ISSN: 1112-5144
EISSN2600-6332

2020 السنة

مجلة الحوار الفكري
02 :عدد
15 :مجلد

:تلقي مناهج النقد الغربيّة يف الثقافة العربيّة
Receiving Western approaches to criticism in Arab culture.

، املركز اجلامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة، أستاذ األدب املقارن والنقد الثقايف،إبراهيم بوخالفة
boukhalfa.brahim@gmail.com
2020/01/30 :اتريخ النشر

2020/12/14.اتريخ القبول

2020/08/12:اتريخ االستالم

امللخص
شّت مناحي املعرفة هي مسألة حضاريىة تقع يف كل اجملتمعات
 يف جمال مناهج النقد األديب أو يف ى،مسألة املثاقفة مع اآلخر

 أحدثت كثريا، غري أ ىن هذه املسألة ابلنسبة للثقافة العربية احلديثة.الشعوب
القوة واهليمنة بني األمم و ى
ى
بغض النظر عن عالقات ى
 وذلك بسبب موقف ىرواد النىهضة العربيىة األوائل،من اجلدل وأوقعت شرخا ال شفاء منه يف الطبقة املستنرية لدى العرب
 وما، يبحث هذا املقال يف آليىات املثاقفة يف بداايهتا األوىل ويف حقبة ما بعد احلداثة،ومواقفهم اإلشكاليىة من الرتاث واحلداثة
 بسبب ما حلق ابهلويىة العربيىة،ترتىب عنها من معضالت معرفيىة وحضاريىة وما أعقب ذلك من توترات نفسيىة وجمتمعيىة
 ليس فقط من قبل آخران ولكن أيضا،املتدّن الذي فُ ِرض علينا
 بسبب الوضع احلضاري ى،واإلسالميىة من تشوهات وندوب

 واملقصود، بدعوى التىحديث والتنوير على شاكلة األمم السابقة،من جزء كبري من مثقفينا الذين ختلىوا عن مرجعياهتم احلضاريىة
 وما هي مواقف احملافظني الذين خاضوا معارك نقدية، ما هي هذه املشكالت املرتتبة عن عمليات املثاقفة.هبا األمم الغربيىة
من أجل رفض الذوابن يف اآلخر واالنسالخ عن ال ىذات؟ تلك هي أسئلة هذا املقال

Abstract :

.املثاقفة؛ اآلخر؛ اهلويىة؛ احلداثة؛ ما بعد احلداثة؛ التنوير: الكلمات املفتاحية

The issue of acculturation with the other, in the field of literary criticism curricula or in the various
fields of knowledge, is a civilized issue that occurs in all societies regardless of the power and
hegemony relations between nations and peoples. However, this issue with regard to modern Arab
culture has caused a lot of controversy and caused an irreversible rift in the enlightened class among
Arabs, due to the position of the early pioneers of the Arab renaissance and their problematic positions
on heritage and modernity. This article examines the mechanisms of education in its early beginnings
and in the post-era. Modernity, and the cognitive and civilizational dilemmas resulting from it, and the
psychological and societal tensions that followed, due to the distortions and scars inflicted on the Arab
and Islamic identity, due to the low civilized situation
What was imposed on us, not only by the last of us, but also by a large part of our intellectuals who
abandoned their cultural references, under the pretext of modernization and enlightenment similar to
the previous nations, and what is meant by Western nations. What are these problems resulting from
the processes of education, and what are the positions of the conservatives who fought critical battles to
refuse to dissolve into the other and alienate from the self? Those are the questions for this article.
Key words: Literacy; The other; Identity; Modernity; Postmodernism; Enlightenment.
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مقدمة:
شّت مناحي املعرفة هي مسألة حضاريىة تقع يف كل اجملتمعات
مسألة املثاقفة مع اآلخر ،يف جمال مناهج النقد األديب أو يف ى

الشعوب .غري أ ىن هذه املسألة ابلنسبة للثقافة العربية احلديثة ،أحدثت كثريا
القوة واهليمنة بني األمم و ى
ى
بغض النظر عن عالقات ى
من اجلدل وأوقعت شرخا ال شفاء منه يف الطبقة املستنرية لدى العرب ،وذلك بسبب موقف ىرواد النىهضة العربيىة األوائل
ومواقفهم اإلشكاليىة من الرتاث واحلداثة ،يبحث هذا املقال يف آليىات املثاقفة يف بداايهتا األوىل ويف حقبة ما بعد احلداثة ،وما

ترتىب عنها من معضالت معرفيىة وحضاريىة وما أعقب ذلك من توترات نفسيىة وجمتمعيىة ،بسبب ما حلق ابهلويىة العربيىة
املتدّن الذي فُ ِرض علينا ،ليس فقط من قبل آخران ولكن أيضا
واإلسالميىة من تشوهات وندوب ،بسبب الوضع احلضاري ى

من جزء كبري من مثقفينا الذين ختلىوا عن مرجعياهتم احلضاريىة ،بدعوى التىحديث والتنوير على شاكلة األمم السابقة ،واملقصود
هبا األمم الغربيىة .ما هي هذه املشكالت املرتتبة عن عمليات املثاقفة ،وما هي مواقف احملافظني الذين خاضوا معارك نقدية

من أجل رفض الذوابن يف اآلخر واالنسالخ عن ال ىذات؟ تلك هي أسئلة هذا املقال.
مدخل عام:

تؤرق االنتلجنسيا العربية اليوم ،قضيىة العالقة مع الغرب ،وعمليىات املثاقفة اليت
من القضااي النقديىة واالبستيمولوجيىة اليت ى

كل مناحي احلياة الثقافيىة عند العرب .هذه املثاقفة ،بشقيها التعاقيب والتزامين ،مل تكن دون حماذير وخماطر مجىة ،وقع
ى
مست ى
جتاهلها ،عمدا أو سهوا ،أو تقليال من أمهىيتها .من هذه احملاذير الشائكة ،ما تعلىق ابهلويىة العربيىة .هل مت ىكنت الثقافة العربيىة
من احملافظة على طابعها احلضاري ،وأسسها التارخييىة وأنساقها الفكريىة ،أمام التدفق الرهيب للعلوم واآلداب الغربيىة ،بدءا من
احلديث هنا عن
أواخر القرن التاسع عشر وإىل يومنا هذا ،وحنن على عتبة نظام دويل جديد؟ وهل مت ىكنت ال ىذات العربيىة (و ُ

أي ح ىد كانت عمليىات
اإلنسان العريب) من محاية مكوانت هويىتها التارخييىة ،دون السقوط يف دائرة األصوليىة القاتلة؟ إىل ى
ٍ
كل مناحيها؟ كيف ميكن التعامل مع احلداثة الغربيىة يف
املثاقفة ضروريىة لبعث احلياة يف الثقافة العربيىة وختليصها من مجود طال ى
جمال النقد األديب (وهو موضوع هذا املقال) ،دون ال ىذوابن يف اهلويىة الغربيىة ،واالنسياق وراء أبغض مقوالت االستشراق
الغريب ،ذات املنحى العنصراوي؟
أهم حمطىات هذا املقال ،وسنحاول معاجلته من خالل مساءلة الن ىقاد العرب واملرتمجني عن الغرب احلديث،
تلك هي ى
ونقارن بني موقفني من اإلشكاليىة املعروضة أعاله ،موقف احملافظني وموقف احلداثيني .من أهداف هذه ال ىدراسة ت ب ىني

مستوايت تل ىقي النظريىة النقديىة عن الغرب ،من قبل الن ىقاد واملمارسني العرب للعمل األديب والنقدي .هندف أيضا إىل الوعي
أبثر احلداثة الغربيىة يف جمال األدب والنقد يف نظرته إىل ثقافة ال ىذات ،واهلويىة احلضاريىة الذي يدين هلا بوجوده.

حت
مع ظهور الدولة القوميىة يف املنطقة العربيىة ،ومع حركات االستقالل الشكليىة اليت
حظيت هبا الدول العربيىة ،طُِر ْ
ْ
هنالك مسألة التنمية والنهضة حب ىدة .ولقد فرض الواقع ال ىدويل على العرب أن يتعاملوا مع الغرب بوصفه مصدرا للمعرفة
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لشرق .لقد أحدث ىرواد النهضة
العلميىة والثقافة احلداثيىة .وستتىخذ مسارات التنوير العريب ىاجتاها واحدا .من الغرب ى
ابجتاه ا ى
العربيىة األوائل ،من مصر وسوراي والعراق ما يشبه القطيعة االبستيمولوجيىة مع تراثهم الذي ميت ىد لقرون عديدة .لقد أصبح يُنظ ُر

الرجعيىة واملاضويىة .وانطالقا من هذا التىبخيس لل ىذات سيعتمد العرب على الغرب
إىل ذلك الرتاث ابعتباره مصدرا للتخلف ،و ى
كل األصعدة .ومن هنا ابت التعامل مع مستعمر األمس ضرورة حضاريىة ال مناص منها .ويف
يف جلب أسباب احلداثة على ى
التوجه متقاطعا مع عقيدة استشراقيىة مفادها أ ىن العرب إذا أرادوا أن ينهضوا ،فعليهم أن يتخلىوا عن ثقافاهتم
احلقيقة ،كان هذا ى

لكل أشكال التحرر االجتماعي والسياسي.
العتيقة وأمناط تفكريهم الديين ،الذي ش ىكل لقرون عديدة عائقا للتفكري العلمي و ى
ِ
مت تلك الطبقة إىل فئتني،
قس ْ
لقد كانت الطبقة العربيىة املثقفة تف ىكر من منطق العقل االستشراقي ،دون أن تشعر .وقد ى
إحدامها موالية للغرب الليبريايل ،واألخرى تبنت الفكر املاركسي .وانطالقا من مفرتق الطىرق هذا انطلقت عمليىات املثاقفة

االجتاه الواحد ،من خالل البعثات العلميىة للجامعات الغربيىة ،وعمليىات الرتمجة .ولقد أطلق األكادمييون العرب مشاريع
ذات ى
الشرق والغرب ،ابلتوازي مع
ترمجيىة ضخمة تنقل إىل العربيىة أمهات الكتب والنظرىايت يف جمال اإلبداع األديب والنقد ،يف ى
تثبيت املناهج اجلامعيىة متاشيا مع إيقاع احلداثة ،واقتفاء للجامعات الغربيىة.

