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 مقدمة
 

 أ
 

الحمد هلل رب العالمين حمدا طيبا مباركا، والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى 
 آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم إلى يوم الدين، وبعد:

التي اكتسحت السااح  النقديا  وابية ا  ماا ةهايا  القار   االتجاهاتمن يعّد النقد الثقافي 
لنقد ابيةي مشكال ا خالف مبايئ ومقاي س ، أينما بعد الحداث  موازاة ما اهتماماتالعشرين، 

النصاو  والططاباات ميااايرة  معالجا ثاورة هادفها إماما  ةاديه منهجاي يحماه ريياا   ديادة فاي 
السااابق ، باحثااا عاان تقن ااات توصااه إلااى ماارافات  دياادة وتصشااف عاان خبايااا النصااو  لااري  ل

، ماان خااالد الاادعوة إلااى مااوت النقااد ابيةااي صااراح ، واسااتبداله بالنقااد علااى اخااتالف أشااكالها
الثقافي؛ مما يسمح بكشف مطباوفات الططاباات والااواهر الثقا  ا  الم امرة ةادال مان التركيا  

 مال   فيها.على الجواةب البالغ   والج

وةارا بهم   النقاد الثقاافي وماا ياوفر  مان آل اات تصشاف عان ابةسااة الثقا  ا  الم امرة 
وكشاف ماا  ل كاو  منهجاا الساتنطاة النصاو  عباافة الجماالي فاي النصاو ، اخترةاا  تحات

النقااااد الحاااادي  ةتطصاااا   اياااا  المطتااااارة، و لاااات تبعااااا لميوالتنااااا النقدياااا  ولشااااي نات اااامر  الرو 
 موسوما ةا:   بحثناوالمعاصر، فصا

 األنساق الثقافية في رواية "سمراويت" لحجي جابر

 ويهدف هذا البح  إلى اإل اب  عن إشكال   محوري  يمكن ص اغتها كما يأتي:

   ك ف يسهم النقد الثقاافي فاي الصشاف عّماا تصّناه النصاو  والططاباات مان أةسااة ثقا  ا
 خاص  في رواي  "سمراويت"؟

  مل  من التسايالت أهمها: اإلشكال   تولدت لديناطالما من هذ  واة

 ما م هوم النقد الثقافي؟ 



 مقدمة
 

 ب
 

  ما هي المر ع ات والروافد التي استند عليها هذا النقد ليتصو  بصورته النهائ   الحال  ؟ 
 م تصمن خصائ  النقد الثقافي؟   
 ك ف استقبلت الساح  النقدي  العرب   هذا الوافد الجديد؟ 
 الثقا   ؟ وما هي أةواعها؟ ما م هوم ابةساة 
 ما هي أةرز ابةساة الثقا    في رواي  اإلرتري حجي  اةر "سمراويت"؟ 

ةتقس م البح  إلى مقدم ، مادخه، فصالين  وفي محاولتنا لإل اب  عن هذ  ابسئل ، ممنا
وخاتمااا ، وملحااا ، شااامه المااادخه تحديااادات اصاااطالح   تطااا  البحااا  هاااي: النقاااد، ابيب، 

وكااا  ال صااه ابود ةاريااا تحاات عنااوا  "النقااد الثقااافي: م هومااه، مر ع اتااه  الثقافاا  والنساا ،
"، يشااامه عناصااار هاااي: "م هاااوم النقاااد الثقاااافي"، "مر ع اااات النقاااد الثقاااافي وارتحاالتاااه وساااماته

وروافاااد "، "خصاااائ  النقاااد الثقاااافي"، "النقاااد الثقاااافي فاااي السااااح  النقديااا  العرب ااا " و"ابةسااااة 
 صااه الثااااةي تطب ع ااا بعنااوا  "ابةسااااة الثقا  اا  فاااي رواياا  "سااامراويت" الثقا  اا "، ةينمااا كاااا  ال

لحجااي  ااااةر"، والااذي اااام ابةساااة الثقا  ااا  البااارزة فاااي الرواياا ، فشاااملت الدراساا  "ابةسااااة 
اال تماع اااا "، "ابةساااااة الس اساااا  "، "ابةساااااة الليوياااا "، "ابةساااااة الدين اااا " و"ةساااا  العااااايات 

ذا البحاا ، أّمااا إليهااا ماان خااالد هاا ا أهاام النتااائت التااي توصاالناير اات فيهااوالتقاليااد"، وخاتماا  أ
أخياارا  اااةر، ملطصااا لرواياا  "ساامراويت"، و   ااه الساايرة الذات اا  للروائااي حجااي  الملحاا  فعرااانا

 ملطصا للبح .مدمت 

تطذ من الوصف والتحليه وسيل  للدراسا  فاي ال صاه ومد امت ت طب ع  المواوع أ  ة
ةرصاااد الم اااال م والتصاااورات المكوةااا   التنايريااا ، حيااا  ممناااا ةساااب للدراسااااتابود، كوةاااه اب

لم هوم النقد الثقافي وب ا  مر ع اته وخصائصه، وفي ال صاه الثااةي اساتعنت بالنقاد الثقاافي، 
 من خالد توظ ف آل اته في الصشف عن ابةساة الثقا    الم مرة في الرواي .



 مقدمة
 

 ج
 

روايةة "سةمراويت" عّه أهمهاا كاا  هذا على عّدة مصاير ومرا ا ل كما اعتمدةا في بحثنا
، أمااا   مااا يطااا  2102، الصااايرة عاان المركااا  الثقااافي العربااي ساان  للروائةةي حجةةي جةةابر

 الدراسات السابق  التي تناولت هذا المواوع في فصله الناري ةذكر أةرزها:

 ،النقد الثقافي: قراءة فةي األنسةاق الثقافيةة  بعنوا كتاب النامد السعويي عبد هللا اليذامي
، أيان عاار  2112، الصااير عاان المركا  الثقاافي العربااي بطبعتاه الطامسا  ساان  العربيةة

  ااه  اكاارة المصااطلح وتتبااا ةاادايات النقااد الثقااافي فااي الساااح  اليرب اا ، مااا معالجتااه بهاام 
 ابةساة الثقا    في المو وية في الموروث العربي.

   مؤتمر أيباف مصر  في أسئلة النقد الثقافيمصط ى ال با، تحت عنوا   مقاد للباح
، حيااا  تطااارة   اااه لمصاااطلح النقاااد الثقاااافي فاااي سااا امه اليرباااي 2112سااان    مفاااي ابماااال

 والعربي، مبينا روافد هذا النقد ومبرزا بهم مقوالته، إااف  إلى عر  خصائصه.

 أما تطب ع ا، ةذكر:

   تشةة ي الةةذات والهويةةة فةةي روايةةة بعنااوا   ابحماادي، أسااماف مقبااه عااو يراساا  للباحثاا
مجلاا  ااياب  ، وهااو مقاااد ةشاار فاايسةةمراويت: قةةراءة فةةي وةةوء مقةةولت النقةةد الثقةةافي

والذي تناولت   اه ةسا  الاذات والهويا   ،2120سن ، 01العدي للدراسات الليوي  وابية  ، 
فاااي روايااا  "سااامراويت" فاااي مطتلاااف  واةبهاااا، لاااتطل  إلاااى حالااا  التشاااتت وال ااا اع التاااي 

 رسمها الصاتب لشطص   "عمر".

اح ، فقد كا  هو الحاد وكما ال يطلو أي بح  من مشق  أو تعثر يعتراا  طري  الب
 :بالنسب  لنا، ومن  مل  ما اعترانا



 مقدمة
 

 د
 

 لتاي المتطصصاا  فاي النقاد الثقاافي، لصوةااه تطصصاا  ديادا ال تا اد البحااوث ملا  المرا اا ا
  ه مليل  ومحتشم  مقارة  بالتطصصات ابخر ، كاذلت عادم التوفيا  فاي الحصاود علاى 

 حا   إليها.بع ها والتي كا  البح  في أمس ال

رياب أو ياد العاو  والمسااعدة مان م وال يسعنا في هذا المقام إال أ  ةنّو  بكه من مّد لناا
المشاارف:  كر العماا م والتقاادير العااا م أسااتا ةاطاا  بالشااةماان بعيااد فااي إةجاااز هااذا البحاا ، و 
سندا من عا، مو ها ومرشدا في رحل  البح  والدراس ، كما  الدكتور زغالمي فريد، فقد كا  لنا

 تو ه بالشكر إلى اللجن  المنامش  لتصبدهم عناف مرافة البح  وتقي مه.ة

  تقدم هذ  الدراسا  ولاو إاااف  بسا ط  فاي مجااد البحا  العلماي، مه أةأوفي ابخير 
فمان  ناا، فان  أخ قةافيها إي اف المواوع حّقه من التحليه والمنامش  بأحسان ماا عناد نافقد حاول

 من المولى عّ  و ّه، وهللا وراف القصد. نافن  تو  ق نار و منصم التو  ه، وإ  أصبةو  أة سنا



 

 

ل  مدخ 
 تحديدات اصطالحية

 أول: في مفهوم النقد.

 ثانيا: في مفهوم األدب.

 الثقافة.ثالثا: في مفهوم 

 رابعا: في مفهوم النسق.
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ُيقاد إ  المصطلحات هي م ات ح العلوم، وهذا ما أكسبها أهم   كبيرة فاي مجااد البحا  
العلمي الممنهت، بحي  ال يمكن التدرج فيها ما لم ت بط حدويها المصطلح  ، لذا ينبيي أ  

بحاا  أ  ةاادرج تحاات يكااو  االهتمااام ةهااا علااى رأا ابولويااات، وكااا  ماان ابةسااب فااي هااذا ال
 هذا اإلطار المصطلحات اات  : النقد، ابيب، الثقاف  والنس .

 أول: في مفهوم النقد:

 لغة:  (2

وري فاااي "لساااا  العااارب" فاااي مااااية ةقاااد أّ  "النقاااد والتنقااااي تمييااا  الااادراهم وإخاااراج ال ياااف 
ةامشااته فااي منهااا... وةقاادت الاادراهم واةتقاادتها إ ا أخر اات منهااا ال يااف ... وةاماادت فااال  إ ا 

ابمر... وفي حدي  أةي الدرياف أةه ماد: إ ا ةقدت النااا ةقادوو وإ  تاركتهم تركاوو، معناى 
، كما  اف في المعجم الوس ط بأّ  "ةقد الشيف ةقادا: ةقار  ل طتبار  أو ل ميا  1ةقدتهم أي عبتهم"

.. وفاال   ّيد  من رييئه ... ويقاد ةقد النثر وةقد الشعر أظهر ما فيهما من عيب أو حسن .
 .2ينقد الناا: يعيبهم وييتاةهم"

إ  هذ  التعري اات الليويا  تحصار معناى النقاد فاي االةتقااف والتمييا  ةاين الجياد والارييف 
فاي الشاعر  ساوافمن ابش اف، كما يحمه معنى تحديد العياوب والنقاائ  والحسان فاي الشايف 

 أو النثر.

 اصطالحا: (0

ين، أياان حاااود كااه ماانهم صاا اغ  م هااوم وسااط الدارساا كبياارحاااي م هااوم النقااد باهتمااام 
محاادي لااه، إال أ  هااذا ماان ااارب المسااتحيه؛ ةااارا لصثاارة الااري  النقدياا  واخااتالف االتجاهااات 

                                                             
 ، ماية ةقد.7204،  0يار المعارف، مصر، ط( اةن مناور، لسا  العرب، 1
 ، ماية ةقد.477،  2117، 7( مجما اللي  العرب  ، المعجم الوس ط، مكتب  الشروة الدول  ، مصر، ط2
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والمناهت، وإ ا ةارةا للنقد اةطالما من تعري ه الليوي  ةجد  يرتبط بالنارة االةطباع ا  وهاو ماا 
أ  هااذا الم هاوم مااد تيياار وماااد إلااى كاا  عل ااه حع قاا  النقااد ال ناي وابيةااي ةااواكير ظهااور ، إال 

معنى أكثر توسعا، ُيعناى ةدراسا  ابعمااد ال ن ا  وابية ا  وتحليلهاا ثام محاولا  تقويمهاا، فطارج 
مان يائارة االةطباع اا  إلاى العلم اا ، ولا س الهاادف منهاا ة اا  الجيااد مان الاارييف، فأصابح ةهااذا 

 يحتصم إلى علوم ومناهت ومقاي س.

البااااحثين فااي هاااذا المجااااد، فالنقاااد عناااد روال  باااارت  ويمكاان رصاااد بع اااا مااان تعااااريف
Roland Barthes    يتوسط ةين العلم والقرافة الذات   المح  ، فالنقد يحتاه مكاةا  وسا ط"

ةين ابيب والقرافة، وهو يعطي لي  للصلم  التي يقريها ويعطاي كلما  لليا  الميتا  التاي وااا 
ميتااا تصساابه القاارافة الذات اا  الح اااة، فهااي التااي ، فهااو يعتباار الاان  1فيهااا العمااه ل عالجااه العلاام"

تمنح ابيب م هومه ويالالته؛ وعل ه تصمن مهم  النامد في الجما ةينهماا ل حتاه ةاذلت المكاةا  
 الوسط.

أما من العرب فنجد الدكتور شومي ا ف يعرفه على أةه "تحليه القطاا ابية ا  وتقادير 
ليدد "على الملص   التي يستط عو  ةهاا معرفا  ويستطدم مصطلح النقد  2ما لها من ق م  فن  "

الجيااااد ماااان النصااااو  والاااارييف والجميااااه والقباااا ح ومااااا تنتجااااه هااااذ  الملصاااا  فااااي ابيب ماااان 
، ومااان هناااا فقاااد ارتصااا  م هاااوم "شاااومي اااا ف" علاااى النقاااد 3مالحاااات وآراف وأحكاااام مطتل ااا "

لمعاصارة، والتاي تقادم ابيةي بم هومه التقليدي مباه ظهاور مطتلاف المنااهت النقديا  الحديثا  وا
 كه منها م هومها الطا  بالنقد اةطالما من الجاةب الذي تأسس عل ه يراستها.

 

                                                             
 .202،  0492، 0( سعيد علوش، معجم المصطلحات ابية   المعاصرة، يار الصتاب اللبناةي، ةيروت، لبنا ، ط1
 .4،  2يار المعارف، القاهرة، مصر، ط فنو  ابيب العربي: النقد، ( شومي ا ف،2
 .4( المر ا ة سه،  3
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 ثانيا: في مفهوم األدب:

 لغة:  (2

 اف في لسا  العرب أ  ابيب هو "الذي يتأيب به ابييب من النااا، ُسامي أيباا بةاه 
"ماولهم أّيباه  فوري أ الوس ط  ، أما في المعجم1يأيب الناا إلى المحامد وينهاهم عن المقابح"

... لّقنااه فنااو  ابيب، وابيُب: رياااا  الاان س بااالتعل م والتهااذيب علااى مااا ينبيااي، و ملاا  مااا 
ينبيااي لااد  الصااناع  أو ال اان أ  يتمساات بااه ... والجميااه ماان الاانام والنثاار وكااه مااا أةتجااه 

تاارتبط غالبااا  ، فماان خااالد هااذين التعااري ين ةجااد أ  كلماا  أيب2العقااه ماان اااروب المعرفاا "
بالساالوو اإلةساااةي السااوي، وتهذيبااه وإرشاااي  إلااى المحامااد والمناااهي، كمااا يشاامه فنااو  الاانام 
والنثر وغيرها من المعرف ، "أما علوم ابيب عند المتقدمين تشمه: الليا  والصارف واالشاتقاة 

؛ أي أّ  3والنحااو والمعاااةي والب ااا  والبااديا والعاارو  والقا  اا  والطااط واإلةشاااف والمحاااارات"
 ابيب حسب هذا التعريف هو كه ما تعل  بعلوم اللي  العرب  .

 اصطالحا: (0

ةاااارا التسااااع مجااااد ابيب ةجاااد أ  تعري اااه تعري اااا شاااا  ا لااان يكاااو  ساااهال، فقاااد  هاااب 
مثال"محمد مندور" يعرف ابيب حسب ماا وري فاي مناهجناا الدراسا   والثقا  ا  أ  "ابيب هاو 

لططااب والرسااائه والمقامااات وابمثاااد السااائرة ثاام ابخااذ ماان كااه الشااعر والنثاار ال نااي أي ةثاار ا
الصانع ، كماا يشامه أغارا  الشاعر  ةناوع، فاابيب فاي الم هاوم العرباي يارتبط 4شيف بطرف"

المتنوع  إااف  إلاى ال ناو  النثريا  علاى اختالفهاا، ةينماا يار  أ  للياربيين م هوماا غيار هاذا، 
  التي تثير فينا ب  ه خصائ  ص اغتها اة عااالت فابيب عندهم "يشمه كاف  ااثار الليوي

                                                             
 .72( اةن مناور، المر ا الساة ،  1

 .4( مجما اللي  العرب  ، المر ا الساة ،  2
 .01-4،  المر ا ة سه( 3
 .4( محمد مندور، ابيب وم ال مه، ةه   مصر للطباع  والنشر والتوزيا،  4
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، فابيب هناا يتعلا  باابثر الن ساي الاذي يطل اه العماه ابيةاي 1عاطف   أو إحساسات  مال  "
 والذي ينبع  من خصائ  ص اغته.

ومعنااى هااذا أ  ابيب فاان ياارتبط باللياا ، ويتحاادي فااي النثاار والشااعر علااى حااد سااواف ومااا 
 لعاط   وابحاس س.تأثير في ا منيصدر عنهما 

 ثالثا: في مفهوم الثقافة:

 لغة:  (2

ثق ا: صار حذما فطناا فهاو ثق.اف...  –الثقاف  في المعجم الوس ط مشتق  من مولنا "ثقف 
ثّقاااف الشااايف  أماااام المعاااوّج مناااه وساااّوا  ... اإلةساااا   أّيباااه وهّذباااه وعّلماااه ... الثقافااا : العلاااوم 

ثالثاا   حااود، فالثقافاا  فااي معناهااا الليااوي تاادور 2والمعااارف وال نااو  التااي ُيطلااب الحااذة فيهااا"
م ال م، فهي تعناي أ  يصاير اإلةساا  حاذما، كماا تعناي تقاويم المعاوّج وتساويته، إلاااف  إلاى 
التهاااذيب والتأيياااب والتعلااا م، أماااا   ماااا يطااا  معناهاااا الحااادي  فهاااي  ملااا  العلاااوم والمعاااارف 

 وال نو  الم رو  العلم واإلحاط  ةها.

 اصطالحا: (0

وم الثقافاااا  م هااااوم صااااعب التحديااااد، أوال لصوةااااه حاااادي  الاهااااور وثاة ااااا التساااااع إ  م هاااا
الجواةب التي يح ط ةها، فالثقاف  كماا ياذهب "ريموةاد ويل اام " "واحادة مان الصلمتاين أو الاثالث 

 حي  تشمه عدة م ال م حصرها   ما يلي: ،3كلمات ابكثر تعقيدا في اللي  االةجلي ي "

 
                                                             

 .9،  الساة المر ا محمد مندور، ( 1

 .49( مجما اللي  العرب  ، المر ا الساة ،  2
(  او  سااتوري، النارياا  الثقا  ا  والثقافاا  الشااعب  ، تار: صااالح خليااه أةااو أصابا وفاااروة منصااور، هيئا  أةااو ظبااي للساا اح  3

 .02،  2107، 0والثقاف ، أةو ظبي، ط
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، أي أ  تطااور أياا  أماا  فااي 1ال صااري والروحااي والجمااالي""عمل اا  عاماا  للتطااور  -أ
 مجاد ال صر والدين وابيب وغيرها يشكه صورة لثقاف  هذ  ابم .

، فنااف  إلى ما 2"طريق  محدية للح اة سواف أكاةت لشعب أم فترة أم مجموع " -ب
 كاار فنةاااه ي ياااد فاااي هاااذا المنطلااا  اإلةجااازات الماييااا  التاااي ترسااام أسااالوبا للح ااااة 

 مثه في التعل م والرياا  وغيرها.والمت
، وهناااا ينقاااه ويل اااام  3"ابعمااااد والممارساااات ال صريااا  وبطاصااا  النشااااط ال ناااي"  -ج

م هوم الثقاف  إلى مجموع اإلةتا ات ال صري  وال ن   الحامل  لرساال ، حيا  يادخه 
 في هذا الباب ال نو  المطتل   أيبا وغير .

ماان  ويقتااربم هااوم الثقافاا  يطتلااف ماان ةاح اا   أمااا إ ا عاادةا إلااى العااالم العربااي فنجااد أ 
، فهاي مان منااور مالات ةان ةباي "مجموعا  مان الصا ات من الم هوم اليرباي لهااةاح   أخر  

الطلع اا  والعاا م اال تماع اا  التااي تااؤثر فااي ال ااري منااذ واليتااه وتصاابح ال شااعوريا العالماا  التااي 
تاارتبط بالجاةااب اال تماااعي ، فهااي 4تااربط ساالوكه بأساالوب الح اااة فااي الوسااط الااذي ولااد   ااه"

اليااومي لل ااري، تساااهم فااي تشااكيه طباعااه وتو  ااه ساالوكه بحسااب مااا هااو سااائد فااي مح طااه، 
بحيااا  تصااابح هاااذ  العمل ااا  تلقائ ااا  الشاااعوري ، وهاااو ماااا ةهااات إل اااه سااامير الطلياااه فاااي يلياااه 
مصااطلحاته أ  الثقافاا  "اساام  ماااعي لجم ااا النمااا ج الساالوك   المكتسااب  ا تماع ااا والتااي يااتم 

؛ أي هااي تقريبااا عمل اا  مشاا رة تسااري خفّ اا  فااي المجتمااا حتااى يااتم 5ةقلهااا عاان طرياا  الرمااوز"
اكتساااةها وه اامها ماان طاارف أفااراي ، فتصاابح ةااذلت مياا ة وخاصاا   فاايهم، وهااي واسااع  شااامل  
ُتطلا  "علاى  م اا اإلةجاازات المميا ة للجماعاات البشاري  بماا فاي  لات الليا  والصاناع  وال اان 

                                                             
 .02،  الساة المر ا  و  ستوري، ( 1
 .02 ا ة سه،  ( المر 2

 .02( المر ا ة سه،  3
 .47،  2111، 7( مالت ةن ةبي، مشكالت الح ارة: مشكل  الثقاف ، يار ال صر المعاصر، ةيروت، لبنا ، ط4
 .49 صتب العلم  ، ةيروت، لبنا ،، يليه مصطلحات الدراسات الثقا    والنقد الثقافي، يار ال( سمير الطليه5
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الحكوماا  وابخالق اات والعاا م الروح اا  والدياةا  ةااه أي ااا ابيوات المايياا  أو والعلاوم والقاااةو  و 
 .1الصناعات اليدوي "

 رابعا: في مفهوم النسق:

 لغة: (2

ةسقا: ةاماه، ُيقااد ةسا  الاّدّر وةسا  كتباه  –إ  النس  في اللي  من مولنا "ةس  الشيف 
... ةّسااقه ةّامااه، اةتسااقت ابشاا اف اةااتام بع ااها إلااى بعااك ... النساا : مااا كااا  علااى ةاااام 

، فالنس  يعناي النااام والتتاابا والترتياب، وكاه ماا يشاترو فاي خصاائ  2واحد من كه شيف"
 أو ص ات ُيسّمى ةسقا.

 اصطالحا: (0

ال أةهاااا تصاااب فاااي مالاااب واحاااد وهاااو معناااى النااااام تتعااادي م اااال م النسااا  اصاااطالح ا إ
"فنسمي شيئا ما ةسقا حينماا ةرياد أ  ةعّبار عان أ  الشايف ُيادرو باعتباار  مكوةاا مان مجموعا  

، فالشاايف 3ماان العناصاار أو مجموعاا  ماان اب اا اف يتاارابط بع ااها ةاابعك حسااب مباادأ ممياا "
عاين ُيسامى ةساقا، "والنسا  المكو  من عدة عناصر أو أ  اف مترابط    ما ةينهاا وفا  ةااام م

، بمعناااى أ  4عناااد م. فوكاااو عالماااات تساااتمر وتتحاااود بمعااا د عااان ابشااا اف التاااي تاااربط ةينهاااا"
يتصااف هاااذا  والااذيالناااام والترتيااب وطب عاا  العالمااات التاااي تااربط ةااين ابشاا اف هاااي النساا  

 ابخير بالتيير والتحود الدائمين.

                                                             
 .49،  الساة  المر اسمير الطليه، ( 1

 .404- 409( مجما اللي  العرب  ، المر ا الساة ،  2
 .79( محمد م تاح، التشابه واالختالف: ةحو منها    شمول  ، المرك  الثقافي العربي، ةيروت، لبنا ،  3
 .200( سعيد علوش، المر ا الساة ،  4
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التي اكتسحت السااح  النقديا  وابية ا  ماا ةهايا  القار   االتجاهاتيعد النقد الثقافي من 
  النقاد الثقاافي ماد ولاد مان إما بعد الحداث ، ةه ةساتط ا القاود  موازاة ما اهتماماتالعشرين، 

النقدي كري فعاه علاى المنااهت التاي سا طرت علاى الدراساات  النشاطرحمها، حي  ُأّسس هذا 
النقدياا  ل تاارة زمن اا  طويلاا ، ماان الساا اق   إلااى النسااع   وصااوال إلااى مااا بعااد البنيوياا ، أياان كااا  

مهماا  النقااد  رتصااؤلااف ثاام الاان  وأخياارا القااارئ، فاةحالدراسااات محصااورا فااي الم  مركاا  هااذ
واكتسااب ابيب  ،ابيةااي فااي هااذ  المراحااه فااي البحاا  عاان مااواطن الجماااد فااي ابثاار ابيةااي

ساامّو  ب  ااه ليتااه الرم ياا  التااي ال يمكاان ت ص كهااا إلااى مااواعإ أخالق اا  وال أفصااار إيديولو  اا ، 
  فجاااف النقااد  الثقااافي مطال ااا للنقااد ابيةااي مشااكال ثااورة هاادفها إماماا  ةااديه منهجااي يحمااه ريياا

لري  الساابق ، باحثاا عان تقن اات توصاه ل ديدة في التعامه ما النصو  والططابات ميايرة 
 إلى مرافات  ديدة وتصشف عن خبايا النصو  على اختالف أشكالها.

