
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

ملحق ثقايف ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

�لعدد )3937( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )31( �أيار 2017 m a n a r a tWWW. almadasupplements.com

كلود ليفي شتراوس



3 �لعدد )3937( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )31( �أيار 2017 �لعدد )3937( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )31( �أيار 22017

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

د. سّيار الَجميل

ترجمة: عباس المفرجي

 Claude �شرتاو����س  ليف���ي  كل���ود  م���ات 
Lévi-Strauss عن عمر جتاوز مئة �شنة. 
وه���و احد اأعم���دة الع���امل يف االنرثبولوجيا 
)= عل���م االإن�ش���ان(. ول���د يف بروك�شل يف 28 
نوفم���ر 1908.. ورحل بع���د اأن �شهد وعا�س 
كل القرن الع�شرين. اختط منهجا له ور�ّشخه 
من خالل مدر�شته التي انتمى اإليها الع�شرات 
من الدار�شني والباحثني يف العامل.. وهو من 
جيل رواد القرن الع�شرين الذين اأثاروا جدال 
كبريا باأفكاره���م ونظرياته���م وطروحاتهم.. 
ميتد من اأرومة يهودي���ة، وعا�س منذ طفولته 
ذكيا يفكر يف االأ�شياء و�شناعتها، وبقي طوال 
حياته يهتم بجذور االإن�شان ال بحا�شره اأبدا، 
ويع�شق بقاي���ا الثقافات االجتماعية القدمية، 
ويح���اول اإيج���اد حلق���ة ترابط بينه���ا. در�س 
الفل�شف���ة، ولكن���ه مت���رد عليها، كون���ه وجدها 
جم���رد نظري���ات ال تخ���دم جمتمع���ات الدنيا، 
واأعجب منذ بدايات���ه بكارل مارك�س والتحق 
باحل���زب اال�شرتاك���ي، واآم���ن باملادي���ات ومل 
يوؤم���ن بالروحيات ونفر من االأدي���ان كما بدا 
للعامل يف بدايات���ه، ولكنه عاد يحرتم االأديان 
ويت�شام���ح معها، على الرغم من بقائه ال يعري 
اأي���ة اأهمي���ة للم�شائ���ل الديني���ة.. وم���ن اج���ل 
اإكمال اأطروحت���ه، رحل اإىل الرازيل ليدر�س 

علم االجتم���اع مع بدايات تكوين���ه كعلم قائم 
بذات���ه، وهن���اك اكت�ش���ف اأ�شي���اء جدي���دة يف 
اأمري���كا اجلنوبي���ة.. وع�ش���ق االهتم���ام بعلم 
االإن�ش���ان الذي كان لعلماء اأمريكيني جهودهم 
فيه.. عا����س �شرتاو�س بني ال�شكان االأ�شليني 
من الهن���ود احلمر، ومه���ر يف معرفة ثقافتهم 
املتوارث���ة وفولكلوره���م وتقاليده���م، فكانت 
جتربت���ه االأوىل منطلق���ا حقيقيا ل���ه لتاأ�شي�س 
عل���م االن�شن���ة عل���ى يدي���ه.. ا�ش���در اأف���كاره 
االأوىل ع���ام 1948، ثم ع���اد اإىل فرن�شا، وقّدم 
اأطروحته ع���ن امل�شاكل النظري���ة للقرابة عام 
1949، واأعقبها بنظريت���ه املو�ّشعة يف كتابه 
 ،1955 حزينة”املن�ش���ور  ال�شهري”م���دارات 
فا�شتهر من خالله �شهرة عري�شة بعد اأن اهتم 
به كب���ار علماء فرن�شا وفال�شفتها، ومن بينهم 
: موري����س بالن�شو وج���ورج باتاي ومي�شيل 
لريي����س ورميون���د اأرون وغريه���م، فانتق���ل 
�شرتاو����س م���ن رده���ات اجلامع���ة اإىل مهن���ة 
الكتاب���ة، ولكنه ارتق���ى بعدها ليك���ون اأ�شتاذ 
يف”كولي���ج دي فران�س”ع���ام 1959، و�شغل 
كر�شي االنرثبولوجي���ا االجتماعية، ثم اأبحر 
يف اعم���اق االن�شن���ة موؤ�ش�شا ملنهج خا�س يف 
االنرثبولوجيا. لقد بقيت جتربته مع الهنود 
احلمر والدفاع ع���ن حقوقهم، حية ترافقه يف 

دفاع���ه عنهم وع���ن اأمن���اط عي�شه���م.. وبقيت 
ل���ه حظوت���ه عنده���م، فا�شته���ر يف الرازي���ل 
خ�شو�شا بعد م�شاهمت���ه يف تاأ�شي�س جامعة 

�شاوباولو. 
لق���د كان �شرتاو����س مو�شوع���ي التفك���ري يف 
درا�شته لالن�شنة، ومعاجلاته التحليلية للبنى 
االجتماعية لالإن�شان يف جذوره الثقافية، من 
خ���الل العادات والتقالي���د واالأفكار وتالقحها 
من جي���ل الآخر.. ولع���ل نظريت���ه عن”اأنظمة 
القرابة”الت���ي تدار�شه���ا انرثبولوجي���ا، ق���د 
جعلت���ه واحدا من فال�شفة البنيوية يف القرن 
الع�شري���ن، و�شيبقى تاأث���ريه كبريا يف تطور 
العل���وم االجتماعي���ة عل���ى امت���داد م�شتقب���ل 
طوي���ل. اإن اأهمي���ة اإبداعاته تكم���ن اأي�شا يف 
مفهوم التوا�ش���ل، اإذ يرى اأن املجتمعات كلها 
ترج���ع يف اأ�شولها اإىل وح���دة نظام فيزيقي، 
تباينت ثقافاته من زمان اإىل اآخر، ومن مكان 
اإىل م���كان، فاتخ���ذ كل زم���ان ل���ه موديالت���ه، 

واتخذ كل مكان له رموزه. 
يجمعه����م  الب�ش����ر  اأن  �شرتاو�����س  اكت�ش����ف 
التوا�ش����ل م����ن خالل م����ا تعر عن����ه الثقافات 
مبمتلكاته����ا  �ش����واء  االأر�����س،  وج����ه  عل����ى 
اأم  وتعابريه����ا،  بكلماته����ا  اأم  وت�شيوؤاته����ا 
برموزها و�شخو�شه����ا.. وكل ثقافة اإن�شانية 

فيه����ا،  عا�ش����ت  الت����ي  بالبيئ����ة  تاأث����رت  ق����د 
كامل����ة.  واكت�شب����ت طبيعته����ا وموا�شفاته����ا 
جنح يف تاأ�شي�س منهجية جديدة لها جدّيتها 
وتفا�شيله����ا العلمي����ة، م�شتفي����دا م����ن العلوم 
االأل�شني����ة والبنيوية على الرغم من انه يعلن 
دوم����ا عن انتمائ����ه اىل الق����رن التا�ش����ع ع�شر 
ك����ون اأف����كاره متج����ذرة هن����اك، دون الق����رن 
الع�شري����ن. حل����ل ان�ش����اق الفك����ر املتوح�����س 
والتنمي����ط الثق����ايف ال����ذي ينتج����ه لت�شطيح 
التباينات اجلوهرية ب����ني التمدن والتخلف، 
مكر�ّشا مفاهيم����ه لتمجيد احل�شارة الغربية، 
ومل ي����ر يف كل جنبات االإن�شانية اأية اإجابات 
ت�شكت����ه! ويب����دو ان����ه كان يناق�����س نف�شه من 
زم����ن اإىل اآخر، اذ �شرعان م����ا كان يتخلى عن 
ت�شريحاته قبل �شنني ليقول باأنه كان يعي�س 
يف زمن عدواين! بقي بعيدا عن اليمني وعن 
الي�شار معا، وبقي قلقا جراء كارثة االنفجار 
ال�ش����كاين! وق����د دع����ا اإىل اأن تك����ون الثقافات 
ماء، فاعت����ر م�شرعنا للعن�شرية..  املدنية �شّ
ولكن العوملة ق����د جرفت كل اأفكاره، علما باأن 
البع�����س ي�ش����ف قلق����ه بامل�شروعي����ة نظ����را ملا 
يحدث من اخرتاق����ات وان�شحاقات للثقافات 

احلية. 
كان ل�شرتاو�����س موقف����ه ال�شلب����ي م����ن العرب 

وامل�شاد لالإ�ش����الم وامل�شلمني اأجمعني، وكان 
م�شتف����زا لطلبته منه����م، ومالطف����ا للبوذيني، 
وم�شاك�شا للم�شيحي����ني.. وتت�شح تناق�شاته 
م����ن �شلوكه، اإذ يبدو انه م�شّبع بالكراهية من 
دون اأن ي�شتمع اإىل اأي حوار.. وبقدر ما يتهم 
االإ�ش����الم باجلم����ود، فالكاثوليكي����ة امل�شيحية 
متهمة به اأي�شا، ولكنه يدين االإ�شالم بالعزلة 
م����ن دون اأن ي�شم����ح لالآخرين ب����اأن ي�شاهموا 
فيه! وبالرغ����م من جرح الهن����ود احلمر الذي 
اأراد ت�شمي����ده، وبالرغ����م م����ن ع����دم تاأيي����ده 
اإ�شرائي����ل تاأيي����دا اأعم����ى، اال ان����ه كان يق����ول 
اأن”اللقاءات التي جمعت����ه بالعرب اوحت له 
بالنف����ور منهم”! وبالرغم م����ن ق�شائه اأ�شهرا 
يف بنغالد�����س، اإال انه مل يح�����س باأي ميل لها 
اأو ل�شكانه����ا! اإن يهوديت����ه مل تكن بالن�شبة له 
اإال ج����ذرا من اأبوين اأو ت����ذكارا لي�س اإال! وقد 
�شّكلت زيارته الإ�شرائيل التي تردد يف القيام 
بها، عبئا نف�شيا وجترب����ة موؤملة � كما و�شفها 
� كونها اأعادت����ه اإىل جذور مل يعرتف بها! اأما 
بالن�شب����ة لق�شي����ة اجلزائر التحرري����ة، فكان 

متذبذبا اأي�شا.

هذا املقال ن�شر بعد وفاة ليفي �شرتاو�س يف 
موقع الدكتور �شيار اجلميل

شتراوس.. فيلسوف االنسنة 
والتناقضات!

إغواء ليفي شتراوس

كي���ف  ال تتعاط���ف م���ع كلود ليف���ي- �شرتاو�س 
لكتاب���ه   االإفتتاحي���ة  الكلم���ات  تق���راأ  عندم���ا 
االأول، امل�شم���ى على نحو مده����س، وغري قابل 
للرتجمة،”Tristes Tropiques”:  ))اأنا 
اأكره الرح���الت وامل�شتك�شفني((. هذا يف كتاب 
عن الرح���الت واالإ�شتك�شاف���ات.  اأغنية للمغني 
فيلو�ش���و”اأوه  كايتان���و  ال�شه���ري  الرازيل���ي 
�شرتاجنريو”، تت�شمن  مقاطع التن�شى )التي 

تبدو حتى اأغرب يف الرتغالية(:
 ))يكره االنرثوبولوجي كلود ليفي- �شرتاو�س 
خلي���ج غوانابارا / يبدو ل���ه اأ�شبه بفم خال من 

االأ�شنان.((
مل يق����س كل���ود ليف���ي- �شرتاو����س، يف نهاي���ة 
املط���اف، الكثري من الوق���ت يف احلقل. حوايل 
ه���ذا،  م���ع  االإجم���ايل،  يف  اأ�شابي���ع  ثماني���ة 
حيات���ه املهني���ة كاأنرثوبولوج���ي دام���ت اأك���رث 
م���ن ن�ش���ف قرن. رمب���ا توىل اأك���رث بحوثه يف 
�شقت���ه الباري�شي���ة، يتح���ادث ب�ش���ورة حميمة 
م���ع امل�شنوع���ات اليدوي���ة لل�ش���كان االأ�شليني 
وي�شتم���ع اىل اأوبرات فاغ���ر وديبو�شي )ظنا 
من���ه اإنها تنق���ر بالوع���ي يف البني���ات القدمية 
اال�شطورية(، لكن حني �شاألت املجلة الفرن�شية 
املوؤثرة”لري”600 مثقفا فرن�شيا عن ال�شخ�س 
االأكرث جناح���ا وتاأثريا، فاز ليف���ي- �شرتاو�س 
باإقتن���اع، متغلب���ا عل���ى فوك���و، ب���ارت والكان. 
)وه���و اأي�ش���ا عّم���ر اأك���رث منه���م جميع���ا. اأّم���ا 
نظري���ات الكان، فحني ذهب ليف���ي- �شرتاو�س 
م���ع مارل���و- بونت���ي اىل الكان للغ���داء، جتنبا 
احلدي���ث عليه���ا: اإتفقا على اأن���ه ))لي�س لديهما 

الوقت(( لفهمها.(
لكن تاأثري ليفي- �شرتاو�س كان عميقا. وبرغم 
اأن���ه ُو�شف ببني���وي اأ�شلي، فاإن���ه مل يكن فقط 
ق���ادرا متاما على اأن يكون م���زدري للبنيويني، 
كان اأي�شا قادرا جدا على الكتابة بلغة مفهومة، 
ن�شبيا، جلمهور �شام���ل. رمبا مل يكن”تري�شت 
تروبيك”الكتاب االأول لو�شف التاأثري اخلا�س 
باملراق���ب على مالحظاته، لكن���ه بالتاأكيد �شيء 
يف  ُينج���ز  مل 

الدوائ���ر االأنثوبولوجي���ة. وال اأي من االأعمال 
االأنرثوبولوجية دخلت يف اإ�شتطرادات طويلة 
ح���ول غ���روب ال�شم����س، اأو م���ا يعني���ه اإمتالك 
فك���رة رئي�شية م���ن درا�شة مو�شيقي���ة ل�شوبان 
ت���دور وت���دور داخل راأ�ش���ك عندم���ا كنت حتى 
ل ديبو�ش���ي اكرث. وواحد كان  ذلك احلني تف�شّ
املق�شود منه تف���ادي ت�شريحات مثل ))ال�شيء 
االأول ال���ذي راأيناه ونح���ن نطوف حول العامل 
ه���و قذارتن���ا اخلا�ش���ة بن���ا، مرمي���ة يف وج���ه 

االإن�شانية.((
اأ�شب���ح اأث���ري الراديكالي���ني ب�شبب اأق���وال مثل 
))اآثر اجلن����س الب�شري الزراعة االأحادية ؛ انه 
يف مرحل���ة اإن�شاء ح�ش���ارة �شاملة، مثلما منت 
ج���ذور ال�شمندر بكرثة(( ؛ وق���ّدم بالغا مدّويا 
وتاري���خ”.  كتابه”ِع���ْرق  يف  العن�شري���ة  ع���ن 
عندم���ا دعت���ه اليون�شكو اىل اإع���ادة عر�س هذا 
يف 1971، اأف���زع املنظم���ة بالت�ش���اوؤل ما اذا مل 
يك���ن ال�ش���راع �ش���د العن�شري���ة ه���و، بطريقة 
م���ا، م�شاهم���ة يف نوع م���ن االإنح���الل الثقايف 
����� تلك”الزراع���ة االأحادية”ثاني���ة. اإن���ه مل يكن 
عن�شريا، باملعنى الذي نفهم به امل�شطلح هذه 

االأيام ��  ان االأمر هو اأكرث م�شاألة
“vive la difference” ] فليح���ي 

كان  بالتاأكي���د  لكن���ه   �����  ] االإخت���الف 
حتريفي���ا، وعندم���ا تق���دم بالعمر 

���د ع���ن �شوء فه���م كونه  كان ُيعَّ
حمافظا رئي�شيا. لكنه مل يكن 
غبي���ا اب���دا، �ش���اأن الكثري من 
املحافظ���ني الرئي�شيني، وكان 

دائم���ا ي�شتح���ق جه���د االإ�شتم���اع 
الي���ه، حت���ى ل���و كان م���ا يقول���ه يغ�شب 

 .] التقاليدي���ني   [”bien pensants”����ال
ان���ه بال �شك ميلك موهبة ب���االإدالء بت�شريحات 
ال تن�ش���ى. مقطع���ي املف�شل هو: ))اأن���ا ال اأعني 
بق���ويل احلط من الق���در، بالعك����س متاما، لكن 
العم���ل يف احلقل هو نوعا ما عمل املراأة )رمبا 
ب�شبب اأن الن�ش���اء ناجحات به جدا(... مل يكن 
لدي اإهتمام و�شر عليه.(( هذا ال يبدو حتّيزا 

�شد املراأة، اأو هل هو كذلك؟
هذا هو كت���اب �شرية حياة رائ���ع، ُمنح نفوذا 
م���ن  الكث���ري  ل���ه  كان  املوؤل���ف  الأن  م�شاعف���ا، 
االإت�ش���ال مع مو�شوعه. انه م���ن غري املتوقع 
اأن يكّر����س انغلوف���وين ] انكلي���زي اأو ناط���ق 
باالنكليزي���ة [ نف�ش���ه لليف���ي- �شرتاو�س، لكن 
ويلكن يطرح الكثري من املعاين بحيث لو كنت 
غري ح�شن االإطالع على العمل ف�شوف لن تكون 
يف و�شع غري موؤات. على �شبيل املثال، و�شْف 
ف���راره م���ن فرن�شا زمن احلرب ه���و يف الواقع 
متما�ش���ك تقليدي���ا يف �ش���رية احلي���اة اأكرث مما 
يف”تري�شت تروبيك”، برغم اأن التفا�شيل هي 
نف�شها. اإنه مل يكن تقليديا: ال�شاعر يف املختر 
بالفع���ل، رجل مل ي�شعر بالراحة ابدا مع و�شف 
االأنرثوبولوجي كعلم، مع هذا حاول اأن يجعل 
من���ه كذلك. اأنه اأ�شار مّرة: ))اأن���ا اأن�شى ما كنت 
كتبت عمليا حاملا اأنتهي منه. رمبا �شيكون ثمة 

متاعب حول هذا.((
عن �شحيفة الغارديان



5 �لعدد )3937( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )31( �أيار 2017 �لعدد )3937( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )31( �أيار 42017

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

هاشم صالح 

الع���ام  يكم���ل  �شرتاو����س  ليف���ي  كل���ود  كاد 
الواح���د بعد املائة. والواق���ع اأنه مل يتبق له 
اإال اأ�شبوع���ان اأو ثالث���ة الإكماله، الأنه ولد يف 
28 نوفمر من عام 1908. وكثريا ما �شرح 
قائ���ال: اأن اأكر ده�ش���ة يف حياتي هي طول 

عمري! فما كنت اأتوقعه على االإطالق..

فزم���الوؤه كله���م ماتوا ب���ل وحت���ى تالمذته. 
�شارت���ر الذي كان زميله عل���ى مقاعد الدر�س 
يف اجلامعة م���ات قبل ثالثني عام���ا تقريبا. 
ومي�شي���ل فوك���و الذي ميك���ن اعتب���اره اأحد 
تالمذته مات قبل ربع قرن. وهكذا دواليك.. 
واالآن نط���رح هذا ال�ش���وؤال: ماذا �شيبقى من 
ليفي �شرتاو�س عامل االأنرتبولوجيا ال�شهري؟ 
اأوال هو معروف يف العامل كله باأنه موؤ�ش�س 
االآن  البنيوي���ة  ولك���ن  البنيوي���ة.  احلرك���ة 
اأ�شبح���ت يف خر كان ومل يب���ق منها �شيء 
يذك���ر حل�ش���ن احلظ. الله���م ما ع���دا تعليمنا 
على ال�شرامة والدقة املو�شوعية يف البحث 
العلم���ي: اأي يف درا�ش���ة الن����س اأو درا�ش���ة 
املجتمع. وهذا لي�س بالقليل بالطبع. ولكنها 
بالغت يف املو�شوعية اجلاف���ة والباردة بل 
وال�شقيعية اإىل درجة اأنها ق�شت على نداوة 
االإبداع ورطوبة اخليال. بل وحولت الن�س 
اإىل جث���ة هامدة من كرثة ما �شرحته وفككته 
وه�شمته يف نهاية املطاف. لقد ارتكب ليفي 
�شرتاو����س خطيئ���ة كبرية عندم���ا اعتقد اأنه 
ي�شتطي���ع حتوي���ل عل���م االأنرتبولوجيا اإىل 
عل���م يقين���ي مطل���ق مثل���ه يف ذلك مث���ل علم 
الفيزياء اأو الكيمي���اء. فاالإن�شان ال ميكن اأن 
يدر�س ب�شكل مو�شوع���ي جاف كل اجلفاف 
وال ميكن حتويل���ه اإىل معادالت ريا�شية اأو 
جمرد اأرقام ح�شابية. االإن�شان كائن من حلم 
ودم وم�شاع���ر واأحا�شي�س وينبغي اأن ناأخذ 
كل ذلك بعني االعتبار. وبالتايل فكفانا جريا 
وراء وه���م العلمية املطلقة عل���ى طريقة علم 
الريا�شي���ات اأو الفيزياء. بق���در ما اأن زميله 
�شارتر بالغ يف النزعة الذاتية املفرطة بقدر 
ما بالغ ه���و يف النزعة املو�شوعية املفرطة. 
واملو�شوعي���ة  الذاتي���ة  اإىل  بحاج���ة  نح���ن 
يف اآن مع���ا ولي����س اإىل التط���رف يف ه���ذا 
االجت���اه اأو ذاك. نق���ول ذلك ونح���ن نعلم اأن 
البنيوية حل���ت حمل الوجودي���ة و�شيطرت 
عل���ى ال�ش���ارع الفرن�ش���ي والعامل���ي. �شارتر 
هيم���ن يف االأربعين���ات واخلم�شين���ات ب���ل 
وحتى منت�شف ال�شتينات وليفي �شرتاو�س 
هيم���ن يف اأواخ���ر ال�شتين���ات وحت���ى نهاية 
ال�شبعينات. ولكن املو�شات الفكرية مت�شي 
واحلي���اة تبقى اأكر من اأي مو�شة. ال ميكن 
الأي فل�شف���ة مهما كرت وعظ���م �شاحبها اأن 

ت�شتنفد غزارة احلياة.

