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العقاد«املنظور الثقايف يف نقد 
ّ

«  

*(وفيق سليطني. د.أ
∗

( 

تــستهدي هــذه الورقــة البحثيــة بمكتــسبات النقــد الثقــايف, وتنطلــق منهــا, 
لتعود بفعل راجع من أثرها إىل فحص بعض نظرات العقاد النقدية يف ضـوئها, 
ابتغــاء الكــشف عــن الــرؤى املــضمرة, وعــن املعــايري الــضمنية, وكــذلك عــن 

ّدات أو املوجهــات التــي يــصدر عنهــا العقــاد يف مواقفــه, بحيــث يكــون ّاملحــد
ًاخلطاب حمكوما هبا, وشافا عنها, وإن بدت أحيانا مكبوتة فيـه, وأقـل إفـصاحا  ً ْ ً ّ ًْ
ّعن طبيعتها, حتـت ضـغط اإلطـار املعـريف املقيـد حلـدود الفعـل واالسـتجابة يف 

 .زمن العقاد
َلقد رأينا أن نجلو ل باالسـتفادة ناء عىل وفـق هـذا املنظـور,  للبً صاحلةٍناتِبَ

 : بعض ما وقفنا عليه يف ثالثة من كتب العقاد, هيمن
 ).بمشاركة املازين( الديوان يف األدب والنقد − 
 . أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب− 
 . آراء يف اآلداب والفنون− 

هذا, ويتوصل البحث, باختبار مادتـه ومعاجلتهـا, إىل تنظـيم التنـاول عـىل 

                                                            
 .أستاذ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, جامعة ترشين, الالذقية  )∗(
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حو متسلـسل, يبـدأ بالتأسـيس الثقـايف لـدى العقـاد يف نقـد عـدد مـن مـذاهب ن

َاملسترشقني ومـن تـابعهم, ويوافـق ذلـك الكـالم عـىل نقـض التعليـل الطبعـي,  َْ َ
ّوالعمــل عــىل رد املطلقــات إىل جمــرى التــاريخ االجتامعــي الــذي تنفــصل عنــه 

السـتدعاء, ومـن ّ التحيز وطرائق ا)ديولوجياال(ييل ذلك نقد العقاد . لتتجوهر
ّثم التحول باملواجهة من تأنيث اآلخر إىل التأسيس املعريف ّ. 

ًوأخريا, يكون اخلتام بالكشف عـن صـدور العقـاد الـضمني, يف كثـري مـن 
 .ّتبرصاته, عن مقولة النسق

א א א

ًيعد جمال الدراسات الثقـايف والنقـد الثقـايف ميـدانا جديـدا لنـشاط ا ً ُّ لعلـوم ُ
ّ يعنـى بـتفهم وظيفـة ٌ مرشوعهوًاإلنسانية بدءا من تسعينيات القرن العرشين, و ُ

الثقافــة يف العــامل احلــديث, وبــالفحص عــن كيفيــة اشــتغال املنتجــات الثقافيــة, 
 وحتليل الوظيفة االجتامعيـة  الثقافيةَّالوقوف عىل املعاين املضمنة للصورب وذلك

ىل أي مدى نكون متأثرين باألشكال الثقافية? وتتساءل الدراسات الثقافية إ. هلا
 مــدى ِّا ألغــراض أخــرى? وإىل أيعامهل الطــرق نكــون قــادرين عــىل اســتِّوبــأي

 مــدى تكــون اختياراتنــا ِّ أيًيمكــن أن نكــون ذواتــا مــسؤولة عــن أفعاهلــا? وإىل
 .)١(ها?فيّدة أو حمكومة من القوى التي ال نتحكم َّمقي

 الثقافية, ومن بعدها النقد الثقايف, قد اقـرتن وإذا كان االهتامم بالدراسات
ديب قـد الثقـايف تتجـاوز عمـل الناقـد األبمعطيات ما بعد البنيوية, فإن مهمة النا

ّاملتمهر يف قراءة النصوص وتأويل األعامل األدبية وبيان قيمتهـا اخلاصـة; ذلـك 
                                                            

مدخل إىل النظريـة األدبيـة, ترمجـة مـصطفى بيـومي عبـد الـسالم, املجلـس : جوناثان كولر  )١(
 .٦٨م, ص٢٠٠٣ القاهرة, األعىل للثقافة,



<‚ÏÞ<»<»^ÏnÖ]<…ç¿ß¹]@^ÏÃÖ]<?<{<J°Şé×‰<ÐéÊæ 

  

٦٨٩
فحـص أن الدراسات الثقافية استثمرت تقنيات التحليل األديب يف عملهـا عـىل 

ّومن هنا كـان عـىل الناقـد الثقـايف أن يتـوفر . ًاملنتجات الثقافية بوصفها نصوصا
 والقهر,والتسامح, عىل بحث مستويات اإلقصاء, واالحتواء, واملقاومة, والغلبة, 

