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Abstract: 
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شغلت ا7راسات الثقافية منذ ظهورها ٕاىل غاية اليوم اهsمات الباحثني وا7ارسني يف لك 
ٔاحناء العامل، حيث شّلكت حرااك نقد� وفكر� بني والنقاد والفالسفة وعلامء �جsع، حبمك ما خلفته من 

 جمال اختصاصها ا عند الكثري من ا7ارسني، حبمكضآراء ومفاهمي، وٕان بقي مفهوم هذه ا7راسات غام
ومهنجها وآليات معلها، واملرايم وأالهداف اليت توّد الوصول ٕالهيا، ٕاّال ٔان توغلها يف شـىت حقوالملعرفة، 
وخصوصا العلوم �جsعية و�نسانية اكن شديد الرسعة والفعالية، واسـتطاعت ٔان تقتحم الوسط 

sمات النقاد، خصوصا ؤاّن هذه ا7راسات النقدي والنظرية أالدبية برسعة فائقة، وتسـتحوذ عىل اه
متثل ثورة عىل النظرية أالدبية التقليدية، وتأسس لطرح ما بعد حدايث يف التعامل مع الثقافات 
واخلطاZت الفنية وأالدبية، ¥] تركت مفعولها Zرزا عىل مسـتوى الساحة �جsعية وأالدبية 

ختّص معاجلة الظواهر أالدبية وإالنسانية  والنقدية، من خالل ما خلّفته من طروحات ؤافاكر
و�جsعية، فاكن لها مفعول كبري عىل مسـتوى الساحة النقدية العاملية، حيث ٔاسهمت يف بروز العديد 
من اخلطاZت الهامشـية املضادة خلطاب املركز، ومن بني هذه اخلطاZت النقدية، النقد الثقايف وخطاب 

نسوي والتارخيانية اجلديدة واملادية الثقافية، اليت تعد من ٕافرازات النظرية ما بعد الكولونيالية، والنقد ال 
  .النقدية املعارصة

منجهام إالجنلزيية من مضن ٔامه املدارس النقدية واملعرفية، اليت اكن لها تأثري ري وتعّد مدرسة ب
سست ملرشوع فاعل يف الساحة النقدية العاملية فاكنت من مؤسيس هذا النوع من ا7راسات، حيث أ 

علمي ومعريف ونقدي ممتزي عىل الرمغ من �نتقادات اليت تعرضت لها، بل وزادهتا قوة ومناعة وحمل 
 ٕاشادة من قبل كبار النقاد واملفكرين، وهذا املرشوع العلمي ا¥ي ٔافصح فيه ٔاحصابه يف كتهبم ا¹تلفة

، عىل ضوء مجموعة من االٓليات اسـتطاع ٔان يقدم رؤية معرفية جديدة يف قراءة اخلطاZت الثقافية
و�جsعية وإالنسانية،  و�سرتاتيجيات اليت تسهّل عىل الباحث، فهم الظواهر الثقافية والسـياسـية

وتقدمي رؤية جديدة تعمل عىل استرشاف أالوضاع املسـتقبلية، اليت يعرفها املشهد السـيايس والثقايف 
هذا عىل ٔاكرث من صعيد، من ٔاجل الكشف عام ختلفه  العامليني وقد فتحت ا7راسات الثقافية مرشوعها

خمتلف الظروف السـياسـية و�جsعية و�قتصادية يف صنع اخلطاZت ا¹تلفة، اليت ال ميكن ٔان 
تكون بريئة بأي حال من أالحوال، وقد محل هذا املرشوع  بني دفتيه خمتلف املثقفني وأالساتذة، ا¥ين 

واللك يشهد لهذه املدرسة Zلتأسيس لهذا المنط من ا7راسة، وصا، ينمتون ٕاىل اجتاهات يسارية خص
ا¥ي يعمتد عىل عّدة مفاهميية تستند ٕاىل منجزات أالنرثوبولوجيا الثقافية ونظر�ت عمل �جsع وعمل 
النفس والعلوم السـياسـية والفلسفة، ¥] حتاول  التغلغل يف معق الثقافات �نسانية وترشحيها، 

.                                                                                                                 دراساهتا اليت تتعلق Zلثقافات الشعبية والنخبوية انطالقا من
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منجهام، وحضورها ري وهذا املقال يروم ٕاىل بيان مفهوم ا7راسات الثقافية من منظور مدرسة ب
نقد الثقايف، ٔاي مايه مرجعياهتا املعرفية والفلسفية؟ كيف ٔاّصلت لراسات الثقافية؟وكيف يف حقل ال 

ٔاعال×ا؟ وكيف  فهمهتا؟ وكيف فهمت مصطلح الثقافة؟ وكيف ّمت ظهور النقد الثقايف؟ ومن مه ٔامهّ 
ية اسـتفادت من املعارف أالخرى لتشكيل مرشوعها الثقايف؟ وسوف حناول إالجابة عىل هذه إالشاكل 

.                                                                  املعقدة، والتفصيل جيدا يف هذا املوضوع فÙ تبقى من هذا املقال
        :  :  :  :  منجهام النشأة والتطورمنجهام النشأة والتطورمنجهام النشأة والتطورمنجهام النشأة والتطورري ري ري ري مدرسة بمدرسة بمدرسة بمدرسة ب----1111

منجهام ٕاثر مجi من التحوالت والتغريات اليت شهدها املشهد السـيايس ري تشّلكت مدرسة ب
Zٕالضافة ٕاىل ترسـبات وتراكامت فلسفية ومعرفية عرفها القرن العرشين، خصوصا مع انتشار العاملي 

مفاهمي ما بعد احلداثة، اليت ٔاسست لها فلسفة �ختالف، وطروحات مفكرين كبار شّلكت ٔافاكرمه 
م هذا الفتح طفرة نوعية يف الفكر العاملي ومنظومة العلوم إالنسانية و�جsعية وأالدبية والنقدية، ؤاما

املعريف اجلديد، ومن رمح هذه التحوالت العميقة اليت عرفها اkمتع أالورويب والعاملي و7ت ا7راسات 
الثقافية، اليت فتحت ٔافقا معرفيا جديدا يف مقاربة خمتلف الظواهر احلضارية وإالنسانية، اليت يعّد أالدب 

قات التارخيية و�جsعية والنفسـية ؤاقامت واحد مهنا ¥] انفتحت دراسات ٔاعال×ا عىل لك السـيا
جسور معرفية مع عّدة علوم ومعارف، وهذا من ٔاجل تشكيل رصح معريف خاص يشـتغل عىل ما هو 
عاملي وانساين عام خيص الثقافة، ×ام اكن مصدر ٕانتاXا، سواء ما تعلق Zلثقافة الرمسية ٔاو الشعبية، 

راءة املسـتقبل وما ينتظر اkمتعات إالنسانية، والنظم السـياسـية ثقافة النخب ٔام ثقافة العامة، حماوá ق
و�جsعية من حتّد�ت، يف خضّم املعطيات اليت يشهدها اkمتع ا7ويل من رصاعات ومآزق حضارية 
وصلت Zٕالنسان ٕاىل طريق مسدود ¥] ينبغي ٕاقامة مرشوع عىل املدى البعيد حيفظ بقاء الثقافات 

اللتان يضمنان قّوة احلضارة والثقافة الغربيتني، وهكذا تشلكت  ،الهمينة والسـيطرةاملركزية ليكّرس 
ا7راسات الثقافية مضن معطيات æرخيية واجsعية وسـياسـية وفكرية خاصة، هيأت kموعة من النخب 