لكن كل���ود ليفي �شرتاو�س اأح�ش���ن �شنعا اإذ 
اتخذ م���ن عل���م االأنرتبولوجي���ا كاأداة فعالة 
لتفكيك االيديولوجيا العن�شرية اأو العرقية 
املركزي���ة االأوروبي���ة الت���ي كان���ت م�شيطرة 
اإبان مرحلة اال�شتعم���ار. وهي ايديولوجيا 
ا�شتعالئية بغي�شة حتتقر ال�شعوب االأخرى 
وتراثاتها الثقافية ومن بينها تراثنا العربي 
االإ�شالمي بالطبع. هنا ال ميكن اإنكار عطائه 

االأخالق���ي واالإن�شاين ولي����س فقط العلمي. 
ع���ام  اليوني�شك���و  يف  ال�شه���ري  وخطاب���ه 
1952 ع���ن العن�شرية والثقاف���ات الب�شرية 
اأعطى دفعة قوية حل���ركات التحرر الوطني 
�ش���د اال�شتعم���ار اأو ق���ل خل���ع امل�شروعي���ة 
العلمي���ة على ه���ذه احل���ركات بال���ذات. فقد 
بره���ن في���ه عل���ى وح���دة اجلن����س الب�شري 
فيم���ا وراء تن���وع الثقافات وع���دم تفوق اأي 
ثقاف���ة على ثقافة اأخ���رى اإال بق���در انفتاحها 
عل���ى االآخري���ن وتفاعله���ا م���ع امل�شتج���دات 
العاملي���ة. االنغالق هو الذي ي���وؤدي اإىل فقر 
الثقاف���ات ب���ل وحتى انقرا�شه���ا اأحيانا. لقد 
جت���راأ ليف���ي �شرتاو����س وقطع م���ع العقلية 
العنجهي���ة اال�شتعالئي���ة للغ���رب داعي���ا اإياه 
اإىل اح���رتام الثقافات الب�شري���ة االأخرى اأيا 
تكن مب���ا فيها تل���ك املدع���وة بالبدائية. فهي 
لي�ش���ت بدائي���ة اإىل احل���د ال���ذي نت�ش���وره. 
واإمن���ا له���ا منطقه���ا اخلا����س و»عقالنيتها« 
اخلا�ش���ة اإذا م���ا نظرنا اإليها ع���ن كثب. هذا 
م���ا بره���ن علي���ه يف كتاب���ه ال�شه���ري: »الفكر 
املتوح����س«. �شحي���ح اأنه���ا عقالني���ة ح�شية 
وعملي���ة براغماتي���ة ال جتريدي���ة نظرية اأو 
فل�شفي���ة عل���ى عك����س عقالنيتن���ا املتط���ورة 
وت�شتح���ق  عقالني���ة  ولكنه���ا  اأوروب���ا،  يف 
االح���رتام ال االحتق���ار. وبالت���ايل فكما قال 
برن���ار كو�شنري: اإنه ميث���ل ال�شمري الكوين 
واأح���د ورثة ع�شر التنوي���ر الكبار الأنه خلع 
الكرام���ة االإن�شاني���ة وبالت�ش���اوي عل���ى كل 
الثقاف���ات وكل ال�شعوب. وانتقل بنا من علم 
االأنرتبولوجي���ا العن�ش���ري والكولوني���ايل 
للقرن التا�شع ع�شر، اإىل علم االأنرتبولوجيا 
االإن�ش���اين احلدي���ث ال���ذي ال يوؤم���ن بتفوق 
اأزيل م�شب���ق لعن�ش���ر ب�ش���ري عل���ى عن�ش���ر 
�شن���ع  عل���ى  ق���ادرة  ال�شع���وب  ف���كل  اآخ���ر. 
احل�شارات اإذا م���ا واتتها الظروف وعرفت 

كيف تنفتح وتتفاعل وت�شتفيد دون اأن تفقد 
خ�شو�شيتها ونكهته���ا.. واحل�شارة لي�شت 
حكرا على ال�شعوب االأوروبية ال�شقراء كما 
حاول اأن يوهمن���ا منظرو العن�شرية الكبار 

من غوبينو اإىل هتلر!

اأي�ش���ا ال ينبغ���ي اأن ن�شق���ط يف  لك���ن هن���ا 
االجتاه املعاك�س اأو التطرف امل�شاد: اأق�شد 
اأن���ه لي����س من م�شلحتن���ا نحن اأبن���اء العامل 
الثال���ث اأو الراب���ع اأن ن�شق���ط يف الغوغائية 
والدمياغوجي���ة. ال ينبغ���ي اأن ن�شدق ليفي 
�شرتاو����س عندما يقول لنا اإن���ه ال يوجد اأي 
فرق ب���ني املجتمعات البدائي���ة واملجتمعات 
احل�شاري���ة، اأو ب���ني املجتمع���ات املتخلف���ة 
واملجتمع���ات املتقدمة. فبع���د اأن حتدثنا عن 
اإيجابياته ينبغي اأن نذكر �شلبياته وخماطر 
فك���ره. ال ينبغ���ي اأن نتبع���ه عندم���ا يح���اول 
التقلي���ل من فكرة التق���دم اأو الوقوع يف فخ 
الن�شبوي���ة الثقافية التي تق�ش���ي على القيم 
الكوني���ة اجلامعة بني الب�ش���ر على اختالف 
تراثاتهم الدينية والثقافية. يقال اإنه تراجع 
عن ه���ذه احلماقة موؤخرا واع���رتف للثقافة 
الغربي���ة ببع����س التف���وق عل���ى �شواها من 
حيث ديناميكيتها وح�شها النقدي وانفتاحها 
عل���ى كل تي���ارات العل���م والفل�شف���ة. ث���م من 
حي���ث �شماحه���ا بحق االخت���الف والتعددية 
الفكري���ة واحل���وار الدميقراط���ي كمنهجي���ة 
فعال���ة لت�شخي����س امل�ش���اكل متهي���دا حللها. 
ه���ل ميك���ن اأن ن�ش���اوي ب���ني اال�شتب���داد يف 
الراأي واحل���وار الدميقراطي؟ هل ميكن اأن 
ننكر وجود تق���دم وتراكم وتطور ح�شاري 
يف التاري���خ؟ ه���ل حق���ا اأن ثقاف���ة القبائ���ل 
البدائي���ة يف اأم���ريكا الالتيني���ة اأو اأفريقي���ا 
ت�ش���اوي ثقاف���ة احل�ش���ارة االأوروبية التي 
بلغت اأوجها؟ م���ا هذا الهراء؟ من املعلوم اأن 

اإخوانن���ا االأ�شوليني �شفق���وا كثريا الأفكاره 
هذه و�شرعان م���ا ا�شتولوا عليها وجريوها 
مل�شلح���ة ايديولوجيتهم كما فعلوا مع كتاب 
اإدوارد �شعيد ع���ن »اال�شت�شراق«. وحاولوا 
ا�شتغ���الل نظريت���ه ه���ذه للق���ول باأنن���ا نحن 
والغ���رب على م�شت���وى واحد، واأنن���ا ل�شنا 
بحاجة اإىل تقليده اأو اال�شتفادة من جتربته 
احل�شارية. مبعنى اآخر فنحن ل�شنا بحاجة 
اإىل تنوي���ر فكري وال من يحزن���ون الأن لكل 
ثقافة خ�شو�شيته���ا االختالفية التي ينبغي 
اأن تظ���ل مت�شبثة بها كما هي اإىل اأبد الدهر. 
وهك���ذا يلغون فكرة التق���دم وفكرة الكونية 
اأي�شا: اأي فك���رة االلتقاء مع جميع الثقافات 
الب�شرية على عدة قي���م كونية دون اأن يلغي 

ذلك خ�شو�شياتها.

من بني ه���ذه القيم الكونية الت���ي ينبغي اأن 
ت�شم���ل �شعوب االأر�س ولي����س فقط �شعوب 
الغ���رب املتقدم���ة: اح���رتام حق���وق االإن�شان 
وكرامته اأيا يكن ه���ذا االإن�شان بغ�س النظر 
عن اأ�شله وف�شل���ه، اأو م�شروطياته العرقية 
اأو الديني���ة اأو الطائفي���ة. وم���ن بينها اأي�شا 
حري���ة ال�شم���ري واملعتق���د، اأي حرية التدين 
اأو عدم التدي���ن. ومن بينها اأي�شا االعرتاف 
مب�شروعي���ة االخت���الف يف ال���راأي وكذل���ك 
والفكري���ة  الروحي���ة  التعددي���ة  م�شروعي���ة 
الت���ي  فالثقاف���ة  وال�شيا�شي���ة.  وال�شحفي���ة 
ال حت���رتم ه���ذه القي���م الكوني���ة احل�شارية 
ال ميك���ن اأن ن�شعه���ا عل���ى قدم امل�ش���اواة مع 
الثقاف���ة امل�شتنرية التي حترتمه���ا اأو تتقيد 
بها. ال ميكن اأن ن�شاوي اأي �شيء باأي �شيء 
يا م�شيو ليفي �شرتاو�س! هذا لي�س ت�شاحما 
اأو كرم اأخالق معنا. هذا احتقار �شمني لنا. 
ه���ذه فل�شف���ة ن�شبوي���ة: اأي عدمي���ة جته�س 
فك���رة التطور والتق���دم من اأ�شا�شه���ا. اأو قل 

اإنها حيلة ماكرة ولكن مك�شوفة ملنع ح�شول 
التنوير الفكري يف العامل االإ�شالمي. اأق�شد 
ب���اأن االأ�شولي���ني ي�شتخدمونه���ا كحيلة ملنع 
التنوي���ر ولي�س هو. ولك���ن النتيجة واحدة 
الأنهم ي�شتخدمون اأف���كاره يف هذا االجتاه. 
فالثقافة التي تكر�س قيم التخلف واالنغالق 
عل���ى ال���ذات والتع�ش���ب وتكف���ري االآخري���ن 
بحجة اخل�شو�شي���ة اأو االإخال�س للثوابت 
اأن  ميك���ن  ال  القدمي���ة،  الطائفي���ة  الفقهي���ة 
حتظى باالح���رتام اأو اأن يكون لها مكان يف 

ع�شر العوملة الكونية.

اأخ���ريا �شوف اأقول اإن كلود ليفي �شرتاو�س 
مل يك���ن تقدميا على طريق���ة فال�شفة التنوير 
كم���ا يتوهم برن���ار كو�شنري. اأو ق���ل اإنه كان 
تقدمي���ا ب�ش���كل جزئ���ي فق���ط. ب���ل وميك���ن 
الق���ول باأنه كان رجعي���ا مبعنى من املعاين. 
و�شب���ب ذلك ه���و نزعت���ه الت�شاوؤمية املفرطة 
يف �شوداويتها على عك����س فال�شفة التنوير 
الذي���ن كان���وا متفائل���ني مب�شتقب���ل اجلن�س 
الب�ش���ري ويبن���ون اآم���اال كب���ارا عل���ى فكرة 
التق���دم والتط���ور وتفكي���ك اخل�شو�شي���ات 
ال�شيق���ة واالنغالقي���ة. وبالت���ايل فال ميكن 
اعتب���اره وريثه���م من ه���ذه الناحية. مل يكن 
والتكنولوج���ي  العلم���ي  التق���دم  يف  ي���رى 
وال�شناع���ي ن���ورا على ن���ور وغنم���ا خطرا 
مه���ددا اأو ماحق���ا. ال ريب يف اأن���ه كان حمقا 
اإىل ح���د م���ا م���ن حي���ث تنبيه���ه اإىل خماطر 
هذا التقدم على البيئ���ة ب�شبب تلويث اجلو 
والق�شاء على الطبيع���ة و�شوى ذلك. ولكنه 
بال���غ يف ه���ذا االجتاه. بال���غ يف النعي على 
التق���دم والتحذي���ر منه. لكاأن���ه كان يقول لنا 
نحن اأبناء الع���امل الثالث اأو اأبناء اجلنوب: 
اإياك���م اأن تنهجوا خط التق���دم على طريقتنا 
نح���ن يف اأوروب���ا، ابق���وا حيث اأنت���م وكما 
كنت���م دون تغيري اأو تطوير فهذا اأف�شل لكم. 
اأنت���م »حلوين« هكذا. حافظ���وا على ثقافتكم 
كم���ا هي. اأنت���م ل�شتم بحاج���ة اإىل �شيء وال 

ت�شكون من �شيء.. فالتقدم مل يخلق لكم..

اإذا كان ه���ذا املوق���ف حمم���ودا م���ن حي���ث 
املحافظ���ة عل���ى تن���وع الثقاف���ات الب�شري���ة 
وع���دم تنميطه���ا وحتا�ش���ي الق�ش���اء عل���ى 
خ�شو�شياتها الرائعة املرثية جلمال الكون، 
ف���اإن له خماطره اأي�شا. ب���ل اإنه ينطوي على 
عن�شري���ة خفي���ة اأو �شمنية كم���ا قال يل ذلك 
بيري بورديو مرة عندما اأجريت معه مقابلة 
يف الثمانينات. فهذا املوقف يوؤدي يف نهاية 
املطاف اإىل بقاء املتطور متطورا واملتخلف 
متخلفا: اأي بقاء عامل ال�شمال م�شيطرا على 
ع���امل اجلن���وب. اإن���ه يعن���ي بقاءن���ا نتخبط 
يف جحي���م التاأخ���ر بحج���ة املحافظ���ة عل���ى 
اخل�شو�شي���ة واالأ�شال���ة وجم���ال التخلف! 
وهكذا يج���يء ال�شيد كل���ود ليفي �شرتاو�س 
ال�شيفي���ة  عطلت���ه  مي�ش���ي  لك���ي  �شن���ة  كل 
عندن���ا م�شتمتعا بتخلفنا وبدائيتنا اجلميلة 
وهاربا من �شغط احل�شارة ال�شناعية التي 

مل منها.

عن ال�شرق االو�شط

  بال �ش���ك ان  الع���امل االنرثوبولوجي الكبري 
تاأث���ري  ل���ه  كان  �شرتاو����س.،    ليف���ي  كل���ود 
كب���ري ج���دا يف الع���امل وخا�ش���ة يف اع���وام 
ال�شبعيني���ات. كان ليف���ي �شرتاو�س احد اكرث 
املفكرين الفرن�شيني الكب���ار – مثل جان بول 
بوف���وار، ومي�شي���ل  �شارت���ر، و�شيم���ون دي 
فوك���و، ورونالد بارت، وج���اك دريدا واخريا 
ب���ول روك���ور – الذي���ن تع���دى تاأثريه���م اىل 
ف���روع اخرى من املعرفة، النهم كانوا فال�شفة 
على نط���اق وا�شع مبعنى الكلم���ة متجاوزين 
الريطاني���ني  االكادميي���ني  الفال�شف���ة  بذل���ك 
واالمريكيني. وكنتيج���ة فان هوؤالء الفال�شفة 
بدوا اكرث حتفيزا بالن�شبة للمفكرين االآنغلو 
والتاري���خ  االدب  جم���االت  يف  �شاك�ش���ون، 
واالجتم���اع. وم���ن �شخري���ة الق���در ان تكون 
�شمع���ة �شرتاو����س كذل���ك وه���و ال���ذي يعتقد 
الدرج���ة  يف  تقني���ا  انرثوبولوجي���ا  نف�ش���ه 
االوىل، وكان يبدي عجبه وده�شته للحما�س 
الذي كان يبديه طالب االدب وغريهم الفكاره 
البنيوي���ة. وم���ن جه���ة اخ���رى ال ميك���ن ابدا 
نكران اجنازات���ه يف املجال االدب���ي واغنائه 
ل���ه، وموؤلفاته يف هذا املج���ال مل تزل مطلوبة 
من الق���راء. ولد ليفي �شرتاو�س يف بروك�شل 
لعائل���ة فرن�شية فني���ة، وتلقى تعليم���ه ب�شكل 
اعتي���ادي يف الطبيع���ة الب�شري���ة. ث���م وا�شل 
تعليم���ه يف فرن�ش���ا وتخرج م���ن ال�شوربون، 
مث���ريا االعجاب ل�شغ���ر �شنه، بنج���اح كبري، 
واجتاز اختب���ار الفل�شفة. بعد تخرجه ا�شبح 
الدرج���ة  م���ن  )كلي���ة  دي���كاردي  يف  مدر�ش���ا 
�شرتاو����س  ف���ان  ح���ال  اي  عل���ى  املمت���ازة(. 
�شرعان ما حت���رر من وهم الفل�شفة لعدم ميله 
اىل اال�ش���كال االخالقية للحرك���ة اال�شرتاكية 
الفرن�شي���ة يف ذل���ك الوقت ولف���رتة من الزمن 
تخل���ى عن اهتمامه بال�شيا�شة، ومل ي�شارك – 
مما يث���ري العجب – باالح���داث الدراماتيكية 
يف خ���الل اعوام ما بعد احلرب. بدال من ذلك، 
ب���داأ اهتمام���ه باالنرثوبولوجي، بع���د قراءة 
موؤلف���ات الع���امل االمريك���ي، روب���رت الوي. 
ويعود ذلك بالدرج���ة االوىل الدراكه ان غناء 
الثقاف���ات التي كانت تع���رف بالبدائية اعطت 

الكذب���ة للكت���اب املتفائل���ني بحرك���ة التط���ور 
م���ن امث���ال اوغ�ش���ت كومت���ي. ان نتيجة ذلك 
ملجموع���ة  ع�شويت���ه  يف  ظه���رت  االهتم���ام 
االكادمي���ني الفرن�شي���ني االجتماعيني، والتي 
بع���د  العاملي���ة  اهميته���ا  يف  الثاني���ة  كان���ت 
املجموع���ة الت���ي ت�شكل���ت يف جامع���ة �ش���ان 
باولو – الرازيل، بدعم فرن�شي. ويف العام 
1935 منح لق���ب بروفي�شور، على اعتقاد انه 
�شيبح���ث اجلزر – االمريكية. لكنه تخلى عن 

كر�شيه عام 1939، مف�شاًل الدرا�شة والبحث 
ع���ن �شع���وب نامبيكوارا ومات���و غرو�شو يف 
االم���ازون الرازيلي���ة وعل���ى الرغ���م م���ن ان 
جماله ذل���ك بدا متوا�شعا يف ب���ادئ االمر يف 
حق���ل – عل���م االن�ش���ان – لكن���ه كان موؤث���را. 
وااله���م من ذل���ك ان بحوث���ه اك���دت احرتامه 
لثقاف���ة وتقالي���د تل���ك ال�شع���وب الت���ي ت�شكن 
يف ام���ريكا اجلنوبي���ة، مبدي���ا اهتمام���ا اكرث 
باجلوانب الفل�شفية والفنية والثقافية للعامل 

الق���دمي. وقد تاأكد بعد ذلك اجتاهه مع احداث 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، واح����س باالهان���ة 
الت���ي وجه���ت لب���الده، عندما ع���اد اىل فرن�شا 
التي ه���رب منها اىل نيويورك، م���ع عدد اآخر 
م���ن املثقفني الفرن�شي���ني، حيث مت تعيينه يف 
)املدر�ش���ة اجلدي���دة للبح���وث االجتماعي���ة(. 
وبعد احل���رب العاملية الثاني���ة ا�شبح امللحق 
الثق���ايف يف وا�شنط���ن، ث���م ت���وىل منا�ش���ب 
اخ���رى يف ب���الده حتى من���ح كر�ش���ي العلوم 

االن�شاني���ة – االنرثوبولوج���ي ع���ام 1959. 
ويف ع���ام 1973 اختري ع�شوا يف االكادميية 
الفرن�شي���ة ومن���ح جائ���زة ايرا�شمو����س. لقد 
كان���ت الف���رتة الت���ي ام�شاه���ا يف امري���كا قد 
انتج���ت البنوي���ة ا�شط���الح ا�شتخ���دم بع���دد 
متنوع م���ن النظريات يف عل���م االجتماع وما 
وراءه والتي مع كونها ا�شتمدت افكاره فانها 
الحتم���ل الكثري من عمله. ومن املثري للده�شة 
انه على الرغم من التقدير الكبري الذي يعامل 
ب���ه وخا�ش���ة يف فرن�شا، ال يوج���د لديه اتباع 
او ط���الب. وهن���اك العديد ممن يدع���ون انهم 
بنيوي���ون ولك���ن ع���ددًا حم���دودًا م���ن افكاره 
ق���د اثرت عليه���م. وجمرد حم���ل وتبني �شعار 
قو����س )البنيوي���ة( كان ق���د ا�شب���ح نوعا من 
املو�شة العاب���رة. وبنيوي���ة �شرتاو�س نف�شه 
كان���ت مزيجا م���ن املقاربة للطبيع���ة ودرا�شة 
الكائ���ن االن�ش���اين واالجتاه���ات الفل�شفي���ة.