فنـسنت (ّ كـام يبـني −مهمـة الناقـد الثقـايف إن . والتحرير, واملركزية, والتفكيك
 اجلـذور االجتامعيـة لألحـداث املجتمعيـة  هي حتليل− )Vincent Leitchليتش 

 .)٢(ديولوجية ومهادها ومهاوهيا وتفريعاهتا االواملؤسسات, والنصوص,
ًبناء عىل ما سبق ذهب املنظرون إىل عد النقد الثقايف نشاطا منفتحا, ولـيس  ً ّ ً

ّفرعا معرفيا أو مستقال; إذ إن نقاده قد است ً ّا املفاهيم التي قدمتها املـدارس عملوًً
لفلــسفية, واالجتامعيــة, والنفــسية, والــسياسية, وقــاموا بتطبيقهــا عــىل الفنــون ا

الراقية والثقافة الشعبية, دون متييز بينهام مـن حيـث الكيـف, كـام اسـتفادوا مـن 
 ديولوجيـة,ألنظمة الثقافية, واإلشـكاالت االتطبيقها يف جمال كشف الطاقات, وا

نكـشف للـوعي الكيفيـة التـي وأساليب اهليمنـة املختزنـة يف النـصوص, حتـى ت
ّوهبـذا يتعـني النقـد . )٣(ّتتشكل هبا هذه األبعاد واجلوانب واملـستويات املختلفـة

ّالثقايف حقال واسعا للوعي واملامرسة يتخطى احلدود اخلاصة التي  ً ّ نقـاد َتعارفهاً
 .األدب من قبل

א:א א .א

ر يف نقـده عـن وعـي واضـح بمنطلقـات النقـد الثقـايف مل يكن العقاد يـصد
                                                            

النظريــة والنقــد الثقــايف, املؤســسة العربيــة للدراســات والنــرش, : حمــسن جاســم املوســوي  )٢(
 .٢٠م, ص٢٠٠٥بريوت, 

وفاء إبراهيم ورمضان : متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, ترمجة: أرثر أيزابرجر, النقد الثقايف  )٣(
 .١٣م, ص٢٠٠٣بسطاوييس, املجلس األعىل للثقافة, القاهرة, 
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ّوحمدداته, ومل تكن كشوف املعرفة يف زمنه تؤهل لبناء هذا املنظور, عىل نحو مـا 
ّسبقت اإلشارة إليه, لكن ذلـك ال يعطـل القـول بوجـود مالمـح أو مرتكـزات  ّ
ــة  ــة والنقدي ــه البحثي ــه يف كتابات ــابقة ل ــشكل س ــه, او ت ــذا التوج ــىل ه ــتح ع ّتف ّ

 أو النموذج )الرباديغم(ً وهذا طبيعي قياسا عىل −لسجالية, وإن كانت تفتقر وا
 إىل رســوخ يف التأســيس العلمــي, وإىل التامســك −اإلرشــادي للمعرفــة آنــذاك 

لعالمـات واملـؤرشات ّالنسقي يف النحو املنظومي; ولذلك كنـا نجـد لديـه مـن ا
فكـري,  جـوهره الولية ما يصل بأفق هـذا املـسعى, وحيـوم عـىلوالتكوينات األ

 .جرائية وجهازه املفهوميًويقارب شيئا من أدواته اإل
ًلعل قدرا من ذلك يتضح, من الوصل بني كالم العقاد عىل   »النكتة املـرصية«ّ

, إىل غـري »الـديوان« يف »شـوقي«ـّ وما سجله من نقده ل»مناكفة املرأة« وكالمه عىل
دب, وهو ما ييش باخرتاق ة واألرية وبحوثه العلمية يف اللغذلك من معاركه الفك
وآية ذلك هنا جتاوز . , عىل وفق املنظور املشار إليه يف العنوانةأول للثوابت املتعارف

ّالقسمة التي تقرها ثنائيـة التـضاد املرسـومة بـني أدب رفيـع وأدب شـعبي, أو بـني 
الفكـر يت كالمه عىل نقد  يأًومن هذا الباب أيضا. ركزي واملبتذل اهلاميشالراقي امل

يقـول, عـىل سـبيل املثـال, . املوصول بنظرية الطبائع والتخصيص الساليل العرقي
نعم سالح حتارب به األمم املغلوبـة . النكتة سالح«: »النكتة املرصية«حتت عنوان 

ْمن يغلبوهنا, سواء أكانوا من أبنائهـا أو مـن أبنـ  فيـصول ,(...)خـرى اء األمـم األَ
:  منه املغلوب بالنكتة احلارضة, ولسان حاله يقـولب بالسيف والنار, وينتقملالغا

