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 1لِعْرق ا

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ديمة حمد الحارثيترجمة: 
 جعة: نورة العوهليرام

 
 
 
 

شامل  مدخل   السياسية،  حول  فلسفي  الفسلفة  في  والعرق  وجوده،  وحقيقة  العرق،  مفهوم  تاريخ 

موسوعة ستانفورد  منشور على ) ، وآدم بورقوس، ويكل جيمسما. نص مترجم لد ؛خالقية، والقانوينةواأل

، والتي قد تختلف قليالا  هذا الرابط(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على  للفلسفة

األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على    النسخة الدارجةعن  

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا،   منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما

 على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 
1  James, Michael and Adam Burgos, "Race", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/race/>. 
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  - ١وهي:  معدودة على أساس مخس معايري،  تقسيم البشرية إىل جمموعات  على  مفهوم العرق  لطاملا دل  

اجلينات    و أ أرسطوهو اجلوهر حسب مفهوم  ، سواًء كان هذا األساس يعكس العرق األساس األحيائي

جمموعات عرقية مميزة حبيث أن أفراد العرق الواحد يتشاركون  يوّلد هذا األساس األحيائي    -٢ديثة،  احل

األخرى،  مجلًة من اخلصائص   األعراق  أفراد  متيزهم عن غريهم من  اليت  األساس    -٣األحيائية  يُورث 

لم  أو من خالل عاألحيائي عرب األجيال مما يسمح للمراقبني بتحديد عرق فرد ما من خالل أسالفه  

لكل عرق والذي عامًة يكون يف أفريقيا، حيدد البحث عن األنساب األصل اجلغرايف    - ٤األنساب،  

يتجلى األساس األحيائي املوروث يف األمناط اجلسدية الظاهرية    - ٥،  وأورواب، وآسيا ومشال وجنوب أمريكا

البشرة، و  الشعر، وبنية العظم، وقد يتجلى أيضاً يفمثل لون  العني، وملمس  السلوكية  شكل   األمناط 

 نوح. أو اجلالظاهرية مثل الذكاء 

 

املفكرين    واجه بعض  أنكر  إذ  وفلسفية جوهرية،  علمية  للعرق حتدايت  التارخيي  املفهوم  البارزين  هذا 

الرتابط املنطقي للمفهوم ووجود األعراق حبد ذاهتا، ودافع آخرون عن مفهوم العرق ولكن مع تغيريات  

أو يف حال أهنا تستند على أسس   ،على أهنا مبنية اجتماعياً إما  لقواعد اهلوية العرقية بتصويرها  جوهرية  

 كما يصفها املفهوم التارخيي للعرق.    أو مميزة  انيةغري جوهر  افإهن ،أحيائية

 

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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بشرية  كبرية يف حتديد عدد األعراق الألعراق املميزة شائكاً جداً، وأدى إىل اختالفات  ديد ا كان ومازال حت

)العرق األبيض أو    فقط  بعض املفكرين البشر إىل أربعة أعراق خمتلفة اليت يُعتقد بوجودها، حيث صنف 

من شأن    قّللواأو األفريقي، واألصفر أو اآلسيوي، واألمحر أو األمريكي األصلي(، و   األسودو القوقازي،  

صنف آخرون البشر إىل  . يف حني  أحيائية أو ظاهرية داخل اجملموعات العرقية نفسهاأي اختالفات  

أكثر   ذكرها  تصنيفات  سبق  اليت  ميحمتجني  من  أخرى  أبنه  أعراق  متييز  أورواب  كن  مثل  ،  مثالً يف 

   ملتوسط. لبحر ا او ، واألليب، األسكندانيف

 

ألصناف العرقية إمجاع علمي واسع أبن األعراق املميزة أو  ا د  يحدتبس املصاحبني للوال  الغموض أاثر  

ولكن استمر اجلدل العلمي خبصوص  .  يةحقيقة أحيائنتاج  وليست  اجتماعي    هي نتاج مفهوم  وهرانيةاجل

إذا كان   أو من خالل ممارسات  –التكاثري    االنعزال ما  معيقة  حديثة    إما من خالل تطور اإلنسان 

على وجود جمموعات    داالً استخدام مصطلح العرق    ريد عزلة جينية كافية لترب قد ولّ   - بني األعراق  تزاوجلل

تتشارك جمموعات من املواد  ، وإمنا أيضاً  ال تتشارك فقط مظاهر جسدية خارجية  نفصلة بشرية غري م

املميزة املبنية اجتماعياً، فعلى    أيضاً جدل علمي بشأن نشأة وطبيعة التصنيفات العرقية   ويوجد.  ينيةاجل

للتصنيف  التسلسل اهلرمي االجتماعي  ميكن تصور العرق بدون  أنه ال سبيل املثال: يقرتح بعض العلماء 

متساويةالعرقي عرقية  عالقات  وجود  إبمكانية  آخرون  وجيادل  حييط  .  .  جوهري  هناك جدل  وختاماً 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6/
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ضعاف  إالة وشرعية السياسات واملؤسسات الرامية إىل  ابملكانة األخالقية للهوية العرقية والتكاتف وعد

 .  العرقية الالمساواة

 

املقام األول   املفاهيميةيركز هذا املدخل يف  املعاصرة فيما خيص األسئلة  الدراسات  ، والوجودية،  على 

مع قسم متهيدي لتاريخ مفهوم العرق يف الغرب والفلسفة الغربية.  واملعرفية، واملعيارية اليت تتعلق ابلعرق  

  على كتاب مثل فريدريك   -يف القسم اخلامس  اتبعض النقاشيف  ماعدا  -  وال يركز املدخل ابلتفصيل

( و Frederick Douglassدوقالس  بو (،  دو  بورغاردت  إدوارد  ) وليام   W.E.B. Duيز 

Bois,)( فانون  فرانتز  أو   ،Frantz Fanon  ،)  مثل حركات  للعرق،  أو  النقدية  اهلوية  و النظرية 

ميكن للقارئ املهتم هبذه املواضيع الرجوع إىل    للعرق.   النسويةفلسفة التحرر أو وجهات النظر  و السوداء،  

للفلسفة لالستزادة منها ومن مواضيع أخرى مهمة لدراسة  ذات الصلة يف موسوعة ستانفورد    اخلاملد

 العرق يف الفلسفة.   

 

نتتبع يف القسم األول األصول التارخيية وتطور مفهوم العرق. يغطي القسم الثاين اجلدل الفلسفي املعاصر  

الثالث الفروقات بني   حول وجود األعراق. ومث ننظر يف القسم  العرق و يف  اإلثنية. ويستطلع  الطائفية   

الرابع   صاجلدل  القسم  حول  والقانونيني  والسياسيني  األخالقيني  الفالسفة  العرقية،  بني  اهلوية  الحية 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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والتمثيل املختص بعرق معني.    تمييز اإلجيايب،مثل ال  ، والسياسات املختصة أبعراق معينةوالتضامن العرقي

 .مفهوم العرقحول  الفلسفة القارية  سامهةويلخص القسم اخلامس م

 

 قاتريخ مفهوم العر  .1

 فلسفية معاصرة   اتموجودة؟ مناظر  هل األعراق .2

 اإلثنية  العرق والطائفة .3

 السياسية والقانونيةالعرق يف الفلسفة األخالقية و  .4

 العرقي يف الفلسفة القارية .5

 املراجع •

 أدوات أكادميية  •

 مصادر أخرى على اإلنرتنت •

 مداخل ذات صلة  •

 

 اتريخ مفهوم العرق . ١
. ولكن  واألمريكيتني على األقل يف أورواب  ،  ظاهرة حديثةيرى املوقف العلمي السائد أن مفهوم العرق  

حىت يف    القدمية   واإلغريقيةيف العصور الرومانية  موجودة    العنصرية  ما إذا كانتأقل بشأن  اتفاق    يوجد
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للعرق متطور  مفهوم  غياب  للكالسيكي  .  ظل  املؤثر  العمل  سنودن  أفضى   Frank)  فرانك 

Snowden) (1970; 1983)  -  التحامل ضد السود يف العصور القدمية   والذي يؤكد غياب -  

العنصرية مل تكن موجودة املهتمني ابلعرق  ابلعلماء   أن  استنتاج  ولكن رد عليهم    إىل  احلقبة.  تلك  يف 

بذكر    الكالسيكيني املتأخرين أبن عمل سنودن حد من ذكر كل أشكال العنصرية دون مربر مكتفياً 

نسخة األمريكية من العنصرية واليت ترتكز على لون البشرة والعالمات األخرى للهوية غري البيضاء.  ال

  (2012) دينيس مكوسكي  و    (2004) (Benjamin Isaac)ويؤكد كاًل من بينجامني إسحاق  

(Denise McCoskey)    الرومان أولية  القدماء    واإلغريقأن  كانوا ابلفعل حيملون آراء عنصرية 

بصورة  إسحاق  يناقش  .  األايم بيضاء  هذهعترب  اجملموعات األخرى اليت تآراء    على   كتلك اليت تنطبق

عنصرية أولية ابلرغم من أهنا تشكلت دون مساعدة املفهوم املعاصر  مقنعة أنه جيب اعتبار تلك اآلراء  

، بيد أهنا كانت مشاهبة للعنصرية احلديثة  (5 ,2004)  قطعي للعرق املبين على أفكار علم األحياء ال 

ألهنا حمددة بعوامل خارجية  للمجموعات من البشر خصائص مشرتكة تعترب غري قابلة للتغري  ألهنا تنسب  

العنصرية  أن  دا  أكّ مكوسكي    ودينيس واألهم أن كالً من بينجامني إسحاق .  (38 ,2004)  أو وراثية 

 األولية القدمية أثرت على نشأة العنصرية احلديثة.  

 

. إذ أصبحت شبه يةري يباإلظهرت داخل شبه اجلزيرة  واعية ملفهوم العرق  التحركات غري  ال  ويبدو أن أوىل 

اليهود واملسيحيني واملسلمني إابن استيالء املغاربة عليها يف  اإليبريية  اجلزيرة   مكان اختالط عظيم بني 
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  يف شبه اجلزيرة سعى امللوك الكاثوليك إيزابيل   قرن الثامن. خالل وبعد هذا الغزو لإلمارات املسلمة ال

(Isabel)  وفريانند  (Ferdinand)    ًمث    1492عام  لتأسيس دولة مسيحية موحدة بنفي اليهود أوال

لتتجنب الرتحيل )وقبلها    ولكن ألن أعداد كبرية من تلك اجملموعات تنصرت .  1502املسلمني عام  

  العام   ، مل يثق امللوك أبصالة هؤالء اليهود واملسلمني املتنصرين حديثاً. وأعاد احملققلتتجنب االضطهاد(

التفتيش    (Torquemada) توركيمادا املدعى عليهم  صياغة حماكم  أصول  االستعالم عن  لتشمل 

يف الدائرة املسيحية املؤمنون احلقيقيون فقط.    ى لضمان أن يبق  وليس فقط معتقداهتم وممارساهتم الدينية

تصدوا للغزو    اثبات أن أسالفه كانوا مسيحيني   استطاعمن  كل  كان يف مأمن داخل الدائرة املسيحية  و 

ف الدمولدت  املغريب.  نقاء  أحيائياً    فكرة  مفهوماً  ليست ابعتبارها  ولكن  كليةً ابلتايل  استخدام  ك،  أول 

 ,Bernasconi and Lott 2000)  لعضوية سياسية دينية   اً ابعتباره تصنيف  ألواصر الدمغريب  

vii; Hannaford 1996, 122–126; Frederickson 2002, 31–35). 

 

يف حني  .  شهدت أول حتركات عنصرية ضد السود واألمريكيني األصليني اإليبريية  قد تكون شبه اجلزيرة  

اً العبودية  رفضت تدرجييكانت أول منطقة يف أورواب تستغل العبودية األفريقية، فقد  اإليبريية  أن شبه اجلزيرة  

للعمل يف  يبرييني السود مناسبني جسدايً وعقلياً  اعترب املسيحيني اإللنظرائهم األوربيني املسيحيني، فقد  

سناد أسوء املهام  إ ين اعتادوا على  ذبتجار الرقيق العرب اليف هذه النظرة  اإليبرييني  أتثر  املناجم فقط.  

حني كانوا   يف  السمراء  البشرة  ذوو  األ لعبيدهم  األعمال  تعقيداً  يسندون  مسرةً لعبيدهم  كثر    األخف 
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(Frederickson 2002, 29)   .  اكتشاف اجلديد  اإليبرييني  أدى  املسيحيني    التقاءإىل  للعامل 

نقاش حمتدم يف بلد الوليد    لقاءونتج عن هذا الألول مرة.    للقارة األمريكية   األصليني   سكانلاباألوروبيني  

(Valladolid  )  ابني ابرتولومي دي الس ك  1550عام( ساسBartolomé Las Casas  )

اهلنود دونيني بطبيعتهم ويستحقون  ( حول إن كان  Gines de Sepúlvedaغينيه دي سيبولفيدا )و 

واالحتالل.   أن  العبودية  جتنب    اإلسبانية اإلمرباطورية  إال  من  والعبيد  متكنت  احملتل  شعبها  عنصرة 

أو بسبب الطبيعة اهلرمية للكاثوليكية    سيبولفيداساس على  لالس كبب نصر  بس   هذا  كانسواء  األفريقيني،  

  املبادئ الصراع بني  ال شك فيه أن    ومما.  لتربير العبودية  اإلنسانيةواليت مل تتطلب التجريد من    اإلسبانية

تطور  من  عزز    لألفارقة واألمريكيني األصليني   أورواب  استعبادالتنويرية للحرية العاملية واملساواة وبني حقيقة  

 .(Blum 2002, 111–112; Hannaford 1996, 149–150)فكرة العرق 

 

العنصرية احلديثة،  قد تكون مهدت للحركات األولية لآلراء  اإليبريية  يف حني أن األحداث يف شبه اجلزيرة  

وارتباط العرق  مفهوم  احلتمية ظهر  األحيائية  ابألفكار  القوية  احلديثة   اته  الطبيعية  الفلسفة  ظهور    مع 

ظهرت أول صياغة مهمة ملفهوم العرق مع نشر مقالة    .(Smith 2015)  واهتمامها بعلم التصنيف

لألرض) جديد  برينري    (A New Division of the Earth)  (تقسيم  لفرانكيوس 

(Francois Bernier)  (Bernasconi and Lott 2000, viii; Hannaford 

  يف هذه املقالة   البشريةبرينري  م  قسّ ،  بناًء على رحالته ملصر واهلند وبالد فارس.  (203 ,191 ,1996

http://joelvelasco.net/teaching/3334/bernier_new_division_of_earth.pdf
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للتقسيم  واليت جعلها    ستنداً على الفروقات الواضحة بينهم مأعراق    إىل أربع أو مخس أنواع أو  أساساً 

سكان  ق هو عرق  ا عر أول هذه األ   .(Bernasconi and Lott 2000, 1–2)  لألرض   اجلديد

أفريقيا ومشال  أورواب  فارس،  أغلب  بالد  إىل  الشرق  اهلند  ،ممتدين حنو  ووسط  من  إىل    ،ومشال  أجزاء 

يف خصائص جسدية مثل  إال أهنم يشرتكون    ة بشر الألوان    هم يفاندونيسيا املعاصرة. ابلرغم من اختالف 

والذين ميتلكون    من األفريقيني جنوب الصحراء الكربىويتكون العرق الثاين  ملمس الشعر وبنية العظم.  

سكان    العرق الثالث   غليظة وحلى خفيفة وشعور أشبه ابلصوف. ميثل سوداء انعمة وأنوف وشفاه  بشرة  

ابجتاه الغرب حنو  و   آسيا الوسطى املعاصرة مثل أوزبكستان  ودولآسيا مروراً ابلصني  األراضي من شرق  

فطساء وحلى  ببشرة بيضاء جداً ومناكب عريضة ووجوه مسطحة وأنوف   ونيتميز ، و وشرق آسيايبرياي س

اسكندانفية العرق الرابع.  خفيفة وأعني مبطنة. بينما يشكل الالبيون البدانء وقصريي القامة يف مشال  

خامساً   برينري وحبث   عرقاً  لألمريكيتني  األصليني  السكان  اعتبار  إمكانية  هناية  يف  اعتربهم يف  ولكن   ،

 .  (Bernasconi and Lott 2000, 2–3)املطاف جزءاً من العرق األول 

 

املختلفة من البشر استناداً  استهل استخدام مصطلح العرق للتفريق بني اجملموعات  ن ابرنري  أيف حني  

يف التدبر يف العالقة بني التقسيم العرقي والعرق البشري إمجاالً مما  لكنه فشل  على السمات اجلسدية،  

يعترب البت يف    .(Bernasconi and Lott 2000, viii)لتعريفه  خفف من الصرامة العلمية  

حدة األصل وتعدده حمورايً يف املفهوم العلمي للعرق. تتقيد فكرة وحدة األصل ابلرواية اإلجنيلية  مسألة و 
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قد يكون آدم املذكور يف سفر  والذي  أن مجيع البشر ينحدرون من جد واحد  للخلق من انحية أتكيد  

البشرية خمتلفة وتنحدر من جذور موروثة  تعدد األصول    فكرة  التكوين، ويف املقابل تؤكد  أن األعراق 

خمتلفة. ويزعم الرأي األول أن مجيع األعراق تنتمي لنوع بشري واحد مشرتك بينما يرى الرأي األخري أن  

 متفردة.  األعراق أنواع 

 

موضع جدل  هو  حول وحدة األصل أو تعدده  اجلدل  من  (  David Humeإن موقف ديڤيد هيوم )

جوهر   (Of National Characters)  (ن الشخصية الوطنيةع)قاله املعنون علمي. ويشكل م

 اختالفات طبيعية  األوروبية ال تعزى إىل النزاع حيث أنه يزعم يف هذا املقال أن االختالفات بني األمم  

ثقافية وسياسية. ويف خضم هذا   املاجلدل  ولكن إىل أتثريات  أدرج هيوم  ةاألولي   ةالطبيعي  درسةضد   ،

وكل األنواع األخرى من البشر عامًة  زنوج  الأبن    ظن أميل لل"يقول فيها:    1754حاشية يف طبعة عام  

غري بيضاء،  أمة متحضرة    مطلقاً البيض. مل يكن يوجد  أقل طبيعياً من    )هناك أربع أو مخس أنواع خمتلفة(

ال أو  العمل  يف  مرموق  فرد  أي  أبداً  يوجد  البيض  فكر وال  غري   ;Zack 2002, 15) )  "من 

emphasis added  . 