اkال  املثقفة اليت تشـتغل يف أالوساط االٔاكدميية يف اجلامعات �جنلزيية بأن تشّلك معهدا خاصا هبذا
يف عام  Birminghamمنجهام ري رشع مركز ا7راسات الثقافية املعارصة جبامعة ب«املعريف، حيث 

 working papers in cultural يف نرش حصيفة ٔاوراق معل يف ا7راسات الثقافية 1971
studiesواليت تناولت وسائل �عالم ، Media  الثقافة الشعبيةوpopular culture والثقافات ،

وعمل literature وأالدب  ideological matters،واملسائل أاليديولوجيةsub cultureنياا7
، واحلراكت gender Related issues، واملسائل املرتبطة Zجلنوسةsemioticsالعالمات
، وموضوعات ٔاخرى everey day lifeواحلياة اليومية �social Movementsجsعية
عهد  حدî كبريا يف أالوساط العلمية وأالاكدميية يف ٕاجنلرتا، خصوصا يف ، وشّلك فتح هذا امل 1»متنوعة



                                              جمi لكية االٓداب و اللغاتkاخلامس والعرشون دالعد -12ا  

 2019 جوان                                               22                                     لكية االٓداب و اللغات

عين بدراسة أالشاكل واملامرسات واملؤسسات الثقافية وعالقاهتا «حيث جمال ا7راسات السوسـيولوجية
تريي و Raymond willims ، ومن رواد هذه املدرسة رميوند وليامزkZ«2متع والتحوالت �جsعية

 Richard Hoggart هوقاروريتشارد   Easthep  وٕايسـهتوب  Terry Eaglton نٕايغلتو
وروبرت شولز وٕادوارد  David morley ودافيد موريل  Dick Hebdige وديك هابدجي

، ويف Ien Ang و�ن ٔاجن Stuart hall وستيوارت هول Edward Thompson طمبسون
اجلديدة  يف ٕاجنلرتا، اليت رفضت  املاركسـية  الرمسية بدايهتا اكنت ا7راسات الثقافية  متأثرة Zليسارية 

اليت اكنت تفهم ٔاهنا متثل اجلربية الصارمة  للك من �قتصاد والتارخي، وقد تصاعدت هذه الزنعة النقدية 
بشلك خاص، وقد بدٔات ا7راسات الثقافية يف البداية  1956املاركسـية  بعد الغزو الرويس للمجر عام 

تد بعدها ٕاىل دول وجممتعات ٔاخرى، مفن فرنسا ٕاىل الوال�ت املتحدة أالمريكية ٕاىل كندا يف بريطانيا، لمت 
وهذا بفعل معطيات æرخيية وسـياسـية، عىل  3ؤاسرتاليا، لمتتد ٕاىل جنوب رشق آسـيا خصوصا الهند

ت� اعتبار ٔان الهند اكنت مسـتعمرة بريطانية وحىت اللغة إالجنلزيية فرضت لنفسها وجودا معتربا يف 
ا7راسات الثقافية ٕاىل شـىت بقاع العامل، لتخرج من نطاقها اجلغرايف فÙ  تالرقعة اجلغرايف، وبعدها امتد

لقد شهدت سـبعينيات القرن «بعد، وتشمل جماالت عديد خاصة ما تعلق Zلتحليل السـيايس، 
خدمة السـيايس،  العرشين، الربط املبارش بني الثقايف والسـيايس، ٔاو عىل أالرحج، وضع الثقايف يف

، وهذه الفكرة  لقيت رواجا كبريا يف ٔامرياك من قبل املشـتغلني يف حقل النقد 4»حتقيقا ملصاحل السـيايس 
        .أالديب والثقايف

فقد تغلغلت ا7راسات الثقافية يف الوال�ت املتحدة أالمريكية، ليتلقفها مجموعة من النقاد ٔامثال 
  Harold وهارو7 بلوم Dilthey ودلثاي Hilis millerوهيليس ميلر paul Dimanبول دميان
Bluom  ت الثقافية، واكتشاف ماZت أالدبية والفنية، من خالل تفكيك اخلطاZمكهنج يف قراءة اخلطا

ختفيه من ٔاشاكل الهمينة والسـيطرة وإاليديولوجيات وهذا يدخل مضن اسرتاتيجية اkمتع الرٔاساميل كلك، 
سعى جميسون ٕاىل الكشف عن الالوعي «رة النقدية واملعرفية، ¥] ا¥ي فرض حتّوال مضن السريو

السـيايس املتضمن يف النصوص الثقافية والنقدية، وبيان ٕاماكنية تعرية ت� النصوص من ٔاقنعهتا 
، فال ميكن فصل سـياق ظهور هذه 5»أاليديولوجية وشعاراهتا اليت قد ال مت� صريورة متثل احلقيقة

  .لسـيايس العام، ا¥ي ارتبط Zملنظومة الرٔاساملية نفسهااخلطاZت عن سـياقها ا
عرفت فرنسا بصفة خاصة، ؤاوروZ بصفة عامة مجموعة من �ضطراZت،  1968ويف عام  

خبروج الطلبة واملثقفني يف مظاهرات عارمة ضّد البنيوية، وهذا ما ٔاّدى ٕاىل ظهور تيارات جديدة 
ر نظر�ت القراءة والتلقي والتفكيك، هذه املعطيات اجلديدة شّلكت مرحi ما بعد البنيوية، وذ] بظهو 

لتون غ منجهام، ا¥ين انرصفوا حنو املاركسـية، فظهر كتاب تريي ٕاي ري شّلكت وعيا جديدا 7ى جامعة ب
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، )عند ٔالتوسري ومارشي(وهو كتاب يتبىن ٔافاكر التيار املضاد للزنعة الهيجلية «" النقد وإاليديولوجيا"
قا لرتاث النقد إالجنلزيي ويف نفس الوقت تقيÙ جذر� جديدا لتطور الرواية ويطرح نقدا معي

وقد ٔافىض هذا التحّول يف املسار الفكري لهذه املدرسة، ٕاىل تطّور النظرة ٕاىل خمتلف . 6»�جنلزيية
ا من النقد، الظواهر إالنسانية والفنية وأالدبية، وكيفية التعامل معها ودراسـهتا وحتليلها، وهذا ما ٔانتج نوع

  .ا¥ي يتعّدى حدود أالدب ليدخل حقل الثقافة بشـىت ٔانواعها
        : : : : منجهاممنجهاممنجهاممنجهامري ري ري ري املرجعيات الفلسفية واملعرفية ملدرسة باملرجعيات الفلسفية واملعرفية ملدرسة باملرجعيات الفلسفية واملعرفية ملدرسة باملرجعيات الفلسفية واملعرفية ملدرسة ب- 2222

ال شك ٔاّن ٔاي مدرسة نقدية ٔاو فكرية ٔاو ٔادبية ال تهنض من فراغ، وٕامنا يسهم يف تشلكها 
يف، وتشكيل مناعهتا إاليديولوجية اليت تراكامت وترسـبات معرفية وفلسفية متكّهنا من بناء رص�ا املعر

تضمن لها البقاء ٔاكرب مّدة ممكنة يف الساحة املعرفية العاملية، ومواXة العواصف والهزات الفكرية 
والتارخيية و�جsعية والسـياسـية اليت تعرفها املراحل التارخيية املتعاقبة، وهذا يتّضح خصوصا ملا متت� 

قول املعرفة أالخرى، وهذا ينطبق عىل حقل ا7راسات الثقافية معوما رشعية علمية ومعرفية مضن ح
منجهام عىل وجه اخلصوص، اليت اسـتفادت من الفتوحات العلمية اليت شهدها هذا القرن ري ومدرسة ب

