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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مراجعات وعروض كتب 

لمحة عن كتاب »مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية«

لـ دنيس كوش

عرض: ليلى عبد الحميد

اسم الكتاب: مفهوم الثقافة في العلوم 

االجتماعية

اسم المؤلف: دنيس كوش

ترجمة: منير السعيداني

عرض: ليلى عبد الحميد

الناشر: المنظمة العربية للترجمة

مكان النشر: بيروت

تاريخ النشر: عام 2007

ــات  ــا الحري ــة بقضاي ــام 2010، مهتم ــق ع ــالم بدمش ــة اإلع ــي كلي ــت ف ــورية، تخرج ــة س كاتب
والديمقراطيــة.

ليلى عبد الحميد

علــى الرغــم مــن التقصــي العلمــي الدقيــق، والــروح األكاديميــة، إن جــاز التعبيــر، للبحــث الــذي يقدمــه 
ــدوام، ذاك  ــى ال ــالزم عل ــا، وت ــرى توازيه ــة أخ ــة روحي ــاب، إاّل أن ثم ــذا الكت ــي ه ــوش ف ــس ك ــب دني الكات
التقصــي العلمــي لمفردة/مفهــوم الثقافــة. فعلــى الرغــم مــن الرصــد التاريخــي لنشــأة وتطــور هــذا المفهــوم، 
واســتخداماته، ودالالتــه، واختالطاتــه مــع مفاهيــم أخــرى مجــاورة، وعلــى الرغــم مــن تتبــع تغايــر دالالت 
ومعانــي هــذا المفهــوم، مــن حقــٍل علمــي إلــى آخــر، تبقــى الروحيــة الموازيــة تطــّل برأســها فــي كل حيــن 
ــور  ــو والتط ــرة النم ــدم فك ــل ويخ ــة، يؤّص ــة والهوي ــي الثقاف ــن مفهوم ــى: أن كاًل م ــن؛ األول ــد حقيقتي لتؤكِّ
والتالقــح. وضمــن هــذا المعنــى، ال يوجــد شــكٌل/نمٌط واحــد ونهائــي للهويــة والثقافــة، ويخضــع المفهومان 
بالضــرورة لســمة ماهويــة أساســية؛ أنهمــا كائنــات حيــة، تولــد وتنمــو، وتتطــور. الحقيقــة الثانيــة هــي خطــورة 
األيديولوجيــا علــى كٍل مــن الثقافــة والهويــة، هــذه األيديولوجيــا التــي تحــاول، علــى الــدوام، نزع تلك الســمة 

الماهويــة الحيــة مــن كال المفهوميــن لتعطــل بعدهــا الكونــي واإلنســاني.
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ــاب،  ــن الكت ــل األول م ــي الفص ــة«، فف ــة »ثقاف ــة لكلم ــرورة االجتماعي ــي الصي ــث ف ــف بالبح ــدأ المؤل يب
يتوقــف الكاتــب عنــد تطــور الكلمــة فــي اللســان الفرنســي مــن العصــر الوســيط إلــى القــرن التاســع عشــر، 
مبــرًرا توقفــه ذاك بقولــه: مــن المبــرر أن نتوقــف، بصفــٍة خاصــة، مــع المثــال الفرنســي الســتخدام »ثقافــة«، إذ 
يبــدو أكيــًدا أن التطــور الداللــي الحاســم الخــاص بالكلمــة والــذي يســمح، الحًقــا، بابتــداع المفهــوم حــدث 
ــانين  ــل اللس ــاني داخ ــراض اللس ــطة االقت ــر بواس ــل أن ينتش ــوار، قب ــرن األن ــي ق ــي، ف ــان الفرنس ــل اللس داخ
اإلنكليــزي واأللمانــي. لئــن كان مــن الممكــن عــّد القــرن الثامــن عشــر فتــرة تكــّون معنــى الكلمــة الحديــث، 
فــإن كلمــة »ثقافــة« كانــت قــد أصبحــت، فــي عــام 1700، لفًظــا قديًمــا فــي التعبيــر الفرنســي. ظهــرت فــي 
أواخــر القــرن الثالــث عشــر متحــدرة مــن cultura الالتينيــة التــي تعنــي العنايــة الموكلــة للحقــل والماشــية، 
ــة«: فــي  ــة لكلمــة »ثقاف ــع المؤلــف المراحــل التاريخي ــة. ويتتب ــة األرض المحروث ــى حال وذلــك لإلشــارة إل
بدايــة القــرن الســادس عشــر، كّفــت الكلمــة عــن الداللــة علــى حالــة )حالــة الشــيء المحــروث( لتــدل علــى 
فعــل هــو فالحــة األرض. ولــم يتكــون المعنــى المجــازي إاّل فــي منتصــف القــرن الســادس عشــر، إذ بــات 
ممكنـًـا أن تشــير الكلمــة إلــى تطويــر كفــاءة، لكــن ذلــك المعنــى المجــازي ظــل غيــر دارج بكثــرة حتــى منتهى 
القــرن الســابع عشــر، والقــرن الثامــن عشــر هــو الــذي بــدأت فيــه كلمــة »ثقافــة« تفــرض نفســها فــي معناهــا 
المجــازي، وُأدرجــت فــي قامــوس األكاديميــة الفرنســية. وهــي فــي أغلــب األحيــان تأتــي متبوعــًة بمضــاٍف 
يــدل علــى موضــوع الفعــل. مثــل »ثقافــة الفنــون« و»ثقافــة اآلداب«. تدريجًيــا، تحــررت »ثقافــة« مــن متمماتها 
المضافــة وانتهــت إلــى اســتعمالها منفــردًة للتدليــل علــى تكويــن الفكــر وتربيتــه، وظلــت »ثقافــة« فــي القــرن 
الثامــن عشــر مســتخدمًة فــي صيغــة المفــرد، إذ الثقافــة هــي أخــص مــا يختــص بــه اإلنســان )نوًعــا( تجــاوًزا 
لــكل التمايــزات، شــعوًبا وطبقــات. كان تطــور الكلمــة فــي فرنســا فــي القــرن التاســع عشــر شــديد االختالف، 
فاعتنــت كلمــة »ثقافــة« ببعــٍد جماعــي وكفــت عــن حصــر االهتمــام فــي التطــور العقلــي للفــرد، لقــد باتــت 
دالــًة علــى جملــٍة مــن الســمات الخاصــة بجماعــة، وظــل المفهــوم الفرنســي مطبوًعــا بفكــرة وحــدة الجنــس 

