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    18841884    مقدمة الطبعة اللولى عام مقدمة الطبعة اللولى عام 

 الفصول الواردة أدناه ه�ي، إل�ى ح�د م�ا، تنفي��ذ لوص�ية. ف�إن ك�ارل م�اركس بال�ذات ه�و ال��ذي ك�ان ق�د اع�تزم أن يع�رض نت��ائج
 أبحاث مورغان بالرتباط مع معطيات دراسته - وأستطيع أن أقول، ضمن حدود معينة، دراس��تنا- المادي��ة للتاري��خ وأن يوض��ح عل��ى
 هذا النحو وحسب كل أهميتها. ذلك أن مورغان ق��د اكتش�ف م��ن جدي��د ف�ي أميرك�ا وعل�ى طريقت��ه المفه�وم الم��ادي ع�ن التاري��خ، ال��ذي
 سبق واكتشفه ماركس منذ أربعي��ن س�نة، وعل�ى ه�ذا توص�ل، ف�ي النق�اط الرئيس��ية، عن��د مق�ارنته البربري�ة والحض�ارة، إل�ى نف�س النت�ائج
 التي توصل إليها ماركس. وكما أن اقتصاديي ألمانيا الرسميين استنسخوا "رأس المال" بجهد يوازي عنادهم في لزوم الصمت ح��وله،
.Iك������������ذلك بالض�����������بط س�����������لك ممثل�����������و عل�����������م "م�����������ا قب�����������ل التاري�����������خ" ف�����������ي إنجل�����������ترا حي�����������ال "المجتم�����������ع الق�����������ديم" لمورغ�����������ان*

 و كل ما يستطيعه عملي، هو أن يعوض، بص�ورة ض��عيفة، عم�ا ل�م يكت��ب لص�ديقي الراح�ل القي�ام ب��ه. ولكن�ه توج��د عن��دي ف�ي ع��داد
) ملحظات انتقادية أوردها هنا بقدر ما تتعلق بالموضوع.1ملخصاته المسهبة من مورغان (

 حسب المفهوم المادي، يشكل إنت�اج وتجدي��د إنت�اج الحي�اة المباش�رة، ف�ي آخ�ر تحلي�ل، العام�ل الحاس�م ف�ي التاري�خ. ولكن�ه ه�و
 ذاته، مع ذلك، ذو طبيعة مزدوجة، فمن جهة، إنتاج وسائل الحياة: سلع التغذية، اللبسة، المسكن، والدوات الض��رورية له��ذا، وم��ن
ن النظ�م الجتماعي�ة ال�تي يعي��ش ف�ي ظله�ا أه�ل عه��د ت�اريخي معي��ن وبل�د معي��ن Rجه�ة ثاني��ة، إنت�اج النس�ان نفس�ه، مواص�لة الن�وع. وا 
 يشترطها مظهراT النتاج: درجة تطور العمل من جهة، ودرجة تطور العائلة م��ن جه��ة ثاني�ة. فبق��د م��ا يك�ون العم��ل أق�ل تط�وراT وكمي��ة
 منتوجاته، وبالتالي ثروة المجتمع، أضيق حدوداT، بقدر ما تتجلى تبعي��ة النظ�ام الجتم�اعي للعلق�ات العش�ائرية بمزي��د م��ن الق�وة. ه��ذا
 مع العلم أن إنتاجي�ة العم�ل تتط�ور أك�ثر ف�أكثر عل�ى ال�دوام ف�ي نط�اق بني��ة المجتم��ع ه�ذه، والقائم��ة عل�ى علق�ات العش�ائرية، ومعه�ا
مكاني���ة الس���تفادة م���ن ق���وة عم���ل الغي���ر، ويتط���ور بالت���الي أس���اس Rتتط���ور الملكي���ة الخاص���ة، والتب���ادل، والف���وارق ف���ي الممتلك���ات، وا 
 التناقض��ات الطبقي��ة: العناص��ر الجتماعي��ة الجدي���دة ال��تي تح��اول عل��ى م��ر الجي��ال أن تكي��ف النظ��ام الجتم��اعي الق���ديم للظ��روف
 الجدي��دة إل��ى أن ي��ؤدي، ف��ي آخ��ر الم��ر، التن��افر بي��ن الق��ديم والجدي��د، إل��ى انقلب ت��ام. ف��إن المجتم��ع الق��ديم، الق��ائم عل��ى التح��ادات
 العش��ائرية، يتفج��ر بفع��ل اص��طدام الطبق��ات الجتماعي��ة المتش��كلة ح��ديثاT، ومك��انه يح��ل مجتم��ع جدي��د، يتش��كل ف��ي دول��ة، ول��م تب��ق
 التح��ادات العش��ائرية حلق��اته ال��دنيا، ب��ل أص��بحتها التح��ادات القليمي��ة، مجتم��ع يخض��ع في��ه النظ��ام الع��ائلي كلي��اT لعلق��ات الملكي��ة،
 وتتطور فيه بكل حرية من الن وصاعداT التناقضات الطبقية والنضال الطبقي التي تؤلف مضمون التاريخ المكتوب كله حتى أيامنا

هذه.

 و م��أثرة مورغ��ان الك��برى أن��ه اكتش��ف ه��ذا الس��اس م��ن قب��ل التاري��خ لتاريخن��ا المكت��وب وبعث��ه بخط��وطه الك��برى، ووج��د ف��ي
 العلقات العشائرية للهنود الحمر في أميركا الشمالية المفتاح لفض أهم ألغ��از التاري��خ الق��ديم، الغريق��ي والروم��اني والجرم�اني، غي��ر
 المفضوضة حتى الن. وم�ؤلفه لي�س عم�ل ي�وم واح�د فق�ط. فق�د درس م�ادته زه�اء أربعي��ن س�نة إل�ى أن اس��توعبها تمام�اT. ولك��ن كت�ابه

 .Tمن مؤلفات زمننا القليلة التي تشكل عهدا Tجاء بالمقابل واحدا

I" Ancient  Society,  or  Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to 

Civilization". By Lewis H.Morgan.London,Macmilla and co,1877.
 . ص�در الكت�اب ف1877"التمع القدي، أو البحث� ف خطوط التقدم البشري من الوحشية عب الببرية إل الضارة". بقلم ل��ويس ه�.مورغ�ان. لن�دن، م�اكميلن وشر�كاه، س�نة 

أميكا، ومن الصعب للغاية الصول عيه ف لندن. توف مورغان منذ بضعة أعوام.
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 و في الع�رض ال�وارد أدن��اه، م�ن الس�هل تمام�اT وكلي�اT عل�ى الق�ارئ أن يمي��ز بي��ن م�ا يخ�ص مورغ�ان وبي�ن م�ا أض�فته أن�ا. فف�ي
 القس��مين الت�اريخيين ع�ن اليون�ان وروم�ا، ل�م أكت�ف بمعطي�ات مورغ�ان، ب�ل أض�فت م�ا ك�ان تح�ت تص�رفي. أم�ا القس�مان ع�ن الس�لت
 والجرمان، فهما يخصاني أساساT، فإن مورغان كان يملك هنا مواد أخذا كلها تقريباT من مصادر أخرى، ولم يك��ن يمل��ك ع�ن الجرم�ان

 ) الليبرالية الرديئة. والتعليلت القتصادية التي كانت كافي��ة لله��داف ال��تي ابتغاه��ا2- باستثناء تاقيطس- إل تزييفات اليد فريمان (
 مورغان، وغير كافية أبداT للهداف التي ابتغيته��ا أن�ا، إنم�ا أع�دت ص�ياغتها كله�ا م��ن جدي�د. وأخي�راT، ب��ديهي أن�ي مس�ؤول ع�ن جمي��ع

الستنتاجات التي عرضتها دون الرجوع مباشرة إلى مورغان.

 F. Engles. " Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums ف��ي كت��اب1884 أي��ار 26كتب��ت نح��و 

und des Staats" Hottingen-Zürich,1884.تصدر حسب نص الطبعة اللمانية الرابعة

الهوامش:

القصود هنا " ملخص كتاب لويس ه�.مورغان "ال�تمع القدي"" الذي وضعه كارل ماركس..1
).1873 (فريان. "السياسة� القارنة". لندن، E.A.Freeman,"Comparative Politics". London, 1873القصود كتاب .2

4



    18911891    مقدمة الطبعة اللمانية الرابعة لعام مقدمة الطبعة اللمانية الرابعة لعام 

مساهمة في تاريخ العائلة البدائيةمساهمة في تاريخ العائلة البدائية

(باهوفن، ماك- لينان، مورغان)(باهوفن، ماك- لينان، مورغان)

 الطبعات السابقة من هذا الكتاب التي ص�درت بأع��داد ك�بيرة ق�د نف�ذت كلي�اT من��ذ ح�والي نص�ف س��نة، وم�ن زم�ان، طل�ب من��ي
  أع��داد طبع��ة جدي��دة. وح��تى الن ح��الت دون��ي والقي��ام ب��ذلك أعم��ال عاجل��ة. ومن��ذ ص��دور الطبع��ة الول��ى، تص��رمت س��بعIالناش��ر*

 سنوات، وفي هذه السنوات تحققت نجاح�ات ك��بيرة ف�ي دراس�ة الش��كال البدائي��ة للعائل��ة. وله�ذا ك��ان م��ن الض�روري إدخ�ال إص��لحات
ن ني��ة طب�ع الن�ص الح�الي نقلT ع�ن الكليش�هات تحرمن�ي لف�ترة م�ن ال�وقت إمكاني��ة إج�راء التع��ديلت Rوا Tضافات دقيقة هن�ا خصوص�ا Rوا 

اللحقة.

 و هكذا أعدت النظر في النص كله بدقة وانتباه، وأدخلت جملة من الضافات أخذت فيها بالحس�بان بق�در ك�اف، كم�ا آم�ل،
 حالة العلم في الوقت الحاضر. ثم أني أورد أدناه، في هذه المقدمة، لمحة موجزة عن تط�ور النظ�رات إل�ى تاري��خ العائل��ة، ابت��داء م�ن
ني أفعل ذلك بصورة رئيسية لن مدرسة التاريخ البدائي النجليزي��ة ذات المي��ول الش��وفينية تب��ذل ك��ل م�ا ف��ي Rباهوفن حتى مورغان، وا 
 وسعها، كما من قبل، لكي تلزم الصمت حول النقلب الذي حققته اكتشافات مورغان ف��ي حق��ل النظ��رات إل�ى التاري��خ الب��دائي، دون
 أن تستحي، مع ذلك، من أن تنسب لنفسها النتائج ال�تي توص�ل إليه�ا مورغ�ان. ناهي�ك ب�أنهم هن�ا وهن��اك ف�ي البل��دان الخ�رى يتبع�ون

هذا المثال النجليزي بفائق الحمية.

 لقد ترجم عملي إلى مختلف اللغات الجنبية. بادئ ذي بدء إلى اليطالية: "أصل العائلة والملكي��ة الخاص�ة والدول�ة"، ترجم�ة
 . ثم إلى الرومانية: "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة"، ترجم��ة1885باسكواله مارتينييتي ومراجعة المؤلف، دار بينيفنتو، عام 

 ، ث��م إل��ى الدانماركي��ة:1886 إل��ى أي��ار 1885" م��ن أيل��ول Contemporanulي��ون ني��د يج��ده، ص��درت الترجم��ة ف��ي مجل��ة ياس��ي "
 ، والترجم��ة الفرنس��ية بقل��م هن��ري1888"أص��ل العائل��ة والملكي��ة الخاص��ة والدول��ة"،و ق��د أع��د غرس��ون تري��ر الطبع��ة. كوبنه��اغن، ع��ام 

رافه، نقلT عن هذه الطبعة اللمانية، هي قيد الطبع.

***

 قبل بداية الستينيات، لم يكن من الممكن أن يتناول الكلم تاريخ العائلة. فإن علم التاري��خ ف�ي ه��ذا المي��دان ك�ان ل ي�زال بع��د
 بكليت��ه خاض��عاT لت��أثير أس��فار موس��ى الخمس��ة (الت��وراة). ف��إن ش��كل العائل��ة البطريرك��ي، الموض��وف هن��اك بإس��هاب أك��ثر مم��ا ف��ي أي
 مكان آخر، لم يعتبروه قطعاT أقدم شكل وحسب، بل اعت�بروه أيض�اT مم�اثلT تمام�اT- باس�تثناء تع��د الزوج�ات- لش�كل العائل�ة البرجوازي�ة
 المعاصرة، وعليه لم يطرأ حقاT وفعلT، حسب زعمهم، أي تطور تاريخي على العائلة. وأكثر ما أج��ازوه، ه��و إمك��ان وج��ود مرحل��ة م��ن
 العلقات الجنسية غي��ر المنظم��ة ف�ي الزمن��ة البدائي��ة.-ص��حيح أنه�م ك��انوا يعرف�ون أيض�اT، علوة عل�ى ش�كل ال�زواج الح�ادي، ش��كل
 تع���دد الزوج��ات الش��رقي وش��كل تع���دد الزواج الهن���دي التيب���تي، ولكن���ه ك��ان م���ن المس��تحيل وض��ع ه���ذه الش���كال الثلث���ة ف��ي تع��اقب
 تاريخي، فظهرت بعضها إلى جانب بعض دون أي صلة متبادلة. أم�ا أن النس�ب عن��د بع��ض ش�عوب الع�الم الق��ديم، كم�ا عن��د بع�ض
 الش��عوب المتوحش��ة ال��تي ل ت��زال موج��ودة، ل��م يك��ن إل��ى الب ب��ل إل��ى الم، وأن خ��ط الم ك��ان يعت��بر بالت��الي الخ��ط الوحي��د ال��ذي ل��ه
 شأن، وأن الزواج ممنوع عند كثير من الشعوب المعاص�رة داخ�ل جماع�ات معين��ة، ك�بيرة إل�ى ه��ذا الح��د أو ذل��ك، ل�م تتناوله�ا الدراس�ة

I.ي.ديتس. الناشر 
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ن هذه العادة ل تزال قائمة في جميع مناطق الدنيا، - فإن هذه الوقائع كان، حقاT ، فعلT، معروفة، وك��انت Rبعد بإسهاب وتفصيل، وا 
 المثل��ة م��ن ه��ذا الط��راز ت��تراكم أك��ثر ف��أكثر. ولك��ن أح��داT ل��م يك��ن يع��رف كي��ف يتناوله��ا ويدرس��ها، ب��ل إنه��ا تظه��ر ببس��اطة، ح��تى ف��ي

 )، بمثاب���ة "ع���ادات غريب���ة" إل���ى ج���انب تحري���م بع���ض3 (1865"أبح���اث ف���ي تاري���خ البش���رية الب���دائي، ال���خ.." لم���ؤلفه أ.ب. ت���ايلور 
المتوحشين للمس حطبة مشتعلة بأداة حديدية، وغير ذلك من الترهات الدينية.

 ). فق��د تق�دم المؤل�ف ف�ي ه��ذا العم�ل4، عن��دما ص��در عم�ل ب��اهوفن "ح�ق الم"(1861إن دراس��ة تاري��خ العائل��ة تب��دأ من��ذ ع�ام 
بالموضوعات التالية:

. ف���ي الب���دء ك���انت توج���د عن���د البش���ر علق���ات جنس���ية غي���ر مح���دودة، أطل���ق عليه���ا التع���بير غي���ر الموف���ق "الهيتيري���ة" ("1
Hétérisme.("

 . إن هذه العلقات تنفي كل إمكاني��ة لتق��ديم ال��دليل الكي��د عل�ى الب��وة، وله��ذا ل�م يك��ن م��ن الممك��ن تقري��ر النس�ب إل حس�ب2
خط الم- بموجب حق الم،-كما كان الحال في البدء عند جميع شعوب الزمنة الغابرة.

 . من جراء هذا، تمتعت النساء، بوصفهن أمهات، بوص�فهن الوال�دات الوحي��دات المعروف�ات بك�ل ثق�ة وتأكي��د للجي�ل الف�تي،3
 أي "حكم النساء").Gynécocratieبقدر كبير من الحترام والتقدير، بلغ، برأي باهوفن، حد سيادة النساء التامة("لجينيكوقراطية" 

 . إن النتقال إلى الزواج الحادي الذي تخص الم�رأة بم��وجبه رجلT واج��داT ل غي�ر ك�ان ينط�وي عل�ى مخالف�ة لوص�ية ديني��ة4
 متقادم��ة العه��د (أي عل��ى مخالف��ة عملي��ة لح�ق الرج��ال الخري��ن المزم��ن ف�ي ه��ذه الم��رأة)، مخالف��ة ك��ان ينبغ��ي التكفي��ر عنه��ا أو ك�انت

تجاز بشرط التعويض عنها، أي أنه كان ينبغي على المرأة في خلل فترة معينة أن تضاجع غير زوجها من الرجال.

 و الدل��ة عل��ى ه��ذه الموض��وعات يج��دها ب��اهوفن ف��ي استش��هادات عدي��دة، مجموع��ة بف��ائق الدق��ة والعناي��ة، م��ن أدب الزمن��ة
 الغ��ابرة الكلس��يكي. وأن التط��ور م��ن "الهيتيري��ة" إل��ى أحادي��ة ال��زواج، وم��ن ح��ق الم إل��ى ح��ق الب يج��ري، برأي��ه، - ول س��يما عن��د
 الغريق،- أثر تطور التصورات الدينية المطرد، أثر تنصيب آلهة جدد، يمثلون المفاهيم الجديدة، في مجموعة اللهة التقليدية التي
 تمث��ل المف��اهيم القديم��ة، الم��ر ال��ذي ي��ؤدي إل��ى زحزح��ة ه��ذه المف��اهيم القديم��ة أك��ثر ف��أكثر إل��ى الم��ؤخرة م��ن قب��ل المف��اهيم الجدي��دة.
 وعلي��ه، لي��س تط��ور الظ��روف الفعلي��ة لحي��اة الن��اس، ب��ل النعك��اس ال��ديني له��ذه الظ��روف ف��ي رؤوس ه��ؤلء الن��اس بال��ذات ه��و ال��ذي
 أفض��ى، ب��رأي ب��اهوفن، إل��ى التغي��رات التاريخي��ة ف��ي وض��ع الرج��ل والم��رأة الجتم��اعي المتب��ادل. وتبع��اT ل��ذلك، يفس��ر ب��اهوفن ثلثي��ة
 "أوريستية" المس�رحية لس�خيلوس عل�ى إنه�ا تص�ور درام�ي للص�راع بي��ن ح�ق الم الهال��ك وح�ق الب ال�ذي انبث�ق ف�ي العه��د البط�ولي
 وانتصر. فإن كليتمنسترا، إرضاء لعشيقها إيغيست، ق�د قتل�ت زوجه�ا أغممن��ون بع��د ع�ودته م��ن ح�رب ط�روادة، ولك�ن أوريس�ت، ابنه�ا

 ) الحامي�ات الش�يطانيات لح�ق الم، ال�ذيErinnyesوابن أغممنون، يقتل أمه انتقاماT لمقت��ل أبي�ه. ونظ�راT ل��ذلك، تط�ارده اليريني�ات (
 يعت��بر قت��ل الم أف��دح جريم��ة، وجريم��ة ل تغتف��ر. ولك��ن أبول�ون ال��ذي أقن��ع أوريس��ت، بوس��يط ال��وحي ب��اقتراف ه��ذا العم��ل، وأثين��ا ال��تي
 ي��دعونها للقض��اء ف��ي ه��ذه المس��ألة، - وه��ذا الل��ه وه��ذه الله��ة يمثلن كلهم��ا هن��ا النظ��ام الجدي��د الق��ائم عل��ى ح��ق الب، -يحمي��ان
 أوريست، وتستمع أثينا إلى الطرفين. إن ك�ل موض�وع الن�زاع وارد بإيج�از ف�ي المناقش�ات ال�تي تج�ري بي�ن أوريس�ت واليريني�ات. ف�إن
 أوريس��ت يس��تند إل��ى ك��ون كليتمنس��ترا ق��د ارتكب��ت إثم��اT مزدوج��اT بقتله��ا زوجه��ا ه��ي ووال��ده ه��و ف��ي ال��وقت نفس��ه. فلم��اذا تلحق��ه إذن

اليرينيات ولم يلحقنها هي المذنبة أكثر منه بكثير؟ الجواب مذهل:
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I"لم تكن مع الزوج الذي قتلته في قرابة الدم"**

ن كان زوج المرأة التي قتلته، تمكن فديته، ول علقة أبداT لليرينيات به��ذا Rإن قتل امرئ ل تربطه بالقاتل رابطة الدم، حتى وا 
 المر. فشأنهن أل يلحقن جريمة القت��ل إل عن��دما تق��ع وس�طع القرب�اء بال��دم، وجريم��ة قت�ل الم ه�ي، ف��ي ه��ذه الح�ال، بم�وجب ح�ق
 الم، أف��دح جريم��ة ل يمك��ن افت��داؤها بش��يء. ولك��ن ه��اهو ذا بول��ون يأخ��ذ ج��انب ال��دفاع ع��ن أوريس��ت، وتط��رح أثين��ا المس��ألة عل��ى
 التصويت أمام أعضاء "الريوباغ"- أي أمام المحلفين الثينيين، فانقسمت الصوات قسمين متعادلين، قسم يؤيد الت��برير وقس��م يؤي��د
 المعاقبة، آنذاك صوتت أثينا بوصفها رئيسة المحكمة في ص�الح أوريس�ت وأعلن�ت براءت�ه. وهك��ذا انتص�ر ح�ق الب عل�ى ح�ق الم،
 وتغل��ب "آله��ة الجي��ل الص��غر"، كم��ا تس��ميهم اليريني��ات ذاته��ن، عل��ى اليريني��ات، وف��ي آخ��ر المط��اف، تنتق��ل اليريني��ات أيض��اT إل��ى

خدمة النظام الجديد آخذات على أنفسهن واجبات جديدة.

 إن ه��ذا التفس��ير الجدي��د، ولك��ن الص��حيح تمام��اT لثلثي��ة "أوريس��تية" المس��رحية ه��و م��ن أروع وأحس��ن الم��اكن ف��ي ك��ل كت��اب
 باهوفن، ولكنه يثبت في الوقت نفسه أن باهوفن يؤمن على القل باليرينيات وأبولون وأثينا كما كان يؤمن بهم إس��خيلوس ف��ي زمن��ه
 أي أنه يؤمن بأنهم اجترحوا معجزة في العهد البطولي الغريقي: فق��د دك��وا الح�ق الم�ي وأحل�وا محل�ه الح�ق الب�وي. وواض�ح أن ه�ذا
 المفه��وم ال��ذي يق��ول أن ال��دين يق��وم بال��دور الفاص��ل ف��ي تاري��خ الع��الم ي��ؤدي ف��ي آخ��ر المط��اف إل��ى الص��وفية الص��رف. وله��ذا ك��انت
 دراسة كتاب باهوفن- وهو عبارة عن مجلد ضخم كبير القطع- عملT صعباT وأبعد من أن يكون دائماT مثمراT. ولكن ه��ذا ل يقل��ل م��ن
 منزلة باهوفن بوصفه بحاثة شق سبيلT جديداT. فهو أول من نبذ الكلم الفارغ ع��ن الحال��ة البدائي��ة المجهول��ة المرفق��ة بعلق��ات جنس��ية
 شاذة، وقدم البرهان على وجود شواهد كثيرة في الدب الكلسيكي القديم تؤكد أن الغريق والشعوب السيوية ق��د عرف�ت بالفع�ل قب�ل
 الزواج الحادي حالة لم يكن فيها الرجال وحسب يدخلون في علقات جنسية مع بضع نساء بل كانت فيها النساء أيضاT يدخلن في
 علق��ات جنس��ية م��ع بض��عة رج��ال، دون أن يش��كل ذل��ك مخالف��ة للع��ادة، س��واء م��ن ج��انب الرج��ل أو الم��رأة. وأثب��ت أن ه��ذه الع��ادة ق��د
 خلف زوالها أثراT تجلى في واجب المرأة، المحصور ضمن إطار معين، بافتداء حقه�ا ف�ي ال�زواج الح�ادي بمض��اجعة رج�ال آخري��ن،
ن أهمي��ة الخ��ط Rللخ��ط النس��ائي، أي م��ن أم إل��ى أم، وا Tوأن��ه، له��ذا الس��بب، ل��م يك��ن م��ن الممك��ن ف��ي البداي��ة حس��اب الص��ل إل تبع��ا 
 النسائي الستثنائية هذه قد بقيت زمناT طويلT حتى في مرحلة الزواج الحادي، عندما أصبحت الب��وة ثابت��ة أو عن��دما ص��ارت، عل��ى
 كل حال، تلقى اعترافاT، وأثب��ت أخي�راT أن وض�ع المه�ات الول�ي ه��ذا بوص�فهن الوال�دات الوحي�دات الكي��دات لولده�ن ق�د كف�ل له�ن،
 وللنساء على العموم في الوقت نفسه، منزلة اجتماعية عالية لم يشغلنها قط مذ ذاك. صحيح أن باهوفن لم يض��ع ه�ذه الموض��وعات

  بمثابة ث��ورة1861بمثل هذا الوضوح، فقد أعاقته عن ذلك نظرته الصوفية إلى العالم. ولكنه قدم البرهان عليها، وكان هذا في عام 
كاملة.

 كت��ب ب��اهوفن كت��ابه الض��خم باللغ��ة اللماني��ة أي بلغ��ة أم��ة ك��انت ف�ي ذل��ك الحي��ن تهت��م، أق��ل م��ا تهت��م، بم��ا قب��ل تاري��خ العائل��ة
 لم يسمع به.1865الحديثة. ولهذا بقي الكتاب مجهولT. بل أن أقرب وريث لباهوفن تناول الموضوع ذاته في عام 

Tع��ن الص��وفي العبق��ري، نج��د أمامن��ا حقوقي��ا Tه��ذا ال��وريث ك��ان ج.ف. م��اك –لين��ان، النقي��ض المباش��ر الس��افر لس��لفه. فعوض��ا 
مع�ان. ف�إن م�اك-لين�ان يج��د Rعن الخيال الش�عري الجام�ح، نج��د مطالع�ات مح�ام أم�ام المحكم�ة مبني��ة وموزون�ة بدق��ة وا Tوعوضا ،Tجافا 
 عن��د ك��ثير م��ن الش��عوب المتوحش��ة والبربري��ة وح��تى المتمدن��ة ف��ي الزم��ن الق��ديم والجدي��د ش��كلT لعق��د ال��زواج ك��ان ي��ترتب بم��وجبه عل��ى
 العريس أن يتصرف كأنما يخطف بالقوة، هو وحده أو مع أصدقائه، العروس من عند أهلها. وه�ذه الع��ادة، عل�ى م�ا يب��دو، ه�ي بقي�ة
 ع��ادة أق��دم عه��داT، ك��ان بموجبه��ا رج��ال إح��دى القب��ائل يخطف��ون فعلT ب��القوة لنفس��هم الزوج��ات م��ن خ��ارج ق��بيلتهم، م��ن عن��د القب��ائل

I.إسخيلوس."أوريستية.اليرينيات". الناشر 
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 الخ��رى. فكي��ف ظه��ر إذن ه��ذا "ال��زواج – الخط��ف"؟ طالم��ا ك��ان ف��ي مس��تطاع الرج��ال أن يج��دوا م��ا يكف��ي م��ن النس��اء ف��ي ق��بيلتهم
 بال��ذات، ل��م يك��ن ثم��ة داع لمث��ل ه��ذا ال��زواج. ولكنن��ا نج��د ف�ي ع��دد ك��بير مماث��ل م��ن الح��الت أن��ه توج��د عن��د الش��عوب غي��ر المتط��ورة

  كانوا ل يزالون يعتبرونها في أحيان كثيرة من ع��داد القب��ائل) ك��ان ال��زواج ف�ي داخله��ا ممنوع��اT، ول��ذا1865جماعات معينة (في عام 
 كان الرجال مضطرين إل�ى أخ��ذ نس�اء له�م، والنس�اء مض�طرات إل�ى أخ��ذ رج�ال له�ن، م��ن خ�ارج الجماع�ة المعني��ة، ناهي��ك ب�أنه توج��د
 عند شعوب أخرى عادة تقضي بأل يأخذ الرجال من جماعة معينة نساء لهم إل من داخل جم��اعتهم بال��ذات. ويس��مي م��اك – لين��ان

 ، ولكنهEndogamos والجماعات الثانية بجماعات "الزواج الداخلي" Exogamosالجماعات الولى بجماعات "الزواج الخارجي" 
 س��رعان م��ا يش��ير، ب��دون أي تعلي��ل، إل��ى التن��اقض الح��اد بي��ن "قب��ائل" ال��زواج الخ��ارجي و"قب��ائل" ال��زواج ال��داخلي. ورغ��م أن دراس��ته
 الخاصة بالذات للزواج الخارجي تقوده إلى الصطدام رأساT بالواقع التالي، وهو أن هذا التناقض ل يوجد في كثير م��ن الح�الت، أن
 لم يكن في أغلبيتها أو حتى في جميعها، إل في مخيلته، فإنه يبني م�ع ذل��ك ك�ل نظريت��ه عل�ى أساس�ه. وحس�ب نظريت��ه، ل يس��تطيع
 رج��ال قب��ائل ال��زواج الخ��ارجي أن يأخ��ذوا زوج��ات له��م إل م��ن القب��ائل الخ��رى، وه��ذا ل��م يك��ن م��ن الممك��ن تحقيق��ه ف��ي حال��ة الح��رب

الدائمة بين القبائل في مرحلة الوحشية إل عن طريق الخطف.

 و بعد ه�ذا، يتس�اءل م�اك-لين�ان: م�ن أي�ن ج�اءت ع�ادة ال�زواج الخ�ارجي ه�ذه؟ إن التص�ورات بص��دد القراب�ة بال�دم والختلط
 بالدم ل تمت إلى ذلك بأي صلة، فهما عبارة عن ظاهرات لم تظه��ر وتتط��ور إل بع��د حقب�ة ك��بيرة. أم�ا ع��ادة قت�ل الولد م��ن الن�اث
 فور ولدتهن- وهي عادة واسعة النتشار بين المتوحشين- فهي مسألة أخرى. فم��ن ج�راء ه��ذه الع��ادة، يظه��ر ف�ي ك��ل قبيل��ة بمفرده��ا
 في���ض م���ن الرج��ال تك���ون ع���اقبته الول��ى، بص���ورة ل ندح���ة عنه���ا، تش��ارك بض��عة رج��ال ف��ي امتلك زوج���ة واح���دة، أي ش���كل تع���دد
 الزواج. وم��ن هن��ا، ب��رأي م��اك-لين��ان، ينج��م أن أم الول��د ك��انت معروف��ة بين��ا ك��ان أب��وه غي��ر مع��روف، وله��ذا ل��م يك��ن يج��ري حس��اب
 القراب��ة إل بم��وجب الخ��ط النس��ائي، ل بم��وجب الخ��ط الرج��الي. وه��ذا م��ا ك��انه الح��ق الم��ي. أم��ا العاقب��ة الثاني��ة لنق��ص النس��اء داخ��ل

القبيلة- وهو نقص يخفف منه تعدد الزواج ولكنه ل يزيله- فقد كانها خطف نساء القبائل الخرى بالقوة باستمرار.

 "و بما أن الزواج الخارجي وتعدد الزواج يظهران بفعل السبب الواحد نفس��ه- أي ع��دم تس��اوي الجنس��ين ع��ددياT- ف��إنه ينبغ��ي
 لنا أن نقر بأن تعدد الزواج كان موجوداT في الب�دء عن��د جمي�ع الع�روق ذات ال�زواج الخ�ارجي... ول�ذا يج�ب أن نعت��بر مم�ا ل ج�دال
فيه أن أول نظام للقرابة بين العروق ذات الزواج الخارجي كان ذلك النظام الذي لم يعرف علقات الدم إل م��ن ج��انب الم" (م��اك-

)5لينان "دراسات في التاريخ القديم"، الزواج البدائي").(

لى انتش�اره ف�ي ك�ل مك��ان. أن��ه ل�م يكتش��ف Rو مأثرة ماك-لينان أنه أشار إلى الهمية الكبيرة لما أسماه هو بالزواج الخارجي وا 
 على الطلق واقع وجود جماعات الزواج الخارجي، وهو، على كل حال، لم يفهمه. وفضلT عن مختلف الملحظات التي أدلى به��ا

 )6)(1859قبل ذلك كثيرون من المراقبين- وهم بالذات الذين كانوا مصادر ماك-لينان- وصف ليتام ("التنولوجي��ا الوص��فية"، ه��ام 
 بص��ورة دقيق��ة وص��حيحة ه��ذه المؤسس��ة عن��د الماغ��ار الهن��ود وأع��رب ع��ن رأي مف��اده أن ه��ذه المؤسس��ة منتش��رة ف��ي ك��ل مك��ان وأنه��ا

  ف�ي1847موجودة في جميع مناطق العالم- وه��ذا م�ا يستش�هد ب�ه م�اك لين�ان نفس�ه. ث�م أن ص�احبنا مورغ�ان ذات��ه س�بق ل�ه ف�ي ع�ام 
  ف�ي عمل�ه1851") وف�ي ع�ام American Reviewرسائله عن اليروكوا (المنشورة ف�ي "أميريك�ان ريفي�و"- "المجل�ة المريكي�ة" –("

 ) أن قدم الدليل على وجود مؤسسة مماثل�ة عن�د ه�ذه المجموع��ة م�ن القب�ائل وأعط�ى وص�فاT ص�حيحاT عنه�ا، ف�ي7"عصبة اليروكوا" (
 حين أن عقل المحامي عند ماك-لينان، كما سنرى، قد أدخل هنا من التش�وش أك�ثر بك��ثير مم�ا أدخل�ه الخي�ال الص�وفي عن��د ب�اهوفن
 في ميدان الحق الم�ي. وم�أثرة م�اك-لين�ان الخ�رى أن�ه اعت�بر نظ�ام الص�ل حس�ب الح�ق الم�ي ه�و الول، رغ�م أن�ه اع�ترف بنفس�ه
 فيما بعد بأن باهوفن قد سبقه في هذا الصدد. ولكننا نجد هنا أيضاT بعض الغموض عنده، فهو يتكلم على ال�دوام ع�ن "القراب��ة حس�ب

 )، ويس��تخدم دائم��اT ه��ذا التع��بير الص��حيح، بالنس��بة ل��درجات أبك��ر، ك��ذلكKinship through female onlyالخ��ط النس�ائي وح��ده"(
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 ل��درجات لحق��ة ف��ي س��لم التط��ور، عن��دما ك��ان الص��ل وح��ق الوراث��ة ل ي��زالن يحس��بان بم��وجب الخ��ط النس��ائي ب��وجه الحص��ر، بينم��ا
 كانت القرابة تحدد ويعترف بها بموجب الخط الرجالي أيضاT. وهذه محدودية الحقوقي ال��ذي يخل�ق لنفس��ه تع��بيراT حقوقي��اT ثابت��اT ويواص��ل

استعماله بشكل ل يتغير ويطبقه على ظروف لم يعد يلصح لتطبيقه عليها.

 و لكن نظرية م�اك-لين��ان، رغ�م ك�ل متانته�ا ورس�وخها، ب��دت لص�احبها نفس�ه، عل�ى م�ا يظه�ر، غي�ر معلل�ة تعليلT كافي�اT. وه�و
ذاته، على كل حال، لفت النتباه إلى:

 "ذل��ك الواق��ع الواس��ع الدلل��ة وه��و أن الش��كل الوض��ح تع��بيراT لخط��ف النس��اء"(الظ��اهري)"منتش��ر عل��ى وج��ه الدق��ة عن��د الش��عوب
التي تسود بينها القرابة الرجالية"(أي الصل حسب الخط الرجالي).

 ث��م ق��ال: "م��ن الغري��ب أن قت���ل الولد، بق��در م��ا نع��رف، ل يم��ارس أب��داT ب���دأب وانتظ��ام حي��ث يوج���د جنب��اT إل��ى جن��ب ال��زواج
الخارجي وأقدم شكل للقرابة".

Tهذان الواقعان يتناقضان بكل لجلء مع طريقة تفسيره بال��ذات، فل يس��عه أن يعارض��هما إل بفرض��يات جدي��دة، أك��ثر غموض��ا 
.Tوتشوشا

 و م��ع ذل��ك حظي��ت نظريت��ه ف��ي بريطاني��ا بح��ار التحبي��ذ وواس��ع الص��دى، وك��ان الجمي��ع هن��ا يعت��برونه مؤس��س تاري��خ العائل��ة
ن معارض���ته "قب��ائل" ال��زواج الخ���ارجي ب� "قب���ائل" ال��زواج ال���داخلي ق���د بقي���ت، رغ���م ثب���وت بع���ض Rوالحج���ة الول���ى ف���ي ه���ذا المي���دان. وا 
 الس��تثناءات والتغي��رات، أساس��اT معترف��اT ب��ه م��ن الجمي��ع للمف��اهيم الس��ائدة، وتح��ولت إل��ى غمام��ة ح��الت دون أي دراس��ة غي��ر متحي��زة
 للمي��دان الم��دروس، وح�الت بالت�الي دون أي خط��وة حازم�ة إل�ى الم�ام. وخلف��اT لس��تعظام م��آثر م�اك-لين��ان ف�ي بريطاني��ا، وك��ذلك ف�ي
 بلدان أخرى اقتداء ببريطانيا، تجدر الشارة إلى أنه، بمعارضته "قبائل" الزواج الخارجي ب�"قبائل" الزواج الداخلي، الناجم��ة ع��ن مج��رد

سوء فهم، قد أحدث من الضرر أكثر مما جلب من النفع بدراساته.

 و لكنه سرعان ما أخذت تتكش�ف أك�ثر ف�أكثر وق�ائع ل تتوض�ع ف�ي إط�ارات نظريت�ه الني�ق الض�يق. ذل�ك أن م�اك –لين��ان ل�م
 يعرف سوى ثلثة أشكال للزواج: تعدد الزوجات، وتعدد الزواج، والزواج الح�ادي. ولك�ن بم��ا أن النتب��اه ق��د وج��ه إل�ى ه��ذه الناحي��ة،
 فق��د ش��رعوا يج��دون أك��ثر ف��أكثر م��ن الدل��ة عل��ى أن��ه ك��انت توج��د عن��د الش��عوب المتخلف��ة أش��كال لل��زواج ك��ان بض��عة رج��ال ف��ي ظله��ا

 Communal) به��ذا ال��زواج الجم��اعي (8)(1870يملك��ون بض��ع نس��اء بص��ورة مش��تركة. وق��د أق��ر ليب��وك ("أص��ل الحض��ارة"، ع��ام 

marriage\.كواقع تاريخي (

 ، تق��دم مورغ��ان بم��ادة جدي��دة وفاص��لة ف��ي ك��ثير م��ن الن��واحي. فق��د اقتن��ع ب��أن، نظ��ام القراب��ة1871و بع��د ذل��ك، أي ف��ي ع��ام 
 الطري��ف الس��اري المفع��ول عن��د اليروك��وا ك��ان ملزم��اT لجمي��ع الس��كان الص��ليين ف��ي الولي��ات المتح��دة وب��أنه ك��ان بالت��الي منتش��راT ف��ي
 عم��وم الق��ارة، رغ��م أن��ه ك��ان ين��اقض مباش��رة درج��ات القراب��ة، النابع��ة عملي��اT م��ن نظ��ام ال��زواج المعم��ول ب��ه هن��اك. وق��د دف��ع مورغ��ان
 الحكومة التحادية الميركية إل�ى جم�ع المعلوم�ات ع�ن أنظم��ة القراب�ة عن��د مختل�ف الش�عوب حس�ب الج�داول ومجموع�ة الس�ئلة ال�تي

وضعها بنفسه، فتبين له من الجوبة :
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 . أن نظ��ام القراب��ة المعم��ول ب��ه عن��د الهن��ود الحم��ر ف��ي أميرك��ا موج��ود ك��ذلك عن��د ع��دد ك��بير م��ن القب��ائل ف��ي آس��يا، وبش��كل1
مختلف نوعاT في أفريقيا وأوستراليا.

 . إن ه���ذا النظ���ام يح���دد تفس���يراT ك���املT ل���ه ف���ي ذل���ك الش���كل م���ن ال���زواج الجم���اعي، ال���ذي ه���و عل���ى وج���ه الدق���ة ف���ي ط���ور2
الضمحلل في جزر هاواي وفي الجزر الوسترالية الخرى.

 . إنه يوجد م�ع ذل��ك، إل�ى ج�انب ه�ذا الش�كل م�ن ال�زواج، وف�ي الج�زر نفس��ها، نظ�ام آخ�ر للقراب��ة ل يمك��ن تفس�يره إل بش�كل3
أقدم للزواج الجماعي لم يبق له وجود في الوقت الحاضر.

(1871و قد نشر مورغان المعلوم�ات المجموع�ة م�ع اس�تنتاجاته منه��ا ف�ي م�ؤلفه "أنظم�ة القراب�ة والنس�ب"، الص�ادر ف�ي ع�ام 
 )، وبذلك نقل النقاش إلى مجال أرحب بما ل يقاس. وعلى أساس أنظم��ة القراب��ة، بع��ث م�ا يناس��بها م��ن أش��كال العائل��ة، وب��ذلك فت��ح9

 طريقاT جديداT أمام البحث، ووفر إمكانية النظر بمزيد من التعمق إلى ما قب�ل تاري��خ البش�رية. إن انتص�ار ه�ذه الطريق�ة ك�ان م�ن ش�أنه
أن يبدد تلفيقات ماك-لينان البديعة هباء.

 و لهذا هب م�اك-لين�ان إل�ى ال�دفاع ع�ن نظريت�ه ف�ي الطبع�ة الثاني�ة لم�ؤلفه "ال�زواج الب�دائي"("دراس�ات ف�ي التاري��خ الق�ديم"،ع�ام
 ). وهو يبني تاريخ العائلة بصورة مصطنعة إلى أقص�ى ح��د، معتم��داT عل�ى الفرض��يات وحس�ب، ويتطل�ب ف�ي ال�وقت نفس�ه م�ن1876

 ليب���وك ومورغ���ان ل ال���براهين عل���ى ك���ل م���ن أقوالهم���ا وحس���ب، ب���ل أيض���اT براهي���ن دامغ���ة قاطع���ة ك���التي ل يقب���ل غيره���ا ف���ي المحكم���ة
 السكوتلندية. هكذا بال�ذات يس�لك ذل��ك الرج�ل ال�ذي يس��تند إل�ى وج�ود ص�لة وثيق�ة بي��ن أخ الم واب��ن الخ�ت عن��د الجرم�ان (ت�اقيطس،

ل��ى حكاي��ة قيص��ر القائل��ة أن لك��ل عش��رة رج��ال أو اثن��ي عش��ر جلT م��ن البريط��انيين (20"جرماني��ا"، الفص��ل  Rوا (Bretonsزوج��ات ( 
لى حكايات الكتاب القدامى الخرى عن شيوعية النساء عند البرابرة، فيس��تنتج، دون أي ت��ردد، أن تع��دد ال�زواج ه��و ال�ذي Rمشتركات وا 
 كان سائداT عند جمي��ع ه�ذه الش�عوب! يخي�ل للم�رء أن�ه يس��مع م�دعياT عام�اT مس��تعداT لن يس�مح لنفس�ه بالتص�رف عل�ى ه�واه عن��د ت��وجيه

التهمة، ولكنه يطالب جهة الدفاع بأن تقدم برهاناT قاطعاT على كل كلمة له قوة البرهان القانوني.

 إن ال��زواج الجم��اعي مج��رد تلفي��ق. هك��ذا يق��ول م��اك-لين��ان، فيب��دو بالت��الي بعي��داT وراء ب��اهوفن. وب��رأي م��اك- لين��ان أن نظ��ام
 القرابة عند مورغ�ان ه�و عب�ارة ع�ن قواع��د بس�يطة للته��ذيب الجتم�اعي، وه��ذا م�ا يثبت��ه الواق�ع الت�الي وه�و أن الهن�ود الحم�ر يخ�اطبون
 الغرباء أيضاT- أي البيض – بكلمة: أخ أو والد. وهذا يعن��ي كم�ا ل�و أن أح��داT يح�اول أن يزع��م أن أس��ماء الم والم وأخ والخ��ت ه�ي
 مج��رد أش��كال للمخاطب���ة ل تعن���ي ش��يئاT، لن رج��ال ال���دين الكاثولي���ك ورئيس��ات الدي��رة الكاثوليكي���ة يس��مونهم بالب��اء والمه��ات، ولن
 الرهبان والراهبات وحتى الماسونيين وأعضاء الجمعيات الحرفية البريطانية يخاطبون بعضهم بعضاT في الجلسات الحتفالية بكلم��تي:

أخ وأخت. وهكذا كان دفاع ماك- لينان في أقصى الضعف.

 و لكنه بقيت هناك نقطة كان فيها منيعاT ل يطال. فإن التض�اد بي��ن "قب��ائل" ال�زواج الخ�ارجي و"قب��ائل" ال�زواج ال�داخلي، ال�ذي
 ارتكز عليه كل نظامه، لم يتزعزع، وليس هذا وحسب، بل حتى أنه اعت�بر أيض�اT ف�ي ك�ل مك�ان حج�ر الزاوي�ة ف�ي ك�ل تاري�خ العائل�ة.
 صحيح إنهم قالوا أن التفسير الذي حاول ماك-لينان أن يعطيه عن هذا التض�اد غي��ر مقن�ع كفاي��ة، وأن��ه ين�اقض الوق�ائع ال�تي أورده��ا
 بنفسه. ولكن هذا التضاد ذاته، أي وجود نوعين ينفي أحدهما الخر من قبائل منعزلة ومستقلة كانت قبائل أحد النوعين تأخذ لنفسها
 زوج��ات م��ن داخ��ل القبيل��ة، بينم��ا ك��ان ذل��ك ممنوع��اT منع��اT بات��اT عل��ى قب��ائل الن��وع الث���اني،كان يعت��بر بمثاب��ة حقيق��ة إنجيلي��ة ل ت��دحض.

).10)(1882)و حتى ليبوك،"أصل الحضارة"(الطبعة الرابعة،1874قارن، مثلT، جيرو طولون، "أصل العائلة"(
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 )- وه�ذا المؤل�ف اتخ�ذناه أساس�اT لعملن�ا ه�ذا.11)(1877و ضد ه��ذه النقط�ة، وج�ه مورغ�ان م�ؤلفه الرئيس�ي "المجتم�ع الق�ديم"(
 ، مع�روض هن�ا الن بوض�وح ت�ام. ف�إن ال�زواج الخ�ارجي وال�زواج ال�داخلي ل1871فإن ما ح�زره مورغ�ان بغم�وض وحس�ب ف�ي ع�ام 

 يشكلن أبداT تضاداT، ووجود "قب�ائل " ال�زواج الخ�ارجي ل�م يع�ط عن�ه ح�تى الن البره�ان ف�ي أي مك�ان ك�ان. ولك�ن عن�دما ك�ان ال�زواج
 الجم��اعي ل ي��زال س��ائداT- ك��انت القبيل��ة منقس��مة إل��ى جمل��ة م��ن جماع��ات وعش��ائر مرتبط��ة بعض��ها ببعض��ها بقراب��ة ال��دم حس��ب خ��ط
 الم- والزواج في داخلها ممنوع منعاT باتاT، ول�ذا ك�ان الرج�ال م�ن عش�يرة معين��ة يس�تطيعون أن يأخ��ذوا زوج�ات له�م م��ن داخ�ل القبيل�ة،
Tوكانا على العموم يفعلون ذلك، ولكنه ك�ان يتعي��ن عليه�م أن يأخ�ذوهن م��ن خ�ارج عش�يرتهم. وعلي��ه، إذا ك�انت العش�يرة خاض�عة تمام�ا 
 لنظ��ام ال��زواج الخ��ارجي، ف��إن القبيل��ة ال��تي تش��مل مجم��ل العش��ائر ك��انت ه��ي أيض��اT خاض��عة تمام��اT لنظ��ام ال��زواج ال��داخلي. وه��ذا م��ا

دحض نهائياT آخر بقية من تلفيقات ماك-لينان المصطنعة.

 بيد أن مورغان لم يكت��ف به�ذا. ف�إن عش�يرة الهن�ود الحم�ر الميركيي��ن أعطت��ه فيم�ا بع��د أساس�اT للقي�ام ب�الخطوة الحاس�مة الثاني��ة
 إلى المام في الميدان الذي يدرسه. ففي هذه العشيرة المنظمة حسب الحق المي، اكتشف الشكل الولي الذي نش��أت من��ه وتط��ورت
 فيما بعد العشيرة المنظمة حسب الحق البوي- أي تلك العشيرة التي نج��دها عن��د الش�عوب المتحض�رة ف��ي الزم��ن الق�ديم. ف�إن العش�يرة
 اليوناني��ة والروماني��ة ال��تي ك��انت قب��ل ذاك لغ��زاT عل��ى جمي��ع الم��ؤرخين، ق��د وج��دت تفس��يراT له��ا ف��ي عش��يرة الهن��ود الحم��ر، ووج��د بالت��الي

أساس جديد لكل التاريخ البدائي.

 إن ه��ذا الكتش��اف الجدي��د للعش��يرة الولي��ة، المرتك��زة عل��ى الح��ق الم��ي، بوص��فها مرحل��ة س��بقت العش��يرة المرتك��زة عل��ى الح��ق
 الب��وي عن��د الش��عوب المتحض��رة، يتس��م بالنس��بة للتاري��خ الب��دائي بنف��س الق��در م��ن الهمي��ة ال��ذي تتس��م ب��ه نظري��ة داروي��ن ح��ول النش��وء
 والرتقاء بالنسبة للبيولوجي�ا وال�ذي تتس�م ب�ه نظري�ة م�اركس ح�ول القيم��ة ال�زائدة بالنس�بة للقتص�اد السياس�ي. وق�د أت�اح ه�ذا الكتش�اف
 لمورغان أن يرسم للمرة الولى لوحة عن تاريخ العائلة ك�انت تحت��وي، بق��در م�ا س�محت الم�ادة المعروف�ة ح��تى الن، الخط�وط الك��برى
 لدرجات التطور، المثبتة مسبقاT، الكلسيكية عل�ى الق�ل. وواض��ح لك�ل ام�رئ أن عه��داT جدي��داT ف��ي دراس��ة التاري�خ الب��دائي ينفت��ح ب�ذلك.
 فإن العشيرة المرتكزة على الحق المي أصبحت ذلك المحور الذي يدور حوله ك��ل ه��ذا العل��م، ومن��ذ اكتش�افها، ص��ار مفهوم��اT ف��ي أي
 اتجاه يجب توجيه الدراسة وما تنبغي دراسته وكيف يتعي��ن تص�نيف النت��ائج الحاص�لة. وتبع�اT ل��ذلك، يح�رزون الن النجاح�ات ف�ي ه�ذا

الميدان بصورة أسرع بكثير مما قبل صدور كتاب مورغان.

 و في بريطانيا أيض�اT اع�ترف الن جمي��ع م�ؤرخي المجتم�ع الب��دائي باكتش�افات مورغ�ان أو، بالص��ح، اس�تأثروا به�ا. ولكنن�ا ل
 نج��د عن��د أي منه��م تقريب��اT اعتراف��اT ص��ريحاT ب��أنهم م��دينون لمورغ��ان بال��ذات به��ذه الث��ورة ف��ي النظ��رات. وف��ي بريطاني��ا يلزم��ون الص��مت
 المطبق قدر المكان حول كتابه، ولكنهم يتخلصون منه بمجرد مديح متع�ال عل�ى أعم�اله الس�ابقة، وينقب�ون بب�الغ الجه�د ف�ي مختل�ف
 تفاص��يل عرض��ه، ولكنه��م يلزم��ون الص��مت بعن��اد ح��ول اكتش��افاته الك��بيرة حق��اT وفعلT. لق��د نف��دت الطبع��ة الول��ى م��ن كت��ابه "المجتم��ع
 القديم"، أما في أميركا، فإن أمثال هذه الشياء ل تجد م�ا يلي��ق به�ا م�ن التص�ريف، وف�ي بريطاني��ا، تج�اهلوا عل�ى ال��دوام ه�ذا الكت��اب،

حسبما يبدو، والطبعة الوحيدة التي ل تزال قيد البيع لهذا لمؤلف الذي يشكل دهراT، هي ترجمة ألمانية.

 فأين يكمن سبب هذا التحفظ الذي يص��عب ع�دم استش�فاف م��ؤامرة الص�مت في��ه، خصوص�اT إذا ل�م يغ�ب ع��ن الب�ال م�ا ي��برقش
 مؤلفات خبرائنا المعترف بهم في التاريخ البدائي من استشهادات عديدة يوردونها بدافع اللطف والتهذيب ومن أدلة أخرى عل��ى اح��ترام
 الزملء؟ أل يكمن في أن مورغان أميركي وأنه من غير المستطاب أبداT لمؤرخي المجتمع البدائي البريطانيين أنهم، رغم كل ما بذلوه
 من جهود تستحق كل تقدير من أجل جمع المواد، قد اضطروا إلى القتباس من أجنبيين عبقريين هما باهوفن ومورغان عندما تعلق
 الم���ر بالموض���وعات الساس���ية العام���ة الض���رورية لج���ل تص���نيف وتب���ويب ه���ذه الم���واد، أي بإيج���از، عن���دما تعل���ق الم���ر بالفك���ار
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 الضرورية لهم؟ لقد ك�ان م��ن الممك��ن القب�ول باللم�اني، أم�ا ب�الميركي! فحي�ال الميرك�ي، يص��بح ك�ل بريط�اني وطني�اT متحمس�اT، ولق�د
 رأيت في الوليات المتحدة أمثلة مضحكة عن ذلك. ناهيك بأن ماك-لينان كان، كما يق�ال، معترف�اT ب��ه رس�مياT مؤسس�اT ورئيس�اT لمدرس�ة
 التاريخ البدائي البريطانية. وفي هذا الميدان، أصبح من المستحسن نوعاT التكلم فق�ط ب�أعظم الجلل ع�ن بن��ائه الت�اريخي المص�طنع،
 الذي يؤدي من قتل الولد ع�بر تع��دد الزواج وال�زواج – الخط�ف إل�ى العائل�ة المرتك�زة عل�ى الح�ق الم�ي، وك�انوا يعت��برون أق�ل ش�ك
 ف��ي وج��ود "قب��ائل" ال��زواج الخ��ارجي و"قب��ائل" ال��زواج ال��داخلي ال��تي تنف��ي بعض��ها بعض��اT بص��ورة مطلق��ة، ض��رباT م��ن الهرطق��ة الوقح��ة،
 وعلى هذا لنحو، اقترف مورغان، بتبديده كالدخان جمي��ع ه��ذه العق��ائد المقدس��ة، ض�رباT م��ن الت��دنيس والتنجي��س للقدس��يات. ناهي��ك ب��أنه
 بددها بحجج كان حسبه أن يدلي بها ح�تى تص�بح عل�ى الف�ور جلي�ة للجمي��ع، وهك�ذا ك�ان ل ب��د لم�داحي م�اك- لين��ان الع�اجزين ح�تى
 الن عن الخلص من التناقض بين الزواج الخارجي والزواج الداخلي، من أن يلطموا جباههم أو يكاد يهتفوا: كي��ف أمكنن��ا أن نك��ون

أغبياء إلى حد أننا لم نكتشف هذا بأنفسنا من زمان بعيد!

 و إذا كانت حتى هذه الجرائم غير كافية لكي تق�ف المدرس�ة الرس�مية م��ن مورغ�ان موقف�اT غي�ر موق�ف النص�راف عن�ه ب�برودة
 وجف��اء، فق��د جع��ل الك��أس يطف��ح بك��ونه ل��م يقتص��ر عل��ى انتق��اد الحض��ارة- أن مجتم��ع النت��اج البض��اعي، الش��كل الساس��ي لمجتمعن��ا
 المعاصر- انتقاداT يحمل على تذكر ف��وريه، ب�ل تح�دث أيض�اT ع�ن التح�ولت المقبل�ة ال�تي س�تطرأ عل�ى ه�ذا المجتم�ع بتع��ابير ك�ان م�ن
 الممك��ن أن يلج��أ إليه��ا ك��ارل م��اركس. وله��ذا ن��ال مورغ��ان م��ا يس��تحقه عن��دما لم��ه م��اك-لين��ان بس��خط عل��ى "نف��وره الت��ام م��ن الطريق��ة

 أيضاT. مع أنه س��بق له��ذا الس��يد جي�رو –1884التاريخية" وعندما أكد البروفسور السيد جيرو-طولون من جينيف هذا اللوم في عام 
  ("أصل العائلة")، عاجزاT، ضعيفاT، في متاهات الزواج الخارجي الماك-ليناني التي ل��م يخرج��ه منه��ا1874طولون نفسه أن ضل في 

إل مورغان!

 و ل داعي إلى البحث هن�ا ف�ي النجاح�ات الخ�رى ال�تي ي��دين به�ا التاري�خ الب�دائي لمورغ�ان، فك�ل م�ا يل�زم به��ذا الص��دد يمك��ن
 إيجاده في الم�اكن المناس�بة م��ن كت�ابي. ث�م أن الس�نوات الرب�ع عش�رة ال�تي تص�رمت من��ذ ص�دور عم�ل مورغ�ان الرئيس�ي، ق��د أغن�ت
 ك�ثيراT م�ا ل�دينا م��ن م��واد ف�ي تاري�خ المجتمع�ات البش�رية البدائي��ة، ف�إلى الن��تروبولوجيين والرحال�ة وم�ؤرخي المجتم�ع الب��دائي المح�ترفين
 انضم الحقوقيون الذين يهتمون بالحق المقارن والذين أعطوا جزئياT مادة جديدة وتقدموا جزئياT بوجهات نظر جديدة. وهذا م��ا أدى إل��ى
 زعزعة بعض من فرضيات مورغان وحتى إلى دحضها. ولكن المادة المجموعة حديثاT لم ت��ؤد ف�ي أي مك�ان إل�ى ض�رورة الستعاض��ة
 عن موضوعاته الجوهرية بموضوعات ما أخرى. إن النظام الذي حمله إلى التاريخ البدائي ل يزال حتى الن يحتفظ بقوته من حي��ث
 خطوطه الكبرى. بل أنه يمكن القول أنه يظفر أكثر فأكثر بالعتراف الع�ام، وذل�ك بنفس�ن الق�در ال�ذي يح�اولون ب��ه أن يخف�وا أن��ه ه�و

.Iواضع الحجر الساسي لهذا التقدم العظيم***

1891 حزيران 16لندن، في 

فريدريك إنجلس

I التقي��ت بن��ائب س��ابق ف الك��ونغرس ع��ن دائرة روتشس��ت النتخابي��ة، ك��ان يع��رف ل��ويس مورغ��ان. وم��ع الس��ف، ل يس��تطع أن1888 ف طري��ق ع��ودت م��ن نيوي��ورك، ف أيل��ول ، 
 يدثن عنه إل قليلj. كان مورغان يعيش ف روتشست كفرد عادي منصرفاj إل عمله العلمي فقط. وكان أخوه كولونيلj ي�دم ي وزارة الربي��ة ف واش��نطن، وبعون�ة أخي��ه، اس��تطاع

أن يثي اهتمام الكومة بأباثه وأن يصدر بعض مؤلفاته بأموال الدولة، ث أن مدثي، كما قال ل، سعى هو أيضاj غي مرة ن أجله عندما كان نائباj ف الكونغرس.
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 ـ أطوار ما قبل الحضارة ـ أطوار ما قبل الحضارة11

 ك��ان مورغ��ان أول م��ن ح��اول، ع��ن عل��م ومعرف��ة ب��المر، أن ي��دخل عل��ى م��ا قب��ل تاري��خ البش��رية نظام��اT معين��اT، وم��ادام اتس��اع
المادة الكبير ل يجبر على إدخال تعديلت، فإن التقسيم المرحلي الذي اقترحه سيبقى، بل ريب ساري المفعول.

 و غن�ي ع�ن البي�ان أن م�ا يش�غل ب�اله م�ن العه�ود الرئيس��ية الثلث�ة – الوحش�ية، والبربري�ة، والحض�ارة- إنم�ا هم�ا فق�ط الولن
 والنتقال إلى الثالث. وهو يقسم كلT من هذين العهدين إلى درجة دنيا ومتوس��طة وعلي�ا وفق��اT للتق�دم ف�ي إنت�اج وس�ائل العي��ش، وذل��ك،
 كم�ا يق��ول، لن "للمه�ارة ف�ي ه��ذا النت�اج الهمي�ة الفاص�لة بالنس��بة لدرج�ة تف�وق وس�يطرة البش�ر عل�ى الطبيع��ة، ف��بين جمي�ع الكائن�ات
 الحية، كان النسان وحده هو الذي أفلح في إحراز سيطرة غير محدودة تقريب��اT عل�ى إنت��اج الم��ادة الغذائي��ة. إن جمي��ع العه��ود الك��برى

).12في التقدم البشري تصادف إلى هذا الحد أو ذاك عهود توسع مصادر العيش" (

و إلى جانب ذلك، يجري تطور العائلة، ولكنه ل يعطي مثل هذه العلئم المميزة لجل الفصل بين المراحل.

-الوحشية1

 -الطور الدنى: طفولة النوع البشري. كان الناس ل يزالون بعد في أماكن إقامتهم الولية، في الغاب��ات الس��توائية أو ش��به1
 الس��توائية. ك��انوا يعيش��ون، عل��ى الق��ل جزئي��اT، عل��ى الش��جار، وبه��ذا وح��ده يمك��ن تفس��ير بق��ائهم بي��ن وح��وش كاس��رة ك��بيرة. وك��انت
 الثم��ار والج��وز والج��ذور غ��ذاءهم. والنج��از الرئيس��ي ف��ي ه��ذه المرحل��ة ه��و نش��وء النط��ق. وم��ن بي��ن جمي��ع الش��عوب ال��تي أص��بحت
 معروفة في المرحلة التاريخية، لم يبق أي منها في هذه الحالة البدائية. ورغم أن هذه الحلة استمرت، أغل��ب الظ��ن، اللف واللف
 من السنين، إل أننا ل نستطيع أن نثب��ت وجوده�ا بأدل�ة مباش�رة، ولكننن�ا إذ نع�ترف بنش�وء النس�ان م�ن مملك��ة الحي��وان، ل ب��دu لن�ا أن

نفترض ونقبل هذه الحالة النتقالية.

 -الط��ور المتوس��ط: يب���دأ باس��تعمال الغ��ذاء الس��مكي ( وف��ي ع��داده نص��نف ك��ذلك الس��راطين والرخوي��ات وس��ائر الحيوان��ات2
 المائي��ة) وباس��تعمال الن��ار. وه��ذا وذاك مترابط��ان، لن الغ��ذاء الس��مكي ل يص��بح ص��الحاT تمام��اT للس��تهلك إل بفض��ل الن��ار. ولك��ن
 البش��ر أص��بحوا، بفض��ل ه��ذا الغ��ذاء الجي��د، مس��تقلين ع��ن المن��اخ والمك��ان، وبالس��ير م��ع تي��ار النه��ر وعل��ى س��واحل البح��ار ك��ان ف��ي
 وسعهم أن ينتشروا حتى في الحالة الوحشية على القسم الكبر من سطح الرض. فإن الدوات الحجري�ة غي�ر المص�قولة، المش�غولة

  (أدوات العص��ر الحج�ري الق��ديم) وال��تي تع��ودpalaioslithosبفظاظ��ة، م��ن العص��ر الحج��ري الب��اكر، المس��ماة ب��الدوات الباليوليتي��ة 
 بكليته��ا أو بأغلبه��ا إل�ى ه��ذه المرحل��ة، منتش�رة ف��ي جمي��ع الق��ارات، وه�ي دلي��ل بلي��غ عل�ى ه��ذه التنقلت. إن القام�ة ف��ي أم�اكن جي��دة،
 والسعي النشيط الدائم إلى البحث والتفتيش، بالضافة إلى امتلك النار عن طريق الحك، كل هذا أوجد وس�ائل جدي��دة للتغذي��ة، ه��ي
 الجذريات والدرنيات التي تحتوي على النشاء، والمشوية في الرماد الحار أو ف��ي الف��ران المحف�ورة ف�ي الرض، وك��ذلك الطري��دة ال��تي
 أصبحت، بفضل اختراع السلحة الولى، الهراوات والرماح، غذاء إضافياT يمكن الحصول عليه حسب الصدف، بي��ن الفين��ة والفين��ة.
 ولم توج��د ق�ط ش�عوب ص�يادة ب��وجه الحص�ر، كم�ا توص�ف ف�ي الكت�ب، أي ش�عوب تعي�ش م��ن الص��يد فق�ط، فل�م يك��ن م�ن الممك��ن أو
 يكاد التعويل على حاصل الصيد لجل العيش. ونظراT لستحالة تأمين موارد دائمة للتغذي، ظهر في هذا الطور، أغلب الظن، أكل
 البشر، واستمر مذ ذاك زمن��اT ط�ويلT. وأن الوس��تراليين وك��ثيرين م�ن الب��ولينيزيين ل يزال�ون الي�وم أيض��اT ف��ي ه�ذا الط�ور المتوس�ط م��ن

الوحشية.
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 -الط�ور العل�ى: يب��دأ م�ع اخ�تراع الق�وس والس�هم، الل��ذين بفض�لهما غ�دت الطري��دة طعام�اT دائم��اT، والص��يد أح�د ف�روع العم�ل3
 العادي��ة. وأخ��ذ الق��وس وال��وتر والس��هم تش��كل الن أداة معق��دة ج��داT يف��ترض اختراعه��ا خ��برة مكدس��ة زمن��اT ط��ويلT كف��اءات فكري��ة أك��ثر
 تط��وراT، وتف��ترض بالت��الي الطلع ف��ي ال��وقت نفس��ه عل��ى ك��ثرة م��ن الختراع��ات الخ��رى. وعن��دما نق��ارن بي��ن الش��عوب ال��تي ص��ارت
 تعرف القوس والسهم، ولكنه لم تعرف بع��د الف�ن الفخ�اري ( ويعت�بره مورغ�ان بداي��ة النتق�ال إل�ى البربري�ة)، نج��د بالفع�ل بع�ض العلئم
 الول��ى للس��كن ف��ي الق��رى، ودرج��ة معين��ة لمتلك ناص��ية إنت��اج وس��ائل العي��ش: الني��ة والل��وازم المنزلي��ة الخش��بية، والحياك��ة اليدوي��ة
 (ب��دون أداة حياك��ة) م��ن ألي��اف الش��جر، والس��لل م��ن اللي��اف اللبي��ة أو م��ن القص��ب، والدوات الحجري��ة المص��قولة (النيوليتي��ة- م��ن

 ). ك��ذلك أخ�ذت الن�ار والف�أس الحجري�ة تتيح�ان ع�ادة ص�نع ال�زوارق م�ن ش�جرات كامل��ة، كم�اneoslithosالعصر الحجري الح�ديث 
 أخذتا تتيحان في بعض النحاء أعداد جذوع مشذبة وألواح لجل بناء المساكن. ونحن نجد جميع هذه المنج��زات، مثلT، عن��د الهن��ود
 الحم��ر ف��ي ش��مال غرب��ي أميرك��ا ال��ذين ك��انوا يعرف��ون الق��وس والس��هم ولكنه��م ك��انوا يجهل��ون ص��نع الفخ��ار. إن الق��وس والس��هم ق��د كان��ا
 بالنسبة لعهد الوحشية نفس ما أصبحه السيف الحدي��دي بالنس��بة لعه��د البربري��ة، والس�لح الن�اري بالنس��بة لعه��د الحض�ارة، أي الس��لح

الحاسم.

-البربرية2

 -الطور الدنى: يبدأ مع ظهور الفن الفخاري. وفي الوسع تقديم البره�ان عل�ى أن��ه م��دين بظه��وره، ف�ي ك��ثير م��ن الح�الت،1
 وأغل�ب الظ��ن، ف�ي ك��ل مك�ان، لطل�ي الني��ة المجدول�ة أو الخش��بية ب�الطين بغي��ة جعله�ا قابل�ة لمقاوم��ة الح�رارة. وس�رعان م�ا وج��دوا أن

الطين المقولب يؤدي الغرض نفسه دون حاجة إلى إناء داخلي.

 حتى الن، استطعنا أن ننظر في سير التطور بوصفه سيراT ذا طابع شامل تماماT، س�اري المفع�ول ف�ي مرحل�ة معين��ة بالنس�بة
 لجميع الشعوب، بصرف النظر عن مكان إقامتها. ولكننا مع حلول عهد البربرية، وصلنا إلى درجة يكتسب فيها الفرق بين الح��وال
Tممي��زا Tوف��ي مرحل��ة البربري��ة يش��كل ت��دجين الحيوان��ات وتربيته��ا وتربي��ة النبات��ات عنص��را .Tالطبيعي��ة ف��ي الق��ارتين الك��بيرتين ش��أنا ووزن��ا 
 موص��وفاT. وك��انت الق��ارة الش��رقية، أي م��ا يس��مى بالع��الم الق��ديم، تمل��ك تقريب��اT جمي��ع الحيوان��ات ال��تي يمك��ن ت��دجينها وجمي��ع أص��ناف
 الحبوب الصالحة للتربية باستثناء صنف واحد، أما القارة الغربية، أي أميرك��ا، فك�انت تمل��ك م��ن بي��ن جمي��ع الحيوان�ات الثديي��ة القابل��ة
 للتدجين، اللما فقط، وفي قسم واحد فقط من الجنوب، ومن بين جميع الحبوب الزراعية، صنفاT واحداT فقط ولكنه أفضلها ه��و ال��ذرة.
 وبسبب من هذا الفرق في الحوال الطبيعية، أخذ سكان كل من نصفي الك�رة الرض�ية يتط�ورون م��ذ ذاك بس�بيلهم الخ��اص، وأخ��ذت

علمات الحدود بين مختلف درجات التطور تختلف في نصف من الكرة الرضية عما في نصفها الخر.

 -الط��ور المتوس��ط: يب��دأ ف��ي الش��رق بت��دجين الحيوان��ات البيتي��ة، وف�ي الغ��رب بتربي��ة النبات��ات الص�الحة للك��ل بواس��طة ال��ري2
وباستعمال "الدوب" (الجر الطري المجفف في الشمس) والحجارة لجل البناء.

و نبدأ بالغرب لن الناس هنا لم يتجاوزوا هذه الدرجة في أي مكان قبل استيلء الوروبيين على أميركا.

ليه���م ينتس���ب جمي���ع م���ن ك���انوا يعيش���ون ش���رقي نه���ر Rف���إن الهن���ود الحم���ر ال���ذين ك���انوا ف���ي الط���ور الدن���ى م���ن البربري���ة ( وا 
 الميسيسيبي)، كانوا يعرفون، قبيل زمن اكتشافهم، وسيلة لتربية الذرة في المباقل، وكذلك، أغلب الظن، لتربية القرع والشمام وغيرهما
 م��ن النبات��ات البقلي��ة ال��تي ك��انت تش��كل ج��زءاT ك��بيراT ج��داT م��ن غ��ذائهم، وك��انوا يعيش��ون ف��ي بي��وت خش��بية وف��ي ق��رى مس��يجة بالوت��اد.
 وكانت القبائل الشمالية الغربية ول سيما منها الساكنة في حوض نهر كولومبيا، ل تزال بعد في الطور الدنى من الوحشية ولم تكن
 تعرف ل الفن الفخاري ول أي طريقة لتربية النباتات. أما الهنود الحمر، الذين ينتسبون إلى ما يسمى البويبل��و ف��ي المكس��يك الجدي��دة
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 )، والمكسيكيون وسكان أميركا الوسطى وسكان البيرو، فقد ك�انوا، عل�ى العك��س، قبي�ل زم�ن فت��ح أميرك�ا، ف�ي الدرج�ة المتوس�طة13(
 م��ن البربري��ة: ك��انوا يعيش��ون ف��ي بي��وت م��ن "الدوب" أو الحج��ارة تش��به الحص��ون، ويرب��ون ف��ي أح��واض مروي��ة ال��ذرة ونبات��ات أخ��رى
 صالحة للكل، تختلف حسب اختلف المك�ان والمن�اخ، وتش�كل م��وارد غ��ذائهم الرئيس��ية، ب�ل إنه�م ك�انوا ق��د دجن�وا بع��ض الحيوان�ات:
 فالمكس��يكيون دجن��وا ال��ديوك الهندي��ة وغيره��ا م��ن الطي��ور، وس��كان ال��بيرو اللم��ا. وفض��لT ع��ن ذل��ك ك��انوا يعرف��ون معالج��ة المع��ادن،
 باستثناء الحديد، ولهذا كانوا ل يزالون غير قادرين على الستغناء عن السلحة والدوات الحجرية. وجاء الفتح السباني يقطع حبل

تطورهم المستقل.

 أم��ا ف��ي الش��رق، فق��د ب��دأ الط��ور المتوس��ط م��ن البربري��ة بت��دجين الحيوان��ات ال��تي تعط��ي الحلي��ب واللح��م، ف��ي حي��ن أن تربي��ة
 النباتات ظلت هنا، على ما يبدو، زمناT طويلT جداT غير معروفة في سياق هذه المرحل�ة. ويب��دو أن ت��دجين الماش��ية وتربيته��ا وتش�كيل
 قطعان كبيرة منها كانت سبب تميز الريي��ن والس��اميين ع��ن س��واد ال��برابرة. ث��م أن أس��ماء الحيوان��ات البيتي��ة ك��انت مش�تركة عام�ة عن��د

.Tالريين الوروبيين والسيويين، أما النباتات الزراعية فلم تكن لها أسماء مشتركة تقريبا

 أدى تش��كيل القطع�ان إل�ى حي�اة الرع�ي ف�ي الم��اكن الص�الحة له��ذا الغ��رض: عن��د الس��اميين ف�ي الس��هوب المعش��بة ع�ل ط�ول
 نهري الفرات ودجلة، وعند الريين في الودية المعشبة ف�ي الهن��د وك�ذلك عل�ى ط�ول أنه�ر جيح�ون وس�يحون وال�دون وال�دنيبر. ويب��دو
 أن تدجين الحيوانات قد تحقق للم�رة الول�ى عل�ى ح��دود مث�ل ه��ذه المن�اطق الص�الحة للرع�ي. ول�ذا خي�ل للجي�ال اللحق�ة أن ش�عوب
 الرعاة نشأت في أنحاء لم يكن من الممكن بالفعل أن تكون مهد البش�رية، ولي�س ه��ذا وحس��ب، ب�ل ك�انت عل�ى العك�س غي��ر ص�الحة
 تقريباT للعيش بالنسبة لجدادها المتوحشين وحتى بالنس�بة للن��اس ال��ذين بلغ��وا الط�ور الدن��ى م��ن البربري�ة. ولك�ن الح�ال ب��العكس. ف�إن
 هؤلء البرابرة الذين بلغوا الطور المتوسط، بعد أن اعتادوا حياة الرعي، لم يكن من الممكن إطلقاT أن يخط�ر ف�ي ب�الهم الع�ودة بملء
 اختيارهم من الودية النهرية المعشبة إلى المناطق الغابية التي ك�ان يس��كنها أج�دادهم. وح�تى عن�دما أقص�ي الس�اميون والري�ون إل�ى
 أبع��د باتج��اه الش��مال والغ��رب، ل��م يك��ن بوس��عهم بل��وغ النح��اء الغابي��ة ف��ي أوروب��ا وف��ي آس��يا الغربي��ة قب��ل أن ت��وفر له��م تربي��ة الحب��وب
 إمكاني��ة إطع��ام ماش��يتهم، ول س��يما ف��ي الش��تاء، ف��ي ه��ذه الترب��ة ال��تي ه��ي أق��ل ملءم��ة. وم��ن المؤك��د تقريب��ا أن تربي��ة الحب��وب إنم��ا

استدعتها هنا قبل كل شيء الحاجة إلى أعلف من أجل الماشية ولم تصبح مصدراT هاماT لغذاء الناس إل فيما بعد.

 و إلى غذاء الريين والساميين الوفير من اللحم وللبان، ول س�يما إل�ى ت�أثيره الملئم ف�ي نم��و الطف��ال، يج�ب، أغل�ب الظ��ن،
 أن نعي���د نم���و ه���ذين العرقي���ن بمزي���د م���ن النج���اح. فإنن���ا نج���د بالفع���ل أن ال���دماغ عن���د الهن���ود الحم���ر البويبل���و ف���ي المكس���يك الجدي���دة
 المض��طرين إل الغت��ذاء بالم��أكولت النباتي��ة وح��دها تقريب��اT ه��و أق��ل مم��ا عن��د الهن��ود الحم��ر ال��ذين بلغ��وا الط��ور الدن��ى م��ن البربري��ة
 والذين يقتاتون أكثر ما يقتاتون باللحم والسمك. وعلى كل حال، يزول تدريجياT أكل البشر في الطور الثاني من البربرية ول يبق��ى إل

بوصفه طقساT دينياT أو بوصفه طقساT سحرياT – والمران سيان تقريباT هنا.

 -الطور العلى، يبدأ بصهر فلز الحديد وينتقل إل عهد الحضارة نتيجة لختراع الكتابة الحرفية ولستعمالها لجل تسجيل3
 البداع الكلمي. إن هذا الطور الذي لم يجر بصورة مستقلة إل في النصف الشرقي من الكرة الرضية، كما قيل أعله، ه��و أغن��ى
ليه ينتسب اليونانيون من العهد البط�ولي، والقب��ائل اليطالي��ة Rوا .Tبالنجاحات في ميدان النتاج من جميع الطوار السابقة مأخوذة معا 

من قبل تأسيس روما بفترة قصيرة، وجرمان تاقيطس، والنورمنديون من زمن الفيكينغ.

 و قبل ك�ل ش�يء، نج��د هن�ا للم�رة الول�ى المح�راث ذا الس�كة الحديدي��ة والماش��ية البيتي��ة كق�وة للج�ر، وبفض�ل ه�ذا، أص�بح م��ن
 الممك��ن ممارس��ة العم��ال الزراعي��ة عل��ى نط��اق ك��بير، أص��بح م��ن الممك��ن حراث��ة الحق��ول، وغ��دا م��ن الممك��ن ف��ي ال��وقت نفس��ه زي��ادة
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 الحتياطيات من المؤن الغذائية زيادة غير محدودة عملياT في أحوال ذلك الزمن، ثم استئصال الغابات وتحويلها إل�ى أراض محروث�ة
 ومروج، المر الذي ك�ان يس�تحيل القي�ام ب�ه عل�ى م�دى واس�ع ب�دون الف�أس الحديدي��ة والرف�ش الحدي�دي. وف�ي ال�وقت نفس��ه، أخ��ذ ع��دد
 الس��كان ك��ذلك ينم���و بس��رعة، وي��زداد كثاف��ة ف��ي مس��احات غي��ر ك��بيرة. وقب��ل ظه��ور حراث��ة الحق��ول، ك��ان ل ب���د أن تتجم���ع ظ��روف
 اس��تثنائية تمام��اT لك��ي يس��تطيع نص��ف ملي��ون م��ن الن��اس أن يتح��دوا تح��ت قي��ادة مركزي��ة واح��دة، إل أن ه��ذا، أعل��ب الظ��ن، ل��م يح��دث

البتة.

 إن ذروة ازدهار الطور العلى من البربرية تتكشف أمامنا في قص��ائد ه��وميروس، ول س��يما ف�ي "اللي��اذة". الدوات الحديدي��ة
 المتقنة ومنفاخ الحدادة، والطاحونة اليدوي��ة، ودولب الف�اخوري، وص��نع الزي�ت والنبي��ذ، وش�غل المع��ادن المتط�ور وبس��بيل التح�ول إل�ى
 حرف��ة فني��ة، العرب��ة البض��اعية والعرب��ة القتالي��ة، وبن��اء الس��قف م��ن الج��ذوع والل��واح الخش��بية، وبداي��ة المعم��ار بوص��فه فن��اT، والم��دن
 المحاطة بأسوار مس��ننة وأب��راج، والملحم��ة الهوميري��ة، والميثولوجي��ا كله�ا، ذل��ك ه��و ال��تراث الرئيس��ي ال��ذي نقل�ه اليون�انيون م��ن البربري��ة

ذا أجرين��ا مقارن��ة بي��ن ه��ذا وبي��ن الوص��ف ال��ذي أعط��اه قيص��ر وح��تى ت��اقيطس ع��ن الجرم��ان ( Rال��ذين ك��انوا ف��ي14إل��ى الحض��ارة. وا ( 
 بداي��ة ط��ور الثقاف��ة ال��ذي ك��ان يس��تعد اليون��انيون الهوميري��ون للنتق��ال من��ه إل��ى درج��ة أعل��ى، لرأين��ا أي غن��ى م��ن المنج��زات ف��ي حق��ل

تطور النتاج يشمله الطور العلى من البربرية.

 إن اللوحة التي رسمتها هنا، استناداT إلى مورغان، عن تطور البشرية عبر عهد الوحشية وعهد البربرية إلى من��ابع الحض��ارة،
 غنية كفاية بخطوط جديدة ناهيك ب�أنه ل ج�دال فيه��ا، لنه�ا م�أخوذة مباش�رة م��ن النت�اج. وم�ع ذل��ك تب��دو ه�ذه اللوح�ة ش�احبة وحقي�رة
 بالقياس إلى اللوحة التي تتكشف أمام أنظارنا في آخر مطافنا، وعند ذلك فقط سيكون بالمستطاع توضيح النتق�ال م�ن البربري�ة إل�ى
 الحضارة والتضاد المدهش بينهما توضيحاT تاماT. أما الن، ففي وسعنا أن نعمم كما يلي تقس�يم مورغ�ان للمراح�ل: الوحش��ية، المرحل�ة
 ال���تي يهيم���ن فيه���ا امتلك المنتوج���ات الطبيعي���ة الج���اهزة، المنتوج���ات ال���تي يص���نعها النس���ان تش���كل أساس���اT أدوات تس���اعد ف���ي ه���ذا
 المتلك. البربري��ة، مرحل�ة بداي��ة تربي��ة الماش��ية والزراع�ة، مرحل��ة تحص��يل الط�رائق لزي�ادة إنت��اج المنتوج��ات الطبيعي��ة بفض�ل النش�اط

البشري. الحضارة مرحلة استمر فيها تعلم معالجة المنتوجات الطبيعية، مرحلة الصناعة بالذات ومرحلة الفن.

الهوامش:

)12(L. H. Morgan. "Ancient Society". London,1877 ،ل. ه�. مورغان. "التمع القدي" لندن) .1877.(
 )البويبل���و، اس���م مموع���ة م���ن قب���ائل الن���ود الم���ر ف أميك���ا الش���مالية ك���ان تعي���ش ف أراض���ي الكس���يك الدي���دة (حالي���اj النطق���ة النوبي���ة الغربي���ة م���ن الولي���ات التح���دة13(

  (شعب،� قوم، مشاعة)،� أطلق���هpuebloالميكية� والنطقة الشمالية من الكسيك) وكانت تمع بينها وحدة التاريخ والضارة. هذا السم، الشتق من الكلمة السبانية� 
  طواب��ق ويس��كنها6 أو 5عليهم الفاتون السبان نظراj للطابع الاص لقاماتم الت كانت عبارة عن بيوت –قلع مشاعية كبية يبلغ ارتفاعها ف ح��دود ارتف��اع بي��ت م��ن 

عدد من الناس ف حدود ألف شخص،� كذلك أطلق هذا السم على مقامات� هذه القبائل.
)يقصد� إنلس كتاب غايوس يوليوس قيصر� "مذكرات عن حرب الغال" وكتاب بوبليوس كورنيليوس تاقيطس "جرمانيا".14(
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 ـ العائلة ـ العائلة22

 إن مورغان الذي أمضى القسم الكبر من حياته بين اليروكوا الذين ل يزالون يعيشون اليوم في ولية نيويورك، والذي تبنت��ه
 إح��دى قب��ائلهم (قبيل��ة س��ينيكا)، ق��د اكتش��ف عن��دهم نظام��اT للقراب��ة يتن��اقض م��ع علق��اتهم العائلي��ة الفعلي��ة. فق��د ك��ان يس��ود عن��دهم ذل��ك
 الزواج الحادي، الذي يسهل على كل من الطرفين المعنيي��ن حل�ه، وال�ذي يس��ميه مورغ�ان "العائل�ة الثنائي�ة". وله��ذا ك�انت ذري�ة ه��ذين
 الزوجين معروفة ومعترف بها من الجميع: فلم يكن من الممكن أن يقوم أي شك فيما يتعلق بالشخاص الذين ينبغ��ي إطلق أس��ماء
 الب والم والبن والبن والخ والخت عليهم. ولكن استعمال هذه التعابير في الواقع يناقض هذا الم��ر. ف��إن اليروك��وي ل يس��مي
 أولده بالذات وحسب بأبنائه وبناته، بل أيضاT أولد أخوته، وهؤلء يسمونه بوال�دهم. أم�ا أولد أخ��واته، فيس�ميهم بأبن�اء وبن�ات أخ�واته،
 وهؤلء يسمونه بخالهم. وعلى العكس تسمي اليروكوية أولد أخواته�ا، مث��ل أولده�ا بال�ذات، بأبنائه�ا وبناته�ا، وأولد أخواته�ا يس�مونها
 بأمهم. أما أولد أخوتها، فتسميهم بأبناء وبنات أخوته�ا، وتس�مى ه�ي عم�ة. وأولد الخ�وة يس��مون بعض�هم بعض�اT ب�الخوة والخ�وات،
 شأنهم شأن أولد الخوات. وعلى العكس، يسمي أولد المرأة وأولد أخيها بعضهم بعضاT " بالخوة والخوات من المرتبة الثانية" (أي
 بأبن��اء وبن��ات الخ��ال والعم��ة) وليس��ت ه��ذه مج��رد أس��ماء ل معن��ى له��ا ول أهمي��ة، ب��ل تع��ابير ع��ن النظ��رات القائم��ة فعلT إل��ى القراب��ة
ل��ى المس��اواة وع��دم المس��اواة ف��ي قراب��ة ال��دم، وه��ذه النظ��رات تش��كل أس��اس نظ��ام للقراب��ة موض��وع بص��ورة كامل��ة، وبوس��عه أن Rوالبع��د، وا 
 يعكس بضع مئات من مختلف علقات القربى لدى فرد واحد. وفضلT عن ذلك، ل يسري مفعول هذا النظام كلياT عند جمي��ع الهن��ود
 الحمر الميركيين وحسب ( وحتى الن لم يظهر أي استثناء له) بل يسود أيضاT بدون تغيي��ر تقريب�اT عن��د أق�دم س��كان الهن��د، أي عن��د
 قبائل ديكان الدرافيدية وقبائل غاوورا في هندوستان. إن أسماء القرابة عن��د قب�ائل تامي�ل ف�ي الهن��د الجنوبي�ة وعن��د اليروك�وا م��ن قبيل�ة
 س��ينيكا ف�ي ولي��ة نيوي�ورك ل ت�زال ح�تى الن متماثل�ة فيم��ا يتعل�ق ب�أكثر م��ن م��ائيتين م�ن مختل�ف علق�ات القراب�ة. وعلق�ات القراب�ة،

الناجمة من شكل العائلة القائم، تناقض كذلك نظام القرابة سواء عند هذه القبائل الهندية أم عند جميع الهند الحمر الميركيين.

 فكي���ف نفس���ر ه���ذا؟ نظ���راT لل���دور الحاس���م ال���ذي تض���طلع ب���ه القراب���ة ف���ي النظ���ام الجتم���اعي عن���د جمي���ع الش���عوب المتوحش���ة
 والبربرية، ل يمكن بمجرد الجمل إزال�ة أهمي��ة ه�ذا النظ�ام المنتش�ر ه�ذا النتش�ار الواس�ع. وأن نظام�اT يس�ود ف�ي ك�ل مك�ان م��ن أميرك�ا
 ويوجد كذلك في آسيا عند شعوب من عرق آخر تماماT، ويقوم بكثرة بأش��كال معدل��ة إل�ى ه��ذا الح��د أو ذاك ف�ي ك��ل مك�ان م�ن إفريقي�ا
وأوس��تراليا، إن نظام��اT كه��ذا يتطل��ب تفس��يراT تاريخي��اT، ول يمك��ن الته��رب من��ه بالكلم��ات، كم��ا ح�اول أن يفع��ل ذل��ك، مثلT، م��اك-لين��ان (

15،Tوجدي��ة ج��دا ،Tإن أس��ماء الب والول��د والخ والخ��ت، ليس��ت مج��رد ألق��اب فخري��ة، ب��ل تس��تتبع واجب��ات متبادل��ة مح��ددة تمام��ا .( 
 يشكل مجموعها قسماT جوهرياT من النظام الجتماعي عند هذه الشعوب. وقد وج��د التفس��ير. فف�ي ج�زر الس��ندويتش (ه�اواي)، ك��ان ل
 يزال يوجد في النصف الول من القرن الحالي، القرن التاسع عشر، شكل للعائلة يقوم فيه آباء وأمهات وأخوة وأخ�وات وأبن�اء وبن�ات
 وأخ��وال وخ��الت وأعم��ام وعم��ات وأبن��اء وبن��ات أخ أو أخ��ت كال��ذين يقتض��يهم نظ��ام القراب��ة ف��ي أميرك��ا وف��ي الهن��د القديم��ة. ولك��ن، ي��ا
 للغرابة! فإن نظام القرابة الساري المفعول في جزر هاواي لم يكن يتط�ابق ه�و أيض�اT م�ع ش�كل العائل�ة الموج�ودة هن�اك فعلT. ف�الواقع
 أن جمي��ع أولد الخ��وة والخ��وات بل اس��تثناء يعت��برون هن��اك أخ��وة وأخ��وات وأولد مش��تركين ل لمه��م وأخواته��ا وحس��ب أو لوال��دهم
 وأخوته، بل أيضاT لجميع أخوة وأخوات والديهم بل تمييز. ولذا، إذا كان نظام القرابة الميرك�ي يف��ترض ش��كلT للعائل��ة أك��ثر بدائي��ة ل�م
 يعد له وجود في أميركا ول نزال نجده بالفعل في جزر هاواي، فإن نظ�ام القراب��ة اله�اوايي يش��ير، م��ن جه�ة أخ��رى، إل�ى ش��كل للعائل��ة
ل Rوا Tمن ذاك، لم يعد بإمكاننا ف�ي ال�وقت الحاض�ر، والح�ق يق��ال، أن نج�ده ف�ي أي مك��ان، ولكن�ه ك�ان م��ن ك�ل ب��د موج�ودا Tأقدم عهدا 

لما كان من الممكن أن ينشأ نظام القرابة المناسب.

يقول مورغان:
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 "إن العائلة عنصر نشيط، فعال. فهي ل تبقى أبداT كما هي عليه بدون أي تغيير، بل تنتقل من شكل أدنى إل��ى ش��كل أعل��ى
 بق��در م��ا يتط��ور المجتم��ع م��ن درج��ة دني��ا إل��ى درج��ة علي��ا. أم��ا أنظم��ة القراب��ة، فه��ي، عل��ى العك��س، خامل��ة، غي��ر نش��يطة. وه��ي ل
 تسجل، إل بعد مرور حقبات طويلة من الزمن، ذلك التقدم ال��ذي تحقق�ه العائل�ة ف�ي خلل ه�ذه الحقب�ات، ول تط�رأ عليه�ا أي تغي�رات

).16جذرية إل عندما تكون العائلة قد تغيرت بصورة جذرية" (

:Tو يضيف ماركس قائل

).17"كذلك هي الحال بالضبط فيما يتعلق بالنظمة السياسية والحقوقية والدينية الفلسفية على العموم"(

 فبينا العائلة تواصل تطورها، يتحجر نظ�ام القراب��ة، وبين��ا ه�ذا الخي�ر يظ�ل قائم�اT بحك�م الع�ادة، تتج�اوز العائل�ة ح�دوده. ولك�ن
 بنفس اليقين الذي استطاع كوفيه أن يستنتج به من عظام جرابية الش�كل لهيك��ل حي�وان وج�دها ف�ي ض�واحي ب�اريس ب�أن ه�ذا الهيك�ل
 هو هيكل حيوان جرابي وبأنه كانت تعيش هناك فيما مضى حيوانات جرابي��ة انقرض��ت بع��د ذاك،بنف��س ه��ذا اليقي��ن نس��تطيع نح��ن أن

نستنتج من نظام القرابة الذي وصل إلينا عبر التاريخ، أنه كان يوجد شكل للعائلة زال اليوم من الوجود وكان مناسباT له.

 إن أنظمة القرابة وأشكال العائل�ة، ال�تي ذكرناه�ا آنف��اT، تختل�ف ع�ن النظم�ة والش�كال الس�ائدة ح�الT بوج�ود ع�دة آب�اء وأمه�ات
 للول��د الواح��د. فبم��وجب نظ��ام القراب��ة الميرك��ي ال��ذي تناس��به العائل��ة الهاوايي��ة، ل يمك��ن للخ والخ��ت أن يكون��ا وال��د وأم الول��د نفس��ه.
 ولكن نظام القرابة الهاوايي يفترض عائلة كان فيها ذلك، بالعكس، هو القاعدة. وهنا ن�واجه جمل�ة م�ن أش�كال العائل�ة تن�اقض مباش�رة
 الشكال التي كانت تعتبر عادة حتى الن الشكال الوحي�دة. إن المفه�وم التقلي�دي ل يع�رف غي�ر ال�زواج الح�ادي، إل�ى ج�انبه تع��دد
 زوج��ات الرج��ل، وبالض��افة إلي��ه عن��د الل��زوم، تع��دد أزواج الم��رأة، ولكن��ه، فض��لT ع��ن ذل��ك، يل��زم الص��مت، كم��ا يلي��ق بالت��افه الض��يق
 الفق الواعظ، حول أن الممارسة تتعدى الحدود التي يرسمها المجتمع الرسمي، وتتعداها خلسة، ولكن ب��دون تكل��ف. وعل�ى العك��س،
 تبين لنا دراسة التاريخ البدائي ظروفاT يعي�ش فيه�ا الرج�ال ف�ي حال�ة تع��دد الزوج�ات وتعي��ش فيه�ا زوج�اتهن ف�ي ال�وقت نفس�ه ف�ي حال�ة
 تعدد الزواج، ويعتبر فيها، لهذا السبب، أولد هؤلء وأولئك أولداT مشتركين له�م جميعه��م، ظروف�اT ط�رأت عليه��ا ب�دورها سلس�لة كامل��ة
 من التغي�رات قب�ل أن تندم��ج نهائي�اT ف�ي ال�زواج الح�ادي. وه�ذه التغي�رات ه�ي عل�ى نح�و بحي�ث أن الحلق�ة ال�تي تش�ملها ع�رى ال�زواج
 المشتركة، والتي كانت في البدء واسعة جداT، أخذت تتقلص أكثر فأكثر إلى حد أنه لم يبق، في آخ�ر المط��اف، غي�ر ال�زوج المتمي��ز

الذي يهيمن في الوقت الحاضر.