ولئن كان الشرق الشيوعي والغرب الرأمسايل واللبريايل-خالل القرن العشرين-يف حالة حرب ابردة على املستوى السياسي
والعسكري ،إالى أن التواصل الثقايف ،وأحياان التواشج كان متقبىال يف قواعد الغرب .فكنا نرى نظرايت ماركس وجورج لوكاتش

االحتاد السوفيايت كان
س يف الغرب ،وتُت ل ىقى من قبل الشباب اجلامعي دون حتفظ .واألمر يف ى
وألتوسري وسائر املاركسيني تُ ى
در ُ

قريبا من ذلك يف عهد االنفتاح السياسي مع مطلع الثمانينات .وكان العرب ينقلون النظريىة ونقيضها لقرائهم بصفتهم
مستهلكني ،ودارسني .فقد كانت املذاهب األدبية ومناهج النقد األديب واالجتماعي ،والعلوم اإلنسانيىة ،تُنق ُل إىل اللغة العربيىة
ِ
س
ست يف اجلامعات ى
شت املعرفة الرتاثيىة مجلة وتفصيال ،وإذا ُد ىِر ْ
ابعتبارها ما ىدة علميىة جاهزة لالستهالك .فقد ُمهى ْ
فإهنا تُ ى
در ُ
مبعزل عن مناهج التفكري احلداثي ،بوصفها اترخيا ال حياة فيه ،ت ْدرس لتُ ْحفظ يف القاع األسفل من ال ىذاكرة ،وكان يُْنظ ُر إليها

مادهتا ومناهجها ،استنادا إىل ما
على أهنا قرينة حضارة متخلىفة .كانت اجلامعات العربيىة تسعى إىل تطهري نفسها ،وحتديث ى
يتدفىق عليها من اجلامعات الغربيىة .وطيلة القرن العشرين ،تقريبا كنىا نرى العرب يقفون موقف التلميذ إزاء الغرب .فيتل ىقون
املادة اليت تصلهم ابنبها ٍر ،وجيتهدون يف تلقينها لطلبتهم ،مبعزل عن خلفيىاهتا الفكريىة والفلسفيىة .حنن نعلم أنىه ما من نظريىة يف
ى

تنسجم معها شكال ومضموان .وإذا اقتلعنا البنيويىة-على سبيل املثال-من
النقد األديب ،إالى وهلا مرجعيىات ثقافيىة وحضاريىة،
ُ
حميطها الغريب وأسقطناها على الثقافة العربيىة ،فإنىنا نكون قد اقتلعناها من جذورها التارخييىة ،ووضعناها يف بيئة أجنبيىة عنها.
وإ ىن مثل هذا التىلفيق من شأنه أن حيدث خلال يف بنية العقل العريب ،وتشويها يف الوعي اجلمايل للناقد والقارئ العربيني.
االجتاه الواحد ،وننظر يف مفاعيلها،
ومهما يكن ،فإنىنا لن نستبق األحداث،
وسنبادر مبتابعة حمطىات عمليىات املثاقفة ذات ى
ُ
ونتائجها على املستويني املعريف واجلمايل.
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البداايت األوىل:
نعتقد أ ىن الشرارة احلقيقيىة األوىل للتىواصل مع الغرب هي بعثة الطىهطاوي ،اليت أريد هلا أ ْن تكون مواجهة حضاريىة غري
متكافئة بني الشرق والغرب .وقد أعقب هذه البعثة إرساليىة أكادمييىة أخرى متثىلت يف إيفاد أمحد ضيف هللا س 1912إىل

مرة يف الثقافة العربيىة .وقد
أورواب ليتلقى يف جامعاهتا الدرس النقدي احلديث ،وليفتح بعد عودته أبواب النقد املنهجي ألول ى

انربى لتأليف الكتب الداعية ملمارسة النقد احلديث وبعث احلياة يف تراثنا العريب الذي دخل يف تكرار نفسه ،واجرتار مقوالت
ٍ
وظل يدعو إىل حتديث النقد األديب واإلبداع مبا يناسب حداثة
القدماء .كان أتثىر أمحد ضيف هللا ابلنقد الفرنسي غري خاف .ى
الواقع العريب .فليس من املعقول أن يدخل الوطن العريب يف حداثة سياسية واجتماعيىة ،وتبقى أشكال األدب والنقد موصولة
كل ما هو عريب قدمي وأصويل.
ابملاضي الغابر .وأصبحت احلداثة إذا ،حتيل إىل كل ما هو غريب ،كما حتيل األصالة إىل ى
وهكذا بدأت تنشأ القطيعة بني جيلني أدبيني ،أحدمها تلقى تعليمه عن الغرب ،وجيل آخر تلقى تعليمه يف األزهر ،أو يف

مؤسسة تعليميىة تقليديىة .لقد بدأت القطيعة الثقافيىة تسري يف جسد اجملتمعات العربيىة بعد ظهور اجلامعات
الزوااي أو يف أي ى

احلديثة ،واملدارس واملؤسسات الثقافيىة اليت حتتفي ابلفولكلور.

يبش ُر ابملنهج
ميكن التأريخ الفعلي لتجسيدات احلداثة يف جمال النقد العريب يف إجنازات طه حسني ،حني عاد من فرنسا ى

وابلشك الديكاريت يف جمال الفلسفة .كان طه حسني يدرك تفوق الغرب احلضاري ،ومن موقع ذلك
التارخيي يف النقد،
ى
اإلدراك خيتار مذهبه االتىباعي ،ولذلك كتب يقول" :حنن كعرب سواء رضينا أم كرهنا ،فال ب ىد من أن نتأثىر هبذا املنهج يف حبثنا
العلمي واألديب كما أتثر من قبلنا به أهل الغرب .وال ب ىد من أن نصطنعه يف نقد آدابنا واترخينا ،كما اصطنعه أهل الغرب يف

تتغري وتصبح غربيىة ،أو قل أقرب إىل الغربيىة منها
نقد آداهبم واترخيهم؛ ذلك أ ىن عقليتنا قد أخذت منذ عشرات من السنني ى

إىل الشرقيىة" .1يشري الناقد املنبهر مبا حيصل يف الغرب إىل اجلهود اليت سبقته لل ىدعوة إىل أوربة
((occidentalisationالثقافة العربية والعقل العريب .فهو ليس أول من دعا إىل التىجديد ،ولكنه أكثرهم جرأة يف دعوته،

رغم أصوله األزهريىة .إن طه حسني هبذا املسعى وهبذه ال ىدعوة يريد أن ُخيرِج الثقافة العربيىة من أنساقها التارخييىة ،ويستبدل
مناذجها ومعايريها ويريد أن ُجي ِري تغيريا على أمناط التفكري العريب ،واستبدال أسسه ومعايريه .وتلك هي ما أمسيناه من قبل

يتقاطع طه حسني مع فكرة حترير اإلنسان املنبثقة عن روح التنوير الغريب؛ ف"النسخة الغربية
القطيعة املعرفيىة مع الرتاث.
ُ
2
الشمول العاملي"
نشر فكرة ى
املميزة لإلنسانيىة ُ
كل شخص آخر .وهذه ابلفعل هي إحدى اليت متى هبا ُ
جيب أن تنطبق على ى
الذي ميكنه أن يسحق االختالفات احلضاريىة وذوابن كل الثقافات اهلامشيىة لصاحل التعايل الغريب .وهذا هو جوهر دعوة
احلداثيني العرب من جيل الطىليعة.

 -1سعد البازغي ،استقبال اآلخر ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-املغرب ،ط األوىل  ،200ص .108
-2تريي إجيلتون ،أوهام ما بعد احلداثة ،ترمجة مىن سالم ،مركز اللغات والرتمجة ،أكادمييىة الفنون ،القاهرة ،ط األوىل  ،2000ص .198
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وكان األوىل أن ينطلق رواد التنوير العريب من نسق فكري عريب ،ويتابعوا عمليات التىحديث انطالقا من رموز ال ىذات ،ومن
احملطىات اليت توقىفت عندها احلركة العلمية واألدبية والنقدية ،عند العرب ،أو جتمدت ألسباب ٍ
ضعف عام واحنطاط حضاري.
ى
ى
ى
املادة املعرفيىة وفهمها
متر مرحلة املثاقفة بثالث مراحل ال ميكن ختطىيها؛ مرحلة االستيعاب ،وهي تلك اليت تفضي إىل تل ىقي ى
ى

ابلضرورة مع
ضمن شروط إنتاجها واترخيانيىتها ،ننتقل بعدها إىل مرحلة التجاوز ،استنادا إىل جتاربنا
اخلاصة ،وهي ختتلف ى
ى
املادة الوافدة؛ لكي نصل يف مرحلة الحقة إىل مرحلة املشاركة يف الفعل الثقايف الكوّن ،الذي يتجاوز احمللىي ،ويعانق بعده
ى

العاملي .يف هذه املرحلة نكون أيضا قد أفضينا إىل مرحلة تبييئ املعرفة الغربيىة ،وجتريدها من أنساقها التارخييىة ،لتصبح معرفة
كل دعاة الغربنة هو املرور مباشرة إىل ثقافة العبور ،من نظام معريف ذايت إىل نظام
عربية .غري أ ىن الذي حصل مع طه حسني و ى

معريف أجنيب ،من هويىة عربيىة إسالميىة إىل هويىة غربيىة خمتلفة .ولتحقيق العبور اآلمن للثقافة األجنبية ال ب ىد أم يكون اجملتمع
دث توترات هوايتيىة وانشقاقات جمتمعيىة وصدامات
متهيئا لذلك ،وإالى فإننا سنصل إىل مرحلة االنبتات ،واالجتثاث ،الذي ُحي ُ

إيديولوجيىة ال شفاء منها .ىأما إذا كان اجملتمع مهيىئا هلذه النقلة احلضاريىة ومهيمنا عليها بوعيه ،فإننا سنفضي إىل ما أمساه
هومي اباب الفضاء الثالث ،وانطالقا منه ميكن للثقافة العربيىة أن تغتين وتغتين ،وحتافظ على خصوصيىاهتا.
مفر من األخذ أبسباب النهضة
لقد أضحت نظرة طه حسني وأمثاله إىل ثقافة ال ىذات نظرة تبخيسيىة ،وراح يُ ىردد أنه ال ى

عن الغرب .وتبدو دعوة طه حسني بعيدة املنال ،نظرا ملا تش ىكله من أعراض غري صحيىة على العقل العريب ،ونظرا للصعوابت

املرتتبة عن تلك الرغبة .إ ىن جلب مناهج النقد األديب الغريب إىل الثقافة العربية "يشرتط يف جانب من جوانبه الرئيسيىة معرفة
ابألساس أو األسس الفكرية اليت تنهض عليها هذه اجلوانب ،إضافة إىل العلوم والتقنيات اليت تستلزمها ،وهو متلك ليس

3
بكل تفرعاهتا متشابكة
نتصور"  ،يف فرتة اترخييىة هي األضعف يف اتريخ ى
ابلسهولة اليت ى
األمة .إ ىن حلقات املعرفة الغربيىة ى
بشكل يتع ىذ ُر معه عزل األدب مثال عن بقيىة حلقات املعرفة اإلنسانيىة والعلميىة.

