
 

 

 

 

 

 دّيةوُرؤى ن ق   مّيةٌ اٌق ِعل  آف  
والمنهجأبحاٌث عصرّية في الثقافة واالجتماع واللسانيات   

 

 
 

عبدهللا بن سعيد الشهري 



   الفصل األول 

العلوم مجال في  اآثارهتلمُّس مفهوم الثقافة و أفكار تتعلق ب تحرير
 االجتماعية

ل إلى صيغة  البحثالهدف الرئيسي لهذا   ةتكاملمذو شقين: )األول( إعادة تقييم مفهوم الثقافة والتوصُّ
طرق البحوث وفائدة ل قربا  المتكاملة هي أكثر  تلك الصيغة أنكيف  بيان( الثانيهذا المفهوم؛ و)ل

 .النوعية وليس الكميةاالجتماعية ذات الطبيعة 

  المصطلحات وتعاريفهامشكلة  يهو  جتماعية اإلفي مجال العلوم تواجه الباحثين  كبيرةهناك مشكلة 
من ثم و   وتحليلها  جمع المعلوماتاألرضية الالزمة ل تأسيس علىعمل توذلك ألن التعاريف 

  مرجعياتالو طبيعة المصادر   تحدد سلفا  إنها إلى حد كبير يمكن القول  أي أنه .جئنتاال إلىالتوصل 
لهذه  الكتابة. ونظرا  عملية  خاللإليها  ةشار اإلأو  بهاالتي يتم االستعانة منهجيات الوالحقائق  و 
الثقافة  ةيمسألة ماهأن مشاكل  و المن  لم يسلممصطلح "الثقافة" تعريف أن  نجد  كبيرةالمعضلة ال

 Matsumoto)لقد قام ومتضاربة في بعض األحيان.  دائمةشات اموضع نقومازالت  تكان
 :وصل إلى استنتاج مماثلتو مجموعة من التعاريف   دراسة( ب2006:

نظرا   و ’ثقافةال’تعريف مصطلح جاهدين إلي العلماء  سعى سنوات  مدى "على
في  لثقافةاالعديد من تعريفات  وضعفليس من المستغرب  هذا المصطلحتسا  ال

 (34 .ص) ."كل حين

. لهاكاشف تعريف  نظل بالحاول وضع تعريف للثقافة أو أن نإما ف  ولكن ليس لدينا بديل آخر
مصطلحين على  ملتشللثقافة ي غير النهائي هضح أن تعريفتي  (Tylor 1871:) من محاولةبدءا و 

في هذا الصدد و : الثقافة والحضارة. اصطالحي هماو   منهما مستقل عن اآلخر كال إال أن  متميزين
 :يقول (Tylor) كتب



د الذي يتضمن معق  الكل ال ذلكهي الواسع اإلثنوغرافي  احضارة بمعناهالثقافة أو ال"
 وأ مؤهالت وأصفات  وأيةالمعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون والعرف  

 (1 .  ص1871) ."المجتمع من أفراد فردا   اعتبارهعادات أخرى يكتسبها اإلنسان ب

: Clifford Geertz)  يستشهد وحتي نتصور حجم األزمة المفاهيمية الناجمة عن مشكلة التعاريف  
أكثر من  وضع  الذي (Clyde Kluckhohnبعالم الدراسات اإلنسانية الشهير )(  4  ص 1993

شملت قد . و (Mirror of Man" )مرآة اإلنسان"من أعماله: "الثقافة" في واحد لـ عشر تعريفات 
الذي ي رث االجتماعاإل"تارة "  و الشاملة "طريقة حياة الناسالقول بأنها تارة الثقافة تعاريف  مجموعة
راء "مجموعة من اآلتارة "طريقة التفكير والشعور واالعتقاد"  و تارة و عته"  االفرد من جم هيكتسب
 ( أيضا  2001: عام  Geert Hofstede)وقد قدم المتكررة ".  تلمشكالنحو ادة موح  التوجهات وال

حيث ُيعر ِّف  مؤسسية وال محليةالثقافة ال دارسيلثقافة بين ل شهرةما يمكن اعتباره التعريف األكثر 
 :اأنهباختصار بالثقافة 

غيرها من ن عأو فئة من الناس  مجتمع فرادلعقل الذي يميز أل الجمعيةالبرمجة "
 (9 .ص) ."أو الفئات المجتمعات

في مجال الدراسات اإلجتماعية متنوعة من التعاريف  على الباحث المجموعة الوفي مواجهة هذه 
 ’التي يمكن استخدامها واالعتماد عليها’ التعريفات إحدىقل األ علىقرار واختيار أو صياغة الاتخاذ 
. لمصطلحاتحول االداللي  النزا عن  ا  دي( بعبعض اإلسهام أوتقدم ملموس )تحقيق  ما أريدإذا 
 نظرا  على نطاق واسع  ولكن المستخدمة الخطوة األولى في هذا االتجاه في تحليل التعاريف تتمثل و 

في دمج فتتمثل خطوة الثانية أما ال في هذا السياق  موجز القيام بتحليل يمكنلضيق الوقت والمساحة 
تعريف  صياغةتحليلها من أجل المراد التعاريف أفراد بين من ذات الصلة  ةبارز الالعناصر المشتركة 

الحل  دائما   اكونيال  قدوالدمج  توفيقأن الالباحث درك يشامل للثقافة قدر اإلمكان. ومع ذلك  
توفيق إحداث  إلى )أو التلفيق !( توفيقالفيها  التي أدىالعديد من الحاالت هناك وبالتأكيد   الصحيح

قيامي  خالل عن هذه األمور في االحترازوسوف أبذل قصارى جهدي  مفيدة غير  تجاوزاتأو  ارض
 .قالالم اهذبكتابة 



بعض ف  في التعريفات الحالية للثقافة ة  أو المفقودالمكررةأو شكالية  اإل جوانبهناك العديد من ال
وطريقة . يمكن السيطرة عليهاو وثابتة  التعاريف تتحدث عن الثقافة كما لو كانت عملية منتظمة

 عتبارها( باستبطاننا لهاال)أو  "لثقافةـ "اكلمة "البرمجة" وتصويره لل(  Hofstede  :2001)استخدام 
لثقافة ا إلى مباشرةالاآللية التلقائية بشكل واضح الدالالت يعزو  "العقلالذي يتحكم في برنامج ال"

: Tylor )   تعريف في ف  رأسا   موضو  التعريف غفِّلخرى تُ األتعريفات وبعض الها. بوعالقة الناس 
هذين هل   وقبل كل شيء  ’حضارةال’ أم ’ثقافةال’ الُمعر ف هوما إذا كان  ال يبدو واضحا  (  1871

الجوانب  تستبعد ’عادات أخرى  وأو مؤهالت أ صفاتأية ’عبارته  كما أن؟ ينرادفتمالمصطلحين 
أما تعريف . ’القيم’مثل وذلك   ’عاداتو  صفات’ اعتبارهابإليها  النظرالثقافية التي قد ال يتم 

(Kluckhohn :1951 )كما أنه في وقت الحق   ا  وذلك ألسباب سوف أوضحهإشكاال  يبدو أقل ف
 ’األفكار التقليدية’أن  (Kluckhohnتأكيد )فإن . ومع ذلك  الزائد الحشوإلى حد كبير تجنب ي
 مشاعرلبالنسبة لو د. ؤك  ماستنتاج  أكثر من كونه بمثابة زعم هول النواة األساسية للثقافة شك ِّ تُ 

فكار' في تكوين النواة األساسية األأقل أهمية من ' تليسفهي   فيما يليوالسلوكيات  كما سأشرح 
  Hofstede :2001التعاريف السائدة للثقافة )على سبيل المثال فإن   أخيرا  و للثقافة. 