البشــري.
كمــا يتنــاول المؤلــف فــي الفصــل األول، أيًضــا، الســياق التاريخــي لكلمــة »ثقافــة« فــي ألمانيــا، ويبحــث 
فــي المجادلــة الفرنســية األلمانيــة لتصــور »الثقافــة«. ويختــم الكاتــب هــذا الفصــل بقولــه: كانــت المجادلــة 
الفرنســية األلمانيــة الممتــدة مــن القــرن الثامــن عشــر إلــى القــرن العشــرين نموذجيــة فــي تمثيلهــا تصوريــن 
للثقافــة، أولهمــا تخصصــي، وثانيهمــا كونــي، وهمــا فــي أســاس الطريقتيــن فــي تحديــد مفهــوم الثقافــة فــي 

العلــوم االجتماعيــة المعاصــرة.
ــث  ــة«، فيبح ــي لثقاف ــوم العلم ــداع المفه ــى »ابت ــف إل ــرق المؤل ــاب، يتط ــن الكت ــي م ــل الثان ــي الفص ف
ــار  ــى اعتب ــوا(، عل ــد )ُب ــة عن ــي التصــور التخصيصــي للثقاف ــور( وف ــد )تايل ــة عن ــي للثقاف ــي التصــور الكون ف
ــا. كمــا تطــرق المؤلــف إلــى فكــرة  ــدع اإلثنوغرافي ــوا( مبت ــة العلمــي، و)ُب ــدع مفهــوم الثقاف أن )تايلــور( مبت
ــة الموحــدة لظواهــر الثقافــة« و»ليفــي  ــا الفرنســية« و»دوركايــم والمقارن »الثقافــة لــدى مؤسســي اإلثنولوجي

ــة«. ــة االختالفي ــل والمقارب بوه
وتحــت عنــوان »انتصــار مفهــوم الثقافــة« تنــاول المؤلــف فــي الفصــل الثالــث »بلــوغ التكريــس 
ــى ســريًعا بمعناهــا األنثروبولوجــي فــي  العلمــي لـ«ثقافــة« فــي الواليــات المتحــدة حــًدا جعــل الكلمــة ُتتبنّ
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االختصاصــات المجــاورة، وخاصــًة منهــا علمــي النفــس واالجتمــاع«. ليتنــاول الكاتــب بعــد ذلــك »أســباب 
ــي. ــي، والقوم ــا التاريخ ــي« ومنه ــاح األميرك ــذا النج ه

يتفــرد الفصــل الرابــع بدراســة »العالقــات بيــن الثقافــات وتجديــد مفهــوم الثقافــة«، مبتدًئــا بتنــاول »ابتــداع 
مفهــوم التثاقــف« بكونــه »مجموعــة الظواهــر الناتجــة عــن تمــاس موصــول ومباشــر بيــن مجموعــات أفــراد 
ذوي ثقافــات مختلفــة تــؤدي إلــى تغيــرات فــي النمــاذج الثقافيــة األولــى الخاصــة بإحــدى المجموعتيــن أو 
ــل إال  ــر الثقافــي«: إذ أن هــذا ال يمث ــن التثاقــف والتغّي ــز بي ــة »التميي ــى أهمي ــوه المؤلــف إل كليهمــا«. كمــا ين
وجًهــا مــن أوجــه ذاك، ويمكــن أن ينجــر التغييــر الثقافــي أيًضــا عــن أســباب داخليــة، كمــا يفضــي اســتخدام 
ــن يخضعــان  ــأن التغّيري ــم ب ــى التعلي ــر الخارجــي إل ــر الداخلــي والتغي ــي التغي ــن ظاهرت الكلمــة نفســها لتعيي
ــدم  ــتيعاب« وع ــف واالس ــن التثاق ــط بي ــدم الخل ــى »ع ــا إل ــب أيًض ــّوه الكات ــا ن ــها«. كم ــن نفس ــى القواني إل

