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تعريف الثقافة
لعل أقدم التعريفات للثقافة وأشدها
قدمه
ً
رسوخا وثباتًا كان التعريف الذي ّ
إدوارد بورنث تايلور ( )E. B. Tylorيف بداية كتابه
الثقافة البدائية (،)1871( )Primitive Culture
عرف الثقافة بأهنا «تلك الوحدة الكلية
حيث ّ
املعقّدة التي تشمل املعرفة واإليامن والفن واألخالق
والقانون والعادات ،باإلضافة ايل أي قدرات
عضوا يف
وعادات أخرى يكتسبها اإلنسان بوصفه
ً
جمتمع» .وأضاف تايلور يف كتابه األنثروبولوجيا،
* إعالمي وباحث لبناين.

مقدمة يف دراسة اإلنسان واحلضارة (Anthropology,

an Introduction to the Study of Man and

) )1881( Civilizationأن الثقافة هبذا املفهوم هي
يشء ال يمتلكه اإلنسان.

يقول كليفورد غريتز ( )C. Geertzيف كتابه تأويل

الثقافات ( )Interpretation of Culturesإن أصل

الكلمة اإلنكليزية للثقافة  Cultureيعود إىل الالتينية

 Culturaالتي تعني الرتبية .وقد شاع استعامل الكلمة

بد ًءا من منتصف القرن التاسع عرش بمعنى تلك
القدرة اإلنسانية الشاملة عىل التع ّلم ونقل املعارف
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واستخدامها يف احلياة .وأصبح مفهوم الثقافة من
املفاهيم املركزية التي تعاجلها األنثروبولوجيا يف
القرن العرشين ،إذ يشمل مجيع ظواهر حياة اإلنسان
خارج نطاق الوراثة البيولوجية.

قدم
ومع التقدم احلاصل يف علم األنثروبولوجياّ ،
علامء آخرون تعريفاهتم اخلاصة ملفهوم الثقافة،
وكانت تلك التعريفات مبنية عىل املكتشفات اجلديدة
يف األنثروبولوجيا .وتكاثرت تلك التعريفات حتى
إن عالمَ ي األنثروبولوجيا األمريكيني أ .ل .كروبر (A.
) L. Kroeberوكاليد كلوكن ( )C. Kluckhohnأثبتا
يف كتاهبام املعنون الثقافة :مراجعة نقدية للمفاهيم
والتعريفات (A Critical Review of Concepts and
) Definitionsتعري ًفا يراوح من «السلوك املثقف» إىل
«األفكار يف العقل» ،إىل «الرتكيب املنطقي» ،إىل
«آلية الدفاع النفسية» ،وما إىل ذلك .إلاّ أن التعريف
املفضل عندمها وعند كثري من الدراسني هو أن الثقافة
ّ
«عملية جتريدية» ،أي «جتريد مستخلص من السلوك»
ً
سلوكا.
ولكنها ليست

يقدم حلاً إلشكال
حاول ليزيل وايت ( )L. Whiteأن ّ
ُأثري حول كيف يمكن ليشء جمرد ،أي الثقافة ،أن
موضوعا لعلم وبحث ،وذلك يف مقالته
يكون
ً
«مفهوم الثقافة» ( ،)1959حني أكد أن القضية
حقيقيا أو جمر ًدا ،بل
ليست ما إذا كانت الثقافة شي ًئا
ً
القضية كل القضية هي يف السياق الذي جيري فيه
التأويل العلمي .فعندما ُينظر إىل األشياء واحلوادث
يف سياق عالقاهتا باإلنسان ،فهي تؤلف السلوك.
وعندما ُينظر إليها ليس من خالل عالقاهتا باإلنسان،
بل عالقاهتا بعضها ببعض ،فهي تصبح ثقافة.

تكتسب الثقافة حياة واستمرارية خاصتني هبا ،وهي
تتطور عىل نحو ليس يف املستطاع تفسريه بشكل
ّ
مرض ،بحيث يصبح وجودها ،بام حتمله من لغة
ْ
خارجا عن
إلخ،
وأعراف..
وأدوات
ومعتقدات
ً
نطاق إرادة الفرد بذاته .وهي بذلك ختدم يف محاية
حياة املرء وحتسني حياته .ثم إن كل جمموعة من
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الناس ،أكانت قبيلة أم ّأمة ،تطور أنظمتها اخلاصة
من ضمن ما يمكن تسميته “ثقافتها اخلاصة” التي
تشرتك فيها مع جمموعات أخرى ببعض اخلصائص
وتنفرد فيها بخصائص أخرى .ومن وجهة نظر
بنيوية ،فإنه يمكن أن ندعو الثقافة العامة اللسان
أو الـ ( Langueاخلصائص العامة التي متيز الرتاث
بشكل عام) ،بينام تكون الثقافة الفردية للمجموعات
بمنزلة الكالم أو الـ ( Paroleاخلصائص اخلاصة التي
متيز كل ثقافة بذاهتا).
ّ

