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نقدية
نظريات ّ

تعريف الثقافة
بحسب ت .س .إليوت
ّ
يضم «مالحظات نحو تعريف الثقافة» (التنوير ـ ترجمة شكري عياد)
مقاربات أولية حول الثقافة وتحديد عالقتها بالدين والسياسة والصفوة.
ّ
ّ
واملعرب للمرة األولى في
في مؤلفه الصادر باإلنكليزية في األربعينيات،
الستينيات ،يمنحنا الشاعر والناقد األميركي ـ البريطاني بعض اإلضاءات
املعرفية ،فيما ال يبدو مكترثًا بتقديم تعريف واضح ومحدد للثقافة
ريتا فرج
في «مالحظات نحو تعريف الثقافة»
(ال �ت �ن ��وي ��ر _ ت��رج �م��ة ش� �ك ��ري ع �ي��اد)
ق��دم توماس ستيرنز إليوت (_1888
 )1965م�ق��ارب��ات أول�ي��ة ح��ول تعريف
ال �ث �ق��اف��ة وت �ح��دي��د ع�لاق �ت �ه��ا ب��ال��دي��ن
وال�س�ي��اس��ة وال �ص �ف��وة .ال�ك�ت��اب ال��ذي
ص��در في اإلنكليزية ع��ام  1948تحت
عنوان Notes Towards the Definition
 ،of Cultureن �ق��ل إل� ��ى ال �ع��رب �ي��ة ف��ي
ط�ب�ع�ت��ه األول � ��ى ع ��ام  1961للمترجم
نفسه.
ال ي � �ق� ��دم ص� ��اح� ��ب «أرض ال� �ي� �ب ��اب»
تعريفات واضحة حول الثقافة .وعلى
أهمية بعض اإلضاءات املعرفية ،يفتقد
«مالحظات نحو تعريف الثقافة» إلى
م�س��ار علمي ي��أخ��ذ ب��االع�ت�ب��ار مجمل
املعطيات واإلشكاليات التي تطرحها
ال �ث �ق��اف��ة ك �ج��زء أس ��اس ��ي م ��ن ن�ه��وض
امل �ج �ت �م �ع��ات وت �ق ��دم �ه ��ا ال� �ح� �ض ��اري.
ينطلق م��ن س ��ؤال رئ�ي�س��ي :ه��ل هناك
شروط ثابتة إذا تخلفت فليس لنا أن
نتوقع قيام ثقافة راقية؟
ال يعدنا الكاتب ،كما يوضح املترجم
والناقد املصري شكري عياد (_ 1921
 )1999بنظرية عن الثقافة ،وال حتى
بمجرد تعريف لها ،بل هي مالحظات
ن � �ح� ��و ت � �ع� ��ري� ��ف ال � �ث � �ق� ��اف� ��ة .ي �ت �ج �ن��ب
اس � �ت � �خ� ��دام ت �ع �ب �ي��ر م� �ث ��ل «ال� �ع ��وام ��ل
ال�ث�ق��اف�ي��ة» أو «ال �ق��وى ال�ث�ق��اف�ي��ة» في

ص��دد الحديث ع��ن قيام ثقافة راقية،
ً
مفضال تعبير «الشروط الثابتة» على
هذين التعبيرين .يرى إليوت الحائز
جائزة «نوبل لآلدب» ( )1948أن الدين
والتقسيم الطبقي للمجتمع من أهم
م�ك� ِّ�ون��ات الثقافة ،على أال ي�ك��ون ذلك
م ��رس ��وم ��ًا أو م� �ف ��روض ��ًا م� ��ن س�ل�ط��ة
مطلقة ،بل على قاعدة االع�ت��راف بأن
هذه ِّ
املكونات طبيعية .تبدو ثنائية
الثقافة وال��دي��ن أك�ث��ر ح�ض��ورًا عنده؛
وقد حظيت خالصاته في هذا الشأن
باهتمام الدوائر األكاديمية األوروبية
آنذاك ،حيث رسخت العالقة بني الدين
والثقافة انطالقًا من األبعاد القيمية
واألخ�ل��اق � �ي� ��ة ال � �ت ��ي ن �ه �ض��ت ع�ل�ي�ه��ا
املسيحية في أوروبا.
