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دراسات

ما النقد الثقايف؟ وملاذا؟

عبدالنبي اصطيف

❊

«ليست الدراسات الثقافية شي ًئا واحدً ا .ومل تكن
يف يوم شي ًئا واحدً ا»
()1
ستيوارت هول
«الدراسات الثقافية هي نزعة عرب امليادين
املعرفية ،وليست هي ذاتها ميدانًا معرف ًيا»
تويب ميلر
«بالنظر إىل كيفية استعامل الثقافة وتحويلها
من جانب املجموعات االجتامعية (العادية)
و(الهامشية) ال تنظر الدراسات الثقافية للناس
عىل أنهم مستهلكون ،وإمنا تراهم منتجني
ممكنني لقيم اجتامعية ،ولغات ثقافية جديدة»
()2
تويب ميلر
يبدو موضوع «النقد الثقايف» لبعض متابعي
إشكال ُمركَّ ًبا
ً
املشهد النقدي العريب الحديث
 ،complexميكن أن يغدو معه محو ًرا ،بل محاور،
لخالفات حادة بني أنصاره واملشكِّكني يف جدواه،
ومناقشات صاخبة حول وثاقة صلته باملنتَج الثقايف

وجدال ال ينقطع حول مرشوعية
ً
العريب الحديث،
إحالله محل رضوب النقد األخرى كالنقد األديب،
والنقد الفني ،والنقد الفلسفي وغريها .يف حني
يبدو لبعضهم اآلخر ،وهم ليسوا بالقليل ،أم ًرا
أبسط مام يُص َّور ،ومن ث َم فإنه ال يحتاج إىل كل هذا
الصخب والضجيج والجدال .ذلك أن الكل يعرف
ما النقد ،والكل يعرف ما الثقافة .وكام أن النقد
األديب نشاط فكري  −يتجسد إنشا ًء لغويًا  −ينتسب
إىل األدب الذي يُح ِّدد طبيعته ووظيفته وحدوده،
مثلام يُح ِّدد هويته ،فهو نقد أديب .إنه موصوف
(نقد) تتحدد هويته بصفته (أدبيًا) املستمدة من
واحد من أهم الفنون الجميلة هو األدب .فذلك
يتجسد
هو شأن النقد الثقايف ،إنه نشاط فكري
ّ
إنشا ًء لغويًا ينتسب إىل الثقافة  cultureالتي
ت ُح ِّدد بدورها طبيعته ووظيفته وحدوده ،كام تُح ِّدد
هويته (تكرار األسلوب بشكل متطابق) التي تُ يِّزه
عن غريه من ألوان النقد األخرى ،فهو نقد ثقايف
 ،Cultural Criticismإنه موصوف (نقد) تتح َّدد
هويته بصفة (ثقافيًا) املستمدة من الثقافة (القومية
غالبًا) بتجلياتها املادية وغري املادية ،أو املعنوية.

❊أســتاذ األدب المقارن والنقد الحديث والترجمة ،قســم اللغة العربية وآدابها ،جامعة دمشــق ،سوريا.
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غري أن ما غاب عن هذا بعضهم األخري هو ما
ينطوي عليه مصطلح «النقد» من خالفات تتصل
بدالالته املتح ّولة عرب الزمان واملكان ،وما يتصل
مبصطلح «الثقافة» من إشكاالت محكومة باملكان
والزمان والبيئة املعرفية الخاصة به.
ذلك أن كلمة النقد كلمة خالفية خضعت عرب
العصور لتطور هائل ،وأفضل من تتبعها كان رينيه
ويليك الذي رصد دالالتها من العرص اليوناين إىل
القرن العرشين .والحقيقة أن هذه الكلمة مل تستقر
باملعنى الذي نعرفه اآلن إال منذ قرنني تقري ًبا ،وحتى
يف القرن العرشين نجد أنها قد خضعت إلعادة نظر
ومساءالت ،حتى ظن الناس أنها أشمل بكثري مام
نقصده بالنقد والنقد األديب .وبالتايل فإننا عندما
نتحدث عن النقد الثقايف ،علينا أن نستحرض
جميع التضمنات الخالفية التي ينطوي عليها هذا
املصطلح.
إن الثقافة يف حد ذاتها فكرة خالفية تطورت
عرب العصور ،وقد نجد لها مئات التعريفات .وقد
كتب الناقد الثقايف رميوند ويليامز وتلميذه تريي
إيغيلتون ،يف مفهوم الثقافة كتابني مه ّمني( ،)3أصبحا
من املراجع التي ال يستغنى عنها يف فهمها :طبيعةً،
ووظيفةً ،وحدو ًدا .والحقيقة أن الثقافة من أكرث
املفاهيم استعصا ًء عىل التعريف الجامع املانع؛
ألن لها معاين محكومة بسياقي الزمان واملكان ،وال
يكاد يتفق عليها الناس .وأحد أخطاء أدونيس القاتلة
أنه مل يفرق بني معنى الثقافة ومعنى الحضارة،
فالحضارة واحدة ،أما الثقافة فإنها مرتبطة بأمة
معينة ،ومبكان وزمان محددين ،فعىل سبيل املثال
هناك ثقافة عربية ،وهناك ثقافة أملانية ،وهناك ثقافة
فرنسية ،ولكن الحضارة اإلنسانية حضارة واحدة.
وال ننىس يف هذا املقام التذكري بأن النقد الثقايف
انتقل إىل املشهد األديب العريب نتيجة تفاعل النقد
العريب الحديث مع النقد الغريب؛ ولذلك فإن جميع
مشكالت هذا النقد يف الغرب انتقلت إىل املشهد
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النقدي العريب ،ولكن دون وعي كاف بأية أسس
معرفية؛ أي أننا أخذنا املصطلحات دون أن نتبني
األرضية التي انطلقت منها.
وفضل عام تق ّدم فإن مصطلح «النقد الثقايف»
ً
يف املشهد النقدي العريب الحديث مصطلح ال
يعدو أن يكون ترجمة حرفيه للمصطلح اإلنكليزي
 .Cultural Criticismوهو يف الحقيقة نشاط
أو مامرسة متتح من َمعني الدراسات الثقافية
 ،Cultural Studiesأو هذا الرضب من املامرسات
البحثية التي تبناها ور ّوج لها مركز جامعة برمنغهام
للدراسات الثقافية املعارصة The Birmingham
University Centre for Contemporary
 )4(Cultural Studiesالذي أنشأه ريتشارد هوغارت
 ،)5(Richard Hoggartوستيوارت هول Stuart
 Hallعام  ،1964وقد غدا بؤرة للحركة النقدية
التي ناهضت التعريفات النخبوية للثقافة ،ورفضت
الهرمية السائدة ،أو باألحرى النظرة الطبقية إىل
أشكال املنتجات الثقافية ،داعية إىل تدبُّرها من
منظور دميوقراطي .والدراسات الثقافية −كام هو
معروف من قبل القايص والداين  −هي املهاد الذي
نشأ فيه النقد الثقايف وترعرع.
