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الملخص:
بدأ اهتامم الباحث يف ميثاق علم االجتامع الثقايف منذ عقود بطريقة مستقلة عن علم االجتامع 

الثقايف الغريب، كام تشهد بذلك الرؤية املعرفية وفرضيات هذا البحث. فعلم االجتامع الثقايف عنده 

يركز عىل أهمية ما يسميه منظومة الرموز الثقافية/البرشية )اللغة املنطوقة واملكتوبة والفكر والدين 

واملعرفة /العلم واألساطري والقيم واملعايري الثقافية. يرى الباحث أن الجنس البرشي يتميز بطريقة 

مركزية  تحتل  الثقافية  فالرموز  ومنه،  األخرى.  األجناس  بقية  عن  املنظومة  بتلك  وحاسمة  فاصلة 

الهوية البرشية، أي أن اإلنسان كائن ثقايف بالطبع. ونتيجة لذلك، فإن علم االجتامع الثقايف يتمتع مبا 

يُصطَلح عليه يف هذا العلم بالربنامج القوي الذي يعني أن الرموز الثقافية هي متغري مستقل بذاته. 

تهتم هذه الدراسة بطرح وتحليل ومناقشة ظواهر مختلفة يف املجتمع التونيس مثل التخلف اآلخر 

واالقتصار عىل تربية ماشية الذكور فقط من خالل اإلطار الفكري النظري لرؤية ميثاق علم االجتامع 

الثقايف املطروحة يف صفحات هذا البحث.

معالم ميثاق آفاق جديدة في علم االجتماع الثقافي

محمود الذوادى

أستاذ علم االجتماع، جامعة تونس
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Milestones Charter New Horizons in Cultural Sociology

Mahmoud Dhaouadi

Professor of Sociology ,Tunis University 

Abstract
 The author’s work on Cultural Sociology’s charter began in the 1990s; completely 

independent from the very young Western cultural sociology as the epistemology, the 

assumptions and the themes of this paper testify. His cultural sociology stresses that 

Human Symbols (HS): spoken and written language, thought, religion, knowledge/

science, myths, cultural values and norms… are what distinguish the human species 

most from the other species. Thus, HS are very central to human identity. Consequently, 

the cultural sociology has what is called a ‘strong program’: it considers HS/culture 

an independent and autonomous variable. Discussion of phenomena in the Tunisian 

society like the Other Underdevelopment and the breeding only of male animals are 

dealt with here through the author’s perspective developed in the making of his way 

in the exploration of new horizons in cultural sociology.
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موضوع البحث:
 cultural يحاول الباحث يف هذا البحث وصف مسريته البحثية يف ميدان علم االجتامع الثقايف

sociology، هذا الفرع الجديد الذي يزداد االهتامم به بني علامء االجتامع اليوم خاصة يف املجتمع 

ما  الثقافة أو  األمرييك. فجهوده البحثية متواصلة ال تكاد تعرف التوقف عن الحفر يف تربة حقل 

يسميه الرموز الثقافية/البرشية: اللغة )املكتوبة واملنطوقة( والفكر والدين واملعرفة/العلم واألساطري 

للفكر  النظرية  أهميته  من  املوضوع  هذا  دراسة  اختيار  يأيت  الثقافية.  واملعايري  والقيم  والقوانني 

البعض من  واملجتمعات كام سرنى  األفراد  لدى  امليداين يف ظواهر عديدة  والبحث  السوسيولوجي 

صاحب  يراه  ما  إىل  أيضا  املوضوع  هذا  اختيار  يرجع  النص.  هذا  منت  يف  البحثية  جهوده  نتائج 

الدراسة من قصور يف مفاهيم وأطروحات علم االجتامع الثقايف الغريب الشاب. ومن ثم، تطمح هذه 

الدراسة إىل املساهمة بأفكار ومقوالت ومفاهيم وأطروحات معرفية/إيبستيمولوجية جديدة تسعى 

إلثراء ميدان علم االجتامع الثقايف وإعطائه مصداقية فكرية وعلمية أكرث متاسكا يف الفهم والتفسري 

لسلوكيات األفراد وحركية املجتمعات البرشية. وبالنجاح يف ذلك، يُأْمل أن تكون هذه الدراسة قد قامت 

الثقايف  )الذوادي 2010(، قد  تَرقى إىل إصالح أسس وهيكل علم االجتامع  بتقديم إضافة عربية، 

الحايل بواسطة الرؤية البديلة  )Dhaouadi 2013(التي تطرحها مقولُة الدراسة يف تحليل منظومة 

الثقافة/الرموز البرشية والتعمق فيها. 

طبيعة ميثاق منهجية البحث 
واالجتامع  األنرثوبولوجيا  علامء  عند  نظرياتها  عن  الثقافة  دراسة  يف  الباحث  منهجية  تختلف 

املعارصين. فبينام هم ينظرون بطريقة شبه آلية/ميكانكية إىل منظومة الثقافة عىل أنها ُمجرد مولوٍد 

يلده املجتمع، يرى صاحب هذه الدراسة أن فهم ظاهرة الثقافة كرصيد مجتمعي مسألة مركبة تتكون 

من جبهتني رئيسيتني:

 1ـ إن الثقافة البرشية هي ظاهرة جامعية معقدة يصعب تصّور وجودها بدون الحضور الكامل 

للرموز البرشية املشار إليها سابقا باعتبارها بذوراً وعنارص فطرية كامنة أصال يف هوية اإلنسان. 

دنيا  املعامل يف  ومتشابكة  املتعددة  البرشية  الثقافة  منظومة  يوازي  ما  غياب  مثال سبب  هذا  يفرس 

التجمعات الحيوانية. وهكذا يجوز القول إبيستيمولجيًا إن الرموز البرشية/الثقافية تقف وراء هذا 

الفرق الكبري يف ميدان املنظومة الثقافية بني البرش والحيوانات.

 2 ـ ميثل املجتمع البيئة الحاضنة املناسبة لتفتيق وتنمية بذور منظومة الرموز الثقافية املوجودة 

أصال فطريا يف صلب الطبيعة البرشية. ومن ثم، فالتحليل اإلبيستيمولوجي ملنظومة الرموز البرشية/ 

الثقافية يف املجتمع البرشي ال يقبل الحديث عنها دون االعرتاف الكامل بوجود جبهتني مؤثرتني يف 
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علامء  أطروحات  منهجيُة  عموما  تذكره  تكاد  ال  ما  وهو  البرشي.  الجنس  لدى  الثقافة  ميالد ظاهرة 

االجتامع واألنرثوبولوجيا املعارصين كام سرناه الحقا. وباختصار، فاملنهجية الكيفية لهذه الدراسة 

ترتبع عىل رؤية تنظر إىل اإلنسان عىل أنه يف املقام األول كائن رموزي ثقايف بالطبع. وهو منظور 

 strong الربنامج القوي cultural sociologists ينتمي إىل ما يُسمى عند علامء االجتامع الثقافيني

)اإلمبرييقية( وأطروحتهم  امليدانية  بحوثهم  الضعيف weak program يف  الربنامج  ال   program

النظرية. وبعبارة أخرى، فمنظومة الرموز الثقافية مل تكن مركزية يف األعامل الفكرية وامليدانية يف 

العلوم االجتامعية ألصحاب »الربنامج الضعيف«. وهذا ما يُقره الباحثون الغربيون أنفسهم، يف علم 

االجتامع الغريب منذ بداياته األوىل. ومن ثّم، يَُوصف الرواُد املؤسسون لعلم االجتامع الغريب بأنهم 

أصحاب »الربنامج الضعيف« كام تطلق عىل ذلك اليوم املدرسة األمريكية لعلم االجتامع الثقايف.

 Durkheim     ودوركهايمWeber فعلامء االجتامع الغربيون األوائل املنظرون حول الثقافة مثل فيرب

بأنهم كانوا  ُعرفوا  Parsonsوميلز Mills والشيوعيني والفاشيني وآخرين  وماركس Marx وبارسنز 

الثقافة/الرموز  أعطوا  لقد  املنشورة.  أعاملهم  الثقافة يف  ألهمية  بالنسبة  »برنامج ضعيف«  أصحاب 

 Semashko, Daloz, Erdemir 2006:( السوسيولوجية  تحليالتهم  يف  صغرية  أهمية  الثقافية 

 Bourdieu بورديو  االجتامع  وعامل   Birmingham School الفكرية  املدرسة  أن  كام   .)831 -838

علامء  رّواد  من  بأفضل  يقوموا  مل  الثقافة  واستهالك  إنتاج  ونظرية   Foucault فوكو  والفيلسوف 

االجتامع الغربيني، أي أنهم تبنوا كذلك »الربنامج الضعيف« يف دراسة الثقافة. واليزال اتجاه »الربنامج 

القوي«  »الربنامج  اتجاه  أن  رغم  للثقافة  السوسيولوجية  الدراسات  اليوم يف  املهيمن  هو  الضعيف« 

لعلم االجتامع الثقايف يلقى اهتامما متزايدا بني علامء االجتامع منذ ميالد ما يسمى »التحّول الثقايف 

إجامع  وهناك   .)Wolff 1999: 503( املايض  القرن  من  التسعينيات  أواخر  يف   »Cultural Turn

واسع بأن عامل األنرثوبولوجيا األمرييك كليفرد جريتس Clifford Geertz هو الذي انطلق عىل يديه 

الثقافية  الربنامج تتمثالن يف: 1-استقاللية  لهذا  الثقافة. توجد مسلمتان  لدراسة  القوي«  »الربنامج 

للحياة  )الخفي(  الداخيل  النص  فالثقافة هي  أخرى،  االجتامعية. وبعبارة  للحياة  الثقافة كنص  و2- 

االجتامعية. ومع األسف فهذا ماال نجده يف املدارس الفكرية والنظريات الحديثة يف العلوم اإلنسانية 

 Symbolic واالجتامعية املعارصة. فاملاركسية والبنيوية الوظيفية والتحليل النفيس والتفاعلية الرمزية

Behaviorism  كلها ذات أطروحات معرفية/إبيستيمولوجية  السلوكية  Interactionism واملدرسة 

ورؤى فكرية ال تجعل منظومة الرموز البرشية/ الثقافية أمرا مركزيا يف صلب هوية الجنس البرشي 

كام تربز ذلك مقولة هذه الدراسة. وحتى علم األنرثوبولجيا املعارص الذي يركز عىل دراسة الثقافة يف 

املجتمعات البرشية، فإنه ال ينظر إىل اإلنسان عىل أنه كائن رموزي ثقايف بالطبع، كام تؤكد مقولُة 

.) Dhaouadi 2002،2008  ،2002 ،1996 الباحث هنا ويف كتابات أخرى )الذوادي
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 ومن ثم، غاب مصطلح اإلنسان الثقايف Homo Culturus يف أدبيات العلوم االجتامعية املعارصة.  

ويف مقابل ذلك، ذهب علامء االقتصاد وأصحاب الرؤية املادية لإلنسان إىل وصف طبيعة هذا األخري 

إىل  البرش  ميل  بدراسة  واملهتمون  السياسة  علامء  أما   .Homo Oeconomicus اقتصادي  كائن  بأنه 

االنشغال بأمور السياسة فقد أطلقوا عليه مصطلح كائن سيايس Homo Politicus.  واإلنسان عند 

علامء االجتامع هو كائن اجتامعي Dahrendorf 1974( Homo Sociologus(، وكام وقعت اإلشارة 

من قبل، فرغم تركيز علامء األنرثوبولوجيا املعارصة عىل دراسة الثقافة لدى اإلنسان واملجتمع، فإنهم 

ثقايف  كائن  أنه  عىل  اإلنسان  ليصفوا  الثقافة  كلمة  من  مشتقا  مصطلحا  زمالئهم  مثل  يستعملوا  مل 

Homo Culturus يف املقام األول. إن هذا التهميش ألهمية منظومة الرموز البرشية/ الثقافية ودورها 

املركزي والحاسم يف املساعدة عىل الفهم والتفسري للظواهر يف دنيا البرش هو تهميش يرض مبصداقية 

فكر العلوم االجتامعية. إذ كيف يُنتظر – والحال عىل ما هي عليه - أن يكون فهم وتفسري تلك العلوم 

التهميش فقدانا  النظري وامليداين؟ ميثل ذلك  البرشية متامسكني عىل املستويني  السلوكية  للظواهر 

 Basic Research كبريا لدى الباحثني والعلامء يف العلوم االجتامعية للقيام بجدية بالبحث األسايس

الذي ميس يف هذه الحالة طبيعة منظومة الرموز البرشية التي تحتل مركزية هوية اإلنسان واملجتمع، 

ثقايف  رموزي  ككائن  اإلنسان  دراسة  يف  تهميشه  أو  األسايس  البحث  وبغياب  ذلك.  بيان  وقع  كام 

بالطبع، فإنه يصعب االطمئنان عىل مصداقية الرؤى املعرفية/العلمية والنتائج امليدانية التي تتوصل 

إليها العلوم االجتامعية الحديثة. إذ هي علوم مل تعنِت أكرث باألهم )منظومة الرموز البرشية( يف كينونة 

اإلنسان  مثل  اإلنسان،  هوية  مركزية يف  أقل  إىل جوانب  اهتاممها  أعطت جل  بل هي  اإلنسان  هوية 

االقتصادي والسيايس واالجتامعي.. إذ تحتل تلك الجوانب مجرد أبعاد هامشية يف هوية الكائن البرشي. 

ويف واقع األمر، ترى مقولة هذه الدراسة أنه ما كان لتلك األبعاد السياسية واالجتامعية واالقتصادية 

أن تُوجَد أصال دون حضور الرموز البرشية يف صلب هوية اإلنسان. وبعبارة أخرى، يجوز وصف فكر 

تلك العلوم بأنه فكر أعطى أولوية اهتاممه إىل ما يقرتب من املهم بدال عن إعطائه بالكامل املركزية 

للجانب األهم يف هوية اإلنسان ومجتمعه، وهي منظومة الرموز الثقافية )الذوادي 2006: 28(. وهكذا 

يجوز القول بأن غفلة رواد العلوم االجتامعية الحديثة عن إعطاء الصدارة ملنظومة الرموز البرشية يف 

هوية اإلنسان تشبه عملية تغييب الشجرة واالقتصار عىل إحضار فروعها فقط. إذ إن وصف اإلنسان 

بأنه اجتامعي واقتصادي وسيايس أو رقمي Compiègne 2011( l’Homo Numericus(  كام ظهر 

أخريا، ال ميكن رؤيته وتجسمه كحقيقة ميدانية  بدون حضور منظومة الرموز البرشية يف صلب هوية 

اإلنسان )الحاج Seidman 2008 : 121، 26 :1967 (. وهذا ما يفرس غياب وصف العلامء والباحثني 

لعامل الحيوانات بتلك الصفات البرشية الفرعية )اقتصادي وسيايس واجتامعي( التي تستمد أصولها 

من شجرة منظومة الرموز البرشية التي يتميز بها الجنس البرشي.
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ونظرا ألهمية فهم الجوانب الذاتية للطبيعة البرشية كام هو األمر بالنسبة للرموز البرشية، انتقد 

عىل  الرتكيز  إهاملهم  بسبب  االجتامع  علامء   Alain Touraine توران  أالن  الفرنيس  االجتامع  عامل 

دراسة  إىل  األول،  املقام  يف  انرصفوا،  االجتامع  علامء  أن  توران  يرى  )اإلنسان(.  االجتامعي  الفاعل 

املعارص  الفكر  أن  توران  فيحاجج  والرأساملية.  الصناعية  املجتمعات  مثل  الكبرية  النظم/األنساق 

وفرويد  وماركس  نيتشه  فعل  االجتامعي كام  للفاعل  الذايت/الشخيص  الجانب  اآلخر  هو  قد هّمش 

العلوم االجتامعية يف تحليالتها  أن تَْجمع  )Wieviorka 2007: 25-27(. يؤكد توران عىل أهمية 

 social action السلوك االجتامعي النظم االجتامعية والفاعلني االجتامعيني ليك تفهم وتفرس  بني 

يف املجتمع، كام أشارت إىل ذلك منهجيتنا أعاله. فهو يقول بهذا الصدد: »ليس من املفارقة وال من 

املبالغة القول بأن فكرة املجتمع نفسها هي حجر عرثة رئييس يعرقل منو العلوم االجتامعية. ألن هذه 

األخرية تستند عىل الفصل وحتى التعارض بني النظام االجتامعي والفاعل االجتامعي، بينام تفيد فكرة 

املجتمع التواصل املبارش بينهام« )املصدر السابق: 28(.

