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ظيور الدراسات الثقافية أعطى بتطور الزمن في المجال األدبي، وب تتطور المعرفة
في البزوغ والتطور واالستفادة منيا عمميا،  الحق لمجموعة من الفروع األدبية والنقديةالحظ 

مّتعرف عمى جميع ثقافات لمما قممت المسافة بين األدب اليامشي واألدب المؤسساتي، 
المجتمعات والتمييز بين جميميا وقبيحيا. وذلك من خبلل ظيور النقد الثقافي الذي يبحث 

ات المغوية، وما تضمره من معاني وأنساق متحكمة في نظام كينونة فيما وراء الجمالي
 المجتمع.

ولقد ظير النقد الثقافي في الساحة النقدية الغربية مكتمل المعالم من الناحية المعرفية 
عمى يد فنسان ليتش، ولقد تأثر بو عبد اهلل الغذامي ألنو كان  1985والمنيجية في عام 

يرات الساحة النقدية الغربية بداية من المناىج السياقية إلى يتابع باستمرار متواصل تغ
المناىج النسقية وصوال إلى مرحمة ما بعد الحداثة والنقد الثقافي، فيعتبر أول من خاض 

فبزغت بوادره التطبيقية  ،الصراع في مضمار النقد الثقافي لنقمو إلى الساحة النقدية العربية
كتمال النقد الثقافي لدى وىي السنة الموازية ال 1985م " عافي كتابو "الخطيئة والتكفير

. وبيذا تبنى عبد اهلل الغذامي النقد الثقافي تنظيرا وتطبيقا ومصطمحا داعيا إلى إحبلل الغرب
النقد الثقافي  محل النقد األدبي نتيجة مواجيتو لعراقيل وصعوبات في تعامميا مع النصوص 

ى معانييا ودالالتيا، مشجعا بذلك إلى تحرير النقد والخطابات، وعدم تمكنو في القبض عم
من السمطة المؤسساتية، ونوه لجميع النقاد أن يعتبر النصوص األدبية حاممة لؤلنساق 

  الثقافية المضمرة التي تتستر وراء سحر الجماليات.
في التعرف عمى الشخصيتين _  لمنقد الثقافي أىمية كبيرةنا ولقد القى موضوع دراست

دوارد سعيد_ المأسستين والناقمتين ليذا الموضوععبد ا في   -النقد الثقافي – هلل الغذامي وا 
العالم العربي، باإلضافة إلى تشجيع الطبلب عمى زيادة التعرف عمى ىذا الموضوع، 

 واستوعاب جميع مفاىيمو ومرتكزاتو وكيفية تطبيقو. 
لتعرف عمى مجال ىذا النقد وكان ىدفنا من دراسة ىذا الموضوع _النقد الثقافي_ ىو ا

 الجديد ومعرفة مرتكزاتو ومكوناتو، وفائدة تطبيقو عمى النصوص األدبية.
اختيار دراسة ىذا الموضوع _ النقد الثقافي_ لكونو موضوع  وىذا ما شجعنا عمى   

حديث الظيور أدى بنا الفضول والشغف إلى دراسة منيجو، وكيفية تطبيقو عمى النصوص، 
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و يبحث في خبايا ثقافات مجتمعات العالم، وتحسين أحواليا إلى األفضل إضافة إلى أن
 لمحصول عمى مجتمعات مثالية.

 ودرسنا ىذا الموضوع من خبلل طرح اإلشكالية اآلتية:   
النقد الثقافي إلى الثقافة  ما األثر الذي تركو الغذامي في النقد المعاصر بنقمو لمنيج

 العربية؟
 ية أسئمة:وتتفرع من ىذه اإلشكال

النقاد العرب الذين وافقوا الغذامي في طرحو النظري لمنقد الثقافي ووافقوه  نْ ْن مِ مَ  -
 عمى ممارستو، وماذا قالوا في ذلك؟

مْن من النقاد العرب الذين خالفوا الغذامي في طرحو النظري لمنقد الثقافي، وخالفوه  -
 في ممارستو، وما الذي قالوه في ذلك؟

اآلتي: مقدمة، ومدخل، وفصل نظري، وفصل  ولقد صممنا بحثنا عمى النسق   
 تطبيقي، وخاتمة لجميع النتائج المتوصل إلييا.

: ا بمدخل تطرقنا فيو إلى أصول النقد الثقافي وتعريفو. وجاء الفصل األول موسوم
الموافقة آلراء عبد اهلل  تناولنا فيو اآلراءالغذامي في النقد الثقافي نظريا، مناقشة آراء عبد اهلل 
: مناقشة ممارسات عبد اهلل الغذامي الفة لو. والفصل الثاني وسمناه بالغذامي، واآلراء المخ

لممارسات عبد اهلل فيو الممارسات النقدية الموافقة تناولنا  لمنقد الثقافي في النصوص األدبية.
 يع النتائج.لجمالممارسات المخالفة لو. وأخيرا خاتمة متضمنة الغذامي و 
عمى مجموعة من المصادر والمراجع أىميا: النقد الثقافي "قراءة في ولقد اعتمدنا    

األنساق الثقافية العربية" لعبد اهلل الغذامي، و"عبد اهلل الغذامي والممارسة النقدية والثقافية" 
دا" لحسين _ العراق رائاوتطبيق الحسين السماىيجي وآخرون، والنقد الثقافي "ريادة وتنظير 

 القاصد، و"النقد الثقافي من النص األدبي إلى الخطاب" لسمير خميل.
الوصفي الذي مكننا من نقل نقود وآراء النقاد واقتضت طبيعة الدراسة اتباع المنيج    

الذين تناولوا مشروع الغذامي. وقد دّعمناه بالمنيج المقارن الذي مكننا من المقارنة بين 
 جية، وبين الغذامي ومؤيديو من جية أخرى. الغذامي ومخالفيو من
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فيو لم  ولقد واجيتنا مجموعة من الصعوبات أىميا حداثة دراسة الموضوع وجدّتو،
 ينضج بعد في المكتبة العربية وفي الدراسات األكاديمية.

وفي األخير نشكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة في إعداد ىذا البحث 
 أستاذنا المشرف عمينا.المتواضع، ونخص بالذكر 
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 تمهيذ

ئج يخجدداث يٕاكبت نهذٛاة اإلَساَٛت عجز َظسا نخطٕز اندزاساث انُمدٚت انذدٚثت طس

انجًانٛت ٔانفُٛت ٔانسًٛائٛت ٔانبُٕٛٚت يًا أدٖ إنٗ ٔالدة طسح عٛهٓا انُمد األدبٙ ٔانُظسٚاث 

 َمد٘ جدٚد سًٙ بانُمد انثمافٙ عدة يٍ أددد انخٕجٓاث انُمدٚت ٔانًعسفٛت .

 

 التأصيل والتأسيس( :الثقافي )النقذ  -1

 :التأصيل - 1-1

انثمافٙ يثهّ يثم كم انعهٕو نّ يصادز ٔجرٔز سانفت دٛذ ٚعخبس ٔعاء د انُم

نهكثٛس يٍ انعهٕو ٔانًعازف انخٙ َٓم يُٓا ذنك أَّ زكٛزة انثمافت كَٕٓا ٚذس 

إنٗ َشأة انُمد يٍ انًعازف ٔانذمٕل انًعسفٛت ٔٚجدز بُا لبم أٌ َخطسق 

 طٕزِ.انثمافٙ أٌ ًَس عهٗ أْى انًسجعٛاث انخٙ ساًْج فٙ َشأحّ ٔح

 

الجذيذة:                                                                  التاريخانيت أ/  

لقد قام ستيفن ببلت بتطوير مصطمح الجماليات الثقافية الى مصطمح التاريخانية 
ليرصد بو مشروعو في نقد خطاب النيضة خاصة اإلنجميزي  1982الجديدة عام  

فمن خبللو ، والشكسبيري ،حيث أقبل عميو جماعات النقد المابعد البنيوي ونظريات الخطاب 
 واالقتصادنثروبولوجيا والفن والسياسة واألدب يخ واألبين التار  تمكن الدارسون من المزج 
التعامل مع أسئمة  من تمنع الباحثين تقف البل تداخل التي كانت  حيث قضي عمى قاعدة 
 1 .بشرحياة ال صعب في ىو  السياسة والسمطة ومع ما

ولما كانت التاريخانية الجديدة تحاول كسر الحدود التي تمنع الخوض في جوانب 
األدب والخطاب المنتمي إلى  فإن مجتمعووالسياسة وما يحيط باإلنسان والفرد في  السمطة

ىو أدبي وما ىو محيط بالبيئة األدبية ولعل من بين  ىذا االتجاه جاء كحمقة وصل بين ما
الركائز الميمة لمتاريخانية الجديدة ضرورة دراسة الخطاب في ضوء عبلقتو مع الخطابات 

وىذا يعني ربط النص األدبي بالنصوص غير  ،اجو ولدراساتو النقديةاألخرى المعاصرة إلنت

                                                 
ينظر: عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي ،المممكة المغربية الدار  1

 .42، ص 2005، 3البيضاء، ط
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األدبية التي تحيط بو في بيئتو كربطو  بالنصوص االجتماعية والنص السياسي والنص 
والنشاط القرائي التأويمي لمنصوص يتم حسب  ،االقتصادي والنص الثقافي بوجو عام 

 1.تماعية داخل النصوص األدبيةالمعطيات والتمظيرات الثقافية والسياسية واالج
 

ىو فسيفساء من األنساق التاريخية المضمرة واعية و النص عند التاريخانية الجديدة  
  2واعية فيو إذا غني بالمعارف اإلنسانية المتنوعة  الغير 

                                                           الثقافيت:الذراساث  ب/

نات وبالضبط يفي زمننا ىذا خاصة في التسع باالىتمامالدراسات الثقافية  حظيتلقد   
مع نشأت مجموعة برمنجيام في إنجمترا تحت اسم مركز برمنجيام  1964ي سنة بدأت ف
الثقافية المعاصرة حيث تطور ىذا المركز إلى أن ساد االىتمام النقدي الثقافي  تلمدراسا

 3 المبادئليصنع تيار نقدي مختمف  واأللسنية،وصية ات النقدية النصيمتزامنا مع النظر 
بالفكر الما بعد بنيوي مقولة  متأثرين" وطرح دعاة الدراسات الثقافية في الثمانينيات    

ة عمى الخطاب وسابقة عدم وجود حقيقة أو بنية تحتية اجتماعية اقتصادية خالصة سابق
االجتماعي ولميوية الشخصية وعمى فالخطاب الثقافي يشكل األساس لموجود  عمى الثقافة

 4 "ضوء عمم األدب ىذا تكون ميمة الدراسات الثقافية بكامميا
    

كسرت الدراسات النقدية الشكمية والدراسات الثقافية مركزية النص، وأصبح مفيوم 
النص عبارة عن مادة خام يستخدم الكتشاف األنظمة السردية واكتشافات فكرية أخرى، 

                                                 
ينظر: عبد اهلل حبيب التميمي ، سحر كاظم حمزة الشجيري،سيرورة النقد الثقافي عند الغرب، مجمة جامعة بابل ، كمية  1

 . 170،ص 2014، 22،المجمد  1العموم اإلنسانية ، العدد 
اآلداب، جامعة خنشمة ،العدد األول ، ن.ت، ص  ينظر: إيمان بوقبلح، النقد الثقافي والتاريخانية الجديدة ، مجمة كمية 2

85. 
ينظر: حفناوي رشيد بعمى، مسارات النقد األدبي األمريكي من الثبلثينيات إلى الثمانينيات ،تر: محمد يحي ، المجمس  3

 .413، ص2000األعمى لمثقافة  د.ب،د.ط ،
، ص 2000ت،تر:محمد يحي ،المجمس األعمى لمثقافة، فنست .ليتش ،النقد األدبي األمريكي من الثبلثينات إلى الثمانينا 4

411 . 
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نما غايتيا ىي األنظمة الذاتية في فعميا االجتماعي،  فالنص ليس غاية ىذه الدراسات وا 
 1حيث تقوم ىذه الدراسات عمى إنتاج الثقافة وتوزيعيا 

                                                                ج/ الناقذ المذني:

 

النص كتابو "العالم و في مقدمة 1983ام طرح إدوارد سعيد مصطمح النقد المدني ع    
ل ظمن طرف النقاد في بداية ظيوره إال أن إدوارد سعيد  ىذا المصطمح قبوال والناقد " لم يمق

 يعاود الوقوف عميو مرات عديدة حتى أخد عدد من النقاد اآلن يعودون إليو.
ىذا المصطمح يضع الناقد بين النظام المؤسساتي وبين الثقافة التي تتحدى فعل النقد  

حيويتيا كحدث غير ممنيج، ويرى سعيد أن عمى الناقد أن يحول ىذا التعارض إلى  في
تجانس يخدم الفعل النقدي، مع انفتاحو عمى األقميات الميمشة من أجل إحضارىا إلى المتن 
الثقافي، ومع كسر الحدود القومية والعرقية من أجل تحقيق خطاب عالمي إنساني، ومن أجل 

 ة االنتماءات العمياء عميو.تحرير الناقد من ىيمن
والبد من وضع الناقد والنص معا في حاليما الفعمية من حيث وجود بعدين متجاورين 

رفي بالضرورة البشرية ظمن حيث أن الثقافي  معا ىما البعد الجمالي والبعد الثقافي،
اقد كونو ، والنمكو من جمالي فإن النص ظرفي أيضاوالحياتية، وبما إن المغة ظرفية مع ما تم

فيو ظرفي كذلك ليدل ىذا المصطمح عمى تمازج الجمالي بالظرفي وعمى واقعية  ابشري اكائن
  2النص

                                                           :الماديت الثقافيت د/

 تعتبر المادية الثقافية ىي أيضا من أصول النقد الثقافي حيث ركزت عمى اليامش قبل    
ركة النسوية والنقد حالمركز وليا بعض الممارسات المتنوعة مثل التحميل النفسي وال

الدراسات النقدية  الثقافية، فكسرتوغيرىا حيث كانت من مظاىر الدراسات  يالماركس
 التقميدية.

وقد قام النقد الثقافي عمى جممة من المرجعيات المتنوعة التي بدورىا ساعدتو عمى 
  فيما يمي:قافية في النص األدبي ويمكننا ذكرىا كشف الحقائق الث

                                                 
ينظر:عبد اهلل حبيب التميمي، سحر كاظم حمزة الشجيري،سيرورة النقد الثقافي عند الغرب، مرجع سابق ،ص  1

  167،168ص
 .50،51ينظر: عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ص ص 2
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                                                               النفسي:أ/التحليل 

يستفيد النقد الثقافي من مناىج التحميل النفسي وألياتو في تعرية مضمرات الخطاب 
طرق العبلج النفسي يبحث عن األدبي المختفية وراء الجمالي ،عمما أن عمم النفس ىو من 

أسباب المرض النفسي في ال وعي المريض وتركز نظرية التحميل النفسي عمى مفيوم فريد 
،حيث يعتمد التقد الثقافي عمى نظرية التحميل النفسي لرصد الظواىر في الجياز النفسي 

 .1االكامنة
                                                                  االجتماع:ب/علم 

األدبي عمى فيم تركيبة المجتمع لذلك لجئت الدراسة النقدية الثقافية يم النص فيتوقف 
إلى رصد أدوات المنظور االجتماعي والتحميبلت االجتماعية مما يساعد عمى تزويد النقاد 

 .2ص األدبية المتنوعة بجممة من األدوات لتحميل النصو 
 

                                              :-العالمت  علم- ج/السميىطيقت

النقد الثقافي  اعتمدىا اجتماعينفسي وما ىو  وما ىج بين يتعتبر السميوطيقا مز    
المتنوعة حيث يركز عمم العبلمات عمى الطريقة التي يقدم بعا  تلمخطابافي المقاربة الثقافية 
حيث ،لمغة وفي سموكيم كمغة الجسد والممبس ....وىكذا  استخداميمالناس المعاني في 

خبايا يذه الرسائل ،لذلك يعتمد عميو النقد الثقافي ليكشف لو ليزودنا ىذا العمم بتفسيرات 
    3الثقافة ويفسر لو كل غموض

                                                                        أسيس:الت-2-2

 الغزبي:أ/في المشهذ 

ٔحكُّٕٚ ٔحطٕزِ إنٗ أٌ نمد كاٌ نهدزاساث انغسبٛت انسٛك فٙ بزٔغ انُمد انثمافٙ    

 أصبخ يصطهخ يخكايم األبعاد .

 
في القرن الثامن عشرة طير النقد الثقافي وفي النصف الثاني من القرن العشرين 

بدايات التسعينات من القرن  النقد، ومعسمات محددة ميزتو عن غيره من أنواع  اكتستو

                                                 
ه، ص 1425-م1،2004لغذامي ،عبد النبي سطيف ، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟،دار الفكر ،دمشق سورية ،طعبد اهلل ا 1

 .215،216ص
 .07، 06ينظر: مصطفى الضبع ،المرجع نفسو ،ص ص 2
لمترجمة آرثر أيزابرجز،النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيم الرئيسة، تر: وفاء إبراىيم، رمضان بسطاويسي،المشروع القومي  3

 .21،ص1،2003،ط 6.3إشراف جابر عصفور ،العدد 
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أن مصطمح النقد الثقافي بقي بعيدا عن التنظير فيو  بذاتو، إالالماضي أصبح لونا مستقبل 
نفسو الذي ألف فيو كتابا سنة  ليتشمعاجم النقدية بل حتى مزال غائب عن عدد من ال

 1في المدخل الذي دونو لمدراسات الثقافية  اىتمامالم يعطيو  1922
    
تعتبر دراسة المؤرخ األمريكي ىايدن وايت بعنوان: ببلغيات الخطاب: مقاالت في   

داللة عامة وغير محددة لمنقد الثقافي معتبرا تحميمو لذلك التداخل  1978النقد لثقافي 
أما العمل األكثر اتصاال بالموضوع من الناحية المنيجية  الخطابي نوعا من أنواع النقد،

عنوان األول منيما : كبلسيكيات النقد الثقافي وفي مقدمة  زئينججاء في  االصطبلحيةو 
 االستعماريتصبل بالنشاط مذلك الجزء يشير المحرر إلى النقد الثقافي في بريطانيا 

لئلمبراطورية البريطانية واكتساب النقد الثقافي رؤية جماعية تناىض التنظير وتنحاز ضد 
 2المثقفين...
    
 حيث  "في كتابو "النقد الثقافي النظرية األدبية ما بعد البنيويةليتش المفيوم  عرض    

قام في ىذا الكتاب بعرض جدالي التجاىات الفكر الغربي المعاصر في المجاالت النقدية 
والفمسفية و المنيجية وكما ذىب الغذامي فإن ليتش أكد بأن النقد الثقافي تضمن تغييرا في 

طيات النظرية والمنيجية في مجال عمم االجتماع والتاريخ منيج التحميل يقوم عمى منيج المع
 والسياسة وغير ذلك دون أن ييمل التحميل النقدي األدبي ، ثم خصو بمميزات ثبلث:

إنو يتمرد عمى الفيم الرسمي الذي تشيعو المؤسسات لمنصوص الجمالية فيتسع إلى -1
 . اىتمامياما ىو خارج مجال 

النماذج التي تعنى بتأويل النصوص وكشف خمفياتيا إنو يوظف مزيجا من -2
 .األبعاد الثقافية لمنصوص باالعتبارآخذا  ،التاريخية

                                                 
ينظر: ميجان الرويمي ،سعد البازعي ،دليل الناقد األدبي،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب  1

 .306،ص3،2002،ط
 .306،307ينظر: ميجان الرويمي ،سعد البازغي،دليل الناقد األدبي، ص ص 2
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إن عنايتو تتصرف بشكل أساسي إلى فحص أنظمة الخطابات والكيفية التي يمكن -3
 1 .أن تفصح بيا النصوص عن نفسيا ضمن أطار منيجي مناسب

أول من وضع مفيوم لمنقد الثقافي في ونخمص في األخير إلى أن ليتش ىو      
الغرب وحدد لو خصائص تميزه عن النقد األدبي أىميا تجاوزه لمجمالي والبحث عن أنساق 

 النصوص.ثقافية مضمرة نحمميا طيات 
 

                                                         العزبي:ب/في المشهذ 

تحت لواء نظرية التأثر بالغرب تسرب لنا النقد الثقافي كيبوب رياح سادت الساحة    
أزالت الغطاء عمى أنساق  الثقافية، حيثالنقدية العربية وقد تبرمج األدب العربي مع المقاربة 

ويعتبر الناقد عبد اهلل الغذامي لو الفضل الكبير في تطوير المصطمح عمى  ،الثقافة العربية
 العربية.ساحة النقدية مستوى ال
إلى البيئة العربية الناقمة لمنظرية فسنجد أن بعض الباحثين انطمق في  انتقمنا"إذا    
من منطمق المنيجية الثقافية دون أن يسوق لنظرية النقد الثقافي من أمثال  التطبيقيةكتاباتيم 

ل الثقافة العربية والدكتور جابر عصفور في كتاباتو حو  االستشراقدوارد سعيد في كتابو إ
بلتو النقدية لنظم المعرفة في ثبلثيتو حول نقد يفي تحم يالجابر  عابدوكذلك الدكتور محمد 

العقل العربي ،حتى جاء كتاب عبد اهلل الغذامي "النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية 
ى نحو صريح ،معمنا العربية " كأول دراسة تتبنى النقد الثقافي منيجا في الدراسة والتحميل عم
 .2بداية مرحمة جديدة في ميدان دراسات النقد الثقافي في البيئة العربية "

فبدأ كتابو المكون من سبعة  وممارسة،"فقد أصل الغذامي لمفكرة نظريا ومعرفيا     
وكيف بدأت الدراسات  وأديباتوتأريخ لمصطمح النقد الثقافي في الفكر الغربي الفصول ب

د مفاىيم مصطمحات النقد الثقافي شرح النظرية وعرض المنيج الخاص بيا وحدالثقافية ثم 
في تحميل نظرية النقد الثقافي متوسبل إلى ذلك بالتطبيق اإلجرائي خبلل أربعة  اعتمدىاالتي 

                                                 
-2010، 1الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ،الدار لمعموم ناشرون ،بيروت لبنان ، طينظر: عبد اهلل إبراىيم ، 1

 .102،ص1431
عبد الباسط سبلمة ىيكل ،النقد الثقافي :مفاىيم وأبعاد نحو نظرية جديدة في النقد، مجمة كمية اآلداب والمغات ،جامعة 2 

 . 15خنشمة ،العدد األول،د.ت،ص
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إثبات ريادة الغذامي لنظرية النقد الثقافي وجرأتو في كسر حاجز الصمت  فصول، فالغاية
 1"النقدي عن تمك النظرية 

صحيحة لتأسيس مشروع النقد الثقافي حيث  انطبلقةي ميعتبر كتاب عبد اهلل الغذا   
النقدية من مجرد أداة لقراءة  األداةعمى النقد األدبي وذلك من خبلل تحويل  انقبلبايتضمن 

الفكري لنقد الخطاب المجسد في النص بمختمف تشكبلتو وتعرية النسق  أداةالجمالي إلى 
يتضمنو الخطاب ،حيث يحمل النصوص تحميبل فكريا معتمدا عمى العقبلنية وكشف  يالذ

يطمق عميو الغذامي أو كما  ، اجتماعيا ااألنساق الثقافية ،فيتحول الناقد األدبي الى مفكر 
وقد أسيب عبد  ،الذات العربية من خبلل الدراسات األدبية  استجبلءوظيفتو  ،الناقد المدني

وأكسبو  ،من المقاالت والمؤلفات  تأسيسو لمنقد الثقافي في كتابو العديد اهلل الغذامي حين
 2عمى مستوى الساحة النقدية العربية ،سمة التطور المعرفي والمنيجي  لكبذ

بل أكممو صاحبو بتقديم دراسات ، توقف عند ىذا الحد يالطرح لم أن ىذا والمبلحظ 
ية ؤ ر –مقاالتو : مقال النقد الثقافي  ومن أبرز ،أخرى متبينا من خبلليا نشاط النقد الثقافي 

ثقافة الصورة  ولم يتوقف مجيوده عند ىذا الحد بل  ،والنقد الثقافي الفكرة والمنيج  -جديدة
بعنوان الثقافة  2004واصل التوجو الذي تبناه وكان ذلك واضحا في كتابو الصادر في 

غذامي كتابا حمل عنوان القبيمة أو التمفزيونية ، سقوط النخبة وبروز الشعبي كما ألف ال
القبائمية أو ىويات ما بعد الحداثة الذي حاول فيو االنتقال من النصوص األدبية إلى 

وما يميز مشروع النقد الثقافي عند ، مضمرات النسقية الالخطابات غير األدبية والكشف عن 
 3ات ...مي ىو كثرة ما كتب حولو من دراسات ومقاالت وما أقيم من ندو االغذ

المصطمح وير ولقد تبع الناقد عبد اهلل الغذامي باقة من الباحثين العرب عمموا عمى تط
 أكثر.كثفت الجيود بدراسات تطبيقية  وقاموا

كتابا حمل عنوان تحوالت النقد الثقافي  2007فقد قدم الباحث عبد القادر الرباعي عام 
تناقش موضوع الدراسات الثقافية ونقدىا  وقف في فصمو األول عند أبرز األفكار الغربية التي

                                                 
 .15،16، ص صىيكل، النقد الثقافي مفاىيم وأبعاد نحو نظرية جديدة في النقدعبد اهلل سبلمة   1
 .15ينظر: المرجع نفسو، ص 2
ينظر: طارق بوحالة ،تطور النقد الثقافي في النقد العربي المعاصر ،مجمة إشكاالت في المغة واألدب ، معيد اآلداب  3

 .294،295،ص ص2004والمغات ،تمنراست الجزائر ،العدد السادس ، ديسمبر 
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إذ شكمت كتابات كل من استوىوب وتيري ايغمتون وغيرىما مادة خصبة لو يشرح من خبلليا 
 1.إعبلنيما الصحيح عن موت األدب

أما الباحث يوسف عميمات فقد تمخضت مساعيو في حقل النقد الثقافي بجممة من    
 أساسيين:الدراسات أبرزىا كتابين 

الشعر الجاىمي نموذجا  ،كتابو األول والذي حمل عنوان "جماليات التحميل الثقافي  ففي
وانطبلقا من ىذه ،تبنى فيو الباحث مفيوم جماليات التحميل الثقافي  2004" والصادر عام 

ية يصرح عميمات أن ىذه الدراسة تقدم تصورا جديدا لمنص الشعري الجاىمي انطبلقا من ؤ الرِ 
فيو يحاول الكشف عن مركزية النسق الثقافي وضده  ،التحميل الثقافي  طروحات جماليات

 ىوالشنفر القيس  وامرئفي مدونة شعرية قديمة توزعت بين عروة بن الورد والنابغة الذبياني 
النسق الثقافي قراءة في أنساق الشعر العربي "وغيرىم أما كتابو الثاني الذي حمل عنوان 

فقد جاء ليثبت توجو التحميل الثقافي لدى عميمات الذي  2009والذي صدر عام  "القديم
من المفاىيم وضع نماذج مختارة تحت مجير القراءة الثقافية فما يميز دراستو ىو تبنيو لجممة 

  الثقافيالتأويل  التي تقع تحت المظمة الكبيرة المسماة النقد الثقافي وأبرزىا التحميل الثقافي،
 2والقراءة الثقافية..
 إال أنول ما سيق يمكننا القول بأن النقد الثقافي عمى الرغم من حداثة ميبلده من خبل

من مسقط رأسو الغربي إلى غاية ظيوره عمى  وتطورات، انطبلقامرة بعدة محطات ومراحل 
 مستوى الساحة النقدية العربية.

