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 رفانـــكر وعـــــش

 

 إلى كل من لو لم يكن لما كان هذا العمل.

إلى كل من كان معي طوال هذا البحث دعما وصبرا وتوجيها أستاذي المشرف 

الكريم،  أستاذيلك  حفظه اهلل عمق شكري وامتناني الدكتور عــــلي بخــــــوش

لهما دوام الصحة  وأتمنىالعرفان والشكر،  آياتكما أتقدم لوالدي الكريمين بأصدق 

 والعافية.

 لي عبر مشواري الدراسي. أستاذكل  إلى

النصير وصلى اهلل على محمد وعلى المولى ونعم  راجية من اهلل التوفيق إنه نعم

 .أجمعينله وصحبه آ

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قدمة                                                                                                          م
 

 أ
 

هات النقدية والمعرفية التي عرفها العالم الغربي مع قد الثقافي من أحدث التوجالن   عد          
نهايات القرن الماضي، حيث يبحث هذا النشاط عن الثقافي داخل األدبي، وقد ظهر ذلك 
جليا اثر الدعوة إلى نقد جديد يتجاوز الجمالية إلى نقد يهتم باألنساق الثقافية خلف البناء 

وعلم ، األدب: نظرية أبرزهامجاورة  إنسانيةف اللغوي. األمر الذي دفع الى التقاطع مع معار 
دبي العربي هذا النقد األوقد استقبل  ،والفلسفي وغير ذلك،النفسي  :والتحليلين،الجمال 

على و  عمال والدراسات رن العشرين من خالل مجموعة من األالنشاط الجديد مع بدايات الق
علم مرجعيات يستقي منها مبادئه ن لكل أوبما  .رأسها الناقد السعودي عبد اهلل الغذامي

عيات ج"المر استقينا عنوان البحث  هذا ومنكذلك ه، كان للنقد الثقافي مرجعيات وأسس
 ".عند عبد اهلل الغذامي المعرفية للنقد الثقافي

وساط المثقفين النقاد العرب بين مؤيد ومعارض، أالناقد الذي أثار جدال كبيرا في هذا  
عد حامل لواء النقد الثقافي في النقد العربي وكثرة مؤلفاته في هذا المجال.  أنخاصة بعد 

اضافة الى الدراسات العديدة التي تناولت هذا الناقد ومشروعه بالدراسة والنقد. ومن هنا 
فماهي مرجعياته في هذا المشروع؟ بعد مرحلة تميز فيها النقد بتيارين، تيار :اإلشكاليةجاءت 

يجمع بينهما؟  أنحاول  أملثاني ل أم لألولتجديد فهل كان الغذامي ينتمي محافظ وتيار لل
نه ليس من أ إالبالدراسة  ورغم كثرة الدراسات والبحوث التي تناولت الغذامي ومشروعه

سباب منها مايتعلق أحاطة بمشروعه النقدي. وذلك لعدة ية مقاربة نقدية االأالسهل على 
بالناقد في حد ذاته، والذي تراوحت مؤلفاته في الجمع مابين  يتعلق بالمشروع نفسه، ومنها ما

شكاليات اإلشكالياتااللسني والثقافي. لذلك حاولنا االجابة على هذه  خرى تتعلق بالمبادئ أ وا 
 أهماعتمدها الغذامي في مشروعه النقدي معتمدين على خطة، كانت  التي واألسس
 الى النقد الثقافي من الخطيئة والتكفير وصوالومراجعها مؤلفات الناقد نفسه بداية  مصادرها

خرى تناولته بالدراسة كجدل الجمالي والفكري لمحمد بن أ. ومراجع نساق الثقافيةقراءة في األ
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الناقد  الغذاميو ي، عالرويلي وسعد الباز  لميجان  األدبي  ل الناقدــــــــدلي وكتاب ،الفي اللويش
 .وآخرون في كتاب الرياض، والممارسة النقدية والثقافية لسماهيجي

 ألخذتشاف هذا المشروع والمحاولة وكثرة هذه المؤلفات كانت دافعا قويا عندي الك   
غمار هذه التجربة، وكان دليلي في ذلك خطة استهليتها بمدخل موسوم ب لمحة عن النقد 

 نقدنا وصوال الى النقد الثقافي.ليقسم البحث الى فصلين: العربي الحديث لتأصيل للمناهج في

بتفصيل في الحديث عن مفهومه ومراكزه  التعريف بالنقد الثقافيول في األتناولت    
التي يقوم عليها النقد  واألهدافتطوره وسماته، لنستخلص المبادئ  إلىوروافده وصوال 

 الثقافي.

خصص الحديث عن أن أ، وقبل الثقافي مرجعيات النقدوفي الفصل الثاني تناولت 
مشهد الغربي والعربي النقد الثقافي في ال إرهاصاتالناقد عبد اهلل الغذامي، تكلمت عن 

خصص الحديث عن المرجعيات المعرفية للنقد الثقافي عند الغذامي أتطرق و وروادهما، أل
ة عناصر ونقالت ربعأفي عنده من جهة التنظير حيث قدم مرورا ببناء نظرية النقد الثقا

 تمثلت في:

 .  نقلة في المصطلح -

 . المفهوم  في ونقلة  -     

 الوظيفة نقلة في  و-    

 لتطبيق. نقلة في ا و   -  

بالشرح  أخرىن عناصر عنه م رنجاالعنصر السابع العنصر النسقي وماوذلك مع اضافته 
النماذج التي قدمها في مشروعه. رصد مايميزه و وأالجانب التطبيقي  إلىل نتقوالتفصيل، أل

. واإليجابخير لتقديم مالحظات حول هذا المشروع والتي تنوعت بين السلب صل في األأل
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دار  التي اإلشكالياتبرز أعن  لإلجابةهم النتائج وهي محاولة أليختم البحث خاتمة تمثل 
 حولها البحث.

ما فيمايخص المنهج فقد اعتمدت على المنهج الوصفي، وحاولت تتبع حركة النقد أ
النقد الثقافي، وفي حديثي في الفصل الثاني عن  إلىالحديث والمعاصر مرتبة اياها وصوال 

مالحظات حول مشروع النقد الثقافي عند الغذامي اعتمدت المناقشة من خالل تقديم آراء 
 وع.معارضة ومؤيدة لهذا المشر 

ستاذ المشرف الدكتور ت وبفضل اهلل عز وجل وتوجيهات األوعلى الرغم من الصعوبا
له بالكثير لمالحظاته القيمة، ولجهده المتواصل وتشجيعه. لذلك  أدينعلي بخوش الذي 

نجاز هذا البحث إلتقدير. فلو ال صبره معي لما تم آيات الشكر والعرفان وا بلغأ إليه أتوجه
فمن  أصبتن ا  ومن الشيطان و ت فمن نفسي أخطأن إلب طموح، فلكل طافدمت قدوة لنا و 

 توفيق اهلل.

 واهلل ولي التوفيق.                                                        
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أضافه المترجمون والمثقفون بالثقافات الغربية من  إن وصف النقد بأنه الحديث "    
ي النقد الحديث فالعرب ليدلوا على المصدر) الجديد( الذي  أخذوا عنه ، وليضعوا هذا 

القديم والنقد  يك ترتيبا على ما بين النقد العربالقديم وذل العربيمقابلة أو تعارض مع النقد 
 1"يمس جوهرة فكرة النقد ومناهجه وأهدافه اختالفالحديث من  الغربي

ية الجديد والبعث واقع الحياة العرب "الحديث حياته من يلنقد العربا استمدفقد           
 .2"أوصال الفكر واألدب منذ القرن التاسع عشر يالذي بدأ يدب ف

الحديث ، لعل أبرزها :  ينشأة هذا النقد العرب فيمجموعة من العوامل  تأسهم وقد      
على مصر، والتي كانت رجة عنيفة حضر الغرب فيها بقوة   برتابونحملة نابليون "

فن الطباعة ساعد على  اكتشافمدعومين بثمار التنوير والنهضة األوربيين ، كما أن 
لشعر ورسائل البلغاء ين امن طبع أمهات الكتب ودواو   مكن إذابعث التراث العربي القديم 

 3"وكتب العربية وعلومها.

 يتالتعليم الذي كان له الدور المهم والبعثات العلمية إلى أوربا ال املإضافة إلى ع       
نقل الثقافة الغربية والحضارية  العلميفيساهمت عن طريق الترجمة أو التأليف 

األول للنهضة قام بها رفاعة الطنطاوي وعلي  ،ولعل أبرز جهود في الطوراألوربية
من الطباعة  استفادوانشأة النقد ،فالمؤلفون  يالنتشار التأليف والترجمة أثره فك.وكان ر امب

 الساق على الساق ... يفون كما فعل أحمد فارس الشدياق فوالبعثات العلمية ، فطفقوا يؤل

                                                
 .41،ص 5002الحديث ، الدار المصرية السعودية،القاهرة،مصر، دط ، األدبيمحمد حسن عبد اهلل : مداخل النقد  -1
 .421، مصر، دط،ص،اإلسكندريةالمعارف،نشأةمحمد زغلول سالم : النقد األدبي الحديث أصوله واتجاهاته ورواده، -2
 . 2، ص 4991قاد المعاصرون ، نهضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة،مصر،لنالنقد وامحمد مندور:  -3
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فأسست أول جريدة "دب  والنقد ، وتعد الصحافة عامال أساسيا للبعث وتطور األ     
أول أمرها ثم أخذت  فيية الوقائع وكانت تصدر بالغة العربية والترك اسمهاغة العربية لبال

 1."الزيادة والتطور يالصحف ف

ثارت جدال واسعا بين مسألة  أخرى كانت عامال من عوامل نشأة النقد ، وقد أ      
مسألة المستشرقين وأثرهم  في حركة النقد بالسلب أو اإليجاب . وكل هذه  يالدارسين وه

القديم و وراء نهضة جديدة تزعمها مجموعة من  العربيالعوامل مجتمعة وراء إحياء النقد 
خذت أمدرسة تجديدية  إلى، ومنهم من ينتمي إحيائيةمدرسة  إلىالنقاد منهم من ينتمي 

 2."من  منابع  غربية مختلفة 

 الذي ألف كتابه المهم  المرصفياإلحيائي الناقد حسين  االتجاهولعل من مثل 

كتابه  استعانفي" حيث عرف الشعر وصناعته وقد الوسيلة األدبية  إلى العلوم العربية"
القديم ) صحة المعنى ، تخير اللفظ...(،ومن الرواد كذلك  العربيهذا بأصول النقد 

والذي نقد  الرافعيما نجد "كاالنتقادعلم  فيد ار لو منهل اكتابه "  فيالحمصي كيقسطا
 .....   "على السفود "في كتابهمقاالت ساخرة  يالعقاد ف

أما المدرسة التجديدية في النقد العربي الحديث  فارتبطت بظهور الجامعة المصرية سنة 
االسم  طه حسينالدراسات فيها على جهود المستشرقين ويعد  اعتمدتم .حيث  4901

 األدب يوف، مصر فيمستقبل الثقافة األشهر في هذا المجال من خالل كتبه )
 (.حديث األربعاء،الجاهلي

 

                                                
1WWW.ALI.Bekouche.com     -  

 2 -الموقع نفسه ، ص.1
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شجعت التجديد ) شكري،  التيوتعد جماعة الديوان من أهم المدارس        
.وكان تأثرهم باالتجاه الرومانسي واضحا في مواقفهم النقدية إضافة إلى )العقاد،المازني

 أبولو التجديدية ....جماعة 

إذن يسير النقد العربي الحديث في طريقين حيث "يشغله الحنين إلى الموروث وما         
 1"خرآوتغريه الحداثة الغربية حينا يتضمنه من المحافظة على الهوية حينا ،

وهو يتوقف عند األول تيار األصالة "فتبلور تياران متناقضان إزاء الثقافة الغربية      
يدعو إلى التأثر بالفكر  يوهو الذلى غيره ، واآلخر تيار المعاصرة لتراث اليتعداه إا
 2."ربي والوقوف على مظاهر تطوره لآلخذ بها في إطار عالمية األدبغال

يجد شبه إجماع "البيئة العربية المعاصرة  فيإن المتتبع للحركة النقدية المعاصرة        
أسيس لكسب ما يعانيه الخطاب النقدي من أزمات أزمة التلدى أهل الذكر من النقاد على 

الشرعية وأزمة في المصطلح باعتباره  هيترجم هذ يالمنهج الذ يشرعية الوجود، وأزمة ف
 3."المفتاح الرئيسي لبوابة العلوم

الحديثة  فالدارس الحركة النقدية إلىالمعاصرة نعودوقبل التطرق للحركة النقدية      
المنهج، الترجمة ،   :العربي يالحظ أنه يعانى من ثالث مشاكل للخطاب النقدي

 المصطلح.

 
                                                

 1-حفناوي بعلي : مسارات النقد ومدارات مابعد الحداثة، امان عمان األردن ، ط4: 5001 ، ص9 .
 1:2010الحديث،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة،مصر،ط األدبيغيطاس: النقد  مصطفى السيوفي،منى  -2
 .99،ص5044-

الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر،الهيئة المصرية  إشكاليةتأصيلعبد الغاني بارة:   -3
 .2،ص5002طدللكتاب،مصر،
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 ين اإلشكاليات الكبرى ،ربما تقف ف: يواجه النقد العربي الحديث جملة مالمنهج -أ
مقدمتها إشكالية البحث عن منهج نقدي أو مناهج نقدية قادرة على استنطاق الخطاب 

والنقد وحلت محلها  دبفكرة المذهبية في األ، فتراجعت األدبي وقراءته بطريقة خالقة
التفكير ذات منطلقات فلسفية تحدد  يفالمنهج في نهاية األمر طريقة ف"فكرة المنهجية ،

جوانبه اإلجرائية ومشكلة المنهج من المسائل الجوهرية التي تأتي في صدارة الطرح 
 1"واسعة.النقدي المعاصر، وهي مرهونة بما حققه العصر من إنجازات نقدية 

 وعند الحديث عن المنهج تبرز أمامنا أبرز مناهج هذا العصر نبدأ بأولها :

ي قو لذاثري : أو الذاتي أو أكالت:والذي كانت له تسميات مختلفة  المنهج االنطباعي-1
وقد أجمعت جملة من الدراسات على أن طه حسين هو زعيم النقد "أو االنفعالي...

االنطباعي  ألنه أدرك أن طبيعة النص األدبي فى يد المؤرخ وأن الحضور االنطباعي 
 :االنطباعيةجاء بعد .2"قد/المؤرخ ناة يقتضيها النقص الذي يواجه الضرور 

: وهو مرتبط بحياة األديب وظروف مالبسة البيئة على نصه ،إذ  يالمنهج التاريخ-2
به سلسلة من المعادالت شيخية ويتكئ هذا المنهج "على ما يأصبح النص وثيقة تار 

صورة لثقافته،والثقافة إفراز للبيئة،والبيئة جزء من  واألديبفالنص ثمرة صاحبه، "السببية : 
حمد أالنقد العربي :  يومن رواده ف3ه" ئتل بيالريخ  لألديب من خاالنقد ت فإذا.التاريخ 

 زكى مبارك ، أحمد أمين ،محمد مندور.. ،ضيف ، طه حسين 

                                                
 اآلدابكلية شعبة البالغة وشعرية الخطاب  الماجستيرشهادة  مذكرة لنيلالخطاب النقدي". إستراتيجيةسويكي: "يمينة -4

 .9،ص5001،5001ب قرير، د.ديا إشراف،  ةوري قسنطيننتواللغات جامعة م
 2-يوسف وغليسي:مناهج النقد األدبي،جسورللنشروالتوزيع،قسنطينة،الجزائر،ط:3،5040.ص44-40 .

 3-المرجع نفسه،ص.42
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للسياق   ياج طبيعينظر إلى األدب على أنه نت ": النقد الذي المنهج االجتماعي-3:ليأتي
 1"غالبا من الفكر الماركسي استمدهاويتعامل معه من منطلقات ومفاهيم  يوالفكر  يالواقع

ل النص إلى وثيقة اجتماعية ، وأفقد النص روحه لكن هذا المنهج قدم له نقد تمثل أنه حو  
المنهج  "وجمالياته ، مما أدى إلى ظهور منهج جديد يرى بأن النص وثيقة نفسية وهو

فربط النص بال  .2"نظرية التحليل النفسي "النفسي، ويستمد هذا المنهج آلياته النقدية من
شعور صاحبه ،ونظر إلى شخصياته ) الورقية( على أنهم شخوص حقيقيون بدوافعهم 

 ورغباتهم ومن مناصريه في النقد العربي العقاد...

النص دون الغوص داخله، ما بين ذوق  يالمناهج السابقة الذكر حول حواش حامت     
 اقية.وتاريخ ومجتمع ونفس ، أطلق عليها اسم المناهج السي

عمق النص  يتوغل ففت األدبيدراسة النص  يرت مناهج جديدة حاولت أن ترتقي فظه 
 .ومع تنوعها سيجمع بينها .

اليتقيد بمنهج واحد خالل "هو ضرب مختلف من ضروب النقد، و :يالمنهج التكامل-4
يقتضيها الطابع التركيبي المعقدللنص  يبل يستعين بجملة من المناهج الت العملية النقدية

فهذا النقد ثمرةمن ثمارالجمع بين كل المبادئ المنتمية للمناهج حديثة حسب  .3"األدبي
 النص، تنتمي إلى زمر منهجية مختلفة. استدعاء

النص فسميت المناهج السياقية بالخارجية ، وسميت المناهج التي تتوغل في عمق      
هذا الصراع عن ميالد  مدارس نقدية معاصرة يجمع بينها  فرالنصانية أسبالداخلية أو 

 لتكتمل وسنحاول أن نقدم لمحات عنها ، وتأتي في مقدمتها : 
                                                

1-سامي عبابنة ، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعر العربي الحديث ، عالم الكتب ، اربد، األردن ، ط: 4، 1

. 1 9، ص 5001  
 .439،صم5005ارهومة،الجزائر،دعبد المالك مرتاض: في نظرية النقد، -2

 3-يوسف وغليسي:مناهج النقد األدبي،ص31.
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 يجماليات  األدب ينقدية معاصرة جاءت لتعيد النظر ف: وهي مدرسة  ةيوينالب   -1   
للمنظور الخارجي ، أصبح النظر من خالل العالقات  استنادافبعدما كان النص يحلل 

الداخلية للنص واعتباره بنية مستقلة ، ولذلك يحاول المنطق البنيوي تجريد النص من 
 يالبارزة ف االنعطافةالسياقات المرتبطة به ويجعله عالما مكتفيا بذاته،" فالبنيوية  مثلت 

معلنة "البنيوية  لتأتيسياقية ....الحظ المنهجي السائد الذي كانت عليه المناهج ال
منه في محاضن إجرائية ترى أن المقاربة النقدية ال يمكن  نطالقواالعلم اللغة( :)لوالءها

 1"شيءتتنكر لما بوصف األدب ظاهرة لغوية قبل كل  أن

كانت فاتحته في السبعينيات من القرن "النقد العربي  يوبالنسبة لرواج هذا المنهج ف
بينما إرهاصات هذا التيار كانت في الستينيات منه ، والواقع أن أخصب كتاب الماضي ، 

التأسيس النظري لعالم البنيوية هو كتاب صالح  يل فيه صاحبه تقديم محاولة جادة فحاو 
م .وقد تناول فيه مختلف  4911فضل "النظرية البنائية في النقد األدبي الصادر سنة 

 .2الروافد البنائية" 

خطيئة ال ،فة إلى كتب أخرى كاألسلوب واألسلوبية لعبد السالم المسدي إضا      
أول منهج  باعتباره.وبقدر ما فاجأ هذا المنهج القراء والنقاد  يوالتكفير لعبد اهلل الغذام

عكس ما كان سابقا عنه ، فإن المنهج ال يخلو من النقائص والهنات "...أخطاء  ياننص
همال حركة التاريخ مما أدى وقعت فيها البنيوية وأبرزها س جن النص وموت المؤلف ، وا 

 3." بها إلى التطرف

ائية ، والتعرية فظهر يو لهذا لم تسلم البنيوية من الخلط بينها وبين باقي المناهج كالسيم
 ائي :يمنهج آخر قدم من البدائل فكان التيار السيم

                                                
 1- بشرى موسى صالح: نظرية التلقي أصولوتطبيقات،المركز الثقافي العربي، لبنان،ط: 4، 5004،ص49.41.