ًأنت ختضعني, وأنا أجعلك أضحوكة بني العاملني ُ«)٤(. 
                                                            

 بـريوت, −القـاهرة  عباس حممود العقـاد, آراء يف اآلداب والفنـون, اهليئـة العامـة للكتـاب,  )٤(
 .١١٦ت, ص.د
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ُأضيف إىل ما ذكر,  َ املدونة املعتمًمستفيدا منُ ه عىل َدة يف هذا البحث, كالمّ

و اهلجــاء أو الرثــاء, وإشــاراته أعالقــة الــشعر بــاملجتمع يف مثــال قــصيدة املــدح 
ّوأقـدر . ستباقية إىل قوة التأسيس النسقي التي يضطلع هبا الـشعرالتوكيدية واال

ًأن شيئا غري قليل, مما جاء يف هذه املواطن من نقد العقاد وحماكمته, ينطوي عىل 
ُمكونات أساسية تلتقي مع غريها عىل أرضـية النقـد الثقـايف, وقـد تعـد ن ّ ّيـات َوُ

ّمضمرة هلذا التوجه يف إملاع العقاد وتبرصاته ا وهو ما سـنحاول جـالءه . ملتقدمةّ
 : املحاور اآلتيةيف

א: .א

, »املقارنـة بـني اللغـات« يف مثـال  الغربيـةيتوفر العقاد عىل نقـض املركزيـة
ّوينبه عىل وجوب دحض بنية الرتاتب, ولوازمها الفكرية, ونتائجها العنرصية, 

ّيمنـة واإلقـصاء, كـام يتقـرر عـىل لـسان دعاهتـا, ومستجراهتا يف دعم مساعي اهل
فيكشف بذلك عن مضمرات اخلطـاب االستـرشاقي يف نحـو إقـرار االنفـصال 

وهـو . رشقيـة وغربيـة: , أو بني طبيعتني متقـابلتني»غرب« و»رشق«املطلق بني 
نهـا, يف سـبيل مخطاب مبنـي عـىل القـول بنظريـة الطبـائع األرسـطية ومـستمد 

اإلخضاع وبتسويغ رضوب الغزو واالستعامر عن طريـق حتقيق غايات تتصل ب
سلب اآلخر وإدارته عىل حمور التقابل الضدي مع غربية الغرب املالزمة ملعـاين 

نقـده مـن بعـد, » إدوارد سـعيد«ّوذلـك مـا سـيتوىل . ّاإلجياب والقدرة والتفوق
ّالــذي يفكــك فيــه هــذا ) ١٩٧٨ (»االستــرشاق«َّوعــىل نحــو مؤســس, يف كتابــه 

 .ًيه بوصفه شكال من أشكال اهليمنةِّب ويعراخلطا
ُيسوق العقاد شاهدا عىل ذلك, يربز فيه خالصة ما يذهب إليه دعاة املركزيـة  ً
الغربية يف التحليل املقارن لوضع اجلملـة االسـمية بـني لـسانني خمتلفـني وهـويتني 
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ــزتني, يقــول ّوبعــض الغــربيني مــن أصــحاب نزعــة التــصوف والتحليــل «: متامي

الرشقية التي ) القدرية(ّ احلديث يردون تأخري الفاعل يف لغتنا إىل نوع من النفساين
ني وأبنـاء ِّبيـن يقـول إن االخـتالف بـني األورمـومـنهم . حتيل كل يشء إىل الغيب

ــشعور  ــو اخــتالف يف درجــة ال ــام ه ــة االســمية إن ــسألة اجلمل ــة يف م ــة العربي اللغ
 الشخــصية مــالزم للتفكــريهــذه ) تثبــو(للشخــصية اإلنــسانية, فــإن ) بــالثبوت(

 .)٥(» ولكنه ضعيف عند الرشقيني, يرسي ضعفه من الفكر إىل اللسان,األوريب
ّإذا كان العقاد يف مواجهته, يرد ذلك إىل داللة االختالف بني اللغـات مـن 
ّجهة, وإىل مراحل التكوين اللغوي اخلاص هبذه اللغة أو تلك من جهة أخرى, 

 رضورة جتريد خطاب القـوة مـن مرتكزاتـه ذات ّفإنه من وراء ذلك, يتفطن إىل
َبعـي القـائم عـىل الفـصم املـاهوي َّطالصالبة املزعومة, وإىل مواجهـة التعليـل ال

للهوية اإلنسانية, باالختالف الثقايف الذي ينقض به جوهر القسمة الساللية يف 
وال خيفى أن هذا االختالف بني لغـة الـضاد واللغـات «: عراق, يقولتراتب األ
له داللتـه التـي ال ريـب فيهـا, وال يمكـن أن حيـدث لغـري سـبب يقبـل األوربية 

