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منذ كتابه «مقدمة يف النظرية األدبية»
يواصل اإلنكليزي تريي إيغلتون جهود ًا
متواترة يف النقد األديب ،جعلته من املراجع
يف مجاله .التفت ،بعد حني ،إىل النقد
الثقايف ووضع جملة أعامل متميزة من
عناوينها األخرية« :العقل ،اإلميان ،الثورة
«(  ) 2009و «يف الرش» ...تناول قضايا هذا
الزمن ،مبتعد ًا من التأمالت املجردة .مل
متنعه «دراساته الثقافية» من مواصلة جهوده
النقدية يف حقل األدب ،فأعطى كتايب
«الحدث األديب» و «كيف يقرأ األدب» ()2013
مستأنف ًا ما بدأ به قبل أربعني عام ًا ،حني عالج
الرواية اإلنكليزية الكالسيكية.

ق����راءة ف��ي ك��ت��اب (ال��ث��ق��اف��ة)
أي مجال هو إنشاء
يكر ُس خصوصية ّ
ما ّ
معجم��هِ الخاص من خ�لال املفردات
تخ��دم غرضه وقد
والعب��ارات الت��ي
ُ
ُ
دالل��ة املفردةِ وفق�� ًا للمجال
تختلف
ُ
ُ
أن مثة
والسياق الذي
تتداول فيه .غري ّ
تغيب عن الحقول املعرفية
ألفاظ�� ًا ال
ُ
تباي��ن مناهجها ،وال
بقط��ع النظر عن
ِ
تجد لها بدي ًال.
كن أن َ
يمُ ُ
بالطبع ،الثقافة من بني أكرث املفردات
شيوع ًا يف ُم ِ
ختلف املستويات وتغلغ ًال
ُستخدم يف
يف األحاديث اليومية كام ت
ُ
الوسائط األكادميية والنخبوية.

فيصل دراج

تيري إيغلتون ونظرته إلى الحدث األدبي
ق ��ارب يف كتابه «احلدث الأدبي» مو�ضوعني
معروف�ي�ن �أ�سا�سي�ي�ن :م ��ا ه ��و الأدب؟ الذي
عاجل ��ه ج ��ان ب ��ول �سارتر من ��ذ عق ��ود ،وما
هي طبيع ��ة احلكاي ��ة� .أدرج يف املو�ضوعني
معرف ��ة �أدبية  -فل�سفية �ضافي ��ة ،من دون �أن
يبتع ��د من �س� ��ؤال مرك ��زي :ما ه ��و املتخيل
الأدب ��ي ،وه ��ل يف طبيعت ��ه م ��ا ينفت ��ح على
غ�ي�ره� ،أم �إنه ممار�سة لغوية مكتفية بذاتها؟
�أقام �س�ؤاله على تعددية القول التي تت�ضمن
الفل�سف ��ة وعل ��م النف� ��س وعل ��م االجتم ��اع
والكتاب ��ة الأدبي ��ة� ،إذ ل ��كل ق ��ول ،ي ��دور عن
«�أحوال الإن�س ��ان» ،مفاهميه ومنط �أ�سئلته.
وم ��ع �أن تعددي ��ة الق ��ول تخ�ت�رق «الأدب»،
ف�إنه ��ا ال تختزل ��ه يف غريه ،ذلك �أنه ��ا ال تقر�أ
يف مراجعه ��ا اخلارجي ��ة ،فل�سف ��ة كان ��ت �أو
عل ��م نف� ��س� ،إمن ��ا تق ��ر�أ يف ح ��دود اخلطاب
الأدب ��ي املندرج ��ة فيه ،وه ��و ما يقي ��م فارق ًا
ب�ي�ن «الفل�سف ��ة الأدبي ��ة» ،على �سبي ��ل املثل،
واملق ��والت العامة الت ��ي ت�أخذ به ��ا املدار�س
الفل�سفية.
يتك ��ئ �إيغلت ��ون يف كتاب ��ه الكثي ��ف املراج ��ع
عل ��ى مب ��د�أ التنوع� ،إذ للأدب �أك�ث�ر من مقاربة
وت�أوي ��ل ،و�إذ يف الأدب ن�صو� ��ص متنوع ��ة
غ�ي�ر �أدبي ��ة ،و�إذ الن�صو�ص الأدبي ��ة متنوعة
ال ��ر�ؤى والأ�سالي ��ب .والوا�ض ��ح يف خطاب ��ه
كل الو�ض ��وح الرف� ��ض احلا�س ��م للت�ص ��ور
اجلوهراين للأدب وللعلوم الإن�سانية بعامة،
فال وجود حلقل نظ ��ري منغلق على ذاته ،وال
وجود ملعرف ��ة �أدبية ال تنفت ��ح على غريها من
املعارف .له ��ذا ،ي�ستفيد �إيغلتون ،يف �أ�سلوبه
املقت�ص ��د اللغ ��ة القري ��ب م ��ن ال�سخري ��ة ،من
مفهوم لو دفيج فيتغن�شتاين القائل «بالتقارب
العائل ��ي»� ،إذ الأف ��راد يت�شابه ��ون يف مالم ��ح
كث�ي�رة ،ويتبقى ل ��كل منهم ف ��رادة خا�صة به.
فلي� ��س يف املوج ��ودات حقيقة �أخ�ي�رة تتوزع
عليهم جميع ًا بن�سب مت�ساوية.
عل ��ى رغ ��م معاجلة نظري ��ة م�شبع ��ة مبعارف

خمتلف ��ة ،ف� ��إن �إيغلت ��ون ،وه ��و يتح ��دث عن
ال�س ��رد والواق ��ع واملتخي ��ل ،ال يبتع ��د كثري ًا
عما ق ��ال ب ��ه الفرن�س ��ي ما�شري ��ه ،يف درا�سة
قدمية ل ��ه ،اعتربت الأدب مزيج ًا من الواقعي
واملتخي ��ل ،ت�صوغ ��ه اللغ ��ة اعتم ��اد ًا عل ��ى
ت�صورات �أيديولوجية ،لها �أبعادها الطبقية.
ومل ي� ِأت بجديد وهو يحاول �أن يو�سع حدود
مو�ضوعه منتهي ًا ،دائم� � ًا� ،إىل وحدة املتخيل
والواق ��ع يف الأدب اللذين ال ميك ��ن قيا�سهما
عل ��ى �أي ح ��ال .ال غراب ��ة يف �أن ي�ص ��وغ م ��ا
انته ��ى عليه ب�أ�ش ��كال متعددة �شب ��ه متطابقة،
ك�أن يق ��ول« :ميك ��ن ال�ش ��يء �أن يك ��ون واقع ًا
ومتخي�ل ً�ا يف الوقت ذاته ،ميك ��ن احلقيقة �أن
تكون �أكرث خيا ًال من اخليال»� ،أو �أن مير على
قول ال�شاعر الرومان�سي �شلي« :نحن نتخيل
م ��ا نعرف ��ه» .حتمل وح ��دة الواق ��ع واملتخيل
ارتباك ًا ال خروج منه ،ذلك �أن الواقع ال وجود
له ب�صيغة املفرد :فه ��و متنوع متحوّ ل متبدل
االحتماالت ،وهو يف �سطحه اخلارجي يغاير
ما هو عليه فع ًال� ،أو �أن ظاهره يختلف عما هو
كامن فيه ،وهو ما اجتهد فيه جورج لوكات�ش
ذات مرة .واملتخيل �أي�ض ًا ال وجود له ب�صيغة
املفرد ،وثيق ال�صلة بالثقافة املرتبط بها ،حال
«واقعية �أمريكا الالتينية ال�سحرية» التي هي
مر�آة خل�ب�رة معي�شة حم ��ددة .والوحدة هذه
ت ��دور يف النهاي ��ة ،يف حلق ��ة مفرغ ��ة� ،إذ �إن
مدين ��ة لن ��دن ،املتخيل ��ة روائي� � ًا ،تختلف عن
املدينة  -املكان ،لكن املدينة املتخيلة ،عا�صمة
�إنكليزي ��ة كانت �أو غريه ��ا ،اتك�أت على مدينة
قائمة يف الواقع ولها ا�ستقاللها اخلا�ص بها.
وال�س� ��ؤال ،رمبا ،م ��ا مدى التقاب ��ل والت�ضاد
والت�شاب ��ه واالختالف بني «املدينة الواقعية»
واملدينة املتخيلة؟ ال يعرث ال�س�ؤال على جوابه
يف م ��دى الثنائية (الواق ��ع واملتخيل) بل يف
حقل الكتابة الأدبية املتوجهة �إىل قارئ معني
�أو �آخ ��ر حمتمل .لذلك ،يتاب ��ع القارئ ،مبتعة
كبرية ،كت ��اب �إيتالو كالفينو «مدن ال مرئية»،
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حممو ًال يف �ش ��كل ال�سرد ،م ��ن دون �أن ي�س�أل
ما �إذا كانت ه ��ذه املدن موجودة� ،أم مل توجد
ق ��ط .يجعل ه ��ذا ،رمبا ،من «عالق ��ات الكتابة
يف الن� ��ص الروائ ��ي» ،ال�س� ��ؤال النقدي الذي
يتجاوز غريه.
�أف ��رد كتاب �إيغلتون �صفح ��ات طويلة ل�س�ؤال
«تقليدي» :هل ي�أتي املتخيل احلكائي مبعرفة
�صادق ��ة ،ال تعوزها املو�ضوعي ��ة� ،إم �إنه يقدم
معرف ��ة زائف ��ة؟ وم ��ع �أن ��ه �أطلق ال�س� ��ؤال يف
اجتاه ��ات متعددة ،فقد انته ��ى �إىل ما يق�ضي
باالنته ��اء �إلي ��ه :ال تقدم احلكاي ��ة ،كما الن�ص
الروائي ،معرفة �صادق ��ة �أو زائفة� ،إمنا تقدم
«معرف ��ة» تتميز من �أ�ش ��كال املعارف الأخرى،
توح ��ي ب�أكرث مم ��ا ت�ص ّرح� ،أو ت�ص� � ّرح مبا ال
ت�ستطي ��ع الأجنا� ��س املعرفي ��ة �أن ت�ص ّرح به.
كان �آلتو�سري قد حتدث عن «املعرفة يف الفن»
التي ت�شتق منها «املعرفة يف الأدب» ،من دون
�أن يق� �دّم جواب ًا «مثري ًا» ،ذلك �أن ما ي�صدر عن
الأدب والفن يبدو «�إ�شارات �إىل املعرفة» ،قبل
�أن يك ��ون معرفة باملعنى التقلي ��دي .فالكامن
فيها ه ��و الإيحاء� ،إث ��ارة املتخيل والت�أمالت،
م�ساءل ��ة م ��ا ال ي�صبح معرفة «منج ��زة!» فكما
�أنه ميك ��ن «اختزال» ق�ضاي ��ا الأدب يف عملية
الكتاب ��ة ،ف� ��إن ق ��راءة الإب ��داع ،فن� � ًا كانت �أو
رواية ،تعود �إىل عملية «الت�أويل» الذي يغاير
يف تعددية �أفقه مفهوم «ال�شرح» الذي يقول بـ
«حقيقة واحدة».
ي�س�أل �إيغلت ��ون :ما هي �صورة املا�ضي التي
تنتجها الرواية التاريخية؟ يرد اجلواب على
«ال�س�ؤال الزائ ��ف» املرتبط ب�صدق احلكاية.
ذلك �أن الكات ��ب يعالج املا�ضي بعد انق�ضائه،
م�ش ��دود ًا �إىل وجه ��ة نظر ميليه ��ا احلا�ضر،
و�إىل موقف من احلا�ضر واملا�ضي مع ًا يعينّ
بداي ��ات احلكاي ��ة ونهاياته ��ا و�شخ�صياته ��ا
م�ضيئ� � ًا ،يف نهاي ��ة امل� ��آل� ،أح ��وال الطبيع ��ة
الإن�ساني ��ة .فم ��ع �أن «ثالثية حمف ��وظ» تقدم
معرف ��ة بث ��ورة � ،1919إال �أن قيمته ��ا تت�أتى
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م ��ن ر�سمها املبه ��ر لأ�صناف الب�ش ��ر املختلفة
يف عواملها اخلارجية والداخلية التي حتيل
عل ��ى التاري ��خ وعلم االجتماع وعل ��م النف�س
ونظري ��ة داروي ��ن التطوري ��ة ،وكل ما ينفي
«جوهرانية» العملية الأدبية.
ت�ستدعي املالحظات ال�سريعة ال�سابقة �س�ؤا ًال
مر عليه �إيغلتون يف �شكل �سريع :ملاذا �أخذت
احلكاي ��ة �شكله ��ا الروائ ��ي «النموذج ��ي» يف
القرن الثامن ع�شر؟ ت�أتي الإجابة من �أكرث من
اجت ��اه :ت�أتي من �صعود عل ��م التاريخ القائل
بالتغ�ّي�رّ والتب� �دّل والتط ��ور ،وكل م ��ا ينف ��ي
«املعطي ��ات الأخرية» .وهو م ��ا التقطه ،بفرح
كب�ي�ر ،امل�ص ��ري حمم ��د املويلح ��ي يف عمل ��ه
«حدي ��ث عي�س ��ى ب ��ن ه�ش ��ام»  .1900وت�أتي
م ��ن االع�ت�راف بالإن�س ��ان ككائن مف ��رد فاعل
ال يخت�ص ��ر �إىل اجلماع ��ة� ،أو �إىل املجتم ��ع
ال ��ذي يعي�ش فيه ،كائ ��ن له �صفات ��ه وطبائعه
وحركت ��ه املفتوحة ،وعامل داخل ��ي م�ضطرب
يتك�شف �صدفة ويع ��ود �إىل غمو�ضه ...و�إىل
جان ��ب اكت�ش ��اف التاريخ وجوه ��ر الإن�سان،
ج ��اء الإ�ص�ل�اح اللغ ��وي م�ؤكد ًا م�س ��اواة بني
الب�ش ��ر� ،إذ للب�شر لغة ال مراتب فيها� ،أو عليها
�أن تتخفف من املراتب.
بعد احلدي ��ث الطويل الذي ق ��ام به �إيغلتون
ع ��ن اجلوه ��ر واملمار�س ��ة االجتماعي ��ة
وال�صادق والزائف وا�سرتاتيجيات الكتابة
وكل ما جع ��ل الأدب «حدث ًا» ن�س� ��أل ملاذا جاء
الأدب ،وم ��ا الذي جعله ي�ضي ��ف متخي ًال �إىل
�آخ ��ر ويق�ت�رح مدن� � ًا غ�ي�ر مرئي ��ة؟ ال يت�صل
الأم ��ر باملعرف ��ة ،عل ��ى رغ ��م ج�ل�ال الكلم ��ة،
فاملع ��ارف كث�ي�رة ،متت ��د م ��ن التاري ��خ �إىل
عل ��م الأحي ��اء وتاري ��خ الأدب� ،إمن ��ا يت�ص ��ل
بالإن�س ��ان يف �أكوانه املتع ��ددة ،التي حتتمل
ال�شك واليقني والرغبة واخليال واالغرتاب
والتم ��زق واجل�ش ��ع والإج ��رام والع�ش ��ق
والرع ��ب ال�صادم من اق�ت�راب املوت وعبور
الزم ��ن اخلاط ��ف ال ��ذي ي�شب ��ه �ش ��وك ًا مي�ل��أ