 .21،ص5009، 4:،قسنطينة،الجزائر،طاقرأالمعاصر،مكتبة األدبيبشير تاوريريت: محاضرات في مناهج النقد  - 2
 3- بشرى موسى صالح: نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص 54.
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إلى حد بعيد النص ، ومعالجتها شكليا يشبه  فيحياة العالمات  "يركز على يالذ     
 1النص كيانا مغلقا على نفسه اليحيل خارج ذاته ". اعتبارهينشاط النقد الجديد ف

بوصفه مجموعة  يالنص األدب  إلىمدرسة نقدية معاصرة تنظر :ائيةيالمدرسة السيم-5
لها لكن اإلشكالية في                                                                  من اإلشارات الرامزة والدالة على دالالت الحصر

علم  "يسميها  يإشكالية تعدد مصطلحها ، فالمسد  يالوطن العرب يرواج هذه المدرسة ف
كتابه األسلوبية واألسلوب، الغذامي مصطلح السيمولوجي... رغم هذه  في"العالمات 

فترة  يخاصة ف هااعتناقالساحة النقدية العربية من لم يمنع  ختالفاالاإلشكالية وهذا 
أسست لها بوجه خاص  نذكر ) محمد مفتاح ، عبد  يات ، ومن هذه األسماء التالثمانين

الفتاح كليطو ،محمد الماكري المغرب ، عبد اهلل الغذامي ، عبد المالك مرتاض ، صالح 
 2فضل ، رشيد بن مالك .....(

ا سرعان م "هنات كما قلنا سابقا ، ففي السيميائيةكل منهج ال يخلو من الولما كان 
 .3"دالالتها من ثقافة إلى أخرى يسندرك أن هذه العالمات تختلف ف

 علم دراسة األسلوب ي"وهكذلك مدرسة من مدارس النقد األدبي المعاصر ، :األسلوبية-3
سلوبية تقوم على لغوية ، فكان األنزياحات العلم اإل يفكما قال جون كوهين األسلوبية ه

ي النقد ، ومن األسماء الالمعة التي أسست األسلوبية ف نزياحاال يخاصية جمالية وه
كتابيه األسلوبية واألسلوب  في ذكر ) الناقد عبد السالم المسدي نالعربي تنظيرا و ممارسة 

 .4أساليب الشعرية(النقد والحداثة ، صالح فضل علم األسلوب مبادئه و إجراءاته ، ،

                                                
ص م،50054،:،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،طالناقد األدبي، دليل الرويلي: سعد البازعيميجان  - 1

412. 
 .439المعاصر ، ص  األدبيبشير تاوريريت : محاضرات في مناهج النقد  - 2
  .449،صم5005، 4صالح فضل: مناهج النقد المعاصر، هبريت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر،ط: - 3
 .559بشير تاوريريت: محاضرات في مناهج النقد االدبي المعاصر،ص -4
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...النقاد  «، وقد لوحظ أنصم تكن األسلوبية خالية من النقائوكغيرها من المناهج ، ل
العرب في تعاملهم مع هده المنهجية لم يحاولوا أن يتقيدوا بأحد اتجاهاتها المعروفة في 

نهم قد  ما قدموه،كان  أنبرزوا خصوصية ما في هدا المجال،لدرجة أالنقد الغربي،وا 
  »1. في الغرب األسلوبيةمنه ممثال لالتجاهات  أكثربوعا بطابع شخصي مط

في انتشارها الترجمات العديدة  أسهمي ذواالنفتاح على النقد الغربي،وال ونتيجة للمثاقفة
 :أبرزهالعل  عديدةت و ديرداً  ظهرت مناهج نقد لمؤلفاتً بار 

المغلقة  األحاديةتحرير النص الحي المفتوح من قيد القراءة  "إلىالتي تسعى :التفكيكية-1
منها نقدية، تتحدى تلك النصوص التي تبدو وكأنها  أكثرالقاتلة، تأسيسا لممارسة فلسفية 

مناهج النقد في كتابه  صالح فضلويقول 2."مرتبطة بمدلول محدد ونهائي وصريح
البنيوية نفسها كنقد لها،وانصب على التفكيك انبثق من داخل »...عن التفكيك:  المعاصر

  » 3.بتةاقضاته ليزعزع فكرة البنية الثامشكالت المعنى وتن

تفكيكية في التجربة النقدية العربية كان بالعوامل المذكورة آنفا ،والتي ساعدت ورواج ال
يمثل صدور أول تجربة نقدية تصرح 4912على انتشار التفكيكية ،وكان تاريخ سنة 

لى أبجديات القراءة التفكيكية )التشريحية(تجربة الخطيئة والتكفير لمؤلفه عبد اهلل باإلنتماء إ
علي حرب وبسام "الغذامي،إضافة إلى أسماء عربية قليلة أخرى ،يمكن أن نذكر منها 

 4"قطوس وعبد المالك مرتاض

 موض،حتى يحلو النقاد بتسميتهوكغيره من المناهج ،اليخلو المنهج التفكيكي من الغ 
،ويحمل في طياته فكرة التشويش حالتشري إلىويض، قالت إلىمنهج،من التفكيك بالال

                                                
 1 -  سامي عبابنة: اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص 559.

 .411، ص األدبيينظر: يوسف وغليسي: مناهج النقد  - 2
 3- صالح فضل: مناهج النقد المعاصر، ص 451.

  4-يوسف وغليسي:مناهج النقد األدبي ،ص410.
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التفكيكية  حتىأن..« حد النقادألذلك قال فيها .ستقرارواالوالفوضى،ضد الوضوح  ةوالخلخل
ن هي كييروالن بارت بان الكتابة عند التفكي بأسرهوأضافتمثل االختالف 

 ألنهاةخلخلالمعنى التتعدى الكتابة نفسها ، فالكتابة الخلخة،والخلخةالتتعدى ذاتها وبهذا 
  » 1تتحدد كمتعة.

 أنفاالختالف ليس هو الداخل وال الخارج ....وليس النص والخارج النص ...وكما     
مشهد التفكيك في الغرب يجعل القوائم المشتركة ضعيفة ،فيحمل العالم العربي تفكيكا يظل 

 بدوره مفككا .

بعد مرحلة  إاللقي تالم أوهتمام بالقارئ لم يظهر اإل :لتلقيا-2كمنهج ،كما ظهر التلقي 
البنيوية والسيميائيات التي ركزت على النص على حساب القارئ الذي اهتم به روالن 

 يتلتعيد االعتبار للمتلقي ،وقد سم روف ، وامبرتوايكو، وجاءت هذه النظريةدو بارت، وتو 
 نظرية التلقي........الخ. أوالقراءة   وجمالياتأبعدة تسميات منها :نظرية االستقبال ، 

على دوره هتمام  المطلق  بالقارئ  والتركيز هو  اإل « وما يؤخذ على هذا المنهج     
 2.  » .هوتحديد معانيوتداوله  إنتاجهمن النص من  األسدصيب نالفعال كذات واعية لما 

في فهم النصوص وتحليلها من موقع  األدبيفي ظل الثراء النقدي والتطور         
زاءمعرفي معين   منهج واحد قادر على الولوج في عمق النص . إيجادهذا العجز في  وا 

 
 
 
 
 

                                                
 1 - يمينة سويكي: إستراتيجية الخطاب النقدي عند عبد اهلل الغذامي، ص 42.

 2 -ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقداألدبي، ص 513.



من النقد األدبي إلى النقد الثقافي              المدخل :                             

 

15 
 

 1."منهج تكاملي قد يسهم في فهم النص فهما دقيقا  "إلىراح بعض النقاد يدعو      

من كل المناهج السابقة الذكر على  يأخذتبني منهج تكاملي  إلىفكانت الدعوة 
النقد العربي المعاصر بهذه  تأثر.اختالف توجهاتها )المؤلف ،النص ،القراءة والتلقي.( 

ثاني  األخيرةانتقال تلك المناهج كان عن طريق الترجمة ،كانت هذه  أنالمناهج ،وبما 
 مشكل في خطابنا النقدي العربي المعاصر.

الجديد  حركة ترجمة النصوص والكتب النقدية والمتعلقة بالنقد أسهمت:" رجمةالت -أ
وي عموما في اغناء المكتبة العربية، ووضعت أمام الباحثين يكالني والبنشواالتجاه ال

والدارسين مجموعة هامة من األفكار والنظريات والمنهجيات النقدية ،التي كان لها 
 2العربي المعاصر عموما ". تأثيرها الواضح على توجهات النقد

الترجمة لها هذا الدور الهام فهي تعتبر وسيلة لتبادل الثقافات بين الشعوب  أنوبما 
ولكن من جهة أخرى تبرز صعوبة هذه العملية وما ينجم عنها من نقل للمعنى ، 

وثالث مشكلة اد بمشقة عملية الترجمة.قديم العمل بصورة أفضل ويعترف النوضرورة تق
 خطابنا النقدي:في 

حيث مازال النقد العربي المعاصر يشكو من توحيد المصطلحات ": المصطلح -ج  
 3"والسيميائية في الغرب. واأللسنيةمن الكتابات النقدية  والمأخوذةالنقدية المستحدثة 

ذلك مانجده في كتاب الخطيئة والتكفير ترجمة للمصطلح النقدي  أمثلةومن    
déconstruction  متي التشريحية والتفكيك.بكل 

                                                
 1- يمينة سويكي: استراتيجية الخطاب عند عبد اهلل الغذامي، ص 42.

: 4بنان ، ط: النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد، الدار البيضاء للعلوم ناشرون، بيروت، لعيالن وعمر  -5
.53، صم5040  

 د مؤسسة حماد دار الكندي،جامعة اليرموكب، ار واإلجراء بسام قطوس : استراتيجيات القراءة والتأصيل -3
 .39م،ص4991
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"المثاقفة المناهج النقدية العربية والسيما الحديثة والمعاصرة، كانت نتاج  إن       
ة والترجمة وقد ساهم  ذ( عن طريق التلمخراآلطالع على الفكر )واالحتكاك مع الغرب واإل

ثنائية  أوة والمعاصر  األصالةهذا الحوار الثقافي على مستوى الممارسة النقدية في ظهور 
 1."التجريب والتأصيل في النقد العربي 

ضرورة االستفادة  إلىفظهر اتجاه يدافع عن الحداثة النقدية الغربية ،وذلك بالدعوة       
 دية الغربية كما نجد ذلك عند محمد مفتاح،محمدقستجد في الساحة النمن كل ماهو م

 .......بنيس،حميد لحميداني ،وحسين الواد، صالح فضل 

ا على تراثنا لعربي ،وعدم التسرع في الحكم سلبالتأصيل النقد ا "إلىواتجاه يدعو      
ا المقعرة والمرايا المحدبة العربي القديم ،من هؤالء عبد العزيز حمودة في كتابه المراي

كن هناك من كان موقفه وسطا يدافع عن التراث،ويوفق بين أدواته و آليات  النقد ل....
 أدواتي كمصطفى ناصف في كثير من كتبه ودراساته والتي يعتمد فيها على الغرب

البالغة العربية القديمة،وعبد اهلل محمد الغذامي في كتابة القصيدة والنص المضاد 
 2. "والمشاكلة واالختالف 

وثمة مناهج ومقاربات ظهرت مؤخرا في الساحة العربية الحديثة ، تختلف مقارباتها       
، والبحث عن األدبيساق الثقافية للنص نلمقاربة الثقافية التي تهتم باألا،فكانت 

 خصوصيات المرجع الخارجي والثقافي اللذين يتحكمان في توليد النصوص وتشكيلها ،

كما نجد ذلك عند الغذامي في الكثير من الكتب الحديثة التي ألفها والتي تتعلق بالنقد 
 الثقافي .

 
                                                

 1-جميل حمداوي: مناهج النقد العربي الحديث، مكتبة المعارف، الرباط المغرب،ط: 4،5040، ص55.
 2- المرجع نفسه : ص 59.
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 راتااإلصدنطلع على  أنالبنيوية تتسع للعديد من االتجاهات ، فيكفي لنا  ولعل مابعد    
الدراسات في المجالت النقدية لنرى التنوع في كافة التيارات  أوالبحوث  أوالنقدية العربية 

ظهور اتجاهات نقدية جديدة منها النقد الثقافي ، فقد بدا النقد العربي  إلى أدىهذا ما 
نساق تشمل النص أفي نقد قائم على ظواهر ثقافية و  ثقافي واالنخراطينفتح على الواقع ال

قحاموتتعداه ،  جديدة في حقل الدراسات  أداةعد يالثقافي في الساحة العربية  النقد وا 
 الثقافية األدبية.

المعاصر وتواكب نقدنا العربي  إلىالتقليد والتجديد من النقد الحديث  أزمةلترجع    
يديولوجي المعاصر "يتخللها   1." أيضاعند بعض النقاد انتقاد مبني على موقف نقدي وا 

 أوالعربي على مشارف قرن جديدة قد شهد انتقاال  األدبيالنقد  "أنويمكن القول      
التركيز على نظريات  الخطاب ونظريات التلقي  إلى األدبيتحوال من االهتمام بالنقد 

 . 2"والخطاب النسوي والنقد الثقافي.....

فقد شهد النقد العربي منذ الستينيات تقريبا قفزات متالحقة في اإلنتاج من ناحية وفي      
وضوح االتجاهات النقدية من ناحية أخرى ، فقد تكثف التأليف في النقد وازدادت الترجمة 

 3،"وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض ألطروحات مابعد البنيوية ألسباب كثيرة ." 

في نشر الوعي النقدي عموما  "تسعينيات من القرن العشرين معلما بارزا ومثلت ال     
والوعي اإلختالفي خصوصا  في المنظومة المعرفية العربية، مستندة إلى ردود أفعال 

 4"إيديولوجية.

 
                                                

 1- سامر فاضل األسدي: البنيوية ومابعدها،الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمان،األردن،ط: 4، 5042،ص114.
 .410،ص 5001،5شكري عزيز ماضي: من إشكاليات النقد العربي الجديد، دار ورد األردنية للنشر والتوزيع،ط: - 2
 .115سامر فاضل األسدي: البنيوية ومابعدها، ص  -3

 4- المرجع نفسه،ص 384.
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من النقد األدبي إلى النقد  كانت هذه لمحة عن النقد العربي الحديث والمعاصر     
كل مرة لبوسا مكنته من االنتقال إلى ثقافات  أخرى بالترجمة  والذي ارتدى فيالثقافي،

والمثاقفة، فكان التنوع واإلثراء واالختالف أغنى النقد العربي ومكتبه وأسال الكثير من 
 الحبر.  

 



 ل األولـــــالفص
 التعريف بالنقد الثقافي 

 مفهوم النقد الثقافي .  .1
 مراكز النقد الثقافي. .2
 روافد النقد الثقافي. .3
 تطور النقد الثقافي وسماته. .4
 المبادئ واألهداف. .5
 عالقة النقد الثقافي بالنقد األدبي. .6
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 :مفهوم النقد الثقافي1-

 ، لوجود عالقة بينهما قبل التطرق إلى مفهوم النقد الثقافي نتكلم عن مفهوم الثقافة    

 صطالحيةواالئم وفضفاض في داللته اللغوية ن مصطلح الثقافة عام وعاأمن المعلوم      "
الغربية والعربية وهو من المفاهيم الغامضة في الثقافتين ،خرآ إلىويختلف من حقل معرفي 

 1."على حد سواء

)النقد  إليهاونتيجة لتعدد المفاهيم لمصطلح الثقافة،انعكس ذلك على المنسوب        
 2."والثقافة بوصفهما مفهومين قديمين ومتداخلين األدبلذلك يحدث تقاطع بين "الثقافي(،

من كونه معروفا في الغرب  وبالرغم ،والشمول تساعباالفمفهوم النقد الثقافي يتسم        
حسب تقدير بعض  أوربابنيوية التي ظهرت في العد بج النقدية لما حيث يعتبر من المناه

ولكنه اكتسب سمات محددة على المستويين المعرفي ،القرن الثامن عشر  إلىالباحثين 
 والمنهجي في تسعينيات القرن العشرين. 

 والمعرفية التي عرفها العالم الغربي،حيث يبحث هذاحدث التوجيهات النقدية أوهو من    
نقد جديد يتجاوز  إلىثر الدعوة أ.وقد ظهر ذلك جليا األدبيالنشاط عن الثقافي داخل    

الثقافية المضمرة  باألنساقنقد ثقافي يهتم  إلىالجمالية  رأسهاوعلى  األدبيمقوالت النقد 
 خلف البناء اللغوي.

 األدبنظرية  ":أبرزهامجاورة  إنسانيةالتقاطع مع معارف  إلىالذي دفع  األمر      
ركسية والتاريخانية الجديدة وعلم الجمال والتحليلين الفلسفي والنفسي والنظرية الما

 3."وعلم العالمات وغيرها..... جتماعاالنثروبولوجيا وعلم واأل
                                                           

 .2102يناير، 4والسندان،  المطرقةالثقافي بين  النقدجميل حمداي: - 1
،  0القراءة النقدية في المملكة العربية السعودية، مؤسسة االنتشار العربي،بيروت،لبنان،ط: أنماطحمد بن سليم العطوي: أ- 2

 20،ص2101
 dz-soukahras-www.univ: نظرية النقد الثقافي في الخطاب المعاصر حالةو طارق ب3-

http://www.univ-soukahras-dz/
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 إليهالنقد الثقافي هو منهج سبقنا  إن« هاشم: أبوومنه يقول الدكتور عبد الوهاب        
  1   ».األدبيللكشف عن المضمر النسقي في العمل  أدواتهوفرنسا( له  أمريكاالغرب )

قد الثقافي،كما يوحي اسمه نشاط الن   نأ« ويرى كل من سعد البازعي و ميجان الرويلي   
تطوراتها  إزاءفكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعا لبثه وتفكيره ويعبر عن مواقف 

 » 2وسماتها. 

وطريقة توزيعها  أواألفرادالثقافية من قبل المؤسسات  األشكال إنتاجفيقف على عمليات      
النص من حيث مايكتشف من خالله من  يأخذواستهالكها، فال يهتم بدراسة النص ونقده،بل 

 3."تتشكل داخل منظومة مؤسساتية )أي ماوراء النص وليس النص نفسه("ثقافية  أنظمة

و مذهبا أ أخرىن مناهج ن النقد الثقافي ليس منهجا بيأ» ويبين الدكتور صالح قنسوة     
فروع المعرفة ومجاالتها بل هو  و مجاال متخصصا بينأنه ليس فرعا أو نظرية كما أ
 مادية أوفعالية تتوفر على دراسة كل ما تفرزه الثقافة من نصوص سواء كانت  أوارسة مم

 4.«داللة أوفعال تولد معنى  أوفكرية،ويعني النص هنا كل ممارسة قوال 

نشاط  بأنه":يعرف النقد الثقافي «مدخل في النقد المقارن« وبدوره حفناوي بعلي في كتابه   
نمافحسب،  واألدبوليس مجاال معرفيا قائما في ذاته، وهو ال يدور حول الفن  حول دور  وا 

 » 5روبولوجية. ثنبين الجوانب الجمالية واأل األشياءالثقافة في نظام 

 

                                                           
 م.2112فريل أ01،اللقاء الخامس،يوم اإلبداعهاشم:مشروع النقد الثقافي،في ملتقى  أبوعبد الوهاب  - 1
 .213،صاألدبي ي:دليل الناقدعميجان الرويلي،سعد الباز - 2
للنشر والتطبيقات، دار الرضوان  وادي،سامر قحطان سليمان،النقد الفني دراسة في المفاهيم آل شناوة علي -3

 030،ص 2104 ،0 :،عمان األردن،طوالتوزيع
 .00ص،2111،0 :سرة،القاهرة،طصرية العامة للكتاب،مكتبة األمال ،الهيئةتمارين في النقد الثقافيسوة:نصالح ق -4
 .083ص النقد العربي الجديد ، إشكالياتشكري عزيز ماضي:من -5
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خل. وبهذا ااسع ومتنوع ومتعدد ومتدو النقد الثقافي يعمل في حقل  أنح مما تقدم تضي       
نشاط وليس مجاال معرفيا خاصا بذاته، فنقاد النقد  أون النقد الثقافي فعالية أب التأكيديتم 

الثقافي يستخدمون المفاهيم التي قدمتها المدارس الفلسفية واالجتماعية والنفسية والسياسية في 
 تراكيب معينة ويقومون بتطبيقها على الفنون الراقية والثقافية والشعبية بال تميز بينهما.

بوصفه حدثا ثقافيا بالدرجة  األدبيالنص  إلىذلك فالنقد الثقافي عموما ينظر وب       
المفاهيم للنقد الثقافي  ددعتالوضيع،فتأو بصرف النظر عن مستواه الجمالي الرفيع  األولى
لنقد من امنها،فالبعض مثال ينطلق في مهمة  ليهإوتضيق حسب الزاوية التي ينظر أوتتسع 

 التأويلفيفتح النقد الثقافي على ،من خالل وظيفته  اآلخرناحية الداللة العامة والبعض 
   .باألدبالمحيطة  اإلنسانيةومختلف العلوم 

فرع من فروع النقد النصوصي « بأنه فقد عرفه الغذامي في كتابه النقد الثقافي         
ها الخطاب الثقافي بكل التي ينطوي عليساق المضمرة نالنصوص األ العام، معني بنقد

 هو لذاو سواء،نماطه وصيغه.ماهو غير رسمي ومؤسساتي وماهو كذلك سواء بأتجلياته و 
نما همه كشف المخبوء من تحت األدبي ،وا   ن النقدأال الجمالي كما هو ش بكشفمعني 

     »1قنعة البالغي الجمالي.أ

 هم خصائص النقد الثقافي والمتمثلة في :أن نستخلص أيمكننا      

 ماهوبدراسة  الشعبي فيقوم واإلنتاجالمتعالية، التي تفصل بين النخبوي  نتقائيةااليبتعد عن «
 .جمالي وغير جمالي

 النص. إثراءمما يساهم في  األدبب اإلنسانيةربط العلوم  -
 تذوق النص بوصفه قيمة ثقافية، ال بوصفه قيمة جمالية فقط. -
 من قبل . إليهاللنص لم يلتفت  أخرىالكشف عن جماليات  -
 االهتمام بالنصوص المهمشة . -

                                                           
 .21،ص2113، 2ربية، المركز الثقافي،بيروت، ط:ة العيساق الثقافن، النقد الثقافي، قراءة في األاميعبد اهلل الغذ -1
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 إلىويقها سلثقافات المحلية لالرتقاء بها وتيتناول النقد الثقافي النسق المضمر في ا -
 » 1العالمية. 

الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية  األدبوعليه فالنقد الثقافي هو الذي يدرس      
 مضمرة.

