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 " النقد الثقافي" في  محاضــــــــــرات

 السنة الثالثة / دراسات نقدية/ السداس ي السادس

 



 في مفهوم النقد الثقافي : *المحاضــــــــــــرة األولى :

تحليل النصوص والخطابات األدبية والفنية والجمالية في إلى  -كطرح جديــد  -يسعى النقد الثقافي       
ضوء معايير ثقافية وسياسية واجتماعية وأخالقية، بعيدا عن المعايير الجمالية والفنية. وبالتالي يعنى النقد 

ي، المقصديــة والقارئ والناقد. ومن ثم فالنقد الثقافي نقد إيديولوجي وفكري وعقائد الثقافي بالمؤلف، والسياق و
يهدف إلى كشف العيوب النسقية التي توجد في الثقافة والسلوك، بعيدا عن الخصائص الجمالية والفنية. 

ف على ر ويعني هذا أن النقد الثقافي هو فعل الكشف عن األنساق وتعرية الخطابات المؤسساتية، والتع
  أساليبها في ترسيخ هيمنتها، وفرض شروطها على الذائقة الحضارية لألمة.

إّن النقــد الثقافي بهذه الصورة ال يقصي الخطاب األدبي كنص إبداعي وال يلغي اآلثار االجتماعي        
. إّنه وسيلة ةوالنفسية له، وإّنما يأخذ النص من حيث ما يتحقق فيه و يتكشف عنه من أنظمة وأعراف ثقافي

للكشف عن ما هو كامن و مضمر داخله. وبهذا فهو يتجاوز مقــوالت النقد األدبي وعلى رأسها الجماليـــة 
 ليؤسس لنقد جديد يهتم باألنساق الثقافية المضمــرة خلف البناء اللغوي . 

نشاطا وليس مجاال النقد الثقافي بكونه   Arthur Asa Barger  لهذا يحدد آرثر إيزابرجــر       
بمعنى أن نقاد الثقافة يطبقون المفاهيم والنظريات على الفنون الراقية والثقافة الشعبية والحياة  معرفيا خاصا ،

اليومية، وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة به. إن النقد الثقافي هو مهمة متداخلة مترابطة، مجاوزة 
الت متعددة ويستخدمون أفكار ا ومفاهيم متنوعة، وبمقدور النقد متعددة، كما أن نقاد الثقافة يأتون من مجا

الثقافي أن يشمل نظرية األدب والجمال، والنقد وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل والوسائط والنقد الثقافي 
الشعبي، وبمقدوره أيضا أن يفسر نظريات ومجاالت علم العالمات، ونظرية التحليل النفسي والنظرية 

والنظرية االجتماعية واألنثربولوجيا، ودراسات االتصال والبحث في وسائل اإلعالم والوسائل  الماركسية،
  iاألخرى التي تميز المجتمع والثقافة المعاصرة وغير المعاصرة .

إّن النقد الثقافي نشاط فكري يتخذ من الثقافة  على اختالف أبعادها موضوعا لبحثــه ، و لذلك فهو   
النظريات و المفاهيم و النظم المعرفية التي تطرحها النظريات الثقافية، ومنه يتضح حجم فعالية تستعين ب

الساحــة التي يشتغل فيها هذا النقد ،فهو يبدأ من الوضيع و اليومي و السوقي إلى النصوص المنتقاة و 
لسياق االجتماعي و ا المنتخبة يتناقلها، ليكون هدفه فهم الثقافة بجميع أشكالها المركبة و لبسيطة وتحليل



السياسي لها ، فالدراسات الثقافية ليست نظاما بل مصطلحا تجميعيا لمحاوالت عقلية مستمرة و متنوعــة 
 iiتنصب على موضوعات مختلفة. 

ومنه ينصب عمل الناقد الثقافي على أشكال من الفنون واألدب وعلى طرائق متنوعة من الحياة 
ت، وعّدة استراتيجيات يمارس من خاللها القارئ عمله، والتي تتطلب وعيا اليومية، مستثمرا نظريات ومقوال

ثقافيا ومنهجيا، حيث يطبق  نظريات األدب مستعينا بمناهج التحليل والتفسير والتأويل ونظريات التلقي 
 والتفكيكية في تحليل الخطابات وتقويض المألوف، فكان أن ظهرت مسائل مرتبطة بالجنوسة والنقد النسوي،

 iiiوما بعد الكولونيالية كما استعان بالنقد اليساري والسيميوطيقا والتحليل النفسي، والنظرية االجتماعية.....

إّنــه يسعى إلى إدراج كل النظريات التي ساهمت في بناء المنظومة النقدية األدبية في تحليالت النقد       
 الثقافي، ليكون بذلك أشمل و أوسع من النقد األدبي.