تأثير الثقافة
للثقافة يف حياة اإلنسان الفرد أثر ال يمكن حتديد مداه
بدقة ،وال يمكن إنكاره؛ فالطفل يدخل العامل من
ّ
وتتشكل شخصيته
دون فكرة مسبقة ومن دون ثقافة.
وسلوكاته ومواقفه وقيمه ومعتقداته بالثقافة التي
حتيط به من ّ
كل جانب .وتبلغ سيطرة الثقافة عىل املرء
حدا جيعله ينصاع ألوامرها ونواهيها حتى
من القوة ًّ
يف ما يعاكس نوازعه الفطرية .وهذا ما حدا بكثري من
الباحثني إىل النظر يف التأثري الذي متارسه العوامل
البيولوجية والثقافية يف تشكيل الشخصية اإلنسانية.
ويرى الدارسون يف حقول األنثروبولوجيا وعلم
االجتامع أن تأثري البيئة الطبيعية يف الثقافة كبري جدً ا،
لكن هذه البيئة ليست العامل الوحيد املحدد فيها.
وقد الحظوا أن الثقافة معدية ،بمعنى أن العقائد
والعادات واألدوات ،وحتى احلكايات الشعبية،
مجيعها قابلة لالنتقال من ثقافة إىل أخرى ومن شعب
إىل آخر ومن منطقة إىل أخرى.
وبينام نرى االنتشار الثقايف حيدث بني متساويني يف
القوة السياسية أو العسكرية أو متساويني يف مستوى
التقدم الثقايف ،فإن هذا االنتشار يكون له اسم آخر
عندما جيري بني طرفني تفصل بينهام هوة واسعة
يف هذا املجال ،وهذا االسم هو الغزو الثقايف .ويف
حاالت االستعامر احلديث ،تُفرض ثقافة الطرف
تطورا ،كام يف بلدان
األقوى عىل الشعوب األقل
ً
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أفريقيا وأمريكا الالتينية وسوامها .ومع ذلك تترسب
من الشعوب املقهورة عنارص ثقافية تتخلل ثقافة
الشعوب القاهرة.
كان من أكرب املشكالت التي واجهت علامء األعراق
يف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين
مسألة تفسري التشابه يف جوانب ثقافية بني شعوب
تفصل بينها مسافات بعيدة :وكانت حالة األهرام
وعبادة الشمس يف مرص الفرعونية ،من جهة،
ويف أمريكا اجلنوبية والوسطى ،من جهة أخرى،
إحدى هذه احلاالت .وكان السؤال املطروح هو:
هل نشأت هذه املامرسات مستقلة يف ٍّ
كل من هذه
املناطق أم أهنا نشأت يف مرص وانتقلت من هناك إىل
القارة األمريكية؟

كان األنثروبولوجيون الكالسيكيون ،من أمثال إ.
ب .تايلور ولويس هـ .مورغان (،)L. H. Morgan
الذين يقولون بوحدة اجلنس البرشي وتطوريته،
يعبرّ ون عن يقينهم بأن عقل اإلنسان مركّ ب بالطريقة
ذاهتا يف األمكنة مجيعها ،ولذلك يفكر اإلنسان يف
كل مكان بالطريقة نفسها ،ويطور ثقافته يف خطوط
متشاهبة .يف املقابل كان املؤمنون بنظرية انتشار
الثقافة ،من أمثال فريتز غرايبنر ()F. Graebner
وإليوت سميث ( )E. Smithيعلنون أن اإلنسان
بطبيعته ال يميل إىل اإلبداع ،وأن اجلوانب الثقافية
عندما ينشئها شعب ما ،متيل إىل االنتقال إىل الشعوب
األخرى واالنتشار نحوها.

تبقى هذه القضية غري حمسومة حتى اليوم ،واملوقف
السائد هو املوقف التوفيقي ،أي دراسة كل حالة عىل
حدة واحلكم عليها بحسب الظروف املحيطة ،وعدم
القطع بشكل شمويل يف هذه املسألة .ويميل الباحثون
اليوم بشأن قضية األهرام إىل نظرية األصل املستقل؛
فاألهرام األمريكية ختتلف عن األهرام املرصية يف
جوانب مهمة ،منها أن األهرام املرصية كلها مبنية من
احلجارة ،وقد اس ُتعملت مقابر للفراعنة والعظامء،
بينام األهرام األمريكية مبنية من الرتاب ،ومغطاة

برشائح من احلجارة ،وكانت تُستعمل أماكن للعبادة.

المقاربة األنثروبولوجية
في دراسة الثقافة
ُينظر إىل الرتاث تقليد ًيا عىل أنه ٌّ
كل متكامل معقّد،
جيزئ الثقافة إىل
لكن البحث األنثروبولوجي ّ
وحدات ،إىل مالمح جزئية ،هبدف تسهيل الدراسة،
فيعترب «امللمح» الثقايف الوحدة األساس يف الثقافة.
مناطقيا ،حيث
جغرافيا
منهجا
وقد تتخذ املقاربة
ً
ً
ً
جيمع الباحث األنثروبولوجي الثقافة أو املالمح
معينة يف س ّلة
الثقافية التي تنتمي إىل منطقة جغرافية ّ
واحدة .وذلك ما فعله األنثروبولوجي األمريكي
كالرك ويسلر ( )C. Wisslerيف كتابيه اهلندي
األمريكي ()1917( )The American Indian
واإلنسان والثقافة (،)1923( )Man and Culture
حيث قسم ثقافات اهلنود األمريكيني ،كام كانت
عليه يف أواخر القرن التاسع عرش ،إىل مناطق تراثية
جغرافية.
وبام أن كتاب الباحث األنثروبولوجي األمريكي
غريتز هذا هو جمموعة دراسات يف الثقافة من وجهة
نظر أنثروبولوجية ،فينبغي تعريف األنثروبولوجيا
واحلديث عن أهم مدراسها وأعالمها باختصار.

األنثروبولوجيا ،أو علم اإلنسان ،هو علم حديث
نسبيا ،انبثق من رحم الفلسفة املتزاوجة مع علم
ً
سمي الثورة الدار ِونية يف منتصف
ما
عيد
ب
األحياء
ُ
ّ
القرن التاسع عرش .وتدرس األنثروبولوجيا نشأة
اإلنسان وتطوره ومتيزه من املجموعات احليوانية،
وتقسم اجلامعات اإلنسانية إىل سالالت وفق أسس
بيولوجية ،وتدرس ثقافة اإلنسان ونشاطه .وتركز
األنثروبولوجيا عىل دراسة املجتمعات البدائية
واإلنسان البدائي من حيث هو جزء من الطبيعة،
وتبينّ صلته هبا ،وترشح األجناس والسالالت
املختلفة من حيث خصائصها ومميزاهتا ونموها
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الفكري وتطورها الفيزيائي واالجتامعي والرتاثي ،بام
يف ذلك امليثولوجيا ،أي علم األساطري ،والفولكلور،
أي الفن الشعبي.