للعديد  الال واعيالتركيز على البعد  ( قد تجاهلت تماما  Tylor : 1871  وKluckhohn  1951و
 .في وقت الحق أتناول هذه المسألة بمزيد من التفاصيلوف الثقافة. وسجوانب من 

نقطة  كون يأن  يصلح( Kluckhohn  Clyde) تعريف أن  إلي  بشكل ضمني أشرتُ في وقت سابق  
نضح او تعريف  وضعنحو مناسبة  قيةطمن انطالق  : (Kluckhohnف عر ِّ يُ حيث   للثقافة ومحس 
 :الثقافة بأنها تتألف من( 1951

 ساس عن طريقباألوُتنقل  ُتكَتسب  الفعل لتفكير  والشعور ورد  ل يةنمططرق  "... 
لجماعات البشرية  بما في ل المميزةنجازات اإلل شك ِّ التي تُ و الرموز  من  مجموعة
النواة األساسية للثقافة من تتكون و . والصنائع عمالاأل في ةتجسدالم هاشواهدذلك 

على وجه  تبطة بهاالمر  والقيم  (تاريخيا   والمنتخبة المشتقةأي األفكار التقليدية )
 (86 .ص) ".الخصوص



فالثقافة ت فهو يبين أن   كثيرة  نواح منالعديد من التعريفات األخرى  علىهذا التعريف يتفوق   تكش 
لكشف عن أبعاد عديدة من من اأساسي بشكل  نانُ نما""  وهي سمة تمك ِّ األ"مجموعة من من خالل 
هي:  بارزة ثالثة مستويات  إليهذا نمط" ال"تأثير  صنفتعريف يكما أن هذا ال  الثقافة محركات
للثقافة باعتبارها  ههي تصوير و ز هذا التعريف مي ِّ فكرة أخرى تُ وهناك فعل'. الو' رد  'شعورال' "التفكير' 

من  مجموعة عبرتتم هذه العملية و  في ذات الوقت  اكتساب ونقل يةعملفهي  :عملية ذات اتجاهين
 الوسيلة  نفسه(  Kluckhohn) أدرك  كما هاالوحيدة لالتصال ولكنالوسيلة ال تعد الرموز التي 

"اإلنجازات  تقوم بالتعبير عنأن الرموز على  المترتب القول. ومع ذلك  فإن ة واألساسيةالرئيسي
ذا كان هذا بالضبط و لثقافة. لرئيسية الوظيفة هي ال ذهأن ه ضمنا  يعني  فحسب" المميزة  ما عناههو ا 

(Kluckhohn) نمطية من طرق "ا باعتبارهر إليها نظَ عندما يُ ألن الثقافة وذلك معه  ختلف أ اأنف
وأعني بذلك أن   أيضا   "مميزةالخفاقات االظهور " على ساعدي"  قد الفعل ورد    التفكير  والشعور

 طرق تشق طريقها إلى السطح من خالل أن  هناك "إخفاقات مميزة" في الثقافة التي يمكن أيضا  
أن  على االعتراض. على سبيل المثال  ال يمكن ألحد الفعل ورد  التفكير  والشعورنمطية من 

 .يناإليجابي تحول والتغييرالالفشل في  مظاهرهو أحد السائد في مجتمع ما الفساد 

نمطية من إال من خالل طرق  وقوعهال يمكن  الجمعيلفساد على المستوى لمستمر النتشار االإن 
 وتغذيته فشللل الحاضنةالظروف خلق عن بشكل مباشر  مسؤولة   دُّ عفعل تُ د الر و   والشعور  التفكير
بأن  قول  هناك . وأخيرا  انتشارهو لفساد ا تمتين على أساسي بشكلمع مرور الزمن تعمل والتي 
  أو في الواقع من لقل ِّ أنه يُ  يه قولمشكلة هذا الو   تشكل النواة األساسية للثقافة ’التقليدية’األفكار 
 ياتلعواطف والسلوكلنفسي بالدور ال وهناك إقرار .المشاعر والسلوكيات المعتادة درة  قكليا   يتجاهل
( 311  ص. 2001عام  :Bond & Tedeschiانظر مثال: علماء االجتما  )من قبل  ةالمعتاد

. مع بعضها البعض الثقافية تتفاعل كثير من الميولمن خاللها وأساسية  هامةوسيلة باعتبارها 
 انوهذ  القيم واألفكارب ترتبط أساسا   تصوراتفإن ال  (Kluckhohnكالم ) في ى أر ما ب سوبح

السلوكيات ذات األهمية  توليد طاقاتالعواطف هي ف  موضو من ال ا  سوى جزءال يفسران األخيران 
في الدراسات الثقافية كثيرة.  المفسرة صراعنأحد الكالعاطفة  تؤديهااألدوار التي يمكن أن و   الثقافية

 :(1992وآخرون ) (Kediaيقول )على سبيل المثال  



أكثر  من همعلى  للمرء إلى االعتماد العاطفي مسافة السلطة تشيرحين  في"
عات ان الجمعاالستقالل العاطفي تتعلق بنو  من الفردية فإن النزعة قوة  
 (p.6) ."أو التجمعات األخرى  ؤسساتوالم

قد  مفرطةطبيعة مستقلة  وفي الحاالت الأن تكتسب المألوفة لسلوكيات المعتادة ليمكن  فوق ذلك
إن لم  -أغلب السعوديين على سبيل المثال  ف. عليهال يمكن السيطرة  األفعال شكل منتتطور إلى 
لفرد ا دعن تماما   فمن المعتاد  عبارات التحية المتكررة في استخدامعادة لفظية  لديهم -يكن جميعهم 

 قاءل للتحية عندمرات خالل اللحظات األولى  6" أكثر من حالك؟ -"كيفعبارة السعودي تكرار 
 لفائدةعن ا بعيدا  لغوية من هذا التكرار  الفائدة الفي  التفكير مليا   مطلب منهيعندما و . اآلخرين

