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:مقدمة

أ

مقـــدمـــة

ـــــة الع ـــــع للحركـــــة النقدی ـــــة، یجـــــد شـــــبه إجمـــــاع إنّ المتتب ـــــینربی ـــــاد و ب ـــــه النق ـــــى مایعانی الدارســـــین، عل

ـــــــــق األمـــــــــر خصوصـــــــــا بالحیویـــــــــة الداخلیـــــــــة الكامنـــــــــة وراء  ـــــــــات، ویتعل الخطـــــــــاب مـــــــــن أزمـــــــــات و مطّب

ــــة و الخ ــــي، وكــــذا أزمــــة الحداث ــــراث، أزمــــة المــــنهجطــــاب األدب ــــى النتیجــــة واحــــدة... الت ــــ: ؛ وتبق ــــأزم نق د مت

.ووجهات نظر متأزمة هي األخرى

أخـــــرى، نـــــتج عنهـــــا تعـــــدد فـــــي المنـــــاهج النقدیـــــة حیـــــث جـــــاءت اإلنطباعیـــــة كـــــّل هـــــذه الظـــــروف و 

متبوعـــــــــة بالتاریخیـــــــــة فاإلجتماعیـــــــــة، فالنفســـــــــیة، وجـــــــــاءت المنـــــــــاهج النصـــــــــانیة مـــــــــن بنیویـــــــــة وأســـــــــلوبیة

ــــذي یســــتفیو  ــــى المــــنهج التكــــاملي ال ــــة التلقــــي وصــــوال إل ــــســــیمیائیة، ونظری اهج الســــابقة إالّ د مــــن كــــّل المن

نقــــــدي یلتفــــــت یمینــــــا و شــــــماال بحثــــــا عــــــن خصوصــــــیته ابنتیجــــــة، حیــــــث ظــــــّل خطابــــــأنّ هــــــذا لــــــم یــــــأت

.التي تمیزه عن غیره

جعلنـــــي ال أتـــــردد كثیـــــرا فـــــي إطالقـــــي للحكـــــم الســـــابق، باعتبـــــار أنّ الطالـــــب أیضـــــا مـــــا ولعـــــّل هـــــذا 

ة مـــن خــــالل مختلــــف الدراســـات النقدیــــة ولكــــن وقـــد نتعــــرّف علــــى هـــذه األزمــــهـــو جــــزء مـــن هــــذا الواقــــع، 

قـــــد نســـــتوعبها أیضــــــا إذا عشـــــناها ومارســـــناها بموضــــــوعیة، ولعلـــــي ال أجـــــد شــــــفیعا یشـــــفع لـــــي مارمــــــت 

كونـــــه صـــــوتا نقـــــدیا متمیـــــزا فـــــي الســـــاحة النقدیـــــة " إدوارد ســـــعید"إلیـــــه، أفضـــــل مـــــن الخطـــــاب النقـــــدي لــــــ 

ــــ ــــى حــــٍد ســــواء، مــــن خــــالل مــــا قدمــــه عل ــــة عل ــــة و العالمی ــــات العربی ــــة مــــن مؤلف ى مــــدار مســــیرته الطویل

.أسهم بها في إثراء الحركة النقدیة و قراءة واقعها برؤیة جیدة
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ب

: ل اطالعــــــــي علــــــــى بعــــــــض كتبــــــــه، مثــــــــلمــــــــن خــــــــال" إدوارد ســــــــعید"وقــــــــد وقــــــــع اختیــــــــاري علــــــــى 

ستشـــــــراق و مـــــــذكرات خـــــــارج المكـــــــان، فوجـــــــدت نفســـــــي مدفوعـــــــة إلـــــــى دراســـــــة هـــــــذا الناقـــــــد و قـــــــراءة اال

.منهجه النقدي نظرا لطبیعة تخصصي النقديمؤلفاته، و أستخرج

ــــــرؤى  ــــــق ب ــــــرت مجموعــــــة مــــــن اإلشــــــكالیات، منهــــــا مــــــا تعّل ــــــدي ُأثی ــــــع النق ــــــى ضــــــوء هــــــذا الواق وعل

م بعـــــــض اإلجابـــــــات حـــــــول ال"إدوارد ســـــــعید" قضـــــــایا ، حیـــــــث حاولـــــــت مـــــــن خـــــــالل بحثـــــــي هـــــــذا أن أقـــــــّد

ــــــدي،  ــــــد المتعلقــــــة بالخطــــــاب النق ــــــك باإلجا"إدوارد ســــــعید"ممارســــــتها عن ة تســــــاؤالت ، وذل ــــــى عــــــّد ــــــة عل ب

فـــــي الخطـــــاب النقـــــدي العربـــــي؟ ومـــــا هـــــي أهـــــم القضـــــایا التـــــي " إدوارد ســـــعید"مـــــاهي مكانـــــة : مـــــن بینهـــــا

دراســــــته ضــــــمنتها تطرحهــــــا مــــــن خــــــالل ممارســــــاته المختلفــــــة؟ ومــــــا هــــــو جــــــوهر القضــــــیة النقدیــــــة التــــــي 

؟"العالم و النص و الناقد"

:فصلینو لإلجابة عن هذه األسئلة قسمت بحثي إلى مدخل و 

تضـــــمن المـــــدخل المســـــار النقـــــدي الـــــذي مـــــرّ بـــــه النقـــــد العربـــــي الحـــــدیث و المتمثلـــــة فـــــي المنـــــاهج 

انیة، كالبنیویة و التفكیكیة، و ...منهج التاریخي و اإلجتماعيالسیاقیة، كال ...المناهج النصّ

ل المرجعیـــــــات الفكریـــــــة فـــــــي خطـــــــاب  ركـــــــزت النقـــــــدي" إدوارد ســـــــعید"وكـــــــان عنـــــــوان الفصـــــــل األوّ

التـــــي جـــــاءت مـــــن ، و "إدوارد ســـــعید"تـــــأثر بهـــــا خطـــــاب فیـــــه علـــــى المرجعیـــــات الفكریـــــة و الفلســـــفیة التـــــي

ــــــى"فرانــــــز فــــــانون"و " میشــــــال فوكــــــو"خــــــالل تــــــأثره بــــــآراء  النظریــــــة مابعــــــد االســــــتعماریة، ، باإلضــــــافة إل

ــــــى ن، صــــــور مبریالیــــــة، خیانــــــة المثقفــــــیاالستشــــــراق، الثقافــــــة و اال: كتبــــــه منهــــــاة بعــــــض اقــــــراءإضــــــافة ال

.المثقف، مذكرات خارج المكان
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" إدوارد ســـــــعید"لــــــــ " العـــــــالم و الـــــــنص و الناقـــــــد"وســـــــم الفصـــــــل الثـــــــاني بقـــــــراءة نقدیـــــــة فـــــــي كتـــــــاب 

لعتبـــــة العنـــــوان، ثــــــم عـــــرض للقضـــــایا التــــــي تطـــــرّق إلیهـــــا الناقــــــد و المتمثلـــــة فــــــي إنطلقـــــت مـــــن دراســــــة 

.بالنقد األدبيدراسة أشار فیها النقد الدنیوي و النقد الدیني، و عالقتهما 

عرضـــــت فیهـــــا مجمـــــل النتـــــائج التـــــي توصـــــلت إلیهـــــا مـــــن خـــــالل وبعـــــد كـــــّل هـــــذا أنهیـــــت بخاتمـــــة

.هذه الدراسة

ـــــا بالنســـــبة للمـــــنهج المتتبـــــع فـــــي البحـــــث، فهـــــو المـــــنهج الوصـــــفي الـــــذي دعـــــا إلیـــــه نقـــــد النقـــــد  أّم

" د ســــــعیدإدوار "بوصــــــف أنّ طبیعــــــة الدراســــــة نقدیــــــة بحتــــــه، و التــــــي تمثلــــــت فــــــي دراســــــة ألفكــــــار و آراء 

".النصّ و الناقدالعالم و"من خالل كتابه 

ــــــا عــــــن أهــــــم المراجــــــع التــــــي إعتمــــــدتها فــــــي بحثــــــي، فكــــــان أهمهــــــا  كتــــــاب  مســــــارات النقــــــد "أّم

ة إتحـــــاد الجامعـــــات العربیـــــة مجلـــــ"، وكـــــذا مقـــــاالت فـــــي "حفنـــــاوي بعلـــــي"لــــــ " و مـــــدارات مـــــا بعـــــد الحداثـــــة

ســــــبیل البحــــــث عــــــدم ، ومــــــن أهــــــم العوائــــــق التــــــي اعترضــــــت "عشــــــاعلــــــيجمــــــال مقابلــــــة و "لـــــــ لــــــآلداب

بالتفصــــــیل، والتــــــي اقتصــــــرت علــــــى " ســــــعید"تناولــــــت أعمــــــال وجــــــود عــــــدد كــــــافٍ مــــــن الدراســــــات التــــــي 

فـــــي بعـــــض الجرائـــــد " إدوارد ســـــعید"كـــــر كـــــذا بعـــــض القـــــراءات و الحـــــوارات درســـــت فبعـــــض المقـــــاالت و 

ولكنــــــي تعاملــــــت مــــــع الصــــــعوبات خصصــــــة؛ المجــــــالت النقدیــــــة؛ وكــــــذا افتقــــــار الموضــــــوع لدراســــــات متو 

صـــــرار علـــــى مواصـــــلة البحـــــث، وقـــــد جنیـــــت التمـــــرس علـــــى تحـــــدیات البحـــــث العلمـــــي و التعـــــود بثقـــــة و  ٕ ا

.على صعوباته
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ـــــــه و شـــــــكره، إالّ أن أشـــــــكر األســـــــتاذة المشـــــــرفةو  حمـــــــداوي : ال أملـــــــك فـــــــي النهایـــــــة بعـــــــد حمـــــــد الّل

النصـــــــــــائح             و علـــــــــــى كـــــــــــّل ســـــــــــعیدة، علـــــــــــى قبولهـــــــــــا اإلشـــــــــــراف علـــــــــــى هـــــــــــذه الدراســـــــــــة المتواضـــــــــــعة، 

التوجیهـــــات التـــــي رفعـــــت بهـــــا كثیـــــرا مـــــن الّلـــــبس و الصـــــعوبات التـــــي واجهتنـــــي أثنـــــاء هـــــذا واإلرشـــــادات و 

ــــــــه بجزیــــــــل الشــــــــكر لجامعــــــــة العربــــــــي بــــــــن مهیــــــــدي بصــــــــفة عامــــــــة و كلیــــــــة اآلداب البحــــــــث، ثــــــــّم أتوّج

ةو  .الّلغات، قسم الّلغة و األدب العربي بصفة خاصّ

ـــــــهو  تعـــــــالى، و أســـــــأله بیمنـــــــه و كرمـــــــه أن ینفـــــــع بهـــــــذا الجهـــــــد المتواضـــــــع الكاتـــــــب        أشـــــــكر الّل

.صلى اهللا على نبینا محمد و على آله و صحبه و سلمالقارئ، و و 
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:السیاقیةالمناهج 

ء إلــــــى منــــــاهج نقدیــــــة، هــــــذه جــــــو یلــــــه و دراســــــته یوجــــــب علینــــــا اللّ تفســــــیر الــــــنص األدبــــــي و تحلإنّ 

الشـــــــك أن الســـــــبب الرئیســـــــي فـــــــي ظهـــــــور یم الـــــــنص األدبـــــــي، و و دت فـــــــي الدراســـــــة و تقـــــــمـــــــعتاألخیـــــــرة ا

مـــــــا أوجعـــــــل النقـــــــد عللـــــــتخلص مـــــــن األحكـــــــام الذاتیـــــــة و ذلـــــــك بالمنـــــــاهج الســـــــیاقیة هـــــــو الرغبـــــــة فـــــــي ا

، التـــــي ركـــــزت جتماعیـــــة، والنفســـــیةاالهـــــرت المنـــــاهج التاریخیـــــة، و ظعلـــــى هـــــذا األســـــاس متشـــــابها لـــــه، و 

، كــــــلّ فـــــه النفســـــیةو ر ظعالقـــــة بــــــین المجتمـــــع والمبـــــدع وتاریخــــــه و البـــــإبراز علـــــى دراســـــة األدب و الفــــــن

.ذلك بحكم المثاقفة، جاءت متأثرة بالنقد الغربي و أخرىوهذه المناهج 

:التاریخيالمنهج .1

یقــــــــــوم و ،تطــــــــــوره عبــــــــــر العصــــــــــورو عتبــــــــــر أول المنــــــــــاهج النقدیــــــــــة التــــــــــي ارتبطــــــــــت باإلنســــــــــان ی

ــــــى ــــــذي ینتمــــــي إیــــــة و جتماعاالوف السیاســــــیة و دراســــــة الظــــــر <<عل ــــــة للعصــــــر ال ــــــه األدب ویتخــــــذ الثقافی لی

إتبـــــــاع هـــــــذا غوامضـــــــه ، ألنو اســـــــتجالء كوامنـــــــه خصائصـــــــه و تفســـــــیرأو طریقـــــــا لفهـــــــم و ةمنهـــــــا وســـــــیل

جتماعیـــــة یتـــــأثر او ف سیاســـــیة  و زمانـــــه و األدب نتـــــاج ظـــــر و ب ابـــــن بیئتـــــه  یـــــالمـــــنهج یؤمنـــــون بـــــأن األد

)1(.>>بها و یؤثر فیها

ــــاد الفرنســــیین مــــن لنّ ، مــــع مجموعــــة مــــن المــــنهج فــــي أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــریظهــــر هــــذا او  ق

لمــــنهج مــــن النقــــاد األوائــــل الــــذین اســــتخدموا ا"تــــین"یعــــد الناقــــد الفرنســــي <<، حیــــث"تــــینهیبولیــــت"بیــــنهم 

تـــــاریخي فـــــي دراســـــة األدب، فقـــــد ذهـــــب إلـــــى وضـــــع األثـــــر الفنـــــي فـــــي مجموعـــــة، أو المجموعـــــة هـــــي ال

فــائق مصــطفى، وعبــد الرضــا علــي، فــي النقــد األدبــي الحــدیث، منطلقــات وتطبیقــات، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، ) 1(
. 169، ص 1979، سنة 1العراق، ط
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مـــــن هـــــذا نـــــرى و )1(>>نتجهـــــاالجماعـــــة الفنیـــــة التـــــي ینتمـــــي إلیهـــــا المجتمـــــع الـــــذي أو نتـــــاج الفنـــــان نفســـــه إ

یــــب الــــذوق تغیلــــى هــــو مــــا أدى إ، و تاریخیــــةةثیقــــلــــى و الــــنص األدبــــي إل أن المــــنهج التــــاریخي قــــد حــــوّ 

إن <<: "ســــید قطـــــب"فــــي هــــذا الصــــدد قــــال ، و جعلــــه یفتقــــد إلــــى خصوصـــــیتهي للــــنص األدبــــي، و الجمــــال

البواعــــــــث الشخصــــــــیة ، فطــــــــول ء قیمــــــــة الخصــــــــائص و إلغــــــــا'' المــــــــنهج التــــــــاریخي '' مخــــــــاطر أخطــــــــر 

أصــــــحاب هــــــذا المــــــنهج یجــــــرفهم إلــــــى جتماعیــــــة عــــــن نــــــدّ االبســــــات التاریخیــــــة والطبیعیــــــة و معانــــــاة المال

)2(.>>شخصیة و حسبانها من أثار البیئة و الظروفالةإغفال قیمة العبقری

:جتماعيالمنهج اإل.2

بحیـــــث اســــــتعار النقدیـــــة،األدبیــــــة و قیة فـــــي الدراســـــةخـــــر مــــــن أهـــــم المنـــــاهج الســــــیایعتبـــــر هـــــو اآل

صـــــلة كـــــل هـــــذا جتمـــــاعي و الصـــــراع اإلة المجتمـــــع والتغیـــــر، و مقومـــــات عـــــن طبیعـــــالنقـــــد منـــــه نظریـــــات و 

)3(.لثقافیةاجتماعیة و الظواهر اإلو باألدب

امن عشــــــر و مطلــــــع القــــــرن التاســــــع أواخــــــر القــــــرن الثــــــ<<لــــــىجتمــــــاعي إتعــــــود بــــــدایات النقــــــد االو 

ــــــي دراســــــعشــــــر، و  ــــــت ف ــــــد تجل ــــــى أق ــــــاء فرنســــــیون هــــــاجروا إل ــــــراات أصــــــدرها أدب ــــــا و إنجلت ، وبعــــــد لمانی

ن األدب مـــــن عـــــ(كتـــــاب 1800التـــــي أصـــــدرت فـــــي عـــــام "مـــــدام دســـــتال": عـــــودتهم مـــــن الـــــبالد أمثـــــال

.170،صبقاالسالمرجع ) 1(
.169سید قطب، النقد األدبي، أصوله و مناهجه، دار الشروق، القاهرة ص )2(
إحســـــــان عبـــــــاس و محمـــــــد یوســـــــف نجـــــــم، / ســـــــتانلي هـــــــایمن ، النقـــــــد األدبـــــــي و مدارســـــــه الحدیثــــــة، تـــــــر: ینظــــــر)3(

13، ص 1منتدى مكتبة اإلسكندریة، ج 
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عبقریــــــــة ( كتـــــــاب 1802شـــــــاتو بریــــــــان الـــــــذي أصـــــــدر عــــــــام ، و )جتمـــــــاعيقتـــــــه بــــــــالنظم اإلحیـــــــث عال

، )1(>>)المسیحیة 

ــــــواقعي أو اال: مــــــن بینهــــــا تســــــمیاتوســــــمي هــــــذا المــــــنهج بعــــــدة جتمــــــاعي أو الماركســــــي النقــــــد ال

)2(هـــــــا مفـــــــاهیم تشـــــــیر إلـــــــى أدب واقعـــــــي فكـــــــري ذو منطلقـــــــات فكریـــــــة ماركســـــــیة لّ ك،أحیانـــــــا الیســـــــاريو 

النســــــــق <<جتمــــــــاع منهــــــــاإلــــــــى المفــــــــاهیم األساســــــــیة فــــــــي علــــــــم االلیشــــــــیر " إدورنــــــــو"لفیلســــــــوف جــــــــاء او 

یـــــــدیولوجیا، قیمـــــــة التبــــــــادل، اال، تقســـــــیم العمـــــــل، الطبقـــــــاتمعـــــــي، الـــــــوعي الججتمـــــــاعي، المؤسســـــــةاال

نّ واالستالب و التشیؤ ٕ . )3(>>األدباجتماعماركس لیهیمن على علم ا

ــــــــى ضــــــــوء مــــــــا ســــــــبق، نســــــــتخلص أن المــــــــنهج و  ــــــــط األدب الجتمــــــــاعياعل جــــــــاء مــــــــن أجــــــــل رب

إیجابیـــــات نهجلهــــذا المـــــ، كمـــــا أنّ العالقــــة الخصـــــبة المتشـــــابكة بینهــــا، ودراســـــة شــــتى منـــــاحيبــــالمجتمع

ّ ، بحیــــــث أفلــــــه عیــــــوب فــــــي هــــــذا ســــــلب جــــــاع كــــــل اإلبــــــداعات إلــــــى المجتمــــــع، و أصــــــحابه إلــــــى إر صــــــر

.، مما یجعل النص یفقد روحه و جمالیاتهلحریة األدیب

:سيلنفالمنهج ا.3

هنهم أنــــــمــــــعتقــــــاداً شــــــعوریة، االالّ بط األدب بــــــذات المبــــــدع الشــــــعوریة و اهــــــتم المــــــنهج النفســــــي بــــــر 

مـــــن هـــــذا جـــــاء نقـــــاد و لـــــى اكتشـــــاف أســـــرار األدیـــــب و معرفـــــة آدابـــــه معرفـــــة صـــــحیحةالمـــــنهج القـــــادر ع

.179األدبي الحدیث، منطلقات و تطبیقات، ص فائق مصطفى و عبد الرضا علي، في النقد )1(
ـــــب الحـــــدیث، : ینظـــــر)2( ـــــنص الشـــــعري الحـــــدیث، عـــــالم الكت ـــــي قـــــراء ال ـــــة، إتجاهـــــات النقـــــاد العـــــرب، ف ســـــامي عبابن

.86، ص 1،2004األردن، ط
.137، ص 1994، 1حلب، ط، العشرین، دار الحاسوب للطباعةمنذر عیاشي، النقد األدبي في القرن)3(
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ـــــــدة أرادوا ب ـــــــة جدی ـــــــد هـــــــذا المـــــــنهج بطریق ـــــــف عن ـــــــة المؤل ـــــــك إبداعـــــــههـــــــا تفســـــــیر حال باالســـــــتعانة، و ذل

<<صــــــابة صــــــاحبهكعالمــــــة مرضــــــیة تــــــدل علــــــى إ، لیصــــــبح الــــــنص األدبــــــيات علــــــم الــــــنفسبمصــــــطلح

ــــة یكشــــف تحلیلهــــا علــــى القــــوى النفســــیة الالّ  شــــعوریة واســــتخدم الفرویــــدیون العمــــل الفنــــي علــــى أنــــه وثیق

ــــــكاالفرویــــــدیون فــــــي دراســــــاتهم مســــــلك، وبعبــــــارة أخــــــرى ســــــلالفنــــــانةفــــــي دراســــــة شخصــــــی األول این، أّم

ـــــة نفســـــیة لدارســـــةفهـــــو اســـــتخدام العمـــــل  ـــــي وثیق ـــــان أو نفســـــیتهةو فهـــــم شخصـــــیالفن أو أداة ةوســـــیلالفن

.)1(>>تفسیر العمل الفنيلفهم و 

ـــــد و  ـــــى ی ـــــرن العشـــــرین عل ـــــع الق ـــــي مطل ـــــوادر المـــــنهج النفســـــي ف ـــــرزت ب ـــــدفر "قـــــد ب ، مـــــن خـــــالل "وی

ـــــــي  ـــــــه ف ـــــــل النفســـــــي و مؤلفات ـــــــد الفرنســـــــي بعـــــــد النو <<مـــــــن أهـــــــم أعالمـــــــه التحلی ـــــــف''اق مـــــــن '' ســـــــانت بی

.)2(>>نتاجهاألدیب وشخصیته و ین لظهور المنهج النفسي ذلك ألنه ربط بین حیاةممهدال

ال یفیـــــد األدب و النقـــــد فـــــي شـــــيء مـــــا جـــــاء بـــــه المـــــنهج مـــــن النقـــــاد مـــــنهج قاصـــــركـــــلّ غیـــــر أنّ 

مـــــــاد علـــــــى عتاالو <<، و هـــــــذا قـــــــول أحـــــــدهم ى التركیـــــــز علـــــــى المضـــــــمون دون الشـــــــكللـــــــإوألنـــــــه یـــــــدع

حــــــم د الشخصــــــیات مــــــن اللّ ات فــــــي بعــــــض األحیــــــان ألنــــــه یجــــــرّ كمضــــــحلــــــقالتحلیـــــل النفســــــي وحــــــده یخ

اصـــــین تصـــــرفات أبطـــــالهم علـــــى أســـــاس هـــــذه یعنـــــي بعـــــض القصّ و ، عقـــــدیلهـــــا إلـــــى أفكـــــار و یح، و والـــــدم

.)3(>>التحلیل النفسي فتجيء شخصیات غیر بشریةقد التي كشفهاالعُ 

.175مصطفى، عبد الرضا علي، في النقد األدبي، منطلقات و تطبیقات، ص فائق )1(
.175المرجع نفسه، ص )2(
.217سید قطب، النقد األدبي أصوله ومناهجه، ص )3(
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ـــــهو  ـــــل أیضـــــا أن ـــــه <<قی ـــــم و كـــــل مـــــنهج فـــــي دائرت ـــــدر مـــــا تســـــتخدم كـــــل عل ـــــة،بق نحصـــــل المأمون

.)1(>>منه على أفضل نتائجه و أنفعها

ـــــر،فـــــي و  ـــــرى أنّ األخی ـــــن ـــــف وتاریخـــــه و المـــــنهج النفســـــي رّك ـــــاة المؤل مشـــــاعره،أفكـــــاره و ز علـــــى حی

.بحیث تعامل مع النص على أنه وثیقة نفسیة

:المناهج النسقیة

:المنهج البنیوي.1

الســـــــالفة الـــــــذكراهج الســـــــابقة و المنـــــــجـــــــاء هـــــــذا المـــــــنهج لیمثـــــــل نقطـــــــة انعطـــــــاف بـــــــارزة أنتجتهـــــــا 

ا البنیویـــــة فـــــي نقـــــد الـــــنص األدبــــــي هـــــذه الرؤیـــــة التـــــي تبنتهـــــ<<وكمـــــنهج لدراســـــة النصـــــوص و تحلیلهـــــا

ـــــه و  ـــــم ینشـــــأ مـــــن فـــــراغ بـــــل هـــــو امتـــــداد لمحـــــاوالت نقدیـــــة ســـــابقة فیمـــــا عرضـــــنا ل تحلیلـــــه لـــــیس جدیـــــدا ل

یویــــة األدبیــــة لــــم تنشــــأ مــــن البن<<، فــــي هــــذا الصــــدد یقــــول عبــــد العزیــــز حمــــودة)2(>>بصــــور أو بــــأخرى

ذا كــــــان یحلـــــو للو .دون تمییــــــزهمفـــــراغ و لــــــم تكــــــن تمـــــردا كــــــامال علــــــى القـــــدی ٕ بنیــــــویین أن ینظــــــروا إلــــــى ا

لــــــى أوجّ التــــــي كانــــــت قــــــد وصــــــلت إالمتخصصــــــة و باعتبارهــــــا صــــــنم البنیویــــــة اللغویــــــةةدبیــــــالبنیویــــــة األ

تطـــــــویرا لألفكـــــــار التـــــــي ، و للمـــــــدارس التـــــــي رفضـــــــتهاامتـــــــدادنیات اازدهارهـــــــا فـــــــي أوروبـــــــا فـــــــي الخمســـــــی

)3(>>عت التمرد علیهادّ إ

.217، صالسابقالمرجع )1(
، )دط(محمـــــد زغلـــــول ســـــالم، النقــــــد األدبـــــي المعاصـــــر، البنیویـــــة و مــــــا بعـــــدها، منشـــــأة المعـــــارف، اإلســــــكندریة، ) 2(
.19، ص2ج
.217لمرجع نفسه، ص ا) 3(
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الـــــنص األدبـــــي أنهـــــا أول المنـــــاهج النقدیـــــة التـــــي تتعامـــــل مـــــع :عیـــــوب البنیـــــوي نجـــــدومـــــن مآخـــــذ و 

ـــــدا عـــــن المـــــؤثراتلحـــــد ذاتـــــهلذاتـــــه و  ـــــةبعی نجـــــد فضـــــحا و ،الخارجیـــــة، عكـــــس المنـــــاهج مـــــا قبـــــل البنیوی

:بقوله أنّ '' دلیل الناقد األدبي""لعیوب البنیویة لدى صاحب

نمـــــا هــــــي شـــــبه علــــــم ویســـــتخدم لغــــــة و -1 ٕ ورســـــومات بیانیــــــة مفـــــردات معقــــــدة البنیویـــــة لیســـــت علمــــــا وا

ـــــجـــــداول متشـــــابكةو  ة لیســـــت مضـــــیعة ، و مـــــن هنـــــا فالبنیویـــــا نعرفـــــه مســـــبقا، تخبرنـــــا فـــــي النهایـــــة مـــــا كّن

.نسانیةسیماتهما اإلصهما و النقد خصائ، إنما أذى ضار یسلب األدب و للوقت

جیـــــدة فـــــي توضـــــیفها مـــــا هـــــو ثابـــــت ، فهـــــي إن كانـــــت إجرائیـــــة فاعلـــــة یویـــــة تتجاهـــــل التـــــاریخالبنإنّ -2

.أنها تفشل في معالجتها للظاهرة الزمانیة، إالّ قادر

عـــــن (ة علـــــى أنـــــه مـــــادة معزولـــــفهـــــي تتعامـــــل مـــــع الـــــنص: ة عـــــن النقـــــد الجدیـــــدال تختلـــــف البنیویـــــ-3

نه منفصل و معزول عن س، و ةمستقلیة و عضةحدذات و ) سیاقه ٕ .عن ذات القارئو یاقها

كــــــلّ )1() الهیرمینیوطیقــــــا( تعــــــادي النظریــــــة التأویلیــــــة و معنــــــى تتنــــــاقضلة فــــــي إهمالهــــــا لإن البنیویــــــ-4

ـــــــى ا ـــــــدل عل ـــــــاطع لهـــــــذا المـــــــنهج الحـــــــداثيهـــــــذا ی ـــــــرفض الق ـــــــوال المعارضـــــــین ، و ل ـــــــي أق ـــــــا ف یظهـــــــر جلی

ــــــ ــــــز حمــــــودة یصــــــرّ و ، ةللحداث ــــــد العزی ــــــههــــــذا عب ــــــوي اإلح<<:ح بقول ــــــرب هــــــذا المــــــنهج البنی صــــــائي ال یق

ي مفهومــــــا ، و اإلحصــــــاءات التــــــي تعطــــــبــــــل یتركــــــه أمــــــام مجموعــــــة مــــــن الجــــــداوللــــــى القــــــارئ ص إالــــــن

)2(>>.بیئته التي أبدعتهس عالقته بالمبدع و ال تكرّ ، و الجمالیةو لمعطیات النص اإلبداعیة

ـــــــــــي، دار البیضـــــــــــاء، ) 1( ـــــــــــافي العرب ـــــــــــي، المركـــــــــــز الثق ـــــــــــل الناقـــــــــــد األدب ـــــــــــازعي، دلی ـــــــــــي، ســـــــــــعد الب میجـــــــــــان الرویل
.75، ص2002، 03المغرب، ط

.158، ص )د ط(عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، مطابع الوطن، الكویت، إصدارات عالم المعرفة، ) 2(
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:المناهج ما بعد الحداثیة-

الحداثــــــة أو مــــــا بعــــــدعصــــــرهــــــو النقــــــد عصــــــرا جدیــــــدا و وبعــــــد اكتمــــــال المــــــنهج البنیــــــوي عــــــرف

بســـــبب النقـــــادریبـــــة عـــــن أوســـــاط المفكـــــرین و التـــــي لـــــم تكـــــن غ'' المنـــــاهج مـــــا بعـــــد الحداثیـــــة '' بـــــاألحرى 

بعـــــد مـــــاجـــــاءت، و بهـــــا إلـــــى أعمـــــال الطلیعـــــة، مشـــــیرین إیاهـــــا فـــــي الســـــتینیات أو حتـــــى قبلهـــــاتـــــداولهم 

ـــــة لت ـــــة و بحـــــث عـــــنالحداث ـــــدة مألوف ـــــر مألوفـــــةأفـــــاق جدی ـــــى حـــــتإ، تســـــمح لهـــــا فـــــي غی ـــــب األول الل المرات

دال مــــــن بــــــمالیــــــة و ةجتماعیــــــقــــــد تحولــــــت الثقافــــــة إلــــــى حالــــــة إو <<غیرهــــــا ،، كالشــــــعر والفنــــــون و افیــــــةالثق

ثقـــــف النظـــــام م( بـــــدیال عـــــن ) مخبـــــر النظـــــام ( لـــــد المثقـــــف الســـــطحي قـــــد وُ و .بـــــذاتها الثقافیـــــةهتمامهـــــاإ

تـــــرف الناقـــــد المحمكـــــان، حیـــــث حـــــلّ أصـــــبح كاتـــــب التغطیـــــات الصـــــحافیة ناقـــــداو .الـــــوطني) التقلیـــــدي 

–العــــــرس الــــــوطني –مــــــا یســــــمى بإقامــــــة ال بــــــأس مــــــن إضــــــفاء طــــــابع فلكلــــــوري أســــــطوري، ، و العمیــــــق

ا مـــــ–عـــــزم أن –لتصـــــبح تاریخـــــا –تختـــــرع أســـــاطیرها الصـــــناعیة المفتعلـــــة –حیـــــث مـــــا بعـــــد الحداثـــــة 

ـــــة نقـــــض ـــــة قامـــــت علـــــى مقول ـــــاریخبعـــــد الحداث مصـــــطلح "رلیوطـــــا"قـــــد اســـــتعار ، و )1(>>.الهویـــــة و الت

، كمــــا تــــداولها علمــــاء اإلجتمــــاع أیضــــامــــن الثقافــــة األمریكیــــة Pastmode nniteمــــا بعــــد الحداثــــة 

ــــــ<<المصــــــطلحقصــــــد بهــــــاو  ، قواعــــــد ألعــــــابالضــــــوابط و رت مــــــنحالــــــة الثقافــــــة بعــــــد التحــــــوالت التــــــي أْث

)2(>>من نهایة القرن التاسع عشرابتداءب و الفنون األدو 

.202- 201، ص 2007، 1مناصرة، علم الشعریات، دار مجدالوي، عمان، ط عز الدین)1(
ــــــاقص، ص )2( ــــــة، مشــــــروع ن ــــــز نعمــــــان46هابرمــــــاس، الحداث مــــــا بعــــــد ، جــــــدل الحداثــــــة و ، نقــــــال عــــــن مــــــذكرة، عزی

ــــي نــــص  ــــب، ل''ســــیمرغ''الحداثــــة ف ــــي، لغــــة عربیــــة و أدابهــــا، تحلیــــل الخطــــاب، : ، إشــــرافمحمــــد دی ــــة بعل ، 2009أمن
.149ص
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فهــــي بمحاربتهــــا لكـــــل النهایــــة إلـــــى مــــا وصــــل إلیــــه التقـــــویض،ثـــــة تصــــل فــــي لكــــن مــــا بعــــد الحدا

طریــــــق مســــــدود، وتقــــــف عــــــاجزة عــــــن تقــــــدیم بــــــدیل للواقــــــع لــــــىفهــــــي تصــــــل إأشــــــكال الظلــــــم والهیمنــــــة،

)1(.الثقافي المعاش

:التفكیكیة.2

الــــــذین "فاجولیــــــا كریســــــتی"و"فلیــــــب ســــــولیر"و"جــــــاك دریــــــدا"علــــــى یــــــد رائــــــدها ''جــــــاءت التفكیكیــــــة 

ــــــو  ــــــي جــــــعن ــــــة و و الفلســــــفیة و اللّ نظمــــــة الفكریــــــةوهر األبالبحــــــث ف ــــــة كشــــــف المعنــــــى األدبیــــــةغوی ، بغی

ـــــیم راي"هـــــذا مـــــا یأكـــــده و  ـــــه"ول ـــــة المعنـــــى ضـــــمن اإلإنّ <<:بقول ـــــه حتـــــى هوی ـــــي تعریف ـــــل ف ـــــات فتمث ختالف

)2(>>.، تصبح شرط هویةخرى في أماكن أخرى و أزمنة أخرىمكانیة معانیه األإإنّ 

ــــــ ــــــارئ فهــــــوأّم ــــــب الق ــــــر ممــــــیســــــت<<:ا مــــــن جان ــــــول أكث ــــــك طیع أن یق ــــــف، لكــــــن ذل ا اســــــتطاع المؤل

للــــنص النقــــدي، وعلــــى هــــذا األســــاس تصــــبح القــــراءة محایثــــة للــــنص إلــــى ةلــــى الناحیــــة البالغیــــیســــتند إ

ــــي تفككــــه و تقدّ ، تبحــــث عــــن لحظــــات العمــــىأبعــــد حــــدّ  ــــه الت هــــذا مــــا یحیلنــــا و )3(>>.مــــه مــــرة أخــــرىفی