واملتأمل يف مصطلح «النقد الثقايف» الخاليف،
واملؤلَّف من شقَني ،يستطيع أن يتبني بسهولة
أن مك ِّونيه ،أو ح ّديْه  −سواء أن ُِظر إليهام من
منظور آين  ،)6(Synchronicأم من منظور تطوري
 −)7(Diachronicينطويان عىل منجم من القضايا
امل ُش ِكلة ،إىل جانب أنهام حصيلة تفاعل النقد
العريب الحديث  −يف مختلف أنواعه  −مع «اآلخر»
الغريب عىل وجه التحديد .ومعنى هذا أن فهم هذا
«اآلخر» لكل من مصطلحي« :النقد» ،و«الثقافة»
التغي
التي ينسب إليها ،وما لحق بهذا الفهم من
ّ
والتط ّور عرب الزمان واملكان سيرتكان – المحالة −
تأثريات السبيل إىل التغايض عنها ،عند النظر يف
املصطلح العريب.

ما النقد الثقايف؟ وملاذا؟

ملاذا النقد الثقايف؟ وهل مثة حاجة عربية
إليه؟

الجواب فيام يبدو لبعض من باتوا يضيقون ذر ًعا
مبامرسات النقد األديب يف املجتمعات العربية
الحديثة ،هو أنه استجابة منهجية طبيعية للتغريات
التي شهدتها عملية اإلنتاج األديب والثقايف يف
املجتمعات العربية الحديثة واملعارصة التي تتطلب
صنفًا آخر من النقد غري النقد األديب Literary
 ،Criticismوهذا الصنف هو النقد الثقايف
.Cultural Criticism
جميل ،مل يعد  −وكام
ً
ذلك أن األدب بوصفه ف ًنا
جون بحق −ذلك اإلنشاء املقروء الذي أَلِ ْف َناه
يحا ّ
إِل َْف األتراب ،ونشأنا عىل حبه وتقديره واالحتفاء
به عىل النحو الذي تويص به املدارس والجامعات
ومختلف املؤسسات الثقافية واإلعالمية؛ فقد
انفتح من جهة عىل مختلف الفنون الجميلة كالغناء
والرقص واملوسيقى والرسم والنحت والعامرة،
فضل عن تداخله الحميم مع رصيفه فن املرسح،
ً
ووشائجه املعقدة والغنية مع الفن السابع (السينام)،
وصالته املتنامية مع وسائل االتصال املتعددة
 ،multi−mediaمن خالل الحاسب الذي بات
يقدم ملستخدمه مادة مقروءة ومسموعة ومرئية يف
آن م ًعا .كام أنه انفتح من جهة أخرى عىل العلوم
اإلنسانية واالجتامعية واملعارف العلمية :الطبيعية
والفيزيائية والكيميائية وعلوم الفضاء واملحيطات،
كام هو الشأن يف أدب الخيال العلمي ،عىل نحو
بات اإلملام بهذه العلوم واملعارف من الرشوط
الالزبة لتذوق األدب واالستمتاع به واإلفادة منه.
وفضل عام تقدم؛ فقد ظهرت مؤخ ًرا أشكال
ً
تعبري فنية جديدة ،لفظية وبرصية تنتجها فئات
مهمشة أو منضوية أو ُمستب َعدة أو خاضعة أللوان
من التمييز الذي تسمح به بعض البنى االجتامعية
السائدة ،وقد غدت هذه األشكال ذات انتشار
واسع وتأثري كبري يف مختلف الفئات االجتامعية،

عبدالنبي اصطيف

والسيام األجيال الجديدة .مثل األغنية الشبابية،
واملسلسالت التلفزيونية ،واإلعالنات اإلذاعية
والتلفزيونية ،واإلعالنات الطرقية :املرئية ومتعددة
الوسائط ،وهتافات املتظاهرين ،والفتات الدعاية
االنتخابية  ...وغريها.
إ َّن تدبّر األدب الذي خضع لهذه التحوالت،
وتدبّر أشكال التعبري الفنية األخرى مل يعودا ممكنني
 −فيام يرى بعضهم – من خالل النقد األديب الذي
بات غري قادر عىل اإلحاطة بالنص األديب الجديد،
ٍ
مرض مع ما تنطوي عليه
أو التعامل عىل نحو
وجوهه املختلفة من غنى يف التقنيات والدالالت؛
ولذا فإن عىل املجتمعات العربية الحديثة أن تدع
النقد األديب ألنه استنفد مسوغات وجوده ،وغدا
ٍ
مجد وال فعال يف معالجة
مجرد نشاط فكري غري
اإلنتاج األديب العريب الحديث ،وأن تتبنى نق ًدا آخر
هو النقد الثقايف الذي يستطيع  −كام يؤكد هؤالء
 −أن يستجيب للظروف والرشوط واملحددات
الجديدة التي باتت تحكم هذا اإلنتاج الجديد.
وفضل عام تق ّدم ،فإن عىل النقد األديب – يف
ً
رأيهم  −أن يتجاوز النص األديب ،وأن مييض إىل
ماوراء هذا النص من عقلية أنتجته ليقع عىل آليات
التفكري التي تحكمها ،وهذا ما ال يستطيعه النقد
األديب وال يطيقه .ومعنى هذا أن عىل املجتمعات
العربية الحديثة أن تدع النقد األديب ،وتفارقه فراقًا
ال لقاء بعده ،وتلجأ إىل النقد الثقايف الذي ميلك
مفاتيح اإلنتاج األديب العريب الحديث وأشكال
التعبري الفنية األخرى ،وبالقدر نفسه ميلك مفاتيح
الكشف عن البنى الذهنية التي تحكم إنتاجه ،وتحدد
دالالته .ومقابل أولئك الذين يودون أن يُحلّوا النقد
الثقايف محل النقد األديب ،هناك آخرون يرون أن
هذا األخري مل يستنفد أغراض وجوده ،وأن مختلف
وجوه القصور املنسوبة إليه إمنا تعود إىل محدودية
تص ّورنا لطبيعة النقد األديب ووظيفته وحدوده ،وأن
يؤسس عىل
ومنسجم داخل ًيا
تصو ًرا متامسكًا
ً
َ
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أرضية صلبة من املعرفة التاريخية واآلنية بالتقاليد
األدبية والنقدية العربية ،وتلك الخاصة باألمم
األخرى ،ويَفيد من التطورات الهائلة التي حققتها
الدراسات النقدية يف عاملنا املعارص ،ومن الثورات
التي شهدتها مختلف العلوم االجتامعية واإلنسانية
يف النصف الثاين من القرن العرشين ،وتلك التي
عصفت بطبيعة مختلف الفنون الجميلة ووظائفها
يف مجتمع الحداثة ،ومابعد الحداثة ،أقول إن
تصو ًرا كهذا ميكن أن يجعل النقد األديب قاد ًرا عىل
تأدية وظيفته الحيوية يف مراقبة عملية اإلنتاج األديب
الجديد يف املجتمعات العربية الحديثة واملعارصة،
ويف التعامل مع هذا اإلنتاج ،بل إنه رمبا يسهم عىل
نحو غري مبارش يف إلهام النقد الثقايف ليتدبر بدوره
رضوب اإلنتاج الثقايف األخرى التي هي من شأنه.