 أول: مفهوم النقد الثقافي:

شاهدت السااح  النقديا  فاي العصار الحادي  عادة تحاوالت، عرفات خاللهاا مجموعا  ماان 
ت م ال مها حود العمل ا  النقديا  وابساس اب ادر الع اام عليهاا فاي تحلياه المناهت التي اختل 

ااثااار ابية اا ، فمنهااا مااا ساالط ال ااوف علااى المؤلااف ومنهااا مااا اهااتم بااالن  ومنهااا مااا و ااد 
القارئ، متناسين خالد  لات مكنوةاات هاذ  ااثاار وم امراتها، وعل اه فقاد ظهارت  عنداالته 

مو اا   دياادة غّطاات هااذ  الساااح  منايياا  ومناادية بعاادم ك ااافة النقااد ابيةااي فااي التحليااه، كوةااه 
يرتصاا  علااى كشااف  واةااب الجمال اا  وتمحاا   مااااهر ابية اا  فااي النصااو ، ومنااه و ااب 

مرافة الجماد الطال  وتبرير  ... إلى أياة فاي ةقاد الططااب تحويه ابياة النقدي  من أياة في "
، وبناف على هذا ةرزت  هوي  بارة إلرساف هذا البديه المنهجي تحت مسمى 1"وكشف أةسامه

                                                             
، 2، طالميارب، الادار الب  ااف، مرافة في ابةساة الثقا    العرب  ، المرك  الثقاافي العرباي :( عبد هللا اليذامي، النقد الثقافي1

2112  ،9. 
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النقاد الثقااافي، والااذي سااعى إلااى الطااروج عاان القواعااد المؤسسااات   التااي مياادت حياا  النقااد علااى 
 مد  مرو . فما هو م هوم النقد الثقافي؟

  سؤاد المال   في النقد سؤاد شديد التعقيد، ال يمكن اإل اب  عنه إ اب  بس ط ، بةه إ
يندرج في صلب االهتمامات ال صري  المطتل  ، وسنحاود في هذا المبح  الوموف عند بعاك 

، الاذي "Vincent B.Leitchفنسانت ليات "المنارين لهذا المنهت، ةداي  ماا الناماد ابمريكاي 
صااطلح علااى ةارياا  مااا بعااد الحداثاا  بالنقااد الثقااافي، حياا  يعااا إلااى مشااروع يعتباار أود ماان ا

ةاا"واا الااواهر  ةقدي يحرر النقد المعاصر من مياوي الشاكالة   ويتجااوز البنيويا  وماا بعادها
والمنتجااات الجمال اا  فااي عالماا  مااا كااه ماان الهيئااات اال تماع اا  وابعماااد الثقا  اا  ابخاار ، 

ابيب ال التحلياااه النصاااي وحاااد  وإةماااا البحااا  فاااي ابساااس  ويتطلاااب هاااذا المشاااروع مااان ةقااااي
االمتصاااااايي  والس اسااااا   واال تماع ااااا  والمؤسسااااا   والتاريط ااااا  لإلةتااااااج والتوزياااااا واالساااااتهالو 

ما يعني ارورة توس ا حدوي ابيب لعدم ك اي  م هومه آةذاو، أيان كاا  محصاورا  ،1الثقافّي"
تجاوز ابيب الجماالي الرسامي "إال عن طري   وال يتأتى  لت في مؤسسات الدراسات ابية  ،

إلى تناود اإلةتاج الثقافي أّيا كا  ةوعه ومستوا ، وبالتالي فهو ةقاد يساعى إلاى يراسا  ابعمااد 
الهامش   التي طالما أةصر النقد ابيةي ق متها أو أهميتها بحكام أةهاا ال تط اا لشاروط الاذوة 

بالعمل   النقدي  من االهتمام الم رط بكاه ماا هاو  ة ح "ليت "، وتأس سا على هذا فن  2"النقدي
والاذي يمكان  ،أيةي و مالي في م هوم ابيب الرسمي إلى ما هاو مهماه وُمي اه وغيار رسامي

القود إةه المؤثر ال علي في المتلقي، وبمعنى آخر أزاد الحدوي وال وارة ةين ما هاو أيةاي وماا 
 هو غير أيةي.

                                                             
( فنساانت ب. لياات ، النقااد ابيةااي ابمريكااي ماان الثالثين ااات إلااى الثماةين ااات، تاار محمااد يحااي، المجلااس ابعلااى للثقا  اا ، 1

2111  ،714-719. 
الحاادي  ماان المحاكاااة إلااى الت ص اات، يار المساايرة للنشاار والتوزيااا والطباعاا ، عّمااا ،  ( إةاارال م محمااوي خليااه، النقااد ابيةااي2

 .024،  2112، 0ابري ، ط



 وارتحالته النقد الثقافي: مفهومه، مرجعياته وسماته: الفصل األول
 

15 
 

عبااد هللا "افي بااالتعريف والدراساا  ةجااد النامااد السااعويي ولعااه أةاارز ماان تناااولوا النقااد الثقاا
، حيا  حادي "النقاد الثقاافي مارافة فاي ابةسااة الثقا  ا  العرب ا "في كتابه الموساوم ةاا:  "اليذامي

فرعا مان فاروع النقاد النصوصاي العاام، ومان ثام فهاو أحاد علاوم الليا  وحقاود "مجاله باعتبار  
التاااي ينطاااوي عليهاااا الططااااب الثقاااافي بكاااه تجل اتاااه  ابلسااان   معناااي ةنقاااد ابةسااااة الم ااامرة

وأةماطه وص يه، ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي ...  وهاو لاذا معناي بكشاف ال الجماالي 
، 1"كماا هاو شاأ  النقااد ابيةاي، وإةماا همااه كشاف المطباوف مان تحاات أمنعا  البالغاي  الجمااالي

وما يلحإ حود هذا التعرياف أ  الناماد عباد هللا الياذامي ماد  عاه مان النقاد الثقاافي  ا فا مان 
علاوم الليا ، يحاه محااه النقاد ابيةاي والبالغاا  علاى حاّد الساواف ةااارا لمحادوييتهما فاي كشااف 

النقاااد ابيةاااي غيااار مؤهاااه لصشاااف هاااذا الطلاااه "الجماااالي فقاااط فاااي النصاااو ، فهاااو القائاااه إ  
، وبالتااالي 2"ةات يعاوتي بانعال  ماوت النقااد ابيةاي وإحاالد النقاد الثقاافي مكاةاهالثقاافي فقاد كا

فهاااو يطااات  فاااي بحااا  ابةسااااة المطف ااا  التاااي يحملهاااا الططااااب الثقاااافي بكاااه أةواعاااه ومناااه 
 المساواة ةين ما هو رسمي وغير رسمي.

د عبا"و "فنسانت ليات "علاى آراف كاه مان  تعريجهفير  بعد  " ميه حمداوي "أّما الباح  
النقااد الثقااافي هااو الااذي يادرا ابيب ال نااي والجمااالي باعتبااار  ظاااهرة ثقا  اا  "أ   "هللا الياذامي

، أي أ  العمل اا  اإل رائ اا  للنقااد الثقااافي تاادرا الاان  ابيةااي خااارج حاادوي الرمااوز 3"م اامرة
 الجمال   

هااا، والعبااارات الشااكل   الموح اا ، إةمااا تدرسااه ماان مناااور ابةساااة الثقا  اا  المطف اا  تحت
ابمر الذي يتطلاب رباط ابيب بسا امه الثقاافي بكاه تجل اتاه التاريط ا  والس اسا   واالمتصاايي  

                                                             
 .97-92( عبد هللا اليذامي، المر ا الساة ،  1

 .4( المر ا ة سه،  2
تطااوا ، المياارب، -يار الريااف للطبااا والنشاار اإللصتروةااي، الناااظور  ميااه حمااداوي، النقااد الثقااافي ةااين المطرماا  والسااندا ،( 3
 .4،  2102، 0ط
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وابخالق ا  وغيرهااا غياار المعلناا ، م اا  ا إلااى تعري ااه هااذا مجاااالت اشااتياد النقااد الثقااافي فهااو 
    مقارب  متعدية االختصاصات، تنبني على التاريخ وتستصشف ابةساة وابةام  الثقا"يرا  كا

وتجعاه الان  أو الططااب وسايل  وأياة ل هام المكوةاات الثقا  ا  الم امرة فاي الالوعاي اللياوي 
وابيةااي والجمااالي، أمااا الدراسااات الثقا  اا  فتهااتم بعمل ااات إةتاااج الثقافاا  وتوزيعهااا واسااتهالكها، 
 ومااد توسااعت لتشاامه يراساا  التاااريخ، وأيب المهااا رين، والعاارة، والصتاباا  النسااائ  ، والجاانس،

، وماان 1"والشااذو ، والداللاا ، واإلمتاااع ... وكااه  لاات ماان أ ااه كشااف ةارياا  اله مناا  وأساااليبها
خالد هذ  التعري ات يتبين أ  النقد الثقافي واسا المجاالت، متعدي الت رعاات، غيار محصاور  

 في مواوع محدي، من تح على كه ابشكاد التعبيري .

 "ساعد الباازعي"الح ااري   ماا أشاار إل اه  ويتساو  م هوم النقد الثقاافي ماا م هاوم النقاد
ةشااااطا فصرياااا يتطاااذ مااان الثقافااا  بشاااموليتها "، معتبراةاااه فاااي ياللتاااه العامااا  "م جاااا  الرويلاااي"و

، وعل اااه فهاااو حسااابهما 2"موااااوعا لبحثاااه وت صيااار  ويعبااار عااان مواماااف إّزاف تطوراتهاااا وساااماتها
عنهااا معنااى أو ياللاا ، سااواف كاةاات يشاامه كااه أةااواع الممارسااات القول اا  أو ال عل اا  التااي يتولااد 

 فصري  أو مايي ، وبمعنى آخر أةه ال يو د مجاد متطص  ينشط   ه النقد الثقافي.

لا س بحثاا أو تنقيباا "النقاد الثقاافي فاي أبساط م هوماتاه بأةاه فايلط   "سامير الطلياه"أماا 
... ومان هناا في الثقاف  إةما هو بح  في أةساامها الم امرة وفاي مشاكالتها المركبا  والمعقادة 

، فالنقااد الثقااافي ةقااد يحاااود البحاا  عاان أو ااه الثقافاا  3"يطتلااف النقااد الثقااافي عاان النقااد ابيةااي
المطتل ااا  والتنقياااب عنهاااا فاااي ثناياااا المنجااا ات ال صريااا  والمعر  ااا  علاااى اعتباااار أةهاااا تنشاااأ فيهاااا 

                                                             
 .01(  ميه حمداوي، المر ا الساة ،  1

 .212،  2112، 2( سعد البازعي وم جا  الرويلي، يليه النامد ابيةي، المرك  الثقافي العربي، ةيروت، لبنا ، ط2
 .212،  المر ا الساة ( سمير الطليه، 3
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منهج ا  وكاذا وتت اعه معها، وبذلت يطتلف النقد الثقافي عن النقد ابيةي من حيا  ابيوات ال
 من حي  الهدف.

ةشااط ولاا س مجاااال معر  ااا مائمااا "إلااى أ  النقااد الثقااافي  "ح ناااوي بعلاي"فاي حااين يااذهب 
ةذاتااه، وأ  الناماااد الثقاااافي أو ةقاااي الثقافااا  يطبقاااو  الم اااال م والناريااات المتنوعااا  فاااي تراكياااب 

شااد ماان المواااوعات وتباييااه علااى ال نااو  الراق اا  والثقافاا  الشااعب   والح اااة اليوم اا  وعلااى ح
ا عمل ا  متداخلا  ومترابطا    ماا ةينهاا، غيار مقتصارة علاى مجااد ، فالنقد الثقافي إ   1"المرتبط 

ن النقاي الثقاافيين مان اللجاوف إلاى الم اال م والنارياات علاى اختالفهاا مان فلساف   و واحد، تمكّ 
فاال فارة ةاين أيب راة ا تماع   وة س   و مال   في إخ اعهم لل نو  العل ا والدة ا للدراس ، 

تحااد   امعر  اا كثاار منااه مجاااالأوأيب شااعبي، وهااو مااا يؤكااد أ  النقااد الثقااافي ممارساا  وةشاااط 
 القواعد والقواةين.

أ  مواوع النقد الثقافي مناف لمرك ي  الن ، وإةما مرك   مان  "ح ناوي بعلي"كما ةين النامد 
مناور الدراسات الثقا    هو ما يكشف عناه هاذا الان  مان أةاما  مطف ا  معتبارا إياا  وسايل  

صارت تأخذ الن  من حي  ما يتحق    ه وما يتصشف عنه من "وأياة ال غاي  في  اته، فقد 
 .2"م يستطدم الستصشاف أةماط معين أةام  ثقا    ... ل س الن  سو  ماية خا

فهو يجعه من النقد الثقافي شاريكا للعولما  ولماا  "صالح منصوة"أما بطصو  الباح  
لا س منهجاا ةاين منااهت أخار  أو ماذلبا أو "بعد الحداث ، فيوافا  ساابقه فاي اعتباار هاذا النقاد 

التهااا، ةااه هااو ةارياا ، كمااا أةااه لاا س فرعااا أو مجاااال متطصصااا ماان ةااين فااروع المعرفاا  ومجا

                                                             
، 2114، 0وي بعلاااي، مااادخه فاااي ةاريااا  النقاااد الثقاااافي المقاااار ، الااادار العرب ااا  للعلاااوم ةاشااارو ، ةياااروت، لبناااا ، ط(ح ناااا1

 21. 

 .20،  المر ا ة سه( 2
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والجديد   ه كما يارا  ، 1"ممارس  أو فاعل   تتوفر على يرا كه ما تنتجه الثقاف  من ةصو 
رفاا الحاوا   ةااين التطصصاات والمساتويات فاي الممارساا  اإلةسااة   بةهاا تنتماي  م عااا "هاو 

)البنااااف  إلاااى الثقافااا  ... ومااان ثااام ينصااار النقاااد الثقاااافي الت رمااا  التقليديااا  المألوفااا  ةاااين القاعااادة
، وهااذا الاارأي هااو مااا يعااا 2"التحتااي( والبناااف ال ااومي، كااذلت التميياا  ةااين الااوامعي وابيااديولو ي

 إل ه أغلب النقاي، فال فرة ةين الرسمي والشعبي ما يام أةه تعبير يحمه يالل  ومعنى.

فعال اا  تساااتعين "فاااي كتابااه النارياا  والنقاااد الثقااافي أةاااه  "محساان  اسااام الموسااوي "وياار  
رياااات والم اااال م والااانام المعر  ااا  لبلاااوه ماااا تاااأةف المنااااهت ابية ااا  مااان المسااااا باااه أو بالنا

فنةاه يتاوخى ةلاوه المعاارف ابخار   ... وب  النقد الثقاافي فعال ا  ال فرعاا معر  اا الطو    ه
، 3"عبر استطدام واسا للنارياات والم اال م التاي تتا ح القارب مان فعاه الثقافا  فاي المجتمعاات

إ  النقد الثقافي هدفه سد ثيرات المناهت النقدي  السابق  والطو    ما لم تستطا بمعنى آخر 
الطاااو    اااه، ماااا يسااامح لاااه باالة تااااح علاااى مطتلاااف المعاااارف والحقاااود واالساااتعاة  ةهاااا فاااي 

 تحليله.

يقااوم ةدراساا   يةقاادةشاااط علااى مااا سااب  ماان تعري ااات النقاااي هااو  إ  النقااد الثقااافي ةناااف  
افي بكه أةواعه، فاال ي ارة ةاين ابيب الرسامي وابعمااد الهامشا   والح ااة وتحليه اإلةتاج الثق

اليوم ا  ماا يام ماا تنتجاه يحماه ياللا  ومعناى، كماا يرتصا  موااوع بحثاه علاى كشاف وإظهاار 
مكنوةاااات وم ااامرات هاااذا اإلةتااااج المطف ااا  تحااات منااااع ابل ااااذ والجمااااد والبالغااا ، فهاااو إ ا 

شااف الجمااالي فااي ابعماااد وفااي اهتمامااه حصاارا بااابيب منااامك للنقااد ابيةااي الااذي يهااتم بك
 الرامي.

                                                             
 .2،  2112، 0( صالح منصوة، تمارين في النقد الثقافي، يار ةيروت، القاهرة، مصر، ط1
 .2،  المر ا ة سه( 2
، المؤسسا  الصتاب  العرب   فاي عاالم متييار وامعهاا سا اماتها وبناهاا الشاعورّي  والنقد الثقافي( محسن  اسم الموسوي، الناري  3

 .02،  2112، 0العرب   للدراسات والنشر، ةيروت، لبنا ، ط
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إ  مجاد اشتياد النقد الثقافي مجاد واساا غيار محادوي بقواعاد أو ماواةين، حيا  يادرا 
كه ابشكاد التعبيري  فاي إطاار ت اعلهاا ماا الثقافا  التاي أةتجات فيهاا بكاه مركباتهاا، وبالتاالي 

مناااه منهجاااا، وعل اااه فهاااو يساااتعين بالنارياااات هاااو أمااارب إلاااى أ  يكاااو  ةشااااطا وت ااااعال أكثااار 
والم اااال م المعر  ااا  المطتل ااا  التاااي تمكناااه مااان تشاااريح اإلةتااااج والصشاااف عااان ابياااديولو  ات 

 والمؤثرات التاريط   والس اس   واال تماع   واالمتصايي  وال صري  المطبوفة   ه.

 ثانيا: مرجعيات النقد الثقافي وروافده:

النقديااا  الحديثااا  والمعاصااارة علاااى اختالفهاااا غرب ااا  المنشاااأ، إ  تعاااد المنااااهت والنارياااات 
ظهرت ةداي  عند اليرب و ر  تطويرها تحت رايتهم، لتنتقه الحقا إلى الساح  النقدي  العرب   
وهاو الحاااد بالنساب  للنقااد الثقاافي، ولصاان مبااه عار  تاااريخ هاذا النقااد وتب اا  إرهاصاااته و ااب 

نقااد الثقااافي والدراسااات الثقا  اا ، فمااا هااي أو ااه التشااابه أوال الت رياا  ةااين مصااطلحين همااا: ال
 واالختالف ةينهما؟ أم أةهما و ها  لعمل  واحدة؟

ولإل ابااا  عااان هاااذا الساااؤاد ةاااوري ماااا  ااااف باااه الناماااد "سااامير الطلياااه" فاااي كتاباااه: "يلياااه 
مصااطلحات الدراسااات الثقا  اا  والنقااد الثقااافي" فااي تناولااه لمصااطلح الدراسااات الثقا  اا ، حياا  

ولقااد حاولاات تلطاا   ال رومااات ةااين الدراسااات الثقا  اا  والنقااد الثقااافي مستطلصااا ماان "قااود: ي
، وهاااي فاااي مجملهاااا تحااادي مجااااد النقاااد الثقاااافي فاااي 1"اطالعاااي عليهاااا ومعرفتاااي باشاااتياالتهما

الططاباااات الجماهيريااا  والمساااتهلص ، ةينماااا تاااذهب الدراسااااات الثقا  ااا  إاااااف  إلاااى  لااات إلااااى 
لصنهاااا تقوااااها لتط اااعها لمبايئهاااا، كماااا أ  النقاااد الثقاااافي يتعاماااه ماااا الططاباااات النطبويااا ، 

النساا  الم اامر المط ااي فااي النصااو  والططابااات، فااي حااين تهااتم الدراسااات الثقا  اا  بااأي 
ظاااهرة ثقا  اا  لهااا ح ااور فااي الاان  أو الططاااب سااواف كاةاات ظاااهرة أو م اامرة، إال أةهمااا 

                                                             
 .029( سمير الطليه، المر ا الساة ،  1
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ات   والتصاااادي لهااااا مااااا اهتمامهمااااا يشاااابها  بع ااااهما فااااي عاااادم معالجاااا  الططابااااات المؤسساااا
 .1بالمهم  والمهمه منها

إ  ظهور النقد الثقافي لم يكن وليد اللحا  أو ةين الليل  واحاها، إةماا هاو عباارة عان 
تراكمااات ساااهمت فيهااا عدياااد الااري  والناريااات، والتاااي كاةاات تصااب كلهاااا فااي ةوتقاا  واحااادة 

ابيب الراماي وابيب الشاعبي، ةاين ماا هاو يجمعها هدف واحد هو إزال  الحادوي ال اصال  ةاين 
مطملاي ومااا هاو مهمااه، مااا هاو ةطبااوي وماا هااو  ماااهيري، وعل اه فقااد تعاديت ابمطاااب التااي 
اهتمت بالجاةب الثقافي في النصاو  والتاي أساهمت فاي إغنائاه ةارياا ومعر  اا، موصال  إياا  

 ويكمن إ مالها في:إلى صورته الحال  ، وتعد تلت ابمطاب مراك  تطور النقد الثقافي، 

 مدرسة فرانكفورت: (2

تعّد أحد أةرز المدارا ال لساف   اليرب ا  المعاصارة، إ  اة تحات كتاباتهاا علاى مر ع اات 
فلساااف   كبااار  )كاةط ااا ، ل جل اااا ، ماركسااا  ، فرويديااا  ...(، كمااااا كاةااات مواكبااا  لإلشااااكاالت 

 Maxهوركهااااايمرالمطروحاااا  فااااي المجتمعااااات المعاصاااارة، ماااان أةاااارز أعالمهااااا: "ماااااكس 
Horkheimerثياااويور أيورةاااو" ،"Theodor Adornoياااورغن هاةرمااااا" ،"Jurgen 
Habermas." 

ما يمي  هذ  المدرس  أةها اتطذت من النقد منهجا لها، "ومد أعطي اسام الناريا  النقديا  
، حياا  ماماات النارياا  النقدياا  عناادهم 2للما يت النقاادي للمعهااد ماان الماركساا  والتحليااه الن سااي"

إخ ااااع كاااه حع قااا  وامعااا  إلاااى الشاااكالة   "معاراااا  فصااارة اله منااا  والتاااي تقاااوم علاااى  علاااى
المنطع   التي تبدو كما لو كاةت عقالة    ات   إةما تصتسب ب  ه خ اوع العقاه الهاايئ لماا 
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، وعل ااه فقااد كاةاات معاراااتهم ال اا  العقااه ابياتااي الااذي ةجااح فااي  عااه 1"هااو معطااى مباشاار
ماان مبااه المؤسسااات االمتصااايي  والس اساا   وأ ه تهااا ابيديولو  اا  اإلةسااا  وساايل  لالسااتيالد 

 القائم  على تصريس المصلح  واله من  بصورها المطتل  ، وهو  وهر النقد الثقافي.

وتأس سااا علااى هااذا يعااوا إلااى عاادم التقيااد بالعقااه فااي يراساا  النصااو ، إةمااا االهتمااام 
اإلشااارات المبكاارة والمهماا  إلااى "ديااد بالجواةااب ابخاار  التااي تحاا ط بااالن ، كمااا كاةاات لهاام ع

 0474النقد الثقافي تاري فاي مقالا  شاهيرة للم صار ابلمااةي اليهاويي ثياويور أيورةاو تعاوي إلاى 
، إاااف  إلاى "ياورغن هاةرمااا ال يلساوف ابلمااةي وزمياه 2عنواةها )النقاد الثقاافي والمجتماا("

عشااارين فااااي كتااااب بعنااااوا  أيورةاااو فااااي مدرسااا  فراةص ااااورت فاااي النصااااف ابود مااان القاااار  ال
، علااى أ  "التحليااه المقاادم ماان غالب اا  3)المحااافاو  الجاادي: النقااد الثقااافي والحااوار التاااريطي("

مدرساا  فراةص ااورت يعمااه فااي سلساال  ماان المعاراااات الثنائ اا  التااي بقياات فااي مكاةهااا ةت جاا  
ت هااااؤالف ، وتعااااد مساااااهما4االخاااتالف الجااااوهري الم تاااار  ةاااين الثقافاااا  والثقافاااا  الجماهيريااا "

 الم صرين اإلرهاصات ابولى والّلبنات ابساس   في تشكيه ال صر النقدي الثقافي.

 مركز بيرمنجهام: (0

شااايلت الدراساااات الثقا  ااا  مسااااح  واساااع  فاااي السااااح  النقديااا  خاااالد تساااعينات القااار  
المااي، إال أ  البداي  التي تعد رسم   لها كاةت ةتأس س مرك  ةيرمنجهام للدراسات الثقا    

ساان   Birmingham center for contemporary cultural studiesالمعاصاارة 
طاب التي ساهمت في تطور الدراساات والبحاوث الثقا  ا  ، ويعتبر هذا المرك  أهم ابم0427

                                                             
 .02،  2101، 0( كماد ةومنير، الناري  النقدي  لمدرس  فراةص ورت، الدار العرب   للعلوم ةاشرو ، ةيروت، لبنا ، ط1
 .212( سعد البازعي وم جا  الرويلي، المر ا الساة ،  2
 .214( المر ا ة سه،  3
 .021(  و  ستوري، المر ا الساة ،   4
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المطتل ااا ، حيااا  ركااا  علاااى يراسااا  م اااامين الثقافااا  الشاااعب   واإلطاااار اال تمااااعي الاااذي تااام 
إةتا هااا واسااتهالكها   ااه، وماان رواي هااذا المركاا  ةجااد أّود رئاا س لااه ريتشاااري هو ااارت الااذي 

  مصااير هاي تاريط ا  وفلساف   أوال "أشار ةوااوح إلاى مصاايرهم الناريا  محاديا إياهاا ةثالثا
وإلااى حااد ماحسااب تعبياار ، وسوساايولو    وإلااى حااد مااا أي ااا، وأخياارا أية اا  ةقدياا ، وهااذا هااو 

،أي أّ  الناريا  النقديا  لاد  أصاحاب هاذا المركا  تحماه فاي ط اتهاا عالماات مت رعا  1ابهم"
التاي تسااهم فاي تشمه مطتلف النارياات التاي تسابقها، كماا تجماا ةاين مجموعا  مان المنااهت 

رسام مالمحهاا،  لات أ  " الدراساات الثقا  ا  ة ساها تشاكه ثقاافي أفرزتاه ممارساات ةقديا  رائادة 
في ال صر اإلةساةي، ولهذا ل س مستيربا ول س مدحا أ  ةقود إ  الدراسات الثقا    أخذت أهم 

منااور تلات استرات ج اتها من ةاريات مائم  وأفايت منها كثيرا في يراس  ظواهر كاةت خاارج 
 2الناريات"

وتعااّد إساااهامات رواي مركااا  الدراساااات الثقا  ااا  بالياا  ابهم ااا  خاصااا  بعاااد تسااالم إيارتاااه 
لستيوارت هود "لينشر المرك  ... عديا كبيرا من الصتب والنشرات التي ترك  على ثقاف  طبق  

الثقافااات العماااد البريطاة اا  وطاارة مقاوماا  هااذ  الطبقاا  للناااام اال تماااعي السااائد ماان خااالد 
ال رع   للشباب البريطاةي بعد الحرب العالم   الثاة  ، وتو ه الطبق  البريطاة   العامل  للتعل م 

، كماااا تمثااه مؤل اااتهم  ااوهر وعماااي الدراساااات 3وإةشاااف صااح ها ومجاّلتهااا الشااعب   الطاصاا "
 الثقا    وبداي  تو هها، فنذكر على سبيه المثاد ال الحصر:

 . The uses of literacyستطدامات التعلم " ريتشاري هوغارت: ا -
 .The analysis of cultureريموةد ويل ام : تحليه الثقاف   -

                                                             
 .21هللا اليذامي، المر ا الساة ،  ( عبد 1

 .079( سعد البازعي وم جا  الرويلي، المر ا الساة ،  2
،تاااريخ الاادخود: www.sauress.com/alhayat/31138837( فطااري صااالح، معنااى الدراسااات الثقا  اا ، علااى الاارابط:3

 .ظهرا 07:12الساع  ، في 2122 17 22
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 The making of theإي.ةااي تومبسااو " صاانا الطبقاا  العاملاا  اإلةجلي ياا   -
englishworking class. 

 .The popular arts".1ستيوارت هود: ال نو  الشعب    -

   ولمركا  ةيرمنجهاام ف اه فاي تو  اه الدراساات النقديا  وكطالص  فنّ  للدراسات الثقا 
إلااى المهمااا  والمهماااه ةااادد الرامااي والمطملاااّي، ورصاااد أةمااااط اله مناا  فاااي ماااا هاااو  مااااهيري 

 وإمتاعي.