 

، الفرق املتماثل  " لديهم شيء ما مييزهم  "يف حني أن حىت أكثر الشعوب البيضاء وحشية مثل األملان

ميزهتم عن غريهم من    الطبيعة"حيدث إذا مل تكن  ال ميكن أن    بني البيض وغريهم  ت يف اإلجنازالثابو 
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حبصر ادعاءاته عن الدونية    1776يف طبعة عام  موقفه هذا استجابًة للنقد  ف هيوم  لطّ   "."السالالت

أو فرد ابرز منهم يف العمل  ،  من هذه البشرةأمة متحضرة    ابلكاد أن  "فقط قائاًل:  الزنوج  على  الطبيعية  

.  (Zack 2002, 17; Hume 1776 [1987], 208; emphasis added)  "فكرأو ال

بوبكن  أكد   و  Richard Popkin) (1977) ريتشارد  زاك  (    (18–13 ,2002)انومي 

(Naomi Zack  ) متعدد اجلينات    يالً من املقال تفرتض بدون إثبات فرقاً أص   1754  أن نسخة عام

كال    تبين(  Andrew Valls)  (132 ,2005)أندور ڤالز  بني البيض وغريهم من األعراق. ونفى  

 نسختني من احلاشية فكرة تعدد األصول.  ال

 

إميانويل كانت   قوايً  (  Immanuel Kant)  (1804–1724)وقدم  عن وحدة  دفاعاً  وواضحاً 

(  ,Of the Different Human Races)  ،(عن األعراق البشرية املختلفة)األصل يف مقاله  

البشر    .1777عام    نُقحو   1775والذي نشر عام     ينحدرون من نسل جنس يزعم كانت أبن كل 

والذي حيتوي على البذور األحيائية والنزعات اليت تستطيع انتاج  واحد مشرتك تعود أصوله ألورواب    بشري

تؤدي البذور  خاصة مزيج احلر والرطوبة. ، عندما حتفزها العوامل البيئيةاخلصائص اجلسدية املميزة للعرق 

بني األعراق األربعة  إىل االختالف  أمناط اهلجرة والعزلة اجلغرافية وزواج األقارب  األحيائية ابإلضافة إىل  

واألسود  أمريكا وشرق آسيا، النحاسي األمحر يف  و األشقر النبيل يف مشال أورواب،  الصافية املميزة، وهي:  

بعد    عرقية املميزة لتطورت هذه اجملموعات ا  ما إن.  الزيتوين يف اهلند، واألصفر  يف أفريقيا  سينيغامبيايف  
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 Bernasconi and Lott)أمناطها الظاهرية    قادر على تغيريعدة أجيال، مل يعد التغري املناخي  

2000, 8–22)  . 

 

جعلته يزعم  بني هذه األعراق املختلفة، إال أن وحدة األصل ابلنسبة لكانت  د  ابلرغم من أن الفرق تولّ 

واستشهد حبقيقة أن األفراد الذين ينتمون إىل  هذه األعراق املختلفة هي جزء من نوع بشري مشرتك.  أن  

جسدية موروثة من كال    خصائص وأن ذرايهتم متيل إىل محل  ،  قادرين على التكاثر سويةً   أعراق خمتلفة 

ال يعين فقط أن الوالدين كانوا يف األساس جزءاً من نوع واحد وإمنا أيضاً يدل أهنم كانوا  والديهم. هذا  

سدية للوالدين الذين ينتمون إىل نفس العرق ال ختتلط،  اجلخلصائص  ذلك ألن ا، و أعراق مميزةينتمون إىل  

البيضاء    رأة امل مع  لرجل األبيض األشقر  ل  يكونما تنتقل حصرايً. فعلى سبيل املثال: قد  ولكنها عادًة  

ن أطفال رجل  أاخلاصية اجلسدية، يف حني  مما يعين عدم امتزاج هذه  ،  أربع أطفال شقر  الشعرسوداء  

هذه االختالطات    شري توامرأة بيضاء سيحملون خصائص خمتلطة بني العرقني األبيض واألسود.  د  أسو 

ة تبدو واقعة بني حدود عرق مميز من األعراق األربعة.  خبصائص جسدي  وجود أفراد إىل  بني األعراق  

ال يندرجون بدقة حتت أحد األعراق ابعتبارهم جمموعات لديهم جذور    يوصف هؤالء األشخاص الذين

 .(Bernasconi and Lott 2000, 11) ناسباملبيئي الفز احملكليًة فزها  حيمل 
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احلديث  عزز   اإلنسانيات  علم  أب  يعترب  الذي  بلومنباخالرجل  فريدريش    1752)–(1840  يوهان 

(Johann Friedrich Blumenbachعلم" العرق. حدد يف أطروحته الدكتوراة" )  (  عن التنوع

واليت نشرت ألول مرة عام  ( On the Natural Variety of Mankind) (الطبيعي للبشر

نقح وأعاد نشر مقالته عام  و األوروبيون واآلسيويون واألفارقة واألمريكيون.  أربع أنواع للبشر:    1775

صاغ    1795، ويف عام  احمليط اهلاديقدم فيها نوع خامس للبشر والذي يسكن جزر  حيث    1781

غرب آسيا ومشال اهلند. يعكس هذا املصطلح  و لوصف األشخاص القاطنني يف أورواب  مصطلح "قوقازي"  

اجلمال اخلارق    إىلمن خالل اإلشارة  هذا  مربراً    جبال القوقاز يف جورجيازعمه أبن هذا النوع منشأه  

( لوصف  Mongolianاملصطلحات التالية: منغويل )  1795للجورجيني. ومشلت أيضاً نسخة عام  

مريكي  ( لتدل على األفارقة السود، واألEthiopian، واألثيويب )األشخاص غري القوقازيني يف آسيا

(American  ) ( ماليو  و  اجلديد،  العامل  يف  األصليني  األشخاص  على  لتمييز  (  Malayللداللة 

 Bernasconi and Lott 2000, 27–33; Hannaford)  جزر احمليط اهلادي سكان  

1996, 207). 

 

يف حني أنه سجل مالحظات عن الفرق يف لون البشرة إال أنه اعتمد على التفرقة بني األنواع على شكل  

اجلمجمة والذي من املفرتض أن مينح أوجه التمييز اليت وضعها أساساً علمياً أكثر صالبًة من تقسيم  

روق العرقية  الف  تفسري. ونفى بقوٍة أيضاً  (Hannaford 1996, 206)البشر على أساس ألواهنم  
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اليت تعتمد على فكرة تعدد األصل، مشرياً إىل قدرة البشر الذين ينتمون إىل عدة أعراق على التكاثر  

اختذ جهداً كبرياً   املخلوقات. وقد  األنواع األخرى من  قادرين على ذلك مع  أهنم غري  بينهم يف حني 

الوحوش من خالل احتاد  تشكل  لقردة و تروي تزاوج األفريقيني مع ا  الرواايت املزيفة اليت لرفض  ابلفعل  

ويف دفاعه األخري عن طريقته   . (Hannaford 1996, 208–209)البشر مع املخلوقات األخرى  

  يسمى ،  قوة داخلية أحيائية تنتج االختالف العرقي  بلومنباخالعلمية اليت تدعم وحدة األصل، افرتض  

التكويين األنواع    ،احملرك  بني  املوجود  االختالف  إبنتاج  معني   البشريةيقوم  بيئي  حمفز  حيفزه   عندما 

(Hannaford 1996, 212).   

 
، إال  بلومنباخو   كانتابلرغم من قوة احلجج اليت قدمها العلماء الذين يدعمون فكرة وحدة األصل مثل  

ان فكرة تعدد األصل مازالت عبئاً فكرايً انجعاً ضمن نطاق نظرية العرق خاصة يف املدرسة األمريكية  

 Robins)  جورج جليدون( و Louis Agassizلويس أغاسيز )لعلم اإلنسان متمثلة يف كٍل من:  

Gliddon جوزيه كالرك نوت( و  (Josiah Clark Nott.)    يف سويسرا وحصل على  أغاسيز  ولد

درجة املاجستري يف ميونيخ مث درس علم احليوان وعلم األرض وعلم املتحجرات يف عدة جامعات أملانية  

القوي الذي يدعم وحدة األصل   االلتزام األمر  ابدئحتت أتثري النظرايت الرومانسية العلمية. تشرب يف 

  ألول مرة   األفارقة األمريكيني رأى    زايرته ألمريكا  عندمن خالل نشأته املسيحية االورثودوكسية، ولكن  

أفضت به إىل التساؤل عما إذا كان هؤالء األشخاص املختلفني بشكل  التحول اليت  مما جعله مير بتجربة  

فيها واستمر يف  واستقر يف هناية األمر يف أمريكا وبدأ عمله  يشرتكون مع األوروبيني يف الدم.  واضح  
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اجلمعية األمريكية    يف اجتماع  ، وأعلن حتوله لفكرة تعدد األصلاألمريكيني دهشته ابهليئة اجلسدية لألفارقة  

العلوم  the American Association for the Advancement of)  لتقدم 

Science AAAS  )  يف  . وكان من ضمن احلضور  1850عام  يف كارولينا اجلنوبية    تشارلستونيف

يف  أغاسيز  انضموا إىل  ، وقد  جليدونو ،  كارولينا اجلنوبيةفيزايئي من  ، وهو  نوت كاًل من:  هذا االجتماع  

 .  (Brace 2005, 93–103) عن فكرة تعدد األصول األمريكية  درسة دفاع امل   اصدار

 

1816–)  آرثر دو غوبينوللمدرسة الرومانسية للعرق  الذي ينتمي  ر الفرنسي  ابملنظّ أغاسيز  و   أتثر نوت

1882( )Arthur de Gobineau  )  مساواة   عن عدم مقال  )مقاله  أجزاء من  والذي ترجم نوت

Essay on the Inequality of the Human Races)  –(1853( )األجناس البشرية

الكاثوليكي تبىن يف   غوبينوابلرغم من أن  ونشرت الرتمجة للجمهور األمريكي.  إىل اإلجنليزية    (1855

بشأهنا حنو فكرة تعدد األصل وانتهى به املطاف مرتدداً    ذلك ، إال أنه مال بعد  البداية فكرة وحدة األصل

269)–(Hannaford 1996, 268  . على التفوق العنصري للعرق األبيض   أكد   غوبينو  ولكن  

جلذب  مها ا  ،ربني البش  وجود حافزين  غوبينوافرتض  .  Brace 2005, 120)–(121نوت  كما يرى  

قانون اجلذبحيث تظهر احلضارات عندما يطيع  ،  والنفور ينتمون    ونوخيتلط   البشر  الذين  البشر  مع 

اختالط كهذا مما مسح  كانت من خالل العرق األبيض    نشأة  فإن  غوبينو ووفقاً ل. خمتلفة  ية عرقسالالت  ل

عندما ولكن  .  فقط  واليت كانت حيكمها قانون النفور  ، على عكس األعراق األخرىإبنتاج حضارةوحده  
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نوعية دم العرق  احنطاط العرق من خالل تدهور  يؤدي إىل  بني األعراق  االختالط  ن  إفتؤسس حضارة ما  

أو األ بناًء عليه  و نفسه.   العرق األسود  العرق األبيض  صفر فإن أي اختالط سيؤدي إىل  عندما يغزو 

خليطه األويل من  مؤلفاً من    دمه  طاملا بقيلن ميوت    أن العرق األبيضابلتايل    غوبينوفزعم  االحندار.  

اقتطع البشر اليت تناقش قانون اجلذب عندما ترجم  اسرتاتيجياً    . ومن اجلدير ابلذكر أن نوت  األجزاء 

 . Bernasconi and Lott 2000, 45)–(51للقارئ األمريكي   غوبينومقالة 

 

املطاف   ل ويف هناية  الفكري  النجاح  بعد  األصول  تعدد  داروين ـل  رالتطو نظرية  ـ  تراجعت فكرة    تشارلز 

(Brace 2005, 124 )  .  تقييمه داروين  هذا  قدم  فصل  اجلدل  يف  اإل  حول)يف  ( نسانأعراق 

(On the Races of Man )  اإلنسان)ه  يف كتاب )أصل   )The Descent of 

Man)   (1871)املتبنني لفكرة وحدة  اخلالف بني  "القبول الواسع لنظرية التطور فإن  ه مع  قائاًل أبن

سيموت   األصل  تعدد  لفكرة  واملتبنني   Bernasconi and Lott)  " بصمتخلسًة  األصل 

طريف  كاًل من  آراء  بقية املقال  تداول  .  والفوز سيكون من نصيب فكرة وحدة األصل  (68 ,2000

أو أنواع فرعية من البشر.    كلية   خمتلفةبيولوجية  خبصوص إن كانت األعراق املختلفة تشكل أنواع    املناظرة 

أن  فكرة  ال يدعم    نقاشهإال أن أغلب  اجلدل  مل ينحز إىل طرف معني يف هذا  ابلرغم من أن داروين  

األزواج الذين ينتمون ألعراق  أن    داروين   ، فعلى سبيل املثال الحظخمتلفة  أنواع بيولوجية األعراق هي  

ابلرغم  و ،  ومع ذلكعقلية.  مساتيف عدة من أعراق خمتلفة أفراد قد يشرتك و  ينتجون ذرية خصبة  خمتلفة 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/


10/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 17

 

هي  األعراق    عن كونوالفكرة املتصلة هبا  قضت على فكرة تعدد األعراق  نظرية التطور الداروينية  من أن  

خمتلفة بيولوجية  تقِض  ،  أنواع  مل  إهنا  العرق إال  مفهوم  نفسه    على  فداروين  أن نفسه.  يعتقد  يكن    مل 

املرتبطة ابالختالفات العرقية    اخلصائص اجلسدية نظراً ألن  فوارق عرقية  بنفسه  سيولد  الطبيعي  االصطفاء  

يف تشكيل    نسيطفاء اجلاالص لدور    مفتوحاً   الاجملترك  ، لكنه  بقاءها  فضل يُ لبدرجة كافية جمدية  تبدو    مل

التزاوج  األعراق    Bernasconi and)الذين لديهم مسات متماثلة  املتكرر بني األفراد  من خالل 

Lott 2000, 77–78)  .عليه استبدلوا  العرق    مفكريفإن    وبناًء  األصل  فكرة  املتأخرين  تعدد 

اجلنسي واالصطفاء  الطبيعي  علمية مبوجبها ابعتبارها    ابالصطفاء  العرقي   يستطيع  تقنيات    االختالف 

 . (Hannaford 1996, 273)حتمية طء وبصورة غري متعمدة ولكن بب ةاملواصل 

 

اجلنسيأصبح   الرئيسي    االصطفاء  العرقي يف  احملور  إنشاء    التفكري  غالتون  مع  –1822)فرانسيس 

1911)   (Francis Galton مل )"قدرة  حتقيقات يف  )يف مقاله    1883عام    صطلح "حتسني النسل

والتطور )االنسان   )Inquiries into Human Faculty and Development )  

(Hannaford 1996, 290)  .  إىل    غالتون على اخلصائص اجلسدية بداًل من األخالقية فدعاركز

األول    ىالذي تليف مقاله    للبشرلتحسني الصحة والطاقة والقدرة والرجولة والكياسة  التزاوج االنتقائي  

عنوان ونط)  حتت  تعريفه  النسل:  وهدفه حتسني  )اقه   )Eugenics: Its Definition, 

Scope, and Aims )  (Bernasconi and Lott 2000, 80)  . اجتاهات  نفس  طبق  و
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من خالل التدخل البشري  للحال البشرية  التحسينات التطورية  إىل    اندتواليت  االجتماعية  الداروينية  

النسل   فاقرتحالفعال   حتسني  فقط    جعل  الشعبية   يف عنصراً  ليس  جديداً    الثقافة  ديناً  أو 

(Bernasconi and Lott 2000, 82)  ًيف  سياسة تفرضها احلكومة األمريكية. ، ولكن أيضا

حتسني النسل    قد أصبح، فمل يسن قانوانً   لألنواع العلياأو التزاوج املفروض    حني أن حتسني النسل اإلجيايب

