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 مسلك الدراسات العربية 

 الفصل السادس

 وحدة الدراسات الثقافية

 

 

 النقد الثقافي

، كردة فعل الدراسات الثقافيةالنقد الثقافي نشاط معرفي، أفرزته تيارات 

حدود نسقه اللغوي  فيلنص األدبي حصرت ا التيالنقدية  مناهجالعلى 

 .المتعددةعن سياقاته الخارجية ، وعزلته وجانبه الشكلي الجمالي

مثقفي ـ "الجماعة المدعوة بأمريكا عند في أوال ظهر النقد الثقافي 

 ولقي . ”بربط األدب بصورة وثيقة مع الثقافة“الذين قاموا  "،نيويورك

إقباال في أمريكا نتيجة  العشرين القرن ثمانينيات في هذا االتجاه النقدي 
إلى ضرورة نقد ثقافي ما بعد  V.leitch"فنسنت ليتش  الناقددعوة 

هتم باالنتاج يو ،خرج عن القواعد المؤسساتية التي تقيد النقديبنيوي، 
 إذن مهمة النقد الثقافي .(دب المهمش)األ األدبي غير المعترف به رسميا

إلى العناية ، ات النصوصبجماليالعناية االنتقال بالممارسة النقدية من  هي

وبذلك، فقد طرح النقد الثقافي  .أنساقها المتخفيةمحموالتها الثقافية وكشف ب

أطروحاته المعايير الجمالية التي  تتجاوز  لنقد األدبي،لمشروعا بديال 

الكامنة في الثقافية لقيم العناية بااحتكم إليها نقد النص األدبي، وتهدف إلى 

ها التي تزخر ب المثلىبإبراز القيم اإلنسانية  وذلك  ؛الخطاب األدبي ثنايا

نزعات االحتقار والتمييز العنصري أو  النصوص، وتعرية ما تتضمنه من

اإلثني أو العرقي أو الطائفي أو الطبقي أو الجنسي بين األفراد 

  والجماعات.

  .مضمونها الجوهري هو بناء ثقافة االحترامفإن أما أخالقيات النقد الثقافي 

 :أهم خصائص النقد الثقافي في اآلتيتتمثل 
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 بدراسة  حيث يهتمفصل بين اإلنتاج النخبوي واإلنتاج الشعبي؛ ال ي

 وما هو غير جمالي في عرف المؤسسة. ما هو جمالي 

 كشف جماليات أخرى في النص لم يُلتَفت إليها من قبلي . 

 ويكمله. يعتمد على النقد األدبي 

 ويعري القيم  الفضلىالنص الكامنة فيه، فيثمن القيم شف قيم يك

 .السلبية

 ّوق النص بوصفه قيمة ثقافية، ال مجّرد قيمة جمالية، وذلك يسعى لتذ

 .همن خالل الكشف عن األنساق المضمرة في

 قائلهببالنص و ةحيطالمحقائق الكشف ي. 

 ةالعلوم اإلنسانياألدب ببط يسعى لر. 

 أن  اعتبارب ؛بينهماالعالقة  ونقد، نص بالمؤسسةبط اليسعى لر

األكاديمية التي ترسم إطارا جامدا  القراءة مقيدة بقيود المؤسسة

 .للقراءة

 األساسية تهوظيفف ،ملتزمةلنقد الثقافي منطلقات ايديولوجية نضالية ول
ال تنتمي إلى التي استنطاق النصوص المقموعة والمهمشة والمحتقرة 

 .الُمعتمد الرسمي المدروس في النقد األدبي

انتشارا  حدده فنسنت ليتشالنقد الثقافي في معناه الحديث الذي وقد عرف 

صاحب السبق في  يعد عبد هللا الغذاميواسعا في مختلف القارات؛ و

وتكريسه في األوساط النقدية  فضاء العربي،الالنقد إلى  هذا استقدام

كتاب "النقد الثقافي وقراءة  العربية، بفضل أعماله المميزة وخاصة منها

عن المركز الثقافي ، 2000سنة در اصال ،األنساق الثقافية العربية"