الخلــط بيــن »التثاقــف واالنتشــار«.
ــف  ــا المؤلــف »أن التثاق ــن لن ــن، بي ــا األميركيي ــاء األنثروبولوجي ــراه علم ــذي أج ــري ال ــق النظ ــع التعم وم
ليــس اعتناًقــا غيــر مشــروط لثقافــٍة أخــرى، وأن تحــّول الثقافــة األصلية يتــم بـ»انتقــاء« عناصــر ثقافيــة مفترضة، 
ــف  ــن التثاق ــر م ــال ينج ــرة. ف ــة األخي ــي الثقاف ــق ف ــزوع« عمي ــق »ن ــه ووف ــاء ذات ــن تلق ــاء م ــذا االنتق ــم ه ويت
وجوًبــا، اختفــاء هــذه الثقافــة وال تعديــل منطقهــا الداخلــي الــذي يمكــن أن يظــل مهيمنـًـا، فــألن المجموعــات 
ال تظــل ســلبية أبــًدا عندمــا تكــون فــي مواجهــة تغيــرات خارجيــة، ال ينتهــي التثاقــف إلــى وحدانيــة تشــكل 
ــد  ــري« عن ــق النظ ــذه »التعم ــف ه ــع المؤل ــترك«. ويتاب ــس المش ــوره الح ــا يتص ــس مم ــى العك ــي، عل ثقاف

ــات(. ــد )ه. ج. بارن ــكوفيتس( وعن )هرس
مــع هــذا التعمــق النظــري، يصــل المؤلــف إلــى »ربــط العالقــة بيــن االجتماعــي والثقافــي«، خصوًصــا فــي 
ميدانــي علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا، فيقــول مستشــهًدا بـــ )باســتيد(: الثقافــي ال يمكــن أن ُيــدرس بمعزل 

عــن االجتماعي.
أمــا حــول »تجديــد مفهــوم الثقافــة« فيقــول: ال توجــد مــن جهــة ثقافــات »نقيــة« ومــن جهــة أخــرى ثقافــات 
ــة  ــة، هــي ثقافــات »مزيــج« بدرجــات متباين »خليــط«، كل الثقافــات وبفعــل ظاهــرة التمــاس الثقافــي الكوني
ــا  تصنعهــا االســتمرارات والتقاطعــات ]....[ إن مــا يؤكــد عليــه )باســتيد( مــن اســتمرارية ثقافيــة معينــة غالًب
مــا يخضــع لأليديولوجيــا أكثــر ممــا يخضــع للواقــع. إن االســتمرارية المزعومــة يتــم التأكيــد عليهــا، بصــورة 
ــع: فــي لحظــات القطيعــة يكــون خطــاب االســتمرارية  خاصــة، بقــدر مــا يتضــح التقّطــع بجــالء فــي الوقائ

»أيديولوجيــا تعويــض«.
يبــدأ الكاتــب الفصــل الخامــس بإعــادة تأكيــده أّن: الثقافــة إنتــاٌج تاريخــي، أي بنــاٌء ينخــرط فــي التاريــخ، 
فهــي ليســت معطــًى موروًثــا ُيتناقــل علــى مــا هــو عليــه، وإنــه حتــى الجماعــات االجتماعيــة الُمهيمــن عليهــا، 

ال تفتقــر إلــى مــوارد ثقافيــة خاصــة.
ــر  ــس فيب ــه ماك ــس ومثل ــئ كارل مارك ــم يخط ــب: ل ــول الكات ــي« يق ــب الثقاف ــن »الترات ــه ع ــي حديث وف
ــا  ــان بقولهم ــا ال يزعم ــٌح أنهم ــة. واض ــة المهيمن ــا، الثقاف ــي، دوًم ــة ه ــة المهيمن ــة الطبق ــا أن ثقاف بتأكيدهم
هــذا أن ثقافــة الطبقــة المهيمنــة لهــا نــوع مــن التفــوق الكامــن فــي ذاتهــا أو أن لهــا قــوة انتشــاٍر تأتيهــا مــن 
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»جوهرهــا« الخــاص، وتجعــل منهــا قــوًة مهيمنــة علــى الثقافــات األخــرى »طبيعًيــا«. بالنســبة إلــى ماركــس، 
كمــا بالنســبة إلــى فيبــر، تتوقــف القــوى النســبية الخاصــة بمختلــف الثقافــات، خــالل التنافــس الــذي يواجــه 
بينهــا، علــى القــوى االجتماعيــة النســبية الخاصــة بالجماعــات التــي تســندها. إن الحديــث عــن ثقافــٍة ُمهيِمنــة 
أو عــن ثقافــٍة ُمهيَمــٍن عليهــا ضــرب مــن المجــاز إذ أن مــا يوجــد، واقًعــا، هــي جماعــات اجتماعيــة تربــط بينها 
عالقــات هيمنــٍة وتبعيــة. فليســت الثقافــة المهيَمــن عليهــا، مــن هــذا المنظــور، وبالضــرورة، ثقافــًة مســتلبة، 
تابعــة كلًيــا. إنهــا ثقافــٌة ال يمكنهــا، فــي مســار تطورهــا، إاّل أن تأخــذ فــي الحســبان الثقافــة المهيِمنــة، ولكنهــا 

