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النقد الثقايف واملقوالت اجلاهزة
مبارك احلمداين

ال للت�أليف» ي�سرد الباحث حممد همام و�صفاً تف�صيلياً
يف مقالته مبجلة الت�سامح املعنونة بـ «القدرة على النظر امل�ستقبلي :النقد الثقايف مدخ ً
حلقل درا�سات النقد الثقايف والأ�س�س التي ت�ستند �إليها و�أبرز املفاهيم التي ت�ؤ�س�س لها يف ال�سياق الثقايف والأدبي .منطلقاً من نقطة �شيوع هذه
الدرا�سات يف عقد الت�سعينيات من القرن الفائت حتديداً ،وبح�سب قول همام لنقطة تتبع ن�شوء درا�سات النقد الثقايف «و�إذا كانت الدرا�سات اجلدلية
قد �أعلنت موت الن�ص ،والدرا�سات البنيوية قد �أعلنت موت الإن�سان ،ف� ّإن الدرا�سات الثقافية مل تعد تنظر �إىل الن�ص مبا هو ن�ص ،وال �إىل الأثر
االجتماعي الذي قد يظن �أ ّنه من �إنتاج الن�ص ،بل �صارت ت�أخذ الن�ص من حيث ما يتحقق فيه وما يتك�شف عنه من �أنظمة ثقافية ،و�أمناط تعبريية
و�إيديولوجية و�أن�ساق متثيلية ،متار�س �شتى �أنواع الهيمنة والتحكم يف املتلقي الفردي �أو اجلماعي ،بطرق متخفية ،وتر�سم جغرافيا متثالته
الذهنية و�آفاقه الت�أويلية ،وتر�سخ قيماً ومقوالت و�سلوكات قد تكون �ضد الإن�سان و�ضد وجوده� ،أي الت�أ�سي�س لن�سق ثقايف ال �إن�ساين»...
�يرا م��ن ال��ب��اح��ث�ين يف ال�����س��ي��اق ال��ع��رب��ي هاجم
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ك��ث ً
درا�سات النقد الثقايف يف بدايات ظهورها وال زال البع�ض حتى الآن
ي�شكك يف االعتداد بها كدرا�سات ناجزة يف مناق�شة العمل الأدبي� .إال
�أ ّن هذه الدرا�سات �أ�صبح ي�ؤ�س�س لها باعتبارها حق ً
ال �أكادميياً وحقل
مم��ار���س��ة يف ن��ط��اق وا���س��ع م��ن م�ؤ�س�سات التعليم وال��ث��ق��اف��ة العربية.
ف��ح�ين ظ��ه��رت ب���وادر ه��ذه ال��درا���س��ات يف ال��و���س��ط ال��ع��رب��ي ق��ال بع�ض
الباحثني يف جم��ال النقد الأدب��ي �إ ّن النقد الثقايف ما هو �إال افتتان
مب�شروع نقدي غربي ،ومن �أولئك الدكتور عبد العزيز حمودة الذي
قالها ن�صاً �« :إن هناك م�شروعاً نقدياً جديداً يجري الرتويج له اليوم
يف �أروقة املثقفني العرب هو النقد الثقايف الذي ميثل افتتاناً جديداً
مب�شروع نقدي غربي تخطته الأح���داث داخ��ل الثقافة �أو الثقافات
التي �أنتجته».
ولكننا وبالعودة �إىل تلم�س البدايات الأوىل لظهور ممار�سات النقد
الثقايف ،جند �أ ّن ه��ذه املمار�سة النقدية ظهرت عالماتها الأوىل يف
�أوروب���ا يف القرن الثامن ع�شر ولكن تلك املمار�سات كانت ممار�سات
اجتهادية مل يكتب لها اال�ستمرار ب�صورة �أكادميية �أو ثقافية م�ؤ�س�سة
على امل�ستويني العلمي وامل��ن��ه��ج��ي ،حتى �أت���ت ب��داي��ة الت�سعينات من
ال��ق��رن الع�شرين ،وذل��ك ح�ين دع��ا الباحث الأم��ري��ك��ي فن�سنت ليت�ش
�إىل «نقد ثقايف ما بعد بنيوي» تكون مهمته الأ�سا�سية متكني النقد
املعا�صر من اخل��روج من نفق (ال�شكالنية) والنقد ال�شكالين الذي
ح�صر املمار�سات النقدية داخ��ل �إط���ار الأدب ،كما تفهمه امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي��ي��ة «ال��ر���س��م��ي��ة» ،وب��ال��ت��ايل متكني النقاد م��ن ت��ن��اول خمتلف
�أوجه الثقافة وال�سيما تلك التي يهملها عادة النقد الأدبي.
