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ت المعرفیة والمنھجیة التي شھدتـھا أوروبا في نـھایة السبعینیات، ویمكن تأصیلھا إلى ما قبل إن الدراسات الثقافیة ارتبطت بالتحوال
ذلك إذا أخذنا في االعتبار تأثیر میشیل فوكو، حیث بدأ النقد الثقافي یكرس نفسھ بوصفھ نشاطا فكریا یتخذ من الثقافة بأبعادھا 

بجملة من " ولقد اھتمت الدراسات الثقافیة . مواقف إزاءتطوراتھا وسماتھاوشمولیتھا موضوعا لمجال بحثھ وتفكیره، ومن ثم یحدد
ثقافة العلوم، وتشمل التكنولوجیا والمجتمع والروایة التكنولوجیة، والخیال العلمي، والثقافة الجماھیریة، : القضایا البارزة مثل

طاب ما بعد االستعمار، ونظریة التعددیة الثقافیة، والدراسات واألنثروبولوجیا النقدیة الرمزیة المقارنة، والتاریخانیة الجدیدة، وخ
.)1(.." وثقافة العولمة النسویة والجنسویة ، 

ونستطیع القول انطالقا من ھذا المجال المعرفي والممارسة المفاھیمیة، إن الدراسات الثقافیة تـھدف باألساس إلى تفكیك البنى التي 
وھي من جانب آخر لیست مجّرد دراسة للثقافة، وإنما فھم . ة والممارسات الثقافیة الناتجة عنھاتسھم في تحدید العالقة بین السلط

وقد تلجأ إجرائیا إلى تحلیل السیاق االجتماعي والسیاسي، . جوھري آللیات التأثر والتأثیرفي أشكالھا المختلفة المتعددة والمركبة أحیانا
میعي لمحاوالت عقلیة مستمرة ومختلفة تنصب على مسائل عدیدة، وتتألف من أوضاع لیست نظاما، وإنما ھي مصطلح تج" ذلك أنھا 

.)2(.."سیاسیة، وأطر نظریة مختلفة ومتعددة 

ال شك أن التغیرات الحدیثة في الثقافة الغربیة أخذت تكرس النقد الثقافي وتكسبھ سمات محددة على المستویین المعرفي والمنھجي، 
إن النقد الثقافي أصبح یقوم بدور مفقود في میادین البحث . من أنواع النقد السائدة في نـھایة القرن العشرینلتجعلھ یتمیز عن غیره 

دورالثقافة في نظام األشیاء بین الجوانب الجمالیة واألنثروبولوجیة " المعاصرة، إذ أنھ ال یتناول الفن واألدب وحسب، وإنما یدرس
لما یكشف عنھ من الجوانب السیاسیة واالجتماعیة فقط، بل ألنھ یشكل كذلك النظم واألنساق بوصفھ دورا یتنامى في أھمیتھ، لیس 

.)3(.." والقیم والرموز ویصوغ وعینا بـھا، ومن ھنا تتبدى عالقة النقد الثقافي باإلنثروبولوجیة الرمزیة المقارنة 

:دا إیاھا بثالثة مصادروعلیھ یحدد ریتشارد ھوغارت أھم المصادر النظریة للنقد الثقافي، محد

.)4(ـ أدبیة ونقدیة 3ـ فلسفیة2ـ تاریخیة1

وینطلق . ویمكن القول إن النقد الثقافي ضمن ھذه المصادر ینطلق من موقع االختالف، وتمجید الخطاب المعارض، ویحتفي بالھامشي
أسھم في " ة الثقافیة المھیمنة في العمق، وھذا الوعي النقدي النقد الثقافي من مبدأ التعددیة الثقافیة، وفي الوقت نفسھ یضرب المركزی

، فھو )5(.."فتح مجاالت الخطاب النقدي وتنویعھ، وجعلھ مزدوجا، إذ یمارس القراءة والتحلیل والنقد على مستویین معا وفي آن واحد 
من جھة أخرى على تكسیر مركزیة النّص الذي یقوم من جھة على نقد المؤسسة ودورھا الثقافي والعلمي في إنتاج الخطاب وقراءتھ، و

ومن ثم بدأ یطرح نوع آخر من النصوص، وبـھذا توسع مفھوم النّص فأصبح یحتوي . كانت تطرحھ الدراسات الشكالنیة والبنویة
.)6(.." والثقافة البصریة الجدیدة (..) خاصة الوسائط الجماھیریة "أنواعا وأجناسا لم تكن مدروسة من قبل النقد األدبي، 