ــــر ممــــا یَ  ــــادرة أن تقــــول أكث ــــى لغــــة ق ــــدا"هــــذا مــــا ســــماه مســــتخدمها و قصــــد منهــــا إل ات العمــــىظــــبلح"دری

بــــــرز العجــــــز واضــــــحا فــــــي المنــــــاهج هــــــذا،مــــــن جــــــراء و .بحیــــــث جعــــــل تركیــــــزه منصــــــبا علــــــى المعنــــــى

.خر الغربيرؤى نحو الثقافة في عالقاتها باآلبحیث ترتب عنه تضارب الالمعاصرة،النقدیة 

.129میجان الرویلي، وسعد البازعي، دلیل الناقد األدبي، ص:ینظر)1(
یوئیـــــل یوســـــف عزیـــــز، دار المـــــأمون، بغـــــداد / ولـــــیم راي، المعنـــــى األدبـــــي، مـــــن الظاهراتیـــــة إلـــــى التفكیكیـــــة، تـــــر) 2(

فتحــــــي بوخالفــــــة عـــــن شــــــعریة القــــــراءة والتأویــــــل فـــــي الروایــــــة الحدیثــــــة، عــــــالم الكتــــــب، : ، نقـــــال عــــــن161، ص1988
.67ص2010، ،1األردن، طاربد،

.286سامي عبابنة، إتجاهات النقد العربي ، ص) 3(
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:النقد الثقافي.3

ــــــى معــــــالم اآلو  ــــــار انكــــــب عل ــــــي الهــــــو مــــــا أســــــفر عــــــألخــــــرى، وداب اهــــــو تی ــــــادل ن تجــــــارب ف تب

یصــــــــعب '' الثقافــــــــة''تحدیــــــــد مصــــــــطلح ، إنّ قبلــــــــهع والتطــــــــور، و ابــــــــدالثقــــــــافي إلــــــــى أســــــــمى درجــــــــات اإل

ـــــي مفهـــــوم ـــــل الســـــتینات فـــــي ، مـــــع أن المـــــؤرخیو احـــــد و جـــــامعحصـــــره ف ـــــي أوائ ـــــدایاتها ف ن یحـــــددون ب

)1(.الغرب

ــــــــ ا لیجعلــــــــه ردیفــــــــ"یســــــــت لیــــــــتشفن"فقــــــــد بــــــــدأ كمصــــــــطلح عنــــــــد'' النقــــــــد الثقــــــــافي'' ا مصــــــــطلح أّم

ـــــة  ـــــة ومـــــا بعـــــد البنیوی ـــــى )2(لمصـــــطلحي مـــــا بعـــــد الحداث ـــــدر مـــــاثیو أ"باإلضـــــافة إل ـــــذي اهـــــتم بهـــــذا "نول ال

فــــي هــــذا هــــذا اآلداء و مــــع ، و )3(أفضــــل مــــا قیــــل فیــــه بوصــــفه أفضــــل مــــا تــــم التفكیــــر فیــــه و النقــــد الجدیــــد

الثقـــــافي؟ هـــــذه الرحلـــــة خاضـــــها النقـــــد األدبـــــي بـــــدیال عـــــن النقـــــد هـــــل یمكـــــن أن یكـــــون : المقـــــام نتســـــاءل

مــــن النقــــد الثقــــافي هــــو فــــرع<<:بحیــــث جــــاء بتعریــــف دقیــــق لــــه قــــال"عبــــد اهللا الغــــذامي"الناقــــد الســــعودي 

معنــــــي بنقــــــد ) األلســــــنة(غــــــة و حقــــــول اللّ مــــــن ثمــــــة فهــــــو أحــــــد علــــــومفــــــروع النقــــــد النصوصــــــي العــــــام، و 

هــــــو ، مـــــاصـــــیغهأنماطـــــه و نســـــاق المضـــــمرة التـــــي ینطـــــوي علیهـــــا الخطـــــاب الثقــــــافي بكـــــل تجلیاتـــــه و األ

ـــــر رســـــمي و  ـــــر مؤسســـــاتيغی ـــــث دور كـــــلّ ، و غی منهـــــا فـــــي حســـــاب هـــــو مـــــا هـــــو ســـــواء بســـــواء مـــــن حی

معنـــــي ) دور لكـــــل منهـــــا حســـــاب المســـــتهلك الثقـــــافي الجمعـــــي( المســـــتهلك الثقـــــافي الجمعـــــي و هـــــو لـــــذا 

.141میجان الرویلي و سعد البازعي، دلیل الناقد األدبي، ص : ینظر)1(
، 1999، 1عبـــــــداهللا محمـــــــد الغـــــــذامي، النقـــــــد الثقـــــــافي، المركـــــــز الثقـــــــافي العربـــــــي، لبنـــــــان، المغـــــــرب، ط: ینظـــــــر)2(

.32-31ص 
قصـــــي أنـــــور الـــــذبیان، هیئـــــة أبـــــو ظبـــــي /هـــــارت، إدوارد ســـــعید و المـــــؤثرات الدینیـــــة للثقافـــــة، تـــــر.دولیـــــام :ینظـــــر )3(

.33، ص2011، 1للتراث، كلمة، ط
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ــــــ،جمــــــالي كمــــــا هــــــو شــــــأن النقــــــد األدبــــــيالّ شــــــف البك ا همــــــه كشــــــف المخبــــــوء تحــــــت أقنعــــــة البالغــــــيإّن

)1(>>"اتیحالقبالمطلوب إیجاد نظریات في لدینا نظریات في الجمالیات فإنّ نّ كما أ،لجماليا

ل مـــــن خاللهـــــا أن یحـــــل حـــــاو م لنـــــا قـــــراءة خاصـــــة النقـــــد الثقـــــافي قـــــدّ ، نســـــتنتج أنّ مـــــن كـــــّل هـــــذاو 

دبــــي لیحــــل محلــــه األمــــوت النقــــد، لكــــن أن نعلــــنظــــر مختلفــــةشــــكال النقــــدي المعاصــــر مــــن وجهــــة ناإل

ــــهلثقــــافي، و النقــــد ا ، ألنــــه تهــــدیم لحلقــــة مــــن حلقــــات الفكــــر العربــــي عبــــر هــــذا مــــا ال نســــتطیع أن نقــــوم ب

.مراحله التاریخیة المختلفة

:النقد النسوي.4

:بحیــــثق المــــرأة و تحریرهــــا مــــن كــــل القیــــودمطالبــــا بحقــــو النســــوي فــــي الســــتینیاتظهــــر النقــــد
ا لكـــــــن هــــــذا النقـــــــد فـــــــي العـــــــالم بدایـــــــة تفجــــــر الكتابـــــــات التـــــــي تعــــــالج قضـــــــیتهم1969تعتبــــــر ســـــــنة <<

نمـــــــا تتســـــــم ممارســـــــم یتبـــــــع نظریـــــــة أو إجرائیـــــــة محـــــــددة و الغربـــــــي لـــــــ ٕ جهـــــــات النظـــــــر ونقـــــــاط ه بتعـــــــدد و تا

كمـــــا أنـــــه یفیـــــد مـــــن النظریـــــة النفســـــیة  الســـــیكولوجیة و الماركســـــیة ونظریـــــات مـــــا –تنوعهـــــا نطـــــالق و اإل

)2(>>.بعد البنیویة عموما

حیـــــث العربـــــية فـــــي العـــــالم الغربـــــي و حركـــــات نســـــویكمـــــا اعتمـــــد النقـــــد النســـــوي فـــــي ظهـــــوره علـــــى 

مــــــت العــــــالم الغربــــــي بأنــــــه مجتمــــــع مــــــن رائــــــدات حركــــــة هــــــذا النقــــــد حینمــــــا اته"ولــــــفو فرجینیــــــا "<<نجــــــد

.ثقافیـــــاقتصـــــادیا و حرمانهـــــا إلـــــى إإضـــــافةمـــــن تحقیـــــق طموحاتهـــــا الفنیـــــة  األدبیـــــة المـــــرأةمنـــــع '' ويأبـــــ''

ـــــــ تعریـــــــف المـــــــرأة ا أصـــــــرت علـــــــى مـــــــحین"فـــــــوارســـــــیمون دي بو "ا فـــــــي فرنســـــــا فقـــــــد تزعمـــــــت الحركـــــــة أّم

.84-83عبد اهللا الغذامي، النقد الثقافي، ص )1(
.329میجان الرویلي و سعد البازعي، دلیل الناقد األدبي، ص )2(
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ــــاط المــــرأة بالرجــــل فتصــــبح المــــرأة آهویتهــــا تتبــــع دائمــــا مــــن ارتو  یتســــم بالســــلبیة ) موضــــوع ومــــادة(خــــر ب

Femenistالنقــــد النســــوي و ، )1(>>األهمیــــةو ها الهیمنــــة و الرفعــــةا یكــــون الرجــــل ذاتــــا ســــمتمــــبین

critiqueته<<هــــو نحــــو بالغــــة ''هــــابفــــي كتا" إلینــــا شــــوالتر''یــــة الناقــــدة األدبیــــة األمریكمصــــطلح صــــّك

یـــــه طرائـــــق تصـــــویر المـــــرأة فـــــي النصـــــوص، التـــــي یكتبهـــــا الرجـــــل، الـــــذي تصـــــف ف، و ) 1979('' نســـــویة

النقــــــد النســــــوي یهــــــتم بدراســــــة كیفیــــــة تــــــأثر جمهـــــــور نّ مــــــن ثمــــــة فــــــإمنهــــــا، و ةأو حــــــذفها هــــــذه الصــــــور 

تــــــرف معظــــــم الدراســــــات أن النقــــــد النســــــوي وتع)2(>>للمــــــرأةختزالیــــــة و اإلقصــــــائیةاإلالقارئــــــات بالصــــــور

التیــــــار، أنهــــــا رائــــــدات هــــــذا جــــــاء إلعــــــادة قــــــراءة األدب بحثــــــا عــــــن صــــــورة المــــــرأة هــــــذه األخیــــــرة یعتقــــــد 

جــــــب قــــــراءة هــــــذا ، ولهــــــذا و یر الموضــــــوعات التــــــي یعایشــــــها الرجــــــلتتمتــــــع بقــــــدرات كبیــــــرة علــــــى تصــــــو 

:التیــــار قالــــت إحــــدى الناقــــداتألهمیــــة هــــذاو )3(ريو الخطــــاب الــــذكو األدب بعیــــدا عــــن هیمنــــة الرجــــل  
ـــــدفعني إإنّ << ـــــد النســـــوي مـــــا ی ـــــى الخـــــوض فـــــي موضـــــوع النق ـــــه–ل ـــــز هـــــذا -دون الغـــــوص فی هـــــو تركی

ــــم مــــا وجدتــــه فیــــه مــــن محاالنقــــد فــــي بدایتــــه علــــى إبــــداع النســــاء الــــذي طالمــــا ألقــــي فــــي ــــة و الظــــل ، ث ل

4>>يالجنسختالفبداعیة ، تبعا لالر في النصوص اإلإبراز التمایز الذي یظه

.329،330ناقد األدبي ، صمیجان الرویلي  سعد البازعي، دلیل ال)1(
: ، نقــــــال عـــــــن 338، ص )دراســــــة فــــــي معجــــــم نقــــــدي(، النســــــویة و مــــــا بعــــــد النســــــویة )تحریــــــر(ســــــارة جــــــامبر )2(

ـــــــي المعاصـــــــر ـــــــف، لغـــــــة الشـــــــعر النســـــــوي العرب ـــــــازك المالئكـــــــة و ســـــــعاد الصـــــــباح، ونبیلـــــــة : فاطمـــــــة حســـــــین العفی ن
.64، ص2011، 1الخطیب، نماذج، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط

ـــــك، دار المیســـــرة، عمـــــان، ط: ینظـــــر)3( ـــــى التفكی ـــــي الحـــــدیث مـــــن المحاكـــــاة إل ـــــد األدب ـــــل، النق ـــــراهیم محمـــــد خلی 1إب
.139، ص2003،
.150المرجع نفسه، ص )4(
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ــــممــــا ســــبق ــــي متاهــــة مــــن الثنائی ــــدور ف ات المتعــــدد و التــــي ، نســــتنتج أن النقــــد النســــوي هــــو نقــــد ی

ـــــذكورة و : ، منهـــــا ال تكـــــاد تنتهـــــي ... الخیـــــال الجمـــــال، الواقـــــع و ة، الماضـــــي والحاضـــــر، القـــــبح و األنوثـــــال

اته ك لفضـــــح ســــــلوكیذلــــــ، و المـــــرأة أن تتوجــــــه بهـــــا إلــــــى المجتمـــــعختــــــارت أخـــــرى، اإخ، هـــــذه الثنائیــــــات و 

ســــلب مــــا بلغتـــه حالــــة المـــرأة مــــن تـــدني و حتجـــاج تعلــــن فیهـــالمجحفـــة فــــي حّقهـــا، فهــــي تطلـــق صــــرخة اا

. تقالیدهاو عاداتهاا نتج عنه معارضة لبیئتها و لحقوقها ممّ 

:نظریة القراءة و التلقي.5

ویشــــــیر دورهمــــــا فــــــي تنــــــاول الــــــنص األدبــــــيي و أولــــــت هــــــذه النظریــــــة اهتمامهــــــا بالقــــــارئ و المتلقــــــ

ــــة ظهــــور هــــذه  ــــى أنهــــا <<النظری ــــت صــــدى للتطــــورات االإل ــــ، و جتماعیــــةكان ــــي ألمانیــــا و ةالفكری ــــة ف األدبی

ـــــت أبعـــــاد فلســـــفیة مرتبطـــــة بالفلســـــفة الظواهیرات ـــــأخرة فكان ـــــة خـــــالل الســـــتینات المت ـــــرتبط الغربی ـــــي ت ـــــة الت ی

هـــــانس "و "فولفغـــــانغ أیـــــزر": و مـــــن دعـــــاة هـــــذا االتجـــــاه)1(>>العـــــالم المحـــــیط لهـــــابـــــین تجربـــــة الـــــذات و 

و "هـــــــانز ربیـــــــرت یـــــــاوس"ویعتبـــــــر <<غیـــــــرهمو ... نج أیـــــــزر مـــــــن هولنـــــــدا فولفجـــــــا"و "روبیـــــــرت یـــــــاوس

ذلــــــك علــــــى الــــــرغم مــــــن ، و "نســــــتانسكو "مــــــن المنظــــــرین األكثــــــر أصــــــالة فــــــي مدرســــــة "فولجــــــانج أیــــــزر"

ـــــــریش جمیرشـــــــتمـــــــن رینـــــــر فـــــــارنیتیج و لّ كـــــــالتالمیـــــــذ  ـــــــف دتیـــــــر ســـــــتمبروهـــــــانز أول و كـــــــارلهینز فول

)2(>>ستیرل

.308سامي عبانیة، إتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص )1(
أمـــــل قـــــارئ و /ألدبـــــي، مـــــن الشـــــكالنیة إلـــــى مـــــا بعـــــد البنیویـــــة، تـــــررامــــان ســـــلدن، موســـــوعة كمبریـــــدج فـــــي النقـــــد ا)2(

.479، ص 2006، سنة 01، ط1045، العدد 3آخرون، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ج
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ـــــرّ التوجـــــه یُ هـــــذا  ـــــى بتلقـــــي الق ـــــهعن ـــــنص فـــــي حـــــد ذات ـــــنص مـــــع إهمـــــال لل جـــــاء هـــــذا التوجـــــه <<اء لل

ــــ ــــرة التواصــــل اإلنســــاني، بــــالنظر إلیضــــع العملیــــة األدبی ــــة فــــي دائ ــــل فــــي ى طبیعتهــــا و ل ــــل مركــــز الثق بنق

تـــــــرى صـــــــاحبة كتـــــــاب و )1(>>لـــــــى جانـــــــب الـــــــنص القـــــــارئراتیجیة التحلیـــــــل مـــــــن جانـــــــب المؤلـــــــف إســـــــتإ

عتــــــراض علــــــى الفهــــــم أو ظهــــــرت لتقــــــدم ا<<نظریــــــة التلقــــــيأنّ '' تطبیقــــــاتو ... نظریــــــة التلقــــــي أصــــــول''

إنهــــــا اختلفــــــت عنهــــــا تجاهــــــات مــــــا بعــــــد بنیویــــــة إالّ الحــــــال مــــــع االبنیویــــــة لــــــألدب كمــــــا هــــــوالتصـــــورات 

، تعنــــــى بــــــالفهم ال بــــــالقراءة فحســــــبیــــــةالقــــــارئ، لكونهــــــا نظر النظریــــــات التــــــي اهتمــــــت بــــــالقراءة و عــــــنو 

یــــــة وظیفیــــــة ألنهــــــا عملیــــــة هــــــو عمل، و الشــــــفراتو تأویــــــل الرمــــــوزولقــــــراءة أفهــــــي تــــــرى أن الفهــــــم لــــــیس ا

)2(>>دبيما فاعال في بناء المعنى األسهادال تسهم إ

المتلقـــــي والناقـــــد، ســـــعة المجـــــال، بحیـــــث تهـــــتم بالقـــــارئ و هـــــي فعـــــال واةهـــــذه النظریـــــنســـــتخلص أنّ 

تلقــــي فــــي أثنــــاء تفاعلــــه مــــع الفعالــــة التــــي یقــــوم بهــــا المةتركــــز علــــى تعــــدد المعنــــى مــــن خــــالل المشــــارك

.النص األدبي

: ، الحظت أنها انقسمت بشكل عام إلى ثالثة أقسام ل دراستي لهذه المناهج الحداثیةمن خالو 

.مناهج أولت العنایة بالمؤلف، و هي المناهج السیاقیة–1

.یة، و هي مناهج نسقیة نصانمناهج أولت العنایة بالنصو -2

.139، ص 1996ط، .صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار األفاق العربیة، القاهرة، د)1(
و تطبیقـــــــات، المركـــــــز الثقــــــافي العربـــــــي، الـــــــدار البیضـــــــاء، ... بشــــــرى موســـــــى صـــــــالح، نظریـــــــة التلقــــــي أصـــــــول )2(

.42،ص 2001، 1المغرب، ط
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مهمــــة الناقــــد كانــــت التجــــول بـــــین و ، التلقــــيلقي وهــــي نظریــــة القـــــراءة و ایــــة بــــالمتمنــــاهج أولــــت العنو -3

.ك لتبادل األفكار و نموهالذرها و و هذه المناهج بحسب ظه



:األولالفصل 
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:تمهید

ــــــه نّ إ ــــــز ب ــــــع إ" إدوارد ســــــعید"مــــــا یتمی ــــــي جمی ــــــة و المتعــــــددةســــــهف ــــــة الغنی ــــــك اماته الفكری ، هــــــو تل

الرؤیـــــة النقدیـــــة العلمیـــــة الجریئـــــة و الواســـــعة، التـــــي قـــــدمتها كتاباتـــــه فـــــي نقـــــد المركزیـــــة الثقافیـــــة الغربیـــــة 

التمثیـــــل إلــــى الكشــــف عــــنإضــــافة، االســــتعماريالل محاولــــة تفكیــــك بنیــــة خطابهــــا مــــن خــــو نقضــــها،

ــــــــه السیاســــــــی ــــــــدیني بمدلوالت ــــــــي الخطــــــــاب الفكــــــــري الیهــــــــودي،ةالمعاصــــــــر ةال ــــــــض ف ــــــــر فضــــــــح و نق عب

المقـــــــوالت المزیفـــــــة التـــــــي یحـــــــاول أنصـــــــار الكیـــــــان االســـــــرائیلي مـــــــن المفكـــــــرین الیهـــــــود إســـــــباغها علـــــــى 

.التاریخ الیهودي

:المرجعیات الفكریة و الفلسفیة إلدوارد سعید:الو أ

:یةالنظریة ما بعد الكلونیال-1

ـــــة مـــــاتعـــــدّ  ـــــافي النظری ـــــة ذات الطـــــابع الثق ـــــة و األدبی ـــــات النقدی ـــــة مـــــن أهـــــم النظری بعـــــد الكولونیالی

وقبـــــــل الحــــــــدیث عــــــــن شــــــــكالت السیاســـــــیة العالمیــــــــة،مكونهــــــــا تـــــــربط األدب و الخطــــــــاب بالالسیاســـــــي،

هـــــــو مصـــــــطلح الحـــــــدیث عـــــــن الخطـــــــاب الكولونیـــــــالي، و وجـــــــب علینـــــــا النظریـــــــة مـــــــا بعـــــــد الكولونیالیـــــــة،

، مــــن نتــــاج یعبــــر عــــن توجهــــات إلــــى تحلیــــل مــــا بلورتــــه الثقافــــة الغربیــــة فــــي مختلــــف المجــــاالت<<یشــــیر

ل فـــــي نتـــــاج یشـــــكّ ذلـــــك اإلإزاء منـــــاطق العـــــالم الواقـــــع خـــــارج نظـــــام الغـــــرب علـــــى أســـــاس أنّ اســـــتعماریة

أمــــــا مــــــن خــــــالل . )1(>>باســــــتعمله فوكــــــو لمصــــــطلح الخطــــــامجملــــــه خطابــــــا متــــــداخال بــــــالمعنى الــــــذي

ـــــــدي  ـــــــدّ الخطـــــــاب النق ـــــــذي ق ـــــــر ال ـــــــالي ، هـــــــذا األخی ـــــــاحثون قضـــــــامـــــــا بعـــــــد الكولونی ـــــــه الب یا م مـــــــن خالل

.158دلیل الناقد األدبي، ص میجان الرویلي و سعد البازعي،) 1(
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ــــة ــــاهج مختلف ــــة وتوجهــــات و من ــــي هــــذه الرؤی ــــد األدب ــــل الناق ــــا صــــاحبا دلی ــــي هــــذا الصــــدد یوضــــح لن ، وف

: بقولهما
یتقـــــاطع مـــــع العدیـــــد مـــــن المنـــــاهج وحقـــــول االســـــتعماريتحلیـــــل الخطـــــاب رنا بـــــأنّ هـــــذا مـــــا یـــــذكّ <<

ضــــــلة الفكــــــر مــــــا بعــــــد مخــــــر واقعــــــا تحــــــت الغربیــــــة المعاصــــــرة، ذلــــــك بوصــــــفه هــــــو اآلالبحــــــث الثقافیــــــة 

زمنیــــة تاریخیــــة تتقــــاطع مــــع بعــــض ةهــــذا القــــول یشــــیر إلــــى فاصــــلو .)1(>>ثي، و مــــا بعــــد البنیــــويالحــــدا

ـــــحداثـــــة، و الحقـــــول الدراســـــیة الثقافیـــــة فـــــي زمـــــن مـــــا بعـــــد ال ـــــى أنقـــــاض البنیوی ـــــا و .ة عل نتســـــاءلمـــــن هن

الدراســـــات التـــــي تبحـــــث عـــــن العالقـــــات <<المقصـــــود بهـــــا؟ و االســـــتعماریةعـــــد عـــــن ماهیـــــة النظریـــــة مـــــا ب

ـــــــین الغـــــــرب بوصـــــــفه مســـــــتعمرا و الث ـــــــة ب الغـــــــرب مـــــــن دول وقعـــــــت تحـــــــت طائفـــــــة مـــــــا یقـــــــع خـــــــارجقافی

غیرهـــــــا للكشـــــــف عــــــــن و األدبیـــــــةمـــــــا تتضـــــــمنه تلــــــــك الدراســـــــات مـــــــن تحلیـــــــل النصــــــــوص ،االســـــــتعمار

ـــــي كتابـــــه" إدوارد ســـــعید"حـــــو الـــــذي یبـــــرزهنو علـــــى الإســـــتراتجیاتها الخطابیـــــة، والثقافـــــة ستشـــــراق،اال: ف

ـــــــــ)2(>>االمبریالیـــــــــةو  المعرفـــــــــة أي الهیمنـــــــــة السیاســـــــــیة ا المفهـــــــــوم، العالقـــــــــة بـــــــــین الســـــــــلطة و ح هـــــــــذیوضّ

دور الــــــــنص األدبــــــــي و عالقاتــــــــه و مــــــــن جهــــــــة،ســــــــتعمارياالالغــــــــزو ومــــــــن خــــــــالل الســــــــیطرةألوروبــــــــا

ـــــ.بالدراســـــات مـــــا بعـــــد الكولونیالیـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى عـــــن نشـــــأتها ، فقـــــد نشـــــأت الخطابـــــات مـــــا بعـــــد اأّم

.159، ص المرجع السابق) 1(
.27-26المرجع نفسه، ص ) 2(
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لمیـــــة زین إلـــــى مفهـــــوم العا، غیـــــر أن نقادهـــــا كـــــانوا غیـــــر غـــــربیین تمامـــــا ومتحّیـــــالكولونیالیـــــة فـــــي الغـــــرب

.)1(غیرهمو ... **جایاتري سبیفاكو ،*هومي بهابها، و إدوارد سعید: كما في أعمال 

الناقــــــد العربــــــي ممــــــن مهــــــدوا،یعتبــــــرو <<هــــــذه الخطــــــوةىأول مــــــن خطــــــ"إدوارد ســــــعید"یعــــــدّ و 

ـــــــــة ـــــــــة مـــــــــا بعـــــــــد كولونیالی ـــــــــوة لنظری ـــــــــ،وبق الكاشـــــــــف عنـــــــــهةخصوصـــــــــا مـــــــــن ناحیـــــــــة مفهـــــــــوم المركزی

ـــــة،االو قهـــــرالالثقافـــــة و ) تمفصـــــالت( ـــــى فـــــك كـــــل و مبریالی ) االســـــتعمار(هـــــذا فـــــي إطـــــار مـــــن الســـــعي إل

ثــــــــار بقیـــــــت العنصـــــــریة قـــــــوة هامـــــــة ذات أ<<ر سیاســـــــي فقـــــــدو ومـــــــن منظـــــــ.)2(>>عـــــــن العـــــــالم الثالـــــــث 

تجربــــــــة .وفـــــــي السیاســـــــات الجامـــــــدة والمتصـــــــلبةاالســــــــتعماریةإجرامیـــــــة علـــــــى الحـــــــروب و العنصـــــــریة

الشـــــعوب التـــــي لـــــم بمقـــــدار كبیـــــر علـــــى تلـــــك المنـــــاطق و و بالتـــــالي تـــــدل ، و الخضـــــوع لالســـــتعمار أخـــــذت

ـــــة  ـــــث رحـــــل آمـــــنالخضـــــوع للغـــــربالتابعیـــــة و و تنتـــــه تجربتهـــــا فـــــي التبعی ـــــیض خـــــر رجـــــل شـــــرطة حی أب

بعــــد مــــا(والدةنــــرى أنّ ،ومــــن خــــالل هــــذا القــــول،)3(>>أوروبــــي علــــى حــــد تعبیــــر فــــانونم أنــــزل آخــــر علــــو 

أمریكــي -مومبــاي بالهنــد، یشــغل اآلن وظیفــة أســتاذ األدب النكلــوم، فــي 1949ولــد ســنة :هــومي بهابهــا*
و اللغــــة فـــــي جامعـــــة أكســـــفورد، ومـــــدیر مركـــــز اإلنســـــانیات فــــي جامعـــــة هارفـــــارد، لـــــه كتـــــب و دراســـــات علمیـــــة، مـــــن 

.'')2005(إدوارد سعید یواصل المحادثة''و'')2000(حول الخیار الثقافي'':أبرزها
1942منظــــــــــرة و ناقــــــــــدة أدبیــــــــــة أمریكیــــــــــة مــــــــــن أصــــــــــل بنغالیــــــــــة ولــــــــــدت ناشــــــــــطة و هــــــــــي :جایــــــــــاترى ســــــــــبیفاك**

ــــــا ــــــة(بكالكوت ــــــد البریطانی ــــــابع أن یتكلم؟المنشــــــور ســــــنة) الهن ــــــة،هل یســــــتطیع الت یعــــــد مــــــن النصــــــوص . 1985لهــــــا مقال
.المؤسس لمابعد الكولونیالیة

.267،ص1،2007ردن،طبعلي، مسارات النقد ومادارات ما بعد الحداثة، أمانة عمان الكبرى،األحفناوي:ینظر) 1(
،2014- 11- 17:تاریخ التصفحناجح المعمري،إدوارد سعید مفارقات الهویة و التاریخ، صفحة المنتدى الثقافي،) 2(

http :olmadapapen.net/poper.pbp ?Souce :akbarg.sid :30774.
.67، ص 1996، 1صبیحي حدیدي، دار الفارس، عمان، ط / تعقیبات على االستشراف،تر: إدوارد سعید) 3(
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ـــــــة ـــــــي )الكلونیالی ـــــــاحإتعن ـــــــى أوروبـــــــانفت ســـــــتعماري والتمییـــــــز القهـــــــر االلضـــــــحایاالشـــــــتات،تجـــــــاربعل

ــــــــ.والتبعیــــــــةالتجــــــــارب الضــــــــعیفة لضــــــــحایا اإلجــــــــرامالعنصــــــــري، تلــــــــك ا عــــــــن المرجعیــــــــات الفكریـــــــــة أّم

بصـــــفة "میشـــــال فوكــــو"بصـــــفة عامــــة وفكــــر ر مـــــا بعــــد الحداثــــةكــــبف"إدوارد ســــعید"الفلســــفیة فقــــد تـــــأثر و 

الغربــــــي یتــــــابع بهــــــذا الخطــــــاب ارتباطــــــایــــــزا فــــــي أمریكــــــا، و فوكــــــو تمتالمــــــذةأكثــــــر <<خاصــــــة، إذ اعتبــــــر 

ــــــات فوكــــــو، فمــــــا مــــــن خطــــــاب ی" إدوارد ســــــعید" ــــــل هــــــو ســــــبب منطــــــق نظری ــــــزمن، ب ــــــى مــــــرّ ال ثبــــــت عل

،كـــــل هـــــذا إن )1(>>بـــــل یثیـــــر المعارضـــــة أیضـــــالســـــلطة و حســـــب، ااســـــتخدامنتیجـــــة وهـــــو ال یقـــــنن فـــــي و 

للســــــلطة اســــــتخدامهبفكــــــر میشــــــال فوكــــــو فــــــي "إدوارد ســــــعید"علــــــى شــــــيء، فهــــــو یــــــدل علــــــى تــــــأثر دلّ 

.أیضاةالمعارضو 

أنـــــــه ولونیـــــــالي أهمیـــــــة و إیجابیـــــــات، إالّ كبعـــــــد اللدراســـــــة إدوارد ســـــــعید للخطـــــــاب مـــــــاكمـــــــا أنّ 

ــــــي دراســــــتهكــــــان مقصــــــرا ــــــىف ــــــواحعل ــــــه یصــــــو <<: إحــــــداها هــــــيولعــــــلّ ي،بعــــــض الن ر المســــــتعمر أن

مـــــا بعـــــد و قـــــد ســـــعى المنظـــــرون.المســـــتعمر بوصـــــفه منتصـــــرا كلـــــه الحضـــــوربوصـــــفه ســـــلبیا صـــــامتا، و 

ــــــو ــــــذین تل ــــــك القصــــــالكولونیــــــالیون ال ــــــى معالجــــــة ذل ــــــوثو ه  هنــــــا أراد ســــــعید أن یشــــــوّ )2(>>رو ســــــعید إل یل

ــــةصــــورة اال ــــرا و ســــتعمار، الــــذي یصــــفها بالعدوانی وعــــالوة علــــى .شــــد أشــــكال الهیمنــــةإیــــاه أ''الظلــــم معتب

ــــریــــة ظذلــــك، لــــم تقتصــــر ن فریقیــــا بــــل تجــــاوزتهم إلــــى اب أو نقــــاد آســــیا و إمــــا بعــــد الكولونیالیــــة علــــى كّت

.271بعلي، مسارات النقد و مدارات مابعد الحداثة، ص حفناوي) 1(
إسماعیل عبد الغني و آخـرون ، المجلـس /نوریس،موسوعة كمبریج في النقد األدبي،القرن العشرین،تر.نلووف،ك.ك) 2(

.340، ص 2005، 1، ط9األعلى للثقافة، ج 
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ــــــاحثین  ــــــ*میشــــــال فوكــــــو: الفرنســــــي االجتمــــــاعغــــــربیین أمثــــــال الفیلســــــوف و عــــــالم ب **ز فــــــانون، وفران

.و غیرهم....