لقد است اي النقد الثقافي ةاريا من حقود ومجاالت معر    رائدة ومتعدية، آخذا منها أهم 
ي  مائم  ةذاتها، منها ال لس   والبالغا  وابيب والنقاد، استرات ج اته وم ال مه التي تشكله كنار 

كما كا  من تحا على كثير مان المنااهت النقديا  ات اماا وخالفاا، ةدايا  مان السا اق   وصاوال إلاى 
النساااع   وماااا بعااادها، ولعاااّه أةااارز ماااا ارتصااا  عل اااه النقاااد الثقاااافي وت اعاااه معاااه ةجاااد: التحلياااه 

النقد ما بعد الصولوة ال  ، ابةثروبولو  ا الثقا  ا ، الماييا   الن سي، السوسيولو  اوالس ميولو  ا،
 الثقا    وغيرها، مستعينا من كه علم أيوات وآل ات تتماشى ومبايئ التحليه الثقافي.

 التحليل النفسي:  -2

إ  المانهت الن ساي أحااد أهام المنااهت التااي يعتمادها النقاااي الثقاافيو ،  لات أةااه يقاوم علااى 
، 2ياخله، تستبطن الذات ةوص ها الشريح  المثلاى للصشاف عان المجتماا""ت سير المجتما من 

 Carl" و"كارد غوستاف يوةغSigmund Freudفقد ساهمت أفصار كه من "س يموةد فرويد
Gustav Jung وم ال مهمااا فاااي صااقه آل اااات التحليااه الثقاااافي التااي تعتماااد علااى كشاااف "

ناا ةاريا  التحلياه الن ساي "مان ت ساير مطبوفات النصو  ابية   وابعماد ال ن  ، حي  تمكن

                                                             
 .19، 00، 00، 00 و  ستوري، المر ا الساة ،  ( 1
 .2،  2112ييسمبر  22-22( مصط ى ال با، أسئل  النقد الثقافي، مؤتمر أيباف مصر في ابمال م، المن ا، 2
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وفهم النصو  بأساليب ال يمكان مان خاالد المنااورات ابخار  تحع قهاا، وير اا هاذا ابمار 
ب  ةارياا  التحليااه الن سااي تمكننااا   ئ ااا علااى أ  ة هاام مناطقنااا الن ساا   العاطف اا  والحدساا   

ه هاذ  الناريا  يصاه الناماد ، ومان هناا فان  ب  ا1والالعقالة   والمطف ا  والمكبوتا  والمتطف ا "
الثقافي إلى سبر أغوار العديد من ابمور أثناف تحليله، مستندا إلى ما  اافت باه هاذ  ابخيارة 
من آل ات،  لت أ  هدفه ابود وابسمى هو كشف م مرات ابعمااد ال ن ا  وابية ا  وك ف ا  

 تمثلها فيها.

صا  ال رويديا  مان الالوعاي، ابةاا، وعل ه فقد أخذ النقد الثقاافي العدياد مان الم اال م وخا
ابةاااا ابعلاااى، الهاااو، الاااذكورة وابةوثااا ، التساااامي ... إلاااخ، إال أ  اعتمااااي  ابكبااار كاااا  علاااى 
الالوعي باعتبار  أهم مكوةات الن س البشري ، كماا أ  تمثلاه كبيار وواساا وطااه فاي النتا اات 

تاارتبط بعمل ااا  الالوعااي لاااد  ابية اا  والثقا  ااا  "فالعديااد مااان العناصاار المهمااا  فااي النصاااو  
، وهو 2مؤل ي هذ  النصو ، وفي أة سنا، وعندما ةقرأ أو ةر  أو ةستما إلى هذ  النصو "

 ابمر الذي يجسد  وهر النقد الثقافي وفي كشف ما وراف النصو  ال النصو  في  اتها.

يهادفا  وهنا يمكن القاود بأهم ا  علام الان س وعالمتاه بالتحلياه الثقاافي،  لات أ  كالهماا 
إلى كشف وتتبا الاواهر المطف ا  والم امرة التاي تت امنها ابعمااد، علاى أّ  الثااةي اسات اي 

 من ابود في طروحاته ومعايير  وم ال مه ابساس  .

 التحليل السوسيولوجي: -0

يعتبااار التحلياااه السوسااايولو ي رافااادا أساسااا ا فاااي تطب قاااات النقاااد الثقاااافي،  لااات أ  هاااذا 
عااك اال اااات والمقااوالت الجوهرياا ، إ  تقاااوم العمل اا  اإل رائ اا  للنقاااد ابخياار مااد اساااتمد منااه ب

                                                             
 .2،  المر ا الساة  مصط ى ال با،(1
ورم ااا  بسطاويسااي، المجلااس ابعلاااى افي تمهياااد مباادئي للم ااال م الرئ ساا ، تاار وفااااف إةاارال م ( آرثاار أي اةر اار، النقااد الثقاا2

 .029،  2112، 0للثقاف ، ط
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الثقااافي علااى يراساا  الاان  ابيةااي ماان مناااور ابةساااة الثقا  اا  المطف اا  تحتااه، وهااو ابماار 
الااذي يسااتل م ربااط ابيب بكااه التجل ااات التاريط اا  والس اساا   واال تماع اا  واالمتصااايي  التااي 

قااود إّةااه عمااوي النقااد اال تماااعي "بمعنااى أةااه كلمااا اعتبرةااا تشااكه ثقافتااه، وهااو مااا ةسااتط ا ال
ابعماد ابية   تعبيرا عن الواما الطار ي كا   لت مدخال لربطها ةت اعالت المجتما وأةنيتاه 

، وعلاى 1وةامه وتحوالته باعتباار هاذا المجتماا هاو المناتت ال علاي لاعمااد اإلةداع ا  وال ن ا "
ثقااافي مااا النقااد اال تماااعي فصالهمااا يربطااا  العمااه ابيةااي هااذا ابساااا يت اا  مباادأ النقااد ال

 بالاروف التي ساهمت في إةتا ه واةعكست   ه ال إراييا.

أمااا بااالعوية إلااى رأي ابمريكااي "فنساانت لياات " حااود إزالاا  ال ااوارة والحاادوي ةااين مااا هااو 
يات رساامي وماااا هااو شاااعبي، ةجاااد  ياارتبط ارتباطاااا وث قااا وبحااااد مااان ابحااواد بطب عااا  المساااتو 

المتعاااادية للمجتمااااا وب صاااارة الطبع اااا  والبنااااى التحت اااا  وال وق اااا ، وبمناااااور الااااتالزم ةااااين البنااااى 
اال تماع اااا  وابعماااااد ابية اااا  ماااان ةاح اااا  أخاااار ، وهااااي أهاااام المبااااايئ التااااي واااااعها النقاااااي 

 اال تماعيو .

الدراسات أما   ما يط  التميي  الم تر  ةين الثقاف  والثقاف  الجماهيري  الذي اعتمدته 
الثقا  اااااا  فاااااااي ةااااااداياتها فنةهاااااااا تحيلنااااااا إلاااااااى ماااااااا مالااااااه رائاااااااد الماااااانهت اال تمااااااااعي "لوسااااااا ا  

"  فاااي اتجاهاااه الجاادلي إّ  "ابعمااااد ابية اا  ال تعبااار عااان Lucien Goldmannغولاادما 
، ومعناى هاذا، أ  إةتااج 2ابفراي وإةما تعبر عان الاوعي الطبقاي لل ئاات والمجتمعاات المطتل ا "

ا  فرييااا فنةااه يصااور الجماعاا  ورييتهااا للعااالم   مااا ينتجااه "فااابيب لاا س إةتا ااا ابييااب وإ  كاا

                                                             
 .72،  2112، 0ط القاهرة، مصر،( صالح ف ه، مناهت النقد المعاصر، ميريت للنشر والمعلومات،1
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فريياا وال ةعاملااه باعتباار  تعبياارا عان و هاا  ةاار شطصاا   ب  و ها  النااار هاذ  تتجسااد فيهااا 
 .1عمل ات الوعي الجماعي وال مير الجمعي"

م علااى مااا حاادي  وماان هنااا فاان  العاا م التااي يسااعى النقااد الثقااافي إلااى بحثهااا وتحع قهااا تقااو 
النقااد اال تماااعي فااي شاارح مااد  العالماا  ةااين ابعماااد اإلةداع اا  والبنااى اال تماع اا  والااوعي 

 الجماعي.

 التحليل السيميولوجي: -3
ياااذهب الناماااد الساااعويي عباااد هللا الياااذامي إلاااى أ  "النقاااد الثقاااافي فااارع مااان فاااروع النقاااد 

   معناي ةنقاد ابةسااة الم امرة النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللي  وحقود ابلسن
التاي ينطاوي عليهاا الططااب الثقاافي بكاه تجل اتاه وأةماطاه وصا يه ماا هاو غيار رسامي وغياار 

، فنةااه يسااتعين فااي تطب قاتااه بالمناااهت ابلساان   ومااا 2مؤسساااتي ومااا هااو كااذلت سااواف بسااواف"
 بعدها خاص  المنهت الس ميولو ي باعتبار  منهجا مشتركا.

المنهجااين الثقااافي والساا ميولو ي إلااى روال  بااارت "إ  عمااد فااي كثياار  تعااوي العالماا  ةااين
،فالثقاف  بم هومها العاام 3من مقوالته النقدي  إلى توظ ف الس م ائ   لنقد ثقاف  المع   اليومي"

إ ا تعد مواوعا للدرا الس ميولو ي الذي ينار إلاى الااواهر الثقا  ا  بأةهاا م سارة للمساتو  
ديني، كمااا يساات يد النقااد الثقااافي ماان تحدياادات الساا ميولو  ا وغيرهااا ماان الليااوي والساالوكي والاا

منااهت النقااد ابيةااي فاي موااااا كثياارة،  لات أ  "النامااد حينمااا حااود تقااديم  هاااز اصااطالحي 
وم ال مي للنقد الثقافي استعا  بمعط ات النقد ابيةي، ةه إةه في تحديد  للنقد الثقافي ياذهب 

لسن   وهذا معنا  تقاطعه ما النقاد ابيةاي الاذي يشاكه النقاد ابلساني إلى أةه فرع من فروع اب
                                                             

 .29،  الساة  المر ا صالح ف ه،(1

 .97-92اليذامي، المر ا الساة ،   ( عبد هللا2
 ماتوم الليا  العرب ا  وآياةهاا، ( ةواد غرين وإلهام ةولصنام، مر ع ات مشروع النقاد الثقاافي عناد عباد هللا الياذامي، مجلا  علا3
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، وعل ااه فالنقااد الثقااافي فااي عمل اا  رصااد  لمطتلااف الاااواهر وابعماااد الثقا  اا  يلجااأ إلااى 1 اتااه"
معايير التحليه السا ميولو ي، ومان ةاين تجل اات هاذا ابخيار ةجاد تطاوير النقااي الثقاافيين مان 

يااادة، حيااا  ةااارز "اهتماااامهم بالصاااور ويتحااادثو  اا  عااان ظااااهرة مقوالتاااه لتشااامه م اااال م  د
التمثيااه فااان  هاااذا الم همااوم يتنااااود الصاااور ماان  م اااا ابةاااواع فااي سااا اة النااااام اال تمااااعي 

، كمااا اسااتعا  هااؤالف بم ااال م أهمهااا "الداللاا  أو الم هااوم ال اامني وهااو مصااطلح 2والس اسااي"
، و"فات العالما  أو الداللا  3ها لمصطلح ما"مستطدم لوصف المعاةي الثقا    التي سيتم إسناي

الرم يااا  وتشااامه أخاااذ المصاااطلحات بشاااكه حرفاااي ... وتتنااااود عمل ااا  فااات العالماااات المعناااى 
؛  لت أ  ةقدهم يرك  في ابساا على مرافة 4الحرفي الذي تقدمه هذ  اإلشارة أو  او الرم "

 لف اللي  النص   الااهرة.ما وراف النصو  وت سير الاواهر الثقا    المطتل   المطف   خ
فااي حااين يلتقااي المنهجااا  ماان  اةااب آخاار وهااو أ  الساا ميولو  ا طالاات بحياا  يمكاان 
تطب قها على كه شيف في ح اتنا المعاصرة من إعال  وسينما وتسريح  شعر وليا   ساد ... 
 وهااو ة سااه مجاااد اهتمااام النقااد الثقااافي علااى اعتبااار أ "ابغن اا  الشااباة   والنصتاا  واإلشاااعات

فاي الجمهاور  5واللي  الرياا   واإلعالم   والدراما التل  يوة   وما إلى  لت هي ما يؤثر فعاال"
 المستقبه.

من هنا يمكن القود إ  العالم  ةين النقد الثقافي والنقد السا ميولو ي هاي عالما  تشاابه، 
ال أ   لاات أةهمااا يشااتركا  فااي ة ااس المباادأ أال وهااو ت سااير الااااهرة للوصااود إلااى الم اامر، إ

 النقد الثقافي أخذ واست اي بما  افت به الس ميولو  ا من مقوالت وآل ات تطب ع  .
 التاريخانية الجديدة:  -4
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تعااد التاريطاة ااا  الجديااادة ماان ةاااين االتجاهاااات النقدياا  التاااي ظهااارت فااي مرحلااا  ماااا بعاااد 
التااريخ خلف اا  الحداثا ، أّماا الحادي  عنهاا   حيلناا إلاى مااا يعارف ةاا"النقد التااريطي" أيان اعُتبار 

لاايب ولا س ابيب إال ةقاال وتصااويرا للتااريخ "وهاذا التصاور ي ااي  الناارة النقديا  إ  يجعااه 
، ومااان هناااا مامااات التاريطاة ااا  بنعااااية تحدياااد طب عااا  العالمااا  ةاااين 1ابيب اةعكاساااا لسااا اماته"

ةااه  النصااو  وساا اماتها الطار  اا  المطتل اا  "فتاار  أ  التاااريخ والاان  ل سااا ك اااةين من صاالين
، فال يمكن ت ساير الان  وتحليلاه معا وال عان الااروف والعواماه الطار  ا  التاي 2ك اةا واحدا"

ساااهمت بشااكه مباشاار أو غياار مباشاار فااي إةتا ااه، علااى أةهااا "تسااعى للصشااف عاان ابساااليب 
التي ةها تتشكه القناعات والطبرات الجماع  ، وك ف ينتقه التعبير عنها مان أياة إلاى أخار ، 

خطابااا فن ااا ماااةال للتااداود، وك ااف يجااري رساام الحاادوي ال اصاال  وفاارز المسااارات ومتااى تصاابح 
، وعل ااااه كااااا  هاااادف 3الثقا  اااا  ةااااين أشاااا اف اعُتباااارت فن اااا  وبخاااار  ُحرماااات ماااان هااااذ  الصاااا  "

التاريطاة   هو كشف ابةساة التي امتصها الن  وامت  ت معاه حتاى أصابحت  ا فا مكوةاا 
لتركياا  علاااى البعااد الجمعااي لإلةتااااج ابيةااي ةاااارا لااه فااي مطتلاااف مراحلااه، كمااا تتو اااه إلااى ا

بهميتااه مقارةاا  بااال ري أو الاان  اللااذين تربعااا مااّدة طويلاا  فااي الدراسااات النقدياا  واحااتال فيهااا 
المرك ي ، فالنامد التاريطاةي من هناا يهادف "إلاى تحلياه التشاكه الجمعاي لل عل ا  الثقا  ا  وإلاى 

فقرافة النصو  في اوف التاريطاة   الجديادة تعناي ، 4فح  العالمات الداخل   لهذ  ال عل  "
الصشااف عاان ابةساااة الم اامرة   ااه، وكااذا التطلااي عاان عاادي ماان المقااوالت النقدياا  المرك ياا  
ورفك المؤسسات  ، فهي "تط ف من االةدفاع ةحو سلسال  ابعاراف والمؤسساات وتلت ات إلاى 

، وعل اه 5المهاتم بالساؤاد الثقاافي"الطرة التي ةها ي سر النااا خباراتهم وهاذ  هاي مهما  الناماد 
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فالتاريطاة اا  الجدياادة كمااا  هااب "ح ناااوي بعلااي" "أحااد المنااابا والمصاااير التااي أفاااي منهااا النقااد 
الثقاااافي وخصوصاااا فاااي  اةبهاااا اال تمااااعي وتو هاتهاااا ابية ااا  التاااي تاااربط ابيب والمجتماااا 

 .1وبمنطلقاتها في ت سير المايي التاريطي"

 

 المادية الثقافية: -5

ظهرت المايي  الثقا    في ةريطاة ا أواخر الستينات مت امن  ما التاريطاة   الجديدة فاي  
أمريكااا، تهااتم ب حاا  العالمااات ةااين الجواةااب المايياا  واالمتصااايي  لإلةتاااج كمااا تصشااف العاا م 
والمعتقاادات السااائدة فااي المجتمااا، ويعااد م هومهااا متجااذرا فااي النارياا  الماركساا   فقااد "طااورت 

لثقا  اا  التحليااه الطبقااي للماركساا   والماركساا   الجدياادة ماان خااالد التركياا  الم اااف المايياا  ا
، فصاااا   وهرهاااا البحااا  عااان الص ف ااا  التاااي تتناساااب فيهاااا الثقافااا  والمنتجاااات 2علاااى الهامشاااي"

 الثقا    من الناام اال تماعي ابكبر وعالمتها ةناري  اله من  واالاطهاي الطبقي.

 Raymondالمايياا  الثقا  اا  إلى"ريموةااد ويل ااام  يعااوي ال  ااه فااي ظهااور مصااطلح
Williams إ  طّور المنهت النااري والبحثاي للماييا  الثقا  ا  فأصابحت "تؤكاد علاى اارورة ،"

الت اعااااه ةااااين اإلةااااداعات الثقا  اااا  وبااااين ساااا اماتها التاريط اااا  بمااااا فيهااااا العناصاااار اال تماع اااا  
ات التاريط ا  يمكان اعتبارهاا  ا فا مان ك اا  ، وهذا معنا  أ  هذ  الس ام3والس اس   والتاريط  "

اإلةتاااج الثقااافي امت  اات معااه حتااى أصاابح ماان غياار الممكاان فصاالهما، كمااا اتجهاات المايياا  
الثقا    إلى التركي  على المهم  الطارج مؤسساتي واالهتمام به  نبا إلى  نب ما ابشاكاد 
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بةااواع ابخاار  ماان الممارسااات التعبيرياا  المرك ياا  فااا"ال ةسااتط ا أ  ة صااه ابيب وال اان عاان ا
 .1اال تماع   بطريق  تجعلهما خااعين لقواةين خاص  وممي ة تماما"

 ما بعد الكولونيالية: -6

يشااير مصااطلح مااا بعااد الصولوة ال اا  إلااى فتاارة مااا بعااد االسااتقالد، أياان "صاااغت تجرباا  
الصاا اغ  ماان  االساتعمار أو الصولوة ال اا  حياوات وأعمااار ثالثاا  أربااع البشااري  ... وكاةاات هاذ 

العماا  لدر اا  أ  تأثيرهااا لاام يقتصاار علااى المجاااالت الس اساا   واالمتصااايي  وحاادها، ةااه تعاادا  
، وعل ااااه فاااان  تركيباااا  الشااااعوب المسااااتعم رة 2إلااااى المجاااااالت الثقا  اااا  وال صرياااا  وابيديولو  اااا "

أصبحت هجين  في مطتلف مكوةاتها، ابمر الذي اةعكس بال ارورة علاى أيب هاذ  الشاعوب 
وتصااوراتها، ومااد "ظهاارت الناريااا  ابية اا  لمااا بعااد االساااتعمار ةت جاا  لعجاا  النارياا  ابية ااا  
ابوروب ااا  عااان التعاماااه بشاااكه مناساااب ماااا تعقيااادات الصتابااا  ماااا بعاااد االساااتعماري  وأمال مهاااا 

، فصاةاات الحا اا  إلااى ةقااد يمّكاان ماان مطاطباا  هااذ  الممارسااات المطتل اا  هااو 3المتبايناا  ثقا  ااا"
د الصولوة الي، ويعني هذا ابخير "النقاد الاذي يتنااود أيب ماا بعاد االساتعمار ساواف النقد ما بع

ماان ماادخه الهجناا  أم ماان ماادخه الصاا اف، أي سااواف أكااّرا ثقافاا  مااا بعااد االسااتعمار الهجيناا  
، وتعاوي 4وهو اليالب أم ساهم في تطل   ثقاف  السكا  ابصليين من الرواساب االساتعماري "

خاااتالف الااان  ماااا بعاااد الصولوة اااالي عماااا سااابقه ةوصااا ه ةصاااا هجيناااا هاااذ  الطصوصااا   إلاااى ا
"يت اامن عالماا   دل اا  ةااين المناومااات الثقا  اا  للدولاا  المسااتعم.رة وبااين المناومااات الثقا  اا  
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 2، وهنا "ةدأ منارو ابيب ومؤرخو الثقاف  يدركو  تاداخه الثقافاات كنقطا "1للدول  المستعم رة"
ة اااااالي، فهاااااذ  التعدييااااا  الثقا  ااااا  تعناااااي رفاااااك المرك يااااا  أساسااااا   فاااااي ابيب ماااااا بعاااااد الصولو 

 والمؤسسات   كما تنبذ ةاري  اله من  والتصن  ات القائم  على ابسس المع اري  القديم .

إ  مركاا  اهتمااام النقااد مااا بعااد الصولوة ااالي يرمااي إ  ا إلااى "تطااوير الشااعوب ... وتعلاا م 
 تثاث عناصرها المكّوة  ثقا  ا ... كه  لات الشعوب الديمقراط  ، ابمر الذي ال يتحق  إال با

، بمعناى أةاه يساعى إلاى تحلياه ال صار المساتعم ر 3ال يقاوم إال بكشاف ال صار اإلمبرياالي ل خار"
وكشااف  واةااب التااأثر وابصااال    ااه، إااااف  إلااى رصااد تجل ااات ااخاار المسااتعم.ر   ااه "وهااذا 

ات الدخيلا  مان ابصايل ، وكشاف الحياه تماما ما يقوم به النقد الثقافي، إّةاه يقاوم بكشاف البن ا
 .4الثقا    سواف منها المو ه  اد الذات أم اد ااخر"

 األنثروبولوجيا الثقافية: -7

تعني ابةثروبولو  ا علم اإلةسا ، ويت رع منها علم اإلةسا  الثقافي وهو علام يرتصا  فاي 
أصااود المجتمعااات  يراسااته علااى التباااين الثقااافي ةااين المجتمعااات وأفرايهااا، فهااي "تاادرا ...

والثقافاااات اإلةسااااة   وتاريطهاااا وتتباااا ةمّوهاااا وتطورهاااا، وتااادرا ةنااااف الثقافاااات البشاااري  وأيائهاااا 
، وعل اه فنةهاا تهاتم ةدراسا  ثقافا  الشاعوب القديما  إاااف  إلاى 5لوظائ ها في كه زما  ومكاا "

ل  لاااه؛ فنةاااه المعاصاارة، وعلاااى اعتباااار أ  المجتماااا لااا س إال صاااورة مكّبااارة عااان ابفاااراي المشاااكّ 
بال رورة يعكس سلوكاتها ومد  توافقها ماا بع اها الابعك فاي العا م والنااام والليا  ... إ  ا 

 هو العلم الذي يهتم ةدراس  أساليب ح اة اإلةسا  وسلوكه النابا من ثقافته غالبا.
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 أمااا مااا يااربط النقااد الثقااافي ةهااذا العلاام هااو أّ  "النقااد الثقااافي ال ياادور حااود ال اان وابيب
فحسااب، وإةمااا حااود يور الثقافاا  فااي ةاااام ابشاا اف ةااين الجواةااب الجمال اا  وابةثروبولو  اا ، 
ةوصاا ه يورا يتنااامى فااي أهميتااه، لاا س لمااا يكشااف عنااه فااي الجواةااب الس اساا   واال تماع اا  
فقط، ةه بةه يشكه كذلت النام وابةساة والع م والرموز ويصاوه وعيناا ةهاا، ومان هناا تتباد  

، فالنقد الثقافي إ  ا يشمه إااف  إلى يراسته ال ن وابيب 1الثقافي بابةثروبولو  ا" عالم  النقد
 العناصر  المكوة  لثقاف  اإلةسا  بص   عام  ومد  ترسطها في سلوكه وأسلوبه في الع  .

 ":Michel Foucaultتحليل الخطاب عند "ميشال فوكو  -8

مرحل  ما بعد البنيويا  أّيت ةهاا إلاى إ  التحوالت التي طرأت على الدراسات ابية   في 
استثمار أفصار ومقوالت كبار الم صرين، على رأسهم ال يلسوف ال رةسي "م شاد فوكو" و هوي  
فاااي مجاااااد تحلياااه الططاااااب، حيااا  "فااااتح مجااااالت بحث اااا  ال يساااتها  ةهااااا فاااي إيراو تاااااريخ 

ماااه حااود الططااااب ، وبااالعوية إلااى م هو 2الططابااات وأسااباب ظهورهاااا والمعاااةي التااي تط يهاااا"
Discours  فهاو يعاّد  "شابك  معقادة مان العالماات اال تماع ا  والس اسا   والثقا  ا  التاي تباارر

، 3فيها الص ف   التي ينتت فيها الصالم كططاب ينطوي على اله من  والمطاطر في الومت ة ساه"
ةاما  وعل ه فعمل   إةتاج الططااب ل سات اعتباط ا  كماا تبادو فاي الاااهر إةماا هاي تط اا ب

ا تماع ااا  وس اسااا   تجعلهاااا بالو اااه الاااذي هاااي عل ااااه، ومااان هناااا  هاااب "يبحااا  فاااي عالماااا  
، فالططااب 4الططابات المطتل   بمراك  السلط  والقوة مما يت ح لنا فهمها وفهم سبب ظهورها"

إ  ا يشمه م ال م ومسلمات صايرة عن المؤسسات بص   آل  ، والتي ال يمكان كشا ها إال مان 
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ةااه "يشااير إلااى ةااام من اابط ماان ابمااواد التااي ال يمكان تحليلهااا لاا س فقااط وفقااا خاللاه،  لاات أ
، 1لقواعد تصوينه الداخلي وإةما أي اا ةوصا ه مجموعا  مان الممارساات ياخاه وساط ا تمااعي"

وعلى هذا ابساا فن  التحليه ةت ص ت الططاب لمعرفا  أةامتاه "أصابح الان  محاورا للبحا  
وأصاابحت مهماا  النامااد تتمثااه فااي النااار للاان  باعتبااار  ماان عاان ابةساااة الثقا  اا  الم اامرة 

 .2إةتاج الثقاف  التي ظهر فيها"

إّ  عمل   اكتساب النقد الثقافي لسماته المعر  ا  والمنهج ا  علاى اعتباار  منهجاا متصاامال 
يسااتقي أسسااه ماان معااارف وعلااوم متعاادية كاةاات "مااا ةداياا  التسااعينات ماان القاار  المااااي، 

، بطاارح ابمريكااي "فنساانت لياات " ويعوتااه إلااى "ةقااد 3مسااتقال ماان ألااوا  البحاا "ةوصاا ه لوةااا 
، فتبلور لديه 4ثقافي ما بعد ةنيوي ل قوم ةدور الم قوي حسب رأيه في م ايين البح  المعاصرة"

مبدئ ا م هوم النقد الثقافي مستندا في فصر  على تجاوز النقد المعاصر للقيوي التي تحصر  في 
لااى يراساا  ابعماااد الهامشاا   التاي يمكاان اعتبارهااا تصوينااا فعل ااا للثقافاا  ورسااما يراسا  الرساامي إ

لماهيتها، ولقد شكلت هذ  المر ع ات والروافد على اختالفها ك ا  النقد الثقاافي الاذي اساتعا  
 من كه واحد منها ما يتماشى ومبايئه، لينتهي إلى الصورة التي هو عليها اليوم.

