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موضوعات المحور

*

ليونارد جاكسون

َ
ش ْكالن من المادية الثقافية
المادية في األنثروبولوجيا وفي الدراسات الثقافية
**

ترجمة :ثائر ديب

علميا و تقوم
مادية متشدِّ دة
املادية التي تُستخدم يف األنثروبولوجيا ،و هي ّ
يدافع الباحث عن تلك ّ
ًّ
عىل أساس اقتصادي مكني ،كام يرى ،بخالف تلك التي تُستخدم يف الدراسات الثقافية و النظرية
نظرية عا ّمة يف التاريخ،
األدبية السائدة ،التي جيد أهنا تُسقط العلم و األساس االقتصادي ،بل كل ّ
االقتصادي ،فض ً
الفوقية و الرصاع الثقا ّ
ال عن اتسامها بالنسبوية و براديكالية
يف ال
و هتتم بالبنية
ّ
ّ
من النوع الشكيل.

ُيط َلق اسم املادية الثقافية عىل متنني نظريني خمتلفني متام ًا ،بل ومتضا ّدين ،يف األنثروبولوجيا
والدراسات الثقافية عىل التوايل .فهناك النظرية األنثروبولوجية التي تتعهد تطوير اجلانب العلمي
ّ
تنوعه ويف مداه هيدف إىل تفسري ما
مما ُي ْد َعى االشرتاكية العلمية،
وتشكل األساس لربنامجِ بحث هائل يف ّ
برمتها عىل أساس الضغوط االقتصادية .ومن الواضح أنّ هذه
قبل التاريخ ،والتاريخ ،واإلثنوغرافيا البرشية ّ
تضم
النظرية
ٌ
استمرار ألعامل ماركس الناضجة ،وإلنجلز يف أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة ،لك ّنها ّ
متغيرّ ات إيكولوجية ،إىل جانب أحدث املعطيات اإلثنوغرافية واألركيولوجية .وهي حتتفظ باقتصادوية
العلم ،لكنها ت ُْس ِقط السياسات الراديكالية؛ وإذا ما كانت هلا ّأية نتيجة
املاركسية الكالسيكية ،والتزامها
َ
سيايس ،فهي أنّه ينبغي لنا أن ندرك بصورة أعمق بكثري ما لإليكولوجيا من نتائج ثقافية ،وأن نضع األسئلة
يعد هذه األسس ممثّل ًة يف ٍّ
كل من فرديناند دي سوسري وكارل
* عامل لغويات بريطاين ،له ثالثية تتناول أسس النظرية األدبية احلديثة .وهو ّ
ماركس وسيغموند فرويد .ويرى أنَّ النظرية األدبية احلديثة البنيوية وما بعد البنيوية متثّل هتافت ًا حلق باملشاريع الواعدة هلؤالء الثالثة،
وسيرْ ًا باجتاه راديكالية سياسية هي أقرب إىل
وإطاحة بام لدى دي سوسري وفرويد من علمية ،وبام لدى ماركس من اقتصادوية وماديةَ ،
الصوفية الغامضة منها إىل العلم بمعناه الدقيق.
** مرتجم وكاتب سوري ،مدير حترير «تبي».
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اإليكولوجية ،وليس األسئلة الطبقية أو اإلثنية أو اجلنسية ،يف مركز السياسات العاملية.
اللب األساس يف تلك التشكيلة الالفتة من
ّأما النظرية األدبية املغايرة متام ًا والتي حتمل االسم ذاته -وهي ّ
األنثروبولوجيا الشعبية اليسارية التي ت ُْدعى "الدراسات الثقافية" -فتحتفظ باندفاع املاركسية السيايس
وتتوسع به من القضايا الطبقية إىل القضايا العرقية والنسوية؛ لكنها ت ُْس ِقط العلم
الراديكايل قديم الطراز،
ّ
ّ
فتكف قيمها الراديكالية عن أن تكون قائم ًة عىل ّأية نظرية عامة يف التاريخ اإلنساين،
والنظرية االقتصادية،
كتلك التي تقوم عليها املاركسية .وتتمثّل اهتاممات هذه املادية الثقافية األدبية يف البنية الفوقية؛ ونظريتها
يف القيمة هي نظرية نسبية؛ ويسعدها أن تتوافق مع تلك األنامط الشكالنية الرصف من الراديكالية الفكرية
مثل ما بعد البنيوية؛ وتركّ ز عىل الرصاع الثقايف ال االقتصادي وال ترى إىل الثقافة الفنية عىل أنهّ ا يشء ذو
موقع -بل املوقع األسايس -من مواقع
أمهية جوهرية بالنسبة إىل اإلنسانية عموم ًا ،بل عىل أنهّ ا يف جوهرها
ٌ
الرصاع السيايس .هكذا تنشطر املاركسية ،مع اخرتاع املادية الثقافية ،إىل دولتني وريثتني أضعف من الدولة
األصل بكثري.
ّ
قراء هذا النوع من األدبيات أن يكونوا عىل ألفة باألشكال املتعددة التي اتخّ ذهتا املادية الثقافية
ولعل معظم ّ
األدبية .وسوف أدافع من جهتي عن النوع األنثروبولوجي؛ أي عن ذلك النوع األكثر تشدد ًا بني أنواع
املتشددة؛ وأطرح السؤال :ما الذي يمكن أن تبدو عليه النظرية األدبية إذا ما ن ُِظر إىل أسئلة
املادية االقتصادية
ّ
املع َت َمدات األدبية ا ُمل َك َّر َسة((( ،والرتاثات ،واآلداب الكالسيكية وسواها من وجهة نظر األنثروبولوجيا
الثقافية املادية؟

 -1المادية الثقافية في األنثروبولوجيا الباكرة والحديثة
ِّ
مهتم بتطور النظريات العقالنية يف الثقافة اإلنسانية ،سواء تع ّلقت بالدراسة األدبية أم
لكل
بد
ال ّ
ٍّ
صحيح
يقدمها تراث املاركسية إىل هذه النظريات.
باألنثروبولوجيا ،من أن يتساءل عن املسامهة التي يمكن أن ّ
ٌ
أنَّ ك ً
ال من املاركسية والنظرية األدبية املاركسية قد قضتا نحبهام يف السنوات الثالثني األخرية؛ لكن ذلك
ّ
األقل ،ألنّ أجزاء كثرية منها -خاص ًة
نظري عىل
جراء مرضني خمتلفني .اهنارت املاركسية ،كمتن
ّ
كان من ّ
مذاهبها االقتصادية ،وتنبؤاهتا بشأن طبيعة الثورات واحتامل قيامها -مل تكن علمية وصحيحة ،وترتّبت عليها
وحولت شبه قارات إىل معسكرات اعتقالّ .أما النظرية األدبية
خربت اقتصادات كاملةّ ،
عواقب عملية كارثية ّ
والثقافية املاركسية ،من جهة أخرى ،فلم تعد رائج ًة بني املثقفني ألهنا بدت ،مع انتصار ما بعد البنيوية وما بعد
احلداثية ،مفرط ًة يف علميتها ،وميكانيكيتها ،واهتاممها باحلقيقة.
وترتسخ باعتبارها أصلية وموثوقة ،حيث يشري هذا
تتكرس
ّ
 1ا ُمل ْع َت َمد ا ُمل َك َّرس ،canon ،هو يف األصل جمموعة من الكتابات التي ّ
املقدس والتي تعترب أصلية وموثوقة ،بعكس الـ  ،apocryphaأي الكتابات املنحولة
املصطلح يف العادة إىل الكتابات املتعلقة بالكتاب ّ
املشكوك يف صحتها أو يف صحة نسبتها إىل من تُعزى إليهم من املؤ ّلفني .ويمكن إطالق املصطلح أيض ًا عىل أعامل مؤ ّلف تُقبل عىل أهنا
أصلية ،كأن نقول ،مث ً
ال ،الناموس الشكسبريي .و ُيستخدم هذا املصطلح اليوم يف النظرية األدبية مقرون ًا بصفة األديبliterary canon
ليشري إىل األعامل األدبية واملقررات التي توافق عليها املؤسسة التعليمية معترب ًة إياها من ضمن مفهومها عن األدب ومن ضمن التقليد
هيمها أن تكرسه ،بخالف األعامل التي تنزع عنها تلك الصفة وتطردها من مقرراهتا (م).
األديب القومي "العظيم" الذي ّ
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ُ
سية؛ واألسوأ من ّ
كل ذلك ،أنهّ ا اقتصادوية.
غائية؛ ّ
تقدم رسديات كربى؛ وهي أ ُس ّ
واملاركسية ،عالو ًة عىل هذاّ ،
املسمى
ولذلك فهي غري مقبولة لدى النظرية األدبية ،شأهنا لدى ذلك الشكل من األنثروبولوجيا الشعبية
ّ
بالدراسات الثقافية والذي راح نفوذه يتنامى .وهذا ما تع عنه بوضوح ٍ
كاف الورقة اخلتامية يف مؤمتر
برّ
"أمر ال يمكن الدفاع
إيلينويز  1990حول الدراسات الثقافية .فالعودة إىل ماركسية سابقة ملا بعد احلداثة ٌ
واملحددات االقتصادية عىل
عنه؛ ألنّ رشوط تلك العودة تقوم عىل إعطاء األولوية للعالقات االقتصادية
ّ
تقليدي،
العالقات الثقافية والسياسية ،وذلك عرب إسناد دور ميكانيكي وانعكايس هلذه األخرية"((( .وبتعبري
ّ
البد
مادية وليست هيغلية يسارية .وبغية إقامة عامل يمكن أن تعمل فيه الدراسات الثقافية ،كان ّ
فإنّ املاركسية ّ
من نزع مادية ماركس.
تقوم أطروحتي عىل فكرة أنّه يف حني كان اقتصاد ماركس ذلك االقتصاد اخلاطئ خطأ واضح ًا ،فإنّ تفسريه
املادي للتاريخ هو ذلك التفسري الصحيح .وال يمكننا أن نبني نظري ًة يف الثقافة اإلنسانية مادي ًة بام يكفي
ّ
(أنثروبولوجيا ماديةّ ،
نقر بالصدارة التفسريية
تشكل فيها النظرية األدبية املادية الثقافية جزء ًا حقيقي ًا) ما مل ّ
التي تتم ّتع هبا املتغريات االقتصادية؛ مع أنّه علينا أن نضيف العوامل السكانية والعوامل اإليكولوجية إىل تلك
املوسعة تس ّلط الضوء قوي ًا
أقرهتا املاركسية الكالسيكية .ويف رأيي ،أنّ مثل هذه النظرية املادية َّ
العوامل التي ّ
ُذيل بتاريخ سيايس،
عىل األدب ،كام تس ّلطه عىل املامرسات الثقافية األخرى مجيعها؛ وإن كانت حتتاج إىل أن ت َّ
واجتامعي وثقايف .لكننا ينبغي أن نضيف أنّ مثل هذه النظرية ال يكون هلا معنى إال إذا خت ّلينا عن بالغة
ما بعد البنيوية وتب ّنينا فلسف ًة واقعية يف ٍّ
كل من العلوم اإلنسانية والطبيعية ،فلسفة ليس هلا ّأية صلة خاصة
باليسار السيايس.
وسم بـ "املادية الثقافية" يف النظرية األدبية احلديثة ليس نظري ًة مادي ًة يف األدب ،وهو بالتأكيد ال يستهدف
ما ُي َ
إقامة إسرتاتيجية بحث علمي يف تاريخ األدب يف خمتلف املجتمعات اإلنسانية .واألحرى ،أنّه ممارسة تأويلية
ملتزمة سياسي ًا .وهؤالء "املاديون الثقافيون" يرون أنّ املوضوعات الثقافية -املرسحيات ،القصائد ،القصص،
إلخ -ينبغي أن ت ُْد َرس بوصفها أجزاء من مركّ ب كامل من املامرسات الثقافية يف املجتمع .ولذلك ،فإنّ املادية
معنى جوهري ًا أو قيمة جوهرية إىل
هبذا املعنى هي مادية "ممارسات مادية" ومؤسسات؛ و ُي َع ُّد مثالي ًا أن ننسب ً
نصوص شكسبري ،يف حني ُي َع ُّد مادي ًا أن نناقش الطريقة التي ُتق َْرأ هبا هذه النصوص ،وتخُ ْ َرج ،وت ُْد َرس ،إلخ،
مؤدياته السياسية .وال يرى املاديون الثقافيون أنَّ األولوية األوىل لدهيم تتمثّل يف أن
خاص ًة إذا كان لذلك َّ
يفسوا املامرسات الثقافية بمصطلحات اقتصادية؛ وهم حياولون النأي بأنفسهم عن استعارة األساس  -البنية
رّ
حد بعيد ،ويرون األولوية يف النظرية الثقافية
إىل
يساري
سيايس
بموقف
حيتفظون
أهنم
غري
املاركسية.
الفوقية
ّ
ّ
والتحيز اجلنيس ،إلخ؛ وغالب ًا ما يعيشون هبناء مع النسبوية الثقافية
للنضال ضد القمع االجتامعي ،والعنرصية،
ّ
واخلطابية يف احلقبة ما بعد البنيوية ،م ّتكئني إىل ميشيل فوكو يف الغالب ،وإىل جاك ديريدا يف بعض األحيان.
وهم ليسوا ماديني باملعنى العميل العادي للكلمة.
ّأما املادية الثقافية يف األنثروبولوجيا فمختلفة متام ًا .وهي ترمي إىل إقامة تفسري علمي ،وحتافظ عىل الواقعية
2 - Angela McRobbie, "Post-Marxism and Cultural Studies: A Postscript", In: Grossberg et al. (eds), Cultural Studies
(New York: Routledge, 1992).
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متيز العلوم الطبيعية .كام هتدف إىل تفسري ذلك املدى الشاسع من املامرسات
الفلسفية ،وعىل املادية ،التي ّ
الثقافية اإلنسانية (التي ال بد من حيث املبدأ أن تشتمل عىل الفنون) ،والتعاقب التارخيي ألشكال خمتلفة
تتحدر من املاركسية الكالسيكية ،وتشبهها؛
من املجتمع ،عىل أساس املتغريات االقتصادية األساسية .وهي
ّ
لكنها ال تستخدم الديالكتيك ،وتلتزم بتفسري وقائع املجتمعات اإلنسانية وليس باجرتاح تغيريات ثورية يف
هذه املجتمعات .وهي تعتمد عىل سلسلة من املتغريات التفسريية أوسع من السلسلة التي اعتمدت عليها
ّ
السكان من حيث التكنولوجيا املتاحة ،ومستويات احلريرات
تضم املوارد الطبيعية ،ومستويات
املاركسيةّ :
والربوتينات يف أنامط الوارد الغذائي املختلفة ،فض ً
ال عماّ يقتضيه تأمني ذلك من الطاقة ،إلخ .وهذا ما جيعل
منها األساس العلمي الواضح لتنظري املشكالت اإليكولوجية .غري أنهّ ا يمكن أن ختلص إىل نتيجة عملية
املقدسة يف اهلند كام ختلص إىل رضورة قيام ثورة اجتامعية هناك .واملدافع
مفادها رضورة احلفاظ عىل األبقار ّ
األسايس عن املادية الثقافية هو مارڤن هاريس ،وما ناقشته هنا هو صياغاته بوجه عام.
واملبدأ األسايس يف املادية الثقافية األنثروبولوجية هو أنّ ما من جزء من املجتمع أو الثقافة يمكن أن ي ّتخذ
شكله باستقالل عن املتغريات االقتصادية ،مهام يكن تطوره الداخيل متامسك ًا ،وأنَّ من املمكن تفسري كثري
خفية متام ًا عن أبناء تلك
من جوانب الثقافات اإلنسانية بواسطة املتغريات االقتصادية بطرائق غالب ًا ما تكون ّ
الثقافات أنفسهم .فالبنى األساسية للثقافة ،ليست شفافة أو مستقلة .وهذا ما خيلق مشكالت األيديولوجيا
ندعي كأنثروبولوجيني أننا
والوعي الزائف التي َألِفناها يف الرتاث املاركيس :إذ يمكن أن نجد أنفسنا ونحن ّ
ٌ
يقدم أولئك الرجال أنفسهم أسباب ًا
نعلم ملاذا يميض
نساء قتل األطفال ،يف حني ّ
رجال إىل احلرب وتقرتف ٌ
ٍ
عندئذ أن
خمتلفة متام ًا للميض إىل احلرب وتنكر تلك النساء أنفسهن أهنن ارتكبن قتل األطفال .ويكون علينا
يدعي أنّه يكشف لنا جوانب جمتمعات أخرى ختفى عىل
نطرح عىل أنفسنا أسئلة مألوفة عن قيمة علم اجتامعي ّ
أبناء تلك املجتمعات ،لكنها تتكشّ ف لألنثروبولوجي الذي يرصدها .ويكون علينا أن ندفع تلك النقطة إىل
مدى أبعد ونالحظ ،عىل أساس املبادئ ذاهتا ،أنّ هنالك أوجه ًا مألوفة يف جمتمعنا اخلاص ال نفهمها بمجرد أن
نفسها ألنفسنا ،من خالل تطبيق مبادئ املادية الثقافية.
ننظر فيها ،لكننا نستطيع أن رّ

واملبادئ األنثروبولوجية التي سنناقشها تنطبق عىل دراسة األدب بطريقة مبارشة عىل وجه اخلصوص .ومجيع
نقّاد األدب هم أنثروبولوجيون ثقافيون ممارسون ،يستكشفون َح ْدسي ًا عامل املعنى االجتامعي خلف األعامل
جمردة وشكالنية لألدب؛ ُّ
أديب يف العامل هو جزء
فكل عمل ّ
التي يدرسوهنا .ذلك أنَّه من املستحيل قيام مقاربة ّ
من ثقافة إنسانية ما ،باملعنى الذي يعطيه األنثروبولوجيون للكلمة ،وال يمكننا أن نضفي عليه معنى إال ضمن
يصح عىل األعامل
يصح عىل األعامل األدبية ا ُمل ْن َتجة يف ثقافة و ُت َق َّوم يف ثقافة الحقة ،كام
تلك الثقافة .وهذا
ّ
ّ
األدبية املعارصة؛ وتقويم رواية إنجليزية من القرن التاسع عرش يتطلب من الناقد احلديث فه ًام أنثروبولوجي ًا
لكل من املجتمع اإلنجليزي يف القرن التاسع عرش وجمتمعنا اخلاص .ولكي نرضب عىل ذلك مثا ً
َح ْدسي ًا ٍّ
ال
ٍ
ملموس ًا ،فإنّه ال يمكن لناقد أن يفلح يف ذلك األمر ما مل يكن قادر ًا عىل تقديم تفسري ملعنى الزواج واملال يف
كال املجتمعني.
ثمة
وتشري مبادئ املادية الثقافية األنثروبولوجية إىل أنّه ،حتت تلك التفسريات احلدسية للمعنى االجتامعيّ ،
مستويات من التفسري العلمي عىل أساس املصالح االقتصادية ،ورصاعات املصلحة االقتصادية .واستكشاف
ذلك هو ما ينبغي أن تكون عليه الوظيفة اخلاصة لنظرية األدب املادية الثقافية.
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 1-1اإلستراتيجيات المادية في تفسير األنظمة الثقافية
ٌ
مقدسة وهنودٌ شرسون
بقرات
َّ