احلل ��ق والعني مع ًا ...لذلك ،ميكن الكالم عن
الرواي ��ة البولي�سي ��ة والتاريخية والواقعية
والرمزي ��ة ،م ��ن دون �أن يهم� ��ش ذل ��ك بع ��د ًا
حا�سم� � ًا ال رواي ��ة من دون ��ه :مواجهة الزمن
للإن�سان التي تنقل ��ب ،على غري م�شيئة� ،إىل
مواجه ��ة الإن�سان الزمنَ  ،املك�س ��وة باملرارة
واملحوّ ط ��ة بهزمي ��ة ال خ ��روج منه ��ا .لذلك،
ال معن ��ى لل�ص ��دق والزي ��ف الأدبي�ي�ن �إال يف
عالقتيهما ب�صورة الإن�سان الأدبية.
تتك ��ئ هذه ال�ص ��ورة على اللغ ��ة ،على النرث
املت�أتي من تعددية املع ��ارف التي تندرج يف
الن�ص الأدب ��ي� ،أو على تعددية لغوية ت�صف
وج ��وه املدنية بلغة ،وت�سرد وقوع اجلرمية
بلغ ��ة �أخرى وتفت�ش عن لغ ��ة ثالثة تعلن عن
لوعة الفق ��د واخل�سران .لذلك ،ف�إن االقرتاب
م ��ن «تقني ��ات الرواي ��ة» ،التعب�ي�ر املحب ��ب،
اقرتاب م ��ن م�ستويات اللغ ��ة الروائية التي
قد ت�صف ما ه ��و رث ورميم يف املدينة ،وقد
تنفتح على املطلق م�ستعينة بلغة مت�صوفة -
غنائية� ،إن �صح القول.
انط ��وى كت ��اب �إيغلت ��ون عل ��ى م�ستوي�ي�ن:
م�ستوى نظري معريف مبهر ،مير على روالن
ب ��ارت وباخت�ي�ن و�ستانل ��ي ف� ��ش وفريدريك
جيم�س ��ون وب ��ول ريك ��ور و�إمربت ��و �إيك ��و
وغريه ��م الكث�ي�ر ،وعل ��ى �إجاب ��ات ناق�ص ��ة
ال تقن ��ع الق ��ارئ ،وحتر�ض ��ه عل ��ى التفك�ي�ر
«وحي ��د ًا» ،م�ستعين ًا ب�آخرين ،فكروا وحيدين
م�ستعين�ي�ن بغريه ��م .فاملفكر املكتف ��ي بنف�سه
يب ��د�أ م ��ن اخل ��واء وينته ��ي �إلي ��ه .وتبق ��ى
ف�ضيلت ��ي املثابرة والإخال� ��ص� ،إذ �إن امل�ؤلف
مثاب ��ر وم�ض ��يء يف مثابرت ��ه ،ول ��ه ذل ��ك
الإخال� ��ص ال ��ذي ي�أخ ��ذه بي ��ده �إىل «املعارف
الأدبي ��ة» يف اجتهاداته ��ا املتنوع ��ة ،م�ؤك ��د ًا
ما ميك ��ن �أن يدع ��ى� :أخالقيات النق ��د الأدبي
امل�س� ��ؤول الذي يدرك �أن النق ��د املكتفي بذاته
ال ينتهي �إىل �شيء.

عن  /جريدة احلياة اللندنية

كه يالن محمد
التمدّ د اللفظي
م ��ن الوا�ض ��ح �أنّ ه ��ذا التم� �دّد اللفظ ��ي لي� ��س � اّإل �أح ��د
�أوج ��ه مفه ��وم الثقافة املُتعال ��ق مع كل �أ�ش ��كال احلياة
ِبت ََ�ش ُعّباته ��ا� .أمر ي�ستدع ��ي احلفر يف اجلذور ومتابعةِ
تط � ّ�ور مفه ��وم الثقاف ��ة وم ��ا تعني ��ه من ال ��دالالت عرب
التاري ��خ والإخت�ل�اف بين ��ه وب�ي�ن احل�ض ��ارة� .إذ يرى
ال�شاع ��ر الربيط ��اين ت�.إ� ��س� .إلي ��وت ب� ��أنّ الثقاف ��ة
ه ��ي املعط ��ى ال ��ذي يجع ��ل احلي ��اة م�ستحق ��ة للعي�ش،
وهناك َم ��ن ال يف�ص ُل بني مفهوم ��ي احل�ضارة والثقافة
بو�صفهم ��ا تعب�ي�ر ًا عن املحت ��وى املع ��ريف واملُعتقدات
والفنّ والأخ�ل�اق والقانون والعادات ،كما يوج ُد طرح
�آخر ي�ض ُع مفهوم الثقافة يف �إطار الق َيم املعنوية ويقرنُ
لف ��ظ احل�ضارة باجلانب املادي ،م ��ا يعني وجود ر�ؤى
غري متوافقة فيما يتع ّل ُق بهذا املو�ضوع .وبدورهِ � ،أراد

الكاتب الربيطاين ال�شهري تريي �إيغلتون تت ّبع �أ�سا�س
تل ��ك الإ�شكالي ��ةِ ودرا�سة مف ��ردة الثقاف ��ة ودالالتها كما
وردت يف م�ؤ ّلفات نخبة من املف ّكرين يف كتابه املعنون
«الثقافة» ال�ص ��ادر حديث ًا من دار املدى برتجمة الكاتبة
والروائية العراقية لطفية الدليمي.
بعد مقدم ��ة املرتجمة التي ت�ش�ي�ر �إىل م�ؤلفات �صاحب
«حار� ��س البوابة» و�إ�شتغاله يف املج ��ال الأكادميي يف
اجلامع ��ات الربيطاني ��ة ،وق ��د ذاع ��ت �شهرت ��ه بو�صفه
�أكادميي ًا مارك�سي ًا ،مو�ضح ًة �أنَّ كتابه «ما بعد النظرية»
يمُ ِ ّث� � ُل �إنعطاف� � ًة ثور ّي ًة يف فك ��ر هذا الي�س ��اري العتيد.
تعق � ُ�ب ذل ��ك بتق ��دمي ع ��ن ن�ش� ��أة امل�ؤل ��ف و�أهمي ��ة هذا
الكتاب ،الفت ًة �إىل �أنّ �أ�سل ��وب �إيغلتون ُمطعّم بالدعابة
وال�سخري ��ةّ .
وف�ضلت لطفية الدليم ��ي �أن ترفق الكتاب
ُ
ُ
ّ
ري يف �إطار احلوار
أخ
ل
ا
ق
ل
يع
حيث
فه،
مبقابلة مع م�ؤ ّل
ُ
على الأف ��كار املُنب�سطة على م�ساح ��ة �إ�صداره اجلديد.
و�أك�ث�ر ما ُيلف ��ت النظر يف احل ��وار ه ��و كالم �إيغلتون
ح ��ول ع ��دم الإلتف ��ات �إىل اجلوان ��ب ال�سلبي ��ة للثقافة،
ذاك ��ر ًا �أنَّ الثقاف ��ة قد تك ��ون �أم ��ر ًا �أ�ش َّد خط ��ور ًة ،ومع
ذل ��ك ال يزال َمن يختزل الثقافة على �إبداعات مو�سيقية
وفنية و�أدبية.
التعقيد
عل ��ى رغم خروج مفردة الثقافة من احللقات الأكادميية
و�إلتحامه ��ا م ��ع القن ��وات املُختلف ��ة ،لكن ه ��ذا ال يعنى
�أنَّ مف ��ردة الثقاف ��ة �أ�صبح ��ت مدلوالته ��ا مفهوم� � ًة و�أنَّ
م ��ا ت� ّؤ�شر �إلي ��ه وا�ض ��ح بالن�سبة للجميع ب ��دون لب�س،
واليتحم ُل وجهات النظر املُتعددة.
ت�أت ��ي الثقافة ح�س ��ب ر�أي �إيغلت ��ون يف املرتبة الثانية
�أو الثالث ��ة �ضم ��ن املف ��ردات الأك�ث�ر تعقي ��د ًا يف اللغ ��ة
الإنكليزي ��ة ،واحلال هذه تذ ّك ُر الكات � ُ�ب �أنَّ هناك �أربعة
�ان رئي�س ��ة ي�ص � ُّ�ح و�ضعُها �شرح� � ًا ملف ��ردة الثقافة.
مع � ٍ
تراكم� � ًا للعم ��ل الذهن ��ي والفن ��ي �أو ال�ص�ي�رورة التي
يح�ص� � ُل به ��ا الإرتق ��ا ُء الروح ��ي والذهن ��ي� ،أو الق َي ��م
والعادات واملعتقدات وال�شعائر الرمزية� .أخري ًا تعني
الثقاف ��ة الطريقة الكل ّية املُعتم ��دة يف احلياة .بنا ًء على
م ��ا ُيفه ُم من اجلملة الأخرية ،ف� ��إنَّ الثقافة ت�ض ُم ال�شعر
واملو�سيق ��ى �إىل جانب �صنف الطع ��ام ونوع الريا�ضة
وحت ��ى �ش ��كل الدي ��ن والطقو�س ��ات الت ��ي ميار�سه ��ا
الالب ّي ��ون .وق ��د جت� � ُد م�ش�ت�ركات بني ه� ��ؤالء وغريهم
م ��ن ال�شع ��وب الأخ ��رى يف امللب� ��س وامل� ��أكل ،وذل ��ك
ّ
بال�شق
ُيب�ّي�نّ تو�سيع داللة مفه ��وم الثقافة فيم ��ا يتع ّلق
احلياتي .و ُي�ضيف �إيغلتون حول هذا املو�ضوع زياد ًة،
�إذ يف� � ّرق بني الثقافة كطريق ��ة حياة على هذا امل�ستوى،
والتم�سك مبا
تعن ��ي الثقاف ��ة تكرار م ��ا عمل ��ه �أ�سالف ��ك
ّ
�إعتنق ��وا به� ،أ ّم ��ا على امل�ست ��وى الف ّني فت ّتخ� � ُذ الثقافة
معنى طليعي ًا .وهذا الف�صل بني امل�ستويني ي ّتفق مع ما
ً
ذهب �إلي ��ه وليامز من التمييز ب�ي�ن الثقافة لدى الطبقة
العاملة والثقافة ك�إهتمام ف ّني.
يف املُقابل ،ي ��رى الفيل�سوف الأملاين جوهان غوتفريد
ُ
بحيث
ه�ي�ردر مفه ��وم الثقافة يف �سياق �أك�ث�ر �شمولية
تنفتح على التج ��ارة وال�صناعة والتقنية بقدر ما تعبرّ ُ
ُ
ع ��ن العواط ��ف والق َيم .ومن خ�ل�ال ما يعر�ض ��ه م� ُ
ؤلف
«النق ��د والأيدولوجي ��ا» ب�ش� �� ِأن مفهوم ��ي احل�ض ��ارة
والثقاف ��ة ،ن � ُ
�درك ب� ��أنَّ ّ
كل م ��ا يخ� �ُّ�ص م�س�أل ��ة التقاليد
والق َي ��م والدين ُتعبرّ ُ عنه مف ��ردة الثقافة ،بينما تتج ّلى
احل�ضارة يف املظهر املادي للمجتمع .ونحنُ نقو ُل ذلك،
نفرت�ض وجود �س�ؤال لدى املُتابع وهو �أين الثقافة من
عا ٍمل تداهمه املاديات وال�سل ُع وت�سوده �سطوة املظاهر
جيب �إيغلتون ب� ��أنَّ احل�ضارة
عل ��ى حد تعبري لين�ي�ن؟ ُي ُ
ال�صناعي ��ة �أوجدت بيئة م�ؤاتية لوالدة مفهوم الثقافة،
ول ��وال تغ � ّ�ول املادي ��ات مل ��ا �أ�صبح ��ت الثقاف� � ُة وا�سع ��ة
الإ�ستخدامُ .م�ضيف ًا ،ك ّلما جنحت احل�ضار ُة يف طابعها