، ال يتعامل النقد مةالثقافي غير المعلن . ومن ثه سياقب األدب، هو ربط آخرر بتعبيو       
ثقافية أنها رموز جمالية بل على  أنهاى الثقافي مع النصوص والخطابات الجمالية والفنية عل

سية واالجتماعية واالقتصادية التاريخية والسيامضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية 
 نسانية.                         خالقية والقيم الحضارية واإلواأل

ليس باعتباره نصا، بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي  "الجمالي األدبفيتعامل النقد الثقافي مع     
 2."مما تعلن أكثروظيفة نسقية تضمر 

 واألنظمةساق ن، تبنى على التاريخ، وتستكشف األمقاربة متعددة االختصاصات فهو     
 الخطاب وسيلة لفهم المكونات الثقافية المضمرة.  أوالثقافية، وتجعل النص 

 النقد الثقافي    دارسم-2

 مدرسة فرانكفورت: .1

ن والذي ميز المشروع النقدي ع « يرتبط تاريخ النقد الثقافي بمدرسة فرانكفورت بنيويورك
بالوجود  األدبيي كان حجز الزاوية له هو ربط الخيال ذالمدارس المنافسة المعاصرة وال

االجتماعي عن طريق النقد الثقافي. وقد كانت الرابطة الوثيقة بين النقد والثقافة ممكنة 
                   ك يعني هذا االلتقاء يعكس التجربة االجتماعية، كذل األدبوجوهرية عند كتاب نيويورك، الن 

                                                           
1-    affid.aelm10.hmtrrwww.ahttp//  
 .2102يناير 4جميل حمداوي:النقد الثقافي بين المطرقة والسندان، - 2

http://www.annaffid.aelm10.hmt/
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 أدبية، بل على منظورات وأخالقيةالنقد ال يحتوي فقط على منظورات اجتماعية وتاريخية  نأ
 .أيضاوجمالية 

والسياسة وعلم الجمال ليجعل من  واألخالقوقد تضافر علم االجتماع والتاريخ         
 1»ممارسة مثقفي نيويورك طريقة مميزة خالل الفترة المبكرة لما بعد الحرب. 

الذي اتسمت به مدرسة مثقفي نيويورك يوصف باسم)النقد  "وقد كان النقد الثقافي       
 2."االجتماعي( اليهتم يستعملون مفهومي المجتمع والثقافة كمفهومين مترادفين

" 0711 األدبيدكتب ليونيل تريلنج عرضا وجيزا للنقد الثقافي في جمعه لكتاب "النقد وق
 كثرها عفوية.ألى إضرورة  أكثرهانشطة المجتمع من أويعني الثقافة عنده كل 

دب بصورة وثيقة مع الثقافة تمكن مثقفو نيويورك من ممارسة وبفضل ميلهم لربط األ       
ثيو ارنولد، عديدة من البحث مثل السيرة الفكرية،التحليل النفسي....نذكر منهم " ما أشكال

الدموند "هاو،"الجرح والقوس فنج" ال ر "السياسة والرواية،شيسيمريكية للتريلنج" الرواية األ
 3ويلسون..." 

فقد حددوا  "للحياة والفن، االجتماعية  باألسسحد بارز  إلىمنوا آونقاد نيويورك         
والتحليل النفسي داخل  واألسلوبياتنطاقا ضيقا للبحث لمداخل نقدية مثل:الجماليات 

 4المشروع العريض للنقد الثقافي."

حركة النقد  إلىبعد ذلك قامت جماعة من المفكرين تحاول تنفيذ مشروعها الذي ينتمي     
اليسارية وسميت الحركة "النقد الثقافي ما بعد  الثقافي بدون االعتماد على التقاليد والمذهبيات

                                                           
ثقافة، المشروع القومي للترجمة، لل األعلى األمريكي،ترجمة محمد يحي، المجلسدبي األ ليتش:النقد سنتفن -1

 .013،ص 2111القاهرة،
 .012المرجع نفسه، ص  -2
 .014المرجع نفسه ،ص-3
 .013المرجع نفسه ،ص  -4
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ات نالت، ويول الوتر، وكيت ميلليت وغيرهم في الثمانيبالماركسي"، نجد منهم "ستيفن جرين
 1ممن تبنوا مشروعات متنوعة من النقد الثقافي مابعد أوال ماركسي." 

الثاني من  وهي تلك المدرسة التي ظهرت في فرنسا في النصف « :مدرسة النقد الجديد .2
لنفسي مناهج العلوم المختلفة مثل التحليل ا أصحابهاالقرن العشرين والتي استخدم 

جل تفسير وتحليل أيديولوجيات من ربولوجية ومختلف اإلثنواالجتماعي والدراسات األ
 العمل الفني وربطه بالعناصر الثقافية والظروف التاريخية واالجتماعية. أو األدبيالنص 

 و جاستون رسة " جان بيير ريشارتلك المد إلىبرز النقاد الجدد الذين ينتمون أومن 
 2."«وغيرهم جولدمان و روالن بارت الشار و لوسيانب

ألعمال األدبية دراسة ا إلىوبينما تميل تحليالت "بارت" النفسية و السيسيولوجية       
تحديد الوحدات التعبيرية الكبرى  إلىجل الوصول أساق داللية من أنوالفنية في شكل 

نظمة أفة ومتعددة داخل مسرح راسين مثل نساق ونظم مختلأجانب دراسة  إلىللخطاب 
 3الغذاء والملبس والسلوك والعادات".

الذي قام  األساسوكان تطبيق بارت للبنيوية على مسرح راسين بمثابة هجوم على       
وعلى الجوانب السياسية المتضمنة في هذا الخطاب، وتتبلور  األكاديميعليه خطاب النقد 
ويقصد به النقد الجديد الذي  يديولوجياإلبارت وخصومة فيما اسماه النقد نقطة الخالف بين 

 في فروع المعرفة المختلفة. اإلنسانيةيواكب العصر، ويفيد من تقدم العلوم 

العدوانية التي يحتويها  األنماطين على لقد ركز "بارت" اهتمامه في دراسته لعالم راس     
 حظقلب ال. وعلى تاألخالقيةعالم راسين وعلى أوجه الصراع التي تنشأ عن تحطيم الشفرات 

التي تطرحها مجالت  األيديولوجياتوقد قام بارت بتحليل .األبطال ةف عن مباغتال يكالذي 
                                                           

 .021المرجع السابق، ص   -1
 .87، ص 2113، 0الزهراء، الرياض، السعودية، ط:ات، مكتبة ءعقيلي: النقد الثقافي قضايا وقراعبد الفتاح ال -2
 .87-71المرجع نفسه ، ص  -3
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المع ثالقبعة م أومن يرتدي الثوب  الكيفية التي يتوصل بها إلىجل الوصول أمن  األزياء
تنطوي عليه هذه  نأيمكن  المعنى الذي إلىجل الوصول أو من  ،من ناحية األزياءمودة 

 1."والمودة من ناحية الزيالعالقات بين عناصر 

 مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة:   .3

، وهي حقل معرفي يهتم 0794عام  ابتدأتالبداية الحقيقية للدراسات الثقافية  إن   
تلك  تأثيراختبار مدى  إلىقل حوبعالقتها بالسلطة، ويهدف هذا البدراسة الثقافة البشرية، 

 العالقة في تشكل الممارسات النهائية للثقافة.

وتعود بداية هذه الدراسات عندما تأسس مركز ببرمنجهام، في حقبة مايعرف ب )مابعد   
 البنيوية(.

مصادر الدراسات  أن إلى -رئيس للمركز أول -ارتـــــــهو غ األولمؤسسها  رأشاوقد   
 2."النقدية األدبيةفي التاريخية الفلسفية والسوسيولوجية و  المتمثلةالثقافية 

النص ليس سوى مادة خام تستخدم الستكشاف "ن إوحسب مفهوم الدراسات الثقافية ف 
الثقافة تعين على  أنمن حقيقة  تأتيالثقافة التي  أهميةمعينة، وهي تركز على  أنماط

 3"تشكيل التاريخ وتنميطه. 

مختلفة خاصة تلك ال ةويات الحياستم إلىنظورها فتلتفت توسع هذه الدراسات الثقافية مو     
شية التي لم يكن يأبه بتأثيرها، وفاعليتها من قبل من حيث كون الثقافة المستويات الهام

 الناس. عن اتعبير 

                                                           
 .70.71المرجع السابق ، ص  -1
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وقد طور الباحثون في المملكة المتحدة والواليات المتحدة صيغا مختلفة للدراسات        
مركز برمنجهام  وأعضاءبمؤسسي  متأثرةالثقافية البريطانية  األبحاثالثقافية، وكانت 

وتشمل تلك الدراسات وجهات النظر السياسية المختلفة، ودراسة الثقافات الشعبية 
ا كان اهتمام الدراسات الثقافية )الدراسات الثقافية في الواليات وصناعة الثقافة، بينم

وتركز الدراسات "النظارة تجاه الثقافة الشعبية. أفعالالمتحدة( بالجانب الذاتي لردود 
الدراسات  أما، وقضايا العالم الثالث، اإلنسانحقوق  على إفريقياالثقافية في جنوب 
 1"متطورة.... .فقد كانتوألمانياالثقافية في فرنسا 

متاعلما هو جماهيري  هتماماالاسات الثقافية فضل في" توجيه وللدر          وجرى  ،يوا 
قبال الجماهيري،في الوقوف على ثقافة الجماهير ووسائلها وتفاعلها. وبالتالي دراسة االست

 2"ساق الثقافية.نضوء نظرية األ

 :روافد النقد الثقافي- 3 

نسانية ويرتبط بمجموعة من العلوم اإل"ددة،لياته من علوم متعآالثقافي يستمد النقد        
 3«وعلوم الحضارة.... اإلعالمكالتاريخ، وعلم النفس، وعلم االجتماع والفلسفة وعلوم 

اليومية وفي تفسير الكثير من  اإلنسانبعينها تبدو واضحة في حياة  ثمة علومولكن      
 للنقد الثقافي نعني:  اإلجرائيكبر في الجانب ا األالظواهر البشرية الكبرى، يكون لها تجليه

ن تحليل وتفسير النصوص، وفهمها علم يمكننا م "و التحليل النفسي هوأعلم النفس:  -1
لتحليل النفسي تمكننا جزئيا على خرى، فنظرية اب ال يمكن تحقيقها بالمنظورات األساليأب
 عقلية، والمخفية والمكبوتة والمتخفية. الالنفسية والعاطفية والحدسية وال ن نفهم مناطقناأ

                                                           
 .70.72ات،  ص راءوق عقيلي: النقد الثقافي قضاياعبد الفتاح ال -1
 .021ص  ة،الحداث: مدارات النقد ومدارات مابعد بعلي حفناوي -2
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حليل النفسي فهذه المناطق التي يتصل بها الفنانون المبدعون ويهتمون بها وبدون نظرية الت
 1"و الفهم.لى التحليل إلن يستطيعوا الوصول 

صواتا فطرية تولت المعطيات الثقافية قمعها. أن في داخل كل منا أيد ويقرر بويركز فرو     
ت ن الجمالياأوالحقيقة الجمالية "،بة عند فرويد دبي يمثل معادال لتحقيق الرغثر األواأل

دب والظواهر يضا ترتبط بين األأدبي ولكنها ويل النص األأالفرويدية ليست مجرد محاولة لت
و دب ن تجدد موقع األأن الجماليات الفرويدية تحاول أخرى، وهذا الربط يعني الثقافية األ

 2الفن في فضاء الثقافة الفسيح."

 افد الثاني هو : تي الر  أول للنقد الثقافي "علم النفس" يافد األر  بعد ال

منظور يقوم الحيث  يعد علم االجتماع رافدا من روافد النقد الثقافيعلم االجتماع:  -2
نا بعدد من األدوات لتحليل النصوص ،ولدراسة تأثيرات هذه النصوص ، بتزويد االجتماعي

أدوار األعمال الفنية التي تلعبها في المجتمع وتزويد النقاد  االجتماعيويدعم المنظور "
 3.«تنفيذ دراساتهمالثقافيين بعدد من المفاهيم ذات األهمية الكبرى في 

 :علم العالماتو ألسيميوطيقاثالثا روافد النقد الثقافي ا

وصفه العلم المشترك فالتحليل النفسي يعتمد على بو السيميوطيقا: أعلم العالمات  -3
ن أذال بدله من إلباحث في أنظمة المجتمع وظواهره و كذلك الشأن بالنسبة لعمل ا ،العالمات

 يستفيد من معطيات علم العالمات.

على كيف يقدم الناس المعاني في استخدامهم للغة  هتمامهاذ يركز علم العالمات إ      
 وفي سلوكهم )كلغة الجسد وتعبيرات الوجه...(. 

                                                           
 .49ديسمبر، ص  22،29،المنيا األقاليممصر في  أدباءتمر النقد الثقافي، مؤ  أسئلةمصطفى الضبع:  -1
 .43ت، ص اءاالنقد الثقافي قضايا وقر  :العقيلي  الفتاحعبد  -2
 .1-9 ص الثقافي،النقد  أسئلةمصطفى الضبع:  -3
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يزودنا بأساليب أكثر تنقيحا وتعقيدا لتفسير الرساالت "و اإلشارات أفعلم العالمات       
رسالها، وهي تزود على وجه الخصوص بطرق لتحليل النصوص في الثقافات، لذا ال يبتعد  وا 

قد الثقافي عن السيميوطيقا من حيث هي تكاد تكون المجال األوسع أو األعمدة األساسية الن
 1."التي يقف عندها النقد الثقافي

فكارا متعددة ومفاهيم أهلون من منابع مختلفة ويستخدمون ين ونوالنقاد الثقافي       
والنقد فضال عن دب والجمال ن يضم نظريات األأ"مايعني بمقدور النقد الثقافي ؛ةمتنوع

ن يفسر نظريات علم العالمات أيضا أنه بمقدوره أو ،ثقافي الشعبي التفكير الفلسفي والنقد ال
اركسية، والنظرية االجتماعية ومجاالتها، ونظرية التحليل النفسي، والنظرية الم

 2"روبولوجية.....نثاأل

قد اهتم بجملة من القضايا البارزة التي تشمل التكنولوجيا،  "ن النقد الثقافيأ المالحظو       
 3"...والدراسات االجتماعيةي ة التكنولوجية، والخيال العلموالمجتمع، والرواي

وهكذا فالنقد الثقافي هو مجموعة من المناهج والمقاربات المتعددة االختصاصات التي       
 يديولوجية.نظمة األالمضمرة واأل األنساققافي، وخدمة تصب كلها في الحقل الث
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 :تطور النقد الثقافي- 4

و ربما قبل هذه الفترة أالقرن التاسع عشر  فيية قد ظهرت ن الدراسات الثقافأمن المعلوم    
روبولوجيا و علم النفس و علم التاريخ ثن)علم االجتماع و األاإلنسانيةفي ظل العلوم  بكثير

مركز بريمنغهام للدراسات الثقافية بشكل متميز في منذ سنة  تأسيسوالفلسفة...(، وذلك مع 
م  ، وبروز مدرسة فرانكفورت في األبحاث الثقافية ذات الطابع النقدي 0794

وات التسعين في مجاالت لتنتشر الدراسات الثقافية بشكل موسع في السن ،والسوسيولوجي
وتشكلت على هداها نظريات ومذاهب ت من البنيوية ومابعد البنيوية دستفان اأعدة، بعد 

وظهرت في الغرب مجموعة من الدراسات  وأدبيةوتيارات ومدارس واتجاهات ومناهج نقدية 
 وغيرهم .بورديو صاحب المادية الثقافيةالثقافية لدى روالن، ومشيل فوكو، وبيير 

ة من المدارس التي لمانية ومدرسة فرانكفورت األنجليزين مدرسة بريمنغهام اإلأويعني هذا    
 الدراسات الثقافية. ءساهمت في اغنا

لى إنقد الثقافي والدراسات الثقافية ال إفرازخرى ساهمت في أوكانت هناك نظريات         
كنظرية ما بعد الحداثة، والنظرية التفكيكية، "جانب مدرسة بريمنغهام ومدرسة فرانكفورت 

، والمادية الثقافية والماركسية الجديدة، ونظرية ونظرية التعددية الثقافية، والنقد النسوي
والتلقي، وثقافة الوسائط  ستجابةاال( ، ونظرية االستعماريونيالي )الجنوسة، والنقد الكول

 1."اإلعالمية

ثرة بالثقافة أط المؤثرة والمتو لى تحليل الشر إ»وقد تطور مفهوم النقد الثقافي الذي يهدف     
 جتماعي ينفتح علىا  والنقد الثقافي هو نقد حضاري و  ،االثقافية وداللتهالسائدة وبالمؤسسات 
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نوعة مستفيدا من مناهج نقد الخطاب الثقافي بحقوله المتى بالتي تعن االهتماممجاالت من 
 1.«لسنياتاسية في الفكر وعلم االجتماع واألنسانية والفلسفية والسيالعلوم اإل

من  اتفي سنوات الثمانين إالقي للنقد الثقافي لم يتحقق الظهور الفعلي والحقي بيد أن     
 .م0783القرن العشرين 

نقد من البنيوية اللسانية، ، حيث استفاد هذا الاألمريكيةوذلك في الواليات المتحدة       
ال إنسوية...لم ينطلق النقد الثقافي ما بعد الحداثة، والحركة ال والتفكيكية ونقد روبولوجيةثنواأل

بظهور مجلة " النقد الثقافي" التي كانت تصدر في جامعة مينيسوتا في شتى المجاالت 
 الثقافية.

، األمريكيةلواليات المتحدة صبح النقد الثقافي يدرس في معظم جامعات اأوبعد ذلك        
ي ليتش" الذنت مريكي "فنسال مع الناقد األإالنقد الثقافي لم يتبلور منهجيا  ن مصطلحأبيد 

طلق مصطلح النقد أول من أم، بعنوان " النقد الثقافي" وهو 0772صدر كتابا قيما سنة أ
 والسيوسولوجيا الثقافي على نظرية مابعد الحداثة، واهتم بدراسة الخطاب في ضوء التاريخ

لى التعامل مع النصوص إدبي وتستند منهجيته ومناهج النقد األ ؤسساتيةوالسياسة والم
ساتي وماهو غير جمالي، والخطابات من خالل رؤية ثقافية تستكشف ماهو غير مؤس

 2"بجاك ديردا وروالن بارت وفوكو" . متأثرا،نساق الثقافية استكشافاوتحصيل األ

        نحاء العالم وهذا ماسنتطرق اليه في الصفحات القادمة.أخذ النقد الثقافي ينتشر في أثم      
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 :سمات النقد الثقافي-5

بالسعة والشمول والتعدد والتداخل مع الفلسفات والنظريات "يتسم النقد الثقافي ويتصف       
 هذه السمات العديدة والمختلفة نذكر: من و  1"والمناهج النقدية وغيرها.

نمامن النقد،  األخرى األنواع: فالنقد الثقافي ال يرفض التكامل -0 تها نيرفض هيم وا 
ليس ""النقد الثقافي "يقول الغذامي في كتابه هذا الصددهيمنة نوع منها منفردا، وفي  أومنفردة 

نمادبي، المنجز النقدي األ إلغاءالقصد هو  داة في أداة النقدية من الهدف هو تحويل األ وا 
في نقد  داةإلىأغض النظر عن عيوبه النسقية، قراءة الجمالي الخالص وتبريره)وتسويقه( ب

 2."تحويل في المنظومة المصطلحية إجراء، وهذا يقتضي أنساقهالخطاب وكشف 

نساني بحيث يصبح المجال متفتحا للنشاط اإل همن منظور النقد الثقافي : يوسع التوسع-  2
 مفهوم النقد الثقافي وهو مايعد شكال متعددة من النشاط، لدخول في نطاق البحث عبرأمام أ
وهو ما يؤدي بها فكار التي تكلست مع مرور الوقت من األ ومحاولة للتخلص ضافة للفنإ

 .طواعية  خر تقبل عليه الجماهيرآلفخ 

و للفت انتباهها بعيدا عما أب وعي الشعوب يالسياسية لتغي نظمةحيث توظفها الحكومات واأل
 .ليهإن تنتبه أيجب 

ن والمغنون بالكثير و ثر المطربأحيث "يستن اآل نائيبه الفن الغوهو الدور نفسه الذي يلع    
 3"خرى.أنشطة حياتية أعلى حساب  االهتماممن 

تد مماهو مؤسساتي وجماهيري فقط، بل ين النقد الثقافي اليقتصر على دراسة أأي        
 لدراسة ماهو هامشي ومبتذل. 
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النقد الثقافي يوسع من منظور النقد ليجعله شامال لكل مناحي الحياة،  إنالشمول: -3
تساعد على تفسير النص،فان النشاط  أنمما يكتسب النقد نفسه قيما جديدة من شانها 

لتحقيق  –بمعناه المطروح في المشروع الثقافي   –كله في حاجة للنقد  اإلنساني
 الكشف عن القوانين الجديدة. ( –رية الكشف عن النظ –نفسها : ) التطوير  األغراض

ن النقد الثقافي بهذه الصورة يعد طرحا وضرورة البد منها ، والتعامل إالضرورة: -4
نه أو "فكارنا القديمة، أخذ منه بما يتناسب مع و األأمعه بطريقة الفحص لقبول بعضه 

فيد من ن نستألى منطقة يمكننا عبرها إفي حاجة لتطوير نظرتنا لحياتنا للوصول 
 1الطرح الثقافي".