و   املتخلفني   تعقيم  السليب أو الوالايت األمريكية  عامة  سياسة    العجزة عقلياً  وتؤيدها  تفرضها عدد من 

 274)  (Buck v. Bellقضية بك ضد بيل )يف  واحد    إىليف قرارها مثانية  احملكمة العليا األمريكية  

U.S. 200, 1927)  .  من السليب  النسل  لتحسني  الواسع  القبول  استنتاج  أن حكم ميكن    واقع 

 Oliver)  وليفر وندل هوملزأ القاضي    هكتبكان قد  ، والذي احتوى يف نصه على تربير للقرار،  احملكمة

Wendell Holmes  )والتحررية  املعروف آبرائه وقائم  خطر"  بتشريعهو املدنية    التقدمية    " واضح 

 حرية التعبري.  لتوسيع محاية  اهلادف 

 

(  1855–1927)  ، هيوسنت ستيوارت تشامربلني يف كتاب  ذروة التفكري العرقي ما بعد الدارويين  بلغت  

(Houston Stewart Chamberlain  )(عشر التاسع  القرن   The)  (أسس 

Foundations of the Nineteenth Century)،    ريتشارد   مؤلف املوسيقيزوج ابنة  وهو

لالصطفاء اجلنسي    تطويرية ابستخدام مصطلحات  تشامربلني زعم (. Richard Wagner) فاغنر

املميزة ظهرت   أفراد معينني  من خالل ظروف جغرافية واترخيية واليت  أبن األعراق  التزاوج بني  خلقت 
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  واصفات امل  همن هذتشامربلني  ومن مث انتقل  .  (Hannaford 1996, 351)خبصائص متشاهبة  

ظهرت   -فلسفة والفن املسيحي اإلغريقي القدي ال-حضارة الغربية  األساسية لل العناصر وزعم أن   ةاألولي 

العرق اآلري ابلرغم من داينته  ينتمي إىل  املسيح على سبيل املثال  أن    دكان يُعتقف  اآلري. من العرق  

الفرق الذي  ومتت إعادة تفسري ويهود ساميون.  فينيقيون آريوناجلليل كان يسكنها ابعتبار أن  اليهودية

اإلغريق   بني  أرسطو  وغريهم.وضعه  اآلريني  بني  التفريق  يف  املسيحية    والرببر  العناصر  هذه  أصبحت 

  )Teutonic(لضغط التوتوين  مما مسح ابحركة اإلصالح  واإلغريقية متحدة يف أورواب خاصة خالل  

. ولكن يف حني أن  اليت أعاقتهالرومانية الكاثوليكية  الثقافية  يتحرر من األغالل  أن  لعرق اآلري  ل  العايل

الرومانية قد تكون ف  املؤسسات واملمارسات  التوتونيني،  اليهود  أعاقت األملان  الذين يعتربون أعلى  إن 

إىل  املسيحيني واليهود  بني    ةاألوروبي  ةالديني  اتالتوتر   ت. حتولكانوا عكسهم متاماً مظهر للعرق السامي  

ومن غري املفاجئ  هذا اخلالف.    عالج   عنوالتسامح الكنسي    الديين التحول    عجزلدرجة  صراعات عرقية  

ملعاداة السامية األملانية يف القرن  أصبح يُنظر هلا ابعتبارها الركائز الفكرية الرئيسية    أن كتاابت تشامربلني 

 .  أكثر مظاهرها تطرفاً ببساطة عترب أدولف هتلر عشرين واليت يُ ال

 

تعترب  إذا كانت   تشامربلني  للتحيزكتاابت  الفكرية  فإن    التغذية  األملاين،  رانت  جماديسون  العرقي 

1937)–(1865 (Madison Grant ) ضد السود   األمريكي للتحيز العرقيقدم أسس مشاهبة

 The Passing of)  (1916)  (اجتياز السباق العظيم)األمريكيني األصليني يف كتابه املشهور  و 



10/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 20

 

the Great Race.)   لتخفيف عوز جمموعات األعراق  الوسائل السياسية والتعليمية  جرانترفض

أو التزاوج بني أفراد األعراق  فصل صارم ومنع متازج األجناس  بدالً من ذلك إىل  دعا  ، و الثانوية يف أمريكا

يف التأثري على  غالتون    جناحاً يوازي جناح جرانت  ولقى  .  (Hannaford 1996, 358)  املختلفة 

تطبيق  مستوى فيدرايل و فرض تقييد عنصري على املهاجرين على  السياسة العامة األمريكية من خالل  

يف  ذه  هإجراءات احلظر    ت احملكمة العليا األمريكية بطل أحىت    يف ثالثني والية   األجناس متازج  ضد  قوانني  

 . (Loving v. Virginia (388 U.S. 1 [1967]) جينياڤري  ضد  قرار لوڤينق

 

العشرين، فإن    أوجإذا اعتربان أن   القرن  الوقت  العرق األحيائي كانت يف بداية  سقوطه كان يف نفس 

، منح  تسلسل اهلرمي العرقياألحيائية لللمفاهيم  ل  تشامربلني وجرانتكتاب مثل  وسّيس  ج  بينما روّ تقريباً.  

أول حتد  علم اإلنسانيات  قدم    ولكنمشروعية علمية.  مفهوم العرق    بلومنباخمنذ  اإلنسانيات  علماء  

جامعة    من (  Franz Boas( )1942- 1858)  فرانز بواس   خالل الربوفيسور من    للعرق األحيائي

أملانيكولومبيا   يف  ولد  يهودي  املتحدة.  وهو  الوالايت  إىل  هاجر  الثابتة  الشخصية    بواس حتدى  ا 

.  التصنيفات العرقية أسس  أحد أهم  حجم اجلمجمة ابعتبارها  تعليقه على  وذلك ب للمجموعات العرقية  

مواليد أمريكا الذين ينتمون إىل  وأشار أن  أتثرت أتثرياً عميقاً بعوامل بيئية  أن هذه اخلاصية    وبنّي بواس

نتاج   يف أورواب   ذين ولدواالمثل اليهود الساميني مييلون المتالك مجاجم أكرب من آابئهم    أعراق خمتلفة 

الختالفات يف  أن اخبصوص  االدعاءات    ه ميكن أيضاً احلد من، فاستنتج من ذلك أناختالف التغذية
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  إحدى معايري بذلك    بواسزعزع  .  بيئيةالهذه العوامل  ملثل    ذلك  وعزولعرق  اب  مرتبطةالقدرات العقلية  

كليًة إال أنه أثّر    العرق األحيائي بذاتهمفهوم  ويرفض  يذهب بعيداً  ، وابلرغم من أنه مل  الختالف العرقيا

قوايً   تركيزهم  حيث    اإلنسانيات  اء علميف  أتثرياً  واضح  حولوا  األحيائيبشكل  اخلصائص  الثابتة    ةمن 

إىل   الثقافية  املزعومة  اجملموعات  العوامل  االختالفات بني  ليفهموا   Bernasconi)البشرية  املتقلبة 

and Lott 2000, 84–88; Brace 2005, 167–169; Cornell and 

Hartmann 1998, 42–43 .) 

 

  ( 1905–1999)  آشلي مونتاغيومن خالل    العرق األحيائيفهوم  مل  قويرفض  وّجه علم اإلنسانيات  

(Ashley Montagu)  التجرييب احلديث أبن  فكار من علم اجلينات  أباً  تعينحبزم مس  مونتاغيو. زعم

جسدية  خصائص  تصنيف  تقسيم البشر إىل جمموعات عرب  على  علم اإلنسانيات للعرق استند    مفهوم

  حيائية األ تغريات  ية، مما يعين أن الكانت جين  للتطور  احلقيقة الركائز األساسية  ن  أيف حني ،  معاً ملحوظة  

كبرية  جماميع  املرتبطة ابلعرق ابلتايل  شكليةالالسمات على مستوى أدق بكثري. كانت  البشر حتصلبني 

بعضها نتج عنها خصائص جسدية ملحوظة والكثري منها نتج عنها  ينية  اجلتشكيلة من التغريات    من

ختالط  ميكن أن حيدث خالل كاًل من االتطور اجليين    ، مبا أنإضافة إىل ذلكتغريات غري ملحوظة.  

عزى  املرتبطة ابألعراق ال ميكن أن تُ سمات  فإن ال،  جيالاألوالطفرة يف نفس اجلني عرب  جينات خمتلفة  

لفرد واحد قد ينتج من  املموج  البشرة السمراء والشعر حني أن  ألنه يف  خمتلط،نسل جيين غريإىل فقط 
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 Bernasconi and)طفرة جينية    قد تنتج مناختالط جينات، فإن نفس السمات يف فرد آخر  

107)–Lott 2000, 100  .  بيان رمسي يرفض األسس  يف النهاية نشر    مونتاغيونتج عن جهود

للعرق   والثقافةخالل  األحيائية  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  عام   UNESCO)يونيسكو  ) منظمة 

ت حىت عام  استغرق   (AAPA)  حليويةلعلماء األنثروبولوجيا ااجلمعية األمريكية  أن  من  ابلرغم  ،  1950

 . (Brace 2005, 239) لنشر بيان مشابه  1996

 األعراق موجودة؟ مناظرات فلسفية معاصرة هل . ٢
لألرضية الفلسفية  مجياًل  خمططاً    (Ron Mallon)  (2007 ,2006 ,2004)رون مالون    يقدم

فيما يتعلق    ومقنعةمتنافسة  فكرية  املعاصرة فيما خيص حالة مفهوم العرق، مقسماً إايها إىل ثالثة مدارس  

مفهوم  على    ةالعرقي   انيةالطبيع  املدرسةدل  تاملهَمل.  األحيائي  فهوم  املإىل جانب  للعرق    نطولوجيةاألابحلالة  

: صفات  مكنوانت داخليه سلوكية أحيائيةحيمل  على أنه  العرق    ورالعرق األحيائي القدي والذي يص

يشرتك فيها (  ٢)قابلة للتوريث    ( خصائص أحيائية١واليت تكون: )ضمنية طبيعية )قد تكون جينية(  

الواحد كل   العرق  السلوكية   شرحت(  ٣)  فقط  أفراد  املسبقة  املرتبطة خبصائص شخصية    االستعدادات 

الفالسفة والعلماء وصلوا إلمجاع  يف حني أن  .  (529–528 ,2006)لألشخاص واجملموعات العرقية  

ملفهوم آخر للعرق.  املمكنة    نطولوجيةاأل، اختلف الفالسفة بشأن احلالة  ةالعرقي   انيةالطبيع  درسةضد امل

، والبنائية العرقية،  ة العرقي  وكيةالشكوهي: )معسكرات ميتافيزيقية  إىل ثالث  هذه االختالفات  قسم مالون  

 .  (احملافظة  مدرسةو  اإلقصائيةاملدرسة معسكرين معياريني ومها: )، و طبيعانية السكانية العرقيةوال

 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/
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أنواعها غري موجودة ألن    ةالعرقي  وكيةالشكمدرسة  عتقد  ت .  ةمزيف   ة العرقي  انيةالطبيعأن األعراق جبميع 

(  Anthony Appiah)  (1996 ,1995)أنتوين أبيا  مثل  الشك العرقي    درسة ملويؤكد املتبنني  

أن مصطلح العرق ال ميكن أن يشري إىل أي  (  Naomi Zack)  (2002 ,1993)انومي زاك  و 

بصورة فريدة  يشري إليه هذا املصطلح ميكن أن الذي   يف العامل  ألن الشيء الوحيدشيء حقيقي يف العامل 

تلخيص    (88–87 ,2002)  . تقدم زاك مت إثبات عدم وجوده  - جوهرانية ومتفردة  أحيائية  كأعراق -

للعرقضد    ة العرقي  وكيةالشكمدرسة  سهل جلدل   تباعاً  األسس األحيائية  إذ تلخص  العلمي  ،  الرفض 

واألنساب ابعتبارها أسس حمتملة    ما بعد املنديل االنتقال الوراثي  واجلغرافيا واألمناط الظاهرية و لجوهر  ل

املشرتكة  خلصائص  ا   وضع أسساملبكرين مفهوم أرسطو للجوهر والذي  ديثني  رفض الفالسفة احللألعراق.  

  لن بالتأكيد  ، فمن وضع أسس الفروقات بني الكائناتاجلوهر  مفهوم    مل يستطعإذا  تفردة.  لكائنات املل

يف  علم األعراق  خمتلفة، حيث أن حىت    عراقالبشر الذين ينتمون ألبني  الفروقات  يستطيع وضع أسس  

على املوقع  بينما تستند النظرايت الشعبية  ينتمون إىل نفس النوع.    مازال يعتربهم أفراداً القرن التاسع عشر  

جينات السكان    ت ، فقد أظهر هنود محرو ة  وآسيوي  ةوأوروبي   ةافريقي  أعراق   اجلغرايف لتقسيم البشرية إىل 

إىل تعديالت  يؤدي  على أساس جغرايف  البيئي  احملفز  لسببني: األول هو أن    األساسفراغ هذا  املعاصرة  

ه  املرتبطة ابلعرق، والثاين أنجسدية مستمرة يف البشرة والشعر والعظام بداًل من االختالفات املنفصلة  

املابلرغم   النووي  فتقدم دلياًل لأل يتوكوندري  من أن طفرات احلمض  إن هذه  صول اجلغرافية للسكان، 

العرقيةالطفرات   املرتبطة ابجملموعات  فإن األمناط  غرار ذلك  وعلى  .  ال تتطابق مع السمات اجلسدية 

االختالفات يف البشرة  النظرايت الشعبية للعرق، فعلى سبيل املثال  ال ميكن أن تضع أسس    شكليةال
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متقطعة وليست  مبتدرجيية  الدم  فصيلة  اختالفات  وحتدث  العزل  ،  السمات  أكثر  املرتبطة  شكلية  عن 

حيث أن   نتقال الوراثياالأن يقوم العرق على  ال ميكن  مثل لون البشرة وملمس الشعر. ابلعرق وضوحاً  

وليست إىل خصائص عرقية عامة مشرتكة  أدى إىل مسات جسدية حمددة  اجلينات من جيل آلخر    انتقال

للعرق ابعتبار أن  أن يكون أساساً    بلعلم األنساال ميكن  وأخرياً  .  املفرتضةبني أفراد اجملموعة العرقية  

قد يشرتكون يف خصائص  مشرتك(    أصل)األشخاص الذين ينحدرون من    ( clades)  احليوية   تفرعاتال

وختلص  املرتبطة ابلعرق.  ابلسمات امللحوظة    هذه اخلصائصلربط    حاجة ليس هناك  جينية مشرتكة، ولكن  

يدون  هم املرشحون الوحوعلم األنساب    ورواثت اجلينيةوامل   شكلية زاك أبن: اجلوهر واجلغرافيا واألمناط ال

الاملعروفون   للعرقلألسس  اجلسدية  أخفقوا.  علمية  ومجيعهم  علمي جسدي  ،  أساس  يوجد  ال  لذلك 

 .  (Zack 2002, 88)تصنيف االجتماعي العرقي  لل

 

واليت توصي بنبذ    ة املعياري ةالعرقي   ة اإلقصائي  املدرسة  وزاك   مثل أبيا   ة العرقي  وكيةالشك درسةاملتبنني مل  يعتنق

العرق كليًة   ا نظراً  .  ا سريد ذكرهيتالللحجة  وفقاً  مفهوم  العرقة  لتارخييللساللة  إن املصطلح  ، فملفهوم 

  جينية وحدهم يف مميزات  جمموعة واحدة أو أكثر من البشر الذين يشرتكون  إىل    فقط  أن يشري  ميكنه

متارس    يف جمموعة واحدةفقط  ددة  احمل  ينيةاجلمميزات  هذا االحتكار لل  ظهر مثل يميكن أن  أحيائية مهمة.  

يف  االميشيني إىل هذا االنعزال الوراثي   وعلى حنو فعال. قد يشريمعزول وراثياً و  عايلمن مستوى تزاوجاً 

ميكن    ، ولكنه ال (Zack 2002, 69)الربوتستانت  أوااليرلنديني    (Appiah 1996, 73)أمريكا  
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  التعداد العرقي   تصنيفاتالذين يندرجون يف الوقت احلاضر حتت  تلك اجملموعات من البشر  أن يشري إىل  

  االميشي)  أعراق   عادةً   تعترب   ال   أن ينطبق على اجملموعات اليت فقط  "العرق" ميكن  . ألن مفهوم  مريكياأل

أعراق  تعترب    اليت عادةً   يت(، وألن هذا املفهوم ال ميكن أن ينطبق على اجملموعاتالربوتستانااليرلندي  و 

و  واآلسيويني  والبيض  األمريكيني  ف)األفارقة  األصليني(،  ذلك هو  األمريكيني  الناتج عن  تباين بني إن 

التقليدياملفهوم   جيبلف.  ومدلوله  على   ذلك  العرق    القضاء  اتساقه  بسبب  مفهوم  املنطقي  عدم 

(Mallon 2006, 526, 533)  . 