عديم الفائدة.  باعتبارههذا اإلسهاب  استهجانعلى  ون قيتفالعديد من السعوديين  ى نر االجتماعية  
 سلوكبعد اجتماعي مفيد لمثل هذا العلى  االتفاق عن حائدون  منفسهأومع ذلك  فإن هؤالء األفراد 
 غير منطقي من الناحية عن كونه بصرف النظرة( حبر المودة والماظهإ  اللفظي )على سبيل المثال

على  ةمستدامال العادات للعادات  وخصوصا  ساعد على توضيح األهمية الثقافية يهذا قد و . ةغويللا
 .من السكان عريضة شريحةمدى فترات طويلة من الزمن وعبر 

قد إن لم تكن  – تقريبا   للثقافة عتمدةمالجميع التعاريف ما نجد في  ه نادرا  أنب قلتُ في وقت سابق  
من المعروف ف  قافةتأثير الثل الالواعيأية إشارة صريحة إلى البعد  -على اإلطالق ذلك  تجاهلت

مختلفة من التفاعل  ال شعورية أشكاللثقافة تتحقق من خالل لالنفسية  محركاتجيدا أن العديد من ال
 Thrompenaars & Hampden-Turner :؛217 .  صParsons :1991والتواصل )

على أن هنا كد أؤ أن    أودُّ حقيقة(. في ال20 .  صSchabracq : 2007  ؛22 .  ص1998
هدف إلى شرح العالقة بين الثقافة والجانب ي بحثأي  قلبفي  حاضرا  كون يعي يجب أن ا الالو البعد 

 الناتجةهامة ال تداعياتالأتي من ت قولهذا المثل  طرحالحاجة إلى و   المعرفي للتفاعل االجتماعي
وتدابير فهم عمليات ل بالنسبة (Structure and Agency) ’الفاعليةو  البنية’حول ش انقعن ال

  (Leslie A. White : 1949)( يؤكدScience of Culture) "علم الثقافةكتابه "الثقافة. في 
 :هأن عالم الدراسات اإلنسانية



فوق العامل النفسي الفردي واالجتماعي في السلوك البشري  هناك عامل آخر "... 
الثقافي.  النفسي أو-فوق العامل  هوأال و   نفسية على اإلطالقله عالقة بالليس 

 فوق و   في السلوك البشري الموجودة الفردية  طبيعيةباإلضافة إلى المكونات الو 
  هناك تأثير مع بعضهم البعض العامل االجتماعي الذي يأتي من تفاعل األفراد

. "وما إلي ذلكوالفلسفات    واألدوات  نظمة اإلجتماعيةواأل  التقليديةالعادات 
 (78 .ص)

نطاق  خارجقع تو  للجماعات  مباشرتجاوز الوعي الت  يبدو أن هناك قوة خفية (Leslie) وكما يقول
على حد تعبير  - اأنهب يهاإل ةر اشاإلهذه القوة يمكن و   على حدة كل فردلالحقيقي الواقعي الوعي 
Leslie - " نظمة اإلجتماعية واأل  أو الثقافية" في شكل "العادات والتقاليد النفسية-فوق القوة 
 القبول يلزم  ’البنية والفاعلية’فكرة بعن طريق ربط هذا و والفلسفات  وما إلى ذلك".   واألدوات

  Giddens (1984إلى ما يعرف عند  حتما   تؤدي اإلختياريةالبشر  أفعالأن القائل بستنتاج باال
المدى على و (. طبيعة الحال ةمقصود ى عواقب أخر  جانب ىإل) "عواقب غير مقصودةبـ " (27ص. 

 علىباستمرار  تعمل  و ةتجسدمصبح وت ا  خاص ا  العواقب غير المقصودة عالم يشكل تراكم  بعيدال
لعواقب  لهذه العملية عبيدا   ما المنشئين يوما  الذين كانوا  يصير فيها البشرعملية متبادلة تغذية 

 .ةمقصود يومذات  التي كانتالعواقب غير المقصودة ألفعالهم 

على المستوى سواء الواعية  المبادرات و  فعالمن األ تماما   لوختولكن هذا ال يعني أن آليات الثقافة 
ولكن حتى في هذه   موجودة بعض هذه األفعال والمبادراتأن كد فمن المؤ   أو الفردي الجمعي
الفعل  و "دو قصالمدقيق بين الفعل "الفرق ال ندركيجب أن  -أثر الثقافة ب ما يتعلقفي -الحالة 

 ا  عيا والو ( intended) ا  مقصوديكون  معين عملتنفيذ بقد يقوم فرد أو مجموعة معينة ف  واعي""ال
(unconscious)  واعي" ليسا مترادفين. على سبيل ال"المقصود" و "فإن وبعبارة أخرى    معا  في آن

  لوجبة الكبسةالسعودي تناول الفرد )أو المقلية السمك والبطاطا لوجبة اإلنكليزي الفرد المثال  تناول 
عما  منهم واحد ُيسأل كلالخ( عندما ...اإليطالي للمكرونة  الفرد كاري  أو لوجبة الالهندي الفرد أو 
يقول ربما العشاء  أو  وأ الطعام  تناول وشك علىعلى الفور أنه  هردُّ يكون ( القصدعن )أي  يفعل



"السمك  في تناول ذاتها "العادة". لكن هذه المقلية طاالسمك والبطاتناول أنه على وشك  حرفيا  
 المتالزمة من العبارات" ذاتها المقلية عبارة "السمك والبطاطاتكون شريطة أن  -" المقلية والبطاطا

كونها  يخالفتفسير  إلىوال تحتاج  تماما   فهي واضحة؛ تنتج عن الالوعيساس باال - بشكل ثابت
 أعلىالثقافة تأثير  يكتسب لمجتمع عموما  الكلي ل. وفي هذا المستوى من الوعي ةدائمعادة دارجة 

 .الزخممن  قدر

التي يجب أن تكون  هامةاألبعاد ال بعض استنتاجكل ما تم مناقشته حتى اآلن  يمكن خالل من 
أن قدر اإلمكان لثقافة ينبغي اتعريف ف  هو البعد اإلنساني هالأو  و   في أي تعريف مفيد للثقافة مشمولة

"البرمجة" و  :Hofstedeقول   )على سبيل المثال ساليب الكالم المجازيةأتجنب استخدام ي
لثقافة. والثاني هو اإلنساني ل ابعطالأو القضاء على من على التقليل  مل"البرمجيات"( التي تع

يقوم ي مفهوم أ حديدبذل كل جهد ممكن لتعليه ينبغي في العلوم اإلجتماعية الباحث ف  الوضوح
ذلك  البعد  إلي جانبحضارة"(. الثقافة أو ال" Tylorمثال تعبير )أي تجنب  واضحبشكل  بتعريفه