و توجيه النظر الكتشاف أمحاولة اكتشاف،  إلى" يسعى النقد الثقافي إذاالكتشاف:-5
شمل، أو في الواقع بوصفه نصا أدبية نفسها جماليات جديدة سواء في النصوص األ

 2" .اإلنسانينظمة لها قيمتها في سياق الفكر أيطرحه من 

كبر من الحرية، سواء في أو ساحة أوسع أممارسة النقد الثقافي حرية  تطلبت    
و في أدبي فحسب، ألالواسع وكونه ليس محدودا بالنص ا اإلنسانيموضوعه النشاط 

 جديدة للعمل النقدي(.  آلياتطرائق التناول.) خلق 

 

 

 

 

 

                                                           
 .02المرجع السابق: ص  -1
 .02المرجع نفسه: ص  -2



 الفصل األول                                                             تعريف النقد الثقافي
 

34 

 

 :دافـــــــــــهادئ واألـــــــــــالمب-6   

النص أن التعامل مع النصوص، وذلك على اعتبار  إلىيسعى مشروع النقد الثقافي  
دبي من منظور النقد "فالتعامل مع النص األن يكون قيمة جمالية، أعالمة ثقافية قبل 

و الناقد أو داخل سياق القارئ أنص داخل سياقه السياسي من ناحية الثقافي يعني وضع ال
ن النص ) عالمة ثقافية( تتحقق داللتها داخل السياق الثقافي أخرى، أي أمن ناحية 

 1".أنتجهاالسياسي الذي 

 على ثالث خصائص: leitch  Vincent .ويقوم النقد الثقافي عند ليتش

ماهو غير محسوب في حساب  إلىينفتح على مجال عريض من االهتمامات  »  -أ
 ظاهرة. أوالمؤسسة سواء كان خطابا 

النصوص والدراسة  تأويلمن سننه االستفادة من مناهج التحليل العرفية مثل  -ب
من الموقف الثقافي النقدي والتحليل  إفادته إلى إضافةالخلفية التاريخية، 

 المؤسساتي.
النصوصي، كما هي لدى  وأنظمةاإلفصاحالخطاب  أنظمةتركيزه الجوهري على  -ج

خارج النص، وهي  ال شيء أن بارت وديريداو فوكو، خاصة في مقولة ديردا
 2«بمثابة البرتوكول للنقد الثقافي الما بعد البنيوي. بأنها مقولة يصفها ليتش

تناول  إلىالجمالي الرسمي  األدبهو : تجاوز الثقافي  هم مايقوم عليه النقد أو         
الهامشية  الاألعمدراسة  إلىوبالتالي فهو نقد يسعى .كان نوعه ومستواه  ي أياالثقاف اإلنتاج

ال تخضع لشروط الذوق النقدي  أنهابحكم  أوأهميتهاقيمتها  األدبيالنقد  أنكرالتي طالما 

                                                           
الشعر العربي القديم، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد،  أنساقيوسف عليمات: النسق الثقافي قراءة ثقافية في  -1

 .099، ص  2117، 0ط:
 .22عبداهلل الغذامي:النقد الثقافي، ص -2
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النقد الثقافي استعداد الناقد لمساءلة الخطاب النقدي ذاته مع انفتاحه على النصوص  أي...
 1«والكتابات الهامشية.

 بديلة:  أسئلةفقام النقد الثقافي على تقديم    

 النسق كبديل عن سؤال النص.سؤال " -
 ر كبديل عن سؤال الدال.مسؤال المض -
سؤال االستهالك الجماهيري كبديل عن سؤال النخبة المبدعة في نظر النقد  -

 المؤسساتي.

نساق وهذا مشروعا في نقد األ النقد الثقافي على نظرية )النسق المضمر( فكاني وقد بن     
 ي بنقدمعن األدبيالنقد  أنعلى اعتبار  األدبيلنقد تحول جذري يفرق بين النقد الثقافي وا

النصوص وهو بحث في جماليات اللغة والتوظيف المجاز للكشف عن تلك الجماليات، 
 الجملة أوالمجاز الكلي هو المفهوم البديل عن المجاز البالغي وفي المجاز الكلي تنش

عنصر سابع   بإضافةذج وذلك ساسي في النمو أتعديل  إجراء ننا  نقترحإويقول الغذامي "   
ها في الصفحات نخرى سنتكلم عأعناصر  إضافة إلى2هو ما  نسميه بالعنصر النسقي."

 القادمة من البحث.

مهمة النقد الثقافي،  »وكما جاء في كتاب النقد الثقافي المقارن لعز الدين مناصرة:         
مجالت مختلفة ويستخدمون من  أتونن نقاد الثقافة يأة متداخلة مترابطة ومتعددة، كما مهم

دب، وعلم الجمال، والنقد، ن يشمل نظرية األأر متنوعة وبمقدور النقد الثقافي فكاأمفاهيم و 
 يضا تفسير نظريات ومجاالت: علم العالمات، ونظرية أقدوره موب   .   ...يـوالتفكير الفلسف

                                                           
 .027، ص 2112، 0إبراهيم محمود خليل: النقد األدبي الحديث، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، ط: -1
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، والبحث في االتصال...ودراسات االجتماعيةو النظرية الماركسية والنظرية التحليل النفسي 
 1.«خرى التي تميز المجتمع والثقافةعالم، والوسائل األوسائل اإل
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 :دبيعالقة النقد الثقافي بالنقد األ-7

وزا كثر بر نظريات والمناهج، لكن المشكلة األيتقاطع النقد الثقافي مع اهتمام الفلسفات وال    
ر منها: هل هما حقالن سئلة كثيرة وتتكر أدبي، فتطرح األتتمثل في عالقته مع النقد 

 خرى.أسئلة أجابات تتعدد وتثير بدورها وبدورها اإل .م متكامالن؟أم مشتركان؟ أمتباينان؟ 

هماله إالقدرات الجمالية و البالغية مع دبي يهتم بالنصوص ذات كان النقد األ ذاإ      
يهتم بالجانب الفني للكلمة داللي للغة النص، و للنصوص المهمشة كما يركز على المنتوج ال

التي  رثةع االستفادة من القواعد المتواطار النص، والكشف عن جمالياتها البالغية مإداخل 
دبي ن النقد األأ"  يقول  رينيه ويليكن أدبي أم نقد أتاب نقد ثقافي جاء في كحيث يحكمها، 

يشمل تقويمها، ومناقشة  و تفسيرها مثلمادبية محددة، وتحليلها أعمال أن يشمل وصف أهو 
 1دب، ونظريته، وجمالياته." مبادئ األ

دب الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية يدرس األنقد  »هوالنقد الثقافي فإن      
 2.«قنعة البالغي الجماليأهمه الكشف المخبوء من تحت مضمرة.

ولى بغض النظر حدثا ثقافيا بالدرجة األ باعتبارهدبي لى النص األإفالنقد الثقافي ينظر    
 نه يهتم كذلك بالنصوص المهمشة وغيرأأي  3واه الجمالي " الرفيع" او "الوضيع".تعن مس
 النخبوية.

دب ن النقد الثقافي يشمل نظرية األأ"رجربارثرايزاوعلى صعيد العالقة بين النقدين يرى " 
مشتركان و من حيث سعة الحقل والموضوعات.(  نهما حقالن متباينان )إوالجمال بمعنى 

                                                           
 .11، ص أدبينقد  أمعبد النبي اصطيف: نقد ثقافي عبد اهلل الغذامي،  -1
 .84عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص  -2
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والقراء والمتلقين للنصوص. سائل مهمة حول النصوص مدب تطرح ن " نظرية األيضا ألأ
 1عمال الفنية بالثقافة، وعالقة القضايا الثقافية بالمجتمع والسياسة." بعالقات األ ىوتعن

الخبرات  النقدين من منظورن التداخل الوثيق بين إد." محسن جاسم الموسوي"  ويومئ   
ليل النصوص جرائية في تحدبي وتقنياته الخاصة بالخطوات اإلالمتراكمة لدى النقد األ

 دبي( بصفة الدربة فين يتخلى عن )النقد األأفي اليمكن النقد الثقا "نأدراستها، ولهذا يرى 
 .2"نساقها(أوبناها) أساليبهاقراءة النصوص، 

) أدبي( ألعمال أدبية نقددبي من مجرد تحويل النقد األى هناك عوامل عملت عل       
بر دبية واجتماعية وسياسية، يعأص ) أدبي، ثقافي، فلسفي( لظواهر نقد فاح إلىتقليدية 
النصوص  دبي وفي غيره من الخطابات ومن هذه العوامل اتساع اطاري الخطاب األعنها ف

 3لتشمل )اإلعالنات التجارية، الثقافة الشعبية، الطقوس...(.

سئلة التي مل األأكثر تعقيدا عندما تتأدبي والثقافي دو مشكلة العالقة بين النقدين األوتب     
 ذ يقول:إ يطرحها جوناثان كلر

يعني هذا بية، ولكن هل دة من حيث المبدأ على الدراسات األتشتمل الدراسات الثقافي »   
ن الدراسات الثقافية سوف أم أدبية ستكتسب قرة وبصيرة جديدة ألن الدراسات اأاالشتمال 

    »4دب.دبية وتحطم األتبتلع الدراسات األ

النقدين مختلفان،  أن لىإ شيشير ليت"دبي والثقافي يده لطبيعة العالقة بين النقد األوفي تحد  
ن يقوموا بالنقد الثقافي أدب يمكن لمثقفي األ ،    االهتمامات  بعض ولكنهما يشتركان في 

 مع القائلين   نه اليتفقأ ليتش  كما يوضح ،دبية " ن يتخلوا عن اهتماماتهم األأدون 

                                                           
 .087 -088النقد العربي الجديد، ص  إشكالياتشكري عزيز ماضي: من  -1

  2-المرجع نفسه،ص098.
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 دب المعتمد، ويعتمد على نقد الثقافةليه اليقتصر على األإبالفصل، والنقد الذي يدعو 
 دية.لى اعتماده على المناهج النقدية التقليباإلضافة إ

يعتمد على مناهج مستقاة من اتجاهات "نه أ ليتشإليه  سمات النقد الذي دعى برزأو    
 1."باحثين مثل: بارت وديرداو فوكو أعمالمابعد البنيوية كما تتمثل في 

معالمه المقترحة والتي تميز نقده، يرى "فهمي جدعان"  تش أووبعيدا عن محددات لي   
 دبي والثقافي ن العالقة بين النقدين األأالعملية النقدية التتجزأ، و  أني من منظوره الفلسف

 عالقة تكامل.
شروط الحساسية الجمالية. بانة عن جمالية النص، وعن دبي ضرورة لإلفالنقد األ « 

في النص وعن الخبايا نساق الدفينة عن األ اإلبانةجل أن النقد الثقافي ضروري من إوكذلك ف
ن نرى في أنه ليس علينا أقية والسياسية للنص، ويعني ذلك خالو األ عيةاالجتما النفسية و

 .ن نرى فيه ظهيرا له أحق نما األا  دبي و د الثقافي" بديال مطلقا للنقد األ"النق
رسطو في الموجود، أ هآدبي" مار " النقد الثقافي" وفي " النقد األرى فينن أخر آوباعتبار 

دبي هو "الشكل" والنقد الثقافي دبي هو "المادة" النقد األالثقافي هو "الصورة" والنقد األ لنقدا
  »2هو "المضمون" فهما متكامالن ال مترافعان.

علن سابقا موت أن أدبي"  بعد أم نقد أذامي يقول في كتابه:" نقد ثقافي من جهته الغ       
ن النقد إ« دبي بقوله:دوات النقد األأاعلية مدى فتي يثبت ن قوله اآلأال  إدبي النقد األ

دا جوهريا على المنجز نه سيعتمد اعتماإدبي، بل منهجيا للنقد األ إلغاءيكون الثقافي لن  
 3» دبي. جرائي للنقد األالمنهجي اإل

دبي مثل: المجاز، التورية...في مشروعه في ذلك اعتماده مصطلحات النقد األوالدليل    
 النقد الثقافي.
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 :إرهاصات النقد الثقافي في المشهد الغربي ورواده 1-

وبعد ظهورها في  أورباي ظهرت في يعتبر النقد الثقافي من المناهج النقدية الما بعد بنيوية الت
ولكنه اكتسب سمات محددة على  القرن الثامن عشرفي حسب تقدير بعض الباحثين "وربا أ

 1"القرن العشرين.ويين المعرفي والمنهجي في تسعينيات ستالم

حدى اإلشارات المبكرة والمهمة   األلمانيشهيرة للمفكر النقد الثقافي ترد في مقالة  إلىوا 
عنوانها النقد الثقافي  9191 إلى" تعود Theodor Adornoيودور ادورنو " تاليهودي "
 نكفورت الذي هاجم الثقافة الجماهيريةاالمؤسسين لمدرسة فر  أعضاءحد أ"وهو والمجتمع.
 .والرسمية

المجتمع االستهالكي والبد من معرفة  أنتجهوعد النقد الثقافي المنتج منهم مفهوما برجوازيا 
 2."سلعة إلىيحول الثقافة  ألنهحقيقته، 

" يورغنهايرماس" يشترك مع ادورنو في داللة النقد الثقافي وذلك في  األلمانيوالفيلسوف  
 الثفافي والحوار التاريخي".دبعنوان " المحافظون الجدد النق مؤلف

في سنوات الثمانين من القرن  إالالظهور الفعلي والحقيقي للنقد الثقافي لم يتحقق  أنبيد   
، حيث استفاد هذا النقد من البنيوية األمريكية(، وذلك في الواليات المتحدة 9191العشرين)
مابعد وأطروحاتالحداثة والحركة النسوية،  مابعدقدولوجيا، والتفكيكية، ونبرو نثاألاللسانية و 

 االستعمارية...

ال بظهور مجلة " النقد الثقافي " التي كانت تصدر في إومن ثمة لم ينطلق النقد الثقافي 
معظم صبح النقد الثقافي يدرس في أتى المجاالت الثقافية، وبعد ذلك جامعة مينيسوتا في ش

 مريكية. جامعات الواليات المتحدة األ
                                                           

 .919علي شناوة آل وادي، سامر قحطان سلمان: النقد الفني دراسة في المفاهيم والتطبيقات،ص -1
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برز النقاد الغربيين الذين حددوا مصطلح النقد أ" من ت ليتشن"فنس األمريكييعد الناقد و 
التقليدية،  األدبالثقافي في مرحلة مابعد البنيوية، فالنقد الثقافي عنده يختلف عن مقاربات 

ونصوص الثقافة الرسمية والنصوص  يالراق األدبالمعتمد أي  باألدبىوهو اليعن
نما.الجمالية غير المعتمد والنصوص غير الجمالية ويوظف النقد الثقافي  أيضاباألدبيعني  وا 

جانب مناهج تأويل النصوص ودراسة الخلفية  إلىالمقالة النقدية والتحليل المؤسساتي 
البنيوية عند ليتش بتوظيف بارت  التاريخية ويمتاز النقد الثقافي في مرحلة مابعد

  1."ديرداوفوكوو 

في كتابه النقد الثقافي جغرافيا للنقد الثقافي، فذكر رواد النقد  ارثرايزابرجروكتب  
 الثقافي فنجد في : 

شيل فوكو، لوي التوسير،جانالكان، اميل يفي شتراوس، مليروالن بارت،كلود فرنسا: "
 دوركايم، جاك ديردا، بييربورديو، اندريه بيزيه، غريماس.

 وفسكي.لان، شوكمباختين، بروب،لوتروسيا: 

ركس هوركهايمز، ، والتربينامين، مارنورماس، ادو ب:ماركس،ماركسفيير، هالمانياأ
 جادامر.نز هربرتماركوز، ها

سون، فيكتورتيرنر، فردريك ب: بيرس تشومسكي، فييرشرمان، جاكالواليات المتحدة
 جيمسون....

 : ميشيل ماكلون، نورثروب فراي.....كــندا
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تشارد هوجارت، ماري دوغالس ورات هول فنجتستاين، ريستي، رايموند وليامزانجلترا: 
 1"مبسون....إوليم 

الذي اهتم بالنقد الثقافي منذ سنوات الثمانين من "ليتشاألمريكيومن هؤالء نستحضر الناقد 
م( حيث  بلور 9191والقيم ) األدبيالقرن العشرين، وخاصة في كتابه "النقد و الطابو": النقد 

منهجية جديدة سماها النقد الثقافي، وقد اصدر مجموعة من الكتب النقدية: مابعد البنيوية، 
 ...األدبياألمريكي، والنقد األدبيةوالنقد الثقافي، والنظرية 

النقد الثقافي للتعريف به  إطارهذا وقد كتب ليتش مجموعة من المقاالت النقدية في 
م لتبيان موقفه من مابعد الحداثة. وقد كتب ليتش سنة 9191يقا، وذلك منذ سنة بنظرية وتط

صدر كتابا سنة أالنظرية والتطبيقية.و  همرتكزا تا م كتابا حول النقد الثقافي مبين9192
لما بعد الحداثة.واهتم بدراسة الخطاب في ضوء  األدبم، بعنوان النقد الثقافي نظرية 9112
 2."والسوسيولوجيا والسياسة والمؤسساتية ومناهج النقدالتاريخ 
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 :النقد الثقافي في المشهد العربي ورواده إرهاصات-2

فهم النقد  أن" عيو"سعد الباز  " ميجان الرويلي" األدبيمؤلفا دليل الناقد يرى       
الثقافة  إلى" والنظر الثقافي بالمعنى العام وليس بالمعنى الما بعد بنيوي الذي يقترحه "ليتش

الكثير من النقد الذي قدمه الكتاب العرب منذ  إدراجسيمنكهما من "بوصفها مرادفة للحضارة،
منتصف القرن التاسع عشر بوصفه نقدا ثقافيا، أي بوصفه استكشافا لتكوين الثقافة العربية 

واالجتماع والسياسة  األدبيوتقويما لها يصدق ذلك على ماكتب في مجاالت التاريخ والنقد 
ن ماكتبه "طه حسين" في إوبشكل نقدا لها فحسب المؤلفين ف وغيرها مما يتماشى مع الثقافة

نقد ثقافي مثال وكذلك كثيرا مما نشره العقاد  مستقبل الثقافة في مصروفي أالشعر الجاهلي
وكتابات بعض والمتحول،بل دونيس في الثابت أالديوان وبعض المهجريين، ثم نقد وجماعة 
ن المعاصرين كعبد اهلل العروي ومحمد عابد الجابري وطه عبد الرحمان، وهشام جعيط الباحثي

 1"العالم... مينأوفهمي جدعان، وعلي حرب و محمود 

في كتابه  نبيمالك بن  عندفنجد   «النقد الثقافي أعمالهمفقد مارس النقاد العرب في 
مؤلفيه  أبرزهانلمح ذلك في العديد من مؤلفاته لعل  مشكلة الثقافة، وكذلك زكي نجيب محمود

"في تحديث الثقافة العربية و"تجديد الفكر العربي" الذي تناول فيه مشكالت حياتنا الثقافية، 
ويتحدث عن الصراع الثقافي ممثال في المذاهب المختلفة، ومالمح الثقافة العربية المعاصرة 

عبد المالك في خاتمته"  أنورالثقافي، كما كتب  تكون واستلهام روح تراثنا أنالتي يجب 
ن الحل أحضارية و  أزمةالعالم  أنأزمةتغيير النظام"  أمالعالم  أزمةتغيير العالم" تحت عنوان" 

   .»2بالحوار الحضاري إالال يكون  األزمةالحقيقي لهذه 
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م، مصطلح النقد المدني 9192سعيد طرح في كتابه "العالم والنص والناقد"   ددوار أماأ
هذا النقد الذي يزاوج بين نقد المؤسسة ونقد الثقافة، ومساءلة الخطاب النقدي ذاته، مع 

قحامهانفتاحه على المهمش   في المتن. وا 

 :ياالهتمام في مجال النقد الثقاف سعيد التي تستحق دادوار برز دراسات أومن 

والموسيقي فتباينت  األدبيفتنوعت ثقافته في الفكر والسياسة واللغة والتاريخ ،ستشراقاإل
 1"كتاباته وكانت دالة وفياضة في معناها تعبر عن النقد الثقافي.

لتبني "النقد الثقافي" بمفهومه الغربي  اآلنالمحاولة الوحيدة المعروفة حتى  أنغير 
والتي تمثل مسعى جاد الستكشاف مشكالت  "هي محاولة عبد اهلل الغذامي "بشكل مباشر

 2"النقد الثقافي. أدواتعميقة في الثقافة العربية من خالل 

في حقل الدراسات العربية من حيث المفاهيم والمرتكزات والمنظور  األولىوتعد تجربته "
 3."هالوطن العربي ومغرب نوعة في مشرقفعل واسعة ومت ودالعام ، ولقد لقيت تجربته رد

 .اآلتيةوهذا ما سنتحدث عنه في الصفحات 
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 :مرجعيات الغذامي المعرفية في النقد الثقافي-3

ظاهرة في مسار الخطاب  العربي النقدي،من "يمثل الناقد السعودي "عبد اهلل الغذامي"      
مشهودة في المملكة العربية السعودية،  أثارهازوبعة، لم تزل  أثارخالل منهجه الذي 

 1."وخارجها في عالمي النقد والثقافة في مجمل مؤلفاته

محاولة  إالأنهاالمحاوالت التي حظيت باهتمام النقاد العرب  أهمتعد محاولة الغذامي من 
الغربي. لذلك عد البعض نموذج عبد اهلل الغذامي من بين  التأثيرال تنفك هي بدورها من 

ي مشاريع عولمة فاج ومسايرة ركب الحضارة والدخول النماذج العربية الحاملة لشعار االندم
تماما يستوعب حضارة السلف الصالح، كما عليهم  هوتمرير قيم االنبهار،وهو كرفاق الخطاب

 بهم.ينفتحوا على العالم الشاسع الذي يحيط  أن

في جامعة  األسئلةلندن، ثم رحلة التدريس وتعميق  إلىفكانت رحلة المعرفة من الرياض 
 .األمريكيةعدد من الجامعات الواليات المتحدة  فيعبد العزيز وجامعة الملك سعود و الملك 

الغذامي نسيج منفرد للحوار بين الحضارات، فهو عالم تراثي ومعاصر ولذلك وجب  إن
 وواضحين هما:  كاملينتاباته من منطلقين اثنين متالنظر للمرجعيات في ك

التفتح على العالم المعاصر والعمل على استيعاب معطياته الكلية وثقافاته " -9
 المختلفة.

