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 إدغار موران

 أنتروبولوجي -سوسيو -البيو :اإلنسان والثالوث

 د. خديجة زتيليترجمة: 
 

     ؟ L’humain  ما الذي يعنيه إلانسان

 

ا  اهتمامثير ي  ال الذي هذا السؤال        
ّ
 في لم ي  حسب بل جميعنا و البعض من

ّ
عالج قط

هناك  .في الابتدائي أو الثانوي أو في التعليم الجامعيكان ذلك سواء أ ،منظومتنا التربوّية

ه محصور اتأكيد بكّل 
ّ
طلق عليه ألانثروبولوجيا لكن

 
  في املجتمعات القديمة ختصاص ن

    .الكتابة'' ''التي لم تعرف

       
ّ
املعرفة التي في القرن التاسع عشر تعني كانت  ةاملهّم  ''أنثروبولوجيا'' كلمة  غير أن

قة باإلنسانالعلوم املختلفة املتضّم 
ّ
في  ،البيولوجّية والفيزيائّيةالعلوم بينها  منو  تعل

 حين 
ّ
منظومتنا املعرفّية والتعليمّية في  أصبح ،وتنّوعهشموليته في  ،إلانسان اليومأن

تجاه   اغامض  منسيو  الم 
ّ
  .ا

ّ
في هذا السياق مهّمة  L’homme/  ''إلانسان''كلمة  صحيح أن

 أّنها 
ّ
 بداية ألّنها ؟ ملاذاكافية ليست لكّنها و  ،كافّيةغير إال

 
 شير إلى الفرد ت

 
تبعد س  وت

 ، ثّم املجتمع
ّ
 م  لها داللة  ألن

 
 ذ
 
 الكلمة محايدة ة ر  ك

ّ
  ورغم أن

 
بشكل من  ،خفي في ثناياهات

ثا ،ألاشكال
ّ
ن مبدال   L’humain   إلانسانعبارة على  تنادس  الا ل لهذا أفضّ . مضمونا مؤن

  . L’homme إلانسان 
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 إلانسان ثالثي التعريف 

 

       
ّ
ه إن

ّ
بل املجتمع إلانساني والنوع  ،فقط الفردال يتضّمن التعريف ألاّول ثالثّي ألن

 العرق البشري حرى أو باأل  البيولوجي
 
إلى العالقة فلكي أشير هذا الثالوث إلى أتطّرق . وإذ

 ، هذه املواضيع الثالثةبين تجمع  التي املتينة
ّ
 إلانألن

ّ
هو نسان ا ال نستطيع القول أن

 إلانسان ،ما يمكن قوله. بيولوجيا %33و جتمعم %33و فرد 33%
ّ
فرد  %011 هو أن

 ؟ ملاذا .بيولوجي %011اجتماعي و %011و
ّ
دألن

ّ
  ،وجهة النظر الاجتماعّيةمن  ،املؤك

ّ
أن

  ،خالل تنشئته ،عقلهإلى تتسّرب  ،ما جتمعمعنصر صغير من الانسان 
ّ
لغة الثقافة وال

 ف  وألاخالق وألافكار 
ّ
 .وعن طريقه املجتمع  منمنذ والدته  ىيتغذ

إذا علمنا أن كّل خلّية من  ،ن الجزء الكّل يتضّم من الغرابة في ش يء أن ليس        

ما نا مثالدجلكجسمنا 
ّ
بطبيعة الحال و  .الجيني الوراثي رثإلا جمل م    تحتوي على إن

كذلك تفعيله في الخلّية، لكّن الكّل بوصفه و التعبير عنه  جزء تّم يقتصر ألامر هنا على 

. ثالثّية ألابعادالصورة مبدأ  أن نطلق عليه يمكنوهو ما  .يحضر في هذا الجزء الصغير

 نجد ففي التصوير الفوتوغرافي 
ّ
من الش يء  أخرى  في الصورة تعكس نقطةكّل نقطة أن

ر عنهامل ّّ على مجمل عملّيا في الصورة ثالثية ألابعاد كّل نقطة تحتوي كالسيارة مثال.  ع

 ، وهو ألامر الذي يستدعي القول الجزء في الكّل فقط بل الكّل في الجزءال ، الش يء
ّ
أن

 الانسان ،فردي% 011هو الكّل 
ّ
 .  اجتماعي % 011 أيضا هو وأن

ق باوألامر نفسه        
ّ
جزء صغير و  ،لحظةهو الفرد إلانساني ن أل  ،لكائن البيولوجييتعل