 فيأخذ ي  يجب أن أوال :النفسيةمن العوامل  ينعاملتفسير ب ينبغي أن يقومالثالث في أي تعريف 
  ثانيا. (ideas) واألفكار( behaviour)والسلوك ( emotion)لعاطفة لثالثي التأثير الاالعتبار 
 أن هذه األبعاد شاملة وال أزعم هناوعي في أي تعريف مقترح للثقافة. الال   سمة غفالدم إ يجب ع
كامنة وهامة. ومع  ى آخر أبعاد كشف عن يالتدقيق قد البحث و من أن المزيد كد فمن المؤ ؛ جامعة
لن ينفك أبدا    الموجودة في علم االجتما أن أي تعريف للثقافة  مثل العديد من المفاهيم  ى ر ذلك  أ
 .من الغموض معين قدر عن

  ’رموزال’و  ’التقليد’مفاهيم مثل بعض العادة إشارة إلى في العند تعريف الثقافة  هناك و 
على اتفاق بحيث ال يوجد يتم تحميلها بكثير من المعاني المفاهيم ومثل هذه   ’القيم’و  ’عاداتال’و

-nested" )مشكلة المفاهيم المتداخلة" هاأطلق عليهذه المشكلة التي أود أن و   ما هي عليه بالضبط
concepts problem)  البحوث االجتماعية ولكن أيضا   علىلعنة ليس فقط  - في رأيي - ستظل 

 بـ والمقصود( على حد سواء. ontology) وجودلل( و epistemologyلمعرفة )ل التنظير مناهج على
 المساعي الواقعة في   بما في ذلكالتي تتوخى التعريف مساعيالكل  أن  هو  ’متداخلةالمفاهيم ال’



تظل  –طلق عليها يُ  كما –( exact sciences) ’الدقيقةالعلوم ’والرياضيات  أو الطبيعية العلوم 
 ’الضمنيةالمفاهيم ’لنقل  أو المنتزعة من مشارب شتى مفاهيمجملة من ال متوقفة أبدا  على

(embedded concepts )  تظل ذاتها  التعاريفأن تلك  بحيثعدم وجود عبارة أفضل  ل نظرا
 آخر يميط اللثام عن حقيقة تلك المفاهيم  األمر الذي يجعلها إلى تفسيربشكل أو بآخر  مفتقرة

من تحقيق الهدف  نا هذايجب أن يمنعال التحول الداللي عبر الزمن. ومع ذلك   تعرضة لمشكال
نالتوصل إلى تعريف  هو األساسينا هدففمن كل ما تم مناقشته حتى اآلن؛  في هذه و لثقافة. ل محس 

 :اآلتي نحس  مُ التعريف الاقتراح  يمكن  سابقاالمرحلة  وفي ضوء التحليل المذكور 

والمشاعر، والسلوكيات  ،من األفكار األغلب على والواعيةأنماط معقدة "
القوة  جوانب هذه األنماطل شكِّ وتُ ساس عن رريق الرمو،، باأل نقلوتُ  كتسبتُ 

( لجماعات بشرية في اتالخفاق) ةالمميِّ،  الضعفجوانب نجا،ات( و ال ،ة )المميِّ 
 ."مامجتمع 

حقيقة أنه و  ها تعريف ال يمكنعني أنه تال تعريف للثقافة  إيجادمن الصعب  ه  حقيقة أنهنا رى ن كما
ظاهرة م واضحة الحدود و و علأحد الك الحديث عنهاأو  هاعني أنه يمكن التعامل معتها ال عريفيمكن ت

ويبدو أن  .من العلوم كعلم وعرضهاالثقافة  تناولكانت هناك محاوالت ل . ومع ذلكالمفاهيم تماما  
 صاغو   بقوة في هذا االتجاه سارأول من كان  (Leslie White)األمريكي  ةاإلنسانيالدراسات عالم 

   الذي يدرس(Leslieكما يقول )مجال العلم  وهو   (culturology" )مصطلح "علم الثقافة
ه كتابفي و (. 87 .  صLeslie  :1949) مالسلوك اإلنساني في مجتمع ل ’نفسيةال فوق دات المحد ِّ ’
 إلى م يصلبوضوح أن "علم الثقافة  أو علم النفس  ل (Leslie) يقول(  1949عام ) ’الثقافةعلم ’

يرفض بكل حزم إخراج هذه المجاالت   ولكنه مثال نضج مثل علم الفلك أو الفيزياء"درجة الكمال وال
 :من حيز العلوم  وفي هذا يقول

 بينمام  و العلعلم من التأكيد على أن "الفيزياء  مغاالةأو ال ةمن المغالط"...   
في أي ن علميا  يكو يمكن للمرء أن إذ علم النفس أو علم الثقافة ليس كذلك." 

 (2 .ص) ".من مجاالت الخبرة مجال



ما إذا كان ينبغي عأن الجدل الدائر حول طبيعة الدراسات الثقافية و إلى  هناتجدر اإلشارة أعتقد أنه 
. ذاتهالعلم  هية مكوناتسع حول مااو اللجدل بابقوة  يرتبطالبحثية م و العلمن  اباعتباره انظر إليهال
وبين العلمي بين النموذج بوضوح من خاللها التمييز  يمكنزة سمات ممي ِّ ن هناك ا  ما إذا كأي

الخالف على مر السنين هذا  نشأالزائفة. وقد من العلوم  أنه بدعوى أهمية  لم يكتسبالنموذج الذي 
 منوليس  (.Demarcation Problem) إلى ما أصبح يعرف باسم "مشكلة ترسيم الحدود"وتطور 

 .1في شرح هذه الفكرة إلى أبعد من ذلكالذهاب المقال  اف هذاهدأ 

واقع الو من جهة جتما  يتعلق بعلم االأهمية الثقافة باعتبارها بناء  مناقشةل إلى انتقاإلقبل و 
: هل ، أال وهو في هذا الصدد أخيرلتصدي لسؤال امن المفيد  ى نر   ى من الجهة األخر  جتماعياال

 الثقافة ظاهرة ترورية؟

جميعها البشر  والطبيعة  والثقافات ف  مفهوم 'التقدم'أهمية  علىعادة التطورية نماذج التفسير تؤكد 
نحو أحوال  وانطالقا  بسيطة ال ىولاألالوجود  أحوالمن  بدءا  ال تزال تتقدم  و   تقدما  ُيعتَقد أنها حققت 

في  التخلي عنها تماما  تم التي و   تي تتسم بالمغاالة واإلفرا"النماذج التطورية الو . ا  ديعقوت ا  تقدمأكثر 
 ةحالعلى التوالي من تتقدم الماضية والمجتمعات  شياءأن األ أيضا  ذلك  إلىتضيف   الوقت الحاضر