امل ��ادي �أكرث كان ��ت الثقافة تتبدّى �أ�ش َّد رغب� � ًة للت�سامي
ع ��ن الدينوية .ف�ض ًال عن ذلك ،ف� ��إنَّ الثقافة ُمفردة وهي
شري احل�ضارة �إىل عامل
م�شت ّقة من الطبيعة .يف وقت ت� ُ
م�شوه للطبيعة.
م�صنوع ّ
�صرعة فكرية
يتن ��اول ت�ي�رى �إيغلت ��ون يف ف�ص ��ل �آخ ��ر م ��ن كتاب ��ه
مو�ضوع التعدّدية الثقافية بو�صفها �سم ًة بارز ًة ملرحلة
ما ي�س ّمى مبجتمعات ما بع ��د احلداثةِ الهجينة ،نتيجة
هيمن ��ة الر�أ�سمالية التي تعتم� � ُد على منط �إنتاجي غري
ُمتجان� ��س .ال ُينك ��ر �صاحب الكت ��اب �أهمي ��ة التعدّدية،
�صبح �أمر ًا
ب ��ل هي جديرة بالرعاي ��ة والتع ّه ��د �إىل �أن ُت َ
بديهي ًا ،لكن علينا الإقرار يف الوقت نف�سه ب�أن لي�س ّ
كل
يجب حماربته ونعته
�أ�ش ��كال التجان�س �أمر ُم�ستهج ��نُ ُ
بالأُ�صولي ��ة والتط� � ّرف ،م ��ن الأف�ض ��ل �أن يك ��ون هناك
�إجماع على �إدانة و�شج ��ب الإ�ساءة اجلن�سية للأطفال.
ب ��ل الب�شري ��ة كما ي ��رى �إيغلت ��ون �أحوج م ��ا تكون �إىل
ُ
حتدق بها الظواهر اخلطرية .وال وجود
الإجماع عندما
ربر غرق قوارب املُهاجرين
لف�ضيل ��ة ذلك ّ
التنوع الذي ي ّ
على ال�سواحل ب�إ�سم حرية ال ��ر�أي .فرب�أي �إيغلتون �أنَّ
�صرع ��ة ما بعد احلداث ��ة تحُ ّول الكائن ��ات الب�شرية �إىل
جم ّرد خملوقات تقتاتُ عل ��ى الإختالف والتمايز ،و�أنَّ
� َّأي �إ�ش ��ارة �إىل اخل�صائ� ��ص الإن�ساني ��ة امل�شرتكة تثري
�ر كبح� � ًا جاحم� � ًا لإختالف ��ات ثقافية.
ح�سا�سي ��ة و ُتعت�ب ُ
مبعنى �أنَّ الإعتقاد بوجود �أ�س�س عاملية لوجود �إن�ساين
وه ٌم حم�ض .عطف ًا على كل ما �سبق ،ف�إنَّ تريي �إيغلتون
مي ّي� � ُز بني الثقافة والأيدولوجي ��ا ،مع االنتباه �إىل عدم
الوق ��وع يف خط� ��أ اخلل ��ط ب�ي�ن مفهوم�ي�ن ،لأنَّ الثقافة
تمُ ّث ��ل الق َيم والعادات والتقاليد ،فيما الأيدولوجيا هي
حماولة لتحنيط املمار�سات الرمزية والق َيم يف مرحلة
تاريخي ��ة مع ّين ��ة .يف مفا�ص ��ل كتاب ��ه ،ي�ستن� � ُد امل�ؤ ّل ُف
�إىل �أطروحات الفال�سف ��ة واملف ّكرين ال�سيا�سيني ،منهم
�إدموند ب ��رك الذي عار� ��ض �سيا�سة ب�ل�اده الربيطانية
يف الهن ��د ،وفريدري ��ك �شيللر و�أو�س ��كار وايلد ولدفيغ
فتغي�شتاي ��ن وكارل مارك� ��س وكلودليف ��ي �شرتاو� ��س
ال ��ذي ر�أى �ض ��رورة ت�ش� � ّرب ثقافة �أيّ فرد م ��ن ثقافات
�أخ ��رى .ويخت� � ُم �إيغلت ��ون درا�ست ��ه بنق ��د الر�أ�سمالية
و�إظهار الو�سائل الت ��ي �إعتمدتها لتدجني الثقافة وقتل
النزع ��ة النقدي ��ة ،وذلك بدال م ��ن �أن تك ��ونَ الثقاف ُة �أدا ًة
للجم ال�سلطة �صارت متو ّرط ًة يف ت�ضخيمها وتوفر لها
عوامل ال�سيطرة.
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كتاب ((الثقافة وموت اإلله))
لـ تيري إيغلتون
يع ��ود الإنكلي ��زي تريي �إيغلت ��ون يف �سريته
“حار� ��س البواب ��ة” �إىل طفولت ��ه املبك ��رة
ليتوقف عن ��د البيئة القا�سية التي عا�ش فيها،
وكي ��ف �أن طائفته كان ��ت متقوقعة على ذاتها،
وعان ��ى نتيجة تلك ال�صرام ��ة ،ك�سر الأطواق
املحيط ��ة به ،وحطم قي ��وده لينطلق يف عامله
غري املح ��دود ،ويدر�س بطريق ��ة عقالنية ذاك
الواق ��ع ويف ��كك تفا�صيل ��ه و�آليات ��ه ،ويتمتع
بح� ��س النق ��د وال�سخري ��ة من ��ه يف بع� ��ض
الأحيان.
ي�ستعي ��د �إيغلتون تفا�صيل م ��ن طفولته ومن
�شباب ��ه ،ويتوق ��ف عن ��د حمط ��ات م ��ن حياته
ك�أ�ست ��اذ زائر يف العديد م ��ن اجلامعات حول
العامل ،ومالحظته للتغريات بني املجتمعات.
ت ��راه ي�سته ��ل مذكرات ��ه باحلدي ��ث ع ��ن دي ��ر
راهب ��ات الكرملي ��ت بالق ��رب م ��ن مان�ش�سرت،
وكي ��ف �أن ��ه كان حار� ��س البواب ��ة ،وبو�صفه
خ ��ادم مذبح يف العا�شرة من عمره يف م�صلى
الدير ،كان يتوجب عليه �أن يح�ضر حني ت�ضع
�إحدى املبتدئات ،يف ح ��وايل التا�سعة ع�شرة
من عمرها ،اخلمار وتختفي داخل املكان �إىل
الأبد.
يتح ��دث �صاحب “كيف نق ��ر�أ الأدب” عن تلك
الطقو� ��س الت ��ي كان ��ت بداية حب� ��س الراهبة
املبتدئ ��ة ،وكيف �أنه ��ا �أو ًال كانت ترتدي ثياب
عرو�س كرم ��ز لزواجها م ��ن امل�سيح ،ويق�ص

"حارس البوابة" التاريخ هراء
وكابوس وجثة محطمة
هيثم حسين *
�شعرها ق�صري ًا حتت اخلمار الأبي�ض املخرم.
وم ��ن ثم تقودها زميالتها من الراهبات بعيد ًا
لك ��ي تعود وهي ت�ضع خم ��ار ًا �أ�سود وترتدي
ثوب� � ًا م ��ن قما�ش خ�ش ��ن وبني الل ��ون خا�ص
بطائفة الكرملي ��ت التي ي�صفها ب�أنها ال تفوّ ت
�أيّ فر�صة لإماتة اجل�سد.
يتح ��دث ع ��ن نظ ��رة بع� ��ض املتدين�ي�ن م ��ن
الطائفة �إىل التاريخ عل ��ى �أنه هراء ،واقتناع
ق�سم الراهبات به ،وت�ش ��كك �أخريات بطريقة
م�ضمرة ،يق ��ول �إنهن مل ي�صدق ��ن �أن التاريخ
جمرد ه ��راء ،لأنها وجهة نظ ��ر بروت�ستانتية
�أكرث مما ينبغي .يف احلقيقة �ستكون هرطقة.
ويعتق ��د �أن ��ه �إذا كان الأم ��ل يف الإن�ساني ��ة
معدوم ًا ،فما الداع ��ي �إىل النهو�ض مرات يف
الليلة الواحدة لل�صالة من �أجلها؟
يذك ��ر م ��ا قال ��ه مارك� ��س ع ��ن التاري ��خ ب�أن ��ه
كابو� ��س ،لكنه ر�أى �أنه يج ��ب �أن تكون هناك
طريق ��ة للحلم بحيث ت�سمح ل ��ك باال�ستيقاظ.
ويج ��د �أن �أ�س ��و�أ كابو� ��س هو االعتق ��اد ب�أنك
ا�ستيقظ ��ت و�إذا ب ��ك تكت�ش ��ف �أن ��ك م ��ا زل ��ت
حتلم .ويلفت �إىل �أن هناك العديد من الأمثلة
ال�سيا�سية حول هذا ،كما يلفت �إىل �أنه �إن كان

