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الملخص

Abstract
The object of this article is the introduction of
the concept of acculturation in so-called Arab
culture. This concept erected in the light of
multiple scientific disciplines and various
currents of thought, experienced the advent of
its access into the restricted field of this culture
there,
after
certain
hesitations
and
uncomfortable detours; first via semantic
manifestations of the forerunners who have
worked on issues relating to social and
historical anthropology. As for its discreet
appearance in literary criticism founded within
the said culture, and resulting from the
overlaps recorded with the success recognized
within the framework of Western culture; the
concept thus judged as being the fruit of
various coincidences, could only assert itself as
a concept transposed to literary questions, less
than by conviction, and moreover, always
accompanied by doubts assimilated to many
difficulties to the integrate deeply into the
critical customs and practices inherited for
generations. Hence the approach of the double
onomasiological and contextual analysis
adopted during our article.
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يعاجل هذا املقال طريقة إدخال مصطلح " املثاقفة
 والسيما من خالل،" يف نسيج الثقافة العربية

،حمافل النِّقاشات النقدية ويف رحاب مهرجناهتا
وهو ذات التعريج ـ أو العبور ـ الذي ينطوي على
 وهي مفارقة حلوله.مفارقة حمفوفة مبزالق وخماطر
كل
ّ على هذه الثّقافة كالطارئ الذي ي ّدعي فيه
ٍ
طرف ما حيلو له ِمن مذاهب حافلة بتناقضات
كل مرتبَّص؛ حىت أضحى
َّ ترتبّص بشرعيّته ومآله
املفهوم جامعاً يف طياته ـ يف سياق تلقِّيه وتقبُّله ـ
ِ ،الكاسح
ِ
بني التّداول الو ِاسع والتجاهل
ًوآخذا
،التلون بالنوازع الفردية
ّ أثناء التعاطي معه اجتاه
ِ
يتعرض
ّ  ما جعله:ومتّخذاً سبل التوفيق والتلفيق
أيضاً ملواجهة وضعيّة التذبذب وااللتباس والغموض
 وهي.اليت حالَت دون َجتَ ْوهره وتدقيقه وبلوغ قراره

حول
َ الشكوك
ّ تصرف
ّ وضعيّةٌ ال تزال تضعه حتت
جدواه؛ نظراً لبعض األحكام املسبقة والتأويالت
واألضواء اجملتاحة اليت رافقت إقحامه واليت سنناقش
.إشكالياهتا ضمن هذه احملاولة
 األنرتوبولوجيا االجتماعية ـ:كلمات مفتاحية
النقد الثقايف ـ املقاربة املفهومية

alleklynda2@gmail.com( : اإليميل، . نصرية عالك:المؤلف المرسل
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جيدر أن نشري أوالً ـ طرحاً ألوىل إشكاليات مقالنا هذا ـ إىل ِِسة فاصلة وفريدة يتميّز هبا مصطلح "املثاقفة"
يف أوسع نطاقه .وهي كونه ليس وحيد اجلانب وال وحيد البعد :من هنا قيام صعوبة إجياد تعريف له حبيث

ال يقع حوله اختالف .وبالتايل فهو ـ من جهة ـ ليس من اليسري حتديده قاموسياً ،كما أ ّن مقاربة ماهيته
ِ
يهم
يظل ـ من جهة ثانية ـ نوعاً من التعبري اجملازي اجملازف .هلذا ّ
حتت عبارة (االصطالح) ،مبعىن اإلمجاع ّ
تع ّقب التعريف عرب جتلياته السياقية :ما يعين تكريس خيار التعريف السياقي يف بداية األمر ،مث تعقب
حماولة ضبطه اصطالحيّاً وموسوعيّاً.
ُّ 1
تعقب مصطلح " المثاقفة " تعريفاً سياقيّاً
ِ 1.1من التّعريف السياقي إلى التعريف المفهومي والموسوعي
حق
يف غياب التعريفات املعجمية واملوسوعية (املفهومية املصطلحية) ،ومع تقصري الثقافة العربية عموما يف ّ
1
كل شيء رهني بالتعريف؛ فاألحرى أن نستمد هذه
القيام ببحوث تأثيليّة  ،وملا كان من الطبيعي أن ّ
ونلّب احلاجة ،انطالقاً من رصد املفهوم عرب الكتابات النقدية والثقافية اليت قاربته
الضالة ونس ّد الفراغ ّ

مباشرة أو بطريقة غري مباشرة .فضالً عن تلك اآلثار اليت عنيت بتكريس املفهوم بَعد عملية تبسيطه،

ضمن هذا العرض ملا يدعى (التعريفات السياقية) 2اليت سنُلفيها موحيةً وغنيّةً باالقرتاحات على الرغم من
طابعها الفردي وغياب التنسيق يف تكريسها املصطلحي واملفهومي.

باإلضافة إىل ال ّدالالت اليت سنعود إليها أدناه انطالقاً من أساس ظهور لفظ (املثاقفة) يف رحاب الدراسات
االنرتوبولوجية والثقافية والرتمجية وغريها اليت ال ميكن تالفيهاِ ،
فمن املفيد أن نشرع يف رصد مسارات
املفهوم بإثارة اإلشكاليات املرتبطة به على مستوى النقد األديب العريب الذي يعاين من قصور يف اختاذه
ملنحى النقد الثقايف ولو ظاهريا وبنسبة قليلة جداً مقارنةً مع ما عرفه هذا اجملال من النضج يف الغرب.
ٍ
أطياف عن مفهوم " املثاقفة " قبل تداوله رِسيا بوساطة
وما نرومه ـ ههنا ـ هو اإلدالء مبدى توفّر مالمح

يدل على أن مفهوم (املثاقفة) ـ يف احلقيقة ـ ِّ
متجذر يف التجربة النقدية
التسمية الشائعة يف أيامنا .وهو ما ّ

ينفك يرتوي من معينها بروافدها املختلفة .إذ ورد هذا املفهوم يف سياقات دراسات متنوعة
العربية ،وال ّ
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ٍ
بتسميات عديدة ،منها :مرحلة حتول يف
متخصصة وكتابات تبسيطية) ،مرتف ِرفاً حوَهلا
(مقاالت وكتب
ّ

3
بالتغري ،املمارسة النقدية كعمل ثقايف،4
احلساسية الفنية يف األدب العريب  ،واحلساسية اجلديدة ،والوعي ّ

التحري يف القيمة األدبيّة أو الفنيّة لألدب وقيمته املعرفيّة ورواسبه
جراً؛ وكان البحث يرتاوح دوماً بني ّ
وهلم ّ
ّ

االجتماعية الثقافية ،مروراً مبفاهيم ترتبط يف األغلب بتسميات على غرار (التجربة الشِّعرية) .وذلك على

الرغم مما نعرفه على إثر حت ّفظات تريي إجيلتون ) (Terence Francis Terry Eagletonمن
أ ّن مصطلح (القيمة) ـ كما يقول « :لفظة مطاطة ،تستعمل للتعبري عن عدد كبري من االستجابات للعمل
الفين » .5وهو سبق أن عرفها بكوهنا « جمموعة من االستجابات املتضافرة » .وبالتايل تتفاوت حبسب
كل األسرار ،نكتفي بذكر
تفاوت األزمنة واألمكنة واملتل ّقني .وبعيداً عن جعل من كلمة (مثاقفة) مفتاح ّ
بعض اإلسقاطات اليت عرفتها.

 2.1اإلسقاطات المفهومية والسياقية
 1.2.1مفهوم العالقة الطوعية أو اإلجبارية
يع ّد الناقد والشاعر الفلسطيين عز الدين املناصرة من األوائل الذين خاضوا يف مفهوم " املثاقفة " وحاولوا
قيده بالتعريف بعدما أفحم يف ِّرده على الكثري من التساؤالت املطروحة يف الساحة الفكرية والثقافية
العربية ،حيث ح ّدد يف دراسة له نشرت يف جملّة " احلياة " ،مفهوم املثاقفة وأشكاهلا من الناحية النظرية
كعالقة طوعية أو إجبارية بني طرفني أو ع ّدة أطراف .6وإذ كان يف صدد حماولة اإلعراب عن رأيه يف
خصوص النظرية الثقافوية األمريكية اليت أقيمت على مفهوم االتصال مل ي ّدخر جهداً دون تشرحيها على
سندان الواقع الراهن وانتقادها نظراً إلخالهلا بأغراض االتصال ذاته .ويظل هذا الفهم عنده طوال سنني
حىت صدور كتابيه :املثاقفة واألدب املقارن ،النقد الثقايف املقارن7؛ حيث ّبني جتليات مفهومه للمثاقفة

كرسه يف ضوء األدب املقارن متاماً كما أخذ خلدون الشمعة يعمد إليه منذ السبعينيات من القرن
الذي ّ