الحظ يف تاريخ األنثروبولوجيا أن أسسها يف الغرب
ُي َ
بدأت يف عرص التنوير ،حيث جرت حماوالت منهجية
لدراسة السلوك اإلنساين .وقد انطلقت من علم
التاريخ الطبيعي مع علامء مثل الفرنيس جورج لوي
دو بوفون (.)1788-1707( )G. L. de Buffon
ينصب عىل
وكان الرتكيز يف القرون األربعة املاضية
ّ
دراسة الشعوب البدائية ،أي غري الغربية ،ولكن ذلك
تغيرّ مع اجلزء األخري من القرن العرشين ،حيث
أخذ الرتكيز يتحول إىل موضوعات غربية مع حماولة
ترشيح النظام الطبقي والتوزع املناطقي والعرقي
ضمن املجتمعات الغربية.

ُيعترب إدوارد تايلور ( )1917-1822من الرواد
السابقني يف األنثروبولوجيا الرتاثية التي كانت سائدة
يف بريطانيا ،بل املؤسس هلا .وكان لكتابه األبرز
الثقافة البدائية أثر كبري يف تطوير النظرية القائلة
بالعالقة االرتقائية من الثقافات البدائية إىل احلديثة.
وقدم تايلور يف الكتاب تعري ًفا للثقافة ما زال مقبولاً
ومستعملاً يف حقل األنثروبولوجيا إىل يومنا هذا:
«تلك الوحدة الكلية املعقدة التي تشمل املعرفة
واإليامن والفن واألخالق والقانون والعادات،
إضافة إىل أي قدرات وعادات أخرى يكتسبها
عضوا يف جمتمع».
اإلنسان بوصفه
ً
وقادت مطالعات تايلور ومكتشفاته إىل نوع من
التبشري بوحدة اجلنس البرشي وتطوره من البدائية
إىل احلضارة ،مع تلميحات متناثرة بتفوق اإلنسان
اإلنكليزي .وكان كتابه األخري األنثروبولوجيا،
مقدمة يف دراسة اإلنسان واحلضارة ( ،)1881بمنزلة
ملخص جلميع املعلومات التي كانت معروفة يف
ّ
احلقل يف أواخر القرن التاسع عرش.
ونجد يف برونيسالف مالينوفسكي ()B. Malinowski

واحدً ا من أهم األنثروبولوجيني وأبرزهم يف القرن
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العرشين ،ويعتربه كثريون مؤسس األنثروبولوجيا
االجتامعية .ويرتبط اسمه بالدراسات امليدانية
الواسعة بشأن شعوب أوقيانيا ،إذ درس سكان
أسرتاليا األصليني ،ومن ثم قبائل املايلو يف غينيا
اجلديدة سنة  ،1914وتركزت مالحظاته عىل نواح
متعددة من حياة السكان ،منها االحتفاالت والزراعة
واالقتصاد ،واجلنس والزواج واحلياة العائلية،
والقانون البدائي والعادات ،والسحر واخلرافة ،األمر
الذي ّ
مكنه من تقديم استنتاجات تنظريية سامهت يف
تطوير األنثروبولوجيا االجتامعية.
وبرز إميل دوركهايم ( )E. Durkheimومدرسته
الداعية إىل اعتامد التحليل البنيوي يف األنثروبولوجيا،
وإدموند ليتش ( )E. Leachالذي دعا إىل إعادة النظر
يف أعامل كلود ليفي سرتاوس ).(C. Levi – Strauss

واستمرت املدرسة الربيطانية يف الرتكيز عىل النظم
االجتامعية واالقتصادية بدلاً من الرتكيز عىل
املوضوعات الرمزية واألدبية التي كانت سائدة يف
املدرسة الفرنسية.

ّأما يف الواليات املتحدة األمريكية ،فكانت الدراسات
جتمعات اهلنود
يف األنثروبولوجيا متأثرة بوجود ّ
احلمر ،السكان األصليني للقارة ،حيث كانت
تشكل جمالاً
ّ
مثاليا للعمل امليداين يف األنثروبولوجيا
ً

الرتاثية .وكان الشخص الذي وضع األنثروبولوجيا
األمريكية عىل سكة البحث املنهجي وحاز لقب «أبو
األنثروبولوجيا األمريكية» هو فرانز بواس ()F. Boas
( ،)1942-1858إذ استعمل املنهجية العلمية
للتوصل إىل فهم احلضارات والرتاثات اإلنسانية.
ويف سنة  1931نرش كتابه عقل اإلنسان البدائي
( ،)The Mind of Primitive Manوهو سلسلة
من املحارضات يف شأن الرتاث ِ
والعرق هاجم فيها
يامرس ضد املهاجرين من الرتاثات
التمييز الذي كان َ
األخرى .وتكمن األمهية التارخيية إلنجاز بواس يف
األنثروبولوجيا يف أنه كان من أوائل الذين اعتنقوا
الفكرة القائلة إن أفراد األعراق البرشية املختلفة
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متتلك القدرة ذاهتا عىل التطور الفكري واحلضاري،
أي تساوي األعراق وعدم دونية عرق ما أو تراثه
بالنسبة إىل األعراق األخرى.

يعترب كثري من املؤرخني أن مؤسس األنثروبولوجيا
يف فرنسا هو مارسيل موس ( ،)M. Maussابن أخت
السوسيولوجي الفرنيس دوركهايم وتلميذه .وبينام
اهتم دوركهايم وزمالؤه باملجتمعات املعارصة،
انصب اهتامم موس ومشاركيه عىل الدراسات
اإلثنوغرافية واالشتقاق اللغوي يف حتليل املجتمعات
التي مل تكن «متاميزة» كام هي احلال يف الدول
األوروبيةّ .أما ليفي سرتاوس (،)2009-1908
فقد امتدت آثار نظرته البنيوية يف األنثروبولوجيا
لتشمل ختصصات أخرى عدة .وتقوم بنيويته عىل
حتليل األنظمة الثقافية مثل القرابة واألساطري ،بالنظر
إىل العالقة البنيوية بني عنارصها ،وقد امتد أثر بنيوية
سرتاوس إىل حقول معرفية أخرى مثل الفلسفة
ومقارنة األديان واألدب وغريها.