 .العربي

 مفهوم النقد الثقافي عند الغدامي

" فرع من فروع النقد النصوصي العام،  بأنهالنقد الثقافي امي الغذ يعرف

ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول األلسنية َمْعنٌِى بنقد األنساق المضمرة 

وأنماطه وصيغه، ما هو التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته 

من حيث دور كل  مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء غير رسمي وغير

منهما في حساب المستهلك الثقافي الجمعي. وهو َمْعنٌِى بكشف ال الجمالي، 
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كما هو شأن النقد األدبي، وإنما همه كشف المخبوء من تحت أقنعة 

اليات، فإن المطلوب )البالغي/الجمالي(، وكما أن لدينا نظريات في الجم

إيجاد نظريات في )القبحيات( ال بمعنى البحث عن جماليات القبح، مما هو 

إعادة صياغة وإعادة تكريس للمعهود البالغى في تدشين الجمالي 

وتعزيزه، وإنما المقصود بنظرية القبحيات هو كشف حركة األنساق 

قافي وقراءة النقد الث)الغذامي:  ي"وفعلها المضاد للوعي والحس النقد

 (.األنساق الثقافية العربية

ومن هذا التعريف لما يعنيه الغذامي بالنقد الثقافي يتضح أنه يحاول أن 

تحليل النقدي المن تحليل الخطاب أو  هيقربويجعل له مستندًا في اللسانيات 

لخطاب اللذين يؤكدان على مستندهما اللساني النصي في مقاربة الخطاب. ل

بقي أن أشير إلى احتراز "يؤكد على دراسة الخطاب قائاًل:  ثم إن الغذامي

اصطالحي حول شرط وجود نسقين متعارضين في نص واحد؛ إذ إننا هنا 

ال نعني )النص(.. وإنما المقصود هو )الخطاب( أي نظام التعبير 

واإلفصاح، سواء كان في نص مفرد أو نص طويل مركب أو ملحمي أو 

)الغذامي:  "و في ظاهرة سلوكية أو اعتباريةأ في مجموع إنتاج مؤلف ما

 . (النقد الثقافي وقراءة األنساق الثقافية العربية

 ؛ فإن النص عندهيرى أّن مجال النقد الثقافي هو النصالغذامي  ولئن كان

"لم يعد نصاً أدبياً جماليا فحسب، لكنّه أيضا حادثة ثقافية" ال يُقرأ لذاته وال 

لجماليته، وإنّما يعامل بوصفه حامل نسق أو أنساق مضمرة يصعب 

رؤيتها بواسطة القراءة السطحية، ألنّها تتخفى خلف سحر الظاهر 

على الجمالي. و بالتالي فمهمة القارئ/الناقد تكمن أساساً في الوقوف 

أنساق مضمرة مرتبطة بدالالت "مجازية كلية" وليس على نصوص ذات 

 (.النقد الثقافي وقراءة األنساق الثقافية العربية)الغذامي:  دالالت صريحة

أضاف . فقد على نظرية النسق المضمر ينبني النقد الثقافي عند الغذاميو

 ياكبسونالغذّامي عنصًرا سابعًا إلى عناصر النموذج اللغوي عند 

االتصال( وهو:  قناة)المرسل، المرسل إليه، الرسالة، السياق، الشفرة، 

نسق الويتكون . )النسق( فتكون وظيفة الخطاب في هذه الحالة )نسقية(

ثقافي عبر البنية الثقافية والحضارية، ويتقن االختفاء تحت عباءة ال
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رسم النصوص، ويكون له دور سحري في توجيه الثقافة، وذائقتها، و

سيرتها الذهنية والجمالية. وعليه فإن النقد الثقافي هو مشروع في نقد 

 .األنساق

الغذّامي ـ إلى كشف حيل الثقافة في تمرير  عندالنقد الثقافي ـ يسعى و

وسائل خاصة تتدثر بأغطية الجمال والبالغة. وهذه األنساق بأنساقها 

االستهالك  المضمرة التي يسعى النقدي الثقافي لفضحها، هي أساس

 الثقافي الذي يحدد مدى جماهيرية نص ما واستمراريته.