:میشال فوكو-2
مــــــن و ولونیالیــــــةروا للنظریــــــة مــــــا بعــــــد الكاد األوائــــــل الــــــذین نّظــــــمــــــن الــــــروّ "میشــــــال فوكــــــو"یعتبــــــر 

ــــأّثر ــــر الــــذین ت ــــإنّ <<مــــن هــــذا،، و "إدوارد ســــعید"بهــــم أكث علــــى میشــــال ،ســــعید یســــتند بصــــورة خاصــــةف

إلــــــى امــــــتالك "ســــــعید"األخیــــــر قــــــد حفــــــزت نقــــــوداتي، ونعــــــوم تشومیســــــكي، و غرامشــــــأنطــــــوان فوكــــــو، و 

)1(>>. كثر من غیرهاول القضایا التي تؤثر فیها أالشجاعة للحدیث ح

علـــــى تســـــلیط الضـــــوء "فوكـــــو"مـــــن خـــــالل أعمـــــال "إدوارد ســـــعید"قـــــام رتبـــــاط،جـــــراء هـــــذا االومـــــن

.یدیولوجیة المهیمنةكذا اإلالتاریخ متأثرا بالمبادئ السیاسیة و على الثقافة و 

و مصـــــدره خاصـــــة فـــــي " نهلـــــةســـــعید"بدراســـــة عالقـــــة الســـــلطة بالمعرفـــــة، فـــــاعتبره "فوكـــــو"إشـــــتهر 

دینـــــا عظیمـــــا لتنظیـــــرات فوكـــــو حـــــول العالقـــــة بـــــین '' ستشـــــراقاال''یـــــدین كتـــــاب <<،'' ستشـــــراقاال''كتابـــــه 

ســــــتقرار االو الفوكویــــــة المتعلقــــــة بالنظــــــامالتمثیلیــــــاتلــــــى و المعرفــــــة، ذلــــــك أن ســــــعید ینظــــــر إالســــــلطة 

رن العشــــــرین، عــــــالج مواضــــــیع أهــــــم فالســــــفة التــــــاریخ فــــــي القــــــ، فیلســــــوف فرنســــــي،)1984-1926(میشـــــال فوكــــــو* 
، والدة )1961(جـــــــــــــرام و العقوبـــــــــــــات، مـــــــــــــن مؤلفاتـــــــــــــه، تـــــــــــــاریخ الجنـــــــــــــون فـــــــــــــي العصـــــــــــــر الكالســـــــــــــیكياال: مثـــــــــــــل
).1963(العیادة

،طبیب نفساني، و فیلسوف إجتماعي أسود، من موالید فورد دوفرانس جزر المارتنیك، )1961- 1925(ز فانونفران**
.معذبون في األرض: من أجل الحریة وضد التمییز العنصري، من أعمالهعرف بنضاله

ــــر) 1( ــــاریخ ، ت ــــة الت ــــا، إدوارد ســــعید و كتاب ــــة، عمــــان الدوحــــة أحمــــد خــــریس و ناصــــر أ/شــــیلي والی ــــو الهیجــــاء، أزمن ب
.30، ص2007، 1ط
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ــــــة و  ــــــة للمعرف ــــــرى أن .)1(>ت الحكــــــمالمفهــــــوم المؤســــــس لكــــــل مؤسســــــابوصــــــفهاالســــــلطة التنظیمی ــــــا ن هن

م العتبارهــــــــا مصــــــــادر لمؤسســــــــات الحكــــــــ"فوكــــــــو"یســــــــتقي أنمــــــــوذج الســــــــلطة و المعرفــــــــة مــــــــن "ســــــــعید"

ـــــق الســـــلطةقصـــــاءاإلمصـــــحوب باســـــتراتیجیات القهـــــر و  ـــــأن هـــــذا إالّ .عـــــن طری ـــــدم طـــــویال، بحكـــــم ل م ی

ي وجهــــه ســــعید الســــبب فــــي ذلــــك یعــــود إلــــى النقــــد الــــذغیــــر مســــتقرة، و ا التــــي تبــــدو غیــــر ثابتــــة و مــــعالقته

، الـــــذي یعتبـــــره "میشـــــال فوكـــــو"بصـــــور أو بـــــأخرى ملهمـــــة الـــــذي مـــــسّ و إلـــــى منظـــــري مـــــا بعـــــد البنیویـــــة،

ـــــا أساســـــیا مـــــن جهـــــةنه"ســـــعید" ـــــه و مصـــــدرا منهجی ـــــق بفهـــــم فوكـــــو للســـــلطة مـــــن ل ، ومشـــــككا فیمـــــا یتعل

تـــــي ســـــعید ال یتوافـــــق مـــــع منظـــــور فوكـــــو الـــــرافض لفرضـــــیة البنـــــى القامعـــــة البیـــــد أنّ <<)2(جهـــــة أخـــــرى

، حیـــــث تقـــــوم مؤسســـــة قبلیـــــة تعمـــــل ترتیبـــــا مـــــن األعلـــــىتنظـــــر إلـــــى الســـــلطة  بوصـــــفها قـــــوة مهیمنـــــة و

ـــــة و تنحـــــدر إلـــــى األســـــفل ، هـــــذه ككا فیمـــــا یتعلـــــق بفهـــــم فوكـــــو للســـــلطةهنـــــا یبـــــدو ســـــعید مشـــــ)3(>>الدول

وات و تاریخهـــــا ویـــــرى ســـــعید أن هـــــذا الفهـــــم ســـــیقودنا إلـــــى نـــــوع الـــــذتعمـــــل علـــــى تشـــــكیل األخیـــــرة التـــــي 

أنظمـــــة و *وتالیتاریـــــةتعمـــــل عـــــل فضـــــح صـــــیغ الت<<أمـــــا عـــــن منهجیتـــــه فهـــــي،.لمشـــــاركة السیاســـــیةمـــــن ا

ـــــالمؤسســـــاتوأشـــــكال عملهـــــا فـــــي الفكـــــر و االســـــتبداد ة مقاومـــــة، وال یحفـــــز ، ولكـــــن ذلـــــك ال یقـــــود إلـــــى أّی

ــــي، و  ــــامج عمل ــــى وضــــع برن دوارد ســــعید وهــــذا هــــعل ٕ ــــین تفكیــــر كــــل مــــن فوكــــو وا ــــرق الحاســــم ب )4(>>الف

.32المرجع السابق، ص ) 1(
.281-280لحداثة، ص بعلي، مسارات النقد و مدارات مابعد احفناوي:ینظر) 2(
.34الیا، إدوارد سعید و كتابة التاریخ ، ص شیلي و ) 3(
هـذا النـوع مـن النظـام هـو هرمـي بحیـث یقـف الـزعیم علـى رأس هي نـوع مـن أنـواع األنظمـة الدیكتاتوریـة،:وتالیتاریةالت*

.مة ال یعترف بحریة الفردظهذا النظام، هذا النوع من األن
.281النقد و مدارات ما بعد الحداثة، ص بعلي، مسارات حفناوي) 4(
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انتقــــد العدیــــد وأدبیــــة، كمــــا فضــــح و ةفنیــــو د كمفكــــر، فهــــو ینــــاقش أمــــور ثقافیــــة و سیاســــیة فمنهجیــــة ســــعی

.واإلسالمیةمن األنظمة العربیة 

:ز فانونفران-3
ــــــ ــــــانون أفكــــــاره عــــــام نشــــــر فران ــــــه 1961ز ف ــــــي كتاب ــــــي''م ، ف ــــــ'' األرضالمعــــــذبون ف ــــــذي یحّل ل ال

ــــه طبیعــــة اال ــــالي،فی ــــهســــتعمار الكولونی ــــة الوطنیــــة محــــاوال بــــذلك عــــدة مفــــ<<بحیــــث تنــــاول فی اهیم الثقافی

ســـــــتعمار الـــــــوطن و تـــــــاریخ النضـــــــال المنـــــــاهض لال/هتمـــــــام بخصوصـــــــیات األمـــــــة االأن یعیـــــــد تركیـــــــز 

كــــــان "إدوراد ســــــعید"اهتمــــــاممــــــن هــــــذا یظهــــــر أن تركیــــــز و و .)1(>>نطالقــــــا مــــــن نظــــــرة واســــــعة للزنوجــــــةإ

أبــــدى تعاطفــــه ب مــــن جهــــة، و رهــــاكــــان بالنســــبة لــــه مصــــدرا للعنــــف واإلســــتعمار الــــذي منصــــبا علــــى اال

ســـــتعمار قـــــا مـــــن نـــــواة الحركـــــات المناهضـــــة لالنطالرة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، اتعمَ الشـــــدید مـــــع الـــــدول المســـــ

.في غرب إفریقیا و هي الزنوجة

بــــــذلك، بــــــل ر دمــــــر حاضــــــر هــــــذه الــــــدول بــــــل لــــــم یكتــــــفســــــتعمااالأنّ "فــــــانون"علــــــى حــــــد قــــــول و 

بـــــــنفس الشراســـــــة التـــــــي هـــــــدم بهــــــــا وتعـــــــداه إلـــــــى ماضـــــــیها أیضـــــــا و ســـــــعو ، إلـــــــى هدمـــــــه و تشـــــــویهه

ــــا جــــاءت)2(حاضــــرها ــــة اإل، ومــــن هن ــــبحیــــث یضــــرب فــــانون مــــثال بالحركــــة اإل<<فریقیــــة،الزنجی ة فریقی

بــــالمحلي أو الــــوطني إنمــــا توجهــــت كمــــا هــــو واضــــح إلــــى األصــــول المعروفــــة بالزنجیــــة التــــي لــــم تكتــــف

خالصـــــة القـــــیم <<:ى أنهـــــاف فـــــانون الزنجیـــــة علـــــقـــــد عـــــرّ و .)3(>>العرقیـــــة لتؤســـــس علیهـــــا هویـــــة ثقافیـــــة

.246تولوف ، وآخرون ، موسوعة كمبرج في النقد األدبي، ص .ك)1(
.160دلیل الناقد األدبي، ص سعد البازعي،میجان الرویلي و :ینظر)2(
.160، ص المرجع نفسه) 3(
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فریقیـــــــة،عتمـــــــد فـــــــي دراســـــــته علـــــــى الزنجیـــــــة اإلا" فـــــــانون"ن هنـــــــا أنّ تبـــــــیّ ،)1(>>الثقافیـــــــة للعـــــــالم األســـــــود

ــــــــة بنفســــــــها ااعتبارهــــــــا مــــــــن شــــــــكّ ب ــــــــیّ لت هویتهــــــــا الثقافی ــــــــا مــــــــن الق ــــــــة التــــــــي نطالق م و األصــــــــول العرقی

.عتمدتهاا

ــــول ــــه، یمكــــن أن نق ــــإنّ <<:ومــــن هــــذا كل ــــمــــا بعــــد الكو ةالنظری ــــي لونیالی ــــدانا واســــعا ف ة تحتــــل می

أنهـــــــا تنـــــــتهج ســـــــبال عدیـــــــدة و تتخـــــــذ مواقـــــــف جـــــــد مختلفـــــــة فـــــــي أن تقـــــــولداه وشـــــــحونا بالقضـــــــایا، و مـــــــ

ـــــــمَ ر و لعالقــــــة بــــــین المســــــتعمِ ظرتهــــــا للثقافــــــات المســــــتعمرة، وفــــــي نلتصــــــورها  فنظریــــــة مــــــا )2(>>رالمستعـ

التمركــــز الغربـــــي، لمیــــة الثانیــــة لــــردّ ح بهــــا كتــــاب العــــالم الثالـــــث، بعــــد الحــــرب العاســــتعمار تســــلّ بعــــد اال

ــــــــى الفكــــــــر و  نســــــــاني زمنــــــــا االتفــــــــویض المقــــــــوالت الفكریــــــــة األوروبیــــــــة  األمریكیــــــــة التــــــــي ســــــــیطرت عل

رمر أمام نظیره النظرتها للمستعمِ طویال، و تحلیل . ستعَم

.247تولوف ، وآخرون ، موسوعة كمبرج في النقد األدبي، ص .ك) 1(
.247ع، نفسه ص المرج) 2(
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:قراءات في بعض أعمال إدوارد سعید:ثانیا

:كتاب االستشراق -1

مـــــن بـــــین أبـــــرز مـــــا كتبـــــه ضـــــمن ستشـــــراق، و بـــــارزا فـــــي مجـــــال اال" دعیإدوارد ســـــ"كـــــان عمـــــل 

ــــاب التطــــوّر  ــــث جمــــع هــــذا الكت ــــه النصــــوص الكالســــیكیة، حی ــــه بمــــا فی ــــا كتبهــــا طــــول حیات عشــــرین كتاب

دراســــــات مــــــا بعـــــــد ''و'' فئـــــــات الــــــدنیا''الضــــــوء علــــــى ظهــــــورط ســـــــلّ الثقافیــــــة، و الحــــــادث فــــــي الدراســــــات

ــــ<<إذ للنقــــاش و الجــــدل، واضــــیع المثیــــرة وغیرهــــا مــــن الم'' االســــتعمار الــــذي –ستشــــراق ل كتــــاب االیمّث

و بـــــــدال مـــــــن -د الكولونیالیـــــــةبعـــــــیتعامــــــل عـــــــادة كعنصـــــــر تحفیـــــــز، وعالمــــــة مرجعیـــــــة فـــــــي تـــــــاریخ مــــــا

ــــــع المقاومــــــاال ــــــاریخ و دواف ــــــي ت ــــــنحطــــــاط ف ــــــةالكولضــــــدّ ةة التحرری ــــــ.ونیالی ــــــى ا" ســــــعید"ه یوّج هتمامــــــه إل

ـــــــعملیـــــــة اإل لـــــــى كیفیـــــــة تعزیـــــــز الهیمنـــــــة و توابعهـــــــا،ولونیالیـــــــة و الخطـــــــابي للمعـــــــاني الكي ونتـــــــاج النصّ ٕ ا

ــــــة ــــــاب االو )1(>>الكولونیالی ــــــه فكت ــــــورة كمن ــــــدءاستشــــــراق جــــــاء بث ــــــة، ب ــــــي مجــــــال الدراســــــات األدبی ــــــرة ف بی

ســـــــتعماریة باعتبارهـــــــا جـــــــزء ال بالمعـــــــاني اال" ســـــــعید"هـــــــتم فیــــــه لنظریــــــة مـــــــا بعـــــــد االســـــــتعماریة التـــــــي ابا

نجازاته النصیةلنص األدبي و یتجزأ من ا ٕ .ستعماریةاالا

كــــــل <<:المستشــــــرقین، هــــــذه األخیــــــرة تطلــــــق عــــــنستشــــــراق و قبــــــل هــــــذا یجــــــدر بنــــــا التعریــــــف باالو 

هـــــو أســـــلوب مـــــن الفكـــــر القـــــائم ستشـــــراقا، و ابـــــة عنـــــه و یســـــمى فعلـــــه امـــــن یقـــــوم بتـــــدریس الشـــــرق أو الكت

ــــــى  ــــــین الشــــــرق والشــــــرق الروحــــــي و عل ــــــي ب ــــــز وجــــــودي و معرف ــــــي كمــــــا تمیی هــــــو أســــــلوب الغــــــرب العقل

.52، ص 2004، نیقوصیا، قبرص ، 81لیلى غاندي، إدوارد سعید و نقاده، مجلة الكرمل، ع ) 1(
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داري غربـــــيسیاســـــي و  ٕ مـــــن یعمــــــل بعبـــــارة أخـــــرى فالمستشــــــرق هـــــو كــــــلّ و )1(>>للســــــیطرة علـــــى الشــــــرقا

.على دراسة الشرق أو الكتابة عنه، فیتصل بجوانب الشرق العامة والخاصة

ــــوم ، وفقــــه الّلغــــة بشــــتابــــه هــــذا، اإلعــــالء مــــن شــــأن األدیــــبفــــي ك" ســــعید"حــــاول و  كل خــــاص والعل

هتمــــــام ســــــعید هكــــــذا نــــــرى مــــــن البدایــــــة او <<ستشــــــراقیة،الم فــــــي تكــــــوین المعرفــــــة ااإلنســــــانیة بشــــــكل عــــــا

هـــــي التـــــي تـــــؤدي إلـــــى ترســـــیخ مذهبـــــه فـــــي إلـــــى األدب ، و '' التكاملیـــــة''ظـــــري بالفلســـــفة كمـــــا مـــــن وراء ن

و بـــــین ) والتخیـــــل(بـــــداع تبـــــاره ظـــــاهرة إنســـــانیة تقـــــوم علـــــى االالنقـــــد الثقـــــافي الـــــذي یـــــربط بـــــین األدب باع

"ســــــــعید"ر ضــــــــافة إلــــــــى هــــــــذا تــــــــأثّ باإلو ، )2(>>نســــــــانيفكــــــــر اإلالو المجتمــــــــعالتــــــــاریخ و حقــــــــائق الواقــــــــع و 

مي وصـــــراع الغـــــرب و الصـــــهیونیة ســـــالة بـــــه مـــــن تعصـــــب الغـــــرب علـــــى الشـــــرق اإلبـــــالظروف المحیطـــــ

باإلضــــــافةســــــالم ،اإلو .كــــــذا انعــــــدام موقــــــف ثقــــــافي، یتــــــیح للفــــــرد التعــــــاطف مــــــع العــــــربســــــرائیلیة، و اإل

بسیاســــــــاتها ي بحیــــــــث أصــــــــبحت مرتبطــــــــةإلــــــــى تــــــــدخل العــــــــرب فــــــــي شــــــــؤون الداخلیــــــــة للــــــــدول العربــــــــ

.)3(قتصادیاتها إ و 

قـــــــد و <<بحیـــــــث یقـــــــول'' ستشـــــــراقاال''دوارد ســـــــعید إلـــــــى كتابـــــــة كتابـــــــه كــــــل هـــــــذه الظـــــــروف أدت بـــــــإ

كانـــــت خبراتــــــي الخاصـــــة بهــــــذه األمـــــور دفعتنــــــي إلـــــى كتابــــــة هـــــذا الكتــــــاب، فحیـــــاة الفلســــــطیني العربــــــي 

فشـــــــبكة ... ا اتفـــــــاق فـــــــي الـــــــرأي ع هنـــــــا فـــــــي أمریكـــــــا، مثبطـــــــة للعـــــــزم، إن یشـــــــفـــــــي الغـــــــرب، خصوصـــــــ

اإلیدیولوجیــــــــة الســــــــالبة لإلنســــــــانیة، إلمبریالیــــــــة والسیاســــــــیة و او الثقافیــــــــةریة والقوالــــــــب النمطیــــــــة و العنصــــــــ

، 2011،)دط(أســعد الحسـین، دار نینــوي، ســوریا، دمشــق، / إدوراد سـعید، خیانــة المثقفــین، النصـوص األخیــرة، تــر) 1(
.52ص

.22، ص1،2006، القاهرة، ط)رؤیة(محمد عناني،/ ستشراق ، ترإدوراد سعید، اال) 2(
.78المرجع، نفسه ص : ینظر)3(
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مـــــــــن أهـــــــــم "ســـــــــعید"باعتبـــــــــار أن، و )1(>>نســـــــــان هـــــــــي الشـــــــــبكة التـــــــــي تحـــــــــیط بـــــــــالعربي أو المســـــــــلماإل

ه لیســــــت علـــــى مســــــتوى القــــــوانین راتـــــبحكــــــم خبالدراســــــات مـــــا بعــــــد الكولونیالیـــــة، و رین فــــــي حقـــــل المنظّـــــ

.لى مستوى التشكیالت اإلیدیولوجیةالسیاسیة، بل عقتصادیة و اال

تــــــى اآلن لــــــم یفقــــــد شــــــیئا مــــــن حماســــــه الغــــــرب بالشــــــرق منــــــذ بدایتــــــه حمهتمــــــااأنّ "ســــــعید"یــــــرى و 

ـــــه، و قوّ و  ـــــأتت ـــــم ی ـــــراغهـــــذا ل ـــــع و مـــــن ف ـــــه دواف ـــــل حســـــب وجهت ـــــوازع متعـــــددة أوّ ، ب الـــــدافع : أهمهـــــاو لهـــــان

مـــــن جمیـــــع، كمـــــا ستشـــــراق منـــــذ بدایتـــــه بنشـــــر الكتـــــب التـــــي تتنـــــاول اإلســـــالماالهـــــتم ا<<، حیـــــث دینيالـــــ

ــــــت األحــــــوال اال ــــــيتناول ــــــة ف ــــــف العصــــــورالعــــــالم اإلجتماعی ــــــین ، )2(>>ســــــالمي فــــــي مختل ــــــا تب ومــــــن هن

ساســــــیة للعــــــالم العربــــــين الغــــــرب، باعتبــــــاره الركیــــــزة األمــــــهتمامــــــااالــــــدافع الــــــدیني مــــــن أكثــــــر الــــــدوافع 

.ستشراقسالم من جمیع جوانبه في كتابه االإلى تناول اإل" إدوارد سعید"ـ ما أدى بهذا و 

یظهـــــــــر كتشـــــــــاف البتـــــــــرول والـــــــــوفرة المالیـــــــــة، و التمثـــــــــل فـــــــــي ا: العامـــــــــل االقتصـــــــــاديمـــــــــن ثـــــــــمّ و 

مفاجـــــــآت و یتـــــــرك لـــــــویس هامشـــــــا ل(نهایـــــــة فعالیـــــــة الـــــــنمط كســـــــالح فـــــــي أیـــــــدي الـــــــدول المنتجـــــــة <<فـــــــي

ر الغـــــرب مـــــن إعـــــادة تحویـــــل یحـــــذّ و ) ي المـــــدى المنظـــــور علـــــى األقـــــلفـــــ: حیـــــث یـــــردف'' أرض الـــــزالزل''

مـــــن جانــــب أوائـــــل '' الحماقــــة  نقـــــص الكفــــاءة''الــــنفط إلـــــى ســــالح ، األمـــــر الــــذي سیســـــجل كســــابقة فـــــي 

ــــــــذین یتخــــــــذون القــــــــرارات السیاســــــــیة والتجــــــــارب ذات المضــــــــمون العــــــــالمي إدوارد "هنــــــــا یحــــــــذر .)3(>>ال

.78ص السابقالمرجع، ) 1(
.13-12إدوراد سعید، خیانة المثقفین ، ص) 2(
. 09ستشراق ، ص إدوراد سعید، تعقیبات على اال) 3(
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ـــــل ا"ســـــعید ـــــرارات مـــــن تحوی ـــــدول ذات الق ـــــنفط ال ـــــى ســـــالح، و ل ـــــرز العوامـــــل االإل ـــــي هـــــذا أب قتصـــــادیة الت

.انتباه سعیدأثارة

ستشـــــــــراق دور مهـــــــــم فـــــــــي الدراســـــــــات الثقافیـــــــــة أن لال" ســـــــــعید"باإلضـــــــــافة إلـــــــــى ذلـــــــــك أوضـــــــــح و 

ــــة البشــــریة  ــــةالتاریخو والجغرافی ــــول ســــعیدوغیرهــــا، و ی ــــي هــــذا الصــــدد یق ــــة أمــــرا <<ف ــــوة الثقافی لیســــت الق

تحلیلـــــه وتأملـــــه و ستشـــــراقو مـــــن أغـــــراض هـــــذا الكتـــــاب  توضـــــیح اال.ةلغـــــنســـــتطیع مناقشـــــته بســـــهولة الّ 

ت الثقافیـــــة دور التشـــــكیال"ســـــعید"ن ،هنـــــا یبـــــیّ )1(>>الثقافیـــــةةصـــــورة مـــــن صـــــور ممارســـــة القـــــوّ باعتبـــــارهو 

.تحلیلهو ستشراقالمعرفیة في توضیح اال

ــــــ ــــــدافع االأّم ــــــاا عــــــن ال ــــــي بعــــــض من ــــــدائم لالســــــتعمار ف ــــــي الحضــــــور ال ــــــل ف طق ســــــتعماري، فیتمث

ــــــا  ــــــذلكو آإفریقی ــــــاطق خاضــــــعة لهیمنتهــــــا و قوتهــــــا، ل ــــــث أصــــــبحت هــــــذه المن ــــــم یكــــــن <<ســــــیا بحی ل

انحلــــــت بالنتیجــــــة، بــــــل كــــــانوا مقولــــــة أحــــــرزت ســــــیادتها الوطنیــــــة ثــــــمجماعــــــة تاریخیــــــة '' المســــــتعمرون''

ــــد ــــدول حدیثــــة االی ــــي عــــددها ســــكان ال ــــة التــــي ســــتقالل و خل ف ــــي المنــــاطق المعادی الشــــعوب الخاضــــعة ف

ى الحـــــروب ة هامـــــة ذات أثـــــار إجرامیـــــة علـــــروبیـــــون یســـــتوطنونها، وقـــــد بقیـــــت العنصـــــریة قـــــوّ مـــــازال األو 

ــــــي السیاســــــات الجامــــــدة المتصــــــلبةســــــتعماریة و اال ــــــة اال" ســــــعید"هنــــــا یؤكــــــد )2(>ف ســــــتعماریة عــــــن التجرب

التابعیــــــة، رة و الضــــــعیفة، وخضــــــوعها للغــــــرب خاصــــــة فــــــي التبعیــــــة و بالشــــــعوب المســــــتعمَ اهتمــــــتالتــــــي 

ســــــتعماریة هــــــي بــــــال شــــــك نقطــــــة خطیــــــرة فــــــي العالقــــــات بــــــین الشــــــرق الــــــدوافع االأنكــــــل هــــــذا یــــــدلّ 

.الغزوائما تتمیز بالنظام و المواجهة و الغرب، حیث كانت دو 

.97ستشراق ، ص إدوراد سعید، اال) 1)
.65، ص إدوراد سعید، تعقیبات على االستشراق)  2)
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ــــ إلــــى "حفنــــاوي بعلــــي"حســــب قــــول ســــتعماریة علــــى الشــــرق فهــــي تعــــدّ ا عــــن عوامــــل الهیمنــــة االأّم

ـــــــوهمي <<:عامـــــــل واحـــــــد هـــــــو ـــــــك الهیمنـــــــة ''صـــــــورة الشـــــــرق ال ســـــــتمرارها ترجـــــــع إ الطویـــــــل و فإشـــــــكالیة تل

تعـــــود ألســـــباب تتعلـــــق بالوضـــــع فـــــي باب تتعلـــــق بـــــالغرب نفســـــه، عســـــكریا ومادیـــــا وثقافیـــــا وعلمیـــــا و ألســـــ

بة إلـــــــى الغـــــــرب مـــــــن أكثـــــــر نجـــــــد صـــــــورة الشـــــــرق المزیفـــــــة بالنســـــــهنـــــــا)1(>>الشـــــــرق و العـــــــالم عمومـــــــا

.لــــــف الجوانــــــبســــــیطرة الغــــــرب علــــــى الشــــــرق فــــــي مختو ت إلــــــى هیمنــــــةســــــتعماریة التــــــي أدّ العوامــــــل اال

اب بالعــــداء للغــــرب، تّــــتهــــام الكُ ا<<ســــتقبال الكتــــاب بحیــــث قصــــدقــــد بــــدأ مــــن جوانــــب ا" ســــعید"غیــــر أنّ 

ـــــ الجـــــزء األول هـــــو ...ر بعـــــض المعلقـــــین المعـــــادین أو المتعـــــاطفین علـــــى نحـــــو مظلـــــل وظنـــــان كمـــــا عّب

رب ستشــــــراق هــــــي مجــــــاز مجتــــــزء، أو رمــــــز مصــــــغر، للغــــــظــــــاهرة االبــــــأن القائــــــلالجــــــزء المنســــــوب أو 

ــــــو ستشــــــراق بدایــــــة ســــــلیمةبــــــدأ تحلیلــــــه لالقــــــد"ســــــعید"،هنــــــا نجــــــد )2(>>...بأســــــره "ســــــعید"ل بعــــــدها فضّ

. معة دبیة الالّ عة و التوسطات األغویة البار جوء إلى الصیاغات اللّ اللّ 

لیســــت أقــــل إفراطــــا، و هــــي القائلــــة بــــأن ومــــن الحجــــة المنســــوبة إلــــيّ <<خــــر یقــــول ســــعید و نقــــد آ

اإلســـــــــالم والعـــــــــرب، والحظـــــــــوا أنّ االستشـــــــــراق نتهكـــــــــا حرمـــــــــةالمفترســـــــــین قـــــــــد استشـــــــــراق االو الغـــــــــرب

الـــــذي " صـــــادق جـــــالل العظـــــم"هنـــــا نجـــــد ،)3(>>خـــــتالط الحابـــــل بالنابـــــلایبعضـــــهماختلطـــــا ا'' الغـــــرب''و

نتضـــــاره اأفـــــق''ه كســـــر أنـــــبتوقعاتـــــه، إالّ الـــــذي كـــــان ینتظـــــر منـــــه ألن یفـــــي " ســـــعید"ب علـــــى كتـــــاب قّــــیع

.اریخیة مادیة لتطور المؤسساتالذي ینطوي على رؤیة ت

.286بعلي،مسارات النقد و مدارات ما بعد الحداثة، ص حفناوي) 1(
.53ستشراق ، ص إدوراد سعید، تعقیبات على اال) 2(
.101، ص المرجع نفسه) 3(
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:الثقافة و اإلمبریالیة كتاب -2

بعـــــــــد الموضـــــــــوع الكتـــــــــاب الثـــــــــاني، مـــــــــن حیـــــــــث األهمیـــــــــة و '' اإلمبریالیـــــــــةالثقافـــــــــة و ''كتـــــــــابیعـــــــــدّ 

ن كــــــان و '' ستشــــــراقاال''كتــــــاب ٕ ــــــین االا ــــــة ب ــــــة ستشــــــراق كمــــــهــــــذا األخیــــــر خاصــــــا بالعالق ــــــة علمی ادة بحثی

ــــــك و أعــــــمّ '' اإلمبریالیــــــةالثقافــــــة و ''ن منــــــة، فــــــإســــــتعمار كظــــــاهرة غازیــــــة مهیبــــــین االثقافیــــــة و  أشــــــمل، وذل

غیــــــر أننــــــي "<<ســــــعید"فــــــي هــــــذا الصــــــدد یقــــــول ، و ''ستشــــــراقاال''عــــــن أســــــئلة أثارهــــــا اإلجابــــــةتــــــه لمحاول

باإلشــــارة إلــــى األعمـــــال مقــــوالت منهجیـــــة متعــــددة،أكثــــر تحدیـــــدا فیمــــا یخــــصحاولــــت أیضــــا أن أكــــون 

وقـــــد حاولـــــت (...)ون أعمـــــاال عظیمـــــة مـــــن إبـــــداع الخیـــــالنـــــه یمكـــــن لهـــــذه النتاجـــــات أن تكـــــالجمالیـــــة فإ

)1(العالمیة الثانیةبقد بزغا بعد الحر .أیضا أن أظهر أدبا و نقدا جدیدین

مــــــن تتــــــداخل أدبــــــي كــــــل هــــــذه المعــــــارف سیاســــــي، و جتمــــــاعي، افالكتــــــاب، تــــــاریخي وفلســــــفي، >>

لموضــــــوع الــــــذي یتناولــــــه لــــــیس با،التــــــرابط هــــــامتــــــزاحم، فالكتــــــاب بهــــــذه الشــــــمولیة و أو،غیــــــر تضــــــارب

ـــــربط، ـــــة اإلنســـــانیةولكـــــن بهـــــا ال ـــــین فـــــروع المعرف ـــــاب <<المحكـــــم ب ـــــة و '' إنّ كت ـــــة الثقاف كتـــــاب '' اإلمبریالی

النقــــــد فیــــــا واألدب والفلســــــفة و الجغراهــــــو یجمــــــع بــــــین التــــــاریخ و السیاســــــة و فشــــــامل یتســــــم بالموســــــوعیة،

لمدرســـــة األمریكیـــــة، التـــــي تـــــرى فه ضـــــمن األدب المقـــــارن مـــــن وجهـــــة نظـــــر االفـــــن، ویمكـــــن أن نصـــــنّ و 

عـــــــــــوالم أرحـــــــــــب، فالتشـــــــــــابك لـــــــــــى تمتـــــــــــد إ، و فكـــــــــــاراألو دب إلـــــــــــى الفنـــــــــــون أن المقارنـــــــــــة تتجـــــــــــاوز األ

.11،10،ص 1998كمال أبو دیب، دار اآلداب، بیروت،/إدوراد سعید، الثقافة و اإلمبریالیة تر) 1(
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الحواریــة، تشـــكل نســیجا واســعا مـــن المرجعیــات و الطباقیــة والتمـــایز و التكــافئالتــداخل و و التوالــدو 

.)1(>>و الروافد في منهج سعید النقدي المقارن

ّ "ســــــعید"غیــــــر أن فــــــي هــــــذا الكتــــــاب عــــــن عالقــــــة الثقافیــــــة باإلمبریالیــــــة، وذلــــــك مــــــن خــــــالل ركــــــز

ــــــاریخ ــــــى ت ــــــه إل ــــــرن التاســــــع عشــــــرالبریطــــــانیین خــــــاللســــــتعماریة للفرنســــــیین و مرات االامغــــــالو عودت . الق

نتــــــــــاج م ، كجوانــــــــــب متنوعــــــــــة مــــــــــن اإلعــــــــــالاإلواألوبــــــــــرا والشــــــــــعر و عتبــــــــــار الروایــــــــــةأخــــــــــذا بعــــــــــین اال

ة ســـــتعماریة هـــــدفها تكـــــریس الصـــــور لـــــه عدیـــــدة لنصـــــوص روائیـــــة اأمث"ســـــعید"رد و كمـــــا یـــــ)2(>>الثقـــــافي

ـــــة،، وكـــــذا توضـــــیح و تأكیـــــدخـــــرالنمطیـــــة الســـــلبیة عـــــن اآل ـــــذات الغربی ـــــة ال ـــــىهـــــذه اإل<<مركزی ـــــة عل حال

ـــــــة مـــــــن وجهـــــــة النظـــــــر اال ـــــــوى الروای ـــــــي تســـــــند،ســـــــتعماریة الكاشـــــــفمحت ـــــــة الت ة عـــــــن النصـــــــوص الفرعی

فكـــــار لتفكیـــــك األ"ســـــعید"التـــــي یســـــتعملها '' الطباقیـــــة''یـــــق هـــــي الطر مواقـــــف إزاء اإلمبریالیـــــة ، و بثبـــــات، 

األهمیـــــة، شـــــكل ثقــــافي<<فالروایــــة عنـــــد ســــعیدلـــــذلك)3(>>المتروكــــة غالبـــــا، أو المطمــــورة داخـــــل القــــصّ 

المنظـــــــور ســـــــتیعابتنفـــــــتح علـــــــى اقبـــــــل أن تكـــــــون شـــــــكال أدبیـــــــا لمـــــــا تملكـــــــه مـــــــن خصوصـــــــیة نوعیـــــــة،

ــــة وجهــــة النظــــر ــــى تعددی ــــائم عل ــــي طبیعــــة التجــــارب وتلوّ اإلشــــارات و و ،الحــــواري الق ــــة ف ــــاق مختلف نهــــا بأف

طبیعــــــــي مــــــــن وجهــــــــة أخــــــــرى، یتنــــــــاول هــــــــذا الكتــــــــاب اإلمبریالیــــــــة كامتــــــــداد ، و )4(>>ســــــــتیعاب الــــــــرؤىا

عالقتهـــــا بـــــاألخر غیـــــر علـــــى الرقعـــــة الواســـــعة مـــــن األرض، و متـــــدادهاســـــتعماري الغربـــــي و اللتوســـــع اال

ــــــذي لــــــم تتغیــــــر ن، و الغربــــــي ســــــتعالء والتفــــــوق عنــــــه، فقــــــد بقیــــــت نظــــــرة االغــــــربظــــــرة الهــــــذا األخیــــــر ال

.277ات ما بعد الحداثة، ص مسارات النقد و مدار بعلي،حفناوي) 1(
.49الیا، إدوارد سعید و كتابة التاریخ ، ص شیلي و ) 2(
.50ص ، نفسه جعالمر ) 3(
.278مسارات النقد و مدارات ما بعد الحداثة، ص بعلي،حفناوي) 4(
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ت حــــــرب قــــــد أكــــــدّ و <<الخاضــــــعة للهیمنــــــة اإلمبریالیــــــةرة ســــــابقا و خاصــــــة الشــــــعوب المســــــتعمَ حتقــــــار، و االو 

نعكاســـــي دون تمحـــــیص فـــــي بشـــــكل اظهـــــر نفســـــها إمبریالیـــــة متبقیـــــة تُ ’عـــــاء ســـــعید أن هنـــــاك الخلـــــیج إدّ 

تكمـــــن الجـــــذور شـــــعوب العـــــالم الثالـــــث، و مـــــا یســـــمىالعمـــــل العســـــكري مـــــن جانـــــب القـــــوى الغربیـــــة ضـــــدّ 

ســــــتثناء هــــــي االلذاتیــــــة الثابتــــــة تاریخیــــــا، و التاریخیــــــة لهــــــذه الظــــــاهرة فــــــي خصوصــــــیات صــــــورة أمیركــــــا ا

رســــــــــــــــمیة تبقــــــــــــــــى علــــــــــــــــى أنهــــــــــــــــا حارســــــــــــــــة الحریــــــــــــــــة صــــــــــــــــورتها الذاتیــــــــــــــــة الأنّ إالّ ... األخالقــــــــــــــــي 

.مبریالیةهنا تظهر الصورة الحقیقیة لإلو )1(>>.الدیمقراطیةو 

معقــــدة یعمــــل فیهــــا ظــــاهرة <<:اإلمبریالیــــة علــــى أنهــــاف الثقافــــة و عــــرّ "ســــعید"ذا نجــــد أن ومــــن هــــ

فـــــي حـــــین .عضغـــــة علـــــى تحدیـــــد بعضـــــهم الـــــبالعـــــالم اللّ جتمـــــاعي والـــــوعي الفـــــردي و كـــــل مـــــن الوجـــــود اال

ــــــــة بــــــــین اإلنتاجــــــــات المكتوبــــــــة مثــــــــل الروایــــــــة األیصــــــــف العالقــــــــة المعقــــــــدة و  وروبیــــــــة الواقعیــــــــة المتبادل

ـــــاإلالممارســـــات و  ـــــدة جغرافی ـــــة فـــــي األراضـــــي البعی ـــــة " ســـــعید"و یقصـــــد ) 2(>>امبریالی ـــــف للثقاف بهـــــذا التعری

فـــي كتابـــه هـــذا هـــو تحلیـــل"ســـعید"مـــا أراده إنّ .ربـــي شـــرقياإلمبریالیـــة هـــو إقامـــة خطـــاب معرفـــي غو 
ـــــنشـــــاء و الســـــلطة، وســـــلطة اإلمعطیـــــات القـــــوة و << ـــــالقوة، إن النصـــــوص الموّل ـــــرابط المعرفـــــة ب ـــــذاتها وت دة ل