العشرين ـ كما سيأيت تفصيله أدناه .وأفضى مفهوم " الثقافوية " إىل نظرية متّ من خالهلا دراسة اجملتمعات
املعاصرة بوساطة الثقافة كمنهج حتليل وتفسري يف ٍ
آن .وقد حاول عز الدين املناصرة تسخريها باعتماد تلك
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العالقة ثنائة األطراف (الطواعية واإلجبارية) ضمن نظرية املثاقفة من حيث استخلص مفاهيم من قبيل "
التبعية ".
 2.2.1مفهوم التغريب والتشريق
مبفهومي " التغريب والتشريق " .علماً أن داللة "
شاعت كلمة (املثقافة) عند بعض الباحثني وهي تتعلّق
ْ

كل من املشارقة واملغاربة ،يف حني تقتصر داللة " التّشريق " على املغاربة .وهلذين
التغريب " تُس َقط على ٍّ

املفهومني عالقة ما بثنائية (االستشراق واالستغراب) اليت تنطبِق على عالقة الشرق بالغرب كما سنعود

كل من جابر عصفور وخلدون الشمعة .وهذا ما نلمسه يف استعمال الباحث املغريب سعيد
إليها أدناه عند ٍّ

علوش وهو يع ّدل املفهوم ويدقِّق فيه منذ السبعينيات من القرن العشرين حبيث يرى أ ّن « املثاقفة اليت

نفضلها على التغريب [ عند املشارقة واملغاربة ] أو التشريق عند املغاربة ،تأيت نتيجة أزمة الركود أو النهضة
ّ
اليت ابتدأت إثر التفتّح على املشرق [ ]...وسواء على مستوى الدراسات املقارنة ،أو اهلزات التارخيية اليت
تكونت عند املث ّقفني وغريهم .مع
استشعرهتا النّخبة إىل جانب الطبقات الدنيا ،أو العقدة الفلسفية اليت ّ
املتحسر .مبا خيلقه من إقامة مقارنات بني املتق ّدم
املتحضر ،والعامل
اختالل موازين القوى بني العامل
ِّ
ّ

املتأخر ،والعلمي والعاطفي ،فإ ّن ح ّدة اخلالف ال تزيد إالّ التهاباً بني احلضار ْتني ،الشيء الذي خلق
و ّ

بكل أخطائهما يف التربير والتوفيق والتبعية
بالتايل موجة من اآلثار متثّلت يف تيارات األصالة أو املعاصرةّ .

».8

خضم
هكذا ّ
يتسىن لنا االستشهاد من خالل هذا املقتبَس على هاجس إقحام مفهوم " املثاقفة " يف ّ
الزوبعة اليت يستثريها دائماً موضوع " األصالة واملعاصرة " ،على نفس االهتمام الذي يثريه التفكري يف
النهضة والتجديد احلضاري يف الفكر العريب املعاصر والذي يرتبط ارتباطاً تارخييا باالحتكاك أو التصادم
الواقع ـ واملتوقع ـ بني احلضارة الغربية احلديثة واحلضارة العربية اإلسالمية .وقد سبق للغرب أن واجه اخلطر
نفسه ،وآية ذلك أنه بينما تقوم ثقافته على أسس ثالثة :أدب اليونان وحضارة الرومان واملسيحية ،فقد
ظل يعترب املسيحية مستوردة ليست من نبت أرضه لذلك فهو مل يقبلها كلية بشرقيتها وِساحتها ،9وهو

70

مجلـة الصوتيات

المجلد / 16العدد  01افريل [ 2020ص]94-67.

األمر الذي دفع به إىل أن يصنع حضارته على طريقته غذ اعتمد أساساً على روح الوثنية ،يف األدب
والثقافة اليونانية اليت ال تؤمن بالتوحيد أساساً وترى العالقة بينها وبني اآلهلة عالقة صراع ،وتضع نفسها يف
موقف االحتدي هلل والطبيعة واحلياة؛ مث منت احلضارة الغربية على أساس النظرة العلمية املادية اليت أنكرت
اجلانبني الروحي والغيّب إنكاراً تاما.
 3.2.1مفهوم " الوعي بالتغيّر الثقافي  /أو الحساسية الجديدة "
ِ
تدرج ظهوره حىت تراوحت داللة لفظة (املثاقفة) بني
مل ينبلج مفهوم " املثاقفة " من العدم ـ كما رأينا ،وإمنا ّ
خاصة من الشخصيات املنفردة؛ وعلى إثر ما أخذت تعرفه من
االنطباق على اجلماعة وخضوعه حلاالت ّ
عبارات بديلة طفا طابعها غري الرِسي حبلول مصطلح (املثاقفة) الذي فرض نفسه ـ كما رأينا يف الفصل

األول من هذا الباب.
ّ

املختص باملثاقفة الذي
لذا فيجب التذكري بأنه على عكس ما قد ينصرف إليه ذهن القارئ ،فإن الطابع
ّ

املستهد ْفني هبذه الدراسة (جابر عصفور وخلدون الشمعة) أن يربزه بكيفيته
كل واحد من الناقديْن
حاول ُّ
َ

ويتقمص أدواره ،هي " مثاقفة مجاعية " ظهرت يف شكل قوالب فكرية وأنساق
اخلاصة ويتناول أبعاده ّ

معرفية جديدة ليس من السهل مجع شتاهتا ،كما ُمتثِّل ظاهرة نوعيّة ال ُجت َحد وال ميارى فيها .بيد إهنا يهم

تشخيصها وتص ّفح ِساهتا لدى مناذج متفردة.

فلخصها فيما
وقد سبق للناقد صربي حافظ أن حاول استجماع أواصر القرابة بني تلك القوالب واألنساق ّ

بالتغري الثقايف أساسا؛ فخلد بذلك إىل نتيجة يرى
أِساه ب (القطيعة املوقفية واملعرفية) اليت ترمجت الوعي ّ
جمرد حدس فردي .وبينما
فيها ـ وبدون إطالق كلمة (املثاقفة) ـ أن هذه األخرية هبذا اإلسقاط ليست ّ
ِ
حتسس مفهوم " املثاقفة " املطابق عنده ملا دعاه من جهة أخرى " احلساسية اجلديدة " ـ وهو
يواصل ّ
10
حتليليه اآلتيّـ ْني:
املفهوم الذي يسميه خلدون الشمعة (احلساسية الشعرية املعاصرة) ـ يؤّكد يف ْ

كل ثوابت
بالتغري ينطوي على اعرتاف ضمين بأ ّن هذا ّ
« قلت إ ّن يقيين بأ ّن الوعي ّ
التغري قد بارح ّ

جمرد
السنة إىل آفاق القطيعة املوقفية واملعرفية للمواضعات الثقافية واألدبية السائدة ،وأ ّن ذلك ليس ّ
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حدس فردي ،ولكنه نتيجة للقراءة النقدية لوثائق الوعي األديب املختلفة ،سواء منها األعمال اإلبداعية
يعرب فيها الكتّاب عن موقفهم من أعماهلم ،ومن إشكاليات الواقع الثقايف
أو املقوالت النّظرية اليت ِّ
الذي يتعاملون معه أو يعملون يف ظلّه .ومن أحدث تلك املقوالت جمموعة الشهادات املهمة اليت
تضمنها االستطالع األديب الواسع ،الذي استجوبت فيه جملّة (الثقافة اجلديدة) القاهرية كوكبة كبرية
ّ
من أدباء جيل الستينيات ،والسبعينيات يف مصر .وسوف أتريّث قليالً عند هذه الشهادات ،ألنّه

املادة
ألي رصد للتحوالت الثقافية داللة خارج إطار االجتهادات الفردية ،الب ّد أن تتّسم ّ
لكي يكون ّ

الرصد نتائجه بقد ٍر من العموميّة يرقى هبا إىل مستوى املسح الثقايف
اليت يستقي منها هذا ّ

االجتماعي ،الذي كثرياً ما تلجأ إليه دراسات علم اجتماع املعرفة ،وينجو هبا من شراك التعميميات
اليت ال تعتمد على غري التجربة الفردية ،أو احلدوس الفطرية ،اليت مهما كان مقدار ما هبا من بصرية
املادي
صائبة ،فإ ّن من العسري إقناع القارئ بصحة حدوسها املستبصرة ،وذلك الفتقارها إىل األساس ّ

الصلب الذي يُقنع املتلقي باجتهاداهتا ».11
ّ

املهمة اليت ب ّدلت صورة الواقع وفهم
فهذا االعرتاف شبه اجلماعي بوجود جمموعة من ّ
املتغريات ّ

بالضيق بأشكال الكتابة التّقليدية والرِسيّة منها على وجه
الكاتب له ،وذلك اإلحساس العام ّ

اخلصوص ،هو األساس الذي ينهض عليه مفهوم احلساسيّة اجلديدةَّ .
والبد هنا من اإلشارة إىل أ ّن
ُّ ٍ
وتغري إحساس الكاتب
تصورنا للواقعّ ،
تغري الواقع وحده ،ال يكفي لتغيري فهمنا له؛ ولكن تب ّدل ّ
تغري ما أِسّيه ب " قواعد اإلحالة " وهي القواعد اليت
مبكانه ودوره فيه ،هو الذي ّ
يؤدي ـ من مثّ ـ إىل ّ

