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 مقدمة لممؤلف
وينظر االشتراكيون . تتضافر وجيات النظر المؤيّْدة لبلشتراكية دائما مع وجيات النظر المتعمقة بأصل البشر والمؤسسات االجتماعية

إلى استغبلل بعض الناس لبعضيم اآلخر، ووجود دولة قمعية، وخضوع النساء لمرجال فى األسرة النووية عمى أنيا نتاجات لمتاربخ 
  .أما خصومنا فإنيم ينظرون إلييا عمى أنيا نتيجة الطبيعة البشرية. البشرى

فى بداية األمر بصياغة أفكارىما، قاما بذلك عن طريق تطوير  Engels و إنجمس Marx وىذا ىو السبب فى أنو عندما قام ماركس
: وينطوى ىذا عمى رفض الطريقتين السائدتين لمنظر إلى ىذه العبلقة. فيم جديد تماما لمطريقة التى يرتبط بيا البشر بالعالم من حوليم

التى تنظر إلى البشر عمى أنيم نصف آلية، خاضعين إلرادة اإللو ومنفصمين تماما عن عالم الحيوان؛ والمادية  idealism المثالية
التى تعتقد أن البشر ليسوا أكثر من آالت أو حيوانات، فإما أنيم يقومون ببساطة بردود أفعال عمى  crude materialism الفجة

، أو أنيم مبرمجون بيولوچيِّا (behaviourism "السموكية"ب وىذا ما يسمى فى الوقت الحاضر بوجو عام )منبيات من العالم الخارجى 
 [عمم البيولوچيا االجتماعية]" السوسيوبيولوچيابوىذا ما يسمى فى الوقت الحاضر )عمى ممارسة حياتيم بطرق بعينيا 

sociobiology)(1).  

وضوعات عن مو The German Ideology وقد قدم ماركس و إنجمس نظرتيما الخاصة فى بداية األمر فى األيديولوچية األلمانية
لى التاريخ . 1846-45فى  Theses on Feuerbach فويرباخ ونظرا إلى البشر عمى أنيم نتاجات العالم البيولوچى الطبيعى، وا 

غير أنيما نظرا أيضا إلى الطابع النوعى لمبشر عمى أنو يكمن فى قدرتيم عمى ممارسة ردود . عمى أنو جزء من التاريخ الطبيعى
وكانت معرفة كل من التاريخ . أفعاليم عمى الظروف التى كانت قد خمقتيم، ُمَغيّْرين كبل من تمك الظروف وأنفسيم فى سياق ىذه العممية
لم يتم االكتشاف األول لمبقايا : الطبيعى والتاريخ البشرى ما تزال محدودة لمغاية عندما قام ماركس و إنجمس بصياغة أفكارىما ألول مرة

 دارونل  Origin of Species ؛ ولم ُينشر أصل األنواع1856حتى  (Neanderthals لئلنسان النياندرتالى)البشرية المبكرة 
Darwin  ولم ُينشر كتابو نشأة اإلنسان1859حتى  Decent of Man  ؛ ولم ينشر األمريكى لويس ىنرى مورجان 1871حتى

Lewis Henry Morgan  وصفو الريادى لتطور العائمة والدولة، المجتمع القديمAncient Society  1877حتى.  

وقام بيذا فى عممْين ميمْين، الدور الذى لعبو . اعتمد إنجمس عمى ىذه المنجزات العممية لمتوسع فى الرؤى المبكرة لو ىو و ماركس
 The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man )العمل فى االنتقال من الِقَردة العميا إلى اإلنسان

 The Origin of the Family, Private Property and the ، و أصل العائمة، والممكية الخاصة، والدولة(2()1876ُكِتب فى 
State(  3()1884ُنِشر فى) . وىما يحتويان عمى التفسير األكثر كثافة من جانب مؤسَّْسْى المادية التاريخية عن الطريقة التى انتيى

وليذا . والمؤسسات البشرية" الطبيعة البشرية"عن مسألة من أين جاءت – بيا البشر إلى الحياة كما يعيشونيا فى العصر الحديث 
وبصفة خاصة عمى أصل – السبب تركز اليجوم حول صحة الماركسية ومكانة إنجمس فى كثير من األحيان عمى ىذين العممْين 

كان يكتب قبل : وبطبيعة الحال فقد تجاوز التقدم العممى عمى مدى القرن السابق بعض المعمومات التى اعتمد عمييا إنجمس. العائمة
فى أفريقيا، وفى  hominid ، وقبل العثور عمى البقايا المبكرة لميومينيد(4) عن الچينات Mendelian theory اكتشاف نظرية مندل
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وىو يطبق . ومع ذلك فإن كتاباتو ما تزال تحتفظ بأىمية ىائمة. وقت كانت فيو دراسة مجتمعات ما قبل المغات المكتوبة فى طفولتيا
 .ويواصل تحدّْيو لكل من المثالية والتوأم المفزع المتمثل فى السموكية والسوسيوبيولوچيا– منيجا ُيَعّد ماديا دون أن يكون ميكانيكيا 

وىذا ىو السبب فى أنو يجدر بنا أْن نتفحص وجيات نظر إنجمس فى ىذين العممْين وأْن ندافع عما ىو صحيح فييما وأن نغربميما فى 
وىذا ما أحاول القيام بو، متفحصا أوال تفسيره لمتطور البشرى فى الدور الذى لعبو العمل، ثم تفسيره . الوقت نفسو لنستبعد ما تم تجاوزه

وفى كل حالة سأحاول معالجة الثغرات  .لنشأة الطبقات والدولة فى أصل العائمة، ثم، أخيرا تفسير ىذا العمل نفسو الضطياد النساء
 .والتفاوتات فى وجيات نظر إنجمس عن طريق مناقشة بعض أىم المعمومات وأكثرىا حداثة حول ىذه المسائل
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القسم األول 

الجدل حول أصل اإلنسان 
 :قّدم إنجمس الخطوط العريضة لتفسيره ألصل اإلنسان فى فقرات قميمة تستحق أن ننقميا ىنا بقميل فقط من الحذف

 عاشت سبللة من الِقَردة العميا الشبيية باإلنسان ...منذ مئات عديدة من آالف السنين، فى زمن غير قابل لمتحديد بعد بشكل نيائى
anthropoid  وقد عاشت فى جماعات فوق األشجار... فى المنطقة المدارية ...  

وكانت ىذه ىى الخطوة . وبدأت ىذه الِقَردة العميا فى التخمى عن عادة استعمال أيدييا فى المشى واتخذت وضعا منتصبا أكثر فأكثر
  .األولى الحاسمة فى االنتقال من القرد األعمى إلى اإلنسان

وربما كانت العمميات األولى التى من أجميا تعمَّم أسبلفنا تدريجيا تكييف  .وال بد أن تكون قد تطورت وظائف متنوعة أخرى عمى األيدى
غير أن الخطوة الحاسمة قد تم قطعيا، ذلك أن اليد كانت قد صارت حرة وكانت تستطيع منذ ... عمميات بسيطة جدا فقط ... أيدييم 

 ... ذلك الحين فصاعدا بموغ ميارة أكبر من أّى وقت مضى

  :وكان الستعمال اليد فى العمل تأثيرات أخرى

وساعد تطور العمل بالضرورة عمى تجميع أعضاء المجتمع معا عن طريق حاالت ... كان أسبلفنا القرود تتميز بالنزوع االجتماعى 
 .متزايدة من الدعم المتبادل والنشاط المشترك، وعن طريق توضيح مزايا ىذا النشاط المشترك بالنسبة لكل فرد

وخمقت . إلى المرحمة التى كان لدييم فييا شيء يقولونو لبعضيم البعض men-in-the making التكوين-طور-فى-ووصل البشر
؛ وتحولت الحنجرة غير المتطورة لمقرد األعمى ببطء ولكْن بصورة أكيدة من خبلل تنغيم الصوت لتنتج بصورة organ الضرورة العضو

 .مطردة تنغيما أكثر تطورا، وتعممت أعضاء الفم تدريجيا أن تنطق صوتا واضحا بعد آخر

أعطى تأثير العمل والكبلم عمى تطور الدماغ والحواس المرتبطة بو، والوضوح : "[المخ]وبالتوازى مع ىذا حدث تطور ضرورى لمدماغ 
  :وبصورة عامة". المتزايد لموعى، وقوة التجريد واالستنتاج، كبل من العمل والكبلم دافعا دائم التجدد إلى مزيد من التطور

غير أنو ظير فى . ال شك فى أن مئات آالف السنين مرت قبل أن ينشأ المجتمع البشرى خارجا من قطيع الِقَردة التى تتسمق األشجار
 .فما الذى نجده مرة أخرى باعتباره االختبلف المميّْز بين جماعة الِقَردة والمجتمع البشرى؟ العمل. نياية المطاف

السَّْير عمى قدمين، صنع األدوات : ينظر موقف إنجمس، إذن، إلى تطور اإلنسان عمى أنو يمضى عبر عدد من المراحل المترابطة
واستخداميا، تطور اليد، التواصل االجتماعى، تطور الدماغ والكبلم، المزيد من السيطرة عمى الطبيعة، المزيد من التواصل االجتماعى، 
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دارون، وقد ذكر دارون بالفعل كل عنصر من ىذه م واعتمد تفسير إنجمس عمى العمل السابق . المزيد من تطور الدماغ والكبلم
 .غير أن إنجمس يغيّْر ترتيب المراحل بطريقة ذات مغزى. العناصر

وأكد إنجمس . افترض دارون أن نمو حجم الدماغ والذكاء حدث قبل االنتقال إلى السَّْير عمى القدمين واستعمال األيدى لصنع األدوات
إن تحرير اليدين كان ىو الذى جعل العمل التعاونى ممكنا عمى نطاق ال يمكن تصوره . أن تسمسل األحداث كان عمى العكس من ذلك
  :Bruce Trigger وكما يخبرنا األركيولوچى بروس تريجار .بين الِقَردة العميا، ومن ىذا نشأ تطور الدماغ

مقيَّدا بعدم الرغبة فى تحدى األسبقية التى منحيا التفكير المثالى الدينى والفمسفى لزمنو لمفكر العقبلنى باعتباره قوة  ... كان دارون
كان تطور الدماغ ىو الذى أدى بالتالى إلى استخدام ... وليذا فإنو عند مناقشة تطور اإلنسان  .محركة إلحداث التغير الثقافى

  (.5)األدوات

 :وعمى النقيض

وأدى ىذا إلى االنتخاب الطبيعى لصالح السير . عمى زيادة استخدام األدوات... أكد إنجمس أن نمط الحياة المتزايد الدنيوية قد شجع
أدى ُصْنع األدوات وتطور القدرة : تقسيم أكثر تعقيدا لمعمل... والميارة اليدوية باإلضافة إلى bipedalism المنتصب عمى القدمين

 .المغوية عمى التنسيق بصورة أفضل لمنشاطات اإلنتاجية إلى التحويل التدريجى لدماغ قرد أعمى إلى دماغ إنسان حديث

وسادت وجية نظر دارون عن تتابع المراحل األبحاث المتعمقة بأصل اإلنسان عمى مدى الجانب األكبر من قرن، مؤدية إلى اعتقاد أن 
. بين الِقَردة العميا والبشر كان ليا دماغ كبير ولكْن مع قامة قرد أعمى ُمْمقية كامل الدراسات الخاصة بتطورنا جانبا" حمقة مفقودة"أّى 

 Piltdown فضيحة پيمتداون– وقد شجعت عمى مدى حوالى خمسين عاما عمى قبول إحدى الِخَدع العممية الكبرى لكل العصور 
affairوقد أدى ىذا عمى مدى ثبلثين عاما إلى رفض . ، حيث تم تقديم جمجمة إنسان وفك قرد أعمى عمى أنيا بقايا ألحد أقدم أسبلفنا

فى جنوب أفريقيا لبقايا كائن شبيو بالقرد األعمى كان قد  Raymond Dart األخذ بجدية الكتشاف حقيقى، وىو اكتشاف ريموند دارت
 Donald ولم يتم التخمى عن تتابع المراحل عند دارون فى نياية المطاف حتى اكتشاف دونالد چونسون. تبنَّى السَّْير عمى قدمين

Johanson  (. 6) لييكل عظمى كامل عمره ثبلثة مبليين ونصف مميون سنة لو دماغ بحجم دماغ قرد أعمى وقامة منتصبة1974فى
(. 7)عند ذلك فقط استطاع األركيولوچيون أن يبدأوا فى تفسير تطور مجموعة من اليياكل العظمية من مجموعة أخرى

تقييم وجهة نظر إنجمس اليوم 

ولكن إذا كان إنجمس محقا، بصورة مدىشة، بيذا الصدد فى مواجية دارون، فإلى أّى مدى كان باقى تفسيره متماسكا؟ والواقع أن لدينا 
 .غير أنو ما تزال ىناك مشكبلت كبرى فى التوفيق بينيا. اليوم معرفة أكثر بكثير مما كانت فى زمن إنجمس

وتستند معظم المعرفة المادية عن ِقَردتنا العميا وأسبلفنا البشر المبكرين إلى نتائج األبحاث الخاصة بشظايا عظمية متفرقة، وأسنان 
وباستخدام مثل ىذا األدلة، يغدو عمى الدارسين فى أصل . عرضية، وقطع صغيرة من الصخر ربما كانت أو لم تكن ذات مرة أدوات

اإلنسان أن يحاولوا تخمين كيف كان شكل اليياكل العظمية الكاممة، وطبيعة األعصاب والعضبلت التى كانت تكسوىا ذات يوم، 
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وكما عبر أحد . والقدرات العقمية لممخموقات التى كانت تنتمى إلييا، وكيف كانت تطعم نفسيا، والسياق االجتماعى الذى عاشت فيو
  :فإن Chris Stringer األركيولوچيين البريطانيين الرئيسيين، كريس سترينجر

وكان الفشل فى إدراك التعقيدات التى تنطوى عمييا ... مجال تطور اإلنسان مميئ بأسبلفنا الميجورين والنظريات التى تنسجم معيم 
محاولة تفسير أحفوريات قميمة ُمبعثرة بصورة متباعدة فى المكان والزمان يميز نيج حتى العاممين األكثر كفاءة، األمر الذى كان يؤدى 

و يمكن بالتالى أن تنيار كل الصروح التطورية، تماما مع ما يرتبط بيا من أسبلف وأخبلف، مع كل تطور ... إلى تفسيرات ساذجة 
  (.8)فى النظرية، أو بحث فرضية أساسية، أو اكتشاف جديد

ألف سنة  800م وعمى ىذا فإنو كان من المفترض حتى أواخر السبعينيات، عمى سبيل المثال، أن ىناك أربعة عصور جميدية فى ا
 سنة كان من المقبول بو بشكل 20ومرة أخرى فحتى منذ . (9)وُيعتقد اآلن أنو كانت ىناك عمى األقل ثمانية عصور جميدية. األخيرة

 مميون 15، منذ Ramapithecus راماپيثيكاسب عام أن انفصال أسبلفنا عن ىذه الِقَردة العميا الضخمة حدث مع قرد أعمى ُعرف 
، التى عاشت Australopithecusأوسترالوپيثيكاس " الِقَردة العميا الجنوبية"وُيعتقد اآلن عادًة أن ىذا االنفصال حدث مع تطور . سنة

  (.10) مبليين سنة4 أو 3فى شرق وجنوب أفريقيا منذ 

ويجعل تبعثر المعمومات الموثوقة من السيل عمى الناس أن يقوموا بتخمينات تفصيمية ال أساس ليا عما أن يكون قد حدث، دون حقائق 
لؤلطفال  Rudyard Kipling التى كتبيا راديارد كيپمينج Just So stories الطبعة الحديثة من قصص تخمينية– تثبتيا أو تنفييا 

وىكذا، ربما، نستطيع أن نفسر "ويقدّْم كل أنواع الُكّتاب الذين يكتبون عن تطور اإلنسان فرضيات عمى طريقة، . منذ ما يقرب من قرن
قد مضت إلى حال سبيميا، " ربما"وبعد أقل من فقرتين، تكون ". [س] X بنزول ِقَردة عميا بعينيا من فوق األشجار لحاجتيا إلى أن تقوم 

  .أصل البشرية [س] X وتصير

، غير أن ىناك أيضا بعض المنظّْرين الجيدين جدا الذين يقعون (11)بيولوچيين-وىذه الطريقة ىى السمة المميزة الخاصة بالسوسيو
. إننا غير معنيين بحكى القصص من أجل حكى القصص. إنيا طريقة يجب أن يرفضيا الماركسيون. (12)فييا فى بعض األحيان

 .وليذا سأحاول التركيز عمى ما نعرفو عمى وجو اليقين

أقاربنا : السِِّجّل المؤكد

 (13)(bonobos أو ِقَردة البونوبو)من المقبول بو بوجو عام أن أقرب أقربائنا ىى ِقَردة الشيمپانزى، وِقَردة الشيمپانزى القزمة 
 مبليين سنة مضت 7 إلى 4وتشير الدراسات الخاصة بالمادة الچينية إلى أننا نتشارك فى سمف مشترك منذ حوالى . (14)والغوريبل

لى أننا حتى فى الوقت الحاضر، وبعد التطور فى اتجاىات مختمفة، ال تزال لدينا نسبة حوالى   بالمائة من الچينات مشتركة مع 97.5وا 
يرتبط اإلنسان والشيمپانزى أكثر من ارتباط الحصان والحمار، أو القط واألسد، أو الكمب "ومن الناحية الچينية، . ِقَردة الشمپانزى

  (.15)"والثعمب
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وال تزال ىذه حقيقة غير مريحة بالنسبة لممثاليّْين من كل األنواع، وىى تؤكد وجية نظر ماركس القائمة بأن التاريخ البشرى جزء من 
وأنو يمكن " ِقَردة عميا عارية"ولكن يستغميا فى كثير من األحيان ماديون ميكانيكيون محدثون يزعمون أننا ببساطة . التاريخ الطبيعى

وكما عبَّر عن ذلك أحد التفسيرات الشعبية عن أصل . إلقاء الموم فيما يتعمق بكل أخطاء المجتمع عمى تكويننا الچينى الثديّى الموروث
 :اإلنسان فإن

الييراركية تمثل مؤسسة بين جميع الحيوانات االجتماعية وما يدفع شخصا إلى السيطرة عمى زمبلئو يمثل غريزة عمرىا ثبلثة أو أربعة 
والدافع البشرى إلى الحصول عمى ممتمكات ىو التعبير البسيط عن غريزة حيوانية أقدم عدة مئات من السنين من ... مبليين سنة 

وجذور القومية محفورة بقوة فى الحقل االجتماعى الخاص تقريبا بكل أنواع عائمة الرئيسات المعنية الخاصة بنا  ...الجنس البشرى ذاتو 
، وغربان الزيتون، baboons ويستجيب الباحثون عن الييبة االجتماعية لغرائز حيوانية تمثل كذلك سمات مميزة لِقَردة البابون... 

(. 16)وسمك القد الصخرى، والبشر

بيولوچى من المفترض أنو أكثر تطورا، ويدعى أنو يأخذ فى اعتباره تأثيرات التطور الثقافى وكذلك الچينى، -وينتيى حتى نص سوسيو
استجابة الخوف " – genetic determination الحتمية الچينية [مرحمة]ينبعان من " العدوان الجماعى"و" التعصب األعمى"إلى أن 

 من الغرباء، والنزوع إلى االرتباط بمجموعات المراحل المبكرة من أنشطة المعب االجتماعى، والميل العقمى إلى تقسيم المتصبلت
continua (.17)"إلى مجموعات داخمية ومجموعات خارجية  

المتمثمة فى الفشل فى فيم األساس الچينى " المغالطة الرومانسية- "ومن مثل وجيات النظر ىذه، تستند الماركسية إلى خطأ مفزع 
لقاء الموم عنيا بدال من ذلك عمى  فيم "لمماركسية فى " الخطأ الرئيسى"، حيث يتمثل (18)"البيئة االجتماعية"ألىوال المجتمع الحديث وا 

(.  19)"اقتصادية خارجية-الطبيعة البشرية عمى أنيا مفككة نسبيا وعمى أنيا إلى حد كبير أو بصورة كمية نتاج قوى اجتماعية

بأننا يمكن أن نقرأ من سموك القرد األعمى أساسا چينيا ما " قرد أعمى عارٍ "ب غير أن المغالطة تكمن فى الواقع فى أّى دعوى متعمقة 
فيى تتجاىل سمة ىى األكثر أىمية لمتكوين الچينى لمبشر وىى التى تفّرقنا عن كلٍّ من أوالد أعمامنا . راسخا فى صميم سموك البشر

ذلك أن تمك المخموقات مبرمجة من الناحية الچينية بخصائص ضيقة تزودىا بالسموك المبلئم لنطاق محدود من البيئات، بينما . األقربين
نتصف نحن عمى وجو التحديد بمرونة ىائمة جدا فى سموكنا تمكّْننا وحدنا فى الواقع فى العالم الحيوانى، من النجاح فى العيش فى أى 

وىكذا فإنو ال يمكن أن توجد الغوريبلت خارج الغابات . وىذا فارق أساسى بيننا وبين الِقَردة العميا الحالية. جزء من الكرة األرضية
خارج قمم األشجار  gibbons المدارية المطيرة، وال ِقَردة الشيمپانزى خارج مناطق الغابات فى أفريقيا جنوب الصحراء، وال ِقَردة الچيبون

خارج جزر قميمة فى إندونيسيا؛ وعمى العكس من ذلك، استطاع البشر  Orang-utangs أوتانجات-فى جنوب شرق آسيا، وال األورانج
الچينية تتمثل عمى " خصوصيتنا"إن . العيش عبر مساحات شاسعة فى أفريقيا وأوروپا وآسيا، عمى مدى نصف مميون سنة عمى األقل

ين وال مقيَّدين بأّى نطاق محدود لمسموك الغريزى  .وجو التحديد فى أننا لسنا مختصّْ

  .إلى نماذج تبسيطية جدا لسموك الِقَردة العميا" الِقَردة العميا العارية"ب وأكثر من ىذا، تستند وجيات النظر المتعمقة 
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وحتى ستينيات القرن العشرين، كان يتم إجراء تقريبا كل الدراسات المتعمقة بالِقَردة العميا فى حدائق الحيوان، مثل الوصف الشيير الذى 
. فى ثبلثينيات القرن العشرين لمحياة فى حظيرة الشيمپانزى المسيَّجة فى حديقة حيوان لندن Solly Zuckerman قدمو سولى زوكرمان

رغم أن ِقَردة البابون ِقَردة وليا )وكانت تمك الدراسات تضع الِقَردة العميا ضمن نموذج أوسع لمسموك يعتمد عمى دراسات ِقَردة البابون 
وكان ُينظر إلييا عمى أنيا نباتية بصورة كاممة تقريبا، مع قدرة قميمة عمى . (فوارق چينية جوىرية مختمفة تماما عن كل الِقَردة العميا

وفوق كل شيء، كان ُينظر إلييا باعتبارىا عدوانية بشكل فطرى، حيث . التعمم وببل أّى شيء يمكن، بأّى اتساع لمخيال، أن ُيسمَّى ثقافة
يفرضيا " لمسيطرة"تكون الذكور متورطة فى منافسة جنسية وحشية عمى اإلناث وال يتحقق الحفظ عمى النظام إال من خبلل ىيراركية 

 .العدوانى بأقصى قدر من النجاح alpha male "الذكر المسيطر"

وكانت دراسات ِقَردة الشيمپانزى، وِقَردة الشيمپانزى القزمة، والغوريبل فى المناطق البرية، فى الثبلثين سنة األخيرة، قد تحدت أّى نموذج 
، مشيرة إلى أن استخبلص استنتاجات عن سموك الِقَردة العميا من الحياة فى أقفاص حدائق الحيوان باعتباره أشبو تقريبا (20)كيذا

واالستنتاجات الرئيسية . (21)باستخبلص استنتاجات عن سموك اإلنسان من دراسات حالة عن سجناء لفترة طويمة فى محمية دارتمور
  :التى يمكن استخبلصيا ىى أن

ذلك أن المواجيات العدوانية أقل تواترا بكثير من . ِقَردة الشيمپانزى وِقَردة الشيمپانزى القزمة أكثر اجتماعية مما اعتدنا أن نعتقد :1
  (.22)وتجرى تسوية معظم المواجيات العدوانية بدون عنف. التفاعبلت الودية

فى قطيع الشيمپانزى، بخبلف قرد البابون الذى يعيش فى . "الذكور ليست متورطة فى تنافس مرير متواصل لمسيطرة عمى اإلناث :2
الممارسة الجنسية المختمطة ىى الوضع الطبيعى : الساڤانا، يكون الذكر المسيطر متسامحا نسبيا إزاء اىتمام الذكور اآلخرين باإلناث

وتبادر اإلناث باتصاالت جنسية عديدة ويكون تعاونين ". بصفة عامة ال تكاد توجد عبلمة عمى الغيرة والعدوانية"و. (23)..."لؤلشياء
  (.24)أساسيا إذا كان عمى الذكور إقامة عبلقات خاصة معين

وال توجد ىيراركية واحدة لكل النشاطات بين ِقَردة . بين ِقَردة الشيمپانزى والغوريبل كان مبالغا فيو فى الماضى" السيطرة"دور  :3
(. 25)فى كثير من األحيان أقرب إلى ما يمكن أن نسميو القيادة أكثر منو إلى السيطرة" السيطرة"الشيمپانزى، وبين ِقَردة الغوريبل تبدو 

وتستخدم ِقَردة  .ىناك سموك مكتسب بالتعميم ومنقول اجتماعيا أكثر كثيرا مما كان ُيعتقد، واستخدام أكثر كثيرا ألدوات بدائية :4
الشيمپانزى الحجارة لتكسير الجوز، والعصّى لجمع النمل األبيض من الجحور، وأوراق األشجار كإسفنجات الستخبلص السوائل لمشرب 

عندما تسنح الفرصة  (عمى سبيل المثال، الِقَردة الصغيرة)فيى تصطاد حيوانات صغيرة . ِقَردة الشيمپانزى ليست نباتية تماما :5 .
تطارد بعض ِقَردة الشيمپانزى : والصيد نشاط اجتماعى.  فى المائة من غذائيا من مصادر غير نباتية10وتحصل بذلك عمى حوالى 

  .الِقَردة الصغيرة، وتنتظرىا أخرى وتتربص ليا وتقتميا

ذا وجد أحد ِقَردة الشيمپانزى مصدرا لطعام جيد  .الِقَردة العميا ال تتصرف كأفراد متنافسة عندما يأتى وقت استيبلك الطعام :6 – وا 
ورغم أن ِقَردة الشيمپانزى العادية  .فإنو يقوم بإببلغ الِقَردة العميا األخرى– شجيرة مثمرة جيدا ببراعم صالحة لؤلكل، عمى سبيل المثال 
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، بينما (26)، إال أنيا تتقاسم المحم مع بعضيا البعض(ما عدا األم التى تمد صغارىا بالطعام)تستيمك الغذاء النباتى بشكل فردى 
 .تتقاسم ِقَردة الشيمپانزى القزمة بعض الغذاء النباتى أيضا

وُتستخدم اإليماءات ليس فقط لجذب االنتباه بل أيضا لمداللة عمى نوايا  .األشكال األولية لبلتصال تمعب دورا ميما بين الِقَردة العميا :7
وُتستخدم مجموعة من . (27)مثمما يحدث عندما تخبر أنثى من ِقَردة الشيمپانزى القزمة ذكرا إلى أّى مدى ترغب فى الجنس– بعينيا 

 .األصوات ألغراض مختمفة، لئلشارة إلى خطر أو مصدر وفير لمطعام

يتنوع السموك االجتماعى لمِقَردة العميا من مجموعة إلى أخرى داخل كل نوع، مبينا أنو ال يعتمد فقط عمى عوامل غريزية، مبرمجة  :8
 .چينيا، بل أيضا عمى األرض الطبيعية التى تعيش عمييا والتقنيات التى اكتسبتيا بالتعميم والتى لدييا لمتعامل مع ىذه األرض

وىناك تقاُسم أكثر فى الطعام، . ومعظم ىذه التطورات ممحوظة فى ِقَردة الشيمپانزى القزمة أكثر من ِقَردة الشيمپانزى العادية والغوريبل
البابون فى التفاعل االجتماعى " ِقَردة"ومبادرات أكثر من جانب اإلناث فى النشاط الجنسى، ومزيد من القطيعة مع نموذج السيطرة عند 

(. 28)حيث تميل مجموعة من اإلناث إلى لعب دور رئيسى فى تماسك قطيع الِقَردة

(. 29)"بين الِقَردة العميا والبشر ’الحمقة المفقودة‘ِقَردة الشيمپانزى القزمة تقدم مفاتيح عديدة لفيم طبيعة "وقد أدى ىذا إلى تصورات بأن 
وميما يكن من شيء فإن الدليل المستمد من الِقَردة العميا فى البرية، ومن ِقَردة الشيمپانزى القزمة عمى وجو الخصوص، يتحدى الصورة 

ويبين ىذا أيضا كيف أنو فى أحوال بعينيا تظير العناصر التى نفكر فييا فى العادة . المألوفة لمسموك العدوانى والتنافسى بصورة فطرية
وكذلك استطاعت أيضا أن تبدأ فى الظيور بين  – عمى أنيا أشكال بشرية عمى وجو الحصر لمسموك تظير بين أقارب البشر األقربين

 . مبليين سنة4أسبلفنا العاديين منذ أكثر من 

أسالفنا 

غير أن الذى نعرفو فعبل يميل إلى . (اليومينيد)نعرف القميل جدا عمى وجو التأكيد عن أسبلفنا من نوعْى القرد األعمى واإلنسان المبكر 
 .عمى قدمين لممشى (30)("ِقَردة عميا جنوبييّْن"يعنى ) Australopithecinesاإلشارة إلى اعتماد مخموقات، ىى أوسترالوپيثيسينيس 

وكانت ىذه المخموقات، فى معظم النواحى األخرى، أقرب إلى الِقَردة العميا منيا إلى البشر، وكانت أدمغتيا ال تزال أكبر قميبل من حجم 
وليذا يتم . (31) سنتيمتر مكعب وليس ىناك دليل حاسم عمى صنع األدوات بينيا500 و 385دماغ الشيمپانزى، فكانت تتراوح بين 

 .تصنيفيا عمى أنيا ِقَردة عميا، وليست بشرا

من  ( بالمائة50بنسبة تصل إلى )وكان الدماغ أكبر بشكل ممحوظ .  مميون سنة مضت2-2.5إلى  (32)وترجع بقايا اإلنسان األول
حيث تم  ("اإلنسان الماىر"أو ) homo habilis ، وقد ُسمَّْى ىذا النوع ىومو ىابيميس(33)دماغ األوسترالوپيثيسينيس وِقَردة الشيمپانزى
ويشير شكل أسنانو . فى شرق أفريقيا، جنبا إلى جنب مع أدوات حجرية Olduvai Gorge العثور عميو ألول مرة، فى مضيق أولدوڤاى

 .إلى غذاء خميط من المحم والنبات، فى مقابل الغذاء النباتى غالبا لمِقَردة العميا الحديثة الضخمة
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 homo erectus يوصفون عادة باعتبارىم نوعا جديدا، ىومو إيريكتاس–  مميون سنة، ُوِجد بشر بأدمغة أكبر كثيرا 1.6ومنذ 
وعمى مدى . فى أفريقيا وانتشر سريعا خارجا من أفريقيا إلى األراضى األوروآسيوية - (upright man "اإلنسان المنتصب القامة")

وىو نفس حجم دماغ بعض البشر – المميون سنة التالية استمر حجم الدماغ فى الكبر إلى أن وصل إلى حوالى ألف سنتيمتر مكعب 
وبحمول ذلك الحين كانت األسنان مييأة بشكل واضح ألكل  .، حتى ولو كان أصغر من متوسط دماغناmodern humans الحديثين

وكان يتم تشكيل األدوات الحجرية فى نماذج معيارية . المحوم، مما ُيثبت أن الصيد مضى جنبا إلى جنب مع جمع األغذية النباتية
لخ– لمنتجات مختمفة  (acheulean األشولية [الصناعة/ الحضارة]ُيشار إلييا عادة عمى أنيا )  ..فؤوس يدوية، سواطير، مكاشط، وا 

بالمقارنة مع تمثيل الذكور ضعف ) فى المائة فقط 20ومما لو داللتو أن الذكور كانوا فى المتوسط أكثر عددا من اإلناث بحوالى 
ويدل ىذا عمى أن الدفاع ضد الحيوانات المفترسة كان يعتمد بشكل أكبر كثيرا . (اإلناث بين األوسترالوپيثيسينيس والِقَردة العميا الضخمة

 .بالتأكيد عمى التعاون داخل كل مجموعة وعمى استخدام األدوات كأسمحة أكثر من الشجاعة الطبيعية ألّى فرد ذكر

 ألف سنة تم العثور عمى مجموعة متنوعة من النماذج البشرية عبر أفريقيا وأوروپا وآسيا وكانوا يشبيون البشر 500ومنذ حوالى 
ويجرى تصنيف ىؤالء عمى أنيم  .، وجماجم رفيعة(كانت فى بعض الحاالت أكبر من أدمغتنا)الحديثين حيث كانت ليم أدمغة ضخمة 

والمعروفون بصورة أفضل منيم ىم . ، باعتبارىم أقدم نسخة لنوعنا نحن"archaic homo sapiens" "العارف القديم/اإلنسان العاقل"
 . ألف سنة35ألف إلى حوالى  150النياندرتاليون، الذين عاشوا فى أوروپا وفى أنحاء من الشرق األوسط من حوالى 

 homo sapiens العارف العارف/المعرفون غالبا باإلنسان العاقل العاقل)وأخيرا، يبدو من الناحية التشريحية أن البشر الحديثين 
sapiens)  ألف سنة أخذوا 40ومنذ . (34) ألف سنة100ألف إلى 200قد تطوروا فى أفريقيا ومن المحتمل فى الشرق األوسط منذ 

