
املرتحلة الــذيــن جـــاءوا مــن شــرق بحر قزوين 
واســـتـــقـــروا عــلــى ضـــفـــاف الــفــولــغــا فـــي الــقــرن 
ــادس فـــي حـــن أكــمــلــت مــجــمــوعــة منهم  ــســ الــ
املسير غربًا لكي تستقر على ضفاف الدانوب 
وتــعــطــي اســمــهــا لـــدولـــة بــلــغــاريــا الـــيـــوم. وقــد 
العاشر  القرن  بداية  في  الفولغا  بلغار  أسلم 
املــرجــح أن التجار  وال نــعــرف كــيــف وإن كـــان 
ذلـــك.  أول  فــي  قــد لعبوا دورًا مهمًا  املسلمن 
من أشهر إسالمه كــان امللك أملــش بن يلطوار 
)تحريفًا على الغالب عن أملس إلتبير( حوالي 
الـــعـــام 920. وأرســـــل إلــــى الــخــلــيــفــة الــعــبــاســي 
هون 

ّ
املقتدر سفارة يطلب اعترافًا وعلماء يفق

ماليًا  اإلسالمي ودعمًا  الدين  بمبادئ  شعبه 
يساعده على بناء جامع وقلعة في عاصمته، 
إذ إن مملكته كــانــت مــحــاطــة بــأعــداء أقــويــاء، 
وبــشــكــل خـــاص الــخــزر يــهــودّيــي الــديــانــة إلــى 
وقد  عليه جزية سنوية.  فرضوا  الذين  غربه 
استجابت الخالفة له بإرسال سفارة عام 921 
كان الفقيه فيها أحمد ابن فضالن الــذي ترك 
و أغــرب  أروع  مــن  يعد  للرحلة  وصــفــًا مسهبًا 
الــرحــالت فــي األدب اإلســالمــي املــبــكــر .   رسالة 
ابن فضالن هي أول نص تاريخي يصف من 
يسميهم بالروس: بحارة وتجار في الفولغا 
)نهر أتل عند املسلمن( شاهدهم ابن فضالن 
ــوا قــبــابــًا لــتــجــارتــهــم.  ــامـ قــــرب بــلــغــار حــيــث أقـ
وهو يصفهم ويصف عاداتهم وصفًا مسهبًا 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــأشــكــالــهــم وحــيــاتــهــم 
الــيــومــيــة وعـــبـــاداتـــهـــم ونــظــافــتــهــم وحــيــاتــهــم 
الــزعــمــاء عندهم مما  الجنسية ومــراســم دفــن 
هذا  عــن  متكاملة  إثنوغرافية  صـــورة  يعطي 
الشعب الذي ربما كان من فايكنغ الشمال أو 
املسيحية  اعتناقهم  قبل  األوائـــل  الـــروس  مــن 
فــي نهاية الــقــرن الــعــاشــر.  وقــد اشتهرت هذه 
الرحلة في روسيا والغرب أكثر من شهرتها 
فــي موطنها األصــلــي ألســبــاب مــتــعــددة. وقد 
حولها الروائي األميركي مايكل كرايتون إلى 
أصلها تحت عنوان  مــن  غرائبية  أكثر  روايـــة 
»آكلو املوتى« خلط فيها بن نص ابن فضالن 

ــورة اإلنــكــلــيــزيــة بـــيـــوولـــف، ثم  ــطــ ونــــص األســ
أنتجتها هوليوود في فيلم مغامرات حّورها 
كثيرًا تحت عنوان »املحارب الثالث عشر« قام 
املمثل اإلسباني املشهور أنطونيو بانديراس 
ــــدور ابــــن فـــضـــالن فـــيـــه.    رســـالـــة ابــــن فــضــالن  بـ
هــي أيضًا أول لقاء إســالمــي بــالــروس، يبدي 
في  واشمئزازه  وتعجبه،  إعجابه  كاتبنا  فيه 
اآلن نفسه، من هؤالء القوم الغالظ واألشــداء، 
خاصة  تصرفًا،  والقذرين  حضارة  البدائين 
ــان فيهم  بــالــنــســبــة البـــن بــغــداد املـــرفـــه، وإن كـ
حــس بــاالنــتــمــاء والــتــآخــي أدركـــه ابــن فضالن 
بماء  نفسه مظاهره في تشاركهم  وإن عافت 
الغسل وبمضاجعة الــجــواري. هــؤالء الــروس 
سيعودون إلى بلغار بعد قرون عدة، وبعد أن 
)أو تترية حسب  إلــى مدينة مغولية  تحّولت 
عــبــارة الـــيـــوم( إثـــر الــغــزو املــغــولــي املــدمــر في 
القرن الثالث عشر، لكي يقضوا عليها وعلى 
كل خانات قازان ويضموها لروسيا الصاعدة 
عــلــى عــهــد الــقــيــصــر إيـــفـــان الـــرهـــيـــب )1547-