الفن والواقع ،وبني الكاتب وجمتمعه ،وبني العمل األديب والتقاليد
تتح ّكم يف طبيعة العالقة املع ّقدة بني ّ

كل
واملواضعات األدبيّة اليت تنهض عليها عمليّتا اخللق والتل ّقي ،وعالوًة على ذلك بني العمل الفين و ّ
املسلّمات اليت تنطوي عليها التقاليد واملواضعات احلضارية السائدة يف الواقع الذي يصدر عنه ويطمح

إىل حتقيق الفاعلية فيه.12
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وحينما نرصد هذه احلساسيّة مع صاحب الفكرة جندها قائمة على علّة التأفّف من التقاليد البالية،

تنم
َّ
ومسوغة مبجموعة من عوامل داخلية ،وأخرى خارجية؛ أي هي وافدة من اخلارج يف معظمها .وهي ما ّ
عنها هذه الرتاكيب اليت صارت جاهزة الحقا :الظاهرة احلضرية ،والنزعة التقنية ،واإلجهاز على إنسانيّة

الفن ،البدائيّة (األدب اإلفريقي) ،والشبقية (وتارخيها الطويل يف اآلداب الغربية) ،والتناقضيّة (مرحلة تف ّكك
ّ

القانون) ،والتجريبيّة (تأسيس كتابة جديدة يف كل اجملاالت) ،إرخاء القبضة املركزيّة واالجرتاء على األب

املستحضرة من الفكر الغريب) ،وزلزال فقدان فلسطني وهزمية حزيران (باغتصاب من ع ّدو
(بعقدة أوديب
َ

13
مرتني يف تاريخ األدب العريب ،14داللة
أجنّب)  .وذلك عالوة إىل ما يشري إليه من أ ّن احلساسيّة ّ
تغريت ّ

على أن الظاهرة متثل تياراً أكثر من جمرد نزوة ثلّة من األفراد.

هكذا ،وحينما نعمل النظر يف جمموع العوامل اليت انقطع إىل حتليلها ،واملظاهر اليت انطبعت هبا هذه
القطيعة نفسها ،جند هذه األخرية مبثابة أوجه معيّنة ممّا أصبح النقد الثقايف يتناوله يف مصطلح (املثاقفة).
وهذه املظاهر كما أع ّدها الكاتب صربي حافظ ميكن اختصارها يف ثنائية (قراءة يف سوسيولوجية الوعي

15
الشق الثاين منها هو ما أِساه جابر عصفور الوعي املديين مشدِّداً على
بالتغري ،والظاهرة احلضرية)  .و ّ

تعرض للموضوع يف موضع آخر حماوالً الرفع من
عالقته مبفهوم " احلداثة " .وقد سبق لصربي حافظ أن ّ

شأن األدب بربطه بقيم فكرية وثقافية على غرار نزوعه إىل تزويد الفرد واجلماعة باملعرفة على النقيض مما

يشاع من كونه يتعارض مع الفكر .وسريا وراء هذا التصويب وهو ال تُقنعه التّبسيطات اليت جثمت على

بنوع ّ ٍ
معني من املعرفة أو البصرية بالواقع الذي صدر
يزودنا ٍ
حقل النّقد بداية الثمانينيات ،يقول « :األدب ِّ
عنه » .16وبالتايل يصبح على الناقد أن « يرِّكز اهتمامه على عالقة هذه املعرفة بالصور األخرى اليت
تقدِّمها خمتلف املعارف اإلنسانيّة عن اجملتمع ».17

 4.2.1مفهوم اإلحساس بالعالم والتل ّذذ بالتبعية
نسجل تطور فكر بعض الرواد من النقاد الذين تداولوا هذا
خضم استشعار الطابع اجلماعي للمثاقفة ِّ
ويف ّ

نعرج اآلن على
املفهوم بالتعريف ،على غرار عز الدين املناصرة الذي ص ّدرنا به حبثنا السياقي هذا ،حيث ِّ
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املتجسدة يف تبعات كمثال ما تش ّكل عنده من فكرة "
يتعرض له من جوانب املثاقفة السلبية
ِّ
ما أصبح ّ

التل ّذذ بالتبعية " جراء هيمنة املركزية األوروبية اليت كثرياً ما تولِّد لدى الثقافات الدونية إحساساً بالنشوة.18
علماً أن النموذج األوريب الذي يأخذ أشكاالً متعددة ومتنوعة ومتناقضة أحياناً ،أصبح االنفتاح يف ظلِّه

غزواً يف الوقت الذي أضفى على الغزو أبعاد االنفتاح .ويف هذا الصدد يقول عز الدين املناصرة:
ظل يدور
« إ ّن " اإلحساس بالعامل " أصبح حقيقة واقعية منذ مطلع القرن العشرين ،لكن هذا اإلدراك ّ
ٍ
سيل االجتهاد ،رينيه ويليك يقرتح مذهب
حول ذاته ،حىت بدأت مرحلة " رؤية العامل " ،حينئذ تدفّق ُ
كل العصور ،متقدم ،متغري ،مليء
املنظور الذي " ّ
يقر بوجود شعر واحد ،أدب واحد ،قابل للمقارنة يف ّ
باإلمكانات .فليس األدب نسقاً مطّرداً من أعمال فريدة ال يوجد بينها شيءٌ مشرتك وال سلسلة من

أعمال حتيطها دورتا الزمان الكالسيكية والرومانسية ،كما أ ّن عاملنا ليس هذا " العامل املغلق " على التماثل
وعدم التعدد حسب ما وضعت مثاله الكالسيكية األوىل ،فاإلطالقية والنسبية زائفتان " كما يقول ».19
 5.2.1قطيعة مع التراث ورؤى نقدية جديدة
إن درجات اقرتان الوعي خبطورة املثاقفة عند النقاد خمتلفة ،فهناك من يرى أنه ال رجعة يف اعتناق احلداثة؛
امللحة واآلنية للفكر العريب احلديث واملعاصر إىل إعادة
شريطة استيعاهبا ومثاقفتها أوال ،حيث أ ّن احلاجة ّ
تأسيس قضاياه وتصوراته ضمن رؤى نقدية جديدة ،تستهدف القطيعة مع املفاهيم واآلليات اليت أقام

أجدادنا تراثهم .20علماً أنه منذ اصطدامنا بالنموذج األوريب ،عقب محلة نابليون بونابرت على
عليها
ُ
مصر ،والنظريات الفكرية السياسية والفلسفيّة الغربية تكتسح الساحة الثقافية لدينا ،ترمجةً واقتباساً،

يتم بكيفيّة ارجتالية ،تقتصر فحسب على البطانة اإليديولوجية اليت
واستلهاماً وتقليداً ،ولكنه غالباً ما كان ّ

حول هذه النّظريات إىل عوائق إبستمولوجية ،تساهم يف تعميق اهلوة بني الرتاث واحلداثة بدالً
تلفٌّها ،مما ّ
ِمن إغناء الثقافة العربية مبفاهيم واستشرافات جديدة .21انفرد الرتاث العريب عن سواه من القضايا اليت

شغلت الفكر العريب ِ
املعاصر ،طيلةَ النصف الثاين من القرن العشرين ،بتكوين بؤرة اهتمام مركزية
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استقطبت ،يف معركة امتالك الرتاث ،ومن مث فهمه وتأويله وتوظيفه ،التيارات الفكرية السلفية منها
واحلداثية.22
وكذلك اقرتن مفهوم " املثاقفة " عند بعض النقاد مبفهوم " احلداثة " .فهذا عبد اهلل أبو هيف يضع عنوناً
يسميه «  -2-1وهم احلداثة أو وهم املثاقفة » :23وِمن بني املثقَّفني الذين دأبوا على هذا النّهج عبد
يرتصد املفهومني يف كثري من كتاباته.24
الفتاح كيليطو الذي ّ
 2قرائن مفهوم " المثاقفة "

 1.2المثاقفة والهوية
لقد عرف مفهوم " املثاقفة " أنواعاً من التكييف ،والسيما يف ضوء املناقشات اليت احتدمت حول موضوع
الشأن .وميكن التنويه ـ يف هذا املضمار ـ بامللتقى متعدِّد
(أزمة اهلويّة) ،فعقدت ملتقيات يف هذا ّ

االختصاصات الذي أشرف عليه عامل اإلثنيات كلود ليفي سرتوس )(Claude Lévis-Strauss

حيث وردت اإلشارة إىل أ ّن الثقافة ذات مهمّة اإليصال بني الناس والفصل بينهم.25

إ ّن ِّ
(مذكرة ال ّدراسات حول املثاقفةMemorandum for the Study of / 26
 )Acculturationاليت نشرت سنة  1936تقدِّم مفهوماً ل (املثاقفة) أميل إىل الدقّة ،على أنّه «
جمموع الظّواهر الذي تُسفر عنها مجلة االحتكاكات املتواصلة واملباشرة ملختلف اجلماعات ذات الثقافات
اجلماعتني
تغريات يف النماذج الثقافية اخلاصة جبماعة واحدة أو كلتا
املختلفة مع ما يرتتّب عن ذلك من ُّ
ْ
».27
غري أ ّن الباحث كارميل كاملريي ) (Carmel Camilleriقد عمد إىل وضع حت ّف ٍظ على هذا التعريف
حيث يرى أنه لكي حيدث التأثري ليس من الضروري أن يقع االحتكاك املباشر ـ على خالف ما ي ّدعيه
تتنوع إىل أن تشمل األمناط غري املباشرة ،كالقراءة مثالً .هلذا فهو يرى
التعريف .وذلك أن أمناط التواصل ّ