يجب �إبطال التاريخ ،ف�إن فعل ذلك ممكن فقط
من الداخل.
ي�ش�ي�ر �إىل �أن الإجني ��ل امل�سيح ��ي يدعو �إىل
الت�أمل يف حقيقة التاري ��خ الإن�ساين املتمثلة
يف اجلث ��ة املحطم ��ة ملج ��رم �سيا�س ��ي ُن ّفذ فيه
حكم الإعدام .ويعتقد �أن الر�سالة التي تنادي
به ��ا ه ��ذه اجلث ��ة ،عل ��ى ح ��د ق ��ول الالهوتي
هرب ��رت ماكي ��ب ،عني ��دة� ،إذا مل تعرف احلب
ف�أنت ميت ،و�إذا �أحببت ف�سوف تقتل .يخرج
بنتيجة ي�أ�سف لها وه ��ي �أن هناك يرقد الأمل
الكاذب ،ثرثرة اخلال�ص العاطفية.
بو�صفه خادم مذبح يف العا�شرة من عمره يف
م�صل ��ى الدي ��ر ،كان يتوجب علي ��ه �أن يح�ضر
ح�ي�ن ت�ض ��ع �إح ��دى املبتدئ ��ات ،يف ح ��وايل
التا�سعة ع�شرة م ��ن عمرها ،اخلمار وتختفي
داخل املكان �إىل الأبد
يتحدث عن طائفت ��ه و�أولئك الراهبات الالتي
ظللن حمط ت�أ�سفه ،يقول �إن الكرمليت عا�شت
وك�أن التاري ��خ ميك ��ن �أن يختف ��ي داخل ثقب
�ضي ��ق يف �أيّ حلظ ��ة ،و�إن ��ه كان با�ستطاع ��ة
الراهبات �أن ميار�سن خدعة ماكرة على املوت
بتمثل ��ه يف حياته ��ن ،بتمثي ��ل موته ��ن وبهذا
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يخدعن ��ه ب�إره ��اب .ويق ��ول �إنه ��ن ملّ ��ا كنّ يف
الع ��امل ولي�س منه� ،أ�صبح وجودهن نوع ًا من
املحاكاة ال�ساخرة ،ولكن يف �أثناء حماولتهنّ
اكت�ساب �أحد �أ�شكال املحاكاة ال�ساخرة كن يف
حاجة �إىل جتنب �شكل �آخر.
ويلف ��ت �إىل �أنه ��ن مل يك ��نّ م�ضط ��رات �إىل
�أن يكافح ��ن جلع ��ل احلي ��اة �أف�ض ��ل بالعم ��ل
ال�سيا�س ��ي �أو بالقي ��ام بالأعم ��ال اخلريي ��ة.
مب ��ا �أن ه ��ذا �سريبطه ��ن بالعامل نف�س ��ه الذي
يب�ت ّ�ر�أن منه .وب ��د ًال من ذل ��ك كان دورهن �أن
يك ��ن �شاه ��دات عل ��ى زوال ذل ��ك الع ��امل ،و�أن
يت�ص ��ورن م�سبق ًا يف حياته ��ن موت التاريخ،
وذلك ب�إعالنهن ب�أ�سلوب م�سرحي ي�أ�سر العني
قلة �أهميته.
ي�ش�ي�ر �إىل �أن مهمتهن كانت بب�ساطة الإ�شفاق
على بلوى الإن�ساني ��ة والتما�س الرحمة على
ال ��دوام ل�صاحبه ��ا .و�أن ��ه مل يك ��ن ي�سمح لأيّ
نفح ��ة م ��ن الأم ��ل االجتماع ��ي امل�سكن ��ة ،وال
لأيديولوجي ��ة �أ�صح ��اب الفك ��وك العري�ض ��ة
عل ��ى التق ��دم ،بالتموي ��ه عل ��ى حقيق ��ة م ��دى
فظاع ��ة الأمور معه ��م ،وك ��م �سي�ستغرق منهم
�إ�صالحها.

ينتق ��د �إيغلتون بع� ��ض املمار�س ��ات الطائفية
ل ��دى الطائف ��ة الكاثوليكي ��ة الت ��ي كان ينتمي
�إليه ��ا ،يق ��ول �إنهم ،مع�ش ��ر الكاثولي ��ك كانوا
�أقلي ��ة يف �إنكل�ت�را ،لكنه ��م مل يق� �دّروا جي ��د ًا
الهام�شيني والأقلي ��ات ،على غرار ما فعلته ما
بعد احلداثة الحق ًا .ويقول �إنهم على العك�س،
كان ��وا يزعم ��ون احت ��كار احلقيق ��ة ،والق ��ول
ب� ��أن الغالبية ح ��ادت عن ال�ص ��راط امل�ستقيم.
ويتحل ��ى بج ��ر�أة االع�ت�راف ب�أنه ��م كالعديد
م ��ن الأقليات جمع ��وا بني العجرف ��ة وجنون
العظم ��ة والر�ض ��ى عن الذات ال ��ذي ي�شعر به
املختارون والقلق اخلبيث للذين ال ي�شعرون
بالأم ��ان ،و�أنه ��م جمع ��وا �أي�ض ًا ب�ي�ن ان�شقاق
الالمنتمني و�إرادة املحافظني لالنتماء.
يق ��ر �إيغلتون �أنه كرب و�س ��ط ال�سرة والنفاق،
والرف� ��ض املطل ��ق ،والغراب ��ة الغوطي ��ة،
و�إمي ��اءات التط ��رف ،والعذارى م ��ع عناقيد
الزجنبي ��ل ،و�شعائ ��ر التق�ش ��ف والت�ضحي ��ة

بال ��ذات ،وامل ��وت يف احلي ��اة ،ويج ��زم �أن
ذل ��ك كل ��ه �ساع ��د يف ت�شكي ��ل ميل ��ه ال�سيا�سي
الي�ساري الحق ًا.
يق ��ول �إنه مل تك ��ن معرف ��ة الق ��راءة والكتابة
�أق ��وى �سمات ��ه يف جمتم ��ع طفولت ��ه ،لقد كان
عامل� � ًا مل يع ��د يفهم كي ��ف ا�ستط ��اع �أن يك�سب
قوت ��ه مبجرد ت�أليف الكت ��ب ،وك�أنه يقول �إنك
�أ ّلفت �أحدها ب�إخراج ال�شمع من �أذنيك .ويذكر
حادث ��ة طريفة عن جدّه لأم ��ه الأيرلندي الذي
تع�ث�ر ذات يوم م�صادفة بنظ ��ارة يف ال�شارع
فو�ضعها عل ��ى عينيه وبقي ي�ضعها حتى �آخر
يوم يف حياته .لكن ��ه مل يكن يف حاجة �إليها،
مب ��ا �أن ب�ص ��ره كان �سليم� � ًا كم ��ا �أن ��ه مل يك ��ن
يح�س ��ن الق ��راءة .وكان يطلب من ��ه حني كان
طف ًال �أن يقر�أ له ال�صحيفة ،ويعتقد �أنه بالرغم
من ع ��دم فهمه للتفا�صيل املتعلق ��ة بالبور�صة
والأ�سه ��م كان ي�ضم ��ر وهم� � ًا خا�ص� � ًا ب ��ه ب�أنه
�سم�سار بور�صة.
ي�ص ��ف الكات ��ب نف�س ��ه ب�أن ��ه يكت ��ب بغ ��زارة
لأن ��ه ي�ستمتع بذل ��ك ،كما قد ي�ستمت ��ع النا�س
بالو�صال اجلن�س ��ي وب�أكل كبد الدجاج ،و�أنه
مل يتمك ��ن �أب ��د ًا من جتاوز ف�ضيح ��ة �أنه تلقى
م ��ا ًال مقاب ��ل �أن يفعل ما يج ��ده مر�ضي ًا ،وذلك
يف �إ�ش ��ارة �إىل حميط ��ه االجتماع ��ي الذي مل
يتفهم بداية كي ��ف ميكن اال�ستمتاع مبمار�سة
العم ��ل ،والإف ��ادة م ��ن الكتابة الت ��ي ي�ستمتع
بها.
ي�ستذك ��ر �إيغلت ��ون بداي ��ة ثمانين ��ات الق ��رن
الع�شري ��ن ح�ي�ن ح ��اول االن�ضم ��ام �إىل حزب
العمال ومت رف�ض طلب ��ه لأ�سباب غري مقنعة،
ويج ��د �أن الثوري�ي�ن لي�س ��وا متفائل�ي�ن وال
مت�شائم�ي�ن ،ب ��ل ه ��م واقعي ��ون .ويعتق ��د �أن
�أح ��د �أ�سب ��اب كونه ��م �شدي ��دي ال�ضع ��ف على
الأر�ض هو �أن الواقعية مذهب يت�سم تطبيقه
ب�صعوب ��ة فائقة .ويج ��د �أن ه ��ذا بال�ضبط ما
ف�ش ��ل الرباغماتيون املت�س ّكع ��ون يف �إعطائه
حقه.
يتح ��دث عن ت�ضحي ��ة والده الذي ظ � ّ�ل عام ًال
لثالث�ي�ن �سنة ،وم�سعاه ليعي� ��ش �أبنا�ؤه حياة
�أف�ضل م ��ن حياته ،يقول �إن الفقر لي�س �أف�ضل
مدر�سة لتع ّلم تذوق الأ�شياء التي فينا .ويرى
�أن ��ه به ��ذا املعن ��ى غ�ي�ر جمي ��ل ،ولي� ��س فقط
بغي�ض� � ًا .يذك ��ر �أن حياته ��م يف املن ��زل كانت
مقفرة كحي ��اة حيوان الع�ضل ،ب�ل�ا �أ�صدقاء،
�أو رح�ل�ات� ،أو ت�سلية� ،أو مهارات اجتماعية.
يق ��ول �إنهم كانوا يف حالة عوز �شديد �إىل ح ّد
الب�ؤ� ��س ،ولكنهم كانوا �أي�ض ًا بائ�سني ،ويلفت
�إىل �أنه ��م كان ��وا يعي�ش ��ون يف الوق ��ت نف�سه
حي ��اة مزدحم ��ة ،رعدي ��دة ،من ّمق ��ة اجتماعي ًا
بقدر يكفي لنعي حقارة و�ضعهم االجتماعي،
وكان هدفه ��م يف احلي ��اة �أن يحفروا الكلمات
التالي ��ة عل ��ى �شواه ��د قبوره ��م “مل نك ��ن من
مثريي امل�شاكل”.
يعتق ��د �إيغلت ��ون �أنه و�سط ذل ��ك الواقع كانت
اللغ ��ة ه ��ي احلاف ��ة الت ��ي يط ّل ��ون منه ��ا على
الع ��امل ،وي�ستذكر �أقرباء ل ��ه �أيرلنديني كانوا
يرجتلون ثرثرات فكاهي ��ة المعة على امتداد
�ساع ��ات ،ويجد �أنه ال عجب �أنه هو امل�شغوف
باللغة والق ��راءة والكتابة �أ�صبح بط ًال مبكر ًا
ل ��كل م ��ا ه ��و جمي ��ل ،للإمي ��اءة املبال ��غ فيها،
للنهاية بح ّد ذاتها ،بطريقة عقلية حم�ضة.
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إن اإللحاد يف مش��كلة حسب تريي
إيغلت��ون .خ�لال الق��رن العرشين
انتق��ل م��ن ق��وة إىل أخ��رى إذ أن
الكنائس فق��دت جامعات املصلني
وكان الاله��وت ق��د ط��رده العلم
الطبيعي.

