورات ّطرابيشي، ّجورج ّت: ّالواحد، ّالبعد ّذو ّاالنسان ّماركوز، ّ-هربرت
 67،ّص3ّ1973لبنان،ّط
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ّالكون) ّهذا ّفي ّ(.وكذ1البشر ّاالخرى، ّاالعراق ّمع ّالحال ّإلك ّذ ّقيدّلو ّعلى ّلوبون كان
ّمنّ ّوغيرهم ّوالصينين ّاليابانين ّمن ّاالوربية ّالغير ّالشعوب ّاليه ّوصل ّما ّوشاهد الحياة
ّمقيتةّ ّوعنصرية ّواضح ّاجحاف ّذلك ّان ّاذ ّنظره، ّوجهة ّمن ّلغير ّاالسيوية االعراق

ّالت ّمن ّعالية ّمستويات ّبلغت ّالتي ّاالعراق ّتلك ّتجاه ّالحضاريّوبغيضة ّالتقدم ّو طور
ّاثبتتّخط التوجهّالعنصريّلتفسيرّسيرّّأوالتكنلوجيّفاقتّقدراتّاالوربينّمراتّعديدة

ّالحركةّالتاريخية.ّّ
يتعلقّبسيطرةّوتحكمّعرقّمعينّبالبشرية،ّفانّالدراساتّالحديثةّتشيرّالىّانّّاماّماّّّّ

ا ،ّاذّلوّكانّدرةّحديثةّجسيطرةّالرجلّاالبيضّاالوربيّللعالمّهيّفيّحقيقةّاالمرّظاه
الصفاتّمنّّتلكظهرّتلمّّااالمرّقائما ّعلىّاساسّالفطرةّالعرقيةّوالخلقيةّاصال ،ّلماذ

ّقبل،ّالسيماّانّسيطرةّالشعوبّاالوربيةّانماّتعودّالىّالقرنّالخامسّعشرّالميالديّوما
الىّّترضوكيفّظهرّفجاءةّوبهذاّالشكل،ّاذّانهّمنّالجديرّبالذكرّانّاورباّتعّ،هبعد

الكثيرّمنّالغزواتّمنّقبلّالشعوبّاالسيويةّمنّالمغولّواالتراكّالعثمانينّالذينّوصلواّ
الىّقلبّاوربا،ّبلّانّاورباّكانتّفيّطولّتاريخهاّفيّموقفّدفاعيّاكثرّمماّكانتّفيّ

ّ(.2ّموقفّهجومي)
وغيرهّمنّّبالتاليّيمكنّالقولّانهّاليمكنّفقطّاالخذّبماهيةّالجنسّكماّعندّاالنكليزّّّ

ّالواجبّ ّمن ّبل ّاالخرى، ّالشعوب ّعلى ّوالسيطرة ّالتحكم ّكيفية ّلتحليل ّاالوربية الشعوب
ّالعلميةّ ّالناحية ّمن ّومحكمة ّشاملة ّدراسة ّاخر ّبمعنى ّاو ّاخرى ّومؤثرات ّعوامل دراسة
ّالملونةّ ّالمجتمعات ّعلى ّاالبيض ّالرجل ّبسيطرة ّينادون ّالذين ّتصورات ّعن بمعزل

ّاالنك3االخرى) ّان ّاذ ّللهندّ(، ّوالتحكم ّالسيطرة ّبهدف ّوطرق ّوسائل ّعدة ّوظفوا ّقد ليز
ّوالتيّ ّالمحليةّوالمجاميعّالمتخاصمةّداخليا ّالقيادات ّتوظيف ّاالخرىّمنها والمستعمرات

                                                 

ّالقاهرة1) ّفاروقّعبدالقادر،ّمؤسسةّسجلّالعرب، ّادواردّدوبوا،ّت: ّوليم ّاليوتّم.ّردفيك، مصر،ّّ-(
 37ّّ،ّص1ّ1965ط

 75ّّ-74(ّرالفّلنتون،ّدراسةّاالنسان،ّص2)

ّما3) ّمجموعةّمنّالمؤلفين، ّقاّ( ّعبده ّقاسم ّت: ّالقاهرةسالتاريخّاالن، ّالقوميّللترجمة، ّالمشروع ّ-م،
 232ّّ-231،ّص1ّ2006مصر،ّط



 
 م2019/هـ1440                                           (             76العدد ) –                        

 

 
585 

ّتلكّ ّبمعنىّاخرّانّاالنكليزّلمّيحكموا ّفيّذلك، ّكانتّاكثرّنجاحا  ّانها ّبعد تبينّفيما
مرّبالرومانّفأنّالمصادرّالتاريخيةّتشيرّ(،ّفيماّيتعلقّاال1المستعمراتّبصورةّمباشرة)

كانتّّالىّالسياسةّالتيّاتبعهاّالرومانّخاللّالعصرّاالمبراطوريّوتوسعاتهاّالخارجية،
ّاصال ) ّعنصرية ّغير ّاسس ّعلى ّالمستعمرات2ّمبنية ّونهب ّالسلب ّعمليات ّفي (.تمثلت

ّا ّسياسية ّاتباع ّاساس ّعلى ّاستمرت ّالتي ّاالمبراطوري ّحكمهم ّادامة ّبدلّبهدف لسلب
ّ(.3ّاالنتاجّالداخلي)

مّالراقية،ّمنّخاللّميستمرّلوبونّفيّبيانّمكانةّوعظمةّماهيةّالكينونةّاالنسانيةّلالّّّ
التقسيماتّالموجودةّفيهاّوّالمكونةّمنّهرمّفيّاسفلّمراتبهاّجموعّالشعبّمنّاالفراد،ّ

ّوال ّاالذكياء ّيشكل ّحين ّفي ّالوسطى، ّالطبقة ّالسامي ّالنوع ّيشكل ّوالعلماءّبينما نبغاء
ّاعلىّ ّفي ّالراقية ّالطبقة ّوالكتاب ّالقانون ّاساتذة ّوكذلك ّاالكتشافات ّاصحاب والمبدعين
ّّّّالسلمّاالجتماعي،ّرغمّانّهوالءّهمّاالقليةّمنّحيثّالعدد،ّاالّانهمّاكثرّتأثيراّفيّالبناءّ

دونّّوالتطورّالحضاري،ّبمعنىّانّاالنجازاتّواالبداعاتّانماّهيّمنّعملّهوالءّحصراّ 
واالفكارّاكدتّانهّّتاالخرينّنظرا ّلقوتهمّالعقليةّالفائقةّجدا ،ّحتىّانّبعضّمنّالنظريا