 تعزيف النقذ الثقافي:

الثقافي كونو مرتبط لنقد الرغم من صعوبة وضع مفيوم محدد لمصطمح اعمى     
المتحدثون اليوم عن النقد  أنإال  بالثقافة التي تعتبر عالم غير محدود من المعارف اإلنسانية

 منيم:الثقافي كثر نذكر 
وليس مجاال معرفيا خاصا بذاتو  بأنو: "نشاط"ارثر ازابرجر" الذي عرف النقد الثقافي 

                               3" دوالجمال والنق .... وبمقدوره أن يشمل نظرية األدب

                                                 
 .296ينظر: المرجع نفسو ص 1
 .296،297ينظر: طارق بوحالة ، تطور النقد الثقافي في النقد العربي، ص ص 2
 .30،31آرثر أيزابرجز،النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيم الرئسية، ص ص  3
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ال يقتصر عمى مجال معرفي معين بل  ،فالنقد الثقافي من منظوره نشاط واسع شامل
النظريات والتخصصات أىميا عمم العبلمة والتحميل النفسي وعمم  جممة منينفتح عمى 

مي" و"سعد في حين يعرف كل من " ميجان الرويوالنقد الماركسي واألنثبرلوجيا    االجتماع
 من الثقافة بشموليتيا موضوعا لبحثو، البازعي" النقد الثقافي بأنو:  "نشاط فكري يتخذ

  1".ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتيا وسماتيا ،وتفكيره
يعتبر عبد اهلل الفذامي أول من وضع مفيوم لمنقد الثقافي كما حدده فنست ليتش 

 العربية .واستعمل أدواتو لكشف بعض الظواىر الثقافية 
ومن ثم فيو  ،يعرف الغذامي النقد الثقافي بأنو: "فرع من فروع النقد النصوصي العام     

الخطاب  أحد عموم المغة وحقول األلسنية معني بنقد األنساق المضمرة التي ينطوي عمييا
ك لما ىو غير رسمي وغير مؤسساتي وما ىو كذ، الثقافي بكل تجمياتو وأنماطو وصيغو 

 2واء".سواء بس
ىي كشف األنساق الثقافية التي تحمميا  ونستنتج مما سبق أن وظيفة النقد الثقافي    

  وتجاوز القيم الجمالية اإلبداعية لمنص.النصوص 
 : قد حدد ليتش ثبلث خصائص لمنقد الثقافي:النقد الثقافي خصائص
الجمالي بل ال يؤطر النقد الثقافي فعمو تحت إيطار التصنيف المؤسساتي لمنص  .1

ينفتح، عمى مجال عريض من االىتمامات إلى ما ىو غير محسوب في حساب 
لى ما ىو غير جمالي في عرف المؤسسة سواء كان خطابا أو ظاىرة  .المؤسسة وا 

من سنن ىذا النقد أن يستفيد من مناىج التحميل العرفية من مثل تأويل النصوص  .2
من الموقف الثقافي النقدي والتحميل  ودراسة الخمفية التاريخية إضافة إلى إفادتو

 المؤسساتي.
إن الذي يميز النقد الثقافي الما بعد بنيوي ىو تركيزه الجوىري عمى أنظمة الخطاب  .3

وأنظمة اإلفصاح النصوصي، كما ىي لدى بارت وديريدا وفوكو خاصة فيما قالو ديريدا 

                                                 
 .8/9/2013الثقافي ، العربي، النقدمجمة األدب  1
 .84،83في،قراءة في األنساق العربية ،لمركز الثقافي العربي ،ص ص،النقد الثقايعبد اهلل الغذام 2
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روتوكول لمنقد الثقافي خارج النص وىي مقولة يصفيا ليتش بأنيا بمثابة الب ءأن ال شي
 1الما بعد بنيوي ومعيا مفاتيح التشريح النصوصي عند بارت وحفريات فوكو.

 
 
 
 

                                                 
 .32المرجع نفسو ،ص 1 



 

 
 
 
 

 ينالشح آساء عثذ اهلل انغزايي يف اننمذ انثمايف َظشيا انفظم األول:
 عبد اهلل الغذامي.املبحث األول: اآلراء املوافقة آلراء                            

 المطمب األول: رأي عبد اهلل إبراهيم ونادر كاظم.
 المطمب الثاني: رأي منذر عياشي ومعجب الزهراني.

 املبحث الثاني: اآلراء املخالفة آلراء عبد اهلل الغذامي.                          

 عبد النبي اصطيف في النقد األدبي. المطمب األول: رأي
دوارد سعيد.المطمب الثاني  : مرجعية عبد اهلل الغذامي وا 

دوارد سعيد.  المطمب الثالث: الوسائل اإلجرائية عند عبد اهلل الغذامي وا 
 المطمب الرابع: رأي عبد اهلل إبراهيم ومعجب الزهراني وحسين المصطفى.
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  الغذامي عبد اهلل راءآل الموافقة ءاآلرا المبحث األول:
 .عبد اهلل ابراهيم ونادر كاظم يرأ المطمب األول:

 الفيم نقد ذلك مقدمة وفي العممية مقترحاتو جممة في الغذامي إبراىيم اهلل عبد أيد لقد   
 الثقافية المؤسسة تسقطو الذي التصور من األدبي النقد مصطمح وتحرير لؤلدب التقميدي
 والتورية كالمجاز وتوسيعيا األدبية الرسالة عناصر تحديد في الجريئة دعوتو سيما وال عميو

 تحديث أن إبراىيم رأي فحسب المزدوج والمؤلف النوعية الداللة، والجممة الثقافية، ونوع
 ومصطمحات مفاىيم قبول الممكن من يعد فمم ممحة ضرورة لمنقد االصطبلحي الجياز
 ثقافية لحاجيات وطبقا ،مغاير مجال في التفكير من معين ضرب عن لمتعبير تشكمت
 1 .مختمفة

 األدبي النقد تحرير في الغذامي رأي وشاطر دعم إبراىيم اهلل عبد أن الواضح من   
خراجو  ألنو األدبية الرسالة لعناصر تجديده في خاصة ،أوسع مجال إلى الضيقة بوتقتو من وا 

 دون األفكار كل عمى تسقط التي والمصطمحات، المفاىيم جممة من التحرر الضروري من
 .  استثناء

"  قولو في منيجي منظور من النقديين بين الفصل في الغذامي فق نادر كاظميوا   
 ضرورة يكون قد سواه عما هواستغناؤ  ،بنفسو اآلن الثقافي النقد استقبلل فإن محقا يكون ولعمو
 2" أخرى جية من وحضور تميز وضرورة جية من وجود

 بنفسو واالنفراد االستقبلل يريد العموم كل شأن شأنو الثقافي النقد أن الحال بطبيعة   
 ونظريتو. منيجو وفرض التطور لو ليتسنى

 ألنو ومنظورا ومنيجا إجراء العقبلني السياق تبنيو في الغذامي كاظم نادر يوافق كما   
 التي واألنساق لمنماذج ولكن وتبويبا وجمعا إحصاء الثقافة لنصوص ليس قراءة إعادة"  يمثل

 األطروحات مصاف إلى يرقى فيو يةأر  فحسب بيا وتولدت النصوص ىذه عنيا صدرت
 غير: قولو في ذلك ويتجمى العالم في والمسانيين والفبلسفة العمماء بعض قدميا التي الكبرى
 العمم عقبلنية من منيجيا اقترابيا في تتجمى أنيا  نرى فإننا القوة مواطن نبين أن أردنا إذا أننا

                                                 
 .51حسين السماىيجي وآخرون، عبد اهلل الغذامي والممارسة النقدية والثقافية، ص  1
 .91المرجع نفسو، ص  2
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ن الحكم في إن األيديولوجيا عن افتراقيا وفي ،  والتحميل المعاينة في ودقتو  التفسير في وا 
 1"  والتأويل والتعميل
 في أي والتنظير والمنيج التطبيق حيث من العقبلني السياق عمى الغذامي عتمدا   

 حيث من الثقافية النصوص قراءة يعيد ال فيو الثقافي النقد في مشروعو تتمفصبل كل
 فيو وبيذا النصوص ىذه عنيا انبثقت التي نساقواأل لمنماذج بل والتبويب والجمع اإلحصاء
 العمم عقبلنية من يقترب ىذا مشروعو واألن الكبرى مطروحاتي في والعمماء الفبلسفة يضاىي
 .والتأويل والتفسير الحكم في اإليديولوجيا عن وبعده والمعاينة التحميل في ودقتو

   ومعجب الزهراني. المطمب الثاني: رأي منذر عياشي
 في ذلك ويتضح لمنسق الخاص مفيومو في الغذامي عياشي منذر الناقد وافق كما   

 في يعانييا التي الظاىرة قمب من اهقاست معنى النسق لمصطمح أعطى قد أنو نرى إننا" قولو
 النسقية الداللة رأينا كما تشكل ظاىرة وىي واالستفحال الفحولة ظاىرة في أي العربية الثقافة

ذا الرمزي الجبروت وظيفة بأداة النسق يقوم خبلليا ومن ،المضمرة  فإن كذلك ذلك كان وا 
 2"  االستبصار عمى الكاتب قدرة في إيجابا إذا تندرج ىذه مبلحظتنا
 النقد ممارسة في الغذامي اهلل عبد تمكن مدى سميمة بعين عياشي منذر رأى    

 نسق وىو أال العربية الشخصية في القبيح النسق استخراج في العربي التراث الثقافي عمى
 .قبيحة أخرى أنساق من عميو تولد ما واكتشاف الفحولة

 كتاباتو كل في القوية التأويمية النقدية نزعتو في الغذامي الزىراني معجب يوافق    
 الفمسفي وبالمعنى بامتياز تأويميا ناقدا يزال وال كان فالمؤلف" قولو في ذلك ويتجمى السابقة
 أو معمنة مقصديات ، وفقالعمم نص قراءة في الذات بدور التسميم تستند متأويميةل الجاد

 ما بقدر إال الجديد والفكر لممعنى منتجة تكون ال لكنيا قراءة لكل محايثة أنيا البد مضمرة
 الذات لتمك أىواء من يجد لما ، أيالمنيجية والصرامة النظري نظباطلبل التأويل معبةل تخضع
  3" تأثراتيا يتجاىل أو ينفييا أن دون القراءة طوال ويقاوميا

                                                 
 .93، 92المرجع نفسو، ص ص  1

 .            95سة النقدية والثقافية، ص حسين السماىيجي وآخرون، عبد اهلل الغذامي والممار  2
 .140المرجع نفسو، ص  3
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 خبلل من وذلك واألىواء الذاتية عن البعيدة التأويمية النزعة إلى الثقافي النقد يستند   
 النزعة في ويشترط والمصداقية العممية طابع عمييا يضفي الذي والمنيجي النظري االنضباط
  .المنيجية لمصرامة خاضعة تكون أن التأويمية
 الغذامية كتاباتو جل في العميق بالنسق تعمقو في الغذامي الزىراني معجب يؤيد كما   

 والمصطمحات المفاىيم في التدقيق حساب عمى والتنظير بالنظرية االنعطاف حد التعمق وىذا
في الحكم من جية وتعميق التحميل لمنصوص والظواىر من جية أخرى وعندما نتريث 

أثرا قويا لوعي الذات الباحثة بضرورة إخضاع  ونعمق النظر فإننا سنتفيم ذلك التعمق باعتباره
حقا لمراقبة أبنية نظرية معرفية محكمة ومتماسكة قدر -الجريئة والصادمة-بحوثيا ومغامراتيا

شمولية الممكن وىذا غاية ما تطمح إليو كل فمسفة تأويمية وكل مقاربة نسقيو تنزع إلى ال
 .والعمق

نفيم مما سبق تميز النقد الثقافي عند الغذامي بالعمق والتدقيق وىذا ما يؤدي إلى    
التنظير سوى من حيث المصطمحات أو من حيث تحميل النصوص وىذا التعمق إن دل 
عمى شيء دل عمى وعي الذات الباحثة بحتمية وضع بحوثيا تحت المجير لبناء نظرية 

 ذا ىدف تسعى إليو كل فمسفة تأويمية وكل مقاربة نسقية.  محكمة ومتماسكة وى
 ذلك حول المتمركزة الثقافية األنساق أطروحة في الغذامي الزىراني معجب وافق كما   

 ثقافتنا في والمتجدد القديم الداء ىي لبلختبلفات وقامعة لؤلخر نافية استبدادية فحولية فردية
ذا العربية  األدبية النصوص من الكثير في ذاتو عن يعبر أن يمكن ىنا النسق كان السائدة، وا 
 المديح شعرنة في وباألخص الشعري النص في وجد فإنو واألخبلقية والفكرية والنقدية
 ودالليا جماليا األىم التعبيري نموذجو والفخر واليجاء

 وغير إنساني غير لسموك لتؤسس وبالشعر الشعر من األنساق تمك تسربت إذا ىكذا
 وراء الثقافة كانت ثم ترسيخيا، ومن وراء الشعري النسق وفكرة الفحل فكرة ديمقراطي، وكانت

 1 .الباحث يقول كما القيم وشعرنة الذات شعرنة

                                                 
 .141-140ينظر: حسين السماىيجي وآخرون، عبد اهلل الغذامي والممارسة النقدية والثقافية، ص  1
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 األنساق لفكرة طرحو في يد. الغذام يوافق الزىراني الناقد أن سبق مما نستنتج   
 رأي فحسب اآلخر إقصاء في تتمادى متفرقة فحولية فردية ذات في تتجسد التي الثقافية
 ال النسق ىذا يتمظير ويدنسيا، العربية ثقافتنا عمى يطغى الذي السمبي األثر ىي الغذامي
 شيئا إنسانية غير سموكات األخير في لنا ليشكل والفخر واليجاء المدح نصوص في سيما
 الشعرنة الذات ىذه وراء ىي الثقافة كانت ثم ومن ليا ودربا مسمكا الشعر منة متخذ فشيئا
 سواء. حد عمى والقيم

 إضافة أىم لقولو "ولع في النوعية الجممة لمصطمح تحديده في وافقو كما    
 عن مختمفة وىي الثقافية أو- النوعية بالجممة-تتعمق المرة ىذه تماما صريحة مصطمحية

 إذ الثقافي لتشكل الدقيقة الحركية تمك تسمى ألنيا الببلغي بالمعنى والجممة النحوية الجممة
 1" المؤلف وعي أو المتكمم إرادة بحسب ال المييمن النسق إرادة وفق النموذجية تعبيراتو يفرز

 ىتعبر عم ألنيا النوعية الجممة لمصطمح استنتاجو في الغذامي الزىراني يشاطر    
 .المؤل إرادة بحسب ال المييمن النسق وفق تعبيراتو يستخمص الذي دقة بكل الثقافي
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 المخالفة آلراء عبد اهلل الغذامي.المبحث الثاني: اآلراء 
 د النبي اصطيف في النقد األدبي.عب المطمب األول: رأي

سنوضح اآلن الفرق بين النقد األدبي والنقد الثقافي بواسطة طرح مثال الدكتور عبد 
 النبي اصطيف عمى الجامع األموي.

عبد النبي اصطيف الستمرار النقد األدبي من خبلل المثال المتمثل  سنطرح إثبات أوال:
فيو يعتبره بمثابة النص األدبي وأنيما  ،في الجامع األموي الموجود بدمشق عاصمة سوريا

 يتميزان بنفس الوظائف سنذكرىا. 
  النص األدبي يحتوي عمى الوظيفة الجمالية السائدة عمى كل الوظائف األخرى والمغة تقوم

إلدخال األموال، وىذا ما نجده في  اتعزيز ىذه الوظيفة ويعتبر النص األدبي مصدر ب
الجامع األموي فيو يحتوي عمى وظيفة المتعة الفنية الخالصة التي يؤدييا بنيان الجامع 
األموي لعشاق العمارة اإلسبلمية من العرب المسممين وغيرىم، وبيذا فالجامع يقوم بتعزيز 

 ااقتصادي اواعتزاز إضافة إلى ذلك أنيا تعتبر مصدر مصدر فخر  ىذه الوظيفة لتصبح
السياح يأتونو من كل مكان فينفقون ما ينفقون في سبيل لمدخل الوطني ألن الزوار و 

 عمم.زيارتيم لذلك المَ 
  النص األدبي يستعين بالنصوص الدينية من القرآن والسنة إلثبات حقائقو ومعارفو، وكذلك

 مى وظيفة الصبلة إلثبات وجوده ودوامو.الجامع األموي يقف ع
  النص األدبي وسيمة المعرفة والتعمم، فنجد ما يقابميا بوظيفة الكمية أو المدرسة الذي يقوم

  1واألدبية من قبل عمماء دمشق. بيا الجامع األموي في تدريس العموم الشرعية والمغوية 
  معا، في المقابل الجامع األموي قراءة النص األدبي يعتبر موضع الستراحة العقل والنفس

 .فيو أقاربيم وأصدقائيم راحة أو النزىة لمتسوق دمشق والتبلقي معلديو وظيفة االست
  النص األدبي يحتوي عمى أنواع القراء ليشاركوه أفكاره ومعموماتو، وىذا ما نراه في الجامع

ن ومشاركة رئيس األموي من خبلل وظيفة تسيير مكان واسع لتأدية صبلة الجمعة والعيدي
 الجميورية فييا والحديث معيم.

                                                 
د الغذامي، الدكتور عبد النبي اصطيف، دار الفكر، دمشق، ينظر: نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، الدكتور عبد اهلل محم 1

 .80، 79، ص ص، 2004
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  النص األدبي مشحون بأفكار التراث الثقافي، وىذا ما نجده في الجامع األموي في وظيفة
زيارة أضرحة األنبياء والصحابة وآل البيت وتقديم األموال والقراءات والصدقات ثم توزيعيا 

 في خيراتيم وتزيدىم فييا.عمى الفقراء والمساكين من أجل أن يبارك ليم اهلل 
 ن المقبمين عميو من خبلل و النص األدبي يدرسو النقاد، والجامع األموي يدرسو الباحث

 1ارية.اليندسة المعم عمم زخرفتو وأروقتو ومآذنو فيذا وحده يعتبر عمم بحالو وىو

وىذا ما أفضى بالدكتور عبد النبي اصطيف، ألن يجعل الوظيفة الجمالية ىي غاية »
ظائف وجامعتيا في قراءتو لنص الجامع األموي. وىو محق في ذلك مادام أنو لما يزل الو 

عبد النبي اصطيف األولوية لموظيفة  لقد أعطى  2«يؤمن بمصداقية ومفعولية النقد األدبي.
 الجمالية ألنو ليزال متبني لمنقد األدبي.

صر السابع، م فإن إجراء الغذامي المنيجي في إضافتو لمعنوفضبًل عما تقدّ »
واستنتاجاتو التي يؤسسيا عمى ىذه اإلضافة، إجراء غير سميم، وال يبعث عمى القناعة 
بجدوى دعوة تحفيزىا الرغبة في دفع األمور نحو المبالغة واإلسراف والتطرف في عرض 

م من أفكار بحاجة إلى أن الوقائع، وذلك إلى جانب العجمة التي تحول دون نضج ما تقدّ 
 3«ر ىادئة.تطيى عمى نا

نستنتج من خبلل ما سبق أن عبد النبي اصطيف يرفض وينفي النقد الثقافي، وكذلك 
 اإلجراء _العنصر السابع _ الذي أضافو عبد اهلل الغذامي لمنقد الثقافي ألنو غير سميم.

أما بالنسبة لمدكتور عبد محمد الغذامي فقد قرأ مثال الجامع األموي بواسطة منيج النقد 
وجعمو يتكون من ثبلث وظائف وىي النحوية، الداللة الببلغية /الجمالية، والجممة الثقافي 
 الثقافية.

أن القيمة النحوية ليذا النص ىي وظائفو النفعية التداولية، فكونو »الوظيفة النحوية: 
مصمى وكونو مكانا لمعبادة وقراءة القرآن وتمقي الدروس، وكذا في كونو مكانا لبلسترخاء 

لناس، وأي خمل في ىذه الداللة سيتم كشفو بوصفيا لحنا مثل أن ينقطع الماء فبل وتبلقي ا

                                                 
 .81، 80ينظر: نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، الدكتور عبد اهلل الغذامي والدكتور عبد النبي اصطيف، ص ص  1
 .157المرجع نفسو، ص 2
 .177المرجع نفسو، ص 3
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مل في الداللة النحوية يتوضأ المتوضئ، أو يغمق الباب فبل يستريح المستريح، وىذا خَ 
فيعتبر عبد الغذامي الداللة النحوية بالنسبة لمنص األدبي والجامع األموي ىي  1«لمنص.

 تمرار حيويتيما.التي تضمن توازنيما واس
فالجامع األموي يممك وظائف جمالية تمحق » وظيفة الداللة البالغية/الجمالية:

بالوظائف النفعية، وىذا ىو بعده الجمالي بوصفو نصاً جميبًل )مبنى جميبلً ( ولو من 
التركيب والفنية مثمما لمنص األدبي حينما يتحمى النص بحمية الببلغة والمجاز وسائر 

لجمالية، وكذا ىو الجامع األموي فإن فيو من الحمية الجمالية ما يجعمو نصًا المعطيات ا
عمى المستوى يع سواء من المنتفعين بو وظيفيا جميبًل، ويوجد لو وظيفة جمالية يجدىا الجم

النحوي )النفعي / التواصمي والتداولي(أو أولئك الذين ال تعنييم تمك الوظائف األولية، 
 2«ص، وسيشترك الجميع في ىذه الجمالية. ويكتفون بجمالية الن

وىنا نجد بروز الوظيفة الجمالية في النص والجامع األموي ألنيا تشمل الجانب النفعي 
 وغير النفعي.

وسيكون الجامع األموي في ىذه الحال )جممة ثقافية( وليس »وظيفة الجممة الثقافية: 
نقف فييا عمى داللة المسمى بنسبة نصًا، فيو كاشف نسقي وأول عبلمات ىذه الجممة أننا 

سبلمية، وتدل عمى خطاب  المكان إلى الحقبة األموية، وىي حقبة تمثل قيمة ثقافية عربية وا 
يحمل ذاكرة، ويمثل حالة تحول جذري في تكوين مفيوم األمة، فيو مسجد ينسب إلى عشيرة 

وبين عيد راشد وممك  وىذه العشيرة تحتل موقعًا جدلياً في نفوس المسممين بين سنة وشيعة
 3«عضوض، وبين ثقافة قبيمة من جية، وثقافة وحي من جية ثانية.