 ألف سنة عمى األكثر كانوا قد عبروا 12ومنذ . ينتشرون فى كل أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروپا وأخذت سفنيم ترسو ألول مرة فى أستراليا
(. 35)من شمال شرق آسيا إلى األمريكتين

وعندما تم العثور عمى أول ىيكل عظمى نياندرتالى منذ . ومنذ وقت طويل دارت مناقشات حول عبلقة البشر الحديثين والنياندرتاليين
 سنة، كان ُينظر إليو عمى أنو ممثل لنوع أكثر بدائية بكثير منَّا نحن، إذ كان يتصف بسمات عديدة وحشية أشبو بسمات الِقَردة 140
ومنذ أربعين سنة كان ما يزال من المفترض . (ليعنى الشبيو بالحيوان أو البربرى" النياندرتالى"ل ومن ىنا كان االستخدام الدارج )العميا 

ثم تأرجح . (36)"نموذج بشرى تطوَّر فى المناخات األكثر برودة لمعصر الجميدى فى أوروپا قبل أن يختفى"– أنو طريق تطورى مسدود 
  .كان التشديد عمى الدماغ النياندرتالى الضخم ووجوه الشبو بينو وبين دماغنا نحن: البندول الفكرى إلى االتجاه المعاكس

واليوم يتأرجح البندول عمى األقل فى جزء من طريق العودة إلى الوراء مرة أخرى، مع وجية النظر األكثر شعبية التى ترى أن البشر 
، ناشئين من مجموعة  ["العارف القديم/اإلنسان العاقل"] "archaics" "البشر القدماء"الحديثين تطوروا عمى طول خط منفصل تماما عن 

غير أنو ال تزال ىناك مقاومة جوىرية لوجية النظر  .من اإلنسان المنتصب القامة، معروفة فى العادة باعتبار أنيا عاشت فى أفريقيا
وىكذا . (37)وبيننا" البشر القدماء"من جانب أولئك الذين يرون بعض االستمرارية عمى األقل بين " الخروج من أفريقيا"ىذه المتمثمة فى 
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وميما كانت أىمية ىذا الجدال من منظور عممى . (38)فإن األدلة من الندرة إلى حد أن وجيات النظر قد ال ُتحسم مطمقا بصورة نيائية
  (.39)خالص، فإنو ليس ميما بوجو خاص عندما يدور النقاش حول فيم طبيعة البشر الحديثين

نوع ُوِلَد من الدم؟ 

عمى افتراض أن أسبلفنا كانوا مشتبكين فى صراع دموى مستمر مع أنواع أخرى وفيما بينيم " الِقَردة العميا العارية"يعتمد كثير من تنظير 
ومن ىذا . (40)"ألنو كان قاتبل: اإلنسان نشأ من خمفية شبيية باإلنسان لسبب واحد فقط"أن،  Ardrey ىكذا يؤكد أردرى. فى آن معا

وقد تم تشجيع . يجرى استخبلص استنتاج بأن جريمة القتل موجودة فى چيناتنا، ويتم التحكم فييا بصعوبة عن طريق آليات الحضارة
بعد  Raymond Dart مثل وجيات النظر ىذه من خبلل األفكار المتعمقة بتطور اإلنسان المبكر التى قام بتطويرىا ريموند دارت

فقد زعم أن االكتشافات العظمية تُْثبت أن الصيد كان العامل الرئيسى فى تطور أقدم أسبلفنا . اكتشاف البقايا األولى لؤلوسترالوپيثيسين
وما يزال يتم ترويج مثل ىذه اآلراء فى . (41)"االنتقال الوحشى من ِقَردة عميا إلى إنسان"الذين لم يكونوا ِقَردة عميا، وأنو كان ىناك 

ولم يكن من المحتمل أن تكون أكوام دارت العظمية . غير أن الكثير من األدلة التى انتشرت لتبريرىا يحيط بيا الشك. بعض األوساط
وكما سنرى، فإن الحرب . ، عدوانيين بشكل خاصbonobosبونوبو لولم يكن أوالد أعمامنا األقربين، خاصًة ا. النتيجة لمصيد البشرى

د بغذاء أكثر من المحوم فى تمك المجتمعات الباقية الشبيية بتمك التى عاش فييا أسبلفنا حتى  كانت غير موجودة وكانت النباتات ُتزوّْ
 . آالف سنة مضت10حوالى 

وىو يقوم عمى ". الوالدة من الدم"أن يدعم أطروحة " (األصل األفريقى: أىْ )الخروج من أفريقيا "عمى أنو يمكن لتفسير واحد لموقف 
ويقال إن .  ألف سنة200 ألف و100دعوى أن عمماء الچينات أثبتوا أن بعض چيناتنا نشأت من امرأة واحدة فى أفريقيا منذ ما بين 

والذين حموا محل البشر المحميين القدماء فى جميع أنحاء "البشرية بدأت معيا، مع المنحدرين منيا الذين انتشروا خارجين من أفريقيا، 
والنتيجة ىى أن البشر الحديثين كانوا يمارسون إبادة جماعية بدائية ضد شعوب كانت شديدة . (42)"بطريقة مفاجئة وعنيفة ...العالم 

  .الشبو بيم وأن ىذا يشير إلى سمات مميزة مولعة بالحرب متأصمة فى صميم طبيعتنا ذاتيا

فكل فرد لديو عمى األقل . غير أن المناقشة بأكمميا تدور بشأن التباس أولى بين ما يحدث مع الچينات وما يحدث لحاممى تمك الچينات
غير أنو ليس لكل چين منيما بالضرورة أثر مساٍو . (43)زوج واحد من الچينات لكل صفة منقولة چينيا واحد من أمو وواحد من أبيو

، ُمْخفيا تماما وجود اآلخر، رغم أن لكل منيما فرصة متساوية فى االنتقال "مسيطرا"عمى البنية الجسمانية لمفرد وأحيانا يكون چين واحد 
وعمى ىذا النحو، يمكن أن يكون لطفل، عينا أحد والديو زرقاوان وعينا اآلخر بنيتان، عينان بنيتان، غير أنو يظل . إلى ذرية ىذا الفرد

 .قادرا عمى نقل العيون الزرقاء إلى أطفالو ىو

ويحدث التطور عندما يظير شكل جديد لچين األمر الذى يمكن أن يغيّْر الصفات المميزة الجسمانية لفرد ما، ويزيد عمى ىذا النحو من 
غير أنو فى . وفى نياية المطاف، سوف يحل الشكل الجديد لمچين بصورة كاممة محل الشكل القديم. فرص استمرار ذلك الفرد فى النسل

تستطيع أجيال متوالية من األفراد أن تحمل شكمْى الچين كمييما، حيث تظيرعند بعض  (التى قد تكون فترة طويمة جدا)الفترة االنتقالية 
كذلك فإن أولئك الذين تظير عندىم . األفراد صفات مميّْزة جديدة غير أنيا تظل تنقل إلى بعض ذريتيم صفات مميّْزة لچينات قديمة
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وعندما ينتيى الچين الجديد إلى السيطرة فإنو . صفات مميّْزة جديدة يمكن أن ينقموا الچين الخاص بصفة مميّْزة قديمة إلى بعض ذريتيم
وليذا فإن . (44)غير أن ليم أيضا أسبلفا آخرين كثيرين (المالك األول لمچين)يفعل ذلك غالبا بين أشخاص ينتمون إلى سمف مشترك 

وجود أصل أفريقى لمبشر الحديثين ال يستوجب أن تكون لنا جميعا سمف أنثى بعيدة واحدة، وواحدة فقط، قام المتحدرون منيا بمحو 
  .سمف كل شخص آخر؛ بل يعنى باألحرى أنو كان لدينا عمى األقل سمف واحد مشترك وكذلك أسبلف آخرون كثيرون أيضا

، الذى قام بأول بحث چينى يشير إلى وجود السمف األنثى األفريقية المشتركة، لم يكن يعتقد Allan Wilson وال شك فى أن آالن ولسن
إنيا خمطت بين ىجرة : "كما كتب اثنان من زمبلئو بعد وفاتو بوقت قصير حول مثل ىذه التفسيرات. أنيا المصدر الوحيد الذى جئنا منو

  (.45)"وال يوجد ما يدل عمى أن حواء كانت المرأة األولى، وفى وقت بعينو، الوحيدة .وانقراض الچينات مع چينات ىؤالء السكان

خبلل اآلالف القميمة من سنين التعايش المحتمل بين "بأنو " األصل الواحد"ويعترف كريس إسترينچير، وىو أحد أبرز أعضاء مدرسة 
 عن 1987وفى مؤتمر (46)..." العارف الحديث، ربما كان قد حدث تدفق چينى شامل بين المجموعات/النياندرتاليين واإلنسان العاقل

العارف القديم والحديث، فإنو ال /اتفاق عام عمى أنو رغم وجود فروق مورفولوچية كبيرة بين اإلنسان العاقل"أصل اإلنسان كان ىناك 
ويعزز ىذه اإلمكانية واقع أن المجموعتين قد تعايشتا عمى مدى . (47)"يمكن استبعاد التيجين أو االستمرارية المحمية بين المجموعتين

 .واستخدمتا أدوات متشابية (ولكْن ليس معا بالضرورة)عدة آالف من السنين فى مناطق بعينيا حيث عاشتا فى نفس المواقع 

وحتى إذا كان البشر لم يتناسموا مع النياندرتاليين وأفراد قدماء آخرين من نوعنا، فإنو ال ينتج عن ذلك عمى اإلطبلق أنيم أزاحوىم من 
ذلك أن إحبلل مجموعة حيوانية لنفسيا محل مجموعة حيوانية أخرى خبلل آالف قميمة من السنين ال يشترط . أماكنيم عن طريق العنف

ويؤدى ىذا إلى زيادة . إنو يشترط فقط أن تكون إحداىما أكثر نجاحا من األخرى فى الحصول عمى وسائل العيش من البيئة. العنف
وقد جرت اإلشارة إلى . عددىا، واستنفاد الموارد المتاحة لممجموعة األخرى إلى أن ال يعود معدل مواليدىا كافيا لتعويض معدل وفياتيا

نماذج يمكن أن يكون قد حدث فييا ىذا فى حالة البشر الحديثين والنياندرتاليين خبلل ألف سنة فقط، دون أن تقتل إحداىما األخرى 
(. 48)بوحشية

الدماغ، والثقافة، والمغة، والوعى 

وتتعمق . ويتمثل جانب بالغ األىمية من المناقشة بشأن الخط الدقيق ألسبلف البشر الحديثين فى مسائل أخرى كثيرا ما يجرى ربطيا بيا
  .ىذه المسائل بأصل الثقافة والمغة

وينشأ الجدال ألن األدوات العظمية والحجرية فى حد ذاتيا، ال ُتخبرنا كيف عاش أسبلفنا، أو إلى أّى درجة كان ىناك اتصال فيما 
بينيم، أو إلى أّى مدى كانوا ناجحين فى جمع المواد الغذائية النباتية والصيد، أو حتى ما إذا كانوا قد حكوا قصصا لبعضيم البعض، 

والحقيقة أن البنية الجمجمية لمييكل العظمى ال تسمح لنا حتى بأن نعرف بالتفصيل . أو مارسوا طقوسا، أو كانت لدييم أفكار داخمية
وال تستطيع األدوات الحجرية الباقية ألسبلفنا أن تخبرنا بأّى شيء عن أدواتيم . كيف تم بناء الدماغ، وناىيك بما فعل ىذا الدماغ

، وما إذا كانوا (التى من المحتمل أنيا كانت منتشرة بشكل أكبر كثيرا، ألن ىذه المواد أسيل فى التشكيل من الحجر)الخشبية والعظمية 
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باإلضافة ببساطة إلى أكميا  (األمر الذى من شأنو أن يدل عمى الخيال)قد استخدموا أم ال جمود الحيوانات والمواد النباتية لمزينة 
 .واالحتفاظ بيا دافئة

ىكذا فإنو تماما مثمما توجد تخمينات تفصيمية متعارضة حول چينولوچيات األجسام المادية التى تأتى منيا اليياكل العظمية، ىناك 
 .تفسيرات متناقضة تماما لتطور عقوليم وثقافاتيم

أوال ىناك تمك التى تنظر إلى الثقافة والمغة عمى أنيما تنشآن مبكرا جدا فى تاريخ اليومينيد، . وتوجد مجموعتان رئيسيتان من النظريات
. عندما أخذ البشر يتعاونون فى استخدام األدوات لمحصول عمى مورد رزق ( مميون سنة2منذ )عمى األقل فى زمن اإلنسان الماىر 

 مميون سنة واستمرت حتى وصول 2وُينظر إلى تطور الثقافة والمغة والدماغ والذكاء البشرى عمى أنو عممية تراكمية طويمة، بدأت منذ 
وأدت ضرورة مواجية البيئة والوضع المنتصب القامة الذى اتخذه .  ألف سنة أو أكثر100أول بشر حديثين بصورة كاممة، منذ حوالى 

وكما عبرت . األسبلف اليومينيد، فى كل جيل، إلى االنتخاب الطبيعى لتمك الچينات التى شجعت عمى الذكاء والِعْشرة االجتماعية
  :فإن Nancy Makepiece Tanner نانسى ميكپيس تانر

ل بشدة صغار السن األكثر ذكاًء الذين يستطيعون أن ُينفّْذوا بصورة فعالة السموك الجديد وكان من  ... االنتخاب من شأنو أن ُيفضّْ
وكان ال . الصغار الذين لم يفعموا ذلك وماتوا قبل سن اإلنجاب لم يورّْثوا چيناتيم: بأقصى سرعة (الدماغ)الممكن أن تحدث إعادة تنظيم 

ل االنتخاب صغار السن الذين كانوا فضوليين ومازحين والذين قد تم تمقينيم سموك أعضاء المجموعة اآلخرين،  مناص من أن يفضّْ
  (.49)فكانوا يقمدون ميارات ُصْنع األدوات والخبرة البيئية، وتعمموا أن يتعرفوا عمى ويتفاعموا مع شبكة اجتماعية واسعة ومتنوعة

، الذى أكد أن مجموعات عظام الحيوانات التى ُعثر Glyn Isaacsوقد انطمقت معظم مثل ىذه التفسيرات من إنتاج جمين آيزيكس 
بين اإلنسان الماىر حمموا إلييا جثث الحيوانات " أساسات مساكن"تشير إلى وجود  Olduvai عمييا إلى جانب األدوات فى أولديوڤاى

وىناك زعم بأن األدوات نفسيا، ال يمكن أن يكون قد تم ُصْنعيا دون مستوى من . (50)التى تم اصطيادىا ليتم تقاُسميا فيما بينيم
    : فإنناJohn Gowlettوكما يؤكد چون جوليت. الميارة اليدوية والذكاء يتجاوز المستوى الخاص بالِقَردة العميا

فى ... خبلل عممية فصل مئات من ِقَطع الدقشوم  ...  مميون سنة2نعرف عمى وجو التأكيد أن ُصْنع األدوات يرجع عمى األقل إلى 
ويحتاج ضرب ِقَطع الدقشوم المفردة إلى الميارة اليدوية والتنسيق ... بحيث تكون كل خطوة فردية خاضعة لؤلىداف النيائية ... تسمسل 

من أين ستأتى ِقَطع " إدراك"وأكثر من ىذا، فإنو يحتاج إلى القدرة عمى . بين اليد والعين، وكذلك التقدير السميم لخصائص تكسُّر الحجر
  (.51)الدقشوم 

وجنبا إلى جنب مع ىذا التشديد عمى ُصْنع األدوات والتطور العقمّى ينتشر زعٌم بأن جمجة اإلنسان الماىر تشير إلى تنظيم شبيو 
 Broca’s and Wernicke’s منطقتْى بروكا وڤيرنيكو)اإلنسان بصورة نوعية لمدماغ، مكتمبل بالتطور األول لمناطق مييأة لمكبلم 

areas) مميون سنة كان االنتخاب الطبيعى يعمل عمى التكيف والدور اإليكولوچى3 أو 2يشير بقوة إلى أنو حتى منذ "، وىو ما -
لى أن السموك المعرفى واالجتماعى كانا يمثبلن بالتأكيد البؤرة الرئيسيةeco-niche adaptationالوظيفى   (.52)" وا 
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 مميون سنة مع االعتماد المتزايد عمى الميارات التواصمية 3 أو 2ووفقا ليذه النظرة، تتوافق التضخمات المتعاقبة لمدماغ عمى مدى 
والمعرفية، والتى كانت بدورىا ضرورية النتقال المعرفة الخاصة بالمزيد من ُصْنع األدوات، من أجل الجمع والصيد التعاونيين ومن أجل 

 .التماشى مع الشبكات األكثر كثافة بكثير لمتفاعبلت االجتماعية التى نشأت من ىذين النشاطين عمى السواء

بين اإلنسان  base camps "مخيمات بسيطة"العثور عمى : وقد ادعى بعض أنصار ىذا التفسير أن ىناك أدلة أركيولوچية تدعمو
 ochre skin ، وبقايا رسوم المغرة والجمد"مواقع الدفن الطقسية"الماىر، وبقايا استخدام النار بين اإلنسان المنتصب القامة، و

paintingلى انتقال . ، وبناء األكواخ بين البشر القدماء وىناك زعم بأن كل ىذه األدلة تشير إلى تعقيد متزايد لمحياة االجتماعية، وا 
لى تعبيرات عن الذكاء والخيال الفنى مماثمين  لى اتصال رمزى متزايد، وا  ْن كانت أقل تطورا من، تمك التى بين لمتزايد لمثقافة، وا  ، وا 

 .البشر الحديثين

ذا كان ىذا النموذج لمتطور البشرى صحيحا، فإنو ُيْثبت صحة تفسير إنجمس ، Charles Woolfson وكما يؤكد تشارلز وولفسون. وا 
الخطوط العريضة لنظرية إنجمس، ككل، يدعميا البحث المعاصر، وأنو، من ىذه الجية، ُيَعّد مقال إنجمس استباقا عمميا "فإنو يعنى أن 

(. 53)"المعا لما ُيعتقد اآلن أنو النموذج المحتمل لتطور اإلنسان

التحدى المثالى الجديد 

 .وقد قامت ىذه التحديات عمى عدد من المزاعم. غير أن ىذا النموذج يواجو بعض التحديات الحادة فى السنوات القميمة األخيرة

التى استخدميا اإلنسان الماىر  base camps "المخيمات البسيطة"وربما كانت . أوال، أن كثيرا من األدلة األركيولوچية غير موثوقة
عند آيزيكس متطورة قميبل عن ُنسخ البشر المبكرين من عشش ِقَردة الشيمپانزى وربما كانت عظام الحيوانات ناتجة عن النبش الفردى 

كما أن بقايا الجماجم ال ُتخبرنا بما . (54)لبقايا حيوانات تركتيا حيوانات أخرى آكمة لمحوم، وليست ناتجة عن الصيد المنظم اجتماعيا
منطقتْى )فيو الكفاية عن شكل األدمغة التى كانت الجماجم تحتوى عمييا ذات يوم لكى يتسنى لنا استنتاج وجود مناطق متخصصة 

ويمكن فى الحقيقة تفسير البقايا التى ُيزعم أنيا تُبيّْن بناء أكواخ بين اإلنسان المنتصب القامة . (55)تم تكريسيا لمكبلم (بروكا وڤيرنيكو
كذلك فإن المدافن . العارف القديم بطرق مختمفة جدا ال تقتضى أّى مستوى مرتفع من الثقافة/واستخدام الزينة بين اإلنسان العاقل

  (.56)عمى سبيل المثال انييار أسقف كيوف عمى شاغميو– الطقسية المزعومة ربما كانت ناتجة فقط عن أحداث طبيعية 

ثانيا، يتمثل الدليل األكثر إقناعا لدينا فى األدوات الحجرية الباقية، التى ال تتغير إال قميبل جدا طيمة مميون سنة من استمرار اإلنسان 
والشيء البلفت لمنظر، كما يزعم ىؤالء، ليس أنو . المنتصب القامة والتاريخ الذى يبمغ طولو مئات اآلالف من السنين لمنياندرتاليين

العصر الحجرى "ولم يحدث حتى ظيور ثقافات . يوجد تغيير، بل أنو لم يحدث تقدم أكبر بكثير، وأسرع بكثير، وأكثر منيجية بكثير
وحتى ذلك الوقت، ىناك زعم بأن إنتاج األدوات لم . ألف سنة 35لمبشر الحديثين منذ حوالى  upper palaeolithic "القديم األعمى

وفى ذلك الحين فقط وجدنا أدلة غير قابمة لمتحدى عمى اإلنتاج . (57)يختمف اختبلفا كيفيا عما يحدث بين أنواع الثدييات غير البشرية
  .(.الدفن االحتفالى، إلخ)والسموك الطقسى  (رسوم الكيوف)الفنى 
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ثالثا، ىناك زعم بأنو ال اإلنسان المنتصب القامة وال النياندرتاليون كانوا يممكون حنجرة قادرة عمى إصدار أكثر من جزء من نطاق 
  (.58)األصوات التى ُيصدرىا اإلنسان الحديث، وبأنيم كانوا، ليذا السبب، عاجزين عن استعمال المغة كما نعرفيا اليوم

وأخيرا، ُيزعم أن ىذا النموذج يقوم عمى نسخة تدريجية عتيقة من النظرية التطورية، تتغير فييا األنواع قميبل فى وقت ما مع ظيور 
الذى يمكن وفقا " التطور المتقطع"وتقبل النظرية التطورية األكثر حداثة إمكانية ما يسميو جود و إيمدردچ  .طفرات چينية فردية وانتخابيا

  (.59)لو أن يجرى أّى تغّير چينى يمكن أن يحدث فى االنفجارات

عمى  "نمط الحياة البشرية بصورة مميزة"وقد تمثل التأثير الكمى لوجيات النظر المختمفة فى تشجيع طريقة فى السنوات األخيرة تنظر إلى 
وُيعبر عن ذلك تفسير حديث جدا لوجية النظر . أنتجت ألول مرة الثقافة والمغة" ثورة بشرية"ل أنو نشأ مؤخرا جدا فى التاريخ، كنتيجة 

  :ىذه عمى النحو التالى

كانت لدى اإلنسان المنتصب القامة قدرة دماغية حديثة إلى حد كبير، غير أن من الجمى أنيا كانت أضأل لمغاية مما أظيرت فى 
ذا اعتبرنا أصل اإلنسان مفيوما عمى أنو يعنى بدايات ثقافة بشرية يمكن تمييزىا، فإنو ال مناص من اعتبار . طريق الثقافة البشرية وا 

  (60)... مميون سنة من تاريخ اليومينيد، فترة من فترات ما قبل التاريخ4 مميون سنة من 3.5

بل ربما كانت قد بدأت فى وقت الحق، بعد أن حّل . ويبدو من المحتمل أن التغيرات األكثر شأنا حدثت فقط بعد نشوء اإلنسان العاقل
  (.61)البشر الحديثون من الناحية التشريحية محل التنويعات المبكرة لئلنسان العاقل

ذا كان ىذا صحيحا، فإن تفسير إنجمس كان إذن بعيدا عن الفيم الصحيح من الناحية الجوىرية وال بد من أنو كان ىناك شيئ آخر . وا 
غير أن وجية النظر ىذه كانت تنطوى عمى ثغرات ضخمة ال يمكن أن تسدىا التفسيرات . غير العمل التعاونّى وراء تطور البشرية

 .المادية
وال يمكن مطمقا أن يكون الحجر المادة الوحيدة المستخدمة . وال ُيثبت الدليل المتعمق باألدوات الحجرية أنو لم يحدث أّى تقدُّم فى الثقافة

ْن كانت المادة األكثر قدرة عمى البقاء َعْبَر أىوال  من ِقبل أسبلفنا اإلنسان الماىر و اإلنسان المنتصب القامة لُصْنع األدوات، حتى وا 
وال شك فى أنيم استخدموا الخشب، والعظام، وجمود الحيوانات، والنار، لمتغمب عمى مصاعب بيئتيم، ومن المحتمل أنيم وجدوا . الزمن

وربما كانت كل ىذه المواد عمى نفس مستوى أىمية الحجر . (62)طرقا لمجمع بين أنواع مختمفة لصيد الحيوانات بالمصائد ولمحمل 
أكثر . بالنسبة ليم، إْن لم تكن أكثر أىمية، ويمكن أن يكون قد تم استخداميا بطرق متغيرة ال ُتحصى وال ُتَعّد، لم تترك أّى أدلة تقريبا

وال شك فى أنو ال ُيْثبت أنو صنعتيا مخموقات عديمة . من ىذا فإن تغيرا بطيئا فى األدوات الحجرية ال يتساوى مع عدم التغير مطمقا
 .التطور العقمّى والثقافّى التراكمى

، ىناك فجوة ضخمة بين األدوات التى استخدمتيا ِقَردة الشيمپانزى وتمك التى استخدميا اإلنسان MacGrew وكما ُيشير ماكجرو
  :اإلنسان المنتصب القامةب الماىر، وناىيك 
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فيى لم تصنع أدوات ... ىناك أشياء بعينيا ال نرى ِقَردة الشيمپانزى تفعميا ... ِقَردة الشيمپانزى صانعة ومستخدمة ماىرة لؤلدوات 
وىى لم تستخدم مقذوفات أو سبللم لموصول إلى ... وىى لم تستخدم عصّى الحفر لموصول إلى الجذور ... حجرية من الدقشوم 

  (.63)الفاكية البعيدة

لتطور  Piaget، مستخدمْين اإلطار المفاىيمى عند پياچيو K.R. Gibson جيبسون. ر.  و كS.T. Parker پاركر. ت. ويزعم إس
بذكاء ولغة مماثمين لذكاء ولغة األطفال "المغة عند البشر، أن األدلة ُتَرجح أن اليومينيد المبكرين ال بد أنيم كانوا يتمتعون 

 ألف سنة، كان 300، منذ Acheulian periodأنو بنياية الفترة األشولية  Thomas Wynn ويؤكد توماس وين. (64)"الصغار
السيمترية التامة "، مع "العمميات الممموسة"البشر المبكرون قد وصموا بالفعل إلى المرحمة العميا الثانية من التطور العقمى البشرى، مرحمة 

  (.65)."قابمية التعديل، وحفظ الموارد، وتصحيح األخطاء، إلخ"، األمر الذى ُيشير إلى قدرة عمى "تقريبا لمفئوس اليدوية

وبنفس الطريقة التى تُْبدى بيا – وربما كانت األدوات الحجرية قد تغيرت ببطء شديد ببساطة ألنيا كانت مبلئمة لمميام التى ُحدّْدت ليا 
وحتى إذا كانت األدوات . بعض األدوات األساسية لمنجارة قميبل من التغيير منذ عصور المصريين القدماء إلى أوائل القرن العشرين

الحجرية قد تغيرت ببطء، فإن ىذا ال يعنى أنيا كانت قد ُصنعت بسيولة أو أن من الممكن أنيا كانت نتيجة لقيام الناس ببساطة 
 .بمحاكاة اآلخرين دون إنعام التفكير فيما كانوا يفعمون

. المتأخرين" القدماء"وال شك فى أنو ال يمكن استعمال األدوات الحجرية لتبرير إدعاءات بوجود فجوة ىائمة بين أول بشر حديثين والبشر 
وحتى منذ . وليس كل ما ىناك أن كبل المجموعتين تعايشتا عمى مدى عشرات عديدة من آالف السنين، فقد اشتركتا أيضا فى ثقافات

التى استخدميا  Mousterian موستيريةل ألف سنة استخدم البشر الحديثون فى أوروپا والشرق األوسط نفس النوع من األدوات ا40
ترجع فقط إلى " ثقافة بشرية بصورة مميزة"الذى يوافق وجية النظرالرائجة القائمة بأن  Adam Kuper كما أقر آدم كوپر)النياندرتاليون 

 ألف سنة كانوا قد تعمموا 35ومع ذلك فإن آخر النياندرتاليين الذين كانوا ما يزالون باقين منذ . (66)( ألف سنة35 ألف إلى 25من 
  (.67)استخدام بعضا من نفس التكنولوچيات األكثر تقدما التى كان يستخدميا جيرانيم البشر الحديثون

بدون أّى "وحتى بعد أن تقدَّم البشر الحديثون منتقمين إلى ىذه التكنولوچيات الجديدة، كان التغيير فى كثير من األحيان بطيئا جدا، 
ففى المنطقة التى توجد فييا . (68)لفترة طويمة" تطورات تكنولوچية رئيسية، وال أّى زيادة ذات شأن فى قدرة اإلنسان عمى توليد الطاقة

 35منذ " العصر الحجرى القديم األعمى" ألف سنة بين وصول ثقافة 20فرنسا الحالية، عمى سبيل المثال، كانت ىناك فجوة تصل إلى 
آالف سنة أخرى قبل أن تحل تقنيات  10وانقضت  .La Marche فى المارش magdalenian ألف سنة ورسوم الكيوف المجدلينية

 .زراعة محل الصيد والجمع فى تمك المنطقة

 ألف 150 ألف إلى 200 مميون سنة، ببعض التسريع منذ 3 إلى 2و بالتالى فإن الصورة ىى صورة تطور بطئ لتقنيات عمى مدى 
 ألف سنة، بين كل من 35ألف إلى  30وحدث مزيد من التسريع منذ . سنة فيما كان النياندرتاليون والبشر الحديثون األوائل يظيرون

السكان المتزايدين من البشر الحديثين والسكان النياندرتايين المتناقصين؛ ومزيد من التغُير السريع منذ زمن رسومات الكيوف منذ حوالى 
 آالف سنة؛ والتسريع اليائل عمى مدى األلف سنة 5 آالف إلى 10 ألف سنة؛ وتطور سريع جدا مع ظيور الزراعة منذ من 15
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ويدل ىذا عمى أنو، رغم أن من الممكن أنو كانت ىناك اختبلفات بيولوچية ميمة بين البشر القدماء والحديثين إال أن سرعة . األخيرة
 .وكان ال مناص من أن يرتبط ىذا بشيء آخر .التجديد لم تتوقف، بالضرورة، عمى ىذا

وقد شكك بعض عمماء – اإلنسان المنتصب القامة والبشر القدماء نطاق صوتى محدود أكثر كثيرا من البشر الحديثين م وحتى إذا كان 
إنو يعنى . فإن ىذا ال يعنى أن النياندرتاليين والبشر القدماء اآلخرين كانوا يفتقرون إلى المغة تماما–  (69)الحفريات فى ىذا االستنتاج

ذاتو، الممثل الرئيسى لمرأى  Liberman وكما يكتب ليبرمان. ببساطة أنيم لم يكونوا يتواصمون مع بعضيم البعض بصورة جيدة مثمنا
النمذجة الكمپيوترية ال تظير النياندرتاليين اليومينيد عمى أنو ينقصيم الكبلم والمغة : "الذى يشدد عمى الحدود المغوية لمنياندرتاليين، فإن

 [a]و [u]و [I] بصورة كمية؛ ذلك أن لدييم المتطمبات التشريحية البلزمة إلنتاج ُنسخ أنفية لكل أصوات الكبلم البشرى باستثناء أصوات
  (.70)"والصوامت الحمقية، ومن المحتمل أنو كانت ليم لغة وثقافة متطورتان تماما بوضوح

يمكن أن يحدث ال تُْثبت، فى حد ذاتيا، أنو حدث بالفعل  punctuated وأخيرا فإن وجية النظر القائمة بأن التطور المتقطع إلى مراحل
ذا كان تطور البشرية ىو النتيجة . وىى حجة حجم الدماغ– وىناك حجة قوية ضد ىذا . بمثل ىذه الطريقة إلنتاج الثقافة والمغة فجأة وا 

 – اإلنسان العاقلم لتغيرات سريعة جدا فى اتجاه نياية فترة من مبليين السنين، فعندئذ تستطيع أن تتوقع أن تظير السمة األكثرتمييزا 
والحقيقة أن الصياغة األصمية لفرضية التطور المتقطع التى قدَّميا جولد و إيمدريدچ كانت . الحجم الضخم لدماغنا بالمقارنة بأجسامنا

ولكْن، . تمتزم بيذه النظرة، حيث يؤكدان أن الدماغ لم يكد يزداد حجمو عمى مدى المميون سنة التى عاش فييا اإلنسان المنتصب القامة
  (.71)تدعم ىذا النظرة" أدلة قميمة"كما أشار سترينچر، ىناك 

باعتبارىا حدثت فجأة منذ نصف مميون سنة بإحبلل اإلنسان المنتصب القامة " الثورة البشرية"ويترك ىذا مشكمة ألّى نظرية تنظر إلى 
اإلنسان المنتصب م لماذا كان :  ألف سنة مضت بعد تطور البشر الحديثين من الناحية التشريحية35ب محل اإلنسان العاقل، وناىيك 

القامة دماغ ضعف حجم دماغ األوسترالوپيثيسيين، وكان لمنياندرتاليين دماغ بالحجم الحديث؟ لم يكن من الممكن أن يكون ىذا ببساطة 
  .ألداء العمميات العقمية التى أمكن أن يؤدييا أسبلفيم قبل ذلك مبليين السنين

وفى الوقت نفسو فإنو ال يمكن تصور أن أسبلفنا الذين عاشوا منذ مميون سنة كان يمكن أْن يبقوا عمى قيد الحياة لو أنيم لم يكونوا قد 
طوروا طرقا لمتعاون معا لمتغمب عمى مصاعب بيئتيم ولنقل المعرفة إلى بعضيم البعض عمى نطاق أكبر من الناحية الكيفية من ذلك 