واليت امتدت حنو جماالت عديدة، من العلوم التجريبية والبيولوجية، حنو العلوم إالنسانية و�جsعية 
عمل �جsع، وعمل النفس والفلسفة، لك هذه املعطيات شّلكت مرجعية ×مة لراسات اكلتارخي و 

منجهام اليت ري ومتت� رشعية معرفية، خصوصا 7ى مدرسة ب ،الثقافية حىت تسـتقمي عىل ٔاقدا×ا
اسـتفادت من فلسفات عديدة، ومن الفلسفة املاركسـية بصيغهتا التقليدية عىل وجه اخلصوص، هذه 

اليت تؤمن بأّن ٔاّي جممتع مقسم ٕاىل بنيتني رئيسـيتني، بنية سفىل متثل وسائل إالنتاج املادي، الفلسفة 
فهام يرتبطان مضن حلقة   7وبنية عليا متثل أالفاكر والتصورات، وصيغ الوعي، والعالقة جدلية بيهنام

قى باج اkمتع، ولكنه ي قد يكون نت - كام يؤكد املاركسـيون-ٕاّن الوعي «سـببية يف منظومة التفكري والفهم، 
وال  -من خالل عقول الرجال والنساء الفاعلني يف العامل، و7هيم الشخصية واخلربات اليت تشلك - دامئا
،  ٕاضافة ٕاىل هذه املرجعية الفلسفية، اسـتفادت ا7راسات الثقافية من املاركسـية 8»مفاهميهم -شك

مع املعطيات العلمية و�قتصادية  ية وتكييفهاب�ذXا اجلديدة اليت ٔاعادت صياغة املقوالت التقليد
 Louis Althusserوالتارخيية والسـياسـية املعارصة، ويتجىل هذا من خالل Xود لويس ٔالتوسري

يف املادية الثقافية، واملامرسات الثقافية وعالقهتا Zلsيزات  pierre Bourdieuوبيار بورديو 
تؤكد التفاعل بني ٔالوان �بداع الثقايف اكٔالدب وسـياقها  راحت«�جsعية وطبيعة ممارساهتا، اليت 

، ٕاىل جانب التأثري الكبري ا¥ي خلّفته 9»التارخيي متضمنا العوامل �جsعية والسـياسـية و�قتصادية
  michel foucaultفلسفة ميشال فوكو

ميثل نقطة  نقطة ٕابداعية قصوى مضن منظومة إالبداع البنيوية ويف الوقت ذاته«، ا¥ي ميثل 
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مفن .10»حتّول ٔاساسـية يف طبيعة البنيوية كام بلورها الرواد أالوائل يف جمال اللسانيات وأالنرثوبولوجيا
خالل مرشوعه أالركيولو� يف تعرية بنية الفكر الغريب، متكّن من حتقيق طفرة مهنجية يف حقل العلوم 

ٔاظهر « اهمي املعقدة مكفهوم السلطة فقد �جsعية وإالنسانية، خصوصا يف تفكيك بعض الظواهر واملف
كيف ٔاّن السلطة منبثقة يف مجيع ٔاشاكل العالقات إالنسانية حني ساءل التحزيات ا¹تلفة اليت تنطوي 

iوقد ّخصر 11»علهيا ممارسة السلطة حىت يف السلواكت واملواقف اليت قد تبدو يف الظاهر ممارسة نبي ،
هذه العالقات املعقدة وخمتلف االٓليات اليت متارس هبا السلطة مرشوعه الفلسفي الكبري يف اكتشاف 

اللكامت : "لفرض همينهتا وسـيطرهتا، ويف هذا الصدد ميكن إالشارة ٕاىل مجموعة من كتبه املهمة ويه
æرخي اجلنون يف العرص "و" حفر�ت املعرفة"و " املعرفة والسلطة"و" نظام اخلطاب"و " وأالشـياء

  ".املراقبة والعقاب"و" عيادةمو7 ال "و" ال�سـييك
وليست هذه الفلسفات يه الوحيدة اليت شلكت مرشوع ا7راسات الثقافية 7ى مدرسة 

منجهام، بل هناك ترسـبات فلسفية ومعرفية ٔاخرى، مكدرسة فرانكفورت يف ٔاملانيا، ونظريهتا النقدية ري ب
 عىل ترشحي أالنظمة �جsعية، Zلرتكزي«اليت اشـتغلت عىل تفكيك العقل الغريب وفق مقاربة جديدة، 

وحتديد العنارص املكونة للتوجه �جsعي، وحتديد العالقة بني �جsعي و�قتصادي 
وهذا املرشوع الفلسفي الكبري، واجلهد النقدي العميق ا¥ي عكفت عليه هذه . 12»وأاليديولو�

دوات مهنجية، حتليلية نقدية حتّرر Zسـتخدا×ا الٔ «سـمتولوجية، وذ] ي املدرسة، فرض علهيا ٔادوات ٕاب 
، فرتكت 13»الفرد من ٔاغالل إاليديولوجيا واملؤسسات ولك ما يدعو ٕاىل التخندق حول ما هو جاهز

، ا¥ي Terry Eagaltonمنجهام خصوصا تريي ٕايغلتون ري بصامهتا Zرزة يف عقول ٔاعالم مدرسة ب
ريية، وتسليع الثقافة وطرق تروجيها، ودور ، حول نقد الثقافة امجلاهth.Adornoتأثر بأفاكر ٔاودورنو 

حّولت املؤسساتية اجلامدة الثقافة امجلاهريية احلديثة ٕاىل وسـيط خلياالت «املؤسسات يف ذ]، حيث 
، وهذه أالفاكر لقيت تفاعال كبريا من قبل النقاد وا7ارسني، يف 14»تتجاوز حدود ضبط النفس وتوازهنا
، ا¥ي W. Benjamin ، ويه تتقارب مع ٔافاكر زمي$ والرت بنيامنيالساحة النقدية وأالدبية املعارصة

منجهام، من دون ٔان نتجاهل ٕاجنازات أالنرثوبولوجيا الثقافية ري ترك هو االٓخر مفعو% 7ى جامعة ب
  .وا7راسات �جsعية املعارصة

ية، اليت عكفت عىل لك هذه املشاريع الفلسفية واملعرفية، شّلكت احلجر أالساس لهذه املدرسة االٔاكدمي 
  .دراسة العنرص الثقايف، حيث ٔارست قواعدها وحددت مهنجها، وسّطرت ٔاهدافها املسـتقبلية

        :                                                                    :                                                                    :                                                                    :                                                                    منجهاممنجهاممنجهاممنجهامري ري ري ري مفهوم الثقافة 7ى جامعة مدرسة بمفهوم الثقافة 7ى جامعة مدرسة بمفهوم الثقافة 7ى جامعة مدرسة بمفهوم الثقافة 7ى جامعة مدرسة ب----3333
اكلية املصطلح، وجمال اشـتغال هذا منجهام دون جتاوز ٕاشري ال ميكن احلديث عن مدرسة ب

اkال ا7رايس من منظور ٔاعال×ا، خصوصا ما يتعلق مبصطلح الثقافة ومفهومه، مث معرفة احلدود اليت 
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 2019جوان                                25                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

حتمك هذا احلقل املعريف، فهذا املفهوم من املفاهمي املتشعبة واملنفلتة اليت يصعب القبض عىل معانهيا، 
»sع واملصطلحات املرتبطة به ٕاهنا امس جامعي مجليع ال�ذج السلوكية فالثقافة تعرف يف قاموس عمل �ج

، كام مينحها æيلور تعريفا شامال، صار ٔاكرث 15»املكتسـبة اجsعيا واليت ميكن نقلها عن طريق الرموز
الثقافة ّلك مركّب يشـمتل عىل املعرفة واملعتقدات والفنون «: تداوال مضن احلقل الثقايف، حيث يقول