 

العنصر اإلقصائي ملوقفه.   فيه  لطفي  على حنو اخلاصة به    وكية الشكمدرسة  منذ ذلك الوقت  أبيا  عّدل  

األعراق البشرية الشعبية على  مهية  االعرتاف أبمن خالل  ة العرقي  ةمسي اإلاملدرسة   لصاحلجيادل   أصبح أبيا

املشكلة  ولكن  ،  (367 ,2006)املوجودة ابلفعل    وهي أشكال من اهلوية االجتماعيةوجه التحديد  

ا تعتمد  زائفة ألهن  عرقللالشعبية إذاً النظرية  (.367, 2006) أحيائية ركائز ا هل  كأنو ا نعاملتتكمن يف 

هتدف وجهة نظر أبيا اإلمسية  ها.  نهجنصنف الناس وفقاً مل، ولكن مع ذلك مازلنا  على معتقدات خاطئة

اليت نستعملها    سمياتوذلك من خالل حتليل املكيفية عمل هذه اهلوايت االجتماعية  للعرق إىل إظهار  

يف التصنيف وهي:   شعبية عرقية  نستخدم فيها مسميات فإنه يوجد هناك ثالث طرق    هلا. وفقاً ألبيا

–368 ,2006)  ااجتماعيً   فاعلةما  هوية  ، وال بد من توفر الثالثة جلعل  املعاملةو   تمييز وال  االنتساب

مفإننا نعيش على أساس هذه اهلواي  . ونتيجة لذلك(370 إليها وكأهنا  لبناء    ركزيةً م   رجعيةً ت وننظر 
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قصة أحيائية  أنه ال يوجد وطاملا . (372 ,2006)املوثوقية أيضاً أعراف التمييز و حوهلا تنشأ ، و حياتنا

لالطالع على نقد وجهة نظر  .  (372 ,2006)ليس حقيقياً  املسميات، فالعرق  أساساً هلذه  لتكون  

 (. Ronald R. Sundstrom 2002) ارجع إىل  (  Appiah 1996أبيا املعدلة على عمله )

 

القائل أبنإىل    ة العرقي  ةالبنائياملدرسة  شري  ت لواجلدل  األعراق  فإن    زائف،األحيائي  عرق  ال   كان  ه حىت 

يقبل .  (Mallon 2007, 94)وقرارات بشرية  واستمرت من خالل الثقافة البشرية  ظهرت للوجود  

ولكن جيادلون أبن املصطلح مازال  للعرق األحيائي    وكية الشكاملدرسة  متبين  رفض    ةالبنائياملدرسة    متبين

، وعادة يقوم هبذا التقسيم أعضاء  تصنيفات حمددةللبشر إىل  اجملتمع السائد  تقسيم  إىل  بصورة جمدية  يشري  

مل هذينتمون  االثل  متبين  العرقي.    نتسابا  طاملاأبنمعيارايً    ةالبنائياملدرسة  جيادل  يطلق    ه  اجملتمع  أن 

قائمة  إىل اختالفات  تؤدي عادًة  وأن تلك املسميات    ، لتصنيفات عرقيةوفقاً  على األشخاص  مسميات  

العرق   أساس  والرفاهيةيف  على  والفرص  على فيجب  ،  املوارد  العرق    احلفاظ  احلركات  مفهوم  لتسهيل 

االختالفات  عن  يت تعوض  والالتمييز اإلجيايب  مثل    القائمة على أساس العرقأو السياسات  االجتماعية  

. للعرق، واليت تبقى مع ذلك اختالفات ُمعتربة اجتماعًيا  ]اإلحيائي ال [اليت ولدها املفهوم االجتماعي  

ميكن تقسيمهم إىل ثالث    إال أنه  هذا االلتزام املعيارييتشاركون يف    ةالبنائياملدرسة  يف حني أن متبين  

  ة البنائياملدرسة    فإن  ولكن كما سنرى الحقاً العرق.    أنطولوجيا حول  قليالً   ةتلفرواايت خمبجمموعات فرعية  

 .  تتفككأن ذه االلتزامات هل  ميكن  كيفوضح  ت( Sally Haslangerسايل هالسنجر ) ل  ةاإلقصائي
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وفقاً ألصوهلم و   دقيقةال  ة البنائياملدرسة  صور  ت للبشر  تصنيف  أنه  السطحية  العرق على  غري  للصفات 

ابلعرق  جينياً   ةهم امل منطي  بشكل  ترتبط  وملمسه    واليت  الشعر  ولون  البشرة  لون   Mallon)مثل 

الطريقة  .  (534 ,2006 وليامز    مثل   دقيقةال  ةالبنائي  درسة املمتبين  يستند  وهبذه  غودينغ  روبرت 

(1998)  (Williams-Robert Gooding و أوتلو  (  يت    (1996 ,1990)لوسيوس 

(Lucius Outlaw  ) (1998)تشارلز ميلز  و  (Charles Mills  )  على النظرية الشعبية للعرق

. ويذهب النوع التفاعلي من  ةالعرقي  ةالطبيعياملدرسة  القائم على  بينما يرفضون أساسها العلمي  املنتشرة  

لديهم  األفراد  عين أن  جمادلني أبن جمرد االنتساب إىل تصنيف عرقي معني يأبعد من ذلك    ة البنائياملدرسة  

عندما  . فعلى سبيل املثال،  (Mallon 2006, 535; Piper 1992)حمددة  خربات مشرتكة  

نك عانيت صعوبة إيقاف سيارات األجرة يف نيويورك أو من  يصفك اجملتمع أبنك أسود فمن األرجح أ

املدرسة  ؤكد  توأخرياً  .  (James 2004, 17)بدون سبب من الشرطة  مت القبض عليك    أنه  األرجح 

ال    طبيعتها حمددة ابجملتمع الذي حييط هبا وابلتايلمؤسسة اجتماعية  هو  على أن العرق    ةاملؤسسي  ةالبنائي

ويالحظ مايكل روت  .  (Mallon 2006, 536)التارخيية  الثقافات أو احلقب    لىعانسحاهبا  ميكن  

(2000, 632)  (Michael Root  )  يعترب أسوداً يف أمريكا قد ال يعترب أسوداً  أن الشخص الذي

تقسيم البشر إىل أعراق خمتلفة.  واليت تُعىن بمؤسسات اجتماعية خمتلفة  يف الربازيل ألن كل دولة لديها  

إذ   بياأل  ةالعرقي وكيةالشكمدرسة  على  ( Paul Taylor) (2000)وعلى حنو مماثل يرد بول اتيلور 

–Mallon 2006, 536)حىت لو مل تكن حقيقة أحيائياً    ة اجتماعياً ي حقيقالتزال    األعراق أن  يرى  
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مرجعاً واضحاً    صطلح "العرق"مل أن  الحق  ( ابلفعل يف عمله الTaylor 2004وجيادل اتيلر ).  (537

داخل الوالايت املتحدة بغض النظر  تصنيفات عرقية  اجتماعياً ل  نسبهمالذين يتم  وهو األشخاص  جداً  

 للعرق األحيائي.   ةالطبيعيللمدرسة  الواسعجتماعي االالرفض عن 

 

، فهي تفهم األعراق  ةحمافظ  (2019 ,2010 ,2000)  ةسايل هالسنجر البنائيمدرسة  عترب  ت  الولكن  

الحظ  "أولئك    هم  األعضاء تتطلب عضويتها ثالث معايري. أواًل:  جمموعات مصنفة عرقياً  على أهنا  
ُ
امل

ة،  ددواليت تدل على أصول معينة تعود ألماكن جغرافية حم  خصائص جسدية معينة   "عليهم أو املتخيل هبم

املركز االجتماعي الذي    "أو خييل أهنم حيملوهنا"  األعضاء  هذه اخلصائص اليت حيملهاوتربر  متثل  اثنياً:  

دوراً يف امتياز العضو  املعيارين األولني  استيفاءيلعب  ، اثلثاً: تبعياً حيتلونه سواًء كان هذا املركز مرموقاً أو 

على وجه احلصر  أن تركز اهلوية العرقية يف هذا السياق    حتتاج . ال  (26–25 ,2019)  ةنظم املأو تبعيته  

ويف    مهمة وذات قيمة هي استجاابت  اهلوية العرقية    "كثرياً من أشكال ألن    ،المتيازالتبعية أو اعلى  

ابلرغم من أنه جيب علينا    ولكن.  (30–29 ,2019)  "للهرمية العرقيةال مناص منها  بعض احلاالت  

الثقافية   الزمن من أجل  اليت ميكن متييزها من خالل  قبول اجملموعات  األصل واملظهر ملدة قصرية من 

 .  (30 ,2019)قلقة أبن تطول مدة هذا القبول   هالسنجر العدالة، إال أن
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املدرسة  انشقو  و إىل  أيضاً    ةالبنائيت  سياسية  و أبعاد  الينسب  ثقافية،  جيفرز إىل  تفريق  هذا  تشيكي 

((2013,2019  (Chike Jeffers)  .  ه فهم   عرب  ةالسياسي  ةلبنائيل  يمنوذج  هالسنجررأي  يُعترب  

بشكل  يصبح العرق حقيقياً  ":  من خالل العالقات التسلسلية للقوة  يتحددأنه    علىابلضرورة  عىن العرق  مل

املدرسة  صحح  ت.  (Jeffers 2019, 48)  "أو أكثر أمهية من خالل العالقات التسلسلية للقوة   كامل

،  العنصرية  ]بدون[  بعد   عرقللوجود  على تصور    ة السياسي  ةالبنائياملدرسة  عدم قدرة    يفرزجل  ة الثقافي  ةالبنائي

رفض  تو .  (71 ,2019 ;421 ,2013)العدالة العرقية  فكرة    يشمل عدم قدرهتا على تصوروذلك  

لفهم  االختالفات يف عالقات القوة  أقل أمهية من  االختالف الثقايف  "فكرة أن    ةالثقافي  ةالبنائياملدرسة  

  ة البنائياملدرسة  مناصرو  يف الطرف اآلخر  جيادل  و .  (65 ,2019)  "يف الوقت الراهن  ية ظاهرة العرقال

تعترب عالقات  ،  اثنياً و االختالفات العرقية حيز الوجود،  تفاوتة  عالقات القوة املل  دخِ تُ ،  أبن: أوالً   ةالسياسي

لذا  للعرق،  تعترب عالقات القوة املتفاوتة مهمة    ،اثلثاً و ،  للعرق  اهنالواقع الر   القوة املتفاوتة جوهرية لفهم

راكز معينة يف  مب املظهر واألصل  ( ال يرتبطا فيه  egalitarianمساوايت )سوف يزول العرق يف جمتمع  

قتني يملصدر السياسي للعرق يف حني يرفض الطر جيفرز ابيعرتف  .  56 ,2019)–(57  اهلرمي   سلسلالت

فيها عرّ تُ اليت    ني تاألخر  القوة   ف  ميكن رؤية  .  57 ,2019 ;419 ,2013)–(58العرق    عالقات 

حتوالً ثقافياً  عترب  يحىت ظهور التصنيفات العرقية  ،  أوالً من خالل ثالث طرق وهي:  األمهية الثقافية للعرق  

على اهنا خمتلفة     اجملموعات العرقية يُنظر إىل   حني يتم إنشاؤها  سياقات اجتماعية جديدة  هناك  مادام  

ظهر يف صحوة  تلالختالف الثقايف    جديدة هناك أشكال    ،اثنياً و ،  ليس يف عرقها فقط بل يف ثقافتها

 ,2019)تسبق التشكل العرقي    يف أحداث  تتشكل اجملموعات العرقية ثقافياً ،  ، واثلثاً االختالف العرقي
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، ال ميكن إنصاف معىن  وأان منهمين،  ابلنسبة لكثري   ":  ادءالسو   اهلويةعن  جيفرز  فكتب    .  62–(63

رغم واقعية وهتديد  التمييز والتهميش  الوصم ابلعار و خالل اإلشارة إىل مشاكل    من  اً شخص أسود الكون  

،  يف كون الشخص أسوداً   متعة أيضاً   هناكلكن  مشهد العرقي.  لل نعرفها    الصورة اليت تلك العوامل يف  

 .  )(422 ,2013" ابحلاالت املتميزة ثقافياً  هذه املتعة تتشكل

 

  ة العرقي   وكية الشكمدرسة  تتجنب  بينما    ةالبنائيللمدرسة  اخلطوط العريضة  أراء تعارض  يوجد هناك أيضاً  

االنكماشية  وهي:   مكفريسن  لالتعددية  ك.    (، Lionel K. McPherson)  (2015)ليونيل 

جلو  األساسية  العرقية  ) 2015, with(  Joshua Glasgow)  غالسكووشوا  الواقعية 

Jonathan M. Woodward, 2019)  ، ملو االنكماشية  والواقعية    هاردميون   .ايكل 

(Michael O. Hardimon   )(2003, 2014, 2017)  .  مفهوم أن    مكفريسنجيادل  

غامض  بوجه عام  احلديث عن العرق  حيث أن  ،  لألصل االجتماعيه  مبفهومجيب أن يُستبدل  العرق  

إىل  مكفريسن  يهدف  .  (676 ,2015)  يف البحوث من أجل فهم سائدفائدته    ُمتنازع علىجداً و 

احلديث  عدم صحة  تزعم ب  ألبيا من خالل االدعاء أبن التعددية االنكماشية ال   ة اإلقصائياملدرسة  تفادي  

العرق   متشدداً  عن  موقفاً  تتخذ  عدمه  وال  أو  العرق  وجود  األصل  حيتفظ  .  (675 ,2015)من 

العرق    تشويش مفاهيمبدون أعباء االفرتاضات و   الواعية للونابحتمالية اهلوية االجتماعية  االجتماعي  

قاري ال صل  ألـ" تعود لحسب هذه الرؤية  جذور الوعي ابللون    ن أل،  (686 ,2015)العرقية  والطبيعة  
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إ يركز  .  (690 ,2015)عرق  للوليست    "ظاهرال االجتماعي  على  األصل  الظاهر  ذاً  القاري  األصل 

 عندما يقبل. وبناًء عليه تتطور اهلوايت املوروثة اجتماعياً  االجتماعيةتشكل اجملموعات  لتفسري  وحده  

يُنسب  األفراد  القارّي  ألهنم يتشاركون  هويًة اجتماعيًة ما    إىل(  ون)أو  من عناصر األصل  والذي  عنصراً 

 . (690 ,2015)ابللون الواقع االجتماعي الواعي يشكل 

 

  ذلك الفهم الذي حيكم ، "للعرق  عمليال  فهمنا إىل استيعاب    غالسكو لالواقعية العرقية األساسية  هتدف  

غالسكو موقفه  يعرف  . (115 ,2019) "استخدامنا للمصطلح حىت عندما ال نكون غري مدركني له 

البشرية  عن اجملموعات    ويتميزوننوعاً ما    كبريةمن البشر  األعراق بطبيعتها جمموعات  "ابلطريقة التالية:  

مناهضاً  . يعترب موقفه إذاً "إىل حد كبريأحيائية معينة وظاهرة )مثل لون البشرة(  اتمسابمتالك األخرى 

.  (117 ,2019)حيث أنه يدعي أن األعراق ليست حقيقية سواًء أحيائياً أو اجتماعياً  ملدرسة الواقعية  

األساس  أبننا أكثر استعداداً للتخلي عن    اً مؤمن  لتزاماتنااب  متعلقةعلى أحكام  غالسكو    ويستند موقف 

للعرق   عن األحيائي  نتخلى  أن  من  وجود    أكثر  أساسيةفكرة  العرق   مسات  بفكرة  متصلة    وهوايت 

لمدرسة االقصائية.  ل ابلواقع األحيائي للعرق ال يؤدي  عدم اإلميان  فإن  وبعبارة أخرى  .  (127 ,2019)

ه  العرق اجتماعياً ألن ال يتكون  ال يؤدي إىل املدرسة البنائية االجتماعية.  أن ذلك  غالسكو    يعتقد  ولكن

أن نتخيل  نتطرق هلااليت  كانت احلقائق االجتماعية    أايً  يف حني أن العرق    زواهلا، فإنه إبمكاننا دائماً 

 ليس بطبيعته  هوف   إذاً   ، من الناحية النظرية موجود يف كل املمارسات االجتماعية. وإن كان العرق  قاب
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اجتماعية   فكرته هذه  .  (133 ,2019)ظاهرًة  تركيز تعتمد  ملصطلح  املعتاد  استخدامنا  على    هعلى 

 مسات ظاهرة.  ستخلص بشكل كامل من والذي ي"العرق" 

 

لإلجابة صورة متسقة على  اردميون أننا حنتاج أربع مفاهيم متداخلة للعرق  الواقعية االنكماشية هلتزعم  

للعرق، واملفهوم    احلد األدىن  املفهوم العرقي للعرق، ومفهوم وهي:    ، ؟: ما هو العرق ابلنسبة للبشرسؤال

املفهوم العرقي للعرق هو الرأي القائل    .)2 ,2017–(7 ,3االجتماعي  السكاين للعرق، ومفهوم العرق  

أمناط اثبتة   العرق   للخصائصأبن هناك  واليت تكون موروثة    األخالقية والفكرية والثقافية القائمة على 

 ,2017)عرقي  تسلسل هرمي  وتشكل  ، وتتصل خبصائص جسدية  تستند على جوهر أحيائي أساسيو 

 فإنه احلد األدىن للعرق  مفهوم أما . 15–(16

  

هذا    .األصل اجلغرايف  يف  ماختالفاهتتتناسب مع  بطرق  يف الشكل واللون  خيتلفون  األشخاص  "يقول أبن  

ما    استيعابإىل  املفهوم  هدف  يو .  (see also 2003 ;6 ,2017)  "بشكل أساسي   كل ما يقوله

ابلواقع األحيائي    يعرتف املفهوم بعبارة أخرى  .  غري جارحة  استيعابه بطريقةاملفهوم العرقي للعرق  يزعم  

إىل نفس اهلدف  ملفهوم السكاين للعرق  يهدف ا.  (7 ,2017)  حبياديةلكن  غري االجتماعي للعرق  

املنفصلني  املؤسسني  السكان  ملفهوم احلد األدىن استناداً على  بتقدي أساس وراثي  دقة  بطريق أكثر صرامة و 

املفهو .  (99 ,2017)تكاثرايً  عزلني  نواملجغرافياً   هذا  عن  يتميز  الم  التفرُّعّي  عرقي)  التصنيف 
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cladistic)    العرق  مفهوم العرق االجتماعي    رىوي.  (110 ,2017)  أحادية العرقألنه ال يتطلب

يف اجملتمعات  االجتماعية  اجملموعات  "  للعرق على أنهمن انحية عالقاته االجتماعية وممارساته، ويشري  

  خاطئ بشكل    تظهر   واليت مجموعات اجتماعية  ك  مميزة عرقًياأعراق    ]مقسمة إىل[  أهنا   بدو العنصرية اليت ت

ه ال نستطيع  أنهاردميون  جيادل  .  (see also 2014 ;10 ,2017)  "على أهنا جمموعات أحيائية

مع رفض اعتبار املفهوم األول  املفاهيم األربعة  مجيع  إال من خالل استخدام  مفهومنا للعرق    إدراك فعلياً  

 يف بناء املفاهيم الثالثة األخرى.   اً أساس

 

. تقرتح هذه املدرسة  ةالعرقي   نيةطبيعانية السكاال العرق هي  أنطولوجيا  فيما خيص  املدرسة الفكرية الثالثة  

الطبيع املدرسة  أن  من  ابلرغم  جسدية    انية أبنه  وعقلية  ثقافية  خصائص  خاطئ  بشكل  تعزو  العرقية 

أن املتفردة، إال  العرقية  تستحق  واليت قد  ه من املمكن وجود جماميع أحيائية مهمة وراثياً  للمجموعات 

ال يوجد  أي  ،  وال متفردة  جوهرانيةليست  قية  األحيائية العر اجملاميع  ولكن املهم أن هذه  مصطلح األعراق.  