ففي دراسة الثقافة، ذلك الكل املعقد، تتشابه منهجيتنا مع فكر توران. فهي تتكون من خطوتني:

1-اعرتاف قوي بأن الفاعل االجتامعي كائن كثري االستعامل بطبيعته للرموز البرشية التي تحتاج 

فالرموز  جريتس،  وبعبارة  البرشية.  الرموز  ملنظومة  والخارجية  الداخلية  للطبيعة  عميق  فهم  إىل 

.Thick description البرشية تتطلب وصفا مكثفا

توجه وتشكيل سلوكيات  البرشية يف  الرموز  أثر  تفسري  تتمثل يف  فهي  الثانية  الخطوة  2-أما 

األفراد وحركية املجتمعات والحضارات اإلنسانية.

 الفرق بين علم اجتماع الثقافة وعلم االجتماع الثقافي
بعد إبراز معامل منظور ومنهجية هذا البحث، ننتقل اآلن الستجالء معامل علم االجتامع الثقايف ـ 

موضوع هذا البحث ـ عرب مقارنته بغريه. 

أىت  عندهم  الثقافة  بدراسة  االهتامم  بأن  الغرب  اليوم يف  االجتامع  علامء  كبري بني  اتفاق  هناك 

اجتامع  علم  من  كٍل  عىل  هذا  ويصدق  املعارص.  االجتامع  علم  ومسرية  نشأة  من  متأخرة  فرتة  يف 

 Cultural Sociology الثقايف الثقافـة Crane 1995( Sociology of Culture( وعلم االجتامع 

)Spillman 2007(. أما األول فقد ظهر يف بداية السبعينيات من القرن العرشين بينام اقرتن بروز 

 The Cultural الثقافـــــــي ُعــرف بالتحـّول  مبا  املايض  القرن  من  التسعينيات  يف  الثاين 

.)Bonnel, Hunt 1999(Turn

ورغم أن لعلم اجتامع الثقافة وعلم االجتامع الثقايف قاساًم مفاهيميًا مشرتكًا، فإن األول ينظر إىل 

 independent بينام يتعامل الثاين مع الثقافة كمتغري مستقل dependent variable الثقافة كمتغري تابع

variable ذي ثقل كبري يف تأثريه عىل سلوكيات األفراد وحركية املجتمعات والحضارات البرشية.
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الفكر  يف  والدامئة  املتواترة  القضايا  وفهم  تأويل  عىل  الثقافة  اجتامع  علم  منظور  يركز 

تشعباته  بكل  كمفهوم  وطرحها  الثقافة  تعريف  يقع  كيف  فهم:  يحاول  علم  إنه  السوسيولوجي. 

ميكن  وكيف  املجتمــع؟  يف  والثقافة  االجتامعية  البنية  بني  عالقة  إيجاد  ميكن  وكيف  املعارصة؟ 

القيام بدراسات منتظمة للثقافة يف محيطها االجتامعــي يف زمن مل تعد فيه املفاهيــم التقليديــة 

.)Crane 1995: 17( لألسباب والنتائج أمرا مرغوبا فيه؟

املعنى«.  إنشاء  عملية  »حول  علم  بأنه   Spillman سبلامن  فتعرِّفه  الثقايف  االجتامع  علم  أما 

وكيف  املعاين  تختلف  وملاذا  املعنى،  إنشاء  عملية  تحدث  كيف  الثقافيون  االجتامع  علامء  يدرس 

تؤثر املعاين يف السلوك البرشي الفردي والجامعي وكيف أن طرق إنشاء املعاين أمر مهم بالنسبة 

للتالحم االجتامعي وللهيمنة واملقاومة يف املجتمعات )Spillman 2007: 1(. وكام وقعت اإلشارة، 

علم  بني  للتمييز  االجتامع  علامء  من طرف  قوي  وبرنامج  برنامج ضعيف  عبارتا  اليوم  تُستعمل 

اجتامع الثقافة وعلم االجتامع الثقايف. يعرب املصطلح األول عن تهميش دور الثقافة لدى هؤالء 

القوي فيعني عكس  الربنامج  أما مصطلح  املجتمعات.  العلامء يف فهم وتفسري ما يدرسونه يف 

األول: أن العنارص الثقافية تأخذ أولوية قصوى يف فهم وتفسري ما يجري يف املجتمع. فكالهام 

يعرتف، إذن، بأهمية الثقافة للمجتمع. ومن ثم، يبدو أن لهام كثريا من القواسم املشرتكة. لكن يرى 

البعض أن التشابه الظاهري بينهام ليس إال أمرا سطحيا. فعلم اجتامع الثقافة ينظر إىل الثقافة 

كيشء »رخو soft« تابع لعوامل أخرى يف املجتمع. وكام أرشنا للتو، إن منظور علم اجتامع الثقافة 

الثقافة يف علم اجتامع  املجتمع. وبناء عىل ذلك، ال تلقى  الثقافة يف  لتأثري  يعطي دورا هامشيا 

الثقافة إال تحليالت مخترصة يطلق عليها عامل األنرثوبولوجيا جريتس مصطلح »الوصف الرقيق 

.»thin description

ومن خالل هذه الرؤية وكام رأينا سابقا، ميكن اعتبار الفرتة الكالسيكية ملا قبل 1960 للنظرية 

السوسيولوجية للثقافة مبا فيها نظريات فيرب ودوركايم وماركس وبارسنز وميلز Mills وآخرين، 

بأنها فرتة ساد فيها فكر سوسيولوجي ذو برنامج ضعيف بالنسبة لدراسة الثقافة. أما بالنسبة للفرتة 

الحديثة ملا بعد 1960، فقد وقع ذكُر أيضا أربعة أنواع من املدارس الفكرية االجتامعية ذات برامج 

ضعيفة بالنسبة لالهتامم بدراسة الثقافة. ينبغي التأكيد هنا عىل أن توجه الفكر السوسيولوجي 

للثقافة،  السوسيولوجية  الدراسات  عىل  عامة  بصفة  اليوم  يهيمن  اليزال  الضعيف  الربنامج  ذي 

رغم أن علم االجتامع الثقايف صاحب »الربنامج القوي« يزداد االهتامم به خاصة يف علم االجتامع 

األمرييك)*(.

.Center for Cultural Sociology مثال مركز مختص بعلم االجتامع الثقايف يدعى Yale يوجد بجامعة  )*(



41

علم االجتماع الثقافي وإنشاء نظرية اجتماعية 
ومن ناحيتنا، فإن اهتاممنا بالبحث يف علم االجتامع الثقايف بدأ ومنا بطريقة مستقلة عن دراساتنا 

الغربية  االجتامعية  العلوم  يف  ومطالعاتنا  قراءاتنا  وعن  الشاملية  أمريكا  جامعات  يف  األكادميية 

الثقايف حوايل سنة 1990. ووقع  االجتامع  بدأت مسريتنا مع علم  اإلنجليزية والفرنسية.  باللغتني 

اهتاممنا مبوضوع هذا الفرع من علم االجتامع بطريقة غري مبارشة. كانت تغازلنا يومئذ فكرة إنشاء 

منظور أو إطار فكري paradigm أو نظرية يف العلوم االجتامعية تساعد عىل فهم وتفسري سلوكيات 

األفراد وحركية املجتمعات والحضارات البرشية. ويف حوار مع النفس رأينا أن هذا األمر ممكن وليس 

تستطيع  مناسبة  منهجية  يتطلب  العلمي  البحث  هذا  مثل  تحقيق هدف  أن  أدركنا  لكننا  باملستحيل. 

متكيننا من كسب رهان هذا املرشوع الطموح. ومن ثم، قلنا إن أفضل منهجية ينبغي أن نتبناها للقرب 

من إنجاز هدفنا أو بلوغه كامال هي تحديد تلك السامت التي ينفرد بها الجنس البرشي بطريقة قاطعة 

وحاسمة عن غريه من أجناس الكائنات األخرى. إذ اعتربنا أن النظرية أو اإلطار الفكري أو املنظور 

القائم عىل تلك السامت املميزة للجنس البرشي يكون أقرب وأكرث تأهال إلنشاء أٍي من تلك املقوالت 

الفكرية للمساعدة عىل الفهم والتفسري يف شئون الناس ومجتمعاتهم. وبعبارة أخرى، كنا مقتنعني 

أن السامت املميزة للجنس البرشي يجب أن تكون املربع األول الذي ينطلق منه عملنا كباحث اجتامعي 

يف محاولتنا إلرساء إطار نظري فكري يف العلوم االجتامعية لفهم وتفسري الظواهر البرشية. وعىل 

هذا األساس، فإن العثور عىل مجموعة السامت التي يتميز بها الجنس البرشي تعّد مفتاحا رئيسيا 

لكسب رهان فهم وتفسري متينني ملا يجري يف عامل الناس ومجتمعاتهم.

مركزية الرموز البشرية في هوية اإلنسان:
من  وغريه  البرشي  الجنس  بني  املشرتكة  وغري  املشرتكة  السامت  بني  مقارنة  بعملية  القيام  إن 

األجناس األخرى قادنا إىل إدراك أن للجنس البرشي بعض السامت التي إما أنها ال توجد أصال لدى 

األجناس األخرى أو أنها موجودة عندها لكن مبستوى ضعيف أو متواضع يف أحسن األحوال. نستعمل 

هنا مصطلح الرموز البرشيــة )*( لتلك السامت التي يتميز بها الجنس البرشي بطريقة حاسمة عن 

)*(  أستعمل هنا مصطلح الرموز البرشية بدل مصطلح الرموز الثقافية الذي استعملته يف مؤلفايت السابقة مثل كتايب )الثقافة 

بني تأصيل الرؤية اإلسالمية واغرتاب منظور العلوم االجتامعية، بريوت، دار الكتاب الجديد، 2006، 276 ص(. أتت مرشوعية تغيري 

املصطلح قصد تحايش بعض الغموض وااللتباس. فالبعض قد ينتقد مصطلح »الرموز الثقافية« بسبب وجود كلمة »الثقافية« التي 

قد يصلح استعاملها عىل عامل الحيوانات كام هو الشأن يف الدراسات الحديثة التي ترى أن للحيوانات ثقافاتها. وتحاشيا ألي التباس 

يف املصطلح رأيت أن هذا األخري يصبح شفافا للغاية عندما أستعمل نعت »البرشية« عوضا عن نعت »الثقافية«، ومن ثم، فالرموز 

البرشية هي كل تلك السامت التي يتميّز بها الجنس البرشي وحده بطريقة حاسمة وفاصلة عن بقية األجناس األخرى.
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)املكتوبة  اللغة  هي:  البرشي  للجنس  املميزة  الرئيسية  السامت  إن  تصّورنا  ففي  األخرى.  األجناس 

واملنطوقة( والفكر والدين واملعرفة/العلم واألساطري والقوانني والقيم واملعايري الثقافية. إن تعريفنا 

هذا مشابه لتعريف عامل األنرثوبولوجيا الشهري إدوار تيلور Edward B. Tylor »الثقافة أو الحضارة 

هي ذلك الكل املعقد الذي يشمل املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والتقاليد وكل قدرات وعادات أخرى 

انطالق  إن   .)Encyclopedia of Sociology 1974: 69( املجتمع«  من  كعضو  اإلنسان  يكتسبها 

األفراد وحركية مجتمعاتهم  لفهم وتفسري سلوكيات  البرشية  الرموز  أرضية  االستكشايف من  بحثنا 

يتناسق مع مفهوم »الرجوع إىل أساسيات األشياء« Return to Basics. ومبا أن الرموز البرشية هي، 

حسب ما رأينا، أكرث ما مييّز الجنس البرشي عن بقية األجناس الحية األخرى، فإنها ينبغي أن يُنظر 

إليها عىل أنها األساس األول يف تشكيل هوية البرش وسلوكياتهم عىل املستويني الفردي والجامعي. 

ومن ثم، فإن الرتكيز عىل دراسة طبيعة الرموز البرشية يصبح أمرا مرشوعا جدا بالنسبة للباحث يف 

العلوم االجتامعية الذي يطمح بجدية لتأسيس معرفة علمية موثوق بها يف مّدنا برؤى بصرية لفهم 

مؤسس  عنرص  أبرز  هي  البرشية  الرموز  أن  وبسبب  املجتمعات.  وحركية  البرشي  السلوك  وتفسري 

للهوية البرشية، فإنه ميكن اعتبارها مركزية جدا يف الطبيعة البرشية نفسها. ويسمح هذا بالقول إن 

الجنس البرشي هو بطبيعته جنس رموزي ثقايف. وبعبارة أخرى، فإن تصورنا للرموز البرشية يتبنى 

بقوة أن الرموز البرشية )الثقافة( هي متغري مستقل بذاته مثلام هو األمر عند علامء االجتامع الثقافيني 

ذوي توجه الربنامج القوي، كام أرشنا سابقا.