وىذه الوظيفة ىي التي لم يستطيع النقد األدبي القيام بيا وبالتالي تبناىا النقد الثقافي 
ألنو يبحث في ثقافة الشيء ويتعمق فييا فبالنسبة لمجامع األموي خالد في الذاكرة لقول عبد 

إن الذاكرة وىي تحتفظ بالموقع فإنيا ىنا تمنح المكان خصوصية الخمود، بينما »ذامي اهلل الغ
تنفي الخمود عن غيره من معالم تمك الذاكرة، ثم ىي تكنز المكان من داخمو برمزيات تجتمع 

                                                 
 .158أم نقد أدبي؟، صعبد اهلل الغذامي عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي  1
 .159عبد اهلل الغذامي وعبد النبي اصطيّف، المرجع السابق، ص  2
 .160، 159المرجع نفسو، ص ص  3
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عمييا، فالقبر الذي في الداخل ىو قبر لنبي، وليس لخميفة أموي، ومع أن بانيو أموي واسمو 
رمزيتو ليست أموية فإن السؤال لن يكون ىنا عما ىو غير موجود، وىو أموية  أموي إال أن

المكان عمى الرغم من أموية االسم، والمفقود ىنا ىو في التعارض بين المسمى األموي وعدم 
 1«أموية المكان مما يعني أنو مضمر ثقافي ينقض مسماه، وينسخ المعمن عنو.

ثقافية وجدت في المجتمع وسجميا التاريخ  وكل ىذه المعمومات عبارة عن معمومات
وتبمورت في الجامع األموي وال يستطيع الكشف عنيا إال النقد الثقافي ألنو يزيد عن النقد 

 األدبي بوظيفة الجممة الثقافية ويشترك معو بالوظيفة الجمالية والنحوية.
لغاء منيجيًا لمنقد إن النقد الثقافي لن يكون إ»وىذا ما نجده في قول عبد اهلل الغذامي 

 2«األدبي، بل إنو سيعتمد اعتماًدا جوىريًا عمى المنجز المنيجي اإلجرائي لمنقد األدبي.
وىذا الكبلم يعني أن النقد الثقافي ألغى النقد األدبي لكنو لم يمغ منيجو، بل اعتمده     

 وأضاف لو ما يميزه عنو.
دوارد  سعيد. المطمب الثاني: مرجعية عبد اهلل الغذامي وا 

 :عبد اهلل الغذامي ومرجعية مشروعه الثقافي
لقد حظي الناقد السعودي عبد اهلل الغذامي بحٍظ وافٍر في الساحة العربية النقدية ميزه 

نسيج متفرد لمحوار بين الحضارات، وجريء في مقارباتو »عن باقي النقاد فيو أشبو ب: 
ذّرات مقومات حضارتو العربية يتسع صدره لكل ما ىو جديد، وال يتنازل عن ذرة من 

 3.«اإلسبلمية
لقد بدأت بوادر ممارسة النقد الثقافي لدى الغذامي في كتابو "الخطيئة والتكفير" الصادر 

تحقق في  ، وىذا التاريخ أكبر دليل لتتبعو المناىج النقدية ألن منيج النقد الثقافي1985سنة 
وتبمور منيجيا مع الناقد األمريكي  في الواليات المتحدة األمريكية، 1985عام  20ق 

في كتاب بعنوان "النقد الثقافي: نظرية األدب لما بعد الحداثة" ، 1992فنسان_ب_ليتش سنة 
مقاربة ناقد أدبي يتصّيد الصورة »وكانت ممارستو عمى أدب حمزة شحاتو مخالفا فييا 

                                                 
 .161، 160عبد اهلل الغذامي وعبد النبي اصطيّف المرجع السابق، ص ص  1
 .21المرجع نفسو، ص 2
 .16، ص 2001، 98_97إدريس بممميح، الرؤية والمنيج لدى الغذامي، كتاب الرياض، ع  3
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نما  مقاربتو مقاربة ناقد ثقافي الببلغية أو يتعقب مواطن الفتح المغوي، والمجازي، واإليقاع وا 
يفجر متنا ثقافيا، يضمُر أمراضا ثقافية، وقارًئا ثقافًيا يحرق شحما ثقافيا، يكرس عبلقات 

 1«مختمفة بين الرجل والمرأة.
آخر يحمل عبلمات لمنقد الثقافي تحت مسمى "الكتابة  وبعد العمل األول أصدر عمبل

األمثمة إالَّ عبلمة عمى ما في البلشعور  وما»حيث يقول:  1991ضد الكتابة" الصادر سنة 
الجمعي من أحاسيس مطمورة، وترديد المثل عمى األلسنة دليل عمى ىذه الرغبة التي تخجل 

فيذا دليل عمى بداية  2«من الظيور المعمن، ولكنيا تتسمل عبر الكممات لتفضي بمكنونيا
 تحقق النقد الثقافي لدى الناقد السعودي عبد اهلل الغذامي.

قام فيو  1992أما عن كتابو "ثقافة األسئمة: مقاالت في النقد والنظرية" الصادر سنة 
بممارسة نقدية ثقافية عمى نٍص أدبي متمثمة في قصيدة محمود درويش )عابرون في كبلم 

لقد جاءت ىذه المقاالت استجابة ألسئمة تتوارد عميَّ منذ صار »عابر( فيصرح بيذا القول: 
بمنيجية نقدية واضحة المعالم، وتقوم ىذه المنيجية عمى )النقد  ارتبطمشروعي الثقافي م

األلسني( أو )النصوصية( معتمدا بذلك عمى ما يعرف بنقد ما بعد البنيوية وىو _عنده_ نقد 
يأخذ من البنيوية ومن السيميولوجية ومن التشريحية منظومة من المفيومات النظرية 

 3«وعي المغوي بشروط النص تجمياتو التكوينية والدالليةواإلجرائية تدخل كميا تحت مظمة ال
وىذا ما يدلنا إلى أنَّ منيج النقد الثقافي مكون من مزيج لمجموعة من المناىج متمثمة 
في النقد األلسني والبنيوي والسيميولوجي والتشريحي ليتبمور في مجموعة من اإلجراءات 

 النظرية الخاصة بو.
ميورية النظرية: مقاربات لقراءة وجو أمريكا الثقافي" الصادر أما في مدونة "رحمة إلى ج

ال يعمد ىذه المرة إلى تحميل »ظير باتجاه جديد في الممارسة النقدية فالغذامي  1994سنة 
نما يستنطق الحضارة األمريكية عمى أساس أنيا حضارة القوة  النصوص اإلبداعية، وا 

وبيذا نرى تغير الممارسة  4«لعالمي الجديدالمسيطرة والغرب الذي يبني نموذج النظام ا
                                                 

 .34، ص 98_97إدريس جبري، اإلمكانات والعوائق في المشاكمة واالختبلف، كتاب الرياض، ع  1
 . 21، ص1991، 1عبد اهلل الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، دار اآلداب، بيروت، ط 2
 .10، 9، ص ص 1993، 2الكويت، ط عبد اهلل الغذامي، ثقافة األسئمة، مقاالت في النقد والنظرية، دار سعادة الصباح، 3
 . 28إدريس بممميح، الرؤية والمنيج لدى الغذامي، ص  4
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النقدية الثقافية لمغذامي التي كانت عمى النصوص األدبية حتى أصبحت عمى الخطابات 
 األمريكية ونقدىا، ونقد الثقافات والحضارات المكونة فيو.  

والحقيقة إن »وفي النياية دمج بين اإلجراءات النظرية والتطبيقية في كتاب واحد 
الذي حمل اسم ىذا المشروع واشتمل عمى التنظير والتطبيق الواعيين ىو كتاب "النقد الكتاب 

، عمى الرغم من أن ممارسة 2000الثقافي، قراءة في األنساق الثقافية العربية" الصادر سنة 
و"ثقافة  1996الغذامي لمنقد الثقافي سبقت ىذا الكتاب من خبلل: "المرأة والمغة" 

عمى أنو اقتصر فييا عمى الممارسة  1999القصيدة والقارئ المختمف و"تأنيث  1998الوىم"
ليخصص لو فصبل في كتابو "النقد الثقافي"  -كعادتو-التطبيقية ولم َيْسَع إلى التنظير قببل 

اصطمح عميو "الذاكرة االصطبلحية"، وىي المرجعية الغربية المباشرة لمشروعو، افتتحيا 
النقد من ريتشاردز إلى روالن بارت إلى  ميشال فوكو بذكر النقبلت النوعية في مجال 

سيامو الكبير في تغيير النظرة السطحية إلى الخطاب المتضمن بالضرورة لؤلنساق الثقافية  وا 
والدراسات الثقافية، وتحدث عن  jonathan cullerالمضمر، ثم يصل إلى جوناثان كولر

برمنجيام ومدرسة فرانكفورت في الدراسات ونقد الثقافة، والذي استفاد من مدرسة  killneكمنر
وىنا نرى اكتمال النقد الثقافي من جانبيو النظري والتطبيقي لدى عبد اهلل  1«الثقافية.
 الغذامي.

 مرجعية إدوارد سعيد لمشروعه الثقافي:
ظيرت بوادر النقد الثقافي عند إدوارد سعيد في كتابو األول "جوزيف كونراذ: رواية 

" ناقدا فييا ثقافة الُمْسَتْعِمْر وما مدى تأثيرىا عمى المجتمعات الُمْسَتْعَمَرة، 1966 السيرة الذاتية
كانا ىاّمين بمعنى تجريب الصواب والخطأ لقد »وآثاره من طمس الشخصية العربية خاصًة. 

كنت بطريقة ما أحاول العثور عمى أرض مشتركة بين المشكبلت األعمق في التجربة 
اليوية، غياب اليوية، انخبلع اليوية المنكسرة، ومشكمة المغة، المعاشة، . مشكمة 

وبعدىما تناول النقد الثقافي بشقيو النظري والتطبيقي في ُكتُِبِو التالية:  2«واالستمرار

                                                 
دوارد سعيد، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر تخصص نقد  1 سميرة أحمد عبد المالك، النقد الثقافي بين عبد اهلل الغذامي وا 

 .  41م، ص  2014/ 2013أدبي حديث، جامعة المسيمة كمية اآلداب والمغات، عزوز ختيم، 
 .112، الكويت، ص 2013، 655محمد شاىين، قمة عربية شامخة خارج المكان، مجمة العربي، ع  2
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"، و"الثقافة 1984"، و"العمم والنص والناقد 1981"، و"تغطية اإلسبلم 1978"االستشراق 
لمحياة، والتشتت الذي أصابو في صغره من مرض ". فطريقة عيشو 1993واالمبريالية 

ومعاناة، وطريقة دراستو المتشتتة بين البمدان بسبب االستعمار، كل ىذه الظروف أدت بو 
 إلى التمسك بالنقد الثقافي.

لقد ولد إدوارد سعيد في أسرة أمورىا المادية جيدة، فوالده كان يدير شركات، وأمو كانت 
وسيقى وخاصة العزف عمى البيانو، فورث منيا إدوارد سعيد فن ذي وجية أدبية، وتتقن الم

الموسيقى وتعمق في دراستو ليا إلى أْن أصبح ناقدًا موسيقيًا، فمقد كانت الموسيقى منطمقًا 
في فكر إدوارد سعيد النقدي الثقافي ألنو تأثر بشخصيات عديدة أبرزىا الناقد والموسيقي 

بين المجتمع والموسيقى، مما زاد لو عمًقا في النظر حيث: األلماني ثيودور أدورنو الذي ربط 
ينفذ إلى عمق ىذه العبلقة ليرى األعمال الفنية التي وضعت في فترة محددة من تطور »

المجتمعات البرجوازية األوروبية ليس بوصفيا مرآة لمتطور االجتماعي فقط بل بوصفيا جزء 
ن تكن غير واعية أو  من تمك الثقافة وتعبيرا عن تطمعات استعبلئية عنصرية أو استعمارية وا 

وىذا ما يتجمى في وجود  1«مقصودة فيي تمكن في نقطة عميقة في ثنايا العمل الفني
معنيين أو نسقين واحد ظاىري واآلخر باطني مع ضرورة تناقضيما في العمل الفني ،وىذا 

 موازًيا لما ىو موجود في النقد الثقافي.
 الثالثة، فكانت تنسب لمشخصيات التي تأثر بيا إدوارد سعيد ف:أما بالنسبة لمرجعيتو 

من أبرز الشخصيات المؤثرة في إدوارد سعيد وطريقة تعاممو مع المعرفة مشيل فوكو »
الذي استطاع أن يتوصل من خبلل حفريَّاتو إلى الحقيقة القابعة في أعماق النسق المعرفي 

ن، مؤسساتي متواطئ، قصدي يظير ما َيَوُد الغربي بتجميِّاتو المتعددة، وىو نسق مييم
إظياره فقط: عقبلنية، تنويرية، إنسانية، أما المناطق المظممة: قير، مرض، جنون، 
اضطياد، سجن فإنيا محّرمات ال ينبغي االقتراب منيا فميمة فوكو كانت محاولة الغوص 

ل الفمسفة في نظره يمكن في ىذه المناطق من خبلل المعاينة، الواقعية واألرشيفية، ألن مستقب
في تفتحيا عمى العالم الخارجي وكشف األوضاع البلإنسانية التي عاشيا اإلنسان وأثرت في 

                                                 
 .202، فمسطين، ص 2005، 85صبلح حزين، إدوارد سعيد موسيقيا، مجمة األمل، ع  1
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فيذه الشخصية مكنت إدوارد سعيد من معرفة الثقافة الغربية  1«مجرى حياتو بشكل أو بآخر.
الخطابات ظاىريا وباطنيا، وكشف دسائسيا من خبلل أنساقيا القبيحة التي تسربيا عبر 

الُمروجة عن الشعوب الخارجية ونذكر عمى وجو الخصوص الشعوب الشرقية، وما خمفتو من 
طمس الشخصية العربية، فمقد قام إدوارد سعيد بتعرية كل ىذه الخطابات ونقدىا وخاصة في 

 كتابو "االستشراق" و"الثقافة واإلمبريالية".
ولقد تبنى إدوارد سعيد خبلل ىذه المسيرة النقدية الثقافية من ميشال فوكو استراتيجية 
التعامل مع الخطاب من خبلل االستغناء عن فكرتين متبلزمتين إال أنيما متعارضتان أوليما 
ترى استحالة الوقوف داخل نظام الخطاب عمى انفصال حقيقي وىذا يعني أن وراء كل حدث 

مغمة ومتعمقة ومخفية يصعب التحكم فييا ... أما الفكرة الثانية، فتحكم عميو فكرة معينة متغ
أن يغد تحميبل أو انصاًتا لما قيل من قبل والذي في نفس الوقت" َلْم ُيَقْل َأَبدًا". وىذا ما يختم 
ضرورة التخمي عن ىاتين الفكرتين المتين ليس ليما من وظيفة أخرى سوى تكريس االتصال 

نستنتج  2لمخطاب وضمان حضوره الخفي داخل غياب يعاد استحضاره باستمرار البلمتناىي
مما سبق أن الفكرة األولى وىي الخوف من الغوص في الخطاب، وتحميل ما يحتويو من 
أفكار. أما الثانية فيي عدم نقد ىذه األفكار واستخراجيا وتعريتيا لتتراء لآلخرين فيكتشفونيا، 

ى اكتشاف األنساق المضمرة من خبلل ممارستو لمنقد الثقافي عمى فيو بيذه الطريقة يحثو عم
 النصوص الفنية والخطابات والثقافات... وغيرىا.

واعتمد كذلك عمى رايموند وليامز في كتابو "الثقافة واإلمبريالية" وكذا كتاب رايموند 
حد كبير_ فعممي منذ االستشراق اعتمد _إلى »ويميامز نفسو "طرائق الحداثة" وفيو يقول 

 بمعنى أنو اعتمد عمى أفكاره في ممارساتو النظرية والتطبيقية. 3«عمى عمل رايموند
دوارد سعيد:: الوسائل اإلجرائية المطمب الثالث  عند عبد اهلل الغذامي وا 

 الوسائل اإلجرائية عند عبد اهلل الغذامي:

                                                 
 .47، ص 2007، 1عمر ميبيل، من النسق إلى الذات، الدار العربية لمعموم، بيروت، ط 1
 .25نظر: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص ي 2
 .247رايموند وليامز، طرائق الحداثة، ضد المتوائمين الجدد، ص   3
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، وىذه النقمة معتمدة لقد تعمَّد عبد اهلل الغذامي أْن يجري نقمة اصطبلحية في المنيجية
عمى التغيير في مصطمحات منيج النقد األدبي لكي نتحصل عمى النقد الثقافي، ولكي 
تتحقق ممارسة ىذه النقمة االصطبلحية وتْثبت وجودىا يجب أن تصل إلى نتائج بحثية 
تختمف عن النتائج المعيودة في ممارسة مصطمحات منيج النقد األدبي، وأول نقمة إصبلحية 

بيا ىي عناصر الرسالة )الوظيفة النسقية( ومعيا ستة مصطمحات أخرى سنشرحيا عمى  بدأ
 التوالي.

 عناصر الرسالة )الوظيفة النسقية(:
رومان جاكبسون قام باستعارة النموذج االتصالي من االعبلم إلى النظرية األدبية وىو »

الشفرة ووسيمة ذلك أداة عناصر ىم: المرسل، المرسل إليو، الرسالة، السياق،  6عبارة عمى
االتصال وىنا تكون الوظيفة األدبية الجمالية حينما تركز الرسالة عمى نفسيا إذن فالحل 
لتحقق النقمة ىو إضافة العنصر النسقي لمنموذج ليحدث فعل االتصال والتفسير، فإننا بيذا 

 نتيح مجاال لمرسالة ذاتيا بأن تكون مييأة لمتفسير النسقي.
( المعجمية 5( المرجعية 4( التعبيرية 3( النفعية 2( النسقية 1وظائف: 7*أصبحت لمغة 

 ( الشاعرية )الجمالية(.7( التنبييية 6
أساس لتحول النظري واإلجرائي من النقد األدبي إلى النقد الثقافي، الذي يصف النص 

 حادثة ثقافية. 
 

 الشيفرة / معجمية                                 
 مرجعية السياق / 

 الرسالة / شاعرية 
المرسل                                                                  المرسل 

 إليو
تعبيرية                                                                          

 نفعية
 االتصال / تنبييية  أداة



األول              مناقشة آراء عبد اهلل الغذامي في النقد الثقافي الفصل  
 نظريا

31 

 العنصر النسقي / الوظيفة النسقية
حينما يكون التركيز عمى العنصر النسقي، كما ىو مقترحنا الجتراح  الوظيفة النسقية:

وسيمة منيجية لجعل النسق والنسقية منطمقًا نقديًا، وأساسًا منيجيًا. وىذا ىو المنطمق األول 
لقد أضاف عبد اهلل الغذامي لمنموذج االتصالي العنصر النسقي  1«في مشروعنا النظري.

ص فرصة التحميل العميق، واستنباط ما يمكن استنباطو من األنساق التي لكي يعطي لمن
 يحتوييا وذلك عن طريق الوظيفة النسقية.

 الداللة النسقية:
ىي قيمة نحوية ونصوصية مخبوءة في المضمر النصي في الخطاب المغوي. ونحن »

ر، كما في نسمم بوجود الداللتين الصريحة والضمنية وكونيما ضمن حدود الوعي المباش
الصريحة، أو الوعي النقدي، كما في الضمنية، أما الداللة النسقية فيي في المضمر وليست 
في الوعي، وتحتاج إلى أدوات نقدية مدققة تأخذ بمبدأ النقد الثقافي لكي تكتشفيا ولكي تكتمل 

ي ويعني بيا عبد اهلل الغذامي الموروث الثقافي الموجود ف 2«منظومة النظر واإلجراء.
المجتمع، والمتحكم في سيرورتو، والمنعكس لنا في األعمال األدبية متخبئ تحت القناعات 

 الجمالية.
 الجممة الثقافية:

ىي حصيمة الناتج الداللي لممعطى النسقي، وكشفيا يأتي عبر العنصر النسقي في »
عبر الجممة الرسالة ثم عبر تصور مقولة الداللة النسقية، وىذه الداللة سوف تتجمى وتتمثل 

الثقافية، والجممة الثقافية ليست عددًا كميًا. إذ قد نجد جممة ثقافية واحد في مقابل ألف جممة 
الجممة الثقافية ىي عبارة  3«نحوية، أي إن الجممة الثقافية ىي داللة اكتنازية وتعبير مكثف.

أو سموك أو  عن كبلم مكثف جدا لموروث ثقافي في قالب جممة ثقافية، تعبر لنا عن أسموب
 تعامبلت أو عادات ثقافية.

 المجاز الكمي:
                                                 

، ص  2005، 3عبد اهلل الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية العربية، المممكة الغربية الدار البيضاء، ط  1
 .67_ 63ص

 .27نبي اصطيف، مرجع سابق، عبد اهلل محمد الغذامي، عبد ال 2
 . 28، 27عبد اهلل الغذامي والدكتور عبد النبي اصطيّف، المرجع السابق، ص  ص  3
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المجاز الكمي ىو الجانب الذي يمثل قناعًا تتقنع بو المغة لتمرر أنساقيا الثقافية دون »
وىو عبارة عن أغمفة من  «وعي منا، حتى لنصاب بما سميتو من قبل بالعمى الثقافي.

جماليات المغة _التشبو، االستعارة، الطباق، المجاز، الكناية، الجناس، السجع، وكل ما ىو 
 بميغ_ التي تجعل لدى القراء والنقاد صعوبة في اكتشاف األنساق الثقافية.