 بداخلهان ّم تتضشاملة  عملّيةنتاج   هو ا الجزءهذو  .متواصل ونظام إنتاج ضمن نوع

املبدأ . و أيضا في الجسمحاضرة  التي تكون الجينات  توجد مجمل الدماغففي الكّل: 

نا القول في ال ه نجدنفسه 
ّ
نا أيضا %  011  أن

ّ
عناصر من النوع %  011أفراد، لكن

   والبيولوجي. الاجتماعي و العالقة بين الفردي هنا، ،وال تتوقفالبشري. 
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 إعادة إنتاج النوع

 

حافظ هذا النظام ، فلكي ي  عإنتاج النو تربط الفرد ونظام العالقة التي مثال  ذلنأخ       

ب ألامر تزاوج فردين  هئعلى بقا
ّ
. التطّور ه بدور نسل يواصل إلنتاج مختلفين جنسّيا يتطل

نا في الوقت إعادة إنتاجعملّية بمعنى آخر  نحن نتاج 
ّ
عينه  النوع إلانساني، ولكن

  نحن أي  ،جون املنت  
 
 املن
 
إدخال فكرة  يستدعيمر الذي وهو ألا  .آن واحد في جج واملنت  ت

ق ب :أخرى 
ّ
تكون الذي  سار املهي  املتكّررةالحلقة و  ،''متكّررة'' سميتها ''حلقةوجود ''تتعل

 فيه 
 
 يعني  ألامرهذا و  .اّص خال إلنتاجها جات ضرورّيةاملنت

ّ
هي لنوع في األافراد البشرّية أن

في املجتمع:  نعثر عليهالذي ذاته  ماثلالت هوو  ،من الضرورة بمكان إلنتاج النوع نفسه

 الفرد هو م  ف
 
نتجهالذي ج املجتمع ت  ن  . ي 

       
ّ
ه ال حصر لها ألافرادبين  تفاعالتحصيلة هو املجتمع إن

ّ
ن أيضا عددا تضّم ي، لكن

 كة به سمات الخاصّ المن 
ّ
تكتسب ميزات امل هذهو  .الدولةغة وسلطة الثقافة والل

 إضافةهو الكّل ليس : ما يلي ويعني ''انظام''ه تيم  س   ّمام اانطالق امشروعّية وجوده

ل بل ، ألاجزاء
ّ
  صفاتو على مستوى الكّل ممّيزات تتشك

 
 .انبثاقاتطلق عليها جديدة ن

التي  ات الهيدروجين وألاكسيجينذرّ  في نجدهاال خاّصة صفات له املاء جزيء فمثال 

له
ّ
ى  ،الكائن الحيّ و . تشك

ّ
ل  ،البكتيرّياحت

ّ
 -جزيئات فيزيو بين تفاعالت مجموع من تشك

ع بهذا  ، لكن الكائنكيميائّية
ّ
-والجزيئات الفيزيصفات ال توجد على مستوى يتمت

      ، إلخ. دراكوإلا الذاتي  والترميمعلى إلانتاج الذاتي  القدرةككيميائّية، 

وترسيخهما  في ألافراد ، وهما من خصائص املجتمع،ثقافةالاللغة و توطين يتّم         

ف و  ،الجزء تحتالكّل ، عندئذ، ينضوي ف  :فيهم
ّ
عن طريق نتج هذا الكّل ي  من دون توق

 إلاليزيهمثل معالم ستسلم  ،بقنبلة نووّيةدّمرنا املجتمع فلو  .بين ألافرادالتفاعالت 

ال والنتيجة يختفون البشر  لكّن  ،مدرسة الدراسات العليا والسوربون و  وقصر البوربون 

نا بوصفنا أفرادا. للمجتمعوجود 
ّ
 عيدوي  املجتمع  جّددي   من   ،من خالل تفاعالتنا ،إن

  ،وهو ألامر الذي يعني ،هتجديد
ّ
على  ينإنسانيّ نتج أفرادا ي  املجتمع عالوة على ذلك، أن

ة
ّ
ه  ،وجه الدق

ّ
 تمكينهم عن طريق  اكتمالهميضطلع بمهام ألن

ّ
في ليس  غة والثقافة.من الل

قة ب الثالثةالفصل بين املفاهيم  وسع املرء
ّ
وال ، الاجتماعي والبيولوجيي والفر املتعل
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في خفي ي   لهذا الثالوث الشكل املبّسطف ،خردون لا من الواحد منها عمل ي أنامكانّية 

دةالواقع 
ّ
  ،تفاعالت معق

ّ
 أن

ّ
  يم عندنا.التعلغفله الثالثي ي   نسانإلاهذا إال

 