لوّضاعّهوالءّلضاعتّالحضارة،ّعلىّاساسّانهمّالرأسّوالدماغّلجسمّاالمةّمنّالبقيةّ
ّفيّ ّاثرت ّما ّواحد ّدفعة ّافرادها ّجميع ّضاعت ّلو ّاذ ّاالخرى ّالطبقات ّبعكس الباقية،

ةّمنّشئ،ّوانّكانتّمنّالناحيةّالعاطفيةّتعنيّفقدانهمّليسّاال،ّوحزنتّليةّالتطوريمالع
ّ(.4ّعليهمّاالمةّعنّطيبّخاطر)

                                                 

ّبهاء1) ّاحمد ّيتناول ّكيف ّدسوقي، ّعاصم ّالعاشر،ّّ( ّالعدد ّالمصرية، ّالهالل ّمجلة ّالتاريخ، الدين
 37ّّ،ّالسنةّالخامسةّبعدّالمائة،ّص1996\10\1

ّالقاهرة2ّ)) ّللترجمة، ّالقومي ّالمركز ّاسكندر، ّلويس ّت: ّالسياسية، ّالمثل ّبيرنز، ّطّ-دليل 1ّمصر،
93ّّ،ّص2007

،1985ّ،ّلسنة90ّ،ّت:ّعبدالوهابّالمسيري،ّعالمّالمعرفة،ّالعدد1والعالم،ّجّكافينّرايلي،ّالغرب3ّ))
 138ّالكويت،ّص

 39ّّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص4)
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لوّاخذناّاالمرّعلىّاساسّانّاالنجازّالحضاريّانماّيتوقفّعلىّمجموعةّمنّاالفرادّّّّ
ّبهد ّالقيادة ّلواء ّهوالء ّيأخذ ّاو ّيقود ّعلىّّفعندما ّاصال ، ّالنامية ّالشعوب ّروح ايقاظ

ّ.(1سّانّهوالءّهمّالعقليةّالمبدعةّفيّمجتمعاتهم)اسا
يعنيّعلىّّيةّفيّالعصرّالحاضر،ّلكنّذلكّاللمقدّيكونّذلكّصحيحّمنّالناحيةّالعّّ

ّالرؤيةّ ّيعودونّلعرقّاوّجنسّمعين،ّبلّباالحرىّانّهذه االطالقّانّتلكّاالفرادّانما
القادةّوالزعماءّسواءّكانواّتدخلّضمنّمفهومّالمدرسةّالبطوليةّللتاريخّالتىّترىّانّدورّ

ثقافيةّانماّهيّاالساسّفيّسيرّحركةّالتاريخّالجتماعيةّاوّمنّاالسياسينّوعسكرينّاّو
ّبمعزلّعنّالعرق.ّ

يمكنّمالحظةّهذهّالظاهرةّمنّخاللّالعديدّمنّاالدلةّوالشواهدّالتاريخيةّالتيّذكرتّّّ
ّ ّالعظام ّاالفراد ّمن ّالكثير ّمع ّالحال ّكان ّكما ّاالبطال ّلهدور ّكان ّالذين ّكبيرّّم دور

ومحوريّفيّالبناءّالحضاريّضمنّاقاليمّجغرافيةّمختلفة،معّاالخذّبعينّاالعتبارّانهمّ
ّمختلفينّومتباينينّمنّالناحيةّالخلقيةّومنّناحيةّالطباعّكذلك) ّاثبتّالكثير2ّكانوا (،اذ

ّالمعاصّر ّالدراسات ّّوّةمن ّقوة ّاساس ّعلى ّالقائمة ّالتفسيرات ّمن ّالنوع ّهذا قدرةّرفض
االعراقّواالجناسّبكونهاّالمسؤولةّعنّتحديدّسيرّالتطوروالتحولّالحضاريّللبشريةّّبلّ

ّ ّعوامل ّهنالك ّذلك ّجانب ّالى ّالسيماّّوكانت ّبكثير ّمنها ّاقوى ّتكون ّقد ّاخرى مؤثرات
(،3ّالوسطّوالمحيطّالجغرافيّواالجتماعيّالمتمثلّفيّتراكمّالخبراتّاالنسانيةّعبرّالزمن)

النوعّمنّالدراساتّكارثيةّنوعا ّما،ّالسيماّانهّيمكنّّامفهومّالعنصريّلهذاذّانّتوظيفّال
(4ّمعرفةّالطبيعةّالبشريةّعندّالمجتمعاتّالبدائيةّاكثرّمنّالمجتمعاتّالمتطورةّوالراقية)

هذاّفضال ّعنّانهّاليمكنّاالخذّبالجزئياتّفيّاثباتّصدقّالمفهومّالعلميّللعموميات،ّ

                                                 

 58ّّيوسفّالحوراني،االنسانّوالحضارة،ّص1ّ))

ّلبنان،ّد.ت،ّ-ارفينجّستون،ّالجبابرةّبناةّالحضارة،ّت:ّفؤادّجرجيسّنصار،ّدارّالثقافة،ّبيروت2ّ))
165ّّّص

 59ّسمنتن،ّالعبقريةّواالبداعّوالقيادة،ّصسادينّكيث3ّّ))

ّالعدد4ّ) ّالمعرفة، ّوالسلوكّاالنساني،ّت:ّعبدالقادرّيوسف،ّعالم ّتكنلوجيا ،ّلسنة32ّ(ّب.ف.ّسكين،
 171ّّ،ّالكويت،ّص1980
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مشهدّتاريخيّدقيقّاالستنتاجاتّخاللّفترةّزمنيةّمعينةّوفيّّقدّيكونّاجراءّتجربةّعلى
نظرا ّّمكانّمعين،ّاالّانّاالمرّقدّيختلفّعندّمجتمعّاخرّلنفسّالفترةّوفيّمكانّاخر،

ّ(.1ّحتاجّالىّمعلوماتّوفيرةّتثبتّذلك)تلةّألكونّالمس
ّّّ ّخالل ّمن ّللفناء ّمعرضة ّالراقية ّاالمم ّان ّالى ّلوبون ّيشير ّاالمر ّنهاية عمليةّفي

ّالحفاظّعلىّ االختالطّمابينّاالجناسّوالشعوب،ّوهذاّمايفرضّعلىّتلكّاالممّضرورة
دمائهمّانّارادوّالبقاءّعلىّقدراتهمّالواعيةّوالنامية،النهّعكسّذلكّيعنيّاالندثارّوالفناءّ