الفولغا وغيرها  1584(.  عانت منطقة بلغار 
مــن مناطق الــخــانــات اإلســالمــيــة الــتــي خلفت 
الفولغا  حـــوض  عــلــى  الــذهــبــيــة  القبيلة  دولـــة 

ناصر الرباط

بــلــغــار مــديــنــة بـــائـــدة لـــم يــبــق في 
مــــوقــــعــــهــــا الـــــــيـــــــوم ســـــــــوى بـــعـــض 
األطــــــالل األثــــريــــة وبـــعـــض املــبــانــي 
إلــى ذلــك مدينة غير معروفة  املــجــددة. وهــي 
أنــهــا لعبت أدوارًا  فــي العالم اإلســالمــي، ولــو 
تاريخية مهمة كان يمكن لها أن تغّير مسار 
ــداث فــي آســيــا وأوروبـــــا.  فاملدينة كانت  األحــ
ــة إســـالمـــيـــة عـــلـــى حـــوض  ــ عـــاصـــمـــة ألول دولــ
والــســادس  العاشر  القرنن  بــن  الفولغا  نهر 
عشر. وكانت أيضًا مركزًا مهمًا للتجارة بن 
بشكل خاص  عبرها  تــمــّر  والــجــنــوب  الشمال 
ــان منهم  ــفـــرو و«الـــعـــبـــيـــد« الـــذيـــن كــ تـــجـــارة الـ
بعض املماليك الذين حكموا دواًل عظيمة في 
الــعــالــم اإلســالمــي الــقــروســطــي. وكــانــت بلغار 
ــدة، الــســد املنيع  ودولــتــهــا أيـــضـــًا، ولـــقـــرون عــ
الذي حد من االندياح الروسي في آسيا الذي 
لم يحصل إال بعد انهيار خانات قازان والقرم 
خــلــيــفــتــي دولــــة الــبــلــغــار فـــي الـــقـــرن الــســادس 
عشر وانكشاف سهوب آسيا املسلمة أمام آلة 

الحرب واالستعمار الروسية القيصرية.
ــلـــغـــار هــــم شـــعـــب مــــن الـــشـــعـــوب الــتــركــيــة  ــبـ الـ

بوشعيب كادر

ــُت َوقـــــَت الــظــهــيــرة إلــــى بــيــت صــديــقــي  ــلــ َوَصــ
وعائلته
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قرب القبة الذهبية مدينة تحمل أنين 
قرون من الترويس 
اإلجباري الذي دّمر 

المدينة القديمة 
وأقام مكانها كنيسة 

أرثوذكسية ترتفع 
ضمن خرائب القصر 

اإلسالمي التتري؛ هكذا 
رأيُت بقايا مدينة بلغار 

عند زيارتي لها مؤخرًا. 
لكن مقابل ذلك، توجد 
حركة تخطيطية بارعة 
تعيد للمدينة هويّتها 