وع إدوارد ســــعید یســــهم بـــــال شــــك فــــي إقامـــــة خطــــاب معرفــــي شــــرقي حـــــول الغــــرب، یتحــــول لیحـــــل مشــــر 

مــــــن خـــــــالل هـــــــذا " إدوارد ســـــــعید"یـــــــرى )3(>>.الخطـــــــاب المعرفــــــي الغربـــــــي حـــــــول الشــــــرقمحــــــل ســـــــیادة 

التعامـــــل معـــــه فـــــي لغـــــة فكریـــــة ثقافیـــــة تتحـــــدد فیهـــــا ن أجـــــل معاینـــــة العـــــالم و تجســـــید الفكـــــر مـــــالقـــــول أنّ 

.168هارت، إدوارد سعید و المؤثرات الدینیة، ص .ولیام  د) 1(
.17، ص 36،2014،السنة 9477و خیانة المثقفین، جریدة العرب،ع مفید نجم الدین ،اإلغواء الدیني) 2(
.288بعلي، مسارات النقد و مدارات ما بعد الحداثة، ص حفناوي) 3(
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ــــــ. ، بفعالیـــــــة الفكــــــر الفـــــــردي المبـــــــدعفاعلیــــــة بنیـــــــة اللغــــــة منهجیــــــة ســـــــعید فــــــي كتابـــــــة الثقافـــــــةعـــــــناأّم

.التحلیل النقدي للنصوص اإلمبریالیة، فهو یتراوح ما بینو 

)1(''المقــــــــارنالتحلیــــــــل''هجیــــــــة یمكـــــــن أن نســــــــمیها بــــــــل وحـــــــدة منالمقــــــــارن، مهمـــــــا شــــــــكّ المـــــــنهجو 

ــــــوباعتبــــــار أنّ  :ي فــــــي كتابــــــهلتحلیــــــل النفســــــي كمــــــنهج رئیســــــد مــــــنهج اســــــعید ناقــــــد مغــــــاربي، فقــــــد جّس

".الثقافة و اإلمبریالیة"

:النصوص األخیرة–كتاب خیانة المثقفین -3

ـــــــاب یعـــــــدّ  ـــــــاب صـــــــدر هـــــــذا الكت ـــــــي الشـــــــرق األوســـــــط، وهـــــــو یضـــــــ" إلدوارد ســـــــعید"أحـــــــدث كت م ف

فــــي مواجهــــة فــــة، كتبهــــا فــــي العقــــد األخیــــر مــــن حیاتــــه، ینــــاقش فیهــــا دور المثقــــف و نصــــوص غیــــر معر 

ــــــي، و االوالقمــــــعداد وســــــتباال ــــــوي،نحــــــالل الفكــــــري والعرب ــــــرى هــــــادي العل ــــــأنعــــــن هــــــذا ی دور <<ب

علـــــــى الفضـــــــاء ،الســـــــلطویة/المثقـــــــف العربـــــــي مهـــــــم و ضـــــــروري فـــــــي ظـــــــل ســـــــیطرة الســـــــلطة التســـــــلطیة

ـــــــــة اجتمـــــــــاعي و السیاســـــــــي واال ـــــــــة، فالدول ـــــــــدان العربی ـــــــــي البل ـــــــــافي ف ـــــــــوطني الثق ـــــــــة ذات الطـــــــــابع ال لعربی

ــــــاتالشــــــعبويو  ــــــى منطلق ــــــوم عل ــــــز الفســــــاد السیاســــــيتق تحــــــاول دائمــــــا إغــــــراء و المــــــالي،إلداري و او تعزی

ـــــ فـــــي هـــــذا الكتـــــاب أیضـــــا و ،)2(>>ةقنـــــوات ســـــیطرتها الســـــرینضـــــمام إلـــــى أجهزتهـــــا وأحزابهـــــا و ف لالالمثّق

رة یالســــــ: إدوارد ســــــعید، حیــــــث نجــــــد العنــــــوان یتضــــــمن"ســــــعید"رصــــــد المفــــــاهیم األساســــــیة لكتابــــــات تــــــمّ 

قـــــراءة فـــــي ،القضـــــیة الفلســـــطینیةواإلســـــالمو ستشـــــراق بإیجـــــاز إلـــــى االق فیـــــه و الـــــذي تطـــــرّ واألعمـــــال، و 

ـــــــف كـــــــلّ  تحدیـــــــد و هـــــــذا كـــــــان مـــــــن أجـــــــل اكتشـــــــافه مـــــــن جدیـــــــد،خـــــــارج المكـــــــان، حـــــــول مفهـــــــوم المثق

.276، ص السابقالمرجع :ینظر)1(
.38-37إدوراد سعید، خیانة المثقفین ، ص ) 2(
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فلســــــــفیا  ثقافیــــــــا، مكانتهــــــــا فكریــــــــا و تحدیــــــــدإشــــــــتغل علیهــــــــا، مــــــــن أجــــــــل إبرازهــــــــا، و األساســــــــیات التــــــــي

ـــــــاالتضـــــــباإل ـــــــى المق ـــــــا، تتنـــــــوع مواتتضـــــــمن تســـــــع و والمقـــــــابالت، والتـــــــي افة إل ضـــــــیعها ثالثـــــــین عنوان

ــــــــة و  ــــــــوانمــــــــابین السیاســــــــة و الثقاف ــــــــة بعن ــــــــة '' األدب مــــــــن بینهــــــــا مقال المشــــــــكلة –الصــــــــهیونیة األمریكی

.''الحقیقیة 

كانــــــت أساســــــا ترمــــــي بمصــــــیرنا كشــــــعب فــــــي حضــــــن الوالیــــــات المتحـــــــدة دون أي إدراك <<التــــــي

ــــــذین یســــــی ــــــاس ال ــــــة الصــــــغیرة مــــــن الن ــــــىإســــــتراتیجي لألقلی ــــــات المتحــــــدة، طرون عل ــــــي الوالی السیاســــــة ف

ـــــذین آوی ـــــا، هـــــؤالء ال ـــــا مـــــن الركـــــود اإلرائهـــــم السیاســـــیة، تحكمـــــون بهـــــا تقریب ـــــر تطرف ســـــرائیلي بشـــــكل أكث

كمـــــــا یصـــــــف ســـــــعید نظـــــــرة األمریكـــــــي إلـــــــى العـــــــرب علـــــــى أنهـــــــم مجـــــــرد إرهـــــــابیین محتقـــــــرین ) 1(>>.مـــــــا

ــــات <<دائمــــا، ــــاالت لكــــل مــــا یمكــــن حقیقیــــة بالنســــبة للصــــهیوني األمریكــــي، العــــرب لیســــو كائن ــــل خی ، ب

) 2(>>.و معادات السامیةخصوصا اإلرهابو احتقاره، شیطته و 

ــــــ'' افرویــــــد و الصــــــهیونیة فینــــــ''بعنــــــوان فــــــي مقالــــــة أخــــــرىو  ة ذات مغــــــزى، یــــــروي لنــــــا ســــــعید قصّ

ـــــى مركـــــز الحـــــدود أیـــــن رمـــــى  ـــــان ثـــــم إل ـــــى منطقـــــة محـــــررة فـــــي لبن ـــــة عائلیـــــة إل مـــــع "إدوارد"بـــــدأت برحل

ـــــد، فیقـــــولن حصـــــاةالشـــــبابعـــــض ـــــت صـــــورة منشـــــورة فـــــي كـــــل الجرائ ـــــة جعل :صـــــغیرة، هـــــذه الحادث
أنــــــا أرمــــــي أخــــــذت لــــــي صــــــورة هنــــــاك دون معرفتــــــي، و ســــــتمرت عشــــــر دقــــــائق خــــــالل الوقفــــــة التــــــي ا<<

حصـــــــاة صـــــــغیرة بالتبـــــــاري مـــــــع بعـــــــض الشـــــــبان الحاصـــــــرین دون أن یكـــــــون هنـــــــاك أي هـــــــدف محـــــــدد 

ـــــــا ـــــــي ألي من ـــــــو و ... مرئ ـــــــي كـــــــمین ظهـــــــرت صـــــــو بعـــــــد ی ـــــــي رتي ف ـــــــة الت ـــــــد اإلســـــــرائیلیة والغربی ل الجرائ

.95إدوراد سعید، خیانة المثقفین ، ص ) 1(
.97ص ،المرجع نفسه) 2(
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ــــفت فیهــــا برامــــي الحجــــارة اإلرهــــابي و فصــــو  ــــة تلقــــى دعــــوة مــــن )1(>>..رجــــال العن وبعــــد هــــذه الحادث

إن كنــــت ســــأقبل دعوتــــه إللقــــاء محاضــــرة <<:رئــــیس معهــــد فرویــــد الســــنویة باســــم هیئــــة المعهــــد، یقــــول

ـــــ ـــــد الســـــنویة ف ـــــت، نعـــــم و -2001ي أیـــــار فروی ـــــي قل مـــــدیر الرســـــالة الرســـــمیة مـــــن اســـــتلمتآب21ف

ــــة المعهــــد ــــوم بهــــذا باســــم هیئ ــــأن أق ــــوجئ بعــــد شــــهر، برســــالة أخــــرى تجبــــره بإلغــــاء )2(>>المعهــــد ب لكــــن ف

أن –كمــــــا یقــــــول -محاضــــــرته، بســــــبب األوضــــــاع السیاســــــیة فــــــي منطقــــــة الشــــــرق األوســــــط، لیكتشــــــف

ــــــق ــــــي نشــــــرتها صــــــحیفة األمــــــر یتعل ــــــایمزنیو ''بالصــــــورة الت ــــــورك ت ــــــرة و '' ی ــــــة، و بنســــــخة مكب ــــــة خیالی حادث

)3(.رمیه للحجارة على الشریط الحدودي بین جنوب لبنان و شمال فلسطین المحتلة

ــــــــاحهم رغــــــــم كــــــــل مــــــــا واجههــــــــم مــــــــن هــــــــذا، و رغــــــــم كــــــــلّ  ــــــــي الفلســــــــطینیون یواصــــــــلون كف ذاك بق

ل الفلســـــطینیون یواصـــــلون التشـــــویه، ظـــــمـــــن الرقابـــــة الصـــــهیونیة ومـــــاابعـــــد خمســـــین ع<<صـــــعوبات، و

فرویـــــد فســــاد المؤسســـــات مثــــل جمعیــــة ان، رغــــم التغطیــــة اإلعالمیـــــة الردیئــــة و صــــراعهم، وفــــي كــــل مكـــــ

)4(>>موا ضمائرهم، یرتفع صوت الناس عالیا مناصرة للعدل والسالم جبن المثقفین الذین نوّ و 

هــــذه النصــــوص التــــي كتبهــــا ســــعید فــــي ســــنواته األخیــــرة تثیــــر الكثیــــر مــــن األســــئلة العمیقــــة حــــول 

ـــــین المث ـــــى العالقـــــة الملتبســـــة ب ـــــة عل ـــــة فـــــي إقصـــــاء دور النخب ـــــر التحـــــوالت العلمی ـــــف و محیطـــــه، و أث ق

ــــد األنظمــــة المســــتبدة، ــــة كتبهــــا ســــعید بعنــــوان ی ــــا فــــي مقال ــــث '' صــــدام الجهــــل''كــــل هــــذا یظهــــر جلی بحی

م الجدیــــد لــــن یكــــون إیــــدیولوجیا أو تــــرى فرضــــیتي أن المصــــدر األساســــي للصــــراع فــــي العــــال<<:یقــــول

.115ص السابق،المرجع ) 1(
.117ص ،المرجع نفسه) 2(
.117ص ،المرجع نفسه: ینظر)3(
.120ص نفسه،المرجع )4(
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مصــــــدر الصــــــراع المهــــــیمن امات الكبیــــــرة بــــــین الجــــــنس البشــــــري و نقســــــل، اإلقتصــــــادیا فــــــي المقــــــام األوّ إ

سینشـــــــب بـــــــین األمـــــــم فجماعـــــــات مـــــــن لكـــــــن الصـــــــراع الرئیســـــــي للسیاســـــــة الدولیـــــــة... ســـــــیكون ثقافیـــــــا 

)1(>>.حضارات مختلفة، كما سیطغى صدام الحضارات على السیاسة الكونیة

ـــــا ـــــرض عـــــن أســـــباب الصـــــراع فـــــي العـــــالم، مهن ـــــأ و یفت حـــــددا إیاهـــــا فـــــي صـــــراع نجـــــد ســـــعید یتنب

یظهــــــر هــــــذا جلیــــــا فــــــي ذا صــــــدام للحضــــــارات علــــــى السیاســــــة، و كــــــوحضــــــارات مختلفــــــة، و بــــــین األمــــــم

.''صراع الجهل '' مقاله الذي عنونه بـ 

ــــــول ــــــي فیق ــــــع العرب ــــــال الواق ــــــي هــــــذا المق ــــــا ســــــعید ف ــــــن ســــــیقف المــــــرأ بــــــین <<:كمــــــا یصــــــف لن أی

)2(>>)الحداثـــــة(بیرلیســـــكوني لیكـــــون جـــــزء مـــــن كمـــــا قـــــال ) ســـــالميالعجـــــز اإل(و) الغربیـــــة(لتكنولوجیـــــا ا

ـــــي  ـــــر ســـــعید أن العـــــالم العرب ـــــز انحـــــدریعتب ـــــي كـــــل المجـــــاالت الممی ـــــاع ف ـــــى الق ـــــذي ة، و إل ـــــت ال ـــــي الوق ف

ــــذي یعیشــــه العــــالم ال.الــــدول نحــــو الخیــــار الــــدیمقراطيتســــیر فیــــه بقیــــة عربــــي نتیجــــة إن هــــذا الخــــزي ال

ــــــــة للســــــــلطة و اإل ــــــــین، نتینتهاكــــــــات المرعب جــــــــة الخــــــــوف مــــــــن مصــــــــیر غــــــــامض ینبغــــــــي صــــــــمت المثقف

باإلضـــــافة إلـــــى '' االحتجـــــاجقـــــوة ''عـــــن طریـــــق لـــــن تكـــــون هـــــذه المواجهـــــة، إالّ –وفقـــــا لســـــعید .مواجهتـــــه

'' ي فلســـــــطینخیـــــــارات واعـــــــدة فـــــــ''و''أزمـــــــة الیهـــــــود األمـــــــریكیین''ینهـــــــا هـــــــذه المقـــــــاالت األخـــــــرى، مـــــــن ب

.''قفینخیانة المث''و'' السیاسة والثقافیة''و'' إسرائیل إلى أین''و

.156إدوراد سعید، خیانة المثقفین ، ص ) 1(
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:كتاب صور المثقفین-4

فـــــي هـــــذا الكتـــــاب، إمكانیـــــة عمـــــل المثقـــــف المعـــــارض بـــــین الوســـــائل التـــــي "إدوارد ســـــعید"عـــــرض 

حـــــول المثقـــــف عبـــــارة عـــــن جمـــــع لمـــــا جـــــاء "ســـــعید"تكفـــــل لـــــه أداء دوره، غیـــــر أن المالحـــــظ أن أفكـــــار

ـــــل ـــــاد آخـــــرین مث ـــــه مفكـــــرون و نق ـــــي الفصـــــل .  *أنطـــــوان غرامشـــــي: ب ـــــفف ـــــل ه نجـــــداألول مـــــن كتاب ه یقب

ــــ<<:جتماعیــــة بحیــــث یقــــولبفكــــرة أن المثقفــــین شــــریحة ا ــــه مــــن آ... یالت المثقــــف فتمث راء أي مــــا یمثل

ءا تدیمة فـــــي المجتمـــــع ویجـــــب أن تضـــــل جـــــز مرتبطـــــة دائمـــــا بتجربـــــة مســـــ-و كیـــــف یصـــــورها لجمهورهـــــا

ــــــــــــــــین مســــــــــــــــموعیة الالّ الالّ وعضــــــــــــــــویا منهــــــــــــــــا، و هــــــــــــــــي تجربــــــــــــــــة المعــــــــــــــــوزین، المحــــــــــــــــرومین، ممثل

.التقالیدبالحركات و اتصالهمهنا نرى ارتباط المثقفین الطبقیة، فضال عن )1(>>.و العاجزین

ـــــى خطـــــر "ســـــعید"كمـــــا أشـــــار  ـــــاءاإل ـــــي أو أحـــــد ختف ـــــى مجـــــرد مهن ـــــه إل المثقـــــف وصـــــورته، وتحول

فــــرد فــــي <<:، أمــــا عــــن مفهــــوم المثقــــف فیتجلــــى فــــي قــــول إدوارد ســــعید أنــــهمــــاجتمــــاعي اوجــــوه تیــــار

ــــــ ــــــى مجتمــــــع ل ــــــه، أو عضــــــو كفــــــئ عل ــــــى مجــــــرد مهنــــــي ال وجــــــود ل ه دور علنــــــي ال یمكنــــــه تصــــــغیره إل

ــــة بالنســــبة ــــه، فالحقیقــــة المركزی ــــة مــــا، ال یهمــــه ســــوى أداء عمل ــــد،مجموعــــة أو طبق ــــي كمــــا أعتق هــــي إل

ــــــف وهــــــب ــــــف أو فلســــــفة أو رأي أو أن المثق ــــــه العقلیــــــة لتوضــــــیح رســــــالة، أو وجهــــــة نظــــــر أو موق ملكت

ـــــــذوق و بیانهـــــــا بألفـــــــاظ واضـــــــحة لجمهورهـــــــا،أي مـــــــن هـــــــذه أو ت،تجســـــــید أیضـــــــا نیابـــــــة عنـــــــه و لهـــــــذا ال

علینــــــا لمناقشــــــة بأنــــــه إنســــــان مهمتــــــه أن یطــــــرحمــــــن دون شــــــعور المــــــرءامحــــــاذیر ال یمكــــــن القیــــــام بهــــــ

، 1891یطالیــة عــام أنطــوان غرامشــي، فیلســوف و مناضــل ماركســي إیطــالي، و لــد فــي بلــدة ألــیس بجزیــرة ســردینیا اإل*
.مجلة النظام الجدید بایطالیا1917أصدر مع تولیاتي في عام 

.115ص ،1996،) دط(، النهار للنشر، بیروت،غسان غصن/ ، تر، صور المثقفإدوراد سعید) 1(
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ــــــةو ... أســــــئلة حرجــــــة  ــــــوم المثقــــــف بهــــــذه المهمــــــة علــــــى أســــــاس مبــــــادئ عمومی وهنــــــا یوضــــــح )1(>>.یق

جتمـــــاعي مـــــا، أو مجـــــرد متحـــــدث مهنـــــي فـــــي تیـــــار اطـــــر تحولـــــه إلـــــى مجـــــردخســـــعید صـــــورة المثقـــــف و 

.الحركات أي مثقف ال یهمه سوى أداء عملهباسم هیئات أو أفراد، وأحد رموز المواقف و 

ــــــ ــــــذي أراده أّم ــــــف ال ــــــك اإل"ســــــعید"ا عــــــن المثق ــــــذي یمذل ــــــل و نســــــان ال بوضــــــوح وجهــــــة نظــــــر مــــــا ث

ــــ م بــــه یــــة الخســــارة، كــــل هــــذا یقــــو لهــــم قابلا یمثلــــون، ملتــــزمین ومجــــازفین و مســــتعدا ألداء فــــن التعبیــــر عّم

.األخالقیةجتماعیة العمومیة و المثقف على أساس المبادئ اال

ـــــف أن یكـــــون دائمـــــا معارضـــــا حســـــب إدو  ـــــى المثق ـــــال، ال یجـــــب ارد؟ یُ لكـــــن هـــــل یجـــــب عل ـــــا ب جیبن

ــــــك ــــــیس شــــــرط فــــــي ذل ــــــف دائمــــــا ناقــــــدا، ول ــــــف ناقــــــدا <<أن یكــــــون المثق ــــــي دومــــــا أن یكــــــون المثق ال یعن

ــــرى لسیاســــة الحكومــــة، بــــل فــــي المهنــــة الفكریــــة حفاظــــا علــــى حالــــة مــــن الیقظــــة المتواصــــلة ومــــن أن ی

معهــــــا، األفكــــــار التقلیدیـــــة، بــــــأن تســــــّیر المــــــرأةئق و بـــــة القائمــــــة فــــــي عــــــدم الســـــماح إلنصــــــاف الحقــــــاالرغ

ــــة و ینطــــوي و  ــــة ثابت ــــى واقعی ــــك عل ــــك فــــإذل ــــل ن محفزاتهــــا و مــــع ذل ــــى األق ــــا عل ــــيَّ أن ــــداتها، بالنســــبة إل تعقی

، أمــــــا المثقــــــف النقــــــدي الــــــذي أراد )2(>>واســــــعة تجعلــــــه یحظــــــى بشــــــعبیة الــــــو أنهــــــیــــــا و فكر غنــــــي المــــــرءتُ 

ویتعامــــــل مــــــع ذي یقــــــرأ الحاضــــــر بمفــــــردات زمــــــن قــــــادمالــــــالمثقــــــف الرســــــولي،<<نــــــه هــــــوســــــعید أن یكوّ 

ــــــــوالت واجــــــــب الوجــــــــود  ــــــــوطّ -الموجــــــــود بمق ــــــــذي ی ــــــــالمثقف النقــــــــدي، ال ــــــــة، ن ف ــــــــع األزمن مركــــــــزا لجمی

المستضــــــــــــعفین، لزومــــــــــــا عــــــــــــن خیــــــــــــار ثقــــــــــــافي شــــــــــــاء تمثیلــــــــــــه الصــــــــــــادرةأبــــــــــــدا بفكــــــــــــرة محاصــــــــــــر

.28-27إدوراد سعید، صور المثقف،ص ) 1(
.38-37ص ،المرجع نفسه) 2(
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هنـــــــا نجـــــــد ،)1(>>نتصـــــــاباالهم بـــــــالتنویر والتحریـــــــر و عـــــــدّ شـــــــاء أكثـــــــر أن یُ والمحـــــــرومین والمهمشـــــــین، و 

ـــــادم أي التعامـــــل مـــــع الحاضـــــر بمفـــــردات و أفكـــــار زمـــــن  ـــــزمن الق ـــــى المثقـــــف التأمـــــل ل ســـــعید یركـــــز عل

.صر بمفردات و أفكار الماضيقادم، مستبعدا المثقف النقدي المعا

ـــــهیشـــــیر إدوارد ســـــعید فـــــيو  ـــــین''كتاب ـــــوع آ'' صـــــور المثقف ـــــى ن ـــــین، و خـــــر إل ـــــف ''هـــــو مـــــن المثقف مثق

األمــــور تجــــري بسالســـــة التأكـــــد مــــن أنّ حمایــــة الوضــــع الــــراهن و <<التــــي تتمثــــل وظیفتــــه فـــــيو ''المــــداهن

ـــــدیل فیهـــــا  ـــــراض علیهـــــا، و ال تب ـــــك علـــــى نحـــــیتحـــــدث جـــــور وال اعت ـــــن عـــــن ذل ـــــع جـــــداج أدروی فـــــي و مقن

ــــــة، و '' ةنجلیزیــــــغــــــة اإلاللّ السیاســــــة و ''مقالتــــــه  ــــــول إن الصــــــیغ المبتذل ــــــة و . ســــــتعمارات المنهكــــــةاالفیق الكتاب

ــــــ؛)2(>>اللغــــــة نحطــــــاطإالمترهلــــــة، شــــــواهد علــــــى  محترفـــــــون '' إدوارد أســــــماه ا الفصــــــل الرابــــــع نقــــــدٌ أّم

محترفـــــــا أم هاویـــــــا؟ ف أن یكـــــــون هـــــــي علـــــــى المثقـــــــق فیـــــــه إلـــــــى قضـــــــیة مهمـــــــة و حیـــــــث تطـــــــرّ ''هـــــــوات و 

'' الهـــــواة''خر ینـــــدرج فـــــي حقـــــل بـــــآ'' المثقـــــف المهنـــــي''یواجـــــه ســـــعید <<:عـــــن هـــــذا الســـــؤالجابـــــةو لإل

ـــــق مـــــن التبســـــو  ـــــة األخیـــــرة ال تتحق ختصـــــاص الهـــــاوي هـــــو مـــــن أحســـــن االأنّ األقـــــالق، ذلـــــك یط و المقول

مـــــا یعقـــــد حریـــــة ختصـــــاص المصـــــّنمفـــــي االألنّ هـــــو مـــــن مارســـــه و اكتشـــــف حـــــدوده،، و وتمـــــرد علیـــــه 

ـــــف و یفقـــــر المعرفـــــة هـــــو حترافیـــــة والمقصـــــود باالبـــــالمثقف المحتـــــرف یظهـــــر مـــــا یســـــمىو ،)3(>>المثق

ال غرابـــــــــــة إذن أن یخـــــــــــتص و <<العمـــــــــــل علـــــــــــى خـــــــــــدمتها، ضـــــــــــیاتها و مقتو نجـــــــــــرار وراء الســـــــــــلطةاال

ة قة ال بتطــــــــویر المجتمــــــــع، كــــــــأن تقتــــــــرح الســــــــلطات المنفــــــــذبتطــــــــویر مؤسســــــــاتهم الضــــــــیّ '' المحترفــــــــون''

.44، ص2004، نیقوصیا، قبرص 78إدوارد سعید،الكرمل، عفیصل دراج، صور المثقف عند) 1(
.41إدوارد سعید، صور المثقفین، ص) 2(
.25فیصل دراج، صور المثقف عند إدوارد سعید، ص ) 3(
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ة مــــــــــن أجــــــــــل المؤسســــــــــات سیاســـــــــة مــــــــــن أجــــــــــل المؤسســـــــــات العلمیــــــــــة، و أن تنجــــــــــز األخیــــــــــرة معرفـــــــــ

معرفــــــة قــــــوة الجتماعیــــــا، إنّ إعــــــادة توزیــــــع رأس المــــــال المعرفــــــي ایتكافــــــل الطرفــــــان فــــــيو ... الســــــلطویة

ذیحتكرهـــــــا األقویـــــــاء، و  ٕ ـــــــة أن یكتفـــــــو ا ه فســـــــعید علیـــــــو .)1(>>بالخضـــــــوعاعلـــــــى المحـــــــرومین مـــــــن المعرف

)2(.خر هاويآف محترف ویقارن بین مثق

-المثقف المحترف --المثقف الهاوي -

الحقیقةیتحدد في عالقات الجمهور و-
.یعتبره الحق الذي یواجه السلطة-
جتماعیــــــة م بــــــدائل ثقافیــــــة و اعلیــــــه أن یقــــــدّ -

.سیاسیة تتضمن ثقافة و سیاسة سلطة مضادة

.یتحدد بعالقات السلطة و المعرفة و المنفعة-
فــي خدمــة الســلطة بعیــدا عــن ف معرفتــه یوّظــ-

.الحق

خــــــر رســــــولي، حیــــــث یمیــــــز ســــــعید المثقــــــف مــــــن آخطابــــــا علمــــــاني و '' صــــــور المثقــــــف''تقــــــرأ فــــــيو 

،مــــع جمیــــع األوصــــیاءفــــي نــــزاع مســــتمر مــــدى الحیــــاة و نهمــــاكاالإن علــــى المثقــــف <<:غیــــره، فیقــــول

خــــــتالف أي اظلمهــــــم ال یطیــــــق انمهم غفیــــــرة و الــــــنص المقــــــدس، الــــــذي مغــــــوعلــــــى الرؤیــــــا المقدســــــةو

ــــــي الــــــرأ ّ ف ــــــوع إال ــــــرأي الرئیســــــي للوحریــــــة الــــــرأي، ي، بالتأكیــــــد أي تن ــــــر المتصــــــلة فــــــي ال ثقــــــف مالتعبی

فـــــالتخلي عــــن حمایتـــــه أو تحمــــل العبـــــث بــــأي مـــــن أساســــیاته هـــــو فــــي الواقـــــع خیانــــة لرســـــالة ،العلمــــاني

مثقــــف یــــف الومــــنهج المثقــــف الحقیقــــي مهــــم فــــي توظمــــن هنــــا یظهــــر لنــــا أن أســــلوب ، و )3(>>المثقــــف

.28، ص السابقالمرجع )1(
.45ص ،المرجع نفسه: ینظر) 2(
.94إدوارد سعید، صور المثقفین، ص) 3(
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بـــــرازه، و  ٕ ،المهنیـــــةالتخصـــــص وبـــــه مـــــن التجـــــانس الموجـــــود ومـــــا یحـــــیطز كـــــل یـــــدونـــــه یســـــتحیل تمیوا

.إغراءاتها والسلطة تیازاتملقبول اال أیضا رفضبل یسجّ 

:خارج المكانكتاب-5

ـــــاب  ـــــر كت ـــــه '' خـــــارج المكـــــان ''یعتب ـــــة عـــــن كتب ـــــل أهمی ـــــث ال یق ـــــب إدوارد ســـــعید، حی مـــــن أهـــــم كت

فیهــــــا یعتبــــــر ، و 1999ورد فیــــــه مــــــذكرات كتبهــــــا عــــــن نفســــــه، والتــــــي ألفهــــــا ســــــنة أكثــــــر مــــــا و بقة،الســــــا

ــــــاب  ــــــي تقدیمــــــه لكت ــــــول ســــــعید ف ــــــه، وعــــــن هــــــذا یق ــــــي الوقــــــت ذات ــــــا ف خــــــارج '' نفســــــه فلســــــطینیا وأمریكی

منــــــذ عــــــدة ســــــنوات، تلقیــــــت تشخیصــــــا . هــــــذا الكتــــــاب هــــــو ســــــجل لعــــــالم مفقــــــود أو منســــــي<<'' المكــــــان 

رت بأهمیــــة أن أخلــــق ســــیرة ذاتیــــة عــــن حیــــاتي فــــي العــــالم العربــــي، حیــــث ولــــدت طیبــــا بــــدا مبرمــــا، فشــــع

ــــــــث او أمضــــــــیت ســــــــنواتي التكوینیــــــــة الكلیــــــــة رتــــــــدت المدرســــــــة و، كمــــــــا فــــــــي الوالیــــــــات المتحــــــــدة، حی

كانــــــت حیــــــاة غیــــــر مســــــتقرة تلــــــك التــــــي عاشــــــها إدوارد ســــــعید، و ذلــــــك بالترحــــــال فــــــي ،)1(>>والجامعــــــة

مســـــقط رأســــــه، خــــــر بعیـــــدا عــــــن نتقــــــال مـــــن مكــــــان إلـــــى آاالولـــــدائم، الســــــفر ا... األمكنـــــة و الثقافـــــات 

إلــــــى جانــــــب <<:عــــــن هــــــذا یقــــــول ســــــعیدوغیرهــــــا، و مغــــــایرةجتماعیــــــةاثقافــــــات قــــــیم جدیــــــدة و مناخــــــات و 

ــــي ــــت الجغرافیــــا ف ــــة االمركــــز ذكریــــاتي عــــن تلــــك اللغــــة كان ــــى خصوصــــا جغرافی رتحــــال، الســــنوات األول

ــــــمــــــن مغــــــادرة و ــــــوطن ووصــــــول و وداع ومنفــــــى وشــــــوق وحن ــــــى ال نتمــــــاء، ناهیــــــك عــــــن الســــــفر این إل

ـــــه، ف ـــــي عشـــــت فیهـــــا كـــــذات ـــــة الت ـــــان و –ل واحـــــد مـــــن األمكن ـــــاهرة و لبن ـــــدس و الق ـــــات المتحـــــدة، الق الوالی

كتســــــابلت جــــــزاءا عضــــــویا مــــــن عملیــــــة امركبــــــة مــــــن العناصــــــر الجاذبــــــة، شــــــكّ فــــــة و یملــــــك شــــــبكة كثی

.19، ص2000، 1فراز طرابلسي، دار اآلداب، بیروت، ط/ مذكرات، ترإدوارد سعید، خارج المكان،) 1(
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ه هـــــــذه منـــــــذ تبلیغـــــــه خبـــــــر كتـــــــب ســـــــعید ســـــــیرتوقـــــــد ،)1(>>خـــــــرینلآلو هـــــــویتي و تكـــــــوین وعـــــــي لنفســـــــي

فــــتح صــــدره لخلجــــات قلبــــه المتمســــك بالحیــــاةیــــث جعــــل عاطفتــــه الجیاشــــة عنوانهــــا و مرضــــه القاتــــل ح
ـــــب إدوارد<< ـــــدمبعـــــد أن ا'' خـــــارج المكـــــان''لقـــــد كت ـــــا(كتشـــــف إصـــــابته بســـــرطان ال ، 1991عـــــام ) اللوكیمی

-1994امي العـــــالج الكیمـــــاوي مـــــا بـــــین عـــــو كتـــــب معظـــــم فصـــــول الكتـــــاب أثنـــــاء فتـــــرات الراحـــــة مـــــن 

.)2(>>م1998

فـــــــــي حالـــــــــة إدوارد ســـــــــعید، وفـــــــــي الفصـــــــــل األول إدوارد ســـــــــعید مالبســـــــــات الوضـــــــــع الوجـــــــــودي و 

تركیبــــي فــــي عــــالم والــــدي وشــــقیقاتي ي الطریقــــة التــــي تــــم بهــــا اختراعــــي و وقــــع خطــــأ فــــ<<المقلــــق لحیاتــــه،

ك ناجمـــــا لـــــذاألربعـــــة، فخـــــالل القســـــط األوفـــــر مـــــن حیـــــاتي المبكـــــر، لـــــم أســـــتطع أن أتبـــــین مـــــا إذا كـــــان 

ـــــل دوريفـــــيعـــــن خطـــــأ المســـــتمر ـــــهتمثی انـــــا تجـــــاه ، وقـــــد تصـــــرفت أحیأو عـــــن عطـــــب فـــــي كیـــــاني ذات

خجـــــوال ئنـــــا یكـــــاد أن یكـــــون عـــــدیم الشخصـــــیة و حیانـــــا أخـــــرى وجـــــدت نفســـــي كافخـــــر و أاألمــــر بمعانـــــدة و 

)3(>>مترددا و فاقدا لإلرادة غیر أن الغالب كان شعوري الدائم أنني في غیر مكاني

د إذ وّلـــــ<<رت بشـــــكل كبیـــــر فــــي حیاتـــــها فـــــي مذكراتـــــه بســــقوط فلســـــطین التـــــي أثّــــتــــأثر ســـــعید أیضــــ

حســــــاس دائمــــــا مریـــــــر الل فلســــــطین وتشــــــرید شــــــعبها مأســــــاة شخصـــــــیة فــــــي حیــــــاةتحــــــا ٕ إدوارد ســــــعید وا

.22ص السابق،المرجع) 1(
، نقوصـیا، قبـرص، 63السیرة الذاتیـة،ععن النفي و االقتالع و حكایة االتهام بتزییفإدوارد سعید، خارج المكان، ) 2(

.265، ص 2000
.25إدوارد سعید، خارج المكان، ص ) 3(
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ي المخـــــیم و یقاســـــي شـــــطف العـــــیش تحـــــت روریا أن یعـــــیش الرجـــــل فـــــقـــــتالع، ولـــــم یكـــــن ضـــــاالبـــــالنفي و 

)1(>>...الم الموالیة لها في الغرب عصدقة الدوائر الصهیونیة ووسائل اإل

قدوتـــــه ورفیقـــــة دربـــــه، فـــــي هـــــذا اعتبرهـــــاإدوارد حیـــــزا كبیـــــرا فـــــي مذكراتـــــه، كونـــــه " أم" كمـــــا شـــــغلت