يا ي ومحاولة سبر أغواره، لبنائه بناء فلسفاالنفتاح على التراث العربي و اإلسالم -2
 2"نفسه. اآلنوحضاريا جديد أو أصيال في 
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منطقية وبراهين دقيقة  أسسيكون نقده مؤسسا علميا وقائما على  أنيحرص الغذامي على 
الناقد تسلح ي أنالمطاف ) فهو يؤكد على ضرورة  إلىآخرحتى يقتنع به القارئ ويسير معه 

 1بالعلم الصحيح.( ومؤنقةعلمية مدعمة بالبراهين  إلىأسستستند  أدبيةبنظرية 

 "اضحة المعالم.لهذا كان مشروع الغذامي الثقافي كما يصرح بنفسه مرتبطا بمنهجية نقدية و 
النصوصية، ومعتمدا بذلك على ما يعرف بنقد ما بعد البنيوية، وهو أو لسني تقوم على النقد األ

ها )السيميولوجيا( ومن التشريحية المنظومة اوالسيميائية وسممن البنيوية  يأخذعنده 
 2."واإلجرائيةالمفاهيمالنظرية 

 حيث استفاد الغذامي من النقد المعاصر بصورة متنوعة، وذلك يتجلى فيمايلي:   

 البنيوية وخاصة لدى بارت." -9
 سون.بلدى جاك الشعرية -2
 البالغة الجديدة. األسلوبيةأو -2
ومفهوم الكتابة      الشعريةسون: الوظيفة بكالمجاوزة وبناء التشريحية: سوسيروجا -9

 3."التناص -النص -األثر -

( والتكفير أولى أعمال الغذامي والتي تمثل انطالقه في 9191فيعد كتاب الخطيئة )
نه يسعى إلى تعريف القارئ أكتاب تثقيفي، بمعنى  بأنه« مشروعه. والذي يمكن القول فيه

 »4العربي بما هو جديد وطارئ في النقد الحديث وتياراته المختلفة ومدارسه المتعددة. 

وتشكل التيارات و المناهج النقدية الغربية مرجعية معرفية للنقد الثقافي عند الغذامي، فمن 
الكتابة ضد  إلى من تشريح النص أخرىالتكفير ثم جاءت بعده كتب خالل مؤلفاته الخطيئة و 

                                                           
 .91.21، ص 9119، 2عبد اهلل الغذامي: الموقف من الحداثة،دار األرض،الرياض، السعودية،ط: -1
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يمثل  آخروالقصيدة والنص المضاد والمشاكلة واالختالف وعلى صعيد  األسئلةالكتابة وثقافة 
القصيدة...  وتأنيثواللغة وثقافة الوهم،  المرأةالنقد الثقافي الذي انحدرت منه، ومن قبله 

لعربي،فتكلم في الغربية، ومزج بينها وبين موروثنا ا أصولهاانتقل الغذامي بين المناهج من 
ادئ المنهج جني، واعتمد على مباسون والقارطبالمنهج البنيوي عن نظرية االتصال بين جاك

البنيوي من خالل )نظرية البيان( الشعرية التي يتحدد موضوعها كما يقول جاكسون في 
 1." ؟فنيا اثر أن "ما الذي يجعل من رسالة لفظية ع اإلجابة

عنصر  إليهاسونية والتي سيضيف بونتحدث عن العناصر الستة لنظرية التواصل الجاك
 النظري للنقد الثقافي عنده. األساسجديدا )النسق( والتي تشكل 

بي ألح "سميولوجي" واستعان الغذامي بواستخدم للداللة على المنهج السيميائي مصط
  كتابه تشريح النص: بين الدال والمدلول ، وذكر في  فكرة العالقة إلثراءحامد الغزالي 

 ألبيالحياة  إرادةوقدم قراءة سيميائية لقصيدة 2 » شاري سيميولوجيإبأن اللغة نظام  «
 القاسم الشابي.

من  أنواعالغذامي اهتماما لنظرية القراءة وتيار التلقي فذكر ثالثة  أولىوكغيره من النقاد 
 القراءة نقال عن تودوروف  وهي:

 سقاطية.اإلالقراءة " -9
 قراءة الشرح. -2
قدرتها على كشف مافي داخل  كمنرية: وهذا النوع من القراءات تالقراءة الشاع -2

دراك ماهو مضمر في النص.  3"النص، وتعبئة الفراغات وا 

                                                           

امعة وردة مداح: التيارات النقدية الجديدة عند عبد اهلل الغذامي، مقدمة لنيل الماجستير، نقد أدبي معاصر، ج -9
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كما يؤمن الغذامي بما يسمى جماليات التلقي، ويظهر ذلك جليا في الفصل الرابع من 
كتابه "القصيدة والنص المضاد" حيث يستخدم المصطلح المتعلق بجماليات التلقي وهو       

دبية والسياقية التي تكون ات واالفتراضات األمنظومة التوقع«" أفق التوقع" والذي يعني عنده 
  » 1هن القارئ حول النص، قبل الشروع في قراءة النص.مترسبة في ذ

أما التيار التفكيكي فقد تبنى الغذامي "التشريحية" كترجمة للمصطلح األصلي 
déconstruction  :تشريح          أوخيرا على كلمة تشريحية أييأاستقر ر « فيقول الغذامي

بنائه وهذه وسيلة تفتح عادة إجل أا االتجاه هو تفكيك النص من النص( والمقصود بهذ
  »2بداع القرائي كي يتفاعل مع النص.المجال لإل

الحاضر عن  ختالفاالمبدأ  «وتقوم تشريحية الغذامي على جملة من المبادئ منها: 
 »3لى منتج للنص. إحويل القارئ الغائب، مع االعتداد الكبير بمقولة الغياب التي تفيد في ت

النص مع كل قراءة جديدة فمرجعيته تكونت من مزيج من المناهج سماه  جإعادة إنتاأي 
منهم(، فهم فئة قليلة، ولي شرف االنضواء  وأنالسنيون ) األإّما«منهج تركيبي السني، فيقول 
 »4تحت هذه المظلة الجديدة. 

المعرفية، فلم يترك  مرجعياتهإحدىالمناهج السابقة الذكر يمثل النقد النسوي  ىإضافة إل
بداية من الخطيئة  األشكالبشكل من  المرأةقضية  إلىوتعرض فيه  إالمؤلفا من مؤلفاته 

في الفعل  للمرأةيقدم نماذج  أنوالتكفير. وفي كتابه الكتابة ضد الكتابة يحاول الغذامي 
ها قيمة داللية بوصف المرأةكلية متمثلة بنماذج  أبعاد...نماذج قرائية لها « شعري المعاصر:لا

  »5باطنية في النص الشعري.
                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي : القصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي،بيروت، لبنان،ط:2،9119، ص 931 .
 2- عبد اهلل الغذامي: الخطيئة والتكفير، الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر،دط:2113، ص 99.

 .939يوسف وغليسي: مناهج النقد األدبي، ص  -3
 .92عبد اهلل الغذامي: الموقف من الحداثة، ص  -4
 .1، ص 9119، 9:عبد اهلل الغذامي: الكتابة ضد الكتابة،دار األدب، بيروت لبنان،ط -5
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الغذامي  إليهحد النقاد وجود تشابك بين النقد الثقافي الذي يدعو أوقد الحظ      
 إلىالنقد  أنواعقرب أن النقد الثقافي إا فوعلى هذ «فقال:  أدبياوالتفكيك بوصفه منهجا 

لى إرفضا، وهو يسعى  أولما تم اعتياده في النقد قبوال نه اليقيم وزنا أالتفكيكية من حيث 
التفكيك في كل شيء ،وتبدو لنا أكثر األشياء نبال وسموا في رأي النقد الثقافي تدمير واضح 

  »1.الفتخواالهو ثقافي على قاعدة المغايرة لكل ما

وكالهمااليقيم وزنا فكال هما ) النقد الثقافي والنقد التفكيكي( يقوم على مبدأ التعرية،    
 لنتائج سابقة، وكالهما يهدف إلى المغايرة واالختالف عما هو سائد ومعهود.

في كتابه " النقد الثقافي" لحديثه عن ذاكرة المصطلح وبذلك يمثل  األولليفرد الفصل   
 التي اعتمدها في مؤلفاته السابقة األلسنيةهذا الفصل المرجعيات للنقد الثقافي بعد المناهج 

 لهذا النقد الجديد.

 أبعد ما، وهو إليهفمنذ كتابه الخطيئة والتكفير وهو يبحث عن منهج يناسب مايطمح"
هذا يقدم عرضا وافيا            وألجلبهذا المشروع  األولهو المبشر  بأنهيكون عن االدعاء 

) ذاكرة المصطلح ( وفي هذا يقوم بتشكيل سياق ثقافي لهذا النمط من الممارسة النقدية فيبدأ 
"فوكو" حيث  إلى، بداية من "ريتشاردز" مرورا ب"بارت" وصوال األدبيمن كيفية فهم العمل 

 واألنساقابات الثقافية وعي نظري في نقد الخط تأسيسإلىالممارسة النقدية تهدف  أصبحت
 في حقبة" المابعديات". األمرالذهنية، ثم تطور 

راهن الثقافة حيث التاريخانية  إلىمابعد البنيوية، ومابعد الحداثة، ومابعد االستعمار 
والنقد الثقافي. وخالل هذه المسيرة التي استغرقت معظم القرن العشرين.تبلور للنقد  الجديدة
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مجاوزة النص بمفهومه التقليدي واعتباره مادة خاما تستخدم الثقافي هدف يتمثل في 
 1"معينة. أنماطالستكشاف 

هناك انجازات نقدية مهمة تؤسس للنظر النقدي ببعده  أنويقول الغذامي في كتابه هذا 
م 9139قد ابتدأت  منذ عام  أنهاالثقافي، والتي حظيت بشيوع واسع في التسعينيات، مع 

مجموعة بيرمنجهام، هذه الدراسات التي جعلت من النص وسيلة  أنتأسستكبداية رسمية منذ 
 ال غاية في حد ذاته.

رامشي" بتوظيفها لمفهوم الهيمنة، ويعني بها     غية بنظرية" الدراسات الثقاف تأثرتوقد 
السيطرة ال تتم بقوة المسيطر فحسب ولكنها أيضا تتمكن منا بسبب قدرتها على جعلنا  أن«

  »2وسلم بوجاهتها.نقبل بها 

 تشمل العرق والجنس والجنوسةالدراسات الثقافية توسع المجال ل أنويضيف الغذامي 
 .متاعوالداللة واإل

حسب الغذامي الدراسات الثقافية من مصادر ثالث هي: التاريخ والفلسفة،  أفادتوقد 
 والنقد . األدبيويولوجيا، وسالس

ال النقد والنظرية ظهرت "اتجاهات أخرى تأخذ سؤ وبعد تعرض الدراسات الثقافية للنقد 
 3فاق أعمق". آوالثقافة إلى 

وتحدث الغذامي كذلك على كلنر، الذي طرح نظريته الخاصة ب "نقد ثقافة الوسائل 
وبناها على ما طرحه منظر و مدرسة فرانكفورت حول التفاعل الذي يحدث كنتيجة لتدخل 

ي في تصنيع التلقي، بحيث تجري عمليات الثقافة مع االستقبال، أ أفعالالوسائل في تشكيل 
                                                           

: عبد اهلل الغذامي والممارسة النقدية والثقافية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت وآخرون السماهيجيحسين  -1
 .21ص ،9،2112لبنان، ط:

 2- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 99.
 3-المصدر نفسه، ص 99،21. 



 مرجعيات النقد الثقافي )عبد هللا الغذامي أنموذجا(             الفصل الثاني:                     
 

52 

 

لمصلحة الهيمنة  إيديولوجيادمج الناس في مستوى واحد وتعميم هذا النموذج مما يحقق تبريرا 
 1الجماهير في شبكة المجتمع العمومي والثقافة العمومية." إقحام، ويتولى الرأسمالية

خر هابط وال بين الشعبي آنص راق و  ى مبدأ عدم التفريق بينوبالتالي تقوم نظريته عل
 والنخبوي.

روبي مقياسا للقراءة و والذي اتخذ النموذج الثقافي األ روعرج الغذامي على بوديا"    
سلبيا ودونيا، ليعارضه "كلنر" واصفا إياه  اكل ماهو في الثقافة األمريكية بدوالحكم بينما 

من الحداثة إلى ما بعدها أشار الغذامي  بية. وعن أسباب الدخولو بالعدمية وبالمركزية األور 
إلى عرض قدمته "بولين ماري روزينو" وحديثها عن االنكسار المعرفي الذي تسبب في 

 التحول من الحداثة إلى مابعدها. 

ثم انتقل إلى التاريخانية الجديدة الذي يعود الفضل في ظهوره كمصطلح على يد             
ممارسة نقدية ونظرية في القراءة والتأويل ووقف كذلك عند " حيث عدها ستيفن غرينبيالت"

"فيسر" الذي قدم افتراضات من بينها انه ليس هناك حدود فاصلة في حركة تداول ماهو 
" عبر استعداد الناقد ادوارد سعيدأدبي، وماهو غير أدبي، كما تكلم عن الناقد المدني عند "

ة من اجل تحقيق خطاب مشى األقليات المهه مع انفتاحه عللمساءلة الخطاب النقدي ذات
 2."عالمي إنساني وتحرير الناقد

لتبني النقد الثقافي بمفهومه  اآلنوعد جهد الغذامي من المحاوالت القليلة المعروفة حتى 
الغربي بشكل مباشر، ويتخلى ذلك على وجه الخصوص فيما تكلمنا عنه في كتابه           

محاولته تمثل  أن"ذكر صاحبا كتاب دليل الناقديو .الثقافية  األنساق" النقد الثقافي" قراءة في 
 3."النقد الثقافي أدواتالستكشاف مشكالت عميقة في الثقافة العربية من خالل  امسعى جاد

                                                           

 1- المصدر السابق، ص 22،29.
 .21.29،ص نفسهصدر الم -2
 .212، ص األدبيالرويلي،سعدالبازعي: دليل الناقد  ميجان -3
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في  أوردن ا  قد الثقافي على ليتش بشكل خاص، و الغذامي اعتمد في الن أنما يالحظ  أول
بداية كتابه عرضا لبعض تطورات الفكر الغربي النقدي مابعد البنيوي مما يتصل بالنقد 

 الثقافي.

النقد الثقافي تضمن تغيير في منهج التحليل يقوم على دمج  أنحيث يؤكد "ليتش" 
 أنالتاريخ والسياسة وغير ذلك دون و  جتماعااللنظرية والمنهجية في مجال علم المعطيات ا

 ثم خصه بميزات ثالث:  األدبييهمل منهج التحليل النقدي 

نه يتمرد على الفهم الرسمي الذي تشيعه المؤسسات للنصوص الجمالية، فيتسع إ" -9
 ماهو خارج مجال اهتمامها. لىإ

نه يوظف مزيجا من المناهج التي تعنى بتأويل النصوص وكشف خلفياتها إ -2
 الثقافية للنصوص. األبعادالتاريخية أخذ باالعتبار 

الخطابات، والكيفية التي بها  أنظمةفحص  أساسيإلىعنايته تنصرف، بشكل  إن -2
 منهجي مناسب. إطارتفصح بها النصوص عن نفسها ضمن  أنيمكن 

الثقافي وهي عالقة مبنية  والنقد األدبيوبالتالي فليتش يحدد طبيعة العالقة بين النقد    
النقدين مختلفان ولكنهما  أن إلىيشير "ليتش"  لهذاال على االنفصال، " تصالاالعلى 

يتخلوا عن  أنيقوموا بالنقد الثقافي دون  األدبأنيشتركان في بعض االهتماماتيمكن لمثقفي 
   1".األدبيةاهتماماتهم 

"، فالنقد الثقافي في تصور "ليتش أفكارالنقد الثقافي عند الغذامي جوهريا من  يتأسس
الوجيا  المتن الثقافي الذي تؤلفه الثقافة نفسها وتسوقه نلحفر جي أداة"الناقد عبد اهلل الغذامي

الثقافية، كالحكايات والنكت والبالغيات  حيلت كثيرة ومختلفة فيما يدعى بالعبر قنوا
وتشريحها، ثم محاصرة  لتفكيك سلطة هذه الثقافة الذكورية الفحولية أداةوالتكاذيب وهي 

                                                           
 عبد اهلل إبراهيم:الثقافة العربية  والمرجعيات المستعارة،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت ، لبنان،ط:- 1

 .929.ص9،2119
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العالقات  خرحم الثقافي الذكوري الذي ينالشستبداد والرجعية فيها، وتذويب مظاهر اال
 1."الثقافية األصنامالسوية بين الرجل والمرأة وبالتالي تحطيم كل 

من مناهل  يأخذتعدد مراجعه، فهو  "ومن مظاهر مرونته النقدية المتكيفة مع النص:
  ببارت منهجية ذات جوهر تحديثي واحد لكنه يمزجها بشكل خالق، فنجد استشهادات

والسيميولوجيا  والتفكيك.اإلحصائيةالوصفية و  األسلوبيةجانب المصادر  إلى دوروفو وت
 2."معاصرة جانب ماهو تراثي، فالغذامي كقارئ للتراث بروح إلىوالتأويل 

فاتكا على التراث في مشروعه النقدي، خاصة ماتعلق باجتهادات الجرجاني الذي "
الجرجاني موجود في قلب  أنالنقدية لذلك يعتقد الغذامي  آرائهلتدعيم  وأفكاره بأقوالهاستعان 

 إدراك. هذا واضح وضوح الشمس، وليس يرى معضلة قط في هكل فكرة نصوصية ووجود
م في أذلك في مسالة المعنى  أكانالعالقة مابين الجرجاني والمفهومات النصية الحديثة سواء 

 3"لحضور والغياب.ا ونظرية االختالف ودالالت اإلشاراتمفهوم 

وفي مزجه بين المناهج الغربية والتراث العربي نستحضر ماقاله في كتابه الموقف من 
 اإلمكانيةتعايش،وبدون هذه  أيضاإمكانيةتباين ولكنه االختالف تنوع و  أنفهو يؤكد "الحداثة 

 أمكننايستحيل عليه الوجود، فلوال قبول الصوت)نون( بالتعايش مع الصوتين )عين وميم( لما 
 4."ضرورة وجود والتعايش ضرورة بقاء ختالففاالكلمة)نعم(،  إنشاء

عبد اهلل الغذامي رحالة دؤوب على شاكلة روالن  أنوالمتتبع لمؤلفات الغذامي يجد   
في  هي "روالن بارت" النقدية فقد شابهبارت فبقدر مانهل الغذامي من انجازات الناقد الفرنس

لسني و مرورا لفكرية، بداية بالتراث والنقد األتنقالته بين مختلف المدارس النقدية والتيارات ا
                                                           

الرياض، مؤسسة  : الغذامي الناقد قراءات في مشروع الغذامي الناقد،سلسلة كتابالسماعيلعبد الرحمان إسماعيل  -1
 .22.22،ص 2112جانفي  -2199،ديسمبر11.19اليمامة للنشر،الرياض السعودية،    عدد

 2- المرجع نفسه، ص 11.
 3- عبد اهلل الغذامي: ثقافة األسئلة، ص 99.

 4- عبد اهلل الغذامي: الموقف من الحداثة، ص 9.
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فرازاتالنقد الثقافي  إلىووصوال  واألمريكيةبالتفكيكية الفرنسية  النظرية النقدية زمن العولمة  وا 
عربي يدير ظهره للنقد ال أنفبعد مرحلة لسانية طاف فيها حول مدارس النقد الغربية دون 

 عند الجرجاني. ختالفواالن ياالقديم ممثال في نظرية التب

النقد الثقافي، فكانت  إلىالوصول  إلىمرجعيات الغذامي تظهر جليا في جملة مؤلفاته و 
وكتاب ثقافة الوهم  .9113لمرحلة النقد الثقافي في كتابه" المرأة واللغة "  األولى هاصاتر اإل

وتأنيث القصيدة والقارئ المختلف تناول فيها نفي فكرة القطب الواحد/ الرجل، وتناول الخطاب 
 المهمش /المرأة.

عد القسم التمهيدي للنقد الثقافي كتابه تأنيث القصيدة والقارئ المختلف فيقول ي أنويمكن 
 الثقافية األنساقعن  حفرهو جزء من مشروع همه ال « الغذامي في مقدمة هذا الكتاب 

كونه  إلى أدبياتطوير فعالية النقد من كونه  إلىمتوسال بمنطلقات" النقد الثقافي" وطامحا 
ال  األدبي، وقراءة النص األنساقنقد  إلىثقافيا، هو مطمح لنقله نوعية من نقد النصوص

 » 1بوصفه حدثا ثقافيا كذلك. 

اللغة، الذي يتكشف  ح جليا حديثه عن موضوع المرأةتضومن خالل كتبه السالفة الذكر ي
 .األنوثةئية الفحولة/من خالله النسق الذكوري/الفحولي، لتتجلى ثقافية الهامش المتن و ثنا

نقد في اتجاه النقد الثقافي، لكنه يقوم ب األدبيمن النقد  أساساينطلق الغذامي  إذن"
صحاب ألى إقرب أالحقل الثقافي منه  أصحاب إلىقرب أفاحص لموضوعه على نحو يجعله 

 2".األدبيالحقل 

 

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ المختلف،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء المغرب،ط: 2،2111، ص 1.
م، 2119الهيئة المصرية العامة للكتاب،  32عزالدين: البعد الثقافي في نقد األدب العربي،مجلة فصول،ع حسن البنا -2

 .922ص 
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التفكيكية،  -السيميائية -مستعينا بالمناهج مثل البنيوية األدبيفكأنه ينتقل من حقل النقد 
 النصوص نظرة واسعة. إلىالنقد الثقافي هو النظر  إلىراء نقدية مختلفة آسون و بشعرية جاك

نما الهدف هو في تحويل إنجز النقدي،" مال إلغاء الغذاميوال يعني النقد الثقافي عند
في قراءة الجمالي الخالص وتبريره وتسويقه بغض النظر عن عيوبه  أداةالنقدية من  األداة

 1."أنساقهفي نقد الخطاب وكشف  إلىأداةالنسقية 

الذي تركه  األثريقوم بفك االرتباط بين المؤثر والمتأثر، بين سلبية  "فالنقد الثقافي عنده
ية للنقد قد كرست ن الوظيفة التقليدأية العربية، ومن خالل ذلك يقرر بالشعر وبين الشخص

الجمالية لها، ولم تجرؤ على اختراق الحجب التي تقع  باألبعادشغلت فقط  ألنهاتلك العالقة 
لم تقم بتنشيط دائم للمضمرات الداللية القابعة خلف العباءة الجمالية  أنهاماوراء ذلك، بمعنى 

 2"للنصوص.