يمكنّتسميتهّبالمرضّّبينّامتينّمختلفتينّعرقيا ّلظهرّماّتمّاالختالطّماّذّلوإالعرقي،ّ
الحالّمعّالفالحّّوهارّالوراثي،ّكماّهييّلهذاّالوجودّالتيّتكونّبمثابةّالزوالّواالنالحيات

الذيّيحاولّغرسّشجرةّصغيرةّباخرىّكبيرة،ّيمكنّالحصولّعلىّشجرةّضخمةّمتميزةّ
ّ(.2ّ،ّوكانهاّحيلةّصناعيةّالّاكثر)فيّظاهرّاالمرّبطولّالقامةّليسّاال

المتباينةّمنّاكثرّاالضرارّالتيّلحقتّباالممّّبينّالشعوبّهذاّالنوعّمنّاالختالطّماّّ
ماّتحتّتسميةّاكذوبةّالعالمّالمثلّوالمساوةّالتيّبلغتّحدّّاّ الراقيةّوجعلتهاّتنقرضّنوع
والتخريبّالتيّاصابتّالبنيةّالحضاريةّومنجزاتها،ّهذاّفضال ّّالتقديس،ّمنّخاللّالتدمير

ّاللغ ّنظرا  ّككل ّلالنسانية ّالمستقبل ّحياة ّاهدار ّالعروقعن ّمابين ّالرق ّمفهوم ّاء
معّذلكّفقدّاثبتّتاريخّاختالطّالشعوبّانّتلكّاالحكامّالعرقيةّانماّكانتّ،ّ(3)البشرية

ّماه ّاالنساني ّالتاريخ ّان ّتبين ّاذ ّالغرب، ّعن ّالسيما ّاالنسانية ّعن ّجدا  االّّوغريبة
ّالمعمورة) ّوجه ّعلى ّالمختلفة ّوالشعوب ّاالمم ّروح ّمابين ّوتقارب ّرا4اختالط ا ّضف(،

ّوال ّخالص، ّنقي ّاوعرق ّامة ّوجود ّقطعية ّهذذوبصورة ّان ّالبعض ّاعتبره ّمنّّاي النوع
النظرياتّفيّحقيقةّاالمرّنوعّمنّاالعتباطيةّالّاكثر،ّمعّوجودّالمجتمعاتّالممزوجةّ

ّ ّالذالّاالنسانيّالواقعّفيعرقيا  ّانكاره)ّي ّالدراساتّّ(،5يمكن ّمع ّكذلك والحال
                                                 

 80ّّ-7(ّرالفّلنتون،ّدراسةّاالنسان،ّص1)

 40ّّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص2)

 8ّّردريشّنيتشة،ّهذاّهوّاالنسان،ّص(ّف3)

ّبيروت4ّ)) ّعويدات، ّمنشورات ّنصير، ّنسيم ّت: ّالعرقية، ّتاريخ ّبوارسية، ّطّ-جان ،1ّ1974ّلبنان،
201ّّص

34ّّّ-33كريستينّنصار،االنسانّوالتاريخ،ّص5ّ))
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ّع ّتؤكد ّالتي ّمااالنثروبولوجية ّالثقافي ّواالختالط ّالتنوع ّوجود ّضرورة ّماهية بينّّلى
ّعنّ ّاكثر ّمعلومات ّالى ّالوصول ّبهدف ّبذلك ّاالخذ ّباحث ّاي ّعلى ّوانه الشعوب،

ّ(.1ّوالهروبّمنّالحقيقيةّذلك)ّاالنسانّوكينونتهاّوطبيعتها،ّبدلّاالنكار
ّتصوّرّّّّ ّوفق ّمبنية ّواالختالفات ّالفروقات ّهذه ّان ّلوبون ّيعتقد ّاليمكنّعلمّاتاذ ية

ؤكدّوبصورةّعلميةّعلىّحقيقةّاالختالفّيالمساسّبها،السيماّعلمّالنفسّالحديثّالتيّ
ّالفرّو ّاثبات ّاجل ّمن ّاجريت، ّالتي ّالعلمية ّالتجارب ّبعد ّالجماجم ّحجم تلكّّقاتمابين

تميزّبوجودّجزءّمسؤولّعنّيّّاالممّالراقيةّيكمنّفيّانّالمساسّبها،ّاذّانّالفارقّموعد
اّالىّهذاّالنوعّمنّالخاصيةّوهذاّماّيجعلّاالعتقادّيحينّتفتقرّاالممّالدنّنموّالمخ،ّفي
فيّكبرّحجمّالجماجم،ّالنهّكماّيعتقدّلوبونّانّالفرقّّوالتيّكانّمتمثالّ ّالسابقّباطالّ 

ّالدنيا) ّاالمم ّبأستثناء ّبكبيرة ّليست ّالبشرية ّاالمم ّجماجم ّيحاول2ّبين ّلوبون ّان ّيبدو .)
بينّالشعوبّمنّخاللّذكرّتلكّالفرقّالتيّقدّاليكونّّختالطّمااثباتّتأثيرّاالّاّ جاهد

لهاّوجودّاصال ،ّاذّلوّكانّاالمرّصحيحا ّكماّيعتقدّهوّلكانّاالمرّكارثيا ّعندّاختالطّ
ّالشعوبّولكانّخوفهّفيّمحلهّالمتمثلّبأنقراضّاالممّالراقية.ّ

ّالحّّّّّ ّفيّوقتنا ّانّالكثيرّمنّالدراساتّاجريتّفيّاوربا اضرّبغيةّمعرفةّحقيقةّاال
يتّتلكّالدراساتّفيّالكثيرّمنّجوانبهاّناقصةّوغيرّقوالجماجم،ّومعّذلكّبّماهيةّالمخ

(،ّالسيماّمع3ّحقيقةّاالمر)ّةمعلومةّرغمّالجهودّالعلميةّالكبيرةّالتيّبذلتّبهدفّمعرف
لّجزءّمعينّللمخّقويّوفعاّهناكّالتعقيداتّالتيّتكتنفّوتختلفّمنّفردّالخرّقدّيكون

ّ ّعن ّفضال  ّهذا ّذلك، ّغير ّاالخرى ّاالجزاء ّبينما ّمعين ّفرد ّالناميةّالعند ّوالطاقة حجم
ّ ّانه ّاذ ّفيها، ّالمن ّالنمو ّعملية ّان ّبالذكر ّالجمجمة)تالجدير ّحجم ّعلى ّعلى4ّتوقف )

ّارتقاءّ ّهدفها ّمعينة ّمسؤولية ّمنها ّواحدة ّلكل ّ ّللمخ ّالمكونة ّالثالثة ّاالجزاء ّان اساس

                                                 