�إ ّن احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه��ا ال��ن��ق��د ال��ث��ق��ايف يف ح��ق��ل ال��درا���س��ات
ال��ث��ق��اف��ي��ة �إمن���ا ت���أت��ي م��ن خ�ل�ال ال��ت��غ��ي�ير اجل����ذري ال���ذي �أح���دث���ه يف
منهج حتليل اخلطابات وا�ستثمار املعطيات النظرية واملنهجية لعدة
حقول معرفية متداخلة .حيث �إ ّن النقد الثقايف ي�ستفيد من معارف
وتنظريات علم االجتماع والنف�س كما ي�ستند �إىل تف�سريات التاريخ
ومعطياته بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سة عو�ضاً عن الإ�سهام البارز للفل�سفة
والآداب .كل تلك روافد ترفد معارفها الناقد الثقايف لتكوين �صورة

كلية ع��ن بنية ال��ن�����ص وح��رك��ت��ه وع��ن الأن�����س��اق الثقافية ال��ت��ي يُعرب
عنها ويحللها وعن �صورة الواقع الذي ينقله ومعطيات هذا الواقع
وجتلياته.
و�إذا م��ا تتبعنا الإ���س��ه��ام��ات الأوىل ل��ن��ق��ل ه���ذا امل��ف��ه��وم يف �سياق
ال��درا���س��ات العربية جن��د �أن امل��ف��ه��وم ج��اء عند �إدوارد �سعيد متهيداً
لالحقيه من الأدب��اء واملفكرين .حيث �صك �إدوارد م�صطلح «النقد
املدين» الذي يقول عنه همام �إ ّن «...هذا النقد الذي يزاوج بني نقد
امل�ؤ�س�سة ونقد الثقافة ،وم�ساءلة اخلطاب النقدي ذاته ،مع انفتاحه
على املهم�ش و�إقحامه يف املنت ،والتخلي عن كل االنتماءات والتحيزات
التي قد تعرقل عمل الناقد املدين وت�سيء �إىل مقارباته»...
�إال �أن بحثنا يف تفا�صيل هذا امل�صطلح مل حتلنا �إىل نتائج عميقة
تدل على ا�ستمراره و�شهرته �إال يف بع�ض كتابات �إدوارد �سعيد نف�سه
ومن خالل �إ�صراره على العودة �إىل املفهوم يف ج ِّل �أعماله والتذكري به
وب�أهميته يف التحليل والدرا�سات الثقافية ،وب�أهمية امل�صطلحات التي
يقرتحها يف نقده الثقايف..
�إال �أن الإ�سهام الأك�بر للت�أ�سي�س للم�شروع يف احلقل العربي كان
لرائده وعالمته الفارقة الدكتور عبد اهلل الغذامي ،ويع ّرف الغ ّذامي
النقد الثقايف ب�أ ّنه « :فرع من فروع النقد الن�صو�صي العام ،ومن ثم
معني بنقد الأن�ساق امل�ضمرة
فهو �أحد علوم اللغة وحقول الأل�سنية ّ
التي ينطوي عليها اخلطاب الثقايف بكل جتلياته و�أمناطه و�صيغه،
ما هو غري ر�سمي وغري م�ؤ�س�ساتي وما هو كذلك �سواء ب�سواء .ومن
حيث دور كل منها يف ح�ساب امل�ستهلك الثقايف اجلمعي .وهو لذا معني
بك�شف ال اجلمايل كما �ش�أن النقد الأدبي ،و� ّإنا همه ك�شف املخبوء من
حتت �أقنعة البالغي اجلمايل ،فكما �أ ّن لدينا نظريات يف اجلماليات
ف����إ ّن امل��ط��ل��وب �إي��ج��اد ن��ظ��ري��ات يف القبحيات ال مبعنى ع��ن جماليات
القبح ،مم��ا ه��و �إع���ادة �صياغة و�إع���ادة تكري�س للمعهود البالغي يف
تد�شني اجلمايل وتعزيزه ،و� ّإنا املق�صود بنظرية القبحيات هو ك�شف
حركة الأن�ساق وفعلها امل�ضاد للوعي وللح�س النقدي».