ه التشريحية للنسق العربي في المدرسة الجاحظية عبر قراءت بإجرائيةولقد ارتبط المشروع "
وكتاب  األدبيةته الكرم العربي في البخالء ودراسته لكثير من الظواهر النسقية في رسائله ءقرا

الفكرية، وبذا  أطروحاتهالحيوان يقترب من هذا االتكاء التراثي للمشروع مافعله طه حسين في 
 3."يتقاطع المشروع الغذامي مع مشروع طه حسين

في ظل هذه المرجعيات سنتطرق كيف بني هذه النظرية نظريا وتطبيقيا من خالل ماقدمه 
  .في كتابه النقد الثقافي

فقد  "مؤلفاته التي تشكل خلفية ومرجعية لمشروعه النقد الثقافي، إلىوقبل ذلك سنتطرق 
الخمسة  بهبخاصة وذلك في كت األلسنية إلىبدأ الغذامي ناقدا تشريحيا في دراسات تنتمي 

وهي: الخطيئة والتكفير، وتشريح النص، والصوت الجديد القديم والموقف من الحداثة،  األولى
                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي،ص 9.
 .999،ص 2119، الهيئة المصرية العامة للكتاب،32عول، ص: النقد الثقافي،مجلة فإبراهيمعبد اهلل  -2
 .39سماعيل: الغذامي الناقد، ص العبد الرحمان بن اسماعيل  -3
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النقدية، فقد كانت القضية  األساسيةألطروحاتهوالكتابة ضد الكتابة، التي تشكل القاعدة 
المطروحة تتمثل في الخروج على النهج المألوف في الدرس النقدي فقد كان  األساسية
 1."ي منظرا يمازج بين الفكر العربي القديم والنظرة النقدية الحديثةالغذام

لى األسئلةففي كتاب ثقافة    ، ومزج بين التنظير والتطبيق. لألدبالبعد الوظيفي  أشارا 
الذي يمزج "قدم نموذجا في التطبيق حول قصيدة محمود درويش" عابرون في كالم عابر" 

التراث القديم:  إلىتفارقه نزعة االرتداد  أنوالتحليل النفسي دون  األسلوبيفيه بين النظر 
والقصيدة المذكورة  ة نحو النقد الثقافي عند الغذامي"خطو  أولعد ت وهي2."البالغي والنقدي

عالقة بين الفرد  إلىإيجادتحمل وظيفة انتباهية تفضي في النهاية   يسابقا في نظر الغذام
 3"والمجتمع.

رية نقدية تنحت من صخر التراث دعائم نظ إرساءلح على ضرورة ي ففي كل مرة  
 اإلبداعرف من بحر النظرية الغربية الحديثة، وهو بذلك اليقر بالفوارق الحضارية بين غوت

 .اإلنساني

( فيكشف عن األسئلةالممارسة الثقافية في كتابه) ثقافة  إلىوتبدو بواكير تحول الغذامي "
نه انشغل بهذا ألك نسقا غير ذيسمي  أنفاضة الفلسطينية، ولكن دون االنت أنتجتهنسق ثقافي 

 4."النسق

الكتب والدراسات في مشروع الغذامي  أهموفي كتاب )المرأة و اللغة( الذي يعد من 
 الثقافي نجده بلغة الباحث الذي يسعى للكشف عن عالقة المرأة باللغة، وفي هذا الكتاب يبرز 

 

                                                           

 1- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 91.93.
 2- إبراهيم محمود خليل: النقد األدبي الحديث، ص221.

 3- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص91.
 4- المرجع نفسه، ص11.
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ويرى الرجل  « نه لم يصرح به يقول:أ إالمفهوم النسق الثقافي في عمل الغذامي النقدي، 
تقاننه مهارة أالطبخ على   »1عكس ذلك فالطبخ رسالة محبة وعالقة حنان.  المرأة، وترى وا 

رافد مهم للنقد الثقافي يتمثل في  إلىلسني متجها الغذامي يبتعد عن المنهج األ أنويبدو 
 النسوي.النقد 

دبية تلك المحاضرة التي ضية النقد الثقافي على الساحة األول مقاربة لقأ"وكانت 
جمهورية  إلىحيث في كتابه "رحلة  األدبيعن النقد  األدبيالغذامي في نادي الرياض ألقاها

تحليل  إلىمريكا)الثقافي( يسعى من خالله الغذامي جاهدا ه أالنظرية" مقاربات لقراءة وج
، فهذا الكتاب يصب في اتجاه النقد الثقافي، ويعمل على كشف ماوراء األمريكيالتاريخ 
 2"الجمالية

ختالف( يستنطق فيه تياران نقديان في البالغة العربية هما تيار "وفي كتاب)المشاكلة واإل
عليه النصوصية، بحيث يرى  أطلقعليه العمودي،وتيار الجرجاني الذي  أطلقاآلمدي الذي 

، ويحرر اللفظة من سلطة المعنى، ويميز الحرة اإلشارةبمبدأ  يأخذعبد القاهر الجرجاني  أن
 بين المعنى ومعنى المعنى.

يضبط معايير النقد البالغي في مفهومين هما المشاكلة  أنوفي قراءته للنقد القديم حاول 
 3"واالختالف...

ضافة القصيدة والقارئ المختلف( ث ما تحدثنا عنه سابقا حول كتاب )قضية تأني إلى وا 
 :اآلتيةفي النقاط  أطروحتهتلخص ت

 المتصارعة. األنساقالثقافة جسد مركب من " -9

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت،لبنان، ط:2،2113، ص19.
 2- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 12.

 3-المرجع نفسه، ص19.
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في الثقافة العربية، ويظهر ذلك بوضوح في  األساسيالحس الفحولي شكل النسق  -2
 الشعري. اإلبداع

مضمر ثقافي يسعى بحياء ومخاتلة لكي يشاغبه  يندرج تحت هذا النسق الفحولي -2
 1"ويهز بعض جدران قلعته العتيدة، هذا النص المضمر هو التأنيث.

وهناك ترابط وثيق بين كتاب)حكاية سحارة( وكتاب) القصيدة والنص المضاد( فيه ناقش "
ذامي غيعبران عن توجه الالكتابان  هذين  أناالعتقاد  إلى قضية جماليات الكذب، مايدفع

ساخر مستحضرا  أسلوبثقافية في  أنماطاناقش الغذامي"  .2"رةاحللنقد الثقافي وفي حكاية س
التسجيل. وتمثل في جانب من  وأشرطةتلك الحمالت العشواء ضده في الصحف والكتب 

جوانبها معاناة الكاتب في رحلته النقدية، وتكشف عن نسق ثقافي مضمر لدى شريحة 
 3."اجتماعية

 الصراع النسقي بين الرأي والرأي اآلخر. إبرازأي 

الذي يعد كتابا رائدا في النقد  "وبعد هذه المؤلفات ينشر الغذامي كتابه النقد الثقافي،
 4."الثقافي العربي الذي يقوم على صياغة نظرية متماسكة

 قبل كتاب النقد أعمالهنجعل من  أنحاولنا من خالل المؤلفات المذكورة سابقا إذن 
الخطيئة  األولىأن مشروعه موغل ومتجذر من بداياته  إثباتلى النقد الثقافي،ا  و  يالثقاف

النقد الغربي  إلىوالتكفير ومرجعياته لهذا المشروع متنوعة ومختلفة تمتد من التراث وتذهب 
 بطموح جديد.

 

                                                           

 1-عبد اهلل الغذامي :تأنيث القصيدة القارئ المختلف ،ص21.
 2- عبد الرحمان بن إسماعيل السماعيل:  الغذامي الناقد، ص 992.

 3- المرجع نفسه، ص 219.
 4- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 19.
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 بناء نظرية النقد الثقافي عند الغذامي-4
 نــــظـــــــريــــا:  -أ

بما وراء  االهتمام إلىالجمالي  األدبيمن  هتماماالالنقد الثقافي على نقل  "عمل
نساق مضمرة، وقد رافق هذا المنعطف النقدي الثقافي منعطف في أجماليات النص من 
 1."المنظومة االصطالحية

 تمثلت في:  اإلجرائيةليات معناصر من الع أربعةالغذامي يمس هذا التحويل  رأيوحسب 

 المصطلح ذاته. فينقلة  -أ
 المفهوم) النسق(. فينقلة  -ب
 نقلة في الوظيفة. -ج
 نقلة في التطبيق. -د

 يحاول الغذامي من خالل مرجعيته الثقافية العربية واطالعه على الفكر الغربي الحداثي
 : األسسيقدم مشروعه النقدي الذي يقوم على مجموعة من  أن

مما هو  واإلجرائيستخلص نموذجنا النظري ن أن« : يقول الغذامي:المصطلح فينقلة 
النقدية التي  األداةنقدي للمشروع الذي نزمع التصدي له، وهو ينحصر في توظيف  أساس
 في النقد أداةالجمالي توظيفها توظيفا جديدا لتكون  باألدبيومعنية  أدبيةكانت 

،وكونه انتقاال نوعيا يمس نتقالاالمع التركيز الشديد على عملية  دبيال األالثقافي،
 اختيار المادة المدروسة ئقومن ثمة يمس آليات التأويل وطرا معا، واألداةالموضوع 

التصنيف ذاتها والتعرف على النصوص والعينات التي كان  أساليببدأ من  -أ
 2»بمعناه المؤسساتي.  األدبييتحكم بها الشرط 

                                                           

 1 - عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي،ص 921.
 2-المصدر نفسه ،ص32.
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من الزحزحة بحيث يتأهل مصطلح النقد ليكون قادرا على  ضي هذه النقلة  نوعاتتق
استيعاب المهمة الثقافية التي سيقوم بها.لتحقق هذه النقلة االصطالحية حدد الغذامي 

 اصطالحية:  ستةأساسيات

 عناصر الرسالة) الوظيفة النسقية(." -9
 المجاز) المجاز الكلي(. -2
 التورية الثقافية. -2
 نوع الداللة. -9
 الجملة النوعية. -1
 1."المؤلف المزدوج -3

 ستة ستشكل المنطلق النظري والمنهجي لمشروع الغذامي) النقد الثقافي(. أساسياتهذه 

 عناصر الرسالة) الوظيفة النسقية(:  -9

العنصر النسقي،  عبد اهلل الغذامي في نظريته في النقد الثقافي عنصرا سابعا سماهأضاف  "
ة في نظري الغذامي أضاف، وعندما سونبالعناصر التي حددها رومان جاك إضافةإلى

 االتصال هذا العنصر السابــــــع جعل اللغة تكتسب وظيفة سابعة هي الوظيفة النسقية     ".2

هذا العنصر النسقي، الذي يوازي عنصر الرسالة حينما تركز على نفسها حسب مقولة "
وعندما أضاف الغذامي العنصر  3"سون، في تعريفه للشاعرية وفي تحقيق أدبية األدب.بجاك

الثقافية التي تشتمل على األدبي وغير  إلى/ الجمالية األدبيةالنسقي تحولت الدراسة من 
 األدبي من الخطابات الشعبية والمهمشة.

 وبالتالي تجاوز الجانب اإلجرائي إلى الجانب الفلسفي.
                                                           

 1- المصدر السابق ، ص39-32.
 .921اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص في محمد بن ال -2
 .      29.22نقد أدبي، ص  أمعبد اهلل الغذامي ،عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي  -3
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والمعجمية، والتنبيهية فإضافة إلى الوظائف الستة) النفعية، والتعبيرية، والمرجعية، 
بعد إضافة العنصر  تصالياالوالجمالية( أضاف الغذامي الوظيفة النسقية.فيكون النموذج 

 1:السابع

  السياق  

 إليهالمرسل  المرسل                           الرسالة     

 أداة االتصال                                    

 العنصر النسقي                   

 

النقد  أساسنظريا لدراسته.معتبرا هذا النسق هو  أساسابالنسبة للغذامي  اإلضافةتشكل هذه 
الثقافية. وبوصف  لألنساقالثقافي.ولذلك فالغذامي يهتم بنقد الشعر العربي بوصفه مكمنا 

ة العربية. وعبر العنصر الشعر منتوج ثقافي تستهلكه الجماهير له دور في تكوين الشخصي
 الثاني األساسالمجاز الكلي وهو  إلىالسابع يتم توسيع المفهوم البالغي 

نظرية النقد الثقافي كما طرحها الغذامي مايعرف بالمجاز  أسسالمجاز الكلي: من  -ب
يعرفه عبد القاهر الجرجاني على  الكلي، فالمجاز مصطلح بالغي عربي قديم

  2  » .واألولبها غير ما وضعت له لقرينة بين الثاني  أريدكلمة          «نهأ

 ى من التراث العربي مارآه مالئما لمشروعهقالغذامي است أنوهذا مايدل على  

والمجاز بالنسبة للغذامي ال يمتلك قيمة بالغية/جمالية فقط بل قيمة ثقافية حيث  
 توسيع مفهوم المجاز وعبر العنصر النسقي،وما يفرزه من وظيفة نسقية، وعبر « يقول: 

                                                           

 1-عبد اهلل الغذامي:النقد الثقافي،ص33.
 2- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة، ت محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجبل، بيروت، 9119، ص 212.212.
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ليكون مفهوما كليا اليعتمد على ثنائية)الحقيقة/المجاز( وال يقف عند حدود اللفظة و 
 نقوم بمفهوم فإننااالستقبال،  أفعالالنسقية في الخطاب وفي  األبعادالجملة بل يتسع ليشمل 

ت اللغوية أي توسيع مهم في الدالال »1المجاز الكلي متصاحبا مع الوظيفة النسقية للغة. 
المجاز الكلي متصاحبا مع الوظيفة في التأثير الثقافي. إليه للمجاز ليشمل على مايدعو

في  إليه أي توسيع مهم في الدالالت اللغوية للمجاز ليشمل على مايدعو »2النسقية للغة. 
 التأثير الثقافي.

 إلىى لفظة التورية وهي مصطلح بالغي قديم نقله الغذامي قومن التراث كذلك است
 مشروعه النقدي مع عمله على توسيع مفهومه الداللي وسماه 

يطلق المرء  أن، أي اإليهامالتورية الثقافية: التورية مصطلح يعني عند البالغيين -ج 
 لفظا له معنيان قريب وبعيد.

خر بعيد، في حين عند البالغيين اآلو ل ازدواجا دالليا احدهما قريب تحم "وهي عنده
 3"المقصود بها هو البعيد.

وث ازدواج أي حد ،ن التورية الثقافيةإ« - الغذامي -التورية الثقافية كما يقول أنأي  
من ذلك غي الوعي، وهو طرف  وتأثيرافاعلية  أكثر حد طرفية عميق ومضمر، وهوأداللي 

هو نسق كلي ينظم به مجاميع من الخطابات والسلوكيات  إنماداللي ليس فرديا وال جزئيا، 
   »4من الخطابات . أنواعاباعتبارها 

عبارة  لغوية تحمل نسقا مضمرا  أنهاالغذامي مصطلح التورية دالليا، وطرحها على  وسع
 ى خلف الخطاب الثقافي.ر رية في عملية مستهلكة تتواله قوة تأثيرية في عقلية تأثي

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 31.
 2- المصدر نفسه، ص 31.

 3-  محمد بن الفي ا للويش: جدل الجمالي والفكري، ص 992.
 4- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 19.
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 نوع الداللة:  -د

ثبت الغذامي في بناء نظريته عنصرا سابعا ضمن عناصر االتصال المعروفة أبعد أن 
داللة جديدة تسمى الداللة النسقية، لتمثل نوعا ثالثا من الدالالت جنب الداللتين  أنتج

 المعروفتين سابقا هما: 

النفعية، واألخرى  هي الداللة الصريحة، وهي مرتبطة بالشرط النحوي، ووظيفتها« األولى
 »الداللة الضمنية التي ترتبط بالوظيفة الجمالية للغة.

الداللة النسقية التي ترتبط في عالقات متشابكة نشأت مع الزمن « فأراد الغذامي من هذه
 1»لتكون عنصرا ثقافيا يأخذ بالشكل التدريجي إلى أن يصبح عنصرا فاعال. 

ومفهوم مركزي في مشروع النقد الثقافي لكونها تؤثر فالداللة النسقية تعد ذات أهمية بالغة 
في مستويات االستقبال،في طريقة الفهم والتفسير، ومن ثم يصبح النص ال يقرأ لذاته أو 
لجمالياته بل يقرأ بوصفه حامال لدالالت نسقية ال يكشف عنها إال من خالل أدوات نقدية 

 اجرائية محددة. 

الجملة  الناقد، بعد الوظيفة النسقية والداللة النسقية  المولود الثالث في مشروع الغذامي
ذا كانت الداللة الصريحة تحملها الجملة النحوية والداللة الضمنية تحملها الجملة إفالثقافية،
 فالداللة النسقية تحملها الجملة الثقافية. األدبية

"المتولدة عن الفعل النسقي في المضمر  الجملة الثقافية: ) الجملة النوعية(: -ه
 ألنهالجملة الثقافية هي مناط اهتمام النقد الثقافي، "و2الداللي للوظيفة النسقية في اللغة ".

منها يتكون الخطاب الذي يعمل المنهج النقدي على دراسة ما يختفي خلفه من انساق ذهنية 

                                                           

 1- المصدر السابق: ص 12.
 2- عبد اهلل الغذامي، عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص 29.
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تجة عن نسقية مضمرة خلف الخطاب قي،والجملة الثقافية ناتلالم اإلنسانتؤثر في عقلية 
 فالجملة الثقافية هي محل اهتمام النقد الثقافي.1."أنواعهبكافة 

 االصطالحية المذكورة سابقا المؤلف المزدوج. اإلجراءاتيأتي بعد 

النظري للنقد الثقافي،  اإلطاريطرح الغذامي هذا المصطلح في »: المؤلف المزدوج-و
هناك  إذأخرىهناك مؤلفا للنص وهو المبدع، ولكن الغذامي يطرح فكرة  أنفمن البديهي 
 وهما:   إبداعنتج ونستهلك من نمؤلفان لما 

 .أشكالهالمؤلف المعهود الذي تتعدد  -9
 الثقافة ذاتها) المؤلف المضمر(. -2

الداللة الثقافية من تأليف  أماالمبدع المؤلف، إنتاجفالداللة الصريحة والضمنية من 
نت لمتخفي وهذا المبدع ا األوله النسقية مستأنسا ببالغة تمبدع أخر مستتر، يمرر دالالل جاوا 

هناك مؤلف  أنلتأكيد « الغذامي مصطلح المؤلف المزدوج أخذهو الثقافة، ومن هنا ي
زاءآخر  يصاحب المؤلف  آخرالثقافة تعمل عمل مؤلف  أنالمؤلف المعهود، وذلك هو  ا 

   » 2من تحت نظر المؤلف. أنساقهاالمعلن، وتشترك الثقافة بغرس 

جل استكشاف أنساقها، بعملية أفالثقافة هي جوهر النقد الثقافي الذي يعمل من "
االزدواج عند التأليف بمعنى أن المؤلف المعهود يحمل صبغة ثقافية، أي يقول أشياء ليست 

الثقافية. وهذه األشياء المضمرة تعطي دالالت تتناقض مع في وعيه، وال في وعي الرعية 
 3."معطيات الخطاب سواء مايقصده المؤلف أو ماهو متروك الستنتاجات القارئ

يربط المؤلف المزدوج بالداللة النسقية. لهذا يعمل النقد الثقافي  وهذا ماجعل الغذامي  
 على كشف التناقض المركزي بين المضمر النسقي، ومعطيات الخطاب.