إذ أنيم بحمول ذلك الحين كانوا يتحركون بالفعل إلى خارج وديان أفريقيا حيث نشأ . الذى يتم العثور عميو بين أوالد أعمامنا الِقَردة العميا
نوعيم ليستعمروا مناطق كثيرة من أوراسيا، مما ُيْثبت أنيم كانوا قادرين ليس فقط عمى العيش فى بعض المبلذات اإليكولوچية 

متعممين التمييز بين تمك المجموعات المتنوعة من النباتات – المحصورة، بل أيضا عمى تكييف مجموعة متنوعة من البيئات لحاجاتيم 
التى يعثرون عمييا حديثا وكانت صالحة لمطعام وتمك التى كانت سامة، ومتعممين صيد أنواع جديدة من الحيوانات، ومتعممين حماية 

  .أنفسيم من حيوانات مفترسة جديدة، ومتعممين التغمب عمى مصاعب مناخات جديدة

جدل العمل والعقل 
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غير أن األدلة . بين أسبلفنا ضعيفة بالضرورة– أو عن أّى شكل آخر لمسموك - ُتَعّد األدلة األركيولوچية المباشرة عن العمل االجتماعى
  .الظرفية شاممة

فقد كان يسير عمى قدمين وفقد طريق اليروب السيل من . انظْر إلى المبلمح التى ميزت اإلنسان المنتصب القامة عن الِقَردة العميا
وىكذا كانوا )الحيوانات المفترسة الذى تمثل فى اليروب إلى أعمى األشجار؛ وكان صغارىم يستغرقون وقتا أطول إلى حد كبير ليكبروا 

 فى المائة فى 20؛ وصار ذكور ىذا النوع عندئذ أكثر من اإلناث فقط بنسبة (يحتاجون إلى فترة أطول من الحماية من جانب كبارىم
 فى المائة، وبالتالى فإن البنية الجسمانية ليذا النوع لم تكن بشكل رئيسى لمدفاع؛ وتعرَّض لنقص كبير فى حجم 100المتوسط، وليس 

األسنان الطويمة المدببة عمى الجانبين التى تستطيع بيا الِقَردة والِقَردة العميا تيديد الحيوانات المفترسة المحتممة وقتل الحيوانات )األنياب 
لنظام غذائى يحتوى عمى المحم، مع استبعاد أّى مواد نباتية تتطمب ( الضروس)؛ وجرى تكييف أسنانو الخمفية (الصغيرة من أجل الطعام

كثيرا من الطحن أثناء المضغ؛ وأعيد تشكيل اليد، مع تطور إبيام يستطيع اإلمساك باألشياء الصغيرة واستعماليا؛ ولم يعد االىتمام 
 .الجنسى عند اإلناث يتركز بشكل رئيسى حول وقت التبويض؛ وكما سبق أن رأينا، كانت ىناك زيادة ىائمة فى حجم الدماغ

ولم يكن يمكن لمخموق بيذه التوليفة من المبلمح أن يواصل البقاء إال إذا كان قد طور بعض لوسائل إحبلل بعض الخصائص 
وكان عميو أن يكون قادرا عمى الدفاع عن صغاره لفترات من الوقت أطول من أوالد عمو من الِقَردة العميا . الجسمانية التى كان فقدىا

وكان عميو أن يكون قادرا . رغم فقدان األنياب الضخمة، وقدرات تسمق األشجار، والبنية الجسمانية الضخمة لمذكر لدى الِقَردة العميا
. عمى التعامل بصورة فعالة مع تنويعة من النباتات أكثر من الِقَردة العميا رغم أنو كانت لديو ضروس لم تكن بنفس الجودة فى الطحن
وكان عميو أن يجد طريقة ما لتقطيع لحم الحيوانات، سواء اصطادىا بنفسو أو اعتمد فقط عمى العثور عمى جثث تركتيا حيوانات 

وُتشير كل ىذه األشياء إلى اعتماد ىائل عمى استخدام أشياء من ُصْنع اإلنسان من أنواع متنوعة لمدفاع، والتقطيع، . مفترسة أخرى
وىى ُتشير أيضا إلى مستوى من التنظيم االجتماعى أكبر بكثير مما يوجد حتى بين الِقَردة العميا األكثر . والحفر، والجمع، والطحن

ىذا ىو ما ُيحتمل أنو ُيفسر التغير فى نموذج النشاط الجنسى لئلناث، بتشجيع الصبلت الدائمة بين الجنسين بدال من : اجتماعية
غير أن المعرفة . الممارسة الجنسية السريعة المحمومة التى تتركز حول أيام قميمة كل شير والتى توجد بين ِقَردة الشيمپانزى العادية

الخاصة بالتقنيات الضرورية ومواكبة المستوى اليائل من التعاون االجتماعى الموجود فى الحياة االجتماعية عمى ىذا النطاق كانتا 
وعمى مدى ألفيات عديدة استطاعت ىذه المخموقات التى تغيرت . تتطمبان مستوى لقدرة الدماغ أعمى بكثير مما كان الحال فى السابق

، بعضيا البعض اكتساب ميزة فيما يتعمق بچيناتيا بمثل ىذه الطريقة التى تمكنيا بصورة أفضل من التعمم من، والتواصل مع، والعناية 
وكان بوسع االنتخاب الطبيعى أن ُيحدث التطور فى اتجاه شبكات عصبية أوسع نطاقا، وأكثر كثافة، وأكثر تعقيدا . بالبقاء واإلنجاب

 .بصورة متزايدة، قادرة عمى توجيو الوظائف الحركية المعقدة لميد والتعمم منيا واستخدام تغيرات دقيقة فى اإلشارة أو الصوت لمتواصل

ألف سنة ليطور نطاقا  35فقط إذا نظرَت إلى األشياء بيذه الطريقة تستطيع أن تفسر لماذا كان نوعنا قد ُوِىَب بالفعل ىذه القدرات منذ 
 مميون سنة من التطور التراكمى، مع تشجيع العمل فى كل مرحمة لميد الماىرة 2ويكمن التفسير فى . جديدا بالكامل من التكنولوچيات

وفى كل مرحمة جعمت اليد الماىرة والمزيد من الروح االجتماعية والدماغ األكبر وجود . والمزيد من الروح االجتماعية، والدماغ األكبر
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غير أن كل ىذا جعل العمل الحمقة المفقودة الحقيقية فى قصة التطور البشرى، كما ألحَّ إنجمس . أشكال أكثر تقدما من العمل ممكنا
 .عن حق

ذلك أن أولئك األفضل تعاونا مع اآلخرين فى إنتاج األدوات واستخداميا كانوا أولئك . وكانت لمثل ىذا العمل نتائج ىائمة بالنسبة لمدماغ
الذين تعرَّضت أدمغتيم لتغيرات فى البنية والحجم جعمتيم أفضل فى تنسيق الوظائف الحركية متحكمين فى األيدى بالرؤية والسمع، فيما 

وكانت عممية تراكمية فى طريقيا إلى الحدوث حيث يعتمد فييا البقاء  (.72)كانوا يصيرون أكثر استجابة إلشارات اآلخرين من نوعيم
عمى الثقافة، والقدرة عمى المشاركة فى الثقافة، عمى ىبة چينية شجعت عمى الجمع بين الروح االجتماعية، والتواصل، والميارة اليدوية، 

 .والقدرة عمى التفكير المنطقى

وىذا ىو ما يفسر لماذا كان أسبلفنا قادرين، منذ مميون أو ما قارب المميون من السنين، عمى التحرك خارجين من الوطن األفريقى 
ألسبلفيم لينتقموا إلى الظروف المناخية المختمفة جدا ألوراسيا، ولماذا كان النياندرتاليون قادرين عمى البقاء فى الظروف القاسية لمعصر 

وميما كانت اختبلفاتيم عنا كثيرة أو قميمة، فإنيم ما كانوا ليستطيعوا البقاء ما لم .  ألف سنة أو أكثر100الجميدى األوروپى عمى مدى 
لم يكن : وعمى كل حال فقد كانوا مثمنا من ناحية واحدة ميمة جدا. تكن لدييم عمى األقل أعضاء ناشئة أساسية لمثقافة، والمغة، والذكاء

ال فرو فى أجساميم، وال سرعة كبيرة فى اليروب، وال أنياب أو مخالب، وال قدرة سريعة عمى االختفاء فى – لدييم شيئ آخر يحمييم 
 .األشجار

وتتمثل السمة المميزة فى المغة البشرية، بالمقارنة . وىذا ىو ما يفسر أيضا تطور تمك الصفات البشرية األكثر خصوصية، المغة والوعى
. باألصوات واإلشارات التى ُتْصدرىا حيوانات أخرى، فى أننا نستخدم كممات لئلحالة إلى أشياء ومواقف ليست موجودة أمامنا بالفعل

وبمجرد أن نستطيع أن نفعل ىذا مع آخرين، فإننا نستطيع أيضا . ونحن نستخدميا لمتجريد من الواقع الذى يجابينا ولوصف وقائع أخرى
وال يمكن أن تكون . الذى يستمر داخل رؤوسنا لنتصوَّر مواقف جديدة وأىدافا جديدة" الكبلم الداخمى"أن نفعمو مع أنفسنا، مستخدمين 

وال بد من أنيا َنَمْت عمى مدى أجيال عديدة عندما تعمَّم أسبلفنا فى الممارسة  .القدرة عمى فعل ىذه األشياء قد ظيرت دفعة واحدة
عندما بدأوا فى استخدام األصوات واإلشارات ليس فقط لمداللة عمى ما كان - العممية، عبر العمل، التجرد من الواقع المباشر وتغييره 

بل لمداللة عمى كيف أرادوا تغيير شيئ ما وكيف رغبوا فى  (وىذا ىو ما تفعمو بعض الحيوانات)أماميم مباشرة أو ما رغبوا فيو مباشرة 
كان القرد : ونحن نعرف أنو فى استخدام األدوات كان ىناك تغير ذو شأن من الِقَردة العميا إلى البشر المبكرين. أن يساعدىم آخرون

 مميون سنة فكانوا بالفعل ال يقومون فقط بتشكيل العصا أو 2األعمى يمتقط عصا أو حجرا الستخدامو كأداة؛ أما البشر المبكرون منذ 
وال . الحجر، بل كانوا يستخدمون أحجارا أخرى لمقيام بالتشكيل، وال شك فى أنيم كانوا يتعممون من بعضيم البعض كيف يقومون بيذا

األداة التى تستطيع جمب )، بل أيضا عن أشياء انتقمت مرة من المباشرة (المواد الغذائية)يتضمن ىذا فقط تصورات عن أشياء مباشرة 
ويشمل ىذا أيضا (. األداة التى تستطيع تشكيل األداة التى تجمب المواد الغذائية)وانتقمت مرتين من الواقع المباشر  (المواد الغذائية

فى الواقع، االستخدام األول لؤلسماء – التواصل، سواء باإلشارة أو بالصوت، حول أشياء انتقمت عمى مرحمتين من الشروط المباشرة 
ومع تطورىما كمييما، . وبالتالى فإن تطور العمل وتطور التواصل كانا يسيران معا يدا فى يد، بالضرورة. المجردة، والصفات، واألفعال
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اليد األكثر خفة، والدماغ : كانا يقومان فى آن معا بتشجيع انتخاب تمك الچينات الجديدة التى جعمت الناس أكثر ميارة فى األمرين معا
 .األكبر حجما، والحنجرة التى أصدرت نطاقا أوسع من األصوات

ومع تعزيز نمو العمل، ونمو الروح االجتماعية، ونمو المغة، بعضيا البعض، . وال تقتضى مثل ىذه التطورات مجرد تغيُّرات كمية
مشجعًة انتخاب مجموعة كاممة من الچينات الجديدة، كانت تظير شبكات جديدة من خبليا األعصاب فى الدماغ، جاعمة من الممكن 

وربما فسر ىذا جيدا لماذا تطور فجأة نوع جديد من البشر . حدوث مجموعات جديدة بكامميا من التفاعل بين الناس والعالم من حوليم
اإلنسان الماىر، و اإلنسان المنتصب القامة، م عاش إلى جانب ىؤالء الذين سبقوىم ثم حموا محميم، كما حدث مع الظيور المتعاقب 

وبالتالى فربما كان الحال يتمثل فى أن البشر الحديثين قد حموا فى نياية المطاف محل النياندرتاليين . وأنواع متنوعة من البشر القدماء
رغم أن من المحتمل أال نعرف مطمقا عمى وجو اليقين ما إذا كان )ألنيم كانوا قادرين عمى التواصل أسرع وأوضح مع بعضيم البعض 

. (الحال كذلك

ل الكم إلى كيف، ولمطريقة التى أدت بيا الحياة الحيوانية من خبلل تغيرات متعاقبة  وليذا كان يجب أن يكون ىناك تمييز لطريقة تحوُّ
، التى كانت ليا ديناميكية خاصة بيا، تشكمت من خبلل عمميا وثقافتيا "الحياة البشرية"إلى ذلك الشكل الجديد من الحياة الذى نسميو 

غير أن ىذا ال يجب أن يؤدى إلى السقوط فى مثالية جديدة تنظر إلى الثقافة والمغة عمى أنيما تنشآن من . وليس من خبلل چيناتيا
ذا كان مثل ىذا النيج ىو الموضة فى بعض الدوائر، فميس ىذا ألنو يمكن أن يقدّْم تفسيرا . البلمكان فى الماضى القريب إلى حد ما وا 

ففى كل فرع معرفى كانت . ماديا عمميا ألصمنا، بل ألنو يتناسب مع المزاج األكثر اتساعا بكثير لئلنتميچنسيا منذ أواخر السبعينيات
وكما كان الحال فى أيام ماركس و إنجمس، فإن النضال من أجل العمم . ىناك محاولة لفصل المغة واألفكار عن تطور الواقع المادى

، والمادية "ما بعد الحداثية"حيث تتخذ المثالية اليوم شكل الموضات – إنما ىو نضال ضد كل من المثالية والمادية الميكانيكية 
  (.73)الميكانيكية لمسوسيوبيولوچيا

نهايات مفتوحة 

وُيفسر ىذا سمسمة بأكمميا من . ىناك تفاصيل عديدة فى قصة تطور البشر، لم ُتحسم بعد وربما لن ُتحسم أبدا، بسبب قمة األدلة
المجادالت التى ما زالت تتواصل والتى تشيع الحرارة فى المؤتمرات األكاديمية وتقدّْم قميبل من المعمومات المثيرة الجذابة لصحفيّْى 

 .العموم

ويقول معظم . ىناك، عمى سبيل المثال، جدال جذاب حول لماذا تبنَّت مجموعة من الِقَردة العميا السير عمى رجمين فى المحل األول
الثقاة أن ىذا كان ألن التغير المناخى قضى عمى الغابات حيث عاش أسبلفنا من الِقَردة العميا، مقدّْما لؤلسبلف من الِقَردة العميا اختيارا 

وكان من الممكن عندئذ أن يمتقط االنتخاب الطبيعى . بين االنسحاب إلى الغابة المتبقية أو التكيف مع بيئة مفتوحة بصورة أكبر
الخصائص الچينية بين المجموعات التى انسحبت إلى الغابة وتكيفت مع ذلك النوع من الحياة، تمك الخصائص التى نجدىا فى ِقَردة 

واستخدام " التعاونية"وبنفس الطريقة كان من الممكن أن يمتقط بين ساكنى األرض الُمعشبة الخصائص . الغوريبل فى الوقت الحاضر
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حصل اليومينيد عمى أغذية نباتية ريانة بشكل أقل وربما أكثر صعوبة فى العثور عمييا : "األدوات المنقول ثقافيا الذى نجده بين البشر
(.  74)"وقد تخصصوا بأن صاروا أكثر ذكاًء وذوى قدمين، وباستخدام األدوات. فى البيئة الجديدة، فى منطقة الساڤانا فى شرق أفريقيا

وعمى النقيض من ىذا، يدعى آخرون أن األدلة األركيولوچية ُتشير إلى أن الِقَردة العميا األولى ذات الساقين عاشت فى الغابات، وليس 
(.  75)فى األدغال أو األرض الُمعشبة

وكان إحياء المناقشة حول الجوانب االجتماعية لمتطور . وىناك جدال آخر حول دور الصيد فى الخطى األولى عمى طول خط اليومينيد
 Irven و إرڤين ديڤور Richard Lee  الذى عقده ريتشارد لى1966البشرى قد تمقى تشجيعا ىائبل من مؤتمر اإلنسان الصياد فى 

DeVore وكما يدل . الجامعين فى الوقت الحاضر-والذى اجتذب األركيولوچيين واألنثروپولوچيين الذين يدرسون مجتمعات الصيادين
غير أنو تمت معارضة ىذا فى الحال من جانب . (76)عنوان المؤتمر، كان التشديد عمى الصيد باعتباره النشاط االجتماعى التكوينى

أكل الحيوانات المقتولة بالفعل من )اإلنسان الماىر أشارت إلى النبش الفردى ب الذين قالوا إن األدلة األركيولوچية الخاصة  (77)أولئك
قد أدى ىذا بدوره إلى الرد السريع بأنو ال بد أنو كان لدى أسبلفنا دافع . وليس إلى الصيد التعاونى (جانب حيوانات أخرى آكمة لمحوم

يمكن لؤلعداد أن ُتخيف الحيوان آكل المحوم الذى يقتل الفريسة فى المكان األول، بينما كان ال يكاد يكون )إلى النبش بصورة جماعية 
(. 78 )(ىناك معنى ألن يقوم الفرد من اليومينيد باالحتفاظ لنفسو، أو نفسيا، بجثة أكبر كثيرا من أن يأكميا شخص واحد قبل أن يتعفن

وفى الوقت نفسو، ومن اتجاه آخر، تم التشديد عمى أن ذوى القدمين القدماء كانوا بالضرورة صيادين غير ناجحين، غير أنو كان ال بد 
ووفقا لكل : "أنو كان عمييم لكى يربوا صغارىم وليكونوا جامعين ناجحين لمطعام النباتى أن يصيروا مستخدمين ألدوات اجتماعية

 مميون سنة عناصر سموكية وتشريحية أساسية لتطوير تكيٍُّف لمجمع 5الدالئل، امتمكت جماعات األسبلف الشبيية بالشيمپانزى منذ 
وا . (79)..."حيث كان من الممكن استغبلل مجموعة كاممة من أغذية نباتات الساڤانا باستخدام األدوات وكان عمى الصغار أن يمرُّ

، حيث تكون اإلناث "الذرية-رابطة األم"بتنشئة اجتماعية شاممة إذا كان ليم أن يتعمموا أداء مثل ىذه الميام، التى تقوم بإعبلء شأن 
نماذج حركية مبلئمة لتعمُّم ُصنع واستخدام أدوات الجمع لمحفر، أو الطْرق، أو : باعتبارىن المركزالضرورى لممجموعة االجتماعية"

  (.80)" القشط، أو الفتح، أو تقسيم األغذية، ولحمل األدوات، والطعام، واألطفال الصغار، ولمدفاع ضد الحيوانات المفترسة

وأخيرا، ىناك الجدال الذى تمت اإلشارة إليو من قبل، بصورة عابرة، بشأن العبلقات بين مختمف نماذج اليومينيد التى تم العثور عمييا 
، "البشر القدماء"األنواع المتباينة من األوسترالوپيثيسيين، و اإلنسان الماىر، و اإلنسان منتصب القامة، واألنواع المختمفة من – 

 .والنياندرتاليين، والبشر الحديثين

غير أنو ال ينبغى ألّى خبلف من ىذه الخبلفات بين المحترفين أن يحجب أحد أكثر التطورات إثارة فى التاريخ الفكرى عبر الثبلثين 
إثبات صحة خط التحميل المعروض فى الُكتيب غير المنشور، وغير المكتمل، الذى كتبو فردريك إنجمس بعد قراءة – سنة األخيرة 

  :كيف أن Trigger وُيخبرنا تريجر. دارون



22 
 

ُيْثبت عمل إنجمس أنو كان من الممكن مفيمة النظرية المادية الجديدة لتطور البشر التى كانت موجودة بالفعل فى سبعينيات القرن 
غير أن من الجمّى أن مفاىيم دارون المثالية بصفة جوىرية عن تطور البشر كانت متوافقة مع معتقدات معظم عمماء . التاسع عشر

 وليذا لم يكن من المدىش أن يتم تجاىل عمل إنجمس. الطبقة الوسطى فى أوروپا الغربية أكثر مما كانت مفاىيم كبير الثوريين إنجمس
... 

وتمثمت النتيجة فى أن البحث عن أصل البشر استغرق ثبلثة أرباع قرن سار خبلليا فى دروب مسدودة، حتى ستينيات القرن العشرين، 
 F. Clark كبلرك ىاويل. و ف Sherwood washburn، و شيروود ووشبيرن Kenneth Oakley أرسى كينيف أوكمى"حيث 

Howell  ُأُسس بناء نظرية جديدة لمتطور كانت رغم أنو جرى الوصول إلييا عن طريق االستقراء إلى حد كبير، وثيق الشبو بعمل
  (.          81)"إنجمس المنسى طويبل

 األولإشارات القسم 

كان تاريخ الفمسفة البرچوازية الحديثة إلى حد كبير جدا تاريخا لمجدال بين نظرتْين، بين التجريبية والعقبلنية، رغم أنو يتشابك مع  :1
 .مجادالت أخرى، حول كيف نحقق الوصول إلى المعرفة

 .Die Neue Zeit لم ُيْكممو مطمقا، غير أنو ُنشر فيما بعد فى شكمو غير المكتمل بعد وفاتو بقميل، فى المجمة االشتراكية األلمانية :2

 .Karl Marx, Ethnological Notebooks :مستخدما تعميقات ماركس الغزيرة عمى كتاب مورجان، المنشورة باعتبارىا :3

، 1865فى  Brünn (Brno) بالفعل اكتشافاتو فى مجمة مغمورة كانت تصدر فى برنو Gregor Mendel نشر جريجور مندل :4
 .غير أن لم يقم عمماء بيولوچيا آخرون بإعادة اكتشافيا حتى منعطف القرن

5: B. Trigger, Comment on Tobias, Piltdown, the Case Against Keith, in Current Anthropology, 
Vol.33, No.3, June 1992, p.275. 

 .A. Kuper, The Chosen Primate (London, 1994), pp.33-47 لبلطبلع عمى وصف لكل ىذه التشوُّشات، انظْر  :6

 R. Foley (ed.), Hominid :حول ندرة المحاوالت المتعمقة بتفسير تطور البشر حتى ستينيات القرن العشرين، انظْر مقدمة :7
Evolution and Community Ecology (London, 1984), p.3  

8: C. Stringer,‘Human evolution and biological adaptation in the Pleistocene, in ibid., p.53. 

9: N. Roberts, Pleistocene environment in time and space, in ibid., p.33. 

. يعنى مثل ىذا التغيُّر السريع فى حالة المعرفة أنو فيما عدا ذلك يمكن أن تصير أعمال مفيدة لمغاية عتيقة من نواٍح ميمة :10
لكثير من المعمومات المتعمقة  Charles Woolfson وينطبق ىذا، عمى سبيل المثال، مثل التفسير الماركسى عند تشالرز وولفسون
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 ورغم 1982، رغم أنو لم ُيطبع إال فى [نظرية الثقافة عمى أساس العمل] The Labour Theory of Culture بتطور البشرى، عمى
وفيما كنت أكتب ىذا المقال، ظيرت تقارير فى الصحافة العممية . أن وجية نظره األساسية قريبة جدا من وجية النظر التى أقدميا ىنا

 (New Scientist, 7 May, 1994) الشيير كان أقدم مما كان ُيعتقد بمميون سنة ”Java man“ تشير إلى أن أحفور إنسان چاوة
كان قد تم العثور عميو فى  Australopithecine (إنسان العصر الپميوسينى)وأن النموذج األقدم إلى اآلن وىو أوسترالوپيثيسينيس 

  .إثيوپيا
عبلقات ] Blood Relations (Yale, 1991) وكتابو .Chris Knight فيما يفترض ىو كريس نايت" الراديكاليّْين"وأحد أتباعيم  :11
انظْر . مع الكثير من المعمومات الحقيقية المشوَّىة فى محاولة لتبرير مزاعمو. لمغايةJust So story عبارة عن قصة تخمينية  [الدم

 .Blood Simple, International Socialism 54, Spring 1992, p.169 عرضى

 .، ولكْن انظْر الحقاThe Origin of the Family إنجمس نفسو يقع فييا فى بعض المواضع فى :12

 .Pan troglodytes ، من ِقَردة الشيمپانزى الشائعPan paniscus نوع منفصل من :13

 J.H.J. Schwartz, Theانظْر، عمى سبيل المثال،  .رغم أن قمة من عمماء الحيوان ما يزالون يؤيدون فكرة األورانج أوتانج :14
Red Ape (London, 1987) [القرد األحمر]قدم پيتر أندروز ، Peter Andrews عرضا نقديا لو فى: New Scientist, 14 

May 1987. 

15: S.I. Washburn and R. More, Only Once, in P B Hammond, Physical Anthropology and 
Archaeology (New York, 1976), p.18. 

16: R. Ardrey, African Genesis (London, 1969), pp.9-10. 

17: C.J. Lumsden and E.O. Wilson, Genes, Mind and Culture (Cambridge, Mass, 1981), p.258. 
18: R. Ardrey, op. cit., p.170. 

19: C.J. Lumsden and E.O. Wilson, op. cit., p.354. 

وقد شممت مجموعات متفرقة تصل أعدادىا فى كثير من . كان من غير السيل إجراء ىذه الدراسات بطريقة محكومة عمميا :20
 أو أكثر وفى العادة عبر أحراش كثيفة وبين قمم أشجار ال يستطيع البشر الوصول إلييا بسيولة، مع إدراك أن وجود 40األحيان إلى 

حيث تتصارع ِقَردة الشيمپانزى الصغيرة ، عمى سبيل المثال، عمى الطعام عندما يتم )البشر ذاتو يمكن أن يؤثر عمى سموك الِقَردة العميا 
ونتيجة ليذا تغدو األدلة مفتوحة . (تقديمو ليا من جانب مصدر بشرى واحد بطريقة قد ال تحدث منيا عندما تأكل من حياة نباتية متفرقة

لبلطبلع عمى مناقشات تأخذ . القديم baboon "البابون"غير أنيا جميعا تشير فى اتجاه مختمف جدا إلى نموذج  .عمى تفسيرات مختمفة
 Bernstein and F.O. Smith (eds.), Primate Ecology and Human Originsفى اعتبارىا دراسات الحياة البرية، انظْر 

(New York, 1979); W.C. McGrew, Chimpanzee Material Culture, in R.A. Foley, The Origins of 
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Human Behaviour (London, 1991), pp 16-20.  ولبلطبلع عمى أبحاث أصمية، انظْر J. Goodall, The 
Chimpanzees of Gombe (Cambridge, Mass, 1986); M.P. Giglieri, The Chimpanzees of Kibale Forest 
(New York, 1984); A.F. Dixson, The Natural History of the Gorilla (London, 1981); B.M.F. Galiliki and 

G. Teleki, Current Anthropology, June 1981.  

بسبب القدرة األكبر لمذكور عمى "وبالتالى فإن العدوانية بين الذكور حول التزاوج متواترة فى حالة اأَلْسر أكثر مما فى الحياة البرية  :21
؛ ”R.H. Nadler, “Aggression in Common Chimps, Gorillas and Orang-utangsم ، وفقا "السيطرة عمى اإلناث

وتمارس إناث قرود الشيمپانزى القزمة الخيار عمى الذكور التى تتزاوج معيا فى الحياة البرية بطريقة ال تستطيع بيا ذلك فى حالة 
وتظير خبلصات كل من  .J.F. Dahl, Sexual Aggression in Captive Pygmy Chimps مالحبس فى القفص، وفقا 

  .International Journal of Primatology, 1987, p.451 الورقتين البحثيتين فى

 .N.M. Tanner, Becoming Human (Cambridge, 1981), pp.87-89 لبلطبلع عمى أدلة عمى ىذا، انظْر  :22

23: R. Leakey and R. Lewin, Origins (London, 1977), p.64. 

24: N.M. Tanner, Becoming Human, op. cit., pp.95-96. See also Dixson, op. cit., p.148. 

25: A.F. Dixson, op. cit., p.128. ومن المدىش أن آردرى Ardrey  ضرورة "ب يسمّْم بأن الغوريبل ليس عدوانيا أو مدفوعا
 universal "إكراىات أولية عامة"، وأن vital instincts "غرائزه الحيوية"ثم يستنتج أنو فقد  – territorial imperative "إقميمية

primate compulsions  انظْر "! محكوم عميو باليبلك"قد اضمحمت ألن ىذا النوع R. Ardrey, as above, pp.126-127. 

وال توجد أّى ميزة لمفرد أو القطيع . فالمواد الغذائية النباتية كبيرة الحجم نسبيا وتوجد عمى أشجار وشجيرات متفرقة. ىذا لو مغزاه :26
وعمى النقيض، ال يمكن الحصول عمى المحم إال إذا تعاونت ِقَردة شيمپانزى عديدة فى قتل . فى تناول الطعام كمو فى نفس المكان

  .وليس من المرجح أن يحدث ىذا مالم تكن الفريسة مشتركة بينيا– حيوان واحد 

 ، فى7.5 إلى 5.5، ذكر عمره من Bosondroعاما، و بوسوندرو  35-25، أنثى عمرىا Lokelema انظْر رسومات لوكيميما :27
N.M. Tanner, On Becoming Human, op. cit., pp.124-125.  

28: A.L. Zihlman, Common Ancestors and Uncommon Apes, in J.R. Durrant, Human Origins (Oxford, 
1989), p.98. 

29: Ibid., p.98. See also J. Kingdon, Self Made Man (London, 1993), p.25.  ويوضح كرونينCronin أن
الذى انحدرت منو الغوريبلت، وِقَردة  relic stock "األصل الباقى"ىو pan paniscus األدلة الجزيئية تشير إلى أن پان پانيسكاس 

 .N.M. Tanner, On Becoming Human, op. cit., p.58 الشيمپانزى العادية، والبشر، مقتبس فى
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أحدىا أوسترالوپبثيسيكاس . إلى ثبلثة أو أربعة أنواع Australopithecinesفى العادة يجرى تصنيف أوسترالوپبثيسينات  :30
، ُينظر إليو عمى أنو السمف (Lucy "لوسى"ب ويوجد منو ىيكل عظمى كامل، ُيَمقَّب )Australopithecus afaresisأفاريسيس 

، evolutionary dead ends المباشر لمكائنات البشرية الحديثة؛ واآلخران ُينظر إلييما فى العادة عمى أنيما نيايتان تطوريتان ميتتان
 .باعتبارىا مخموقات تكيفت مع مواطن إيكولوچية بعينيا ولكنيا لم تستطع إحداث انتقال إلى مواطن جديدة عندما تغيرت المنطقة

، مكتشف اليياكل العظمية األولى لؤلوسترالوپيثيسينات، إلى عظام حيوانية توجد معيا عمى أنيا دليل عمى قيام Dart نظر دارت :31
غير أنو جرى االعتراض عمى ىذا الزعم منذ ذلك الحين، وُيعتقد فى العادة أن ىذه العظام جمعتيا . األوسترالوپيثيسينات بالصيد

 .الضباع

ال يوجد تفسير مقبول بصورة شاممة لمسألة أين ينتيى خط الِقَردة العميا ويبدأ خط البشر، وال لمسألة كيف يجرى تمييز خط البشر  :32
مع الِقَردة العميا وتقبل الجمجمة  Australopithecus عمى أن معظم التفسيرات الحالية تضع األوسترالوپيثيكاس. إلى أنواع مختمفة

انظْر، عمى سبيل  .homo habilis  التى عمرىا مميونان من السنين عمى أنيا تخص أقدم نوع بشرى معروف، اإلنسان الماىر1470
 .R. Leakey and R. Lewin, Origins Revisited (London, 1993), p.117المثال،

33: P.V. Tobias, The brain of homo habilis, Journal of Human Evolution, 1987, p.741; R. Leakey, 
Recent fossil finds in Africa, in J.R. Durant (ed.), Human Origins (Oxford, 1989); N.M. Tanner, On 

Becoming Human, op. cit., p.254. 