ق والقانون والعرف وغري ذ] من إالماكنيات اليت يكتسـهبا �نسان بوصفه عضوا يف وأالخال
، هذا التعريف عىل الرمغ من اسـتفاءه لعنارص عديدة تتعلق Zلثقافة، مككّون سلويك للفرد، ٕاّال 16»اkمتع

يبقى قارصا، وغري مسـتوف  Raymond williamsويليامزٔانه حسب الباحث والناقد رميوند 
ط الثقافة بصفة عامة،  ¥] اشـتغل كثريا عىل مفهوم الثقافة، ا¥ي يعتربه من ٔاخطر املفاهمي لرشو

فٕاذا اكنت لكمة ثقافة تعين يف أالصل  العناية Zلزراعة وتربية «فاكن تركزيه منصبا حول هذا املفهوم 
عىن يبقي الثقافة يف حقل وهذا امل. 17»احليوا,ت ا7اجنة فٕاّن هذا يو+ مبعنيني التنظمي والمنو التلقايئ

حمدد بعينه وهو حقل الزراعة، وحسب ويليامز فٕانّنا Zلعودة ٕاىل ٔاصول اللكمة يف املعامج الغربية 
وا¥ي  colereهو يفلح  culture اجلذر االتيين للكمة ثقافة «واللغات أالوروبية القدمية جند، ٔاّن 

ٕاىل السكىن والعبادة وامحلاية وتطور معناها   ميكن ٔان يعىن ٔاي يشء ابتداء من حراثة وزراعة أالرض
 colonialismٕاىل اللكمة املعارصة اسـتعامر  colonusٔاو يسـتوطن، وهو Zالتينية " يسكن"من 

 culture andواليت ميكن ترمجهتا ٕاىل اسـتعامر استيطاين، ولهذا فٕاّن عناوين مثل الثقافة  و�سـتعامر
colonialism لكمة االتينية ينهتـي هبا املطاف لتصبح شأن الاحلشو ولكن  يه للمرة الثانية رضب من

، 18»املصطلح ا7يين وتعين عبادة ٔاو دين ٔاو عقيدة متاما مثل فكرة الثقافة نفسها يف عرص, احلديث
ومن خالل احلفر يف جذور هذه اللكمة تربز خماطر هذا املصطلح ؤابعاده ا¹تلفة، اليت تفتحها عىل 

ة ودينية وعقائدية، وملّا يرتبط هذا املصطلح Zالسـتعامر والهمينة، فٕاّن املساáٔ مسـتو�ت عديدة سـياسـي
الثقافة تلخص جتربة اkمتع  ووعيه بذاته وحميطه  «تكون ٔاكرث تعقيدا ومغوضا حسب ويليامز ومنه ف

ا يه فهـي تشلك ,فذة يّطل مهنا الباحث عىل لك نوا+ احلياة العلمية والسـياسـية والروحية للمجمتع مب
تسجيل ٔاو جسل للقمي أالساسـية اليت حتمك املامرسة العلمية والسـياسـية وإالنتاجية، وتشلك ٕاذن Zمتياز 

، حيث تّمل مشل أالفراد وتشّد ٔازرمه، لتشلك مجi من أالنساق اليت تسـبح 19»محلة امجلاعة �ساسـية
العالقات �جsعية والتطلعات  جمال رمزي مشـبع Zملعاين وأالفاكر والعقائد ؤامناط« هبا يف فضاء ٔاو

، فتضمن دميومته ونشاطه، وحراكه 20»ولك املؤثرات الفاعi اليت تصوغ الهوية العامة kمتع من اkمتعات
  .احلضاري

ثالثة مصطلحات تنتظم الثقافة «وقد انشطر مصطلح الثقافة من حيث البنية �شـتقاقية ٕاىل 
التحّزي الثقايف، والعالقات �جsعية، ومنط : á احلركة يه�جsعية، ٕاّن يف حاá الثبات، ٔاو حا
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ويتضح ممّا سـبق ٔاّن مصطلح الثقافة اكن بعيدا عن حقل أالدب والنقد، ومل يشـتغل عليه  ،21»احلياة
دخلت لكمة الثقافة النقد Zعتبارها ٔانساق قمي السلوك «سوى علامء �جsع و�نرثوبولوجيا، ¥] 

عىل ٔان يكون  williamsويليامز، ¥] معل 22»لك الاكئنات إالنسانية وحتيا داخلهاواملعاين اليت تش
ٕاىل جنب، وهنا تقتفي ا7راسات الثقافية والنقدية وأالنرثوبولوجيا  اما هو ثقايف وما هو سـيايس جنب

فاهمي الثقافية ٔاثر نظر�ت ما بعد احلداثة، وذ] من ٔاجل ٕاعادة النظر يف فهم مجi من املسلامت وامل
وزعزعة الكثري مهنا، وٕاعادة قراءهتا مبنظور جديد، ؤافق معريف آخر، خصوصا يف فرتة هناية السـتينيات 
وبداية السـبعينيات يف ٔاوروZ، اليت عرفت تطورا ملحوظا عىل مسـتوى الوعي خاصة 7ى ٔاعالم 

منذ هناية السـبعينات، تغريا جذر� فÙ كتبه تريي ٕايغلتون «منجهام حيث ٔاحدثت ت� الفرتة ري مدرسة ب
ٕاىل الفكر الثوري عند برخيت وبنيامني، ممّا ٔادى  Althsserٔاللتوسريفقد انرصف عن �جتاه العلمي 

وهنا يربز دور  .23»"ٔاطروحات عن فويالZخ"به ٕاىل العودة ٕاىل النظرية املاركسـية القدمية يف كتاب
ثقافة وممارساهتا ا¹تلفة، وفق ٔاسس جديدة ا7راسات الثقافية يف سعهيا ٕاىل ٕاعادة النظر يف مساáٔ ال 

  .ومعطيات خمتلفة ّمعا اكنت عليه يف السابق
اسـتفاد كثريا من ا7راسات �نرثوبولوجية والنفسـية، كام  Eagltonواالٔكيد ٔاّن ٕايغلتون 

وبيار بورديو  ،michal faucoultاسـتفاد النقاد ا¥ين جاءوا من بعده من مقوالت ميشال فوكو
pierre Bourdieu الثقافية يف ضوء املعطيات السـياسـية áٔمن ٔاجل تشكيل فهوم جديدة للمسا ،

وهذا من مصمي البحث الثقايف، فالثقافة  .و�جsعية وللثقافة نفسها مضن هذا احمليط اجليو سـيايس
ص حسب ويليامز، مفيدة لتحليل البىن �جsعية والثقافية ¥] ينبغي الربط بني الثقافات والنصو 

وسـياقاهتا السـياسـية و�جsعية، فتكون هنا] املهمة امجلالية جنبا ٕاىل جنب مع املهمة التارخيية 
وهبذا الشلك يعود النقد ليكشف عن مهنج مشويل، يشـتغل عىل مقوالت التفكيك . والسـياسـية

يعكس القمي  منجهام، ٕاىل خطاب نقديري وأالنرثوبولوجيا الثقافية ¥] حتّول نشاط النقد 7ى مدرسة ب
بتعبري (وهكذا يصبح النص عبارة عن عالمة ثقافية  ،إاليديولوجية والسـياسـية السائدة من ,حية

يه جزء من سـياق ثقايف وسـيايس ٔانتجها، وما يريد هؤالء النقاد هو الكشف عن �نظمة ) الغذايم
النصوص وخلفياهتا التارخيية  يف ٕاطار مناجه التحليل املعرفية، وتأويل) الثقافية(ا7اخلية لهذه العالمة