مشروعية الرجوع إلى األساسيات:
ميثل الرتكيز عىل دراسة الرموز البرشية موقفا لصالح مبدأ العودة إىل األساسيات الذي تبناه كٌل 

من املتخصصني يف العلوم االجتامعية والطبيعية مثل نعوم شومسيك يف دراسة اللغة وإدوار ولسن 

.Sociobiology املنشئ لعلم السوسيوبيولوجيا Edward Wilson

مركز  إىل  رجوعا  اعتباره  ميكن  البرشية  الرموز  طبيعة  جوهر  يف  هنا  بحثنا  فإن  جهتنا،  ومن 

الهوية البرشية. وكام بيّنا من قبل، فالرموز البرشية هي أكرث ما مييّز الجنس البرشي عن غريه من 

األجناس األخرى، وهي التي متنحه بالتايل الهيمنة عليها والسيادة الكاملة يف هذا العامل. فإذا كان 

اإلنسان قد مثّل دامئا لغزا للفالسفة واملفكرين االجتامعيني والعلامء، فإننا نرى أن الرموز البرشية هي 

أول مصدر ينبغي الرجوع إليه لكسب رهان اكتشاف خفايا هذا الكائن اللغز املحرّي. وبناًء عىل هذا، 

فإن إنشاء رصيد معريف متني حول الرموز البرشية وذي ميثاق وبنود معرفية متينة ميكن تصنيفه 

عىل أنه ميثل قمة املعرفة العلمية التي تتمتع بدرجة عالية من التأهيل بالنسبة ملّدنا بفهم وتفسري ذوْي 

مصداقية عالية موثوق بها كثريا حول سلوكيات األفراد وحركية املجتمعات والحضارات البرشية.
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اإلنسان شديد االستعمال للرموز البشرية 
إن الرتكيز املكثف ملنظورنا عىل دراسة الرموز البرشية عند اإلنسان سمح لنا بالقول »إن اإلنسان 

الفالسفة  االجتامعي لإلنسان  الجانب  أكد عىل  لقد  أن يكون اجتامعيا«.  بطبيعته كائن رموزي قبل 

أما منظورنا فهو  القدم.  املتتالية منذ  البرشية  الحضارات  الزمان وعرب  واملفكرون االجتامعيون عرب 

يؤكد عىل أن اإلنسان ميتلك يف املقام األول منظومة فريدة ومعقدة ورفيعة النوعية من الرموز البرشية 

املكونة من لغة منطوقة ومكتوبة وقيم ومعايري ثقافية ومن قدرة عىل استعامل الرموز إلنشاء العلم 

 cognitive skills واملعرفة. ونتيجة لذلك، فاإلنسان مؤهل كثريا ليك تكون له مهارات معرفية/ذهنية

الذي قد يبلغ مستويات معقدة وعالية جدا. فهذه األمثلة وغريها  املادي واملجرد  تسمح له بالتفكري 

يسمى  ليك  وحده  مؤهال  مرشوعية  بكل  تجعله  البرشية  للرموز  واملعقد  املكثف  اإلنسان  الستعامل 

بالكائن الرموزي Homo Symbolicus أو الكائن الثقايف Homo Culturus، كام وقعت اإلشارة من 

الحديثة. فهذه األخرية توصلت إىل مفاهيم أخرى  العلوم االجتامعية  قبل. وهو مفهوم مل تستعمله 

تصف بها طبيعة اإلنسان لكنها فشلت يف الوصول إىل مفهوم اإلنسان كائن ثقايف الذي يعترب يف 

تلك  يف  املتداولة  األخرى  املفاهيم  عىل  األسبقية  مرشوعية  له  مركزيا  مفهوما  الدراسة  هذه  منظور 

العلوم مثل اإلنسان كائن سيايس أو اقتصادي أو اجتامعي املشار إليها سابقا.

مركزية الرموز البشرية في صميم اإلنسان
نوجز هنا ذكر العوامل التي تفرس مركزية الرموز البرشية يف عمق طبيعة اإلنسان بحيث تجعل 

منظومة الثقافة/الرموز البرشية معامل ومؤهالت فطرية يف بنية هوية الكائن البرشي يساعد املحيط 

االجتامعي فقط عىل بلورتها وتجسيمها. وهذا ما يفرس غياب ظاهرة الثقافة مبعناها اإلنساين الواسع 

الثقافية  الرموز  بالفطرة ملنظومة  فالحيوانات فاقدة أصال  املثال.  الحيوانات عىل سبيل  واملعقد عند 

التي نجدها لدى اإلنسان. ومن ثّم، فالبيئة التي تعيش فيها تلك الحيوانات ال تجعلها قادرة عىل إفراز 

وإنشاء منظومة ثقافية تشبه ما يتصف به الجنس البرشي. وهكذا، ميكن القول بأن ظاهرة الثقافة يف 

عامل البرش ليست مجرد حصيلة لفعل املجتمع. وإمنا األصح هو القول إن ظاهرة الثقافة عند اإلنسان 

البرشية  الرموز  بالفطرة المتالك منظومة  اإلنسان  تأهل  لتفاعل بني عنرصين رئيسيني:  نتيجة  هي 

والقدرة عىل استعاملها، من ناحية، ووجود املحيط االجتامعي/املجتمع، من ناحية ثانية، الذي يسمح 

وتنضج  تتطور  ليك  البرشية  الرموز  لتلك  املجال  يفسح  الذي  األمر  واملتشابك،  الواسع  باستعاملها 

وتبلغ الكامل. 

دعنا اآلن نفصل القول يف مركزية الرموز البرشية بالفطرة يف هوية اإلنسان وذلك بالنظر إىل 

خمسة معامل يتميز بها الجنس البرشي عن بقية األجناس األخرى:
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1- يتصف النمو الجسمي ألفراد الجنس البرشي ببطء، مقارنة برسعة النمو الجسدي الذي نجده 

عند بقية الكائنات. ويصلح هذا لتفسري، مثال، ظاهرة عجز األطفال عن امليش املبكر كام هو األمر عند 

صغار الحيوانات. فهذه األخرية تستطيع امليش مبارشة بعد الوالدة أو بعدها بساعات أو أيام قليلة 

ل سنة كاملة بعد والدتهم.  فقط، بينام ال يقدر عىل ذلك األطفال إال بعد مرور شهور عديدة تقدر مبعدَّ

2- يتمتع أفراد الجنس البرشي عموما بأمد حياة )سن( أطول من عمر معظم الحيوانات.

3- ينفرد الجنس البرشي بلعب دور السيادة يف هذا العامل بدون منافسة حقيقية له من طرف 

باقي األجناس األخرى عىل وجه األرض.

األخرى  األجناس  عن  وحاسمة  فاصلة  بطريقة  البرشي  الجنس  يتميّز  قبل،  من  ذُكر  وكام   -4

املعرفة/العلم،  الدين،  الفكر،  اللغة،  الثقافية:  البرشية/  الرموز  مصطلح  عليه  أطلقُت  ما  مبنظومة 

القوانني، األساطري، القيم واملعايري الثقافية.

5- يختص أفراد الجنس البرشي بهوية مزدوجة تتكّون من الجانب الجسدي، من ناحية، والجانب 

الرموزي الثقايف )املشار إليه أعاله يف 4(، من ناحية ثانية. يسمح هذا التصور الجديد بتغيري التصور 

التقليدي لهوية اإلنسان واملنادي بأن اإلنسان جسد وروح لتصبح هوية اإلنسان يف تحليلنا الفكري 

جسدا ورموزا برشية. فيضفي ذلك شفافية أكرب عىل القرب أكرث من فهم وتفسري السلوكيات البرشية 

املركزية يف  الصدارة  ذات  البرشية/الثقافية  الرموز  العمق مبنظومة  املتأثرة يف  الفردية والجامعية 

هوية اإلنسان، كام يقع التأكيد عىل ذلك مرارا يف هذه الدراسة. 

والتساؤل املعريف املرشوع اآلن هو: هل من عالقة بني تلك املعامل الخمسة التي يتميّز بها اإلنسان؟

أوال: هناك عالقة مبارشة بني املعلمني 1 و 2. إذ إن النمو الجسمي البطيء عند أفراد الجنس البرشي 

والنضج  النمو  مراحل  تحقيق  من  أطول ميكِّنهم  ل سن  معدَّ إىل  إىل حاجتهم  بالرضورة  يؤدي 

املختلفة ومتعددة املستويات. فالعالقة بني االثنني هي، إذن، من نوع العالقة السببية.

 ثانيا: أما الهوية املزدوجة التي يتصف بها اإلنسان، فإنها أيضا ذات عالقة مبارشة بالعنرص الجسدي 

)املعلم 1( لإلنسان، من جهة، وعنرص الرموز البرشية )املعلم 4(، من جهة أخرى.

ثالثا: عند البحث عن عالقة سيادة الجنس البرشي باملعامل األربعة األخرى، فإن املعلْمني 1 و 2  ال 

يؤهالنه، عىل مستوى القوة املادية، لكسب رهان السيادة عىل بقية األجناس، إذ اإلنسان أضعف 

جسديا من العديد من الكائنات األخرى. ومن ثم، ميكن االستنتاج بأن سيادة الجنس البرشي ذات 

والعنرص  /الثقافية.  البرشية  والرموز  املزدوجة  الهوية   :4 و   5 باملعلمني  ومبارشة  قوية  عالقة 

املشرتك بني هذين املعلمني هو منظومة الرموز البرشية. وهكذا، يتجىل الدور املركزي والحاسم 

ملنظومة الرموز الثقافية يف متكني اإلنسان وحده من السيادة يف هذا العامل. أي أن الجانب غري 

بقية  العامل عىل  هذا  للسيادة وحده يف  يؤهله  الذي   )هو  البرشية  (الرموز  اإلنسان  من  املادي 

الكائنات األخرى الفاقدة لذلك النوع من الرموز البرشية التي يتميز بها اإلنسان. 
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الرموز البشرية فاقدة للوزن والحجم
عنارص  أنها  مبعنى  مادية  غري  البرشية  الرموز  أن  ترى  التي  التقليدية  بالطريقة  نقول  ال  نحن 

روحية. بل نقدم تصورا جديدا ملموسا يفرس خلوها من اللمسات املادية. فعنارص الرموز البرشية 

كاللغة والفكر والدين... هي عندنا أشياء ال وزن لها وال حجم باملعنى املادي لألشياء املادية التي البد 

أن يكون لها وزن وحجم مهام كانا صغريين وضئيلني. وهذا يعني يف نهاية املطاف أن الجانب غري 

املادي/الرموز البرشية هو بيت القصيد يف كينونة اإلنسان. وهو ما تلح عىل أهميته الكربى معظُم 

املدارس الفلسفية عرب العصور والديانات ويف طليعتها اإلسالم. وفقدان عامل الرموز البرشية لعاميل 

واملنطوقة  املكتوبة  بالكلمة  اليوم  املدهش  التواصل  رسعة  تفسري  عىل  أيضا  يساعد  والوزن  الحجم 

التواصل  وسائل  من  وغريها  والهاتف  واإلنرتنت  الفاكس  طريق  عن  االتصاالت  ثورة  مع  والصورة 

أو  مكتوبة  املرسلة  األشياء  من  والحجم  الوزن  عاميْل  كليا  يلغي  الوسائل  بتلك  فالتواصل  الحديثة. 

منطوقة عىل حد سواء. يفرس غياب هذين العاملني أيضا إمكانية وضع محتوى عدد هائل من عرشات 

 Flash Disk ومئات آالف صفحات املجالت والكتب واملجلدات يف عدد قليل من الحاويات اإللكرتونية

الصغرية جدا، وذلك بسبب أن الكلامت خالية أصال من الوزن والحجم، وبالتايل كأن حضورها يف تلك 

املنشورات يف شكل مكتوب ال يحتاج إىل فضاء/وعاء مادي ليتجسم وجودها.

رابعا: إن الرموز البرشية تسمح أيضا بتفسري املعلمني 1 و 2. وهو أمر يبدو عجيبًا وغريبًا جًدا 

بعد  والغرابة  العجب  يزول  أن  ونأمل  والخاصة عىل حد سواء.  للعامة  بل  البحث فقط  هذا  لقراء  ال 

فهم تفسري هذا األمر. وكام يقال »إذا ُعرف السبب بطل العج ». فالنمو الجسمي البطيء عند اإلنسان 

ميكن إرجاعه إىل كون أن عملية النمو الكاملة عنده تشمل جبهتني: الجبهة الجسمية وجبهة الرموز 

البرشية/ الثقافية. وهذا خالفا للنمو الجسدي الرسيع عند الكائنات األخرى بسبب فقدانها منظومة 

الرموز الثقافية مبعناها البرشي الواسع واملعقد. واملالحظ بهذا الصدد أن األطباء وعلامء البيولوجيا 

الكائن  الرموز البرشية/الثقافية يف دراستهم لإلنسان هذا  ال يكادون يأخذون بعني االعتبار جبهة 

الرموزي الثقايف بالطبع. ومع ذلك، فهم طاملا يّدعون أنهم ينتمون إىل العلوم الصحيحة. وكيف تكون 

تلك العلوم حقا صحيحة وهي تهمش مركز كينونة اإلنسان املتمثل يف منظومة الرموز البرشية! فمن 

ابتكار مفهوم جديد نسميه  اإلنسان، يجوز  الثقافية يف هوية  الرموز  املذكورة حول مركزية  األمثلة 

بيولوجيا  عىل  تؤثر  البرشية  الثقافة/الرموز  أن  يعني  الذي   Culturobiology البيولوجيا   تثقيف 

اإلنسان.

خامسا: يلخص الرسم التايل مركزية الرموز البرشية يف ذات اإلنسان، فيعطي بذلك مرشوعية 

قوية لفكرتنا القائلة بأن اإلنسان كائن ثقايف بالطبع بالفطرة ثم باالجتامع.
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)4(

 مركزية الرموز البرشية يف

هوية اإلنسان  

)3(

سيادة اإلنسان يف العامل

)5(

اإلنسان مزدوج الطبيعة

)1(

جسم اإلنسان بطيء النمو

)3(

طول عمر اإلنسان

الطبيعة الداخلية المفقودة للثقافة:
يُعترََب كتاُب Cultural Sociology )2007( من طرف الكثريين بأنه أفضُل الكتب يف موضوع 

االجتامع  علم  تعرّف   Lyn Spillman الكتاب  هذا  تحرير  عىل  املرشفة  إن  الثقايف.  االجتامع  علم 

يحدث  كيف  يبحثون  الثقافيون  االجتامعيون  فالعلامء  املعنى.  تكوين  يدرس  »إنه  كالتايل:  الثقايف 

تكوين املعنى« )Spillman 2007: 1(.  فالكتاب هو قراءة حول علم االجتامع الثقايف. فيتكّون من 

مقاالت وأوراق لزمرة من علامء االجتامع واألنرثوبولوجيا املعروفني الذين كتبوا حول الثقافة. ففي 

مقدمتها للكتاب ويف تعليقاتها عىل أوراق ومقاالت املؤلفني مل ترُْش سبلمن Spillman ال من قريب 

وال من بعيد إىل اهتامم أصحاب النصوص يف هذا الكتاب لدراسة الطبيعة الداخلية )الخفية( للرموز 

البرشية التي سوف نربز بعض معاملها بيشء من التفصيل بعد قليل ويف صفحا ت أخرى من هذه 

الدراسة. ويوجد األمر نفسه يف كتاب علم اجتامع الثقافة The Sociology of Culture الذي أرشفت 

عىل تحريره ديانا كراين Crane 1995( Diana Crane(.وليس هذا الوضع مبفاجئ نظرا لالهتامم 

علامء  أشهر  من  تبعهم  ومن  الغريب  االجتامع  لعلم  املؤسسني  اآلباء  من  كل  عند  بالثقافة  الهاميش 

العام لعلامء  القرن العرشين، كام ذكرنا من قبل. ونتيجة لذلك، فإن الصمت  الغربيني يف  االجتامع 

االجتامع إزاء الدراسة الجدية للطبيعة الداخلية للثقافة هو أمر منتظر ال غرابة فيه.