 التورية الثقافية:
 «خر مضمر.أي إن الخطاب يحمل نسقين، ال معنيين، وأحد ىذين النسقين واع واآل»

وىي مصطمح ببلغي تعني بالظواىر التعبيرية الصانعة لمخطاب الذي يحتوي عمى 
ازدواج داللي أحدىما ظاىر وواع، واآلخر عميق ومضمر وىو األىم من ناحية التحميل 

 والتفسير.
 النسق المضمر: 

وىو كل داللة نسقية مختبئة تحت غطاء الجمالي ومتوسمة بيذا الغطاء لتغرس ما »
( وجود نسقين يحدثان معا وفي 1» ولو أربعة شروط وىي: «و غير جمالي في الثقافة.ى

( يكون أحدىما مضمرا واآلخر عمنيًا، ويكون المضمر نقيضا، 2آن، في نص واحد. / 
( ال بد أن 4( ال بدأن يكون النص موضوع الفحص نصًا جماليًا. / 3وناسخًا لممعمن. / 

النسق المضمر وىو عبارة نظام لغوي ثقافي موروث عبر  1«يكون النص ذا قبول جماىيري.
األجيال ومسيطر عمييا ويسرب ويروج في الخطابات بشكل غير واعي ومضمر وىذا من 

 أجل تكريسو وزيادة سيطرتو.
 المؤلف المزدوج:

وذلك ىو أن الثقافة ذاتيا تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف المعمن، وتشترك »
ا من تحت نظر المؤلف، ويكون المؤلف في حالة إبداع كامل اإلبداعية الثقافة بغرس أنساقي

حسب شرط الجميل اإلبداعي، غير أننا سنجد من تحت ىذه اإلبداعية وفي مضمر النص 
ن  سنجد نسقًا كامنًا وفاعبًل ليس في وعي صاحب النص، ولكنو نسق لو وجود حقيقي، وا 

ف فاعل ومؤثر، والمبدع يبدع نصًا جميبًل فيما كان مضمرًا، إننا نقول بمشاركة الثقافة كمؤل

                                                 
 .32-29-28المرجع نفسو، ص  1
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فينا يصرح عبد اهلل الغذامي بأن النص ُيبَدُع من طرف  1«الثقافة تبدع نسقًا مضمرًا.
مؤلفين؛ المؤلف األول ىو المبدع ذاتو، والمؤلف الثاني ىي الثقافة ونقصد بيا ثقافة المبدع 

 ذاتو.  
 الوسائل اإلجرائية عند إدوارد سعيد:

 دنيوية النص:
دنيوية وىي عمى حٍد »اإلجراء األول عند إدوارد سعيد ىو دنيوية النص، فالنصوص 

ما، وىي فوق كل ىذا وذاك قسم من العالم االجتماعي والحياة البشرية، وقسط بالتأكيد من 
 .2«المحظات التاريخية التي احتمت مكانيا فييا حتى حين يبدو عمييا التنكر لذلك كمو

األدبية قبل ما تتشكل في شكل نص كانت موجودة في الحياة الدنيوية فالنصوص 
الواقعية، فيي عبارة عن أحداث من صنع البشر والمجتمع مسجمة في التاريخ ثم تتنكر ىذه 
األحداث من أصالتيا، وتتخذ من جديد حمة أدبية مجازية ومشوقة لتقدم نفسيا لآلخرين من 

 أجل استيبلكيا.
وص كنصوص نحن من أنتجيا وتعيش في مممكة تاريخية في كل يجب أن تقرأ النص»

أصناف ما أسميتو بالطرق الدنيوية. ولكن ال يعني ىذا إقصاء السمطة، بل عمى العكس فقد 
فيذه الجزئية تصرح  3«حاولت أن أبين تممق وتدخل السمطة في أكثر الدراسات عمقا
ذات المؤلف لتكشف عن  بضرورة تحميل النصوص األدبية من خبلل وضع ذاتك مكان

معانييا العميقة، وما مدى عبلقتيا بالسمطة ألن األحداث من صنع المجتمع والمجتمع في 
دولة تحكمو القوانين والسمطة الحاكمة متحكمة في كل األوضاع التي وصل إلييا المجتمع 

 في ىذا العمل األدبي. 
 الموقع االستراتيجي:

سعيد ىو الموقع االستراتيجي، وىو مصطمح عممي، اإلجراء الثاني عند إدوارد        
وقد تناول ىذا اإلجراء من منظور موقعو الذاتي مواكبا فيو الدراسة التي درسيا، ولم يكن ىذا 

                                                 
 .34، 33عبد اهلل الغذامي وعبد النبي اصطيّف، المرجع السابق، ص ص  1
 .8إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ص  2
إدوارد سعيد، خيانة المثقف، النصوص األخيرة، تر أسعد الحسين، دار نينوى لمدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، د ط،  3

 .233، ص 2011
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طريقة وصف موقع المؤلف في أحد » اإلجراء بصفة عامة مواكبًا لكل زماٍن ومكاٍن وعصٍر.
ي ىذا القول ينص عمى وجو الخصوص ف 1«النصوص إزاء المادة الشرقية التي يكتب عنيا

المادة الشرقية التي يكتب عمييا المؤلف من منظور ثقافتِو، وىنا نبلحظ أن المادة الشرقية 
كتبة بواسطة مؤلفين؛ األول المبدع ذاتو، والثاني ىو الفكر والثقافة التي يستند عمييا المبدع 

 مندمجين في المبدع. التي ىي بمثابة مؤلف ثاني مضمر لكن يترأى إلينا أنيما
 التشكيل االستراتيجي:

اإلجراء الثالث عند إدوارد سعيد ىو التشكيل االستراتيجي، وىذا المصطمح يعبر عن 
وىو طريقة تحميل العبلقة فيما بين النصوص أو » مكونات شكل النص لغويا ودالليا وثقافيا

والمرجعية فيما بينيا أوال أنماط النصوص وأجناس النصوص من اكتساب الصبلبة والكثافة 
ىذه الفقرة عبارة عن تعبير موازًيا لتعريف التناص فيو يعتبر  2«ثم في الثقافة بصفة عامة

آلية نقدية ظيرت عند باختين بمفيوم الحوارية، وتحقق عند جوليا كريستيفا بمفيوم التناص، 
أيَّ نٍص منو، فكل نٍص  ولقد كان اختيار إدوارد سعيد صائب جدًا ليذا المفيوم ألنو ال يخلُ 

عبارة عن مجموعة من النصوص األخرى المنصيرة فيو، وفي المقابل نجد كل نص مبني 
عمى ثقافة ما، فبالضرورة نجد في كل نص مجموعة من الثقافات المنصيرة فيو نتيجة 

 انصيار لمجموعة من النصوص.
  contre buta leadingالقراءة الطباقية:

القراءة الطباقية وىي عبارة عن قراءتين مختمفتين لنص واحد تحيمنا اإلجراء الرابع وىو 
صاغ إدوارد سعيد ىذا المصطمح انطبلقا من ثقافتو الموسيقية »إليجاد المعاني العميقة 

ليكون وسيمة لقراءة نصوص األدب اإلنجميزي بحيث تكشف المعنى الضمني العميق في 
( contrepointالمصطمح إلى قراءة تجاوبية تطرح طباقا )اإلمبريالية والعممية الكمونالية، ويشير 

لمنص، وبيذا تعطي إمكانية لبروز التضمينات الكولونيالية التي قد تظل من دون ذلك 
ولقد أنشأ ىذه القراءة من خبلل ثقافتو الموسيقية التي تحتوي عمى  3«تضمينات مْسَتْخِفية.

                                                 
 . 68إدوارد سعيد، االستشراق، المفاىيم الغربية لمشرق، ص  1
 . 69-68المصدر نفسو، ص  2
عد الكمونالية، المفاىيم الرئيسية، تر أحمد الروبي، أيمن حممي بيل أشكروقت، جاريت جريفيت، ىيمين تيفين، دراسات ما ب 3

 .119، ص 2010، 1عاطف عثمان، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، ط
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بداعية بامتياز نستمتع بسماعيا أصوات موسيقية مدمجة مع كممات لتنتج لنا قراء ة فنية وا 
حين نعود بالنظر »دون الغوص بما وراءىا من معاٍن. وكذلك يوضحيا في القول التالي: 

إلى سجل المحفوظات االمبريالية نأخذ بقراءتو ال وحاديا، بل طباقيا، بوعي متأن لمتاريخ 
دىا )ومعيا أيضا(اإلنشاء الحواضري الذي يتم سرده ولتمك التواريخ األخرى التي يعمل ض

المسيطرة، في النقطة الطباقية لمموسيقى العريقة )الكبلسيكية( الغريبة، تتبارى وتتصادم 
موضوعات متنوعة إحداىا مع األخرى، دون أن يكون ألي منيا دورا امتيازي إال بصورة 

م يشتق من مشروطة مؤقتة، ومع ذلك يكون في التعدد النغمي الناتج تبلؤم ونظام تفاعل منظ
الموضوعات )ذاتيا( ال من مبدأ لحني )ميمودي(صارم أو شكمي يقع خارج العمل وفي 

لقد طبق إدوارد سعيد ىذه  1«اعتقادي أننا نستطيع بالطريقة ذاتيا أن نقرأ أو نؤوِّل الروايات
 عمو فييايالقراءة الطباقية عمى المحفوظات االمبريالية بمعنى األناشيد االستعمارية التي 

صوت المستعمر المسيطر بنغمات مميزة لو، في المقابل نجد صوت الُمْسَتْعَمْر المنخفض، 
المقيورة بنغمات مميزة لو كذلك، ومن ىنا نستنتج وجود عمميتين ؛األولى العممية اإلمبريالية 

 والثانية العممية المقاومة. 
 االنتساب:

سانية العميقة في االبتكار نتساب وىو متعمق بالرغبة اإلناإلجراء الخامس ىو اال
إن الشيء الذي أصفو ىو االنتقال من فكرة، أو إمكانية، واىنة عن »والتجديد ونسبيا لنفسو. 

القرابة إلى ذلك النظام التعويضي  سواء أكان حزبا أو مؤسسة أو ثقافة أو زمرة من العقائد 
لصمة التي ال أزال أدعوىا أو حتى رؤيا دنيوية يوفر لمرجال والنساء شكبل جديدا من أشكال ا

وىو الخروج من الفكر القديم  2«بالتقرب والتي ىي بمثابة منظومة جديدة في الوقت نفسو
الذي يكون النظام العام والمؤسساتي والثقافة ووضع مكانيا فكرًا جديد يعبر عن شكل جديد 

 لممجتمع ويقصد بو التطوير في الفكر اإلنساني وتوريثو عبر األجيال القادمة.
 التنسب كمبدأ نقدي عام ألنو يحرر الناقد من النظرة الضيقة»يجعل إدوارد سعيد 

لمنصوص المرتبطة صمبيا بالنصوص األخرى، مع إعطاء القميل جدا من االنتباه "العالم" 

                                                 
 .118إدوارد سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص  1
 .24المرجع نفسو، ص  2



األول              مناقشة آراء عبد اهلل الغذامي في النقد الثقافي الفصل  
 نظريا

36 

الذي أتت فيو إلى الوجود، فالقراءة عمى أساس التنسب تسمح لمناقد برؤية العمل األدبي 
كظاىرة في العالم، موضعو في شبكة من صبلت التنسب غير األدبية وغير المرجعية 

(canonicalوغير التقم ) يدية، بيذا المعنى يرى التنسب بصورة إيجابية بوصفو أساس لنوع
جديد من النقد يمكن إلدراك عممية التنسب داخل النصوص أن تحرر النقد من قاعدتو 

فالتنسب يسمح لمناقد بتوسيع نظرتو أثناء تحميمو  1«في قالب المرجعي األوروبي ةالضيق
ن ظاىرة عالمية، فبيذا تمنح النص عدد غير لمعمل األدبي ألن يجعل العمل األدبي عبارة ع

 محدد من القراءات.

 التعارض الثنائي:
وار لمبحث في فالتعارض الثنائي مصطمح أتت بو سيمون دي بو »اإلجراء السادس ىو 

عبلقة الذات باآلخر، وىو من أىم مصطمحات البنيوية، ولكن إدوارد سعيد ال يركز عمى 
بالفيمسوف فيكو،  اا وحسب في وضع منيج خاص بو، متأثر النظرية البنيوية بل يستفيد مني

الوعي "الوعي" و"فيو يبني منيجو عمى أساس التعارض والتكامل معا بينما أصبح يسمى ب
الغاصب" معنى أن وعي الفرد بذاتو ال يتحقق إال من خبلل التعارض بين الذات وبين 

امل" مع ىذا اآلخر الذي يفرض اآلخر، لكنو ال يتخذ صورتو الكاممة إال  عن طريق "التك
نفسو عميو )إلى حد اغتصابو( وقد يكون ذلك باحتواء اآلخر أي بضمو إلى وعيو، أو ِبَنْبِذه 

لقد بنى ىذا اإلجراء عمى أساس البنيوية واالعتماد عمى أفكار الفيمسوف فيكو  2«البعض.
 من خبلل التعارض والتكامل بين الذات واآلخر.

يخرج لنا نظرة تقوم عمى التعارض ما بين الذات واآلخر في  وىكذا فإدوارد سعيد»
حدود التعارض بين القصد )أو العمد( وبين التحقيق أو العجز عن التحقيق، األمر الذي يقيم 

ىذه الوسيمة مكنت إدوارد سعيد من التعرف  3 «وشائج ميمة بين منيجو ومنيج "الظاىرية".
نساق المضمرة ليذه الخطابات والعبلقة المتشكمة عمى الخطاب الغربي والشرقي ومعرفة األ

 بين العالم الغربي والعربي فبرغم من تكامميما إالَّ أنيما ضمنيا متعارضان.

                                                 
 .181فاىيم الرئيسية، ص بيل أشكروقت، جاريت جريفيت، ىيمين تيفين، دراسات بعد الكولونيالية، الم 1
 .21إدوارد سعيد، االستشراق، المفاىيم الغربية لمشرق، ص   2
 .13المرجع نفسو، ص  3
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 عبد اهلل إبراهيم ومعجب الزهراني وحسن المصطفى: يرأ المطمب الرابع:
 الثقافي النقد مشروع يقدم الذي النظري منطمقة في الغذامي إبراىيم اهلل عبد يخالف    

 ىو التحديد وجو عمى الشعر مثمو الذي الخطابي النسق بأن يقول الذي المنطمق ذلك، عميو
 األدب بنظرية متصمة قضية بإزاء ىنا إننا إبراىيم يقول بطابعو العربية الشخصية طبع الذي

 مرجعياتو  سوء في الخطاب دراسة تتم ىل أي.... أخر شيء بأي متصمة ىي مما أكثر،
 والداللية والتركيبة األسموبية أدبية تدرس أم األخبلقية أو النفسية أو االجتماعية أو التاريخية
 العالم نأب والقول معروف ىو كما الثاني االختيار رجحت ؟وقد المرجعيات تمك عن بمعزلو
 فيو الخوض الغذامي تجنب تفصيمي بحث إلى يحتاج قول الواقعي العالم يصوغ النصي
 األرضية المجتمعات صياغة إلى يدعو الذي وحده ىو الديني الفكر أن عممنا حدود وفي....
 المقدسة الكتب في جاءت التي النصية المجتمعات غرار عمى النسقية المعنوية أبعادىا بكل
 النصي لمعالم مناظرا اإلنساني العالم يكون أن ويجب، الواقع ىو والمتأثر النص ىو فالمؤثر،
 الذات صاغ قد السائد الشعري النسق بأن والقول ، وتطمعاتو وأىدافو وقيمو عبلقاتو في

 درجة بوجود فنشاطره ىذا ومع الغذامي أطروحة في الوجود لو يقم لم دليل إلى يحتاج العربية
، التأثير مصدر عمى نوافقو ال لكننا ،السائدة االجتماعية والقيم الشعرية القيم بين التماثل من
 1 بيا تمت التي الطريقة وال

 في الخطاب دراسة مسألة في واضحا الغذامي. د مع إبراىيم اهلل عبد اختبلف يبدو   
 يدرس النص أن رأيو وحسب األخبلقية أو النفسية أو االجتماعية أو التاريخية خمفياتو سوء

 ال فيو بو، المحيطة المرجعيات تمك عن بعيدا والداللي التركيبي األسموبي مستواه ضمن
 ابراىيم اهلل عبد رأي فحسب الواقعي العالم يصوغ النصي العالم أن فكرة في الغذامي يشاطر

 ىثر عمؤ ت وحدىا غيرىا فيي دون فقط الدينية النصوص عمى إال إسقاطيا يتم الفكرة ىذه أن
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 الواقع تصوغ إذا فيي البشر بين العبلقات وتنظم اأحكام ألنيا تصدر األرضية المجتمعات
 فيو. ثرؤ وت

 العربية الذات صاغ قد السائد الشعري النسق أن قولو في دليبل يقدم لم الغذامي أن كما
 القيم بين التماثل من درجة وجود في الغذامي يوافق إبراىيم اهلل عبد فإن ذلك من الرغم وعمى

     السائدة. االجتماعية والقيم الشعرية
 الثقافي فالنسق النسق مصطمح لمفيوم دقتو عدم في الغذامي الزىراني معجب ينتقد   

 ثارهآ خبلل من ومرات" الخطاب"و"  النظام"و"  البنية" مفاىيم عن باختبلفو مرة يحدد
 ما بقدر والجزئي الفردي عن تعبر ال لكنيا الفرد يصوغيا قد عبارة في تتجمى إذ ووظائفو
 لو وممثمة عميو ودالة النسق ذلك عن متولدة ثقافية جممة ألنيا والكمي الجماعي عن تعبر
 لرواج أذىاننا في واضحا كان الذي المفيوم أن ندرك حتى التحديات تمك نتابع إن ما لكن

 مع التداخل أشد ومتداخبل لبسا يصبح اإلنسانية الدراسات مجمل في الباحثين لدى استعمالو
 ذىنيا تصورا لظي عام بشكل المفيوم أن يقال ربما ىنا ،عنيا تمييزه يراد التي المفاىيم تمك

 يعود أن البد الراىن التباسو لكن الممموس وجوده أوفي جوىره في ال أثره عبر تفيمو ينبغي
   1 .عام بشكل قمقو إلى أو التحديد كفايتو عدم إلى منو جزء في

 النسق مصطمح لمفيوم تحديده في دقيقا يكن لم الغذامي أن الزىراني معجب يرى    
 من ومرات والنظام والخطاب البنية ينافي نجده فمرة لمنسق مفيومو في مضطربا كان فقد

 امصطمح ال ذىنيا تصورا مجرد النسق مفيوم يجعل مما االضطراب ىذاوظيفتو و  أثاره خبلل
  بذاتو اقائم

 لم أن فنزعم" الزىراوي معجب يقول المضمر المؤلف مفيوم في دقتو عدم أيضا    
 الضمني المؤلف مفاىيم مع متداخل ألنو والوضوح الدقة حيث من الكفاية فيو ما يحرر

 2 ."النسقي المؤلف سمي لو الراىن لسياقو وأنسب أوضح سيكون ولعمو والنموذجي

                                                 
 .143، ص ينظر: حسين السماىيجي آخرين، عبد اهلل الغذامي، والممارسة النقدية الثقافية 1
 .143المرجع نفسو، ص 2
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 مع متداخبل كان حيث المضمر المؤلف لمصطمح تحديده في دقيقا الغذامي يكن لم   
 دقة أكثر فيو النسقي المؤلف مصطمح الزىراني والنموذجي، ويقترح الضمني المؤلف مفيوم
 غيره. من

 النقد فييا وقع ثغرات أنيا يزعم أفكار عدة في الغذامي المصطفى حسن خالف لقد 
  يمي: فيما إيجازىا ويمكننا لمغذامي الثقافي

 العربية الذات تقيقر أسباب إرجاع بو ويقصد:  االجتماعي لمحراك المفرط االختزال -1
 النسق صنع من ىو الشعر أن واعتباره ،لمشعر خاضعة - متشعرنة - ذات كونيا إلى

 لو ليس الشعر أن المصطفى حسن رأي ففي واليام الرئيسي العامل بوصفو الفحولي الرجعي
 إننا" قولو في ذلك ويؤكد، 1 بأكمميا عربية لمجتمعات متنوعة وذوات ذات صياغة عمى قدرة

 ذلك لثقافة ومنبر، فيو نمى الذي المجتمع لفكر عاكسة مرآة إال وما ى الشعر أن نتصور
نما ،فراغ من يأت لم الشعر ىذا وأن المجتمع  والصور باألفكار اهغذ اجتماعي مخزون من وا 
  2"  األساس في ومتأثرا عاكسا الشعر يكون وعميو ،المختمفة والثقافية والمغوية الببلغية

 فيو فيو ترعرع الذي المجتمع عاكسة لفكر مرآة الشعر أن المصطفى حسن يرى    
 االجتماعي الحراك دور ختزلا الذي الغذامي إليو ذىب ما خبلف عمى مؤثر وليس متأثر
 االجتماعي. الوسط في السائدة االجتماعية القيم يصنع الذي ىو الشعر أن ورأى

 اختراع" عن بمسؤوليتو لمشعر الموجو االتيام من جميا ذلك ويظير : التعميم"-2
 رجعيا شاعرا"  بوصفو تمام وألبي" شحاذ" بأنو لممتنبي اتيامو و" الطاغية صناعة" و" الفحل

 عقبلني ال سحبلني" صاحب بوصفو سوألدوني أحد يرى ال الذي الفحل بوصفو قباني ونزار"
 الخطاب يفقد التعميمات من السيل ىذا أن المصطفى حسن فرأى رجعية لحداثة ومؤسس 3" 

 ويزن نصابيا ضمن األمور يضع العممي فالباحث أىميتو من بالرغم ميتوموع تويموضوع
 لو الغذامي مع نتفق قد نحن، انصنق أو زيادة دون حقو لكل يعطي و دقيق بميزان األمور

 في رجعية قيما ىناك أن أو فحولي منزع ذا قباني نزار شعر من جزء ىناك بأن قال أنو
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 وتنويعاتو مستوياتو بين تمييز ودون واحدة سمة في كمو الشعر يرمي أن أما المتنبي شعر
 شعر نضع فأين،  الذاتية طابع عميو ويطغى الموضوعية عن وبعيد عممي غير أمر فيذا

 قباني نزار شعر من الغذامي وأين ؟ الحكمة وقيم اإلنسانية القيم فيو يتناول الذي المتنبي
 ىل والحرية؟ بالعدل فيو وطالب واجتماعيا سياسيا المختمفة العربية األنساق فيو ىجا الذي
  1.تصنيفو؟ يمكننا كيف أيضا فحولي نسق ىو

 الشعراء كبار إلى الغذامي وجييا التي االتيامات جممة المصطفى حسن يعارض   
 . وموضعيتو عمميتو الباحث يفقد التعميم ىذا أن رأيو وحسب استثناء بدون أعماليم كل في

 تفتقر عممية ال ظنية مقوالت عمى االتكاء خبلل من ذلك ويظير :بالغيب الرجم"-3
 عمى الفحولي النسقي الرد كان( نيد طفولة) ديوان ظيور أن يعتبر مثبل فيو، العممي لمدليل
 قبل من كتبت( نيد طفولة) في فالقصد دليل ألي يفتقر ظني حكم وىذا المبلئكة نازك ظيور

 ." الحر الشعر وحركة المبلئكة نازك ظيور مع تتزامن أن الصدف وشاءت وطبعت وجمعت
 نزار مثل الشعراء لبعض الغذامي اهلل عبد وجييا التي واالتيامات األحكام جممة إن   

 يفقده مما ىذا ذلك عمى قاطع برىان أي يممك أن وبدون منو الظن سبيل عمى قباني
 .  ألطروحتو العممية الصبغة وكذلك الباحث موضوعية

 التالي الشريف الحديث كتابو في الغذامي يورد :الشعري مقابل الديني عمى تكاءاال "-4
 حتى قبحا أحدكم جوف يمتمئ ألن" فيو يقول والذي وسمم عميو اهلل صمى لمرسول المنسوب

 لمشعر مضاد موقف أول وىذا: بقولو الحديث ىذا عمى ويعقب "شعرا يمتمئ أن من خير يريو
 لمشعر المضاد السؤال يجعل مما الشعر ضد لتقف كانت ما الجاىمي العصر ثقافة أن إذ

 2."المبدأ حيث من إسبلميا سؤاال
 قبال دينيا المتكئ الموقف ىذا إن:  قولو في الغذامي عمى المصطفى حسن يرد  
 فرض عمى - الحديث من يفيم والذي....... الديني لمموقف حقيقي لفيم يستند ال ،الشعر
 السيئ االستخدام ضد موجو ىو إنما السمبي الموقف أن سنده عن النظر وبغض صحتو
 الحديث ىذا ظاىر تعارض و بل، وتمجده الشعر تمدح عديدة أخرى أحاديث بقرينة ،لمشعر

                                                 
 .177ينظر: المرجع نفسو، ص  1
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 صمى النبي أطمقو ظرف أي وفي وظروفو سياقو عن بعيدا الحديث تقرأ ال أن يجب أنو كما
 لمغذامي نوجيو الذي والسؤال الحديث مبلبسات سيوضح الطرف معرفة ألن وسمم عميو اهلل
 الشعر في إن" قولو: الرسول عن ورد فقد ؟ انتقائية قراءة النبوي الموقف يقرأ لم لماذا ىو

 1" لحكمة
 كدؤ وي الشعر حق في قيمت التي النبوية األحاديث من جممة عمى الغذامي استند لقد   

 السياقات ىو االعتبار بعين يأخذه ولم تجاىمو الذي الشيء لكن لمشعر مضادة مواقف بأنيا
 الشعر في تضرب تكن لم األمر حقيقة في ألنيا األحاديث ىاتو فييا وردت التي والظروف

نما عامة  أحاديث حجب نجده حيث لمشعر السيئة االستيبلكات بعض إلى موجية ىي وا 
 .درجتو من وترفع الشعر تمجد كثيرة
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 التركيب
أوليا؛ التاريخانية الجديدة التي تعود أصول النقد الثقافي إلى مجموعة من المصطمحات 

تعبر عن مصطمحين ىما تنصيص التاريخ، وأرخنة النصوص. ثانيا؛ الدراسات الثقافية وىي 
تيتم بكل ما يتعمق بالنشاط اإلنساني سياسيا، دينيا، اقتصاديا، اجتماعيا، تاريخيا... إلخ. 

نقد الكولونيالي... وصوال ولقد أفرزت مجموعة من االتجاىات النقدية مثل النقد النسوي، ال
إلى النقد الثقافي. ثالثا؛ الناقد المدني ىو مصطمح يعبر عن الخطابات بصفة عامة الميمشة 
منيا والرسمية والنظر إلييا كمحتوى ثقافي ونقده، وتخميصو من كل الشوارد ثم الدمج بين 

د كل االتجاه الميمش والرسمي من أجل تحقيق خطاب عالمي إنساني متحرر من قي
الثقافات. رابعا؛ المادية الثقافية ىي مصطمح تضم كل المجاالت التي استفاد منيا النقد 
 الثقافي من تحميل نفسي، وعمم االجتماع، وعمم العبلمة )السيميوطيقا(، النقد النسوي... إلخ.

ومركز  تولقد كانت بداية تأسيس النقد الثقافي في الغرب بداية من مدرسة فرانكفور 
م، والتحق بو ستيفن 1985ام ومدرسة النقد الجديد عمى يد فنسان_ب_ ليتش عام برمنجي

غرينببلت، واليدف من تأسيس ىذا االتجاه النقدي ىو تكسير النظام المؤسساتي، والدمج بين 
 الميمش والمركزي، ودراسة النصوص من جميع الخمفيات واألبعاد والمضمرات الثقافية.

أما بالنسبة لتأسيسو عند العرب نجد إدوارد سعيد ساىم بشكل كبير في تأسيس النقد 
الثقافي في كتابو "االستشراق" و "الثقافة االمبريالية " وذلك في ببلد الغرب، أما في ببلد 
العرب نجد الدكتور عبد اهلل الغذامي متأثرا بما ورد عند فنسان ليتش ، وعمل عمى نقل 

سب الثقافة العربية ثم مرورا بالدكتور يوسف عميمات، وجابر عصفور، ومحمد أفكاره بما ينا
 إلخ....يجابر ال عابد

رغم تعدد وتباين مفاىيم النقد الثقافي إال أنيا تصب في وعاء واحد، فالنقد الثقافي 
ميمتو تعرية النصوص من كل األغطية المغوية والجمالية وكشف األنظمة والمضمرات 

المجتمعات اإلنسانية، مع التنويو إلى أن ىناك من يعتبره منيج وىناك من المتحكمة في 
 يعتبره فرع أو نشاط إنساني.
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وافق عبد اهلل إبراىيم الغذامي في تحديده لعناصر الرسالة األدبية وتحديث الجياز 
 االصطبلحي لمنقد األدبي.