 127ّ،ّالكويت،ّص1986،ّلسنة98ّحسينّفهيمّ،ّقصةّاالنثروبولوجيا،ّعالمّالمعرفة،ّالعدد1ّّ))

40ّّ(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص2)
 61جانّبوارسية،ّتاريخّالعرقية،ّص3ّ))

ّالقاهرةضنورمالّبريل،ّبزوغّالعقلّالبشري،ّت:ّاسماعيلّحقي،ّمكتبةّنه4ّ)) 1ّمصر،ّطّ-ةّمصر،
 283ّ،ّص1964
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ّوالم ّالعقلية ّلالنسان)القدرات ّقد1ّعرفية ّالمخ ّماهية ّان ّاالعتبار ّبعين ّاالخذ ّمع ّهذا )
ّاليمكنّ ّاصال  ّوالمتشابكة ّالمعقدة ّاالنظمة ّمن ّنوع ّوفق ّتحوالت ّعليها ّتطرأ ّاو تتغير

ورّيؤكدّعلىّانهّكيفّيمكنّلهذاّالنوعّ(ّومنّهناّيبرزّتصّ 2ادراكهاّبصورةّعلميةّدقيقةّ)
(،ّمع3ّاختبارّمعينّوعلىّمجموعةّمنّاالفراد)ّمنّالتعقيداتّانّتثبتّبمجردّتجربةّاو

منّنوعّواحدّمهماّّوانّاالنسانّهّتاالخذّبعينّاالعتبارّانّالكثيرّمنّالدراساتّقدّاثبت
ّالوقتّّتاختلف ّفي ّعلميا  ّمعروف ّواحد ّنوع ّالى ّالجميع ّيرجع ّبحيث ّواصوله، اعراقه

ّ(.4ّالحاضرّباالنسانّالعاقل)
ّمّالتاريخيةّ:ّتكوينّاالمّّ-المبحثّالثالثّّّ

يعتقدّلوبونّانّالمجتمعاتّاالنسانيةّفيّالعصرّالحديثّانماّهيّفيّحقيقةّاالمرّّّّّ
ّوغيرحقيق ّانماّيزائفة ّالمجتمعات ّتلك ّان ّبسبب ّذلك ّالعلمي، ّللمفهوم ّاخضاعها ّعند ة

تشكلتّوتكونتّبتأثيرّالهجراتّوالغزواتّوالفتوحاتّالتيّشهدهاّالتاريخّالحديثّللبشرية،ّ
ّ ّالمختلفة،التي ّواالعراق ّاالجناس ّمن ّمركبة ّامم ّتكوين ّالى ّالحال ّبطبيعة ّالّاذّادى

يمكنّاعتبارهّالقاعدةّاوالبنيةّاالساسيةّلقيامّمجتمعّحقيقيّبمعنىّالكلمة،ّكماّكانّالحالّ
ّمن ّكانت ّالتي ّالقوميات ّمن ّوغيرهم ّوالسالفية ّوالهنغارية ّااللمانية ّالسالالت ويةّضمع

ةّوّالحضارةّالنمساوية،ّاذّفشلتّالمحاوالتّالتيّبذلتّمنّاجلّتحتّلواءّسلطةّالدول
ّوال ّالفترة، ّتلك ّالى ّتعود ّالتي ّاالدلة ّعليها ّتؤكد ّكما ّهوالء ّمن ّحقيقي ّمجتمع الّحبناء

محافظا ّعلىّّىيّكانّخاضعا ّللسلطةّاالنكليزية،ّومعّذلكّفقدّبقيذكذلكّمعّااليرلنديّال
ّ ّاالمم ّعكس ّالعرقي، ّالّكيانه ّوالشعوب ّمثل ّالحمرالمنحطة ّالسكانّّ،هنود وكذلك

                                                 

78ّّّصّ،ّالكويت،1985،ّلسنة86ّ(ّعبدّالستارّابراهيمّ،ّاالنسانّوعلمّالنفس،ّعالمّالمعرفة،ّالعدد1ّ)
ّبيروت2) ّصادر، ّدار ّوالعقل(، ّاالجيال ّمع ّالبيئة ّ)تداخل ّاالندماجية ّعجمية، ّحسين ّطّ-( 1ّلبنان،

 71ّّ-70،ّص2004

1ّمصر،ّطّ–السكندريةّاكارلّبوبر،ّعقمّالمذهبّالتاريخي،ّت:ّعبدالحميدّصبرة،ّمكتبةّالمعارف،3ّّ))
اسعد،ّمنشوراتّمكتيةّالمعارف،ّ؛ّالكيسّكاريل،ّاالنسانّذلكّالمجهول،ّت:ّشفيق114ّّ،ّص1959
71ّّ-69لبنان،ّد.ت،ّصّ-بيروت

،1ّ2007ّلبنان،ّطّ-(ّهاشمّيحيىّالمالح،ّالمفصلّفيّفلسفةّالتاريخ،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت4)
 218ّص
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االصليينّالسترالياّالذينّانصهرواّعندّاختالطهمّبالشعوبّواالممّالراقيةّكماّتثبتهاّاالدلةّ
جّبينّادمنواالّالتاريخية،ّالسيماّعندّاالخذّبعينّاالعتبارّماهيةّوكيفيةّعمليةّاالمتزاج

ّيشيرّلوبونّالىّانّاالم ّاذ ّاساسيةّامتينّوشعبينّمتباينين، رّبحاجةّالىّثالثةّشروط
يكونّّيكونّالفرقّفيّعددّاالفرادّكثيرا ّبينّالجانبين،ّوالثانيّانّالّكمنّاالولّفيّانّالي

خلصّفيّانّيكونّالبعدّالزمانيّكافيا ّيوالحضاريّبينهماّكبيرا ،ّاماّالثالثّفّالبعدّالثقافي
ّا ّمع ّبالقصير،هذا ّليس ّوقت ّالى ّتحتاج ّالتي ّالعملية ّاالعتبارتأثيرّلنجاح ّبعين الخذ

ّ(.1ّالعواملّالبيئة)
ّالحضاراتّقدّّّّّ ّالعديدّمن ّالىّالتاريخّوالحضاراتّاالنسانيةّلوجدنا ّنظرنا ّانهّلو اال

بينّاالجناسّوالشعوبّالمختلفة،ّكماّكانّالحالّّتشكلتّعلىّاساسّالمزجّواالختالطّما
واعراقّمتباينةّاسهمتّفيّّمعّالحضارةّاالغريقيةّالتيّتميزتّبوجودّجماعاتّوسالالت