اإلسالمية

يضيء الباحث التونسي 
المراحل التي مرّ بها 

علم االجتماع في 
تونس، وتقاطعاته 

مع األنثروبولوجيا، 
وهما المجاالن اللذان 

يتحرّك ضمنهما

راِقب شجرتَك من بعيد

محمد جويلي إنتاج معرفة أم إنتاج دروس؟

بلغار عندما تالقى المسلمون مع الروس للمرة األولى

مدينة مجهولة 
عربيًا رغم األدوار التاريخية 

التي لعبتها

وبعد الخمسين يختفي 
األصدقاء، ال أقِصد 

يَموتون َفقط يختفون

يُختصر التطور العلمي 
عندنا في تحصيل 
المراتب الجامعية

ُذكرت بلغار في رسالة
ابن فضالن وكانت أول 

إشارة للروس

أفقي  كفضاء  العربية  الفكرية  األدبيات  في  اإلسالمي  العالم  يظهر 
تاريخية  حقب  إلى  عدنا  إذا  )واألندلس  المغرب  من  يمتد  باألساس، 
وهي  الصين،  مشارف  إلى  أبعد( 
األولى  الموجة  عند  تقف  نظرة 
دون  اإلسالمية،  الفتوحات  من 
عرفته  الـــذي  لــلــتــمــّدد  ــار  ــب اعــت
شماًال  الحقًا  اإلسالمية  الثقافة 
الهندية  الــجــزر  وفــي عــدد مــن 
العصور  في  ثم  أفريقيا،  وفــي 
إلى  الهجرات  خالل  من  الحديثة 
وحتى  واألميركيتين  أوروبا  غرب 

في اليابان وأسترليا.

االمتداد ُمختزًال

2425
ثقافة

زيارة

قصيدة

لقاء

فعاليات

كثيرًا من عسف الروس الذين كانوا ينتقمون 
مـــن قـــــرون االســـتـــبـــداد املـــغـــولـــي فـــي بـــالدهـــم. 
فهم قد دمــروا املــدن وقتلوا السكان وأجبروا 
ــلـــى الـــتـــحـــول لــلــمــســيــحــيــة  مــــن بـــقـــي مـــنـــهـــم عـ
األرثــوذكــســيــة لـــقـــرون عـــديـــدة قــبــل أن تسمح 
ــــل يــكــاتــريــنــا الــثــانــيــة  الــقــيــصــرة أملــانــيــة األصـ
وممارسة  املساجد  ببناء  لهم   )1796-1762(
شــعــائــرهــم، ولــكــن بــعــد أن كــانــت قــواتــهــا قد 
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)شاعر وأكاديمي مغربي مقيم في مدينة نيو 
أورلينز األميركية(

ــــي ســيــاســي  ــــالمـ ــــل وجـــــــود إسـ ــلـــى كـ قـــضـــت عـ
القرم.    األســود وسحقت خانات  البحر  شمال 
تــواصــلــت الــجــهــود الــروســيــة مــنــذ ذلـــك الحن 
لــــ »تــــرويــــس« الـــقـــوقـــاز والـــقـــرم والــفــولــغــا عن 
السكان والتضييق على  إعــادة توزيع  طريق 
الحريات الدينية وتطبيق نظام تعليم روسي 
يسعى إلى محو اللغات القومية، ونجحت في 
ذلــك إلــى حــد كبير. ولــم يغّير تــحــّول روسيا 
إلــى الشيوعية هــذه السياسة، بل إن ستالن 
قــســري عـــام 1944  بــأفــظــع عملية تهجير  قـــام 
عندما نقل كل تتار القرم إلى أوزبكستان. وقد 
تغيرت األحوال شيئًا ما بعد انهيار االتحاد 
إلى  الــقــرم  تتار  مــن  الكثير  السوفييتي وعــاد 
بالدهم ولكن سياسة الترويس ما زالت قائمة 
وإن بوتيرة أخف وألطف.   على هذه الخلفية 
الــتــاريــخــيــة رأيــــُت بــقــايــا مــديــنــة بــلــغــار الشهر 
الفائت عند زيارتنا لها ضمن إطار احتفالية 
»جائزة اآلغا خان للعمارة اإلسالمية«. موقع 
يحمل أنن قرون من الترويس اإلجباري الذي 
ــر املــديــنــة الــقــديــمــة وأقــــام مــكــانــهــا كنيسة  دّمــ
ــة تـــرتـــفـــع ضـــمـــن خــــرائــــب الــقــصــر  ــيـ أرثـــوذكـــسـ
اإلسالمي التتري. ولكن مشروع الترميم الذي 