النقد الذي يتغلغل في بنية النصوص األدبية من أجل إعادة إنتاج دالالتها الثقافية  النقد الثقافي هو  
العميقة المتحكمة أصال في سيرورة القيم اإلنسانية والحضارية وغيرها، وهو يقف مع الدعاوى التي ترى بأن 

ة في ولم يصل إلى الحقائق الحقيقيالنقد األدبي ظل منشغال بما هو خيالي واستعاري وجمالي ولم يرتبط أ
محدودة من د الثقافي على استغالل البنية األدبية الــبنية العقل وبنية النفـس وبنية اإلنسان، ومن ثم يعمل النق

أجل استكشاف البنية الثقافية الموسعة أو الشاملة، أي أن النسق أو األنساق تعوض النص والنصوص، وما 
ت عنه يعوض ما هو نخبوي أو داللي متفق عليه، بمعنى أن الفاعل الحقيقي هو جماهيري مضمـر أو مسكو 

في السيرورة التاريخية واالنسانية يحجبه الفاعل األدبي المؤسساتي الذي ينبغي تجاوزه إلى ما هو أبعد 
ة تعود ر وأعمق وأعم، وهي المهمة المشكِّلة لماهية النقد الثقافي والموكولة إليه على حد مزاعم مختلفة وكثي

إلى المنطلقات النظرية كما تعود إلى المفاهيم أو التنويعات المتعاقبة، والمتمركزة غالبا حول أسئلة السياق 
 .وأسئلة الثقافة وأسئلة اإلنسان

 

 

 

 



 زات النقد الثقافي:ــــــــ*المحاضرة الثانية : مرتك

هذا الشكل التقليدي بإحداث تغييرات  كان طموح الغذامي واضحا منذ البداية فقد عمل على  تجاوز
مضامينية عن طريق مصطلحات ومفاهيم أضافها لمنظومة التواصل ككل حتى يستطيع أن ينفذ به أغوار 
الخطابات الثقافية التي تشكلها األنساق الثقافية المبطنة داخل النصوص األدبية. وهذه المفاهيم عدت 

ن حد ذاتها ترتكز على مفهوم النسق الذي يعّد منطلقا نقديا ممرتكزات مشروعه في النقد الثقافي وهي في 
 حيث أنه يحمل معنى وداللة في النصوص والخطابات. 

 وهو بذلك يقوم على جملة من المرتكــزات:

وهي األخرى إحدى الثوابت األساسية للممارسة النقدية التي يرتكز  * الداللة النسقية واالهتمام بها:
وهو يستنطق المنجزات الذهنية ذات الدالالت المضمرة التي يجب الوصول إليها، ويقول  عليها القارئ الناقد

الداللة النسقية قيمة نحوية ونصوصية مخبوءة في المضمر النصي، في » في هذا الشأن عبد هللا الغذامي 
لكي تكتمل ا، و الخطاب اللغوي )...( وتحتاج إلى أدوات نقدية مدققة تأخذ بمبدأ النقد الثقافي لكي تكشفه

 إن هذه الداللة النسقية هي ما يمثلها ضمنيا ما يسمى بالنسق المضمر. iv«منظومة النظر واإلجراء.

، لهذا وجب vذلك أّن الدالالت اللغوية لم تعد كافية لكشف كل ما تخبئه اللغة من مخزون داللي
 وراء الدالالت اللغوية و هي غالبا دالالت نسقية مضمرة داخل عمق النص. الكشف عن ما

افي يأتي مفهوم النسق المضمر في النقد الثق» يعّرفه عبد هللا الغذامي بقوله:  * النسـق المضمـر:
بوصفه مفهوما مركزيا والمقصود هنا أن الثقافة تملك أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهيمنة، وتتوسل 

ه الهيمنة عبر التخفي وراء أقنعة سميكة، وأهم هذه األقنعة وأخطرها هو قناع الجمالية، أي الخطاب لهذ
 vi«البالغي الجمالي يخبئ من تحته شيئا آخر غير الجمالية.

وهذه األقنعة الجمالية ماهي إال حّيل تسويقية للخطاب األدبي ، لتمرير ما هو مضمر فيه، يمثل 
صنيعة ثقافية، تنغرس في الخطابات المتداولة ويستهلكه جماهير » اللة مضمرة النسق أيضا من حيث هو د

 ويكتشفه فقط من له وعي ثقافي. vii«القراء والمتلقين.

» بأنها   Cultural Paradigmaticsو يمكننا أن نحدد مفهوم النسق الثقافي أو األنساق الثقافية 
قافة من الثقافات ، وتتفاعل في هذه النظم بعضها كامن و بعضها ظاهر في أية ث (systems )نظم 



العالقات المجازية عن التذكير و التأنيث الثقافيين، و العرق و الدين و العراف االجتماعية ، و القيود 
السياسية و التقاليد األدبية و الطبقة و عالقات السلطة التي تحدد المواقع الفاعلة للذوات، و هذه النظم ذات 

 viii«ج الخطاب اإلبداعي و الفكري و طرائق تلقيه صلة وثيقة  بإنتا

وفي عرض عبد هللا الغذامي لمشروعه عن النقد الثقافي يشرح ما تنطوي عليه النصوص والخطابات 
ي أّن في الخطاب األدبي والشعر » األدبية والشعرية العربية تحديدا من قيم نسقية مضمرة حيث يقول: 

لى التأسيس لنسق ثقافي مهيمن، ظلت الثقافة العربية تعاني منه عتحديدا قيما نسقية مضمرة، تتسبب في 
مدى مازال قائما، ظل هذا النسق غير منقود وال مكشوف بسبب توسله بالجمالي األدبي، وبسبب عمى النقد 
األدبي عن كشفه، مذ انشغل النقد األدبي بالجمالي وشروطه، أو عيوب بالجمالي، ولم ينشغل باألنساق 

 ix«المضمرة.