ومل يكتف طه حسني ابلدعوة لنقل احلداثة الغربيىة إىل الثقافة العربيىة ،ولكنىه مضى أبعد من ذلك من خالل دراسات نقديىة
تطبيقيىة حول املنهج التارخيي مسقطا على الرتاث الشعري القدمي .كما أنىه أسقط املنهج النفسي على أعمال أيب العالء
املعري ،والعديد من نصوص الشعر اجلاهلي واإلسالمي .ولئن كنا ندينه لسقوطه يف بنية الفكر االستشراقي ،وترديده
لكليشيهات سيئة السمعة ،مما ألفنا مساعه من مستشرقني فرنسيني ،فإنىنا ال ننكر أمهية التىجديد الذي أدخله على مناهج
النقد العريب القدمية .وهي فعال مناهج أضحت قاصرة على االشتغال النقدي.
برمته؛ وقد أحدث بذلك جدال
ولكن اإلجناز األكثر جدال هو إسقاط منهج
ى
الشك الديكاريت على الشعر اجلاهلي ى
الشك الديكاريت عن مرحلة التنوير ،وهي مرحلة التشكيك
واسعا يف أوساط األزهريني وسائر النقاد احملافظني .لقد انبثق منهج ى

وفك االرتباط بينها وبني العقل
يف أسس املعرفة القروسطيىة ،ونقد هيمنة الكنيسة ،والدعوة إىل الفصل بينها وبني السياسة ،ى
-3عبد هللا إبراهيم،سعيد الغامني ،عواد علي ،معرفة اآلخر ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط األوىل  ،1996ص.71
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ِ
الشك الديكاريت يف بيئة علمانيىة ،ويف مناخ تنويري وثوري.
اخلالص الذي يطمح لل ىدفع أبسئلته إىل منتهاها .لقد ُولد منهج ى
تنسجم مع ظروف املتل ىقي العريب .إ ىن ما يُدا ُن عليه أرابب احلداثة العرب ،هو أ ىهنم نظروا
وتلك ،كما هو واضح معطيات ال
ُ

دنيوي ،وآخر ميتافيزيقي.
نعلم أن الثقافة العربيىة القدمية تتألىف من جزأين اثنني ،جزءٌ
ى
إىل الرتاث العريب نظرة مشوليىة .وحنن ُ
فالقرآن والسنىة النبويىة مها من األصول التأسيسيىة للفكر العريب ،واحلداثيون مل يفرقوا بني األصول التأسيسيىة واملعرفة الدنيويىة،

اليت أنتجها البشر .وهكذا رفض هؤالء الدعاة للغربنة الرتاث العريب مجلة وتفصيال ،واندوا إبعادة قراءة للرتاث وفق مناهج

النص الديين وعقلنة الرتاث وأرخنته ،أي اعتباره منتجا اترخييا ،مشروطا ببعدي الزمان
غربيىة حداثيىة .لقد دعا هؤالء إىل أنسنة ى

واملكان ،ومفضيا بذلك إىل مبدأ النسبيىة .وهكذا متى تدنيس الرتاث كلىه " .ىن أقوى تصور غريب للحداثة ،التصور الذي كان له

أعمق اآلاثر ،قد أ ىكد أ ىن العقالنيىة تفرض هدم العالقات االجتماعيىة والعواطف واألعراف واملعتقدات اليت تدعى تقليديىة"

4

ف نقدي للسيد قطب حاول فيه صاحبه ببصريته احلضاريىة أن ينأى ابحلداثة العربيىة عن االتىباعيىة
يف تلك األثناء ظهر مؤلَّ ٌ
املكون احلضاري الغريب .رفض السيد قطب أن حيمل النقد العريب على مناهج أجنبيىة عنه ،هلا ظروف اترخييىة
وال ىذوابن يف ى

آثرت أن أحت ىدث عن هذه املناهج يف حميط النقد العريب القدمي ،واحلديث،
وطبيعيىة غري ظروفه ،وحيثيىاته ،ومضى ُ
يقول" :بل ُ
فإذا اضطررت إىل االقتباس من مناهج النقد األورويب كان هذا يف احلدود اليت تقبلها طبيعة النقد يف األدب العريب" .5إ ىن
يتم التجديد والتىحديث إال
الذي عناه السيد قطب بطبيعة النقد العريب هو االلتزام ابلنماذج العليا للفكر النقدي العريب ،فال ى

بكل تبعاته اجلماليىة والفكريىة ،انحية الغرب،
من داخل هذه النماذج؛ أل ىن القطيعة معها ستعيد توجيه الوعي النقدي ى
برمتها يف كمني التىغريب.
وستسقط الثقافة العربيىة ى
ىأما ابلنسبة للمذهب الرومنسي ،الذي اشتهر يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يف الغرب ،فقد دخل إىل
الثقافة العربيىة من بوابة أدابء املهجر ،ومجاعة أبولو ومجاعة الديوان .وللسيد قطب مواقف نقديىة تتقاطع مع أفكار
يقرر أن األدب
الرومنسيني ،وإن حتاشى ذكرهم أو اإلشارة إليهم جتنىبا لشبهة التقليد .فعندما يذهب يف بعض آرائه النقديىة ل ى

هو "التعبري عن جتربة شعوريىة يف صورة موحية" ،6فهو يضعنا أمام لغة نقديىة حداثيىة تتقاطع مع النقد االجنلوساكسوّن .وقد
يكون السيد قطب قرأ لبعض ترمجات النقد الرومنسي املب ىكرة ،جليل من النقاد معروف مبواالته للثقافة االجنليزيىة .وعندما
يتبوأ مكانة الرسل
يذهب إىل أ ىن األديب الكبري هو ضمري اجلماعة اليت ميثىلها ،ويتق ىدمها خبطاه لينري هلا الطىريق ،وبذلك ى

واألنبياء ،فهو بذلك يتقاطع مع الفكر الرومنسي احلديث ،دون أن يرتك انطباعا أبنه يستحضر فكرا غربيىا ،أو يتفاعل مع
ثقافة غربيىة.

-4آالن توران ،نقد احلداثة ،ج األول ،ترمجة صياح اجلهيم ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،ط األوىل  ،1998ص .17
-5سعد البازغي ،استقبال اآلخر ،ص .116
-6م .نفسه ،ص نفسها.
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وخالصة القول أ ىن احلداثة الغربية يف النقد زحفت إلينا من خالل الفرونكفونيني ،الذين تل ىقوا تعليمهم يف السوربون على

أيدي مستشرقني فرنسيني أو إيطاليني ،ومن خالل االجنلوسكسونيني الذين أخذوا مذاهبهم النقديىة عن الثقافة االجنليزيىة.
والسؤال الذي ينبثق عن هذا السرد التارخيي املقتضب هو :ما هي أبعاد هذه املثاقفة بني حضارة منهزمة ،وأخرى منتصرة؟ مل
ابجتاه جتريدها من عوامل ىقوهتا،
تكن احلضارة الغربيىة منتصرة فقط ،بل لقد كانت حتكم هيمنتها على الثقافة العربيىة،
وتدفع ى
ُ

ومن روح املقاومة اليت تتمتىع هبا ،وتنزعُ عنها هيبتها ،من خالل علمنتها ،واخرتاق حدودها احملضورة ،وانتهاك مق ىدساهتا ،من
ابب األدب واإلبداع والنقد .وال خيفى علينا أن كثريا من املذاهب النقديىة يف الغرب احلديث ذات عمق إحلادي ،وعلماّن؛

يذهب إىل أتكيد سلطة الالوعي ،وأثر الليبيدو احلاسم يف إنتاج الثقافة ،والتحليل املاركسي
فالتحليل النفسي مثال ،الذي
ُ
كل ذلك ش ىكل
الذي يُغلى ُ
بكل متظهراهتا ،ى
ب العامل االقتصادي يف سلوك البشر ويف العالقات االجتماعيىة ،ويف إنتاج الثقافة ى

نقداي غريبا يف الثقافة العربيىة ،فعل فعله على مستوى الوعي اجلمايل والفلسفي لل ىذات العربيىة .وكان من نتائج هذه
خطااب ى
هزات اجتماعيىة حديثة خ ْلخلت البىن االجتماعية والثقافيىة يف اجملتمعات العربيىة ،وقد تباين موقفها من
احلداثة العنيفة إحداث ى
أزعجت سكينة اجملتمعات العربيىة ،وأفضت إىل حروب
غزو احلداثة .ونعتقد أ ىن االضطراابت االجتماعيىة والسياسيىة اليت
ْ
أهليىة ،مع أواخر القرن العشرين ،ومنتصفه ،كانت بفعل شراسة احلداثة الغربيىة وعنفها غري املدروس.

ال جيب أن ُْحيمل خطابنا هذا على أنه دعوة ملقاطعة احلداثة ،ولكنه دعوة إىل عقلنة هذه احلداثة وجتريدها من مكوانهتا

خرجت الياابن
الغربيىة ومن بعدها الكولونيايل .فالغرب ال ميكنه أن يص ىدر تنويرا بريئا ،وال تكنولوجيا دون إيديولوجيا .لقد
ْ
مد َّمرة من احلرب الثانية ،وها هي قوة اقتصاديىة عامليىة دون أن تفقد مق ىدساهتا وهويىتها الشرقيىة .وها هي تركيا اليوم حتقق هنضة
ظل العودة إىل األصول احلضاريىة والتارخييىة ،ومل تُسئها شراكتها العسكرية واالقتصاديىة مع الغرب .ترفض
حضاريىة ابهرة ،يف ى
أورواب وأمريكا اليوم أن تق ىدما تكنولوجيا بريئة ،وتضع لذلك شروطا مهيمنة .إ ىن البعثات العلميىة اليوم اليت تُْن ف ُذ إىل اجلامعات
الغربيىة ،عادة ما تبقى هنالك بعد أن تُنهي تكوينها ،وهكذا ُحترُم الدولة العربيىة من االستفادة من عقوهلا وإطاراهتا ،وهي خطىة
مقصودة من قبل احلكومات الغربيىة .توجد نيىة يف جتريد العرب من قدراهتم االقتصاديىة وكفاءاهتم العلميىة.