ب نـصيبها مــن اجلــالء أو لـه مجيــع الظــواهر اللغويـة, عــىل حــسالتعليـل كــام تقب
 وهــو قــول قــاطع الداللــة يف إحالتــه عــىل .)٦(»الغمــوض يف مراحلهــا التارخييــة

ــه, وين اللغــوي, وفــوق ذلــك بإحالكــالثقافــة اخلاصــة بمراحــل الت  ًمــستثمرات
 يف حركـة التمرحـل اللغـوي, عـىل املنظـور »الوضـوح« و»الغمـوض«درجات 

 .الذي تستبطنه هذه اللغة أو تلك يف رؤية العامل

                                                            
, ٤أشــتات جمتمعــات يف اللغــة واألدب, دار املعــارف, القــاهرة, ط: عبــاس حممــود العقــاد  )٥(

 .٥٧ − ٥٦, ص١٩٧٦
 .٥٧املصدر السابق, ص  )٦(
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ً ما تتضمنه نظرة العقاد, يف هذا املحـل, أورد شـاهدا آخـر  إثباتومن باب ُ ّ ّ

اودة املرأة  عند العامة هو مع)النك(« :, يقول»مناكفة املرأة«من مقالة له بعنوان 
ًالكالم الذي تقصد به اإلساءة وتغمغم به غالبا, كأهنا تزعم أهنا ختاطب نفسها, 

) النـك(وأكثر مـا يكـون . وهي ختاطب من تعنيه ويستمع إليها يف تلك اللحظة
ومــن . )٧(»إلــخ...مــن قبيــل الغمــز أو التــرصيح الــذي جتــرح بــه غــرور الرجــل

طبيعة املرأة التي يتجاىف عنهـا الرجـل, هذا إىل ) النك(الواضح يف السياق نسبة 
 ذلــك, نالحــظ أن العقــاد يــذهب إىل تــشخيص مــعلكــن, . َّويعــرف بخالفهــا

 : بام ييل− كام يدرجها −, تتمثل )النك(أسباب موجبة هلذا 
 . اجلوع اجلنيس, وعدم تالؤم الزوجني يف خصائص املزاج−أ

ّ زواج احلــب املقتــرص عــىل نفــسه, دون االشــرتاك يف حــب−ب  كثــري مــن ُ
 .املوضوعات األخرى

 . سوء احلالة املالية, والشعور بالنقص واحلرمان−ج
ّحيانا يف الرتتيب والنظافة وأثاث املسكن إىل حـد املبالغـة  هوس املرأة أ−د ً
 .املفرطة
ّ التوجس, وتصديق اخلرافات, وخوف العقاب عىل ما يتـوهم أنـه مـن −

 .َّاملحرمات
, وسوء الصحة, أو بواعث الشكوى مـن )النك( الفراغ الذي يعوضه −و

 .املرض واالعتالل
ًواملالحظ أن ما يذهب إليه العقاد من تعليـل الظـاهرة ينطـوي ضـمنا عـىل 

) النـك(ّنفي القـول بالطبيعـة الثابتـة للمـرأة, أو بجبلتهـا التكوينيـة التـي جتعـل 
                                                            

 .١٥٢يف اآلداب والفنون, صآراء : عباس حممود العقاد  )٧(
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ًمالزما هلـا, وموقوفـا عليهـا دون غريهـا  يف ومـع ذلـك فـإن مـا يبـسطه العقـاد. ً

ــول بطب ــشاء االعــرتاض عــىل الق ــى إىل إن ــشة املوضــوع ال يرق ــة مناق ــة أنثوي يع
ّلكن سـياق املعاجلـة . ً حمكام تغدو خمتزلة فيهاًة تعريفا هنائيّجوهرانية, تعرف املرأ

ًيرسب قدرا من ترجيح العقاد للم ّون الثقايف التارخيي, ولألسباب التي نزلت كّ ّ
 يعرض لنقد السلطة البطريركية املوروثة, أو لنقـد املرأة هذه املنزلة, وإن كان ال

ُّالقسمة املاهوية للهوية بني التذكري والتأنيث, ولكنه, يف األحوال مجيعا, يـشف  ً
ًعن بصرية متقدمة يف نقـد التطبيـع الـذي مـن شـأنه أن جيعـل مـن الثقـايف طبعـا 

ّراسخا يتصل بالفطرة واجلبلة وأصل التكوين ّدى لنا من وباختصار, فإن مايتب. ً
ًاملنظور النقدي, وجيعل كثريا من ّ هذا التحول يف توسيع يشري إىلنقد العقاد هنا 