قادته حكومة الرئيس التتري األول منتيمير 
شيمايف )اسمه األول يعني »أنا حديد« وهو 
كــذلــك(  عــلــى مــا يــبــدو لـــي، هــو مــحــاولــة ذكية 
ورقــيــقــة الســتــعــادة هــويــة املــديــنــة اإلســالمــيــة 
الــذي حصل على ختم  وإن رمزيًا. فاملشروع، 
أضاف   ،2014 عــام  إنساني  كتراث  اليونسكو 
ــّبــــة مـــذهـــبـــة ســلــجــوقــيــة بــامــتــيــاز  لـــلـــمـــوقـــع قــ
تــحــوي أكــبــر قــــرآن مــطــبــوع فــي الــعــالــم، يحج 
ــاء روســيــا.  أرجـ كــافــة  مــن  التتر  إليها مسلمو 
وقــد تضّمن املشروع أيضًا ترميم قبتي دفن 
الــرابــع  الــقــرن  مــن  نبيلتن  تتريتن  لعائلتن 
عشر وبناء مئذنة مدّورة جديدة على أنقاض 
الــذي لم يبق منه سوى  مئذنة جامع القصر 
األعمدة  بقايا  وبعض  األربعة  أبراجه  قواعد 

وشواهد قبور مختلفة التواريخ. 
)مؤرخ معماري سوري وأستاذ كرسي 
اآلغا خان للعمارة اإلسالمية في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا(

الُعبور

ذاكرة لعلم االجتماع في تونس

المغرب  من  فوتوغرافيا  فنانات  لثالث  معرضًا  لندن،  في  المرسم  غاليري  يقيم 
متبايتة  تجارب  المعرض  يضيء  الجاري.  الشهر  نهاية  حتى  يتواصل  العربي، 
المقاربات والمواضيع، ويضم صورًا لكل من: صوفيا بركات من تونس، وصفاء 

مزيرة من المغرب )الصورة( وسونيا مرابط من الجزائر.

قصيرة،  عراقية  أفالم  ألربعة  عرضًا  بيروت  في  والثقافة«  للفن  النمر  »دار  تقيم 
عند السادسة والنصف من مساء اليوم. األفالم هي: حديقة أمل لـ ناديا شهاب، 
عادل عابدين،  لـ  عادل خالد، وأيام مجنونة  لـ  الفردوس  والناجون من ساحة 
وضياء  خالد  عادل  المخرجين  مع  حوار  العروض  يتبع  جودة.  ضياء  لـ  وسبية 

جودة.

في دورته األولى، التي تقام حاليًا وتتواصل حتى 18 كانون األول/ ديسمبر المقبل، 
يلتفت بينالي الفن المعاصر الذي يقام في »متحف محمد السادس للفن الحديث 
والمعاصر« في الرباط إلى تجارب المرأة الفنانة، ويفرد هذه االنطالقة لها، حيث 
تشارك في التظاهرة أكثر من ستين فنانة، تحت شعار »لحظة ما قبل العالم« من 

المشاركات: منى حاطوم، وإيتيل عدنان، وغادة عامر )الصورة(.

تحت عنوان وجوهنا، يتواصل معرض الفنان التونسي نضال شامخ في »غاليري 
يضّم  الحالي.  األول  تشرين  أكتوبر/   27 حتى  العاصمة  تونس  في  فرياني«  سلمى 
المعرض رسومات باألسود واألبيض أنجزها الفنان حول أحداث الهجرة واللجوء 

واألزمات التي عرفتها المنطقة العربية ويرّكز بالخصوص على سنة 2016. 

تونس ـ شوقي بن حسن

كممارسة   - االجتماع  علم  تاريخ  يبدو 
ــــول املــجــتــمــع - مـــثـــل ســـرديـــة  نـــظـــريـــة حـ
مـــوازيـــة لــتــطــّورات األخـــيـــر، حــيــث يعيد 
بــنــاء واقـــعـــه مـــن خـــالل املــواضــيــع الــتــي 
يــشــتــغــل عــلــيــهــا أو املـــنـــهـــجـــيـــات الــتــي 
تقاطعاته  خـــالل  مــن  وحــتــى  يعتمدها، 
ــــاالت مـــعـــرفـــيـــة أخـــــــــرى، وعـــلـــى  ــــجـ ــــع مـ مـ
ــتـــي تــبــدو  رأســــهــــا األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـ
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة مــثــل تــــوأم لعلم 
ــا جـــــرى اعــتــمــاد  ــاع، فـــكـــثـــيـــرًا مــ ــمــ ــتــ االجــ