ان اجلان���ب الفل�شفي يف تفك���ريه كان نتيجة 
مزي���ج نظريت���ني االول يتعلق بعالقت���ه بعلم 
االجتم���اع االمريك���ي وتاأث���ره به���ا – عالق���ة 
تب���دو غام�ش���ة )نظ���را لبعده���ا ع���ن تاأثريات 
اق���رتب  ان���ه  الث���اين  النظري���ات املعا�ش���رة. 
�شلوك���ي  مزي���ج  اللغوي���ني،  البنيوي���ني  م���ن 
لنظريات اوروبي���ة وامريكية وعلى االخ�س 
العمل اخل���الق لليعاقبة الروم���ان واللغويني 
الرو����س الت���ي كان���ت مدر�شة جدي���دة اآنذاك. 
كان ليف���ي �شرتاو�س مهتما باالنواع الب�شرية 
ب�ش���كل ع���ام، وبالن�شب���ة ل���ه ف���ان املجموعات 
الب�شري���ة ال�شغ���رية اك���رث اهمي���ة، \"هن���ود 
االمازون\”من العامل ال�شناعي احلديث. وقد 
قادته هذه املقاربة الإي���الء اهتمام باال�شاطري 
املتعلقة ب���� )امرييني���ان( ه���ذه الدرا�شة التي 
�شملت معظم موؤلفات���ه منذ اعوام ال�شتينيات 
وخا�شة يف كتابه )ميثولوجيات( الذي �شدر 
باربع���ة اج���زاء خ���الل 1964 – 1971. يف 
حيات���ه لقي كلود ليفي �شرتاو�س التقدير غري 
امل�شب���وق وخا�شة عند بلوغه �شن املائة وبدا 
كاأن فرن�شا باأكملها قد اكت�شفت انه �شيء ثمني 

وم�شدر للثقافة احلديثة.

عن التاميز

كلود ليــفي شتراوس..
آخـر الـمــفـكـريـن الـكبار 

ترجمة ابتسام عبدهللا

ماذا بقى من ليفي شتراوس ؟
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ترجمة: سعيد بوخليط

: القرن  مفكر   �  I

اأ�شت���اذ  ه���و، اأنرثوبولوج���ي واإثنولوج���ي، 
�ش���ريف بكوليج دوفران�س، عمي���د االأكادميية 
الفرن�شي���ة، �شاحب اأطروح���ة الفكر البدائي، 
ثم اآخر ممثلي ق���رن اأ�شاتذة التفكري… مات 

بباري�س يوم 3 اأكتوبر 2009.

28 نوفم���ر 1908، والدة ليف���ي �شرتاو����س 
مبدينة بروك�شيل، بني اأح�شان اأ�شرة تتكون 
من الفنانني. 1909، ترك بلجيكا لكي ي�شتقر 
بفرن�ش���ا، باري����س اأوال ثم فري�ش���اي. 1918، 
الثانوي���ة  ودرا�شات���ه  باري����س  اإىل  عودت���ه 
 .Janson-de-Sailly  : مبدر�ش���ة 
الفل�شف���ة،  التري���ز يف  ن���ال �شه���ادة   ،1935
ب�شاوباول���و،  لل�شو�شيولوجي���ا،  تدري�ش���ه 
وجتلي���ات اأول ات�شاالت���ه بهن���ود االأمازون. 
1940، ذهاب���ه اإىل نيويورك، وبعد اأن ان�شم 
����س باملدر�ش���ة احلرة  اإىل فرن�ش���ا احل���رة، دَرّ
نائ���ب  اأ�شب���ح   ،1949 العلي���ا.  للدرا�ش���ات 
مدير”متح���ف االإن�شان”بباري����س، دفاعه عن 

اأطروحته: ]االأبنية االأولية للقرابة[. 1960، 
)5 يناير(، األقى الدر�س االفتتاحي بكوليج دو 
فران����س، كما اأ�ش�س خمت���ر االأنرثوبولوجيا 
اإع���داد  اأول  اإ�ش���دار   ،1961 االجتماعي���ة. 
جملته”االإن�شان”. 1973، انتخابه لع�شوية 
االأكادميي���ة الفرن�شي���ة. 1983، �شفره الثالث 
اإىل اليابان. 1984، زيارته الإ�شرائيل. 1985، 
مبنا�شب���ة اإقام���ة ر�شمي���ة للرئي����س فران�شوا 

مي���رتان بالرازي���ل، فق���د �ش���كل ذل���ك فر�شة 
�شانحة اأمام ليفي �شرتاو�س ليعرث ثانية على 
البل���د الذي غادره منذ خم�شني �شنة، هياأت له 
جامعة �شاو باولو ا�شتقباال حما�شيا. 1989، 
�شرتاو�س”مبتحف  ليف���ي  معر�س”اأمريكيو 

االإن�ش���ان. 2006، د�شن الرئي�س جاك �شرياك 
متحف”الفن���ون االأوىل”مع���را ع���ن تقديره 
عت موؤلفاته  ال�شديد ل �شرتاو�س. 2008، ُو�شِ
�شمن قائمة ما تت�شمن���ه املوؤ�ش�شة النفي�شة : 
 28 .Bibliothèque de la pléiade
نوفم���ر 2008، احتف���ال بعيد مول���ده املائة، 
زاره الرئي����س �شارك���وزي يف بيته، كي يعر 

له عن امتنانه وي�شكره با�شم كل الوطن.

اإذن ع���ن عمر يناه���ز 101 �شن���ة، ودعنا ليفي 
�شرتاو����س اأح���د الرم���وز االأ�شا�شي���ة للثقافة 
الفرن�شي���ة يف الع���امل، بع���د اأن ج�ش���د العل���م 
احلديث برفعة وب�شاطة ال ي�شاهيان. �شيرتدد 
�شدى رحيل���ه من”هارفارد”اإىل”يال”، ويف 
الرازي���ل وك���ذا داخل كل مدرج���ات جامعات 
الع���امل، بنف����س احل���دة كم���ا ه���و احل���ال يف 
باري����س. لق���د، كان رمب���ا اآخر مفك���ر فرن�شي  

باأبعاد كونية جد وا�شعة.

كلود ليفي �شرتاو�س 
�شيع���رف ليف���ي �شرتاو����س عاملي���ا، بكونه قد 

كر����س ذاته للتعمي���م، حينما اأدخ���ل البنيوية 
اإىل االأنرثوبولوجي���ا. فاأعم���ال مثل”البنيات 
للقرابة”،”االأنرثوبولوجي���ا  االأولي���ة 
اأ�شح���ت  البدائ���ي”،  اأو”الفك���ر  البنيوي���ة”، 
االآن خال���دة. جن���د اأي�شا يف الري���ادة كتاباته 
ط���رق  واملطبوخ”اأو”اأ�ش���ل  عن”الني���ئ 
املائ���دة”، حيث فتن���ت جمهورا وا�شع���ا. اأما، 
درا�شته املعنونة ب”املدارات احلزينة”وبدءا 
م���ن اأوىل مقاطعها الرائع���ة : ))اأكره االأ�شفار 

وامل�شتك�شفون((، فقد �شهدت جناحا كونيا.

اإىل  املتقاطع���ة  �شرتاو����س  ليف���ي  روؤي���ة 
الثقاف���ة  فك���رة  بعم���ق  غ���ريت  احل�ش���ارات، 
ذاته���ا، اإنه رجل للحا�ش���ر واالأبدية. من اأتاح 
له���م احل���ظ فر�ش���ة التع���رف اإلي���ه ع���ن قرب، 
ودماث���ة  لباق���ة  اأك���رث  �شرتاو����س  اكت�شف���وا 
وتوا�شع���ا، اعتق���دوا معه���ا حم���اوروه دائما 
� خط���اأ � باأنه���م اأنداد ل���ه. ا�شتثنائي كذلك على 
م�شت���وى ثقافت���ه االأدبي���ة، وك���ذا ذاكرته، فال 
اأحد مثل���ه يلم ب ال فونت���ني وبودلري، وحتى 
اآخر اأيامه ظ���ل ي�شت�شهد بهما بفتوة مده�شة. 
�شي�شكل رحيله، حزنا حقيقيا للذين اأ�شمروا 

له اإعجابا دائما.

كل  يف  ����س  ُدِرّ قاطب���ة.  الع���امل  ب���ه  احتف���ى 
اجلامع���ات االأوروبية واالأمريكية، كما ُترِجم 
اإىل اأربعني دول���ة. لكن، كلود ليفي �شرتاو�س 
ي�ش���ر ب�ش���يء من التاأن���ق على رف�ش���ه بطاقة 
اأ�شت���اذ للفك���ر. عندما، ا�شتح�شرن���ا معه ذلك، 
 ،Passy داخ���ل �شقته املتواجدة بحي با�شي
والذكري���ات،  الكت���ب  فيه���ا  تتزاح���م  والت���ي 
اأك���د �شرتاو����س ب���اأن �شف���ة كهاته تث���ري لديه 
))اأثن���اء   : يق���ول  والرف����س.  االنقبا����س 
مراهقت���ي، رمبا حلمت ب���دور اأ�شتاذ للتفكري، 

لكن هذه الرغبة تال�شت((.

ول���ج  ال���ذي  وتاري���خ”،  �شاحب”�شالل���ة 
يف�ش���ل   1973 �شن���ة  الفرن�شي���ة  االأكادميي���ة 
تعري���ف ذاته مثل ح���ريف ي�شتغ���ل يف العمق 
عل���ى اأ�شئل���ة حم���ددة : ))ال اأب���ايل كث���ريا مبا 
ياأتي من دماغ���ي((، يكرر على غرار ديكارت. 
هذه ال�شخرية امل�شتمرة والعلنية ثم اليقينية، 
مثل���ت واح���دة م���ن ال�شم���ات املمي���زة لعقله. 
�شرتاو�س، ال���ذي امتلك النكهة واالأ�شلوب، ال 

ي���رتك اأي �شخ�س غري مكرتث. نتذكر، جملته 
املتهتكة التي افتتح بها”املدارات احلزينة”: 
اال�شتك�ش���اف((،  ورواد  االأ�شف���ار  ))اأك���ره 
 ،1955 �شن���ة  ال�ش���ادر  التاأ�شي����س  العر����س 
ي�شكل مع ذلك واحدا من الكتب اال�شتك�شافية 

الكرى خالل القرن الع�شرين.

ول���د كلود ليفي �شرتاو����س مبدينة بروك�شيل 
ي���وم 28 نوفمر 1908 و�ش���ط عائلة، تتاألف 
م���ن ر�شام���ني ومو�شيقيني فرن�شي���ني. مفكر، 
رف�س البقاء عند ح���دود مركز معني، بالتايل 
مل ي�شعر ق���ط بالرغبة يف توجي���ه فكره نحو 
ب���وؤرة معين���ة. وف�شل حفي���د حاخ���ام مدينة 
فري�ش���اي، االرتق���اء املتمرد �ش���وب مو�شوع 

بحثه.

واملطب���وخ  الني���ئ  �شل�شلته”اأ�شاط���ري”: 
)1964(، م���ن الع�ش���ل اإىل الرم���اد )1967(، 
واالإن�ش���ان   ،)1968( املائ���دة  ط���رق  اأ�ش���ل 
الع���اري )1971(، جمموع���ة اإ�شارات واقعية 
لالإثنولوج���ي، انتهت بتقدمي خال�شات دقيقة 
جدا للفيل�شوف. مع ذلك، بعد م�شي ربع قرن 
على اإجناز هذه الرباعية التاأ�شي�شية، حتدث 
كل���ود ليف���ي �شرتاو�س ع���ن ماأ�ش���اة للبنيوية 
نظ���را لتحجره���ا بني ثناي���ا نظري���ة فل�شفية. 
عل���ى امت���داد، حيات���ه، اأظه���ر �شاح���ب الفكر 
البدائي ع���ن مهارة يف املراوغ���ة، مما اأ�شفى 

على مغامراته الذهنية فنا للمعنى.
يح���ب كلود ليفي �شرتاو����س التذكري، باأن كل 
�ش���يء بداأ ذات ي���وم اأحد من خري���ف 1934، 
ح���ني تلقى ات�ش���اال هاتفيا من مدي���ر املدر�شة 
العلي���ا لالأ�شات���ذة، لك���ي يقرتح علي���ه من�شب 
اأ�شت���اذ ال�شو�شيولوجيا بجامعة �شاو باولو. 
ح�ش���ل، �شرتاو�س على االإج���ازة يف القانون 
ث���م   ،1931 �شن���ة  الفل�شف���ة  يف  والتري���ز 
بع���د درا�ش���ات بال�شورب���ون، انتق���ل ملمار�شة 
التدري�س بثانوي���ة”Laon”. �شاب مرتاب، 
يع�شق يف االآن ذاته اجليولوجيا، املو�شيقى، 
االأدب، الر�ش���م، التنجيم، الفن���ون الغرائبية، 
وك���ذا االأعم���ال االقت�شادية ملارك����س، تبني له 
ا�شتحالة رف�شه الق���رتاح املدير، لذلك �شيعر 
يف  رغب���ة   1935 �شن���ة  االأطل�ش���ي  املحي���ط 
اكت�ش���اف الرازي���ل : ))اإنه���ا التجربة االأكرث 

اأهمية يف حياتي((، �شرح �شنوات بعد ذلك.
غداة الهدنة، وبعد �شنة من عودته اإىل فرن�شا، 
مل يج���د ثانية مقعدا للتدري�س، حيث ا�شطدم 
بت�شريعات في�شي Vichy املعادية لل�شامية، 
فتح���ول اإىل”طري���دة داخ���ل معتق���ل”. ترك، 
فرن�ش���ا م���رة اأخ���رى، متوجه���ا اإىل نيويورك 
لال�شتقرار فيها ب���ني �شنوات 1941 -1944، 
اإىل جان���ب ح�ش���د م���ن املفكري���ن والفنان���ني 
املنفيني. هن���اك، و�شع لبنات مرحلة مف�شلية 
 New[  : مبوؤ�ش�ش���ة  حيات���ه،  يف  اأخ���رى 
 ،]Scool for social Research
وكذا املدر�شة احلرة للدرا�شات العليا. مبدينة 
نيوي���ورك اأي�شا، حيث وقع التزما مع القوى 
الفرن�شي���ة احل���رة، وا�ش���ل ليف���ي �شرتاو�س 
الدف���اع ع���ن م�شاأل���ة ا�شتقالل رج���ل العلم عن 
ال�شيا�شي. ي�شرتجع فرتات احلقبة تلك بتاأثر 
: ))كان مك�شبا رائعا بالن�شبة اإيل، اأن يقبلني 
فج���اأة ه���وؤالء العلماء… وفر�ش���ة الكت�شاف 

الل�شانيات مع رومان جاكب�شون((.

�شن���ة 1947، رج���ع ليف���ي �شرتاو����س ب�شفة 
نهائي���ة اإىل فرن�ش���ا، لي�شغ���ل وظيف���ة نائ���ب 
وال���ذي  االإن�ش���ان”)1949(،  مدير”متح���ف 
اأث���راه قب���ل احل���رب بتح���ف برازيلي���ة. لق���د 
جمع بوفرة، حمتوي���ات اثنوغرافية، قبل اأن 
يحت���ك بنظري���ات املدر�ش���ة االأمريكي���ة. لكن، 
ح���ان الوقت كذل���ك ق�ش���د اإ�شف���اء االن�شجام 
على متنه الفك���ري، ذلك ما قام به �شنة 1949 
م���ع اأطروحته بخ�شو����س : ]البنيات االأولية 
للقراب���ة[، ب���ني م���ن خالله���ا اأن االلت���زام عند 
جمموع���ة اجتماعي���ة فيم���ا يتعل���ق باإعط���اء 

الن�ش���اء اأو احل�ش���ول عليهن وحظ���ر ارتكاب 
املح���ّرم، اأ�ش����س للثقاف���ة يف قل���ب الطبيع���ة. 
بف�شل �شرتاو�س، اإذن عرث االإثنوغرايف على 

موقع جديد داخل علوم االإن�شان.
ليف���ي  كل���ود  اأ�شب���ح  املوالي���ة،  ال�شن���ة  يف 
ب”املدر�ش���ة  الدرا�ش���ات  مدي���ر  �شرتاو����س 
التطبيقي���ة للدرا�ش���ات العلي���ا”، ث���م التحول 
االجتماعي���ة  االأنرثوبولوجي���ا  كر�ش���ي  اإىل 
الذي ُو�ش���ع خ�شي�شا له �شن���ة 1959 مبعهد 
كولي���ج دو فران�س. فه���ذا :”الع���ارف الفلكي 
باملجموع���ات االإن�شاني���ة”، وق���د اأخ���ذ بع���ني 
االعتب���ار كل نتاج���ات الن�ش���اط االجتماع���ي، 
اأدوات، مو�شوعات، طعام، اأنا�شيد، رق�شات، 
اأ�ش���كال �شحري���ة، مهوو�س بق���راءة الثقافات 

كاأن�شاق رمزية.
م  عل���ى امت���داد خم�ش���ني �شن���ة املا�شي���ة، ج�َشّ
�شرتاو����س االأ�شتاذ والفنان قطب���ا علميا، فقد 
اأر�شى مرتكزات م�ش���روع يتداوله كل العامل. 
حظ���ي بهالة داخ���ل فرن�شا وو�ش���ع اعتباري 
متمي���ز. انتم���ى اإىل عدة اأكادميي���ات اأجنبية، 
ج بدكتوراه فخرية من طرف جامعات  كما ُتِوّ
اأك�شفورد ويال وكولومبي���ا. من جانب اآخر، 
تعر����س �شرتاو�س، للت�شنيع حينما اآخذ عليه 
البع����س، اإعطاوؤه لوجهة نظ���ر فل�شفية حول 

االإن�شانية نظاما علميا.
ال�شن���وات  بق���ي �شرتاو����س، منفتح���ا هات���ه 
االأخ���رية، كي ال ينخ���دع بامل�شتقب���ل الزهيد، 
ال���ذي يت�شمنه وقتنا الراه���ن. الذين زاروه، 
اأف�ش���ح له���م ع���ن تعلق���ه باحلي���اة بن���اء عل���ى 
اإح�شا�س كوين اأكرث منه روحي. يجيب، على 
الر�شائل الت���ي يتلقاها، ويتاب���ع االإ�شدارات 
احلديث���ة، كما يتوا�ش���ل با�شتمرار مع رواده 
الفرن�شيني وغريهم. �شرتاو�س مع توا�شعه، 
هو �شاحب نزعة اإن�شانية، منح نف�شه امتياز 
اأن يعي����س اللحظ���ات املتبقي���ة م���ن عمره يف 

تاألق ال نهائي.

الرازيل. يف  عامِل   �  II

ال ن���درك اليوم جي���دا، تاأثري الفك���ر الفرن�شي 

عل���ى اأمري���كا الالتينية قبل احل���رب. بجامعة 
�ش���او باول���و، التق���ى �شرتاو����س ثاني���ة م���ع 
املوؤرخ”فريناند بروديل”، واجلغرايف”بيري 
ال�شو�شيولوجي”روج���ي  وك���ذا  مونبي���غ”، 
با�شتي���د”، وحا�ش���ر باللغ���ة الفرن�شي���ة اأمام 
طلب���ة ينتم���ون لالأوليغار�شي���ة املحلية. مثل، 
م�شاف���ري منطق���ة النورمن���دي اإب���ان الق���رن 
16، الذي���ن افت���ن بحكاياته���م مونت���ني، ل���ن 
برازيلي���ا”،  كي”ي�ش���ري  �شرتاو����س  ي���رتدد 
وه���و يخ�ش���ع الثقاف���ة االأوروبي���ة التي كان 
ممث���ال لها، اإىل الروؤية النقدي���ة. فبداأت حقبة 
املتع���ددة  والتاأوي���الت  البنيوي���ة  التفكي���ك 
امليكانيك���ي  تكراره���ا  لك���ن  االخت�شا�ش���ات، 
عن���د تالمذة غري موؤهلني، �ش���كل خيانة مل�شار 
كلود ليفي �شرتاو�س : ))اأع�شق تلك الظواهر 
املهمل���ة جدا، لتحريك االنفع���االت االإن�شانية، 
لكنه���ا ق���د ت�ش���ري اأحيان���ا مو�ش���وع معرف���ة 

دقيقة((.