املتفرقة يف معاجلته وأحكامه تندرج يف هذا املجال املتسع الـذي بـات  ذراتَّالش
 .ُيعرف بالنقد الثقايف

א)א(: א .א

من األحيان, أن العقـاد ينفـذ يف نقـده إىل املـضمر يالحظ الباحث, يف كثري 
وهذه املامرسة مـن . ّ القوة والتحيز فيه)ديولوجيةا(ُّيف اخلطاب, فيفض ما يسرت 

صلب نشاط النقد الثقايف الذي يتجاوز املنطوق إىل املفهـوم يف عملـه الكاشـف 
ّتزنه النصوص, أو عام جيتافه اخلطاب ويرسبه من آثار وحمموال ختّعام ت خاصـة ّ

 عـىل ,بقضايا اهلوية والتنميط, أو بمجاالت السيطرة وهتميش اآلخر وتلخيصه
نحو ما وقفنا عليـه يف الفقـرة الـسابقة مـن إنـشاء التقابـل الـضدي بـني القدريـة 

 .الرشقية وفاعلية الذات األوربية املتمركزة عىل نفسها
وفـضح ة عـىل كـشف متوهيـات اخلطـاب, ن العقاد يبدي من املقدرّواحلق أ

ًالعيبه, والنفاذ إىل الغائر يف طبقاته, ما جيعله قمينا بإزالة هالته, أو بتجريده من أ



<‚ÏÞ<»<»^ÏnÖ]<…ç¿ß¹]@^ÏÃÖ]<?<{<J°Şé×‰<ÐéÊæ 

  

٦٩٥
قوة اإلضامر التي يعتمدها يف البناء والتوصيل وإخفاء األثر وطمـس الغايـات, 

ً, بنـاء عـىل طريقـة منـاداة اآلخـر »التـذويت«وكأنه هيجس, عىل نحو ما, بفكرة 
 بــضبطها وصــياغتها (*))٨(»التوســري«ســيقوم واســتدعائه, وهــي الفكــرة التــي 

ــ  وأجهــزة الدولــة ديولوجيــااال«ـوجــالء شــكل توظيفهــا يف مقالتــه املوســومة ب
ديولوجيــا تنــادي األفــراد بوصــفهم إن اال«: ; إذ يقــول)١٩٦١(» ديولوجيــةاال

ديولـوجي تكمـن يف كوهنـا  أو التـشكيل اال»التذويت«وخطورة عملية . »ًذواتا
سيطرة واإلخضاع يف عالقـة الثقافـات أو اهلويـات بعـضها وسيلة من وسائل ال

َّوهكذا يقوم خطـاب االستـرشاق, يف مثالـه املقـدم مـن قبـل, بتـذويت . ببعض
ًال, ِّ, متـوكاّآخره واستدعائه عىل هذا النحـو الـذي يتـوىل تعريفـه, فيكـون قـدري

ًمنـسحبا مـن دائـرة الفعـل واملبـادرة, وتكــون لغتـه مـرآة لطبيعتـه اخلاصـة  التــي ً
ّه هبا, بحيث إهنا تـرد إليـه ذاتـه املتعاليـة, التـي يمـر مغينقشها خطاب املركز ليد ّ

 .تعريفه هبا, ويستوي عىل خالفها
ّومن هذه الدعوات التي يتصدى هلا العقاد تلك التي يذهب أصـحاهبا إىل 
حماولة نسف عمق الشخصية العربيـة بالعمـل عـىل حـذف تراثهـا وإلغائـه; ألن 

 أدب عتيـق ال يـصلح للبقـاء, فهـو أدب − كام يزعمون − القديم األدب العريب
وهي دعـوة ال تـربأ مـن شـبهة الكيـد .  خيدم األمماًشخيص, وليس أدبا اجتامعي

انقطـاع الـصلة بيننـا وبـني ماضـينا يف اللغـة «والنفاق كام يقول العقاد; ذلـك أن 
ِّي املـسخرين لـه به يشء بتجريد اإلنسان من الذاكرة وتركه بني أيـدشواألدب أ

ُأداة طيعة منقادة لكل ما تقاد إليه ًّ ّ«)٩(. 
                                                            

 (*).]املجلة!! [كذا وردت يف األصل  )٨(
 .١٢٨أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب, ص: عباس حممود العقاد  )٩(
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ل, أن العقــاد ال يــستجيب لطبيعــة النــداء اواملالحــظ, يف مثــل هــذه األحــو

ّوالرغبــة يف التثبيــت, وال يلتــزم املنازلــة عــىل أرض هــذه املقــوالت, وال يتقيــد 
ّظللهـا بحدود دوائرهـا املرسـومة, بـل يـذهب إىل التنقيـب عـن الغايـات التـي ي