التساؤل  املصطلح  هذا  يطرح   « للثقافة؟  الداخلية  »الطبيعة  مبصطلح  ترى  يا  نعني  فامذا 

ميتافيزيقية/متعالية  معامل  لها  هل  اإلنسان؟  يف  روحي  أو  مادي  يشء  الثقافة  هل  التايل: 

محرّكة  ضخمة  قوى  متثل  هي  وهل  طويل  حياة  أمد  البرشية  للرموز  هل  transcendental؟ 

بالتفصيل  األسئلة  تلك  مثل  اإلجابة عىل  إن  والحضارات؟  املجتمعات  األفراد وحركية  لسلوكيات 
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سنجدها الحقا يف صلب نص التحليل املطروح يف هذه الدراسة حتى نشخص معامل الترشيح 

الداخيل ملنظومة الرموز البرشية.

ينطبق فقدان دراسة داخل طبيعة الثقافة عىل ما جاء يف مالحظات Spillman حول علامء 

وال  هؤالء  فال   .Bourdieuو  Geertzو  Shilsو   Benedict أمثال  الثقافة  مجال  يف  مشهورين 

كانت  فقد  للثقافة.  الداخلية  الطبيعة  لدراسة  بارزة  أولوية  أعطوا   Spillman كتاب  من  آخرون 

دراساتهم تركز باألحرى عىل الجوانب الخارجية للثقافة. ويصدق نفس اليشء عىل محتوى الكتاب 

الذي أرشفت عىل تحريره ديانا كراين كام رأينا. يتامىش هذا التوجه مع روح ومنهجية الوضعية 

Positivism التي نادى بها أوجيست كونت مؤسس علم االجتامع الغريب. يشهد عىل ذلك بعُض 

 White 1973: The Concept of( التالية:  الكتب  مثل  الثقافة  حول  الغربية  األساسية  الكتب 

 Cuche 1996: La notion de culture dans les(و )Kuper 1999: Culture(و )Culture

sciences sociales(. فهذه الكتب ال تكاد تتحدث عن الطبيعة الداخلية للثقافة ناهيك عن تحليلها 

ومناقشتها لهذه الطبيعة الداخلية. وليس هذا األمر بغريب إذا عرفنا أن بعض علامء األنرثوبولوجيا، 

 Ralph Linton مثال، كانت لهم فكرة غامضة حول الثقافة نفسها. فعامل األنرثوبولوجيا رالف لننت

يتساءل: »هل الثقافة يشء حقيقي؟« أو »هل هي موجودة؟« )White 1973(. أما بالنسبة لعامل 

األنرثوبولوجيا Alfred Radcliffe-Brown  فالثقافة هي عبارة عن كلمة ال تدل عىل واقع ملموس 

لذلك  M.E. Spiro موقفا مشابها  .سبريو  إ  م.  ويتبنى  التجريد.  أو شديد  تعني شيئا مجردا  بل 

.)White 1973 : 26( بالنسبة ملعنى الثقافة

إن السؤال املرشوع اآلن هو: كيف يستطيع علامء االجتامع والعلوم االجتامعية األخرى أن يدرسوا 

القيام بتأويالت مفيدة  الثقافة بطريقة مستقيمة وذات مصداقية يف املجتمع ويكونوا قادرين عىل 

 The meaning-making process للثقافات أو يتوصلوا إىل رؤى بصرية حول عملية تكوين املعنى

بدون أن يكون لهم يف املقام األول فهم عميق للطبيعة الداخلية للرموز الثقافية وتأثريها عىل سلوك 

الفاعلني االجتامعيني؟ 

 Behaviorism والسلوكية Positivism وكام أرشنا من قبل، فإن هيمنة كٍل من منظورْي الوضعية

يف العلوم االجتامعية تساعد عىل تفسري التحفظات الكبرية التي يظهرها املتخصصون يف تلك العلوم 

إزاء الجوهر الداخيل للثقافة وبالتايل عمق طبيعتها الداخلية. إن ثقل تأثري إقصاء أو تهميش دراسة 

االجتامع  الثقافة وعلم  اجتامع  لكٍل من علم  أدى، من جهة، إىل مجيء متأخر  قد  الداخلية  الجوانب 

الثقايف، ومن جهة أخرى، إىل ضعف واسع للعديد من تنبؤات نظريات ومنظورات العلوم االجتامعية 

املعارصة. فاالهتامم املتزايد خاصة لدى علامء االجتامع األمريكيني يف هذين الفرعني لعلم االجتامع 

ينتظر أن يَرفع اليوم من مصداقية علم االجتامع يف الغرب ومن ثَّم يف الرشق.
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الجوانب المتعالية للرموز البشرية وثورة االتصاالت
 وبالتعمق يف محاولة فهم الطبيعة الداخلية للرموز البرشية تتجىل خمسة معامل إضافية أخرى 

حولها:

 1ـ ليس للرموز البرشية وزن أو حجم باملعنى املادي لألشياء، كام ذكرنا سابقا. أي أن هذه الرموز 

 .transcendental البرشية ليست ذات طبيعة مادية بل ذات طبيعة غري مادية / روحية / متعالية

وبعبارة أخرى، يتمثل جوهر اإلنسان وأعز ما ميلكه يف هذا النوع من الرموز البرشية املتعالية. ويتفق 

هذا كثريا مع رؤى الديانات والحكامء والفالسفة عىل مر العصور. فالقرآن، مثال، يؤكد يف آياته املتعددة 

عىل أهمية أولوية تبني اإلنسان للرموز البرشية من تعلم القراءة والغوص يف العلم وكسب رهان التفكري 

الدائم واالتصاف بالقيم النبيلة مثل العدل والُْخلق الفاضل ]وإنك عىل خلق عظيم[ .. إذ الرموز البرشية 

يف املنظور القرآين ويف الرؤية املوضوعية التحليلية ـ كام رأينا يف الرسم ـ  هي بيت القصيد يف هوية 

اإلنسان. فبها وحدها جاء ترشيف الجنس البرشي بالقيادة والسيادة والخالفة عىل وجه األرض.

فهم  يف  والحجم  الوزن  عاميْل  من  البرشية  الرموز  خلو  مفهوم  توظيف  مستوى  عىل  أما  ـ   2

رسعة ثورة االتصاالت يف عرص العوملة، فنكتفي بذكر بعض األمثلة: فلامذا تصل الرسائل والوثائق 

حتى  أو  العادي  بالربيد  املراسلة  بنفس  بالقيام  مقارنة  كبرية  برسعة  وباإلنرتنت  بالفاكس  املرَسلة 

الرسيع؟ ميكن تفسري ذلك بكل بساطة يف أن املراسلة بالفاكس واإلنرتنت تُلغي عاميْل الوزن والحجم 

لليشء املرَسل. وهذا يعني أن هذا النوع من املراسلة يحرر اليشء املرَسل من معطياته املادية - الوزن 

والحجم - فيعيده إىل طبيعته األوىل واملتمثلة يف غياب الوزن والحجم يف منظومة الرموز البرشية. 

وبالغياب املطلق أصال لهذين العنرصين يف كل مكونات منظومة الرموز البرشية تتأهل هذه األخرية 

الكائنات  لتنقل  املدهشة  الرسعة  عن  يُْروى  ما  تشبه  وعجيبة  فائقة  برسعة  للتنقل  مرشوعية  بكل 

الصوت. فأصبحت  الكلمة عرب  تنقل  أيضا مدى شدة رسعة  ما يفرس  وامليتافيزيقية. وهذا  الروحية 

مرضبا لألمثال. فتطري طائرة الكونكورد برسعة كبرية تقرتب من رسعة الصوت. وترجع هذه الرسعة 

الخاطفة لكون أن الكلمة املنقولة عرب الصوت يف النداء البسيط عىل مسافة قريبة بني األفراد أو أثناء 

التواصل هاتفيا عىل مسافات بعيدة بالهواتف الجوالة/املحمولة أو القارة هي كلمة ليس لها يف األصل 

الوزُن والحجم، هذان  وزن وحجم. وبالتايل فهي طليقة رسيعة بطبيعتها ال يُعرقل تنقلها الرسيع 

العنرصان املاديان.

الوزن والحجم عىل فهم وتفسري  لعاميل  البرشية  الرموز  أيضا فقدان  وكام سبق ذكره، يساعد 

املادي  فرغم صغر حجمها   .Flash Disk الحديثة  اإللكرتونية  العلب  لدى  الحاوية  الضخمة  القدرة 

تستطيع تلك الُعلب أن تحوي عرشات ومئات األطنان من املطبوعات املكتوبة يف جرائد ومجالت وكتب 

ووثائق. يعود ذلك تبعا لفكرة الرموز البرشية إىل كون أن الطبيعة األصلية لكلامت اللغات هي طبيعة 
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ال وزن لها وال حجم. وهي بذلك كأنها ال تحتاج إىل فضاء مادي الحتوائها مهام كانت ضخامة حجمها. 

وهكذا، يتجىل أن عجائب الثورة اإللكرتونية يتحسن فهمنا وتفسرينا لها عرب مفهوم الرموز البرشية 

الخالية من عاميْل الوزن والحجم.

3- ال تتأثر الرموز البرشية بعملية النقصان عندما نعطي منها لآلخرين كام هو األمر يف عنارص 

عامل املادة. فإعطاء اآلخرين خمسني دينارا من رأس مالنا وقنطارا من قمحنا وعامرة من عامراتنا... كلها 

عمليات تنقص مام هو عندنا من ممتلكات مادية. أما إذا علّمنا )منحنا( اآلخرين شيئا من معرفتنا وعلمنا 

وفكرنا وعقيدتنا وقيمنا الثقافية ولغتنا ... فإن ذلك ال يُْنقص شيئا من كل واحد من رموزنا البرشية هذه.

4- للرموز البرشية قدرة كبرية عىل البقاء طويال عرب الزمان يف املجتمعات البرشية إذ قد يصل 

مدى بقائها إىل درجة الخلود. فاللغة، وهي أم الرموز البرشية جميعا، لها قدرة فائقة عىل تخليد ما 

يكتب بها بغض النظر عن محتوى املكتوب. فالفكر البرشي ال يكتُب له االستمرار والخلود الكامالن 

املكتوبة. فام كان لفكر كٍل من إخناتون وسقراط وأرسطو وابن  اللغاُت  دون أن تحتضن مضمونه 

يتمتع  أن   .. والعلامء  املفكرين  من  وغريهم  وهيوم  وديكارت  وروسو  خلدون  وابن  والغزايل  رشـد 

مبدى حياة طويل من البقاء بدون تسجيله يف حروف وكلامت اللغات البرشية املتنوعة التي تؤهله 

لكسب رهان حتى الخلود. أما عىل مستوى املحافظة وتخليد الرتاث الجامعي للمجموعات البرشية، 

البرشية من  املجموعات  الخصوص متكن  املكتوبة عىل  الشأن. فاللغات  بارزا بهذا  للغات دورا  فإن 

والبيولوجي  العضوي  وجودها  اندثار  رغم  وتخليدها  عليها  واملحافظة  الجامعية  ذاكرتها  تسجيل 

ككائنات حية ورغم تغيريها للمكان وحياة أجيالها املتالحقة يف عصور غري عصورها. فمحافظة لغة 

الضاد محافظة كاملة عىل النص القرآين خري مثال عىل مقدرة اللغة التخليدية بالنسبة لحامية الذاكرة 

العضوي  الجسمي  والوجود  والبيئة  الزمن  بعوامل  كثريا  املتأثر  الفناء  واقع  من  الجامعيني  والرتاث 

البيولوجي لذات تلك املجموعات البرشية.

ال تقترص هذه األبعاد املتعالية/امليتافيزيقية الداخلية للغة املكتوبة فقط، بل إن االستعامل الشفوي 

إىل  والديانات  العقائد  البرش من كل  يلجأ  أفال  اآلخر بدالالت متعالية/ميتافيزيقية.  للغة يقرتن هو 

أي  إىل  أو  آلهتهم  إىل  وابتهاالتهم  وترضعاتهم  الكونية  تأمالتهم  يف  املنطوقة  الكلامت  استعامل 

يشء آخر يعتقدون يف أزليته أو قُدسيته؟ فبانفرادهم بنوعية اللغة البرشية املكتوبة واملنطوقة عن 

الكائنات الحية األخرى يستطيع أفراد الجنس البرشي أن يحرروا أنفسهم من العراقيل املادية  بقية 

لهذا العامل ويقيموا عالقات وروابط مع العامل املتعايل/امليتافيزيقي. فبهبة اللغة البرشية املنطوقة 

بالبعد  لقاؤهم  يصبح  وهكذا،  واآلنية.  الدنيوية  املشاغل  حصار  فك  يف  البرش  بنو  ينجح  واملكتوبة 

امليتافيزيقي يف شتى مظاهره أمرا ال مفر منه، فهم يرونه يف أحالمهم ويحفل به خيالهم ويلتقون به 

عن قرب يف تجاربهم الدينية عىل الخصوص.
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5- متلك الرموز البرشية قوة هائلة تشحن األفراد واملجموعات بطاقات كبرية متكن أصحابها من 

االنتصار عىل أكرب التحديات بكل أصنافها املتعددة. فعىل سبيل املثال، قد أثبتت قيم الحرية والعدالة 

واملساواة عرب التاريخ البرشي الطويل أنها رموز ثقافية قادرة عىل شحن األفراد واملجموعات بطاقات 

هادرة جبارة تشبه إىل حد ما القوى امليتافيزيقية الصاعقة التي ال يستطيع اعرتاض سبيلها أحد. وهذا 

ما يوحي به قول الشاعر العريب التونيس أيب القاسم الشايب:

الــقــدر  يستجيب  أن  ــد  ب ــال  ف ــاة            ــ ــي ــ ــح ــ ال أراد  ــا  ــوم ي الــشــعــب  إذا 

أمرهم  الناس  يجمع  عندما  أي  البرشية.  الرموز  عامل  يكمن يف  الحقيقي  الشعوب  إرادة  فمصدر 

واحرتام  االستقالل  يف  حقهم  وعن  البرشية  القيم  من  وغريها  والعدل  واملساواة  الحرية  عن  للدفاع 

الذات يصبح رد فعلهم كرد فعل القدر الذي ال يبقي وال يذر. وهذا ما يفرس لجوء الناس إىل الحديث 

عن املعجزات يف بعض األحداث الفردية أو الجامعية التي تدخل سجل التاريخ بالرغم من عدم توفر 

املعطيات املادية لذلك. إنها، يف نظر صاحب هذه الدراسة، أحداث متأثرة يف العمق بالسمة الخامسة 

املتعالية للرموز البرشية كام وصفُت هنا. إن الثورات املتتالية ملا يسمى بالربيع العريب يف سنة 2011 

هي مثال عىل دور الرموز البرشية املتمثلة يف رغبة الشعوب العربية يف اسرتجاع الكرامة وكسب حرية 

التعبري والدميقراطية والعدل واملساواة. هذه الرموز الثقافية وغريها متثل املحرك الرئييس الذي دفع 

الشباب والكهول العرب إىل استبطان وعي جديد أشعل االنتفاضات والثورات ضد االستبداد والفساد 

يف املجتمعات العربية وإسقاط البعض من أنظمة الحكم الطاغية ابتداء بنظام بن عيل يف تونس.