 إن مورغان، وقد بعث على هذا النحو تاريخ العائلة بتسلسل معك�وس، يخل�ص إل�ى الق�ول، بالتف�اق م�ع غالبي��ة زملئه، ب�أنه
 كان يوجد وضع بدائي ك�انت في��ه العلق�ات الجنس��ية غي�ر المح��دودة تس�ود داخ�ل القبيل��ة بحي�ث إن ك�ل ام�رأة ك�انت تخ�ص ك�ل رج�ل
 وبحي��ث إن ك��ل رج��ل ك��ان يخ��ص ك��ل ام��رأة. ومن��ذ الق��رن الماض��ي، أخ��ذوا يتح��دثون ع��ن ه��ذا الوض��ع الب��دائي، ولكنه��م ك��انوا يكتف��ون
 بالجمل والتعابير العامة، إل أن باهوفن وحده- وهنا تقوم إحدى مآثره الكبيرة- نظر إلى ه��ذه المس�ألة نظ��رة جدي��ة وش�رع يبح��ث ع��ن

 ). ونح��ن نع�رف الن أن ه��ذه الث��ار ال��تي وج��دها ل تع��ود بن��ا البت��ة إل�ى ط�ور18آثار هذا الوضع في الحكايات التاريخي��ة والديني��ة (
 اجتماعي من علقات جنسية غير منظمة، بل إلى شكل ظهر بعد ذلك ب�وقت ك�بير، إل�ى ال�زواج الجم�اعي. أم�ا الط�ور الجتم�اعي
 البدائي المنوه به هنا، هذا إذا كان قد وجد فعلT، فإنه يعود إلى عهد بعيد عنا إلى حد أنه يستحيل علينا تقريب��اT أن تأم��ل بأنن��ا س��نجد
 بي��ن ال��دفائن الجتماعي��ة، وبي��ن المتوحش��ين المتخلفي��ن، براهي��ن مباش��رة عل��ى وج��وده فيم��ا مض��ى. وم��أثرة ب��اهوفن تتلخ��ص عل��ى وج��ه
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Iالض�����������������������������بط ف�����������������������������ي ك�����������������������������ونه ط�����������������������������رح بح�����������������������������ث ه�����������������������������ذه المس�����������������������������ألة ف�����������������������������ي المرتب�����������������������������ة الول�����������������������������ى*

 و ف��ي الون��ة الخي��رة، أص��بح م��ن ال��دارج إنك��ار ه��ذا الط��وار الولي��ة م��ن حي��اة الن��اس الجنس��ية. فالمقص��ود إنق��اذ البش��رية م��ن ه��ذا
 "العار". ولهذا الغرض، ل يستشهدون بعدم وجود أي بره�ان مباش�ر وحس�ب، ب�ل يرك�زون أيض�اT ب�وجه خ�اص عل�ى مث�ال بقي�ة الع�الم

 ) وق��ائع ك��ثيرة ت��بين أن العلق��ات الجنس��ية غي��ر19) (1888الحي��واني، وف��ي ه��ذا المي��دان، جم��ع ليتورن��و ("تط��ور ال��زواج والعائل��ة"، 
 المنظمة إطلقاT تلزم، هنا أيضاT، درجة دنيا من التطور. ولكن ك�ل م��ا أس��تطيع استخلص��ه م��ن ه��ذه الوق�ائع، ه��و أنه�ا ل تثب��ت أي
 شيء على الطلق فيما يخص النسان وظروف حياته البدائية. فإن المساكنة الزوجية الطويلة المد عند الفقاريات تفسرها بص��ورة
 كافية السباب الفيزيولوجية: فعند الطيور، مثلT، تفسرها حاجة الن��ثى إل�ى المس�اعدة والحماي�ة ف�ي مرحل�ة حض�انة ال�بيض والف�راخ،
ذا ك��انت Rفي��ا يتعل��ق بالن��اس لن الن��اس ل يتح��درون م��ن الطي��ور. وا Tوأن أمثل��ة عل��ى متان��ة أحادي��ة ال��زواج عن��د الطي��ور ل تثب��ت ش��يئا 
 أحادية الزواج الصرف ذروة كل فضيلة، فإن قصب السبق في هذا لمجال يعود عن حق واستحقاق إلى الدودة الشريطية التي يوج��د

 ، جهاز تناسلي كامل للذكر والنثى، والتي تقضي حياتها كلها في مضاجعة نفسها200 إلى 50في كل من عقدها أو مفاصلها ال� 
 بنفس�ها ف�ي ك�ل م�ن عق�دها ه�ذه. أم�ا إذا اقتص�رنا عل�ى الض��رعيات، فإنن�ا نج��د عن�دها جمي��ع أش�كال الحي�اة الجنس�ية: العلق�ات غي�ر
 المنظمة، وأشكالT مماثل�ة لل�زواج الجم�اعي، وتع��دد الزوج�ات، وال�زواج الح�ادي، ول ينق�ص غي�ر تع��دد الزواج، ال�ذي ل�م يس�تطع أن
ذا أخ�ذنا نطاق�اT أض�يق، Rيبلغه غير البشر. وحتى عند أقرب أقربائنا القرود، يظهر تجمع الذكور والناث بجمي�ع الش�كال الممكن��ة، وا 
ذا لم نأخذ بالحسبان غير النواع الربعة من القرود الشبيهة بالنسان، فإن كل م�ا يس��تطيع ليتورن��و أن يق�وله لن�ا ف�ي ه��ذا الص��دد، Rوا 
 هو أننا نجد عندها أحادية الزواج تارة وطوراT تعدد الزوجات، في حين أن سوسور يؤك��د، بالس��تناد إل�ى جي�رو-طول�ون، أنه��ا أحادي��ة

 ) عن��د الق��رود21) ح��ول أحادي��ة ال��زواج (20)(1891ال��زواج. ث��م أن تأكي��دات فس��ترمارك الحديث��ة ("تاري��خ ال��زواج البش��ري"، لن��دن، 
 الشبيهة بالنسان هي أيضاT أبع��د م��ن أن تش�كل برهان�اT وبكلم�ة، إن المعطي�ات المت�وفرة لعل�ى نح�و بحي�ث أن الفاض�ل والنزي�ه ليتورن�و
يع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ترف ب��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������أنه:

).22"ل توجد أبداT، مع ذلك، عند الضرعيات، مطابقة دقيقة بين درجة التطور العقلي وشكل العلقات الجنسية"(

) فيقول صراحة:1877أما إيسبيناس ("في المجتمعات الحيوانية"، 

 "القطيع هو أعلى جماعة اجتماعية يمكننا أن نراقبها عند الحيوانات. وهي تتألف، على ما يبدو، من عائلت، ولكن العائل�ة
).23والقطيع في تناحر منذ بادئ بدء، وكل منهما يتطور باتجاه معاكس لتطور الخر"(

 و هك��ذا، كم��ا يت��بين مم��ا قي��ل أعله، نح��ن ل نع��رف تقريب��اT أي ش�يء دقي��ق ع��ن الجماع�ات العائلي��ة وغيره�ا م��ن المجموع��ات
 العائشة معاT من القرود الشبيهة بالنسان، والمعطيات المتوافرة يناقض بعضها بعضاT تماماT. ول غراب�ة. فم�ا أش�د التن�اقض ح�تى بي�ن
 المعطيات المتوافرة لنا عن القبائل البشرية في طور الوحشية وما أكثر ما تحتاج إلى التحليل والدراسة والغربلة بعي��ن نق��ادة! والح�ال،
 أن مراقبة مجتمعات القرود أصعب بك��ثير م��ن مراقب��ة المجتمع��ات البش�رية. ول�ذا ينبغ��ي لن�ا أن ننب��ذ ك�ل اس��تنتاج مس�تخلص م�ن ه�ذه

المعطيات المشكوك فيها إطلقاT، طالما لم نحصل على معطيات أوضح وأوسع.

Iلقد بي باهوفن، بتسميته هذا الوضع البدائي ب� "اليتيية" أنه قلما فهم ما اكتشفه هو نفسه، أو بالصح، ما حزره. فإن اليون��انيي ك��انوا يقص��دون ب� "اليتيي��ة" عن��دما اس��تنبطوا  
 ه�ذا التع��بي، العلق��ات بي الرج�ال، الع�ازبون منه�م والعائش�ون ف زواج أح�ادي، وبي نس�اء غي متزوج�ات، إن ه�ذا التع��بي يف�تض دائم�اj وج�ود ش�كل معي لل�زواج تق�وم خ�ارجه
 العلقات النوه با، ويفتض وجود البغاء، على القل بوصفه أمراj مكناj. ث أن هذا التعبي ل يستعمل أبداj بعن آخر، وبذا العن أستعمله أنا ويستعمله مورغ�ان. إن ب��اهوفن ق��د
 أضفى على اكتشافاته الفائق�ة الهي�ة هال�ة م�ن الص�وفية جعلته�ا غي معقول�ة لن�ه يتص�ور ب�أن مص�در العلق�ات ال�ت نش��أت بي الرج�ل وال�رأة خلل التاري�خ إن�ا ك�انته عل�ى ال�دوام

تصورات الناس الدينية، وليس ظروف حياتم الفعلية.
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 أم��ا فك��رة إيس��بيناس ال��تي استش���هدنا به��ا آنف��اT، فإنه��ا، عل��ى العك��س، تعطين���ا نقط��ة ارتك��از أمت��ن. ف��إن القطي��ع والعائل��ة عن���د
 الحيوان��ات العلي��ا ل يكملن بعض��هما بعض��اT، ب��ل ين��اقض بعض��هما بعض��اT. وي��بين إيس��بيناس جي��داT ج��داT كي��ف تض��عف غي��رة ال��ذكور،
.Tحي�ث العائل��ة وثيق�ة اللحم��ة، ل يتش��كل القطي�ع إل بص�ورة اس��تثنائية ج��دا" .Tأثناء فترة الهيجان، لحمة القطي��ع أو تقض�ي عليه��ا مؤقت��ا 
م��ا تع��دد الزواج... ولك��ي Rحي��ث تس��ود إم��ا المجامع��ة الجنس��ية الح��رة وا Tولك��ن القطي��ع يتش��كل، عل��ى العك��س، م��ن تلق��اء نفس��ه تقريب��ا 
 يتش���كل القطي���ع، ك���ان ل ب���د أن تض���عف الرواب���ط العائلي���ة وأن يس���تعيد الف���رد حريت���ه. وله���ذا ن���ادراT ج���داT م���ا ن���رى أس���راباT منظم���ة عن���د
 الطيور... أما عند الضرعيات، فإننا نجد، على العكس، مجتمعات منظمة إلى درجة ما، وذلك عل�ى وج�ه الض��بط لن الف�رد هن��ا ل
 تبتلع��ه العائل��ة... وله��ذا ل يمك��ن أن يج��ابه الش��عور بجماعي��ة القطي��ع ل��دن نش��وئه ع��دواT أك��بر م��ن الش��عور بجماعي��ة العائل��ة. ونق��ول
 ص��راحة: إذا ك��ان ق��د ق��ام وتط��ور ش��كل اجتم��اعي أعل��ى م��ن العائل��ة، ف��إن ذل��ك ل��م يح��دث إل لن ه��ذا الش��كل ق��د أذاب ف��ي داخل��ه
 الع��ائلت ال��تي ط��رأت عليه��ا تغي��رات جذري��ة، م��ع العل��م أن��ه لي��س م��ن المس��تبعد أن يك��ون ذل��ك عل��ى وج��ه الض��بط م��ا أت��اح فيم��ا بع��د
 للعائلت أن تتشكل من جديد في ظروف أكثر ملئمة إلى ما ل حد له". (إيسبيناس. المرجع المذكور. فقرة أورده�ا جي�رو –طول�ون

).1884في مؤلفه "أصل الزواج والعائلة"، عام 

 و م��ن هن��ا ن��رى أن للمجتمع��ات الحيواني��ة قيم��ة م��ا بالنس��بة للس��تنتاجات ال��تي يج��ب استخلص��ها منه��ا بص��دد المجتمع��ات
 البش��رية، ولك��ن ه��ذه القيم��ة س��لبية فق��ط. فعن��د الفقاري��ات العلي��ا، حس��بما نع��رف، ل يوج��د غي��ر ش��كلين م��ن العائل��ة: تع��دد الزوج��ات،
 والمعايشة أزواجاT منفردة، وكل من الشكلين ل يجيز سوى ذكر راشد واحد، سوى زوج واح��د. إن غي�رة ال��ذكر ال��تي تش��د ع�رى العائل��ة
ذا القطي��ع، ه�و ش�كل أعل�ى للمعاش�رة، ي�زول أحيان�اT بس�بب ه��ذه الغي�رة Rالحيوانية وتحدها في آن واحد تجعل العائلة مضادة للقطيع. وا 
 وأحيان��اT يفق��د لحمت��ه أو ينح��ل أثن��اء ف��ترة اليهج��ان، أو يتوق��ف تط��وره، ف��ي أفض��ل الح��وال. وه��ذا وح��ده يكف��ي لتق��ديم البره��ان عل��ى أن
 العائلة الحيوانية والمجتمع البشري البدائي شيئان ل يتفقان، وأن الناس البدائيين الذين تخلصوا من الحالة الحيوانية (بفضل العم��ل)،
ما أنهم، في أفضل الحوال، عرفوا عائلة غير موجودة عند الحيوانات. ف��إن الحي��وان غي��ر Rإما أنهم لم يعرفوا العائلة على الطلق وا 
 المسلح، كما كان عليه النسان بسبيل التكون، كان بوسعه، أغلب الظن، أن يبقى بعدد غير كبير ح��تى ف�ي حال��ة العزل��ة ال��تي ك��ان
 أعلى شكل للمعاشرة فيها هو شكل المعايش�ة أزواج�اT كال�ذي تعي��ش في��ه، عل�ى ح��د ق�ول فس��ترمارك بالس��تناد إل��ى حكاي�ات لص��يادين،
 ق��رود الغ��وريلل والش��مبانزي. ولك��ن لج��ل الخ��روج ف��ي س��ياق التط��ور م��ن الحال��ة الحيواني��ة لج��ل تحقي��ق التق��دم الك��بر ال��ذي تعرف��ه
 الطبيعة، كان ل بد من عنصر آخر: كان ينبغي إحلل قوة القطيع الموحدة وأعماله الجماعية مح�ل نق�ص ق��درة الف�رد عل�ى ال�دفاع.
 وأنه ليستحيل إعطاء تفسير للنتقال من هذه الظروف التي تعيش فيها حالياT القرود الشبيهة بالنسان إل�ى الحال�ة البش�رية. ف�إن ه�ذه
 القرود تظهر بالحرى بمظهر خطوط جانبية منحرفة محكوم عليها بالندثار تدرجياT وبسبيل النحطاط والزوال على كل ح�ال. وه��ذا
 وحده يكفي للمتناع عن إجراء أي مقارنات بين أشكل العائلة عندها وعن��د النس�ان الب��دائي. ذل��ك أن التس�اهل المتب��ادل بي��ن ال��ذكور
 الراشدين وانعدام الغيرة كان�ا الش�رط الول لنش�وء جماع�ات أك�ثر اتس�اعاT وأط�ول عم�راT ل�م يك��ن م�ن الممك��ن أن يتحق�ق تح�ول الحي�وان
 إلى إنسان إل في وسطها. وبالفعل، أي شيء نجده بوصفه أقدم وأبكر شكل للعائلة، بوص�فه الش��كل ال��ذي نق�دم ال��دليل المفح�م عل�ى
 وجوده في التاريخ والذي يمكننا أن ندسه في الوقت الحاضر أيضاT هنا وهناك؟ الزواج جماعات جماعات (الزواج الجماعي)، ش��كل
 الزواج الذي كانت بموجبه جماعات كاملة من الرجال وجماعات كاملة من النساء تخص بعضها بعضاT بصورة متبادل��ة وال��ذين ك��ان
 ي��ترك مج��الT ص��غيراT ج��داT للغي��رة. وفيم��ا بع��د، ف��ي درج��ة لحق��ة م��ن التط��ور، نج��د ش��كلT اس��تثنائياT كم��ا ه��و علي��ه ش��كل تع��دد الزواج
 الرجال الذي يناقض، تناقضاT صارخاT، بالتأكيد، كل شعور بالغيرة، وال��ذي ه�و بالت�الي غي�ر مع�روف عن��د الحيوان�ات. ولك�ن الش�كال
 التي نعرفها من ال�زواج الجم�اعي تق�ترن بش�روط متش��ابكة ومعق�دة إل�ى ح�د أنه�ا تش�ير بالض�رورة إل�ى أش�كال للمعاش�رة الجنس�ية أبك��ر
 عهداT وأكثر بساطة، وتشير في الوقت نفسه، في آخر المطاف، إلى مرحلة من العلقات الجنسية غير المنظمة تناسب النتقال من
 الحالة الحيوانية إلى الحالة البشرية، ولهذا تعود بنا الستشهادات بأشكال الزواج عند الحيوانات إلى نفس النقطة التي كان يج��ب أن

لى البد. Rتبعدنا عنها مرة واحدة وا
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 فم��اذا يعن��ي تع��بير: العلق��ات الجنس��ية غي��ر المنظم��ة؟ إن��ه يعن��ي إن القي��ود المانع��ة الس��ارية المفع��ول ف��ي زمنن��ا أو ف��ي زم��ن
 أسبق لم تكن سارية المفعول آن�ذاك. وق�د س�بق لن�ا ورأين�ا س�قوط القي��د ال�ذي تش�ترطه الغي�رة. وم�ن الث�ابت أن الغي�رة ش�عور تط�ور ف�ي
 مرحلة لحقة نسبياT. ويمكن قول الشيء نفسه بصدد مفهوم سفاح القربى. فإن الخ والخت كانا في المرحل��ة البدائي��ة زوج�اT وزوج��ة،
 ولي��س ه��ذا وحس��ب، ب��ل أن ش��عوباT ك��ثيرة ل ت��زال ف��ي ال��وقت الحاض��ر تجي��ز العلق��ة الجنس��ية بي��ن الب��اء والولد. ويش��هد ب��انكروفت

 )) عل���ى وج���ود مث���ل ه���ذه24، المجل���د الول (1875("الع���روق الص���لية ف���ي س���احل المحي���ط اله���ادئ م���ن أميرك���ا الش���مالية"، ع���ام 
 العلقات عن�د الكافي�اك المقيمي��ن عن��د س�واحل مض�يق بيرين��غ وعن��د س�كان جزي�رة كادي�اك ف�ي ج�وار ألس�كا وعن��د ال��تينuه المقيمي��ن ف�ي
 القسم الداخلي من أميركا الشمالية البريطانية، ويعطي ليتورنو موجزاT لمث�ل ه��ذه الوق��ائع عن��د الهن��ود الحم��ر الش��يبيوي وعن��د الكوك�وس
 في التشيلي، وعند الكاراييب وعند الك�ارين ف�ي ش�به جزي�رة الهن��د الص��ينية، ه��ذا بالض�افة إل�ى حكاي�ات ق�دماء اليون�انيين والروم��انيين
 ع��ن الب��ارثيين والف��رس والس��قيتيين واله��ون وغيره��م. وقب��ل اكتش��اف س��فاح القرب��ى (و ه��ذا اكتش��اف حق��اT وفعلT، ب��ل ه��و اكتش��اف ف��ائق
 القيمة)، لم يكن من المكن أن تثير العلقة الجنسية بين الباء والولد نفوراT أكبر من ذاك الذي تثيره العلقة الجنسية بين أش��خاص
 آخرين ينتمون إلى أجيال مختلفة، والح�ال، ل ي�زال يح��دث ه��ذا الن ف�ي أك��ثر البل��دان تفاه��ة وابت��ذالT دون أن ي��ثير ش��ديد الش��مئزاز،
 فحتى "النسات" العوانس ممن تجاوزن الستين من العمر يتزوجن أحياناT، إذا كن غنيات، من شبان في الثلثي��ن م�ن العم�ر. أم�ا إذا
 طرحن��ا ع���ن أبك���ر أش���كال العائل���ة، ال���تي نعرفه��ا، مف��اهيم س��فاح القرب��ى المقرون��ة به���ا – وه���ي مف��اهيم تختل���ف تمام��اT ع���ن مفاهيمن���ا،
 وتناقض�ها كلي�اT أحيان�اT ك�ثيرة- لوج��دنا ش�كلT م�ن العلق�ات الجنس�ية ل يمك��ن نعت��ه إل ب�أنه غي�ر منظ�م. غي�ر منظ��م، لن القي�ود ال�تي
Tمن هنا أن التشوش التام في ممارسة هذه العلقات يومي�ا Tفرضها العرف والعادة فيما بعد لم تكن قد ظهرت بعد. ولكنه ل ينجم أبدا 
 كان أمراT محتماT. فإن المعايشة المؤقتة بين بعض الزواج لم تكن أبداT مستبعدة إذ أن حالته��ا غ�دت الن أغلبي��ة الح�الت ح�تى ف�ي
ذا ك��ان فس��ترمارك، وه��و أح��دث البحاث��ة ال��ذين ينك��رون مث��ل ه��ذا الوض��ع الب��دائي، ينع��ت ب��الزواج ك��ل حال��ة Rظ��ل ال��زواج الجم��اعي. وا 
 يبقى فيها الجنسان (الرجل والمرأة ) متحدين في مساكنة زوجي�ة ح�تى ولدة نس�ل منهم��ا، ف�إنه ينبغ�ي الق�ول أن�ه ك�ان م�ن الممك��ن أن
 يقوم مثل هذا النوع من الزواج في ظل العلقات الجنسية غير المنظمة، دون أن يناقض أبداT حال��ة انع��دام التنظي��م، أي حال��ة انع��دام

القيود التي يفرضها العرف والعادة على العلقات الجنسية. صحيح أن فسترمارك ينطلق من النظرة القائلة أن:

) أصح أشكاله".25"انعدام التنظيم يفترض خنق الميول الفردية"، ولذلك "كان البغاء (

 أم��ا أن��ا، فيخي��ل إل��ي، عل��ى العك��س، أن��ه يس��تحيل فه��م الظ��روف البدائي��ة طالم��ا ينظ��رون إليه��ا حس��ب مفه��وم بي��وت ال��دعارة.
وسنعود إلى هذه المسألة عند دراسة الزواج الجماعي.

الهوامش:

 Primitive Marriage. An Inquiry into the Origin of)استخدم إنلس،� عند إعداد الطبعة الول من م��ؤلفه، كت��اب م��اك-لين��ان الت��اليي: "15(
the Form of Capture in Marriage Ceremonies" Edinburgh, 1865; "Studies in Ancient History comprising 
a  Reprint  of  "Primitive  Marriage.  An  Inquiry  into  the  Origin  of  the  Form  of  Capture  in  Marriage 

Ceremonies"". London; 1876 الطبع��ة الدي��دة لكت��اب1891 وفيم��ا بع��د، أخ��ذ إنل��س ك��ذلك بالس���بان، عن��د إع��داد الطبع��ة الرابع��ة م��ن كت��ابه (ع��ام ،( 
.1886ماك- لينان الخي� الصادرة� ف لندن ونيويورك عام 

)16(L. H. Morgan. "Ancient Society". London,1877 ،ل. ه�. مورغان. "التمع القدي" لندن) .1877.(
)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس ه�. مورغان "التمع القدي"".17(
 J.J.Bachofen. "Das Mutterrecht.Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt)القصود هنا كتاب 18(

nach ihrer religi&ouml;sen und rechtlichen Natur". Stuttgart, 1861باهوفن. "حق� الم. بث ف حكم النساء ف العال� الق��دي) . 
).1861على أساس طبيعته� الدينية والقوقية". شتوتغارت، 

)19(Ch. Letourneau. "L'évolution du mariage et de la famille". Paris, 1888،ش. ليتورن��و. "تط��ور ال��زواج والعائل��ة". ب��اريس)  
1888.(
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)20(E.Westermarck. "The History of Human Marriage". London and New York 1891فس��ت م��ارك. "تاري��خ ال��زواج) . 
).1891البشري" لندن ونيويورك، 

 ,A. Girard- Teulon. "Les origines du mariage et de la famille" Genève, Paris)رأي سوس���ور ه���ذا ورد ف كت���اب. 21(

.1884. (جيو-تولون. "أصل الزواج والعائلة". جينيف وباريس 1884
)22(Ch. Letourneau. "L'évolution du mariage et de la famille". Paris, 1888،ش. ليتورن��و. "تط��ور ال��زواج والعائل��ة". ب��اريس)  

1888.(
)23(A.Espinas.  "Des  sociétés  animales".  Paris,   ). يستش�����هد إنل�����س1877 ( أ. إيس�����بيناس. "ف التمع�����ات اليواني�����ة" ب�����اريس، 1877 

) الذي ورد فيه مقطع من هذا البحث كملحق.20 من كتاب جيو طولون (اللحظة� رقم 518بإيسبيناس نقلj عن الصفحة� 
)24(H.H. Bancroft. "The Native Races of the Pacific States of North America" Vol I-V, New York, 1875. 

).1875، نيويورك، 5-1(ه�. ه�. بانكروفت. "العروق الصلية ف ساحل اليط الادي من أميكا الشمالية" ال�لدات
)25(E.Westermarck. "The History of Human Marriage". London and New York 1891فس��ت م��ارك. "تاري��خ ال��زواج) . 

). 1891البشري" لندن ونيويورك، 
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 و إليك��م، حس�ب مورغ�ان، أي تط�ور ط�رأ ف�ي زم��ن ب�اكر ج��داT، حس�ب ك�ل احتم�ال، عل�ى ه��ذه الحال�ة البدائي��ة للعلق�ات غي�ر
المنظمة:

   عائلة قربى الدم- الطور اللول من عائلة قربى الدم- الطور اللول من2/12/1
العائلةالعائلة

 هنا تنقسم الجماعات الزواجية حسب الجيال: فإن جميع الجدود والجدات في نطاق العائل��ة ه��م أزواج وزوج��ات فيم��ا بينه��م،
 شأنهم شأن أولده�م، أي الب�اء والمه�ات، وعل�ى النح�و نفس�ه، يش�كل أولد الخيري��ن الحلق�ة الثالث�ة م�ن الزواج المش��تركين، ويش�كل
 أولده��م، أي أولد أحف��اد الولي��ن الحلق��ة الرابع��ة. وف��ي ه��ذا الش��كل م��ن العائل��ة، ل تنتف��ي الحق��وق والواجب��ات الزوجي��ة المتبادل��ة (إذا
 تكلمنا بغلة عصرنا) إل بين السلف والخلف، بين الب�اء والولد. أم�ا الخ�وة والخ�وات م�ن الدرج�ة الول�ى والثاني�ة والثالث�ة وم�ا
 يليها، فإنهم جميعاT أخوة وأخوات فيما بينهم، وهم لهذا السبب بالذات أزواج وزوجات فيما بينه�م. وف�ي ه��ذا الط�ور م��ن العائل�ة تش�مل

  ولذا يت�ألف الش�كل المث�الي له�ذه العائل�ة م�ن ذري�ة زوجIعلقة القربى بين الخ والخت العلقة الجنسية فيما بينهما كشيء بديهي.*
 واحد (رج�ل وام�رأة) يك�ون الجمي��ع فيه�ا ف�ي ك�ل جي�ل م�ن الجي�ال المتعاقب��ة أخ�وة وأخ�وات فيم�ا بينه��م، وبالت�الي أزواج وزوج�ات فيم�ا

بينهم.

 و قد زالت عائلة قربى الدم. وحتى عند أوحش الشعوب التي ذكرها التاريخ، يستحيل إيجاد مثال واحد ل مراء في��ه. ولكن��ه ك��ان ل ب��د
 لهذه العائل�ة أن تك�ون موج�ودة، وه��ذا م�ا يحملن�ا عل�ى الق�رار ب�ه نظ�ام القراب�ة اله�اوايي ال�ذي ل ي�زال حالي�اT س�اري المفع�ول ف�ي عم�وم
 بولينيزيا والذي يعرب ع��ن درج�ات م�ن قراب�ة ال�دم ل يمك��ن ان تنش�أ إل�ى ف�ي ظ�ل ه�ذا الش�كل م�ن العائل�ة. ك��ذلك يحملن�ا عل�ى الق�رار
ب����������ذلك ك����������ل تط����������ور العائل����������ة اللح����������ق ال����������ذي يف����������ترض وج����������ود ه����������ذا الش����������كل بوص����������فه درج����������ة أولي����������ة ل غن����������ى عنه����������ا.

�����������
.1884 نيسان 11)رسالة ماركس� هذه ل تصل إلينا. ويشي إليها إنلس ف رسالة إل كاوتسكي� بتاريخ 26(
 )القصود هنا نص الرباعية الوبيالية "حلقة� نيبيلونغ" الت كتبه��ا الوس��يقار ف��اغنر بنفس��ه اس��تناداj إل اللحم��ة الس���كاندينافية "إي��دا" واللحم��ة اللاني��ة "أغني��ة ني��بيلونغ".27(

  (ر. ف��اغنر. "حلق��ة ني��بيلونغ،R. Wagner. "Der Ring des Nibelungen, erster Tag, die Walküre", zweiter Aufzugراجع��وا 
اليوم الول، فالكييا"،� الفصل� الثان).

 "أغنية نيبيلونغ"- أكب� أثر للملحمة البطولية الشعبية� اللانية،� أنشئ على أساس الساطي� والكايات� الرمانية� القدية� من مرحلة ما يسمى بجرة الشعوب� الكبى. (من
.1200القرن الثالث إل القرن الامس). اتذت هذه القصيدة اللحمية شكلها الذي وصلت به إلينا حوال عام 

I بأحد التعابي عن رأيه ف نص "26 (1882 أعرب ماركس ف رسالة كتبها ف ربيع (Nibelungenjالعصر البدائي. "هل سع يوما j("نيبيلونغ") لفاغنر، الذي يشوه كليا " 
 )". وبصدد ه�ذه "الل�ة الش�هوانية" الفاغنري�ة ال�ت تض�في بطريق�ة عص�رية تام�اj عل�ى مس�اعيها الغرامي�ة ق�دراj أك�ب م�ن الراف�ة والل��ذع برش�ها27أن الخ يعانق أخته كأنا زوجته؟ (

).1884ببعض من سفاح القرب، لحظ ماركس قائلj: ف العصر البدائي كانت الخت زوجة، وكان ذلك أمراj أخلقياj مشروعاj". (ملحظة إنلس لطبعة 
 إن واح��داj م��ن أص��دقاء ف��اغنر الفرنس��يي (ب��ونيه) وم��ن العج��بي ب��ه ل يواف��ق عل��ى ه��ذه اللحظ��ة وأش��ار إل أنن��ا ن��د ف "إي��دا الك��بى" ال��ت يس��تند إليه��ا ف��اغنر أن ل��وكي ي��وجه ف
 "أوغيسدريكا" إل فريا اللوم التال: "لقد عانقت أخاك بالذات بضور اللة". فكأنه ينجم من هنا أن الزواج بي الخ والخت كان آنذاك مرماj. ولكن "أوغيسدريكا" تعكس
 ذلك الزمن الذي كان فيه اليان بالساطي القدية قد تطم تاماj، فهي تسخر باللة على طريقة لوقيانوس تاماj. وإذا كان ل�وكي ي�وجه هن�ا، عل�ى غ�رار مفيس�تو، مث�ل ه�ذا الل�وم

 vidh systur thinniإل فري��ا، ف��إن ه�ذا يش��كل ب�الحرى دليلj ض��د ف��اغنر. ناهي��ك ب��أن ل��وكي يق��ول لني��وردر بع�د بض��عة أبي��ات: "م�ع أخت��ك ول��دت أن��ت ابن��اj (كه�ذا)" (

gaztu slikan m&ouml;g (28 jص��حيح أن ني��وردر لي��س آس��ا ((Ase jب��ل فان��ا Vane "وأن��ه يق��ول ف "أونغلينغ��ا س��اغا Junglinga Sagaأن ال��زواج بي  
 ). ق�د ي�دل ه�ذا عل�ى أن الف�ان آل�ة أق�دم م�ن الس. وعل�ى ك�ل ح�ال،Ases (29، بينا ل يكن كذلك عن�د الس Vanalandالخوة والخوات أمر عادي ف بلد الفان 

 يعيش نيوردر بي الس على قدم الساواة، ول�ذا تثب��ت "أوغيس�دريكا" ب�الحرى أن ال�زواج بي الخ��وة والخ�وات، عن�د الل�ة عل�ى الق�ل، ف عه�د ظه�ور الس�اطي النروجي�ة ع�ن
 اللة، ل يكن يستثي بعد أي نفر واشئزاز. أم�ا إذا ك�ان القص�ود ت�بير ف�اغنر، فلعل�ه م�ن الفض�ل الستش�هاد بغ�وته ل ب� "أي�دا"، لن غ�وته يق�تف ف قص�يدته ع�ن الل�ه والراقص�ة

).1981الندية خطأ ماثلj فيما يتعلق بواجب الرأة الدين بالستسلم والضاجعة ف العابد، ويقرب هذه العادة كثياj جداj من الدعارة العصرية". (إضافة إنلس إل طبعة 
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 1643)"إي���دا" مموع���ة م���ن الكاي���ات والغ���ان البطولي���ة واليثولوجي����ة للش���عوب الس����كاندينافية. بقي���ت بص���ورة مظوظ���ة م���ن الق���رن الث���الث عش���ر اكتش���فها ف ع���ام 28(
 الس����قف الس����لندي سفينس����ون ("إي����دا الك����بى") وبص����ورة ب����ث ف ش����عر الس����كالد وض����عه ف مس����تهل الق����رن الث����الث عش����ر الش����اعر وال����ؤرخ س���نوري ستورلوس����ون ("إي����دا
 الص���غرى"). ص��ورت أغ��ان "إي��دا" حال���ة التم���ع الس���كانديناف ف مرحل���ة تفس���خ النظ���ام العش���ائري وهج��رة الش���عوب. وه��ي تتض���من شخص���يات ومواض���ع م��ن إب��داع ق���دماء

الرمان الشعب.
  م��ن36 و32"أوغيسدريكا"- إحدى لغان "إيدا الكبى"، وه��ي تع��ود إل نص��وص للمجموع��ة مكتوب��ة ف زم��ن أك��ثر ت��أخراj. وهن��ا ي��ورد إنل��س مقتطف��ات م��ن القطعي 

هذه الغنية.
)آس� وفان، مموعتان من اللة ف اليثولوجيا السكاندينافية.29(

 "س��اغا إينغلين���غ" – الس��اغا الول (حكاي���ة، أس��طورة) – م��ن كت��اب ع��ن الل��وك النروجيي (من��ذ غ��ابر الزمن���ة ح��ت الق��رن الث��ان عش��ر) للش���اعر وال��ؤرخ الس���لندي س��نوري
 " ("اللق��ة الرض��ية") موض��وع ف النص��ف الول م��ن الق��رن الث��الث عش��ر عل��ى أس��اس الخب��ار التاريي��ة ع��ن الل��وكHeimskringlaستورلوسون من القرون الوس��طى، "

والنروجيي والساغات� العشيية� السلندية والنروجية. وهنا يورد إنلس مقتطفا�j من الفصل الرابع من هذه الساغا.
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  العائلة البونالوانية   العائلة البونالوانية 2/22/2

 إذا كانت الخطوة التقدمية الولى في تنظيم العائلة قد تلخصت في تحريم العلقة الجنسية بي��ن الب��اء والولد، فق��د تلخص�ت
 الخطوة الثانية في تحريم العلقة الجنسية بين الخوة والخوات. وقد كانت ه�ذه الخط��وة، نظ�راT للق�در الك�بر م�ن المس�اواة ف�ي العم�ر
 بين ذوي العلقة، أهم من الولى بما ل حد له، ولكنها كانت أيضاT أصعب منه�ا. فه�ي ل�م تتحق�ق دفع��ة واح��دة، ب�ل ت�دريجياT، ب��ادئة،
Tحسب كل احتمال، من تحريم العلقة الجنسية بين الخوة والخوات الخياف (أي من ناحية الم فقط)، وق��د ش��مل ه��ذا التحري��م أول 
 حالت منفردة ثم أصبح ت��دريجياT قاع��دة (و ف��ي ج�زر ه�اواي، ك�انت ل ت�زال هن��اك ش�واذات عل�ى القاع��دة ف�ي قرنن�ا)، وانته��ى بتحري�م
 الزواج حتى في خطوط القربى المنحرفة، أي، حسب تعابيرنا الحالية، بتحريمه بين أولد وأحفاد وأولد أحفاد الخوة والخوات. وه��ذا

).30التقدم كان، برأي مورغان، "مثالT بيانياT ممتازاT على الطريقة التي يسري بها مفعول مبدأ الصطفاء الطبيعي" (

 و ل ريب في أنه كان ل بد للقبائل التي كان فيها سفاح القربى محدوداT بفضل ه��ذه الخط�وة أن تتط��ور بص�ورة أس�رع وأكم��ل
 مما تطورت القبائل التي بقي فيها الزواج نين الخوة والخوات قاعدة وواجباT. أما أي تأثير قوي ك��ان له��ذه الخط��وة، فتثبت��ه المؤسس��ة
 التي نجمت عنها مباشرة والتي تجاوزت كثيراT غايتها الولية، وهي مؤسسة العشيرة التي تشكل أساس النظام الجتماعي عند أغلبي��ة

الشعوب البربرية في الرض، إن لم يكن عند جميعها، والتي ننتقل منها مباشرة في اليونان وروما إلى عصر الحضارة.

 و كان ل بد أن تنقسم كل عائلة بدائية بع��د بض��عة أجي�ال ل أك��ثر. ف�إن القتص��اد المنزل�ي المش��ترك الش��يوعي الب��دائي ال��ذي
 ظ��ل س��ائداT بل من��ازع قب��ل ازده��ار الدرج��ة المتوس��طة م��ن البربري��ة ك��ان يعي��ن أبع��اداT قص��وى للمش��اعة العائلي��ة تتغي��ر تبع��اT للظ��روف،
 ولكنها ثابتة إلى هذا الق��در أو ذاك ف�ي ك�ل مرحل�ة بعينه�ا. ولك�ن م�ا إن ظه�رت فك�رة ع�دم ج�واز العلق�ة الجنس��ية ب�ن أولد أم واح�دة
 ح��تى اض��طلعت ب��دورها بالض��رورة عن��د انقس��ام المش��اعات المنزلي��ة القديم��ة وعن��د تأس��يس مش��اعات منزلي��ة جدي��دة (ك��انت ل تتط��ابق
 حتماT مع الجماعة العائلية). فقد كانت مجموعة أو بضع مجموعات من الدوات تصبح نواة مشاعية واحدة وكان أخ��وتهن الخي��اف
 يص��بحون ن��واة مش��اعية أخ��رى. وعل��ى ه��ذا النح��و أو بنح��و مماث��ل، نج��م م��ن عائل��ة قرب��ى ال��دم ش��كل للعائل��ة أس��ماه مورغ��ان بالش��كل
 البونالواني. وحسب العادة الهاوايية، كان عدد معين من الخوات هن أخوات من أم واحدة أو على علقة قرب��ى أبع��د (بن��ات خ��الت
 وأخوال وأعمام وعمات من الدرجة الولى والثانية، الخ..) زوجات مشتركات لزواجهن المشتركين، ولكن باستثناء أخوتهن، ولم يع��د

  وكلم��ةPunaluaه��ؤلء الرج��ال يس��مون بعض��هم بعض��اT ب��الخوة، فض��لT ع��ن أن��ه ل��م يع��د م��ن ال��واجب أن يكون��وا أخ��وة، ب��ل "بون��الوا" 
  إذا جاز القول. وعلى النح�و ذات�ه، ك�انت مجموع�ة م�ن الخ�وة، أخ�وة م�ن أم واح�دة أو عل�ىassocié* Iبونالوا تعني رفيقاT قريباT أو 

 علقة قربى أبعد، تدخل في زواج مشترك مع ع��دد معي��ن م�ن النس�اء ولك�ن م�ن غي�ر أخ�واتهم، وك�انت ه�ؤلء النس�اء يس�مين بعض��ن
 بعضاT بالبونالوا. هكذا كان الشكل الكلسيكي للتكوينة العائلة، وهذا الشكل طرأت عليه فيما بعد تغيرات وكان سمته الممي��زة الرئيس��ة
 الش��راكة المتبادل��ة للرج�ال والنس�اء داخ��ل حلق�ة عائلي��ة معين��ة، ولك��ن ه��ذه الحلق��ة ل�م تك��ن تش��مل أخ��وة الزوج��ات، الخ��وة الخي�اف ف�ي

البدء، ثم أيضاT الخوة على درجات أبعد من القربى، وكذلك من الناحية المقابلة أخوات الزواج.

 إن شكل العائلة هذا هو الذي يقدم لنا بكامل الدقة درج�ات القراب��ة ال�تي يع��بر عنه��ا النظ�ام الميرك��ي. ف�إن أولد أخ��وات أم�ي
 ل يزالون أولدها أيضاT، مثلما كان أولد أخوة والدي ل يزالون أولده، وجميعهم أخ��وتي وأخ��واتي. ولك��ن أولد أخ��وة م��ي أص��بحوا الن
 أبن��اء وبن��ات أخوته��ا، وأولد أخ��وات وال��دي أص��بحوا أبن��اء وبن��ات أخ��واته، وجميعه��م أص��بحوا أخ��وتي وأخ��واتي م��ن الدرج��ة الثاني��ة أي
Tأبناء وبنات أخوالي وعماتي. وبالفعل، بينا أزواج أخوات أمي ل يزالون أزواجها، مثلم��ا زوج�ات أخ��وة وال��دي ل يزل��ن زوج��اته، ش�رعا 
 إن ل��م يك��ن دائم��اT فعلT، أدى تندي���د المجتم���ع بالعلق��ة الجنس���ية بي���ن الخ��وة والخ��وات م���ن الدرج��ة الول��ى إل��ى انقس��ام أولد الخ��وة

I.الناشر .jشريكا 
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 والخوات إلى قسمين، مع إنهم ك��انوا قب�ل ذل�ك يعت�برون بل تميي��ز أخ�وة وأخ�وات: ف�إن بعض�هم يبق�ون فيم�ا بينه��م كم�ا م��ن قب�ل أخ�وة
ن كانا على درجات أبعد من القراب�ة)، أم�ا البض�ع الخ�ر، أي أولد الخ م�ن جه�ة، وأولد الخ�ت م�ن جه�ة أخ�رى، Rوأخوات (حتى وا 
 فلم يبق بوسعهم أن يكونوا أخوة وأخوات، لم يبق بوسعهم أن يكون له�م آب��اء مش��تركون، ل أب مش��ترك ول أم مش�تركة ل الب والم
 معاT، ولهذا تظهر هنا للمرة الول�ى الحاج�ة إل�ى فئة أبن�اء بن�ات الخ والخ�ت، وأبن�اء وبن�ات الع�م والخ�ال والعم��ة والخال�ة (أو الخ�وة
 والخ�وات م�ن الدرج�ة الثاني�ة)، أي إل�ى فئة ل�م يك��ن له�ا أي معن�ى ف�ي ظ�ل النظ�ام الع�ائلي الس�ابق. إن نظ�ام القراب�ة الميرك�ي ال�ذي
Tوتعليل Tمعق��ول Tف��ي ك��ل ش��كل للعائل��ة يرتك��ز عل��ى ه��ذا الن��وع أو ذاك م��ن ال��زواج الح��ادي، إنم��ا يج��د لنفس��ه تفس��يرا Tيب��دو أخ��رق تمام��ا 
Tبما في ذلك أقل تفاصيله، في العائلة البونالوانية. وبقدر ما انتشر نظام القرابة هذا، كان ل بد، على القل، أن توجد أيض��ا ،Tطبيعيا 

العائلة البونالوانية أو شكل ما للعائلة مماثل.

 و م��ن المحتم��ل أنن��ا كن�ا حص�لنا ف�ي عم�وم بولينيزي��ا عل�ى المعلوم�ات ع��ن ش��كل العائل��ة ه�ذا ال��ذي أقي�م البره�ان عل�ى وج�وده
 فعلT ف��ي ج��زر ه��اواي، ل��و اس��تطاع المرس��لون التقي��اء مثله��م مث��ل القس��س الس��بانيين الطي��بي ال��ذكر ف��ي أميرك��ا، أن ي��روا ف��ي ه��ذه

  الذين ك��انوا ف��يBretons. وعندما يحكي لنا قيصر عن البريطانيين Iالعلقات المناقضة للخلق المسيحية شيئاT غير "الرذائل"**
 زمن��ه ف��ي الط��ور الوس��ط م��ن البربري��ة ويق��ول أن "عن��د ك��ل عش��رة رج��ال أو اثن��ي عش��ر رجلT زوج��ات مش��تركات، ناهي��ك ب��أنهن ف��ي

 )، ف�إن خي�ر تفس�ير له��ذا الوض�ع إنم�ا ه�و وج��ود ال�زواج الجم��اعي.33أغلب الحوال مشتركات بين الخوة أو بين الب�اء والبن�اء" (
 ففي مرحلة البربرية، لم يكن لدى كل من المه�ات عش�رة أولد أو اثن�ا عش�ر ول�داT بس�ن تتي��ح له�م أخ�ذ زوج�ات مش��تركات، بين�ا نظ�ام
 القرابة الميركي الذي يناسب العائلة البونالوانية يفترض عدداT كبيراT من الخوة لن جميع أبناء الع��م والخ��ال القربي��ن والبع��دين لك��ل
 رجل هم أخوته. أما فيما يخص "الباء والبناء"، فمن الممكن أن يكون قيصر قد أخطأ. صحيح أنه ليس م��ن المس��تبعد إطلق��اT ف��ي
 ظ��ل ه��ذا النظ��ام أن ينتس��ب الب والب���ن أو الم والبن���ة إل��ى مجموع��ة زواجي��ة واح��دة، ولكن��ه م��ن المس��تحيل بالمقاب��ل وج��ود الب
 والبن��ة أو الم والب��ن ف��ي ه��ذه المجموع��ة. ك��ذلك بال��ذات يق��دم ه��ذا الش��كل م��ن ال��زواج الجم��اعي أو ش��كل مماث��ل ل��ه أس��هل تفس��ير
 لخبار هيرودوتس وغيره من قدماء الكتاب عن شراكة النساء عند الشعوب المتوحشة والبربرية. وهذا ما يصح أيضاT على م��ا يروي��ه

)) عن التيكور في أوذ (شمال نهر الغانج):34وطسن وكاي ("سكان الهند" (

ذا ك��ان اثن�ان منه��م Rفي نط�اق جماع�ات ك��بيرة، وا ،T(و المقصود بذلك العلقات الجنسية)"بغير نظام تقريبا "Tإنهم يعيشون معا" 
يعتبران زوجاT وزوجة، فإن علقة الزواج هذه ليست إل إسمية".

 أغل��ب الظ��ن أن مؤسس��ة العش��يرة ق��د نش��أت مباش��رة م��ن العائل��ة البونالواني��ة ف��ي معظ��م الح��الت. ص��حيح أن��ه م��ن الممك��ن أن
 ) قد قدم هو أيضاT نقطة انطلق لهذه المؤسسة: فعند الوس��تراليين توج��د عش��ائر ولكن��ه35يكون النظام الوسترالي لطبقات الزواج (

ل توجد بعد عندهم عائلة بونالوانية، بل شكل أكثر بدائية للزواج الجماعي.

ذا ك��انت تس��مي Rو ف��ي جمي��ع أش��كال العائل��ة الجماعي��ة، ل تمك��ن معرف��ة وال��د الطف��ل بدق��ة، ولكن��ه تمك��ن معرف��ة أم��ه بدق��ة. وا 
 جمي�ع أولد العائل�ة المش�تركة أولده�ا، وتتحم�ل حي�الهم واجب�ات الموم�ة، فإنه�ا م�ع ذل��ك تمي�ز أولده�ا بال�ذات ع�ن الب�اقين. وم�ن هن�ا
 يتض��ح أن��ه م��ا دام ال��زواج الجم��اعي قائم��اT، ل يمك��ن إثب��ات الص��ل إل م��ن ناحي��ة الم، ول يمك��ن بالت��الي الع��تراف إل بخ��ط الم.

I") "إن آثار العلق��ات النس��ية غي النظم��ة الس��ماة ب� "الم��ل الثي��م Sumpfzeugung) أن��ه ه��و ال��ذي اكتش��فها، ت��ؤدي إل ال��زواج الم��اعي،31") وال��ت يظ��ن ب��اهوفن ( 
 وهذا أمر ل يبق من المكن الن الشك بصحته. "إذا كان باهوفن يعتب هذه الزواجات "البونالوانية""غي شرعية"، لعتب إنسان من ذلك العصر أغلبية الزواجات ف عص��رنا بي

 ) (راج���ع "أرش���يف م���اركس32أبن���اء وبن���ات العم���ام والخ���وال والعم���ات وال���الت، القربي والبع���دين، زواج���ات زن���اء وس���فاح كالزواج���ات بي الخ���وة والخ���وات" (م���اركس)(
).9وإنلس"، الطبعة الروسية، اللد 
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 وهك��ذا ك��ان الح��ال فعلT عن��د جمي��ع الش��عوب المتوحش��ة وعن��د جمي��ع الش��عوب ال��تي بلغ��ت الدرج��ة ال��دنيا م��ن البربري��ة. وم��أثرة ب��اهوفن
 الثاني��ة الك��برى، أن��ه ك��ان أول م��ن اكتش��ف ذل��ك. وه��و يطل��ق اس��م ح��ق الم عل��ى ه��ذا الع��تراف بالص��ل بم��وجب خ��ط الم ب��وجه
ن��ي احتف�ظ به��ذا الس�م ليج�ازه، ولكن��ه غي�ر موف��ق، Rالحصر، وعلى علقات الرث التي نشأت من هنا وتطورت مع مرور الزمن، وا 

لنه ل يمكن بعد التحدث في هذه المرحلة من تطور المجتمع عن الحق بالمعنى الحقوقي.

 و إذا أخ��ذنا الن م��ن العائل��ة البونالواني��ة جماع��ة م��ن جماعتيه��ا النموذجي��تين، وعل��ى وج��ه الض��بط جماع��ة الخ��وات م��ن أم
 واح��دة أو م��ن درج��ات قراب��ة أبع��د (أي متح��درات م��ن أخ��وات م��ن أم واح��دة ف��ي الجي��ل الول أو الث��اني أو م��ا يلي��ه)- م��ع أولده��ن
 وأخوتهن- الخياف أو من درجات قرابة أبعد من ناحية الم (الذين ليسوا، حسب افتراضنا، أزواجهن) لرأينا عل�ى وج��ه الض��بط تل��ك
 الحلقة م�ن الش�خاص ال��ذين ي�برزون فيم�ا بع��د كأعض�اء العش�يرة بش�كلها الول�ي. ف�إن لجميعه��م ج�دة واح�دة مش�تركة، وجمي��ع ذريته�ا
 النسائية في كل جيل هن أخوات فيما بينهن بحكم تحدرهن منه�ا. ولكن�ه ل�م يب�ق بمس�تطاع أزواج ه�ؤلء الخ�وات أن يكون�وا أخ�وتهن
 ول يمكن أن يتحدروا بالتالي من هذه الجدة ول يمكنهم بالتالي أن يدخلوا في ق�وام ه�ذه الجماع�ة ال�تي ترب�ط بي��ن أعض�ائها قراب��ة ال��دم
 والتي غدت فيما بعد العشيرة. ولكن أولده��م ينتم�ون إل�ى ه�ذه الجماع�ة لن النس�ب حس�ب خ�ط الم ه�و وح�ده ال�ذي يض�طلع بال�دور
 الفاصل نظراT لنه ه�و وح�ده ث�ابت ل ري�ب في�ه. وم�ع إق�رار تحري�م العلق�ات الجنس�ية بي�ن الخ�وة والخ�وات، وح�تى بي��ن أبع��د أقرب�اء
 خط القرابة المنحرف من جهة الم، تحولت الجماعة المعنية إلى عشيرة أي أنها تشكلت بوصفها حلقة ثابتة من أقارب بالدم حس��ب
 حبل النسل النسائي ل يس�تطيعون أن ي�تزاوجوا في�ا بينه��م، وه��ذه الحلق�ة أخ�ذت م��ذ ذاك تتوط��د أك�ثر ف�أكثر بفض�ل مؤسس�ات مش�تركة
 أخ��رى، اجتماعي��ة وديني��ة عل��ى الس��واء، وتتمي��ز أك��ثر ف��أكثر ع��ن العش��ائر الخ��رى م��ن القبيل��ة ذاته��ا. وس��نتحدث ع��ن ه��ذا بمزي��د م��ن
 التفصيل فيما بعد. ولكن إذا وج�دنا أن العش�يرة تتط�ور م��ن العائل�ة البونالواني��ة، ل بحك�م الض�رورة وحس�ب، ب�ل أيض�اT بص�ورة بس�يطة
 بديهية، توفرت لنا السباب لكي نعتبر من المؤكد والثابت تقريباT وجود هذا الشكل من العائل��ة فيم�ا مض�ى عن��د جمي��ع الش��عوب ال�تي

يمكن إيجاد مؤسسات العشيرة عندها أي تقريباT عند جميع الشعوب البربرية والمتمدنة.

 عن��دما كت��ب مورغ��ان كت��ابه، ك��انت معلوماتن��ا ع��ن ال��زواج الجم��اعي ل ت��زال مح��دودة ج��داT. كن��ا نع��رف بع��ض التفاص��يل ع��ن
  معطي�ات وص�لت1871الزواج�ات الجماعي��ة عن��د الوس��تراليين المنتظمي��ن ف�ي طبق�ات، ناهي��ك ب��أن مورغ�ان ك��ان ق��د نش�ر ف�ي ع�ام 

 ). ف��إن العائل��ة البونالواني��ة ق��د أعط��ت، م��ن جه��ة، تفس��يراT ك��املT لنظ��ام القراب��ة الس��ائد عن��د36إلي��ه ع��ن العائل��ة البونالواني��ة الهاوايي��ة (
 الهنود الحمر الميركيين والذي كان بالنسبة لمورغان نقطة انطلق في جميع أبحاثه، وكانت، من جهة أخرى، نقطة انطلق جاهزة
 كان يمكن منها اشتقاق العشيرة المؤسسة على حق الم، وكانت أخيراT درجة أعلى بكثير في س�لم التط�ور م��ن الطبق�ات الوس��ترالية.
 وله��ذا ك��ان م��ن المفه��وم أن يعتبره��ا مورغ��ان درج��ة م��ن التط��ور س��بقت بالض��رورة ال��زواج الثن��ائي وأن ينس��ب إليه��ا انتش��اراT عام��اT ف��ي
 الزمنة السابقة. ومذ ذاك أطلعنا على جملة كاملة من أشكال الزواج الجماعي الخرى، ونحن نعرف الن أن مورغ��ان تج��اوز الح��د
 هنا كثيراT جداT. ولكن الحظ حالفه مع ذلك ووجد ف�ي ع��ائلته البونالواني�ة الش�كل العل�ى، الش�كل الكلس�يكي لل�زواج الجم�اعي، الش�كل

الذي يفسر بأبسط نحو، بالنطلق منه، النتقال إلى شكل أعلى.

 أم��ا الغن��اء الج��وهري ف��ي معلوماتن��ا ع��ن ال��زواج الجم��اعي؟، فنح��ن م��دينون ب��ه قب��ل ك��ل ش��يء للمرس��ل البريط��اني ل��وريمير
 ). فق�د اكتش�ف درج�ة37فايسون الذي درس خلل سنوات عديدة هذا الشكل م��ن العائل�ة ف�ي مي��دانها الكلس�يكي، أي ف�ي أوس�تراليا (

 التطور الدنيا عند الزنوج الوستراليين ف�ي منطق�ة م�اونت غ�امبير ف�ي أوس�تراليا الجن�وبي. ف�إن القبيل�ة كله�ا هن�ا مقس�ومة إل�ى طبق��تين
 ك���بيرتين، الكروك��ي والك��وميت. والعلق��ات الجنس��ية ف��ي داخ��ل ك��ل م��ن ه��اتين الطبق��تين ممنوع���ة منع��اT بات��اT. وك��ل رج��ل م��ن إح��دى
 الطبقتين هو، على العكس، منذ ال�ولدة، زوج ك�ل ام�رأة م�ن الطبق�ة الخ�رى، وه��ذه الم�رأة ه�ي زوجت�ه من��ذ ال�ولدة. فلي�س الف�راد، ب�ل
Tجماع�ات كامل��ة ت�تزاوج بعض��ها م��ع بع��ض، طبق�ة م��ع طبق�ة. وتج�در الش�ارة إل�ى أن ف�ارق العم��ر والقراب�ة بال��دم ل يش��كلن هن�ا أب��دا 
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 عقبة أمام العلقات الجنسية، ول يوجد غير القيد الناجم عن النقسام إلى طبقتين خارجيتي ال�زواج. إن ك��ل ام��رأة م��ن الك�وميت ه�ي
 بالنسبة لكل كروكي زوجته حقاT وشرعاT، ولكن بما أن ابنته بالذات بوصفها ابن�ة ام�رأة ك�وميت ه�ي أيض�اT م��ن الك�وميت بم�وجب ح�ق
 الم، فهي بحكم ذلك منذ الولدة زوجة كل كروكي وبالتالي زوجة والدها. وعلى كل ح��ال، ل يقي�م تنظي��م الطبق�ات ف�ي الص�ورة ال�تي
 نعرفه بها أي عقبة أمام ذلك. إذن، إما أن هذا التنظيم قد نشأ في حقبة لم ير فيها بعد الناس أي أمر رهي��ب بخاص��ة ف��ي العلق��ات
 الجنسية بين الباء والولد، رغم كل سعيهم الغامض إلى الحد من سفاح القرب�ى، ف�ي ه�ذه الح��ال، ظه�ر نظ�ام الطبق�ات مباش�رة م��ن
ما أن العلقات الجنسية بين الب�اء والولد ك�انت ممنوع��ة بحك�م الع�رف والع�ادة عن��د نش�وء Rحالة العلقات الجنسية غير المنظمة، وا 
 الطبقات الزواجية، وفي هذه الحال، يعود الوضع الحالي إلى وجود عائل�ة القرب�ى بال��دم قب�ل ذل��ك، ويش��كل أول خط��وة للخ�روج منه��ا.
 إن الفتراض الخير أكثر احتمالT. ول يذكرون، حسبما أعلم، أمثلة عن علقات زواج بين الباء والولد في أوس��تراليا، ناهي��ك ب��أن
 الش��كل اللح��ق لل��زواج الخ��ارجي، أي العش��يرة القائم��ة عل��ى الح��ق الم��ي، تف��ترض ك��ذلك، ض��مناT، كق��ادة، من��ع مث��ل ه��ذه العلق��ات

بوصفه واقعاT كان قائماT عند نشوئها.

 و فض��لT ع��ن منطق��ة م��اونت –غ��امبير ف��ي أوس��تراليا الجنوبي��ة، يق��وم نظ��ام الطبق��تين أيض��اT إل��ى أبع��د ف��ي اتج��اه الش��رق، ف��ي
 ح���وض نه���ر دارلين���غ، وف���ي الش���مال الش���رقي، ف��ي كوينس���لند، وه���و بالت���الي واس���ع النتش���ار. وه���و ل ينف���ي غي���ر ال���زواج بي���ن الخ���وة
 والخ��وات، بي��ن أولد الخ��وة وبي��ن أولد الخ��وات حس��ب خ��ط الم، لنه��م ينتم��ون إل��ى طبق��ة واح��دة، أم��ا أولد الخ��ت والخ، فف��ي
 مستطاعهم، على العكس، أن يتزاوجوا فيما بينه�م. ونج��د خط�وة أخ�رى لحق�ة لمن��ع س�فاح القرب�ى عن��د قبلي�ة الك�اميلروي ف�ي ح�وض
 نهر دارلينغ في ويل�س الجنوبي�ة الجدي��دة، حي�ث انقس�مت الطبقت�ان الص�ليتان إل�ى أرب�ع، وحي�ث ك�ل م��ن ه�ذه الطبق�ات الرب�ع ت�تزوج
 بكليتها مع طبقة أخرى معينة. إن الطبقتين الولي��تين هم�ا من��ذ ال�ولدة متزوج�ة إح�داهما م�ع الخ��رى، وتبع�اT لنتم�اء الم إل�ى الطبق�ة
 الول��ى أو الثاني��ة منهم��ا، ينتق��ل أولده��ا إل��ى الطبق��ة الثالث��ة أو الرابع��ة. وأولد الطبق��تين الخيرتي��ن الل��تين ترب��ط بينهم��ا أيض��اT علق��ات
 الزواج، يدخلون في قوام الطبقتين الول�ى والثاني�ة. وهك�ذا ينتم��ي دائم��اT جي�ل واح��د إل�ى الطبق�ة الول�ى والثاني��ة، وينتم�ي الجي�ل الت�الي
 إلى الطبقة الثالثة والرابعة، ثم ينتمي الجيل الثالث من جديد إلى الطبقة الولى والثانية. وتبع��اT ل��ذلك، ل يس��تطيع أولد الخ والخ��ت
Tوزوج��ة، ولك��ن أحف��اد الخ والخ��ت يس��تطيعون ذل��ك. إن ه��ذا النظ��ام المعق��د الص��يل ي��زداد تعق��دا T( م��ن جه��ة الم) أن يكون��وا زوج��ا 
ن، على كل ح�ال، ف�ي وق�ت لح�ق. ولكن�ه ل يس�عنا هن�ا أن نس�تغرق Rبفعل اندساس العشيرة المية (العشيرة حسب خط الم) فيه، وا 
 في بحث هذا المر. وهكذا نرى، السعي إلى منع سفاح القربى يتجلى الم�رة تل�و الم�رة، ولك�ن بش��كل غري��زي، عف�وي، دون أي إدراك

واضح الهدف.

 إن الزواج الجماعي الذي ل يزال هنا، في أوستراليا، زواجاT بين طبقتين، زواجاT بالجملة بي�ن طبق�ة كامل�ة م�ن الرج�ال موزع�ة
 في كثير من الحيان في عموم القارة وبين طبقة من النساء موزعة بالقدر نفسه، إن هذا الزواج الجماعي ل يبدو أب��داT، حي�ن النظ�ر
 إليه عن كثب، فظيعاT بالقدر الذي يتصوره خيال التافهين المبتذلين ال�ذي اعت��اد عل�ى م�ا يج�ري ف�ي بي�وت ال�دعارة. فلق��د م�رت، عل�ى
 العكس، سنوات وسنوات قبل أن يخطر في البال مج�رد وج�وده، فض�لT ع��ن أنه�م ش�رعوا لم��د قري�ب يج�ادلون م�ن جدي��د ف�ي وج�وده.
 إن المراقب الس�طحي ي�رى في�ه زواج�اT أحادي��اT واه�ي الع��رى، وي�رى ف�ي بع��ض النح�اء، نظام�اT لتع��دد الزوج�ات ترافق�ه الخيان��ة الزوجي�ة
 بين الفينة والفينة. وكان ل بد م��ن تكري�س س��نوات كامل��ة، كم��ا فع�ل فايس�ون وه�اويت، لج�ل اكتش�اف الق�انون ال�ذي يض��بط علق�ات
 ال��زواج ه��ذه ال��تي يمي��ل الوروب��ي الع��ادي إل��ى أن ي��رى ف��ي ممارس��تها ش��يئاT م��ا يش��به م��ا يوج��د ف��ي وطن��ه، الق��انون ال��ذي بم��وجبه يج��د
 الزنجي الوسترالي الغريب، على بعد آلف الكيلومترات عن موطنه الول، بين أناس يتكلمون لغة يجهلها، بل أحياناT ك�ثيرة ف��ي ك�ل
 مقام، في كل قبيلة، نساء على استعداد للستسلم له بل مقاوم�ة وبل اس�تياء، الق�انون ال�ذي بم��وجبه يتن�ازل الرج�ل ال�ذي عن��ده ع�دة
 نساء، عن واحدة منهن لجل ضيفه لقضاء الليل معها. وحيث يرى الوروبي انعدام الخلق والق��انون، يس�ود بالفع��ل ق�انون ص�ارم.
Tهم بعض��اuإن هؤلء النساء ينتمين إلى طبقة الجنبي الزواجية، وهن بالتالي زوجاته منذ الولدة. إن القانون الخلقي نفسه الذي يعد 
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 لبع��ض، يمن��ع، تح��ت طائل��ة العق�اب المخ��زي، ك��ل علق��ة جنس��ية خ��ارج الطبق��تين الزواجي��تين الل��تين تخ��ض إح��داهما الخ�رى. وح��تى
 حيث يخطفون النساء، وهذا أمر يقع في كثير من الحي��ان، وه�و قاع��دة ف�ي ك�ثير ن�م النح��اء، يطب�ق ق�انون الطبق�ات الزواجي�ة بك�ل

دقة.

 و م��ن جه��ة أخ��رى، تتب��دى ف��ي خط��ف النس��اء علئم النتق��ال إل��ى ال��زواج الح��ادي، بش��كل ال��زواج الثن��ائي عل��ى الق��ل (بي��ن
 اثنين): فعندما كان الش�اب يخط�ف فت�اة بمس��اعدة أص��دقائه ب�القوة أو ب�الغراء، ف�إنهم جميعه�م يض�اجعونها بال��دور، ولكنه�ا بع��د ذل��ك
 تعت��بر زوج��ة ذل��ك الش��اب ال��ذي ك��ان ص��احب فك��رة الخط��ف. وب��العكس، إذا هرب��ت الم��رأة المخطوف��ة م��ن زوجه��ا وقب��ض عليه��ا رج��ل
Tل�ى ج�انب وف�ي قل�ب ال�زواج الجم�اعي ال�ذي ل ي�زال قائم�ا Rآخر، فإنها تصبح زوجة هذا الخير، ويفقد الول حقه المفضل عليه�ا. وا 
 عل��ى العم��وم، ت��برز بالت��الي علق��ات تس��تبعد الخري��ن، ي��برز ت��زاوج، تج��امع شخص��ين (رج��ل وام��رأة) لف��ترة م��ن الزم��ن ق��د تط��ول أو
ل�ى ج�انب ذل��ك، يق�وم تع��دد الزوج�ات، وعلي��ه ن�رى ال�زواج الجم��اعي هن��ا أيض�اT بس��بيل ال�زوال، وتنحص�ر المس�ألة كله��ا ف�ي Rتقص�ر، وا 

معرفة من ذا الذي سيغادر الحلبة قبل غيره تحت تأثير الوروبيين، الزواج الجماعي أم أتباعه، الزنوج الوستراليون.

 إن الزواج بين طبقات بكاملها بالشكل الذي يسود به في أوستراليا، هو على كل حال شكل منخفض جداT، بدائي من أش��كال
 ال��زواج الجم��اعي، بينم��ا العائل��ة البونالواني��ة ه��ي، حس��بما نع��رف، الدرج��ة العلي��ا ف��ي تط��وره. ويب��دو أن الول ش��كل يناس��ب مس��توى
 التطور الجتماعي الذي بلغه المتوحشون الرحل، بينما الثاني يفترض وجود مقامات ثابت��ة نس��بياT لمش�اعات ش��يوعية، وي�ؤدي مباش�رة
 إلى الدرجة التالية العليا من التطور. وبين هذين الشكلين، نجد أيضاT، بل ريب، بعض الدرجات الوسطية. وهذا ميدان للبحث انفتح

أمامنا للتو ويكاد يكون غير مطروق.
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 العائلة الثنائية العائلة الثنائية2/32/3

 آن ش��كلT معين��اT م��ن ال��تزاوج الثن��ائي، م��ن التج�امع بي��ن شخص��ين لم��دة ق��د ط�ول أو تقص��ر، ك��ان موج�وداT ف�ي ظ��روف ال��زواج
 الجماعي أو حتى قبل ذاك، فقد كانت للرجل زوجة رئيسية (و يك��اد يك�ون م�ن غي�ر الممك��ن الق�ول أنه�ا الزوج�ة المفض�لة) ف�ي ع�داد
 زوجات كثيرات، وكان بالنسبة لها الزوج الرئيسي ف�ي ع��داد أزواج ك�ثيرين. وق�د أس�هم ه�ذا الم�ر بقس�ط ك��بير ف�ي خل�ق التش�وش ف�ي
 رؤوس المرس��لين ال��ذين اعت��بروا ال��زواج الجم��اعي، ت��ارة مش��اعية للنس��اء ل قاع��دة له��ا ول ض��ابط، وط��وراT حري��ة مطلق��ة ف��ي انته��اك
 الخلص الزوجي. ولكن هذا الشكل للتجامع الثنائي، بين شخصين، الذي أصبح عادة مألوف�ة ك��ان ل ب��د ل�ه أن ترس��خ أك��ثر ف�أكثر
 بقدر ما كانت العشيرة تتطور وبقدر ما كانت تتزايد جماعات (الخوة" و"الخوات" التي غ��دا ال�زواج مس��تحيلT فيم��ا بينه��ا. إن الدفع��ة
 التي بثتها العشيرة ف�ي اتج�اه من�ع ال�زواج بي��ن القرب�اء بال�دم ق��د أدت إل�ى أبع��د م�ن ذل�ك. وهك��ذا نج��د أن ال�زواج عن��د اليروك�وا وعن��د
 أغلبي��ة الهن��ود الحم��ر الخري��ن ف��ي الدرج��ة ال��دنيا م��ن البربري��ة ممن��وع بي��ن جمي��ع القرب��اء ال��ذين يع��ددهم نظ��امهم، وأمث��ال ه��ذا النظ��ام
 بضع مئات م�ن ك�ل ش�اكلة ون�وع. ونظ�راT له�ذا التش�وش المش��تد ف�ي موان��ع ال�زواج، أخ�ذت الزواج�ات الجماعي��ة تس�تحيل أك�ثر ف�أكثر،
 وأخذت العائلة الثنائية تحل محلها. ففي هذا الطور، يعيش الرجل مع امرأة واحدة، ولكن تعدد الزواجات والخيانة الزوجية بين الفينة
 والفين�ة ل ي�زالن م�ن ح�ق الرج�ل، رغ�م أن تع��دد الزوج�ات ن�ادر الوق�وع بحك�م الس�باب القتص��ادية أيض�اT، بي��د أن الم�رأة مطالب�ة ف�ي
 أغلبي��ة الح�وال ب��أدق المان��ة طيل�ة م��دة المس��اكنة، وتع�اقب عل�ى خيانته��ا عقاب��اT قاس�ياT. ولكن��ه م��ن الس��هل عل�ى ك�ل م��ن الطرفي��ن أن

يحل الرابطة الزوجية، فيعود الولد إلى الم فقط، كما من قبل.

 و في ه��ذا الحص�ر ال�ذي يض�يق أك�ثر ف�أكثر ويس��تبعد القرب�اء بال�دم م�ن الرابط�ة الزوجي��ة، يواص�ل الختي�ار الط�بيعي فعل�ه.
وحسب مورغان:

 "كانت الزواجات بين أفراد العشائر التي ل تجمع بينها قرابة الدم تؤدي إلى نشوء سللة أقوى سواء جسدياT أو عقلياT، وكانت
 قبيلت��ان بس��بيل التق��دم تن��دمجان ف��ي قبيل��ة واح��دة، فتأخ��ذ جم��اجم وأدمغ��ة الجي��ال الجدي��دة تتس��ع بص��ورة طبيعي��ة إل��ى أن تبل��غ مق��اييس

).38تناسب مجموعة خصائص القبيلتين"(

و عليه كان ل بد للقبائل ذات التنظيم القائم على العشيرة أن تتغلب على القبائل المتأخرة أو أن تجتذبها وراءها بمثالها.

 إن تطور العائل�ة ف�ي العص�ر الب�دائي يتلخ�ص إذن ف�ي اس�تمرار تقل�ص تل�ك الحلق�ة ال�تي ك�انت ف�ي الب�دء تش�مل القبيل�ة كله�ا
 والتي كانت تسود في داخله مشاعية علقات الزواج بين الجنسين. وبالستمرار على استبعاد النس��باء الك��ثر قراب��ة ب��ادئ ذي ب��دء،
 ثم النسباء الكثر بعداT، وأخيراT، حتى النسباء بالمصاهرة، أخذ كل شكل من أشكال الزواج الجم�اعي يس��تحيل عملي�اT، ول�م يب��ق ف�ي
 آخر المطاف إل زوج من اثنين تجمع بينهما علقات زواج غير متينة، لم يبق غي�ر ج�زيئة يض��ع انش�طارها ح��داT لل�زواج. وم��ن ه��ذا
 وحده يتبين مدى ضآلة ما يجمع بين ظه�ور ال�زواج الح�ادي وبي�ن الح�ب الجنس�ي الف�ردي بمعن�اه الح�الي. وه�ذا م�ا تثبت��ه بمزي��د م�ن
 القوة ممارسة جميع الشعوب التي ل تزال في هذه الدرجة من التطور. فبينا لم يكن الرجال ليشعرون أبداT بأي نقص إل��ى النس��اء ف��ي
 ظ��ل الش��كال الس�ابقة للعائل��ة، ب��ل ك��ان ل��ديهم منه��ن ب�الحرى أك��ثر م��ن الل�زوم، أص��بحت النس�اء الن أم��راT ن�ادراT يج��ب البح��ث عن��ه.
 ولهذا يبدأ خطف النساء وشراء النساء منذ ظهور الزوج الثنائي، وهما علمتان واسعتا النتشار، رغم أنهما ليستا أكثر م��ن علم��تي
 تغي��ر أش��د عمق��اT بك��ثير، وم��ن ه��اتين العلم��تين الل��تين كانت��ا ل تتعلق�ان إل بأس��اليب الحص��ول عل��ى النس�اء، لف�ق ال��دعي الس��كتلندي
 ماك-لينان، مع ذلك، شكلين خاصين للعائلة: "الزواج بالخطف" و"الزواج بالشراء". ومن جه�ة أخ�رى، لي�س عق��د ال�زواج عن��د الهن��ود
 الحم��ر الميركيي��ن وعن��د ش��عوب أخ��رى (ل ت��زال ف��ي درج��ة التط��ور نفس��ها) م��ن ش��أن ال��ذين س��يتزوجون وال��ذين ل يأخ��ذون رأيه��م ف��ي
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 ع���الب الحي���ان، ب���ل م���ن ش���أن أمه���اتهم. وهك���ذا ل ين���در أن تت���م خطب���ة شخص���ين ل يعرف���ان أب���داT أح���دهما الخ���ر، ناهي���ك ب���أنهم ل
 يطلعونهما على صفقة الزواج إل متى اقترب موعد الزواج. وقبل العرس، يقدم الخطيب هدايا إلى أقارب الخطيبة في العش��يرة ( أي
 إلى أقاربها من جهة الم، ل إلى الب والقارب من جهته)، وتعتبر هذه الهدايا ثمن الفتاة التي سيعطونه إياها. ومن الممك��ن فس��خ
 ال�زواج بن�اء عل�ى رغب�ة ك�ل م��ن الزوجي�ن، ولكن�ه تك�ون ت�دريجياT عن�د ك�ثير م��ن القب�ائل، وبينه�ا مثلT قبيل��ة اليروك�وا، رأي ع�ام س�لبي
 حيال فسخ الزواج. فحين تنشب الخلفات بين الزوجين، يقوم أقرباء الزوجة وأقرباء ال�زوج ف�ي العش�يرة ب�دور الوس�اطة، ول يت�م فس�خ

نه يصبح من حق كل من الطرفين أن يتزوج من جديد.  Rالزواج إل إذا أخفت الوساطة، مع العلم أن الولد يبقون للزوجة، وا

 إن العائلة الثنائية، التي هي بحد ذاتها على درجة كبيرة من الضعف وعدم الستقرار بحيث أنها ل تجعل م��ن الض��روري أو
 ح��تى م��ن المرغ��وب في��ه قي��ام اقتص��اد بي��تي خ��اص، ل تقض��ي إطلق��اT عل��ى القتص��اد البي��تي الش��يوعي الم��وروث م��ن مرحل��ة س��ابقة.
 ولكن القتصاد البيتي الشيوعي يعني سيادة النساء في البيت، كما أن العتراف بالم وحدها، نظراT لستحالة معرفة الوالد بك��ل ثق��ة،
 يعن��ي رفي��ع الح��ترام للنس��اء أي للمه��ات. وأن ال�رأي الزاع��م أن الم�رأة ك��انت عب��دة الرج��ل ف��ي بداي��ة تط��ور المجتم��ع ه��و م��ن أس��خف
 الراء ال��تي تركه��ا لن��ا عص��ور الن��وار ف��ي اق��رن الث��امن عش��ر. ف��إن الم��رأة عن��د جمي��ع المتوحش��ين وعن��د جمي��ع القب��ائل ف��ي الط��ورين
 الدنى والوسط، وجزئياT في الطور العل�ى م�ن البربري�ة، ل تتمت��ع بالحري�ة وحس�ب، ب�ل تش�غل أيض�اT مرك�زاT مش�رفاT ج�داT. أم�ا م�ا ه�و
 هذا المركز في ظل الزواج الثنائي، فيمكن أن يفيدنا عنه أشير رايت الذي ك�ان خلل س�نوات عدي��دة مرس�لT بي��ن اليروك��وا م�ن قبل�ة

سينيكا. فهو يقول:

 "و فيم��ا يخ��ص ع��ائلتهم، عن���دما ك��انت ل ت��زال تعي��ش ف��ي بي��وت طويل��ة قديم��ة" (و ه��ي اقتص��ادات بيتي���ة ش��يوعية لبض��ع
  م���ا" (عش���يرة) "بحي���ث أن النس��اء ك���ن ي���تزوجن م���ن رج���ال "كلن���ات"" (عش��ائر)"clanع���ائلت)"... ك���ان يهيم���ن دائم���اT فيه���ا "كلن" 

 أخ��رى"."... وع��ادة ك��ان النص��ف النس��ائي يهيم��ن ف��ي ال��بيت، ك��انت الحتياطي��ات مش��تركة، ولك��ن الوي��ل لل��زوج المنح��وس أو العش��يق
 المنحوس الفائق الكسل أو الفائق الخرافة، فل يسهم بقسطه في الحتياطي المشترك. فمهما كان عدد أولده في البيت ومهم��ا ك��انت
 ملكيته الشخصية في البيت، فقد كان من الممكن أن يتلق�ى ف�ي ك�ل لحظ�ة أم�راT برب�ط ص�رته وبالرحي�ل. ول�م يك��ن ليج�رؤ ح�تى للقي�ام
 بمحاول��ة لمقاوم��ة ه��ذا الم��ر، ف��إن ال��بيت ك��ان يتح��ول بالنس��بة ل��ه إل��ى جهن��م، ول��م يك��ن يبق��ى ل��ه غي��ر الع��ودة إل��ى "كلن��ه" (عش��يرته)
 الس��ابق، أو غي��ر عق���د زواج جدي���د ف��ي "كلن" أخ��ر- الم��ر ال���ذي ك��ان يح���دث ف��ي أغل��ب الحي��ان. وك��انت النس��اء ق���وة ك���بيرة ف��ي
نزال��ه إل��ى مرتب��ة مح��ارب Rع��ن ع��زل زعي��م م��ا وا Tالكلن��ات" (العش��ائر)، "و ك��ذلك ف��ي ك��ل مك��ان عل��ى العم��وم. وك��ن ل ي��ترددن أحيان��ا 

).39بسيط"(

 إن القتصاد البيتي الشيوعي الذي كانت فيه جميع النساء أو أغلبيتهن ينتمي��ن إل�ى العش�يرة نفس��ها، بين��ا الرج�ال ينتم��ون إل�ى
 عش��ائر مختلف��ة، ه��و الس��اس الفعل��ي لتل��ك الهيمن��ة ال��تي ك��انت تتمت��ع به��ا الم��رأة ف��ي الزم��ة البدائي��ة ف��ي ك��ل مك��ان، وال��تي يش��كل
 اكتش��افها م��أثرة ب��اهوفن الثالث��ة. وأض��يف أيض��اT أن أخب��ار الرحال��ة والمرس��لين ح��ول العم��ل المره��ق الملق��ى عل��ى ع��اتق النس��اء عن��د
 المتوحشين والبرابرة ل يتناقض أبداT ما قيل أعله. فإن تقسيم العمل بين الجنسين ل يشترطه وضع المرأة في المجتم��ع، ب��ل تش��ترطه
 أسباب مختلفة تماماT. فإن الشعوب ال�تي يج�ب عن�دها أن تش�تغل النس�اء أك�ثر بك��ثير مم�ا ي�ترتب عليه�ن حس�ب تص�وراتنا، تب��دي ف�ي
 غ���الب الحي���ان م���ن الح���ترام الحقيق���ي للنس���اء أك���ثر بك���ثير مم���ا يب���ديه أوروبيون���ا. ف���إن "س���يدة" عص���ر الحض���ارة، المحاط���ة بالتق���دير
 والجلل الظ��اهريين، والغريب��ة ع��ن ك��ل عم��ل حقيق��ي، تش��غل وض��عاT اجتماعي��اT أدن��ى إل��ى م��ا ل ح��د ل��ه م��ن وض��ع الم��رأة ف��ي عص��ر

 = س��يدة) وال��تي ك��انتlady,frowa,Frauالبربري��ة، ال��تي ك��انت تق��وم بعم��ل مره��ق وال��تي ك��انت تعت��بر بنظ��ر ش��عبها س��يدة حقيقي��ة (
كذلك حقاT وفعلT بحكم وضعها.
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 أما فيما يتعلق بمسألة معرفة ما إذا كان الزواج الثنائي في أميركا قد حل تماماT محل الزواج الجماعي، فينبغي أن توض��حها
 دراسة أوسع وأعمق للشعوب الشمالية الغربية ول سيما لشعوب أميركا الجنوبية، ال�تي ل ت��زال ف�ي الط�ور الدن��ى م��ن الوحش�ية. فف�ي
 القصص عن هذه الشعوب الخيرة، نجد من المثلة المتنوعة عن حرية العلقات الجنس��ية م�ا يك��اد يجع�ل م��ن المس�تحيل هن��ا الق�ول
 بزوال الزواج الجماعي القديم زوالT تاماT. وعلى كل حال، لم تزل بعد جميع آثاره. فعند أربعين قبيلة في أميركا الشمالية على القل،
 يحق للرجل الذي يتزوج الخت الكبرى أن يتزوج أيضاT جميع أخواتها ما أن يبلغن الس�ن المق�ررة، وه��ذا أث�ر لمش�اعية الرج�ل بالنس��بة
 لمجموع���ة كامل���ة م���ن الخ���وات. وي���روي ب���انكروفت ع���ن س���كان ش���به جزي���رة كاليفورني���ا (الط���ور العل���ى م���ن الوحش���ية) أنه���م يقيم���ون

 ). والمقص�ود هن�ا، عل�ى الرج��ح، العش�ائر ال�تي ك�انت ه��ذه40احتفالت تجتمع فيها ع�دة "قب�ائل" بقص��د المض��اجعة غي�ر المنظم�ة (
 الحتفالت بالنس�بة له�ا ش�كلT يحتف�ظ ب�ذكريات غامض�ة ع�ن ذل��ك الزم�ن ال�ذي ك�ان في��ه جمي�ع رج�ال عش�يرة واح�دة أزواج�اT مش�تركين
 لنساء عشيرة أخرى، والعكس بالعكس. ومثل هذه العادة ل تزال سارية المفعول في أوستراليا. وحدث عند بعض الشعوب أن يس��تغل
 الشيوخ والزعماء والكهنة السحرة في مصلحتهم مشاعية النساء ويحتكروا أغلبية النساء لنفسهم، ولكن��ه يتعي��ن عليه�م مقاب�ل ذل��ك ف��ي
 أعياد معينة وفي زمن الجتماعات العشبية الكبيرة أن يجيزوا من جديد مشاعية النساء التي ك�انت قائم��ة م�ن قب�ل ويس��محوا لنس�ائهم

 )41 م��ن كت��ابه جمل��ة كامل�ة م��ن المثل��ة عل�ى ه�ذه "الس�اتورنالت" (29 و28ب��الترفه م��ع الش�بان. وي�ورد فس�ترمارك ف�ي الص�فحتين 
 الدورية التي كانت تقوم فيها م��ن جدي��د لف�ترة قص�يرة م�ن الزم�ن العلق�ات الجنس��ية الح�رة الس�ابقة: عن��د قب�ائل اله�و والس�انتال والبانج�ا
 والكوتار في الهند، وعند بعض الش�عوب الفريقي�ة، ال�خ.. وم��ن المس�تغرب أن فس�ترمارك يس�تخلص م��ن هن�ا اس�تنتاجاT مف�اده أن ه�ذه

ليست من بقايا الزواج الجماعي الذي ينكر وجوده، بل بقايا فترة الهيجان، المشتركة بين النسان البدائي والحيوانات الخرى.

 و هن��ا نص��ل إل��ى الكتش���اف الراب���ع الك���بير ال��ذي حقق��ه ب���اهوفن، وه��و اكتش��اف ش��كل واس���ع النتش��ار للنتق��ال م���ن ال��زواج
 الجماعي إلى الزواج الثنائي. إن م�ا يص�وره ب�اهوفن بص�ورة تكفي�ر ع��ن مخالف�ة وص�ايا الله�ة القديم��ة، وه�و تكفي�ر تش�تري الم�رأة ب�ه
 الح�ق ف��ي العف�اف، لي��س ف��ي الواق��ع غي��ر تع��بير ص�وفي للتكفي��ر ال��ذي ك��انت ب��ه الم�رأة تف��دي نفس��ها م��ن مش��اعية الرج�ال القائم��ة ف��ي
 الزمنة السابقة وتكسب الحق في أن تكون لرجل واح�د فق�ط. إن ه�ذه الفدي��ة تتلخ�ص ف�ي ع�ادة مض�اجعة الغي�ر، المح�دودة بإط�ارات
 معينة: فقد كان ينبغي على النساء البابليات أن يض��اجعن الرج�ال م�رة واح�دة ف�ي الس��نة ف�ي هيك��ل ميليت��ا، وك�انت ش�عوب أخ�رى ف�ي
 آس��يا الص��غرى ترس��ل بناته��ا لس��نوات بكامله��ا إل��ى هيك��ل أن��ايتيس حي��ث ك��ان ينبغ��ي عليه��ن ممارس��ة الح��ب الح��ر م��ع محظيي��ن م��ن
 اختيارهن قبل أن ينلن الح�ق ف�ي ال�زواج. وهن��اك ع�ادات مماثل�ة مجلبب��ة بجلب�اب دين��ي ملزم�ة لجمي�ع الش�عوب الس�يوية تقريب�اT ال�تي
 تعيش بين البحر البيض المتوس�ط ونه�ر الغان�ج. ث�م أن الكف�ارة ال�تي تض�طلع ب�دور الفدي��ة تغ��دو أس�هل فأس�هل م�ع م�ر الزم�ن، كم�ا

سبق ولحظ باهوفن:

 "إن الكف�ارة المقدم��ة س�نوياT تح�ل محله�ا الكف�ارة الواح��دة الوحي��دة، وهيتيري��ة الس�يدات المتزوج�ات تح�ل محله�ا هيتيري��ة الفتي��ات:
 ومح��ل ممارس��تها أثن��اء ال��زواج تح��ل ممارس��تها قب��ل ال��زواج، ومح��ل الستس��لم للجمي��ع دون أي تميي��ز، يح��ل الستس��لم لش��خاص

معينين"("حق الم").

 و ل وج��ود للجلب��اب ال��ديني عن��د ش��عوب أخ��رى، فعن��د بعض��ها، ف��ي الزمن��ة القديم��ة، عن��د ال��تراقيين والس��لت وغيره��م، وف��ي
 الزمنة الحاضرة، عن��د ك��ثيرين م�ن س�كان الهن��د الص�ليين، وعن��د ش�عوب الملي��و، وعن��د س�كان ج�زر المحي�ط اله�ادي، وعن��د ك�ثيرين
 من الهنود الحمر الميركيين، تتمتع الفتيات قبل الزواج بكامل الحرية في العلقات الجنسية. وهذا الوضع منتشر على الخص ف��ي
ن قليلT، ف��ي أعم��اق ه��ذه الق��ارة. ف��إن Rم��ن أميرك��ا الجنوبي��ة، الم��ر ال��ذي يمك��ن أن يش��هد علي��ه ك��ل م��ن تغلغ��ل، وا Tك��ل مك��ان تقريب��ا 

 )) ي�روي لن�ا م�ا يل�ي ع�ن عائل�ة غني��ة م�ن أص�ل الهن��ود الحم�ر.42(1886أغاس�يس ("رحل�ة ف�ي البرازي�ل"، بوس�طن ونيوي�ورك، ع�ام 
،Tأن�ه زوج أمه�ا ال�ذي اش�ترك آن��ذاك ف�ي الح�رب ض�د الب�اراغواي بوص�فه ض�ابطا Tفعندما تعرف على البنة، سأل عن وال�دها مفترض�ا 
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naoولك���������ن الم أج���������ابت بابتس���������امة:  tem  pai,  é  filha  da  fortuna.لي���������س له���������ا أب، إنه���������ا ابن���������ة الص���������دفة - 
 "هكذا تقول دائماT النساء من الهنود الحمر والنساء الهجائن دون حي�اء وخج�ل ع��ن أولده��ن غي�ر الش��رعيين، ولي�س ه�ذا اس�تثناء، ب�ل
 العكس هو بالحرى استثناء. إن الولد.. ل يعرفون في غالب الحيان غير أمهم لنها تتحمل كل الهم��وم وك��ل المس��ؤولية، وه��م ل
يعرفون شيئاT عن والدهم، ناهيك بأنه ل يخطر أبداT في بال المرأة، أغلب الظن، أنه يمكن أن يكون لها أو لولدها أي حق عليه".

إن ما يبدو هنا غريباT بالنسبة لنسان متحضر، هو القاعدة بكل بساطة بموجب الحق المي وفي ظل الزواج الجماعي.

 و عن��د بع�ض الش�عوب، يم�ارس أص�دقاء العري�س وأنس��باؤه أو الض�يوف الم�دعوون إل�ى الع�رس، أثن�اء الع�رس بال��ذات، الح�ق
 على العروس الموروث منذ الزمنة القديمة، مع العلم أن العريس يأتي الخير في ال�دور، هك�ذا ك�ان الح�ال ف�ي الزمن��ة القديم��ة ف�ي
 جزر الباليار وعن الوجليين الفريقيين، وهكذا هو الحال ف�ي الزمن��ة الحاض�رة عن��د البالي�ار ف�ي الحبش�ة. وعن��د ش�عوب أخ�رى يمث�ل
 شخص رس�مي –زعي�م القبيل��ة أو العش��يرة، الكاس�يك أو الش�امان أو الك�اهن أو المي��ر، أو أي�اT ك�ان لقب�ه،- الجماع�ة المعني��ة ويم�ارس

 jus primaeح��ق الليل��ة الول�ى عل��ى الع�روس. ورغ�م جمي��ع جه��ود الروم��انطيقيين الج��دد لت��بييض ص�فحة ه��ذا الواق��ع، ل ي��زال ه��ذا 

noctis*Iم������ن آث������ار ال������زواج الجم������اعي، عن������د أغلبي������ة س������كان ألس������كا Tس������اري المفع������ول ف������ي ال������وقت الحاض������ر، بوص������فه أث������را  
T(بانكروفت،"العروق الصلية"، المجلد الول)، وعند التاهو ف�ي المكس��يك الش�مالية (المرج��ع ذات�ه)، وعن��د ش��عوب أخ�رى، وك�ان قائم�ا 
 في جميع القرون الوسطى، - على القل في البلدان التي كانت في البدء سلتية، كما في أراغون مثلT، وال��تي نج�م فيه��ا مباش��رة م��ن
 الزواج الجماعي. وبينا لم يكن الفلحون يوماT في قشتالة أقناناT، ك��انت القنان�ة تس�ود بأبش�ع مظاهره�ا ف�ي أراغ�ون ح�تى ق�رار فردينان��د

). وق���������������������������������د ج��������������������������������اء ف��������������������������������ي ه���������������������������������ذه الوثيق��������������������������������ة:43 (1486الك��������������������������������اثوليكي ف��������������������������������ي ع��������������������������������ام 
 ) "... ل يملكون كذلك الحق ف�ي قض��اء الليل��ة الول��ى م��ع الم�رأةsenyors"إننا نقرر ونعلن أن السادة المذكورين أعله"(البارونات، 

 التي يتزوجها الفلح، ول الحق في القفز، في ليلة العرس، كدليل على سيادتهم، فوق المرأة أو فوق السرير بعد أن تضطجع المرأة،
 ك��ذلك ل يمل��ك الس��ادة الم��ذكورون أعله الح��ق ف��ي اس��تخدام ابن��ة الفلح أو ابن��ه رغم��اT عنهم��ا، س��واء ب��أجر أو ب��دون ج��ر". (الن��ص

))44 (1861الصلي باللغة القطالونية وارد عند زوغنهيم، "القنانة"، بطرسبورغ، عام 

 و يقين��اT أن ب��اهوفن عل��ى ح�ق م��رة أخ��رى حي��ن ي��ؤد بإلح�اح أن النتق��ال مم��ا يس��ميه "الهيتيري��ة" أو "الحم��ل الثي��م" إل��ى ال�زواج
 الح��ادي ق��د تحق��ق أساس��اT بفض��ل النس��اء. فبق��در م��ا ك��انت العلق��ات بي��ن الجنس��ين المتوارث��ة م��ن ق��ديم الزم��ان تفق��د طابعه��ا الب��دائي
 الساذج مع تطور ظروف الحياة القتصادية وبالتالي مع تفسخ وانحلل الشيوعية البدائية وتزاي��د كثاف��ة الس��كان، بق�در م��ا ك�انت ه��ذه
 العلق��ات تب��دو للنس��اء مذل��ة ومرهق��ة، وم��ا ك��ان ل ب��د له��ن م��ن الس��عي بإلح��اح مش��تد أب��داT إل��ى ني��ل الح��ق ف��ي العف��اف أو ف��ي ال��زواج
 الم��ؤقت أو ال��دائم م��ن رج�ل واح��د فق��ط، بوص��فه س��بيلT للخلص. ول��م يك��ن م��ن الممك��ن أن يحص��ل ه��ذا التق��دم بفض��ل الرج��ل، وذل��ك
 لسباب عديدة، منها أنه لم يخطر لهم قط في البال، حتى في أيامنا هذه أيضاT، التخلي عن ملذات ال��زواج الجم��اعي العمل��ي. وبع��د
Tأن تحق��ق النتق��ال إل��ى ال��زواج الثن��ائي بفض��ل النس��اء، بع��د ذاك فق��ط اس��تطاع الرج��ال إدخ��ال نظ��ام وح��دة ال��زواج الص��ارم،- وطبع��ا 

بالنسبة للنساء فقط.

 لقد ظهرت العائلة الثنائية على التخوم بين الوحشية والبربرية، وظهرت عل�ى الغل�ب ف�ي الط�ور العل�ى م�ن الوحش��ية، وهن�ا
 وهناك في الطور الدنى من البربرية. وهي ش�كل العائل�ة الممي��ز بالنس��بة لعص�ر البربري��ة، مثلم�ا ال�زواج الجم�اعي بالنس�بة للوحش��ية،
 وأحادية الزواج بالنسبة للحضارة. ولكي تواصل العائلة الثنائية تطورها حتى تبلغ أحادية الزواج المتينة، ك�ان ل ب��د م��ن أس�باب غي�ر
 التي فعلت فعلها حتى الن كما سبق ورأينا. في المساكنة الثنائي��ة، ج�رى تقلي�ص الجماع�ة ح�تى وح��دتها الخي�رة، ح�تى جزيئته��ا م�ن

I.حق الليلة� الول. الناشر 
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 ذرتين، حتى رجل واحد وامرأة واحدة. وأنجز الصطفاء الطبيعي عمله بتقلص حلقة العلقات الزوجية بصرامة مشتدة أبداT. ولم يب�ق
 له ما يفعله في هذا التجاه. ولو لم تدخل الحلبة بالتالي قوى محركة جدي��دة، اجتماعي�ة، لم�ا ك�ان ثم��ة أي أس�اس لنش�وء ش�كل جدي��د

للعائلة من المساكنة الثنائية. ولكن مثل هذه القوى المحركة أخذت تفعل فعلها.

 و نغادر الن أميركا هذه التربة الكلسيكية للعائلة الثنائية. ولي�س ثم��ة أي علئم تتي��ح لن�ا أن نخل�ص إل�ى الق�ول ب�أنه تط��ور
 هنا شكل أعلى للعائلة، وبأنه ك�انت تق�وم هن��ا ف�ي مك��ان م�ا أحادي��ة زواج متين��ة قب�ل الكتش��اف والفت�ح. أم�ا الح�ال ف�ي الع�الم الق��ديم،

فآخر.