  .والتحليل املؤسسايت، ¥] فهم يضعون النص داخل سـياقه السـيايس والتارخيي
        :             :             :             :             انصهار أالديب يف الثقايفانصهار أالديب يف الثقايفانصهار أالديب يف الثقايفانصهار أالديب يف الثقايف/ / / / مفهوم ا7راسات الثقافية وٕاشاكلية التسميةمفهوم ا7راسات الثقافية وٕاشاكلية التسميةمفهوم ا7راسات الثقافية وٕاشاكلية التسميةمفهوم ا7راسات الثقافية وٕاشاكلية التسمية    ----4444

ي املفهوم مصطلح ا7راسات الثقافية من املصطلحات اليت يشوهبا الغموض والتعقيد، فهو زئبق
مراوغ وخمادع ومضلل يف داللته، ¥] يصعب عىل ٔاي دارس ٔاو ,قد فهمه، سواء من حيث مهنجه ٔاو 

منجهام، وهو من ٕافرازات ما بعد ري من حيث مراميه ؤاهدافه املعلنة واخلفية، حىت عند نقاد جامعة ب
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تتآلف مع «راسات الثقافية فا7 .م19احلداثة، وٕان اكن % جذور تعود ٕاىل عصور سابقة تصل ٕاىل القرن 
، فهـي و7ت يف حضن فلسفهتا اليت انطلقت 24»ما بعد احلداثة  ٔاو حتمل سامت ما بعد احلداثة

ذ] احتاكرا كونيا، وخالصة ) بورديو(من ٕافراز املعطى  الكوين لوصف ثقافة بعيهنا، وقد عدّ «معطياهتا 
قل البريوقراطي ويفرض اللغة ويتحقق يف داخل احل (Universalisation)معل ينحو للكونية 
بوصفهام رشعيتني واستبعاد خصوصيات الثقافات أالخرى وهنا تمت السـيطرة الرمزية  ،والثقافة السائدتني

¥]   .25»للمعطى الكوين القامئة عىل �عرتاف مببادئ نقدية وثقافية تمت من خالل ممارسة فعل التسلط
ديدة متارس عنفا رمز� يف حق الثقافات، لتحاول ٕاخضاعها خلّفت لنا عاصفة ما بعد احلداثة خطاZت ج

وإاليقاع هبا يف جسن الثقافة الكونية، اليت يه من ٕانتاج املركزية الغربية، اليت فرضت  ،بشلك ٔاو بآخر
شـبكة من العالقات اليت حتمك منظومة الثقافة، ؤاكسبهتا رشعية دولية لتربير اسرتاتيجية الهمينة 

آل ال مفّر من رشاكه ¥] مفغامرة وضع مفهوم جامع ودقيق وموّحد لراسات والسـيطرة، وهذا امل
سـمتولوجية واملزالق املهنجية اليت ميكن ٔان تزناح Zلباحث ي الثقافية، تبقى حمفوفة Zلعديد من ا¹اطر إالب 

 cultural studiesيةليس من السهل وضع تعريف دقيق لراسات الثقاف «عن جاّدة الصواب، ف
 مفهوم الثقافة نفسه يمتزي بكثري من التعقيد والغموض كام يرى الناقد الثقايف راميوند ويليامز ٔالنّ 

Raymond williams«26.  من هذا املنطلق نقّر بأّن ا7راسات الثقافية يصعب تصنيفها مضن شلك
م النظرية من فا7راسات الثقافية ليست نظرية مبا يعنيه مفهو « من ٔاشاكل املعرفة وحقولها املتشعبة، 

وٕامنا يه مزجي من النظر�ت  ،جتانس يف املفاهمي، وانsهئا انطولوجيا ٕاىل حقل معني يف املعرفة
واملقارZت وال�ذج وأالسـئi، اليت توظف لقراءة املامرسات اخلطابية ؤامناط القوى �جsعية والثقافية 

مضن املنظومة العلمية 7راسة العنرص  ، حيث خلقت لنفسها وجودا27»وارتباطها Zلهو�ت وامجلاعات
الثقايف، ومفعو% السـيايس وإاليديولو�، وهذا بفضل مجموعة من املامرسات النقدية الرائدة اليت 

فاكن مهّها االٔكرب هو ٕادراك  .استمثرت اسرتاتيجياهتا للكشف عن إاليديولوجيا املضمرة مضن حقل الثقافة
، وما خيفيه هذا النوع من املؤسسات من فرضيات خفية، ةقافالعالقة بني املؤسسات السـياسـية والث

ا7راسات الثقافية سواء يف نظا×ا « هتّدد مسـتقبل اkمتعات والثقافات الهامشـية، كام ٔاّن  ؤالغام خطرية
ا7اخيل ٔاو يف قواعدها النظرية تبقى حيوية يف حميط أالسـئi العامة، واليت من النادر ٔان تتوّحد يف 

مسارها العلمي  ، ممّا يصّعب  من ×مة القبض عن28»بر,مج واحد يضّم عىل حنو جيّد لك اهsماهتا
والبحيث، ومع ذ]  جند من النقاد وا7ارسني من يرى بأّن ا7راسات الثقافية سارت  يف اجتاهني 

املنحى أالول متثل يف الزنعة إالنسانية املتحررة ولك الرتاث إالنساين حنو لك ما هو دراسة ثقافية تزنع «
  .ٕاىل تكريس فكرة إالنسانية

، فهـي ليست دراسة علمية ٔاو فلسفة ٔاو مجi 29»البنيوية وما بعد البنيويةا¥ي نشأ عن : املنحى الثاين
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من أالطروحات حفسب، ولكهنا انفتاح عىل ٔاسـئi معيقة ختّص الثقافة إالنسانية يف ٕاطار شامل وجامع، 
مضن حميط سـيايس وٕايديولو� كوين، ويه اسرتاتيجية يف قراءة خمتلف اخلطاZت سواء ٕاعالمية، ٔاو 

فة الشعبية ٔاو النخبوية، ومن مث فأالدب ينصهر مع ت� اخلطاZت وجتّىل من خالل ترصحي ختص الثقا
ٕانين ٔاعمتد النظر�ت اليت تتعامل أالنواع املتعددة « :حيث قال Terry Eagltonلتون غ تريي ٕاي 

للخطاب وليس النظر�ت اليت تتعامل مع أالدب حفسب بغّض النظر ٔان يسّمهيا ٔاحدمه ثقافة ٔام 
، حيث تقوم عىل تفكيك  ت� اخلطاZت 30»ات داá ٔاو ٔاي يشء آخر فذ] ٔامر غري ×ّم ممارس

الثقافية وأالدبية والنقدية و�عالمية، وعدم المتيزي بني ت� اخلطاZت ونوعيهتا يفيض ٕاىل تراجع أالديب، 
ٕاّن « Eagalton لتونغ ليفسح اkال ٔامام ما هو ٕايديولو� وسـيايس ويف هذا الصدد يضيف ٕاي 

خطاZت لك ٔاعضاء اkمتع وليس ٔاعضاء النخبة املثقفة فقط، جيب ٔان تأخذ يف احلسـبان، ٕاّن هذه 
ٕاشارة ٕاىل ٔاّن منوذج ا7راسات أالدبية قد مات ومن الصعب االٓن ٔان جنده يعيش كام اكن حيّا 

لمتوضع يف ، وهذا يوحض جيدا توّجه هذا احلقل ا7رايس واهsمه الرئييس، وذ] من خالل ا31»سابقا