 افي.ثالثا: خصائص النقد الثق

يمثه النقد الثقافي آخر ما توصه إل ه ال صر النقدي، ويتسم هذا النقد بعادي مان السامات 
 والطصائ  هي:

 التكامل: -أ
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فالنقاااد الثقاااافي يعاااد ةقااادا متصاااامال، إ  أةاااه يسااات يد مااان مجااااالت وحقاااود معر  ااا  وةقديااا  
أةه لم يلغ "المنجا  متعدية، فمنها يأخذ آل اته ومرتص اته، ومنها أمام م ال مه وتحديداته، حي  

النقدي ابيةي وإةما الهدف هاو فاي تحوياه ابياة النقديا  مان أياة فاي مارافة الجماالي الطاال  
، إ ا فالنقااد الثقااافي يعتمااد فااي تحليلااه 1وتبرياار  ... إلااى أياة فااي ةقااد الططاااب وكشااف أةسااامه"

ا "ل قارب النقد الثقافي على أيوات النقد ابيةي ما تييير أهداف الدراس  النقدي  وإعاية تو يهه
، ومان هناا يصابح النقاد الثقاافي "ةقادا تصامل اا 2البنى والاذات وااخار والهويا  والسا اة واإلةتااج"

يجمااااا ةااااين مطتلااااف الناريااااات النقدياااا  ويطلاااا  ماااان خاللهااااا إلااااى تطبياااا  منهجااااه الطااااا  
وهااو  ،3الستصشاااف ابةساااة الثقا  اا  ... يو  إحااداث مط عاا  ةارياا  مااا مااا سااب  ماان مناااهت"

 .4ابمر الذي  هب إل ه سمير الطليه في تحديد  لطصائ  النقد الثقافي عند "فنسنت ليت "
 التوسع: -ب

يعااد مجاااد اهتمااام النقااد الثقااافي مجاااال شاسااعا اة ر اات ماان خاللااه زاوياا  النااار النقاادي 
علاى آفااة  ديادة، هاي أوساا وأعما  مان مجاري البحا  عان الجماالي فاي النصاو ، أيان تاام 

يوي المؤسسات   وأصبح كه ما يحمه ياللا  هاو موااوع ومااية للادرا النقادي، التطل  من م
حياا  "ال يااؤطر النقااد الثقااافي فعلااه تحاات إطااار التصاان ف المؤسساااتي للاان  الجمااالي، ةااه 
ين ااتح علااى مجاااد عااريك ماان االهتمامااات إلااى مااا هااو غياار محسااوب فااي حساااب المؤسساا  

، بمعناى أ  هاذا 5ا  خطاباا أو ظااهرة"وإلى ما هاو غيار  ماالي فاي عارف المؤسسا  ساواف أكا
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بمااا ال يناادرج تحاات تصاان ف المؤسساا  علااى  -إلااى  اةااب ابيةااي–النقااد يلت اات إلااى االهتمااام 
اعتبار  المؤثر الحع قاي فاي الجمااهير كابغن ا  والصاريكااتير والبارامت التل  يوة ا  وغيرهاا، فهاو 

افال عان الططاباات ال اعلا  لمجاري ةهذا يجنح إلى التوسا عن يائرة النقد ابيةي الذي كا  "غ
أةهااا ل ساات ممااا يحسااب فااي حساااب الرامااي كمااا تقاارر  المؤسساا  ابية اا  وشااروطها الجمال اا  

، وماان هنااا فاان  النقااد الثقااافي "يوسااا ماان مناااور  للنشاااط اإلةساااةي بحياا  يصاابح 1البالغ اا "
ومحاول  للاتطل  المجاد من تحا أمام أشكاد متعدية من النشاط ... وهو ما يعد إااف  لل ن 

، وفاي اإلطاار ة ساه ياذهب "الياذامي" إلاى أةاه "ال 2من ابفصار التي تصلست ما مرور الومت"
ةد أ  ة تح المجاد للططاباات ابخار  المنسا   والمنف ا  بعيادا عان مملصا  ابيب ... فان  كاه 

، فصااا  3مااا هااو ياد فهااو لياا  وخطاااب تعبيااري سااواف كااا  حركاا  أو فعااال أو هيئاا  أو ةصااا"
التوسااا فااي أبسااط م هااوم لااه أ  كااه ابشااكاد التعبيرياا   ااديرة بااالنار والتحليااه ال النصااو  

 النطبوي  فقط.
 الشمول:   -ج

ياااربط النقاااد الثقاااافي اإلةتااااج بعالماااه الطاااار ي وبتركيباتاااه المطتل ااا  وبكاااه ماااا سااااهم فاااي 
  لهاا، فهاو تشكيله، وعل ه ةستط ا القود إةه يشمه تقريبا كه  واةب الح اة اإلةساة   ويتعار 

"يوساا مان منااور النقاد  اتاه ل جعلاه شاامال لصاه منااحي الح ااة، مماا يكساب النقاد ة ساه ق ماا 
أخاار   دياادة فاان ا كااا  النقااد ابيةااي ااارورة لتطااوير ابيب أو للصشااف عاان  واةااب النارياا  

ا ، أي أ  الثقاافي فاي تطب قاه لهاذ4ابية   ... فن  النشااط اإلةسااةي كّلاه فاي حا ا  إلاى النقاد"
المنهت محااوال الصشاف عان ابةسااة الم امرة فاي اإلةتااج يحيلاه حتماا إلاى التعار  إلاى كاه 

                                                             
 .02( عبد هللا اليذامي، المر ا الساة ،  1
 .00( مصط ي ال با، المر ا الساة ،  2
 .20( عبد هللا اليذامي، المر ا الساة ،  3

 .02-00( مصط ي ال با، المر ا الساة ،  4



 وارتحالته النقد الثقافي: مفهومه، مرجعياته وسماته: الفصل األول
 

36 
 

العناصار المشااكّل  للح اااة بجواةبهاا العقائدياا  واال تماع اا  والن سا   والس اساا   وغيرهااا   شااملها 
عليهاا بحثه كّلها، وهي ابمور التي كا  النقد ابيةي ي تقار إليهاا والتاي فاتح النقاد الثقاافي باباا 

 وسد ثيرات المسار النقدي من خالله فجسد ةذلت الشمول  .
 
 

 الضرورة: -ي

إ  افتقار النقد ابيةي للشمول   والتوسا "أوما ة سه وأومعنا في حال  من العماى الثقاافي 
، فصااا  ماان ال ااروري إيجاااي 1التااام عاان العيااوب النسااع   المطتبئاا  ماان تحاات عبااافة الجمااالي"

للطااروج ماان هااذ  الثياارة، فقااد "ُحاارم النقااد ماان القاادرة علااى معرفاا  ةااديه منهجااي يعبااد الطرياا  
عيوب الططاب ومان مالحاا  أالعياب المؤسسا  الثقا  ا  وحيلهاا فاي خلا  حالا  مان التاد ين 

، 2والترويك العقلي والذومي لاد  مساتهلصي الثقافا  وماا يسامى باال نو  الراق ا  وابيب الر  اا"
د الثقاافي اارورة حتم ا  يلجاأ إليهاا الناماد فاي عمليتاه النقا -من هذا المنطل –وبالتالي أصبح 

 النقدي .

 الكتشاف:  -ه

يقااوم النقااد الثقااافي علااى آل ااات تتمثااه فااي بحاا  المطبااوف تحاات ظاااهر ابشاا اف، حياا  
"يسعى إلى محاول  اكتشاف أو تو  اه الناار الكتشااف  مال اات  ديادة ساواف فاي النصاو  

،  لات فاي محاولا  مان النقااي لتططاي مصاور 3شمه"ابية   ة سها أو في الواما ةوص ه ةصا أ
النقد ابيةي عن كش ها، واةيالمه على ابةساة الااهرة فاي الططااب حتاى أصابح غيار مااير 
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على التجديد، فا"الش  المعلن من الططاب مد ُخدم ةقديا وعلى ةطاة واسا ةينماا  ارت الي لا  
هااذ  ابةساااة كااا  القااوة الدافعاا  ، فنغ اااد 1عاان ابةساااة الم اامرة مااا  ليااه أثرهااا وخطرهااا"

 لاهور النقد الثقافي القائم على الدعوة إلى اكتشافها وكش ها في آ  واحد.

وخالصا  القاود إ  النقاد الثقاافي مجالاه غيار محادوي، وال تحكماه مياوي ماا كاا  متعااارف 
عل ااااه فااااي النقااااد بصاااا   عاماااا ، مااااا  علااااه يتصااااف بالتصامااااه والتوسااااا والشاااامود وال اااارورة 

ف، فهااو يجمااا ويتقاااطا مااا كثياار ماان مناااهت النقااد ابيةااي فلاام يشااكه القط عاا  معااه واالكتشااا
فيتوسا ويطرج عن ةطاة يراس  وتحليه الن  ابيةي النطبوي المؤسساتي إلى االة تاح على 
الططابات التعبيريا  بااختالف أةواعهاا، كماا يشامه  م اا منااحي الح ااة وتركيباتهاا مماا يجعلاه 

يااا  النقاااد وتساااد ثياارات مساااار  عموماااا، و لااات عااان طريااا  االهتماااام ااارورة منهج ااا  تنيااار طر 
 بابةساة الثقا    الم مرة والمطف   تحت عبافة ابيةي الااهر.

 رابعا: النقد الثقافي في الساحة النقدية العربية:

يعد النقد الثقافي آخر ما أفرزته التصورات النقدي ، حي  شّكه النقل  الحع ع   من النقاد 
الااذي أصاابح ماصاارا إلااى ةقااد يسااتجيب لمتطلبااات الحاااار، ومااد ظهاار هااذا النقااد منااذ ابيةااي 

إرهاصاته ابولى لد  اليرب كما سب  الذكر، ومن هناا يتبااير إلاى اب هاا  الساؤاد حاود ماا 
 إ ا كا  للعرب عهد بمثه هكذا ةقد في تاريطه وك ف كا  استعبالهم لهذ  الناري  الجديدة؟

مثااه الصثياار ماان االتجاهااات والتصااورات النقدياا  اليرب اا  المنشااأ،  إ  النقااد الثقااافي مثلااه
وصااه إلااى الساااح  النقدياا  العرب اا   اااه ا، ولصاان بطب عاا  الحاااد حاااود الدارسااو  ساابر أغااوار  
والتعم    ه لهدف كشف أو إيجاي  ذور فصري  لاه فاي تاريطناا النقادي، ومان هناا "فنةاه يمكان 

ه الصتاااب العاارب منااذ منتصااف القاار  التاسااا عشاار الحاادي  عاان الصثياار ماان النقااد الااذي مدماا
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ةوص ه ةقدا ثقا  ا، أي ةوص ه استصشافا لتصوين الثقاف  العرب   وتقويما لها، يصدة  لات علاى 
ما كتب في مجاالت التاريخ والنقاد ابيةاي واال تمااع والسا اي  وغيرهاا مماا يتمااا ماا الثقافا  

ديا  باختالفهاا كاةات مريبا  بشاكه أو با خر مان ؛ أي أ  هاذ  الممارساات النق1ويشكه ةقدا لهاا"
مقااوالت النقااد الثقااافي ويمكاان اعتبارهااا ةاادايات الاهااور لل صاار النقاادي الثقااافي، إ  تجلااى فيهااا 
"الصاااراع ال صاااري وتمطاااك عااان صاااراع منهجاااي فاااي مقاربااا  النصاااو  والااااواهر واب نااااا 

م: "طااه حسااين" فااي كتابااه ، ولعااه أةاارز ماان مّثااه هااذ  المو اا  هاا2وابشااكاد ابية اا  والثقا  اا "
"مستقبه الثقاف  في مصار"، "مالات ةان ةباي" فاي كتاباه "مشاكل  الثقافا " و"محماوي أماين العاالم" 
وعبد العا م أة س" في كتاةهما "في الثقاف  المصري "، إال أ  هاذ  الصتاباات كاةات تادور حاود 

 الثقاف  باعتبارها مرايفا للح ارة كذلت بم هومها العام والشامه.

د اختل ت آراف الباحثين في مسأل  الرياية  لت أّ  "هناو اتجا  آخر تبنى م    ريااية وم
النقااد الثقااافي للعااراة ال ساا ما طروحااات النامااد "حسااين القاصااد" فااي كتابااه "النقااد الثقااافي رياااية 

العراة رائدا" الذي يؤكد   ه أ  للعاراميين الصاول  ابولاى فاي النقاد الثقاافي، –وتناير وتطبي  
هااذا مااا اعتاارف بااه اليااذامي لصنااه حاااود التقليااه ماان شااأةه فهااو لاام يتطاارة لااا"حسين مااريا " و 

، لصن بالعوية إلاى ماا  ااف 3ومقاالته ولم يتطرة لصتابات "علي  واي الطاهر" في هذا المجاد"
غياارهم، ةجاادها تقتاارب فقااط ماان م ااال م النقااد  هااؤالف سااواف كاااةوا ماان العااراميين أوبااه كااه ماان 
ار  ةاريا، أما منهج ا فهي ل ست سو  ممارسات تنويري  لم ترة لمستو  الناريا  الثقافي وأفص

أو المااانهت "فاااال ةاااد أ  ةعلااام أ  هاااذ  الدراساااات النقديااا  لااام تصااان لهاااا مالماااح منهج ااا  محااادية، 
فممارسات كه مان "طاه حساين" و"مالات ةان ةباي" و"محماوي أماين العاالم" و"ابعر اي" و"علاي 

                                                             
 .214( سعد البازعي وم جا  الرويلي، المر ا الساة ،  1
، 4، ع0الحاادي ، مجلااا   امعاا  حمااااة، مااات( آالف ياسااين ييااااب وغسااا  السااايد، النقاااد الثقااافي واساااتعباله فااي النقاااد العرباااي 2

2109  ،029. 
 .024( المر ا ة سه،  3
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مارسات تنويري  في النقاد الثقاافي غيار الممانهت، وماا كاا  امتاراةهم  واي الطاهر" ما هي إال م
 .1من حدوي النقد الثقافي إال الهتمامهم بعلم اال تماع"

وتعوي اإلشارة ابولى إلى الدراسات النقدي  في العالم العربي إلى الباحثين المتطصصين 
س ابيب المقاااار  فاااي فاااي ابيب المقاااار ، حيااا  اعتباااروا أ  هاااذا الناااوع مااان الدراساااات ينااااف

المكاةاا  واالهتمااام، "فهااذا "حسااام الططيااب" يعتبرهااا منافسااا حيويااا لااايب المقااار  ... وياا ياي 
حماسا للدراسات الثقا    حين يؤكد على أهميتها في ثقافتنا العرب   بةهاا تاراهن علاى م ااياةا 

رااااه اااامن فعال اااات وهاااذا   مااا ع 2المصاايري  كثنائ ااا  "ابةاااا وااخاار" وابصاااال  المعاصااارة""
 .0442ملتقى "م ايا ابيب المقار " بالقاهرة سن  

أماااا الحااادي  عااان النقاااد الثقاااافي اا  بم هوماااه اليرباااي فهاااو يحيلناااا مباشااارة إلاااى الناماااد 
السااعويي "عبااد هللا اليااذامي" فااي كتابااه الموسااوم ةااا"النقد الثقااافي: ماارافة فااي ابةساااة العرب اا " 

أود يراسا  عرب ا  تتبناى صاراح  النقاد الثقاافي معلنا  ماوت ، فهاو يعتبار "2111الصاير سن  
، حياا  يعااا هااذا ابخياار فااي كتابااه إلااى مااوت النقااد 3النقااد ابيةااي ومحاولاا  تقااويك معالمااه"

ابيةااي وإحااالد مكاةااه النقااد الثقااافي الااذي اةتقااه بالدارسااين ماان التركياا  علااى تحديااد الجمااالي 
هتمااام بماا هاو غياار مصانف فااي ةااام المؤسساا ، وابيةاي فاي ابعماااد ال ن ا  وابية اا  إلاى اال

إااف  إلى بحثه في كشف المط ي وراف ساتار النصاو  وتعريا  السا امات الثقا  ا  الم امرة 
تحته، كما تطرة في كتابه إلى كه  واةب النقد الثقافي تقريبا ةاريا وتطب ع ا في محاول  منه 

                                                             
 .041  آالف ياسين وغسا  السيد، المر ا الساة ،( 1

 .274-272( مديح  عتي ، النقد الثقافي عند العرب، المرك  الجامعي سوة أهراا،  2
 .2ةما ج مطتارة، ميل ، الج ائر،  ( طارة ةوحال ، ةاري  النقد الثقافي في الططاب العربي المعاصر، 3
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العربي فا"محاول  الياذامي تمثاه مساعى  أ  يبرز أهم محطاته وتطور  في العالم اليربي والعالم
 .1 ايا الستصشاف مشكالت عم ق  في الثقاف  العرب   من خالد أيوات النقد الثقافي"

ومد ةرزت بعد يراس  اليذامي كثير من االهتمامات بالنقد الثقافي واةتشارت العادو  ةاين 
ب اا ، وةت جااا  لاااذلت الدارسااين، فتتابعااات الدراسااات وتوساااعت وت رعاات فاااي الساااح  النقديااا  العر 

ةااارزت عااادة اتجاهاااات يمكااان تصااان  ها كماااا يلاااي:  مال اااات التحلياااه الثقاااافي، الناريااا  والنقاااد 
، علاااى أ  كاااه اتجاااا  يمثلاااه مجموعااا  مااان 2الثقاااافي المقاااار ، النقاااد الثقاااافي وابةسااااة الييريااا 

لياااه الباااحثين فاااي مطتلاااف مؤل ااااتهم وكتااابهم ومااداخالتهم، فنجاااد االتجاااا  ابود " مال اااات التح
الثقااافي" يباارز عنااد "يوسااف عل مااات" إ  اعتمااد "فااي كتاة ااه " مال ااات التحليااه الثقااافي: الشااعر 
الجاهلي ةمو  ا" و"النس  الثقافي: مرافة في أةساة الشعر العربي القاديم" طروحاات  مال اات 
 التحليااه الثقااافي متبن ااا مقااوالت التاريطاة اا  الجدياادة فااي محاولاا  للبحاا  عاان الجمال اا  فااي ةنااى

، أي أ  هاذ  الدراسا  تقادم 3النصو  القديم  ةناف على تشكيالت ابةسااة الثقا  ا  الم امرة"
 The"تصورا  ديدا للن  الشعري الجاهلي اةطالما من طروحات  مال ات التحلياه الثقاافي 

poetics of cultural analaysis   الاذي ياولي ابةسااة المتمركا ة فاي البناى النصا   أهم ا
، وإلاى 4ن تشاكيالت ابةسااة ووظ  تهاا المؤسسا  للمعااةي والرماوز والادالالت"كبيرة للصشف عا

 اةااب "يوسااف عل مااات" ةجااد كااذلت "عبااد القاااير الرباااعي" فااي كتابااه "تحااوالت النقااد الثقااافي" 
و"أحماد  ماااد المرازياا " فاي " مال ااات النقااد الثقاافي: ةحااو ريياا  لاةسااة الثقا  اا  فااي الشااعر 

                                                             
 .214( سعد البازعي وم جا  الرويلي، المر ا الساة ،  1

 .4-2-7( ينار: طارة ةوحال ، المر ا الساة ،  2
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وروافاد   -النقاد الثقاافي–دراساات أةهاا "تحااود عار  وشارح معالماه ابةدلسي"، فهدف هاذ  ال
 .1المعر   "

في حين يمثاه "محسان  اسام الموساوي" و"عا  الادين المناصارة" و"ح نااوي بعلاي" اتجاا   
النارياا  والنقااد الثقااافي المقااار ، وتعتباار يراساااتهم "عراااا وتقااديما لاسااس النارياا  والمعر  اا  

، أمااا النقااد الثقااافي وأةساااة الييرياا  2النقااد عنااد العاارب وعنااد الياارب" المهيئاا  لنشااأة وبلااورة هااذا
فتمثله يراسات الباح  البحريني "ةاير كاظم" فهي "من أةرز الدراسات النقدي  التي تبح  في 

، وكماااااا يصااااا ها الناماااااد الميرباااااي "إيرياااااس 3عالمااااا  النسااااا  الثقاااااافي بالتمثياااااه الثقاااااافي للييااااار"
اوالت النقدي  العرب   وأعمقها استثمارا لمقترحاات الدراساات الط راوي" أةها "من أخصب المح

الثقا    وأيوات النقاد الثقاافي وابةثروبولو  اا فاي يراسا  ابةسااة الثقا  ا  العرب ا  وتحليلهاا ... 
 .4و لت من أ ه فهم الذات الثقا    العرب   اةطالما من ت ص ت أشكاد تمثيلها ل خر"

يدا  النقد الثقافي من طرف الباحثين والدارسين العرب لم إ  هذ  الجهوي المبذول  في م
تصن إال محاول  منهم للطروج بالنقد ابيةي العربي من حي  النمط   والمناهت النقدي  السابق ، 
والتاااي ظاااه يااادور فيهاااا مااادة زمن ااا  ل سااات هّينااا ، إلاااى مجااااد أوساااا وأكثااار ت اااتح مااان  ي مباااه 

 والمتمثه في النقد.

 قافية:خامسا: األنساق الث

                                                             
 .7( طارة ةوحال ، المر ا الساة ،  1
 .224( سميرة حدايي وال امين ةن تومب، المر ا الساة ،  2
 .9ةوحال ، المر ا الساة ،   ( طارة 3

( إيريس الط راوي، الدراسات الثقا   ، على 4
 في، 2122 12 20، تاريخ الدخود: https://www.minculture.gov.ma/?p=3270#.YokxdahBxPYالرابط:

 صباحا. 02:21الساع : 

https://www.minculture.gov.ma/?p=3270#.YokxdahBxPY
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إ  النقااد الثقااافي كمااا سااب  الااذكر يقااوم أساسااا علااى ماارافة مااا وراف السااطور، وبحسااب 
مناااور هااذا النقااد فاان  كااه النصااو  تحمااه و هااين أحاادهما ظاااهر وااخاار م اامر مط ااي، 
وعل ااه ترتصاا  مهماا  النامااد الثقااافي علااى تعرياا  المط ااي وكشااف أةساااة الثقافاا  الم اامرة فااي 

نسا  الثقاافي" أو "ابةسااة الثقا  ا " فاي ميادا  النقاد الثقاافي النصو ، ويستعمه مصاطلح "ال
فااي مقاةااه التعااال م السااماوي  التااي  –علااى أةهااا "مااواةين  تشااريعات أرااا   ماان صاانا اإلةسااا  

وااعها اإلةساا  ل ابط ة ساه ولتصاريف أماور  فاي الح ااة ...  -أة لها هللا تعاالى فاي ابيياا 
، وماان هنااا يت اااح أ  1ا شااأ  كااه عنصاار فاااي الح اااة"فابةساااة الثقا  اا  ماةلاا  للتطااور شاااأةه

النساا  الثقااافي هااو بمثاباا  الناااام الااذي ي ااعه اإلةسااا  ل سااير ح اتااه ويااتحكم فيهااا، وبمااا إةااه 
مرتبط ةوااعه معنا  أةه ماةه للتطور والتيير بحسب ما يقت  ه أسلوب الح اة، فهاو يتصاف 

ه هااااذ  ابةساااااة تصاااانف ااااامن بالدينام اااا  والتحااااود ياخااااه المجتمعااااات، ابماااار الااااذي يجعاااا
 الطصوص   ويكو  ةذلت لصه مجتما أةسامه الثقا    الطاص .

ةناااااف علااااى مااااا سااااب  فاااان  ابةساااااة الثقا  اااا  تشاااامه الموااااااعات اال تماع اااا  والدين اااا  
وابخالق اا  والس اساا   وغيرهااا والتااي بماارور الوماات تصاابح مترسااط  وم روااا  فااي الالوعااي 

 ، ومااا يجعااه النساا  الثقااافي يتصااف ةهااذ  الطاصاا   هااو يقبلهااا المؤلااف و مهااور  بصاا   آل اا
"اةدفاع  الجمهور إلى استهالو المنتوج الثقافي المنطاوي علاى هاذا الناوع مان ابةسااة، وكلماا 
رأيناااا منتو اااا ثقا  اااا أو ةصاااا يحااااى بقباااود  مااااهيري عاااريك وساااريا فااانحن فاااي لحاااا  مااان 

يكااو   لااات فااي ابغااااةي أو  لحاااات ال عااه النساااقي الم اامر الااذي الةاااد ماان كشااا ه ... ومااد
 .2ابزياف أو الحكايات أو ابمثاد"

                                                             
عبااد ال تاااح أحمااد يوسااف، لساااة ات الططاااب وأةساااة الثقافاا : فلساا   المعنااى ةااين ةاااام الططاااب وشااروط الثقافاا ، الاادار ( 1

 .020-021،  2101، 0العرب   للعلوم ةاشرو ، ةيروت، لبنا ، ط
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ثم إ  تمرير هذ  ابةسااة الثقا  ا  وتاداولها ال يتاأتى إال مان بااب الحيلا  الجمال ا  "التاي 
ماان تحتهااا يجااري تمرياار أخطاار ابةساااة وأشاادها تحكمااا فينااا، وأماار كشااف هااذ  الحيااه يصاابح 

إال عبار مالحقا  ابةسااة الم امرة ورفاا ابغط ا  مشروعا فاي ةقاد الثقا  ا ، وهاذا لان يتسانى 
، فهنا يتبين مرك  الدراسات في النقد الثقافي أال وهو البح  أوال عان مطتلاف ابةسااة 1عنها"

الثقا  اا  الااااهر منهااا ومحاولاا  كشااف الم اامر منهااا، ثاام ة ااا  ك ف اا  ساا طرتها وتربعهااا فااي 
 ال هو يتحكم فيها. الوعي اإلةسا  حتى أصبحت   فا من ك اةه تتحكم   ه

 systemsكطالصااا  ماااود حاااود م هاااوم ابةسااااة الثقا  ااا  يمكنناااا تحديااادها "بأةهاااا ةاااام 
بع اها كااامن وبع ااها ظاااهر فااي أياا  ثقافاا  مان الثقافااات، وتت اعااه فااي هااذ  الاانام العالمااات 
المجازياااا  عاااان التااااذكير والتأةياااا  الثقااااافيين، والعاااارة والاااادين وابعااااراف اال تماع اااا  والقيااااوي 

اس   والتقاليد ابية ا  والطبع ا  وعالماات السالط  ... وهاذ  الانام  ات صال  وث قا  بنةتااج الس 
، اةطالما من هذا القود تقسم ابةسااة الثقا  ا  إلاى 2الططاب اإلةداعي وال صري وطرائ  تلع ه"

 ةاوعين همااا: ابةساااة الثقا  اا  الاااهرة وابةساااة الثقا  اا  الم اامرة، ويركا  النقااد الثقااافي علااى
النااوع الثاااةي كوةااه يشااكه لااب العمااه ابيةااي أو ال نااي كمااا يتطلااب بحثااا و هاادا لصشاا ه خااالف 

 ابةساة الااهرة فدالالتها مرم   على حاف  الطري .