وحقيقة األمر أن ما يغفر لدعاة النقد الثقايف يف
املجتمعات العربية الحديثة واملعارصة حامسهم
املرسف له إمنا هو ما حققه «النقد الثقايف»
يف الغرب ،بل يف العامل كله ،بوصفه جز ًءا من
«الدراسات الثقافية» ،ولهذا رأوا فيه الحل السحري
لجميع مشكالت النقد األديب العريب الحديث،
غافلني عن أن هذا النقد الثقايف  −عىل أهمية ما
حققه من إنجازات −مل يبلغ دور النقد األديب يف
املجتمعات الغربية وغري الغربية التي ازدهر فيها ،بل
إن النقد األديب قد شهد يف هذه املجتمعات ازدها ًرا
مامثل ،وهو اليزال يقوم بالكثري من الوظائف التي
ً
ي ّود دعاة النقد الثقايف يف الوطن العريب أن يُس ِندوها
إىل النقد الثقايف.
لكل من النقد األديب والنقد
ٍّ
والخالصة أن
الثقايف شأنًا يغنيه ،وال يغني أيًّا منهام عن اآلخر،
واملسألة موجودة يف صدور أي نظام أديب منشود
يتجسد يف نظرية أدبية أو نقدية عن النتاج الخاص
ّ
بأدب األمة املعنية التي يُفرتض بهذا النظام أن
يحكمه ويفرسه ويوجهه ،ال يف محاكاة النظم األدبية
األخرى الخاصة بالتقاليد األدبية والتي تصدر عنها.
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فالنص األديب  −بوصفه مادة الدرس النقدي −هو
ما مييل قواعد درسه ،وتلك قاعدة ذهبية ينبغي عىل
كل منشغل باألدب أن يستحرضها كلام جلس بني
يدي هذا الفن الجميل الذي ندعوه «األدب» ليتدبر
شأنًا من شئونه.
غري أن هذه القاعدة الذهبية ينبغي أن تستند دو ًما
إىل مهاد معريف ميد امللتزم بها مبا ينبغي من معرفة
تعينه عىل تدبُّر هذا النص ،برصف النظر عام اختاره
من منظور أو مقاربة أو منهج .وهذا ماغاب عن بعض
العاملني يف ميدان النقد الثقايف العريب الذين تلقفوا
الثمرة وغضوا الطرف عن الشجرة التي أنبتتها؛ ذلك
أن النقد الثقايف  −كام تق ّدم −إمنا ولد ونشأ وترعرع
يف حضن الدراسات الثقافية ،والدراسات الثقافية
يف العامل إمنا انبثقت من بريطانيا يف فرتة ما بعد
الحرب العاملية الثانية ،واكتسبت اسمها يف مطلع
الستينيات ،ومعنى هذا أنها مدينة بنشأتها وتطورها
لعوامل تاريخية شهدتها بريطانيا يف تلك الفرتة،
رمبا كان من أهمها نهوض الطبقة العاملة يف فرتة
ما بعد الحرب العاملية الثانية ،والرخاء الذي نعمت
به يف أثناء ذلك ،وما أنتجه هذا االهتامم بدوره
من أشكال ثقافية فرضت نفسها عىل داريس النقد
األديب يف بريطانيا الذين استخدموا أساليبه وتقنياته
يف تدبر هذه األشكال ،ولكنهم يف الوقت نفسه
تجاوزوها إىل أدوات وتقنيات وأساليب تحليل
استمدوها من العلوم االجتامعية والتاريخ ،والسيام
التاريخ االجتامعي .ولذا وقع هؤالء يف إشكاالت
عديدة يف مامرستهم لهذا النقد بسبب غياب البعد
املعريف املتصل بهذا النقد عن عملهم.
جل من كتب يف
وإنه ملن املؤسف حقًا أن ّ
()8
النقد الثقايف بالعربية غابت عنه جملة من الحقائق
التي البد من استيعابها حتى يتم استيعاب معطيات
هذا النقد ،واإلفادة منها يف تدبُّر مختلف األشكال
الثقافية التقليدية والحديثة واملعارصة والراهنة والتي
أنتجتها املجتمعات العربية عرب العصور املختلفة،
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محفزة برشوط وظروف حكمت إنتاج هذه األشكال
مثلام حكمت استهالكها من جانب فئات هذه
املجتمعات ،وتتمثل تلك الحقائق التي غابت عن
النقد الثقايف العريب يف:
ً
أول :ارتباط ظهور هذا الرضب من الدراسات
بتطورات املجتمع الربيطاين يف العقود التي تلت
الحرب العاملية الثانية؛ فقد كانت الدراسات الثقافية
عندها ومنذ ذلك الوقت  −عىل حد تعبري ستيوارت
«تأقلم مع بيئتها ،لقد كانت مامرسة تأملية،
هول −
ً
وتط ّورت دامئًا من منبت مختلف عن الدراسات
املتداخلة املعارف ،Interdisciplinary Studies
وعن الحقول املعرفية .)9(»Disciplines
واملتتبع للتاريخ الربيطاين الحديث يستطيع
أن يتبني بسهولة أن هذه العقود قد شهدت صعود
الطبقة العاملة فيها وتنامي دورها االقتصادي
والسيايس واالجتامعي والثقايف؛ حيث عني اتحاد
النقابات العاملية بتعليم الكبار من هذه الطبقة ،يف
حني عملت الدولة عىل تقديم منح دراسية سخية
للمتفوقني من أبناء هذه الطبقة ،ويرست بذلك
انتقالهم إىل صفوف الطبقة الوسطى .وكان أبرز
حصيلة لهذه التطورات ظهور أشكال ثقافية جديدة
ونتاجات ثقافية وأدبية جديدة ملبدعني من الطبقة
فضل عن ظهور منظامت ومؤسسات ترعى
ً
العاملية،
هذا النتاج الجديد .ويستطيع املرء أن يشري يف هذا
السياق إىل ظهور أعامل لروائيني ومؤلفني مرسحيني
ينتمون إىل الطبقة العاملية من أمثال :ألن سيليتو،
وشيالغ ديليني ،و جوان ليتيلوود صاحب ورشة
املرسح ،وكاليف بيكر ،وأرنولد ويسكر صاحبي
مرشوع مركز  ،42وتشارلز بيكر صاحب بالدات
اإلذاعة  ،The Radio Balladsمام بات يعرف بجيل
الـ  ،)10(1956 Generationوإىل انتشار األغاين
الشعبية الذي عززته صناعة مرافقة أسهمت يف
الرتويج للموسيقى الشعبية ،مام أخضع مفهوم الثقافة
إىل مساءلة شديدة ،فحواها أنه ليس مثة من مفهوم
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جامع ملختلف أشكالها التي غدت يف غاية التنوع،
ومعنى هذا أنها ال تشكل ذات ًا متميزة بخصائص
محددة ُمجمع عليها من جانب مختلف التشكيالت
االجتامعية يف املجتمع الربيطاين .لقد باتت الثقافة
يف نظر دارسيها املعارصين  −كام تصفها سوزان
بازنيت أستاذة األدب املقارن والدراسات الثقافية يف
جامعة ووريك −شبكة معقدة من األنظمة املختلفة،
إنها «برج بابل» من اللغات املختلفة(.)11
ثان ًيا :العوامل املختلفة التي شكلت الدراسات