أفراد جمموعة عرقية ما وحدهم دون غريهم فيها  يشرتك كل  جمموعة من السمات الوراثية أو أخرى أحيائية  

وابلتايل يؤكد هؤالء املفكرون  حدود طبيعية أحيائية بني اجملموعات العرقية.    تصنعواليت من شأهنا أن  

ميكنها  إال أن معايري اجلوهرانية والتفرد هذه  أعراق أساسية متفردة.    عدم وجودمجاع العلمي القوي بإلا

الأيضاً   بني  االختالفات  والنمور.  إبطال  األسود  مثل  البشرية  غري  يقول  كائنات    فيليب كيتشر كما 

(Philip Kitcher:)  جينيةيوجد    ال التفرق    خصائص  آخر  الفطر    وأبعوض  بني  فطر  عن 
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(Kitcher 2007, 294–296; Cf. Mallon 2007, 146–168) . يتم التفريق  ولكن

التكاثري  األحيائية عن طريق الكائنات  بني   )  االنعزال  وليس حتمي  املخلوقات  وهو نسيب  أن  حيث 

املثال  )  جينيةغري  ، واليت قد يكون هلا مسببات  اهلجينة تظهر يف بعض األحيان( الفصل  على سبيل 

مهمة إحصائياً إن مل    جينية واليت قد تنتج اختالفات  ،  (غري املتوافقة  التكاثر  أو طقوس  وفرتات   اجلغرايف 

التفرد  حتقيق شروط    إذا كان الفشل يفويف واقع األمر  .  متفردة  شكلية مسات  ُتظهر  وقد    نتظمة تكن م

.  األحيائية  نواعالتخلص من مفهوم األفهو يتطلب    إذاً يتطلب التخلص من مفهوم العرق،  واجلوهرانية  

علماء  بعض    من قبل  يستخدم إنه  فاألحيائية مازال مفيد من الناحية املعرفية،    نواعمفهوم األولكن ألن  

  انية" جوهر   وليس ذا نزعة  مفهوم أنطولوجي للعرق "يستعني ابألحياء ولكن  للدفاع عنة  والفالسف   ء حيااأل

مفهوم   وغري  وهو  ب  مميزغامض  واجلغرافيا  ويرتبط  األنساب  وعلم  اجلينات  الظاهري  علم  والنمط 

(Sesardic 2010, 146) . 

 

والعرق املعزول اجتماعياً والعرق    التفرُّعيّ العرق  وهي:    ةالعرقي  يةطبيعانية السكانال   من صيغ  هناك ثالث  

ينحدرون من أصل    تكاثروا وهم  السكان األسالف الذين  سالالت هي  ة  التفرُّعيّ ق  اعر األ.  جينياً املتجمع  

جمموعات    حني بدأتظهروا خالل التطور البشري    ، وقد (Andreasen 2004, 425)  مشرتك

الزايدة   بسببانقرضوا ابلفعل قد إن مل يكونوا  وقد ينقرضوا   ،جغرافياً ا  عن بعضه تنعزل من البشر خمتلفة  

يف  التناسلي    املعاصرة  البشري  النشاط   .Andreasen 1998, 214–216; Cf)تداخل 
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S666–Andreasen 2000, S653)  .  إىل  يشري اجتماعياً  املعزول  أن  العرق    ظر احلحقيقة 

يف الوالايت املتحدة    جينياً   معزولعرق أفريقي أمريكي  قد يكون أحدث    تزاوج األعراقضد  القانوين  

(Kitcher 1999)  . ًمن  ٧ابلرغم من أن  أنه    جينياً العرق املتجمع  افعون عن  دجيادل امل،  وأخريا ٪

واحد من  انتمائهم إىل  يُعزى إىل  ميكن أن  جني معني  أبي  فيما يتعلق  شخصني  أي  بني  االختالفات  

عام،  ال بشكل  هبا  املعرتف  العرقية  جينات    عجتم فإن  تصنيفات  من  بإحصائياً  مرتبط  عدة  قليل  عدد 

 ;Sesardic 2010)  الظاهريةالشكلية  واألمناط  رئيسية  ناطق اجلغرافية المل املتصلة اب  التصنيفات العرقية 

Kitcher 2007, 304) . 

 

الذي تُبىن    املفاهيميالتباين   ]نقد [  للعرقة  اجلديدتتجنب هذه األنطولوجيا اإلحيائية  هل  ،  هوالسؤال  

ا اإلقصائية.  عليه  السؤال  اجلواب  ملدرسة  لتدخل  ا   ]تعليل[ولكن فقط من خالل  نعم،  املختصر هلذا 

عند    ]املفهوم واملدلولبني  [تباين    اجتماعياً   ةاملعزول عند اجلماعات  العرق    ]مفهوم[واجه  يال  البشري.  

الذين مت جلبهم للوالايت    ارقةأحفاد العبيد األفوالذين يوصفون أبهنم  قه على األفارقة األمريكيني  تطبي

ألن العرق األفريقي  عالوة على ذلك  ألفارقة السود.  لالتصنيف العرقي    ال يشملهذا  املتحدة. ولكن  

فصل  يف  نشأ  مفروض  األمريكي  فهو  قانوانً   جنسي  اآلن  أحيائي  ةحقيقي"،  يف  اجتماعي  ومفهوم  ة 

العرق  سيبدو  .  (Kitcher 2007, 298)ذاته" لو   جينياً تجمع  املمفهوم  يقدم    كما  أساساً  أنه 

مستمرة وليست  ينات املتجمعة  يف اجلاالختالفات العرقية  ، ولكن  أمشلعرقي  لتصنيف  موضوعياً وأحيائياً  
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. إذا  جينياً   ة احلد الفاصل بني األعراق املتجمع  أين يُرسم ابلتايل جيب على العلماء أن يقرروا  و ،  متفردة

واهلندية  سيوية  اآلوروبية و األموعات  اجملستظهر  إذاً  لتمييز أربع جتمعات جينية    مربجمة  حواسيبهمكانت  

وعرق سكان أمريكا   األفريقي  العرق يبقى  قد  ف  جتمعني فقط كان املطلوب  إذا    أما   ، فريقيةاأل و األمريكية  

إذاً    لن يتجنب.  (Kitcher 2007, 304)(  Amerindianاألصليني ) اجليين  نقد  التجميع 

إال   العرق  قرارات  التباين يف مفهوم  للبياانت.  من خالل  العلمي  نفس    التفرُّعيالعرق  واجه  يالتحليل 

أيضاً   أ  حيث املشكلة  األعراق  اعدسترتاوح  أعراق  د  تسعة  االمن  فرتة من  الاعز نيف أحدث    تكاثري ل 

البداايإذا عدان  عرق واحد فقط  إىل    التطوري يف األصل أفريقيني.  حني كان كل البشر    ت األوىلإىل 

اجملموعات  تصنيف  يف    التداخلمن خالل  تفاوت أقوى  التفرُّعي  العرق  يواجه    إىل جانب ذلكولكن  

الشمال شرق  ربط  ، من خالل  ، على سبيل املثالجزء من نفس العرقعلى أهنا  عادًة    فكر فيها ناليت  

الشكلي    نمطهملابجلنوب شرق آسيويني األكثري مطابقة  ربطهم  من  أكثر    الشماليني   سيويني ابألوروبيني آ

من خالل  التفرُّعي  عن مفهوم العرق  (  Robin Andreasen)رسني  روبني أنديدافع  .  الظاهري

،  غري بديهية تصنيفات متداخلة  قد أنتجت حبد ذاهتا  للعرق  أبن النظرايت الشعبية  احملاّجة بشكل صحيح  

واستبعد  ود اآلسيويني  ناهلسابقاً  استبعد  والذي  حصاء السكان اآلسيوي  إ تصنيف  فيما خيص  خاصة  

 ,100Andreasen 2005– ;101)  وسكان جزر احمليط اهلاديسكان هاواي األصليني  اآلن  

Andreasen 2004, 430–431; Cf. Glasgow 2003, 456–474; Glasgow 

حصاء السكان  إاتريخ  حيث أن  ،  من شأنه أن ينقذ احلجةولكن ذلك ابلكاد  .  (91 ,2009–108

)مثل  والدينية    ثنيةاإلمصطلحات  لواالستخدام املاضي لالتصنيفات العرقية    غيري تيف    يف الوالايت املتحدة 
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، ال  للعرق  االجتماعيةسس  األعترب دليل على للداللة على األعراق هو عادة ما ي كوري( فلبيين وهندي و 

 .  (Espiritu 1992, Chapter 5) اإلحيائية

 

اليت  جج  احل(  Quayshawn Spencer)   (2019 ,2014 ,2012)  يرفض كوايشون سبنسر

عن  . ويدافع بداًل من ذلك  203 ,2012))للعرق    بديالً أحيائياً  التفرُّعّية مرشحاً  السالالت    عتربت

  على أنه   "حقيقي من الناحية األحيائية"  ما هو واليت تفهم    لواقعية األحيائية العرقية املدرسة انسخة من  

  خرى"ستبعد مجيع الكياانت األيو ...  انجح جتريبياً    يف علم أحياء كل الكياانت اليت ُتستخدم  "  يتضمن

(2019, 77; see also 95)  .  اليت ميكن االطالع عليها ويزعم سبنسر بوجود مثل هذه الكياانت  

املتحدة  يف   الوالايت  التابع حلكومة  وامليزانية  اإلدارة  العرقية. واألساس    (OMB)مكتب  وتقسيماته 

تستويف  مميزة  أقسام  مت حتديدها لتكون مخس  القارات    هو أن جينات سكانالذي يستند عليه هذا الزعم  

تقسيمات مكتب اإلدارة وامليزانية التابع حلكومة    ُترتجم ، و (95 ;98 ,2019)الواقع األحيائي    معايري

كتب اإلدارة وامليزانية  هذا التقسيم مل  أمهية  ن. وتكمهذا التقسيم لسكان القارات  إىل   الوالايت املتحدة 

يعين أن أحد الطرق األساسية يف  والذي  حياتنا  الواسع يف    هاانتشار يف  التابع حلكومة الوالايت املتحدة  

أن  ضح  يو عندما  ملركزية  اهذه  . ويسلط سبنسر الضوء على  صنيفاتهحديثنا عن العرق هو من خالل ت

تقسيمات مكتب  ل  أتيت كاستجابة  ]يف اإلحصاء السكاين  [أعراقهم  األمريكيني  خيتار فيها  الطرق اليت  

يتبىن نظرة تعددية    سبنسرلكن  .(85–83 ,2019)اإلدارة وامليزانية التابع حلكومة الوالايت املتحدة  
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مكتب اإلدارة وامليزانية التابع حلكومة الوالايت   من كما يتم تصويرهالعرق  أن هذا يعين  و ، خلطاب العرق

للعرق   تتمتع أحدها ابلسيادة  املتحدة هو فقط معىن ابرز  بني مستخدمي  من بني معاين متعددة ال 

 . (213 ,2019)املصطلح 

 

السكانال   مدرسة  واجهتويف كل احلاالت   فاصلة    حدود  ترسيممشكالت يف حماولة    ةالعرقي  يةطبيعانية 

لتصنيف  يف ا  عنصر الفرادةكان ال ميكن االستغناء عن  إذا  املختلفني أحيائياً.  سكان  البني    يز يواضحة للتم

إال من خالل    -كان ذلك ممكناً أصالً إذا  -  مشكلة التباين املفاهيميال ميكن جتنب  إذاً  فالعرقي للبشر،  

جيب  وعلى ذلك  ،  جينياً . ولكن كما ذكران سابقاً أن الكائنات األحيائية ليست متفردة  تدخل بشري

ترسيم احلدود  تربير    كما أناحلدود بني الكائنات غري البشرية من خالل تدخل بشري. و   رسميتم    أيضاً أن

البشرية يكون من خالل   للكائنات غري  ما  العلمية  عادة  فإنجناعته  تربير،  العرقية  التصنيفا  ه ميكن  ت 

فهوم العرق التفرُّعّي  على األمهية العلمية ملأندرسني  على سبيل املثال يؤكد  متاماً.    بنفس الطريقة البشرية  

البحوث التطورية حىت لو تضارب  يف    شرق آسيويني   ن اجلنوبعاآلسيويني  الشمال شرق  والذي يفرق  

 جينياً يبقى مصطلحي العرق املتجمع  قد  وبدوره  للعرق اآلسيوي املوحد.  املفهوم الشعيب  مع  هذا املفهوم  

  اين هاكينغ يقدم  .  بعض املشاكل الصحية  التعامل معو   لكشف عن ل  انمفيدوالعرق املعزول اجتماعياً  

(Ian Hacking  )  يف الطب. العرقية  للتصنيفات األمريكية  االستخدام املؤقت  لصاحل  دقيقة  حجة  

ؤكد مرة أخرى النتيجة  يإال أنه  ،  متماثلة  انيةجوهر اختالفات  ال تعكس    التصنيفات العرقية أن  مالحظة    مع
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من األرجح  نتيجة لذلك  بني اجملموعات العرقية املختلفة.  مهمة إحصائياً    جينيةاختالفات  بوجود  القائلة  

جمموعة من املتربعني األمريكيني   له ضمن عينات  ُمطابقعظمي  خناع  أن جيد األمريكي من أصل أفريقي  

متربعني لتماس  إعن ممارسة  هاكينغ  يدافع  وابلتايل  املتربعني البيض.    عيناتأكثر من    من أصل أفريقي

اليت تدافع عن  هذا اجملموعات العنصرية  غذى    حىت لواألمريكيني من أصل أفريقي  بنخاع العظم من  

األ  ايناملنظور اجلوهر   واملفهوم اهلرمي ذ Cf. –(Hacking 2005, 102 ;116  حيائيللعرق 

316)–Kitcher 2007, 312  .  دوروثي روبرتس )وعلى العكس من ذلك تؤكدDorothy 

Roberts ) األفكار  ا ال تثبت صحة يف الطب مشريًة إىل أهنعلى خطر استخدام التصنيفات العرقية

التمييز  لتقييد  املربرات احملافظة  ، ولكنها أيضاً تسهم يف  فحسب  األحيائي  ياهلرمي العرق   سلسلللتالشنيعة  

واليت يفرتض أهنا هتدر على األقليات األدىن    متويل الرعاية االجتماعيةكذلك  و القائم على العرق  اإلجيايب  

  سياسة حمافظة من  تتكون  توليفة سياسية جديدة  شبح  الطب القائم على العرق    حييي. يف الواقع  جينياً 

للعرق   عنصرية    colorblind conservativism))متجاهلة   Roberts)حيائية  أمع 

ألمهية اإلحصائية  الدراسات املتعلقة اب يف إشراك    روبرتس د  اقانتولكن أخفق  .  537 ,2008–(545

ال  احملافظة املتجاهلة للعرق  تيار    أن عدة صيغ منوتقر أيضاً  .  ينيةلالختالفات اجلللتصنيفات العرقية  

 بشكل كلي على تربيرات أحيائية.  عتمد ت

 

 اإلثنية   العرق والطائفة. ٣
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 Stephen Cornell and Douglas)   (1998)  دوغالس هارمتانو   ستيفني كورنيليقدم  

Hartmann  ) ًوالطائفة  مفيداً    نقاشا العرق  مفهومي  بني  على    .اإلثنيةللفروقات  البنائية  استناداً 

العرق  العرق  االجتماعية أنه  ، فقد عّرفا  تعرف نفسها أو يعرفها غريها ابعتبارها  جمموعة بشرية  "على 

...  خصائص جسدية حمسوسة مشرتكة  متميزة مبقتضى   موروثة  تشكل  أي خصائص  د  يدوحتوتُعترب 

عوامل  حتديدها سلفاً من خالل  يتم  وال التصنيفات    عالماتال اليقوم به البشر.  هو خيار  العرق ...  