      L’humainإلانسان صورة 

 

 ،لإلنسان ألاساسّيةالثالثة ألاقطاب مأساوّيا بين هذه فصال  عرض نظامنا التربوي ي       

، ولعّل خير ومن منطلق العلومالبيولوجيا من منظور منفصل  على نحوفيتّم تدريسه 

في وبشكل خاص  في علم ألاعصاب مع الدماغ البيولوجي التعاطي طريقة ذلك  لىمثال ع

 العلومو الطبيعّية العلوم  بين فصلالفيتّم  ،ل العقل في مجال علم النفسسج  ي  حين 

 ،الفرد واملجتمعبين  ،العالقة كذلك هي .لتحليل العنصر ذاته املكّون لإلنسان إلانسانّية

 . في كثير من ألاحياننفصلة في العلوم الانسانّية م
ّ
 السوسيولوجياالسائد في  الاتجاه إن

ة ،ألافرادهو اعتبار 
ّ
مىك ،محّددين بدق ، اجتماعّية  اتسيرور  على ون عتمدي ، تقريبا،د 

في  يميل الفرد إلى الذوبان ف ،إلخطبقتهم وعلى عاداتهم، على ، في املجتمع وضعيتهم على 

علم النفس  باستثناء البسيكولوجيا،في ذوبان الاملجتمع إلى و  ،السوسيولوجيا

 .تباعدينممجالين بين  قدر املستطاع  يجمعهجين فرع من املعرفة  وهو  ،الاجتماعي

 القرن املاض يتعود إلى   بارزة إلى أحداث، عزى هذا التقارب، كما غيره من التقارباتوي  

 بإعادة التفكير 
 

    املوجودة بين علم النفس وعلم الاجتماع. في الحدود سمحت

 العلوم الانسانّية العاّمة،  ة ا للقاعدوفق، ومع ذلك       
ّ
صو مجزوءة فإن

ّ
وشائج  تتقل

فاملجهودات،  .تاّم لفكرة الانسان هيار انإلى  فض يما ي فيما بينها بشكل جذري القربى 

تأخذ لم  ناقصةمساع وتعّد  .مختزلة، بكل أسف، كانتإلانساني بالبيولوجي لوصل 

دة للكائن إلانساني.بعين الاعتبار  ا
ّ
 التي بيولوجيا السوسيوحالة  لنأخذ لطبيعة املعق

سّيما ال  ،في املجتمعات الحيوانيةما يحدث مطالقا ناالبشرّية لمجتمعات لتزعم فهمها 

 ،من الجيناتالتعّرف على السلوكيات املحّددة  تحاول  انجده ،على مستوى الجينات

 Le Gène  الجين ألانانيفي كتابه    Richard Dawkinsريتشارد داوكينس  وهو ما قام به

égoïste،  وفقو  
ّ
م فيناطرحه فإن

ّ
 ،مجتمعاأفرادا و و أشخاصا  الجينات هي التي تتحك
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يكاد كيميائي ها هو جزيء : العبثّيةهذه وبهذا نصل إلى  ودمى.  ظواهر ولن نكون سوى  

ع 
ّ
 محاوالت و  من جهة أخرى  بقّوة إلهّية.يتمت

 
في املجتمعات الانسانّية  ختزالال جدت

الشمبانزي املوجودة عند قردة ك املجتمعات الحيوانّيةالطريقة التي تسير عليها 

ه ال يأخذ في الحسبان طحّية س منيخلو ال  هنا أن ألامر ومن الواضح ، ناوالبابو 
ّ
ألن

 الشّق الخاّص باملجتمع إلانساني. 

نا صحيح       
ّ
ورثنا من و ، الغوريال كأبناء عمومتنا  ''الرئيسيات''نات امن حيو  أن

ال يقتصر   ألامر لكن  ،من الفقارياتنحن أيضا و  ،ألاّم وابنهاهذه العاطفة بين الثدّيات 

نا في املقام ألا  ،هذاعلى 
ّ
مة من  ّول ألن

ّ
بنات -أخوات هيوخاليانا  ،الخاليامجموعة منظ

بمعنى  مليارات سنة. أربع قبل ثالث أو هذه ألارض الحّية التي ظهرت على لخاليا ألاولى ل

نا ال نحمل كّل ما هو حيّ ليس  ،تاريخ الحياةنا فينحن نحمل  آخر 
ّ
وال تاريخ الحشرات  ألن

   الخاليا ألاولى.  ىيعود إلالتاريخ الذي بل تاريخ الزهور والنباتات 

 