ٍ
املادي الثقا ّ
لثقافة
يف بإزاء وصف إثنوغرايف
وسواء كان
املادية الثقافية إسرتاتيجية بحث وليست نظرية مفردة.
ّ
ٌ
ٍ
ٍ
عدة ثقافات مثل التابو املفروض عىل أكل
متيز ّ
كاملة من الثقافات مثل ثقافة "اليانومامي" ،أو لسمة خاصة ّ
املعنية من تكاليف ومنافع
يتفحص ما تشتمل عليه الطقوس
حلم اخلنزير يف الرشق األوسط ،فإنّه سوف ّ
ّ
مادية ،ويقيسها من حيث عوامل مثل الوارد احلروري والوارد الربوتيني قياس ًا باجلهد املبذول ،يف كثافات
سكانية ش ّتى ومستويات خمتلفة للموارد الطبيعية .ويشتمل هذا التحليل عىل ما يدعوه املاركسيون قوى
اإلنتاج وعالقاته ،لكنه يميض أبعد من ذلك؛ فمن نقاط الضعف الشا ّلة يف املاركسية أهنا مل تبد ّ
قط اهتامم ًا
كافي ًا بكثافة ّ
السكان أو باإليكولوجيا.
ويف إنكارها استقالل الثقافة ،تنكر هذه اإلسرتاتيجية واحد ًا من املبادئ العزيزة عىل معظم مدارس
األنثروبولوجيا الثقافية؛ وتكون أمام خطر َدف ِْع َها (كام يفعل هاريس يف بعض األحيان) نحو حتمية اقتصادية
كاملة .غري أنّه ليس من الرضوري أن حيصل ذلك ،كام رأينا لدى مناقشة املاركسية ذاهتا .ويمكننا أن نواصل
القول إنّ الثقافات اإلنسانية هي استجابات إنسانية خ ّ
القة للرشوط املادية ،وإنّه من املمكن عىل الدوام قيام
استجابات خمتلفة كثرية ،يف الوقت الذي نقبل أنّ للعوامل املادية صدار ًة تفسريية .وتنظر املادية الثقافية إىل
احلاجات املادية اإلنسانية واملوارد ،املتاحة ،والتقنية يف جمتمعٍ ما -سواء كانت هذه غابات عذراء وفؤوس ًا
األولية؛ يف حني تنظر إىل البنية
حجرية ،أم مناجم فحم وحمركات بخارية -عىل أهنا املتغيرّ ات التفسريية
ّ
السياسية ،وأساليب احلرب ،واملعتقدات الدينية ،واألشكال االقتصادية ،إلخ ،عىل أهنا العنارص التي ينبغي
يتوسط بني هذين االثنني .وهي هبذا حتافظ عىل األجزاء
تفسريها؛ وتنظر إىل االقتصاد عىل أنّه املستوى الذي ّ
التي يمكن الدفاع عنها يف املاركسية.
املقدسة بني اهلندوس؛ تلك
ومن األمثلة البسيطة عىل عمل هذه اإلسرتاتيجية تناول هاريس لوظائف البقرة ّ
البقرة التي تطوف الشوارع ،وختتلس ُق ْوتهَ ا ،وال ينبغي قتلها .وهذا مثال عىل طقس سبق أن نظر فيه ٌّ
كل
من األنثروبولوجيا الثقافية العادية غري املادية واقتصاد التنمية الغريب .والالفت أهنام يتفقان كالمها عىل أنّه
تقدم تفسريات لقدسية البقرة تقوم عىل البنية
ليس هلذه البقرات ّأية وظيفة .فاألنثروبولوجيا الثقافية العادية ّ
مقدسة .أما اقتصاد التنمية فيتعامل
مقدسة ألهنا ّ
الداخلية للثقافة اهلندوسية .وهي ترى ،يف حقيقة األمر ،أهنا ّ
املقدسة عىل أنهّ ا عبء عىل االقتصاد؛ ولكي حتصل التنمية ،ال بد من ذبح معظم هذه البقرات.
مع البقرة ّ
وقوي .يعيد ،بعيشه عىل الفضالت ،تدوير
ذرية حيوان حلوب عاس
ّ
املعنية هي ّ
يشري هاريس إىل أنَّ البقرة ّ
املقدسة مجيعها ،يعني يف الواقع
الطاقة التي كانت لتضيع لواله (روث البقر
وقود معروف) .وذبح البقرات ّ
ٌ
جعل املجتمع ّ
أقل اقتدار ًا من حيث الطاقة ،ويعني نقل الثروة من الفالحني الفقراء ،الذين ال يملكون سوى
بقرة واحدة ترشد وتعيش عىل الفضالت ،إىل الفالحني األغنياء الذين يملكون قطعان ًا كاملة تبقى يف املرعى.
بأي حنان خاص؛ بل تعيش حيا ًة بالغة القسوة ،وتحُ ْ َلب حتى آخر قطرة.
واحلال ،أنّ البقرة يف اهلند ال تُعامل ّ
ُ
اجلر :الثريان .والتابو املفروض عىل قتلها له وظيفة اقتصادية .ولقد عرفت
والبقرة كذلك هي
منتجة حيوانات ّ
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ٍ
عندئذ
اهلند املجاعات .وإغراء قتل بقرة يف جماعة هو إغراء طاغٍ ،لكنه يعني أن تقتل رأساملك؛ فال تعود قادر ًا
مر القرون ،هي
عىل إنتاج الثريان التي تعمل عليها يف أرضك .ومثل هذه الظروف عىل وجه الدقّة ،وعىل ّ
يقويم يف مواجهة اإلغراءات
الظروف التي ّ
تطور فيها املجتمعات التابوات الدينية .فالبرش حيتاجون إىل ما هّ
نلح عليها :فهي مبدأ عام
قصرية األمد التي تفيض إىل خراب اقتصادي مديد .وهذه النقطة األخرية حتتاج أن ّ
يفس العقالنية األساسية طويلة األمد التي غالب ًا ما نجدها يف مبادئ دينية ال عقالنية يف الظاهر.
رّ

وال تقترص اإلسرتاتيجية املادية التي أوضحناها هنا عىل الطقوس العارضة الغريبة كتلك اخلاصة بالبقرة
التنوع املحيرّ يف الطقوس الثقافية البرشية تفسري ًا اقتصادي ًا عقالني ًا،
مرة ،يمكن تفسري ذلك ّ
ومرة إثر ّ
املقدسةّ .
بكل جمتمع .وقد ّ
مع االنتباه احلذر إىل الظروف االقتصادية اخلاصة ِّ
متكن هاريس ،يف كتاب بارع ورائج وضعه
يفس ما جيعل اخلنازير يف ظروف معينة طعام ًا محُ ََّرم ًا ،يف حني ُيبنى املجتمع بأكمله يف ظروف
عام  ،1975من أن رّ
توصل إىل تفسري ما جيعل النشاط األسايس يف بعض املجتمعات
أخرى عىل إقامة الوالئم عىل اخلنازير .كام ّ
نشاط ًا جنوني ًا من الناحية االقتصادية ،فيعمل عىل تدمري الثروة (كالوالئم ا ُمل رْ ِ
سفة)؛ وهلمجرا .غري أنَّ واحد ًا
يفس الصالت بني عوز الربوتني
من حجاجات هاريس التي ختلب ّ
اللب عىل نح ٍو خاص هو ذاك الذي رّ
واحلرب املحدودة ورضب النساء ،يف جمتمع هنود اليانومامي الذين ال يزالون عند مستوى العصبة(((.
وهذا التفسري األخري ٌ
عمل بارع ،وينبغي أن يكون موضع اهتامم كبري لدى النسويني املحدثني .ولقد ُأضفي
إثنوغرافيهم األصيل نابليون شغنون(((-
مؤخر ًا  -خاص ًة من جهة
مزيد من الطابع العاطفي عىل اليانومامي َّ
ّ
مرة ،بدا عىل أنّه واحد من أفظع املجتمعات
ألنَّ الرأساملية بدأت متحقهم؛ غري أنَّ جمتمعهم ،حني ُد ِر َ
س ألول ّ
عىل وجه األرض .فالرجال -وهم مجيع ًا من املدمنني عىل املخدرات ومن العدوانيني -كانوا ال ّ
ينفكون
يقارعون بعضهم بعض ًا ويقتل واحدهم اآلخر من أجل النساء ّ
(كل عصبة حتمل عىل األخرى لتسلب
فسوا حرهبم الدائمة بأنهّ ا عاقبة
نساءها) ،وحني ال يفعلون ذلك ،كانوا يرضبون النساء ويؤذوهنن .وقد رّ
صنعية نامجة عن ممارسة النساء قتل األطفال اإلناث (عىل الرغم
لنقص النساء :لكن هذا النقص كان نتيجة
ّ
من إنكارهن فعل ذلك).
ومثل هذا املجتمع ،املوصوف عىل مستوى وعيه اخلاص ،يطرح كثري ًا من األسئلة التي ال ّ
حل هلا .فإذا ما كانت
النساء قليالت ،ملاذا ال ُيعا َم ْل َن معامل ًة أفضل؟ ملاذا ختلق النساء نقص النساء ا ُمل َ
صطنع؟ وملاذا تنشئ النساء
يقدم ّأية أجوبة عن هذه األسئلة،
الصبيان الصغار كي يعتدوا عىل البنات الصغريات؟ ال يستطيع شغنون أن ّ
األمر الذي ال جيعل هذا املجتمع كرهي ًا وحسب بل غري عقالين عىل نحو جمنون أيض ًا.
فيقدم جواب ًا عىل أساس الوارد من الطعام .ذلك أنَّ اليانومامي ،الذين لع ّلهم طردوا من مواطنهم
ّأما هاريس ّ
 3العصبة ،band ،مرحلة من مراحل التطور االجتامعي-الثقايف الرئيسة التي تتضمن :العصبة ،القبيلة ،الزعامة ،الدولة ،تبع ًا للمخطط
التطوري الذي عاد ًة ما تستخدمه األنثروبولوجيا األمريكية .وينطبق نموذج العصبة عىل جمتمعات الصيد-االلتقاط .والعصبة مجاعة
وتتميز ببساطة بنيتها ومرونتها ،وبغياب دور القيادة الرسمي ،وغياب
صغرية يرتاوح عددها بني  50و،300
التدرج االجتامعي إىل حدٍّ
ّ
ّ
ّ
التحكم باملوارد وعالقات اإلنتاج(.م)
بعيد ،األمر الذي يرجعه األنثروبولوجيون إىل غياب عالقات امللكية أو استحالة

4 - N. Chagnon Yanomamö, The Fierce People (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968); The Last Days of Eden
(New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1992).
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األصلية ،كانوا يف مناطق تفتقر إىل الصيد؛ وال يعرفون صيد السمك؛ ولذلك كانوا يف عوز إىل الربوتني.
ّ
السكان
التكيفي الذي هيدف إىل إبقاء عدد
وطقس احلرب الدائمة بني خمتلف العصب كان نوع ًا من الر ّد
ّ
منخفض ًا .ومل يكن حيقق ذلك إ ّ
ال بصورة حمدودة ،عن طريق من يسقطون يف ساحة املعركة .وكانت النتيجة
األساسية للحرب تتمثّل يف دفع ّ
كل عصبة إىل أن يكون هلا حماربوها الصناديد .ولذلك كانت اهليبة الرفيعة
تذهب إىل الرجال ،الذين كانت جتري تنشئتهم عىل أن يكونوا عدوانيني .وكانت النساء خاضعات ،ال هيبة
هلن .ومن هنا قتل األطفال اإلناث ،الذي كان طريقة لضامن أن يكون للعصبة نسبة مرتفعة من املحاربني،
احلد من عدد ّ
تكسب نساء الزمر األخرى ،فض ً
السكان ّ
ككل.
ال عن كونه طريقة ناجعة كثري ًا يف ّ
ويبدو أنّ قتل األطفال اإلناث يف املجتمع اليانومامي -يف توصيفه اإلثنوغرايف األصيل ،لكن بحسب تفسري
هاريس -مل يكن أثر ًا جانبي ًا مؤسف ًا ،بل كان الغرض األسايس للنظام االجتامعي بأكمله ،واليشء الوحيد
يمكن املجتمع من البقاءّ .أما نظام احلرب ورضب الزوجات الذي ّ
الذي ّ
يشكل معظم التجربة اليومية املعيشة
ألولئك األرشار الفقراء فلم يكن بمجمله سوى أثر عىل مستوى البنية الفوقية .وهذا ما يطرح السؤال عماّ إذا
كانت جتربتنا املعيشة بعيدة باملثل عن وقائع جمتمعنا االقتصادية األساسية .وهي ال ّ
شك بعيدة.
 2-1األنثروبولوجيا ومراحل ما قبل التاريخ

املادية الثقافية األنثروبولوجية هي طبعة علمية محُ ََّدثة من مادية ماركس وإنجلز التارخيية ،وقد ُج ِّر َدت من
وع ِّم َمت لتنطبق عىل املجتمعات ما قبل الرأساملية .وهي ترفض
الديالكتيك اهليغيل وااللتزام السيايسُ ،
اإلغفال املاركيس السخيف للضغط السكاين بوصفه عام ً
ال مهماّ ً يف التغيرّ االقتصادي ،وتستند إىل مئة عام
من البحث التجريبي يف األنثروبولوجيا واألركيولوجيا الذي ما كان إلنجلز أن يعلم عنه شيئ ًا .ومهام تكن
حت ّفظات املرء إزاء الطبيعة املثالية لبعض النظريات األنثروبولوجية الراهنة ،فإن معيار املعرفة العلمية الرصف
كل من األنثروبولوجيا واألركيولوجيا قد تغ منذ زمن إنجلز .ومل ِ
يف ٍّ
تأت ستينيات القرن العرشين حتى نرش
يرّ
وعدة عرشات من اخلصائص التصنيفية املعطاة
مردوك أطلس ًا إثنوغرافي ًا وصف فيه  600من املجتمعات ّ
ّ
لكل جمتمع((( .ومنذ ذلك الوقت ،بات عدد األنثروبولوجيني الوصفيني املتخرجني من الكليات األمريكية
احلد؛ مع أنّه مل يكن بالطبع كافي ًا لوصف ّ
كل الثقافات البدائية الباقية قبل أن يدفعها املجتمع الصناعي
فوق ّ
احلديث صوب الفناء .ومن الواضح أنّ ما من وصف هلذه الثقافات كان يمكن أن يعتمد عىل الكالسيكيات
املاركسية وحدها.
واملادية الثقافية يف األنثروبولوجيا هي سليلة مبارشة لألنثروبولوجيا املاركسية ،التي أسسها إنجلز يف كتابه
أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة يف ضوء أبحاث لويس .هـ ،مورغان .وهذا يف الواقع ليس دراسة أصيلة
يف األنثروبولوجيا (وكيف يسعه أن يكون كذلك؟) ؛ بل هو إعادة تفعيل ،يف إطار ماركيس ناضج ،ملا كان ٍ
آنئذ
أحدث وصف أنثروبولوجي لتطور املجتمع اإلنساين الباكر .ويمكن أن ن ُْظ ِهر طابع عمل مورغان بإيراد عنوانه
الكامل :املجتمع القديم ،أو أبحاث يف خطوط التقدم البرشي من اهلمجية عرب الرببرية إىل احلضارة .ونظرية
5 - G. P Murdock, Ethnographic Atlas, 1967; Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory (New York: Thomas
Y. Crowell Company, 1969), Chapter 21.
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مورغان هي يف احلقيقة نظرية يف مراحل التطور االجتامعي البرشي؛ وهي ليست نظرية مادية بالرضورة(((.
وتقوم مثل هذه النظرية عىل افرتاض أنّ بمقدورنا أن ننظر إىل املجتمعات البدائية املعارصة كمجتمعات اهلنود
ونكون صورة عن بنية العائلة لدى أسالفنا األوائل وطريقة حياهتم .ومثل هذا االفرتاض كان
األمريكيني
ّ
ؤخذ كمس ّلمة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش؛ لك ّنه مل يعد منطقي ًا يف القرن العرشين .وأحد
يمكن أن ُي َ
األسباب الواضحة التي تقف وراء ذلك أنّه كان وراء اهلنود األمريكيني ،الذين ُدرسوا يف القرن التاسع عرش،
من التاريخ القدر ذاته الذي كان وراء عماّ ل املصانع اإلنجليز :وكانوا ،بمرور الوقت ،قد تركوا البدائية مثلهم.
وقد يرى كثري من ّ
التنوع الشديد يف
املنظرين غري املاركسيني أنّ بنية مثل هذه املجتمعات ال توضح سوى ّ
الرتتيبات االجتامعية البرشية املمكنة .وأنهّ ا ال تفيض بيشء عن التاريخ.
ولكي تعتقد ،كام اعتقد أنثروبولوجيو القرن التاسع عرش وبعض أنثروبولوجيي أوائل القرن العرشين ،أنّ
القبلية -لقبائل اهلنود األمريكيني يلقي الضوء عىل التنظيم االجتامعي للشعوب
التنظيم االجتامعي -أي البنية
ّ
بد لك أن تفرتض أنّ هنالك نظام ًا رضوري ًا للتطور التارخيي وضعه
اجلرمانية أو اليونانية الباكرة ،فإنّه ال ّ
اهلل أو وضعته بنية العقل البرشي ،وأنّ بعض الشعوب قد توقّفت ،ألسباب غامضة ،عند مرحلة باكرة من
تتحدد جزئي ًا عىل
هذا التعاقب الرضوري؛ أو أن تفرتض املبدأ املاركيس الذي مفاده أنّ البنية االجتامعية
ّ
ّ
األقل بالتكنولوجيا أو االقتصاد .ويف حني يصعب الدفاع عن املوقف األول ،فإن املوقف اآلخر يفيض إىل
املادية الثقافية.
أشد مدارس األنثروبولوجيا الثقافية نفوذ ًا كال املوقفني .فقد رأى بعضهم
وطوال القرن العرشين ،رفضت ّ
بأي حال من األحوال بأساسها االقتصادي؛
أنّه يمكن حتليل الثقافات ومقارنتها علمي ًا ،غري أهنا ال تتحدد ّ
واألحرى القول أنَّ الثقافة هي التي حتدد ما نعتربه اقتصاد ًا((( .ومثل هذه النظرة جتعل العلم االجتامعي املادي
مستحي ً
ال ،وهو ما يوافق بعض مناهيض املاركسية .يف حني رأى آخرون أنَّ ثقافات جمتمعات معينة هي أنظمة
معان فريدة ال يمكن مقارنتها مع بعضها بعض ًا ،وربام ال يمكن فهمها من جهة ثقافة أخرى ،كثقافتنا ،ال سيام
نلح عىل استخدام مقوالتنا العلمية غري املالئمة بد ً
التقمص الوجداين أو التبصرّ اإلنسانوي(((.
ال من
حني ّ
ّ
أي علم اجتامعي مستحي ً
ال ،األمر الذي يوافق ما بعد البنيوية،
وهذه النظرة -واسمها
النسبية الثقافية -جتعل ّ
ّ
لكني أعتقد أنّ االسم املالئم هلا هو الضبابية .واألساس فيها هو إنكار قدرتنا عىل أن نحوز عل ًام موضوعي ًا
عن املجتمع.
عدة مما كان يسهل عىل إنجلز أن يدعوه مثالي ًة .ونجد يف كتاب هاريس 1968
وباختصار ،فإنّ هنالك أصناف ًا ّ
وصف ًا ممتاز ًا للرصاع بني املثالية واملادية يف النظرة األنثروبولوجية حتى ستينيات القرن العرشين.
أي وصف حم َّنك لألنثروبولوجيا بأنهّ ا دراسة خمتلف الثقافات باعتبارها أنظمة معان فريدة إنّام
وسوف نرى أنّ ّ
يمكن تفكيكه بسهولة بحجاجات من النوع الذي مارسه ديريدا عام  1967حيال ليفي شرتاوس يف مقالته
6 - Harris, The Rise of Anthropological Theory, Op. cit., pp. 180-215.