على    الطائفة اإلثنيةتُعّرف  يف املقابل  و .  (Cornell and Hartmann 1998, 24)  "أحيائية

  أو انتماءات دينية    وأتراث لغوي ماضي    وأالقائم على ارتباطات ثقافية  صل املشرتك  الشعور ابألأهنا  

  عدة هوايت إثنية   ضمتأن اهلوايت الثقافية  عادًة  يُعتقد  .  (19 ,1998)مسات جسدية    قرابة مزعومة أو 

(Cornell and Hartmann 1998, 26)  .  الذين  قد ميتلك  وبذلك   صنفونيُ األشخاص 

السمات  األفريقية أو على    قوميةالعلى  إما  تقوم  اليت  اهلوايت اإلثنية  من  جمموعة منوعة  عرقياً ابلسود  

  للقوميات عابرة  تلك الأو    قومية اجلديدة أو شبه ال  قوميةأو اهلوايت ال)مثل الكينية واإليغبو وزولو(  الثقافية  

)مثل األفارقة األمريكيني وسكان  يف األمريكيتني    ينعبدستالسكان املأنشئت من خالل اختالط  واليت  

 واهلند الغربية(.   هاواي

 

فإن اهلوية  ،  : حسب منظورهماإلثنيةاهلوية  متيز العرق عن  مخس خصائص إضافية  كورنيل وهارمتان  حيدد  

تُفر  أ  ض العرقية  قبل  خارجيةمن  التجانس  ،  طراف  لتحقيق  األسود  العرق  البيض  اختلق  بني  مثلما 
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اليت   العرقية  أفريقيا أو أحضروهم إىل أمريكا على أهنم عبيداجملموعات  هو  أيضاً    والعرق.  احتلوها يف 

ومن مث  شعوابً لديهم مسات ظاهرية خمتلفة جذرايً  عندما اكتشف الرحالة األوروبيون  بكرة  نتيجة العوملة امل

إىل  لتعريف عرق اآلخرين    بسيطةالقوة المن  ى، بدءاً  عالقات قو عادًة  كذلك  العرق  يشمل  .  هماحتلو 

  كذلك   تكون.  اسيةيمن منافع اجتماعية واقتصادية وسمعينة  ملنع جمموعات عرقية  القوة األكثر توسعاً  

،  تعترب األعراق موروثة  ]أخرياً [. وأمسى من غريهابعض األعراق  تعترب  إذ  تسلسلية  ية عادًة  عرقوايت الاهل

 .(29– 27, 1998)مبعىن أهنا شيء يولد املرء به 

 

اندراً ما  واايهتم.  ابختيارهم هل  فراد لفاعليتهم األ  ممارسةمستوى  اإلثنية اختالفاً كبرياً على    و خيتلف العرق  

،  املرتبطة ابلعرقللسمات اجلسدية  بسبب التأثري املرئي املباشر  يكون لألفراد حرية اختيار هويتهم العرقية  

بني اجملموعات  االختالفات اجلسدية  نظراً ألن  بشكل أكرب  اإلثنية    خيتارون هوايهتمأن األفراد  يُعتقد  فيما  

إذا أرادوا اظهار املمارسات الثقافية    االختيار ما   األفراد يستطيعونوألن  أقل وضوحاً  عادًة ما تكون  اإلثنية  

ون إىل إيرلندا  ينتمأسالفه  أنه أبيض و لذا يستطيع الشخص الذي يبدو جسدايً  املرتبطة ابإلثنية أم ال.  

بسهولة أكثر من اختياره هويته التمسك هبويته اإليرلندية )مثل االحتفال بيوم القديس ابتريك(    اختيار

ماري واترس  إضافًة إىل ذلك جتادل  .  Cornell and Hartmann 1998, 29)–30)البيضاء  

(1990)  (Mary Waters  )ستوى العايل من التزاوج املختلط بني األمريكيني البيض الذين  أن امل

تعددة  طائفية إثنية مهمة يف اختيار أي من املورواثت املخيارات  ينتمون إىل أصول خمتلفة منح أبناءهم  
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يُ  أن  من  يريدون  وّثق كٌل  هبا.    Philip)   (1992)فيليب كاسينيتز    و  (1999)واترس  عرفوا 

Kasinitz  )أهنم هنود غربيون سود  ة  كيفية ممارس على  يبدون ظاهرايً  الذين    على قدرهتم  املهاجرين 

أنفسهم    اإلثنية  التمسك هبويتهم   متييز  أمريكامن أجل  املولودين يف  السود  التمييز    يقيد  ، ولكنعن 

قيود  مثل هذه املمارسات. تنشأ    بغض النظر عن طائفتهم اإلثنية مجيع السود  يستهدف    يالذوالعنف  

والقوانني  واإلجراءات االجتماعية التمييزية    دور التصورات غري الرمسية خالل  من أكرب على اهلوية العرقية  

" األصول  قوانني  و   (Nobles 2000)  ،السكاين  اإلحصاءالرمسية اليت تفرض هوية عرقية مثل تصنيف  

اليت تعّرف األشخاص على أهنم سود إذا كان لديهم قطرة    السمعةسيئة  hypodescent) الدُّنيا" )

 "واألحكام القضائية مثل قضااي    (Davis 1991)  ،واحدة من دم أفريقي
ُ
واليت    "املسبقة  تطلباتامل

الكتساب    ترشيحهموابلتايل    ينتمون للعرق األبيضعلى أهنم  مهاجرين حمددين  إمكانية تصنيف  قررت  

 .  (Lopez 1996)س ياملواطنة ابلتجن

 

ت  غري واضح يف حالة اآلسيويني والالتينيني يف الوالايت املتحدة. أشار  واإلثنيةاخلط الفاصل بني العرق 

العرقية  (   Yen Le Espiritu) (1992)  ين يل إسبرييتو  واليت    - أن اهلوية األمريكية اآلسيوية 

  فرض خارجي و   فاعلية ذاتيةخليط من  تنتج من    -  الطائفي اإلثينتشمل ابلطبع مستوى ابرز من التنوع  

من خالل إجراء    لتمييز أو العنف ضد اآلسيويني ل   نشاطاآلسيويون ب  كما هو احلال عندما يتصدى

املشرتك.   ابملصري  والشعور  تستخدم  سياسي  ذلك  على  اإلثنية"مصطلح   إسبرييتووبناًء    "الوحدة 
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(panethnicity)  راً لدور  ظ ذا املصطلح مدلوالت عرقية نيف وصف اهلوية اآلسيوية األمريكية، وهل

إثنية  " العرقي  اجلمع" طائفات  أفراد  يف    بني  السمات  خمتلفة  خالل  من  تُعّرف  واحدة  عرقية  جمموعة 

تقدماً  الوحدة الطائفية اإلثنية  أن األفارقة األمريكيني هم أقدم وأكثر جمموعات  وتوضح ابلتايل  الظاهرية.  

مسات تشبه تلك اليت  األصل أو الالتينية    اإلسبانيةُتظهر اهلوية  .  (174 ,1992)يف الوالايت املتحدة  

ليست حىت هوية    - على عكس اآلسيوية-اهلوية اإلسبانية األصل  ، رغم كون  وابلفعليف الوحدة اإلثنية.  

التصورات غري الرمسية والقوانني الرمسية والتمييز الذي يستند  متيل  ولكن  ،  يف التعداد السكاينعرقية رمسية  

مع بعضها    تتشارك بروابط مع أمريكا الالتينية  ية جنسيات وطوائف إثنإىل املظهر اجلسدي جلمع عدة  

ذلك ضافةً إ.  (Rodriquez 2000)  البعض إىل  اليهود  ،    أن  الباحثون   Brodkin)أشار 

يعتربون    (Ignatiev 1995)واإليرلنديون    (1998 بيضاء، ولكن  كانوا  أعراق متفردة غري  سابقاً 

لنأي أبنفسهم عن  فاعليتهم اب  جزئياً بسبب ممارسةوذلك  ،  بيضاءإثنية  جمموعات  عرقياً  يعتربون  اآلن  

واليت  وبذلك فإنه من احملتمل أن اجملموعات  .  على حنو ما  قوة سياسية  ونارسمي  ذينال  األفارقة األمريكيني 

وهلذا  اجملموعة اإلثنية.    بشكل أكربقد تتحول إىل شيء يشبه  جمموعات عرقية اجتماعية    اليوم  تعترب

 Blum)يني واآلسيويني على أهنم جمموعات مصنفة عرقياً بشكل غري كامل التينالسبب يصف بلم ال 

2002, 149–155) . 
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الالتينية. يدافع  ظهرت مناقشة فلسفية قوية   اهلوية اإلسبانية األصل أو  غارسيا خورخي  تتعلق بوضع 

(2000)  (Jorge Gracia  ) تقوم أساساً على  اإلسبانية األصل ابعتبارها    جدوى اهلوية اإلثنيةعن

  (2006 ,2001)غارسيا  يعرتض  إرجاعها إىل شبه اجلزيرة اإليبريية.  ثقافة لغوية مشرتكة ابإلمكان  

املنهج جماداًل أبن   األفراد  على هذا  األصل    فائدة يضعف من  تنوع خربات  اإلسبانية  اإلثنية  الطائفية 

اجلمعية.  شكل  ك اهلوية  أشكال  من  مغزى  ليندا  ذا  ألكوف  طورت   Linda)   (2006)مارتني 

Martin Alcoff  )  ًنوع  ية وتراها على أهنا  انهتم املدرسة اجلوهر ضد  وية الالتينية  عن اهل دفاعاً واقعيا

من ذلك،  وعلى العكس . البيضات اليت حيظى هبا ز االمتيافعل ضد    ردليكون نشأ من التكاتف الذي 

  الالتينية أمريكا  بني شعوب  التنوع  متويه  (  Christina Beltran)   (2010)كريستينا بلرتانمل حتاول  

 من أشكال اإلجراءات السياسية.   نافسي وتعلى أهنا شكل تعددي مفكك واليت صورهتا بدالً من ذلك  

 

 السياسية والقانونية  . العرق يف الفلسفة األخالقية و ٤
 

الشق األول    تناولي.  مبفهوم العرق  ذات صلة شقني من الفلسفة األخالقية والسياسية والقانونية  هناك  

وكيفية وضع نظرايت العدالة  الواسعة اليت ختتص ابحلالة األخالقية للعرق    املنهجيةاملفاهيمية و األسئلة  

الثاين معيارايً  ، ويقيّ العرقية   عدم املساواة معاجلة  تسعى إىل  وأشكال مؤسسية  سياسات حمددة  م الشق 

اإلجيايب  مثل  قية  العر  حول  التمييز  العام  والسؤال  العنصري  الوصفي  العرق  والتمثيل  جتاهل 
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(colorblindnes )    والعنصرية يف نظام  والسياسات العامة والفصل العنصري يف السكن  يف القانون

 العدالة اجلنائية والشرطة.  

 

بلم لورانس  من  أبياو   (Lawrence Blum)   عرّب كٌل  )  أنتوين  شيليب   Tommieوتومي 

Shelby  مفهوم العرق  بلم  يتناول  الوضع األخالقي ملفهوم العرق.  يف معاجلة  ( عن مواقف ال غىن عنها

إشارتني: االنتقاص أو التحقري جملموعة ما بسبب  تصر على  تقالعنصرية    أبنجيادل  و   ومشكلة العنصرية 

افرتاضياً  جتاه جمموعة أخرى تُعرف  " والعدائية والبغضاءالتعصب "أو   نفور، والاملزعومةدونيتها البيولوجية 

األخالقيني هذا املستوى املتصاعد من  هاذين الذنبني ستحق ي. (8 ,2002) املوروثةاجلسدية بسماهتا 

وألهنما    من احرتام ومساواة وكرامة ألهنما ينتهكان األعراف األخالقية  نصرية الع  صطلح اإلدانة املرتبطة مب 

ولكن ألن هذه الروابط  .  (27 ,2002)العنصري  تطرفة والعلنية للقمع  مرتبطان اترخيياً ابألشكال امل 

إساءات  "  استخدامه لإلشارة إىل مثقالً أخالقياً فيجب أال يتم  جتعل من مصطلح العنصرية مصطلحاً  

  من جهة أفراد   عدم ارتياحعدم اكرتاث أو    و أجمرد جهل  تشري إىل  "]حجماً [أقل  وخمالفات عنصرية  

   ضد الشخص   تكافئ حكم غري محيث من شأن هذا إطالق    (28)ينتمون جملموعات خمتلفة  
ُ
 ،دانامل

 السبل املمكنة حلوار أخالقي مثمر. وابلتايل إغالق
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على استخدام مصطلح العرق ألنه يرفض  حيتج بلم    ،العنصرية والقمع املفرطنظراً لالرتباط التارخيي بني  

شارة إىل  لإل"  اجملموعة املصنفة عرقياً "، وحيض بدالً من ذلك على استخدام مصطلح  أساسه األحيائي

تكاليف اجتماعية  لفرض  موروثة    اليت يُزعم أهنا  مساهتا اجلسدية  ُتستخدمواليت  اهلوايت املبنية اجتماعياً  

املفهوم األحيائي  من  مسافة    اجملموعة املصنفة عرقياً   مصطلحصنع  ي  ،ابلنسبة لبلموسياسية واقتصادية.  

مصنفة  جمموعة  "أبهنم  الذين يصفهم بلم    الالتينيني كما يف حالة  ،  وجود درجاتب، كما أنه يُقر  للعرق

غري كامل بشكل  االصطالحي  (151 ,2002)  " عرقياً  التحول  هذا   . 
ُ
امل للطبيعة  وإحياؤه  فرتض 

 ل  االجتماعية 
ُ
ض السياسات املختصة مبجموعة  رف ال يستلزم    املظهر اخلارجيعرفة من خالل  لهوايت امل

 يعاين أفراد اهلالتمييز اإلجيايب.  معينة مثل  
ُ
، وقد  ةحقيقي  أضرار من  املصنفة عرقياً اجتماعياً و   صاغةوايت امل

هذه األضرار.  مثل    علىتضطر القوانني إىل متييز األفراد حسب هوايهتم املصنفة عرقياً من أجل تعويضهم  

ستظل مريبًة أخالقياً حىت   اخبصوص مثل هذه التدابري جماداًل أبهن  متناقضاً ذ موقفاً خولكن اليزال بلم يت

 .  (97 ,2002) هلا وإن دعت الضرورة 

 

ه  يف حني أنلعرق.  ا   ميتافيزيقية فيما خيص  أنتوين أبيا ومتت مناقشته سابقاً    من تناقض مماثل  أيضاً  يظهر  

إال  ،  املدرسة اإلقصائيةمن  املعياري  وقفه  ملأساس  كامليتافيزيقية    ةالعرقي  وكيةالشك  ةدرسمل   يُشار إىل انتماءه

واسع  وألن هناك امجاع اجتماعي  .  (1996)وإن كان موقفه "مضاد للعرق"    " اهلوايت العرقية"مع  أنه  

وإضافة إىل    .  رغباهتماختياراهتم و ض النظر عن  غ إىل األعراق ب  وننسبإن األفراد يق، فا على وجود األعر 
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نتيجة لذلك هناك  .  (81–80 ,1996)من اهلوية اإلثنية  وتكلفًة  اهلوية العرقية أكثر بروزاً  ذلك تبقى 

أبيا  ال يزل  عند هذه النقطة  ولكن حىت  من أجل مكافحة العنصرية.  ما يربر التعبئة على أسس عرقية  

من خالل مطالبة األفراد الذين ينتمون  استقالل الفرد وذلك قد يقيد أن حتديد اهلوية العرقية  خيشى من 

معينة أصبحت سائدة داخل    "سيناريوهات"أو    عراف الثقافيةألأن يتصرفوا تبعاً ل   للمجموعات العرقية

اهلوية العرقية ممكن أن تكون أساس ملقاومة العنصرية، ولكن  "أبيا ابلتايل أن  يلخص  جمموعة عرقية معينة.  