يرى الناقد عبد هللا الغذامي أن النقد األدبي في حقيقته عاجز عن كشف ما يسميه هو بالخلل الثقافي 
فليس القصد  »في الممارسة النقدية األدبية، لذلك فهو يعلن موت النقد األدبي ويحّل محله النــقد الثقافي 

قدية من أداة في قراءة الجمالي الخالص هو إلغاء المنجز النقدي األدبي، وإنما الهدف هو تحويل األداة الن
ألن الجمالي  x«وتبريره )وتسويقه( بغض النظر عن عيوبه النسقية إلى أداة في نقد الخطاب، وكشف أنساقه.

 أّدى إلى العمى الثقافي. 

وهذا المصطلح في حّد ذاته يشير إلى معنى هو أن النقد الثقافي يعمل ضمن  * التعميـة الثقافيـة:
األنساق المعلنة وأخرى مضمرة، على الناقد أن يبحث فيها ويفككها دون أن يلغي جمالياتها التي شبكة من 

تمثل أداة تسويق وتمرير لهذا المخبوء وتحت كل ما هو جمالي هناك شيء نسقي مضمر، ويعمل الجمالي » 
 xi«على التعمية الثقافية لكي تظل األنساق فاعلة ومؤثرة ومستديمة من تحت قناع.

هذا يبقى دائما مفهوم النسق مفهوما مركزيا كما سبق القول في العملية النقدية وتحديدا الثقافية، ول
 وهذا النسق يلعب في حقيقته لعبة سماها الغذامي التورية الثقافية.

وجود معنيين أحدهما قريب واآلخر بعيد، والمقصود هو » وهي تعني  * لعبـة التوريـة الثقافيـة:
هو لعبة بالغية منضبطة )...( أي إن الخطاب يحمل نسقين ال معنيين أو أحد هذين  البعيد، وكشفه

 xii«النسقين واع واآلخر مضمـر.



 أما عن آخر المرتكزات التي تضطلع بوظيفة النقد الجديدة هي الثقافة المؤلف.

صلي األوهي تعني وجود مؤلف ثان هو الثقافة غير المؤلف * الثقافة المؤلف أو المؤلف المزدوج: 
)الكاتب(، والذي يشارك هو اآلخر في العملية اإلبداعية. فعلى الرغم مما ينتجه الكاتب من نصوص إبداعية، 

غير أننا سنجد من تحت هذه اإلبداعية، وفي مضمر النص نسقا كامال وفاعال ليس في وعي صاحب »
والمبدع  قافة بمؤلف فاعل ومؤثر،النص، لكنه نسق له وجود حقيقي، وإن كان مضمرا، إننا نقول بمشاركة الث

 xiii«يبدع نصا جميال، فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا، وال يكشف ذلك غير النقد الثقافي.

إّن الثقافة تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب النص ومؤلفه المعلـن و تشترك الثقافة بغرس أنساقها من 
 تحت وعي المؤلف المبدع للنص.

ليها مشروع النقد الثقافي عند الناقد عبد هللا الغذامي وغيرها كثير، هذه أبرز المرتكزات التي قام ع
والتي استطاع بفضلها أن يضيء ساحة النقد خصوصا في تناوله لبعض النماذج النصية الحداثية من 
نصوص شعرية ألدونيس ونزار قباني وغيرها، مما مثل مفهوم الحداثة العربية اإلبداعية والتي استطاع أيضا 

حليله الثقافي أن يكشف بواطن الشخصية والذات العربية وما تريده من إبداء صوتها المقموع وغيرها بفضل ت
 من المواضيع الثقافية المهمشة.

وعلى العموم فمشروع الناقد عبد هللا الغذامي يبقى من ضمن المشاريع النقدية الثقافية الهامة في 
لة مفهوم الخطاب والنقد والثقافة عموما وما أحوجنا في مساءساحة الفكر والتي أحدثت بالفعل نقلة نوعية في 

 نصوصنا اإلبداعية اليوم إلى النقد الثقافي.

 ة : النسق و المضمر النسقي :ـــــــ* المحاضرة الثالث

ينبني النقــد الثقافي على نظريـة األنساق المضمــرة، وهي أنساق ثقافيـة وتاريخية تتكون عبر البيئة الثقافيــة 
والحضارية، وتتقـــن االختفاء تحت عباءة النصوص، كمالها دور سحــري في توجيــه الثقافـة وذائقتها، إّنه 

فلم يعد النظر إلى النظام  .xiv« لى  أدبيا فحسب حادثـة ثقافية و ليس مجت» يتعامل مع النص على أّنه 
ما ألن التحليل اللغوي ال يقـــّدم إال المعنى الحرفي ك الداخلي للغة وحده كافيا في البحث عن معنى النص ،

يعيد ذاته في كّل مـــّرة  في حين يبقى ما يحمله من مضامين  اجتماعية و أعــراف تاريخية وسياسية و نظم 
 اقتصادية بعيدة عـن التحليـــل والمعالجة.



ة ، إّنه مجموعــة من األجزاء المترابطيشّكل مفهوم النسق محورا مركزيا في مرجعيات النقد الثقافي       
تأسيا على ذلك ارتأينا الوقوف عند مصطلحات:  والمتكاملة التي تشّكل كـــاّل واحدا أو نظاما مّوحـــدا. 