                                                           

 1- محمد بن اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 991.
 .22، ص أدبينقد  أمعبد اهلل الغذامي، عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي  -2
 .13 ،الثقافي: النقد  عبد اهلل الغذامي -3
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 نقلة في المفهوم:)النسق(: -ب

مصطلح النسق يشكل حجر الزاوية في مشروع النقد الثقافي الغذامي، فمفهومه في  إن"
ريا عما هو متعارف عليه في السابق حيث كان يعني البنية النقد الثقافي يختلف اختالفا جذ

والنظام حسب دي سوسير، وحدد الغذامي ميزات خاصة للنسق، فهو يحدد عبر وظيفته، 
وجود نسقان في نص وشرط الوظيفة النسقية عند الغذامي  1."وليس عبر وجوده المجرد

يكتسب قيما داللية « الغذاميمضمر.فالنسق عند واآلخر حدهما ظاهر أواحد متعارضان 
هذا الجمالي ليس بالمعنى  أويكون النص جماليا  أن. ويشترط »وسمات اصطالحية 

نهاالمؤسساتي  ويسعى الغذامي من خالل كل هذا  2"ما اعترته الرعية الثقافية جميال "  .وا 
 إال من تحت عباءة الجمالي، ولن يتحقق هذا أنساقهاالكشف حيل الثقافة في تمرير  إلى

 .األنساقعن طريق كشف هذه 

الثقافية أي  األنساقعلى نظرية  أساسامشروع الغذامي الثقافي يقوم  أنيمكن القول 
"سؤال النسق بديل عن سؤال النص، هذا هو المفترق الجذري الذي يميز النقد الثقافي عن 

وراسخة وعالماتها هي  أزليةنساق تاريخية أالثقافية هي  األنساق« ".فهو يقولاألدبيالنقد 
هض النقد .وبالتالي ين3» األنساقاستهالك المنتوج المنطوي على هذه  إلىاندفاع الجمهور 

 فلسفية. أبعادهمات ذات الثقافي عند الغذامي بم

 (: األنساقنقد  إلىنقلة في الوظيفة )من نقد النصوص  -ج

/ال مرئي في الخطاب وعن المتخفي كالنقد الثقافي في البحث عن المدر ن وظيفة كمت
الملتفة بعباءة هذا الجمالي.  األنساقالجمالي البالغي بغرض الكشف عن  أسوارخلف 

 ".األدبيوبهذا المفهوم تصبح وظيفة النقد الثقافي" مختلفة عن وظيفة النقد 

                                                           
 .11، ص  السابقالمصدر  -1
 .11، ص نفسهالمصدر  -2

 3 - عبد اهلل الغذامي، عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي،ص 911.
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النص" بوصفه حامل للنسق، وهذه نقلة نوعية في مهمة العملية النقدية  أصبححيث 
، وليس على النصوص" وتأتي وظيفة النقد الثقافي من االتساقشرع في الوقوف على حيث ن

مجرد  أو، باإلطالقكونه نظرية في نقد المستهلك الثقافي) وليست في نقد الثقافة هكذا 
ويجد الغذامي في طبيعة هذه الوظيفة تشابها بينها  « دراستها ورصد تجلياتها وظواهرها

وبين ما أسماه علماء الحديث) علم العلل(، الذي يبحث في عيوب الخطاب ويكشف عن 
في السند، ولما كان هذا العلم يتطلب ممارسة دقيقة وصارمة، فان  أوسقطات في المتن 

مة الدقيقة القادرة على تشريح في النقد الثقافي يتطلب كذلك مثل هذه الممارسة الصار  األمر
  1. »المضمرة، ورصد حركتها األنساقالنصوص واستخراج 

 مرجعيات الغذامي التي بنى بها مشروعه الثقافي. إلىوهذا ما يشير دائما 

النقدي في تناول عدة  اإلجراء" تتمثل هذه النقلة على مستوى  نقلة في التطبيق: -د
ية الشعرية الشخص أن، والدعوى الجوهرية هي يةالهوامشأو ، األصولمنها  ساقاألنمن  أنواع

 2فينا." زنسق ثقافي مرسخ ومتعز 

تنصب حول النص ذاته محللة بناه وتراكيبه كاشفة  األدبيكانت تطبيقات النقد  فإذا  
عن جمالياته، فان النقد الثقافي يركز على نقد التفكير العربي، والمفاهيم السائدة في الثقافة 
العربية، بغرض تجاوز الخطاب المؤسساتي الذي تعترف به الثقافة وتمجده على حساب 

الية قديمة وحديثة. حيث ترسخ هذه . وذلك بسبب ماتوارثته من مواصفات جمأخرىخطابات 
تمر الثقافات كلها في كافة ظروفها « العمى الثقافي يقول الغذامي: إلىتؤدي  األنساق

ومراحلها بتقلبات عنصرية حتى لتصاب بالعمى الثقافي، حيث تتناقض مع كل ماهو معلن 

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 92.99.
 2- المصدر نفسه، ص91.
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ونظريات صراع  اآلخر،... وتهميش أفالطونمن مبادئ ومثل، بدء من جمهورية 
 »1الحضارات ودونية الشعوب واألعراق. 

وخالصة القول أن مايعين على إحداث نقلة نوعية للفعل النقدي من النقد األدبي إلى 
 »الثقافي هو إنتاج أسئلة بديلة مقترحة للنقد الثقافي والمتمثلة في:

 سؤال النسق بديل عن سؤال النص. -9

 ال.سؤال المضمر بديل عن سؤال الد -2

 سؤال االستهالك الجماهيري بديل عن سؤال النخبة المبدعة. -2

سؤال عن حركة التأثير الفعلية، هل هي للنص الجمالي المؤسساتي، ام لنصوص  -9
أخرى ال تعترف بها المؤسسة ولكنها مع هامشيتها هي المؤثرة فعال، وهي المشكلة لألنساق 

 2. «الثقافية العامة

بالتنظير لمشروعه النقدي الثقافي،بل قدم وجهة نظره من الجانب لم يكتف الغذامي 
 التطبيقي.

الجانب التطبيقي ومرجعيات الغذامي في تطبيقه لهذا النقد              إلىنمر  أنوقبل 
واصطالحات التي جاء بها الغذامي في هذا  اإلجرائي) النقد الثقافي( نلخص الجانب 

 3المخطط على النحو التالي:

 

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: القبيلة والقبائلية أو هويات مابعد الحداثة، المركز الثقافي العربي، بيروت،ط:2، 2111،ص 292.
 2- عبد اهلل الغذامي،عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص 23.

تاب الرياض السعودية،ع والتكفير الى النقد الثقافي دراسة الثقافية، سلسلة ك خالد سليمان: عبد اهلل الغذامي من الخطيئة -9
.912،،ص2112،ديسمبر 11.19  
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 نقلة في التطبيق 9

 المؤلف المزدوج نقلة في الوظيفة                                   2 

 الجملة النوعية               

  نوع الداللة                نقلة في المفهوم                            2

 التورية الثقافية                               )النسق (                    

 المجاز               نقلة في المصطلح                                          9

  عناصر الرسالة                                      

  

  

 المرسل إليه    المرسل   الرسالةالشفرة         السياق           أداةالعنصر        

 اإلتصالالنسقي 

 .إلى العناصر السابقة اقترحه الغذامي ليضاف النسقيعنصر ال

 

 هدف الدراسة :

هذا الهدف من  تحرير المصطلح األدبي من قيده المؤسساتي وتحويله ليصبح الثقافي يتم
 خالل تغيير المفاهيم التالية:
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 بناء النظرية ) الجانب التطبيقي(-ب

 اتجاهات:  أربعةالتطبيق عند الغذامي يسير في 

النظرية وهو يأخذ طابعا استدالليا، ويتركز حول نصوص  إلىتطبيق يعمد  "-9
 ) كتاب النقد الثقافي(.األدبيةفصيحة في مجملها تخضع لمنطق المؤسسة 

المهمش والشعبي في تقابل النخبوي، ويأخذ طابعا شموليا على المستوى  إلىيسعى  -2
 العالمي) في كتاب الثقافة التلفزيونية(.

يهتم بالصراع النسقي على المستوى المحلي في مرحلة)المخاض( االجتماعي حيث  -2
 من خالل تجربة الحداثة) في كتاب حكاية الحداثة(. األنساقتتصارع 

االجتماعية التي ظهرت في مرحلة ما بعد الحداثة وتحديد هويتها يهتم بالنسقية  -9
والجذور، وانهيار للخطاب العقالني  واألصولالمرجعيات  إلىالتي تمثلت في الرجوع 

 1."الحداثي       ) في كتاب القبلية والقبائلية(

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

 1- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 212.
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في الثقافة العربية ذاكرا  ايضاح الخلل النسقي "إلىوهو يهدف من خالل التطبيق 
السبب في وجوده وهو الشعر، ويبدأ في دراسة الخطاب الشعري ثقافيا متمثال في شخصية 

 .عمله في هذا هو العلل النسقية أومبدالمتنبي. 

رسخت  وأنهاالمتضخمة في الخطاب العربي،  األنايثبت قضية  أنبحيث يحاول  
 مةلألا ثقافيا منغرسا في الوجدان الثقافي الخطابات كافة ماجعلها سلوك إلىوانتقلت 
 1"العربية.

ويرى عبد اهلل الغذامي  أن هناك صفات أخالقية وجمالية راقية يحسن بنا أن نتعلمها، 
في تكوين  حد مصادر الخلل النسقيأات أخرى لها من الضرر ما يجعلها إال أن فيه صف

 الذات، وفي عيوب الشخصية الثقافية ويحددها بالنقاط اآلتية:

 شخصية الشحاذ البليغ) الشاعر المداح (. -"9

 شخصية المنافق المثقف) الشاعر المداح (. -2

 شخصية الطاغية. -2

 2"شخصية الشرير المرعب ) الشاعر الهجاء (. -9

عيوب الشخصية الثقافية الغربية التي وبهذا يحمل الغذامي الشعر أو النسق المتشعرن 
انتقلت فيما بعد إلى النثر، ويستدل بالخطابة الشاعرية التي تتجلى بكل السمات الشعرية 

 التي تسعى إلى تضخيم الذات كخطب عمرو بن األهتم وسحبان بن وائل. 

 

 

                                                           

 1- المرجع السابق، ص 919.
 2-عبد اهلل الغذامي:النقد الثقافي ،ص11.
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ثم يأتي إلى الجوهر في مشروعه النقدي وهو مصطلح ) الفحل ( بحيث تحول الشعر 
كونه صوتا للقبيلة إلى األنا المتضخمة، وما تعلق بعد ذلك من نشوء فن المديح  من

يصور الباطل في صورة الحق، والبد ان  أنيمكن للمداح  إذوالفردية وجهان لعملة واحدة، " 
 1ينتظر مقابال ماديا ثمنا لكذبة البليغ."

لمواجهة من النقد       عرض الغذامي لألمةوفي هذا تعميم فيما يتعلق بالموروث الثقافي 
 2) وهذا  ناتج من نزعة الغذامي التأويلية في أغلب النصوص لما يخدم نظرته النقدية (.

وفي قضية اختراع الفحل يتدرج الغذامي بالدراسة لها مبتدئا بالفرد والتعالي، وقال عن 
أنا أبو حزرة ( هر ( للشاعر جرير أنها جملة نسقية/ ثقافية، وينظر للجملة ) دال أناجملة ) 

 اختيارات انتقائية. بأنهاجملة واقعية حقيقية مما عرضه للنقد 

وفي مرجعياته في المجال التطبيقي بالنسبة للتراث حديثة عن ابن سالم الجمحي         
 إلى األمرمصطلح ) الطبقات ( وتعدى  إلى) طبقات فحول الشعراء (،" حيث طور نظريته 

ال  ألنهصغر الشعر، أفالرثاء مثال يجري تحقيره، فهو  طبقات، إلىتقسيم الفنون الشعرية 
ال يمدح  وال يهجو  ألنهربع شاعر،  بأنهيعمل لرغبة وال لرهبة ولهذا جرى وصف ذي الرمة 

 3وال يفتخر."

ويعيب الغذامي كرم حاتم الطائي من خالل مايقوله من شعر يفتخر فيه بكرمه ويربط "
عالقة السمعة بالعطاء، وفي توظيف اللغة لمصلحة المجد  كرمه بظهور القيم النسقية في

 الفردي. ) وذلك في صناعة الطاغية (.

 

 
                                                           

 1- المصدر السابق: ص 991.
 2- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 913.

 3- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 922.
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نه داء الثقافة العربية من خالل أشاعر العربية المتنبي على  إلىوقد نظر الغذامي 
تمام  أبيحداثة  إلىفي خطابه الشعري، ونظر  واألسلوبالمختفية وراء قوة البالغة  األنساق

 1حداثة شكلية ووصفه بالعمى الثقافي و"بأنه شاعر رجعي" . بأنها

تمام اعتمد على نسقية مضمرة قائمة على المديح المتلبس بالهجاء، وفي منظور  فأبو
تمام بقانون الرغبة والرهبة من خالله تظهر نسقية  أبيالنقد الثقافي يربط المدح عند 

تمام  أبولعقلية التي يقحمها لنا هذه هي ا « الخطاب الشعري عنده، فيقول الغذامي:
الحداثي، ويسهم في تعزيز النسق، وغرسه في الضمير الثقافي مختفيا تحت ستار البالغة 

الكشف  إلىوالمجاز والجملة البالغية التي يبدو عليها التجديد غير ان النقد الذي يتجه 
 . »2المضمر النسقي سيفضح النص ويعري نسقيته

تحضر الجاحظ في خروجه سأنواع األنساق" النسق المخاتل يوفي حديثه على نوع من 
ن أالثقافية بمفهومها المعاصر كما عند هوغارت ب الدراساتيقترب من عن المتن ويقر بأنه 

سابقا مادة خام الكتشاف أنماط معينة، والجاحظ يأتي من  -كما ذكرنا -الثقافة مادة خام
) يدل على مرجعياته الحديثة 3"بين المتن والهامش ئماقكتشاف صراع فتواله الثقافة إسباب 

 والتراثية(.

نتاج إومن منطلق القبيح الثقافي المختفي خلف الجميل الشعري بدأ الغذامي في دراسة 
نزار قباني األدبي الذي وصفه بالرجعي، وذلك لعودة الفحولة التي تبرز من خالل الخطاب 

هذه لعنة الشعر حينما يكون  « يقول الغذامي: الشعري لديه، ما أدى إلى صناعة الطاغية.
أنيقا فحسب، ومن تحت األناقة تكمن البشاعة اإلنسانية التي تأسست  أوجماليا فحسب 

أصال في الذهن الثقافي المهيمن، وتوفر لها رموزا يعيدون إنتاجها مستخدمين أجمل 
ألدوات واألنساق أنها ذات المبتكرات البالغية والوسائل األسلوبية، ومشكلة هذا النوع من ا

                                                           

 1- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 939.931.
 2- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 923.

 3- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 939.
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ليست سوى  "ويرى الغذامي أن األنثوية عند نزار1».نسقيه غير قابلة للتغير أو التحويل
تهميش للذات األنثوية التي عمل الفحل على إقصائها مرارا وتكرارا. ووصفه بأنه طاغية 

، عبر نسقين احدهما حسي بحق وعلى المكشوف، وليس عبر النسق المضمر بل يتحددين
 2."خر عفيفواآل

دونيس ثقافيا، فقد حمل أنساقا رجعية ال تختلف كثيرا عن أجداده أو"يقول برجعية 
حداثيا في الشكل والمظهر والجمالي ا ن بدا  رئ ألقيس، والمتنبي، وأبي تمام و القدامى من ام

 اإلبداعي، فمن البداية تظهر رجعيته بسبب االسم األسطوري المفرد الذي حمل النسقية
 3."خردية، وانعدام االعتراف بالطرف اآلالفر 

هذه الجمل  إلىدونيس أنا العالم، أنا المعنى...نظر الغذامي أ"فاستخدم كلمة أنا عند 
دونيس من خالل منظور النقد الثقافي أرجعية فكر  إلى وأشارتالتي حملت نسقية التفرد، 

 عقالني، يذهب الغذاميدونيس للخطاب الالأممثال مايعرف بصناعة الطاغية. وتقديم 

دونيس يعادي العقالنية والمنطقية فلديه عداء لهذا الجانب، وهو عداء أخطاب  أن إلى
 4."نسقي لكل ماهو منطقي وعقالني

ليخرج  ثبات أن الشخصية العربية اصطبغت بصبغة شعرية، وتشعرنتإيواصل الغذامي 
من حقل األدب، ويلج ميدان السياسة متخذا من شخصية الراحل صدام حسين طاغية، 

لو استدعينا صفات األنا الشعرية « والذي أسهم في ترسيخ النسق وأسس له. فيقول:
لوجدناها هي بالتحديد مايصف ويحدد صفات صدام حسين، وهذه األنا المتضخمة الفحولية 

 األصحد المطلق بإلغاء األخر وبتعاليها الكوني، وبكونها هي التي التقوم إال عبر التفر 

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 211. 
 2-المصدر نفسه، ص 231.
 3-المصدر نفسه، ص 212.

 4- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 939.
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حكما ورأيا، ويكون الظلم عندها عالمة قوة وسؤدد، والكذب عندها مباح...  واألصدق
   1  »…بسحق الخصم إالوال يستقر وجودها 

فكما تبحث الشخصية الشعرية عن التفرد والتعالي، كذلك الحال بالنسبة للشخصية 
 السياسية.

وركز في الناحية التطبيقية على "التطبيق، ل الغذامي أن يربط بين التنظير و حاو    
شعرنة الخطاب الثقافي العربي بشكل عام، فجعل كل عيوب العقلية العربية والممارسات 
الثقافية السلبية في الحياة الثقافية لألمة العربية سببها األقوى هو الشعر، الذي كرس أفعاال 

ترسخت في ذهنية المتلقي المقابل، وكذلك الطاغية الذي يحب التغطرس،  ثقافية خطيرة
والطبقات الثقافية التي قسمت الحياة االجتماعية، والقبيح الثقافي الذي يختفي خلف الجميل 

 2."الشعري وهو يرى ان الرؤية الجمالية للشعر عملت على إغفال عيوب نسقية خطيرة جدا

مشروعه حاول أن يحدث نقلة نوعية للعقل النقدي من األدبي  وعند ما قدم الغذامي   
إلى الثقافي،تقوم على تغيير المصطلح النقدي والوظيفة والتطبيق وخاصة إحداث نقلة في " 
النسق" و"وصف النص بأنه حادثة ثقافية وجعله منطلقا نقديا وأساسا منهجيا. كما تظهر 

لنصوص إلى نقد األنساق الثقافية المضمرة التي وظيفة النقد الثقافي في االنتقال من نقد ا
 عر ديوانينطوي عليها الخطاب الثقافي مثل: نسق الشخصية الشعرية. ولما كان الش

حد مصادر الخلل النسقي في تكوين الذات العربية وفي عيوب أالعرب. فقد أصبح الشعر 
 3.."الشخصية الثقافية كالشاعر المداح والمنافق والفحل والطاغية.

ة في الثقافة والوجود تكمن في مشكلة العرب المركزي أن إلىويخلص الغذامي من ذلك 
 الخطاب والبيان أنواع، أي انسحاب قوانين الشعر على بقية  طلق عليه الشعرنةأما

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 912.
 2- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 911.

 3-إبراهيم الحيدري: النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة، ص 911.
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 اإليهامالخطاب السياسي والثقافي متخدقان في الشعرنة التي تعتمد  أنوالتفكير، مؤكدا 
الفحولة الشعرية على مستوى الفكر االجتماعي  إنتاججل أالخطاب، ومن  وعلى جمالية

 والسياسة.

أن النسق الثقافي لألمة العربية هو نسق محافظ، فإذا يبرز أي نسق "ويرى الغذامي 
جديد فانه يواجه بأنساق محافظة أخرى.كما أن النقد الثقافي عنده ال يؤطر تحت إطار 

 1"الي، بل ينفتح على مجال عريض من االهتمامات.التصنيف المؤسساتي للنص الجم

فقراءته النقدية قائمة على االختالف التي تسير في اتجاه معاكس للمألوف، قائم على 
مستجدة المساءالت فيما يتعلق بالنسق النقدي العربي وذلك بالولوج عمق أعماقه بقراءات 

دأ إعادة بناء النص وتأطيره منهجية الغذامي قائمة على مبو تفصح عن الظاهر والمضمر. 
جل السمو إلى درجة أفي تقنيات االقتراب من النص من  بمنظورات أخرى مغايرة، تتمثل

محبة النص، غير أن التجارب النقدية بمرجعياتها وأسسها تحمل اإليجاب والسلب وهذا ما 
 سنتكلم عنه في باقي صفحات البحث.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1- المرجع السابق: ص 991.
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 :  الثقافي (مالحظات حول المشروع ) النقد -5

في عدد المؤلفات التي  أهميتهمن برز النقاد المعاصرين وال تكأحد أيعتبر الغذامي 
نماصدرها، وهي متنوعة وكثيرة، أ  ملى تطويع المفاهيإي اجتهاداته النقدية التي فادته ف وا 

دبي العربي ثة بما يتناسب مع خصوصية النص األوالنظريات النقدية الغربية الحدي
ومما يذكر أن الغذامي الذي درس في لندن « حد النقاد:أفيقول عنه السيما النص الشعري. 

مثال جيد للحوار بين الثقافات فهو مع انتمائه ألكثر البيئات العربية اإلسالمية حفاظ عن 
األدب األصول، ومع مراعاة الثوابت، في الفكر والعقيدة، كثير االنفتاح والتفتح على الفكر و 

الغربي، ويفضل معرفته الممتازة باالنجليزية، واطالعه الواسع على األدب األوربي 
ن يحقق جزءا كبيرا من مشروعه أديده والسيما النقد منه، استطاع واألمريكي، قديمه وج

  »1نه كتاب تثقيفي.أذي استهله بكتاب يمكن القول فيه النقدي ال

مشروعه يشجع ناقديه على االنخراط في ولعل أول مالحظة حول مشروعه هي أن 
ممارسة النقد الثقافي نفسه، ألنه باعث على الحوار والجدل، ذلك أن األفكار واآلراء 

ليها واتبعها تثير خالفا إواها وتوصل تالتي اح واالستنتاج والتأويالت والنتائج وطرائق التحليل
 .ن يحققهأالمطاف في صالح الهدف الذي يريد يصب في نهاية 

... مايعتور هذا « من جهته عبد النبي اصطيف يثني على هذا المشروع بالقول:
را كامال، لعله مرشح ألجر جأسس له مجتهد مخلص، يستحق دون شك المشروع الذي يؤ 

كانت  ثار التفكير النقدي العربي الحديث في مسائل خطيرة. وكتابات الغذاميأنه قد ثان، أل
 »2باستمرار حافزا قويا على التكفير والمساءلة. 

                                                           

 1- إبراهيم محمد خليل: النقد األدبي الحديث، ص 229.
 2- عبد اهلل الغذامي، عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص 911.
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عمل الغذامي على استيعاب المفاهيم النقدية الغربية المعاصرة والعمل على مجاوزتها "
 ،1"نظري جديد هو مايميز التجربة المنهجية الناضجة لدى الغذامي إطارفي 

ما بى مزجه إلضافة إجعيات بارت وديردا وفوكو عجاب بتنظيرات ومر إ أيما فهو معجب
 يوجد في التراث خاصة اجتهادات الجرجاني.

ن يوصف به الغذامي هو الذي وصف به روالن بارت في أصدق وصف يمكن أولعل 
نه وهب مقدرة خارقة على التحول الدائم والتطور إ« كتاب الخطيئة والتكفير حين قال عنه:

 »2حد بمدلول. حرة فخالها داال عائما ال ي إشارةالمستمر فجعل ذاته 

فهو ينتقي المصطلحات النقدية بحرية ويتجول بين ثنايا النظريات النقدية دون قيد ودون 
 اعتبار للفوارق بين بعضها البعض كالبنيوية والتفكيكية...