 بالطبيعةإخفاء عالقتنا 

 

 بشأنها        
 
 ت

 
ل ش

ّ
رالدينا  الوعيك

ّ
في الكثير من التي توجد ، فالعالقة بالطبيعة ألامّ  ،متأخ

الدين، يعود إلى في ذلك ألاّول  والسبب .في العالم الغربي اطمسهتّم خرى، الثقافات ألا 

لق الانسان على صورة 
 
لنصوص بخلق وفقا لوحض ي  ،الرّب إلالهفوفق إلانجيل خ

املتبوعة بحياة من القيامة  في املسيحّيةويستفيد ألاخرى،  تمنفصل عن كّل الحيوانا

  ،أبدّية إذا كان مؤمنا
ّ
قد و الفناء.  مصيرها  الكائنات الحّية ألاخرى جميع في حين أن

بالفصل بين الانسان والطبيعة أثناء تطّور املجتمع والحضارة حّدة الوعي تعاظمت 

 وبشكل خاّص في القرن السابع عشر .   ،الغربّية

بين تاّم بفصل  قام الذي العقل والروح حسب ديكارتفالحيوان آلة منزوعة       

ع بالعقل، والحيوان الذي ال يحظى به، وحسبه باستطاعة الانسان 
ّ
إلانسان الذي يتمت

ما معلى الطبيعة و أن يصير سّيدا 
ّ
تحمل هذه الفكرة في ثناياها بفضل العلم. لها عل

املهيمن على ثقافتنا، وهي الفكرة  لتجاري او الرأسمالي و تطّور العالم الاقتصادي مسار 
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  ي بازدواجّية الواقع البشر مع وعي هذا ألاخير  ،حاضرة بقوة إلى غاية ماركس تظّل التي 

فات الشباب هذا القول املأثور 
ّ
ه كتب في مؤل

ّ
العلوم الانسانّية » :الذي أتبناه بدوري ألن

نحن إذن . «تشمل العلوم الطبيعّية مثلما تشمل العلوم الطبيعّية العلوم الانسانّية

    .أيضا بالطبيعة ينمشمول

 

  / إلايكولوجيظهور الوعي البيئي  

 

 كيل، 0791، ابتداء من عام لقرن العشرينمن االعقود ألاخيرة انتظار  كان يجب      

 
ّ
ما يمكن أن نطلق عليه أو ، بيننا وبين الطبيعةاملوجودة العالقة الحميمة  فهم    ى يتجل

البيئّية الحركة السياسّية في هذا السياق  ال أقصد و  –الوعي البيئيفالوعي البيئي. 

ل  –  بين أقواسنوعا ما يوضع هذا الوعي حيث ة الحالي ج  س    في علم جديدي 
 
 ت

 
حول   ّور ط

 : فكرة النظام البيئي
 
خلق التفاعل بين النباتات والحيوانات واملناخ والجغرافيا إذ ي 

 بشكل ذاتي. نظما م   نظاما تلقائّيا ،محيط مافي ، والجيولوجيا
 
 وت

 
ل ش

ّ
جميع ألانظمة ك

  كنا نظّن و  ،يحتويناالذي  ما نسميه املحيط الحيوي البيئّية على كوكبنا 
ّ
نستطيع  ناأن

 املالحظ غير والتالعب به. السيطرة عليه 
ّ
نا بهذا الشأن،  ،أن

ّ
ماأن

ّ
سيطرنا عليه  كل

  ،ظروف حياتناوأفسدنا  أفسدناه
ّ
ك الطبيعة قنا، في هذه العالقة، د  ما ص  وكل

ّ
ما تمل

ّ
كل

ا 
ّ
 كن

 
لكن بفضل  التدمير الذاتي.إلى النقيض:  ىإلى أقص قّوة تقودنا من طرف ين ك  متمل

والطبيعة الفيزيائّية على حّد  الحّيةمع الطبيعة عالقتنا  نحاول إدراكأنا بد الوعي البيئي

  . كبشر من تعقيدناآخر جانب وهو ، سواء

 اكتشاف      
ّ
 إن

ّ
 م   الكائن الحيّ أن

 
 ش

ّ
بوحيد بدءا  ، كيميائية- ماّدة فيزيو بالكامل منل ك

بين التقّدم وأحد الروابط ، للقرن العشرينمن أكّر التطّورات العلمّية كان  ،خلّيةال

بعد الاكتشافات التي قام  ،0791تّمت الّرهنة في عام قد ل. الفيزيائي والتقّدم البيولوجي