قــادرة، إلــى هــذا الحــد أو ذلــك، علــى مقاومــة الفــرض الثقافــي المهيمــن.
ــي،  ــوٍض دالل ــن غم ــوم م ــذا المفه ــكو ه ــول: يش ــعبية، يق ــة الش ــوم الثقاف ــه لمفه ــرض تناول ــي مع وف
اعتبــاًرا لتعــدد معانــي الكلمتيــن اللتيــن تكونانــه. ثــم ينتقــل الكاتــب إلــى تنــاول مفهــوم الثقافــة الجماهيريــة، 
»الــذي شــهد نجاًحــا كبيــًرا فــي الســتينات، ومــرد هــذا النجــاح، عــدم دقتــه الدالليــة والجمــع المفــارق بيــن 
مصطلحــي ثقافــة وجماهيــر. وإن بعــض علمــاء االجتمــاع، شــأن )إدغــار مــوران( مثــاًل، يشــددون، بصــورة 

رئيســة، علــى نمــط إنتــاج هــذه الثقافــة الــذي يخضــع لترســبات اإلنتــاج الصناعــي الجماهيــري.
ــلوكات  ــاذج الس ــم ونم ــاق القي ــث أن أنس ــة«، »حي ــات الطبق ــى »ثقاف ــد، إل ــا بع ــي م ــب، ف ــرق الكات يتط
ومبــادئ التربيــة تختلــف بيــن طبقــٍة وأخــرى«. ويتنــاول هنــا »انبثــاق طبقــة المقاوليــن الرأســماليين« و»الثقافــة 

ــة«. ــة البرجوازي ــة« و»الثقاف العمالي
ــتدامة  ــتعدادات المس ــن االس ــاق م ــوس«؛ »أنس ــوم »الهابيت ــه مفه ــل بتناول ــذا الفص ــف ه ــم المؤل ويخت
والقابلــة للنقــل. إنهــا بنــى ومبيننــة قابلــة لالشــتغال بوصفهــا بنــى مبيننــة، أي بوصفهــا مبــادئ مولــدة ومنظمــة 
لممارســات وتمثــالت يمكــن لهــا، موضوعًيــا، أن تتأقلــم مــع هدفهــا، مــن دون افتــراض رؤيــة واعيــة للغايات 

والتحكــم الصريــح فــي العمليــات الضروريــة مــن أجــل بلوغهــا«.
فــي الفصــل الســادس، يناقــش مســألة »الثقافــة والهويــة«، فيقــول: ولئــن كان لمفهومــي »ثقافــة« و»هويــة 
ثقافيــة« إلــى حــٍد كبيــر، مصيــٌر مترابــط، فإنــه ال يمكــن المطابقــة بينهمــا بــال قيــد وال شــرط. يمكــن للثقافــة، 
عنــد االقتضــاء، أن تكــون مــن دون وعــٍي هوياتــي، فــي حيــن يمكــن لالســتراتيجيات الهوياتيــة أن تعالــج، بــل 
أن تعــّدل ثقافــًة مــا، بحيــث ال يبقــى لهــا الشــيء الكثيــر ممــا تشــترك فيــه مــع مــا كانــت عليــه مــن قبــل. إن 
الثقافــة تخضــع، إلــى حــٍد كبيــر، لصيــروراٍت الواعيــة، أمــا الهويــة فتحيــل علــى معيــار انتمــاٍء واٍع، ضــرورًة، 
إذ هــو ينبنــي علــى تعارضــات رمزيــة. ويضيــف الكاتــب: تحيــل مســألة الهويــة الثقافيــة، منطقًيــا وأواًل، علــى 
ــى  ــبة إل ــة، بالنس ــا. الهوي ــد مكوناته ــي أح ــي ه ــة، والت ــة االجتماعي ــألة الهوي ــي مس ــاًعا ه ــر اتس ــألٍة أكث مس
ــا  ــرد. إنه ــدى الف ــي ل ــي واالجتماع ــل النفس ــي تمفص ــر ف ــن التفكي ــن م ــة، أداٌة تمّك ــس االجتماعي ــم النف عل
ــة  ــرد االجتماعي ــة الف ــي. إن هوي ــه االجتماع ــرد ومحيط ــن الف ــة بي ــالت المتنوع ــة التفاع ــن محصل ــر ع تعب
ــري،  ــٍف عم ــى صن ــي، وإل ــٍف جنس ــى صن ــاء إل ــي: االنتم ــق االجتماع ــي النس ــه ف ــة انتماءات ــز بمجموع تتمي
ــا ضمــن النســق  ــه موضًع ــة تمّكــن الفــرد مــن أن يحــدد لذات ــى أمــٍة، إلــخ. الهوي ــة وإل وإلــى طبقــٍة اجتماعي
ــراد  ــة ال تتعلــق باألف ــة االجتماعي ــا ]....[ علــى أن الهوي االجتماعــي وأن يحــدد اآلخــرون موضعــه اجتماعًي
وحســب، ذلــك ألن لــكل مجموعــٍة هويــة تتناســب مــع تعريفهــا االجتماعــي، ذلــك التعريــف الــذي يمّكــن 
مــن تحديــد موقعهــا ضمــن الــكل االجتماعــي. الهويــة االجتماعيــة اســتدماج وإقصــاٌء فــي آٍن مًعــا. ويخلــص 
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الكاتــب إلــى القــول، وتحــت العنــوان الفرعــي »الهويــة شــأًنا للدولــة«، يقــول الكاتــب: أصبحــت الهويــة، مــع 
تشــييد الــدول/ األمــم الحديثــة، شــأًنا للدولــة، أصبحــت الدولــة متصرًفــا فــي الهويــة، تســن لهــا الترتيبــات 
وتضــع لهــا الرقابــات ]....[ تنــزع الدولــة الحديثــة نحــو التعريــف األحــادي للهويــة، وذلــك إمــا بــأاّل تعتــرف 
بهويــٍة ثقافيــٍة واحــدة لتحديــد الهويــة القوميــة )كحــال فرنســا(، وإمــا مــع قبولهــا بتعدديــٍة ثقافيــٍة مــا داخــل 
ــات المتحــدة(. كمــا يتطــرق  ــة الوالي ــًة تكــون وحدهــا شــرعيًة بحــق )حال ــًة مرجعي د هوي ــأن تحــدِّ األمــة، ب