فتبين املطلق
أن املثاقفة تبدأ يف مفهومها املتعلِّق بالتغري بناءً على التأثّر باآلخر يف شكل أزمة ،مث تكيّفّ ،

مع استمرار مظاهر التأزم اليت قد تظهر من ح ٍ
تبني تفاصيله ـ
ني آلخر .28وهو املسار الذي سنعمد إىل ُّ
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خمتلفني ـ لدى الناقديْن جابر عصفور وخلدون الشمعة مع تراكمات قراءاهتما وكتاباهتما
بنوعيّة وحجم ْ
تأمالت هذا الباحث.
النقدية األدبية والثقافية ـ والفكرية يف األيام األخرية .وذلك عمالً بنتائج ّ

وعليه نلفي من جهة أخرى ـ وتدعيما هلذه األطروحة ـ باحثاً آخر مقتنعاً بزيف مفهوم " املثاقفة " وهو

يرتدد يف اقرتاح إمكانية تعويض هذا املصطلح
جاك دميرغو ) (Jacques Demorgonالذي ال ّ

مصطلحي
اجلائر ـ على ح ّد تعبريه ـ مبصطلح ) ،(Intercultuartionالذي يقع ـ حبسبه ـ بني
ْ
) (Interculturelو) ،(Acculturationذلك أنه يستحيل أن يقع هناك تأثري أحادي الطرف،
كما أ ّن طموح " الثقافة البينية " خرافة أصرفت البشرية الوقت الكثري إلدراك أنه أمر مستحيل ،لذا على
املتطرفني واخللود إىل بلورة مفهوم جديد
حكمائه ـ وح ّكامها ـ باستدراك الوقت الضائع بتفكيك املفهومني ِّ
مأس َستُه إشهاريا وخرافياً.29
هو الذي يعكس حقائق األشياء يف مسألة التبادل الثقايف الذي متّت َ

هكذا ،وحيدث شيء الفت لالنتباه بالنسبة لرصد سياقات ورود تسمية (مثاقفة) .وتزكيّةً لرأينا يف تطور
خيص نظرته إىل املثاقفة؛ يسلم إيراد أحدث ما قصدنا بقراءته له يف املوضوع
فكر خلدون الشمعة فيما ّ

ط التواصل مع مفهوم " اهلوية " ،مقرتحاً تعويض التسمية بغريها وهي
حيث يقيِّد مفهوم " املثاقفة " يف خ ّ
(املقابسة).30
مر علينا يف الفصل
أهم الباحثني يف جماله وهو روجيه باستيد ـ كما ّ
ويعرف املفهوم أيضاً تطوراً وهتذيباً عند ّ

يتوسم قيامه ـ مرة أخرى ـ بقيام عالقة تفاعلية تطبيقية بني ثقافتني خمتلفتني أو أكثر،
السابق ،والذي ّ

تكون قد نشأت جراء توليد عالقة تتميز بتبادل اخلربات .ويف مقابل ذلك ميكن احلديث عن االستالب

الثقايف الذي يقصد به تطور عالقة املثاقفة إىل انسالخ من الذاتية الثقافية واعتناق لثقافة اآلخر.31
متشعبة وعميقة .ومن أجل مقاربته
من هنا نالحظ انطواء املفهوم على أبعاد معرفية وابستمولوجية وتارخيية ِّ
يلح علينا بالرجوع إىل مفهوم كلمة "
على حماور هذه األبعاد املتداخلة ال ننسى املقتضى املنهجي الذي ّ

الثقافة " اليت سنعمد ـ يف الفقرات اآلتية ـ إىل استعر ٍ
التحوالت واملنعطفات اليت حصلت يف
ألهم ّ
اض وجي ٍز ّ

دالالته .ذلك أ ّن مفهوم املثاقفة تولّد من مفهوم " الثقافة الوطنية واهلوية الوطنية " ـ كما يرى الباحث
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صالح السروي ـ يف أعقاب ما آلت إليه املثاقفة من اإلحالة على « العطاءات الثقافية ـ احلضارية اهلائلة
التنوع واملتساوية القيمة ،يف اآلن نفسه ،من حيث اإلجناز والتفاعل والتكامل ،هذا املفهوم
الضخامة و ّ

الذي ميكن أن يشمل أمناطاً أخرى غري منظورة من التفاعل والتبادل ».32
 2.2المثاقفة والثقافة

تنوع مفهوم الثقافة حىت كاد خيتلف من باحث إىل آخر ،بل زاد االختالف استفحاالً بتبايُن اجملاالت
لقد ّ

املعرفية واالختصاصية اليت يسود فيها ،وبتمايز التصورات الفكرية والفلسفية اليت ينبع منها ،وبناءً على

القناعات الشخصية املتنوعة اليت ينطبع هبا .وهذا نظراً لكون الثقافة ـ كما يؤِّكد ذلك عامل االجتماع

الربيطاين جون سكوت ) (John Scottـ « شأهنا شأن " اجلماعة " ،كثرية االستخدام ،ويستحيل
اإلشارة إىل تعريف وحيد هلا خالف التعريفات العمومية على غرار " اجملال االجتماعي الذي يتم فيه إنتاج
املعاين املشرتكة " وجند هذا التعريف ينطوي على قضايا مثرية للجدل » .33وذلك عالوةً على التباس معاين
تطورت عرب الصريورة
هذه الكلمة " الساحرة " واستخداماهتا اللغوية العرفية ،وتداخلها مبفاهيم عدة ّ

التارخيية الغربية الكثيفة.

نعرج ـ ـ أوالً ـ على مدلوالهتا بالتعويل على ُمدخالت اللّغات الغربية اليت ميكن
وعليه ،فما علينا إالّ أن ِّ

تطور املفهوم على صفحاهتا ومبقتضى مضامينها الثقافية واالجتماعية.
استقراء ّ

ومن تلك اللغات نعتمد الفرنسية اليت تطلق عليه تسمية ( )Cultureوهي حتصرها وفق معظم قواميسها
ـ خالل العصور الوسطى ـ يف معىن " الطقوس الدينية ( ." )Cultesوبعد ذلك ،أطلقت كلمة الثقافة ـ

دائما يف لفظ ( )Cultureـ على " فالحة األرض " يف القرن السابع عشر ،34مث عرفت عدوالً يف القرن
الثامن عشر بداللتها على " التكوين الفكري ومدى تقدمه لدى الشخص " .ولكن ـ وعلى الرغم من
ذلك ـ فلم تكتسب فعالً دالالهتا الفكرية والعلمية ،فرديا ومجاعيا ،إال يف القرنني التاسع عشر والعشرين.
واليوم ،تعين الثقافة " التقاليد والعادات واألعراف من جهة ،واإلنتاج األديب والفكري والفين والروحي
والعلمي من جهة أخرى ".
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ترتدى من مرحلة الطبيعة إىل مرتبة احتضان جمال
وبالرجوع إىل الوراء قليالً نلفي مالمح الثقافة قد أخذت ّ
حياة اإلنسان املعقَّدة بفضل بلوغ الثورة الصناعية أوجها وهو ما رافقه الدرس السوسيولوجي يف القرن

لتحول داللة الثقافة كي تُطلَق على " جممل املعارف اليت
أهم تأريخ ّ
التاسع عشر .وتع ّد سنة ّ 1862
ميتلكها الفرد ،والسيما املعارف العلمية ،أو ما يسمى اليوم بالثقافة العامة " .وبعد منتصف القرن

العشرين ،وبالضبط سنة 1980م ،جند قاموس الروس الصغري ( )le Petit Larousseيعرف الثقافة،
يف إطار رؤية مجاعية ،على أهنا " جمموعة من البنيات الدينية واالجتماعية والتظاهرات الثقافية والفنية اليت
متيز جمتمعا ما " .ويف أملانيا ،خيتلف مصطلح الثقافة عن مصطلح احلضارة ،فإذا كانت الثقافة تعين التقدم
الفكري للشخص واجلماعة من النواحي الروحية والفكرية والعلمية ،فإن احلضارة تعين التقدم املادي يف
خمتلف مظاهره العمرانية والتقنية والرتاثية.
حتوٌل على مفهوم الثقافة « ليغدو أكثر حركية ودينامية »،35
ولكن منذ بضعة قرون أيضا طفق يطرأ ّ