األشد عقالنية عن هذا املوقف يف:
 7يمكن للقارئ أن جيد الدفاع
ّ
ال عم ً
 8خذ مث ً
ال كالسيكي ًا مثل عمل روث بندكت أنساق الثقافة.1935 ،

Marshall Sahlins, Stone Age Economics, 1974.
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"البنية والدالول واللعب يف خطاب العلوم اإلنسانية" .والدعوى هي أنَّ مقوالت األنثروبولوجي قيدٌ ثقا ّ
يف
امرسة عىل هذا النحو جمرد
شأهنا يف ذلك شأن مقوالت أبناء البلد املدروس؛ وبذلك تغدو األنثروبولوجيا ا ُمل َ
أسطورة عن أسطورة((( .لكن هذه احلجاجات ال تصمد إذا ما اتّبعنا داروين وماركس يف افرتاض بنية حتتية
مادية مشرتكة لدى الثقافات البرشية مجيع ًا؛ ذلك أنَّ مثل هذه البنية توفّر األساس الذي يمكن أن تقوم عليه،
ٌ
نظرية علمية تنطبق عىل مجيع هذه الثقافات.
وفق ًا الفرتاضات فلسفية واقعية،
ومثل هذه النظرية ال تفرض ما لدى ثقافتنا من مقوالت املعنى املادية عىل ما لدى الثقافات األخرى من
مقوالت املعنى غري املادية؛ بل هي حماولة لتفسري مقوالت املعنى يف ثقافتنا ويف تلك الثقافات عىل أساس
ْصد منها -عىل الرغم من كوهنا افرتاضية ليس غري -أن تكون فرضيات بشأن ِّ
كل الثقافات البرشية
بناءات ُيق َ
املمكنة .ومن األمثلة عىل هكذا مفهوم فعالية أسلوب إنتاج مثل الصيد بالقوس والسهمُ ،م َقاس ًا باحلريرات
صياد
املستهلكة مقابل احلريرات ا ُمل َت َّ
حصل عليها .ومثل هذا املفهوم ال معنى له يف التجربة املبارشة سواء لدى ّ
ِ
 ملتقط أو لدى ّطبيعي حديث.
منظومة علم
منظر ثقايف حديث؛ لكن له معنى دقيق ًا ضمن
ّ

تعطينا األنثروبولوجيا اجلديدة ،بتضافرها مع األركيولوجيا ،واأللسنية ،والترشيح املقارن ،إلخ ،صورة
قدمتها املاركسية .وهي تنكر أنّ ّ
كل تاريخ هو تاريخ
للتاريخ البرشي وما قبل التاريخ خمتلفة عن تلك التي ّ
رصاع طبقي .وتعود إىل داروين ومالتوس يف إدراكهام أنّ جذر كل تغيرّ تارخيي هو ميل عدد السكان إىل أن
يفوق املوارد ،يف أسلوب إنتاج قائم معني .والرصاع الطبقي ،إذا ما وجد ،هو عاقبة لذلك .وما حيدث حني
حيل ّ
يفوق عدد السكان املوارد يف أسلوب إنتاج معني ،كالصيد وااللتقاط ،هو أن ّ
حمل األسلوب األول أسلوب
إنتاج أكثف ،لديه القدرة عىل إعالة أعداد أكرب من السكان عىل أساس املوارد ذاهتا ،كالزراعة يف هذه احلالة.
املادي الثقايف هو أنّ مثل هذا االنتقال يحُ ْ َتمل أن يقع عندما تفوق تكاليف الصيد وااللتقاط -مقاس ًة
وما يراه
ّ
املتحصلة -تكاليف الزراعة .ويتفق املاديون الثقافيون مع املاركسيني عىل
باحلريرات املستهلكة إزاء احلريرات
ِّ
أنّ مثل هذا التحول يف أسلوب اإلنتاج يفيض إىل تغريات عظيمة يف بنية املجتمع والثقافة بأرسها.
لننظر اآلن يف ثقافة البرش األوائل :مثلام أعادت بناءها الدراسات األنثروبولوجية التي درست الصيادين-
امللتقطني املعارصين ،والدراسات األركيولوجية التي درست الصيادين-امللتقطني األوائل ،والدراسات
البيولوجية التي درست اإلنسان عموم ًا .فالبرش األوائل كانوا حيوانات نادرة ،تعيش يف ُع َصب بدوية
صغرية؛ وهذا ما عرفناه من األركيولوجيا .ولع ّلهم كانوا يتكلمون بطالقة لغات معقّدة كتعقيد اإلنجليزية أو
اليابانية .وهذه نظرة تقوم عىل أساس ألسنية تشومسكي -التي تشري إىل أنَّ بنى اللغة األساسية فطرية -وعىل
َّ
ولعل بعضهم كان يعرف
الدراسات الترشحيية املقارنة التي تناولت اإلنسان عموم ًا وإنسان نياندرتال(.((1
أكثر من لغة واحدة ،ألنّ العصب البدوية الصغرية ربام كانت تتالقى عند أطراف مواطنها .ويف تلك املرحلة
ٍ
يف عليهم كان مساوي ًا لثقل ثقافتنا املعر ّ
ولعل ثقل ثقافتهم املعر ّ
ّ
يف
بحاجة إىل اللغة؛
من التطور الثقايف ،كانوا
 9انظر كيف أتناول هذا األمر يف كتايب:

Poverty of Structuralism: Literature and Structuralist Theory، 1991.

البنيوية ،ترمجة ثائر ديب (دمشق :وزارة الثقافة،
والنظرية
سبق أن تُرجم هذا الكتاب إىل العربية :ليونارد جاكسون ،بؤس البنيوية :األدب
ّ
ّ
(.)2002م)
10 - Lieberman. Philip, The Biology and Evolution of Language (Cambridge: Harvard University Press, 1984).
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علينا ،واللغة هي نظام تشفري معر ّ
أي يشء
يف فائق .وإذا ما كانوا يشبهون الصيادين  -امللتقطني املحدثني يف ّ
كن يتولني أمر صغار هذه احليوانات يف معظم األحيان) وملتقطي
فقد كانوا صيادي حيوانات أذكياء (والنساء َّ
كن يقمن بمعظم ذلك ،ويوفرن معظم النظام الغذائي).
مأكوالت نباتية واسعي احليلة (والنساء َّ

وغالب ًا ما كانوا يف وضع مريح عىل الصعيد االقتصادي .فكان بمقدورهم إطعام أنفسهم بسهولة بالغة بعمل
ساعتني ،أو ّ
أقل من ذلك ،يف اليوم ،ليوفّروا بقية الوقت حلياة اجتامعية زاخرة .وربام كانت لدهيم معرفة فعلية
ّ
األقل ،ما وجدته
بالنباتات واحليوانات املحلية تفوق بكثري معرفة علامء الطبيعة اجلامعيني املختصني .هذا ،عىل
سكان األدغال( .((1كام كانوا ّ
جامعة شيكاغو حني درست الكاالهاري ّ
حكائني عظامء حيكون حكايات رائعة
يف األمايس عن حيوانات ناطقة عند مبتدأ العامل .ويبدو أنّ َّ
كل الصيادين  -امللتقطني يفعلون ذلك .وهكذا
مميزة يف التاريخ الطبيعي واألدب ،وكانوا قادرين متام ًا عىل التمييز بينها( .ومثل هذه
توفّرت لدهيم خطابات ّ
املالحظات -املألوفة يف املجتمعات القروية وجمتمعات ما قبل الدولة -تكفي لتبديد الوهم القائل إنّ األدب
ظاهرة "برجوازية" .فهو ظاهرة إنسانية).
ّأما سياسي ًا فكانوا مساواتيني عىل نح ٍو يكاد يكون مؤكّ د ًا ،بال زعامء أو "كبار"؛ وكان تقسيم العمل حسب
اجلنس قائ ًام سلف ًا ،ألن هذا التقسيم سابق عىل وجود البرش ،لكن وضع النساء يف كثري من املجتمعات كان
رفيع ًا كام كان من قبل ،ويف بعض األحيان ،وبعض املجتمعات ،كانت امرأة هي التي تقود العصبة .وكانوا،
عىل الصعيد الشخيص ،متواضعني كثري ًا؛ كان التفاخر شيئ ًا سيئ ًا .وكانت القرابة هي التي حتدد بنية جمتمعهم
احلقّة ،وليس الطبقة .كام كانت لدهيم منظومات تصنيف حتدد من الذي ينبغي له أن يتزوج وبمن عليه أن
يتزوج ،مما جيعل األنثروبولوجي احلديث يفغر فاه تعجب ًا؛ ومن خالل القرابة كانت عصبة ترتبط باألخرى.
حيبون األطفال ،لكنهم كانوا يامرسون اإلجهاض وقتل األطفال عىل نحو منتظم؛ وكان ثمة بعض
وكانوا ّ
املجتمعات الرجولية ،كام لدى سكان أسرتاليا األصليني ،حيث ُي َّ
عذب الصبيان املراهقون تعذيب ًا وحشي ًا بعد
عدهم بني الرجال.
رخية ،قبل أن يمكن ّ
طفولة ّ

وثمة أد ّلة قوية عىل ّ
كل جزء من أجزاء هذه اللوحة املركّ بة ،تستند إىل دراسات تناولت الصيادين  -امللتقطني
ّ
املحدثني :سكان أسرتاليا األصليني ،الكاالهاري ّ
سكان األدغال ،األقزام سكان الغابات؛ وما يغيب عن هذه
األدلة هو اختالف ّ
كل ثقافة ،أو فرديتها ،وهو أمر غري معروف بالطبع .وما يمكن للامدي الثقايف أن يقوله
هو أنّ ّ
التكيف االقتصادي األساس ،الذي هو
خاصية تقريب ًا من اخلصائص املذكورة أعاله تتوقف عىل
كل
ّ
ّ
الصيد وااللتقاط .وذلك ما جيعل اإلنسان نادر ًا وبدوي ًا :ذلك أنّ العدد الكبري من السكان املقيمني ال بد أن
أي فائض قيمة يمكن أن
يؤدي برسعة إىل استنفاد مجيع املوارد الطبيعية املحلية .ومثل هذه العصبة ال تنتج ّ
يعيل حرفيني متخصصني ،أو كهنة ،أو زعامء كبار؛ وإذا ما حاول أي فرد أن يطغى ،يمكن لآلخرين أن يرحلوا
ّ
ثمة َق َت َلة ،لكن مل يكن هنالك حرب .وغالب ًا ما كان اإلجهاض
ويشكلوا عصبة أخرى .ويف بعض األحيان كان ّ
الب ْضع وسواه من الشعائر املشاهبة
وقتل األطفال أمرين عاديني وطريقتني أساسيتني لضبط الوالداتّ .أما َّ
(كالتعذيب الوحيش الذي أرشت إليه) فكانت ،حرفي ًا ،طرق ًا لفصل الرجال عن الصبيان( .حني كانت النساء

11 - Lee and DeVore, Kalahari Hunter-Gatherers: Studies of the Kung San and Their Neighbors (Cambridge: Harvard
University Press, 1976).

145

دراســـــات
َ
ش ْكالن من المادية الثقافية :المادية في األنثروبولوجيا وفي الدراسات الثقافيّة

بد من
يتطبعوا ثقافي ًا بطابع جمتمع رجويل ،كان ال ّ
يقمن برتبية الصبيان ،وكان هؤالء األخريون بحاجة إىل أن ّ
إجراءات قاسية كهذه).
مثل هذه املجتمعات هي ما دعاه مورغان وإنجلز بـ اهلمجية؛ وهي أيض ًا أقرب املجتمعات إىل ما دعاه الرتاث
املاركيس بـ الشيوعية البدائية .ومن الشائق أن نعلم أن األنثروبولوجيا احلديثة تؤيد -مع تعديالت ضخمة-
األسطورة التوراتية واهلزيودية عن العرص الذهبي قبل الزراعة ،حيث كانت الطبيعة ج ّنة تتدىل ثامرها إىل أيدي
ذهبي ،قبل الصناعة احلديثة.
البرش .لكنها ال تؤيد األسطورة الليـڤيزية( ((1عن عرص زراعي
ّ
 3-1التغ ّير التاريخي وانعكاسه األيديولوجي

يمكن ،عىل أساس املادية الثقافية ،تفسري أعمق التغريات يف املجتمع ،تلك التغريات من أسلوب إنتاج إىل
آخر؛ كام يمكن تفسري حوادث أصغر بكثري ،مثل حرب املئة عام ،أو نشوء الرواية(.((1
فلتأخذوا ،مث ً
أهم تغيرّ حصل يف تاريخ اجلنس البرشي :التغيرّ من الصيد وااللتقاط الذي وصفناه أعاله
الّ ،
(((1
(((1
يف العرص الباليوليتي إىل الزراعة يف العرص النيوليتي  .ملاذا حصل ذلك؟ هل علينا أن نفرتض أنّ بعض
األشخاص قاموا ببعض االكتشافات التكنولوجية -كزراعة احلبوب ،وتربية املاشية -واكتشفوا أنهّ م حيبون
ما تتيحه هلم من حياة االستقرار؟ ال ّ
شك يف أنّ مثل هذه االكتشافات كان ينبغي هلا أن تقع كي تغدو الزراعة
ممكنة .ولكن هل التغري يف أسلوب اإلنتاج جمرد أثر جانبي الكتشاف بعض األفكار التقنية اجلديدة؟ األمر
عكس ذلك متام ًا .واالكتشافات التقنية تجُ ْ رى وتهُ َمل طوال الوقت؛ فال تُستغَ ّل إال حني تكون ثمة حاجة
اقتصادية .والصيادون  -امللتقطون من الكاالهاري ،الذين استقصتهم جامعة شيكاغو يف ستينيات القرن
أي معنى،
العرشين ،كانوا يدركون متام ًا ما تنطوي عليه الزراعة من إمكانات ،لكنهم ما كانوا ليجدوا هلا ّ
ما دام بمقدورهم التقاط ثامر املونوغونغو( .((1وكانوا حمقّني متام ًا؛ فالزراعة البدائية كانت توفّر غذا ًء أفقر مما
صحي ًا؛ وكان
يوفّره الصيد وااللتقاط ،وتتطلب أضعاف ساعات العمل؛ ومل يكن العمل يف احلقيقة مالئ ًام وال ّ
االستقرار مصحوب ًا بأوبئة خيشاها الصيادون  -امللتقطون .وحتليل الكلفة-املنفعة يفس عىل نح ٍو ٍ
واف سبب
رّ
اختيار الصيادين  -امللتقطني ،أن يبقوا كذلك ،حتى عىل ٍ
أرض ال توفّر هلم سوى الكفاف .إليكم هذا التفسري
الفج ،مع أنّه ليس تفسري ًا ماركسي ًا أو هاريسي ًا بالرضورة ،للتغيرّ من الصيد-االلتقاط إىل الزراعة،
املادي ّ
أي يشء بشأن ما تفضله الكائنات البرشية
وهو يبينّ ملاذا حدث هذا التغيرّ  ،وملاذا كان ُمبرْ َم ًا ،دون أن يفرتض ّ
فطري ًا؛ ثم إنّه يميض ليرشح الفهم األيديولوجي لذلك التغيرّ لدى ذوي النزعة الزراعية.
(أ) الزراعة أسلوب إنتاج أكثف قياس ًا بالصيد  -وااللتقاط؛ إذ يمكن للمنطقة ذاهتا أن تعيل مزيد ًا من
السكان؛ ولذلك تكون الزراعة رضورية عند حدٍّ معني من نمو ّ
ّ
السكان.

 12اهلزيودية ،نسبة إىل هزيود ( 777-846ق.م) ،الشاعر اليوناين صاحب "األعامل واأليام" و"أنساب اآلهلة"؛ والليـڤيزية ،نسبة إىل
الناقد األديب واملفكر الربيطاين الشهري ف .ر .ليـڤيز (( .)1978-1895م)

13 - Cf. Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding (Berkeley: University of California,
1957).

املسواة.
 14اخلاص بالعهد األول من العرص احلجري .وهو عرص ظهور اإلنسان البدائي .وفيه كان صنع األدوات احلجرية غري َّ
 15اخلاص بالعرص احلجري األخري أو احلديث.