 أنواع األنساق الثقافية:

إ  ما يجعه أي ة  يدخه مجاد اهتمام النقد الثقافي هو احتواي  على ةسقين، أحدهما 
ظاهر وااخر م مر، بحيا  "يكاو  الم امر منهاا ةع اا وم اايا للعلناي، فان  لام يكان هنااو 

                                                             
 .44،  الساة المر ا عبد هللا اليذامي، ( 1
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، مااا يجعااه 1ةساا  م اامر ماان تحاات العلنااي فحينئااذ ال ياادخه الاان  فااي مجاااد النقااد الثقااافي"
من لاا  رئ ساا  فااي الممارسااات النقدياا  الثقا  اا ، و"يااأتي م هااوم النساا  الثقااافي الم اامر يحتااه 

النساا  الم اامر فااي ةارياا  النقااد الثقااافي ةوصاا ه م هومااا مرك يااا، والمقصااوي هنااا أ  الثقافاا  
تملت أةسامها الطاص  التي هي أةساة مه من ، وتتوسه لهذ  اله منا  عبار التط اي وراف أمنعا  

، فالجمال ا  ل سات إال تمويهاا 2ي يعواةا مناع الجمال ا "سم ك  وأهم هذ  ابمنع  وأخطرها هو ف
وسااتارا بةساااة هااي أ اادر بااالاهور،  لاات أةهااا تقااوم بعمل اا  ت االيه وتيط اا  عاان مطبااوفات 
النصو  وابعماد ال ن  ، ومن هنا و ب على النامد الثقافي تو  ه اهتماماه و هاوي  البحث ا  

 تحت الااهر منها وتحت عبافة البالغي. إلى التركي  على كشف ابةساة الثقا    الم مرة

                                                             
 .49( عبد هللا اليذامي، المر ا الساة ،  1
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تقما  الروائاي "حجاي  ااةر" فاي روايتاه "سامراويت" يور السااري والبطاه فاي آ  واحااد، 
ماان ةهاياا  القصاا ، أياان عاااي  حياا  تباادأ أحااداث الرواياا  ماان الاا من الحاااار، بعااد ساان  تقريبااا

 "ُعمر" مرة ثاة   إلى مقهى "مويرةا" في "أسمرا".

تح ااه هاااذ  الروايااا  بالعدياااد مااان ابةسااااة الثقا  اا  الاااااهر منهاااا والم ااامر، وهاااي تمثاااه 
تجرب  ةستط ا وصف أغلبها بالوامع  ، هذا الواما الجماعي الذي يعاةي منه كثيار مان النااا 

رواياا  تطاابط البطااه "عماار" ةااين الحاااار والمااااي، ةااين ومااائا خاصاا  اإلرتريين.ومااد ةقلاات ال
وأحداث لم يكن ليتومعها أو ليرسمها لن سه لو كا  ابمر ةيد ، هي ح اة اختارته ولام يطترهاا، 

 وبين هذا و او مّرت رسائه ومالمح أواحت هذ  الشطص   أكثر فأكثر.

 :ةالجتماعي ألنساقأول: ا

 نسق الهوية والنتماء: (2

شاب ثالثيني عاش في وطن غير وطناه طيلا  ح اتاه، بعاد أ  هاا ر والاد  وأماه  "ُعمر"
حامه به، هاو إرتياري ابصاه ُولاد وةشاأ وشاّب فاي " اّدة" المدينا  الساعويي ، مارر بعاد ثالثاين 
ساان  العااوية إلااى ةلااد  فااي رحلاا  بحاا  عاان الااذات، متسااائال عّمااا ساا جد  بمجااري أ  تطااأ ر لااه 

ود الميّيب ، هذ  ابر  التاي ال يملات منهاا إال ماا ُرسام لاه فاي أراه اليائ  ، أو إ  صح الق
 اكرته "يمائ  وأكو  في أسمرا التي تشاّكلت فاي مطيلتاي مان حكاياات ابهاه وبعاك ماا تبثّاه 

، يتملاات "عماار" الطااوف ماان هااذا اللقاااف الااذي طاااد اةتاااار ، ساايوا ه أّود ماارة 1إيااري تااي فااي"
  اللحااا  يسااكنني الطااوف، فحتااى المااد  تملاات أصااله، هويتااه، أراااه "بقاادر مااا اةتااارت هااذ

اةطباعا أود من شأةه أ  يقص ت عن  اكرتها، فال تيدو ساو  عااةر ال أثار لات مهماا عّلمات  
، ةاين هاذ  المشاااعر المطتلطا ، الرغبا  فااي االساتصاة  إلاى أر  الااوطن 2مادماو فاي طرماتهااا"

                                                             
 .9،  2102، 2ط ةيروت، لبنا ، ،سمراويت، المرك  الثقافي العربي ( حجي  اةر،1
 .9،  الساة  المصدرحجي  اةر، ( 2



حجي جابرالفصل الثاني: األنساق الثقافية في رواية "سمراويت" ل  
 

47 
 

ه المتراكماا ، فااا"ثالثو  عامااا والطااوف ممااا ينتااار  هناااو، يتالشااى "عماار" تشااتته أفصااار  وأساائلت
، هاذ  ابو ااع التاي تشاكلت 1كاةت المساف  التي يجب مطعها ر وعا لريم بحر مان ابو ااع"

ةت ج  اليرب  التي عاشها في السعويي ، تصّورت ياخله حتاى أف ات إلاى صاراع ة ساي أساساه 
لصااا، كناات اإلحساااا ةاانق  االةتماااف "فااي السااعويي  لاام أعاا  سااعوييا خالصااا وال إرتيريااا خا

، 2شيئا ةينهما، شيف يملات ةصاف اةتمااف، وةصاف حناين، وةصاف وطنّ ا  ... وةصاف اةتباا "
فهاذ  ابةصااف  علتاه يتاأر ح ةاين عااالمين وثقاافتين ومكااةين باساتمرار، فلام يحاإ باالسااتقرار 

 الن سي أةدا، فصا  يافعه ابود هو البح  عن هويته وعن  اته ةين كه هذ  ابحداث.

ّدة هذ  التسايالت أمه تأثيرا في ة سه، ويشهد لذلت إ  استقرار  "عمر" في " ّدة"  عه ح.
موله: "ومعُت في غرامها وحدها، ولم أستطا ... أو ربماا لام أشاأ أ  أتشااى و اداة ا فاي هاذ  

، فمااال   للهااروب ماان حالاا  التشااتت تااذكر  لجااّدة وللن لاا  تحدياادا 3المساااح  الهائلاا : المملصاا "
ّلهااااا ملصااااي، وحااااد  الن لاااا  يرساااام حاااادوي سااااطوتي وعشااااقي وكبريااااائي "حتااااى  ااااّدة لاااام تصاااان ك

، فالن ل  هو الحاي الاذي كُبار   اه "عمار"، وهاو حاي "إرتياري الهاو ، وكأةاه ةساط  4واةصساري"
مصيرة من  او اليائب، ت يحم شوارعه بااباف الطاعنين فاي اليربا ، يلاو و  ةبع اهم عقاب 

، فعادي اإلرتاريين فاي الن لا  5مّرة كي ال ينساوا"كه صالة، وكأةهم في صالة أخر  ... وهذ  ال
أكثر من عدي السعوييين. في الن ل  يعا   "أحماد" صادي  "عمار"، اللاذا   معتهماا الااروف 
أوال، والمالمااح المتعاادية ثاة ااا، فصااا  أود ماان ةااّ  الرغباا  بااالعوية إلااى إرتيريااا فااي روح "عماار" 

للاوطن اليائاب فحساب، ةاه ماا الومات مربناي هو هذا الصدي  "لم يدخلني أحمد يائرة االةتبا  
مااان وطااان آخااار، كاااا  علاااى الااادوام يقاااوم بماااا أتمناااا  ساااّرا، ويصااار  بماااا يااااّه حبااا س الهماااس 

                                                             
 .4،  حجي  اةر، المصدر الساة ( 1
 .02ة سه،   صدر( الم2
 .02ة سه،   صدر( الم3
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، إ  "أحمد" خ ف عن "عمر" الشعور باليرب  ولو مليال من خاالد إيما اه فاي الح ااة 1عندي"
تيرياا  هناااو، أياان يتوا ااد اال تماع اا  فااي  ااّدة، يعااا  أّود مااّرة لح لاا  سااتقام فااي القنصاال   اإلر 

عدي هائه من أةنااف ةلادهم، ماا ةدايا  الح لا  يشاعر "عمار" بود مارة باةتمائاه اليائاب، ةهويتاه 
ال ائع  طيل  الثالثين عام المنصرم  "شاعرُت أةاي أعارف هاذ  الموسا قى، ةاه أةاا متأكاد أةاي 

، إ  2 اواف"سمعتها من مبه، فرحت ب   لت منحناي إحساساا باأةي لسات غريباا علاى هاذ  اب
هذ  الموسا قى هاي موسا قى النشايد الاوطنّي، الاذي مان الم ارو  أ  يكاو  متجاذرا فاي ة اس 
ط ن.ّي، هو أحد مكوةات الهوي ، فبدد أ  يحاس "عمار" ةو اوي  ال علاّي، بمان هاو حع قا ،  كه و 
ةوطنّيته اإلرتيري ، ةا ح باه ابمار إلاى التشااي ماّرة أخار ، ولصان بشاكه أعما  بعاد أ  تعالات 

حكات المح طااين بااه فااي القاعاا ، إ  هااذ  النصساا  اااامحلت مااا ماارور الوماات، فقااد توالاات ااا
 بعدها الح الت والدعوات التي  علت عمر يتجاوز تلت الحايث  السيئ .

لم تصن " ّدة" بالنسب  لا"عمر" مجري مكا  عايي، فرغم ما يحس باه مان تشاتت واا اع 
،  اّدة هاي 3شاكه وعيناا وو اداةنا وحتاى  اكرتناا"في الهوي ، إال أةها "كاةت بمثابا  الحااان  لت

زو ا  ابب الحنااو  التااي لملماات شااتات الااذات، التاي عوااات أر  الااوطن بعااد تطليهااا عاان 
أةنائهاا واحت انتهم "لام تصان  اّدة مكاةاا والساالم، يلام شاع  تشاريةا بعاد أ  اةتقلات إرتيرياا مان 

آخرين يسبيو  علينا ال  ه حاين  ، ول ست هذ  المدين  "موطن4الجيرا  ا إلى حواف الذاكرة"
، ورغاام الشااعور الاادائم 5يبقوةنااا فااي أطرافهااا النائ اا ، كّنااا ةاسااها الااذين يشاابهوةها حااّد التطاااة "

ةاانق  االةتماااف، بااالتجّود يو  و هاا ، بعاادم و ااوي مااوطن يلجااأ إل ااه هااؤالف اليرباااف "لاام يكاان 

                                                             
 .07الساة ،   صدرالم  اةر،( حجي 1
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، هنا في هذا المنعرج ال ةعلام 1هؤالف وغيرهم من اإلرتريين يعرفو  لهم وطنا آخر غير الن ل "
هااه  ااّدة تيّياارت، أم أ  وعااي "عماار" هااو الااذي تيّياار، وع ااه ب  اااب مالمحااه ابصاال  ، وع ااه 
بكبر تصدع  اته وغربتها، خوفه من االست قاذ من كه هذا وموا ه  هذا ال اراه، فقاد "أمعنات 

لتاي أعاايت رسام خطاوط  ّدة في القسوة على أةنائها، حولتهم إلى مجّري أ اةب، هذ  الصلما  ا
الطااود والعاار  حااود كااه معاا م، بحياا  أيرو بعااد كااه هااذا العماار أّةااه لاام يكاان سااو  أ نبااي 

، فاارغم أةااه ولااد فااي  اادة وترعاارع فيهااا،إال أ   لاات لاام يشاا ا لهااذا اليريااب المع م أ  2طااارئ"
 يدعي اةتماف  لهذ  الرمع  الجيرا   .

إلى عدمه، ملبت ياخله وخلقت له هذ  الصلم  ةقلت "عمر" من ةصف إحساا باالةتماف 
أزماا  هوياا ، أصااابح كماان يعااااةي اة صاااما فاااي الشطصاا   والاااذات، هااو ال يااادري ماان هاااو "إ  
تعا   الشطصاا   اةقساااما روح ااا ةااين اةعاادام الهوياا  وتشااايها وبااين مساايرة بحثهااا عاان الااذات، 

 .3ار ي"كما يمثه كه اةقسام تمّر به تهم شا ياخل ا وع ل  ةين العالمين الداخلي والط

اةطلاا  "عماار" فااي رحلاا  العماار، رحلاا  البحاا  عاان هويتااه ال ااائع ، محاااوال إصااالح مااا 
اةصسر ةداخله، وتشكيه  اكرة شطص   حود  او الوطن اليائب، الوطن الذي لم يتعارف إل اه 
ااّدة، وبمااا ترويااه ابم، لصاان السااؤاد الااذي ظااه ينطاار  إال ماان خااالد أفااوا  اليياار، بمااا تصاا ه الج 

هاو: ك اف سا كو  اساتعباد الاوطن لاه؟ هاه سايرحب باه أم س  اعه فاي المكاا  ت صير "عمر" 
ة سااه الااذي هااو مو ااوي   ااه؟ هااه ساا جد عماار إحساسااه الّ اااد هناااو؟ هااذ  ابساائل  شااكلت 

، 4ها سا لديه "كنت مرعوبا أال تشّكه أسامرا ساو  خيبا  أخار  ت ااف إلاى رصايدي الماتطم"
ه رعبااا ممااا ساايلقا ، وهااو الااذي اةتااار تلاات فالبحاا  عاان الجاا ف النااام  ماان ابحج اا  وّلااد لدياا

                                                             
 .92الساة ،   صدر( حجي  اةر، الم1

 .94ة سه،   صدر( الم2
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العقااوي أ  تماار، أ  تحااين لحااا  اللقاااف ... ولصاان ك ااف ساا كو  هااذا اللقاااف؟ "ال يلياا  ةااي أ  
أم ي العمر كّله مسافرا إلى مدين  ... ثم ال أ ادها فاي اساتعبالي ... أ  تنتهاي عالمتاي ةهاا 

.لقاد أراي 1كارة  ديادة وأشاواة مكتملا "مبه أ  تبدأ، وأةاا القاايم محماال بابمن اات فاي تأسا س  ا
ل.ااّي فااور ة ولااه عّلااه يط ااف ماان عاابف اليرباا ، عااّه "أساامرا" تحساان  "عماار" تقماا  يور الم ح 
اساتعباله، هطاه المطاار فاور وصاوله "المطاار هاو أكثاار ماا أحتا اه اا  ل يساالني ةاين زمنااين، 

ا"س ماف اليربااااف ، لااام يااانجح عمااار فاااي ارتاااداف  لااات الو اااه فااا2ينسااايني ابود ويهيئناااي للثااااةي"
 .3فااح ، فقد خاةت محاولتي ارتداف مالمح تلي  ةهذا العمر الجديد"

تجااّود "عماار" فااي شااوارع أساامرا ةتركياا  لاام يبليااه ماان مبااه، أراي أ  يح اار مااا تاارا  عينااا  
 يدا في الذاكرة، إةها ال يارة ابولى بر  الوطن على اإلطالة "ةدت أسمرا وكأةها ت تح لي 

أطااالا و ااو  المااارة وكااأةي أختباار و هااي، أتمنااى أ  يكااو  مااد ةاا ع عنااه مالمااح  راعيهااا، كناات 
، إ  شااادة تعلااا  "عمااار" بأسااامرا والشاااعور باااال راه  علاااه يرسااام العدياااد مااان 4القاااايمين الجااادي"

ابمن ااات التااي لاام يكاان لهااا مجاااد فااي اليرباا ، فهااو ساايلتقي ةذاتااه بود ماارة ماان خااالد هااذ  
يااد هااو ال كمااا ُفرااات عل ااه هناااو فااي  ااّدة، هنااا سااتصو  الرحلاا ، أو ساا عيد تشااكيلها كمااا ير 

الشطصاا   الحع ع ااا  لاااا"عمر"  اإلرتيااري الطاااال ، "فاااي إرتيرياااا سااأبح  عااان أبجديااا   ديااادة، 
سأستبدد ليتي البال   بأخر  أكثر واوحا، سأعطه مطارج الحروف وأساتبدلها بمطارج وحياد 

فاااي هااذ  الااابالي وفااي هاااذ  ، 5يسااتقر فااي رأساااي، وسااأبح  عااان زوييتااو، ساااأحق  رغباا  أمااي"
المديناا  ظاان "عماار" أ   روحااه سااتلتئم وأ  أو اعااه سااتندثر، هنااا ظاان "عماار" و ااوي اةتمائااه 
ابخياااار، أخياااارا ساااايلتقي اااااالته، أخياااارا سااااينتهي  لاااات اإلحساااااا بااااالنق  أو علااااى ابمااااه 
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س  محه، لصن القدر مد خّبأ له خاالف  لات، خّباأ لاه "سامراويت" "ياا بمادار هللا التاي  اافت 
ةي فاي هاذا الومات بالاذات، ساُأمّبه رأسات ياا ةااوي بةات يو  أ  تادري كنات منطرتاي إلاى هاذا 

 .1العالم الجميه "سمراويت""

 اااب "عماار" مااا فااي مطيلتااه ماان أماااكن، ماارورا ةبياات ابساارة فااي "مصااّوع"، ةاادا الراااا 
ياهاار عل ااه، ةاادأ اإلحساااا بااالنق  يصااير،  بمجااري و ااوي  هناااو رفقاا  "ساامراويت" منحااه 

لشااعور بالسااعاية واالكتماااد، "هنااا يااا ساامراويت لاشاا اف طعمهااا ابود: الحاا   وال اارح وحتااى ا
الي اب ... ةعاام هنااا بنمكاااةي أ  أغ ااب أ  أصاار  يو  أ  أسااتأ   أحاادا، أ  أعاا   ةاادائ ا 
أو متح را، غن ا أو فقيرا ال يهم ... المهم أ  أموم بكّه شيف يو  أ  أتسود الح  في  لات 

 .2طدم ثاٍ "أو أمارسه كمست

إ  شطصا   ال تاااة "ساامراويت" ةاادت وكأةهاا التعااويك الااذي ساايناله  "عمار" عاان كااه مااا 
فاته من شعور باالكتماد، ستما هي  لت ال راه الم من الذي ل مه طيلا  ثالثاين عاام، سايلجأ 
إليهااا هااي، ساا حتمي ةهااا وكأةهااا الااوطن ال ااائا، الااوطن الااذي  اااف يبحاا  عنااه، هااي الهوياا  

مت ةها روحه ولم ت ارمه ثاة   ساتطت ي بعاد وهي االةتم اف. ظن عمر أ  تلت الشقوة التي ُوس.
هاااذا اللقااااف، منحااات "سااامراويت" "عمااار"  لااات الشاااعور، رافقتاااه خاااالد اكتشاااافه ابود إلرتيرياااا، 
بسمرا ولمصّوع، "عمر" ةا د فاي أسامرا بحثاا عان وطناه   عان هويتاه ال اائع ، فان ا باه يجاد 

الهوي  هويتين، من هذ  النقط  التي حسب "عمر" أ  روحه اكتملت ةدد الوطن وطنين وبدد 
كاةت في الحع ق  ةداي  لتشإ من ةوع آخر غير الذي عرفه، إةه التشااي العااط ي، بعاد هاذ  
الميااااامرة اليرام اااا  التااااي لاااام ت تااااأ تطلصااااه ماااان فراغااااه الهوياااااتي والعاااااط ي، حااااين ةقلاااات إل ااااه 

 نا ... فعلُت المستحيه إلمناعها ... لصنها كاةت "سمراويت" الطبر المنتار "أمي رف ت زوا
ماس   كما لم أعرفها من مبه ... خّيرتني ةين رغبتاي وبينهاا ... اةهاار كاه شايف ياا عمار ... 
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، وهكاذا يتعماا  الجارح، وينقلااب البحا  عاان الملجاأ إلااى خيبا ، ينقلااب البحا  عاان 1كاه شاايف"
عاه الحبيبا ، عااي عمار إلاى ةقطا  االستقرار  إلى التشري مان  دياد، اااع الاوطن واااعت م

 الص ر، وكأةه لم يتيير أةدا.

 "تمر  ّدة ... تصاي تل اني بعد أ  ةبتت في أحشائي

 يمر الن ل  ... ومد فقد و هه القديم ...

 تمر مصّوع ... توشت أ  تموت وام   ...

 ... وتمر سمراويت ... وطن ةجاة ينهي وحش  اغتراةي ...

 لبعك الومت

 .2حتى الوطن، بات مثلنا تماما ... شيئا طارئا" يا لاسى ...

إ  الوطن الذي حلم "عمر" أ  يداوي  رحه وتم ماه وشاتاته الاذي الزماه طاويال، رفاك 
احت ااااةه واالعتاااراف باااه  فهاااو غرياااب فاااي ةاااار ااخااار، كماااا أةاااه غرياااب أي اااا فاااي ةاااار 

  اته.ابةا أةناف الوطن الواحد، إةه و ا االةتماف لليرب  والوطن في اا  

 نسق العنصرية، األنا واآلخر: (0

إ  ظاااهرة العنصااري  مديماا  ماادم اإلةسااا ،  وهااي ةت جاا   لاات الشااعور باالسااتعالف الااذي 
ياااه مالزمااا لإلةسااا  مهمااا حاااود الااتطل  منااه، وللعنصااري  صااور وأشااكاد عااّدة، منهااا مااا 

العااالم تصااو   يتعلا  بااالعرة واللااو  والجنسا   والاادين وغيرهااا، وأكثار الممارسااات العنصااري  فاي
 اتجا  اب اةب، فصرال   العنصر اب نبي تسري في يم اإلةسا  عن مصد وعن غير مصد.
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ةاارز ةساا  العنصااري  فااي رواياا  "ساامراويت" فااي كثياار ماان ابحااداث، حياا  تااأر ح ةااين 
الاهور واإلامار، ومد ظهرت مالمحه فاي عالما  البطاه "عمار" كمعا م فاي الساعويي  مقاةاه 

 ته.المواطن السعويي  ا

لقد عاةى "عمر" من العنصري  منذ الصير، ةدايا  مان المشاوار الدراساي، حيا  صاُعب 
عل ه التسجيه في المدرس  كبامي ابط اد، وظلت المحاوالت تتتابا علاى أماه مبولاه الاذي لام 
ي قااد  ال هااو وال أّمااه، "إ ا سااجلوو اليااوم ركاا  مااا الماادرا، ال تساارح، الزم ت هاام يروساات، ال 

، هذ  النصائح التي تو هها ابم لا"عمر"  كّلما 1البطالين ... سمعت يا عمر"تم  ما الناا 
 هبااوا إلااى مدرساا   دياادة، فاارغم المحاااوالت لاام ي أسااوا منتااارين الااري بااالقبود، فااا"على أةااواب 
المدرساا  يااادخه الطاااالب، وةبقاااى باةتاااار اةتهااااف طااااةور الصاااباح، أمااف علاااى البااااب، أتأماااه 

، هنااا يقااف "عماار" ير ااو أ  يكااو  مااثلهم، مساااويا 2كلماا  الصااباح"تمااارينهم ... ةشاايدهم ... 
بولئت الطالب، ل كو  ري المدير اليوم ة سه ري البارح  "يا ستي، مو خبرتات أماس ... ةساب  

 .3اب اةب عندي اكتملت"

إ  العنصري  الممارس  هنا ت  ي بعدم التصافؤ ةين المواطن السعويي وحقه في التعل م 
ب نبي، الذي يمارا اد  إ حاف ةتطصا   مقاعاد محادوية واائيل  مقارةا  مقارة  بيير  ا

بعديهم الصثير، ابمر الذي ي اطرهم إلاى التو اه إلاى  هاات أخار  غيار المادارا المعروفا  
لتلقاااي التعلااا م، ولصااان "أخيااارا ياااأتي ال ااارج، هكاااذا ظنااات أماااي، فقاااد أخبرتهاااا إحاااد   اراتهاااا أ  

رة، مبه أ  تدرو أ  ال رص  لم تصن سو  مدرس  ليل   ال رص  متاح  لاللتحاة بمدرس  مجاو 
، فرغم أ  "عمر" ولد في السعويي  إال أ  أصاله اإلريتاري منعاه مان ةياه مرتبا  4لمحو ابم  "
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السعويي ابصيه، لم يتمكن من ةيه حّقاه فاي التعلا م مثلاه مثاه الماواطن الساعويي فقاط بةاه 
اساتولت علاى الدولا  والسالطات فاي تعاملهاا ماا  مع م، فاالستعالف والتعامه ب وق ا  ماا ااخار

ااخاار  الوافااد إليهااا؛ ممااا  علهااا تساان مااواةين مجح اا  فااي حّقهاام، فحتااى أبسااط الحقااوة تعتباار 
 اطم  إ ا تعلقت باب نبي، وهكذا تتجسد العالم  ةين الدول  وال ئيها.

إ  الممارساااات العنصاااري  ااااد كاااه مااان هاااو أ نباااي ال تتوماااف هناااا، وال تنحصااار فاااي 
معااامالت الساالطات ومااا تسااّنه مااان مااواةين، ةااه تتططاهااا إلاااى المااواطن البساا ط،  بعياادا عااان 
الحكوم  السعويي ، ةجد المواطن السعويي  اته ين ار مان اب نباي الوافاد ويعاملاه وكأّةاه يوةاه 
وأمه مرتب  منه، وهو ما ةجد  من تعامالت في إطار العماه، فاا"عمر" كصاح ي معا م لام يكان 

ماعات التي تعقد مبه ةشر أي عدي من الصح    إلى حين اااطرار  بعاد مياايرة معن ا باال ت
ماادير  إلااى صااح    منافساا ، هااذا االاااطرار المؤماات، حياا  ياهاار التميياا  كوةااه "الوحيااد ماان 
غير السعوييين يتاح له ح ور اال تماع الذي ي م رئ س التحريار وةائب اه وريسااف ابمساام 

 م وظ  ا  فنّةاه لان يحااى بالمنصاب المرماوة الاذي يتاولى   اه ، فحتاى لاو ةااد المعا1المطتل  "
زمام ابمور، أو يسامح لاه أ  يكاو  علاى رأا الماوظ ين الساعوييين، وهاو موماف تعار  لاه 
"عمر"، يقود: "أحد أصدماف الدراس  لقيني بعد أعوام، وحين أخبرته أةي أعمه في صح    لام 

 ات تاوزع  راياد؟ ... وهللا خليهاا علاى هللا يوصله خ اله لطب عي عملي ... طّياب ماو تعاب عل
، إ  ةااارة السااعويي ليياار  اب نبااي متومعاا ، فااال ينتااار منااه أ  يكااو  فااي 2أكااه العاا   مااّر"

 مكاة  توازيه أو أعلى منه، فمن البديهي أ  يكو  أمه منه رتب .