 ’كمال’أو حالة  ’مثلى’ ةحالإلى (  undercivilized) ’ةمتحضر غير ’و( imperfect) ’ةمنقوص’
(perfect)  ’ ةمتحضر’ (civilized) بشكل جيد ثقفةم’و’ (well-educated) هذا الرأي  حول. و

 :يقول (2000)( عام Alex Inkelesكتب )  تقريبا   البائد

اإلنسان والمجتمع أن  رتصوُّ سيطر على تفكير علماء االجتما    في وقت مبكر"
 المتزايدتعقيد كبيرة من ال إلي صورة مؤديتطور الال منخطوات محددة  في انتقدمي
 (30 .ص) ."من الكمالإلى مرحلة نهائية  وصوال  و 

تجاه لتصوير تطور االهو و   من هذا النو التقليدية موقف مشترك بين النماذج التطورية هناك و 
 ’جيد’إلى شيء  ’غير مرغوب فيه’و ’سيئ’من شيء  ا  وخطيمنظ ما  الثقافات باعتباره تطورا  

                                                           

 154نماء  الطبعة األولى  صتعرضت لها بشكل مقتضب في كتابي اآلخر )ثالث رسائل في اإللحاد والعلم واإليمان(  دار  1 
– 162 . 



 مسوغ أو مبرر والفارغة من أي  بالقيم لةحم  المُ  صورأن مثل هذه ال . وأعتقد جازما  ’مرغوب فيه’و
وقد أوضح هذه النقطة . هادور الثقافة وتعريف حيالسهمت في الكثير من سوء الفهم لدينا أ  قد حاسم
نظرية ل ن الكبارمناصريال أحد  (Stephen Jay Gould)األمريكي الشهير ومقنع  حصيفبشكل 

 :نشأت ’التقدم’مغالطة قال أن  حينالتطور  

من جهة وبين  تقدمي  و كبير بين ماهو  يساوي التحيز العميق الذي  في أعقاب "...
ما هو و صغير وبدائي ما هو  الربط بينو   أخرى ألوف من جهة وم منظ مماهو 
 (44 .  ص1996 )عام  .وفوضوي" هالمي  

 وأالتطور  سواء في العلوم الطبيعية نظرية أنصار كبار العديد من لم يعد في السنوات األخيرة  
 تعنيتطور نظرية ال بأن ؤمنون (  يKirkpatrick : 2003؛ Stewart :2000نظر ااالجتماعية )

 يقولوفي ذلك في المستقبل. كاملة و  مثلى مراتبإلي صة في الماضي و نقم أحوالد من موح  التقدم ال
(John Stewart): 

 ةدوليال اتمؤتمر أحد الري التطور الذين حضروا منظ  رو اد الغالبية العظمى من "
 قدميعارضت الرأي القائل بأن التطور ت 1988 عام التقدم التطوري في عن ةكبير ال

 (160 .  ص2000)عام  ".تطور على هذا الكوكبالوأن البشر في طليعة 

يمكن من خالله تصور التطور المرتبطة بمعاني المن فقط واحد  معنىهناك يظل وفي ضوء ذلك  
 Sayerفي نظام اجتماعي مفتوح ) ةدو وجالمالثقافة إلي  النظر فعند  مناسببشكل ثقافة أو وصف ال

معقول  بشكل رفس ِّ أن يُ ( non-linear)معنى غير الخطي التطور بيمكن لل(  15 .  ص2000 :
إلى أن الثقافة ظاهرة هنا ص أخلُ  اولذ  لثقافةلالديناميكيات المعقدة  - جميعإن لم يكن  -كثير ال

 .خاص جدا   ىبمعنتطورية ولكن 

نتقل اآلن إلى نمن عدة زوايا   اوبعد استكشاف طبيعته  لثقافةل نمحس  اقترح تعريف ب ناقمبعد أن و 
 باعتبارهابين الثقافة التمييز لهذا الغرض  يجب و لعلوم االجتماعية. امناقشة أهمية مفهوم الثقافة في 

الثقافة باعتبارها نموذجا بيتعلق  فاألول  اجتماعيا   جتما  والثقافة بوصفها واقعا  يرتبط بعلم االبناء 



  من ناحية األخير أماألبحاث واألدوات والمنهجيات. لمعنى إليجاد ستعمل يكمفهوم أو   انظريا مفيد
يتعلق بالثقافة القائمة بشكل مستقل عن حواسنا  فإنه ألول  وثيق باال هطارتباأخرى  على الرغم من 

وبالتالي  فإن  2.(noumenon) ’الشيء في ذاته’ فة بوصفهاالثقا :’كانط’فلسفة تقول  كماأو 
)أي الثقافة بوصفها وحدة أو مجموعة من المعارف   المعرفيالشق مهمة القادمة لدينا ذات شقين: ال

 عامال اصفهو )أي الثقافة باعتبارها الشيء الخارجي  ب وجوديوالشق ال  دراستها(يستلزم كتجربة 
 .(الوجودحيز ي الحياتية إلتجربتنا  خروج علىيعمل علمنا و  يستحثُّ 

وجود نظرية للمن دون  توجد أنلمعرفة لنظرية ألي  ال يمكن هال بد من الشارة في البداية إلى أن
تطور. تمعرفتنا و  ُتستثارمن خالله  من الوجودمستقل  نظام :أي  توفير األرضية لوجودها تستريع

ال وهمية كما يحلو لعدد من الفالسفة  أصيلة يةالثقافالبشر وتجربتهم  خبرةولذلك فإنني أرى أن 
القول يمكن مع ذلك  و . ي عند البشراالجتماعلوعي لعي الجم ى المستو باعتبار   على األقل والكتاب

مثالي  ضابطإلى  ةر اشاإل مجازفة تواجه  افرد معين  أو جزء منهالخبرة الثقافية لأن  بشكل واقعي
(ideal )أو غير واقعي (unreal)   .ُتمكن اإلحالة إليه 

 يةالظواهر  براهينفي مواجهة ال - ساسالصمود باأل يستطيعكان إن  –ال يكاد يصمد  قوللكن هذا ال
 الكونية اتمسلمال من  ا  وجوديمعطى  وأ ا  معرفي رمزا  ثقافة  سواء باعتبارها الأن وجود ب القاضية

ما و   الكلمة األخيرة صاحبة اوحده تظل الظاهراتية  اةساو قدم الم على شيء وبمعاملة كل. ةليصاأل
الوضعية التحقيق البحث و أشكال  ألن كافة نظرا  "كل شيء على قدم المساواة" هو أنه بقولي أعنيه 
من معنى أشياء  عنمعرفته إلى حتاج نتفسير كل ما  قصورها عنمع بعضها البعض في  تستوي 

ح يرجتو الوضع  غييرطريقة أخرى لتإذا  ليس هناك ف  وغيرها'العقيدة '  و'المجتمع'  ومثل 'الثقافة'  
معانيها. وأعم  أوسع دالاللتها الظواهر فينظرية من خالل  إال   ناواستنتاجات نامن وجهات نظر  أي  

تأكيدي على قيد "أوسع دالاللتها وأعم معانيها" هو تفادي الوقو  في أسر المعضلة النسبية  وسبب
في سياق المنهج الظاهراتي. ا الثقة المبرمة في منطوقات ومفهومات إليه تنتهيالتي يمكن أن 

                                                           

 2 Noumenon) الشيء في ذاته" باإلنكليزية" ( مصطلح فلسفي ويقصد به ويرادفه في االستخدام الفلسفيthing in  : 
 itself)المترجم( . 