16 - Lee and DeVore 1976.
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(ب) ال يمكن أن تتعايش الزراعة والصيد  -وااللتقاط البدوي يف املنطقة ذاهتا :من طبيعة أسلوب حياة
الصيادين-و-امللتقطني أال ينظروا إىل احلبوب واملاشية كمنتجات زراعية ،وأن ينظروا إليها عىل أنهّ ا منتجات
طبيعية تؤخذ حيثام ُو ِجدَ ت ،وذلك ما يدفعهم إىل أن يأخذوا احلبوب واملاشية التي عمل الفالحون عىل
زراعتها وتربيتها.
صدهم .وألنّ الزراعة تتيح كثاف ًة ّ
سكانية أعىل بكثري مما يتيحه الصيد  -و -االلتقاط،
(جـ) حياول الفالحون ّ
فإنَّ أعداد الفالحني تفوق عىل الدوام أعداد الصيادين ،ويمكنهم أن يتخ ّلصوا من امللتقطني.
وما نراه هو أنَّ هذه سريورة تارخيية موضوعية متام ًا ،حتدث بصورة مستقلة عن رغبات مجيع من تطاهلم.
ٍ
ُ
الزراعة الصيدَ  ،ولو كان
تزايد مستمر ،ح ّتى ختلف
فام إن ت ُْك َتشَ ف تقنيات الزراعة ،ويغدو عدد السكان يف
ُّ
يفضل الصيد( .وهذا ما يكون يف العادة ،واملجتمعات الزراعية تبقي عىل الصيد دوم ًا
كل من يف املجتمعني ّ
املفضلة) .وما نراه أيض ًا
كنشاط ترفيهي ،واملجتمعات الطبقية تقرصه عىل الطبقات احلاكمة بوصفه لعبتها َّ
تطور أيديولوجيا التم ّلك -ليس التم ّلك
هو أنَّ ّ
ثمة جانب ًا ذاتي ًا هلذا الرصاع التارخيي .فالشعوب الزراعية ّ
ربام مت ّلك القبيلة أو إله من اآلهلة -وترى إىل الصيادين-امللتقطني عىل أهنم لصوص
الفردي بالرضورة ،بل ّ
كساىل .ويمكن أن نرى أنَّ هؤالء املزارعني بحاجة إىل فعل هذا ،كي حيثّهم عىل العمل وعىل التخ ّلص من
جرياهنم البدائيني.
ويمكن بالطبع أن نحكي حكاية هذا الرصاع ليس عىل نح ٍو موضوعي ،كام هو احلال أعاله ،بل عىل نح ٍو
ٍ
نتصور أنثروبولوجي ًا زائر ًا من ثقافة خمتلفة
واحد من البرش املنخرطني فيه .ويمكن أن
أي
ذايت ،من وجهة نظر ّ
ّ
الع ْرض
متام ًا يفعل ذلكّ ،
فيقدم تارخي ًا متوازن ًا قائ ًام عىل روايات مأخوذة من مصادرها األصلية .غري أنّ مسألة َ
لكل من طر ّ
ومبادئ التفسري تبقى قائم ًة .فقد يقبل األنثروبولوجي الروايات الذاتية ٍّ
ويقدم القصة
يف الرصاع؛ ّ
ٍ
ٌ
بقصيدة ملحمية .كام قد
تاريخ مثايل ،أشبه
تراجيدي بني أيديولوجيتني ال يمكن املصاحلة بينهام .وهذا
كصدام
ّ
ِ
تفس جمرى التاريخ عىل
يقدم الرواية املادية التي ّ
ّ
قدم ُتها أعاله ،والتي ال ُت ْنكر جتارب املشاركني الذاتية ،لكنها رّ
ٌ
مادي.
أساس متغريات مثل التكنولوجيا املتاحة ،وضغط السكان ،إلخ .وهذا
تاريخ ّ
أي أسلوب إنتاج ينعم بالتفوق
مرات كثرية يف التاريخ الالحق .واعتقادي أنَّ ّ
ولقد جرت حتوالت مماثلة ّ
ّ
السكان أم التنظيم أم التكنولوجيا -
العسكري طويل األمد ألي سبب من األسباب  -سواء كان عدد
التفوق .ومع أسلوب اإلنتاج اجلديد تأيت جمموعة كاملة من
ال بد أن خيلف أسلوب ًا آخر ال ينعم بذلك
ّ
أي أسلوب من هذين األسلوبني
األفكار التي تنتظم حوله .وال ّ
بد أن تقوم بني الشعبني املنتظمني حول ّ
اختالفات أيديولوجية عظيمة ،فرييان العامل بطرق خمتلفة.
المادي
 4-1تاريخ البشر ّية
ّ

قدمت عليه مثا ً
للتو أن توضع عىل مقياس
يمكن لروايات التحوالت االقتصادية الكربى من النوع الذي ّ
ال ّ
(((1
ّ
لتشكل نظر ًة مادية إىل تاريخ البرشية بأرسه .ويرى هاريس أنّ
بالغ االتساع
املحرك األسايس للتغيرّ
ّ
17 - Harris Marvin, The Rise of Anthropological Theory, Op. Cit.; Cannibals and Kings: The Origins of Cultures (New
York: Vintage, 1977); Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture (New York: Random HOUSE, 1979).
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ّ
حد ال حيتمله أسلوب اإلنتاج القائم .ذلك أنَّ البدو يستنفدون الصيد؛ مثلام
التارخيي هو تزايد
السكان إىل ّ
يستنفد املزارعون األرض؛ واملصانع املوارد؛ ويغدو من الرضوري التحول إىل أساليب إنتاج جديدة ،أكثف
ٍ
جديد للمجتمع ،الذي ينتج
(عن طريق العنف واحلرب يف بعض األحيان) .وهذا يشتمل بدوره عىل تنظيم
أفكار ًا جديدة تدعمه ،بل ونوع ًا جديد ًا من الشخصية .وما أراه هو أنَّ هذه هي الطريقة التي جرى هبا ّ
كل
"تقدم"؛ وهذا باملناسبة هو السبب يف أنَّ ّ
التقدم مل ُي ْص ِلح قسمة الشخص العادي
كل هذا القدر الكبري من ّ
ّ
مطلق ًا ،بل اقترص عىل زيادة عدد السكان يف العامل .وعىل هذا األساس فإنَّ األزمة اإليكولوجية ليست جديدة؛
حتوله الدائم.
فهي رشط التاريخ البرشي الثابت ،عىل الرغم من ّ
واعتقادي أنَّ واحد ًا من أثرى إمكانات الدراسات الثقافية هو أن حت ِّلل تاريخ الثقافة البرشية بأرسه بوصفه
انعكاس ًا معقّد ًا أو متثي ً
ال معقّد ًا هلذا التاريخ املادي .وإنهّ ا لكارثة بالنسبة إىل الدراسات الثقافية أن يؤ ّدي
ّ
ولعل
أفول املاركسية إىل التخيل عن حماوالت تفسري ظواهر ثقافية استناد ًا إىل الواقع االقتصادي األساس.
هذا أن يكون أعمق تبصرّ لدينا بأساس الثقافة االجتامعي .لكن ما يغيب عن هذه املقاربة هو ذلك الزعم
الطبيعي ،حني
املاركيس الدوغامئي عن أولوية الرصاع الطبقي .فهذه النظرة إيكولوجية وليست طبقية .ومن
ّ
تندر املوارد ،أن ينشب الرصاع الطبقي أو اإلثني ويكتيس أمهية تارخيية .لكن احلرب الطبقية مل تعد املتغيرّ
التفسريي الرئيس.

األدبي
 5-1األنثروبولوجيا والناقد
ّ

تتمثّل إحدى األرضار الفادحة املرتتبة عىل سيطرة النظرية الفرنسية خالل السنوات الثالثني املاضية يف
جدية
تعداها إىل ّأية أنثروبولوجيا ّ
االختفاء شبه التام الذي مل يقترص عىل األنثروبولوجيا املاركسية وحسب بل ّ
عن النقد األديب والنظرية األدبية .ففي النصف األول من القرن العرشين ،تأ ّثر ٌّ
كل من األدب والنقد تأ ّثر ًا
ٍ
شديد ًا بأنثروبوجليا فريرز( ((1وأتباعه :مما أحدث حتو ً
بوجه خاص ،وجعل أعامل
ال يف الدراسات الكالسيكية
جلربت موري وجان هاريسون ،عىل سبيل املثال ،ذات قيمة باقية .وسبب ذلك هو أنه عىل الرغم من الطبيعة
تفس خصائص يف األدب القديم
األدبية،
الكتبية التي وسمت أنثروبولوجيا هذه املرحلة ،فإنهّ ا حاولت أن رّ
ّ
القبلية .وهذه املقاربة مل متت متام ًا إىل اآلن؛ خذوا مث ً
ال عىل ذلك عمل
عىل أساس مفاهيم مثل البنية والشعائر
ّ
وولرت بوركريت البارع ا ُملع ْن َون هومو نيكانس :أنثروبولوجيا شعرية التضحية اليونانية القديمة وأسطورهتا
يتعداه إىل كونه
الصادر عام  .1983ومما له داللته أنّ هذا الكتاب ال يقترص عىل كونه يف الكالسيكيات ،بل ّ
بقلم باحث أملاين.
ومن األمثلة عىل الطريقة التي أمكن هبا للنظرية املاركسية متضافر ًة مع األنثروبولوجيا أن ت ُْس َت ْخدَ م القرتاح
حلول ملشكلة عويصة يف تاريخ الثقافة  -مشكلة كان سيصعب ح ّلها بالفعل من دون مثل هذه النظرية
التارخيية -ما نجده يف عمل الباحث الكالسيكي اإلنجليزي جورج تومسون يف رائعته الصادرة عام ،1941
 18سرِ جيمس فريزر ( )1941-1845أنثروبولوجي بريطاين شهريُ ،ولِدَ يف غالسغو ،اسكتلندا .تغطي أعامله جما ً
ال واسع ًا من
البحث ،لكن اهتاممه اخلاص كان دراسة األسطورة والدين .ترك كتب ًا عديدة ،أشهرها الغصن الذهبي ،وهو دراسة يف ثالثة عرش جم ّلد ًا
تتناول العبادات والشعائر واألساطري القديمة وما يوازهيا يف املسيحية( .م)
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اسخيلوس وأثينا( .((1ومشكلة تومسون العامة هي مشكلة أصل الدراما ،ذلك احلقل الذي لطاملا عمل عليه
حوله اندفاع األنثروبولوجيا ،وأقنع الباحثني بأن يبحثوا عن
الباحثون الكالسيكيون يف هذا القرن ،منذ أن ّ
أصل األسطورة والدراما يف الشعائر البدائية .وتكمن قوة تومسون يف امتالكه إطار ًا مشغو ً
ال عىل نحو استثنائي
مادي ،وهو إطار يعود إىل إنجلز ،وقبل ذلك إىل مورغان( .((2وهذه
يتكئ إليه يف بناء تاريخ أنثروبولوجي
ّ
القوة تغدو ضعف ًا بالطبع حني يتقادم عهد األنثروبولوجيا؛ فال أحد اآلن يتب ّنى نظرة تومسون إىل الطوطمية،
عىل سبيل املثال.
ري أثر عىل األدب ،لكن املفهوم
مل ترتك مقاربات األنثروبولوجيا
ّ
األشد علمية يف منتصف القرن العرشين كب َ
األساس الذي سبق أن أرشت إليه يف األنثروبولوجيا الثقافية املثالية -إنَّ ثقافة ّ
كل جمتمع توفّر جمموعة فريدة
املجتمع العا َمل عىل أساسها -كان بالغ األثر .وهذا املفهوم هو يف أساس ّ
كل ما هو
يفس ذلك
ُ
من املعاين رّ
ثمة سوى ّ
أقل القليل مما يمكن قوله عن ذلك النوع
صحيح لدى النسبوية الثقافية احلديثة .واحلال ،أنّه ليس ّ
من النسبوية الثقافية القائمة عىل العداء االنفعايل للعلم أو للسياسة األمريكية يف ڤيتنام ،أو عىل املزاعم ما
بعد احلداثية التي مفادها أنّ مرشوع التنوير (مرشوع االنخراط يف حتليل عقالين للعامل) قد انتهى اآلن(.((2
وثمة الكثري مما يمكن قوله عن املوقف األنثروبولوجي األسايس الذي يرى أنّ ّ
كل ثقافة برشية ،مهام بدت
ُفهم تبع ًا لتلك االعتبارات
جنونية وضا ّلة من منظور ثقافتنا ،هلا منطقها القائم عىل اعتباراهتا ،وينبغي أن ت َ
قبل ّأية حماولة للحكم عليها أو لتفسريها مادي ًا؛ مع أنّ ذلك ليس بالسبب الوجيه لإلحجام متام ًا عن
التفسريات املادية.
يتميز به تراث األنثروبولوجيا التجريبية الوصفية األنجلو-أمريكية من ثراء ،فإنّه من املؤسف كثري ًا
ونظر ًا ملا ّ
أنَّ منظّري األدب يف السنوات الثالثني األخرية قد طابقوا األنثروبولوجيا مع بنيوية كلود ليـڤي شرتاوس
الالحقة ،غري العلمية ،األسطورية .وما من ّ
منظر أديب يف العامل الناطق باإلنجليزية إال وقرأ بعض ًا ،عىل
األقل ،مما كتبه ليـڤي شرتاوس ونقد ديريدا له ،البنية والدالول واللعب يف خطاب العلوم اإلنسانية ،بنسبويته
القصوى ،املناهضة للميتافيزيقاّ .
وكل من مل يقرأ ذلك يف أوائل سبعينيات القرن العرشين يف أصله الفرنيس،
قرأ ترمجة وايتامن مدخل إىل علم األسطورة ،أو تص ّفح عناوين الفصول يف جملدات شرتاوس الضخمة جم ّنحة
أي ناقد
النيئ واملطبوخ ،من العسل إىل الرماد ،أصل آداب املائدة ،واإلنسان العاري .لكني ال أعرف ّ
اخليالّ :
أو ّ
منظر أديب قرأ كتاب مارشال سالينز ،الذي ُنشرِ باإلنجليزية يف ذلك الوقت :اقتصاديات العرص احلجري،
أو اهلجوم املادي عىل سالينز يف كتاب مارڤن هاريس النظري ،املادية الثقافية.
املنظرين املاركسيني الرصحيني كام ينطبق عىل ّ
وهذا ينطبق عىل ّ
نوع من
املنظرين املاركسيني االنتقائيني .وهو ٌ
 19سبق أن صدرت ترمجة هذا الكتاب اهلام إىل العربية:
جورج تومسن ،اسخيلوس وأثينا :دراسة يف األصول االجتامعية للدراما ،ترمجة صالح جواد الكاظم (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش( .)1975 ،م)

20 - Lewis. H. Morgan, Ancient Society: or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through
Barbarism to Civilization (1877); Friedrich Engels, The Origins of the Family, Private Property, and the State in the
Light of the Researches of Lewis H. Morgan, (1884).
21 - Cf. Jean Baudrillard, Selected Writings, (ed.), Mark Poster (Stanford: Stanford University Press, 1988); JeanFrancois Lyotard, (edited by: Andrew Benjamine) The Lyotard Reader (Oxford: Basil Blackwell, 1989).
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جدية
الفضيحة ،مع أنَّ ذلك ليس
باملستغرب عىل نح ٍو خاص .وهو فضيحة ألنَّ كتاب سالينز يمثّل دراس ًة ّ
َ
املميز يف
القتصاديات املجتمعات البدائية ،األمر الذي كان ينبغي أن يثري إعادة تقويم متيقظة للرتاث املاركيس َّ
النظرية األنثروبولوجيةّ .أما كتاب ليـڤي شرتاوس ،من جهة أخرى ،فهو خرافة مسهبة وصفها ليڤي شرتاوس
ذاته بأنهّ ا أسطورة عن األسطورة .وهذا ليس باألمر ا ُملس َتغْ َرب ،ألنّ املاركسية األلتورسية ،التي راجت بني
ّ
بأي نوع من الوقائع؛ وهي ،من جهة
منظري األدب يف ذلك العقد الرهيب ،هي بناء فلسفي ليس له كبري اهتامم ّ

وتأمالته ،الذي يدين بالكثري لتصورات ليڤي شرتاوس األصلية(.((2
أخرى ،تدين بالكثري ملناهج جاك الكان ّ
يتحدر من إنجلز .فمن السامت اخلاصة
وأحد األسباب وراء جتاهل الرتاث املاركيس يف األنثروبولوجيا هو أنّه ّ
ميزت املاركسية الغربية يف السنوات الثالثني األخرية أنَّ إنجلز كثري ًا ما اع ُتبرِ مسؤو ً
ال عن ّ
كل ما أ ّدى
التي ّ
إىل األرثوذكسية الستالينية يف الرتاث املاركيس .واحلال ،أنَّ خطأ إنجلز الفعيل ،يف أعني املاركسيني الغربيني،
حيل فيها فهم العامل العلمي ا ُمل َف َّصل ّ
يكمن يف حماولته البطولية تقديم طبعة من املاركسية ّ
التأمل الفلسفي.
حمل ّ
أهم املاركسيني الغربيني ما
ٌ
صحيح أنَّ هذه املحاولة قد أخفقت ،لكن انطباع ًا ينشأ لدى املرء بأنَّ بعض ًا من ّ
كانوا يريدون هلا أن تنجح .فليس ثمة عند غراميش ،أو لوكاش ،أو حتى أدورنو يف معظم أعامله ،أي تط ّلع
سيام أنّ ذلك
إىل رضب من رضوب العلم االجتامعي املوضوعي .ومل يكن ذلك ما تدور حوله املاركسية؛ ال ّ
العلم كان كفي ً
جدي من اإلرادية السياسية لدى االثنني األولني ومن التفلسف الرصف
حيد عىل نح ٍو ّ
ال بأن ّ
لدى الثالثة مجيع ًا .وهذه املواقف املناهضة للعلم ،واملناهضة للامدية ال تزال لدى اليسار اليوم ،عىل الرغم من
أفول املاركسية.

الثقافية
 - 2الالماد ّية
ّ
يتبينّ من وجهة النظر التي أحكم ُتها ،أن نقاط اخللل الرئيسة يف "املاديات الثقافية" القائمة يف الدراسات
تتعمد أ ّ
ال تكون اقتصادوية؛ فتحاول عن وعي
األدبية والثقافية تكمن يف أنهّ ا ليست ّ
مادية؛ وال علمية .وهي ّ
تفس أكرب قدر ممكن
أن تبتعد عن "استعارة األساس  -البنية الفوقية" يف حني كان ينبغي أن حتاول عن وعي أن رّ
عىل أساس تلك االستعارة ،أو ،بكالم ّ
وتصح
أدق ،عىل أساس نظرية (وليس استعارة) السببية االقتصادية.
ّ
هذه االنتقادات ذاهتا عىل أنامط أخرى من النظرية ما بعد املاركسية :كاإلطار الغراميش اجلديد يف حتليل الثقافة
الفوكوية يف تاريخ األفكار واملؤسسات وأنامط الذات.
الشعبية واألشكال
ّ
قدمه اثنان من
ولست أريد أن أغمط "املادية الثقافية" األدبية حقّها ،ولذلك سأقتفي أثر التوصيف الذي ّ
ُ
(((2
ممارسيها قريبي العهد :جوناثان دوليمور وآلن سينفيلد يف كتاهبام شكسبري السيايس ( . )1985وهو
يستند إىل ما يدعوانه معنى الثقافة التحلييل ،وليس التقويمي ،الذي ُيستخدَ م يف العلوم االجتامعية وخاص ًة

 22انتقل ليفي شرتاوس من نظرة علمية صارمة إىل األنثروبولوجيا يف أواسط أربعينيات القرن العرشين ،ومنها إىل إنكار املقاصد
العلمية إنكار ًا كام ً
مفصلة هلذا يف كتايب بؤس البنيوية ُ
(ذكر
ال يف أواخر ستينيات ذلك القرن وسبعينياته .ويمكن للقارئ أن جيد مناقشة ّ
سابق ًا).