اللغة ونشأة الثقافة في المجتمع البشري    
وعند التساؤل عن أهم عنرص يف منظومة الرموز البرشية/ الثقافة يقف وراء ميالد هذه املنظومة 

املؤهلة  وحدها  هي  تكون  واملنطوقة  املكتوبة  البرشية  اللغة  فإن  البرشي،  للجنس  املميزة  الثقافية 

لربوز منظومة الرموز البرشية/ الثقافة. فال ميكن تخيُّل وجود بقية عنارص الرموز البرشية كالدين 

اعتبارنا  مرشوعية  جاءت  ثّم،  ومن  األقل.  عىل  املنطوقة  البرشية  اللغة  حضور  دون  والفكر  والعلم 

منظومة  نشأة  واملكتوبة يف  املنطوقة  اللغة  ملركزية  ونظرا  البرشية جميعا.  الرموز  أم  اللغة هي  أن 

الرموز البرشية أو الثقافة بتعبري علمْي األنرثوبولجيا واالجتامع عىل الخصوص، فإن وصف اإلنسان 

بأنه حيوان ناطق وصف مرشوع جدا، ألن أكرث ما مييز الجنس البرشي عن بقية األجناس األخرى 

ويعطيه السيادة عليها بواسطة منظومة الرموز البرشية/ الثقافة هي اللغة املنطوقة واملكتوبة. ورغم 

مركزية اللغة يف هوية اإلنسان وبالتايل يف بروز منظومة الرموز البرشية/ الثقافة يف املجموعات 

ال  املعارصة  الغربية  االجتامعية  العلوم  الثقافة يف  ملفهوم  تعريف  أشهر  فإن  البرشية،  واملجتمعات 

يذكر اللغة كعنرص مركزي وأسايس للثقافة. فقد عرّف عامل األنرثوبولوجيا الربيطاين إدوارد برنارد 

تيلر)1871( الثقافة بأنها »ذلك الكل املعقد الذي يتضمن املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والتقليد 
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وأي مقدرات وعادات يكتسبها اإلنسان كعضو يف املجتمع«. يتمثل قصور هذا التعريف الكالسييك 

للثقافة يف كونه ال يشري إىل اللغة وال يعطيها الصدارة يف مكونات منظومة الثقافة أو الرموز البرشية 

والحال أن اللغة هي ُمنِشئة ظاهرة الثقافة نفسها كام بيّنا. أي أن العالقة عالقة عضوية جدا بني اللغة 

ومنظومة ثقافتها عند بني البرش. ومن ثم، يتضح قصور تعريف مفهوم الثقافة الذي ال يتضمن بكل 

.)White ،1973( وضوح صدارة اللغة يف تعريف مفهوم الثقافة البرشية

يتبنّي مام سبق أن مفهومنا للثقافة/الرموز البرشية يرتكز عىل أن الثقافة هي ذلك الجانب غري 

البيولوجي الفيزيولوجي لهوية اإلنسان املزدوجة )الرموز البرشية والجسم( كام يشري الرسم السابق 

يف هذه الدراسة، وأن جانب الرموز البرشية هو بيت القصيد يف هوية الكائن البرشي. أي أن هيمنة 

هذا األخري عىل بقية الكائنات األخرى وسيادته عليها يأيت من الجانب غري املادي يف هويته املزدوجة: 

من الرموز البرشية/الثقافة، وأن اللغة املنطوقة واملكتوبة هي املصدر األول الذي مييز الجنس البرشي 

عن سواه مبنظومة الثقافة. ومنه، فاإلنسان ليس حيوانا ناطقا فحسب كام قال قدماء الفالسفة، بل 

هو أيضا كائن رموزي/ثقايف بالطبع. وبعبارة أخرى، فتميز الكائن البرشي عن سواه من الكائنات 

األخرى بالقدرة عىل استعامل اللغة يف شكليْها املنطوق واملكتوب أّهله بطريقة ال خيار له فيها ليك 

القول  يسهل  الحديثة،  االجتامعية  العلوم  ومبصطلح  بالطبع.  رموزيا/ثقافيا  مخلوقا  وحده  يكون 

بأن عالقة االرتباط  correlation قوية جدا بني اللغة املنطوقة واملكتوبة عند بني البرش، من جهة، 

وحضور ظاهرة الثقافة يف املجتمعات اإلنسانية، من جهة ثانية. 

علم االجتماع الثقافي كأهم رصيد معرفي
مميزة  معامل  وأنها  اإلنسانية  الهوية  جدا يف  مركزية  عنارص  هي  البرشية  الرموز  أن  تبياُن  يقود 

للجنس البرشي إىل القول بأنه ينبغي اعتبار الرموز البرشية املرجع األول للباحثني والعلامء يف العلوم 

االجتامعية الذين يسعون إىل فهم وتفسري سلوكيات األفراد وحركية املجتمعات والحضارات البرشية. 

هناك إذن، مرشوعية قوية لعلم االجتامع الثقايف ليك يقع إنشاؤه وتوسيع آفاقه والدفاع عنه من طرف 

علامء االجتامع. ألن هذا العلم يؤسس نفسه عىل الرموز البرشية أهم عنارص مؤثرة يف سلوكيات الناس 

والحركية الجامعية للمجتمعات. وخالفا لفروع أخرى لعلم االجتامع تهتم عادة بدراسة عوامل ثانوية/

هامشية يف التأثري عىل السلوكيات الفردية والجامعية، فإن علم االجتامع الثقايف يركز يف املقام األول 

البرش  ال ميكن حصول وجود  بدونها  التي  البرشية(  )الرموز  الرئيسية  العوامل  أهم  عمق عىل  وبكل 

ومجتمعاتهم كام نعرفهم كأصحاب السيادة يف هذا العامل. وبناء عىل ذلك، فإن علم االجتامع الثقايف 

العلوم  فروع  كل  يف  بل  فحسب  االجتامع  علم  يف  ليس  معريف  رصيد  كأرقى  إليه  يُْنظَر  ليك  مؤهل 

االجتامعية األخرى مثل علم االقتصاد وعلم السياسة وعلم االجتامع وعلم النفس. وقد أرشنا من قبل إىل 

أن تلك التخصصات املعرفية ما كان لها أن توجد أصال لو مل يكن اإلنسان كائنا ثقافيا بالطبع. 
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المشي عند األطفال وصغار الحيوان في الميزان                                                                           
الثقايف عىل تفسري ظاهرة برشية فريدة  االجتامع  بذكر مثال واحد عن قدرة علم   نكتفي 

َذوْي مصداقية. وكام  فهم وتفسري  إىل  اهتدائها  ناهيك عن  الصحيحة  العلوم  تطرحها  تكاد  ال 

امليش هو  األطفال عىل  قدرة  أن معّدل سن  الظاهرة يف  تتلخص هذه  قبل،  اإلشارة من  وقعت 

عام كامل بينام يستطيع صغار الحيوانات امليش عند الوالدة مبارشة أويف مدة ساعات أو أيام 

قليلة بعد الوالدة. دعنا نفصل القول يف هذا األمر. من املؤكد أن األغلبية الساحقة من قراء هذه 

الدراسة وأيضا من الناس جميعا ال تكاد تثري املالحظة املطروحة أعاله ناهيك عن تفسري هذه 

الظاهرة الغريبة رغم أهميتها بالنسبة لكٍل من الفضول البرشي املعريف والعلم اإلنساين. وليس 

من املبالغة القول إن الظاهرة عجيبة ملعظم الناس عىل مستويني: أـ مضمون املالحظة نفسها. 

و ب ـ تفسريها بعامل اللغة والثقافة من خالل منظور علم االجتامع الثقايف. وبعبارة أخرى، 

يتمثل وجه الغرابة الكبري يف ربط تأخر امليش املبكر عند األطفال مبقولة أو نظرية لغوية ثقافية. 

والخاصة  العامة  تطمنئ  ليك  التصديق  ثّم  ومن  التخيُّل  وصعب  ومدهش  عجيب  فعال  فاألمر 

للعالقة املفرتضة بني اللغة والثقافة، من ناحية، وعدم القدرة عىل امليش املبكر عند األطفال، من 

ناحية أخرى. إن دراسة ظاهريتْ اللغة والثقافة تلقى اهتامما كبريا يف أحضان العلوم اإلنسانية 

واالجتامعية. ومنه، فاإلجابة ذات املصداقية املحرتمة عن املالحظة ومعرفة تفسريها سنجدها هنا 

العلوم املساّمة بالصحيحة كام سيتجىل ذلك من خالل  العلوم اإلنسانية واالجتامعية ال  بحوزة 

استنادا عىل رؤية جديدة تكشف عن  الدراسة  يتبناهام صاحب هذه  اللذين  والتحليل  املنهجية 

مركزية الرموز البرشية يف هوية اإلنسان. 

أوال: ال يستطيع أحد نكران مثل هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس يف النهار يف سامء 

مليالدهم  األوىل  بالذكرى  احتفالهم  بعد  أو  قبل  إال  امليش  عىل  عموما  األطفال  يقدر  ال  صافية: 

فهذه  فقط.  قليلة  أيام  أو  بساعات  بعدها  أو  الوالدة  عند  الحيوانات  صغار  متيش  بينام  بقليل 

املالحظة البسيطة واملحرّية يف نفس الوقت تبدو ملعظم الناس أمرا ساذجا أو فلسفيا ال يحتاج إىل 

اهتامم جاد وكبري. وبغياب روح الفضول الجامحة، يعجز الناس يف الغالب عن البحث والتعرف 

عىل األسباب أو السبب الذي يعيق األطفال عن القدرة عىل امليش مبكرا مثل صغار الحيوانات. 

ويف الواقع، فلقد وجدنا أن طرح السؤال عىل األطباء وعلامء علم الحياة/البيولوجيا طاملا يكون 

محرجا لهم. ويأيت هذا اإلحراج أساسا من عدم امتالكهم معرفة حقيقية حول املوضوع. إذ إن 

زادهم العلمي الذي يكسبونه يف دراساتهم الجامعية وما بعدها يحرمهم يف الغالب من النظر إىل 

اإلنسان عىل أنه يف املقام األول كائن ثقايف بالطبع إىل جانب كونه كائنا بيولوجيا وفيزيولوجيا. 

فهم يقترصون، إذن، عىل دراسته كمجرد كائن يتكون فقط من عنارص بيولوجية وفيزيولوجية. 
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وبعبارة أخرى، فالجانب الثقايف يف كينونة/هوية اإلنسان ال يكاد يقع التطرق إليه يف الربامج 

التعليمية األكادميية والتدريبية لخريجي التخصصات الطبية والبيولوجية والفيزيولجية. ونتيجة 

لهذا الوضع، فإن من يحاول منهم تقديم إجابات عىل السؤال املطروح فإنه طاملا يُديل بتفسريات 

بيولوجية وفيزيولوجية ضعيفة املصداقية العلمية بالنسبة لذلك السؤال املثري واملحرّي.

ثانيا: يفيد التحليل لطبيعة الناس أن ما نسميه يف هذه الدراسة الرموز البرشية هي سامت 

خاصة أيضا بالجنس البرشي ويف طليعتها ملكة اللغة املنطوقة واملكتوبة التي يتميز بها اإلنسان 

عن غريه من الكائنات املعروفة. فهذا النوع من اللغة هو أهم ما مييز الجنس البرشي عن سواه. 

ولذا سمى الفالسفة القدماء اإلنسان حيوانا ناطقا. ولكنه يف الواقع ليس بالحيوان الناطق فقط 

مليالد  األول  املصدر  هي  برشية  ميزة  كأكرب  فاللغة  أسلفنا،  وكام  كاتب.  حيوان  أيضا  هو  وإمنا 

الثقافية  الرموز  أم  هي  فاللغة  ذلك،  عىل  وبناء  للبرش.  أخرى  كميزة  البرشية  الرموز  منظومة 

جميعا. أي أن بقية عنارص منظومة الرموز الثقافية ال ميكن أصال أن توجد وتستمر وتتطور عند 

الناس ويف املجتمعات اإلنسانية بدون حضور الجانب املنطوق من اللغة عىل األقل. وبالتايل ال 

يجوز علميا الحديث عن ظاهرة الثقافة يف املجتمعات البرشية يف غياب اللغة. فاللغة هي إذن 

البرشية  التأشرية الخرضاء للجامعات واملجتمعات  البرشي عن سواه وهي  الجنس  مفتاح متيز 

ليك تكسب مبقدرة عالية رهان إنشاء وتطوير الثقافات وحضاراتها. وبهذا االعتبار، فاللغة هي 

بيت القصيد يف جوهر اإلنسان ويف ثقافة مجتمعه. ومن ثم، فتأثرياتها املبارشة وغري املبارشة 

عىل اإلنسان وثقافته كثرية ومتنوعة جدا مثل دورها يف تأخري امليش املبكر عند األطفال أو يف 

متكني الجنس البرشي وحده من التأهل والقدرة عىل السيادة الكاملة عىل بقية األجناس األخرى 

عىل وجه األرض.

 ثالثا: هل من عالقة بني السامت التي ينفرد بها اإلنسان؟ ملحاولة فهم وتفسري دور منظومة 

اللغة/الرموز الثقافية يف تأخري القدرة عىل امليش مبكرا لدى األطفال، نستعمل منهجية بسيطة 

لبلوغ ذلك. وهي تتكون من تساؤلني اثنني مرشوعني:

 1ـ هل التأخر يف امليش سمة ينفرد بها أطفال البرش فقط؟                                                            

2ـ وهل هناك سمة أو سامت أخرى ينفرد بها أيضا هؤالء األطفال ومن ثّم البرش بصفة عامة؟                    

فمن جهة، تجيب املالحظة امليدانية عىل السؤال األول بنعم قوية كام وقعت اإلشارة من قبل. 

ومن جهة ثانية، يفيد التحليل لطبيعة الناس أن ما سميناه يف صلب هذه الدراسة الرموز البرشية 

هي سامت خاصة أيضا بالجنس البرشي، ويف طليعتها هبة اللغة املنطوقة واملكتوبة التي يتميز 

اللغة هو أهم ما مييز  النوع من  الناس. فهذا  الكائنات املعروفة لدى  بها اإلنسان عن غريه من 

الجنس البرشي عن سواه. ولذا سمى الفالسفة القدماء اإلنسان حيوانا ناطقا. ولكنه ليس حيوانا 
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ميزة  كأكرب  واللغة  البرشية.  للرموز  ماهر  كاتب ومستعمل  أيضا حيوان  هو  وإمنا  فقط  ناطقا 

برشية هي املصدر األول مليالد منظومة الرموز الثقافية كميزة أخرى للبرش. وبناء عىل ذلك، فهي 

يف نظرنا أم الرموز الثقافية جميعا. فهي، إذن، إجابة بنعم قوية هي األخرى عىل السؤال الثاين. 