الثقافية الربيطانية وحكمت مسارات تطورها عرب
ما يقرب من نصف قرن ،ورمبا كان من أبرز هذه
العوامل:
❊ أعامل مجموعة مؤرخي الحزب الشيوعي التي
سعى أعضاؤها الذين تخ ّرج معظمهم يف جامعتي
كامربيدج أو أكسفورد ،إىل خدمة قضايا الطبقة
العاملية من خالل نرش الوعي بأهمية دورها يف صنع
التاريخ الربيطاين ،وذلك بنرش دراسات تنظر إىل
التاريخ من القاعدة إىل القمة ،وتعنى بشكل خاص
بالتاريخ االجتامعي لربيطانيا ،بغرض تقديم تفسري
ماركيس للتاريخ اإلنكليزي والربيطاين .وبعبارة
أخرى لقد جهد مؤرخو الحزب الشيوعي ليخدموا
من خالل عملهم هذا الطبقة العاملية وذلك بتقديم
تاريخ كيل  ،Total Historyوتاريخ من القاع إىل
القمة  ،History from Belowيعنى بها وبغريها
من الطبقات الدنيا يف املجتمع ،حتى يكون تاريخًا
للشعب من وجهة نظره(.)12
❊ أعامل الرواد األوائل يف ميدان الدراسات الثقافية
الذين شكلت نصوصهم املنطلقات األساسية لهذه
الدراسات يف العقود القادمة ،والتي تضم كتاب
ريتشارد هوغارت «فوائد معرفة الكتابة والقراءة
 ،)1957( »The Uses of Literacyوكتاب رميوند
ويليامز «الثقافة واملجتمع »Culture and Society
( ،)1958و كتاب يب .إي ،تومبسون «صنع الطبقة
العاملة اإلنكليزية The Making of English
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 .)1963( »Working Classوأهم ما قدمته هذه
الكتب هو الرتويج ملفهوم يف الثقافة مباين متا ًما
ملا كان سائ ًدا يف التاريخ الثقايف الربيطاين ،من
أن الثقافة هي الثقافة العليا للنخبة التي تحمل هوية
األمة وتجمع ما بني أفراد الدولة القومية .وخالصة
مفهوم هؤالء الر ّواد للثقافة هو أن الثقافة «تتعلق
بطريقة الحياة برمتها ،ومن ث َم فإنها ليست امتيازًا ألية
طبقة محددة ،أو أي نخبة فكريه»(.)13
وقد كان العتقادهم الجذري هذا تأثري هائل
وفوري يف التقليد األديب الربيطاين الذي احتفظ
بعناية ملحوظة بالوضع األخالقي للثقافة ،ولكنه
استبعد منها األشكال الثقافية التي كان ينتجها
مفضل عليها ما تنتجه النخبة املرتبطة
ً
الشعب،
أساسا بطبقة النبالء والطبقة األرستقراطية أو طبقة
ً
السادة ،ورمبا كان أوضح مظهر لهذا االنقسام يف
املجتمع الربيطاين ،أن الربملان الربيطاين يضم
 −حتى يومنا هذا  −مجلسني هام مجلس العموم
 House of Commonsالذي ميثل الشعب بطبقاته
الوسطى والدنيا ،ومجلس اللوردات House of
 Lordsالذي ميثل الطبقة العليا يف هذا املجتمع.
ولكن منطلق هؤالء الرواد كان ما تعلموه عىل
يد إف .آر .ليفينز ،وهو أبرز نقاد األدب والثقافة يف
بأسا يف الدفاع عن ثقافة
تلك املرحلة ،وأشدهم ً
النخبة مقابل الثقافة الشعبية  popular cultureالتي
رأى فيها تهدي ًدا للثقافة اإلنكليزية العليا English
 ،high cultureغري أن انطالقهم من النقد األديب
مل مينعهم من السعي الحثيث لتجاوز ما انطوى
عليه من نزعات :شكلية  ،Formalismونخبوية
 ،Elitismوجاملية  .Aestheticismوقد تحقق لهم
ذلك بااللتفات إىل املتلقي ،وبالتحديد :الجمهور−
القارئ ،ومحاولة اإلجابة عىل أسئلة من مثل :من
الذي يقرأ النص؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف وملاذا؟
وهي املسائل التي تُجوهلت من جانب الدراسة
األدبية التقليدية.
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وهكذا فإنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إىل
االلتفات إىل العلوم االجتامعية ،كعلم االجتامع،
واإلثنوغرافيا ،والتاريخ ،والتاريخ االجتامعي حتى
يتمكنوا من وضع النص يف السياق الذي يربر
االستجابة الجامهريية من جانب ،ويوضح معنى
القراءة لهذا النص من جانب آخر ،بوصفهام شكلني
من أشكال الثقافة التي ينتجها نشاط املجتمع برمته،
مع اهتامم خاص بالتجربة الفردية ،أو بالذاتية ،كام
أنها تعاش عىل نحو فعال يسهم يف خلق الثقافة(.)14
❊ أعامل مجموعة كبرية من املفكرين املاركسيني
َوسط اليسار الجديد يف إتاحتها – من
األوربيني التي ت ّ
خالل مجلة «اليسار الجديد ،»New Left Review
ودار النرش املرتبطة بها «فريسو  –»Versoللعاملني
يف ميدان الدراسات الثقافية ،والسيام أعامل أنطونيو
غراميش ولوي ألتوسري ومدرسة فرانكفورت ،وهو ما
أكده ستيوارت هول ،أبرز منظري الدراسات الثقافية
يف مرحلتها املتقدمة –مرحلة البنيوية ،ومرحلتها
الراهنة :مرحلة ما بعد البنيوية واملادية الثقافية– عندما
كتب يف مقالته «انبثاق الدراسات الثقافية وأزمة العلوم
اإلنسانية»« :دون هذه النصوص األوربية والتي مل
يكن أحد يقرؤها ضمن املؤسسة األكادميية؛ فإن
الدراسات الثقافية مل تكن لتطور مرشوعها ،مل تكن
لتبقى حية ،ومل تكن لتصبح ميدان عمل بكل معنى
الكلمة»(.)15
ثالثًا :دور املؤسسات البحثية والجامعية ومؤسسات
النرش يف نشأة هذا الرضب من الدراسات ،ويف تطوره،
ويف انرسابه يف مختلف املسارات .ففي مجال
املؤسسات البحثية يستطيع املرء أن يشري إىل الدور
الذي أداه مركز جامعة بريمنغهام للدراسات الثقافية
املعارصة( )16يف تعزيز مكانة هذه الدراسات يف
الجامعات واألكادمييات العلمية يف بريطانيا بشكل
خاص ،وخارجها بشكل عام .أما يف مجال النرش
األكادميي والثقايف فيمكن أن يشار إىل مايرسته دور
مجلة «اليسار الجديد  »New Left Reviewالشهرية،

ما النقد الثقايف؟ وملاذا؟

ومجلة «الشاشة  ،»Screenواملجالت األخرى
الكثرية( )17التي تتصدر املشهدين الجامعي والثقايف
ح للتفاعل
يف عامل إنتاج املعرفة اإلنسانية ،من فس ٍ
مابني أفكار اليسار الربيطاين الجديد واملاركسية
األوروبية ،والفكر الفلسفي واإلنساين عامة.