وعــىل هــذا الوفــاق جيــري يف . اخلطــاب حتــت ســطحه الظــاهر ومالحمــه املتبديــة
ة الــزعم بــأن الــشعر العــريب خيلــو مــن امللحمــة, بــسبب مــن خصائــصه واجهــم

 الـذي »زكـي املحاسـني«وهو, يف هذا املوضع, يناقش كتـاب الـدكتور . الذاتية
لـشعر العـريب, فيعـود َّيأخذ هبذا الرأي املصدر, وحياول تعليله من داخل إطار ا

, ويشحذ الوعي بـام ينطـوي عليـه تـصدير )Epic(العقاد إىل التدقيق يف امللحمة 
هر; أي مـن ظلًاملؤسسة يف خطاب االسترشاق, وينقل مركز احلوار, ليقلبه بطنا 

ىل الكالم عـىل مكمـن التـرسيب إالكالم عىل وجود امللحمة, أو عدم وجودها, 
ّديولوجي الذي يتغيا احلمل عىل اإلقرار بـنقص امللكـة, وبمحدوديـة الـشعر اال

عة العنـرصية يالعريب, من حيث طبيعته وتكوينه, ومن ثم تثبيت القول عىل الطب
 .اإلقصائية يف خطاب املركز

: أما السؤال عن سبب غياب امللحمة عند العرب فيجيب عنه العقاد بقوله
ولو كانت القافية هي . د العرب, فلم ينظموا فيهإن املوضوع نفسه مل يوجد عن«

 مل ّ كلـهولكـن املوضـوع(...) احلائل دون نظمه لوجدت القصة املطولة منثـورة 
, ومل تكـن لألمـر عالقـة بـنقص يف طبيعـة الفـن, وال (...)يوجد ألسباب شتى 

وجــدت بــبعض « ويــضيف إىل ذلــك أن امللحمــة. »بقــصور يف ملكــات الــشعر
وجـدت : ا حني وجد املوضوع ببعض خصائـصه وأجزائـهخصائصها وأجزائه

, ووجدت مالحم الزير سامل وعنرتة بن شـداد وغـزوات )النبي أيوب(ملحمة 
ر لبعضها رشط البطولـة اخلارقـة أو رشط َّيتوف(...) بني هالل والظاهر بيربس 
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و رشط ط املحاربــة مــع األقــوام الغربيــة, أاألســاطري ومــا بعــد الطبيعــة, أو رش

 مل جتتمع يف واحدة منها, ولـو أهنـا مجعتهـا هذه الرشوط  الشفوية, ولكنالرواية
 .)١٠(»)امللحمة(لوجدت معها 

عىل هذا النحو, فإن كالمـه ه عاملواستيف إجراء املصطلح توسع العقاد ومع أن 
األســطورة, : ًمنطويــا عــىل الــوعي بإنــشاء الفــرق بــني أشــكال متاميــزة, هــي يبقــى

ــةوامللحمــة, والــسرية البطول ــه يقــوض مرتكــزات. ي  اخلطــاب ّوأهــم مــن ذلــك أن
ّده الطبيعية حني يرد املسألة إىل التاريخ واملجتمع, ويلتمس ّالتخيييل, ويرده إىل حدو

 .تعليلها من داخل هذه الصريورة, وليس من طبائع األقوام والسالالت
א: א .א

 ومراميـه ذي يـشري العقـاد إىل طوابعـه الذاتيـة,ال خيفى أن خطاب اهليمنـة الـ
ديولوجية, يف بعض األمثلة املتناولة, قـد دأب عـىل أن جيعـل الغائية, وتكويناته اال

ّمن نفسه مركزا ألطرافه التي حيددها ويغزوها ويف عمليات اإلخضاع هذه يبنـي . ً
 وهـي عالقـة عىل باألدنى, واملتبوع بالتـابع,ألعالقته بغريه, من حيث هي عالقة ا

ّحيوز فيها األدنى التابع مقومات السلب واخلنوع, كام رأينا يف اإلشارة إىل القدريـة 
ًالرشقية, اعتامدا عـىل اسـتنطاق آليـة البنـاء اللغـوي يف العربيـة, وكـذلك يف وصـم 
الشخصية املنتمية إليها بالضعف والتواكل وافتقاد صفة الثبـوت والفاعليـة وغـري 

 .وربية وحدهاّجياب التي ختص الشخصية األات اإلّذلك من مقوم
وال شــك يف أن هــذا التمثيــل التخيــييل يفــيض إىل القــول بخــصوبة املركــز 
ّوفحولته الذكرية املولدة, وإىل تنزيل اآلخـر يف موقـع التأنيـث الـذي حيتـاج إىل 
ّاالفرتاع والتخصيب, باقتحام األول له, وإحلاقـه بـه, وضـخ بعـض خصائـصه 