 "النسق" و"المضمر النسقي ":

د حالنسُق، من كل شيء، ما كان على نظام وا »التنظيم  و التنسيق :  النسق في دالالته اللغوية  :     
 .xv «عام في األشياء، ونّسقته تنسيقا، وتقول انتسقت هذه األشياء بعضها إلى بعض أي تنسقت 

ق  من كل شــــيء ما كان على طريقة نظام واحد عام في األشــــياء ،  وفي لســــان العرب جاء : الّنســــم
واء وانتسـق هو وتناسـق، واالسـم الّنسـق وقد انتسـقت هذه األ قه تنسـيقا  نظمه على السـّ شـياء بعضـها وقد نسـّ

ق : ما جاء من الكالم على نظام واحد،  و يقال :  إلى بعض أي تنســــــــقت ، والتنســــــــيق التنظيم ، و الّنســــــــم
ًقا من الـرجال والمتاع أي بعضها إلى جنب بعض، و النْسق، بالتسكين : مصدر نسقت الكالم إذا  رأيت نمسم

 xvi.عطفت بعضه على بعض

مجموعــة القوانين و القواعد العامة التي تحكم اإلنتاج الفردي » إّن النسق في شّقه االصطالحي :      
للنوع و تمكنه من الداللة، و لّما كان النسق تشترك في إنتاجه الظروف و القوى االجتماعية و الثقافية من 

يـة عناحية، واإلنتاج الفردي للنوع من ناحية أخــرى، وهو انتاج ال ينفصل هــو اآلخــر عن الظروف االجتما
والثقافيـة السائدة ، فإّن النسق ليس نظاما ثابتا و جامدا. إّنه ذاتي التنظيم من جهة ومتغير يتكّيف مع 
الظروف الجديدة من جهة ثانية. أي إّنه في الوقت الذي يحتفظ فيه ببنيته المنتظمة يغّير مالمحه عن طريق 

 xvii.«التكّيف المستمــر مع المستجدات االجتماعية و الثقافية 

لم ُيمرر عبد هللا الغذامي رائد النقد الثقافي في العالم العربي التعريف السائد للنسق على أنه النظام         
System  أو كل ما هو على نظام واحد، وذلك حين أضاف إلى عناصــر النموذج اللغوّي التي حددها

عــل والسياق والشفـــرة وأداة االتصال(  وج ياكبسون في ستة عناصر هي: ) المرسل والمرســل إليه والرسالـــة
وظائــفها على التوالي )وجدانيــة ذاتيــة، وإخبارية نفعية، وجمالية شاعرية، ومرجعية، ومعجمية وتنبيهية ( 
ليكون العنصر السابع هو النسـق، ووظيفتُه نسقيـــة، وهو بذلك يجعل "النسق" مقاباًل "للدال" في النقد 

  xviii.األدبي

يذهب الباحث عبــد هللا الغذامي إلى إبـراز فعل النسق في الخطاب مهما يكن مصدره وهـــويته، بقولـه      
يجـري استخدام كلمة )النسـق( كثيرا في الخطاب العام و الخاص، وتشيـع في الكتابات إلى درجة قد » : 



تشّوه داللتها. و تبدأ بسيطة كأن تعني ما كان على نظام واحـــد ... و قد تأتي مرادفة لمعنى  ) البنية  
Structure )     النظام ( أو معنىSystem حسب مصطلح دي سوسير ) ».xix  

       
 المحاضرة الرابعة : سمات النسق الثقافي :

سمات عنده قّيما داللية و  على أهمية النسق كمفهوم مركزي في مشروعه النقدي ،ويكتسب الغذامي يؤكــد  
 : xxاصطالحية خاصة يحددها فيما يأتي

 . يتحدد النسق عبر الوظيفة النسقية التي ال تحدث إال في مقام محدد ومقّيد 
   تقــــرأ النصوص و األنساق من وجهة نظر النقد الثقافي، هذا يعني أّن هذه النصوص تعّبر عن حاالت

ألدبية األصل ا    ثقافية و ليست فحسب نصوصا أدبية و جمالية لذلك تعّد الداللة النسقية في النصوص
ة وغيرها م بوجــود قّيــم فنيّ في الكشف و التأويل ، دون نفي وجــود دالالت أخرى صريحة و ضمنية، والتسلي

من القّيــم النصوصية التي ال تلغيها الداللة النسقية و ليست بديلة عنها. ويرى الغذامي في هذه القّيم أقنعة 
 تختبئ خلفها األنساق الثقافية .

  إّن النسق بكونه داللة مضمــرة في النصوص ليس من صنع المؤلف، و لكنه منغرس في الخطاب ومن
 صنع الثقافـــة و مستهلكوه جماهير اللغة من كّتاب و قــــّراء: صغار و كبار، نساء ورجال ، مهّمش و نخبوي.

 ا و يستخدم أقنعــة كثيرةإّن النسق ذو طبيعــة سردية و هو خفي و مضمـــر قادر على االختفاء دائم 
 منها قناع الجمالية اللغوية البالغية .

  األنساق الثقافية هي أنساق تاريخية أزلية راسخة، تدفع الجمهور إلى استهالك المنتوج الثقافي المنطوي
  تحت هذا النوع من األنساق.