ىناك زعم بأن بقايا ىياكل عظمية ُعثر عمييا فى أومو فى إثيوپيا ونير كبلسيس والكيف الحدودى فى جنوب إفريقيا تخص  :34
غير أن ىذه األدلة يعترض عمييا أشخاص .  ألف سنة100 ألف سنة إلى 80 ألف سنة، و من130البشر الحديثين الذين عاشوا منذ

 Milford Wolpoff and Alan Thorne, see, for :مثل ميمفورد وولپوف و أالن ثورن، انظْر، عمى سبيل المثال، مقاليما
example, The case against Eve, New Scientist, 22 June 1991 والممخص الموجز لمتعميقات النقدية فى مؤتمر ،

 ,S. McBrearty, The origins of modern humans, Man 25, 1989  بشأن أصل اإلنسان فى1987كامبريدچ عام 
p.131. وىناك أيضا زعم بأن بقايا البشر الحديثين تشريحيا التى ُعثر عمييا فى قفزيو Qafzeh ألف 80فى فمسطين يبمغ عمرىا من 
ىذا ينسجم مع أىٍّ من األصل "، الذى يعمق بأن McBrearty, p.131  ألف سنة، انظْر، عمى سبيل المثال، ماكبريترى100سنة إلى

 ."األفريقى أو الجنوب غرب آسيوى لمبشر الحديثين

 ولبلطبلع عمى تمخيص لوجيات النظر، انظْر . ىناك كثير من الجدال بشأن عمر مختمف البقايا البشرية المبكرة فى األمريكتين :35
Gordon R. Willey, The Earliest Americans, in P.B. Hammond (ed.), Physical Anthropology and 

Archaeology, op. cit. 
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 Graves, New Models and Metaphors for the Neanderthal Debate, Current مبلحظة أبداىا :36
Anthropology, Vol.32, No.5, December 1991, p.513.  ولبلطبلع عمى وصف ليذه المناقشة منذ أكثر من نصف قرن

 .V.G. Childe, What happened In History (Harmondsworth, 1954), p.30 مضى، انظْر 

 .Milford Wohlpoff وممثميا األكثر شيرة ىو ميمفورد وولپروف" النظرة المتعددة األقاليم"تسمَّى ىذه النظرة البديمة أحيانا  :37

الذى ال ُينسب أيضا إلى  Roger Leakeyالكاممة من جانب أشخاص مثل روچر ليكى " أطروحة من أفريقيا"ىناك شكوك بشأن  :38
 .Leakey, Recent fossil finds in Africa, in J.R. Durant, opانظْر، عمى سبيل المثال،  .الموقف المتعدد األقاليم تماما

cit., p.55: "ألف سنة مضت بمجموعات متميزة أقاليميا من نفس النوع؛ وأنا ال أحبذ فكرة أن 100أعتقد أن العالم كان مأىوال منذ 
وتُبيّْن األدلة األحفورية المستمدة من أنحاء منفصمة عمى نطاق واسع من العالم ..." الشكل الحديث لنوعنا كان لو أصل جغرافى واحد 

ورأيو أكثر  ."فى شكمو الحديث نشأ من نوع من شكل أقدم حيثما كان موجودا homo sapiensاإلنسان العاقل "فى نظرى إلى أن 
، غير أن ىذا الكتاب تم تأليفو [إعادة نظر فى أصل اإلنسان]Origins Reconsidered، 1993اعتداال بكثير فى كتابو الصادر فى 

ومن الجائز أن التأليف المشترك يوضح السبب فى أن . ، الذى يؤيد فكرة األصل الواحدRoger Lewin باالشتراك مع روچر ليوين
 ,R. Leakey and R. Lewin, Origins Reconsidered الكتاب يقدم مثل ىذه النظرة العامة الممتازة ليذه المناظرة، انظْر 

1993, pp.211-235.  ولبلطبلع عمى عروض أخرى لممناظرة، انظْرRoger Lewin, DNA evidence strengthens Eve 
hypothesis, New Scientist, 19 October 1991; J Poulton, All about Eve, New Scientist, 14 May 1987; 
C Stringer, The Asian Connection, New Scientist, 17 November 1990; Scientists Fight It Out and It’s 
All about Eve, Observer, 16 February 1992; M. Wohlpoff and A. Thome, The Case Against Eve, New 
Scientist, 22 July 1991; S. McBrearty, The Origin of Modern Humans, Man 25, pp.129-143; R. 
Leakey, Recent Fossil Finds in Africa, and C. Stringers, Homo Sapiens: Single or Multiple Origin, 
both in J.R. Davent (ed.), Human Origins (Oxford, 1989); P. Mellors and C. Stringer (eds.), The 
Human Revolution (Edinburgh, 1989); P. Graves, New Models and Metaphors for the Neanderthal 
Debate, Current Anthropology, Vol.32, No.5, December 1991; R.A. Foley, The Origin of Human 

Behaviour (London, 1991), p.83. 

أحيانا عمى أنيا تقدم بطريقة ما تبريرا لمعرقية، حيث إنيا تؤكد أن الناس فى مختمف مناطق " المتعددة األقاليم"ُينظر إلى الفكرة  :39
غير أن ىذا يعنى الوقوع . العالم بدأوا يطورون سمات مميزة بعينيا منذ مئات اآلالف من السنين وليس منذ عشرات اآلالف من السنين

وألن ىذه الفكرة تفترض معدال لمتطور، وبالتالى لتطور االختبلفات بين البشر، أبطأ كثيرا من فكرة األصل . فى خطأ منطقى أولى
  .الواحد، فإنو ال يمكن االعتماد عمييا إلثبات أن التمايز النيائى كان أكبر بأى شكل
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متفوق  "ِعْرق"تماما كما أن من الخطأ ادعاء أن أصل البشر الحديثين فى أفريقيا يدحض العرقيّْين البيض أو حتى يثبت أن األفريقيّْين 
ويمكن لعرقّى أبيض أن يقبل بسيولة أصبل أفريقيا لمبشر الحديثين، وأن يصروا بعد ذلك عمى أن ىذا يثبت أن األفريقيّْين ". البيض"عمى 
، مقيمين دعواىم عمى أساس وجية النظر القائمة إنو إذا كان اإلنسان الحديث قد استطاع "البيض"من " تطوروا أقل"ألنيم " بدائية"أكثر 

 ألف سنة أو ما يقرب من ذلك، فمماذا لم يكن بمستطاع 100أن يتطور بسرعة بالغة إلى نوع منفصل ومتفوق من النياندرتاليّْين منذ 
 ألف سنة؟ وكانت ىذه بالفعل وجية النظر العرقية خبلل العقود الكثيرة 20البيض أن يتطوروا إلى نوع منفصل ومتفوق عمى السود منذ 

 ."ِقَردة عميا بشرية بدائية"التى كان ُينظر فييا إلى النياندرتاليّْين عمى أنيم 

ووجيات النظر العرقية خاطئة ليس بسبب فرضية أو أخرى بشأن أصل اإلنسان، بل ألنو ال وجود ألى دعم ليا فيما نعرفو عن البنية 
ذلك أنو ال يمكن تقسيم النوع البشرى إلى مجموعات فرعية متميزة، يتألف كل منيا من أفراد . الچينية والبيولوچية لمبشر األحياء اآلن

وعمى األكثر يمكن  .متميزين عن أولئك الذين فى مجموعات فرعية أخرى بمجموعة كاممة من الچينات والسمات المميزة الجسمانية
تقسيم النوع البشرى إلى مجموعات وفقا الختبلفات فى سمات فردية مميزة خاصة مثل كمية الميبلمين فى البشرة، أو مْيل الشعر إلى 

وتشمل مجموعة الناس من ذوى الميبلمين األقل  .التجعد، أو لون العينين، أو فصيمة الدم، أو الطول، أو طول األنف، أو ما إلى ذلك
ويميل . وتشمل مجموعة الناس من ذوى األنوف الضخمة أناسا من ذوى كل مستويات الميبلمين. أناسا كثيرين من ذوى العيون البنية

وىكذا ال يتطابق التوزيع الچغرافى لفصائل الدم مطمقا مع التوزيع الچغرافى  :ىذا الطابع المتداخل إلى التركز فى بعض مناطق العالم
. (الذى يوجد بين اليونانيّْين، واألتراك، والعرب، واألفارقة)، كما أنو ال يتطابق مع توزيع الچين المنجمى (البشرة" لون"أْى )لمميبلمين 

. ال يمكن استخدامو كمقولة عممية صحيحة- وىو نتاج لتجارة العبيد والفتح اإلمپريالى – وعمى ىذا فإن مفيوم اإلدراك العام عن الِعْرق 
 F.B. Livingstone, On the non-existence of human races, in ولبلطبلع عمى مناقشة كاممة عن ىذه األمور، انظْر 

Current Anthropology, 3 (1962), p.279دوبچانسكى. ؛ انظْر أيضا تعميق ت T. Dobzhansky  عمى وجية نظر
 .، فى نفس المكانLivingstone ليڤنجستون

وسيكون خطًأ جوىريا أن يبنى أى شخص حجتو ضد العرقية باالعتماد عمى نظريات عن الماضى من المحتمل أن تغدو موضع شك 
  .مع اكتشاف جديد لعظام عتيقة أو تقنيات جديدة لفك شفرة الماضى الچينى لمبشرية

40: R. Ardrey, African Genesis (London, 1967), p.20. 

41: R.A. Dart, The Predatory Transition from Ape to Man, International Anthropological and Linguistic 
Review, Vol.1, No.4, 1953. 

 M. Wolpoff and A. Thome (The Case Against :ىذا ىو عرض وجية النظر ىذه من جانب اثنين من خصوميا :42
Eves, New Scientist, 22 June 1991). غير أن نفس التعميق ُيْبديو عمى ىذه الفرضية بعض أولئك الذين يؤيدونيا. 
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والواقع أن معظم السمات المميزة ىى نتاج ألزواج كثيرة . أنا أقوم بتبسيط وجية النظر ىذه ىنا لكى أسيّْل متابعتيا بقدر اإلمكان :43
 .S لبلطبلع عمى وصف شعبى أكمل ألحدث نظرية چينية، انظْر . غير أن ىذا ال يؤثر عمى صحة فكرتى. مختمفة من الچينات
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 يالقسم الثان

 أصل الطبقات والدولة

انتيى كتيب الدور الذى لعبو العمل بفقرات قميمة ُتشير إلى كيف أنو، بمجرد أن ترسَّخ النوع البشرى بيولوچيا، أدى عممو فى العالم  
وانطمق كتاب أصل العائمة والممكية الخاصة والدولة، المؤلَّف بعد ذلك بثمانى . بالتالى إلى تغيرات متعاقبة فى مؤسساتو االجتماعية

 .سنوات، من ىذه الرؤى، مطوّْرا التفسير الشامل لتطور المجتمع البشرى

أْى، ال ثروة )أن البشر عاشوا فى األصل فى مجتمعات بدون ممكية خاصة بالمعنى الذى نستخدمو اليوم لمكممة  [أصل العائمة]وقد أكد 
غير أن تغيرات فى . ، وبدون أّى انقسام إلى طبقات، وبدون أّى سيطرة لمرجال عمى النساء(خاصة، فى مقابل، مثبل، ُفَرش األسنان

مجموعة متعاقبة من " الشيوعية البدائية"الطريقة التى تعاون بيا البشر إلنتاج أسباب عيشيم أدت إلى أْن تحّل محل ىذه المجتمعات 
ومع المجتمع الطبقى جاءت الدولة وأشكال مختمفة من العائمة جرى . أشكال المجتمع الطبقى، تمثل الرأسمالية الحديثة شكميا األحدث

  .فييا اضطياد النساء

ذا كان قد تم تجاىل الدور الذى لعبو العمل من جانب العموم االجتماعية الراسخة، فإن أصل العائمة كانت تجرى إدانتو بشكل  وا 
وكانت تجربة عالمة األنثروپولوچيا األمريكية إليانور . بأكمميا مرفوضة باعتبارىا قصة خرافية" الشيوعية البدائية"وكانت فكرة . منيجى
التى أشار " الشيوعية الفعمية"مقبوال بشكل عام عندما كنت طالبة أن "وىى تخبرنا كيف أنو كان .  نموذجيةEleanor Leacockليكوك

  (.82)"إلييا لويس ىنرى مورجان و فردريك إنجمس لم توجد مطمقا فى الحقيقة

لكن اليجوم كان يتوافق أيضا مع تيار عام . وجزئيا، كان اليجوم عمى إنجمس سياسيا، مرتبطا باليجوم العام عمى األفكار االشتراكية
وعمى حين أنو فى القرن التاسع عشر كانت ىذه الفروع من . غير تاريخى، وغير تطورى فى السوسيولوچيا واألنثروپولوچيا االجتماعية

المعرفة قد نشأت باعتبارىا محاوالت تأممية إلثبات كيف تطور كل التاريخ البشرى عضويا إلى معجزة الرأسمالية الحديثة، فإنو فى القرن 
وكانت ىناك تفسيرات عديدة لمحياة داخل . ليرفض أّى مفيوم لمتطور االجتماعى ميما كان- العشرين كان التيار فى االتجاه المعاكس 

. تتمثل فى استمرار المجتمع "وظيفة"بعينيا " بدائية"وكانت ىناك محاوالت إلثبات كيف كانت لمختمف أشكال مجتمعات . ثقافات فردية
لقيام أّى مجتمع وكل مجتمع بوظيفتو، حيث كانت المحاوالت األكثر مبالغة واألكثر عقما " نظرية"وكانت ىناك حتى محاوالت لتقديم 

 .غير أنو كان ىناك دحض ألى محاولة لتفسير التطور االجتماعى .Talcott Parsons ىى كتابات تالكوت پارسونز

غير أنو طوال ىذه الفترة، أثبتت األبحاث الفعمية لعدد من عمماء األنثروپولوچيا االجتماعية وجود عدد ىائل من المجتمعات لم توجد 
بموغ سن الرشد ] Coming of Age in Samoa عمى سبيل المثال ُكُتب- فييا طبقات، أو الدولة، أو اضطياد النساء كما نعرفو اليوم

، Ruth Benedict روت بينيديكتل  [نماذج الثقافة] Patterns of Culture ، و Margaret Mead مارجريت ميدم  [فى ساموا
مغامرون غرب ] Argonauts of the Western Pacific and Sex and Repression in Savage Societies وحتى
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 African Political و Bronislaw Malinowskiبرونيسبلو مالينووسكى ل  [المحيط اليادئ والجنس والقمع فى المجتمعات الوحشية
Systems [األنظمة السياسية األفريقية]  ميير فورتسل Meyer Fortes و إيڤانز پريتشارد Evans Pritchard.  

وربما كان ىذا جزئيا ألن األركيولوچيين وجدوا . فقط فى فرع معرفى واحد، ىو فرع األركيولوچيا، كانت مفاىيم التطور تواصل وجودىا
عظاما بشرية وقطعا أثرية مستقرة فى طبقات چيولوچية ُوضعت فى مراحل مختمفة فى الماضى وليذا كانوا ميالين إلى النظر إلييا عمى 

غير أن ىذا كان أيضا ألن أبرز شخصية فى األركيولوچيا البريطانية كان اشتراكيا من  .أن بعض الطبقات منيا كانت تتمو األخرى
، الذى انجذب إلى طبعة ستالينية لمماركسية فى ثبلثينيات القرن V. Gordon Childe جوردن تشايمد. الجناج اليسارى، ىو ڤ

التى اعتمدت عمى )العشرين واستعمل بعض رؤى إنجمس ليتصالح مع أوجو القصور فى تفسيراتو الخاصة السابقة لمتغير الثقافى 
  (.83 )(من خبلليا الثقافة من مجتمع إلى آخر" انتشرت"مخططات تفصيمية 

وعمى حواف العالم . تغيرا ال يمكن فصمو عن تبدالت أوسع فى ذلك العقد- ثم فى أواخر ستينيات القرن العشرين تغير المناخ الفكرى
يعممون مع  (ومن بينيم ماركسيون مثل إليانور ليكوك ومعادين لئلمپريالية مثل ريتشارد لى)األكاديمى بدأ بعض األنثروپولوچيين 

وقد قاموا بالفعل . عمى التطوير التفصيمى لتفسيرات تطورية لممجتمع البشرى (جوردن تشايمدب الذين كانوا غالبا متأثرين )األركيولوچيين 
بإعادة إثبات صحة األفكار التى ظمت ُمدانة طوال جيمين، خاصة وجية النظر المتعمقة بأن البشرية عاشت طوال مئات اآلالف من 

 .السنين فى مجتمعات بدون طبقات، وبدون ممكية خاصة، وبدون الدولة

أن يوافق عمى أنو عمى مدى  Ernest Gellner وفى الوقت الحاضر، يمكن لشخص واسع التأثير وغير ماركسى مثل إرنست جيمنر
يتحددون بواقع أنيم ال يممكون أّى وسائل لئلنتاج، أو لتراكم، أو لتخزين الثروة ... جامعين /صيادين"فترة طويمة عاش البشر باعتبارىم 

قبل " :ويستطيع ريتشارد لى أن يؤكد باحترام تام. (84)"تتميز بدرجة منخفضة من تقسيم العمل"، فى مجتمعات "أو يممكون القميل منيا
نشوء الدولة ورسوخ البلمساواة االجتماعية، عاش الناس طوال ألفيات فى مجموعات اجتماعية تقوم عمى أساس عشائر صغيرة الحجم، 
اشتممت فييا المؤسسات األساسية لمحياة االقتصادية عمى الممكية الجماعية أو المشتركة لؤلرض والموارد، والتشارك المعمَّم فى توزيع 

 ."الطعام، والعبلقات السياسية المساواتية نسبيا

وقد الحظ ىو . وال يعنى ىذا أننا نستطيع ببساطة أن نتبنى كل وجيات نظر إنجمس وأن نتعامل معيا باعتبارىا مقدسة ال تقبل الجدال
ونحن نعيش ليس بعد . فى المعرفة فى االعتبار" التقدم الميم" قد احتاج إلى مراجعة ألخذ 1884 أن ما كان كتبو فى 1891نفسو فى 

، فى دراسة ُتَعّد Christine Ward Gailey وكما ذكرت كريستين ووارد جيمى.  سنة من ذلك الزمن100سبع سنوات بل بعد أكثر من 
فى أصل العائمة قد  (أْى األنثروپولوچية)" اإلثنوجرافية"إلى أقصى حد ضمن إطار التراث الذى أرساه إنجمس، فإن كثيرا من المعطيات 

غير أن من الضرورى أن . وىناك نواة أساسية فى مناقشة إنجمس فى أصل العائمة تبقى ذات قيمة قصوى. (85)تجاوزتيا أبحاث الحقة
نخرجيا من القبر من نطاق بيانات غير صحيحة فى الواقع ووجيات نظر تأممية تعامل معيا بعض أدعياء الماركسية عمى أنيا إنجيل 

(. 86)منذ ذلك الحين واستخدميا خصوميا لتشويو كل رؤى إنجمس

الشيوعية البدائية 
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، وىو أن الطرق التى يؤمّْن بيا 1846-45كانت نقطة البدء عند إنجمس إعادة صياغة لمرأى الذى كان قد أبداه ىو وماركس فى 
  :البشر معاشيم من الطبيعة تحدد كيف يتعاونون مع بعضيم البعض وأن يضعوا بيذا األساس لمجتمعات يعيشون فييا

عادة إنتاج الحياة المباشرة  فمن جية إنتاج وسائل العيش، ... يتمثل العامل الحاسم فى التاريخ، فى التحميل األخير، فى إنتاج وا 
والنظم االجتماعية التى . والطعام، والكساء، والمأوى، واألدوات البلزمة لذلك؛ ومن جية أخرى إنتاج البشر أنفسيم، إعادة إنتاج النوع

  (.87)...يعيش فى ظميا البشر فى عصر تاريخى بعينو وبمد بعينو مشروطة بكبل ىذين النوعين من اإلنتاج 

  (.88)وكان مورجان، قد توصل بشكل مستقل تماما عن ماركس و إنجمس إلى استنتاج مماثل إلى حد ما

وبدون وضع أساس العيش ما كان ... البشر ىم الكائنات الوحيدة التى يمكن أن يقال إنيا حققت سيطرة مطمقة عمى إنتاج الطعام 
 ... وفى نياية المطاف عمى كل سطح األرض... بمستطاع البشر إعادة إنتاج أنفسيم فى مناطق مختمفة 

وبالتالى فإن من المحتمل أن العصور الكبرى لتقدُّم البشر قد تميزت بشكل مباشر إلى ىذا الحد أو ذاك بالتوسع فى مصادر العيش 
(89 .)

وكانت لكل مرحمة منيا . الوحشية، والبربرية، والحضارة – وقد حذا إنجمس حذو مورجان فى تقسيم تاريخ البشر إلى ثبلث مراحل كبرى
  (.90)وقامت عمى أسموب خاص لتحقيق وسائل العيش" ثقافة متميزة وأسموب حياة خاص إلى ىذا الحد أو ذاك وفريدا من نوعو"

الفترة التى ساد فييا امتبلك المنتجات الطبيعية، الجاىزة لبلستخدام؛ وكانت األشياء التى ينتجيا اإلنسان أدوات ُتسيّْل ىذا - الوحشية
 .االمتبلك، بصفة رئيسية

الفترة التى تم فييا اكتساب المعرفة الخاصة بتربية الماشية وزراعة األرض، حيث تم تعمُّم طرق زيادة إنتاجية الطبيعة من – البربرية 
 .خبلل النشاط البشرى

  (.91)الفترة التى تم فييا اكتساب المعرفة بالمزيد من تحسين المنتجات الطبيعية، وبالصناعة بمعناىا الدقيق وبالفن – الحضارة 

عمى أنيا " البدائية"وقد عكست المصطمحات ذاتيا األحكام المسبقة ألواخر القرن التاسع عشر، المتعمقة بفكرة ما يسمى بالمجتمعات 
غير أن مورجان و إنجمس المذين رفضا إلى حد كبير تمك األحكام المسبقة، كانا قادرين عمى استخدام ىذه التمييزات ". بربرية"و" وحشية"

التمييز بين مجتمعات يحصل فييا البشر عمى معاشيم من : من أجل فيم ما ىو رئيسّى ألّى دراسة عممية لمتطور االجتماعّى لمبشر
 "البحث عن الطعام"أو مجتمعات " الصيد-الجمع"ما يسمى بمجتمعات )خبلل جمع التوت، والجوز، والجذور، وصيد المخموقات البرية 

"foraging" societies) ؛ ومجتمعات عمى قدر ("مجتمعات زراعية")؛ ومجتمعات يزرع فييا البشر األرض ويرعون قطعان الثدييات
وقد مكَّن ىذا بدوره إنجمس من تحدى أحكام مسبقة . (92 )(بالمعنى الحرفى لمقيام عمى المدن "الحضارة")يكبر أو يصغر من الحضرنة 
 .أرثوذكسية عديدة حول المجتمع
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(. 93)ىيراركية بشكل ممحوظ، تحت ىيمنة الذكور الوحشيين العدوانيين القتمة" المجتمعات البدائية"ويزعم أغمب المفكرين الرجعّيين أن 
بكثير، يقال إنو ينتج عن ذلك أن الطبيعة البشرية وحشية وعدوانية " الحضارة"وبما أن ىذه المجتمعات كانت موجودة لفترة أطول من 

   .وقاتمة كذلك

فقد أكد أن المجتمعات المبكرة كانت منظمة عمى أسس مختمفة تماما عن المجتمعات الطبقية، . وكان رأى إنجمس مختمفا لمغاية
ولم تكن ىناك ممكية خاصة عندىم وال انقسام إلى  .فى أمريكا الشمالية Iroquois مستخدما كنموذج لو وصف مورجان عن اإليروكوا

دىم دولة بمعنى . طبقات وبدال من ذلك، كانوا منظمين  ."سمطة عامة محدَّدة منفصمة عن مجموع أولئك المعنيين فى كل حالة"ولم توحّْ
 – (أْى من أشخاص أقارب لبعضيم البعض، أو يعتقدون ذلك عمى األقل)" ’قربى الدم‘من خبلل تجمعات ممتدة، ومتشابكة من 
، أو "عشائر"أو  [مجموعة عائبلت ينحدر أفرادىا من سمف ذكورى مشترك] (چينز: جمع)تجمعات أطمق عمييا إنجمس اسم چنتيز 

جماعة قرابة ذات سمف مشترك ] (َبَدنة: ج) lineages "َبَدنات"ويطمق عمييا األنثروپولوچيون الحديثون عادة اسم " أخويات"، أو "قبائل"
  :[المترجمة- 

كل شيء يجرى بسبلسة بدون جنود، أو رجال درك، أو شرطة . ىذا التكوين العشائرى رائع فى كل بساطتو الشبيية ببساطة األطفال
وكل الخصومات والنزاعات . ؛ بدون نببلء، أو مموك، أو حكام، أو أمراء الشرطة، أو قضاة؛ بدون سجون وبدون محاكمات(پوليس)

تقوم بإدارة األسرة – ورغم أن ىناك شئونا مشتركة عديدة أكثر مما فى الوقت الحاضر ... يقوم بتسويتيا مجموع أولئك المعنيين جميعا 
– الحيازية بصورة مشتركة وشيوعية عدة عائبلت، واألرض ممكية قبمية، حيث يتم بشكل مؤقت فقط تخصيص الحدائق الصغيرة لؤلسرة 

 .وكان ما يزال األمر ال يحتاج إلى أّى قطعة صغيرة من آلتنا اإلدارية الضخمة المعقدة

مسئوليتيما تجاه كبار السن والمرضى " الچينز"تعرف األسرة الحيازية الشيوعية الطابع و– وال يمكن أن يكون ىناك فقراء ومحتاجون 
وال يوجد َبْعُد مجال لمعبيد وال، كقاعدة، إلخضاع قبائل . والجميع أحرار ومتساوون، بما فييم النساء. وأولئك المعاقين بسبب الحرب

 ... أجنبية

  .(94)...ىكذا كان البشر والمجتمع البشرى قبل ظيور التقسيمات الطبقية 

إْذ تعيش . الجمع والمجتمعات الزراعية المبكرة الباقية المحتوى األساسّى لتفسير إنجمس-وقد أيدت الدراسات الحديثة لمجتمعات الصيد
– " [المجموعات الصغيرة البسيطة البنية االجتماعية] "band societies" "مجتمعات الزُّمر"ب الجمع فيما يسمى عادة -شعوب الصيد

شخصا والتى قد تدخل، من حين آلخر، مع مجموعات أخرى فى تجمعات  40 أو 30التى تقوم عمى مجموعات ضيقة مفتوحة من 
  .وال توجد قيادة رسمية، وناىيك بالتقسيم الطبقى داخل ىذه المجتمعات. أكبر تصل قوتيا العددية إلى مائتْى شخص

والرجال والنساء عمى السواء أحرار ... وكان اتخاذ القرارت الفردية ممكنا لكل من الرجال والنساء، فيما يتعمق بشئونيم الروتينية اليومية 
  ... (95)سواء الذىاب إلى الصيد أو الجمع، ومع َمنْ : فى حسم الطريقة التى سيقضون بيا كل يوم



36 
 

ولم يكن ىناك وصول متمايز إلى الموارد من خبلل الممكية الخاصة لؤلرض وال تخصُّص فى العمل أكثر من ذلك الخاص بالنوع 
َمر المساواتية يتمثل فى أن الناس كانوا يتخذون القرارات حول األنشطة التى  ... [الذكر واألنثى] وكان المبدأ األساسّى لمجتمعات الزُّ

  (.96)كانوا مسئولين عنيا

يتمتع األعضاء األفراد لمجتمعات الزَُّمر بمستوى من االستقبلل الذاتّى بشكل أكبر بما ال يقاس من جماىير الناس فى المجتمعات 
وعمى العكس، يكون التركيز عمى الكرم، عمى مساعدة . غير أن ىذا غير مصحوب باألنانية فى عبلقاتيم ببعضيم البعض. الطبقية

  :األفراد لبعضيم البعض

... يجرى دائما تقاُسُمو بين أعضاء مجموعة أو جماعة معيشية  :ال يتم مطمقا استيبلك الطعام بصورة منفردة من جانب عائمة واحدة
الجمع فى -وكان مبدأ التشاُرك المعمَّم ىذا ىو ما تؤكده التقارير عن مجتمعات الصيد... ويتمقى كل عضو فى المعسكر نصيبا منصفا 

  (.97)كل قارة وفى كل نوع من البيئة

 Kung! كونج!وكما يخبرنا ريتشارد لى عن شعب  .وىناك ازدراء شديد جدا لمفاىيم المنافسة التى تعتبر أمرا مسمَّما بو فى مجتمعنا
  :(Bushmen "البوشمان"الذين يطمق عمييم اسم ) فإن شعب صحراء كاالىارى (98)

كونج شعب مساواتّى بشدة، وقد طوروا مجموعة من الممارسات الثقافية الميمة لمحفاظ عمى ىذه المساواة، أوال عن طريق الحد من !
ويتم تشجيع الرجال ... أىمية الغطرسة والتفاخر، وثانيا عن طريق مساعدة أولئك الذين لم يحالفيم الحظ ليعودوا إلى الدخول فى المعبة 

  (.99)عمى الصيد بأقصى قدر يستطيعونو، ولكن السموك الصحيح لمصياد الناجح ىو التواضع وعدم التفاخر

  :كونج!ويخبرنا أحد أفراد 

يجب أوال أن يجمس فى !" قتمت فريسة كبيرة فى الغابة. "إنو ال يجب أن يعود إلى البيت ويعمن مثل َفشَّار. نفترض أن رجبل يصطاد
لم أر شيئا عمى  .آه، أنا ال ُأجيد الصيد"ويجيب بيدوء، " ماذا فعمت اليوم؟"صمت حتى آتى أنا أو شخص آخر ويصل إلى ناره ويسأل 

  (.100)ثم أبتسم أنا، ألننى أعرف أنو قتل فريسة كبيرة". ربما مجرد فريسة صغيرة... اإلطبلق 

الطاغيتين المذين يذيقان كثيرين : "فى كندا أن" الجبميين"جمع آخر، ىو شعب إينو -وقد الحظ شخص يسوعى مبكر عن شعب صيد
وحيث إنيم راضون بالكفاف، لم ... أعنى الطموح والجشع - من إخوتنا األوروپيين المعاناة والعذاب ال يسودان فى غاباتيما الضخمة 

 وىكذا كان أقزام مبوتى. وليس ىناك زعماء أو رؤساء فى مثل ىذه الزَُّمر. (101)"يبع أحدىم نفسو لمشيطان لمحصول عمى ثروة
Mbuti فى الكونغو:  

وفى كل جانب من جوانب حياة األقزام ربما كان ىناك رجل أو رجبلن أو امرأة أو امرأتان كانوا أكثر ... لم يكن لدييم زعماء مطمقا 
وكان يتم التعامل مع الجرائم ... كانت المحافظة عمى القانون شأنا تعاونيا ... بروزا من آخرين، ولكْن غالبا ألسباب عممية معقولة 

األكثر خطورة، مثل السرقة، من خبلل عمقة ساخنة كانت ُتماَرس بشكل تعاونى من جانب كل َمْن يشعرون بالميل إلى المشاركة، ولكن 
  (.102)والحقيقة أن األقزام يكرىون السمطة الشخصية ويتجنبونيا ... فقط بعد أن يشارك المخيم بأكممو فى مناقشة القضية 
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وفى المناقشات تميل آراء بعض األفراد إلى . ، ولكنيا مختمفة جدا عن السمطة كما نعرفيا"توجد بالفعل نماذج لمقيادة"كونج !وبين شعب 
ولدييم بعض الممكات ... يكون أولئك األفراد فى العادة أشخاصا كبار السن عاشوا ىنا أطول فترة . "أن تكون مؤثرة أكثر من أخرى

 ولكْن،  ."الشخصية الجديرة بالذكر كمتحدثين أو مجادلين أو متخصصين طقسيين أو صيادين

إنيم يستطيعون فقط إقناع اآلخرين، لكنيم ال يفرضون إرادتيم عمى . كونج سمطة رسمية!ميما كانت مياراتيم فإنو ليس لدى قادة 
كونج، أن ىذه السمات َتحرم الشخص !ومن بين مواضعات . وال أحد منيم متغطرس أو متسمّْط أو متفاخر أو منعزل ...اآلخرين مطمقا 

(. 103)وىناك سمة أخرى ال توجد قطعا بين قادة المخيمات التقميدية وىى الرغبة فى الثروة أو حب التممك... تماما من أن يكون قائدا 

-أنو لم يكن ىناك سوى القميل جدا من المجيود الحربى بين الصيادين– وكان إنجمس مخطئا فى ىذه النقطة - واألىم من ىذا 
وبين شعب . (104)وربما كانت ىناك بين الحين واآلخر صدامات بين ُزَمر مختمفة، ولكنيا كانت ذات أىمية ىامشية .الجامعين

. لمجموعة وتنتقل من جيل إلى جيل" ممًكا"كونج، عمى سبيل المثال، يوجد تصوُّر تكون بموجبو بئر ماء ومساحة األرض التى حوليا !
والنزاعات بين المجموعات عمى الطعام ليست غير معروفة بين " .غير أن مجموعات أخرى قد تستخدم األرض، شريطة أن تطمب اإلذن

  (.105)..."كونج، ولكنيا نادرة !شعب 

وتدحض مثل ىذه األدلة تماما المزاعم القائمة بأن كامل ما قبل تاريخ البشرية، من زمن األوسترالوپيثيسينين وصوال إلى ظيور القراءة 
الجمع تقاتمت عمى آبار الماء التى كانت تميل إلى االختفاء تحت الشمس األفريقية -ُزَمر الصيد"، وبأن "واجب القتل"والكتابة، قام عمى 

، وبأنو، "بحكم الضرورة الچينية... تاريخ اإلنسان ظل يدور حول تطور األسمحة المتفوقة " ، وبأن"أبناء قابيل"، وبأننا جميعا "الحارقة
  (.106)بصورة فطرية" االبتياج بالمجزرة ، والعبودية، واإلخصاء، وأكل لحوم البشر"يحجب " لمحضارة"ليذا، فإن مظيرا براقا فقط 

َمر بالنظر إلى الطريقة التى يدبرون بيا معيشتيم" الشيوعية البدائية"واليمكن فيم خصائص  والحجم الطبيعى لمزَُّمر . عند مجتمعات الزُّ
وداخل ىذه المنطقة سوف يتحرك األعضاء األفراد بصورة . مقيد بالحاجة إلى الحصول عمى الطعام الكافى كل يوم فى منطقة مخيميم

وسيكون عمى الزُّمرة بأكمميا أن تتحرك بصورة متواصمة، . مستمرة، من مصدر لمطعام النباتى إلى مصدر آخر أو فى مطاردة الحيوانات
وتحول الحركة المستمرة دون أى تراكم لمثروة ألى عضو فى الزُّمرة، حيث يجب أن . عندما يتم استنفاد إمدادات الطعام فى موقع بعينو

 .وفى معظم األحيان قد يكون لدى فرد رمح أو قوس وسيم، وحقيبة لمحمل أو القميل من الحمّى الصغيرة. يكون كل شيء سيل الحمل
(. 107)"الرغبة فى التحرر من العبء والمسئوليات التى قد تتعارض مع الوجود المتنقل المجتمع... والقيمة القصوى ىى حرية الحركة "

ويقوم الجامعون . وينتج التركيز عمى قيمة الكرم عن الطريقة التى يعتمد عمييا الصيادون والجامعون بشكل مكثف عمى بعضيم البعض
وليذا يعتمد أولئك الذين . المصدر المعتمد عميو أكثر لمطعام، ويقوم الصيادون باإلمداد بالمصدر األكثر قيمةبفى العادة باإلمداد 

- يتخصصون فى الصيد من أجل بقائيم اليومى عمى كرم أولئك الذين يجمعون، عمى حين يعتمد أولئك الذن يتخصصون فى الجمع 
عمى إضافات ذات قيمة إلى نظاميم الغذائى من أولئك الذين ينجحون فى قتل - وأولئك الذين ال يكونون ناجحين مؤقتا فى الصيد 

كذلك فإن الصيد نفسو ال يتألف فى العادة من الفرد الذكر البطل الذى يتوجو لمعودة بصيد، بل باألحرى من مجموعة من . الحيوانات
 .يعممون معا لمطاردة واصطياد فريسة (وأحيانا مع المساعدة اإلضافية لمنساء واألطفال)الرجال 
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وىناك دائما تقريبا تقسيم لمعمل فى ىذه المجتمعات بين الرجال والنساء، حيث يقوم الرجال بمعظم أعمال الصيد والنساء بمعظم أعمال 
. ميدّْدة بذلك تكاثر الزُّمرة– وىذا ألن امرأة حامبل أو ُترضع طفبل ال يمكن أن تشارك فى الصيد إال بتعريض نفسيا لؤلخطار . الجمع

ويشارك كل من اإلناث والذكور فى القرارات الرئيسية، مثل . غير أن ىذا التقسيم ال يعادل سيادة الذكور كما نعرفيا فى مجتمعنا الحالى
ويمكن . والوحدة الزوجية نفسيا منظمة بصورة فضفاضة. متى ُينقل المخيم أو ما إذا كان ينبغى ترك ُزمرة ما واالنضمام إلى أخرى

(. 108)لؤلزواج فى أّى مجتمع من ىذه المجتمعات أن ينفصموا دون أن يعرّْضوا فجأة مصدر رزقيم ىم أو أطفاليم لمخطر

ومن ناحية أخرى فإن من . وىكذا كان إنجمس ُمحقا فى اإلصرار عمى أنو لم تكن توجد سيطرة منيجّية عمى النساء فى ىذه المجتمعات
. الجمع-لقد بالغ فى تقدير الدور الذى لعبتو الَبَدنات فى معظم مجتمعات الصيد- المحتمل أنو كان مخطئا فى تفصيمة واحدة ميمة 

يين بإحكام بمجموعات َبَدنات. فالناس أحرار فى دخوليا وتركيا. الجمع الباقية فضفاضة ومرنة-ذلك أن ُزَمر الصيد مع . وىم غير موجَّ
(. 109)أن أعضاء ُزمرة ما يكونون غالبا عمى قرابة ببعضيم البعض ولدييم، من خبلل التزاوج، روابط فضفاضة مع ُزَمر أخرى

فقد . الموجودة كميا نتيجة لممعرفة األنثروپولوچية فى زمانو" المجتمعات البدائية"وكان اعتقاد إنجمس فى قوة الچينز أو العشيرة بين 
اعتمد بصفة رئيسية عمى وصف مورجان من المصادر األصمية عن مجتمع اإليروكوا ووصفو من المصادر الثانوية عن المجتمع 

الجامعين، التى لم يعرف عنيا ال -أكثر من مجتمعات الصيادين– المبكرين  (أو البساتينيين)ىذين المجتمعين الزراعيين – الپولينيزى 
 .إنجمس وال مورجان الكثير جدا

ولشعوب مثل . الجمع الموجودة حاليا ليست مماثمة بالضرورة لتمك التى عاشت فييا كل البشرية ذات يوم-والحقيقة أن مجتمعات الصيد
وال بد أن تاريخيم وقع فى البداية تحت تأثير  –كونج وموبوتى واإلسكيمو والسكان األستراليين األصميين، تاريخ بطول تاريخنا نحن !