يفيض بالالّمتناهي؛ ذلك أن الثقافة ليست حمض جتذر يف تراث ثابت ،بل هي أيضا سريورة من التكييف
العضوي مع املستج ّدات التارخيية اليت تسارع إيقاعها منذ إطاللة احلداثة يف مفصل القرنني اخلمسعشر
والسادس عشر .36وعلى العموم ،ميكن احلديث عن نوعني من الثقافة :ثقافة فردية مرتبطة باكتساب
املعارف ،أو توفر الفرد على ثقافة علمية عامة تؤهله لفهم العامل وتفسريه وتأويله؛ وثقافة مجاعية وجمتمعية
مرتبطة بثقافة شعب معني ،له هوية متيزه وختصصه مقارنة بالشعوب األخرى .ويف الضرب الثاين يصنف
يبسطها كاآليت:
خلدون الشمعة حممل الثقافة وهو ِّ
« يقال يف تعريف الثقافة إهنا تشري إىل أمناط السلوك اإلنساين لدى جمتمع من جمتمعات .كما أهنا تشتمل
أيضاً على العقائد واألخالقيات واللغة واملوسيقى والفن والتقنيات اليت يتم بثّها إىل األجيال املقبلة
باعتبارها إرثاً اجتماعيا .وقد تتأثّر الثقافة بفعل احلرب أو تطرأ عليها تب ّدالت معيّنة بفعل عوامل خارجية

أخرى » .37ونلفيه الحقاً يرّكز على نفس القيود التعريفية تقريباً مواصالً تغطية املفهوم يف موضع آخر« :
يضم أمشاج الفعل البشري
ما الثقافة يف أبسط معانيها املتداولة إال ذلك الكل احلضاري املعقد والذي ّ
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داخل جمتمع معني ،كما يتمثل يف االجتاهات والقيم السائدة فيه ،وكما يتجلى يف الرموز اللغوية واألساطري
وأمناط احلياة ومؤسسات اجملتمع التعليمية والدينية والسياسية ».38
وهذا املفهوم يستند ـ كغريه من اخلائضني يف موضوع الثقافة ـ إىل منظِّرها األول العالمة اإلجنليزي إدوارد
تايلور ( ،)Edward Taylorالذي أعلن منذ  1871يف كتابه " الثقافة البدائية " أهنا « ذلك الكل
املركب الذي يشتمل على املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون والعادات ،أي :قدرات وعادات أخرى
يكتسبها اإلنسان بصفته عضوا يف اجملتمع ».39
وهو ـ كما ِ
يالحظ نيكوالس جورين ) (Nicolas Jounetـ مفهوم علمي أي وصفي وليس
يبني حممد حافظ الذياب .41ذلك أ ّن
معياريّاً .40وكذلك هو خنبوي من جنس " الثقافة الرفيعة " ـ كما ِّ
الثقافة فضالً عن كوهنا تشمل املعتقدات والقيم واملعايري واإليديولوجيات ،فهي تشري إىل كل املنتجات
العقلية اليت خلفها اإلنسان العارف ،أو هي « منط احلياة الكلي جملتمع ما ،والعالقات اليت تربط بني
أفراده ،وتوجهات هؤالء األفراد يف حياهتم » ،42أو هي كل ما يتعلق بالعلوم والفنون واآلداب واملعتقدات
والصناعات التقنية واألديان .وبتعبري آخر ،الثقافة هي هذه « اجملموعة املعقدة اليت تشمل املعارف
واملعتقدات والفن والقانون واألخالق والتقاليد وكل القابليات والتطبيقات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان
كعضو يف جمتمع ما » .43وكذلك عاد إىل هذا املفهوم مالك بن نّب حينما ح ّددها وهو يربطها بالشأن
الفردي على غرار الرتبية يف مقابل السياسة اليت يربطها بالشأن اجلماعي أو االجتماعي.44
التحول التصنيفي االستبعادي الذي آلت إليه الثقافة ،وهو قريب من املعىن الذي أورده
« إنه ـ إذن ـ ذلك ّ
تريي إجيلتون ـ بعد ذلك ـ يف كتابه " فكرة الثقافة " ،حني قال " :فقد كانت الثقافة تقليدياً تلك الطريقة

كل شيء .كما
اليت ميكن من خالهلا أن نطرح خصوصياتنا الثانوية الضيّقة يف حميط شاسع ورحب يطول ّ

كانت تشري ،بوصفها الفنون اليت تستم ّد أمهيّتها من كوهنا تقطر هذه القيم وتصقلها يف شكل قابل للنقل.

فنحن إذ نقرأ ،أو ننظر ،أو نصغي ،نعلق ذواتنا التجريبية بكل ما تتسم به طوارئ اجتماعية وجنسية
تطل من موقِ ٍع شبيه مبوقع القدرة اإلهلية ،فرتى
وإثنية؛ لتغدو بذلك نواة كونية شاملة ،كانت الثقافة الرفيعة ّ
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إىل العامل من كل مكان ومن ال مكان " .غري أ ّن كلمة الثقافة (يواصل إجيلتون) راحت متيل عن حمورها،
منذ ستينيات القرن العشرين فصاعداً؛ لتعين ما يكاد أن يكون نقيض ذلك .فقد غدت اآلن تأكيداً على
هوية خصوصية ،قومية ،أو جنسية أو إثنية أو مناطقية ـ ال تعاليا على مثل هذه اهلوية ،وألن هذه اهلويات
حتول
مجيعاً ترى إىل نفسها على أهنا مكبوتة ومقموعة ،فإ ّن ما كان يعترب يف السابق عالَما من التوافق قد ّ

التحول الذي أملّ بفكرة الثقافة ،فيما يرى إجيلتون ،ومن قبله
اآلن إىل عامل من الصراع " [ ]..هذا هو ّ

سعيد ،فانتقلت من كوهنا وعاءً جامعاً قادراً على صهر التباينات واالنتصار عليها ،إىل أداة تقسيم وتفريق

».45

أهم ما
لقد أقدمت ألني غوهار ردانكوفيتش  ،Aline Gohard-Radenkovicعلى إمجال ّ
ِ
ِّ
كل من بورديو وباسرون
يشكل فروقاً بني الثقافتني،
مستوحيةً يف ذلك ِمن أعمال جاليسون وأعمال ٍّ
 .Passeronفرأت أ ّن الثقافة االنرتوبولوجية هي:
تنتسب إىل ٍ
ـ عريضة؛ أي ِ
عدد كب ٍري من أفراد مجاعة ما.

ِ
ومنفصلة عن اإلرادة.
كتسب بصورة غري واعية
ـ مقدَّرة وضمنيّة؛ أي تُ َ

معززة معنوياً ما دام امتالكها ال يؤدي إىل متييز األفراد داخل مجاعة و ِ
احدة عن بعضهم البعض.
ـ غري ِّ
ّ
ّ

نضيف إىل ذلك من جهتنا بأ ّن هذه الثقافة هي اليت متيِّز هذه اجلماعة عن غريها من اجلماعات ،لكون
تؤسس الغرابة.
االختالفات هي اليت ِّ

على النقيض من ذلك ،إ ّن الثقافة العا ِرفة هي:
تؤسس لشرعيّتها.
حكر على مجاعة صغرية ِّ
ـ خنبويّة؛ أي هي ٌ
وبكل
كتسب كذلك بصورة إراديّة ِّ
تظل ّ
مهمة تناقلها مرهونةً ح ّقاً باجلماعة ،لكن تُ َ
ـ ضمنيّة ومشفَّرة؛ أي ّ

وعي ،مثالً عن طريق متدرس ذي مستوى ٍ
عال ،أو بارتياد مراكز الثقافة.
ٍّ
ً

ومميِّزة.
ـ ِّ
معززة معنويّاً ُ

ينضاف إىل ذلك أيضاً كون الثقافة العارفة حلقة ٍ
وصل كثرياَ ما تصل الثقافات ببعضها .نقصد من ذلك
كماً كبرياً من املعا ِرف اليت تتش ّكل منها هو تابِ ٌع ملا يدعى الرتاث اإلنساين :فكلٌّ ِمن شيشرون،
أ ّن ّ
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ط
وفن اخل ّ
وردولف نوريف ّ ،Rudolof Noureev
وهومريوس ،ومسرح نو ُ ،Théâtre No

العريب ،وبيكاسو ،وبرليوز  ،Berliozاخل ،مل يلقوا رواجاً فقط يف أوساط اجلماعة املثقَّفة للبلد الذي
النور فيه .كلّما تل ّقى متعلِّم لغة أجنبيّة مزيداً ِمن التلقني األويل حول هذا القسم من الثقافة قبل أن
شهدوا َ
يشرع يف تعلّمها ،كلّما وجد نفسه متيسراً الستكمال ذلك التعلّم بعناصر تابِعة للثقافة األجنبيّة على

اخلصوص.