یمیـــــــة خـــــــالل ربـــــــع القـــــــرن مـــــــن األكثـــــــر حمإلـــــــي و أمـــــــي كانـــــــت األقـــــــربالمؤكـــــــد أنّ <<:الصـــــــدد یقـــــــول

نـــــي أشــــعر أنـــــي مطبـــــوع بالعدیــــد مـــــن وجهـــــات حیــــاتي، و  ٕ ـــــعاداتهـــــانظرهــــا و ا یر حیـــــاتي التـــــي ال تــــزال تّس

هتمـــــام عمیـــــق بالموســـــیقىو ... ٕ الشـــــكل وربمـــــا أیضـــــا مـــــن میـــــل واللغـــــة وبجمالیـــــات المظهـــــر واألســـــلوب و ا

ـــــــاة االمتضـــــــخّ  ـــــــى الحی ـــــــة م إل ـــــــذاتهالتیاراتهـــــــا و جتماعی ـــــــى الســـــــعادةو مل ـــــــة عل ـــــــه مـــــــن طاق )2(>>... تحمل

صــــباحا فــــي '' البــــریح''لعــــب أخــــذ ی<<اســــترجع ســــعید ذكریاتــــه مــــع والــــده الــــذي كــــان العبــــا للــــورق حیــــثو 

ـــــة اللّ  عـــــب فـــــي منزلنـــــا أو عنـــــد أحـــــد أحـــــد المقـــــاهي، ویثنـــــي بعـــــد الظهـــــر، و أخیـــــرا یتـــــرأس مســـــاءا طاول

.)3(>>األصدقاء

ـــــ و الجســـــدیة علـــــى طفـــــولتي و هیمنـــــة قـــــوة أبـــــي المعنویـــــة<<ا الفصـــــل الرابـــــع فیقـــــول عـــــن أبیـــــه أّم

یان، رغـــــم قصـــــر قامتـــــه یـــــوحي میلـــــي نـــــافر، یـــــوحي بالعصـــــر كـــــان لـــــه ظهـــــر ضـــــخم و صـــــدر بنشـــــأتي و 

ـــــــي علـــــــى األقـــــــ ـــــــة الطاغیـــــــة، بالنســـــــبة إل ـــــــى أنّ لبالثق الجســـــــدیة مشـــــــیته المتیبســـــــة أبـــــــرز صـــــــفاته ، عل

.266، ص سابقالمرجع ال)1(
.36،35، ص نفسهالمرجع )2(
.55ص نفسه،المرجع) 3(
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هنــــــا ســــــعید یبــــــرز صــــــفات أبیــــــه .)1(>>المنتصــــــبة علــــــى نحــــــو یكــــــاد أن یكــــــون كاریكاتوریــــــا كقضــــــیب، و 

.المهیمن على طفولتهالقوي 

، حیــــــث یــــــرى أنّ "إدوارد ســــــعید"مكانــــــة مرموقــــــة فــــــي فكــــــر* شــــــغلت شخصــــــیة جوزیــــــف كــــــونرادو 

صـــــدى حیاتـــــه كشـــــخص قیمـــــة أساســـــیة فـــــي كـــــل مـــــا كتبـــــه ســـــعید تقریبـــــا حیـــــث یتـــــردد<<ســـــیرة كـــــونراد

ـــــــه بثقـــــــل أفكا ـــــــث تلقـــــــى روایت ـــــــع، حی شـــــــكالیة وفضـــــــائها رهـــــــا و تصـــــــورها بمصـــــــائر شخصـــــــیاتها اإلمقتل

لثقافـــــات المركزیـــــة المنتمـــــین داخـــــل او ... مـــــا یشـــــغل تفكیـــــر إدوارد ســـــعیدهـــــا المـــــدیر علـــــىالملتـــــبس، ظلّ 

كـــــونراد، یبـــــدو جلیـــــا، إلـــــى درجـــــة اقتبـــــاس جوزیـــــف هنـــــا نجـــــد تـــــأثر ســـــعید بشخصـــــیة)2(>>.فـــــي الغـــــرب

.أفكاره و تصوراته و غیرها

الـــــدافع الرئیســـــي لكتابـــــة هـــــذه المـــــذكرات هـــــو طبعـــــا حـــــاجتي إلـــــى <<فـــــي األخیـــــر یقـــــول ســـــعید أنو 

ــــاتي و أن أجســــر المســــافة، ــــین حی ــــاتي فــــي الزمــــان والمكــــان، ب أرغــــب فقــــط فــــي تســــجیل ... بــــاألمس حی

نكبـــــابي علـــــى مهمـــــة إعـــــادة أعالجـــــه أو أناقشـــــه، عـــــالوة علـــــى أن اذلـــــك بمـــــا هـــــو واقـــــع بـــــدیهي دون أن 

عـــــــاد و مـــــــن الســـــــخریة فـــــــي الوقـــــــف شـــــــیئا مـــــــن البُ اســـــــتدعىتركیـــــــب زمـــــــن قـــــــدیم و تجربـــــــة قدیمـــــــة قـــــــد 

.)3(>>النبرةو 

.85ص ،السابقالمرجع) 1(
لوالـد أدیـب انتقـل ، 1857هو أدیب، إنجلیزي بولنـدي األصـل ولـد فیمـا یعـرف بأوكرانیـا البولوندیـة عـام :جوزیف كونراد*

أغلــب . قصــة قصــیرة28روایــة و 13تــرك بنوبــة قلبیــة و1924ســتمر فــي عملــه بــالبحر، تــوفي عــام إلــى انجلتــرا و ا
نحـت ''، و''النصـر''و''العمیل السري''،''قلب الظالم'':سمه مارلو من روایاتهاعالقة بالبحر یرویها بحار عجوز اروایاته له

''لورد جیم''،و''عیون غریبة
.261ص ذاتیة،تهام بتزییف السیرة العن النفي و االقتالع و حكایة االإدوارد سعید، خارج المكان،) 2(
.22، ص إدوارد سعید ،خارج المكان)3(
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ــــــى ســــــیرته الذاتیــــــة أراد باإل ــــــة تســــــجیل فتــــــرة تار "ســــــعید"ضــــــافة إل ــــــي تــــــاریخ المنطق ــــــة مهمــــــة ف یخی

ـــــدأ االمـــــرّ فضـــــح الظـــــروف القاســـــیة التـــــي الم، و العـــــو  حـــــتالل الصـــــهیوني علـــــى ت بهـــــا فلســـــطین، بعـــــد ب

ــــــرع بــــــأرض فلســــــطین  دمــــــرواللیهــــــود الــــــذین قتلــــــوا و فلســــــطین بــــــدعم بریطــــــاني، هــــــذا األخیــــــر الــــــذي تب

لینتهـــــي ) هللا المختـــــاراشـــــعب (، متـــــوهمین بـــــأنهم آوتهـــــماألراضـــــي التـــــي أثـــــاروا فتنـــــا فـــــي كـــــلّ وخربـــــوا، و 

التــــي انهزمـــــت فیهــــا الجیـــــوش العربیـــــة 1948تالل نصـــــف أرض فلســــطین و كـــــذا حـــــرب حهــــذا كلـــــه بــــا

.)1(شر هزیمة

.29-28، ص إدوارد سعید،خیانة المثقفین:ینظر) 1(
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:عتبة العنوان: أوال

قـــــات مجموعـــــة العال«: ابـــــة مطبوعـــــة علـــــى صـــــفحة الغـــــالف، وهـــــو عبـــــارة عـــــن كت:العنـــــوان

ــــــىالّلســــــانیة مــــــن كلمــــــات وجمــــــل و  ــــــهحت ــــــدل علی ــــــنص لت ــــــى ال ــــــد تظهــــــر عل وتشــــــیر نصــــــوص، وق

، أي أّنــــــه بمثابــــــة العالمــــــة الدالــــــة علــــــى الشــــــیئ )1(»لتجــــــذب جمهــــــوره المســــــتهدفلمحتــــــواه الكلــــــي و 

أول لقـــــاء «: ذلك یمكـــــن القـــــول أنّ العنـــــوان هـــــوقـــــوم بتعریفـــــه أو اإلشـــــارة إلیـــــه، لـــــالمجهـــــول بحیـــــث ی

أول حیـــــــث صـــــــار هـــــــو آخـــــــر أعمـــــــال الكاتـــــــب، و فتـــــــراضكأنـــــــه نقطـــــــة االبـــــــین القـــــــارئ والـــــــنص و 

.)3(»أول ما یداهم بصیرة القارئ«: وقد اعتبر الغذامي العنوان هو،)2(»أعمال القارئ

حیـــــــث " العـــــــالم و الـــــــنص و الناقـــــــد"نـــــــا رئیســـــــیا وهـــــــو لكتابـــــــه عنوا" إدوارد ســـــــعید"وقـــــــد أفـــــــرد 

وردت هــــــــذه العبــــــــارة المثبتــــــــة علــــــــى الغــــــــالف بخــــــــط أســــــــود بــــــــارز یشــــــــداألنظار، تمهیــــــــدا لمعرفــــــــة 

في مضمون الكتاب أم ال؟مضمون الكتاب، فهل یتناسب هذا العنوان مع ماهو موجود

ــــــاب ویمكــــــن ــــــر كت ــــــنص و "أن یعتب ــــــدالعــــــالم وال ــــــث ت"الناق ــــــین مرجعــــــا أساســــــیا مــــــن حی ــــــزه ب میی

: الناقــــــد، وعالقــــــة كــــــّل مفهــــــوم بــــــاآلخر وذلــــــك أنّ العــــــالم والــــــنص و : اهیم ومــــــن بینهــــــامختلــــــف المفــــــ

بــــین الوقــــائع الوجودیـــــة كــــد علـــــى مــــدى التــــرابط بــــین النصـــــوص و مــــن هـــــذا الكتــــاب تؤ كــــّل مقالــــة«

ـــــك وهـــــي الوقـــــائع التـــــي ... األحـــــداث والمجتمعـــــات و السیاســـــیةللحیـــــاة البشـــــریة و  تطرحهـــــا لقـــــراءة تل

ـــــد) 1( ـــــد الحـــــق بلعاب ـــــنص إلـــــى المنـــــاص، منشـــــورات اإلخـــــتالف، الجزائـــــر، : عب ـــــت، مـــــن ال عتبـــــات جیـــــرار جنی
.67، ص1،2008ط
.236، ص1985، 1الخطیئة و التكفیر، النادي األدبي الثقافي، ط: عبد اهللا الغذامي)2(
.234المرجع نفسه، ص)3(
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ــــا، تســــتقطب اهــــي التــــي تجعــــلنصــــوص و ا ــــا )1(»هتمــــام النقــــادل مــــن النصــــوص أمــــرا ممكن ومــــن هن

ة، ومــــــن أنّ للواقــــــع دورا أساســــــیا فـــــي وجــــــود النصــــــوص والعالقــــــة بینهمـــــا جــــــّد وطیــــــد" ســــــعید"یـــــرى 

.رتباط الحاصل مع الحیاة والمجتمع؛ وكذا القرّاء و الناقدخالل هذه العالقة یظهر اال

لحات الثالثــــــة الســــــابق ذكرهــــــا، نعــــــرج باختصــــــار علــــــى مفهــــــوم وقبــــــل الحــــــدیث عــــــن المصــــــط

شـــــیئ أكــــــادیمي ویحتـــــل علــــــى األغلـــــب مكانــــــا بعیــــــدا «: التـــــي یعتبرهــــــا" ســــــعید"النقـــــد، نبــــــین رؤیـــــة 

یكـــــــون علـــــــى هـــــــذه جـــــــدا عـــــــن األســـــــئلة التـــــــي تـــــــأرق قـــــــارئ الصـــــــحف الیومیـــــــة، فالنقـــــــد یجـــــــب أن

ما رتــــــداء ي یعتمــــــد فیهــــــا التخصــــــص و لمرحلــــــة التــــــ، بیــــــد أننــــــا بلغنــــــا اآلن تلــــــك االشــــــاكلة إلــــــى حــــــّد ٕ ا

وقـــــــة أنّ النقـــــــد احتـــــــل مكانـــــــة مرم" ســـــــعید"، ومـــــــن خـــــــالل هـــــــذا القـــــــول یــــــرى )2(»حتـــــــرافعبــــــاءة اال

.حترافیة وذلك الرتباطه بالقیم الثقافیة السائدةلدرجة أنه بلغ منها مستوى اال

ــــــا عــــــن أســــــلوبه فیــــــرى  یعتمــــــد أســــــلوب التعلیــــــق علــــــى الفــــــن، بیــــــد أنــــــه فــــــي «:أنــــــه" ســــــعید"أّم

ـــــــة، ناقصـــــــة و تحضـــــــیریة بالضـــــــرورة، باتجـــــــاه حق ـــــــر كعملی ـــــــة أكب ـــــــى أهمی ـــــــة األمـــــــر ینطـــــــوي عل یق

؛ ویكـــــــون النقـــــــد تبعـــــــا لـــــــذلك دراســـــــة مثـــــــل هـــــــذه األعمـــــــال بتحقیقـــــــه )3(»التقـــــــویم و إصـــــــدار الحكـــــــم

النصــــــوص و الفنـــــــون و إعـــــــادة بناءهــــــا إنطالقـــــــا مـــــــن حكــــــم مطلـــــــق و مقنـــــــع، ومــــــن هـــــــذا تظهـــــــر 

.أهمیته

تحــــــاد الكتــــــاب العــــــرب، تــــــر عبــــــد الكــــــریم محفـــــــوظ، لعــــــالم و الــــــنص و الناقــــــد، منشــــــورات اا: إدوارد ســــــعید) 1(
.07، ص2000ط، .دمشق، د

.24، صالمرجع نفسه)2(
.58- 57صرجع نفسه،الم)3(



"إدوارد سعید"العالم و النص و الناقد لـ " ب قراءة نقدیة في كتا:               الفصل الثاني

53

ــــــا عــــــن مصــــــطلح  ســــــتعمال إذ جــــــاءت فلــــــم تشــــــع فــــــي العربیــــــة مفــــــردة فــــــي اال«": العــــــالم"أّم

: العـــــالمونو " العـــــالمین"بصـــــیغة الجمـــــع فـــــي القـــــرآن الكـــــریم دائمـــــا بـــــاطراد مـــــع كثیـــــرة الـــــورود هكـــــذا 

ال واحــــــد للعــــــالم مــــــن لفظــــــة ألن عالمــــــا جمــــــع أشــــــیاء و ... أصــــــناف الخلــــــق، والعــــــالم الخلــــــق كلــــــه 

ا ألشــــــیاء متفقــــــة، وجمــــــع عــــــالمون، فــــــان جعــــــل العــــــالم اســــــما لواحــــــد منهــــــا صــــــار جمعــــــمختلفــــــة، 

، )1(»جمــــــع العــــــالم الخلــــــق العــــــوالم: الیجمــــــع شــــــیئ علــــــى فاعــــــل بــــــالواو و النــــــون إّال هــــــذا، وقیــــــلو 

یـــــــرتبط مصـــــــطلح العـــــــالم بالعلمانیـــــــة هـــــــذا األخیـــــــر ، و )2("الحمـــــــد هللا رب العـــــــالمین: "وفـــــــي التنزیـــــــل

اآلفـــــــــات لتحقیـــــــــق بالعقالنیــــــــة و الســـــــــببیة باعتبـــــــــار العــــــــالم الموضـــــــــوعي یمثــــــــل «: الــــــــذي یتصـــــــــل

ـــــــذات اإلنســـــــاإلنســـــــان ذاتـــــــه، وجعـــــــل العقـــــــل اإل ـــــــنظم     نســـــــاني وال انیة محـــــــورا ومصـــــــدرا للمعرفـــــــة وال

ــــــداع، و  ــــــداو اإلب ــــــافیزیقي محای ــــــي و میت ــــــم، وجعــــــل مــــــاهو دین عــــــالن وضــــــعیة العل ٕ ــــــي ا وحصــــــرها ف

ـــــــــردي و  ـــــــــار الف ـــــــــي بعـــــــــده العـــــــــاطفياإلختب ـــــــــذات اإلنســـــــــانیة )3(»ف ـــــــــل و ال ـــــــــا یظهـــــــــر دور العق ، هن

ین كعنصــــــــر محایــــــــد فــــــــي الخطــــــــاب جعــــــــل الــــــــدأساســــــــیین فــــــــي الوجــــــــود اإلنســــــــاني، و نكعنصــــــــری

.التأسیسي للعالم

ــــــــوعي بإشــــــــكالیة مصــــــــطلح  ــــــــوم ال ــــــــد شــــــــاع الی ــــــــنص، فق ــــــــا بالنســــــــبة لل ــــــــنص"أّم ــــــــداخل " ال وت

ــــه هــــذا رابطــــا إیــــاه بالتأویــــل " ســــعید"مصــــطلح النصــــوص، وهــــذا ماحــــاول  معالجتــــه مــــن خــــالل كتاب

دنیویــــة الــــنص األدبــــي لــــدى إدوارد ســــعید، قــــراءة فــــي المصــــطلح، مجلــــة إتحــــاد : جمــــال مقابلــــة وعلــــي عشــــا) 1(
.278، ص2008، 2، العدد5الجامعات العربیة لآلداب، م

.2اآلیة :سورة الفاتحة )2(
.278، صدنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید: جمال مقابلة و علي عشا )2(
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ــــول ــــآن أن «: حیــــث یق ــــد الب ــــي أری ــــود إّن ــــرض بهــــا النصــــوص القی ــــق التــــي تف ــــك الطرائ ــــي تل أبحــــث ف

ــــدنیا مــــن مــــتن  ن قلنــــا بشــــكل مجــــازي التــــي فیهــــا قــــرب هیكــــل ال ٕ ــــك الطریقــــة، وا علــــى تأویلهــــا، أو تل

الـــــنصّ یجبـــــر القـــــرّاء علـــــى أخـــــذ اإلثنـــــین معـــــا، بعـــــین اإلعتبـــــار، فالنظریـــــة النقدیـــــة الحدیثـــــة أكـــــدت 

وثمــــــــة محــــــــاوالت تجــــــــري اآلن للبرهــــــــان علــــــــى تأكیــــــــدا مفرطــــــــا علــــــــى انعــــــــدام محدودیــــــــة التأویــــــــل، 

" ســــعید"ن لنــــا ربــــط ؛ ومــــن خــــالل هــــذا القــــول یتبــــی)1(»المقولــــة التــــي مفادهــــا أنّ كــــّل قــــراءة مغلوطــــة

التأویــــــل، حیــــــث یــــــرى اإللتــــــزام بمحدودیــــــة التأویــــــل وهــــــي كلمــــــة تجــــــازف فــــــي لمصــــــطلحي الــــــنص و 

ذ كانــــــــریــــــــئ و إصــــــــدار الحكــــــــم المتعجــــــــل ال الحكـــــــــم العلمــــــــي الج ٕ ت القــــــــراءات كلهـــــــــا المتـــــــــروي، وا

ـــــراءات و دلیـــــل " ســـــعید"مغلوطـــــة، وهـــــذا حســـــب  ـــــى أنّ ثمـــــة نســـــبیة فـــــي الق معظمهـــــا مـــــن حیـــــث عل

.الخطأو الصحة 

فــــي الوجــــود النصــــوص لهــــا طــــرق«: إلــــى شــــیئ أساســــي وهــــو أنّ " ســــعید"ومــــن هنــــا یخلــــص 

الزمـــــــان بحیـــــــث أنهـــــــا حتـــــــى فـــــــي أســـــــمى شـــــــكل لهـــــــا تبقـــــــى فریســـــــة الوقـــــــوع فـــــــي شـــــــراك الظـــــــرف و 

ـــــةكـــــان و المجتمـــــع،و الم ـــــذلك فإنهـــــا دنیوی ـــــي الـــــدنیا ل ـــــر )2(»وباختصـــــار هـــــي ف " ســـــعید"؛ هنـــــا یعب

ـــــا حولـــــه مـــــن ظـــــروف تـــــرتبط بمجتمعـــــه  عـــــن دنیویـــــة النصـــــوص، أي علـــــى الـــــنص الـــــذي یعّبـــــر عّم

.و محیطه، وبهذا ال یمكن اإلستغناء عن مفهومه الدنیوي

.40العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید) 1(
.34نفسه، صالمرجع)2(



"إدوارد سعید"العالم و النص و الناقد لـ " ب قراءة نقدیة في كتا:               الفصل الثاني

55

" إدوارد ســــــعید"تــــــاب قــــــد احتلــــــت حیــــــزا كبیــــــرا فــــــي ك" الناقــــــد"ومــــــن جهــــــة أخــــــرى نجــــــد كلمــــــة 

ـــــه؛ حیـــــث یقـــــول" الناقـــــدو العـــــالم و الـــــنص" إنّ الناقـــــد یتحـــــدث «: مركـــــزا علـــــى الجانـــــب الـــــوظیفي ل

ـــــبعض لیفعـــــل أشـــــیاء  ـــــة إنضـــــمام بعضـــــه ل ـــــة عملـــــه، وعـــــن كیفی ـــــص مـــــا، وعـــــن كیفی ـــــا یفعلـــــه ن عّم

ـــــة و معینـــــة، وعـــــن  ـــــة كـــــون الـــــنص منظومـــــة متكامل " ســـــعید"،  هنـــــا نجـــــد )1(»... متوازنـــــة ككـــــلكیفی

تـــــاح للنقـــــاد حریـــــة التصـــــرف فـــــي الـــــنص عـــــن طریـــــق قـــــراءة جـــــادة ودراســـــات عمیقـــــة ودقیقـــــة، قـــــد أ

حتــــــى ورود النقــــــد الجدیــــــد اإلنجلیــــــزي األمریكــــــي كــــــان أنّ النقــــــاد" ســــــعید"وفــــــي هــــــذا الصــــــدد یــــــرى 

إطــــراء عمــــل مــــا أمــــام القــــراء العــــادیین و أمــــام النقــــاد اآلخــــرین ســــواء بســــواء، «: عملهــــم یتمثــــل فــــي

ــــــا النقــــــد الــــــوظیفي الــــــرأي العــــــام، وذلــــــك اال جــــــادا جــــــدا بــــــین جماعــــــة النقــــــاد و فإنــــــه یعمــــــل إنفصــــــأّم

ســـــتناد إلـــــى الغـــــرض القائـــــل أنّ الكتابـــــة عـــــن عمـــــل أدبـــــي مـــــا هـــــو إّال وظیفتـــــان إختصاصـــــیتان باال

" ســــــعید"؛ هنــــــا یوضــــــح )2(»بــــــال أي مــــــرادف أو موجــــــب بســــــیط لهمــــــا فــــــي الخبــــــرة البشــــــریة الیومیــــــة

ین مهمــــتهم إبــــراز أعمــــالهم أمــــام القــــرّاء، وكــــذا مهمــــة النقــــد مــــن وجهــــة نظــــره إلــــى أوائــــل النقــــاد الــــذ

.عامة الناس من جهة أخرىودوره في الفصل والتفریق بین فئة النقاد، و الوظیفي

.181المرجع السابق، ص)1(
.182، صالمرجع نفسه)2(
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.أهم القضایا النقدیة في الكتاب: ثانیا

:القضیة النقدیة-1

ـــــــــنص و " ـــــــــدالعـــــــــالم وال ـــــــــه " الناق ـــــــــذي أّلف ـــــــــاب، وال ـــــــــوان لكت ور ، تتمحـــــــــ"إدوارد ســـــــــعید"هـــــــــو عن

، مــــع العلــــم أنّ الّنقــــد فــــي الــــدنیا فــــي حقــــل الــــنصّ ومعالجاتــــه حــــول الفصــــل بــــین الــــدین و طروحاتــــه

ــــل كــــّل أشــــكال المعرفــــة " ســــعید"منظــــار ــــدي، لــــیس لیضــــّم األدب فقــــط، ب یتجــــاوز حــــدود النقــــد التقلی

".العلوم اإلنسانیة"التي ُینتجها اإلنسان، وُیصطلح علیها عادة ب 

ــــــر  ــــــد، ی ــــــد ممارســــــة " ســــــعید"ى وفــــــي دراســــــة جــــــادة للنق ــــــاك أربعــــــة أشــــــكال رئیســــــیة عن أنّ هن

فــــي الصــــحافة األدبیــــة والثــــاني لمــــي الــــذي نجــــده فــــي مراجعــــة الكتــــب و هــــو النقــــد الع«: النقــــد أولهــــا

التأویـــــــل مـــــــن زاویـــــــة والثالـــــــث هـــــــو التقـــــــویم و ... حـــــــدرینهـــــــو التـــــــاریخ األدبـــــــي األكـــــــادیمي الـــــــذي 

ـــــة األدب... أدبیـــــة، ـــــع فهـــــو النظری ـــــا الشـــــكل الراب ـــــد نســـــبیاأّم ـــــة منظـــــار جدی ـــــي هـــــي بمثاب ـــــة الت ، )1(»ی

المتنوعـــــة بغیـــــة تحدیـــــد المعـــــالم الكبـــــرى و " ردإدوا"وفـــــي هـــــذه األشـــــكال األربعـــــة حصـــــر دقیـــــق أكـــــده 

قــــــة العلمیــــــة الحصــــــینة والمنطــــــق العلمــــــي، لكــــــي  للحضــــــور النقــــــدي العــــــالمي، وهــــــو مــــــن قبیــــــل الّد

فــــــي هــــــذا الصــــــدد قــــــي جمیعــــــا، و ة مســــــارها الســــــلیم فــــــي عــــــین المبــــــدع والمتلتتخــــــذ األحكــــــام النقدیــــــ

ـــــغ الحـــــّد الـــــذي جعـــــل كـــــّل شـــــكل «": إدوارد ســـــعید"یقـــــول  إنّ الوضـــــع الســـــائد فـــــي النقـــــد اآلن قـــــد بل

علــــــى الــــــرّغم مــــــن نشــــــوز النظریــــــة األدبیــــــة –مــــــن األشــــــكال األربعــــــة یمثــــــل لحــــــّد ذاتــــــه تخصصــــــا 

.5العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)1(
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ــــــادین الجهــــــد الجهــــــد الفكــــــري-بعــــــض الشــــــیئ حــــــددا جــــــدامن می ــــــدانا ُم ــــــد،)1(»ومی یســــــعى وأنّ النق

ـــــذلك ـــــى اكتشـــــافها ل ـــــة مباشـــــرة، و فالنشـــــاط ا«: إل ـــــدم الحقیق ـــــدي ال یق ـــــر مباشـــــرة، لنق ـــــة غی نمـــــا بطریق ٕ ا

المظـــــاهر الخادعـــــة، وهـــــذا یعنـــــي لـــــى النقـــــد أن یحطـــــم أوال األوهـــــام و وحتـــــى نصـــــل إلـــــى الحقیقـــــة ع

أنّ الحقیقـــــة لیســـــت مقصـــــورة علـــــى أحـــــد دون غیـــــره كمـــــا أنهـــــا ال تعتمـــــد توقـــــد ذهنیـــــة إنســـــان بعینـــــه 

، هنـــــا تظهــــــر )2(»تصـــــاليإنمـــــا تعتمــــــد علـــــى وســـــیلة الصـــــراع االادا علـــــى مـــــوروث مكتســـــباعتمـــــ

ـــــــذي یكســـــــبه یقـــــــة إعتمـــــــادا علـــــــى وســـــــیلة الصـــــــراع االمهمـــــــة النقـــــــد فـــــــي اكتشـــــــاف الحق تصـــــــالي ال

.مشروعیة الحكم

ـــــت حســـــب  ـــــد كان ـــــد بالتـــــاریخ، فق ـــــا عـــــن اهتمامـــــات النق ـــــال عنـــــه" ســـــعید" أّم ـــــث ق ـــــة، حی : قلیل

خــــــه كفــــــرع مــــــن فــــــروع هتمــــــام إّال أقلــــــه لتاریة، لــــــم ُیعــــــر مــــــن االلمعرفــــــفالنقــــــد كفــــــرع مــــــن فــــــروع ا«

ــــــــة أیضــــــــا، و  ــــــــد النقــــــــاد المعرف ــــــــد عن ــــــــه النق ــــــــة فــــــــي كتاب ــــــــل بالرغب أنّ ســــــــمات النقــــــــد الحــــــــدیث تتمث

ــــــــه إهتمامــــــــه )3(»اآلخــــــــرین ، ومــــــــن خــــــــالل هــــــــذا یتبــــــــین أنّ النقــــــــد قلمــــــــا یعتنــــــــي بالتــــــــاریخ بــــــــل وّج

.كموضوعات ثقافیة جدیدةالمتمركز حول النقاد اآلخرین، و كذلك النصوص

ببســــــاطة عــــــالم "ســــــعید"ویقصــــــد بهــــــا " العــــــالم"هــــــذا كلمــــــة " إدوارد ســــــعید"ونجــــــد فــــــي كتــــــاب 

ــــــث یقــــــول ــــــدنیا حی ــــــول «:ال ــــــنحن نق ــــــدنیا، ف ــــــه أیضــــــا، بالعــــــالم أو ال ــــــذي یمكــــــن دعوت ــــــك العــــــالم ال ذل

.5، صالمرجع السابق) 1(
.302دلیل الناقد األدبي، ص: میجان الرویلي و سعید البازغي)2(
.188العالم و النص و الناقد، ص: عیدسإدوارد)3(
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ــــــــة الّلی ــــــــا نــــــــدافععن اآلداب الكالســــــــیكیة، ومفخــــــــرة الثقاف ــــــــذنا و عمــــــــوم جماهیرنــــــــا بأنن برالیــــــــة لتالمی

ولربمـــــا –ودور األدب النفســـــیة، حتـــــى فـــــي الوقـــــت الـــــذي نكشـــــف فیـــــه عـــــن أنفســـــنا بأننـــــا صـــــامتون 

، وفـــــي )1(»حیــــال العـــــالم التــــاریخي و اإلجتمــــاعي الـــــذي تحــــدث فیــــه كـــــل هــــذه األشــــیاء-عــــاجزون

ـــــر عنهـــــا أنهـــــا " فوكـــــو"عنـــــد " عـــــالم األمـــــم"قـــــد أحـــــبّ تســـــمیة " ســـــعید"هـــــذا القـــــول نجـــــد  وبحیـــــث عّب

.عالم الدنیا: على العالم ب" سعید"ى الروعة، ومن هذه التسمیة أطلق تسمیة بمنته

ــــــد اســــــتعمل كلمــــــة " ســــــعید"نجــــــد و  ــــــة"ق ــــــي " العلمانی ــــــرد ف ــــــث ُت ــــــه الســــــابق ذكــــــره، حی ــــــي كتاب ف

العلمانیــــــــة وهــــــــو إشــــــــتقاق تركــــــــي لكلمــــــــة العــــــــالم ُأســــــــتخدم و تبلــــــــور فــــــــي الدولــــــــة «: أصــــــــلها إلــــــــى

إشــــــارة إلــــــى أنّ أمــــــور العــــــالم یجــــــب أن تكـــــــون -1839ورد اســــــتعماله ســــــنة –العثمانیــــــةالمتأخرة 

ـــــوانین الصـــــواب و الصـــــحة المســـــتمدة مـــــن هـــــذا العـــــالم وحـــــده دون أن یكـــــون للمؤسســـــة  محكمـــــة بق

هنــــا نجــــد إبعــــادا للســــلطة الدینیــــة، وعــــدم الخضــــوع لهــــا فــــي أمــــور ، )2(»الدینیــــة دخــــل بهــــذه األمــــور

ستمدة من العالم  .نفسهالعالم المحكوم بشروط العیش الصحیحة الُم

ــــــا عــــــن عــــــیش اإلنســــــان فــــــي العــــــالم فیــــــرى  أنّ صــــــاحب الــــــنفس الودیعــــــة یركــــــز «": ســــــعید"أّم

ــــع حبــــه كــــي یشــــمل األمكنــــة حبــــه علــــى بقعــــة واحــــدة مــــن العــــالم، فــــي حــــین أنّ اإلنســــان القــــوي یوّس

ـــــه ـــــام نجـــــد )3(»كافـــــة، ولكـــــن اإلنســـــان الكامـــــل هـــــو مـــــن یخمـــــد جـــــذور حّب " ســـــعید"، وفـــــي هـــــذا المق

.5، صالمرجع السابق)1(
.277دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، ص: وعلي عشاجمال مقابلة)2(
.09العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)3(
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اف مـــــن النـــــاس، لكـــــّل مــــنهم طریقتـــــه و أســـــلوبه فـــــي اختیـــــار المكـــــان الـــــذي یفــــرّق بـــــین أربعـــــة أصـــــن

أورد عقیـــــدة أدربـــــاخ حیـــــال قـــــد " إدوارد ســـــعید"یعـــــیش فیـــــه فـــــي هـــــذا العـــــالم، وبـــــذكرنا للمكـــــان نجـــــد 

وهیــــــا بنــــــا اآلن نعیــــــد النظــــــر بفكــــــرة المكــــــان، تلــــــك الفكــــــرة التــــــي «:البلــــــد األجنبــــــي فیقــــــولالمنفــــــى و 

بـــــاخ أن یشـــــعر فـــــي اســـــتانبول، طیلـــــة فتـــــرة تبعـــــده عـــــن مكانـــــه تمكـــــن مـــــن خاللهـــــا إنســـــان مثـــــل أدر 

ـــــى  ـــــه ومنفـــــي ومتغـــــرّب، إنّ أقـــــرب وصـــــف للمكـــــان قـــــد یحـــــدده عل ـــــد عـــــن مكان ـــــه بعی الطبیعـــــي، بأن

ـــــــة قومیـــــــة ككینونـــــــة ذات ســـــــیادة وذات  ـــــــه األمـــــــة، أي أنّ فكـــــــرة األمـــــــة، أي فكـــــــرة جماعـــــــة ثقافی أن

لـــــى فكـــــرة المكـــــان یركـــــز ع" ســـــعید"د ، هنـــــا تجـــــ)1(»قبالـــــة غیـــــره مـــــن األمكنـــــة األخـــــرىمكـــــان محـــــدد 

قــــد وصــــف المكــــان باألمــــة، " ســــعید"عیشــــه منفیــــا بعیــــدا عــــن وطنــــه، ثــــّم نجــــد مــــن خــــالل أوربــــاخ و 

.معرفا ایاها على أنه جماعة ذات موروث ثقافي

ــــــك" ســــــعید"وفــــــي ســــــیاق آخــــــر، نجــــــد  ــــــة بمصــــــلحة العــــــالم وذل ــــــط النصــــــوص المكتوب ــــــد رب : ق

ه، ومهمــــا كــــان حجــــم اإلعتــــراض الــــذي ُیبدیــــه الكاتــــب وفقــــا للشــــروط المفروضــــة مــــن العــــالم و فیــــ«

مــــــا إن یصــــــبح أكثــــــر مــــــن نســــــخة واحــــــدة والكاتبــــــة حیــــــال ذیــــــوع الكتــــــاب و شــــــهرته، فــــــإنّ الــــــنصّ 

ـــــه ـــــب ب ـــــم الكات ـــــب العـــــالم و خـــــارج إطـــــار تحّك ـــــي قل ـــــب ف ـــــى یصـــــبح عمـــــل الكات ـــــا نجـــــد )2(»حت ، هن

ــــه فــــي إظهــــار الكاتــــب ــــنص، وشــــهرتهما فــــي العــــاو حــــول العــــالم و أهمیت ــــه " ســــعید"لم، ف ال یــــرى أن

.10، صالسابقالمرجع ) 1(
.31العالم و النص و الناقد، ص: سعیدإدوارد)2(



"إدوارد سعید"العالم و النص و الناقد لـ " ب قراءة نقدیة في كتا:               الفصل الثاني