وليذا يمكن أن تكون نماذجيم لمحياة االجتماعية مختمفة من . (110)مجتمعات زراعية مجاورة ثم، بشكل صادم، باالستعمار الغربى
وربما كانت ليذه المجتمعات أبنية َبَدنات قوية، كما اعتقد إنجمس، غير أننا ال نممك . نواٍح عديدة عن تمك الخاصة بأسبلفنا المشتركين

 .دليبل يثبت ذلك

وال بد من أن التشديد عمى التقاُسم، وقيم التعاون القوية، والتكوين . عمى أننا فيما يتعمق بمسألة المساواة، نقف عمى أرض أصمب كثيرا
وتتبلئم ىذه . الجمع الحديثة-المرن لمزَُّمر قد ميز حياة أسبلفنا عمى مدى عشرات اآلالف من السنين، تماما كما يميز مجتمعات الصيد

وىى ليست أنواع القيم التى توجد فى المجتمعات الطبقية، وبالتالى فإنو ال يمكن أن . الجمع المتنقمة-القيم تماما مع حاجات حياة الصيد
الدولة الرأسمالية بكل "ويشدّْد لى عن حق تماما، عمى أن . الجمع الحالية نتيجة ضغوط خارجية-يكون وجودىا بين مجتمعات الصيد

الشيوعية )قوتيا االقتصادية والعسكرية واحتكارىا تقريبا لؤلجيزة األيديولوچية، لم تنجح فى استئصال جيوب ال تحصى وال تعد لممشاعية 
ويشير ىذا فى حد ذاتو إلى الشيوعية البدائية باعتبارىا مرحمة أسبق عمى صعود المجتمع الطبقى، باعتبارىا كل . (111")(البدائية

 .البشرية فى مرحمة من مراحل تاريخنا
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ذلك أنو إذا كانت مثل ىذه الطبيعة موجودة فإنيا قد تشكمت عبر االنتخاب ". الطبيعة البشرية"وليذا أىمية ىائمة ألى مناقشات حول 
ىومو ىابيمس والزراعة األولى مم  مميون سنة من الصيد والجمع بين الظيور األول 2.5الطبيعى، خبلل العيد الذى يبمغ طولو 

 :و لى محق تماما فى اإلصرار عمى أن. لممحاصيل عمى يد اإلنسان العاقل بحمول األلفية الثامنة قبل الميبلد

ورغم تكيُّفنا الظاىر مع الحياة فى المجتمعات الييراركية، ورغم سجل . التجربة الطويمة لمتقاُسم المساواتّى ىى التى شكمت ماضينا
المسار الكئيب فى الواقع لحقوق اإلنسان فى أجزاء عديدة من العالم، ىناك عبلمات عمى أن البشرية تحتفظ بإحساس راسخ بالمساواتية، 

  (.112)وبالتزام راسخ بمعيار العون المتبادل، وبإحساس راسخ بالجماعة

المزارعون األوائل  

وكان ىذا التغير .  آالف سنة10 فى المائة من البشرية اليوم فى مجتمعات تشكمت نتيجة تغيُّر بدأ منذ حوالى 99.9يعيش أكثر من 
 ومن ىنا مصطمح)يشمل بناء قرى مستقرة، واستخدام مجموعات أدوات جديدة أكثر تنوعا وأكثر تعقيدا من العظم والخشب والحجر 

neolithic [نيوليثى] الذى يعنى the new stone age [العصر الحجرى الحديث]) واستخدام األوانى الطينية لمتخزين والطبخ، وربما ،
 .وىو األىم الفبلحة األولى لمتربة

وقد اعتبرىا إنجمس ". ثورة العصر الحجرى الحديث/الثورة النيوليثية"ويشار اليوم إلى ىذا التغيُّر فى العادة بمصطمح جوردون تشايمد 
 (أوراسيا وأفريقيا)وأكد أنيا بدأت مع إدخال الفخار ثم استمرت فى نصف الكرة الشرقى  ."البربرية"إلى " الوحشية"مساوية لبلنتقال من 

قراميد مجففة )مع زراعة النباتات الصالحة لمطعام بوسائل الرى ومع استخدام طوب الطمى "، وفى األمريكتين "مع استئناس الحيوانات"
" ... مرحمة عميا من البربرية"وفى نصف الكرة الشرقى ولكْن ليس فى األمريكتين، أعقبت ذلك . (113)"والحجر لمبناء (فى الشمس

وىنا نمتقى ألول مرة بالنصل الحديدى لممحراث الذى تجره الماشية، وىذا ما جعل من الممكن زراعة األرض ". بدأت مع صير الحديد"
فى عبلقة بيذا نجد أيضا إزالة الغابات "و. عمى نطاق واسع و، فى شروط ذلك الزمن، زيادة غير محدودة تقريبا فى وسائل العيش

ولكْن . وىو مرة أخرى ما كان يمكن أن يكون مستحيبل بدون الفأس والمعزقة الحديديْين– وتحويميا إلى أراٍض صالحة لمزراعة ومراٍع 
وقد أرست ىذه التغيرات فى اإلنتاج . (114)..."جاءت مع ىذا أيضا زيادة سريعة فى السكان والكثافة السكانية فى مساحات صغيرة 

 :، كما واصل إنجمس مؤكدا، األساس ألول تطور لممجتمع الطبقى"البربرية"خبلل 

غير أن الممكية الخاصة لقطعان الماشية . إلى َمْن كانت تنتمى ىذه الثروة الجديدة؟ ال شك فى أنيا كانت تنتمى فى األصل إلى الچينز
وعمى أعتاب التاريخ الثابت نجد فى كل مكان أن قطعان الماشية ىى بالفعل الممكية المنفصمة ... ال بد أنيا تطورت فى مرحمة مبكرة 

لرؤساء العائمة، تماما بنفس الطريقة التى كانت بيا كذلك المنتجات الفنية لمبربرية، واألوانى المعدنية، والمنتجات الترفية و، أخيرا، 
 .العبيد – الماشية البشرية

لم تكن قوة عمل اإلنسان ُتدّر فى ىذه المرحمة أّى فائض لو وزنو  [حيث]وكان العبد ببل قيمة . ومن اآلن أيضا تم اختراع العبيد أيضا
(. 115)...ومع إدخال تربية الماشية، واألشغال المعدنية، والنسج و، أخيرا، الزراعة الحقمية، تغيَّر ىذا . فوق تكمفة إعالتو
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ذلك أن المجتمع الطبقى والحضارة تطورا بالفعل فى أمريكا الوسطى والجنوبية . وكان تفسير إنجمس خاطئا فى عدد من النقاط الميمة
، تقريبا فى نفس الوقت الذى جرى فيو استئناس (رغم عدم استخدام المحراث)وقد بدأت زراعة األرض . كما فى أوراسيا وأفريقيا
ولم يكن الشكل األول لممجتمع الطبقى ىو العبودية، التى يبدو أنيا كانت شكبل ىامشيا الستغبلل الطبقات . الحيوانات، وليس بعده

غير أن الصورة الكمية التى يقدميا عن ظيور المجتمع الطبقى صحيحة من الناحية . الرومانى-المضطيدة حتى العصر اإلغريقى
  .األساسية

ففى أزمنة . لقد مر التنظيم الكمى لممجتمع بتغيُّر جذرى حيث طورت المجموعات البشرية أساليب جديدة لمحصول عمى موارد عيشيا
فى أقاليم عديدة من األمريكتين، وثبلث مناطق )الجمع إلى الزراعة، بشكل مستقل عن بعضيا البعض -مختمفة انتقمت من الصيد

((.  116)غينيا الجديدة، والصين–مختمفة عمى األقل فى أفريقيا، ومرتفعات العراق، ووادى اإلندوس، واليند الصينية، ووديان وسط پاپوا

لى أول اضطياد منيجى لمنساء لى الدول األولى، وا  . وحيثما ذىب التغيُّر التراكمى إلى مدى أبعد أدى إلى أول انقسام إلى طبقات، وا 
أربعة آالف أو خمسة آالف سنة فى الحالة المدروسة أكثر، أْى – غير أن التغيُّر الكامل حدث عمى مدى فترة طويمة جدا من الزمن 

وفى معظم المجتمعات لم يذىب التغير مطمقا بعيدا إلى ىذا الحد، إلى حد أنو حتى منذ قرن . (العراق الحالى)حالة ببلد ما بين النيرين 
 .ونصف كان مبليين الناس ما يزالون يعيشون فى مجتمعات زراعية غير طبقية

عن طريق قطع الغابات واألدغال بالفئوس ثم إحراق )تنظيف األرض  ("البستنة"ب المسمى فى العادة )وقد اقتضى الشكل األول لمزراعة 
وفى العادة كانت خصوبة األرض تغدو مستنفدة بعد . ، ثم زرع وحصد الحبوب أو الدرنات، باستخدام معزقة أو عصا لمحفر(الباقى
ولم يكن إنتاج المحصول من مساحة بعينيا من األرض من  .وكان ُيسمح بالعودة إلى البرية ويتم تنظيف مساحة جديدة لمزراعة. عامين
المتنقمة ىذه تصل تقريبا إلى حجم الزراعة من األشكال البلحقة القائمة عمى الرى أو المحراث، ولكنو كان أكبر  "القطع والحرق"زراعة 

 .إلى حد بعيد من ذلك الذى يتم الحصول عميو من معظم أشكال الصيد والجمع

فمم يعد الناس بحاجة إلى التنقل طوال الوقت، كما كان الحال مع الصيد والجمع؛ . وكانت ليذا فى حد ذاتو عواقب اجتماعية مباشرة
ولممرة األولى، صار من المعقول ُصْنع األوانى الطينية الثقيمة وتخزين األشياء  .والواقع أن التنقل بين البذر والحصاد كان سيغدو مدمرا

وكان إمداد الطعام المحمى كافيا فى أغمب األحيان إلعالة خمسة أو عشرة أضعاف الناس أكثر من قبل، األمر الذى سمح بالحياة . فييا
 .القروية لممرة األولى

من ناحية، صارت األسرة الحيازية، أقل اعتمادا عمى . وحدثت أيضا، بالضرورة، تغيرات فى التركيب الداخمى لكل مجموعة اجتماعية
كانت ىناك حاجة إلى التعاون عمى النطاق الواسع لممجموعة فى تنظيف : التعاون مع باقى المجموعة لمحصول عمى موارد عيشيا

ومن ناحية . األرض، غير أن كل أسرة كان يمكن أن تبذر وتحصد قطعة األرض الصغيرة الخاصة بيا التى قامت بتنظيفيا بنفسيا
أخرى كان ال مناص من أن تكون ىناك طرق لتأمين تقديم العون من األسر التى كان لدييا قدر كبير من العمل ولكْن القميل من األفواه 

ذلك . (117)خاصة تمك التى كان لدييا الكثير من األطفال الصغار– إلى تمك التى لدييا قدر كبير من األفواه ولكْن القميل من العمل 
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ْن لم تتم العناية بيم بالقدر الكافى فإنو كان ال مناص من أن تنقرض  أن األطفال كانوا يمثمون إمداد العمل فى المستقبل لمقرية ككل، وا 
  .المجموعة نفسيا فى نياية المطاف

وفى ظل  .reproduction اإلنجابب والواقع أن االنتقال إلى الزراعة قد أحدث تغيُّرا ميما جدا فى حاجات المجموعة فيما يتعمق 
الصيد والجمع، أدت الحاجة إلى حمل األطفال، فى كل من الجولة اليومية لمجمع وفى االنتقاالت الدورية لكل المخيم، إلى تقييد صارم 

ولم تكن النساء قادرات عمى تحمُّل أن يكون لديين أكثر من طفل واحد يحتاج إلى الحمل فى وقت واحد، وليذا كان يتم . لمعدل المواليد
أما مع . (إذا اقتضت الضرورة من خبلل االمتناع الجنسى، أو اإلجياض، أو قتل المولود)الفصل بين الوالدات بثبلث أو أربع سنوات 

الحياة القروية المستقرة القائمة عمى الزراعة، عمى النقيض، فإن الطفل كان لم َيُعْد بحاجة إلى الحمل بعد أن يبمغ عمره عدة أشير، بل 
وصار اإلمداد بالطعام والموازم األخرى . إنو كمما زاد عدد األطفال، كانت تزيد مساحة األرض التى يمكن تنظيفيا وزراعتيا فى المستقبل

 .من أجل اإلنجاب شيئا رئيسيا لديناميات المجتمع

وكان يمكن لنزاع كبير فى ُزمرة . آلية جديدة ما لمسيطرة االجتماعية– وىناك شيء آخر كان ينبغى توفيره إذا كان لممجموعة أن تزدىر 
وكان من الصعب أن يكون ىذا الخيار مفتوحا . صيد وجمع أن ُيَحّل ببساطة عن طريق انشقاق الزُّمرة عن طريق تركيا من جانب أفراد

ولم يكن يمكنيم االستمرار فى البقاء بعد الجدال، والصراعات، . بالنسبة لمجموعة من المزارعين بمجرد قياميم بتنظيف وزرع أرضيم
 .الجمع-وانتياكات المعاير االجتماعية إال إذا كانت ىناك بنية فوقية لمسيطرة أكثر تطورا بكثير من تمك القائمة بين مجتمعات الصيد

ذلك أنيا تربط الناس فى المجتمعات الزراعية المبكرة بصورة أوثق بكثير من . وىذا ىو ما يمكن أن يفسر الدور األكثر قيمة لمَبَدنات
فالناس يكونون قد بموروا بوضوح مجموعة من الحقوق والواجبات إزاء أعضاء األسر المعيشية األخرى  .الجمع-معظم مجتمعات الصيد

وكان . الذين يرتبطون بيم، إما بشكل مباشر من خبلل القرابة أو بشكل غير مباشر من خبلل المصاىرة أو روابط المجموعة العمرية
أوالد "أو " أعماميم أو أخواليم"يمكن لؤلعضاء الذين ال يممكون ما يكفى من الطعام أن يتوقعوا الحصول عميو من الذين ُيسّمون 

وليس فقط األقارب المباشرون، بل أيضا أوالد أعماميم وأخواليم من الدرجة الثانية والثالثة وحتى )فى َبَدنتيم  "أعماميم أو أوالد أخواليم
وقد تمثمت طريقة تحقيق الييبة االجتماعية فى امتبلك فائض كاٍف من الطعام تحت تصرف المرء لتمكينو من أن يكون . (الرابعة وىكذا
 .بالغ العطاء

فمثمما  .غير أن ىذا ليس كل شيء. وتكفل الَبَدنات، من خبلل منعيا أن يجوع أّى فرد من األسرة المعيشية، إنجاب المجموعة ككل
صارت مسئولة عن ممارسة السيطرة االجتماعية عمى أعضائيا، صارت أكثر تميُّزا بالطابع الرسمى بصورة أكبر بكثير فى طريقة 

وفى مجتمعات . وفى العادة أولئك الذين يكونون بين األكبر سنا– ويبدأ اتخاذ القرار يتركز فى أيدى بعض أعضاء الَبَدنات . عمميا
ويمكن حتى الوصول إلى المرحمة، كما . عديدة تمضى األشياء إلى مرحمة أبعد بحيث تصير بعض الَبَدنات ذات ىيبة أكثر من أخرى

فى الَبَدنات ذات الييبة قادرين عمى أن  ("الرؤساء")حتى قبل االتصال باألوروپيين، حيث يكون األشخاص القياديون  Tonga فى تونجا
(. 118)يتخمصوا من عبء العمل المنتج ويبدأوا فى تحويل أنفسيم إلى طبقة مستغمّْة

المجتمعات الهيراركية األولى  
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بمجرد أن تستقر مجموعات بشرية فى مكان واحد فإنيا : لماذا حدث ىذا التماُيز؟ ويتفق التفسير األكثر احتماال مع األسس التالية
وسوف يكون بمستطاع تمك الَبَدنات األكثر نجاحا فى ىذا . تستطيع أن تبدأ فى تخزين كميات كبيرة من الطعام وأشياء أخرى ذات قيمة

حتى إذا كان ىذا ألسباب عارضة بصورة خالصة، مثل أن تكون أكثر حظا بما يكفى لزراعة األرض التى تكون أكثر خصوبة من – 
و، بصورة مماثمة، ستكون ُأَسر معيشية بعينيا داخل كل َبَدنة . أن تقدم ىبات أكبر من َبَدنات أخرى، وأن تكتسب ىيبة أكبر– المتوسط 

وتشجع نفس ِقَيم الكرم الماثمة فى صميم بنية مثل ىذا . قادرة عمى أن تصير أكثر ثراًء من أخرى وستكسب من جديد ىيبة أكبر
  .المجتمع عمى تمايز فى المكانة االجتماعية

، أْى األفراد الذين يكتسبون الييبة االجتماعية بسبب الثروة التى تحت "الرجال الكبار"ويؤدى ىذا إلى ظيور ما يسميو األنثروبولوچيون 
إنيم يحققون الييبة االجتماعية ألنيم . عمى أنو، وىذا ميم جدا، ال يستخدم ىؤالء األفراد ىذه الثروة لتحقيق رفاىيتيم الخاصة. تصرفيم

 .عمى وجو الدقة يعطونيا آلخرين

مكانتيم االجتماعية ليجمعوا فى أيدييم " الرجال الكبار"ويستخدم . وفى أكثر أشكالو تطورا، ينشأ نظام كامل لتجميع الثروة والتخمّْى عنيا
غير أنيم عندئذ يعززون ىيبتيم االجتماعية بإرجاع الفائض مرة أخرى من خبلل . أّى فائض ُيترك فى أيدى أعضاء آخرين فى َبَدنتيم

ويمكن لَبَدنة بعينيا أن ترفع ىيبتيا االجتماعية . ميرجانات احتفالية كبيرة إلى أولئك الذين يرتبطون بيم بشكل مباشر أو غير مباشر
 .فوق الييبة االجتماعية الخاصة بَبَدنات أخرى، ترتبط بيا من خبلل المصاىرة، عبر عمل ميرجانات تمك الَبَدنات

وىذا نظام يتمتع فيو بعض األفراد وبعض الَبَدنات بييبة اجتماعية أعمى من أخرى، حيث تنتيى فى بعض الحاالت إلى تأسيس حكام 
 .غير أن ىذا لم يكن نظاما طبقيا، يستيمك فيو قسم من المجتمع الفائض الذى ينتجو قسم آخر. وراثيين وبصفة رئيسية َبَدنات حاكمة

ورغم تأسيس ىيراركيات وراثية أو شبو وراثية عمى أساس الييبة االجتماعية، يبقى نمط اإلنتاج مشاعيا، مع نماذج استيبلكية تتسم 
 .بالمساواتية والتقاُسم

ب الخاصة " عددا كبيرا من المجتمعات الرعوية ومجتمعات البستنة فى العالم الثالث تشترك فى نفس السمات"ويبلحظ ريتشارد لى أن 
وفى رئاسات قبمية عديدة وصفيا األنثروبولوچيون فى أفريقيا، وجزر المحيط . "الصيد-مثل مجتمعات الجمع "مفاىيم الممكية المشاعية"

، وتقيّْد "اليادئ ومنخفضات جنوب أمريكا، نبلحظ، عمى سبيل المثال، أن كثيرا من الجزية التى يتمقاىا الحكام ُيعاد توزيعيا عمى الرعايا
 :فى أمريكا الجنوبية Nambikwara وىكذا فبين شعب النامبيكوارا. (119)"وُتوازن سمطة الحكام قوى الرأى العام والمؤسسات الشعبية

... إن عميو أن يحاول، وستتوقع منو مجموعتو أن يحاول، أن يعمل أفضل من اآلخرين . ليس عمى الزعيم الحاكم أن يعمل جيدا فقط
ورغم أنو ال يبدو أن الزعيم الحاكم فى مركز متميز من وجية النظر المادية، إال أنو يجب أن تكون تحت سيطرتو كميات كافية من 

وعندما يرغب أو يحتاج فرد، أوعائمة، أو ُزمرة بأكمميا، إلى شيء ما، فإن االلتجاء ... فائض الطعام، واألدوات، واألسمحة، والحمّى 
  (.120)إذن، فالكرم من المتوقع أن يتسم بو الحاكم الجديد. يكون لمحاكم
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ىكذا فإن قائد منتًدى بين . ويمكن أن يؤدى ىذا حتى إلى أن يمّر القائد بوقت عصيب من الناحية المادية أكثر من أولئك الذين يحكميم
... يكون عميو أن يعمل بجّد أكثر من أّى شخص آخر لكى يحافظ عمى مخزونو من الطعام "غينيا الجديدة  Busama شعب بوساما

وفى مثل ىذه  (.121)"ويداه ال تتحرران مطمقا من األرض، وجبيتو تتصبب عرقا بشكل مستمر" – ويكون عميو أن يكدح طول اليوم
الجمع أكثر منيا إلى الِقَيم التى نفترض وجودىا فى المجتمعات -المجتمعات تظل ِقَيم أساسية عديدة قريبة إلى ِقَيم مجتمعات الصيد

إذا قابل كوخ من اإليروكوا "وىكذا، الحظ مراقب فى أوائل القرن الثامن عشر لمجتمعات البستنة عند قبائل اإليروكوا أنو . الطبقية
دون انتظار أن ُيطمب منو ... الجياع كوخا آخر لم يستنفد المواد الغذائية بصورة كاممة، فإن األخير يتقاسم الطعام مع القادمين الجدد 

وتظير قصة مشابية فى . (122)..."ذلك، رغم أن أعضاءه يعرّْضون أنفسيم بذلك لنفس مخاطر اليبلك مثل أولئك الذين ساعدوىم 
(. 123)دراسة كبلسيكية عن شعب النوير الرعويين

عمى أن ىذه القيم المشاعية والمساواتية تواجو غالبا بدايات التحدى، مع محاولة األسرة المعيشية التيرب من التزاماتيا األوسع بطريقة ال 
ميول أولية لوضع حاجات األسرة - مختبئة تحت األيديولوچية المشاعية المساواتية - وتوجد غالبا . الجامعين-تحدث بين الصيادين

 فى شرق أفريقيا سوف يخفون البيرة عندما تحدث زيارة من Bemba وعمى سبيل المثال فإن البيمبا .المعيشية فوق حاجات المجتمع
 :ىناك قول مأثور Maoris وبين شعب المورى. (124)"واأسفاه، نحن فقراء تعساء، وليس لدينا شيء نأكمو"قريب ُمسّن ليم، قائمين لو 

وبعد أن أدى إعصار إلى نقص حاد فى الطعام بين . (125)"وعميو فروه، حتى ال يزعجك شخص ما (وىو طبق مفضل)ِاْشِو فأرك "
بدأت األسرة المعيشية تتجنب أن تأكل عندما يكون أشخاص كانوا يعتزمون – وىو شعب مشيور بكرمو  – Tikopia شعب تيكوپيا

  (.126)تقاُسم الطعام معيم حاضرين

. أنانية بصورة متأصمة، بل ىو تناقض ماثل فى صميم بنية نظام اإلنتاج ذاتو" طبيعة بشرية"وليس ىذا السموك المتناقض نتيجة نوع من
الجمع، بل يقوم إلى -كذلك فإن اإلنتاج نفسو ال يعتمد عمى التعاون من جانب المجموعة بأكمميا، كما ىو الحال فى مجتمعات الصيد

عادة اإلنتاج، . (127)حد كبير عمى العناية بالمحاصيل والحيوانات من جانب أفراد األسرة المعيشية وتيتم الَبَدنة والمجموعة بالتوزيع وا 
التى تقوم " عبلقات اإلنتاج"بين " النمط لئلنتاج"فى ىذا " تناقض"، ىناك Karen Sachs وكما تعبّْر كارين زاكس. بدال من اإلنتاج

(. 128)التى تعتمد بصفة رئيسية عمى األسرة المعيشية" قوى اإلنتاج"عمى أساس الَبَدنة و

ويعتمد بقاء المجتمع عمى كل من االىتمامات الفردية الخاصة لؤُلَسر المعيشية التى تعزز اإلنتاج والتقاسم التعاونى الغيرى داخل 
ويعنى ىذا أن األسرة المعيشية تُْبِدى المقاومة اللتزاماتيا تجاه المجتمع األعرض . المجموعة الذى يقوم بتأمين إعادة اإلنتاج التشاركى

إنيا ليست مسألة منفعة فردية ضد الرفاىية االجتماعية، بل ىى مسألة . فى حالة نشوء أوضاع تكون فييا حياتيا ىى نفسيا فى خطر
 .تصاُدم حاجات عنصر واحد فى نمط اإلنتاج مع عناصر أخرى

غير أنو ليس من الصعب أْن نرى كيف  .وفى العادة تنجح األسرة المعيشية فى التوفيق بين الضغوط المتعارضة، وال ينيار النظام
أْن تخمق  (كوارث طبيعية، إنياك األرض، تأثير المجتمعات األخرى)أو لضغوط لخارجية  (تقنيات إنتاجية جديدة)يمكن لتغيرات لداخمية 

شروط أزمة حادة ال يعود فيو النظام القديم قادرا عمى االستمرار، مما يؤدى بأسرة معيشية غنية ما أو َبَدنات إلى اإلحجام تماما عن 



44 
 

وىكذا فإن ما كان ثروة ُتوَىب لآلخرين فى مقابل الييبة االجتماعية صارت عندئذ ثروة يجرى استيبلكيا بينما يعانى . التزاماتيا القديمة
فإن ما يبدأ بقيام رئيس قبمى بالتخمى عن إنتاجو لمنفعة اآلخرين ينتيى، بشكل ... فى األشكال المتقدمة من الرئاسة القبمية "و .اآلخرون

(. 129)"ما، إلى أن يتخمى اآلخرون عن إنتاجيم لمنفعة الرئيس

ولممرة األولى صار ىناك معنى لنشاط حربى . الصيد إلى الزراعة-ىناك تغير آخر بالغ األىمية فى االنتقال من مجتمعات الجمع
وعمى حين أن الصدامات بين . والثروة التى يجرى تخزينيا ىى الثروة التى يمكن سرقتيا من مجموعات أخرى من المزارعين. منيجى

َمر المتنافسة نادرة جدا بين مجتمعات الصيد يغدو النشاط الحربى المنظم بيدف الدفاع عن األرض أو توسيعيا مرضا "الجمع، -الزُّ
(. 130)"بين مجتمعات البستنة... متوطنا 

 .بعض األفراد والَبَدنات باكتساب ىيبة اجتماعية عظيمة ألنيا تركز النيب والجزية من مجتمعات منافسة فى أيدييامولكن الحرب تسمح 
لى ىذا الحد، يكون النشاط الحربى . وتصير الييراركية أكثر حدة، حتى إذا بقيت ىيراركية مرتبطة بالقدرة عمى منح أشياء إلى اآلخرين وا 

  .عامبل يفتح الباب أمام إمكانية نشوء عبلقات طبقية فى مواجية أزمة اجتماعية كبرى بعينيا

 ميبلدية 1100وىكذا تقترح كريستين وارد جيمى اعتبار أن محاوالت المجموعات ذات المكانة العالية من الرؤساء فى تونجا بين سنتْى 
كانت نتيجة – لمحاولة تشكيل أنفسيم فى الطبقة الحاكمة –  ميبلدية لمتحمل من التزاماتيم تجاه الناس ذوى المكانة المتدنية 1400و 

 .النتصارىم فى المعركة عمى سكان جزر أخرى

أصل الزراعة  

لماذا قام الناس بالتغيير؟ وكان من المعتاد . الجمع إلى الزراعة-ىناك مشكمة حيرت زمنا طويبل أولئك الذين درسوا االنتقال من الصيد
غير أنو فى الوقت الحاضر ىناك الكثير من . اعتقاد أن التغيير قد أدى بالضرورة إلى تحسينات فى حياة الناس جعمتيم يقبمونو بسيولة

الجمع والبستنة كان الناس يعممون أقل بالفعل وكانوا -وفى كثير من مجتمعات الصيد. األدلة التى تدحض أّى مفيوم بمثل ىذه البساطة
كونج فى صحراء كاالىارى عاشوا !وىكذا يمكن أن يبدو أن شعب  .عمى األقل يتغذون جيدا فى مجتمعات تقوم عمى الزراعة الكثيفة

من السعرات الحرارية  imput غير أنيم تمتعوا بنظام غذائى متوازن وُمْدَخل. فى منطقة تخمو من أى موارد كبيرة لمواصمة حياة البشر
ويبدو أنيم عاشوا  .ولم يحتاجوا إلى العمل أكثر من ثبلث أو أربع ساعات فى اليوم– أكثر فى الواقع من المتوسط فى اليند الحديثة 

  (.131)"مجتمع الوفرة األصمى" Marshall Sahlins فيما سماه مارشال سالينز

جمع كثيرة القيام باالنتقال إلى الزراعة، حتى عندما كانت عمى إدراك كامل لتقنيات زراعية -ويفسر ىذا لماذا رفضت مجتمعات صيد
 .فقد اعتبروا الزراعة تتطابق مع عبء عمل ثقيل بصورة غير ضرورية. بعينيا

الجمع إلى مجتمعات زراعية بدال من ذلك، عمى كيف أن تغيرات بعينيا -وتركز تفسيرات أحدث لبلنتقال من مجتمعات الصيد
وبوجو خاص، أكدت أنو ليست كل مجتمعات . استطاعت أن تخمق توترات فى مجتمعات الصيد والجمع قبل االنتقال إلى الزراعة