ألدبي ألن النقد الثقافي وافق كاظم نادر الغذامي في الفصل بين النقد الثقافي والنقد ا
 مثمو مثل كل العموم يريد االستقبلل والتفرد بنفسو ليطور منيجو ونظريتو.

يرى منذر عياشي أن عبد اهلل الغذامي تمكن من ممارسة النقد الثقافي عمى التراث 
 العربي في استخراج األنساق القبيحة في الشخصية العربية.

مي في اعتماده النزعة النقدية التأويمية في كل يوافق معجب الزىراني عبد اهلل الغذا
كتاباتو، وأيضا وافقو في طرحو فكرة األنساق الثقافية التي تتجسد في ذات فردية فحولية 

 تتمادى في إقصاء اآلخر، كذلك وافقو في إضافة مصطمح الجممة النوعية.
افي ألنو مزال تمسك الدكتور عبد النبي اصطيف بمنيج النقد األدبي ورفضو لمنقد الثق

يؤمن بو وبوظائفو وخاصة الوظيفة الجمالية، ولقد أثبت صحة وجود ىذا المنيج بتطبيقو 
عمى الجامع األموي، أما بالنسبة لمدكتور عبد اهلل الغذامي لقد أعمن موت النقد األدبي لكنو 
 جدد في منيجو لكي يثبت وجود النقد الثقافي مكانو، وىذا ما نجده من خبلل رده عمى

 الدكتور عبد النبي اصطيف بتطبيق النقد الثقافي عمى الجامع األموي. 
بدأت بوادر ممارسة النقد الثقافي عند عبد اهلل الغذامي في كتابو "الخطيئة والتكفير"سنة 

متأثرا بفنسان ليتش ثم يميو كتابو "الكتابة ضد الكتابة" ثم يميو كتابو "ثقافة األسئمة:  1985
النظرية، إضافة إلى مجموعة من الكتب األخرى وفي النياية جمع بين مقاالت في النقد و 

الشقين النظري والتطبيقي في كتابو "النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية العربية. لقد كان 
إدوارد سعيد من المؤسسين لمنقد الثقافي موظفو في كتابو األول "جوزيف كونراذ: رواية السيرة 

م تناول النقد الثقافي بشقيو النظري والتطبيقي في الكتب التالية: "االستشراق" ، ث1966الذاتية 
، 1981، و"العمم والنص والناقد"1981، و"تغطية اإلسبلم"1993و"الثقافة واالمبريالية" 

باإلضافة إلى استفادتو من الموسيقى حيث كان ناقدا موسيقيا، أما بالنسبة لممرجعية الثالثة 
 ات التي تأثر بيا إدوارد سعيد أبرزىا: مشيل فوكو، ورايموند وليامز.فيي تنسب لمشخصي

الوسائل اإلجرائية عند عبد اهلل الغذامي ىي عناصر الرسالة )الوظيفة النسقية(، الداللة 
 النسقية، الجممة الثقافية، المجاز الكمي، التورية الثقافية، النسق المضمر، المؤلف المزدوج.



األول              مناقشة آراء عبد اهلل الغذامي في النقد الثقافي الفصل  
 نظريا

44 

د إدوارد سعيد ىي دنيوية النص، الموقع االستراتيجي، التشكيل الوسائل اإلجرائية عن
 االستراتيجي، القراءة الطباقية، االنتساب، التعارض الثنائي.

يختمف عبد اهلل إبراىيم مع الغذامي في مسألة دراسة الخطاب في سوء مرجعياتو 
واه األسموبي التاريخية أو االجتماعية أو النفسية... فحسب رأيو أن النص يدرس ضمن مست

 التركيبي والداللي.
كما يرى معجب الزىراني أن الغذامي لم يكن دقيقا في تحديده لمفيومو لمصطمح 
النسق، وأيضا عدم دقتو في مفيوم المؤلف المزدوج نظرا لتداخمو مع مفيوم المؤلف الضمني 

 حيث اقترح الزىراني مصطمح المؤلف النسقي فيو أكثر دقة من غيره.
 المصطفى خالف الغذامي في جممة من أفكار أىميا: نجد أن حسن

 االختزال المفرد لمحراك االجتماعي.-
 التعميم في اتيامو لكبار الشعراء في كل أعماليم دون استثناء.-
 االتكاء الديني مقابل الشعري.-
 

  



 

 
 
 

ينالشح مماسساخ عثذ اهلل انغزايي نهنمذ انثمايف يف اننظوص  انفظم انثاَي:

 األدتيح
 املبحث األول: املمارسة املوافقة ملمارسات عبد اهلل الغذامي.               

 المبحث الثاني: الممارسات المخالفة لممارسات عبد اهلل الغذامي.      
 األول: قراءة األنوثة في األيقونة األدونيسية لحسين السماهيجي.المطمب 

المطمب الثاني: قراءة حسين السماهيجي لقراءة عبد اهلل الغذامي لديوان "مفرد بصيغة 
 الجمع" ألدونيس.

 المطمب الثالث: المتنبي شحاذ عظيم أم الغذامي منظر فقير؟
 ؟  رجعي المطمب الرابع: هل أبو تمام شاعر
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 المبحث األول: الممارست المىافقت لممارساث عبذ هللا الغذامي.

إن الريادة في أي موضوع ينتج عنيا ىفوات، وىذا ما جرى لعبد اهلل الغذامي في 
مشروعو النقد الثقافي، فيو حقق لنا فرصة التعرف عمى لعبة المغة وحيميا التي مررت بيا 

ني عمى المستوى الشخصي وّلد عندي جرأة غير  اأنساق مضمرة داخل الخطابات األدبية، وا 
مسبوقة في استيبلد الخطاب األدبي وما ال يرى في النص، ولفت نظري إلى أن النص 

مسكوت عن تفاصيميا وما بدا فيو غير ما يضمر وما  ،فلاألدبي والشعري بخاصة مادة غُ 
وىنا يعترف 1يولة تمقي الغذامي وال تعني ىنا السذاجة. يشاع غير ما ال يذكر، فضبل عن س

سمير خميل بأن الغذامي أعطاه فرصة ثمينة في معرفة مضمرات النصوص وكيفية كشفيا؟ 
ألن مضمرات النصوص ال تظير لنا جميا لكنيا تتحكم سريا وتمقائيا في المنظومة الفكرية 

 لممجتمعات.
فيؤسس لمقاربتو حول الثقافة »ي تتناول المرأة فبحث عبد اهلل الغذامي في الثقافة الت

التي تقصي المرأة وتيمش دورىا في الحياة االجتماعية بوصفيا جسًدا يتمذذ بو الرجل، ويبدو 
أن الغذامي يكمل ما طرحو في كتابو األول )المرأة والمغة( إذ يعمد إلى اإلفادة من الحكايات 

أو صاحبات الجسد الجميل الذي ال يحمل عقبًل  الشعبية التي تصور المرأة إما من الكائدات
أو فكًرا وال تمتمك صوًتا، فيو يستبطن الحكايات ويتفحص مكوناتيا الثقافية لموصول إلى 

تحصل الغذامي من خبلل قراءتو لمجموعة 2«حقيقة المرأة عمى صعيد الثقافة عربًيا وعالمًيا.
لمرأة من الكائدات والثانية تعتبر المرأة من الحكايات الشعبية عمى فكرتين األولى تقول أن ا

 من أجل أن يتمذذ بو الرجل، وىذا موجود في اإلطار العربي والعالمي معا. جميبل اجسد
الذي ينتقد فيو السمطة الذكورية القامعة لكل ما »وىذا ما أشار إليو كتابو "ثقافة الوىم" 

القمع واالنتياك المنظم لجسد المرأة  ىو مؤنث، ىو ممارسة الثقافة الذكورية بصفتيا العالمية،
وتصويره عمى أنو مادة لشيوة الرجل وموطن لمتعو فضبًل عن القيام بممارسات عقمية 
وذىنية، فالمرأة وفق ىذه الثقافة ال تتجاوز رغباتيا الشيوية وىي عمى حد تعبير الغذامي 

                                                 
، ص 2012، 1ينظر: سمير خميل، النقد الثقافي من النص األدبي إلى الخطاب، دار الجواىر، بغداد شارع المتنبي، ط 1
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ففي ىذا  1«اني لدييا.جسد ببل رأس كتمثال فينوس بل ببل يدين إللغاء أدوات العمل اإلنس
الكتاب وضح لنا عبد اهلل الغذامي نتيجة السمطة الذكورية عمى السمطة األنثوية، حيث 
جعمتيا ال تصمح إلى أي شيء إالَّ لشيوة الجنسية. فبيذا اتخذ الغذامي الحكايات الشعبية 

ا مادة جنسية وسيمة الستخراج األنساق المضمرة المتعمقة بتيميش المرأة واستصغارىا واعتبارى
كما لمحة إلى أنيا ليا صورة بأنيا ىي التي متمسك بيذا الوضع، وأعطى مثال عمى حكاية 
)الييكل العظمي( التي تصور المرأة فييا ىيكل ببل عقل وال جسد والرجل كامل السمات، 
وكذلك فعل الغذامي مع الحكاية التي حاولت المرأة فييا اإلفبلت من أسر الرجل ووردة بعدة 
ثقافات يمانية ومجرية ونجدية ففضل التي منحت المرأة القدرة عمى االختيار ولم تنخدع 

أخرج الغذامي من ىذه الحكايات كل 2بمحاوالت تضمميا عما تخبئو الحياة وحسًنا فعمت.
األنساق المضمرة التي ىمشت المرأة، وجعمتيا ببل عقل وال جسد باإلضافة إلى أنو اعتبر 

مسك بيذا الوضع، وتعطي حبل السيطرة لرجل. مع حصولو لحكايات المرأة ىي التي تت
أخرى تصور ىروب المرأة من سمطة الرجل، ولقد شجعيا الغذامي عمى ىذه الجرأة، وىذا 

قضية المرأة من القضايا الشائكة التي تتخمل الثقافة العربية، »كذلك اعتبر الغذامي اإلنجاز. 
أمر ال نجادل فيو، بل حتى الثقافات األخرى كانت ثقافة  فثقافتنا العربية ثقافة ذكورية وىذا

ذكورية وحاولت تجاوز ذلك الطغيان الذكوري بنسب متفاوتة ولكنيا حققت إنجازات الفتة في 
مجال الجنوسة)الجندر( التي تدعو إلى النظر إلى المرأة ليس بمنظار )بايالوجي( مظيري 

اعترف عبد اهلل  3«نساني.إلمظير فيو كأي مظير انما إلى قدراتيا العقمية وفاعميتيا أّما ا
الغذامي بأن جميع ثقافات العالم تتميز بطغيان ذكوري وخاصة الثقافة العربية، لكن الغرب 
أقل حدة من العرب بسبب ثورة المرأة عمى الرجل، وفرض وجودىا وقدرتيا العقمية، 

نقاصيا من قيمة المظير ألنو نساني عادي سواًء إمظير  ومشاركتيا في جميع األعمال، وا 
عمى طغيان الذكورة فمثنى )األب  الغوي أعطى الغذامي مثاال»أو امرأة. ولقد  كان رجبل

واألم( أبوان، ومثنى )الشمس والقمر( قمران، أما بالنسبة ألعضاء اإلنسان فكل متكرر مؤنث 
ضاء ال وكل متفرد فيو مذكر إال ما ندر، قال: أنف، فم، رأس، شعر، بطن، ألنيا أع
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تتكرر، ويقال: )أذن، عين، ثدي، رجل، ساق( كميا مؤنث ألنيا تتكرر، وىكذا تستمر العممية 
إلى أن تصبح األنوثة مجردة من كل امتياز بل تصبح رقًما إلكمال العدد وأداة لممتعة وزينة 

من  أعطى عبد اهلل الغذامي أمثمة لغوية عن طغيان الذكورة عمى األنوثة 1«يتزين بيا الرجل.
ذا كانت متكرر تأتي  بينيا نذكر أعضاء اإلنسان، فإذا كانت مفردة تأتي بصيغة الذكر، وا 

 بصيغة التأنيث فإذن ىي مجرد مكمل عددي لمرجل، وجسد ممتع لو. وبيذا نبلحظ المرأة 
ما إن حاولت الخروج عمى ما رسمتو ليا السمطات الذكورية فإنيا حينئٍذ ارتكبت جناية »

فتفرد  2«مييا العقوبة لذلك تواضع صانع تمثال افروديت عمى قطع رأسيا.كبيرة تستحق ع
المرأة بفكرىا وقدراتيا وتطبيقيا عمى أرض الواقع دون سيطرة من الذكر، يحتسب ليا جرما 

، وأكبر دليل عمى ذلك قطع رأس تمثال اكبيرا يجب أن تعاقب عميو وتدفع الثمن غالي
 فروديت.أ

تمك الكتب لم تقدم لممرأة سوى صورة نمطّية رسمتيا ليا، عمى أنيا وعاء »وبتالي 
لمجنس، وجسدىا ىو ما يشغل الرجل والكتب، وقد يجعمونيا تيفو حتى إلى المجانين 

شباع رغباتيا، أّما حينما تنطق المرأة _وال تنطق إاّل شًرا ويصبح لسانيا طميًقا إوالميابيل من 
نفس الشيء ما  3«ت ردع ذكورية ألّن اإلرىاب النسوي أطل برأسوفإن األمر ىنا يستدعي قوا

تبحث إال عن ال صورة في الكتب عن المرأة، فيي عبارة عن طبق طعام لذيذ لمرجل، فالمرأة 
شيوتيا الجنسية حتى وصل بيا األمر إلى المجانين والميابيل، أما بالنسبة إلى أفكارىا فكميا 

كان الغربيون يغطسون المرأة في ماء جاٍر حذًرا »وكذلك  أفكار شيطانية وخربة لكل شيء.
من لسانيا إن نطقت حتى يتطير لسانيا من النطق خشية عمى أنفسيم، ألن الشيطان ىو 
الذي تعمم من المرأة وليست ىي، والعرب كانوا يعتقدون بأن المرأة حين تتكمم فإن الجن 

فبلحظ الغذامي  4«ز ليا التكمم فييا.استوطن رأسيا وال سيما إذا تكممت في مواطن ال يجو 
أن رأيت الغربيين والعربيين السيء بالنسبة لممرأة، فالغربيين يعتبرونيا شيطان، والعربيين 
يعتبرونيا جًن. وبيذا نستخمص أن كبل الثقافتين يضطيدان المرأة ويقصفانيا بكل الطرق 

يعتبر أسوء طغيان عمى وجو وكذلك يقصيانيا من ميدان الحياة لكي ال تطغى ألن طغيانيا 
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الكرة األرضية. فمكي تتخمص المرأة من ىذه السمطة الذكورية لجأت إلى النقد النسوي. فما 
براز مكانتيا »ميمة ىذا النقد النسوي؟  فالنقد النسوي جاء من أجل رفع مظمومية المرأة وا 

فصارت ىي  وتغيير وجية نظر الرجل عنيا بعد أن خضعت لسمطتو تاريخيًا واجتماعياً 
النقد النسوي أرجع حق  1«تكتب عن نفسيا وأفكارىا وجسدىا كما تراه ىي ال كما يراه ىو.

المرأة ومكانتيا في المجتمع وأعطاىا مياما مثل ميام الرجل وساوى بينيما وحصل ىذا 
ىو. ف  ىىي الكما ير  ىبواسطة الكتابة، فأصبحت المرأة تكتب عمى أفكارىا ونفسيا كما تر 

ما يمفت عند الغذامي مفيوم "التأنيث الثقافي" حيث حددت الثقافة الذكورية زمن أبرز »
األنوثة من سن البموغ إلى ما قبل الكيولة، أما زمن ما بعد الكيولة فالرجل في ثقافتنا أفضل 
من المرأة ألنو يكتسب فييا صفات إيجابية والمرأة تخسر، ألم يقل ابن عبد رّبو في العقد 

عمر الرجل خير من أولو، يثوب حممو، وتثقل حصانتو وآخر عمر المرأة شر الفريد" آخر 
من أولو، يذىب جماليا، ويعقم رحميا، ويسوء خمقيا"؟ وحددت الثقافة العربية سماٍت لؤلنوثة 
ومظاىرىا ليس من بينيا )العقل والمسان( فيما من حصة الرجل، ولممرأة الصمت واالستماع 

ورد عند عبد اهلل الغذامي مفيوم  2«ة كائنًا اصطناعيًا وليس طبيعًيا.وليذا جعمت ثقافتنا المرأ
التأنيث الثقافي قاصد بو أن ثقافتنا أعطت مميزات لمرجل أكثر من المرأة حتى من الناحية 
الزمنية، فآخر عمر الرجل أحسن من أولو، والمرأة العكس، والرجل يتميز بالعقل والمسان، 

واألدل في رأي الغذامي أن »اع. وىذا ما ورد في مثال الغذامي والمرأة ليا الصمت واالستم
 3«ثقافتنا أكرمت المرأة )األم( أو في مقاميا ثم تحويميا إلى )حماة( لتستمر عممية االقصاء.

وىنا يعطي الغذامي مثال في ثقافتنا حول عمر المرأة، ففي أول عمرىا أعطتيا مقاما مرموقا 
تربي، وتصنع المجتمع ثم في آخر عمرىا أنزلتيا إلى مكانة فيي األم التي تنشئ و  اوعظيم

سيء لمغاية فأصبحت الحماة التي تكيد المكائد لَكنِّْتيا وتخرب سعادة ابنيا، فبيذا فيي تصنع 
 إال الشرَّ في آخر عمرىا.

والخبلصة أن الغذامي كان يقصد بالوىم تمك النظرة التي أرستيا الثقافة الشرقية، إنيا »
لجيبلء والحمقى والمتخمفين الذين حاولوا وما زالوا يمررون ثقافتيم عبر أنساق مضمرة ثقافة ا
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ييام اآلخرين بأحقيتيا. قصاء المرأة، إفالغذامي لخص ثقافة  1«في محاولة منيم لرفضيا وا 
وتيميشيا بكل الطرق في كممة واحدة وىي الوىم وسمى كتابو "ثقافة الوىم" ألنيا نبعت من 

والحمقى إذن فيي ليست أفكار حقيقي وصحيحة ناتجة عن المرأة، فالمرأة  عقول الجيبلء
 أرقى بكثير وأحسن من ىذه األفكار.
قراءة عبد اهلل الغذامي، وكذلك لقضية تيميش المرأة في  فأنا أوافق سمير خميل في نقده

ال أوافق عبد اهلل الغذامي في ثقافة تيميش المرأة بأنيا فكرة وىمية صنعت من طرف رج
، فالدين اإلسبلمي اعتبر المرأة سر صبلح المجتمع. لقول اونساء ال يعرفون لمعمم طريق

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم )الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة( فإذا صمحت 
الزوجة صمحت األسرة وبتالي يصمح المجتمع، لقول الشاعر حافظ إبراىيم في قصيدة العمم 

 :واألخبلق
 األم مدرسٌة إذا أعددتيا                   أعددت شعًبا طيب األعراق.

وصبلح األسرة يكمن في مدى تكوين شخصية المرأة وقوتيا داخل البيت وخارجو وىذا 
يتحقق من خبلل احتكاكيا بشتى العموم والمعارف مثل عمم النفس واألدب واالجتماع والتاريخ 

اصل مع اآلخرين وكيفية اكتساب األخبلق الحسنة وزرعيا وخاصة عمم التربية وطريقة التو 
يرثونيا ألطفال مثاليين و  ةفي اآلخرين... إلخ. كل ىذه الصفات تجعميا امرأة مثالية منجب

تقول )ورث أبناءك األدب قبل أن تورث ليم المال( فاألدب منبعو عبر أجياليم، فالحكمة 
غياب األدب كوجود األكل في غياب الماء.  فوجود المال في األم أما المال فمنبعو األب،

إلى أمر آخر وىو سبب قمة توفر الممارسات الموافقة لممارسات عبد اهلل  كذلك أريد أن أنوه
دة في بزوغ وانتشار أي عمم جديد أو سموك أو سموب يواجو االغذامي ألن كما جرت الع

ن العربي وثقافتو، فاإلنسان بالرفض وخاصة في ببلد العرب وىذا راجع لطريقة تفكير اإلنسا
العربي إنسان متعصب لما ىو موجود في تراثو وفكره ال يتقبل بسيولة ما ىو وارد من العالم 
الغربي وىذا لعدم تقبمو لآلخر وقمة انفتاحو عميو. فكل ىذه األشياء التي تحدثت عنيا جعمت 

بة الممارسات الموافقة نسبة الممارسات المعارضة لممارسات عبد اهلل الغذامي أكبر من نس
 لو. 
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 المبحث الثاني: الممارسات المخالفة لممارسات عبد اهلل الغذامي.

 المطمب األول: قراءة األنوثة في األيقونة األدونيسية لحسين السماهيجي.
ستكون ىذه القراءُة عمى مرحمتين، في األولى نقوم بقراءة الوجود األنثوي ضمن النص »

نية نقوم بمعاينة ومساءلة قراءة الدكتور عبد اهلل الغذامي لنفس النص األدونيسي، وفي الثا
فيي عبارة عن قراءة لنص من ديوان )مفرد بصيغة الجمع(  1«في كتابو )النقد الثقافي(.

ألدونيس من قبل حسين السماىيجي، وتمييا قراءة لقراءة عبد اهلل الغذامي لنفس النص في 
 كتابو "النقد الثقافي".

 ءة نقدية ثغرات وىفوات وىذا ما وجد عند عبد اهلل الغذامي في قراءتو ألدونيس.لكل قرا
ىذه القراءة التي رأت في النص تكريسًا لمفحولة، وتيميشًا لؤلنوثة بكل تجمياتيا. وخمصت »

ن اّدعى الحداثة، فيو شاعر رجعي في حقيقتو وباطنو. مع ذلك، فإّن لنا  إلى أن الشاعر، وا 
 أو كثيرًا، في القراءة الغذامية ليذا النص. وسنقوم بإعادة الفحص ليذا النص أن نشكِّك، قميبلً 

في عبلئقو مع "األنوثة" _المسحوقة، بحسب الغذامي_ وتمظيراتيا المختمفة. وسنحاول، أن 
نتجاوز ىذه القراءة، إلى قراءة أخرى، تحاول رصد الوجودات األنثوية الكامنة داخل النص، 

رًا، أن القراءة الغذامية قد فّضمت تجاوّزىا، إّما تحاشيًا لمشاكل تأويمية عبر والتي أزعم، مبكِّ 
ّما ىروبًا من مأزق الوقوع  اصطدام متوقع وغير مفرح، مع جدران ومرايا النص المتقابمة. وا 
تحت طائمة ىاجس تعّثر الخطاطة التي استنَّيا لمشعرية العربية في مساراتيا الحداثية التي 

  2«جعيةاتيميا بالر 
لقد كانت القراءة الغذامية تميل لمفحولية، وتثبت رجعية الشاعر الباطنية عمى الرغم     

ن السماىيجي في قراءتو يمن حداثيتو الشكمية، وبما أن النقد ينبني عمى الشِك، فمقد شَك حس
وذلك من خبلل اثباتو لمطرف اآلخر وىي األنوثة، وأرجع انحيازه ليذه القراءة لسببين ىما: 
األول؛ إماَّ تجنبًا لمشاكل تأويمية نتيجة عجزه. والثاني؛ تجنب وقوع تناقض في الخطة التي 

 رسميا إلثبات رجعية الحداثة العربية الشعرية. 
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تارًة بوصفيا أنثى مادية متحققة »كال لؤلنوثة لدى أدونيس وىي ولقد أعطى ثبلثة أش 
أي "امرأة"، وتارًة أخرى بوصفيا نمطًا رمزيًا لكائنات أخرى تقع عمى حقائقيا من خبلل مقولة 

بمعنى  1«"األنوثة"، وتارًة ثالثة بوصف "األنوثة" نمطًا إبداعياًّ مضمرًا في ذات الشاعر
 ية، ونمطا رمزيا، ونمطا إبداعيا لدى أدونيس.األنوثة تمثمت في امرأة ماد

سنصطدم مع "األنوثة" في النص األدونيسي مع السطر الشعري األول من )مفرد »
 بصيغة الجمع(، يقول أدونيس:

 لم تكن األرُض جسدًا كانت جرحًا.
وىذا حضور أول لؤلنوثة من خبلل نفي الجسد الذي يحيل عبر سياقات الثقافة العربية 

رأة بشكل مباشر، باعتبار جسد المرأة موطنًا لمذة. إّن ىذا النفي المباشر لجسدية إلى الم
الكائن عبر رمز األرض، التي تشكل األمَّ الكبرى وميد الخصوبة والثمار، ثم استحضار 
وجوٍد آخر تمثَّل في )الجرح(، ستكون لو أىمية قصوى في مسار تشكيل األنوثة، والوقوع 

لحقيقية عند الشاعر. إّن األبوين كمييما نتاٌج لجرح، ىو األرض عمى جغرافية حضورىا ا
األنثى. ولكّن ىذين األبوين ال يحضران بصورتيما التقميدية المستقرة، بل من خبلل صورٍة 

 مغايرٍة تمامًا، يقول:
 الرجُل يفقُد الرجولة / المرأة لم تصبح امرأة
 2«المرأُة سبللٌة مضت / الرجُل َنْسٌل يأتي.