لى نش��وء علق��ات اجتماعي��ة Rفهنا أدى تدجين الحيوانات وتربية القطعان إلى خلق مصادر للثروة لم يسمح بمثلها من قبل، وا 
 جدي���دة تمام��اT. فح��تى الط��ور الدن��ى م��ن البربري��ة، ك��انت ال��ثروة الدائم���ة ل تت��ألف تقريب��اT إل م��ن المس��كن واللبس��ة والحل��ي الخش��نة
 والدوات للحصول على الطعام وتحض��يره، أي ال�زوارق والس�لحة والني��ة المنزلي��ة البدائي�ة. وك�ان ينبغ��ي الحص�ول عل�ى الطع�ام م��ن
 جديد، يوماT بعد يوم. أما من الن وصاعداT، ف�إن ش�عوب الرع�اة آخ�ذت تتق�دم أك�ثر فك�ثر: ف�إن الريي��ن ف�ي البنج�اب وف�ي وادي نه��ر
 الغان��ج، وك��ذلك ف�ي س��هوب حوض��ي نه��ري جيح�ون وس��يحون ال��تي ك��انت آن��ذاك أغن��ى بك��ثير بالم��اء، والس��اميين عل��ى ض�فاف نه��ري
 الفرات ودجلة، قد وجدوا ف�ي قطع�ان الخي�ل والجم�ال والحمي��ر والبق�ر والغن��م والم�اعز والخن��ازير ملكي��ة ك�انت ل تتطل�ب غي�ر المراقب��ة
 وغير أبسط صنوف العناية لكي تتكاثر بأعداد متنامية أبداT وتقدم طعاماT من اللبان واللحوم وافراT للغاية. وهكذا تراجعت الن جمي��ع

.Tالساليب السابقة للحصول على الطعام إلى المرتبة الثانية، والصيد الذي كان من قبل ضرورة أصبح الن بذخا

 و لكن من ذا الذي كانت تخصه هذه الثروة الجديدة؟ في البدء، كانت، بل ريب، تخص العشيرة، بيد أنه كان ل ب��د للملكي��ة
 الخاص��ة للقطع��ان أن تتط��ور ب��اكراT. وم��ن العس��ير الق��ول م��ا إذا ك��ان موس��ى، مؤل��ف م��ا يس��مى بالكت��اب الول، ق��د اعت��بر البطري��رك
 ابراهيم مالكاT لقطعانه بموجب حقه الشخصي بوصفه رئيس مشاعة عائلية، أم بموجب مركزه كرئيس يرث بالفعل عشيرة. هناك أمر
 واحد ل ريب فيه، هو أنه ينبغي لنا أل نتص�وره مالك�اT بمعن�ى ه��ذه الكلم�ة الح�الي. ول ري�ب أيض�اT أنن�ا نج��د عل�ى عتب��ة التاري�خ ال�ذي
 نملك عنه الوثائق، أن القطعان كانت في ك��ل مك�ان ملك��اT خاص�اT لرؤس�اء الع��ائلت، ش�أنها تمام��اT ش�أن المنتوج��ات الفني��ة ف�ي عص�ر

البربرية والدوات المنزلية المعدنية، ومصنوعات البذخ والزينة، وأخيراT القطيع البشري، أي العبيد.

 لنه تم الن اختراع العبودية أيضاT. فلم يكن للعبد قيمة أو نفع بالنسبة لنسان الطور الدنى من البربرية. ولهذا كان الهنود
 الحمر الميركيون يعاملون العداء المغلوبين بغير الطريقة التي شرعوا يعاملونهم بها في درجة أعلى من التطور. فقد ك��انوا يقتل��ون
 الرج��ال أو يأخ��ذونهم ك��أخوة له��م ف��ي قبيل��ة المنتص��رين. وك��انوا يأخ��ذون النس��اء زوج��ات له��م أو يض��مونهن ك��ذلك بوس��يلة أخ��رى إل��ى
 قبيلتهم مع أولدهن السالمين. وفي هذه الدرجة من التطور ك�انت ق�وة عم�ل النس�ان ل تعط�ي بع��د أي ف�ائض م�ا ملح�وظ يزي�د عل�ى
 نفقات إعالته. ولكن الوضع تغير مع إدخال تربية الماش�ية وش�غل المع��ادن والحياك�ة، ث�م الزراع�ة ف�ي آخ�ر المط�اف. فق�د ح�دث لق�وة
Tملكية عائلي��ة، نف�س م�ا ح�دث للنس�اء الل�واتي ك�ان الحص�ول عليه��ن م��ن قب��ل س�هل Tالعمل، ول سيما بعد أن أصبحت القطعان نهائيا 
 للغاية اللواتي أصبحت لهن قيمة تبادل وغدون سلعة تباع وتشرى. ولم تكن العائلة تتكاثر بسرعة تكاثر القطي�ع. ك�ذلك ظه�رت الن
Tالحاجة إلى مزيد من الناس لجل مراقبة القطيع. ولهذا الغرض، كان من الممك�ن اس�تخدام الع�دو الس�ير ال�ذي ك�ان بوس��عه، فض��ل 

عن ذلك، أن يتكاثر بسهولة مثل المواشي.

 و م��ا إن أص��بحت ه��ذه ال���ثروات ملكي���ة خاص���ة للع���ائلت وم��ا إن تن���امت بس��رعة، ح���تى س���ددت ض��ربة قوي��ة إل��ى المجتم���ع
 المؤس��س عل��ى ال��زواج الثن��ائي والعش��يرة المي��ة. لق��د أدخ��ل ال��زواج الثن��ائي إل��ى العائل��ة عنص��راT جدي��داT. ف��إلى ج��انب الم الحقيقي��ة،
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 الفعلي��ة، وض��ع الب الحقيق��ي، الفعل��ي، الث��ابت، ال��ذي ك��ان ك��ذلك، أغل��ب الظ��ن، أك��ثر ثبوت��اT م��ن بع��ض "الب��اء" الح��اليين. وبم��وجب
 تقس��يم العم��ل الس��اري المفع��ول آن��ذاك ف��ي العائل��ة، ك��ان عل��ى ال��زوج أن يستحص��ل عل��ى الغ��ذاء وعل��ى أدوات العم��ل الض��رورية له��ذا
 الغرض، وكان له بالتالي حق ملكية أدوات العمل هذه، وفي ح�ال فس�خ ال�زواج، ك�ان يأخ��ذه مع�ه، بين��ا ك�انت الزوج�ة تحتف�ظ بالني��ة
 المنزلية. وبموجب العرف والعادة السائدين في المجتم��ع آن��ذاك، ك�ان ال�زوج بالت�الي مالك�اT أيض�اT لمص�در الغ�ذاء الجدي��د، أي للقطي��ع،
 ومالكاT فيما بعد لداة العمل الجديدة، أي العبي�د. ولك�ن بم�وجب الع�رف والع�ادة الس�ائدين ف�ي ذل��ك المجتم��ع، ل�م يك�ن بوس�ع أولده أن

يرثوه. ففيما يخص الرث، كان الوضع كما يلي:

 بموجب الحق المي، أي طالم�ا ك�ان النس�ب ل يحس�ب إل تبع�اT لحب�ل النس�ل النس�ائي، وك��ذلك بم�وجب نظ�ام الوراث��ة الب�دائي
 في العشيرة، كان العضو المتوفى في العشيرة يرث�ه أنس�باؤه ف�ي العش�يرة. وك�ان ينبغ��ي أن يبق�ى الرث ف�ي العش�يرة. وبم�ا أن الش�ياء
 التي يتألف منها الرث كانت زهيدة، فقد كانت، على الرجح، تنتقل بالفعل منذ غابر الزمان إلى أقرب النس��باء، أي إل��ى القرب��اء
 بالدم من ناحية الم. ولكن أولد الرجل المتوفى كانوا ل ينتمون إلى عشيرته، بل إلى عشيرة أمهم، فكانوا يرثون أمهم بادئ ذي ب�دء
 مع سائر أقربائها بالدم، وفيما بعد، في المقام الول أغلب الظن. بيد أنه لم يكن بوسعهم أن يرثوا والدهم لنهم كانوا ل ينتم��ون إل�ى
 عشيرته، فكان ينبغي أن يبقى ملك الب في هذه العشيرة. ولذا بعد وفاة صاحب القطع�ان، ك�ان ينبغ��ي أن تنتق�ل قطع�انه ف�ي المق�ام

لى أولد أخواته أو حتى إلى ذريات أخوات أمه. أما أولده بالذات، فكانوا محرومين من إرثه. Rالول إلى أخوته وأخواته وا

 و هكذا، بقدر ما كانت الثروات تتنامى، كانت من جهة تعطي ال�زوج ف�ي العائل��ة مرك�زاT أه�م م��ن مرك�ز الزوج��ة، وك�انت م��ن
 جهة أخرى توالد السعي إلى الستفادة من هذا المركز المترسخ لجل تغيير نظام الوراثة التقليدي في مصلحة الولد. ولكنه لم يكن
 من الممكن أن يتحقق ه�ذا طالم�ا ك�ان النس�ب يحس�ب تبع�اT للح�ق الم�ي. وله�ذا ك�ان ينبغ��ي إلغ�اء ه��ذا الح�ق، ف�ألغي. ول�م يك��ن ذل��ك
 صعباT بالقدر الذي نتصوره الن. فإن هذه الثورة، التي كانت من أهم الثورات التي عرفتها البش�رية، ل�م تك�ن بحاج�ة إل م�س أي م�ن
 أعضاء العشرة الحياء. فقد كان في وسعهم جميعهم أن يبقوا كما كانوا بالمس. كان يكفي اتخاذ قرار بسيط يقضي بأن تبقى ذرية
 أعضاء العشيرة الرجال في المستقبل ضمن العشيرة وبأن تخرج ذرية أعضاء العشيرة النس�اء منه��ا وتنتق�ل إل�ى عش�يرة وال�دها. وهك��ذا
 ألغ�ي النتس�اب حس�ب جب�ل النس�ل النس�ائي وح�ق الوراث�ة حس�ب خ�ط الم، وأق�ر النتس�اب حس�ب حب�ل النس�ل الرج�الي وح�ق الوراث�ة
 حسب خط الوالد. ونحن ل نعرف شيئاT عن كي�ف وم�تى تحقق�ت ه��ذه الث�ورة عن�د الش�عوب المتمدن�ة. فه�ي تع�ود بكليته��ا إل�ى عه�د م�ا
 قبل التاريخ. أما أن هذه الثورة قد تحققت، فهذا ما أعطت عنه وفراT من البراهين والمعلومات التي جمعها باهوفن على الخص ع��ن
Tآثار الحق المي العديدة. ونحن نرى بأي س�هولة تتحق�ق م��ن مث�ال جمل�ة كامل�ة م��ن قب�ائل الهن�ود الحم�ر حي�ث ل�م تتحق�ق إل م�ؤخرا 
Tمن جراء تعاظم الثروة ومن جراء التغيرات ف�ي نم�ط الحي�اة (للنتق�ال م�ن الغاب�ات إل�ى الم�روج)، وجزئي�ا Tوحيث ل تزال تتحقق جزئيا 
 م��ن ج��راء ت��أثير الحض��ارة والمرس��لين الخلق��ي. ف��إن س��ت قب��ائل م��ن أص��ل ثم��اني قب��ائل ف��ي ح��وض نه��ر ميس��وري تحس��ب النس��ب
 وتع��ترف ب��الرث تبع��اT لخ��ط الرج��ال، بين��ا قبيلت��ان تحس��بان النس��ب وتعترف��ان ب��الرث تبع��اT لخ��ط الم�رأة. وعن��د قب��ائل الش��اوني والمي��امي
 والديلوار، ترسخت عادة تسمية الولد بأحد أسماء عشيرة والدهم لدخالهم على هذا النحو إلى عشيرة الوال�د، لك�ي يص�بح بإمك��انهم
أن يرث�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وا وال������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دهم.
 "إن تغيير الشياء بتغيير أسمائها، والسعي إلى إيجاد وسيلة تتيح مخالفة التقاليد مع البقاء ف�ي إط�ار التقالي��د، حي�ن تك�ون المص�لحة

)45المباشرة حافزاT كافياT هما سفسطة فطر عليها النسان!"(ماركس)(

و م����ن هن����ا نج����م تش����وش مس����تعص ك����ان يمك����ن القض����اء علي����ه، وق����د قض����ي علي����ه جزئي����اT، بالنتق����ال إل����ى الح����ق الب����وي.
).46"إن هذا النتقال يبدو على العموم طبيعياT للغاية"(ماركس)(
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 أما ما يمكن أن يقوله لنا الحقوقيون ممن يلجأون إلى طريقة المقارنة، عن الشكل الذي تحقق به ه��ذا النتق�ال عن��د الش��عوب
 المتمدن��ة ف��ي الع��الم الق��ديم، - ف��إنه يقتص��ر كل��ه تقريب��اT عل��ى الفرض��يات ب��الطبع،- أنظ��ر م. كوفاليفس��كي "ع��رض م��وجز ع��ن أص��ل

).47 (1890وتطور العائلة والملكية"، ستوكهولم، 

 إن إس��قاط الح��ق الم��ي ك��ان هزيم��ة تاريخي��ة عالمي��ة للجن��س النس�ائي. فق��د أخ��ذ ال��زوج دف��ة القي��ادة ف��ي ال��بيت أيض��اT، وحرم��ت
 الزوجة من مركزها المشرف، واستذلت، وغدت عبدة رغائب زوجها، وأمست أداة بسيطة لنتاج الولد. إن وضع الم�رأة الم��ذل ه��ذا،
Tري�اء ونفاق�ا Tالذي يظهر ببالغ السفور عند يون�انيي العص�ر البط�ولي وبس�فور أش�د عن�د يون�انيي العص�ر الكلس�يكي ق�د طل�ي ت�دريجيا 

.Tأشكال أخف وأرق، ولكن لم يقض عليه إطلقا Tبالمساحيق، وأضيفت عليه أحيانا

 و ما إن أقرت سلطة الرجال بوجه الحصر على هذا النحو، حتى أخذ مفعوله�ا الول يتب��دى ف�ي ش��كل انتق�الي ظه�ر آن��ذاك،
 هو شكل العائل��ة البطريركي�ة (البوي�ة). إن المي�زة الرئيس�ية ال�تي تتمي��ز به�ا ه��ذه العائل�ة ليس�ت تع��دد الزوج�ات، ال�ذي س�يتناوله الكلم

فيما بعد، بل 

 "تنظي��م ع��دد معي��ن م��ن الش��خاص، الح��رار وغي��ر الح��رار، ف��ي عائل��ة تخض��ع للس��لطة البوي��ة لرئي��س العائل��ة. فف��ي العائل��ة
 الس��امية، يعي��ش رئي��س العائل��ة ه��ذا ف��ي ظ��ل تع��دد الزواج��ات؟، وللعبي��د زوج��ات وأولد، وغاي��ة التنظي��م كل��ه رعاي��ة القطع��ان ف��ي ح��دود

).48رقعة معينة من الرض"(

 إن ض��م العبي��د إل��ى ه��ذه العائل��ة والس��لطة البوي��ة هم��ا العلمت��ان الجوهريت��ان اللت��ان تمي��زاه ه��ذه العائل��ة. وله��ذا ك��انت العائل��ة
  ل تعن��ي، ف��ي الص��ل، المث��ال العل��ى لل��برجوازيfamiliaالروماني��ة النم��وذج النه��ائي الكام��ل له��ذا الش��كل م��ن العائل��ة. إن كلم��ة 

 الص��غير الت��افه المعاص��ر ال��ذي يجم��ع ف��ي ذات��ه بي��ن العاطفي��ة والمش��اجرات البيتي��ة، ب��ل إنه��ا ل تعن��ي ب��ادئ ذي ب��دء عن��د الروم��انيين
  تعن��ي مجموع��ة العبي��د ال��ذينfamilia تعن��ي العب��د البي��تي، وكلم��ة famulusالزوج والزوجة والولد، بل تعني العبيد فقط. إن كلمة 

,familiaيخص��ون رجلT واح��داT. وح��تى ف��ي زم��ن غ��ايوس، ك��انت   id est patrimonium(أي المي��راث) ت��ورث بالوص��ية. وق��د  
 استنبط الرومانيون هذا التعبير لج�ل تعري�ف الهيئة الجتماعي��ة الجي��دة ال�تي ك�ان رئيس�ها س�يداT عل�ى الم�رأة والولد وع��دد معي��ن م�ن

العبيد وكان يملك، بحكم السلطة البوية الرومانية، حق الحياة والموت على جميع هؤلء الشخاص الخاضعين له.

 "و عليه، ليس هذا التعبير أقدم من النظ�ام الع�ائلي المص�فح ال��ذي انبث�ق عن��د القب�ائل اللتيني��ة بع��د إدخ�ال الزراع�ة والعبودي��ة
).49الشرعية، وبعد انفصال اليطاليين الريين عن اليونانيين"(

:Tو يضيف ماركس قائل

 ) وحس�ب، ب��ل أيض��اT عل�ى جني��ن القنان��ة، لنه�ا مقرون��ة من��ذservitus" إن العائلة العصرية ل تنطوي على جني��ن العبودي��ة (
 بادئ بدء بفروض (خدمات) الزراعة. وهي تنطوي بشكل مص��غر عل�ى جمي��ع التناقض�ات ال�تي تط�ورت فيم��ا بع��د عل�ى نط�اق واس�ع

).50في المجتمع وفي دولته"(

 إن شكل العائلة هذه يعني النتقال من الزواج الثنائي إلى أحادية الزواج. فلجل ضمان أمانة المرأة، وبالتالي لجل ض��مان
أبوة الولد، توضع الزوجة تحت سلطة زوجها المطلقة، فإذا قتلها، فإنه ل يفعل غير أن يمارس حقه.
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 مع ظهور العائلة البطريركية، ندخل في ميدان التاريخ المكتوب وندخل في ميدان يستطيع فيه عل�م الق�انون المق�ارن أن يق�دم
 لن�ا مس�اعدة ك�بيرة. وبالفع�ل، س��اعدنا ه�ذا العل�م عل�ى القي�ام ه�ا بخط�وة ك�بيرة إل�ى أم�ام. فنح�ن م�دينون لمكس�يم كوفاليفس�كي ("ع�رض

 ) بالبره��ان عل�ى أن المش�اعة البيتي��ة البطريركي��ة ال�تي نج��دها الن1890موجز عن أص�ل وتط��ور العائل�ة والملكي��ة"، س��توكلهم، ع�ام 
  (أخوية) وفي شكل آخ��ر عن��دBratstvo (و تعني تقريباT رابطة تعاونية) أو براتستفو zàdrugaعند الصرب والبلغار باسم زادروغا 

 الش�عوب الش�رقية ق��د ش��كلت الدرج��ة النتقالي��ة م��ن العائل�ة ال��تي انبثق�ت م��ن ال�زواج الجم�اعي وق�امت عل�ى الح��ق الم�ي، إل�ى العائل�ة
 الفردية في العالم الحالي. وهذا، على م�ا يب��دو، ث�ابت فعلT عل�ى الق�ل فيم�ا يخ�ص الش�عوب المتمدن��ة ف�ي الع�الم الق��ديم، فيم�ا يخ�ص

الريين والساميين.

 إن زادروغا سلفيي الجنوب هي خير مثال ل يزال حياT على هذا النوع م��ن المش�اعة العائلي�ة. فه��ي تض�م بض�عة أجي�ال م��ن
 أخلف يتح��درون م��ن أب واح��د م��ع زوج��اتهم، ناهي��ك ب��أنهم يعيش��ون مع��اT ف�ي بي��ت واح��د ويحرث�ون حق��ولهم بص�ورة مش��تركة وي��أكلون

 ) ال��ذيdomàcinويلبسون من الحتياطيات المش��تركة ويملك�ون مع�اT ال��دخل الف�ائض. وتخض��ع المش�اعة للدارة العلي�ا ل�رب ال��بيت (
 يمثله��ا حي�ال الع�الم الخ�ارجي، ويح�ق ل�ه أن ي��بيع الش�ياء الص�غيرة، وي�دير الص�ندوق ويتحم�ل المس�ؤولية ع�ن الص�ندوق وع�ن حس�ن
 سير الستثمارة كلها. وهو ينتخب، وليس من الضروري حتماT أن يكون أكبر العضاء سناT. والنساء يخض�عن، م��ع م�ا يقم��ن ب�ه م��ن

 ) ال��تي ه��ي ع��ادة زوج��ة رب ال��بيت. وه��ي أيض��اT تض��طلع ب��دور ه��ام، غالب��اT م��ا يك��ون ال��دورdomàcicaأعم��ال، لقي��ادة رب��ة ال��بيت (
 الحاسم، عند اختيار الزواج لجل فتيات المش�اعة. ولك��ن الس��لطة العلي��ا تنحص��ر ف�ي المجل�س الع�ائلي، ف��ي اجتم��اع جمي��ع أعض�اء
 المش��اعة الراش��دين، س��واء منه��م النس��اء أو الرج��ال. وأم��ام ه��ذا الجتم��اع يق��دم رب ال��بيت حس��اباT، والجتم��اع يتخ��ذ الق��رارات النهائي��ة

ويحاكم أعضاء المشاعة ويقرر عمليات البيع والشراء الهامة- ول سيما عندما تتعلق بالراضي – والخ...

) Tأيض�ا T51و منذ نحو عشرة أعوام فقط، أقيم الدليل على أن مثل هذه المشاعات العائلية الكبيرة ل تزال قائم��ة ف�ي روس�يا.( 
 ومن المعترف الن من الجميع أنها تمد جذورها عميقاT في العادات الشعبية الروسية شأنها شأن المشاعة القروية. وهي ترد في أقدم

 ) ال���ذي ت���رد ب���ه ف���ي الق���وانينVervj* I)، تح���ت الس���م نفس���ه (52المجموع���ات الروس���ية م���ن الق���وانين، ف���ي "حقيق���ة" ياروس���لف (
)، كما توجد أيضاT إشارات إليها في المصادر التاريخية البولونية والتشيكية.53الداليماتية (

 )، ليس��ت الوح��دة القتص��ادية، ف��ي الص��ل، العائل��ة54و عن��د الجرم��ان ك��ذلك، كم��ا يق��ول هويس��لر ("أس��س الح��ق الجرم��اني"(
 الفردية بمعناه�ا الح�الي، ب�ل "المش�اعة البيتي�ة" ال�تي تت�ألف م�ن ع��دة أجي�ال م�ع عائلته��ا، وتش�مل أيض�اT العبي��د ف�ي أحي�ان ك�ثيرة. إن
 العائل�ة الروماني��ة تنتم��ي ه�ي أيض�اT إل�ى ه��ذا النم��وذج، وله�ذا ك�انت س�لطة الب المطلق�ة وحرم�ان س�ائر أعض�اء العائل�ة م�ن الحق�وق
 حياله موضع جدال قوي في الونة الخيرة. فقد كانت توجد، على م�ا يب��دو، مش�اعات عائلي�ة مماثل��ة عن��د الس�لت م�ن س�كان إرلن�ده.

 ، بين��ا ل��م ت��زل بع��د كلي��اT ف��يparçonneriesوف��ي فرنس��ا، دام��ت ه��ذه المش��اعة ف��ي مقاطع��ة نيفرني��ه ح��تى الث��ورة الفرنس��ية تح��ت اس��م 
 أيامنا ف�ي مقاطع�ة فران�ش –ك�ونته. وف�ي ناحي�ة ل�ووان (محافظ�ة س�ون- أي- ل�وار)، تق�ع العي��ن عل�ى بي�وت فلحي�ة ك�بيرة فيه�ا قاع�ة

  درج��ات، وتعي��ش فيه��ا8 إل��ى 6مركزي��ة عالي��ة بعل��و الس�قف نفس��ه تحي��د به��ا م��ن ك��ل ج�انب غ�رف للن��وم يص��عدون إليه��ا بس��للم م��ن 
بضعة أجيال من العائلة ذاتها.

 ) في عصر السكندر الكبير إلى وجود مشاعية بيتية في الهند تقوم على أساس المشاركة ف��ي حراث��ة55و لقد أشار نيازخ (
 الرض، وهذه المشاعة ل ت�زال موج�ودة الن ف�ي المك�ان ذات��ه، أي البنج�اب وف�ي عم�وم القس�م الش�مالي الغرب�ي م��ن البل�د. واس�تطاع
 كوفاليفسكي نفسه إثبات وجودها في القفقاس. وفي الجزائر ل تزال قائمة في بلد القبائل. وهي كانت موجودة، على م�ا يب��دو، ح�تى

I.فرف. الناشر 
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). وب���العكس، أثب���ت كون���وف ("56" بالمكس���يك القديم���ة ال���تي يص���فها س���وريتا (calullisف���ي أميرك���ا، ويعتق���دون أنه���ا موج���ودة ف���ي "
Ausland بما يكفي من الوضوح أنه كان يوجد ف�ي ال�بيرو عن��د فتحه�ا، ش�يء م�ا يش�به نظ�ام57 (1890، عام 44-42" العدد (( 

 ) ويق���وم عل���ى التقس���يم ال���دوري للراض���ي المحروث���ة،marca"الم���ارك" (و م���ن الم���دهش حق���اT أن ه���ذه "الم���ارك" ك���انت تس���مى ك���ذلك 
وبالتالي على الحراثة الفردية.

 و عل��ى ك��ل ح��ال، تكتس��ب الن المش��اعة البيتي���ة البطريركي��ة ال��تي تق��وم عل��ى الش��راكة ف��ي ملكي��ة الرض وحراثته��ا، أهمي��ة
 تختلف تماماT عن أهميتها السابقة. فلم يعد بوسعنا الن أن نضع موضع الشك ذلك ال��دور الك��بير ال��ذي اض�طلعت ب��ه عن��د الش��عوب
 المتمدنة وبعض الشعوب الخرى في العالم القديم عند النتقال من العائلة المؤسسة على الحق الم��ي إل��ى العائل��ة الفردي��ة. وس��نعود
 م��رة أخ��رى ف��ي عرض��نا إل��ى الس��تنتاج الخ��ر ال��ذي خل��ص إلي��ه كوفاليفس��كي والق��ائل أنه��ا ك��انت ك��ذلك درج��ة انتقالي��ة نش��أت منه��ا
 المش��اعة القروي��ة أو المش��اعة- الم��ارك القائم��ة عل��ى حراث��ة الرض بص��ورة فردي��ة م��ن قب��ل مختل��ف الع��ائلت، وعل��ى تقس��يم الحق��ول

والمراعي بصورة دورية أولT ثم بصورة نهائية.

 و فيما يخص الحياة العائلية في داخل هذه المشاعات البيتية، تجدر الشارة إلى أنه م��ن المع��روف أن رؤس�اء الع��ائلت ف�ي
 روسيا على القل يسيئون كثيراT استغلل مركزهم حيال النساء الشابات في المشاعة، ول سيما حيال كناتهم وغالباT ما يش��كلون منه��ن

لنفسهم حريماT، والغاني الشعبية الروسية بليغة الدللة في هذا الصدد.

 و قب���ل النتق���ال إل���ى أحادي���ة ال���زواج ال���تي تط���ورت بس���رعة من���ذ س��قوط الح���ق الم���ي، نق���ول بض���ع كلم���ات أخ���رى ع���ن تع���دد
 الزوجات وتعدد الزواج. إن شكلي ال�زواج ه��ذين ل يمكنهم��ا أن يكون�ا غي�ر اس�تثناء- غي�ر منت�وجي ب�ذخ م�ن منتوج�ات التاري�خ، إذا
 جاز القول،- إذا لم يكونا كلهما موج�ودين ف�ي البل��د نفس�ه ف�ي آن واح��د، وليس�ت الح�ال هك��ذا، كم�ا ه�و مع�روف. ويم�ا أن�ه ل�م يك�ن
 بالتالي في مقدور الرجال المفصولين عن ش��كل تع��دد الزوج�ات أن يج��دوا الع�زاء عن��د النس�اء الل�واتي ص�رن زائدات بفع�ل ش��كل تع��دد
 الزواج، وبم��ا أن ع��دد الرج��ال والنس��اء ظ��ل ح��تى الن متس��اوياT تقريب��اT، بص��رف النظ��ر ع��ن المؤسس��ات الجتماعي��ة، فل��م يك��ن م��ن
 الممكن أن يتعمم هذا الشكل أو ذاك من أشكال الزواج م��ن تلق�اء نفس�ه. وبالفع�ل، ك�ان تع��دد الزوج�ات عن��د رج�ل واح��د، بك�ل تأكي��د،
 نتيجة للعبودية وكان مقصوراT عل�ى م�ن يش�غلون مرك�زاT اس�تثنائياT. وف�ي العائل�ة البطريركي�ة (البوي�ة) الس�امية، ك�ان البطري�رك (الب)
 وحده، وبعض من أبنائه في أفضل الحوال، يعيشون في حالة تع��دد الزوج�ات، بينم��ا ك��ان ينبغ��ي للخري��ن أن يكتف��وا بزوج�ة واح��دة.
Tف�ي ال�وقت الحاض�ر ف��ي الش�رق كل�ه. ف�إن تع��دد الزوج�ات ه�و امتي��از الغني�اء والعي��ان، ويتحق�ق أساس�ا Tول ي�زال ه��ذا الوض�ع قائم�ا 
 بشراء العبدات، أما سواد الشعب فيعيش في حالة أحادية الزواج، كذلك يشكل تع��دد الزواج اس��تثناء ف�ي الهن��د وال��تيبت، ول ري�ب أن
 مسألة أصل هذا الشكل من الزواج الذي تجرد من الزواج الجماعي ل تخلو من الطرافة، ول ت��زال تتطل��ب المزي��د م��ن الدراس��ة. وم��ن
 جهة أخرى، يبدو تعدد الزواج، في ممارسته العملية، أكثر تساهلT بك��ثير م��ن تنظي�م الحري�م عن��د المس��لمين الق�ائم عل�ى الغي�رة. ذل�ك
 هو الحال، مثلT، عند النايير في الهند على القل، رغ�م أن لك�ل ثلث��ة رج�ال أو أربع�ة أو أك��ثر ام�رأة واح��دة مش��تركة، ولك��ن بمق��دور
 ك��ل منه��م أن تك��ون ل��ه أيض�اT بالمش�اركة م��ع ثلث��ة رج�ال أو أك��ثر زوج��ة ثاني��ة وك��ذلك زوج��ة ثالث��ة ورابع��ة، ال��خ... وم��ن الم��دهش أن
 ماك- لينان الذي وصف هذه النوادي الزواجية التي يمك��ن لعض�ائها أن يكون��وا ف�ي ال�وقت ذات��ه أعض�اء ف�ي ع��دة ن��واد، ل�م يكتش��ف
 الفئة الجديدة من زواج النوادي. ولكن عادة النوادي الزواجية هذه ليست أبداT بالفعل ش�كل تع��دد الزواج، ب�ل ه�ي، عل�ى العك�س كم�ا
 أش�ار جي�رو-طول��ون، مج��رد ش��كل خ�اص م��ن ال�زواج الجم��اعي، فالرج��ال يعيش��ون ف�ي حال��ة تع��دد الزوج�ات والنس�اء ف��ي حال��ة تع��دد

الزواج.
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 العائلة الاحادية  العائلة الاحادية 2/42/4

 إنه��ا تنش��أ، كم��ا س��بق وقلن��ا، م��ن العائل��ة الثنائي��ة، ف��ي المرحل��ة الواقع��ة بي��ن الط��ورين الوس��ط والعل��ى م��ن أط��وار البربري��ة.
 وانتصارها النهائي هو إحدى العلئم على بداية عصر الحض�ارة. إن ه��ذه العائل�ة تق�وم عل�ى س��يادة ال�زواج م�ع الرغب�ة الص�ريحة ف�ي
 ولدة أولد تكون أبوتهم ثابتة ل جدال فيها، وثبوت البوة ه��ذا ض�روري لن الولد س�يملكون أم�وال وال�دهم ذات ي�وم بوص�فهم ورثت�ه
 المباشرين. وه�ي تمت�از ع�ن ال�زواج الثن�ائي بك�ون ع�رى ال�زواج أمت��ن بك��ثير، وب�أنه ل�م يع��د م��ن الممك��ن فس�خ ه��ذه الع�رى كلم�ا ط�اب
 لحد الزوجين. فالزوج وحده على العموم، هو الذي يس�عه الن أن يفس��خ ه��ذه الع��رى ويطل�uق امرأت��ه. ث��م أن ح�ق الخيان��ة الزوجي��ة ل

  تمن��ح ال��زوج ه��ذاCode Napoléon* Iي��زال مض��موناT ل��ه ف��ي ال��وقت الحاض�ر أيض��اT، وأن بحك��م الع�رف والع��ادة عل��ى الق��ل،( إن 
 ))، وهذا الحق يمارس على نط�اق أوس��ع فأوس��ع بق��در م�ا يس��تمر58الحق بكل وضوح، شرط أل يأتي بعشيقته إلى المنزل العائلي (

 التطور الجتماعي. أما إذا تذكرت الزوجة الممارسة الجنس��ية القديم��ة وأرادت أن تس��تأنفها، فإنه��ا تتع��رض لعق�اب أقس�ى مم�ا ف�ي أي
وقت مضى.

إن ش��كل العائل��ة الجدي��د يظه��ر أمامن��ا بك��ل ص��رامته عن��د الغري��ق. ف�إن دور الله��ات أي الميثولوجي��ا، كم��ا لح�ظ م��اركس (
 )، يصور لنا عهداT أس��بق ك�انت في��ه النس�اء يش��غلن مرك�زاT أوف�ر حري�ة وتق��ديراT واحترام��اT، أم�ا ف�ي العه��د البط��ولي، فإنن��ا نج��د الم�رأة59

 منحط��ة المق��ام م��ن ج��راء س��يادة الرج��ل ومزاحم��ة العب��دات. حس��بنا أن نق��رأ ف��ي "الوذيس��ة" كي��ف يق��اطع تيليم��اك أم��ه ويجبره��ا عل��ى
 ). وف���ي مؤلف���ات ه����وميروس، تص���بح النس���اء الش���ابات الس���يرات عرض���ة له���واء المنتص���رين الجنس���ية، ف���إن الق���ادة60الس���كوت (

 العسكريين يختارون لنفسهم بالدور وتبعاT لمراتبه��م أجم�ل الس��يرات، وجمي��ع أح�داث "اللي�اذة" ت��دور، كم��ا ه�و مع��روف، ح�ول الن�زاع
 بين أخيل وأغممنون على إحدى العبدات. ومع كل بطل هوميري على جانب ما من الهمية، يرد اسم الفت��اة الس��يرة ال��تي يش��اطرها
ل��ى ال��بيت الزوج��ي، كم��ا فع��ل مثلT، عن��د إس��خيلوس، أغممن��ون م��ع Rإل��ى ال��وطن وا Tخيمت��ه وس��ريره. وه��ؤلء الفتي��ات يأخ��ذونهن أيض��ا 

 ). والولد الذين يولدون من هذه العب��دات ين�الون نص�يباT ص�غيراT م�ن إرث الوال�د ويعت�برون م��واطنين أح�راراT. ف�إن ت�وكر،61كاسندرا (
 مثلT، ابن تيلمون غير الشرعي، يحق له أن يتسمى باسم والده. والمطلوب من الزوجة الشرعية أن تتحمل كل ه��ذا، وأن تتقي��د بك��ل
 دق��ة ب��واجب العف��اف وواج��ب المان��ة الزوجي��ة. ص��حيح أن الم��رأة اليوناني��ة م��ن العه��د البط��ولي تتمت��ع ب��احترام يف��وق اح��ترام الم��رأة ف��ي
 عصر الحضارة، إل أنها في آخر المطاف ليست بالنسبة لزوجه�ا أك�ثر م��ن أم ورثت�ه الش�رعيين المول�ودين ف�ي ظ�ل ال�زواج، والم��ديرة
 العليا لبيته والمراقبة العليا لعبداته اللواتي يس��تطيع أن يجع��ل منه��ن، حس�بما يطي��ب ل�ه، ويجع�ل منه��ن فعلT، عش��يقات ل�ه. وأن وج�ود
 العبودي��ة إل��ى ج��انب أحادي��ة ال�زواج، ووج�ود العب��دات الجميلت الفتي��ات الخاض��عات لمطل��ق تص�رف الرج��ل، ه��و ال��ذي أض�فى عل�ى
 أحادي��ة ال�زواج من��ذ الب��دء طابعه��ا الخ��اص، إذ جع��ل منه��ا أحادي��ة زواج بالنس��بة للم��رأة فق��ط، ل بالنس��بة للرج��ل. وه��ذا الط��ابع ل ت��زال

تحتفظ به في أيامنا.

 و يج���در التميي���ز عن���د اليون���انيين م���ن مرحل���ة لحق���ة بي���ن ال���دوريين والي���ونيين. فعن���د الوائل ال���ذين ك���انت إس���برطة مث���الهم
 الكلس��يكي، ك��انت علق��ات ال��زواج ف��ي العدي���د م��ن الن��واحي أك��ثر بدائي���ة ح��تى م��ن تل��ك العلق��ات ال��تي ص��ورها ه��وميروس. وف��ي
 إس���برطة، يس��ود ال���زواج الثن���ائي مع���دلT حس���ب المف��اهيم الس���بارطية ع���ن الدول���ة، ناهي���ك ب���أنه يش���به ال��زواج الجم���اعي ف���ي ك���ثير م���ن

: فإن المل�ك أنكس��ندريداس (الس�نة  xل yحzقب�ل الميلد) اتخ��ذ لنفس�ه زوج�ة ثاني��ة بالض�افة إل�ى زوجت�ه560الجوانب. والزواج بل أولد ي  
 الع��اقر، وأس�س اقتص��ادين بي��تيين، وف��ي ال��وقت نفس��ه تقريب��اT، اتخ��ذ المل��ك أريس��تون، ال��ذي ك��انت عن��ده زوجت��ان ع��اقران، زوج��ة ثالث��ة،
 ولكن��ه طل��uق بالمقاب��ل إح��دى الزوج��تين الوليي��ن. وم��ن جه��ة أخ��رى، ك��ان م��ن الممك��ن أن يك��ون لبض��عة أخ��وة زوج��ة واح��دة مش��تركة.
 وكان بوس�ع الرج�ل ال�ذي تعجب��ه زوج�ة ص�ديقه أن يش�اطره إياه�ا، وك�انوا يعت�برون م�ن اللئق أن يض�ع الرج�ل زوجت�ه تح�ت تص�رف
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ن لم يكن ه�ذا "الفح�ل" م��ن ع��داد الم�واطنين. وعن��د بلوت�ارك مقط�ع ترس�ل في�ه إس��برطية Rفحل" قوي، كما كان يقول بيسمارك، حتى وا" 
 إلى زوجها محباT له�ا يح�اول كس�ب حبه�ا، وم�ن ه�ذا المقط�ع يمك��ن الس��تنتاج، عل�ى ح��د ق�ول ش�ومان، أن�ه ك�انت تس�ود ف�ي الخلق

 ). وله��ذا ك�انت المخالف�ة الفعلي�ة للمان��ة الزوجي�ة، أي خيان�ة الزوج�ة لزوجه�ا، عملT غريب�اT خارق�اT. وم�ن جه�ة62حرية أوسع وأك�بر (
 أخرى، ل�م تع�رف إس��برطة، ف�ي خي�رة عهوده�ا عل�ى الق���ل،العبودية البيتي��ة، وك�ان الهيل�وت القن�ان يعيش�ون عل�ى ح�دة ف�ي العق�ارات،

 ). وبحك�م جمي��ع ه�ذه الظ�روف، ك�ان م��ن الط��بيعي أن تحظ�ى النس�اء63ولهذا كانت احتمالت إغراء نسائهم أقل عند السبرطيين (
 في إسبرطة بمركز مشرف أكثر بكثير مما عند اليونانيين الخرين. وك�انت النس�اء الس��برطيات وخي��ر قس�م م��ن الهي�تيرات الثيني��ات

النساء الوحيدات في اليونان اللواتي كان القدمون يتحدثون عنهن باحترام ويعتبرون أقوالهن جديرة بالستشهاد بها.

 و الح��ال مختل��ف تمام��اT عن��د الي��ونيين ال��ذين ك��انت أثين��ا نموذج��اT له��م. فق��د ك��انت الفتي��ات ل يتعلم��ن غي��ر الغ��زل والحياك��ة
 والخياطة، وكن في أفضل الحوال يتعلمن أيضاT قليلT من القراءة والكتابة. وكن يعشن في عزلة تامة تقريباT، ول يعاش�رن غي�ر نس�اء
 أخريات. وكان مخدع النساء في قسم خاص منعزل من البيت، في الطابق العلى أو ف�ي م��ؤخرة ال��بيت، ول��م يك��ن م��ن الس��هل عل��ى
ل�ى ه�ذا القس�م ك�انت تنس�حب النس�اء عن��دما ي�زور الرج�ال ال�بيت. وك�ن ل Rالرجال، ول سيما الغرباء منه�م التس�رب إل�ى ه��ذا القس�م، وا 
 يخرجن بدون مص��احبة العب�دات. وف�ي ال�بيت ك��ن يخض��عن لرقاب�ة فعلي�ة. ويتح��دث أرس�توفانس ع�ن كلب حراس�ة ك�انوا يس�تخدمونها

 )، وف��ي الم��دن الس��يوية عل��ى الق��ل، ك��انوا يس��تخدمون لمراقب��ة النس��اء الخص��يان ال��ذين ك��انوا64لتخوي��ف مخ��الفي المان��ة الزوجي��ة (
 ) وغي�ر65يصنعونهم في زمن هيرودوتس في جزيرة خيوس لجل المتاجرة بهم والذين ك�ان يش�تريهم كم�ا يق�ول فاكس��موت، ال�برابرة (

oikuremaال����برابرة أيض����اT. وينع����ت أوريبي����دس الم����رأة   )، وتعن����ي ش����يئاT ألج����ل ت����دبير ش����ؤون ال����بيت (و الكلم����ة م����ن الجن����س66) 
 )، وعلوة عل���ى إنت���اج الولد، ل���م تك���ن بالفع���ل بالنس���بة للثينيي���ن إل الخادم���ة الرئيس���ية. وك���ان ال���زوج يم���ارس تم���ارينهIالمحاي���د**

 الرياضية ويقوم بشؤونه العام�ة ال�تي ك�انت الم�رأة مقص��ية عنه�ا، وفض�لT ع��ن ذل�ك ك�انت عن��ده ف�ي ك�ثير م��ن الحي�ان عب��دات لتلبي�ة
 رغائبه، كما كان يستفيد في زمن ازدهار أثين�ا م�ن بغ�اء واس�ع النتش�ار وموض�وع عل�ى ك�ل ح�ال تح�ت حماي�ة الدول�ة. وعل�ى أس�اس
 هذا البغاء بالذات، نشأت وتطورت نماذج ساطعة فريدة م�ن نس�اء يوناني�ات ك�ن، ب��ذكائهن وذوقه�ن الفن�ي، أعل�ى م��ن المس�توى الع�ام
 لنساء الزمنة القديمة، مثلما كانت السبرطيات أعلى بطبعهن. وهكذا كان ينبغي للم�رأة أن تص��بح م��ن الهي��تيرات لك�ي تص��بح ام�رأة

حقيقية، وهذا الواقع كان أقسى حكم على العائلة الثينية.

 و مع مرور الزمن غدت هذه العائل�ة الثيني��ة نموذج��اT أخ��ذ يقل��ده، ل س�ائر الي��ونيين وحس�ب، ب��ل أيض�اT وأك��ثر ف�أكثر، جمي��ع
 اليونانيين سوءا أفي داخل البلد أم في المستعمرات، ويبن��ون بم��وجبه أوض�اعهم البيتي��ة. ولك��ن اليوناني�ات ك��ن يج��دن ف�ي أحي�ان ك��ثيرة
 ج��داT، ورغ��م المراقب��ة والع��زل، الفرص��ة لخ��داع أزواجه��ن وخي��انتهم، وك��ان ه��ؤلء يخجل��ون م��ن إب��داء أي ش��عور م��ن الح��ب لزوج��اتهم،
 ويتلهون بشتى المغامرات الغرامية مع الهيتيرات، ولكن إذلل النساء ث�أر لنفس�ه م��ع الرج�ال أنفس�هم إل�ى ح�د أن��ه دفعه�م إل�ى ممارس�ة

لى الحط من كرامة آلهتهم وكرامتهم بالذات بأسطورة غانيميد. Rاللواط مع الغلمان، وا

 و هكذا نش�أت أحادي�ة ال�زواج، بق��در م�ا يمكنن��ا أن نتتب��ع نش�وءها عن��د أك�ثر ش�عوب الع�الم الق��ديم حض�ارة وأكثره�ا تط�وراT. فل�م
 تك��ن أب��داT ثم��رة الح��ب الجنس��ي الف��ردي، ول��م يك��ن يجم��ع بينه��ا وبين��ه أي ج��امع عل��ى الطلق، لن ال��زواج ظ��ل كم��ا م��ن قب��ل زواج
 انتف��اع. وق��د ك��انت أول ش��كل للعائل��ة ل��م يرتك��ز عل��ى الش��روط الطبيعي��ة، ب��ل ارتك��ز عل��ى الش��روط القتص��ادية، ونعن��ي به��ا انتص��ار
 الملكية الخاصة على الملكية المشتركة البدائية والعفوية. سيادة الزوج في العائلة وولدة أولد ل يمكن أن يكونوا غير أولده من دم��ه
 وصلبه، ول بد لهم أن يرثوا ثروته في المس��تقبل، -ذل�ك ك�ان اله�دف الوحي��د م�ن ال�زواج الح�ادي، كم�ا ن�ادى ب�ه اليون�انيون بل لب�س

I.ف اللغة اليونانية، ثلثة أجناس: الذكر والؤنث والايد. العرب 

43



 ول إبهام. وما عدا ذلك، كان الزواج الحادي عبئاT عليهم وواجباT حيال اللهة والدولة وأجدادهم بالذات، كان ينبغ��ي أداؤه. وف�ي أثين��ا
IIكان القانون ل يفرض الزواج وحسب، بل وأداء الزوج الحد الدنى مما يسمى بالواجبات الزوجية.***

 و علي��ه ل ي��دخل ال��زواج الح��ادي إطلق��اT ف��ي التاري��خ بوص��فه اتح��اداT اختياري��اT بي��ن الم��رأة والرج��ل، ول ح��تى بوص��فه الش��كل
 العلى لهذا التحاد. بل بالعكس. فهو يظهر كاستعباد جنس من قبل الخ�ر، ك��إعلن لتن�اقض بي��ن الجنس��ين ل�م يعرف�ه التاري��خ كل��ه

ن��������ي أج��������د ف��������ي مخطوط��������ة قديم��������ة غي��������ر مطبوع��������ة وض��������عتها أن��������ا وم��������اركس ف��������ي ع��������ام  Rم��������ا يل��������ي:1864م��������ن قب��������ل. وا 
).67"إن أول تقسيم للعمل كان بين الرجل والمرأة لجل إنتاج الولد"(

 و بوسعي الن أن أضيف إلى هذا القول: إن أول تضاد بين الطبقات ظه�ر ف�ي التاري�خ يص�ادف تط�ور التن�احر بي�ن ال�زوج
 والزوج��ة ف��ي ظ��ل ال��زواج الح��ادي، وأول اض��طهاد طبق��ي يص��ادف اس��تعباد جن��س النس��اء م��ن قب��ل جن��س الرج��ال. لق��د ك��ان ال��زواج
 الحادي تقدماT تاريخياT كبيراT، ولكنه يدشن في الوقت نفسه، إلى جانب العبودي��ة وال�ثروة الخاص��ة، تل�ك المرحل�ة ال�تي ل ت�زال مس�تمرة
 ح��تى أيامن��ا، وال��تي يعن��ي فيه��ا ك��ل تق��دم تراجع��اT نس��بياT، وال��تي يتحق��ق فيه��ا ازده��ار وتط��ور البع��ض ب��آلم البع��ض الخ��ر وقمع��ه. إن
 الزواج الحادي إنما هو هذه الخلية من المجتمع المتمدن ال�تي تمكنن��ا م��ن دراس��ة طبيع��ة التن�احرات والتناقض�ات المتط�ورة تمام�اT ف�ي

قلب هذا المجتمع.

 إن الحري���ة النس���بية القديم���ة ف��ي العلق���ات الجنس���ية ل���م ت���زل كلي���اT م���ع انتص��ار ال��زواج الثن���ائي أو ح��تى م���ع انتص���ار ال���زواج
الحادي.

رy ض��من ح��دود أض��يق نتيج��ة لن��دثار الجماع��ات البونالواني��ة ت��دريجياT، ك��ان ل ي��زال تل��ك  "إن نظ�ام ال��زواج الق��ديم، ال��ذي حzص}��
 البيئة التي تطورت فيها العائلة، وظل يعيق تطورها حتى عص�ر الحض�ارة الناش�ئة... ولق��د زال ف�ي آخ�ر المط�اف بتح�وله إل�ى ش��كل

).68جديد للهيتيرية ل يزال يتبع الناس في عصر الحضارة أيضاT أشبه بظل أسود يخيم على العائلة"(

 و يقصد مورغان بالهيتيرية العلقات الجنسية خارج الزواج بين الرجال والنس�اء غي�ر المتزوج�ات، القائم��ة إل�ى ج�انب ال�زواج
 الحادي، وقد كانت هذه العلقات، كما ه�و مع��روف، مزده�رة ب�أكثر الش��كال تباين��اT ف�ي س��ياق عص�ر الحض�ارة كل��ه وأخ�ذت تتح�ول
 أكثر فأكثر إلى بغاء سافر. إن هذه الهيتيرية تنجم مباشرة من الزواج الجماعي، من مجامعة الغرباء التي كانت النس��اء يش��ترين به��ا
 حقهن في العفاف. لقد كانت المجامعة من أجل المال عملT دينياT في البدء. وكانت تج�ري ف�ي معب��د آله��ة الح�ب، وك�ان الم�ال يع��ود

 )، خادمات أنايتيس في أرمينيا، وخادمات أفروديت في كورنثيا، وك�ذلك الراقص�ات69في البدء إلى خزينة المعبد. فإن الهييرودول (
  وتعن��يbailadeiraال��دينيات المحلق��ات بالمعاب���د ف��ي الهن��د، الل��واتي يس��مونهن ب�"الباي��ادير"(و ه��ذه الكلم��ة تش��ويه للكلم��ة البرتغالي��ة 

 راقصة) كن أولى الباغيات. كانت مجامعة الرجال الغرباء في البدء واجب كل امرأة، ثم غدت من نصيب هؤلء الكاهنات وح��دهن،
 كأنما يقمن بها عوضاT عن جميع النساء الخريات. وعند شعوب أخ�رى، تنج�م الهيتيري��ة م�ن الحري��ة الجنس��ية الممنوح��ة للفتي��ات قب�ل
 الزواج، وهي أيضاT بالتالي بقية من الزواج الجماعي، إل أنه�ا بقي��ة وص�لت إلين�ا بس�بيل آخ�ر. وم�ع ظه�ور التف�اوت ف�ي الملكي��ة، أي
 ف��ي الط��ور العل��ى م��ن البربري��ة، أخ��ذ العم��ل الم��أجور يظه��ر هن��ا وهن��اك إل��ى ج��انب عم��ل العب��د، كم��ا أخ��ذ اح��تراف البغ��اء م��ن قب��ل
 النساء الحرات يظهر في الوقت نفسه إلى جانب إكراه العبدة على مجامعة الرجال، بوصفه مرافقاT لزماT للعم�ل الم�أجور. وله��ذا ك�ان
 الرث الذي تركه الزواج الجماعي للحضارة مزدوجاT، كم��ا ه�و م��زدوج، وذو وجهي��ن، وذو ح��دين ومن�اقض ك��ل م�ا تص��نعه الحض�ارة:
 فمن جهة، أحادية ال�زواج، وم�ن جه�ة أخ�رى الهيتيري��ة م�ع ش�كلها المتط�رف، البغ�اء. إن الهيتيري��ة إنم�ا ه�ي أيض�اT مؤسس�ة اجتماعي��ة
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 ككل مؤسسة أخرى، وهي تؤمن استمرار وجود الحرية الجنسية القديمة- في صالح الرجال. إنها تتعرض للشجب ق��ولT، م��ع إنه��ا ف��ي
 الواقع ل تلقى التساهل والتغاضي وحس�ب، ب��ل تم�ارس عل�ى نط�اق واس�ع ول س�يما م��ن قب�ل الطبق�ات الس�ائدة. ولك�ن ه�ذا الش�جب ل
 يقص��د إطلق��اT الرج��ال ال��ذين يمارس��ونها، ب��ل يقص��د النس��اء فق��ط، فيع��املونهن باحتق��ار وينب��ذونهن م��ن المجتم��ع لك��ي ين��ادوا عل��ى ه��ذا

النحو مرة أخرى بسيادة الرجال المطلقة على جنس النساء قانوناT أساسياT من قوانين المجتمع.

 و لكن تناقضاT ثانياT أخذ إلى جانب هذا يتطور في قلب أحادية الزواج نفسها. فإلى جانب الزوج الذي يرفه حياته بالهيتيرية،
 تعيش الزوجة المتروكة. إن أحد جانبي التناقض غير ممك��ن ب�دون الخ�ر، كم�ا ل يمك��ن أن تك�ون ف�ي الي��د تفاح�ة بكامله�ا بع��د أك�ل
 نصفها. ولكن الرجال لم يكونوا، على ما يبدو، يرون هذا الرأي طالما لم تحملهم زوجاهم على أن يروه. فم��ع ال��زوج الح�ادي يظه��ر
 على الدوام نموذجان اجتماعيان مميزان ل سابق لهم�ا، هم�ا عش�يق الزوج�ة ال��دائم وال�زوج المخ�دوع. لق��د تغل�ب الرج�ال عل�ى النس�اء،
 ولك��ن المغلوب��ات ه��ن الل��واتي تس��امحن وأخ��ذن عل��ى ع��اتقهن بس��خاء وكرام��ة وض��ع الكالي��ل عل��ى رؤوس المنتص��رين. ف��إن الزن��ى،
 الممنوع، المعاقب بصرامة، ولكن الذي يستحيل القضاء عليه، قد أصبح، إلى جانب ال��زواج الح��ادي والهيتيري��ة، مؤسس��ة اجتماعي��ة
 راسخة. وكما من قبل، ظلت صحة البوة، صحة تحدر الولد من الوالد الشرعي، ترتكز، أكثر ما ترتك��ز، عل�ى القناع��ة الخلقي��ة،

 منها على ما يلي:312المعنوية، ولجل حل هذا التناقض المستعصي، نصت قوانين نابليون في المادة 

"L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mariال��زوج ه��و وال��د الول��د ال��ذي تحب��ل ب��ه أم��ه أثن��اء" " 
الزواج".

تلك هي النتيجة الخيرة لثلثة آلف سنة من الزواج الحادي.

Tواض�حا Tإن العائل��ة الفردي��ة، -عن��دما تبق�ى أمين��ة لمنش��ئها الت�اريخي، وعن��دما يكتس�ب التن��اقض بي��ن الرج�ل والم�رأة فيه�ا طابع�ا 
 بحكم سيادة الرجل المطلقة،- تعطينا إذن صورة مصغرة عن تل��ك التن�احرات والتناقض�ات ال�تي يتح��رك ف�ي داخله�ا المجتم��ع المنقس�م
 إلى طبقات من��ذ بداي��ة عص�ر الحض�ارة، وال�تي ل يس��تطيع ه�ذا المجتم�ع ل حله�ا ول التغل�ب عليه�ا. وغن�ي ع�ن البي�ان أن�ي ل أقص�د
 هنا غير حالت الزواج الحادي التي تطابق فيها الحياة الزوجية بالفعل الفروض النابعة من طابع هذه المؤسسة الصلي، الول��ي،
 والتي تثور فيها الزوجة مع ذلك على سيادة الزوج. أم�ا أن الزواج�ات ل تج�ر عل�ى ه�ذا النح�و، فلي�س ثم��ة م�ن يع�رف ه�ذا خي�راT م��ن
 التاف��ة الض��يق الف��ق اللم��اني ال��ذي يعج��ز ع��ن أن يك��ون س��يداT س��واء ف��ي ع��ائلته أم ف��ي الدول��ة. وله��ذا تس��تأثر زوجت��ه بكام��ل الح��ق
 بس��لطة ال��زوج ال��تي ل يس��تحقها. ولكن��ه بالمقاب��ل يتص��ور أن��ه أعل��ى بك��ثير م��ن رفيق��ه الفرنس��ي ف��ي التعاس��ة ال��ذي يص��طدم أك��ثر من��ه

بكثير بمصاعب ومنغصات أشد وأسوأ.

 و م��ن جه��ة أخ��رى، ل��م تتخ��ذ العائل��ة الفردي��ة إطلق��اT ف��ي ك��ل مك��ان وك��ل زم��ان الش��كل الكلس��يكي الص��ارم ال��ذي اتخ��ذته عن��د
ن ك�انت أق�ل دق�ة، Rوا Tاليونانيين. فعند الرومان الذين كانوا يتحلون، بوص�فهم ف�اتحي الع�الم العتي��دين، بنظ�رة إل�ى الم�ور أك�ثر اتس�اعا 
 م��ن نظ��رة اليون��انيين، ك��انت الزوج��ة تتمت��ع بمزي��د م��ن الحري��ة ومزي��د م��ن الح��ترام. وك��ان الروم��اني يعتق��د أن المان��ة الزوجي��ة مؤمن��ة
 كفاية بفضل ما يملكه من حق الحياة والموت على زوجته. وفضلT عن ذلك، كان بمقدور الزوجة هنا، مثله��ا مث��ل ال��زوج، أن تفس��خ
 الزواج حين يطيب لها. ولكن أكبر تقدم تحقق ف�ي تط�ور ال�زواج الح�ادي إنم�ا تحق�ق، بل ري�ب، م��ع دخ�ول الجرم�ان حلب�ة التاري��خ،
 لن أحادي��ة ال�زواج ل�م تك��ن بع��د، عل�ى م�ا يب��دو، ق��د تط�ورت ف��ي ذل��ك ال�وقت م��ن ال�زواج الثن��ائي، وذل�ك بس��بب فقره�م عل�ى الرج�ح.
 ونحن نخلص إلى هذا القول اس�تناداT إل�ى ظ�روف ثلث��ة ذكره�ا ت�اقيطس. أولT، رغ�م ك�ل قداس�ة ال�زواج، "ك�انوا يكتف�ون بزوج�ة واح��دة،

)،70وكانت النساء يعشن محصنات بعفافهن"(
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 و م�ع ذل��ك، ك�ان تع��دد الزوج�ات منتش�راT عن��دهم بي��ن العي�ان وزعم�اء القب�ائل، مثلم��ا ك�ان الح�ال عن��د الميركيي��ن ال��ذين ك�ان
 يوجد عندهم الزواج الثنائي. ثاني��اT، ل ب��د أن النتق�ال م��ن الح��ق الم�ي إل�ى الح��ق الب�وي ك�ان آن��ذاك ح��ديث العه��د، لن أخ الم، -
 وهو أقرب نسب لها بين الرجال في العشيرة بموجب الحق الم��ي- ك�ان يعت��بر تقريب��اT نس��يباT أق�رب إليه�ا م�ن وال��دها بال�ذات، وه��ذا م�ا
 يط�ابق ك��ذلك وجه�ة نظ�ر الهن��ود الحم�ر الميركيي��ن لفه�م ماض�ينا بال�ذات. ثالث�اT، ك�انت النس�اء عن��د الجرم�ان يتمتع��ن بق�در ك�بير م��ن
 الح��ترام وي��ؤثرن ت��أثيراT ك��بيراT ف��ي الش��ؤون العام��ة، الم��ر ال��ذي ين��اقض تمام��اT س��يادة الرج��ال الملزم��ة لحادي��ة ال��زواج. وف��ي ك��ل ه��ذا
 تقريباT، ل يتميز الجرمان ع�ن الس�بارطيين ال��ذين ك�ان ال�زواج الثن�ائي عن�دهم ل�م ين��دثر بع��د كلي�اT، كم�ا س�بق ورأين�ا. وم�ن ه��ذه الناحي�ة
 أيض�اT، أح�رز إذن عنص�ر جدي��د تمام�اT، م��ع الجرم��ان، س��يطرته عل�ى الع��الم. ف��إن أحادي��ة ال�زواج الجدي��دة ال��تي تط�ورت عل�ى أنق�اض
Tن ف�ي الظ��اهر، وض�عا Rأخ��ف، ومنح�ت النس�اء، وا Tالع�الم الروم�اني ف��ي س�ياق تخ�الط الش��عوب، أض�يفت عل�ى س�لطان الرج�ال أش��كال 
 أوفر احتراماT وحرية ل�م تعرف�ه يوم�اT الزمن��ة القديم��ة الكلس��يكية. وب��ذلك أنش�ئت للم�رة الول�ى المقدم��ة ال�تي اس�تطاع عل�ى أساس�ها أن
 يتحق��ق، إطلق��اT م��ن أحادي��ة ال��زواج، - ف��ي داخله��ا، أو إل��ى جانبه��ا، أو رغم��ا عنه��ا، حس��ب الظ��روف،- أعظ��م تق��دم أخلق��ي نح��ن

مدينون به لها، عنيت به الحب الفردي العصري بين الجنسين الذي كان العالم القديم كله يجهله.

 و لك��ن ه��ذا التق��دم نج��م عل�ى وج��ه الض��بط م��ن أن الجرم�ان ك��انوا ل يزال��ون يعيش��ون ف��ي مرحل��ة العائل��ة الثنائي��ة وأنه��م أدخل��وا
 على أحادية الزواج، بقدر ما كان ذلك ممكناT، وضع المرأة الذي كان يطابق العائلة الثنائية. فإن هذا التق�دم ل�م ينج�م أب��داT مم��ا نس�ب
 إلى الجرمان من فطرة أسطورية عجيبة على نقاوة الخلق، تقتصر، من حيث جوهر المر، على كون الزواج الثنائي يخلو بالفعل
 م��ن التناقض��ات الخلقي��ة الح��ادة الملزم��ة لحادي��ة ال��زواج. ب��ل ب��العكس، ف��إن الجرم�ان ق��د انحط��وا ك��ثيراT م��ن الناحي��ة الخلقي��ة ف��ي
Tسياق هجراتهم، ول سيما في اتجاه الجنوب الشرقي، إلى مستوى رحل سهوب ساحل البحر السود، وأخذو عن هؤلء الرحل، فضل 
 عن فن ركون الخيل، عيوبهم الشنيعة المنافية للطبيعة، المر الذي يشهد عليه بكل وضوح أميان فيما يتعلق بالتايفال وبروكوبي��وس

).71فيما يتعلق بالهيرول (

 و لك��ن إذا ك��انت أحادي��ة ال��زواج بي��ن جمي��ع لش��كال المعروف��ة م��ن العائل��ة الش��كل الوحي��د ال��ذي أمك��ن أن ينش��أ من��ه ويتط��ور
 الحب الجنسي الحالي، العصري، فإن هذا ل يعني أن هذا الخير قد تطور في قلب أحادية الزواج بوجه الحص��ر، أو ح��تى بص��ورة
 رئيسية بوصفه حباT متبادلT بين الزوج وزوجت��ه، ف�إن طبيع�ة ال�زواج الح�ادي الم��تين ذاته��ا ك�انت تس��تبعد ذل��ك ف�ي ظ�ل س�يادة ال�زوج.
 وعن��د جمي��ع الطبق��ات النش��يطة تاريخي��اT، أي عن��د جمي��ع الطبق��ات الس��ائدة، بق��ي عق��د ال��زواج كم��ا ك��ان علي��ه من��ذ ال��زواج الثن��ائي، أي
 ص��فقة يعق��دها الب��اء. وعن��دما ظه��ر الح��ب الجنس��ي للم��رة الول��ى ف��ي التاري��خ بش��كل عش��ق، وبوص��فه عش��قاT ف��ي من��ال ك��ل ف��رد (م��ن
 الطبق��ات الس��ائدة عل��ى الق��ل)، بوص��فه أعل��ى ش��كل للغري��زة الجنس��ية،- الم��ر ال��ذي يش��كل ط��ابعه الخ��اص الممي��ز،- ل��م يك��ن ه��ذا
 الشكل الول، الحب الفروسي في القرون الوسطى، حباT زوجياT على الطلق. بل بالعكس. فإن الحب الفروس�ي بش�كله الكلس��يكي،

 )72عن��د البروفنس��اليين، يس�عى بك��ل أش��رعته نح�و انته��اك المان��ة الزوجي��ة، وش��عراؤه ينش��دون ه��ذا الس��عي. إن زه�رة الش��عر الغزل�ي (
  (أغ�اني الص�باح، التص�بيحات). إن ه�ذه التص�بيحات تص�ور بألون�اTageliede، وباللماني�ة albasالبروفنس�الي ه�ي أغ�اني "ألب�ا" 

 ساطعة كي�ف ين�ام الف�ارس ف�ي س�رير حس�نائه،- وه�ي ام�رأة رج�ل آخ�ر،- بين��ا يق�ف ف�ي الخ�ارج ح�ارس ين��بئه ب�أولى تباش�ير الص�باح
albaلك��ي يتمك��ن م��ن التمل��ص دون أن ي��راه أح��د، ث��م يل��ي مش��هد ال��وداع، وه��و ذروة الغني��ة. إن س��كان فرنس��ا الش��مالية، وك��ذلك  

 اللمان البواسل تبن��وا ه�م أيض�اT ه�ذا الض�رب م�ن الش�عر م��ع ط�رائق الح�ب الفروس��ية ال�تي تناس��به، وق��د ت�رك ص�احبنا العج�وز ولف�رام
فون إيشنباخ حول هذا الموضوع الحساس، ثلث أغنيات رائعة تعجبني أكثر مما تعجبني قصائده البطولية الطويلة الثلث.

 ف��ي أيامن��ا يج��ري عق��د ال��زواج ف��ي ال��بيئة البرجوازي��ة بطريق��تين. فف��ي البل��دان الكاثوليكي��ة، يبح��ث الوال��دان، كم��ا م��ن قب��ل، ع��ن
 زوجة تليق بشاب ابن برجوازي، وه��ذا م�ا ي�ؤدي ب�الطبع إل�ى تط�ور التن�اقض الملزم لحادي��ة ال�زواج أكم�ل التط��ور، أي إل�ى ازده�ار
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ذا ك��انت الكنيس��ة الكاثوليكي��ة ق��د حرم��ت الطلق، Rل��ى ازده��ار الخيان��ة الزوجي��ة م��ن ج��انب الزوج��ة. وا Rالهيتيري��ة م��ن ج��انب ال��زوج، وا 
 فلس��بب واح��د فق��ط، كم��ا ينبغ��ي الظ��ن، ه��و أنه��ا اقتنع��ت ب��أنه ل مف��ر م��ن الخيان��ة الزوجي��ة كم��ا ل مف��ر م��ن الم��وت. أم��ا ف��ي البل��دان
 البروتستانتية، فالمر بالعكس، فإن ابن البرجوازي يتمتع، على العموم، بحق اختيار زوجة له من بن��ات طبقت��ه، به��ذا الق��در أو ذال��ك
Tبحك�م اللياق��ة، اف�تراض وج�وده تبع�ا ،Tلعقد الزواج، ناهي�ك ب�أنه ينبغ�ي دائم��ا Tمن الحرية، ولهذا يمكن أن يكون الحب، بقدر ما، أساسا 
 لروح الرياء البروتستانتي. وهنا يمارس الزوج الهيتيري��ة بأق�ل م��ن الحمي��ة، بين��ا خيان��ة الزوج�ة أق��ل ح�دوثاT. ولك��ن بم��ا أن الن��اس يبق�ون
 ف��ي ظ��ل ال��زواج، أي��اT ك��ان ش��كله، مثلم��ا ك��انوا م��ن قبل��ه، وبم��ا أن ال��برجوازيين ف��ي البل��دان البروتس��تانتية ه��م بمعظمه��م ت��افهون ض��يقوا
 الفق، ف�إن أحادي��ة ال�زواج البروتس��تانتية ه�ذه، ح�تى ف�ي أفض�ل الح�وال، ل ت�ؤدي م�ع ذل��ك، إل إل�ى مس�اكنة زوجي�ة ممل�ة ل تط�اق
 يس��مونها بالس��عادة الزوجي��ة. وخي��ر م��رآة له��ذين الن��وعين م��ن ال��زواج ه��ي الرواي��ة، الرواي��ة الفرنس��ية لج��ل ال��زواج الك��اثوليكي والرواي��ة
 اللماني��ة لج��ل ال��زواج البروتس��تانتي. وف��ي ك��ل م��ن الرواي��تين، "ين��ال الرج��ل نص��يبه": ف��ي الرواي��ة اللماني��ة ين��ال الش��اب الفت��اة، وف��ي
 الرواية الفرنسية، ين�ال ال�زوج قرني�ن. لي�س م�ن الواض�ح دائم�اT ف�ي ه��ذه الح�ال معرف�ة أي منهم�ا أس�وأ نص�يباT. وله�ذا ي��ثير مل�ل الرواي��ة
 اللماني��ة ف�ي نف��س ال��برجوازي الفرنس�ي م��ن الرع�ب وال��ذعر ق��در م��ا ت��ثيره "ل أخلقي��ة" الرواي��ة الفرنس��ية ف�ي نف��س ال��برجوازي اللم��اني
 التافه ضيق الفق. ولكن في الونة الخيرة، أي منذ أن "أخذت برلين تصبح عاصمة عالمية"، طفقت الرواية اللمانية تتطرق بأقل

من الرتباك والوجل إلى ظاهرتي الهيتيرية والخيانة الزوجية المعروفتين جيداT هناك من زمان بعيد.

 و لكن الزواج في هذه الحالة وتلك يقوم على وضع الطرفين الطبقي، ولذا كان دائماT زواج انتفاع. وف�ي كل الح�الين، ينقل�ب
 زواج لنتفاع هذا في أحيان كثيرة جداT إلى بغاء في منتهى القذارة والخساسة من جانب الطرفين أحياناT، وفي أحيان أكثر بك��ثير م��ن
 ج��انب الزوج��ة ال��تي ل تختل��ف ع��ن البغي��ة العادي��ة إل بكونه��ا ل ت��ؤجر جس��دها بالقطع��ة كم��ا ت��ؤجر العامل��ة عمله��ا، ب��ل ت��بيعه دفع��ة
ل��������������ى الب���������������د كالعب���������������دة. وعل��������������ى زواج النتف���������������اع بجمي���������������ع مظ��������������اهره وأش���������������كاله، تص���������������ح كلم���������������ة ف��������������وريه: Rواح���������������دة وا

).73"كما أن نفيين في قواعد اللغة يعنيان تأكيداT، كذلك يعني بغاءان في قواعد الخلق فضيلة"(

 إن الحب الجنسي ل يمكن أن يكون ول يكون بالفعل قاعدة في العلقات مع المرأة إل في بيئة الطبقات المظلومة، أي، في
 أيامنا، في بيئة البروليتاريا، سواء أك�انت ه��ذه العلق�ات مس�جلة رس�مياT أم ل. ولك�ن جمي��ع أس�س أحادي��ة ال�زواج الكلس��يكية مهدوم��ة
 ه��ي أيض��اT ف��ي ه��ذه ال��بيئة. فهن��ا ل وج��ود لي ملكي��ة أنش��ئت م��ن أج��ل ص��يانتها وتوريثه��ا عل��ى وج��ه الض��بط أحادي��ة ال��زواج وس��يادة
 الرجال، ول�ذا، ل وج�ود هن�ا لي وس�يلة لج�ل تحقي�ق ه�ذا الغ�رض: ف�إن الح�ق ال�برجوازي ال�ذي يحم�ي ه�ذه الس�يادة ل يوج��د إل م��ن
Tفي علقات العامل مع زوجت��ه نظ��را Tولذا ل يصلح أبدا ،Tأجل المالكين ومن أجل خدمة علقاتهم مع البروليتاريين، وهو يكلف غاليا 
 لفقر العامل. هنا تضطلع بالدور الحاسم ظ�روف خاص�ة واجتماعي�ة مختلف�ة تمام�اT. وهن�اك اعتب�ار آخ�ر. فمن��ذ أن ان�تزعت الص�ناعة
لى المعمل وحولتها في كثير من الحيان إلى معيل��ة للعائل�ة، زال�ت ف�ي المس�كن Rالكبيرة المرأة من البيت، وأرسلتها إلى سوق العمل وا 
 البروليتاري كل تربة لخر بقايا سيادة الرجل، اللهم إل بعض الفظاظة في معاملة الزوجة متوارث من��ذ ده��ور أحادي��ة ال��زواج. وهك��ذا
ن س��ادها أح��ر الح��ب وأمت��ن الخلص م��ن كل الطرفي��ن، Rل��م تب��ق عائل��ة البروليت��اري أحادي��ة ال�زواج بمعن��ى الكلم��ة الص��رف، ح�تى وا 
 ورغ�م جمي�ع البرك�ات الديني��ة والدنيوي��ة م��ن ك�ل ش�اكلة وط�راز. وله�ذا يض�طلع هن�ا مرافق�اT أحادي��ة ال�زواج ال�دائمان، الهيتيري��ة والخيان�ة
 الزوجي���ة، ب���دور ض���ئيل وحي���ن ل يبق���ى بوس���ع الطرفي���ن أن يعيش���ا مع���اT، فإنهم���ا يفض���لن النفص���ال. وخلص���ة الق���ول أن ال���زواج

البروليتاري زواج أحادي بمعنى الكلمة الصلي ل بمعناها التاريخي.

 بي��د أن حقوقيين��ا يعت��برون أن تق��دم التش��ريع ين���تزع أك��ثر ف��أكثر م��ن النس��اء ك��ل م��برر للش��كوى. إن ق��وانين البل��دان المتمدن���ة
 العص���رية تع���ترف أك���ثر ف���أكثر، أولT، ب���أنه ينبغ���ي لل���زواج، لك���ي يك���ون ص���حيحاT، أن يك���ون عب���ارة ع���ن عق���د يعق���ده الطرف���ان بملء
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 اختيارهما، وثانياT، بأنه ينبغي أن يكون للطرفين خلل مدة الزواج كلها نفس الحقوق والواجبات حيال أحدهما الخ��ر. ف��إذا م��ا تحق��ق
هذان الشرطان بدأت وانسجام، لحصلت النساء على كل ما بوسعهن أن يرغبن فيه.

 إن ه���ذه المح��اكم الحقوقي���ة الص��رف تط���ابق تمام���اT المحاكم���ة ال���تي يلج��أ إليه���ا الجمه���وري ال���برجوازي الراديك���الي ال���ذي ي���دعو
 البروليتاري بين الفينة والفينة إلى التزام جانب النظام. إن عقد العمل يzعyدu معقوداT بملء رضا الطرفين. ولكنه يعد معقوداT بملء رض�ا
 الطرفي��ن لن الق��انون يق��رر عل��ى ال��ورق المس��اواة بي��ن الطرفي��ن. أم��ا الس��لطة ال��تي يخوله��ا اختلف الوض��ع الطبق��ي لح��د الطرفي��ن،
 والضغط الذي يمارسه هذا الطرف بفضل ذلك على الطرف الخر، أي وضع الطرفين القتصادي الفعل��ي، ف��إن الق��انون ل ي��ذكرهما
 بأي كلمة. وأثناء مدة عقد العمل، يظل الطرفان متمتعين، حسب القانون، بالمساواة فيما بينهما طالما أن أحدهما لم يتن��ازل ص��راحة
 عن حقوقه. أما أن الوضع القتصادي يجبر العامل على التنازل حتى عن آخر مظهر من مظاهر المس�اواة ف�ي الحق��وق، فل ش�أن

أيضاT للقانون بذلك.

ن ك��ان أك��ثر الق��وانين تق��دماT، إذا أع��رب الطرف��ان المعني��ان، Rو فيم��ا يخ��ص ال��زواج، يش��عر الق��انون بأكم��ل الرتي��اح، ح��تى وا 
 حسب الصول، عن موافقتهما طوعاT واختياراT على الزواج. أما ما يجري ما وراء كواليس القانون حيث تجري الحي��اة الفعلي��ة، وكي��ف
 تتحقق هذه الموافقة الحرة، فإن القانون ورجل القانون ل يأبهان لذلك. ومع ذلك، ل بد لبسط مقارنة بين قوانين مختلف البل��دان م��ن
 أن تبين للحقوقي ما تعني��ه بالفع�ل ه�ذه الموافق�ة الح�رة. فف�ي البل��دان ال�تي يكف�ل فيه�ا الق�انون للولد نص�يباT إلزامي�اT م�ن ترك�ة وال��ديهم،
 والتي ل يمكن فيها بالتالي حرمانهم من التركة،- في ألمانيا وفي البلدان التي تتبنى القانون الفرنسي، وفي بعض البلدان الخرى،-
 ينبغ��ي عل��ى الولد أن يحص��لوا عل��ى موافق��ة الوال��دين لج��ل عق��د ال��زواج. أم��ا ف��ي البل��دان ال��تي تتبن��ى الق��انون النجلي��زي، وال��تي ل
 يفرض فيها القانون موافقة الوالدين لجل عقد الزواج، فإن الوال��دين يتمتع��ان بكام��ل الحري�ة عن��د التوص��ية بتركتهم��ا، وبوس��عهما، كم��ا
 يطي��ب لهم��ا، أن يحرم��ا أولدهم��ا م��ن الترك��ة. ولكن��ه واض��ح أن حري��ة عق��د ال��زواج ف��ي إنجل��ترا وأميرك��ا ليس��ت أب��داT بالفع��ل، رغ��م ه��ذا،

وحتى بسبب هذا على وجه الضبط، عند الطبقات التي يوجد لديها ما تورثه، أكبر مما هي عليه في فرنسا وألمانيا.

 و ليست الح�ال أفض�ل فيم�ا يخ�ص المس�اواة القانوني�ة بي��ن الرج�ل والم�رأة ف�ي ال�زواج. إن التف�اوت ف�ي الحق�وق بي��ن الطرفي��ن،
 ال��ذي ورثن��اه م��ن العلق��ات الجتماعي��ة الس��ابقة، لي��س س��بب اض��طهاد الم��رأة ف��ي المض��مار القتص��ادي، ب��ل ن��تيجته. فف��ي القتص��اد
Tمن الزواج مع أولدها، كانت إدارة هذا القتصاد المعهود به�ا إل�ى النس�اء ض�ربا Tكبيرا Tالبيتي الشيوعي القديم الذي كان يشمل عددا 
 من النشاط الجتماعي الضروري للمجتمع، شأنها شأن حصول الرجال على وس�ائل العي�ش. ولك�ن الوض�ع تغي�ر من��ذ ظه�ور العائل��ة
 البطريركية، وبالحرى منذ ظهور العائلة الفردية الحادية الزواج. فقد فقدت إدارة القتصاد البي��تي طابعه��ا الجتم��اعي. ول��م تع��د له�ا
 علقة بالمجتمع. وأصبحت خدمة خاصة، وص�ارت الزوج�ة الخادم��ة الرئيس��ية، وأقص�يت ع�ن الش�تراك ف�ي النت�اج الجتم�اعي. إن
 الص��ناعة الك��بيرة ف��ي أيامن��ا ه��ي ال��تي فتح��ت أم��ام الم�رأة –الم��رأة البروليتاري��ة فق�ط- الس��بيل إل��ى النت��اج الجتم��اعي، ولكنه��ا، إذا م��ا
ذا م�ا ش�اءت Rقامت بواجباتها الخاصة في خدمة العائل��ة، بقي�ت خ�ارج النت�اج الجتم��اعي وعج�زت ع��ن تحص��يل أي أج�ر مس�تقل، وا 
 أن تش�ترك ف�ي العم�ل الجتم�اعي وأن تحص�ل عل�ى أج�ر مس��تقل، عج�زت ع��ن أداء واجباته�ا العائلي�ة. إن ح�ال الم�رأة واح�د ف�ي ه��ذا
 الصدد، سواء في المصنع أم في جميع ميادين النش�اط الخ��رى، بم�ا فيه�ا مي��دانا الط�ب والمحام�اة. إن العائل�ة الفردي��ة الحالي�ة ترتك�ز
 على عبودية النساء السافرة أو المقنعة، والمجتمع الحالي إنما هو كتلة تتألف بوجه الحصر من عائلت فردية هي بمثابة جزيئاتها.
 وفي الوقت الحاض�ر، يتعي��ن عل�ى ال�زوج ف�ي أغلبي��ة الح�وال أن يك�ون س�ند العائل�ة ومعيله�ا، عل�ى الق�ل ف�ي بيئة الطبق�ات المالك��ة،
 وهذا ما يضمن له سيادة ل تحتاج إلى أي امتيازات قانونية خاصة. فالرجل ف�ي العائل��ة ه�و ال��برجوازي بين��ا الم�رأة تمث��ل البروليتاري��ا.
 ولكن ميزة الضطهاد القتصادي الذي ينيخ بكلكله على البروليتاريا في مي��دان الص��ناعة ل ت�برز بك��ل ح��دتها إل بع��د القض�اء عل�ى
 جميع المتيازات الخاصة التي يعترف بها القانون لطبقة الرأسماليين وبعد قرار المساواة التامة في الحقوق بين الطبقتين من الناحي��ة
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 القانوني��ة. إن الجمهوري��ة الديمقراطي��ة ل تزي��ل التض��اد بي��ن الطبق��تين، وه��ي، عل��ى العك��س، ل تفع��ل غي��ر أن تمه��د الترب��ة ال��تي يحت��م
 عليها الصراع من أجل حل هذا التض�اد. ك�ذلك مي�زة س�يادة ال�زوج عل�ى الزوج�ة ف�ي العائل��ة الحالي��ة وض�رورة وطريق�ة إق�رار المس�اواة
 الجتماعية الفعلية بينهما لن تتجلى بكل سطوع إل متى أصبح الزوج والزوجة، من الناحي�ة القانوني�ة، متس�اويين تمام�اT ف�ي الحق�وق.
 وآنذاك يتبين أن الشرط الول لتحرر المرأة هو ع�ودة جن�س النس�اء بكليت��ه إل�ى النت�اج الجتم�اعي، الم��ر ال�ذي يتطل��ب ب�دوره زوال

العائلة الفردية بوصفها وحدة اقتصادية في المجتمع.

 هن��اك إذن ثلث���ة أش��كال رئيس��ية لل��زواج تناس��ب بالجم��ال المراح��ل الرئيس��ية لثلث م���ن تط��ور البش��رية. فالوحش��ية يناس��بها
 الزواج الجماعي، والبربرية يناسبها الزواج الثنائي، والحضارة تناسبها أحادية الزواج المقرون بالخيان�ة الزوجي��ة والبغ�اء. وبي��ن ال�زواج

الثنائي وأحادية الزواج، تتسرب في الطور العلى من البربرية سيادة الرجال على العبدات وتعدد الزوجات.

 إن أصالة التقدم ال�ذي يتجل�ى ف�ي تع�اقب الش�كال ه�ذا تق�وم، كم�ا يت��بين م�ن ك�ل عرض�نا الس�ابق، ف�ي حرم�ان النس�اء، أك�ثر
 ف��أكثر، ل الرج��ال، م��ن الحري��ة الجنس��ية الملزم��ة لل��زواج الجم��اعي. وبالفع��ل، ل ي��زال ال��زواج الجم��اعي ف��ي الواق��ع قائم��اT ف��ي ص��الح
 الرج�ال ف�ي ال�وقت الحاض��ر أيض��اT. وم�ا ه��و جريم��ة م��ن ج�انب الم�رأة ويس��تتبع ع�واقب وخيم��ة، قانوني��ة واجتماعي��ة، إنم�ا ه�و بالنس�بة
 للرج�ل أم�ر مش�رف أو، ف�ي أس�وأ الح��وال، لطخ�ة أخلقي��ة طفيف�ة يحمله�ا بس�رور. ولك�ن بق�در م�ا تتغي��ر الهيتيري��ة القديم��ة ف�ي أيامن�ا
 تح�ت ت��أثير النت��اج البض�اعي الرأس��مالي وتتكي��ف ل��ه، وبق�در م�ا تتح�ول إل��ى بغ�اء س�افر، بق��در م�ا يش��تد تأثيره�ا المفس�د. وه��ي تفس��د
 أخلق الرجال أك��ثر بك��ثير مم�ا تفس��د أخلق النس�اء. وبي�ن النس�اء، ل يفس��د البغ�اء غي�ر التعيس�ات الل�واتي يص�بحن ض�حاياه، ولكن��ه
 يفسدهن أقل مما يعتقد عادة. بيد أنه بالمقابل يذل طبع جن�س الرج�ال كل�ه. ف�إن اس�تطالة زم�ن العزوب��ة، مثلT، ه�و ف�ي تس�ع ح�الت

من أصل عشر، مدرسة إعدادية حقيقة للخيانة الزوجية. 

 و لكننا نسير الن نحو انقلب اجتماعي ستزول فيه حتماT السس القتصادية القائمة حتى الن لحادية الزواج شأنها شأن
 أسس مرافقها، البغاء. فق�د نش�أت أحادي��ة ال�زواج م��ن تمرك�ز ث�روات ك�بيرة ف�ي ي��د واح�دة –ه�ي ي��د الرج�ل- وم�ن الرغب�ة ف�ي نق�ل ه�ذه
 الثروات بالميراث إلى أولد هذا الرجل بالذات، ل إلى أولد رجل آخر ما. ولهذا الغرض، كانت تنبغي أحادية زواج الم�رأة ل أحادي��ة
 زواج الرجل، وهكذا لم تكن أحادية زواج المرأة لتعيق أبداT تعدد زوجات الرجل، الظاهر والمستتر. ولكن النقلب الجتماعي العتي��د
 الذي سيحول على القل القسم العظ�م م�ن ال�ثروات الدائم��ة ال�تي يمك�ن توريثه��ا، أي وس�ائل النت�اج- إل�ى ملكي��ة عام�ة، اجتماعي�ة،
 سيقلل إلى الحد الدنى من جميع هذه الهموم المتعلقة بمعرفة الورثاء وكيفية نقل الرث. ولكن هل تزول أحادية الزواج ال��تي نش�أت

من السباب القتصادية إذا زالت هذه السباب؟

 قد يمكن الجواب، وليس دون مبرر، بأنها لن تزول، وليس هذا وحسب، بل أنها، على العكس، ل��ن تتحق��ق تمام��اT إل آن��ذاك.
 لنه مع تحويل وسائل النتاج إلى ملكية عامة، اجتماعية، يزول كذلك العمل المأجور وت�زول البروليتاري��ا، وت�زول بالت��الي الض�رورة
 التي تقضي على عدد يمكن إحصاؤه من النساء ب��بيع أجس�ادهن لق�اء الم�ال. إن البغ�اء س�يزول، أم�ا أحادي��ة ال��زواج، فل�ن ت�زول، ب�ل

.Tبالنسبة للرجال أيضا Tتصبح في آخر المطاف واقعا

 و هكذا سيتغير وضع الرجال، على كل حال، تغيراT عميقاT. ولكن وضع النساء، جميع النس�اء، س��يطرأ علي��ه ه��و أيض��اT تغي��ر
 كبير. فمع تحول وسائل النتاج إلى ملكي عامة، اجتماعية، ل تبقى العائلة الفردية وحدة المجتمع القتصادية. فإن القتصاد البي�تي
 الخاص يصبح فرعاT من فروع النشاط الجتماعي. وتغدو العناية بالطفال وتربيتهم من شؤون المجتمع:فإن المجتم��ع س��يعنى بالق��در
 ذاته بجميع الطفال، سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين. وبفضل هذا، يزول همu "العواقب" الذي يش�كل ف�ي ال�وقت الحاض�ر أك�بر
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 سبب اجتماعي، أخلق�ي واقتص��ادي، يمن��ع الفت��اة م�ن الستس��لم بل تحف��ظ للرج��ل ال��ذي تحب�ه. أل�ن يك��ون ه��ذا س�بباT كافي��اT لك�ي يق�وم
 تدريجياT مزيد من الحرية في العلقات الجنسية، ولكي يتكون بالتالي رأي عام أكثر تساهلT حيال ش�رف الع�ذارى وحش�مة النس�اء؟ أو
 ل��م ن��ر، أخي��راT، أن أحادي��ة ال��زواج والبغ��اء هم��ا ف��ي الع��الم الح��الي متض��ادان حق��اT وفعلT، ولكنه��ا متض��ادان ل ينفص��ل أح��دهما ع��ن

الخر، وقطبا وضع اجتماعي واحد؟ وهل يمكن أن يزول البغاء دون أن يجر معه أحادية الزواج إلى الهاوية؟

 هنا يدخل الحلبة عنص�ر جدي��د ل�م يك�ن موج�وداT ف�ي أفض�ل الح�وال إل بص�ورة جني�ن، ن�واة، ف�ي عه��د نش�وء أحادي�ة ال��زواج،
وهذا العنصر هو الحب الجنسي الفردي.

 قب��ل الق��رون الوس��طى، ل��م يك��ن م��ن الممك��ن ح��تى الكلم ع��ن الح��ب الجنس��ي الف��ردي. وغن��ي ع��ن البي��ان أن الجم��ال الب��دني،
 والعلقات الودية، والميول المتماثلة، الخ..، قد أيقظت على الدوام عند أف�راد الجنس��ين المختلفي�ن الرغب�ة ف�ي التص�ال الجنس�ي، وأن
 الرجال والنساء على السواء لم يكونوا أبداT غير مبالين في معرفة أولئك الذين سيقيمون معهم هذه التصالت الحميم��ة. ولك��ن الش��قة
 بين هذا وبين الحب الجنسي الح�الي ك�بيرة إل�ى م�ا ل ح��د ل�ه. فف�ي س�ياق الزمن�ة القديم��ة كله�ا، ك�ان الب�اء ه�م ال��ذين يعق�دون زواج
 المعنيي��ن ب��المر، وك��ان ه��ؤلء يتكيف��ون للم��ر بك��ل ه��دوء. وذل��ك النص��يب الطفي��ف م��ن الح��ب بي��ن الزوجي��ن ال��ذي عرفت��ه الزمن��ة
 القديم��ة، لي��س ميلT ذاتي��اT، ب��ل واج��ب موض��وعي، لي��س أس��اس ال��زواج، ب��ل ت��ابع ل��ه. إن علق��ات الح��ب بمعناه��ا الح��الي ل تق��وم ف��ي

 )74الزمنة القديمة إل خارج المجتمع الرسمي. فإن الرعاة الذين ينشد لنا ثيوكريتوس وموسخوس وكذلك دفنيس وكلوي��ا عن��د لون��غ (
 مسرات وآلم حبهم، إنما هم ب�وجه الحص�ر عبي��د ل يش�تركون ف�ي تص�ريف ش�ؤون الدول�ة ال�ذي ه��و المج�ال الحي��وي للم��واطن الح�ر.
 ولك��ن، إل��ى ج��انب العلق��ات الغرامي��ة بي��ن العبي��د، ل نج��د ه��ذه العلق��ات إل كنت��اج لتفس��خ الع��الم الق��ديم المحتض��ر، ناهي��ك ب��أن ه��ذه
 العلق�ات تق�ام م�ع نس�اء يعش��ن ه�ن أيض��اT خ�ارج المجتم��ع الرس�مي،- أي م��ع الهي��تيرات، أي م�ع أجنبي��ات أو م��ع معتق��ات، ف��ي آثين��ا
ذا ك��انت ق��د ق��امت بالفع��ل علق��ات غرامي��ة بي��ن م��واطنين أح��رار ومواطن��ات Rعش��ية س��قوطها، وف��ي روم��ا ف��ي عه��د المبراطوري��ة. وا 
 حرات، فإن ذلك لم يكن إل م��ن ب�اب الخيان��ة الزوجي�ة. ب�ل أن العج�وز أن�اكريونت، الش�اعر الغزل�ي الكلس�يكي ف��ي الزمن��ة القديم��ة،

كان ل يبالي بالحب الجنسي حسبما نفهمه الن بقدر ما كان ل يبالي حتى بجنس الكائن المحبوب.

  الق��دمين. فه��و، أولeros،Tإن الح��ب الجنس��ي الح��الي يختل��ف اختلف��اT جوهري��اT ع��ن مج��رد الرغب��ة الجنس��ية، ع��ن "إي��روس" 
 يفترض عند الكائن المحبوب حباT متبادلT، والمرأة ف�ي ه��ذا الص��دد مس�اوية للرج�ل، ف�ي حي�ن أن موافقتهم�ا ل�م تك�ن دائم��اT مطلوب�ة ف�ي

  القديم. ثانياT، يبلغ الحب الجنسي قوة ومدة تجعلن الطرفين يتصوران النفص�ال واس�تحالة الوص�ال بلي��ة ك�بيرة إن ل�مeros"إيروس" 
 تكن أفدح البليا، فيقدمان على مجازفة ضخمة، بل أنهما يعرضان حياتهما للخطر لمجرد أن يملك أحدهما الخ�ر، الم��ر ال�ذي ل�م
 يحدث في الزمنة القديمة إل في حال الخيانة الزوجية. وأخيراT، يظهر معيار أخلقي جديد لجل شجب أو ت�برير العلق�ة الجنس��ية،
 فل يسألون فقط ما إذا كانت قائمة على الزواج أو خارج الزواج، بل يسألون أيضاT ما إذا ك�ان الح�ب متب��ادلT أم ل. ومفه�وم أن ه�ذا
 المعيار ل يلقى من الحترام ف�ي الممارس�ة القطاعي�ة والبورجوازي�ة أك�ثر مم�ا تلق�اه جمي��ع المع��ايير الخلقي��ة الخ�رى، فه�و ل يؤخ�ذ
 بالحسبان. ولكنه ل يعامل أسوأ مما تعامل المعايير الخرى: فه�و مع�ترف ب��ه مثل�ه مث�ل غي�ره- نظري�اT، عل�ى ال�ورق. والن ل تمك��ن

المطالبة أكثر من ذلك.

 و لق��د انطل��ق الق��رون الوس��طي م��ن النقط��ة ال��تي توق��ف عن��دها الع��الم الق��ديم م��ع ب��وارده ف��ي مض��مار الح��ب الجنس��ي، أي م��ن
 الزنى. وقد وصفنا آنفاT الحب الفروسي الذي خلق أغنية الصباح. وبين هذا الحب الساعي إلى ه�دم ال�زواج وبي��ن الح�ب ال��ذي يج�ب
 أن يصبح أساس الزواج، ل تزال تقع طريق طويلة ينبغي قطعها، ولكن عص�ر الفروس��ية ل�م يقطعه�ا ق�ط إل�ى النهاي��ة.و ح��تى عن��دما
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 ننتقل من اللتين المستهترين إلى اللمان الفاضلين، نجد في "أغني��ة ني��بيلونغ" إن كريمهيل��دا ال�تي تح�ب زيغفري��د س�راT بق�در م�ا يحبه�ا
زيغفريد، تجيب غونتر بكل بساطة عندما يخبرها أنه خطبها لفارس ل يذكر اسمه:

 "ل داع��ي ل��ك أن ترج��وني، كم��ا ت��أمرني، ك��ذلك س��أعمل عل�ى ال��دوام. وم��ن تعطن��ي إي�اه زوج��اT، ي��ا س��يدي، أك��ن خطيبت��ه بك��ل
).75سرور" (

 ب��ل أن��ه ل يخط��ر ف��ي ب��ال كريمهيل��دا أن��ه يمك��ن هن��ا عل��ى العم��وم أخ��ذ حبه��ا بعي��ن العتب��ار. إن غون��تر يخط��ب برونهيل��دا،
يتسل يخطب كريمهيلدا، مع أنهما لم يريهما قط، كذلك في "غودرون"  RواGudrun (76،يخطب الرلندي زيغيبانت النروجية أوت�ا ،( 

 ويخطب هيتل من هيغلنغن الرلندية هيلدا، وأخيراT يحاول ك��ل م��ن زيغفري��د م��ن مورلن��د وه�ارتموت م��ن أورم�ان وهرفي��غ م��ن زيلن��ده أن
 يخطب غودرون. وفي هذه الحالة الخيرة وحدها، تقرر غودرون، بكل حرية في صالح هرفيغ. إن والدي المي��ر الش�اب هم�ا، عل�ى
ل اخت��ار بنفس��ه خطيبت��ه بع��د استش��ارة كب��ار أتب��اعه ال��ذين لرأيه��م Rالعم��وم، الل��ذان يخت��اران خطيب��ة ابنهم��ا، إذا كان��ا ل ي��زالن حيي��ن، وا 
 دائماT وزن كبير في الموضوع. ناهيك بأنه لم يكن من الممك�ن أن يك�ون الح�ال آخ�ر. ف�إن الخطب��ة ه�ي بالنس�بة للف�ارس أو الب��ارون،
 وكذلك بالنسبة للمي��ر نفس��ه، عم�ل سياس�ي، وفرص�ة لزي�ادة بأس�ه بمس��اعدة حلف�اء ج�دد. إن مص�الح ال�بيت، ل الرغ�ائب الشخص�ية،
 هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الفاصلة في الموضوع. فكي��ف يمك��ن ف�ي مث��ل ه��ذه الح��وال أن تك�ون الكلم��ة الخي�رة للح�ب عن��د

عقد الزواج؟

 و كان الحال نفسه عند بورجوازي الحرف في مدن الق�رون الوس��طى. ف�إن المتي�ازات ال��تي ك�انت تحمي��ه، والنظم��ة الداخلي��ة
 الحرفية التي كانت تفرض شتى القيود، والح�دود المص�طنعة ال�تي ك�انت تفص�له قانون�اT، هن�ا ع�ن الح�رف الخ�رى، وهن�اك ع��ن رف�اقه
 بالذات في الحرفة، وهناك أيضاT عن صناعه وأجرائه، كانت تقلص بصورة ملحوظة الحلقة التي كان بوس��عه أن يبح�ث ض�منها ع��ن
 زوجة مناسبة له. وف�ي ه�ذا النظ�ام المش�وش، ك�انت مص�الح العائل�ة، ل رغ�ائبه الشخص�ية، ه�ي ال�تي تق�رر أي خطيب�ة تناس��به أك�ثر

من غيرها.