لك ��ن بع ��د ذلك كان ��ت هن ��اك حادث ��ة � 11أيل ��ول وتغري كل
�ش ��يء� .إن الذه ��اب التقلي ��دي �إىل الكني�س ��ة رمب ��ا ا�ستم ّر
بتدهوره الطوي ��ل ،بينما ال�شك ع ��ايل ال�صوت لريت�شارد
داوكنز وكر�ستوفر هيت�شنز ما زال ي�ضرب على الوتر مع
�أ�صن ��اف الكتب املباعة ،لكن يف بقي ��ة العامل ف�إن الدين قد
�أيقظ نف�سه من النوم الطويل� .أ�شكال وح�شية من العبادة
– امل�سيحية والإ�سالمية �أو �أخرى -قد ا�ستولت الآن على
�أذهان النا�س الفقراء وامل�ضطهدين .فقد انت�شرت العقيدة
الدينية ب�شكل فريو�سي.

النظري ��ة واملذه ��ب الي�س ��اري العمل ��ي يف الوق ��ت نف�س ��ه
بينم ��ا هو يرتقي �إىل قم ��ة مهنته الزلق ��ة .وبعد فرتة كان
هن ��اك وباء من احل�سد الإيغلتوين حيثما كان الأدب هدف ًا
للدرا�س ��ة الأكادميية .غ�ي�ر �أنه يف ال�سن ��وات احلالية بد�أ
الرف ��اق ي�ستن�شقون رائحة الردّة :رمب ��ا ما يزال �إيغلتون
ملتزم� � ًا مبذهب ��ه الي�س ��اري ،لك ��ن -وباحلك ��م عل ��ى وابل
النق ��د املوجه �ضد "امللحدين اجلدد" ال ��ذي اتهمهم ب�سوء
ت�أوي ��ل امل�سيحية ال�صحيحة -ف� ��إن مذهبه املادي ال�شجاع
قد خذله.

�أو هك ��ذا يبدو الأمر بالن�سبة لإيغلت ��ون وهو يعتقد ب�أننا
يج ��ب �أن ن ��راه مقب�ل� ًا� .إن ��ه ممار� ��س موه ��وب يف جمال
التعلي ��ق الفك ��ري على نط ��اق وا�س ��ع وكتبه ح ��ازت على
�أح�سن املبيعات ل�سمعته مع عدد كبري من املقاالت اجلدلية
يف ال�صحاف ��ة .وه ��و يب ��دو دائم� � ًا قارئ� � ًا ل ��كل الفال�سف ��ة
واملنظري ��ن �إذا �أن بقيتن ��ا جتده ��ا يف منته ��ى اخل�شي ��ة
ول ��ه براعة يف و�ضعه ��ا ب�ش ��كل �أنيق يف امل ��كان املنا�سب
بو�سائل م ��ن احلِ َكم املحولة جي ��د ًا �أو الدوران املتجان�س
يف اال�سته�ل�ال للعب ��ارة .ن�ث�ره ح ��ي بالتفرع ��ات الثنائية
والهجوم ��ات والن ��كات امللقي ��ة ب�صوت ع ��ال ويف النهاية
نحن مدع ��وون ب�شكل غري متغري �إىل ت ��ذوق "ال�سخرية"
�إذ �أنّ العق ��ول املوجهة تظهر وق ��د فقدت �سحرها مثلما �أن
احلقيق ��ة تنزلق خارج فهمه ��ا .يف كت ��اب "الثقافة وموت
الإل ��ه" ي�ستعر�ض �إيغلتون كل مهاراته الهائلة كي يو�ضح
كي ��ف �أن الآم ��ال الراقية للعدي ��د من الأجيال م ��ن املاديني
العلمانيني انهارت بانهيار الربجني التو�أمني.

�إن كت ��اب "الثقاف ��ة وموت الإل ��ه" لن مين ��ح االنبعاث �إىل
الإيغلتيني القدم ��اء .فالكتاب ي�أخذنا يف رحلة �سريعة من
املع ��ارك الفكرية لأوروب ��ا على م ��دى � 300سنة ومواقع،
وح�سب الن�سخة امل�ستلمة من التاريخ،انت�صر فيها اجلنود
ال�شجع ��ان للتق ��دم والعقالني ��ة على الزم ��ن و على غوغاء
�أخوة الرب الرجعي�ي�ن م ّرة �أخرى .لكن هذه االنت�صارات
 ،ح�س ��ب �إيغلت ��ون ،كانت غري حا�سم ��ة ويف زمن منا�سب
�س ��وف يجري عك�سها من قبل التاري ��خ املاكر .يف البداية
كان هن ��اك الفال�سف ��ة اخلرافي ��ون للتنوي ��ر الذين وجهوا
ال�شحنة �ضد العم ��ل الكهنوتي ال�شائن والالهوت املنهمك
بح�ساب عدد املالئك ��ة الراق�صني على ر�أ�س الدبو�س .لكن
ال �أح ��د منه ��م ت�صوّ ر العامل دون �إله حتى ل ��و �أنهم ف�ضلوا
عبادته بقناع العقل والعلم.

ج ��اء �أيغلت ��ون �إىل ال�شه ��رة يف ال�سبعيني ��ات م ��ن القرن
املا�ض ��ي كون ��ه ا�ست ��اذ اللغ ��ة الإنكليزي ��ة يف �أك�سف ��ورد
واال�شرتاك ��ي الث ��وري ح�سبما يع�ت�رف بنف�س ��ه �أو �إذا ما
ف�ضلت ،كون ��ه اال�شرتاكي الثوري الذي يعرتف �أي�ض ًا �أنه
�أ�ست ��اذ �أك�سف ��ورد .جنح يف �أن ي�صب ��ح �إيقونة اال�ستقامة

�رار بالدي ��ن كان ي�صلح ��ه املثالي ��ون الأمل ��ان
�إنَّ �أي �إ�ض � ٍ
بفكرته ��م الغام�ضة عن الروح و�أتباعهم من الرومانتكيني
الذين �أعادوا اكت�شاف الرب كونه �أما الطبيعة �أو الثقافة.
رمب ��ا تعتقد ب�أن مارك�س قد اتخذ عم�ل� ًا �أف�ضل من القرار،
لك ��ن عن ��د التمحي� ��ص الدقي ��ق ف� ��إن الفر�ضي ��ة ال�شيوعية
تتح ��ول لتكون بدي ًال للمدينة ال�سماوي ��ة .ونيت�شه الكبري
ال�سن امل�سكني بكل عوا�صفه وجر�أته انتهى �إىل �أن يحيي
امل�سي ��ح عل ��ى �ش ��كل "�سوبرم ��ان ." Ubermensch

وق ��ع حداثيو القرن الع�شرين َ
بال�ش َرك نف�سه وعبث ًا طلبوا
م ��ن الفن �أن ي�سد "الثغ ��رة التي �سكن ال ��رب فيها مرة من
امل ��رات"و�إذا م ��ا جنح قلة من مابع ��د احلداثيني الغريبني
�أن ينف�صل ��وا عن الدين يف ال�سن ��وات الأخرية ،ف�إن الأمر
كان عل ��ى ح�ساب الرف� ��ض التام للأمل واملعن ��ى الذي كان
�شخ�ص �آخر .ي�ستنتج �إيغلتون ب�أن "كلي القدرة
�سيدفعه
ٌ
�أثبت �أنه من ال�صع ��ب التعامل معه" .الإ�شاعات عن موته
ق ��د بولغ فيه ��ا ب�شكل كبري :فق ��د و�ضع نف�س ��ه الآن " على
الأجن ��دة" و" ال�سخري ��ة الت ��ي م ��ن ال�صع ��ب املبالغ ��ة يف
تقديرها".
�إن حيوية �إيغلتون املعروفة وقوة حجته ُت ُ
عر�ض جميعها
يف كت ��اب "الثقاف ��ة وم ��وت الإل ��ه" لكن العي ��وب املختلفة
وا�ضح ��ة �أي�ض� � ًا .يب ��دو �أن ��ه ح ��وّ ل نف�س ��ه �إىل "جرمي ��ي
كالر�س ��ون" الفل�سفة مانح ًا الأفكار العالي ��ة الأداء دوران ًا
�سريع ًا جاع ًال الهدف هو عدم اتخاذ �أي �شيء ب�شكل جدّي
جد ًا .مل يكن بط ًال للحملة �ضد ال�صيغ اجلاهزة وهو يكرر
نف�س ��ه ب�شكل غري خجل ويعيد فق ��رات ب�أكملها .وبد ًال من
اعتبار املفكرين �أف ��راد ًا يكافحون من �أجل احل�صول على
بع� ��ض الو�ضوح عن م�شكالتهم املفاهيمية التي تقلقهم �إال
�أن ��ه ي�ضعهم منا�سب�ي�ن ك�شخ�صيات يف ق�ص ��ة جاهزة عن
التنوي ��ر الذي ينج ��ب املثالية الت ��ي تنج ��ب الرومان�سية
الت ��ي تنجب احلداثة التي تنجب م ��ا بعد احلداثة .وحني
ي�سخر من املثاليني باحتقاره ��م "العايل الذهنية للعادات
اليومي ��ة" �أو من "البالهات العالي ��ة الذهنية" و"القدرية
العالية الذهني ��ة" ملاثيو �أرنولد �أو م ��ن "التفاهات احلرة
عالي ��ة الذهني ��ة" ل�سلم ��ان ر�ش ��دي فه ��و يب ��دو مث ��ل طفل
م�شاك� ��س �أك�ث�ر من كون ��ه خم ّرب ��ا خطريا .وح�ي�ن يختار
ليم ��دح "كان ��ت" و"ب�ي�رك" و"كوندورك ��ت" و"�شيلل ��ر"
و"مارك�س" و"نيت�شه" و"فروي ��د" لكتبهم "العظيمة" �أو
ي ��درج "�آالن بادو" كونه "رمبا الفيل�س ��وف الأكرث بروز ًا
يف ع�صرن ��ا" فه ��و يب ��دو متكلم ًا ب�ص ��وت الت�أكي ��د الذاتي
املت�سام ��ي �أكرث من العرف ��ان ب�أن ذلك رمب ��ا يكون رد فعل
منا�سب ًا للعظمة.
�أحيان� � ًا ُيتـّه ��م �إيغلت ��ون بالأنوية املغرورة ،لك ��ن ال �شيء
ميكن �أن يكون قريب ًا من احلقيقة .ف�إذا ما امتلك هدف ًا جاذب ًا
فريد ًا ف�إنه يكمن فيه حموه الذاتي الغريب� .إنه مثل حمرك
الدم ��ى ال ��ذي يظهر يف عر� ��ض جيد لكنه يرف� ��ض الظهور
�أم ��ام اجلمهور �شخ�صي ًا� .إن كتبه �ستكون خمتلفة جد ًا �إذا
ما كان مهي�أ لل�سماح لنا كي نعرف �أي �أ�سئلة تبقيه متيقظ ًا
يف الليل و�إذا ما امتلك �أي �شيء �أكرث و�ضوح ًا عنها بينما
الوق ��ت مير .بالأخ� ��ص حني ذكر ب�أن ن�شر كت ��اب "الثقافة
وم ��وت الإله" ي�شري �إىل الذكرى اخلم�سني لظهوره الأول
كمفكر عام .فرتن�س �إيغلتون كان ع�ضو رئي�س يف جماعة
م ��ن الرومان الكاثوليك الراديكالي�ي�ن الذين �أطلقوا جملة
ن�شط ��ة لكنها ق�صرية الأمد ه ��ي "�سالنت "يف عام .1964
ويف �سل�سل ��ة من املقاالت املثرية ي � ّ
�دل على �أن امل�سيحيني
رمبا مل يكونوا �صادقني بالن�سبة لـ"طي�ش" العقيدة �إذا مل
يلزموا �أنف�سهم باال�شرتاكية الثورية وعلى نحو معكو�س
ب�أن مادية مارك�س كان ��ت م�ستهلكة و�أنّ امل�سيحية وحدها
ميكن �أن تنقذها .يو�ضح ب�أن "امل�سيحيني يجب �أن يلزموا
�أنف�سهم ب� ��أن "يعي�شوا كونهم �شهداء فاعلني" ،وينا�ضلوا
م ��ع "الر�أ�سمالية املحافظة" من �أج ��ل "الثقافة احلقيقية"
– بالن�سبة "ملجتمع كلي" يدرك فيه "اجل�سد ال�صويف"
عل ��ى �أر�ضي ��ة ال ��دكان" و"امل�سي ��ح ميك ��ن �أن يعي� ��ش يف
الواق ��ع �أكرث من الكلم ��ة"� .إن حتليل "�إيغتلون" رمبا كان
�أق ��ل تقلق ًال لكنه يقدمه ب�صراحة �ساذجة �سرعان ما يجري
فقدانه ��ا يف ا�ضط ��راب من ذالق ��ة الل�س ��ان امللتب�سة .رمبا
يتوج ��ب علي ��ه املحاولة يف �أن يرجع ويك ��ون على متا�س
احل�سا�سة من خم�سني �سنة
مع الذات القدمية ال�صريح ��ة ّ
فما فوق .من ف�ضلك يا تريي �إيغلتون ه ّال وقفت؟
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نظري��ة األدب م��ن وجه��ة نظ��ر
تيري إيغلتون

ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﺏ





خاصة ىف نظرية
تحتل قضية العالقة املتبادلة بني الش��كل واملضمون مكانة







س��أنظر ىف تأويل
الس��ياق
األدب املع��ارصة ،وهى ال تزال خالفية .وىف هذا
 
   
الناقد الربيطاىن تريى ايغلتون لهذه العالقة.