يؤكدّّة(بوذي)للديانةّ(ّاذّهنالكّنص2ّمنحّتلكّالحضارةّقوةّكبيرةّمنّاالزدهارّوالحيوية)
ّالمنعزلةّ ّالمجتمعات ّعند ّوحقيقية ّراقية ّحضارية ّبنية ّاي ّوتكوين ّبناء ّاليمكن ّانه على

طّاالنسانيةّهيّالتيّتحبذّمنعّاالختالطّواالمتزاجّمابينّالشعوب،ّاذّانّالعالقاتّوالرواب
ّبمبد ّاالخذ ّعند ّالبشرية ّالحضارات ّقيام ّفي ّاالجتماعيةّّأاالساس ّوالبنية ّللقيم التأثيرات

(ّويمكنّمالحظةّذلكّعندّدراسةّالتركيبّالسكانيّالورباّبعينها،ّاذ3ّللشعوبّالمختلفة)
ّالوجودّلعنصرّاوعرقّنقيّراقيّلوحده،ّبلّانّالمجتمعاتّاالوربيةّهيّفيّحقيقيةّاالمر

ولمختلفّالمراحلّوالعصورّالتاريخية،ّاذّلوّكانّّّ،مركبةّمنّسالالتّوقومياتّمختلفة
ّيدّ  ّكما ّلكانّىعاالمر ّالعنصرية ّالمدرسة ّالعلومّّاّ كبيّرّاّ اكتشافّذلكّاصحاب ّمجال في

ّ(4ّّاالنسانية)
ّشعوبّّّّ ّمن ّالمكونة ّالحديث، ّالعصر ّفي ّاالمريكية ّالمجتمعات ّمع ّكذلك الحال

حضاريا ،ّومعّذلكّفقدّاستطاعواّمنّتكوينّامةّجديدةّعنّطريقّالتزاوجّّواجناسّمتنوعة
                                                 

 44ّّ-43(ّجوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،1ّ)

 83ّّ،ّص2كافينّرايلي،ّالغربّوالعالمّ،ّج2ّ))

 155ّاذاّينفردّاالنسانّبالثقافة،ّصس،ّلمّرمايكلّكارند3ّ))

 23ّ-22محمدّعبدالمنعمّنور،ّاسسّاالجتماعّاالنساني،ص4ّ))
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ّالحديث ّاالمة ّهذه ّان ّاذ ّبينهم، ّفيما ّاالنجازاتّّةواالختالط ّمن ّالكثير ّاالنسانية منحت
يمكنّالقولّانّّواالكتشافاتّالمؤثرةّللحياة،ّوهذاّدحضّواضحّللمفهومّالعنصرية،ّاذّال

ّبل ّمزيفة، ّامة ّاالمريكية ّامتزاجّّاالمة ّحقيقة ّمجال ّفي ّكبيرا  ّاشواطا ّقطعت ّحية انها
ّ(.1ّالشعوبّالمتباينة)

ّصدقّرؤيته،ّّّ ّلوبونّبهدفّاثبات ّاشارّاليها ّالتي ّالتاريخية ّباالدلة ّاالمر ّيتعلق فيما
ّالقومياتّاالوربيةّالمنظويةّتحتّلواءّالسيادةّالنمساوية،ّفأنّالدراساتّالتاريخيةّ السيما

صراعّالعرقيّوالقوميّانماّجاءتّبفعلّالنّزاويةّاخرىّتماما ،ّاذّانّلةّمأتشيرّالىّالمس
ّالسياسيّما ّالدولةّّالبعد ّضد ّالدينيّالمذهبي ّالتيّوظفتّالمفهوم ّالقيصرية بينّروسيا

ّالمعاديةّ ّالشرقية ّاالرثوذكسية ّللكنسية ّالتابعة ّالسالفية ّالروح ّتأجيج ّالسيما النمساوية،
(،والحالّكذلكّمعّااليرلنديينّالذينّرفضواّالسلطةّاالنكليزية2ّللكنيسةّالكاثوليكيةّالغربية)

الراميةّالىّتحويلهمّالمذهبيّمنّالكاثوليكيةّالىّالكنيسةّاالنكليكانيةّمماّهمّنظرا ّلمحاوالت
ّ(.3ّنكليزيةّالعتباراتّدينيةّصرفة)دفعّبهمّاالبتعادّعنّالمنظومةّاأل

ّالّّّّ ّالوراثة ّان ّعلى ّلوبون ّيؤكد ّاالتثم ّيتمّقهر ّعندما ّانه ّاخر ّبمعنى ّبالوراثة،
ّما ّوالتزاوج ّّاالختالط ّالراقية ّالشعوب ّطويلةّّوبين ّالزمان ّتستمر ّان ّشريطة المتدنية،

بهدفّاحداثّالتغيراتّوالتحوالتّالمرجوةّللصفاتّالخلقيةّاالسياسيةّمابينّاالمتينّاللتينّ
لوبونّعلىّانّاالممّالتيّّوهنالكّادلةّحقيقيةّكماّيزعمّضهما،اشكلتاّامةّجديدةّعلىّانق

ّلوالّ ّاذ ّالحضارية، ّالناحية ّمن ّوفعالة ّقوية ّبقيت ّالوراثي ّواالختالط ّاالندماج رفضت
طاعتّالنجاةّمنّكلّتلكّالجموعّتتمسكّالمجتمعاتّاالوربيةّبمبدءّالمفهومّالعرقيّلماّاس

مّفيّالتيّكانتّتحيطّبهمّمنّكلّجانبّسواءّكانواّزنوجّاوّهنودّاوّغيرهمّمنّاالقوا
شبهّالقارةّالهندية،ّاذّاستمرّاالمرّمعّاالنكليزّكذلكّفيّالعصرّالحديثّالذينّاستطاعواّ
عنّطريقّالحفاظّعلىّدمائهمّمنّالنجاةّامامّاالعدادّالهائلةّمنّالهنود،ّاذّيمكنّالقولّ

                                                 

 187وليمّبويد،ّاسحاقّازيموف،ّاالجناسّوالشعوب،ّص1ّ))

ّابوظبي2) ّالعربي، ّالثقافي ّالمركز ّاوربا، ّفي ّالسيادة ّعلى ّالصراع ّتيلور، 1ّاالمارات،طّ-(ا.ج.ب،
 328ّّ،ّص2009

1ّاالردن،ّطّ-تاريخّاورباّالحديث،ّت:ّعلىّالمرزوقي،ّاالهليةّللنشرّوالتوزيع،ّعمانجفريّبروان،3ّ))
 46ّّ،ّص2006
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ّاذاّ ّالنهوضّثانية،ّاما انهّمنّالممكنّانّتنهارّايةّامةّتقافيا ّوحضاريا ،ّالنهّبامكانها
نهارتّايةّامةّمنّالناحيةّالعرقيةّلنّيكونّهناكّعودةّونهوضّثانية،ّبلّتظهرّامةّا