 و علي��ه بق��ي عق��د ال��زوج ف��ي ع��دد ل يحص��ى م��ن الح��وال، ح��تى نهاي��ة الق��رون الوس��طى بال��ذات، م��ا ك��ان علي��ه ف��ي البداي��ة
 بالذات، أي قضية ل يحلها العازمون على الزواج أنفسهم. فف�ي البداي��ة، ك�ان الن�اس يول�دون م��تزوجين، م�تزوجين م�ن جماع�ة كامل�ة
 من أفراد الجنس الخر. وف�ي آخ�ر أش��كال ال�زواج الجم�اعي، بق�ي الوض�ع نفس�ه، أغل�ب الظ��ن، ولك��ن الجماع�ة أخ��ذت تتقل�ص أك��ثر
 ف���أكثر. وف��ي ظ��ل ال��زواج الثن���ائي، تتف���ق المه���ات، عل���ى العم���وم، بص���دد زواج���ات أولده���ن، وهن���ا أيض���اT يع���ود ال���دور الفاص���ل إل���ى
 اعتبارات بشأن علقات النسب الجديدة ينبغي لها أن تضمن للزوج والزوجة الشابين مركزاT أثبت وأقوى ف��ي العش��يرة والقبيل��ة. وعن��دما
 بدأ عهد سيادة الحق البوي وأحادية الزواج مع انتصار الملكية الخاصة على الملكية العامة ومع ظه�ور المص�لحة ف�ي نق�ل الملكي��ة
 بالوراثة، أص�بح عق�د ال�زواج آن��ذاك رهن�اT بكليت��ه باعتب�ارات اقتص�ادية. إن ش�كل ال�زواج بالش�راء ي�زول، ولك��ن ه�ذا ال�زواج يج�ري، م��ن
 حيث جوهر المر، على نطاق أوسع فأوسع، بحيث أنه صار للرجل أيضاT، علوة عل�ى الم��رأة، س�عر يح��دد حس�ب ثروت��ه ل حس�ب
 صفاته الشخصية. إن تغلب ميل الطرفين المتبادل على جميع العتبارات الخرى عن��د عق��د ال�زواج ك��ان من��ذ البداي��ة بال��ذات أم�راT ل
 سابق له في ممارسة الطبقات السائدة. ولم يكن يحدث شيء من هذا القبيل إل في عالم الروايات أو في أوساط الطبق��ات المظلوم��ة

التي لم يكن يحسب لها أي حساب.

 ذل��ك ك��ان الح��ال ال��ذي وج��ده النت��اج الرأس��مالي عن��دما أخ��ذ يس��تعد، بع��د الكتش��افات الجغرافي��ة، للس��يطرة عل��ى الع��الم بفض��ل
 تطوير التجارة العالمية والمانيفاكتورة. كان يمكن الظن أن هذا السلوب لعق��د ال�زواج س�يكون أنس�ب أس��لوب ل�ه، وهك��ذا ك�ان بالفع��ل.
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 ولك��ن- وس��خرية التاري��خ الع��المي ل ينض��ب له��ا معي��ن- النت��اج الرأس��مالي بال��ذات ه��و ال��ذي ك��ان مكتوب��اT ل��ه أن يش��ق هن��ا الثغ��رة
 الحاس�مة. فبتح�ويله ك��ل ش�يء إل�ى بض�اعة، قض�ى عل�ى جمي��ع العلق�ات القديم��ة، التقليدي��ة، وأق�ام الش�راء وال��بيع والعق��د "الح��ر" مق�ام
 العادات المتوارثة والحث التاريخي. وها هو ذا الحقوقي البريطاني ه.س.ماين يظن أنه حقق اكتشافاT في غاية الهمية حين قال أن

 ، أي م�ن الش�روط المتوارث��ة إل�ى الش�روطI*from status to contractكل تقدمنا بالنسبة للعص�ور الس�ابقة يتلخ�ص ف�ي النتق�ال 
) بقدر ما هو صحيح على العموم.78)، المر الذي قيل في "البيان الشيوعي"(77المقررة بموجب عقد حر (

 و لكن���ه ينبغ���ي لج���راء العق���د أن���اس بمق���دورهم أن يتص���رفوا بحري���ة بأشخاص���هم وأعم���الهم وأملكه���م، ومتس���اوون ف���ي الحق���وق
 بعضهم حيال بعض. ولقد كان صنع هؤلء الناس "الحرار" و"المتساوين" شأناT من أكبر شؤون النت��اج الرأس��مالي. ص��حيح أن ذل��ك
 لم يحدث في البدء إل بصورة نصف واعية وتجلبب خارجياT بجلباب ديني، ولكنه منذ الصلح اللوتري والكلفيني ثب��ت المب��دأ الق�ائل
 أن النسان ل يتحمل كامل المسؤولية عن أعماله إل إذا قام بها وهو متمتع بكامل حرية التقرير، وأن مقاوم�ة ك�ل إك�راه عل�ى القي�ام
 بمسعى غير أخلقي هي واجب أخلقي. ولكن كي�ف ك�ان يمك��ن أن يتواف��ق ه�ذا المب��دأ م�ع الممارس�ة الس�ابقة لعق��د ال�زواج؟ لق��د ك�ان
 ال��زواج، حس��ب المفه��وم ال��برجوازي، عق��داT، ص��فقة قانوني��ة، ل��ه أه��م الص��فات لنه��ا ك��انت تق��رر مص��ير جس��د وروح شخص��ين م��دة
 حياتهما بكاملها. من حيث الشكل، كانت هذه الصفقة تعقد آنذاك، والحق يقال، طوعاT واختياراT، فلم تك��ن تت��م ب�دون موافق��ة الطرفي�ن.
 ولكنه كان معلوماT جيداT جداT كيف كان يتم الحصول عل هذه الموافقة ومن كان يعقد الزواج في الواقع. وفضلT عن ذل��ك، إذا ك��انت
 تنبغي حرية التقرير الفعلية لجراء العقود الخرى، فلماذا ل تنبغي هذه الحري��ة ف�ي ه��ذه الحال��ة، لج�راء عق��د ال�زواج؟ ت��رى، أل�م يك��ن
 للش�اب والش��ابة الل��ذين ك��ان ينبغ��ي الجم��ع بينه��ا الح��ق ف��ي التص��رف بحري��ة بشخص��يهما، بجس��دهما وأعض�ائه؟ ت�رى، أل��م يك��ن الح�ب
 الزوج�ي حي�ال الح�ب الفروس�ي المق�ترن ب�الزنى، ش�كله ال�برجوازي الحقيق�ي؟ ولك��ن إذا ك�ان واج�ب الزوجي�ن أن يح�ب أح�دهما الخ�ر،
 ترى، ألم يكن بالقدر نفسه واجب المحبين أن يتزوج أحدهما الخر ل من أي ثالث؟ ترى، ألم يكن حق المحبين هذا يعلو على حق
ذا ك�ان ح�ق الختي�ار الشخص�ي الح�ر يقتح�م بل تكل�ف ول انزع�اج Rالوالدين والقارب وسماسرة ووسطاء الزواج الع��اديين الخري�ن؟ وا 
 ميدان الكنيسة والدين، فهل كان بوسعه أن يتوقف أمام ادعاءات الجيل الكبر سناT ال��تي ل تط��اق بالتص��رف بجس��د الجي��ل الص��غر

سناT وروحه وماله وسعادته وبؤسه؟

 و ه���ذه الس���ئلة ك��ان ل ب���د أن تث���ار ف��ي زم��ن ض���عفت في���ه جمي��ع ع��رى المجتم���ع القديم���ة وتزعزع��ت في��ه جمي���ع التص��ورات
 الموروث�ة ع�ن الماض�ي. وق�د ك��بر الع�الم دفع�ة واح�دة زه�اء عش�ر م��رات، فعوض�اT ع�ن رب�ع نص�ف واح��د م�ن الك�رة الرض��ية، ظه�رت
 الن الكرة الرضية كلها، أمام أنظار الوروبيين الغربيين، فأسرعوا يستولون على الرباع السبع الباقية. ومع الح��واجز القديم��ة ال��تي
 تعيق أسلوب التفكير التقليدي في القرون الوسطى منذ آلف السنين. وأمام عين النسان وبصيرته، انفتح أفق أوس�ع بم��ا ل ح��د ل�ه.
 فأي أهمية كان يمكن أن تتسم بها السمعة بالستقامة والمتيازات الحرفية المشرفة المتوارثة من جيل إلى جيل بالنسبة لش��اب ك��انت
 تجتذبه وتسحره ثروات الهند ومناجم الذهب والفضة في المكس��يك وبوتوس�ي؟ ك�ان ذل��ك، بالنس�بة للبرجوازي�ة، عه��د الفرس�ان الت�ائهين.
 ولقد كانت للبرجوازي�ة أيض�اT رومانطيقيته�ا وأحلمه�ا وتأوهاته�ا الغرامي��ة، ولك�ن عل�ى الطريق�ة البرجوازي�ة وبأه�داف برجوازي�ة ف�ي آخ�ر

المطاف.

 و هك��ذا أخ��ذت البرجوازي��ة الص��اعدة- ول س��يما ف��ي البل��دان البروتس��تانتية حي��ث تزع��زع النظ��ام الق��ائم أك��ثر مم��ا ف��ي البل��دان
 الخرى- تعترف أكثر فأكثر، بحرية إجراء العقد فيما يتعلق بالزواج أيضاT، وتمارس هذه الحرية بالطريقة الموصوفة أعله. لقد ظ��ل
 الزواج زواجاT طبقياT، ولكن الطرفين المعنيين نال ف�ي ح��دود طبقتهم�ا حري�ة معين��ة ف�ي الختي��ار. وعل�ى ال�ورق، ف��ي الخلق النظري��ة
 وف��ي الوص��ف الش��عري، ل��م يق��رر أي مب��دأ بنح��و أثب��ت وأرس��خ م��ن المب��دأ الق��ائل بل أخلقي��ة ك��ل زواج ل يق��وم عل��ى الح��ب الجنس��ي

I.من المر الواقع إل العقد. الناشر 
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 I **droit deالمتب��ادل وعل��ى موافق��ة الزوجي��ن الح��رة حق��اT وفعلT. وبكلم��ة، ن��ودي ب��زواج الح��ب م��ن ح��ق النس��ان، ولي��س فق��ط م��ن 

l`homme*** وعلى سبيل الستثناء من Tبل أيضا ،II droit de la femme.

 و لكن حق النسان هذا كان يختلف من ناحية عن جميع الحقوق الخرى المسماة بحقوق النسان. وبما أن هذه الحقوق لم
 تش���مل أيض���اT ف���ي الواق���ع غي���ر الطبق���ة الس���ائدة،-الطبق���ة البرجوازي���ة،- ول���م تطب���ق مباش���رة أو بص���ورة غي���ر مباش���رة بالنس���بة للطبق���ة
 المظلومة، -البروليتاريا،- فإن سخرية التاريخ تبرز هنا من جدي�د. ف�إن الطبق��ة الس��ائدة ل ت�زال خاض�غة لس��لطان م�ؤثرات اقتص��ادية
 معينة، ولهذا ل تقع في بيئتها زواجات معقودة فعلT بحرية إل بصورة استثنائية، بينا هذه الزواجات، كما رأينا، هي القاع��دة ف��ي بيئة

مظلومة.

 و علي��ه، ل يمك��ن للحري��ة التام�ة ف�ي عق��د ال�زواج أن تتحق�ق بص�ورة تام��ة وعام��ة إل بع��د أن يقض�ي إلغ�اء النت�اج الرأس��مالي
 وعلقات الملكية التي خلقها النتاج الرأسمالي، على جميع العتبارات الثانوية، القتصادية، التي ل تزال تؤثر الن تأثيراT ك��بيراT ف��ي

اختيار الزوج والزوجة. وآنذاك لن يبقى أي دافع غير دافع الميل المتبادل.

 و بما أن الحب الجنسي هو بطبيعته حب فردي صرف ل منازع في��ه،- م��ع أن��ه ل يراعي��ه الن بط��بيعته ه��ذه غي��ر الم�رأة،-
 فإن الزواج القائم على الحب الجنسي هو إذن، بط��بيعته، زواج أح�ادي. ولق��د رأين��ا ك�م ك�ان ب��اهوفن عل�ى ح�ق حينم��ا اعت��بر النتق�ال
 م��ن ال��زواج الجم��اعي إل��ى ال��زواج الح��ادي خط��وة تقدمي��ة ق��امت به��ا النس��اء أساس��اT. إل أن الخط��وة التالي��ة م��ن ال��زواج الثن��ائي إل��ى
ل�ى Rإل�ى ت�ردي وض�ع الم�رأة وا Tأحادية الزواج كانت هي وحدها من صنع الرجال. ومن حيث جوهر المر، أدت ه�ذه الخط��وة تاريخي�ا 
 تسهيل الخيانة الزوجية من جانب الرجال. ولذا، ما أن تزول العتبارات القتصادية التي ك��انت النس�اء يحتمل��ن بس��ببها ه��ذه الخيان��ة
 العادي��ة الليف��ة م��ن ج��انب الرج��ل (الهتم��ام بمعيش��تهن بال��ذات ول س��يما بمس��تقبل أولده��ن)، ح��تى ت��ؤدي مس��اواة الم��رأة ف��ي الحق��وق،
 المحق��ق بفض��ل ذل��ك، إل��ى الم��ر الت��الي، إذا أخ��ذنا بالحس��بان ك��ل الخ��برة الس��ابقة، وه��و أنه��ا ستيس��ر حق��اT وفعلT أحادي��ة ال��زواج عن��د

الرجل أكثر إلى ما ل حد له مما تيسر تعدد الزواج عند النساء.

 و لكن��ه ف��ي ه��ذه الح��ال س��تزول بك��ل تأكي��د م��ن أحادي��ة ال��زواج تل��ك الس��مات الممي��زة ال��تي طبعه��ا به��ا نش��وؤها م��ن علق��ات
 الملكية، وهذه السمات هي، أولT، سيادة الرجل، وثانياT، استحالة فسخ الزواج. إن س��يادة الرج�ل ف�ي ال�زواج ه�ي مج��رد نتيج��ة لس��يادته
 القتصادية، وستزول من تلقاء ذاتها مع هذه الخيرة. أما استحالة فسخ الزواج، فهي جزئياT عاقبة للظ�روف القتص�ادية ال�تي نش�أت
 في ظلها أحادية الزواج، وجزئياT تقليد من ذلك الزمن الذي لم تكن قد فهم�ت في�ه بع��د الص�لة بي��ن ه�ذه الظ�روف القتص�ادية وأحادي��ة
 الزواج فهماT صحيحاT والذي كان فيه الدين يفسر هذه الصلة تفسيراT مش�وهاT. إل أن اس�تحالة فس�خ ال�زواج الس�تحالة الظاهري��ة تنته��ك
ذا كان الزواج القائم على الحب هو وحده الزواج الخلقي، فإنه وح��ده يبق��ى ك��ذلك م��ا دام Rفي الوقت الحاضر في آلف الحوال. وا 
 الحب قائماT. ولكن مدة شعور الحب الجنسي الفردي تختف كثيراT باختلف الفراد، ول سيما عند الرجال، وحين يستنفد كلي�اT أو يح�ل
 محل��ه ح��ب متأج��ج جدي��د، يغ��دو الطلق عم��ل خي��ر س��واء بالنس��بة للطرفي��ن أم بالنس��بة للمجتم��ع. ولكن��ه ينبغ��ي فق��ط تجني��ب الن��اس

ضرورة الغوص في وحل دعوى الطلق.

 و لذا، إن ما يمكننا أن نفترضه الن فيما يتعلق بأشكال العلقات بين الجنسين بعد القضاء العتي��د عل�ى النت�اج الرأس�مالي،
 يتسم على الغلب بطابع سلبي، ويقتصر في أكثرية الحوال على ما سيزول. ولكن أي عناص�ر س�تحل مح�ل العناص�ر الزائل��ة؟ إن

I بالفرنسية ف النص الصلي. وهنا، لعب على الكلم. فإن تعبي droit de l`homme.يعن "حق النسان" وكذلك "حق الرجل". الناشر 
II.حق الرأة. الناشر 
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 ه���ذا س���يتقرر عن���دما ينم���و الجي���ل الجدي���د، أي جي���ل م���ن رج��ال ل��ن يت���أتي له��م أب���داT ف���ي الحي���اة أن يش���تروا الم���رأة بالم���ال أو بوس���ائل
 اجتماعي��ة أخ��رى م��ن وس��ائل الس��لطة، وجي��ل م��ن نس��اء ل��ن يت��أتى له��ن أب��داT ف��ي الحي��اة أن يستس��لمن لرج��ل ب��دوافع غي��ر داف��ع الح��ب
Tمن العواقب القتص�ادية. وحي��ن يظه��ر ه�ؤلء الن�اس، ف��إنهم ل�ن ي��أبهوا أب��دا Tالحقيقي، وأن يمتنعن عن معاشرة الرجل المحبوب، خوفا 
 لم��ا ينبغ��ي عليه��م أن يفعل��وا حس��ب العتب��ارات الحالي��ة، ف��إنهم س��يعرفون بأنفس��هم م��ا ينبغ��ي عليه��م أن يفعل��وه، وسيرس��مون وفق��اT ل��ذلك

رأيهم العام في سلوك كل فرد بمفرده، وهذا كل ما في المر.

 و لكن لنعد إلى مورغان الذي ابتعدنا عنه كثيراT. إن دراسة المؤسسات الجتماعي��ة ال�تي تط�ورت ف�ي مرحل�ة الحض�ارة دراس�ة
 تاريخية تتجاوز نطاق كتابه. ولهذا ل يتن��اول إل بإيج�از مص��ير أحادي��ة ال�زواج ف��ي س�ياق ه��ذه المرحل�ة. وه�و ي��رى ك��ذلك ف�ي تط�ور
 العائلة الحادية الزواج تقدماT، خطوة نحو المساواة التامة في الحقوق بين الجنسين، بيد أنه ل يعتبر أنه تم بلوغ هذا الهدف. ولك��ن،

كما يقول،-

 "إذا اعترفن��ا ب��أن العائل��ة ق��د م��رت عل��ى الت��والي بأربع��ة أش��كال وبأنه��ا الن تم��ر بالش��كل الخ��امس، واجهن��ا الس��ؤال الت��الي:ه��ل
 يمك��ن له��ذا الش��كل أن ي��دوم زمن��اT ط��ويلT ف��ي المس��تقبل؟ الج��واب الممك��ن واح��د وحي��د، ه��و أن��ه ل ب��د له��ذا لش��كل أن يتط��ور بق��در م��ا
 يتطور المجتمع، ويتغير بقدر ما يتغير المجتمع، مثلما كان الحال فيم�ا مض�ى. وبم�ا أن��ه نت�اج نظ�ام اجتم�اعي معي��ن، فن��ه س�يعكس
 حال���ة تط���وره. وبم���ا أن العائل���ة الحادي���ة ال���زواج ق���د ترق���ت من���ذ بداي���ة عص��ر الحض���ارة ول س���يما ف��ي العص���ر الح���ديث، فف���ي الوس���ع
 الف��تراض، عل��ى الق��ل، أن بمق��دورها أن ت��ترقى مس��تقبلT، إل��ى أن تتحق��ق المس��اواة بي��ن الجنس��ين. أم��ا إذا ت��بين ف��ي مس��تقبل بعي��د أن

).79العائلة الحادية الزواج غير قادرة على تلبية حاجات المجتمع، فمن المستحيل التنبؤ سلفاT بطابع العائلة التي ستليها" (

الهوامش:

.1804 من القانون الدن، الصادر ف عهد نابليون عام 230)القصود هنا الادة� 58 (
)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس ه�. مورغان "التمع القدي"".59(
)هوميوس. "الوذيسة". النشيد الول.60(
)إسخيلوس. "أوريستية. أغممنون".61(
 ,G.F. Schoemann. "Griechische Alterthümer" , Bd. I, Berlin)بلوت��ارك. "أمث��ال الس���بطيات". الفص��ل ال��امس. راجع��وا ك��ذلك 62(

).1855. (غ. ف. شومان. "الزمنة القدية� اليونانية". ال�لد الول، برلي، 1855
 )السبطيون، مواطنون كاملو القوق ف إسبطة� القدية. اليلوت، سكان إسبطة القدية الرومون من القوق، والربوطون بالرض واللزمون بتقدي أتاوات معينة� ف63(

صال ملكي الراضي السبطيي. ل� يتلف وضع اليلوت ف شيء عن وضع العبيد.
)أرستوفانس. "النساء ف عيد فسموفوريا".64(
 W.Wachsmuth, "Hellenische Alterthumskunde aus dem. راجع���وا ك���ذلك 105)هيودوت���س. "التاري���خ". الكت���اب الث���امن. الفص���ل 65(

Gesichtspunkte des Staates", Th. II Abth. II, Halle , 1830و. فاكس���موت. "دراس���ة الزمن���ة القدي���ة اليلليني���ة عل���ى ص���عيد أنظمته���ا) . 
).1830السياسية". القسم الثان، الباب الثان، هالة، 

)أوريبيدس. "أوريست".66(
)يورد إنلس فكرة ظهرت ف مؤلف ماركس وإنلس "اليديولوجية� اللانية".67(
)68(L. H. Morgan. "Ancient Society". London,1877 ،ل. ه�. مورغان. "التمع القدي" لندن) .1877.(
 ، ف اليونان القدية والستعمرات اليوناني��ة، العبي��د والعب��دات الت��ابعون للهياك��ل. ف ك��ثي م��ن لن��اء، ول س��يما ف م��دن آس��يا الص��غرى وفHiérodule)الييودول 69(

كورنثيا،� كانت النساء الييودول يتعاطي الدعارة ف الياكل. 
.19 و18)تاقيطس. "جرمانيا"،� الفصلن 70 (
  كتاباj". الكتاب ال��ادي والثلث��ون، الفص��ل التاس��ع. بروكوبي��وس م��ن قيص��رية. "ال��رب ض��د الق��وط"، الكت��اب الث��ان، الفص��ل الراب��ع31)أميان مرسيللن. "التاريخ ف 71(

عشر. (الكتاب السادس� من "تاريخ حروب بوسطينيانوس ضد الفرس والفندال والقوط").
)القصود شعر التوبادور (الغني� الوالي) ف فرنسا النوبية أواخر القرن الادي عشر حت أوائل القرن الثالث عشر).72(
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 .Théorie de l'unité universelle":Vol: III;2-em éd. Oeuvres complètes, t)هن��ا ي��ور إنل��س مقطع��اj م��ن مؤل��ف ش��ارل ف��وريه "73(

IV, Paris, 1841 ،ص��درت الطبع��ة الول م��ن1841.(شارل فوريه."نظرية� وحدة الكون"، ال�لد الثالث. الطبع��ة الثاني��ة. الؤلف��ات الكامل��ة، الل��د الراب��ع، ب��اريس .( 
  ("ب��ث ف الرابط��ة البيتي��ةTraité de l'association domestique- agricole", T. I-II, Paris- London, 1882هذا الؤل��ف ت��ت اس��م "

).1822الزراعية". ال�لدان الول والثان، باريس، 
)دفنيس وكلويا- بطل رواية يونانية من القرني� الثان والثالث. ل تبق عن مؤلفها لونغ أي معلومات.74 (
)"أغنية� نيبيلونغ". الغنية العاشرة.75(
)"غودرون" (أو "كودرون") – قصيدة ملحمية ألانية من القرن الثالث عشر.76(
)77(H.S. Maine. "Ancient Law: its Connection with the Early History of Society,  and its  Relation to 

Modern Ideas(هن��ري س��امنر م��اين. "الق��انون الق��دي: ص��لته م��ع التاري��خ الب��اكر للمجتم��ع، وعلقت��ه بالف��اهيم القانوني��ة العص��رية")،� ص��درت الطبع��ة الول م��ن ه��ذا" 
 من هذه الطبعة.170، القطع الذي أشار إليه إنلس ورد ف الصفحة� 1861الؤلف ف لندن عام 

)كارل ماركس وفريدريك إنلس. "بيان الزب الشيوعي". الفصل الول.78(
)79(L. H. Morgan. "Ancient Society". London,1877 ،ل. ه�. مورغان. "التمع القدي" لندن) .1877 .(
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 ـ عشيرة اليرلوكوا ـ عشيرة اليرلوكوا33

 ننتقل الن إلى اكتشاف آخر لمورغان يتسم على القل بنفس الق�در م�ن الهمي��ة ال�ذي يتس�م ب�ه بع�ث الش�كل الب�دائي للعائل�ة
 عل��ى أس��اس أنظم��ة القراب��ة. فق��د أثب��ت مورغ��ان أن جماع��ات القرب��اء بال��دم، المس��ماة بأس��ماء الحيوان��ات، ف��ي داخ��ل قبيل��ة م��ن الهن��ود

  الرومانيين، وأن الش��كل الميرك�ي ه��و الش�كل الول�ي،gentes اليونانيين ول� geneaالحمر الميركيين، مماثلة من حيث الجوهر ل� 
 وأن الش�كل اليون�اني الروم�اني ه�و الش�كل اللح�ق، المش�تق، وأن لتنظي��م اليون��انيين والروم��انيين الجتم�اعي كل�ه ف�ي الزمن�ة البدائي��ة

  وقبيل��ة، مق��ابلT دقيق��اT ف��ي تنظي��م الهن��ود الحم��ر الميركيي��ن، وأن العش��يرة ه��ي (بق��در م��ا تس��مح لن��اphratriaف��ي عش��يرة و"فراتري��ة" 
 مصادرنا الحالية بالحكم عليها) مؤسسة مشتركة بين جمي�ع الش�عوب ح�تى دخوله�ا ف�ي عه��د الحض�ارة بل�ه ف�ي مرحل�ة لحق�ة.إن ه�ذا
 البره��ان ق���د أوض��ح عل��ى الف��ور أص���عب أقس��ام التاري��خ اليون��اني والروم��اني وأعطان��ا ف��ي ال��وقت نفس���ه تفس���يراT غي���ر متوق��ع للس��مات
 الساسية للنظام الجتماعي في الزمنة البدائية، قبل نشوء الدولة. ومهما بدا هذا لكتشاف بسيطاT بعد الطلع عليه ومعرفته، فإن

 )، لم يكن قد تسرب بع��د إل�ى80 (1871مورغان لم يكتشفه مع ذلك إل في الونة الخيرة، ففي كتابه السابق الذي صدر في عام 
 هذا السر الذي أجبر اكتشافه م��ذ ذاك الخ�براء النجلي�ز ف�ي التاري��خ الب��دائي، ال�واثقين ع�ادة ف�ائق الثق�ة بأنفس�هم، عل�ى ل�زوم الص�مت

فترة من الوقت.

  ("جن�س") ال�تي يس�تعملها مورغ�ان ف�ي ك�ل مك�ان ليعن�ي به�ا ه�ذه الجماع�ة العش�يرية، تنح��در مثله�اgensإن الكلمة اللتينية 
  يتح���ول حس���بg، إذ أن الح���رف الري kan (باللماني���ة gan، م���ن الص���ل الري الواح���د genosمث���ل الكلم���ة اليوناني���ة المناس���بة 

  الغوطي��ةkuni السنس��كريتية وdschanas، وgens، genos) ال��ذي يعن��ي "ول��د"، "نس��ل". إن kالقاع��دة العام��ة ف��ي اللماني��ة إل��ى 
  باللماني��ة- العلي�اkünne النجليزي��ة، وkin الس��كاندينافية القديم��ة والنجل�و سكس��ونية، وkyn(بم��وجب القاع��دة الم��ذكورة آنف��اT)، و

  اليونانية تستعملن خصيصاT لتسمية جماعة عش�يرية تع��تزgenos اللتينية وgensالوسطى، تعني جميعها "نسب"،"أصل". ولكن 
 بأص��لها المش��ترك (و هن��ا، م��ن ج��د واح��د مش��ترك) وتش��كل بحك��م مؤسس��ات اجتماعي��ة وديني��ة معين��ة، جماع��ة خاص��ة متمي��زة ل ي��زال

أصلها وطبيعتها مع ذلك غير واضحين حتى الن بالنسبة لجميع مؤرخينا.

 و قد سبق ورأينا، عند دراسة العائلة البونالوانية، تركيب العشيرة بش�كلها الول�ي، الب��دائي، فه�ي تت�ألف م��ن جمي�ع الش�خاص
 الذين يشكلون، عن طرق الزواج البونالواني وبموجب التصورات السائدة حتماT في ظل هذا ال��زواج، الذري��ة المع�ترف به�ا لج�دة واح�دة
 معينة، هي مؤسس�ة العش�يرة. وبم�ا أن��ه ل تمك��ن ف�ي ظ�ل ه��ذا الش�كل للعائل�ة معرف�ة الب بدق��ة وثب�وت، فل يؤخ��ذ بالحس�بان إل خ�ط
 المرأة، حبل النسل النسائي. وبما أنه ل يحق للخوة أن يتزوجوا أخواتهم، وبما أنه ل يحق له�م أن ي�تزوجوا إل م�ن نس�اء م��ن أص�ل
 آخر، من خط آخر، فإن الولد الذين تلدهم هؤلء النساء الغريبات عنهم يكونون، بحك�م الح��ق الم�ي، خ�ارج العش�يرة المعني�ة. ول��ذا
 ل يبقى داخل الجماعة العشيرية غير أخلف بنات ك�ل جي�ل، أم�ا أخلف البن�اء ف�إنهم ينتقل�ون إل�ى عش�ائر أمه�اتهم. وم�اذا يح�دث

لهذه الجماعة من أقرباء الدم بعد أن تتشكل في جماعة خاصة، متميزة، بالنسبة للجماعات المماثلة الخرى في داخل القبيلة.؟

 و يأخذ مورغان العشيرة عند اليروكوا، وعلى الخص عند قبيل��ة "س�ينيكا" كش�كل كلس��يكي له��ذه العش�يرة البدائي��ة. فف�ي ه��ذه
 - دجاج��ة6- الي��ل، 5- القن��دس، 4- الس��لحفاة، 3- ال��دب، 2- ال��ذئب، 1القبيل��ة توج��د ثم��اني عش��ائر مس��ماة بأس��ماء حيوان��ات: 

- الصقر.8- مالك الحزين، 7الرض، 

و لكل عشيرة العادات التالية:
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1 "Tتنتخب العشيرة "ساخما.sachemوكان ينبغي انتخاب "الساخم" من ق��وام .(Tعسكريا Tقائدا) Tوزعيما (في زمن السلم Tشيخا)  
 العشيرة بالذات، وكانت وظيفته تنتقل بالوراثة داخل العشيرة، لنه كان ينبغي، في حال فراغها، إملؤها من جديد على الفور. وك�ان
 يمكن انتخاب القائد العسكري من غير أعضاء العشيرة أيض�اT، وك�ان يمك��ن أحيان�اT الس�تغناء عن��ه تمام�اT. وك�ان اب�ن "الس�اخم"الس�ابق
 ل ينتخب أبداT "س�اخما"، لن الح�ق الم��ي ك�ان الس�ائد عن��د اليروك��وا، ولن الب��ن ك��ان بالت��الي ينتس��ب إل�ى عش�يرة أخ�رى، ولك�ن أخ
 "الساخم" السابق أو ابن أخته هو الذي كان ينتخب في أحيان ك�ثيرة. وك�ان الجمي��ع، رج�الT ونس�اء، يش�تركون ف�ي النتخاب�ات. ولك�ن
ب باحتف�ال ف�ي وظيفت�ه م��ن قب�ل المجل�س �uالختيار كان يخضع لمصادقة العشائر السبع الخ�رى، وبع��د ه�ذا فق�ط ك�ان المخت�ار ينص 
 المشترك لتحاد اليروكوا العام. وفيما يلي من البحث، ستتضح أهمي��ة ه�ذا الواق��ع. فق��د ك�انت س�لطة "الس�اخم" داخ�ل العش�يرة س�لطة
 أبوي��ة، ذات ط��ابع معن��وي ص��رف، ول�م تك��ن ل��ديه أي وس�ائل للك�راه. وفض��لT ع��ن ذل��ك ك��ان بحك��م وظيفت��ه عض��واT ف��ي مجل�س قبيل��ة
 "س��ينيكا" وعض��واT ف��ي المجل��س المش��ترك لتح��اد اليروك��وا الع��ام. ول��م يك��ن بوس��ع الزعي��م العس��كري أن يص��در الوام��ر إل ف��ي زم��ن

الحملت الحربية.

 .تقيل العشيرة بملء إرادتها "الساخم" والزعيم العسكري. وهذا الم�ر أيض�اT يق�رره الرج�ال والنس�اء مع��اT. وبع��د القال��ة، يص��بح2
 المق�الون مح��اربين ع��اديين، أف��راداT ع��اديين، مثله��م مث��ل الخري��ن. وم��ن جه�ة أخ��رى، يس��تطيع مجل�س القبيل��ة أيض��اT أن يقي��ل "الس�اخم"

حتى رغم إرادة العشيرة.

 .ل يحق لي من أعضاء العشيرة أن يتزوج في داخل العشيرة. وهذه هي القاعدة الساسية في العشيرة، والع��روة ال��تي تش��د3
 لحمتها، وهي تعبير سلبي عن تلك القرابة بالدم المحددة تماماT والتي هي وحدها تجعل م�ن الف�راد ال��ذين تش�ملهم عش�يرة. وباكتش�اف
 هذا الواقع البسيط، اكتشف مورغان للمرة الولى جوهر العشيرة. أما ما أقل ما كانوا يفهمون قبل ذاك هذا الج��وهر، فت��بينه القص��ص
 الس��ابقة ع��ن المتوحش��ين وال��برابرة حي��ث المجموع��ات ال��تي تش��كل عناص��ر العش��يرة تختل��ط ب��دون تفهم��ن وتميي��ز تح��ت أس��ماء: قبيل��ة

 ، الخ.، وحيث يقال أحياناT كثيرة أن الزواج ممنوع داخل هذه أو تلك من هذه المجموعات. وهذا ما خلق ذل��كthumو"كلن" و"توم" 
 التشوش المستعصي الذي استطاع السيد ماك-لينان أن يقوم في�ه ب��دور ن�ابليون لك�ي يبس�ط النظ�ام بحك�م م�برم: جمي�ع القب�ائل تنقس�م
لى قبائل الزواج مسموح في داخله��ا (القب��ائل الداخلي��ة ال�زواج). وبع��د Rإلى قبائل الزواج ممنوع في داخلها (القبائل الخارجية الزواج) وا 
 تشويش المسألة على هذا النحو انصرف إلى أبحاث في منتهى العمق ليعرف أياT من هاتين المقولتين الس��خيفتين أق��دم عه��داT، مقول��ة
 ال�زواج الخ��ارجي أم مقول��ة ال�زواج ال��داخلي. وق��د تب��ددت ه��ذه الس��خافة م��ن تلق�اء ذاته��ا عن��د اكتش��اف العش��يرة القائم��ة عل��ى قراب��ة ال��دم
 وعند اكتشاف استحالة الزواج بين أعضاء العشيرة بسبب هذه القرابة- وبديهي أن تحريم الزواج داخل العشيرة في الطور ال��ذي نج��د

فيه اليروكوا ل يزال ساري المفعول بكل صرامة.

 .كانت أموال الموتى تنتقل إلى أعض�اء العش�يرة الب��اقين، وك�ان ينبغ��ي أن تبق�ى داخ�ل العش�يرة. وبم�ا أن الش�ياء ال�تي ك�ان4
 يمكن أن يخلفها اليروكي بعد موته زهيدة جداT، فإن أقرب أقربائه كانوا يتقاسمونها فيما بينهم، فإذا توفي رج��ل، تقاس��م الترك��ة أخ��وته
ذا توفيت امرأة، تقاسم التركة أولدها وأخواتها من أمها، دون أخوتها. ولسبب نفسه، لم يك��ن بإمك��ان ال��زوج Rوأخواته من أمه وخاله، وا 

والزوجة أن يرث أحدهما الخر، وكذلك لم يكن بإمكان الولد أن يرثوا أباهم.

 .كان أعضاء العشيرة ملزمين بعضهم حيال بعض بتق��ديم المس��اعدة والحماي��ة ول س�يما بالمس�اهمة ف�ي أخ��ذ الث�أر ع�ن أذى5
 ألحقه الغير. وكان كل فرد يتكل على حماية العشيرة فيما يتعلق بضمان أمنه وسلمته، وكان بوسعه العتماد عليها، فإن م��ن ك��ان
 ي��ؤذيه إنم�ا ك�ان ي�ؤذي بالت�الي عش�يرة بأس�رها. وم�ن هن�ا، م�ن رواب�ط ال�دم ف�ي العش��يرة، نش�أ واج�ب أخ��ذ الث�أر، ال�ذي ك�ان يع�ترف ب�ه
 اليروكوا بل قيد ول شرط. فإذا قتل عضو من العش�يرة شخص�اT م��ن عش�يرة أخ�رى، ف�إن ك�ل عش�يرة القتي��ل ك�انت ملزم�ة بأخ�ذ الث�أر.
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 ف��ي الب��دء ك��انت تج��ري محاول��ة للص��لح. ف��إن مجل��س عش��يرة القات��ل ك��ان يجتم��ع ويع��رض عل��ى مجل��س عش��يرة القتي��ل إنه��اء المش��كلة
ل، ف��إن العش��يرة Rوا ،Tف��ي معظ��م الحي��ان ع��ن أس��فه ومق��دما هدي��ة ك��بيرة. ف��إذا قب��ل الع��رض، اعت��بر الخلف مفضوض��ا Tمعرب��ا ،Tحبي��ا 
ذا ت�م ذل��ك، فل�م Rأو عدة أشخاص من أجل النتق��ام، وك�ان ه�ؤلء ملزمي��ن ب�أن يتتبع��وا القات��ل ويقتل��وه. وا Tالمتضررة كانت تعين شخصا 

.Tيكن يحق لعشيرة هذا الخير أن تتشكى وتطالب، وكان الخلف يعتبر مفضوضا

 .تملك العشيرة أسماء معينة أو مجموعات من السماء ل يح�ق لغيره�ا ف�ي القبيل��ة كله�ا أن يس�تعملها، وهك��ذا ك�ان اس�م ك�ل6
فرد بمفرده يبين كذلك العشيرة التي ينتسب إليها. وكان كل اسم مقروناT بالضرورة بحقوق العشيرة التي يخصها هذا السم.

 .وسع العشيرة أن تتبنى أغراباT، وأن تقبلهم بالتالي كأعضاء في القبيلة بأسرها. وعليه ك�ان أس�رى الح�رب ال��ذين ل يقتل�ونهم7
 يصبحون، بحكم تبنيهم في عش�يرة م�ا، أعض�اء ف�ي قبيل��ة س��ينيكا وين�الون بالت�الي جمي��ع حق�وق العش�يرة والقبيل�ة. وك�ان التبن��ي يج�ري
 باقتراح من مختلف أعضاء العشيرة، باقتراح النساء اللواتي يأخذن الغريب كإبن، وللمصادقة على التبن��ي، ك��ان ينبغ��ي إقام��ة احتف��ال
Tخاص ب�القبول ف�ي العش�يرة. وف�ي ك��ثير م�ن الحي�ان، ك�انت بع�ض العش�ائر المستض�عفة لس�باب ق�اهرة تق�وى عل�ى ه�ذا النح�و ع��ددا 
 بتبني أعضاء عشيرة أخرى بالجمل��ة، بموافق��ة ه��ذه العش��يرة الخي�رة. وعن��د اليروك��وا، ك�ان القب�ول الحتف�الي ف�ي العش��يرة يج�ري أثن�اء

جلس علنية لمجلس القبيلة، المر الذي كان يحول عملياT هذا الجراء إلى احتفال ديني.

 .م��ن العس��ير تق��ديم البره��ان عل��ى وج��ود احتف��الت ديني��ة خاص��ة عن��د عش��ائر الهن��ود الحم��ر، ولك��ن احتف��الت الهن��د الحم��ر8
 الدينية ترتبط إل�ى ه�ذا الح�د أو ذاك بالعش�يرة. وف�ي أعي�اد اليروك�وا الديني��ة الس��نوية الس��تة، ك�ان "الس�اخمات" والق�ادة العس�كريون ف�ي

كل عشيرة يعتبرون، بحكم وظائفهم، من عداد "حراس اليمان" ويقومون بوظائف الكهان.

 .تملك العشيرة مدفناT مشتركاT. وقد زال هذا المدفن الن عند اليروكوا بولية نيويورك الذين يض�يق علي��ه ال��بيض م�ن جمي�ع9
 الجهات، ولكنه كان موجوداT من قبل. وهو ل ي�زال موج�وداT عن��د الهن�ود الحم�ر الخري�ن، ومنه�م مثلT أقرب�اء اليروك��وا، التوس�كارورا،
 فعند هؤلء ف�ي الم��دفن، رغ�م أنه�م مس��يحيون، ص�ف خ�اص بك�ل عش�يرة، بحي�ث أنه�م ي��دفنون الم، ل الب، ق�رب الولد ف�ي ص�ف

واحد. ناهيك بأن كل عشيرة المتوفى عند اليروكوا تشترك في الدفن وتعني بالمدفن وكلمات التأبين، الخ..

 .للعشيرة مجلس هو عبارة عن جمعية ديموقراطية لجميع أعضاء العشيرة الراشدين، رجالT ونساءT، ولجميعه��م الح��ق نفس��ه10
 ف�ي التص�ويت. ك�ان ه�ذا المجل�س ينتخ�ب ويقي�ل "الس�اخمات"، والق�ادة العس��كريين، وك�ذلك "ح�راس اليم�ان" الخري�ن. وك�ان المجل�س

 ، ثم��ن ال��دم) أو أخ��ذ ث��أر القتل��ى م��ن أعض��اء العش��يرة، وك��ان يقب��ل الغ��راب ف��ي ق��وام العش��يرة.vergeldيتخ��ذ الق��رارات بش��أن فدي��ة (
وبكلمة، كان المجلس السلطة العليا في العشيرة.

هذه هي وظائف العشيرة النموذجية من الهنود الحمر.

 "جميع أعضائها أناس أحرار وملزمون بحماية حرية بعضهم بعضاT، ومتساوون في الحق��وق الشخص��ية- فل "الس��اخمات" ول
 القادة العسكريون ي��دعون ب�أي أفض�ليات. وه�م يش�كلون أخوي�ة تش��د لحمته�ا رواب�ط ال�دم. إن الحري�ة والمس�اواة والخ�وة ك�انت المب�ادئ
 الساسية في العشيرة، رغم أنها لم تتبلور يوماT في صيغة معينة، وكانت العشيرة بدورها وح�دة نظ�ام اجتم�اعي كام�ل وأس�اس مجتم�ع
 الهنود الحمر المنظم. وهذا ما يفسر الشعور الثابت الذي ل يلين بالستقلل وبالكرامة الشخصية، ذلك الشعور الذي يعترف به ك��ل

).81امرئ للهنود الحمر"(
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 ف��ي عه��د اكتش��اف أمريك��ا، ك��ان الهن��ود الحم��ر ف��ي عم��وم أميرك��ا الش��مالية منظمي��ن ف��ي عش��ائر حس��ب الح��ق الم��ي. إل ف��ي
 بعض القبائل، كقبيلة داكوتا، مثلT، كانت العشائر قد زالت، وكانت عند بعضها الخر، كم��ا عن��د قبيل��تي أودجيبف��ه وأوماه��ا، منظم��ة

حسب الحق البوي.

 و عن��د ع��دد ك�بير ج�داT م�ن قب�ائل الهن�ود الحم�ر ال�تي تض�م ك�ل منه�ا خم�س أو س�ت عش�ائر، نج��د ثلث أو أرب�ع عش�ائر أو
 )، مترجم�اT اس�مها الهن��دي بك�ل أمان�ة إل�ىfraternité (أخوي�ة phratriaأك�ثر متجمع��ة ف�ي جماع�ة خاص�ة يس��ميها مورغ�ان فراتري�ة 

  والفراتري��ة الثاني��ة تض�م العش�ائر4-1مقابله اليوناني. فعند قبيلة سينيكا، مثلT، فراتريتان (أخويت��ان)، الفراتري�ة الول�ى تض�م العش�ائر 
 . وق��د بي��ن المزي��د م��ن البح��ث والدراس��ة أن ه��اتين الفراتري��تين تمثلن ف��ي معظ��م الح��الت العش��ائر الولي��ة ال��تي انقس��مت إليه��ا5-8

 القبيل��ة للم��رة الول��ى. لن��ه ك��ان ينبغ��ي بالض��رورة عل��ى ك��ل قبيل��ة أن تش��مل عش��يرتين عل��ى الق��ل لك��ي تتمك��ن م��ن العي��ش بص��ورة
 مستقلة، لن الزواج كان ممنوعاT داخل العشيرة.و بقدر ما كانت القبيلة تنمو، كانت كل عشيرة تنقسم ب��دورها إل��ى عش��يرتين أو أك��ثر
 كانت كل منها تظهر بأنها عشيرة مستقلة، بينا العشيرة الولية التي تشمل جميع العشائر البن�ات تظ�ل قائم��ة بوص�فها فراتري�ة. وعن��د
 قبيلة سينيكا وأغلبية الهنود الحمر الخرين، تعت��بر عش�ائر فراتري�ة واح�دة عش�ائر شقيقة،بين��ا عش�ائر الفراتري�ة الخ�رى تعت��بر بالنس�بة
 له��ا عش��ائر ش��قيقة م��ن الدرج��ة الثاني��ة، - وه��ذه تع��ابير له��ا ف��ي نظ��ام القراب��ة الميرك��ي، كم��ا س��بق ورأين��ا، معن��ى فعلي��اT ج��داT وواس��ع
 الدللة. ففي البدء، لم يكن بوسع أي عضو من قبيل�ة س��ينيكا أن ي�تزوج ف�ي داخ�ل فراتريت��ه، ولك�ن ه��ذه الع��ادة زال�ت م��ن زم�ان بعي��د،
 ول يس��ري مفعوله��ا إل ض��من العش��يرة. وتق��ول أس��اطير قبيل��ة س��ينيكا أن عش��يرتي "ال��دب" و"الي��ل" كانت��ا العش��يرتين الوليي��ن الل��تين
 تحدرت منهما العشائر الخرى. وما أن رسخ هذا التنظيم الجديد، ح�تى أخ�ذ يتغي��ر حس�ب الحاج��ة، ف�إذا ان�دثرت عش�ائر فراتري��ة م�ن
 الفراتري�ات، ك�انت عش�ائر بكامله�ا تنتق�ل إليه��ا، عل�ى س�بيل التع�ويض، ف�ي ك��ثير م�ن الحي�ان، م�ن فراتري�ات أخ�رى. وله�اذ ن�رى عن��د

مختلف القبائل عشائر بالسماء نفسها، متجمعة بصور مختلفة في فراتريات.

:Tودينية جزئيا Tإن وظائف الفراتريات عند اليروكوا هي اجتماعية جزئيا

 .تلع��ب الفراتري��ات ف��ي الك��رة إح��داها ض��د الخ��رى. وك��ل فراتري��ة تنت��دب خي��رة لعبيه��ا، بين��ا الب��اقون يش��اهدون اللع��ب، ك��ل1
فراترية في مكان خاص بها، ويراهنون بعضهم بعضاT على انتصار لعبيهم.

 .ف��ي مجل��س القبيل��ة، يجل��س س��اخمات ك��ل فراتري��ة وقادته��ا العس��كريون مع��اT، جماع��ة مقاب��ل جماع��ة، وك��ل خطي��ب يخ��اطب2
ممثلي كل فراترية كأنما يخاطب فئة خاصة، متميزة.

ذا كان القاتل والقتي�ل ل ينتس�بان إل�ى الفراتري�ة ذاته��ا، ف�إن العش�يرة المنكوب�ة ك�انت ف�ي3 Rإذا وقعت في القبيلة جريمة قتل، وا. 
 ك��ثير م��ن الحي��ان تس��تنجد بالعش��ائر الش��قيقة، وآن��ذاك ك��انت تعق��د مجل��س الفراتري��ة وتطل��ب م��ن الفراتري��ة الخ��رى كك��ل أن تعق��د ه��ذه
 الخيرة بدورها مجلس�ها لج�ل تس�وية القض�ية. وهك��ذا تظه�ر الفراتري�ة هن�ا م��ن جدي��د بوص�فها العش�يرة الولي�ة، البدائي�ة،-و عل�ى ه��ذا

النحو كانت احتمالت النجاح تتوفر للفراترية أكثر مما للعشيرة المنفردة، الضعيفة، المتحدرة منها.

 .ف�ي ح�ال وف�اة الش�خاص الب��ارزين، ك�انت الفراتري��ة المقابل��ة تأخ��ذ عل�ى عاتقه�ا أم�ر الهتم��ام بال��دفن ومراس�م الجن�ازة، بين��ا4
ذا ت�وفي "الس�اخم"، ك�انت الفراتري��ة المقابل��ة تن��بئ مجل�س Rكان أعضاء فراترية المتوفى يشتركون ف�ي ال��دفن بوص�فهم أق�ارب الراح�ل. وا 

اليروكوا التحادي بفراغ المنصب.
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 .و عن��د انتخ��اب "الس��اخم" ك��ان مجل��س الفراتري��ة ي��دخل الحلب��ة أيض��اT. فق��د ك��انت مص��ادقة العش��ائر الش��قيقة عل��ى النتخ��اب5
 تعت��بر بمثاب��ة أم��ر ب��ديهي، ولكن��ه ك��ان بوس��ع عش��ائر الفراتري��ة الخ��رى تق��ديم اع��تراض. وف��ي ه��ذه الحال��ة، ك��ان مجل��س ه��ذه الفراتري��ة

ينعقد. فإذا اعتبر العتراض صحيحاT، فإن النتخاب يصبح باطلT ل مفعول له.

 . وه��ذه الس�رار الديني��ة ك�انتmédicine- lodges* I.من قبل، كان عند اليروك��وا أس�رار ديني��ة خاص�ة س��ماها ال��بيض 6
 تحتف��ل به��ا عن��د قبيل��ة س��ينيكا أخويت��ان دينيت��ان تتبع��ان قواع��د خاص��ة لش��راك العض��اء الج��دد ف��ي معرف��ة ه��ذه الس��رار. وك��ان لك��ل

فراترية من الثنتين أخوية واحدة.

 ) أرب���ع82 (الس���باط) الربع���ة ال���تي ك���انت تس���كن أحي���اء تلس���خال الربع���ة ف���ي زم���ن الفت���ح (lineages.و إذا ك���انت ال� 7
 فراتري��ات،- وه���ذا أم��ر ل ري��ب في���ه تقريب��اT،- ف��إن ه���ذا يثب��ت أن الفراتري��ات ك��انت ف��ي ال��وقت نفس��ه وح��دات عس���كرية، ش��أنها ش��أن

  الربع��ة ك�انت ت��دخل المعرك�ة ك��ل منه��اlineagesالفراتري��ات عن��د اليون��انيين وش�أن جماع��ة عش�يرية مماثل��ة عن��د الجرم�ان. وه��ذه ال� 
كفصيلة خاصة متميزة لها لباسها الخاص ورايتها الخاصة، وتحت أمرة زعيمها الخاص.

 و كما أن بضع عشائر تؤلف فراترية، كذلك تؤلف بضع فراتريات قبيلة، إذا أخذنا بالحسبان الشكل الكلسيكي. وف�ي بع��ض
الحالت، ل توجد عند القبائل المستضعفة جداT الحلقة الوسطية، أي الفراترية. فما الذي يميز إذن قبيلة الهنود الحمر في أميركا؟

 .الرض الخاص��ة والس��م الخ��اص. فك��ل قبيل��ة ك��انت تمل��ك، ع��دا مك��ان إقامته��ا الفعل��ي، منطق��ة ك��بيرة م��ن الرض لج��ل1
 الصيد البري والمائي. وفيم�ا وراء ح��دود ه�ذه المنطق�ة ك�ان يق�ع قط�اع حي�ادي شاس�ع يمت��د ح�تى ح��دود أرض أق�رب قبيل��ة، وك�ان ه�ذا
 القطاع أضيق بين القبائل التي تتكلم بلغات متقاربة، وأوسع بين القبائل التي تتكلم بلغات مختلفة. إن ه�ذا القط��اع ه�و مث��ل الغاب�ة-

  (بالدانماركي���ةîsarnholt (س���ويف) القيص���ر ينش���ئونه ح���ول أرض���هم، وsuévesالح���د عن���د الجرم���ان، والرب���ع الخ���الي ال���ذي ك���ان 
jarnved, limes Danicusبي��ن الدانماركي��ة والجرم��ان، والغ��اب الساكس��وني و (branibor(بالس��لفية:"الغاب��ة الحامي��ة")- ال��تي  

 ج�اء منه�ا اس�م بران�دنبورغ- بي��ن الجرم�ان والس�لف. وك�انت المنطق�ة المح�ددة عل�ى ه�ذا النح�و غي�ر واض�حة تش�كل بل�د القبيل��ة الع�ام
 المشترك، وكانت القبائل المجاورة تعترف بها بهذه الصفة، وكانت القبيلة المعني��ة تحميه��ا م�ن العت�داءات. وف�ي معظ�م الحي�ان، ل�م
 يكن عدم وضوح الحدود يمسي في الواقع أمرT مزعجاT إل عندما كان عدد السكان ينمو كثيراT جداT. – ويبدو أن أس��ماء القب��ائل ك��انت
 تنشأ في معظم الحيان بفعل الصدفة أكثر مما كانت نتيجة اختيار مقصود. وم�ع م�رور الزم�ن، ك�ان يح�دث أحيان�اT ك�ثيرة أن تطل�ق
 القبائل المجاورة على القبيلة اسماT يختل�ف ع��ن الس�م ال�ذي اخت�ارته ه�ي لنفس��ها، مثلم��ا أطل�ق الس�لت عل�ى اللم�ان اس��مهن المش�ترك

الول في التاريخ، وهو اسم "الجرمان".

  خاص��ة تتمي��ز به��ا ه��ذه القبيل��ة وح��دها. وف��ي الواق��ع تتط��ابق القبيل��ة واللهج��ة م��ن حي��ث ج��وهر الم��ر. إنdialecte.لهج��ة 2
Tالتشكل الجديد للقبائل واللهجات من جراء النقسامات كان ل يزال يجري لمد قريب في أميركا، ومن المؤكد أنه لم يتوقف بعد كلي��ا 
 الن. وحيث كانت تندمج قبيلتان ضعفتا عددياT في قبيلة واحدة، كان يحدث بص��ورة اس��تثنائية أن يتكلم��وا ف�ي القبيل��ة نفس�ها بلهج��تين

 ، وه��ذا26000 ش�خص، ولك�ن أف�راد قبيل��ة تش�يروكي 2000متقاربتين جداT. إن متوسط عدد أفراد كل من القبائل الميركية أقل من 
أكبر عدد من الهنود الحمر في أميركا يتكلمون بلهجة واحدة.

.الحق في الحتفال بتنصيب "الساخمات" والقادة العسكريين الذين انتخبتهم العشائر.3

I.الافل السحرية. الناشر 
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 .الحق في إقالتهم، حتى رغم إرادة عشيرتهم. وبما أن ه�ؤلء الس�اخمات والق�ادة العس��كريين ه�م أعض�اء ف�ي مجل�س القبيل��ة،4
 فإن حقوق القبيلة هذه حيالهم تفسر نفسها بنفسها. وحيث كان يتشكل اتحاد من قبائل وحيث كانت جميع القب��ائل الداخل��ة في��ه تتمث��ل

في مجلس اتحادي، كانت هذه الحقوق تنتقل إلى هذا المجلس.

.تصورات دينية مشتركة (ميثولوجيا) وطقوس دينية مشتركة.5

)"Tدينيا T83"كان الهنود الحمر، على طريقتهم البربرية، شعبا.(

 إن ميثولوجي���ا الهن���ود الحم���ر ل���م تك���ن أب���داT ح���تى الن موض���ع دراس���ة انتقادي���ة، فق���د ك���انوا يض���فون عل���ى أغ���راض تص���وراتهم
 الديني���ة- الرواح م���ن ك���ل ش���اكلة وط���راز-س���يماء بش���رية، ولك���ن الط���ور الدن���ى م���ن البربري���ة ال���ذي ك���انوا ق���د بلغ���وه ل يع���رف بع���د
 التشخيصات الواضحة، الملموسة، المسماة بالصنام. كانت تلك عبادة الطبيعة وعناصر تتطور نحو تع��دد الله�ة. وك�انت لمختل�ف
 القبائل أعياد منتظمة مرفقة بأشكال معينة م��ن الطق�وس، ه�ي الرقص�ات واللع�اب. وك�انت الرقص�ات عل�ى الخ�ص ج�زءT جوهري�اT ل

يتجزأ من جميع الحتفالت الدينية. وكانت كل قبيلة تحتفل بأعيادها بمفردها.

 .مجل��س القبيل��ة لبح��ث الش��ؤون المش��تركة، العام��ة. وك��ان يت��ألف م��ن جمي��ع الس��اخمات وجمي��ع الق��ادة العس��كريين لمختل��ف6
 العشائر، أي من ممثليها الحقيقيين، لنه كان يمكن دائماT إق�التهم. ك��ان المجل�س يعق��د جلس�اته علن��اT، محاط�اT بس�ائر أعض�اء القبيل��ة،
 وكان لهؤلء الحق في الشتراك في المناقشة وفي عرض آرائه��م. وك�ان المجل�س ه��و ال��ذي يق�رر. وعل�ى العم�وم، ك�ان ف�ي وس�ع ك��ل
 حاض��ر أن يع��رب ع��ن رأي��ه، إذا م��ا رغ��ب ف��ي ذل��ك. كم��ا ك��ان ف��ي وس��ع النس��اء أيض��اT ع��رض اعتب��اراتهن بواس��طة الخطي��ب ال��ذي
 ينتخبنه. وعند اليروك�وا، ك�ان الجم�اع ض�رورياT لتخ�اذ الق�رار النه�ائي، كم�ا ك�ان الح�ال ف�ي المارك�ات- المش�اعات اللماني�ة لج�ل
 حل بعض القضايا. وكانت صلحيات مجلس القبيلة تشمل مثلT تسوية العلق�ات م��ع القب�ائل الخ�رى. وك�ان مجل�س القبيل��ة يس�تقبل
ذا نش��بت الح��رب، فق��د ك��ان المتطوع��ون ه��م ال��ذي يخوض��ون غماره��ا عل��ى Rالس��فراء ويرس��ل الس��فراء، ويعل��ن الح��رب ويعق��د الص��لح. وا 
 العموم. ومن حيث المبدأ، كانت كل قبيلة تعتبر في حال�ة ح�رب م�ع ك�ل قبيل��ة أخ�رى ل�م تعق��د معه�ا معاه�دة ص�لح حس�ب الص�ول.
 وفي معظم الحوال، كان المحاربون البارزون ينظمون بصورة فردية الحملت الحربي�ة ض�د الع�داء م�ن ه�ذا الن��وع، فك�انوا ينظم�ون
 الرقص الحربي، وكل من يشترك في هذا الرقص كان يصرح بالتالي بانضمامه إلى الحملة وعلى الفور ك��انت الفص��يلة تنتظ��م وتب��دأ
 العمل. كذلك الدفاع عن الرض التي تخص القبيلة إنما كان يت��أمن ف�ي معظ�م الح�وال بتع��بئة المتط�وعين. ودائم�اT ك�ان ذه�اب ه�ذه
 الفصائل وعودتها من القتال مناسبة لحتفالت عامة. ولم تك�ن ثم��ة حاج�ة إل�ى موافق�ة مجل�س القبيل�ة عل�ى مث�ل ه�ذه الحملت، ول�م
 تكن هذه الموافقة موضع س�ؤال وعط�اء. وه��ذا م�ا يش�به تمام�اT الحملت الحربي��ة الخاص�ة ال�تي ك�انت تق�وم به�ا العص�ائب الجرماني��ة،

 )، إل أن هذه العصائب اكتسبت عند الجرمان طاباT أكثر دواماT، وهي تشكل نواة ثابت��ة تنتظ��م ف��ي زم��ن84كما وصفها لنا تاقيطس (
 السلم ويلتف حولها في زمن الحرب المتطوعون الخرون. ونادراT ما ك�انت ه��ذه الفص�ائل الحربي��ة تض�م ع��دداT ك�بيراT م��ن الف�راد، ف�إن
ذا اتح��د بع��ض م��ن ه��ذه Rأك��بر حملت الهن��ود الحم��ر الحربي��ة، ح��تى عل��ى مس��افات ك��بيرة، ك��انت تق��وم به��ا ق��وات حربي��ة ض��ئيلة. وا 
 الفصائل للقيام بمشروع كبير إلى هذا الحد أو ذاك، فإن كلT منها كانت ل تخضع إل لزعيمها بالذات، أما وحدة خط��ة الحمل��ة، فق��د
 ك��ان يؤمنه��ا، به��ذه الدرج��ة أو تل��ك، مجل��س ه��ؤلء الزعم��اء. وبه��ذه الطريق��ة أيض��اT، ك��ان اللم��ان ف��ي أع��الي الري��ن يخوض��ون غم��ار

الحرب في القرن الرابع، حسبما جاء في وصف أميان مرسيللن.

 .عن��د بع��ض القب��ائل، نج��د زعيم��اT أعل��ى، ص��لحياته م��ع ذل��ك ض��ئيلة ج��داT. وه��و واح��د م��ن "الس��اخمات" ينبغ��ي علي��ه، ف��ي7
 الحوال التي تقتضي العمل الفوري، أن يتخذ إجراءات مؤقت��ة إل�ى أن يتمك��ن المجل�س م��ن النعق�اد ويتخ�ذ الق�رار النه�ائي. وهن�ا نج��د

61



 نموذجاT مسبقاT لموظف يتمتع بالسلطة التنفيذية، ولكن��ه نم��وذج ل ي�زال ف�ي أوائل عه��ده ول�م يتط�ور فيم��ا بع��د ف�ي معظ�م الح�وال. إل
أن هذا، كما سنرى فيما بعد، قد ظهر في معظم الحوال، إن لم يكن دائماT، نتيجة لتطور سلطة القائد العسكري العلى.

 إن الغلبية الساحقة من الهنود الحمر الميركيين لم يتجاوزوا درجة التح�اد ف�ي قبيل��ة. وك�انت قب��ائلهم القليل��ة، ال�تي تفص��لها
 بعضها عن بعض رقع عريضة جداT من الراضي، والتي أضعفتها الحروب الدائم��ة، تش�غل، بع��دد قلي�ل م��ن الن�اس، أرحاب�اT شاس�عة.
 وهنا وهناك كانت القبائل التي تجمع بينها صلت القربى تعقد التحادات بحكم ضرورة مؤقت��ة، وك��انت ه��ذه التح��ادات ت��زول ب��زوال
 ه��ذه الض��رورة. ولك��ن القب��ائل ال��تي ك��انت تجم��ع بينه��ا أولT ص��لت القرب��ى، وال��تي تفرق��ت فيم��ا بع��د، تجمع��ت م��ن جدي��د ف��ي بع��ض
 المن��اطق ف��ي اتح��ادات دائم��ة، وب��ذلك خط��ت الخط��وة الول��ى نح��و تش��كل الم��م. وف��ي الولي��ات المتح��دة نج��د عن��د اليروك��وا الش��كل
 الكثر تطوراT لتحاد من هذا النوع. فإن اليروكوا قد نزحوا من مكان إقامتهم في غربي نه��ر الميسيس��يبي حي�ث كان�ا يؤلف�ون، حس�ب
 ك�ل احتم�ال، فرع�اT م�ن جماع�ة ال�داكوتا الك�بيرة، وأق�اموا بع��د ت�رحلت طويل�ة ف�ي ولي�ة نيوي��ورك الحالي��ة، وانقس��موا إل�ى خم�س قب�ائل:
 سينيكا، كايوغ�ا، أونون��داغا، أوني��دا، موه�اوك. وك�انوا يعيش�ون م�ن ص��يد الس�مك والص��يد ال�بري والبس��تنة البدائي��ة. وك�انوا يس�كنون ف�ي

  شخص، وكانت في جمي��ع قب�ائلهم الخم�س20000قرى تحميها السيجة الوتدية في معظم الحوال. ولم يبلغ عددهم أبداT أكثر من 
 بعض عشائر مشتركة، وكانوا يتكلمون بلهجات متقاربة جداT من لغ��ة واح��دة، ويس��كنون ف�ي رقع�ة متص��لة م��ن الرض ج�رى تقاس�مها
 بين القبائل الخمس. وبما أنهم كانوا قد استولوا على هذه لرض من زمن غير بعيد، فإن العمال المشتركة ين ه��ذه القب��ائل الظ��افرة
 ضد القبائل المطرودة أصبحت ظاهرة طبيعية ومن حكم العادة. وعلى هذا النحو، تكون في مستهل القرن الخامس عشر عل��ى أبع��د

 ، أح��س بق��واه الجدي��دة، فاكتس��ب عل��ى الف��ور طابع��اT هجومي��اT، واس��تولى ف��ي أوجconfédérationح��د، "اتح��اد أب��دي"-اتح��اد تعاه��دي 
 ، عل��ى رقع��ة ك��بيرة م��ن الراض��ي المحيط��ة ب��ه، ط��ارداT الس��كان م��ن بعض��ها وفارض��اT الجزي��ة عل��ى س��كان1675بأس��ه، ح��والي ع��ام 

 بعضها لخر. إن اتحاد اليروكوا التعاهدي هو أرقى تنظيم اجتماعي توصل إليه الهنود الحم��ر قب��ل أن يتج��اوزوا الدرج��ة ال��دنيا م��ن
) والبيرو). وفيما يلي سمات التحاد الساسية:85البربرية (ما عدا، بالتالي، سكان المكسيك والمكسيك الجديدة (

 .التحاد البدي بين القبائل الخمس التي تجمع بينها قرابة الدم، على أساس المساواة التامة والستقلل ف��ي جمي��ع الش��ؤون1
 الداخلية للقبيلة. إن قرابة الدم هذه كانت تشكل الساس الحقيقي للتحاد. وك�انت ثلث م��ن القب�ائل الخم�س تس�مى بالقب�ائل البوي��ة،
 وكانت شقيقة فيما بينها. وكانت القبيلتان الباقيتان تسميان بالقبيلتين البنتين، وكانتا شقيقتين فيما بينهما. وكانت ثلث عشائر- هي
 أقدمها- ل تزال تتمثل بأشخاص أحياء في جميع القبائل الخمس، وثلث عشائر أخرى في ثلث قبائل. وكان أعضاء كل من ه��ذه
 العشائر جميعهم أخوة فيما بينه�م ف�ي جمي�ع القب�ائل الخم�س. وك�انت اللغ�ة المش��تركة، ال�تي ل تنط�وي إل عل�ى ف�وارق ف�ي اللهج�ات،

تعبيراT عن الصل المشترك وبرهاناT عليه.

  "س�اخماT" متس�اوين ف�ي المنزل�ة والس�لطة، ه�و هيئة التح�اد. وك�ان ه�ذا المجل�س50.كان المجل�س التح�ادي، المؤل�ف م�ن 2
يتخذ القرارات النهائية في جميع شؤون التحاد.

  بي��ن القب��ائل والعش��ائر، بوص��فهم ق��ائمين بوظ��ائف50.عن��د ت��أليف التح��اد، ج��رى توزي��ع مناص��ب ه��ؤلء "الس��اخمات" ال� 3
 جديدة أنشئت خصيصاT لغراض التحاد. وفي حال شغور المنصب، كانت العشيرة المعني��ة تمله م��ن جدي��د ع��ن طري��ق النتخ��اب.

كذلك كان بوسع العشيرة أن تقيل "ساخمها" في أي وقت كان. ولكن تقليد المنصب كان من حق المجلس التحادي.

.كان هؤلء "الساخمات" التحاديون "ساخمات" أيضاT في قبائلهم وكان يحق لهم الشتراك والتصويت في مجلس القبيلة.4
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.جميع قرارات المجلس التحادي كان ينبغي اتخاذها بالجماع.5

 .كان التصويت يجري في كل قبيل�ة بمفرده�ا بحي�ث أن�ه ك�ان ينبغ��ي عل�ى ك�ل قبيل�ة وعل�ى جمي�ع أعض�اء المجل�س ف�ي ك�ل6
قبيلة أن يصوتوا بالجماع لكي يعتبر القرار نافذ المفعول.

 .كان بوسع كل من مجالس القبائل الخمس دعوة المجلس التحادي إلى النعقاد، ولكن��ه ل�م يك��ن بوس��ع المجل�س التح�ادي7
أن ينعقد من تلقاء ذاته.

 .كانت الجلسات تجري بحضور الشعب المجتمع. وكان بوسع كل إيروكي أن يأخذ الكلم. ولكن المجلس وح��ده ه��و ال��ذي8
كان يتخذ القرارات.

.لم يكن للتحاد أي رئيس، لم يكن فيه أي شخص يرأس السلطة التنفيذية.9

 .و لكن���ه ك���ان ل���ه زعيم���ان عس���كريان أعلي���ان يتمتع���ان بص���لحيات متس���اوية وس���لطة متس���اوية (ملك���ان عن���د الس���برطيين،10
قنصلن في روما).

 هذا هو النظام الجتماعي الذي عاش اليروكوا في ظله أثر من أربعمائة سنة ول يزالون يعيشون في ظل��ه ح��تى الن. ولق��د
 وصفت هذا النظ�ام بالتفص�يل، حس�بما وص�فه مورغ�ان لن��ه تس�نح لن�ا الفرص�ة هن�ا لدراس�ة تنظي��م مجتم�ع ل�م يع�رف بع��د الدول�ة. ف�إن
ن مورير، الذي يرى، ب��دافع الغري��زة الص��ادقة، أن نظ��ام Rالدولة تفترض سلطة عامة منفصلة عن مجموع الفراد الذين تتالف منهم. وا 
Tع��ن الدول��ة، رغ��م أنه��ا ك��انت بمعظمه��ا فيم��ا بع��د أساس��ا Tجوهري��ا Tالم��ارك" اللم��اني ه��و مؤسس��ة اجتماعي��ة ص��رف تختل��ف اختلف��ا" 
 للدول��ة- إن م��ورير ي��درس ف��ي جمي��ع مؤلف��اته نش��وء الس��لطة العام��ة ت��دريجياT م��ن النظ��ام الب��دائي ل� "الم��ارك" والقري��ة والعائل��ة والمدين��ة،

لى جانبه ( Rف�ي ق�ارة86وا Tومن مثال الهنود الحمر في أميركا الشمالية ن��رى كي��ف أن قبيل��ة واح��دة موح��دة ف�ي الب��دء تنتش�ر ت�دريجيا .( 
 شاس��عة، وكي��ف أن القب��ائل تنقس��م أقس��اماT وتتح��ول إل��ى ش��عوب، إل��ى مجموع��ات كامل��ة م��ن قب��ائل، وكي��ف تتغي��ر اللغ��ات فل تبق��ى
 مفهومة فيما بينها، وليس هذا وحسب، بل تفقد أيضاT كل أثر تقريباT لوحدتها الولية، وكيف ينقس�م بع��ض العش��ائر داخ��ل القبيل��ة إل��ى
 عدة عشائر، وكيف تبقى العشائر المية القديمة بصورة "فراتريات" مع العلم أن أسماء هذه العش�ائر الولي��ة تبق��ى م��ع ذل��ك ه�ي ه��ي
 عند قبائل بعيدة بعضها عن بعض من حيث المكان ومنفصلة بعضها ع��ن بع��ض م��ن زم�ان بعي�د،- إن "ال��ذئب" و"ال��دب" ل ي�زالن
 اسمين عشيريين عند أغلبية جميع قبائل الهنود الحمر. وجميع هذه القبائل يلزمها على العموم النظ�ام الموص�وف أعله، م�ع ف�ارق

وحيد، هو أن عدداT كبيراT منها لم يصل إلى مرحلة التحاد بين القبائل التي تجمع بينها صلت القربى.

 و لكننا نرى أيضاT أن نظام العشائر والفراتريات والقبائل كله يتطور بضرورة محتم��ة ل من��اص منه��ا تقريب��اT ،- لنه��ا ض�رورة
 طبيعي��ة تمام�اT- م��ن ه��ذه الخلي��ة الجتماعي��ة الساس��ية ال��تي ه�ي العش�يرة. ف�إن ه��ذه المجموع�ات الثلث كله�ا – العش�ائر والفراتري��ات
 والقب��ائل- ه��ي درج��ات مختلف��ة م��ن قراب��ة ال��دم، م��ع العل��م أن كلT منه��ا منطوي��ة عل��ى نفس��ها وتص��رف ش��ؤونها بنفس��ها، ولكنه��ا ك��ذلك
ن حلق��ة الش��ؤون التابع��ة له��ا تش��مل مجم��ل ش��ؤون النس��ان العام��ة، الجتماعي��ة، ف��ي الط��ور الدن��ى م��ن Rبمثاب��ة مكمل��ة للخ��رى. وا 
 البربرية. ولهذا عندما نجد عند شعب م�ن الش�عوب العش�يرة بوص�فها الخلي�ة الجتماعي�ة الساس��ية، ينبغ��ي علين�ا أن نفت�ش عن��ده ع�ن
 تنظيم قبلي يشبه التنظيم الموصوف هن��ا، وحي��ث يت�وفر م��ا يكف�ي م��ن المص��ادر، كم�ا عن��د اليون��انيين والروم��انيين، ل نج��ده وحس�ب،
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ن كانت المصادر ل تكفي، تساعدنا في تفهم أصعب الش��كوك Rبأن المقارنة مع النظام الجتماعي الميركي، حتى وا Tبل نقتنع أيضا 
واللغاز.

 و أي تنظيم عجيب هذا النظام العشائري مع كل سذاجته وبس�اطته! فب�دون جن�ود ودرك وش�رطة، ب�دون نبلء ومل�وك وحك�ام
Tومدراء وقضاة، بدون سجون، بدون محاكمات، يسير ك�ل ش�يء حس�ب النظ�ام المق�رر. وجمي��ع المنازع�ات والمخاص�مات يحله�ا مع�ا 
 أولئك الذين تمسهم- تحله�ا العش�يرة أو القبيل��ة، أو بع�ض العش�ائر فيم�ا بينه��ا، ول يظه�ر التهدي��د بالث�أر إل بوص�فه الوس��يلة الخي�رة،
ن عقوب��ة الع��دام عن��دنا ليس��ت غي��ر ش��كلها المتم��دن ال��ذي تلزم��ه ج��وانب المدني��ة، اليجابي��ة منه��ا Rم��ا تطب��ق، وا Tالوس��يلة ال��تي ن��ادرا 
 والس��لبية عل��ى الس��واء. ص��حيح أن الش��ؤون العام��ة ك��انت أك��ثر بك��ثير مم��ا ه��ي علي��ه الي��وم- ف��إن القتص��اد البي��تي ت��ديره مجم��وع م��ن
 الع�ائلت بص�ورة مش��تركة وعل�ى الس�س الش��يوعية، والرض مل�ك للقبيل�ة بأس�رها، م�ا ع�دا قط�ع ص�غيرة توض�ع مؤقت�اT تح�ت تص�رف
 مختل��ف ال��بيوت – إل أنن��ا ل نج��د أث��راT لجهازن��ا الداري المض��خم والمعق��د. وجمي��ع الش��ؤون يحله��ا ذوو العلق��ة بأنفس��هم، وف��ي معظ��م
ت الع��ادة المزمن��ة ك��ل ش��يء س��لفاT. ول يمك��ن أن يك��ون ثم��ة فق��راء ومع��وزون، لن القتص��اد الش��يوعي والعش��يرة يعرف��ان uالح��وال، س��و 
 واجباتهم��ا حي��ال الش��يوخ والمرض��ى ومش��وهي الح��رب. الجمي��ع متس��اوون وأح��رار، بم��ن فيه��م النس��اء. ول وج��ود بع��د للعبي��د، ول وج��ود

 عل��ى قبيل��ة ي��ري وعل��ى "الم��ة المحاي��دة"(1651بع��د، عل��ى العم��وم، لس��تعباد القب��ائل الغريب��ة. وعن��دما تغل��ب اليروك��وا ح��والي ع��ام 
 )، عرضوا عليهما النضمام إلى اتحادهم بحقوق متس�اوية. وعن��دما رف��ض المغلوب�ون ه��ذا الع�رض، عن��د ذاك فق�ط، طردوه��م م�ن87

 أرض��هم. أم��ا أي رج��ال ونس��اء يل��دهم مث��ل ه��ذا المجتم��ع، فه��ذا م��ا ي��برهنه جمي��ع ال��بيض ال��ذين عرف��وا هن��وداT حم��راT غي��ر مفس��ودين
بإعجابهم بما يتصف به هؤلء البرابرة من شعور بالكرامة الشخصية، واستقامة، وقوة طبع، وبسالة وجرأة.

 و منذ وقت غير بعيد رأينا أمثلة على هذه البسالة في إفريقي�ا. ف�إن الكف�ر- الزول�و، من��ذ بض�عة أع�وام، مثله��م مث�ل الن��وبيين،
 ).88منذ بضعة أشهر- وهم قبيلتان لم تندثرا بعد عندهما المؤسسات العش�ائرية- ق��د فعل�وا م�ا ل يس��تطيع فعل��ه أي جي�ش أوروب�ي (

 كانا مسلحين بالرماح والمزاريق فقط، ول يملكون أي سلح ناري، ومع ذلك كانوا، تحت وابل من رصاص البنادق السريعة الطلقات
 ل���دى المش���اة البريط���انيين- ال���ذين يعت���برهم الجمي���ع الوائل ف���ي الع���الم ف���ي القت���ال ص���فوفاT- يس���يرون إل���ى أم���ام ح���تى ح���راب المش���اة
 البريطانيين، ويزعزعون صفوفهم أكثر من م�رة، ب��ل ك�انوا ي��دحرونهم، رغ�م التف�اوت اله�ائل ف�ي الس�لحة، ورغ�م أنه�م يجله�ون الخدم��ة
 العسكرية ول يعرفون ما هو التدريب العسكري. أم�ا م�ا يس�تطيعون احتم�اله وأداءه، فيش�هد علي��ه النجلي�ز أنفس�هم حي�ن يت�ذمرون م��ن
 أن الكفر-الزولو يقطع في يوم واحد أكثر مما يقطعه الحصان، وبصورة أسرع. إن أصغر عضلته قوي ك��الفولذ، وي��برز مث��ل س��ير

مجدول، كما قال رسام إنجليزي.

 هذا جانب من المسألة. ولكن ل ننس أن هذا التنظيم كان مكتوب�اT ل�ه ال�زوال. ف�إنه ل�م يتخ�ط نط�اق القبيل�ة. إن تش�كيل اتح�اد
 القبائل كان يعني بداية تفسخ هذا التنظيم، كما سنرى فيما بعد، وكما رأينا في محاولت اليروكوا لستعباد القبائل الخ�رى. فك�ل م�ا
 كان خارج القبيلة كان خارج القانون. وحيث لم تكن معاهدة صلح معقودة حسب الصول، كانت الح��رب تس��ود بي��ن القب��ائل، وك�انت
 هذه الحرب تخاض بالقساوة التي تميز النسان عن الحيوانات الخرى والتي ل�م تخ�ف ح�دتها إل فيم�ا بع��د بت��أثير المص�الح المادي�ة.
 إن النظام العشائري في أوجه، كما رأيناه في أميركا، كان يفترض إنتاج��اT ب��دائياT ج��داT، وبالت��الي، س�كاناT قليلي��ن ج�داT مبع��ثرين ف�ي رقع�ة
 شاسعة من الرض، ومن هنا خضوع النسان خض�وعاT تام�اT تقريب��اT للطبيع��ة المحيط��ة ب��ه ال�تي تق�ابله بالع�داء وال��تي ل يفهم��ا، الم�ر
 الذي ينعكس في تصوراته الدينية الساذجة الطفولي�ة. وق��د بقي�ت القبيل�ة بالنس�بة للنس�ان ح�داT س�واء حي�ال اب�ن قبيل��ة أخ��رى، أو حي�ال
 نفسه بال�ذات: ك�انت العش�يرة والقبيل��ة ومؤسس�اتهما مقدس�ة ومنيع��ة ل يج�وز المس�اس به�ا، وك�انت س�لطة علي�ا منحته�ا الطبيع��ة وظ�ل
 الفرد بمف�رده خاض�عاT له�ا بل قي��د ول ش�رط ف�ي مش�اعره وأفك�اره وتص�رفاته. ومهم�ا ب��دا أن�اس ذل��ك الزم�ن مهي��بين ف�ي عيونن��ا، ف�إنه ل
 يمك��ن تميي��ز بعض��هم ع��ن بع��ض، ول��م ينفص��لوا بع��د، عل��ى ح��د ق��ول م��اركس، ع��ن حب��ل المش��اع البدائي��ة الس��ري. ك��ان نبغ��ي تحطي��م
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 سلطة هذه المشاعة البدائية، فحطمت. ولكنها حطم�ت بت�أثيرات تب��دو لن�ا م�ن الوهل�ة الول�ى، بمثاب��ة انحط�اط، بمثاب��ة خطيئة أص�لية
 بالمقارنة مع المستوى الخلقي العالي الذي بلغه المجتمع العش�ائري الق�ديم. إن أح�ط ال��دوافع –الجش�ع الخش�ن، الول�ع الف�ظ بالل��ذائذ،
 البخ��ل الق��ذر، الس��عي الن��اني إل��ى نه��ب المل��ك المش��ترك- ه��ي ال��تي تدش��ن المجتم��ع الجدي��د المتم��دن، المجتم��ع الطبق��ي، وأن أخ��س
 الوسائل – السرقة، العنف، الغدر، الخيانة- هي ال�تي تق�وض المجتم��ع العش�ائري اللطبق�ي الق�ديم وت�ؤدي إل�ى هلك�ه. أم�ا المجتم��ع
 الجدي��د نفس��ه، ف��إنه ل��م يك��ن خلل اللفي��ن والخمس��مائة س��نة كله��ا م��ن وج��وده غي��ر لوح��ة ع��ن تط��ور القلي��ة الض��ئيلة عل��ى حس��اب

الغلبية الهائلة من المستثمرين والمظلومين، وهو ل يزال الن كذلك ولكن بقدر أكبر مما في أي وقت مضى.

الهوامش:

.36)راجعوا اللحظة رقم 80
)يورد إنلس الستشهاد نقل�j عن "ملخص كتاب لويس ه�. مورغان "التمع القدي"" لكارل ماركس.81(
.1521-1519)القصود هنا استيلء الفاتي� السبان على الكسيك ف سنوات 82(
)83(L. H. Morgan. "Ancient Society". London,1877 ،ل. ه�. مورغان. "التمع القدي" لندن) .1877.(
)هنا وفيما بعد، يقصد إنلس كتاب تاقيطس "جرمانيا".84(
. 13)الكسيكيون الدد. راجعوا اللحظة� رقم 85(
 Einleitung zur Geschichte der Mark, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und)القصود هنا مؤلفات� غيورغ لودفيغ مورير "86(

der &ouml;ffentlichen Gewalt". München, 1854 ،1856. ("مقدمة� لتاريخ نظام الارك والعائلة والقرية والدينة والسلطة العامة". ميونيخ" �،( 
Geschichte der Fronh&ouml;fe, der Bauernh&ouml;fe und der Hofverfassung in Deutsch-land". Bd. I-IV, 

Erlangen, 1862-1863 1863-1862. أرلنغ��ن، 4-1 ("تاريخ دور السياد ودور الفلحي ونظ��ام العائل��ة ف ألاني��ا". الل��دات" �،(Geschichte der 

der Hofverfassung in Deutsch-land". Bd. I-II,  Erlangen, 1865-1866.تاري����خ نظ����ام القري����ة ف ألاني����ا". الل����دان الول والث����ان")  
" 1866-1865أرلنغ����ن،   . (Geschichte der Stadt-Verfassung in Deutsch-land". Bd. I-IV, Erlangen, 1869-1871 

).1871-1869، أرلنغن،� 4-1("تاريخ نظام الدينة ف ألانيا". ال�لدات. 
 )"المة� الايدة"، هكذا كان يسمى ف القرن السابع عشر� اللف العسكري� بي بضع قبائل من النود المر كانت لا صلة قرابة بقبائل اليروك��وا وك��انت تعي��ش عن��د87(

 الضفة� الشمالية من بية يري. وقد كان الستعمرون الفرنسيون هم الي أطلقوا هذا السم على ه�ذا الل��ف لن��ه بق��ي عل��ى الي��اد ف ال��روب بي قب��ائل اليروك��وا الص��رف
وقبائل الورون.

)القصود هنا نضال� التحرر الوطن الذي خاضه الزولو والنوبيون ضد الستعماريي البيطانيي.88(
 ، ولكن قبائل الزولو ظلت،� برئاسة زعيمها كتشفايو، تقاوم بصلبة خارقة طول نص��ف س��نة ول يس��تطع البيط��انيون1879هاجم البيطانيون قبائل الزولو ف كانون الثان 

 ، باس��تغللم1887إح��راز النص��ر إل بع��د جل��ة م��ن الع��ارك، وبفض��ل تف��وقهم الس��احق ف الس��لحة. ول يس��تطيعوا إخض��اع الزول��و لس���يطرتم نائي��اj إل� فيم��ا بع��د، ف ع��ام 
الرب الت استثاروها بي متلف قبائل الزولو ودامت� بضع سنوات.

  نش��بت ث��ورة التح��رر ال��وطن ال��ت اش��تك فيه��ا النوبي��ون والع��رب والقومي��ات الخ��رى ف الس��ودان برئاس��ة مم��د أح��د ب��ن عب��د ال اله��دي، وأح��رزت ناح��ات1881ف ع��ام 
 ، وذلك حي ت ترير أراضي السودان كلها تقريباj م��ن ق��وات الس��تعمرين البيط��انيي ال��ت ك��انت ق��د تغلغل��ت ف الس��ودان ف الس��بعينات. أثن��اء1884 و1883خاصة� ف 

 ، وذلك باستغللا ضعف� هذه الدولة ال��داخلي م��ن1899الثورة، تشكلت� دولة مهدية مركزية� مستقلة. ول� تستول قوات الستعمرين البيطانيي على السودان إل ف عام 
جراء الروب التواصلة والنازعات بي القبائل، وكذلك باعتمادها على التفوق الساحق� ف السلحة. 
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 ـ العشيرة اليونانية ـ العشيرة اليونانية44

 من��ذ الزمن��ة م��ا قب��ل التاري��خ، ك��ان اليون��انيون، ش��أنهم ش��أن البلس��ج وغيره��م م��ن الش��عوب القريب��ة منه��م، ق��د تش��كلوا حس��ب
 السلسلة العضوية كما عند الميركيين: العشيرة، الفراتري��ة، القبيل��ة، اتح�اد القب�ائل. إل أن��ه ك�ان م�ن الممك�ن أن تنق�ص الفراتري�ة، كم�ا
 عن���د ال���دوريين، كم���ا أن اتح���اد القب���ائل ل��م يتش���كل ف��ي ك���ل مك���ان، عل��ى ك���ل ح��ال، ك��انت العش���يرة الخلي���ة الساس���ية. وعن���دما ظه��ر
Tاليون��انيون ف��ي مس��رح التاري��خ، ك��انوا ق��د بلغ��وا عتب��ة الحض��ارة، وك��انت تمت��د بينه��م وبي��ن القب��ائل الميركي��ة ال��تي تناوله��ا الكلم آنف��ا 
 مرحلتان كبيرتان كاملتان تقريباT من التطور سبق بهم��ا يون��انيو العق��د البط�ولي اليروك�وا. وله��ذا ل�م تك��ن العش�يرة اليوناني��ة أب��داT عش��يرة

 . أخ��ذ يمح��ى بص��ورة ملحوظ��ة. وأخل��ى الح��ق الم��ي المك��ان للح��ق الب��وي.Iاليروك��وا القديم��ة، ناهي��ك ب��أن ط��ابع ال��زواج الجم��اعي*
 وبذلك أحدثت الثروة الخاصة الناشئة أول ش�ق ف�ي التنظي�م العش�ائري. وج�اء الش�ق الث�اني نتيج�ة طبيعي��ة للش�ق الول: فبم�ا أن مل�ك
 مورثة غنية كان ينبغي، بعد تطبيق الحق البوي، أن يعود بحكم الزواج إلى زوجها، وبالتالي إلى عشيرة أخ��رى، فق��د حطم��وا أس��اس

كل حق عشائري، ولم يسمحوا وحسب، بل جعلوا من الواجب في هذه الحال أن تتزوج الفتاة داخل عشيرتها لكي تحتفظ بملكها.

)، على السس التالية:89إن العشيرة الثينية، مثلT، كانت ترتكز، حسب غروت (تاريخ اليونان)(

 .طق�وس ديني��ة مش�تركة، وح�ق الكهن��ة ب�وجه الحص�ر ف�ي ممارس�ة الش�عائر المقدس�ة تكريم�اT لل�ه معي��ن م�ن المعتق��د أن�ه ج�د1
العشيرة المشترك، ويطلق عليه، بحكم هذه الصفة، لقب خاص.

)).90.مكان مشترك للدفن (راجع "أوبوليدس" لديموستينس (2

.حق الوراثة المتبادلة.3

.الواجب المتبادل في تقديم العون والحماية والمساندة ضد أعمال العنف.4

.الحق والواجب المتبادلن في بعض الحوال في الزواج داخل العشيرة ول سيما عندما يتعلق المر بيتيمات أو بوريثات.5

.امتلك أم������وال مش������تركة، ف������ي بع������ض الح������وال عل������ى الق������ل، يش������رف عليه������ا "أرخ������ونت" (زعي������م) وخ������ازن خاص������ان.6
 و فض��لT ع��ن ذل��ك، ك��انت بض��ع عش��ائر تتح��د وت��ترابط ف��ي فراتري��ة، ولك��ن بع��رى أق��ل وثوق��اT، ولكنن��ا ن��رى هن��ا أيض��اT حقوق��اT وواجب��ات
 متبادل��ة ك��التي ف��ي العش��يرة، ولس��يما منه��ا المش��اركة ف��ي ممارس��ة بع��ض الش��عائر الديني��ة وح��ق الملحق��ة ف��ي ح��ال قت��ل عض��و م��ن
 الفراتري�����ة. ث�����م أن مجم�����ل الفراتري�����ات م�����ن قبيل������ة واح�����دة ك�����انت له�����ا ب�����دورها أعي�����اد مقدس�����ة مش�����تركة تتك�����رر بانتظ�����ام، ويرأس�����ها

).eupatrids) ينتخب من بين النبلء ("الوباتريد" phylobasileus"فيلوبازيلوس"("زعيم قبيلة" 

لى هذا يضيف ماركس: Rهذا ما يقوله غروت، وا

).91"و لكن عبر العشيرة اليونانية، كان يتراءى المتوحش بوضوح (مثلT، اليروكي)"(

I من تعبي "الزواج الماعي". الناشر.1884 ف طبعة عام jورد تعبي "العائلة البونالوانية" بدل 
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و سيبدو بمزيد من الوضوح إذا ما واصلنا الدراسة بعض الشيء.

:Tو بالفعل، تتميز العشيرة اليونانية بالسمات التالية أيضا

.حساب الصل وفقاT للحق البوي.7

ضفاء صفة القانون عليه يؤكدان أن القاعدة8 Rمنع الزواج داخل العشيرة، باستثناء الزواج من الوريثات. إن هذا الستثناء وا. 
 القديمة كانت ما تزال سارية المفعول. وهذا ينبع أيضاT من قاعدة إلزامية عامة تقضي بأن تمتنع المرأة بعد زواجها من المشاركة في
Tطقوس عشيرتها الدينية، وتتبنى طقوس زوجها في فراترية زوجها التي كانت هي مسجلة فيه��ا م��ن قب��ل. وبم��وجب ه��ذا، وك��ذلك وفق��ا 

 )، كان الزواج خارج العشيرة هو القاعدة، ب�ل أن بيك��ر يعت��بر ص�راحة ف�ي كت�ابه "خ�اريكلس" أن�ه ل�م92لمقطع معروف من ديكيارخ (
).93يكن يحق لحد أن يتزوج داخل عشيرته (

 .حق العشيرة في التبني. وك�ان ه��ذا الح�ق يطب�ق ب�التبني ف�ي إح�دى الع�ائلت ولك�ن ش�رط مراع�اة الش�كليات العام�ة، وعل�ى9
سبيل الستثناء فقط.

 .الحق في انتخاب الزعماء وعزلهم. ونح�ن نعل��م أن�ه ك�ان لك�ل عش��يرة "أرخ�ونت". ول�م ي��رد ف�ي أي مك��ان أن ه��ذه الوظيف�ة10
 ك��انت تنتق�ل بالوراث��ة ف�ي ع�ائلت معين��ة. وح�تى نهاي��ة عه��د البربري��ة، يج�ب الظ�ن دائم��اT أن��ه ل�م تك��ن توج��د وراث�ة ص�ارمة للوظيف��ة ل

تتفق إطلقاT مع النظام الذي كان في ظله يتمتع الغنياء والفقراء داخل العشيرة بالمساواة التامة في الحقوق.

 و لي���س غ���روت وحس���ب، ب���ل أيض���اT نيب���ور وم���ومزن وجمي���ع الم���ؤرخين الخري���ن ال���ذين درس���وا الزمن���ة القديم���ة الكلس���يكية،
 استعص�ت عليه��م مس�ألة العش��يرة ح��تى الن. فرغ�م أنه�م رس�موا بش��كل ص�حيح ك�ثيراT م�ن علئمه��ا، رأوا دائم��اT فيه��ا مجموع��ة ع�ائلت
 ومن جراء ذلك لم يستطيعوا أن يفهموا طبيعة العشيرة وأصلها. ففي ظل النظام العش�ائري، ل�م تك��ن العائل��ة أب��داT ول�م يك��ن بوس�عها أن
 تكون خلية النظام الجتماعي، لن الزوج والزوجة كانا ينتميان بالضرورة إلى عشيرتين مختلفتين. كانت العش�يرة تنتم��ي بكليته��ا إل�ى
 الفراترية، والفراترية إلى القبيل��ة، أم�ا العائل��ة، فك�انت تنتم�ي بنص�فها إل�ى عش�يرة ال�زوج وبنص�فها الث�اني إل�ى عش�يرة الزوج�ة. ك�ذلك ل
 تعترف الدولة بالعائل�ة ف�ي مي��دان الح�ق الع��ام، ول تق�وم العائل�ة ح�تى الن إل ف�ي مي��دان الح�ق الخ�اص. وم�ع ذل��ك، ينطل�ق ك�ل عل�م
 التاريخ حتى الن من فرضية سخيفة خرقاء أصبحت ثابتة ل تتزعزع، ول سيما ف�ي الق�رن الث�امن عش�ر، ومفاده�ا أن العائل�ة الفردي��ة

.Tالحادية الزواج، التي من المشكوك في أن تكون أقدم من عهد الحضارة، كانت النواة التي تبلور المجتمع والدولة حولها تدريجيا

و هنا يضيف ماركس:

 "يج��در بالس��يد غ��روت أن يش��ير أيض��اT إل��ى م��ا يل��ي: رغ��م أن اليون��انيين ك��انوا يش��تقون عش��ائرهم م��ن الميثولوجي��ا، ك��انت ه��ذه
).94العشائر أقدم من الميثولوجيا التي خلقتها بنفسها، مع آلهتها وأنصاف آلهتها"(

 و يفضل مورغان الستشهاد بغروت لن غروت ش��اهد ل�ه وزن�ه ومك�انته وموث�وق ب�ه تمام�اT. ف�إن غ�روت ي�روي يض�أ أن ك�ل
 ) المت�وفى ك�انوا يرث�ون أم�والهgennêtesعشيرة أثيني��ة ك�انت تحم�ل اس�ماT انتق�ل إليه��ا م�ن مؤسس�ها المف�ترض، وأن أعض�اء عش�يرة (
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ن ملحق��ة المج��رم أم��ام المحكم��ة إذا م��ا وقع��ت جريم��ة قت��ل، Rقب��ل س��ولون عل��ى ك��ل ح��ال، وبع��د س��ولون إذا ل��م تك��ن هن��اك وص��ية، وا 
كانت في المقام الول، من حق وواجب أقرباء القتيل، ثم أعضاء عشيرة القتيل وأخيراT أعضاء فراترية القتيل.