حتوالت
وجد العرب أنفسهم إذا ،إزاء ثورة معرفيىة يف الغرب ،بفعل موجة التنوير واحلداثة ،والثورة الفرنسيىة ،اليت أحدثت ى
ابجتاه ال ىدنيويىة،
الزمنيىة .كانت املعرفة الغربيىة تنحو ى
عميقة يف الثقافة الغربيىة ،وحتديدا يف العالقة بني السلطة الروحيىة والسلطة ى
كل أشكال املعرفة .غري أ ىن
ونبذ التفكري الالهويت .وكانت الطىليعة العربيىة ترى نفسها ُم ْلزمة ى
بتوسل سبيل احلداثة الغربيىة ،يف ى
شّت.
الغرب مل يكن كتلة واحدة ،وعلى اخلصوص يف جمال العلوم اإلنسانيىة ،وإىمنا كانت ى
تتوزعه مدارس فلسفيىة ومذاهب أدبيىة ى
ستتوزعهم مدارس الغرب و ىاجتاهاته يف جمال احلداثة األدبية والنقديىة" .فالكتىاب
وتبعا لذلك ،فإ ىن املثقفني العرب هم أيضا ى
العرب أنفسهم ينطلقون ،حسب تصنيف عوض ،إما من خلفيىة رومنسيىة اجنليزيىة (العقاد) ،أو عقليىة فرنسيىة (طه حسني) ،أو
يساريىة ماركسيىة أوروبيىة (سالمة موسى) ليلتقي اجلميع عند خلفيىة واحدة ،هي اخللفيىة األوروبية الغربيىة اليت جتمع الرومنسي
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والعقالّن واليساري" .7والذي جيمع بني هذا الشتات املعريف هو أجنبيىتها وغرابتها عن املرجعيىات العربيىة .وسيجد املثقف
ِ
ث
تؤسس وعيه األديب .إ ىن هذه اهلجنة ستُحد ُ
العريب نفسه إزاء خطاب نقدي ال عالقة له ابل ىذاكرة اجلماليىة والفكريىة اليت ى
التحول إىل احلداثة ،من خالل املدارس واجلامعات،
بلبلة يف النظام الثقايف واالجتماعي للمجتمعات العربيىة اليت كانت بصدد ى

تشرف على نشر املعرفة والوعي االجتماعي .والواقع أ ىن مناهج النقد الغربيىة مع هناية
العامة ،اليت
ُ
املؤسسات ى
والنوادي األدبية و ى

ت
هز ْ
حتول وتثوير دائبني ،بسبب ضخامة األحداث الكربى اليت ى
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،كانت يف حالة ى
اجملتمعات الغربيىة ،وبسبب اهنيار سردايهتا اجلليلة ،وخيبة مشاريع التنوير ،وانكفاء الفلسفات اإلنسانويىة على نفسها .كانت
احلداثة الغربية مشروعا ِ
ينذ ُر ابلفشل .لقد كانت مناهج النقد الغربيىة بدورها يف حالة خماض عسري ،وال زالت "هي نفسها
ى
تطر ُح عالمات استفهام ،على بعض أسسها أحياان ،وعلى وظيفتها أحياان أخرى ،أي أ ىن هذه املناهج مازالت بدورها
ابجتاه التخلىص من كالسيكيىة القرون الوسطى ،واترخييىة مناهج املعرفة
اهلامة اليت خطتها" 8ى
حماوالت رغم اخلطوات الكربى و ى
وسياقيىة مناهج النقد خالل عصور النىهضة وحمطىات احلداثة من قبل احلربني الكونيىتني .وإزاء هذا اجلدل املناهجي ،يف الغرب
احلديث ،اتىسم النقد العريب الذي حنا منحاه ابالضطراب والتخبىط املذهيب .فالعرب كانوا ال يزالون يف وضع املتل ىقي السليب،

ترس بعد إىل مراتب اليقني ،ومل حتسم أمرها خبصوص احلداثة اليت شاب
و ى
املرتدد بني مناهج نقديىة وتيارات فلسفيىة متناقضة ،مل ُ

الكثري من الوهن .فالنظرىايت الفلسفيىة ،اليت تراوح بني
مشروعها الكثريُ من التوتىر ،كما شاب نظرىايهتا يف جمال نقد املعرفة
ُ
عمق من حالة االغرتاب اليت آل إليها
املاديىة واملثاليىة ،وبني التجريب و ى
التأمل النظري ،بني الفيزايئي وامليتافيزيقي ،كانت تُ ى
املثقف العريب الذي فقد الكثري من معامل هويىته بفعل احلداثة املد ِىمرة املفروضة من قبل االستعمار .وتتجلىى فوضى املناهج يف
ُ
حقل النقد العريب من خالل عمليىات الرتمجة ،وحماولة استنساخ النظريىة الغربيىة دون االلتفات إىل احملاذير اإليديولوجيىة
االجتاه الواحد .جيادل الكثري من الن ىقاد احلداثويني ،على ضرورة استنساخ التجربة
والسياسيىة املرتتىبة عن هذه املثاقفة ذات ى
الغربيىة يف جمال النقد األديب ،ابعتباره علما موضوعيىا ميكنه أن يربأ من شبهات املسخ الثقايف اليت حي ىذ ُر منها احملافظون .وعلى
سبيل املثال ،فقد قامت الشكالنيىة الروسيىة يف بدايتها األوىل على أساس حتويل النقد إىل علم وظيفته البحث يف أدبيىة
منهج ي ىدعي أنصاره العلميىة
األدب .مثى تطورت هذه الشكالنيىة مع النقد اجلديد إىل املنهج البنيوي املتكامل األركان .وهو ٌ

واملوضوعيىة ،بعيدا عن النقد اإليديولوجي .غري أ ىن هذا املنهج الذي أساء كثريا إىل األدب عندما أفرغه من بعده التخييلي
وحوله إىل نصوص ابهتة ومعادالت رايضيىة وأشكال هندسيىة جافىة ،ما لبث أن فقد وهجه مع مطلع السبعينيىات
واجلماليىايت ،ى

كل جماالت املعرفة
من القرن العشرين ،وأعقبه النقد ما بعد احلداثة الذي أحدث ثورة على يقينيىات مشاريع احلداثة يف ى
اإلنسانيىة والنقد األديب حتديدا .وعاد النقد اإليديولوجي حتت مسميات أخرى ،غري اليت كان يُدعى هلا يف النقد النسقي.
كل ذلك نقد ما بعد احلداثة
فظهر النقد الثقايف والنقد ما بعد الكولونيايل ،والنقد الدميقراطي أو األنسين ،والنقد النسوي ،و ى

-7سعد البازغي ،استقبال اآلخر ،ص .12-11
-8املرجع نفسه ،ص .12
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منبثق عن مرجعيىات ثقافيىة غربيىة ،عمل النقاد العرب على استنساخه دون عرضه على مصفاة التأصيل .فهل ينبغي التىذكري
ٌ
لبثت أن
سعت إىل العلميىة املشار إليها وال سيما يف طورها الروسي واألورويب الشرقي ،لكنها ما ْ
أب ىن الشكالنيىة الروسيىة "قد ْ

السعي إالى ما حتتفظ به متاحف العامل الثالث" .9لقد
توارى مسعاها حتت وطأة كشوفات فكريىة جديدة ومل يبق من مثل ذلك ى
فت بعد يف
فقدت البنيويىة اليت ت ىدعي العلميىة واملوضوعيىة هيبتها مع هناية ستينات القرن املاضي ،يف وقت مل تكن قد عُ ِر ْ
يبحث عن
اجلامعات العربيىة .وكان النقد العريب يف تلك الفرتة ال يزال يراوح يف النقد التارخيي والنفسي واالجتماعي ،وال يزال
ُ

دت يف البعثات العلميىة إىل الغرب ويف حركة الرتمجة.
ٍ
جتس ْ
روح جديدة من خالل عمليىات املثاقفة اليت ى

إ ىن اإلسراف يف استنساخ مناهج النقد األديب عن الغرب ،مع جتاهل االختالف الثقايف بني البيئة العربيىة والبيئة
األوروبيىة ،وإغفال اخلصوصيىات القوميىة والثقافيىة اليت تسكن النظريىة النقديىة ىأاي كانت ،ميكنه إن يولىد حالة استالب ثقايف
املتوسط والبعيد على ال ىذات العربيىة ،ابإلضافة على كونه انضواء حتت مظلىة املركزيىة الغربيىة ،وتسليما للغرب
على املدى ى
يوقع يف وهم "متاثل التاريخ الكوّن الثقايف وينقل منه إىل
ابلسيادة يف جمال املعرفة بكل أشكاهلا .إن التىماهي مع العلم الغريب ُ

الص ىماء يف أحسن األحوال" .10يف القرن التاسع عشر ،على
وهم آخر يعتقد بومهيىة املعايري الثقافيىة ،أو يفضي إىل احملاكاة ى
مسمى "األدب املقارن" .وهو يف ظاهره حماولة للمقارنة بني اآلداب القوميىة املختلفة،
علم حتت ى
سبيل املثال ،نشأ يف فرنسا ٌ
وعالقات التأثىر والتىأثري بينها ،وذلك مي ىكننا من رصد حركة األفكار وهجرة النظرايت والنماذج األدبية من قوميىة إىل أخرى.
كل اآلداب .لقد بدا
غري أ ىن الفرنسيني حاولوا أن ى
حيولوه إىل علم فرنسي ،يُعلي من شأن األدب الفرنسي ،ويؤىكد تفوقه على ى
وكأن األدب الفرنسي والغريب عموما ،هو األدب العاملي ،وال يعدو األدب العاملي أن يكون أداب غربيىا .وبقيىة اآلداب ما هي

إالى هوامش وملحقات ،وال حتظى ابإلقرار األديب إالى بقدر أخذها ابلنىموذج األورويب يف التىمثيل األديب .وما لبث األمريكيىون
يصعب ص ىدها ،يف مؤمتر شابل هيل ،س
وجهوا له انتقادات
بعد احلربني الكونيىتني أن تفطىنوا هلذا املسعى الفرنسي ،و ى
ُ

 .1958إ ىن األمريكيني ،ورغم القرابة اليت تربطهم أبورواب رفضوا أن يسلىموا هلا ابلسيادة األدبية والنقديىة ،مع أهنم حضارة
انشئة .بينما يستسلم العرب لالمربايليىة الثقافيىة للغرب رغم أهنم يستندون إىل اتريخ أديب وعلمي عريق ،كان يف الوقت القريب
يش ىك ُل منارة عامليىة يف جمال اإلبداع والنقد األدبيني.

تستنكر التبعيىة الثقافيىة للغرب ،وتتل ىقى مناهج النقد الغربيىة بنقد
ومع ذلك ،فإ ىن أصواات نقديىة عربيىة ظهرت يف تلك الفرتة
ُ

يكشف عن تناقضاهتا وقصورها .وال زلنا نذكر املعارك النقديىة حامية الوطيس بني جابر عصفور ومجاعة احلداثيني ،ومن
بنىاء
ُ

بينهم عزيز محودة صاحب "املرااي املقعرة" و"احمل ىدبة" ،وهو ميثىل احملافظني ،الذين ال يتن ىكرون للرتاث العريب يف جمال النقد،
ث شكري عيىاد يف مقال عن البنيويىة عن تناقضات ذلك املنهج،
ويسعون إىل أتصيل النظرايت النقديىة املستوردة .كما يتح ىد ُ

رابطا ىإايها بتناقضات احلضارة الغربيىة نفسها .وكان ذلك املوقف هو ما دفع بعيىاد طوال اترخيه احلافل إىل العمل على ما أمساه
-9سعد البازغي ،استقبال اآلخر ،ص .36
 -10م .ن ،ص .37
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التىأصيل النقدي الذي يعين تبيئه النظرىايت واملفاهيم الغربيىة بعد غربلتها " .11ويعين التبييء أو التأصيل ،البحث يف الرتاث
لتتحول إىل نظريىة نقديىة عربيىة .وهي العمليىة اليت
النقدي العريب عن جذور النظريىة النقديىة احلديثة ،وتنقيتها من بعدها الغريب ،ى

قام هبا مرتمجو النقد اليوانّن قدميا ،وتطعيمه بسمات الثقافة احملليىة ،مث يف مرحلة الحقة العمل على تطويره ضمن حركة نقديىة
حمليىة.