ّ(.1ّجديدةّعلىّانقاضها)
ّالحضارةّّّّّ ّان ّاذ ّاساسها، ّمن ّالنظريات ّتلك ّترفض ّالحديثة ّالدراسات ّفأن ّهذا مع

االوربيةّالغربيةّفيّوقتناّالحاضرّانماّهيّقائمةّعلىّمساهماتّوانجازاتّاكثرّمنّعرقّ
حدّبعينه،ّومعّذلكّفهيّقويةّلدرجةّكبيرة،ّوالحالّكذلكّمعّالحضاراتّاالخرىّالتيّوا

شهدتهاّالبشريةّعبرّتاريخهاّالطويل،ّكماّكانّالحالّمعّالحضارةّالهيلينيةّالتيّاسهمتّ
ّالتفسيرات ّانّهذه ّاكثرّمنّثالثةّاعراقّمحتلفة، والنظرياتّالمختصةّحولّماهيةّّفيها

االجناسّالمتباينةّانماّهيّقيّحقيقةّاالمرّفيّغايةّمنّالتعقيدّّالدورّالحضاريّلالممّو
ّبسهولة) ّالقولّانهّال2والغموضّاليمكنّالحدّالتكهنّبها وجدّحضارةّبشريةّتّ(،ّيمكننا

ّرفضّ ّوهذا ّاالطالق، ّعلى ّذلك ّعلى ّالغبار ّاذ ّواحد، ّعرق ّاكتاف ّعلى ّقامت واحدة
ّتع ّاالعراق ّنقاوة ّان ّيرون ّللذين ّواضح ّعلمي ّغيرّودحض ّفي ّوهي ّراقية ّحضارة ني

ّمحلهاّعلميا ّواخالقيا .
اوّّةامّةتؤكدّالدالئلّعلىّانّايّإذةّذلكّعندّالنظرالىّالتاريخّالبشري،ّظيمكنّمالحّّ

شعبّلهّالقابليةّوالقدرةّعلىّالعطاءّالحضاريّمنّحيثّالبدءّوالجوهر،ّاالّانّالمشكلةّ
داخلهم،ّوهذاّهوّالفرقّمابينّاالممّتكمنّفيّعدمّتوظيفّالطموحّوالرغبةّالمنغرسةّفيّ

ّالحضاريّوالثقافي) ّبعينّاالعتبارّمفهومّواسس3ّالراقيةّوالمتخلفةّفيّالبعد (ّمعّاالخذ
ّما ّالواضح ّللخلط ّنظرا  ّاصال ، ّالحضارية ّّالقيم ّوالمبدعين ّالقادة ّبين ّ ّ ّ والمكتشفينّّ

ّالسي ّالقادة ّعن ّبمعزل ّاالنجازات ّاصحاب ّهم ّكانوا ّالذين ّوالعسكرينّالحقيقين اسين
همّالمصادرّالتاريخيةّعلىّانهمّاصحابّتلكّاالنجازاتّبتغنيّّنيلذوالفاتحينّالعظامّال

                                                 

 46ّ-45جوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،ّص1ّ))

92ّّ،ّص1توينبي،ّمختصرّدراسةّالتاريخ،ّج2ّ))
 40ّ(ّوسامّالعثمان،ّالمدخلّالىّاالنثروبولوجيا،ّص3)
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ّاالنسانية) ّالمشكلةّوالخط1واالبداعات ّهوّعين ّالمدرسةّالعنصريةّّأ(ّهذا ّاصحاب عند
ّالتيّ ّاالنواع ّتلك ّمن ّكانت ّانما ّالتاريخية ّوالمشاهد ّاالدلة ّاكثر ّان ّاذ ّالتاريخ، لتفسير

ّؤكدّعلىّدورّالعملياتّالعسكريةّوالسياسيةّالّاكثر.ّت
ّااشادّبهمّلوبونّعندّطروحاته،ّفأنّالمصادرّالمختصةّبتاريخّهذّناماّاالنكليزّالذيّّ

ّالسياسيةّ ّالعقالنية ّبفعل ّجاءت ّانما ّاالنكليز ّودولة ّحضارة ّقيام ّان ّعلى ّتؤكد الشعب
ّالتيّتميزتّبالدهاءّوالحكمةّف ّاالخرىّالتيّللطبقةّاالرستقراطية يّالداخلّمعّالطبقات

(ّوكذلك2ّطالماّافتخرتّبأنّلهاّّهذاّالنوعّمنّالدهاةّالسياسينّالذينّتولواّقيادةّالشعب)
ظهرتّالحكمةّلهوالءّمنّالخارج،ّاذّانّالدولةّاالنكليزيةّاتبعتّسياسةّاقتصاديةّعلىّ

لكّمهارةّصناعةّاساسّنقلّمهاراتّوابداعاتّاالممّوالشعوبّالىّالداخل،ّمثالّعلىّذ
ّالىّالشعبّاالنكليزي،ّوالحالّّنالهنودّالذيعندّالنسيجّالتيّنقلتّمنّ ّبها طالماّتميزوا

ّ(.3كذلك)ومهاراتهمّمعّالشعوبّاالفريقيةّ
كذلكّلوّنظرناّالىّوقتناّالحاليّفأنّالشعوبّاالوربيةّهيّفيّمركزّالقيادةّالحضاريةّّّ

ّوا ّوالمفكرين ّواالطباء ّالعلماء ّاكتاف ّاالقوامّفوق ّابناء ّمن ّوالمبدعين ّالجامعات ساتذة
والشعوبّغيرّاالوربيةّاالصلية،ّبلّانّاالرضيةّالتيّوفرتهاّاورباّهيّالسببّفيّذلكّ

ّهاّاصحابّالنظريةّالعرقيةّللتاريخ.ّيّ وليسّوفقّمفهومّالعرقّاوالجنسّكماّيدع
ّّّّ ّافكاره ّطرح ّفي ّلوبون ّاحيستمر ّالتاريخية، ّاالمم ّتكوين ّكيفية ّاخرّول ّفي ّيصل ذ

المطافّالىّالقولّانّمعظمّالشعوبّواالممّاالوربيةّانماّهيّفيّدورّالتكوين،ّوعلىّ
ّبمبد ّبها ّواالخذ ّالحقيقية ّهذه ّمعرفة ّالمجال ّهذا ّفي ّوالدارسين ّالباحثين الجديةّّأجميع