لّب اخلطاZت الثقافية وتقويضها من داخلها، فتعمل عىل خلخi ٔابنيهتا وهذا يكون عرب اسرتاتيجية 
حممكة، تتوغّل ٕاىل ما وراء الثقافات �نسانية، وعرب أالشـياء اليت حتدد انsءها ٕاىل التارخي والفضاء 

غل عىل دراسة الثقافة ٕايغلتون رٔايه، حيث اشـت A.Easthopإاليديولو� ويشاطر ٕاسـهتوب 
وهبذا الشلك لن تكسب . 32»ٔاّن أالدب قد مات ؤاّن نظاما جديدا حّل ماكنه« الشعبية، فهو يرى

ا7راسات أالدبية ٔامهيهتا يف ظل احلاجة امللحة للثقافة الشعبية، اليت فرضهتا معطيات وظروف عديدة، 
رمست حدودا معينة لوال اللغوية، وقيّدت مهنا ما هو معريف يتعلق Zلبالغة القدمية واللسانيات اليت 

ا7راسات الثقافية جيب ٔان جتهّز نفسها ٔالن تعّد لك شلك من ٔاشاكل املامرسة « جمال نشاطها، ¥] ف
، وهبذا الشلك تفتح ٔارجاء واسعة 33»ا7اá هدفا حيو� لراسة ٕاذا ٔارادت ٔان تعّد خطاZ جاّدا للمعرفة

نح اخلطاZت ٔابعادا داللية واسعة، وٕاىل جانب املعطيات اللغوية هناك من التأويل والقراءة، اليت مت 
ٕاذ جيب عىل ا7راسات الثقافية ٔان « معطيات سـياسـية غاية يف أالمهّية، ٔالهنا ترتبط Zملساáٔ ا7ميقراطية

 ، فاملامرسة الثقافية تتأسس بوصفها طريقةwilliams«34تعمل عىل مبدٔا دميقراطي كام عّرب عنه ويليامز 
يف النظر واملعاينة  تتعلق ZخلطاZت الثقافية، ولكهنا اسرتاتيجية خطرية يف التعامل مع الثقافات 
إالنسانية، ويه تمتوضع ىف الطرف االٓخر املقابل للمقارZت التارخيية و�جsعية والنفسـية والبنيوية 

ومنه ميكن اخلروج  .إالنسانيةهو قراءة اخلطاZت الثقافية والسـمييائية وأالسلوبية، وهدفها أالسايس 
ا7راسات الثقافية ٔاو «مبجموعة من املرجعيات الفكرية والفلسفية، اليت شّلكت هذا اخلليط املعريف، ف

املاركسـية اجلديدة واملادية الثقافية والتارخيانية : النقد الثقايف يعين تنويعة من عدد من التيارات مثل
 اجمتعت مع بعضها البعض لتشّلك جماال معرفيا ثر�، يستمثر ، اليت35»اجلديدة وما بعد الكولونيالية



 عدالن رويدي/ د                                                          مدرسة بريمنجهام والتأصيل لراسات الثقافية
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اسرتاتيجية حممكة تعمتد آلية الكشف والبحث عن البىن اخلفية، ٔاو املطمورة داخل الثقافات، عرب فضاء 
فكري جديد ومغاير، ومن خالل رؤية اسرتاتيجية هتدف ٕاىل تفكيك بنية ت� الثقافات ؤاسسها 

  .هتا ا7اللية ؤانساقها املتعالقة وصوال ٕاىل القراءة املنتجة والفّعاáا7اخلية، حبثا عن ٔانظم
ٕاّن هذ التفكيك هو حماوá ٕالنشاء اسرتاتيجية عامة، وهذه �سرتاتيجية من هذه الزاوية  

ليست حيادية وٕامنا يه مقصودة، تريم ٕاىل البحث والتنقيب ّمعا حيمك الثقافة يف مرجعياهتا املاكنية 
  .هذا من خالل مساءá مجموعة من ال�ذج وأالبنية، ومن مث تقدمي قراءة معينة لت� الثقافاتوالزمانية و 

ومن هنا تبدو ا7راسات الثقافية طريقة خاصة يف فهم خمتلف اخلطاZت إالنسانية و�جsعية وذ]  
تل الصدارة من بأن تقمي يف ٔافق مفتوح عىل خمتلف السـياقات السـياسـية، والتارخيية، وجعل الثقافة حت 

اهsماهتم العلمية واملعرفية بشـىت ٔانواعها، و�شـتغال داخل هذا الفضاء الرحب واملتشّعب، وهذه 
أالفاكر اليت جاء هبا ٔاحصاب هذا املرشوع العلمي لقيت اهsما كبريا من قبل نقاد وفالسفة ومفكرين 

  . ال�ت املتحدة أالمريكيةليس يف ٕاجنلرتا فقط، بل يف خمتلف بقاع العامل، خصوصا يف الو
  : : : : منجهاممنجهاممنجهاممنجهامري ري ري ري النقد الثقايف من منظور جامعة بالنقد الثقايف من منظور جامعة بالنقد الثقايف من منظور جامعة بالنقد الثقايف من منظور جامعة ب----5555

تبلورت املعامل أالوىل لراسات الثقافية 7ى مدرسة فرانكفورت يف ٔاملانيا، ومدرسة 
منجهام يف ٕاجنلرتا، من ٔاجل مساءá اخلطاZت الثقافية ذاهتا، مع انفتا�ا عىل خمتلف العلوم املساعدة ري ب

ٕاىل املنت الثقايف، وكرس احلدود التصنيفية للثقافات، ومن هنا اجتهت أالحباث عندمه حنو وٕاحضارها 
تفكيك الثقافات الشعبية مبختلف ٔامناطها، ٕاىل جانب ثقافة النخب، حيث ٔانتجت مكرشوع مضن 
سـياقات سـياسـية واجsعية وعقائدية حمددة، واخلطاب أالديب ال ميكن دراسـته خارج هذه احللقة، فهو 

والته مح العامل بلك ،ينصهر مضن خمتلف هذه السـياقات، فينفتح عىل العامل Zصطالح ٕادوارد سعيد
اليت صنعت دنيوية النص، وهذا يتطلب مجموعة من ،التارخيية والسـياسـية و�قتصادية و�جsعية

قاصدها العميقة سـمتولوجية واالٓليات العلمية، اليت تعني عىل فهم النصوص، والوصول ٕاىل مي أالسلحة إالب 
  .واخلفية

ويف ظل هذه التحّوالت التارخيية والسـياسـية، ظهر ما يعرف Zلنقد الثقايف يف البيئة الغربية، 
مل يعرف الغرب مصطلح النقد الثقايف ٕاّال يف فرتيت «ا¥ي يعّد من ٕافرازات ا7راسات الثقافية نفسها ف
مه الناقد أالمرييك فنسنت ليتش ؤابرزه يف كتابه السـبعينات والTنينات من القرن العرشين بعد ٔان معّ 

، حيث قام بعملية التأصيل لهذا الفرع اجلديد من ا7راسات الثقافية 36»" 1988-النقد أالديب أالمرييك"
ٔاّن امجلاعة املدعّوة مبثقفي نيويورك مه ا¥ين « والتنويه ٕاىل مؤسسـيه أالوائل من ا7ارسني، فهو يرى 

عديدة من البحث " اليشء ا¥ي مكّهنم من ممارسة ٔاشاكل" صورة وثيقة مع الثقافةبربط أالدب ب"قاموا 
ترتاوح من السرية الفكرية ٕاىل æرخي أالفاكر، ومن دراسة النوع أالديب ذي القاعدة العريضة ٕاىل التحليل 
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، ومن 37»"النفيس من دون ٔان يتخلوا ال عن الرشح النفيس وال النقد التقوميي وال التحليل �جsعي
ويسـتوي عىل ٔاقدامه ويفرض ماكنته مضن الساحة النقدية املعارصة،  ،هنا بدٔا هذا النقد يشـتّد عوده