يف أملانيا كان ماكس فيرب (-1864( )M. Weber
تأثريا يف األنثروبولوجيا .وقد
 )1920العالمِ األكثر ً
وعرف بنظريته بشأن األخالق
كان عامل اجتامعُ ،
الربوتستانية ِ
وصلتها السببية باجلوانب االقتصادية يف
الرأساملية ،وبإرصاره الشديد عىل املوضوعية العلمية
وعىل حتليل الدوافع الكامنة وراء الفعل اإلنساين ،األمر
الذي كان له بعيد األثر يف النظرية السوسيولوجية .وقد
تركز معظم أعامل فيرب يف السنوات األخرية من حياته
األكاديمية عىل دراسة العالقة بني التدين واجلوانب
االقتصادية والعمل يف املجتمع.

كليفورد غيرتز ()2006-1926
كليفورد غريتز ،مؤلف الكتاب الذي نقوم
بمراجعته ،هو واحد من أبرز علامء األنثروبولوجيا
تأثريا خالل العقود األخرية
األمريكيني وأبعدهم
ً
من القرن املايض .و ُيعترب مؤسس املدرسة التأويلية
يف األنثروبولوجيا ومن أكرب الداعني إىل إيالء أمهية
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لدراسة الرموز يف الثقافة وللفكرة القائلة إن هذه
الرموز تضفي عىل حياة اإلنسان معنى ونظا ًما.

يف سنة  1951أجرى غريتز أبحا ًثا ميدانية يف
إندونيسيا ،حيث درس موضوع الدِّ ين ،وكانت نتيجة
أبحاثه يف جاوة كتاب الدِّ ين يف جاوة (The Religion
) in Javaسنة  .1960لكنه انتقل إىل املغرب ،وأجرى
هناك أبحا ًثا بني سنتي  1963و 1971كان من
نتيجتها كتابه مالحظة اإلسالم :التطورات الدينية يف
املغرب وإندونيسيا (Islam Observed, Religious
)Development in Morroco and Indonesia

( ،)1968وهو مقارنة عميقة بني اإلسالم كام يراه
املغاربة واإلسالم كام يراه اإلندونيسيون.

يف سنة  ،1973نرش غريتز كتابه تأويل الثقافات الذي
نراجعه هنا ،وظهر يف طبعة ثانية منقحة سنة ،2000
وكان معبرِّ ً ا عن أفكاره األساسية يف الرتاث وذا أثر
مهم يف الدراسات األنثروبولوجية ،وأثار جدلاً
كبريا
ً
حول بعض املفاهيم التي أتى هبا غريتز .واحلال ،أنَّ
لغريتز منهجية يف الدراسات األنثروبولوجية تقوم
عىل حتليل املعطيات التي كان يستقيها من أعامله
امليدانية يف وسط املجتمعات التي يدرسها .وهبذا،
كانت األنثروبولوجيا التأويلية لديه هي قراءة
النصوص بام هي كذلك .ولذلك ،فإن كل عنارص
الثقافة التي جيري حتليلها جيب أن تُفهم يف ضوء هذا
توصل إىل استنتاج يقول إن
التحليل النصيّ  .وقد ّ
الكائن البرشي هو «حيوان يصنع الرموز واملفاهيم
وينشد املعاين» .كام حاول أن يستكشف الرغبة
الدفينة لدى البرش لـ«إجياد معنى للعامل ولتجربتهم
فيه ،وإعطاء هذه التجربة شكلاً ونظا ًما».

قدمت كتابات غريتز استبصارات تتعلق بمدى
ّ
الثقافة وبطبيعة البحث األنثروبولوجي وفهم العلوم
االجتامعية عمو ًما .وقد رسم يف هذه الكتابات حدً ا
متاميزا بذلك
فاصلاً بني الثقافة واهليكلية االجتامعية،
ً
عن الوظيفيني الذين يؤمنون بأن الطقوس والعادات
واملؤسسات وجوانب الثقافة األخرى يمكن فهمها
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عىل الوجه األمثل ،بالنظر إىل األهداف التي ختدمها.
وكان حياجج بأن الثقافة تردم الفجوة بني معطيات
جنسنا البرشي البيولوجية واألشياء التي نحتاج إليها
لكي نعمل بشكل فاعل يف عامل معقّد ومتغيرّ يعتمد
بعضه عىل بعضه اآلخر.

األنثروبولوجيا التأويلية
يصف غريتز املوقف الذي أدى به إىل اعتناق
منهجا له يف خضم
«األنثروبولوجيا التأويلية»
ً
التشويش الذي ساد األنثروبولوجيا يف اخلمسينيات
وأوائل الستينيات من القرن العرشين ،حني كانت
ممزقة بني الشكوك حول ماضيها االستعامري
واحتامل الوصول إىل املعرفة املوضوعية يف العلوم
اإلنسانية ،إذ يقول« :كانت مسامهتي يف هذه احلفلة
نظرية ‹األنثروبولوجيا التأويلية› ،التي كانت
امتدا ًدا الهتاممي بأنظمة املعاين والعقائد والقيم،
والنظرات إىل العامل ،وأشكال الشعور ،وأساليب
معينة تبني وجودها من
الفكر التي كانت شعوب ّ
ضمن رشوطها» .ونظرته هذه أوضح ما تكون يف
كتابه تأويل الثقافات الذي سنحاول تلخيص جوهر
نظريته يف هذه الصفحات القليلة.