).95"كل ما نعرفه عن أقدم القوانين الثينية يرتكز على النقسام إلى عشائر وفراتريات"(

 ) المزعج��ات والمنغص��ات.96إن تح��در العش�ائر م��ن ج��دود مش��تركين ق��د تس��بب "للعلم��اء الت��افهين الض��يقي الف�ق"(م��اركس)(
 فبما أنهم، ب��الطبع، يتص�ورون ه�ؤلء الج��دود كائن�ات ميثولوجي��ة ص�رف، ف�إنه ل تبق�ى ل�ديهم أي إمكاني�ة لك�ي يفس�روا لنفس�هم نش�وء
 العشيرة من عائلت منفردة تعيش بعضها في جوار بعض، ولم تكن تجمع بينها في البدء رابطة القرابة، وم�ع ذل��ك ينبغ��ي عليه�م أن
 يفعلوا ذلك لكي يفسروا على القل وجود "العش�يرة". وهك��ذا يج�دون أنفس�هم ف�ي حلق�ة مفرغ�ة، ويص�بون س�يولT م��ن الكلم الف�ارغ، دون
 أن يتجاوزوا الزعم بأن شجرة النسب هي، بالطبع، خرافة، بينا العشيرة موجودة في الواق��ع، وف�ي آخ�ر المط�اف، نج��د عن��د غ��روت م�ا

يلي (الكلمات بين هللين لماركس):

 "نح��ن ل نس��مع ع��ن ش��جرة النس��ب ه��ذه إل ن��ادراT، لن��ه ل يش��ار إليه��ا أم��ام المل إل ف��ي أح��وال معين��ة، احتفالي��ة ج��داT. ولك��ن
 العشائر القل شأناT كان لها طقوسها الدينية المشتركة"(ما أغرب ذلك، أيها السيد غروت!)، "و كذلك جد مشترك- سوبرمان وش��جرة
 نسب مشتركة، مثلها تمام�اT مث��ل العش�ائر الك�بر ش�أناT"( م�ا أغ�رب ه��ذا، أيه�ا الس��يد غ�روت، عن��د العش�ائر الق�ل ش�أناT!)"إن التص�ميم

 ، أو بلغتن��ا اللماني��ة الجس��دي!)"كان�ا مش��تركينcarnal، ي�ا س��يدي العزي��ز، ب�ل اللحم�ي idealالرئيسي والساس المث��الي"(ل المث��الي 
).97عند جميع العشائر"(

و يوجز ماركس جواب مورغان عن هذا السؤال بما يلي:

 "إن نظام قراب�ة ال�دم، المناس�ب للعش�يرة ف�ي ش�كلها الول�ي- وعن��د اليون��انيين ق�ام ه�ذا الش�كل فيم�ا مض�ى كم�ا ق�ام عن��د جمي�ع
 البشر- كان يضمن معرفة علقات القربى بين جميع أعضاء العشائر. وكانوا منذ سنين الطفولة يس��توعبون بالفع��ل ه��ذه المعلوم��ات
 الخارقة الهمية بالنسبة له�م. وم�ع نش�وء العائل��ة الحادي��ة ال�زواج، ل�ف النس�يان ذل�ك. وق��د خل�ق الس�م العش�يري ش�جرة نس�ب ظه�رت
 إزاءه��ا ش��جرة نس��ب العائل��ة الفردي��ة تافه��ة ل وزن له��ا. إن ه��ذا الس��م العش��يري ه��و ال��ذي ك��ان ينبغ��ي ل��ه م��ن الن وص��اعداT أن يق��دم
 البرهان على أن حامليه يتحدرون من أصل مشترك. ولكن شجرة نسب العشيرة كانت تمد جذورها ف�ي أعم�اق الزم�ن إل�ى ح�د أن�ه ل�م
.Tمش��تركين أق��رب عه��دا Tكانوا يعرفون فيها أسلفا Tبينهم، باستثناء حالت قليلة جدا Tيبق بوسع أعضائها أن يتقبلوا القرابة القائمة فعل 
 وك��ان الس��م نفس��ه دليلT عل��ى الص��ل المش��ترك ودليلT ل ج��دال في��ه، م��ا ع��دا ح��الت التبن��ي. إن إنك��ار القراب��ة بي��ن أعض��اء العش��يرة

ب��داع ش��عري، ج��دير "بالمث��اليين"Iإنك��اراT تام��اT، فعلي��اT، كم��ا يفع��ل غ��روت** Rونيب��ور، الل��ذان جعل م��ن العش��يرة نت��اج اختلق ص��رف وا  
 وحدهم، أي بعلماء البرج العاجي. فلن الصلة بين الجيال، وخاصة منذ ظهور أحادية الزواج، تبتعد في أعماق الزم�ن ولن الواق��ع
 الماضي ينعكس في الشخصيات الخيالية الميثولوجية، خل�ص الت��افهون الض�يقو الف�ق الحس�نو الني��ة ول يزال�ون يخلص�ون إل�ى الق�ول

).98أن شجرة النسب الخيالية خلقت العشائر الفعلية"(

 و كمن��ا عن��د الميركيي��ن، ك�انت الفراتري��ة عش��يرة أم�اT مقس�مة إل�ى بض��ع عش�ائر بن�ات وتجم��ع بينه��ا، وتش��ير أحيان�اT ك��ثيرة إل�ى
تحدرها جميعها من جد مشترك. وعليه، حسب غروت:

I.كثية. الناشر jعن اسم غروت، اسم العال الغريقي من القرن الثان اليلدي بولكس الذي يستشهد به غروت أحيانا jف مطوطة ماركس، ورد عوضا 
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 "ك��ان جمي��ع الت��راب، العض��اء ف��ي فراتري��ة "هيكاتي��ة" يعت��برون أن له��م إله��اT واح��داT ه��و ج��دهم المش��ترك م��ن الدرج��ة السادس��ة
).99عشرة"(

نن��ا لنج��د الفراتري��ة عن��د ه�وميروس بوص�فها Rو لهذا كانت جميع عشائر هذه الفراترية عش�ائر ش�قيقة بمعن��ى الكلم��ة الحرف�ي. وا 
 وحدة عسكرية، وذلك في المقطع المشهور الذي ينصح فيه نسطور أغممنون ق�ائلT: ص�ف الرج�ال حس�ب القب�ائل والفراتري�ات بحي�ث

 ).- وفض��لT ع��ن ذل��ك، ك��ان م��ن ح��ق الفراتري��ة وواجبه��ا أن تث��أر لغتي��ال عض��و م��ن100تس��اعد الفراتري��ة الفراتري��ة والقبيل��ة القبيل��ة (
 أعضائها، ولذا كان يقع على عاتقها، في الزمنة السابقة، واج�ب ث�أر ال�دم. وفض�لT ع�ن ذل�ك، ك�انت له�ا مقدس�ات وأعي�اد مش��تركة،
 بل أن تكون الميثولوجي�ا الغريقي��ة كله�ا م�ن عب�ادة الطبيع��ة التقليدي��ة، الموروث�ة م�ن دم�اء الريي��ن، ك�ان مش�روطاT م��ن حي�ث الج�وهر

 ) وك���انت، حس���بما يق���ول ديphratriarchosبالعش���ائر والفراتري���ات، وج���رى ف���ي داخله���ا. وفض���لT ع���ن ذل���ك، ك���ان للفراتري���ة زعي���م (
داري��ة ( Rب��ل أن الدول��ة ال��تي ظه��رت فيم��ا بع��د،101كولن��ج، تعق��د جمعي��ات عام��ة، وتتخ��ذ ق��رارات إلزامي��ة، وتمل��ك س��لطة قض��ائية وا .( 

والتي كانت تجهل العشيرة، تركت للفراترية بعض الوظائف العامة ذات الطابع الداري.

 تتألف القبيلة من بضع فراتريات تجم�ع بينه��ا ص�لت القرب�ى. وف�ي مقاطع�ة التي��ك، ك�انت توج�د أرب�ع قب�ائل، ك�ل من�ا تت�ألف
  عش��يرة. إن تحدي��د الجماع��ات بمث��ل ه��ذه الدق��ة يف��ترض ت��دخلT واعي��اT ومنهاجي��اT ف��ي وض��ع30م��ن ثلث فراتري��ات، وك��ل فراتري��ة م��ن 

ن بصورة عفوية. أما كي�ف ح�دث ه�ذا الت�دخل وم�تى ولم��اذا، ف�إن التاري��خ اليون�اني يل�زم الص�مت ح�وله، ناهي��ك ب�أن uالمور الذي تكو 
اليونانيين أنفسهم لم يتذكروا ماضيهم إل ابتداء من العصر البطولي.

 و عند اليونانيين المزدحمين في رقعة من الرض غير كبيرة نسبياT، تطورت فوارق اللهج�ات أق�ل مم�ا ف��ي الغاب�ات الميركي��ة
 الشاس��عة. ولكنن��ا ن��رى هن��ا أيض��اT أن القب��ائل ال��تي تمل��ك لغ��ة أساس��ية واح��دة ه��ي وح��دها ال��تي تتجم��ع ف��ي ك��ل أك��بر ب��ل أنن��ا نج��د ف��ي

مقاطعة التيك الصغيرة لهجة خاصة أصبحت فيما بعد اللهجة السادة بوصفها لغة مشتركة لعموم النثر اليوناني.

 و ف��ي قص��ائد ه��وميروس، نج��د القب��ائل اليوناني��ة متح��دة ف��ي أغلبي��ة الح��وال ف��ي أق��وام ص��غيرة تحتف��ظ ف��ي داخله��ا العش��ائر
 والفراتريات والقبائل مع ذلك باس�تقللها ك�املT. ك�انت ه�ذه الق�وام تعي��ش آن�ذاك ف�ي م��دن محمي�ة بالس�وار. وك�ان ع��دد الس�كان ينم��و
 مع نمو القطعان ومع انتشار الزراعة وبداي��ة الح�رف. وف�ي ال�وقت نفس�ه ك�انت تتع�اظم الف�وارق ف�ي الملكي�ة، ويتع�اظم معه�ا العنص�ر
 الريستقراطي داخل الديموقراطية القديمة، البدائية. وكانت مختلف القوام الصغيرة تخوض غمار حروب متواصلة م��ن أج��ل امتلك
خيرة الراضي، وكذلك، بالطبع، من أجل الظفر بالغنائم الحربية. وآنذاك كان استعباد أسرى الحرب قد أصبح مؤسسة معترفاT بها.

و فيما يلي تنظيم الدارة عند هذه القبائل وهذه القوام الصغيرة:

 ، الهيئة الدائمة للسلطة، في البدء، كان يتألف، على الرجح، من الذين يختارونهم، المر ال��ذي أت��احbulê.كان المجلس،1
 الفرصة لتطوير وتعزيز العنصر الريستقراطي، هكذا بالضبط يروي لنا ذيونيسيوس إن المجلس في العه��د البط��ولي ك��ان يت��ألف م��ن

 ). وف��ي القض��ايا الهام��ة، ك��ان المجل��س يتخ��ذ الق��رارات النهائي��ة. فعن��د إس��خيلوس، مثلkratistoi) (102،Tالنبلء (الريس��تقراطيين 
يتخذ مجلس مدينة ثيبة قراراT حاسماT في الوضع الناشئ يقضي بدفن إيتيوكل بكل مراسم الفخار، وبرمي جث��ة بوليني��ك إل��ى الكلب (

 (مجلس الشيوخ).sénat) لتنهشها. وفيما بعد، عندما تأسست الدولة، أصبح هذا المجلس "السينات" 103
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 ). لقد رأينا عند اليروكوا أن الشعب، رجالT ونساءT، يحيط باجتماع المجلس وأنه يش��ترك حس��بagora.الجمعية الشعبية (2
الص��ول المق��رر ف��ي المناقش���ة، وي���ؤثر بالت���الي ف���ي ق���رارات المجل��س. وعن���د اليون���انيين ف���ي زم���ن ه��وميروس، ك���ان ه���ذا "المحي���ط" (

UmstandTإذا استعملنا هذا التعبير الحقوقي من اللغة اللمانية القديمة، قد تط�ور وغ��دا جمعي��ة ش��عبية حقيقي��ة، كم��ا ج�رى أيض�ا ،( 
 عند الجرمان القدامى. وكانت ه�ذه الجمعي��ة تنعق��د ب��دعوة م��ن المجل�س لح�ل القض�ايا الهام�ة. وك�ان بوس�ع ك�ل رج�ل أن يتكل�م. وك�ان
 القرار يتخذ برفع الي��دي (ف�ي "المترجي�ات" لس�خيلوس) أو بالهت�اف. وك�انت الجمعي�ة تمل��ك الس�لطة العلي�ا بوص�فها المرج�ع الخي�ر،

لنه، كما يقول شومان ("الزمنة القديمة اليونانية")، 

 "عن��دما ي��دور الكلم ح��ول قض��ية يتطل��ب تنفي��ذها معون��ة الش��عب، ل ي��بين لن�ا ه�وميروس أي وس��يلة يمك��ن به��ا إرغ��ام الش��عب
).104إرغاماT على تقديم معونته"(

 ففي ذلك الوقت حين كان كل رجل راشد في القبيلة محارباT، لم تكن توجد بعد سلطة عامة منفصلة عن الشعب م��ن الممك��ن
 معارض��ته به��ا. ك��انت الديموقراطي��ة البدائي��ة ل ت��زال بع��د ف��ي أوج ازدهاره��ا، وم��ن هن��ا ينبغ��ي لن��ا أن ننطل��ق عن��د البح��ث ف��ي س��لطة

ومركز المجلس والباسيليوس على السواء.

). إليكم ما يلحظه ماركس في هذا الصدد:Basileus.الرئيس العسكري (3

 "إن العلم��اء الوروبيي��ن، ال��ذين فط��روا بمعظمه��م عل��ى خدم��ة المل��وك والم��راء، يجعل��ون م��ن الباس��يليوس ملك��اT بمعن��ى الكلم��ة
 الحديث. وضد هذا يحتج الجمهوري اليانكي مورغان ويقول ببالغ السخرية، ولكن بكامل الح�ق والص��واب، ع�ن المعس�ول غلدس�تون

):105وكتابه "شباب العالم""(

 "إن السيد غلدستون يقدم لنا الزعماء اليونانيين من العقد البطولي بصورة ملوك وأم�راء، ج��اعلT منه�م ف�وق ذل��ك جنتلمان�ات.
 ولكنه يترتب عليه أن تع�ترف ه�و نفس�ه بأنن�ا نج��د عن�دهم، عل�ى العم�وم، ع�ادة أو ق�انون البكوري�ة مح��ددة بص�ورة كافي�ة، ولك�ن ب�دون

).106إفراط في الدقة"(

 ينبغي الظن أن حق البكورية المرفق بمثل هذه التحفظات سيبدو للسيد غلدستون نفس��ه ب�اطلT ل قيم��ة ل��ه إطلق��اT، ح��تى إن
لم يكن مفرطاT من حيث حدة التعبير.

 و لق��د س�بق ورأين�ا م�ا ك�انت علي�ه وراث��ة وظ�ائف الش�يوخ عن��د اليروك�وا وعن��د الهن�ود الحم�ر الخري�ن. ك�انت جمي�ع الوظ�ائف
Tانتخابي��ة ف��ي أغلبي��ة الح��ول داخ��ل العش��يرة ول��ذا ك��انت وراثي��ة ض��من ح��دود العش��يرة. وعن��د إملء الوظ��ائف الش��اغرة، أخ��ذوا ت��دريجيا 
 يفض��لون النس��يب الق��رب- أي الخ أو اب��ن الخ��ت، إذا ل��م يك��ن ثم��ة س��بب لس��تبعاده. وله��ذا، إذا ك��انت وظيف��ة الباس��يليوس عن��د
 اليونانيين تنتقل عادة، في ظل سيادة الحق البوي، إلى البن أو أحد البناء، فإن هذا يثب��ت فق�ط أن��ه ك��ان ف�ي وس�ع البن��اء هن�ا أن
 يأملوا بالوراثة عن طريق النتخاب الشعبي، ولكنه ل ي��دل أب��داT عل�ى الع�تراف بالوراث�ة ش�رعاT وقانون�اT ب�دون النتخ�اب الش�عبي. وف�ي
 هذه الحال، ل نج��د عن��د اليروك�وا واليون��انيين غي�ر الجني��ن الول�ي للع�ائلت النبيل��ة الخاص�ة داخ�ل العش��يرة فق�ط ول نج��د أيض�اT عن��د
 اليونانيين بالضافة غير الجنين الولي لسللة مقبلة من الزعماء الوراثيين، أي الجنين الولي للملكي��ة. وله��ذا ينبغ��ي الظ��ن أن��ه ك��ان
ما أن تصادق عليه هيئات الشعب الرسمية-المجلس أو الغورا- كما ك��ان Rيجب للباسيليوس عند اليونانيين إما أن ينتخبه الشعب وا 

) الروماني.rexيجري ذلك أيضاT بالنسبة "للملك" (
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 و في "اللياذة"، ل يظهر أغممنون، "س��يد الرج�ال" بص�فته ملك�اT أعل�ى لليون��انيين، ب�ل بص�فه آم�راT أعل�ى لق�وات متحالف�ة أم�ام
 مدينة محاصرة. وعندما نشب الشقاق بين اليونانيين، أشار أوذيس إلى هذه الص�فة بال�ذات ف�ي المقط�ع الش�هير: ل ج�دوى م�ن تع��دد

).107المري���ن، فلي���أمر واح���د فق�����ط،الخ. (ث���م ي���رد ال���بيت المش���هور ال���ذي ي���ذكر الص���ولجان، ولك���ن ه���ذا ال���بيت أض���يف فيم���ا بع���د)(
 "إن أوذيس ل يلقي هنا محاض�رة ح�ول ش�كل الحك�م، ب�ل يط�الب بالخض�وع للم�ر العل�ى ف�ي الح�رب. وبالنس��بة لليون��انيين ال��ذين ل�م
 يظهروا أم�ام ط�روادة إل بوص�فهم جيش�اT محارب�اT، يس�لك الغ�ورا (المجل�س) بم�ا يكف�ي م�ن الديموقراطي�ة: ف�إن آخي�ل، حي��ن يتكل�م ع�ن
 الهدايا، أي عن تقاسم الغنائم، يذكر دائماT أن هذا ليس من شأن أغممنون أو أي باسيليوس آخر، بل من ش�أن "أبن�اء الخيي�ن"، أي
 من شأن الشعب. إن النعوت: "وليد زفس"، "ربيب زفس"، ل تثب��ت ش��يئاT، لن ك��ل عش�يرة تتح��در م��ن إل��ه م��ن الله��ة، وعش�يرة رئي�س
 القبيل��ة تتح��در م��ن إل��ه "أمي��ز"،- وف��ي ه��ذه الح��ال، م��ن زف��س. ب��ل إن ال��ذين ل يتمتع��ون بالحري��ة الشخص��ية كراع��ي الخن��ازير إيفمي��ه

  وه���ذا ف���ي "الوذيس���ة"، وبالت���الي ف���ي زم���ن أق���رب إلين���ا بك���ثير م���ن زم���ن "اللي���اذة"، وف���يtheioi وdioiوغي���ره، مثلT، ه���م "آلهي���ون" 
 . وبإيج�از نق�ول أن كلم��ةI"الوذيسة" أيضاT يرف�ق اس�م "البط�ل" باس�م الرس�ول مولي�وس وك��ذلك باس�م المغن�ي العم�ى ديم�ودوكس***

basileiaال���تي يس���تعملها الكت���اب اليون���انيون للش���ارة إل���ى الس���لطة الهوميري���ة المس���ماة بالس���لطة الملكي���ة (لن قي���ادة الجي���وش ه���ي  
علمته��ا الممي��زة الرئيس��ية)، والقائم��ة إل��ى ج��انب مجل��س الزعم��اء والجمعي��ة الش��عبية، ل تعن��ي غي��ر الديموقراطي��ة الحربي��ة"(م��اركس)(

108.(

 و علوة على الصلحيات العسكرية، كان للباس�يليوس ص�لحيات أخ�رى، كهنوتي��ة وقض�ائية. ول�م تك��ن الص�لحيات الخي�رة
،Tمحددة بدقة، وكان يتمتع بالولى بوصفه الممثل العلى للقبيلة أو لتحاد القبائل. أما الصلحيات المدني��ة، الداري��ة، فل�م ت��رد يوم�ا 
 ولكن الباسيليوس كان، أغلب الظن، بحكم وظيفته، عضواT في المجلس. وعليه، من الصحيح تماماT من الناحية اللغوية ترجمة كلم��ة

basileia (باسيليوس) بالكلمة اللمانية k&ouml;nig (كوني��غ) لن كلم��ة k&ouml;nig (Kuning مش��تقة م��ن كلم��ة (Kuni 

  (مل�ك) ل يناس�ب إطلق�اT معن��ى كلم�ةk&ouml;nig (كونuه) وتعني زعي�م العش�يرة. ولك�ن المعن��ى الح�الي لكلم�ة Künne(كوني)، 
basileus ف��ي اليون��ان القديم��ة. ف��إن ثوقيدي��دس يص��ف basileia القديم��ة بك��ل ص��راحة بأنه��ا patrikê(بطريك��ه) أي متح��درة م��ن  

  العص��رbasileia). ك��ذلك يش��ير أرس��طو إل��ى أن 109العش��ائر، ويق��ول أنه��ا ك��انت مخول��ة ص��لحيات معين��ة، ثابت��ة أي مح��دودة(
ن الباس�يليوس  Rالبطولي كانت قيادة لرجال أح�رار واbasileia) ورئي�س كهن��ة Tوقاض�يا Tعس�كريا Tول�ذا ل�م يك��ن يتمت��ع110 ك�ان ق�ائدا .( 

.IIبسلطة الحكم بمعنى الكلمة اللحق ****

Tبك��ل ق��واه، ولكنن��ا ن��رى أيض��ا Tو هك��ذا ن��رى ف��ي النظ��ام اليون��اني م��ن العص��ر البط��ولي التنظي��م العش��ائري الق��ديم ل ي��زال زاخ��را 
 بداية انحلله: فإن الحق البوي مع توريث الملكية للولد ييسر تراكم الثروات في العائلة ويجع�ل م��ن العائل�ة ق��وة ف�ي وج��ه العش��يرة،
 والفوارق في الملكية تؤثر بدورها في تنظيم الدارة بخلقها أولى أجنة الريس��تقراطية الوراثي��ة والس��لطة الملكي��ة، والعبودي��ة، ال�تي ك��انت
 ل تشمل في البدء غير أسرى الحرب، تفتح السبيل أمام المستعبد لس��تعباد أعض�اء ق��بيلته بال�ذات وح�تى أعض�اء عش�يرته، والح�رب
 القديمة بين القبائل تتحول مذ ذاك إلى عملية نهب وسلب ف�ي ال��بر والبح��ر لج�ل الس�تيلء عل�ى الماش�ية والعبي��د والكن��وز، وتتح�ول
 بالتالي إلى مصدر عادي للكسب، إلى حرفة، وبكلم��ة، تغ��دو ال�ثروة موض�ع إط�راء وتبجي�ل وتق��دير بوص�فها الخي�ر العظ�م، وتمس�ي
 القواع��د العش��ائر القديم��ة موض��ع تحقي��ر لج��ل ت��برير نه��ب ال��ثروات ب��العنف والقس��ر. ول��م يك��ن ينق��ص غي��ر أم��ر واح��د، ونعن��ي ب��ه

I) "ث ترد ف مطوطة ماركس الملة التالية الت أغفلها إنلس: "إن كلمة "كويرانوس" الت يستعملها أوذي�س بص�دد أغممن�ون، إل ج�انب كلم�ة "الباس�يليوس basileusل ،( 
تعن هي أيضاj غي "آمر اليوش ف الرب". الناشر.

IIكما صوروا الباسيليوس اليونان بصورة أمي عصري، كذلك صوروا القائد العسكري الزتيكي. وللمرة الول، ينتق�د مورغ�ان، عل�ى ض�وء التاري�خ، قص�ص الس�بانيي ال��ت ك�انت  
 ف البدء حافلة الزدراء والبالغات، وأمست فيم�ا بع�د بين�ة الك�ذب، ويثب��ت أن الكس�يكيي ك�انوا ق�د بلغ��وا الط�ور الوس�ط م�ن الببري�ة، ولكنه�م ك�انوا ق�د س�بقوا بع�ض الش�يء ف
 تطورهم النود المر البويبلو ف الكسيك الديدة، وإن نظامهم، بقدر ما يكن الستنتاج من العلومات الشوهة، كان يتمي�ز بالس�مات التالي�ة:ات�اد م�ن ثلث قب�ائل أج�ب بض�ع

قبائل أخرى على دفع جزية له، هذا التاد يديره ملس اتادي وقائد عسكري اتادي، وقد صور السبانيون هذا القائد العسكري بصورة "إمباطور".
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 مؤسس��ة م��ن ش��أنها، ل أن تحم��ي ال��ثروات ال��تي اكتس��بها الف��راد ح��ديثاT م��ن تقالي��د النظ��ام العش��ائري الش��يوعية وحس��ب، ول أن تك��رس
 الملكية الخاصة التي كانت محتقرة بالغ الحتقار وحسب، ول أن تعلن هذا التكريس الهدف السمى لكل جماعة بشرية وحس��ب، ب�ل
 أن تختم أيضاT بخاتم العتراف العام من قبل المجتمع على العموم الشكال الجديدة لتحصيل الملكية، المتطورة الواح��دة تل��و الخ��ر،
 أي لتك��ديس ال��ثروات ب��وتيرة متس��ارعة باس��تمرار، مؤسس��ة م��ن ش��أنها ل أن تثب��ت وتخل��د النقس��ام الب��ادئ ف��ي المجتم��ع إل��ى طبق��ات

وحسب، وبل حق الطبقة المالكة في استثمار الطبقة غير المالكة وسيادة الولى على الثانية.

و هذه المؤسسة ظهرت. فقد تم اختراع الدولة.
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 ـ لولدة الدلولة اليثينية ـ لولدة الدلولة اليثينية55

 إنن��ا ل نس��تطيع أن نتتب��ع ف��ي أي مك��ان خي��راT مم��ا ف��ي أثين��ا القديم��ة كي��ف تط��ورت الدول��ة، عل��ى الق��ل ف��ي مرحلته��ا الول��ى،
 بتحويل هيئات التنظيم العشائري أحيان�اT وبزحزحته�ا أحيان�اT أخ�رى ع�ن طري�ق إنش�اء هيئات جدي��دة وبالستعاض�ة عنه�ا كلي�اT ف�ي آخ�ر
 المط��اف بهيئات حقيقي��ة لس��لطة الدول��ة، وكي��ف أخ��ذت "س��لطة عام��ة" مس��لحة، تخض��ع لهيئات الدول��ة ه��ذه ويمك��ن بالت��الي اس��تعمالها
 ض��د الش��عب أيض��اT، تح��ل مح��ل "الش��عب المس��لح" الحقيق��ي ال��ذي ي��دافع ع��ن نفس��ه بنفس��ه ف��ي عش��ائره وفراتري��اته وقب��ائله. وق��د وص��ف
 مورغان تعاقب الش�كال م��ن حي�ث الس��اس، أم�ا تحي�ل المض��مون القتص�ادي ال�ذي نش�أ من�ه تع�اقب الش�كال، ف�إنه يتعي��ن عل�ي أن

أضيفه بمعظمه.

 في العهد البطولي، كانت قبائل الثينيين الربع ل تزال تشغل ف�ي التي��ك قطاع�ات متمي�زة، ب�ل أن الفراتري�ات الثن��تي عش�رة
 التي كانت تتألف منها ه�ذه القب�ائل ك�انت ل ت�زال تمل��ك، عل�ى م�ا يب��دو، مقام�ات متمي��زة بص�ورة الم��دن الثن��تي عش�رة ف�ي كيك�روب.
 وك�ان تنظي�م الدارة يط�ابق م�ا ك�ان علي�ه ف�ي العص�ر البط�ولي: الجمعي�ة العش��بية، المجل�س الش��عبي، الباس�يليوس. وف�ي العه��د ال�ذي
 يبدأ منه التاريخ المكتوب، كانت الراضي مقسمة، وكانت قد انتقلت إلى الملكية الخاصة، المر الذي يتلءم مع النتاج البض��اعي
 الذي كان قد تطور نسبياT في أواخر الطور العلى من البربرية ومع تجارة البضائع المناسبة له. وفضلT عن الحبوب، كانوا ينتجون
 الخمور والزيت النباتي، وطفق زمام التجارة البحرية عل�ى بح�ر إيج�ه يفل�ت أك�ثر ف�أكثر م�ن أي�دي الفينيقيي��ن ويق�ع بمعظم�ه ف�ي أي��دي
 سكان التيك. وبفضل شراء وبيع الملكية العقارية، وبفضل تطور تقسيم العمل بين الزراعة والحرف��ة، بي��ن التج��ارة والملح��ة، ك��ان ل
ذا بقطاعات الفراتري�ات والقب�ائل يس��توطنها س�كان ل Rوا ،Tبد لعضاء العشائر والفراتريات والقبائل أن يتخالطوا خلل وقت قصير جدا 
 ينتسبون إلى هذه الجماعات رغم أنهم مواطنون لها، وكانوا بالت�الي غرب�اء ف�ي مك�ان ق�امتهم بال�ذات. ذل��ك أن ك�ل فراتري�ة وك�ل قبيل�ة
 كانت تدير شؤونها بنفسها في زمن السلم، دون اللجوء إلى المجل�س الش��عبي أو إل�ى الباس�يليوس ف�ي أثين�ا. ولك�ن م��ن ك��انوا يعيش�ون

في أرض الفراترية أو القبيلة دون أن يكونوا منتسبين إليها لم يكن بوسعهم طبعاT أن يشتركوا في هذه الدارة.

 ك��ل ه��ذا ش��وش العم��ل الع�ادي لهيئات النظ��ام العش�ائري إل�ى ح��د أن الم��ر اقتض��ى ف��ي العه��د البط��ولي اتخ��اذ الت��دابير لزال��ة
Tالتشوش. فجرى تطبيق تنظيم ينسب إلى تيزوس. وكان التغيير يقوم قبل كل شيء في تأس��يس إدارة مركزي��ة ف�ي أثين��ا، أي أن قس�ما 
 من الشؤون التي كانت القبائل تديرها من قبل بصورة مس��تقلة ق��د أعل��ن م��ن الش��ؤون العام��ة وأحي��ل إل�ى المجل�س المش�ترك ال�ذي ك��ان
Tمقره في أثينا. وبفضل هذا التنظيم الجديد، سار الثينيون في تطورهم أكثر مما سار أي من الش��عوب الص��لية ف�ي أميرك�ا: فعوض�ا 
 عن مجرد اتحاد بين قبائل تعيش متجاورة، جرى اندماج القبائل في ش�عب واح�د. وهك��ذا نش�أ الح�ق الش��عبي الثين�ي الع�ام ال�ذي ك�ان
 أعلى من العادات الشرعية لمختلف القبائل والعشائر ونال المواطن الثيني، بص�فته ه��ذه، حقوق�اT معين��ة وحماي��ة قانوني��ة جدي��دة ح�تى
 في الرض التي ك�ان فيه�ا غريب�اT ع�ن القبيل�ة. ولك�ن ذل�ك ك�ان ف�ي ال�وقت نفس�ه بمثاب��ة الخط�وة الول�ى نح�و ت��دمير النظ�ام العش�ائري
 لنه كان الخطوة الولى نحو الس�ماح لحق�اT ح�تى لولئك ال��ذين ك�انوا غرب�اء ع�ن القب�ائل ف�ي عم�وم التي��ك وك�انوا وظل�وا كلي�اT خ�ارج
 التنظيم العشائري الثيني بالنضمام إلى عداد الم�واطنين. والمؤسس�ة الثاني�ة المنس�وبة إل�ى تي�زوس ك�انت تتلخ�ص ف�ي تقس�م الش�عب

 géomores (الوباتري����د) أو النبلء، eupatridsبأس����ره، بص����رف النظ����ر ع����ن العش����يرة والفراتري����ة والقبيل����ة، إل����ى ثلث طبق����ات: 

  (ديمييورج) أو الحرفيين وف�ي من��ح النبلء ب�وجه الحص�ر الح�ق ف�ي ممارس�ة الوظ�ائف العام�ة.démiurges(الجيومور) أو الزراع، 
 ولكن هذا التقسيم لم يسفر عن أي نتيجة، باستثناء ممارسة النبلء للوظائف العامة، لنه لم يخلق أي فوارق أخرى في الحقوق بي��ن
 الطبق��ات. إل أن��ه يتس��م بأهمي��ة ك��بيرة، لن��ه يكش��ف أمامن��ا العناص��ر الجتماعي��ة الجدي��دة ال��تي تط��ورت بص��ورة غي��ر ملحوظ��ة. وه��و
 يثبت أن عادة إيلء الوظائف العشيرية إلى أعضاء بعض العائلت قد تحولت إلى حق لهذه العائلت في ممارسة الوظائف العامة
ن هذه العائلت، فضلT عن القوة التي تتمتع بها بفضل ثرواتها، شرعت تتكون خ��ارج عش��ائرها ف��ي Rقلما يتعرض للجدال والنكار، وا 
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ن الدولة الناشئة للتو قد كرست إدعاءاتها هذه. وهو يثبت أيضاT أن تقس�يم العم��ل بي�ن الفلحي��ن والحرفيي��ن ق�د Rطبقة خاصة مميزة، وا 
Tاتضح ورسخ إلى ح��د أن�ه أخ��ذ يزح�زح إل�ى المرتب��ة الثاني��ة الهمي��ة الجتماعي��ة للتقس�يم الس�ابق إل�ى عش�ائر وقب�ائل. وه��و يعل�ن أخي�را 
 التن�اقض المستعص�ي بي��ن المجتم��ع العش�ائري والدول��ة، ف�إن أول محاول�ة لتش��كيل الدول��ة تق�وم ف��ي تحطي��م الص��لت العش�ائرية بتقس�يم
 أعض��اء ك��ل عش��يرة إل��ى مميزي��ن وغي��ر مميزي��ن وبتقس��يم الخيري��ن ب��دورهم إل��ى طبق��تين تبع��اT لن��وع عمله��م، الم��ر ال��ذين ك��ان ي��دفع

بعضهم إلى معارضة بعضهم الخر.

 إن تاري��خ أثين��ا السياس�ي اللح��ق ح��تى س��ولون لي�س معروف��اT بص��ورة كافي��ة. إن وظيف��ة الباس��يليوس فق��دت ش��أنها، وأخ��ذ ي��رأس
  قب��ل600الدولة أرخونت منتخب�ون م�ن ع��داد النبلء. وتع�اظمت س��يادة النبلء أك�ثر ف�أكثر إل�ى أن أمس�ت ع�بئاT ل يط�اق نح�و س�نة 

 الميلد. وكان المال والربا الوسيلة الساسية لجل قمع حرية الشعب. وكان محل إقامة النبلء الرئيس��ي ف��ي أثين��ا وض��واحيها، حي��ث
 ك�انت التج�ارة البحري��ة، ومعه�ا القرص�نة البحري��ة ال�تي ك�انت تم�ارس كلم�ا س�نحت الفرص�ة، تغني��ان ه�ؤلء النبلء وترك�زان ف�ي أي�ديهم
 ال��ثروات النقدي��ة. وم��ن هن��ا تغلغ��ل القتص��اد النق��دي، خلل تط��وره، ف��ي المش��اعات الريفي��ة م��ؤثراT مث��ل ح��امض يتأك��ل نم��ط حياته��ا
 التقليدي القائم على القتصاد الط�بيعي. إن التنظي��م العش�ائري ل يتواف��ق إطلق��اT م��ع القتص��اد النق��دي. وق��د ص�ادف خ�راب الفلحي��ن
 الصغار في التي��ك اش��تداد ض�عف روابطه�م العش�يرية القديم��ة ال�تي ك�انت تحميه�م. وك�ان س��ند ال��دين والره�ن العق�اري (لن الثينيي��ن
 ك��انوا ق��د اخ�ترعوا الره��ن العق�اري أيض�اT) ل يحترم��ان العش��يرة ول الفراتري��ة. والح�ال، ك��ان النظ�ام العش�ائري الق��ديم ل يع�رف النق��ود ول
 القروض ول الديون النقدية. ولهذا أدت أيضاT س�يطرة النبلء النقدي��ة المنتش�رة أوس�ع فأوس�ع إل�ى إق�رار ح�ق جدي��د يرتك�ز عل�ى الع�رف
 والعادة لجل حماية الدائن من المدين، لجل تكريس استثمار الفلحين الصغار من جانب مالكي النق�ود. وف��ي جمي��ع حق�ول التي��ك
 ك��انت تنتص��ب مس��لت حجري��ة رهني��ة س��جل عليه��ا أن القط��ة المعني��ة مرهون��ة لفلن لق��اء مبل��غ ك��ذا م��ن النق��ود. أم��ا الحق��ول ال��تي ل��م
 تكون معلمة بهذه العلئم، فك�انت ق��د بيع�ت بمعظمه��ا بس�بب العج�ز ع�ن تس��ديد قيم��ة الره�ن العق�اري أو ع�ن دف��ع الف��وائد المئوي��ة ف�ي
 الموع��د المح��دد، وانتقل��ت إل��ى ملكي��ة الريس��تقراطي المراب��ي. وك��ان الفلح يعت��بر نفس��ه س��عيداT إذا م��ا س��محوا ل��ه بالبق��اء ف��ي قطع��ة
 الرض بصفة مستأجر وبالعيش م��ن س�دس منت�وج ك��دحه، إذ يتعي��ن علي��ه أن يق�دم الخمس�ة أس�داس الباقي�ة إل�ى المال�ك الجدي��د كب��دل
 إيجار. وفضلT عن ذلك، إذا ك�ان المبل�غ ال�ذي تب�اع ب��ه قطع�ة الرض المرهون�ة ل يغط�ي ال��دين، أو إذا ك�ان ال��دين ل�م ي�ؤمن بره��ن،
 ك��ان يتعي��ن عل�ى الم��دين أن ي��بيع أولده عبي��داT ف��ي بل��دان أخ�رى لك�ي يس��دد لل��دائن دين�ه. بي��ع الوال��د أبن�اءه- تل��ك ك�انت الثم�رة الول�ى
ذا ل��م يرت��و مص��اص ال��دماء، فق��د ك��ان بمق��دوره أن ي��بيع الم��دين نفس��ه أيض��اT كعب��د. هك��ذا ك��ان فج��ر Rللح��ق الب��وي وأحادي��ة ال��زواج! وا 

الحضارة المشرق عند الشعب الثيني.

 من قبل، عندما كانت ظروف حياة الشعب ل تزال تتوافق مع النظام العشائري، ك�ان ه�ذا النقلب مس��تحيلT، أم�ا الن، فق�د
 تحقق، ولكن أح�داT ل يع�رف كي��ف تحق�ق. لنع��د لحظ�ة إل�ى أص�حابنا اليروك�وا. لق�د ك�ان م��ن المس�تحيل عن��دهم قي�ام وض�ع كالوض�ع
Tلرادته�م. وهن��اك، عن��د اليروك��وا، ل�م يك��ن أب��دا Tالمف�روض الن عل�ى الثينيي��ن، ب��دون اش�تراكهم، إذا ج�از الق��ول، وم�ن المؤك��د خلف�ا 
 بوسع أسلوب إنتاج وسائل العيش، الذي بقي هو هو سنة بع��د س�نة، أن ي�ؤدي إل�ى نش�وب مث��ل ه�ذه النزاع�ات المفروض�ة كإنم�ا م�ن
Tرين. ك�ان اليروك�وا ل يزال�ون بعي��دين ج�داyل�ى ظه�ور مث�ل ه�ذا التن�اقض بي��ن الغني�اء والفق�راء، بي��ن المس��تثم}رين والمس�تثم Rالخارج، وا 
ذا طرحن�ا Rعن السيادة على الطبيعة، ولكنه�م ك�انوا ض�من بع��ض الح�دود الطبيعي��ة، الواض�حة بالنس�بة له�م، أس�ياد أس�لوب إنت�اجهم. وا 
 جانباT سوء المحاصيل ف�ي بس�اتينهم الص�غيرة، ونف�اد م��وارد بحيراته��م وأنهره�م م��ن الس��مك، وش�دة انخف�اض ع��دد الط�رائد ف�ي غاب�اتهم،
 فإنهم كانوا يعرفون مسبقاT م�ا يمكنه��م العتم��اد علي�ه ف�ي ظ�ل أس�لوبهم لتحص�يل وس�ائل العي�ش. ك�ان ينبغ��ي له�ذا الس�لوب أن ي�ؤمن
 وس��ائل العي��ش س��واء ك��انت ض��ئيلة أو وفي��رة، ولكن��ه ل��م يك��ن بوس��عه ف��ي ح��ال م��ن الح��وال أن ي��ؤدي إل��ى انقلب��ات اجتماعي��ة غي��ر
 متوقع��ة، إل��ى فص��م ع��رى العش��يرة، إل��ى انقس��ام أعض��اء العش��يرة والقبيل��ة إل��ى طبق��ات متض��ادة تح��ارب بعض��ها بعض��اT. ك��ان النت��اج
 يتحرك ضمن أضيق الطر، ولكن المنتوج كان بكليته في حوزة المنتجين. وتل��ك ك�انت أفض��لية النت��اج الهائل��ة ف�ي عص�ر البربري��ة،
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 إل أن هذه الفضلية ضاعت عن��د حل�ول عص�ر الحض�ارة. إن مهم�ة الجي�ال اللحق�ة س�تتلخص ف�ي اس��تعادة ه�ذه الفض��لية، ولك�ن
.Tعلى أساس السيادة القوية التي ظفر بها النسان الن على الطبيعة، وعلى أساس الترابط الحر الذي أصبح الن ممكنا

ل�ى Rعند اليونانيين. فإن ظه�ور الملكي�ة الخاص�ة للقطي�ع وس�لع الب�ذخ أفض�ى إل�ى التب��ادل بي��ن الف�راد، وا Tو كان الحال مختلفا 
 تحول المنتوجات إلى بضائع. وها يكمن جنين النقلب اللحق كله. فما إن كف المنتجون عن استهلك منت��وجهم بأنفس��هم بص��ورة
 مباشرة، وشرعوا يتخلون عنه بواسطة التبادل حتى فقدوا سلطانهم عليه. وما عادوا يعرفون ما يحدث له. وغدا من الممك��ن اس��تعمال
 المنتوج ضد المنتج، من أجل استثماره واضطهاده. ولهذا ل يستطيع أي مجتمع أن يحتفظ زمناT طويلT بسلطانه على إنت��اجه بال��ذات

وبالرقابة على العواقب الجتماعية لعملية إنتاجه، إذا لم يقض على التبادل بين الفراد.

 إن الثينيين هم الذين عرفوا بتجربتهم الخاصة بأي سرعة يفرض المنتوج سلطانه على المنتج بعد ظهور التبادل بين الفراد
 وتح��ول المنت��وج إل��ى بض��اعة. وم��ع النت��اج البض��اعي ظه��رت حراث��ة الرض م��ن قب��ل الف��راد بق��واهم الخاص��ة، وبع��دها بف��ترة وجي��زة
 ظه��رت ملكي��ة الف��راد للرض. ث��م ظه��رت النق��ود، أي البض��اعة العام��ة ال��تي ك��ان يمك��ن به��ا مبادل��ة جمي��ع البض��ائع الخ��رى. ولك��ن
 الناس، حين اخترعوا النقد، لم يخطر في بالهم أنهم خلقوا في الوقت نفسه قوة اجتماعية جديدة، الق��وة الوحي��دة الش�املة ال�تي س�يترتب
رادة ص�انعيها بال�ذات، ه�ي ال��تي أج��برت Rعلى المجتمع بأسره أن ينحني أمامها. وهذه القيم��ة الجدي��دة ال�تي انبثق��ت فج�أة ب��دون عل�م وا 

الثينيين، بكل فظاظة فتوتها، على الشعور بسيطرتها.

 فماذا كان ينبغي عمله؟ إن النظام العشائري الق�ديم ل�م يق��دم ال��دليل عل�ى عج�زه حي�ال زح�ف النق�ود المظف�ر وحس�ب، ب�ل ك�ان
 أيضاT عاجزاT إطلقاT عن أن يجد في داخله أي مكان لجل أشياء مثل النقود والدائنين والمدينين وتحصيل الدين بالقسر. ولك��ن الق��وة
 الجتماعي���ة الجدي���دة ك���انت قائم���ة، ول���م تس���تطع التمني���ات ال���بريئة والرغب���ة الش���ديدة ف���ي ع���ودة الزم���ن الق���ديم الطي���ب أن تط���رد النق���ود
 والمرابين من العالم. وعلوة على ذلك، ت�م ش�ق ع��دد م�ن الثغ�رات الثانوي��ة الخ�رى ف�ي النظ�ام العش�ائري. وم�ن جي�ل إل�ى جي�ل، أخ�ذ
 أعضاء مختلف العشائر الفراتريات يتخالطون أكثر فأكثر في عموم أراضي التيك ول سيما في مدينة أثينا نفس��ها، رغ��م أن��ه ك��ان ل
 يزال آنذاك بمقدور الثيني أن يبيع ممن ليسوا أعضاء في عش��يرته قطع��اT م��ن الرض فق�ط، ولك�ن ل�م يك��ن بمق�دوره أن ي��بيع مس��كنه.
 ومع تطور الصناعة والتبادل، تطور أكثر فأكثر تقسيم العمل بين مختلف فروع النت�اج: الزراع��ة، الحرف��ة، وف�ي داخ�ل الحرف��ة، بي�ن
 أنواعها التي ل عد لها، والتجارة، والملحة، الخ.، وانقسم الناس الن حسب أعمالهم إلى جماعات ثابتة نسبياT، لكل منها جمل�ة م��ن
 المصالح المشتركة الجديدة التي لم يكن لها مكان داخ�ل العش��يرة أو داخ�ل الفراتري��ة، وال��تي ظه�رت بالت�الي م��ن أج�ل تأمينه��ا الحاج�ة
 إلى وظائف جديدة. ونما عدد العبيد نمواT ملحوظاT، ومن الرجح أنه زاد كثيراT في ذلك الوقت على ع��د الثينيي��ن الح��رار. إن النظ��ام
 العشائري لم يعرف أبدأ في الب��دء العبودي��ة، ول�م يع�رف بالت�الي الوس�ائل ال�تي يمك��ن به�ا الس�يطرة عل�ى ه��ذه الجمه�رة م�ن الن�اس غي�ر
 الحرار. وأخيراT اجتذبت التجارة إلى أثينا ع��دداT ك��بيراT م��ن الج�انب فك��انوا يس��تقرون فيه�ا نظ�راT لس�هولة الكس��ب، ولكنه��م، بحك�م النظ�م

القديمة، ظلوا كذلك بل حقوق ول حماية، وظلوا، رغم التساهل التقليدي، عنصراT مزعجاT وغريباT في الشعب.

 و قصارى القول أن النظام العشائري كان يقترب من نهايته. فإن المجتمع كان يتخطى نطاقه يوماT بعد يوم، ول��م يس��تطع أن
 يحد ول أن يزيل حتى شر الشرور التي كانت قد ظهرت أمام أنظار الجميع. ولكن الدولة كانت ق��د تط�ورت ف�ي ه�ذه الثن�اء بص�ورة
 غي��ر ملحوظ��ة. ف��إن الجماع��ات الجدي��دة، ال��تي تش��كلت بفض��ل تقس��م العم��ل أولT بي��ن المدين��ة والري��ف، ث��م بي��ن مختل��ف ف��روع العم��ل
 المدينية، قد أنشأت هيئات جديدة لجل الدفاع عن مصالحها، وأسست الوظائف من كل نوع وشكل. ثم أن الدول��ة الفتي��ة ك��انت قب��ل
 كل شيء بحاجة إلى قوات مسلحة خاصة بها لجل خوض غمار الحروب الصغيرة ولجل حماية الس�فن التجاري��ة، وه��ذه الق��وات ل��م
 يك��ن م��ن الممك��ن أن تك��ون ف��ي الب��دء عن��د الثينيي��ن ال��ذين يتع��اطون الملح��ة البحري��ة غي��ر ق��وات بحري��ة. وف��ي مرحل��ة غي��ر مح��ددة
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  دائرة بك�ل قبيل�ة. وك�ان12 (النوكراري�ات)، وه�ي دوائر إقليمي��ة ص�غيرة، ك�ان ع��ددها naucrariesتماماT، ولكن قبل سولون، أنشئت 
 يتعين على كل نوكرارية أن تقدم سفينة حربية وتسلحها وتجهزها بالنوتية، وكانت تقدم بالضافة فارسين. وقد قوضت هذه المؤسس��ة
 النظام العشائري بصورة مزدوجة، لنها، أولT، خلقت سلطة عامة لم تعد تتطابق أبداT بكل بساطة مع مجمل الشعب المسلح، ولنه��ا،
 ثانياT، قسمت الشعب، للمرة الولى، لجل أغراض عامة، ل حسب الجماع�ات ال�تي تجم��ع بينه��ا ص�لت القرب�ى، ب��ل حس�ب القام��ة

في أرض واحدة. وسنرى فيما بعد أهمية هذه الظاهرة الجديدة. 

 و بم�ا أن النظ�ام العش�ائري ل�م يس��تطع أن يق��دم للش��عب المس��تثمyر أي ع�ون، فل�م يب�ق له�ذا الش�عب أن يعتم��د إل عل�ى الدول��ة
 الناشئة. وقد مدت الدولة له فعلT يد العون بصورة تنظي�م الدارة ال�ذي طبق��ه س��ولون، بين��ا أخ��ذت تق�وى أك��ثر ف�أكثر ف�ي ال�وقت نفس�ه

  قب��ل الميلد) ق��د دش��ن594عل�ى حس�اب النظ�ام الق�ديم. إن س�ولون (و قلم�ا يهمن��ا هن�ا الس�لوب ال�ذي طب��ق ب��ه إص��لحه نح��و ع�ام 
ن جمي��ع الث��ورات ال��تي نش��بت م��ذ ذاك ك��انت Rسلسلة مما يسمى بالتورات السياسية، وفعل ذلك بالتدخل في ميدان علقات الملكية. وا 
 ثورات للدفاع عن نوع من الملكية ضد نوع آخر من الملكية. فلم يكن بوسعها أن تدافع عن ن��وع م��ن الملكي��ة دون المس�اس ب��الخر.
بان الثورة الفرنسية الكبرى، ضحي بالملكية القطاعية لجل إنقاذ الملكية البرجوازية. وفي الث��ورة ال��تي ق�ام به��ا س��ولون، ك��ان ل ب��د Rوا 
 أن تتضرر ملكية الدائنين في مصلحة ملكية المدينين. فقد ألغيت الديون بكل بساطة. نحن ل نعرف التفاصيل بدق��ة، ولك��ن س��ولون
 يتب�اهى ف�ي قص�ائده أن�ه أزال حج�ارة الرهون�ات م�ن قط�ع أرض الم��دينين وأع�اد الن�اس ال��ذين بيع��وا للخ�ارج أو ف�روا إل�ى بل��دان أخ�رى،
 بسبب ديونهم. ولم يكن من الممكن تحقيق ذلك إل بانتهاك حقوق الملكية صراحة. وبالفعل، قامت جمي��ع الث��ورات المس��ماة ب�الثورات
 السياسية، ابتداء من أول ثورة منها حتى آخر ثورة، دفاعاT ع�ن ن�وع معي��ن م�ن الملكي��ة، وتحقق�ت بمص��ادرة، أو، بتع��بير آخ�ر، بس�رقة
 نوع آخر من الملكية. وهكذا ل ريب في أنه لم يمكن أن تقوم الملكية الخاصة خلل ألفين وخمسمائة سنة إل بانتهاك حق الملكية.

 و لكن�ه غ��دا م�ن الض�روري الن الح�ؤول دون تك�رار تحوي�ل الثينيي��ن الح�رار إل عبي�د. وق��د ت�م ذل�ك قب��ل ك�ل ش�يء بت��دابير
 عامة مثل منع التزامات الدين التي كان شخص المدين بالذات ضمانتها وكفالتها. ثم أقر حد أقصى للملكية العقاري��ة ال�تي ك��ان م��ن
 الممك��ن أن يملكه��ا الف��رد وذل��ك للح��د بع��ض الش��يء م��ن طم��ع النبلء ال��ذي ل ي��روي غليل��ه بأراض��ي الفلحي��ن. وفيم��ا بع��د، ط��رأت

ليكم أهمها بنظرنا: Rتعديلت على التنظيم نفسه. وا

  عضو عن كل قبيلة. وعلى هذا النحو بقيت القبيل��ة هن�ا الس�اس.100تقرر أن يتألف المجلس من أربعمائة عضو، بنسبة 
 ولكن هذا كان الجانب الوحيد الذي أخذته الدولة الجديدة من التنظيم القديم. لن سولون، فضلT عن ذلك، قسم الم��واطنين إل��ى أرب��ع

  ليتر) من الحبوب، تلك كانت الح��دود41 مديمناT (المديمن يوازي تقريباT 150 و300 و500طبقات تبعاT للملكية العقارية ودخلها، 
 الدنيا من الدخل لجل الطبقات الثلث الولى، أما الذين كان دخلهم أقل أو كانوا ل يملكون أي قطعة من الرض، فكانوا يش��كلون
 الطبقة الرابعة. ولم يكن م��ن الممك��ن أن يش�غل جمي��ع الوظ�ائف غي��ر ممثل��ي الطبق�ات الثلث العلي��ا، أم�ا أعل�ى الوظ�ائف، فل يمك��ن
 أن يشغلها غير ممثل��ي الطبق�ة الول�ى. ول�م يك��ن للطبق�ة الرابع��ة غي�ر الح�ق ف�ي الكلم والتص�ويت ف�ي الجتم�اع الش�عبي، ولك�ن هن�ا
 بالذات كان يجري انتخاب جميع الموظفين، وهن�ا ك��ان ينبغ��ي عل�ى ه�ؤلء أن يق��دموا حس�اباT ع�ن نش�اطهم، وهن��ا ك�انت توض��ع جمي��ع
 القوانين، وهنا كانت الطبقة الرابعة تؤلف الغلبية. وم�ن جدي��د ج�رى إثب�ات المتي�ازات الريس��تقراطية جزئي�اT بص�ورة امتي�ازات لل�ثروة،
 ولك�ن الش�عب احتف�ظ لنفس�ه بالس�لطة الفاص�لة. وفض�لT ع�ن ذل��ك ك�ان التقس�يم إل�ى أرب�ع طبق�ت أساس�اT لج�ل تنظي��م الق�وات المس�لحة
 تنظيم��اT جدي��داT. ف�إن الطبق��تين الوليي��ن كانت��ا تق��دمان الخيال�ة، وك�ان عل�ى الثالث�ة أن تخ��دم ف�ي فص�ائل المش�اة الثقيل��ة الس��لح، وعل�ى
 الرابع��ة أن تخ��دم ف��ي فص��ائل المش��اة الخفيف��ة الس��لح ال��تي ل ترت��دي ال��دروع أو ف��ي الس��طول، م��ع العل��م أنه��ا ك��انت، عل��ى الرج��ح،

تتقاضى أجراT لقاء خدمتها.
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 و هكذا أدخل هنا عنص�ر جدي��د ف�ي نظ�ام الحك��م، ه�و الملكي��ة الخاص��ة. ف�إن حق�وق م��واطني الدول��ة وواجب��اتهم أخ��ذت تق�اس
 حسب كبر ملكيتهم العقارية، وبقد ما كان يتعاظم نفوذ الطبقات المالكة، كانت التحادات القديمة القائم على قرابة الدم ت��زاح. ومن��ي

النظام العشائري بهزيمة جديدة.

 و لكن منح الحقوق السياسية وفقاT للملكية لم يكن أبداT إح�دى المؤسس�ات ال�تي ل يمك��ن ب�دونها أن تق�وم الدول�ة. وم�ع أن ه��ذا
 المبدأ قد اضطلع بدور كبير في تاريخ تنظيم الدول�ة، إل أن ع��دداT ك�بيراT ج�داT م�ن ال�دول، وعل�ى وج�ه الض��بط أكثره�ا تط�وراT، اس�تغنى

).111عنه. بل أنه في أثينا أيضاT لم يضطلع إل بدور عابر، فمنذ عهد أريستيدس أصبحت جمي الوظائف في منال كل مواطن (

 و ف��ي الثم��انين س��نة التالي��ة، تط��ور المجتم��ع الثين��ي ت��دريجياT ف��ي التج��اه ال��ذي ظ��ل يتط��ور في��ه خلل الق��رون اللحق��ة. فق��د
 وض��ع ح��د لتفش��ي عملي��ات دي��ون الرب��ا عل��ى الراض��ي قب��ل زم��ن س��ولون، وك��ذلك للف��راط ف��ي تمرك��ز الملكي��ة العقاري��ة. وأص��بحت
 التجارة، وكذلك الحرف والحرف الفنية التي كانت تتنامى أكثر فأكثر بالستناد إلى عم�ل العبي��د، ف�روع النش�اط الس�ائدة. وغ��دا الن��اس
 أك��ثر تم��دنا وتن��وراT. وب��دلT م��ن اس��تثمار م��واطنيهم بال��ذات اس��تثماراT قاس��ياT كم��ا م��ن قب��ل، ش��رعوا الن يس��تثمرون عل��ى الغل��ب العبي��د
 وشراة البضائع الثينية من خارج أثينا. وأخذت الموال المنقولة أي الثروة من النقود والعبيد والسفن، تتن��امى أك��ثر ف��أكثر، ولكنه��ا ل��م
 تعد الن مجرد وسيلة لكتساب الراضي، كما كان الحل في زمن النط�واء والمحدودي��ة الس�ابق، ب��ل ص�ارت أيض�اT ه�دفاT بح��د ذات�ه.
 ومن جراء ه��ذا ظه�رت، م��ن جه��ة، ف�ي ش�خص الطبق�ة الجدي�دة- طبق��ة الغني�اء ال��ذين يتع��اطون الص�ناعة والتج�ارة- منافس��ة مظف�رة
 لج��بروت الريس��تقراطية الق��ديم، وفق��دت بقاي��ا النظ��ام العش��ائري الق��ديم، م��ن جه��ة أخ��رى، قاع��دتها الخي��رة. ف��إن العش��ائر والفراتري��ات
 والقبائل التي تشتت أعضاؤها الن في عم�وم التي�ك وتخ�الطوا نهائي��اT، ق�د غ�دت له�ذا الس�بب غي�ر ص�الحة إطلق�اT لتش��كيل اتح�ادات
 سياسية، وكان كثيرون من مواطني أثينا ل ينتسبون إلى أي عشيرة، فقد كانوا مهاجرين غرب�اء ن�الوا ح�ق المواطني��ة ولكنه��م م��ع ذل��ك
 ل��م يقبل��وا ف��ي أي م��ن التح��ادات العش��ائري القديم��ة، وفض��لT ع��ن ه��ؤلء، ك��ان هن��اك أيض��اT ع��دد متزاي��د أب��داT م��ن المه��اجرين الغرب��اء

). 112المتمتعين بالحماية (أو الموالي)(

 و في هذه الثناء كان الصراع بين الحزاب يواصل مجراه، كانت الريس��تقراطية تح�اول اس��تعادة امتيازاته�ا الس�ابقة وأح�رزت
  قبل الميلد) وأطاحت بها نهائياT، وبأخر بقايا النظ��ام العش��ائري509الغلبة لفترة من الوقت، إلى أن جاءت ثورة كليستين ( في عام 

) أيضاT في آن واحد.113(

 إن تنظي�م الدارة الجدي��دة ال�ذي أدخل�ه كليس��تين ق��د تجاه�ل قس�مة القب�ائل الرب�ع القديم��ة المؤسس�ة عل�ى العش�ائر والفراتري�ات.

 وعوضاT عنها، ظهر تنظيم جديد تماماT يرتكز على تقس�يم الس�كان، ال�ذي ج�رى اختب�اره ف�ي "النوكراري�ات" حس�ب مك�ان إق�امتهم فق�ط.
 وهكذا لم يبق الدور الحاسم للنتساب إلى اتحادات قربى الدم، بل صار لمكان القامة الدائمة وحده، ولم يقسموا الشعب، بل قس��موا

الرض، وتحول السكان، من الناحية السياسية، إلى مجرد ذيل للرض.

  (ديم��وس) إو دائرة-مش��اعة ت��دير ك��ل منه��ا نفس��ها بنفس��ها. وك��ان المواطن��ونdemosقس��مت منطق��ة التي��ك كله��ا إل��ى مئة 
 (الديموس��يون) ال���ذين يعيش��ون ف��ي ك��ل ديم��وس ينتخب��ون رئيس��اT (ال��ديمارك) وخازن��اT، وك��ذلك ثلثي���ن قاض��ياT يحكم��ون ف��ي الخلف��ات
له��ه الح��امي أو بطل��ه، وك��ان يخت��ار لهم��ا الكه��ان. وك��انت الس��لطة العلي��ا ف��ي ال��ديموس Rالص��غيرة. ك��ذلك ك��ان لك��ل ديم��وس معب��ده وا 

 ) ال�تي تحك�م114لجمعية الديموسيين. وقد كان ذلك، كما يلح�ظ مورغ�ان بص�واب، النم�وذج المس�بق للمش�اعة المديني��ة الميركي��ة (
نفسها بنفسها. إن الوحدة التي انتهت إليها الدولة العصرية في أعلى درجات تطورها كانت نقطة انطلق الدولة الناشئة في أثينا.
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 كانت عشر من هذه الوحدات أو الديموسات تؤلف قبيلة، ولكن هذه القبيلة، خلفاT للقبيل��ة الس�ابقة العش�ائرية، ص��ارت تس��مى
 الن بالقبيلة القليمية. إن القبيلة القليمية لم تكن اتحاداT سياسياT يحكم نفسه بنفسه وحسب، بل كانت أيضاT اتح��اداT عس��كرياT، وك��انت

  آم��رstratége آم��ر المش��اة، والس��تراتيجي taxiarque أي زعيم القبيلة آمر الخيالة، والتاكس��ييارك phylarque*Iتنتخب الفيلرك 
 جميع القوات المسلحة المجندة في أرض القبيلة. وفضلT عن ذلك، ك�انت تجه�ز خم�س س�فن حربي�ة بطواقمه�ا وآمريه��ا، وك�انت تن�ال

بطلT من أبطال التيك بوصفه حامياT لها وتتسمى باسمه. وأخيراT كانت تنتخب خمسين ممثلT عنها في مجلس أثينا.

 أم��ا ذروة ه��ذا التنظي��م فكانته��ا الدول��ة الثيني��ة ال��تي ك��ان ي��ديرها مجل��س مؤل��ف م��ن خمس��مائة ن��ائب يمثل��ون القب��ائل العش��ر،
 والجتماع الشعبي –بوصفه المرجع العلى والخير- الذي ك�ان لك�ل م��واطن أثين��ي الح��ق ف�ي حض�وره وف�ي التص�ويت في�ه. وعلوة
على ذلك، كان الرخونت وسائر الموظفين يسيuرون مختلف فروع الدارة والقضاء. ولم يكن هناك في أثينا رئيس للسلطة التنفيذية.

 و مع تطبيق هذا التنظيم الجديد للحكم، ومع قبول عدد كبير جداT من المتمتعين بالحماي��ة- س��واء م��ن المه��اجرين الغرب�اء أو
ري��ن- أzقص��يت هيئات النظ��ام الق��ائم عل��ى قراب��ة ال��دم ع��ن تص��ريف الش��ؤون العام��ة، وانحط��ت إل��ى مس��توى رابط��ات uم��ن العبي��د المحر 
 خاص��ة وأخوي��ات ديني��ة. ولك��ن عه��د العش��ائر الق��ديم، بنف��وذه المعن��وي ونظرات��ه المتوارث��ة ونم��ط تفكي��ره، ظ��ل زمن��اT ط��ويلT يعي��ش ف��ي

التقاليد، وهذه التقاليد لم تندثر إل تدريجياT. وقد انعكس هذا في واحدة من آخر مؤسسات الدولة.

 لقد رأينا أن إحدى العلئم الجوهرية للدولة تتلخص في سلطة عامة منفصلة عن سواد الشعب. وفي ذلك الحين لم يكن لدى
 أثينا غي�ر الجي�ش الش��عبي، والس�طول ال�ذي ك�ان الش�عب يق�دمه مباش�رة. وك�ان الجي�ش والس�طول يحميانه�ا م��ن الع�داء الخ�ارجيين
 ويفرض��ان الطاع�ة عل�ى العبي��د ال��ذين ك��انوا آن��ذاك يش��كلون أغلبي��ة الس�كان الملحوظ��ة. وتج�اه الم��واطنين، ل�م تك��ن الس��لطة العام��ة ف�ي
 البدء قائمة إل بصفة بوليس، وكان البوليس قديما قدم الدول، ولهذا كان الفرنسيون الس�ذج م�ن الق�رن الث�امن عش�ر ل يتح�دثون ع�ن

 ). وهك��ذا أس��س الثيني��ون، ف��ي آن واح��د م��ع دولته��م، بوليس��اT، درك��اnations policéesTالم��م المتمدن��ة ب��ل ع��ن الم��م البوليس��ية (
 ) كما يسمونهم في ألمانيا الجنوبية وف��ي سويس��را. ولك��ن ه��ذاLandj&auml;gerحقيقياT من النبالة المشاة والخيال، أو اللندياغر (

 ال��درك ك��ان يت��ألف م��ن العبي��د. فق��د ك��انت ه��ذه الخدم��ة البوليس��ية تب��دو للثين��ي الح�ر مذل��ة إل�ى ح��د أن��ه ك��ان يفض��ل الستس��لم للعب��د
 المسلح، شرط أل يمارس هو نفسه هذا العمل المشين. وفي هذا كانت ل تزال تنعكس عقلية العشيرة القديمة. فلم يك��ن بوس��ع الدول��ة
 أن تعي��ش ب��دون الب��وليس، ولكنه��ا ك��انت ل ت��زال بع��د فتي��ة، ول��م تك��ن تتمت��ع بع��د بم��ا يكف��ي م��ن النف��وذ المعن��وي لك��ي تجع��ل م��ن مهن��ة

كانت تبدو بالضرورة مشينة وخسيسة لعضاء العشائر القدامى مهنة محترمة.

 إن الزده��ار الس��ريع ال��ذي عرفت��ه ال��ثروة والتج��ارة والص��ناعة ي��دل عل��ى مبل��غ تواف��ق الدول��ة ال��تي تك��ونت س��ماتها الرئيس��ية م��ع
 وض��ع الثينيي��ن الجتم��اعي الجدي��د. ف��إن التن��احر الطبق��ي ال��ذي ارتك��زت علي��ه المؤسس��ات الجتماعي��ة والسياس��ية ل��م يك��ن الن ذل��ك
 التن��احر بي��ن الريس��تقراطية والش��عب البس��يط، ب��ل التن��احر بي��ن العبي��د والح��رار، بي��ن الم��والي والم��واطنين الك��املي الحق��وق. وف��ي أوج

  ش�خص، بين��ا ك�ان ع��دد العبي��د90000ازده�ار أثين��ا، ك�ان مجم�ل ع��دد الم�واطنين الح�رار، بم��ن فيه�م النس�اء والطف�ال، يبل��غ زه�اء 
ناث��اT يبل��غ  Rوا Tري��ن- 365000ذك��ورا uش��خص. وهك��ذا ك��ان يوج��د45000 ش��خص، وع��دد الم��والي- م��ن مه��اجرين غرب��اء وعبي��د محر  

  عب��داT عل��ى الق��ل وأك��ثر م��ن اثني��ن م��ن الم��والي. وس��بب ه��ذا الع��دد الك��بير م��ن العبي��د، أن18مقاب��ل ك��ل م��واطن راش��د م��ن ال��ذكور 
 كثيرين منهم كانا يشتغلون معاT في المانيفاكتورات، في مش�اغل ك�بيرة، تح�ت رقاب�ة المراق�بين. ولك�ن تط�ور التج�ارة والص�ناعة أفض�ى
 إل تراكم وتمركز الثروات في قلة من اليدي، وكذلك إلى افتقار سواد المواطنين الحرار الذين لم يبق له�م إل الختي��ار بي��ن س��بيلين
،Tمنحط�ا ،Tم��ذل ،Tل ثالث لهما: إما أن ينافسوا عمل العبيد بانصرافهم هم أنفسهم إلى ممارسة الحرف، المر الذي ك��ان يعت��بر مش��ينا 

I "من الكلمة اليونانية القدية "فيل phyla.أي القبيلة. الناشر 
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م�ا أن يتحول�وا إل�ى فق�راء. وف�ي الظ�روف المعني��ة، س�اروا بحك��م الض�رورة ف�ي الس��بيل الخي��ر، Rناهي��ك ب��أنه ل يبش��ر بك��بير النج�اح، وا 
 وبم��ا أنه��م ك��انوا يؤلف��ون س��واد الس��كان، فق��د أدى ذل��ك إل��ى هلك الدول��ة الثيني��ة كله��ا أيض��اT. فليس��ت الديموقراطي��ة ه��ي ال��تي أهلك��ت
 أثين��ا، كم��ا يزع��م الدعي��اء المدرس��يون الوروبي��ون ال��ذين يتملق��ون المل��وك والم��راء، ب��ل العبودي��ة ال��تي جعل��ت عم��ل الم��واطن الح��ر

موضع احتقار وازدراء.

ن الدول��ة ب��وجه ع��ام، وذل��ك م��ن جه��ة، لنه��ا تج��ري uإن ولدة الدول��ة عن��د الثينيي��ن ه��ي مث��ال نم��وذجي، ول أرق��ى، عل��ى تك��و 
بشكل نقي، دون أي تدخل عنيف من الداخل ومن الخارج،-إن اغتصاب بيسيستراتس للس��لطة خلل ف��ترة وجي�زة ل�م ي��ترك أي أث��ر (

 )،- ومن جهة أخرى، لن شكلT متطوراT جداT للدولة في الحالة المعنية، هو الجمهورية الديمقراطية، ينبثق مباش�رة م�ن المجتم�ع115
العشائري، وأخيراT، لننا نعرف كفاية جميع التفاصيل الساسية لنشوء هذه الدولة.

الهوامش:

 )القصود هنا من��ح الطبق��ة الرابع��ة م��ن م��واطن أثين��ا – "الفي��ت" (و ه��م مواطن��ون أح��رار ولكنه��م مع��دمون) ح��ق ش��غل الوظ��ائف الدني��ة، الم��ر ال��ذي ينس��به قس��م م��ن111(
الصادر إل أريستدس. (القرن الامس� ق.م).

  (اليتي��ك أو ال��وال) أي الغرب��اء ال��ذين ك��انوا يس��كنون ف التي��ك بص��ورة دائم��ة، ك��ان ه��ؤلء أح��رار، ولكنه��م ل يكون��وا يتمتع��ون بق��وقmétèques)القصود هنا 112(
 ال��واطني الثينيي (ح��ق ش��غل الوظ��ائف الع��ام، الش��تاك ف المعي��ة الش���عبية، امتلك الم��وال غي النول��ة، ال..). ك��ان اليتي��ك يتع��اطون بص��ورة رئيس��ية ال��رف والتج��ارة،

وكانوا ملزمي� بدفع ضريبة خاصة،� وباتاذ "حاة" لم من عداد الواطني الكاملي� القوق، وبواسطة هؤلء، كان يكنهم مراجعة� هيئات الكم.
  ق.م.،� ت��رأس كليس���فن، مث��ل عش���ية الكميوني���د، نض��ال دي��وس (ش��عب) أثين��ا ض��د س���يطرة الريس���تقراطية العش���ائرية القدي���ة، وبالنتيج���ة،507-510)ف س��نوات 113(

أطيح بذه السيطرة،� وأجريت إصلحات� ترمي إل تصفية بقايا النظام� العشائري.
)114(L. H. Morgan. "Ancient Society". London,1877 ،ل. ه�. مورغان. "التمع القدي" لندن) .1877.(
  ق.م. استول بيسيستاتس، مثل العشية الريستقراطية الفتقرة،� على السلطة ف أثين��ا، وأق��ام نظ��ام ال��م الف��ردي- حك��م الس��تبداد. دام ه��ذا النظ��ام560)ف عام 115(

  ق.م. عن��دما ط��رد510 ق.م،� وبع��د ذاك ح��ت ع��ام 527مع انقطاعات ( فقد ط��رد بيسيس��تاتس مرتي م��ن أثين��ا وع��اد إليه��ا م��ن جدي��د) ح��ت وف��اة بيسيس��تاتس ف ع��ام 
 ابنه هيبياس، وأعي��دت ف أثين��ا بع��د ف��تة وجي��زة س��يادة ديقراطي��ة م��الكي العبي��د برئاس��ة كليس��فن. إن نش��اط بيسيس��تاتس، ال��ادف إل ال��دفاع ع��ن ملك��ي الراض��ي الص��غار

والتوسطي ضد الريستقراطية العشائرية،� ل يسفر� عن تغييات جدية ف تركيب� الدولة الثينية السياسي. 
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 ـ العشيرة لوالدلولة في رلوما ـ العشيرة لوالدلولة في رلوما66

 يتبين من أسطورة تأسيس روما أن أول مقام كان من صنع عدد من العشائر اللتينية (مائة، حسب الس��طورة) المتح��دة ف��ي
 قبيلة واحدة انضمت إليها بعد فترة وجيزة من الوقت قبيلة سابيلية تتألف هي أيضاT، كم�ا تق�ول الس�طورة، م��ن م�ائة عش�يرة، ث�م قبيل�ة
ن القص�ة كله�ا ت��بين م��ن الوهل�ة الول�ى أن�ه Rكما تقول السطورة، م�ائة عش�يرة. وا ،Tثالثة تتألف من عناصر مختلفة، وتضم هي أيضا 
ن بصورة طبيعية باستثناء العشيرة، وأن العشيرة لم تكن في بعض الح�ول غي��ر ف�رع م��ن عش��يرة أص�لية، uلم يكن هناك أي شيء تكو 
 أولية، ظلت تعيش في موطنها القديم. وعلى القبائل يبدو خاتم تركيبها المصطنع، ولكن هذا التركيب مصنوع بمعظمه م��ن عناص��ر
 متقاربة وحس�ب نم�وذج القبيل��ة القديم��ة ال�تي تن�امت بص�ورة طبيعي��ة، ل حس�ب نم�وذج القبيل��ة المش�كلة بص�ورة مص��طنعة، وم�ع ذل�ك،
 ليس م�ن المس��تبعد أن�ه ك�ان م�ن الممك��ن أن تك�ون ن�واة ك�ل م��ن القب�ائل الثلث قبيل�ة قديم��ة حقيقي�ة. ف�إن الحلق�ة الوس��يطة، الفراتري�ة،

 ("كوريا")، فكان هناك إذن ثلثون "كوريا".curiaكانت تتألف من عشر عشائر وتسمى 

 و م��ن المع��ترف ب��ه عموم��اT أن العش��يرة الروماني��ة ك��انت نف��س المؤسس��ة ال��تي كانته��ا العش��يرة اليوناني��ة. ولئن ك��انت العش��يرة
Tأيض��ا Tلتلك الخلية الجتماعية التي نجد شكلها البدائي عند الهنود الحمر الميركيين، فإن هذا يص��ح كلي��ا Tأكثر تطورا Tاليونانية شكل 

.Tعلى العشيرة الرومانية. ولذا بوسعنا أن نكون هنا أكثر إيجازا

إن العشيرة الرومانية، في الونة الولى على القل من وجود المدينة، تتسم بالتركيب التالي:

 . حق أعضاء العشيرة في وراثة بعضهم بعضاT، الممتلكات تبقى داخل العشيرة. وبما أن الحق البوي كان يسود سواء ف��ي1
 العشيرة الرومانية أو في العشيرة اليوناني��ة، ف�إن الذري�ة م�ن حب�ل النس�ل النس�ائي ك�انت مس��تبعدة ع�ن الرث. وبم�وجب ق�واني الل�واح

 )، وه��ي أق��دم أث��ر مكت��وب نعرف��ه ع��ن الح��ق الروم��اني، ك��ان الولد ه��م ال��ذين يرث��ون ف��ي المق��ام الول بوص��فهم116الثن��ي عش��ر (
  (أي القرب��اء حس��ب حب��ل النس��ل الرج��الي)، وف��ي ح��ال ع��دم وج��ودagnatsالورث��ة المباش��رين، وف��ي ح��ال ع��دم وج��ودهم "الغن��ات" 

 هؤلء، أعضاء العشيرة. وفي جميع الحوال، كانت الممتلكات تبقى داخل العشيرة. ونحن ن�رى هن�ا كي��ف تس�ربت ت��دريجياT إل��ى ع�ادة
 العشيرة قواعد قانونية جديدة نجمت عن نمو الثروة وع��ن أحادي��ة ال�زواج: إن ح�ق الوراث��ة، المتس�اوي ف�ي الص�ل بي��ن جمي�ع أعض�اء
 العشيرة، يقتص�ر عملي�اT- وب�اكراT ج�داT، كم�ا أش�ير أعله- عل�ى "الغن�ات" ف�ي الب��دء، وأخي�راT عل�ى الولد وذريته��م حس�ب حب�ل النس�ل

الرجالي. أما في اللواح الثني عشر، فإن هذا يرد بالطبع في تسلسل معاكس.

 . امتلك أرض مشتركة لل�دفن. فعن��دما انتقل�ت عش�يرة كلودي�وس الريس�تقراطية م��ن مدين��ة ريغي�ل إل�ى روم�ا، حص�لت عل�ى2
 )،117رقعة من الرض، وكذلك على مكان مشترك في المدنية نفسها من أجل الدفن. وحتى في عهد أوغسطوس، دفن رأس فار (

-Quintilia وهك���ذا إذن ك���انت العش���يرة (gentilitius tumulus* Iال���ذي قت���ل ف���ي غ���اب توتوب���ورغ وجيء ب���ه إل���ى روم���ا، ف���ي 
كوينتيليا) ل تزال تملك جثوة خاصة للدفن.

 معروفة.sacra gentilitia**II. أعياد دينية مشتركة. وهذه 3

I.جثوة العشية. الناشر 
II.أعياد مقدسة عشيية. الناشر 

81



 . واج�ب ع��دم ال�زواج داخ�ل العش�يرة. ويب��دو أن ه��ذا ل�م يتح�ول يوم�اT ف�ي روم�ا إل�ى ق�انون مكت��وب. ولكن��ه بق�ي ع�ادة. وبي�ن4
 العدد الهائل من الزواج التي وصلت أسماؤها إلينا، لي�س لي زوج اس�م عش�يري واح�د لكل الرج�ل والم�رأة. ث�م أن ح�ق الوراث��ة يؤك��د
 ه��ذه القاع��دة. ف��إن الم�رأة تفق��د حقوقه��ا "الغناتي��ة" عن��دما ت��تزوج، وتخ��رج م��ن عش��يرتها. ولي��س ف��ي وس��عها ول ف�ي وس�ع أولده��ا وراث��ة
ل فقدت عشيرة الوالد حصة من الميراث. وليس لهذا معنى إل إذا افتراضنا أن الم�رأة ل تس��تطيع أن ت�تزوج Rوالدها أو أخوة والدها، وا 

من أي عضو من عشيرتها.

 . ملكية عقارية مشتركة. كانت هذه موجودة على الدوام في الزمنة البدائية، من��ذ أن ش�رعت القب��ائل تتقاس��م الرض. وبي��ن5
Tملك القتصادات المنزلية التي لم يكن من الممكن أب��دا Tملك العشيرة، وجزئيا Tملك القبيلة، جزئيا Tالقبائل اللتينية، نجد الرض جزئيا 
 أن تك��ون آن��ذاك ع��ائلت منف��ردة. وينس��ب إل��ى رومول��وس أن��ه ق��ام ب��أول تقس��يم للرض بي��ن الف��راد، مانح��اT كلT منه��م قراب��ة هكت��ار

 ). ولكننا نجد فيم�ا بع��د أيض�اT ملكي�ات عقاري�ة تخ�ص العش�يرة، ناهي��ك ع�ن أراض�ي الدول�ة ال�تي ي�دور حوله�ا ك�لjugerum(يوغران 
تاريخ الجمهورية الداخلي.

 . واجب أعضاء العشيرة أن يساعدوا ويحموا بعضهم بعضاT. إن التاريخ المكتوب ل ي��بين لن�ا غي�ر حط�ام ه�ذه الع�ادة. ف�إن6
 الدولة الرومانية قد دخل�ت الحلب�ة دفع��ة واح�دة بوص�فها ق�وة عل�ى درج�ة م��ن التف�وق بحي�ث أن ح�ق الحماي�ة م�ن المظ�الم انتق�ل إليه�ا.

 ).118فعندما اعتقل إبيوس كلوديوس، ارتدى جميع أعضاء عشيرته ثياب الحداد، بمن فيهم أولئك الين كانوا أع��داءه الشخص��يين (
بان الحرب البونيكية الثانية ( Rاتحدت العشائر لجل افتداء أعضائها السرى، ولكن "السينات"( مجل��س الش��يوخ) منعه��ا م��ن119وا ،( 

ذلك. 

 . الحق في اتخاذ اسم العشرة. وقد بقي حتى زمن المبراطورية، وقد سمح للمحررين اتخاذ اس�م عش��يرة أس��يادهم الس��ابقين،7
ولكن دون اكتساب حقوق أعضاء العشيرة.

 . الحق في قبول الغرباء في العشيرة. وكان يطبق بتبني إحدى العائلت (كما عن��د الهن��ود الحم��ر) للغري��ب المعن��ي، الم��ر8
الذي كان يستتبع قبوله في العشيرة.

قال���ة الرئي���س. ولك���ن بم���ا أن جمي���ع الوظ���ائف، ابت���داء م���ن وظيف���ة المل���ك، ك���انت ت���ولuى9 Rل���م ي���رد أي ذك���ر لح���ق انتخ���اب وا . 
 بالنتخاب أو بالتعيين في المرحلة الولى من تاريخ روما، وبما أن كهان "الكوريا" أيض�اT ك�انت تنتخبه��م "الكوري��ا" ذاته��ا، فف�ي وس�عنا

ن ك��ان م��ن الممك��ن أن يك��ون انتخ��ابهم م��ن العائل��ةprincipesأن نف��ترض الوض��ع نفس��ه فيم��ا يتعل��ق برؤس��اء ( Rالعش��ائر، ح��تى وا ( 
نفسها في العشيرة قد أصبح قاعدة.

 تل��ك ك��انت وظ��ائف العش��يرة الروماني��ة. وه��ي تش��به تمام��اT حق��وق وواجب��ات العش��يرة اليروكي��ة، باس��تثناء النتق��ال الن��اجز إل��ى
).120الحق البوي، وهنا أيضاT "يتراءى اليروكوا بوضوح"(

 و لن نسوق غير مثال واحد لكي ن��بين أي تش�وش ف�ي مس�ألة النظ�ام العش�ائري الروم�اني ل ي�زال س�ائداT ف�ي ال�وقت الحاض�ر
 ح��تى بي��ن أش��هر مؤرخين��ا. فق��د ج��اء ف��ي مؤل��ف م��ومزن بص��دد أس��ماء العل��م الروماني��ة ف��ي زم��ن الجمهوري��ة وف��ي عه��د أوغس��طوس

)) ما يلي:121، المجلد الول (1864("دراسات في تاريخ روما"، برلين، 
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 "فض��لT ع��ن جمي��ع أعض��اء العش��يرة م��ن ال��ذكور، باس��تثناء العبي��د، ب��الطبع، ولك��ن بم��ن فيه��م المقبول��ون ب��التبني ف��ي العش��يرة
  ("جن�س")) "إنم�ا ه�ي... جماع�ةgensوالموالي، ك�ان اس�م العش�يرة يمن��ح أيض�اT للنس�اء... إن القبيل�ة"(هك��ذا ي�ترجم م�ومزن هن�ا كلم��ة 

 ظهرت على أساس أصل مشترك- فعلي أو محتمل أو حتى ملفق – وتوحدها عرى المشاركة في العياد والمدافن والوراثة، جماع��ة
 يجب ويمكن أن ينتسب إليها جمي��ع الف�راد الح�رار شخص�ياT، وبالت�الي النس�اء أيض�اT. ولك�ن م�ا يص�عب الم�ر، إنم�ا ه�و تحدي��د اس�م
 عشيرة النساء المتزوجات. إن هذه الصعوبة لم تكن قائمة بالطبع طالما لم يكن بمقدور الم�رأة أن ت�تزوج إل م�ن عض�و م�ن أعض�اء
 "جنسها"، وخلل زمن طويل، كما يمكن إثبات ذلك، ك�ان م�ن الص�عب عل�ى الم�رأة أن ت�تزوج خ�ارج عش�يرتها مم�ا داخ�ل عش��يرتها،

 - كان ل يزال يمنح حتى في القرن الس�ادس عل�ى س�بيل المكاف�أة بوص�فه امتي�ازاgentis enuptioTلن حق الزواج خارج العشيرة- 
 شخص��ياT... ولك��ن، حيثم��ا ك��انت تنعق��د الزواج��ات خ��ارج العش��يرة، ك��ان ينبغ��ي عل��ى الم��رأة، ف��ي الزمن��ة الول��ى، أن تنتق��ل إل��ى قبيل��ة
 زوجها. ول سبيل أبداT إلى الريب في أن المرأة كانت، بموجب الزواج ال��ديني الق��ديم، ت�دخل كلي�اT ف�ي جماع�ة زوجه�ا الش�رعية والديني��ة
 وتخرج من جماعتها. ومن ذا الذي ل يعرف أن المرأة المتزوجة تفقد، حيال أعضاء عش��يرتها، الح�ق ف�ي الحص�ول عل�ى الرث ف�ي
 توريث أموالها، وأنها تدخل بالمقابل في الرابطة التي تملك حقوقاT مشتركة في الرث والتي تشمل زوجها وأولده��ا وأعض�اء عش��يرتهم

ذا كانت تدخل في عائلته، فكيف يمكن إذن أن تبقى غريبة عن عشيرته؟" Rذا كانت كأنما يتبناها زوجها وا Rعلى العموم. وا

 و علي��ه يزع��م م��ومزن أن النس��اء الروماني��ات الل��واتي ينتس��بن إل��ى عش��يرة م��ن العش��ائر ل��م يك��ن بوس��عهن ال��زواج ف��ي الب��دء إل
ن العش�يرة الروماني��ة ك�انت بالت�الي داخلي��ة ال�زواج ل خارجي�ة ال�زواج. إن ه�ذه النظ�رة ال�تي تن�اقض ك�ل م�ا نعرف�ه Rداخل عشيرتهن، وا 
 عن الشعوب الخرى، ترتكز بصورة رئيسية، إن لم يكن بوجه الحصر، على مقطع واحد وحيد عند تيطس ليفيوس، أثار الكثير من

  من تأس�يس روم�ا، أي ف�ي ع�ام568)) وورد فيه أن مجلس الشيوخ قرر في العام 122 (19، الفصل 39النقاش والجدال (الكتاب 
 قبل الميلد:186

"uti Feceniae Hispalae datio, deminutio, gentis euptio, tutoris optio item esset quasi ei vir 

testamento dedisset, utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, od id fraudi 

ignominiaeve esset"

 -"لك����ي يح����ق لفيتس����ينيا هيس����بال، أن تتص����رف بماله����ا وتنف����ق من����ه، وت����تزوج خ����ارج العش����يرة وتخت����ار وص����ياT عليه����ا، كأنم����ا
 زوجها"(المتوفي)"منحها هذا الحق بالوصية، ولكي يحق له�ا أن ت�تزوج م��ن م�واطن ح�ر، دون أن يته�م الرج�ل ال�ذي ي�تزوج منه�ا ب�أنه

."Tأو مخزيا Tغبيا Tتصرف تصرفا

 فل ريب إذن أنهم يمنحون هنا فيتسينيا، المعتقة، الحق في الزواج خارج عشيرتها. ومن المؤكد كذلك أن��ه ينج��م م��ن هن��ا أن��ه
كان يحق للزوج أن يمنح زوجته بالوصية الحق في الزواج خارج العشيرة بعد وفاته. ولكن خارج أي عشيرة؟

 لئن كان يتعين على المرأة بأن تتزوج داخل عشيرتها كما يعتقد مومزن، لبقيت بعد الزواج أيضاT في هذه العشيرة. ولك�ن ه�ذا
 الق��ول ب��الزواج ال��داخلي ه��و ال��ذي ينبغ��ي تق��ديم البره��ان عل��ى ص��حته. ه��ذا أولT. وثاني��اT، لئن ك��ان يتعي��ن عل��ى الم��رأة أن ت��تزوج داخ��ل
ل لما كان بوسعه أن يجد زوجة له. وهذا يعني أنه كان في مقدور الزوج Rعشيرتها، فقد كان ذلك يتعين على الرجل يضأ بالطبع، وا 
 أن يمنح زوجته بالوصية حقاT كان ل يملكه هو نفسه وكان ل يستطيع الستفادة منه ف�ي مص��لحته بال�ذات. وه�ذا مح�ال م�ن الناحي�ة

القانونية. وهذا ما يشعر به مومزن أيضاT، ولهذا يورد الفرضية التالية:
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 "لج���ل ال��زواج خ��ارج العش��يرة، ك��ان ينبغ���ي قانوني���اT، أغل��ب الظ���ن، ل موافق���ة ذي الس��لطة وحس��ب، ب��ل أيض��اT موافق��ة جمي���ع
أعضاء العشيرة" 

 أولT، هذه فرضية جريئة جداT، وهي، ثانياT تناقض النص الصريح ف�ي المقط��ع الم�ذكور آنف�اT، ف�إن مجل��س الش�يوخ يمنحه��ا ه��ذا
 الحق بالنيابة عن الزوج، وهو يمنحها صراحة ما كان بوسع زوجها أن يمنحها إياه، ل أكثر ول أقل، ولكن ما يمنحها إياه، إنم�ا ه�و
 حق مطلق، ل يحده أي شرط أو قيد. وعليه، إذا استخدمت هذه الحق، فإن زوجه��ا الجدي��د، ه�و أيض��اT، ل�ن يتض�رر، ب��ل أن مجل�س
 الشيوخ يكلف القناصل والبريتوريين الحاليين والمقبلين بالحرص على أل يلحق بها أي إجحاف وضرر. وهك��ذا تب��دو فرض��ية م��ومزن

.Tغير مقبولة أبدا

 أو لنف�ترض أيض�اT أن الم�رأة تزوج�ت رجلT م��ن عش�يرة أخ�رى، ولكنه��ا بقي�ت ف�ي عش�يرتها الص�لية. فف�ي ه��ذه الح�ال، حس�بما
 جاء في النص المذكور آنفاT، كان يحق للزوج أن يسمح للزوجة بالزواج خارج عشيرتها. وه��ذا يعن��ي أن��ه ك�ان يح�ق ل�ه التص�رف ف�ي

شؤون عشيرة ل ينتسب إليها إطلقاT. وهذا هراء ل يجدر أن نضيف بصدده أي كلمة.

نه��ا انتقل�ت عل��ى الف��ور إل��ى عش��يرة Rم��ن عش��يرة أخ��رى، وا Tغي��ر أن نف��ترض أن الم��رأة تزوج��ت للم�رة الول��ى رجل Tفل يبق��ى إذا 
 زوجه��ا بحك��م ه��ذا ال��زواج، حس��بما يق��ر فعلT ب��ذلك م��ومزن أيض��اT ف��ي مث��ل ه��ذه الح��وال. آن��ذاك تتض��ح دفع��ة واح��دة جمي��ع العلق��ات
Tالمتبادلة. فإن الزوجة التي انفصلت أثر الزواج عن عشيرتها السابقة وقبلت في عشيرة جديدة هي عشيرة زوجها، تش��غل هن��ا وض��عا 
 خاصاT تماماT. فهي حقاT عضو في العشيرة، ولكنه ل تجمعها به�ا قراب�ة ال�دم، إن ط�ابع قبوله�ا يحرره�ا س�لفاT م��ن ك�ل من��ع ع�ن ال�زواج
 داخل العشيرة التي انضمت إليها عن طريق الزواج. وه�ي، فض�لT ع�ن ذل��ك، مقبول�ة ف�ي الرابط�ة العش�يرية ال�تي تمل�ك حق�وق الوراث�ة
 العامة، ولذا ترث أموال زوجها ف�ي ح�ال وف�اته، أي أنه�ا ت�رث أم�وال عض�و م�ن العش�يرة. أولي�س م�ن الط�بيعي تمام�اT أن تق�وم قاع�دة
 تلزم الزوجة، رغبة في الحفاظ على الموال في العشيرة، بالزواج من عضو من عشيرة زوجها الول ل من رجل من عش��يرة أخ��رى؟
ذا كان ل بد من إجازة استثناء، فمن ذا الذي يملك م�ا يكف�ي م��ن الحق�وق والص�لحيات لمنحه�ا مث��ل ه�ذا الح�ق إن ل�م يك�ن زوجه�ا Rوا 
 الول الذي أوصى لها بهذه الموال؟ وعندما يوصي لها بقسم من أمواله ويسمح لها في آن واحد بنقل هذا القسم إل��ى عش��يرة غريب��ة
 ع��ن طري�ق ال�زواج أو بنتيج��ة ال�زواج، ف�إن ه��ذه الم��وال ل ت��زال تخص��ه، وبالت�الي ل يتص�رف حق�اT وفعلT إل بملك�ه. أم�ا فيم�ا يتعل��ق
 بالزوجة نفسها وبعلقتها بعشيرة زوجها، فإن الزوج هو الذي أدخلها إلى هذه العشيرة بفعل من أرادته الح��رة، ب��الزواج. ول��ذا ك��ان م��ن
 الطبيعي أيضاT أن يكون هو على وجه الضبط الشخص الذي يستطيع أن يمنحها الحق في الخروج من هذه العشيرة بواسطة ال��زواج
 الثاني. وبكلمة، تبدو المسألة بسيطة وبديهية ما أن نطرح جانباT الفكرة الغريبة القائلة بالزواج الداخلي في العشيرة الرومانية، وم��ا أن

نقر مع مورغان بأن هذه العشيرة كانت في الصل خارجية الزواج.

 تبقى فرض�ية أخ�رى وأخي�رة وج�دت ه�ي أيض�اT أنص�اراT له�ا، ولربم�ا أك�بر ع��دد م��ن النص�ار: إن المقط�ع الم��ذكور م�ن تيط�س
ليفيوس يعني فقط:

 "، (الزواج خ�ارج العش��يرة)"أو القي��امe gente enbere) ل يستطعن، بدون إذن خاص، libertae"إن الخادمات المعتقات (
capitisب����أي عم����ل آخ����ر م����ن ش����أنه، لرتب����اطه م����ع   diminutio  minima*** I أن يس����تتبع خ����روج libertaم����ن الرابط����ة  

 ) فيم�ا يخ�ص123 حي�ث يستش��هد بهوش�كه (195، المجل��د الول، ص 1856العشيرية"(لنغه. "الزمنة القديمة الروماني�ة"، برلي��ن، 
مقطع تيطس ليفيوس الذي أوردناه).

I.فقدان القوق العائلية. الناشر 
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 إذا ك��انت ه��ذه الفرض��ية ص��حيحة، ف��إن المقط��ع الم��ذكور آنف��اT ل يثب��ت ش��يئاT عل��ى الطلق فيم��ا يتعل��ق بوض��ع الروماني��ات
الحرات، وفي هذه الحال ل يمكن أبداT أن يدور الكلم حول واجب هؤلء النساء بالزواج داخل العشيرة. 

  ل ي��رد إل ف��ي ه��ذا المقط��ع وح��ده، ول يظه��ر بع��د ذاك أب��داT ف��ي الدب الروم��اني كل��ه، وكلم��ةenuptio gentisإن تع��بير 
enubereناهي��ك بأنه��ا ل ت��رد بص��دد العش��يرة. إن الفك��رة ،Tل ت��رد إل ثلث م��رات، وعن��د تيط��س ليفي��وس أيض��ا -Tال��زواج خارج��ا - 

 الخيالية الغريبة الزاعمة أنه لم يكون بمستطاع الرومانيات أن يتزوج إل داخل العشيرة مدينة بظهورها لهذا المقط��ع وح��ده. ولكنه��ا ل
 تص��مد إطلق��اT للنق��د. وبالفع��ل، إم��ا أن ه��ذا المقط��ع يتعل��ق بقي��ود خاص��ة بالنس��بة للمعتق��ات، وه��و ف��ي ه��ذه الح��ال ل يثب��ت ش��يئاT فيم��ا

ما أنه يصح على الحرات أيضاT، وهو ف�ي ه�ذه الح�ال يثب�ت ب�الحرى أن الم�رأة ك�انت، عل�ى العم�وم،ingenuaeيتعلق بالحرات  Rوا ، 
تتزوج خارج عشيرتها، ولكنها كانت تنتقل بحكم الزواج إلى عشيرة زوجها، وهو بالتالي برهان ضد مومزن وفي صالح مورغان.