انعدم كليا وجود هذا العلم باملتعدد املتناهي، 
وال���ذي متكن االأ�شت���اذ ال�شاب م���ن اال�شتغال 

اإىل  االإثنوغرافي���ة  اأ�شف���اره  علي���ه، حلظ���ات 
 Mato(”القبائ���ل الهندية”مات���و غرو�ش���و
Grosso( واالأمازون بني �شنوات 1935-

.1939

اأ�شاطري، عادات، فنون، لغات، قواعد القرابة، 
دين، موؤ�ش�شات، كل �شيء ي�شحر عند هنود : 
 ،Bororo بورورو ،Caduveo كادوفيو
توب���ي   ،Nambikwara نامبيك���وارا 
 .Tupi- Kawahib كاواهي���ب   –
�شرتاو�س”الفك���رة  ا�شتوع���ب  بجواره���ا، 
البدائية”وفح����س بنيت���ه الباطني���ة : ))م���ع 
هن���ود اأمري���كا،  اأحبب���ت االنعكا����س، ب���ل هو 
عاب���ر هناك. خالل حقب���ة كان فيها النوع عند 
م�شت���وى عامله، ي�شُرّ عل���ى عالقة متماثلة بني 

ممار�شة احلرية وعالماته((.

: اأ�شا�شية  كتب  ثالث   �  III

 Tristes[  : احلزين���ة  امل���دارات   *
.]Tropiques

ليف���ي  لكل���ود  �شه���رة  اأعط���ى  ال���ذي  العم���ل 
�شم���ن   1955 �شن���ة  �ش���در  �شرتاو����س، 
اأ�ش���رف  االإن�شانية”الت���ي  �شل�شلة”االأر����س 
عليه���ا اآن���ذاك الكات���ب واالإثنوغرايف”ج���ون 
فق���د  للتن���اول،  قابليت���ه  وبق���در  مال���وري”. 
الت�ش���ق الكت���اب اأي�ش���ا، اأكرث م���ن العناوين 
االأخ���رى بذاتية �شرتاو�س، البال���غ من العمر 
اآن���ذاك 47 �شن���ة. مي���زج ب���ني الق�ش���د ال�شري 
ذات���ي والتحلي���ل االأنرثوبولوج���ي، يتجول 
الق���ارئ مع �شرتاو�س بني القبائل التي زارها 
بالرازي���ل والبنجاب، ثم باك�شتان. ويك�شف 
معه، كي���ف اأ�شبح الرجل عاملا باالإثنولوجيا؟ 
وا�شتماتت���ه مدافعا عن ق�شي���ة البدائيني �شد 

روؤية للح�شارات متمركزة اإتنيا.

 La pensée[ البدائ���ي  الفك���ر   *
.]Sauvage

ب���ني  �شرتاو����س  ف�ش���ح   ،1962 �شن���ة  ظه���ر 
�شفحاته، ما نهم�شه من تعقيد عند ال�شعوب، 
املو�شوف���ة باأنها”بدائية”. كم���ا رف�س عره 
اأي�ش���ا، وجودي���ة �شارت���ر، وهو م���ا �شي�شكل 
مو�ش���وع ج���داالت ظل���ت ماأث���ورة، بع���د ذلك 

وباالأخ�س ق�شية التطور يف التاريخ.

.]La Pléiade[ كوكبة اخلالدين *

يف ال�شنة املا�شي���ة، كان ليفي �شرتاو�س اأول 
م�شنفات”مكتب���ة  ت�شم���ه  اأنرثوبولوج���ي، 
امل�شاه���ري”. كذل���ك، نادرا م���ا ت�ش���در املكتبة 
اإنت���اج رائد ما وهو ال ي���زال على قيد احلياة. 
احتوى ه���ذا العمل عل���ى ما كتب���ه �شرتاو�س 
خ���الل ن�شف ق���رن. ال�ش���ك، �شتحق���ق املكتبة 
جناحا غ���ري معهود وهي تخ���رج اإىل القارئ 

فكرا من هذا الطراز.

: اأ�شئلة  اأربعة  يف  البنيوية   �  IV

1 � ما هي البنيوية؟
نظري���ة، توؤك���د ع���دم اإمكاني���ة �شب���ط الكائن 
االإن�ش���اين، اإال يف اإطار �شبكة عالقات رمزية، 
والتي بقدر ما ه���ي بنيات ي�شاهم فيها ب�شكل 
ال واعي. ا�شتلهمتها اأبحاث االأنرثوبولوجيا 
اإىل  اأدى  والل�شاني���ات، مم���ا  واالإثنولوجي���ا 
تط���ور مفهوم البنيوية بعي���د احلرب العاملية 
الثانية.  يف درا�شته االأوىل املهمة : ]البنيات 
االأولي���ة للقراب���ة[ )1949(، و�شح �شرتاو�س 
م يف العالق���ات  اأهمي���ة من���ع ارت���كاب املح���َرّ
ب���ني الرجال والن�ش���اء عند هن���ود االأمازون. 
�شبك���ة من العالق���ات، �شنقف عليه���ا يف عمله 
: ]امل���دارات احلزين���ة[. من خ���الل كل ميادين 
احلي���اة االجتماعية، وك���ذا التمظه���ر الفني، 
كم���ا هو احل���ال مثال مع رواي���ات برو�شت اأو 
فاغ���ر، �شع���ى �شرتاو�س اإىل تبي���ان القواعد 
التي تهيكل عنا�شر النتاج االإن�شاين ومتنحه 
املعن���ى. اعُتر، كواحد من اللذين متثلوا هذا 
الهاج�س البني���وي، اإىل جانب اأعمال فال�شفة 
كمي�شيل فوكو، لوي األتو�شري، ول�شانيني مثل 
روم���ان جاكب�شون، اأو خمت�شني يف التحليل 
النف�شي حيث يح�شر ا�ش���م جاك الكان، الذي 
اأمكن���ه اجل���زم وه���و يقتف���ي اأث���ر �شرتاو�س، 

باأن”الالوعي مبنني مثل اللغة”.

2 � هل يعتر �شرتاو�س مبدع البنيوية؟
بالطب���ع، يرتب���ط عم���ل �شرتاو����س مبوج���ة 
وا�شعة من االأفكار جتلت �شنة 1960، �ُشميت 
بالبنيوي���ة. وعلى الرغم، م���ن احتفاظه دائما 
مب�شافة اأمام هذه الت�شمية التي ا�شتفادت من 
انت�شار وا�شع لنموذجها، ميكننا اأن ننظر اإىل 
�شرتاو����س، باعتباره املحرك اجلوهري لهذه 

الكيفية اجلديدة يف التفكري.

3 � ما هو االأثر، الذي خلفه �شرتاو�س يف تلك 
الفرتة؟

لق���د قام بدور حم���وري يف فرن�شا وخارجها، 
ال�شيم���ا الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، الأنه 
ق���اوم الوجودية التي هيم���ن عليها رمز جان 
ب���ول �شارتر، والذي ا�شتم���ر يف االعتقاد باأن 
االإن�ش���ان كائ���ن ذات، م�ش���وؤول ع���ن م�شريه. 
موق���ف، و�شع���ه �شرتاو����س جذري���ا مو�ش���ع 

م�شاءلة، متهما اإياه ب”ال�شذاجة”.

4 � كيف تدرك البنيوية اليوم؟

مث���ل تيار فك���ري، ك�ش���ف عن ح���دود احلرية 
االإن�شاني���ة، لكن اأي�شا حرك���ة حتولت اأحيانا 
اإىل دوغماطيقي���ة عوي�ش���ة. ي�شاف اإىل هذا، 
اأن مفكري���ن ال معني مثل اإميانويل  ليفينا�س، 
اختلفوا مع ليفي �شرتاو�س، الأنه اأهمل اأهمية 

ال�شخ�شية االإن�شانية.

عن جريدة الفكر املغربية

كلود ليفي شتراوس.. رجل خالد
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ترجمة – أحمد عثمان
حوار: ديدييه اريبون

»ب���ني الفل�شف���ة والعل���م )…(، نتاج���ه غ���ري 
القاب���ل لالنف���كاك، ينب���ع من تاأم���ل جمتمعنا 
ووظيفت���ه. هناك مقارب���ة ايكولوجية للعامل 
واالأفراد، قبل احلرف«، ح�شبما كتب ديني�س 

برتوليه يف �شريته الذاتية.
�شب���ح اأهيف، عوينات مثلومة، �شعر اأبي�س، 
نظ���رة وا�شحة ونافذة، ميل���ك كلود ليفي – 
�شرتاو����س وج���ودًا عظي���م ال�ش���اأن وكف���اءة 
املول���ع  ه���ذا  املخ���وف،  بخجل���ه  مرموق���ة. 
ال�شغ���وف  باملو�شيق���ى وجمن���ون االأوب���را، 
يف  »كان”يحي���ا  الياباني���ة،  باحل�ش���ارة 
باري����س، يف بناي���ة اأح���اط عنوانه���ا ب�شرية 
تامة. مهم���وم نوعًا ما باالأجي���ال القادمة، مل 
يكت���ب مذكرات���ه، واإمنا اأ�شر به���ا اإىل ديدييه 
اريب���ون الذي خطه���ا يف كتاب���ه: »من قريب 
وم���ن بعيد«، ال���ذي ي�شكل جمل���ة احلوارات 
ال�شحافي���ة التي اأجراها معه طوال اأكرث من 

عقد ونيف.
يف اأح���د حواراته الن���ادرة الت���ي ترجع اإىل 
ال�شن���وات االأخرية، وحتدي���دًا العام 2005، 
قال هذا املنقب الفطن ورجل زمنه، املنجذب 
يف �ش���ن متاأخ���رة اإىل البوذي���ة: »نتجه نحو 
ح�شارة جديدة عل���ى ال�شعيد العاملي، حيث 
تتب���دى االختالف���ات – م���ن الالزم عل���ى اأقل 
اأن نتمناه���ا )…(. نح���ن يف ع���امل  تقدي���ر 
ال اأنتم���ي اإلي���ه اأب���دًا. الع���امل ال���ذي اأعرف���ه، 
الع���امل الذي اأحبه، كان يبل���غ مليارًا ون�شف 
ملي���ار من ال�شكان. الع���امل احلايل يبلغ �شتة 

مليارات ن�شمة. اأنه لي�س عاملي«.
ويف ح���واره احلايل ال���ذي اأج���راه الباحث 

الفرن�ش���ي ديديي���ه اريب���ون مع���ه، املن�ش���ور 
يف جمل���ة »لونوفي���ل اأوبزرفاتور”)اجلمعة 
4 ماي���و 1984(، ي�ش���رد جتربت���ه البحثي���ة 
م���ن خ���الل ج���زء م���ن �شريت���ه احلياتي���ة – 

العلمية… هنا ترجمة احلوار.

كتاب����ك »كالم معط����ى«،  ذك����رت يف مقدم����ة   *
مطبوع����ات بل����ون، 1984، اأن كتب����ك ومقاالت����ك 
جرت خطوطها االأوىل خالل املحا�شرات. ملاذا 

نقطة العبور االإلزامية تلك؟
** ال اأح���ب اأن اأتكل���م وال اأن اأكتب. مل اأجر 
اأب���دًا عل���ى الكتاب���ة، غ���ري اأنني حينم���ا كنت 
اأكادميي���ًا، اأج���رت عل���ى ال���كالم. املحا�شرة 
منا�شبة لتو�شيح امللف. وذات مرة األفيت اأن 
ه���ذا العمل يتمم طري���ق الكتابة. املحا�شرة، 

بطريقة ما، و�شيلة الإجباري على الكتابة.

ل����ك »كالم  �ش����در  ال����ذي  نف�ش����ه  الوق����ت  * يف 
اإ�ش����دار:  بل����ون  ن�ش����ر  دار  اأع����ادت  معط����ى«، 
»مدارات حزينة«. اإذا كتبته اليوم، هل �شيكون 

خمتلفًا عن �شابقه؟
** كتب���ت »مدارات حزينة”يف اأربعة اأ�شهر. 
وال اأع���رف كيف، حتى اأنن���ي قلت يف نف�شي 
مل���ا اأع���دت قراءت���ه اأنن���ي اإذا كن���ت ذا عقلي���ة 
�شارمة �شاأعي���د كتابته كله، غ���ري اأنه �شيفقد 
عفويت���ه الت���ي يف بع�س املقايي����س، �شتغفر 
اأخط���اءه. ث���م وعلى وج���ه اخل�شو�س ل�شت 
يف ال�شن نف�شها املنا�شبة، وكذا يف »مدارات 

حزينة”هناك حمية تنق�شني حاليًا.

* بع����د ثالث����ن عامًا على �ش����دوره، ينعى بع�س 
املعلق����ن »نهاي����ة العلوم االإن�شاني����ة«. كيف تنظر 

اإىل هذا الراأي؟
** ه���ذا من قبيل العب���ث. كل �شيء عبث كما 
�شهرة العلوم االجتماعية قبل ع�شرين عامًا. 
اأنها �شرعات باري�شية، ويجب عدم االعتداد 

بها.

صرعة البنيوية
* حينم����ا كتب����ت يف مقدم����ة »نظ����رة بعي����دة”اأن 
البنيوي����ة اأ�شبح����ت �شرع����ة قدمي����ة، اأكان ه����ذا 

بفعل املرارة؟
** من دون اأدنى مرارة. على العك�س، كانت 
ه���ذه املرحل���ة مرحل���ة ال�شرع���ات ال�شاخطة 
الت���ي تاأ�ش�شت على �شوء الفه���م. اأف�شل عدم 
الكالم عن البنيوية، عن اال�شتعانة بها ب�شتى 
الط���رق. كان���ت هن���اك مرحلة ق���ام اجلمهور 
االجتماعي���ة،  بالعل���وم  اجلاه���ل  املثق���ف، 
باكت�شافها خالله���ا. اليوم، هذا اجلمهور يف 
حاج���ة اإىل اأي يبتهج ب�ش���يء اآخر،ولكن هذا 
ال�ش���اأن ال مينعن���ا م���ن متابعة عملن���ا، عملنا 
مثلم���ا كنا نحققه م���ن قبل ومثلم���ا �شنحققه 

م�شتقباًل.

* م����ن جهة اأخ����رى، هل ميك����ن اعتب����ار التلقيح 
ب����ن   Interfecondation البين����ي 
التاري����خ واالثنولوجي����ا الذي اأ�ش����رت اإليه العام 
الفائت يف »ن����دوة مارك بلوخ« يف ال�شوربون، 

عالمة حيوية العلوم االجتماعية؟
** ن�ش���رت يف عام 1948 مقااًل عن »التاريخ 

واالثنولوجي���ا«، اأنهيت���ه بالق���ول، اإن هذين 
العلم���ني ال ميك���ن اأن يتحقق اأيهم���ا من دون 
االآخ���ر. حينم���ا اتهم���وين بع���د ذاك باإهمال 
التاريخ، كانت تل���ك تهمة مزيفة. لي�س هناك 
يق���دم  اأن  ال���ذي ميك���ن  االثنولوج���ي  فق���ط 
امل�شاع���دة اإىل امل���وؤرخ، واإمن���ا هن���اك اأي�شًا 
امل���وؤرخ ال���ذي ي�شاع���ده ب�ش���ورة ملحوظة. 
يتمث���ل م���ا وددت اأن اأبين���ه يف ه���ذه الندوة 
االثنولوجي���ني  اأن  بال�شورب���ون،  املقام���ة 
موؤرخ���و  مثلم���ا حقق���ه  بالتاري���خ  يهتم���ون 
مدر�شة احلوليات، تاريخ الفرتات الطويلة، 
تاري���خ العقليات، اإلخ، ولك���ن اأي�شًا التاريخ 
ال���ذي ي�شطر املظاهر اليومي���ة، اأي »التاريخ 

ال�شغ���ري«، مب���ا اأن درا�شاتن���ا ح���ول القرابة 
ن���وع م���ن االهتم���ام املهوو����س  قادتن���ا اإىل 
مب�شائ���ل البن���وة، امل�شاه���رات الزواجي���ة، 
العائ���الت امللكي���ة يف اأعلى طبق���ات النبالة، 
والتي ال يود املوؤرخون االهتمام بها. وجدنا 
نقاط���ًا م�شرتك���ة م���ن املمكن اأن تب���ني العديد 
من مظاه���ر التنظي���م االجتماع���ي ووظائف 

املجتمع الذي نحلله.

مستقبل االثنولوجيا
* حما�شرات����ك االأوىل يف الكوليج دو فران�س، 
»م�شتقب����ل  عن����وان  حتم����ل   ،1959 ع����ام  يف 
االثنولوجي����ا«. اإذا وج����ب اأن حترره����ا الي����وم، 

ماذا تقول؟
كب���ري  ح���د  اإىل  �شاأق���ول  اأنن���ي  اأعتق���د   **
ال�شيء نف�ش���ه. االثنولوجيا تقابل م�شكلتني 
ودوري���ن. يف بادئ االأم���ر، املواد التي يعمل 
ب�ش���ورة  تال�ش���ت  عليه���ا  االثنولوجي���ون 
�شريع���ة وتزاي���دت �شرعته���ا خ���الل االأعوام 
االأخ���رية. من ال���الزم م�شاعف���ة اجلهود لكي 
نتح�ش���ل على ما ميك���ن التح�ش���ل عليه قبل 
اأن يتال�ش���ى كل �ش���يء. ولك���ن م���ا يتال�ش���ى 
يف  يتال�ش���ى  ال  االثنولوج���ي  منظ���ور  يف 
املطل���ق. �شيئ���ًا بعد �ش���يء تق���رتب ال�شعوب 
حم���ل الدرا�ش���ة م���ن اال�شتق���الل ال�شيا�شي، 
وبالت���ايل متتل���ك ال�شيطرة عل���ى م�شريها. 
ما يق���وم االثنولوجيون بعمل���ه مي�شي اإذن 
من بني ي���دي علم���اء »النيء«، وم���ا يتال�شى 
كاثنولوجي���ًا ينم���و م���ن جدي���د حت���ت �شكل 
االآركيولوجي���ا،  االأف���كار،  تاري���خ  جدي���د: 
التاريخ الديني، الذي متار�شه هذه ال�شعوب 
داخليًا. النقطة االأخ���رى التي بلغتها تتبدى 
يل اأكرث فاأكرث حقيقية. االثنولوجيا وجدت 
نف�شه���ا يف بداي���ة تاريخها اأم���ام ت�شكيلة من 
الثقاف���ات املختلف���ة ع���ن ثقاف���ات املالح���ظ، 
ولكنها جاهزة لعمل ال�شيطرة الكولونيالية. 
يتب���دى يل اأن ه���ذه احلالة تن���زع اإىل تعميم 
كل املجتمع���ات مب���ا اأن ح�شارتها تتجه نحو 
�ش���رب من النم���وذج االأح���ادي ال�شكل، وهو 
النم���وذج ال���ذي فر�ش���ه الغ���رب، وبالت���ايل 
تنبني االختالفات يف قلب هذا املزيج املعقد 
ال�شخ���م. ويف كل مكان، حي���ث ي�شعر الفرد 
بكونه غريب���ًا عن نف�شه اأو غريبًا عن ثقافته، 

يجد االثنولوجي عماًل عليه اأن يتمه.

* نوه����ت اإىل الكولونيالي����ة. اإنه����ا م����ن امل�شائ����ل 
يف  عنه����ا  تكلم����ت  الت����ي  الن����ادرة  ال�شيا�شي����ة 

كتاباتك.
** من ال�شعب على االثنولوجي اأن يتكلم عن 
الكولونيالية، الأنه اإذا مل توجد الكولونيالية 
مل يوجد االثنولوجي. من احلقيقي.. هذا ما 
جرى بالن�شبة لفرن�ش���ا ولكن اأي�شا بالن�شبة 
لالثنولوجي���ا على وجه العموم، التي ن�شاأت 
كعل���م اأجنلو–�شك�شوين يف الق���رن التا�شع 
ع�ش���ر. يف خط���وات الكولوني���ايل، اكت�شف 
االثنولوجي���ون القيم الت���ي ال ميكن اإهمالها 
بالن�شب���ة له، واإمن���ا هي �شروري���ة بالن�شبة 
لالثنولوجي���ني، وبهذين املعنيني املختلفني، 
الأنهما عن�شران �شروريان لالإرث االإن�شاين، 
والأن كل جمتم���ع ميتل���ك جم���ااًل خا�ش���ًا بها. 
وهك���ذا وجدن���ا اأنف�شن���ا يف ه���ذه الو�شعية 
العجيب���ة: من الواجب اأن نوج���د املدمر لكل 
ما يربطن���ا بالثمن. وكاثنولوج���ي، اأجد اأنه 
م���ن ال�شع���ب علّي ال���كالم ع���ن الكولونيالية 

ب�شورة اأحادية اجلانب.

* وكمواطن؟
** كمواطن، وددت اأن ال توجد الكولونيالية، 
اأحي���ا يف ع�ش���ر مل  اأن  اأو باالأح���رى وددت 
توجد فيه بعد، اأو ب�شورة وقحة، اإىل ع�شر 
من املمكن اأن ننتقل فيه ب�شرعة من مكان اإىل 
اآخر ولك���ن لي�س باملقدار ال���كايف لكي نعالج 
كل التدم���ريات الت���ي ت�شبب���ت الكولونيالية 

فيها.