ب عن النقل اآليل واالعتباطي للطىروحات األلسنيىة الغربيىة يف الثقافة العربية يتجاوز مستوى املفاهيم
إ ىن ممىا يرتتى ُ
واملصطلحات ليشمل األسس املنهجيىة دون التأ ىكد من مدى مالءمتها للنصوص العربيىة واملوضوعات احملليىة .وهي عمليىة

تتجاهل مبدأ االختالف الثقايف بني مرجعيات النظرية النقدية ،وأسسها الفلسفيىة ،وعلى اخلصوص يف جمال العلوم اإلنسانيىة.
ملتغريات اللىغة الوطنيىة ،وعوامل حضاريىة واترخييىة أخرى شديدة التىعقيد.
إن املناهج النقديىة
ْ
ليست علما كونيىا ،بل إ ىهنا خاضعة ى
ٍ
تبخيس لل ىذات ال ُخيطئه اإلدراك،
املتغريات من قبل املهووسني ابلغرب ،واملنبهرين أبساطريه ،مع
كل تلك ى
وابلتايل ،فإ ىن جتاهل ى
من شأنه أن ُحي ِدث اضطراابت ابلغة اخلطورة على مستوى الوعي القومي واهلويىة الفرديىة واجلماعيىة للمجتمع العريب .وهذا هو
ينجر عن ذلك من مقاومة حمليىة للغربنة أو األوربة .كما
الذي تعيشه اجملتمعات العربيىة اليوم بفعل انسياقها وراء العوملة ،وما ى
عمق من أزمة
أ ىن ذلك االنسياق قد أحدث فوضى مفاهيميىة ومصطلحيىة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر ،األمر الذي ى
االجتاه الواحد وتبعاهتا.
املثاقفة ذات ى

توجد مشكلة حقيقيىة متعلىقة مبفهوم املثاقفة ،وآليىات ممارستها وقبوهلا أو رفضها بشكلها احلايل أوالسابق .وإ ىن هذه
ليست يف طريقها إىل أن جتد حالى يرضي احملافظني واحلداثيني ،ويفيد الثقافة العربيىة احلديثة ،ويبوئها مكانة ضمن
املشكلة
ْ
الثقافة العامليىة دون أن تفقد قيمها وروحها العربيىة ،ودون أن تبقى على مسافة من روح العصر ومن التطور اهلائل للعلوم
اإلنسانيىة يف كوكبنا .وحنن نعلم علم اليقني مدى أتثري العلوم اإلنسانيىة ،كالفلسفة والتاريخ وعلم النفس وعلم اإلانسة ،على

ط بعضها يف بعض،
األدب والنقد األديب أو النقد االجتماعي والثقايف .إن األمم اليوم أضحت متواشجة ،ومتالصقة ،ومنخر ٌ
التطور .ال ب ىد أن
ُ
حبيث يتع ىذر ختيىل جمتمع ى
متوحد .فالعزلة تقتل الفكر ،وتضطهد العقل ،وتعرقل التجديد والتىحديث ،و ى
عرب اليوم من عرب األمس ،عندما مل يستنكفوا عن ترمجة الرتاث اليوانّن يف جمال الشعر والنقد ،رغم أ ىهنم أصحاب
يستفيد ُ

ٍ
تصور
متفوقة وحضارة منتصرة .ولكنهم تعاملوا مع آخريهم دون استعالء ،ودون
تبخيس لل ىذات ،بل تعاملوا معهم ضمن ى
لغة ى
جديل بني احمللىي واألجنيب.
تش ىك ُل األعمال األدبية فيما بينها وحدة متكاملة ومنسجمة ،وهي تستم ىد وحدهتا وانسجامها ذاك من مناذجها األدبيىة
لت عرب عصور أدبية طويلة .واملقصود ابلنمادج العليا تلك الرموز اليت تصل النىص األديب الراهن ابلسابق،
العليا اليت تش ىك ْ

األمر الذي يش ىكل وحدة التجربة األدبية يف الثقافة الواحدة .ونفس الشيء يقال عن املناهج النقديىة يف جمال األدب .إ ىن
-11سعد البازغي ،استقبال اآلخر ،ص.37
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تكو ُن وحدة النظام النقدي ،أو
أصالة املنهج النقدي ترجع إىل عالقته مبا قبله من نظرايت نقدية ،واملرجعيىة هذه هي اليت ى
املنهج النقدي .إ ىن ارتباط النظرية النقدية أو املنهج النقدي مبا قبله ،ال يعين أنىه بشكله الراهن إعادة إنتاج للماضي .يف
التحول ،كثريا ما
النظرايت النقديىة توجد دوما عناصر اثبتة نسبيىا ،أي أهنا بطيئة التغري واالنزايح ،بينما توجد عناصر سريعة ى

تصنع النماذج العليا اليت تؤلف وحدة النظام الثقايف يف
ترتبط ابملغريات الطارئة والعارضة .وتلك اليت تتمتى ُع ابل ىدوام هي اليت ُ
الضرر الذي يلحق الوعي األديب واجلمايل
نتبني حجم ى
مؤسسة مجاليىة وفكريىة .وانطالقا من هذا اإلدراك ،ى
النقد األديب ابعتباره ى

مبجرد االحتكاك مع الغرب عقب احلصول على االستقالل السياسي
عندما ُحيدث النقاد العرب قطيعة اترخييىة مع ماضيهم ى

وتكون الدولة الوطنيىة يف العامل العريب.
هجرة النقد ما بعد احلداثة:

حناول اآلن أن ننظر يف استقبال العرب للنقد الغريب فيما بعد احلداثة ،وسننطلق ممىا بعد البنيويىة ،وهي ما متى ترمجته
ُ
ب(التفكيكيىة) ،أو التقويضيىة عند البعض اآلخر .ويشري التقويض ،من بني ما يُلمع إليه إىل اهلدم ،وإفساد البناء .وإتالف
تفقد أعلى القيم قيمتها" .إ ىن العدميىة الكاملة هي
املعىن ،وهي األجواء الفكريىة اليت
حيث ُ
تقرتب بنا من العدميىة النيتشيىةُ ،
ُ
حّت اآلن ،كما أ ىهنا تشمل مقولة أنىه ليس لدينا أدىن حق ،يف
االقتناع أب ىن احلياة بال معىن يف ضوء أعلى القيم املكتشفة ى
جتسد األخالق ومستقلىة يف نفس الوقت" .12فإذا استعران هذا املنهج من
افرتاض وجود أشياء متجاوزة ،أو أشياء مق ىدسة أو ى
الثقافة الغربيىة ،إىل وسط عريب ال عالقة له بنماذجنا الفكريىة العليا ،اليت تش ىكلت خالل قرون ،وأسقطناه على نصوصنا
املق ىدسة أو ال ىدنيويىة ،فإنىنا نكون قد أدخلنا كثريا من التلفيق والتىدجني يف فكران العريب املعاصر .إ ىن من مثل هذه االنزايحات

الفجائيىة إبمكاهنا تشويه الوعي اجلمايل للناقد العريب ،وخلخلة النظام الثقايف الذي حيتويه .فإذا كان التفكيك أو التقويض أو

العدميىة هو يف اللباب من الفكر الغريب املسيحي منذ قرون ،فإ ىن األمر على غري ذلك يف الفلسفات اإلسالميىة اليت تغ ىذي
املخيال العريب ،ونستوحي منها مناذجنا الفكريىة واألدبيىة العليا" .إ ىن منهج التقويض املعاصر الذي كان نيتشة أحد ىرواده ليس

تكرر بشكل أو آبخر على مدى قرون منذ السفسطائيني والبالغيني اإلغريق ،بل منذ أفالطون نفسه" .13ولكن
جديدا؛ فقد ى
ث أ ىن املق ىدس ،ومن قبل اإلسالم أبحقاب كان جزءا أساسيىا من الفكر
األمر على خالف ذلك يف اتريخ الفكر العريب ،حي ُ

العريب ،وأن البنية العميقة للنصوص العربية هي بنية ميتافيزيقيىة ،حتفل ابلغييب كما حتفل ابلتجرييب ،وال يناقض أحدمها اآلخر،
بل يكمله وي ِ
نضجه ،ويش ىك ُل بعده اإلنساّن والتارخيي .ىأما يف الغرب ،فاألمر على خالف ذلك؛ فقد كان التجاذب بني
ىُ ُ
امليتافيزيقي والتىجرييب ،والفلسفات املثاليىة واملاديىة ،بني اإلحلاد الذي بلغ أوجد إبعالن موت اإلله ،واإلميان املسيحي الذي
سكن مشروع التنوير ،كان التجاذب والتدافع بني تلك الثنائيات الفلسفيىة قد ش ىكل إيقاع تطور الفكر الغريب إىل يومنا هذا.
-12سعد البازغي ،استقبال اآلخر ،ص .72
-13م .نفسه ،ص.78
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ابلنسبة للفكر الغريب ،يُد ِرك أعالمه الكبار من قدماء وحمدثني ،أن الفلسفة الغربيىة تتش ىكل من ازدواجيىة التفكري ،فهي
يصر ُح "أنه ال استغناء لنا حنن أعداء امليتافيزيقا الذين ال إله
وبقدر ما هي علمانيىة ،بقدر ما تسكنها امليتافيزيقا ،وها هو نيشه ى

هلم عن العقيدة املسيحيىة" .14ذلك أن ال ُكتاب الغربيني مسكونون ابملسيحيىة اليت متيىزهم عن الدايانت األخرى .ومادامت
مربرا ودافعا الحتالل العامل غري
هذه العقيدة ال تشكل عبئا أخالقيىا على منتسبيها فهي ى
مرح ٌ
ب هبا .بل إ ىهنا ش ىكلت ى
املسيحي .لقد نسي الغرب أن املسيحيىة داينة شرقيىة وأن عاصمتها هي الشرق املتخلف وأتباعها األولون هم ساميّون .غري
ٍ
حتتاج إىل دراسة منفردة.
أهنم صادروها ،وأفرغوها من بعدها الشرقي بكثري من التلفيق والتزييف .وهذه مشكلة جانبية ُ
إننا انتقينا التفكيكيىة ابعتبارها املنهج النقدي املعاصر واألكثر داللة على الثقافة الغربيىة ،وكيفيىة تلقيه يف النقد العريب ،وما

أهم
قد ينتج عن ذلك من فوضى منهجيىة ،أو من استالب ثقايف على مستوى الطبقة املث ىقفة .لقد كانت التفكيكيىة إحدى ى
وسردايهتا الكربى" ،وقد جاءت ما بعد
مترد على النقد النسقي ،وعلى مقوالت احلداثة
ى
إفرازات النقد ما بعد احلداثة ،الذي ى
احلداثة لتقويض امليتافيزيقا الغربيىة وحتطيم املقوالت املركزيىة اليت هيمنت قدميا وحديثا على الفكر الغريب ،كاللغة واهلوية واألصل