ي � � � �ح � � � ��اول ص � � ��اح � � ��ب «ج � � ��ري � � �م � � ��ة ف ��ي
ك��ات��درائ �ي��ة» ال�ت�ث�ب��ت م��ن ال �ع�لاق��ة بني
ال�ط�ب�ق��ة وال �ص �ف��وة وال �ث �ق��اف��ة ،معتبرًا
أن الطبقة التي يتوارث أهلها الثروة
وال �ن �ف��وذ ض��روري ��ة الزده � ��ار ال�ث�ق��اف��ة.
تستند وجهة نظره إل��ى ث�لاث ركائز:
تمايز ال��وظ��ائ��ف ف��ي املجتمع ،بحيث
تختص كل فئة بوظيفة معينة سمة
تصاحب ُر ّ
قي الثقافة؛ التمايز يجب أال
يحول دون اتصال الطوائف بعضها
ببعض ،ليكون في ثقافة املجتمع ككل،
ذلك االنسجام الذي يجعل لها وحدة؛
ُ
الثقافة تتوارث ،أي تنقل من جيل إلى
جيل.
ي �ن��اق��ش إل� �ي ��وت اآلراء ال �ت��ي ط��رح�ه��ا

عالم االجتماع األملاني ك��ارل مانهايم
ِ
( )1947 _1893ف��ي ك �ت��اب��ه «اإلن �س��ان
وامل �ج �ت �م��ع ف ��ي ع �ص��ر ُي� �ع ��اد ب� �ن ��اؤه»
ّ
( ،)1935مؤكدًا أن أفكاره عن جماعات
الصفوة تستحق أقصى االهتمام .أقام
م��ان�ه��اي��م ت�م�ي�ي�زًا ب�ين أن �م��اط ع��دة من
ِّ
الصفوات :النمط السياسي ،واملنظم،
واملفكر ،والفنان ،واألخالقي ،والديني.

ع �ل��ى م ��ؤس ��س ع �ل��م اج �ت �م��اع امل �ع��رف��ة
ب �ع��ض ال �ن �ق��اط وي �س��اج �ل��ه ف �ي �ه��ا ،وال
سيما قوله« :إن العمليات االجتماعية
األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ف��ي م��ا مضى
م �ش �ج �ع��ة ل �ن �م��و ال� �ص� �ف ��وات ال �خ��ال �ق��ة
ل �ل �ث �ق��اف��ة ،أص �ب �ح��ت ل �ه��ا اآلن نتيجة
عكسية ،أي إنها أصبحت عقبات في
سبيل تكوين الصفوات ،ألن قطاعات
أكبر من السكات تقوم ب��دور إيجابي
في املناشط الثقافية» .في الخالصة،
ينبغي أن يقوم مجموع السكان بدور
إي �ج��اب��ي ف��ي امل �ن��اش��ط ال�ث�ق��اف�ي��ة دون
اشتراك الجميع في املناشط نفسها أو
على املستوى نفسه.
يخرج إليوت الذي اعتنق الكاثوليكية
ب� �ع ��د ت �خ �ل �ي��ه ع � ��ن ال �ب��روت �س �ت��ان �ت �ي��ة
األم �ي ��رك �ي ��ة ب �ج �م �ل��ة م ��ن امل�ل�اح �ظ ��ات،
وخصوصًا حني يكثف تحليله حول
العالقة بني الدين والثقافة في سياقها
املسيحي _ األوروب ��ي .يقع ف��ي بعض
امل� �غ ��ال� �ط ��ات ح�ي��ن ي ��دش ��ن ل�ل�ارت� �ب ��اط
العميق ب�ين الثقافة وال��دي��ن بأسلوب
يكاد يمحو الفرق بينهما.