تعكس القیم األیدیولوجیة والسیاسیة السائدة " وھكذا تحول النّص في ھذا الخطاب النقدي من صفة الواحدیة إلى التعددیة، وأصبح وثیقة 
. )7(.."من ناحیة، وتتخذ نقطة انطالق إلعادة تصور تلك القیم، وإعادة بنائھا في ظل صراع طبقي ثقافي ال یتوقف من ناحیة أخرى

النصوص إلى عالمة ثقافیة ھي جزء من سیاق ثقافي وسیاسي أنتجھا، وغایة النقد الثقافي ھو الكشف عن / وھكذا یتحول النصّ 
األنظمة الذاتیة لھذه العالمة، في إطار مناھج التحلیل المعرفیة، وتأویل النصوص، والخلفیة التاریخیة، والموقف الثقافي، والتحلیل 

وتأتي . )8(.."داخل سیاقھ السیاسي من ناحیة، داخل سیاق القارئ أو الناقد من ناحیة أخرى" ا أن نضع النّص المؤسساتي، ویعني أیض
على أنظمة الخطاب، وأنظمة اإلفصاح النصوصي، كما ھي لدى بارت ودریدا " أھمیة ووظیفة النقد الثقافي من كونھ یركز 

.را مبدئیا في آلیات النقد الثقافيوالكشف عن العنصر النسقي الذي یمثل عنص، )9("وفوكو

:مرجعـیة إدوارد سعـید 

اإلنسان الذي یرى وطنھ أثیرا على نفسھ ھو إنسان ُغفل، طري العود، أما " ینطلق إدوارد سعید من مقولة شھیرة لفكتور ھوجو
ھو ذلك اإلنسان الذي یرى العالم بأسره اإلنسان الذي ینظر إلى أیة تربة، وكأنـھا تربة وطنھ، فھو إنسان قوي، أما اإلنسان الكامل ف

فھو یرى أن تلك الھجرات البشریة " المنفى" وذلك لیعید النظر في فكرة المكان، ویطرح فكرة جدیدة ھي . )10(.."غریبا علیھ
المدمرة مثل ارتبطت بالحرب، والكولونیالیة وإزالة الكولونیالیة، والتطور االقتصادي والسیاسي، وتلك الحوادث " الضخمة التي 

كان لھا األثر الكبیر على المكان بحیث أن التغیرات راحت تعتري المحیط . )11("المجاعة، والتطھیر العرقي، ومكائد القوى العظمى
كان على المنفیین، والمھاجرین، والالجئین، " واإلنتاج الثقافي، مما أدى إلى تغیر في العالقة بین المكان والمقیمین فیھ، ومن ثم 

مغتربین، المجتثین من أوطانـھم أن یعملوا في محیط جدید، حیث یشكل اإلبداع فضال عن الحزن الذي یمكن تبنیھ فیما یعملونھ وال
.)12(.. " واحدة من التجارب التي ال تزال تنتظر مؤرخیھا 

مالھ أدت إلى ضرورة القیام بمراجعة فبھذا الوعي النقدي بالمنفى، وبالواقع الذي أنتج ھذه التجارب المؤلمة، یؤكد سعید على أن أع
بانتقاد المركزیة األوروبیة، ذلك االنتقاد الذي مكن القراء والنقاد من رؤیة البؤس النسبي الذي "عظیمة في النقاش الثقافي، وذلك 

)13(.." تنطوي علیھ سیاسات الھویة، والسخف الذي ینطوي علیة إثبات نقاء الجوھر األساسي 

من خطابات مختلفة، ومتغایرة العناصر، بل ومتناقضة، فال تعود ھي ذاتـھا بمعنى ما إال بمقدار ما "ن الثقافات مكونة ویرى سعید أ
.)14(.." تكون لیست ذاتـھا

ضرب من اإللحاح، كي ال نقول "إن المنفى من وجھة نظر سعید، لیس مجرد حالة جغرافیة أو مكانیة، وإنما ھو محنة یتأتى عنھا 
فھناك . )15(.."تقلقل الرؤیة أو تردد القول یجعل استخدام اللغة شیئا أشد تشویقا وأكثر آنیة مما لو كان األمر بخالف ذلكضروب من
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تناقض في داخل سعید بین ھویتھ العربیة المتباعدة وثقافتھ الغربیة األمریكیة، ووضعھ الناقد الرافض لتلك الثقافة المھینة؛ لذا یقول 
، إن داللة ھذا )16(.."ن أستعید ھویتي العربیة، ومن منظاري بوصفي عربیا باالختیار، أعدت قراءة حیاتي المبكرة اخترت أ: " سعید 