حيث اسـتفاد من خمتلف اخلطاZت الفلسفية واملعرفية، واستمثر . خاصة مضن مناجه ما بعد البنيوية
ناء ٔافق قرايئ جديد يف مقوالت خمتلف املناجه القرائية خصوصا اكلتفكيك والتأويل والتلقي، ليعيد ب 

سـمتولو� خمتلف، الهدف منه جتاوز القراءات السابقة، اليت تعّد حسـهبم منطية، وال تسـتويف ي سـياق ٕاب 

¥] ينبغي احلفر يف ٔاعامقه من ٔاجل الوصول ٕاىل الالمفكر فيه ٔاو  .النص حقّه من القراءة والتأويل
  .ٔاركوناملسـتحيل التفكري فيه Zصطالح املفكر اجلزائري محمد 

ومثلام يصعب ضبط مفهوم قاّر لراسات الثقافية، ومثلها مفهوم الثقافة من منظور ٔاعالم هذه 
املدرسة، فٕاّن النقد الثقايف بدوره ال يسـتقمي عىل تعريف واحد، وٕانّام جند % راكما من التعريفات 

الفكري وعالقة ذ] Zملعرفة ٕادراك احلراك ا7ينامييك للمنتج إالنساين «املتعددة، اليت تشـتغل يف جمال 
، فالكشف عن هذه العالقة يقتيض مجموعة من االٓليات العلمية  38»إالنسانية وممارسـهتا �جsعية

النقد الثقايف فعالية تسـتعني Zلنظر�ت واملفاهمي والنظم املعرفية لبلوغ ما تأىب املناجه «واملهنجية، ف
نقد يقتحم املناطق املظلمة واملهمشة داخل اخلطاZت، ، وهو 39»أالدبية عن املساس به ٔاو اخلوض فيه

وحياول حتريك اللحظات التارخيية الراكدة، اليت قلبت موازين التارخي والفكر لتصنع ت� النصوص 
النقد الثقايف مكّون «�شاكلية، وهنا ميكننا إالشارة ٕاىل تعريف عبد القادر الرZعي، ا¥ي يرى ٔاّن 

�نسان وفاعليته يف ٕابداعاته وٕاجنازاته  بتخطيطات ذكية ودوافع عقلية  معريف مشويل يرصد حراك 
ومواقف فكرية ونوازع شعورية متنوعة ومعقدة، تصدر عهنا وتقاس هبا مجيع اهsمات �نسان وعالقاته 

وهذا التعريف يربز جيّدا مشولية هذا النقد وموسوعيته، ٔالنه ال  ،40»وٕاجنازاته مادية اكنت ٔام معنوية
ؤالّن النقد الثقايف فعالية «كتفي مبا هو ٔاديب يف النص، بل يتجاوزه حنو خمتلف السـياقات اليت ٔانتجته ي 

ال فرعا معرفيا  فٕانه يتوW بلوغ  املعارف أالخرى عرب اسـتخدام واسع للنظر�ت واملفاهمي اليت تتيح 
رتافا ٔااكدمييا مضن اجلامعات ، وهذا ما يكسـبه رشعية علمية واع41»القرب من فعل الثقافة يف اkمتعات

واملؤسسات الثقافية، ¥] يتوغل هذا النقد حنو خمتلف اkاالت، ويزحف حنو ٔاعامق النصوص عىل 
، ت� أالنساق اليت 42»النقد الثقايف يعين التوسع يف جماالت �هsم والتحليل لٔالنساق«اعتبار ٔاّن 

ٔالغاما داللية تفتحها عىل تعددية قرائية، فالناقد ختتفي خلف النسـيج اللغوي للنصوص، وتمتّوه لتشلك 
حيث حييط Zلنص من خمتلف اجلوانب ¥]  ،الثقايف عليه ٔان ميت� عّدة نظرية وXازا معرفيا شامال

بدون معرفة واسعة Zمليادين واملعارف والنظر�ت أالدبية ) النقد الثقايف(ال ميكن ٔان نتحدث عن«
رنة واملدارس و�جتاهات وأالفاكر وسـياقات ظهورها ؤانساق منّوها وانكامشها وإالعالمية والثقافية واملقا

، ّلك هذا الرصيد املعريف ٕاىل جانب التحّمك اجليد يف املناجه وطرق مقاربة 43»داخل اخلطاZت
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النصوص، يتيح للناقد فرصة معاينة النص والغوص يف ٔاعامقه وهذا يفرض وعيا ثقافيا ووعيا مهنجيا من 
ناقد ٔاو القارئ، فنحن االٓن لسـنا ٔامام نصوص ٔادبية، وٕامنا ٔامام نصوص معرفية، تفتح جسور قبل ال 

تسعى « التواصل مع شـىت العلوم والثقافات وهذا يفرض عىل الباحث طقوسا جديدة يف القراءة، اليت
افية ٕاىل رصد التفاعل بني مرجعية النص الثقافية، والوعي الفردي للمبدع، فتنطلق من اخللفية الثق

، وهذه املغامرة تسـتدعي ٔافقا æرخييا 44»للنص، مرورا بتأويل مقاصد املبدع ووعيه وانهتاء بدور القارئ
القراءة الثقافية للنص أالديب ترتكز 7Zرجة أالوىل عىل الوعي الثقايف «خمتلفا من قبل املتلقي، ٔالّن 

، ووفق هذا املنظور الشامل، 45»النص للقارئ ا¥ي ميكّنه من حتليل أالنظمة الثقافية اليت ٔابدع فهيا
يبدو ٔاّن أالدب عبارة عن مصطلح غري مسـتقر وîبت من حيث الوظيفة، ولكنه ال ينفصل عن ٕاطاره 

فالنصوص أالدبية ال تو7 منقطعة عن بيئهتا السـياسـية و�جsعية والثقافية، وال . التارخيي والفكري
واجsعي وسـيايس وحضاري، هيّأ لها الظروف �زمة  تعيش منفصi عهنا، وٕامنا تنشأ يف وسط ثقايف

فالنقد الثقايف «لتكون بذ] الشلك ووفق ت� الرؤية، وهذه املعطيات تفرض وجودها عىل الناقد، 
هو ا¥ي يتعامل مع النصوص واخلطاZت أالدبية وامجلالية والفنية فيحاول اسـتكشاف ٔانساقها الثقافية 

، 46»هذا النقد الثقايف ٕاىل ما يسمى نظرية أالدب عىل سبيل التدقيقاملضمرة غري الواعية وينمتي 
وحسب ايسـهتوب مفرشوع النقد الثقايف مل يكمتل بعد فهو يف منّو مسـمتر ودامئ يف طريقه ٕاىل النضج  

ا7راسات الثقافية ومثلها النقد الثقايف مازالت تتلمس طريقها ٕاىل الشلك الهنايئ ا¥ي يقرهبا ٔاكرث «ف
ن المنوذج أالديب  ٔالنه يرى يف اكsلها يف ٕاجياد خطاب خيايل ال واقعي  ويف اعsدها رسد�ت فأكرث م

، هذ النقد ال ميكن بأي حال من أالحوال ٔان ينفصل عن املشهد الثقايف 47»خاصة ونفي ما ليس رسدي
ام شيئا، ويف منجهرب والسـيايس، ¥] فتسمية هذا النوع من ا7راسة ٔاو النقد ال تعين ٔاحصاب مدرسة ب