حيـاجج غـريتز بأن الثقافـة هـي التي تضـفي
املعـنى عىل العامل يف أعني أصحابه ،فهي تُقرأ كام
ُيقرأ النـص .والثقافة ،بام هي نص ،تتألف من
الرموز ،التي هي نواقل للمعنى .ويف مسعاه إىل بناء
منهجه التحلييل اخلاص ،استعار مفاهيم من مفكرين
آخرين ،أبرزها «التوصيف الكثيف» (من الفيلسوف
جيلربت رايل  ،)G. Ryleو«اللعب العميق» (من
مهد غريتز،
جرييمي بنثام  .)J. Benthamوهكذا ّ
كتايب
يف ابتعاده عن البحث اإلمربيقي ليدخل يف عامل
ّ
خاص ،الطريق إىل اجتاه أديب الطابع يف الكتابات
األنثروبولوجية يف الثامنينيات من القرن املايض .وقد
استخدم غريتز أسلو ًبا يف الكتابة القى نقدً ا شديدً ا
بسبب تعقيده البالغ وفتحه الطريق أمام موضة
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جديدة يف الكتابة األنثروبولوجية تستعمل عبارات
مبهمة غري مفهومة لدى ك ّتاب آخرين ذوي حظ
ضئيل من املوهبة واملقدرة الكتابية .كام كان غريتز
عرضة للنقد من جانب كثريين عارضوا نظرياته،
خصوصا نظرته إىل الدِّ ين ،حيث رأوا فيها انحيازً ا
ً
وتشويشً ا يف رؤيتها لكيفية إشارة اللغة إىل العامل.

وجه من نقد إىل عمل غريتز ما كتبه
وكان من أقسى ما ِّ
ليونيل تايغر ( ،)L. Tigerأستاذ األنثروبولوجيا يف
جامعة روجترز األمريكية ،حيث كتب عقب وفاة غريتز
يف صحيفة وول سرتيت جورنال األمريكية يف ترشين
األول /أكتوبر  ،2006يقول« :من غري املحتمل أن
يشعر أهل الفكر بالتقدير لألثر الكبري الذي خ ّلفه يف
عامل الفكر .كان هذا األثر يف العلوم االجتامعية باعثًا
كبريا
عىل األسى يف رأيي (ورأي غريي) .كان مسامهًا ً
يف ذلك الالمنطق العنيد يف تشويشه الذي أصاب
العلوم االجتامعية وال يزال .حاول من موقعه البارز
واملؤثر يف املعهد ،أن يدمج األنثروبولوجيا مع العلوم
اإلنسانية .وكانت النتيجة املؤملة لذلك حتويل الكثري
ّمما يقوم به علامء األنثروبولوجيا ذوو النيات إىل شكل
وسع
أعرج
ومشوش من املعرفة األدبية .واألسوأ أنه ّ
ّ
اهلوة الغريبة بني العلوم االجتامعية والعلوم الطبيعية..
أخذ بالرتكيز عىل الصالت بني الكتابة والسلوك ..كان
يركز عىل الكلامت التي تصف األفعال بدلاً من الرتكيز
عىل األفعال ذاهتا.»..

«تأويل الثقافات»
كان لكتاب تأويل الثقافات وقْع كبري يف عامل الفكر،
ويف حقل األنثروبولوجيا والدراسات الرتاثية عىل
وجه اخلصوص ،حتى إن امللحق األديب لصحيفة
التايمز اللندنية وصفه يف سنة  1995بأنه واحد من
أهم مئة كتاب صدرت منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية.
الكتاب هو جمموعة مقاالت كان غريتز قد نرشها
يف الستينيات من القرن املايض ،معرت ًفا بأنه ال جيد
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مناقشات ومراجعات
تأويل الثقافات

كثريا ّمما يربط بينها سوى أهنا من تأليفه .إلاّ أنه عاد
ً

فوجد ما جيمع بينها أكثر من ذلك يف حقيقة أهنا
مجيعها تعالج مسائل تتعلق بالثقافة من وجهة نظر

منهجا له.
«األنثروبولوجيا الرمزية» التي اختذها
ً
وليوضح ذلك ويؤسس له نظر ًيا ،كتب -بناء عىل
حمرر الكتاب -مقدمة نظرية ّ
شكلت الفصل
نصيحة ّ
األول ،بعنوان «التوصيف الكثيف :نحو نظرية

تأويلية للثقافة» .يقدم هذا الفصل األساس النظري

الذي تقوم عليه سائر فصول الكتاب .ويتألف هذا

األساس يف معظمه من مفهوم «التوصيف الكثيف»
الذي استعاره من الفيلسوف الربيطاين رايل ،الذي

ميز بني وصف ما يظهر من فعل ما أو سلوك ما
ّ
(التوصيف الرقيق) ،ووصف هذا الفعل أو السلوك
يف السياق الذي جيري فيه (التوصيف الكثيف) ،وهو
ما يؤدي إىل فهم أفضل هلذا السلوك.

واملثال الذي يورده غريتز عىل ذلك ،هو الغمزة؛
فالتوصيف الرقيق يصف فعل الغمز الظاهر بأنه

جمرد حتريك جلفن العني فقط ،بينام خيربنا التوصيف

الكثيف ما إذا كانت الغمزة جمرد اختالج ال إرادي

للجفن أم هي إشارة خفية للتواصل بني اثنني ،أم
غامزا آخر ...إلخ.
حركة هازئة من شخص يقلد ً

هذا املنهج اعتمده غريتز يف مالحظاته ومراقباته يف
عمله امليداين يف إندونيسيا واملغرب بشكل أساس؛

فالنظر يف األبعاد املميزة للعمل االجتامعي -أكان ف ًنا
أم دي ًنا أم عقيدة أم علماً أم قانونًا -..يعني عدم إشاحة

النظر عن اإلشكاالت الوجودية يف احلياة ملصلحة
أشكال جامدة يف العلم ،بل الغوص يف ّ
جلة هذه

اإلشكاالت لتفسريها وحتليلها من الداخل .وهبذا
تكون مهمة األنثروبولوجي التأوييل ليس تقديم
إجاباته عن األسئلة العميقة يف الوجود ،بل تقديم

اإلجابات التي قدمها اآلخرون يف ثقافات أخرى عن

هذه األسئلة.