23 - Dollimore. Jonathan & Sinfield. Alan (eds), Political Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism, 2 ed.
(Manchester 1985).

150

العدد 1
صيف 2012

جزء منه ذاتَه وعالقاتِه
األنثروبولوجيا ،و"يسعى إىل توصيف كامل منظومة التدليالت التي يفهم جمتمع ما أو ٌ
بالعامل من خالهلا" .وهذا يوحي بمعنى الثقافة األنثروبولوجي املثايل؛ لكن ذلك غري ُم ْن ِص ٍ
ف متام ًا .ومها
فتلح عىل أنّ الثقافة ال تتعاىل (وال تستطيع أن تتعاىل) عىل قوى
يتابعان قائلني"" :املادية" تعاكس "املثالية"ّ :
اإلنتاج وعالقاته املادية .ليست الثقافة جمرد انعكاس للنظام االقتصادي والسيايس ،ولكنها ال يمكن أن تكون
مستقلة عنه .ولذلك فإنّ املادية الثقافية تدرس فحوى النصوص األدبية يف التاريخ".
ما من يشء ُيقال هنا عن التفسري العلمي ،وليس لدى دوليمور وسينفيلد ّأية مسامهة نظرية يقدماهنا لعلم
عام ،لك ّنه حيادي سياسي ًا ،يف الثقافة البرشية .ولدهيام سمكة أخرى يقلياهنا ،فالثقافة البرشية ،بالنسبة إليهام،
وحليقي الرؤوس؛ والعمل عىل
واملهمشة مثل أطفال املدراس
تتضمن العمل عىل ثقافات اجلامعات اخلاضعة
َّ
ّ
النظام االقتصادي والسيايس إلنجلرتا اإلليزابيثية واليعقوبية ،ومؤسسات اإلنتاج الثقايف مثل البالط والرعاية
واملرسح؛ ّ
ري نظام اجتامعي
سيايس عىل نح ٍو كثيف.
البينية .وهذا العمل
وكل املحطات
"يسجل التزامه تغي َ
ّ
ّ
ّ
(((2
ّ
يستغل البرش عىل أساس العرق ،واجلنس والطبقة" .
كيف هلذا االلتزام أن يتحقق؟ خذوا آخر عمل لسينفيلد حول شكسبري ومعارصيه :صدوع :املادية الثقافية
قرروا
وسياسات القراءة االنشقاقية ( ،)1992إذ هياجم األعداء املعتادين :اإلنسانويني  -األسسيني الذين ّ
ا ُمل ْع َت َمد؛ أي إضفاء الرشعية األيديولوجي عىل األنظمة االجتامعية القمعية .وهجومه عىل ا ُمل ْع َت َمد هو من
نؤيد قي ًام رجعية بوصفها تبصرّ ات عبقرية ،تتعاىل عىل السياقات
التواضع بمكان؛ إذ يرى أنه ال ينبغي لنا أن ّ
ٍ
جدية لإلحاطة بالعامل
التارخيية" .يمكن
عندئذ لنصوص ا ُمل ْع َت َمد أن حتظى باالحرتام باعتبارها حماوالت ّ
حمل ّ
والتدخل فيه ،ويمكن لنا أن ننازعها بوصفها بناءات ّ
شك بناها آخرون يف ظروف أخرى .وهذا برنامج
ّ
(((2
أويل للامدية الثقافية ،وهو املنهج املسيطر يف هذا الكتاب"  .يا له من منهج رائع؛ يا له من برنامج متواضع!
و"الصدوع" هي الشقوق يف البنى األيديولوجية؛ إذ ّ
يطل االنشقاق برأسه؛ وتنزع النصوص األدبية ذات
الشأن إىل أن ت ُْك َتب عربها( .((2وهذه طبعة من موقف ماركيس شائع يظهر جلي ًا لدى كودويل أو لوكاش:
فام يراه املاركسيون الكالسيكيون هو أنّ مثل هذه التناقضات يف النصوص متثّل تناقضات اقتصادية أساسية؛
النص إىل التاريخ الواقعي (املادي ،االقتصادي)ّ .أما ما يراه سينفيلد
والقراءة املاركسية الصارمة خترج خارج ّ
ألية قراءة حاسمة؛ وأنَّ إسرتاتيجيات االحتواء الفكري ال حتتوهيا بام فيه
فهو أنّ مثل هذه األعامل ال تعنو ّ
منصب ًا عىل القراءات فحسب؛ وال يكون العدو الطبقي
الكفاية .غري أنَّ الرصاع بأكمله يبقى ،يف هناية املطاف،
ّ
سوى الشخص يف احلجرة املجاورة من حجرات الك ّلية ،الذي يستخدم األدب للدفاع عن اإلنسانوية وا ُمل ْع َت َمد
واحلتمية األدبية :واسمه براديل ،أو تيليارد ،أو كريمود ،أو جيمس وود (الذي خيوض معه سينفيلد شجارات
منتظمة يف  ،The London Review of Booksأوقد يكون ،بشكل خاص ،واحد ًا من التارخيانيني اجلدد (ربام ال
يكون ستيفن غرينبالت بل نمط مثايل مشتق منه) يبدو يف نموذج اخلطابات االنشقاقية اخلاص به ،والذي يقع
حل ّ
يف إسار النامذج املسيطرة .غري أنّ رصاع غرفة الصف قد ّ
حمل الرصاع الطبقي ّأي ًا كان العدو.
 24مجيع االقتباسات من املرجع السابق ،الصفحات .vii- viii
 25املرجع نفسه ،ص .22
 26املرجع نفسه ،ص .235
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تقارن هبذه اآلراء .وسوف
وللامدية الثقافية األنثروبولوجية آراء يف العرق واجلنوسة والطبقة ،جديرة بأن َ
أرضب مثا ً
ال يتعلق باجلنوسة .فالطلب الرأساميل احلديث عىل العمل ،واملحاصيل الزراعية ،واملواد اخلام.
يبذر االضطراب يف التوازن السكاين عرب العاملّ .
فسكان العامل الثالث يواصلون االزدياد ،ألنّ نسبة الكلفة
ٍ
(لعائلة يف جمتمع ليس فيه دولة رفاه) ألنَّ األطفال قوة عمل
 املنفعة اخلاصة باألطفال هي نسبة مالئمةوأمن اجتامعي لألهل يف شيخوختهمّ .أما ّ
سكان العامل األول ،فيهبط عددهم ألنّ كلفة تنشئة األطفال تزداد
التضخم يف العامل األول حاج ًة
وعائدهم االقتصادي يقارب الصفر .وبتدفق رأس املال وراء البحار ،خيلق
ّ
كل عائلة صغرية" .ومن هذا يتأتّى عىل نحو منطقي متام ًا ّ
إىل اثنني من العاملني باألجر يف ّ
كل من الفجوة
املؤجل ،و"تغيري اجلنس"،
اجليلية ،وإعادة تعريف لألدوار اجلنسية مفرطة يف هبرجتها ،ورضوب الزواج
َّ
ّ
والكومونات ،والثنائيات اجلنسية املثليةُ ،
وأسرَ الشخص الواحد"(.((2

تقدم هنا تفسري ًا مادي ًا لظهور قضايا سياسية معينة كسياسات
وسوف نرى أنّ املادية الثقافية األنثروبولوجية ّ
أي تفسري هلا .وقد متارس
فتقدم التزام ًا سياسي ًا بتلك القضايا دون أن ّ
اجلنوسة؛ ّأما املادية الثقافية األدبية ّ
تقدم ّ
االثنتان ضرَ ْ ب ًا من التدمري املتبادل .فإذا ما كان هاريس حم ّق ًا ،فإنّ سياسات اجلنوسة اليسارية يف العامل األول
تكيف يف البنية الفوقية مع املدى العاملي الذي بلغته الصناعة الرأساملية احلديثة ،وتكون ممالئة هلا
جمرد ّ
تكون ّ
ّ
ّ
ّ
ولعل معارضة الرأساملية أن تكون
ولعل دعم النسوية يف العامل األول أن يكون دع ًام للرأساملية؛
كل املاملئة.
أشد فقر ًا عموم ًا .وقد ال يكون هذا
حماول ًة إلعادة نساء العامل األول إىل األدوار العائلية التقليدية ،يف عامل ّ
صحيح ًا؛ واليشء املؤ ّثر هو الوزن املطلق الذي حتوزه احلتمية االقتصادية التي يمكن استكشافها ونحتاج
إىل استكشافها.
ومن اخلطأ هنا أن نفصل املادية الثقافية األدبية عن سواها من حركات ما بعد املاركسية ،أو اليسار املاركيس
التنقيحي (سينفيلد عىل سبيل املثال ي ّتكئ بقوة عىل ٍّ
كل من ألتورس وفوكو إضاف ًة إىل وليامز)؛ أو أن نفصل
ّ
اجلوهري
رضوب معاجلة الثقافة الشعبية عن رضوب معاجلة األدب الكالسيكي .فذلك مجيع ًا ُي ْظ ِهر الدافع
ّ
ذاته يف اجتاه نزع مادية االشرتاكية؛ واالبتعاد عن احلتمية االقتصادية؛ وإقامة األحكام الثقافية عىل سياسات
أي يشء سوى عىل الضمري الليربايل مفرط النشاط .ويمكن لنا أن نوضح هذا عىل نح ٍو
ال تقوم هي ذاهتا عىل ّ
ِ
مرة عىل أنّه أبرز جماالت التحليل املاركيس.
مفيد يف حقل الدراسات الثقافية ،الذي نُظر إليه ّ
حررها ٌّ
كل من طوين بينيت وكولن
خذوا اإلطار النظري الغراميش اجلديد الذي جرى تب ّنيه يف املختارات التي ّ
مريسرِ وجانيت وولاّ كوت عام  ،1986بعنوان الثقافة الشعبية والعالقات االجتامعية ،واحتوت عىل مقاالت
لستيوارت هال وغريه .ومن الواضح تأ ّثر املؤ ّلفني بالتعقيد اهلائل الذي بلغته النظرية احلديثة؛ وابتئاسهم
لتهميش اخلطاب االشرتاكي عن الثقافة؛ تلك احلقيقة الواضحة املتمثّلة يف أنَّ أحد ًا ال يكرتث بام ّ
يفكر فيه
ّ
املفكرون االشرتاكيون .وإذ ينظرون إىل الوراء ،فإهنم يو ّدون أن خيلفوا املدرستني العظيمتني يف النظرية الثقافية
االشرتاكية :البنيوية (األلتورسية) والثقافوية ما بعد وليامز .كام يو ّدون أن خيلفوا املوقفني اليساريني الشائعني:
من جهة ،ازدراء فكري تقليدي للثقافة الشعبية باملقارنة مع الثقافة الرفيعة؛ ومن جهة ثانية ،حماولة استعادة

ال يذكر هاريس يف قائمته قيود اهلجرة وما يعقبها من عنرصية ،لكن األمر واضح.

27 - Harris, 1980, pp. 112-13.
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ِ
ٍ
ٍ
عاملة أصيلة واالحتفاء هبا .وهم يعتقدون ،أنّ كال هذين األمرين يؤ ّديان إىل
طبقة
ثقافة
ما كان يف املايض من
ازدراء ثقافة احلارض الشعبية بال حت ّفظ.

ٍ
ّأما ّ
جمموعة
احلل؛ فيجدونه لدى غراميش :يف مفهوم اهليمنة ،ويف النظر إىل الثقافة الشعبية ليس عىل أنهّ ا جمال
من القيم تفرضها الطبقات املسيطرة التي متتلك وسائل اإلعالم وتسيطر عليها ،وال عىل أنهّ ا َس ْورة عفوية
ٍ
أي عىل أنهّ ا ٌّ
لثقافة بروليتارية أصيلة ،بل عىل أهنا تسوية قابلة إلعادة التفاوض يف ّ
حمل
كل حلظة بني االثنتني؛ ّ
ٍ
نظرية ماركسية كالسيكية ،من الذين يتفاوضون ،أو عىل ماذا .وال
للتفاوض .غري أنّه ليس واضح ًا ،بغياب
يبدو أنّ مثقفي الطبقة العاملة العضويني يفاوضون املثقفني الربجوازيني عىل من ينبغي أن يسيطر عىل رشكات
التلفزة بقدر ما يبدو أنّ املشاركني يف وضع مقررات اجلامعة املفتوحة  U203يفاوضون بعضهم بعض ًا حول
اللغة النقدية التي سيستخدموهنا حني يكتبون عن الربامج التلفزيونية.
ويف العام  ،1992يمكن أن نرى الدراسات الثقافية وهي ترتاجع حتى عن هذا القدر من االشرتاكية .فقد
ٍ
مراجعة سبق ذكرها يف آخر الفصل السابق ،أنّ اإلطار املفهومي الغراميش
أمكن إليغلتون أن يكتب ،يف
حتديه ح ّق ًا"؛ وأنا ،للعلم،
اجلديد يبلغ "من الصواب والسداد الواضحني درج ًة تصعب معها رؤية كيف يمكن ّ
مدته .وغراميش ،بالنسبة إىل معظم العقول احلديثة ،هو
أوافقه عىل ذلك متام ًا .غري أننا من طراز قديم انقضت ّ
"آخر متاريس إضفاء الشمول عىل النظرية" .ويرى طوين بينيت ،الذي بات ي ّتكئ عىل أعامل الكالو ومويف،
أنّ اللحظة الغرامشية قد انقضت؛ وأنّه مل يعد من املمكن الدفاع نظري ًا عن االفرتاضات التي ّ
تشكل أساس
غراميش -خاص ًة تلك التي تتعلق بالطبقة -ومل يعد هلا كبري فائدة سياسي ًا(.((2
حرره غروسربغ ونلسون وترخيلر فال تزال يسارية ،عىل الرغم من ندرة املاركسية
ّأما املقاالت يف الكتاب الذي ّ
فيها وغياب املادية عنها .ويبدو يل أننا ،هنا ،بإزاء جمموعة كبرية من األكاديميني الذين يتطلعون إىل هوية
شخصية يف السياسات املعارضة ،ويستخدمون هلذا الغرض ما يقع بني أيدهيم من نظريات .خذوا مث ً
ال عىل
ذلك ،تلك النسوية التي أفصحت عن مدى استمتاعها باملجالت اإلباحية التي كتبتها جمموعة من نساء الطبقة
العاملة األمريكيات حول الشخصيات البارزة (من الذكور) يف  .((2( Star Trekوهذا يقلب ّ
كل الصور النمطية
أحبه .ويف غري مكان من الدراسات الثقافية -خاص ًة يف بعض األعامل األمريكية الشاملية -جيد
املمكنة ،وأنا ّ
ْض أحكام القيمة ضمن "أسلوب من اخلطاب جلوج يف "النخبويته" وفارغ
إيغلتون رأساملي ًة جاحمةِ :س َم ُتها َرف ُ
األشد جبن ًا ملنطق السوق"(.((3
سياسي ًا يف آن مع ًا ...االستسالم
ّ
يتنبأ به إىل حدٍّ بعيد .وما يبدو واضح ًا هو أنّه
وهذا بالطبع ما كان يمكن ّ
ملادي اقتصادي من الطراز القديم أن ّ
ما من صلة منطقية بني الدراسات الثقافية واالشرتاكية ،مع أنّ كثري ًا من املح ّللني الثقافيني كانوا اشرتاكيني إىل
احلد أو ذاك ألسباب تارخيية .وما من سبب يمنع مقررات الدراسات الثقافية عىل املدى الطويل من أن
هذا ّ
سيام أنّ ثمة ضغوط ًا اقتصادية
تغدو مندغمة متام ًا يف االقتصاديات الرأساملية ،فتعمل بمثابة تدريب
إعالمي ،ال ّ
ّ
28 - Tony Bennett 1992, "Putting Policy into Cultural Studies", in: Grossberg et al. 1992.
29 - Constance Penley, Feminism, Psychoanalysis, Popular Culture (New York: Routledge, 1992).
30 - Eagelton, Eagelton: "Proust, punk, or both: How ought we to value popular culture?", 18 December 1992. This is a
review of Grossberg et al. 1992, along with Connor 1992, McGuigan 1992 and Agger 1992.
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قوية تدفع هبذا االجتاه .بل إنّ واحد ًة من سامت الدراسات الثقافية الكربى -تركيزها عىل الراهن والشعبي-
ٌ
حتديه .وال يقترص
حد ذاهتا
سبيل لتقديم الرأساملية عىل أنهّ ا أفق اإلمكانية التارخيية الذي ال سبيل إىل ّ
هي يف ّ
يتعدى ذلك إىل
األمر عىل أنّ ا ُمل ْع َت َمد الليڤيزي ،كأساس
مبدأي ملعارضة الرأساملية ،رهان أفضل بكثري؛ بل ّ
ّ
أنَّ كون ّأية دراسة ذات أساس تارخيي توفّر منفذ ًا إىل إمكانيات اجتامعية بديلة (هومريوس ،الكالسيكيات
الصينية ،فولكلور اهلنود احلمر) ال بد أن تكون رهان ًا أفضل.
ٍ
ٍ
ٍ
ومحلة ثقافية رامية إىل تغيري اشرتاكي للمجتمع يف آن
ثقافية اشرتاكية
نظرية
هذه املقاربات احلديثة هي أوجه
أي منهج
مع ًا .وهي ختفق ألهنا ليست عل ًام اقتصادوي ًا اختزالي ًا وال حتتوي مثل هذا العلم ،كام ال تشتمل عىل ّ
ّ
ولعل ماركسي ًا قديم الطراز أن يشتكي من أنهّ ا حماولة إلحداث الثورة عن طريق الرشوح
عميل لتنظيم العامل.
األدبية .وأنا أتعاطف بعض التعاطف مع هذا االعرتاض .فام إن تلتقط ثقل ما ت ّتسم به الثقافات من حتمية
سبيل ّ
ٌ
متكن
مادية حتى تبدو مجيع أشكال السياسات الثقافية سخيفة .وما أراه هو أنّ املادية الثقافية األدبية
أي
يدجن تلك املقاربة وخيضعها ألغراض شرَ ْ ح أديب يساري لع ّله بال ّ
عربه اخلطاب األديب التقليدي من أن ّ
االقتصادية إىل ٍ
أثر سيايس عىل اإلطالق ،وذلك بد ً
ُ
ُ
يشء خمتلف متام ًا.
املادية
حتوله
ال من أن ّ