 
الناطق باللغة
يعت�بر ايغلتون واحد ًا من أه��م وابرز نقاد االدب ىف الع��امل
         
  
 بني الكتب
اونالين .من
العرب
صحيفة


االنكليزي��ة ىف العرص الحديث حس��ب 

    
املثال ال
النقدية الصادرة له نذكر عىل سبيل
الحرص:


النقد 4 ،ــ النقد
 1ــ الجس��د بوصف��ه لغة 2 ،ــ منفيون والجئون 3 ،ــ وظيف��ة 
وااليديولوجية 5 ،ــ النظرية االدبية 6 ،ــ ضد الذوق وغريها من الدراسات.



ازراج عمر
وهنا� ،س�أكتفى بتقدمي عر�ض لف�صل"ال�شكل
وامل�ضمون"ال ��ذى ورد ف ��ى كتابه"املارك�سية
والنقد االدبي"وذل ��ك الهيمته من جهة ،ومن
جهة ثاني ��ة الن النقد االدبى العربى املعا�صر
ما يزال يطرح ق�ضية ال�شكل وامل�ضمون ،ومل
ينت ��ه حولها النقا�ش ،بل اعتق ��د انها ما تزال
م�شكل ��ة كربى مل حت�س ��م فى امل�شه ��د النقدي
العرب ��ى املعا�صر ،ومتثل عقب ��ة معرفية امام
كثري م ��ن نقادنا وطالبنا ف ��ى �صفوف اق�سام
الدرا�سات العليا باجلامعات.
التاريخ وال�شكل
ف ��ى البداي ��ة جن ��د ايغلت ��ون يناق� ��ش ق�ضي ��ة
ال�ش ��كل وامل�ضم ��ون م ��ن منظ ��ور مارك�س ��ى
م�ستعيدا اراء مفكرين امثال هيغل ،ومارك�س
وجورج لوكات�ش وذلك متهيدا للمناق�شة التى
�سيجريه ��ا فيما بعد .ففى ر�أي ��ه ،فان مالحظة
الناقد الهنغارى جورج لوكات�ش التى �سجلها
ع ��ن مفهوم ��ه لل�شكل كان ��ت غ�ي�ر متوقعة منه
كمفك ��ر مارك�س ��ي .وتق ��ول املالحظ ��ة":ان
العن�صر االجتماعى حقيقة هو ال�شكل"ويعلل
ذل ��ك بان"النق ��د املارك�س ��ى تقليدي ��ا ق ��د وقف
�ض ��د كل امن ��اط ال�شكالني ��ة االدبي ��ة ،بدعوى
انه ��ا توظي ��ف لتقني ��ات ت�سل ��ب االدب داللت ��ه
التاريخي ��ة ،وتختزل ��ه اىل لعب ��ة جمالي ��ة".
وبهذا اخل�صو�ص ي�شري ايغلتون اىل مارك�س
نف�س ��ه الذى"اعتق ��د انه ينبغى عل ��ى االدب ان
يك�شف ع ��ن وح ��دة ال�ش ��كل واملحتوي"ولكن
مارك� ��س ق ��د ح ��ذر م ��ن الكتاب ��ة ال�شكالني ��ة
امل�سرف ��ة م�ب�رزا بان"ال�شكل ال قيم ��ة له اذا مل
يك ��ن �ش ��كال للم�ضم ��ون" .ويالح ��ظ ايغلتون
ان مفهوم مارك�س لوح ��دة ال�شكل وامل�ضمون
يك�ش ��ف على نح ��و وا�ضح"اخال�ص ��ه ملا ورثه
ع ��ن التقليد الهيغلي" .حي ��ث ان هيغل حاجج
فى كتابه عن"فل�سفة الفنون اجلميلة"بان"كل
م�ضم ��ون حم ��دد يقرر �ش ��كال مالئما ل ��ه" .من
املع ��روف لدى درا�س ��ي فل�سفة هيغ ��ل املثالية
ان فل�سف ��ة التاريخ واجلمال عنده ترتكز على
الغائية مبعن ��ى ان الروح املطل ��ق هى ال�شكل
النهائ ��ى للحري ��ة ،وان الو�ص ��ول اىل حتقيق
ذلك مير مبراحل.
ففى تقديره فان ��ه فى"املرحلة املبكرة للتطور
التاريخ ��ى فان ال ��روح ــ الع ��امل ال يجد حتققا

�شكليا مالئما" .وفيم ��ا يتعلق بعالقة مارك�س
بهيغل يالح ��ظ ايغلتون ب ��ان مارك�س مل يتنب
جميع اطروحات هيغل اجلمالية بل جنده قد
قدم نقدا للعنا�صر املثالية فيها ولكنه من جهة
اخ ��رى ي�شرتك معه ف ��ى االعتقاد ب ��ان ال�شكل
الفن ��ى لي�س جمرد خا�صية عن ��د الفنان الفرد.
فاال�ش ��كال حم ��ددة تاريخي ��ا بن ��وع امل�ضمون
ال ��ذى يج ��ب ان ت�سجده انها تغ�ي�ر ،وحتول،
وتف ��كك ،وتثور حاملا يتغ�ي�ر امل�ضمون نف�سه.
وامل�ضمون بهذا املعنى لي� ��س �سابقا لل�شكل".
ان هذا الفهم للجمالية االدبية فى ر�أى ايغلتون
يت�ش ��اكل مع النظري ��ة املارك�سي ��ة بخ�صو�ص
عالق ��ة البنية التحتي ��ة بالبني ��ة الفوقية وفقا
للمادي ��ة التاريخي ��ة فان"امل�ضم ��ون امل ��ادى
للمجتم ��ع ،وا�سل ��وب االنت ��اج هم ��ا املحددان
ل�شكل بنيته الفوقية".
مقرتح غرام�شي و�ألتو�سري
وف ��ى ال�سج ��ال الفك ��رى بخ�صو� ��ص الت�أثري
املتب ��ادل ب�ي�ن البني ��ة التحتي ��ة والفوقي ��ة
جن ��د انطوني ��و غرام�ش ��ى يق�ت�رح نظري ��ة
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راديكالي ��ة وتتلخ� ��ص فيم ��ا يدع ��وه بالكتلة
التاريخي ��ة املت�ضادة مع النزع ��ة االقت�صادية
املتكئة عل ��ى النظرية الت ��ى تف�صل بني البعد
االقت�ص ��ادى وب�ي�ن البعدي ��ن االجتماع ��ى
وال�سيا�س ��ي .ومتار� ��س النزع ��ة االقت�صادية
عنف ��ا معرفيا حينم ��ا حتاجج بان عل ��ة البعد
االجتماع ��ى والبع ��د ال�سيا�س ��ى ه ��و ال�شرط
االقت�ص ��ادي .وجن ��د املفك ��ر الفرن�س ��ى لوى
التو�س�ي�ر ينتق ��د النزع ��ة االقت�صادي ��ة بقوق
وذل ��ك ح�ي�ن يق�ت�رح نظري ��ة "التظاف ��ر"
 Overdeerminationب�ي�ن البني ��ة
التحتية وبني البنية الفوقية.
ويتك ��يء ايغلت ��ون عل ��ى مفك ��ر مارك�س ��ى
امريك ��ى معا�ص ��ر وه ��و فريدري ��ك غمي�س ��ون
حي ��ث يالح ��ظ ان هذا االخري ق ��د ناق�ش عالقة
ال�ش ��كل بامل�ضم ��ون ف ��ى كتابه"املارك�سي ��ة
وال�شكل"وتو�ص ��ل اىل ه ��ذه النتيجة فال�شكل
نف�س ��ه ما ه ��و اال حتقق للم�ضم ��ون فى مملكة
البني ��ة الفوقي ��ة وب�سرع ��ة ي�ست ��درك ايغلتون
ان ه ��ذا املفهوم ل ��دى غمي�س ��ون ال يختلف من
حي ��ث اجلوه ��ر ع ��ن مفه ��وم هيغل ال ��ذى قال

ب ��ان امل�ضمون"م ��ا ه ��و اال حت ��ول ال�شكل اىل
م�ضم ��ون وان امل�ضم ��ون لي� ��س ب�ش ��يء �سوى
حت ��ول امل�ضم ��ون اىل �ش ��كل" .وم ��ع ذل ��ك فان
ايغلتون يوافق من جهته على امكانية الف�صل
بني امل�ضمون وال�شكل فى التطبيق واملمار�سة
وانهما متمايزان نظري� � ًا وفقا للنظرية القائلة
بامكاني ��ة الف�صل الن�سبى ب�ي�ن البنية الفوقية
والبنية التحتية .وب�سبب ذلك فاننا"ن�ستطيع
ان نتح ��دث عن عالقات متنوع ��ة بينهما ،وهى
عالقات م ��ن ال�صع ��ب االم�س ��اك بها"ويلخ�ص
املوق ��ف ف ��ى ان"النق ��د املارك�س ��ى ينظ ��ر اىل
تراب ��ط ال�شكل وامل�ضمون ع ��ل ينحو جديل".
ولكن ��ه ي�ؤكد فى النهاي ��ة ا�سبقية امل�ضمون فى
حتدي ��د واق ��رار ال�ش ��كل" .ففى قراءت ��ه لكتاب
رال ��ف نوك�س"الرواي ��ة وال�شعب"ا�ستخل� ��ص
ايغلت ��ون من ��ه م ��ا يلي":رغ ��م ان اال�سبقي ��ة
ه ��ى جلان ��ب امل�ضم ��ون ،ولك ��ن ال�ش ��كل ي�ؤثر
ف ��ى امل�ضم ��ون وال يبق ��ى �سلبي� � ًا �أب ��د ًا" .وكما
ا�ستنت ��ج ب ��ان الت�أكي ��د عل ��ى العالق ��ة اجلدلية
الرابط ��ة ب�ي�ن هذين القطب�ي�ن ،ومن ��ح ال�شكل
بع�ض الدور فى العملي ��ة االبداعية ي�ستهدفان