متخصص يف علم االجتماع،
خيص الثقافة االنرتوبولوجية ،رأينا أعاله أ ّن لويس بورشي ِمن حيث هو
ِّ
فيما ّ
ِ
قوالت تصنيفيّة يعتربها
مييِّز عدداً ما من « الثقافات الصغرى » .لكن يوجد أيضاً يف هذا املضمار َم ٌ
االنرتوبولوجيون كونيّة .تقرتح ألني غوهار ردانكوفيتش منها أمثلة على هذا املنوال:
الزمان :أسطوري  /اجتماعي ،فردي  /مجاعيَ ،معيش  /من قبيل احللم ،تارخيي  /ال زماين ،طقوسي /

وظيفي.

متوحش  /متم ّدن ،ساكن  /قفر ،قريب  /ناء.
املكان :خصوصي  /عموميِّ ،

نقي  /دنس ،صحيح  /سقيم ،حشمة  /وقاحة ،ذو جنس حم ّدد  /خمنَّث ،فردي  /مشرتك،
اجلسدّ :
جاف  /رطيب.

العالقات اجتماعيّة :خاص  /مجاعي ،شرف  /خزي ،عطيّة  /عطيّة معاكِسة ،واجبات  /حقوق.

متوحش  /مثقَّف.
الطبيعة :مقدَّس  /مدنّسِّ ،

املوت :شخصي  /عمومي ،مقدَّس  /جاهلي.
الطعام :طازج  /مطبوخ ،ماحل  /حلو ،طقوسي  /وظيفي ،اخل.46
بناء على هذه املقابلة ،مييز املؤرخون بني نوعني من املثاقفة:
• املثاقفة التلقائية :وتندرج يف إطار التالقحات الناجتة ،والنامجة عن احلروب ،وعن الرغبة يف
احلصول على العبيد أو االتصاالت السلمية بواسطة التجارة كما هو الشأن بكندا والشمال
احلايل للواليات املتحدة األمريكية؛
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• املثاقفة املفروضة :وتتم عرب سيطرة األوروبيني بصفة مباشرة وبالقوة على اهلنود مثال ،وذلك
بعد هضم حقوقهم االقتصادية والسياسية ،واملس بشعائرهم الدينية .وهذا ما حدث بالفعل
بكل من املكسيك ،والبريو غداة االكتشافات اجلغرافية الكربى.
تنقسم املثاقفة من حيث مسارها ونتائجها إىل مستويني:
• منط الدمج :ويتميز باقتباس النمط احمللي لعناصر أجنبية ،دون أن يؤدي ذلك إىل تغيري كبري
يف قيم الثقافة احمللية.
• منط التمثل :يعين أن تتشبع الثقافة احمللية بعناصر الثقافة الغربية .يوازيه القضاء على التقاليد
احمللية واالنقياد لقيم اجملتمع املسيطر .املسيطر.47
ويف ضوء هذا الفحص ملفهوم الثقافة ميكن استخالص التعريف املقتبَس واملستعار من تزاوج األنرتوبولوجيني
واملختصني يف تعليمية اللغة والثقافة معاً:
ِمن املؤَّكد أ ّن الثقافة هي األدب واملوسيقى والفن التشكيلي ،اخل ،هي كافّة ما ِ
ميكن أن ُجي َمع،
ّ
منذ التقليد الذي أرساه بيري بورديو  ،Pierre Bourdieuحتت تسمية الثقافة املثقَّفة [

 .] culture cultivéeلكن تشمل كذلك طرق املعيشة وأمناط السلوك كلّها ،اليت ُحت َشر
يف اسم الثقافة االنرتوبولوجية [  .] culture anthropologiqueهبذا املعىن ،يرى

املشرتكة،
لويس بورشي  Louis Porcherأ ّن « الثقافة هي جمموع املمارسات السلوكيّة َ
والرؤى ،وكيفيات التفكري والعمل ،اليت تُس ِهم يف حتديد انتِماءات األفراد ،أي املواريث

48
املقتسمة اليت ِّ
قصد تعريف هذه
يشكل هؤالء نتاجاً هلا واليت هي جزءٌ من هويّتهم » َ .
َ
ِ
ب هذا التحديد ما يدعوه « الثقافات الصغرى » :الثقافة اجلنسيّة،
االنتماءاتُ ،مييِّز صاح ُ
َّسبيّة السالليّة ،واملهنيّة ،واجلهويّة ،والدينيّة ،واألجنبيّة.
والن َ

إن مصطلح ( Acculturationاملثاقفة) وهو متّصل مباشرة بتاريخ مفهوم " الثقافة "

وحتوالته ،يف مجيع صيغها املتّصلة ببعض اللّغات الغربية على غرار الفرنسية واإلجنليزية ـ مثال،
ّ
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املتخصصني يف علم االجتماع الثقايف الذي احتضنه،
ويف ضوء ما عرفه املفهوم من اهتمام
ِّ

أهم تب ّدالته وإسقاطاته الداللية؛ يدل على خمتلف التحوالت الثقافية اليت تنبع
راصداً باحتفال ّ

عن االحتكاك والتفاعل الثقافيـّ ْني بني خمتلف الثقافات اإلنسانية ،من حيث التكيف

واالندماج أو املقاومة واالضمحالل واهليمنة .وبتعبري آخر ،تعين " املثاقفة " عملية تبادل

املعارف واملعلومات واخلربات واألفكار واملشاعر واملمارسات والنصوص بني الثقافات
واحلضارات املنصهرة واملتالقحة واملتفاعلة واملتداخلة واملتشابكة فيما بينها ،مع تبادل املنتجات
الفكرية واألدبية والفنية والقيم الرمزية بني الشعوب املتجاورة أو املتباعدة ،ضمن كون ثقايف
واحد ،عرب االطالع املعريف ،واالحتكاك الثقايف ،والرتمجة ،واالطالع على آراء اآلخرين،
وتبادل الزيارات الثقافية من بلد إىل آخر.
 2على عتبة التاريخ
املؤرخون الفئة السبّاقة إىل العناية مبفهوم " املثاقفة " وتداولته يف دراساهتا التارخيية املتمح ِورة حول
يُع ّد ِّ

التحضر والتم ّدن ،ولكنها
االستعمار واملرتبطة بظواهر اهلجرة اجلماعية والنزوح الريفي حنو املدن وحركات
ّ
رّكزت أكثر على الوقائع املعزول من دون أن حتدث إضافة ملموسة على مستوى املفهوم العام ،وهو املنهج
التوصل إىل هذا الصنف
الذي كان يفتقر إىل الدراسات املقارنة اليت حيتاجها هذا النّوع البحث ومن أجل ّ
اجملسدة هلا.
من الكليات املاثلة يف (املثاقفة) واملقوالت ِّ

هلذا نشرع خالل عرض هذه اللّمحة التارخيية بتطبيق املبدأ الذي أرساه األدب املقارن يف درسه والذي
نؤرخ لفرٍع من فروع املعرفة اإلنسانيّة بصفة
اقتبسناه عن أمحد درويش وهو يقدِّمه جممالً كاآليت « :عندما ِّ
نفرق بني وجود الظواهر اليت يدرسها ذلك العلم وبني بدء التنبُّه هلذه الظواهر
عامة ،فإنه ينبغي لنا أن ِّ
ّ

يستمر ذلك
ودراستها وحماولة تقنينها ،ومن الطبيعي أن يكون وجود الظاهرة سابقا على دراستها ،وقد
ّ

الوجود زمناً طويال قبل أن تتهيّأ الفرصة لاللتفات إليها وحماولة االلتفاف حوهلا ».49

 1.2نهايات القرن التاسع عشر
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من هنا ،وعلى الرغم من جتليات املثاقفة القدمية والعديدة ـ كما أتينا على بعضها وعلى ما سيظهر لنا جليا
أدناه ـ وكذلك مع ما يذهب إليه كثري من الباحثني ِمن أن « تاريخ املصطلح يعود لنهاية القرن التاسع
صك هذا املصطلح ،عام 50»1880؛ فلم تطلق
عشر ،حيث كان العامل النفسي باول [ ]..أول من ّ
املؤسسات الوصيّة والساهرة على تقنني أطرها النظرية وممارساهتا العملية يف االهتمام جبمع شتات تعريف

مصطلح ) (Acculturationإال بدءاً من  ،1935حيث اقرتح “ جملس حبوث العلوم االجتماعية ”
وضع دليل يرشد الباحثني العاملني يف جمال علم اإلناسة ،فأصدر يف ِّ
مذكرته األوىل ـ وبإمجاع الباحثني ـ
التعريف اآليت:
« يشمل مفهوم املثاقفة الظواهر اليت تنجم عن احتكاك مباشر ومتواصل بني جمموعتني من أفراد تابعتني
متس أمناط ثقافية إلحدى اجملموعتني أو لكلتيهما
لثقافتني متباينتني مع تغريات نامجة عن ذلك التواصل ّ

52
51
ظل
»  .ولكن ظهور املصطلح ـ كما يرى ميشال غرينون ) (Michel Grenonـ فقد حصل يف ّ
53
التصورات القاضية بعدم جتاهل
ِّ
الدراسات اإلناسية (األنرتوبولوجيا ) والتّارخيية احلضارية ويف منحى ّ