الكاتــب إلــى: »الهويــة متعــددة األبعــاد«، و»االســتراتيجيات الهوياتيــة« وإلــى »حــدود الهويــة«.
فــي الفصــل الســابع، يتحــدث الكاتــب عــن مفهــوم الثقافــة واســتخداماته االجتماعيــة؛ الثقافــة السياســية، 

ثقافــة المؤسســة، ثقافــة المهاجريــن وثقافــات األصــل.
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عرض: خولة سعيد
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مكان النشر: بيروت

تاريخ النشر: عام 2014

كاتبة وصحافية سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر خولة سعيد

ــاب  ــو كت ــة، ه ــة الحديث ــة الهوي ــي صناع ــذات ف ــادر ال ــة، أو مص ــة الحديث ــّون الهوي ــذات؛ تك ــع ال مناب
للفيلســوف الكنــدي تشــارلز تايلــور، مــن مواليــد عــام 1931، وقــد نشــر كتابــه هــذا عــام 1989، للكاتــب 
ــة، وتاريــخ الفلســفة والفكــر. وهــو  ــدة فــي الفلســفة السياســية، وفلســفة العلــوم االجتماعي مســاهمات عدي

ــفة. ــن للفلس ــر غروي ــزة بي ــو وجائ ــزة كيوت ــون وجائ ــزة تمبلت ــى جائ ــز عل حائ
الكتــاب مؤَلــٌف مــن خمســة فصــول، يســبر الكاتــب خاللهــا نشــوء الُهويــة، والمظاهــر المختلفــة للهويــة 
الحديثــة. آخــًذا فــي الحســبان فهــم »كيفيــة نشــوء تصوراتنــا عــن الخيــر«، فـ»الــذات والخيــر«، أو »الــذات 

واألخــالق« موضوعــان مترابطــان.
فــي الفصــل األول مــن هــذا الكتــاب، يتنــاول الكاتــب هــذه الثنائية/الرابطــة، ويواجــه عقبــاٍت خــالل هــذه 
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المهمــة: »هنــاك مقــدار كبيــر مــن الفلســفة األخالقيــة المعاصــرة قــد جنحــت إلــى التركيــز علــى مــا يكــون 
فعلــه صحيًحــا، وليــس علــى مــا يكــون خيــًرا، علــى تعريــف مضمــون الواجــب، وليــس طبيعــة حيــاة الخيــر. 

ولــم ُيتــرك فيهــا موضــوع فكــري لنظريــة عــن الخيــر كهــدف لحبنــا أو والئنــا«.
ــر  ــاط التفكي ــتعادة أنم ــة« و»اس ــروعة واألخالقي ــا المش ــال أوصافن ــيع مج ــب »توس ــاول الكات ــا يح كم
والوصــف«. إن مــا يريــد الكاتــب إبــرازه هنــا، يتمثــل بـــ »اللغــات الخلفيــة التــي نضــع فيهــا األســاس وفكــرة 
ــة واألزمــة المؤلمــة  ــه الروحي ــة لطبيعت ــرف بهــا« و»إظهــار الصــورة الخلفي ــن نعت ــة الذي ــات األخالقي الواجب