التأثير السياسي
* لل����كالم عن ال�شيا�شة ب�ش����ورة اأكرث عمومية، 

مل����اذا اأظهرت دومًا هذا احلذر جتاه االلتزام اأو 
التاأثري ال�شيا�شي؟

** لي�س دائمًا! مبا اأنني يف �شبابي مار�شت 
ال�شيا�ش���ة. لنقل اإن هناك مظهرين. بداية، ملا 
نن�شغل اأكرث باالثنولوجيا، ننظر اإىل تاريخ 
املجتمع بنظ���رة بعيدة ونكت�شف اأن االأ�شياء 
ال�شروري���ة والدرامية يف الوق���ت احلا�شر 
لي�ش���ت ذات قيم���ة كبرية يف منظ���ور العديد 
من الع�شور. ومن ناحية اأخرى، كنت �شلميًا 
خ���الل االأعوام الت���ي �شبقت احل���رب. ع�شت 
غرابة احل���رب وانهيارها املفاج���ئ، وفقدت 
ثقت���ي يف اأحكامي ال�شيا�شي���ة. ال اأقول اإنني 
ال اأمتلك ردود اأفعال �شيا�شية. اأمتلكها طوال 
الوقت، ولكنها ح�شوية و�شطحية، ومن ثم ال 
ت�شاوي �شيئًا. اإذا اأردنا اأحكامًا �شيا�شية، من 
ال���الزم حتقيق �شرط احلك���م املنري: تكري�س 
معرفة ال�ش���يء ال�شيا�شي. مثلم���ا فعل اآرون 
»1« معظم �شنوات حياته، اإنه هدف م�شروع 

عل���ى اأي حال. ولكنه عمل ي�شغل الوقت كله. 
اإذا فعلت مثله، كنت خ�شرت ما اخرتته.

املثق���ف  دور  تنك���ر  اأن  كذل���ك  اأردت  ه���ل   *
التنبوؤي؟

** اأتكل����م يف الوق����ت احلا�شر ع����ن التاريخ. 
اإح����دى احلج����ج الت����ي متنعن����ي ع����ن التنبوؤ، 
اإنني مقتن����ع ب�شورة عميق����ة باإمكان حدوث 
االأحداث وا�شتحال����ة التنبوؤ مبا �شيحدث يف 
امل�شتقبل القريب. امل�شتقبل القريب اأو البعيد 
ينبث����ق يف عيني من اإمكانية حدوث �شيء ما 

واأ�شعر بكوين عاجزًا عن الكالم عنه.

ال�شخ�شي���ة  فل�شفت���ك  اأن  اأي�ش���ًا  يتب���دى يل   *
يف  املجمع���ة  ن�شو�ش���ك  يف  بعم���ق.  ما�شوي���ة 
املعا�ش���ر،  الف���ن  تدي���ن  البعي���دة«،  »النظ���رة 
الت�شوير املعا�شر، البيداغوجيا املعا�شرة…

** ا�شم����ح يل اأن اأحك����ي ل����ك طرف����ة. ذهب����ت 

مث����ل اجلميع مل�شاهدة معر�����س مانيه »2« يف 
»اجلران باليه«. خ����الل زيارتي لهذا املعر�س 
الرفيع امل�شتوى، كنت منده�شًا اإزاء ما تبدى 
يل اأنه مزيج من العبقرية والعجز، وبال�شعور 
اإذا كان تاب����ع الناحي����ة العبقري����ة  اأن ماني����ه 
بعم����ق، فاإن����ه كان �شيتج����ه اإىل املا�شي. على 
العك�����س، اإح����دى مثال����ب الت�شوي����ر احلديث 
اأنه احتف����ظ باملظهر االآخر. يف الوقت نف�شه، 
كان هن����اك معر�����س مق����ام، بيد اأن����ه خال، عن 
الت�شوير النابوليتاين »3« يف القرن ال�شابع 
ع�ش����ر، اكت�شفت هنا فنان����ًا عبقريًا حتى اأنني 
كنت اأجه����ل ا�شمه، وهو اآرمتي�شا جنتيلي�شي 
وهو مث����ل برو�شت »4«، مينحان بعدًا غنائيًا 
وكوني����ًا الأب�شط املو�شوعات. ملاذا ال تريدين 

اأن اأكون ما�شويًا!

* هل من الالزم اأخذ هذه الطرفة كمثل؟
** نع����م، بالتاأكي����د. ومع ذلك �ش����وف اأ�شيف 

لئال اأك����ون �شلبيًا، اإن الثماني����ة اآالف م�شاهد 
الذي����ن ي����رتددون يومي����ًا على معر�����س مانيه 
ب����داأوا مب�شاه����دة املعر�����س االآخ����ر، �شاأكون 
�شعي����دًا عندم����ا يذهبون ملعر�����س مانيه، غري 
اأن التعار�����س ب����ني الهرج واملرج م����ن ناحية 
واخل����الء من ناحي����ة اأخرى يك�ش����ف جليًا اأن 
الذوق ال يتاأت����ى من ثراء ما ي�شبقه واإمنا من 

االإلغاء والن�شيان.

* يف مق����ال ن�ش����ر موؤخ����رًا يف »ملح����ق التامي����ز 
االأدب����ي«، ق����ارب »رودين ندهام”نتاج����ك م����ن 

نتاج ال�شوريالين. كيف ترى هذا الراأي؟
** اأقبل���ه طوعًا. كما تع���رف، كنت مرتبطًا 
بق���وة بال�شوريالي���ني مل���ا كن���ت يف املنفى 
بنيوي���ورك خ���الل احل���رب، وه���ذا اأثر يف 
 »5« بروت���ون  دوم���ًا  اأرى  كن���ت  كث���ريًا. 
وماك����س ارن�ش���ت »6«… ولك���ن ب�شورة 
عميقة من ال�شحيح اأن ال�شورياليني واأنا، 
منتلك امل�شادر نف�شها واأننا نرتبط بالقرن 
التا�شع ع�ش���ر. لي�س من قبي���ل ال�شدفة اأن 
بروت���ون �شغ���ف بجو�شت���اف م���ورو »7«، 
والرمزي���ة  الرمزي���ة  املرحل���ة  ه���ذه  واإىل 
اجلدي���دة. كان ال�شوريالي���ون يقظ���ني اإىل 
كل م���ا يتب���دى غ���ري عقالين وعمل���وا على 
ا�شتغالل���ه من خ���الل وجهة نظ���ر جمالية. 
وه���ي نف�س املواد الت���ي اأ�شتعملها، ولكن، 
نهاي���ات  لتحقي���ق  ا�شتغالله���ا  م���ن  ب���داًل 
جمالي���ة، اأبحث عن رد هذا الالعقالين اإىل 

عقالين.

كلود ليفي شتراوس: الذوق ربيُب 
النسيان

قب��ل أن يحتفي العامل االثنواغرايف بعام��ه األول بعد املئة بأيام قليلة، 

تويف كلود ليفي شرتاوس، »شيخ األكادمييني« ليس يف فرنسا فقط، وإمنا 

يف أنح��اء العامل بأرسه، يعترب عمالق الفك��ر الفرنيس، املعروف عامليًا 

بكونه »سيد« اآلنرثوبولوجيا الحديثة.

فيلسوف التكوين، رائد البنيوية التي غطت العامل يف دراساتها لألساطري، 

ورائد البحث يف املجال االيكولوجي، عاماًل عىل إعادة االعتبار إىل العقلية 

البدائية، بنظرة – أحيانًا – أخالقية.
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زهير الخويلدي 

 نزهة صادق

بي���د اأن ميزة املنه���ج االأنرثبولوج���ي البني���وي عند كلود 
ليف���ي �شرتاو�س تكم���ن يف درا�شة ال�شل���وك الثقايف الذي 
يتخ���ذ �ش���كل نظ���م اجتماعي���ة كالعائل���ة ونظ���ام القراب���ة 
والتنظي���م ال�شيا�شي واالإج���راءات القانوني���ة والعبادات 
الدينية والع���ادات والتقالي���د والنظ���ام االقت�شادي وذلك 
به���دف حتدي���د العالق���ة والتاأث���ري املتب���ادل بينه���ا �ش���واء 
بالن�شبة للمجتمعات القدمية التي نعرفها عن طريق االآثار 
الت���ي تركته���ا اأو فيم���ا يتعل���ق باملجتمع���ات املعا�شرة عن 
طريق الر�شد املبا�شر. يعر �شرتاو�س عن حاجة التحليل 
البني���وي اإىل و�شع كل التبديالت املمكن���ة وفح�س االأدلة 
التجريبية عل���ى االأ�شا�س املقارن���ة بقوله:”ي�شتمل املنهج 
ال���ذي نتبن���اه عل���ى العملي���ات التالي���ة: 1( ح���دد الظاهرة 
املدرو�ش���ة بو�شفه���ا عالقة بني اثن���ني اأو اأكرث من احلدود 
اأو العنا�ش���ر، احلقيقي���ة اأو املفرت�ش���ة، 2( �ش���ع ج���داوال 
للتبدي���الت املحتمل���ة ب���ني ه���ذه احل���دود، 3( تن���اول هذا 
اجل���دول بو�شف���ه املو�شوع الع���ام للتحليل، ه���ذا االأخري 
الذي ال يتمكن م���ن ك�شف الروابط ال�شرورية اإال عند هذا 
امل�شتوى، فالظاه���رة التجريبية ال تكون عند بداية النظر 
فيه���ا �شوى تركي���ب واحد بني عدد م���ن الرتكيبات املمكنة 
االأخ���رى، والتي ينبغ���ي بناء نظامها مقدم���ا"2. لقد �شرع 
�شرتاو����س لالختالف واآم���ن بالتنوع ب���ني الثقافات ونقد 
نظرية االنت�شار الثقايف التي تقر بذيوع ال�شمات الثقافية 
عن طري���ق اقتبا�شه���ا اأو بالهج���رة من منطق���ة اإىل اأخرى 
وتوؤك���د اأهمي���ة ه���ذا االنت�ش���ار يف من���و الثقاف���ة الب�شرية 
وقدرة االخرتاعات اجلديدة واأهمية اال�شتعارة امل�شتمرة 
وال�شم���ات امل�شرتكة يف تاري���خ االإن�شان. لق���د �شم املنهج 
االأنرثبولوجي االجتماعي كل من البنيوية واجليولوجيا 
واالأل�شنية والتحليل النف�ش���ي واملارك�شية واالأثنوغرافيا 
والتاري���خ وتن���اول نظري���ة القراب���ة ومنط���ق االأ�شطورة 

ونظرية الت�شنيف البدائي. 
على كل حال تهتم االأنرثبولوجيا البنيوية مب�شائل تطور 
االإن�ش���ان ب���دءا من اأ�ش���كال حيوانية وتوزع���ه احلايل يف 
جماعات عرقية متميزة ب�شفات ت�شريحية اأو ف�شيولوجية 
وتدر����س اأي�ش���ا مراح���ل تطوره االأخ���رية بو�شف���ه نوعا 
بيولوجي���ا واملراحل الت���ي قادته يف ظ���روف خمتلفة عن 

االأنواع احلية االأخرى اإىل اكت�شاب الل�شان.
"عل���ى الرغ���م من اأن االأنرثبولوجي���ا الطبيعية تلجاأ اإىل 
مع���ارف ومناه���ج متفرع���ة م���ن العل���وم الطبيعي���ة فاإنه���ا 
ت���وؤول اىل ح���د كب���ري اإىل درا�ش���ة التح���والت الت�شريحية 
والفزيولوجي���ة الناجم���ة مبا يتعلق بن���وع حي معني عن 
ظه���ور احلي���اة االجتماعي���ة والل�ش���ان ومنظوم���ة قيم اأو 
ب���كالم اأ�شح ظه���ور الثقاف���ة."3 م���ن هذا املنظ���ور يوجد 
االإن�ش���ان يف و�شع بي���و- ثقايف، فه���و يف منطقة و�شطى 
ب���ني الغري���زة والعق���ل وب���ني التوح����س والتح�شر وبني 
الطبيع���ة والثقافة وب���ني البداوة واحل�ش���ارة. ولكن ماذا 

ي�شيف ت�شكل الثقافة اإىل ظاهرة الطبيعة؟ 
غن���ي عن البيان اأن الثقافة يف معناها العام هي احل�شول 
على قدر معني من الرتبية والتعليم واكت�شاب ن�شاط معني 
عند فئ���ة معينة متتلك �شفات املثق���ف، اأما املعنى اخلا�س 
للثقاف���ة في�ش���ري اإىل جمي���ع االأن�شط���ة بني اأف���راد املجتمع 

الواح���د وبالتايل هي املظهر اخلارج���ي لل�شلوك املكت�شب 
ال���ذي توؤلف عنا�شره قدرا م�شرتكا ويتناقله اأفراد جمتمع 
معني وبالت���ايل االإن�شان كائن ثق���ايف والثقافة ال تنح�شر 
يف فئ���ة دون غريه���ا وال وجود ملجتمع غ���ري مثقف. هكذا 
تدل الثقاف���ة على طريقة حياة يتميز بها جمتمع وحتتوي 
عل���ى جمموعة من االأمناط ال�شلوكي���ة وتت�شمن جملة من 
املمار�ش���ات امل�شرتك���ة املوروث���ة واملتط���ورة وتنق�شم اإىل 
جان���ب مادي تقني وجانب معنوى ذوق���ي. من املعلوم اأن 
الدرا�ش���ات االأنرثبولوجي���ة تعتم���د على ثنائي���ة الطبيعة 
والثقاف���ة وتعت���ر االإن�ش���ان كائ���ن طبيع���ي وثق���ايف يف 
ذات الوق���ت وال ميكن الف�ش���ل بني العوام���ل البيولوجية 
والعوامل االجتماعية يف تكوين املحيط الذي يعي�س فيه 
النا����س بل ثمة تداخل ب���ني العنا�شر الطبيعية واملعطيات 
الثقافي���ة يف تكوين االإن�ش���ان وبالتايل ال وج���ود لطبيعة 
خال�شة ولي����س ثمة ثقافة غري متداخلة م���ع الطبيعة. كما 
حت���اول النظ���رة االأنرثبولوجي���ة التخل����س م���ن النظ���رة 
املعياري���ة الت���ي تفا�ش���ال ب���ني املجتمع���ات وف���ق ثنائي���ة 
التح�ش���ر والتخلف اأو ال���زوج املفهومي بدائ���ي وتقدمي 
وتعام���ل جمي���ع الثقاف���ات وفق مب���داأ امل�ش���اواة وبطريقة 
مو�شوعي���ة بالرغم من اعرتافها باأن كل ثقافة لها حركيتها 
اخلا�ش���ة وبنية مادية وبنية معنوي���ة تعر عن حماوالت 
فه���م ظواه���ر الطبيعة.”اأم���ا االعتق���اد ب���اأن االإن�شاني���ة قد 
حل���ت يف منط واحد من االأمناط اجلغرافية اأو التاريخية 
في�شتحي���ل اأن ي�ش���ود يف تلك املجتمع���ات اأو يف جمتمعنا 
دون اأن تكون ال�شذاجة واالأنانية قد طبعتها ذلك اأن حقيقة 
االإن�ش���ان ال تكمن اإال يف اخت���الف اجتماعاته وخ�شائ�شه 

امل�شرتكة يف اآن معا."4 
كم���ا يف�شر كلود ليفي �شرتاو����س االنتقال من الطبيعة اإىل 
الثقاف���ة بو�شفه انتقال من النيئ اإىل املطبوخ ومن العري 
اإىل التب���ادالت التجاري���ة ويعتم���د على درا�ش���ة االأ�شاطري 
والفك���ر ال���ري ومنظوم���ات القراب���ة وتف�ش���ري حت���رمي 

�شفاح املحارم )الزواج الداخل���ي واخلارجي والتف�شيلي 
واالأح���ادي واملتعدد( و�شبط قان���ون التبادل ويرى اأن كل 
جمتم���ع يتمثل بع����س القواعد ويعدل �ش���روط ا�شتمراره 
الفيزيائ���ي وفقها وي�شجع بع�س اأمناط االحتاد وي�شتبعد 
االأخ���رى ويق���وم بتطبي���ق منهج���ي لع���دد م���ن املعاي���ري 
االأخالقي���ة واالجتماعي���ة واالقت�شادي���ة واجلمالي���ة. لهذا 
ال�شب���ب يقر �شرتاو�س باأن م�شاأل���ة التعار�س بني الطبيعة 
والثقاف���ة لي�ش���ت معط���ى اأولي���ا وال مظه���را مو�شوعي���ا 
لنظ���ام الكون بل عم���ال دفاعيا حفرته الثقاف���ة يف دائرتها 
ق�شد تاأكي���د وجودها وتواطوؤها االأ�شل���ي مع احلياة. اإن 
اإقام���ة التعار����س بني النظ���ام الطبيعي والنظ���ام الثقايف 
ه���و اإبداع م���ن �شنع الثقاف���ة ويهتدي بح�ش���ور اأو غياب 
اللغ���ة املنطوق���ة وا�شتخدام الرم���وز يف العمليات املعقدة 
للتوا�شل ويكت�شي مظهر ق�شدي وتناول تركيبي ل�شيادة 
تراتبي���ة وتدرجي���ة وفق اآلي���ات مرتاكبة وبني���ات دماغية 
وحتوالت اأدائي���ة وت�شريحية يف الدماغ. واحلق اأن”بني 
الثقاف���ة والطبيعة مقاي�شة تعط���ي املت�شابه لتنال املتغاير 
وه���ي جتري تارة ب���ني النا�س اأو يف م���ا بينهم وتارة بني 
احليوانات والنا����س... اأما االختالفات فينتزعها االإن�شان 
م���ن الطبيع���ة ويحملها عل���ى الثقافة... فت�شب���ح �شعارات 
تتمي���ز بها اجلماعات وتنفي بوا�شطته���ا ال�شفة الطبيعية 
ع���ن احتادها”5. هكذا يبق���ى ظهور الثقافة لغ���زا اإن�شانيا 
ونتاج���ا طبيعي���ا ويخ�ش���ع اإىل املجتم���ع اأك���رث من���ه اإىل 
الف���رد ويقت�شي العودة اإىل جملة م���ن القواعد واملجموع 
املعق���د من املوا�شع���ات واملوؤ�ش�شات والتح���رمي اجلن�شي 
لالأق���ارب. من املنطقي اأن متتلك كل قاع���دة اجتماعية مثل 
ه���ذا التحرمي �شف���ة الكونية ولكنها تطب���ق يف و�شعيات 
خا�ش���ة ويف ذل���ك ي�ش���رح �شرتاو����س م���ا يلي:”لنفرت�س 
اأن كل ماه���و كوين و�شم���ويل، لدى االإن�ش���ان، ينتمي اإىل 
ماه���و  كل  واأن  بالتلقائي���ة،  ويتمي���ز  الطبيع���ة  م�شت���وى 
خا�ش���ع لقاع���دة ينتم���ي اإىل الثقاف���ة وميثل ماه���و ن�شبي 

وخ�شو�شي"6. يف املجمل العالمة املميزة للثقافة لي�شت 
االأ�شياء امل�شنوعة وال يتوقف على اإعادة تعريف االإن�شان 
بكونه �شانع اأدوات بل اللغة املنطوقة هي التي متثل كيان 
الثقافة والواقع���ة الثقافية املميزة واإح���دى اال�شتعدادات 
الت���ي يتلقاه���ا االإن�ش���ان من ال���رتاث املحيط ب���ه وتت�شكل 
عر متف�شل العالمات، وكذل���ك متثل اللغة احلالة الفعلية 
التي اأجنز عرها االإن�شان عملية االنتقال من الطبيعة اإىل 
الثقاف���ة بل هي ملكة توا�شل ل�ش���اين واأداة تعبري واإعالم 
واأك���رث مظاه���ر النظ���ام احل�ش���اري اكتماال.”فهاهنا بني 
الثقاف���ة والطبيعة مقاي�شة تعط���ي املت�شابه لتنال املتغاير 
وه���ي جتري تارة ب���ني النا�س اأو يف م���ا بينهم وتارة بني 
احليوانات والنا����س... اأما االختالفات فينتزعها االإن�شان 
م���ن الطبيع���ة ويحملها عل���ى الثقافة... فت�شب���ح �شعارات 
تتمي���ز بها اجلماعات وتنفي بوا�شطته���ا ال�شفة الطبيعية 