الهج ��وم عل ��ى املدر�س ��ة ال�شكالنية"املمثل ��ة
ف ��ى ال�شكالنيني الرو� ��س ف ��ى الع�شرينات من
هذا الق ��رن" ،حيث ان امل�ضم ��ون بالن�سبة لهم
م ��ا هو اال جم ��رد وظيف ��ة ال�ش ��كل .وي�ستهدف
اي�ضا"نقد الفكرة املارك�سي ��ة املبتذلة والقائلة
ب ��ان ال�ش ��كل الفنى ما ه ��و اال جم ��رد �أداة .ان
اعتب ��ار ال�ش ��كل حم� ��ض اداة ن ��اجت ا�سا�سا من
افرتا� ��ض ان الأدي ��ب حمك ��وم بايديولوجي ��ة
معط ��اة �سابقا ،حيث ينظ ��ر اىل ايديولوجيته
ك�سل�سلة م ��ن االفكار الواعية والالواعية التى
تكون حمت ��وى ي�سعى املبدع اىل جت�سيده فى
ا�شكال فنية.
وبطبيع ��ة احلال ف ��ان هذا التوج ��ه يفرت�ض
اي�ض ��ا ان مهم ��ة العملي ��ة االبداعي ��ة ه ��ى
ايج ��اد و�سائ ��ط فني ��ة ق ��ادرة عل ��ى تربي ��ر
وتنوي ��ع املعط ��ى االيديولوج ��ي .ومم ��ا ال
�شك في ��ه ان هذا الن ��وع م ��ن االفرتا�ضات قد
اف ��رز جمموع ��ات م ��ن امل�ش ��كالت اجلمالي ��ة
واالخالقي ��ة وف ��ى مقدمته ��ا حري ��ة التعبري،
وحري ��ة اخ�ت�راق ال�سيا�سة وت�ص ��ور املمكن
ال ��ذى يقع خارج هيمن ��ة االيديولوجية ومن
هن ��ا نفه ��م معان ��اة الأدب ��اء ف ��ى املجتمع ��ات
التى يتحكم فيها احل ��زب الواحد الذى ي�سن
للجمي ��ع ح ��دود ما يع�ب�ر عنه وم ��ا ال ي�سمح
بالتعر�ض له فى النحت ،وال�شعر ،والرواية،
وخمتلف االجنا�س الفنية واالدبية.
وهكذا جن ��د املوق ��ف االيديولوج ��ى ال�سائد
ف ��ى تل ��ك املجتمع ��ات ينح ��و نح ��و االحتفال
باجلماع ��ى النمط ��ى الالغ ��ى بعن ��ف للذاتية
كبعد من ابعاد احلرية.
و�صفات االيديولوجية
وبخ�صو�ص عالق ��ة االيديولوجي ��ة بال�شكل
الفن ��ى يت�س ��اءل ايغلت ��ون ماذا يعن ��ى القول
ب ��ان ال�ش ��كل الأدب ��ى ه ��و ايديولوج ��ي؟
ويجيب عن ه ��ذا ال�س�ؤال ع ��ن طريق قراءته
للم ��وروث املارك�س ��ي ،ان ��ه يلف ��ت نظرنا اىل
تنظ�ي�رات لي ��ون تروت�سك ��ى ال ��ذى يعتق ��د
بان"العالق ��ة ب�ي�ن ال�ش ��كل وامل�ضم ��ون تقرر
بوا�سط ��ة واق ��ع ان ال�شكل اجلدي ��د يكت�شف
ويعل ��ن عنه وي�ستنبط حت ��ت �ضغط احلاجة
الداخلي ��ة للمطلب اجلماع ��ى النف�سي ..وانه
مث ��ل اى �شيء اخر له ج ��ذوره االجتماعية".

ويعل ��ق ايغلت ��ون عل ��ى مقول ��ة تروت�سك ��ى
ه ��ذه بان"التط ��ورات الدائم ��ة ف ��ى ال�ش ��كل
االدب ��ى ناجت ��ة ع ��ن التغي�ي�رات الهام ��ة ف ��ى
االيديولوجي ��ة" .وي�ضي ��ف مو�ضحا ان هذه
التغي�ي�رات والتطورات"ت�سجد طرقا جديدة
ف ��ى ادراك الواق ��ع االجتماع ��ي ،وعالق ��ات
جدي ��دة ب�ي�ن الفن ��ان واجلمه ��ور" .وبتعبري
�آخ ��ر ف ��ان ايغلت ��ون ي ��رى ان االدب مرتب ��ط
ا�ص�ل�ا بالتاريخ كتحول حي ��ث ان التحوالت
ف ��ى الر�ؤي ��ة االدبي ��ة ،وف ��ى اال�ش ��كال الفنية
مرهون ��ة بالعالق ��ات اجلدي ��دة الت ��ى تفرزها
مرحلة اجتماعية تاريخي ��ة معينة .وي�ضرب
ايغلت ��ون مث�ل�ا بانتق ��ال الأدب الفرن�س ��ى فى
الق ��رن الثامن ع�شر م ��ن النموذج الكال�سيكى
اىل الكوميدي ��ا حي ��ث ي ��رى ان ه ��ذا االنتقال
ميث ��ل خروج ��ا ع ��ن التقالي ��د االر�ستقراطية
اىل تقالي ��د القي ��م الربجوازي ��ة ،وير�ص ��د
اي�ض ��ا االنتقال م ��ن الطبيع ��ة اىل التعبريية
ف ��ى امل�س ��رح االوروب ��ى ناظرا الي ��ه كتحول
ف ��ى القي ��م داخ ��ل البني ��ة العميق ��ة للمجتمع
االوروبي.
ومع ذلك فان ايغلتون منتبه اىل م�س�ألة مهمة
وه ��ى ان العالقة التماثيلي ��ة بني التغيريات
ف ��ى ال�ش ��كل االدب ��ي ،وب�ي�ن التغي�ي�رات فى
االيديولوجي ��ة لي�ست ب�سيط ��ة ،وتب�سيطية
امن ��ا تتمي ��ز بالتعقيد .ومما ال ري ��ب فيه ان
ايغلت ��ون يوىل هن ��ا �أهمية لق�ضي ��ة العالقة
ب�ي�ن البني ��ة التحتي ��ة ،وبني الوع ��ي ،حيث
يفرت� ��ض جدال بان ��ه ال يوجد ت�أث�ي�ر متبادل
ميكانيكى بينهما اذ ان تغيري البنى التحتية
ال ي�ستدعى دائم ��ا وعلى نحو حتمى تغيريا
مماث�ل�ا ف ��ى الوع ��ى او حت ��ى ف ��ى العالقات
االجتماعي ��ة .اذ جن ��د على �سبي ��ل املثال ان
القيم اخلرافي ��ة واال�سطورية قائمة وفاعلة
فى جمتمع ��ات م�صنع ��ة وما بع ��د �صناعية،
يعن ��ى ه ��ذا ان العقالني ��ة التكنولوجي ��ة
املتطورة مل تق�ض دفعة واحدة على اخلرافة
وال�شعوذة .ومن االمثلة على ذلك تخ�صي�ص
كربيات ال�صحف الربيطانية الركان"احلظ
والنج ��وم" .وتوج ��د كذل ��ك ف ��ى املجتم ��ع
االمريك ��ى جمعيات حتتك ��م اىل الغيبات فى
تف�سري الظواهر االجتماعية املادية .واحلال
ان ��ه يوج ��د ف ��ى ه ��ذه املجتمعات نت ��اج فنى
ي�ستلهم االفكار الغيبية ،ويوظفها منتجوها
لفه ��م العالق ��ات ب�ي�ن النا� ��س ،وا�ست�شف ��اف

امل�صري الب�شرى فى الكون.
وهك ��ذا ف ��ان ق�ضي ��ة عالق ��ة اال�ش ��كال الفني ��ة
بااليديولوجي ��ة لي�ست ميكانيكي ��ة دائما ،بل
ثم ��ة اخرتاق ��ات وجت ��اوزات لاليديولوج ��ى
خا�ص ��ة اذا اخذنا بع�ي�ن االعتب ��ار ان مبدعى
الن�صو� ��ص ميلكون ذوات ��ا وميار�سون النقد
للراه ��ن ،وللمهيمن ولعالقات الق ��وة .وبهذا
ال�ص ��دد ف ��ان حلظ ��ة الكتاب ��ة االبداعي ��ة ف ��ى
مرحل ��ة تاريخي ��ة معين ��ة ت�ستهدف"تغي�ي�ر
االيديولوجي ��ة وبالت ��اىل زحزح ��ة العنا�صر
اجلمالي ��ة الت ��ى تب�ش ��ر به ��ا ،او توظفه ��ا
لك ��ى تخل ��ق م ��ا ميك ��ن ت�سميت ��ه بالع�صبي ��ة
االيديولوجي ��ة التى تنتج بني ��ة امل�شاعر التى
حت ��دث عنه ��ا الناق ��د الربيطان ��ى راميون ��د
وليامز .وحينم ��ا يتعر�ض ايغلتون لدرا�سات
جورج لوكات�ش لل�ش ��كل االدبى فانه ي�ستنتج
ب ��ان لوكات� ��ش ق ��د عالج ه ��ذه امل�س�أل ��ة ب�شكل
دقي ��ق .وهنا يرى بان لوكات� ��ش قد انتبه اىل
ان املقول ��ة ال�سائدة ب ��ان الرواية هى"ملحمة
الربجوازية"ف ��ى حاج ��ة اىل نقا� ��ش خاليف.
مبعن ��ى ان الرواي ��ة لي�ست بال�ض ��رورة �شكال
فني ��ا لتربي ��ر وتر�سيخ املجتم ��ع الربجوازى
بقيم ��ه وا�سالي ��ب انتاج ��ه وجماليت ��ه امن ��ا
جت ��د الرواي ��ة الت ��ى ه ��ى اف ��راز للمجتم ��ع
الربج ��وازى غ�ي�ر مت�صاحلة مع ��ه بل حتاول
ان تنتقده .وح�س ��ب تعبري ايغلتون فان هذه
امللحمة"الرواية"تك�شف عن"ت�شرد واغرتاب
االن�سان فى املجتمع" .وهذا يعنى ان الرواية
ال تثب ��ت معطيات وفل�سف ��ة الربجوازية امنا
تتج ��اوز ذل ��ك اىل �س�ب�ر الت�شويه ��ات الت ��ى
تلحقه ��ا العالق ��ات واالخالقي ��ة الربجوازي ��ة
باالن�س ��ان املعا�صر مبا فى ذل ��ك االديب الذى
يعي� ��ش ويكتب �ضمن جمتم ��ع حيث اخلا�ص
والع ��ام ،واملفهوم ��ى واحل�س ��ى واالجتماعى
والفردي .فاالديب العظيم"ير�سم هذه االمور
معا فى كلي ��ة معقدة" .وهذا يعنى حتديدا ان
االديب"يعك� ��س فى �ش ��كل بو�صفه �صورة عن
العامل ،التعقيد الكلى للمجتمع نف�سه".
ويقرر ايغلتون بان لوكات�ش يعترب بان"العمل
االدب ��ى الواقعى غنى على نحو معقد و�شامل
مب ��ا في ��ه م ��ن �شبك ��ة عالق ��ات ب�ي�ن االن�س ��ان
والطبيعة ،والتاريخ ،وجت�سد هذه العالقات
وتك�ش ��ف عن ما هو منوذجى للمارك�سية فيما
يخ�ص مرحلة معينة من التاريخ".

عن  /احلوار املتمدن
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تيري إيغلتون:

األيديولوجيا أفسدت الجامعات

لطفية الدليمي

اجلامع��ة
اجلديدة
ي ��ورد �إيغلتون يف الف�ص ��ل الأخري املعنون
“غطر�س ��ة الثقاف ��ة” مالحظ ��ات مهم ��ة
وخط�ي�رة ب�ش� ��أن اجلامع ��ات – باعتباره ��ا
حا�ضن ��ات ثقافي ��ة كال�سيكي ��ة؛ فق ��د �ص ��ار
التقلي ��د اجلامعي املمتد لق ��رون ب�ش�أن كون
اجلامع ��ات مراك ��ز للنقد الفك ��ري و�صناعة
املعرفة عر�ضة للتدم�ي�ر احلايل املمنهج من
خالل حتويلها �إىل �ش ��ركات �شبه ر�أ�سمالية
مزيفة ،حتت �سطوة الأيديولوجيا الإدارية
اجلاهلة �شديدة التغول والق�سوة ،وراحت
ميادي ��ن الت�أم ��ل النق ��دي وامل�ؤ�س�س ��ات
الأكادميي ��ة ُتختز ُل على نح ��و م�ضطرد �إىل
عنا�صر يف ال�س ��وق الر�أ�سمالية ُت ُ
�ضاف �إىل
املح�ل�ات التجاري ��ة ومراك ��ز بي ��ع الأطعمة
ال�سريعة.
ووُ�ضع ��ت تلك امليادي ��ن وامل�ؤ�س�سات – يف
معظمه ��ا -ب�أيدي نخبة تكنوقراطية التعني
القي ��م بالن�سبة لها �س ��وى مو�ضوعة مماثلة
للتعامل مع �سوق العقارات ،و�صار ال�شغيل
(الربوليت ��اري) اجلدي ��د م ��ن الأكادميي�ي�ن
املنتم�ي�ن لع ��امل الفكر يتم تقييم ��ه من خالل
الكيفي ��ة الت ��ي ميك ��ن ملحا�ضرات ��ه ح ��ول
�أفالط ��ون �أو كوبرنيكو� ��س -مث�ل�ا� -أن
ت�ساه ��م يف دع ��م االقت�ص ��اد وتعزي ��ز جني
امل ��ال؛ �أما اخلريج ��ون اجلامعي ��ون اجلدد
غري احلا�صلني على فر�صة عمل يف احلقول
الفكري ��ة في�شكل ��ون بنظ ��ر التكنوق ��راط
الر�أ�سماليني �شكال من الإنتلجن�سيا الرثة.