يناقش اآلراء التي طرحها عا ِلم
االجتماع األلماني كارل مانهايم
وف�ي�م��ا ت��رم��ي ال �ص �ف��وت��ان السياسية
ِّ
وامل �ن��ظ �م��ة إل ��ى ت�ك��ام��ل ع ��دد ك�ب�ي��ر من
اإلرادات ال� �ف ��ردي ��ة ،ت �ت �س��ام��ى وظ�ي�ف��ة
الصفوات املفكرة والفنانة واألخالقية
وال��دي �ن �ي��ة ب �ت �ل��ك ال� �ط ��اق ��ات ال��روح �ي��ة
ال � �ت� ��ي ال ي �س �ت �ن �ف��ده��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع ف��ي
الصراع اليومي من أجل البقاء .برغم
األه �م �ي��ة ال �ت��ي ي�ع�ط�ي�ه��ا ال �ي��وت ل�ه��ذه
االستنتاجات وغيرها ،إلاّ أنه ُي ِّ
سجل
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ف� � ��ي ال � �ف � �ص� ��ل امل � �خ � �ص� ��ص ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال �س �ي��اس��ة ي � ��درس إل� �ي ��وت ف �ك��رت�ين:
األول � � � � � � � ��ى ،ال� � �ع �ل��اق � ��ة ب� �ي ��ن ال � �ص � �ف� ��وة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وال� � �ص� � �ف � ��وات األخ� � � ��رى؛
وال � �ث ��ان � �ي ��ة ،ت ��أث� �ي ��ر االس� �ت� �ع� �م ��ار ف��ي
ث�ق��اف��ة ال�ش�ع��وب امل�س�ت�ع�م��رة .ال يدين
امل � �خ� ��اط� ��ر ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ال� �ن ��اج� �م ��ة ع��ن
امل�ح��اوالت الحثيثة التي عمل عليها
املستعمرون في سبيل محو الثقافات
ال ��وط � �ن � �ي ��ة .ي �ت �خ ��ذ ت �ح �ل �ي �ل��ه م� �س ��ارًا
ت�ق��ري�ظ�ي��ًا ل�ث�ق��اف��ة امل�س�ت�ع� ِ�م��ر ،ف�ي�ق��ول:
«اإلش� � � ��ارة إل� ��ى ال� �ض ��رر ال � ��ذي أص ��اب
الثقافات الوطنية ف��ي أث�ن��اء التوسع
االس�ت�ع�م��اري ليس إدان ��ة االستعمار
ن�ف�س��ه ب �ح��ال ،ك�م��ا ي�ح��ب دع ��اة تفكك
االستعمار أن يستنتجوا .بل إن أعداء
االس �ت �ع �م��ار ه � ��ؤالء أن �ف �س �ه��م ه ��م في
معظم األح�ي��ان أكثر املؤمنني بتفوق
املدنية الغربية اطمئنانًا في إيمانهم،
بوصفهم أح ��رارًا ،وه��م يجمعون في
وق � ��ت واح� � ��د ب �ي�ن ال �ع �م��ى ع ��ن ف��وائ��د
الحكم االستعماري والعمى عن ضرر
تحطيم الثقافة الوطنية».