 ، Crick  تحت إشراف كريك   Watsonبها واطسون  
ّ
مسّجلة في الشيفرة الوراثّية أن

الحمض النووي الريبي املنقوص ف: ADNالحمض النووي   هو عنصر كيميائي 

على عكس ما كان  ،الّروتيناتإلى نووي الريبي الالحمض من نقله يتّم هو ما  كسجينألا
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ا نطلق عليهم  ،بعض علماء ألاحياءيؤمن به 
ّ
 اعتقدوا الذين ، ينالحيويّ الذين كن

ّ
أن

ة ملادّ تختلف عن اماّدة حّية وليس ثّمة ، ماّدة خاّصة  ذات قّوة حيوّية نعصادرة الحياة 

   عالم الجماد. في 

فهم إمكانية رضوا تفاالذين ملوقف الاختزاليين  ، أيضا،عاكساملالاكتشاف وهو       

د لهذه دائما وتجاهلوا ، ةكيميائي-فيزيوبمصطلحات الحّي 
ّ
 النظام املعق

ّ
املكّونة  ،ةاملادّ أن

ل صفات الحياة ات محّددةخصوصيّ ظهر ة، ي  من الّروتينات وألاحماض النوويّ 
ّ
 أي ،تشك

 ،وافاز موا أنهم توّه قد  ون الاختزاليّ واملعرفة. وإذا كان  إلانتاج الذاتيو النظام الذاتي 

    ين. مثلهم مثل الحيويّ  ألامر،واقع في  خسروا قدف

 

  كيميائي –الفيزيو  قّصة التطّور 

 

وهو  ،L’organisationnisme  ''املذهب التنظيمي''كان في هذا إلاطار  فاز الذي         

كجزيء ات جديدة صفات وخاصيّ  أيانبثاقات  سميهانتنّوعة م عناصر نظام مكّون من 

لت الخلية الحّية ف ،الوالدات جملة منبل ليست الحياة ماّدة  .مثال املاء
ّ
 ألاولىقد تشك

ى تصل ثورة تنظيمّية طالقا من ان
ّ
ق بتنظيم أكثر تعقيدا إلى حت

ّ
 ،ضافّيةالجزئيات إلا يتعل

املعرفّية كحّد أدنى من املهارات الذاتي لترميم او بالتكاثر الذاتي سمح وهذا التنظيم 

ما نطلق عليه الحياة  ،وعلى املخاطر ، أو على الطعام محيطها علىالتعّرف سّوغ ت

ق بما فيأما  هذه الصفات.مجموع و 
ّ
الكثير من  يظّن فلظهور الحياة الطابع املدهش يتعل

 قدوم الكائن الحّي ألاّول  ، Jacques  Monod جاك مونو وفق  ،الناس اليوم
ّ
حدث هو أن

  الحصول  ر دوناغير قابل للتصديق 
ّ
فة من قصيدة لشكسبير كقولنا أن

ّ
قرد طرف مؤل

 يرقن على آلة كاتبة. 

راتناهى إلى بشأن هذا املوضوع        
ّ
 ذّرات الكربون  علمنا مؤخ

ّ
نشأة لالضرورّية أن

لنجمة سابقة عن ليوم في موقد ناري يهلل ولدت من التقاء ثالث ذراتجسم الكائن الحّي 

كهاوب، شمسنا
ّ
 فهمنل الحياة لكوكبنا. تأعطو مجتمعة دت ج  و  فهذه الذّرات لفظت  تفك

نا 
ّ
  من جزئياتنتكّون أن

 
  ،من ذراتهي ألاخرى  تجّمعت

ّ
تجّمعت من  الذّرات هذه وأن
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 تاريخ هذا الكون  ندركو  ،للعالم ولىفي الثواني ألا ظهرت جسيمات 
ّ
يعود إلى الذي أن

املغامرة ، و في الجزءموجود  ،بطريقة ما ،الكّل  .هو فيناة سن ثالث عشرة مليار 

 . أين تحملنا ىال نعلم أيضا إلمغامرة كونّية تشارك في  ،التي ال نعلم وجهتها ،الانسانّية

د       
ّ
حدالثالثي ألابعاد:  املبدأهذا لنا يؤك

ّ
نا مت

ّ
عاملنا جزء من نحن ف .بالكون  ون أن

وازدواجّية ووعينا  ثقافتناب في الوقت الذي نختلف فيه ،والكوني البيولوجيو  الفيزيائي

 ألانثروبولوجية والبيوكونّيةازدواجّية هوّيتنا بو هوّيتنا البيولوجّية وألانثروبولوجية 

 . فضال عن ذلك

 

 

************************ 
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