التحول ـ على مستوى التصور والموقف ـ في حیاة إدوارد سعید كان لھ األثر الكبیرفي إعادة بناء نفسھ، وترمیم الھویة، وذلك بطرح 
لم أعد " اإلمبریالي الغربي، لذا یصرح سعید في لحظة الوعي باألصل الثقافي الذي كان منفیا األسئلة الجوھریة، وتفكیك الخطاب

، ومن ثم اتخذ سعید قراره )17(" ، فقد دفعتني صدمة الحرب إلى نقطة البدایة، إلى الصراع على فلسطین1967اإلنسان ذاتھ بعد العام 
سنوات التعلیم والنضج الطویلة، وبذلك رأى أن النظریة األدبیة نفسھا ال یمكن أن بالعودة سیاسیا إلى العالم العربي الذي أغفلھ خالل

" و، 1978" االستشراق " تنفصل عن العالقات السیاسیة في العالم الذي نشأت فیھ، وكان نتیجة ھذه العودة وھذا الوعي النقدي، 
.1981" تغطیة اإلسالم" ، و 1979" القضیة الفلسطینیة 

" ھذا البناء للھویة یساعد على إدراك وفھم طبیعة طروحات إدوارد سعید، وموقعھ المتقدم في النظریة األدبیة والثقافیة، حیث أن إن 
فھم إدوارد سعید وموقعھ بعیدا عن إذ ال یمكن. )18("أحوال حیاتھ ونص ھویتھ، قد نسجت بصالبة وشكلت السیاق المحدد لكل كتاباتھ

وآلیات إنتاجھ وتأثره بالدراسات األوروبیة في مجال العلوم اإلنسانیة، فھو مزیج من غرامشي وفوكو ولوكاتش المجتمع األمریكي 
وعبر ھذا التحدید المرجعي یرصد سعید الدور الذي یلعبھ مفھوم المركزیة الثقافیة، .. وفروید وماركس وأدورنو وفانون وغیرھم
لى اعتبار أن الثقافة ترتبط بالنظام المھمین عبر األجھزة األیدیولوجیة للدولة، والتي تقوم والتي یرى أنـھا سالح أساسي لإلمبریالیة، ع

.بالدور الدعائي واإلقناعي في المجتمع، مثلھا مثل بقیة األجھزة األخرى التي تستخدمھا الدولة في بسط نفوذھا

بالغیة وجمالیة فحسب، لذا یحدد سعید طریقتھ في القراءة ومن ھنا تأتي أھمیة أن ننظر إلى النّص بوصفھ حالة ثقافیة، ولیس قیمة 
كونـھا جزء من العالقة " ، ثم من جھة أخرى "كنتاج عظیم للخیال الخالق أو التأویلي" والتي تركز من جھة على األعمال الفردیة، 

.)20(.." بین الثقافة واإلمبریالیة 

المرأة، والسود، : فكیك النّص الكولونیالي من منظور األقلیات التابعة مثلو من أدوات ھذا الطرح المنھجي الصارم، تكمن أھمیة ت
إن الكشف عن دور النّص في الصراع السیاسي . ومثقفي العالم الثالث، وھؤالء المعذبون في األرض على حّد تعبیر فرانز فانون

.في عالقة اإلمبریالیة بالثقافةالثقافي، ھو واحد من أھم منجزات إدوارد سعید، في قراءتھ للثنائیات المتضادة

:خطـاب سعـیـد النقـدي الثقـافي 

ینبني خطاب سعید النقدي على رؤیة وموقف واضحین، وھي أن النّص لیس بریئا، فھو یخفي إیدیولوجیات مناقضة لخصوصیتھ 
مجرد فیض خالص یفیض عن نظریة النصوص في النھایة أشیاء مادیة، ولیست : " النصیة الجمالیة البالغیة، ومن ثم فھو یرى أن 

ولھذا فھو یرفض أن نتعامل مع النّص بوصفھ بنیة جامدة، ومن المفید أن ننظر إلیھ على أنھ فعل متموضع في . )21(.."من النظریات 
لیشیر إلى " ریخیة التجربة التا" فھو یستخدم عبارة )22(العالم؛ أي أنھ نتاج ثقافي، وفعل ثقافي، في عالقة مع السلطة التي أنتج ضمنھا