استخدمت يف ذلك آليىات التىشكيك والتىشتيت واالختالف والتغريب .وتقرتن ما بعد احلداثة بفلسفة
الصوت ،والعقل .وقد
ْ
و ى
الفوضى والعدميىة والتفكيك والالمعىن والالنظام" .15فإذا كانت هذه هي أواليىات هذا املنهج الذي ُولِد يف الغرب ،وانطالقا
من اتريخ غريب ،فكيف يُعقل تنزيله على الواقع العريب ،الذي ميلك مرجعيىات حضاريىة وخصوصيىات قوميىة ال حتتمل أساطري
جيب أن يعزب عنىا أن األصول العربيىة
العقل الذي يسعى إىل تدمري مقوالته ،دون تقدمي البديل العقالّن واملوضوعي؟ مث إنىه ال ُ
الشتات،
فالشعب اليهودي ال يزال يعيش ى
شك .ى
توجهاته الفكريىة ،واإليديولوجيىة ،ما يف ذلك من ى
جلاك ديريدا ،تؤثىر يف ى
كل مكان ،وذلك هو عينه ما يُفقده إلف املكان ،أو االنتماء إىل مكان بعينه .إ ىن اتريخ اليهود يف أورواب ،والذي
والتىواجد يف ى

امت ىد قروان عديدة ،وإ ىن مسامهاهتم يف احلضارة األوروبيىة مل يشفع هلم لدى األوروبيني ،ومل حيمهم من اإلابدة النازيىة ،وال من
تعرضوا إىل ما يشبه اإلابدة اجلماعيىة،
الكراهيىة اليت جيدوهنا طيلة القرون الوسطى ،وإىل غاية احلرب الكونيىة الثانية ،حيث ى
مير على وعي ديريدا دون
واإلقصاء ،والتىمييز العنصري .إ ىن هذا اإلرث املأساوي الساكن يف الوجدان اليهودي ال ميكن أن ى
أثر .بل إن الرغبة يف تدمري أسس املعرفة الغربيىة هو من وراء التىفكيك .وإ ىن نقل هذه الفلسفة إىل الثقافة العربيىة من شأنه أن
يشوه الوعي الثقايف للعرب.
ى

يهدف تفكيك ديريدا إىل تقويض مركزىايت الغرب وقواعد فكره امليتافيزيقيىة .ويصف بعض مف ىكري التفكيكيىة ،أ ىهنا
هتدف إىل تشتيت املعىن وإرجاء الداللة ،وتكثريها ،من أجل إلغائها متاما .وحنن نعلم أ ىن تع ىدد احلقائق يلغي
اسرتاتيجيىة نقديىة ُ
تصب يف
وجودها متاما .يذهب مجيل محداوي إىل أن التفكيكيىة هتدم اخلطاب دون تقدمي البدائل .وهي من هذه الناحية ى

االجتاه العدمي لفلسفة نيتشة .وإذا وجدت هذه الفلسفة العدميىة موطئ قدم يف الثقافة العربيىة فإ ىن أثرها لن يكون عدمي
ى
-14سعد البازغي ،استقبال اآلخر ،ص .82
-15مجيل محداوي ،نظرايت النقد األديب فيما بعد احلداثة ،منشورات مكتبة أم سلمى ،مطبعة رابط نيت ،الرابط ،املغرب ،الطبعة األوىل 2015 ،ص.13
52

مجلة الحوار الفكري
عدد02 :
مجلد15 :

ISSN: 1112-5144
EISSN2600-6332

السنة 2020

اخلطورة على ما تب ىقى من العقل العريب املستلب بفعل احلداثة" .إ ىن فلسفة ديريدا هي فلسفة التقويض والفوضى واهلدم
ُ
16
تلبث أن
ال
فهي
العريب.
النقد
يتبناها
عندما
هتا
ر
خطو
تكمن
وهنا
.
االختالف"
الصراع و
ُ
وإشاعة السلبيىة ،وإاثرة نزعات ى
تتجرأ على القرآن الكرمي من أجل تشرحيه .وهو إجراء ابلغ اخلطورة على اهلويىة الثقافيىة للعرب .إن مناهج النقد األديب ما بعد
ى
ِ
مؤهلة لتقويض أسسها من الداخل ،وبيان
دت من رحم ى
احلداثة يف الغربُ ،ول ْ
الشك يف املسلىمات واليقينيىات الفلسفيىة ،وهي ى
تناقضاهتا .فهي ثورة على امليتافيزيقا الغربيىة والتىمركز حول العقل وحول ال ىذات.

إذا كانت املناهج النسقيىة املنبثقة عن الشكالنيىة الروسيىة تبحث عن اليقني العلمي من خالل اعتبار األدب علما
حل اإلشكال يف عملية وصف اخلطاب ،وهي ألجل ذلك تدفع ابلرباهني املتماسكة ،وحتشد
موضوعه األدبية ،سعيا منها إىل ى

ض أركاهنا ويرسي على
البياانت البليغة عن جدواها النقديىة واملعرفيىة" ،فإ ىن التفكيك يبذر ى
ويقو ُ
الشك يف مثل هذه الرباهني ى
كل شيء؛ فليس مثىة يقني ،ويكمن هدفه األساسي يف تصديع بنية اخلطاب مهما كان
النقيض من ذلك دعائم
ى
الشك يف ى

جنسه ونوعه ،وتفحص ما ختفيه تلك البنية من شبكة دالليىة" .17إنه ثورة على مناهج حتليل اخلطاب السابقة ،سليلة احلداثة
الغربيىة .فإذا كان الغرب يعيش فوضى املناهج ،وصراع التأويالت ،دون أن يُرسي على رؤية نقديىة اثبتة ،حتظى ابإلمجاع
يتسىن للنقاد العرب أن يقتبسوا مناهجهم ،ويعتمدوها بوصفها مناهج مشوليىة ،ويسقطوها على
النقدي والفلسفي ،فكيف ى
نصوص عربيىة ،ال عالقة هلا ابلبيئة اليت نشأت فيها تلك املناهج.

االجتاه ،إدخال قصيدة النثر ،إىل الشعر العريب ،نقال عن الغرب .فإذا كانت التفعيلة يف
من نتائج املثاقفة أحاديىة ى
احلرة هي الرابط بني هذه األخرية وبني الشعريىة العربيىة ،فإن قصيدة النثر تبدو جسدا غريبا عن الشعريىة العربيىة ،وهي
القصيدة ى
أي أث ٍر يف
ليست تطورا ،وال هي امتداد للقصيدة العموديىة .بل إ ىن مرجعياهتا اجلماليىة والفكريىة تقبع يف الغرب ،وال جند هلا ى
الرتاث الشعري للعرب .وابلتايل فإ ىن املوقف منها خيتلف عن املوقف من القصيدة احلرة ،أي قصيدة التفعيلة ،كما خيتلف عن

انبثقت هذه األخرية من رحم القصيدة العربيىة ،ومل تكن عنصرا دخيال،
موقف املشارقة قدميا من املو ىشحات األندلسيىة .لقد
ْ
حرمت قصيدة النثر من الرواج واملقروئيىة يف العامل العريب ،فال ىذائقة
كما هو شأن قصيدة النثر اليوم .إ ىن هذه الغرابة هي اليت
ْ
لكل ما هو نظامي.
اجلمالية للمتل ىقي العريب مل جتد فيها ما ى
حيرك وجداهنا ،والوعيها الفين ،إضافة إىل متثيلها للرغبة التىدمرييىة ى

سمى اليوم ابلنقد الثقايف ،وهو اآلخر ذو مرجعيىة غربيىة ،أفرزته تناقضات املراحل
من جتليىات النقد ما بعد احلداثي ما يُ ى
السابقة اليت أابنت عن قصورها وعجزها عن اإلحاطة ابملعىن" .يعود ظهور النقد الثقايف يف أورواب ،حسب تقدير بعض
ى

-16مجيل محداوي ،التفكيكيىة يف قفص االهتام ،ص.42
-17عبد هللا إبراهيم وآخرون ،معرفة اآلخر ،ص .113
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الباحثني ،إىل القرن الثامن عشر ،غري أ ىن بعض التغريات احلد يثة ال سيما بعد جميء النصف الثاّن من القرن العشرين أخذت
تكسبه مسات حمددة على املستوين املعريف واملنهجي لتفصله عن غريه من ألوان النقد".18
ويف النصف الثاّن من القرن العشرين هاجم تيودور أدورنو ذلك النوع من النشاط "الذي يربطه ابلثقافة األوروبية يف القرن
التاسع عشر ،بوصفه نقدا بورجوازىاي ميثل مسلىمات الثقافة السائدة ببعدها عن الروح احلقيقيىة للنقد وما فيها من نزوع سلطوي

19
استقر هبا املقام يف
للسائد واملقبول عند األكثريىة"  .كان أدورنو أحد ممثلي مدرسة فراكفورت ،اليت ظهرت يف أملانيا ،مث ى
ى
ط الدراسات الثقافيىة ،وعلى أيدي فالسفة ونقاد أملان من أصول يهوديىة .وقد انشغل هؤالء يف مرحلة
أمريكا ،حيث تنش ُ

السردايت الكربى اليت أظهرت عمق األزمة اليت يعيشها الغرب احلديث بعد سلسلة
متأخرة من احلداثة بنقد مشروع التنوير و ى

املدمرة اليت عصفت به ،وعقب استفحال الظاهرة االستعماريىة اليت فضحت زيف خطاب احلداثة والتنوير
احلروب ى
واإلنسانويىة.
كانت مناهج النقد األديب يف أواخر النصف األول من القرن العشرين قد بدأت تعاّن من ضمور املردود النقدي واجلدوى
للتطور ال ىذايت تدفع ابلنقاد الغربيني للخروج من ضيق النسق،
املعرفيىة ،يف ظل هيمنة القراءات النسقيىة .وبدأت ى
الضرورة ى
امللحة ى

وإىل سعة اخلارج ،وكانت البنيويىة التكوينيىة هي إحدى احللول التلفيقيىة للتوفيق بني النسق والسياق ،ومن مثى العبور إىل رؤية

نقديىة أكثر مشوال للظاهرة األدبيىة والثقافيىة عموما .ويف هذه األجواء احملمومة ابلتحوالت ظهر الغ ىذامي والتقط الرسالة الثقافيىة
تربر
اليت أرسل هبا الفكر الغريب إىل آخره .وكان على هذا الناقد الغريب أن يوجد املربرات االبستيمولوجيىة والتارخييىة اليت ى

املربر التمسه الغ ىذامي من صلب الثقافة العربيىة ،ومن رحم الرتاث .وبذلك مت ىكن
ملشروعه الثقايف املستوحى من الغرب .هذا ى

تقبل التىجديد انطالقا من مناذجها العليا ،ومن أنساقها الفكريىة
من أتصيل مشروعه النقدي ،ووصله بثقافة األان ،اليت ُ
واجلماليىة .وقد مارس الغذامي سلطة النقد الثقايف على الشعر العريب القدمي ،وانتهى إىل نتائج ابلغة اخلطورة على املستوى