خطاب خاللها التمييز بين أصناف ال تعد ركائــز يتم من -التي حّددها الغذامي -إّن هذه القّيـم و السمات     
ألّنها تأخــذ بالداللة النسقية كبديل مختلف عن الدالالت الصريحــة والضمنية، تأخذ بالجملة الثقافية  كبديل 
عن الجمل النحوية و األدبية. هذه الدالالت النسقيــة والجمل الثقافيــة كثيرا ما تتدخل  في توجيــه األفكار و 

 ما تحويـة اآلثار األدبية من حمــوالت فكرية تعّبــر عن نظـــم الثقافــة السائدة .  السلوك و تحدد
إّن النسق الثقافي وحدة ثقافية دالة تتفاعل فيها مختلف العالقات واألفكار، والنظم، واإليماءات ثم تتفكك 

 متلقي الناقد.فيها رؤية ال ضمن ظروف تاريخية وانتروبولوجيا ُتكسب المعرفة أبعادا وقراءات تأويلية تتجلى



وعند التفصيل في ماهية النسق الثقافي يؤكد الغذامي حّيل الثقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة  في 
مؤلفه الموسوم بــ ) النقد الثقافي(، وأهم حيلة يركز عليها هي الحيلة الجمالية، ومنه تتحدد الوظيفة النسقية 

  xxiمن حيث :
 *اشتمالها على نسقين يحدثان في آن واحد، وفي نص واحدة ، بحيث يكون المضمر منهما نقيضا للظاهر.

*يشترط في النص الجمالية المستهلكة مع توفر الجماهيرية التي تحظى بمقروئية عريضة، وذلك لرؤية ما 
 لألنساق من فعل عمومي ضارب في الذهن االجتماعي والثقافي.

يقة الوظيفة النسقية للنسق الثقافي هو جمعها بين المدرسة البنيوية في ثنائية الدال ومما يستنتج من حق
 الظاهر والمدلول المضمر، وبين نظرية التلقي الممثلة في الجماهيرية القارئة.

والشروط السابقة تقتضي إجرائيا قراءة النصوص واألنساق قراءة ثقافية خاصة بِّعّدها حالة ثقافية، إضافة  
التها األدبية الجمالية، ذلك أن داللته المضمرة ليست مصنوعة من مؤلف، ولكنها منغرسة في إلى ح

الخطاب، مؤلفتها الثقافة ومستهلكوها جماهير اللغة من كتاب وقراء يتساوى في ذلك الصغير مع الكبير، 
 والنساء مع الرجال، والمهمش مع السائــد .

الغالبة التي تجعل الجمهور مندفعا نحوها معبرة عن المضمر الجمعي ويبدو أن السمة التاريخية الراسخة و    
في استجابتها السريعة، والتي تنبئ عن محرك يشبك األطراف فيما بينها؛ نحو األغاني واألزياء والعادات، 

 والحكايات واألمثال، هي األخرى من عناصر النسق الثقافي.

نوعها في النص األدبي أهمية بالغة في انتاج الداللة على إّن لألنساق الثقافية على اختالفها وت       
أساس أّن هذه األخيــرة تعّبـــر عن نظام ثقافي منغرس في ثنايا النص، فاألكيـــد أّن الداللة النسقيــة و الجمل 

هــــر و في يظالنسق  الثقا» الثقافية ال تظهــر بشكل جلّي في النص ألنها ال تنتج عن قصديـــة المبدع، إّن 
يتكشف داخل نصوص الثقافة بمعزل عن قصديـــة الذات المنتجة لتلك النصوص، فالنسـق ال يكون وعيا 
يتمظهر عبــر خطاب فاعـل، بل هــو ممارسة لها خصوصيتها من التغلغل و التأثير و الهيمنة  في غفلة 

نساق الثقافية المهيمنة ، فاألنساق من الذات، و لذا نجد عالقة مــراوغة و معقدة بين الذات المبدعة واأل
 «الثقافية رهائن ذاتها ال تخرج عنها و ال تتجاوزها،  أما الذات المبدعة تعي ذاتها و تعي األنساق ثانيا 

.xxii  

 



  " الهجنة والقراءة الطباقية عند ادوارد سعيد "* المحاضرة الخامسة : 

ها من تستمد أصول "رؤية طباقية "إلى  سعيدادوارد في تفحصه للقضايا والظواهر األدبية، جنح 
عالمه الخاص الذي نشأ في كنفه. فهو فلسطيني لكن فلسطين بالنسبة إليه مجرد فكرة. وعربي بيد أن اسمه 

يشكل له لغزا محيرا. وفي السياق نفسه، فهو ناطق باالنجليزية التي تكاد تكون لغته األم، ولكنه  ادوارد سعيد
ليزيا. وخبير باالستشراق من حيث نشأته وتطوره وما ينطوي عليه من ثغرات ونزعات بالمقابل لم يكن انج

 عنصرية، ولكنه لم يكن يوما مستشرقا، بل كان من مناهضي هذا التقليد الغربي وأمهر مفككيه.

نبغي ي هو نتاج أزواج متنافرة ومتقابلة. ولذلك فهو يعتبر أن مقاربة الظاهرة األدبية ال ادوارد سعيدإن      
أن تركز على طرف واحد بتغليبه على الطرف اآلخر بمبررات إيديولوجية، إذ وجب منح الظاهرة األدبية 
وحدتها وتماسكها وانسجامها الداخلي بشكل يكشف عن غناها. وهوما يفسح المجال لكل األصوات لتفصح 

 عن نفسها بدل قمعها أو إغفالها. 

عدد، فان ما يحفظ لها التماسك، هو أنها مفعمة بالروح النضالية تتسم بالت ادوارد سعيدورغم أن هوية  
 لتحقيق الحق والعدالة في عالم الظلم والحروب واالستيالب الذي أوجدته االمبريالية. 