وصراعي ومباشر، خاصة تجربة االنخالع، والمنفى والھجرة، أن الكلمات لیست تقنیة وال باطنیة، و إنما تتجھ إلى كل ما ھو حي، 
.واإلمبراطوریة

البشریة، دنیویة، وھي أحداث إلى حد ما، وھي فوق كل ھذا وذاك قسط من العالم االجتماعي و الحیاة " إن النصوص في نظر سعید 
وقد ركز سعید . )23(.."وقسط بالتأكید من اللحظات التاریخیة التي احتلت مكانـھا فیھا وفسرتـھا حتى حین یبدو علیھا التنكر لذلك كلھ

وكذلك التضاد الحاصل بین السیطرة اإلمبریالیة بنظمھا وأنساقھا ، )البنیة والحدث ( كل اھتمامھ على كشف العالقة القائمة بین 
.قافیة، والمقاومة الوطنیة المعارضة لھذه السیطرة، لذا یقرأ سعید ھذه الثنائیات المتضادة قراءة طباقیةالث

ألن اإلمبریالیة تعمل على .. السلطة التشریعیة المھیمنة لإلمبریالیة عن تلك النصوص" إن ھذه القراءة تـھدف خصوصا إلى إزالة 
یھ فإن عمل القراءة الطباقیة ـ من وجھة نظر سعید ـ ھي أن تأخذ في الحسبان كل األبعاد وعل)24(.."أنـھا ذات حضورجامع للقوانین 

.)25(" أن تكشف ما الذي قد تخفیھ القراءة األحادیة حول الدنیویة السیاسیة" لذلك التعدد الصوتي، وأن ال تقف عند بعد واحد فقط، و

ھ یحتوي قیما جمالیة وتاریخیة ومجتمعیة، لذا ینبغي على الناقد أن یضع كل یرى إدوارد سعید أن األدب مھم في عالمنا المعاصر، ألن
، فالنسب حسب رأیھ ھو كل "االنتساب" و" النسب " ومن ھذا المنطلق یفّرق بین مفھومي . ھذا في اعتباره عند تعاملھ مع النصوص

مجال حركتھ، أي مجموعة الظروف المحیطة بھ، ومكانة ما یصف مكونات النّص التقنیة والجمالیة، أما االنتساب فھو ما یمنح النّص 
.)26(المؤلف، واللحظة التاریخیة التي یتم فیھا استعادة أو تناول النّص 

إن التحول من النسب إلى االنتساب أدى بإدوارد سعید إلى أن یعلن موقفھ الضدي لطرائق التحلیل البنیوي وما بعد البنیوي، التي توغل 
ویبرر سعید اختیاره للنقد الثقافي المقارن . وتستبعده عن القارئ، ألن الحدث یتضمن إیدیولوجیات) الحدث ( في في الشكالنیة وتخ

إن أكثر ما یثیر الحنق لدى الموضة الرائجة من النظریة الشكالنیة والتفكیكیة ھو " منھجا لھ، فھو ینتقد النظریات النقدیة الشكالنیة 
.)27(" ئل اللغویة والنصیةلجاجتھا في التركیز على المسا

:وانطالقا من ھذا الواقع النقدي یصنف سعید الممارسة النقدیة بأنـھا تتخذ أربعة أشكال رئیسة 

.ـ النقد العملي، الذي نجده في مراجعة الكتب وفي الصحافة األدبیة1

.الحضارةـ التاریخ األدبي األكادیمي، الذي یدرس األدب الكالسیكي والفیلولوجیا وتاریخ 2
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ـ التقویم والتأویل من زاویة أدبیة، على الرغم من أن ھذا الشكل باألساس عمل أكادیمي فإنھ على نقیض سلفیھ، فالتقویم ھو الشيء 3
.الذي یعلمھ ویمارسھ أساتذة األدب في الجامعة والمستفیدین منھ ھم كل تلك المالیین من الناس

ضمار جدید نسبیا، فھذه النظریة برزت كمیدان الفت للنظر بالنسبة للبحث األكادیمي في ـ النظریة األدبیة، التي ھي بمثابة م4
الوالیات المتحدة، فأناس مثل كوالتر بنیامین، وجورج لوكاش مثال قاما بعملھما النظري في باكورة سنوات القرن العشرین، ولكن 
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