ومن يتابع التطبيق املمار�س حلرفة الغذامي يف النقد الثقايف جند
�أن الغذامي ال يناق�ش الن�ص يف ح��دوده الأدبية والثقافية بل يو�سع

هذا الن�ص بكونه ثقافة معا�شة ونتاج ثقافة وبناء ثقافيا متكامال.
وم��ن ث�� ّم فهو يتعامل م��ع الن�ص بكونه «مل يعد ن�صاً �أدب��ي��اً جمالياً
فح�سب ،لك ّنه � ً
أي�ضا حادثة ثقافية» وبح�سب ما يقول ن��ادر كاظم يف
ورقة نقدية عن �أعمال الغذامي «الن�ص عند الغذامي ال يُقر�أ لذاته
وال جلماليته ،و� ّإن���ا يُعامل بو�صفه حامل ن�سق �أو �أن�ساق م�ضمرة
ي�صعب ر�ؤيتها بوا�سطة القراءة ال�سطحية ،لأ ّنها تتخفى خلف �سحر
الظاهر اجل��م��ايل .وبالتايل فمهمة القارئ/الناقد تكمن �أ�سا�ساً يف
الوقوف على �أن�ساق م�ضمرة مرتبطة بدالالت «جمازية كلية» ولي�س
على ن�صو�ص ذات دالالت �صريحة»...
�إن النقطة التي يريد همام الو�صول �إليها يف بحثه وا�ستعرا�ضه
ملاهية درا���س��ات النقد الثقايف ه��ي ال��ق��ول بالفوائد امل�ستقبلية التي
يجنيها اال�شتغال على ه��ذه الدرا�سات والتي ي��رى �أنها نقطة مهمة
لتحويل «ثقافتنا من جم��رد ر�صيد من املعلومات واملتون املرتاكمة
عرب التاريخ ،والتي نح�شو بها ر�ؤو���س الن�شء يف املدار�س والطلبة يف
اجلامعات ،والنا�س عامة يف امل�ساجد واملنابر واملنتديات وحتويلها �إىل
عن�صر وظيفي يف عمليات الت�أليف املعنوي ،الروحي والعقلي ،وظيفة
االن��ت��ق��ال ب��ال��وط��ن الإ���س�لام��ي م��ن جم���رد رق��ع��ة ج��غ��راف��ي��ة �إىل وع��اء
للأمة على امل�ستويات كافة»...
وبالت�أكيد على ما ذه��ب �إليه همام ف���إن النقد الثقايف �سي�ساعدنا
على احلفر يف امل��ق��والت اجل��اه��زة �أو تلك التي يختفي خلفها �أعظم
مما يظهر يف ظاهرها .كتحليل البنى امل�ضمرة املتخفية وراء �أ�شكال
العنف والإك����راه ،وال��ت��ي ت�برز يف �شكل م��ق��والت دينية �أو �سيا�سية �أو
ثقافية لإخفاء املعامل املادية واملعنوية ،مع كل �أ�شكال التربير املذهبي
والفقهي ،مم��ا �أدى �إىل ح��االت اجل��م��ود الفكري واالن�����س��داد امل��ع��ريف،
تعليق كل �أبواب احلوار و�إمكانيات الت�أليف بني عنا�صر الأمة ،ف�شاعت
النمطية والتقليد ودمغ االختالف بتهم الفتنة وال�شر واخلروج على
اجلماعة .وكل هذه فوائد جزئية من فوائد جمة ترفدنا بها درا�سات
النقد الثقايف �إذا م��ا مت االهتمام بها وت�سليط ال�ضوء عليها وع��دم
االكتفاء مبحاربتها باملقوالت اجلاهزة «م�شروع تغريبي» « ،نظريات
منقولة» وغريها من عبارات العجز الدائمة!..
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