وينظر الغذّامي إلى الثقافة العربية كنص ضخم متنوع التكوينات والوجوه. 

و يرى أّن السؤال الذي ينبغي على القارئ/الناقد اإلجابة عنه هو: كيف 

بر يمكن داخل نص/الثقافة العربية أن نقرأ بعض األنساق التي تشكلت ع

كما يؤكد الغذّامي أّن على  القرون وتكّون السمات المميزة لهذه الثقافة؟

الناقد أن يميّز بين السمات اإليجابية والسمات السلبية التي ينبغي التركيز 

عليها ألّن هذا يقودنا إلى التعرف على عيوبنا الحضارية والعراقيل التي 

 اعترضت مسيرة النهضة العربية. 

أنّه انتقل في الثقافة العربية  يرىامي نسق "الفحل" الذي وقد اختار الغذّ 

فصار لدينا، إلى جانب الشاعر  ؛من الشعر إلى مختلف نواحي الحياة

لفحل اإلعالمي والفحل الفحل: الفحل االجتماعي والفحل الثقافي وا

 السياسي.

وقد سعى الغذامي في النقد الثقافي إلى إيجاد جهاز مصطلحي خاص به 

اقتباس بعض مصطلحات البالغة وتغيير مفاهميها لتناسب  من خالل

كشف العيوب النسقية التي يمكن تلخيصها في قضية كبرى واحدة وهي 

العالقة بين الظاهر والخفي أو المستور خلف بعض األلفاظ والظواهر 

وأبرز تلك المصطلحات: المجاز والمجاز الكلي، التورية الثقافية،  .األدبية

 ة.الجملة الثقافيووالداللة النسقية، 

لألنساق المتجذرة في الشعرية العربية  دراستهفي سياق الغذامي ويوضح 

سر جملة من العيوب الخطيرة التي تتجسد في صناعة أن وراء الجمال اآل

 . األنا الطاغية
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تبيان إلى  من كتاب النقد الثقافي لفصل السابعافي  الغذامييسعى وقد 
 نصوصصراع األنساق في الخطاب العربي المعاصر ، من خالل 

تمرر خطابات ى أنها أرف ،ونازك المالئكة وأدونيس ونزار قباني لسياب ل

  .وتتعارض مع الحداثة ضمنية تمجد الذات والطاغية،

 ؛دور خطير في ترسيخ النسقالسطحية لقراءة لن أالغذامي ويؤكد 

مستشهداً بالعديد من الممارسات الشعرية لدى نزار قباني والتي يرى أنها 

قراء هذا الجميل ف . خلق فحالً طاغية ري الذيتجسد نموذج الفحل الشع

صبح حجاباً يغطي العيوب يحتى  ةمع نشوته الجمالي وننساقي الشعري

النقد الثقافي وقراءة األنساق : )الغذاميالقبيح الثقافي  البصر عنويعشي 
 (.265ص  .الثقافية العربية

علم العلل عند أهل بيشبهه النقد الثقافي من األفهام،  الغذاميرب قيوحتى 

الحديث، فيقول:"هو إذن نوع من علم العلل كما عند أهل مصطلح 

الحديث، وهو عندهم العلم الذي يبحث في عيوب الخطاب ويكشف عن 

أوفي السند، مما يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة سقطات في المتن 

وصارمة. وال شك أن البحث في علل الخطاب يتطلب منهًجا قادًرا على 

تشريح النصوص، واستخراج األنساق المضمرة، ورصد حركتها. وكما 

هي الداللة اللغوية المزدوجة لكلمة )جميل( التي تعنى الشحم مثلما تعنى 

قافة أيًضا جماالً من تحته شحم، وكما أن الشحم لذيذ )الجمال( فإن في الث

وجذاب إال أنه ضار وفتاك بالصحة البدنية، وكأنما لذته هي الواسطة 

والقناع لمضاره، وكذا هي الجماليات البالغية تضمر أضرارها و 

 ياصبح هًما نقديًا مشروًعا وضرورقبحياتها، والحاجة إلى كشف ذلك ت

 .(ي وقراءة األنساق الثقافية العربيةالنقد الثقاف)الغذامي: 
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