أثر مفهوم الثقافة
في مفهوم اإلنسان
يف الفصل الثاين ،وعنوانه «أثر مفهوم الثقافة يف
مفهوم اإلنسان» ،يؤكد غريتز أن عىل الباحث،
كي يصل إىل حقيقة اإلنسانية املبارشة ،أن يغوص
يف احلقائق ليصل إىل التفاصيل الصغرية ،متجاوزً ا
التسميات املض ِّللة والتصنيفات الشائعة والتشاهبات
الفارغة ،بغية االنتهاء إىل فهم ثابت ليس للطبيعة
األساسية ملختلف الرتاثات فحسب ،بل ً
أيضا
لألفراد داخل هذه الرتاثات .فالوصول إىل العام يمر
التطور
خالل التفاصيل واألشياء امللموسة عرب حتليل
ّ
املادي ،وحتليل طريقة عمل اجلهاز العصبي لإلنسان،
وحتليل التنظيم االجتامعي الذي ينخرط فيه اإلنسان،
وحتليل العملية النفسية التي حتصل داخل عقل
اإلنسان ،وعرب األنامط الثقافية التي يعيش فيها
اإلنسان ،وحتليل التفاعل بني كل هذه الظواهر.
ويعالج الفصل الثالث موضوع طبيعة العقل
والتفكري ،وعنوانه «نمو الثقافة وتطور العقل».
ويعبرّ غريتز عن يقني راسخ بأن التفكري ليس عملية
خاصة جتري يف خفايا النفس اإلنسانية ،بل هو
عملية علنية جتري يف احلياة املجتمعية يف األماكن
العامة ،يف احلياة اليومية بتفاصيلها املادية امللموسة.
وينطبق خط املناقشة نفسه عىل الثقافة ،حيث
تلمس طبيعة الثقافة ال يف املناحي املنغلقة
ينبغي ّ
يف ذلك الرتاث ،أي يف السلوك الفردي أو التنظيم
االجتامعي أو الرتكيبة العصبية للفرد ،بل يف النظر
إىل مجيع تلك املناحي نظرة شاملة من وجهة نظر
العلوم السلوكية مجيعها.

الدين كنظام ثقافي
ِّ
ثقافيا» هو عنوان الفصل الرابع
«الدين بوصفه نظا ًما ً
الذي يعالج هذا املوضوع معاجلة أنثروبولوجية ،هي
عملية ذات مرحلتني :تتكون املرحلة األوىل من حتليل
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نظام املعاين املتجسد يف الرموز التي ّ
تشكل الدِّ ين بام
هو كذلك .وتتكون املرحلة الثانية من ربط هذه
األنظمة بالرتكيبة االجتامعية وبالعمليات النفسية.
ويأخذ غريتز عىل الدراسات األنثروبولوجية
املعارصة ليس جمرد اهتاممها باملرحلة الثانية بل إمهاهلا
متا ًما للمرحلة األوىل .وبذلك تتجاهل األمور التي
حتتاج إىل التوضيح ،وتنظر إليها النظرة إىل األشياء
املس َّلم هبا وال حتتاج إىل عناية خاصة؛ فهو يشري بعدم
إغفال الظروف التفصيلية يف الظواهر االجتامعية،
ويقرتح عىل سبيل املثال ،إلقاء الضوء عىل ممارسة
األسالف ودورها يف الوراثة السياسية ،ودور أعياد
تقديم األضاحي يف حتديد الواجبات التي يفرضها
النسب ،ودور الكهانة يف تقوية النظام االجتامعي.

يف الفصل اخلامس ،يتابع غريتز معاجلة اجلوانب الدينية
يف املجتمع وأثرها يف احلياة الفردية واملجتمعية .ويعبرّ
عن اقتناعه بأن الدِّ ين مل يكن قط جمرد يقينات ما ورائية،
بل هو ،يف وجدان أتباعه ،متشبع بقواعد سلوكية
أخالقية ،ومل يكن قط جمرد إيامن بحقائق غيبية بل هو
مشفوع باحلض عىل العمل الصالح من ضمن التعاليم
الدينية .ويعرتف املؤلف بأن تعبريي «روح اجلامعة»
و«النظرة إىل العامل» يشريان إىل مفهومني غامضني
ينقصهام التحديد الدقيق .ولكن األنثرولولوجيني
ّ
متكنوا بواسطتهام من تطوير مقاربة لدراسة القيم

التي تستطيع توضيح العمليات األساسية املستعملة
يف ضبط السلوك .وهذا يكون دور األنثروبولوجيا
يف حتليل القيم األخالقية ليس يف استبدال البحث
ً
مرتبطا بالواقع وذا فائدة له.
الفلسفي بل يف جعله
ويكمل غريتز دراسته جلوانب الدِّ ين يف الفصل
السادس حتت عنوان «التعبري الديني والتغيري
ممي ًزا
االجتامعي :نموذج جاوي» .ويصف
ً
طقسا ّ
يامرسه أهل جاوة يدعى «السالمتان» ،وهو احتفال
يامرسه األهايل يف مناسبات خمتلفة :املرض ،املوت،
ويتكون هذا الطقس من لقاء ُيعقد
الزواج...إلخ.
ّ
يف بيت املحتفل وحيرضه اجلريان من خمتلف األديان،
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ويقدم فيه الطعام وتُتىل فيه األناشيد ...ويصف
َّ
غريتز كيف يساهم هذا الطقس االحتفايل يف متتني
العالقة بني اجلريان من خمتلف األديان .ويميض يف
وصف كيف أن التغيريات السياسية واالجتامعية
التي أصابت جاوة واالنقسامات احلادة التي أفرزهتا
اخلالفات السياسية قد رضبت عالقات اجلرية
واملودة ،وأفشلت املساعي املتمثلة يف «السالمتان».

«التحول الداخيل يف بايل
يف الفصل السابع ،وعنوانه
ّ
املعارصة» ،يبقى غريتز يف إندونيسيا ،ولكنه ينتقل من
تفصيليا
جاوة إىل جزيرة بايل الصغرية ،ليقدم وص ًفا
ً
للمكونات الدينية يف املجتمع الباليني ،مع عرض
ّ
لتطور الديانة البالينية املنبثقة عن
موجز
تارخيي
ّ
اهلندوسية.