عن احتادها”7. 
يف نهاي���ة املط���اف حت���د الف���رد ب�ش���ورة حتمي���ة قوان���ني 
ال�شع���ور جمه���ول وال زمن���ي والت���ي ه���ي قوان���ني الكون 
ويرتت���ب عن ذل���ك اأن احلري���ة والقدرة اخلالق���ة لالإن�شان 
اأوه���ام وبالت���ايل  ودور الفاع���ل التاريخ���ي ه���ي جم���رد 
النزع���ة امل�ش���ادة لالإن�شانوي���ة واملثالي���ة املادي���ة جعل���ت 
�شرتاو����س يفرت����س وج���ود بني���ات تف�ش���ر الظواه���ر وال 
ميك���ن اإرجاعها اإىل اأي �شيء اآخر ويتبن���ى ت�شورا �شلبيا 
ع���ن التاري���خ والتطور الزمن���ي والذاتي���ة والتقدم ويرى 
اأن االإن�ش���ان يتحول من ذات فعال���ة اإىل جمال متار�س فيه 
االأن�شاق والبنيات واحلتمي���ات الالواعية تاأثريها الفعال 
و�شيطرته���ا. وبالتايل لي�شت البني���ة معرو�شة للمالحظة 
املبا�ش���رة بل تفلت من دائرة الوعي العادي واملعنى االأول 
لي�س هو االأح�شن ولي�س ماثال بل من�شاأ وال يتم ا�شتخراج 
ال�شم���ات االأ�شا�شية والثابتة للظواهر اإال من طرف الوعي 
العلمي حيث يتم الك�شف عن ال�شمة الال�شعورية املجهولة 
للبنيات الت���ي ي�شتعملها االإن�شان دون اأن ي�شنعها. عالوة 
عل���ى ذلك ت�ش���ع البنيوية ب���ني قو�شني الن�ش���اط الق�شدي 
للوع���ي وترف����س الرج���وع اإىل املعا�س وال تزع���م امتالك 
الوع���ي بل تعتر الوج���ود الواعي للكائن يطرح م�شكلة ال 
ميكن حلها وتدر�س منتوجات الن�شاط وت�شعد اإىل حقيقته 
الال�شعورية وال تب���ايل بالعمليات التاريخية والتعبريات 
الواعية ع���ن الظواهر االجتماعية ب���ل تعطي اعتبار اكر 
اإىل النم���اذج وتنتقل من درا�ش���ة امل�شامني ال�شعورية اإىل 
درا�ش���ة االأ�ش���كال الال�شعوري���ة وتقر بان البني���ة املعهودة 
للظواه���ر تفلت من الوع���ي. وبالتايل ال تعط���ى املعقولية 
العلم���ي يف التجربة املعي�شة يف م�شتوى االإدراك احل�شي 
بل ثم���رة عملي���ة اإن�شاء من���اذج ومنظومات م���ن االأ�شكال 
�شم���ن لغ���ة رمزي���ة ومعاجل���ة جري���ة. عندئ���ذ ال تتوقف 
البنيوية عند الت�شابه والثوابت والواحدية عند درا�شتها 
للمجتمع���ات بل تنتج املعرفة العالئقية والفوارقية وتركز 
على االخت���الف والتحول والف���وارق الدالة بو�شفه متثل 
البني���ة املعقول���ة للن�ش���ق االجتماع���ي. لكن م���ا الفرق بني 
الثقافة واحل�شارة وبني املثاقفة والتح�شر؟ ومتى تنتقل 
الثقاف���ة اإىل احل�شارة؟ واىل اأي حد متثل احل�شارة نقطة 

الالعودة مع الهمجية؟

ُول���د كلود ليف���ي �شرتاو����س يف بلجي���كا عام 
اإىل فرن�ش���ا، وق���د مكن���ه  انتق���ل  ث���م   ،1908
فرن�شي���ة  بورجوازي���ة  عائل���ة  اإىل  انتم���اوؤه 
م���ن  وعلماني���ة،  ومندجم���ة  مثقف���ة  يهودي���ة 
حتقي���ق اإجن���ازات مهم���ة، نق�ش���ت ا�شم���ه يف 
تاري���خ مفك���ري اأوروب���ا عموم���ًا، واملفكرين 

الفرن�شيني على وجه اخل�شو�س.
���ى ليفي �شرتاو����س تعليم���ه اجلامعي يف  تلقَّ
ج من كلي���ة احلقوق عام  ال�شورب���ون، وتخ���رَّ
1931، ث���م �شاف���ر اإىل الرازي���ل ودر�س علم 
االجتم���اع، وكانت فرتة وجوده يف الرازيل 
الفرتة الت���ي مكنته من اإجن���از اأبحاث حقلية 
اإثنوغرافية بني قبائل”البورورو”يف و�شط 
الرازيل، حيث اأقام على اأ�شا�شها نظريته يف 

علم االأ�شاطري.

بلور روؤية جديدة تنبذ العن�شرية والتمييز.
اإذا كان قد اأوىل الباحثون الغربيون اهتمامًا 
كبريُا لظاهرة التنوع واالختالف يف الثقافات 
الب�شري���ة، بناء على الن�شق االأنرثوبولوجي، 
حي���ث حف���روا يف تاري���خ تط���ور املجتمعات 
وميزوا ب���ني ثقافة املتح�شري���ن والبدائيني، 
فباملقاب���ل توج���ه موؤ�ش����س االأنرثوبولوجي���ا 
الفرن�ش���ي كل���ود ليف���ي �شرتاو����س اإىل اجتاه 
تنب���ذ  جدي���دة  روؤي���ة  في���ه  بل���ور  معاك����س، 
العن�ش���ري  الت�ش���ور  وتنتق���د  العن�شري���ة، 
الراب���ط ب���ني ظاه���رة ال تنوع الثق���ايف وبني 

االختالف العرقي.
يق���ول �شرتاو����س يف كتابه”الفك���ر الري"، 

الذي قام برتجمته الكاتب نظري جاهل:
“فهاهن���ا ب���ني الثقاف���ة والطبيع���ة مقاي�ش���ة 
تعط���ي املت�شابه لتنال املتغاي���ر، وهي جتري 
ت���ارة بني النا����س اأو يف ما بينه���م وتارة بني 
االختالف���ات  اأم���ا  والنا����س…  احليوان���ات 
فينتزعه���ا االإن�ش���ان م���ن الطبيع���ة ويحمله���ا 
عل���ى الثقاف���ة… فت�شب���ح �شع���ارات تتمي���ز 
به���ا اجلماع���ات، وتنف���ي بوا�شطته���ا ال�شفة 

الطبيعية عن احتادها”.
راأى �شرتاو����س اأن اللغة متثل احلالة الفعلية 
التي اأجنز عرها االإن�شان عملية االنتقال من 
الطبيع���ة اإىل الثقاف���ة، بل هي ملك���ة توا�شل 
ل�ش���اين واأداة تعب���ري واإعالم واأك���رث مظاهر 

النظام احل�شاري اكتمااًل.
قّدم �شرتاو�س ت�شورًا حول الذات االإن�شانية 
يف عالقته���ا بجدلية الثقاف���ة والطبيعة، فلقد 
اعتر اأن االإن�شان لي�س حرًا كما يعتقد اأو كما 
قدمت���ه املادية التاريخية، ب���ل هو حتت وطاأة 
بنيات، حولته اإىل جمال متار�س فيه االأن�شاق 
وتفر����س  تاأثريه���ا  الالواعي���ة  واحلتمي���ات 
�شطوته���ا، لذل���ك ي���رى �شرتاو����س اأن الكائن 
الب�ش���ري حم���دود ب�ش���ورة حتمي���ة بقوانني 
الك���ون، وبالتايل فهو لي�س بذات فاعلة، حرة 
قادرة على االنطالق واخللق �شواء من داخل 
اأو خارج التاري���خ، ويرجع ذلك للبنيات التي 
حتي���ط بوج���وده، وه���ي اأن�ش���اق خارجة عن 
دائرة الوعي العادي، معترًا بذلك اأن الوعي 
العلم���ي هو الوحي���د القادر عل���ى الك�شف عن 
ال�شم���ة الال�شعوري���ة املجهول���ة للبنيات التي 

ي�شتعملها االإن�شان دون اأن ي�شنعها.
م���ا ميي���ز البنيوية هو كونه���ا ال تزعم امتالك 
الوع���ي، ب���ل تعتر الوج���ود الواع���ي للكائن 
لذل���ك  حله���ا،  ي�شع���ب  اأنطولوجي���ة  م�شكل���ة 
فهي تتوج���ه اإىل درا�شة منتوج���ات الن�شاط، 
بالغو�س يف حقائقها الال�شعورية، بعيدًا عن 
املقارب���ة التاريخية، وعن التعبريات الواعية 
ت�شلي���ط  واإىل  االجتماعي���ة،  الظواه���ر  ع���ن 
ال�ش���وء على النماذج عر االنتقال من درا�شة 
عل���ى  الرتكي���ز  اإىل  الال�شعوري���ة  امل�شام���ني 
االأ�ش���كال الال�شعوري���ة، وبالت���ايل االعرتاف 
ب���اأن البني���ات املعه���ودة للظاه���ر ه���ي منفلتة 

ب�شكل اأو باآخر من الوعي.
تف�ش���ي البنيوي���ة اإىل اإح���دى احلقائ���ق التي 
تعط���ى  العلمي���ة ال  املعقولي���ة  اأن  عل���ى  تق���ر 
يف التجرب���ة املعي�ش���ة يف م�شت���وى االإدراك 
احل�شي، بل هي ثمرة عملية ناجتة عن اإن�شاء 
من���اذج ومنظوم���ات م���ن االأ�ش���كال �شمن لغة 

رمزية ومعاجلة جرية.

الكائ���ن الب�ش���ري حم���دود ب�ش���ورة حتمي���ة 
بقوان���ني الك���ون، وبالت���ايل فهو لي����س بذات 

فاعلة
نت���ج ع���ن الت�ش���ور البني���وي، اإنت���اج معرفة 
عالئقي���ة وفوارقي���ة ترك���ز عل���ى االخت���الف 
للبني���ة  االأوىل  املمثل���ة  بو�شفه���ا  والتح���ول 

املعقولة للن�شق االجتماعي.
يع���ود اهتمام كل���ود ليفي �شرتو����س بظاهرة 
ع واالختالف يف الثقافات الب�شرية اإىل  َنُوّ الَتّ

عقود طويل���ة، حيث ظل هذا العن�شر حا�شرا 
يف كتاباته، التي بلور من خاللها اأفكارا حول 
التن���وع؛ ففي كتابه”الِع���ْرق والتاريخ”الذي 
ن�ش���ر عام 1952؛ ناه����س العن�شرية واعتر 
اأن ما اأف�ش���ت اإلي���ه االأنرثوبولوجيا الغربية 
من متيي���ز بني الثقاف���ات واحل�ش���ارات بناء 
ر العن�شري  عل���ى العرق، وما يدعو له الت�شُوّ
ال���ذي يربط ب���ني ظاه���رة التن���وع الثقايف و 
ب���ني االخت���الف الِعْرق���ي ربط���ًا �شروري���ًا و 
متالزم���ًا، م���ا ه���و اإال ت�شور مغل���وط يف�شي 
اإىل التميي���ز بالدرج���ة االأوىل عو����س درا�شة 
االإن�شان درا�ش���ة مو�شوعية، فلي�س هناك اأي 
عالق���ة �شرورية ومبا�شرة بني تقدم الثقافات 

والتميز العرقي.
اأما يف كتابه”الثقاف���ة والتاريخ"، الذي ن�شر 
ع���ام 1971، فقد اأك���د فيه �شرتاو����س على اأن 
االزده���اَر الثق���ايف ال يتحق���ق اإال يف ظ���روف 
انفتاح الثقافات الب�شرية على بع�شها البع�س، 
كما متي���ز بتقدمي حم���اوالت مقت�شب���ة كانت 
مدخ���اًل لتاأم���ل جديد ح���ول الثقاف���ة الغربية، 
ومعنى احل�شارة، وال�شمة االحتمالية للزمن 
التاريخي، وبذلك ذه���ب كلود ليفي �شرتو�س 
اىل اأن فك���رة التف���اوت والالم�شاواة لي�س لها 
اأي اأ�شا����س علم���ي وبه���ذا ال�ش���دد يقول:”ال 
�شيء يف الو�شع الراهن للعلم، ي�شمح بتاأكيد 
التفوق اأو الدونية الثقافية لعرق من االعراق 

بالن�شبة اإىل عرق اآخر”.
لعالق���ات  االأولي���ة  كتاب”االأبني���ة  يع���د 
القرابة”الذي �شدر عام 1949 من اأهم الكتب 

التي بلور فيها كلود نظريته اخلا�شة بالتبادل 
التعاق���دي، ال���ذي اعت���ره عام���اًل اجتماعي���ا 
اأ�شا�شيًا، كما �شدر له كتاب”االأنرثوبولوجيا 
في���ه  ط���ور  ال���ذي   ،1958 البنيوية”ع���ام 
ليف���ي �شرتاو����س نظريت���ه االأنرثوبولوجي���ة 
البنيوية، والت���ي اعتمد فيها عل���ى اللغويات 
م���ن  جمموع���ة  ل���ه  �ش���درت  ث���م  كنم���وذج. 
الدرا�ش���ات بعنوان”االأ�شاطري اأو مقدمة لعلم 
امليثولوجيا”ما ب���ني 1964 و 1971، والتي 
�شدرت يف اأربعة اأجزاء:”النيء واملطبوخ"، 
و”م���ن الع�ش���ل اإىل الرم���اد"، و"اأ�ش���ل اآداب 

املائدة واالإن�شان العاري". 
الثقافي���ة  ال�شاح���ة  اإىل  اأ�ش���اف  اأن  بع���د 
والفكري���ة العلمي���ة العاملي���ة مفهوم���ًا جديدًا، 
االأنرثوبولوجيا البنيوي���ة، ونق�س ح�شوره 
اأنه”يتوّج���ب  فيه���ا  اآم���ن  بفل�شف���ة  العلم���ي، 
عل���ى االإن�ش���ان اأن يعي�س وُينا�ش���ل، اأن ُيفّكر 
ويعتق���د، اأن ميل���ك اجل���راأة م���ن دون اأن يفقد 
يقين���ه باأّنه مل يكن موج���ودًا يف ال�شابق على 
االأر����س، واأن���ه ل���ن يبق���ى عليها بع���د رحيله 
احلتم���ي عن كوكب هو اأي�ش���ًا زائل، باأفراحه 
واأتراح���ه وهموم���ه واآمال���ه واأعمال���ه الت���ي 
�شُت�شب���ح كاأنه���ا مل تكن موج���ودة يومًا”كما 
ق���ال يف خامتة كتاب���ه مدارات حزين���ة، غادر 
كل���ود ليف���ي �شرتاو����س احلياة بع���د اأن عا�س 
قرن���ًا فيه���ا وق���دم اأطروح���ات مهم���ة للمعرفة 

الب�شرية.

عن احلوار املتمدن

األنثربولوجيــا الثقافيــة بيــن البنيــة 
واالختالف عند كلود ليفي شتراوس

األنرثبولوجيا الثقافية هي أحد مناهج العلوم اإلنس��انية الت��ي حلت محل األثنولوجيا عند 
فرايزر وتايلور التي ادعت معرفة مبارشة بأحوال الش��عوب البدائية وس��عت إىل اكتش��اف 
الحقائق األساس��ية بطبيعة النفس البرشية من خ��الل املقارنة بني عنارص وتفاصيل الثقافة 
البرشية عىل صعيد عاملي. كام نقدت االتجاه الوظيفي عند برونيس��الف مالينوفسيك الذي 
ه��دف إىل تبيان كيفية قي��ام الجامعة الغربية بوظيفتها بوصفه��ا نظاما اجتامعيا وركز عىل 

الفروق القامئة بني الثقافات البرشية أكرث من التشابه.

“إن تحديد ماهو فطري 
وماهو مكتسب في 
سلوك اإلنسان قد يكون 
مجاال مثيرا للبحث إذا ما 
كلود ليفي كان هذا التحديد ممكنا"

شتراوس.. رائد 
األنثروبولوجيا 
الحديثة

ُيعد الفيلس��وف الفرنيس كلود ليفي ش��رتاوس، من أهم رواد البنيوية يف النصف 

الثاين من القرن العرشين، قاده حس��ه لإلميان باإلنسان وبخريتيه بعيدًا عن أي 

متي��ز عرقي أو حضاري، وأثاره مجال البحث يف جدلية الفطري واملكتس��ب 

يف س��لوك اإلنس��ان، وأس��س ألنرثوبولوجيا حديثة منبنية عىل بنى مغايرة 

ملا تط��رق إليه الباحثون من قب��ل، وبذلك اعتربه رواد عل��م االجتامع برائد 

األنرثوبولوجيا البنيوّية.

خاض ش��رتاوس غ��امر البحث واملعرف��ة يف خباي��ا الثقافة كمنظوم��ة القيم 

املؤسسة للمعنى للذات اإلنسانية، ورأى أن الكائن البرشي يوجد يف وضع”بيو- 

ثقايف، فهو يف منطقة وس��طى بني الغريزة والعقل وبني التوحش والتحرض وبني 

الطبيعة والثقافة وبني البداوة والحضارة”كام جاء يف كتاب”كلود ليفي ش��رتاوس، 

البنيوية يف مرشوعها األنرثوبولوجي". للمؤلف أموند ليتش.
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  حّسونة المصباحي   

نوال العلي

حياتي هادئة اإىل اأق�شى حد، بل اأقدر اأن اأقول 
اإنه���ا رتيبة لوال الفتنة الدائمة التي تتميز بها 
نيوي���ورك من االأح���داث االأدبي���ة البارزة يف 
االإ�ش���دارات الفرن�شّي���ة اجلدي���دة يف خريف 
ع���ام 2015، �ش���رية الع���امل االأنرثوبولوجي 
الراح���ل كلود ليف���ي �شرتاو�س، الت���ي اأعّدتها 
اإمياونوي���ل لوي���ار، والر�شائ���ل الت���ي كان قد 
بعث بها اإىل والديه م���ن نيويورك حيث اأقام 

من عام 1940 اإىل 1947.
اأنهى ليف���ي �شرتاو�س حيات���ه املديدة حماطا 
بهالة من املجد، فقد احت�شنته اأ�شهر موؤ�ش�شة 
جامعّية، نعن���ي بذلك”الكوليج دو فران�س”، 
وانتخ���ب ع�ش���وا يف االأكادميّي���ة الفرن�شّية، 
ون���ال العديد م���ن اجلوائز املرموق���ة تكرميا 
لالأعم���ال املهمة التي اأجنزها يف جمال الفكر، 

والدرا�شات االأنرثوبولوجية.

بين قبائل األمازون

يف البداي���ة كان كلود ليفي �شرتاو�س املولود 
يف باري����س ع���ام 1908، وال���ذي ينت�شب اإىل 
عائل���ة يهودّي���ة بورجوازي���ة، ي���وّد اأن يكون 
اأ�شتاذا للفل�شفة، ومنا�شال ا�شرتاكيا. لكن يف 
عام 1934، غرّي وجهته لي�شافر اإىل الرازيل 
حي���ث �شيم�ش���ي �شن���وات طويلة ب���ني قبائل 
االأمازون البدائية دار�ش���ا عاداتها وتقاليدها 
ولغاته���ا. وح���ول ذل���ك األ���ف كتابه”م���دارات 
عاملّي���ة  �شه���رة  ل���ه  �شيحّق���ق  حزينة”ال���ذي 

وا�شعة.
عند عودته اإىل فرن�شا عام 1939، اأدرك ليفي 
�شرتاو�س اأن حياته باتت مهددة ب�شبب الغزو 
الن���ازي. لذا �شارع بالذهاب اإىل نيويورك يف 
نف����س الباخرة الت���ي �شافر عل���ى متنها عّراب 

ال�شوريالّية اأندريه بروتون.

وهناك، التقى العديد م���ن املفكرين واملثقفني 
البارزي���ن الفاّري���ن مثل���ه من جحي���م احلرب، 
كم���ا عم���ل يف معه���د الدرا�ش���ات االجتماعّية 
منجزا اأبحاثا مهمة اأخرى خّولت له اأن يتبّواأ 
مكان���ة بارزة يف جمال البح���وث والدرا�شات 

االأنرثوبولوجية. ويف نيويورك، التقى ليفي 
�شرتاو�س العامل اللغوي رومان جاكوب�شون 
)1896-1982(، ومب�شاعدت���ه تع���رف عل���ى 
الهيكلّي���ة وطرقها يف ا�شتك�شاف االختالفات، 

والتماثالت داخل نظام رمزّي.