إ  ح ور عمر لذاو اال تماع كّل ه مهم  تتمثه في استطالع الرأي العام حود مااةو  
منح الجنس   الساعويي  للمع ماين وفا  شاروط معينا ، ُخاّ  هاذا االساتطالع بمثق اي المجتماا 
وو هائه خاصا  بعاك ر ااد الادين، وبةناا كماا ةعلام أ  ييان اإلساالم ال ي ارة ةاين عرباي وال 
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أعجمااي إال باااالتقو ، أو هاااذا مااا ةر اااو تجسااايد  فااي الواماااا،  اااافت اإل ابااات صاااايم  مليئااا  
  منام   لذلت الحدي  النبوّي، يقود أحد الشيو  "الحع قا  القارار مان شاأةه بالت رم  والعنصري

أ  ي يد البطال  ةين أةنائناا ... ع الناا ماا حّصالوا شايه فص اف ةجياب لهام اب اةاب ينافساوةهم 
، 1في أعمالهم، وبعدين و وي هاب اةب ةرأيي سبب مشاكه كثيارة يك اي أةهام يساببو  التلاوث"

ا يايمااا أمااود السااعويي أحساان فااي كااه شاايف ... هااذا أةاات صااح ي فااي حااين يقااود آخاار "أةاا
، فحتاى بعاك و هااف 2سعويي ما شاف هللا عل ت أحسان مان مّ ا   رباوع مان اللاي ةنادفا لهام"

البالي لهم الرأي ة سه، حي  يمارسو  هذ  الت رم  فعل ا وفصرياا، فاال ُيطياه لهام المسااواة ةيانهم 
الحقااوة ة سااها مااا السااعوييين، هااذ  النااارة الساا ل    وبااين اب اةااب، فماانح الجنساا   يعنااي ةيااه

لا اةاب لام تشاكه حاا  ا واحاادا أماامهم ةاه حاوا  ، أيت ةهاام إلاى خ اك مساتو  تومعاااتهم، 
ومسمت المجتماا إلاى طبقاات، تتسالط فيهاا الطبقا  العل اا علاى الطبقا  السا لى، وفاي ظاه هاذا 

يطصو  مجااما و لساات حاود هاذا التصن ف تطّبط الصثيرو ، في المقاةه ةجد أ  اإلرتريين 
المواااوع "ةحاان اإلرتريااو  لساانا ةطالااب بامت ااازات عاان ااخاارين، فاانحن ساانعوي يومااا لوطننااا، 

، فاالهجرة واليربا  3لصننا فقط ةريد منصم أ  تتذكروا ... أةنا ماا تركناا ةاليةاا إال لااروف مااهرة"
العا   بعيادين عان أرااهم،  لم يكوةا اخت اريين، فالاروف أ برتهم عليها، كما أ برتهم علاى

يتحملو  اإلةقا  من ق متهم، يه مو  التميي  الممارا ادهم، فن  طالت مادة إماامتهم أو 
 مُصرت س الو  إلى ابةد غرباف ةينهم.

إ  العنصري  من هذا النوع بحسب ظننا ال تصو  إال اد ابةا  ااخر، العربي اليربي، 
ال ُيطّيااه لنااا شااكه آخاار منهااا، إال أ  الرواياا  ةقلاات العربااي  اب نبااي، اإلرتيااري  السااعويي، فاا

عكاس  لاات، مبرهناا   أ  تحديااد "ابةااا" ورصااد حادوي  هااو الااذي يحاادي "ااخاار"، فااا"عمر" عاااةى 
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العنصااري  كااأ نبي معاا م فااي السااعويي ، أي أّةااه "ااخاار" فااي ثنائ اا  سااعويي )ابةااا(  إريتااري 
م )ابةاا(  إريتاري زائار )ااخار(،  بحلولاه )ااخار(، وهاو "ااخار" كاذلت فاي ثنائ ا  إريتاري معا 

مري  أسمرا في إريتريا اةتباه إلاى أ  شاريح  هات اه غيار صاالح  لالساتعماد هناا، حيا  يقاود: 
، وهنا كاةت الصدم  حين خاطبته موظ ه "ايرتاه": "أةاا آساف 1"ال يعمه هات ي السعويي هنا"

، فاالقواةين التاي وااعتها 2نا"يا سيدي ال يمكنت استطراج شريح  هي حصر على المع مين ه
الساالط  اإلرترياا  كاةاات هااي ابخاار  مجح اا  حتااى اااد أةنائهااا، فااال يساامح ليياار معاا م امتناااف 
شااريح  هاتف اا ، كمااا ال يساامح للمعاا م امااتالو أكثاار ماان شااريح  واحاادة، وهنااا ةجااد أ  صااراع 

صان ابساباب، "عمر" الداخلي مد احتدم، فالعنصري  سلوو غير إةساةي ال يمكن تبريار  مهماا ت
 فص ف إ ا كاةت هذ  الممارس  اد أةناف الجلد الواحد والتراب الواحد؟

إّ  "عمر" مرة أخر  يجد ة سه غريبا، هو غريب فاي ابر  التاي ولاد وكبار فيهاا، ولام 
يسااتطا التمتااا بالعدالاا  اال تماع اا  "هناااو"، لاام يحت اانه  لاات المااال ، وهااو غريااب أي ااا فااي 

محاااروم "هنااا" كاااذلت ماان أبساااط الحقاااوة، فااا"هنا" أصااابحت تسااااوي وطنااه ةاااين أةناااف  نسااايته، 
"هناو"، هو "ااخر" أينما  هب، هو ابيةى أينما حّه، عكس المتوما، هو اائا وغريب فاي 

 كليهما، إّةه تشتت ةين اليرب  والوطن لم يستطا  ما شتاته.

 ثانيا: األنساق السياسية:

 نسق السلطة والسلطوّية:  (2
بم هومها العام تعني "القدرة على التاأثير فاي ابشاطا  ومجرياات ابحاداث إ  السلط  

، والسالط  ال تمتلات شاكال أو 3باللجوف إلاى مجموعا  مان الوساائه تتاراوح ةاين اإلمنااع واإلكارا "
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وساايل  محاادية "ةااه إةهااا تعااين القااوة التااي تملصهااا كااه ساا طرة )امتصااايي ، س اساا  ، ثقا  اا  أو 
، وعل اه فللسالط  أبعااي عاّدة، ا تماع ا  1على أ  يتم االعتاراف ةهاا" غيرها( حتى تصير مايرة

أو س اساا   أو امتصااايي ؛ و لاات بحسااب الوساايل  المسااتطدم  ل اار  ة سااها وبحسااب الجماعاا  
المستهدف ، ومد ةارزت فاي روايا  "سامراويت" تقريباا كاه أةواعهاا، إال أةناا سانرك  علاى السالط  

 بر.الس اس  ؛ بةها شيلت المساح  ابك

لقد تشكه ةس  السلط  الس اسا   فاي الروايا  شاامال ف ااف إريترياا، وهاو ماا ةقلاه البطاه 
"عمر" في وص ه شارع "كمشتاتو" فهو "يتحدث اإليطال ا  فاي كاه ت اصايله، فمان ساينما روماا 
إلى باار رويااد وةااةولي، مطااعم ومقاا  تقاّدم البيتا ا والصاةوتشاينو، حتاى إ  اإلرتاريين عااية ماا 

، فنرترياا لام تساتطا الاتطل  2  بأةهم يملصو  ثاةي أف ه ةيت ا وكاةوتشاينو فاي العاالم"ي اخرو 
مان مطل اات االسااتعمار اإليطاالي خاصاا  فاي هااذا الشاارع، وساالوو النااا   ااه خاالد عبااورهم 

، فتساع  وخمساو  سان  3له، فهي "عاية سمعُت أ  اإلرتاريين ورثوهاا مان المساتعمر اإليطاالي"
طال ا في ملب إرتريا، وكأةها تسري في عرومهم متجذرة فيهم، اساتطاعت كاةت ك يل  ةترسخ إي

 فر  س طرتها وإخ اعهم خالد فترة حكمها وبعدها.

ثااام إ  الحااادي  عااان السااالط  يحيلناااا بشاااكه أو بااا خر إلاااى الحااادي  عااان الليااا ، فالليااا  
بعاراة الرسم   المعتمدة تعكس أّي مان ابعاراة هاو الطااغي فاي إرترياا، ولصوةاه ةلاد متعادي ا

فالتعدي الليوي حتمي، فنرتريا تتصلم ثالث  ليات رسم   هي: الت.ْيرة  ، العرب ا  واإلةجلي يا ، إال 
أةها غير متساوي  أو متصافئ  في ير   االعتماي، وهو ما يتبين من خالد المشق  التاي الماهاا 

ت كاةوتشاينو "عمر" خالد بحثه عن النسط  العرب   من صح    إرتريا الحديثا ،   قاود: "طلبا
من النايل  والنساط  العرب ا  مان صاح    إرترياا الحديثا ، اعتاذرت ةلباما  عان عادم و اوي ةساخ 

                                                             
 .042المر ا الساة ،   ( سمير الطليه،1

 .02الساة ،   صدر( حجي  اةر، الم2
 .02ة سه،   صدر( الم3



حجي جابرالفصل الثاني: األنساق الثقافية في رواية "سمراويت" ل  
 

58 
 

، فالليا  العرب ا  1عرب   من الصح    وعرات علّي أ  تأتيني ةنساط  التيرة ا  أو اإلةجلي يا "
النسخ يطتلاف لم تل  حّقها من التداود مقارة  بالليتين التيرة   واإلةجلي ي ، فحتى إخراج هذ  

ةااين الطبعااات، فااا"ص حات الجرياادة لاام تصاان تتجاااوز عشاار صاا حات كّلهااا بااابة ك وابسااوي 
، أماا   ماا يطا  تطااة  الموااا ا "فهنااو موااا ا مطتل ا ، حتاى 2وبطباع  وخطاوط رييئا "

المواا ا المتشاةه  يكو  فيها للنسط  التيرة   سقف أعلى، على عكس النسط  العرب   التاي 
، وعل ااه ُتعااد اللياا  العرب اا  مهمشاا  فااي ماااةو  اإلرتااريين 3الماادح والتطبيااه للحكوماا " تااراوح فااي

رغم اعتراف الحكوم  والدستور ةها كلي  رسم   للبالي، فالسلط  إ  ا تنسب لاكثري  المم و   
ةين التيرة   واإلةجلي ي  على حساب ابمل   العرب  ، إااف  إلى أ  هذ  الق ا   ل سات وليادة 

إةماااا هاااي متأصااال  فاااي ثقافااا  إرترياااا مناااذ الحكااام البريطااااةي لهاااا، وهاااو ماااا تااان  عل اااه الياااوم 
المشاحنات الطويل  عبار تاريطهاا   ماا يطا  إ  كاا  للعارب وللعرب ا  و اوي فاي إرترياا، وماد 
عر  "عمر" هذا ابمر أثناف ح ور  إحد  ابمس ات الثقا   ، أين كا  "سيد أفندي" سيدها 

ة للمشكل  من خالد مقارةا  عقادها ةاين ال ئاات وابمل اات المتوا ادة يو  منازع، فهو من تطر 
في إرتريا، من ةينها الرشايدة التي أصبحت "اليوم هي إحد  القوم ات اإلرتيري  المعترف ةهاا 

، فاي محاولا  مناه ل ات االةتباا  لموااوع أكثار أهم ا  "هاه تعلماو  ياا سااية أ  أعاادايا 4رسام ا"
رت المملص  إلى إرتريا بحثا عن ابما  ولقما  العا   ... يساميهم كبيرة من السعوييين مد غاي

، إ  العالماا  ةاااين العاارب واإلرتااريين ظلااات فااي ماااّد و اا ر، وامعاااه 5اإلرتريااو  "عاارب وميااارو""
 تهم   هذ  ابمل   العرب   ما تهم   اللي  العرب   في ةالي تعترف يستوريا ةها.

                                                             
 .72الساة ،   صدر( حجي  اةر، الم1

 .72ة سه،   صدر( الم2
 .72ة سه،   صدر( الم3
 .20ة سه،  صدر ( الم4
 .22ة سه،   صدر( الم5



حجي جابرالفصل الثاني: األنساق الثقافية في رواية "سمراويت" ل  
 

59 
 

راع يشاااااابه ابود فااااااي الو ااااااوي كمااااااا تنقااااااه الرواياااااا  صااااااراعا ماااااان ةااااااوع آخاااااار؛ إةااااااه صاااااا
والتهمااااا  ،ويكمن فاااااي "مشاااااكل  إرترياااااا ابكبااااار مناااااذ ابزد والتاااااي تعاااااوة تقااااادمها حتاااااى بعاااااد 

، ومد حصرها "سيد أفندي" في "و وي المس حيين في إرترياا، هاذا العنصار النشااز 1االستقالد"
ه كااةوا هو سبب كه ما ةحن   ه، مبه التحرير تاأخر التحاامهم باالثورة حتاى كاايت تنتصار، ةا

عوةا إلثيوب ا علينا، وبعد التحرير وإعال  استقالد الابالي مط اوا الثمارة وأصابحوا أسا ايا وةحان 
، وهي ةارة طائف   كما يراها "أحمد"، وهاذا را اا إلاى أ  إرترياا ةاالي متعادية ابيياا ، 2العبيد"

مسا حي خاصاا  لصان علاى خاالف الليا  فنةناا ةلماس التصااافؤ ةاين التوا اد اإلساالمي والتوا اد ال
فااااي تصااااوير البطااااه للمسااااا د والصنااااائس، لصاااان هااااذا ال يمنااااا و ااااوي االةقسااااامات ةااااين مؤيااااد 
ومعااااار ، فالمؤيااااد للتصااااافؤ ياااار  "أ  الشااااعب   اةتصاااارت وحااااررت إرتريااااا بةهااااا ةبااااذت هااااذ  

، فااي حاين يااذهب المعااار  لاه أّ  "الحع قاا  أ  إرترياا فااي طريقهااا كاي تصاابح يولاا  3ابفصاار"
. إ  العوية إلى الواما ت ر  أ  مي ا  التصافؤ ساتثقه إحاد  ك ت اه لتتيلاب 4مس ح   بالصامه"

اختصااارا للجبهاا  الشااعب   للديمقراط اا  –علااى ابخاار ، إال أ  ابماار الم ااروه منااه أ  الشااعب   
تمثه الح ب الحاكم والوحياد فاي إرترياا، وماد يعات لالتحااي ال للت ريا ، ومهماا كاا   -والعدال 

 سلط  رغم و وي المعارا .الواا فهي تمثٌه لل

كذلت ةجد صد  آخر للسلط  في ثنايا الروايا ، هاذا الصاد  يطتلاف عان ساابع ه، إةهاا 
سلط  مسري ، ُفرات على المواطن اإلرتاري بشاكه حتماّي ةت جا  للحارب واالساتعمار؛ سالط  
مارسها االستعمار فاي حاّ  المساتعم ر، فقاد شايلت مساأل  الهجارة  ا فا مان ابحاداث، تمثلات 
فيهاا الهجارة ةنوعيهاا الشارع   وغياار الشارع  ، أماا الشارع   فااتط  هجارة والادا "عمار" يقااود: 
" ات صااا ف منتصاااف السااابعينات مااارر والااادي الرحياااه حاااين ةااادأ منيساااتو يااادّو مصاااّوع ةاااال 
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، فاالحرب الدام ا  والقصااف المتصارر ةاين إثيوب اا وإرتريااا حاود م ا   االة صااد خّل اات 1شا ق "
ين كييرهااا ماان الحااروب، ممااا أف ااى إلااى هاارب الشااعب إلااى البلاادا  رعبااا ومااتال ةااين الطاارف

المجااورة ةت جا  لاذلت، فاا"اختار معاام الجيارا  أ  يعباروا الحارب إلاى الساويا ، ملا  كناا ماانهم 
، إال أ  هاااذا الناااوع مااان الهجااارة لااام يكااان ةااان س 2خال ااات الساااائد ومصااادت و هااا  أخر  أخيااارة"

خاص  في مثاه هاذ  الااروف القااهرة كاةات تمثاه  بشاع  النوع ااخر، فالهجرة غير الشرع  
مماا  ال ااأا وال اا اع، ومااد تجساادت هااذ  ابخياارة فااي مصاا  "محجااوب"، حياا  وصااف رحلتااه 

بعاد ساماعه "أةبااف الياوم عان  3الشام  من إرتريا إلى السويا  ةا"الهرب من الموت إلاى الماوت"
يعتبرهااا "ةت جاا  القمااا  التااي 4وفاااة مجموعاا  ماان الشااباب عطشااا أثناااف هااروبهم إلااى السااويا "

، فمن خالد ما مّصه "عمر" على لسا  "محجوب" فقاد ةقاه أبشاا ماا يمكان أ  يمار 5والتسلط"
به إةسا  ما، فالبداي  من التصل ا  الباهاا  التاي ي رااها المهرباو  وهاي "أل اا يوالر ةقادا وعادا 

لططار المحادة ةهام ، وةاارا ل6ُيدفا ةص ها مقدما ةينما النصف ااخر على الحدوي السوياة  "
فاااي ةقااااط الت تااا   اااااطر "محجاااوب" أ  يحماااه أوراماااا مااا ورة وصاااوال إلاااى مدينااا  مريبااا  مااان 
الحدوي، إلى حين ةداي  المشق  ال عل   التي لام يكان لوحاد  فيهاا "كاةات السا ارة تساير ملايال ثام 

، وكاا  محجاوب ابف ااه 7تتوماف لتحماه شطصاا  دياادا حتاى ةلاغ عااديةا اثناا عشار شطصااا"
يقود:" بحكم أةي كنت من أوائه الراكبين فقد كنت في المقصورة ابمام ا  للسا ارة ةينماا  حاال،

، وبوصااولهم إلااى منطقاا  كث  اا  ابشااجار تيياار المهاارب 8تصااّوم آخاارو  فااي الصااندوة الطل ااّي"
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الذي أ بارهم أ  يمشاوا علاى ابمادام، حتاى مااربوا الحادوي الساوياة   أيان أتماوا بع ا  المبلاغ إال 
هم، يقاااود لاااه المهااارب "ساااتاه معاااي حتاااى يقاااوم أهلااات ةتسااال م المبلاااغ لجمااااعتي فاااي واحاااد مااان

، فهم يقومو  باحتجاز هذ  الحاالت في حاويات حديدي  كرهائن حتى يتم الدفا، وما 1البالي"
، بعاااادها ُتساااالب أمتعااااتهم بحجاااا  2وصااااولهم الحاااادوي اسااااُتقبلوا بعبااااارة " هللا يلعاااانصم يااااا أحباااااش"

يهم اا  مقارة  بنيراكهم الهدف وهو ما ةقلاه "محجاوب" "أحسسات أ  الت ت  ، لصن ابمر ال 
عماارا ماان المعاةاااة اةتهااى ... أغم اات عينااي خوفااا ماان تساارب هااذا الشااعور ورحاات فااي ةااوم 

 .3عمي "

إ  معاةاة الشاب "محجاوب" ل سات إال معاةااة كاه ال ئاات المحتلا  التاي يوصالها ال اأا  
إلى ابةد، فرحلته كاةات غيار شارع   تبعاا لقاواةين والطوف حّد الهروب وم ارم  أر  الوطن 

إرتريا التي تمنا عنوة المواطنين من الميايرة، حي  أيت ةهم الاروف إلاى طلاب اللجاوف إلاى 
ةلااادا  غريباااا  عاااانهم يحتمااااو  تحااات رايتهااااا، فص ااااف لإلةسااااا  أ  يتحماااه هااااذا الشااااعور؟ تلاااات 

العااو  ماان اليياار، هااذا  الاااروف التااي  علااتهم غرباااف فااي أوطاااةهم م ااطهدين لدر اا  طلااب
 الشعور وّلد  القما والتسلط الممارا ادهم.

كما يتجلى ةس  السلط  في حايث   رت أثناف تجّود "عمار" و"سامراويت" رفقا  "ساعيد"، 
أياان الحاااوا "أعاادايا كبياارة ماان ابهااالي تقااوم ةتنا ااف الشااوارع ... استواااحُت ماان مسااؤود 

ساااابوع مطصاااا  لتنا ااااف المديناااا  بشااااكه يرامااااب العمااااه، أخبرةااااي أ  هااااذا اليااااوم ماااان كااااه أ
، حيااا  يؤكاااد المراماااب أ  هاااذ  العمل ااا  هاااي "ةت جااا   هاااوي التوع ااا  التاااي تقاااوم ةهاااا 4طاااوعي"
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، وب  تلت الجماوع تتصاو  مان النسااف وابط ااد وكباار السان والمعاامين يساتحيه أ  1الحكوم "
"سامراويت" "إةهام تصو  العمل   تطوع   كماا يا عم المراماب، وهاو ماا توصالت إل اه اساتنتا ات 

، ل جيبهاا "ساعيد" "إ ا لسات 2يجبرو  الناا على تنا ف الشوارع ومن يرفك الطروج ُيعامب"
، إ  مثااه هااذ  الممارسااات يمكاان وصاا ها بالدكتاتورياا  التااي تتط ااى 3بحا اا  إلااى شاارح أكثاار"

تحت غطاف الحري ، فيبدو أ  ال و وي للحريا  هنااو، فمان يجبار النااا بمطتلاف فئااتهم يو  
راعاة لطصوصاتهم هو حتما متعٍد، فن بار الناا الميلوب على أمرهم لمثه هكذا ممارسات م

ُيعد القلب الناابك للتسالط، وفاي هاذا السالوو تتجلاى السالط  القساري  التاي تمارساها الحكوما  
كااذلت علااى الشااعب الااذي إ ا ماةااه بااالرفك يعامااب، فااي المقاةااه يجسااد هااذا المشااهد خ ااوع 

 محاول  إلةداف الرأي أو مبايرة للتييير.الشعب لاوامر يو  

إ  ةساا  الساالط  كمااا سااب  الااذكر لااه ح ااور بااارز فااي رواياا  "ساامراويت"، صااور عااّدة 
 واةااااب ةيناااات معاةاااااة المسااااتعم ر فااااي مقاةااااه ط  ااااا  المسااااتعم.ر، أياااان مساااات مطل اتااااه اللياااا  

كوما  وممعهاا والح ارة والدين والمواطن ، وحتى بعد االستقالد ظه اإلرتري حب س أوامار الح
 حقومه، فاالحتالد أ بر  على هجرة الوطن أما أةناف وطنه فقد أ برو  على الط وع.

 نسق الحرب والثورة: (0

يعد ةس  الحرب من ةين أكثر ابةساة ةروزا في الرواي ، ومد ارتبط ارتباطا وث قا ةنسا  
الثااورة، فهااذ  الرواياا  ةقلاات لنااا الحاارب وأهوالهااا، والمعاةاااة التااي حّلاات بالشااعوب وألقاات عليهااا 
ظاللها وخراةهاا إاااف  إلاى آثارهاا المقيتا  علايهم، وأّود ماا ةلمساه مان هاذا النسا  هاو حادي  

عن مرار والد  " ات ص ف منتصاف السابعينات مارر والادي الرحياه حاين ةادأ منيساتو "عمر" 
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، فالحرب هنا طاحنا  وشرسا  لدر ا  وصاف العادو بأةاه يادّو مصاّوع، 1يدّو مصّوع ةال ش ق "
، إ  2يقاود "أماي الحاماه ةاي كاةاات فاي أسامرا هاربا  مان لهيااب باصاا كماا ت عاه كاه صاا ف"

أصابح روتيناا محادي الومات، فنار  هاروب الساكا  إلاى  هذا القصف الذي تتعر  له المنطق 
 العاصم  ةدد البقاف في منازلهم الوامع  في تماا ما العدو.

أماا الثااورة فصاا  لهااا الحاإ ابكباار، ويمكان القااود إ  هاذا النساا  ماد تجسااد فاي شطصاا   
 "سااعيد" اةاان الجااارة فااي " ااّدة" "هااذا الر ااه التااي ال تمااه أّمااه الحاادي  عنااه وعاان ة اااله فااي

، هاذ  الشطصا   التاي  معاات ةاين مت اايين، حيا  صاورت حااد المنتصاار 3صا وف الثاوار"
المهاا وم؛ المنتصاار فااي حاارب التحرياار والمنهاا م فااي الح اااة،  لاات "أةااه فقااد  راعااه فااي إحااد  
معارو التحرير ابخيرة وأّةه ةت ج  لذلت لم يعاد  ا فا مان أّي ةشااط عساكرّي، مكتف اا بالساعي 

، وعل ااه تتأكااد مقولاا  أ  المنتصاارين فااي الحاارب 4صاايير لب ااا العسااه"وراف رزمااه عباار يّكااا  
غالبااا يعااويو  بعاهااات فااي أ سااايهم، تطّلااد البطااوالت التااي ماااموا ةهااا ب ااه اسااترياي الصراماا  
والحااّ ، فااا"سعيد" بعااد حاارب التحرياار و ااد ة سااه مهمشااا، بعياادا عاان الح اااة التااي كااا  يتمناهااا 

قد أصبح خارج الح اة حر  ا وهو ماا يتباين فاي مولاه "هاه وعن المستقبه الذي كا  يحلم به، ف
تعلاام يااا عماار أةنااي كناات ميرمااا بالصتاباا  وابيب؟ كناات أوي أ  أصاابح روائ ااا لااوال أ  المقااايير 

 .5أخذتني إلى مرسى آخر"

إ  ااا اع الحلاام لاام يقااف أمااام مااوة اإليمااا  بااالوطن والااوالف لااه ، حياا  "ال يناادم مقاتااه  
يمكان ل قاد مهماا عُاام أ  ي حا ح عقيدتاه العساكري ، كاه ماا فاي ابمار على فصرة الحارب، وال 
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، إ  حادي  "ساعيد" هناا 1أةه يتمنى بعد اةقشاع ال بار لو تتطاة  غايتاه ماا ماا تحقا  بال عاه"
يشااير إلااى و ااوي صااراع ةااين الثااورة وهاادفها، ابماار الااذي يقااف وراف  اخااتالف التو ااه بالنسااب  

مااا كااا  مر ااوا فااي أعااين الشااعب، ومااد سااّلط ةساا  الثااورة  للاابعك، فحساابه إ  الثااورة لاام تحقاا 
ال وف على هذا الصراع، وهو صراع ال يمكن تميي  الطرف المح    ه عن الاالم، فالشعب   
هاااي التاااي أشاااعلت فتياااه الثاااورة وبثااات روح االتحااااي فاااي القوم اااات اإلريتريااا  مااان أ اااه التصتاااه 

د إةها اد الشعب؟ مان  اةاب آخار إ ا وتوحيد الهدف، أال وهو االستقالد، فص ف يمكن القو 
عاادةا إلااى مااا يعاة ااه اإلرتريااو  سااواف ماان المع مااين أو ال ائاارين ماان ظلاام ومهاار للحريااات ماان 
طرف ةاامها تتييار ةارتناا إليهاا، خاصا  بعاد زياارة "عمار" لج يارة "يهلات" أيان يتوا اد ساجن 

، وبالحدي  عن المعاراا  2"ُةطر " حي  "المعارا  تقود إّ  ةها سجو  لمعتقلي الرأي العام"
التي تدعو إلى االةقالب على الناام والتي أغلب أع اائها وياعميهاا متوا ادو  خاارج إرترياا، 

ةلسااا  "أحمااد"  -الشااعب  –فااال يسااتط عو  معايشاا  وامااا الشااعب هناااو، ينطاا  االتجااا  ابود 
م ا وساطا صدي  "عمر"، وينط  الثاةي باسم "محموي" وسيد أفندي"، في حين ومف "عمر" مو 

أراي من خالله تصوين ةارتاه وإيماةاه الطاا ، وهاو تقريباا ُيقاارب "ساعيد" فاي التو اه،  لات أ  
الثاااورة كاةااات اااارورة مااان أ اااه البقااااف إال أ  هاااذا لااام يمناااا اةحاااراف بعاااك أهااادافها، فالدولااا  
 اإلريتري  خّلصت شعبها من االستعباي اإلثيوبي إال أةها واعته تحت استعبايها هي بالذات.