 بعد تأسيس روما بنحو ثلثمائة سنة، كانت العرى العشيرية ل ت�زال قوي��ة إل�ى ح�د أن إح�دى عش�ائر الخ��واص، وه�ي عش��يرة
  م��ن306فابيوس، استطاعت بإذن من مجلس الشيوخ، أن تقوم بقواها الخاص�ة بزح�ف حرب�ي عل�ى مدين��ة فيي��ه المج�اورة. ويق�ال أن 

 ف��ابيوس ق��د اش��تركوا ف��ي ه��ذا الزح��ف وأنه��م قتل��وا جميعه��م ف��ي كمي��ن نص��ب له��م، وأن ص��بياT ص��غيراT بق��ي عل��ى ق��ي الحي��اة، فواص��ل
العشيرة.

 كانت عش�ر عش�ائر، كم�ا قي�ل أعله، تؤل�ف فراتري��ة، وك�انت الفراتري��ة تس�مى هن�ا "كوري�ا" وك�انت له�ا وظ�ائف عام�ة أه�م م�ن
 التي كانت للفراتري�ة اليوناني�ة. وك�انت لك�ل كوري�ا طقوس�ها الديني��ة ومقدس�اتها وكهانه�ا. وك�ان ه�ؤلء الكه�ان يش�كلون بمجمله�م إح�دى
 الهيئات الكهنوتي��ة الروماني��ة. وك��انت عش��ر كوري��ات تش��كل قبيل��ة، وك��ان للقبيل��ة ف��ي الب��دء، أغل��ب الظ��ن، ش��أنها ش��أن س��ائر القب��ائل

 populusاللتيني��ة، رئي��س منتخ��ب ه��و الق��ائد العس��كري والك��اهن الك��بر. وك��انت القب��ائل الثلث تؤل��ف بمجمله��ا الش��عب الروم��اني، 

romanus.

 فل��م يك��ن م��ن الممك��ن إذن أن ينتس��ب إل��ى الش��عب الروم��اني إل م��ن ك��ان عض��واT ف��ي عش��يرة، وبواس��طتها عض��واT ف��ي كوري��ا
 وقبيل��ة. وفيم��ا يل��ي التنظي��م الول��ي للحك��م عن��د ه��ذا الش��عب. ف��ي الب��دء، ك��ان الس��ينات (مجل��س الش��يوخ) ه��و ال��ذي يص��رف الش��ؤون

 )، وله��ذا124العام��ة، وك�ان مجل��س الش��يوخ، كم��ا لح��ظ نيب��ور ع��ن ح�ق وص��واب للم��رة الول��ى، يت��ألف م��ن ش��يوخ ثلثم��ائة عش��يرة (
 senex، وكان مجموعهم يسمى السينات (مجل�س الش��يوخ، م�ن كلم�ة patresبالذات كانوا يسمون، بوصفهم شيوخ العشائر، بالباء 

 أي ش���يخ). وق���د أص���بح انتخ���اب الش���يوخ عل��ى ال���دوام م���ن العائل���ة ذاته���ا ع���ادة متبع���ة، الم���ر ال���ذي أدى هن���ا أيض���اT عل���ى نش���وء أول
 أريس��تقراطية عش��يرية. وك��انت ه��ذه الع��ائلت تس��مى بالباتريس��ية (ع��ائلت الخ��واص) وت��دعي ب��أن له��ا وح��دها دون عيره��ا الح��ق ف��ي
 دخول مجلس الشيوخ وشغل جميع الوظائف الخرى. إن واقع أن شعب خضع مع مرور الزمن له�ذا الدع��اءات، فتح�ولت إل�ى ح�ق
 فعلي، قد وجد تعبيراT عنه في السطورة القائلة أن رومولوس منح الشيوخ الوائل وخلف��ائهم رتب��ة الع��ائلت الباتريس��ية وامتيازاته��ا. وق��د

  الثيني، الحق في اتخاذ القرارات النهائية في كثير من القضايا، وف��ي بح��ث أهمه��ا مس��بقاT، ولbulêكان لمجلس الشيوخ، مثله مثل 
  (جمعي���ةcomitia curiataس��يما منه��ا الق��وانين الجدي��دة. وه��ذه الق��وانين ك��انت تقره��ا نهائي��اT الجمعي��ة الش���عبية ال��تي ك��انت تس��مى 

 الكوريات). فقد كان الشعب يجتمع كوريات كوريات، وفي كل كوريا، عشائر أغلب الظن، وعند اتخذا القرار كان لكل من الكوريات
  ("الرك��س"rexالثلثين صوت واحد. وكانت جمعية الكوريا تقر أو ترفض جميع القوانين، وتنتخب جميع كبار الم�وظفين بم��ن فيه��م 

 أي ما يسمى بالملك)، وتعلن الحرب (و لكن مجلس الشيوخ ه�و ال�ذي ك�ان يعق�د الص�لح) وتص�در الحك�ام المبرم��ة، بوص�فها الهيئة
ل��ى ج�انب Rالقض��ائية العلي��ا، بع��د اس��تئناف الط�راف ف��ي جمي��ع القض�ايا ال��تي تتعل��ق بإص��دار حك�م بالع��دام عل��ى م��واطن روم��اني. وا 

 Tمجلس الشيوخ والجمعية الش��عبية، ك�ان هن�اك أخي�راrex T("رك�س") يط�ابق تمام��ا basileus،Tالباس�يليوس اليون�اني، ول�م يك��ن إطلق�ا  
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 . وك�ان ه�و أيض�اT ق�ائداT حربي�اT، كاهن�اT أك�بر، وك�ان ي�رأس بع��ض المح�اكم.I)، ملكاT غير مقيد تقريباT ****125كما يصوره مومزن (
 ولم يكن يملك إطلقاT أي صلحيات في ميدان الدارة المدنية، وكذلك أي سلطة عل�ى حي�اة الم�واطنين وحريته�م وملكيته��م، الله�م إن
 لم تكن تنج�م ع��ن الس�لطة النض��باطية ال�تي يملكه��ا الق�ائد الحرب�ي أو ع�ن س�لطة رئي�س الهيئة القض�ائية فيم�ا يتعل��ق بتنفي��ذ الحك�ام.
 ولم تكن وظيفة "الركس" وراثية، بل بالعكس. ففي البدء، كان يzنتخب، عل�ى الرج�ح، بن�اء عل�ى اق�تراح س�ابقه ف�ي الوظيف�ة، م�ن قب�ل
 جمعية الكوريات، ث�م ك�ان يج�ري تنص��يبه ف�ي الوظيف�ة باحتف�ال ف�ي اجتم�اع ث�ان لجمعي�ة الكوري�ات. وك�ان م�ن الممك�ن ك�ذلك إق�الته،

المر الذي يبرهن عليه مصير تركوينوس المتكبر.

 ك��ان الروم��انيون ف��ي عه��د م��ن ك��انوا يس��مونهم ب� "المل��وك"، يعيش��ون، ش��أنهم ش��أن اليون��انيين ف��ي العه��د البط��ولي، ف��ي ظ��ل
Tديموقراطي��ة عس��كرية منبثق��ة م��ن العش��ائر والفراتري��ات والقب��ائل، ومرتك��زة عليه��ا. ص��حيح أن الكوري��ات والقب��ائل ك��انت مؤلف��ة جزئي��ا 
 بصورة اصطناعية، ولكنها كانت منظم��ة حس�ب نم�وذج الش�كال المس�بقة الحقيق�ة والطبيعي��ة ل��ذلك المجتم��ع ال�ذي انبثق�ت من�ه وال�ذي
 كان ل يزال يحيط بها من جميع الجوانب. ومع أن الريستقراطية الباتريسية التي تطورت بصورة عفوية كانت قد كسبت آنذاك ترب��ة
 راسخة تحت قدميها، ومع أن "الركسات" حاولوا أن يوسعوا ص�لحياتهم ش�يئاT فش��يئاT، إل أن ك�ل ه�ذا ل يغي�ر ص�فة النظ�ام الساس��ية

الولية، والحال، هنا بيت القصيد.

Tو في هذه الثناء، كان عدد سكان مدينة روما والمقاطع�ة الروماني��ة ال�تي ك�انت تتس��ع رقعته��ا بفض�ل الفتوح��ات، ينم�و جزئي�ا 
 بالهجرة إليها وجزئياT فضل سكان المناطق المفتوحة، اللتينية بأغلبيته�ا. إن جمي��ع رعاي�ا الدول�ة الج��دد ه�ؤلء (و نح�ن هن�ا ل نتن�اول

 ،populus romanus التب�اع) ك��انوا خ�ارج العش�ائر والكوري�ات والقب��ائل القديم��ة ول�ذا ل�م يكون��وا ج�زءT ل يتج�رأ م��ن clientsمسألة 
 من الشعب الروماني بالذات. كانوا أناساT أح�راراT شخص�ياT، وك�ان بوس��عهم حي�ازة الرض عل�ى س��بيل الملكي��ة، وك�ان عليه��م أن ي��دفعوا
 الضرائب ويؤدوا الخدمة العسكرية. ولكنه لم يكن بمقدورهم أن يشغلوا أي وظيفة من الوظائف، ولم يكن بمقدورهم أن يشتركوا ل في

  (البليبس) أي الع��وام، المحروم��ةplébsاجتماعات الكوريات ول في قسمة الراضي التي استولت عليها الدولة. كانوا يشكلون طبقة 
 populusمن جميع الحقوق السياسية. وبفضل عددهم المتنامي باستمرار، وتدريبهم العس�كري وأس��لحتهم، أص�بحوا ق��وة رهيب��ة ب�وجه 

 (الش��عب) الق��ديم ال��ذي أمس��ى مغلق��اT تمام��اT دون أي نم��و م��ن الخ��ارج. أض��ف إل��ى ذل��ك أن الملكي��ة العقاري��ة ك��انت، عل��ى الرج��ح، ق��د
 ، بينا الثروة التجارية والصناعية، التي لم تكن قد تطورت بعد بقوة، ك��انت ف��ي أي��ديpopulus وplébsوزعت بالتساوي تقريباT بين 

plébs.(العوام) على الخص 

 و بسبب الظلم الكثيف الذي يلف تاريخ روما السطوري البدائي- وهو ظلم شدده كثيراT ما بذله علم�اء الق�انون المت�أخرون
 الذين تشكل مؤلف�اتهم مص�ادرنا م�ن مح�اولت لتفس�ير التاري��خ بطريق�ة براغماتي�ة عقلني��ة وم�ا ق��دموه م�ن أوص�اف وع�روض بالطريق�ة
 ذاته��ا – يس��تحيل ق��ول أي ش��يء دقي��ق س��واء فيم��ا يتعل��ق بزم��ن أو مج��رى أو ظ��روف نش��وب تل��ك الث��ورة ال��تي وض��عت ح��داT للنظ��ام

.populus وplébsالعشائري القديم. ولكنه يمكن التأكيد فقط أن سببها يكمن في الصراع بين 

 و بموجب نظام الدارة الجديد، المنسوب إلى الركس سرفيوس توليوس، والمستند إلى النماذج اليونانية ول سيما إلى سولون،
  أو يقص�ون عنه��ا دون أي تميي��ز، تبع��اT لقي��امهم أو ع��دم قي��امهمplébs وpopulusأنش��أت جمعي��ة ش��عبية جدي��دة ك��ان يش��ترك فيه��ا 

I الكلمة اللتينية rex تطابق الكلمة السلتية –الرلندية righ (شيخ القبيلة) والكلمة القوطية reiks وهذه الكلمة، مثلما ف الصل الكلمة اللانية ،Fürstو تعن نفس)  
 ، أي "الول")، تعن ك��ذلك ش��يخ (رئي��س، زعي��م) العش��ية أو القبيل��ة، وال��دليل عل��ى ذل��ك، أن��ه ك��انتf&ouml;rste والكلم��ة الداناركي��ة Firstم��ا تعني��ه الكلم��ة النليزي��ة 

 reiks (ال�تيودانس). وف ترج�ة أولفيل للت�وراة، ل تطل��ق أب��داj كلم�ة thiudansللقوط منذ القران الرابع كلمة خاصة لن سوه فيما بعد باللك، بالقائد العسكري لشبعه كل�ه: 

 . إن الس�ميي ق�د ان�دما ف اس�م تي��ودانس الق�وطي، أو (كم�اthiudinassus ب�ل reiki ول تسمى دولة الم�باطور تيب��اريوس thiudansعلى ارتششتا وهيودوس، بل 
 (ديتيخ).Dietrich (تيودوريخ)، أي Theodorich (تيوداريكس)، Thiudareiksنتجم بصورة غي دقيقة) ف اسم اللك 
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 بواجباتهم العسكرية. وقد جرت قسمة جميع الرجال الملزمين بالخدمة العسكرية إلى ست طبقات حسب ملكيته��م. وك��ان الح��د الدن��ى
 25000 أس للثالث��ة، 50000 للثاني��ة، 75000 أس للطبق�ة الول�ى، 100000من الملكية ف�ي ك�ل م�ن الطبق�ات الخم�س الول�ى: 

 7000 و10500 و140000 أس للخامسة، أي ما يوازي عل�ى الت�والي، كم��ا يق�ول دورو دي لم��ال، زه�اء 11000أس للرابعة، 
 ). أم��ا الطبق��ة السادس���ة، وه���ي طبق���ة البروليتاري���ا، فك��انت تت���ألف م���ن قليل��ي الملكي���ة المعفيي���ن م���ن126 مارك��اT (1570 و3600و

Centutiesالخدم����ة العس����كرية والض����رائب. وف����ي الجمعي����ة الش����عبية الجدي����دة م����ن الس����نتوريات   (comitia  centuriataك����ان ،( 
  ش��خص، م�ع100المواطن�ون يوزع�ون عل�ى النم�ط العس��كري، س�رايا س�رايا، إذا ج�از الق�ول، س�نتوريات س�نتوريات، ك�ل س�نتورية م��ن 

 22 والرابع���ة 20 والثالث���ة 22 س���نتورية والثاني���ة 80العل���م أن���ه ك���ان لك���ل س���نتورية ص���وت واح���د. ولك���ن الطبق���ة الول���ى ك���انت تق���دم 
  السادسة سنتورية واحدة فقط، إرضاء للمظاهر. وعلوة على ذلك، كان الفرسان، المجندون من بين أغنى المواطنين،30والخامسة 

  ص�وتاT. والح�ال،97 سنتورية. ولنيل أغلبي��ة الص��وات، ك�ان يكف�ي الحص�ول عل�ى 193 سنتورية. فكان هناك بالجمال 18يؤلفون 
 Tع��ن استش��ارة لخري��ن، وك��ان98ك��ان للفرس��ان والطبق��ة الول��ى مع��ا Tأي الغلبي��ة. ف��إذا م��ا اتفق��وا، ك��ان يص��رف النظ��ر كلي��ا ،Tص��وتا  

.Tالقرار النهائي يعتبر مأخوذا

 و إل��ى جمعي��ة الس��نتوريات الجدي��دة، انتقل��ت الن جمي��ع الحق��وق السياس��ية ال��تي ك��انت تتمت��ع به��ا جمعي��ة الكوري��ات الس��ابقة
 (باس��تثناء بع��ض الحق��وق الس��مية)، ف��انحطت الكوري��ات والعش��ائر ال��تي تؤلفه��ا، كم��ا ف��ي أثين��ا، إل��ى مس��توى أخوي��ات خاص��ة وديني��ة
 بسيطة، وظلت زمناT طويلT تعيش عيشة حقيرة بهذه الصفة، بينا غابت جمعية الكوري�ات نهائي�اT ع��ن المس�رح بع��د ف�ترة وجي�زة. ولج�ل
 إقصاء القبائل العشيرية الثلث القديمة أيضاT من الدولة، أنشأت أربع قبائل إقليمية، كل منها تسكن حياT خاصاT من المدينة، وخ��ولت

جملة من الحقوق السياسية.

 و هكذا، في روما أيضاT، جرى قبل إلقاء ما أسمي بالسلطة الملكية، تحطيم النظام الجتماعي القديم، المرتكز على ص��لت
 قربى الدم الشخصية، وأنشئ عوضاT عنه نظام جديد، نظام دولة حقاT وفعلT، يرتكز عل�ى التقس�يم القليم�ي وعل�ى ف�وارق الث�ورة. وهن�ا
 انحصرت السلطة العامة في أيدي المواطنين الملزمين بأداء الخدمة العسكرية، وكانت موجهة ل ضد العبيد وحسب، بل أيضاT ض��د

من كانوا يسمون بالبروليتاريين، المبعدين عن الخدمة العسكرية والمحرومين من السلح.

 و في نطاق هذا النظام الجديد الذي لم يتطور إل بعد طرد "الركس" الخير تركوينوس المتكبر، الذي اغتصب سلطة ملكية
 حقيقية، وبعد الستعاضة عن "الركس" بق��ائدين عس�كريين (قنص�لين) يتمتع��ان بنف�س الس�لطة( كم�ا عن��د اليروك�وا)،- ف�ي نط�اق ه�ذا
 النظام، سار تاريخ الجمهورية الرومانية كله: الص�راعات بي��ن الخ�واص والع�وام م��ن أج�ل ش�غل الوظ�ائف العام�ة وم��ن أج�ل اس��تغلل
Tف�ي الطبق�ة الجدي��دة م�ن كب�ار ملك��ي الراض�ي والنق�ود ال��ذين ابتلع��وا ت�دريجيا Tأراضي الدولة، انحلل الريس�تقراطية الباتريس�ية نهائي�ا 
 كل الملكي العقارية للفلحين ممن حل بهم الخراب بسبب الخدمة العسكرية، والذين كانوا يحرث��ون بواس��طة العبي��د العق��ارات الشاس��عة
 المتكون��ة عل��ى ه��ذا النح��و، وأخل��وا إيطالي��ا م��ن الس��كان، وب��ذلك مه��دوا الطري��ق، ل أم��ام الم��براطور وحس��ب، ب��ل أيض��اT أم��ام ال��ذين

خلفوها، البرابرة الجرمان.
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الهوامش:

 ) قواني اللواح الثن عش��ر. أق��دم آث��ار ال��ق الروم��ان. وض��عت ف أواس��ط الق��رن ال��امس قب��ل اليلد نتيج��ة للنض��ال بي الع��وام وال��واص وحل��ت م��ل ح��ق الع��رف116 (
 والعادة� الساري الفعول ف روم��ا قب��ل ذاك. وق��د عكس��ت ه��ذه الق��واني تط��ورات التم��ايز الطبق��ي ف التم��ع الروم��ان عل��ى أس��اس اللكي��ة، وتط��ورات نظ��ام ال��رق ونش��وء دول��ة

 .jمالكي العبيد (دولة الرق). كتبت القواني على أثن عشر لوحا
  ميلدي) بي القب��ائل الروماني��ة الث��ائرة عل��ى الف��اتي الروم��انيي وبي الق��وات الروماني��ة ال��ت ك��انت9) القصود� هنا العركة� ال��ت دارت رحاه��ا ف غ��اب توتوب��ورغ (ع��ام 117(

تت قيادة فار. انتهت العركة� بزية� الرومانيي ومقتل قائدهم العسكري.
  ق.م. ف لنة� العشرة� (الديسمفيين) الت كان ق��د عه��د إليه��ا بوض��ع الق��واني ال��ت اش��تهرت فيم��ا بع��د بق��واني450 وعام 451) انتخب إبيوس كلوديوس ف عام 118(

 اللواح الثن عشر. وقد خولت اللجنة، أثناء قيامها بهمتها، كام��ل الس��لطة، وعن��د انته��اء الج��ل العي، ح��اول إبي��وس كلودي��وس م��ع الديس��مفيين الخري��ن تدي��د س��لطة
  ض��مناj. ولك��ن اس��تبداد وعن��ف الديس���مفيين، ول س��يما منه��م إبي��وس كلودي��وس، دفع��اj البليب��س (العام��ة) إل القي��ام بانتفاض��ة أدت� إل449اللجن��ة بالغتص��اب ح��ت ع��ام 

إسقاط الديسمفيين. وقد زج بإبيوس كلوديوس ي السجن، حيث� توف بعد مدة قصية.
  ق.م) – إح��دى ال��روب ال��ت دارت رحاه��ا بي دول��تي م��ن أك��ب دول م��الكي العبي��د ف الزمن��ة القدي��ة ه��ا روم��ا وقرطاج��ا201-218) الرب البونيكي��ة الثاني��ة (119(

من أجل بسط السيطرة� ف القسم الغرب ن البحر البيض التوسط، ومن أجل فتح الراضي الديدة وامتلك العبيد. انتهت الرب بزية� قرطاجا.
).91) هنا يورد إنلس من جديد اللحظة الت أبداها ماركس بصدد العشية اليونانية (راجعوا اللحظة رقم 120(
)121 (Th. Mommsen, "R&ouml;mische Forschungen". 2 Aufl, Bd I, Berlin , 1864."مومزن ت. "الدراس��ات لروماني��ة) . 

).1864الطبعة الثانية،� اللد الول، برلي، 
) تيطس ليفيوس. "تاريخ روما منذ تأسيس الدينة".122(
."R&ouml;mische Alterthümer) يستش����هد لنغ����ه ف كت����ابه "123(  Bd I,  Berlin,  . )1856. ("الزمن����ة القدي����ة الروماني����ة" برلي، 1856 

 ,De Privilegiis Feceniae Hispalae senatusconsulto concessis" (Liv XXXIX,19), Gottingaeببحث ف. أ. هوشكه� "

). 1822. (فيليب� أدوارد هوشه. "بصدد منح� فيتسينيا هيسبال� امتيازات بقرار من ملس الشيوخ (الكتاب التاسع والثلثون، الفصل التاسع عشر)". غوتنغن،� 1822
)124 (B.G. Niebuhr. " R&ouml;mische Geschichte" Th I-III(برتوند غيورغ نيبور. "تاريخ روما" القسام الول والث��ان والث��الث)،� ي�ورد  

.1811إنلس مقطعا�j من القسم الول الذي صدرت طبعته الول ف برلي عام 
)125 (Th. Mommsen, "R&ouml;mische Geschichte ". Bd I, Buch I, Kap 6م��ومزن ت "تاري��خ روم��ا". الل��د الول، الكت��اب)  

.1854الول، الفصل� السادس)،� صدرت الطبعة الول للمجلد الول من هذا الؤلف ف ليبزيغ عام 
)126 (Dureau de la malle. "Economie politique des Romains".T.I-II, Parisدورو دي ل م���ال. "القتص����اد السياس����ي عن���د)  

 ). والقص���ود هن���ا ال���داول القارن���ة ال���واردة ف ناي���ة الل���د الول ع���ن الق���اييس القدي���ة والدي���دة وك���ذلك ع���ن الوح���دات1840الروم���ان". الل���دان الول والث���ان.ب���اريس، 
النقدية.
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ـ العشيرة عند السلت لوالجرمانـ العشيرة عند السلت لوالجرمان77

 إن نط��اق ه��ذا البح��ث ل يس��مح لن��ا ب��أن ن��درس بالتفص��يل مؤسس��ات النظ��ام العش��ائري ال��تي ل ت��زال قائم��ة حالي��اT عن��د ش��تى
 الشعوب المتوحشة والبربرية بشكل متفاوت النقاوة، أو آثار هذه المؤسسات في تاريخ الش��عوب المتمدن��ة الس��يوية الق��ديم. فه��ذه وتل��ك
 موجودة في كل مكان. حسبنا بعض المثلة. فقبل معرفة ماهية العشيرة، كان ماك-لينان، الذي بذل من الجه��ود أك�ثر مم��ا ب��ذله أي
 آخر لجل تشويه معنى هذه الكلمة، قد أثبت وجودها ووصفها على العموم وصفاT صحيحاT كم�ا ك�انت علي��ه عن��د الكلمي��ك والش�ركس

 ). ومؤخراT، اكتشفها كوفاليفسكي ووصفها عند البش��اف127 وعند ثلثة شعوب هندية –الفارلي والماغار والمانيبوري (Iوالساموييد* 
 ). ونكتف��ي هن��ا ببع��ض الملحظ�ات ال��وجيزة ح�ول وج��ود العش��يرة عن��د الس��لت128والخفس��ور والس�فان وغيره��ا م��ن القب��ائل القفقاس��ية (

والجرمان.

 إن أقدم القوانين الس��لتية ال�تي وص�لت إلين�ا ت��بين لن�ا العش�يرة ف�ي أوج حيويته��ا، وف�ي إرلن��ده، ل ت�زال العش�يرة حي�ة ف�ي ض�مير
 الشعب في أيامنا هذه، بصورة غريزي�ة عل�ى الق�ل، بع��د أن دمره�ا النجلي�ز ب�القوة، وف�ي اس��كتلنده، ك�انت ل ت�زال ف�ي ذروة ازدهاره�ا

في أواسط القرن الماضي، وهنا أيضاT لم يقض عليها إل بسلح النجليز وقوانينهم ومحاكمهم.

 ) بقرون كثيرة، آخرها القرن الح�ادي عش�ر، ت��دل عل�ى أن129إن قوانين بلد ويلس القديمة، المكتوبة قبل الفتح النجليزي (
 ق��رى بكامله��ا ك��انت تح��رث الرض بص��ورة مش��تركة، وأن بص��ورة بقاي��ا اس��تثنائية م��ن ع��ادة ك��انت م��ن قب��ل ش��املة. ك��ان لك��ل عائل��ة
ل�ى ج�انب ذل�ك، ك�انت هن�اك قطع�ة تح�رث بص�ورة مش�تركة، ويzقتس�م محص�ولها. Rخمسة إكرات لجل حراثتها في ص�الحها وح�دها. وا 
 ول ريب أن هذه المشاعات الريفية كانت عبارة عن عشائر أو عن أقسام عشائر، وهذا ما يثبت��ه التش�ابه بي��ن إرلن��ده واس��كتلنده، ح�تى

ن لم تؤكد دراسة جديدة لقوانين ويلس، ل وقت عندي للقي�ام به�ا،(إن مقتطف�اتي تع��ود إل�ى ع�ام  Rص�حة ه��ذا الق�ول130 (1869وا (( 
 مباشرة. ولكن المصادر الويلسية، ومعها المصادر الرلندي��ة تثب��ت مباش�رة أن ال�زواج الح�ادي ل�م يك�ن بع��د ف�ي الق�رن الح�ادي عش�ر
 قد حل عند السلت محل الزواج الثنائي. وفي بلد ويلس، لم يكن الزواج يصبح قابلT للحل أو بالصح قابلT للفسخ بناء على طل��ب
 أح��د الطرفي��ن إل قب��ل انقض��اء س��بع س��نوات عل��ى عق��ده. وحي��ن ل يبق�ى لكتم��ال ه��ذه الس��نوات الس��بع إل ثلث لي�ال، ك�ان ف��ي وس�ع
 الزوجين أن ينفصل. وآنذاك تجري قسمة الموال: ك�انت الزوج�ة تقس�م، وال�زوج يخت��ار قس��مه. وك�انت المفروش�ات والدوات المنزلي�ة
 تقسم حسب قواعد واضحة محددة، طريفة جداT. ف�إذا ك�ان ال�زوج ه�و ال�ذي يفس�خ ال�زواج، فق��د ك�ان علي�ه أن يعي��د إل�ى زوجت��ه بائنته�ا
ذا كانت الزوجة، فقد كانت حصتها أقل. وكان الزوج يأخذ من الولد اثنين والزوجة واح�داT، ه�و الوس�ط Rوبعض الشياء الخرى، وا 
ذا تزوجت الزوجة مرة أخرى بعد الطلق، وشاء الزوج السابق الحصول عليه�ا م�ن جدي��د، فق��د ك�ان يتعي��ن عليه�ا أن تتبع��ه، Rبينهم. وا 
ن كانت قد وطأت بقدم واحدة الفراش الزوجي الجديد. ولكن إذا عاش الرجل والمرأة معاT طوال سبع سنوات، فإنهما يصبحان Rحتى وا 
ن ل�م يعق��دا زواجهم��ا م��ن قب��ل حس��ب الص��ول. ول��م تك��ن بك��ارة الم��رأة قب��ل ال�زواج موض��ع مراع�اة دقيق��ة وطل�ب Rوزوج��ة ح��تى وا Tزوج�ا 
 صارم، فالقواعد في هذا المضمار ذات طبيعة عابثة جداT، ول تتفق إطلقاT مع الخلق البورجوازية. إذا خانت الزوجة زوجه�ا، ك�ان
 من حقه أن يضربها (و هذه حالة من ثلث حالت ك��ان يح�ق ل�ه فيه�ا ض�ربها، أم�ا ف��ي الح�الت الخ��رى، فك��ان يتع��رض للعق�اب)،

ولكنه، بعد ذلك، لم يكن يحق له أن يطالب بأي ترضية أخرى لنه:

ما ثأر، ولكن ل الثنان في آن واحد" ( R131"يجب أن يكون، لقاء الجرم نفسه، إما تكفير وا.(

I(.الناشر .jاسم الننتسي سابقا) 
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 إن الس��باب ال��تي ك��ان يح��ق بموجبه��ا للزوج��ة أن تطل��ب الطلق دون أن تفق��د أي��اT م��ن حقوقه��ا عن��د قس��مة المقتني��ات، ك��انت
 متنوع��ة ج��داT: فق��د ك�انت رائح�ة ف��م ال�زوج الكريه��ة تكف�ي له��ذا الغ�رض. إن الفدي��ة المدفوع��ة لزعي�م القبيل��ة أو للمل��ك تعويض��اT ع�ن ح�ق

 ) تض��طلع ب��دور ك��بير ف��ي مجم��وعmarquette وبالفرنس��ية marchet، وم��ن هن��ا الكلم��ة القروس��طية gobr merchالليل��ة الول��ى (
 القوانين. وك�ان للنس�اء ح�ق التص�ويت ف�ي الجمعي�ات الش�عبية. أض�ف إل�ى ه�ذا أن��ه ق�د أقي�م البره�ان عل�ى وج�ود مث�ل ه�ذه النظ�م ف�ي
 إرلنده أيضاT، وعلى أن الزواجات لفترة معينة من الزمن كانت أمراT عادياT تماماT، وأنهم كانوا يض��منون للزوج��ة ف��ي ح��ال الطلق ف��وائد
 كبيرة محددة بدقة، وحتى تعويضاT عن خدماتها البيتية، وأنه كانت توج��د هن�اك "زوج�ة أول�ى" إل�ى ج�انب الزوج�ات الخري�ات وأن�ه ل�م
 يك��ن هن��اك أي تفري��ق عن��د قس��مة الرث بي��ن الولد الش��رعيين وغي��ر الش��رعيين. وهك��ذا ن��رى أمامن��ا لوح��ة ع��ن ال��زواج الثن��ائي يب��دوا
 تجاهها شكل الزواج القائم في أميركا الشمالية صارماT، ولكن ذلك لم يكن في الق�رن الح�ادي عش�ر لي��ثير الدهش�ة عن��د ش�عب ك�ان ل

يزال في زمن قيصر يمارس الزواج الجماعي.

 -"كلن") ل تؤكده وتص��فه كت��ب الق��انون القديم��ةclianne "السبط")، وكانت القبيلة تسمى septإن وجود العشيرة الرلندية (
 وحسب، بل يؤكده ويصفه أيضاT رجال القانون النجلي�ز م�ن الق�رن الس�ابع عش�ر ال��ذي أرس�لوا إل�ى إرلن��ده لتحوي�ل أراض�ي "الكلن�ات"
 إلى ممتلكات لملك إنجلترا. وحتى ذلك الوقت، كانت الرض ملكاT عاماT "للكلن" أو للعشيرة إذا لم يكن الزعماء قد حولوها إل�ى مل�ك
 خ��اص له��م. وعن��دما ك��ان يت��وفى أح��د أعض��اء العش��يرة، وبالت��الي عن��دما ك��انت ت��زول إح��دى الس��تثمارات البيتي��ة، ك��ان الزعي��م (و ق��د

 ) يعمد إلى تقسيم الرض كلها من جديد بين الستثمارات البيتي��ة الباقي�ة. وك�انcaput cognationisسماه رجال القانون النجليز 
 هذا التقسيم الجديد يجري، على الرجح، وبوجه عام، حسب القواعد السارية المفعول في ألمانية. وفي الوقت الحاض��ر أيض��اT، توج��د

  (رون���دال)، وك���انت ك���ثيرة ج���داT من���ذ أربعي���ن أو خمس���ين س���نة. إنrundaleهن���ا وهن���اك ف��ي الق���رى حق���ول ت���دخل فيم���ا يس���مى نظ���ام 
 الفلحين، المستأجرين الفرديين للرض التي كانت تخص من قبل العشيرة كلها والتي استولى عليها الغزاة النجليز، يدفع ك��ل منه��م
 ب��دل إيج��ار ع��ن قطعت��ه، ولكنه��م يجمع��ون جمي��ع حق��ول وم��روج قطعه��م ف��ي ك��ل واح��د، ويقس��مونها تبع��اT لموقعه��ا ونوعي��ة تربته��ا إل��ى

 ")، كم��ا يس��مونها عل��ى ض��فاف نه��ر الموزي��ل ويمنح��ون كلT منه��م حص��ة ف��ي ك��ل "قط��اع". أم��ا المس��تنقعاتGewann"قطاع��ات" ("
 والمراعي، فكانوا يستخدمونها بصورة مشتركة. ومنذ نحو خمسين سنة، كان يجري تقس��م جدي��د بي��ن الفين��ة والفين��ة، وأحيان��اT ك�ل س��نة.

 تظه������ر مماثل������ة تمام������اT لخريط������ة أي مش������اعة ريفي������ة ألماني������ة (rundaleإن خريط������ة القري������ة ال������تي يس������ري فيه������ا نظ������ام رون������دال 
Geh&ouml;ferschaft في منطقة الموزيل أو في منطقة خوخفالد. ك��ذلك ل ت�زال العش�يرة تعي�ش ف�ي (factions*Iف�إن .Tأيض�ا  

 الفلحين الرلنديين ينقسمون أحياناT كثيرة إلى أحزاب يتميز بعضها عن بعض بعلئم تبدو في الظاهر سخيفة وباطلة تماماT، بعلئم
 غير مفهومة أبداT بالنسبة للنجليز، ويخيل أنها ل تبتغي أي هدف غير المشاجرات التي تنش�ب بي��ن ه��ذه الح��زاب ف��ي أي��ام العي��اد
 والتي تطيب لها جداT. إنها بعث مصطنع للعشائر البائدة، وبديل عنها ظهر بعد زوالها، وشاهد أصيل على حيوي��ة الغري��زة العش��يرية
 المتوارثة. ناهيك بأن أعضاء العشيرة ل يزالون في بعض الماكن يعيشون معاT في أرضهم القديمة، ففي الثلثيني��ات، مثلT، ل��م يك��ن

.IIللغلبية الكبيرة من سكان كونتية موناخان سوى أربع كنيات، وهذا يعني أنهم كانوا يتحدرون من أربع عشائر أو "كلنات"**

I.أحزاب". الناشر" 
II) أدركت من جديد بق�وة ووض�وح إل أي ح�د ل ي�زال س�كان الري�ف هن�اك يعيش�ون بأفك�ار زم�ن العش�ائر. ف�إن مال�ك الرض ال�ذي132 خلل إقامت بضعة أيام ف إرلنده ،( 

 يستأجر منه الفلح قطعة أرض، ل يزال بنظر هذا الخي ضرباj من زعيم ل� "الكلن" ملزماj بأن يتصرف بالرض ف مصلحة الميع، ويعتب الفلح أنه يدفع لال��ك الرض جزي�ة
 بصورة بدل إيار، ولكنه يب أن يلقى منه العون عند القتضاء. كذلك يعتبون هناك أن كل إنسان أكثر يسراj ملزم بأن يساعد جيانه القل منه يسراj إذا م��ا ش��عروا ب��العوز. إن
 ه�ذه الس��اعدة ليس��ت ص�دقة، ب��ل ه�ي م�ا يتلق�اه حق�اj وش�رعاj عض�و "الكلن" الفق�ر م�ن عض�و أغن أو م�ن زعي�م "الكلن". وإن�ا لفهوم�ة ش�كاوي القتص�اديي والق��وقيي م�ن
jاس�تحالة ح�ل الفلح الرلن�دي عل�ى إدراك مفه�وم اللكي��ة ال�بجوازي الالي�ة. ف�إن ملكي�ة ل�ا حق�وق فق�ط ولي��س عليه�ا واجب�ات، ل ت�رط ف رأس الرلن�دي. ولكن�ه مفه�وم أيض�ا 
 كي��ف أن الرلن��ديي ال��ذين ينتقل��ون فج��أة بتص��وراتم الس��اذجة اللزم��ة للنظ��ام العش��ائري إل ال��دن النليزي��ة أو الميكي��ة الك��بية، وي�دون أنفس��هم ف بيئة ذات مف��اهيم أخلقي��ة
 وقانونية متلفة تاماj،- كيف أن هؤلء الرلنديي يضلون كلياj ف قضايا الخلق والقانون، ويفقدون كل تربة تت أقدامهم، ويقعون أحياناj بالملة ف مهاوي الفساد.(ملحظة

).1891إنلس لطبعة 
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 ). يبق��ى لن��ا أن ن��بين أي حلق��ة بالض��بط م��ن ه��ذا133 (1745ف��ي اس��كتلنده، يط��ابق زوال النظ��ام العش��ائري قم��ع انتفاض��ة 
 النظ��ام تمث���ل "الكلن" الس���كتلندية، ولكن���ه ل ري��ب ف���ي أنه��ا حلق���ة من��ه. فف��ي رواي���ات ف��التر س���كوت، ن��رى ه���ذه "الكلن" م���ن جب��ال

اسكتلنده حية أمامنا. إن هذه "الكلن"، -كما يقول مورغان- 

 "نموذج ممتاز للعشيرة من حيث تنظيمه��ا وم�ن حي�ث روحه�ا، ومث�ال ب�اهر عل�ى س�لطان نم�ط الحي�اة العش�يري عل�ى أعض�اء
 العش��يرة... فف��ي مش��اجراتهم وف��ي ث��أرهم ال��دموي، وف��ي توزي��ع الراض��ي حس��ب "الكلن��ات"، وف��ي اس��تغللهم للرض بص��ورة مش��تركة،
 وف�ي وف�اء أعض��اء "الكلن" للزعي��م ولبعض��هم بعض��اT، نج��د س��مات المجتم��ع العش�ائري الثابت��ة ف��ي ك��ل مك��ان... ك��ان الص��ل يحس�ب

).134بموجب الحق البوي، وهكذا كان أولد الرجال يبقون في "الكلن"، بينا أولد النساء ينتقلون إلى "كلنات" آبائهم"(

 )،135و لكن الواقع التالي، وهو أن التسلسل ال�وراثي ك��ان يج�ري ف��ي س�للة "ال��بيكت" الملكي��ة حس�ب حب��ل النس��ل النس�ائي (
 كم��ا يق��ول بي��دا، يثب��ت أن الح��ق الم��ي ك��ان ه��و الس��ائد م��ن قب��ل ف��ي اس��كتلنده. ب��ل أن بقي��ة م��ن العائل��ة البونالواني��ة بقي��ت س��واء عن��د
 الويلس��يين أم عن��د الس��كوتيين، ح��تى الق��رون الوس��طى بص��ورة ح��ق الليل��ة الول��ى ال��ذي ك��ان بوس��ع زعي��م "الكلن" أو المل��ك، بوص��فه

.yدxفzأن يستخدمه حيال كل عروس إذا لم ي ،Tالممثل الخير للزواج المشتركين سابقا

***

 و ل سبيل إلى الريب في أن الجرمان كانوا منظمين في عشائر قبل هجرات الشعوب. ولم يكن من الممكن، عل�ى م�ا يب��دو،
 أن يكون��وا ق��د ش��غلوا الرض الواقع��ة بي��ن أنه��ر ال��دانوب والراي��ن والفيس��تول والبح��ار الش��مالية إل قب��ل الميلد ببض��عة ق��رون. وآن��ذاك

  مقام�ات مس�تقرة إل ف�يsuèves ل ت�زال ف�ي أوجه�ا، بين��ا ل�م يج��د الس�وييف teutons والتوت��ونيين cimrbesكانت هجرات الس�مبر 
 عهد قيصر. ويقول قيصر عن هؤلء الخيرين بكل وض�وح أنه�م أق�اموا حس�ب العش�ائر وحس�ب الجماع�ات العرقي��ة ال�تي ترب�ط بينه��ا

 معن��ىgens Julia *I ه�ذه عل�ى لس�ان روم�اني م�ن genibus).و لكلم�ة gentibus cognationibusque)(136ص�لة القرب�ى (
 دقي��ق ل ج��دال في��ه. وه��ذا الق��ول ينطب��ق عل��ى جمي��ع الجرم��ان. ب��ل أن الجرم��ان ك��انوا، عل��ى الرج��ح، يس��كنون عش��ائر عش��ائر ف��ي

 ) أن الش��عب ف��ي الرض المحتل��ة جن��وبي نه��ر ال��دانوب يقي��م عش��ائرalamanالق��اليم الروماني��ة المحتل��ة. ويؤك��د "الح��ق اللم��اني"(
 تس��تعمل هن��ا تمام��اT بنف��س المعن��ى ال��ذي اس��تعملت ب��ه فيم��ا بع��د المش��اعة-genealogia). وكلم��ة genealogiae)(137عش��ائر (

  ك�انت عب�ارة ع�ن مش�اعات منزلي�ة ك�بيرةgenealogiaeالمارك أو المشاعة الريفية. ومؤخراT ع�رض كوفاليفس�كي رأي�اT مف�اده أن ه�ذه 
 ) إل فيم��ا بع��د. وف�ي ه�ذه الح��ال، يمك��ن ق�ول الش�يء138كانت الرض مقسمة فيما بينها، ولم تنشأ وتتطور منها المشاعة الريفي��ة (

  (ف�ارا)، وه��ذه الكلم�ة ك�انت عن��د البورغون�د واللومب�ارد- وبالت�الي عن��د قبيل�ة قوطي�ة وقبيل�ة هرميتوني�ة أو ألماني�ةfaraنفسه أيض�اT ع�ن 
  ف�ي "الح�ق اللم��اني". ويج��در بن�ا أن نواص��ل البح�ث والدراس�ةgenealogiaعلي��ا- تعن��ي تقريب��اT، إن ل�م يك��ن تمام��اT، م�ا تعني��ه كلم��ة 

لنعرف ما إذا كنا بالفعل أمام العشيرة أو أمام المشاعة البيتية.

 إن الثار اللغوية ل تفيدنا بصورة واضحة عما إذا كانت هناك عند جميع الجرم�ان كلم��ة مش��تركة لتس��مية العش��يرة، وم�ا ه�ي
  ("جن��س") الكلم�ة القوطي��ةgens ("جينوس")، واللتيني��ة genosهذه الكلمة بالذات. فمن حيث علم الشتقاق، تقابل الكلمة اليونانية 

kuni ("ك��وني") والكلم��ة اللماني��ة –العلي��ا الوس��طى künneنه")، وه��ذه الكلم��ة تس��تعمل ب��المعنى نفس��ه. ومم��ا ي��دل عل��ى زم��ن uك��و")  
 ،qvino، بالقوطي�����ة zena، بالس�����لفية gyneالح�����ق الم�����ي أن الكلم�����ة ال�����تي تعن�����ي الم�����رأة تتف�����رع م�����ن الج�����ذر ذات�����ه: باليوناني�����ة 

  التي يشتقها غري�م م��ن الج��ذرfara. – وعند اللومبارد والبورغوند، نجد، كما قيل أعله، كلمة kona، kunaبالسكاندينافية القديمة 

I.عشية يوليوس. الناشر 

91



لyد. وأني أميل إلى النطلق من أصل أوضح، هو fisanالفرضي  yو-faran*Iترحل، عاد- لتسمية جزء معين م��ن ،Tذهب راكبا -  
Tأثن��اء الهج�رات خلل ق�رون وق��رون، أول ،Tفش��يئا Tجماعة مترحلة ل تتألف، بطبيعة الحال، إل من أق�ارب. وه��ذه التس��مية أخ�ذت ش��يئا 

 ، واللماني��ة العلي��اsib النجل��و-ساكس��ونية sibjaإل��ى الش��رق، ث��م إل��ى الغ��رب، تعن��ي الجماع��ة العش��يرية.-ث��م هن��اك الكلم��ة القوطي��ة 
 - الق�ارب، ول نج��د المف�رد إلsifjar **. وفي اللغة السكاندينافية القديم��ة ل نج��د غي�ر الجم��ع II- القاربsippia،sippaالقديمة 

 ) كلم��ة أخ��رى، وذل��ك عل��ى وج��ه الض��بط ف��ي المقط��ع139). –و أخي��راT، نج��د أيض��اT ف��ي "نش��يد هيلديبران��د" (Sifلس��م الله��ة س��يف (
الذي يسال فيه هيلديبراند هادوبراند:

".eddo huêlîhhes cnuosles du sîs"من هو أبوك بين رجال هذا الشعب... أو من أي عشيرة أنت؟" "

 و لئن كانت قد وجدت على العموم كلمة ألمانية مش��تركة لتعيي��ن العش�يرة، لك�ان لفظه�ا، عل�ى الرج�ح، قريب�اT م�ن لف�ظ الكلم��ة
 ، وي��دل عل��ى ص��حة ه��ذا الق��ول، لي��س فق��ط التش��ابه م��ع التع��بير المناس��ب ف��ي اللغ��ات المتقارب��ة، ب��ل أيض��اT ك��ون كلم��ةkuniالقوطي��ة 
kuning*III الملك- مشتقة منه وتعني في الصل شيخ العشيرة أو القبيلة. أما كلمة- sibja(القارب) فيب��دو أن��ه ل يج��وز أخ��ذها  

 ، عل��ى الق��ل، ل تعن��ي باللغ��ة الس���كاندينافية القديم���ة الق��ارب بال��دم وحس��ب، ب��ل تعن��ي أيض��اT الق��اربsifjarبعي���ن العتب��ار، لن 
  ذاته�ا اس�ماT لتعيي��نsifبالمصاهرة، أي أنه�ا تش�مل أعض�اء عش��يرتين اثن��تين عل�ى الق�ل، وله�ذا ل�م يك�ن م�ن الممك�ن أن تك�ون كلم�ة 

العشيرة.

 و كما عند المكسيكيين واليونانيين، كذلك عند الجرمان، كان ترتيب الصفوف القتالية في فصيلة الخيالة وفي ط��ابور المش��اة
ذا ك�ان ت�اقيطس يق�ول: حس�ب الع�ائلت وحس�ب الجماع�ات المتقارب�ة ( R140السفيني الشكل يجري حسب مجموع�ات العش�ائر. وا،( 

Tفإن هذا التعبير غير الواضح يفسره كون العشيرة كانت في زمن�ه ق��د زال�ت م��ن الوج��ود ف�ي روم�ا من��ذ وق�ت بعي��د بوص�فها وح��دة أهل 
للحياة.

 يوجد عند ت�اقيطس مقط�ع يتس�م بأهمي�ة حاس�مة، ه�و المقط�ع ال�ذي يق�ول أن أخ الم يعت��بر اب�ن أخت�ه ك��ابنه، ب�ل أن بعض�هم
 يرى أن رابطة الدم بين الخال وابن الخت أقدس وأوثق من الرابطة بين الب والبن، وهك��ذا عن��دما يتطلب�ون الره��ائن، يعت��برون اب��ن
 الخت ضمانة أثبت من ابن الرجل ال�ذي ي�راد تقي��ده به��ذه العملي�ة. وهن�ا نج�د بقي��ة حي�ة م�ن العش�يرة المنظم��ة تبع�اT للح�ق الم�ي، أي

 . ف��إذا ق��دم أح��د أعض��اء مث��ل ه��ذه "العش��يرة" ابن��هIVالعش��يرة البدائي��ة، ناهي��ك بأنه��ا عش��يرة تش��كل س��مة خاص��ة يتمي��ز به��ا الجرم��ان*

I باللانية fahren.الناشر .
II باللانية Sippeالناشر .

III باللانية K&ouml;nig.الناشر .
IVإن اليونانيي ل يعرفون إل باليثولوجي�ا م�ن الزمن�ة البطولي��ة طبيع�ة الص�لة الوثيق�ة باص�ة ال��ت تم�ع بي ال�ال واب�ن الخ��ت وال��ت تع�ود ف أص��لها إل عه�د ال�ق الم�ي وال��ت *  

  وترى ال��ثيه ف ه�ذا العم�ل جري�ة ل تقب�ل أيAlthée) إن ميلياغر يقتل أولد تستيوس، أخوة أمه الثيه 34، القطع 4توجد عند كثي من الشعوب. يقول ديودوروس (الفصل 
 ،4تكفي إل حد أنا تعلن القاتل، ابنها بالذات، وتتمن له الوت. "و قد حقق اللة أمنيتها، كما يروون، ووضعوا خاتة لياة ميلياغر". كذلك يقول ديودوروس ذاته (الفص��ل 

 ) أن الرغون��وط نزل��وا ف تراقي��ا بقي��ادة هرق�ل واكتش��فوا هن��اك أن فيني��ه، بتحري��ض م�ن زوجت��ه الدي��دة، عام��ل ول��ديه الل��ذين رزقهم��ا م�ن زوجت�ه الطلق��ة، بوري��ادا44 و43القطع��ان 
 كليوب�اطره، معامل�ة قاس��ية فظيع�ة. ولكن��ه ت��بي أن هن�اك بي الرغون��وط أف�راداj آخري�ن م�ن آل بوري��اد، ه�و أخ��وة كليوب�اطره، أي أخ��وة وال��دة الض�حيتي. فين��بون عل�ى الف�ور لماي�ة

).141ولدي أختهم، ويررونما ويقتلون حراسهما (
 )- وهو نشيد سكانديناف قدي عن غسق اللة وهلك العال،- يتسم بدور أهم لنه دلي�ل يع��ود إل مرحل�ة مت��أخرة بنح�وV&ouml;luspâ" (142و هناك مقطع من "

 ) ج��اء ف وص��ف عه�د النط�اط والفس�اد الع�ام، ال��ذي س��بق143 س��نة. وف "رؤي��ا الن��بيه" ه��ذه، ال��ت تتش��ابك فيه��ا عناص��ر مس��يحية أيض��اj، كم��ا أثب��ت الن ب��انغ وب��وغه (800
الكارثة الكبى:

"Broedhr munu berjask ok at b&ouml;num verdask, munu systrungar sifium spilla"
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ذا ما مات الولد ضحية لحنث والده بتعهده، ف�إن ه��ذا ك�ان ش�أن الوال��د وح��ده. ولك��ن إذا Rضمانة لتعهد قطعه على نفسه أمام المل، وا 
 ك��انت الض��حية اب��ن الخ��ت، ف��إن ه��ذا ك��ان مخالف��ة لق��دس ق��وانين العش��يرة. ف��إن أق��رب قري��ب للص��بي أو للف��تى مل��زم أك��ثر م��ن غي��ره
م�ا أن ينف�ذ تعه�ده. وح�تى إذا ل�م نكتش�ف Rعن موته، وقد كان على هذا القري�ب، إم�ا أل يجع�ل من�ه رهين��ة، وا Tبحمايته، يصبح مسؤول 

أي آثار أخرى عن النظام العشائري عند الجرمان، فإن هذا المقطع وحده يكفي.

 و هن��اك بقي���ة أخ��رى م���ن الح���ق أم��ي ال��ذي زال للت���و، ه��ي ذل���ك الح��ترام ال���ذي يكن���ه الجرم��ان للنس��اء، وال��ذي ك��ان بالنس��بة
 للرومانيين غي�ر مفه�وم تقريب�اT. ك�انت البن�ات م�ن عائل�ة نبيل��ة يعت��برن أوث�ق الره�ائن عن��د عق�د المعاه�دات م�ع الجرم�ان. ف�إن فك�رة أن
 زوجاتهم وبناتهم قد يقعن في السر والعبودية هي بالنسبة لهم فكرة رهيبة، وتثير شجاعتهم في القتال أكثر من أي عامل آخر، وهم
 يرون في المرأة شيئاT ما مقدساT ونبوئياT، وهم يستمعون إلى نصيحتها، حتى في أهم القضايا: ف�ان فيلي��دا، كاهن��ة قبيل�ة البروك�تر عل�ى
 ض��فة نه���ر لي��ب، مثلT، ك���انت روح انتفاض��ة البات���افيين كله��ا ال��تي زع��زع أثناءه��ا زيفيلي���س عل��ى رأس الجرم��ان والبلجيكيي���ن الس��يادة

 ). ويبدو أن سيادة المرأة في البيت أمر ل جدال فيه. ص�حيح أن جمي��ع العم�ال البيتي��ة ملق�اة145الرومانية في عموم بلد الغال (
 على عاتقها وعلى عاتق الشيوخ والطفال، أما الزوج فيطارد أو يشرب، أو يتكاسل. هكذا يقول تاقيطس. ولكن بما أنه ل يذكر م��ن
 ذا الذي يحرث الحق��ل، وبم�ا أن��ه يعل��ن بص�راحة أن العبي��د ك�انوا ي��دفعون أت�اوات وحس�ب، ول يقوم�ون ب�أي عم�ل م��ن أعم�ال الس��خرة،

فإنه كان ل بد، أغلب الظن، لسواد الرجال الراشدين، أن يقوموا مع ذلك بالقليل من العمل الذي كانت تقتضيه حراثة الرض.

Tأحادي��ا Tمن ال�زواج الح�ادي. ول�م يك��ن ذل��ك بع��د زواج�ا Tفشيئا Tكان شكل الزواج، كما قيل أعله، الزواج الثنائي المقترب شيئا 
 صرفاT، لن تعدد الزوجات كان مس��موحاT للعي��ان. وعل�ى العم�وم، ك��انت بك�ارة الفتي�ات موض��ع مراقب��ة ومطالب��ة ص�ارمة، (خلف�اT لم�ا
 هو الحال عند السلت)، ويتحدث تاقيطس كذلك بحرارة خاصة عن حرمة الرابطة الزوجية عند الجرم�ان. ول ي�ورد غي�ر زن�ى الزوج�ة
 سبباT للطلق. ولكن روايته في هذا الصدد تشوبها ثغرات ك��ثيرة، ناهي��ك ب��أنه يقص��د منه��ا بف�ائق الوض�وح التلوي��ح بم�رآة الفض�يلة أم�ام
 الرومانيين الفاسدين. هناك أمر ل ريب فيه، لئن كان الجرمان في غاباتهم فرساناT للفضيلة ل نظير له��م، فق��د كف�اهم أق��ل تم��اس م��ع
 العالم الخارجي حتى ينحطوا إلى مستوى الوروبيين المتوسطين الخرين، وفي بيئة العالم الروم�اني زال آخ��ر أث�ر لص�رامة الخلق
 بأسرع بكثير مم�ا زال�ت اللغ�ة الجرماني�ة. حس�با أن نق�رأ غريغوري�وس الت�وري. وب��ديهي أن�ه ل�م يك��ن م�ن الممك��ن أن يس�ود ف�ي الغاب�ات
 الكثيفة في جرمانيا، كما في روما، الفراط والتفنن في التمتع الجنس�ي، وف�ي ه��ذا المض�مار أيض�اT، يبق�ى إذن للجرم�ان م�ا يكف�ي م�ن
 التفوق حيال العالم الروماني، حتى ولو لم ننسب إليهم تل�ك العف�ة الجس�دية ال�تي ل�م تك�ن يوم�اT ف�ي أي مك�ان م�ا قاع�دة عام�ة لش�عب

بكامله.

 و م��ن التنظي��م العش��ائري، نج��م واج��ب وراث��ة م��ا ك��ان للوال��د أو للق��ارب م��ن علق��ات ص��داقة وعلق��ات ع��داوة عل��ى الس��واء.
  (فرغلد)، وهي غرامة يفدى بها الثأر في حال القت��ل أو الص��ابة بج�راح. إن ه��ذه "الفرغل��د" ال��تي ك��انwergeldكذلك، كانت تورث 

"سيعادي الخوة بعضهم بعضاj ويقتلون بعضهم بعضاj، ويطم أولد الخوات عرى القرابة".
  تعن ابن الالة، ويبدو للشاعر أن هؤلء، أولد الخوات، يقتفون جرية أفدح من جرية التقاتل بي الخوة إذا ما أنكروا قرابتهم التبادل�ة بال�دم. إن تش�ديدsystrungarإن 

 - أولد الخ��وةsyskina-b&ouml;rn ال���ت تش��ي إل القراب���ة م��ن جه��ة الم. ول���و ورد عوض���اj ع��ن ه��ذه الكلم��ة تع���بي systrungarفداح��ة الري��ة ينعك���س ف كلم��ة 
 - أبناء الخوة والخوات-لاء السطر الثان، ل تش��ديداj للول ب�ل تفيف�اj ل�ه. وعلي�ه، ح�ت ف زم�ن الفيكين�غ، عن�دما ظه�رت "رؤي�ا الن�بيه"،syskina-synirوالخوات- أو 

ل تكن قد زالت بعد ف سكاندينافيا ذكرى الق المي.
 و من جهة أخرى، كان الق المي عند الرمان، ف زمن تاقيطس، وعلى القل عند من كان يعرفهم منهم أكثر، قد أخلى الكان للح��ق الب��وي، ك�ان الولد يرث��ون الوال��د، وف
 حال انعدام الولد، كان الرث يعود إل الخوة وإل العمام والخوال. إن إشراك الال ف الرث يرتبط بالفاظ عل�ى الع�ادة الش�ار إليه��ا للت��و، ويثب��ت أيض�اj إل أي ح�د ك�ان
 ال�ق الب�وي ل ي�زال ح�ديث العه�د عن�د الرم�ان. ك�ذلك بقي��ت آث�ار ال�ق الم�ي زمن��اj ط�ويلj ف الق�رون الوس��طى. ويب�دو أن�م ف تل��ك القب�ة م�ن الزم�ن ل يكون�وا يول��ون مس��ألة
 البوة بالغ الهي�ة، ول س�يما عن�د القن�ان. ول�ذا، عن�دما ك�ان الس�يد القط�اعي يط�الب مدين�ة م�ا ب�أن تعي�د إلي�ه فلح�اj ف�اراj، ك�ان ينبغ�ي، كم�ا ف أوغس�بورغ وب�ال وكيزرس�لوترن،

).144مثلj، أن يؤكد باليمي ستة من أقرب أقرباء الفلح التهم، جيعهم بوجه الصر أقرباء من ناحية الم، صفته كقن (مورير، "نظام الدينة"، اللد الول)(

93



 يعتبرها الجيل الماضي مؤسسة ألمانية صرف، قد أقيم الدليل الن على وجودها عند مئات الشعوب. فهي شكل ع��ام لتخفي��ف الث��أر
 الن��اجم ع��ن النظ��ام العش��ائري. ونح��ن نج��دها ك��ذلك، فيم��ا نج��دها، عن��د الهن��ود الحم��ر المريكيي��ن مثله��ا مث��ل الض��يافة اللزامي��ة. إن

 ) يط�ابق تقريب��اT، ح�تى ف�ي التفاص�يل، الوص�ف ال�ذي يعطي��ه21الوصف الذي يعطيه ت�اقيطس لع�ادات الض�يافة ("جرماني�ا"، الفص�ل 
مورغان للضيافة عند هنوده الحمر.

 إن النقاش الحار الذي ل نهاية ل�ه ح�ول معرف��ة م�ا إذا ك��ان الجرم�ان ف�ي زم�ن ت�اقيطس ك�انوا يتقاس�مون نهائي��اT حق�ولهم أم ل
 وحول تفسير المق�اطع ال�تي تتعل��ق به��ذه المس�ألة، غ�دا الن ط�ي الماض�ي. ويك�اد ل يج��د الت��ذكير ب��ذلك بع��د أن أقي�م ال��دليل عل�ى أن
 جميع الشعوب تقريباT قد عرفت حراثة الرض بصورة مشتركة من قبل العشيرة أولT، ثم فيما بعد من قبل الرابط��ات العائلي��ة الش��يوعية

 )، كم��ا أف��اد قيص��ر، وعل��ى أن ه��ذا الوض��ع ق��د عقب��ه توزي��ع الرض بي��نSuèves (146ال��تي ك��انت موج��ودة أيض��اT عن��د الس��وييف 
عادة توزيعها بصورة دورية، وبع��د أن أقي�م ال��دليل أيض�اT عل�ى أن ه��ذا التوزي��ع ال��دوري للرض المحروث��ة دام ف�ي Rمختلف العائلت، وا 

  س�نة ال�تي تفص�ل بي��ن قص�ة قيص�ر وش�هادة150بعض النحاء من ألمانيا ذاتها حتى أمامنا هذه. ولئن ك�ان الجرم�ان ف�ي حقب�ة ال� 
 تاقيطس قد انتقلوا من حراثة الرض بصورة مشتركة- التي ينسبها قيصر بكل وضوح إلى السوييف (فهو يق�ول أن��ه ل توج��د عن��دهم
 على الطلق حقول مقسمة أو خاصة)- إلى حراثة الرض من قبل العائلت كل بمفرده�ا م��ع إع�ادة توزي�ع الرض ك�ل س�نة، ف�إن
 هذا هو حقاT تقدم كبير. فإن النتقال من حراثة الرض بصورة مشتركة إلى الملكية الخاصة الكامل�ة للرض خلل مث�ل ه�ذه الحقب��ة
يج�از: إنه�م Rوله�ذا ل أق�رأ عن��د ت�اقيطس إل م�ا يق�وله بوض�وح وا .Tوفعل Tالقصيرة من الزمن وبدون أي تدخل من الخارج مستحيل حق�ا 

 ). وه��ذا147يغيرون (أو يتقاسمون من جديد) كل سنة الرض المحروثة، ناهيك ب�أنه يبق�ى أيض�اT م�ا يكف�ي م�ن الرض المش�تركة (
طور من الزراعة والستفادة من الرض يناسب بالضبط التنظيم العشائري عند الجرمان في ذلك العهد.

 إن��ي أت��رك المقط��ع الس��ابق حس��بما ورد ف��ي الطبع��ات الس��ابقة، دون أن أدخ��ل علي��ه أي تع��ديل. فف��ي ه��ذه الحقب��ة م��ن ال��وقت،
 سارت المور ف�ي مج�رى آخ�ر. فبع��د أن أثب�ت كوفاليفس�كي (راج�ع أعله) أن المش�اعة البيتي��ة البطريركي�ة ك�انت منتش�رة عل�ى نط�اق
 واسع، إن لم يكن في ك��ل مك��ان، بوص�فها درج��ة متوس��طة بي��ن العائل�ة الش��يوعية المؤسس�ة عل�ى الح�ق الم��ي، وبي��ن العائل��ة المنف��ردة
 العصرية، لم يبق المقصود معرفة ما إذا كانت ملكية الرض مشتركة أو خاصة، كما ك�ان القص��د م�ن النق�اش بي��ن م�ورير وف�ايتس،
 ب��ل معرف��ة ش��كل الملكي��ة المش��تركة. بل ري��ب أب��داT ف��ي أن الملكي��ة المش��تركة للرض ل��م تك��ن وح��دها قائم��ة عن��د الس��وييف ف��ي زم��ن
 قيصر، بل كانت هناك أيضاT الحراثة المشتركة للرض بالجهود المشتركة. ول يزال من الممك��ن النق�اش ط�ويلT لمعرف��ة م�ا إذا ك�انت
 الوحدة القتص��ادية ه�ي العش�يرة أم المش�اعة البيتي��ة أم جماع�ة ش��يوعية م�ا متوس�طة بينهم��ا تجمعه��ا رابط�ة القرب�ى، أو لمعرف�ة م�ا إذا
 كانت هذه الجماعات الثلث موجودة جميعها تبعاT لحوال الرض. والحال، يؤكد كوفاليفسكي أن الوضاع التي يصفها ت��اقيطس ل
 تفترض وجود مشاعة-مارك ما أو مشاعة زراعية ما، بل تفترض مشاعة بيتية. ومن ه��ذه المش�اعة البيتي��ة وح�دها، نش�أت وتط�ورت

بعد زمن طويل المشاعة الريفية نتيجة لنمو عدد السكان.

 و بموجب هذا الرأي، كانت مقامات الجرم�ان ف��ي الراض��ي ال��تي ك�انوا يش�غلونها ف�ي عه��د روم��ا، وك��ذلك ف��ي الراض��ي ال��تي
 انتزعوه��ا فيم��ا بع��د م��ن الروم��انيين، ل تت��ألف م��ن ق��رى، ب��ل م��ن مش��اعات عائلي��ة ك��بيرة ك��انت تش��مل بض��عة أجي��ال وتأخ��ذ رقع��ة م��ن
 الرض للحراثة تبع��اT لع��دد أعض�ائها، وتس�تعمل م�ع جيرانه�ا الراض�ي الب�ور المحيط�ة، بوص�فها مارك�اT مش�تركة. وله��ذا يج�ب إذن أن
 نفه��م عل��ى ص��عيد الس��اليب الزراعي��ة المقط��ع ال��ذي يق��ول في��ه ت��اقيطس أنه��م يغي��رون الرض المحروث��ة: فك��ل س��نة ك��انت المش��اعة
 تحرث رقعة أخرى من الرض، بينا تريح الرقعة المحروث�ة ف��ي الس��نة الماض��ية أو تتركه�ا ب��وراT تمام�اT. ونظ�راT لض��عف كثاف�ة الس�كان،
 ك���ان يبق���ى م���ن الرض الب���ور م���ا يكف���ي للحيلول���ة دون قي���ام أي ن���زاع ح���ول ملكي���ة الرض. وبع���د ق���رون، عن���دما نم���ا ع���دد أعض���اء
 المش��اعات البيتي��ة إل��ى ح��د أن إدارة الس��تثمارة المش��تركة أص��بحت أم��راT مس��تحيلT ف��ي ظ��ل ظ��روف النت��اج الس��ائدة آن��ذاك، بع��د ذاك
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 فق��ط، انحل��ت ه��ذه المش��اعات. وأخ��ذت الحق��ول والم��روج ال��تي ك��انت ح��تى ذاك ملك��اT مش��تركاT تص��بح موض��ع قس��مة تبع��اT للس��لوب
 المع��روف بي��ن الس��تثمارات البيتي��ة المنف��ردة ال��تي ك��انت تتش��كل آن��ذاك، أولT لف��ترة م��ن ال��وقت، ث��م بص��ورة نهائي��ة، بين��ا بقي��ت الغاب��ات

.Tمشتركا Tوالمراعي والمياه ملكا

 و يبدو فيما يتعلق بروسيا أن التاريخ ق�د ق��دم البره�ان الكام�ل عل�ى مج�رى التط�ور ه�ذا. أم�ا فيم��ا يتعل�ق بألماني�ا، وف�ي المق�ام
 الث���اني، بس���ائر البل���دان الجرماني���ة، فل يمكنن���ا أن ننك���ر أن ه���ذه الفرض���ية تعط���ي، ف���ي ك���ثير م���ن الن���واحي، تفس���يراT أفض���ل للوث���ائق
 والمصادر، وتحل المصاعب بص�ورة أس�هل مم�ا تفعل�ه وجه�ة النظ�ر الس�ائدة ح�تى الن وال�تي تعي��د وج�ود المش�اعة الريفي�ة إل�ى زم�ن

 ) مثلT،تzفس��ر عل��ى العم��وم بواس��طة المش��اعة البيتي��ة بص��ورةCodex Laureshamensis (148ت��اقيطس. ف��إن أق��دم الوث��ائق، م��ن 
 أفض�ل بك��ثير مم�ا بواس��طة المش�اعة-الم�ارك الريفي�ة. ولك��ن ه��ذا التفس��ير ي��ثير ب��دوره مص�اعب جدي��دة ومس��ائل جدي��دة ل ي�زال ي��ترتب
 حلها. ول يمكن هنا أن يأتي بالحل النهائي غير البحوث والدراسات الجديدة. بيد أني ل أستطيع أن أنك�ر أن وج�ود المش�اعة البيتي��ة

.Tهو أمر محتمل جدا Tنجلترا أيضا Rبوصفها درجة متوسطة في ألمانيا وسكاندينافيا وا

 و بينا كان الجرمان في عهد قيصر قد أقاموا للتو جزئياT في مقامات دائمة أو كانوا جزئياT ل يزالون يفتشون عن مح�ل إقام��ة
 دائمة، كانوا في عهد تاقيطس قد أمضوا قرناT كاملT في الحياة الحضرية. وهذا ما وافقه تقدم ل مراء فيه ف�ي إنت��اج وس�ائل المعيش��ة.
 فهم يعيشون في بيوت من جذوع الشجر، ويرتدون ألبسة بدائية ل تزال تش��به ألبس��ة س��كان الغاب��ات أي المع��اطف الخش��نة الص��وفية،
 وجلود الوحوش، أما النساء والعيان، فكانت لهم ألبسة تحتية م�ن الكت��ان. وك�ان طع�امهم يت��ألف م��ن الحلي��ب واللح�م والثم��ار البري��ة،

 ) كما يضيف بلينوس (و ح�تى الن، ل ت�زال ه�ذه العص��يدة نوع�اT م�ن المأك�ل القومي��ة الس��لتية ف�ي إرلن�ده149ومن عصيد الشوفان (
 واس��كتلنده). وتت��ألف ثروته��م م��ن الماش��ية، ولك��ن ه��ذه الماش��ية رديئة الن��وع: ال��ثيران والبق��ار ص��غيرة، هزيل��ة ل ق��رون له��ا، الحص��نة
 قزم��ة ول تص��لح للس��باق. وك��انت النق��ود روماني��ة ب��وجه الحص��ر، وقليلT ون��ادراT م��ا ك��انت تس��تعمل. وك��انوا ل يص��نعون ول يق��دuرون
 المص��نوعات م��ن ال��ذهب والفض��ة، وك��ان الحدي��د ن��ادراT، ويب��دو أن��ه ك��ان يzس��تورد كلي��اT تقريب��اT، عل��ى الق��ل عن��د القب��ائل القاطن��ة عل��ى
 ض��فاف الراي��ن وال��دانوب، ول��م يك��ن يzس��تخرج ف��ي موض��عه. ول��م تك��ن الكتاب��ة الروني��ة (الم��أخوذة ع��ن الح��رف اليوناني��ة أو اللتيني��ة)
 معروفة إل ككتابة سرية، ولم تكن تستعمل إل لغراض سحرية دينية. وكانت عادة تقديم الضحايا البش�رية ل ت�زال س�ارية المفع�ول.
 وبكلمة، نجد هنا أمامنا ش�عباT ارتق�ى للت�و م��ن ط�ور البربري�ة الوس�ط إل�ى طوره�ا العل�ى. ولك�ن بين�ا ك�انت س�هولة اس��تيراد منتوج�ات
 الص�ناعة الروماني��ة تعي��ق تط�ور ص�ناعة المع��دن والنس��يج بص�ورة مس��تقلة عن��د القب��ائل المقيم��ة مباش�رة عل�ى الح��دود م��ع الروم��انيين،
 كان هذا النتاج قد نشأ ورسخ بشكل ل جدال فيه في الشمال الشرقي، على ساحل بحر البلطيق. إن أدوات التسلح التي وجدت في
 مستنقعات شليسفيغ مع النقود المعدنية الرومانية من أواخر القرن الثاني،- وهي سيف حدي��دي طوي�ل، ودرع، وخ�وذة فض��ية،الخ.،-
 وكذلك المصنوعات اللمانية التي انتشرت بفضل هجرة الشعوب، تبين نموذجاT خاصاT تمام��اT يتمي��ز بمس��توى ع�ال نس��بياT م��ن التط�ور
ن الهج�رة إل�ى المبراطوري��ة الروماني��ة المتحض�رة ق��د وض�عت ح�داT نهائي�اT له��ذا Rحتى عن��دما تق�ترب م�ن النم�اذج الروماني��ة الص�لية. وا 
ن المش��ابك البرونزي��ة، مثلT، ت���بين ب��أي وتي��رة واح��دة منتظم���ة نش��أ ه��ذا النت��اج Rالنت��اج المحل��ي ف��ي ك��ل مك��ان باس��تثناء إنجل��ترا. وا 
 وتطور. وم�ن الممك��ن أن تك�ون المش�ابك البرونزي�ة ال�تي اكتش�فت ف�ي بورغون��ديا وروماني�ا وعل�ى س�واحل بح�ر آزوف ق��د خرج�ت م�ن

نفس المشغل الذي خرجت منه المشابك النجليزية والسويدية، ول ريب أيضاT أنها جرمانية الصل.

ك���ذلك يناس���ب تنظي���م الحك���م الط���ور العل���ى م���ن البربري���ة. فف���ي ك���ل مك���ان، كم���ا يق���ول ت���اقيطس، ك���ان مجل���س الش���يوخ (
principesوك�ان يب��ت بأص��غر القضايا�، ويهي��ئ أه�م القض�ايا لك�ي تب��ت به�ا الجمعي��ة الش��عبية. إن الجمعي��ة الش��عبية ف�ي ،Tموج�ودا ( 

 الطور الدنى من البربرية، وعلى القل حيث نعرف عنها، أي عند الميركيين، ل توجد إل من أجل العشيرة، ل من أج��ل القبل��ة أو
 ) تمام��اT كم��ا عن��دduces) ل يزال��ون يتمي��زون ك��ثيراT ع��ن الزعم��اء العس��كريين (principesم��ن أج��ل اتح��اد القب��ائل. وك��ان الش��يوخ (
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 اليروك��وا. فالش��يوخ يعيش��ون جزئي��اT بفض��ل الهب��ات الفخري��ة ال��تي يق��دمها أعض��اء القبيل��ة م��ن الماش��ية والحب��وب وخلفه��ا. وينتخب��ونهم
 بمعظمه��م، كم��ا ف��ي أميرك��ا، م��ن العائل��ة ذاته��ا. والنتق��ال إل��ى الح��ق الب��وي ييس��ر، كم��ا ف��ي اليون��ان وروم��ا، تحوي��ل المب��دأ النتخ��ابي
 ت����دريجياT إل����ى ح����ق وراث����ي، وييس����ر بالت����الي نش����وء عائل����ة أريس����تقراطية ف����ي ك����ل عش����يرة. إن ه����ذه الريس����تقراطية القديم����ة المس����ماة
 بالريستقراطية القبلية قد هلكت بأغلبيتها أثناء هجرة الشعوب أو بعدها بفترة وجيزة. وكان القادة العسكريون يzنتخب��ون بص��رف النظ��ر
لطتهم ك��بيرة، وك��ان عليه��م أن ي��ؤثروا بمث��الهم. وينس��ب ت��اقيطس بك��ل وض��وح إل��ى ��zع��ن أص��لهم، وحس��ب كف��اءاتهم فق��ط. ول��م تك��ن س 
 الكه��ان الس��لطة النض��باطية الص��رف ف��ي الجي��ش. وك��انت الس��لطة الفعلي��ة مرك��ز ف��ي الجمعي��ة الش��عبية. والمل��ك أو زعي��م القبيل��ة ه��و
 ال��ذي ي��رأس الجمعي��ة، والش��عب يص��در ق��راره: الس��لبي بالدمدم��ة، واليج��ابي بهتاف��ات الستحس�ان وص�ليل الس��لح. والجمعي��ة الش��عبية
 ه�ي أيض�اT بمثاب��ة محكم��ة، فإليه��ا تق�دم الش�كاوي، وفي��ه تص�در الق�رارات به��ذه الش��كاوي، وفيه��ا تص�در الحك�ام ب��الموت، م�ع العل�م أن
 عقوبة الموت ل تطبق إل في جرائم الجبانة وخيانة الشعب وفي العيوب المخالفة للطبيعة. وداخل العشائر وفروعها، تبت المحكم��ة
 في جميع القضايا بصورة مشتركة برئاسة الشيخ، وكما ف�ي ك�ل محكم�ة وط�رح الس�ئلة. ودائم�اT وف�ي ك�ل مك�ان ك�انت الجماع�ة كله�ا

هي التي تصدر الحكم عند الجرمان.

 و منذ عهد قيصر، تشكلت اتحادات القبائل، وكان عند بعضها ملوك. وكما عند اليونانيين والرومانيين كان القائد العس��كري
Tيحص��ل عليه��ا. ولك��ن ه��ؤلء المغتص��بين المحظ��وظين ل��م يكون��وا حكام��ا Tالعل��ى يطم��ح آن��ذاك إل��ى الس��لطة المس��تبدة، وك��ان أحيان��ا 
 مطلقين، بيد أنهم شرعوا يحطمون قيود النظام العشائري. وبينا كان العبيد المعتقون يشغلون عل�ى العم��وم مرك�زاT مت��دنياT لن��ه ل�م يك��ن
 بوسعهم النتساب إلى أي عشيرة، كان أحظياء الملوك الجدد من بيئة العبيد المعتقين يتوصلون أحياناT إلى المناصب العالية والثروة
 والوجاهة. وقد حدث الم�ر نفس�ه بع��د الس�تيلء عل�ى المبراطوري�ة الروماني��ة بالنس�بة للق�ادة العس�كريين ال��ذين تحول�وا إل�ى مل�وك ف�ي
 بل��دان شاس��عة. وعن��د الفرن��ج، اض��طلع عبي��د ومعتق��و المل��ك ب��دور ك��بير أولT ف��ي البلط ث��م ف��ي الدول��ة. ومنه��م يتح��در قس��م ك��بير م��ن

الريستقراطية الجديدة.

 ). وق��د س�بق ورأين�ا عن��د الهن��ودGefolgschaftenو قد أسهمت مؤسسة في نشوء السلطة الملكية هي فصائل المتط��وعين (
 الحمر الميركيين كيف تنشأ، على هامش النظام العشائري، رابطات خاصة لجل خوض غم�ار الح�رب عل��ى عه��دتها ومس��ؤوليتها.
 وقد أصبحت هذه الرابطات الخاصة عند الجرمان اتحادات دائمة. فقد كان الزعيم العسكري ال��ذي أح�رز ش��هرة، يجم��ع ح�وله فص��يلة
 م��ن الش��بان المتحرقي��ن إل��ى الغن��ائم، ويل��تزمون تج��اهه بالوف��اء الشخص��ي كم��ا يل��تزم تج��اههم. وك��ان الزعي��م يعيله��م ويك��افئهم وينظمه��م
 طبق��اT ل��درجات ومرات�ب. وك��انوا يخ��دمونه ف�ي الحملت الص��غيرة كفص��يلة حراس��ة وق��وات مس��تعدة دائم��اT للقت��ال، وف��ي الحملت الك��بيرة
 كهيئة ج��اهزة م��ن الض��باط. ومهم��ا ك��ان ل ب��دu له��ذه الفص��ائل أن تك��ون ض��عيفة، ومهم��ا ظه��رت بالفع��ل ض��عيفة فيم��ا بع��د، كم��ا عن��د
 أودواكر، مثلT، في إيطاليا، فقد كانت تنطوي على جني�ن انحط�اط الحري�ة الش��عبية القديم��ة، وه�ذا ال�دور بال�ذات ه�و ال�ذي اض�طلعت
 ب��ه أثن��اء هج��رة الش��عوب وبع��دها. وذل��ك أول لنه��ا يس��uرت نش��وء الس��لطة الملكي��ة، وثاني��اT، كم��ا أش��ار ت��اقيطس، لن��ه ل��م يك��ن يمك��ن
 الحتفاظ بها ككل منظم إل عن طري�ق الح�روب الدائم��ة والغ�زوات اللصوص�ية. وأص�بح النه�ب ه�دفاT. وحي��ن ك�ان رئي�س الفص�يلة ل
 يجد ما يفعله في الجوار، كان يمضي مع رجاله إلى شعوب أخرى كانت تدور عن��دها رح�ى الح�رب وك�انت تت��وفر عن��دها احتم��الت
 الظفر بالغنائم. ثم أن الق�وات المعاون�ة الجرماني�ة ال�تي تقات��ل بأع��داد ك��بيرة تح�ت الراي�ة الروماني�ة ح�تى ض�د الجرم�ان أنفس�هم، ك�انت
 تتألف أحياناT م��ن مث�ل ه�ذه الفص�ائل. وهن�ا ن�رى المع�الم الول�ى لنظ�ام الجن�ود المرتزق�ة-ع�ار اللم�ان ولعنته�م. وبع��د الس��تيلء عل�ى
 المبراطورية الرومانية، شكلت فصائل الملوك هذه، إلى ج�انب خ�دم البلط م��ن عبي��د وروم��انيين، القس�م الث�اني م�ن القس�ام الرئيس��ة

للريستقراطية المقبلة.
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 و هك��ذا ك�ان عل�ى العم�وم للقب��ائل الجرماني��ة المتح��دة ف�ي ش��عوب نف�س التنظي��م للدارة ال�ذي تط�ور عن��د اليون��انيين ف�ي العه��د
 البط��ولي وعن��د الروم��انيين ف��ي زم��ن م��ن يس��مون ب��الملوك: الجمعي��ة الش��عبية، مجل��س ش��يوخ العش��ائر، الق��ائد العس��كري الس��اعي وراء
 السلطة الملكية الحقيقية. وكان ذلك أرقى تنظيم للدارة كان يمك��ن عل�ى العم�وم أن يتك��ون ف�ي ظ�ل النظ�ام العش�ائري. وك�ان التنظي�م
 النموذجي في الطور العلى من البربرية. وما أن تخطى المجتمع الطار الذي كان فيه هذا التنظيم للدارة يفي بغايته، حتى حل��ت

نهاية النظام العشائري، فانهار ومكانه قامت الدولة.

الهوامش: 

)128 (M. Kovalevsky. "Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété". Stockholm; 

).1890. (م�. كوفالفسكي. "بيان عن أصل وتطور العائلة� واللكية". ستوكهول، 1890
 . ولك��ن ويل��س ظل��ت بع��د ذل��ك متفظ��ة ب��الكم ال��ذات. وق��د ض��مت نائي��اj إل انل��تا ف أواس��ط1283) أنز النليز� عملة استيلئهم على منطقة� ويلس ف ع��ام 129(

القرن السادس� عشر.
 ، عم��ل إنل���س عل��ى كتاب���ة ب��ث ك��بي ف تاري��خ ارلن��ده، ولكن��ه ل ينج��زه. ولناس���بة دراس��ة تاري��خ الس��لت درس إنل���س ق��واني ويل��س القدي���ة1870 و1869) ف 130(

.jأيضا
  ("الق��واني والؤسس��ات القدي��ة ف ويل��س". الل��دAncient Laws and Institutes of Wales" Vol. I, 1841) يستشهد إنلس� بكت��اب: "131(

).1841الول، عام 
 قام� إنلس برحلة إل اسكتنلده وارلنده. 1891) ف أيلول 132(
 ، ق����امت الكلف����ات (العش����ائر) البلي����ة ف اس����كتلنده بانتفاض�����ة ض����د عملي����ات التض����ييق وان����تزاع الراض����ي، ال����ت ك����انت ت����ري ف مص����لحة1746 و1745) ف 133(

 الريس���تقراطية العقاري���ة النل��و-اس���كتلندية وف مص���لحة البورجوازي��ة النل��و-اس���كتلندية. قات��ل البلي��ون م��ن أج��ل الحتف���اظ ب���التنظيم العش���ائري الق��دي. إل أن قس��ماj م��ن
 نبلء اسكتلنده البلية من لم مصلحة� ف الفاظ على النظام الكلن البطريركي� القطاعي استغل استياء البليي وأعل��ن أن ه��دف النتفاض��ة ه��و إع��ادة س��للة س��تيوارت
 إل الع���رش النلي���زي. ف الب���دء، أح���رز جي���ش النتفض���ي ناح���ات قص���ية الج���ل، ولكن���ه ه���زم ف ناي���ة الط���اف. بع���د قم���ع النتفاض����ة، قض���ي عل���ى النظ���ام العش���ائري ف
 اسكتلنده البلية، وتت تصفية� بقايا اللكية العشائرية� للرض. واشتدت وتسارعت عملية ط��رد الفلحي الس��كتلنديي م��ن الراض��ي، وألغي��ت ال��اكم العش��ائرية، ومنع��ت

بعض العادات العشائرية.
)134 (L. H. Morgan. "Ancient Society". London,1877 ،ل. ه�. مورغان. "التمع القدي" لندن) .1877.(
)135 (Beda Venerabilis "Historia ecclesiastica gentis Anglorum،بي��دا اللق��ب بالب��ار. "تاري��خ النلي���ز الكنس��ي". الكت��اب الول) " 

الفصل� الول.
) يوليوس قيصر. "مذكرات عن حرب الغال". الكتاب� السادس. الفص� الثان والعشرون.136(
 ) القبل���ي الرم���ان ال���ذي ك���ان يش���غل من���ذ الق���رن ال���امس أراض���ي الل���زاسalamans) "ال���ق الل���ان"،� مموع���ة م���ن ق���واني الع���رف والع���ادة عن���د حل���ف الل���ان (137(

 )84 (81وسويسرا الشرقية� وألانيا النوبية الغربية حالياj. تعود الموعة إل أواخر� القرن الس��ادس وبداي��ة الق��رن الس��ابع وإل الق��رن الث��امن. وهن��ا يستش��هد إنل��س بالق��انون 
من "الق اللان".

Tableau ومؤل�������ف "1866) القص�������ود هن�������ا مؤلف�������ا كوفاليفس�������كي. "ال�������ق الب�������دائي. الطبع�������ة الول. العش�������ية" موس�������كو، 138(  des  origines  et  de 

l'évolution de la famille et de la propriété". Stockholm; 1890.
) "نشيد هيلديباند"، قصيدة بطولية، أثر من الشعر اللحمي اللان القدي من القرن الثامن،� بقيت منها مقاطع.139(
) تاقيطس. "جرمانيا"،� الفصل السابع.140(
) ديودوروس الصيقلي. "الكتبة التاريية". الكتاب الرابع. الفصل� الرابع والثلثون.141(
)142" (V&ouml;luspâ راجعوا اللحظة رقم) "28" ("رؤيا النبية") – نشيد من "أيدا الكبى.(
) القصود� هنا الؤلفان التاليان: 143(

V&ouml;luspâ  og  de  sibyllinske  orakler"  1879 A.Ch.  Bang �،"1879. " (أ. ك. ب�����انغ. "رؤي�����ا النبي�����ة وتكهن�����ات العراف�����ة �����،(S. 

Bugge. "Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns oprindelse". Kristiania , 1881-1889س. بوغه. "لات ف) . 
).1889-1881مسألة أصل الساغات السكاندينافية عن اللة والبطال". كريستيانا،� 

)144 (G. L. Maurer. " Geschichte der Stadt-Verfassung in Deutsch-land " Bd I, Erlangen, 1869.
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 ) انتفاض���ة القب���ائل الرماني���ة والغالي���ة بقي���ادة زيفيلي���س ض��د الس���يادة الروماني���ة بس���بب تزاي��د الت���اوات، واس���تفحال عملي���ات التجني��د ف الي���ش، واس���تهتار ال���وظفي145 (
 ، كم��ا يق��ول بع��ض الص���ادر الخ���رى). ش��لت النتفاض���ة قس��ماj ك��بياj م��ن بلد الغ��ال والقاطع���ات الرماني���ة الاض���عة لروم���ا،71-69 ( ف 70-69الروم���انيي ج��رت ف 

وهددت روما بطر خسارة� هذه الراضي. بعد النجاحات ف البدء، من النتفضون ببضع هزائم واضطروا إل عقد الصلح مع روما. 
) يوليوس قيصر. "مذكرات عن حرب الغال". الكتاب� الرابع. الفص� الول.146(
) تاقيطس. "جرمانيا"،� الفصل السادس� والعشرون.147(
)148" (Godex Laureshamensis("سجلت لورش")،� مموعة من نسخ امتيازات دير لورش ومن شهادات البات له. تأسس الدير ف النصف� الثان من " 

 القرن الثامن ف دولة الفرنج، غي بعيد عن مدينة ورمس وكان عب��ارة ع��ن ملكي��ة إقطاعي��ة ك��بية ف ألاني��ا النوبي��ة الغربي��ة. ت ج��ع الموع��ة ف الق��رن الث��ان عش��ر، وه��ي م��ن
أهم الصادر ف تاريخ ملكية� الرض الفلحية والقطاعية ف القرني الثامن والتاسع.

 كتاباj". الكتاب الثامن عشر،� الفصل� السابع عشر.37) بلينوس. "التاريخ الطبيعي ف 149(
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 ـ تكوJن الدلولة عند الجرمان ـ تكوJن الدلولة عند الجرمان88

 كان الجرمان، على حد قول تاقيطس، شعباT كثير العدد جداT. ويتيح لنا قيصر تكوين فكرة تقريبية عن عدد أفراد هذه أو تلك
  ش�خص بم��ن180000من الشعوب الجرمانية، فهو يحدد عدد الوزيبيت والتنكتير المقيمين عن��د الض�فة اليس�رى م��ن نه�ر الراي�ن ب� 

 ، أي ما يرب��و ك��ثيراT مثلT، ع�ن مجم��ل ع��دد اليروك��وا ف�يI ألف نسمة*100فيهم النساء والطفال. وهكذا كان كل شعب يعد حوالي 
 عهد ازدهارهم، عندما أصبحوا يشكلون خطراT على البلد كلها، ابتداء من البحيرات الكبيرة حتى أوهايو وبوتوم��اك، رغ�م أن تع��دادهم

ذا حاولن�ا أن نرس�م عل�ى الخارط�ة كي�ف ك�انت أش�هر الش�عوب المقيم�ة ف�ي ج�وار الري�ان موزع�ة حس�ب20لم يبل�غ ال�  Rأل�ف نس�مة. وا  
 المعلوم��ات ال��تي وص��لت إلين��ا، لش��غل ك��ل م��ن ه��ذه الش��zعوب بمف��رده م��ا يق��ارب بالمتوس��ط مس��احة منطقي��ة إداري��ة بروس��ية، أي زه��اء

  التابع��ة للروم��انيين ك��انت تش��مل ح��تىGermania Magna**II ميلT جغرافي��اT مربع��اT. ولك��ن 182 كلي��و م��تر مرب��ع أو 10000
ذا كان متوسط ع��دد ك�ل ش�عب 500000الفيستول حوالي  Rنس�مة، فل ب��د أن مجم�ل ع��دد الس�كان ف�ي100000 كيلو متر مربع. وا  

Germania MagnaTج��دا Tك��ان يبل��غ خمس��ة مليي�ن. وه��ذا رق�م ك��بير بالنس�بة لمجموع��ة م��ن الش�عوب البربري��ة، وه�و رق�م قلي�ل ج�دا  
  نس��مة بك��ل مي�ل جغراف�ي مرب��ع. ولك��ن ه��ذا الع��دد أبع��د م�ن أن يش�مل550 نسمات بكل كيلو متر مرب��ع، أو 10بالنسبة لوضاعنا: 

 جمي��ع الجرم��ان ال��ذين كان�ا يعيش��ون ف�ي تل��ك المرحل��ة. فنح��ن نع��رف أن ش�عوباT جرماني��ة م��ن مجموع��ة القب��ائل القوطي��ة أي م��ن قب��ائل
 الباستارن والبوكين وغيرها كانت تعي�ش بمح�اذاة جب�ال الكارب�ات ح�تى مص�ب نه�ر ال�دانوب بال�ذات، وك�انت ك�ثيرة الع��دد إل�ى ح�د أن

 180). إن ه��ذه القب�ائل ال��تي ك�انت تعم��ل قب��ل الميلد ب� 150بلينوس اعتبرها المجموعة الساسية الخامس�ة م��ن القب��ائل الجرماني��ة (
ذا ق�درنا ع��ددها Rسنة في خدمة برسيوس، ملك مقدونيا، قد توغلت في السنوات الولى م��ن حك�م أوغس�طوس ح�تى ض�واحي أدرن��ة. وا 

بمليون شخص فقط، فإن عدد الجرمان كان يبلغ، أغلب الظن، عند بداية التاريخ الميلدي، ستة مليين على القل.

 و بعد إقامتها في جرمانيا، كان ل بدu أن ينمو ع��دد الس�كان بس�رعة متزاي��دة أب�داT. وأن النجاح�ات المن�وه به��ا أعله ف�ي مي��دان
Tتطور النتاج من شأنها وحدها أن تقدم البرهان على ذلك. إن اللقيات الثرية ف��ي مس�تنقعات شليس��فيغ تع��ود إل�ى الق�رن الث��الث نظ�را 
 للنق��ود المعدني��ة الروماني��ة الموج��ودة فيه��ا. وعلي��ه ك��ان إنت��اج القمش��ة والمص��نوعات المعدني��ة متط��وراT ومنتش��راT ف��ي ذل��ك ال��وقت عل��ى
 س��واحل بح��ر البلطي��ق، وك��انت تق��وم علق��ات تجاري��ة ناش��طة م��ع المبراطوري��ة الروماني��ة، وك��ان أغن��ى الن��اس يعيش��ون ف��ي ن��وع م��ن
 البذخ. وكل هذه دلئل على أن كثافة السكان كانت أكبر هناك. ونحو هذه الحقب��ة م��ن الزم��ن، يب��دأ ك��ذلك هج��وم الجرم��ان العس��كري
 العام على ط�ول خ�ط الراي��ن والح�دود الروماني�ة المحص�نة وال�دانوب، م�ن بح�ر الش�مال ح�تى البح�ر الس�ود، وه�ذا دلي��ل مباش�ر عل�ى
 تن��امي ع���دد الس��كان أك��ثر ف��أكثر، وعل��ى س��عيهم إل��ى توس��يع ممتلك��اتهم. وق��د دام الص��راع ثلثمئة س���نة، وخلل��ه تح��رك ك��ل القس��م
 الساسي من الشعوب القوطية (باس�تثناء الق�وط الس��كاندينافيين والبورغون�د) باتج�اه الجن�وب الش�رقي، وش�كل الجن�اح اليس�ر م�ن خ�ط
 الهجوم المستطيل، وكان الجرمان العلون (الهرمينون) الذين شقوا طريقاT لهم حتى الدانوب العلى يشغلون وسط ه��ذا الخ��ط، وك��ان
 الجناح اليمن يتألف من اليسكيفيين الذين أطلق عليهم آنذاك اسم الفرنج، والذين شقوا طريقاT لهم نحو الراين، أما الينغيف��ون فك��ان
 من نصيبهم احتلل بريطانيا. وفي أواخر القرن الخامس، كان الطريق إلى المبراطوري�ة الروماني��ة المستض�عفة، المنزوف��ة، الع�اجزة،

مفتوحاT أمام الجرمان الغزاة.