قبائ���ل  ب���ني  �شن���وات طويل���ة  اأم�ش���ى  ع���امل 
االأمازون البدائية دار�ش���ا عاداتها وتقاليدها 

ولغاتها

األنثروبولوجيا االجتماعية

يف الوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة التقى ليفي 
�شرتاو�س مب�شاهري علم���اء االأنرثوبولوجيا 
من اأمثال مارغريت ميد، واألفريد كوير. وقد 
�شاعدت���ه تلك اللق���اءات على تو�شي���ع اأبحاثه 
ليبتكر ما اأ�شبح ي�شم���ى ب�“االأنرثوبولوجيا 
االجتماعي���ة”. واعتم���ادا عليه���ا كت���ب موؤلفه 
االآخ���ر املو�شوم ب�“البن���ى االأ�شلّية لالأبّوة”، 
الذي اأث���ار اإعجاب �شيمون دو بوفوار. وعند 
عودته اإىل فرن�شا عام 1947، لقبته االأو�شاط 

الفكرية ب�“االأمريكي”.
ويف جملة”االأزمنة احلديثة”التي كان يراأ�س 
حتريرها جان بول �شارتر، اأ�شدر العديد من 
اأبحاثه ليح�شل على املزيد من ال�شهرة. ويف 
 ،1952 يف”اليون�شكو”ع���ام  األق���اه  خط���اب 
اأعلن عن تقديره الكبري للمجتمعات البدائية، 
مطالب���ا االأوروبي���ني بالتخلي ع���ن احتقارهم 
للثقاف���ات االأخرى، وباالهتمام ب�“املجتمعات 

املتوح�شة”.
رسائل حميمية

وخالل ال�شنوات التي اأم�شاها يف نيويورك، 
داأب كلود ليفي �شرتاو�س على اإر�شال ر�شائل 

مفعم���ة باحلب واحلميمي���ة اإىل والديه. ويف 
ر�شال���ة بعث به���ا لهما يف اخلام����س ع�شر من 
�شهر يونيو 1941 عّر عن خماوفه من الغزو 
الن���ازي لباري�س، ومن االعتقاالت التي طالت 

الكثري من اليهود يف ال�شنة املذكورة.
ومتحدث����ا عن حياته اجلدي����دة يف نيويورك 
يعلم والديه باأنه انت�شب اإىل معهد الدرا�شات 
االجتماعي����ة، واأنه يتمتع برات����ب يتيح له اأن 
يعي�����س مطمئن����ا عل����ى امل�شتوى امل����ادي. كما 
يعلمهم����ا اأنه يكرث م����ن اال�شتماع اإىل الراديو 
لتح�ش����ني لغته االإنكليزية، والتعود على لكنة 
اأهايل نيويورك، وهو ال يخرج اإاّل يف اأوقات 

نادرة ب�شبب كرثة م�شاغله.
عن����د عودت����ه اإىل فرن�ش����ا ع����ام 1939، اأدرك 
ليفي �شرتاو�س اأن حياته باتت مهددة ب�شبب 

الغزو النازي
ويختم ر�شالته قائال”امللفت لالنتباه هنا هي 
عّزة النف�س التي يتحّلى بها ال�شعب الب�شيط، 
يف  اخت����الف  ب����اأّي  اأب����دا  ن�شع����ر  ال  ونح����ن 
الدرج����ات االجتماعّية؛ فالذي يكن�س القمامة 
يف ال�ش����وارع ميكن����ه اأن يتح����دث اإليكم����ا من 
دون اأّي فارق اجتماع����ّي، واجلميع يتحلون 

باأدب كبري، وباأخالق عالية”.
ويف ر�شال����ة بتاري����خ الراب����ع ع�شر م����ن �شهر 
يولي����و 1941، يعل����م كل����ود ليف����ي �شرتاو�س 
والدي����ه باأنه يعمل كثريا ليح�ش����ل على مبلغ 
م����ايل ي�شم����ن لهما مغ����ادرة فرن�ش����ا والقدوم 
اإىل نيوي����ورك يف اأق����رب وق����ت ممك����ن. لذلك 
ه����و ب�شدد التفك����ري يف فتح مطع����م برازيلي 
خ�شو�ش����ا بع����د اأن عاي����ن اأن����ه ال يوج����د يف 
العديد من االأحياء التي جتول فيها اأّي واحد 

منها.
وي�شيف قائال”حياتي هادئة اإىل اأق�شى حّد، 
بل اأق����در اأن اأقول اإنها رتيب����ة، بل تكاد تكون 
م�شج����رة لوال الفتنة الدائم����ة التي تتمّيز بها 
نيويورك”. كما يخ����ر كلود ليفي �شرتوا�س 
والدي����ه باأنه منهمك يف اإع����داد درا�شة جديدة 
ع����ن النظم االأبوية، واأن العمل على اإجن�ازها 

يرهقه كثريا.
ويف ر�شال����ة بتاري����خ ال�شابع ع�ش����ر من �شهر 
�شبتم����ر 1941، كتب يقول: يف هذا الوقت، 
اأن����ا اأنتظ����ر زي����ارة اأندري����ه بروت����ون، ال����ذي 
ال اأدري اإىل ح����ّد االآن، مل����اذا ق����ّرر اأن يخ����رج 
ع����ن �شمت����ه ويهت����ف يل اأم�����س ليعلمن����ي اأنه 
�شيزورين. هنا الو�شع تغرّي ب�شبب اخلطاب 
الر�شمّي االأخ����ري )يق�شد اخلطاب الذي األقاه 
الرئي�����س االأمريك����ي روزفل����ت بع����د اأن قامت 
غوا�ش����ة اأملاني����ة ب�ش����ّن هج����وم عل����ى باخرة 
حربي����ة اأمريكية( الذي متّي����ز بقوة ومبهارة 
بالغت����ني )…( وق����د ا�شتمع����ت اإىل اخلطاب 
يف”هارلي����م”، يف مله����ى حي����ث مت توقي����ف 
العر�س خ����الل بّث اخلطاب. ث����م انتقلنا بعد 
ذل����ك اإىل مرق�����س ال يتمّي����ز باأي �ش����يء ملفت 
لالنتباه، وبقينا هناك حول زجاجة وي�شكي 

حتى ال�شاد�شة �شباحا.

عن العرب اللندنية

اآخر معّلمي الع�ش���ر الذهبي االأوروبي عمره 
ق���رن كامل  ارتاد طوي���اًل االأطراف النائّية عن 
املركز االأوروبي، و�شادق �شّكانها االأ�شليني. 
ع���ر اأبحاث���ه ونظرّياته، خلق اأبع���ادًا جديدة 
لعلم االأنرثوبولوجيا الذي زاوجه بالبنيوّية. 
موؤلفات���ه التي اأعي���د اإ�شدارها اأخ���ريًا عن »ال 
بلي���اد«، باع���ت 13 األ���ف ن�شخ���ة يف اأق���ل من 
ثالث���ة اأ�شهر. العامل النبي���ل عا�س ليطفئ قبل 
اأّي���ام �شمعت���ه املئة نوال العلي م���ن يقراأ كلود 
ليف���ي � �شرتاو�س الي���وم؟ يف ع�شر باتت فيه 
االأ�شاط���ري واالإثنولوجي���ا واالأنرثوبولوجيا 
حم�س درا�شات متخ�ش�شة تغيب يف الظالم؟ 
ه���ا ه���و يبل���غ املئ���ة )28/ 11/ 1908( وق���د 
اختارت دار Gallimard العريقة اأن تقّدم 
اإلي���ه يف عي���ده هدّية من نوع خا����س: جملدًا 
وق���ورًا �شم���ن �شل�شل���ة Pléiade اخلا�شة 
بالعظم���اء. وكان اأن باع���ت »موؤلف���ات كل���ود 
ليفي ������ �شرتاو�س« � التي يبل���غ ثمن ن�شختها 
الواح���دة �شبعني ي���ورو� 13 األ���ف ن�شخة يف 
ال�شه���ور الثالث���ة االأوىل فق���ط م���ن طباعتها. 
األي�ش���ت تل���ك اإ�ش���ارة اهتمام مع���ريف متجّدد 
ب�شرتاو����س الذي ما زال حا�ش���رًا يف الثقافة 
البلجيك���ي  الفرن�ش���ي  اليه���ودي  املعا�ش���رة؟ 
املول���د، ق���د يك���ون اآخ���ر االأحياء م���ن عظماء 
م �شورة  الع�ش���ر الفكري الذهبي الأوروبا، قدَّ
خمتلف���ة لع���امِل االأنرثوبولوجي���ا، حتى �شار 
اأ�شط���ورًة �شخ�شيًة. ب���داأ كل ذلك بعد درا�شته 
الفل�شف���ة )1931( يف ال���� »�شوربون”وتلّقيه 
درو�شًا يف عل���م النف�س لدى الفرن�شي جورج 
دوم���ا املفت���ون بالرازي���ل والذي عم���ل على 
تاأ�شي����س جامع���ة »�شاو باولو”هن���اك. ولدى 
اختيار بعثة فرن�شية م���ن االأ�شاتذة لاللتحاق 
باجلامعة، كان �شرتاو�س اأّول املغادرين على 
م���ن باخرة حّج���ت اإىل الرازيل عام 1934. 
هن���اك، وج���د �شرتاو����س نف�شه رئي�ش���ًا لبعثة 
ميداني���ة اإثنوغرافي���ة يف غاب���ات االأم���ازون 
املاطرة. مي�شي العامِل على بغل مع اأ�شدقائه 
»النامبيك���وارا«  االأ�شلي���ني  ال�ش���ّكان  م���ن 
قراه���م  اإىل  و»الكودوفو”و»الب���ورور« 
واأدغاله���م، حي���ث م���ا ال يح�شى م���ن امل�شّقات 
الت���ي تقر�س االأي���ام من دون طائ���ل، ال مكان 
للمغامرة يف حرفة االإثنوغرايف. و�شرتاو�س 
يك���ره »االأ�شفار وامل�شتك�شف���ني«، لكن عليه اأن 
ير�ش���د كل �ش���يء، حت���ى »التفا�شي���ل التافهة 
واحلوادث التي ال معنى لها«. يف تلك االأ�شفار 
اال�شتك�شافية، اختر �شرتاو�س �شلطان العامِل 
الع���ارف النبيل وال�شاع���ري، الرجل االأبي�س 
و�ش���ط بيئ���ة وح�شّي���ة بدائي���ة، كان علي���ه اأن 
يعيد فيها اكت�شاف نف�شه مثلما ي�شتك�شف تلك 
القبائ���ل ذات الطقو����س اخلا�ش���ة. وانتظرت 

ه���ذه الرحالت طوياًل قب���ل اأن تن�شر يف كتاب 
»مداريات حزين���ة”)1955( بعد 15 عامًا من 
انق�شائه���ا، بعدما اأ�ش���اف اإليه���ا رحالته اإىل 
الهند والبنغ���ال اأوائ���ل اخلم�شينيات. وعلى 
امت���داد �شفحات الكت���اب، ي�ش���ف �شرتاو�س 
م�شح���ورًا  هن���اك،  االإ�شالمي���ة  املجتمع���ات 
مبرور العابري���ن عليه، وبرفعهم يدًا لل�شالم، 
ي�شتجيب���ون  الت���ي  اخلم����س  وب�شلواته���م 
اأو  االأر�شف���ة  عل���ى  كان���وا،  اأينم���ا  لندائه���ا 
يعي����س  امل�شل���م  �شرتاو����س  راأى  ال�شاط���ئ. 
ويحم���ل اإله���ه مع���ه، ما علي���ه �ش���وى اأن يفرد 
ه���ذه ال�شجادة و»يرجتل م�شجدًا«. »مداريات 
حزينة”كان عماًل متنت ال���� »غونكور”لو اأنه 
رواي���ة لتمنحه جائزتها، وق���د و�شع �شاحبه 

يف م�ش���اف كب���ار علم���اء االأنرثوبولوجي���ا. 
بعد عودت���ه اإىل فرن�شا، كانت احلرب العاملية 
الثاني���ة تدّق طبوله���ا، وكان عل���ى �شرتاو�س 
اليه���ودي املولد، اأن ينجو بنف�شه بعد �شقوط 
باري����س يف يد اجلي����س االأملاين. هك���ذا، �شّد 
رحال���ه اإىل نيويورك، حي���ث اأ�ش�س مع رفاقه 
من املثقفني الالجئني »املعهد احلر للدرا�شات 
العلي���ا« وه���و جامع���ة للفرن�شّي���ني يف املنفى 
)1940(. هناك، التقى روم���ان جاكوب�شون، 
اأح���د معّلم���ي �شرتاو�س، اإىل جان���ب فردينان 
اإىل  �شرتاو����س  ا�شتن���د  ال���ذي  �شو�ش���ور  دو 
نظريت���ه البنيوي���ة يف اللغ���ة، مّتبع���ًا روحها 
يف  الك���رى.  البنيوي���ة  مدر�شت���ه  ليوؤ�ش����س 
الواق���ع، اإّن البنيوّي���ني اأنف�شه���م اختلفوا يف 

اأبّوة امل�شروع ال�شرتاو�شي، اإذ ميكن اأن تلمح 
اأطياف���ًا الأ�شات���ذة اآخرين، و�شبك���ة اجتماعية 
نف�شي���ة وفل�شفي���ة خلفه���ا. ا�شتف���ادت بنيوية 
�شرتاو����س م���ن �شو�شيولوجي���ا دوركه���امي، 
االجتماعي���ة  الظواه���ر  معامل���ة  حي���ث  م���ن 
باعتباره���ا كيان���ات منف�شل���ة �شم���ن �شبك���ة 
اأكر م���ن العالقات ت�شرّيه���ا كاًل متكاماًل. ثم 
ا�شتخدم���ت التحلي���ل الفروي���دي، خ�شو�شًا 
لتبي���ان  لالأ�شط���ورة«،  بنيوي���ة  »درا�ش���ة  يف 
كي���ف اأّن ه���ذه العالقات املحكوم���ة بقواعد ال 
توجد بال�ش���رورة على م�شتوى الوعي لكنها 
حمكوم���ة بالالوع���ي اأي�ش���ًا. وهن���ا يب���داأ اأثر 
جاكوب�ش���ون بالظهور يف عمل �شرتاو�س. اإذ 
ي���رى اأّن احلياة االجتماعية حمكومة مبنطق 

ثنائ���ي م���ن املتناق�ش���ات ذي بع���د ال يرتب���ط 
بالزم���ن، ول���ه انزياح���ات تاريخي���ة �شبيه���ة 
بانزياح���ات اللغة. اأخ���ذت البنيوي���ة جمدها 
اأواخر اخلم�شينيات، �شار �شرتاو�س اأ�شتاذًا 
 Collège de France يف  م�شه���ورًا 
وواح���دًا من اأكرث املنظري���ن تاأثريًا )1962(، 
وظ���ل هكذا حت���ى منت�ش���ف ال�شبعينيات، اأي 
حتى بداأت البنيوية انحدارها، وحّلت حمّلها 
الوجودي���ة لتطغ���ى عل���ى ال�شاح���ة الثقافي���ة 
والفكرّية. لك���ن �شرتاو����س االأنرثوبولوجي 
وا�ش���ل طريق���ه به���دوء، ه���و ال���ذي ا�شتخدم 
البنيوّي���ة يف اأطروحته الت���ي نال عنها درجة 
الدكت���وراه »البن���ى االأ�شا�شّي���ة يف القراب���ة« 
الدرا�ش���ات  تف�ش���ري  اأع���اد  وفيه���ا   ،)1949(
امليدانية للقرابة التي ر�شخت وجوده كمفكر 
ري���ادي يف فرن�شا م���ا بعد احل���رب. اإذ ناق�س 
� وه���ي املظاه���ر  اأّن عالق���ات القراب���ة  كي���ف 
االأ�شا�شّية يف اأي موؤ�ّش�شة ثقافّية � تقّدم نوعًا 
خا�شًا من البناء، وميكن يف هذه احلالة اأخذ 
�شج���رة العائلة مثااًل على نظ���ام القرابة الذي 
ميّث���ل البنية. اأم���ا اإجناز �شرتاو����س ال�شخم 
واإن  حت���ى  »اأ�شطوري���ات«،  ف���كان  واالأه���م، 
ق���ال عنه م���رة اإّن���ه »ال ي�شاوي العن���اء الكبري 
ال���ذي ب���ذل فيه«. ي�ش���م الكتاب اأربع���ة اأعمال 
بداأه���ا بكتاب���ه »الن���يء واملطب���وخ« )1969( 
و»من الع�شل اإىل الرم���اد”)1973( ثم »اأ�شل 
�شلوكي���ات املائ���دة”)1978( واأخريًا »الرجل 
ال�شل�شل���ة،  ه���ذه  يف   .)1981( الع���اري« 
در����س �شرتاو����س االأ�شطورة كبن���اء موؤ�ش�س 
لتف�شري الثقاف���ة وعالقاته���ا الثنائية كعنوان 
كتاب���ه االأول؛ فالنيء، متعل���ق بالطبيعة. اأّما 
املطبوخ، فمرتبط بالثقافة. متيزت جمموعة 
»اأ�شطوريات”باإغراقها يف اال�شتعارات، وقد 
تكون هذه �شفة كتابات �شرتاو�س بعمومها. 
خل����س �شرتاو����س يف اأعمال���ه اإىل اأّن الفك���ر 
املتح�شر ال يختلف كثريًا عن الفكر الوح�شي. 
وبنّي اأّن االأ�شاط���ري والعادات لدى ح�شارات 
عّدة، توؤك���د وجود الوجه���ني. االأ�شاطري كلها 
تتح���دث عن حت���ول الب�ش���ر من خالدي���ن اإىل 
فان���ني، وع���ادات الطعام ت�شرح حت���ّول االأكل 
م���ن ينء اإىل مطب���وخ... ويف راأي���ه اأّن ه���ذا 
املج���رى التي تتخ���ذه احل�شارات ه���و نظام 
اأ�شا�ش���ي م�شرتك ب���ني �شع���وب االأر�س. قرن 
م�ش���ى، وم���ا زلن���ا نق���راأ �شرتاو����س ونعجب 
بالروح الرفيع���ة التي اأن�شف به���ا ح�شارات 
ال�شع���وب الت���ي راقبه���ا ودر�شها. ه���ذا العامِل 
النبي���ل يبق���ى من���ارة لالإن�شاني���ات، ومرجعًا 
اأ�شا�شّي���ًا م���ن مراجع الفك���ر االإن�ش���اين الذي 

يعر االأزمنة والع�شور.
عن العربي اجلديد

الفرنســيون يصدرون رسائل كلود 
ليفي شتراوس إلى والديه

شتراوس.. األسطورة الحّية
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رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

محمد مخلوف

كان �ش���دور ذل���ك الكتاب نقطة انط���الق مهّمة 
يف م�ش���رية �شاحبه العلمية، التي جعلت منه 
اأح���د املفكرين االأكرث نف���وذًا واالأك���رث تاأثريًا 
على جممل العل���وم االإن�شانية، خالل الن�شف 
الث���اين م���ن الق���رن الع�شرين عل���ى امل�شتوى 
العامل���ي. وه���و ال���ذي قي���ل ب�شاأن���ه، اإن”اأهم 
اأرثه يكمن يف فك���رة اأن جميع الثقافات متلك 
القوة والكرامة نف�شهما، ذلك اأننا جند يف كل 
منه���ا، مهما تباعدت جغرافيا، عنا�شر �شعرية 
ومو�شيقية واأ�شطورية م�شرتكة بينها كّلها".

وال �ش���ك اأن كل���ود ليف���ي �شرتاو�س ه���و رائد 
 � النم���وذج  طّب���ق  اإذ  فرن�ش���ا.  يف  البنيوي���ة 
املودي���ل � اللغ���وي عل���ى تط���ّور املجتمع���ات 
وال�ش���الالت االإن�شاني���ة يف اإطار”منظوم���ات 
�شفة”ع���امل  بج���دارة،  ليكت�ش���ب  القراب���ة"، 
اأنا�شة"، كما اأطلقوا على االنرثوبولوجيا يف 

الرتجمات العربية.

األساطير وتحوالتها
املجتمع���ات  درا�ش���ة  جان���ب  واإىل 
الت���ي در�شه���ا  تل���ك  الب�شرية”البدائية”مث���ل 
ميداني���ًا يف الرازي���ل عل���ى م���دى �شن���وات 
ع���ّدة، اهتم كلود ليف���ي �شرتاو�س، يف درا�شة 
االأ�شاط���ري وحتوالته���ا يف الزم���ان وامل���كان، 
ليبنّي كيف اأنها حافظت على بناها االأ�شا�شية، 
البن���ى  ينت���ج  البدائ���ي  العق���ل  اأن  وكي���ف 

االأ�شطوري���ة نف�شها، حيثم���ا كان؛ االأمر الذي 
يف�ّشر وجود اأ�شاط���ري مت�شابهة، يف اأ�شاطري 
اأمريكية واأخرى اآ�شيوية مع”اأ�شكال ال�شلوك 

واملمار�شة نف�شها".
وال ي�شتبع���د ليف���ي �شرتاو����س دور التوا�شل 
االإن�ش���اين يف اإيج���اد ق���در م���ن الت�شاب���ه بني 

الثقافات القدمية واحلديثة.
ويرى ليفي �شرتاو�س اأن العرب رمبا �شاهموا 
يف نق���ل بع����س احلكاي���ات االأ�شطوري���ة، من 
اآ�شيا باجتاه القارتني االأوروبية واالآ�شيوية. 
ولكن���ه ال ينف���ي بالوق���ت ذات���ه، اأن يكون ذلك 
ق���درات  نت���اج  مبثاب���ة  والتماث���ل،  الت�شاب���ه 
واأمن���اط فكري���ة تتحّكم بالعق���ل االأ�شطوري، 
وحت���دد اإىل درج���ة كب���رية ما ينبث���ق عنه من 

اأفكار.
ة  وحتت عن���وان عري�س لدرا�شات حول”ق�شّ
م���ا هو اأ�شطوري � ميتولوجي���ك"، اأوىل ليفي 
�شرتاو����س اهتمامه خالل عق���د ال�شتينات من 
الق���رن املا�ش���ي لدرا�ش���ة االأ�شاط���ري وبنيتها 
والعق���ل ال���ذي اأنتجه���ا. وهك���ذا، وحتت ذلك 
العنوان، �شدرت له اأج���زاء عّدة، حمل االأّول 
منها عنوان”الن���يء واملطبوخ"، عام 1964. 
واعت���ر موؤلفه اأن عملي���ة الطبخ بعد اخرتاع 
الن���ار كانت مبثاب���ة تدخل ب�ش���ري يف تغيري 
طبيع���ة املواد، وبالتايل كان ذلك مبثابة”فعل 
ثقايف”وتعب���ري عن”نقل���ة”اإىل االأم���ام عل���ى 

ال�شعيد االجتماعي.
وي�ش���رح ليف���ي �شرتاو����س اأن العلم احلديث، 
مب���ا و�شل اإليه من �شر جماهل املعرفة، قّرب 
الفك���ر االأ�شط���وري من �شورة الفك���ر الراهن 
اجلدي���د. وهذا دفعه للق���ول اإن هناك قدرًا من 

القرابة بني االأ�شاطري والعلوم احلديثة.
كان كل���ود ليف���ي �شرتاو����س ق���د مار�س خالل 
�شن���وات 1935 � 1938، مهن���ة تدري����س علم 
االجتماع يف جامعة �شاو باولو يف الرازيل. 
كان ذل���ك على اأ�شا�س اق���رتاح عر الهاتف من 
مدي���ر مدر�ش���ة املعلم���ني العلي���ا يف باري����س. 
وذل���ك االت�شال الهاتفي غ���رّي جمرى اهتمامه 
يف جم���ال البح���ث العلم���ي، كم���ا يو�شح يف 

كتابه ال�شهري:”مدارات حزينة".
ذل���ك اأن���ه اأم�ش���ى خ���الل اإقامت���ه الرازيلية، 
ف���رتات طويلة بني �شع���وب بدائية تعي�س يف 
منطق���ة االأمازون، وجعل م���ن اإحدى مهماته، 
درا�شة البنية االجتماعية لتلك ال�شعوب. ومن 
خ���الل تل���ك التجربة جم���ع ما ميك���ن اعتباره 
العنا�شر االأ�شا�شي���ة الأطروحته، لنيل �شهادة 
الدكتوراه عام 1949، من جامعة ال�شوربون، 

بعنوان”البنى االأ�شا�شية للقرابة".