ــا«. ــد معاصرين ــة عن ــة والروحي ــدوس األخالقي ــض الح ــف بع ــع خل ــي تق الت
وينتقــل إلــى طــرح الســؤال التالــي: مــا هــي صــورة طبيعتنــا الروحيــة وحالتهــا التــي تضفــي معنــًى علــى 
اســتجاباتنا؟ أي؛ مــا يجعــل هــذه االســتجابات مالئمــة، أي؛ تحديــد مــا يجعــل شــيًئا موضوعًيــا مالئًمــا لهــا، 
والصياغــة بطريقــة تضايفيــة كاملــة، طبيعــة االســتجاية وكذلــك تبيــان مــا يفترضــه كل ذلــك ويختــص بأنفســنا 
وحدســنا فــي العالــم. أي؛ مــا هــي الخلفيــة التــي نفترضهــا ونعتمــد عليهــا فــي أي زعــم بالصــواب؟ وبهــذا 
الســؤال ينطلــق الكاتــب مــن أجــل تحديــد »أطــر ال بــّد منهــا« فــي ســبيل الحصــول علــى اإلجابــة الصحيحــة. 
فمثــاًل، يقــول الكاتــب: »عــالوة علــى أفكارنــا عــن ردود فعلنــا علــى قضايــا مثــل العدالــة واحتــرام اآلخريــن، 
وجــودة حياتهــم وكرامتهــم، أريــد أيًضــا، أن أفكــر فــي المعنــى الــذي يقبــع فــي أســاس كرامتنــا ]....[ ويمكن 
ــًرا باحتــرام  ــا بأنهــا أخالقيــة اســتناًدا إلــى تعريــف واســع مــا، لكــن بعضهــا ُيعنــى كثي تصنيــف تلــك القضاي
الــذات، أو ُيعــد، وبمقــدار كبيــر، تابًعــا لمثلنــا العليــا، فــال يجــوز تصنيفــه بأنــه مســائل أخالقيــة فــي معجــم 
أكثــر النــاس ]....[ فمشــتركاتهم فــي القضايــا األخالقيــة ومــا يســتحقه هــذا المصطلــح الروحــي، يعنــي أنهــم 
يدخلــون تمييــزات بيــن الصــواب والخطــأ، األفضــل واألســوأ، والتــي تصيــر صحيحــة عبــر رغباتنــا الخاصــة، 
ميولنــا أو خياراتنــا، بــل توجــد مســتقلة عنهــا، وتقــدم معاييــر تقــاس بهــا. وفــي الوقــت الــذي ال ُيعــد عيــش 
ــّي  ــم عل ــي الحك ــردات ه ــك المف ــي بتل ــإن وصف ــة، ف ــة أخالقي ــة زّل ــر مريح ــا وغي ــة له ــة ال قيم ــاة كريم حي

باســم معيــار مســتقل عــن أذواقــي ورغباتــي، وعلــّي أن أقــّر بــه«.
ــا  ــها بوصفه ــدم نفس ــي تق ــة »والت ــروح األنطولوجي ــار، للش ــذا اإلط ــي ه ــرة، ف ــًة كبي ــب أهمي ــي الكات يول
تعابيــر واضحــة وصحيحــة عــن ردود فعلنــا القويــة الخاصــة باالحتــرام. فهــذه الشــروح االنطولوجيــة »تنســب 
صفــات للبشــر، مثــل كونهــم مخلوقــات اللــه، او فيًضــا للنــار الســماوية. وفــي الوقــت ذاتــه، هنــاك مســاحة 
داخليــة تميــز كل منــا عــن اآلخــر«. ليتعقــب الكاتــب، فيمــا بعــد، فكــرة »المســاحة الداخليــة« أو الباطــن، فــي 

المــوروث والتــراث الغربــي، بــدًءا مــن أفالطــون وانتهــاًء بديــكارت.
ــا  ــرك حياتن ــي تح ــر« الت ــم الخي ــار؛ »قي ــذا اإلط ــي ه ــن ف ــن مهّمي ــاك أمري ــى أن هن ــب إل ــص الكات ويخل
بتأثيرهــا علــى قراراتنــا، وقــد تكــون هــذه القيم/الخيــرات غيــر واعيــة، واألمــر الثانــي هــو التحــرر مــن الميــل 
الطاغــي علــى الفلســفات األخالقيــة الحديثــة والتــي توحــد نزواتنــا األخالقيــة حــول أســاس واحــد. هــذان 
ــم  ــكل الحك ــذ ش ــة وتأخ ــون ضمني ــا تك ــا م ــي غالًب ــا وه ــي نتبناه ــة الت ــر األخالقي ــكالن األط ــران »يش األم
ــاش  ــن النق ــيزيد م ــه، س ــر عن ــا والتعبي ــاره لفظًي ــن، كإظه ــى العل ــي« إل ــذا »الضمن ــراج ه ــبق«. وإن إخ المس
ــذات« لهــا مهمــاٌت  ــع ال ــزام بهــا. وإن »مناب ــات المختلفــة، وسيســاعد أيًضــا فــي االلت حــول هــذه األخالقي
أساســية، وهــي إنجــاز هــذه المهمــة، أي لفــظ أهــم الخيــرات التــي تشــكل حيــاة الــذات الحديثــة والمصــادر/

المنابــع المختلفــة لهــذه الخيــرات.
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العدد الخامس
آذار / مارس 2022

فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا الكتــاب، والمعنــون بـــ »الــذات فــي الفضــاء األخالقــي«، يقــول الكاتــب: 
ــدق  ــة تص ــياًء معين ــاك أش ــر أن هن ــر. غي ــوع آخ ــل أي موض ــث مث ــا للبح ــون موضوًع ــب أن تك ــذات، يج فال
ــي  ــة الت ــات الفكري ــب العقب ــورد الكات ــذات«. وي ــى ال ــدق عل ــا ال تص ــات درٍس علمــي، لكنه علــى موضوع

تمثــل ذلــك:
يجــب النظــر إلــى موضــوع البحــث نظــرًة مطلقــة، أي أاّل يكــون ذلــك بالمعنــى الــذي عندنــا أو عنــد   -1

ــا«. أي شــخٍص آخــر، بــل كمــا هــو فــي ذاتــه »موضوعًي
الموضوع هو ما هو، باستقالل عن أي أوصاف أو تأويالت له يقدمها أي إنسان.  -2

مبدئيًّا، يمكن اإلمساك بالموضوع في وصٍف واضح.  -3
مبدئيًّا، يمكن وصف الموضوع من دون اإلشارة إلى ما يحيط به.  -4

ــة، أو ليــس لهــا أنفــس كمــن يكــون لهــم  ــات عضوي ــا كائن ــل كونن ــا مث ــه: لســنا ذواًت ليســتنتج الكاتــب أن
قلــوب وأكبــاد. نحــن كائنــاٌت حيــة ولنــا تلــك األعضــاء بمعــزٍل عــن مفاهيمنــا أو تأويالتنــا الذاتيــة، أو معانــي 
ــعى  ــا نس ــائل، عندم ــن المس ــاٍء م ــي فض ــرك ف ــا نتح ــدار م ــذواٍت إاّل بمق ــنا ب ــا لس ــر أنن ــا، غي ــياء عندن األش
للخيــر ونجــد توجيًهــا نحــوه ]....[ فتعريفــي ذاتــي ُيفهــم علــى أنــه جــواب عــن الســؤال: مــن نكــون؟ فأنــا 
أعــّرف مــن أكــون عبــر تعريــف المــكان الــذي أتكلــم منــه، فــي شــجرة العائلــة، فــي الفضــاء االجتماعــي، فــي 
جغرافيتهــا والمراتــب والوظائــف، فــي عالقاتــي الحميميــة، بمــن أحــب، وبشــكل حاســم، فــي فضــاء التوجــه 

األخالقــي والروحــي الــذي فــي داخلــه عشــت أهــم عالقاتــي التعريفيــة.
وعــن الوضــع األصلــي الــذي نشــأت منــه مســألة الهويــة كلهــا، يقــول الكاتــب: إن المــرء ال يســتطيع أن 
يكــون ذاًتــا بنفســه ]....[ فالــذات ال توجــد إال داخــل »شــبكات محادثــة«. فالتعريــف الكامــل لهويــة اإلنســان 
ــع  ــى مجتم ــارة إل ــى إش ــا عل ــا أيًض ــة، وإنم ــة والروحي ــور األخالقي ــن األم ــه م ــى موقف ــط عل ــر فق ال يقتص
ــأن يقــول كاثوليكــي وكيبيكــي، ويقــول آخــر:  ــه ب معــّرف؛ قــد يكــون مــن الجوهــري تعريــف شــخص لذات
أميركــي وفوضــوي. »هــذان البعــدان الخاصــان بتعريــف الهويــة همــا مــا يعكســان الوضــع األصلــي الــذي 

منــه نشــأت مســألة الهويــة.«
إاّل أن الثقافــة الحديثــة –بحســب الكاتــب- طــورت مفاهيــم للفرديــة تصــّور اإلنســان بأنــه قــادر أن يجــد 

معانيــه وعالقاتــه فــي داخلــه.
فــي الفصــول التاليــة، يتتبــع الكاتــب »بعًضــا مــن تاريــخ الهويــة الحديثــة«، ففــي الفصــل الثالــث »األخــالق 
والجمجمــة«، يبحــث الكاتــب فــي مســألة الهويــة و»إضفــاء معنــى علــى حياتنــا« ويطــرح ســؤااًل مضمونــه: ما 
هــو موقــع الهويــة فــي الفكــر والحكــم األخالقييــن؟ ومتعقًبــا »الســيطرة الذاتيــة عنــد أفالطــون« والمراجعــات 
ــن  ــطو والرواقيي ــى أرس ــقراط إل ــن س ــرى م ــة األخ ــدارس الفكري ــا الم ــي أجرته ــا والت ــالت عليه والتعدي
ــاول األخــالق  ــا فــي تن ــا عــن إســهاماتهم جميًع ــوك وغيرهمــا. متحدًث ــكارت ول ــى دي وغيرهــم، وصــواًل إل

ومصادرهــا الميتافيزيقيــة والوضعيــة ومرجعياتهــا.
كمــا يتتبــع الكاتــب، بعــد ذلــك، ويســبر »الحالــة اإلنســانية«: لقــد تتبعــت نوًعــا واحــًدا مــن أنــواع التحــول 
ــف فــي صنــع الهويــة الحديثــة، ونقلتنــي هــذه المرحلــة مــن أفالطــون  إلــى داخــل الــذات، وهــو الــذي ُوظِّ
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مراجعات وعروض كتب 