الفكري .لقد خالف الغ ىذامي مبشروعه هذا ما فعله طه حسني يف الرتاث الشعري لدى العرب .فإذا كان األول قد أنكر هذا
عمق فهمنا له ونقده من زاوية جديدة،كان النقد التقليدي قد غيىبها.
الوجود ،أو ش ىكك فيه ،فإ ىن الثاّن ى
جيادل الغ ىذامي أب ىن النقد األديب عند العرب ،ومنذ أن كان هناك نق ٌد اقتصرت وظيفته على االحتفاء جبماليىات النىصوص،
ُ
عما يكمن وراء اللغة من أنساق فكرية وثقافيىة مضمرة" .لقد
كل ما له عالقة ابل ىداللة العميقة للمقول .ويتساءل ى
منصرفا عن ى
جاءت
تفعل؛ غري أ ىن جهودا خارقة قد
ْ
ْ
شغلت أدبيىة األدب حيىزا عريضا يف البحث النقدي على مدى قرون وما تزال ُ
20
النص ،تصيب
لتكشف أشياء أخرى من وراء ومن حتت أدبيىة األدب"  .إ ىن االحتفاء مبا هو مجايل والتىعمية على معرفيىة ى
-18سعد البازغي وميجان الرويبلي ،دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-املغرب ،ط الثالثة  ،2002ص .306
-19م نفسه ،ص نفسها.
-20عبد هللا الغ ىذامي ،النقد الثقايف ،املركز الثقايف العريب ،ال ىدار البيضاء-املغرب ،ط الثالثة  ،2005ص.13
*بيت من الشعر قاله ابن هانئ يف املعز لدين هللا الفاطمي
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النقد األديب ابلقصور والعجز عن اإلحاطة مبعاّن النصوص طوال وعرضا .إ ىن االشتغال على األنساق الثقافيىة املضمرة يف
حتول إىل
نصوصنا األدبيىة القدمية يكشف عن أ ىهنا مل تكن أكثر من ُمصنَّ ٍع لالستبداد السياسي .فالشاعر العريب القدمي قد ى

مهندس لتأهيل الطىاغية ،وإمداده أبسباب احلياة وطول العمر .إن قول الشاعر" :ما شئت ال ما شاءت األقدار...فاحكم
حيول احلاكم إىل إله حيكم رعاايه بسلطة مطلقة
فأنت الواحد ى
القهار فكأمنا أنت النيب حممد.....وكأمنا أنصارك األنصار"* ،ى
السادة ،أو هجاء
وال يُسأل ى
عما يفعل .وكان هذا دأب معظم شعراء العرب .مل يكن الشعر قدميا إال مدحا لألمراء و ى
خلصومهم .وكان املدح يعين التىقديس للحاكم والتمكني حلكمه وهيمنته على العقول والنفوس .ىأما اهلجاء فكان تشنيعا
ميرر هذه الرسائل من حتت هالة من االستعارات
خلصوم امللوك واألمراء ،الذين ينافسوهنم السلطة واحلاكميىة .غري أن الشاعر ى
والكناايت واجملازات ،إلشغال القارئ عن ذلك النسق اإليديولوجي الذي يسكن القصيدة العربيىة .ومن هنا ،يكون الغ ىذامي

قد وجد املربر الفلسفي ملشروعه النقدي الضخم ،ويف الوطن العريب .وهو البحث وراء أدبيىة األدب ،والكشف عن األنساق

املضمرة بداخل النصوص .ويكون أيضا قد دنىس الشعريىة العربيىة القدمية من خالل الكشف عن خلفيىتها اإليديولوجيىة؟

يوجه الغ ىذامي انتقادات عنيفة للنقد األديب التقليدي ،الذي يبالغ يف االحتفاء جبماليىة النىصوص ،ويقصي من دائرة
ى
اشتغاله النىصوص الشعبيىة ،والنىكت واحلكاايت الشعبيىة والفولكلور ،وهي الثقافة اليت ترفضها املؤسسة ألهنا ال تستجيب

السيىد ويقوم الفعل النقدي
لشرط اجلماليىة" ،ممىا جعل اجلمال منتجا بالغيىا حمتكرا ،وصار للجمايل شر ٌ
ط مؤسسايت يصنعه ى
21
املؤسسة الثقافيىة يف اجملتمعات العربيىة قدميا ترفض النصوص اليت ال
بعمليىات التىسويق والتعميم"  .وابلفعل فقد كانت ى

نص ي ىدعي األدبيىة وال ينسجم مع النسق
أي ى
تستجيب ملعايريها النقديىة .غري أ ىن ذلك خيفي نسقا ثقافيىا خطريا ،وهو أ ىن ى
ألهنا تستقي حكاايهتا من
سردايت "ألف ليلة وليلة" مل حتظ ابهتمام الناقد والقارئ العريب ،ى
اإليديولوجي املهيمن يُ ُ
رفض .إ ىن ى
ِ
ظل هيمنة الثقافة العاملة "من االستمتاع
الفئات الشعبيىة البسيطة ،وأحياان من فئة املسحوقني .لقد ُحرم القارئ العادي ،يف ى
للمهمشني والعاديني ألن
ابإلنتاج الثقايف الراقي ،وكذلك ُح ِرمت ثقافته الشعبيىة من االهتمام هبا ،فجاء النقد الثقايف كثورة
ى
جيدوا مكاان يف ساحة الثقافة املتزايدة الثىمار" .22وقد تُش ىِ
مسوغا لقبول النقد الثقايف يف الوطن العريب،
احلقيقة
هذه
ل
ك
ى
ِ
االجتاه.
زت وتنج ُز يف هذا ى
واتىساع دائرة ال ىدراسات اليت أ ُْجن ْ
ب اتريخ األمم .هؤالء
حتتفي الثقافة العاملة أبسياد اجملتمع واملهيمنني على املشهد السياسي ،وانطالقا من رواايهتا يُكت ُ
املسوغ النقدي يُ ىربر الغ ىذامي استعارته
املهيمنون هم الذين يصنعون الثقافة والقيم اجملتمعيىة ،ويصنىفون اجلميل والقبيح .وهبذا ى

نقداي واسع االنتشار .وهو ما حت ىقق ابلفعل ،مع دخول األلفيىة الثالثة
للنقد الثقايف وحتويله إىل الثقافة العربيىة ،ليغدو نشاطا ى
هامة للدراسات الثقافيىة والنقد الثقايف ،وهي الدراسات اليت خرجت من رحم األدب املقارن .غري أ ىن
وانضمام كوكبة عربيىة ى
متت بسبب ملرجعيات الفكر العريب.
مناهج هذه الدراسات الثقافيىة مستوحاة عن الدراسات الغربيىة؛ وممىا ال ى
شك فيه ىأهنا ال ى
 -21عبد هللا الغ ىذامي ،النقد الثقايف ،املركز الثقايف العريب ،ص .15
-22إبراهيم خليل ،دليل مصطلحات الدراسات الثقافيىة والنقد الثقايف ،دار الكتب العلميىة ،لبنان ،ط  .وس .غري مذكورين) ،ص.302
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املؤسساتيىة والتعرف على
أضحى من ى
مهام النقد الثقايف الكشف عن عيوب اخلطاب واألنساق املضمرة ،وتعرية اخلطاابت ى

حيلها يف أتبيد هيمنتها وفرض معايريها على ال ىذائقة احلضاريىة .إ ىن النقد الثقايف من هذا املنظور سيحرم الفئة املهيمنة يف
اجملتمع من االستفراد بصناعة الثقافة وتغيريها ،والتحكم يف حركة األفكار .أصبح األفراد كلهم شركاء يف صناعة قيم اجملتمع.
هذا من منظور مروجي النقد الثقايف ،غري أ ىن اجلهة احملافظة واليت تعرتض على إدخال هذا النشاط النقدي إىل الوطن العريب

س من
ترى فيه حماذير ال ُخيطئها اإلدراك ،وليس أقلىها االعتداء على مجاليىة النصوص ،وتدنيس ال ىذائقة العربيىة مبا هو مدنى ٌ
تدمري لل ىذائقة اجلماليىة ،فالنىصوص من وجهة نظر
يفرق بني ى
نص مجيل وآخر قبيح ،ويف هذا ٌ
النىصوص .إن النقد الثقايف ال ى
يغيب فيها البعد اجلمايل واالنفعايل.
ن ىقاد الثقافة واثئق إيديولوجيىة ،أو كتلة من التىصورات ال ىذهنية والقناعات السياسيىة ،اليت ُ

يكمله من خالل
والواقع أ ىن النقد الثقايف كما يدعو إليه ىرواده األوائل ال يقتل النقد األديب ،وال يستغين عن اجلمايل ،وإىمناى ى

نضع أيدينا على مجاليات اللغة
النص األديب ال ميكن الكش ُ
البحث فيما وراءه .إن النسق الثقايف اخلفي يف ى
ف عنه إالى عندما ُ
ويدل عليه من
وأساليب التمثيل والرتميز .وإ ىن مثل هذه اجلماليىات من ش أهنا أن ُْجتلي النسقُ ،
وختْ ِرجه إىل العلن ليتل ىقاه الناقد ى
النص
ليكم ُل النقد األديب ،ويثري بعده املعريف .فالكشف عن مواطن اجلمال يف ى
بني أنساق عديدة .إن النقد الثقايف جيء به ى
واالستمتاع به ،ال جيعلك متلك العامل ،أو تسيطر عليه ،وحتتويه معرفيا وفلسفيا .ولكن الكشف عن أنساقه ال ىذهنيىة والثقافيىة

لغواي وسيميائيىا.
النص ومتثىل العامل ،وتعكسه ى
جيعلك أكثر قدرة على امتالك احلقيقة اليت تسكن ى

يهدف إىل احتواء ما عجز النقد األديب على دراسته ،وما استنكف الن ىقاد
ميلك الغ ىذامي مشروعا طموحا يف النقد الثقايف،
ُ

تعرف
عن طرحه على بساط البحث .إن وسائل التمثيل اليوم ابتت تستعصي على احلصر والضبط .وإ ىن أشكال الثقافة ُ
املادة اخلام
كل ذلك ى
يش ىكل ى
تدفىقات هائلة ،من املسرح إىل السينيما ،ومن امليداي إىل الرسم والنحت ،والرواية والشعر و ى
القصة .ى

الكم اهلائل من أمناط الثقافة اليت
لن ىقاد الثقافة .فالنقد األديب وحده ال ميلك ال األدوات وال املناهج اليت ى
تؤهله لدراسة ذلك ى

نشر يف
متأل عاملنا العريب ضجيجا .إ ىن اخلطاابت األدبية والسياسيىة والفنية واإليديولوجيىة اليت تبثىها وسائل اإلعالم ،واليت تُ ُ
ماسة إىل ثورة مناهجيىة من أجل تفكيك رسائلها املش ىفرة والكشف عن مضامينها
ى
الصحف واجملالىت والكتب يف حاجة ى
ومراميها اخلفيىة ،وأنساقها املضمرة .إ ىن اخلطاابت يف غالب األحيان تلجأ إىل التىورية والتىعمية إلخفاء نوااي املرسل البعيدة،
وخصوصا يف جمال احلقل السياسي .إ ىن عاملنا اليوم يعيش التزاحم ابملناكب على املصاحل السياسيىة واإليديولوجيىة ويوظىف من