ومن هنا تأيت مرشوعية الفرضية: هل من عالقة بني السامت الخاصة بالجنس البرشي الوارد ة 

يف السؤال 1 / التأخر يف امليش ويف السؤال 2/ منظومة الرموز الثقافية؟ 

يتطلب التحقق من مصداقية أو بطالن العالقة بني 1 و2 يف هذه الفرضية دراسة دور الرموز 

البرشية يف حياة وهوية الناس. إن بطء النمو الجسدي البرشي ومن ثّم تأخر القدرة عىل امليش 

املبكر عند األطفال ميكن تفسريهام بسبب أن عملية النمو الكامل/الكيل عند بني البرش تتكون 

الثقافية. ويف املقابل،  من جبهتني: أـ الجبهة الجسدية/البيوفيزيولوجية. وب ـ جبهة الرموز 

فإن النمو الجسمي الكامل لدى الحيوانات يقترص أساسا عىل الجانب الجسدي األمر الذي يجعل 

عملية النمو الحيواين عملية رسيعة مُتكِّن صغار الحيوانات من امليش املبكر جدا مقارنة بتأخر 

عملية امليش لدى مواليد/أطفال بني البرش. ويرجع هذا الفرق ـ تبعا للفرضية املطروحة هناـ 

منظومة  غياب  إىل  األطفال  لدى  وتأخرها  الحيوانات  عند صغار  امليش  القدرة عىل  بني رسعة 

الحيوانات. وللتوضيح  البرشي، يف عامل  الجنس  الواسع واملعقد عند  الثقافية، مبعناها  الرموز 

أكرث، يجوز القول بأن منو كل جبهة من الجبهتني عند األطفال يعمل بطريقة ما عىل تأخري رسعة 

عملية النمو بالنسبة للجبهة األخرى. وبعبارة أخرى، فالفرضية هنا تقول: إن انشغال عملية منو 

األطفال ببداية منو بذور الرموز الثقافية التي يولدون بها تأخذ منهم جهدا وطاقة يؤخران اكتامل 

ونضج مقدرتهم وتأهلهم العضوي للميش املبكر كصغار الحيوانات.

رابعا: التأثير الشامل للرموز البشرية                                                                          
وباإلضافة إىل ما رأينا من تأثري للرموز البرشية  عىل تأخري القدرة عىل امليش املبكر عند 

األطفال، فإن تأثريها يتجاوز ذلك بكثري عند البرش، بحيث يتصف  تأثري الرموز البرشية عىل 

حياة الناس بالشمولية الواسعة والقوية إىل درجة أنه يجوز القول إن اإلنسان وحده هو يف املقام 

األول ويف الصميم كائن رموزي ثقايف بالطبع، كام وقع التأكيد عىل ذلك يف صلب مقولة هذه 

البحث.

قصور العلوم الصحيحة                 
الحياة والترشيح العنرصيني ومنهام علم الطب الحديث األخذ بعني االعتبار  فإهامل علمْي 

عنارص الرموز البرشية/الثقافية يف دراسة اإلنسان ال يقترص فقط عىل النمو البطيء لدى هذا 

األخري األمر الذي جعل األطفال غري قادرين عىل امليش املبكر كصغار الحيوانات. وإمنا يتجىل 
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املخ  ذلك  يدرسون  فهم  البرشي.  للمخ  العلوم  تلك  املختصني يف  دراسة  أيضا يف  اإلهامل  ذلك 

تقر  بينام  البرشية،  الرموز  منظومة  من  خاٍل  نورولوجي  فيزيولوجي  بيولوجي  عضو  كمجرد 

العلوم االجتامعية الحديثة أن املخ البرشي هو مركز الرموز الثقافية. وبعبارة أخرى، يدرس أطباء 

وعلامء الحياة والترشيح يف العرص الحديث املخ البرشي دون إعطاء اهتامم يذكر لوجود الرموز 

البرشية التي تحتل مكانا مركزيا يف هوية اإلنسان وتلعب دورا بارزا يف متكني اإلنسان وحده 

من السلطة والهيمنة عىل بقية األجناس األخرى عىل وجه األرض، كام رأينا.

طليعتها  ويف  االجتامعية  العلوم  فإن  بالصحيحة،  املسامة  العلوم  تلك  موقف  مقابل  ويف 

أهمية كربى  املعريف Cognitive Psychology تعطي  والنفس  األنرثبولوجيا واالجتامع  علوم 

الجامعية  السلوكيات  وعىل  كأفراد  الناس  سلوكيات  عىل  التأثري  يف  البرشية  الرموز  دور  إىل 

وحركية املجتمعات والحضارات البرشية. ومن ثّم، يجوز القول بأن العلوم املسامة بالصحيحة 

هي يف الواقع ليست كذلك. إذ هي تدرس اإلنسان وكأنه خاٍل بالكامل من الرموز الثقافية ذات 

املكانة املركزية يف هوية اإلنسان، وهي بالتايل التي تضفي عليه صفة اإلنسانية ومتنحه التفوق 

والسيادة عىل بقية الكائنات يف هذا العامل. وهكذا، يتضح أن الرؤية القارصة لإلنسان من طرف 

هذه العلوم تتضمن الكثري من األخطار التي تعيق كسب رهان فهم كامل وموضوعي لسلوكيات 

حد  وضع  إىل  الدراسة  هذه  يف  رشحه  وقع  كام  االجتامعية  العلوم  منظور  يدعو  البرش.  بني 

الخصوص.  والنامية عىل  املتخلفة  املجتمعات  العلوم يف  تلك  لها  تتعرض  التي  الدونية  للنظرة 

واملصداقية  املرشوع  الحضور  العلوم  هذه  تعطى  حتى  قيمتها  يف  النظر  إعادة  يتطلب  فاألمر 

تأيت  الواقع،  هذا  ومن  سواء.  حد  عىل  والنامي  املتقدم  العاملني  شعوب  بني  املحرتمة  العلمية 

العلوم  من  العديد  بني رؤى  تجمع  معرفية/علمية  منهجية  املاسة الستعامل  الحاجة  مرشوعية 

العلوم  طرف  من  تبنيه  ينبغي  وحكيم  رضوري  كبديل   Interdisciplinarity والتخصصات 

الصحيحة واالجتامعية الحديثة عىل حد سواء من أجل الظفر بالفهم والتفسري األفضل ملا يقوم 

الباحثون والعلامء بدراسته.

فوضى دراسة الثقافــة:
واعتامًدا عىل التحليل السابق ملنظومة الرموز البرشية، مييل علامء األنرثوبولوجيا واالجتامع 

 .)social actor املعارصون واملحدثون إىل دراسة الثقافة بعيدا عن اإلنسان )الفاعل االجتامعي

العديد من  التوجه  املجتمع. تعرّب عن هذا  الثقافة كظاهرة جامعية يف  فقد توجهوا إىل دراسة 

تعريفات الثقافة. إن تعريف تيلور سابق الذكر للثقافة مثال عىل ذلك. فالثقافة، يف هذا التعريف، 

هي ظاهرة جامعية: ذلك الكل املعقد الذي يولد وينمو وتكتمل معامله يف املجتمع البرشي. فهذا 

عن  يبقى صامتا   ، ثمَّ ومن  االجتامعي  املحيط  لعوامل يف  نتيجة  هي  الثقافة  أن  يرى  التعريف 
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دور اإلنسان )الفاعل االجتامعي( الكائن الرموزي الثقايف بالفطرة، كام رأينا، يف إنشاء ظاهرة 

الثقافة البرشية كظاهرة جامعية يف املجتمعات البرشية. يجوز القول يف هذا الصدد أن علامء 

األنرثوبولوجيا واالجتامع قد تبنوا منهجية مقلوبة يف دراستهم للثقافة. فيبدو أنهم خلصوا بكل 

)إبيستيمولوجي(  معريف  سؤال  طرح  بدون  املجتمع  من  تأيت  الثقافة  أن  إىل  وترّسع  بساطة 

أسايس: هل ميكن للثقافة البرشية، ذلك الكل املعقد، أن توجد يف محيط اجتامعي معنّي بدون 

وجـود كائنات برشية هي بطبيعتها وفطرتها حاملة وحاضنة أصال ملنظومة الرموز البرشية/

الثقافية، وبالتايل شديدة االستعامل لها، كام وقع بيان ذلك من قبل؟ وبعبارة أخرى، فبقدرتهم 

الوحيدين  الرشعيني  املرشحني  البرش  يصبح  البرشية  للرموز  املكثف  االستعامل  عىل  الفطرية 

الفاقدة  الحيوانات  فإن  مثال،  وباملقارنة  البرشية.  املجتمعات  يف  الثقافة  ظاهرة  إلنتاج/إنشاء 

فطريا ملنظومة الرموز البرشية مبعناها اإلنساين غرُي قادرة عىل إنشاء منظومة ثقافية كالتي 

عرفها الجنس البرشي عىل مدى تاريخه الطويل يف مختلف الحضارات اإلنسانية. تتطلب هذه 

الرؤية، إذن، تعديال يف منهجية البحث حول جذور ظاهرة الثقافة بحيث يصبح اإلنسان/الفاعل 

يبدآ  أن  اإلنرثوبولوجيا واالجتامع  ينبغي عىل عالِمْي  الذي  األول املرشوع  املربع  االجتامعي هو 

منه دراستهام للظاهرة الثقافية، ثم يأيت يف مرحلة ثانية النظر إىل تحليل التفاعل املتبادل بني 

الفاعل االجتامعي وثقافة مجتمعه. فمن خالل هذا املنظور التفاعيل يتحسن، عىل سبيل املثال، 

فهم وتفسري التغيريات والتحوالت الثقافية واالجتامعية الكبرية والصغرية التي يكون فيها دور 

يكون  أن  قبل  الصميم  يف  ثقايف  كائن  اإلنسان  أن  باعتبار  رئيسيا  دورا  االجتامعيني  الفاعلني 

اقتصاديا أو سياسيا أو اجتامعيا، كام وقع التأكيد عىل ذلك من قبل. وهكذا، يتجىل أن الطبيعة 

الثقافة يف املجتمعات البرشية وهي أيضا  الثقافية الفطرية لإلنسان هي املنشئ األول لظاهرة 

وتحوالت  وتغيريات  حركية  من  فيها  يحدث  وما  اإلنسانية  الحضارات  لظهور  الحاسم  املحرك 

لصالح تقدمها وازدهارها أو جمود وسكون وفتور لصالح انتشار التخلف واالنحطاط فيها. 

استكشافنا المستقل للرموز البشرية:
ما  لها  نجد  نكاد  ال  اإلنسان  هوية  يف  مركزية  تحتل  باعتبارها  البرشية  للرموز  رؤيتنا  إن 

القرنني  يف  بعدهم  جاء  ومن  املؤسسني  اآلباء  من  كٍل  عند  الغريب  االجتامع  علم  يف  يشابهها 

التاسع عرش والعرشين. وهذا ما يجعل مسرية استكشافنا لعامل الرموز البرشية مسرية مستقلة. 

فمن جهة، فإن تركيزنا عىل دراسة الرموز البرشية تركيز مكثف جدا ألنها يف تصورنا املنهجي 

مركزية جدا يف الهوية البرشية. فاالستكشاف الشامل والعميق لها هو إذن املفتاح لكسب رهان 

فإن  ثانية،  اإلنسانية. ومن جهة  املجتمعات  األفراد وحركية  دنيا سلوكيات  والتفسري يف  الفهم 

السابقة،  الصفحات  رأينا يف  لها، كام  أبرز معامل جديدة  قد  البرشية  الرموز  لعامل  استكشافنا 
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البرشية  الرموز  أن  مثل  االجتامعية  العلوم  اآلخرون يف  واملختصون  االجتامع  علامء  يذكرها  مل 

ليس لها وزن وحجم أو هي ذات معامل متعالية/ميتافيزيقية. تلك املعامل الجديدة تعطي أسسا 

البرشية ليك تلعب دورا ذا وزن ثقيل يف تحديد  الرموز  إبيستيمولوجية ذات مصداقية تؤهل 

سلوكيات البرش أفرادا وجامعات ومجتمعات.

ضرورة وجود علم االجتماع الثقافي:
بالنسبة لدراسة الرموز البرشية/الثقافة، فإن خسارة علم االجتامع تتمثل عىل جبهتني. فمن 

ناحية، إن علامء االجتامع الغربيني مبن فيهم اآلباء املؤسسون مل يتعاملوا مع الثقافة، كام سبقت 

اإلشارة، باعتبارها متغريا مستقال ومؤثرا عىل السلوك البرشي عىل املستويني الفردي والجامعي. 

بل هم تعاملوا مع الثقافة كمتغري تابع يتأثر خاصة بالبنيات االجتامعية والعوامل االقتصادية.

االجتامع  علامء  بني  حتى  اليوم  إشارة  أي  توجد  يكاد  ال  علمنا  فحسب  أخرى،  ناحية  ومن 

الثقافيني، ناهيك عن التحليل واملناقشة، إىل املعامل الجديدة املذكورة سابقا يف استكشافنا لطبيعة 

نا مبعرفة  الرموز البرشية. ومن ثم، فعلم االجتامع الثقايف ال يستطيع التقدم وال يقدر عىل مدِّ

متينة بدون الرتكيز عىل فهم الطبيعية الخفية/الداخلية للعنارص الثقافية/الرموز البرشية كام 

فليس  أخرى،  وبعبارة  البرشية.  الرموز  عامل  يف  الباطنية  املالمح  بعض  استكشاف  يف  فعلنا 

بالكايف مطلقا مجرد االهتامم أكرث بالثقافة إلنشاء علم اجتامع ثقايف ذي »برنامج قوي«. إن 

علامء  طرف  من  إنجازها  ميكن  العود  صلب  ثقايف  اجتامع  علم  تأسيس  إىل  الطريق  خريطة 

االجتامع الثقافيني إذا ما هم تبنوا يف دراسة الثقافة خطوتني:

1-النظر إىل الثقافة كمتغري مستقل، من جهة، ومركزي يف الهوية البرشية، من جهة ثانية.

املشار  البرشية/الثقافة  الرموز  لطبيعة  الخفية/الداخلية  الجوانب  عىل  بعمق  2-التعرُّف 

الجوانب  االقتصار عىل دراسة  لعدم  إن هناك حاجة ماسة  إىل بعضها سابقا. وبعبارة أخرى، 

الظاهرة/الخارجية ملعامل الثقافة والتعمق معرفيا يف طبيعة الجوانب األخرى )الخفية/الداخلية( 

الطبيعة؟ فبمعرفة كاملة  الظواهر، مزدوجة  البرشية، كبقية  الرموز  أو ليست  البرشية.  للرموز 

وشاملة فقط للرموز البرشية يستطيع علم االجتامع الثقايف أن يؤكد بكل مرشوعية أنه، من جهة، 

مختلف عن علم اجتامع الثقافة، وأنه من جهة أخرى، فعال ذو »برنامج قوي« يف دراسته للثقافة 

كعنرص مركزي يف املجتمع البرشي.