60

ــــــه إلــــــى العــــــالم، هــــــذا األخیــــــر الــــــذي یســــــاهم فــــــي فشــــــله أو  تنتهــــــي مهمــــــة الكاتــــــب عنــــــد إبــــــراز نصّ

.نجاحه الذي اعتبره خارجا عن نطاق الكاتب

ـــــد تـــــرابط اإلنجـــــاز النصـــــي و العـــــالم، حیـــــث " ســـــعید"ونجـــــد  ـــــق فكرتـــــه األساســـــیة عن وقـــــد عّم

ـــــي حـــــّد مـــــا «: یقـــــول ـــــنص ف ـــــراغ خـــــارج ن–یكـــــون ال ، ولهـــــذا فمـــــن جـــــراء هـــــذا طـــــاق العـــــالم فـــــي ف

ــــــه مــــــع كــــــّل  ــــــة ل ــــــي إقامــــــة عالق ــــــصّ حــــــرا ف ــــــنص بالعــــــالم، ویكــــــون أي ن ــــــة لل ــــــة عالق الطمــــــس ألی

.)1(»النصوص األخرى التي تأتي لتحّل محل الواقع الظرفي الذي ُیبدیه الكالم الحي

ـــــى الشـــــیئ ال«قـــــد أكـــــد علـــــى ضـــــرورة  وجـــــود الّلغـــــة فـــــي العـــــالم " ســـــعید"ونجـــــد  ـــــدلیل عل فالت

نـــــاءا علـــــى قواعـــــد معینـــــة اســـــتخدام الّلغـــــة یعنـــــي اســـــتخدامها بون إّال باســـــتخدام الّلغـــــة فحســـــب، و یكـــــ

فــــإنّ اإلعــــراب األمــــر الــــذي یســــتوجب أن تكــــون الّلغــــة فــــي الــــدنیا و منهــــا أیضــــا، لــــذلك للمفــــردات و 

ســــــــتعمال الحقیقــــــــي ال بواســــــــطة نّ الّلغــــــــة تحــــــــافظ علــــــــى انطباعهــــــــا االالمــــــــذهب الظــــــــاهري یــــــــرى أ

ر مــــن " ســــعید"، هنــــا نجــــد )2(»منهــــا أیضــــاتوجب أن تكــــون الّلغــــة فــــي الــــدنیا و ي یســــاألمــــر الــــذ ُیحــــّذ

ـــــدنیا نابغـــــة عـــــن تجربـــــة ولیســـــت عـــــن اال ســـــتعمال العشـــــوائي للغـــــة، هـــــذه األخیـــــرة الموجـــــودة فـــــي ال

ـــــا عـــــن دور لمـــــذهب الظـــــاهري الـــــذي یـــــدعوا إلـــــى االنفســـــها، مســـــتعینا با ســـــتعمال الحقیقـــــي للغـــــة أّم

وعمـــــوم المؤشـــــرات الظاهریـــــة لّلغـــــة تـــــؤدي دور تثبیـــــت الحـــــدیث ... فالّلغـــــة «": ســـــعید"الّلغـــــة یقـــــول 

.33، صسابقالالمرجع )1(
.38، صنفسهالمرجع)2(
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هنــــــــا أنّ الّلغــــــــة أداة " ســـــــعید"،  ویقصــــــــد )1(»فـــــــي الواقــــــــع الظرفـــــــي الــــــــذي یحـــــــیط بمثــــــــال الحـــــــدیث

.لترجمة الملفوظات عند مستخدمي الحدیث

" إدوارد ســـــــعید"القســـــــط األوفـــــــر فـــــــي كتـــــــاب" الـــــــنص"وقـــــــد أخـــــــذت النصـــــــوص أو مصـــــــطلح 

، ومــــن األجــــدر أن یحتــــل الــــنص موضــــعا مهمــــا فــــي كتابــــه هــــذا باعتبــــاره "و الناقــــدالــــنصو العــــالم "

مـــــدار نظریتـــــه النقدیـــــة التـــــي تعتمـــــد أساســـــا علـــــى الـــــنص الـــــذي بـــــدوره یتوجـــــه ویبحـــــث عـــــن قـــــراءة؛ 

ــــول  ــــة كــــنص «": ســــعید"وفــــي هــــذا الصــــدد یق ــــه الفعلی ــــي كینونت ــــنص ف ــــل مــــن المؤكــــد أیضــــا أنّ ال ب

مـــن " غولـــد"هـــو یتوجـــه إلـــى كـــل مـــن یریـــد أن یقـــرأ، تمامـــا كمـــا یفعـــل لـــه وجـــود فـــي العـــالم، لـــذلك ف

یستشــــــهد " ســــــعید"، هنــــــا نجــــــد )2(»...خــــــالل تلــــــك األســــــطوانة التــــــي مــــــن الفــــــروض بهــــــا أن تمثــــــل 

ــــــة  فــــــي العــــــزف دون جمهــــــور، مثلــــــه مثــــــل الــــــنصّ الــــــذي أســــــلوبه و " غولــــــد"األســــــطوانة عنــــــد بقصّ

م لنـــــا  : مثـــــاال عـــــن قـــــراءة النصـــــوص فیقـــــول" یدســـــع"یتوجـــــه فقـــــط إلـــــى كـــــل مـــــن یریـــــد قراءتـــــه، وقـــــّد

وســــــواء أبقــــــي الــــــنص مصــــــونا أو نحــــــى جانبــــــا لفتــــــرة مــــــن الــــــزمن، وســــــواء أكــــــان علــــــى رفّ فــــــي «

فهــــــذه األمــــــور علیهــــــا أن تتعامــــــل مــــــع : مكتبــــــة أوال، وســــــواء أكانــــــت النظــــــرة إلیــــــه بأنــــــه خطیــــــر أوال

ــــــة لل ــــــدا مــــــن العملیــــــة الخاصّ ــــــدنیا، وهــــــذا األمــــــر أكثــــــر تعقی ــــــي ال ــــــنصّ ف ، نجــــــد )3(»قــــــراءةوجــــــود ال

فــــــي هــــــذا القــــــول یركــــــز علــــــى نقطــــــة مهمــــــة، وهــــــي أنّ كــــــّل النصــــــوص لهــــــا طرائقهــــــا فــــــي " ســــــعید"

.33، صالعالم و النص والناقد : إدوارد سعید)1(
.32، صالمرجع نفسه)2(
.34، صنفسهالمرجع)3(
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الوجــــود باعتبارهــــا موجــــودة فــــي عــــالم الــــدنیا، ســــواء فــــي رفــــوف المكاتــــب أو فــــي غیرهــــا لــــذلك فهــــي 

.متاحة  لم یرد قراءتها

حـــــــول "نـــــــور ثـــــــروب فـــــــراي" للنصـــــــوص، یضـــــــیف مفهـــــــوم " ســـــــعید"افة إلـــــــى قـــــــراءة باإلضـــــــو 

آخــــــــــر، بــــــــــل النصــــــــــوص بالنســــــــــبة للناقــــــــــد، نصــــــــــوص ال كرمــــــــــوز لشــــــــــیئ«: النصــــــــــوص فیقــــــــــول

المبالغــــــات عنــــــه، صــــــوص انحرافــــــات عــــــن الوجــــــود البشــــــري و كزجاجــــــات ألشــــــیاء أخــــــرى، إذ أنّ الن

ـــــق ـــــان ظـــــواهر للمبالغـــــة و التمزی ـــــه، فضـــــال عـــــن أنهـــــا فـــــي بعـــــض األحی ـــــا عـــــن )1(»ونافیـــــات ل ، أّم

یقضـــــي بدراســـــة الـــــنص كجـــــزء مـــــن «:بأنـــــه " ســـــعید"عنهـــــا للنصـــــوص، والتـــــي یقـــــول " فوكـــــو"نظـــــرة 

یتعامــــــل مــــــع "فوكــــــو"باختصــــــار فــــــإن أحادیــــــث تتــــــألف بــــــدورها مــــــن مقــــــوالت و أرشــــــیف یتــــــألف مــــــن 

نضـــــــباط صـــــــارم وذات تنظـــــــیم نظومـــــــة انتشـــــــار ثقـــــــافي، منظومـــــــة ذات االنصـــــــوص كجـــــــزء مـــــــن م

ثقــــــافي أن یبــــــرهن علــــــى وجــــــود الــــــنص فــــــي نســــــق" فوكــــــو"یحــــــاول ، )2(»محكــــــم، واختراقهــــــا عســــــیر

مــــــــنظم عــــــــن طریــــــــق النفــــــــوذ األدبــــــــي، محــــــــاوال أن یفهــــــــم التــــــــاریخ النصــــــــي فــــــــي ضــــــــوء الثقافــــــــات 

.المختلفة

الظـــــروف التـــــي ینشـــــأ منهـــــا عبـــــرت عنـــــه، هتمـــــام بتلـــــك األحـــــداث و ب علینـــــا االومـــــن ثمـــــة یجـــــ

األحـــــداث یعـــــّد أمـــــرا جوهریـــــا فـــــي كـــــون األدب ضـــــربا مـــــن المعرفـــــة، تلـــــك «": ســـــعید"وذلـــــك حســـــب 

.185العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)1(
.189، ص المرجع نفسه)2(
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وذلـــــك لكــــــون )1(»ا، وهـــــي محایثـــــة للنصـــــوص األدبیـــــة بجوهرهـــــا الـــــدنیويالظـــــروف نصـــــیة أیضـــــو 

.جتماعي مما جعلها أدبیة معرفیة خالصةمن التاریخ أو العالم الدنیوي االالنصوص جزء 

ار بكینر و أوســـــــكمـــــــانلي، هـــــــو جیـــــــرارد «:ومـــــــن نظـــــــرة تاریخیـــــــة یستشـــــــهد بثالثـــــــة نقـــــــاد هـــــــم

تعزیـــــــز منطقـــــــي یشـــــــتمل علـــــــى یحظـــــــى بجوزیـــــــف كـــــــونراد، ویتصـــــــور معتمـــــــدا أن الـــــــنص وایلـــــــد، و 

جمهـــــــور المســـــــتمعین و بـــــــذلك یكـــــــون التفاعـــــــل المقصـــــــودین الحـــــــدیث و التلقـــــــي، بـــــــین المتحـــــــدث و 

ــــــدنیا ــــــل )2(»الّلفظیــــــة و النصــــــیة، أي وضــــــعه لنفســــــه فــــــي ال ، هــــــؤالء الثالثــــــة یجســــــون موقــــــع المخی

الـــــدنیا؛ الـــــنص وغیـــــره، وهنـــــا یظهـــــر ارتبـــــاط الـــــنص بو المنطقـــــي بـــــین المتحـــــدث و المســـــتمع للفـــــظ 

محاولـــــة «:یشـــــهد علـــــى محاولـــــة إبـــــراز النصـــــوص نفســـــها بنفســـــها حیـــــث أنّ " ســـــعید"حســـــب فـــــالواقع 

الـــــنص الظهـــــور ظاهریـــــا، بأنـــــه مفتـــــوح دیمقراطیـــــا لكـــــل مـــــن قـــــد یقـــــرأه لمحاولـــــة تجســـــید فعـــــال مـــــن 

نفتــــــــــاح النصــــــــــوص هــــــــــذا إن دّل علــــــــــى شــــــــــیئ فهــــــــــو یــــــــــدل علــــــــــى ا، و )3(»أفعــــــــــال الســــــــــوء النیــــــــــة

ة مع ق .رائهاودیمقراطیتها خاصّ

: فــــــي حدیثــــــه عــــــن النصــــــوص لــــــم یهمــــــل الكتابــــــة و الكاتــــــب حیــــــث یقــــــول" ســــــعید"غیــــــر أنّ 

إنّ الشـــــیئ األساســـــي هـــــو أنّ الـــــنص المكتـــــوب مـــــن ذلـــــك النـــــوع الـــــذي نولیـــــه اهتمامنـــــا مـــــا هــــــو «

.282دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، ص: جمال مقابلة وعلي عشا)1(
.41_40العالم و النص و الناقد، ص : إدوارد سعید)2(
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أنّ الكتابــــــة " ســــــعید"ا یــــــرى ، هنــــــ)1(»الوســــــیلةنتیجــــــة تعاقــــــد آنــــــي مــــــا بــــــین الكاتــــــب و باألصــــــل إال 

ــــف بنصــــه مــــن وهــــو یعتــــرف بالعالقــــة أعرافهــــا، و وانینهــــاجتماعیــــة لهــــا قمؤسســــة ا التــــي تــــربط المؤل

الرؤیـــــة یوضـــــحها لنـــــا صـــــاحبا دلیـــــل وهـــــذه . عالقـــــة كـــــل منهمـــــا بالكتابـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرىجهـــــة، و 

ــــــي بقولهمــــــاالن ــــــة«: اقــــــد األدب ــــــة إنّ الكتاب ــــــف لّلغــــــة ونصــــــه، وألن الكتاب هــــــي وظیفــــــة یمنحهــــــا المؤل

فـــــي اإلطـــــار الـــــذي ســـــیحّد فإنهـــــا ســـــتكونرات المؤسســـــاتیة الشـــــفمجموعـــــة مـــــن األعـــــراف والتقالیـــــد و 

ــــــه لهــــــذه القــــــوانین، و بــــــذلك یحــــــد هــــــذا االطــــــار و  یــــــؤطر نــــــصّ المؤلــــــف عــــــن طریــــــق خضــــــوع نصّ

، هنــــــا نجــــــد توضــــــیحا )2(»یعطیهــــــا مشــــــروعیتها بقــــــدر التزامهــــــا بقــــــوانین المؤسســــــةالــــــنص و " أدبیــــــة"

" ســــعید"زاویــــة التــــي ركــــز علیهــــا حــــول عالقــــة النصــــوص بالكتابــــة، وهــــي ال" ســــعید"كافیــــا لمــــا قالــــه 

.في دراسته هذه

ـــــا ینـــــوّه إلیـــــه  ، هـــــو العالقـــــة الحمیمیـــــة بـــــین الـــــنص و المجتمـــــع، بمـــــا فیـــــه الواقـــــع "ســـــعید"ومّم

: كــــــذا الحیــــــاة البشــــــریة و التاریخیــــــة، وهــــــو یعّبــــــر عــــــن موقفــــــه هــــــذا بقولــــــهجتمــــــاعي و واالالسیاســــــي

هــــــذا وذلـــــك قســــــطهن العــــــالمالنصـــــوص دنیویــــــة، وهـــــي أحــــــداث إلـــــى حــــــدٍّ مــــــا، وهـــــي فــــــدت كـــــّل «

قســــــــط مــــــــن الّلحظــــــــات التاریخیــــــــة التــــــــي احتلــــــــت مكانهــــــــا فیهــــــــا و الحیــــــــاة البشــــــــریة،جتمــــــــاعي و اال

ـــــه ـــــذلك كل ـــــذكر ل ـــــدو علیهـــــا الت ـــــى حـــــین یب ـــــص )3(»وفســـــرتها حت ـــــه یخل ـــــى " ســـــعید"، ومـــــن هـــــذا كل إل

.31، صالمرجع السابق)1(
.261دلیل الناقد األدبي، ص: ویلي و سعد البازعيمیحان الر )2(
.7العالم و النص و الناقد، ص: سعیدإدوارد)3(
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ــــــار أنّ هــــــذه النصــــــوص تنبثــــــق مــــــن الواقــــــع «: هــــــو ألنّ النصــــــوص دنیویــــــةشــــــیئ أساســــــي و  باعتب

ــــ ــــعالمتحین ــــة ة وتكشــــف اإلختالفــــات الموجــــودة فــــي الواق ــــا هــــو كــــائن مــــن خــــالل رؤی و تتحــــدث عّم

، ومــــــن هنــــــا تتجلــــــى وظیفــــــة النصــــــوص فــــــي كشــــــف الحقــــــائق، )1(»فكریــــــة، ووعــــــي جمــــــالي بــــــاطن

.التعبیر عن ماهو كائن في العالم و الواقع، بأسلوب راق و جمیلو 

جـــــــاءت بـــــــه معظـــــــم ، الـــــــذي یعتبـــــــر مفهومـــــــا "مركزیـــــــة الـــــــنص"وعلـــــــى ضـــــــوء ماســـــــبق نجـــــــد 

ـــــة و ال ـــــة األمریكی ـــــات منهـــــا النظری ـــــا هـــــو زمنـــــي، نظری ـــــنصّ عّم ـــــه ال ـــــا فی ـــــث عزلن ـــــة، حی كـــــذا األروبی

أي ابعـــــاد الـــــنص عـــــن التـــــاریخ الـــــذي أصـــــبح نقیضـــــا حقیقیـــــا لتلـــــك النصـــــیة التـــــي عزلتـــــه عـــــن كـــــّل 

إدوارد "ومــــــن جـــــــراء هــــــذا جـــــــاء ... الظــــــروف المحیطــــــة بهـــــــا ســــــواء كانـــــــت اجتماعیــــــة أو سیاســـــــیة

ــــه "ســــعید ــــى دنیویت ــــنصّ إل ــــد ال ــــهولیعی ــــنصّ عــــن تاریخانیت ــــوا ال ــــذین عزل ــــاد ال ــــك النق ــــدا أوالئ ، ناق

.ظروفه وواقعه

ــــــم یهمــــــل  ــــــنصّ و العــــــالم و النقــــــد، ل ــــــى ال ــــــل أواله قســــــطا مــــــن " ســــــعید"وباإلظافــــــة إل الناقــــــد ب

لیســــــو مجــــــرد شـــــراح كیمــــــائیین مهمــــــتهم تحویــــــل الــــــنص إلــــــى «:"ســــــعید"اهتمامـــــه؛ فالنقــــــاد فــــــي رأي 

ـــــع ضـــــر  دنیویـــــة ظرفیـــــة، ألنهـــــم هـــــم أنفســـــهم أیضـــــا خاضـــــعون ومنتجـــــون للظـــــروف في أو إلـــــى واق

ـــــد ـــــاهج النق ـــــي من ـــــدار الموضـــــوعیة الموجـــــودة ف ـــــى مق ـــــي تشـــــعر بهـــــا بعـــــض إل ـــــار أنّ )2(»الت وباعتب

.283ارد سعید، صدنیویة النص األدبي لدى إدو : جمال مقابلة وعلي عشا)1(
.34العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)2(
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ـــــــورنا داخـــــــل المجتمـــــــع، فعلـــــــىمتشـــــــبكة بظـــــــروف الزمـــــــان و المكـــــــان و النصـــــــوص الناقـــــــد أن یصّ

.في الدنیاخارجه باعتباره قارئا و كاتبا النصّ و 

إنّ معظــــــــم النقــــــــاد ســــــــوف «: بمثــــــــال حــــــــول نقــــــــد النقــــــــاد للنصــــــــوص فیقــــــــول" ســــــــعید"یــــــــأتي و 

یؤیــــــــدون الفكــــــــرة التــــــــي مفادهــــــــا أنّ أي نــــــــص أدبــــــــي مثقــــــــل بطریقــــــــة مــــــــا بمناســــــــبته، أي الوقــــــــائع 

ــــــا تطیــــــق یجعلهــــــا تســــــتحق  التجریبیــــــة التــــــي انبثــــــق عنهــــــا، بیــــــد أنّ تضــــــخیم هــــــذه الفكــــــرة أكثــــــر مّم

ظروفهـــــا الدنیویـــــة، ولكـــــن بـــــّد للنقـــــاد التعامـــــل مـــــع النصـــــوص و أنـــــه ال" ســـــعید"، هنـــــا یـــــرى )1(»النقـــــد

" ســـــعید"فـــــي حـــــدود المعقـــــول دون تضـــــخیم أو مزایـــــدات، هـــــذه األخیـــــرة التـــــي ســـــتؤدي حتمـــــا حســـــب 

.إلى النقد

الـــــــدروب المطروحـــــــة : "أكثـــــــر حـــــــدیثا عـــــــن الناقـــــــد فـــــــي مقاالتـــــــه النعنونـــــــة ب" ســـــــعید"ونجـــــــد 

ـــــه فیـــــه جـــــّل إهتماماتـــــه بالنقـــــاد ســـــواء المتمرســـــین  أو ، ح"والمهجـــــورة فـــــي النقـــــد المعاصـــــر یـــــث یوّج

ـــــه ـــــذي طالمـــــا قـــــدم لهـــــم النصـــــیحة بقول ـــــة «: أولئـــــك المبتـــــدئین، وهـــــو ال فـــــاعزاءات المفـــــردات النقدی

التقنیـــــة المحـــــض، تفظـــــي إلـــــى ســـــقطات مؤقتـــــة فـــــي نـــــوع مـــــن أنـــــواع التزمـــــت العلمـــــي وفـــــي أمثـــــال 

ـــــــین أل نـــــــواع األمثلـــــــة اإلنتـــــــاج المـــــــنظم والمصـــــــنف هـــــــذه الّلحظـــــــات تصـــــــبح القـــــــراءة و الكتابـــــــة مثل

ـــــة لـــــم تمـــــت بصـــــلة لهـــــذا األمـــــر ـــــا یـــــدعوا )2(»منهجـــــا، وكـــــأن العوامـــــل البشـــــریة المعین "ســـــعید"، هن

.35، صالسابقالمرجع )1(
.183_ 182العالم و النص و الناقد، ص: سعیدإدوارد)2(
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ــــة مــــن خــــالل تنقیتهــــا مــــن الشــــوائبالــــى الدقــــة  والحــــرص والتزییــــف فــــي اســــتخدام المفــــردات النقدی

.ةالتحذیر من السقوط في ضّخ اإلغراءات الّلغویعلى تناسقها، و 

أیضــــا قــــد فــــرّق بــــین نقـــــاد متمرســــین منهجیــــین و آخــــرین أقــــل شــــأنا ومبتـــــدئین " ســــعید"ونجــــد 

ي  إّال أنهـــــم قـــــادرون علـــــى إنّ معظـــــم عظمـــــاء النقـــــاد منهجیـــــون، األمـــــر الـــــذي قـــــد الیعنـــــ«: فیقـــــول

ــــر خــــائفین توضــــیح و  ــــت نفســــه أنهــــم غی ــــي فــــي الوق ــــه یعن ــــاألدب، بیــــد أن ــــة ب ــــة معــــرفتهم المبدئی عقلن

ـــــاهجهم ـــــابتهم مشـــــوقة بحـــــّد ذاتهـــــا و مـــــن جعـــــل من ـــــر مـــــن عمـــــكت ـــــر بكثی ل أو و متناســـــقة فكـــــرا، أكث

، فـــــي هـــــذا القـــــول )1(»مناســـــبة مـــــا، لكـــــن أمثـــــال هـــــذه التحـــــدیات نـــــادرة بالنســـــبة للنقـــــاد األقـــــل شـــــأنا

طریقــــــة أكــــــابر النقــــــاد فــــــي تجــــــاوزهم للمعرفــــــة المبتدعــــــة عكــــــس النقــــــاد األقــــــل شــــــأنا " ســــــعید"یبــــــین 

ـــــة  ـــــة النقدی ـــــذلك فالهوی ـــــي التعامـــــل مـــــع النصـــــوص مـــــن مـــــنهم، ل ـــــة مؤسســـــاتیة ف ـــــرح قاعـــــدة لغوی تقت

خــــــالل تلـــــــك العالقــــــة الوطیـــــــدة بــــــین الـــــــنص و الناقــــــد الـــــــذي وجــــــب علیـــــــه اإلنطــــــالق مـــــــن نقطـــــــة 

.رسمیة

ـــــه" ســـــعید"ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــد  ـــــاد المتمرســـــین بقول ـــــد هـــــؤالء النق إنّ كیـــــل اإلطـــــراء «: ینق

عــــــن بحــــــال مــــــن األحــــــوال غــــــضّ الطــــــرف اإلعجــــــاب لهــــــؤالء النقــــــاد الفیاضــــــین تاریخیــــــا ال یعنــــــيو 

" ســـــعید"، ومـــــن خـــــالل هـــــذا القـــــول تتجلـــــى نظـــــرة )2(»ممارســـــتهمالمعضـــــالت التـــــي تعثـــــر نظـــــریتهم و 

.183، صالسابق المرجع )1(
.192، صنفسه المرجع )2(
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إّال أنّ هــــــذا ال یعنــــــي أنهــــــم متمكنــــــین لدرجــــــة كبیــــــرة بــــــل أنّ هنــــــاك بعــــــض إلــــــى النقــــــاد المتمیــــــزین

.نظریاتهمو المشكالت و اإللتباس في ممارساتهم 

ــــة و النظــــام مــــن نظــــرة وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى ال ــــث یــــرى"ســــعید"تعــــارض بــــین الثقاف أنّ «: ، حی

ـــــد ـــــى الناق ـــــین النظـــــام و أعل ـــــى تجـــــانس یخـــــدم الفعـــــل النقـــــدي ن یحـــــول هـــــذا التعـــــارض ب ـــــة، إل الثقاف

ــــه، مــــع انفتاحــــه  ــــد لمســــاءلة الخطــــاب النقــــدي ذات ــــر اســــتعداد الناق ــــاعب ت المهمشــــة مــــع علــــى األقلی

قیـــــق خطـــــاب عـــــالمي إنســـــاني، ومـــــن تحریـــــر الناقـــــد العرقیـــــة مـــــن أجـــــل تحكســـــر الحـــــدود القومیـــــة و 

وجـــــــب علـــــــى ، وباعتبـــــــار أنّ الفعـــــــل النقـــــــدي إنســـــــاني )1(»مـــــــن هیمنـــــــة اإلنتمـــــــاءات العمیـــــــاء إلیـــــــه

الناقــــد لنظــــام وتحویلــــه إلــــى تجــــانس یخــــدم النقــــد و واعــــارض، والنــــزاع بــــین الثقافــــةتالناقــــد فــــك ذلــــك ال

.على حّد سواء

ـــــا ثقافـــــة «: لـــــى الناقـــــد أن یقـــــف أمـــــام ثقـــــافتینومـــــن منطلـــــق یعتبـــــر الـــــنصّ ثقافیـــــا، وجـــــب ع إّم

ــــــــةالقرا" ــــــــوالدة واإلنتمــــــــ" ب ــــــــة مــــــــن ال ــــــــومي و النبثق ــــــــة اء الق ــــــــة، أو ثقاف ــــــــرب"المهن اشــــــــئة عــــــــن الن" التق

ـــــــــى فـــــــــي القناعـــــــــة اإلجتماعیـــــــــة و الثقافـــــــــات، التـــــــــو التواصـــــــــل بـــــــــین الحضـــــــــارات السیاســـــــــیة ي تتجل

ــــــةو قتصــــــادیةوالظــــــروف اإل ــــــد ، نجــــــ)2(»اإلرادةو الجهــــــد و التاریخی ــــــي هــــــذا تیســــــیرا لمشــــــوار الناق د ف

الثانیــــة هــــي اإلنتمــــاء، وقــــد فحســــب، األولــــى هــــي ثقافــــة القرابــــة و فــــي ثقافــــات كثیــــرة، إلــــى ثقــــافتین 

ـــــد ـــــك اإلحســـــاس بالتقلی ـــــل فـــــي ذل ـــــاد، یتمث ـــــد النق ـــــة مؤســـــفة عن ـــــث نجـــــد حال ـــــه، بحی عـــــن الســـــابقین ل

.273مسارات النقد و مدارات مابعد الحداثة، ص: حفناوي بعلي)1(
.289و علي عشا، دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، صمقابلةجمال)2(
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وم بصــــــعوبة إیجــــــاد یعتبــــــر عملــــــه مــــــألوف ال یحمــــــل أیــــــة مغــــــایرة فكریــــــة، لــــــذلك یشــــــعر النقــــــاد الیــــــ

ایعـــــود إلـــــى أنهـــــم لـــــم یحققـــــو " ســـــعید"بب علـــــى حـــــّد قـــــول الســـــون عنـــــه، و موضـــــوع ینقدونـــــه أو یكتبـــــ

ـــــد ـــــق المســـــتقیل فـــــي مضـــــمار النق ـــــاب نجـــــد ربطـــــا واضـــــحا وفـــــي مقـــــاالت هـــــذا الك. بعـــــد دور الخل ت

ـــــد و  ـــــین الناق ـــــث ب ـــــنص، حی ـــــة، مـــــن «:ال ـــــي حالهمـــــا الفعلی ـــــنصّ معـــــا ف ـــــد و ال ـــــّد مـــــن وضـــــع الناق الب

الثقــــــافي، ومــــــن حیــــــث أنّ الثقـــــــافي الي و د بعــــــدین متجــــــاوزین معــــــا، همــــــا البعــــــد الجمــــــحیــــــث وجــــــو 

، و لتوضــــــــیح عالقـــــــة الــــــــنص بالناقــــــــد حســــــــب رؤیــــــــة )1(»ظرفـــــــي بالضــــــــرورة البشــــــــریة و الحیاتیــــــــة

ـــــاوي بعلـــــي"، یقـــــول "إدوارد ســـــعید" ـــــّد «": حفن ـــــه كـــــذلك فالب ـــــة، وبمـــــا أن ـــــنصّ ظـــــاهرة تعبیریـــــة ظرفی ال

فــــة التــــي تجعلــــه فــــي موقــــع جــــامع بــــین الثقافــــة و النظــــام، بـــــین وقــــوف الناقــــد علــــى هــــذه الحامــــن

ــــــه أن یــــــرى فعــــــل المؤسســــــة مــــــن جهــــــة،  ــــــذلك یتحــــــتم علی ــــــر المؤســــــس، ول ــــــر الحــــــرّ و التعبی التعبی

ــــنص ــــنص )2(»و أن یحــــرر نفســــه مــــن ســــلطتها علیــــه و علــــى ال ، ومــــن هــــذا تظهــــر العالقــــة بــــین ال

یقــــــف موقفــــــا حیادیــــــا بــــــین للناقـــــد أنو الناقـــــد مــــــع تحــــــذیر مــــــن ســـــلطة النظــــــام، وهنــــــا نجــــــد دعــــــوة 

النظــــــام، ومــــــن هنــــــا تظهــــــر أهمیــــــة المقاومــــــة الثقافیــــــة للناقــــــد فــــــي التعامــــــل مــــــع الثقافـــــــة الثقافــــــة و 

.الرسمیة كجزء من عوامل تشكل الخطاب السیاسي الرسمي

ـــــرى و  ـــــر؛ ی ـــــي " ســـــعید"فـــــي األخی ـــــل ف ـــــد تتمث ـــــي صـــــیغ «:أنّ مهمـــــة الناق ـــــة الت أن یفهـــــم الكیفی

فمـــــا مـــــن تفصـــــیل مـــــن التفصـــــیالت بـــــالغ التفاهـــــة شـــــریطة أن تكـــــون دراســـــة یصـــــاغ بهـــــا الـــــنص، و 

.273مسارات النقد و مدارات مابعد الحداثة، ص: حفناوي بعلي)1(
.283، صالمرجع نفسه )2(
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ــــنص ككــــل ثقــــافي وفنــــي و موجهــــة بالمــــرء ــــذلك فــــإن الناقــــد یقلــــد أو یكــــرر منتهــــى نحــــو ال حیــــوي، ول

أنّ " ســـــعید"، هنـــــا یـــــرى )1(»... الـــــنص فـــــي تمدیـــــده لـــــه منـــــذ البـــــدء إلـــــى أن یصـــــبح كـــــال متكـــــامال،

ـــــ ـــــل ف ـــــالنص مـــــندور الناقـــــد یتمث ـــــب و ي اإلحاطـــــة ب ـــــا كـــــل الجوان ـــــاره نصـــــا ثقافی التفصـــــیالت، باعتب

.فنیا، مع محاوالت نقدیة متدرجة حتى یصبح نصا كامال متكامال

:النقد الدنیوي-2

ـــــة " إدوارد ســـــعید"إنّ مـــــا یمیـــــز  فـــــي جمیـــــع إســـــهاماته الفكریةالفنیـــــة المتعـــــددة، هـــــو تلـــــك الرؤی

إلـــــــى نبــــــــذ التطــــــــرف ونصــــــــرة تســــــــعىریئــــــــة التــــــــي تعتمـــــــد علــــــــى العقالنیــــــــة و العلمیــــــــة الجو النقدیـــــــة

ـــــة؛ ومـــــن هـــــذا أصـــــدر كت ـــــهالحقیق ـــــد: "اب ـــــنص و الناق ـــــدة و " العـــــالم وال ـــــة جدی ـــــاهیم نقدی ـــــه مف طـــــوّر فی

تعبیـــــــر «: النقـــــــد العلمـــــــاني أو الـــــــدنیوي، هـــــــذا األخیـــــــر الـــــــذي نظـــــــر إلیـــــــه ســـــــعید علـــــــى أنـــــــه: مثــــــل

نــــذ كتبــــت ا أكثــــر فــــأكثر مهــــو اإلتجــــاه الــــذي أصــــبح ســــائدو مــــرادف للعلمانیــــة، فــــي مقابــــل الــــدیني،

.)2(»"النص و الناقدالعالم و "

التـــــــي ینـــــــا أن نعـــــــرج علـــــــى مفهـــــــوم الـــــــدنیا، و وقبـــــــل الحـــــــدیث عـــــــن النقـــــــد الـــــــدنیوي، وجـــــــب عل

فهــــــا  األشـــــــیاء المدركـــــــة هائلـــــــة مــــــن التشـــــــابهات مـــــــن الكلمـــــــات و منظومـــــــة «:یعیـــــــد علـــــــى أنهـــــــا "عرّ

لهائلـــــة الفیاضـــــة الصـــــالة ا«: یصـــــف حیـــــاة الـــــدنیا بأنهـــــا تشـــــبه" جـــــورج إلیـــــوت"، وهـــــذا )3(»بـــــالحواس

.199العالم و النص الناقد، ص: إدوارد سعید)1(
.122، صفخري صالح/ قد ،ترإدوارد سعید عن العالم و النص و النا: غاري هنتري و آن مالینتوك )2(
.38، صالعالم و النص الناقد: إدوارد سعید)3(
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، مـــــع "الدنیویـــــة: "ب" ســـــعید"، كـــــّل هـــــذه الطرائـــــق فـــــي التعامـــــل مـــــع الـــــدنیا أســـــماه )1(»بالمهموســـــات

ـــــول ـــــدنیا فیق ـــــك النصـــــوص الموجـــــودة فـــــي ال ـــــى تل ـــــه عل ـــــز من فهـــــذه التعـــــامالت هـــــي الشـــــیئ «: تركی

نمـــــا هنـــــا لـــــیس الوضـــــوع الجمـــــالي عمومـــــا، و الـــــذي كنـــــت أدعـــــوه بالدنیویـــــة، ولكـــــن شـــــغلي الشـــــاغل  ٕ ا

قــــد أطلــــق تســــمیة الدنیویــــة علــــى " ســــعید"، فــــي هــــذا القــــول نجــــد )2(»نص علــــى وجــــه التخصــــیصالــــ

كــــّل األشــــیاء و الكلمــــات الموجــــودة فــــي عــــالم الــــدنیا، حیــــث یحــــذر مــــن التفــــریط فــــي الجمــــالي، بــــل 

.اإلهتمام بالنص لذاته ولحّد ذاته

د دینـــــي بـــــین صـــــنفین مـــــن النقـــــد فـــــي مجـــــال اإلنســـــانیات نقـــــ" ســـــعید"وفـــــي هـــــذا الصـــــدد یمیـــــز 

ـــــــوي ـــــــدنیو ، و )علمـــــــاني(وآخـــــــر دنی ـــــــد ال ـــــــد وضـــــــع النق ـــــــه ق ـــــــا لمقدمـــــــة كتاب ـــــــنص العـــــــالم و "ي عنوان ال