 



( إلى طبيعة 17  صBochenski  1965بسطهم للمنهج الظاهراتي  أشار بعض كبار الباحثين )
في  –ال المستقبلة فحسب  –التقابل المهم الذي تقرره الظاهراتية بين تركيب بنية العقل الفاعلة 

ن تعقيد مدركات ومرصودات الوجود الخارجي  ومن ثمة يمكننا أن نستنتج  أن إدراكنا لألشياء وبي
نما طريقنا إلى إساءة  البساطة المنشودة من خالل االختزال قد ال تكون طريقنا إلى فهم األشياء وا 

 فهمها. 
 

لته الذي يفلسفاألساس الهذا  همية أل ةقيمناقشة عم مقدمة ضرورية ألي في رأييللتو هو  أص 
 بالكالمسافر الباحث االجتماعي  وسيصبح ستتعقد األمور ذلكوبدون   3الثقافة في العلوم االجتماعية
قبل تعريف    - أي مفهوم اجتماعي مماثلعن أو بالنسبة لهذا األمر  -بوصلة  يتحدث عن الثقافة 

  الخاصة بالبحث.خارطة الطريق 
 

 :مهمأمر دراسة الثقافة سببان رئيسيان لجعل  هناكو 

 فهم طبيعة المجتمع؛: أوال  

 .بحث في دراسة طبيعة المجتمعالأساليب وتجويد تعزيز : ثانيا  

ظهار إل( Structure and Agency) "فاعليةوال بنية"المعضلة  استخدام   أودُّ ولالسبب األ حول
 ةفهمنا لطبيعة العالقة التي تحكم ثنائي زيادةفي بشكل كبير أن تسهم لدراسات الثقافية ليمكن كيف 

ال يمكن  شيءفي جوهره مجتمع من البشر   وي هذفترض أن المجتمع  واللن. أوال  "بنية والفاعلية"ال
 من  بقدر ما لدينا هأن دالج هذه الفرضية والقوليمكن عكس و ثقافة من نو  ما.  لعدم وجودتصوره 

أي شكل من أشكال الثقافة  في ظل عدم وجود أو   ما الخبرة  نحن غير قادرين على تصور ثقافة
ويمكن هنا على سبيل المثال اإلشارة إلي . تلك الثقافة( مسؤول عن إنتاج societyمجتمع بشري )

يؤكد هذه العالقة ( الذي George P. Murdockوهو )في هذا المجال   أحد العلماء البارزين
 :يقولكتب  حيث  األساسية بين المجتمع والثقافة

                                                           

 وهو مهم أيضا  ألي مناقشة عميقة للبنية المعرفية للعلوم الطبيعية  ولكن بسطه يقع خارج نطاق البحث الحالي. )المؤلف(.  3 



موارده الطبيعية  لستغالفراده بايقوم أ  ةمحدد بمنطقة ا  مرتبط المجتمع دائما  يبدو 
 (81 .  ص1949) .للثقافة قنيةلإلنجازات الت وفقا  

العالقة  تحكمهذه المالحظة  أميل بشدة إلى االعتقاد بأن هناك عالقة تكافلية ومتناظرة  إلىنظر بال
يبدو أن مرة أخرى  و . أخرى  ناحيةمن  بنيةالالمجتمع و بين و ناحية  من فاعليةبين الثقافة وال

(Murdock  :1949  .11  ص )في التأكيد على أن البنى االجتماعية  فرضيةال ههذ يساند
( في Murdock)مالحظة مع ذلك  األساسية تتحقق بصورة رئيسية من خالل التطور الثقافي. 

كما و مر. هذا األ يتحققمحاولة شرح كيف  به هنا هوما أنوي القيام و   عامة جدا  مالحظة  تهاحقيق
هذه  نشأة وبروزولكن اآللية التي يتم من خاللها   ثقافةالمجتمع بانتاج ال يقومفي وقت سابق   ناذكر 

بشكل  الثقافة جانتبالتالي يتم او  فعل شتمل على الت  بنيةال في مقابل  فاعليةوال. فاعليةال يالثقافة ه
 .من خاللهو بهذا الفعل تحقق فهي ت فعل عن طريق هذا ال هاخاستنسامستمر و 

أن يمكن كما   بنيةفال  فاعليات توليس ىبنالزمن هي  عبر تتجسدشكل و تاألنما" الثابتة التي ت
  ومجمل تصرفات فاعليةالعبر الزمن  في حين أن  نسبيا   ةوثابت ةلكلمة  شاملامن معنى  يتضح
معنى النما" ذات واأل. باعتبار المواضع ةمحددو ومتجددة    ةتغير م  و ةنشطالمجتمع  أو آحاد أفراد 

من  ةبشكل مستمر من قبل شبكمها ييتم تصمالثقافة طابعها الفريد من مجتمع إلى آخر  منحالتي تو 
ولقد  .بنيةال فضلاتساقها ببوتحتفظ وتظل بعده التفكك  تقاومن هذه األنما" الناشئة كما أ  فاعلياتال

( إلى هذه العالقة التكافلية بين الفاعلية والبنية وربما Hegel :1977أشار األلماني المثالي هيجل )
 صياغة محكمة  إذ قال: اكان أول من صاغه

"إن آحاد الوقائع الخالصة لنشا" وعمل الفرد تنبيء عن احتياجاته كمخلوق 
المشتركة آلحاد  طبيعي  أي كحالة فردية آنية خالصة. وكون هذه الوظائف

نما بالعكس تنعم بوجود فعلي  فهذا  األفراد في مأمن من أن يصيبها اإلحبا"  وا 
حاصل بفضل الوسيط الكلي المعزز  إلى جبروت األمة ككل...إن فعل الفرد 
لتلبية احتياجاته الخاصة يلبي في ذات الوقت حاجات اآلخرين من بني جنسه  

 (.213)ص. فقط عبر فعل اآلخرين". والوفاء باحتياجاته الخاصة يحرزه 



 
على صناعة  معا   يعملون أفراد المجتمع  هي أن  المخل   تبسيطال مجازفةرغم  وخالصة القول هنا 