 
   

  

    
    
   
 












 
 







الثقافة مبنظار �إيغلتون
شري
ثم ��ة الكث�ي�ر يف �أخب ��ار �أيامن ��ا مم ��ا ي� ُ
للثقافة� :صراع ��ات الثقافة ،حروب الثقافة،
الهوي ��ة الثقافية ،النق ��اء الثقايف ،وغريها.
ويب ��دو معن ��ى “الثقاف ��ة” مفهوم ��ا متمددا
ومطاط ��ا وميك ��ن تطبيق ��ه تقريبا عل ��ى �أي
موقف �أو تعبري �أو جهد �إن�ساين.
ت�ي�ري �إيغلت ��ون املنظ ��ر الثق ��ايف والناق ��د
والفيل�س ��وف الربيط ��اين الإ�شكايل قدّم من
جانبه حماوالت مثرية لتعريف الثقافة� ،أو
يف �أقل تقدير امل�ساعدة يف حتديد معايريها
وعنا�صرها ذات الداللة املميزة.

يتن ��اول �إيغلت ��ون يف كتاب ��ه مو�ضوع ��ات
الثقاف ��ة اجلمعي ��ة والكيفي ��ة التي ب ��ات بها
التمييز بني الثقافة واملجتمع يف ال�سنوات
الأخرية غري حمدد اخل�صائ�ص وعلى نحو
ال يفت�أ يتزايد يوما بعد �آخر.
يكت ��ب �إيغلت ��ون به ��ذا ال�ش� ��أن“ :ا�ستحالت
الثقاف ��ة وعلى نحو متزاي ��د م�س�ألة �صورة،
و�شكل �أيقوين ،وم�شهديات م�صممة لإمتاع
اجلم ��وع…” ،ث ��م ي�ضيف قائ�ل�ا “غدا كل
م ��ن التجارة والإنتاج يعتم ��دان �أكرث ف�أكرث
على التغلي ��ف ،والت�صميم ،ومنح العالمات
التجاري ��ة ذات ال�شهرة العاملي ��ة ،والإعالن،
والعالقات العامة؛ �أما العالقات ال�شخ�صية
ف�ص ��ارت مو�ضوع ��ا خا�ضع ��ا لو�ساط ��ة
الن�صو�ص وال�صور التقنية”.
انتق ��ادات �إيغلت ��ون للثقاف ��ة املعا�ص ��رة قد
تك ��ون الذع ��ة �أحيان ��ا؛ لكنه ��ا لي�س ��ت �أب ��دا
�ساخ ��رة �أو باعث ��ة عل ��ى ت�شوي� ��ش القارئ.
يكت ��ب �إيغلت ��ون يف ه ��ذا ال�ش� ��أن “الثقاف ��ة
ميك ��ن �أن تك ��ون منوذج ��ا للكيفي ��ة الت ��ي
نعي� ��ش به ��ا� ،أو �شكال م ��ن هيكلة ال ��ذات �أو
حتقي ��ق ال ��ذات� ،أو ثمرة حزمة م ��ن �أ�شكال
احلي ��اة املعي�شة جلماعة ك�ب�رى من النا�س،
وقد تكون الثقافة نق ��دا للحا�ضر �أو �صورة
للم�ستقبل”.
معن ��ى "الثقاف ��ة" يب ��دو مفهوم ��ا متم ��ددا
ومطاط ��ا وميك ��ن تطبيق ��ه تقريبا عل ��ى �أي
موقف �أو تعبري �أو جهد �إن�ساين

والربوليتاري��ا



ظل ��ت مف ��ردة “الثقاف ��ة” واح ��دة م ��ن �أكرث
املف ��ردات �إ�شكالي ��ة عل ��ى �صعي ��د املفه ��وم
والتطبيقات ،كما ظلت الدرا�س ��ات الثقافية
مي ��دان جت ��اذب مل يخ ُف ��ت �ص ��دى املع ��ارك
الفكرية املحتدمة فيه وبخا�صة بعد احلرب
العاملي ��ة الثانية ح�ي�ن باتت الثقافة و�س ��يلة
من و�سائل القوة الناعمة.
من امل�س ��اهمات املهم ��ة واحلديثة يف تفكيك
مفه ��وم “الثقافة” هو الكتاب املن�ش ��ور عن
جامع ��ة يي ��ل الأمريكي ��ة العريق ��ة للكات ��ب
الربيطاين الذائع ال�ص ��يت تريي �إيغلتون،
وه ��و ناقد ومنظ ��ر �أدبي وباح ��ث يف حقل
الدرا�س ��ات الثقافي ��ة و�سيا�س ��ات الثقاف ��ة،
بعنوان “الثقافة”.
يع ��د ه ��ذا الكت ��اب بحث ��ا ت�أريخي ��ا –
�سو�س ��يولوجيا – �أنرثوبولوجي ��ا مركب ��ا
يف مفه ��وم الثقاف ��ة ،وهو مكت ��وب بطريقة
�إيغلتون املميزة التي يرك ُز فيها على ثيمات
حم ��ددة يف �سياق املو�ضوع ��ة الكربى التي
ٌ
ومعروف عن �إيغلتون نفوره من
يتناولها،
ال�صالبة الأكادميية ال�سائدة وميله العتماد
العبارات الق�صرية املتالحقة التي هي �أقربُ
�إىل ت�أكي ��د موا�ضعات را�سخة؛ وبهذا يكون
�إيغلتون باحثا مريح ��ا للقارئ الذي ي�سعى
للح�صول على فكرة �شاملة و�سريعة وجيدة
التناول ع ��ن مو�ضوعة البحث ،و�إذا ما كان
احلدي ��ث يتناول مو�ضوع ��ة معقدة وكثرية
اال�شتباكات م ��ع احلقول املعرفي ��ة الأخرى
مثل فكرة “الثقافة” ف�إن كتاب �إيغلتون هذا
يعد موجزا منا�سبا ومدخال لقراءات �شاملة
�أكرث تخ�ص�صا.

معن ��ى "الثقاف ��ة" يب ��دو مفهوم ��ا متم ��ددا
ومطاط ��ا وميك ��ن تطبيق ��ه تقريبا عل ��ى �أي
موقف �أو تعبري �أو جهد �إن�ساين
ي�سائ ��ل �إيغلت ��ون املع ��اين املختلف ��ة الت ��ي
يثريها م�صطل ��ح “الثقافة” ،ثم مي�ضي يف
ا�ستك�شاف بع�ض الفروقات اجلوهرية بني
فكرة الثقاف ��ة ومفهوم احل�ض ��ارة ،وبعدها
يوا�ص ��ل م�ساءل ��ة املب ��د�أ م ��ا بع ��د احلداثي
اخلا� ��ص بالنزع ��ة الثقافية (املثاقف ��ة)؛ لأن
الثقاف ��ة كان ��ت عل ��ى ال ��دوام �أم ��را �أ�سا�سيا
للوج ��ود الإن�س ��اين ،ويف �سي ��اق فع ��ل ذلك
يعم ��د امل�ؤل ��ف لتق ��دمي املفاهي ��م اخلا�ص ��ة
بالتن ��وع ،التع ��دد ،الهُجن ��ة (التهج�ي�ن)،
ال�شم ��ول (الت�ضم�ي�ن) يف �إط ��ار نقدي بعيد
ع ��ن النق ��ودات املعياري ��ة املتداول ��ة ،كم ��ا
يتن ��اول الكت ��اب كذلك املو�ضوع ��ة اخلا�صة
باملعتق ��دات ال�سائ ��دة يف حق ��ل الن�سبي ��ة
الثقافية.
ميك ��ن ر�ؤي ��ة الثقاف ��ة باعتباره ��ا �شكال من
�أ�ش ��كال الالوعي االجتماع ��ي ،ومع احلفاظ
على هذه الفك ��رة حا�ضرة يف العقل يتناول
�ْيم م ��ن �أكاب ��ر الداع�ي�ن
امل�ؤل ��ف �أعم ��ال �إثن� نْ
لهذه الفكرة :الفيل�س ��وف ال�سيا�سي �إدموند
ب ��رك ،امل�ؤل ��ف ال ��ذي ُتع � ُ
�رف كتابات ��ه عل ��ى
نط ��اق وا�س ��ع؛ غ�ي�ر �أن ت�أث�ي�ره يف �صياغة
فك ��رة الثقاف ��ة مل يلق �ص ��داه امل�ستحق لدى
الأو�س ��اط العام ��ة� ،أما الداعي ��ة الثاين فهو
الفيل�س ��وف الأمل ��اين جوه ��ان غوتفري ��د
ه�ي�ردر ،ال ��ذي مل يتما� ��ش فك ��ره الفريد يف
�أ�صالت ��ه ب�ش� ��أن املو�ضوع ��ات الثقافي ��ة مع
“املو�ض ��ات” الثقافية ال�سائدة؛ لذا مل يلق
التقدير الذي ي�ستحقه بجدارة.
وي ��ورد امل�ؤل ��ف �إىل جان ��ب ه ��ذا بع� ��ض
التعليق ��ات ب�ش� ��أن ك ��ون الثقاف ��ة منط ��ا من
الالوع ��ي اجلمع ��ي يف �أعم ��ال ت ��ي� .إ� ��س.
�إلي ��وت وراميوند وليامز ،معتربا �أن هذين
املفكرين اللذين لطامل ��ا كانت الثقافة لديهما
مفهوم ��ا حيوي ��ا بدرج ��ة فائق ��ة ولك ��نْ م ��ن
�ْي  عل ��ى نحو
موقف�ي�ن �سيا�سي�ي�ن متعار�ض� نْ
حاد.
ثم ��ة ف�ص� � ٌل يف الكت ��اب عن �أو�س ��كار وايلد
يق ��دم بع�ض �آي ��ات الإج�ل�ال والتوقري لهذا
الناقد الثقايف الأكرث ج�سارة واملُجمع على
قدراته العظيمة بني النقاد الثقافيني ،ويوفر

هذا الف�صل تلخي�صا لبع�ض املفاهيم املُعدّلة
للثقاف ��ة والت ��ي متت م�ساءلتها م ��ن قب ُل ،ثم
ينعط ��ف الكت ��اب مل�ساءلة الأ�سب ��اب الكامنة
وراء تعاظم فك ��رة الثقافة يف ع�صرنا الذي
ٌ
حديث متوا�ضع
يُنظ� � ُر �إليه غالبا ب�أنه ع�ص ٌر
الثقافة ،ويتناول بهذا ال�ش�أن طائفة من تلك
الأ�سب ��اب ،و�أهمها م ��ن الناحية اجلوهرية:
فكرة الثقافة باعتبارها نقدا جماليا ومثاليا
(يوتوبي ��ا) للر�أ�سمالي ��ة ال�صناعي ��ة ،ن�شوء
النزع ��ات القومي ��ة الثوري ��ة ،ال�سيا�س ��ات
اخلا�ص ��ة بالتعددي ��ة الثقافي ��ة والهوي ��ة،
البح ��ث ع ��ن بدي ��ل للدي ��ن ،انبثاق م ��ا بات
ي�سمى �صناعة الثقافة.
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