" القــــــرب"بمفهــــــوم «؛ فالدنیویــــــة كمصــــــطلح نقــــــدي یتصــــــل النقــــــد الــــــدیني عنوانــــــا لخاتمتــــــه، و "الناقــــــدو 

الواقـــــع فــــــي النصــــــوص األدبیـــــة فــــــي شـــــرك الزمنیــــــة و ســـــیاقاتها داللیــــــة، ووقوعهـــــا؛ أي أنّ " البعـــــد"و

ـــــا مـــــن مغـــــذاها ـــــرة وتجربـــــة إنســـــانیة، تمثـــــل جانب الوجـــــودي، وارتباطهـــــا بالمعرفـــــة منتجـــــا ثقافیـــــا وخب

الفصــــــــل الحاســــــــم بــــــــین النصــــــــوص األدبیــــــــة واألخــــــــالق و ، "الــــــــدنیا"وجــــــــود الحیــــــــاة اإلنســــــــانیة فــــــــي 

اهــــــا الــــــداللي ؛ مــــــن هــــــذا نــــــرى أنّ الدنیویــــــة فــــــي معن)3(»بمفهومهــــــا العــــــام، وفــــــي ســــــیاقها العلمــــــاني

.الواقعة في الدنیاو البعد و جاءت وصفا للنصوص و إتصلت بفكرة القرب 

.45، صالمرجع السابق)1(
.35-34، صالمرجع نفسه)2(
.275دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، ص: عشاجمال مقابلة و علي)3(
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ــــــي حقــــــل الدال ــــــداخال بــــــین مصــــــطلحین ف ــــــة المعجمیــــــة أولهمــــــاومــــــن جهــــــة أخــــــرى نجــــــد ت : ل

ـــــــة و  ـــــــة؛ الدنیوی ـــــــن"seculat/علمـــــــاني"فكلمـــــــة «العلمانی ـــــــى دی ـــــــي أنّ المـــــــرئ ال ینتمـــــــي إل ؛ تعن

ــــــوي "و ــــــرّد "worldlgl/دنی ــــــاني؛ وت ــــــر رهب ــــــدس أو غی ــــــر مق ــــــه غی ــــــي أن ؛ )secularism(؛ تعن

مصـــــطلح " العـــــالم والـــــنص و الناقـــــد"؛ ویظهـــــر فـــــي كتـــــاب )1(»بمعنـــــى الدینیـــــة، أو دنیویـــــة علمانیـــــة

وتبعـــــه فـــــي ذلـــــك آخـــــرون مـــــن "وضعبـــــد الكـــــریم محفـــــ"مـــــا جـــــاء فـــــي ترجمـــــة النقـــــد الـــــدنیوي تبعـــــا ل

.النقاد و الباحثین

ـــــا عـــــن العلمانیـــــة عتمـــــد علـــــى آلیـــــة ذهنیـــــة ت«: فـــــي شـــــكلها النقـــــدي فهـــــي التعـــــدو أن تكـــــونأّم

ـــــل المحـــــض  ـــــذهن"التعق ـــــال، وفـــــي "داخـــــل ال ـــــه عق ـــــر من ـــــد، ذات أكث ـــــة الناق ، ولكـــــن مضـــــمونها بتبعی

، هنــــا دعـــــوة )2(»لیســـــت تصــــورات مجـــــردةحیـــــث األشــــیاء أعیــــان و " خـــــارج الــــذهن"الواقــــع المعیشــــي 

ـــــى خطـــــاب علمـــــاني بنظـــــر  ـــــى العقالنیـــــة و إل ـــــة مـــــن قبـــــل الناقـــــد أو ة تحلیلیـــــة تعتمـــــد عل متابعـــــة ذاتی

.النقادمجموعة من

النقــــــد فــــــي قلــــــب وضــــــع كاســــــتراتیجیة نقدیــــــة و ثقافیــــــة تســــــعى إلــــــى «: وتــــــرد الدنیویــــــة كــــــذلك

ــــــب العــــــالم،االقتصــــــادي و العــــــالم السیاســــــي واال ــــــي قل ــــــر نزعــــــة مقاومــــــة لشــــــقوق جتمــــــاعي أي ف عب

.276، صالمرجع السابق) 1(
www: دیني و النقد العلماني، الموقع اإللكترونيإدوارد سعید بین النقد ال: اسماعیل عثماني)2( . aljabri

abed. Net / meu -100 t mami1- htm 2015_02_28، تاریخ التصفح.
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دیـــــة مـــــن جهـــــة، مقاومـــــة الواقـــــع و  هنـــــا )1(»الغربیـــــة التـــــي تحولـــــت إلـــــى أصـــــول ثقافیـــــة" للمركزیـــــة"ترّ

بیـــــــة، وفـــــــي هـــــــذا المركزیـــــــة الغر ثقافیـــــــة و نقدیـــــــة مقاومـــــــة للواقـــــــع و دنیویـــــــة إســـــــتراتیجیةیعتبـــــــر أنّ ال

الواقــــــع السیاســــــي الــــــذي ة تكمــــــن فــــــي العالقــــــات بــــــین النصــــــوص و الدنیویــــــ«":ســــــعید"الصــــــدد یقــــــول 

.)2(»ینتجه

یشـــــّكل مفهــــوم الدنیویـــــة «: مفهـــــوم الدنیویــــة بالتأویلیـــــة حیــــث" ســــعید"ومــــن جهـــــة أخــــرى یـــــربط 

ـــــة حجـــــر الزاویـــــة فـــــي ت ـــــوازي فـــــي أهمیـــــة مفهـــــوم " ســـــعید"، إلـــــى حـــــّد أنـــــه كـــــاد "إدوارد ســـــعید"أویلی ی

ـــــــة " خـــــــتالفاال" ـــــــدا"لـــــــدى تفكیكی ـــــــا أراد )3(»"جـــــــاك دری ـــــــد عالقـــــــة التأویـــــــل " ســـــــعید"، ومـــــــن هن تأكی

ـــــه إیاهـــــا إلـــــى تفكیكیـــــة  و مفهـــــوم اإلخـــــتالف؛ وفـــــي هـــــذا الصـــــدد یقـــــول "دریـــــدا"بالعـــــالم لدرجـــــة تمثیل

.)4(»لى إنعدام محدودیة التأویلیثة أكدت توكیدا مفرطا عدیة الحدفالنظرة النق«: سعید

النقـــــــد أكثــــــر مـــــــن أي مجـــــــال آخـــــــر، هـــــــذا یظهـــــــر قـــــــوّة التفاعــــــل بـــــــین المجتمـــــــع و وهــــــذا كّلـــــــه 

ــــر إنفتاحــــا أمــــام الكث ــــرین، و التفاعــــل جعــــل النقــــد أكث ــــه ی ــــق علی ــــدنیوي، " ســــعید"هــــذا مــــا یطل بالنقــــد ال

المكــــــــان والمجتمــــــــع، وأنّ روف والزمــــــــان و النصــــــــوص األدبیــــــــة منشــــــــبكة بــــــــالظأنّ «: والــــــــذي یــــــــرى

ــــى الخــــارج وأن  ــــداخل إل ــــا مــــن ال ــــل أن یتحــــرّك بن ــــنص، ب ــــى داخــــل ال ــــا إل ــــیس أن یقودن دور الناقــــد ل

.276دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، : جمال مقابلة و علي عشا)1(
.59إدوارد سعید و كتابة التاریخ، ص: شیلي دالیا)2(
ریـــــــــدة، الحركـــــــــة اإلشـــــــــتراكیة العربیـــــــــة، التأویـــــــــل و الدنیویـــــــــة، صـــــــــحیفة الج: دد ســـــــــعیأحمـــــــــد فرشـــــــــوخ، إدوار )3(

.2006العراق، 
.40العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)4(
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والدنیویــــة حســــب هــــذا القــــول هــــي )1(»یمكننــــا مــــن قــــراءة تعــــاون الهیمنــــة بــــین الخطابــــات السیاســــیة

عالقــــــة النصــــــوص عیــــــة أي جتماوالظــــــروف االالنصــــــوص بــــــالواقع السیاســــــي العالقــــــة التــــــي تــــــربط

.الزمانیة، وتطورها في شبكة العالقات السیاسیةبشروطها المكانیة و 

تصـــــــلت بالواقعیــــــة بـــــــالمعنى ا" ســــــعید"المقاربـــــــة الدنیویــــــة لـــــــدى ومــــــن زاویــــــة أخـــــــرى نجــــــد أنّ 

لیســــــــت " دنیویـــــــة النصــــــــوص األدبیــــــــة"و تظهــــــــر «:العـــــــام و النزعــــــــة اإلنســــــــانیة بـــــــالمعنى الخــــــــاص

ارق فـــــــي الزمنیـــــــة و الشـــــــرط التـــــــاریخي فحســـــــب، بـــــــل بوصـــــــفها نزعـــــــة وصـــــــفا لماهیـــــــة خطابهاالعـــــــ

التــــي ظهـــــرت ؛ و "نســــانویةاإل"للنزعـــــة االســــمیة والمفضــــیة إلــــى لتــــي تعــــّد نقیضــــا متصــــلة بالواقعیــــة ا

ــــاء النزعــــة الكالســــیكیة ــــة احی ــــر عملی ــــي عصــــر النهضــــة عب ــــه مادامــــت )2(»بوادرهــــا ف ــــا نــــرى أن ، هن

ــــع،  ــــق مــــن الواق ــــق مــــن التعبالنصــــوص تنبث ــــا هــــو كــــائن و تنطل ــــع ومــــاعــــن یــــر عّم ــــهالواق مــــن یحمل

وفــــي «": ســــعید"رؤیــــة فكریــــة جمالیــــة فهــــي واقعیــــة؛ وفــــي هــــذا الصــــدد یقــــول الل اختالفــــات مــــن خــــ

نـــــا هـــــذا حـــــدث تحـــــول عجیـــــب جعـــــل العـــــالم الـــــدنیوي والســـــیما الجهـــــد البشـــــري الـــــذي یـــــدأب فـــــي زمن

یس مـــــن الممكـــــن لـــــنفســـــه علـــــى أنـــــه لـــــیس بشـــــریا خالصـــــا و إنتــــاج النصـــــوص األدبیـــــة یكشـــــف عـــــن

ــــة عقالنی ــــط، ومــــاهو ببســــاطة أن هــــذا التحــــول نتیجــــة الالّ ــــق بشــــري فق ، )3(»إدراكــــه تمامــــا مــــن منطل

عقالنیــــــة، علــــــى أنّ تحــــــول العلــــــم الــــــدنیوي إلــــــى ســــــبب واحــــــد ووحیــــــد و " ســــــعید"هنــــــا یؤكــــــد  هــــــو الالّ

تاریخ .www. memalmaleetlelkaleej. com/ showthreadالنقد و المجتمع، : أحمد الخمیسي) 1(
.2015_03_25:التصفح 

.283دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، ص: عشاوعليجمال مقابلة)2(
.374العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)3(
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ــــد و  ــــة عن ــــدنیوي" ســــعید"الشــــیئ المهــــم و األكثــــر أهمی ــــدنیا مــــ«: هــــو النقــــد ال ــــذي یعتبــــر فــــي ال ادام ال

یعمــــــل بتعــــــاون مــــــع التشــــــرنق أنــــــه یقــــــاوم التمركــــــز األحــــــادي الجانــــــب، وهــــــو المفهــــــوم الــــــذي أدرك 

المفهــــوم الــــذي یبــــیح للثقافــــة أن تتقنــــع هــــي نفســــها بقنــــاع الســــلطان الخــــاص الــــذي تتجلــــى العرقــــي و 

مـــــن النقـــــد الـــــدنیوي تفكیـــــك " ســـــعید"، هنـــــا أراد )1(»بـــــه بعـــــض القـــــیم عـــــن غیرهـــــا مـــــن القـــــیم األخـــــرى

.العرقية بالتعاون مع المفهوم الثقافي و ة الفكریة الغربیالمركزی

و نظـــــــــرا " إلدوارد ســــــــعید"وباعتبــــــــار أنّ الدنیویــــــــة أهــــــــم مصــــــــطلح فــــــــي المنظومــــــــة الفكریــــــــة 

ــــــاب آخــــــرون حیــــــث كتــــــب بیــــــل أشــــــكروفت وبــــــال أهلیوالیــــــا كتابهمــــــا «: ألهمیتــــــه إشــــــتغل علیهــــــا كّت

ــــة الناد ســــعید، جعــــل فكرتــــي دنیویــــة الــــنص و عــــن إدوار  قــــد، أبــــرز فكــــرتین مــــن خمــــس أفكــــار دنیوی

دنیویــــــــة الــــــــنص، دنیویــــــــة الناقــــــــد، :، وهــــــــي علــــــــى التــــــــوالي)kayideas(وردت تحــــــــت عنــــــــوان 

، ومــــــن هــــــذا نجــــــد هــــــاذین المــــــؤلفین ربطــــــا )2(»ستشــــــراق، الثقافــــــة بوصــــــفها إمبریالیــــــة، فلســــــطیناال

بمصـــــــطلح واحـــــــد ووحیـــــــد وهـــــــو الدنیویـــــــة كعنـــــــوان رئیســـــــي لمجمـــــــل" إدوارد ســـــــعید"معظـــــــم أعمـــــــال 

ـــــاج  ـــــذین تـــــأثرو بســـــعید و كتابـــــه " ســـــعید"نت ـــــدالـــــنص و العـــــالم و "النقـــــدي، ومـــــن أكثـــــر ال : نجـــــد" الناق

حیـــــث خصـــــص فصـــــال كـــــامال لمناقشـــــة أفكـــــار و آراء " قـــــوة النصـــــیة"روبـــــارت شـــــولز، فـــــي كتابـــــه 

.)3("العالم والدنیاالنص و : "هذا الفصل كان تحت عنوانعن الدنیویة،" إدوارد سعید"

.59، صالمرجع السابق)1(
.280جمال مقابلة و علي عشا، دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، ص)2(
.281المرجع نفسه، ص:ینظر)3(
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هـــــي وجهـــــة نظـــــري «: وجهـــــة نظـــــره بخصـــــوص الدنیویـــــة فیقـــــول" عیدســـــ"وفـــــي األخیـــــر یبـــــدي 

الضـــــبابیة التـــــي تعتمـــــدها ت هنـــــاك بتلـــــك الطریقـــــة التبریریـــــة و ولیســـــأنّ الدنیویـــــة ال تـــــروح وال تجیـــــئ

ـــــة كنایـــــة عـــــن لبـــــا لتصـــــنیف التـــــاریخ، و غا التـــــي هـــــي بمثابـــــة زركشـــــة بیانیـــــة فـــــي أمثـــــال هـــــذه الحال

، هنـــــــا بشـــــــّبه )1(»اء كّلهـــــــا تحـــــــدث فـــــــي الزمـــــــاناألشـــــــیالتصـــــــور المـــــــبهم المجـــــــال، القاضـــــــي بـــــــأن 

.الدنیویة بزركشة بیانیة واضحة كل الوضوح تدل على حدوث األشیاء في الدنیا" سعید"

:التاریخ أو التاریخانیة-3

بـــــل " إدوارد ســــعید"التــــاریخ أو التاریخانیــــة هــــي مــــن أهــــم المبــــادئ التــــي قامــــت علیــــه أعمــــال 

ــــــى التــــــا ــــــه بنظــــــر نظــــــرة شــــــبه تقدیســــــیة إل ــــــة كلمــــــة مفتاحیــــــة إن ــــــاه بالدنیویــــــة؛ فالدنیوی ریخ رابطــــــا إی

للداللـــــــة علــــــــى العـــــــام و التــــــــاریخي الـــــــذي یســــــــتحیل علـــــــى أي منــــــــا «" :إدوارد ســــــــعید"یســـــــتخدمها 

تقــــــدیم مفهــــــوم مختصــــــر أو مفصــــــل " ســــــعید"، ولــــــم ُیــــــرد )2(»مــــــن شــــــروطه-ولــــــو نظریــــــا–التلفــــــت 

نـــــه هـــــو نمـــــط مـــــن لكـــــن مـــــا أتكلـــــم ع«: للتـــــاریخ، إنمـــــا أراد الحـــــدیث عـــــن التـــــورط التـــــاریخي، فیقـــــول

غرافـــــي لـــــیكن ذلـــــك داخـــــل التقلیـــــد الماركســـــي، مـــــع وجـــــود نـــــوع مـــــن التحّیـــــز الجالتـــــورط التـــــاریخي، و 

نّ اال ٕ رتبـــــاط بالتـــــاریخ مـــــن قبـــــل العدیـــــد مـــــن المنظـــــرین الـــــذین یســـــیرون علـــــى ال الزمنـــــي بـــــالطبع، وا

ـــــــي"هـــــــدى التقلیـــــــد  ـــــــة"الهیجل ـــــــ، ذو طبیعـــــــة زمنی ع مـــــــن نقطـــــــة بعیـــــــدة ، فالتـــــــاریخ بالنســـــــبة لهـــــــم ینب

.34، صو الناقدالعالم و النص: إدوارد سعید)1(
.280دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، ص: جمال مقابلة وعلي عشا)2(
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ــــذلك ــــا تبعــــا ل مــــن خــــالل هــــذا )1(»موجــــودة فــــي الماضــــي حیــــث یمكــــن لكــــل شــــیئ أن یكــــون ممكن

الحـــــدیث عـــــن ذلـــــك التـــــاریخ الـــــذي نظـــــر إلیـــــه مـــــن نقطـــــة زمنیـــــة فحســـــب، هـــــذه " ســـــعید"القـــــول أراد 

.النقطة موجودة في الماضي، مقلدا في ذلك الفكر الماركسي

ـــــا عـــــن النظـــــرة التاریخیـــــة الغربیـــــة، هـــــذا الواقـــــع هـــــو الحالـــــة التـــــي ســـــادت تاریخیـــــا، «:یقـــــولأّم

ودائمــــــــا تقریبــــــــا، ضــــــــمن مــــــــا یمكــــــــن دعوتــــــــه بالعــــــــالم المتوقــــــــع الــــــــذي عاشــــــــته الجامعــــــــة الغربیــــــــة 

ـــــة، ـــــاریخ العـــــالم و التقلیدی ـــــة مـــــن ت ـــــى مـــــا أظـــــن مرحل ـــــا نعـــــیش اآلن عل ـــــد أنن ـــــد بی الشـــــرقیة بكـــــل تأكی

ـــــــ ـــــــرب التعویضـــــــیة، الت ـــــــات التق ـــــــه ألول مـــــــرّة أنّ عالق ي یجـــــــري تأویلهـــــــا خـــــــالل الفصـــــــل نشـــــــهد فی

هنـــــا ، )2(»الدراســــي األكــــادیمي فـــــي الجامعــــة الغربیـــــة تســــتبعد عملیـــــا مــــن األمـــــور أكثــــر ممـــــا تضــــم

الشــــــرقیة بصــــــفة خاصــــــة، یحــــــاول ابــــــداء نظــــــرة تاریخیــــــة إلــــــى  الجامعــــــات  الغربیــــــة و " ســــــعید"نجــــــد 

.التفاعالت البشریة الجاریة في العالم بصف عامةوالعالقات و 

ــــــي هــــــذا الصــــــدو  ــــــل ف ــــــول"د، یمث ــــــاخ فیق ــــــین أواخــــــر «: إدوارد بأرب ــــــاخ كــــــان واحــــــدا مــــــن ب فأرب

ـــــــة األروبیـــــــة مـــــــاهي إّال محـــــــور  ـــــــدون أنّ الثقاف ـــــــذین كـــــــانو یعتق ـــــــاس ال ـــــــین ألوائـــــــل الن أكـــــــابر الممثل

ـــــاریخ البشـــــري ـــــى و الت ـــــذي ال یرقـــــى الشـــــك إل ـــــا نجـــــد )3(»ترابطـــــه المنطقـــــيالمحـــــور ال ـــــاخ"، هن " أورب

.123، صلم و النص و الناقد إدوارد سعید عن العا: هنتري و آن مالینتوكغاري)1(
.21، صإدوارد سعید ، العالم و النص و الناقد )2(
.21، صنفسهالمرجع )3(
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المجتمعـــــــات حیـــــــث عـــــــّد كـــــــّل الثقافـــــــة األروبیـــــــة الجدیـــــــدة وبقـــــــد أعطـــــــى أهمیـــــــة كبیـــــــرة للتـــــــاریخ 

.الجدیدة ماهي إّال محاور للتاریخ البشري

تتفــــــــرد بــــــــالوعي «: بالتاریخانیــــــــة حیــــــــث" دســــــــعی"لــــــــذلك فالمقاربــــــــة الدنیویــــــــة تتصــــــــل حســــــــب 

نجــــــازا یمثــــــل الماضــــــي المســــــتمر؛التــــــاریخي والتــــــراث باعتبــــــاره خلقــــــا و  ٕ فجــــــوهر اإلنســــــانیة هــــــو ... ا

ــــذات، و البشــــري بمــــا هــــإدراك التــــاریخ ــــذات لــــیس بالنســــبة و مســــار متواصــــل مــــع معرفــــة ال تحقــــق ال

" ســـــعید"؛ هنــــا نجـــــد )1(»ر، إنمـــــا جمیــــع النـــــاساألمریكیـــــون البــــیض الـــــذكو وإلینــــا وحـــــدنا األوربیــــون

ــــر مســــاراته  ــــي جــــوهر التــــاریخ البشــــري عب ــــة، بالتغلغــــل ف ــــي الزمنی ــــات الغارقــــة ف ــــا الخطاب یصــــف لن

.و مراحله المختلفة

ــــه، نجــــد ومــــن  ــــم مشــــروعه إلــــى شــــأنین ال رابــــط بینهمــــا فیقــــول" ســــعید"هــــذا كّل أظــــن «: قــــد قّس

اإلهتمامــــــــات : أنّ باســــــــتطاعتنا القــــــــول أنّ المشــــــــروع ینبثــــــــق مــــــــن شــــــــیئین إثنــــــــین ال رابــــــــط بینهمــــــــا

ــــــــي العــــــــالم المعاصــــــــر، و السیاســــــــیة ــــــــك الفضــــــــول التــــــــاریخالمتقاربــــــــة ف ي األصــــــــیل بمــــــــا أفــــــــرزه ذل

عقالنیـــــة، فیهــــــا یواجــــــه خطــــــوط بـــــذلك المشــــــروع بصــــــورة داعیــــــة و یقــــــوم علــــــى المــــــرء أن الوضـــــع، و 

هنـــــا تصـــــریح واضـــــح )2(»القـــــوّة التـــــي تبـــــرز مـــــن الماضـــــي و تمـــــارس دورهـــــا فـــــي تحویـــــل الحاضـــــر

ــــك " ســــعید"لتبنــــي  ــــة و ذل ــــي مشــــروعه، خاصــــة مــــاتعّلق منهــــا بالسیاســــة العالمی ــــة ف للدراســــة التاریخی

.بربط الماضي بالحاضر بصورة عقالنیة معرفیة

.280لنص األدبي لدى إدوارد سعید، صدنیویة ا: علي عشاجمال مقابلة و)1(
.124إدوارد سعید عن العالم و النص و الناقد، ص: غاري هنتري و آن ماكلینتوك)2(
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ـــــاریخ حســـــب إنّ  ـــــراءة الت ـــــل تبعـــــا للحقیقـــــة "ســـــعید"ق ـــــق موضـــــوعیة األحـــــداث ب ـــــق وف ، ال تتحق

ــــــة،  ــــــة مختلف ــــــك بتنظیمــــــه لرمــــــوز لغوی ــــــاریخ، وذل ــــــك الت ــــــارئ ذل ــــــي ینشــــــئها ق ــــــر أنّ تنظیمــــــه «الت غی

یـــــــزود المـــــــؤرخ األدبـــــــيلرمـــــــوز والّلغـــــــة، و اعلـــــــى التمثیـــــــل األیقـــــــوني للعالمـــــــات و تأكـــــــده للحقـــــــائق و 

أخــــــرى، تبــــــدو العالقــــــة بــــــین الــــــنصّ ، ومــــــن جهــــــة)1(»رحبــــــةخ واســــــعة و جتمــــــاعي برؤیــــــة للتــــــاریواال

ــــــول"ســــــعید"التــــــاریخ مــــــن وجهــــــة نظــــــر و  ــــــئن كــــــان مــــــن المفــــــروض بــــــه للتوضــــــح«: ، حیــــــث یق ة ول

ــــــد  ــــــي یحــــــاول النق ــــــة متراصــــــة مــــــن الموضــــــوعات الماضــــــیات الت ــــــة لكتل ــــــول أنّ النصــــــوص مظن الق

أصــــل النقــــد رمــــزا لتــــأخره زمنیــــا قنوطـــا تــــذییل نفســــه بهــــا فــــي الــــزمن الحاضــــر، ویكــــون وقتئــــذ مجــــرد 

، هنـــــا نجـــــد تأكیـــــدا الرتبـــــاط النصــــــوص )2(»وألنّ تأریخـــــه مـــــن الماضـــــي أكثـــــر منـــــه فــــــي الحاضـــــر

ار أنّ النصـــــوص كانـــــت فـــــي بـــــالزمن، باعتبـــــار أنّ النقـــــد یحـــــاول إبـــــراز نفســـــه مـــــن خاللهـــــا، وباعتبـــــ

ــــــي نظــــــرو . الماضــــــي ــــــد ف ــــــي مســــــیرة" ســــــعید"النق ــــــره مــــــن النصــــــوص ف هــــــو حاضــــــر دائمــــــا و كغی

ـــــدنیوي ال «: لـــــذلك فالمهمـــــة التاریخیـــــة للنقـــــد تتجلـــــى فـــــي. إلبـــــراز نفســـــه التأمـــــل والفحـــــص للعـــــالم ال

الســـــــلطة لوجـــــــود الیـــــــومي المتمثـــــــل فـــــــي الحـــــــدث و الروحـــــــاني الـــــــذي تحـــــــدث فیـــــــه النصـــــــوص، أي ا

ـــــــى ا ـــــــي تعتـــــــباإلظافـــــــة إل ـــــــي ير إلهتمـــــــام بالمشـــــــكالت الخاصـــــــة الت ـــــــة النقدیـــــــة المعاصـــــــرة ف النظری

القضــــــــایا المطروحــــــــة علــــــــى بســــــــاط بحــــــــث النصــــــــوص مــــــــن قبــــــــل العــــــــالم مواجهتهــــــــا أو تجاهلهــــــــا

.27سعید و كتابة التاریخ، صإدوارد: الیاشیلي و )1(
.56العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)2(
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لقضــــــــایا الدنیویــــــــة عــــــــن طریــــــــق معالجــــــــة او ؛ یظهــــــــر هنــــــــا دور النقــــــــد فــــــــي مواجهــــــــة)1(»الــــــــدنیوي

.التأویل لكل ما یدور في المجتمع الدنیويالفحص والتأمل و التحلیل و 

:الثقافة و النقد الثقافي-4

ــــنص و "فــــي كتــــاب  ــــي " الثقافــــة"قــــد اســــتخدم كلمــــة " إدوارد ســــعید"نّ نجــــد أ" الناقــــدالعــــالم و ال ف

هیمنتهــــا علــــى األفــــراد فضــــال عــــن تلــــك لإلشــــارة إلــــى البیئــــة المتطــــورة و كثیــــر مــــن المواضــــع، وذلــــك

ــــــة لتصــــــرفاتهم و المراقبــــــة مــــــن ــــــة الفوقی ــــــل البنی ــــــة مــــــن الموقــــــف قب أعمــــــالهم، بواســــــطة سلســــــلة كامل

:ها في مقامین همافالثقافة یتم استخدام" سعید"، حسب "المیثودولوجیة"

.لتحدید ما یملكه الفرد، وكذا ما ینتمي إلیه:األول

ـــــاني ـــــة الشـــــیئ أو :الث قـــــدرتها علـــــى التحلیـــــل و ذلـــــك لتمیزهـــــا القـــــاطع إلـــــى درجـــــة أنهـــــا ترفـــــع منزل

.)2(ترفع من مقامه

عبــــــــارة عــــــــن منظومــــــــة مــــــــن النفایــــــــات «: الثقافــــــــة علــــــــى أنهــــــــا" ســــــــعید"ومــــــــن هــــــــذا یعــــــــرّف 

لكـــــــــن قوانینهـــــــــا مســـــــــنونة مـــــــــن خـــــــــالل جماعاتهـــــــــا السیاســـــــــیة، وبتلـــــــــك و المشــــــــترعة مـــــــــن األعلـــــــــى

ــــال الفوضــــى والشــــغب و المنظومــــة  عقالنیمكــــن رصــــد أمــــور مــــن أمث ــــة والدو االّ ــــة و ی ــــذوق الســــقیم نی ال

" ســـــعید"، هنـــــا ینقـــــد )3(»مؤسســـــاتهائها هنـــــاك بواســـــطة الدولـــــة و اســـــتبقاو یمكـــــن نبـــــذهاو أخالقیـــــة الّ وال

.287إدوارد سعید، صدنیویة النص األدبي لدى : و علي عشاجمال مقابلة)1(
.11_10إدوارد سعید، العالم و النص و الناقد، ص: ینظر)2(
.13، صنفسهالمرجع )3(
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ـــــك الثقافـــــة اآلتیـــــة مـــــن األعلـــــى؛ أي شـــــ هها بنفایـــــات تحمـــــل جمیـــــع األخـــــالق ریحة الدولـــــة، وشـــــبتل

.جماعاتها السیاسیةو المحمیة من طرف مؤسساتهاة و القیم الفاسدو 

ـــــى نظـــــرة " إدوارد ســـــعید"كمـــــا یشـــــیر  ـــــي لطالمـــــا إرتبطـــــت " فوكـــــو"إل ـــــرة الت للثقافـــــة، هـــــذه األخی

ــــولو بالمؤسســــات ــــد تعلمــــا مــــن «: ســــیرورتها فیق ــــا ق ــــئن كّن ــــة أن ننظــــر " میشــــال فوكــــو"ول ــــى الثقاف إل

ــــــد رأینــــــا  ــــــا إلــــــى ســــــیرورة متشــــــحة بالمؤسســــــات، وســــــیرورة تســــــتبقي مناســــــبا لهــــــا، فق " فوكــــــو"نظرتن

ــــــات أیضــــــا  معینــــــة، آخــــــرین معینــــــین، اســــــتبقوا صــــــامتین خــــــوارج، أو اســــــتبقوا وهــــــو یبــــــین أن أخری

مــــــــــدجنین لصــــــــــالح _ فــــــــــي الحالــــــــــة التــــــــــي درس فیهــــــــــا قــــــــــانون العقوبــــــــــات و الكتــــــــــب الجنســــــــــي_

یطـــــرح الثقافـــــة عنـــــد " دإدوارد ســـــعی"نجـــــد " فوكـــــو"، باإلضـــــافة إلـــــى )1(»الثقافـــــةاإلســـــتعمال فـــــي قلـــــب 

هــــــو حــــــاول أن یبــــــرهن علــــــى أنّ المجتمــــــع و فهــــــو ی«: عالقتهــــــا بــــــالمجتمع بحیــــــث یقــــــول، و "أرلونــــــد"

الفعلــــــي التــــــي تحــــــاول الثقافــــــة أن توســــــع هیمنتهــــــا علیــــــه مــــــن خــــــالل جهابـــــــذة ادي و األســــــاس المــــــ

المجتمــــــع مــــــاهي إالّ عالقــــــة تطــــــابق یغطــــــي ثلــــــى بــــــین الثقافــــــة و نّ العالقــــــة المولــــــذلك فــــــإ. الثقافیــــــة

ـــــاني ـــــا یوضـــــح )2(»األول فیهـــــا الث ـــــة " ســـــعید"؛ هن ؤی ـــــد"رُ ـــــالمجتمع، ویجـــــد " أرلون للثقافـــــة وعالقتهـــــا ب

ـــــار أنّ الثقافـــــة تســـــعى دائمـــــا  ـــــل اآلخـــــر باعتب ـــــدة فكالهمـــــا یكّم ـــــة جـــــّد وطی أنّ العالقـــــة بینهمـــــا عالق

.إلى بسط هیمنتها على المجتمع

.13، صالسابقالمرجع )1(
.10المرجع نفسه، ص)2(
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ــــمّ  ــــه مــــن الواقــــع الثقــــافي، فیقــــول" ســــعید"یبــــدي ث ــــة أملــــي فــــي هــــذا الواقــــع «:خیبــــة أمل إنّ خیب

تنبــــع مــــن القناعـــــة بــــأنّ قــــدرتنا الفنیـــــة كنقــــاد ومفكـــــرین كانــــت الشــــیئ الـــــذي أرادت الثقافــــة تحدیـــــده، 

ــــــا، وقــــــد كــــــان الســــــبب خشخشــــــة  ن ســــــاهمنا نحــــــن بهــــــذا المشــــــروع و ربمــــــا عــــــن غیــــــر درایــــــة مّن ٕ وا

ــــــا ن)1(»النقــــــود ــــــى ، هن ــــــاد و مســــــاهمتهم فــــــي إال أنهــــــا حت ــــــافي للمفكــــــرین و النق جــــــد االســــــتغالل الثق

.النقادإلى سبب وحید وهو إنفتاح النقد و و یرجع ذلك من غیر قصد منهم، 

ــــــا فــــــي میــــــدان النقــــــد الثقــــــافي  : نظریــــــات جــــــادة حیــــــثقــــــد اقتــــــرح أفكــــــار و " ســــــعید"نجــــــد أنّ أّم

بالمقــــــام األول األساســــــیةالمناطة بالناقــــــد و ؤولیة علــــــى المســــــ" الــــــنص و الناقــــــدالعــــــالم و "یشــــــدد فــــــي «

یقــــــف " ســــــعید"، والــــــوعي النقــــــدي حســــــب )2(»الـــــذي ینــــــاهض ســــــلطة التشــــــكیالت الثقافیــــــة المهیمنــــــة

ــــد إغــــرائین إخــــذا مســــاحة كبیــــرة مــــن االهتمــــام النقــــدي فــــاألولى هــــي الثقافــــة التــــي یــــرتبط بهــــا «: عن

ــــــاد بالقرابــــــة ثانیــــــة هــــــي الطریقــــــة أو المنظومــــــة التــــــي وال" المهنــــــةو اإلنتمــــــاء القــــــوميبــــــالوالدة و "النق

وبـــــــالظروف اإلقتصـــــــادیة السیاســـــــیة ل التقـــــــرب بالقناعـــــــة اإلجتماعیـــــــة و یكتســـــــبها النقـــــــاد مـــــــن خـــــــال

" ســـــــعید"، هنـــــــا نجـــــــد إغـــــــرائین ركـــــــز علیهمـــــــا )3(»اإلرادة الحدیدیـــــــةو التاریخیـــــــة، وبالجهـــــــد الشـــــــفهي و 

ــــــذي وجــــــب أن تكــــــون ــــــر ال ــــــاد هــــــذا األخی ــــــربط النق ــــــي ت ــــــة الت ــــــة أو منظومــــــة، األول الثقاف ــــــه طریق ل

.121، صالسابقالمرجع)1(
.59إدوارد سعید و كتابة التاریخ، ص: الیاشیلي و )2(
.24، صالعالم و النص و الناقد: إدوارد سعید)3(
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اإلغـــــالء الثـــــاني، هـــــاتین القـــــوتین عـــــن طریـــــق ممارســـــتها لضـــــغوط مختلفـــــة " ســـــعید"وهـــــذا ماعـــــده 

.وصلتا بالنقد إلى وضعه الراهن

ـــــا عـــــن أهمیـــــة النقـــــد الثقـــــافي فیـــــرى  " محیـــــدا"رفضـــــه أن یكـــــون «: أنهـــــا تكمـــــن فـــــي" ســـــعید"أّم