                                                            
 .١٤٦املصدر السابق, ص  )١٠(
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 . الفكر واللسانطريق هنا من ّفيه, كام تتجىل

ًومن الالفت أن العقاد, يف هذه املواجهة, يتجاىف كثريا عن أفعـال التـدافع 
ً فبـدال مـن نـزوع ; اخلطاب املـضاد االستجابة التي حيفزهااخلطايب, وعن طبيعة

, يذهب العقاد إىل منازلـة اخلـصم عـىل أرضـه  املفرتضديولوجييض االوالتخ
. ة التخيييل باملعريف, وإىل تطويق الزيف بحقـائق العلـمهو; أي يذهب إىل مقابل

وهو إذ يفعل ذلك, يعـصم نفـسه مـن أن يكـون مقلـوب خطـاب املركـز الـذي 
ّيصدي صوته, ويرد إليه صورته, يف تأسسه عليه, ويف قيامه عىل وفـق التحديـد  ّ ُ

ّولعـل ذلـك مـا يتـضح يف نـص العقـاد; إذ يقـول. الذي ينطـق بـه ويـشري إليـه ّ :
لغات يف تصنيف بعض علامئها تنقسم عىل حـسب األجنـاس والـسالالت وال«

ٌوخري منه أن نقـسم اللغـات عـىل حـسب تكوينهـا وتكـوين (...) ّالتي تتكلمها 
قواعدها وعوامل الترصيف يف مفرداهتا وتراكيبها, وهو تقسيم يضبط الفوارق 

ًضبطا كافيا للموازنة بينها ً«)١١(. 
ي التأسـيس العلمـي يف تنـاول اتب عىل هـدميض العقاد يف نقض الرتهكذا ي

ــالنظر والتحليــل, للوقــوف عــىل الوظــائف واخلــصوصيات  الرتكيــب اللغــوي ب
ُسانية, بـدال مـن جعلهـا تكـأة لالالل ًديولوجيـا, واختاذهـا منطلقـا إلقـرار الرتاتـب ً

ــا الغلبــة والتفــوق, والتــذكري والتأنيــث,  يف حملــول االقمعــي, وتــذويبها ّديولوجي
ومن ذلك مـا نـراه يف كالمـه عـىل . اإلخضاع, واالستدعاء والتذويتوالتطويق و

فعىل نقـيض الرغبـة . الفاعل يف اللغة العربية بني املبني للمعلوم واملبني للمجهول
ّيف إرادة االســتخالص احلجــاجي املوجــه يف نــسبة خــصائص طبعيــة إىل لــسان أو 

, يــسلك العقــاد ســبيل املقارنــة بــني اللغــات وأســاليبها يف البنــاء والتعبــريبآخــر, 
                                                            

 .١١٥املصدر السابق, ص  )١١(
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ّ بني اللغات, ويتوفر عىل عاملاالستقراء والوصف العلمي لتفاوت أساليب االست

بحث خصائص البناء للمجهول يف العربية, ويـوازن بينـه وبـني نظـريه يف اللـسان 
ن جيعل أالغريب, ليخلص إىل بيان االختالف, وتقنني الفوارق والتصورات, دون 

 .ّاع الغلبة والتفوق احلضاري والنبذ العرقيمن ذلك مطية لإلنكار ورص
َتح ُفــ(: ممــا يعــرض لــه هنــا, أننــا نقــولمثــال ذلــك,   بــصيغة املبنــي )ُالبــابِ

إن البـاب يكـون «: ما العبـارة األوربيـة املقابلـة لـذلك فهـي قـوهلمأ. للمجهول
وهو تعبري خيلو من دقة الصيغة العربيـة, ألنـه أقـرب إىل وصـف «, )١٢(»ًمفتوحا
 .)١٣(» اإلخبارمنه إىل

مر هنا أن العقاد ال يمتثل ملنطق اخلطاب الضمني املقابل, وال وخالصة األ
ًجيري عىل رضوب التحفيز الكامنة فيه, بل إنه, بانتهاجه سـبيال مغـايرا يف نحـو  ً

, ويفـضح سـبل اإلضـامر, أو ّخـر, يقلـب قواعـد التوجـهاالشتباك بخطاب اآل
نتـاج الفـارق الـدال بـني الزيـف ع, بإاملسكوت عنه يف خطاب اهليمنة واإلخضا

 .ديولوجي والتأسيس العلمياال
وإذا ما حاولنا توسـيع هـذا املنظـور نحـو إعـادة كتابـة التـاريخ احلـضاري 
ّلألمة, من هذا املوقـع اخلـاص بـاملغلوب أو املهمـش, وخـارج نطـاق التحديـد 