وأما يف مجال نرش الكتب فيمكن الحديث –
عىل سبيل املثال ال الحرص– عن دار النرش «فريسو
 »Versoامللحقة مبجلة اليسار الجديد ،وعن دور
نرش عديدة من أمثال «مطبعة جامعة أكسفورد»،
و«دار النرش الجامعي أرنولد  ،»Arnoldودار
النرش العاملية «روتلدج  ،»Routeledgeودار النرش
«بالكويل  »Blackwellاملعروفة بسلسلة مكتباتها
يف مختلف الجامعات الربيطانية ،ودار النرش الدولية
«ساغا  »SAGAاملشهورة بعنايتها بالعلوم االجتامعية
والسياسية ،وما تنرشه من سالسل كتب ال تتصل
فقط بالثقافة الربيطانية ،بل تتناول كذلك الثقافات
القومية األوربية :الفرنسية ،واألملانية ،واإليطالية،
والروسية ،واألمريكية ،واألمريكية الالتينية ،وغريها،
وتسعى إىل دراسة مختلف جوانب األشكال الثقافية
الرسمية والشعبية التي تنتجها هذه الثقافات مبختلف
األدوات.
راب ًعا :ما خضعت له الدراسات الثقافية الربيطانية
من تطورات مضت بها من مرحلة النزعة الثقافية
 Culturalismيف عقد الستينيات التي تم فيها
الربط الوثيق بني الثقافة واملجتمع ،إىل مرحلة
النزعة البنيوية  Structuralismوالتي سادتها الخلطة
املاركسية−البنيوية ،أو البنيوية املاركسية ،والسيام
أفكار ليو ألتوسري ،وأنطونيو غرامتيش وغريهام ،إىل
مرحلة النزعة ما بعد البنيوية ،Post−structuralism
واملادية الثقافية  Cultural materialismاللتني سادتا
الدرس الثقايف والنقد الثقايف منذ عقد الثامنينيات.
وإىل جانب كل ماتق ّدم هناك التطورات التي
لحقت الدراسات الثقافية يف مختلف أنحاء
العامل ،بعد انتشار ما ميكن دعوته بالدراسات
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الثقافية القومية ،واإلقليمية ،والقارية .فقد
توسعت دائرة اهتامم هذه الدراسات لتشمل قضايا
من مثل قضية السكان األصليني (يف أسرتاليا
واألمريكيتني) ،وقضية املهاجرين (يف أوروبا
بشكل خاص) ،وقضية الدين (يف مختلف مواقع
انتشار املهاجرين املسلمني يف األمريكيتني
وأسرتاليا وأوروبا) ،وقضية العرق (والسيام يف
أمريكا الشاملية وأوربا) ،وقضايا املرأة ومختلف
أشكال التمييز التي يشهدها عاملنا املعارص ،عامل
العوملة واالنتقال واملهاجرة واملنايف.
خامسا :عالقة هذه الدراسات الثقافية بـ «اآلخر»
ً
وذلك عندما يتصل تدبّرها بتعلم لغة هذا «اآلخر»،
فتعلم اإلنكليزية أو الفرنسية أو األملانية يف بلدان
تقع خارج دائرة الناطقني بهذه اللغات عىل سبيل
املثال ،وما يتطلبه التواصل فيها من وعي كاف
بالسياق الذي تستعمل فيه ،يقتيض اللجوء إىل
دراسة مختلف وجوه الحياة الخاصة بالناطقني
بهذه اللغات ،ومعرفة املؤسسات العاملة يف
مجتمعاتها ،وتبني مختلف أشكال الثقافة املنتجة
من جانب تلك املجتمعات ،ومن ث َ َّم إىل رضورة
إدراج مساقات تعنى بالثقافات املعارصة املنتجة
بهذه اللغات ويف مجتمعاتها املختلفة.
وفضل عام تقدم فقد أث ّرت هذه الدراسات يف
ً
دراسة اآلداب القومية املتصلة بها ،وبخاصة بعد
تبدد الحدود الفاصلة بني الثقافة العليا ،والثقافة
الشعبية ،ومن ثم خضع النقد األديب الذي يتدبر
هذه اآلداب إىل تح ّوالت جذرية منهجيًا وتقنيًا
ينبغي أخذها بالحسبان عند التفكري باإلفادة من
تجارب األمم األخرى يف تدبّر أدبها وثقافتها.
ومن هنا يأيت هذا الجهد املتواضع لتقديم
هذا النقد للقارئ العريب ،علّه يستعني به عىل
استكشاف آفاقه الرحبة الواعدة .فأما مصطلح
النقد الثقايف فإنه –بوصفه ترجمة حرفيه للمصطلح
اإلنكليزي  –Cultural Criticismيرتبط مبصطلح
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الدراسات الثقافية  Cultural Studiesبعالقة وثيقة،
بل عضوية .واملصطلح األخري –كام تقدمت
اإلشارة– قد استعمل أول( )18ما استعمل يف مركز
جامعة برمنغهام للدراسات الثقافية املعارصة الذي
أنشأه فيها ريتشارد هوغارت( )19عام  ،1964ثم
دعا إليه ستيوارت هول  Stuart Hallالذي توىل
إدارته بعد انتقال هوغارت إىل منظمة اليونيسكو،
وغدا بفضلهام بؤرة لرضب جديد من الحراك
الثقايف الذي انرصف إىل دراسة مختلف أشكال
املنتجات الثقافية التي أفرزتها تطورات مابعد
الحرب العاملية الثانية يف بريطانيا ،وتدبُّرها من
منظور دميوقراطي .وهو ما نلمحه بشكل خاص
يف توليده موجة من االنتقادات الجذرية ملفهوم
الثقافة السائد يف أوروبا حتى ذلك الحني ،بوصفه
مفهو ًما نخبويًا يستبعد الكثري من املنتجات الثقافية
املهمة واملؤثرة يف حياة املجتمعات األوربية يف
الفرتة التي تلت الحرب العاملية الثانية .ولذلك دعا
محفِّزو هذه املوجة وموجهوها إىل وضع املنتجات
الثقافية –عند دراستها وتحليلها وتفحص طبيعتها
ووظيفتها يف إطار أوسع من السياقات السياسية
تبي صلة
واالجتامعية واالقتصادية والفكرية– إىل ُّ
هذه املنتجات فيام بينها بشكل خاص من جهة،
وصالتها بالبنى األخرى يف املجتمعات اإلنسانية
من جهة أخرى.
ورمبا كان من أهم ما مييز الدراسات الثقافية
التي أطلقها مركز جامعة برمنغهام للدراسات
الثقافية املعارصة أنها دراسات منفتحة عىل مختلف
العلوم اإلنسانية واملعارف والحقول املعرفية
األخرى من جهة ،مثلام هي منفتحة من جهة أخرى
عىل مختلف املنظورات واملناهج واملقاربات،
مفصحة بذلك عن غنى الظاهرة الثقافية ،وتشعب
صالتها مبختلف وجوه الحياة اإلنسانية ،بل عمق
تغلغلها يف هذه الحياة ،ورسوخها يف البنى الذهنية
للتفكري يف مختلف املجتمعات اإلنسانية.
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ما الذي يختلف فيه النقد الثقايف عن
الدراسات الثقافية؟

الحقيقة أن الربيطانيني من داريس الثقافة ونقادها
ريا
ال مييزون يف دراساتهم ما بني املصطلحني وكث ً
ما يستخدمونهام عىل نحو متبادل ،مع أنهام يشريان
إىل شيئني مختلفني متا ًما:
أما «النقد الثقايف» فإنه يشري إىل تحليل األدب –
مبا يف ذلك األدب الشعبي –Popular Literature
وأشكال الفن األخرى –مبا فيها الرسم والعامرة
والنحت والرقص واملوسيقى واملرسح والفن
السابع وفن الرسوم املتحركة– ضمن سياقاتها
االجتامعية والسياسية واالقتصادية ،مستلهمني
يف ذلك علم االجتامع والفكر الفلسفي املادي،
والسيام املاركسية .أما مصطلح «الدراسات
الثقافية» فإنه يشري إىل الدراسة املتداخلة املعارف
 Interdisciplinaryللظواهر الثقافية املعارصة،
أساسا بالصالت املتبادلة بني إنشاءات
والتي ت ُعنى
ً
إنسانية متنوعة.