 األنساقن النقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، ينقد أفالغذامي يرى   
هو غير رسمي  ماطه وصيغه ماأنالخطاب الثقافي بكل تجلياته و ا المضمرة التي يشمل عليه

لى النصوص نظرة إ" هو النظر هو كذلك سواء بسواء. فالنقد الثقافي وغير مؤسساتي وما
اق فآلى إة للنص، وفتح مجال النظر النقدي واسعة، وذلك بالوقوف على الشفرات الثقافي

 3."نساق الذهنيةواأل ري في نقد الخطابات الثقافيةوسع وتأسيس وعي نظأ

لى إمشروع ينطوي على طموح نبيل يسعى ن مشروع النقد الثقافي عند الغذامي إ     
ذا " الهدف إبية. وقد قدم صياغة لهذا الطموح تطوير الممارسة النقدية في المجتمعات العر 

لى منهج يكون من الممكن وصفه إن يصل أليه  كل ناقد عربي معاصر هو إالذي يسعى 
 4نه عربي، ولو تحقق ذلك فهذه صيحة عظيمة فعال. "أب

                                                           

 1- عبد الرحمان بن اسماعيل السماعيل: الغذامي الناقد، ص 21.
 2- المرجع نفسه، ص 1.

 3-عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 92.
 4-بشير تاوريريت: محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر، ص 221.
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نه أعلى « قول:بالي ني يثنمهو قاسم المو  جهودات الغذامي، فهاثنى الكثير على مأف
 1،"ن يجمع في تصوره مابين النظرية والتطبيقأدار على تعمل باق

موروثنا بين  يجمع ما ال ايجابية تجعلهإ-الثقافي–في هذا النقد  مرجعياته  وماثراء
عمال البشرية واجه هذا المشروع انتقاءات كثيرة ة المناهج الغربية. وكغيره من األومعاصر 

حفظ له عربي ي إنتاجولها تطبيق مناهج غربية على ألعل  خاصة في الجانب التطبيقي،
لى منهج يناسب هذا التميز فاتفق صاحبا دليل الناقد على إالتميز في بيئته، ويحتاج 

سية على محاولة الغذامي ين المالحظة الرئألمالحظات حول المشروع، غير من ا مجموعة
 تأتي على ثالث مستويات: 

نساق محصورة أنساق التي يتحدث عنها، وهي قراءة األول: في مقدار تعميمه في األ-"
 لى تضخم لذات...(.إاستجداء ونفاق، والفخر  إلىمديح في الجانب السلبي ) تحول ال

 دب تقريبا، والشعر بشكل خاص.مثلة، وانحصارها في األدية األوالثاني بمحدو -

الثقافية لمجتمعات  و استحضار التجاربأتمثل في غياب المقارنة الثقافية الثالث في -ماأ
طروحة أشواهد كثيرة وقوية فيما يتعلق ب ن في الكتابأو حضارات مختلفة، فمع أمختلفة 

يضا كثير من التعميم القائم على تغييب الكثير من النماذج الشعرية التي أن فيه إفه كتاب
تخالف النسق الذي يرسمه للشعراء المنافقين في تاريخ الثقافة العربية كالصعاليك، 

 العتاهية.  وأبونواس، وبشار، وابن الرومي  أبووالمتصوفة، وشعراء مثل 

حدود األدب ليضرب مثاال لتجذر  يتجاوز أننه يفترض في نقد ثقافي أأضف إلى ذلك 
األنساق أو أزليتها من حقوق ثقافية خارج األدب كالفلسفة والعلوم اإلسالمية، والتاريخ 

 2...."والجغرافيا والعلوم البحتة

                                                           

 1- عبد الرحمان إسماعيل السماعيل: الغذامي الناقد، ص 922.
 2- ميجان الرويلي، سعد الباز عي: دليل الناقد، ص 291.
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جرائي نقرأ التنظير النقدي والتطبيق اإلمور عندما أن نستخلصه من أ يمكنهم ماأفمن 
 للنقد الثقافي عند الغذامي هي: 

ن النسق الرجعي الذي ترسخ في العقلية أبار الذات العربية متشعرنة بسبب اعت" -
الشعر، وعمل على تسويقه الجمالية البالغية التي طالما  إيجادهالعربية عمل على 

احتمى بها النسق السلبي، فظهرت شخصيات كثيرة تعمل على تدمير الحياة البشرية: 
الشعر العربي من العصر ن أالقول يرى المنافق...وكأنه بهذا الشحاذ الكذاب، 

 ن كل هؤالء المنظرينأوالمشكلة 1."لى عصرنا الحديث يحمل هذه النسقيةإالجاهلي 
حاب مشاريع أـص" هم وليتش ايستهوب"لغذامي بدءا بالغربيين الذين قبس منهم ا

ن يجسر الفجوة بين أقدر طاقته،  ىمحددة وواضحة، يحاول كل منهم، علنقدية 
 ين هذهربولوجية وأدبية وجمالية، قصد كسر الحدود بثة وانيالمعرفية من سياسالحقول 

و ثقافة أاقاله الغذامي حيث وسم نتاج أمة حد منهم، مأالفواصل المصنعة "ولم يقل 
 2"سياقاته الثقافية والمعرفية. إلىبل الشعر العربي لم يفقد انتماءه  أمة بأنها متشعرنة

نه ألخطأ الذي وقع فيه الغذامي سببه ن اإد المطلب" فالناقد المصري محمد عبوحسب 
 في كتابه ألنه يبدأ من الثقافة ختالض وليس بحميمية، فقدم منهجا مبدأ قراءة التراث بالرف

ن يبدأ الناقد من النص إلى الثقافة، ألنص. والمفروض أن يحدث العكس أي ليصل إلى ا
 3."ألنه يبحث عن النسق الثقافي للنص

 

                                                           

 1- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 919.911.
، ص 2113، 9بسام قطوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،ط: -2

229.  
نوال بن صالح: النقد الثقافي في الخطاب النقدي المعاصر قراءة في تلقي مشروع عبد اهلل الغذامي، مجلة  -3

 .299.ص 2191، 99المخبر،جامعة بسكرة، الجزائر،ع 
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الغذامي عدة أحكام غير مقنعة، مثال عندما جعل إصدار ديوان ) طفولة نهد( أطلق " -
لنزار قباني ردا نسقيا فحوليا على حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر عند 

 نازك المالئكة، ولم يشر إلى أي دليل أو مسوغ يوحي بذلك.
االتكاء الديني مقابل الشعري بإيراده أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم في  -

معارضة الشعر، ولكن موقف الرسول واإلسالم بشكل عام هو ضد الشعر الباطل 
 1."لشعروليس كال

موي بوصفه ل على قراءة الجامع األعمعندما "ويربط الغذامي بين النظرية والتطبيق 
ية من الناحية النفعية التداولية باعتباره مصلى ومكانا و ملة نحج هنأخطابا ثقافيا، فيرى 

ن التركيب والفنية مثلما للنص للعبادة وكذلك جملة بالغية باعتباره مبنى جميال له م
 فية تحمل وتكشف عنعالمة ثقا األمويدبي وتأتي الجملة الثقافية باعتبار الجامع األ
المكان وداللة الحقبة الزمنية لة ) شكال ثقافي وتكشف عن عالمات عدة منها دالإ

سالميةموية وهي حقبة تمثل قيمة ثقافية عربية األ  2."(وا 

هو نوع من )علم العلل( كما عند أهل « لقد شبه الغذامي ) النقد الثقافي( بقوله:
عيوب الخطاب ويكشف عن سقطات مصطلح الحديث، وهو عندهم العلم الذي يبحث في 

ن البحث أصارمة، والشك مما يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة و و في السند، المتن أ في
نساق المضمرة را على تشريح النصوص واستخراج األفي علل الخطاب يتطلب منهجا قاد

"الشحم" مثلما  ورصد حركتها، وكما هي الداللة اللغوية المزدوجة لكلمة " جميل" التي تعني
 الإاب ن الشحم لذيذ وجذأيضا جماال من تحته شحم، وكما أالثقافة في ن إتعني "الجمال"، ف

                                                           

 1- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 919.912. 
 .919.931عبد اهلل الغذامي، عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد ادبي، ص  -2
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كذا هي ته هي الواسطة والقناع لمضاره و نما لذأنه ضار وفتاك بالصحة البدنية، وكأ
لى كشف ذلك تصبح هما نقديا إضرارها وقبحياتها والحاجة أالجماليات البالغية تضمر 

 1«مشروعا وضروريا.

يشير في المساجلة "صطيف اقافي وفي المقابل نجد عبد النبي هذا في تعريفه للنقد الث
لى هذه الورطة التي وضع الغذامي نفسه فيها، باغفا له إ النقدية التي جمعته بالغذامي

لكثير من المصطلحات ليه اإنه ينسب أمركزي النسقي في دعوته وال سيما لتعريف المفهوم ال
 النسق الثقافي، الوظيفة النسقية، الداللة النسقية...خرى مثل: المكبوت النسقي، والمفاهيم األ

دفاعه  ن يتابع محاجة الغذامي وهو يصول ويجول فيأساءل كيف يمكن للقارئ ثم يت
يط ييسر عليه ن يسعفه ولو بتعريف بسأو النسق دون أالمستميت عن هذا المجهول 

 2."جل النقد الثقافيأصحبته في كفاحه من 

زلية أخية نساق تاريأنساق الثقافية ينتقد الغذامي في قوله" األ اهيمبر إومن جهته عبد اهلل 
نه ثقافي أب اإلقرارنسق الثقافي وفي الوقت من مبدأ ثبات ال نطالقاالن أوراسخة دائما، ب

نى تجريدية، متعالية، وبالمع إنمانها نظرة تاريخية، أقل ماتتصف به ألى نتيجة إيجر 
 3"حولة؟ تقارة، وهي نتاج سياقات ثقافية م نساق الثقافيةالفلسفي مثالية. فكيف تكون األ

والمتتبع لتحليالت الغذامي يالحظ اهتمام الغذامي بنقد األنساق أكثر من نقد استجابة 
حرك على ن النسق ال يتألى إن نشير هنا أن من المهم إ« القارئ ونقد المتلقي بقوله:

لهما دور مهم وخطير في ترسيخ  ن القراءة واالستقبالإفحسب، بل  اإلبداعمستوى 

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 99.
 2- عبد اهلل الغذامي، عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص 991.

 .921: الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص يمإبراهعبد اهلل  -3
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بداع اإل إنتاجنساق في النقد الثقافي يبحث في تأثير األ ن مشروعأنه يشير أ.وك 1«النسق
 وليس في تأثيرها استجابة القارئ.

خل البيئة ان النقد الثقافي لم يثبت فعاليته حتى دأل ذهب النقد ببعض النقاد بالقول ب 
ساتذة العرب بمنهج غربي، ومنهم من يرى فيه مظهر من األوه افتتان فئة أالتي أفرزته، ور 

 من مظاهر العولمة. 
رغم ما قدم من نقد حول مشروع الغذامي النقد الثقافي لكن خصوصية تبقى تميزه "
في النظرية الحديثة  بةدية خصو كثر المساحات الفلسفية والنقأمنها امتداده معرفيا في مك
النسق الثقافي في الفكر العربي بوصفه معول الهدم والبناء  مر الذي مكن اشتغاالته قراءةاأل

 2."للبنى العميقة والسطحية للمنجز  الثقافي في ماضيا حاضرا ومستقبال
شكالية نظرية وثقافية إثارتهإلمي في " النقد الثقافي" "همية مشروع الغذاأولعل مرد 

 مطروحة على الدراسات النقدية والثقافية الحديثة، وتتعلق بمسؤولية الناقد تجاه مايقرأ وتجاه
هداف دبية والثقافية واألمن جهة، وبكيفية قراءة النصوص األما يحدث في عالمه 

 3."ليها القارئ من وراء قراءتهإوالغايات التي يرمي 
عرضوا لهذا النقاد الذين ت ةوما كثر ر جيدا مابين الحضارات، حوا "رغم كل هذا فالغذامي

و لم يقدم للساحة أن قدم إف.همية هذا المشروع أال دليل على إوذماأالمشروع بالنقد مدحا 
 النقدية تبقى محاولة جريئة وضعت الغذامي نفسه جملة ثقافية فيها نسق مضمر تجب

لى الثقافة التلفزيونية  إقف مشروعه عند هذا الحد بل امتد قراءته قراءة ثقافية. فلم يتو 
ة الصورة ما يعمل على تمريره من مثلة عن ثقافأثقافة الصورة، ويتطرق لدراسة )سةدرا
 4."نساق ثقافية(أ
 

                                                           

 1- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 291.
 2- أسامة المال: الغذامية خطاب في الشعرنة، مجلة الرياض، الرياض، ديسمبر 2119، يناير 2112،ص 39.
 3- نوال بن صالح: النقد الثقافي في خطاب النقدي المعاصر،قراءة في تلقي مشرو ع عبد اهلل الغذامي، ص 212.

 4- محمد بن الفي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 911.919.
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قمنا بدراسة حول مشروع النقد الثقافي، وخصصنا الحديث عنه من خالل  أنبعد 
تناول ناقد عربي سعودي هو عبد اهلل الغذامي وبصفة خاصة المرجعيات المعرفية التي 

الصفة المميزة  هالتنوع المعرفي الذي يزخر به فكر اعتمدها لبناء هذا المشروع، فكان 
 لمرجعياته.

جابةنتائج كانت حوصلة  إلىتوصل البحث  وتم رصدها  اإلشكالياتعلى بعض  وا 
 في النقاط التالية: 

ميز النقد العربي الحديث والمعاصر بروز اتجاهين اتجاه يدافع عن الحداثة  -
فق بينهما كان و التأصيل والرجوع للتراث واتجاه وسط ي إلىالنقدية واتجاه يدعو 

 من رواده الناقد عبد اهلل الغذامي.
النص بوصفه  إلىالبحث مفهوم النقد الثقافي، وهو مرتبط بالثقافة وينظر  تناول -

باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة، همه الكشف عن  األدب، ويدرس احدثا ثقافي
 الجمالي. أقنعةتحت  ءالمخبو 

النقد الثقافي: مدرسة فرانكفورت، مدرسة النقد الجديد،  دارسم إلىكما تطرقنا  -
 مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة.

، وجمعناها في علم النفس، علم حديثنا على روافد النقد الثقافي إضافةإلى -
 5891السيميوطيقا.وتتبعنا تطوره حيث عدت سنة أو االجتماع، علم العالمات 
قافي، وتبلور هذا المصطلح منهجيا مع ليتش الناقد البداية الفعلية للنقد الث

 األمريكي.
سماته لخصت في: التكامل والتوسع والشمول، والضرورة واالكتشاف وقد  أنكما  -

، األنساقبني النقد الثقافي على نظرية النسق المضمر، فكان مشروعا في نقد 
 قافي.الث إلىلينطلق ويوسع اهتمامه  األدبيوهو نقد يعتمد على النقد 

وكان للنقد الثقافي إرهاصاته في المشهد الغربي، وكذلك في المشهد العربي،  -
والذي اليعني عنده، النقد الثقافي  أبرز رواده عبد اهلل الغذامي؛وكان 
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في قراءة  أداةالنقدية من  األداةالهدف هو تحويل  إنماالمنجز النقدي إلغاء
النسقية وكشف  عيوبهريره وتسويقه بغض النظر عن الجمالي الخالص، وتب

 .أنساقه
صنفين: مرجعيات  إلىمرجعياته في هذا المشروع ترجع  أن إلىوقد توصلنا  -

غربية ومرجعيات عربية من الموروث النقدي العربي) الجرجاني، الجاحظ...(، 
سون، النقد الغربي) جاكب إلىومختلفة تمد من التراث وتذهب  فمرجعياته متنوعة

المساحات الفلسفية النقديةمن مناهج  أكثر إلىدريدا، فوكو، ليتش...( وامتدت 
نقدية كالبنيوية، السيميائية، التفكيكية... يجمع هذه المرجعيات طموح الغذامي 

 المتجدد في كل مؤلفاته.
يمس هذا  االصطالحيةمنعطف في المنظومة  افق المنعطف النقدي الثقافي ر  -

 صر من العمليات اإلجرائية تمثلت في :التحول أربعة عنا

بسون )العنصر ضاف العنصر السابع لوظائف جاكنقلة في المصطلح ذاته أ-    5
النسقي(، ومنه جاء ب : المجاز الكلي ، التورية الثقافية ، نوع الداللة ،الجملة النوعية 

 لمؤلف المزدوج.،ا
 )النسق(.نقلة في المفهوم -2
 نساق(.ن نقد النصوص إلى نقد األمنقلة في الوظيفة)  -   3
 نقلة في التطبيق. -    4
حمل الغذامي الشعر عيوب الشخصية الثقافية العربية وتحول من كونه صوتا  -

 المتضخمة. األنا إلىللقبيلة 
لطائي النزعة التأويلية في اغلب النصوص لما يخدم نظرته النقدية) حاتم ا -

تمام شكلية، وكذا نزار قباني...(.  أبيالثقافة العربية، حداثة  ءيصفه بالطاغية المتنبي، دا
 األمثلةالتيالسياسة عند حديثه عن صدام حسين. فكانت  إلىعنده هذه النزعة  بل انتقلت
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التراث  قدمها تخدم رأيه فقط في غياب المقارنة الثقافية بين مختلف الشعوب، فبدأ قراءة
 دليل. إلى اإلشارةدون  وأطلقها حكاماألم مبسلبية ال بحميمية. وع

رغم كل ما واجهه من انتقادات تبقى محاولة الغذامي محاولة جريئة قدم  -
من خاللها منظومة مصطلحية بديلة تأخذ من المناهج الغربية الحديثة، وتعرف من التراث 

ربما  ألنهأفضلالنظري من الناحية التطبيقية لكان  الذي اليجف. فلو وظف هذا الجانب
ن يطوع النص لصالح هدفه. وقد جعله هذا مثار وأراد أ إليهايصل  أنالنتائج قبل  بقاست

من يحملون لواء البحث عن منهج للغذامي اسما بين النقاد العرب مجدل وخالف جعل 
فهذه الثورة بين مؤيد ومعارض . بطموح متجدد ومواكبة كل جديد لألصالةعربي يدعو 

 الغذامي ترك بصمته في ميدان  النقد. أنتدل على 
دليل عهد هذا الثراء والتنوع والحوار بين الحضارات.  إالوما مرجعياته  -

رغم  واألخريجمع بين العربي  أنفي عالم النقد. حيث أراد  تألقهودعامة من دعائم 
 عة.ئالفروقات الشا

ما انفرد به  إالأنوبالرغم من حديثه عن الكثير من قضايا النقد النظرية،  -
الغذامي عن غيره من النقاد، هو محاولة تنظيره للنقد الثقافي ومنذ البداية يعترف الغذامي 

 )فنسنت ليتش(. الموضوعالحديث في هذا  إلىبين سبقه من النقاد الغربيين 
الصياغة العربية لمشروعه وتبرير  إيجادوراح في رحلة بحث محاوال من خاللها 

المشروع الجديد النقد الثقافي. هذا ماجعل البعض يصنع الغذامي  تبين هذا إلىالحاجة 
 نفسه جملة ثقافية فيها نسق مضمر تجب قراءته قراءة ثقافية.

هذه النتائج ليست بالقول الفصل في هذا الموضوع، فموضوع  واألكيد أن 
 البحث يثيرعبد اهلل الغذامي(. بل )  أنموذجالمرجعيات المعرفية للنقد الثقافي ومن خالل 

بين الذات  أوجديدة حول الصراع القائم بين اتجاهين الموروث والفكر الغربي  إشكاالت
مستوردة، وكذلك حول ضرورة خلق منهج  ، وحول مشروع التبني لقضايا نقديةواألخر
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ت الناقد انقدي عربي جديد ومستقل، باعتبار المقاربات النقدية تكون دائما مصبوغة بخلفي
 من هنا يصنع الناقد اسمه وتميزه.ه و ومرجعيات
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 ملخص:

ويعد الغذامي  ،الجمالي ءوما وراالنقد الثقافي دعوة إلى كشف المخبوء واألنساق الثقافية ،
الحداثية  مرجعياته من المناهج دوقد استم ،حامل لواء النقد الثقافي العربي

إلى رجوعه  إضافة وصرح باعتماده خاصة على ليتش، )البنيوية،التفكيكية ...(،
للتراث.ومن خالل هذا المزج مثل حوارا للحضارات،وأغنى المكتبة العربية من جهة 
التنظير بمصطلحات عديدة كالمجاز الكلي ،الجملة الثقافية.....وانطلق مشروعه من 

إلى وظائف جاكبسون .وطبق ذلك على الشعر العربي  العنصر السابع )النسق( إضافة
محاولته في إقامة مشروع نقدي ثقافي عربي جريئة تستحق  ورغم ماالقاه من نقد تبقى

 قدمه من مؤلفات . التنويه لتواكب الجديد وتغترف من نبع التراث من خالل ما

Résumé  

appel critique culturelle pour détecter les formats de pirogue et culturels, et au-
delà de l'esthétique, et est Algoudaami la bannière de la critique culturelle arabe 
enceinte, et avait tiré ses termes de référence du programme moderniste 
(structuralisme, la déconstruction), et surtout sur Leach , en plus de retourner au 
patrimoine, et à partir de grâce à ce mélange comme un dialogue entre les 
civilisations, et la plus riche bibliothèque arabe du point de théoriser beaucoup 
de termes comme: métaphore totale, gros .... culturel et a lancé son projet a 
permis Ajouter le septième élément (lignes) aux fonctions Jackson et a été 
appliqué à la poésie, et malgré ce que advint le reste de l'argent en essayant 
d'établir un projet culturel cash arabe gras intéressant de noter de nouveau à 
faire face et reconnaître comme le patrimoine du printemps  de livre. 

 