وقد جد بعضيا مصدرا ثابتا إلى حد ما لمطعام لتغذيتيم فى مخيمات مستقرة، تتطور أحيانا . الجمع فى حالة تنقُّل بشكل مستمر-الصيد
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وينطبق ىذا، عمى سبيل المثال، عمى السكان األصميين لمساحل الپاسيفيكى الشمالى . إلى قرى تصل قوتيا العددية إلى مئات عديدة
ومما لو داللتو، أنو يوجد فى مثل ىذه المجتمعات بالفعل انقسام طبقى . الغربى ألمريكا، الذين يتغذون من إمدادات السمك الوفيرة

ألنو يمكن تخزين فائض وألن عمى مجموعة اجتماعية كبيرة نسبيا أن تتماسك فإن بعض األشخاص يحصمون عمى ىيبة : اجتماعى ما
عمى أن ىناك، فى . (132)من خبلل تحقيق ىذه الميام (ومع ذلك ليس عمى سمطة أو عمى مستويات معيشة أكثر ارتفاعا)اجتماعية 

وال يعود من الضرورى حمل األطفال . الجمع المترحمة-الوقت نفسو، مزايا لمحياة بالنسبة لغالبية الناس أكثر من حياة مجتمعات الصيد
الصغار بصورة متكررة لمسافات طويمة، وبالتالى لم تعد ىناك أى حاجة إلى إبعاد المسافة بين الوالدات، إما عن طريق اإلجياض وقتل 

وتقدم التجمعات االجتماعية الدائمة األكبر فرصا أكثر لمتنشئة االجتماعية، ىذه الفرص . األطفال أو من خبلل االمتناع عن الجنس
الجمع الرحل إلى األسابيع القميمة من العام التى تقيم فييا ُزَمر مختمفة عديدة مخيماتيا -التى تكون محصورة فى العادة بين سكان الصيد

 .معا

ذا كانت الحياة بالنسبة إلى الصيادين ل أسيل منيا بالنسبة إلى المزارعين، فإنيا حتى أسيل من ذلك بالنسبة إلى -وا  الجامعين الرُّحَّ
ل، بشرط أن يكون لدييم إمداد غذائى ضخم مستقر-الصيادين -وليس من المدىش أن ُيْؤثر بعض الصيادين. الجامعين غير الرُّحَّ

ل أسموب الحياة الجديد وأن يكون ىناك فى ظل مثل ىذه الشروط نمو سكانى سريع  .الجامعين الرُّحَّ

فإذا اختفت ىذه اإلمدادات . غير أن أسموب الحياة الجديد اعتمد عمى التوفر الفعمى إلمدادات محمية وفيرة من المواد الغذائية البرية
كان . وكانت مجتمعاتيم أضخم من أن يعودوا إلى أسموب لمحياة يقوم عمى ُزَمر متجولة صغيرة. لسبب ما، واجو الناس مشاكل ىائمة

ومن المحتمل – تقنيات الحياة  (أو إعادة تعمُّم)ذلك سيقتضى قطيعة كاممة مع أسموب حياة راسخ، وتمزقا اجتماعيا ضخما، وتعمُّم 
وبالتالى كان لدييم حافز لمتطمع إلى طرق جديدة لمحصول عمى الطعام، حتى إذا اقتضى . معاناة مجاعة عمى نطاق واسع فى البداية

 .ىذا تكثيفا لمعمل

 ألف سنة قبل الميبلد تغيرت األحوال المناخية فى 11فمنذ حوالى . ىذا ما يبدو أنو حدث فى اليبلل الخصيب فى الشرق األوسط
والحبوب البرية،  (من قطعان الظباء)المحمية مصدرا وفيرا من كل من المحوم  "Natufian" "ناتوفيان"المنطقة بطريقة توفر لشعوب 

الجمع فى -، دون أن يكون عمييم أن يتخموا عن نمط الصيد(قرى)بحيث إنو كان بإمكانيم أن يبدأوا العيش فى مجموعات مستقرة كبيرة 
غير أنو بعد حوالى ثبلث ألفيات، تغيرت األحوال اإليكولوچية مرة أخرى، فمم يعودوا قادرين عمى االعتماد لوقت طويل عمى . العيش

انعكس اختبلل التوازن بين السكان والموارد فى الضيق الغذائى، ووأد اإلناث، وتناقص "و. القطعان البرية والحبوب البرية لتغذيتيم
(. 133)"استيبلك المحوم

وكان ىناك اتجاىان يمكن أن يسير فييما . وعند ىذه النقطة اعتمد بقاء البشر بالنسبة لسكان المجتمع عمى تغيير طريقتيم فى الحياة
نحو وضع الجيد فى زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات التى كانوا قد جمعوىا واصطادوىا من قبل، أو، بدال من ذلك، نحو : التغيير

ترك حياة القرية باالنقسام إلى ُزَمر صغيرة كان من الممكن أن تجوب األرض باحثة عن اإلمدادات الغذائية الموجودة بشكل طبيعى 
استخدم البعض معرفتيم عن الحياة . ويبدو بالفعل أن الناتوفيان ساروا فى كبل االتجاىين. والتى لم تكن لتتوفر قريبة فى متناول أيدييم
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ونحن ال نعرف . النباتية والحيوانية لمشروع فى زراعة البذور واستئناس قطعان الماشية، وارتد آخرون إلى أسموب حياة أجداداىم الرُّحَّل
غير أن ما يبدو أكثر احتماال ىو أن أولئك الذين اتخذوا الزراعة فعموا ذلك . عمى أى أساس قامت المجموعات المفردة باختياراتيا

بالموافقة عمى إعادة تنظيم القتصادىم المحمى تحت إشراف أولئك األفراد ذوى الييبة االجتماعية الذين كانوا مسئولين من قبل عن 
عادة توزيع الفوائض (. 134)تجميع وا 

لقد كان ذلك . (135)ويوضح مثل ىذا التفسير لماذا حدث االنتقال إلى الزراعة، بشكل مستقل، فى أجزاء عديدة مختمفة من العالم
الجمع التى صارت ناجحة فى استغبلل الموارد الغذائية المحمية إلى حد أنيا كانت أضخم من أن تتكيف -نتيجة نشوء مجتمعات الصيد

 .وعند تمك النقطة كان عمييا إما أن تتغير أو تموت. معيا حينيا، بعد مئات أو آالف السنين، عندما جفت تمك الموارد

فقد بدأ سكان تمك المجتمعات التى . وبمجرد أن حدث االنتقال إلى الزراعة بين أى مجموعة فى منطقة ما، حدث شيء ما ال رجعة فيو
ووفرت الفوائض التى . تمارس الزراعة فى النمو بشكل أسرع بكثير من سكان المجتمعات التى كانت ال تزال تعتمد عمى الصيد والجمع

مكَّنيم أسموب حياتيم المستقر من تخزينيا األساس لمتخصص المتزايد فى ُصْنع منتجات اإلنسان، فى البداية من الحجر، وفيما بعد من 
أسمحة – وبين منتجات اإلنسان الجديدة كانت األسمحة التى صنعوىا وكدَّسوىا لمحاربة بعضيم البعض . النحاس والنحاس األصفر

وبدأت المجتمعات الزراعية الجديدة فى االنتشار . الجامعين من التربة األكثر إنتاجا-يمكن استخداميا أيضا إلزاحة جيرانيم الصيادين
لة مجتمعات الصيادين الجامعين التى تحيط -خارجة من أماكنيا األصمية، لتمتد براعميا إلى أماكن جديدة حيث تنمو، فاتحًة أو محوّْ

 آالف سنة عبر سيول 9 آالف إلى 8وليذا، عمى سبيل المثال، انتشرت الزراعة من مرتفعات اليبلل الخصيب منذ حوالى . بيا
آالف وخمسمائة  4 آالف إلى 4 آالف سنة ثم إلى شمال أوروپا منذ 8 آالف إلى 7المنطقة وعبر جنوب شرق أوروپا منذ حوالى 

  (.136)سنة

ولم يختف الصيد والجمع فى كل مكان فقد بقيت مبلذات إيكولوچية ذات حياة حيوانية برية وفيرة وسط مناطق زراعية، فسمحت بالبقاء 
وفى بعض األحيان وجدت المجموعات الزراعية أن من الضرورى أن تعود . آالف السنين لمجتمعات آثرت أن تواصل الصيد والجمع
ومع ذلك فإننا ال يمكن أن نخطئ مبلحظة االتجاه العام نحو سيطرة الزراعة . إلى الصيد والجمع فيما كانت تنتقل إلى مناطق جديدة

الغابات، الصحارى، المناطق القطبية – الجامعين الباقين إلى المناطق غير المبلئمة لمزراعة -عمى مناطق بأكمميا، مع إزاحة الصيادين
 .الشمالية المقفرة

المجتمعات الطبقية األولى  

وقد بدأ ىذا فى الحدوث فى ببلد . قميمة جدا ىى المجتمعات الزراعية التى تطورت إلى مجتمعات طبقية كاممة نتيجة لتطورىا الداخمى
يران، ووادى اإلندوس، والصين، بعد ذلك بمئات عديدة من السنين، وفى النيل 6ما بين النيرين منذ حوالى   آالف سنة، وفى مصر، وا 

منطقة جبال ]وشرق البحر المتوسط بعد ىذا بألف سنة، وفى أمريكا الوسطى، والمنطقة األنديانية  (فيما يسمى اآلن السودان)األوسط 
وفى كل تمك الحاالت كانت . (137)، وىضاب أثيوپيا، وغرب وجنوب شرق أفريقيا بين ألفين وخمسمائة وألف سنة مضت[األنديس

غير أنو فى معظم أنحاء العالم األخرى، كانت الضغوط . الضغوط الرئيسية فى سبيل تطور نظام اجتماعى جديد متولّْدة داخميا
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ذلك أن مجتمعات البستنة أو المجتمعات الزراعية الخالصة القديمة واصمت االستمرار إلى أن أدت التجارة . الخارجية ضرورية
وكان ىذا صحيحا، عمى سبيل المثال، بالنسبة إلى أوروپا الشمالية حتى . الخارجية، أو اليزيمة العسكرية، أو االستعمار، إلى التغير

 .بين ألفين وخمسمائة وألف سنة مضت، وبالنسبة إلى ىضبة غينيا الجديدة حتى أوائل ثبلثينيات القرن العشرين

ووافق جوردون تشايمد عمى وجية نظر مماثمة، . وقد ربط إنجمس ظيور المجتمع الطبقى بالزراعة الكثيفة واالستخدام األول لممعادن
ًيا عممية التغيير  ثورة العصر الحجرى "م رغم أنو، بخبلف إنجمس، أدرك أنيا أعقبت الزراعة المستقرة األولى )" الثورة الحضرية"مسمّْ

 .بآالف السنين ("الحديث

ومن ناحية، اصطدم النمو السكانى المرتبط بالزراعة المبكرة فى نياية المطاف، فى كل مكان، بالحدود فى كمية األرض التى يمكن 
". كان نمو سكان العصر الحجرى الحديث مقيَّدا فى نياية المطاف بالتناقض فى االقتصاد الجديد" .فبلحتيا باستخدام تقنيات قائمة

فى "التى صارت شائعة بشكل متزايد " فئوس القتال الحجرية وخناجر الصوان"ب وشجع ىذا عمى لجوء متزايد إلى الصراع الحربى، 
ومن ناحية أخرى فإن قرية العصر الحجرى الحديث المكتفية ذاتيا لم ". المراحل البلحقة من ثورة العصر الحجرى الحديث فى أوروپا
 :يكن بمستطاعيا مطمقا اإلفبلت من تيديد الكارثة الطبيعية

الجفاف أو الفيضانات، العواصف أو الصقيع، اآلفات أو زوابع : كل جيودىا وخططيا يمكن أن ُتحبطيا أحداث ما تزال خارج سيطرتيا
 .وكانت مخزوناتيا أصغر من أن ُتعينيا عمى أّى تعاقب ممتّد لمكوارث... الَبَرد، يمكن أن تدمّْر المحاصيل وقطعان الماشية 

 :وفى نياية المطاف قدمت الثورة الحضرية مخرجا من كمتا المشكمتين

، أو مجبرين عمى، انتزاع فائض من التربة بتم تجاوز أسوء تناقضات اقتصاد العصر الحجرى الحديث عندما صار المزارعون مقتنعين 
فوق متطمباتيم المنزلية وعندما صار ىذا الفائض متاحا إلعالة طبقات اقتصادية جديدة غير منخرطة بشكل مباشر فى إنتاج طعاميا 

 .الخاص
 :"إضافات إلى رصيد العموم"– غير أن ىذا، بدوره، اشترط تقدما تقنيا 

ربما كانت األلف سنة أو نحو ذلك السابقة مباشرة عمى عام ثبلثة آالف قبل الميبلد أكثر خصوبة فى اخترعات واكتشافات مثمرة من 
فقد جعمت منجزاتيا من الممكن إعادة التنظيم االقتصادية . أّى فترة فى تاريخ البشرية السابق عمى القرن السادس عشر الميبلدى

  (.138)"الثورة الحضرية"لممجتمع تمك التى أسمييا 

وقد شممت التطورات فى التكنولوچيا اكتشاف طريقة صير النحاس ثم طريقة خمطو مع القصدير إلنتاج البرونز، واستعمال المحراث 
، وبناء (والعربات الحربية)لجرىا عبر التربة، واستخدام أولى العربات ذات العجبلت  (الثيران فى البداية)بدال من المعزقة وقوة الحيوانات 

بحار القوارب  .قنوات وسدود منتظمة لمرى، وطرق جديدة لبناء وا 

تغيرات فى عبلقات الناس ببعضيم – " تعديبلت فى العبلقات االجتماعية واالقتصادية"واقتضت كل ىذه التغيرات ما يسمّْيو تشايمد 
وكان صير المعادن مينة أكثر ميارة بكثير من ُصْنع األوانى الفخارية، وانتيى إلى االعتماد . البعض، وكذلك فى عبلقاتيم مع الطبيعة
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وكان استعمال  .عمى مجموعات من المتخصصين من ذوى الميارة العالية، الذين كانوا ينقمون أسرار تجارتيم من جيل إلى جيل
، ألنو كان شكبل من العمل الثقيل ال تقوم بو بسيولة نساء حوامل أو (الذكر واألنثى)المحراث يميل إلى زيادة تقسيم العمل بين النوعين 

ذلك أن بناء قنوات رى منتظمة وصيانتيا كانا يميبلن إلى يعنيا تعاون عشرات أو حتى مئات األسر المعيشية، . يقمن برعاية أطفال
لى تشجيع تقسيم لمعمل بين أولئك الذين كانوا ُيشرفون عمى العمل وأولئك الذين كانوا يباشرونو  .وا 

وشجع استعمال العربات ذات العجبلت والمراكب الشراعية الصغيرة عمى نمو التجارة بين مجموعات المزارعين المنفصمين عمى نطاق 
كذلك فإن االنتاجية المتزايدة . مانحا الناس الوصول إلى مجموعة من األشياء النافعة التى لم يكونوا يستطيعون إنتاجيا بأنفسيم– واسع 

لمعمل كنتيجة ليذه التغيرات مكَّنْت الحجم الوسطى لممستوطنة من الصعود بصورة ىائمة، إلى أْن أفسحت قرى العصر الحجرى الحديث 
 .وقدم الفائض الموسَّع الناتج عن اإلنتاجية المتزايدة دافعا إضافيا الستعدادات الحرب. المجال فى بعض المناطق لممدن

لقد وجدوا أرضا . ويصف جوردون تشايمد التحول الذى حدث فى ببلد ما بين النيرين، عندما استقر الناس فى وادى نيرى دجمة والفرات
(. 139)"الجيد التعاونى"، المعتمدة عمى "أعمال الصرف والرى"كانت خصبة جدا، غير أنو لم يكن من الممكن فبلحتيا عن طريق 

إلى أن الناس الذين كانوا قد تعمموا بالفعل الزراعة عمى  Maisels وتشير دراسة أحدث كثيرا عن ببلد ما بين النيرين أجراىا ميزيمز
التى  [الضفاف الطينية]قنوات النير كانت تتدفق بين السدود "األرض المروية بشكل طبيعى وجدوا، فى األلفية الرابعة قبل الميبلد، أن 
وأمكن بالتالى تحقيق مستويات مرتفعة ومتواصمة من اإلنتاج . كان المطموب فقط ىو كسرىا محميا لتوسيع إنتاجية المساحات المجاورة

 :فقد كان يتم ادخار بعضو. غير أنو لم يكن يجرى استيبلك كل ىذا اإلنتاج المتزايد فى الحال". نظرا لمشروط الزراعية الصحيحة

وكانت الفوائض مطموبة لمتبادل مقابل منتجات معيشية رعوية وأخرى، عمى حين كان يجب االحتفاظ بمخزونات إضافية استعدادا 
تعنى وسائل  ... ومثل ىذه االحتياطيات... لسنوات الجفاف، واآلفات، والتمف الموسمى المتزايد، عمى سبيل المثال نتيجة العواصف 

(. 140)دائمة لتنظيم اإلنتاج واالستيبلك بحيث يوجد دائما ىامش أمان

وانتيى مخزون . وعمى مدى آالف السنين تحولت المستوطنات الزراعية القائمة عمى طرق جديدة لمرى إلى بمدات، والبمدات إلى مدن
وصار أولئك . الغبلل إلى أن يتطمب مبانى ضخمة ، بارزًة خارج األرض المحيطة، ترمز لمناس عمى استمرار وحماية الحياة االجتماعية

  (.141)وباختصار، ظيرت معابد ُيْشرف عمييا كينة. الذين أشرفوا عمى مخازن الغبلل المجموعة األكثر ىيبة اجتماعية فى المجتمع

نسق من العبلمات لحساب ثروة المجتمع، : ومع تأسيس تجمُّع دائم من اإلداريين الكينوتيين ظير شيء آخر ذو أىمية تاريخية ىائمة
 :وكما عبَّر جوردون تشايمد. األلفباء األولى

نفاق اإللو ابتكرت الجماعات الكينوتية التى تدير أراضى المعابد وأجازت نسقا من العبلمات االصطبلحية  عمى – لحساب إيرادات وا 
وبالتالى كان تراكم فائض اجتماعى . جداول حساب [ قبل الميبلد2800حتى سنة ]سبيل المثال الكتابة؛ وتمثل الوثائق المكتوبة الوحيدة 

  .يمثل فى الواقع السبب فى التقدم الثقافى الذى اعتبرناه معيار الحضارة– أو باألحرى مخازن الغبلل – كبير فى خزائن المعابد 
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ويمكن النظر إلى اإللو عمى أنو ممثل أو إسقاط لممجتمع، وليذا كان الكينة الذين يخدمونو يصيرون خدم لممجتمع، مع أنو ال شك فى 
  (.142)أنو كان ُيدفع ليم أفضل من باقى شعب اهلل

نت طبقة ذات مصالح متميزة تماما . وخبلل األجيال، صارت الطبقة الكينوتية منفصمة بشكل متزايد عن باقى المجتمع، إلى أن كوَّ
 (فارضين أثمانا فاحشة لممدافن، عمى سبيل المثال)مارس الكينة المتميّْزون أشكاال متنوعة من االبتزاز "ويصف جوردون تشايمد كيف 

، مقتبسا من مرسوم "، وماشيتو، وخدمو، عمى أنيا ممكيتيم ىم الخاصة وعبيدىم الشخصيين(أْى أرض المجتمع)وعامموا أرض اإللو 
 : سنة قبل الميبلد2500منذ حوالى  Lagash مدينة

ذا جاور منزل رجل عظيم منزل رجل عادى، فإن األول يمكن أن يستولى . َدَخل كبير الكينة حديقة الفقراء وأخذ الخشب من ىناك وا 
 .عمى المسكن المتواضع دون أن يدفع لمالكو أّى تعويض مبلئم

والحقيقة أن الفائض الذى أنتجو االقتصاد ... يعطينا لمحات ال لبس فييا لصراع طبقى حقيقى "، يستنتج تشايمد، "ىذا النص العتيق"
(. 143)"الجديد كان يتركز فى أيدى طبقة صغيرة نسبيا

ووافق عميو )وفى ببلد ما بين النيرين، لم تكن الطبقة المستَغمة األولى عبيدا مقيورين فى الحرب، كما أشار إنجمس فى األصل 
، الذين كانوا أسرا معيشية فبلحية مستقمة سابقا، تم إجبارىم عمى التبعية "erin" "إيرين"، غير أن شعب (جوردون تشايمد إلى حد ما

 (.144)لتجمعات أقوى، خاصة المعبد، كانوا يعممون مقابل جرايات وأجور فى حفر القنوات، أو الفبلحة، أو فى الخدمة العسكرية

 2100حوالى عام  Lagash كيف أنو فى الجاش T.B. Jones چونز. ب. ويخبرنا ت. وازداد حجم االستغبلل إلى أن صار ضخما
 :قبل الميبلد

تستيمكو تكمفة  (المحصول)وكان حوالى نصف  .كانت دزينة أو أكثر من المعابد مسئولة عن فبلحة معظم األرض الصالحة لمزراعة
ْبع يذىب إلى الممك كضريبة ممكية (أجور العمال، تغذية حيوانات الجر، وما شابو ذلك)اإلنتاج   فى المائة 25وكانت نسبة  .وكان الرُّ

(. 145)المتبقية تستحق لمكينة

من الحبوب فى اليوم، باإلضافة إلى مكمبلت من  ( لترات2.4حوالى ) silla وكانت اإلعاشة الطبيعية المعتادة لمشغيل ثبلثة سيبلت
ومن المحتمل أن ىذه الوجبة كان ينقصيا الپروتين، واألمبلح المعدنية، والڤيتامينات، ولكنيا كانت مع ذلك تصل إلى . البيرة والزيت

ثبلثة آالف سعر حرارى فى اليوم، أْى أكثر بألف سعر حرارى فى اليوم مما يحصل عميو معظم الناس فى اليند أو أفريقيا جنوب 
  !ىذا ىو ما يسمَّى بمعجزات الرأسمالية بالمقارنة مع مجتمعات طبقية أخرى (.146)الصحراء

ولكنيا كما ". الحضارة"لبلنتقال إلى – وبالتأكيد المدروس أكثر – ومن المحتمل أن ببلد ما بين النيرين كانت ببل شك المثال األول 
فقد حدثت الشروط التى قادت إلى العناصر األولى لمحياة الحضرية واالنقسام الطبقى، كما رأينا، فى أنحاء عديدة  .رأينا لم تكن الوحيدة

وقد ضمَّمت إنجمس األدلة التى كانت متاحة فى زمنو عندما نظر إلييا عمى أنيا ناشئة عن استعمال الحديد من جانب . من العالم
واألىم، أنو كانت حاالت عديدة لمجتمعات زراعية . أوروپية فى أوراسيا-السامية والشعوب الناطقة بالمغات اليندو" الرعوية"الشعوب 
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كما كان – تطورت، من تمقاء نفسيا، إلى مستوى كان يمكن فيو تعبئة مئات أو حتى آالف األشخاص لتشييد صروح حجرية مييبة 
الحال مع المعابد الحجرية فى مالطا فى األلفية الثالثة أو الرابعة قبل الميبلد، والدوائر الحجرية لؤللفية الثالثة قبل الميبلد التى تمثل 

 ، وأرصفة تاىيتىEaster island أشير مثال عمييا، وتماثيل القرن الثامن عشر الميبلدى لجزيرة إيستر Stonehenge ستونينچ
Tahiti (147)المدرَّجة . 

غير أن ىذا ال ُيغير واقع أن العمميات . (148)يتأثر بتطور حدث فى مكان آخر" الحضارة"وفى بعض األحيان كان التطور نحو 
المؤدية إلى تشكُّل بمدات ومدن، وفى كثير من األحيان إلى اختراع الكتابة، بدأت بشكل مستقل فى مواقع عديدة مختمفة، بسبب 

وىذا يجعل أّى محاولة لبلدعاء بأن مجموعة واحدة من . الدينامية الداخمية لممجتمع حالما تكون الزراعة قد تطورت متجاوزة نقطة بعينيا
 .أواًل محاولة عديمة المعنى" الحضارة"بطريقة ما عمى مجموعات أخرى ألنيا تصل إلى " متفوقة"شعوب العالم 

تجمُّع أعداد كبيرة من السكان "فى مكان بعد مكان، وصمت شعوب مختمفة إلى نقطة نياية متماثمة، أجمميا جوردون تشايمد عمى أنيا 
، والصناع الميرة المتخصصين المتفرغين لمعمل، (.الصيادين، المزارعين، إلخ)فى مدن؛ والتماُيز داخل ىؤالء المنتجين األوليين 

، والمعايير التقميدية ألوزان (الكتابة)والتجار، والموظفين، والكينة، والحكام؛ واستعمال الرموز االصطبلحية لتسجيل ونقل المعمومات 
  (.149)"ومقاييس الزمان والمكان المؤدية إلى بعض عموم الحساب والتقويم

(. 150)الجمع عبر البستنة والزراعة إلى الحضارة اختمف بشكل كبير من مجتمع إلى آخر-غير أن الطريق المحدَّد من الصيد

معاصرة إلى أن ىذا يمكن أن يتخذ دروبا  "مشاعية"وبالفعل تشير دراسات عن بدايات االنقسام إلى طبقات داخل مجتمعات زراعية 
ل - مختمفة  لين إلى رؤساء قبميين، وأحيانا مع تحوُّ إلى رؤساء قرى، وأحيانا  "رجال كبار"أحيانا مع بروز كبار السن فى الَبَدنات متحوّْ

ويبدو أن بعض . مع تطور َبَدنات بكامميا إلى طوائف كينوتية مغمقة، وأحيانا مع وصول أسرة معيشية ما إلى السيطرة عمى أسر أخرى
المجتمعات الطبقية الراسخة تماما قد تطورت بالفعل بالطريقة التى تحدث بيا إنجمس عنيا، من خبلل النمو المباشر لمممكية الخاصة 

غير أنو فى مجتمعات أخرى تشير األدلة إلى طبقة حاكمة استغمت فى البداية باقى المجتمع . فى األرض، والمحاصيل، والحيوانات
نجمس – بدون ممكية خاصة  وفى . (151)"نمط اإلنتاج اآلسيوى"عمى أنيا  (بشكل مضمل إلى حد ما)عمى ُأُسس أشار إلييا ماركس وا 

تمك الحاالت ظل االستغبلل الطبقى مموَّىا داخل أشكال مشاعية قديمة لمتنظيم االجتماعى، أكثر منو مكشوفا بوضوح من خبلل الممكية 
القديم لئلنتاج تحويبل كامبل فى الحقيقة " المشاعى"غير أنو كان استغبلال طبقيا مؤكدا بنفس القدر، حيث جرى تحويل التنظيم . الخاصة

سواء أكانت قرى، أو )ولم يعد رؤساء التنظيمات المشاعية . من خبلل الدفع اإلجبارى لمجزية لمكينة أو الپيروقراطيين المستِغمين
يسدُّون حاجاتيم وحدىم، بل صاروا بشكل متزايد أيضا الوسائل التى تُفرض من خبلليا أوامر  (مجموعات َبَدنات، أو أسرا معيشية ممتدة

  (.152)الطبقة الحاكمة عمى زمبلئيم

وفى كل مكان . وال ينبغى أن تجعمنا األشكال المتباينة التى نشأ فى ظميا المجتمع الطبقى ننسى التشابيات اليائمة من مجتمع آلخر
فى كل مكان، بمجرد أن استقرت مجتمعات زراعية تكونت بعض الَبَدنات وكان بمستطاع كبار . كانت ىناك، فى البداية، شيوعية بدائية

البدء فى كسب الييبة االجتماعية من خبلل دورىم فى القيام بإعادة توزيع الفائض القميل الذى كان موجودا " الرجال الكبار"الَبَدنات أو 



51 
 

فى كل مكان، مع نمو الفائض، انتيى ىذا القسم الصغير من المجتمع إلى السيطرة عمى حصة أكبر من . لمصالح المجموعة بأكمميا
 .الثروة االجتماعية، واضعًة إياه فى مركز كان بمستطاعو فيو أن يبدأ فى التبمور متحوّْال إلى طبقة اجتماعية

واألىم أنو حتى حيثما تبمور فى طبقة اجتماعية جماعية، كان بوسعيا، عمى مدى مئات السنين، أن تمد طبقات من أصحاب الممكية 
حيث لم تكن ىناك فقط أدلة تُْثبت وجود "واليند القديمة، . (153)وال شك فى أن ىذا ىو ما حدث فى ببلد ما بين النيرين. الخاصة

 ، وربما يكون قد حدث فى تيتوىواكان(154)"تغيرات دور الممكية الخاصة بصورة كبيرة عبر القرون... الممكية الخاصة، بل أيضا 
Titohuacan وحتى فى مصر، حيث كانت سمطة الممكية ىائمة، كان ىناك َمْيل لدى كل من المعابد . (155)فى أمريكا الوسطى

 قبل 2000حوالى عام )إلى تطوير القوة االقتصادية الخاصة بيم بحمول نياية الدولة القديمة  ("nomes") وحكام الواليات المحمية
وقد حاول األلمانى . (156)، وبحمول العصر البطممى كانت طائفة مغمقة جديدة من المحاربين تممك حوالى نصف األرض(الميبلد

، قابمة لمتطبيق عمى كل تمك المجتمعات، "االستبداد الشرقى" تطوير نظرية شاممة عن Wittfogelاألمريكى الماركسى سابقا ڤيتفوجل 
التى كانت القوة االقتصادية فييا بصورة كاممة فى أيدى طبقة حاكمة جماعية كمية الجبروت؛ غير أن دراساتو المبكرة عن الصين تشير 
إلى صورة مختمفة، كانت فييا پيروقراطية دولة، طبقة عميا محمية، وتجار، منخرطة فى معارك مريرة من أجل السيطرة فى صين القرن 

 .الخامس قبل الميبلد

 كيف بدأت الطبقة 

الجمع إلى مجتمعات حضرية، وأنو بالتوازى مع ىذا حدث انتقال من -رأينا إلى اآلن أنو كان ىناك، بالفعل، انتقال من مجتمعات الصيد
وىذا، فى حد ذاتو، دفاع . وليس ىناك حول واقع ىذا االنتقال أّى شك فى الوقت الحالى. مجتمعات شيوعية بدائية إلى مجتمعات طبقية

كما أنو يدحض بعض وجيات النظر المعادية لبلشتراكية األكثر أساسية حول بشر أنانيين بصورة جوىرية فى سبيل . ىائل عن إنجمس
 .جعل جماعة تعاونية مستحيمة

الجمع إلى الزراعة -لماذا انتقل الناس من الصيد: غير أن نقطتين ميمتين ما تزاالن غير محسومتين بشأن أصل الحكم الطبقى والدولة
 ثم إلى المدن؟ ولماذا قبموا صعود طبقات حاكمة؟ ولماذا انتيى أولئك الحكام إلى أن يستغموا بدال من أن يخدموا باقى المجتمع؟

وكما تشير جيمى، فإن تفسيره فى أصل العائمة يبدو فى بعض النقاط أنو يساوى مجرد . ىذه أسئمة لم ُيجب عمييا إنجمس بصورة كاممة
 وفى ضد دوىرنج. (157)فقد وجد بعض الناس أن فى أيدييم فائضا واستخدموه عمى حساب اآلخرين. إلقاء المسئولية عمى الجشع

Anti-Dühring  يقدم إنجمس تفسيرا أشمل، مع التشديد عمى المزايا األولية لممجتمع ككل فى وضع الفائض جانبا بطريقة تجعل من
غير أنو يظل ال يفسر لماذا يجب إذن أن يكون الناس مدفوعين إلى استيبلك . غير الممكن استيبلكو فى الحال من جانب المنتجين

  (.158)الكثير من ىذا الفائض بأنفسيم، أو لماذا يجب أن يقبل آخرون ىذا

ما  E.R. Service سرڤيس. آر. وقد طرح إى. وىناك وجية نظر بين التطوريين األكاديميين بشأن ىذه المسألة عمى وجو التحديد
وتقول ىذه النظرية إن الحكام ظيروا ألنو كان فى . (وبصورة ضمنية، نشأة الطبقات)لنشأة الدولة " وظيفية"يمكن أن ُيسمَّى نظرية 



52 
 

المحاوالت "وقد نشأت عن ..." حقق ىذا التطور اإلمكانات الكامنة اليائمة التى تكمن فى القيادة الممركزة . "مصمحة الجميع أن يظيروا
 ومقابل ىذا، يؤكد مورتون فريد. (159)"البسيطة لمقادة البدائيين لتأبيد سيطرتيم االجتماعية من خبلل تنظيم مثل ىذه المنافع ألتباعيم

Morton Fried  بالنسبة لكل المجتمع، بل كان جزًءا من عممية استغلَّ عن طريقيا قسم من المجتمع  "وظيفيا"أن تشكُّل الدولة لم يكن
  (.160)وأكره الباقى 

غير أن ىذا ال يفسر لماذا كان ينبغى فجأة أن تقوم مجموعة لم َتستغل أو تضطيد من قبل فى القيام بذلك، وال لماذا تحمَّل باقى 
  .المجتمع ىذا االستغبلل واالضطياد الجديدين

(. 161)وتكمن الطريقة الوحيدة لئلجابة عمى مثل ىذه األسئمة فى تشديد ماركس عمى التفاعل بين تطور عبلقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج
وتكتشف مجموعة أنيا . فالطبقات تنشأ عن االنقسامات التى تحدث فى المجتمع مع ظيور طريقة جديدة لدفع اإلنتاج إلى التقدم

وىى تنتيى إلى النظر . تستطيع زيادة الثروة االجتماعية الكمية إذا ركزت الموارد فى أيدييا، منظمًة اآلخرين عمى العمل تحت قيادتيا
وىى تدافع عن تمك السيطرة حتى عندما يعنى ذلك جعل . إلى مصالح المجتمع ككل عمى أنيا تكمن فى سيطرتيا ىى عمى الموارد