ماان  اةااب آخاار ارتبطاات كلماا  الثااورة فااي رواياا  "ساامراويت" بأسااماف أخاار  كااا  أةرزهااا 
، حيا  ما ج هاذا 3ال نا  "إيريس محماد علاي" "الاذي يعتبار  اإلرترياو  مطارب الحاب والحارب"

ابخير في فّنه ةاين الحا  علاى الن ااد والتاذكير بابحّبا ، وهاو "معتقاه مناذ مادة طويلا  يو  
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لااذي  علااه طاااةو ممنااوع الحاادي  عنااه، "فلاام تقاام الساالطات بمحاكماا  ، ابماار ا1تهماا  وااااح "
، هااذا المطاارب "التحاا  مبكاارا بااالثورة عباار االةطااراط 2إيريااس وال هااي أواااحت ساابب اعتقالااه"

، إ  ماا عاةاا  "إيرياس محماد علاي" 3بص وف موات التحرير الشعب   ةه يعتبر أحد مؤسسايها"
اان هاام مثلااه، ف اان م  ّلى لااه الاهاار، فمهمااا يمكاان ق اسااه علااى كثياارين م. الناااام ال يااؤتمن وال ُيااو 

كاةاات ابسااباب فقااد كااا  يومااا مااا موال ااا لااذلت الناااام، فلمااا ا تاام تحويلااه ماان رماا  ُيمّجااد إلااى 
مجرم؟ من مدوة ُيحتذ  ةها في الن اد والمقاوما  إلاى طااةو؟ رّبماا ير اا  لات الخاتالف رأياه 

ح علااى اعتبااار أ  كااه ماان يطااالف توّ ااه وةارتااه ابولااى للس اساا  المتبعاا  هناااو، وهااو ابر اا
 الدول  هو عدّو لها.

إّ  ةسااا  الحااارب والثاااورة عكاااس التشاااوهات الن سااا   واال تماع ااا  والس اسااا   التاااي كاااا  
اارا، اااحى ةن سااه وبأحالمااه فااي ساابيه تحرياار الااوطن، أعطااى كااه  الشااعب اااحيتها أوال وآخ.

تركاه علايال، ةامصاا وغريباا،  شيف في مقاةه استرياي مكاة  الوطن، ولصن ك اف  ا ا  الاوطن؟
عااةى مان  فاي المقاةاهظ ار باالساتقالد الس اساي حيا  فال الثاورة حققات أهادافها وال الشاعب، 

 الالم واالستعباي والتشتت.

 ثالثا: األنساق اللغوية:

إ  ةساا  اللياا  ماان أهاام ابةساااة الثقا  اا ، فهااي ابياة والوساايل  التااي تااربط ةااين المباادع 
البوتق  التي تولد وتصاب فيهاا باامي ابةسااة، فاال يمكان رصاد أي ةسا  بعيادا والمتلقي، وهي 

عاان اللياا ، إال أةهااا  فااي  اتهااا تعااّد وساايل  للصشااف أو اإلااامار، وعل ااه فهااي تاارتبط بأةماااط 
 الثقاف  السائدة وفهمها.
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إ  القااارئ لرواياا  "ساامراويت" يجااد أ  الروائااي ماا ج ةااين اللياا  المباشاارة واللياا  الشااعري ، 
تعينا في  لت بالتعديي  الليوي  التي شملت كال من: اللي  العرب   ال صحى، اللي  الدار ا  مس

 السعويي ، الت.ْيري  إااف  إلى بعك المصطلحات اب نب   المعرب .

 اللغة المباشرة: (2
 اللغة العربية الفصحى: (أ

  ةجاد تحاى اللي  العرب   ال صحى في الرواي  بالنصيب ابكبر مقارة  ما غيرها، حي
أ  الصاتااب مااد اعتماادها لوحاادها أثناااف سااري  لاحااداث، فهااي فااي أغلااب الراوياا  لياا  خال اا  ماان 
اببعاااي الشااعري  تسااهه عمل اا  ال هاام والتواصااه، اسااتهدف ماان خاللهااا عاماا  الناااا مهمااا كااا  
مستواهم، بّةها تمثه ليا  الواماا وليا  الح ااة اليوم ا ، فقاد  اافت خال ا  مان كاه تعقياد لياوي، 

   وأ  الج ف ابكبر من الرواي  يعتمد تقن   السري، ومن أمثل   لت:خاص

"كنت مشتاما ب د و هتي ابخيرة... وأةا المعتااي علاى الو اوي الطاارئ فاي ابمااكن  -
 .1الطارئ "

 .2"سألت البائع  عن أغاةي التيري المتوفرة لديها" -
 .3ي  إ""تصرر هذا الحوار كثيرا بصور مطتل   حتى فقد  اةبه الذي  -

أّماا فاي الحاوارات الصاحف   التاي يارت ةااين "عمار" وزميلاه "محماوي" اللاذا  يعماال  فااي 
ة س الصح   ، وحتى حواراته ما "سمراويت" فقد طيت عليها اللي  العرب   ال صحى، إال في 

 بعك الموامف:

 "مالمحت لم تتيير كثيرا ... حملت ة سه بحجم أكبر -
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 .1حتى أةت لم تتيير مط"

ظ ااف الصاتااب للياا  العرب اا  ال صااحى بيلباا  علااى حساااب بع اا  الليااات إّةمااا لصوةهااا إّ  تو 
اللي  ابمرب إلى المتناود والتداود، فهاي لام تطارج عان ال صاحى ةهاذ  الصا   إال أةهاا كاةات 

 كا    لتحقي  المبتيى أال وهو ةقه ابحداث واست عاةها من مبه القارئ.

 اللغة الدارجة السعودية: (ب

السعويي  الدار   باارزة فاي الروايا ، و لات لجاالف المكاا  الاذي احتلتاه  نباا كاةت اللي  
إلى  ناب ماا الليا  العرب ا  ال صاحى خاصا  فاي الحاوارات التاي يارت ةاين "عمار" و"أحماد"، 

 فحينما يعا "أحمد" "عمر" إلى الح ل  التي ةامت في القنصل  :

 .2"الطم س في ح ل  في الس ارة تجي؟" -
 يينا الريا  ... هنا في  ّدة"يا را ه اي  يو  -

 هذ  مو س ارة
عارف إ  الس ارة في الريا  والقنصل   في  ّدة ... باس كاه النااا تساميها سا ارة 

 ... ها ... تجي؟
 طيب اي  ح يكو  في؟

رم  ... وارتري ... عشا  ال يجي في بالات إةاه خبيتاي ماثال ... وكماا  ح يكاو  
 .3في ةنات"

م به "عمر" بطصو  مرار منح الجنس   أين كا  رّي أحد كذلت في االستطالع الذي ما
، 1الشيو  "ما شااف هللا عل ات ... تاتصلم  اداوي أصايه ... ل اه طياب ماا مادمت علاى الجنسا  "
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وةلمساااه أي اااا فاااي الحااادي  الاااذي يار ةاااين "عمااار" و"سااامراويت" حيااا  كاااا  محاااور  الميازلااا  
 بالرسائه التي استح رها "عمر" أثناف اةتاارها:

 الناا اةت.  "أّود -
 وكّلهم

 وآخر اللي عيوةي
 تملهم

 ولو تحبيني... هذا يك يني
 2يا ممرهم"

 لترّي عل ه:

 "لليه أحبت... ما بقى في السما ةور -
 والي اواةي الليه... للصبح أحبت
 العمر أحبت... ما بقى فيني شعور

 .3ومتى   اةي العمر... وشلو  أحّبت؟"

، إال أ  4علاااى "عمااار" "هااااي عمااار... صاااباحو"وكاااذلت فاااي إلقائهاااا ماااّرة تح ااا  الصاااباح 
اللهج  هنا تبتعد عان اللهجا  الساعويي  لتقتارب إلاى لهجا  المشارميين فاي لبناا  وساوريا، وهاذا 

 ير ا ربما لصو  شطص   "سمراويت" لبناة   من طرف ابم.

إ  اسااتطدام اللياا  الدار اا  أو العام اا  يعااوي إلااى كوةهااا أكثاار حم ماا  ماان غيرهااا، فهااي 
عن الع وي  في العالمات خاص  ةين "أحمد" و"عمر" كوةها ابكثر ح ورا فيها، إااف  تعّبر 
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إلى استطدام "عمر" لهذ  اللي  ما السعوييين في العماه وفاي الح ااة اليوم ا ، ليادد ةاذلت عان 
تعّلقاااه ةاااذلت البلااااد الاااذي رعاااا ، وأّةااااه مرياااب مااانهم، فالعام اااا  تشاااّ ا ابل ااا  وترفااااا الصل ااا  فااااي 

 ما يبع  القليه من اإلحساا باالةتماف.العالمات؛ م

كمااا أ  الحاادي  باللياا  العرب اا  ال صااحى مم و اا  بالعام اا  السااعويي  كااا  لااه الح ااور 
فاااي الروايااا  أي اااا، و لااات فاااي الحاااوارات التاااي يارت ةاااين "ساااعيد" و"عمااار" وإ  غلبااات عليهاااا 

 ال صحى:

 "مرحبا سعيد -
 أهال عمر... ك  ت؟...
 .1تقرأ إرتريا الحديث  ها؟"

 اللغة الِتغ رية:  (ج

اللي  التيري  هي إحد  الليات اإلفريع   تنحدر من الليات السام  ، حي  تعد لي  أحد 
القوم ااات فااي إرتريااا، وهااي تطتلااف عاان اللياا  التيرة اا  الرساام   هناااو، وتباارز هااذ  اللياا  فااي 

شاكه  رواي  "سمراويت" في عّدة موامف، بع ها عايشها البطه في إرتريا وأخر  في  اّدة فاي
، عنادما علمات 2حوارات، فأود ما وري منها هو مود النايل  في مقهى مويرةا: "سني ما سا ام"

أةااه يااتقن التيرياا . إال أ  الحااإ ابكباار لهااذ  اللياا  كااا  فااي إطااار مااا يار ةااين "عماار" وأمااه 
، ومااود الشاا خ لسااماع 3و ّدتااه، فأمااه التااي رف اات الهجاارة إلااى لنااد ، تقااود: "إال عااّد تح شاانا"

، هااذ  الصلماا  التااي أفرغاات ماان معناهااا الااااهر لتصتسااب 4مااوت أب "عماار": "يااا سااالم"خباار 
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، وماد 1معنى الح   وابسف، كذلت امتناا  "عمار" واستحسااةه لقهاوة الجادة بقولاه: "ُطُعام ةاو "
تبلااورت هااذ  اللياا  بشااكه  لااي فااي شطصاا   الجااّدة، فهااي أكثاار الشطصاا ات تعلقااا ةهااا، تنقااه 

 تيري :أغاةيها وتريي بعدها بال

 "باةوراي... باةوراي -
 باةوراي أسيررا... ف.ْنيا باصا وأسمرا

 فنيا كر  وأسمرا
 .2فنيا مندع وأسمرا"

 كذلت:

 "بعال مرين اللي ةراةر ... شاماتصي مروبي تحاةر  -
 أسئليني شلملم... فاتي ميتو سرايو؟

 .3فاتي سراي أال يو... ميتو اتمر مكرايو"

خاااالد ةثهاااا علاااى القناااوات اإلرتريااا  والتاااي تعتبااار المتااان س هاااذ  ابغااااةي التاااي كاةااات تسااامعها 
 الوحيد لإلرتريين في اليرب .

في حين ةلمس م  ا ةين الليتين الدار   السعويي  والتيري  في حدي  "عمر" ما زميلاه 
أيااام الدراساا  عناادما كااا  يتصااه بااه، وكاةاات الياياا  كااه مااّرة أ  يثااري  لاات السااعويي ماموسااه 

 التيري:

 اّلةي؟..."اي  معنى ه -
 طيب لو مالت ك ول كا... اي  أمولها؟
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 .1مّلها الحمد هلل سني هل كو"

إ  العااوية إلااى الرواياا  ومحاولاا  رصااد الموااااا التااي وظااف فيهااا الصاتااب اللياا  التيرياا  
وربطهاااا بصااا   أكبااار بشطصااا   الجاااّدة، إةماااا يااادد علاااى المكاةااا  التاااي تحتلهاااا هاااذ  الليااا  فاااي 

ر ا بالنسب  إل ه، كماا تحياه مان  ها  أخار  علاى تمسات مان و داةه، فهي تمثه ابصه والم
هم أكبر سانا بمركباات الهويا  وأهمهاا الليا ، فان ا مارةاا شطصا   "عمار" بشطصا   الجاّدة ةجاد 
ابولى تميه إلى التعدي الليوي وبص   خاص  إلى اللي  العرب ا  ال صاحى والدار ا  الساعويي  

 وسط  لت المجتما. وهو ابمر الذي تقت  ه المعامالت اليوم  

أما المالحإ حود ةس  اللي  التيري  أةها لم ترف  بالتر م  أو الشارح غالباا، فقاد ُتركات 
 مبهم  إال في ما يط  ابغاةي التي ةقلها "عمر" في شكه ملطصات حود مواا عها.

 اللغة المعّربة: (د

ا ةت جاا  ال تطلااو رواياا  معاصاارة ماان بعااك م ااريات الليااات اب نب اا  المعرباا ، وهااو واماا
تعادي المركباات اال تماع اا  التاي كّوةات شطصاا   البطاه، وماان ةاين هاذ  الم ااريات ةجاد ةداياا  

 من اإلهداف:

 "وسمراويت، التي تأةى حتى اا .. -
 .2"!أ  تقبلني صديقا على الف س ةوو

 .3"هه ت اد ت  ه الصاةوتشينو ةرغوة أكثر؟" -
 .4التراة يت""كنت مرعوبا من فصرة أ  تعاملني أسمرا كمسافر  -
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 .1"إمباسيرا هوتيه" -
 .2"مطاعم ومقا  تقدم البيت ا والصاةوتشينو" -

فصلم  كاةوتشينو وبيت ا باإليطال  ، ةينما التراة يت وهوتياه باالةجلي يا ، تعكاس ال ارائب 
التااي ياادفعها الشااعب بعااد اةتهاااف االحااتالد، فاللياا  تاااه تطااّومهم ماان كااه  اةااب واسااتطدامها 

عاية، إال أ  الرواي  لم تح ه ةها كثيرا، وربما هي فقط مصطلحات يصعب يصبح ال شعوريا 
 إيجاي مقاةه لها في اللي  العرب   حتى اعتاي الناا التل إ ةها مباشرة.

 اللغة الشعرية: (0
شيلت اللي  الشعري  حي ا معتبرا في رواي  "سامراويت" وةعناي ةهاا الليا  اإلةداع ا  ال ن ا  

أثيرا فاي المتلقاي، وماد تمثاه هاذا الناوع مان الليا  فاي االمتباساات التي تصسب الن   مال   وتا
الصثيارة التاي اعتمادها الصاتااب، فاي ةدايا  ال صاود وفااي ماتن الروايا ، حيا  ةجااد ماا ةدايا  كااه 
  ف سطورا من شعر السعويي "محمد الثبيتي" واإلرتري "محمد الش خ مدةي"، فلم يطُه فصه 

 منها:
 "صاحبي... -

 ما الذي غيرو؟
 الذي خذر الحلم في صحو عين ت ... من لّف حودما 

ر و؟"  .3حدائ  روحت هذا الشَّ

حياا  أتبااا هااذ  ابسااطر بقصاا  "سااعيد" والعاهاا  التااي لحقتااه  ااّراف مساااهمته فااي حاارب 
 التحرير التي كاةت سببا في تطل ه عن حلم الصتاب .
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 "أحتاج يوزة  -
 ت ت حبالصم عني

 .1وتربطني بكم"
الحالاا  التااي صاادمت "عماار" بعااد تلع ااه لمعلومااات أفايتااه أ  فتعباار هااذ  المقطوعاا  عاان 

المنح الدراس   كاةت حكرا على المقربين من المسؤولين، فلم تتسن له فرص  التمتا ةهاا، فهاو 
 وسط اإلرتريين إال أةه ال ينتمي إليهم.

 "أر  و هت اليوم خارط  للبكاف -
 .2وعين ت تجري يما أعجم ا"

وصلت إليها "سمراويت" بعد رفك أمها زوا ها من عمر،  من الوااح أةها الحال  التي
البكاف الذي لم تساتطا ابمر الذي رسم االةصسار والتشق  في و هها، فلم يكن المتن س سو  

إ  هااذ  المقااطا الشااعري  كاةات بمثاباا  المقدما  والماادخه لصاه فصااه، فهاي تنباا  الاتحكم   اه، 
 الجو المناسب لما ستقري  بعد حين. بما س جري من أحداث، أو على ابمه ستدخلت في

كما ظهرت اللي  الشعري  في ابغاةي التي أوريها الصاتب، مم و   بالدار   والتيرة  ، 
  بالدار  :

 "غنيتت في المااي إ ا كا  اليناف يكف ت -
 وها أةذا أغن ت ثاة  

 فأةا ال أملت شيئا آخر... إاّلو
 .3إرتريا... اسمت مح ور في ملبي"
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 بالتيري :أما 

 "تله اةا شليلت ييبا ةتماسى -
 وسوم ا ومدا... وكسكس مسه مرمدي
 ييما ينبر مسلنا... عايات ةنا يتبد 

 .1عايات ةنا من ةدير ييما يبلي"

إ  اللجوف إلى الليا  الشاعري  يكاو  غالباا لصسار الرتابا  فاي ابحاداث ولطلا   او ة ساي 
الن ، فعلى خالف اللي  المباشرة فن   مناسب للمتلقي حتى يستط ا الت اعه بشكه أةجا ما

 الشعري  لها وما خا  في الو دا  وابحاس س.

اتصف ةس  اللي  في رواي  "سمراويت" بالتعديي ، وهو ما أكسبه طابعاا خاصاا، باالم ج 
ةااين تلاات الليااات، وهااذا لااه عالماا  وطياادة باببعاااي الن ساا   واال تماع اا ، فاللياا  العرب اا  كاةاات 

اا بااااختالف مسااتوياتهم، أماااا الدار ااا  السااعويي  هااادفها خلاا   اااو ابل ااا  تسااتهدف عامااا  الناا
والحم ماا  إااااف  إلااى ة ااا  االةتماااف للقوم اا  السااعويي  وطب عاا  العالماا  ةااين البطااه ومطتلااف 
الشطصا ات المتحادثين ةهاا، فاي حااين مثلات الليا  التيريا  شاادة التمسات بابصاه والتشاب  بااه 

ما الشعري  فهي لمطاطب  الو دا  والمشاعر ومحاول  رغم الاروف خاص  عند كبار السن، أ
 إثارتها بطل   ّو ة سي مناسب.

 األنساق الدينية:رابعا: 

يمثااه الططاااب الااديني أحااد أهاام مرتصاا ات الااوعي اال تماااعي، ةبعديااه الروحااي والمااايي، 
يعماه  فابود يرتبط بعالما  اإلةساا  ةرّباه، والثااةي بالعالما  ةاين ال اري والمجتماا، وهاو خطااب

علاى ةاا  وإرساااف العقياادة وابخاالة ال  اايل  وترساا طها فااي ة اوا وعقااود الناااا، ومااد حاااي 
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النساااا  الااااديني بمكاةاااا  وااااااح  فااااي رواياااا  "ساااامراويت" ماااان خااااالد ابفعاااااد التااااي صااااحبت 
 الشطص ات وسلوكاتها.

 اإلسالم والنصرانية/ المسيحية:نسق  (أ

إ  أحداث الرواي  يارت في مكاةين بارزين هماا الساعويي  وإرترياا، وماد ةارز هاذا النسا  
  ألاذلت   فنعجا  ةت جاخاص  في إرتريا، أين تتساو  تقريبا ةسب  المعتنقين لهااتين الادياةتين، 

يان   أاهار  ماتن الروايايوهاو ماا   ؟مسا ح  ةصاراة    م  إساالم   أيولا إرترياا هاه هايةصنف 
رت ملاايال حتااى ا"" سااساامر "أثناااف تجوالااه شااوارع أثااارت ة سااه آعماار المشاااهد التااي ةقااه البطااه 

لاى ملاب إفريع اا إلناي المشاهد مان شارة ... ةق القاديس  وزياف  كاتدرائ   صبحت في موا هأ
 2 "الواساع  على عتبات الصاتدرائ  موعتتناثر  "ال ائرين حي  بشد المكا  تقد كا  يحف1"وروباأ

ةاين   ال ادي  فتشاكلت هاذ  الثنائ ا 3"هذا حين اةطل  النداف هملأمن ت  مئذة"خر ته أفي حين 
  ،بصاا وف ممتلئاا ةالصااال"ق ماات أعناادما ينقااه ك ااف   خاصاا  المساا ح والنصااراة    سااالم إلا

فالمساجد 4"ورش  ةروايا أالادود التاي تقار    تشاتهر ةهاافريع   إومسح  متقن  عرب  ةاةساةت تالو 
كا  : "ين يقود"أعمر"في ة س  ثار الدهشأ  كا  هذا مد إو  ،النااقباال من إيلع ا   والصن س 

ت اااااااخر     الحكومااااااأعرفااااااه أ فو ئاااااات فمااااااا  ة ...الصااااااوت عال ااااااا كالااااااذي اعتدتااااااه فااااااي  ااااااد
تحااى بقادر كبيار   ةهاا يولاأو حتاى   أمسالم  رترياا ل سات يولا  إ  يولا،فالشائا أ5"بعلماةيتها

ابحداث ك يلا  بنر ااع التاواز  لهاذ  ال صارة، وتباّين ، فصاةت هذ  من المسلمين المتوا دين فيها
أ  المسلمين والنصراةيين  المس حيين متصافئو  عاديا؛ مماا يادد علاى التناوع الاديني والتعااي  

 السلمي فيها ةينهم، يو  ةبذ طرف اخر.
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 نسق النحرافات الدينية والمحرمات: (ب

اةحصر في ثالث  ظواهر شباة  ، ، ومد أكبر مقارة  بالنس  الساة كا  حي  هذا النس  
، ةوصااا ها ح اااالت ليل ااا  اإلرتريااا  ةدايااا  ماااا الح اااالت التاااي كاةااات تعقاااد فاااي مقااار القنصااال  

، وهااي ظاااهرة 1مطتلطا ، وهااي علااى حااد وصاف أحمااد "رماا  ... وكمااا  ح يكاو  فااي ةنااات"
كاا  ، إ  حصارها فاي هاذا الم ادةاةتشرت في البلدا  العرب   بكثرة وتجسدها الرواي  في ملب 

يليه على أةها واسع  المجاد في كه ةلاد إساالمي، أيان تام التطلاي عان الشارائا وُمانح للحريا  
م هوم يتعد  حدوي هللا، وهو واما يصّور  الراوي أين "يتقاطر بع   المادعوين إلاى الشاال ه ... 

أر اااااف المكااااا  يو  أ   ي سااااعوييو  ويمنيااااو  وإرتريااااو  وحتااااى خوا ااااات ... الموساااا قى تاااادو 
ماما مرع كؤوا الويسكي، أ ساي تتمايه على وما الموس قى الصااخب  وأخار  تحات تحجب ت

طلاااوع الشااامس "فتصتاااب ةهايااا  ليلااا  عاااامرة بالت اصااايه، يبااادأ بتنتهاااي الساااهرة ،ل2وماااا الصاااواريخ"
الناا في الميايرة باساتثناف مجموعا  صاييرة اساتطاعت تشاب ت فت اات  ادي، هاؤالف فقاط كاا  

، كمااا يباارز هااذا النساا  فااي تطصاا   عطلاا  3ام غاارف الشااال ه"مسااموحا لهاام البقاااف، واسااتطد
للعااب الم ساار والااذهاب إليهااا فااي هااذا الوماات لاا س إال  اإلرترياا  ةهاياا  ابساابوع فااي القنصاال  

 .4شبه  " فلم يعتد أحد الذهاب إلى المبنى في هذا اليوم باستثناف من تعّوي لعب القمار"

إ  الحب في اإلسالم ل س محرما لصن البوح به خارج وثاة ال واج يعد مان المحرماات، 
وةحن ةر  تجسد هذا في الروايا ، التاي تشامه عالما  الحاب ةاين البطاه "عمار" و"سامراويت"، 
فلم يكف أةها في حد  اتها تعد طاةو في المجتما المسلم أةها زايت عن  لت وصورت العديد 

 تتطاااة  وأخااالة اإلسااالم، فرغباا  عماار باانطالة صاا   أكثاار مربااا ماان ماان الممارسااات التااي ال
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خاااالد تقاااديمها لساااعيد إلاااى اعترافاااه بحباااه لهاااا، وّطااادت هاااذ   "سااامراويت"صااا   صاااديق  علاااى 
العالماااا ، فصاةاااات مواساااااتها لااااه عنااااد سااااماعها مصاااا  وفاااااة أة ااااه أ  ماااااد "تطااااومني ساااامراويت 

.. حبيباي ... هاه تعارف أ  مصاّوع كاةاات ويعوتهاا إياا  " حبيباي ... هاذا البحاار . 1ةاذراعيها"
، هااذ  الساالوكات أّيت إلااى تطب ااا مثااه هااذ  العالمااات وإيخالهااا حّياا  الح اااة 2عاصاام  إرتريااا"

اليوم اا ، حتااى وإ  تعلاا  ابماار بأشاا اف أكثاار خطااورة، وهااو مااا ومااا   ااه الاابطال  بعااد حاا   
مراويت شابقا مساتعرا ... "ألمح في عيناي سا :"عمر" أثناف زيارته من د والديه في مصّوع يقود

ور أصاابح ااا، فاالوموع فااي المح3لاو كنااا بم ريةااا بخبرتات منااذ البداياا  أ  عاالج ح ةاات عناادي"
أماارا عاييااا، ممااا أي  إلااى خاارة الطاةوهااات اإلسااالم  ، إ  العالماا  ةااين "عماار" و"ساامراويت" 

ن،  لاات أ  اةتهات ةارفك والادتها زوا هماا، وابر اح أ  هاذا يتعلا  بالجاةاب العقائادي للطارفي
 مس ح   وعمر شاب مسلم. ةصراة    سمراويت

إ  مثااه هااذ  الممارسااات تحيااه إلااى الوامااا الااذي آد إل ااه العاارب والمساالمين، أياان يباارز 
ااااعف الاااوازع الاااديني والبعاااد عااان ابخاااالة اإلساااالم  ، وهاااو تحاااود أحااادث شااارخا فاااي قااا م 

ن أي رمياااب، كماااا المجتماااا اإلساااالمي، أيااان أصااابح المحااااور ُيماااارا عالة ااا  يو  خاااوف مااا
ةلمااس  اةااب رفااك الاا واج ةااين ماان هاام مطتل ااين فااي العقائااد والدياةاا  ماان طاارف العااائالت 

 والمجتما عموما.
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 خامسا: أنساق العادات والتقاليد:

يمثااه التااراث الهوياا  الوطن اا  بي شااعب، حياا  يكساابه خصوصاا   تمّياا   عاان غياار  ماان 
ياااد إرترياااا، وسااانبرز أهمهاااا فاااي هاااذ  الشاااعوب، وماااد عراااات الروايااا  بع اااا مااان عاااايات وتقال

 الج ئ  .