الصـــــراعات المعبـــــرة عـــــن الهیمنـــــة وفـــــي أنّ هدفـــــه یكـــــون أداة للتـــــدخل و كشـــــف التقـــــارب عـــــن كـــــّل 

لكــــــــل الثقافــــــــات الســــــــلبیة أنّ النقــــــــد الثقـــــــافي یقــــــــف بالمرصــــــــاد" ســــــــعید"؛ هنــــــــا یــــــــرى )1(»السیاســـــــیة

دوره هنــــا هــــو الكشــــف المخبــــوء عــــن الهیمنــــة ؤسســــاتها و مــــن طــــرف ســــلطات الدولــــة و مالمحمیــــة

.السیاسیة

ــــــة یصــــــل  ــــــة" ســــــعید"وفــــــي النهای ــــــة حــــــول الممارســــــات النقدی ــــــى نتیجــــــة حتمی أنّ «: مفادهــــــاإل

التنمیــــق الفــــردي فــــي النقـــــد وفــــي النصــــوص المدروســـــة مــــن لــــدن الناقـــــد یتعــــرض للتشــــذیب كرمـــــي 

للتنمیــــق وحســــب، هــــذا فــــي حــــین أنّ النتیجــــة اإلضــــافیة هــــي أنّ الكتابــــة تكــــون محــــط النظــــر إلیهــــا 

النقــــاد عــــن النقــــاد اآلخــــرین وعــــن القــــراءة وعــــن العمــــل بأنهــــا تتقصــــد عمــــدا هــــدف األبعــــاد، إبعــــاد

ـــــل الناقـــــد ســـــواء )2(»المـــــدروس ـــــین لنـــــا أنّ الممارســـــات النقدیـــــة مـــــن قب ، مـــــن خـــــالل هـــــذا القـــــول یتب

للتشــــــذیب كرمــــــي للتنمیــــــق، باإلضــــــافة " ســــــعید"فــــــي النصــــــوص أو النقــــــود، تتعــــــرض حســــــب قــــــول 

إلــــى جهــــد الكتابــــة فــــي عــــزل الناقــــد عــــن كــــّل مــــا حولــــه مــــن نقــــاد آخــــرین وأعمــــال مدروســــة و قــــرّاء 

.و غیرهم

.59سعید و كتابة التاریخ، صإدوارد: الیاشیلي و )1(
.121العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)2(
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ة، فـــــي صـــــدد البحـــــث، ا تبـــــین لـــــي أنّ الـــــردود            طلعـــــت علـــــى مقـــــاالت مختلفـــــة مـــــن مواقـــــع عـــــّد

المناقشــــــات أشــــــد حــــــرارة فــــــي الموضــــــوعات الدینیــــــة، هــــــذه األخیــــــرة نجــــــد مؤیــــــدین ومنــــــاوئین لهــــــا، و 

أخالقیــــــات الحــــــوار، ن العمــــــق الفكــــــري مافیهــــــا مــــــن آداب و قــــــامو بالــــــدفاع عنهــــــا بمقــــــاالت فیهــــــا مــــــ

ذلـــــك المفكـــــر العـــــالمي الـــــذي تحـــــدث " إدوارد ســـــعید"عـــــة هـــــؤالء الدارســـــین أو النقـــــاد نجـــــد وفـــــي طلی

حیـــــث " الناقـــــدو الـــــنص العـــــالم و : "عـــــن النقـــــد الـــــدیني انطالقـــــا مـــــن مجموعـــــة أعمالـــــه خاصـــــة؛ كتابـــــه

ن یزودنـــــا، كثقافـــــة، بـــــنظم فالـــــدی«: جعـــــل النقـــــد الـــــدیني عنوانـــــا لخاتمتـــــه رابطـــــا إیـــــاه بالثقافـــــة فیقـــــول

یر للطقـــــوس الدینیـــــة مـــــن تلـــــك التـــــي تخلـــــص بشـــــكل مـــــنظم إلـــــى فـــــرض الخنـــــوع أو معـــــایللســـــلطة و 

ــــــدور ــــــى إكتســــــاب اإلشــــــباع، هــــــذا األمــــــر ی ــــــى عواطــــــف منظمــــــة مــــــنیفضــــــي و إل ــــــائج إل ذوات النت

ـــــا و  ـــــانالمشـــــؤومة فكری ـــــب األحی ـــــا فـــــي أغل جتماعی ٕ ـــــرى )1(»ا مـــــن خـــــالل هـــــذا القـــــول؛ أنّ " ســـــعید"، ی

نظـــــام فـــــي حیـــــاة البشـــــریة، وهـــــذا یفضـــــي إلـــــى ثقافـــــة و ومـــــات األساســـــیة للالـــــدین ثقافـــــة تزودنـــــا بالمق

.الحیاة الدنیویة

: رتباطـــــه بالتأویـــــل حیـــــثب قـــــط عـــــن الســـــاحة النقدیـــــة خاصـــــة مـــــع االواقــــع أنّ الـــــدین لـــــم یغـــــو 

" هارولــــــد"یقــــــف ســــــعید عنــــــد التأویــــــل الــــــدیني معتبــــــرا معتنقیــــــه بمنزلــــــة قساوســــــة فــــــي زي نقــــــدي و«

ــــــة كــــــلّ  ــــــة للتأویلی ــــــات الدینی ــــــوم"مــــــن وجــــــدناه یكشــــــف الخلفی ــــــراي بل ــــــورثروب ف ــــــك كیرمــــــو"و" ن " فران

.373العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)1(
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طبعـــــوا مشـــــاریعهم النقدیـــــة ببعـــــد الهـــــوتي أّلفـــــوا كتابـــــا مـــــن الكتـــــاب المقـــــدس و غیـــــرهم، كـــــّل هـــــؤالء و 

.)1(»صریح أو مضمر

نتشــــــــار القــــــــوي خاصــــــــة عنــــــــد الفئــــــــات إن دّل علــــــــى شــــــــیئ فهــــــــو یــــــــدّل علــــــــى االكــــــــّل هــــــــذا

عرفنــــــا أوال علــــــى «: مزدوجــــــة بحیــــــثومــــــن هــــــذا یكســــــب الــــــدین فــــــي مجــــــال العــــــام قــــــوة. العلمانیــــــة

ـــــ ـــــة و تطـــــور مصـــــطلح العلمانی ـــــة الفكری ـــــا عـــــن ة منظـــــورا ضـــــمن التعددی ـــــا ثان ـــــة، وكشـــــف لن المجتمعی

ـــــا )2(»اســـــتعادة اإلهتمـــــام لـــــدى الفالســـــفة فـــــي الغـــــرب بعـــــدما إعتقـــــدو أنـــــه تحـــــت وطـــــأة الحداثـــــة هن

فنـــــا ـــــین أهمیتـــــین للـــــدین، إحـــــداهما أنـــــه عرّ ـــــى العلمانیـــــنجـــــد تمییـــــزا واضـــــحا ب ة وكـــــذا الدنیویـــــة، عل

الــــذي یكـــــون إالهــــي المصـــــدر، ویعبـــــر «: لـــــذلك فالــــدین هـــــو. الثانیــــة هـــــي عــــودة اإلهتمـــــام بالــــدینو 

ــــــــذي یخاطــــــــب الزمنیــــــــة و عــــــــن تعــــــــالي المنبــــــــع، وصــــــــ ــــــــة ال ــــــــع، دون أن وت األبدی ــــــــة والواق الظروفی

ـــــنغمس فیهـــــا ـــــي وجههـــــا ، )3(»ی ـــــك النظـــــرة المقدســـــة الت ـــــار تل ـــــي " ســـــعید"وباعتب ـــــه ف ـــــى أن ـــــاریخ عل للت

ومــــــا وصــــــفه عــــــن عــــــالم األمـــــــم " العلـــــــم الجدیــــــد" "فوكــــــو"اجهــــــة الــــــدین نجــــــده یستشــــــهد بكتــــــاب مو 

ــــه مــــن صــــنع اهللا ولــــذلك ال یمكــــن معرفتــــه «: و التــــاریخ المقــــدس، هــــذا األخیــــر الــــذي یقــــول عنــــه أّن

ــــرغم مــــن أنّ  ــــى ال ــــم أنّ اهللا فــــي عصــــر موبــــوء بالقساوســــة " فوكــــو"بالفعــــل، عل ــــم تمــــام العل كــــان یعل

.التأویل و الدنیویةإدوارد سعید،: أحمد فرشوخ)1(
.assafinوقع اإللكتروني مابعد العلمانیة و سؤال الدین في الغرب، الم: رتاج فرج)2(

com/anticce/411580 2015_03_25، تاریخ  التصفح.
.279دنیویة النص األدبي لدى إدوارد سعید، ص: جمال مقابلة وعلي عشا)3(
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" ســـــعید"؛ هنـــــا یقـــــدم )1(»تمجیـــــده علـــــى رؤوس األشـــــهادالواجـــــب یقضـــــي باحترامـــــه و صـــــره، كـــــانكع

.إلى التاریخ المقدس بحیث یعتبره ثابتا من صنع اهللا ومن الصعب معرفته" فوكو"نظرة 

لـــــم یعـــــالج البتـــــه بالفعـــــل الواقـــــع الـــــدنیوي لألدبـــــاء فـــــي «" رینـــــان"نجـــــد " فوكـــــو"باإلضـــــافة إلـــــى 

یــــه واقـــــع األمــــر بالنســـــبة لإلســــالم، أي تلـــــك األدیــــان التـــــي ال إصــــرارها علــــى وجودهـــــا كمــــا هـــــو عل

تـــــزال بمقـــــدورها أن تحـــــافظ علـــــى وجودهـــــا و أن تكـــــون قویـــــة حتـــــى فـــــي عصـــــر بوســـــعه أن یبـــــرهن 

هنــــــا یعـــــــالج " رینــــــان"، )2(»ثقافیــــــا بــــــدون أدنــــــى شــــــك علـــــــى أنّ الــــــدین شــــــیئ مــــــن غـــــــابر األزمــــــان

لواقـــــع الثقـــــافي یعتبـــــر األدیـــــان شـــــیئا لـــــو كـــــان او مشـــــكلة األدیـــــان و محاولـــــة إثبـــــات وجودهـــــا، حتـــــى

.من قدیم الزمان

ـــــه نقـــــده إلـــــى نقـــــاد العصـــــر الحـــــدیث، فیقـــــول" ســـــعید"ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــد  فالناقـــــد «: یوّج

؛ )3(»الحــــدیث أضــــحى، بعـــــد أن كــــان مفكــــرا ذات مـــــرّة، رجــــل دینـــــي بأســــوء مــــا تعنیـــــه هــــذه الكلمـــــة

جتماعیـــــة صـــــدیقهم للحیـــــاة االالل تأوائـــــل النقـــــاد المیـــــالین إلـــــى التـــــدین مـــــن خـــــ" ســـــعید"هنـــــا یقصـــــد 

.الثقافیة عن طریق نظرة شبه تقدیسیةو 

ــــــة نجــــــد  ــــــول" ســــــعید"وفــــــي النهای ــــــدین، فیق ــــــي عــــــاد بهــــــا ال ــــــة المختلفــــــة الت ــــــى الطریق ــــــه إل : ینب

ولكــــــن الــــــدین عــــــاد بطریقــــــة مختلفــــــة؛ وعلــــــى أوضــــــح مــــــایكون فــــــي أعمــــــال الصــــــنادید الــــــدنیویین «

.374العالم و النص و الناقد، ص: إدوارد سعید)1(
.362، صنفسهالمرجع )2(
.376، صنفسهالمرجع )3(



"إدوارد سعید"العالم و النص و الناقد لـ " ب قراءة نقدیة في كتا:               الفصل الثاني

87

عـــــــــالم ، ممـــــــــن یبـــــــــدو إلـــــــــیهم اآلن إنّ ال-باریـــــــــتمـــــــــن أمثـــــــــال دانیـــــــــال بیـــــــــل دولیـــــــــام –الســـــــــابقین 

ــــــأمس الحاجــــــة ــــــین صــــــار ب ــــــاریخي لرجــــــال ونســــــاء حقیقی ــــــياإلجتمــــــاعي الت ــــــا )1(»لتســــــكین دین ، هن

.تظهر أهمیة الدین باعتباره جزءا ال یتجزء من العالم اإلجتماعي

مــــــن أهــــــم الكتــــــب التــــــي جــــــاءت " العــــــالم و الــــــنص و الناقــــــد" "إدوارد ســــــعید"لقــــــد كــــــان كتــــــاب 

قــــد طــــرح " ســــعید"طروحاتــــه حــــول الفصــــل بــــین الــــدین و الــــدنیا فــــي حقــــل النقــــد، وهنــــا نجــــد معظــــم 

ـــــد كـــــان فـــــي الســـــابق علمانیـــــا «:العالقـــــة بـــــین هـــــاذین النقـــــدین مفادهـــــا أنّ  ـــــه –النق وهـــــو مایرتـــــاج إلی

، نتیجـــــة الحضـــــور الـــــدیني المتزایـــــد فـــــي -وهـــــو مایأســـــف لـــــه ســـــعید–، ولكنـــــه أصـــــبح دینیـــــا -ســـــعید

ة الــــــدین وانعكاســــــاتها فــــــي حیــــــایصــــــعب تحدیــــــد العالقــــــة بــــــین الــــــدنیا و نــــــا ، ه)2(»الخطــــــاب النقــــــدي

.شائك یصعب معالجته وتحدیدهاإلنسان، باعتبارها موضوع فلسفي

المـــــــنهج و حجیتنـــــــا تتمثـــــــل فـــــــي أنّ البدایـــــــة و إذا مكننـــــــا خـــــــارج نطـــــــاق التفلســـــــف البالغـــــــي أ«

ــــــدنیا ــــــدین و ال ــــــین ال ــــــة ب ــــــم یعــــــرف المفارق ــــــي ل ــــــد الغرب ــــــه مــــــن ، )3(»بالنســــــبة للنق مــــــن هــــــذا نجــــــد أن

دیني الــــــدنیا مــــــن وجهــــــة نظــــــر النقــــــد الغربــــــي، فالدنیویــــــة مــــــالیس بــــــو الصــــــعب التفریــــــق بــــــین الــــــدین 

الحــــــدیث هنــــــا ورد مــــــن فكــــــرة أنّ الــــــدین والــــــدنیا نص الــــــدنیوي یقابــــــل الــــــنص الــــــدیني، و الــــــتمامــــــا، و 

ـــــذلك ـــــدین و «: أمـــــران الیفترقـــــان، ل ـــــین ال ـــــیســـــتحیل الفصـــــل ب ـــــدنیا، ویســـــتحیل كـــــذلك أن نمّی ـــــین ال ز ب

.375ص،المرجع السابق)1(
.www. Aljabri abedإدوارد سعید بین النقد الدیني و النقد العلماني، الموقع اإللكتروني : إسماعیل عثمان)2(

net/ meu- 100t mami 1-htm 27.03.2015، تاریخ التصفح.
.المرجع نفسه)3(
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یتجلــــــى الفــــــرق بــــــین التــــــاریخین وتــــــاریخ مقــــــدس مــــــن إنجــــــاز اهللا، و تــــــاریخ علمــــــاني ینجــــــزه اإلنســــــان

ول یـــــأتي إلـــــى الوجـــــود ثـــــم ، فـــــي أنّ األ"جـــــان باطیســـــطا فیكـــــو"، المطـــــابق لـــــرأي "ســـــعید"فـــــي رأي 

ة یتطـــــور فـــــي ا ـــــه مـــــن إنجـــــاز اهللا ومـــــن ثمـــــة یســـــتحیل ... تجاهـــــات عـــــّد ـــــاریخ المقـــــدس، فإن ـــــا الت أّم

.)1(»معرفته

ــــــــدین أو  ــــــــا التعصــــــــب لل ومــــــــن هــــــــذا نســــــــتنتج، أنّ مصــــــــیر اإلنســــــــان مــــــــرتبط بالوســــــــطیة؛ إّم

ن بـــــالت وازن المنشـــــود فـــــي الحیـــــاة العامـــــة التشـــــدد للدنیویـــــة فإنهمـــــا یعـــــرقالن عمـــــل الوســـــطیة ویخـــــالّ

.الخاصةو 

.المرجع السابق)1(
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ومجمـــــــل القـــــــول الـــــــذي مضـــــــى أنّ الخطـــــــاب النقـــــــدي اإلدواردي یســـــــع أكثـــــــر مـــــــن رأي و یحتمـــــــل 

أكثـــــر مـــــن نقـــــد، ومـــــا دراســـــتنا إالّ محاولـــــة للولـــــوج إلـــــى بعـــــض مظـــــاهره و محاولـــــة رصـــــد أهـــــّم القضـــــایا 

إلـــــى مـــــاانتهینـــــا، وقـــــد "إدوارد ســـــعید"التـــــي لفتـــــت انتباهنـــــا مـــــن خـــــالل االّطـــــالع علـــــى معظـــــم دراســـــات 

:یأتي

مابعــــــد البنیویــــــة ه النقدیــــــة مــــــن المنــــــاهج الســــــیاقیة والنســــــقیة و اســــــتمد النقــــــد العربــــــي الحــــــدیث رؤیتــــــ-

.وعیهغربي، مع تفاوت في درجة تمّثله و في مهدها ال

ـــــین" إدوارد ســـــعید"عمـــــد - ونقـــــد القـــــوّة و المعرفـــــة مـــــن خـــــالل قـــــراءةإلـــــى تحلیـــــل العالقـــــة المعقـــــدة ب

.ستعماري في هیمنته على اآلخر المستضعفغرب االالخطابات التي استهدفت ال

ــــة للدراســــة مــــ" إدوارد ســــعید"ســــعى - ــــى الكشــــف عــــن اإلســــتراتیجیة الخطابی ا بعــــد االســــتعماریة مــــن إل

.اإلمبریالیةستشراق، الثقافة و خالل كتابه اال

ــــــر - ن تفكی ــــــرهم باإلضــــــافة "  شــــــيأنطــــــوان غرام"و " فوكــــــو"خــــــالل آراء مــــــن " إدوارد ســــــعید"تكــــــوّ وغی

:أنه قد احتّل الساحة النقدیة من خالل دراساته و كتبه المتنوعةإلى

ـــــاب اال- ـــــي فـــــي الســـــیطرةكشـــــف كت ـــــة ستشـــــراق عـــــن األســـــلوب الغرب ـــــاب الثقاف ـــــى الشـــــرق، أوال كت عل

ستشـــــراق، تلـــــك األســـــئلة التـــــي أثارهـــــا كتـــــاب االلإلجابـــــة عـــــن " إدوارد ســـــعید"اإلمبریالیـــــة فقـــــد أّلفـــــه و 

األدب و الثقافــــــة و السیاســــــة علــــــى حــــــّد ســــــواء لــــــیخلص فــــــي بحیــــــث تنــــــاول فیــــــه ثــــــورة فكریــــــة فــــــي 

.التوسع اإلمبراطوريقة الحمیمیة بین تطور الروایة و العالإلىاألخیر
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إلـــــى أعمـــــال المثقـــــف المعـــــارض و الوســـــائل التـــــي مـــــن خاللهـــــا " صـــــور المثقـــــف"كمـــــا تطـــــرق فـــــي -

قـــــــف فـــــــي ور المث، ونـــــــاقش دحـــــــول المثقـــــــف" ســـــــعید"یـــــــؤدي دوره، كمـــــــا نجـــــــد فیـــــــه معظـــــــم أفكـــــــار 

ـــــهســـــتبداد والقمـــــع و مواجهـــــة اال ـــــي كتاب ـــــي ف ـــــین: "االنحـــــالل الفكـــــري الغرب ـــــة المثقف ـــــا كتابـــــه "خیان ، أّم

غتصـــــاب أرض لحجـــــب حقیقـــــة الیرعـــــب تلـــــك المؤسســـــات التـــــي تســـــعى" ســـــعید"المكــــان، فجـــــاء بـــــه 

.نفي شعبها، عن طریق فضحها بأسلوب راٍق غیر مباشرفلسطین و 

ــــــــ، و الرّاهنــــــــةیــــــــات العربیــــــــةبالمجر "إدوارد ســــــــعید"رتبطــــــــت أفكــــــــار ا- ــــــــق بالقضــــــــیة خاصّ ة مــــــــا تعل

.التفكیرالفلسطینیة ومآالتها أو بواقع الفكر و 

ــــــه " إدوارد ســــــعید"حــــــاول - ــــــي كتاب ــــــنص و "ف ــــــدالعــــــالم وال ــــــمة ل"الناق ــــــد الحــــــدیث رســــــم خارطــــــة مجّس لنق

أشــــــار إلــــــى الــــــربط الواضــــــح بــــــین المعضــــــالت بأبعــــــاده التاریخیــــــة والسیاســــــیة و الثقافیــــــة وغیرهــــــا، و 

سهاملنقدیة المعاصرة، ا ٕ .المفكرین العرب في إلقاء الضوء علیهاوا

ـــــس كتــــــاب- مفهومــــــا لدنیویــــــة النصــــــوص، مقارنـــــا بــــــین النقــــــد الــــــدیني " الناقـــــدالــــــنصّ والعــــــالم و"أّس

.التحلیلخذا طریقة الغربیین في التفسیر ووالدنیوي، مفضّال هذا األخیر، مت

ـــــــت فـــــــي فكـــــــر مســـــــاراتها، كمـــــــا تجهـــــــذا البحـــــــث الدنیویـــــــة و درس - ـــــــي و النقـــــــدي،" ســـــــعیدإدوارد "ّل الت

ــــدنیا ــــب العــــالم؛ أي فــــي قلــــب ال جــــاء مؤصــــال " إدوارد ســــعید"رغــــم كــــّل هــــذا فـــــ . تضــــع النقــــد فــــي قل

.للنقد العربي، رغم دراسته في الغرب، و األخذ من عندهم دون أن یهمل تراثنا العربي
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ستشـــــراق كمـــــا ســـــیظّل نموذجـــــا فـــــي نقـــــد اال" رد ســـــعیدإدوا"یســـــعنا إّال القـــــول أنّ فـــــي األخیـــــر، مـــــاو 

ت المنـــــــــاهج البحثیـــــــــة و الدراســـــــــیة، والتاریخیـــــــــة واألنثروبولوجیـــــــــة والسوســـــــــیولوجیةفـــــــــي تســـــــــلیح عشـــــــــرا

.غیرهاوالسیاسیة و 
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:و المراجعفهرس المصادر

القرآن الكریم ، بروایة ورش.

:المصادر: أوال

عبـــــــد الكـــــــریم : العـــــــالم و الـــــــنص و الناقـــــــد، منشـــــــورات اتحـــــــاد الكتّـــــــاب العـــــــرب، تـــــــر: إدوارد ســـــــعید-1

.2000ط، .محفوظ، دمشق، د

، 1محمــــــد عنــــــاني، رؤیــــــا، االقــــــاهرة، ط: تــــــراإلستشــــــراق، المفــــــاهیم الغربیــــــة للشــــــرق،: إدوارد ســـــعید-2

2006.

ـــــــى اإلستشـــــــراق، تـــــــر: إدوارد ســـــــعید-3 ، 1صـــــــبحي حدیـــــــدي، دار الفـــــــارس، عمـــــــان، ط: تعقیبـــــــات عل

1996.

.1998كمال أبو دیب، دار اآلداب، بیروت، : الثقافة و اإلمبریالیة، تر: إدوارد سعید-4

لبنــــــــان، -رابلســــــــي، دار اآلداب، بیــــــــروتفــــــــوّاز ط: ج المكــــــــان، مــــــــذكرات، تـــــــرخــــــــار : إدوارد ســـــــعید-5

.2000، 1ط

-أســـــــعد حســـــــن، دار نینـــــــوي، ســـــــوریا: خیانـــــــة المثقفـــــــین، النصـــــــوص األخیـــــــرة، تـــــــر: إدوارد ســـــــعید-6

.2011ط، .دمشق، د

ـــــــر: إدوارد ســـــــعید-7 ـــــــان غصـــــــن: صـــــــور المثقـــــــف، ت ـــــــث ســـــــنة غّس ـــــــدى 1993، محاضـــــــرات ری ، منت

.ت.ط، د.و شبكة التنویریین، د
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:اجعالمر : ثانیا

ـــــان، : إبـــــراهیم محمـــــد خلیـــــل-1 النقـــــد األدبـــــي الحـــــدیث، مـــــن المحاكـــــاة إلـــــى التفكیـــــك، دار المیســـــرة، عّم

.2003، 1ط

و تطبیقـــــات، المركـــــز الثقــــــافي العربـــــي، الــــــدار ... ي أصــــــول نظریـــــة التلقـــــ: بشـــــرى موســـــى صــــــالح-2

.2001، 1البیضاء، المغرب، ط

، 1الحداثــــــة، أمانــــــة عمــــــان الكبــــــرى، األردن، طمســــــارات النقــــــد و مــــــدارات مابعــــــد : حفنــــــاوي بعلــــــي-3

2007.

إتجاهـــــــات النقـــــــاد العـــــــرب فـــــــي قـــــــراءة الـــــــنص الشـــــــعري الحـــــــدیث، عـــــــالم الكتـــــــب : ســـــــامي عبابنـــــــة-4

.2004، 1الحدیث، األردن، ط

.ت.ط، د.النقد األدبي أصوله و مناهجه، دار الشروق، القاهرة، د: سّید قطب-5

.1996ط، .دار اآلفاق العربیة، القاهرة، دمناهج النقد المعاصر، : صالح فضل-6

عتبــــــات جیــــــرار جنیــــــت، مــــــن الــــــنص إلــــــى المّنــــــاص، منشــــــورات اإلخــــــتالف، : عبــــــد الحــــــق بالعابــــــد-7

.2008، 1الجزائر، ط

ـــــــز حمـــــــودة-8 ـــــــد العزی ـــــــة، : عب ـــــــت، إصـــــــدارات عـــــــالم المعرف ـــــــوطن، الكوی ـــــــا المقعـــــــرة، مطـــــــابع ال المرای

.ت.ط، د.د

ة، طالخطیئة: عبد اهللا الغذامي-9 .1985، 1و التكفیر، النادي األدبي للثقافة، جّد
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.2010، 1النقد الثقافي، المركز الثقافي، لبنان، ط: عبد اهللا الغذامي-10

.2007، 1الوي، عمان، طعلم الشعریات، دار مجد: المناصرةعزّ الدین -11

یقــــــات، دار فــــــي النقــــــد األدبــــــي الحــــــدیث، منطلقــــــات و تطب: فــــــائق مصــــــطفى وعبــــــد الرضــــــا علــــــي-12

.1979، 1الكتب للطباعة و النشر، العراق، ط

-لغــــة الشـــــعر النســــوي العربــــي المعاصـــــر، عــــالم الكتـــــب الحــــدیث، إربـــــد: فاطمــــة حســــین العفیـــــف-13

.2011، 1األردن، ط

ــــــة-14 ــــــد: فتحــــــي بوخالف ــــــب، إرب ــــــة، عــــــالم الكت ــــــة الحدیث ــــــي الروای ــــــل ف ــــــراءة و التأوی -عــــــن شــــــعریة الق

.2010، 1األردن، ط

ــــــــول ســــــــالمم-15 ، البنیویــــــــة ومــــــــا بعــــــــدها، منشــــــــأة المعــــــــارف، النقــــــــد األدبــــــــي المعاصــــــــر: حمــــــــد زغل

.ت.، د2ط، ج.اإلسكندریة، د

.1994، 1النقد األدبي في القرن العشرین، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ط: منذر عیاشي-16

ــــــــي و -17 ــــــــازعيمیجــــــــان الرویل ــــــــي،: ســــــــعد الب ــــــــافي العرب ــــــــي، المركــــــــز الثق ــــــــد األدب ــــــــل الناق ــــــــدار ادلی ل

.2002، 3البیضاء، المغرب، ط

:الكتب المترجمة: ثالثا

: ألدبـــــي مـــــن الشـــــكالنیة إلـــــى مـــــا بعـــــد البنیویـــــة، تـــــرموســـــوعة كمبـــــردج فـــــي النقـــــد ا: ســـــلدنرامـــــان-1

.2000، 1، ط1045، العدد8أمل قارئ و آخرون، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ج



قائمة المصادر والمراجع

98

إحســــــان عبــــــاس ومحمـــــد یوســــــف نجــــــم، : الحدیثــــــة، تـــــرالنقــــــد األدبـــــي و مدارســــــه : ســـــتانلي هــــــایمن-2

.ت.ط، د.، د1منتدى مكتبة اإلسكندریة، ج

أحمـــــد خـــــریس و ناصـــــر أبـــــو الهیجـــــاء، أزمنـــــة، : إدوارد ســـــعید و كتابـــــة التـــــاریخ، تـــــر: شـــــیلي دالیـــــا-3

.2007، 1الدوحة، ط-عمان

ــــــوریس. ك-4 ــــــالوف األف ــــــ: ن ــــــرن العشــــــرین، ت ــــــي الق ــــــد األدب ــــــي النق إســــــماعیل : رموســــــوعة كــــــومبریج ف

.2005، 1، ط9عبد الغني و آخرون، المجلس األعلى للثقافة، ج

قصـــــــي أنـــــــور الـــــــذبیان، هیئـــــــة : ، تـــــــرإدوارد ســـــــعید و المـــــــؤثرات الدینیـــــــة للثقافـــــــة: هـــــــارت. ولیـــــــام د-5

.2011، 1ظبي للتراث، كلمة، طو أب

:الرسائل الجامعیة: رابعا

: لمحمــــــد دیــــــب، إشــــــراف" ســــــیمورغ"نــــــص جــــــدل الحداثــــــة و مــــــا بعــــــد الحداثــــــة فــــــي : عزیــــــز نعمــــــان-1

.2009آمنة بعلي، الّلغة العربیة و آدابها، تحلیل الخطاب، 

:الدوریات: خامسا

ـــــي عشـــــا-1 ـــــة و عل ـــــة : جمـــــال مقابل ـــــدى إدوارد ســـــعید"دنیوی ـــــنص األدبـــــي ل قـــــراءة فـــــي المصـــــطلح، " ال

.2008، 2، العدد5إتحاد الجامعات العربیة لآلداب، م

المكــــــان عــــــن النفــــــي و اإلقــــــتالع و حكایــــــة اإلتهــــــام بتزییــــــف الســــــیرة الذاتیــــــة، خــــــارج : إدوارد ســــــعید-2

.2000، نیقوصیا، قبرص، 63مجلة الكرمل، العدد
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التأویـــــــــل و الدنیویـــــــــة، الجریـــــــــدة، الحركـــــــــة اإلشـــــــــتراكیة العربیـــــــــة، : إدوارد ســـــــــعید: أحمـــــــــد فرشـــــــــوخ-3

.2006العراق، 

.2014، 36، السنة 9477دة العرب،اإلغواء الدیني و خیانة المثقفین، جری: مفید نجم-4

.2000، نیقوصیا، قبرص، 81إدوارد سعید و نقاده، مجلة الكرمل، ع: لیلى غاندي-5

، مجلــــــة الكرمــــــل، "العــــــالم و الــــــنص و الناقــــــد"إدوارد ســــــعید عــــــن : غــــــاري هینتــــــري و آن مــــــاكینتوك-6

.فخري صالح: تر

:المواقع اإللكترونیة: سادسا

http: .إدوارد سعید-1 : ar. wikipedia- orglwihi

/www. aljabniabed. netإسماعیل عثماني، إدوارد سعید بین النقد الدیني و النقد العلماني، -2

meu-100tmami htm

-www. momalmaleetlelkaleej. com/ showthreadالنقد و المجتمع، : أحمد خمیسي-3

pht :9827.

-41158ossaeihمابعد العلمانیة و سؤال الدین في الغرب،: رتاج فرج-4 com/ ahticle.

http: إدوارد سعید مفارقة الهویة و التاریخ، صفحة المنتدى الثقافي: ناجح المعمري-5 :

almadpapem. net. poper. Pbp ! souce : okbang- sid :30774 .
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، منّظــــــــــر )2003ســــــــــبتمبر 25(القــــــــــدس، تــــــــــوفي ) 1935نــــــــــوفمبر 01" (إدوارد ودیــــــــــع ســــــــــعید"

األدب ا جامعیـــــــا فـــــــي الّلغـــــــة اإلنجلیزیـــــــة و كـــــــان أســـــــتاذ. أدبـــــــي فلســـــــطیني، وحامـــــــل للجنســـــــیة األمریكیـــــــة

ؤسســـــة " كولومبیـــــا"المقـــــارن فـــــي جامعـــــة  فـــــي الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة، ومـــــن أبـــــرز الشخصـــــیات الُم

ــــــد لدراســــــات مــــــا ــــــوق اإلنســــــان للشــــــعب الفلســــــطیني، وق بعــــــد الكولونیالیــــــة، كمــــــا كــــــان مــــــدافعا عــــــن حق

. بأنه أكثر صوت فّعال في الدفاع عن القضیة الفلسطینیة" روبیرت فیسك"وصفه 

ــــــد الحضــــــاري و مــــــن الشخ" إدوارد ســــــعید"كــــــان  ــــــي النق ــــــال شــــــهرة صــــــیات المــــــؤثرة ف ــــــد ن األدب، وق

ـــــــس أطروحتـــــــه مـــــــن )1978(المنشـــــــور ســـــــنة " تشـــــــراقاإلس: "واســـــــعة خصوصـــــــا فـــــــي كتابـــــــه ، وقـــــــد أّس

، ومــــــــن خــــــــالل "جوزیــــــــف كــــــــون راد"خــــــــالل معرفتــــــــه الوثیقــــــــة بــــــــاألدب اإلســــــــتعماري، مثــــــــل روایــــــــات 

.وغیرهم" جاك دریدا"و " میشیل فوكو"نظریات ما بعد البنیویة مثل أعمال 

ــــــرف  وفنیــــــة وأدبیــــــة كمفكــــــر عــــــام، فكــــــان ینــــــاقش أمــــــور ثقافیــــــة و سیاســــــیة" إدوارد ســــــعید"كمــــــا ُع

.بشكل دائم من خالل المحاضرات و الصحف و المجالت و الكتب

، )القصـــــــد والمـــــــنهج: (دایاتبـــــــ، جوزیـــــــف كـــــــونراد و روایـــــــة الســـــــیرة الذاتیـــــــة: زمـــــــن أبـــــــرز أعمالـــــــه

)1(.تغطیة اإلسالممسألة فلسطین، 

:fttp: إدوارد سعید) 1( ar . wikipedia - org/ wiki
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ممخص 

جاء بو سعيد " إدوارد سعيد " ىو عنوان لكتاب ألفو " العالم و النص و الناقد " 
ليتجاوز ذلك النقد التقميدي الذي يضم األدب فقط، بل كل أشكال المعرفة التي ينتجيا 
االنسان، و الذي يصطمح عمييا بالعموم اإلنسانية، باإلضافة إلى تمييزه بين مختمف 

، و عالقة كل مفيوم باآلخر، أمـــا عن "العمم و النص و الناقد " المفاىيم، من بينيا 
طروحاتو األساسية فيي تتمحور حول الفصل بين الدين و الدنّيا في حقل النق، و ىذا كمو 

قد حاول رسم خارطة مجسمة لمنقد األدبي الحديث " العالم و النصو الناقد " نرى أن كتاب 
بأبعاده التاريخية والثقافي، مقارًنا بين النقد الديني و الدنيوي، مفضاًل ىذا األخير متخًذا 

. طريقة الغربيين في التفسير والتحميل
 

:  الكممات المفتاحية
. العالم، النص، الناقد، ما بعد االستعمارية، النقد الدنيوي، النقد الديني
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