األدبي
الم ْع َت َمد
 -3أنثروبولوجيا ُ
ّ
رأيت أنَّ املادية الثقافية يف األنثروبولوجيا هي الوريث الرشعي لالشرتاكية العلمية ،واحلافظ فيها ّ
لكل ما
ُ
يمكن الدفاع عنه فكري ًا .فهي احلافظ ،مث ً
ال ،للمبدأ الناظم الذي مفاده أنّ دراسة الثقافة البرشية ينبغي أن
تقميص .وهي تتب ّنى الفرضية التجريبية التي ترى
تكون ّ
جمرد شأن إنسانوي أو ّ
تقصي ًا لألسباب األساسية ،ال ّ
أنَّ من املمكن تفسري التطور الثقايف البرشي يف جزئه األعظم من خالل تاريخ الرصاع االقتصادي البرشي.
للمؤرخني
وهي تنتظم هذين االثنني يف تارخيني ملموسني ،عىل الرغم من اتساع مقياسهام البالغ ،فيمكن
ّ
أن خيتربومها ،بخالف التخطيطات اهليغلية أو األلتورسية ،كام بخالف التهويامت الفوكوية .وهي ترفض
الديالكتيك ،وتفاصيل االقتصاد املاركيس .وال تروق للراديكاليني ،ألهنا ال ترسف يف منارصة السياسات
األعم سياسات إيامئية ،وأساطري عن جتديد العامل تتحقق ذاتي ًا .ويف املقابل،
الراديكالية ،التي هي يف الغالب
ّ
تقدم لسياسات العرق أو
فإنّ دراسة الثقافة البرشية ينبغي أن تكون خلو ًا من التهويامت عن الثورة ،وال ّ
اجلنس سوى الفرضيات التفسريية ،يف حني تقرتح سياسات إيكولوجية ،لكنها عقالنية.
ّ
ومن الطبيعي أن نسأل عماّ إذا كانت هناك ،أو يمكن أن تكون هناك ،نظرية أدبية ّ
األقل ألن تتفق
مرشحة عىل
مع ما سبق وحتافظ عىل ّ
ثمة نظرية
كل ما يمكن الدفاع عنه يف النظرية الثقافية واألدبية املاركسية .واعتقادي أنّ ّ
ٌ
فالسفة
كهذه ،أو يمكن أن تكون؛ لكنها ستخالف أفكار السنوات الثالثني األخرية مجيعها تقريب ًا .وقد بذل
ّاد جهد ًا فكري ًا عظي ًام يف تلك الفرتة كي حيولوا دون قيام مثل هذه النظرية ،فالفكرة الرئيسة يف ما بعد
ونق ٌ
البنيوية تتمثّل يف أنّ نظري ًة صورية يف الثقافة ال تني هتدم ذاهتا .وال بد لنا من أن نر ّد عىل بعض هذه الرضوب
من النقد.
ويتمثّل موقفي العام يف أنّ دراسة األدب هي يف آن مع ًا تارخيية يف جوهرها ،وجزء حقيقي من األنثروبولوجيا
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الثقافية .ذلك أنّ املؤسسات األدبية يف املجتمع ختضع للنوع ذاته من التحديد املادي -أي االقتصادي -الذي

ختضع له ّأية مؤسسات أخرى؛ فهي تتطور ،مثل بقية املؤسسات ،كي تلبي حاجات اقتصادية .ويف الوقت

مميزين .يتمثّل أوهلام يف أنّ لألعراف الثقافية التي
ذاته ،فإنّ األدب تارخيي يف جوهره ،وذلك عىل نحوين ّ
جزء من فهم البرش يف زمن ما
ُي ْك َتب فيها األدب و ُيف َْهم تارخيها اخلاص ،الذي يتفاعل مع التاريخ العام :يقوم ٌ
ألنفسهم عىل هذه األعراف الثقافية املبنية تارخيي ًا .ويتمثّل الثاين يف أنّ لألدب تارخي ًا نوعي ًا ال يمكن اختزاله

املقدس أو اإللياذة عىل ك ّتاب معينني أتوا بعدها بآالف السنني .وبذلك يكون
تؤ ّثر فيه أعامل معينة مثل الكتاب ّ
لألدب بعدٌ يف الزمان التارخيي  -األديب فض ً
ال عن بعده يف املكان االجتامعي.
 1-3نقد األنثروبولوجيا "الراديكالي"

احلق ،عىل أنهّ ا
غري أنّ األنثروبولوجيا ذاهتا مل ت ًُفت اهتامم الراديكاليني اإلبستمولوجيني .ون ُِظر إليها ،بيشء من ّ
سالح فكري بيد االستعامر الغريبُ ،م َص َّمم إلنتاج معرفة يمكن أن يستخدمها ّ
احلكام االستعامريون؛ كام ن ُِظر
"خ ْلق" ثقافات غريبة تكون
إليها عىل أهنا طريقة لتحييد
التحدي الذي متثّله املعايري األخالقية الغريبة؛ أو لـ َ
ّ
عىل هيئة الصورة التي لدى أوروبا عن نفسها .ومثل هذه القضايا الثقيلة هي ما يستكشفه كتاب أنطوين باغدن
لكن مراجع ًا أكثر
الصادر ّ
مؤخر ًا ،املواجهات األوروبية مع العامل اجلديد .وباغدن واسع االطالع ورصني؛ ّ

راديكالية ،هو زيودين رسدار( ،((3يتطاول عليه" .تضمن األنثروبولوجيا ...أنّه مهام تغيرّ ت األحوال ،تبقى
ويظل الغرب ّ
ّ
يفكر باهلمج الصاحلني والطاحلني".
التصورات الغربية عن الثقافات غري الغربية عىل حاهلا....
النوعية
وعبثية؛ ذلك إنّ الثقافات مجيع ًا متمركزة إثني ًا .لكن من االكتشافات
وما أراه هو أنّ هذه النظرة سخيفة
ّ
ّ
التحيز ،أنّ
وصوبت ما كان قائ ًام يف الثقافة الغربية من رضوب
التي قامت هبا األنثروبولوجيا الثقافية الغربية،
ّ
ّ

الثقافات "اهلمجية" معقّدة عىل طريقتها شأن الثقافات الغربية .وكام أنّ أول أمر هام ختربنا به األلسنية املقارنة
ثمة لغات بدائية ،أدنى من غريها معرفي ًا ،فإنّ أول أمر هام ختربنا به األنثروبولوجيا الثقافية هو أنّه
هو أنّه ليس ّ
ثمة شعوب بدائية ،أدنى من غريها معرفي ًا .وما تريده اإلبستمولوجيا الراديكالية هو ،بالطبع ،أن ترى
ليس ّ
إىل املوضوعية ذاهتا التي ّ
مميزة للثقافة الغربية ،وأن تضفي عليه
متكن من قيام هذا االكتشاف عىل أنّه
خاصية ّ
ّ

طابع ًا نسبي ًا .غري أنّ الراديكالية األبستمولوجية ،كالعادة ،هي ّ
أقل راديكالية سياسية من البحث العلمي املتني

القائم عىل افرتاضات موضوعية واقعية بشأن املوضوع الذي يبحث فيه .ودراسة الثقافات دراسة موضوعية،
مقارنة هلا آثار تعمل عىل تقويض االفرتاضات املركزية اإلثنية التقليدية سواء كانت يف الرشق أم يف الغرب.

ّأما املنظور الرصاعي ،النسبوي الذي تظهر فيه افرتاضات الغرب عن الرشق أسوأ من افرتاضات الرشق عن
الغرب ،فيرتك كال جمموعتي االفرتاضات هاتني عىل انفالهتام.

ولكي تقوم مقاربة علمية ألدب العامل ،ضمن أنثروبولوجيا علمية ،فإننا بحاجة إىل افرتاضات فلسفية خمتلفة
ٍ
واقعية فلسفية عامة ،مع إبستمولوجيا
مستمد من
جذري ًا .ولو كان يل أن أحدد موقفي اخلاص لقلت إنّه
ّ
31 - The Independent, 6 January 1993.
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تارسكية( .((3وليس هذا باملقام املناسب لدفا ٍع واسع عن مثل هذا املوقف ،مع
سية( ،((3ونظرية يف احلقيقة
ّ
َح ْد ّ
أنني أشري يف اهلوامش إىل بعض هذا الدفاع؛ ويكفي القول إنّ ما أريده هلذا املوقف هو أن يكون بدي ً
ال فلسفي ًا
والنسبوي ،اللذين أرفضهام يف ّ
كل جمال من فلسفة العلم إىل علم اجلامل.
للموقفني ما بعد البنيوي
ّ
 2-3المبادئ الواقعية الالزمة لقيام أنثروبولوجيا أدبية

أول مبدأ فلسفي رضوري لقيام أنثروبولوجيا ثقافية موضوعية هو الواقعية الفلسفية؛ وما أراه هو أنّ هذا
رضوري لقيام أنثروبولوجيا أدبية أيض ًا .فاألنثروبولوجيون يصفون الثقافات البرشية ،بتنوعها واختالفها
اللذين يكادان أن يكونا ال متناهيني ،وال خيرتعوهنا .وهي توجد بصورة مستق ّلة عن املالحظ أو الراصد
ومتكن دراستها علمي ًا .وكذلك هي اآلداب .وعىل خالف إيغلتون ،يمكن أن نقول إنه كام توجد احلرشات،
وكام ُو ِجدَ ت ،يف حارض العامل الطبيعي وماضيه ،بصورة مستقلة عن علامء احلرشات الذين يقيمون النظريات
وو ِجدَ ت ،أعامل األدب -القصائد واملرسحيات والقصص -يف العامل االجتامعي،
عنها ،كذلك توجدُ ،
ومؤرخي األدب الالحقني
ويف ثقافات برشية ال حرص هلا يف احلارض واملايض ،بصورة مستقلة عن النقّاد
ّ
الذين درسوها.
يبني ّ
منظرو األدب مفهوم األدب ،أو يعيدون بناءه من فكرة موجودة مسبق ًا وقائمة عىل "احلس املشرتك"
أو "الفهم الشائع" ،متام ًا مثلام يبني علامء احلرشات مفهوم احلرشات ،أو يعيدون بناءه من فكرة قائمة عىل
احلس املشرتك أو الفهم الشائع .لكن ّ
منظري األدب ال يبنون أعامل األدب إال بقدر ما يبني علامء احلرشات
ّ
احلرشات .ففي كلتا احلالتني هناك يشء له بنيته اخلاصة بحيث يمكن تشكيل مفهوم عنها؛ وسوف ّ
يظل
هناك حتى لو مل ّ
تصنيفي .وكام تُنتِ ُج السريورات البيولوجية الطبيعية احلرشات؛
أي مفهوم
يشكل أحدٌ عنه ّ
ّ
كذلك تنتج السريورات الثقافية األدب؛ ويواصل هذان النوعان من السريورات عملهام حتى حني ال يكون
هنالك فالسفة متض ّلعون من الفلسفة الفرنسية يرصدوهنام (كام هو احلال يف معظم مراحل التاريخ البرشي
أو الطبيعي).
أي علم جتريبي .ومفاد هذا
واملبدأ الثاين الذي ال ّبد أن نتب ّناه هو مبدأ إبستمولوجي حاسم بالنسبة إىل فلسفة ّ
يس ألنه جتريبي؛ وهذا ما ينطبق عىل العلوم
يس وجتريبي يف آن واحد؛ وهو َح ْد ّ
املبدأ أنّ ما ندعوه "معرف ًة" هو َح ْد ّ
الثقافية ودراسة اآلداب بالقدر ذاته الذي ينطبق به عىل العلوم الطبيعية .واتّسام املعرفة هبذا الطابع غري اليقيني
الواقعي ،وليس إنكار ًا له .فإذا ما كان العامل موجود ًا بصورة مستقلة عن
يف جوهره هو نتيجة الفرتاضنا األول،
ّ
ّأية أطروحات نحملها عنه ،فإنَّ من املمكن لتلك األطروحات أن تكون صحيحة أو زائفة ،والطريقة الوحيدة
صحتها أو زيفها هي القيام بتجربة تطبيقها .وبذلك أجد نفيس ،عن طريق أنطولوجيا واقعية
للتحقق من ّ
سية ،م ّتفق ًا مع ماركس الشاب عىل أنّ االختبار الوحيد ملعرفتنا يكمن يف املامرسة .لكن هذا
وإبستمولوجيا َح ْد ّ
ال يعني أنَّ املعرفة يمكن أن تتطابق مع املامرسة ،وال أنَّ املامرسة يمكن أن جتعل املعرفة يقينية.
32 - Jackson 1991; Bhaskar 1978; 1986; Popper 1959; 1963; 1972; Feigl and Sellars 1949; Linsky 1952: articles by
Frege, Russell, Tarski, Carnap, Quine.

 33ألفرد تارسكي ( )1983-1901منطقي وريايض بولوين األصل أمريكي اجلنسية ،صاحب إنجازات حاسمة يف املنطق والسيميائية،
إذ كشف عن العالقة الداخلية بني الرياضيات والتعبري اللغوي املوضوعي ،أو بني قواعد املنطق وقواعد التعبري اللغوي يف سعيه إىل
"تصوير العامل" احلقيقي .وقد توصل إىل تعريف حاسم ملفهوم احلقيقة( .م)
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وليس الرتاث املثايل بأكمله ،ذلك الرتاث الذي يرى أننا نبني العامل يف رؤوسنا أو يف خطاب ،سوى اعرتاف
ٍ
بحقيقة حول أفكار البرش عن العامل ،مفادها أننا نبني أفكار ًا يف رؤوسنا أو يف خطاب ،قبل فحصها
غامض
الديريدي القائل إنَّ ما من "مدلول متعال" ،وما من يشء ينجو من لعب الدوال،
إزاء الواقع بتطبيقها .واملبدأ
ّ
صحيحة بالفطرة ،وما من فكرة إ ّ
ٌ
ال وت ُْبنى يف
صحيح بالفعل حني نفهم منه أنَّ ما من فكرة عن العامل هي
ٌ
خطاب .لكنه يغدو خاطئ ًا حني نفهم منه أنّ ما من أشياء ،مستق ّلة عن أفكارنا عنها ،ويمكنها أن ُت ْن ِجح أعاملنا
أو ُتف ِْشلها .وبذلك يعيدنا هذا املبدأ مبارش ًة إىل املثالية .وأخشى أنَّ عمل ديريدا عاد ًة ما ُيس َت ْخدَ م للدفاع عن
ولست أعلم ما هو غرض ديريدا بالفعل.
املثالية وليس ملهامجتها؛
ُ
واحلدسية اإلبستمولوجية للنظرية األدبية يف أنهّ ام توفّران لنا أنامط ًا
تتمثّل الفائدة التي تقدمها الواقعية الفلسفية
ّ
عدة من اخلطاب ما كانت لتتوفّر بسهولة من دوهنام .يمكننا ،مث ً
ال ،أن نتك ّلم عىل احلقيقة ،ونرشحها بأنهّ ا
ّ
"توافق مع الواقع" .كام يمكننا أن نتك ّلم عىل العلم بأنّه إطالق فرضيات عن العامل .ونستطيع القول إنَّ
ٌ
نميز
التخييل يطلق تأكيدات ال تتوافق مع الواقع ،وال ُيق َ
ْصد منها أن تكون دعاوى حقيقية .وبذلك يمكن أن ّ
من حيث املبدأ بني احلقائق ،والفرضيات العلمية ،والتخييالت .وعىل أساس مثل هذه الرضوب من التمييز،
يمكن أن نناقش الطريقة التي يلقي هبا األدب الضوء عىل العامل االجتامعي الذي يوجد بصورة مستقلة عن
األدب .وهذه هي مجيع األشياء التي يبدو أنّ نظرية األدب حتتاجها كي تكون قادرة عىل أن تعمل عملها .وال
الفجة أعاله حتتاج إىل صقل؛ وأننا سنحتاج إىل أنَّ ُن ْل ِحقَ بأفكار مثل التوافق احلر ّ
ّ
يف مع
شك يف أنّ التعريفات ّ
االستعاري .لكن هذه تطورات سهلة جتري عىل طول ُس ُبل َّ
خمططة جيد ًا.
الواقع أفكار ًا مثل التوافق
ّ

ّ
فاملنظر
أشد وضوح ًا من هذا.
ومن الصعب أن يكون التعارض مع كثري من املواقف النسبوية املعارصة ّ
بالكف عن التمييز بني احلر ّ
ّ
واالستعاري ،وبني األصل واإلضافة ،وبني احلقيقة
يف
احلديث غالب ًا ما يتباهى
ّ
والفرضية والتخييل؛ ويرى ذلك ،ليس كدعوة إىل التشوش العقيل ،بل كعالمة عىل حنكة رفيعة .واحلقيقة هي
تتبن موقف ًا واقعي ًا يف الفلسفة .وكلام اقرتبت من رؤية أنَّ ما من واقع
أنَّ هذه الرضوب من التمييز تنهار إنْ مل َّ
النصَ ،ص ُع َب ْت إقامة متييز من حيث املبدأ بني احلقيقة والتخييل .ومن عالمات الوهن ما بعد البنيوي
خارج ّ
ّ
ولعل التعامل الذكي مع ديريدا أن يكون بقبول
أنّ معظم النق ّاد املحدثني ال خيطر هلم ذلك عىل اإلطالق.
مجيع احلجاجات التي يمكن استخراجها من عمله ،وأن تُعا َمل مجيع ًا عىل أنهّ ا حجاجات قائمة عىل قياس
(((3
ا ُ
ضد منطلقات النقّاد ما بعد البنيويني(.((3
موجهة ّ
خل ْلف ّ ،
واملبدأ الثالث الذي ينبغي أن ن ّتخذه ،من الطبعة املادية يف األنثروبولوجيا هذه املرة وليس من األنثروبولوجيا
يفس العامل ،ال أن يالحظه فحسب .فغرض العلم ال يقترص عىل تسجيل
الثقافية عموم ًا ،هو أنَّ عمل العلم أن رّ
يتعدى ذلك إىل تقديم فرضيات
املالحظات ،وال حتى عىل إقامة عالقات شبه قانونية بني تلك املالحظات ،بل ّ
 34قياس ا ُ
خل ْلف ،reductio ad absurdum ،هو قياس أساسه الربهنة عىل صحة املطلوب بإبطال نقيضه أو الربهنة عىل فساد
املطلوب بإثبات نقيضه( .م)
 35يمكن للقارئ أن جيد تناو ً
ال مفص ً
ال يف كتاب بؤس البنيوية ،الفصل اخلامس" ،امليتافيزيقا النصية وأساطري ديريدا املناهضة لألسس".
وأريد أن أقول هنا ،دون إحكام ،إنني أرى أنَّ ديريدا قد اكتشف تقنية فاعلة جد ًا يف كشف االفرتاضات امليتافيزيقية يف النصوص .لكن
منهجه بال فائدة إزاء املزاعم امليتافزيقية الرصحية .وكل ما يمكنك أن تفككه هو األمثلة التوضيحية التي قد ترافق تلك املزاعم أو ال
ترافقها.