ّال ّاذ ّالتاريخ، ّدراسة ّعند ّباستثناءّتّالعلمية ّالغربية ّاوربا ّفي ّوتشكلت ّتكونت ّامة وجد
ّالبروتونيّاالن ّمن ّتكوينها ّفي ّساهمت ّالتي ّاالعراق ّجميع ّذابت ّان ّبعد ّالسميا كليز،

تكونتّامةّوسطيةّمتناسقةّفيّالصفات،ّبينماّكانتّالحالةّّإذوالسكسونيّوالنورمندي،ّ
                                                 

ّم1ّ)) ّت: ّالحضارة، ّقصة ّجود، ّالقاهرةت.ا.م، ّوالنشر، ّوالترجمة ّالتأليف ّلجنة ّبدران، مصر،ّّ-حمد
 12ّد.ت،ّص

6ّّ،ّص1ّ1935مصر،ّطّ-حافظّعفيفي،ّاالنجليزّفيّبالدهم،ّمطبعةّدارّالكتبّالمصرية،ّالقاهرة2ّ))
((3ّّ ّالعدد ّالمعرفة، ّالقصير،عالم ّت:احمد ّافريقيا، ّفي ّوالتخلف ّروني،اوربا ّلسنة123ّوالتر ،

131ّ،الكويت،ص1988
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ّتماما ، ّمغايرة ّفرنسا ّنوعّفي ّشهدت ّقد ّاالقاليم ّبعض ّان ّاالمميّّاّ مع ّالتكوين من
ّانهّبشكلّعامّبقيتّاالعراقّواالجناسّالمكونهّلالممّالصحيحّكماّكانتّفيّانكلترا،ّاال

فيّالكثيرّّيّفيّحالةّمنّاالنقسام،ّوهذاّاثرّ جالفرنسيةّمنّالنورمنديّوالبروتونيّواالفرن
منّالمسائلّالمتعلقةّبالقيمّاالجتماعيةّمنّالمعتقداتّالدينيةّومشاعرها،ّوكذلكّالجانبّ

ّوالتحوالت ّاالنقالبات ّفي ّالمتمثل ّاالّّالسياسي ّذلك ّحل ّاليمكن ّاذ ّاوربا، ّشهدتها التي
جديدةّلهاّصفاتّّيعةّالحالّالىّوالدةّامةّفرنسيةبؤديّبطييّذالزمانّالّأبفعلّوتأثيرّمبد

وسطيةّوثابتةّبعدماّامتزجتّروحّاالعراقّالمكونةّلهاّبشكلّتام،الجديرّبالذكرّانّجميعّ
ّ(.1ّاالممّاالوربيةّانماّهيّفيّدورّالتكوين)

ّّّ ّذكرههنالك ّالتي ّاالمثلة ّحول ّواضح ّالشعوبّّااجحاف ّتكوين ّماهية ّفي لوبون
ّواهملّ ّاالنكليزية، ّاالمة ّتكوين ّفي ّالعرق ّتاثير ّالمثال ّسبيل ّعلى ّمنها ّفيها والمؤثرات

بينّابناءّاالمةّاالنكليزيةّوبمحتلفّّالكثيرّمنّالمؤثراتّاالخرىّالسيماّّانتشارّالتعليمّما
ّال ّهذه ّكانت ّبعدما ّالطبقةّمراحلها، ّاغنياء ّعلى ّحكرا  ّوالتعليم ّالتدريس ّاي ميزة

ّالتي ّالجامعات ّالى ّالوصول ّالسيما ّفقط، ّالطبقاتّّكانتّاالرستقراطية ّعلى محرمة
االخرىّوعلىّوجهّالخصوصّالفقراء،ّاالّانّالتكاتفّوتقربّالطبقاتّالىّبعضهاّكانّ

ّالكث ّاالغنياء ّقدم ّبعدما ّاالنكليزية ّالمثالية ّقيام ّفي ّتعليمّياالساس ّبهدف ّاالموال ّمن ر
(.ّهذاّما2ّابناءّالطبقاتّالفقيرةّوالمحتاجةّللمال،ّمعّكونهمّكانواّنابغينّومبدعينّكثيرا )

ّاالنكلي ّمنحت ّالتي ّالسر ّالقّزيعطي ّعلى ّيالقدرة ّمعا ، ّواالستعماري ّالحضاري عنّام
العرقّّبينّالطبقاتّبغضّالنظرّعنّالتكاتفّوالتعاونّالداخليّماّطريقّتوظيفّمفهوم

ّاوالمالّاوّغيرهاّمنّالمسائل.ّ
ّباقيّّّّّ ّعلى ّمتقدمين ّكانوا ّاالنكليز ّبأستثناء ّفانه ّالفرنسية، ّباالمة ّاالمر ّيتعلق فيما

الشعوبّاالوربية،ّاذّلوّنظرناّالىّالتاريخّالفرنسيّالحديثّلرأيناّتكوينّامةّفرنسيةّجديدةّ
ّواقدمّنيذكانتّمتباينةّومختلفة،ّالّواقعيةّبعدماّذابتّاالعراقّواالجناسّفيهاّرغمّكونها

وقدّامتزجتّتلكّّلهاّفرنساّفيّتاريخها،ّتالىّفرنساّبعدّالغزواتّوالفتوحاتّالتيّتعرض
                                                 

 48ّ-47جوستافّلوبون،ّسرّتقدمّاالمم،1ّّ))

 6ّ(ّحافيظّعفيفي،ّاالنجليزّفيّبالدهم،ّص2)



 
 م2019/هـ1440                                           (             76العدد ) –                        

 

 
595 

ّما ّبكل ّواحدة ّفرنسية ّامة ّوتكونت ّالقديم ّالفرنسي ّبالعرق ّالقادمة تعينهّّاالجناس
بقدرّماّكانّفيّ(.ّهذاّمعّالقولّانّمشكلةّفرنساّلمّتكنّمنّقبلّابناءّالشعب1ّّالكلمة)

الجهازّالسياسيّواالداريّللدولةّالتيّكانتّّتدارّمنّقبلّالنبالءّالجددّمنّابناءّالطبقةّ
ّ(.2الوسطىّالتيّاحتكرتّالسلطةّلصالحها)

يمكنّالقبولّبادعاءّايةّنظريةّلتفسيرّالتاريخّّاذّيمكنّالقولّفيّنهايةّالبحثّانهّالّّّ
قيةّقائمةّعلىّاسسّتجربيةّومشاهدّتاريخيةّشاملةّانهّبأمكانهاّمنحّاستنتاجاتّعلميةّدقي