تبين لنا من خبلل الفقرة السابقة األنوثة من خبلل رمز األرض كجسد مادي، ولقد ي   
رار الشاعر بأن المرأة ليست جسدًا، وحل مكانيا الوجود صقام الشاعر بنفيو وىذا يدل عمى إ

اآلخر "الجرح" الذي يعبر عن عقل ووجدان المرأة، فيقول الشاعر بأن المرأة ىي أساس إنتاج 
نو فميمتيا كميمة األرض، فاألرض عندما قامت بحضانة اإلنسان تشوىت المجتمع واحتضا

وجرحت، وكذلك المرأة عندما تقوم بتربية أبناءىا ورعايتيم نتيجة لذلك تواجو مشاكل وأعداء 
وتفقد طاقتيا وتذبل...الخ. لكن الزمن تغير وتغير معو اإلنسان كميا، فالرجل  اوتقع ليا جروح

يأتي )إنسان جنسو ذكري(، والمرأة فقدت أنوثتيا فأوردىا الشاعر في  فقد رجولتو وأصبح نسلٌ 
 الصورة الحداثية بأنيا سبللة مضت.
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 بداعيًا.إففي ىذا المقطع الشعري نبين عبلقة الرجل باألنوثة بوصفيا نمطًا      
 ترّجْل أييا الميُل عن صيواتك اغتصْب شمس كمماتي»

 أنا الصوُت يرتجُل الفضاء
 يتطوَُّح وقراُره الحجر. أنا الحجرُ 

 وأقول: ِرْشِني أييا التوّلو أنِّْسني، َجدِّدني، ِسْمني.
إّن الكينونَة اإلبداعية عند الشاعر، في المقطع السابق، تتماىى بشكل كبيرٍ مع 
"األنوثة". ويستحيل الميُل والعواطف إلى أفعال ذكورة تمارُس فعَميا مع كمِّماتو وذاِتو الشعرية، 

ىا محبًل لمخصب واإلنجاب. وىذا ما يبدو، عمى األقل، من خبلل األفعال: ترّجل، باعتبار 
اغتصْب، ِرْشِني، أنِّْسني، َجدِّْدني وِسْمني. وىي أفعال ذكورية في سياق التعبير السابق. ىا 
ىنا، يبدأ األمُر في االنجبلء شيًئا فشيًئا. إنو حضوٌر أنثوّي ضمن الذات نفسيا. ىذا 

العبلقة بين  1«ي يتماىى مع الحضور الذكوري من أجل اإلنجاب اإلبداعي.الحضورُ الذ
الذكورة واألنوثة ىي عبلقة ذوات متمثمة في العبلقة الجنسية التي تجمعيما من أجل الخصب 
واإلنجاب، وزيادة األنسال، واستمرار الحياة، ولقد حول الشاعر لحظة انسجام ىذين الجنسين 

 ى صورة إنجابية إبداعية بامتياز.وانتاجو لفعل اإلنجاب إل
 إّن اإلبدال ما بين الذكورة واألنوثة يحضر، أيضًا، مع المحبوبة. يقول:»

 أتمّدد فيك ال أصل
 أتدّور ال َأصل

 أتسّمك أنتسج ال أصل
 أصُل من أقاصيِك ال أصل

 ما بعد المسافات أنِت ما بعد المفازات
 أنِت أين وىل وماذا وكيف ومتى وأنتِ 

 ال أنتِ 
 انبسطي عمى جسدي وانغرسي

 خمّيًة في خمّية
 ِعْرقًا في عرق
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 ولتخرْج منِك آالف الشفاه
 آالف األسنان  

 1«ولتكن غير معروفة لتكوَن عمى قدر حبِّنا.
من الشطر األول إلى الشطر الرابع تعبر عن ليفة وسعي الذات الشاعرة في   

الوصول إلى "أنوثة" أنثاه لكنو فشل في عممية وجود ىذه الصفة فييا، وأصيب بخيبة األمل 
وفي المقابل تم اعترافو بأنيا أصبحْت تمتمك صفة الذكورة في جسد امرأة من خبلل الشطر 

ىذه الصفة "األنوثة" في أنثاه من خبلل السؤال عن المكان ب  الخامس، ثم يعيد البحث عن
"أين"، وعن المجيول ب "ىل"، وعن السبب ب "ماذا"، وعن الحال ب "كيف"، وعن الزمن 
 اب "متى"، لقد سأل أنثاه كل ىذه األسئمة المختمفة ليحقق مع أنثاه إلى مدى سيبقى صابر 

لؤلسف كانت النتيجة لصالح أنثاه في عمى عدم وجود صفة األنوثة فييا لكن  اوصامد
استمرارىا المتبلك صفة الذكورة، ويتبين لنا ىذا من خبلل الشطر السابع ثم يرفع راية 
استسبلمو، وفي المقابل يمنح صفة الذكورة ألنثاه ويعترف ليا بيا، ويأخذ ىو صفة األنوثة، 

الشطر الثامن والشطر الثالث وىذا التبادل بينيما نجده في _المقطع الشعري السابق_ ما بين 
 عشر.
إن الشاعر نفسو قد جعل ليذا النص غرضًا، وىو الحديث عن الحّب. ولكّن أنثاه »

المحبوبة تحضر بصفتيا كائنًا مطمقًا، ال يمكن تمّمكو بشكل كامل. ولذلك، فإّن ممارسَتو 
ألنثى ممارسَة الذكورية التي فشمت في الوصول إلى أنثاه، ستكَف عن فعِميا، وستطمب من ا

الفعل بالمقموب، وىذا منذ قولو:)انبسطي عمى جسدي وانغرسي(. إّن كممة "انغرسي" يمكن 
أن تستقَبل باعتبارىا فعبًل ذكوريا مباشرًا. ووجود ىذا الفعِل، بالذات، ىو ما أعطى لمتأويل، 

ى لحظة أخرى ىنا، حرية الحركة واالنتقال من لحظة الَحْيرة من قبل الذكر في فيم األنثى إل
تحضر فييا األنثى باعتبارىا كائنًا آخر. ىو ذا أدونيس يقول "أنِت ال أنِت" ومذ ذاك أخذت 

 2«األنثى في فعل الممارسة النقيضة.
فالشاعر نفسو اعترف بمقصدية نصو التي تنص عمى تبادل األفعال بين الذكر   

 صفات أنثاه.وأنثاه، فأنثاه أصبحت تحمل صفات الذكر، والذكر أصبح يحمل 
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حيث يشير في أحد المواضع إلى التناقض الذي يعتري جسده، منتييًا إلى أّن ذلك »
 موصوٌل بالذكورة واألنوثة. فيو يقول:

 جسدي أشياء تتناقض
 يربط الكفن بقدم الشمس

 ويقول لفراشةٍ 
 بمون وجيي

 اكتبيني عمى جناحيكِ 
 واحترقي
 ىكذا،

 1«أنحدر في إنشاءات الذكورة واألنوثة
في الشطر الثاني يربط بين الكفن والشمس، فالكفن مرتبط بالموت وىو يتمثل في "    

الذات الذكورية" الفاقدة لؤلنوثة المتمثل في الحنان، العطف، والمعاشرة الطيبة وغيرىا، أما 
الشمس مرتبط بالحياة واالستمرار وىي تتمثل في "الذات األنثوية" القوية المزىرة دائما، وليذا 

بين الكفن والشمس لكي يربط بين الذات الذكورية مع الذات األنثوية لكي يكمل نقصو  ربط
من خبلليا، ثم يجعل المرأة كجسد في صفة الفراشة التي تتميز بالجمال والرقة، أما ذاتيا 
فيي ذكورية مثمو بقولو كوني " بمون وجيي" أما الشطر الخامس " اكتبيني عمى جناحيِك" 

نيس "الذكر" أصبح يحمل صفة األنوثة، ويحتمي بأنثاه التي تحمل صفة دليل عمى أن أدو 
الذكورة، أما كممة "احترقي" فيي دليل عمى شدة قوتيا عندما اكتسبت ىذه الصفة "الذكور" 

 وفي الشطر األخير يعترف بالمواضع الجديدة لصفة الذكورة واألنوثة.
يعنيو العنوان الذي اختاره أدونيس بإمكاننا اآلن أن نرى بصورٍة أكثر عمقًا، إلى ما »

ِو وىو )مفرٌد بصيغة الجمع(. إنو يضمر في عبارِتِو ذاَت الشاعر التي تبدو، لموىمة  لنصِّ
األولى، ذكرًا محضًا. ولكّنيا سرعان ما تتكّشف عن كائٍن يستبطن ما يقوم عميو الوجوُد من 

انِّي تقوم فيو األنوثُة بالفعل ذكورٍة وأنوثة يتجاوران، ويغيباِن وتحضران عبر مشيٍد جسد
  2«اإلبداعي، في لحظٍة تتجاوز الفعل الماديَّ الجنسيَّ في لحظتو األولى.

                                                 
 .26، 25المرجع نفسو، ص ص  1
 .26، ص النقدية والثقافيةحسين السماىيجي وآخرون، عبد اهلل الغذامي والممارسة  2



 مناقشة ممارسات عبد اهلل الغذامي لمنقد الثقافي في النصوص األدبيةالفصل الثاني    

56 

و )مفرد بصيغة اءَترَ  ى لنا في البداية معنى عنوان النص الذي اختاره أدونيس لنصِّ
ن الجمع( أن الذات الشاعرة تتصف بالذكورة الخالصة لكن من خبلل قراءة متن ىذا الديوا
 نجد الشاعر يتحدث عن كائن إنساني توجد فيو صفة الذكورة واألنوثة معا سواء كان رجبل
                                                                                                                أو امرأة وىذا ما يعنيو العنوان "مفرد

يو صفتين جنسو ذكر وذاتو أنثوية والمرأة مفردة وفييا صفتين بصيغة الجمع" الرجل مفرد وف
جنسيا أنثى وذاتيا ذكوريا وبيذا أصبح اإلنسان مفردة أما مكوناتو فيي متعددة "بصيغة 

 الجمع".
 كما ويمكننا، أيضًا، أن نرى المقطوعة:»

 الرجُل يفقُد الرجولة / المرأة لم تصبح امرأة
 ْسٌل يأتيالمرأُة سبللٌة مضت / الرجُل نَ 

مستجيبًة ومنسجمًة مع بقية المقاطع. فكأنما الذكورُة تحّل في المرأة التي لم تعد امرأة 
كما كانت، واألنوثة تحل في الرجل الذي يعد بالنسل اآلتي إبداعيًا. وىكذا، يزول اإلشكال 

 1«الذي وضعناه في بداية تعّرضنا لمنص.
وروحو ذكورية، والرجل أصبح عبارة عن المرأة أصبحت عبارة عن جسد بسمات أنثوية 

 جسد بسمات ذكورية وروحو أنثوية.
المطمب الثاني: قراءة حسين السماهيجي لقراءة عبد اهلل الغذامي لديوان "مفرد 

 بصيغة الجمع" ألدونيس.
دة بأنيا قراءة تقوُم بعزٍل » أشير، ىنا، إلى وجود نوٍع من القراءة أسمية "القراءة المترصِّ

ير واٍع لجممة من السياقات والمقوالت، ضمن نصٍّ أكبر، بغرض تجريد ىذا النص واع أو غ
من امتيازاتو الثقافية أواًل، وَجرِِّه إلى منطقة تأويمية مناقضة لو أو منحرف عنو، ثانيًا. إّن ىذه 
القراءة ال تكون إال عن سابق إصرار من قبل القارئ، عمى تحكيم نتائج وشرائط أعمن عنيا 

. فسنحاول معاينة قراءة الغذامي ألدونيس، لنرى ىل أّن "القراءة المترصد" كمصطمح مسّبقاً 
القراءة المترصد ىي قراءة ذاتية يتم فييا  2«يمكن ليا أن تنطبق عمى ىذه القراءة أو ال.

                                                 
 .26ص  حسين السماىيجي وآخرون، عبد اهلل الغذامي والممارسة النقدية والثقافية ، 1
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انتقاء السياقات والمقوالت المناسب لو من نص ما، واىمال الجزئيات األخرى، وىذا من أجل 
 كي يتناسب مع األحكام والنتائج التي أعمن عمييا القارئ مسبقا.ترويض النص ل

في رابطة عضوية مضادة ظيرت الظاىرة األدونيسية في اإلبداع العربي الحديث، »
لتكون في ظاىرىا مشروعا في الحداثة عمى مستوى التنظير والكتابة، وتظير شخصية 

د ظيرت الحداثة عند العرب بظيور لق 1«أدونيس بوصفيا عبلمة وعنوانًا عمى ىذه الحداثة.
نازك والسياب في صنف معين، وأدونيس ونزار في صنف آخر، وأخصص ىذه الدراسة 
ألدونيس ومشروعو الحداثي عند عبد اهلل الغذامي من خبلل ديوانو )مفردة بصيغة الجمع(، 

 وىل وفق في ىذه القراءة أم ال؟
و في شعره وفي مقوالتو. بدءًا من ظل يمثل النسق الفحولي ويعيد إنتاج»إن أدونيس 

األنا الفحولية وما تتضمنو من تعالي الذات ومطمقّيتيا، إلى إلغاء اآلخر والمختمف، وتأكيد 
حبلل األب الحداثي محل األب التقميدي. وكأنما  الرسمي الحداثي، كبديل لمرسمي التقميدي، وا 

ة محل طاغية، كما ىو الحداثة غطاء لنوع من االنقبلب السمطوي ليدف إحبلل طاغي
المفيوم المحرف لمعنى الثورة. مع ما نجده لدى أدونيس من تأسيس لنوع من الخطاب 
البلعقبلني، وىو الخطاب السحراني، كما نسميو في ىذه الدراسة، وبالتالي تأسيس حداثة 
شكبلنية تمس المفظ والغطاء بينما يظل الجوىر التفحيمي ىو المتحكم بمنظومتيا النسقية 

إنَّ أول تحول نسقي حدث لو في الظاىرة األدونيسية، ىو  2«ومصطمحيا الداللي المضمر.
التحول الذي وقع لو في اسمو الذي ُأعَطى لو من طرف والديو "عمي أحمد سعيد"، االسم 
الشعبي، وىو يمثل األب التقميدي ثم تحول اسمو إلى أدونيس األسطوري، وىو يمثل األب 

األنا المتفردة والمتعالية في الزيادة شيئًا فشيئًا إلى أن أصبحت في  الحداثي ثم بدأت ىذه
شعره، وىي األنا الفحولية القديمة أعادىا من جديد في شكل جديد، فظاىر شعره حداثيًا 
_الشعر الحر_ وباطنو تقميدي وىذا ما تعنيو مقولة "تأكيد الرسمي الحداثي، كبديل لمرسمي 

ده من خبلل األنوثة التقميدي"، والحداثة نتجت ب سبب اكتشاف نسق الفحولة والنيوض ضِّ

                                                 
عبد اهلل الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية العربية، المممكة المغربية الدار البيضاء، الطبعة الثالثة،  1

2005 ،270. 
 .271ص بد اهلل الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية العربية، ع 2



 مناقشة ممارسات عبد اهلل الغذامي لمنقد الثقافي في النصوص األدبيةالفصل الثاني    

58 

لكن أدونيس استغل الخطاب الحداثي في شكمو وألفاظو لكي يعيد تكريس نسق الفحولة مكان 
 نسق األنوثة.

 إن الكبلم السابق يتضمن ثبلثة اتيامات رئيسية:»
الخطاب                  =إلغاء اآلخر والمختمف            =األنا الفحولية   

 السحراني
                                                            

 
تعالي الذات         تأكيد الرسمي الحداثي                       تأسيس حداثة 

 شكبلنية
ومطمقيتيا          إحبلل األب الحداثي مكان التقميدي              تمس المفظ 

 والغطاء
لنا أن نرجع ىذه التيم الثبلثة إلى التيمة األولى، أي "األنا الفحولية"، باعتبارىا ويمكن 

تشكل التيمة الرئيسية ضمن السياق الكمي لمخطاب الغذامي، ولم تكن الدعاوى األخرى إال 
إن الخطاب الغذامي يرتكز عمى تيمٍة أساسية وىي "األنا الفحولية" التي  1«تنويعاٍت عمييا.

 التيمتين التاليتين.تنتج عنيا 
ِل "عمي أحمد سعيد"، وأطمق عميو  -أدونيس-لقد انتقد عبد اهلل الغذامي االسم الجديد 

اسٌم يحمل مضامينو الوثنية التفردية والمتعالية، ويحمل ىيبتو »"األب الحداثي" ألنو 
لمتعميمات، األسطورية وُعُموَُّه المييب، في ذاكرة تسمِّم بالمنطق وتخضع لؤلب وتنصاغ 

اسم أدونيس ىو اسم ذو أصول  2«ومسمى أدونيس األسطوري يؤكد ىذه الداللة ويعززىا
كافرة، وىو من أسامي األصنام الذين يعبدونيا الكافرين، وىي تتميز بالتفرد والتعالي، لذلك 
جعل "عمي أحمد سعيد" اسمو أدونيس لكي يحس بقيمة األنا المتضخمة المتمثمة في التفرد 

حسين لعالي وجذب اآلخرين لو والسيطرة عمييم. لكن في المقابل نجد رأي آخر والت
بينما نحن نعمم أنَّ الحداثي يتعامل مع كل التراث اإلنساني باعتباره تراثًا »سماىيجي بقولو 

لو، وأنو يعيد إنتاجو وصياغتو، مغادرًا بذلك المحظة األولى التي تشّكل فييا. فإذا ما ربطنا 
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يا ببعض، فسنجد أّن صفتي "التفردية والمتعالية" تأتيان، بالدرجة األولى، من األمور بعض
انغماس أدونيس في حاالت صوفيٍة تحتوي العالم والوجود في لوح فؤاده، إن ىذا، وأمورًا 
أخرى، ىو ما نقرأه من "مفردة بصيغة الجمع"، وىو العنوان األيقوني الذي نتفق مع الغذامي 

فاإلنسان الحداثي ليس لديو تراث 1«وب تام مع تحوالت االسم والسيرة.في أنو يسير في تجا
إنساني معين يتمسك بو، بل لو الحرية في أن يختار أي تراث إنساني في العالم يتمثل بو 
لنفسو، ويأثر بو عمى موضوعو، وىذا ما وجدناه في اسم أدونيس وديوانو المعنون "بمفرد 

 بصيغة الجمع".
إنيم ببساطة أولئك الناس الذين ال ينتمون »عن المثقفين الحداثويين يقول إدوارد سعيد 

بمعنى أن  2«ألي ثقافة. وتمك ىي الحقيقة الحداثوية _أو لو شئت_ ما بعد الحداثية الكبرى
 الحداثيين يمتمكون الرخصة لبلنضمام ألي ثقافة في العالم أو االبتعاد عنيا. 

فإن الغذامي يصّر عمى إجراء نوع من القراءة الحنبمية لمنص األدونيسي، فيرى إلى »
عبارة "صياغة نيائية" باعتبارىا )لحظًة من التجمي المكشوف لسيرة النسق التي يتمثّميا 
الشاعر، فيو مفرد وجامع ونيائي(، وىو بذلك يشير إلى اشتغال النسق بشكل معمٍن في 

ذلك يخالف شرطو الذي اشترطو لقراءة فعالية النسق عمى المبدع، النص األدونيسي، وىو ب
من كونو يعمل بشكل خفي وىو ما حدث مع أدونيس. إّن الغذامي تعامل مع ىذه الكممة 
باعتبارىا داللتيا المباشرة والساذجة، أي أنيا صياغة نيائية ال صياغة بعدىا. وانطمق بيذه 

لقد كانت قراءة الغذامي  3«لية طاغية في أدونيس.الداللة لتأكيد ما رآه مسبقًا من فحو 
ألدونيس قراءة شديدة، وقرأ العنوان عمى أنو نسق _مفرد وجامع ونيائي_ يشتغل، وىذا 
يخالف قواعد النسق ألنو معمن، وسبب ىذه القراءة السيئة راجع إلى أن الغذامي أصدر حكم 

 أ النص بما يناسب حكمو.         نسق الفحولة عمى أدونيس قبل أن يدرس نصوصو فأصبح يقر 
ولكْن، أليست ىذه العبارة "صياغة نيائية" تعني، بالمقابل، أّن ىذا النص تعّرض »

عادة الصياغة من قبل؟! واإلجابة، حتمًا، ستكون باإليجاب. وىذا عمى العكس،  لمتعديل وا 
ا يدعو_ بإحداث تماما، من الشعراء اآلخرين الذين لم يقروا ولم يعترفوا _إن كان ثمَّ م
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تعديبلت عمى نصوصيم، ومنيم نازك والسياب المذين كانا موضع المقارنة مع أدونيس. إننا 
ننظر إلى ىذه النقطة من منظار كون أدونيس ىو الشاعر الوحيد الذي يقّر، بيذا الشكل، 
ا بإجراء تعديبلت عمى نصوصو، وىو األمر الذي حاول الغذامي أن يقرأه قراءًة مغايرة. ىذ
من جانب، ومن جانب آخر فإّن إصرار الغذامي عمى خمق ارتباط بين فيمو ليذه العبارة 
وبين الفحولة، يعني _بالمقابل_ أّن العكس صحيح، أي أّن المراجعة والتغيير مظيران 
أنثويان مناقضان لمفحولة. فيذا يعني اإلقرار، إذن، بوجود التأنيث اإلبداعي لدى أدونيس، 

لقد  1«لوقت نفسو، سمَبُو عن نازك والسياب، بناًء عمى نظرية الغذامي.كما ويعني في ا
اعترف أدونيس من خبلل عبارة "صياغة نيائية" بآخر التعديبلت عمى نصوصو وىذا ما 
ميزه عن السياب ونازك لكن الغذامي أصّر عمى ربطيا بالفحولة فبالتالي المراجعة والتغيير 

أدونيس عمى نازك والسياب. لكن الغذامي ظل مصرا عمى  مظيران أنثويان، وىذا ما تفرد بو
وذلك من خبلل قولو:  2«بالتعالي األسطوري في تفّرد ىذه الذات وتمّيزىا الخرافي»وصفو 

أَنا العاَلم مكتوًبا، وأنا المعنى، وأنا الموت، وأنا سماء وأتكمم لغَة األرض، وأنا التمّوج، وأنا »
كل ىذه األنوات اعتبرىا الغذامي بأنيا تعبر  3«نا الداعية والحجةالنور، وأنا األشكال كّميا، وأ

 عمى التعالي األسطوري ألنيا متعمقة بأشياء خيالية كالعالم والتموج والنور...الخ.
غفال ما » تتمثل في العجب من اإلصرار المستميت عمى رؤية صفة "التعالي"، وا 

رٌة من قبيل "أنا العاَلم مكتوبًا" إشارٌة، في تتضّمنو ىذه العبارات من تعددية في المعنى. فعبا
واقع األمر، إلى استبطان ىذا التعدد واالحتمالية وليس إلى "التعالي األسطوري". ومثميا "أنا 
د ما ذىْبنا إليو من تأويل عند قراءتنا  األشكال كّميا". وىي، في المجمل، عباراٌت تعضِّ

فيقول السماىيجي بأن ىذه العبارات "أنا  4«لموضوعة األنوثة في "مفرٌد بصيغة الجمع".
العالم مكتوبًا" و"أنا األشكال كّميا" ليا معاني متعددة وأوجو عديدة وال تعبر عن صفة التعالي 
كما يقول الغذامي. ومع ىذا بقي مستمر في القاء األحكام المتعسفة عمى أدونيس حيث قال 

كل، وىو يصر عمى شكبلنية الحداثة ال منطقية وال عقبلنية، وىي حداثة في الش»بأنو 
ولفظيتيا، مع عزوف واحتقار لممعنى، وتمجيد لمفظ. ونحن نعرف أن النسق الثقافي يضع 

                                                 
 .30ص  المرجع نفسو، 1 
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المفظ كمرادف لمفحل / الذكر، والمعنى يرادف المؤنث، وىذا ما يفسر تعمق أدونيس بالمفظ 
ي أن حداثة أدونيس فالغذامي يدع 1«وحربو لممعنى، بما أنو حفيد الفحولة، وزعيم التفحيل