وىى تنتيى إلى النظر إلى التقدم االجتماعى عمى أنو يتجسد فييا ىى ذاتيا وفى حماية مورد رزقيا ىى ضد . اآلخرين يعانون
 .والتى تسبب ضائقة لجميع اآلخرين (.بسبب ضعف المحصول، واآلفات، والحروب، إلخ)االنفجارات المفاجئة لمندرة 

ومن المحتمل . وليس من الصعب أن نفيم كيف أدى انتشار الفبلحة إلى ضغوط من أجل تغيُّرات فى اإلنتاج اشترطت إشرافا من أعمى
غير أنو مع انتشارىا انتيى البقاء إلى أن . أن المجتمعات الزراعية األولى وطدت نفسيا فى مناطق ذات تربة خصبة بصورة استثنائية

 :أن Renfrew وقد أكد رينفرو. وتطمَّب ذلك إعادة تنظيم أبعد لمعبلقات االجتماعية. يعتمد عمى التغمب عمى شروط أصعب بكثير

سكان العصر الحجرى الحديث القميمين نسبيا استطاعوا فى الواقع أن يختاروا ُتْربات مثل المناطق الطميية الخصبة التى كان محصوليا 
وعمى سبيل المثال فإن انتشار االستقرار إلى مناطق تكون ... المحتمل أكبر عدة مرات من مناطق جرى استخداميا فيما بعد لمزراعة 

محاصيميا أكثر عرضة لمتقمبات عند سقوط األمطار، كان من شأنو أن يزيد الحاجة إلى آليات إعادة توزيع يمكن أن تسمح باستعمال 
(. 162)الفائض المحمى بصورة كاممة

وكانت فى . مبلحظات مماثمة فيما يتعمق بالزراعة المدارية فى أفريقيا وجنوب شرق آسيا .Harris D.R ىاريس. ر. وقد أبدى د
 البداية، 

نطاقا صغيرا ومعتمدا عمى التعامل البارع مع النظام اإليكولوچى بدال من خمق أنظمة إيكولوچية صناعية عن طريق تحوالت عمى نطاق 
التى كانت فى العادة مقتصرة عمى العمل البشرى باستعمال أدوات بسيطة مثل الفئوس، والسكاكين، وعصّى ... والتقنيات ... واسع 

أكثر تعقيدا من التنظيم " مستوى من التنظيم االجتماعى"، ولم تكن ىناك حاجة إلى "العائمة"ىى " وحدة العمل"وكانت . الزرع، والمعازق
(. 163)االجتماعى لمقبيمة المنقسمة البسيطة 
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يتم تحقيقو " التنظيم االجتماعى"من " أكثر تعقيدا"ومستوى " وحدات عمل أكبر من العائمة"غير أن الزراعة التى تنتج أكثر تتطمب أيضا 
  (.164)"وساطة رئاسات قبمية ذات منزلة ودول منقسمة إلى طبقات اجتماعية مع فبلحين مستقمين"عبر 

وكانت مجموعات ذات ىيبة اجتماعية عالية، فى مجتمعات غير طبقية سابقة تشرع فى تنظيم العمل المطموب لتوسيع اإلنتاج الزراعى 
 - وكانوا ينتيون إلى النظر إلى سيطرتيم ىم عمى الفائض. عن طريق إنشاء أعمال رى أو تنظيف مساحات واسعة من أراض جديدة

وكذلك كانت تفعل المجموعات األولى التى . عمى أنيا فى مصمحة الجميع– واستعمال بعضو لحماية أنفسيم ضد التقمبات الطبيعية 
كما كان ىذا ىو الحال مع تمك المجموعات التى كانت . استعممت التجارة الكبيرة لزيادة المجموعة المتنوعة الكمية المتاحة لبلستيبلك

ل . األكثر خبرة فى انتزاع الفوائض من مجتمعات أخرى عن طريق الحرب وبيذه الطريقة، كان تقدم قوى اإلنتاج فى أى منطقة يحوّْ
المجموعات واألفراد الذين كانوا يحققون ىيبة اجتماعية فى السابق عن طريق القيام بوظائف إعادة توزيع وووظائف احتفالية إلى طبقات 

 .فرضت مطمب انتزاع الفائض عمى باقى المجتمع

وفى أنحاء كثيرة من العالم كانت المجتمعات قادرة عمى االزدىار حتى العصر الحديث بدون المجوء إلى أساليب العمل الكثيفة مثل 
وكان ىذا صحيحا فيما يتعمق بجانب كبير من أمريكا الشمالية، وجزر . استعمال المحاريث الثقيمة أو األشغال الييدروليكية الكثيفة

غير أنو فى شروط أخرى انتيى . غينيا الجديدة فى المناطق الداخمية، وأنحاء من أفريقيا وجنوب شرق آسيا-المحيط اليادئ، وپاپوا
وقد نشأت طبقات حاكمة من تنظيم مثل تمك األنشطة، وىكذا نشأت مدن، ودول، وما نسميو عادًة . البقاء إلى اعتماد تقنيات جديدة

 .ومن ىذه المرحمة فصاعدا، كان تاريخ المجتمع دون شك تاريخ الصراع الطبقى. بالحضارة

ولم يكن بمستطاع مثل ىذه المجموعات االحتفاظ بالفائض فى أيدييا فى أزمنة كان المجتمع بأكممو يعانى فييا ضائقة ىائمة ما لم تجد 
غير أنو . طرقا لفرض إرادتيا عمى باقى المجتمع، وما لم تكن قد أسست ىياكل إكراىية، ودول، ومدونات قانونية، وأيديولوچيات تدعميا

بمجرد أن تكون مثل ىذه اليياكل ومثل ىذه األيديولوچيات قائمة، فإنيا كانت تؤبد سيطرة مجموعة بعينيا عمى الفائض حتى عندما 
وىكذا فإن طبقة نشأت لتكون حافزا عمى اإلنتاج تستمر حتى عندما ال تعود تمثل . كانت ال تعود تخدم ىدف دفع اإلنتاج إلى التقدم

 .أيديولوچية يمكن أن تشكّْل عبئا متزايدا عمى إنتاج المجتمع ككل-قضائية-وستحمييا بنية فوقية عسكرية. حافزا كيذا

: وقد ظير ىذا بشكل دراماتيكى مع جميع الحضارات الكبرى األولى عندما، بعد فترة تطول أو تقصر، انيارت وسط سخط داخمى ىائل
األزمات الكبرى لممجتمع السومرى فى حوالى بداية األلفية الثانية قبل الميبلد، التحمُّل المؤقت لمدولة المصرية فى أواخر الدولة 

 قبل الميبلد، انييار الحضارتين الميسينية والكريتية بعد منتصف األلف الثانى قبل الميبلد، 1800القديمة حوالى عام 
وقد ثبت ىذا بصورة متكررة منذ ذلك .  الميبلدى700فى أمريكا الوسطى حوالى عام   Teotihuacanانييار حضارة تيوتييواكان

 .الحين، منذ سقوط اإلمپراطورية الرومانية إلى األزمة الحالية لمرأسمالية العالمية

نجمس دائما، تطورا ضروريا بمجرد أن تواجو الندرة المجتمع غير أنو كما أصرَّا . وكانت الطبقة فى ذلك الحين، كما أصر ماركس وا 
وقد كتب إنجمس عن سقوط . أيضا، بمجرد أن تكون الطبقة قد توطدت فى السمطة، اعتمد المزيد من التقدم عمى النضال ضدىا

 :الشيوعية البدائية قائبل
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اقتضى شكبل متخمفا تماما لئلنتاج، إذ إن سكانا قميمين متفرقين لمغاية انتشروا ... فقد . كان محكوما عمى ىذا التنظيم باالنقراض
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فى المجتمع - الجشع المنحط، الشيوانية الوحشية، البخل الدنيئ، النيب األنانى لمممتمكات العامة - وتبدأ أحقر المصالح . القديم... 

لم يكن مطمقا شيئا آخر سوى تطور األقمية عمى ... والمجتمع الجديد ... المتحضر الجديد، المجتمع الطبقى 
(. 165)حساب األغمبية الساحقة المستَغمَّة والمضطَيدة؛ وىى كذلك فى الوقت الحاضر أكثر من أّى وقت مضى

كان ) فى المائة من البشرية 99.9إن ىذا سيعنى محو . ونحن ال نستطيع العودة إلى الشيوعية البدائية حتى لو كان ذلك ىو ما نريده
 آالف سنة حوالى 10 وكان عدد سكان العالم بأكممو منذ 400 ألف سنة حوالى 30عدد سكان جنوب فرنسا الباحثين عن الطعام منذ 

نجمس أصرا عمى أن ىذا غير ضرورى. ( مميون10 فقد خمقت الرأسمالية ثروة كبيرة جدا بحيث صار من الممكن، . غير أن ماركس وا 
واألىم أننا إذا لم نتحرك نحو ىذا، فإننا لن نشيد ". شيوعية متقدمة"لممرة األولى فى تاريخ البشرية، أن نتصور، ليس شيوعية بدائية، بل 

وكما يعبّْر إنجمس فى أواخر أصل ". التدمير المتبادل لمطبقات المتصارعة"استمرارا بسيطا لممجتمع القائم بل سنشيد نكوصا من خبلل 
مرحمة فى تطور اإلنتاج لن يكّف فييا وجود الطبقات عن أن يكون ضروريا فحسب، بل سيصير عائقا إيجابيا "العائمة، فإننا نصل إلى 

  (.           166)"أمام اإلنتاج
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القسم الثالث 

أصل اضطهاد النساء 
وتتمثل . لقد كان أيضا حول أصل اضطياد النساء. لم يكن أصل العائمة يدور، بطبيعة الحال، حول ظيور الطبقات والدولة فحسب  

أول تناحر طبقّى ظير فى التاريخ يتزامن مع "وجية نظر رئيسية فى أن النساء لم َيُكنَّ خاضعات لمرجال حتى ظيور الطبقات، وأن 
 (.167)"تطور التناحر بين الرجل والمرأة فى الزواج األحادّى، وأن أول اضطياد طبقّى يتزامن مع اضطياد نوع الذكر لنوع األنثى

واألدلة التى جمعْتيا إليانور ليكوك وآخرون بكل تدقيق تؤكد أنو لم تكن ىناك سيطرة لمرجال . وال شك فى أن إنجمس كان محقا فى ىذا
ل الذين نمقاىم فى القرون من السابع عشر إلى التاسع عشر-عمى النساء بين المستوطنين األوروپيّْين الصيادين (. 168)الجامعين الرُّحَّ

غير أنو ما دام الجمع ُيْنِتج . وكان ىناك تقسيم عمل بين الرجال والنساء، حيث كان الرجال يقومون بمعظم الصيد والنساء بمعظم الجمع
وتوافق  .فى العادة من الوجبة الوسطية أكثر من الصيد، فإن ىذا لم يؤدّْ بالضرورة أىّْ تقييم لمرجال وعمميم أعمى من النساء وعممينّ 

عمى أن الرجال، فى مجتمعات قميمة، عمى سبيل المثال بين السكان  Ernestine Friedl عالمة األنثروپولوچيا إيرنستاين فريدل
ن الرئيسّى لموجبة، كانوا يتمتعون بمكانة أعمى من النساء غير أنيا تصّر عمى . (169)األستراليّْين األصميّْين، حيث كان المحم ىو المكوّْ

 :أن

ُروا  ... القرارات الفردية ممكنة لكل من الرجال والنساء فيما يتعمق بحياتيم اليومية المعتادة والرجال والنساء عمى السواء أحرار فى أْن يقرّْ
 ... ما إذا كانوا سيذىبون لمصيد أو الجمع ومع َمنْ : كيف سيقضون كل يوم

وىى تشير إلى أنو عندما ينتيى األمر، عمى سبيل المثال، إلى مناقشة ما إذا كان ينبغى نقل المخيَّم إلى منطقة جديدة، فإن النساء 
وىكذا، عمى سبيل المثال، فإنو بين . وما تزال النساء يمارسن سمطات ىائمة عمى مسئوليتينّ . (170)والرجال يشاركون عمى السواء
، وفى "تمارس النساء األكبر سنِّا نفوذا عمى مياميّن الزوجية، وعمى الميام الخاصة بأبنائيّن وبناتينّ "السكان األستراليّْين األصميّْين، 

ىذا الوضع لؤلمور الذى ُيَعّد لعنة وفقا لقواعد – كثير من األحيان تكون لمنساء المتزوجات عبلقات غرامية مع شبان غير متزوجين 
(. 171)السموك الجنسّى فى تقريبا كل المجتمعات الطبقية

فيم يقمُّْمون من شأن األدلة التى تقبميا لتأكيد أن الرجال كانوا . بل يذىب األنثروپولوچيون من مدرسة إليانور ليكوك إلى أبعد من ىذا
(. 172)دائما أعمى مكانة من النساء، مؤكدين أن ىذا يعكس ببساطة األحكام المسبقة لممراقبين الغربيّْين الذين قاموا بجمعيا

وتوجد فى بعض فى األحيان البداية . غائبة فى مجتمعات تقوم عمى البستنة" مكانة النساء"كذلك فإن أفكار المجتمع الطبقّى عن 
فقد تكون لمرجال . لييراركية تمنح الرجال مركزا أعمى من النساء، تماما كما يمكن أْن توجد البداية لييراركية بين الَبَدنات واأُلَسر الحيازية

ذلك أن . غير أنو ال يوجد مع ذلك أّى اضطياد منيجّى لمنساء. سمطة التخاذ القرارات أكبر من النساء (أو عمى األقل، بعض الرجال)
 .النساء يحتفظن بمجاالتيّن الخاصة التخاذ القرارات، ويمكن أْن يقاومن القرارات التى يتخذىا أقرانينّ 
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وتوجد عادًة أبنية تقيّْد َمْن يمكن أْن يتزوجيم األشخاص، وتقوم المدرسة البنيوية القوية النفوذ لؤلنثروپولوچيا، التى تستميم كمود ليڤى 
. ، بتفسير ىذا عمى أنو يعنى أن النساء تجرى معاممتيّن ببساطة كموضوعات لمتفاوض بين الرجالClaude Levi Strauss ستروس

، و كريستين جيمى، و إيرنستاين فريدل، وآخرون، ال يكون الرجال بوصفيم Caren Sachs غير أنو، كما شدد كلّّ من كارين ساكس
وفى العادة تكون لمنساء المسنات ". العشائر المشتركة"كذلك ىم الذين يحددون َمْن ىم المسموح لؤلشخاص بالزواج منيم، بل َبَدنات 

 .وكذلك لمرجال المسنين كممة فى ىذه القرارات

 و (مرتبطة بخط األصل األمومىّ ) matrilinealومن الجمّى تماما أن ىذا ىو الحال فى مجتمعات يصفيا األنثروپولوچيون عمى أنيا 
matrilocal (مرتبطة باإلقامة عند أىل الزوجة) .ال تكون أىم : وفى مجتمعات الخط األمومّى يجرى تتبُّع األصل عمى خط األنثى

، بل إلى أمو وأخى أمو؛ وبنفس الطريقة، ال تكون المسئولية الرئيسية لرجل (الذى ينتمى إلى َبَدنة مختمفة)روابط شخص ما مع أبيو 
وفى مجتمعات اإلقامة عند أىل الزوجة ال يدير رجل أسرتو ىو، بل ينتقل إلى أسرة أخرى . إزاء أطفالو البيولوچيّْين بل إزاء أطفال أختو

 .تديرىا زوجتو، وأخواتيا، وأميا

وحيثما يكون المجتمع منظما عمى خط األصل األمومّى وعمى اإلقامة عند أىل الزوجة فى آٍن معا، يمارس الرجال سمطة ضئيمة جدا 
أما حقوق رجٍل ومسئولياتو فإنيا تكون دائما مع أسرة حيازية أخرى، ىى جزء من َبَدنة . فى اأُلَسر الحيازية التى يعيشون فييا بالفعل

وىذا ىو السبب فى أن ىذه المجتمعات ليست – وىناك يمكنيم أْن يمارسوا سمطة ما . َبَدنة زوجتو، وأختيا، وأطفاليا– أخرى 
غير أن غيابيا عن تمك األسرة الحيازية يعنى بالضرورة أنيا سمطة محدودة، وليست أكبر من . ، مجتمعات تحكميا األميات"أموميات"

 .سمطة النساء

ومما لو داللتو أن المدرسة البنيوية، بإصرارىا عمى أن النساء ىن فى كل مكان موضوع ترتيبات بين الذكور، قمما تشير إلى مثل ىذه 
(. 173)الحاالت

، وىم Ohaffia وعمى سبيل المثال فإنو بين األوىافيا. وليست كل مجتمعات خط األصل األمومّى مجتمعات إقامة عند أىل الزوجة
. فى شرق نيچيريا، يتّم تتبُّع األصل عمى أساس الخط األمومّى غير أن اإلقامة تكون مع أقارب الزوج Ibo شعب من شعوب اإليبو

، "يكون الطبلق ممنوحا بمجرد رغبة أىٍّ من الزوجين"وفى ىذا المجتمع، . (174)غير أنو حتى ىنا ال تكون النساء خاضعات لؤلزواج
(. 175)"تبدو عبلقة احترام متباَدل وتوافق بينيما ... الزوج والزوجة... عبلقة "، و"االبنات ُيَقدَّْرَن عاليا"و

غير أنو حتى ىنا يكون . وأخيرا توجد مجتمعات بستنة يكون فييا النََّسب عبر خط الذكور وتكون اإلقامة بعد الزواج مع عائمة الزوج
وال تكون امرأة مجرد زوجة، . وُيماَرس ىذا النفوذ عبر الَبَدنات. لمنساء مع ىذا نفوذ أكبر كثيرا مما ىو عادّى فى المجتمعات الطبقية

وسيرغب أقارب . فيى أيضا أخت، واحدة ذات نفوذ فى اتخاذ القرارات الخاصة بَبَدنتيا ىى. تابعة فى أسرة حيازية و َبَدنة غريبتين
بعض السيطرة عمى  (بما فى ذلك أمو وأخواتو)ويعطى مركزىا ألقارب زوجيا . زوجيا فى االحتفاظ بعبلقات جيدة مع تمك الَبَدنة

وفى أثناء حياتيا، ستنتقل من أْن ُيْنَظر . غير أن مركزىا كأخت يعطييا بدوره بعض الحق عمى محصول إخوتيا وزوجاتيم. إنتاجيتيا
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وىى باعتبارىا كذلك ". أم"و" أخت"، إلى أْن ُيْنَظر إلييا بصفة رئيسية عمى أنيا "زوجة"إلييا بصفة رئيسية عمى أنيا تابعة، باعتبارىا 
ية" (. 176)"العمل ووسائل اإلنتاج"م " ُمَوجّْ

كما أنو ليس عالم ُأَسر حيازية پطريركية يحدد . وليس ىذا عالم عائبلت نووية منعزلة تكون المرأة فييا موضوعا لنزوات شريك حياتيا
إنو عالم يكون فيو كل فرد، ذكرا كان أم أنثى، مقيَّدا داخل شبكة من الحقوق . فييا اآلباء القانون لمزوجات، واألطفال، والخدم

والمسئوليات المتبادلة تختمف من مرحمة فى الحياة إلى أخرى، حيث تقوم بتعيين حدود حرية الناس من نواح شتى، ولكْن تاركة ليم مع 
(. 177)ذلك استقبلال ذاتيا أكثر بوجو عام مما فى المجتمعات الطبقية

" تبادل"عمى أنو  (أسرة زوجيا)، إلى أسرة حيازية أخرى (أسرة أبييا)وينظر األنثروپولوچيون البنيويون إلى انتقال المرأة من أسرة حيازية 
ويتمثل مركزىا فى . غير أن المرأة ال تنتقل بين رجال، بل بين َبَدنتين، تشتمل كل واحدة منيما عمى نساء أخريات .لمنساء بين الرجال

وفى كثير من األحيان كان عمى أب الزوج أْن ُيَسمّْم سمًعا ألسرة أبوْييا . أنو ُينظر إلييا عمى أنيا خسارة ألسرة حيازية ومكسب ألخرى
لتعويضيا عن خسارتيا، وىو موقف يختمف بصورة ( ["ثمن العروس: "وحرفيا]الَمْير  = bride-price ما يسميو األوروپيون)الحيازية 

وفى الزواج، يمكن . ممحوظة عنو فى مجتمعات تنتقص من قيمة النساء، حيث يكون عمى عائبلت النساء أْن تدفع دوطة لمتخمص منيا
  .Tonga(178)، كما تخبرنا جيمى عن تونجا "زيادة فى المكانة واالستقبلل الفرديَّْين"أن تكسب المرأة ذاتيا 

الطبقية مع التبادل التجارّى، -ويخمط البنيويون االلتزامات المتبادلة التى تربط مختمف الَبَدنات ببعضيا البعض فى المجتمعات قبل
لى األمام كشخصيات ذات قيمة، عامبلت بنشاط داخل"وبالتالى موقفا فيو  شبكات – ومؤثرات فى  - تنتقل النساء إلى الوراء وا 

(. 179)مع اليبوط بيّن إلى سمع حقيقية" العبلقات التى تخمقيا انتقاالتينّ 

والواقع أن . (180)ويصير الخمط أسيل باندماج اقتصادات تقريبا كل زارعى البساتين الباقين فى االقتصاد العالمّى باستخدام المال
حاجة الناس إلى المال لئلنفاق عمى سمع السوق تؤدّْى بيم إلى النظر إلى العبلقات القديمة ذات االلتزامات المتبادلة بطريقة جديدة، 

وفى العادة يكون الذكور ىم الذين يرتبطون بصورة مباشرة بالسوق خارج القرية ويميل ىذا إلى منحيم قوة ومكانة . كوسيمة لتحقيق النقود
وعندئذ يزعم – ويجعل االتصال بالعالم الرأسمالّى مجتمعات البستنة تحاكى عبلقاتو االجتماعية . لم يعتادوا مطمقا عمى أْن تكونا ليم

 .األنثروپولوچيون الغربيون أن ىذا يبرىن أن تمك العبلقات االجتماعية النموذجية لمرأسمالية شاممة لكل المجتمعات

 .وعمى كل تحميل عممّى لممجتمعات الزراعية المبكرة أْن ُتِزيل مثل ىذه التشوييات

ويمكن أال نعرف أبدا ما إذا كان أصل الخط األمومى شامبل ذات يوم، كما تشير إليانور ليكوك، ألننا ال نممك أّى طريقة لندرس 
ولكن ما يمكن أْن نقولو مع ذلك ىو أنو لم يكن . بالتفصيل مجتمعات سابقة عمى معرفة القراءة والكتابة قبل تأثير االقتصاد الرأسمالىّ 

وفيما . ىناك وجود ألّى تجربة شاممة الضطياد األنثى وأنو لم يصبح مظيرا منيجيا لممجتمع إال مع االنقسام إلى طبقات ونشأة الدولة
 . فى المائة100يتعمق بيذا كان إنجمس مصيبا 

أخطاء ثانوية 
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غير أن إنجمس كان مخطئا إلى أبعد حد بشأن مسألتين ثانويتين أخذىما ىو نفسو بجدية إلى حد أنو جعل أصل العائمة عمبل مضمّْبل 
 .إْن لم ُيقرأ قراءة نقدية

حيث، عمى سبيل المثال، تسمَّى كل امرأة فى )فقد أخذ عن مورجان الرأى القائل بأن تصنيفات األقارب الموجودة فى مجتمعات الَبَدنات 
ا"، وكل رجل من جيل والديك "أختا"الَبَدنة من نفس جيمك  ترجع إلى شكل سابق، مختمف تماما لمتنظيم  (.، وىكذا إلخ"خاال/عمِّ

كما . يمكّْننا من فّك شفرة تاريخ العائمة" أحفور اجتماعىّ "وقد تمثل نظام تصنيف األقارب، فيما اعتقد إنجمس، فى . (181)االجتماعىّ 
، عندما كانت مجموعة من اإلخوة "زواج جماعىّ "أثبتت أنو كانت توجد مرحمة " األحفورات"أخذ عن مورجان االستنتاج القائل بأن ىذه 

، pairing family "عائمة التزاوج"، عمى حين أن "سمة مميّْزة لموحشية"وأكد أن ىذه كانت . (182)يتزوجون من مجموعة من األخوات
(.  183)كانت السمة المميّْزة لمبربرية

ال يتميَّز بَبَدنات قوية وناىيك بالزواج الجماعّى بل  (savagery "الوحشية")والواقع ، كما سبق أْن رأينا، أن الصيد والجمع المتنقمين 
ونظر إنجمس إلى منظمات الَبَدنة عمى أنيا بقايا من زمن كانت فيو لمعبلقات . (184)يتميَّز بالتنظيم المرن لؤلزواج وأطفاليم فى ُزَمر

والواقع أن آليات معقدة كانت ىى التى تنسق المجتمع بمجرد أْن سمحْت الزراعة المبكرة . (185)"سمة غابية، بدائية، ساذجة"الجنسية 
. القديمة" عبلقات اإلنتاج"وكانت فى الواقع تعبيرا عن تطور قوى اإلنتاج، وليست أثرا باقيا من – بتكوين القرى من مئات من السكان 

 .وكان إنجمس مخطئا، ليس ألن منيجيتو الماركسية األساسية كانت خاطئة، بل ألنو لم يطبقيا بصورة متماسكة بالقدر الكافى

دون ]وكان مخطئا أيضا ألنو حاول أْن يفّك شفرة حتى شكل أسبق من العائمة، ىى تمك التى يشير إلييا بأنيا الجماع المختمط البدائّى 
وزعم أن مرحمة كيذه ال بد أن تكون قد ُوجدْت فيما كانت الِقَردة العميا األسبلف تتحول إلى بشر،  ."primitive promiscuity" [تمييز

غير . من تعطيل كل المحاوالت الرامية إلى التعاون المطموب لمواجية الطبيعة" الذكور الغيورين"ألنيا وحدىا كان بمستطاعيا أْن تمنع 
وىذا استنتاج تشير  – "الغيرة عاطفة ناشئة عن تطور متأخر نسبيا"أن منطقو ينيار فقط بعد صفحة واحدة أو نحو ذلك، عندما يعمّْق، 

الجماع المختمط "ب كذلك فإن تصوره عما كان يعنيو . (186)األبحاث عن الغوريبل والشيمپانزى، كما سبق أْن رأينا، إلى أنو صحيح
 "الزواج األحادّى المتسمسل"غير واضح بحال من األحوال، إْذ إنو يشير عند نقطة ما إلى أن كان أكثر قميبل مما نسميو اليوم " البدائىّ 

serial monogamy (. 187)"تزاوجات منفصمة لوقت محدود"، القائم عمى

وىى فترة ال يعرف ىو  ( مبليين سنة3أكثر من )والواقع أن إنجمس يرتكب ىنا خطأ الوقوع فى التخمين األعمى بشأن فترة طويمة لمغاية 
فنحن ال نعرف ما إذا كانت الِقَردة العميا األسبلف منظَّمة فى مجموعات متمحورة . وال نعرف نحن بشأنيا أّى شيء عمى وجو اليقين

حول الذكور مثل قرود الشيمپانزى العادية أم فى مجموعات متمحورة حول اإلناث مثل أقزام الشيمپانزى، وال شك فى أننا ال نعرف كيف 
وىو أن العبلقات بين – ومن األفضل أْن نتمسك بما نعرفو بالفعل . نشأ شكل التنظيم المميّْز لمصيادين الجامعين المتنقمين الحديثين

الجامعين الباقين، كانت مختمفة عن تمك التى ُتعتبر أمرا مفروغا منو فى المجتمعات الطبقية والتى -النساء والرجال بين الصيادين
(. 188)تتجسد فى معظم مفاىيم الطبيعة البشرية
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ويصدق ىذا عمى . وىناك خطأ آخر لم يقع فيو إنجمس نفسو بالفعل، ولكْن َيعزوه إليو كلّّ من األنصار والخصوم فى كثير من األحيان
وأولئك الذين يستخدمونيا يفترضون مسبقا . بمعنى فترة من حكم اإلناث سابقة لفترة سيطرة الذكور matriarchy "أمومية"استعمال لفظة 

وقد رفض . أنو يوجد دائما شيء ما قريب من السيطرة الطبقية والدولة، ولكْن أنو كان فى وقت ما تحت رعاية النساء وليس الرجال
لوصف حساب األصل  Bachofen عن الكاتب األلمانّى باخوفين" حق األم"وقد أخذ تعبير . إنجمس صراحًة أّى مفيوم من ىذا القبيل

عمى . وأنا أحتفظ بيذا التعبير فى سبيل اإليجاز"غير أنو أضاف . عمى أساس خط األنثى الذى كان، فيما اعتقد، شامبل فى مرحمة ما
وال شك فى أن . (189)"أنو اختيار غير مبلئم، ألنو فى ىذه المرحمة االجتماعية لم يكن ىناك أّى شيء من قبيل حق بالمعنى القانونىّ 

الجامعين والمجتمعات الزراعية المبكرة كانت تتمثل فى تشارك النساء والرجال عمى السواء -السمة المميّْزة لكل من مجتمعات الصيادين
 .فى اتخاذ القرارات، وليس فى استبعاد أحد الطرفين لآلخر

زيارة جديدة لمناقشة إنجمس 

، كما يعبّْر ىو، وىو "اليزيمة التاريخية العالمية لجنس األنثى"يكون إنجمس فى أفضل حاالتو عندما يصف نشأة اضطياد النساء، 
وىو ال يبيّْن . غير أن مناقشتو تضطرب أحيانا عندما يحاول توضيح اآلليات الماثمة وراء ىذه اليزيمة. يربطو بنشأة المجتمع الطبقىّ 

ويقول إن الرجال انتيوا إلى إنتاج كلٍّ من الطعام وأدوات . لماذا كان الرجال بالضرورة ىم الذين يسيطرون فى المجتمع الطبقّى الجديد
ن ىذا منحيم بالضرورة حقوق الممكية والسيطرة عمى الفائض نيم أرادوا أْن ينقموا الممكية إلى أبنائيم، وليس إلى (190)اإلنتاج، وا  ، وا 

ح لماذا كان ينبغى أْن يشعروا فجأة بيذه الرغبة بعد آالف من السنين كانت أوثق ارتباطاتيم فييا مع . أقارب زوجاتيم غير أنو ال يوضّْ
 .وقد جرى القيام بنوعين من المحاوالت لملء الفجوة فى ىذه المناقشة. (191)أطفال أخواتيم

ىناك أوال تفسير أولئك الذين مثل إليانور ليكوك و كريستين جيمى المتين شددتا عمى تأثير نشأة الدولة فى سحق الَبَدنات القديمة التى 
السمطة "غير أن ذلك يعنى تدمير . وُتْخِضع الدولة باقى المجتمع لمطبقة الحاكمة الناشئة الجديدة. مارسْت النساء فييا نفوذىن

عمى قيد الحياة، فإنيا تكون بمثابة أحزمة نقل من أجل  [ىذه المجتمعات]وبقدر ما تبقى . لمجتمعات القرابة القديمة" واالستقبلل النسبيين
وينطوى ىذا عمى اتخاذ ليس فقط القرارات اإلنتاجية بل أيضا القرارات . فرض مطالب الدولة والطبقة الحاكمة عمى جماىير الناس

(. 192)والنساء، لكونين المنجبات البيولوچيات، يخسرن. اإلنجابية بعيدا عن أعضاء ىذه المشاعات

غير أن ىذا التفسير، فى حد ذاتو، ال يوضح بأّى صورة أفضل من تفسير إنجمس لماذا كان ال ينبغى أْن يكون لمنساء نصيب مساٍو 
وال لماذا كان ال بد أيضا من أْن يجرى فى العادة اليبوط بالنساء – من السمطة والنفوذ مع الرجال فى الطبقة الحاكمة الجديدة والدولة 

التى توجد فى النظام  (الذكر واألنثى)وىو يشرح انييار النظام القديم ولكْن ليس ىيراركية النوعين . إلى دور ثانوّى بين الطبقة المستَغمة
 .الجديد

ويشدد تفسير بديل، عبَّر عنو بطريقتين مختمفتين جوردون تشايمد، و إيرنستاين فريدل، عمى الدور اإلنتاجّى لمنساء والدور الذى تمعبو 
 .البيولوچيا فى مراحل مختمفة فى التطور التاريخىّ 
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وكان ىناك تقسيم لمعمل، كان الرجال فى  .ويوضح تشايمد أنو فى العصر الحجرّى الحديث المبكر لعبْت النساء دورا رئيسيا فى اإلنتاج
 :غير أن مفتاح فيم ثورة العصر الحجرّى الحديث كان يتمثل ، كما أكد، فى. إطاره يرعون األسراب والقطعان

... اكتشاف نباتات مناسبة وطرق مبلئمة لزراعتيا، وابتكار أدوات خاصة لفبلحة التربة، وحصد وتخزين المحاصيل وتحويميا إلى طعام 
لى ىذا النوع . وكانت كل ىذه االختراعات واالكتشافات، كما تؤكد األدلة اإلثنوجرافية، من عمل النساء أيضا قد ُتْعَزى كيمياء  [النساء]وا 

(. 193)صناعة القدور، وفيزياء الغْزل، وميكانيكا أنوال النسيج، عمم نبات الكتان والقطن

بسبب دور إسيامات النساء فى االقتصاد الجماعّى، كان من الطبيعّى أْن ُتْحَسب القرابة عمى أساس خط األنثى وأْن يسود نظام "و، 
(. 194)"’حق األم‘

وكانت تربية الماشية بالفعل . عمى أن كل ىذا تغيَّر بمجرد أْن حّل المحراث محّل المعزقة وعصا الحفر بوصفو األداة الزراعية الرئيسية
ل المحراث الزراعة الحقمية إلى مجال ليم أيضا، ىابطا بحدَّة بمكانة النساء فى اإلنتاج  :مجاال لمذكور، وحوَّ