اإلنسان مهما يكن جنسه ـ أي انتسابه اإلثين .وهو ما ذهب إليه أيضاً خلدون الشمعة ذاتُه ولكن يف فرتة
ِ
وتغري نظرته إىل املفهوم ويف معرتك املناقشات اليت أفضت به إىل اإلميان بأ ّن اإلنسان
تطور فكره ّ
الحقة من ّ
قيمة يف ح ّد ذاته إّمنا تبدأ التنمية احلقيقيّة بتنميّته.54
مرة ما زال اِسُه جمهوالً إىل اآلن وعلى خالف
وإذا كان من َّ
الرائد الذي استعمل املصطلح ّ
ألول ّ
املقرر أ ّن ّ

ما ي ّدعيه ال ّدا ِرس مجال جنيب التالوي من أن جون باول (John Weslley Powell) 55هو ّأول

قرن هذا املصطلح بيئيّاً وتارخييّاً ولغويّاً بالدراسات
صك املصطلح ،56فقد جرى
من ّ
ُ
التقليد على أن يُ َ

يد
األمريكية (االجنليزية) اليت كانت تُقام حول األهايل من السكان األمريكيني (األصليّني) الذين طالَتهم ُ

ودعمتها بعض االسرتاتيجيات الثقافية املتبلورة يف ظل املثاقفة نفسها اليت ما خلَت ـ
االستبداد اليت َجنَْتها ّ
بدورها ـ من ٍ
أسست
أبعاد استِبداديّة وتبديديّة ويف ِّ
الرغم من املبادئ النّبيلة اليت ّ
عز االستعمار ذاته ،وعلى ّ
لعلم اإلنسان املزعوم والذي سرعان ما أحيل عليه املفهوم الناشئ.
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حتول على إثره
وهذا ما يشهد عليه ُّ
نحى جديداً ،سرعا َن ما ّ
سجل ال ّدراسات األنرتوبولوجية اليت أخذت َم ً
جمرد نقل املغامرات ـ كما سنرى .وذلك انطالقاً ِمن عام  1880حتديداً ـ حبسب ما جاء أعاله،
من ّ
الدراسات من
والسيما على يد األمريكي جون باول الذي ال يُن َكر فضلُه بإسهامه كثرياً يف إخراج تلك ِّ
ظلمات عاملها اجملهول؛ ومع تفاقم احلاجة عند السلطات احملليّة (األمريكية) واخلارجية (اإلجنليز) إىل

تشخيص الوضعية اخلطرية الطارئة؛ حيث كان اإلجنليز أنفسهم يف صدد فقدان السيطرة على العامل اجلديد

لتمس منها أن ت ِرد يف صورة متباينة نوعاً ما عن أوربا،
َ
املغتصب ،ويف أعقاب اسرتجاع أمريكا هلويّتها اليت يُ َ
وأن تتظاهر وتتحلّى بِلَبُ ٍ
وس من الثقافة متميِّ ٍز َبرب ٍيق منف ِرٍد وذلك على الرغم من انتمائها اإلثين والساليل إىل
الثقافة الغربيّة ديانةً وحضارًة وتارخياً ،ومع ما كان يلوح يف اآلفاق من املصري املشرتك .هلذا كان مدار
عرف مفهوم املثاقفة بأنه «
اهتمام باول بعد تطويره ملفهوم املثاقفة انطالقا من  1883منصباً على حبيث ّ
يشري إىل التغريات النفسية ِ
النامجة عن احملاكاة عرب الثقافية ».57

هذا يف الوقت الذي استمر اإلجنليز يف توطيد صورهتا ووضعيتها اجلديدة ذات ٍ
يد من السياسة مبسوطة
ّ
سيكرس ـ ال ِحقاً ـ املقولة اليت تزعم
اخلاصة ومن دون األسف على ما فقدته يف أمريكا .وهو ما ِّ
ألغراضها ّ
ِ
تعرضت لتدمري بـُنَاها الثقافية
أ ّن « ظهور املستدمر كان متزامناً مع موت اجملتمعات األصلية ،اليت تكون قد ّ
ِ
املستدمر
املستدمر ال ميكن أن تبزغ من جديد إالّ من خالل جثّة
واضطهاد أفرادها ،وعليه ،فإ ّن حياة
َ
املتحلِّلة » .58وقد تقرر بفضل هذه احلكمة ِ
الباعثة على تدبري شؤون املستوىل عليه باسم احلمل على
ّ
الكرة يف أماكن أخرى ِمن العامل .فانبَ َسط نفوذها عرب
ّ
التحضر ،أن ينصرف اهتمام اإلجنليز حنو إعادة ّ
املعمورة ـ والسيما يف آسيا وإفريقيا ـ حيث حصل استعمار اهلند وبعض أشتات البالد العربية وإفريقيا
اجلنوبية على سبيل املثال.
ويف هذا السياق أخذ املفهوم مبختلف تسمياته 59يضطلع ـ يف شبه سباق ـ باملشكالت التواصليّة اليت
سادت العالقات املتوتِّرة بني األمريكيني والسكان األصليني ـ من جهة ،و ِ
املتصاعدة ِمن قبل السلطات
املرة ـ عن وضعيات
األمريكية ِّ
احملتل العتيد (أي اإلجنليز) من جهة ثانية .وبعيداً ـ هذه ّ
املتذمرة يف وجه ّ
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التجسس السياسي الذي
إشباع الفضول االستكشايف والعلمي ،مع بقاء مواقف االحتكار وصمود مقصد
ّ

مست“ املثاقفة ” جاعلةً إياها ذريعة حنو املطامح السياسية
مل يغادر بعض الدراسات اإلثنية ّ
خاصةً ،واليت ّ

الضيّقة.
ولكن التاريخ يشهد ـ من جهة أخرى ـ على أ ّن ضالّة العامل احلكيم هي اليت وقفت وراء صنع املنهج

الصارم يف البحث بروح علميّة منفردة ،ووفِّقت يف جتلية مفهوم جديد صار مستقطباً من لدن ع ّدة جماالت

تتوىل
فكرية ـ كما سنرى أدناه .ويف هذا اجلو عنت لبعض اجلامعات يف العامل
ِّ
املتحضر ضرورة إنشاء أقسام ّ
ِ
متخصصةٌ أسند إليها
يات
ِّ
دراسة الثقافات واحلضارات والشعوب املغايرة .وأنشئت بنفس احلماس دور ٌ
التعمق بالبحوث املستفيضة يف تلكم احلاالت االستثنائية اليت ـ لألسف ـ كثرياً ما أريد تكسريها.
مهمة ّ
ّ

(فر ْق تَ ُس ْد) .60حبيث تص ّدت
وتتعرض باملوازاة لدراسة بنية األقليات ولكن بنيّة سيئة مبطنة خدمةً لسياسة ِّ
ّ
فهم هذه الكيانات اهلائلة
يف إطار األنرتوبولوجيا ـ لدراسة تلك الشعوب ـ يف ماضيهم وحاضرهم؛ لكي تُ َ

املتوغلة يف التاريخ وي َّ
واملعقدة من الثقافات ِّ
تكهن مبدى خطورهتا أو نزوعها السلمي.ويف سبيل النهوض
ُ
هبذه الرسالة " النّبيلة " أخذت تلك األقسام اجلامعية اليت كانت نفقاهتا على عاتق الدولة ،تستعني

بالقواعد املعرفية اليت تقوم عليها العلوم االجتماعية والبيولوجية ،وكذلك كافة العلوم اإلنسانية من التاريخ
تتكون هبا
والفلسفة ،بل مل تعدم علوم الفيزياء وكذلك ّ
الفن .وأخذت على عاتقها أيضاً دراسة الطرق اليت ّ

األفكار وبعض املعتقدات وأمناط املعيشات  ..اخل .وحيث موِرست مساءلة " الوثيقة ".