ّمنّ ّللكثير ّوقابلة ّالتخمينات ّمن ّبالكثير ّاصال  ّالمتميزة ّواالحداث ّللوقائع ومحكمة
(ّاذّانّاالعتقاد3ّ،ّاذّانّالزمنّكفيلّعلىّانحاللّوبطالنّهذهّالنظريةّاوتلك)ليالتالتح

لىّالحقيقةّبتوظيفّالمقدرةّالعقليةّيمكنّالوصولّاّالسائدّاليومّمنّالمنظورّالعلميّانهّال
لوحدها،ّلكونهاّوهمّمنّاالوهامّليسّاال،ّاذّحاولتّالكثيرّمنّاالفكارّوالنظرياتّتحويلّ

ّالفلسفات ّمن ّالكثير ّنحو ّالبشرية ّنظر ّالفكريةّوجهة ّماّوالطروحات ّاشبه ّكانت ّالتي
الحياةّاالنسانيةّفيّّ(السيماّان4لدراسةّالتاريخ)ّوعقولهمّنابعةّمنّاذهانهمّّاليةييكونّخ

ّ(.5ّكونّمعقدةّاوّمتميزةّبنوعّمنّالتبسيطّالحياتي)تحقيقتهاّهيّتجاربّمتنوعةّقدّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 

48ّّ،ّص2ّ،1979،ّدارّالفكر،ّط1نورالدينّحاطوم،ّتاريخّالحركاتّالقومية،ّج1ّ))
ّالقاهرة2ّ)) ّالقومية، ّوالوثائق ّالكتب ّدار ّمطبعة ّالفرنسية، ّللثورة ّاالجتماعي ّالتاريخ ّهامبسن، ّ-نورمن

17ّّ-16،ّص1ّ2011مصر،ّط
مصر،ّّ-ة(ّو.ه،وولش،ّمدخلّلفلسفةّالتاريخ،ّت:ّاحمدّحمديّمحمود،ّمؤسسةّسجلّالعرب،ّالقاهّر3)

139ّّ،ّص1ّ1962ط
ّالمعرفة،4ّّ)) ّعالم ّالكرمي، ّسعيد ّحسن ّت: ّاالعوج، ّوالتفكير ّالمستقيم ّالتفكير ّشاولس، ّ.ه. روبرت

84ّ،ّالكويت،ّص1979لسنة20ّّالعدد
 9ّّمصر،ّد.ت،ّصّ-نونّواالنسان،ّت:ّمصطفىّحبيب،ّالقاهرةمان،ّالفد(ّاروينّا5)
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 :الخاتمة
ّهذّّّ ّحول ّالمهمة ّاالستنتاجات ّبعض ّالى ّتوصلنا ّقد ّالبحث ّهذا ّختام المفهومّّافي

ّ:ّّوالتيّيمكنّاجمالهاّعلىّالنحواالتيّّّالفلسفيّلتفسيرّالتاريخّ
1- ّ ّعندّاليمكن ّالحديث ّالعصر ّفي ّالسيما ّنقية، ّواعراق ّدماء ّوجود ّبمفهوم القبول

ّلسرعةّوكثرةّاالختالطّالتيّحدثتّما ّنظرا  بينّالشعوبّّالحديثّعنّاالممّوالشعوب،
يؤكدّعليهّّالمتباينةّمنّخاللّظاهرةّالتزاوجّوالتقاربّاالنسانيّفيّوقتناّالحاضر،هذاّما

 الحقلّمنّالمعرفةّالتاريخية.ّالكثيرّمنّالدراساتّالعلميةّفيّهذا

ّالمعلوماتّ -2 ّمن ّالكثير ّتنقصها ّلوبون ّعند ّلالمم ّالحضارية ّوالتقسيمات الدرجات
وتشوبهاّالكثيرّمنّالغموضّوالتعقيدّالفكريّوالفلسفي،ّمنّخاللّضعفّاالدلةّوالشواهدّ

ّ ّجعل ّانه ّالسيما ّمنّشالتاريخية، ّاسيا ّشرق ّشعوب ّدرجة ّفي ّاالوسط ّالشرق عوب
ّباختالفاتّحضاريةّوثقافيةّمتعددةّّاليمكنّانكارها.ّّّيتمتعونّواليابانينّالذينالصينينّ

عنّالعاملّالوراثيّانّلمّّاّ ةّالتقلّتأثيّريالكثيرّمنّالدراساتّانّالعواملّالبيئّتاثبتّ -3
االممّالتاريخية،ّاالدلةّوالشواهدّالتاريخيةّتظهرّّويكنّاقوىّمنهّفيّتحديدّمسارّالشعوبّ

 ّ.ّيمكنّالقبولّبكونهاّذوّتأثيرّمحدودّكماّيزعمّلوبونّثيرات،ّاذّالحقيقةّتلكّالتأ

ّا -4 ّمن ّنوع ّوجود ّاكدّاللكذلك ّالتي ّاالوربية ّواالمم ّالشعوب ّماهية ّدراسة ّعند تباس
عليهاّلوبونّفيّطروحاته،ّالسيماّانّالكثيرّمنّالدراساتّالعلميةّالتاريخيةّاثبتتّبطالنّ

 قائمةّعلىّالعنصريةّالمقيتة.ّعّمنّاالراءّوّاالفكارّالانّوهذهّاال
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انّالمراحلّالتاريخيةّالتيّمرتّبهاّالشعوبّخاللّتكوينهاّلمّيكنّّعلىّالّ ضهذاّف -5
ّفيّ ّتمثلت ّاخرى ّومسببات ّعوامل ّهنالك ّكانت ّوانما ّفقط، ّالوراثي ّالعامل ّتأثير تحت

ّاالقتصادية ّلقيّاالحوال ّاالساسية ّالمرتكزات ّبمثابة ّكانت ّالتي ّامةّواالجتماعية ام
  .حضاريةّراقية
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Allegations of ethnic interpretation of history between 

scientific reality and philosophical imagination 

Gustav Le Bon's allegations are a model 
Dr.salman mohammed  khader &  Dr.Kaua Azeez Ibrim 

Abstract 

          The ethnic interpretation of history played a large part in the 

mental field of historical studies, especially from the mid-nineteenth 

century until the early twentieth century. Many philosophers and 

thinkers who had a great influence in this field, including Professor 

Gustav Le Bon, Intellectual and philosophical importance of this 

school of interpretation of the historical movement and movement, 

by relying on the origin of the races of peoples and nations, as well 

as the psychological and civilized grades of these nations and 

peoples, as well as reference to the different stages experienced by 

the peoples for their spiritual composition And civilization, which 

he called the formation of historic nations. 