ثمة ّنقطة أساسية يتميز بها الكتاب،
ت�ت�م��ث��ل ف��ي م�ع��ال�ج�ت��ه ف �ك��رة ال��وح��دة
وال � �ت � �ع� ��دد ف � ��ي األن � � �م � ��اط ال �ث �ق��اف �ي ��ة؛
فالقيمة امل�ط�ل�ق��ة ع�ن��د إل �ي��وت ه��ي أن
ك��ل منطقة يجب أن تتمتع بثقافتها
املميزة املنسجمة مع ثقافات املناطق
امل � �ج� ��اورة وت �ث��ري �ه��ا .ه �ن��ا ي�س�ت�خ��دم
مصطلح «الثقافة التي تدور في فلك
ثقافة أخ��رى» دون أن ي��ؤدي ذل��ك إلى
ال �ت�لاش��ي وال ��ذوب ��ان وغ �ي��اب ال�ه��وي��ة
ال�ث�ق��اف�ي��ة ل �ل��دالل��ة ع �ل��ى أن ال�ث�ق��اف��ات
ترتبط ب�ع�لاق��ات ف��ي م��ا بينها تعود
ألس� �ب ��اب ج �غ��راف �ي��ة وغ �ي��ر ج�غ��راف�ي��ة
وإلى تأثر األمة ذات الثقافة األضعف
ف � ُّ�ي َ ال �ث �ق��اف��ات األق � � ��وى .ب��رغ��م بعض
الثغر ونقاط الضعف في «مالحظات
نحو تعريف الثقافة» ،التي تجاوزتها
الدراسات الحديثة تحديدًا ما يتعلق
ب �ع��وام��ل ن �م��و ال �ث �ق��اف��ة وت ��ده ��وره ��ا،
اس �ت �ط ��اع ال �ك �ت ��اب أن ي �ح �ي �ل �ن��ا ع�ل��ى
ت� �ع ��ري� �ف ��ات م �ه �م ��ة ل� �ع�ل�اق ��ة ال �ث �ق��اف��ة
بثالثية الدين والسياسة والصفوة.

لمحات
◄ بعد صدور األجزاء الستة األولى من «األعمال
الشعرية الكاملة» (ال�س��اق��ي) ألدون �ي��س ،جاء
أخ�ي�رًا «ال�ج��زء السابع  .»2008وض��م ه��ذا الجزء
دي��وان�ين ش�ع��ري�ينّ :
«وراق يبيع كتب ال�ن�ج��وم»،
ّ
و«اهدأ ،هاملت تنشق جنون أوفيليا» ،على أن
تليها ثالثة أج��زاء أخ��رى من «األع�م��ال الشعرية
ّ
ستضم أج��دد ما كتبه الشاعر .وبعدما
الكاملة»
نشرت «الساقي» الطبعة الثالثة من كتابه املرجعي
«ف��ات�ح��ة ل�ن�ه��اي��ات ال �ق��رن» أخ �ي �رًا ،أص�ب��ح دي��وان
مهيار الجديد «زوكالو» متوافرًا اليوم.
◄ «سجينة الضمير» (ال��دار العربية للعلوم
ن ��اش ��رون) ه��و ّ ع �ن��وان ال ��رواي ��ة ال �ج��دي��دة ل�ج��ام��ع
أب �ي��وال .ف��ي م��ؤل�ف��ه ال�ج��دي��د ،ي�ع��ال��ج ال�ك��ات��ب امل��ول��ود
في نيجيريا تعقيدات الحب وال��زواج بني املسلمني
واملسيحيني في العالم العربي ،من خالل ماري التي
تقع في حب إسحاق الشاب املسلم .لكن هذه العالقة
ستنقلب رأس��ًا على ع�ق��ب ،ح�ين ي�م��وت وال��د م��اري
بعدما هربت مع حبيبها .هكذا تسافر مع والدتها
إلى الواليات املتحدة ،ويبقى إسحاق في لبنان ،حيث
يعيش صعوبات الحرب األهلية اللبنانية ،متسلحًا
ب��أم�ل��ه ل�ل�ق��اء م ��اري م �ج��ددًا .ي�ح�م��ل ال�ك�ت��اب صبغة
ت��اري�خ�ي��ة ع��ن ت��اري��خ أم �ي��رك��ا ،ول�ب�ن��ان خ�ل�ال حربه
األهلية .لكن هل يلتقي إسحاق م��اري مجددًا وقد
ً
بات اللقاء مستحيال؟