 ,1996) "لطغيان جديدعندما حنارب العنصرية ... دعوان ال نسمح هلوايتنا العرقية أن ختضعنا حىت 

الحتجاج    -امليتافيزيقية يف القسم السابقات  ونتذكر هنا النقاش-املتبقي  قد يؤسس هذا التناقض  .  (104

ألنه سيفضل أن يكون  وليس للمدرسة العرقية البنائية  ازال ينتمي للمدرسة اإلقصائية  مالون أبن أبيا م

 حىت تلك املرتتبة على تصور األعراق كمفهوم اجتماعي.املتبقية  حراً من كل القيود 

 

هوية على  ستند  ت يتوالالقومية السوداء الكالسيكية  بني    زعلى تناقض أبيا وبلم ابلتميي  تومي شيليبرد   

اهتمام فعال ابلتصدي للعنصرية ضد  الرباغماتية واليت تعتمد على  وبني القومية السوداء    أصيلةسوداء  

شخاص  لألالقومية السوداء الرباغماتية  تسمح  .  (668–666 ,2003 ;52–38 ,2005)السود  

ليس فقط من خالل تدابري مؤقتة أو مصاحل  السود ببث روح التضامن عرب الطبقات االجتماعية والثقافية  

ؤسس  يُ   نتيجة لذلك.  (154–150 ,2005)واملساواة العرقية    ابلعدلالتزام مبدئي  مشرتكة ولكن على  

وابلتايل    (2002)هوية مشرتكة مزعومة  بداًل من  على القمع املشرتك    مبدئيالتضامن األسود على رد  
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أبيا ابلعرق  واليت يربطها  الثقايف  االستبدادي  األحيائية والتوافق    انية املدرسة اجلوهر التخفيف من أخطار  

ستابلفيلد   آّّن  تقدم  العرقية.  بدياًل  (  Anna Stubblefield)  (2005) واهلوايت  عن  دفاعاً 

 التضامن األسود مبقارنته اباللتزامات األسرية.  

 

تتماشى مع  التضامن األسود  من  الرباغماتية السياسية  أن نسخته  ابختصار     (7 ,2005)يذكر شيليب

، ولكن دفاعه (Political Liberalism John Rawls’s)  الليربالية السياسية جلون رولز كتاب  

املثايل    منهجية عن  املستفيض   االجتماعي  ل  يفالعقد  العدالة  يف  نظرية  A  Rawls’s)   رولز كتاب 

Theory of Justice  )  عدالة العرقية أاثر جدالً كبرياً   للتنظري  لا من أجل(Shelby 2004) .

فرتاض  ال النظرية املثالية لتحليل العدالة العرقية  (  Elizabeth Anderson)  إليزابيث أندرسونجتنبت  

، وألهنا ختاطر بتعزيز األعراف  تفوق تلك اليت لدى األشخاص العاديني قدرات حتفيزية ومعرفية  ل النظرية

افرتاضاهتا   تتطلب سياسات قائمة على العرق، وألن( حتت ظروف غري عادلة جتاهل العرقاملثالية )مثل  

متنع    العرقية(  احلقائق الشخصية واالجتماعيةعنه  األطراف  ال تعرف    الذي  صليألا   وضعال)مثل    املثالية

مساواة الدميوقراطية  لل إطاراً معيارايً  واستخدمت بداًل من ذلك    االعرتاف ابلظلم العرقي التارخيي واحلاضر. 

 دماج.ضرورة أخالقية لإل ل تؤسس من أجل أن 

 



10/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 49

 

يف بداية العصر  عقد االجتماعي  التفكري    أن   كيفيةيف  والذي وسع نطاق انتقاده  - تشارلز ميلزخيشى    

العرقي   الظلم  املثالية  من    - (1997)احلديث يعتم  النظرية  اليت  أن ختدم    رولز ممكن لأن  اإليديولوجية 

البيض غطي  ت الطريقة  قمع غري  بداًل من  .  (Mills 2013)  بنفس  منهج  من  متاماً  تخلص  الولكن 

عرقية  هوايهتم ال  حبيث ال يعرف فيه األطرافلعقد غري مثايل  منوذجاً  ، طّور ميل  مدرسة العقد االجتماعي

فيه  ولكنهم   العرقي  لمدركني  يكونون  االستغالل  من  جمتمعهم  األطراف  وآاثره.  تاريخ  علم ألن    على 

أهنم   ميلز سيكونون من املنتفعني به أو من ضحاايه، يفرتض إذا ما ال يعرفون  هم ولكنلتسلسل العرقي  اب

اإلصالحية  أو  التصحيحية  شكل من أشكال العدالة  سيوافقون بعقالنية على التعويضات العرقية ابعتبارها  

(Pateman and Mills 2007, Chapters 3, 4, 8) . 

 

،  ليست شاملةألهنا    صحيح تالنظرية  تستثين  املثالية للعدالة  رولز  نظرية  ه يف حني أن  وجييب شيليب أبن

يف احلقيقة تفرتض مسبقاً نظرية مثالية إبمكاهنا هي  بل  تكميلية  ليست فقط    فإن العدالة التصحيحية

عدالة  التقيد ابلأن  شيليب  يقرتح  ،  واألهم من ذلكحاالت ظلم حتتاج للتصحيح.  التوضيح عند حدوث  

سود يعيشون يف جمتمع اليزال ابلرغم من ذلك  ال قد يرتك  من خالل تقدي التعويضات العرقية  التصحيحية  

العرقية   الناحية  من  السبب  بطرق أخرى.  ظامل  أنخيلص  وهلذا  املثالية ال  ه ال غىن عنشيليب إىل    نظرية 

(2013)  . 
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رولز  مناهج  أن  (  Christopher Lebron)  28 ,2013)–(42كريستوفر ليربون    رىيأيضاً  و 

  يشرح على البنية األساسية للمجتمع    رولز تركيز  يزعم أن  ولكن بطريقة خمتلفة.  ا  وميلز تكمل بعضها بعض

يستمر   اليت  األبيض  من خالهلا  اآلليات  العرق  يف  تفوق  حمدد  غري  جانب  وهو  األول  ،  ميلز  عمل 

حول العقد    ة رولز إصالح فكر ميلز  ليربون  ينتقد    (2013)شيليب  ويف تناقض حاد مع    .  (2003)

  ]دعاءات[حول ا بيض  غري األلمنظور  لالشكل غري املثايل يلغي األفضلية املعرفية  ألنه حىت  االجتماعي  

،  العدالة العرقيةإعادة صياغة الفكر العقدي ليتناسب مع احتياجات  وبدالً من  تفوق العرق األبيض.  

 العرقي.   ظلمللترسيخ السلطة املتطورة اترخيياً والسلطة املتجذرة اجتماعياً كيفية  ركز ليربون على حتليل  

 

العملية   الفلسفة  من  الثاين  للشق  للعرقننتقل  عدة ابحثني  املخصصة  تناول  التمييز  .  مثل  سياسات 

.  يف السياسة العامة والقانون   جتاهل العرق و   ،الدوائر االنتخابية على أساس الوعي ابلعرق  قسيموتاإلجيايب  

والعدالة  ،  إىل مناهج تركز على العدالة التعويضيةالتمييز اإلجيايب وميكن تقسيمها  تعترب الدراسات هائلة يف  

اجلدارة  نقدو   ،التوزيعية ونقدملفهوم  حيل  ،  املنظور.   Alan)  (1979)ولدمان  قن  أال  تجتنوع 

Goldman  جيب أن  على اعتبار أن الوظائف أو الفرص التعليمية    على التمييز اإلجيايب ( بشكل عام

فقط عندما يكون شخص ما ضحية لتمييز  .  بوصفها قاعدة   املؤهلني أكثر من غريهمتذهب ألولئك  

على أنه تدبري  الذي ال صلة له ابملوضوع عرق ميكن استخدام عامل ال غريه من أنواع التمييز عنصري أو 

 Ronald)  (1992)روانلد فيسكس  يرفض  تعويضي ملنح منصب أو مقعد يف أحد اجلامعات.  
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Fiscus  )  بيثة  اخل  تأثرياتيف حال غياب ال  هيّدعي أنحجة العدالة التوزيعية.    ويفّضلاخلطة التعويضية

القبول يف اجلامعات املرموقة    احلصول علىنجاح يف  فرص ال  سيتم توزيع  مقوتة للمجتمع العنصري املو 

تتطلب  التوزيعية  أن العدالة  لذلك خيلص إىل    .  بشكل عشوائي  عرقية   تقسيمات  عرباجلذابة  والوظائف  

يف  دور اجلدارة    بطبيعة احلال  جدال فيسكس  يعزل للوظائف ومقاعد اجلامعات.    رقياً ع  كافئتوزيع مت

(  Iris Young)  (Chapter 7 ,1990)إريس يونغ  ، ولكن  اجلامعات  ت قبوالمنح الوظائف و 

النقطةتناولت   للجدارة  و   هذه  املعاصرة  املعايري  أن  املوحدة  مثل  )تزعم  التعليمي(  واإلاالختبارات  جناز 

  عملياً   ، واندراً ما تكون مرتبطةاألخرى  واجملموعات العرقية   املستضعفة   منحازة ضد اجملموعات العرقية

أو الوظيفي   Michel)  )(1991روزنفيلد  ميشيل    حييد  ، أخرياً و .  ةاألكادميي  اإلمكانيات  ابألداء 

Rosenfeld  )  كقابلية لعكس مسار األحداث  عدالةلللصاحل مفهوم  اجلوهرية  نظرايت العدالة  عن  ،

  يورغن هابرماسل(  Ethics Discourse)أخالقيات اخلطاب  كتاب  يتخذ هذا املوقف متأثراً ب  ووه

(1990)   (Jürgen Habermas)   ّمكافآهتا الضرورية واملالئمة  ف العدالة من خالل  والذي ال يعر

  ، يشمل مجيع وجهات النظر ذات الصلةعادل    خطايب على أهنا نتيجة إجراء  يعرّفها  ولكن  ابخلريات  

وجهات النظر  الحتواء  حماولة  على أنه  ويربر التمييز اإلجيايب ابلتايل  .  عالقات القوة القسريةوخالية من  

ع مناقشة كل  .  رقياً املتنوعة  مفيدة  ومتت  مناظرة  على شكل  هذه ابختصار  كوهني  كتاب  يف  املواقف 

 .  (Cohen and Sterba)  (2003)سترياب و 

 



10/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 52

 

الوعي ابلعرق و   الدوائر  قسيمت  حظيت قضييت العرقي الوصفيتمالاالنتخابية على أساس  ابهتمام    ثيل 

ممارسة ختطيط الدوائر االنتخابية على  هو    الدوائر االنتخابية على أساس الوعي ابلعرق  قسيمتشديد.  

أن السكان السود  يرى التمثيل العرقي الوصفي  .  من السود  ناخبني حبيث يكون غالبية الأساس جغرايف  

مستميتاً عن  دفاعاً    (183 ,1990)–191إريس يونغ  وتقدم  أفضل من ميثلهم هم السياسيني السود.  

تقرير  االضطهاد والقيود املؤسسية على    تقوم على أساس جتاربابلنسبة لألقليات العرقية    التمثيل الوصفي 

 آن فيليبستعزز  .  (37 ,1990)  تقرير مصريهم القيود املؤسسية على  هيمنة  ، و اليت مروا هبا  مصريهم

(1995)  (Anne Phillips  )  ينتمون جملموعات األقليات    نواب الجمادلًة أبن  هذا املوقف الذين 

(  Melissa Williams )(1998) وتدافع مليسا ويليمز  التشريعية.    ةاملداول   يستطيعون تعزيزالعرقية  

ه من األرجح أن تثق املكوانت  للتمثيل العرقي الوصفي، ولكنها أضافت أناملسامهة التداولية  عن  أيضاً  

يز سراً أو  يمارس التأن كالمها سيتأثرون ابلقانون الذي مي  حيثاألقلية ابلنواب الذين ينتمون لألقليات  

العرقيةعلناً   األقليات  جمموعات  تبني  و .  ضد  اخلتام  مانسربيدجيف   Jane)   (1999)  جني 

Mansbridge  )  كتلة حيوية من النواب الذين ينتمون لألقليات من أجل  سبب احلاجة إىل  حبذر

يونغ  تناقش  يصال التنوع الداخلي داخل اجملموعة.  وإالدفاع املناسب عن االهتمامات املشرتكة لألقليات  

نظراً    انيةاملدرسة اجلوهر   إىلالتمثيل الوصفي يستند  أن  يف عمل الحق النقاد الذين جيادلون    (2000)

يونغ يف  تقرتح  نفس االهتمامات واآلراء.    ا مجيعهميتشاركو ال جيب أن    الواحدة  عرقيةالموعة  اجملألن أفراد  

الذي يقوم أساساً على    "ر االجتماعيو املنظ"ذات  يتشاركون ابلفعل  أفراد نفس اجملموعة العرقية  أن  ردها  

املشرتكة العرقية من    ة التفاعليالصيغة  ، على غرار  اخلربات  البنائية  واليت متت مناقشتها سابقاً.    املدرسة 



10/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 53

 

من تشاركهم  أكثر  ربات  اخل  ن األشخاص السود يتشاركو إذا كان من الراجح أن  ولكن ألنه من غري الواضح  

الدوائر االنتخابية    قسيم تأولوية ل(  Michael Jamesميشيل جيمس )  يعطياالهتمامات واآلراء،  

حماسبة النواب السود  السود  فيها    يستطيع  اء سود  عرقية  قاعدة انتخابية  على أساس الوعي ابلعرق خللق

  (1987)  أبيجيل ثرينسرتومتشجب  .  (James 2011)السود    صاحل حول كل ما يتعلق مبوغري السود  

(Abigail Thernstrom  )  ابلعرق  تقسيم الوعي  أساس  على  االنتخابية  تنتهك  الدوائر  ألهنا 

لرتويج النتخاب  وذلك ابوالتعديل اخلامس عشر  1965لقانون حقوق التصويت لعام صيلة املبادئ األ

من   بداًل  السود  حق  النواب  أبصواهتم.  ضمان  لإلدالء  السود  مورغان كوسر  رد  الناخبني  جوزيف 

(1999)  (J. Morgan Kousser  )  تعكس ابلعرق  الوعي  أساس  على  االنتخابية  الدوائر  أن 

ضد احلرمان    ال يضمن فقط احلماية  التعديل اخلامس عشر، ف"ذات مغزى"  اإلدالء أبصوات حق  ببساطة  

 Lani)   (1994)  الين غوينيهتقرتح  ضد احلد من حق التصويت.  احلماية  من التصويت بل وأيضاً  

Guinier  )    نظام انتخايب أكثر  ، جيب تبين  ألقلية السوداءاالنتخابية ل  الدوائر   قسيمأنه بداًل من تبقوة

  ةانتخابي  ةنظم أميشيل جيمس  يقرتح  لألقليات العرقية واألقليات األخرى.  يسهل القوة االنتخابية  تناسباً  

تقسيمات  التداول الدميوقراطي عرب الالتمثيل العرقي الوصفي ولكن تسهل أيضاً    ال تسهل فقط  ة  بديل

 العرقية.  
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عملياً  ا  يف أهنالستخدام األنظمة االنتخابية البديلة لتعزيز التمثيل العرقي لألقليات  وتتمثل امليزة العامة  

العرق   تستلزم منتتجاهل  القانون   وال  القضاة    مشرعي  املأو  العرقية حسب    واطنني تصنيف  .  هوايهتم 

أندرو  زعم  ييف نطاق الفلسفة القانونية.  مستمر للنقاش  موضوع  لتجاهل العرق  القيمة العامة  مازالت  

  جون مارشال هارالناستناداً على املعارضة املشهورة للقاضي  (  Andrew Kull)  (1992)  كول

(John Marshall Harlan  )( فريقسون  بليسي ضد  قضية    ( Plessy v. Fergusonيف 

جيب    القانون التشريعي والدستوري األمريكي املعاصرأن    احلماية املتساوية  بندألصول  اجلديل  التأويل  و 

إىل جمموعات عرقية    املواطنني   لظلم العرقي بدون تقسيمل  اً ومكافحتجاهاًل للعرق  مصبح  يسعى ليأن  

خيشى  خمتلفة.   اآلخر  اجلانب  لوبيز  ويف  هاين   Ian Haney)  143 ,2006)–(162اين 

Lopez  )  على    حيادية العرق ظاهرايً قوانني  تُبقي  واليت مبقتضاها  تجاهلة للعرق"  السيطرة البيضاء امل"من

  تقدم سياسية والقانونية واالقتصادية األمريكية.  داخل الرتكيبات ال الالمساواة العرقية اليت تعمل    حصانة 

للقانون والسياسة العامة    معياراً تنظيمياً   بوصفه  لتجاهل العرق  اً الذع  اً نقد  (2010)إليزابيث أندرسون  

التمثيل  انتباه فلسفي اقل بكثري من التمييز اإلجيايب و ماج  دالفصل العنصري وإمكانية اإل   يحظواألخالق.  