تتسرب إىل اجلماعات املناوئة
أجل ذلك أقصى مهاراته البالغيىة ،من أجل مترير أفكاره .فاالمربايليىة العامليىة على سبيل املثال ى
بكل منتجاهتا السمعيىة والبصريىة واملكتوبة واملقروءة ،وجتهد يف بسط نفوذها على
هلا يف مستعمراهتا القدمية من خالل الثقافة ى

أضحت متارس االمربايليىة الثقافيىة ابلنيابة عن املركز .كما أ ىن
البث التلفزي يف الوطن العريب اليوم
العقول .إ ىن كثرة قنوات ى
ْ
انتشار الكتاب الفرنسي يف املغرب العريب منذ مطلع القرن العشرين ،قد ك ىون جيال مغاربيىا موصوال بنمط تفكري غريب وبذائقة

أدبيىة غربيىة ،وقيم حضاريىة ال عالقة هلا ابملناخ الثقايف الذي يتنفسه املغاربة.
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ويتوىل النقد الثقايف ممارسة لعبة النقد والتوعية انطالقا من هذه اخلطاابت اليت متارس اهليمنة الثقافيىة .وانطالقا من هذا
ى
اإلدراك احلضاري للنقد الثقايف عمد الغ ىذامي إىل تعميم هذه التجربة العلميىة يف الثقافة العربيىة ،حماوال بذلك أتصيل هذا

تقل أمهيىة عن ال ىدراسات األدبيىة ،بل إ ىهنا تفوقها جدوى
النشاط النقدي يف العامل العريب ،وتعميم الدراسات الثقافية اليت ال ى
معرفيىة.
من بني األنشطة النقديىة املنبثقة عن املثاقفة مع الغرب  ،النقد النسوي .وهو تلك احملاججات اليت جتادل هبا املرأة من أجل

يكرسها األدب ال ىذكوري .وقد ظهر هذا اخلطاب النقدي يف ستينات القرن املاضي ،يف الغرب ،وقد
ترميم صورهتا الدونيىة اليت ى

اقرتن ظهوره بفرجينيا وولف حينما اهتمت الغرب أبنه "جمتمع أبوي منع املرأة من حتقيق طموحاهتا الفنية واألدبية إضافة إىل

استندت يف حكمها هذا على اتريخ طويل من االضطهاد والتهميش
حرماهنا اقتصاداي وثقافيىا" .23وكانت هذه املرأة قد
ْ
يشك يف آدميىتها ،وكانت اليهوديىة واملسيحيىة تعترباهنا كائنا جنسا ،ال
واملعاانة اليت عانتها يف جمتمع كان إىل وقت غري بعيد ى
حيق له أن يقرب الكتاب املق ىدس .لقد كانت املرأة يف القرون الوسطى ،وطيلة عصور النىهضة األوىل موضوع رغبة جنسيىة،
ى
وليس أكثر من ذلك .فلم يكن هلا حق يف ممارسة السياسة ،وال يف احلياة الثقافيىة .لقد كانت فعال كائنا دونيىا ،وقاصرا،

لكل
للرجل .يف أمريكا على سبيل املثال ،كانت املرأة العاملة يف املصانع واملؤسسات االقتصاديىة ى
يكتسب وجودا اتبعا ى
ُ
تتعرض ى
أشكال االضطهاد ،ومل يكن املستخدمون يراعون وضعها كامرأة مرضعة ،أو ٍ
حامل ،أو كوهنا ربىة أسرة تعيل أبناءها .لقد

كانت تعمل ضمن شروط عمل جمحفة وال إنسانيىة .ومع انتشار حركات التنوير ،تنامى وعيها بعنصريىة ال ىذكور فقامت تدافع
املتوحشة نشأ
عن كياهنا االجتماعي والثقايف مستفيدة من مشوليىة الدعوة إىل التنوير .ويف هذه األجواء االجتماعيىة املتخلفة و ى
خضعت املرأة العربيىة لنفس
السياق ،هل
ْ
النقد النسوي ،منبثقا عن النقد الثقايف والدراسات الثقافيىة .والسؤال الوجيه يف هذا ى
شروط املرأة الغربيىة من االضطهاد والتهميش ،يف حياهتا االجتماعيىة والثقافيىة؟ أم أ ىن النىقاد العرب استلىوا هذا احلقل النقدي
تشوه الوعي لدى املثقف
من سياقه احلضاري ،وأدجموه يف الثقافة العربيىة ،دون اعتبار للمحاذير اإليديولوجيىة اليت إبمكاهنا أن ى

وجود إالى ابعتباره اتبعا؟ هل هنالك ما
تدين الثقافة العربيىة املرأة جلنسها ،وتصنىفها كائنا دونيىا ،ال
يستقيم له ٌ
العريب؟ هل ُ
ُ
أهم األسئلة اليت تبحث يف جدوى استعارة هذه النشاط
يوحي بذلك يف نصوص القرآن الكرمي على سبيل املثال؟ تلك هي ى
توجد أصال قيما كونيىة يف جمال علم اإلانسة،
النقدي عن الغرب ،وحتويله إىل الثقافة العربيىة بصفته ُ
يتناول قيما كونيىة .وهل ُ

ويف احلقل الفلسفي؟ "إن الثقافة الغربية هي ثقافة الذكر ،أي ثقافة تتمركز على املذكر الذي حيكمها ،ولذلك فهي تنتظم

بطريقة هتيء هيمنة الرجل ودونية املرأة يف كافة مناحي احلياة" .24إن سوء وضعيىة املرأة العربية ال يعود إىل نفس األسباب اليت

أحاطت بوضعيىة املرأة الغربيىة .يف الثقافة العربيىة ال يوجد ما يوحي بدونيىة املرأة أو أبقلويىتها.

-23سعد البازغي ،ميجان الرويبلي ،دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،ط الثالثة  ،2002الدار البيضاء ،ص .330-329
-24سعد البازغي ،ميجان الرويبلي ،دليل الناقد األديب ،ص .330
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حجة الغربيني لعوملة ثقافتهم ،وهيمنتهم على العامل كلىه .وهي ذريعة ال حتظى ابلقبول لدى
إ ىن صفة الكونيىة كانت وال تزال ى

تفضل خصوصيىاهتا ومحيميىتها على أن تنصهر يف ثقافة هي النقيض املطلق هلويىتها الثقافيىة،
ى
الشعوب املضطهدة ،اليت ى
ولتارخيها.

تدخل الرواية النسويىة يف إطار نقد اهليمنة ال ىذكوريىة وإعادة متثيل املرأة بوصفها كائنا مكتمل اآلدميىة ،وصوات مسموعا
يتمتىع بنفس املهابة اليت يتمتى ُع هبا صوت ال ىذكور .وتعود أسباب ظهور النقد النسوي يف الوطن العريب ،إىل تعايل األصوات اليت
تنادي بتحرير واملرأة وتساويها مع الرجل يف احلقوق والواجبات والكرامة .وهي دعوة وافدة عن التحوالت االجتماعية احلاصلة

اهتن
يف الغرب .وبسبب ذلك ،جند أن النساء الكاتبات واملثقفات الاليت ميارسن النقد النسوي كتابة وخطااب ،يتىخذن مرجعيى ى
الفكريىة واالجتماعيىة من الغرب .كما أ ىهن ىن يستعرن منهج التفكيك الدريدي لتقويض التمركز حول ال ىذكورة على مستوى

مسمى النقد النسوي ،يالحظ أ ىهن ىن يستندن إىل مرجعيات فكريىة غربيىة.
للرواايت العربيىة اليت تندرج حتت ى
اخلطاابت .والناظر ى
تنسجم مطلقا مع خلفيىتها احلضاريىة ،بل إ ىهنا تنسجم مع صورة
سردايهتا ال
التحرر اليت تدعو إليها املرأة العربيىة يف ى
إن أشكال ى
ُ

املرأة الغربيىة احلديثة ،املتحررة من الثقافة القروسطيىة .وهذه هي حتديدا احملاذير اإليديولوجيىة اليت قد نسقط فيها بفعل املثاقفة

االجتاه.
أحاديىة ى
اخلامتة:

هكذا نصل إىل ابنوراما النقد العريب احلديث واملعاصر الذي وفد إلينا من الغرب عن طريق االحتكاك املباشر أو الرتمجة أو
تبني لنا أن العرب اعتمدوا بشكل مطلق على احلركة األدبية والنقديىة يف الغرب من أجل حتديث مناهج
البعثات العلميىة .وقد ى

االجتاه الواحد دون خماطر على اهلويىة الثقافيىة والتارخييىة لل ىذات العربيىة .فالغرب ال
النقد لديهم .ومل تكن هذه املثاقفة ذات ى
يص ىدر فكرا وال أداب دون إيديولوجيا.
إن مناهج النقد ال ب ىد أن تستند إىل مرجعية فلسفيىة وسياسيىة يف اجملتمع الذي تنشأ فيه ،وإ ىن اقتالع هذه املناهج من
سياقاهتا وأنساقها الفكرية والثقافيىة ال ب ىد وأن حيدث خدوشا يف الوعي اجلمايل والفكري للمثقف والقارئ العربيني .وهذا ما
أشران إليه ودلىلنا عليه يف سياق عملية الوصف لنقل املنهج من بيئته األصيلة إىل ٍ
حميط أجنيب .إننا اليوم يف إطار العوملة الثقافيىة
ى
هوايتنا ومرجعياتنا ،ابسم كونيىة القيم ،وابسم اإلنسانيىة الومهيىة .واحلقيقة أن الغرب استدرج الشعوب غري الغربيىة
بصدد فقدان ى

دور يف النظام الثقايف
إىل حاضرته ،وأقنعه أبن أيخذ بنماذج التىحديث الغربيىة ،وأنه ال بديل له عنها ،إذا أراد أن يكون له ٌ
العاملي ،هذا النظام الذين نفتقد فيه بصماتنا ،وأنفاسنا احلضاريىة وعمقنا التارخيي .والنتيجة ملرتتبة عن هذه اهلجانة هي التيه

ويعزز أزماتنا االجتماعيىة ويسعر حروبنا البينيىة إىل أجل
اهلواييت ،والتوتىر الثقايف ،الذي
ويعمق جراحنا الثقافيىة ى
سيستمر طويال ى
ى

مسمى.
غري ى
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أدركنا أيضا أ ىن ما حصل يف مطلع عصور النهضة العربية وما حيصل اآلن ليس مثاقفة ،وإىمنا هو عمليىة متاهي واندماج
حتت اإلكراه .فعمليىة املثاقفة ،وكما تدل صيغة املصطلح الصرفيىة تقتضي املشاركة واألخذ والعطاء ،والتأثر والتأثري والتناص،
يسمى مثاقفة بني النقد العريب ونظريه الغريب.
والتل ىقي يف التىجاهني أو أكثر .ومل يكن هذا شأن ما ى
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