ة فاعليه هذه اليتوجيتم بصورة متزامنة  و ة  ولكن  فاعليال بواسطةثقافة ال يصنعون  فهم  ج ثقافتهمانتوا  
ال تقوم ثقافة في أن الالسبب و   من خالل الثقافة القائمة. بشكل كامل هاديحدت يس  ولكن لهاتنشيطو 
:  Roy Bhaskar) هلاقلما  وفقا  و  –ذلك ب قومأن ت ينبغيوال  –بشكل كامل اإلنسان  فاعليةتحديد ب

التجريبية  4الهيوميةفلسفة لفي نقده ل  مؤسس المدرسة الواقعية النقدية  (26  24  ص. 2008
 هناك دائما   ستظلوأعتقد أنه   داخليا   مغلق ومحددأن المجتمع نظام  ى ر ال أ نيأن  هو الكالسيكية

 بقطع النظر اآلن عماطريقها إلى عالم البشر. الحرية في نسيج هذا النظام من خاللها تشق  ثغرات
موضو   فذلك  نسميه "هللا" أو أي شيء آخرالذي  يمتعالال الوجودكان مصدر هذه الحرية هو إذا 

 .قال الحاليالميقع خارج نطاق 

يمكن أن تقوم به الدراسات الثقافية في تعزيز منهجيات فإن الدور الذي أما بالنسبة للنقطة الثانية  
 (االثنوغرافيابالدراسات العرقية اإلنسانية )عالقة  اله األولى  يقتضي مسألتين االجتماعيةالبحوث 
 اعتناقب ى خر األالمسألة  ترتبط( في حين Davies  1999نعكاسية" )اال"االثنوغرافيا  فكرةوخاصة 
 االثنوغرافياالمعنون " كتابهافي و الظواهر كوسيلة لتفسير الظواهر الثقافية. دراسات وتطبيق 

المشكلة ( Charlotte A. Daviesالباحثة ) طرحت  (Reflexive Ethnographyاإلنعكاسية" )
 :التالية

في قلب المعضلة اإلثنوغرافية  نحو تجهتحول الذات التي تدور سئلة األ "يبدو أن
الثقافات والشعوب  معرفة ىبمشكلة القدرة عل والمتصلةما بعد الحداثة فترة 

 ".األخرى  ومخاطر إسقا" االفتراضات الثقافية الخاصة بنا عليها في تحليالتنا
 (22 .  ص1999)

                                                           

الذي تري فلسفته التشكيكية أن المعرفة اإلنسانية قاصرة  (David Hume  1711-1776االسكتلندي ) نسبة إلي الفيلسوف 4 
 علي تلك المعارف التي يمكن أن إدراكها بالحواس. )المترجم(



 ايمكن تفكيكه هذه المشكلةبة  مشكلة مرك  قدم لنا ( تDavies) نجد أن  األمر عن كثبتأمل نوعند 
ما   الحاليفي السياق جديرة بالدراسة. ولكن  تمشكالتعد  هاالفرعية جميعالمشكالت إلى عدد من 

-non) المحايدإلى البعد غير  الواضحة( Davies)أكثر من غيره هو إشارة بشكل يجب أن يشغلنا 
dispassionate)   باحثين ك وبحكم وضعنا. بشكل كبير ات الثقافيةل في العديد من الدراسالمتأص
 االنعزال" أو" واإلنغماس اإلنخرا""إما : ينفخحد أالوقو  في من لنا  ال مفر أنهاجتماعيين  يبدو 

. ينبين كال الحد  قوة وضعفا  واتساعا  وعمقا   بدرجات متفاوتةذلك (  و Elias  1956" )واالنفصال
 تحيزللـ "ااآلثار الضارة سواء  ةلاز إلدون إمكانية التوصل إلى حل هذا ولكن ال ينبغي أن يحول 

 (71 .  صDavies 1999 : )في تعبير  كما وردأو  -( Ultra-subjectivity) "غاليالم
  (Ultra-objectivityالمغالية" )موضوعية "ال وأ –( Over-involvement) "نخرا" المفر""اإل

 التنبيه عليها. وهناك نقطة تستحق المتكلم لما يطرحه فهمعلى حساب وتسود هيمن المسافة تحيث 
نثروبولوجيا اإلثنوغرافية األهي أنه في حين أن بعض الباحثين االجتماعيين وعلماء و في هذا الصدد 

الثقافية  مسلماتالالمبادئ و ’ تأثيرإلى حد كبير في التخفيف من  ن و نجحيعلى وجه الخصوص قد 
تي يقومون ير في الثقافة البكبشكل  اإلنغماسخطر  في ظلون ذلك يفعلنجد أنهم   ’بهم الخاصة

ن ي"تحذير اإلنثوغرافي قد تمأنه إلى ( 71  ص. Davies :1999)في هذا تشير . و بحثهابدراستها و 
 اإلنخرا""هذا اإلفرا" في  أن( Davies) توضحأكما   "المحليةثقافة الالتحول إلي ’ضد مخاطر 
الثقافية المحلية ".  المبادئ والمسلمات ةالحظمتحليل أو حتى ال في مقدرته على يؤثرمن شأنه أن 

 عليلقي الضوء على طبيعة الدراسات الثقافية التي يجب أن تهيمن تُ  منها ىشخالتي يُ هذه المشكلة و 
إلى هذا االتجاه هو  للتحول القيام بهأقل ما يمكن و  وتحكمها  االجتماعية الحديثة يةالبحث سئلةاأل
 حدثتنقطة تحول كبرى هناك   أن "(89 .  صTriandis Harry C. :2004يقول )ك  كما ادر إ

عكس العديد من بهو أنه  هذا  هما يعنيو  " الشخص’ داخل’ الثقافة على أنهافهم وتصور عندما بدأ 
 خراآل كل منها غذييُ و  قوي ثقافية والعمليات النفسية تتشابك على نحو النما" األ  النماذج التقليدية

 5الدوام. على

                                                           

( أنه يجب تفسيراالختالف في Leslie A. White(  يرى )Robert Anderson :1984على العكس من ذلك  وفقا  لـ ) 5 



ذا و  ث و هامة على أساليب البحال التداعياتاثنين من  فهم يمكنالمالحظة األخيرة  تلك  صحتا 
في عزل أنفسهم من )أ(  تماما   يفلحواهو أن الباحثين االجتماعيين ال يمكن أن  األول ة:االجتماعي

 شخصيةالجذب ال ظاهرمجوانب و بيئتهم االجتماعية و)ب(  بها في واالثقافة التي تشرب قواعد وأعراف
ن الحصول ع محجوبون في كلتا الحالتين  نحن و . تهادراسالباحثون  يعتزمالثقافة التي  موجودة فيال

بل أجزم أزعم و  6كشف الحقيقة كما هي.يي ذالو  به ناحلمطالما  الكوني المطلق الذي المنظورعلى 
 هم  ال يمكنمعصومةغير كائنات محدودة و أنهم  نهم مستعدون لقبولأ  طالما ةعلماء الطبيع ه حتىأن