ومع الشكوك اليت أثرناها أعاله حول استخدام تسمية ) (Acculturationألول مرة من قبل جون
ويسلي باول سنة  ،1880يف دراساته حول املهاجرين القاطنني بالواليات املتحدة األمريكية ،وبعد متثله
من قبل أنرتوبولوجيي أمريكا الشمالية؛ اختار اإلجنليز ـ بزعامة مالينوفسكي ) (Malinowskiـ تسمية
التبادل الثقايف ( ،)cultural changeيف حني اختار اإلسبان ـ بإيعا ٍز من ) (F. Ortizـ تسمية "
عرب الثقايف " ( .)transculturationبينما اختار الفرنسيون تسمية " التداخل الثقايف "
(  .)interpénétration des civilisationsوعلى الرغم من ذلك ،إال أن مصطلح
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) (Acculturationأصبح أكثر تداوال وانتشارا وأوشك أن يفرض نفسه هبذا اللفظ إىل جانب هذه
االستعماالت اليت مينع أن تطفو أحيانا.61
بناءً على ما سبق ال ينفك خلدون الشمعة يذكر فضل األنثروبولوجيني الذين نظروا إىل املثاقفة باعتبارها

« العملية اليت تدخل يف باب البحث يف التاريخ الثقايف والعالقة بني ثقافة غازية وأخرى مغزوة ،ميكن أن
تكون متبادلة .إذ ال حاجة دائماً للثقافة األكرب حجماً أن تبتلع الثقافة األصغر ».62
 2.2بدايات القرن العشرين ومنتصفه
ِ
يرتدد يف أن يضع " عام " 1911
هذا ،مع العلم أ ّن قاموس ) (Le Petit Robertالفرنسي ال ّ
ألول ظهور ملصطلح ) .(Acculturationولكن مل تأخذ إشكالية املثاقفة نصيبها من
كتاريخ ّ

االهتمام عند علماء االجتماع ـ والسيما يف املنحى الذي أرساه إميل دوركامي )(Emile Durkheim

تطوراً يف االستخدام سوى مع دعوات وحركات االستقالل من
ـ إال بوترية بطيئة ومل يعرف املفهوم ّ

االستعمار األوريب .يف حني كان االستعمال قد بلغ أش ّده يف الضفة األخرى (أمريكا).63

ويف هذا السياق جيب اإلشارة إىل ما عرفه املفهوم من أنواع التكييف يف استعماله ،وذلك يف ضوء
ٍ
مرةً حول ارتباطه مبفهوم " احلداثة " ،ومرة أخرى حول ما يعلَن هنا
املناقشات اليت احتدمت ـ منذ عقود ـ ّ
وهناك من أزمات مثل أزمة النقد وأزمة األدب؛ وقد مشلت املناقشات أيضا أزمة اهلويّة .فعقدت ملتقيات
حول خمتلف املوضوعات املتصلة هبذه األطراف؛ ميكن التنويه يف هذا السياق بامللتقى متعدد

االختصاصات الذي أشرف عليه عامل اإلثنيات كلود ليفي سرتوس ) (Claude Lévi-Straussيف
مهمة اإليصال بني الناس والفصل بينهم
عام  ،1977حيث وردت اإلشارة إىل مفارقة " أ ّن الثقافة ذات ّ
يف آن " ـ وهي املفارقة اليت من شأهنا أن تتعاقب عليها األوراق البحثية من أجل اإلفصاح عنها مثّ حلها.
ِ
املهتمني بال ّدراسات الثقافية ،والسيما يف
واألمر الالّفت هو ما عرفه مفهوم " املثاقفة " من جاذبيّته لدى ّ
كل من روبرت ريدفيلد )(Robert Redfield
يسمى (علم االجتماع الثّقايف) بزعامة ٍّ
إطار ما ّ

ورالف لينتون ) (Ralph Lintonوملفيل ج .هريسكوفيتز )،(Melville Jean Herskovits

87

عالك نصيرة.

من الذين استخدموا هذا املصطلح ـ أي (املثاقفة) ـ وق ّدموا له تعريفاً منهجيّاً وذلك من  ،1935وإن كان

كل
املفهوم قد عرف ـ كما رأينا ـ حماوالت التعريف منذ أواخر القرن التاسع عشر من قبل علماء على غرار ٍّ
من :باول ) (Powellسنة  ،1880وغيهرنرايش ) (Ehrenreichسنة  .1905ويف هذا الصدد
حممد السويدي يُرتجم مصطلح ) (Acculturationب (التثقُّف من اخلارج) ،64متييزاً بينه وبني
نُلفي ّ
ٍ
عالقات على غرار مصطلح (االنتشار الثقايف) ،و(التثّل
العديد من املصطلحات اليت يدخل معها يف
الثقايف) ،و(التصادم الثقايف) ،و(التنشئة الثقافية)  ..اخل.

خمتلفتني 1 :ـ زاوية (علم النّفس
بيد أنّه سرعا َن ما أخذ مصطلح (املثاقفة) ينظَر إليه من زاويتني
ْ

يدل على مفهوم املسار التعلّمي الذي يستقبل به الطفل ثقافة اإلثنية اليت ِ
ينتسب
االجتماعي) حيث ّ
إليها ،أو الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه؛ وقد أصبح هذا املفهوم يطلَق عليه مصطلحا “ ِ
التنشئة
ُ
ويدل ـ من
االجتماعيّة ” ) (Socialisationو“ التنشئة الثقافية ” ) 2 .(Enculturationـ ّ
زاوية األتروبولوجيا الثقافية ـ على مفهوم الظواهر املتداخلة احلاصلة عن اتصال احلضارات والثقافات

املختلفة.
حتول مفهوم (املثاقفة) من املعىن اإلجيايب
وعليه ،فالسؤال الذي يُطرح إىل حني هذا التطواف هو :ملاذا ّ
السلّب (املرتبط بالعنف وفرض منطق التعايل والغلبة واالستغالل) ؟
(السلمي) إىل املعىن ِّ
ِّ

جييب الفيلسوف الفرنسي ميشال سري ) (Michel Serresعلى هذا التساؤل حبصر أربعة عوامل
المتداد املفهوم امتداداً سيّئاً ،ويراها يف:

ظروف ظهور املصطلح وحيثيات نضجه ،بتعبري آخر :بزوغه يف تاريخ علم اإلناسة

(األنرتوبولوجيا) وتألّقه يف جماالت أخرى؛
تبين الفكرة ،مع بداية القرن العشرين؛
السياق االجتماعي احمليط حبَ َدث ّ
املشكلة املنهجيّة اليت ترتتّب على توسيع حيِّز استعمال هذا املفهوم؛

بعلمي اإلناسة والتاريخ.65
استقالليّة املمارسات اخلاصة
ْ
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هبذا املسار احملدَّد فاملفهوم مل يعرف رواجاً كموضوع دراسة يف العلوم االجتماعية إالّ بدءاً من ،1950
الرغم من مرور أزيد من نصف قرن من إعالن وجوده.
على ّ
موحد لتسمية (املثاقفة) ،ينبغي إدراك أ ّن هذا املفهوم الذي
غري أنّه ،ومع احلِرص على تقدمي تعريف َّ
وتعمه
تطور
مستمر وسريع ،وال يزال يعرف مراجعات ويُ َ
قحم يف شيء من التناقضّ ،
تضطلع به هو يف ّ
ّ

مفارقات كثرية؛ ذلك أنّه نشأ وتبلور ـ كما رأينا ـ ومنا يف ع ّدة حقول معرفيّة ودراسيّة وجتريبيّة .ودفعت به
تيارات بكاملها حنو النضج إىل ح ّد الغموض يف آن ،نذكر منها تيار االستشراق الذي كثرياً ما امتزج

املفهوم به إىل درجة قيام صعوبة يف التمييز بينهما .إذ انبثقت املثاقفة ـ كما االستشراق يف أوربا ـ كآلية
جو احلساسية اليت عرفتها أمريكا حينما ساءت العالقات بني السكان األصليني
بديلة عن القهر يف ّ

فانصب اهتمامها على البحث عن
والسلطات العمومية .فأرادت هذه األخرية أن تستعمل الظاهرة كحيلة
ّ

حل ملا فسد من تلكم العالقات .فساد التفكري يف التك ّفل بالظواهر اجلديدة عن طريق رصد مصادرها يف
ٍّ
غضون ثقافتها األصليّة ودراسة خصوصيات الغري وإمكانية مثاقفته لعلّه يقع هناك تفاهم واسرتجاع الثقة

بل مواصلة السيطرة اخلفيّة؛ وكذلك وهبدف خلق جو تأثريي آخر ،بعد فشل لعبة السيطرة املربحة .فغدا ـ

اجلو األمريكي الناشز وجهاً آخر ملفهوم االستشراق يف
على إثر ذلك كلّه ـ مفهوم املثاقفة النابع يف هذا ّ
للمفهومني بتداخل أضحى من املستعصي ف ّكه،
عالقة أوربا أو الغرب مع الشرق .وحدث أيضاً تداول
ْ

والسيّما مع احتمال اعتبار أحدمها جزءاً لآلخر.

خاتمة

عرضه من اجلانب املفهومي والتارخيي ،إىل أ ّن العناية مبسألة " املثاقفة " مل تكن حصراً على
خنلص ممّا سبق ُ
املتخصصني .إ ّهنا سادت جماالت عديدة ،إذ ش ّكل املفهوم يف أحضان بعضها ظاهرة يف
فئة معيّنة ِمن
ِّ
التطور ومتع ّددة األوجه (األنرتوبولوجيا وعلم االجتماع)؛ واحتضنته جماالت
طور النشأة وخاضعة لسريورة ّ

أخرى كموضوع يقع يف صميم الدراسة وقيد التطبيق (النَّقد الثقايف)؛ ونظرت إليه مرجعيّات أخرى على

أنّه ظاهرة عرضيّة وظرفية ( ،)Phénomène accidentel et circonstancielتظهر لتختفي
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فتمخضت عن ذلك ع ّدة ّاجتاهات يف تعريف هذا املفهوم .مثّ إنّه مل يكن ملفهوم ” املثاقفة “ أن
جمدَّداً.
ّ
ٍ
حىت ِمن حيث اجلدوى.
التعرض لشيء من املعارضة يف تقبّله واالختالف حولَه ّ
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ّ
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