نقل الطالب  لفصل    عالجاً (  Bernard Boxill)  (1992)بريانرد بوكسيل  ويقدم  .  العرقي الوصفي

والفصل   احلافالت  يقدم  الذايت يف  بينما  مكجاري  ،    (Howard McGary)  (1999)هاورد 

والفصل.   للدمج  يونغ  تعاجل  إيضاحاً  السكن يف سياق    (chapter 6,  2002)إريس  الفصل يف 

يف سياق إرث العنصرية.  (  Owen Fiss)  2003)أوين فيس )  هالدميوقراطية اإلقليمية، يف حني حيلل

  (2014)، ويقدم كاًل من تومي شيليب  لالندماجابلضرورة األخالقية    (2010)أندرسون نفسها    تطالب



10/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 55

 

على جدال  (  Ronald Sundstrom)  (2013)روانلد سوندسرتوم  و  نقدية  أندرسون. ردوداً 

 قبل وقت قصري عن هذا املوضوع.    (chapter 6 ,2018)أندور ڤالز وكتب 

 

  ابلغاً الشرطة والعدالة اجلنائية يف الوالايت املتحدة اهتماماً شعبياً وعلمياً  مشكلة العنصرية داخل  جذبت  

 Mathias Risse and) (2004)زيكهاوزر يقدم ماثيس ريسيه وريتشارد . يف السنوات األخرية

Richard Zeckhauser ًحيتوي على تعليالت نفعية وغري    التنميط العرقيعن  مالئماً    ( دفاعا

جولة الحقة من  (  Annabelle  Lever)  (2005)  ر ڤ أانبيل ليواعرتاض  دفاع    أاثر.  عواقبية كذلك

ت  .(Risse 2007, Lever 2007)النقاش   الكسندر    ريصو واشتهر    (2010)ميشيل 

(Michelle Alexander  ) نظراً    جيم كرو جديدالعدالة اجلنائية األمريكي املعاصر على أنه    لنظام

من  و   .  وجرائم الشرطة  للتنميط العرقينقداً الذعاً     (2015)  انومي زاك  تقدم  لتبايناته العرقية احلادة.

التنميط العرقي  عن  على مضض  (  David Boonin)  (2011)ديفيد بونني  يدافع  جهة أخرى  

عليه ألسباب تتعلق  (  Adam Hosein)  (2018)ادم حسني    تج وختاماً حيعلى اعتبارات علمية.  

السياسية السوداء    (2016)يقدم شيليب  .  ابلعدالة  للمقاومة  العادل  مربرات  من اإلرث غري  انطالقاً 

 أندرسون.  يوطد نقده السابق لوجهة نظر للفصل العنصري يف حني 
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 . العرقي يف الفلسفة القارية ٥
 

حول    يف نطاق التقليد التحليلي  يف الفلسفة املعاصرة للعرقإىل حد كبري  النقاشات    قد متحورتبينما  

فقد تناول الفالسفة الذين يعملون يف  الواقع أو الوجود،  وجود األعراق من عدمها مع معايري لتحديد  

 see Bernasconi and Cook)أبعاد أخرى  مفهوم العرق جنباً إىل جنب مع  التقليد القاري  

2003 for an overview) . ًاملدرسة الوجودية  ليد االذين يعملون يف تقهؤالء  استدعى لقد أوال

(  Ponty-Merleau)موريس بونيت  ( و Fanonفانون )  (Phenomenologyالظواهرية )و 

يركز    داخل خرباتنا احلية اجلسدية يف حياتنا اليومية.  لفهم كيفية عمل العرق  وآخرون  (  Sartreسارتر ) و 

 ستندي:  (Emily S. Leeس. يل )إمييلي  كما تقول  العرق.    ادية مهذا اجلانب من الدراسات على  

االجتماعي    ل التحليى  مستو  التحليل  و اهليكلي  الالوعيمستوى  العرق    الفردي  جتسيد  إدراك  على 

(  Michel Foucaultميشال فوكو )الفالسفة الذين يعتمدون على عمل    بلور  . اثنياً (1 ,2014)

مفهوم  جينيالوجيةمفاهيم   ابعتباره  التارخيي  ظهوره  على  تركز  داخل    طرقالو   اً للعرق  فيها  عمل  اليت 

 خطاابت املعرفة والسلطة.  

 

يقول فانون  .  الظواهريةاملدرسة الوجودية و لقد كان فانون املؤثر األساسي لفهم العرق والعنصرية داخل  

أتيت إىل هذا العامل  "(  Black Skin, White Masks)  "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء"يف كتابه  

  " تكون يف صميم العامل، وها أان ذا شيءٌ بني أشياءأن  روحي  ترغب  حريص لكشف معىن األشياء،  وأان  
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  " بيضاأل  حتديق"من خالل    "الدونية حيددها اآلخر"هذه  ،  ذلك  وعالوة على.  (89 ,2008/1952)

يف العامل األبيض يعاين  ألنه "،  اجلسد  حدود . يُفهم مثل هذا املوقف من خالل  (90 ,2008/1952)

فهي   ،صورة جسد الشخصتنتفي  ه.  جسد   حدود توضيح  ن صعوابت يف م الشخص ذو البشرة امللونة  

،  "حبكم العادة"  حتريكهو سده  نتماء جلاالبداًل من  .  (90 ,2008/1952)  "لشخص غائبتعترب صورة  

طالباً منه احلركة من خالل  على أنه موجود بشكل أساسي ليكون شيئاً لآلخرين    يفهم فانون جسده 

 . (91 ,2008/1952)لذلك العامل األبيض املعرفة الضمنية للقواعد واألعراف 

 

يفهم مكافحة العنصرية على أهنا حركة  للعرق والعنصرية ابإلشارة إىل أن سارتر  فانون فهم سارتر  ينتقد  

مكافحة العنصرية ابعتبارها عملية   يعامل سارتر.  (112–111 ,2008/1952)سلبية سيتم جتاوزها  

أن  ا الرأي  هذ  اعرتاضه علىوكتب فانون يف  .  حبد ذاهتا غاية  حنو شيء آخر وليس على أهنا  االنتقال  

 ,2008/1952)  "الرجل األبيض  بشكل خمتلف عن أن الرجل األسود يعاين يف جسده    ىنسيسارتر  "

 .  (119 ,2008/1952) "لعبة يف يد الرجل األبيض"، فهو جسده  دودهو حماصر حب .(117

 

مدرسته الوجودية األفريقية.  على فانون وسارتر يف صياغة  (  Lewis Gordonلويس غوردون )يستند  

الفلسفات الوجودية  أو    وفلسفات الوجوداترخيية حمددة  يفرق بني املدرسة الوجودية ابعتبارها حركة أوروبية  

. والتحرروالسلوك االجتماعي  والقدرة اجملسدة للفرد على التصرف  واملسؤولية  واملعاانة  ابحلرية  املنشغلة  
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نظراً لتاريخ القمع  .  (10 ,2000)  الذي يثري القلق"السياق احلي  "تنتج هذه اهلواجس الرتكيز على  

األسئلة التالية: ماذا يعين  تدور حول   ردونلغو ابلنسبة   األفريقيةالعنصري للسود، فإن الفلسفة الوجودية  

 .   (8 ,2000)أن تكون مشكلة؟ ماذا يُفهم من معاانة السود؟ 

 

،  أن تكون أسوداً   هو حقاً سؤال عن حالة   "سؤال العرق"على أنه  أحياانً  ما يشار إليه  فإن  غوردون  لوفقاً  

  " أخرى  ةجمموع كما مل خيص  بصورة أساسية  السود    خيصابعتباره سؤال    هرز العرق خالل اترخيب"حيث  

ولكنه  ،  أبن اجملموعات األخرى مت تصنيفها على أساس عرقي  ال ينكر هذا االدعاء .  (12 ,2000)

من الشخصية األوروبية إىل  يبدأ  يف مقياس  التصنيفات على أساس العرق قد كانت مشروطة    يوضح أبن

السوداء  السواد نفسه  .  (see also Mills 1998, 6–10)  األدىن   الشخصية  اتصف  نه  أبلقد 

يعين  عن العرق والتصنيف العرقي    السؤالاعتبار  بطريقة ميكن فيها  عقالنية" و"املعضلة الوجودية"  اهنيار ال"

 ابلدرجة األوىل السؤال عن السواد.  

 

نستطيع فهم سوء النية  فهم العرق.  من أجل  سارتر  سوء النية لمفهوم  غوردون وزاك  يستخدم كالً من  

 على أهنا مفهوم لإلنسان كموجود لذاتهواإلخالص للحرية البشرية، و على أهنا التملص من املسؤولية  

(itself-being as a for)  . ّإىل شيء  ،  يفتقد للفاعلية  شيء إىل  خطأً    نسانل سوء النية اإلحتو

أن كون    ىالعنصرية ضد السود تر   مناهضة فإنلغوردون  ابلنسبة  .  (itself-an inموجود يف ذاته )
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نتيجة لذلك  فهم مشاكل السود.  هذه املناهضة    تجنب وبذلك ت  هو مشكلة حبد ذاته  الشخص أسوداً  

  ذلك على    غوردون مثاالً يعطي  .  (74 ,1997)مسؤولية جتاههم  أي  احلقيقيون مع  األفراد السود  خيتفي  

زجني  حتت عنوان  فيالديلفيا  اجلناح السابع يف  سكان  االجتماعية اليت اجراها دو بويز عن  وهو الدراسة  

كانوا  الدراسة    طلبوا إجراءمن  أن  غوردون  يروي  (.  The Philadelphia Negro)  فيالديلفيا

، مما  مرضى  السكان السود فكرة أن  ألنه سيساهم فقط يف ترسيخ    وذلك   ز لفشل حمتمدو بوييعّدون  

واجملتمعات  يصور   األشخاص  مشاكل  فهم  من  بداًل  ذاهتا  أسود هي مشكلة حبد  الشخص  أن كون 

 .  (69 ,2000)السوداء 

 

لتوطيد   املفهوم ستخدم زاك تسوء النية لفهم العنصرية ضد السود، مفهوم غوردون يستخدم يف حني أن 

فهم  معناه    صالةلتعيش أب.  الرتايق لسوء النية  يه   صالةيعترب سارتر أن األ.  املدرسة اإلقصائية اخلاصة هبا 

من  وتبين   البشرية بدالً  إقصائية زاك  احلرية  النية ألولئك  التنصل منها. تنسب  يقرون أبن سوء  الذين 

إذا كانت التعريفات  .  3 ,1993)–(4يف الواقع ال تصفهم  املسميات العرقية تصف البشر يف حني أهنا  

يتم أيضاً  خمتلط  على أنه  عرق  لابتعريف  الفإذاً  ألن األعراق غري موجودة،    ةاملناسب  األدلةالعرقية تفتقر إىل  

تنظر للمستقبل  حقيقية  أصالة  على أنه  عوضاً عن ذلك    "املضاد للعرق"تفهم زاك موقفها  بسوء نية.  

 .  (164 ,1993)من العرق  جردالت ، بعني احلرية ومقاومة االضطهادبعني 
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يف  منظوران  "غوردون اجلسد على أنه    يف وجهات النظر هذه. يفهم تجسيد والظهور أساسيان  عترب الي

واإلدراك أبنه تتم    ،وأن تتم رؤيتكأن ترى،  :  مصفوفاتمع )على األقل( ثالث  دث  حي  ذي وال  "لعاملا

أي  يعين هذا يف عامل ضد السود أن اجلسد األسود هو شكل من الغياب،  .  (71 ,1997)رؤيتك  

املرئيالتجول   فيلم  غري  بطل  اخلفي    بطريقة  إلسون    (Invisible Man)الرجل  رالف  للكاتب 

(Ralph Ellison  )3)–(1997, 72  .  جورج اينسيخيربان  (George Yancy  أنه يكتب )

. يعترب التجسيد األسود هنا  (65 ,2008)  "مكشوف"موقع  وهي    "خربته احلية اجملسدة"من خالل  

حبد ذاهتا تفك  ويعترب اينسي أن املقاومة السوداء  حتديقه املعياري.  و   األبيضالعدسة اليت تستخدم لنقد  

املتجسد مؤكدة على قيمة اجلسد األسود  و  يف مواجهة قرون من اإلنكار  تعيد تشفري الوجود األسود 

 . (3–112 ,2008)األبيض 

 

مبين اجتماعياً    "سجل مرئي"مسألة ظواهرية عن العرق واليت تلقي الضوء على    ليندا مارتني ألكوف تعرض  

العرق  ألكوف    وضعمت،  مثل اينسي.  (194 ,2006)  "فرديةالتجربة  ال  يفعامل حاسم  "وهو  واترخيياً  

عمل   على  استناداً  احلية.  اجملسدة  التجربة  )يف  بونيت  مريلو  Maurice Merleau-موريس 

Ponty)  فيها ممارساتنا اإلدراكية تؤثر يف الطريقة اليت    تنتظم كيف أن الطريقة اليت  ألكوف  ، تالحظ

تصبح هذه الطرق للمعرفة   ،يعمل العرق من خالل الظهورعندما . (188 ,2006)نعرف فيها العامل 

من خالل ممارسات مكتسبة  يعمل الوعي العرقي "وكما الحظت: . ذات مضامني عرقيةإدراكياً    طبّـَعةامل
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 ,2006)  "على اجلسد ... يوجد العرق هناك على اجلسد نفسهوعادات متييز بصري وعالمات بصرية  

196) . 

 

أال وهو  ينسجم متاماً داخل الفضاء الذي يسعى الكتشافه اإلطار الظواهري  أن املعىن العرقي    "يل"تزعم  

.  (Lee 2014, 8)  لطبيعي والثقايف، وبني املوضوعية والذاتية، وبني التفكري والالتفكريبني االفضاء  

أن العرق حىت لو مت فهمه على أنه  على كيفية    ءيلقي الضو إضافة إىل ذلك ميكن ملنهج ظواهري أن  

صميم بناءات  من خالل ترسيب املعىن العرقي إىل  ابلرغم من ذلك    طبيعهيتم تميكن أن  اجتماعي،    مفهوم

 .  (Lee 2019, xi)وممارسات اجملتمع 

 

ل فوكو يف حماضراته اليت ألقاها يف عامي  يفصّ . عمل ميشال فوكومن خالل   النوع الثاين من التفكريمير 

)يف    1975–1976 فرانس  دو  عنوان  (  Collège de Franceكوليج  جيب  "ونشرت حتت 

عن العرق يف  ظهور خطاب  مراحل  (  Society Must Be Defended)  "اجملتمعالدفاع عن  

  انعداممن خالل مزاعم  بداية القرن السابع عشر يف إجنلرتا. يعترب فوكو أن حرب خطاب العرق تظهر  

املزاعم  ضد ملكية ستيوارت.  الشرعية   الظلم  صيغت هذه  جنيب حبيث  االجتياح األابإلضافة إىل  بلغة 

رب العرق عند هذه  ت ال يع.  (60 ,2003)  اجتياح خارجيضد    يتصارعأن عرق الشعب األصلي  تصّور  
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مل يتحول  .  (77 ,2003)نسب وعادة وتقليد  مفهوم أحيائي ولكن يشري بداًل من ذلك إىل  النقطة  

 املفهوم الثقايف للعرق إىل مفهوم علمي للعرق إال يف وقت الحق.  هذا 

 

للعنصرية احلديثة    الستخالص تسلسل زمين  ( مبنهجية فوكوCornel Westكورنيل ويست )يستعني  

  املعرفية ملمارساهتا    اء سيادة البيضالمركزية  ظهر ليوضح    . حيلل ويست كيف أن خطاب احلداثة(1982)

عراف املسيطرة اليت  والتصنيفات واأل  فكار االستعارات واأل"ويعين خبطاب احلداثة  .  (47)املعىن  صنع  و 

يُقاد ابلثورة العلمية والتحول الديكاريت    ذي، وال"تشكل املفهوم السائد للحقيقة واملعرفة يف الغرب احلديث

واملوضوعية  والعلمية  هو خطاب يشمل أشكال حمددة من العقالنية  .  (50)للفلسفة وإحياء الكالسيكية  

  يعترب فيها األسود السود منذ البداية، و مساواة  املؤشرات اليت يُستثين منها  هي  ، و واملثل اجلمالية والثقافية

احلقيقة واملعرفة    إن مفاهيم.  (48–47)للخطاب واملعرفة  عراف السائدة  مبهم وغري شرعي داخل األ 

يالحظ ويقارن ويطلب ويقيس من  هذه القوات الثالث حمكومة مبوضوع خال من القيم  اليت تنتجها  

 تثبت صحة متثيالت الواقع.  أجل احلصول على دليل والتوصل الستنتاجات 

 

  ستخالص تسلسل زمين ( حماضرات فوكو إلMcWhorter Ladelleالديل مكوهورتر ) تستخدم  

القرن  ملكوهورتر  . ابلنسبة  وقت وزمان أقربيف  والقمع اجلنسي  عنصرية  لل العنصرية يف  فإنه جيب فهم 

حملة صليبية  "ك  حيث توجد العنصرية ضوء عمل فوكو عن التطبيع،    علىاألجنلوية  العشرين يف أمريكا  
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حلرب خطاب العرق  . استناداً على حتليل فوكو  (12,  2009)  واألمراض"والتشوهات    ضد االحنراف

متعلقان "يعترب العرق وامليل اجلنسي  عرق جمادلًة أبنه يف هناية املطاف  تسلسل زمين للمكوهورتر    أجرت 

  األمريكي عن العرق اخلطاب  إذاً  يعترب  .  (14 ,2009)  "اترخيياً   هما وكالمها حاسم لتعريف اآلخرببعض

مرتبطاً ابخلطاابت عن علم حتسني النسل والعائلة واالستهداف اجلنسي والوضع الطبيعي وإدارة السكان  

(. تقدم  2009,15ومجيعها تعمل يف نطاق شبكات القوة واليت أشار إليها فوكو ابلطاقة األحيائية )

مطولة ونقد ملعاجلة فوكو للعرق يف  إعادة بناء  (  Ann Laura Stoler( ) 2015)ن لورا ستولرآ

أبعد من ذلك حىت جمادلًة أبن   (Joy James)  ضوء االستعمار واالمربايلية. وتذهب جوي جيمس

 (. chapter 1 ,1996) العرق إطالقاً يف فوكو غري مفيد يف التفكري 
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