أما يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإن
الدراسات الثقافية التي نشأت يف الثامنينات من
القرن املايض ،وازدهرت أميا ازدهار يف العقود
الالحقة ،تنرصف إىل الدراسات متداخلة املعارف
 Interdisciplinary Studiesملختلف أشكال
الثقافة املعارصة ،برصف النظر عن مكانة منتجيها
االجتامعية واالقتصادية ،بينام ينرصف النقد الثقايف
إىل تدبّر النصوص األدبية والرتكيز عىل الشأن الفني
فيها .ومعنى هذا أن املصطلحني متاميزان متا ًما يف
املامرسات األمريكية ،وهو مايؤكده آرثر آسا بريغر
صاحب كتاب «النقد الثقايف»( )20عندما يشري إىل
«حقل
ً
أن النقد الثقايف «نشاط  ،»Activityوليس
معرفيًا  »Disciplineباملعنى الضيق للكلمة ،والنقاد
الثقافيون يطبقون مفاهيم ونظريات –يف أضمومات
وطفرات متنوعة– عىل فنون النخبة مثلام يطبقونها
عىل الثقافة الشعبية والحياة اليومية ومجموعة من
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املوضوعات ذات الصلة .وهكذا فإن النقد الثقايف
 −فيام يرى بريغر −تع ُّه ٌد ،أو مرشوع متعدد املعارف
ومتداخل املعارف ومعرفة عن املعارف ومجموعة
معارف .إنه نشاط يتصل بالنظرية والنقد الجامليني
واألدبيني وبالفكر الفلسفي وبتحليل الوسائط
وبنظريات التفسري ومبعارف كالسيميائيات
والتحليل النفيس والنظرية املاركسية والنظرية
االجتامعية واألنرثوبولوجية وغريها ،وبدراسات
التوصيل ووسائط االتصال الجامهريي ،وهو
نشاط يتوخى تحقيق هدف نبيل هو فهم الثقافة
املعارصة ،وغري املعارصة مبختلف أشكالها؛
وذلك من خالل تفحص الظاهرة الثقافية يف شبكة
عالقاتها بالظواهر الثقافية األخرى يف املجتمع،
والخروج باستنتاجات معينة عن التغريات التي
خضعت لها خالل فرتة من الزمن.
غري أن ما يجمع ما بني الدراسات الثقافية والنقد
الثقايف عىل شاطئي األطليس هو النظر إليهام من
جانب العاملني يف هذا امليدان عىل أنهام مامرسة
 ،Practiceأو نشاط  ،Activityوبسبب اتصال هذا
النشاط بالثقافة التي تتنوع أشكالها ومفاهيمها بني
مجتمع وآخر ،وبني أمة وأخرى ،وبني عرص وعرص؛
فإن من الصعوبة مبكان اقرتاح تعريف جامع مانع
مجمع عليه للدراسات الثقافية أو النقد الثقايف.
ذلك أن الدراسات الثقافية ليست حركة موحدة،
متسقة عىل محو محكم ،أو ذات أجندة ،أو جدول
أعامل ثابتة ،بل هي  −كام يشري مؤلفو «دليل
املقاربات النقدية لألدب» (الطبعة الرابعة ،مطبعة
جامعة أكسفورد ،أكسفورد« − )21()1999 ،مجموعة
من النزعات  ،Tendenciesأو امليول واملسائل
والقضايا تتمتع بحد أدىن من التامسك واالنسجام
فضل عن أنها مؤلفة من عنارص متنوعة
ً
الفضفاضني،
من املاركسية ،والنزعة التاريخية الجديدة ،والنزعة
النسوية ،والدراسات الجنوسية ،Gender Studies
واألنرثوبولوجيا ،ودراسات السياسة العامة،
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ودراسات الثقافة الشعبية ،والدراسات الحرضية».
وبعبارة أخرى ،إن الدراسات الثقافية والنقد الثقايف
معنيان «بالرتكيز عىل القوى االجتامعية والثقافية
التي تصنع املجتمع اإلنساين ،أو تسبب االنقسام
والتغريب فيه»(.)22
ومصطلح الدراسات الثقافية ،كام يعرفه
«مرسد املصطلحات األدبية» الشهري لـ أبرامز
وهاربام ،يشري «إىل مرشوع عرب معاريف cross−
 disciplinaryحديث العهد ومتنام عىل نحو
واسع لتحليل الرشوط التي تؤثر يف إنتاج جميع
أمناط املؤسسات واملامرسات واملنتَجات
الثقافية واستقبالها وأهميتها الثقافية ،ومن بينها
األدب الذي يع ُّد مجرد واحد من األشكال العديدة
للمامرسات الثقافية الدالة .وموضع العناية الرئيسة
لهذا املرشوع تحديد األداء الوظيفي للقوى
االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وبنى
السلطة التي يقال إنها تنتج األشكال املتنوعة
للظواهر الثقافية ،ومتنحها معانيها االجتامعية
وحقيقتها وأمناط اإلنشاء الذي ت ُناقَش فيه وقيمتها
ومنزلتها النسبيتني»( .)23والنقاد الثقافيون –كام
يوضح ذلك مؤلفا «مرسد بيدفورد للمصطلحات
النقدية واألدبية»– يتفحصون« :كيف ينبثق األدب
 −ضمن ثقافة معينة  −من أشكال أخرى من
اإلنشاء (مثل الدين ،أو العلم ،أو اإلعالن)؟ وكيف
يؤثر فيها ويتنافس معها؟ إنهم يحللون السياقات
االجتامعية التي كُتب فيها نص معطى ،وتحت أية
رشوط أنتج ،أو يُنتج ،وانترش وقُرئ .وهم –مثل
غريهم من مامريس الدراسات الثقافية– يعارضون
الرأي القائل بأن الثقافة تشري –عىل نحو إقصايئ–
إىل الثقافة العليا؛ أي الثقافة  Cultureبحرف
« »Cكبري ،ساعني إىل جعل املصطلح يشري إىل
الثقافة الشعبية والرتاث الشعبي والثقافة الحرضية
واملتوسطة
واملنتشة
والثقافة الجامهريية (املنتَجة
َّ
َِ
واملستهلَكة جامهرييًا) ،وكذلك إىل تلك الثقافة
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التي نربطها مبا يدعى األدب العظيم .وبكلامت
أخرى ،يحاجج النقاد الثقافيون أن ما نشري إليه
عىل أنه ثقافة هو يف الحقيقة مجموعة من الثقافات
املتفاعلة ،الحية واملتغرية أكرث منها ساكن ًة وأُحادية.