 الرقص:نسق  (أ

يعد الرم  من أةرز العايات التي صّورتها الروايا ، ساواف فاي طريقا  الع اام ةهاا أو فاي 
المعناااى الاااذي تحملاااه كاااه رمصااا ، ويطتلاااف الااارم  هناااا ةاااين القوم اااات فاااي إرترياااا، فرمصااا  

عقااااارب الساااااع ، وبااااداخلها  التيرة اااا  تصااااو  ةتشااااكيه "الرامصااااين يائاااارة كبياااارة تتحاااارو عكااااس
، 1مجموعااات مت اوتاا  العاادي ... كااا  الاارم  يعتمااد علااى هاا  ابكتاااف بطريقاا  ةاادت سااهل "
، 2ةينما تطتلف رمص  التيري عن سابقتها في "أّ  حركاتها أكثر اةس ابا واةسجاما ما اإليقااع"

"مرتب  متوسط  ةاين ، بحركات 3وغالبا ما "تترام  فت ات رش قات بمالبسهن التقليدي  الملّوة "
، كمااا تشااتهر فااي إرتريااا رمصاا  4حركاا  متطشااب  ال تالئاام هااذا اللحاان المنساااب وبااين االةتااذاد"

، 5"شليه" الطاص  بالنساف التي "تعتمد على إةاراز ال تااة لجمالهاا ةتحريات شاعرها يميناا ويساارا"
لمنااط  يجاب أ  وهنا ةجد االختالف؛ فعبائاه الشارة تعتبار الشاعر رما ا للجمااد، ةينماا بع ا  ا

، فاي مقاةاه رمصا  "وساوم ا" الطاصا  6يالزم رم  المرأة الح اف "وإال اةقلب حسنها إلاى قابح"

                                                             
 .22( حجي  اةر، المصدر الساة ،  1
 .24( المصدر ة سه،  2
 .022( المصدر ة سه،  3
 .022( المصدر ة سه،  4
 .022( المصدر ة سه،  5
 .024المصدر ة سه،  ( 6
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بالر اااد والتااي "تصااو  أكثاار حركاا  وعن واةااا، ويسااتطدم فيهااا الساا ف إلظهااار ال روساا   والقااوة 
 .1وعاية ما تصتمه ابفراح بالرمصتين معا"

الااذات وعااان المجتمااا إةماااا يعكااس البن ااا   إ  الحاادي  عاان الااارم  باعتبااار  تعبيااارا عاان
الثقا  اااا  لتلاااات المجتمعاااااات، فتاااارتبط طريقااااا  الاااارم  "بشااااكه ملحاااااوذ بااااابيوار اال تماع ااااا  

)أمهاات( والر ااد حمااة  Life giversوالبيولو    ... فعلى اعتباار أ  النسااف والباات للح ااة 
: ترم  النسااف فاي يوائار )محاربين( تتباين حركات الرم  ةينهما Life takersلهذ  الح اة 

منام  ما حركات بطيئ  ولط    و هد خف ف، ةينما يرم  الر اد في ص وف ماا حركاات 
، وهااو مااا ي ساار طريقاا  الاارم  واختالفهااا ةااين النساااف والر اااد، 2سااريع  وحاااية و هااد مكثااف"

ايهاا فابود تعكس الرم  والجماد بعر  الشعر والح اف، والثاة   تعكس القوة والشجاع  باعتم
 الس ف.

 األكل:نسق  (ب

عكسات الروايا  شاادة تعلا  المجتمااا اإلرتاري بابكلاا  الشاهيرة عناادهم والمساماة "ال منااي"، 
، 3"إ ا كنات تحاب ال منااي ستصتشاف أ ماه مطعام يعااّد "لتناولهاا أيان يعات "سامراويت" "عماار" 

لصم طعاماا "أعديت بقولها: وص ته والدة "سمراويت"  ؛ومدحي  يعدُّ هذا الطب  أشهى ابكالت
، ويبااااير أهاااه إرترياااا ةتقديماااه فاااي 4لبناة ااا وإ  كنااات أعااارف أةناااي لااان أساااتط ا مجااااراة ال مناااي"

 مناسباتهم الطاص  وفي رم ا  وأفراح ال واج وغيرها.

                                                             
 .024،  الساة المصدر حجي  اةر، ( 1
( حسني إةرال م عبد العا م، أةثروبولو  ا الرم ، على الرابط: 2

dance-of-https://mana.net/archives/1804/anthropology  :في الساع : 2122 12 12، تاريخ الدخود ،
 صباحا. 00:24

 .22( حجي  اةر، المصدر الساة ،  3
 .92( المصدر ة سه،  4

https://mana.net/archives/1804/anthropology-of-dance/
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ب ن ا "، التااي  كماا تحادث الاراوي عان رما  يقدساه اإلرترياو  وهاو القهاوة أو كماا تسامى "الج 
  ")أود( ويكاو  مركا ا، ثام )ةركا ( وهاو أخاف ملايال، تحتم طقوسها شرب ثالث  فناا ين متتابعا

وأخيارا )خ ار( خاتما  ال ناا ين، وهناا ال ةاد مان تسال م ال نجاا  فارغاا ومصاحوبا االستحساا  
، وتتمثه طريق  إعداي هذ  القهوة بطريق  خاص  ةداي  ةتحم   القهوة 1واالمتنا  )ُطُعم ُةو ("

، وتطهى فاي "الجبنا   لات الوعااف ال طااري الاذي  يدا حتى تنبع  رائحتها وتعم أر اف المن د
، فاااال تطلاااو 2تشاااتهر إرترياااا ةتصااان عه والاااذي تحاااّود   ماااا بعاااد ل صااابح اساااما لقهوتهاااا الممّيااا ة"

مجالس اإلرتريين من عاية شرب هذ  القهاوة، فهاي تعا ز الاروابط اال تماع ا  والوطن ا  ةيانهم 
الجبنا  تاتقل  مسااحات االغتاراب فاي  "من خاالداكما توحدهم وتن اي الحادوي القوم ا  ةيانهم فا

 .3الن وا ... باعدت ةينها وبين أصحاةها ظروف التاريخ والجيرا  ا"

إ  صورة المجتماا الثقا  ا  تنقاه عان طريا  عاياتاه وتقالياد ، التاي تعتبار مان المكوةاات 
كاه، الرئ س  لهويته، ومد حملات الروايا  فاي ط اتهاا كثيارا منهاا إال أ  أةرزهاا كاا  الارم  واب

فابود ةّين الدالالت التي تتر مها حركات الرم  بالنسب  للر اد والنساف، أما الثاة   فتساهم 
 في توطيد العالمات ةين اإلرتريين سواف ياخه الوطن أو خار ه.

                                                             
 .072( حجي  اةر، المصدر الساة ،  1
 .072( المصدر ة سه،  2
 .074-072( المصدر ة سه،  3
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في خاتم  هذ  الرحلا  البحث ا ، وبعاد أ  أتممات هاذا العماه بحماد هللا وتو  قاه، توصالت 
 إلى مجموع  من النتائت، يمكن حوصلتها   ما يلي:

  الحداثاا ، والااذي حااّه مكااا  يعااّد النقااد الثقااافي النقااد المكتمااه الااذي أفرزتااه تحااوالت مااا بعااد
النقااد ابيةااي، ل حااّود االهتمااام بالجمااالي والبالغااي فااي النصااو  إلااى االهتمااام بمااا هااو 
م اااامر ومطبااااوف تحتهااااا، وعل ااااه تصماااان مهمتااااه فااااي كشااااف ابةساااااة الثقا  اااا  ماااان خااااالد 
االستعاة  ب ل ااٍت تعتبار ثمارة  المنااهت والمجااالت المعر  ا  التاي سابقته كوةاه اسات اي منهاا 

 اريا وعمل ا.ة
  ، ين اااتح النقاااد الثقاااافي علاااى يراسااا  كاااه ابشاااكاد التعبيريااا  فاااي إطاااار ت اعلهاااا ماااا الثقافااا

 متجاوزا ةذلت حّي  المؤسسات   وتصن  ها، مسقطا الحدوي ةين ما هو رسمّي وغير رسمّي.
  يمثه النقد الثقافي آخر ما توصه إل ه ال صر النقادي مماا  علاه يتميا  بعاّدة سامات، أهمهاا

 تصامه، التوسا، الشمود، ال رورة واالكتشاف.ال
  تح ه رواي  "سمراويت" بالعديد مان ابةسااة الثقا  ا  الاااهر منهاا والم امر، تنوعات ةاين

 اال تماع  ، الس اس  ، الليوي ، الدين   والعايات والتقاليد.
  تمثاااه الروايااا  تجربااا  يمكااان وصااا ها بالوامع ااا ، فاااي تجسااايدها لواماااا  مااااعي، مااان خاااالد

ص   البطه "عمر" الذي عااةى  اراف غربتاه اا اع الهويا  والاذات، وتحماه العنصاري  شط
والارفك مان الحاااانين، مماا  علاه فااي شاتات وتشاإ يائاام لام ياتمكن ماان  معهماا، وظااه 

 غريبا أينما حّه.
  تعكاااس الروايااا  أةسااااما س اسااا   تشااامه السااالط  المتعلقااا  بممارساااات الحكومااا  واالحاااتالد

، فوماا خل تاه مان إحسااا أعما  بالالاةتماا ،-إرتريا والسعويي –ين وكذلت الناام في البلد
كمااا ةقلاات التشااوهات الن ساا   والجساادي  واال تماع اا  والس اساا   التااي طالاات الشااعب حتااى 

 بعد اةتهاف الحروب في إطار ةس  الحرب والثورة.
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  التيرياا ،  تميا ت ليا  الروايا  باالجما ةاين اللياا  ال صا ح ، والليا  الساعويي  الدار ا  والليا
ماااا إيخااااد بعاااك الصلماااات المعّربااا ، إاااااف  إلاااى االساااتعاة  بالليااا  الشاااعري  أح اةاااا فاااي 
امتباسه للشعر وابغاةي الدار   والتيري ، فهذ  التعديي  أكسابت ةسا  الليا  طابعاا خاصاا 

 له عالم  باببعاي الن س   واال تماع  .
  أيان صاّور ااعف المجتماا المسالم، مثه الططاب الديني في الرواي  الواماا الاذي آد إل اه

مماا أي  إلاى إحاداث شار  فاي قا م اإلساالم وأخالماه، ابمار الاذي  ؛الوازع الديني وشيوعه
 فر  تطب ا االةحرافات الدين   والمحرمات بأةواعها.

  ارتصاا ت أةساااة العااايات والتقاليااد علااى الاارم  وابكااه، اللااذا  يصااورا  الجاةااب التراثااي
يشكه   فا من هويتاه، فللحركاات المصااحب  للارم  معناى وفاي  للمجتما اإلرتري والذي

 شرب القهوة حسب طقوسها توطيد للعالمات ةين أفراي الشعب الواحد.



 

 

ملحق  
إل
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 :1السيرة الذاتية
 ثام اةتقاه ،0442عاام  إريترياا الساحل   فاي عمصوّ  ولد في مدين كاتب وروائي إرتري،  

،ومااد بساابب القصااف اإلثيااوبي إلريتريااا ومتها   المملصاا  العرب اا  السااعويي  مااا أساارته إلااى  اادة
تصااااااااد وعماااااااه صاااااااحف ا لعااااااادي مااااااان االحصاااااااه علاااااااى شاااااااهاية البكاااااااالوريوا فاااااااي علاااااااوم 

منهاااا لقنااااة "يوبتشاااه فيللاااه" فاااي  ،ومراساااال لااابعك ال  اااائ ات ابورب ااا  ،الساااعويي  الصاااحف
 .القطري  الج يرة مناة ويعمه حال ا ص ح ا في ،السعويي 

وابيب عناادما عااااي إلااى وطناااه "إريتريااا" بعاااد أكثاار مااان ةاادأت مساايرة  ااااةر فااي الصتابااا  
عاماا مان االغتااراب، حيا  أصابحت لديااه حا ا  ماسا  للصتابا  عناادما و اد فاي الصتاباا   ثالثاين

تاه اوأصادر أود رواي ،يالت تاراوي  حاود هويتاهاالسبيه الوحيد للبوح والشكو  واإل اب  عن تسا
 ائ ة ااا حاااازت علاااى ،وماااد2102عاااام  "سااامراويت" الصاااايرة عااان المركااا  الثقاااافي العرباااي فاااي

 .في العام ة سه العربي لإلةداع الشارم 
 :المؤلفات

 ،2012، الثقافي العربي المرك  سمراويت. 
 ، 2102، المرك  الثقافي العربي مرسى فاطم. 
  2102المي د، المرك  العربي الثقافي،  لعب. 
  ،2109رغوة سوياف، يار التنوير. 
 2120، منشورات تصوين رامبو الحبشي، يار. 

 :الجوائز والترشيحات
 2102عن روايته "سمراويت" عام   ائ ة الشارم  لإلةداع العربي حاز على. 

                                                             
( ويكيبيديا، الموسوعة الحّرة، على الرابط: 1

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%AC%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%
D8%B1 :صباحا. 99:09، في الساعة: 00/00/9099، تاريخ الدخول 

 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%AC%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%AC%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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  2102عام  لجائ ة الش خ زايد للصتاب صلت روايته "لعب  المي د" إلى القائم  الطويل و. 
  فااي يورتهااا الطامساا  عاان فئاا   بجااائ ة كتااارا للرواياا  العرب اا  "رغااوة سااوياف"ه روايتاافااازت

 .2104الروايات المنشورة عام 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 الرواية:ملخص 

تمثاااه روايااا  "سااامراويت" رحلااا  بحااا  عااان االكتمااااد،  بطلهاااا "عمااار" عااااش ميترباااا فاااي 
السعويي  ولطالما أحس ةنق  االةتماف وا اع الهوي ، إلى أ  كبرت في ة سه مناعا  العاوية 
إلى الوطن ابم بحثا عّما يكمه  لت النق  وعن الذات والوطن، حي  تصاور الروايا  مأسااة 

 يترب  و دل   االةتماف للوطن الم  ف والوطن ابم.تشتت الذات الم

تبااادأ رحلااا  "عمااار" عناااد وصاااوله إرترياااا فيتعااارف علاااى ال تااااة "سااامراويت"، والتاااي ساااميت 
الرواي  على اسمها، أين يع   معها مص  حب تنتهي باالة صااد بسابب رفاك زوا هماا مان 

ا حلااام ةهاااا وب يارتهاااا طااارف والااادتها، وخاااالد هاااذ  العالمااا  يتااانقال  فاااي ابمااااكن التاااي طالمااا
وينقالةهااا إلينااا، وتعاار  الرواياا  أثناااف  لااات أحااداثا تاريط اا  وس اساا     مااا يتعلاا  بااااالحتالد 
المتعامااااب علاااااى هاااااذ  الااااابالي والحااااارب ااااااّد إثيوب ااااا، والصاااااراع الااااادائم ةاااااين الحااااا ب الحااااااكم 

 والمعارا .

منطقااي لتلتقاااي ومااد ةنياات الرواياا  علاااى السااري المتعامااب، الااذي يناااافي التاادرج ال منااي ال
 النهاي  ما البداي  مما يطل  التشوي .
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 أول: المصادر:

الادار الب  ااف، الميارب، ةياروت، لبنا ،  اةر، سمراويت، المركا  الثقاافي العرباي، حجي -
 .2102، 2ط

 ثانيا: المراجع:

 المراجع باللغة العربية: (أ

النقد ابيةي الحدي  من المحاكاة إلى الت ص ات، يار المسايرة للنشار إةرال م محموي خليه،  -
 .2112، 0والتوزيا والطباع ، عّما ، ابري ، ط

يار الرياااااف للطباااااا والنشااااار   مياااااه حماااااداوي، النقاااااد الثقاااااافي ةاااااين المطرمااااا  والساااااندا ، -
 .2102، 0تطوا ، الميرب، ط-اإللصتروةي، الناظور

الثقااافي المقااار ، الاادار العرب اا  للعلااوم ةاشاارو ،  ح ناااوي بعلااي، ماادخه فااي ةارياا  النقااد -
 .2114، 0ةيروت، لبنا ، ط

ساااعد الباااازعي وم جاااا  الرويلاااي، يلياااه الناماااد ابيةاااي، المركااا  الثقاااافي العرباااي، ةياااروت،  -
 .2112، 2لبنا ، ط

ساااعيد علاااوش، معجااام المصاااطلحات ابية ااا  المعاصااارة، يار الصتااااب اللبنااااةي، ةياااروت،  -
 .0492، 0لبنا ، ط

مير الطليااه، يليااه مصااطلحات الدراسااات الثقا  اا  والنقااد الثقااافي، يار الصتااب العلم اا ، ساا -
 .ةيروت، لبنا 

 .2يار المعارف، القاهرة، مصر، ط فنو  ابيب العربي: النقد، شومي ا ف، -

، 0ط القاااهرة، مصاار،صااالح ف ااه، مناااهت النقااد المعاصاار، ميرياات للنشاار والمعلومات، -
2112. 
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 .2112، 0في النقد الثقافي، يار ةيروت، القاهرة، مصر، طصالح منصوة، تمارين  -
اااا اف الصعباااي، الساااري العرباااي القاااديم: ابةسااااة الثقا  ااا  وإشاااكال ات التأوياااه، المؤسسااا   -

 .2112، 0العرب   للدراسات والنشر، ةيروت، لبنا ، ط

عبااد ال تاااح أحمااد يوسااف، لساااة ات الططاااب وأةساااة الثقافاا : فلساا   المعنااى ةااين ةاااام  -
 .2101، 0لططاب وشروط الثقاف ، الدار العرب   للعلوم ةاشرو ، ةيروت، لبنا ، طا

عبااد هللا اليااذامي وعبااد النبااي اصااط ف، ةقااد ثقااافي أم ةقااد أيةااي، يار ال صاار المعاصاار،  -
 .2117، 0لبنا ، ط ،ةيروت

مااارافة فاااي ابةسااااة الثقا  ااا  العرب ااا ، المركااا  الثقاااافي  :عباااد هللا الياااذامي، النقاااد الثقاااافي -
 .2112، 2، طالميرب، الدار الب  افالعربي، 

كماد ةومنير، الناري  النقدي  لمدرس  فراةص ورت، الدار العرب ا  للعلاوم ةاشارو ، ةياروت،  -
 .2101، 0لبنا ، ط

ياروت، لبناا ، مالت ةن ةبي، مشاكالت الح اارة: مشاكل  الثقافا ، يار ال صار المعاصار، ة -
 .2111، 7ط

الصتاباا  العرب اا  فااي عااالم متيياار وامعهااا  محساان  اساام الموسااوي، النارياا  والنقااد الثقااافي -
، 0، المؤسسااا  العرب ااا  للدراساااات والنشااار، ةياااروت، لبنااااا ، طسااا اماتها وبناهاااا الشاااعورّي 

2112. 

بي، ةيروت، محمد م تاح، التشابه واالختالف: ةحو منها    شمول  ، المرك  الثقافي العر  -
 .لبنا 

 .محمد مندور، ابيب وم ال مه، ةه   مصر للطباع  والنشر والتوزيا -
يوسااف عل مااات،  مال ااات التحليااه الثقااافي: الشااعر الجاااهلي ةمو  ااا، المؤسساا  العرب اا   -

 .2117، 0والنشر، ةيروت، لبنا ، ط للدراسات
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 المراجع المترجمة: (ب
مباادئي للم ااال م الرئ ساا ، تاار وفاااف إةاارال م ورم ااا  آرثاار أي اةر اار، النقااد الثقااافي تمهيااد  -

 .2112، 0بسطاويسي، المجلس ابعلى للثقاف ، ط
 ااو  سااتوري، النارياا  الثقا  اا  والثقافاا  الشااعب  ، تاار: صااالح خليااه أةااو أصاابا وفاااروة  -

 .2107، 0منصور، هيئ  أةو ظبي للس اح  والثقاف ، أةو ظبي، ط
يكاااي مااان الثالثين اااات إلاااى الثماةين اااات، تااار محماااد فنسااانت ب. ليااات ، النقاااد ابيةاااي ابمر  -

 .2111يحي، المجلس ابعلى للثقا   ، 

م شيه فوكو، المعرف  والسالط ، تار: عباد الع يا  الع اايي، المؤسسا  الجامع ا  للدراساات  -
 .0447، 0والنشر والتوزيا، ةيروت، لبنا ، ط

 ثالثا: المعاجم: 

 .0ط اةن مناور، لسا  العرب، يار المعارف، مصر، -
 .2117، 7مجما اللي  العرب  ، المعجم الوس ط، مكتب  الشروة الدول  ، مصر، ط -

 رابعا: المجالت:

أسماف مقبه عو  ابحمدي، تشاي الذات والهوي  في رواي  سمراويت: مرافة في ااوف  -
 .2120، 01مقوالت النقد الثقافي، مجل  ااياب للدراسات الليوي  وابية  ، ع

آالف ياسين يياب وغسا  السيد، النقاد الثقاافي واساتعباله فاي النقاد العرباي الحادي ، مجلا   -
 .2109، 4، ع0 امع  حماة، مت

سل م حيول ، االساترات ج ات القرائ ا  المعاصارة فاي الواماا النقادي اليرباي المعاصار: النقاد  -
النقدياا ، مجلاا  الثقااافي واسااترات ج   كشااف ابةساااة الم اامرة، مطباار الدراسااات ابية اا  و 

 .2102، 2عالمدوة ، ، 
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ساااميرة حااادايي وال اااامين ةااان تاااومي، التلقاااي العرباااي للنقاااد الثقاااافي ةاااين التجااااور والتحااااور  -
 .2121، 2، ع4الممارس  النقدي  عند إيريس الط راوي ةمو  ا، مجل  المدوة ، مت

ةمو  ا،  شهال العجيلي، أيب الشعوب التي تحررت من االستعمار كتاب  ال ح   الرواي  -
وماااائا الماااؤتمر الثالااا  للبحااا  العلماااي فاااي ابري ، الجمع ااا  ابرية ااا  للبحااا  العلمااااي، 

2114. 

طارة ةوحال ، ةاري  النقد الثقافي فاي الططااب العرباي المعاصار، ةماا ج مطتاارة، ميلا ،  -
 .الج ائر

 .مديح  عتي ، النقد الثقافي عند العرب، المرك  الجامعي سوة أهراا -
 22-22أسائل  النقاد الثقاافي، ماؤتمر أيبااف مصار فاي ابماال م، المن اا، مصط ى ال با،  -

 .2112ييسمبر 

ةواد غرين وإلهام ةولصنام، مر ع ات مشاروع النقاد الثقاافي عناد عباد هللا الياذامي، مجلا   -
 .2120، 12 ع، 02 متعلوم اللي  العرب   وآياةها، 

 خامسا: المواقع اإللكترونية:

- dance-of-https://mana.net/archives/1804/anthropology 
- https://www.minculture.gov.ma/?p=3270#.YokxdahBxPY 
- -reviews/5410-and-https://www.nashiri.net/index.php/critiques

35-18-12-09-07-2013 
- https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%AC%D9%8A_%D8

%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1 
- www.sauress.com/alhayat/31138837 

https://mana.net/archives/1804/anthropology-of-dance/
https://mana.net/archives/1804/anthropology-of-dance/
https://www.minculture.gov.ma/?p=3270#.YokxdahBxPY
https://www.minculture.gov.ma/?p=3270#.YokxdahBxPY
https://www.nashiri.net/index.php/critiques-and-reviews/5410-2013-07-09-12-18-35
https://www.nashiri.net/index.php/critiques-and-reviews/5410-2013-07-09-12-18-35
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%AC%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%AC%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.sauress.com/alhayat/31138837
http://www.sauress.com/alhayat/31138837
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 ملخص البحث:

العصر الحادي  عادة تحاوالت ةت جا  االخاتالف الاري  حاود  شهدميدا  النقد ابيةي في
العمل ااا  النقديااا  وابساااس واال اااات ابةجاااا لتحع قهاااا، بحيااا  تقااادم يراسااا  شاااامل  تتااادارو كاااه 
ةقااائ  المناااهت السااابق ، ومااد  اااف النقااد الثقااافي مواكبااا لهااذ  المو اا  علااى اعتبااار  ةااديال عاان 

ه حيا  اسات اي ةارياا مان حقاود ومجااالت معر  ا  النقد ابيةي، هذا النقد الذي تعديت مشارب
رائادة، آخااذا منهاا اسااتراتج اته وم ال مااه التاي تشااكله كناريا  مائماا  ةااذاتها، ابمار الااذي  علااه 

 يتمي  بالتصامه والتوسا والشمود وال رورة واالكتشاف.

بااي ماان وإ  كااا  النقااد الثقااافي غربااّي المنشااأ فنّةااه لقااي االسااتعباد والقبااود فااي العااالم العر 
 طرف الباحثين والنقاي، على أّ   ذور  ال صري  كاةت مترسط  في الوعي العربي منذ مّدة.

الاااهرة –ويقوم النقد الثقافي في يراسته للططابات على كش ه لاةساة الثقا  ا  ةنوعيهاا 
فيهااا، اسااتنايا علااى آل ااات اسااتنطاة النصاو  والبحاا  فااي مااا ورائ اتهااا، وبعبااارة  -والم امرة

 كشف المسكوت عنه فيها.أبسط 

ومد تناود البح  ما سب  في  اةبه الناري، في حين رّك   اةباه التطب قاي علاى رصاد 
مطتلف ابةساة الثقا    الم مرة في رواي  اإلرتري "حجي  اةر" بعناوا  "سامراويت" باعتمااي 

دين ا  وأةسااة آل ات التحليه الثقافي، مقتصرا على ابةسااة اال تماع ا  والس اسا   والليويا  وال
 العايات والتقاليد.

 الثقافي، ابةساة الثقا   . النقد،الثقاف ، النقدالكلمات المفتاحية: 
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abstract: 

The field of literary criticism in the modern era has witnessed 

several transformations as a result of differing visions about the 

critical process and the most effective foundations and mechanisms 

for achieving it, providing a comprehensive study that corrects all the 

shortcomings of the previous approaches, and cultural criticism came 

in line with this wave as an alternative to literary criticism. It 

benefited theoretically from pioneering fields and domains of 

knowledge, taking from them its strategies and concepts that construct 

it as a theoryin itself, which made it characterized by integration, 

expansion, comprehensiveness, necessity and discovery. 

Since cultural criticism was of a western origin, it was well 

received and accepted in the Arab world by researchers and critics, 

although its intellectual roots were rooted in Arab consciousness for a 

long time. 

Cultural criticism, in its study of discourses, is based on its 

detection of both types of cultural patterns - apparent and implicit - in 

them, based on the mechanisms of interrogating texts and researching 

their metaphysics, in simpler terms, revealing what is hiddenin them. 

The research dealt with the foregoing in its theoretical aspect, 

while its practical aspect focused on observing the various cultural 

patterns implicit in the Eritrean novel "Haji Jaber" entitled "Samrawit" 

by adopting the mechanisms of cultural analysis, limited to social, 

political, linguistic, religious andcustoms and traditions patterns. 

Keywords: criticism, culture, cultural criticism, cultural patterns. 
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 الصفحة العنوان
 د -أ  مقدمة

 22 - 5 مدخل: تحديدات اصطالحية.
 6 مفهوم النقدفي أول: 
 6 لغة( 2
 6 اصطالحا( 0
 8 في مفهوم األدبثانيا: 
 8 لغة( 2
 8 اصطالحا( 0
 9 في مفهوم الثقافةثالثا: 
 9 لغة ( 2
 9 اصطالحا( 0
 22 في مفهوم النسقرابعا: 

 22 لغة( 2
 22 اصطالحا( 0     

 44 - 20 وارتحالته.لثقافي: مفهومه، مرجعياته وسماته الفصل األول: النقد ا
 23 مفهوم النقد الثقافيأول: 

 29 ثانيا: مرجعيات النقد الثقافي
 02 مدرسة فرانكفورت( 2
 02 مركز بيرمنجهام( 0
 03 التحليل النفسي (3
 04 التحليل السوسيولوجي (4
 06 التحليل السيميولوجي (5
 07 التاريخانية الجديدة (6
 09 المادية الثقافية (7
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 32 الكولونياليةما بعد  (8
 32 األنثروبولوجيا الثقافية (9
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