مقدمهتم ٕايغلتون فهو منوذج فقط، ¥] فتسميته بالغة جديدة ٔام نظرية للخطاب ٔام ا7راسات الثقافية 
لكن أالّمه هو مضمون التسمية، وهو املضمون ا¥ي يعين «ٔام  النقد الثقايف ٔام النقد السـيايس ال هيّم 

  .48»ٔالوسع اهsما وأالشّد تأثريا واالٔكرث نفعاالتحول من المنط القدمي للنظرية ٕاىل هذا المنوذج اجلديد ا
فالنصوص أالدبية ومن مضهنا أالعامل الرسدية، وخاصة الرواية مشحونة من حيث املرجعيات، ومكثفة 
من حيث الرصاعات بني هو�ت خمتلفة، تتصارع ٔاحيا, وتتعايش ٔاحيا, ٔاخرى، ¥] تكون ×مة الناقد 

بية والفنية وامجلالية عامة، يف ٕاطار مجموعة من املعايري الثقافية الثقايف، يه تفكيك اخلطاZت أالد
تتضح بوعي الناقد Zلثقافة «و�جsعية والسـياسـية والتارخيية والنفسـية، والقراءة هبذا الشلك 

ومضمراهتا، وما حيّدد ٕاماكنية حتققها هو متاس ٔاو تاليق البعد امجلايل مع البعد الثقايف داخل وعي القارئ، 
، لكن هذا ال مينعنا من القول ٔاّن النقد الثقايف Z«49لتايل حتديد نقاط �ختالف بني أالديب والثقايفو

حيث توضع مضمرات النسق الثقايف  واملسلامت إاليديولوجية «ٔاقرب ٕاىل النقد إاليديولو�، 
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ئن املادية اليت تثبت ، ومنه  فهذا النقد يلهث وراء القرا50»واملعتقدات موضع املساءá واملراجعة والنقد
جناية النص ٕايديولوجيا، فلك النصوص غري بريئة بأي حال من أالحوال، ¥] ينبغي وضعها موضع 

النقد "لتون يف كتابه غ حمامكة، مث تفكيكها وترشحيها ٕالثبات هذه اجلناية، وهذه النظرة ٔاراد تريي ٕاي 
وإاليديولوجيا وحتديد العالقة بيهنام، انطالقا  جتاوزها من خالل حماوá المتيزي بني أالدب" وإاليديولوجيا

لتون، بل متارس غ ذ] ٔاّن النصوص أالدبية ال تعكس الواقع التارخيي، فÙ يرى ٕاي «من مقوالت ٔالتوسري 
وهذه إاليديولوجيا ترتبط بوعي املبدع ا¥ي يعيد . 51»معلها عىل إاليديولوجيا لتنتج تأثرا هبذا الواقع

غة متفردة، وهذا يفرض عىل الناقد حسب ٕايسـهتوب امتالك عّدة مهنجية فّعاá، صياغهتا جامليا عرب ل
فهم ايسـهتوب لقراءة النص يقع بني التفكيك والتأويل فهو يريد من «ميكهنا اخرتاق بنية النص ومنه فٕاّن 

تواءم مع احمللّل ٔان يراعي ٔابنية النص، ف^ٔنه يقوم بتفكيكها ليؤول ما قد ختفيه من موضوعات ٕاىل ما قد ي 
، ¥] فأالفق املعريف للقارئ هو ا¥ي حيدد طبيعة القراءة املسـهتدفة، والنتاجئ املتوخاة 52»ما يف نفسه

  . مهنا
ؤامام هذا التحول ا¥ي عرفته الساحة النقدية عىل مسـتوى املفاهمي والتصورات والوعي، 

حقل الثقافة، صار مصطلح  ومع توسع مفهوم النقد وخروجه من دائرة أالديب حنو ٔارجاء واسعة مضن
النص أالديب ×دد Zلزوال، والرتاجع مضن املنظومة النقدية والنظرية أالدبية املعارصة، يف ظل ظهور 

ا¥ي يتكّون من مجيع «نص آخر بديل، وهو النص الثقايف Zصطالح مجموعة من ٔاعالم النقد الثقايف، 
ع النص السلويك ا¥ي يتجىل يف سلوك البرش، من النصوص املكتوبة، واملرئية واملسموعة واملعقوá، م

وهذا ما شّلك نقدا جديدا، يواكب هذا التحول يف ٔاشاكل النصوص واخلطاZت  .53»لك نوع وطبقة
  .                                   ا¹تلفة، ليحاول قراءهتا مضن وعي مغاير ووفق ٔافق مهنجي جديد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :                        :                        :                        :                        خامتةخامتةخامتةخامتة    - - - -     
يف ختام هذا املقال ميكننا اخلروج جبمi من النتاجئ، متثل زبدة هذا البحث، ا¥ي تناولنا فيه 

ه املدرسة اليت تشلكت يف منجهام وXودها يف التأصيل لراسات الثقافية والنقد الثقايف، هذري مدرسة ب
سـياق التفاعل مع خمتلف الفتوحات املعرفية الغربية املعارصة، خصوصا تيارات ما بعد احلداثة، 
والتحوالت اليت شهدها املشهد السـيايس العاملي، هذه ا7راسات اليت يه ٔاصال جاءت لتحفر يف معق 

ط هذه الثقافات من ٔاجل الكشف عن الثقافات إالنسانية، خصوصا ثقافة الهوامش مهنا، حتاول متشـي
خمتلف السـبل اليت هتيأ لها الهمينة و�سـتعامر، عرب اسرتاتيجية تضمن لها ممارسة حقها يف معرفة 
الثقافات إالنسانية، ¥] يوظف ٔاحصاهبا خمتلف أالسلحة املهنجية، من ٔاجل تفكيك الثقافات الرشقية 

شلك ٔامعق من حيث احملتوى، واملهنج والنقد، انصّب والضعيفة خصوصا، وعرب اسرتاتيجيات دقيقة، وب 
منجهام حول اكتشاف جتليات بىن الثقافة الشعبية، والرمسية مبختلف ٔاشاكلها، ري حبث مدرسة ب
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والتعددية الثقافية من حيث متركزها حول مجموعة من أالفاكر والتصورات، اليت تستند ٕاىل مجموعة من 
ٔاشاكل معرفية تتعلق Zلبىن �جsعية، كام طرح ٔانصار هذه  الفلسفات وأالحباث العلمية، وٕانتاج

املدرسة مساáٔ الهو�ت الثقافية، والعالقة املوجودة بني أالدب واملؤسسة، حيث حاولوا ٕاثباهتا من ٔاجل 
فهم االٓخر، والسـيطرة عليه ثقافيا وسـياسـيا، لتتشلك 7هيم صورة ٔاوحض حول ت� الثقافات إالنسانية، 

ة اختذت من أالنرثوبولوجيا الثقافية، اكسرتاتيجية يف قراءة اخلطاZت الثقافية وتقويضها، وهذه ا7راس
فكشفت عن الهوية السـياسـية ¹تلف هذه اخلطاZت، ومرامهيا اخلفية واملضمرة، ؤاثبتت الهتم املوXة 

  .ٕالهيا، مسـتفيدة من بعض اخلطاZت الفلسفية اليت شـيّدت رص�ا العلمي واملعريف
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 .186جسن التفكيك أالسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، ص : محمد سامل سعد هللا-12
 .297املعارصة، ص ٕاشاكلية التواصل يف الفلسفة الغربية : معر ×يبل-13
 .84النقد الثقايف متهيد مبديئ للمفاهمي الرئيسـية، ص :ٔايزا برجر ٔارثر-14
 .192ص : املرجع نفسه-15
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