إنهم يفضّ لون تحليل األعامل األدبية ليس بوصفها
موضوعات جاملية تامة بذواتها ،وإمنا بوصفها
أعامل ينبغي أن تُرى من خالل صالتها بأعامل
ً
أخرى ،أو بالرشوط االقتصادية ،أو باإلنشاءات
االجتامعية الواسعة (عن والدة األطفال ،وتعليم
املرأة ،واالنحطاط الريفي ..إلخ)»()24؛ ولذلك
«ألح النقاد الثقافيون عىل ما دعاه املنظِّر الفرنيس
دو سريتو ( De Certeauمامرسات الحياة اليومية)،
دارسا أنرثوبولوج ًيا أكرث من
مقاربًا األدب بوصفه
ً
()25
كونه ناق ًدا أدب ًيا نخبويًا تقليديًا»  .لقد طالت
مناجزت النقاد الثقافيون كل مظاهر الهيمنة التي
تعتز بها املؤسسة الثقافية القامئة ،وهكذا نراهم
أحيانًا يف ِّندون يف معرض رصاعهم مع التعريفات
التقليدية للثقافة ملا يشكِّل ثقافة« :التعريفات
التقليدية ملا يشكِّل القانون األديب (The Literary
)Canon؛ أي تلك األعامل التي تُ َنح مكانة
خاصة من جانب ثقافة معينة (الكالسيكيات ،أو
الكتب العظيمة) .وبحق فإن هؤالء النقاد ينتقدون
بدل من السعي إىل
فكرة القانون األديب ذاتهاً ،
إحالل قانون أديب مضاد محل القانون التقليدي،
أو إضافة كتب (أو أفالم أو موقف هزيل )sitcom
إىل القامئة القدمية للنصوص التي ينبغي أن
يعرفها افرتاضً ا كل شخص مثقف culturally
.)26(»literate
ومن ث َ َّم فإنهم يسعون إىل أن يكونوا وصفيني
 descriptiveأكرث من كونهم ُمق ِّيمني .evaluative
إنهم يسعون إىل أن يقيموا الصلة بني امل ُنتجات
واألحداث الثقافية أكرث مام يسعون إىل تقديرها.
وكذلك فإنهم يهدفون إىل اكتشاف األسباب
(السياسية غال ًبا) :لِ َم يُث َّمن عال ًيا ُمنتَج جاميل أو
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ثقايف ما ،أكرث من ُمنتَج آخر( .املرجع السابق،
ص  .)85كام يرون أن أي متييز بني الثقافة العالية
والثقافة الشعبية والثقافة الجامهريية قد تداعى بعد
الحرب العاملية الثانية( .املرجع السابق ،ص )85
وهكذا أخضع النقاد الثقافيون هرميات قيمة
 Value Hierarchiesأخرى للمساءلة ،فانتقدوا عىل
سبيل املثال املؤسسة الجامعية بوصفها املسؤولة
عن تعريف الثقافة العليا يف املجتمع ،كام انتقدوا
الحدود االصطناعية التي تقيمها الجامعات بني
الكليات واألقسام ،أو تلك التي تفصل ما بني
دراسة الفنون ودراسة التاريخ ،بلْ َه دراسة التلفزيون
واإلعالن والصحافة والرتاث الشعبي والشئون
الراهنة والنميمة؛ ذلك أن الجامعة مبحافظتها عىل
هذه الحدود املصطنعة إمنا تعزز الهوة الفاصلة بني
الثقافة العليا والثقافة الدنيا.
تبي للنقاد الثقافيني أيضً ا أن الجامعات
ومام َّ
عندما ربطت ضم ًنا الجامليات باألدب ،والدعاية
باإلعالن؛ فقد أق َّرت ضم ًنا أيضً ا بوجود جانب دعايئ
يف األدب ،مثلام أقرت ضم ًنا بوجود جانب جاميل
يف اإلعالن؛ ولهذا فإنهم مزجوا بني اإلجراءات
التحليلية التي طورتها علوم ومعارف عديدة ،مركزين
عىل الوعي اإلنساين أكرث من تركيزهم عىل كتلة من
األعامل التي يُفرتض أن تعكس ثقافة معينة.
والخالصة أن النقاد الثقافيني يسعون إىل فهم
الوعي اإلنساين ذاته ،والتدليل عىل أن هذا الوعي
تُشكّله عىل وجه اإلجامل قوى ثقافية يف املجتمع
كل
اإلنساين .وقد أفاد النقاد الثقافيون من نتاجات ٍّ
من :فردينان دو سوسري ،وكلود ليفي شرتاوس،
وروالن بارت ،وجاك الكان ،وجاك ديريدا ،كام
أفادوا من نتاج كبار أعالم املاركسية يف القرن
العرشين من أمثال :والرت بنيامني ،وأنطون غرامتيش،
ولوي ألتوسري ،وإ .ب .تومسون ،ورميوند ويليامز،
وتوين بنيت ،ومن ميخائيل باختني ،وميشيل
فوكوه وغريهم .وكذلك فقد وجدت الدراسات
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النسوية –والسيام يف تح ّديها للقيم الذكورية– يف
الدراسات الثقافية خري عون وتداخلت معها (مفيدة
يف هذا السياق من أعامل إدوارد سعيد ،وغاياتري
شاكرافوريت سبيفاك ،وهومي بابا  ..وغريهم).
وعىل أي حال ميكن أن نخلص إىل القول إن
مقاربات الدراسات الثقافية –وكام يؤكد مؤلفو دليل
املقاربات النقدية لألدب( –)27تشرتك عامة يف أربعة
أمور:
أولها :أن الدراسات الثقافية تتجاوز حدود حقل
معريف معني مثل النقد األديب أو التاريخي .وقد
تتضمن منهجيتها التحليل النيص والسيميائيات
والتفكيك واإلثنوغرافيا والتحليل اللساين والتحليل
فضل عن املقابالت؛ ذلك أن غنى الظاهرة
ً
النفيس،
الثقافية يُحتِّم تدبُّرها من وجهات نظر مختلفة،
ومن ث َم ،االستعانة مبا أمكن من العلوم واملعارف
اإلنسانية .وتب ًعا ملامريس الدراسات الثقافية ،فإن
األعامل الفكرية ال ميكن –وال ينبغي لها– أن
تتوقف عند تخوم النصوص الفردية ،أواملشكالت
التاريخية ،أو الحقول املعرفية ،وصالت الناقد
الخاصة مبا يجعلها هي بالفعل جز ًءا من هذا
التحليل.
ثانيها :أن الدراسات الثقافية ملتزمة من الناحية
السياسية ،فمامرسوها يقفون دامئًا يف موقع
املعارض للمؤسسة القامئة؛ ولذلك فإنهم غالبًا
مايكونون مرتبطني باليسار سياس ًيا ،وبالفلسفة
املاركسية فكريًا .هذا وينظر الثقافيون إىل أنفسهم
عىل أنهم معارضون لبنى السلطة يف املجتمع،
وهم يسائلون باستمرار عدم املساواة بوصفها
مامرسة ضمن بنى السلطة ،مبا يف ذلك قاعة
الدرس ،ويسعون إىل إعادة بناء الصالت فيام بني
الثقافات املهي ِمنة والثقافات التابِعة .وألن املعنى،
والذات الفردية ،يُنشآن ثقافيًا؛ فإنه ميكن لذلك أن
يُعاد إنشاؤهام .والدراسات الثقافية ،عندما تُتَب ّنى
إىل حد التطرف ،تُن ِكر استقالل الفرد ،سواء أكان
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عمل أدب ًيا.