مقاربات املجالن بشكل متداخل.
فيها  يتقاطع  الــتــي  املنطقة  هــذه  ضمن 
باألنثروبولوجيا، يمكن  االجتماع  علم 
ــبــــاحــــث الـــتـــونـــســـي  ــال الــ ــ ــمـ ــ أن نـــضـــع أعـ
محمد جويلي )1966(، ورغم أن تكوينه 
األكــاديــمــي كــان فــي علم االجــتــمــاع، فإن 
الكتابن اللذين أصدرهما؛ »مجتمعات 
 )1996( للنسيان«  مجتمعات  لــلــذاكــرة.. 
و«الـــثـــأر الـــرمـــزي، تــمــاس الــهــويــات في 
 ،)2009( الــتــونــســي«  الــجــنــوب  ــات  ــ واحــ
ــبــــدوان أقـــــرب إلــــى األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا،  يــ
ــى  ــ ــه إلـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وعـــــــــن ذلـــــــــك يــــــقــــــول فـــــــي حـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »يـــنـــبـــغـــي لـــنـــا أن 
ننتبه إلـــى أن الــحــدود أصــبــحــت رخــوة 
بــن عــلــم االجــتــمــاع واألنــثــروبــولــوجــيــا، 
وهــــو أمــــر دارج حــتــى أن الــبــعــض بــات 
يــســتــعــمــل الـــيـــوم مــصــطــلــح الــســوســيــو-

أنــثــروبــولــوجــيــا كــتــعــبــيــر عـــن الــتــمــازج 
ــع بــيــنــهــمــا«. يــعــتــبــر الــجــويــلــي أن  ــواقـ الـ
ــذا الـــتـــمـــازج مــنــطــقــي إذا نــظــرنــا إلــى  هــ
ســـيـــاقـــاتـــه، حــيــث يــضــيــف: »لـــقـــد كــانــت 
عنى 

ُ
الــســوســيــولــوجــيــا فـــي بــدايــاتــهــا ت

فيما  تــحــديــدًا،  الصناعية  باملجتمعات 
تــهــتــم األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا بــاملــجــتــمــعــات 
ــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــزوتـ ــاإلكـ ــّمــــى بـ الــــتــــي كــــانــــت تــــســ
ــًا مــــن املـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة، وهـــو  انـــطـــالقـ
اليوم،  يستقيم  يعد  لم  تقليدي  تقسيم 
الــــيــــوم  ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ األنـ إن  حــــيــــث 
ــيـــة كــمــا أنــه  تــتــحــرك فــي املــديــنــة األوروبـ
يــمــكــن االشــتــغــال ســوســيــولــوجــيــًا على 

مجتمعات في أفريقيا أو آسيا«. 
ــــدود بــن  ــــحـ يــلــفــت جـــويـــلـــي إلـــــى »أن الـ
ــام بــاتــت  ــ ــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة بــشــكــل عـ ــعـ الـ
ق األمر بعلم االجتماع 

ّ
غائمة، فال يتعل

ــحــــســــب، حــيــث  ــا فــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ واألنـ
ــوم الــــتــــاريــــخ بـــاالقـــتـــصـــاد  ــيــ ــل الــ ــداخـ ــتـ يـ
وعـــلـــم الــنــفــس بــالــجــغــرافــيــا وغـــيـــر ذلــك 
مــن املــيــاديــن. وهــــذه الــنــقــلــة فــي الــعــلــوم 

استعماريًا أو في أي سياق آخر – يقول 
جويلي: »هناك دائمًا توظيفات للمعرفة 
األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة حــتــى فـــي أشــكــالــهــا 
ــمـــد شـــبـــكـــات  ــتـ ــعـ  تـ