دراســـــات
َ
ش ْكالن من المادية الثقافية :المادية في األنثروبولوجيا وفي الدراسات الثقافيّة
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ثمة حاجة لبعض اإلسرتاتيجيات البحثية .وما تطرحه األنثروبولوجيا املادية هو أنَّ
تفسريية .وهلذا الغرضّ ،
اقتصادي؛ وذلك بسبب طبيعة الكائنات البرشية
أحد األنامط اجلوهرية يف تفسري األشكال الثقافية هو نمط
ّ
ّ
تستغل قاعدة موارد مادية حمدودة.
وكوهنم حيوانات اجتامعية
ولكي نخترب مثل هذه اإلسرتاتيجية البحثية ،ال يكفي أن نجد شك ً
ال ثقافي ًا أو شكلني يبدو تفسريمها االقتصادي
معقو ً
ال .بل نحتاج من حيث املبدأ إىل أن ننظر يف جمال الثقافات البرشية بأرسه ،عرب التاريخ البرشي بأرسه.
نميز ،مث ً
ال ،بني الظواهر ا ُملبرَ ْ مجَ ة وراثي ًا لدى الكائنات البرشية مجيع ًا (كالقدرة
وبذلك فقط يمكن أن نأمل أن ّ
حمدد (كنشوء
عىل النطق بلغة من اللغات) وتلك التي تتط ّلب تفسري ًا عىل أساس وضع اقتصادي وسيايس َّ
ولست أعتقد أنَّ من املالئم تقديم تفسري اقتصادي لوجود الفنون املحض؛ فالكائنات البرشية تبدو
الرواية).
ُ
مربجم ًة وراثي ًا كي حتكي حكايات ،وتغني وترقص ،وتلعب ألعاب ًا ،إلخ ،كام هي ُمبرَ ْ مجَ ة كي تنطق بلغة .لكني
مقتنع بأنَّ ّ
حمدد يف التاريخ البرشي يمكن أن ُي َف رَّس تفسري ًا اقتصادي ًا الفت ًا فكري ًا ،مع أنَّ
تطور ثقايف وف ّني َّ
كل ّ
يفس ّ
كل يشء الب ّتة.
هذا التفسري لن رّ

جمرد مظهر.
والقول إنَّ لالقتصادي أولوية تفسريية ليس كالزعم الفلسفي أنَّ االقتصادي جوهر والثقايف ّ
بأي معنى من املعاين جوهر القصة
وجتربة قراءة قصة قصرية هي واقعية مثل جتربة أكل بطاطا .والبطاطا ليست ّ
القصرية .لكن املادي الثقايف يتوقّع للمؤسسة الثقافية املعقدة التي ّ
تشكل قراءة قصة قصرية جزء ًا منها أن
ّ
هيتم بأن يكتشف
أعم عىل
التحكم باملوارد املادية ،كام ّ
تكون مرشوطة جزئي ًا بالرصاع عىل البطاطا ،أو بصورة ّ
عىل وجه الدقّة كيف تكون مرشوطة بذلك( .إليكم هذا السؤال غري التافه :ما الصلة بني واحدة من أشهر
املجموعات القصصية -أهايل دبلن( -((3وجتربة مجعية عميقة ،وقعت قبل نصف قرن ،تتمثّل يف عدم توفّر
البطاطا يف إيرلندا؟)
تسب للتيار املادي
واملبدأ الرابع الذي
ّ
نستمده من األنثروبولوجيا املادية هو أنّ الثقافة البرشية تارخيية .ومما يحُ َ
يف األنثروبولوجيا أنّه حافظ عىل منظور تارخيي ،يف حني عنيت األنثروبولوجيا الثقافية غري املادية باالحتفاء
ّ
كل ثقافة ،ونسيت أنَّ ّ
بفرادة ّ
تتشكل تارخيي ًا .وهذه هي النقطة التي يمكن عندها ملوقف العلوم
كل ثقافة إنام
حد بعيد أنّ عنارص
يصوب األنثروبولوجيا الرصف تصويب ًا جسي ًام .ومن الواضح إىل ّ
اإلنسانية التقليدي أن ِّ
الثقافة البرشية -الديانات ،الفلسفات ،العلوم ،إلخ -تتطور ذاتي ًا تبع ًا ملنطق خاص هباُ ،فيبنى ّ
كل تطور جديد
عىل تطورات سابقة ،يف املايض القريب أحيان ًا ويف املايض املغرق يف القدم أحيان ًا أخرى .وهذا ما التقطه هيغل،
(((3
مبنية تارخيي ًا .ونحن نرث ّ
كل يشء من املايض،
كام التقطه ت .س .إليوت وهارولد بلوم  .فالثقافة البرشية ّ
القارة بصورة غري واعية يف الثقافة ،أو عىل شكل وعيٍ بالتاريخ املايض،
ّإما عىل شكل جمموعة من القواعد ّ
الذي نحيل إليه( ،((3واألصالة ال تتخذ شكل برت صلتنا باملايض -فنحن ال نستطيع أن نفعل ذلك أيض ًا -بل
تتخذ شكل إجياز املايض كجزء من معنى اليشء اجلديد الذي نفعله.
وتتضح احلالة عىل نح ٍو خاص حني نأيت إىل األدب .فعمل ميلتون الفردوس املفقود هو ملحمة مسيحية
 36جمموعة قصصية شهرية جليمس جويس.

37 - T. S. Eliot 1919, "Tradition and the Individual Talent", in: Eliot 1932; Harold Bloom 1975, A Map of Misreading.

 38انظر :بؤس البنيوية ،مرجع سبق ذكره.
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فهم ح ّق ًا
تفصح عن رصاع سيايس وأيديولوجي يف القرن السابع عرش .لكن إفصاحها عن ذلك الرصاع ال ُي َ
إن مل يكن يف أذهاننا ذلك اإلفصاح ا ُمل ْس َبق عن مثل هذه الرصاعات يف األساطري اليونانية  -الرومانية والديانة
املقدس ،وهومريوس ،وڤريجيل،
املسيحية .وهو ال ُيف َْهم يف أجزاء منه إنْ مل يكن يف أذهاننا نصوص الكتاب ّ
يفس التطور التارخيي بأكمله عىل أساس الرصاع االقتصادي؛ ويريد أن
وسوامها.
ّ
واملادي يريد ،كام آمل ،أن رّ
ٌ
يسببه جزئي ًا ،ويعطيه
:يرى إىل تاريخ األدب بأكمله عىل أنّه يف آن واحد
كشف وإخفاء لتاريخ اقتصادي عميق ّ
قدر ًا كبري ًا من معناه وداللته اإلنسانية العامة .غري أنَّ السبيل إىل مثل هذا الفهم يكون من خالل تاريخ األدب
املقدس عىل ميلتونِ ،
قاف َزين
الفعيل الذي يتواصل باستقالله النسبي ،والذي يؤ ّثر ضمنه هومريوس والكتاب ّ
قرون ًا كي يفعال ذلك ،وال يكون عن طريق متثيل االقتصاد عىل شكل حكاية جمازية ،والنظر إىل ّ
كل عمل عىل
أنّه ثمرة آلية لثقافة زمنه املرشوطة اقتصادي ًا.
ما مغزى هذه املبادئ الفلسفية بالنسبة إىل دراسة األدب؟ يمكن القول إنّ خطأ املاديني الثقافيني األدبيني
املحدثني يكمن يف أنهّ م ليسوا نظريني بام يكفي ،وال أنثروبولوجيني بام يكفي ،وال ماديني بام يكفي ،وال
تارخييني بام يكفي .ولع ّلهم يتالعبون بمعنى الثقافة التحلييل ،وليس التقويمي ،لكنهم ال يلتزمون به يف حقيقة
األمر .فاملاديون الثقافيون األدبيون ،مثل املاديني الثقافيني األنثروبولوجيني ،ينبغي أن يكونوا مهتمني بكشف
الفن واألدب عرب التاريخ البرشي
العالقات النظامية بني املحددات املادية للحياة البرشية وجتسيداهتا يف ّ
أي إحساس بأنهّ م مهتمون بمجتمعات العرص احلجري كاهتاممهم بمجتمعاتنا،
بأرسه .غري أنّه ليس لدينا ّ
برمته.
وبأهنم مهتمون بتفسريات نظرية قابلة للتعميم تغطي التاريخ البرشي ّ
والم ْع َت َمدات على الصعيد األنثروبولوجي
 3-3مكانة الكالسيكيات
ُ

تبدو النظرية األدبية احلديثة ،حني ننظر إليها من وجهة نظر أنثروبولوجية ،ضيقة األفق عىل نح ٍو استثنائي ،يف
األدب الذي هتتمّ به ،كام يف السياسة .خذوا ،مثالً ،إشارة وليامز/بينيت أنّ مقولة "األدب" ينبغي أن ُتقْصرَ
حمدد من املامرسة
عىل" :األشكال املسيطرة من الكتابة الربجوازية بوصفها مقولة حمددة تارخيي ًا تشري إىل نمط َّ
الثقافية" .وهذه ليست باألطروحة النظرية يف حقيقة األمر ،بل هي نقلة يف حرب ضد نمط معني من الثقافة
وس ُبل معينة للنظر فيها .وهذا ما يمكن أن نراه حني نسأل :ما املقولة
الرفيعة ،مجُ ََّسدة يف معتمدات أدبية معينة ُ
النظرية التي يعتزم بينيت أن يستخدمها كي يغطي أشكا ً
ال من الكتابة مل يطلها تعريفه .واجلواب هو أنّه مل ّ
يفكر
يف ذلك .وليست لديه مقولة.
لنفرتض بد ً
ال من ذلك أننا نطرح أسئلة أنثروبولوجية جتريبية ال متكن اإلجابة عنها من خالل معجم أكسفورد
ل ّلغة اإلنجليزية .ما عمر األدب؟ ما عدد املجتمعات املختلفة التي نجده حارض ًا فيها؟ ما أنامط النشاط البرشي
األخرى التي يمكن أن نجمعها معه؟ ما وظائفه االجتامعية ،وهل هي ذاهتا عىل الدوام؟ ومن أجل اإلجابة
عن أسئلة من هذا النوع ،من الواضح أنَّ علينا أن ّ
يضم
نفكر يف "األدب" عىل أنه صنف َّ
مشوش من األشياء ّ
أمية ،ينبغي أن نتخلىّ
قصائد ومرسحيات وقصص ًا دون أن يقترص عليها ،وألنَّ معظم املجتمعات البرشية كانت ّ
مدونة ومكتوبة .ومع هذا التشذيب والصقل
عن الفكرة
املتحيزة التي ترى أنّ هذه األشياء ال ّ
بد أن تكون َّ
ّ
احلس املشرتك أو الفهم الشائع ،يمكن أن نرى أنّ مجيع املجتمعات البرشية من
لفكرة "األدب" القائمة عىل
ّ
املتقدمة قد أنتجت قصائد ومرسحيات وقصص ًا،
جمتمعات ُع َصب الصيد  -االلتقاط إىل املجتمعات الصناعية ّ
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تنوع األشكال .وهذا املفهوم ليس هو ذاته مفهوم الدكتور ليڤيز عن األدب؛ لكنه يبدو مقولة
عىل الرغم من ّ
نظرية غري تقويمية معقولة يمكن أن تستخدمها أنثروبولوجيا عامة ،سواء كان "األدب" هبذا املعنى مقولة من
ٍ
ونظري ،يشبه كثري ًا
علمي
وعندئذ يغدو مدى فائدة هذه املقولة مسألة سجال
مقوالت جمتمعنا أم مل تكن.
ّ
ّ
ذلك الذي ينخرط فيه عامل احلرشات بصدد مقولة "احلرشات".
بل إنَّ من املمكن القول إنَّ القصائد واملرسحيات والقصص جتتمع بصورة طبيعية ،شأهنا يف ذلك شأن
البينية ،مع املوسيقا والرسم والنحت واإليامء والرقص،
األصناف
َّ
املشوشة ،عرب سلسلة كاملة من الصالت ّ
وكذلك السينام يف هذه األيام( .وعىل سبيل املثال ،فإنّ معظم القصائد غنائية؛ واملوسيقا تنسجم مع الرقص؛
واملرسحيات تنسجم مع اإليامء؛ إلخ) .ومن املقوالت األخرى املمكنة أنثروبولوجي ًا -والتي مل تقلل حقيقة
استخدامنا هلا يف جمتمعنا من إمكانية استخدامها العلمي -مقولة "الفنون" .والتعميم األنثروبولوجي الواضح
هو أنَّ الفنون ك ّليات ثقافية ،شأهنا شأن مؤسسة الزواج مث ً
ٌ
نوعية ثقافي ًا ،شأهنا شأن
املحددة
ال ،مع أنّ أشكاهلا
ّ
والتنوعات التي تتخذها مصطلحات القرابة .ويكاد أن يكون مؤكّ د ًا أنَّ الفنون
األشكال التي ي ّتخذها الزواج
ّ
(ثمة أد ّلة مادية عىل هذا فيام يتع ّلق بالرسم والنحت ،وربام املوسيقا).
تعود إىل العرص الباليوليتي ّ
ما عالقة "الفنون" باملؤسسات االجتامعية األخرى؟ إحدى السبل الواضحة يف اإلجابة عن هذا السؤال ،مع
أنَّ وضوحه ال يق ّلل من إقناعه النظري ،هي أنهّ ا تؤ ّدى كثري ًا من الوظائف املختلفة :وظائف دينية ،احتفاالت
أي من هذه الوظائف.
رسمية ،تسلية مأجورة ،بل واسرتخاء خاص؛ غري أنّه ما من سبب ّ
حمدد ملطابقتها مع ٍّ
ّ
وعىل هذا األساس ،ليس ثمة معنى لذلك النوع من احلجاج الذي يقول" :مل يكن لدى املرصيني القدماء
ٍ
قصائد ،باملعنى الذي لدينا؛ ألنّ الدين كان ّ
حينئذ" .وما يمكن أن يكون له معنى هو القول إنّه كان
كل يشء
أرشت إىل أننا لسنا بحاجة
ديني دون سواه من أنواع الشعر ،إذا ما كان احلال كذلك ح ّق ًا) .ولقد
ُ
لدهيم شعر ّ
النوعي اخلاص باجلنس البرشي،
مادي ثقايف لوجود الفنون؛ فلع ّلها جزء من السلوك
أي تفسري
إىل أن ّ
ّ
نقدم ّ
ّ
شأهنا يف ذلك شأن اللغة .غري أنّ تفسري األشكال النوعية التي تتخذها الفنون يف ّ
كل جمتمع ،والوظائف
االجتامعية التي تؤ ّدهيا يبقى حق ً
ال بالغ اخلصوبة بالنسبة إىل املادية الثقافية.

أي اعرتاض عىل ما قيل إىل اآلن .فالتزامهم ال يتعارض مع
ال يبدي بعض الراديكاليني الثقافيني األشدً التزام ًا ً
وجود األدب بمعنى القصائد واملرسحيات والقصص ،بل يتعارض مع وجود األدب بمعنى تلك املجموعة
ٍ
ثقافة من الثقافات .ما يعارضونه ح ّق ًا هو ا ُمل ْع َت َمدَ ات األدبية،
املتميزة من األعامل التي حتدد القيم العليا يف
سيام العظيمة منها باملعنى الذي نجده لدى
والكالسيكيات األدبية ،واآلداب الكالسيكية ،والرتاثات ،ال ّ
إليوت وليـڤيز( .((3وهم يقاتلون من أجل احلرية ،حرية إدخال األدب املعارص أو املسلسالت التلفزيونية
الشعبية يف املناهح الدراسية .واستخدامهم معنى الثقافة األنثروبولوجي هو استخدام إسرتاتيجي ،مصحوب
بغاية منظورة بالغة الضآلة .وهذا هو السبب يف أنهّ م يتكلمون عىل أصناف أدبية متميزة كام لو أنَّ بورجوازية
القرن التاسع عرش هي أول من اعرتف هبذه األصناف ،مع أنَّ األدلة املشرية إليها من صفحات بن جونسون،
وشكسبري ،ودانتي ،وڤريجيل ،وأرسطو ،والكتاب املقدس بالطبع ،هي أد ّلة واضحة للعيان ،تبينّ أنَّ هذه
ماركيس إنهّ ا قديمة قدم املجتمع الطبقي ،وإهنا جانب من جوانب
الظاهرة قديمة قدم احلضارة .وقد يقول
ّ

;39 - T. S. Eliot, "Tradition and the Individual Talent" 1919, in: Eliot 1932, Selected Essays; F. R. Leavis, Revaluation
1936, The Great Tradition, 1948.
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تفحص
املجتمع الطبقي ،وختدم غرض ًا اجتامعي ًا هو السيطرة الطبقية .لكن هذه املسألة أيض ًا حتتاج إىل ّ
أنثروبولوجي ،ألنَّ جمتمعات بال دولة لدهيا كالسيكياهتا.
ٍ
ٍ
ٍ
ثقافية للمعتمدات األدبية ،وسواها ،بوصفها مؤسسات اجتامعية ،تتمثّل
مادية
مقاربة
واألولوية األوىل يف
يف وصفها وصف ًا إثنوغرافي ًا وتارخيي ًا صائب ًا .واألولوية الثانية هي تفسري خصائصها ،وتارخيها ،تفسري ًا مادي ًا.
وما الزعم أنَّ األدب (املرسحيات ،القصائد ،إلخ) ظاهرة بورجوازية سوى إثنوغرافيا رديئة وتاريخ رديء؛
مها أبعد ما يكونان عن الصواب .ومثل ذلك هو الزعم أنَّ األدب (بوصفه متييز مرسحيات معينة ،أو قصائد
معينة ،إلخ عن غريها ألغراض ثقافية معينة) ظاهرة بورجوازية ،فهذه أيض ًا إثنوغرافيا رديئة؛ وذلك لوجود
األدب هبذا املعنى يف جمتمعات قبل رأساملية كثريةّ .أما الزعم أنَّ مثل هذا التمييز خيدم أغراض السيطرة
بالسبرْ عرب النظر يف سلسلة الطرائق التي ال ُت ِق َطت هبا
الطبقية عىل الدوام فهو زعم ممكن والفت .وهو جدير َّ
أعامل معينة يف ثقافات خمتلفة؛ وعرب رؤية التفسريات التي تطرح ذاهتا ملثل هذه املامرسة.