Iالرق��م القب��ول هن��ا يؤك��د ص��حته مقط��ع م��ن دي��ودوروس ع��ن الس��لت ف بلد الغ��ال:" ف بلد الغ��ال تعي��ش أق��وام ك��ثية متفاوت��ة الع��دد. فعن��د أكبه��ا، يبل��غ ع��دد الف��راد ح��وال *  
  ش�خص بالتوس�ط. ول ري��ب أن��ه ينبغ�ي اعتب�ار بع�ض125000) أي 5-دي�ودوروس الص�قيلي، الس�فر Diodorus Siculus,V"(50000، وعن�د أص�غرها 200000

الشعوب الغالية أكب عدد بقليل من اللان، نظراj لدرجة تطورها العالية.
II.جرمانيا العظمى. الناشر 
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 لقد وقفنا أعله عند مهد الحضارة اليونانية والرومانية القديمة. وهنا نقف عند قبرها. ففي جميع بلدان حوض البحر البيض
 المتوسط، مر مس�حاج الس��يادة العاليم��ة الروماني��ة المس�وي ف�ي س�ياق ق�رون وق�رون. وحي�ث ل�م تب��د اللغ��ة اليوناين��ة مقاوم��ة، اض�طرت
 جميع اللغات القومية إلى إخلء المكان للغة لتينية مشوهة. وزالت جميع الفوارق القومية، ولم يبق هناك ل غاليون ول إيبيريون ول
 ليغوري��ون ول نوريكي���ون، فق���د غ���دوا جميعه���م روم��انيين. وف��ي ك���ل مك���ان دم��رت الدارة الروماني���ة ودم��ر الح��ق الروم��اني التنظيم���ات
Tالعشائرية القديمة، وبالتالي آخ�ر بقاي�ا النش�اط المحل�ي والق�ومي المس�تقل. وك�انت المواطني��ة الروماني��ة الحديث��ة العه��د ل تع�رض ش�يئا 
 بالمقابل. ولم تكن تعبر عن أي قومية، إنما كانت فقط تعبيراT عن انعدام القومية. وكانت عناصر الم��م الجدي��دة تتم��ايز أك��ثر ف��أكثر
فريقيا مناطق متمي��زة ل ت��زال قائم��ة Rسبانيا وا Rبعضها عن بعض، وكانت الحدود الطبيعية التي جعلت فيما مضى من إيطاليا وغاليا وا 
 وتثبuت وجودها. ولكنه لم تكن هناك أي قوة بمقدورها أن توحد هذه العناصر في أمم جديدة، ولم يك��ن هن�اك ف�ي أي مك��ان أث�ر لق�درة
 على التطور والمقاومة، وبالحرى للطاقة الخلقة. وهذا الجمهور اله�ائل م�ن الن�اس الق�اطنين ف�ي رقع�ة شاس�عة م��ن الرض ل�م تك��ن
 تجمع بينهم غير صلة واحدة هي الدولة الرومانية، والحال، صارت هذه الدولة مع مر الزمن عدوهم ومض��طهدهم الل��د. لق��د قض��ت
 القاليم على روما، وروما ذاتها تحولت إلى مدينة إقليمية، مثل غيرها من المدن، إل�ى مدين��ة متمي�زة، ولكنه�ا ل�م تب��ق س�ائدة، ل�م تب��ق
 مرك��ز المبراطوري��ة العالمي��ة ول��م تب��ق ح��تى مق��ر الب��اطرة ون��واب الب��اطرة، فق��د ك��ان ه��ؤلء يعيش��ون الن ف��ي القس��طنطينية وتري��ر
 وميلنو. وتحولت الدولة الرومانية إل�ى آل�ة هائل��ة معق��دة، مع��دة ب��وجه الحص�ر لعتص�ار التب�اع. وك�انت الض�رائب وأعم�ال الس�خرة
 في صالح الدولة وغير ذلك من التاوات تدفع بسواد الناس في لجة البؤس أعمق فأعمق. وهذا الظلم كانت تقويه إلى ح��د ل يط�اق
 ابتزازات الحكام والجباة والجنود. هذا ما آلت إليه الدولة الرومانية وسيادتها العالمية: لقد بن��ت حقه��ا ف�ي الوج��ود عل�ى ص��يانة النظ�ام
ذا ال��برابرة ال��ذين ك��انت ت��دعي حماي��ة Rم��ن الفوض��ى، وا Tف��ي ال��داخل وعل��ى الحماي��ة م��ن ال��برابرة ف��ي الخ��ارج، ولك��ن نظامه��ا ك��ان ش��را 

المواطنين منهم، ينتظرهم هؤلء كمنقذين.

 و لم يكن الوضع الجتم�اعي أق�ل م�دعاة للي�أس. فمن��ذ أواخ�ر زم�ن الجمهوري�ة، ك�انت الس��يادة الروماني��ة تق�وم عل�ى اس�تغلل
 الق��اليم المحتل��ة بل رحم��ة ول ش��فقة، ول��م تق��ض المبراطوري��ة عل��ى ه��ذا الس��تغلل، ولي��س ه��ذا وحس��ب، ب��ل عم��دت ب��العكس إل��ى
 تنظيمه. وبقدر ما كان يأفل نجم المبراطورية، بقدر ما كانت تتزايد الضرائب والتاوات، وتشتد وقاح��ة الم��وظفين ف�ي النه��ب واب�تزاز
 الموال. ولم تكن التجارة والصناعة في يوم من اليام من شأن الرومانيين، قاهري الش�عوب.و لكنه�م تفوق�وا ف��ي الرب�ا ك��ل م��ن ج�اؤوا
 من قبلهم وبعدهم. وك�ل م�ا ت�وفر وبق�ي م�ن التج�ارة زال بس�بب بل�ص الم��وظفين، وم�ا س�لم م�ن التج�ارة، ك�ان ف�ي الج�زء الش��رقي، ف�ي
 الجزء اليوناني من المبراطورية، الذي ل يشمله موضوع دراس�تنا. الملق الع�ام، وت�دهور التج�ارة والح�رف والفن�ون، وانخف�اض ع��دد

السكان، وانحطاط المدن، وعودة الزراعة إلى مستوى أدنى، -تلك كانت النتيجة الخيرة للسيادة الرومانية العالمية.

 إن الزراع�ة ال�تي ك�انت الف�رع الحاس�م م�ن النت�اج ف�ي الع�الم الق��ديم بأس��ره، ق�د غ��دته الن م�ن جدي��د وأك�ثر مم�ا ف�ي أي وق�ت
  اللتيفون���ديا) تش���مل بع���د س���قوط الجمهوري���ة جمي���عlatifundiaمض���ى. وف��ي إيطالي���ا، ك��انت المجموع���ات الشاس���عة م���ن العق���ارات (

ل بطريق��تين: إم�ا بص�ورة م��راع، يس�تعاض فيه��ا ع��ن الس��كان ب�الغنم والبق�ر ال�تي ل تتطل�ب العناي��ة به�ا yغyس��تzوك�انت ت ،Tالراض�ي تقريب�ا 
ما بصورة فيللت  Rغير عدد قليل من العبيد، واvillasتمارس فيها جمهرة م�ن العبي��د أعم�ال البس��تنة عل�ى نط�اق ك�بير، وذل�ك س�واء  

 لتلبي��ة حاج�ات الس��يد الع�ائش ف�ي الب��ذخ، أم لل��بيع ف�ي أس�واق الم�دن. وق��د أبقي�ت المراع�ي الك�بيرة، ب�ل زي�دت رقعته�ا أيض�اT. وانحط�ت
فقار المدن. ولم يعد استثمار اللتيفون��ديات، الق�ائم عل�ى عم�ل العبي��د، يع��ود ب��دخل، Rعقارات الفيللت وبستنتها مع خراب أصحابها وا 
 ولكنه كان في تلك المرحلة الشكل الممكن الوحيد للزراعة الكبيرة. ومن جدي��د، ص�ارت الس�تثمارة الص�غيرة الش�كل الوحي��د الن�افع ف�ي
 الزراعة. فأخ�ذت الفيللت تنقس�م الواح��دة تل�و الخ�رى إل�ى قط�ع ص�غيرة توض�ع، لق�اء مبل��غ معي��ن، تح�ت تص�رف مزارعي�ن يتناقلونه�ا

  ك��انوا ب��الحرى إداريي��ن أك��ثر منه��م مس���تأجرين، وك��انوا ين��الون لق��اء عمله��م س��دسpartiarii*Iبالوراث��ة، أو توض��ع تح��ت تص��رف 

I.ماصي. الناشر 
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  مس��تأجرين معمري��نcolonusالمحصول السنوي وأحياناT تسعه فقط. ولكنه كان يعهد به��ذه القط��ع الص��غيرة ف�ي معظ�م الح�وال إل�ى 
 ك��انوا ي��دفعون ك��ل س��نة مبلغ��اT معين��اT وك��انوا مرب�وطين ب�الرض وك��ان يمك��ن بيعه��م م��ع قطعه��م، ص�حيح أن المس��تأجرين المعمري��ن ل��م
 يكونا عبيداT، إل أنهم لم يكونوا أحراراT، ولم يكن لهم ح�ق عق��د ال�زواج م�ع الح�رار، ول�م يك�ن زواجه�م يعت��بر زواج�اT ش�رعياT، ب��ل مج�رد

، مثله مثل زواج العبيد. لقد كانا أسلف أقنان القرون الوسطى.contuberniumمساكنة 

 لقد ولى زمن العبودية القديمة. فلم تعد، ل في الزراعة الك�بيرة ول ف�ي مانيف�اكتورات الم��دن، ت�در دخلT ي�برر العم�ل المب��ذول،
 وزال الس����وق لج����ل منتوجاته����ا. أم����ا الزراع����ة الص����غيرة والحرف����ة الص����غيرة اللت����ان انح����ط إليه����ا النت����اج الض����خم م����ن عه����د ازده����ار
 المبراطوري��ة، فل��م يك��ن م��ن الممك��ن لهم��ا إيج��اد العم��ل لع��دد ك��بير م��ن العبي��د. ول��م يب��ق ف��ي المجتم��ع مك��ان إل للعبي��د الع��املين ف��ي
 البيوت وللعبيد الذين يؤمنون حياة الغنياء الباذخ�ة. ولك�ن العبودي��ة بس�بيل الحتض�ار ك�ان ل ي�زال بمق�دورها أن ت�دعم الفك�رة القائل�ة
 أن ك��ل عم��ل منت��ج ه��و م��ن ش��أن العبي��د ول يلي��ق بالروم��انيين الح��رار، والح��ال ك��ان جمي��ع الم��واطنين يتمتع��ون الن به��ذه الص��فة.
 فك��انت النتيج��ة، م��ن جه��ة، ازدي��اد ع��دد العبي��د المعتقي��ن، الفائض��ين، ال��ذين أمس��و ع��بئاT، وم��ن جه��ة أخ��رى، ازدي��اد ع��دد المس��تأجرين

  ف��ي الولي��ات الميركي��ة ال��تي ك��ان يس��ود فيه��ا ال��رق م��نpoor whites*I والح��رار المفتقري��ن (ال��ذين يش��بهون colonusالمعمuري��ن 
 قب���ل). إن المس���يحية ليس���ت مس���ؤولة أب���داT ع���ن زوال العبودي���ة القديم���ة ت���دريجياT. ب���ل أنه���ا عاش���ت م���ع العبودي���ة جنب���اT إل���ى جن���ب ف���ي
 المبراطورية الرومانية خلل قرون وقرون، ولم تعترض فيما بعد يوماT على تج�ارة الرقي��ق ال�تي ك��ان يتعاطاه�ا المس��يحيون: الجرم��ان

 . ول�م تع��د العبودي��ة ت��درIIفي الشمال، وأهل البندقية على البح�ر البي��ض المتوس��ط، ول�م تع��ترض فيم�ا بع��د عل�ى المت�اجرة ب��الزنوج**
 دخلT، فاضمحلت. ولكن العبودية بسبيل الزوال خلقت وراءها سهمها السام بصورة ازدراء الحرار للعم��ل المنت��ج. ك�ان ذل��ك مأزق�اT ل
 مخرج منه انخرط فيه العالم الروماني: فقد أمست العبودية مستحيلة من الناحية القتصادية، وكان عمل الحرار موض�ع ازدراء م�ن
 الناحية الخلقية. فالولى لم يبق بوسعها أن تكون الشكل الساسي للنتاج الجتماعي والث�اني ل�م يع��د بوس��عه أن يك�ونه. ول�م يك��ن

من الممكن الخروج من هذا المأزق إل بثورة جذرية.

 و ل��م يك��ن الح��ال أحس��ن ف��ي الق��اليم. ول��دينا أوف��ر المعلوم��ات ع��ن غالي��ا. ف��إلى ج��انب المس��تأجرين المعم�ري��ن، ك��ان ل ي��زال
 هن��اك أيض��اT فلح��ون ص��غار أح��رار. وك��ان ه��ؤلء الفلح��ون، س��عياT منه��م لوقاي��ة أنفس��هم م��ن اس��تبداد الم��وظفين والقض��اة والمرابي��ن،
 يلج�أون أحيان�اT ك�ثيرة إل�ى حماي�ة ورعاي�ة شخص��ية قوي�ة. ول�م يفع�ل ذل�ك فلح�ون منف�ردون، ب�ل أيض�اT مش�اعات بكامله�ا، إل�ى ح�د أن
 الب��اطرة أص��دروا غي��ر م��رة الق��رارات ف��ي الق��رن الراب��ع بمن��ع ذل��ك. ولك��ن م��ا ك��ان ذل��ك ي��ؤمن لم��ن ك��انوا يفتش��ون ع��ن الحماي��ة؟ ك��ان
 الحامي يفرض عليهم شرطاT مفاده أن يتنازلوا له عن الحق في ملكية أراضيهم على أن يضمن لهم بالمقاب��ل التمت��ع م��دة الحي��اة به��ذه
 الراض��ي. وه��ذه الحيل��ة تفهمته��ا الكنس��ية المقدس��ة واس��تخدمتها بف��ائق الجه��د ف��ي القرني��ن التاس��ع والعاش��ر لك��ي توس��ع مملك��ة ال��رب

 ، يرع��د وي��برق ض��د ه��ذا475وممتلكاته��ا الرض��ية بال��ذات. ص��حيح أن س��لفيان، أس��قف مرس��يليا، ك��ان ل ي��زال آن��ذاك، ح��والي ع��ام 
 النه���ب وي��روي أن اض���طهاد الم��وظفين الروم���انيين وكب���ار ملك���ي الراض��ي أص���بح ل يط��اق إل��ى ح���د أن ك���ثيرين م���ن "الروم���انيين"
 يهربون إل�ى النح�اء ال�تي احتله�ا ال��برابرة، وأن الم�واطنين الروم��انيين ال�ذي يقيم�ون هن�اك ل يخش�ون، أك�ثر م�ا يخش�ون، غي�ر الوق�وع

 ). أما أن الباء كانوا في ذلك الوقت غالباT ما ي��بيعون أولده��م عبي��داT بس��بب الفق��ر، فه��ذا م��ا152من جديد تحت السيطرة الرومانية (
يدل عليه القانون الذي صدر ضد هذه الممارسة.

I.البيض الفقراء. الناشر 
IIيقول الس�قف ليوتبان�د الكري�ون أن ص�نع الص�يان ف الق�رن العاش�ر ف ف�ردون، وبالت�ال ف المباطوري�ة الرماني�ة القدس�ة ك�ان الرف�ة الرئيس�ية، وأن�م ك�انوا يص�درون الص�يان  

).151بربح كبي إل إسبانيا من أجل أجنحة النساء ف قصور الغاربة (
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 و ق��د ان��تزع ال��برابرة الجرم��ان م��ن الروم��انيين ثل��ثي أراض��يهم كله��ا، مكاف��أة ع��ن تحريره��م م��ن دولته��م بال��ذات، وتقاس��موها فيم��ا
 بينهم. وقد جرت القسمة وفق أصول النظام العشائري. وبما أن ع��دد الف��اتحين ل�م يك��ن ك��بيراT نس��بياT، فق��د ظل�ت مس�احات شاس�عة م��ن
م��ا ملك��اT لمختل��ف القب��ائل والعش��ائر. وض��من ك��ل عش��يرة، ج��رى تقس��يم الراض��ي Rللش��عب بأس��ره وا Tالراض��ي ب��دون تقس��يم، إم��ا ملك��ا 
 المحروثة والمروج بين مختلف الستثمارات حصصاT متساوية وبالقرعة. ونحن ل نعرف ما إذا كانت قد جرت إع��ادة التقس�يم بص�ورة
Tخاص�ا Tدورية، على كل حال، توقفت بعد ف�ترة وجي�زة عملي�ات التقس�يم الدوري�ة ف�ي الق�اليم الروماني��ة، وأص�بحت مختل�ف القط�ع ملك�ا 

 . وبقي���ت الغاب���ات والمراع���ي ب���دون تقس���يم، لس���تعمال الجمي���ع. وه���ذا الس���تعمال، وك���ذلك طريق���ة حراث���ةallodيمك���ن التن���ازل عن���ه، 
 الراضي المقسمة تحقق ضبطهما وفق العادة القديمة وبموجب قرار من المشاعة كله�ا. وبق�در م�ا ك�انت تس�تطيل إقام��ة العش�يرة ف�ي
 قريته��ا بق�در م��ا ك�ان يتزاي��د تخ�الط الجرم�ان والروم��انيين ت��دريجياT، بق��در م�ا ك�ان ط�ابع القراب��ة للص�لة بي��ن الن��اس ي��تراجع أم��ام الط�ابع
 القليمي. وقد انحلت العشيرة في المشاعة-المارك التي كانت ل تزال تظهر فيها أحياناT كثيرة ج��داT آث��ار منش��ئها م��ن علق��ات القراب��ة
 بين أعضاء المشاعة. وبصورة غير ملحوظة تحول التنظيم العشائري إلى تنظيم إقليمي، على القل ف��ي البل��دان ال��تي اس��تمرت فيه��ا
نجلترا وجرمانيا وسكاندينافيا- وأصبح بالتالي قادراT على التكيف للدولة. ولكنه احتفظ مع ذلك Rالمشاعة-المارك- في شمال فرنسا، وا 
ن بص�ورة طبيعي��ة، وال�ذي يمي��ز ك�ل النظ�ام العش�ائري وص�ان ح�تى الزمن��ة الحديث��ة عناص�ر حي�ة م�ن uبطابعه الديموقراطي الذي تك�و 

هذا النظام حتى في ذلك الشكل المنحل الذي فرض عليه فيما بعد، وظل لهذا السبب سلحاT في أيدي المظلومين.

 و عليه، إذا كانت صلة الدم في العشيرة قد فقدت شأنها بعد فترة وجيزة، فذلك لن��ه هيئاته��ا ق��د انحط�ت وانحل��ت أيض��اT س��واء
عين ل ت��أتلف م��ع النظ�ام العش��ائري. وه��ذا م��ا  أفي القبائل أم في الشعب كله، نتيجة للفتوحات. ونحن نعرف أن السيادة على المخض�
 ن��راه هن��ا عل��ى نط��اق ك��بير. فق��د ك��ان يتعي��ن عل��ى الش��عوب الجرماني��ة ال��تي أص��بحت س��يدة الق��اليم الروماني��ة، أن تنظ��م إدارة ه��ذه
 الراضي التي افتتحتها. ولكنه لم يكن من الممكن ل قبول جم�اهير الروم��انيين ف�ي الجماع�ات العش��يرية ول الس��يطرة عليه��م بواس�طة
Tف�ي الب�دء، ك�ان ينبغ��ي وض�ع ب��ديل م�ا عوض�ا Tهذه الخي�رة. وعل�ى رأس الهيئات الروماني��ة للدارة المحلي��ة، ال�تي ظ�ل معظمه��ا قائم�ا 
 ع��ن الدول��ة الروماني��ة، ول�م يك��ن م��ن الممك��ن أن يك��ون ه��ذا الب��ديل غي��ر دول��ة أخ��رى. وله��ذا ك�ان ينبغ��ي لهئي��ات النظ��ام العش�ائري أن
 تصبح هيئات للدولة، وذلك بسرعة ك�بيرة، تح��ت ض�غط الظ�روف. والح�ال ك�ان الق��ائد العس�كري ه�و الممث��ل المباش�ر للش��عب الفات��ح.
 وك���انت حماي���ة المنطق���ة المفتوح���ة م���ن الخط���ر الخ���ارجي وال���داخلي تتطل���ب تعزي���ز س���لطته. وهك���ذا آن الوان لتحوي���ل س���لطة الق���ائد

العسكري إلى سلطة ملكية، وقد تحقق هذا التحويل.

 لنأخذ مملكة الفرنج. هنا، عمد الشعب الفرنج الس�اليين الظ�افر ي��ده كلي�اT، ل عل�ى العق�ارات الشاس��عة التابع��ة للدول�ة الروماني�ة
  الك��بيرة والص��غيرةGauوحسب، بل أيضاT عل�ى جمي��ع الراض�ي الرحب�ة ال��تي ل�م تzض��م عن��د التقس��يم إل الممتلك�ات المش�اعية لل��دوائر 

 وللمش��اعات-المارك��ات، ول س��يما جمي��ع الغاب��ات الك��بيرة. وك��ان أول عم��ل ق��ام ب��ه مل��ك الفرن��ج ال��ذي تح��ول م��ن مج��رد ق��ائد عس��كري
 أعل��ى إل��ى عاه��ل حقيق��ي، ه��و تحوي��ل ملكي��ة الش��عب ه��ذه إل��ى مzلxكي��ة المل��ك، وس��رقتها م��ن الش��عب ومنحه��ا عل��ى س��بيل الهدي��ة أو
 القط��اع إل��ى أعض��اء فص��يلته. إن ه��ذه الفص��يلة ال��تي ك��انت تت��ألف ف��ي الب��دء م��ن حاش��يته العس��كرية الشخص��ية وم��ن س��ائر الق��ادة
ني�ن" ال�ذين س�رعان م�ا أص��بحوا ض�روريين yم xو yرzين "المuالعسكريين الخاضعين له، قد تزايدت، بعد حقب�ة قص��يرة، بالرم��انيين، أي بالغ�الي 
 له بفضل مقدرتهم ككتبة وثقافتهم، ومعرفتهم للغة الكلمي��ة الروماني��ة واللغ�ة الدبي��ة اللتيني��ة، ومعرفته�م أيض�اT الق�انون المحل�ي، كم�ا
 تزاي�دت بالعبي��د والقن��ان والمعتقي��ن ال��ذين ك�انوا يش�كلون هيئة الخ�دم ف�ي بلط�ه وال�ذي ك�ان يخت�ار م�ن بينه��م محظيي�ه. وجمي��ع ه�ؤلء
 ن��الوا قطع��اT م��ن الرض ال��تي تخ��ص الش��عب، ف��ي الون��ة الول��ى عل��ى س��بيل الهدي��ة ف��ي معظ��م الح��وال، ث��م فيم��ا بع��د، عل��ى س��بيل

 ). وهكذا أنشئ الساس لريستقراطية جديدة عل��ى153 وذلك في البدء، وعموماT، طوال حياة الملك (bénéficiumالمكافأة بصورة 
حساب الشعب.
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 و فضلT عن ذلك، لم يكن من الممكن حكم الدولة بوسائل النظام العشائري القديم، نظراT لس��عة رقعته��ا. ف�إن مجل�س الش��يوخ،
بين ال��دائمين م��ن المل�ك. وتغطي�ة uن ل�م يك�ن ق��د زال م�ن زم�ان، ل�م يك�ن بوس�عه أن يجتم��ع، وس�رعان م�ا اس��تعيض عن�ه ب��المقر Rحتى وا 
 للظواهر، ظلت الجمعية الشعبية القديمة قائمة، ولكنها أخذت هي أيضاT تتحول أكثر فأكثر إلى جمعية للقادة العسكريين الخاض��عين
 للملك وللريستقراطية الناشئة الجديدة. أما الفلحون الحرار ال��ذين يملك�ون أرض�اT وال��ذين ك�انوا يش�كلون س�واد الش�عب الفرنج�ي، ف�إن
 الحروب الدائمة، الحروب الهلية منها وحروب الفتح، ول سيما الخيرة منها في عهد شارلمان، قد استنزفت مواردهم وخربت بيوتهم
ن هؤلء الفلحين الح�رار ال��ذين ك�ان يت�ألف منه�م الجي�ش كل�ه Rما فعلت بالفلحين الرومانيين من قبل في أواخر عهد الجمهورية. وا 
Tف��ي الب��دء، وال��ذين أص��بحوا ن��واته الساس��ية بع��د الس��تيلء عل��ى أراض��ي فرنس��ا ق��د افتق��روا ف��ي أوائل الق��رن التاس��ع إل��ى ح��د أن فلج��ا 
 واحداT أو يكاد من كل خمسة كان بمقدوره المشاركة في الحملت. وعوض�اT ع�ن الق�وات م��ن الفلحي�ن الح�رار ال��ذين ك�ان يس��تدعيهم
 المل��ك مباش��رة، ق�ام جي�ش مؤل�ف م��ن ملزمي��ن بالخدم��ة العس��كرية م��ن الريس��تقراطية الناش��ئة الجدي��دة ويض��م ك��ذلك فلحي��ن أقنان��اT م��ن
 أبناء وأحفاد أولئك الذين كانوا ل يعرفون سيداT غير الملك، والذين كانوا من قبل ل يعرفون أبداT أياT من السياد، بم��ن فه�م المل�ك. ث�م

 ) ال��ذين عينه��مGaugrafen (154أن الح��روب الداخلي��ة، وض��عف الس��لطة المكي��ة، وتط��اولت ذوي المكان��ة- فض��لT ع��ن الكونت��ات 
 شارلمان والذين كانوا يس�عون إل�ى جع�ل مناص�بهم وراثي��ة، وأخي�راT غ�زوات النورمان�ديين،- ك�ل ذل�ك أنج�ز خ�راب الفلحي��ن الفرن��ج ف�ي
 عهد ورثة شارلمان. وبعد مرور خمسين سنة على وفاة ش�ارلمان، ك�انت إمبراطوري��ة الفرن��ج منبطح�ة عن��د أق�دام النورمان��ديين، ع�اجزة

عن كل مقاومة، مثلما كانت المبراطوية الرومانية قبل ذاك بأربعة قرون منبطحة عند أقدام الفرنج.

 و لق��د ك��انت بمث��ل ه��ذه الح��ال تقريب��اT، ل بس��بب عجزه��ا أم��ام الع��دو الخ��ارجي وحس��ب، ب��ل أيض��اT بس��بب نظامه��ا الجتم��اعي
 ال���داخلي أو بالص���ح بس���بب انع���دام النظ���ام. وق���د ك���ان الفلح���ون الفرن���ج الح���رار يع���انون نف���س الوض���ع ال���ذي ك���ان يع���انيه أس���لفهم
رون الرومانيون. ومن جراء الخراب الذي ألحقته بهم الحروب وأعمال النهب، اضطروا إلى توسل حماية الكنيس��ة  المستأجرون المعم�
 أو الريستقراطية الناشئة الجديدة لن السلطة الملكية كانت ضعيفة إلى حد أنها ل تستطيع حمايتهم. ولكنهم اض��طروا إل دف��ع ثم��ن
 باهظ لقاء هذه الحماية. لقد كان ينبغي عليهم، شأنهم شأن الفلحين الغاليين من قبل، أن ينقلوا إلى الحامي ح�ق ملكي��ة قطعه�م م�ن

  حيازة مشروطة، بش�روط مختلف��ة ومتغي��رة، ولك��ن دائم��اT مقاب��ل تأدي��ة الخ��دماتtenureالرض، وكان هذا يعيدها بدوره إليهم بصورة 
 ودف�ع الت�اوات. وم�ا أن ك��انوا يخض�عون له�ذه التبعي��ة ح�تى ك�انوا يفق�دون حريته�م الشخص�ية أيض�اT ش�يئاT فش�يئاT. وبع��د بض�عة أجي��ال،
كانوا بأغلبيتهم أقناناT. أما بأي سرعة اندثرت فئة الفلحين الحرار، فهذا ما يبينه السجل الذي وض��عه إيرمين��ون ب��أملك دي��ر س��ان-

 ). ف��إن أملك ه��ذا ال��دير الشاس��عة،155جرم��ان-دي-ب��ري ال��ذي ك��ان يق��ع آن��ذاك ف��ي ج��وار ب��اريس ويق��ع الن ف��ي ب��اريس بال��ذات (
  اس���تثمارة يس���كنها ب���وجه الحص���ر تقري���اT فرن���ج ذوو أس���ماء2788الموزع���ة ف���ي الض���واحي، ك���انت تش���مل آن���ذاك ف���ي عه���د ش���ارلمان 

  م��واطنين أح�رار! إن الع�ادة ال�تي ك�ان الح�امي يج�بر8 عب��داT وفق�ط 220، وI ليت�اT*35 معم�راT و2080جرمانية. وبين ه��ؤلء، ك�ان 
 بموجبه��ا الفلح عل��ى أن يتن��ازل ل��ه ع��ن قطع��ة أرض��ه عل��ى س��بيل الملكي��ة، ث��م ل يعي��د بموجبه��ا قطع��ة الرض ه��ذه إل��ى الفلح إل
لح�اداT، إنم�ا أخ�ذت الكنيس��ة تطبقه�ا الن ف�ي ك�ل مك�ان ض�د Rوا Tلجل التمتع بها م�دة الحي��اة، إن ه�ذه الع�ادة ال�تي أعلنه�ا س�لفيان كف�را 

 angariesالفلحي��ن. وأعم��ال الس��خرة ال��تي طفق��ت تص��بح أك��ثر ف��أكثر ظ��اهر عادي��ة أليف��ة، ك��ان له��ا نموذجه��ا المس��بق س��واء ف��ي 

 )، أم ف��ي الت��اوات المفروض��ة عل��ى أعض��اء المش��اعة-الم��ارك156(النغ��اري) الروماني��ة أي العم��ال اللزامي��ة ف��ي ص��الح الدول��ة (
 الجرماني��ة لج��ل بن��اء الجس��ور والط��رق ولج��ل غي��ر ذل��ك م��ن اله��داف العام��ة. وهك��ذا ع��اد س��واد الس��كان بع��د أربعمئة س��نة، كأنم��ا

بصورة كلية، إلى نقطة انطلقهم.

 و لك���ن ه���ذا ك���ان ي���برهن فق���ط ش���يئين: أولT، أن التم���ايز الجتم���اعي وت���وزع الملكي���ة ف���ي المبراطوري���ة الروماني���ة ف���ي مرحل���ة
 النحطاط كانا يتطابق�ان تمام�اT م��ع مس�توى النت�اج ال�ذي بلغت��ه الزراع�ة والص�ناعة آن��ذاك، وكان�ا بالت�الي أم�راT محتم�اT ل من�اص من��ه،

I الليت� lites.عند الفرنج، طبقة متوسطة بي القنان وطبقة الحرار. العرب ،
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 وثانياT، أن مستوى النتاج هذا ل�م يرتف�ع ول�م يهب�ط بص�ورة جوهري�ة ف�ي س�ياق الربعمئة س�نة التالي��ة، وله��ذا أدى بالض�رورة ذاته��ا إل�ى
ل�ى نش�وء طبق�ات الس�كان ذاته�ا. وف�ي غض�ون الق�رون الخي�رة م��ن وج�ود المبراطوري�ة الروماني��ة، فق�دت المدين��ة Rتوزع الملكية ذاته وا 
 سيادتها السابقة على القرية ولم تستعدها في غضون القرون الولى من السيادة الجرمانية. وهذا يفترض درجة منخفضة من التطور
 س��واء ف��ي الزراع��ة أو ف��ي الص��ناعة. وه��ذا الوض��ع الع��ام ي��ؤول بالض��رورة إل��ى ظه��ور كب��ار ملك��ي الراض��ي ذوي الس��يادة والس��يطرة
 والفلحين الصغار التابعين. وما أق�ل م�ا ك�ان م�ن الممك��ن أن تف�رض عل�ى ه�ذا المجتم�ع اقتص�ادات اللتيفون�ديات الروماني�ة القائم��ة
 على عمل العبيد، من جهة، والقتصاد الكبير الجديد الق�ائم عل�ى الس�خرة م�ن جه�ة أخ�رى. وه��ذا م�ا تثبت��ه التج�ارب الجليل�ة ال�تي ق�ام
 بها شارلمان بفيلت�ه المبراطوري�ة الش�هيرة، وال�تي زال�ت دون أن ت�ترك أي أث�ر تقريب�اT. وه��ذه التج�ارب ل�م يواص�لها غي�ر الدي��رة، وف�ي
 الديرة فقط ك�انت مثم�رة. ولك�ن الدي�رة ك�انت أجه�زة اجتماعي�ة ش�اذة قائم�ة التبت��ل، وق��د ك�ان بوس�عها أن تعط�ي نت��ائج خارق�ة الع��ادة،

ولكنه كان ل بدu لها لهذا السبب أن تبقى استثناء.

ذا كن��ا نج��د ف�ي أواخ��ر ه�ذه المرحل��ة الطبق�ات الساس�ية Rو مع ذلك تحققت خطوة كبيرة إلى أمام خلل هذه الربعمئة سنة. وا 
 ذاتها تقريباT التي كانت قائمة في بدايتها، فإن الفراد الذين يؤلفون هذه الطبقات قد تغيروا مع ذلك. فقد زالت العبودية القديم��ة، وزال
ر الروم�اني والق�ن الجدي��د ك�ان  الح�رار ال�ذين ح�ل به�م الخ�راب والفق�ر وال��ذين ك�انوا ي�زدرون العم�ل بوص�فه واج�ب العب�د. وبي��ن المعم���
 يق���ف الفلح الفرنج���ي الح���ر. وق���د ول���ت إل���ى الب���د "ال���ذكريات العميق���ة والنض���ال الباط���ل" للع���الم الروم���اني المنق���رض. إن الطبق���ات
 الجتماعية في الق�رن التاس�ع ل�م تتك�ون ف�ي ج�و م��ن تفس�خ حض�ارة بس��بيل الن��دثار، ب�ل ف�ي آلم مخ�اض حض�ارة جدي�دة. إن الجي�ل
 الجديد،-السياد منه والخدم- كان جيلT من الرجال بالقياس إلى سابقيه الرومانيين. وتلك العلقات بين كبار ملكي الراض��ي ذوي
 الحول والطول وبين الفلحين التابعين لهم، التي كانت بالنسبة للرومانيين شكلT يفصح عن هلك العالم القديم بل م��رد، ق��د ص��ارت
 الن بالنس��بة للجي��ل الجدي��د نقط��ة انطلق لتط��ور جدي��د. وفض��ل ع��ن ذل��ك، مهم��ا ب��دت ه��ذه الس��نوات الربعمئة عقيم��ة، فإنه��ا ترك��ت
 نتيج��ة ك��بيرة واح��دة: القومي��ات العص��رية، التك��وين وال��تركيب الجدي��د للقس��م الوروب��ي الغرب��ي م��ن البش��رية لج��ل التاري��خ المقب��ل. ف��إن
 الجرمان قد أحيوا أوروبا بالفعل من جديد، ولهذا لم يسفر ت��دمير ال�دول ال�ذي ج�رى ف�ي المرحل�ة الجرماني��ة ع�ن اس��تعباد النورمان��ديين

 ) نحو القطاعية وعن ازديادcommende (157 وعلقات الحماية bénéficiumوالمسلمين، بل عن استمرار تطور القطاعات 
 عدد السكان ازدياداT هائلT إلى حد أنه أمكن، بدون ضرر، احتمال الخسائر الفادحة التي تسببت بها الحروب الصليبية بعد أق��ل م��ن

مائتي سنة.

 فما هي إذن الوسيلة السحرية السرية التي نفح بها الجرم��ان ق�وة حياتي��ة جدي��دة ف��ي أوروب�ا بس��بيل الحتض�ار؟ ه��ل ك�انت ق��وة
 خاصة، عجيبة المفعول، فzطر عليها العرق الجرماني كما يزعم مؤرخونا الشوفينيون؟ كل أبداT. فإن الجرمان كانوا، ول س��يما آن��ذاك،
 فرعاT آرياT موهوباT جداT في أوج ازدهار قواه الحيوية. ولكن م�ا ج��دد ش�باب أوروب�ا لي�س مزاي�اهم القومي�ة الخاص�ة، ب�ل مج�رد بربريته��م،

ونظامهم العشائري.

 إن كف��اءاتهم وبس��التهم الشخص��ية، وحبه��م للحري��ة، وغريزته��م الديمقوقراطي��ة ال��تي تحمله��م عل��ى أن ي��روا ف��ي جمي��ع الش��ؤون
 العام��ة ش��ؤونهم الخاص��ة بال��ذات،-و بكلم��ة، إن جمي��ع تل��ك الخص��ال ال��تي فق��دها الروم��انيون وال��تي بفض��لها وح��دها دون غيره��ا ك��ان
 يمك��ن تك��وين دول جدي��دة م��ن طم��ي ووح��ل الع��الم الروم��اني ودف��ع نم��و القومي��ات الجدي��دة، -ك��ل ه��ذا، ت��رى، م��اذا ك��ان إن ل��م يك��ن

السمات المميزة للنسان الذي بلغ الطور العلى من البربرية، إن لم يكن ثمرة نظامه العشائري؟
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 و إذا كان الجرمان قد حولوا الشكل القديم لحادية الزواج، وخفف��وا س�يادة الرج�ل ف�ي العائل��ة، وأعط�وا الم�رأة مرك�زاT أعل�ى م�ن
 ذل��ك ال��ذي عرف��ه يوم��اT الع��الم الكلس��يكي، فم��ا ال��ذي جعله��م ق��ادرين عل��ى ذل��ك، إن ل��م يك��ن بربريته��م وع��اداتهم العش��يرية، وبقاي��ا عه��د

الحق المي التي كانت ل تزال حية آنذاك؟

نجلترا، أن ينقذوا خرقة Rو إذا كانوا قد استطاعوا، في ثلثين من البلدان الرئيسية على أقل،-أي في ألمانيا وفرنسا الشمالية وا 
 من النظام العش�ائري الحقيق�ي بش�كل المش�اعات-المارك�ات وينقلوه�ا إل�ى الدول�ة القطاعي��ة، وأعط�وا بالت�الي الطبق��ة المظلوم��ة، طبق��ة
 الفلحي��ن، ح��تى ف��ي ظ�روف أقس�ى نظ�م القنان�ة ف��ي الق�رون الوس�طى، تلحم��اT محلي��اT ووس�يلة للمقاوم��ة، الم��ر ال�ذي ل�م يج��ده بص�ورة
 جاهزة ل العبيد القدامى ول البروليتاريون المعاصرون، فعyم� نجم هذا إن ل�م يك��ن ع�ن بربريته��م، ع�ن طريقته�م ف�ي الس�تيطان عش�ائر

عشائر، هذه الطريقة الملزمة بوجه الحصر لعهد البربرية؟

 و أخي��راT، إذا ك��انوا ق��د اس��تطاعوا أن يط��ورا ويرفع��وا إل��ى درج��ة الش��مول ش��كلT ألط��ف للتبعي��ة ك��ان قائم��اT ف��ي م��وطنهم وك��انت
 ) للم�رة الول�ى، ي�وفر للمس��تعبyدين الوس�يلة158تنتقل إليه العبودية أكثر فأكثر في المبراطورية الرومانية، ش��كلT، كم�ا أش�ار ف�وريه (

fournitلتحرره�����م ت�����دريجياT بوص�����فهم طبق�����ة   aux  cultivateurs  des  moyens  d'affranchissement  collectif  et 

progressif* Iيأتي من جراء ذلك أعلى بكثير من العبودي��ة ال�تي ل يمك��ن أن يتحق�ق فيه�ا غي�ر تحري�ر الف�رد بمف�رده عل�ى Tشكل ، 
 الف���ور وب���دون مرحل���ة انتقالي���ة (إن الع��الم الق���ديم ل يع���رف القض��اء عل��ى العبودي���ة بفض��ل ث��ورة مظف��رة)، ف���ي حي��ن أن أقن���ان الق��رون
 الوسطى أحرزوا بالفعل ت�دريجياT تحرره�م كطبق�ة-فع�yم� نج�م ه��ذا إن ل�م يك��ن ع�ن بربريته�م ال�تي بفض�لها ل�م يرفع��وا ه�ذه التبعي��ة عن��دهم

إلى مستوى العبودية التامة: ل إلى الشكل القديم لعمل العبيد ول إلى العبودية المنزلية الشرقية؟

 إن كل ما لقح به الجرمان العالم الروماني من مثمر وصالح للحياة إنما كان نتاج البربرية. وبالفعل كان البرابرة وحدهم دون
 غيرهم قادرين على تجدي��د ش�باب ع�الم ه�رم يأف�ل نج�م حض�ارته. وأن الط�ور العل�ى م�ن البربري��ة ال��ذي تط�ور الجرم�ان نح�وه وبلغ��وه

قبل هجرات الشعوب، كان بالضبط النسب لمثل هذا التطور. وهذا يفسuر كل شيء.

الهوامش:

 كتاباj". الكتاب الرابع، الفصل الرابع عشر.37) بلينوس. "التاريخ الطبيعي ف 150(
) ليوتباند من كريونا "الثواب والعقاب". الكتاب السادس،� الفصل� السادس.151(
" ("ف� حكم الله". الكتاب الامس،� الفصل الثامن).De gubernatione dei) سلفيان من مرسيليا. "152(
)153 (Bénéfice من اللتينية) bénéficiumوتعن : عم��ل خي، منح��ة، هب��ة، إحس��ان)،� ش��كل م��ن وه��ب الراض��ي انتش��ر واس��ع النتش��ار ف دول��ة الفرن��ج ف  

 تنتق������ل م������ع الفلحي القن������ان العائش������ي فيه������ا إل الوه������وب (Bénéficeالنص������ف الول م������ن الق������رن الث������امن. ك������انت قطع������ة الرض النقول������ة إل الغي� بش������كل هب������ة 
bénéficiaireلجل التمتع با مدى الياة، شرط أن يقوم بدمات معين��ة، ه��ي ف أغل��ب الحي��ان خ��دمات عس��كرية. ف ح��ال وف��اة ال��واهب أو الوه��وب، وك��ذلك ( 

 ف حال� عدم قيام الوهوب بالتزاماته� وإه��اله اس��تثماراته، ك��ان ينبغ��ي إع��ادة الب��ة إل ال��واهب أو إل ورثت��ه، وك��ان تدي��د علق��ات الب��ة يقتض��ي تدي��د عملي��ة الب��ة. ول تك��ن
 الس���لطة اللكي���ة وح���دها تلج���أ إل توزي���ع الب���ات، ب���ل أيض���اj الكنيس���ة وكب���ار ذوي النف���وذ. أس���هم نظ���ام الب���ة ف تك���وين طبق���ة القط���اعيي، ول� س���يما منه���م النبلء الص���غار

  تتح��ولBénéficesوالتوس��طي، وف توي��ل ج��اهي الفلحي إل أقن��ان، وف تط��وير علق��ات التبعي��ة القطاعي��ة وتسلس��ل الرات��ب القط��اعي. فيم��ا بع��د أخ��ذت الب��ات 
إل إقطاعات وراثية. وقد كشف إنلس ف مؤلفه "عهد الفرنج" دور نظام البة ف تاريخ تكوين القطاعية.

 )، ف دول���ة الفرن���ج موظف���ون ملكي���ون معين���ون عل��ى رأس ال��دوائر أو الكونتي���ات. ك��انوا يتمتع���ون بالس���لطة القض���ائية ويص���لونGaugrafen) كونت���ات ال���دوائر (154(
 الضرائب ويشرفون على القوات السلحة ويقودونا إب��ان الملت. لق��اء خ��دماتم، ك��انوا يتقاض��ون ثل��ث الي��رادات اللكي��ة ف ال��دائرة العني��ة، ويك��افئون بقط��ع م��ن الرض.

 ، أي بع��د أن أق��ر رس��يا877jفيما بعد أخذ الكونتات يتحولون بالتدري��ج م��ن م��وظفي يعينه��م الل��ك إل أس��ياد إقط��اعيي كب��ار يلك��ون الس��لطة الطلق��ة ول س��يما بع��د ع��ام 
نقل وظيفة� الكونت بالوراثة.

I.تعطي الزراع الوسائل للتحرر الماعي والتدريي. الناشر 
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 ) القصود� هنا بوليبتيك (وصف للملكيات العقارية والسكان واليرادات) دير� سان جرمان دي بري، الع��روف باس��م "بوليبتي��ك رئي��س ال��دير أرمين��ون". ي��ورد إنل��س155(
 P. Roth " Geschichte des Beneficialwesens von den &auml;ltesten Zeitenالعطيات من البوليبتيك، على ما يبدو، من كتاب 

bis ins zehnte Jahrhundert". Erlangen, 1850 ،1850 (ب. روت. "تاريخ نظام البة منذ الزمنة القدية حت القرن التاسع عشر". أرلنغن.( 
 ، أتاوات كانت مفروضة ف المباطورية الرومانية على السكان وتلزمهم بتقدي اليل والمالي لجل خدمة� النقليات الكومية. فيم��ا بع��د،angarie) النغاري 156(

اكتسبت� هذه التاوات طابعا�j أوسع وصارت عبئاj مرهقا�j على السكان.
  عه��د، أوك��ل)،� ش��كل م��ن الش���كال النتش���رة ف أوروب��ا ابت��داء م��ن القرني الث��امن والتاس��ع لنتق���الCommendare (م��ن اللتيني���ة Commende) العه��دة 157(

 الفلحي إل م���ا ت���ت "حاي���ة" ("عه���دة") القط���اعيي، أو لنتق���ال القط���اعيي الص���غار إل م���ا ت���ت "حاي���ة" ("عه���دة") القط���اعيي الكب���ار بش���روط معين���ة (مثلj،� تأدي���ة
 الدم���ة العس���كرية وغيه��ا م��ن ال���دمات ف مص���لحة "ال���امي"،� تس��ليم العاه���د أرض��ه وحص���وله عليه��ا م��ن جدي��د بص��ورة وض��ع ي��د مش��روط). ك���انت العه��دة تعن بالنس���بة
 للفلحي الذين كانوا يكرهونم بالقوة ف كثي من الحيان على هذا العمل، فقدان الرية الشخصية، وتعن بالنسبة للقطاعيي الص��غار ال��دخول ف علق��ات تبعي��ة حي��ال

القطاعيي الكبار، فأسهمت بالتال من جهة ف تويل الفلحي� إل أقنان، ومن جهة أخرى ف توطيد نظام الراتب القطاعي. 
)158 (Ch.  Fourier  "Théorie  des  quatre  mouvement  et  des  destinées  générales"  3-me  éd,  Œuvres 

complètes, t. I, Paris 1846 1846 ( ش���ارل ف��وريه. "نظري���ة الرك���ات الرب���ع والص���ائر العام���ة". الطبع���ة الثالث���ة. الؤلف���ات الكامل���ة. الل���د الول، ب���اريس.( 
.1808صدرت الطبعة� الول من هذا الؤلف تت اسم مغفل� ف مدينة ليون عام 
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 ـ البربرية لوالحضارة ـ البربرية لوالحضارة99

 لقد تتبعنا انحلل النظام العشائري في ثلثة أمثلة كبيرة: عند اليونانيين والروم��انيين والجرم�ان. لن�درس الن ختام��اT الظ�روف
زالت�ه كلي�اT عن�د ظه�ور الحض�ارة. وهن�ا Rالقتصادية العامة التي قوض�ت التنظي�م العش�ائري للمجتم��ع ف�ي الط�ور العل�ى م�ن البربري�ة وا 

سيكون كتاب ماركس "رأس المال" ضرورياT مثل كتاب مورغان.

 بق��در م��ا تس��مح لن��ا مص��ادرنا، نس��تطيع الق��ول أن العش��يرة ال��تي نش��أت ف��ي الدرج��ة الوس��طى م��ن الوحش��ية وظل��ت تتط��ور ف��ي
درجتها العليا، قد بلغت أوجها في الدرجة الدنيا من البربرية. ومن درجة التطور هذه، سنبدأ.

 و هنا، حيث ينبغي أن يك�ون لن�ا الهن�ود الحم�ر الميركي�ون مث�الT، نج��د النظ�ام العش�ائري متط�وراT تمام�اT. فق�د انقس�مت القبيل�ة
 إلى بضع عشائر وعلى العموم إلى اثن�تين. وك�ل م��ن ه�ذه العش�ائر الولي�ة تنقس�م ب�دورها، بق�در م�ا يتن�امى ع��دد الس�كان، إل�ى بض�ع
 عشائر بن�ات تق�وم العش�يرة الم تجاهه�ا ب��دور فراتري�ة. والقبيل�ة ذاته��ا تنقس�م إل�ى بض�ع قب�ائل نج�د ف�ي ك�ل منه�ا م�ن جدي��د ف�ي معظ�م
 الح��وال العش��ائر الس��ابقة. ويض��م التح��اد، عل��ى الق��ل ف��ي بع��ض الح��وال، قب��ائل تجم��ع بينه��ا قراب��ة ال��دم. إن ه��ذا التنظي��م البس��يط
 يطابق تماماT الظروف الجتماعي�ة ال�تي انبث�ق منه�ا. وه�و لي�س غي�ر تركي�ب ملزم له�ذه الظ�روف نش�أ بص�ورة طبيعي��ة، وبمق�دوره أن
 يسوي جمي��ع النزاع�ات ال�تي ق�د تنش�ب داخ�ل المجتم�ع المنظ�م عل�ى ه�ذا النح�و. أم�ا النزاع�ات م�ع الع�الم الخ��ارجي، ف�إن الح�رب ه�ي
 ال���تي تحله���ا. وق���د تنته���ي الح���رب بإب���ادة القبيل���ة، ولكنه���ا ل تنته���ي ف���ي ح���ال م���ن الح���وال باس���تعبادها. إن عظم���ة النظ���ام العش���ائري
 ومحدوديته في آن واحد، إنما تقومان في أنه ل مكان فيه لجل الس�يادة والس�تعباد. وداخ�ل النظ�ام العش�ائري ل يوج��د أي ف�رق بي��ن
Tالحقوق والواجبات. ول ترد بالنسبة للهندي الحمر مس�ألة م�ا إذا ك�ان الش��تراك ف�ي الش�ؤون العام��ة، أو الث�أر أو دف�ع فدي��ة عن��ه حق�ا 
 أو واجب��اT، وه��ذه المس��الة تب��دو ل��ه خرق��اء كمس��ألة م��ا إذا ك��ان الك��ل والن��وم والص��يد حق��اT أو واجب��اT. ك��ذلك ل يمك��ن أن يح��دث انقس��ام

القبيلة أو العشيرة إلى طبقات مختلفة. وهذا ما يسوقنا إلى بحث الساس القتصادي لهذا النظام.

 السكان قليلون للغاية، ونسبتهم أكثف في مكان إقامة القبيلة فقط. وحول هذا المكان، يمتد حزام عريض من الراضي لج��ل
 الصيد أولT، ثم حزام حيادي واق من العابات يفص�ل القبيل��ة ع�ن القب�ائل الخ�رى. وتقس�م العم��ل عف�وي ص�رف. وه�و ل يق�وم إل بي��ن
ل��ى ص��يد الس��مك، ويستحص��لون عل��ى الم��ادة الولي��ة لج��ل الطع��ام Rال��ذكور والن��اث. الرج��ال يح��اربون ويمض��ون إل��ى الص��يد ال��بري وا 
 ويصنعون لهذا الغرض الدوات الضرورية. والمرأة تشتغل في ال��بيت وتهي�ئ الطع�ام واللبس��ة، إنه�ا تطب��خ وتحي��ك وتخي�ط. وك��ل م��ن
 الرجل والمرأة سيد في ميدانه، الرجل في الغاب والمرأة في البيت. وكل منهما مال��ك للدوات ال��تي يص��نعها ويس��تعملها: الرج�ل مال�ك
 للسلحة ولوازم الصيد البري وصيد السمك، والمرأة مالكة للدوات البيتية. والقتصاد البيتي تديره على أسس شيوعية بضع عائلت

 . وم�ا يج�ري إع��داده واس��تعماله بص�ورة مش�تركة ه��و ملكي��ة عام��ة، مش�تركة: ال��بيت، البس��تان،IوأحياناT كثيرة عدد كبير من الع�ائلت*
 ال��زورق. فهن��ا إذن، وهن��ا فق��ط، توج��د بالفع��ل "الملكي��ة، ثم��رة العم��ل الشخص��ي" ال��تي اختلقه��ا الحقوقي��ون والقتص��اديون ف��ي المجتم��ع

المتحضر، والتي هي آخر مبرر حقوقي باطل ل تزال ترتكز عليه الملكية الرأسمالية المعاصرة.

 و لك��ن الن��اس ل��م يتوقف��وا ف��ي ك��ل مك��ان عن��د ه��ذه الدرج��ة. فف��ي آس��يا وج��دوا حيوان��ات يمك��ن ت��دجينها وم��ن ث��م تربيته��ا بع��د
 تدجينها. كان ينبغي اصطياد أن�ثى الج�اموس ال�بري، أم�ا المدجن��ة، فق��د ك�انت تل�د ك�ل س�نة عجلT ناهي��ك بأنه�ا ك�انت ت�در حليب�اT. إن
 بعض���اT م��ن أك���ثر القب���ائل تق��دماT،-الريي���ن والس���اميين، ولربم���ا أيض���اT الط��ورانيين- ق���د جعل���وا م���ن ت���دجين المواش��ي أولT، وم��ن تربيته���ا

I 700 ول سيما على الساحل الشمال الغرب من أميكا (راج�ع ب�انكروفت). وعن�د قبيل��ة الاي�دا ف ج�زر اللك�ة ش�ارلوت، توج�د اقتص��ادات بيتي�ة تض�م ت�ت س�قف واح�د ح�ت 
شخص. وعند النوتكا، كانت قبائل بكاملها تعيش تت سقف واحد.
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 ورعايته��ا فيم��ا بع��د، الف��رع الرئيس��ي م��ن نش��اطهم. وانفص��لت قب��ائل الرع��اة ع��ن بقي��ة ال��برابرة. وك��ان ذل��ك أول تقس��يم اجتم��اعي ك��بير
 للعم��ل. ك��انت قب��ائل الرع��اة ل تنت��ج أك��ثر م��ن س��ائر ال��برابرة وحس��ب، ب��ل ك��انت وس��ائل العي��ش ال��تي تنتجه��ا مختلف��ة أيض��اT. فل��م يك��ن
 يتوفر لها الحليب واللبان واللحوم بكميات أكبر بكثير وحس�ب، ب�ل ك�انت تت�وفر له�ا أيض�اT الجل�ود والص�وف وش�عر الم�اعز، وك�ذلك
 الخيوط والقمشة التي كان إنتاجها يزداد مع تزايد الم�واد الولي�ة. وعل�ى ه��ذا النح�و أص�بح التب�ادل المنتظ�م ممكن��اT للم�رة الول�ى. أم�ا
 ف��ي الط��وار الس��ابقة م��ن التط��ور، فل��م يك��ن م��ن الممك��ن أن يح��دث التب��ادل إل م��ن قبي��ل الص��دفة. إن المه��ارة الخاص��ة ف��ي ص��نع
 السلحة والدوات قد ت�ؤول إل�ى تقس�يم العم��ل لف�ترة م�ن ال�وقت. فق�د وج�دت، مثلT، ف�ي ك��ثير م�ن النح��اء، بقاي�ا ثابت�ة أكي��دة لمش�اغل
 ك��انت تص��نع الدوات الحجري��ة ف��ي العص��ر الحج��ري المت��أخر. وك��ان الحرفي��ون ال��ذين يرق��ون مه��ارتهم فيه��ا يش��تغلون، أغل��ب الظ��ن،
 على حساب وفي صالح الجماعة كلها، كما ل يزال يفعل ذلك الن الحرفيون الدائمون ف�ي المش�اعات العش�يرية ف�ي الهن��د. ف�ي ه��ذه
 المرحلة من التطور، لم يكن من الممكن أن يقوم التبادل إل في قلب القبيلة، ناهيك بأنه بقي هن�ا أيض�اT ظ�اهرة اس��تثنائية. أم��ا الن،
 بع��د انفص��ال قب��ائل الرع��اة وتميزه��ا، فإنن��ا نج��د، عل��ى العك��س، جمي��ع الش��روط والظ��روف ج��اهزة لج��ل اللتب��ادل بي��ن أعض��اء مختل��ف
 القبائل، لجل تطوره وتوطده بوصفه مؤسسة دائمة. ف�ي الب�دء ك�ان التب�ادل يج�ري بي�ن قبيل�ة وقبيل�ة بوس�اطة ش�يوخ العش�ائر ف�ي ك�ل
 قبيلة. أما عندما أخذت القطعان تصبح ملكية شخصية، فقد أخذ التبادل بين الفراد يهيمن أك�ثر ف�أكثر، إل�ى أن ص�ار أخي�راT الش�كل
 الوحي��د للتب�ادل. ولك��ن الماش��ية ك�انت الس�لعة الرئيس��ية ال��تي تتبادله��ا قب��ائل الرع�اة م�ع جيرانه�ا. وق��د غ��دت الماش��ية بض�اعة تzق��در به��ا
ل ف�ي ك�ل مك��ان بطيب��ة خ�اطر مقاب��ل البض�ائع الخ��رى، وبكلم��ة، اكتس�بت الماش��ية وظيف��ة النق��د وق�امت �yبxقzجمي��ع البض�ائع الخ�رى وت 
 ب��دور النق��د ف��ي ه��ذا الط��ور. ذل��ك أن الحاج��ة إل��ى بض��اعة خاص��ة ه��ي النق��د ك��انت ماس��ة وملح��ة للغاي��ة من��ذ بداي��ة تب��ادل البض��ائع

بالذات.

 أغلب الظن أن سكان آسيا لم يعرفوا البستنة ف�ي الط�ور الدن��ى م�ن البربري��ة، ولكنه��ا ظه�رت عن��دهم ف�ي الط�ور الوس��ط، ل
 بع��ده، كس��ابقة للزراع��ة. ف��إن المن��اخ ف��ي الس��هول الطوراني��ة ل يس��مح بالحي��اة الراعي��ة ب��دون احتياطي��ات م��ن العل��ف للش��تاء الطوي��ل
 والقاس��ي، ول��ذا ك��انت العناي��ة ب��المروج وزراع��ة الحب��وب أم��راT ض��رورياT ل غن��ى عن��ه هن��ا. والش��يء نفس��ه يج��ب ق��وله بص��دد الس��هوب
.Tللنس�ان أيض�ا Tالواقعة شمالي البحر السود. ولكن م�ا أن ب��دأ إنت�اج الحب�وب لج�ل المواش�ي ح�تى أص�بحت بع��د ف��ترة وجي�زة طعام�ا 
 وبقي��ت الراض��ي المحروث���ة ملك��اT للقبيل���ة، وك��ان يعه���د باس��تغللها إل��ى العش��يرة ف��ي الب���دء، وفيم��ا بع���د، م��ن قب��ل العش��يرة ذاته��ا إل��ى

المشاعات البيتية، وأخيراT، إلى الفراد. ولربما كان للفراد بعض حقوق وضع اليد عليها، ولكن ل أكثر.

 بي��ن منج��زات ه��ذا الط��ور ف��ي حق��ل النش��اط الص��ناعي، تتس��م اثنت��ان بأهمي��ة ك��بيرة ج��داT ه��ي، أولT، أداة الحياك��ة وثاني��اT، ص��ب
 الفلزات المعدنية ومعالجة المعادن. وكان النحاس والقصدير، وكذلك البرونز المصبوب منهما أهم المع��ادن، ف��البرونز أعط��ى أدوات
 نافعة وأسلحة فعالة، ولكنه لم يكن بوسعه أن يحل محل الدوات الحجرية، فلم يكن م�ن الممك�ن أن يق�وم به��ذه المهم��ة غي�ر الحدي��د،
 والح�ال، ك��انوا ل يعرف�ون بع��د كي�ف يس�تخرجونه. وق��د ش�رعوا يس��تعملون ال��ذهب والفض��ة لج��ل الزي��ن والحل��ى، لنهم��ا كان�ا، عل�ى م��ا

يبدو، قد كسبا قيمة أكبر من قيمة النحاس والبرونز.

 إن نمو النتاج ف�ي جمي�ع الف�روع-تربي�ة الماواش�ي، الزراع�ة، الح�رف المنزلي�ة- ق�د من��ح ق�وة عم�ل النس�ان الق�درة عل�ى إنت�اج
 كمي��ة م��ن المنتوج��ات تزي��د عم��ا يحت��اج إلي��ه للعي��ش والبق��اء. وزاد ف��ي ال��وقت نفس��ه كمي��ة العم��ل ال��ذي ي��ترتب عل��ى ك��ل م��ن أعض��اء
 العشيرة أو المشاعة البيتية أو العائلة المنفردة أن يب��ذله يومي�اT. وظه�رت الحاج�ة إل�ى اس�تعمال ق�وة عم�ل جدي�دة. فق�دمت الح�رب ه��ذه
 القوة: فقد طفقوا يحولون أسى الحرب إلى عبيد. وبإنماء إنتاجي��ة العم��ل وبالت�الي ال��ثرو، وبتوس��يع مي��دان النش�اط النت�اجي، أدى أول
 تقسيم اجتماعي كبير للعمل، في مجمل الظ�روف التاريخي��ة المعني��ة، إل�ى نش�وء العبودي��ة بص�ورة محتم�ة. وم�ن أول تقس�يم اجتم�اعي

كبير للعمل نجم أول انقسام كبير للمجتمع إلى طبقتين، السياد والعبيد، المستثم}رين والمستثمyرين.
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 كيف ومتى انتقل�ت القطع�ان م�ن ملكي��ة القبيل��ة أو العش�يرة إل�ى ملكي��ة رؤس�اء الع�ائلت؟ نح�ن ل نع�رف ح�تى الن أي ش�يء
 عن هذا. ولكنه ل بدu أن هذا النتقال ق��د وق�ع أساس�اT ف�ي ه��ذا الط�ور. وم�ع اقتن�اء القطع�ان وغي�ر ذل�ك م�ن ال�ثروات الجدي��دة، ح�دثت
 ث��ورة ف��ي العائل��ة. إن تحص��يل أس��باب المعيش��ة ك��ان دائم��اT م��ن ش��ؤون الرج��ل، وك��ان ه��و ال��ذي يص��نع الوس��ائل اللزم��ة له��ذا الغ��رض
 وكان هو مالكها. وكانت القطعان وسائل جديدة لتحصيل أسباب المعيشة. وكان من ش��أن الرج��ل ت��دجينها أولT ث��م حراس��تها ورعايته��ا
 ثاني���اT. وله���ذا ك���انت الماش���ية تخص���ه، وك���انت تخص���ه أيض���اT البض���ائع والعبي���د ال���تي يحص���ل عليه���ا مقاب���ل رؤوس الماش���ية. وأخ���ذت
 الفوائض التي توفرها الن تربية الماشية تعود إلى الرجل. كانت المرأة تشارك في استهلك ه��ذه الف��وائض، ولك��ن ل�م تك��ن له�ا حص�ة
 ف��ي ملكيته��ا. لق��د ك��ان "المت��وحش"، المح��ارب والص��ياد، يكتف��ي ف��ي ال��بيت بالمرتب��ة الثاني��ة بع��د الم��رأة، أم��ا الراع��ي "الودي��ع" فق��د أحت��ل
 المرتبة الولى متبجح�اT بث�ورته، وأزاح الم�رأة إل�ى المرتب��ة الثاني�ة. ول�م يك��ن بوس�عها أن تت��ذمر وتتش�كى. ف�إن تقس�يم العم�ل ف�ي العائل�ة
 كان قد حدد واشترط تقسيم الملكية بين الرجل والمرأة. وقد بق�ي تقس�يم العم�ل كم�ا ك�ان علي��ه، ولكن��ه قل�ب الن كلي�اT العلق�ات البيتي��ة
 السابقة، وذلك لسبب واحد هو أن تقسيم العمل خارج العائلة قد تغير. إن السبب نفسه ال�ذي ك�ان ض�من م�ن قب�ل للم�رأة الس��يادة ف�ي
 البيت،-أي قيامها بالعمال المنزلية فقط-إن هذا السبب نفسه قد ضمن الن للرجل بصورة محتمة السيادة في البيت. لق��د فق��د الن
 عمل المرأة البيتي أهميته بالقياس إلى عمل الرجل المنتج، إن عمله كان كل شيء، بينما عملها مجرد ملحق ت�افه. وهن��ا أخ��ذ يت��بين
 أن تحرر المرأة، مساواتها ف��ي الحق�وق م��ع الرج�ل، أم�ر غي��ر ممك��ن، ل الن ول ف�ي المس��تقبل، م�ا دام��ت الم�رأة مقص�ية ع��ن العم��ل
 المنت���ج الجتم���اعي ومض��طرة إل���ى الكتف���اء بالعم���ل البي���تي الخ��اص. ول���ن يص���بح تح���رر الم���رأة أم���راT ممكن���اT إل م���تى اس���تطاعت أن
 تشارك، على نطاق اجتماعي ك��بير، ف�ي النت�اج وم�تى أص�بح العم�ل البي�تي ل يأخ��ذ م�ن وقته�ا إل ق�دراT ض�ئيلT. وه��ذا م�ا ل�م يص��بح
 ممكناT إل بفضل الصناعة الك�بيرة العص�رية ال�تي ل تتي��ح عم�ل النس�اء عل�ى نط�اق ك�بير وحس�ب، ب�ل تتطلب��ه ص�راحة وتح�اول أك�ثر

فأكثر أن تجعل من العمل البيتي الخاص جزءT ل يتجزأ من النتاج الجتماعي.

 و م��ع توط��د س��يادة الرج��ل الفعلي��ة ف��ي ال��بيت، س��قطت آخ��ر الح��واجز أم��ام س��لطته المطلق��ة. وه��ذه الس��لطة المطلق��ة وط��دها
 وخلدها سقوط الحق المي، وتطبيق الحق البي، والنتق�ال الت�دريجي م��ن ال�زواج الثن��ائي إل�ى أحادي��ة ال�زواج. ولك��ن ه��ذا أح��دث ف�ي

الوقت نفسه ثغرة في النظام العشائري القديم: فقد غدت العائلة الفردية قوة انتصبت في وجه العشيرة مهددة.

 إن الخطوة التالية تقودنا إلى الطور العلى من البربرية، إلى مرحلة تعي��ش فيه�ا جمي��ع الش�عوب المتمدن��ة عص�رها البط��ولي،
 عصر السيف الحديدي، وكذلك عصر المحراث الحدي��دي والف�أس الحديدي�ة. فق��د ش�رع الحدي��د يخ�دم النس�ان، وه�و آخ�ر وأه�م جمي�ع
 أصناف المواد الولية التي اضطلعت بدور ثوري في التاريخ والصنف الخير-حتى ظهور البطاطا. وقد أتاح الحديد حراثة الحق��ول
 على مساحات أك�بر واستئص�ال رق�ع شاس�عة م��ن الغاب�ات لج�ل حراث�ة تربته��ا، وأعط�ى الحرف�ي أدوات تتمي��ز بص�لبة وح��دة م�ا ك�ان
 من الممكن أن يقاومهما أي حجر أو أي من المع��ادن المعروف�ة آن�ذاك. ك�ل ه�ذا ل�م يح�دث دفع��ة واح�دة. فأحيان�اT ك�ثيرة، ك�ان الحدي��د
Tالول ل يزال أقل صلبة من البرونز. ولهذا لم ينق�رض الس��لح الحج�ري إل ببطء، ولي�س ف�ي "نش��يد هيلديبران�د" وحس�ب، ب��ل أيض��ا 

 ). ولك��ن التق��دم اس�تمر الن بل م��ردu، بمزي��د م�ن159، استخدمت الفؤوس الحجرية أثناء القتال (1066في معركة هاستينغس، عام 
ذا المدينة التي تضم بين أسوارها وأبراجها وشرفاتها المسننة الحجري�ة بيوت��اT م��ن الحج�ر أو الج��ر، Rالسرعة، وأقل من النقطاعات. وا 
 تغدو مركز القبيلة أو اتحاد القبائل، وكان ذلك تقدما هائلT في فن البن�اء ولكن�ه ك�ان أيض�اT دلي��ل خط�ر متف�اقم وحاج�ة متعاظم�ة إل�ى
 الحماية. وتنامت الثروة بسرعة، ولكن بوصفها ثروة أفراد. وأخذت الحياك�ة ومعالج�ة المع�ادن والح�رف الخ�رى تنفص�ل وتنع�زل أك�ثر
تقاناT أكثر فأكثر. وعلوة على الحبوب والبق�ول والف��واكه، ب�دأت الزراع�ة تعط�ي Rوا Tفأكثر بعضها عن بعض، وأخذ النتاج يزداد تنوعا 
 الن الزيت النباتي والخمور بعد أن تعلم الن�اس ص�نعها. وه��ذا النش�اط المتن��وع الوج�وه ل�م يب��ق م��ن الممك��ن أن يمارس��ه ش�خص واح��د
 بمفرده، فحدث التقسيم الكبير الثاني للعمل: فقد انفص�لت الحرف�ة ع��ن الزراع��ة. إن نم��و النت��اج ومع��ه إنتاجي��ة العم��ل بل انقط�اع ق��د
ذا العبودية التي كانت في الطور السابق قد ظهرت للتو وحسب وكانت تتسم بطابع عرض��ي، تص��بح Rرفع قيمة قوة عمل النسان، وا 
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 الن ج��زءاT مكون��اT جوهري��اT م��ن النظ��ام الجتم��اعي. ول��م يب��ق العبي��د مج��رد مع��اونين، ب��ل ش��رعوا يس��وقونهم بالعش��رات إل��ى العم��ل ف��ي
 الحق��ول وف��ي المش��اغل. وم��ع انقس��ام النت��اج إل��ى فرعي��ن رئيس��يين ك��بيرين، هم��ا الزراع��ة والحرف��ة، يظه��ر النت��اج م��ن أج��ل التب��ادل
 مباشرة، أي النتاج البض�اعي، ومع�ه تظه�ر التج�ارة، ل داخ�ل القبيل�ة وعل�ى ح�دودها وحس�ب، ب�ل أيض�اT م�ع البل�دان الواقع�ة م�ا وراء
 البحار، ولكن ك�ل ه�ذا بش�كل ل ي�زل بع��د ب�دائياT. وأخ��ذت المع��ادن الثمين��ة تص�بح البض�اعة المهيمن��ة والش�املة أي النق�ود، ولكنه�م ل�م

يشرعوا بعد بسك هذه النقود، بل كانوا يكتفون بتبادلها حسب وزنها.

 و إل��ى ج��انب الف��رق بي��ن الح��رار والعبي��د، يظه��ر الف��رق بي��ن الغني��اء والفق��راء، فالتقس��يم الجدي��د للعم��ل يرافق��ه انقس��ام جدي��د
 للمجتمع إلى طبقات. وفوارق الملكية بين مختلف رؤساء العائلت تفجر المشاعة البيتية الشيوعية القديم��ة حيثم��ا ظل�ت قائم��ة، وم��ع
 ه��ذه المش��اعة ت��زول حراث��ة الرض بص��ورة مش��تركة بوس��ائلها. وتوض��ع الراض��ي الص��الحة للزراع��ة تح��ت تص��رف الع��ائلت الفردي��ة
 لكي تستغلها، أول لفترة من الوقت، وفيما بعد إلى البد. إن انتقال ه��ذه الراض�ي إل�ى الملكي��ة الخاص��ة الكامل��ة يتحق�ق ت�دريجياT وف�ي

آن واحد مع النتقال من الزواج الثنائي إلى أحادية الزواج. وتصبح العائلة الفردية الوحدة القتصادية في المجتمع.

 إن تزايد كثافة السكان يجبر عل�ى المزي�د م�ن التلح�م س�واء ف�ي ال�داخل أو ف�ي وج�ه الع�الم الخ�ارجي. وف�ي ك�ل مك�ان، يغ��دو
 اتحاد القبائل التي تجمع بينها رابطة القربى أمراT ضرورياT ل غنى عن�ه، وس�رعان م�ا يغ��دو م��ن الض�روري أيض�اT ان�دماجها فيم�ا بينه��ا
وبالت�������الي دم�������ج مختل�������ف أراض�������يها القبلي�������ة ف�������ي أرض واح�������دة مش�������تركة للش�������عب بأس�������ره. ويغ�������دو زعي�������م الش�������عب العس�������كري-

rex,basileus,thiudansوتظه��ر الجمعي��ة الش��عبية حي�ث ل�م يك��ن له�ا .Tدائم��ا ،Tض�روريا T(الرك��س، الباس��يليوس، ال��ثيودانس) موظف��ا  
 وج���ود بع���د. الق���ائد العس���كري، المجل���س، الجمعي���ة الش���عبية،-تل���ك ه���ي هيئات المجتم���ع العش���ائري ال���ذي تط���ور وص���ار ديموقرايط���ة
 عسكرية. عسكرية لن الح�رب والتنظي��م لج�ل الح�رب أص�بحا الن وظيف��تين دائم��تين منتظم��تين ف�ي حي�اة الش��عب. وث�روات الجي��ران
 تثير الجشع والطمع عند الشعوب التي يبدو أن الحصول على الثروات غدا واحداT من أه��م أه��دافها ف�ي الحي��اة. إنه��ا بربري��ة: ف��النهب
 يبدو لها أسهل وحتى أشرف من العمل البنuاء. والحرب التي كانوا ل يخوضون غمارها من قبل إل لجل الث��ار م��ن العت��داءات، أو
 لجل توسيع رقعة الراضي ال�تي ل�م تع��د تكف�ي، إنم�ا يخوض�ون غماره�ا الن م�ع أج�ل النه�ب وحس�ب، وتص�بح حرف�ة دائم�ة. ولي�س
 عبثاT ترتفع السوار الرهيبة حول المدن المحصنة الجديدة، ففي خنادقه��ا يفت��ح م��دفن النظ�ام العش�ائري ش��دقيه، وأبراجه��ا تتط�اول نح�و
 الحض��ارة. والم��ر نفس��ه يح��دث ف��ي داخ��ل المجتم��ع. ف��إن ح��روب النه��ب تع��زز س��لطة الق��ائد العس��كري العل��ى وك��ذلك س��لطة الق��ادة
 العسكريين الخاض�عين ل�ه. وانتخ�اب أس�لفهم بحك�م الع�ادة م��ن الع�ائلت ذاته��ا يغ��دو ش�يئاT فش��يئاT، ول س�يما من��ذ توط��د الح�ق الب��وي،
Tس�لطة وراثي��ة وتوض�ع أس�س الس��لطة الملكي��ة الوراثي��ة وأس�س الريس�تقراطية الوراثي�ة. وهك��ذا تنفص��ل هيئات النظ�ام العش�ائري ت��دريجيا 
 عن جذورها في الشعب، في العشيرة، في الفراترية، في القبيلة، ويتحول النظ�ام العش�اري كل�ه إل�ى نقيض�ه: فم��ن تنظي�م للقب�ائل لج�ل
 تصريف شؤونها بحرية يتحول إلى تنظيم لجل نهب الجيران واضطهادهم، وتبعاT ل��ذلك تتح�ول هيئات��ه م�ن أدوات لدارة الش�عب إل�ى
 هيئات مس��تقلة للس��يطرة والس��تبداد موجه��ة ض��د ش��عبها بال��ذات. ولكن��ه ل��م يك��ن م��ن الممك��ن أن يح��دث ه��ذا يوم��اT ل��و ل��م يف��رق الطم��ع
 الشديد بالثروة أعضاء العشيرة إلى أغنياء وفقراء، لو "لم تحول فوارق الملكية داخل العش�يرة الواح��دة وح��دة المص�الح إل�ى تن�احر بي��ن

 )، ولو لم يكن قد بدأ انتشار العبودية يحمل عل�ى اعتب��ار تحص��يل أس��باب العي�ش بالعم��ل الشخص�ي160أعضاء العشيرة"(ماركس)(
أمراT جديراT بالعبد وحسب، وأشد خزياT من النهب.

***

 وصلنا الن إلى عتبة الحضارة. وهي تنفتح بخطوة جديدة إل�ى الم�ام ف�ي تقس�يم العم�ل. فف�ي الط�ور الدن��ى، ك��ان الن��اس ل
 ينتج��ون إل م��ن أج��ل تلبي��ة حاج��اتهم الشخص��ية مباش��رة. وك��انت عملي��ات التب��ادل ن�ادرة ج��داT، ول�م تك��ن تش��مل غي��ر الف��وائض المتبقي��ة

110



 صدفة. وفي الطور الوسط من البربرية، نجد أن الماشية صارت، عند شعوب الرعاة، ملكي��ة تعط��ي بانتظ�ام فائض�اT عل��ى الحاج��ات
 الشخص��ية إذا م��ا ك��بر القطي��ع نوع��اT، وف�ي ال��وقت نفس��ه نج��د ك��ذلك تقس��يم العم��ل بي��ن ش�عوب الرع�اة والقب��ائل المتخلف��ة ال��تي ل تمل��ك
 قطيعاT، ونجد بالتالي طورين مختلفين من النتاج جنباT إلى جن�ب، وه��ذا يعن��ي ت�وفر الظ�روف والش�روط لج�ل التب��ادل المنتظ�م. وف�ي
 الط��ور العل��ى م��ن البربري��ة، يج��ري تقس��يم جدي��د للعم��ل بي��ن الزراع��ة والحرف��ة، ويج��ري بالت��الي إنت��اج قس��م متزاي��د أب��داT م��ن منتوج��ات
 العمل لجل التبادل مباشرة، ويحدث بالتالي أيضاT تحويل التبادل بين مختلف المنتجين إلى ضرورة حيوية بالنسبة للمجتم�ع. وتوط��د
 الحضارة وتعزز جميع أشكال تقس�يم العم�ل ه�ذه ال�تي نش�أت قبله�ا، ول س�يما بتش��ديد ح�دة التض�اد بي�ن المدين��ة والقري��ة (م�ع العل�م أن
 من الممكن أن تسود المدينة اقتصادياT على القرية، كما كان الحال ف�ي الزمن��ة القديم��ة، أو أن تس��ود القري��ة عل�ى المدني��ة، كم��ا ك�ان
 الح��ال ف��ي الق��رون الوس��طى)، وتض��يف عليه��ا تقس��يماT ثالث��اT للعم��ل تخت��ص ب��ه وح��دها ويتس��م بأهمي��ة حاس��مة: فه��ي تخل��ق طبق��ة ل
 تتعاطى النتاج، بل مبادلة البضائع فقط، هي طبقة التجار. حتى ذاك، كانت أسباب نشوء الطبقات ترتبط بوجه الحص��ر بالنت��اج،
 وقد أدت إلى تقس��يم الن��اس المش��تركين ف�ي النت��اج إل�ى ق��ادة ومنف��ذين، أو أيض�اT إل�ى منتجي��ن عل�ى نط�اق ك��بير وص�غير. وهن��ا ت�برز
 للم��رة الول��ى طبق��ة ل تش��ترك ب��أي قس��ط ف��ي النت��اج ولكنه��ا تأخ��ذ ف��ي ي��دها كلي��اT أم��ر قي��ادته وتخض��ع لنفس��ها اقتص��ادياT المنتجي��ن،
 وتصبح وسيطاT ل غنى عنه بين كل اثنين من المنتجين وتستثمر الثنين معاT. وبذريعة تجني��ب المنتجي��ن م��ا يلزم التب��ادل م��ن جه��د
نش�اء طبق�ة بالت�الي يزع�م أنه�ا أنف�ع طبق�ات الس�كان، تتك�ون طبق��ة Rومجازفة، وبذريعة توسيع تصريف منتوجاتهم في أبع��د الس�واق، وا 
 م��ن الطفيليي��ن، طبق��ة م��ن الكس��الى الجتم��اعيين الحقيقيي��ن تأخ��ذ القش��طة م��ن النت��اج ال��وطني والجن��بي عل��ى الس��واء، مكاف��أة عل��ى
 خدماتها التافهة جداT في الواقع، وتجني بسرعة الثروات الطائلة وما يرافقها من نفوذ في المجتمع، ولهذا على وجه الضبط تحت��ل ف�ي
 عصر الحضارة مركزاT مشرفاT يتعاظم شأنه باس��تمرار وتخض��ع لنفس��ها أك��ثر ف�أكثر النت�اج، إل�ى أن تص��نع بنفس�ها ف�ي آخ�ر المط�اف

منتوجاT خاصاT بها، ونعني به الزمات التجارية الدورية.

 صحيح أن طبقة التجار الناشئة في درجة التطور التي نتناولها بالبحث ل تخطر في بالها بعد أي فكرة ع�ن القض�ايا الك�بيرة
 التي ستقوم به�ا. ولكنه�ا تتك��ون وتغ�دو ض�رورية، وه��ذا يكف�ي. ومعه�ا تظه�ر النق�ود المعدني��ة، النق�ود المس��كوكة، وم�ع النق�ود المعدني��ة
نت�اجهم. لق�د اكتش�فت بض�اعة الب�ائع، البض�اعة ال�تي تنط�وي س�راT وخفي�ة عل�ى Rوسيلة جدي�دة لس�يطرة غي�ر المنتجي��ن عل�ى المنتجي��ن وا 
 جميع البضائع الخرى، الطلس�م ال��ذي يس�تطيع حس�ب الطل�ب أن يتح�ول إل�ى أي ش�يء ك�ان، مرغ�وب بي��ه وتمك��ن الرغب�ة في�ه. وم�ن
 يملكه، ساد على عالم النتاج. ومن ذا الذي كان يملكه أكثر من أي آخر؟ التاجر. وف�ي ي��ده، ك�انت عب��ادة النق�ود ف�ي ح�رز حري�ز.
 وقد أخذ على عاتقه أن يبين أمام المل أنه ينبغي على جميع البضائع وكذلك على جمي��ع منتجيه��ا أن تخ��ر س�اجدة ف��ي ال��تراب أم��ام
 النقود. وقدم البرهان في الواقع على أن جميع الشكال الخرى للثروة ليست غير ظلل تجاه ه��ذا التجس��يد لل��ثروة بوص��فها ث��روة. إن
 سلطان النقود لم يتجل يوماT فيما بعد بمثل هذا الشكل البدائي من الخشونة والفظاظة والقساوة الذي تجلى به في عه��د ش��بابها. وبع��د
 شراء البضائع مقابل النقود، ظهر قرض النقود وظهرت معه الفائدة المئوية والربا. وما من تشريع من العه��ود اللحق�ة ق�ذف بالم��دين
 أم��ام أق��دام ال��دائن المراب��ي بمث��ل القس��اوة والفظاع��ة الل��تين ن��ص عليهم��ا التش��ريع ف��ي أثين��ا القديم��ة وروم��ا القديم��ة، والح��ال، نش��أ ه��ذا

التشريع في أثينا وفي روما بصورة عفوية، من باب العرف والعادة، وبحكم الضرورة القتصادية بوجه الحصر.

ل��ى ج��انب ال��ثروة النقدي��ة، ظه��رت ك��ذلك ال��ثروة العقاري��ة. ف��إن ح��ق الف��راد ف��ي Rو إل��ى ج��انب ال��ثروة م��ن البض��ائع والعبي��د، وا 
 امتلك قطع الرض التي وضعتها العشيرة أو القبيلة في البدء تحت تصرفهم قد ترسخ الن إلى حد أن ه��ذه القط��ع أخ��ذت تخص��هم
 كملك وراثي. ذلك أنهم في الونة الخيرة بذلوا قصارى جهدهم لجل تحرير قطع الرض من الحقوق التي كانت للمشاعة العشيرية
 عليها والتي أمست عوائق بالنسبة لهم. وقد تحرروا من هذه العوائق ولكنهم سرعان م�ا تح�رروا أيض��اT م��ن ملكيته��م العقاري��ة الجدي��دة.
 ف��إن الملكي��ة الكامل��ة والح��رة للرض ل تعن��ي إمكاني��ة امتلكه��ا بل ع��ائق وبل قي��د وحس��ب، ب��ل تعن��ي أيض��اT إمكاني��ة التن��ازل عنه��ا.
 وعندما كانت الرض ملك العشيرة، فإن هذه المكانية لم تكن متوفرة. ولك�ن عن��دما خل�ع مال�ك الرض الجدي��د نهائي�اT ع�وائق الملكي��ة
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 العلي�ا للعش�يرة والقبيل�ة، ف�إنه فص�م أيض�اT الع�رى ال�تي ك�انت تربط�ه ب�الرض ربط�اT محكم�اT. أم�ا م�ا ك�ان يعني��ه ذل��ك، فق��د أوض�حته ل�ه
 النقود التي تم اختراعها في آن واحد مع الملكية الخاصة للرض. فمن الن وصاعداT، صار م�ن الممك��ن أن تغ��دو الرض بض�اعة
 تب��اع وتره��ن. وم��ا ك��ادت تق��وم ملكي��ة الرض ح��تى ت��م اخ��تراع الره��ن العق��اري أيض��اT (انظ��روا إل��ى أثين��ا). وكم��ا أن الهيتيري��ة والبغ��اء
 يقتفيان أثر أحادية الزواج، كذلك يقتفي الرهن العقاري من الن وصاعداT أثر الملكية العقارية بدأب ومثابرة. لقد أردتم ملكي��ة الرض

.tu l`as voulu, George Dandin*!Iحرة كاملة، يمكن التنازل عنها، فخذوها إذن، إنها أمامكم ولكم: 

 و هك��ذا إذن، م��ع توس��ع التج��ارة، وم��ع النق��ود والرب��ا، وم��ع الملكي��ة العقاري��ة والره��ن العق��اري، ح��دث بس��رعة انحص��ار وتمرك��ز
 ال��ثروات ف��ي أي��دي طبق��ة فليل��ة الع��دد، كم��ا اش��تد ف��ي ال��وقت نفس��ه إملق الجم��اهير وتزاي��د ع��دد الفق��راء. ولق��د أزاح��ت الريس��تقراطية
 الجديدة، أريستقراطية الثروة، إلى المؤخرة نهائاT الريستقراطية العشيرية القديم��ة (ف�ي أثين��ا، وف�ي روم�ا، وعن��د الجرم�ان)، ه��ذا إذا ك�ان

لى جانب تقسيم الحرار هذا إلى طبقات وفقاT للثروة، ازداد عدد العبي��د زي�ادة هائل�ة* Rلم توافقها منذ البدء. واII،ول س�يما ف�ي اليون��ان ، 
إذ كان عملهم القسري يشكل الساس الذي انتصب عليه البناء الفوقي للمجتمع بأسره.

 لنر الن ما حدث للنظام العشائري في سياق هذا النقلب الجتماعي. فقد ك��ان ع�اجزاT تج�اه العناص�ر الجدي��دة ال�تي نش�أت
 وتطورت بدون مشاركته. فقد كان الشرط الولي لوجوده، أن يعيش أعضاء عشيرة واحدة أو حتى قبيلة واحدة معاT في ارض واحدة،
 أن يسكنوها وحدهم بوجه الحصر. وقد زال هذا الوض�ع م�ن زم�ان بعي��د. فف�ي ك�ل مك�ان تخ�الطت العش�ائر والقب�ائل، وف�ي ك�ل مك�ان
 ك�ان العبي��د والم�والي والج�انب يعيش�ون بي�ن الح�رار. إن ثب�ات القام�ة ال�ذي ل�م يتحق�ق إل ف�ي أواخ�ر الط�ور الوس�ط م�ن البربري�ة،
 كانت تنتهكه أحياناT كثيرة التغيرات التي تطرأ في تركيب الس�كان وف�ي محلت الس��كن بس�بب النش�اط التج�اري، وتغيي��ر وج��وه العم��ل،
 والتن���ازل ع���ن ملكي���ة الرض. ول��م يع���د بمق��دور أعض��اء العش��يرة أن يجتمع���وا لبح��ث ش��ؤونهم المش���تركة بال��ذات، إل بع���ض الش��ؤون
ل��ى ج��انب الحاج��ات والمص��الح ال��تي ك��انت الوح��دات Rدب�ر بص��ورة مش��تركة، كيفم��ا اتف��ق. وا��zالتافه��ة، مث��ل الطق��وس الديني���ة، ظل��ت ت 
 العش���يرية م����دعوة إل���ى تأمينه����ا ومكيف���ة له���ذا الغ����رض، أدى النقلب ف���ي ش���روط النت���اج والتغيي���رات ال���تي اس����تتبعها ف���ي ال���تركيب
 الجتماعي إلى نشوء حاجات ومص�الح جدي��دة ليس�ت غريب��ة ع�ن النظ�ام العش�ائري الق�ديم وحس�ب، ب�ل أيض�اT مض�ادة ل�ه ف٪ جمي�ع
 المي�ادين. إن مص��الح الجماع�ات الحرفي�ة ال�تي نش�أت بفض�ل تقس�يم العم��ل، والحاج�ات الخاص�ة بالمدين��ة عل�ى نقي�ض القري��ة، ك�انت
 تقتض�ي هيئات جدي��دة، ولك�ن كلT م�ن ه�ذه الجماع�ات ك�انت تت�ألف م��ن أعض�اء م��ن مختل�ف العش�ائر والفراتري�ات والقب�ائل، ب�ل أنه�ا
 ك��انت تض��م أج��انب أيض��اT. وله��ذا ك��ان ل ب��دu له��ذه الهيئات أن تنبث��ق خ��ارج النظ��ام العش��ائري، إل��ى ج��انبه، وك��ذلك ض��ده.- وف��ي ك��ل
 وح��دة عش��يرية، ك��ان ه��ذا الص��طدام بي��ن المص��الح ي��برز ب��دوره، وق��د بل��غ ذروة ح��دته حي��ث ك��ان ينبغ��ي أن يك��ون الغني��اء والفق��راء،
 ال��دائنون والم��دينون متح��دين ف��ي العش��يرة نفس��ها وف��ي القبيل��ة نفس��ها.-أض��ف إل��ى ذل��ك جمه��رة الس��كان الج��دد، الغرب��اء ع��ن الوح��دات
 العشيرية، وقد كان بوسع هذه الجمهرة أن تصبح قوة في البلد كما كان الحل في روما، ناهيك بأنها كانت ك�ثيرة الع��دد بحي�ث أن��ه ل�م
 يك��ن بمق��دورها أن تندم��ج ش��يئاT فش��يئاT ف��ي العش��ائر والقب��ائل القائم��ة عل��ى أس��اس قراب��ة ال��دم. وتج��اه ه��ذه الجمه��رة، انتص��بت الوح��دات
 العشيرية كهيئات مغلقة ذات امتيازات. فإن الديموقراطية البدائية والعفوية ك�انت ق��د تح�ولت إل�ى أريس�تقراطية مكروه�ة.- وأخي�راT ك�ان
 النظام العشائري قد انبث�ق م��ن مجتم��ع ل يع�رف أي متض�ادات داخلي��ة، وك�ان مكيف�اT، له��ذا المجتم��ع وح�ده. ول�م يك��ن ل��ديه أي وس�يلة
 للقس��ر غي��ر ال��رأي الع��ام. أم��ا هن��ا، فق��د انبث��ق مجتم��ع ك��ان ل ب��دu ل��ه، بحك��م جمي��ع ظ��روف حي��اته القتص��ادية، أن ينقس��م إل��ى أح��رار
رين فق��راء،-مجتم���ع ل��م يك��ن بوس��عه أن يوف��ق م��ن جدي���د بي���ن ه��ذه المتض���ادات، ولي��س ه��ذا yوعبي���د، إل��ى مس���تثم}رين أغني��اء ومس���تثم 
 وحسب، بل كان ل بدu له أيضاT أن يؤزمها أك�ثر ف�أكثر. وه��ذا المجتم��ع ل�م يك��ن م�ن الممك��ن أن يعي��ش إل ف�ي غم�رة ص�راع س�افر ل

I.أنت أردت هذا، يا جورج داندن!(موليي."جورج داندن"، الفصل الول، الشهد التاسع). الناشر 
II وف كل ال��الي ك��ان ي��وازي470000، وف مدين��ة إيي ن��و 460000 ع��دد العبي��د ف أثين��ا راج��ع أعله. وق��د بل��غ ع��دد العبي��د ف مدين��ة كورنثي��ة، ف زم��ن ازدهاره��ا، ن��و ، 

عشرة أمثال عدد الوطني الحرار.
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 انقط��اع في��ه بي��ن ه��ذه الطبق��ات، أو تح��ت س��يطرة ق��وة ثالث��ة تق��ف ف��ي الظ��اهر ف��وق الطبق��ات المتص��ارعة وتقم��ع اص��طداماتها الس��افرة
 وتجيز الصراع الطبقي، إذا جازته في الميدان القتصادي وح�ده، وبص�ورة يق�ال بأنه�ا ش�رعية. لق�د ع�اش النظ�ام العش�يري ده�ره. فق��د

حطمه تقسيم العمل ونتيجته، انقسام المجتمع إلى طبقات. ومحله حلت الدولة.

***

 لق��د درس��نا أعله بالتفص��يل الش��كال الرئيس��ية الثلث��ة ال��تي تنتص��ب به��ا الدول��ة عل��ى أنق��اض النظ��ام العش��يري. إن أثين��ا ه��ي
 الش��كل النق��ى، الكلس��يكي الص��رف: فالدول��ة هن��ا تنبث��ق مباش��رة وعل��ى الغل��ب م��ن المتض��ادات الطبقي��ة المتط��ورة داخ��ل المجتم��ع

  الع��وام الك��ثيرة الع��دد، القائم��ةplébsالعش��يري نفس��ه. وف��ي روم��ا يتح��ول المجتم��ع العش��يري إل��ى أريس��تقراطية مغلق��ة تحي��ط به��ا طبق��ة 
ل��ة بالواجب��ات، وانتص�ار طبق��ة الع��وام يق�وض النظ�ام العش��يري الق��ديم، وعل�ى  خارج هذا المجتمع، المحرومة من الحقوق، ولك��ن المحم�
 أنقاضه يشيد الدولة ال�تي س�رعان م�ا ت�ذوب فيه�ا تمام�اT الريس�تقراطية العش�يرية وطبق�ة الع�وام عل�ى الس�واء. وأخي�راT تنبث��ق الدول�ة عن��د
 الجرم���ان ال���ذين انتص���روا عل���ى المبراطوري���ة الروماني���ة، كنتيج���ة مباش���رة لفت���ح من���اطق شاس���عة م���ن أراض���ي الغي���ر، ل ي���وفر النظ���ام
 العشيري أي وسيلة للسيطرة عليها. ولكن بما أن هذا الفتح ل يرتبط بأي نضال جدي ض��د الس��كان الس�ابقين ول بتقس�يم للعم��ل أك�ثر
 رقياT، وبما أن مستوى التطور القتصادي واح�داT تقريب�اT عن��د الش��عوب المغلوب��ة والغالب��ة، وبم�ا أن الس�اس القتص��ادي للمجتم��ع يبق��ى
 بالت��الي ه��و ه��و، ف��إن النظ��ام العش��يري الس��ابق يس��تطيع أن يبق��ى ويس��تمر خلل ق��رون بكامله��ا، بش��كل مع��دل، إقليم��ي، ف��ي نظ��ام

.Iالعشائر النبيلة والعائلت الباتريسية (الريستقراطية) اللحقة، وحتى في العشائر الفلحية، كما كان الحال مثلT في ديتمارشن*

 و هكذا، ليس�ت الدول�ة بح�ال ق�وة مفروض�ة عل�ى المجتم��ع م�ن خ�ارجه. والدول�ة ليس�ت ك��ذلك "واق�ع الفك�رة الخلقي�ة"، "ص�ورة
 ). الدولة هي نتاج المجمع عند درجة معينة من تطوره، الدول��ة ه�ي إفص�اح ع��ن واق��ع أن ه��ذا162وواقع العقل"، كما يدعي هيغل (

 المجتمع قد وقع في تناقض مع ذاته ل يمكنه حله، ع��ن واق�ع أن ه��ذا المجتم��ع ق��د انقس��م إل�ى متض��ادات مستعص��ية ه�و ع�اجز ع��ن
 الخلص منها. ولكي ل تقوم هذه المتض��ادات، ه��ذه الطبق�ات ذات المص�الح القتص��ادية المتن�افرة، بالته��ام بعض��ها بعض�اT والمجتم��ع
 في نضال عقيم، لهذا اقتضى المر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الصطدام وتبقيه ضمن حدود "النظام". إن هذه

القوة المنبثقة من المجتمع والتي تضع نفسها، مع ذلك، فوقه وتنفصل عنه أكثر فأكثر هي الدولة.

 و بالمقارن���ة م���ع التنظي���م العش���ائري الق���ديم، تتمي���ز الدول���ة أولT بتقس���يم رعاي���ا الدول���ة بم���وجب تقس���يم الراض���ي. ف���إن الوح���دات
 العشائرية القديمة، التي انبثقت واستمرت بفضل روابط الدم، لم تعد تكف�ي، كم�ا س�بق ورأين�ا، وذل�ك بدرج�ة ك�بيرة لن ش�رط وجوده�ا،
 وهو ارتباط أعضاء العشيرة برقعة معينة من الرض، قد زال من زمان بعيد. لقد بقيت رقع��ة الرض، ولك��ن الن��اس ص�اروا يتنقل�ون.
 وله��ذا اتخ��ذ تقس��يم الراض�ي أي التقس��يم القليم��ي، نقط��ة انطلق، وأتي��ح المج�ال أم��ام الم��واطنين لممارس��ة حق��وقهم وواجب��اتهم العام��ة
 حيث يقيمون بصرف النظر عن العشيرة والقبيلة. إن تنظيم المواطنين هذا حس�ب مك�ان القام��ة معم��ول ب��ه ف��ي جمي��ع ال��دول. وله��ذا
 يب��دو لن��ا طبيعي��اT. ولكنن��ا رأين��ا أي نض��ال عني��د ومدي��د تطل��ب قب��ل أن يتمك��ن م��ن الحل�ول ف��ي أثين��ا وروم�ا مح��ل التنظي��م الق��ديم حس��ب

العشائر.