إلــى التحــول الداخلــي عنــد أوغســطين إلــى وقفــة التحــرر الفكريــة الجديــدة التــي دشــنها ديــكارت، وعززهــا 
لــوك«. وليالحــظ الكاتــب »أن منعطًفــا فــي القــرن الثامــن عشــر كان هنــاك يشــبه الــذات الحديثــة فــي عمليــة 

التكــون فــي أوســاط النخــب االجتماعيــة والروحيــة«.
حــول التأكيــد علــى »الحيــاة العاديــة«، يقــول الكاتــب: هــو تعبيــر يصــف مظاهــر الحيــاة اإلنســانية الخاصــة 
باإلنتــاج وبإعــادة اإلنتــاج، أي العمــل، ووضــع األشــياء الالزمــة للحيــاة ولحياتنــا، بوصفنــا كائنــات جنســية، 

الشــاملة للــزواج واألســرة«.
فالتأكيــد علــى الحيــاة اليوميــة عنــد الكاتــب مظهــر رئيــس ثــاٍن مــن مظاهــر الهويــة الحديثــة. فبعــد »الــذات 
المعّرفــة بقــوى عقــل متحــرر مــع ُمثلــه العليــا المرتبطــة بــه والتــي تشــكل أســاس مفهــوم الباطنيــة« يتوجــه 
ــاة  ــا، أي »الحي ــة وجذوره ــن الطبيع ــة ع ــكار الحديث ــوء األف ــو نش ــر، ه ــور آخ ــي تط ــر ف ــى النظ ــب إل الكات

العاديــة«.
ــة«  ــة الحديث ــة، الهوي ــاة العادي ــى الحي ــد عل ــّكل، التأكي ــا ش ــي به ــة الت ــي »الكيفي ــي تقص ــب ف ــع الكات يتاب
ــة  ــة والعقالني ــة وفلســفة الحري ــاة العادي فيقــول: تمثلــت إحــدى المراحــل الحاســمة، باندمــاج أخــالق الحي
المتحررتيــن، أي؛ الجمــع بيــن النظــرة المشــتقة مــن اإلصالحييــن الدينييــن مــع النظــرة التــي صاغهــا ديكارت 
]....[ ذلــك الجمــع الــذي ظهــر أواًل فــي إنكلتــرا، انتهــى إلــى توليــد مــا يمكــن أن يكــون النظــرة الســائدة فــي 
ــارات الفكــر  ــرز تي ــه –وأب ــي التكنولوجــي الحديــث. وقــد شــكل ذلــك مــع االســتجابات ل المجتمــع الغرب
ــا عــن  ــات الحاســمة لصورن ــة، وكان مــن المكون ــة الحديث ــا- الثقاف ــة عموًم والحساســية المدعــوة رومنطيقي

الــذات وعــن ُمثلنــا العليــا األخالقيــة.
ــة الحداثــة، وكيفيــة عــزل  ــا مصــادر أناني ــًرا، إلــى تنــاول »ثقافــة الحداثــة«، ليقــدم لن ويصــل الكاتــب أخي
تلــك األنانيــة عــن المســارات االجتماعيــة. ويعــود ليؤكــد علــى »الحيــاة العاديــة« بجماليتهــا وقيمهــا. وعلــى 
ــياتها  ــى أساس ــًزا عل ــماوية، مرّك ــات الس ــبر الديان ــب يس ــاب، كان الكات ــذا الكت ــات ه ــي صفح ــدوام، ف ال
القيميــة وأخالقياتهــا، كمــا يركــز علــى القيــم والمعاييــر الدينيــة وعالقتهــا باألخــالق. ليكــون الكاتــب بذلــك، 
قــد تنــاول مســائل أساســية عديــدة هــي: مســألة الجوهــر الداخلــي الحديــث »الــذوات لهــا بواطــن«، مســألة 

ــا«. التأكيــد علــى »الحيــاة العاديــة« والمســألة الثالثــة مســألة »الطبيعــة باعتبارهــا مصــدًرا أخالقًي
أخيــًرا، وجهــت العديــد مــن االنتقــادات لهــذا الكتــاب، ومنهــا: ذهــاب بعــض الباحثيــن إلــى أن التشــخيص 

التايلــوري ألزمتــي الهويــة الحديثــة والمعاصــرة يتســم بثالث ســمات: 
1- الشخصنة؛ وكأن األحداث ال تفهم إال من خالل ما كتبه هذا الفيلسوف أو ذاك العالم.        

2- التأريــخ؛ بحيــث يظهــر العجــز التحليلــي للحــدث المســتقل خــارج تأويــل هــذا الفيلســوف، وذلــك 
مــن خــالل اختيــار بعــض المحطــات المعرفيــة والدينيــة الحاســمة. وهــذا يقــود بالضــرورة إلــى  االنتقــاء.

3- االنتقاء؛ وذلك بغرض إثبات التصور الخطي والتصاعدي لألحداث التاريخية.«(1)

ــر  ــرين األول/أكتوب ــخصية، 25 تش ــة ش ــارلز تايلور، مدون ــة- تش ــة الحديث ــّون الهوي ــي، تك ــه الوهيب (1)  عبدالل
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