ّ
الديني.
ولعل أوضح َغرض تخُ ْ َتار من أجله كتابات معينة -وربام تُك َتب من أجله أو ال تُك َتب -هو الغرض
ّ
وكثرية هي الديانات التي كانت هلا كتبها املقدسة قبل اليهودية بكثري ،وهي كتب تتمتع بسلطة داخلية عظيمة
املقدسة باملوت ،حتى يف القرن العرشين! ّأما
عىل املؤمنني هبا .وقد يعاقب التجديف عىل مثل هذه الكتب ّ
بالنسبة إىل ألنثروبولوجي املتشكك -وآمل أن يكون األنثروبولوجيون مجيع ًا متشككني حيال هذا األمر -فإنَّ
َ
مقدس ًا هو خاصية تُض َفى عليه إضفا ًء ،وليست خاصية جوهرية ،إذ ليس هلا أية عالقة رضورية
كون كتاب ما ّ
مقدس ،مع أنّ مثل هذه الديانة ال
بمحتواه .ويمكن لدليل اهلاتف يف لندن أن ُي َّ
قدس إذا ما قررت ديانة ما أنَّه ّ
املقدسة هي جزء جوهري من أنثروبولوجيا الدين ،وال بد
بد أن تكون بالغة السخف .وأنثروبولوجيا الكتب ّ
لتفسرياتنا املادية من أن تطول الدين.
ومن الواضح أن الرصاع الطبقي يلعب بعض الدور هنا ،ألنه غالب ًا ما يكون القوة التي ّ
تشكل أساس الرصاع
بني ديانتني ،أو طائفتني من الديانة الواحدة .لكن من املشكوك فيه أن تكون الطبقة هي القصة كامل ًة .وكذلك
فإنَّ للنزاعات اإلثنية والقومية أمهيتها ،وهي تتفاعل مع القضايا الطبقية .وكام اكتشف الراديكاليون بصورة
مؤملة يف السنوات الثالثني األخرية ،فإنّه يبدو من املستحيل اختزال النزاعات اإلثنية يف الرصاع الطبقي؛ مع
ٍ
أنَّ بمقدور املرء بال ّ
يشء من تاريخ هذين الرصاعني
شك أن يستخدم التنافس عىل املوارد املادية يف تفسري
(اإلثني والطبقي) كليهام.
حمل ّ
ويبقى ّ
تامة .فثمة حاجات برشية عامة ينبغي تناوهلا؛
يفس الدين بصورة ّ
شك أن يمكن لذلك ك ّله أن رّ
كاحلاجة إىل العزاء عند املوت .وقد سبق أن رأينا ،عند النظر يف تفسري جاك لينديس عمل بنيان رحلة احلاج،
أنّ هناك جوانب معينة ملفهوم السامء ال تلتقطها صورة احلياة بعد الثورة .وق ّلة من الديانات
متتد الرتاتبية االجتامعية يف مملكتها إىل ما وراء
هي التي فاقت الديانة املرصية يف تراتبيتها الواضحة ،إ ْذ ّ
القرب امتداد ًا أبدي ًا .غري أنَّ كتاب املوتى ذاته ،ذلك الكتاب الباكر واملؤ ّثر ،يتناول بعض احلاجات غري
املرتبطة بالطبقة.
يقص
وثمة ميل لدى اليسار احلديث ألن ّ
مر التاريخ العامليّ .
و ُي َع ُّد التعليم من وظائف األدب الكربى عىل ّ
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حكاية "نشوء اإلنجليزي" كام لو أنَّ أوائل القرن العرشين هي أول حلظة يقوم هبا التعليم عىل أساس الدراسة
األدبية .غري أنَّ عىل املرء ،إثنوغرافي ًا ،أن يدرك من دراسة الكالسيكيات األدبية أنّ التعليم مؤسسة شائعة يف
معظم املجتمعات الكبرية منذ آالف السنني إىل اآلن .وكانت االمتحانات املرتكّ زة عىل الكالسيكيات الوسيلة
األساسية يف اختيار املاندارين( ((4يف اإلمرباطوريات الصينية القديمة .وقد أقامت احلضارات الغربية التعليم
العايل عليها منذ اليونان القديمة ،فكانت تقرأ الكالسيكيات املكتوبة بلغة ّ
كل حضارة من تلك احلضارات
يف بعض األحيان ،والكالسيكيات املكتوبة بلغة أجنبية يف أحيان أخرى .وقد درس اليونانيون القدماء
األرخية والكالسيكية؛ ودرست أوروبا العصور الوسطى
هومريوس؛ ودرس الرومان الكتب اليونانية
ّ
الكتب الالتينية؛ وواصلت أوروبا عرص النهضة ذلك وأضافت إليه الكتب اليونانية .وال يتمثّل جتديد القرن
العرشين يف إقامة التعليم العايل عىل األدب؛ فلطاملا كان قائ ًام عليه .بل يتمثّل يف التقليل من أمهية اللغات
القديمة ،بوصفها معاكسة للحديثة ،وبإحداث قدر كبري من التعليم العايل الذي ال يقوم عىل األدب مطلق ًا،
بل عىل العلوم الطبيعية واالجتامعية.
املقدسة ،فقد حاول املؤمنون احلقيقيون ،كالدكتور ليڤيز مث ً
ال ،أن يكتشفوا
وكام هو احلال بالنسبة إىل الكتب ّ
ّ
املتشكك إىل
أنثروبولوجينا
تبوئ كتب ًا معينة مكان ًة كالسيكية .واألرجح أن يعمد
اخلصائص اجلوهرية التي ّ
ّ
القول إنّ خاصية الكالسيكية هي خاصية مسبوغة إسباغ ًا :فالكالسيكيات كانت وال تزال ،منذ آالف السنني

جمرد كتب اختارهتا املؤسسات الرتبوية السائدة كنصوص .لكن ذلك ال يعني أهنا ال تتسم بصفات
إىل اآلنّ ،
جمرد إسقاط ملا ع ّلمهم ّإياه
القراء ّ
خاصة هبا ،أو أنَّ األحكام التي أطلقها عليها ٌ
اجلديني يف املايض ّ
كثري من ّ
إثني ملعظم
ينم عىل ازدراء
ّ
أساتذهتم؛ فمثل هذا الرأي (الذي يراه كام يبدو بعض املاديني الثقافيني) إنّام ّ
مركزي ّ
القراء القدماء .وثمة أد ّلة ساحقة (رغم عدم اإلمجاع عليها) تشري إىل أنَّ الكتب التي تخُ ْ َتار ككالسيكيات يف
ّ
تخُ
ْ
ً
ً
ً
ّ
جدا؛ بحيث يمكن للمرء أن يميض حياته متم ّتعا بقراءهتا.
كل ثقافة من الثقافات غالبا ما َتبرَ عىل أنهّ ا حسنة ّ
ّأما كيفية ذلك فتحتاج إىل تفسري ،ربام عىل أساس تفاعل البنى األدبية مع املعايري الثقافية.

ولطاملا كان هذا النوع من التعليم األديب مرتبط ًا باألنظمة الطبقية؛ ولطاملا كان التعليم كذلك بالفعل ،إذ تعمل
النخب عىل الدوام من أجل ضامن تعليم أبنائها .لكن افرتاض أنَّ السبب الوحيد وراء تقرير كالسيكيات
يقررون تلك النصوص هو خطأ بينّ  .وبالنسبة
ثقافة أخرى يتمثّل يف ضامن صعود طبقة معينة يف ثقافة من ّ
إىل كاتب إنجليزي يف أيام سيدين ،فإنَّ األدب اليوناين والالتيني كان أغنى من اإلنجليزي بام ال ُيقاس؛ وكان
ألي أدب قادم .ويف أيام سويفت مل يكن واضح ًا أنَّ األمر كذلك؛ ويف أيام
يوفّر النامذج الشكلية األساسية ّ
لكن األدب اليوناين والالتيني َّ
ظل أساس ًا لتعليم الطبقة احلاكمة حتى
ماكويل ،كان واضح ًا أنه ليس كذلكّ .
القرن العرشين؛ وثمة عنارص حرب طبقية رمزية يف حلول الكالسيكيات اإلنجليزية حم ّلها .وحكاية القصة
برمتها عىل أساس طبقي يعني أن نغفل األمر الذي جيمع سيدين وسويفت وماكويل؛ وهو يتمثّل يف وجود
ّ
القراء عالي ًا،
مها
ويقو
عليها،
تنطوي
أن
يمكن
سياسية
فحوى
ة
أي
عن
ز
تتمي
األعامل،
هذه
كتابة
يف
خصائص
ّ
ّ
ّ
ّ
ويمكن لكاتب أن يتع ّلم منها .وال يمكن أن نتصور أنَّ هذه األعامل مجيع ًا ال ّ
تكف عن الكالم عىل الطبقة طيلة
 40املاندارينَّ ،
موظف عام متع ّلم ينتمي إىل واحدة من املراتب التسعة يف اإلمرباطورية الصينية .وكان الشخص يغدو ماندارين ًا بعد
الزي الرسمي اخلاص بمرتبته .وكان هؤالء املاندارين يتكلمون لغة
اجتياز امتحان يف الكالسيكيات الصينية .فإذا ما أفلح ،فإنّه يرتدي ّ
خاصة هبم.
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ٍ
بصورة غري واعية؛ األمر الذي يعود يف جزء منه إىل أنهّ ا مجيع ًا تتكلم بوعيٍ عىل الطبقة بعض الوقت،
الوقت
ويعود يف جزء آخر إىل أنَّ طبيعة احلرب الطبقية قد تغيرّ ت ،ومل تعد هذه األعامل مجيع ًا يف الطرف ذاته من طر ّ
يف
هذه احلرب.
ولقد كانت اهلجامت التي ُش َّنت عىل "ا ُمل ْع َت َمد األديب" مصدر َق ْدر كبري من اإلثارة يف السجال األديب الذي
كم ْع َت َمد هي الكتب
جرى ّ
مؤخر ًا .فام الذي جيعل ُم ْع َت َمد ًا ما بمثل هذه األمهية؟ إنَّ الكتب األوىل التي ت َُك َّرس ُ
املقدسة .وغالب ًا ما يكون ثمة شكوك كثرية بشأن الكتب التي ُت َق َّدس عملي ًا؛ ومن هنا تنشأ مشكلة تشكيل
ّ
التيبتية ،اليهودية األرثوذكسية؟ -يصعب التمييز بني املؤسسات الدينيةمعتمد ما .ويف بعض الثقافات
ّ
املقدسة هي ذاهتا الكالسيكياتّ .أما يف الثقافة الغربية فلم يكن األمر كذلك الب ّتة؛ بل
والتعليمية؛ والكتب ّ
املعتمدة والكالسيكيات اإلنسانوية مصدر طاقة فكرية عظيمة وتطورات نظرية
كان التعارض بني الكتابات
َ
هامة ،يف زمن أوغسطني ،وتوما األكويني ،والنهضة ،عىل سبيل املثال.
ّ
وعادة النقّاد املحدثني يف إطالق اسم "ا ُمل ْع َت َمد" عىل الكالسيكيات اإلنجليزية هي أشبه بملحق هز ّيل
ُيضاف إىل هذا التاريخ العظيم؛ كام لو أنهّ ا مجيع ًا ّ
مقدس ًا حديث ًا .وهي توحي بأنّ الكالسيكيات
تشكل كتاب ًا ّ
تصور القرن
لكن أحد ًا ال يأخذ ذلك عىل حممل ّ
اإلنجليزية ّ
مقدسة؛ َّ
اجلد؛ وهو يف احلقيقة عقبول من عقابيل ّ
ثم إنّ
التاسع عرش أننا بحاجة إىل خلف خيلف املسيحية وأنَّ األدب اإلنجليزية يمكن أن يوفّر هذا اخللفّ .
ثمة أسباب عقالنية وجيهة لدراسة األدب الكالسيكي.
هذا املصطلح يطمس حقيقة أنه يمكن أن يكون ّ
وأحد هذه األسباب أنّه يوفّر تبصرّ ًا ال ُيضاهى بالتاريخ الثقايف البرشي ،بام يف ذلك السريورات التي َب َنت
النقّاد أنفسهم.

مستمدة من صناعة
حيبذون مقررات الدراسات الثقافية القائمة عىل نصوص قريبة العهد
َّ
ّأما أولئك الذين ّ
غبي مفاده
التسلية ،لكنهم رّ
يفسوهنا بأعقد النظريات املاركسية وما بعد املاركسية وأحدثها ،فيميلون إىل زعم ّ
أشد الضيق يف الغالب ،بتقليصهم البعد
يوسعون مدى الدراسة األدبية .غري أنهّ م يضيقون ذلك املدى ّ
أهنم ّ
حد .فاملقررات املحدودة عىل هذا النحو ال يسعها أن تلقي الضوء عىل تغيرّ تارخيي ضخم؛
التارخيي إىل أبعد ّ
ّ
مقرر ًا موضوع ًا
الصغَ ر.
وهي شديدة التمركز إثني ًا .وعاد ًة ما خت ّلفها وراءها التغريات التارخيية بالغة ِّ
ولعل ّ
عىل هذه األسس ،يف اهلياج الثوري الذي شهدته سبعينيات القرن العرشين ،أن يكون حماولة واعية لبناء ،أو
(((4
املقرر عىل افتقاره إىل االستمرارية
طرح ،طبقة ثورية جديدة ،عشية توليّ األمور  .ومن العبث لوم مثل هذا ّ
الثقافية .ولكن ما فائدته ما دامت الثورة ال تأيت ،وال تأيت ،ولن تأيت أبد ًا؟ وما دام أضعف الطالب ح ّتى
يك ّفون عن اإليامن بالثورة؛ ويضطر األساتذة الذين شابوا إىل التحول إىل راديكاليات جديدة -العامل الثالث،
النسوية -ال يمكن تنظريها ضمن اإلطار املفهومي املاركيس القديم؟ (يف حني حيتفظ أسخيلوس بأمهيته عىل
هذا الصعيد)(.((4
حد ذاهتا ،أو أخلط بني الصورة الكاريكاتورية
وباملناسبة ،فإنني لست أهاجم مقررات الدراسات الثقافية يف ّ
غبي عاد ًة
التي أرسمها واليشء الفعيل الذي غالب ًا ما يكون مؤ ّثر ًا؛ األمر الذي يعود بالفائدة عىل هجوم
نمطي ّ
ّ
افرتايض أو مثايل بقصد التحليل ،وال ينطبق عىل مقررات الدراسات الثقافية الفعلية.
 41هذا مقرر
ّ
ّ
النص األسايس يف األدب الغريب حول إخضاع النساء.
42
لعل األوريستايا (التي كتبها أسخيلوس يف القرن اخلامس ق.م) أن تكون ّ

دراســـــات
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املمتدة.
حيبذون الدراسة التارخيية
ّ
ما ُيشَ ّن عىل من ّ

واملشكلة الفعلية يف وضع مقررات األدب اإلنجليزي مل تكن ّ
قدس .بل كانت،
قط مشكلة احرتام ُم ْع َت َمد ُم َّ
ٍ
كاف لذاهتا ،ويشتمل عىل فهم ٍ
بدرجة ما ،مشكلة تزويد طبقة جديدة أو قديمة بفهم ٍ
كاف لتطورها التارخيي
املعنية هي طبقة
واستمرارها .واالفرتاض الذي تنطوي عليه الشهادة التقليدية يف اآلداب هو أنَّ الطبقة
ّ
وكثري من املالزمني الشباب يف خنادق احلرب العاملية
حاكمة ،يعود تراثها الداخيل إىل قرون ،أو حتى ألفيات.
ٌ
(((4
األوىل كانوا قد قرأوا هومريوس بلغته األصلية يف املدرسة :خطبة ساربيدون عن مسؤولية األرستقراطيني
يف الدفاع عن املجتمع الذي منحهم امتيازاهتم ختاطب هؤالء مبارشة .ويمكننا اآلن ،يف شهادة آداب حديثة،
(((4
أن نقرأ هومريوس كي نفهم شيئ ًا مما ّ
الشخيص
شكل أولئك االرستقراطيني .ومع أنَّ تأثري "هومريوس"
ّ
بد أن يكون قد فعل فعله بصورة أساسية لدى أقلية متع ّلمة ،فإنَّ الرتاث األديب الذي أسسه والعائد إىل
املبارش ال ّ
 3000سنة يوفّر فضا ًء ُيسعى فيه وراء التعليم وت ُْط َلق فيه أحكام القيمة .وهذا يستحق دراسة أنثروبولوجية.
تتقص هذه الرضوب من االستمرارية الثقافية الضخمة ،وحتاول
وإنّه ملن عمل دراسة األدب العقالنية أن ىّ
تفسها عىل أسس ماديةُ ،ي َ
نظر فيها إىل رضورة االستمرارية األدبية عىل أهنا أعراض لرضوب جوهرية
أن رّ
من االستمرارية التارخيية ،وت ُْر َبط أمهية األعامل األدبية ربط ًا وثيق ًا بأمهيتها يف كشف مجُ ْ َريات التاريخ .وهبذه
الطريقة فحسب يمكن فهم بنية الثقافة البرشية ولو جزئي ًا .وعىل هذا األساس فحسب يكون ممكن ًا قيام قدر
نفر من التاريخ ،ما يسعنا فحسب هو أن نُقلع من موقعنا احلايل
حمدود من احلرية التارخيية الواعية .ال يسعنا أن ّ
متوه التطور
فيه؛ وال يسعنا أن نفعل ذلك ح ّق ًا إال إذا فهمنا ما هو ذلك املوقع .ودراسة الكالسيكيات التي ّ
األشد أمهية واألكثر مبارشة ،حتى إن كانت تلك
اجلوهري يف ثقافتنا وتكشفه ،يمكن أن تكون التعليم الراهن
ّ
الكالسيكيات تعود إىل  300أو  3000عام ،وحتى حني تكون معاكسة ألعمق قناعاتنا ،خاص ًة حني يكون
ثقافيا.
إطار التحليل الذي نستخدمه ً
إطارا ماد ًيا ً

قواد اجليش الطروادي األساسيني إىل جانب هكتور( .م)
 43من ّ
 44لع ّله مل يكن هنالك مثل هذا الشخص .و"هومريوس" هو تقليد يف كتابة الشعر يعود إىل العرص املوكيني .وتقليدنا الكالسيكي،
مثل الكتاب املقدس ،يعود بنا إىل عرص الربونز.
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