 حداثة رجعية ألنيا شممت إالَّ الشكل ولم تشمل المضمون، ومجد المفظ وأىمل المعنى.
فمم نرى عند أدونيس تمجيدًا لممعنى، وىو يرى إلى نفسو باعتباره المعنى إّما تصريًحا »

يف إّما تمويًحا، ومثال ذلك قولو "أنا المعنى". ىو ذا التناقض يحضر بشكٍل صارخ؛ إذ ك
يمكن لو أن يحقِّر ما يّدعي أنو يكونو. وىا ىنا التفاتة لطيفة، تخمق انسجاًما لتأويمنا ليذا 
النص األدونيسي. فما دمنا قد رأينا من قبل أّن أدونيس يقع عمى مستوياٍت من األنوثة ضمن 

ا الفيم، أناه المبدعة، فإّن لنا أن نرى إلى قولو: "أنا المعنى" إشارًة تقود باتجاه تكريس ىذ
خصوصًا وأننا نتفق مع الغذامي بنسبة معينة عمى أّن القدماء كانوا يرون في المعنى إشارًة 

يقول سماىيجي أن أدونيس لم يمجد المعنى لكنو صرح بو "أنا المعنى " وىذا  2«أنثويًة.
مؤشر كبير عمى أنو ييتم بالمعنى وكذلك ييتم باألنوثة عمى عكس ما أولو الغذامي 

فإن »ة_ ألن المعنى في القديم يعبر عن إشارة أنثوية. وىذا مثال عن أنوات أدونيس _الفحول
 ىذه "األًنا" األدونيسية تتحّول إلى أنوات متكثِّرة، وفيما يمي بعٌض منيا:

 )أنا الطريق والعابر، المرأى والرائي
 ولست أحظى بنفسي(

 أكتب)ال أتخيل، أيتيا المياه السوداء والعميقة. ال أتخيل ال 
 أنا العالم مكتوباً 

 أىدابي تييمن عمى األرض(
 )أخرج قصائدي من طين خطواتي 

 أرجم الزمن بأحوالي
 وأصرخ أنا المعنى(

 )حياتي لبوُس أحبلمي وأشعر أني الموت
 إال لمحًة إال خطوة(
 )ال المجرى يأخذني 

                                                 
 .281عبد اهلل الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص 1
 .31ص  ،المرجع السابق 2
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 ال القرار يستْبقيني
 أنا التموج

 جدٌل بين الماء ونفسو(
 لغة األرض( أنا سماء وأتكمم

 )أنا اإلناء ممموًءا بك
 لن أموت لكنني سأنكسر(

 )نحن الزمن َأْوَرس
 نحن الورُس َجفَّ وتفّتقت خرائطو(

 )نقول ألجسادنا تطايري
 لست إال خياًما

 ونحن الحنين إلى العصف(
 )وقال القرمطي

 أنا النور ال شكل لي
 وقال

 أنا األشكال كّميا
 تمجيًدا(سمع أدونيس ورفع ساعديو 

)وقال القرمطي: الجسد صورة الغيب وحمل األرض في كتفي ناقة وَأْعَمَن أنا الداعية 
إن ىذه األنواِت المتكثرَة، إذا ما »فكل ىذه العبارات ليا معاني وأوجو متعددة.  1«والحجة(

نظرنا إلييا ضمن السياق الكمي لمخطاب األدونيسي، فسنجدىا وفيًة لما سبق وأن رأيناه من 
استبطان لممحَتَمل والمتعدد ليذا ال"مفرد بصيغة الجمع". إنو، وباختصار شديد، العاَلُم مكتوبًا 
بكلِّ تناقضاتو وتعدديتو. وىذا ىو مالم يقع عميو الدكتور عبد اهلل الغذامي في سياق قراءتو 

لسياق لقد نقد السماىيجي عبد اهلل الغذامي في قراءتو بأنو لم يؤول العبارات ضمن ا 2«لو.
الكمي، فإن رأينا إلى ىذه العبارات ضمن سياقيا الكمي فسنجدىا متوازنة مع عنوان الديوان _ 

 مفرد بصيغة الجمع_ وموازية لما أولناه سابقا بالنسبة لقضية األنوثة.

                                                 
 .32، 31ص  ، عبد اهلل الغذامي والممارسة النقدية والثقافية، صحسين السماىيجي وآخرون 1
 .32، ص حسين السماىيجي وآخرون، عبد اهلل الغذامي والممارسة النقدية والثقافية  2
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ىذه القراءة، في نطاق تأويمّيتيا، لم تحاول النظر بعينييا مًعا، ال إلى المبدع وال إلى »
و، ولم تح نَة آلفاق خطابو. وقد افتقرت القراءةٌ نصَّ اول استكشاف جغرافيََّة ىذا النص المكوِّ

الغذامية إلى صفة الحيادية اإليجابية من النص وقائمو، والسياق الذي يشتغل فيو كبلىما، 
وىو _عمى أية حال_ سياٌق نشتغل جميًعا عمى المشاركة في صياغتو إن سمًبا إن إيجاًبا. 

ميَة تنتصب أمامنا بوصفيا قراءًة تراِع حدود التأويل االعتيادية، ولم تكمِّف إن القراءة الغذا
نفَسيا عناء البحث عن االنسجام لتأويمّيتيا.... وىل يكون َثمَّ انسجاٌم ومراىنة عمى القراءة 
الحيادية إذا أغفمنا في مثل ىذا البحث الخطير تحّسس موضوعة "األنوثة" ورمزّيتيا في 

لسماىيجي عمى القراءة الغذامية بأنيا ليست قراءة حيادية إيجابية ألنو أخذ حكم ا 1«النص.
إال العبارات التي تناسب نسق الفحولة ولم يأخذ العبارات في سياقيا الكامل ولم يتعمق في 

 قراءتيا ولم ينتبو لرموز األنوثة وتأويميا.
 المطمب الثالث: المتنبي شحاذ عظيم أم الغذامي منظر فقير؟

لقد عرف المتنبي بالشعر النسقي وىذا ما وجدناه في عبلقتو مع سيف الدولة، مما 
يظير لنا ىذا الشعر في البداية من صدق وأناق لكن سرعان ما يترأَّى لنا النسق المتخفي 
تحت الغطاء المجازي وأكبر مثال عمى ذلك قصيدة التتويج النيائي لعبلقة االثنين مع 

قمباه( التي بمغت الحرقة فييا مبمغيا وتكشفت أوراق الشاعر  بعضيما، وىي قصيدة)واحر
مثمما تكشفت لوعتو، نبدأ بالجممة الثقافية "إن كان يجمعنا حب لغرتو . . . فميت أنا بقدر 
الحب نقتسم"، فالجممة )حب لغرتو( تحمل داللتين نسقيتين فاألولى ظاىرية تعني محبة 

قصد بيا: غرة المال، أي الخيل والجمال والعبيد، الشاعر لممدوحو، أما الثانية مضمرة وي
ن لم  بمعنى خيار المال، فالمعروف أن المدح في ببلط الحكام يقابمو العطاء المالي، وا 
يحصل العطاء ينقمب المدح إلى ىجاء وىذا ما نجده في القانون النسقي )الرغبة 

ى المؤسسة الثقافية والرىبة(فالخطاب المدائحي قائم عمى الكذب، وىذا أمر معموم لد
والممدوح والمادح. فالواجب أن نتجاوز المعنى الظاىر ونبحث عن المعنى المضمر، ومن 
كثرة ارتباط المدح بالعطاء أصبح الشاعر يحدد ثمن العطية في القصيدة، وىذا ما دفع 

 2الغذامي إلى وصفو بالشحاذ.

                                                 
 .33، 32ص ص  ،المرجع نفسو 1
 .171، 170قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص ص  ينظر: عبد اهلل الغذامي، النقد الثقافي: 2
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فأغرب ما يواجينا في »لقد كانت ممارسة الغذامي عمى شعر المتنبي ممارسة عنيفة 
طرح الغذامي ىو النسق الديني القامع، حيث يحاكم المتنبي بسمطة دينية، وأخال الغذامي 
يمسك بعصا ويموح بيا من أعمى منبر ليطمب من المؤمنين رجم المتنبي الكافر الذي كتب 
شعرا نيى عنو الرسول واإلسبلم _من وجية نظر غذامية متعسفة وخير دليل مضحك مبك 

 1«و اعتماده الحديث اآلتي )ألن يمتؤل جوف أحدكم قيحا حتى يريو خير من يمتمئ شعرا(ى
كان حكم الغذامي عمى المتنبي ليس ممنيج وال ينتمي إلى أسموب الناقد وصفاتو، لقد أصدر 

 حكمو من باب ديني وادعى عميو بالكفر مبرئ نفسو بحديث نبوي شريف.
يبدأ الغذامي بتنسيق المضمر في الخطاب الشعري فبعد محاكمة دينية أخبلقية طويمة »

غاضا جميع حواسو بما في ذلك الدقة والذاكرة وخادعا قارئو بحديث نبوي لو روايتان، حيث 
أن الرواية األدق واألكثر صوابا ىي )ألن يمتمئ جوف أحدكم قيحا حتى يريو خير من أن 

موقف النبي كان واضحا من يمتمئ شعرا ىجيت بو( وىي الرواية األقرب لمتصديق كون 
وبيذا نقد  2«الشعر في أكثر من مناسبة وقد اتخذه وسيمة إعبلمية في معاركو مع قريش

حسين القاصد عبد اهلل الغذامي في حكمو الديني عمى المتنبي موضحا ذلك بوجود روايتان 
ي صمى اهلل ليذا الحديث، والرواية األدق ىي الرواية الثانية، مدعما ىذا الرأي بموقف النب

 عميو وسمم من الشعر، وكيف اتخذه وسيمة في معاركو مع قريش.
فقد قال الغذامي: وعبر انتساب المتنبي إلييم جرى تحوير العبلقة البشرية اإلنسانية »

 ليكون الشاعر أًبا لجدتو، وقد قال مخاطبا جدتو في رثائو ليا:
لكان أباك الضخم كونك لي  ولو لم تكوني بنت أكرم والد                        

ففي ىذا البيت يوضح عبد اهلل الغذامي صفة الفحولة المتجسدة فيو إلى أن أصبح  3«أما
يتخيل نفسو أبا لجدتو. لكن حسين القاصد اعتبر ىذا شيء طبيعي، ألن ىذا من شدة حبو 

مجردة من أي فالنبي يقول: "فاطمة أم أبييا"، ولو وقفنا وقفة »ليا وأكبر دليل عمى ذلك ىو: 
و وضاغط لوجدنا في بيت المتنبي ما ىو حقيقي، حيث استعمل المتنبي )لو( وىي  تأثير موجِّ
حرف امتناع المتناع، وقد قامت ىذه ال)لو( بمنع كونو أبا لجدتو وذلك لكون جدتو بنت 

                                                 
، 1حسين القاصد، النقد الثقافي: ريادة وتنظير وتطبيق _ العراق رائدا، التجميات لمنشر والترجمة والتوزيع القاىرة، ط  1

2013 ،17 ،18. 
 .18المرجع نفسو، ص 2
 .18رائدا، ص دة وتنظير وتطبيق _ العراق حسين القاصد، النقد الثقافي: ريا 3
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أكرم والد، بمعنى أن ليا أن تفخر بأبييا وابنيا كونيما عظيمين مع امتناع فخرىا باالبن 
لدخول )لو( المانعة لنفي كون جدتيا بنت أكرم والد، لذلك امتنع أن يكون أبا ليا، واألمر 

ولو تمعنا في ىذا البيت جيدا من الناحية النحوية  1«_وفق قواعد النحو_ مفروغ منو جدا.
لوجدنا مبرر حقيقي وواضح من حكم الغذامي عميو، فدخول )لو( عمى ىذا البيت تمنعو أن 

 جدتو، وتجعل أباىا "أكرم والد".يكون أبًا ل
 
 المتنبي حٌر عظيم.-
 سيعمم الجمع ممن ضم مجمسنا                         بأنني خير من تسعى بو قدم»

لم تكن أزمة الثقافة وال أزمة التثاقف جديدتين عمى المجتمع العربي الذي مازال يئن 
نبي مارس سمطتو نائما كما أشار تحت سياط النقص المسمط عميو، ومما ال شك فيو أن المت

 في أحد أبياتو:
أنام ملء جفوني عن شواردىا                             ويسير الخمق جراىا 

 ويختصم
في البيت األول يفصح المتنبي عن  2«ىا ىو يمارس سمطتو بعد أكثر من ألف عام.

الثاني يفصح عن ثقل شيامتو وصفاتو النبيمة التي ال ينفر منيا أي إنسان، وفي البيت 
 المعنى الموجود في شعره إلى حد أن النقاد يسيرون الميالي لدراسة أشعاره.

لقد ولدت ىذه األزمة الثقافية مثقفين بقت أسمائيم مذكور إلى يومنا ىذا من مثل 
الخميل بن أحمد الفراىيدي، وابن األعرابي، وأبي حاتم السجستاني، والكندي، والجاحظ، »

لتوحيدي، والفرابي، والمتنبي، وابن سينا، وابن رشد، وسواىم من المئات. وقمت: وأبي حيان ا
إن األمر يمفت النظر ألننا لم نسمع ولم نقرأ أن حاسب أحد المتنبي يوم ىجا الممالك 

 العربية، واألعجمية جميعا دون استثناء في قولو: 
نما الناس بالمموك وال                                   3«يفمح عرٌب مموكيا عجمُ   وا 

وىذا البيت أكبر دليل عمى أن ىدف المتنبي أثناء إلقاء شعره ليس من أجل العطاء المادي 

                                                 
 .19، 18المرجع نفسو، ص ص  1
 .20المرجع نفسو، ص  2
 .21، 20ص  ،دة وتنظير وتطبيق _ العراق رائداحسين القاصد، النقد الثقافي: ريا 3
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بل من أجل اإلفصاح عن ما ىو موجود في فكره، لو قال ىذا البيت في العصر الحالي لقتل 
 عمى الفور دون تردد.

يبقى لو من القصيدة سوى شيئا كان المتنبي ينشد جالسا في حضرة ممدوحو الذي ال »
فثمثي قصائد المتنبي مدح  1«قميبل ال يرضي طفبل صغيرا، وكان ينال استحقاقو كحر عظيم

فصاًحا عن أفكاره، والثمث اآلخر مدح لممدوحو، وىذا دليل آخر عمى أن المتنبي ال  لنفسو، وا 
 ينشد من أجل العطاء المادي.

الشعر عمى السمطة السياسة ولم يكن شحاذا فالنتيجة إذن كان المتنبي يمارس سمطة 
عظيما، ولم يقل )الموت أىون من خطية( وىي لبدر شاكر السياب لكن ال مضمرا فييا 
ألنيا تعبر عن حادثة وقعت لو، فالمتنبي حافظ عمى ايدلوجيتو ليس كغيره من الشعراء، 

قيمة شعره  وكان يغرف وارد والئو لسمطتين ومات مفمسا غنيا ومصدر غناه يكمن في
بداعو. والدليل اآلخر عمى أن المتنبي كان يمقي شعره من أجل اإلفصاح عن أفكاره وليس  2وا 

من أجل العطاء المادي، بل أنو مات مفمسا ماديا، وغنيا معنوًيا، واجتماعًيا، وىذا راجع 
لعظمة معاني شعره وقوة أسموب إبداعو، مما يؤكد لنا عمى تغمب سمطة الشعر عمى سمطة 

لسياسة. وأكبر دليل إلسقاط حكم صفة الشحاذ عمى المتنبي من طرف الغذامي ىو مطمع ا
 قصيدتو المبتدأ بالموت التي ألقاىا عمى ممدوحو.

 كفى بك داًء أن ترى الموت شافيا                   وحسب المنايا أن يكن أمانيا»
ف فيو ممدوحو واعترض من اعترض، أن كيف يبدأ المتنبي قصيدة مديح في بيت يص

بالموت وىو يقبل عميو؟ وىنا، يوجو السؤال لمغذامي أن كيف يكون شحاذا من يفتتح قصيدتو 
والدليل األخير ىو الذي أسقط حكم الغذامي عمى 3 «بيذا المطمع في حضرة ممدوحو؟

المتنبي حين اتيمو بأنو شحاذا، وىو حين ابتدأ مطمع قصيدتو لممدوحو بوصفو بالموت، 
 دليل عمى واقعيتو وعظمتو. وىذا أكبر

 المطمب الرابع: هل أبو تمام شاعرا رجعيا؟

                                                 
 .21المرجع نفسو، ص 1 
 .21ينظر: المرجع نفسو، ص  2
 .22المرجع نفسو.، ص  3



 مناقشة ممارسات عبد اهلل الغذامي لمنقد الثقافي في النصوص األدبيةالفصل الثاني    

67 

دعم عبد اهلل الغذامي حكمو عمى أبو تمام بأن حداثتو رجعية برأي غرنباوم في قولو: 
 1«لقد أشار غرنباوم إلى رجعية أبي تمام وذكر أنو قاد حركة رجعية في الشعر العربي»

ن الجرجاني ليذا أول من جمع بين اإلعجاب والنقد، وكا»وكذلك برأي الجرجاني في قولو: 
ولم يمنعو إعجابو من أن يواجو رجعية أبي تمام المغوية بالرفض ويحرض قارئو عمى ذلك 
فيقول معقبًا عمى بعض أبيات فييا عودة لمقديم المعتق: "إذا سمعت ىذا فاسدد مسامعك 

ياك واإلصغاء إليو، واحذر االلتفات  نحوه، فإنو مما يصدي القمب واستنيض ثيابك، وا 
برغم من جمع الجرجاني بين االعجاب والنقد إالَّ  2«ويعميو، ويطمس البصيرة، ويكد القريحة"

أنو نبيى برجعية أبو تمام، ورفضو وعدم االىتمام لشعره. لقد اعترض أبو تمام عمى مقولة 
مثير في قولو: )كم )ما ترك األول لآلخر شيئًا(، وراح يعمن االعتراض في كممة ظاىرىا »

ترك األول لآلخر(، وىي كممة كم ستكون ذات داللة تغييرية لو صدقت، غير أن الناظر في 
فالدليل األول عمى  3«سياق الكممة سيجد أن االعتراض عمى النسق ىو في المزيد من تعزيزه

األول  أن أبو تمام رجعي برفضو مقولة "ما ترك األول لآلخر" والرد عمييا بمقولة "كم ترك
لآلخر" فرفض النسق ىو عبارة عن الزيادة في تكريسو، فالمفروض ىو تغيير الوجية 
وااليديولوجيا والعمل عمييا. وفي المقابل نجد حسين القاصد ينقد الغذامي في رأيو حول 

وىو إذ يصف الجرجاني بالموضوعية فإنو يناقض قولو _المدحوض »الجرجاني فيقول: 
وأنا أوافق حسين القاصد في نقده  4«ل من جمع بين اإلعجاب والنقدسمفا_ بأن الجرجاني أو 

لمغذامي في موقفو من الجرجاني ألن الموضوعية توازي النقد لكنيا عكس اإلعجاب الذي 
إذ أن كل معني باألدب يعمم بالموازنة التي أقاميا »يوازي الذاتية. ويدعم نقده كذلك بقولو: 

وكان إعجاب اآلمدي بالبحتري واضح بدليل أنو اتخذ عمود اآلمدي بين أبي تمام والبحتري، 
الشعر معيارا في موازنتو والكل يعمم أن أبا تمام ثار عمى عمود الشعر لذا فإن اإلعجاب 
وصل حد االنحياز عند اآلمدي، وال أحد ينكر بأن اآلمدي سبق الجرجاني بمئة عام ومع 

أن اآلمدي ىو أول من جمع بين اإلعجاب ىذا كمو لن نقع في ما وقع فيو الغذامي ونجزم ب

                                                 
 .177األنساق الثقافية العربية، ص عبد اهلل الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في  1
 .178المصدر نفسو، ص  2
 .180المصدر نفسو، ص  3
 .23حسين القاصد، النقد الثقافي ريادة وتنظير وتطبيق _ العراق رائدا، ص  4
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في ىذا القول نقد حسين القاصد الغذامي في شيئين ىما األولى متمثمة في إسقاط  1«والنقد
حكم _رجعية أبو تمام_ الغذامي، بإيراد دليل متمثْل في موازنة اآلمدي بين أبو تمام 

ي ثار عميو، ويعجب والبحتري حسب معيار عمود الشعر مما جعمو ينفر من أبو تمام الذ
بالبحتري الذي تمسك بو، والشيء الثاني ىو مسألة الجمع بين اإلعجاب والنقد التي نسبيا 

 إلى اآلمدي ألنو وجد قبل الجرجاني بمئة عام.
فقد قال مرداف: )فمو فرضنا أن أبا تمام قد نظم مائة قصيدة فإن االختيار ال يسجل »

من األبيات المفردة. أما الباقي فميس من الشعر لنا غير خمس قصائد فقط، مع عدد قميل 
في شيء، كما أنو ال يصمح عرضو بالنسبة ليذا العصر(، إن الغذامي أعاد كتابة مقال 
مرداف بكل ما يحويو المقال وليتو لم يقم بيذه اإلعادة _التي لم يشير إلييا_ ألن الرجحان 

مى الغذامي في ىذا القول بأنو أعاد حسين القاصد ع 2«يميل ألسموب مرداف في الكتابة
أعاد ما قالو مرداف عمى أبو تمام دون اإلشارة إليو، باإلضافة إلى التنويو بأن شعر أبو تمام 

معانا بإثبات أحقية »ال يصمح ليذا العصر. وإلثبات ىذا الرأي نقدم كذلك ىذا القول:  وا 
م: )وخير دليل عمى حسين مرداف في السبق نقف عندما قالو مرداف حول رجعية أبا تما

صحة ىذا الرأي ما فعمو أبو تمام في "ديوان الحماسة" فمثل ىذه الغربمة الدقيقة لمتراث تضع 
بين يدي القراء خبلصة ناضجة ومركزة لتمك المبليين اليائمة من الكممات والقوالب التي لم 

بلم أبو تمام ال فيذا القول يؤكد عمى أن شعر وك 3«تعد ليا عبلقة عضوية بمجتمعنا الجديد(
ومع كل رجعية أبي تمام »يناسب العصر الحالي، فبالضرورة ىو رجعي، وليس حداثي. 

المفترضة نجد الغذامي يناقض نفسو ويقول: )ولكن قبل أن يموت استطاع أن يقدم لنا مثاال 
راقيا عمى مناىضة النسق المتسمط، وتجمى ىذا في تبنيو لمبحتري المختمف عنو إبداعيا 

، وفي تعاممو اإليجابي مع أشعار العرب المختمفة عن أشعاره، وذلك في مختاراتو الراقية وفنيا
في حماستو( لذا يمكنني أن أختتم وقفتي ىذه بالقول: يبدو أن الشيخوخة أنثت أبا تمام _من 

وفي ىذا القول نبلحظ تناقض في رأي  4«جية نظر غذامية_ وجعمتو يتوب عن فحولتو!!

                                                 
 .23ص حسين القاصد، النقد الثقافي ريادة وتنظير وتطبيق _ العراق رائدا،  1
 .23المرجع نفسو، ص  2

 . 24، 23ص ص المرجع نفسو،   3
 .24ص  ،المرجع نفسو 4
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عمى أن أبو تمام حداثي من خبلل تبنيو إلبداعات البحتري والخوض فييا  الغذامي بإفصاحو
 بصورة إيجابية.

أما بالنسبة لرأي الخاص أوافق حسين السماىيجي وحسين القاصد في نقدىما لعبد اهلل 
الغذامي إلسقاط حكم نسق الفحولة في شعر كل من أدونيس والمتنبي وأبي تمام وكذلك 

ألن نقدىما كان دقيقا ومثبتا بأدلة عميقة وكثيرة، لكن لفت ة عمييم اسقاط حكم رجعية الحداث
انتباه مجموعة من األخطاء التافية وقع فييا عبد اهلل الغذامي ولوحظت من طرف النقاد 
وسببيا راجع إلى ىدف عبد اهلل الغذامي من ىذه الممارسة ىو تعرية خطابات التراث العربي 

 النقد الثقافي.أكثر من تطبيقو الدقيق لمنيج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التركيب
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لقد وردت في بعض الكتب النقدية ممارسات موافقة لممارسة عبد اهلل الغذامي     

نذكر منيا؛ ممارسة الدكتور سمير خميل مبينا فييا رأيو الخاص ومدى استفادتو من عبد اهلل 
واستنباط مجموعة من الغذامي، باإلضافة إلى عرضو وشرحو ألفكار عبد اهلل الغذامي 

 النتائج أىميا:
لقد عمم الغذامي من خبلل دراستو لمحكايات الشعبية بأن جميع ثقافات العالم تيمش    

المرأة، فنجد صنف من الثقافات يعتبر المرأة من الكائدات، والصنف اآلخر يعتبرىا فريسة 
نسق السمطة  جنسية يتمذذ بيا الرجل، فمن خبلل ىذه الممارسة تحصل الغذامي عمى

الذكورية ونسق السمطة األنثوية، ومدى تأثير نسق السمطة الذكورية عمى نسق السمطة 
األنثوية مستنتجا بذلك بأن المرأة ال تصمح لشيء إال لمشيوة الجنسية، باإلضافة إلى تنوييو 
 لبعض الحكايات التي سيطر عمييا نسق السمطة األنثوية عمى نسق السمطة الذكورية وىذا ما
أدى إلى تيقن عبد اهلل الغذامي بأن جميع ثقافات العالم تتميز بطغيان ذكوري وخاصة الثقافة 
العربية، وحتى إن استطاعت المرأة أن تفرض وجودىا الفكري وقدراتيا عمى أرض الواقع فبل 
يعترف بيا من ناحية السمطة الذكورية بل تحتسب ليا جرما كبيرا، فالغربيين يعتبرونيا 

العربيين يعتبرونيا جًن، ولقد لخص الغذامي ثقافة تيميش المرأة واحقار مكانتيا في شيطان و 
ولقد أيدت سمير خميل وعبد اهلل الغذامي في  المجتمع واالنقاص من قدراتيا في فكرة "الوىم".