ً
شخصا أم
ً
وهذا يشكل دف ًعا أو ر ًدا ملقاربتي «اإلنسان
العظيم» و«الكتاب العظيم» ذاتا النزعة اإلنسانية،
وينقل علم الجامل والثقافة من املاملك املثالية
للذوق والحساسية إىل حلبة الحياة اليومية للمجتمع
كل ،وإىل «إنشاءاته العامة Common
بوصفه ً
.»Construction
ثالثها :أن الدراسات الثقافية تنكر أي فصل بني ثقافة
عليا وثقافة دنيا ،أو بني ثقافة النخبة والثقافة الشعبية؛
فجميع أشكال اإلنتاج الثقايف تحتاج إىل دراستها
من خالل صلتها باملامرسات الثقافية األخرى.
والدراسات الثقافية ملتزمة بتفحص مجال معتقدات
مجتمع ما ومؤسساته ومامرساته التوصيلية ،مبا يف
ذلك الفنون برمتها .ولطاملا ُدرست الثقافة الشعبية
يف الجامعات ،ولكنها مل تدرس بالكثافة أو التحليل
املتقدم الذي تتلقاهام اليوم .والدراسات الثقافية
– كام يراها بعض الباحثني– هي الطريق إىل إعادة
تواصل الجامعة مع الجمهور ،مع تحطيم معريف
مضاد للعوائق الفكرية.
رابعها :أن الدراسات الثقافية ال تحلل العمل الثقايف
الذي أنتج فقط ،بل تحلل أدوات اإلنتاج أيضً ا؛
فقد تبني النقاد املاركسيون منذ زمن طويل أهمية
املسائل املحايثة لألدب مثل :من يدعم فنانًا معنيًا؟
ومن ينرش كتبه أو كتبها؟ وكيف توزع هذه الكتب؟
ومن يشرتي الكتب؟ وكيف ت ُس َّوق؟
وهكذا فإن الدراسات الثقافية تجمع ما بني
«الذاتية »subjectivity؛ أي الثقافة يف صلتها
بالحيوات الفردية و«االلتزام  ،»engagementوهو
مدخل مبارش للهجوم عىل الالمساواة الطبقية يف
املجتمع .فمن خالل الدراسات الثقافية ،ينكر
املامرسون «النزعة اإلنسانية  ،»Humanismأو
«اإلنسانيات  »The Humanitiesبوصفها مقوالت
صالحة ،ويجهدون من أجل ما يدعونه بـ «العقل
االجتامعي  ،»Social Reasonوالذي يشبه غال ًبا
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وبقوة «املثال الدميوقراطي اإلنساين»(.)28
وبعد هذا العرض الرسيع لنشأة النقد الثقايف يف
العامل األنجلو−أمرييك ،وصلته بالدراسات الثقافية
التي استهوت داريس املنتجات الثقافية املعارصة
والراهنة يف مختلف أنحاء العامل ،رمبا يطرح القارئ
مهم يف هذا املقام هو :ما موقع النقد
ً
العريب
سؤال ً
الثقايف أو مامرساته يف املشهد النقدي العريب
الراهن؟
قد تبدو هذه املامرسات من ِقبل بعض الباحثني
اجتهادات ينبغي أن يُثاب عليها أصحابها بأجر واحد
إن مل يكن بأجرين ،وهو ما بدا يل منذ سنوات حني
اشرتكت يف املناظرة التلفزيونية مع الدكتور عبدالله
الغذامي التي أمثرت الحقًا كتابًا حمل عنوان «نقد
ثقايف أم نقد أديب؟»( )29الذي ظهر منذ أكرث من
عقد من السنني .فقد قبلت اجتهاد الصديق الدكتور
عبدالله الغذامي ،وناقشته ضمن إطاره املرجعي،
وبينت ما اعتور منطلقاته الناجزة من ثغرات ،كام
وضحت ما وقع فيه من إشكال منهجي عندما اختزل
النقد الثقايف مبهمة البحث عن «النسق» الذي
رصا ساب ًعا إىل أمنوذج رومان جاكوبسون
أضافه عن ً
يف االتصال اللغوي ،دون أن يع ّرفه ،أو يوضح سبل
البحث عنه وفيه؛ ومن ث َ ّم مىض بعي ًدا عن النقد
الثقايف مثلام افرتق عن مسنت مساراته/دروبه يف
املشهد النقدي العاملي.
والواقع أن عمل الغذامي الجاد واملخلص الذي
ينطوي عىل تفكري عميق بواقع األمة ،وحرص كبري
عىل تجاوز هذا الواقع ،وسعي جاد إىل شفع الهدم
بالبناء ،واجتهاد جريء ال تعوزه الخربة ،ال يعدو مثل
غريه من مامرسات النقاد الثقافيني العرب عن كونه
«تحويلة  ،»Diversionوافرتاقًا عن مسنت دروب النقد
الثقايف يف العامل ،غري أن ما مييز هذه التحويلة ،أو
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هذا «االفرتاق» أنه فعل ال متليه الرضورة مبقدار ما
متليه الرغبة يف الخروج عن السائد يف النقد العريب
الحديث؛ ولذلك فإنه ال ينتهي ،مثل أية «تحويلة»،
إىل العودة إىل الطريق الرئيس ،إن مل نقل إىل جادة
امليض فيها.
الصواب ،وال يبلغ أيًا من أهداف
ّ
جز مهم ،بل خطري ،وهو منجز
إن النقد الثقايف ُمن َ
إنساين .صحيح أن نشأته وتطوره وتحوالته الالحقة
كانت وستظل محكوم ًة بطبيعة املادة الثقافية موضع
عناية الناقد الثقايف مثلام هي محكومة بسياقات
مامرساته ،غري أنه تجربة إنسانية جديرة بالدراسة
واالستيعاب ،ومن ث َم اإلفادة من حصيلتها يف تدبّر
املنتجات الثقافية العربية املعارصة والراهنة ،تدب ًرا
ينطلق من فهم عميق ملا يأيت:
❊ طبيعة هذه املنتجات وصالتها بطرق الحياة التي
اختارتها املجتمعات العربية من جهة ،ما دام رميوند
ويليامز – كبري سدنة هذا النقد– يتحدث عن الثقافة
بوصفها طريقة يف الحياة .
❊ ظروف نشأة هذه املنتجات ،وتطورها ،ووظائفها،
وحدودها ،أو صالتها بالك ُّل الثقايف لكل من هذه
املجتمعات من جهة أخرى.
جز عىل املنتَج الثقايف
أما التطبيق اآليل لهذا املن َ
العريب ووضع هذا املنتج عىل رسير بروكروست
الثقايف−الغريب؛ فإنه لن ينتهي بصاحبه إال إىل طريق
مسدود .وعىل الرغم من أنه قد يبدو لبعض الباحثني
ح ْيده عن مسنت الدروب؛
اجتها ًدا يستحق املغامرة ِب َ
فإن أي غيور عىل الثقافة العربية الحديثة واملعارصة
والراهنة يو ّده أن يكون اجتها ًدا مثم ًرا ،يغري باملتابعة،
مبا يلوح يف أفقه القريب قبل البعيد من خدمة مرجوة
لهذه الثقافة التي ال تنمو إال مبنتجيها ومستهلكيها
م ًعا ،بوصفهم رشكاء يف احتضانها فسحة انتامء
عرصي حقيقي لعامل القرن الواحد والعرشين.
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