لذلك كان من الطبيعي أن يؤمن بأن عليه أن يتجاوز جميع الحدود التي تحد من الحرية اإلنسانية: 
والجغرافية، والقومية، بل حتى المعرفية. ولعل من أبرز مقوالت ادوارد سعيد الحدود السياسية، واللغوية، 

القراءة و الثقافة الهجينةالتي القت صدى واسعا في الدراسات األدبية والنقدية واإلنسانية عامة في: 
الصة خ،  ويؤكد من خالل المقولة األولى أن ليس هناك ثقافة بمقدورها الزعم بأنها ثقافة صرفة و الطباقية

 من تأثيرات الثقافات األخرى. ذلك أن كل الثقافات اإلنسانية ثقافات "هجينة" بفعل التفاعل والتالقح.

إن التحرر من الوصايا الفنية للغرب لتحقيق االستقالل الفني وإعادة االعتبار للذات العربية المهمشة، 
مركزية لخاص، فإنه ال يعني استبدال الوإن كان يتطلب ثورة معرفية وفنية مستندة على السياق الثقافي ا

بمركزية أخرى عربية أو إسالمية، فمثل هذه االستراتيجية قاصرة وعاجزة عن النهوض بأعباء  بيةغر ال
السيرورة الفكرية، ذلك أن اإلخفاق في إقامة تالحم بشري والفشل في ترسيخ عالقات بين الشعوب قائمة 

قسيمات الموهومة ة والتعلى التبادل الثقافي والحوار الفني من شأنه أن ينتج من جديد تلك الثنائيات المغلوط
 من قبيل: األنا/ اآلخر، المتفوق/ الدوني، السيد/ العبد...



مزج لغتين  " الخاص بالجنس الروائي أي الباختيني، ليس بالمفهوم الهجنةوفي هذا السياق تطرح  
اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، وهو أيضا التقاء وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية، وبفارق 

 ، (1)اعي أوبهما معا، دخل ساحة ذلك الملفوظ " اجتم

كمفهوم ثقافي أكثر اتساعا، وكطرح مناوئ للهويات الصلبة التي تصنف نفسها نقيضا  الهجنةوإنما  
"جميع الثقافات، جزئيا بسبب التجربة اإلمبراطورية،  لآلخر وتقييم الحواجز بينها وبين العالم، ذلك أن

ليس بينهما ثقافة منفردة ونقية، بل كلها مهجنة مولدة، متخالطة، متمايزة  منشبكة إحداها في األخريات،
 .2إلى درجة فائقة، وغير واحدية"

مزيج بين ثقافتين أو أكثر، إنها تداخل وتالقح بين عالمين: غربي وعربي/شرقي، ونهل  الهجنةإن 
من أساليب مختلفة وتقنيات متنوعة ومزجها في قوالب جديدة، فهي بذلك تقاوم المنطق الغربي الرامي إلى 

رات وتالقح االتفوق والساعي إلى النقاء، فليس ثمة ذات فنية صافية ونقية وغير مهجنة بحكم حوار الحض
الثقافات، فال النزعة المحلية التي حكمت المسار التأصيلي العربي/الشرقي، وال النموذج الغربي الذي يضفي 
عليه طابع الكونية لهما القدرة على حجب الثقافات والشعوب بعضها عن بعض، فالهجنة، إذن، بحث عن 

ت مركزة حول ذاتها، فقد غذت جميع الثقافاالمشترك اإلنساني، وليست طبوغرافيا أحادية تقودها رؤية مت
 والفنون اليوم متمازجة وتعيش حالة من الهجنة .

من خاللها إلى إفساح المجال لجميع األصوات التي تنطوي  ادوارد سعيد، فيهدف القراءة الطباقيةأما 
لسيد الغربي اعليها الظواهر الثقافية بما فيها النصوص األدبية التي ال تكتفي بالصوت السائد: صوت 

 األبيض المهيمن المتمركز حول نفسه.

فقد بين أن التفسيرات الشائعة حول الثقافة، والفن، والتاريخ، واألدب تفسيرات غربية أحادية وهدفها  
التسويغ للغزو االمبريالي. وهوما يعمق من الثنائيات الموهومة والتقسيمات التراتبية من قبيل: المستعمر 

 ض واألسود، الشمال والجنوب،...وهوما دعمه األدب المقارن.والمستعمر، األبي
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فالمتأمل في المقاربات المقارنة المختلفة، يلحظ أن هناك تفاوتا في تحديد وظيفة األدب وتطوره،  
فهناك فريق يركز على الجانب الزمني من خالل تأثير السابق بالالحق من خالل المفهوم الخطي للزمن، 

المشابهة بين اآلثار األدبية التي تنتمي إلى تقاليد قومية مختلفة دون االلتفات إلى وآخر يلح على جانب 
الجانب التاريخي، وآخر يركز على الفهم المادي للعملية األدبية إنتاجا واستهالكا ويدرسها عبر العصور، 

كار الناس وفنونهم م أفويرى في المشابهة بين اآلداب القومية المختلفة مجرد انعكاس للبنى التحتية التي تحك
 وثقافتهم.

ولعل النقد الجوهري الذي يوجه إلى هذه المقاربات هو أحاديتها، فهي تعول دائما على عامل واحد 
 تفسر من خالله الظاهرة المدروسة دراسة مقارنة، وخارجيتها ألنها تسند المشابهة إلى عوامل خارجية.