. ومع ذلك  لن أذهب إلى حد االدعاء بأن حتومةالمقيود تلك المن  فضاَل عن التمل صص التخل  
متطلبات المهنة  ال يتمتعون بأي منظور متميز تلبية سوا أنفسهم للباحثين الذين كر  ا ومنهمالبشر  

 معرفيا   موقعا  البشر  يشغلمعروفة حتى اآلن  الخرى األنوا  األجميع مع مقارنة بالف. كان من أي نو 
 .أي كائن آخريشغله  حسب مبغلنا من العلم   ال فريدا  

 حسمدور الدراسات الثقافية في  يهف - شرت سابقا  أكما  -التي نتحدث عنها هنا  المسألة الثانيةأما 
تحول نظر أن  والواقعكوسيلة لتفسير الظواهر الثقافية.  الظاهراتية النظريةاعتناق وتطبيق  قضية

في معظم األحوال  - الثقافة بوصفها إلىخارجي أو قوة  بوصفها عاملالدراسات الثقافية من الثقافة 
 المنهج على في غاية األهمية تداعيات( له 89  ص. Triandis  :2004 ) بناء نفسي -

 .الظاهراتي

ة أوال وقبل كل شيء  هناك اآلن حاجة  لفهم ل  -إلحاحا  من أي وقت مضى أكثر وربما  -ملح 
هنا ما أعنيه و   لها غير المباشرتحليل الو  الوصفية المعلوماتالحاجة إلى تكديس من  أكثرحكمة الو 

تكنولوجيا لفهم البشكل متزايد على  ون عتمدي واهو أن البشر أصبح ’غير المباشرتحليل ال’بقولي 

                                                                                                                                                                             

 (122ية". )ص. الثقافات في ضوء المفاهيم والمصطلحات الثقافية  و"ليس في ضوء المفاهيم والمصطلحات البيولوجية أو النفس

( ومن معه بأن مدارس الفكر في ما بعد الحداثة من خالل Hoffmann  :2009في ردهم على حالة ما بعد الحداثة  يزعم ) 6
"العديد من مساعي إعادة البناء وا عادة صياغة الذات"  قد أودت بـ "المكان المتميز" الذي كانت تشغله الذات في الفلسفات 

 ثة.الحديثة وما قبل الحدي

 



   وهذا يقتضي المحالة فهمهم لذواتهم أيضا  في ضوء ذلك.يعيشون فيهاي تال ةاالجتماعي بيئةال
فهم في تحليل و  الفوريةطريقة ال’ باعتبارهاستخدم اآلن ت  على سبيل المثال  ةالبرامج اإلحصائيو 

طالق األحكام الساحقة على مجتمعات أو جماعات بأكملها التي تم جمعهاالبيانات  . ولكن  مثل وا 
هو أمر  وتصميم االستنتاجاتمعالجة المعلومات لسريعة الطرق النجد أن وجبات الطعام السريعة  

 ةجوهريالالمفاهيمية  دراتالقعدة: ف نواح من -هذا إن أردنا التلطف في التعبير  – ’غير صحي’
 في بعض الحاالت المتطرفة إلى ضتويعتريها الكالل  وربما تعر   تهاحد  وتها و حيالبشر تفقد  ىلد

 وبين قدراتهمبين الناس ( والفصامخلل شعور بعدم الثقة )أو ال ينشأكذلك و   زوال جزئي أو كلي
بعض  ذبول يتفاقم وليس آخرا   نتيجة لزيادة االعتماد على التكنولوجيا  وأخيرا  التحليل  علىالطبيعية 
والذي ُيطلق عليه الدارسون  – 7والفقه  والفراسةوالبصيرة    الحكمةكالنبيلة اإلنسانية الصفات 
 .’رقميال بالطابعشبعة الم’و ’الُمعل بة’ألحكام اإلفساح المجال أمام وذلك  - verstehen األلمان

 التي الظاهراتيةدراسات ال إال أن  لديها ما تقدمه( positivisticالوضعية ) بحثال ال شك أن طرق 
:  Yeganeh & Su( )انظر: mental construct" )بناء عقلي"الثقافة بوصفها  تتعامل مع

البحث  طرق  من خالل ايهوصول إلال يتعذر ىعنمللأعماق أوجه و تمتلك قدرة على كشف (  2006
 وليسالظواهر الثقافية  ’معنى’الباحث عن يبحث "... (Yeganeh & Suيقول ) كماو الوضعية. 

ال فكيف سنحصل مثال  على معرفة (. 363  ص 2006مكونات" )الالعالقات الممكنة بين عن  وا 
ال يتيح نفسه لتحققات المنهج الوضعي  intentionalityكان عامل القصدية  إنعن ذوات اآلخرين 

positivism  نما  ؟ فنحن ال نخضع نوايا اآلخرين لمبدأ القابلية للتخطئة قبل أن نقر هم على أقو   الهم وا 
  نقوم باستنطاقهم عن مقاصدهم وهو األمر الذي ال نفعله مع الحجارة م( Potter :1999) قالكما 

نأو الجزئيات.   دعمي من أقوى مامضموما  إلى تداعياته العملية الملحظ أن هذا اعتقاد قوي  لدي   وا 
لعلوم لموضو  هذا المقال  يمكن بالنقطة الرئيسية وربطها  ولتوضيحالظواهر.  نظرية فاعليةقضية 

االشياء  ىالنظر إل من خاللتتنفس حياة جديدة في الدراسات الثقافية أن االجتماعية المعاصرة 
االجتماعية  الفعلي في التجربةنخرا" االمزيد من  وذلك عن طريقبطريقة إنسانية  بها  واإلحساس

                                                           

 والفقه في لسان العرب يطلق ويراد به مطلق الفهم  ال الفهم المقترن بأحكام الدين فقط كما استقر في رو  البعض.  7 



أو تخفف  الشطط وتدفعالوكس نعكاسية التي من شأنها أن تدرأ مع تفعيل الحاسة النقدية االالواقعية 
ويتخفف من لإلنسان شيئا  من حيويته المميز األنثروبولوجي  لمنظورا يستعيدوبهذا   من آثارهما

لظاهرة البنية الموضوعية الكلية لبإنجاز  مهووساألول : أناخت عليه بكلكلها مشاريع ثالثأوزار 
وتكسير العوالم اإلنسانية إلى الكل بتفكيك  مولع –وهو ضده  - والثاني(؛ بنيوية االجتماعية )حداثي/

من المركزية  ينطلق والثالث؛ ة(تقويضيما بعد حداثي/) مشتركذوات متناثرة ال يكاد يربط بينها رابط 
 . (ي استعمار  عولمي/) مل وصية التركة الكولونيالية في فهم اآلخريحالغربية و 
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