عادة البحث عن الجوانب األخرى للظواهر:
إن البحث عن املالمح الخفية للرموز البرشية يف مسرية عملنا يف علم االجتامع الثقايف منذ 

املهملة  أو  الخفية  املعامل  السابق يف بحوثنا األخرى لدراسة  العام  1990 هي جزء من توجهنا 
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للظواهر االجتامعية. فعىل سبيل املثال، ال يوجد يف الكتب واملجالت السوسيولوجية حول التخلف 

يف العامل الثالث دراسات ملعامل أخرى للتخلف يف مجتمعات الجنوب. وهذا ما سميناه بالتخلف 

املجتمعات.  تلك  يف  نفسيا  ثقافيا  تخلفا  عندي  املفهوم  هذا  ويعني   .)2002 )الذوادي  اآلخر 

ميكن قياس هذا النوع من التخلف ببعض املالمح مثل الرغبة يف تقليد الغرب والشعور مبركب 

النقص إزاء الغرب واستعامل اللغات الغربية ويف طليعتها اللغتان اإلنجليزية والفرنسية بدال من 

املعرفة  الغرب يف مجاالت  النامية عىل  للمجتمعات  الكبري  الوطنية، واالعتامد  اللغات  استعامل 

والعلم والتكنولوجيا ثم االنتشار الواسع للقيم الثقافية الغربية يف مجتمعات الجنوب.

وكرد فعل لهذا الصمت األكادميي والفكري عىل التخلف اآلخر عزمنا عىل محاولة استكشاف 

هذا التخلف املنيس يف العامل الثالث عىل الخصوص. أما استكشافنا املكثف يف حقل الرموز 

البرشية فقادنا إىل الكشف فيها عن أبعاد أخرى خفية. فتساءلنا ملاذا، من ناحية، ينمو وينضج 

جسد اإلنسان ببطء شديد مقارنة بنمو ونضج أجسام أفراد األجناس الحية األخرى؟  وملاذا 

الحيوانات األخرى عىل هذه األرض، من ناحية  اإلنسان عموما أطول من معظم  ر  أيضا يعمِّ

أخرى؟

إن محاولتنا لإلجابة عىل تلك األسئلة جعلتنا نكتشف أن للرموز البرشية دورا حاسام يف بطء 

منو ونضج جسد اإلنسان، من جهة، وطول عمره، من جهة ثانية. وكام وقعت اإلشارة من قبل، فإن 

كاًل من العلوم الطبيعية واالجتامعية الحديثة ال تكاد تذكر العالقة الخفية بني الرموز البرشية وهذه 

 Randall Collins كولنس  راندال  االجتامع  عامل  وبتعبري  اإلنسان.  عند  والعمرية  الجسدية  املعامل 

ميكن النظر إىل تلك العالقة الخفية عىل أنها نتيجة َوْمضة سوسيولوجية خفية لسوسيولوجيا باطنية 

Collins 1992( non-obvious sociology(. فاملالمح الخفية/الباطنية للظواهر االجتامعية وغريها 

ميكن أن تكون أكرث أهمية بالنسبة لفهم وتفسري الظواهر.

وللتفصيل أكرث يف َولعنا الشديد بدراسة الظواهر الخفية التي ال تكاد تشد انتباه الباحثني. 

نطرح معامل دراستنا لظاهرة فريدة باملجتمع التونيس، وهي ظاهرتا عدم تربية املاشية األنثى يف 

الشامل الرشقي للقطر التونيس. يقع الرتكيز يف املقام األول هنا عىل مدى غرابة هذه الظاهرة 

الثقافية عىل  العوامل  تأثري  إبراز  يقع  ثم  أيضا عند خاصتهم.  بل  الناس فقط  عامة  لدى  ليس 

سلوكيات الناس يف إبراز واستمرار حضور هذه الظاهرة اليوم، األمر الذي يعزِّز املقولة الكربى 

لهذه الدراسة واملتمثلة يف أن اإلنسان كائن ثقايف بالطبع. ومنه يتضح مدى أهمية الغوص يف 

قُدما وتطوير فرضياتها ومفاهيمها وأطرها  بها  والدفع  الثقايف  االجتامع  علم  مسرية منظومة 

النظرية. وهذا ما تحاول هذه الدراسة التوجه نحوه يف أقسامها املختلفة.  
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ظاهرة االقتصار على تربية ذكور الماشية:
الظاهرة  هذه  لدراسة  رئيسية  منهجية  كأدوات  واملقابالت  امليدانية  املالحظة  هنا  نستعمل 

األندلس وَعْوَسجة من  قلعة  التونيس من قريتْي  الرشقي  الشامل  الغريبة. فنظرا النحدارنا من 

منطقة أوتيك الفالحية القريبة من مدينة رأس الجبل وقرى غار املِلح ورَفْراف وُسونني واملَاتْلني، 

ماشية  إال  يربون  ال  بها  الناس  أن  املناطق  تلك  زيارة  عند  املالحظة  مبجرد  لدينا  معروف  فإنه 

الذكور من الخيول والبغال والحمري. أما بالنسبة للمقابالت التي قمنا بها لجمع بعض املعطيات 

التي تساعد عىل فهم وتفسري الظاهرة قيد الدرس، فقد اقترصنا عىل اختيار عينتني لذلك الغرض:

 )أ( مقابلة عينة من عرشة فالحني من كٍل من مدينة رأس الجبل وقرية رفراف.

 )ب( أما العينة الثانية التي لجأُت إليها يف هذه الدراسة فهي عينة طالبية تنحدر من تلك 

املناطق. فاستجوبنا البعض من هؤالء الطلبة وكلفنا البعض اآلخر مبساعديت عىل القيام ببعض 

االستجوابات داخل األرس حول ظاهرة تربية ماشية الذكور. إن مقابلة العينة الطالبية املكّونة من 

ذكور وإناث كانت مهمة خاصة بالنسبة لتمكننا من سهولة مساءلتهم عن صورة املرأة يف تلك 

إن مساءلتهم عنها ال  إذ  التقليديني،  الفالحني  املناطق. وهي قضية تحاشينا طرحها عىل عينة 

تخلو من اإلحراج. وهكذا فقد أعاننا استجواُب عينة الطلبة والطالبات العرشة عىل التعرف نوعا 

ما عىل صورة املرأة يف تلك الجهات.

1 ـ طرافة ُردود فعل المبحوثين عند استجوابهم:
إن االستجوابات التي قمنا بها مع كٍل من عينتْي الفالحني والطلبة حول أسباب ظاهرة تربية 

ماشية الذكور أثارت ردود فعل مختلفة عىل طرح السؤال التايل عليهام: ما هي يف رأيكم األسباب 

التي دفعت بالناس والفالحني عىل الخصوص يف هذه املناطق إىل عدم تربية املاشية األنثى؟ 

أما الطلبة فقد بدا عىل أغلبهم موقف التعجب من مضمون السؤال نفسه. أي أن مساءلتهم 

لهم.  والبغال كانت متثل مفاجأة  والخيول  الحمري  اإلناث من  الكامل لرتبية ماشية  الغياب  عن 

ماشية  تربية  غياب  رغم  الظاهرة  بوجود  حتى  واعني  يكونوا  مل  وكأنهم  يبدو  أخرى،  وبعبارة 

اإلناث امللموس واملعايَش من طرفهم يف تلك املناطق. إن مفاجأة السؤال لهم طاملا اقرتنت عندهم 

باالبتسام والضحك ومالمح الحرية. وهي ردود فعل سلوكيـة تفسـرها لنا إحدى مدارس الفكر 

السوسيولوجي الحديث واملسامة مبدرسة اإلثنوميثودولوجيا. فهذه األخرية ترى أن سلوك األفراد 

التخيل  وإن  االجتامعية.  والقوانني  واألعراف  ُاملعايري  فيه منظومة  وتتحكم  تُوجهه  والجامعات 

جزئيا أو كليا عن هذه األخرية يحدث بلبلة يف ذهن الفرد والجامعة ويؤدي يف غالب األحيان إىل 

حالة ذهول واستغراب محرّية طاملا تقرتن باالبتسام والضحك. فمساءلة الطلبة عن أسباب غياب 
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البيئة  التي ال يكاد يَتفطُن لها أحد يف هذه  تربية ماشية اإلناث عملت عىل توعيتهم بالظاهرة 

الذكورية املاشية. وبهذه املساءلة انهارت الرؤية التقليدية لرتبية املاشية عند الطلبة وبـدت عىل 

مالمح وجوههم الحرية املقرتنة بيشء من االبتسام والضحك.

وخالفا لرد فعل الطلبة هذا، فإن مساءلة الفالحني عن غياب ظاهرة تربية ماشية اإلناث مل 

أكرث من  للفالحة  كنتيجة ملامرستهم ومعايشتهم  ذلك  يعرفون  إنهم  إذ  لهم.  مفاجأة  يكن ميثل 

كانت  املستجوبة  الفالحني  عيِّنة  فإن  ذلك،  التونسية. ومع  بالجامعة  الدارسني  وبناتهم  أبنائهم 

تعطي انطباعا بأنها تشعر بنوع من الحرج يف الحديث يف موضوع غياب تربية ماشية اإلناث 

يف تلك املناطق الفالحية. وهذا الشعور يعدُّ شعورا مرشوعا من وجهة نظر العلوم االجتامعية. 

عادة  بحكم  املناطق  هذه  املحرّمات يف  عامل  إىل  ينتمي  تكون شيئا  تكاد  اإلناث  ماشية  فرتبية 

من  غرابة  فال  ثم،  ومن  األجيال.  عرب  الفالحون  ألِفها  التي  الذكور  ماشية  تربية  عىل  االقتصار 

وجهة نظر العلوم االجتامعية أن يقرتن الحديث عن عدم تربية ماشية اإلناث بقدر قليل أو كثري 

من الحرج وعدم االرتياح عند هؤالء الفالحني. إذ كيف ال وتربيتها أصبحت متثل عارا عند سكان 

تلك املناطق، كام سوف نرى.

2 ـ ندرة إناث البقر والحيوانات األهلية:
العائالت  بعض  بأن  ورفراف  الجبل  رأس  من  كٍل  يف  الفالحني  لعينتي  استجواباتنا  تفيد 

الفالحية تقوم فعال برتبية ماشية البقر الحلوب، ولكن تبقى هذه الظاهرة مع ذلك محدودة أو 

ر عدد العائالت التي تريب ماشية البقر الحلوب بثامنني )80(  نادرة. ففي منطقة رأس الجبل يقدَّ

أرسة. أما يف قرية رفراف فيبدو أن عدد العائالت املربية للبقر الحلوب ال يتجاوز أكرث من خمس 

يُستعمل  عليه  ل  املتحصَّ الحليب  بأن  استجوابهم  تّم  الذين  الفالحون  ويقر  عائلة.   )15( عرشة 

أساسا محليا، فيُستهلك معظمه يف املقاهي، وهذا يعني أن بيع الحليب يف منطقتي رأس الجبل 

ورفراف وبقية املناطق األخرى التي يشملها هذا البحث ال ميثل ظاهرة منترشة كام هو الشأن يف 

املناطق املجاورة مثل قرية عوسجة ومنطقة أتيك حيث تُرىب ماشية اإلناث بكل أنواعها وبكل 

حرية ودون حدود.

تربية  أرشنا، يف  كام  بالكامل،  ينعدم  الندرة  وتلك  املحدودية  بتلك  الحلوب  البقر  إن وجود 

ماشية اإلناث من البغال والحمري والخيول. وبعبارة أخرى، فليس من املبالغة القول إن الغياب 

املطلق أو شبه املطلق ملاشية اإلناث بكل أصنافها هي خاصية تعرف بها قرية رفراف أكرث من 

مدينة رأس الجبل. وتتشابه يف هذا املضامر قريتا غار امللح وسونني أكرث مع رفراف بناء عىل 

املالحظة امليدانية والرأي العام عند فالحي املنطقة بالشامل الرشقي التونيس.

الغالب أيضا.  فبينام  الذكوري هو  النمط  أن  الحيوانات األهلية، فيبدو  أما بخصوص تربية 
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تقول عينة فالحي رأس الجبل بأن تربية الكالب الذكور تنترش يف املدينة، تذهب عينة فالحي 

رفراف إىل أن تربية الكالب الذكور تستعمل للحراسة من الخنزير خاصة خارج القرية. أما تربية 

إناث الكالب فهي معدومة يف رفراف ومتواجدة قليال برأس الجبل يف حدائق الفالحة )الْسَواين(. 

وبخصوص تربية القطط فيبدو أنها ظاهرة نادرة عموما وأن جنس األنثى منها ينعدم وجوده 

بني سكان قرية رفراف عىل األخص.

وسونني  امللح  وغار  ورفراف  الجبل  لرأس  الفالحية  املناطق  فإن  السوسيولوجي  وبالتعبري 

النسق هو  أهم مالمح هذا  األهلية. من  املاشية والحيوانات  واملاتلني متثل نسقا متكامال لرتبية 

تربية املاشية/الحيوانات األهلية الذكور، من ناحية، وانعدام أو ندرة الحيوانات األهلية/ماشية 

اإلناث من ناحية أخرى. وكأي نسق، فهو البد أن يفرز قيام ثقافية عند أهل املنطقة بخصوص 

صورة الحيوان األهيل/املاشية األنثى عندهم. أي أن نظرهم إىل كٍل من الجنسني برؤية إيجابية 

أو سلبية أو مبزيج من االثنتني.  والسؤال الهام هنا عىل مستوى التنظري السوسيولوجي هو كيف 

الثقافية لنسق  القيم  املاشية والحيوانات األهلية عىل  الثقافية لنسق تربية  القيم  ميكن أن تؤثر 

مجتمعات تلك املناطق من حيث صورة ومكانة املرأة )األنثى( بها؟ أي هل هناك تأثر وتأثري بني 

النسقني أم هناك إقصاء بينهام؟ 

3 ـ ما وراء تربية ماشية الذكور فقط:
تفيد استجواباتنا لعينة الفالحني أن هناك سببني رئيسيني يقفان وراء اقتصار تلك املناطـق 

الفالحية عىل تربية ماشية الذكور. ويتمثـل هـذان السببـان يف: 1( ضيق املناطق الزراعية التي 

ال تشجع عىل تربية ماشية اإلناث. 2( االعتقاد بأن القوة العضلية لذكور البغال والخيول والحمري 

تستجيب أكرث ملتطلبات تلك املناطق التي تكرث فيها الجبال والتالل والهضاب. فظاهرة الغياب 

الرشقي  الشامل  من  املناطق  هذه  والبغال يف  والخيل  الحمري  من  اإلناث  ماشية  لرتبية  الكامل 

اإلناث من خيول  تربية ماشية  إن  إيكولوجية. فمن جهة،  بيئية/  إذن حتمية  التونيس تُفرسها 

املناطق  لتلك  بالنسبة  مؤكد  شبه  حيواين  اكتظاظ  إىل  يؤدي  سوف  وغنم  ومعز  وبقر  وحمري 

الضيقة جدا من حيث املساحة وُخلّوها من السهول، وأن تربية املوايش املولودة تتطلب شهورا 

وبعبارة  مناسبة.  أرباحا  تدّر  بأمثاٍن  ببيعها  وذلك  منها  التخلص  ميكن  أن  قبل  أحيانا  وأعواما 

أخرى، فرتبية ماشية اإلناث بالنسبة لفالحي تلك الجهات تنطوي عىل خطر ازدياد رؤوس املاشية 

بحيث يصبح من الصعب عىل موارد وفضاء بيئتهم الفالحية صغرية املساحة أن تتحملها. ومن 

جهة ثانية، فإن تنقل الفالحني صعودا ونزوال بني الجبال والهضاب والتالل يحتاج إىل نوع من 

املاشية التي تتمتع بقوة عضلية أكرب. وذكور املاشية تتفوق عموما عىل إناثها عىل هذا املستوى 

خاصة إذا علمنا أن تنقل الفالحني يف هذه املناطق ال يقترص عىل مجرد التنقل بالركوب عليها بل 
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يشمل يف معظم األحيان وضع أحامل ثقيلة عليها باإلضافة إىل ركوبها.