وى ألنه أعاد الوحدة واالنسجام إلى الظاهرة األدبية، أهميته القص ادوارد سعيدومن هنا يستمد عمل  
إذ أدرجها ضمن مناخ اللقاء الحضاري الذي تم تحت االمبريالية بشكل يعيق كل لقاء إنساني وهوما يستوجب 

 .مفهوم الهجنةبالضرورة البحث عن مصالحة كوكبية وهوية إنسانية عبر 

ث يقف الغرب في الطرف األسمى واألرقى واألكثر لقد عزز المنظور المقارن الثنائيات الخاطئة، حي
تحضرا وتقدما، ويقف سائر العالم في الطرف اآلخر، وليس هناك أمل في تصويب انحراف األدب المقارن 

 إال بنبذ هذا التفكير المتعالي والمتمركز، وذلك بوضع كل األطراف على قدم المساواة.

وز االنعزالية واالنغالق والمحلية الضيقة ورؤية عدد "تجاورغم أن غاية األدب المقارن محددة في  
، فان ادوارد سعيد يعتبر أن المفارقة تكمن في أنه نشأ وترعرع في كنف 3من الثقافات واآلداب معا"

االمبريالية األوربية. فهما مترابطان ترابطا ووثيقا ذلك أن "معظم المفكرين األوربيين حين احتفوا باإلنسانية 
كانوا بشكل رئيسي يحتفون بأفكار وقيم نسبوها إلى ثقافاتهم القومية الخاصة أو إلى أوروبا  أو بالثقافة

  .4متمايزة عن الشرق"
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بمعنى أوضح رغم أن األدب المقارن يعني التفاعل بين آداب العالم، فانه من الناحية المعرفية ظل 
تا ب المقارن معه مفهوم أن أوربا وأمريكا كانمحافظا على تراتبية قوامها مركزية أوربا وآدابها فقد حمل األد

 مركز العالم ليس بموقفهما السياسي فحسب، بل أيضا ألن آدابها أكثر جدارة بالدراسة. 

"يغدو ممكنا اآلن أن نعيد سجل محفوظات الثقافة الغربية كما لوكان مشروخا : ادوارد سعيديقول 
بنمط مختلف من القراءة والتأويل وقبل كل شيء يمكن أن جغرافيا بالفالق االمبريالي المنشط. وأن نقوم 

والدراسات االنجليزية، وعلم اإلنسان بوصفه منتسب إلى  نعاين تاريخ حقول مثل األدب المقارن،
اإلمبراطورية بل بوصفه مسهما، بوجه من الكالم، في طرقها في ضمان التفوق الغربي على األصالنيين 

 .5غير الغربيين"

الذي يقترحه ادوارد سعيد لجمع أطراف اللقاء اإلنساني في عالم األدب والثقافة، فانه  أما اإلطار 
مستمد من الموسيقى، إذ ربط بين المجتمع البرجوازي األوربي والموسيقى. فقد نفد إلى عمق هذه العالقة 

ست مرآة بية، ليذلك أن األعمال الفنية التي وضعت في فترة محددة من تطور المجتمعات البرجوازية األور 
للتطور االجتماعي فقط بل جزءا من تلك الثقافة وتعبيرا عن تطلعات استعالئية عنصرية أواستعمارية وإن 

 .6"االستشراقكانت غير واعية ومقصودة. وغني عن القول أن تلك العملية مثلث جوهر كتابه : "

بتحليل الموسيقى، بل تجاوز ذلك إلى تطبيق مدلوالت نغماتها على حركة  ادوارد سعيدولم يكتف  
التاريخ والمجتمع. فهو يرى أن الصمت بوصفه صوتا من نوع خاص، إنما هو في أحد أشكاله صوت 

 المقموعين، والمهمشين، والمضطهدين الذي أسكت عبر التاريخ.

بزرعها في أرض جديدة هي أرض األدب، قد حمل مفاهيم موسيقية وقام  ادوارد سعيدوبذلك يكون 
فرسخ تقليدا خاصا به في التجول الحر ليس بين أشكال الكتابة األدبية المختلفة فقط، ولكن بين أشكال 

 الكتابة عموما.
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تستطيع الموسيقى أن تقول شيئين في آن معا وعلى نحو كامل. وهوما اعتبره ادوارد  الطباقيةوعبر  
ي يعيد إلى الثقافة اإلنسانية وحدتها باستعادة األصوات التي أقصيت في صناعة سعيد المنظور األمثل الذ

 التاريخ من قبل المنظور االمبريالي، عندما كتب التاريخ اإلنساني بقلم واحد هو قلمه. 