التفرغ للعمل
ا�شتقال كلود ليفي �شرتاو�س، يف عام 1948، 
من وظيفت���ه يف وزارة اخلارجية، كي يتفّرغ 

متام���ًا مل�شروع���ه العلم���ي يف جم���ال البح���ث 
لفرتة”متح���ف  اإدارت���ه  وبع���د  والتدري����س. 
اإدارة  مهم���ة  ت���وىّل  باري����س،  االإن�ش���ان”يف 
الدرا�شات يف املدر�ش���ة التطبيقية للدرا�شات 
العلي���ا، حي���ث انك���ّب عل���ى درا�ش���ة مقارن���ة 
اأب���دًا  تع���رف  مل  الت���ي  ولل�شع���وب  لالأدي���ان 

القراءة”البدائية".
واعتب���ارًا م���ن ع���ام 1959، ج���رى انتخاب���ه 
لتويل”كر�شي”الدرا�شات املتخ�ش�شة بتطّور 
املجتمع���ات االإن�شانية وال�شالالت االإن�شانية، 
يف”كوليج دو فران�س"، اأرفع موؤ�ش�شة علمية 
فرن�شي���ة. ومار����س حما�شرات���ه يف اإط���اره، 

حتى �شن متقدمة من حياته املديدة.
واعتب���ارًا م���ن اأوا�ش���ط عق���د الت�شعينات يف 
الق���رن عين���ه، خف���ف �شرتاو����س م���ن اإيق���اع 
اإ�شدارات كتبه. ولكن���ه تابع بانتظام، الن�شر 
يف جملة”االإن�شان”التي كان وراء تاأ�شي�شها. 
ولعّل اأف�شل ما ميكن اأن يعّر عن حاله، اآنذاك 
ما كان قد قاله ه���و نف�شه اأثناء حفل تكرمي له 
يف”الكولي���ج دو فران�س":”يوج���د بالن�شبة 

يل اأنا حقيقة واقعية.
وه���ي مل تع���د تع���ادل �ش���وى رب���ع اأو ن�ش���ف 
ت���زال حتتف���ظ  اإن�ش���ان. واأن���ا افرتا�شي���ة ال 
بفك���رة حّية ع���ن كل �شيء. االأن���ا االفرتا�شية 
ت�شم���م م�شروع كتاب وتب���داأ بتحديد ف�شوله 
قائلة لالأنا الواقعية: عليِك اأن تتابعي العمل. 

فتجيبها االأنا الواقعية التي مل تعد قادرة على 
فع���ل ذل���ك: الق�شي���ة ق�شيتك واأن���ت الوحيدة 
التي ت���رى الو�شع بكّليته". وتابع قائاًل:”اإن 
حيات���ي جت���ري حالي���ًا يف ظ���ل ه���ذا احلوار 

الغريب".

"مدارات حزينة"
كل���ود  عل���ى  العري����س  اجلمه���ور  تع���ّرف 
كتاب���ه  �ش���در  عندم���ا  �شرتاو����س  ليف���ي 
اأي”م���دارات   ،1955 االأكرث”�شعبية”ع���ام 
حزينة". وكان ذلك الكتاب مزيجًا من ال�شرية 
الذاتي���ة ملوؤلف���ه وم���ن التاأّم���ل الفل�شف���ي ومن 
ال�شه���ادة احلّية عن الفرتة الت���ي اأم�شاها مع 
�شعوب غابات االأمازون يف الرازيل. واأر�شى 

ليفي �شرتاو�س مع”مدارات حزينة".
تعريفات���ه  م���ع جمموع���ة  مبا�ش���رة،  وبع���ده 
العلمي���ة الت���ي احتواه���ا كتاب”عل���م االأنا�شة 
البنيوي”ال�شادر عام 1958، اأ�ش�س م�شريته 
الفكرية النظري���ة التي جعلت منه اأحد اأعمدة 
كّر����س  حي���ث  الع�شري���ن،  الق���رن  يف  الفك���ر 
عمل���ه لدرا�ش���ة ال�شع���وب القدمي���ة ولدرا�شة 

اأ�شاطريها.
ودعم النهج ال���ذي اأ�ش�س له يف جمال البحث 
مطل���ع  من���ذ  جمّلة”االإن�ش���ان"،  بتاأ�شي����س 
عق���د ال�شتين���ات يف الق���رن ال�20. كم���ا احتل 
الكات���ب  مقع���د   1973 ع���ام  يف  �شرتاو����س 

الفرن�شي هري دو مونرتالن، يف االأكادميية 
الفرن�شي���ة بعد وفاته. واأث���ار دخوله اإىل تلك 

املوؤ�ش�شة العريقة التي ُيدعى اأع�شاوؤها:
اجلدل”حت���ت  م���ن  الكث���ري  "اخلال���دون"، 
قّبتها"، كم���ا على ال�شعيد الع���ام. وكان عمله 
الذي يحمل عنوان”حكاي���ة الثعلب”ال�شادر 
ع���ام 1991 ه���و اآخر عمل ل���ه يف �شل�شلة كان 
قد بداأه���ا قبل اأربعني عام���ًا يف جمال البحث 

عن االأ�شاطري وعاملها.
ويف ال�شن���وات االأخ���رية م���ن حيات���ه، ك���رر 
باإحلاح م���ا كان قد قاله بع�س امل���ّرات �شابقًا، 
تواجهه���ا  التخريب”الت���ي  حول”اأ�ش���كال 
وع���امل  االإن�ش���ان  بن���ي  وتط���ال  الطبيع���ة، 
احلا�ش���ر  ع���امل  يف  راأى  وه���و  احلي���وان. 
االأخ���رية"،  حيات���ه  �شن���وات  الذي”ي�شه���د 
عامل���ًا”ال يحّب���ه"، كم���ا ق���ال يف اأح���د لقاءاته 

التلفزيونية االأخرية.
ويف ع���ام 2008، اأي قب���ل ع���ام واح���د م���ن 
وفاته، �شهدت باري�س تظاهرات تكرميية عّدة 
مبنا�شب���ة بل���وغ كلود ليف���ي �شرتاو�س، عامه 
املائة، اإذ احتفل���ت االأكادميية الفرن�شية باأول 
ع�ش���و فيه���ا، يبلغ ه���ذا العمر من���ذ تاأ�شي�شها 
قبل ق���رون ع���ّدة. وزاره رئي����س اجلمهورية 
�شارك���وزي،  نيك���وال  اآن���ذاك،  الفرن�شي���ة 
عن”م�شتقب���ل  مع���ه  للحدي���ث  منزل���ه،  يف 

املجتمعات".
ومن ثم تويف كلود ليف���ي �شرتاو�س يوم 30 
اأكتوب���ر من ع���ام 2009، اإثر نوب���ة قلبية يف 

منزله الباري�شي.

حكاية االرتباط الوثيق بين 
الماضي البعيد والحاضر

 بع���د ثالث �شنوات م���ن رحيله، عن عمر ناهز 
املائ���ة �شن���ة، ي�شدر لع���امل تط���ور املجتمعات 
االإن�شاني���ة وموؤ�ش����س البنيوي���ة كل���ود ليفي 
�شرتاو�س، كتاب حت���ت عنوان”كّلنا من اأكلة 

اللحوم".
���ًا مل تن�ش���ر �شابقًا.  ي�ش���م هذا العم���ل 16 ن�شّ
ويظه���ر فيه���ا بو�ش���وح، اهتمام���ه بامل�شائ���ل 

الراهن���ة  والق�شاي���ا  واملبا�ش���رة  احلياتي���ة 
ملجتمع���ه. لكن، وفيم���ا هو اأبعد م���ن اجلانب 
الراه���ن، يقدم �شرتاو�س نظرة ثاقبة، يحاول 
من خاللها اإلق���اء ال�شوء على احلياة الغربية 
احلديث���ة ورهاناته���ا االأ�شا�شي���ة. واالإ�ش���ارة 
اإىل اأن الق�شايا واالأح���داث التي يتعّر�س لها 
برزت مبعظمها خالل �شنوات الت�شعينات من 

القرن املا�شي � الع�شرين.
يوؤّك���د كلود ليف���ي �شرتاو����س، يف م�شاهمات 
ه���ذا الكت���اب، ع���ددًا م���ن التناق�ش���ات الت���ي 
عرفته���ا املجتمع���ات الغربي���ة عموم���ًا، خالل 
العق���د االأخري من الق���رن املا�شي، والتي”من 
ال�شعب قبوله���ا". وكان يف تلك الفرتة، التي 
ت���ردد احلديث فيها عن”تقهق���ر املثقفني”على 
م�ش���رح الق�شاي���ا العاّمة، يكت���ب بانتظام يف 

ال�شحيفة االإيطالية الكرى”ريبوبليكا".

"درس جنون البقر"
يف  االأوىل  اجلم���ل  اإح���دى  يف  نق���راأ 
الكتاب:”الب�ش���ر ال يختلفون، بل ال يوجدون 
اإاّل م���ن خ���الل اأعمالهم". وه���و ي�شع خمتلف 
له���ا يف  يتعّر����س  الت���ي  واالأفع���ال  االأعم���ال 
اأف���ق موقعه���ا  م�شاهم���ات ه���ذا الكت���اب، يف 
م���ن امل�شتقب���ل، اأو”عل���ى �شعي���د االآالف م���ن 
ال�شنني"، كم���ا يقول. بناًء عل���ى هذا، يحاول 
اأن ي�شتنبط”در�ش���ًا م���ن دالالت مر�س جنون 
البق���ر". واأن يب���دي �شكوك���ه م���ن اأن تك���ون 
الزراعة مظهرًا للتقّدم عر �شوؤال:”اأال يوجد 

�شوى منط واحد للتنمية؟".
وبالن�شب���ة مل���ا اتفق عل���ى ت�شميت���ه ب�”جنون 
البقر"، فاإن �شرتاو�س يالحظ”بحزن عميق"، 
كما يكتب، كيف اأن االإن�شانية قطعت كل �شكل 
م���ن اأ�ش���كال التع���اون م���ع االأن���واع االأخرى. 
تربي���ة احليوان���ات  اإىل  اللج���وء  اأن  وي���رى 
م���ن اأجل حتويله���ا اإىل وجبات طع���ام ياأكلها 
الب�شر، ال ميكن اأن يجري يف واقع االأمر، من 
دون م�شكالت اأخالقية و�شحّية، كان”جنون 
البقر”اأح���د اأ�شكاله���ا ال�شهرية. ذل���ك بالن�شبة 
الق���رن  ه���ذا  بداي���ات  يف  الثقاف���ات  جلمي���ع 

احلادي والع�شرين.
كم���ا يرى اأن طرح امل�شائ���ل املتعّلقة بال�شّحة، 
عل���ى غ���رار م�شاألة”جن���ون البق���ر"، فر�ش���ة 
حقيقي���ة م���ن اأجل العم���ل على اإع���ادة �شياغة 
م���ا يتعّل���ق ب����”اأكل اللح���وم". وح���ول ه���ذه 
الق�شي���ة لي�س هناك براأي���ه، فارق نوعي كبري 
بني املجتمعات امل�شم���اة بدائية، واملجتمعات 

املتطّورة.
الراه���ني  تق���دمي  حماول���ة  يف  ي���رتدد  وال 
عل���ى اأن”اقت�ش���اد القطف"، اأي ال���ذي عرفته 
با�ش���م  املعروف���ة  الف���رتة  يف  االإن�شاني���ة 
مرحلة”ال�شي���د والقط���ف"، اأف�ش���ل ويعطي 
نتائ���ج اأك���رث اإيجابية م���ن تلك الت���ي تعطيها 
الزراعة”االإن�شانية”عل���ى م�شت���وى ال�شّحة. 
ويف كل احل���االت ت�شري حتلي���الت �شرتاو�س 
للظواهر واالأح���داث املدرو�شة، على ال�شرعة 
كل  ويف  املجتمع���ات.  فيه���ا  تتغ���رّي  الت���ي 
م�شاهم���ة م���ن م�شاهمات ه���ذا الكت���اب ال� 16 
ينطل���ق املوؤلف من حدث راه���ن اأثار نقا�شات 

عاّمة، ونال اهتمام الراأي العام.

بطاقة

كل���ود ليف���ي �شرتاو�س. اأح���د اأك���ر املفكرين 
الفرن�شي���ني املرزي���ن. وم���ن اأكرثه���م �شهرة 
عل���ى ال�شعي���د العامل���ي يف الق���رن الع�شرين. 
وه���و مبثاب���ة االأب � املوؤ�ش�س للتي���ار الفكري 
املع���روف بالبنيوي���ة. اأوىل اهتمامه لدرا�شة 
ال�شعوب”البدائي���ة". كان له تاأثري كبري على 
العلوم االإن�شانية. ق���ّدم ع�شرات االأعمال، من 

بينها: العرق والتاريخ، الفكر املتوح�س".

عن احلوار املتمدن

"كّلن���ا من أكل���ة اللحوم" كتابه الجدي���د يصدر بعد 3 س���نوات على وفاته

كلود ليفي شتراوس: ثقافات العالم 
قيمة واحدةالمصدر

يف ع��ام 1949، ص��در يف باري��س كتاب 

للقرابة"،  األساس��ية  عنوان”البنى  تح��ت 

يحمل اس��م مؤلف مغمور، إىل حد كبري 

بالنسبة للجمهور العريض، آنذاك. وهو: 

كلود ليفي شرتاوس. مل يكن ذلك العمل 

سوى أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من 

جامعة السوربون عام 1948.



ليــفــي شـــتـراوس ..
شـــهادة قــــرن 

كلود ليڤي �شرتو�س ولد يف 28 ت�شرين الثاين  1908 ورحل عن عاملنا يف 30 
ت�شري���ن االول  2009  بع���د مئة  عام  عا�س خاللها باعتباره من ابرز  من علماء 
االجتماع يف الع�شر احلديث. بداأ ليفي �شرتو�س تكوينه بدرا�شة الفل�شفة غري 
اأن ه���ذه النظريات املجردة االعتباطية البعي���دة عن الواقع االجتماعي ما لبثت 
اأن تخي���ب اآمال���ه ف�شافر اإىل برازيل حيث دّر�س عل���م االجتماع واكت�شف اأعمال 
علماء االإن�شان االأمريكيني )غري املعروفة يف اأوربا اآنذاك( مثل بوا�س وكروبر 
ول���ووي واأقام ب���ني ظهراين ال�ش���كان االأ�شليني )الهنود(. ن�ش���ر مالحظاته يف 

كتاب �شدر �شنة 1948 ثم يف كتابه امل�شهور”املدارات احلزينة”)1955(.
ثم اكت�شف اأثناء احلرب العاملية الثانية اأعمال رومان جاكوب�شون والل�شانيات 
البنيوي���ة الت���ي اعترها منهًجا علمًي���ا حقيقًيا مطّبًقا على الظواه���ر االإن�شانية 
�شي�شتقي���ه يف م���ا بعد البت���كار مناذج تف�شريي���ة جديدة من �شاأنه���ا الك�شف عن 
الدوافع الذهنية التي تعطي والواقع االجتماعي وثقايف �شكله. بعد عودته اإىل 
فرن�شا �شنة 1948 قّدم اأطروحة عن امل�شاكل النظرية للقرابة )1949(. انتخب 
اأ�شت���اًذا يف كولي���ج دو فران����س �شن���ة 1959 و�شغ���ل كر�ش���ي االأنرثوبولوجيا 

االجتماعية الذي كان مار�شيل مو�س احتله قبله.
ا�شتق ليفي �شرتوا�س املقاربة البنيوية من علم اللغة البنيوي، وهو علم يدر�س 
اللغ���ات من خالل بنية اأ�شواته���ا وكلماتها واأ�شهر نظرياته نظرية فرديناند دي 
�شو�ش���ري. وا�شتخ���دم املذهب البني���وي لدرا�شة العالق���ات العائلي���ة واأ�شاطري 

الهنود احلمر، يف ال�شمال واجلنوب االأمريكي، وحتى طرق الطهي.
واالأ�شاط���ري عر الع���امل، بالن�شبة له اإمنا هي حتوالت من اأ�شطورة اإىل اأخرى. 
فاأ�شاط���ري املجتمع���ات املختلفة، قد تب���دو خمتلفة، لك���ن اإذا كان لالأ�شاطري بنية 

واحدة، فاإنها ميكن بالفعل اأن تعر عن ال�شيء نف�شه.
كان �شرتو����س حماربًا ي�شاري���ًا. يف عمر الع�شرين اأ�شب���ح ال�شكرتري الرملاين 
لنائ���ب ا�شرتاكي. ُعني اأ�شت���اذًا للفل�شفة. اأحّب اأن ُيعّلم املنه���ج الدرا�شي املقّرر. 
وكان يدع���و الط���الب للغو�س يف االآداب الفرن�شية عر اأعم���ال معا�شرة لكّتاب 
مث���ل كوكتو وكلودي���ل واأندريه جيد، ف�شاًل ع���ن ال�شريالي���ني. اإاّل اأّنه يف العام 
الث���اين، ولدى عودة املدار����س وجد �شرتو�س يف اإعادة املنه���ج الدرا�شي الذي 
�شب���ق اأن دّر�ش���ه فك���رة ال ت�شتهوي���ه. فاكت�ش���ف اأّن ه���ذه املهنة �شتفق���ده �شره 

وت�شعره بامللل.
كان ل�شرتو����س ح���ب را�شخ لبلده فرن�ش���ا ولغته لغة �شاتوبري���ان التي ُيف�شلها 
عل���ى اأي لغ���ة اأخ���رى. ولكن���ه يف املقاب���ل طالب باالح���رتام املت�ش���اوي بني كل 
احل�ش���ارات االإن�شاني���ة. امل�شاواة لي�شت اإال عري�شة مب���ادئ. النا�س مل ُيخلقوا 
مت�شاوين، واحل�شارات االإن�شاني���ة لي�شت مت�شاوية اأي�شًا، ولكن يف اللحظة 
الت���ي نهمل فيه���ا عري�شة املبادئ ه���ذه وُن�شّرع الالم�شاواة نك���ون قد �شلكنا 
طري���ق الربرية. لقد انُتقد ب�شبب حتري�شه على االنفتاح ازاء االختالفات 
املوج���ودة يف العامل. وانُتقد اأي�شًا لقوله اإّن املجتمع الراغب يف احلفاظ 
عل���ى ارث���ه وخ�شو�شيته عليه اأن يظه���ر �شفافية اأحيانًا اأم���ام التاأثريات 

املقبلة من اخلارج«.
كان ليفي-�شرتو����س ي�شغل املقع���د رقم 29 يف االأكادميي���ة الفرن�شية، 
وكان ي�شع���ر ب�شعادة كب���رية النتمائه اإىل االأكادميي���ة الفرن�شية. على 
م���دار 35 عامًا �شارك يف ن�شاطات واجتماعات االأكادميية كّل خمي�س 
وكان���ت ُتخّفف من ال طماأنينته وتوتره اإزاء م�شهد تطور هذا العامل. 
االإن�شاني���ة تكم���ن يف الثقاف���ة االأحادي���ة. ه���ذا ما كتب���ه يف مدارات 
حزينة. انها ت�شتع���د الإنتاج كتلة من احل�شارة. ويف خامتة كتابه 
االإن�شان العاري )1970( يقول:”يتوّجب على االإن�شان اأن يعي�س 
وُينا�ش���ل، اأن ُيفّكر ويعتق���د، اأن ميلك اجلراأة م���ن دون اأن يفقد 
يقين���ه باأّن���ه مل يكن موجودًا يف ال�شابق عل���ى االأر�س واأنه لن 
يبق���ى عليها بعد رحيل���ه احلتمي عن كوكب ه���و اأي�شًا زائل، 
باأفراح���ه واأتراحه وهمومه واآماله واأعمال���ه التي �شُت�شبح 

كاأنها مل تكن موجودة يومًا

اعداد / منارات 