قضية تيميش المرأة واضطيادىا ألن المرأة ىي أساس المجتمع، ولقد واجو عبد اهلل الغذامي 
 كثيرة في ممارساتو، وىذا ما أدى لقمة وجود ممارسات موافقة لممارساتو. اعتراضات 
أما بالنسبة لمممارسات المخالفة لممارسات عبد اهلل الغذامي نجد قراءة حسين    

السماىيجي ألعمال أدونيس من ناحية الوجود األنثوي لديوانو )مفرد بصيغة الجمع( ثم نقد 
 الغذامي ألدونيس في نفس الديوان.حسين السماىيجي لقراءة عبد اهلل 

لقد أثبت حسين السماىيجي وجود ثبلث أنواع لؤلنوثة وىي مادية، ونمطا رمزيا،    
ونمطا إبداعيا. مبينا بذلك بأول بيت شعري من خبلل نفي جسد األنثى التي تعتبره الثقافة 

 العربية موطًنا لمذة عند الرجل ولقد وضح أدونيس ذلك من خبلل قولو:
 الرجل يفقد الرجولة/ المرأة لم تصبح امرأة.   
 المرأة سبللة مضت / الرجل نسل يأتي.                                                
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وكل ىذه األمثمة تثبت إسرار الشاعر بأن المرأة ليست جسًدا وىذه صورة الحداثة التي 
باألنوثة بوصفيا نمطا إبداعيا وبيذا وضعيا أدونيس لمرجل والمرأة، أصبحت عبلقة الرجل 

أصبحت األدوار متبادلة بين الذكورة واألنوثة. واعتراف الشاعر بأن المرأة أصبحت تممك 
صفة الذكورة في جسد امرأة سواء في محبوبتو أو في المرأة العادية، فيقول حسين 

اعر الخالصة، السماىيجي أن اختيار عنوان )مفرد بصيغة الجمع( ال يعبر عن ذكورية الش
لكن من خبلل المتن نجده يتحدث عن كل كائن إنساني تتواجد فيو صفة الذكورة واألنوثة 

 معا سواء أكان رجل أو امرأة.
 واآلن ننتقل إلى قراءة حسين السماىيجي لقراءة عبد اهلل الغذامي لنفس الديوان:  

القراءة حيث قال  أول نقطة انتقد فييا حسين السماىيجي عبد اهلل الغذامي ىي نقطة
بأن قراءتو مترصدة أي أنو يقوم باختيار إال الجزئيات التي تناسب نسق الفحولة لكي يثبت 
رجعية أدونيس، وأن الحداثة التي يدعييا أدونيس ىي حداثة شكمية فقط، فراح عبد اهلل 
الغذامي يثبت فحولة أدونيس من خبلل تغيير اسمو من "أحمد عمي سعيد" إلى "أدونيس" 
حبلل األب الحداثي محل األب  وبيذا أكد الرسمي الحداثي، كبديل لمرسمي التقميدي، وا 
التقميدي وبيذا أحل طاغية محل طاغية لكن حسين السماىيجي انتقده في ىذه النقطة مبررا 
رأيو بأن اإلنسان الحداثي ليس لديو تراث إنساني محدد يتمسك بو، فمو الحرية بتمثيل أي 

كذلك قام بنقده من خبلل قراءتو لعبارة "صياغة نيائية" وقال بأنيا قراءة  ثقافة في العالم
شديدة مخالفة لقواعد النسق ألنو معمن، وسبب وقوعو في ىذه القراءة الخاطئة ىو ترويض 
النص بما يناسب حكمو المسبق _وىو رجعية أدونيس _ من خبلل إثبات األنا الفحولية 

سماىيجي قراءة أخرى لعبارة "صياغة نيائية" بأنيا تدل لديو، وفي المقابل أعطى حسين ال
عمى آخر التعديبلت الجديدة عمى نصوصو وىذا دليل عمى أن حداثيتو مختمفة عن حداثية 
نازك والسياب  ومن ىنا نبلحظ أن المراجعة والتغيير مظيران أنثويان، لكن الغذامي ظل 

المتكررة لؤلشياء الخيالية، وىا ىنا  مصرا عمى وصفو بالتعالي األسطوري من خبلل األنوات
يعود حسين السماىيجي لينتقده مرت ثانية بأن ىذه األنوات ال تعبر عن صفة التعالي بل 
تعبر عن معاني متعددة وأوجو عديدة ومع ىذا لم يكف الغذامي عن إطبلق األحكام 

د المفظ وأىمل المتعسفة واعتبر حداثتو رجعية ألنيا شممت الشكل ولم تشمل المضمون، ومج
المعنى، وكذلك نقده السماىيجي في ىذه النقطة فقال بأن أدونيس لم يمجد المعنى لكنو 
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صرح بو "أنا المعنى" وىذا دليل عمى أنو ييتم بالمعنى واألنوثة. وأخيرا نقد حسين 
السماىيجي عبد اهلل الغذامي في قراءتو من خبلل عدم أخذ العبارات في سياقيا الكمي، فإن 

العكس فسوف نجدىا متوازنة مع عنوان الديوان "مفرد بصيغة الجمع" وموازية لتأويمنا  حصل
 السابق لقضية األنوثة.

واآلن ننتقل لممارسة أخرى مخالفة لممارسة عبد اهلل الغذامي في أعمال الشاعر العظيم 
نبي لكنو "المتنبي" لقد ادعى عبد اهلل الغذامي بأنو يمارس النقد الثقافي عمى أشعار المت

سرعان ما ترأَّى لنا من خبلل نقد حسين القاصد لو بأن نقده لممتنبي كان نقدا عنيفا وليس 
ممنيج ألنو برر نقده بدليل ديني متمثل في حديث نبوي لو روايتان، واعتبر حسين القاصد 
الحديث النبوي الذي استخدمو عبد اهلل الغذامي حديث محرف، فالحديث األصح ىو الحديث 

ي واجو بو حسين القاصد عبد اهلل الغذامي في نقده، مدعما رأيو بموقف النبي صمى اهلل الذ
عميو وسمم من الشعر، وكيف اتخذه وسيمة في معاركو مع قريش. كذلك نقد الغذامي المتنبي 
من خبلل البيت الذي أراد أن يكون فيو الشاعر أبا لجدتو، مبررا رأيو بقول النبي صمى اهلل 

"فاطمة أم أبييا" كذلك أعطى حسين القاصد تبريرا نحويا دقيقا بنفي المتنبي بكونو عميو وسمم 
أبا لجدتو، وكذلك ينفي عنو صفة الفحولة التي اتيمو بيا عبد اهلل الغذامي. ولقد أورد حسين 
القاصد أمثمة شعرية من أشعار المتنبي تعبر عن عظمتو وشيامتو، وثقل معانيو حتى 

يسيرون الميالي لدراستيا، ولو كتبت ىذه األبيات من أجل المدح  وصمت إلى أن النقاد
المنافق لمممدوح المقابل بالعطاء المادي، لما حظيت بيذه المقروئية وىذا االىتمام، فيو 
عندما يجمس أمام ممدوحو ليمقي قصيدتو نتفاجأ بأن ثمثي القصيدة مدح لممتنبي وألفكاره 

آخر بأن المتنبي ال ينشد من أجل العطاء المادي. وقد والثمث اآلخر لممدوحو، وىذا دليل 
ختم حسين القاصد نتيجتو بأن المتنبي يمارس سمطة الشعر عمى سمطة السياسة ولم يكن 
شحاذا عظيما كما قال عبد اهلل الغذامي، والدليل األخير الذي أسقط عميو صفة الشحاذ 

، كما ُشيد عمى أن المتنبي العظيم وىو مطمع قصيدتو التي وصف فييا ممدوحو بالموت
 مات مفمسا ماديا، وغنيا معنويا، واجتماعيا، وىذا دليل عمى واقعية معانيو وثقميا.

واآلن نعرض الممارسة المخالفة األخيرة لعبد اهلل الغذامي المتمثمة في أعمال    
يئين الشاعر "أبو تمام"، ولقد القى عبد اهلل الغذامي نقدا صارما من حسين القاصد في ش

األولى ىي إسقاط حكم رجعية أبو تمام معمبل رأيو بموازنة اآلمدي من خبلل ثورة أبو تمام 
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عمى عمود الشعر، مع إعجابو بالبحتري الذي تمسك بو في ذلك الوقت، والثانية ىي مسألة 
الجمع بين اإلعجاب والنقد التي نسبيا إلى اآلمدي ألنو وجد قبل الجرجاني بمئة عام. وكذلك 

وأشاطر رأي حسين  مو حسين القاصد بأنو ناقل لكبلم حسين مرداف دون اإلشارة إليو.اتي
سقاط حكم نسق  السماىيجي وحسين القاصد في مخالفتيم لممارسات عبد اهلل الغذامي، وا 
الفحولة ورجعية الحداثة عمى كل من الشاعر أدونيس، والمتنبي، وأبي تمام مبرران نقدىما 

األصمي لمغذامي من ممارسة النقد الثقافي،  أدى إلى وضوح اليدفبأدلة قوية، وىذا مما 
 وىو تعرية الخطابات العربية وكشف عيوبيا.
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 وفي النياية نمخص بحثنا في مجموعة من النتائج وىي:

  ،تعود أصول النقد الثقافي إلى مجموعة من المصطمحات أال وىي التاريخانية الجديدة
ليتش  -ب-يعتبر فنسان  .والمادية الثقافيةوالدراسات الثقافية، والناقد المدني، 

م عند الغرب، أما عند العرب نجد إدوارد سعيد، 1985مؤسس النقد الثقافي عام 
 ومن الناقمين لمنقد الثقافي لببلد العرب عبد اهلل الغذامي.

 إبراىيم الغذامي في تحديده لعناصر الرسالة األدبية وتحديث الجياز  اهلل وافق عبد
وافق كاظم نادر الغذامي في الفصل بين النقد الثقافي كما  منقد األدبي.االصطبلحي ل
 والنقد األدبي.

 معجب الزىراني عبد اهلل الغذامي في اعتماده النزعة النقدية التأويمية في كل كتاباتو،  أيَّد
في ذات فردية فحولية تتمادى  وأيضا وافقو في طرحو فكرة األنساق الثقافية التي تتجسد

 اء اآلخر، كذلك وافقو في إضافة مصطمح الجممة النوعية.قصفي إ
 منقد الثقافي، أما عبد اهلل لدبي ورفضو تمسك الدكتور عبد النبي اصطيف بمنيج النقد األ

 وأثبت مكانو وجود النقد الثقافي الغذامي أعمن موت النقد األدبي
 الداللة النسقية، الجممة الثقافية،  :عند عبد اهلل الغذامي ىي عناصر الرسالة التواصمية

الوسائل اإلجرائية أما  المجاز الكمي، التورية الثقافية، النسق المضمر، المؤلف المزدوج.
عند إدوارد سعيد ىي دنيوية النص، الموقع االستراتيجي، التشكيل االستراتيجي، القراءة 

 الطباقية، االنتساب، التعارض الثنائي.
 م الغذامي في مسألة دراسة الخطاب في إطار مرجعيتو التاريخية، أو إبراىي اهلل نقد عبد

االجتماعية، أو النفسية... فحسب رأيو أن النص يدرس ضمن مستواه األسموبي التركيبي 
 والداللي.

 معجب الزىراني الغذامي في عدم دقة مفيومو لمصطمح النسق، وعوضو بمصطمح  انتقد
 المؤلف النسقي.

 لغذامي في جممة من األفكار أىميا:ا طفىخالف حسن المص 
في صناعة الذات  جتماعيء الدور االاغالختزال المفرط لمحراك االجتماعي ويقصد بو إلا-

 ن الشعر ىو من صنع النسق الرجعي الفحولي ا  الشاعرة و 
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لممتنبي بأنو تيامو اشعراء في كل أعماليم دون استثناء فمثبل التعميم في اتيامو لكبار ال-
 وألبي تمام بوصفو شاعرا رجعيا ، ونزار قباني بوصفو الفحل الذي ال يرى أحد.شحاذ 

ي حيث يستند الغذامي عمى مجموعة من األحاديث المنسوب تكاء الديني مقابل الشعر اال-
لمرسول صمى اهلل عميو وسمم من بينيا قولو:" ألن يمتمئ جوف أحدكم قبحا حتى يرّيو 

 خير من أن يمتمئ شعرا"
  الممارسات الموافقة لممارسات عبد اهلل الغذامي، نجد ممارسة الدكتور سمير من بين

استنتج عبد اهلل الغذامي  ؛لمرأة في جميع ثقافات العالمخميل المتمثمة في قضية تيميش ا
أن المرأة ليا ميمتين في الحياة ىي نصب عمى الحكايات الشعبية تو تجربمن خبلل 

لمرجل، فبيذا تعتبر المرأة ال تصمح لمتقديم والبناء  المكائد، وجعل نفسيا متنفس جنسي
في ىذه الحياة، باإلضافة إلى تنوييو لبعض الحكايات التي تشيد لممرأة بأن لدييا قدرات 
أخرى تمكنيا من التغيير في ىذه الحياة. فكشف بأن الغربيين ينعتونيا بالشيطان 

هلل الغذامي أن ىذه األفكار الميمش والعربيين ينعتونيا بالجن. وفي النياية اعتبر عبد ا
  لممرأة تتمخص في فكرة الوىم.

  و لقد ساندت رأي الناقدين سمير خميل وعبد اهلل الغذامي في إشكاليةإخراج المرأة من
الفعالية في الحياة اليومية وفرض وجودىا الفكري في الواقع، وبسبب حداثة  إطار

أدبي بشرحو إلى االفتقار لمممارسات  ممارستو لمنقد الثقافي عمى النصوص األدبية
 المساندة لو.

  أما فيما يخالف ممارسات عبد اهلل الغذامي نجد حسين السماىيجي ينتقد مجموعة من
النقاط في قراءة عبد اهلل الغذامي لديوان أدونيس )مفرد بصيغة الجمع( وىي: انتقاده لو 

إلثبات رجعية أدونيس،  في فكرة استئصال بعض الجزئيات التي تتضمن نسق الفحولة
كذلك انتقده في فكرة اختيار اسم بديل "أدونيس" السمو األصمي "أحمد عمي سعيد" 
باإلضافة إلى قراءتو لعبارة "صياغة نيائية"، مبررا رأيو بقراءات مخالفة ليذه القراءات 

غة فيقول: إذا أخذنا ىذه الجزئيات ضمن سياقيا الكمي نجدىا موازية لمعنوان "مفرد بصي
الجمع" ومتوازنة مع تأويمنا السابق لقضية األنوثة، كما برر ليذه الشخصية عممية تغيير 

ألنو ضمن تفكير اإلنسان الحداثي الذي يعتبر نفسو  ااسميا معتبرا ىذا التصرف عادي
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مرآة عاكسة لكل الثقافات، كما أشار إلى وقوع الغذامي في الخطأ أثناء قراءتو لعبارة 
ألن قراءتو مخالفة لقواعد النسق ألنو معمن، وأرجع سبب وقوع الغذامي  "صياغة نيائية"

في ىذه القراءة القاصية إلى إعبلن حكم رجعية الحداثة عمى شخصية "أدونيس" قبل 
 قراءة أعمالو. 

 لنسق الفحولة في شعره.  ا، وكذلك منتجم الغذامي عمى المتنبي بأنو شحاذ عظيملقد حك
ن القاصد عمى ىذه األحكام المتعسفة. وقال بأن حكم الغذامي فبلقى نقدا دقيقا من حسي

عمى المتنبي نابع من باب ديني وليس من باب النقد الممنيج، مبررا رأيو باعتراف النبي 
بيا  لقاصد نقده بأدلة نحوية دقيقة نفىصمى اهلل عميو وسمم بالشعر، كما دعم حسين ا

أعطى أدلة شعرية تبرئو من صفة الشحاذ  صفة الفحولة عمى المتنبي، باإلضافة إلى أنو
العظيم مع إثباتو بأن جميع أعمال المتنبي عبارة عن مدح لنفسو وألفكاره، وىذا مما يؤكد 

 لنا تغمب نسق سمطة الشعر عمى نسق سمطة السياسة.
 لو حسين  بالرجعية أثناء قراءتو ألعمالو، لكن وقف أبا تمام اتيم عبد اهلل الغذامي

ازنة التي تمام حكم الرجعية مبررا رأيو بالمو  ا بنقد صارم وأسقط عمى أبيالقاصد مواجي
تمام والبحتري حول موضوع االعتمادية عمى عمود الشعر،  قام بيا اآلمدي بين أبي

تمام لثورتو عميو. كما نقده في مسألة الجمع لبحتري العتماده عميو، وأىمل أبا فأعجب با
آلمدي قبل الجرجاني، مع اتيامو بالسرقة العممية لكبلم بين النقد واإلعجاب بنسبيا إلى ا

  حسين مرداف.

  ولقد اعتمدت عمى رأي حسين السماىيجي وحسن القاصد في إقصاء حكم نسق الفحولة
ورجعية الحداثة عمى الشعراء التي درسناىا سالفا بواسطة نقدىما لقراءة عبد اهلل الغذامي 

 لشعر العربي.الكاشفة لعيوب األنساق الثقافية في ا

  وفي األخير أرجو أن يكون ىذا البحث فاتحة لبحث آخر، عمى سبيل المثال: كيفية
تطبيق النقد الثقافي عمى األدب التفاعمي؟ وماىي نتائجو في الحياة االجتماعية؟ وما 

 التغيرات التي سيصل إلييا؟

 
 
 



 خاتمة

78 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املصادر واملراجع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 قائمة المصادر والمراجع

80 

 قائمة المصادر والمراجع:
إدوارد سعيد، خيانة المثقف، النصوص األخيرة، تر أسعد الحسين، دار نينوى لمدراسات  -1

 والنشر والتوزيع، سوريا، د ط.
إبراىيم، رمضان آرثر أيزابرجز،النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيم الرئيسة، تر: وفاء  -2

 .1،2003،ط 6.3بسطاويسي،المشروع القومي لمترجمة إشراف جابر عصفور ،العدد 
 إيمان بوقبلح، النقد الثقافي والتاريخانية الجديدة ، مجمة كمية اآلداب، جامعة خنشمة، -3

 .ت.دالعدد األول ، 
، المفاىيم بيل أشكروقت، جاريت جريفيت، ىيمين تيفين، دراسات ما بعد الكمونالية -4

الرئيسية، تر أحمد الروبي، أيمن حممي عاطف عثمان، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، 
 .2010، 1ط
حسين القاصد، النقد الثقافي: ريادة وتنظير وتطبيق _ العراق رائدا، التجميات لمنشر  -5

 .2013، 1والترجمة والتوزيع القاىرة، ط 
تر:  األدبي األمريكي من الثبلثينيات إلى الثمانينيات،حفناوي رشيد بعمى، مسارات النقد  -6

 .2000محمد يحي ، المجمس األعمى لمثقافة  د.ب،د.ط ،
دوارد سعيد، مذكرة مكممة  -7 سميرة أحمد عبد المالك، النقد الثقافي بين عبد اهلل الغذامي وا 

مغات، لنيل شيادة الماستر تخصص نقد أدبي حديث، جامعة المسيمة كمية اآلداب وال
 م.   2014/ 2013عزوز ختيم، 

 ، فمسطين.2005، 85صبلح حزين، إدوارد سعيد موسيقيا، مجمة األمل، ع  -8
 .2005، 3ط  
طارق بوحالة، تطور النقد الثقافي في النقد العربي المعاصر، مجمة إشكاالت في المغة  -9

 .2004يسمبر واألدب، معيد اآلداب والمغات، تمنراست الجزائر ،العدد السادس ، د



 
 قائمة المصادر والمراجع

81 

مفاىيم وأبعاد نحو نظرية جديدة في النقد،  النقد الثقافي: عبد الباسط سبلمة ىيكل، -10
 د.ت.  العدد األول، جامعة خنشمة، مجمة كمية اآلداب والمغات،

الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ،الدار لمعموم ناشرون ،بيروت  عبد اهلل إبراىيم، -11
 .102،ص1431-2010، 1لبنان ، ط

عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ا،لمركز الثقافي  -12
 العربي ،المممكة المغربية الدار البيضاء

عبد اهلل الغذامي ،عبد النبي سطيف ، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟،دار الفكر ،دمشق  -13
 ه.1425-م1،2004سورية ،ط

الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية العربية، المممكة الغربية عبد اهلل  -14
 .2005، 3الدار البيضاء، ط 

عبد اهلل الغذامي، ثقافة األسئمة، مقاالت في النقد والنظرية، دار سعادة الصباح،  -15
 .1993، 2الكويت، ط

النقد الثقافي عند الغرب،  عبد اهلل حبيب التميمي ، سحر كاظم حمزة الشجيري،سيرورة -16
 . 2014، 22،المجمد  1مجمة جامعة بابل ، كمية العموم اإلنسانية ، العدد 

 .2007، 1عمر ميبيل، من النسق إلى الذات، الدار العربية لمعموم، بيروت، ط -17
فنست .ليتش ،النقد األدبي األمريكي من الثبلثينات إلى الثمانينات،تر:محمد يحي ،المجمس 

 .2000مى لمثقافة، د.ب، ط، األع
، 2013، 655محمد شاىين، قمة عربية شامخة خارج المكان، مجمة العربي، ع  -18

 الكويت.
-23المنيا، ،–مصطفى الضبع ،أسئمة النقد الثقافي، مؤتمر أدباء مصر في األقاليم  -19

 .2003ديسمبر 26



 
 قائمة المصادر والمراجع

82 

الثقافي العربي الدار البيضاء  ميجان الرويمي ،سعد البازعي ،دليل الناقد األدبي،المركز -20
 .3،2002المغرب ،ط

نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ ، دار  ،عبد اهلل محمد الغذامي، الدكتور عبد النبي اصطيف -21
 .2004الفكر، دمشق، 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املىضىعات فهرس



 
 فهرس الموضوعات

84 

 فهرس الموضوعات
 3 ................................................................................ إىداء
 أ  ................................................................................ مقدمة
 5 ............................................................................... مدخل

 17 .................. مناقشة آراء عبد اهلل الغذامي في النقد الثقافي نظريا الفصل األول:
 18 ......................... المبحث األول: اآلراء الموافقة آلراء عبد اهلل الغذامي
 18 ......................... المطمب األول: رأي عبد اهلل ابراىيم ونادر كاظم.

 19 ...................... المطمب الثاني: رأي منذر عياشي ومعجب الزىراني.
 22 ....................... المبحث الثاني: اآلراء المخالفة آلراء عبد اهلل الغذامي.

 22 ......... المطمب األول: رأي الدكتور عبد النبي اصطيف في النقد األدبي.
دوارد سعيد.  25 ................... المطمب الثاني: مرجعية عبد اهلل الغذامي وا 

دوارد سعيد:المطمب   29 ..... الثالث: الوسائل اإلجرائية عند عبد اهلل الغذامي وا 
 37 ... المطمب الرابع: رأي عبد اهلل إبراىيم ومعجب الزىراني وحسن المصطفى:

 45 . الفصل الثاني: مناقشة ممارسات عبد اهلل الغذامي لمنقد الثقافي في النصوص األدبية
 46 ...................... المبحث األول: الممارسة الموافقة لممارسات عبد اهلل الغذامي.

 51 ............. المبحث الثاني: الممارسات المخالفة لممارسات عبد اهلل الغذامي.
 51 ... األيقونة األدونيسية لحسين السماىيجي.المطمب األول: قراءة األنوثة في 

المطمب الثاني: قراءة حسين السماىيجي لقراءة عبد اهلل الغذامي لديوان "مفرد 
 56 ..................................................... نيس.بصيغة الجمع" ألدو 

 63 .............. المطمب الثالث: المتنبي شحاذ عظيم أم الغذامي منظر فقير؟
 66 ............................... المطمب الرابع: ىل أبو تمام شاعرا رجعيا؟



 
 فهرس الموضوعات

85 

 44 ............................................................................. خاتمة
 47 ............................................................قائمة المصادر والمراجع

 33 ................................................................ لموضوعاتفهرس ا
 

 