كاشفا جوهر العالقة بين القراءة الطباقية في الموسيقى وأهمية توظيفها في األدب  ادوارد سعيديقول  
: "حين نعود بالنظر إلى سجل المحفوظات االمبريالي، نأخذ بقراءته ال واحديا، بل طباقيا بوعي ةوالثقاف

متآين للتاريخ الحواضري الذي يتم سرده ولتلك التواريخ األخرى التي يعمل ضدها )ومعها أيضا( اإلنشاء 
وعات متنوعة وتتصادم موض المسيطر في النقطة الطباقية للموسيقى العريقة )الكالسيكية( الغربية، تتبارى 

إحداها مع األخرى، دون أن يكون ألي منها دور امتيازي إال بصورة مشروطة مؤقتة )... ( وفي اعتقادي 
 .7أننا نستطيع بالطريقة ذاتها أن نقرأ أونؤول الروايات االنجليزية مثال " 

اومة، االستعمار والمق ، إذن، عن األصوات اإلنسانية التي تنبثق عن طريقالقراءة الطباقيةتكشف 
ونستعيد من خالل خصوبة الحياة اإلنسانية التي قمع فيها الصوت الغربي بعنصريته الدفينة سائر األصوات 
األخرى، وخاصة أصوات تلك األمم والشعوب والمناطق التي شملها باستعماره زاعما أن ذلك يندرج في إطار 

 مهمة الرجل األبيض من أجل التمدين والتحديث.
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 * المحاضرة السادســة : مفهوم التابع عند غياتر ياسبيفلك :

تعنى بتقديم قراءة تاريخية ترّكز على "صوت" الفئات المهمشة أو التابعة في المجتمعات  دراسات التابع
إذ أنها تبحث عن آثار  ما بعد الكولونياليكبديل عن وجهة نظر المثقفين. وتعتبر جزءًا من الخطاب 

عالقات ، وتربط ما بين تشكيل المعرفة و الكولونياليعلى الثقافات والشعوب التي عانت من الحكم  االستعمار
القوة والسلطة في المجتمعات. دراسات التابع بدأت ضمن إطار مجموعة عمل أنشأها مثقفون من الهند 

 .شرق آسيا ولكنها أصبحت اليوم مقاربة نقدية لكتابة التاريخ قائمة بحد ذاتها وتعنى بدراسة تاريخ

شأت دراسات التابع في مطلع الثمانينيات من خالل مجموعة من الباحثين الهنود سعوا إلى قراءة       
تب من كنقدية للتاريخ الهندي من خالل دراسة أوضاع المهمشين أو التابعين. ورأوا أن التاريخ في الهند 

المفكر الهندي  .قوميويحمل في طياته حس  البريطاني التعليميالتي تخرجت من النظام  النخبةمنظار 
هو أحد رائدي دراسات التابع، إن لم نقل األب المؤسس، حيث قام بوضع أسس هذا المجال  راناجيت غوها

مع مجموعة من طالبه في جامعة ساسيكس البريطانية في سيتينايات القرن الماضي خاصة مع بروز مقال 
الجزء األول" ومن ثم في كتابه "الجوانب المبدئية لتمرد الفالحين في الهند تحت نشره في "دراسات التابع 

وفي منتصف التسيعينات بدأت دراسات التابع بدخول الدراسات األنثوية، واألفريقية،  ."الحكم الكولونيالي
 .فية محددةراواألميركية الالتينية ما جعلها المقاربة للتاريخ قائمة بحد ذاتها ال تقتصر على منطقة جغ

للتاريخ الهندي ويتهمونه بالتركيز على  الماركسيركائز دراسة التابع : ينتقد باحثو دراسات التابع التحليل 
لدى الشعب في مواجهة االستعمار البريطاني. وعوضاً  عن  الوعي السياسيدور النخبة المثقفة في تطوير 

أساسيين في عملية التغيير السياسي  كوكالءذلك يسعون إلى التركيز على دور غير المثقفين والهامشيين 
واالجتماعي في الهند. ويركزون على ثالثة محاور أساسية وهي: صوت المهمشين، الوكالة في إحداث 

ن قادرة على إيصال صوتها أو التعبير ع التغيير، والتاريخ المجزء. الفئات المهمشة بحكم موقعها غير
نفسها، غير أنه مما ال شك فيه تلعب دورا هاماً  في التغيير التي تشهده المجتمعات. ومن هذا المنطلق 
يرى مثقفو دراسات التابع أن المؤرخين لم يلتفتوا إلى هذه الفئات ولم يوكلوا لها دورًا في صيرورة المجتمع. 

ي أن كتابة التاريخ ال يمكن أن يكون وفق رواية واحدة موحدة بل هو عبارة عن أما الركيزة األخيرة فه
  .مجموعة من الروايات التي تجتمع لتعطي صورة أشمل عن التاريخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AA_%D8%BA%D9%88%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


نقداً  لهذا المشروع، رغم أنها كانت تعمل  8811غياتري يسبيفاك أحد أبرز وجوه دراسات التابع قدمت عام 
كن للتابع أن يتكلم؟" المقالة شكلت منعطفاً  هاماً  في هذا التخصص ضمن إطاره، في مقالتها "هل يم

بلغة" قد ال يفهمها المنخرط في مشروع دراسات التابع الذي يعمل "وحاججت فيها سبيفاك أن التابع يتكلم 
وفق منظومة فكرية مختلفة عن تلك التي يتمتع بها المهمشون. وتستخدم سبيفاك مثال النساء في الهند 

. بحرق نفسها مع جثة زوجها المتوفي ، تقوم فيه األرملةالهندوسوهو طقس ديني عند  بالساتياتي يقمن اللو 
، األمر الذي يبدو لنا اآلن قرارًا صائبًا. 8188وقامت بريطانيا خالل انتدابها للهند بمنع هذا الطقس عام 

غير أن سبيفاك تقول إنه ومن خالل قيامهن بهذا الطقس، تعبر النساء المهمشات من الهندوس عن 
  .أو غير منطقي"صوتهن"، صوت نعتبره اليوم غير مفهوم 
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