خمَّص النساء من الكدح األكثر إرىاقا غير أنو حرمين من احتكارىن الخاص بالحبوب الغذائية والمكانة االجتماعية التى ... المحراث 
وحتى فى أقدم الوثائق . وبين البربريّْين فيما كانت النساء يعزقن عادًة ِقَطع األرض، كان الرجال ىم الذين يحرثون. كان يمنحو ذلك لين

(. 195)السومرية والمصرية كان الحراثون بالفعل من الذكور

وىناك، عمى سبيل . وتؤكد إيرنستاين فريدل أن المركز النسبّى لمرجال والنساء فى مجتمعات البستنة يعتمد عمى إسياميم فى اإلنتاج
المثال، بعض مجتمعات البستنة التى تنتج النساء فييا المحاصيل الرئيسية ويكون الرجال فييا ىم الذين يقومون بالتبادل، ومجتمعات 

والمجتمعات من النوع األول ىى التى يكون فييا . (196)أخرى ينتج فييا الرجال المحاصيل الرئيسية والنساء ىن البلئى يقمن بالتبادل
سيادة سيطرة الذكور نتيجة منطقية لمتواتر الذى يمتمك بو الرجال حقوقا أكبر من النساء فى توزيع السمع خارج "و. لمرجال المركز األعمى

(. 197)"الجماعة المحمية

وفى بعض مجتمعات . وتشير فريدل إلى أن بعض األنشطة تميل فى معظم المجتمعات إلى أْن يقوم بيا الرجال أكثر من النساء
بعد الوالدة نتيجة  [و]... ُيمنعن من الصيد فى المراحل األخيرة لمحمل "الجامعين تقوم النساء بالصيد بالفعل، غير أنين -الصيادين

العمل الذىنّى يكون بالكامل "وفى المجتمعات الزراعية المبكرة، يمكن قيام أىٍّ من النوعين بالِحَرف، غير أن . (198)"عبء نقل الطفل
 .يكون الرجال وحدىم ىم المحاربين– ولكْن ليس فييا كميا – وفى معظم المجتمعات . (199)"تقريبا ميارة لمرجل

وعمى النوع البشرّى أْن يعيد . ويشكّْل تفاعل بين الضرورات البيولوچية والحاجات االجتماعية أساس مثل ىذه التغيرات فى تقسيم العمل
 عدد األطفال المطموبين من كل امرأة بالغة–  (اإلنجاب)غير أن حجم إعادة اإلنتاج . إنتاج نفسو إذا كان ألّى مجتمع أْن يواصل البقاء

جامعين متنقل، كما سبق أْن رأينا، توجد مكافأة عمى المباعدة بين األطفال بحيث ال -وفى مجتمع صيادين. يختمف اختبلفا ىائبل –
وعمى النقيض، من المحتمل أْن يكون أّى طفل، فى المجتمعات . تكون أّى امرأة مسئولة عن أكثر من طفل واحد فى المرة الواحدة

الزراعية، مزارعا إضافيا، وىناك حاجة إلى التعويض عن معدل وفيات أعمى، نتيجة لتعرُّض أكبر لؤلمراض المعدية، وويبلت الحروب 
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ويكون ىذا فى مصمحة . وىكذا فكمما كان معدل اإلنجاب أعمى كان من المحتمل أْن يكون ذلك المجتمع أنجح. (200)التى ال نياية ليا
مثل المجيود الحربّى وَسَفر المسافات الطويمة، والميام )لكى ال تشترك النساء فى أنشطة  (بما فى ذلك مصمحة نسائو)المجتمع بأكممو 
أو تعرّْض لؤلخطار األطفال الذين يعتمدون فى طعاميم – تعرّْضين ألشد مخاطر الموت، أو العقم، أو اإلجياض  (الزراعية الثقيمة

  .عمى لبن أمياتيم

ويوضح ىذا السبب وراء أن النساء يقمن فى كثير من األحيان بمعظم إنتاج الطعام فى مجتمعات تعتمد عمى المعزقة وعصا الحفر، 
وقد تشتمل المجموعة األولى من األنشطة عمى عمل  .ولكْن ليس فى المجتمعات التى تعتمد عمى المحراث أو تربية قطعان الماشية

بدنّى شاّق ومرىق، غير أن من غير المحتمل أْن تؤثر عمى معدل اإلنجاب بصورة غير مبلئمة بالطريقة التى تؤثر بيا المجموعة 
– ونساء مثل ىذا المجتمع لين قيمة لمقرية، أو الَبَدنة، أو األسرة الحيازية فيما يتعمق بإعادة اإلنتاج المادية أكثر من الرجال . الثانية

 .وليذا يجرى االحتفاظ بين بعيدا عن األنشطة التى قد تيددىن، أو تيدد قدرتين اإلنجابية عمى األقل، بالخطر

غير أنو . والجمع والمجتمعات الزراعية المبكرة-وتتمثل النتيجة فى أن النساء أساسيات لئلنتاج، وكذلك لئلنجاب، فى مجتمعات الصيد
يجرى استبعادىن من أنواع اإلنتاج التى تنتج الفائض األكبر مع ظيور الزراعة الثقيمة، والثورة الحضرية، واالنتقال من المجتمع 

 .إلى المجتمع القبمىّ  kin corporate "مشترك القرابة"أو مجتمع " المشاعىّ "

غير أن تفسيرا من حيث المحراث وتربية الماشية ليس كافيا، إْذ إن الطبقات نشأْت فى العالم الجديد قبل أن يقود الفتح األوروپّى إلى 
ل إلى نوع مختمف من الزراعة الثقيمة مع االستخدام األول ألعمال الرّى . (201)إدخال المحراث بألفية ونصف غير أنو كان ىناك تحوُّ

تجارة المسافات البعيدة والمجيود – وكان ىناك نمو ألنشطة أخرى كانت النساء مستبعدات منيا عادة بسبب دورىن اإلنجابّى . المحمية
وكانت كميا . وكانت كميا تميل إلى أْن يؤدييا رجال وليس نساء. وقد زادت كل ىذه األنشطة الفائض المتاح لمجتمع محدَّد. الحربىّ 

ل المجموعات المحترمة لمغاية من الناس إلى طبقات مسيطرة  .تشجع تحوُّ

ومعظم الحراثين لم يصيروا أمراء . ومعظم الرجال الذين أنجزوا عبء ىذه األنشطة اإلنتاجية الجديدة لم يصيروا جزءا من الطبقة السائدة
ومعظم الجنود لم يصيروا أمراء حرب، كما أن ىؤالء وأولئك لم يشكّْموا الكينة الذين انتيوا فى كثير من األحيان إلى تكوين الطبقة 

غير أن األشكال الجديدة لئلنتاج ساعدْت عمى انييار القرابة . االجتماعية األولى والذين لم ينخرطوا مطمقا فى عمل ثقيل من أّى نوع
 .القديمة القائمة عمى األشكال المشاعية لمتنظيم، العنصر األساسّى فى تفسير جيمى و ليكوك

وطالما كانت النساء يقمن بالكثير من اإلنتاج الغذائّى كان من المعقول فى نظر الجميع أْن تكون األرض ووسائل اإلنتاج األخرى   
وكان بوسع امرأة وأخواتيا . وقد ضمن ىذا استمرار الفبلحة عبر األجيال. تحت سيطرة الَبَدنات التى كانت تديرىا من خبلل خط اإلناث

وكان واقع أن األرض ال تنتقل إلى . وأزواجين أْن يتطمعوا إلى قيام بناتيم بزراعة أرض الَبَدنة وأْن يقمن بإعالتيم عندما يتقدم بيم العمر
 .االبن غير ميم ألىٍّ من األم أو األب، ما دام لن يكون مسئوال عن العبء الرئيسّى لئلنتاج الغذائىّ 
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فقد صار الزوجان معتمدين عمى إنتاج الجيل التالى من  .غير أنو بمجرد أْن صار المنتجون الرئيسيون لمغذاء ىم الرجال، تغيَّر الحال
وانتيى بقاء أّى أسرة محددة عمى قيد الحياة إلى أْن . الذكور لرعايتيما عندما ال يعودان قادرين جسمانيا عمى إعالة نفسيما بصورة كاممة

وكان االعتماد عمى أبناء أخوات األب، . يعتمد أكثر كثيرا عمى الصمة بين الذكور من جيل والذكور من الجيل التالى وليس بين اإلناث
أقل جدارة بالثقة كثيرا من محاولة  (َبَدنات الزوجات)الذين يمكن أْن يعمموا ىم أنفسيم عمى أرض تسيطر عمييا َبَدنات قرابة أخرى 

وبدأ الخط األبوّى واإلقامة عند أىل األب يتبلءمان مع منطق اإلنتاج أكثر كثيرا من . االحتفاظ بأبناء الزوجين مرتبطين بأسرة الوالدْين
  .الخط األمومّى واإلقامة عند أىل األم

ع إحبلل الفبلحة المستمرة محل الزراعة المتنقمة  فقد جعل ذلك من الضرورّى إدخال . لنفس األرض ىذا التطور (أو القطع والحرق)وشجَّ
تدابير لتحسين األرض عمى مدى أكثر من جيل، تدابير كان من شأنيا أْن يقوم بيا الرجال بصفة رئيسية وليذا كان من شأنيا أْن 

 .يشجعيا التشديد عمى عبلقات بين أجيال متعاقبة من الزارعين الذكور، المرتبطين بنفس قطعة األرض

ع ظيور الطبقات والدولة عمى حساب الَبَدنات عمى سيطرة الذكور بين الطبقات السفمى بمجرد أن صار الرجال المنتجين  وأخيرا، شجَّ
نما عمييم كانت السمطات الناشئة حديثا ستضع المسئولية عن تسميم جزء من المحصول. الرئيسيّْين لمفائض وكان عمييم أْن يفرضوا  .وا 

 .ىذه المطالب عمى وحدة األسرة الحيازية ككل، بادئين إدارة عمميا والسيطرة عمى استيبلكيا

الطبقة، والدولة، واضطهاد النساء  

ال يكاد يكون من الميم فى ىذا المخطط ما إذا كانت أم لم تكن العبلقات المنتمية إلى خط األصل األمومّى والمنتمية إلى خط اإلقامة 
ذلك أنو حتى إذا كانت قد ُوجدْت فقط فى أقمية من الحاالت، فقد . شاممة فى األصل matrilineal-matrilocalعند أىل الزوجة 

. بمجرد أْن تطورت الزراعة متجاوزة مرحمة بعينيا patrilineal حمَّْت محميا فى كل مكان تقريبا عبلقات منتمية إلى خط األصل األبوىّ 
النََّسب عبر خط الذكور، المقيَّد بشبكة معقدة  – patrilineality وبدأ تطور الطبقات والدولة، بدورىما، فى تحويل خط األصل األبوىّ 

 .إلى الپطريركية، أْى سيطرة الرجل األكبر سنا عمى األسرة الحيازية– من عبلقات القرابة 

وكان . بل كان يتمثل فى عممية استغرقت مئات، وحتى آالف السنين. غير أن تطور الطبقات والدولة لم يحدثا بين عشية وضحاىا
أولئك الذين تشكمت منيم أولى الطبقات الحاكمة ىم أولئك الذين كان أسبلفيم قد حققوا مراكز رفيعة فى المجتمعات البلطبقية التى 

ْن كانت موارد يعاد توزيعيا عمى باقى المجتمع. كانت موجودة من قبل وألن ىذه المجتمعات  .عن طريق تركيز موارد فى أيدييم، وا 
 .كانت قد بدأت بالفعل فى تحقيق االنتقال إلى خط األصل األبوّى فإنيا كانت تميل إلى أْن تكون َذَكرية

وكان من شأن االنتقال من خط األصل األبوّى أْن . ولم يكن المعنّى لحظة واحدة من االنتقال، بل عممية طويمة تطورية بصورة جدلّية
ع ظيور الرجال بوصفيم الشخصيات المسيطرة عمى موارد المجتمع ع ، بدوره، ظيور الپطريركية . يشجّْ وكان من شأن ىذا أن يشجّْ

ع سيطرة الذكور داخل الطبقة الحاكمة والدولة . داخل األسر الحيازية وكان من شأن الپطريركية داخل األسرة الحيازية بالتالى أْن تشجّْ
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وقد بدأوا فى تحويل السيطرة القديمة لمقرابات عمى ترتيب الزيجات لصالحيم، بحيث إن التزاوج بين الَبَدنات الذى كان يربط ذات يوم  .
بصورة واعية " النساء exchangeتبادل "جرى تحويمو إلى  reciprocity كل المجتمعات ببعضيا البعض عبر روابط التبادل التعاونىّ 
 .تيدف إلى تعزيز تدفق الموارد إلى أيدى خط الذكر السائد

وعندئذ، صارت النساء، البلئى ُكنَّ المنتجات األساسيات باإلضافة إلى كونين المنجبات، خاضعات لمذكور عمى كل مستويات 
بل حتى فى الحاالت المتواترة التى ُكنَّ ينتجن فييا بالفعل أكثر من الرجال بصفة عامة . وبين الطبقات المستَغمة ظممن يعممن. المجتمع

فإنين لم يُكنَّ ُينتجن ويسيطرن عمى الفوائض األساسية التى كانت تحدد عبلقة األسرة الحيازية بباقى المجتمع، وىكذا ُكنَّ خاضعات 
أو، بدقة أكثر، لمرجل الواحد الذى كان يسيطر عمى كلٍّ من النساء والذكور األصغر سنا فى األسرة الحيازية الپطريركية )لمرجال 

وكانت االستثناءات الوحيدة تتمثل فى الحاالت العرضية التى كان يؤدّْى فييا غياب الذكر عن األسرة الحيازية . (الزراعية أو الحرفية
أو مشاركة  (عمى سبيل المثال فى بعض مجتمعات الصيد أو بين بعض جماعات الحرفيّْين عندما كان يحدث الموت المبكر لمزوج)

فقد صارت المرأة، فى ىذه . إلى منحين السيطرة عمى الفائض (عمى سبيل المثال فى غرب أفريقيا)النساء فى بعض أشكال التجارة 
وبطبيعة الحال . غير أن ىذه الحاالت كانت االستثناء بالضرورة، ولم تكن القاعدة عمى اإلطبلق. الحاالت، نوعا من الپطريرك األنثى

العبيد، لم تكن ىناك أّى أسرة حيازية ولم يكن  gang labour فإنو فى الحاالت التى كان يقوم فييا اإلنتاج عمى أساس عمل جماعات
 .ىناك ذكر يسيطر مطمقا فى قاعدة المجتمع

فقد ِصْرَن ُدًمى فى المناورة بين مختمف الحكام، ُيستخدمن لتعزيز . وبين الطبقات الحاكمة صارت النساء مضطَيدات بطريقة مختمفة
وىكذا فإنين بعد أْن شاركن فى استغبلل باقى المجتمع، نادرا ما ُكنَّ متكافئات . المركز االجتماعّى لشخص عمى حساب شخص آخر

وفى األحوال القصوى، ُكنَّ حبيسات عالم يخصين وحدىن، . تماما مع رجال الطبقة الحاكمة، بحيث يبادرن باألحداث عمى مسئوليتين
والحريم، الذى يكون فيو النوع الوحيد من المشاركة الذى كان بوسعين أْن يأممن فى القيام بو فى  (purdah الپوردا)عالم نظام الحجاب 

ومرة أخرى، كانت ىناك استثناءات خاصة بالممكة أو األرممة الغنية . العالم األوسع من مسافة، من خبلل استمالة مشاعر زوج أو ابن
 .غير أنو مرة أخرى، لم يكن االستثناء يصير القاعدة مطمقا. التى أمسكت بالسمطة الكاممة فى يدييا

غير أنو كان محقا فى إلحاحو . وبالتالى، يمكن أْن يكون إنجمس مخطئا فى تفسير بعض العمميات المعنية فى نشأة العائمة الپطريركية
أكثر ثورة "، بل عمى أنيا "ثورة"لمنساء، وليس عمى أنيا مجرد  "ىزيمة تاريخية عالمية"عمى حداثتيا التاريخية وفى النظر إلييا عمى أنيا 

" لم تكن بحاجة إلى إرباك عضو حىّ "كما كان محقا عندما أضاف أنيا حدثت بطريقة . فى تاريخ البشرية" حسما جرت تجربتيا مطمقا
 .فى المجتمع

وبين بقايا مجتمعات ما قبل . ذلك أن التحول فى الواقع عمى قمة وقاع المجتمع كان منعكسا بالضرورة فى تحوالت فى األيديولوچيا
التاريخ فى العصر الحجرّى الحديث المبكر تكثر التماثيل الصغيرة، حيث تدّل عمى عبادة اآلليات، عمى حين أن تماثيل عبادة القضيب 

وبمجرد تطور المجتمعات الطبقية، يكون التشديد بصورة متزايدة عمى دور اآللية، حيث تميزت الديانات الكبرى . (202)لم تكن موجودة
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وصارت أيديولوچيا الحكام . التى سيطرت منذ القرن الخامس قبل الميبلد فصاعدا عبر معظم أوراسيا بالقدرة الكمية إللو واحد ذكر
 .والمحكومين أيديولوچيا سيادة الذكر، حتى إذا كان قد جرى السماح لشخصيات نسائية فى بعض األحيان بدور ثانوىّ 

فالمزيد من تطور وسائل اإلنتاج جمب معو المزيد من التغيرات فى شكل العائمة وطابع اضطياد . كما ألّح إنجمس عمى شيء آخر
وقد زعم أن ىذا قد حدث عندما حلَّ محّل نمط اإلنتاج العبودّى القديم النظام اإلقطاعّى، الذى كان، وفقا لو، مصحوبا بإحبلل  .النساء

الزواج األحادّى الجديد " .patriarchal household "األسرة الحيازية الپطريركية"محل  monogamous family "العائمة األحادية"
غمَّف سيطرة الرجال بأشكال ألطف وسمح لمنساء بأن يشغمن،عمى األقل فيما يتعمق بالمظاىر الخارجية، مركزا أكثر حرية وأكثر ... 

(. 203)"احتراما من العصور القديمة

والميم ىو بصيرة إنجمس النافذة التى تقرر أنو كانت ىناك تغيرات، حتى داخل المجتمع الطبقّى، فى . والتيمنا ىنا تفاصيل التغيير
بالطريقة التى  "الپطريركية"وال يمكن إدراج العممية بأكمميا تحت المقولة الوحيدة المتمثمة فى . طبيعة العائمة وطابع اضطياد النساء

ذلك أنو كانت ىناك دائما اختبلفات ىائمة بين عائبلت الطبقة المستِغمة . حاول بيا الكثير من النظريّْين النسويّْين الحديثين أْن يفعموا
ال يمكنكم أْن تساووا ببساطة بين عائمة مالك العبيد الرومانّى وعائمة العبد الرومانّى، وال بين عائمة السيد اإلقطاعّى : والطبقات المستَغمة

ذلك أن مجتمعا تمعب . وكانت ىناك اختبلفات كبيرة فى العائمة كمما انتقمتم من طبقة حاكمة إلى أخرى. وعائمة فبلح العيد اإلقطاعىّ 
 – Boccacio أو بوكاتشيو Chaucerكما فى أوروپا اإلقطاعية كما شيدىا تشوسر – فيو نساء الطبقة الحاكمة دورا عاما ولكْن ثانويا 

ثمن : حرفيا]كما أن مجتمعا يوجد فيو مير العروسة . (الپوردا)يختمف من نواٍح ميمة عن مجتمع يعشن فيو فى نظام الحجاب 
وال يعنى ىذا تجاىل اضطياد النساء فى كل حالة، بل يعنى اإللحاح  .dowry يختمف عن مجتمع توجد فيو مدفوعات الدوطة [العروسة

وىذا شرط مسبق لئلقرار بأن ىذا ليس تعبيرا ما عن الطبيعة البشرية، بل ىو نتاج تطورات تاريخية – عمى التغيرات التى يمّر بيا 
 .ممموسة، شيء ما يمكن التخمص منو عن طريق تطورات الحقة

وشدد إنجمس عمى أنو حتى فى ظل الرأسمالية تدخل نساء . وتبدأ مقاطع أكثر أىمية فى أصل العائمة فى إيجاز ىذه التطورات البلحقة
 :عمى نطاق لم ُيْعَرف فى المجتمعات الطبقية السابقة– الطبقة العاممة فى قوة العمل، وبيذا يحصمن عمى دخول خاص بين 

منذ نقمت الصناعة الكبيرة المرأة من المنزل إلى سوق العمل والمصنع، وتجعميا، فى كثير من األحيان، كاسبة الخبز لمعائمة، فقدت 
ربما باستثناء شيء من الوحشية نحو النساء التى صارت راسخة  –البقايا األخيرة لسيطرة الذكور فى البيت الپروليتارى كل أساس 

بالمعنى  monogamian وعمى ىذا النحو لم َتُعْد العائمة الپروليتارية متسمة بالزواج األحادىّ . الجذور مع تأسيس الزواج األحادىّ 
والحقيقة أن المرأة قد  ... الدقيق، حتى فى حاالت الحب المشبوب العاطفة لمغاية واإلخبلص األكثر صرامة من جانب الطرفين

(. 204)استعادت حق االنفصال، وعندما ال يستطيع الرجل والمرأة المضّى معا فإنيما ينفصبلن

غير أنو إذا كان دخول النساء فى قوة العمل المدفوعة األجر تقدم إمكانية كامنة لمتحرر، فإن التنظيم المتواصل لئلنجاب داخل العائمة 
  :الفردية يمنع تحقيق ىذه اإلمكانية الكامنة
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بواجبيا فى الخدمة الخاصة لعائمتيا، تظل مستبَعدة من اإلنتاج االجتماعّى وال يمكن أْن تكسب شيئا؛  [المرأة الپروليتارية]عندما تفى 
وعندما ترغب فى أْن تمعب دورا فى الصناعة العامة وتكسب رزقيا بصورة مستقمة، فإنيا ال تكون فى وضع يسمح ليا بالوفاء 

(. 205)بواجباتيا

إنين ال يمكن أْن يرين إمكانية المسواة التامة وليذا يتحدَّْين سيادة الذكور . وىكذا تكون النساء فى المجتمع القائم فى موقف متناقض
غير أنين معاقات مع ذلك عن تحقيق ىذه المساواة ما لم يتخمين عن تربية . بثقة لم يسبق ليا مثيل منذ دمار اإلنتاج المشاعىّ 

وما من قدر من التشريع يمكن أْن يتغمب عمى ىذا التناقض المؤلم، رغم أن التشريع، كما يمّح إنجمس، كان ينبغى الترحيب . األطفال
 .بو، ألنو كان من شأنو اإلعبلن عمى الملء لمحاجة إلى تغيير ثورّى الحق

وسيكون واضحا عندئذ أن المقدمة المنطقية األولى لتحرير النساء يتمثل فى إعادة إدخال نوع األنثى بالكامل فى الصناعة العامة؛ وأن 
 ... ىذا يتطمب من جديد إلغاء الصفة التى امتمكتيا العائمة الفردية والمتمثمة فى أْن تكون وحدة اقتصادية لممجتمع

ويتحول التدبير الخاص . ومع انتقال وسائل اإلنتاج إلى ممكية عامة تكّف العائمة الفردية عن أْن تكون الوحدة االقتصادية لممجتمع
(. 206)وتصير رعاية وتعميم األطفال شأنا عاما. لشئون البيت إلى صناعة اجتماعية

ل ىذا بصورة كاممة العبلقات بين النوعين وبمجرد أْن يكون وسواس اإلنجاب وحقوق الممكية قد ذىبا فإن الناس، كما أكد . وسوف يحوّْ
بشأن ما ستكون عميو " نحدس"ويمكننا فقط أْن  .إنجمس، سيكونون أحرارا فى ارتباط أحدىم بآخر بطرق جديدة متحررة بصورة حقيقية

 .العبلقات الجديدة

وبمجرد أْن يظير مثل ىؤالء الناس، فإنيم لن ييتموا مطمقا بما نفكر اليوم ... وسوف تتم تسوية ذلك بعد أْن يكون قد كبر جيل جديد 
 (.207)وستكون تمك نياية األمر– وسوف ُيِقيمون ممارستيم الخاصة ورأييم العام عمى ممارسة كل فرد  .فى أنيم ينبغى أْن يفعموه

ذا كانت أقسام أخرى من أصل العائمة تعانى من استعمال مادة عتيقة وأحيانا من استعمال حجج دائرية، فإن ىذه المقاطع تتألق  وا 
 Lindsey وكما كتب ليندسى چيرمان. والواقع أن إنجمس كان متقدما كثيرا عن زمنو عندما كتب تمك المقاطع. بفضل حداثتيا

German  وآخرون، فبعد أن جرى القضاء عمى العائمة تقريبا بين الطبقة العاممة فى المراحل المبكرة من الثورة الصناعية، سعت
الرأسمالية إلى فرض شكل من العائمة البرچوازية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر باعتبارىا الوسيمة الوحيدة لتأمين تنشئة الجيل 

غير أنو، منذ . ومن ىنا محاوالت استعمال القانون والوعظ الدينّى لمحّد من مشاركة النساء فى قوة العمل. (208)الجديد من العمال
الحرب العالمية الثانية، اخترق االندفاع ببل ىوادة لمتراكم الرأسمالّى فى كل مكان ىذه القيود، بحيث إنو فى بمدان يسيطر عمييا المعايير 
األخبلقية الكاثوليكية أو قوانين الشريعة اإلسبلمية، ارتفعت نسبة النساء فى قوة العمل بصورة متواصمة، عمى حين أنو فى بعض نواحى 

 .بريطانيا تشكّْل النساء اآلن غالبية الطبقة العاممة الموظفة

غير أن اإلنجاب يظل ُمَخْصَخًصا، حتى إذا كانت الدولة مجَبرة عمى أْن تمعب دورا أكبر بكثير مما كان فى زمن إنجمس فى تقديم 
ومعظم النساء كاسبات أجر ويتوقعن، كما لم يحدث من قبل مطمقا، أْن يعشن حياة استقبلل، غير أنين . الخدمات االجتماعية والتعميم
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ونبعت من ىذا مقاومة بين النساء . يجدن أنفسين مرَغمات عمى العودة إلى حمل عبء رعاية األطفال داخل حدود العائمة النووية
األجر المتكافئ، وتنميط الوظائف عمى أساس النوع، ومعاممة – والرجال عمى السواء ألشياء كثيرة كان يجرى التسميم بيا فى السابق 

وىى مقاومة توقظ فى كل مكان الحمم بحياة أفضل . أجساد النساء باعتبارىا سمعا، والعنف المنزلّى، والزيجات المحِبطة والمحطّْمة لمروح
 .لمجميع، ولكْن داخل مجتمع يمنع ذلك الحمم من أْن يصير واقعا

الخالصة 

وليس فى ىذا ما ُيدىش، نظرا النفجار البحث، والمعرفة، . ما تزال كتابات عممية قميمة جدا من المائة سنة السابقة تميم البحث الراىن
وكان الدور الذى لعبو العمل، و أصل العائمة، والممكية الخاصة، والدولة، . والتنظير، الذى صحب التراكم المحموم لرأس المال

نيا لمفخرة ىائمة . محاولتْين لمقيام فى آن معا بتطوير وترويج رؤى العمم فى زمانيما إنجمس ولممنيج الذى طوره ماركس فى م وا 
منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر أنيما ما يزاالن يقدمان لنا رؤى غائبة فى كثير جدا من كتابات الوقت الحاضر حول نشوء نوعنا 
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المؤلف فى سطور  

كريس هارمان 

، وعضو المجنة "األممية االشتراكية" International Socialism ىو رئيس تحرير الفصمية المندنية Chris Harman كريس ىارمان
وقد أصدر العديد من الكتب والكراسات . وىو من أصول عمالية. المركزية لحزب العمال االشتراكى فى بريطانيا، وأحد كبار منظّْريو

إعادة تقييم : تفسير األزمة): "ومن أعمالو. والمقاالت حول مجموعة واسعة من الموضوعات، ُنشر الكثير منيا فى المجمة المذكورة
  و تونى كميفPeter Binnsباالشتراك مع پيتر بنس "(1987)روسيا من الدولة العمالية إلى رأسمالية الدولة "، و "(1984)ماركسية 

Tony Cliff صدر لو ضمن ". (1999)األصولية اإلسبلمية، والطبقة، والثورة : النبى والپروليتاريا"، و "(1998)الماركسية التاريخ "، و
 .خميل كمفت: األسباب والنتائج، ترجمة: انييار النموذج السوڤييتى: إصدارات المشروع القومى لمترجمة، المركز القومى لمترجمة، كتابو

المترجمة فى سطور 

هند خميل كمفت 

 .2007تخرجت من كمية اإلعبلم بجامعة القاىرة عام ·

 .عربى-إنجميزى: عممت فى مجال إعداد المعاجم الثنائية المغة ·

 .نشرت العديد من المقاالت المؤلفة والمترجمة فى الصحف والمجبلت المصرية·

 .وىذا كتابيا المترجم األول ·

 2012 مارس 26رحمت عن عالمنا فى      ·

المراجع فى سطور  

خميل كمفت 

خميل كمفت كاتب ومترجم مصرى، كتب العديد من مقاالت النقد األدبى وقميبل جدا من القصص القصيرة فى النصف الثانى من 
العديد من المقاالت والكتب فى مختمف مجاالت السياسة المصرية  (باسم قمم)وفى النصف الثانى من السبعينيات كتب . الستينيات

يعمل منذ بداية الثمانينيات فى مجال إعداد المعاجم . والعربية والعالمية والمسألة الزراعية فى مصر ومسألة القومية العربية وغيرىا
المغوية، والترجمة عن اإلنجميزية والفرنسية، حيث ترجم العديد من الكتب فى مجاالت األدب والنقد األدبى والسياسة والفكر، كما نشر 

: مدرسة فرانكفورت: فيل سميتر"ومن ترجماتو فى مجال السياسة والفكر . العديد من المقاالت والدراسات السياسية والثقافية والمغوية
مصير العالم : توما كوترو وميشيل إّسون"، "األساطير والميثولوچيات السياسية: راؤول چيرارديو"، "وجية نظر ماركسية-نشأتيا ومغزاىا 

حروب القرن الحادى : إينياسيو رامونيو"، "دراسة حول داللة ومغزى وحدود تنميط العالم: تغريب العالم: سيرچ التوش"، "الثالث
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جمسة بشأن أرتريا ميبلنو، -وثائق محكمة الشعوب الدائمة لمرابطة الدولية لحقوق وتحرر الشعوب "، "مخاوف وأخطار جديدة: والعشرين
النظام : أليكسى دو توكڤيل"، "تجارة عادلة لمجميع: چوزيف ستيجميتز و أندرو تشارلتون"، "قضية أرتريا :1980 مايو 26-24إيطاليا، 

إيڤ : "، كما شارك فى ترجمة"عالم جديد : فيديريكو مايور و چيروم بانديو "(باالشتراك مع عمى كمفت)، وترجم "القديم والثورة الفرنسية
  .معجم الماركسية النقدى: (إشراف)چيرار سوسان وچورچ البيكا "، "جامعة كل المعارف [محاضرات] (إشراف)ميشو 

كممة الغالف 

الجدل حول أصل اإلنسان، وأصل الطبقات والدولة، وأصل اضطياد : يتناول ىذا الكتاب ثبلث قضايا كبرى تتعمق بالتاريخ البشرى
ويشتمل الكتاب عمى مراجعة دقيقة لمعاجة فريدريك إنجمس ليذه القضايا فى كتابو الشيير أصل العائمة، والممكية الخاصة، . النساء

 .الدور الذى لعبو العمل فى االنتقال من الِقَردة العميا إلى اإلنسان: والدولة، ومقالو الميم ولكْن غير المكتمل

أصل العائمة ليناقش القضيتين : الدور الذى لعبو العمل ليناقش قضية أصل اإلنسان، ثم ينطمق من: وىو يبدأ بيذا النص األخير
: وبطبيعة الحال فقد اعتمد إنجمس، كما يقول كريس ىارمان، عمى معمومات تجاوزىا التقدم العممى عمى مدى القرن السابق. األخريين

 hominid عن الچينات، وقبل العثور عمى البقايا المبكرة لميومينيد Mendelian theory كان إنجمس يكتب قبل اكتشاف نظرية مندل
ويؤكد المؤلف أن كتابات إنجمس ما تزال تحتفظ، . فى أفريقيا، وفى وقت كانت فيو دراسة مجتمعات ما قبل المغات المكتوبة فى طفولتيا

مع ذلك، بأىمية ىائمة، إذ إنو يطبّْق منيجا ُيَعّد ماديا دون أن يكون ميكانيكيا، ويواصل تحدّْيو لكل من المثالية والتوأم المفزع المتمثل 
 .فى السموكية والسوسيوبيولوچيا

وىذا ىو السبب، كما يقول المؤلف، فى أنو يجدر بنا أْن نتفحص وجيات نظر إنجمس فى ىذين العممْين وأْن ندافع عما ىو صحيح 
وىذا ما يحاول القيام بو، متفحصا أوال تفسيره لمتطور البشرى فى الدور الذى . فييما وأن نغربميما فى الوقت نفسو لنستبعد ما تم تجاوزه

وفى كل حالة يحاول . لعبو العمل، ثم تفسيره لنشأة الطبقات والدولة فى أصل العائمة، ثم، أخيرا تفسير ىذا العمل نفسو الضطياد النساء
 .المؤلف معالجة الثغرات والتفاوتات فى وجيات نظر إنجمس عن طريق مناقشة بعض أىم المعمومات وأكثرىا حداثة حول ىذه المسائل