 و السمة المميزة الثانية هي تأسيس السلطة العامة التي لم تع��د تنس��جم مباش�رة م�ع الس�كان المنظمي��ن أنفس�هم بأنفس�م ف�ي ق��وة
 مسلحة. وه��ذه الس�لطة العام�ة الممي�زة ض�رورية لن منظم��ة الس�كان المس�لحة العامل�ة م�ن نفس�ها ق��د غ�دت أم�راT مس�تحيلT من��ذ انقس�ام

  غي��ر90000 عبد، ل يؤلف مواطنوا أثين��ا ال� 365000المجتمع إلى طبقات. إن العبيد يشكلون هم أيضاT جزءT من السكان. وتجاه 

I) كما هو مدين لا بأخطائه الأخوذة مباشرة منها.161 كان نيبور أول مؤرخ كانت عنده فكرة، وإن تقريبية، عن جوهر العشية. وهو مدين بذلك لعرفته عشائر ديتمارشن (
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 طبقة ذات امتيازات. والجيش الشعبي في الديموقراطية الثينية كان سلطة عامة أريس�تقراطية موجه��ة ض��د العبي��د، وك�ان يعم��ل عل��ى
.Tم��ن درك لج�ل ض�مان طاع�ة وخض�وع الم��واطنين أيض�ا uضمان طاعتهم وخضوعهم. ولكنه تبين، كما سبق وقلنا أعله، أن�ه ل ب��د 
 وتوجد هذه السلطة العامة في كل دولة. وهي ل تتألف فقط من رجال مسلحين، بل كذلك من ملحق مادية، من الس��جون ومختل��ف
 مؤسس��ات القس��ر ال��تي ك��انت مجهول��ة ف��ي المجتم��ع المنظ��م عل��ى أس��اس العش��ائر. وق��د تك��ون ه��ذه الس��لطة العام��ة تافه��ة ج��داT، وغي��ر
 ملحوظة تقريباT في المجتمعات التي لم تتطور فيها بعد المتضادات الطبقية وفي المناطق النائية، كما يلحظ ذلك أحياناT هن�ا وهن��اك
 في الوليات المتحدة الميركية. وتتقوى السلطة العامة بمقدار ما تتفاقم التناقضات الطبقية في داخل الدولة وبمقدار م��ا ت��زداد ال��دول
 المتلصقة مساحةT وسكاناT. انظروا على القل إلى أوروبا الراهنة حيث رفع النضال الطبقي والتنافس على الفتوح��ات الس��لطة العام��ة

إلى مستوى غدت معه تهدد بابتلع المجتمع برمته بما فيه الدولة نفسها.

 و لج��ل تموي��ل ه��ذه الس��لطة العام��ة، ل ب��د م��ن مس��اهمة الم��واطنين، أي ل ب��دu م��ن الض��رائب. لق��د ك��ان المجتم��ع العش��ائري
 يجهل كلياT الضرائب. ولكننا نعرفها الن جيداT جداT. بل أنها لم تع��د تكف�ي، نظ�راT لتط�ور الحض�ارة. ف�إن الدول�ة تص�در الس��ندات عل�ى

المستقبل، وتعقد القروض، أي ديون الدولة. وفي هذا المجال، تعرف أوروبا العجوز الكثير.

 إن الم���وظفين، إذ يتمتع���ون بالس���لطة العام���ة وبح���ق جباي���ة الض���رائب باعتب���ارهم هيئات المجتم���ع، يص���بحون ف���وق المجتم���ع.
 فالحترام الطوعي الختياري الذي كان يمحض لهيئات مجتمع العشائر لم يعد يكفيهم حتى فيما ل�و ك�ان باس��تطاعتهم اكتس�ابه. فه�م
 إذ يملك��ون س��لطة تغ���دو غريب��ة ع��ن المجتم��ع، إنم��ا يتعي��ن عليه��م أن يس��عوا إل��ى ني��ل الح��ترام لنفس��هم بق���وانين اس���تثنائية يتمتع��ون
 بفضلها بقداسة خاصة وحصانة خاصة. فلحقر شرطي في الدولة المتمدنة "سلطان" يفوق س�لطان جمي��ع هيئات المجم��ع العش��ائري
 معاT، ولكن بوسع أقوى ملك وأكبر رجل دولة أو قائد عسكري م��ن عص�ر الحض�ارة أن يغبط��وا أبس�ط ش�يخ عش��يرة عل�ى م��ا يلق�اه م��ن
Tاحترام أكيد ل�م يف�رض بالعص�ا. ف�إن ش�يخ العش�يرة ه�و ف�ي قل�ب المجتم�ع بين��ا الول�ون مض�طرون إل�ى ب�ذل الجه��ود لك�ي يمثل��وا ش�يئا 

خارجه وفوقه.

 و بما أن الدولة قد نشأت م��ن الحاج��ة إل�ى لج�م تض��اد الطبق�ات، وبم�ا أنه�ا ق��د نش�أت ف��ي ال�وقت نفس��ه ض�من الص�طدامات
Tوال�تي تص�بح ع�ن طري�ق الدول�ة الطبق�ة الس�ائدة سياس�يا Tيبن هذه الطبقات، فهي كقاعدة عام�ة دول�ة الطبق�ة الق�وى الس�ائدة اقتص�اديا 
 أيضاT وتكتسب على هذه الصورة وس�ائل جدي��دة لقم�ع الطبق�ة المظلوم�ة واس�تثمارها. ف�إن الدول�ة القديم��ة ك�انت، قب�ل ك�ل ش�يء، دول�ة
 م��الكي العبي��د لقم��ع العبي��د، الدول��ة القطاعي��ة هيئة النبلء لقم��ع الفلحي��ن الت��ابعين والقن��ان، ك��ذلك الدول��ة التمثيلي��ة الحديث��ة ه��ي أداة
 لستثمار العمل المأجور من قب�ل رأس الم�ال. وم�ع ذل��ك فثم��ة، كح�الت اس��تثنائية، مراح�ل تبل��غ فيه�ا الطبق�ات المتناض�لة درج�ة م��ن
 توازن القوى تنال معها سلطة الدولة لفترة معينة نوعاT من الستقلل حيال الطبقتين، مظه�ر وس�يط بينهم�ا. هك��ذا ك�ان الحك�م الملك�ي
 المطلق في القرنين السابع والثامن عشر، إذ كان يحافظ على التوازن بين النبلء والبرجوازية في النضال القائم بينهما، وهكذا ك��انت
 البونابرتي���ة ف���ي المبراطوري���ة الول���ى ول س���يما ف���ي المبراطوري���ة الثاني���ة ف���ي فرنس���ا، إذ ك���انت تح���رض البروليت���اري عل���ى البرجوازي���ة
 والبرجوازية على البروليتاريا. واحدث إنجاز ف�ي ه�ذا المض�مار يب��دو مع��ه الح�اكمون والمحكوم�ون بش�كل مض�حك بالق�در نفس��ه، إنم�ا
 هو المبراطورية اللمانية الجديدة ذات المة البسماركية: فهنا يحافظ على الت��وازن بي��ن الرأس�ماليين والعم��ال، المتض��ادين في�ا بينه��م،

وجميعهم يتعرضون بالقدر نفسه للغش والخداع لما فيه مصلحة اليونكر (القطاعيين) البروسيين النائين المفتقرين.

 و علوة عل�ى ذل��ك، تق�اس الحق�وق الممنوح��ة للم��واطنين ف�ي أغلبي��ة ال��دول المعروف��ة ف�ي التاري��خ بم��ا يملك��ونه، وه��ذا م�ا ي��بين
 صراحة أن الدولة إنما ه�ي منظم�ة الطبق�ة المالك�ة لج�ل حمايته��ا م�ن الطبق�ة غي�ر المالك�ة. هك�ذا ك�ان الح�ال ف�ي أثين�ا وروم�ا حي�ث
 كان السكان مقسمين فئات فئات تبعاT لما يملك�ونه. وهك�ذا ك�ان الح�ال ف�ي الدول�ة القطاعي�ة ف�ي الق�رون الوس�طى حي�ث ك�انت درج�ة
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 النفوذ السياسي تق�اس بمق�اييس ملكي��ة الرض. وه��ذا م�ا يج�د ك��ذلك تع��بيراT عن�ه ف�ي النص�اب النتخ�ابي ف�ي ال�دول التمثيلي��ة الحديث�ة.
 ولكن هذا العتراف السياسي بفوارق الملكية ليس جوهرياT على الطلق. بل بالعكس. فهو يميز الدرجة الدنيا من تطور الدول��ة. إن
 الشكل العلى للدولة، الجمهوري�ة الديمقراطي��ة، ال�تي تص�بح ف�ي ظروفن�ا الجتماعي��ة الراهن�ة ض�رورة محتم�ة أك�ثر ف�أكثر وال�تي تمث�ل
 ش��كلT للدول��ة ل يمك��ن إل ف��ي ظل��ه الس��ير بالنض��ال الحاس��م الخي��ر بي��ن البروليتاري��ا والبورجوازي��ة إل��ى النهاي��ة،-إن ه��ذه الجمهوري��ة
 الديموقراطية ل تعرف رسمياT أي شيء عن الفوارق من حيث الثروة. ففيها تمارس الثروة سلطتها بص��ورة غي��ر مباش�رة ولك��ن بالش��كل
 الضمن: من جهة، عن طريق الرشوه المباشرة للموظفين، (و أميركا مثال كلسيكي في هذا المجال)، ومن جهة أخ��رى ع��ن طري��ق
 الت��آلف بي��ن الحكوم��ة والبورص��ة ال��ذي يتحق��ق بس��هولة ت��زداد بق��در م��ا تتع��اظم دي��ون الدول��ة وبق��در م��ا ترك��ز الش��ركات المس��اهمة ف��ي
 أيديها، ل النقلي�ات وحس�ب، ب�ل أيض�اT النت�اج نفس�ه، وتجع�ل م��ن البورص�ة ذاته�ا مرك�زاT له�ا. وع��دا أميرك�ا، تق�دم الجمهوري�ة الفرنس�ية
 الجدي��دة مث��الT س�اطعاT عل�ى ذل��ك، ب�ل أن سويس�را المتأدب��ة أس��همت بقس�طها ف�ي ه��ذا المج�ال. أم�ا أن الجمهوري��ة الديموقراطي��ة ليس�ت
 ضرورية أبداT لمثل هذا التحاد الخ�وي بي��ن الحكوم�ة والبورص�ة، فه��ذا م�ا تثبت��ه، فض�لT ع��ن إنجل�ترا، المبراطوري�ة اللماني��ة الجدي��دة
 حيث ل يمكن القول أياT من بيسمارك وبليخرودر رفعه حق النتخاب العام أعلى من الخر. وأخي�راT، تس��يطر الطبق�ة المالك�ة مباش�رة
 بواسطة حق النتخاب العام. وما دامت الطبقة المظلوم�ة،- وه�ي هن�ا بالت�الي البروليتاري�ا،- ل�م تنض�ج لج�ل تحري�ر نفس�ها بنفس�ها،
 فإنها ستعترف بأغلبيتها بالنظام الجتماعي القائم، النظام الممك��ن الوحي�د وتس�ير سياس�ياT ف�ي ذي�ل طبق�ة الرأس��ماليين وتش�كل جناحه�ا
 اليساري المتطرف. ولكنها بقدر ما تنضج لجل تحرير نفسها بنفسها، تنتظم في حزب خاص بها وتنتخب ممثلي��ن عنه�ا بال��ذات، ل
 ممثل��ي الرأس�ماليين. إن ح�ق النتخ�اب الع��ام ه��و دلي��ل نض�ج الطبق�ة العامل�ة. ول يمكن��ه ق�ط أن يك��ون ول�ن يك�ون أك��ثر م��ن ذل��ك ف�ي
 الدول��ة الراهن��ة. ولك��ن ه��ذا يكف��ي. وي��وم يش��ير مي��زان ح��رارة ح��ق النتخ��اب الع��ام إل��ى درج��ة الغلي��ان عن��د العم��ال، ف��إنهم، مثله��م مث��ل

الرأسماليين، سيعرفون ما يفعلونه.

 و هك��ذا فالدول��ة ل��م توج��د من��ذ الزل. فق��د وج��دت مجتمع��ات ك��انت ف��ي غن��ى ع��ن الدول��ة ول��م يك��ن ل��ديها أي��ة فك��رة ع��ن الدول��ة
 وسلطة الدولة. وعندما بلغ التطور القتصادي درجة معينة اقترنت بالضرورة بانقسام المجتم��ع إل�ى طبق�ات، غ��دت الدول��ة بحك�م ه��ذا
 النقسام أمراT ضرورياT. ونحن نقترب الن بخطوات سريعة من درجة ف�ي تط�ور النت�اج ل يك�ف عن��دها وج��ود ه�ذه الطبق�ات ع��ن أن
 يكون ضرورة وحسب، بل ويصبح عائقاT مباشراT للنتاج. وستزول الطبقات بالضرورة كما نش�أت ف�ي الماض�ي بالض�رورة. وم�ع زوال
 الطبق���ات س���تزول الدول���ة بالض���رورة: والمجتم���ع ال���ذي ينظ���م النت���اج تنظيم���اT جدي���داT عل���ى أس���اس اتح���اد المنتجي���ن بحري���ة وعل���ى ق���دم

المساواة، سيرسل آلة الدولة بأكملها حيث ينبغي أن تكون حينذاك: إلى متحف العاديات بجانب المغزل البدائي والفأس البرونزية.

***

 إن الحض�ارة، حس�بما عرض�ناه آنف�اT، ه�ي إذن تل�ك الدرج�ة م�ن تط�ور المجتم��ع ال�تي يبل�غ فيه��ا تقس�يم العم�ل، والتب��ادل الن�اجم
 عنه بين الفراد، والنتاج البضاعي الذي يجمع هاتين الظاهرتين، الزدهار التام، وتؤدي فيه��ا ه��ذه العوام��ل الثلث��ة إل��ى انقلب ف��ي

عموم المجتمع السابق.

 في جميع درجات تطور المجتمع السابقة، ك�ان النت�اج، م�ن حي�ث الج�وهر، جماعي�اT، كم�ا أن الس��تهلك ك�ان يقتص�ر عل�ى
 توزي��ع المنتج��ات مباش��رة داخ��ل الجماع��ات الش��يوعية، المتفاوت��ة الحج��م. وك��انت جماعي��ة النت��اج ه��ذه تق��وم ض��من أض��يق الط��ارات،
 ولكنها استتبعت سيادة المنتجين على عملية النتاج وعلى حاصل النتاج. وهم يعرفون ما يحدث للمنتوج: إنهم يس��تهلكونه، وه��و ل
 يخ��رج م��ن أي��ديهم، وم��ا دام النت��اج يج��ري عل��ى ه��ذا الس��اس، فل يس��عه أن يتخط��ى رقاب��ة المنتجي��ن، ل يس��عه أن يول���د ق��وى س��رية،

غريبة عنهم، كما هو الحال دائماT وبل مرد في عصر الحضارة.
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 و لك��ن تقس��يم العم��ل يتغلغ��ل ببطء ف��ي عملي��ة النت��اج ه��ذه، وينس��ف جماعي��ة النت��اج والمتلك، ويجع��ل م��ن امتلك الف��راد
 قاعدة مهيمنة، ويولuد بالتالي التب��ادل بي�ن الف�راد،-و لق�د درس�نا أعله كي�ف يح�دث ه�ذا. إن النت�اج البض�اعي يغ��دو ت�دريجياT الش�كل

السائد.

 و في ظل النتاج البضاعي، أي النتاج من أجل التبادل ل من أجل الستهلك الشخصي كما م��ن قب��ل، تنتق��ل المنتوج��ات
 بالضرورة من يد إلى يد. وعند التبادل، يتنازل المنتج عن منتوجه. وهو ل يعرف م��اذا س��يحل بمنت��وجه. وم�ا أن تظه��ر النق��ود وتق��وم
 ب���دور الوس��يط بي���ن المنتجي���ن، وم��ا أن يظه��ر الج��ر م���ع ظه��ور النق��ود، ح���تى تغ���دو عملي���ة التب��ادل أك��ثر تشوش��اT، ويمس��ي مص���ير
 المنتوجات النهائي أشد غموضاT. فالتجار كثيرون، وما من أحد منهم يعرف ما يفعله الخرون. ومن الن وصاعداT تنتق��ل البض��ائع،
 ل من يد إلى يد وحسب، بل أيضاT من سوق إل�ى س�وق. لق��د فق��د المنتج�ون س�لطانهم عل�ى ك�ل إنت�اج ظ�روف حي�اتهم بال��ذات، ولك�ن

هذا السلطان لم ينتقل إلى التجار. إن المنتوجات والنتاج تخضع لسلطان الصدفة.

 و لكن الصدفة ليست غير أحد قط�بي ك�ل واح��د يس�مى قطب��ه الث�اني يس�مي قطب�ه الث�اني الض�رورة. وف�ي الطبيع��ة ح�ث يب��دو
 أيضاT كأن الصدفة هي الس��ائدة، أثبتن��ا م�ن زم�ان بعي��د، ف�ي ك�ل مي��دان بمف�رده، وج�ود ض�رورة داخلي�ة وق�انون ملزم يش�قان لنفس�يهما
 طريقاT في إطار هذه الصدفة. ولكن ما يسري مفعوله بالنسبة للطبيعة، يسري كذلك مفعوله بالنس��بة للمجتم��ع. وبق�در م��ا يفل��ت نش�اط
 اجتماعي ما، عدد كامل من الوق�ائع الجتماعي�ة م��ن مراقب��ة الن�اس الواعي��ة ويخ�رج م�ن تح�ت س�لطانهم، وبق�در م�ا يب��دو ه�ذا النش�اط
 متروكاT للصدفة الصرف، بقدر ما تشق القوانين الداخلية الملزمة له لنفسها طريقاT في إطار هذه الص��دفة بحك��م الض��رورة الطبيعي��ة.
 وأمث���ال ه���ذه الق���وانين تس���يطر أيض���اT عل��ى المص��ادفات ف��ي إنت���اج البض��ائع وتب��ادل البض��ائع: فه��ي تنتص���ب ف��ي وج���ه المنت���ج الف��رد
 والمشترك الفرد في التبادل أشبه بق�وى غريب�ة غي��ر مفهوم�ة ف�ي الب�دء، ول ي�زال ينبغ�ي تمحي��ص ومعرف�ة طبيعته�ا. إن ق��وانين النت�اج
 البض��اعي القتص��ادية ه��ذه تتغي��ر ف��ي مختل��ف درج��ات تط��ور ه��ذا الش��كل م��ن أش��كال النت��اج، ولك��ن مرحل��ة الحض��ارة تج��ري كله��ا
 بالجم��ال تح��ت س��يطرتها. وف��ي أيامن��ا أيض��اT، يس��يطر المنت��وج عل��ى المنت��ج، وف��ي أيامن��ا أيض��اT، يض��بط النت��اج الجتم��اعي كل��ه، ل
 حسب خطة موضوعة بصورة مش�تركة، ب�ل بفع�ل ق��وانين عمي�اء تف�رض نفس�ها كق�وة عفوي�ة، ف�ي آخ�ر المط�اف، وذل�ك ف�ي عواص�ف

الزمات التجارية الدورية.

 لقد رأين�ا أن ق�وة عم�ل النس�ان ف�ي درج�ة ب�اكرة نس�بياT م�ن تط�ور النت�اج تغ��دو ق�ادرة عل�ى إعط�اء كمي�ة م��ن المنتوج�ات تزي��د
ن ه�ذه الدرج�ة م�ن التط�ور إنم�ا ه�ي أساس�اT نف�س الدرج�ة ال�تي يظه�ر فيه��ا تقس�يم Rبصورة ملحوظة عما هو ضروري لعيش المنتج، وا 
 العمل والتبادل بين الفراد. وقد تطلب المر الن القليل من ال�وقت لكتش��اف ه��ذه "الحقيق�ة" الك�برى القائل��ة إن النس�ان أيض�اT يمك��ن
 أن يكون بضاعة، وأنه يمكن مبادلة واستهلك قوة النس�ان، إذا ت�م تحوي�ل النس�ان إل�ى عب�د. وم�ا ك��اد الن�اس يش�رعون ف�ي ممارس�ة

التبادل حتى غدوا هم بالذات سلعة للتبادل. لقد تحول المعلوم إلى مجهول، سواء شاء الناس أم أبوا.

 و مع ظهور العبودية التي بلغت في عصر الحضارة أعلى درجات تطورها، حدث أول انقسام ك�بير ف�ي المجتم��ع إل�ى طبق�ة
رة. وقد دام هذا النقسام خلل كل مرحلة الحضارة. إن العبودية هي الش�كل الول للس�تثمار، الش�كل الملزم yمستثم}رة وطبقة مستثم 
 للعالم الق��ديم، وأثره�ا ج�اءت: القنان�ة ف�ي الق�رون الوس��طى، والعم�ل الم�أجور ف�ي الزمن�ة الحديث�ة. ه�ذه ه�ي أش�كال الس��تعباد الك�برى
Tالثلث���ة ال���تي تتمي���ز به���ا عه���ود الحض���ارة الك���برى الثلث���ة، إن العبودي���ة الس���افرة ف���ي الب���دء، والمموه���ة من���ذ أم���د قص���ير، تراف���ق دائم���ا 

الحضارة.

إن درجة النتاج البضاعي التي تبدأ منها الحضارة تتصف اقتصادياT بظهور:
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. النقود المعدنية، ومعها الرأسمال النقدي والفائدة المئوية والربا.1

. التجار كطبقة وسيطة بين المنتجين.2

. الملكية الخاصة للرض والرهن العقاري.3

. عمل العبيد بوصفه الشكل السائد بين أشكال النتاج.4

 إن ش��كل العائل��ة الجدي��د ال��ذي يناس��ب الحض��ارة وال��ذي يؤك��د س��يادته معه��ا نهائي��اT ه��و ال��زواج الح��ادي، س��يادة الرج��ل عل��ى
 المرأة، والعائلة الفردية بوصفها وحدة اقتصادية في المجتم�ع. إن ق�وة الوص�ل ف�ي المجتم��ع المتحض�ر إنم�ا ه�ي الدول�ة ال�تي ه�ي ف�ي
 جميع المراحل النموذجية دولة الطبقة السائدة وحدها دون غيرها، والتي تبقى في جميع الح��وال، م��ن حي��ث ج��وهر الم��ر، آل��ة لقم��ع
رة، المظلوم��ة. ك��ذلك تتمي��ز الحض��ارة بم��ا يل��ي: م��ن جه��ة، توطي��د التض��اد بي��ن المدين��ة والقري��ة، بوص��فه أس��اس ك��ل yالطبق��ة المس��تثم 
 التقسيم الجتماعي للعمل، ومن جهة أخرى، إدخال الوصية التي يستطيع به�ا المال�ك أن يتص�رف بملكيت��ه ح�تى بع��د م�وته. إن ه�ذه
 المؤسسة التي تناقض النظام العشائري القديم كانت مجهول�ة ف�ي أثين�ا قب�ل س�ولون. أم�ا ف�ي روم�ا، فق�د أص�بحت س�ارية المفع�ول ف�ي

 . وعن��د الجرم��ان، طبقه��ا الكهن��ة لك��ي يس��تطيع اللم��اني الص��الح أن يوص��ي بل ع��ائقIط��ور أبك��ر، ولكنن��ا ل نع��رف بالض��بط م��تى*
بتركته للكنيسة.

 إن الحضارة القائمة على هذه الدعائم قد حققت أموراT كان المجتمع العشيري القديم عاجزاT كلياT عن القيام بها. ولكنه��ا حققته�ا
نمائها بما فيه ضر مؤهلتهم الخرى. فإن الجشع الس�افل ك�ان الق�وة المحرك�ة للحض�ارة من��ذ Rبتحريك أحط غرائز الناس وشهواتهم، وا 
 أول يوما حتى الن، الثروة، والثروة أيضاT، والثروة دائماT، ولكن ل ثروة المجتمع، ب�ل ث�روة ه��ذا الف�رد الحقي�ر المنف�رد، وه��دفه الوحي��د،
ذا ك�ان العل�م ق��د تط�ور أك�ثر ف�أكثر ف�ي أحش�اء ه�ذا المجتم�ع وتك�ررت المراح�ل ال�تي بل�غ فيه�ا الف�ن ذروة الزده�ار، ف��ذلك Rالحاس�م. وا 

لسبب واحد فقط، هو أنه لولهما لستحالت جميع منجزات زمننا في ميدان تراكم الثروة.

 و بما أن استثمار طبق�ة لطبق�ة أخ�رى ه�و أس�اس الحض�ارة، ف�إن ك�ل تطوره�ا يج�ري ف�ي غم�ار تن�اقض دائم. ف�إن ك�ل خط�وة
 إلى المام في مضمار النتاج تعني في الوقت نفسه خطوة إلى الوراء فيم��ا يتعل��ق بأوض��اع الطبق��ة المظلوم��ة، أي الغلبي��ة الهائل��ة.
 وكل خير لبعضهم هو بالضرورة شر لبعض��هم الخ��ر، وك��ل تح�رر جدي��د لطبق��ة يعن��ي اض��طهاداT جدي��داT لطبق�ة أخ�رى. وأس��طع مث�ال
 على هذا إنما هو استعمال اللت الذي يعرف الجميع الن عواقبه. ولئن كان من المتعذر أو يكاد عند البرابرة التمييز بين الحق��وق
 والواجبات، كما سبق ورأينا، فإن الحضارة تبين بوضوح، حتى للغبي المطل��ق، الف��رق والتض��اد بي��ن الحق��وق والواجب��ات وذل��ك بمنحه��ا

طبقة جميع الحقوق تقريباT وبإلقائها جميع الواجبات تقريباT على الطبقة الخرى. 

 و لكنه ل ينبغي أن يكون ذلك. فما هو صالح للطبقة السائدة، إنما ينبغي أن يكون صالحاT أيض��اT للمجتم��ع كل��ه ال��ذي تعت��بر
 الطبق���ة الس���ائدة أن���ه ص���ورتها ومثاله��ا. وله���ذا، بق���در م���ا تس���ير الحض��ارة إل���ى أم��ام، بق���در م���ا تض���طر إل���ى أن تغط���ي بأردي���ة الح���ب

I) 163 "نظام القوق الكتسبة" الذي وضعه لسالjيدور ف قسمه الثان بصورة رئيسية حول الوضوعة القائلة إن الوصية الرومانية قدية بقدم روم�ا نفس�ها وأن�ه ل يوج�د أب��دا ( 
 ف تاريخ روما "زمن بل وصية" وأن الوصية ظه�رت م�ن عب��ادة ال�وتى، ح�ت قب�ل ظه�ور روم�ا. إن لس�ال بوص�فه هيغيلي��اj ق�ديا قوي�اj، ل يس�تخلص الحك�ام القانوني�ة الروماني�ة م�ن
 علقات الرومانيي الجتماعية، بل من "مفهوم تأملي" عن الدارة، وهذا ما يؤدي به إل الزعم الذكور أعله الذي ين��اقض التاري��خ كلي�اj. ول غراب�ة أن ن�د ه�ذا ف كت�اب يل��ص
 م�ؤلفه، اس��تناداj إل الفه�وم الت��أملي ذات��ه، إل اس��تنتاج مف�اده أن نق�ل الم��وال ف ح�ال الوراث��ة ك�ان عن�د الروم��انيي أم�راj ثانوي��اj تام��اj. إن لس�ال ل يص�دق أوه�ام الق��وقيي الروم�ان

وحسب، ول سيما منهم من جاؤوا ف الراحل الول من روما، بل يبالغ أيضاj ف هذه الوهام.
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 الظ��اهرات الس��لبية ال��تي تول��دها بص��ورة محتم��ة ل من��اص منه��ا، وأن تطليه��ا بالمس��احيق أو أن تنكره��ا بص��فاقة،- وبكلم��ة، أن تض��ع
 موضع التطبيق نفاقاT عاماT لم تعرفه ل أشكال المجتمع السابقة، ول حتى الطوران الولن من الحضارة، نفاقاT يبلغ في آخر المط��اف
ذا ك�انت ه�ذه Rرة وح�دها، واyرة ل تس�تثمر الطبق�ة المظلوم�ة إل ف�ي مص�لحة الطبق�ة المس�تثم  ذروته في الزع�م الق�ائل أن الطبق�ة المس�تثم}
ن�مار تجاه المحسنين إليها أي تجاه مستثم}ريها* ذا ذهبت إلى حد التمرد، فإن سلوكها هذا أسوأ من جزاء س} Rالخيرة ل تفهم ذلك، واI.

و ختاماT، إليكم رأي مورغان في الحضارة:

 "منذ ظهور الحضارة، غدا نمو الثروة على درجة من الضخامة، وأشكالها على درجة من التنوع، واستعمالها عل�ى درج�ة م�ن
دارتها في مصلحة المالكين على درجة من المهارة، بحث أن هذه ال�ثروة أص�بحت ق�وة ل تقه�ر، تج�اه الش�عب. إن العق�ل Rالتساع، وا 
 البش��ري يق��ف ح��ائراT قلق��اT أم��ام ص��نيعته بال��ذات. ولكن��ه س��يأتي م��ع ذل��ك زم��ن يبل��غ في��ه العق��ل البش��ري م��ن الق��وة والق��درة م��ا يمكن��ه م��ن
 الس��يطرة عل��ى ال��ثروة، ويق��رر في��ه عل��ى الس��واء موق��ف الدول��ة م��ن الملكي��ة ال��تي تحميه��ا الدول��ة، وح��دود حق��وق الم��الكين. ل ري��ب أن
 مص��الح المجتم��ع تعل��و عل��ى مص��الح الف��راد، وينبغ��ي إقام��ة علق��ات عادل��ة ومتناس��قة بي��ن ه��ذه وتل��ك. إن مج��رد الس��عي وراء ال��ثروة
 ليس هدف البشرية النهائي إذا ظل التقدم قانون المستقبل كم�ا ك�ان ق�انون الماض�ي. إن الزم�ن ال�ذي تص�رم من��ذ فج�ر الحض�ارة إنم�ا
 هو جزء تافه من الزمن الذي عاشته البشرية، جزء تافه من الزم�ن ال�ذي ستعيش�ه. إن هلك المجتم�ع ينتص�ب إمامن�ا مه��دداT بوص�فه
 خاتمة مرحلة تاريخية تشكل الثروة ه��دفها النه�ائي الوحي��د، لن��ه ه�ذه المرحل�ة تنط�وي عل�ى عناص�ر دماره�ا بال�ذات. إن الديموقراطي�ة
 ف��ي الدارة، والخ�اء ف��ي المجتم��ع، والمس�اواة ف��ي الحق�وق، والتعلي��م الع��ام، ك��ل ه��ذا س��يقدس المرحل��ة التالي��ة العلي��ا م��ن المجتم��ع ال��تي
 يسعى إليها الختبار والعقل والعلم على الدوام. وستكون بمثابة انبعاث- ولك�ن بش�كل أرق��ى- للحري��ة والمس�اواة والخ�اء ف�ي العش�ائر

).164القديمة"(مورغان "المجتمع القديم")(

.1884 أيار (مايو) عام 26كتب بين أواخر آذار (مارس) و

.1884صدر في كتاب على حدة في زوريخ، عام 

.1891يصدر حسب نص الطبعة اللمانية الرابعة لعام 

التوقيع: فريدريك إنجلس

الهوامش:

  درات ف هاس���تينغس رح��ى معرك��ة بي ق��وات غلي��وم دوق نورمن��ديا ال��ت اقتحم��ت انل��تا، وبي1066. ف ع��ام 139) "نش��يد هيلديبان��د". راجع��وا اللحظ��ة رق��م 159(
 النلو – ساكسونيي. كانت القوات النلو-ساكس��ونية ل ت��زال تتف��ظ ف تنظيمه��ا العس��كري برواس��ب النظ��ام الش��اعي وك��انت أس��لحتها بدائي��ة، فمني��ت بالزي���ة، وقت��ل

ملكها هارولد ف العركة. وأصبح غليوم ملك إنلتا باسم غليوم الول الفاتح.
) كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس ه�. مورغان "التمع القدي"". 160(

Iكن�ت أن��وي ف الب�دء أن أورد نق�د الض�ارة الب�اهر ال�ذي عرض�ه ش�ارل ف�وريه بص�ورة متفرق�ة ف مؤلف�اته إل ج�انب نق�د مورغ�ان ونق�دي أن�ا. ولك�ن، م�ع الس�ف، ل وق��ت عن�دي  
 لذلك. إنا أكتفي بالشارة إل أن أحادي�ة ال�زواج وملكي�ة الرض ه�ا، بنظ�ر ف�وريه، علمت�ا الض�ارة الميزت�ان، وأن ف�وريه ينع��ت الض�ارة ب�رب الغني�اء ض�د الفق�راء. ك�ذلك ن�د

  (الع��ائلت غي التابط��ة) ه��ي الوح��دات القتص��ادية ف جي��ع التمع��ات العائب��ة ال��ت تزقه��اles familles incohérentesعن��ده فهم��اj عميق��اj لك��ون الع��ائلت الفردي��ة 
التناقضات.
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 ) ديتمارشن، مقاطعة� ف القسم النوب الغرب من شليس��فيغ – غولش��تي الالي��ة. فيم��ا مض��ى، س��كنها الساكس��ون، ف الق��رن الث��امن اس��تول عليه��ا ش��ارلان الك��بي،161(
 فيما بعد، صارت ف ملكية متلف� القطاعيي الدينيي والدنيويي. منذ أواسط الق��رن الث��ان عش��ر، أخ��ذ س��كان ديتمارش��ن ال��ذين ك��انت اليمن��ة بينه��م للفلحي الح��رار،
 ين��الون الس���تقلل ت���دريياj، ث تتع���وا عملي���اj بالس���تقلل من��ذ مس���تهل الق��رن الث��الث عش��ر ح��ت أواس��ط الق��رن الس���ادس عش��ر ص���ادين بنج��اح ال���اولت ال��ت ق���ام ب��ا مل���وك
 الدانارك ودوقات غولشتي� غي مرة� لخضاح هذه النطقة. وسار التطور الجتماعي ف ديتمارشن بنحو أصيل جداj: فإن طبق��ة النبلء اللي��ة القدي��ة ق��د زال��ت عملي��اj ن��و
 القرن الثالث عشر، وف مرحلة� الستقلل،� كانت ديتمارشن عبارة عن مموع من الشاعات الفلحية ذات الكم ال��ذات أساس��ها ف ك��ثي م��ن ال��الت العش��ائر الفلحي��ة

 ،1559القدية. حت القرن الرابع عشر،� كانت السلطة� العليا ف ديتمارشن تعود إل جعية� جيع ملكي الراض��ي الح��رار، ث انتقل��ت إل ثلث هيئات منتخب��ة. ف ع��ام 
 حطمت قوات اللك الداناركي فردريك الثان والدوقي الغولشتنيي يوهان وأدول��ف مقام��ة س��كان ديتمارش��ن، وتقاس��م النتص��رون القاطع��ة. ولك��ن نظ��ام الش��اعات والك��م

الذات الزئي ظل قائمي ف ديتمارشن حت النصف� الثان من القرن التاسع عشر.
)162 (G.W.F. Hegel. " Grundlinien der Philosophie des Rechts(هيغ���ل "أس���س فلس���فة ال���ق" ). ص��درت الطبع���ة الول م���ن ه��ذا " 

.\1821الؤلف ف برلي عام 
)163 (F. Lassalle. "Das System der erworbenen Rechte" Th II.  "Das Wesen des R&ouml;mischen und 

Germanischen Erbrechts in historisch-philosophischer Entwickelung.فردينان لسال. "نظام الق��وق الكتس��بة" القس��م الث��ان) " 
.1861"كنه� الق الوراثي الرومان والرمان ف التطور الفلسفي� التاريي")،� صدرت الطبعة الول من هذا الؤلف ف ليبزيغ عام 

) القطع الذكور يورده ماركس جزئيا�j ف مؤلفه� "ملخص كتاب لويس ه�. مورغان "التمع القدي"".164(
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دليل المسماءدليل المسماء

 ) ال��ت450-451) أح��د أعض��اء لن��ة القض��اء العش��ر (451، ع��ام 471 ق.م) – رجل دولة رومان، قنص��ل (ع��ام 448إبيوس كلوديوس (توف وال )1(
أصدرت قواني اللواح الثن عشر،� سعى وراء السلطة� الديكتاتورية.

  ق.م)،� أرتشش��تا425 إل ح��وال ع��ام 465أرتششتا� – اسم ثلثة من ملوك فارس من سللة الحينيديي. أرتششتا� الول (حكم� من حوال ع��ام )2(
 ق.م). 338 إل حوال 359 ق.م)،� أرتششتا الثالث (حكم من حوال 359 إل حوال 405الثان (حكم من حوال 

 ق.م) – مؤلف مسرحي� ف اليونان القدية. وضع مسرحيات� هزلية سياسية.385- حوال 446أرستوفانس (حوال )3(
 ق.م) فيلسوف وعال يونان قدي تشمل مؤلفاته العارف التوفرة� ف زمنه جيعها تقريباj. تأرجح ف الفلسفة� بي الادية� والثالية.322-384أرسطو ()4(
 ق.م)،� شارك أنكسندريداس ف الكم.520-574أريستون (القرن السادس ق.م) –ملك إسبطة� ()5(
 ق.م) سياسي وقائد عسكري، مثل الرستقراطيي مالكي� العبيد ف أثينا.467- 540أريستيدس (حوال )6(
 ق.م) –مؤلف مسرحي� يونان قدي بارز. له مسرحيات� مأساوية كلسيكية.456-525أسخيلوس ()7(
 ، ع���اش ف الولي���ات1864)- ع���ال طبيعي���ات سويس���ري. رحال���ة. ابت���داء م���ن ع���ام 1873-1807) ل���ويس ج���ان رودول���ف (Agassizأغاس���يس ()8(

التحدة الميكية،� ف مفاهيمه� عن العلوم الطبيعية،� تسك� بنظرات ف منتهى الرجعية.
 ق.م)- قائد عسكري شهي ورجل دولة ف العال� القدي.323-356السكندر ذو القرني ()9(
.378 إل عام 96)- مؤرخ رومان. واضع كتاب "التاريخ"، الذي يشمل تاريخ روما من عام 400- حوال 322أميان مرسيللن (حوال )10(
أناكريونت (النصف� الثان من القرن السادس� ق.م) – شاعر غنائي ف اليونان القدية.)11(
).1895-1820إنلس فريدريك ()12(
 ق.م،� شارك أريستون ف الكم.560أنكسندريداس (القرن السادس� ق.م)-ملك إسبطة،� حكم ابتداء من عام )13(
  خل��ع إم��باطور روم��ا رومل��وس476) – أح��د ق��ادة الفص��ائل الرماني��ة ف خدم��ة أب��اطرة الروم��ان الغربيي. ف ع��ام 493- 434أودواك��ر (ح��وال )14(

أوغسطولوس، وأصبح ملك أول ملكة "بربرية" ف أراضي إيطاليا.
 ق.م) – مؤلف مسرحي� بارز ف اليونان القدية. مؤلف مسرحيات� مأساوية كلسيكية.406- حوال 480أوريبيدس (حوال )15(
م).14 ق.م-27 م)- إمباطور رومان (14 ق.م- 63أوغسطوس ()16(
 ) –ق��ائد دين وسياس���ي م��ن الق��وط الغربيي، أس���قف، أدخ���ل الق��وط ف ال��دين الس���يحي. أس��س البدي���ة383- 311أولفيل (فلفيل) (ح��وال )17(

القوطية. ترجم الكتاب القدس إل اللغة� القوطية.
).817-812)- رئيس دير� سان- جرمان� دي بري (826) (توف حوال Irminonإيرمينون ()18(
) –فيلسوف وعال اجتماعي فرنسي� بورجوازي. نصي� نظرية التطور.1922-1844) الفرد� فكتور (Espinasإيسبيناس ()19(
)- لهوت نروجي. وضع أباثاj ف اليثولوجية السكاندينافية وف تاريخ السيحية ف النروج.1913-1840) أنطون كريستيان� (Bangبانغ ()20(
)- مؤرخ أميكي. وضع أباثا�j ف التاريخ والتنوغرافيا لمريكا� الشمالية والوسطى.1918-1832)،� هيوبرت هاو (Bancroftبانكروفت ()21(
)- مؤرخ وحقوقي سويسري. صاحب كتاب "حق� الم".1887-1815) يوهان يعقوب (Bachofenباهوفن ()22(
 ق.م مع انقطاعات).168-179 ق.م)- ملك مقدونيا الخي� (166-212برسيوس ()23(
 8). م��ؤرخ بيزنط��ي. اش��تك ف جل��ة م��ن الملت الربي��ة ال��ت وص��فها ف م��ؤلفه م��ن 562بروكوبيوس من قيصرية (أواخر القرن الامس� –ح��وال )24(

كتب "تاريخ حروب يوسطينيانوس ضد الفرس والفندال والقوط".
 ). ك��اتب أخلق��ي يون��ان ق��دي. مؤل��ف كت��اب "س��ي الي��اة القارن��ة" ع��ن الق��ادة اليون��انيي والروم��انيي الب��ارزين125- ح��وال 46بلوتارك (ح��وال )25(

 سية حياة. يتوي الكتاب مادة� تاريية كبية.50بقي منها 
 )- م���ال أل���ان. رئي��س (م���دير) مص���رف ك���بي ف برلي. الص���رف الشخص���ي1893-1822) غرس��ون (Bleichr&ouml;derبليخ���رودر ()26(

لبيسمارك، ومستشاره غي الرسي ف الشؤون الالية ووسيطه ف متلف الضاربات.
 كتاباj.37)- عال� رومان ف الطبيعيات. مؤلف "التاريخ الطبيعي" ف 79-23بلينوس (غاي بلينوس سيكوند) ()27(
 ) – ع���ال لغ���وي نروج���ي، أس���تاذ بدين���ة كريس���تيانيا (أوس���لو). وض���ع دراس���ات ف الدب�1907-1833) إيلزي���وس ص���وفوس (Buggeب���وغه ()28(

السكانديناف القدي واليثولوجيا السكاندينافية.
)- عال� وراهب أنلوساكسون،� لهوت ومؤرخ.735-673بيدا اللقب� بالبار (حوال )29(
 ). وح����د ألاني�����ا1890-1871). رج����ل دول�����ة بروس����ي. مستش�����ار المباطوري�����ة اللاني�����ة (1898-1815) أوت����و (Bismarckبيس�����مارك ()30(

بالعنف� تت زعامة بروسيا.
 ق. م مع انقطاعات).827-560 ق.م) طاغية أثينة (827-600بيسيستاتس (حوال )31(
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). مؤرخ ألان. بروفسور ف جامعة� ليبزيغ. وضع أباثاj ف التاريخ القدي.1846-1796) وللم أدولف (Beckerبيكر ()32(
)- مؤرخ رومان كبي جداj. مؤلف "جرمانيا" و"التواريخ" و"الوليات".120-حوال 55تاقيطس (بوبليوس كورنيليوس تاقيطس) (حوال )33(
) عال انتوبولوجي بريطان. مؤرخ ف ميدان الثقافة� البدائية.1917-1832) إدوارد برنيت (Taylorتايلور ()34(
  ق.م)- ملك شبه أسطوري (اللك الخي،� السابع) ف روما القدية. تقول الكايات� أن��ه ط��رد م��ن روم��ا509- حوال 534تركوينوس التكب� ()35(

بنتيجة انتفاضة� شعبية قضي� بعدها على السلطة اللكية وأقيم النظام� المهوري.
).37-14 م)- إمباطور رومان (37 ق.م- 42تيباريوس ()36(
 ) وتيودوري���خ الث���ان451 تقريب���اj إل ع���ام 418تيودوري���خ اس��م ثلث���ة مل���وك م���ن الق���وط: ملك���ا الق��وط الغربيي- تيودوري���خ الول (حك���م م���ن ع���ام )37(

).526 إل عام 474) وملك القوط الشرقيي تيودوريخ (حكم� من عام 466 تقريبا�j إل عام 453(حكم� من عام 
 ق.م) – من الؤرخي اليونانيي القدامى. مؤلف "تاريخ حرب البيلوبونيز".395-حوال 460ثوقيديدس (حوال )38(
ثيوكريتوس- شاعر يونان قدي من القرن الثالث ق.م.)39(
)- بروفسور ف التاريخ ف جينيف.1839) الكسيس (ولد ف Giraud-Teulonجيو –طولون ()40(
) بيلوجي مادي إنليزي. مؤسس النظرية العلمية ف تطور العال العضوي.1882-1809) تشارلز روبرت (Darwinداروين ()41(
)- شاعر ومؤرخ فرنسي.1875-1777) أدولف جول سيزار أوغست� (Dureau de La Malleدورو دي ل� مال ()42(
ديكيارخ (القرن الرابع ق.م)-عال يونان قدي. تلميذ أرسطو. مؤلف جلة من البحوث التاريية والسياسية والفلسفية� الغرافية وغيها.)43(
  ق.م)- خطيب بارز وقائد سياسي ف اليونان القدية. زعيم الزب العادي� لقدونيا ف أثينا. نصي ديوقراطية مالكي�322-384ديوستينس ()44(

العبيد.
 ق.م)- مؤرخ يونان قدي. مؤلف بث ف التاريخ العالي اسه "الكتبة� التاريية". 29-80ديودوروس الصيقيلي (حوال )45(
ديونيسيوس الاليكارناسي (القرن الول ق.م- القرن الول م)- مؤرخ وعال� بيان يونان قدي. مؤلف كتاب "تاريخ روما القدي".)46(
رافه هنري- صحفي فرنسي. متجم� أعمال إنلس� إل الفرنسية.)47(
  ع��اش بي الن��ود الم��ر م��ن قبيل��ة س��ينيكا. وض��ع قاموس��ا1875j إل 1831)-مرسل أميكي. م��ن 1875-1803) أشي� (Wrightرايت ()48(

بلغتهم.
) –مؤرخ ألان.1877-1811) صموئيل (Sugenheimزوغنهيم ()49(
  أو70-69زيفيلي��س يولي��وس (الق���رن الول)- زعي��م قبيل��ة البات���افيي الرماني���ة. ت��رأس انتفاض���ة القب���ائل الرماني���ة والغالي���ة ض��د الس���يادة الروماني���ة ()50(

69-71.(
 ق.م)-ملك شبه أسطوري ف روما القدية.534-578سرفيوس توليوس ()51(
). كاتب إنليزي. مؤسس� الرواية التاريية ف الدب� الوروب الغرب. اسكتلندي الصل.1823-1771) ولت (Scottسكوت ()52(
)- واعظ وكاتب مسيحي،� كاهن ف مرسيليا، مؤلف كتاب "ف حكم الله".484-حول 390سلفيان (حول )53(
) ألونسو- موظف إسبان استعماري ف أميكا الوسطى ف أواسط القرن السادس� عشر.Zuritaسوريتا ()54(
) – عال حيوان سويسري.1905-1829) هنري (Saussureسوسور ()55(
  ق.م) –مش��رع أثين. بت��أثي الم��اهي الش���عبية، أج��رى جل��ة م��ن الص���لحات موجه��ة ض��د الريس���تقراطية558—ح��وال 638س��ولون (ح��وال )56(

العشائرية.
).814-800) وإمباطور (800-768)-ملك الفرنج (814-742شرلان� الكبي� (حوال )57(
 )-ع��ال لغ��وي وم��ؤرخ أل��ان. مؤل��ف ع��دد م��ن الب��اث ف تاري��خ اليون��ان1879-1793) غيورغ فريدريك (Sch&ouml;mannشومان ()58(

القدية.
غايوس (القرن الثان)-حقوقي رومان. مصنف بارز للقواني الرومانية.)59(
- مؤرخ إنليزي مؤلف كتاب من عدة ملدات اسه "تاريخ اليونان".1871-1794) جورج (Groteغروت ()60(
 )- ع���ال لغ���وي وم���ؤرخ ثق���اف أل���ان. ص���احب جل���ة م���ن البح���وث ف تاري���خ اللغ���ة اللاني����ة وال���ق1863-1785) يعق���وب (Grimmغري ()61(

واليثولوجيا والدب ف ألانيا.
  أس���قف مدين���ة ت��ور573)- ك��اهن مس���يحي. له���وت وم��ؤرخ. ابت��داء م��ن 594-ح��وال 540غريغوري��وس الت��وري (غي��ورغي فلورنس��ي) (ح��وال )62(

(فرنسا). صاحب� "تاريخ الفرنج" وكتاب "سبعة� كتب عن العجائب".
 )- رج��ل دول���ة بريط���ان. ف النص���ف الث���ان م��ن الق���رن التاس���ع عش���ر، أح���د زعم��اء1898-1809) ولي���ام ي��وارت (Gladstoneغلدس���تون ()63(

).1894-1885،1886،1892-1874،1880-1868الزب الليبيال (حزب� الحرار)، رئيس وزارة (
)-كاتب ألان كبي. اشتهر كذلك بأعماله ف ميدان علوم الطبيعة.1832-1749) يوهن ولفغانغ (Geotheغوته ()64(
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).patriciansفابيوس –عشية رومانية من الواص (الشراف )65(
  م). قت���ل ف معرك���ة غ���اب9-7 م)- سياس���ي وق���ائد عس���كري روم���ان. ح���اكم إقلي���م جرماني���ا (9 ق.م-53ف���ار (ب���وبلي كوين���تيلي ف���ار)(ح���وال )66(

توتوبورغ أثناء انتفاضة� القبائل الرمانية.
) –موسيقار ألان.1883-1813) ريارد (Wagnerفاغنر ()67(
 )- م��ؤرخ أل���ان، بروفس���ور ف لي���بزيغ. مؤل���ف جل���ة م���ن البح���وث ف1866-1784) أرنس���ت ولل���م غ���وتليب (Wachsmuthفاكس���موت ()68(

الزمنة القدية وف تاريخ أوروبا.
) –مؤرخ ألان. كتب جلة� من البحوث ف تاريخ ألانيا. ف القرون الوسطى،� بروفسور ف غوتنغن.1886-1813) غيورغ (Waitzفايتس ()69(
) –أتن����وغراف بريط����ان تص����ص ف دراس����ة س����كان أوس����تاليا الص����ليي. مرس����ل ف ج����زر فيج����ي (1907-1832) ل����وريي (Fisonفايس����ون ()70(

 ). مؤلف عدد من البحوث ع��ن القب��ائل الوس��تالية والفيجي��ة.1888-1875،1884-1871) وف أوستاليا (1863-1871،1875-1884
 تعاون مع هاويت، واشتك معه� ف كتابة بثي ها "كاميلروي وكورناي" و"قبيلة كورناي وعاداتا ف زمن السلم والرب".1871ابتداء من عام 

 ) قش��تالة، مل��ك أرغ�ون باس��م فردينان��د1516-1507) وح��اكم (1504-1474) –مل��ك (1516-1452فردينان��د ال��امس الك��اثوليكي ()71(
).1516-1479الثان (

)- مؤرخ بريطان. ليبيال. بروفسور ف جامعة� أوكسفورد.1892-1823) إدوارد أهاستيس (Freemanفريان� ()72(
)- عال� أتنوغراف واجتماعي فنلندي.1939-1862) إدوارد الكسندر (Westermarckفستمارك ()73(
)-اشتاكي طوبوي فرنسي.1873-1772) شارل (Fourierفوريه ()74(
 ) م��ؤرخ فرنس��ي. مؤل��ف جل��ة م��ن البح��وث ف تاري��خ الع��ال الق��دي وف تاري��خ فرنس��ا ف الق��رون1889-1830فوس��تيل دي كولن���ج توم��ا دين ()75(

الوسطى.
فيتسينيا هيسبال- معتقة� رومانية.)76(
 فيلي���دا (الق���رن الول)-كاهن���ة وعراف���ة م���ن قبيل���ة البوك���ت الرماني���ة. اش���تكت بنش���اط ف انتفاض���ة القب���ائل الرماني���ة والغالي���ة بزعام���ة زيفيلي���س ض���د)77(

).71-69 أو 70-69السيادة� الرومانية� (
  ق.م) –قائد عسكري روم��ان ش��هي. رج��ل دول��ة وك��اتب. مؤل��ف كت��اب "م��ذكرات ع��ن ح��رب44-100قيصر� (غايوس يوليوس قيصر) (حوال )78(

الغال".
 )- موظ��ف بريط��ان ف الس��تعمرات. م��ؤرخ ومؤل��ف ع��دد م��ن البح��وث ف تاري��خ وإتنوغرافي��ا الن��د1876-1814) ج��ون ولي��ام (Kayeك��اي ()79(

وكذلك ف تاريخ الروب الستعمارية البيطانية ف أفغانستان� والند.
).patriciansكلوديوس –عشية رومانية من الواص (الشراف )80(
  ق.م إصلحات ترمي إل تصفية� بقاي��ا النظ��ام العش��ائري وإل إقام��ة ديوقراطي��ة م��الكي507-510كليستي- سياسي� أثين، أجرى ف سنوات )81(

العبيد ف أثينا.
 ).-ع��ال اجتم��اعي، وم��ؤرخ، وإتن��وغراف، وحق��وقي روس��ي، مؤل��ف ع��دد م��ن البح��وث ف1916-1851كوفاليفس���كي مكس��يم مكس��يموفيتش ()82(

تاريخ النظام الشاعي البدائي.
 ). ع���ال طبيعي���ات فرنس���ي. اش���تهر بأعم���اله ف مي���دان عل���م التش���ريح الق���ارن وعل���م الحاث���ة وعل���م1832-1769) ج���ورج (Cuvierك���وفيه ()83(

تصنيف اليوانات. صاحب� نظرية الكوارث، وهي نظرية مثالية� منافية� للعلم.
كولنج دي- راجع فوستيل دي كولنج.)84(
 )- اشتاكي-ديقراطي� ألان. مؤرخ. عال اجتم��اعي وإتن��وغراف. ف س��نوات العق��دين1936-1862)هنريخ وللم كارل (Gunowكونوف ()85(

التاسع والعاشر� من القرن التاسع عشر،� التحق بالاركسيي، فيما بعد، مرف.
).patriciansكوينتيليا- عشية رومانية من الواص (الشراف )86(
 . ك��انت1863)اش��تاكي بورج��وازي ص��غي أل��ان. أح��د مؤسس��ي ات��اد العم��ال الل��ان الع��ام 1864-1825) فردينان��د (Lassalleلس��ال ()87(

 لتأس��يس الت��اد أهي��ة إيابي��ة بالنس��بة للحرك��ة العمالي��ة، إل أن لس��ال ال��ذي انتخ��ب رئيس��اj للت��اد ق��اده ف طري��ق النتهازي��ة. دع��م سياس��ة توحي��د ألاني��ا
"من فوق" بزعامة� بروسيا.

)-عال لغوي ألان. مؤلف عدد من البحوث ف تاريخ روما القدية.1885-1825) كريستيان كونراد لودفيغ (Langeلنغه ()88(
)-كاتب� هجائي يونان قدي. ملحد.180-حوال 120لوقيانوس (حوال )89(
لونغ- كاتب� يونان قدي من أواخر القرن الثان وأوائل القرن الثالث.)90(
-اللورد أفبيي)- عال بيولوجي، داروين، أتنولوجي وأثري.1899)-(ابتداء من عام 1913-1834) جون (Lubbockليبوك ()91(
)- طبيب إنليزي. لغوي وإتنوغراف. مؤلف جلة من البحوث ف التنوغرافيا القارنة.1888-1812) روبرت غوردون (Lathamليتام ()92(
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)-عال اجتماعي وإتنوغراف فرنسي.1902-1831) شارل جان ماري (Letourneauليتورنو ()93(
 م)- مؤرخ رومان. مؤلف "تاريخ روما منذ تأسيس الدينة". 17ق.م-59ليفيوس تيطس ()94(
 ، أس��قف كريون��ا961)- زعيم سياسي كنسي� ومؤرخ ف القرون الوسطي. أصله لومباردي. ابتداء م��ن ع��ام 972-حوال 922ليوتباند (حوال )95(

(إيطاليا الشمالية). مؤلف كتاب "الثواب والعقاب".
مارتينيييت باسكواله- اشتاكي إيطال. ترجم أعمال ماركس وإنلس إل ليطالية.)96(
).1883-1818) كارل (Marxماركس ()97(
 )- حق��وقي وم��ؤرخ بورج��وازي اس��كتلندي. مؤل��ف ب��وث ف تاري��خ ال��زواج1881-1827) ج��ون فرغوس��ون (Mac-Lennanم��اك-لين��ان ()98(

والعائلة.
)-حقوقي� بريطان.1888-1822) هنري جورج سامنر� (Maineماين ()99(
) إتنوغراف أميكي.أثري� ومؤرخ ف ميدان ال�تمع البدائي. مادي عفوي.1881-1818) لويس هنري (Morganمورغان ()100(
 )- م��ؤرخ أل���ان. درس النظ���ام الجتم���اعي ف ألاني���ا ف الزمن���ة القدي���ة والق���رون الوس���طى.1872-1790) غي��ورغ لودفي���غ (Maurerم��ورير ()101(

أسهم بقسط كبي� ف دراسة تاريخ الشاعة القروسطية،� الارك.
)-مؤلف مسرحي� فرنسي.1673-1622) جان باتيست (و اسه القيقي بوكلي) (Molièreموليي ()102(
) – مؤرخ ألان. مؤلف عدد من البحوث ف تاريخ روما القدية.1903-1817) تيودور (Mommsenمومزن ()103(
موسخوس-شارع يونان قدي من أواسط القرن الثان ق.م.)104(
).1815 و1814-1804)- إمباطور فرنسا (1821-1769نابليون الول بونابرت ()105(
  ق.م)- ق���ائد ب���ر مق���دون. مراف���ق ومش���ارك ف حلت الس����كندر الق���دون. وض���ع وص���فاj لرحل���ة الس���طول312-ح���وال 360ني���ارخ (ح���ول )106(

 ق.م).324-326القدون من الند إل بلد ما بي النهرين (
)-مؤرخ ألان. مؤلف عدد من البحوث ف تاريخ العال� القدي.1813-1776) برتولد غيورغ (Niebuhrنيبور ()107(
)- كاتب سياسي ومتجم رومان. اشتاكي –ديوقراطي. ابتداء من التسعينات،� انتهازي.1928-1854نيديده يون ()108(
 )- عال بريطان إتنوغراف متص ف دراسة سكان أوستاليا الصليي. موظف اس��تعماري ف1908-1830) الفرد� وليام (Howittهاويت ()109(

  تع��اون م��ع ل��ورير فايس��ون واش��تك مع��ه ف كتاب��ة1871). مؤلف عدد من البحوث عن القبائل الوستالية. ابتداء من عام 1901-1862أوستاليا (
بثي ها� "كاميلروي وكورناي" و"قبيلة كورناي وعاداتا ف زمن السلم والرب".

)- حقوقي ألان. مؤلف عدد من البحوث ف الق الرومان.1886-1810) غيورغ فيليب إدوارد (Huschkeهوشكه� ()110(
هوميوس – شاعر ملحمي يونان قدي نصف أسطوري. ناظم "اللياذة" و"الوذيسة".)111(
 )- حق����وقي بورج����وازي سويس����ري، بروفس����ور ف ب����ال. مؤل����ف ع����دد م����ن البح����وث ف ال����ق1921-1834) أن����درياس (Heuslerهويس����لر ()112(

السويسري والرمان.
 ق.م)-مؤرخ يونان قدي.425-484هيودوتس (حول )113(
 ق. م).4-40 ق.م)- ملك اليهودية (4-73هيودوس ()114(
 ) – أك��ب مثل��ي الفلس��فة الكلس��يكية اللاني��ة. مث��ال موض��وعي. ع��رض ال��ديالكتيك1831-1770) غيورغ ولل��م فري��دريك (Hegelهيغل ()115(

الثال بأوسع شكل.
  م��دير متح��ف الن��د1879 إل 1858)- طبيب بريطان. موظف ف الستعمرات. م��ن 1892-1827) جون فوربس (Watsonوطسن ()116(

ف لندن. مؤلف عدد من البحوث عن الند.
)- شاعر ألان.1220-حوال 1170ولفرام فون إيشنباخ (حوال )117(
).1054-1019) –أمي كييف الكبي (1054-978ياروسلف الكيم ()118(
).patriciansيوليوس- عشية رومانية من الواص (الشراف )119(
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الشخصيات الدبية لوالمسطوريةالشخصيات الدبية لوالمسطورية

إبراهيم- حسب� التوراة، بطريرك اليهود القدماء.)1(
أبولون- ف اليثولوجيا اليونانية القدية،� إله الشمس والنور، وحامي الفنون.)2(
أثينا بالدا- ف اليثولوجيا الغريقية،� آلة الرب ومثل الكمة. كانت تعتب� حامية دولة أثينا.)3(
أخيل- ف اليثولوجيا الغريقية، أشجع البطال اليونانيي الذين حاصروا طروادة. أحد البطال الرئيسيي� ف "اللياذة" من تأليف هوميوس.)4(
الرغونوط- ف اليثولوجيا اليونانية القدية،� أبطال مضوا على مت الركب� "أرغو" إل كوليده سعيا�j وراء "الصوف الذهب" الذي كان يميه التني.)5(
 أغممنون- ف اليثولوجيا اليونانية القدية،� ملك أسطوري ف أرغوس، أحد أبطال "اللياذة"،� قائد القوات اليوناني��ة ف ح��رب ط��روادة. لق��ي مص��رعه عل��ى)6(

يد زوجته كليتمنستا وعشيها إيغيست. بكل مأساة بالسم نفسه� لسخيلوس.
أفروديت- ف اليثولوجيا اليونانية القدية،� إلة الب والمال.)7(
اليريني���������������ات- ف اليثولوجي���������������ا الغريقي���������������ة، أل��������������ات الث��������������أر. ويظه��������������رن بص��������������ورة نس��������������اء عل��������������ى روؤس��������������هن حي��������������ات عوض��������������اj ع��������������ن الش��������������عر.)8(

الثيه- ف اليثولوجيا اليونانية القدية،� ابنه اللك تستيوس، ووالدة ميلياغر.
أنايتيس- اسم يونان قدي لناهيد،ألة الياه والصوبة ف اليثولوجية اليرانية.)9(
أوتا النروجية- بطلة ملحمة شعبية جرمانية� قدية، وكذلك بطلة القصيدة� اللانية� من القرن الثالث عشر "غودرون".)10(
 أوذي��س- بط��ل ملحم��ت ه��وميوس "اللي���اذة" و"الوذيس��ة"،� مل��ك أس��طوري لزي���رة إيت��اك، أح��د ق��ادة الق��وات الغريقي���ة إب��ان ح��رب ط��روادة، تي��ز)11(

بالشجاعة والدهاء والفصاحة.
أوريست- ف اليثولوجيا الغريقية،� ابن أغممنون وكليتمنستا، انتقم من أمه� ومن إيغيست� لقتلهما والده،� بطل ثلثية إسخيلوس "أوريستية".)12(
إيتسل- بطل ملحمة شعبية جرمانية� قدية� وكذلك بطل القصيدة اللانية القورسطية "أغنية نيبيلونغ".)13(
 إيتيوكل- ف اليثولوجيا الغريقية،� ابن أوديب،� ملك ثيبه، تقاسم مع أخيه بولينيك السلطة� اللكية ف ثيبه،� قتل أخاه،� وقتل ف الصراع نفسه بي���د)14(

أخيه. على هذه السطورة، ارتكزت مأساة� إسخيلوس "سبعة� ضد ثيبه".
 إيغيس���ت أو إيغيس���ف- ف اليثولوجي���ا الغريقي���ة، عش���يق كليتمنس���تا، ش���ريك ف اغتي���ال أغممن���ون، بط��ل القس���مي الولي م��ن ثلثي���ة إس���خيلوس)15(

"أوريستية".
إيفميه- أحد أبطال ملحمة هوميوس "الوذيسة"،� راعي خنازير أوذيس،� ملك جزيرة� إيتاك، ظل أميناj لسيده خلل كل زمن أسفاره الطويلة.)16(
 برونيل��دا- بطل��ة ملحم��ة ش��عبية جرماني��ة قدي��ة، وك��ذلك بطل��ة القص��يدة اللاني��ة م��ن الق��رون الوس��طى "أغني��ة ني��بيلونغ"، ملك��ة إيس���لندية، ث زوج��ة)17(

غونت ملك البورغونديي.
بورياد- ف اليثولوجيا اليونانية القدية،� أبناء إله الريح الشمالية بوري وأوريتيا، ابنة ملك أثينا.)18(
 بولينيك- ف اليثولوجيا الغريقية،� ابن أوديب،� ملك ثيبه،� تقاسم مع أخيه� إيتيوكل السلطة� اللكية ف ثيبه،� قتل أخاه،� وقتل ف الصراع نفسه بي���د)19(

أخيه. على هذه السطورة، ارتكزت مأساة� إسخيلوس "سبعة� ضد ثيبه".
تستيوس- ف اليثولوجيا الغريقية،� ملك بليفرون السطوري ف إيتوليا. )20(
توكر- بطل ملحمة هوميوس "اللياذة"،� حارب ف طروادة.)21(
تيزوس- ف اليثولوجيا الغريقية،� واحد من أكب البطال، وملك أسطوري لثينا، نسب� إليه تأسيس دولة أثينا.)22(
تيلمون- أحد أبطال اليثولوجيا الغريقية. اشتك ف الزحف على طروادة.)23(
تيليماك- بطل ملحمة هوميوس "الوذيسة"،� ابن أوذيس،� ملك جزيرة إيتاك.)24(
 جورج داندن- الشخص الرئيسي ف كوميديا موليي "جورج داندن أو الزوج الخدوع"،� نوذج الفلح الغن الس��اذج ال��ذي ي��تزوج م��ن أريس��تقراطية)25(

حل با الراب وتكذب عليه وتدعه بهارة.
دفنيس- بطل رواية لونغ الغريقية (القرن الثان- القرن الثالث)"دفنيس� وكلويا". نوذج الراعي العاشق.)26(
ديودوكس- أحد أبطال ملحمة هوميوس "الوذيسة"،� مغن أعمى ف قصر الكينوي، ملك "الفياك" السطوري.)27(
رومولوس- مؤسس روما القدية السطوري وأول ملوكها.)28(
زفس- الله الكب� ف اليثولوجيا اليونانية القدية.)29(
زيغفريد- أحد البطال الرئيسيي ف ملحمة شعبية� جرمانية� قدية،� وكذلك ف القصيدة اللانية من القرون الوسطى "أغنية نيبيلونغ".)30(
 زيغفريد من مورلند- بطل ملحمة شعبية جرمانية� قدية، وكذلك بطل القص��يدة اللاني��ة م��ن الق��رن الث��الث عش��ر "غ��ودرون". أح��د الطي��بي ال��ذين)31(

رفضتهم غودرون.
زيغيبانت الرلندي- بطل ملحمة شعبية جرمانية� قدية،� وكذلك بطل القصيدة اللانية� من القرن الثالث عشر "غودرون"،� ملك الرلنديي.)32(
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سيف – ف اليثولوجيا السكاندينافية� القدية،� زوجة إله الرعد تور، إحدى بطلت اللحمة الشعبية� السكاندينافية� القدية� "إيدا الكبى".)33(
غانيميد- ف اليثولوجيا اليونانية القدية،� فت جيل خطفه� الله ونقلوه إل الولب حيث� أصبح حبيب الله زفس وساقيه.)34(
 غ��ودرون (ك��ودرون) – البطل���ة الرئيس���ية ف ملحم��ة ش���عبية جرماني���ة قدي���ة، وك��ذلك ف القص���يدة اللاني���ة م��ن الق��رن الث���الث عش���ر "غ��ودرون"، ابن��ة)35(

  س��نة، رافض��ة أن13هيتل، ملك� اليغيلينغ وهيلدا الرلندية،� وخطيبة هرفيغ الزيلن��دي، خطفه��ا ت��ارتوت الورمن (النورمن��دي)، فظل��ت أس��ية عن��ده م��دة 
تتزوجه. حررها هرفيغ، وأصبحت زوجته.

غونت – بطل ملحمة شعبية جرمانية� قدية،� وكذلك بطل القصيدة اللانية من القرون الوسطى"أغنية� نيبيلونغ"،� ملك البورغونديي.)36(
 فريا- ف اليثولوجيا السكاندينافية القدية،� إلة الصب والب، بطلة اللحم��ة الش��عبية الس���كاندينافية القدي��ة "إي��دا الك��بى"، زوج��ة أخيه��ا، الل��ه)37(

فرير.
فينيه- ف اليثولوجيا الغريقية،� نب أعمى. بتحريض من زوجته الثانية،� عذب أولده� من زوجته الول كليوباطره،� ابنة بوري، فعاقبته اللة.)38(
 كاس���ندرا- ف اليثولوجي���ا اليوناني���ة القدي���ة، ابن���ة مل���ك ط���روادة بري���ام، عراف���ة. بع���د النص���ر ع���ل ط���روادة، س���اقها أغممن���ون كعب���دة. إح���دى بطلت)39(

مسرحية� إسخيلوس "أغممنون".
 كريهيلدا- بطلة ملحمة شعبية جرمانية قدية،� وكذلك بطل��ة القص��يدة القروس��طية اللاني��ة "أغني��ة نيبلون��غ"،� أخ��ت مل��ك البورغون��د غون��ت، خطيب��ة)40(

ث زوجة زيغفريد، بعد موته،� زوجة ملك� الون إيتسل.
كلويا- بطلة رواية لونغ الغريقية (القرن الثان – القرن الثالث) "دفنيس وكلويا"، نوذج الراعية البة.)41(
كليتمنستا- ف اليثولوجيا الغريقية،� زوجة أغممنون، قتلت زوجها بعد عودته من حرب طروادة،� بطلة مأساة� إسخيلوس "أوريستية ".)42(
كليوباطره- ف اليثولوجيا الغريقية،� ابنة بوري، إله الريح الشمالية.)43(
لوكي- ف اليثولوجيا السكاندينافية� القدية،� شيطان شرير، وإله النار، وبطل اللحمة الشعبية� السكاندينافية� القدية� "إيدا الكبى".)44(
موليوس – إحدى شخصيات� ملحمة هوميوس "الوذيسة"،� مناد� حرب.)45(
موسى- حسب� التوراة، نب ومشتع، حرر اليهود القدماء من السر� الصري وسن لم القواني.)46(
ميفيستو- أحد الشخاص الرئيسيي ف مأساة غوته "فاوست".)47(
ميلياغر- ف اليثولوجيا الغريقية،� ابن إينه،� اللك السطوري لدينة كاليدون والثيه الت قتلت أخوة أمها.)48(
ميليتا- السم الغريقي ليشتار (عشتوت) آلة الب والصب ف اليثولوجيا البابلية.)49(
)50(.jنسطور – ف اليثولوجيا الغريقية،� أعقل البطال الغريق الذي اشتكوا ف حرب طروادة وأكبهم سنا
نيوردر- ف اليثولوجيا السكاندينافية القدية،� إله الصب، وبطل اللحمة الشعبية� السكاندينافية� القدية� "إيدا الكبى".)51(
هادوبراند- أحد أبطال اللحمة البطولية الرمانية� القدية"نشيد� هيلديباند"، ابن البطل الرئيسي ف هذه اللحمة، هيلديباند.)52(
 هارتوت- بطل ملحمة ش��عبية جرماني��ة قدي��ة، وك��ذلك بط��ل القص��يدة اللاني��ة م��ن الق��رن الث��الث عش��ر "غ��ودرون"، اب��ن مل��ك أورمن (نورمن��دي)،)53(

أحد خطيب غودرون الرفوضي.
هرفيغ- بطل ملحمة شعبية� جرمانية قدية،� وكذلك بطل اللحمة اللانية من القرن الثالث عشر "غودرون"، ملك)54(
زيلندي، خطيب ث زوج غودرون.)55(
هرقل – بطل واسع الشهرة ف الساطي� الغريقية القدية،� معروف� بقوته الارقة ومآثره البطولية.)56(
هيتل- بطل ملحمة شعبية جرمانية� قدية،� وكذلك بطل القصيدة� اللانية� من القرن الثالث عشر "غودرون"، ملك� اليغلينغ.)57(
 هيلدا- بطلة ملحمة شعبية جرمانية� قدية،� وكذلك بطلة القصيدة اللانية من القرن الثالث عشر� "غودرون"، ابنة ملك الرلنديي، صارت زوج���ة)58(

هيتل، ملك� اليغلينغ.
هيلديباند- البطل الرئيسي� ف اللحمة الشعبية� الرمانية القدية "نشيد هيلديباند". )59(
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دليل المسماء التنوغرافيةدليل المسماء التنوغرافية

الريون- تعبي� انتشر على نطاق واسع ف القرن التاسع عشر للشارة إل شعوب ال�موعة اللغوية الندية الوروبية.)1(
 )- مموع��ة م��ن القب��ائل الرماني��ة. ف القرني الث��الث والراب��ع، انتقل��ت م��ن النطق��ة الواقع��ة بي ن��ري الودر والل��ب إل منطق��ة أع��الAlmansاللان ()2(

نر الراين، واستوطنت تدريياj أراضي اللزاس وسويسرا الشرقية� واللانية النوبية الغربية� الالية.
الوجليون- السكان الببر ف واحة أوجله (ليبيا الشرقية� الشمالية).)3(
أودجيبفه� (تشيبيفا)- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية كانت تعيش ف القسمي الشمال والشمال الغرب من منطقة البحيات الكبى.)4(
 الوزي���بيت- قبيل���ة جرماني���ة ك���انت تقط���ن عل��ى الض���فة اليمن م��ن أس���افل ن��ر الراي���ن، ف أواس��ط الق���رن الول ق.م،� انتقل���ت إل الض���فة اليس���رى، ولكنه���ا)5(

عادت إل من حيث أتت بعد أن هزمها الرومان.
أوماها- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية كانت تعيش ف حوض أواسط نر ميسوري (ولية� نباسكا الالية).)6(
أونونداغا- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية� تنتسب� إل مموعة اليروكوا. كنت تعيش ف أراضي ولية نيويورك الالية.)7(
أونيدا- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية تنتسب� إل مموعة اليروكوا. كانت تعيش ف أراضي ولية نيويورك الالية.)8(
 اليبييون- مموع��ة قب��ائل ك��انت تس��كن ف الزمن��ة الغ��ابرة قس��ماj م��ن ش��به جزي��رة ال��بيينه وج��زر البح��ر البي��ض التوس��ط الواقع��ة عل��ى مقرب��ة منه��ا والقس��م)9(

.jالنوب الشرقي من فرنسا الالية. قبيل العهد اليلدي، أخضعها الرومان فتومنت تدرييا
 اليروك��وا- مموع��ة م��ن قب��ائل الن��ود الم��ر ف أميك��ا الش��مالية، ك��انت تس��كن ف منطق��ة بيات ي��ري وأنت��اريو، وأبع��د إل الن��وب، ف ح��وض ن��ر)10(

سان لوران، وكذلك ف القسم النوب من جبال أبالش.
 اليسكيفيون� (اليستيفيون)- إح��دى الموع��ات الساس��ية م��ن القب��ائل الرماني��ة، ف مس��تهل العه��د اليلدي، ك��انت تس��كن ف الراض��ي الواقع��ة)11(

على أواسط وأسافل نر الراين. ابتداء من القرن الثالث أطلق عليهم اسم الفرنج.
 الينغيوفون- إحدى الموعات الساسية م��ن القب��ائل الرماني��ة، ف مس��تهل ال��د اليلدي، ك��انت تس��كن س��واحل ب��ر الش��مال ابت��داء م��ن خلي��ج)12(

زيدر- ذي حت الدانارك، ف القرني� الامس والسادس،� استولت قبائل النكل والساكس� وغيها الداخلة ف قوامها على بريطانيا.
 اليوني��ون- إح��دى الموع��ات الساس��ية م��ن القب��ائل اليوناني��ة القدي��ة. من��ذ أق��دم الزمن��ة، اس��توطنت ف التي��ك وف القس��م الش��مال الش��رقي م��ن)13(

شبه جزيرة البيلوبونيز،� فيما بعد، استوطنت كذلك قسماj من جزر بر� إيه وسواحل آسيا� الصغرى.
الباتافيون- قبيلة جرمانية� كانت تسكن ف مستهل العهد اليلدي بي أنر مآس والراين وفآل (هولندا الالية).)14(
 البارثيون- مموعة من القبائل اليرانية القدية� كانت منذ اللف الول ق.م تسكن ف القس��م الش��مال الش��رقي م��ن الض��اب اليراني��ة. ف القرني)15(

السادس� والسابع بعد اليلد، تثلتها الشعوب الاورة.
الباريا- قبيلة تعيش ف أراضي أثيوبيا الغربية� وأريتيا الاليتي، عند حدود السودان الشرقية.)16(
البانا- قبيلة هندية.)17(
البوكت- قبيلة جرمانية� كانت تسكن ف مستهل العهد اليلدي ف الراضي الواقعة بي نري ليبáه وإيس.)18(
 ) – مموع��ة م��ن قب��ائل الس��لت، س��كان بريطاني��ا الق��دامى، نتيج��ة للفت��ح النكل��و-ساكس��ون تع��رض قس��م منه��ا للتمث��لBretonsالبيط��انيون ()19(

كما أزيح القسم الخر� إل ويلس واسكتلنده وشبه جية بريطانيا-(فرنسا).
الباستارن- قبيلة جرمانية� من الموعة القوطية، كانت� تسكن قبيل العهد اليلدي ف الرض الواقعة بي جبال الكاربات ونر الدانوب.)20(
البشاف – مموعة إتنوغرافية من الشعب� الورجي تعيش أساسا�j ف النطقة� البلية على أواسط نر أراغفي وف أعال نر يوري.)21(
البلسج – مموعة من القبائل كانت ي سحيق الزمة تسكن القسم النوب من شبه جزيرة البلقان والساحل الغرب من آسيا الصغرى.)22(
 البلجيكي���ون- مموع��ة م��ن قب��ائل الس��لت الغ��اليي ك��انت تس��كن ف بلد الغ��ال الش���مالية بي ن��ري الس��ي والري���ان، وك��ذلك ف قس��م م��ن س��احل)23(

بريطانيا الغرب.
 البورغوند- قبيلة جرمانية� من ال�موعة القوطية، انتقل��ت قبي��ل العه��د اليلدي م��ن س��كاندينافيا إل الراض��ي الواقع��ة بي ن��ري الفيس��تول والودي��ر.)24(

ث نزحت تدرجياj ف التاه� النوب الغرب، واستقرت نو أواسط القرن الامس� ف حوض الرون.
البوكي- اسم أحد فروع قبيلة الباستارن الرمانية. وقد خلط عدد من الؤرخي القدماء هؤلء وأولئك.)25(
البولينيزيون- السكان الصليون ف بولينيزيا وبعض الزر الصغية ف القسم الشرقي من ميلنيزيا.)26(
 البويبلو- اسم مموعة من قبائل النود المر ف أميكا الشمالية كانت تسكن ف أراضي وليت نيوي��ورك وأريزون��ا ال��اليتي وف القس��م الن��وب م��ن)27(

ولية كاليفورنيا وف القسم الشمال الغرب� من الكسيك.
البيكت- مموعة قبائل كانت� ف الزمنة الغابرة� تسكن� ف أراضي اسكتلنده الالية. ف أواسط القرن التاسع، استول عليها السكوتلنديون.)28(
تاميل – مموعة قبائل،� ف الوقت الاضر قوم يسكن ف طرف القسم النوب الشرقي� من شبه جزيرة� هندوستان.)29(
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التاهو- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية� كانت تعيش� ف القسم الشمال من الكسيك� الالية.)30(
 التايفال – قبيلة جرمانية� قريبة من القوط. قبل القرن الثالث، استوطنت الساحل الشمال من البحر السود، ومنه طردها الون ف النص��ف الث��ان)31(

من القرن الرابع.
التاقيون- مموعة قبائل كانت� تعيش ف الزمنة الغابرة ف القسم الشرقي من شبه جزيرة البلقان.)32(
تشيوكي- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية تنتسب� إل مموعة اليروكوا، كانت� تعيش ف الناطق النوبية من جبال أبالش.)33(
 التنك��تي- قبيل��ة جرماني��ة ك��انت تقي��م عل��ى الض��فة اليمن م��ن ن��ر الراي��ن عن��د أس��افله. ف منتص��ف الق��رن الول ق.م،� انتقل��ت إل الض��فة اليس��رى،)34(

ولكنها عادت إل من حيث أتت بعد أن هزمها الرومان.
 التوتونيون- مموع��ة قب��ائل جرماني��ة ك��انت تس��كن ف ش��به جزي��رة جوتلن��د وف منطق��ة أس��افل ن��ر الل��ب. ف أواخ��ر الق��رن الث��ان ق.م،� ب��دأت تن��زح)35(

إل أوروبا النوبية مع قبائل السمب� ف آن واحد. هزمها الرومانيون، فاستوطنت بقاياها منطقة� أنر مآس وماين ونيكار.
 التوسكارورا- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية، تنتسب� إل مموع��ة اليروك��وا. ك��انت تعي��ش ف أراض��ي ولي��ت فرجيني��ا وكاورلين��ا الش��مالية)36(

الاليتي على ساحل ال�يط الطلسي.
التيكور- قبيلة هندية كانت تعيش ف أوذ (حاليا�j قسم من ولية أوتار براداش).)37(
 ال��تينه- مموع��ة قب��ائل م��ن الن��ود الم��ر ف أميك��ا الش��مالية ك��انت تس��كن ف غاب��ات القس��م الغرب م��ن كن��دا وف ألس��كا الداخلي��ة وعل��ى س��احل)38(

اليط الادئ عند شبه جزيرة� كيناي (ألسكا النوبية).
الرمان القدماء.)39(
الفسور- مموعة إتنوغرافية من الشعب� الورجي تعيش ف الناطق البلية من جورجيا الشرقية.)40(
 داكوتا- مموعة من قبائل النود المر ف أميكا الشمالية كانت تعيش ف حوض نر ميسوري وف الروج المتدة من نر ميسيس��يب ح��ت الب��ال)41(

الصخرية ومن كندا حت نر أركنزاس.
 الداكوتا – أحد الساء الستعملة� سابقا�j للشارة إل مموعات من قبائل النود المر الت ك��انت تعي��ش ف أميك��ا الش��مالية وال��ت ك��انت تنتس��ب)42(

إل العائلة� اللغوية سيو- هوكا (اليروكوا، داكوتا، وغيهم).
الداناركيون القدامى.)43(
 الدرافي��د- مموع��ة م��ن الش��عوب الندي��ة، تقط��ن ف ال��وقت الاض��ر الن��د النوبي��ة، وك��انت تش��كل ف الزمن��ة القدي��ة القس��م الساس��ي م��ن س��كان)44(

شبه جزيرة هندوستان.
 الديلوار- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية� كانت تسكن� قبيل القرن السابع عشر ف الراضي الواقع عل��ى ن��ر ديلوار وعل��ى أس��افل ن��ر)45(

 هودسون ( من أراضي وليات نيوجرسي وديلوار ونيويورك وبنسيلفانيا الالية)،� ف أواسط القرن الثامن عشر نزح الديلوار إل وادي نر أهايو بعد أن
ضيق عليهم الوروبيون وقبائل اليروكوا. وف مستهل القرن التاسع عشر، طردهم الميكيون إل الغرب،� إل ما وراء نر ميسيسيب.

 ال��دوريون- إح��دى الموع���ات الساس���ية م��ن القب���ائل اليوناني���ة القدي���ة، نزح��ت ف القرني الث��ان عش��ر وال���ادي عش��ر ق.م م��ن الش���مال إل ش��به)46(
جزيرة البيلوبونيز وإل جزر القسم� النوب من بر إيه.

الرومان القدامى.)47(
الزنوج الوستاليون. الوستاليون. سكان أوستاليا الصليون.)48(
السابليون (القبائل السابلية)- إحدى الموعتي الرئيسيتي من القبائل اليطالية القدية.)49(
الساموييد- راجعوا اللحظة� عن الننتسي.)50(
الساميون- تعبي� انتشر� على نطاق واسع ف القرن التاسع عشر للشارة إل شعوب الفرع السامي� من الموعة اللغوية السامي- الامية.)51(
السانتال- قبيلة هندية. ف الوقت الاضر،� قوم يسكن أراضي دائرة سانتال – برغاناس ف ولية بيهار.)52(
السبطيون القدامى.)53(
السفان- مموعة إتنوغرافية من الشعب الورجي تعيش ف سفانيتيا، ف السفوح النوبية الغربية من سلسلة القفقاس� الكبى.)54(
 السقيتيون (أو اليسكيفيون)- مموعة قبائل كانت تسكن ف أراضي ساحل البح��ر الس��ود الش��مال من��ذ الق��رن الس��ابع ق.م ح��ت الق��رون الول)55(

من العهد اليلدي.
 ، انتق��ل قس��م م��ن الس��كوت إل أراض��ي500الس���كوتيون (الس��كوت)- مموع��ة م��ن القب���ائل الس��لتية ك��انت تس��كن ف إرلن��ده القدي���ة، ن��و ع��ام )56(

سكوتلنده الالية، ف أواسط القرن التاسع، استولوا على البيكت.
السلف القدامى.)57(
السلت- مموعة من القبائل التقاربة كانت ف الزمنة الغابرة تسكن ف القسمي الوسط والغرب� من أوروبا.)58(
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 الس����لت الغ����اليون، الغ����اليون- مموع����ة م���ن القب����ائل الس����لتية ك����انت تس����كن ف بلد الغ����ال القدي����ة (أراض����ي فرنس����ا وإيطالي����ا الش����مالية، وبلجيك����ا،)59(
واللوكسمبورغ، وقسم من هولندا وسويسرا حاليا)،� ف مستهل العهد اليلدي، أخضعها الرومانيون.

 السمب- مموعة من قبائل جرمانية� كانت تسكن� ف شبه جزيرة� جوتلند، ف أواخ��ر الق��رن الث��ان ق.م، ش��رعت تن��زح إل أوروب��ا النوبي��ة م��ع قب��ائل)60(
التوتونيي ف آن واحد، هزمها الرومانيون، فاستوطنت بقاياها منطقة� أنر مآس وماين ونيكار.

السوييف- مموعة قبائل جرمانية كانت� تسكن حوض نر اللب قبيل العهد اليلدي.)61(
سينيكا- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية تنتسب إل مموعة اليروكوا. كانت تعيش ف أراضي ولية نيويورك الالية.)62(
الشاون- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية� كانت تعيش على ضفاف نر سافانا ( ف أراضي وليت جورجيا وكارولينا النوبية الاليتي).)63(
 الش��ركس- اس��م واس��ع النتش��ار قب��ل ث��ورة أكت��وبر الش���تاكية الك��بى لموع��ة م��ن الق��وام البلي��ة الديغي��ة ف القفق��اس الش��مال الغرب (الديغي��ون)64(

والشركس� والكابارديون).
الشيبيوي (الشايبيواي)- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية كانت تعيش ف الراضي الواقعة بي البال الصخرية وخليج هودسون.)65(
الطورانيون – اسم كان يطلق فيما مضى� على سكان منخفض� طوران.)66(
غاوورا (غاودا)- قبائل هندية ف البنغال الغرب.)67(
الفارل- قوم هندي يعيش ف أراضي ولية� بومباي الالية وجزئياj ف الناطق الشمالية من ولية مدهيا-براديش� الالية.)68(
الفرس القدامى.)69(
 الفرنج (الفرنج)- مموعة قبائل جرمانية� كانت معروفة قبل القرن الثالث باسم قب��ائل اليس��كيفيي أو اليس��تيفيي. ك��انت تقط��ن الرض الواقع��ة)70(

 عل���ى أواس���ط وأس����افل ن���ر الراي���ن. من���ذ الق���رن الث����الث، ش���رعت تس���تول عل���ى أراض���ي غالي���ا (بلد الغ���ال)،� وأن���زت عملي����ات الس����تيلء ف أوائل الق���رن
السادس.

 الرنج الساليون- أحد الفرعي الرئيسيي للقبائل الرمانية� من ال�موعة الفرنية� (الفرنية)،� نو أواسط القرن الرابع، استوطنوا ساحل� بر الش���مال)71(
من مصب� نر الراين إل شلدا، فيما بعد، استقروا ف أراضي غاليا الشمالية.

الفينيقيون- سكان فينيقيا القدية.)72(
القبائل- مموعة من قبائل الببر� ف الزائر تسكن ف جبال الرجرة� والناطق البلية من إقليم قسنطينة� وجبل أورس.)73(
 القبائل اليطالية، اليطاليون- قب��ائل ك��انت ف الزمن��ة الغ��ابرة تقي��م ف ش��به جزي��رة إبنين��و. ش��كلت الموعت��ان الرئيس��يتان م��ن ه��ذه القب��ائل اللتي)74(

والسابليي.
 القبائل القوطية (الغوطية)- إحدى ال�موعات الساسية� من القبائل الرمانية. ف مس��تهل الق��رن اليلدي، ه��اجرت م��ن س��كاندينافيا إل حوض��ي)75(

نري الفيستول والودير. 
القبائل اللتينية- إحدى الموعتي الرئيسيتي من القبائل اليطالية القدية. وإليها كان ينتسب� الرومان القدامى.)76(
قدماء الثينيي.)77(
قدماء اليونانيي (الغريق القدامى).)78(
 القوط (الغوطيون)- القبيل��ة الرماني��ة الساس��ية م��ن الموع��ة القوطي��ة، قبي��ل العه��د اليلدي، نزح��ت م��ن س��كاندينافيا إل منطق��ة أس��افل الفيس��تو،)79(

 ونو القرن الثالث،� إل النطقة الشمالية� م��ن س��واحل البح��ر الس��ود، ومنه��ا طرده��ا ال��ون ف الق��رن الراب��ع. ك��ان القوطي��ون ينقس��مون إل الق��وط الش��رقيي
 ال��ذين ش��كلوا ف أواخ��ر الق��رن ال��امس ملك��ة ل��م ف ش��به جزي��رة إبنين��و، والق��وط الغربيي ال��ذين ش��كلوا ف أوائل الق��رن ال��امس ملك��ة ل��م ف بلد الغ��ال

النوبية ف البدء، ث ف شبه جزيرة البيينه.
 الك���اراييب (الك���اريب)- مموع���ة م���ن قب���ائل الن���ود الم���ر ف أميك���ا النوبي���ة. ك���انت تس���كن ف أراض���ي البازي���ل الش���مالية والوس���طى وف الن���اطق)80(

التاخة لا من فينيزويل وغويانا وكولومبيا.
الكارين- مموعة قبائل، ف الوقت الاضر قوم يعيش ف القسم النوب الشرقي� من بورما.)81(
الكافيات (الكافياك)- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية كانت تعيش على سواحل مضيق بيينغ.)82(
كاميلروي- قبيلة أوستالية كانت تعيش ف حوض نر دارلينغ (القسم الغرب من أوستاليا).)83(
كايوغا- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية� تنتسب� إل مموعة اليروكوا. كانت تسكن ف أراضي ولية� نيويورك الالية.)84(
الكفر-الزولو- (السم الصحيح-الزولو)- -قوم من إفريقيا النوبية الشرقية.)85(
الكوتار- قبيلة هندية تسكن ف منطقة� جبال نيلغيي (القسم الغرب من وليت مدراس وميسور الاليتي).)86(
الكوكوس- قبيلة من النود المر ف أميكا النوبية كانت تعيش ف أراضي التشيلي الالية.)87(
 الكلمي��ك- ق��وم مغ��ول الص��ل. ح��ت أواخ��ر الق��رن الس��ادس عش��ر، ك��ان الكلمي��ك يعيش��ون ف س��هوب جونغاري��ا بآس��يا الركزي��ة. ف النص��ف الث��ان)88(

من القرن السابع عشر،� رحلوا إل الناطق النوبية الشرقية من روسيا واستوطنوا أسافل نر الفولغا.

128



 اللومبارد- قبيلة جرمانية،� قبل بداي��ة الق��رن ال��امس، ك��انت تعي��ش عل��ى الض��فة اليس��رى م��ن أس��افل ن��ر الل��ب، ث انتقل��ت إل ح��وض أواس��ط ن��ر)89(
الدانوب، وفيما بعد إل إيطاليا الشمالية والوسطى.

 الليغوري���ون- مموع���ة م���ن قب���ائل ك���انت ف س���حيق الزمن���ة تس���كن القس���م الك���ب م���ن ش���به جزي���رة إبنين���و. ف الق���رن الس���ادس ق.م طردت���ا القب���ائل)90(
 اليطالي���ة إل القس��م الش��مال الغرب م��ن ش��به جزي��رة إبنين��و وإل القس��م الن��وب الش��رقي الس��احلي م��ن بلد الغ��ال. ف مس��تهل العه��د اليلدي أخض��عها

.jالرومان فتومنت� تدرييا
الاغار- قبيلة. ف الوقت الاضر قوم يسكن الناطق الغربية من النيبال.)91(
الانيبوري- قوم هندي يسكن ف أراضي ولية مانيبور الالية. الكسيكيون- سكان الكسيك الصليون.)92(
الكسيكيون الدد- راجعوا اللحظة عن البويبلو.)93(
موهاوك (موهافك)- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية� تنتسب� إل مموعة اليروكوا، كانت تعيش� ف أراضي ولية نيويورك الالية.)94(
 الي���امي (الاي���امي)- قبيل��ة م��ن الن��ود الم��ر ف أميك���ا الش���مالية، ك��انت ف الق��رن الس��ابع عش��ر تعي��ش عل��ى الض��فة الغربي���ة م��ن بية ميش���يغان، ف)95(

مستهل القرن الثامن عشر،� نزحت إل أراضي وليات إيلينويس وأنديانا وأوهايو الالية،� ث طردها الميكيون إل الغرب،� إل ما وراء نر ميسيسيب.
النايي (النايار)- الفئة الغلقة� العسكرية� العليا من شعب الاليال الندي القاطن ف أراضي ساحل مالبار.)96(
 الننتسي- قوم يعيش ف الناطق الشمالية من التاد� السوفييت من الساحل� الشرقي للبحر البيض حت أسافل نر ينيس��يي وف جزيرت كولغوي��ف)97(

وفاغاتش وف جزء من الرض الديدة.
النوبيون- قوم إفريقي� يقطن القسم الشمال من السودان الشرقي والقسم النوب من مصر.)98(
 النوتك��ا- مموع��ة م��ن قب��ائل ص��غية م��ن الن��ود الم��ر ف أميك��ا الش���مالية ك��انت تقي��م ف القس��م الن��وب الغرب م��ن جزي��رة ف���انكوفر وعل��ى س��احل)99(

القارة عند رأس فلتيي.
 النورمن����ديون- قب����ائل جرماني����ة ك����انت تس����كن ف جوتلن����د وس�����كاندينافيا. ف مرحل����ة الق����رون الوس����طى الب����اكرة، الس����م الش����تك لق����دماء النروجيي)100(

والسوجيي والداناركيي.
 النوريكيون- مموعة من القبائل اليليية السلتية كانت تعيش ف أراضي مقاطعة� نوريك الرومانية� القدية� (حاليا أراضي ش��تييا وقس��م م��ن كارينتي��ا)101(

ف النمسا).
الايدا- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية كانت تعيش ف جزيرة� اللكة� شارلوت والقسم� النوب من جزيرة المي� ويلس.)102(
 الرمينون- إحدى ال�موعات الساسية� من القبائل الرمانية،� كانت ف مستهل العهد اليلدي تسكن الراض��ي الواقع��ة بي ن��ري الل��ب وال��اين،)103(

كانت� هذه الموعة تضم قبائل السوييف واللومبارد والاركومانيي والاتيي وغيها.
 ال��و- قبيل��ة هندي��ة تعي��ش ف القس��م الن��وب م��ن ولي��ة بيه��ار الالي��ة. ال��ون- ش��عب م��ن الرح��ل ف آس��يا الركزي��ة ك��انوا يعيش��ون ف مس��تهل العق��د)104(

اليلدي إل الشمال والغرب من نر هواني. منذ القرن الامس� تركوا حت غاليا (بلد الغال) حيث هزمهم الرومان وغيهم من شعوب أوروبا.
النود المر- سكان أميكا الصليون.)105(
النود المر ف أميكا الشمالية- راجعوا اللحظة� بشأن النود المر.)106(
النود المر الميكيون. الميكيون. راجعوا النود المر.)107(
النود، قبائل النود – سكن الند الصليون.)108(
 اليول- قبيل��ة جرماني��ة، ك��انت تعي��ش ف مس��تهل العق��د اليلدي ف ش��به جزي��رة س���كاندينافيا، ف الق��رن الث��الث ن��زح قس��م م��ن اليول إل النطق��ة)109(

الشمالية من سواحل البحر السود، ومنها طردهم الون.
الويلسيون (الفاليون)- قوم سلت الصل،� يقطنون شبه جزيرة� ويلس وجزيرة� إنلسي.)110(
يري- قبيلة من النود المر ف أميكا الشمالية تنتسب إل مموعة اليروكوا. كانت تعيش ف منطقة بية يري.)111(
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