نظاما تراث ًيا
األيديولوجيا
ً
يتناول غريتز يف الفصل الثامن من كتابه ،وعنوانه
تراثيا» ،األيديولوجيا ودورها يف
«األيديولوجيا نظا ًما ً
املجتمعات املعارصة وفقداهنا للحظوة يف عامل الفكر،
وذلك ملخالفتها مفهوم املوضوعية املطلوبة يف العلم.
وأصبح مفهوم األيديولوجيا مراد ًفا للتص ّلب يف
غالبا ما يكون عىل خطأ .واأليديولوجيا
الرأي ،الذي ً
يف رأي غريتز -متيل إىل التبسيط والتوضيحوالتسطيح ،ولو أدى ذلك إىل عدم إنصاف املوضوع
املبحوث فيه .ويعطي مثالاً عن دور األيديولوجيا
يف الدول «اجلديدة» ،أي التي نالت استقالهلا بعد
احلرب العاملية الثانية ،وخاصة إندونيسيا ،حيث بلغ
التشويش األيديولوجي مداه بامتزاجه مع التأثريات
اهلندوسية واإلسالمية واملسيحية والبوذية.

يف الفصل التاسع ،وعنوانه «ما بعد الثورة :مصري
القومية يف الدول اجلديدة» ،يعيد غريتز تسليط الضوء
عىل سياسات الدول اجلديدة التي نشأت بني سنتي
 1945و ،1965وخاصة اجليل الثاين من القادة
الذين أتوا بعد القادة امللهمني الذين كانوا يتمتعون
بكاريزما هائلة ،مثل املهامتا غاندي وجواهر الل هنرو
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مناقشات ومراجعات
تأويل الثقافات

وسوكارنو وامللك املغريب حممد اخلامس وحممد عيل
جناح وأمحد بن ب ّله ومجال عبد النارص .ثم يصف
صعود الطبقة الوسطى ،أي رجال اإلدارة الذين ورثوا
الطبقة اإلدارية االستعامرية .كام يصف املراحل األربع
التي مرت هبا الفكرة القومية يف هذه الدول ،ليرشح
التضاد القائم بني ما سماّ ه الذاتية األساسية (املتعلقة
باخلصائص املوروثة ِ
للعرق أو اجلنس والدِّ ين واللغة)
واملعارصة (السعي إىل اللحاق بركاب العامل املعارص يف
وخصوصا يف إندونيسيا
النواحي السياسة واإلدارية)،
ً
واملغرب .وخيلص غريتز إىل القول إن الروح القومية،
تعرض
كام الدِّ ين ،كانت ً
سببا يف الكثري من املآيس التي ّ
هلا اجلنس البرشي.
ويتابع املؤلف غريتز بحثه هذا يف الفصل العارش،
حتت عنوان «الثورة التكاملية :املشاعر الفطرية
والسياسية املدنية يف الدول اجلديدة» .وهو يستخدم
عبارة «الغرائزية» لإلشارة إىل مجيع املشاعر الفطرية
التي ّ
تشكل اهلوية الذاتية لطائفة ما ضمن جمتمع
ومتيزها يف مقابل الطوائف األخرى :مثل اللغة
أوسع ّ
يف اهلند ،والروح املناطقية يف إندونيسيا ،والتقاليد
يف املغرب ،واملذهبية يف العراق ،واللغة والعرق يف
رسي النكا ،والقبلية يف كردستانِ ،
والعرق والقومية
يف أفريقيا ،..إلخ.

وخيلص الكاتب إىل أن مجيع التجمعات السكانية
متزق وتوتر بني
يف «الدول اجلديدة» تعيش حالة ّ
شعورين أو تيارين كبريين ،مها الرغبة يف املحافظة
مكونات اهلوية الذاتية من جهة ،والرغبة يف بناء
عىل ّ
دولة حديثة واالنخراط الفاعل يف املجتمع الدويل
وسياساته من جهة أخرى .وهو يرى أن «الثورة
التكاملية» تتجسد يف دمج هذين الشعورين ،بحيث
ال يتحقق أحدمها عىل حساب اآلخر .وينتقل املؤلف
إىل بحث الوضع بيشء من التفصيل يف عدد من هذه
الدول اجلديدة ،يف ضوء هذا التقسيم ومدى حتقق
التكامل فيها .ومن هذه الدول :إندونيسيا ومااليا
وبورما واهلند ولبنان واملغرب ونيجرييا .لكنه يعمل

عىل حتديث معلوماته بإضافة بعض املستجدات التي
حصلت عىل صعيد التكامل يف كل دولة من هذه
الدول ،منذ وقت الطبعة األوىل سنة  1973إىل وقت
نرش الطبعة الثانية سنة .2000

وجتدر املالحظة هنا أن توصيف غريتز لواقع هذه
وخصوصا اإلسالمية والعربية منها ،دقيق
الدول،
ً
ويعبرّ عن واقعها يف هذا القرن احلادي والعرشين،
مع أن الكتاب يعود إىل سنة  ،1973وبعض املقاالت
يعود إىل الستينيات .فأزمة اهلوية هتيمن عىل املجتمعات
العربية واإلسالمية اهلندوسية ،والرصاعات العرقية
خصوصا يف لبنان
والطائفية متزق هذه الدول،
ً
والعراق واهلند وإندونيسيا وسرييالنكا ونيجرييا.
لكن ال يمكن إغفال دور املستعمر الغريب يف خلق
تارخييا ويف الوقت الراهن ،سواء
هذه االنقسامات،
ً
يف اهلند وإندونيسيا وتقسيمهام ،أو يف احتالل العراق
وإخراج مارد الطائفية من قمقمه وإذكاء الرصاعات
املذهبية والعرقية فيه.