العمل والتنقل  البيئية. أي أن وعورة  الحتمية  إليهام يف رؤية  وهكذا يندرج السببان املشار 

يف أرايض تلك املناطق الفالحية ومحدودية مواردها الفالحية الصالحة لرتبية األعداد الضخمة 

من املاشية وضيق املساحات املناسبة لرتبية ماشية اإلناث وأوالدها، كلها عوامل مل تساعد عىل 

تشجيع الناس والفالحني يف مناطق رأس الجبل ورفراف وغار امللح وسونني واملاتلني عىل تربية 

ماشية اإلناث.

ماشية  تربية  عىل  االقتصار  ظاهرة  إفراز  يف  ومنطق  واقعية  من  البيئي  للعامل  ما  ورغم 

العلوم االجتامعية ال تلغي احتامل وجود مؤثرات أخرى قد  الذكور يف تلك املناطق، فإن رؤية 

تكون هي السبب األول أو هي السبب املساعد يف تبلور هذه الظاهرة االجتامعية أو تلك، خاصة 

فإنه ميكن طرح فرضية  ثم،  عامل. ومن  من  بأكرث  متأثرة  تكون  االجتامعية طاملا  الظواهر  أن 

العامل الثقايف كسبب رئييس أو مساهم يف انتشار ظاهرة تربية ماشية الذكور يف هذه املناطق 

الفالحية. وبعبارة أخرى، هل هناك عقائد دينية وقيم ثقافية بني سكان هذه الجهات أدت إىل 

التحايش الكامل لرتبية ماشية اإلناث من الخيول والحمري والبغال؟ إن اإلجابة عىل هذا التساؤل 

املرشوع يحتِّم التعرف عىل الخلفيات الدينية والثقافية لهؤالء السكان عرب األجيال. فعىل مستوى 

سكان  بقية  مثل  باملائة  مائة  اإلسالمية  الديانة  يعتنقون  املناطق  تلك  فسكان  الدينية،  العقيدة 

املناطق املجاورة لهم يف الشامل الرشقي التونيس أمثال قرى عوسجة والزواوين وهنشري أتيك 

الفالحي. وليس هناك يف اإلسالم ما يدعو إىل تحريم أو منع تربية ماشية اإلناث. بل هناك ما 

بني  من  األنثى  احرتام  مستوى  فعىل  ذلك.  عكس  إىل  مبارشة  غري  بطريقة  اإلسالم  يف  يدعو 

اإلنسان، فقد انتقد القرآن بشدة عادة وئد البنات يف عرص الجاهلية »وإذا املوءودة سئلت بأي 

ذنب قتلت )التكوير:8-9(؟«  »وإذا برُشِّ أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم« )النحل: 

58(. فغري وارد، إذن، أن تكون قيم العقيدة اإلسالمية وراء امتناع سكان هذه املناطق عن تربية 

ماشية اإلناث خاصة إذا علمنا أن اآليات القرآنية تحفل بالحديث واإلشارة إىل حكمة الله يف خلق 

الذكر واألنثى يف كل أنواع املخلوقـات »سبحـان الذي خلـق األزواج كلهـا« )يسن: 96( ، و«أنه 

خلـق الزوجني الذكر واألنثـى« )النجم : 45(، »فجعل منه الزوجيـن الذكـر واألنثـى« )القيامة: 

39(، »قلنا احمل فيها من كل زوجني اثنني« )هود: 43( ، »ومن األنعـام أزواجـا يذرؤكم فيه« 

)الشورى: 11(.

هذه  سكان  أن  إىل  يشري  ما  هناك  فليس  الدينية،  غري  الثقافية  القيم  مستوى  عىل  أما 

اإلسالمي.  الفتح  قبل  التونيس  القطر  عرفها  قدمية  حضارية  ثقافية  بقيم  متأثرون  املناطق 

فالشخصية القاعدية لسكان هذه املناطق هي شخصية منصهرة كامل االنصهار يف بوتقة ثقافة 
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التونسيني العرب املسلمني اآلخرين. وبالتعبري  الحضارة العربية اإلسالمية، مثل بقية شخصية 

السوسيولوجي الحديث، ليس هناك ما يسمح بالقول إن سكان هذه املناطق ميثلون أقلية متميزة 

بعقائدها الدينية وقيمها الثقافية الرئيسية عن املجتمع التونيس العريب اإلسالمي بل هم جزء ال 

يتجزأ من النسق العقائدي الثقايف اإلسالمي العريب الكبري للمجتمع التونيس. ومن ثم، فظروف 

البيئة الفالحية القاهرة هي املؤهلة قبل غريها ملدنا برؤية فكرية نظرية تساعدنا عىل فهم وتفسري 

ظاهرة غياب تربية ماشية اإلناث.

4 ـ بروز ثقافة مناهضة لماشية اإلناث:
ثقافة  يف  عربية  غري  أو  عربية  ثقافية  قيم  وال  إسالمية  دينية  عقائد  هناك  ليس  كان  وإذا 

املجتمع التونيس قد ساعدت عىل عدم تربية ماشية اإلناث يف تلك املناطق الفالحية من الشامل 

الرشقي التونيس، فإن ضيق مساحات األرايض وقلة مواردها الطبيعية الصالحة لرتبية عدد أكرب 

من املاشية وصعوبة التنقل بني جبالها وهضابها وتاللها تصبح العوامل الحاسمة التي أدت إىل 

ثّم إىل ظهور قيم ثقافية عند  بيان ذلك، ومن  الذكور، كام أسلفُت  االقتصار عىل تربية ماشية 

سكان تلك املناطق تنظر إىل تربية ماشية اإلناث بنظرة تغلب عليها السلبية. أي أن نسق القيم 

الثقافية يف املجتمعات البرشية تساعد عىل تحديد معامله املعطياُت الطبيعية )اإليكولوجية( لتلك 

املجتمعات. فاألمر يتعلق هنا بنوع من الحتمية اإليكولوجية الشديدة التأثري يف القيم الثقافية 

لألفراد واملجتمع.

5 ـ ثقافة العار لتربية الماشية األنثى
من  رضبا  تعدُّ  أصبحت  والحمري  والخيول  البغال  من  خاصة  اإلناث  ماشية  فرتبية  وهكذا، 

وبالتعبري   .)Encyclopedia of Sociology, 1974: 79-82( املنحرف  السلــوك  قبيل 

واملدعوم  املقبول  االجتامعي  املعيار  هي  أصبحت  الذكور  ماشية  تربية  فإن  السوسيولوجي، 

املناطق. ومنه بـرزت مواقف وتصورات مزدوجة  القاطنة بهذه  األفراد واملجموعات  من طرف 

تجلب  اإلناث  ماشية  تربية  أصبحت  جهة،  فمن  املاشية.  من  والذكر  األنثى  تربية  بخصوص 

فأهلها  سونني.  قرية  من  املبحوثات  الطالبات  إحدى  ذكرتْه  ما  وهذا  العار.  وصمة  لصاحبها 

إىل جانب  املاشية  أنثى  تُرىب  املذكورة سابقا حيث  أتيك  منطقة  من  الفالحيـن  بعض  يعرفون 

الذكر. وكان أهل سونني ينظرون إىل تربية ماشية اإلناث من طرف أصدقائهم يف أتيك بيشء 

املشني،  العار  من  رضبا  اإلناث  ماشية  تربية  تعترب  االجتامعية  معايريهم  إن  إذ  االشمئزاز،  من 

ومن جهة ثانية، فإن تربية ماشية الذكور أصبحت مفخرة عند سكان تلك املناطق. ولعل تربية 

ال  والخيول،  للبغال  فخالفا  الذكورة.  معاين  عن  الحيوانات  من  غريها  من  أكرث  تفصح  الحامر 
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يُعرف الحامر بأعضائه التناسلية الذكورية، فحسب بل يُعرف أوال وقبل كل يشء بنهيقه. وبعبارة 

أخرى، فنهيق الحامر ميثل رمز ذكورته. وهو ما ال يتوفر بنفس الوضوح والتميّز عند البغل أو 

الحصان إذا ما قُورنت أصواتهام بأصوات البغلة والفرس. أما نهيق الحامر فيتميز بكل جالء عن 

نهيق نظريته الحامرة. وبسبب ذلك، أصبح نهيق الحامر يف هذا الفضاء الثقايف الذكري يف تربية 

البغُل وال الحصان.  املاشية مصدرا للشعور باالفتخار من طرف صاحبه ال يضاهيه يف ذلك ال 

وهذا ما تذكره القصص التي يرويها البعض عام يوحي به نهيق الحامر بالنسبة للفرد املنحدر من 

رفراف أو غار امللح، مثال. فنهيق الحامر عند هذا أو ذاك يعترب الصوت املُفصح بكل عزة ومفخرة 

سيادة  من  الحامر  صاحُب  فيـها  ع  تشبَـّ والتي  منها  ينحدر  التي  للامشية  الذكورية  البيئة  عن 

سلطة الذكر يف كل من عاملْي املاشية واملجتمـع البشـري الصغري الذي ُولد وَشّب وكرب فيه. ومن 

هنا تأيت مرشوعيـة التساؤل عن العالقة املحتملة بني التصور السلبي ألنثى املاشية، من ناحية، 

ونظريه لألنثى اإلنسانة )املرأة(، من ناحية أخرى، عند سكان تلك املناطق من طرف الذكور عىل 

الخصوص. فتأثري السلوكيات الجامعية عىل كل سكان هذه املنطقة تأثري شامل وكامل وقاهر 

ال يعرف استثناًء بني املواطنني هنا. أي أن جميعهم ال يربون إال ماشية الذكور من أحمرة وبغال 

وخيول. وإنه لرضب من العار يف ثقافتهم تربية األنثى من تلك الحيوانات. وبالتايل فذكر ماشية 

سلبية  فعل  ردود  يثري  ميلكونها  كانوا  إن  مساءلتهم  أو  عنها  معهم  الحديث  أو  أمامهم  األنثى 

األنثى  املاشية  تربية  إزاء  العار  فثقافة  العنيف.  والغضب  بالخجل  الشعور  متنوعة ترتاوح بني 

هي الثقافة االجتامعية السائدة لدى أهل هذه املنطقة من البالد التونسية، بحيث هناك مرشوعية 

قوية يف نعت التأثري االجتامعي عىل األفراد يف هذه املنطقة بأنه تأثري اجتامعي مطلق وقاهر 

يشمل الجميع وال يستثني أحدا )الذوادي 2006: 269- 287(. تتجىل يف هذا املثال مدى مركزية 

تأثري الرموز البرشية يف هوية سكان تلك املنطقة. إذ ثقافة العار املحلية عندهم املانعة لرتبية 

ماشية األنثى تجعلهم ال يأبهون كثريا بالقواعد السائدة يف بقية مناطق القطر التونيس بالنسبة 

لرتبية املاشية. وتتمثل تلك القواعد يف أن تربية املاشية من الذكر واألنثى أمر عادي وطبيعي. 

وبعبارة أخرى، فقوة رموز ثقافة العار بالنسبة لرتبية املاشية األنثى تجعلهم قادرين بالكامل 

النهار مع العرف السائد )تربية اإلناث  التي تصطدم يف وضح  العادة  عىل املحافظة عىل تلك 

توجيه  البرشية/الثقافية يف  الرموز  املثال مدى مركزية  يؤكد هذا  التونيس.  بالقطر  والذكور( 

وتحديد أمناط السلوكيات لدى األفراد والجامعات واملجتمعات اإلنسانية.

أين يأيت سكان  التساؤل املرشوع: من  الرد عىل  البحث، ينبغي  الجزء من    ويف ختام هذا 

هذه املناطق مباشية الذكور والحال أن هؤالء السكان ال يقبلون ثقافيا تربية أنثى ماشية الخيول 

والبغال والحمري؟ وتتمثل اإلجابة البسيطة والواقعية امليدانية عىل ذلك التساؤل يف أن سكان 
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مناطق  من  الخصوص  عىل  الشابة  الذكور  ماشية  رشاء  إىل  الحاجة  عند  يلجأون  املناطق  تلك 

تونسية مجاورة أو بعيدة تريب املاشية األنثى الولود للذكور واإلناث من قطيع الحمري والخيول 

والبغال. وبالتايل فال يوجد مشكل لدى السكان يف تعويض ما مات أو هرم من ذكور ماشيتهم 

أويف الزيادة منها للحاجة إليها لظروف معيّنة. ونظرا ألهمية الذكورة يف هذه البيئة فهي تفرس 

اقتصار سكانها عىل تربية ذكور البغال فقط رغم أن إناث البغال ال تلد.

أما التعرُّض يف نهاية هذا البحث إىل: التخلف اآلخر وحظر تربية املاشية األنثى فيهدف إىل 

التأكيد عىل أن مسريتنا البحثية رمبا تتصف برؤى فكرية مستحدثة الحفر يف الطرح للظواهر 

اإلنسانية واملجتمعية، كام يبدو ذلك أيضا يف فكرة /مفهوم أن اإلنسان كائن ثقايف بالطبع، أي 

ليست  أنها  أو  ميتافيزيقية  األخرية ذات معامل  البرشية وأن هذه  الرموز  أن مركزية هويته هي 

اكتشاف ظواهر خفية يف  التوصل إىل  أو حجم. ولعل نفس اليشء ينطبق عىل  صاحبة وزن 

املجتمع التونيس مثل الظاهرتني املذكورتني. وكام قال أحد علامء االجتامع يف الصفحات السابقة 

أعاله بأن دراسة علم االجتامع للظواهر الخفية رمبا هي أقدر من دراسة علم االجتامع التي تنكب 

عىل تفكيك الظواهر البيِّنة والواضحة يف نسيج وبنيات املجتمع يف الوصول إىل استكشاف آفاق 

معرفة جديدة وذات مصداقية قادرة عىل تعزيز الفهم والتفسري ملا يجري يف املجتمعات البرشية 

من أحداث وما يربز فيها من ظواهر يالحظها العامة والخاصة وأخرى مسترتة وخفية ال يكاد 

يهتدي إىل معرفتها إال قلّة صغرية من الناس ويف طليعتهم بعض الباحثني يف شئون املجتمعات 

البرشية.

ورمبا من املناسب يف الختام أن نقلِّد ابن خلدون يف دعوته ملن جاء بعده إلصالح ما ورد يف 

مقدمته »فللناظر املحّقق إصالحه« داعيا الزمالء واألصدقاء يف الوطن العريب خاصة لالطالع 

عىل مجموعة األفكار واملفاهيم واألطر النظرية املطروحة يف هذه الدراسة ويف غريها من أعاملنا 

ترثيان  ثاقبة  ومبنهجية  نقدي  فكر  بحصافة  معها  بالتفاعل  وذلك  الثقايف  االجتامع  علم  يف 

صاحبة  البرشية  الرموز  عامل  أغوار  سرب  ميدان  يف  العلمية  املسرية  تقدم  األمام  إىل  وتدفعان 

املركزية يف هوية اإلنسان.
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