ً
ــال ــثــ ــمــ ــيــــطــــة، فــ ــبــــســ الــ

املــطــاعــم الــكــبــرى مــثــل مـــاكـــدونـــالـــدز، أو 
شركات املالبس الجاهزة، على دراسات 
أنثروبولوجية لفهم ثقافة االستهالك«. 
علم  يلتقط  مــا  »كــثــيــرًا  أنـــه  يعتبر  لكنه 
مــن  املـــعـــطـــيـــات   Marketing الـــتـــســـويـــق 
األبحاث االجتماعية واألنثروبولوجية 
ــه«، وهــــــــو هــنــا  ــ ــــسـ ــفـ ــ ويـــنـــســـبـــهـــا إلــــــــى نـ
علماء  لــدى  تدريجي  انتقال  إلــى  يشير 
االجــتــمــاع واألنــثــروبــولــوجــيــا مــن صفة 
ــّدم  ــقـ ــر، أي مــــن يـ ــيـ ــبـ ــــى الـــخـ ــ الــــبــــاحــــث إل
ــيـــس بــغــرض  مـــعـــرفـــة تـــحـــت الـــطـــلـــب، ولـ

التراكم العلمي. بشكل عام، يبدو موقع 
األنثروبولوجي غائمًا في تونس، فهو 
يتحّرك ضمنه،  دقيق  بمجال  يوحي  ال 
وهو ما يؤّكده جويلي، ويفّسر ذلك بأنه 
»لدينا في تونس تقليد سوسيولوجي 
ل تطّور األنثروبولوجيا، وهذا من 

ّ
يعط

بل  الفرنسية،  بــاملــدرســة  الــتــأثــر  تبعات 
تتطّور  تونس  فــي  األنثروبولوجيا  إن 
أســــاســــًا مــــن خـــــالل انـــعـــطـــافـــات عــلــمــاء 
االجــتــمــاع إلـــى هـــذا املـــجـــال«. ومـــن جهة 
أخــرى - يتابع محّدثنا - فـــ«إن مجاالت 
ظهر قبولها 

ُ
لــم ت مثل اإلعـــالم والــنــشــر، 
الواضح لألنثروبولوجيا«.

يعيد جويلي هذا الوضع إلى إشكاليات 
أيــضــًا، حيث  التونسية  الجامعة  داخــل 
املعرفية  املــجــاالت  نــربــط  »بقينا  يــقــول: 
ــة، وبـــذلـــك  ــيــ ــمــ ــاديــ بـــالـــتـــخـــّصـــصـــات األكــ
أصـــبـــح مـــقـــيـــاس الـــتـــطـــّور الــعــلــمــي هــو 

تحصيل املراتب في الجامعة. 

أّي ظــاهــرة  أمـــر طبيعي ألن  اإلنــســانــيــة 
بطبيعتها«.  األبــعــاد  متعددة  إنسانية 
يحضر في العقود األخير خطاب نقدي 
حول األنثروبولوجيا باعتبارها مجااًل 
ــة اســـتـــعـــمـــاريـــة. يــعــيــد  ــزعـ مــعــرفــيــًا ذا نـ
الباحث التونسي هذه النزعة إلى نشأة 
»اعتمدت  إنــهــا  األنــثــروبــولــوجــيــا حيث 
فــي الــبــدايــة عــلــى نــصــوص ومــالحــظــات 
عــســكــريــن وإداريـــــــــن ضـــمـــن الــحــمــالت 
ــــّدمــــت أعــمــالــهــم 

ُ
االســـتـــعـــمـــاريـــة، وقـــــد ق

باعتبارها معطيات علمية في حن أنها 
تمتزج بكثير من الشوائب واإلسقاطات، 
ولكن جرى بالتدريج تطوير املنهجيات 
املعايشة«.  خصوصًا من خــالل تجارب 
يضيف: »كان االستعمار يهدف إلى فهم 
هــــذه املــجــتــمــعــات لــدخــولــهــا ومــمــارســة 
هيمنته عليها من الداخل، وفي الحقيقة 
لم تتطور األنثروبولوجيا وحدها بهذه 
واملناخ.  التربة  علوم  حتى  بل  الطريقة 
كــانــت الــفــكــرة االســتــعــمــاريــة تــقــوم على 

مبدأ معرفة أكثر تعني هيمنة أكبر«.
ــيـــوم  ــيــــا الـ ــثــــروبــــولــــوجــ وعــــــن واقـــــــع األنــ
ــا –  ــهــ ــفــ ــيــ ــوظــ ــة تــ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــًا مـــــــن مـ ــ ــــالقــ ــطــ ــ انــ
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