سياسة المعنى
يعالج الفصل احلادي عرش ،وعنوانه «سياسة
املعنى» ،حالة إندونيسيا ،فيعود غريتز إىل كتاب
«الرتاث والسياسة يف إندونيسيا» الذي اشرتك يف
تأليفه مع عدة مؤلفني ،بعد وقوع املجازر األهلية
التي ذهب ضحيتها مئات اآلالف سنة .1964
ويالحظ تركيز املؤلف بشكل كامل عىل العوامل
َ
وغض
املحلية لألزمات التي تعانيها الدول اجلديدة،
ّ
النظر بالكامل عن العوامل اخلارجية ،التي ُ
اصطلح
عىل تسميتها «لعبة األمم» ،ودور الدول الكربى يف
تأجيج الرصاعات الداخلية فيها.
ويف الفصل الثاين عرش ،يواصل غريتز حتليل أوضاع
الدول اجلديدة حتت عنوان «السياسة يف املايض،
السياسة يف احلارض :بعض املالحظات حول
استعامل األنثروبولوجيا يف فهم الدول اجلديدة».
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ويرشح املؤلف كيف أن خمتلف العلوم ،من علوم
االجتامع وعلم النفس والسياسة والتاريخ واالقتصاد
واألنثروبولوجيا ،تضافرت جهودها لدراسة
ّ
املتشكلة
املعطيات املنبثقة من جتارب الدول اجلديدة
واملتعثّرة .ويقدم مثالاً هو النموذج الباليني يف بايل
اإلندونيسية ،حيث يعرض للرتاث الباليني منذ
القرن التاسع عرش ،وكيف كانت احلياة البالينية يف
جمملها تدور حول االحتفاالت الطقوسية الدينية.

يكرس غريتز الفصل الثالث عرش ،وعنوانه «البدائي
ّ
الذكي :حول عمل كلود ليفي سرتاوس» ،للحديث عن
حياة هذا األنثروبولوجي الفرنيس الشهري ومنجزاته ذات
األثر العظيم يف ترسيخ هذا العلم يف القرن العرشين.
ويرتكز الفصل عىل كتاب ليفي سرتاوس مدارات حزينة
الذي كان أشبه بسرية ذاتية تقص بأسلوب شاعري
رحالت ليفي سرتاوس يف أدغال أمريكا الالتينية بحثًا
عن «اإلنسان البدائي» يف حالته الفطرية ،يف حماولة لفهم
جوهر النفس اإلنسانية قبل أن تغطيه غشاوات احلضارة.
ويروي خيبة أمل ليفي سرتاوس عندما وجد أنه مل يعد
هناك وجود لإلنسان البدائي ،بصورته الرومانسية التي
تستثري علم األنثروبولوجيا ،حيث إن وجود املجتمعات
ملو ًثا بقذارات احلضارة األوروبية.
البدائية أصبح ّ
بدائيا يف صورته الفطرية،
وحتى عندما وجد
ً
جمتمعا ً
مل يتمكن من النفاذ إىل قرارته بسبب احلواجز اللغوية
والرتاثية الكثيفة.
لكن غريتز كان يرى بصيص أمل بالنفاذ إىل جوهر
احلياة اإلنسانية ،إن مل يكن من طريق العمل امليداين
مع القبائل البدائية ،فمن طريق دراسة آثارها
وجتميعها وتنظيفها من قذارات احلضارة ،لتكوين
الصورة املطلوبة.

يف الفصل الرابع عرش ،وعنوانه «الشخص والزمن
والسلوك يف بايل» ،يعالج املؤلف اجلوانب الثقافية يف
تكون وحتدد مفهوم «الشخص» واجلوانب
بايل التي ّ
املتعلقة بإدراك الزمن وجريانه .وهو يبدأ ببسط القول
يف تقسيم األشخاص بحسب العالقات الزمنية التي
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تربط بعضهم ببعض .فهناك السلف واملعارصون
الذين يعيشون معه يف الزمن نفسه ،واملصاحبون
الذين تربطهم به عالقات مصلحة وعمل ،واخللف.
وينطلق غريتز من ذلك كي يبينّ األنظمة البالينية
لتعريف األشخاص ،ويعدد ستة تصنيفات تُستخدم
يف بايل ملخاطبة الشخص أو اإلشارة إليه ،وهي:
األسامء الشخصية؛ أسامء ترتيب الوالدة يف العائلة؛
مصطلحات النسب والقرابة؛ الكنية؛ استعامل اسم
االبن يف اإلشارة إىل األب؛ ألقاب املكانة االجتامعية
(الطبقية)؛ األلقاب العامة.
ّأما الفصل اخلامس عرش واألخري ،وعنوانه «اللعب
العميق :مالحظات حول رصاع الديكة يف بايل» ،فهو
يف األصل مقالة كتبها ونرشها املؤلف غريتز سابقًا،
ً
ونقاشا طويلني من املختصني يف
واستجرت نقدً ا
ّ
عمليا يف
ا
ن
متري
ت
عد
وقد
األنثروبولوجيا.
حقل
ّ
ً
ً
منهجية «التوصيف الكثيف» التي تعتمد تسليط
الضوء عىل السياق يف رشح الفعل اإلنساين وال
تكتفي برسد الوقائع .ويبدأ الفصل برواية خاضها
غريتز مع زوجته يف بداية إقامتة يف قرية يف بايل ،حيث
واستمر ذلك التجاهل
كليا.
كان األهايل يتجاهلوهنام ً
ّ
تعرض فيه الزوجان مع األهايل
حتى حصول حادث ّ
ملدامهة من الرشطة لقمع مباراة رصاع الديكة ،التي
كانت حمظورة قانونًا .وقد أضحى غريتز بعد ذلك
مقبولاً
ومرح ًبا به يف املجتمع الباليني ،بعدما وجد
َّ
القرويون أن املصيبة مجعتهم.

كام يروي غريتز تفاصيل لعبة رصاع الديكة وأمهيتها
بالنسبة إىل املجتمع ،واألساطري التي تدور حوهلا
وعمليات املراهنة عىل الديكة .ويستعري املؤلف
عبارة «اللعب العميق» للفيلسوف الربيطاين جرييمي
بنثام لإلشارة إىل احلالة النفسية والواقعية التي تسيطر
عىل الباليني عندما ينغمس يف املراهنة بشكل عميق
مستغرق ألسباب ال شعورية إىل حد بعيد .فالباليني،
بحسب غريتز ،ال يراهن ألجل املال وال ألجل اجلاه،
بل إلثبات وجوده عىل نحو يدرك هو كنهه متا ًما.