ّويــات هلــذا التوجــهُ املــرضوب, فــسنرى يف نقــد العقــاد ن)الكولونيــايل(  الــذي ّ
ــة ــا بعــد ,سيتأســس يف الدراســات الثقافي ــد م  وخاصــة يف احلقــل النظــري لنق

, التي تتعني بداللة مقاومـة »دراسات التابع«ـ, وهو ما سيعرف ب)الكولونيالية(
 .املنظور الغريب االستعامري, ونقد رؤية العامل املحايثة له

                                                            
 !الباب مفتوح: والوجه أن يقال. هذه ترمجة ركيكة  )١٢(
 .٦٣املصدر السابق, ص  )١٣(
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ر, يف تفكـريه, عـن إحـساس ذايت بـالقوة قد يبدو للمتأمل أن العقـاد يـصد
النسقية التي تنطوي عليها املامرسات الثقافيـة واخلطابـات الفكريـة يف سـياقاهتا 

ّام وجــدناه آنفــا يعــري النــسق اال فكــ املؤســسية, وصــيغهااملتعــددة ديولــوجي, ً
ّويفض اخلطاب عن مطوياته يف خطاب املؤسسة الغربية االستعامرية عىل لـسان 

ًلك نجده, يف املقابل, متنبها خلطورة النسق الـشعري الـذي يـسحب دعاهتا, كذ ّ
سقية, نـّالفاعلية من الفكري إىل الفني واجلاميل, فيمرر, عرب هذه القنـاة, قوتـه ال

ّويعزز فعلها وتأثريها يف البناء والتشييد أو يف اهلدم والتقويض, وال سيام ما كان 
 عن »الشخصية« يف دفع هتمة الذاتية يقول. هتاامنه يف مثال قصيدة املدح وموازي

ًكالم ال يعنـي أحـدا  قد يبدو للمتعجل أن قصيدة املدح«: األدب العريب القديم
 وليس أظهر من هـذا الـوهم عنـد أقـرب ...ري السيد املمدوح والشاعر املادحغ

ّفإن قصيدة املدح, لو كانت كـذلك ملـا اسـتحقت مـن املمـدوح نفـسه أن . نظرة
ً, فلــوال أن املجتمــع يــستفيد شــيئا مــن القــصيدة, ...ً واحــداًيبــذل فيهــا درمهــا

وحيفظهــا هلــذه الفائــدة, ملــا احتفــى هبــا املمــدوح, وال جاشــت ملكــة التعبــري يف 
ًيستفيد من القصيدة أهنا حتيي فيه أخالقا ال قوام له بغريهـا إن املجتمع . الشاعر ُ

 :مل خيطئ أبو متام حني قالو... يف قيادته وسياسته ومعامالته املتبادلة بني أفراده
ــاة العــال مــن أيــن تــؤتى املكــارم ّولوال خالل سـنها الـشعر مـا درى  بن

 .)١٤(»فهذا, عىل التحقيق, هو دور الشعر يف بناء املجتمع واملحافظة عىل قوامه
إذا كان هذا الكالم يؤكد أمهية الشعر, من حيث هو حامل للنسق القيمـي 

 عـىل نقـد »الـديوان«م عليه, فـإن كـالم العقـاد يف ّيف املجتمع, ومرسخ له, وقائ
                                                            

 .١٢٩ السابق, صاملصدر  )١٤(
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شعر أمحد شوقي يلفت إىل أثر قـصيدة املـدح يف تعمـيم الفـساد االجتامعـي, بـام 

لغات الشعرية املنافية حتققه يف ذلك املكان من اجلنوح وهدم املنطق السليم باملبا
 :وهنا يتوقف عند قول شوقي يف رثاء مصطفى كامل, شياءحلقائق األ
 َيف هـــــذه الـــــدنيا فأنـــــت البـــــاين ٌان لألخــــالق ركــــن قــــائمإن كــــ

فامذا يفهم السامع من بيت كهذا يرثي بـه مـصطفى كامـل? أيفهـم «: يقول
ُ فامذا يقال عن النبي نأنه وحده هو الباين لكل ركن لألخالق يف هذه الدنيا? إذ

 .)١٥(» قيل هذا عن الزعيم السيايس?ْنإ
 كـشف عـن خطـورة − هبنا بكالم الغـذامي إذا ما أ− أليس يف هذا التناول

النسق الشعري يف صناعة الفحولة وتأسيس الطغيان? أليس فيه توجيه للـوعي 
, بعـد طمـس الفكـري  االمتثـالةإىل أن احليلة البالغية ما هي إال وسيلة إلشاع

ّم االنتهاء إىل تفريد الفرد وتقديسه, يف مقابل إحالل املجتمـع َبالشعري, ومن ث
إن لعبــة املــادح واملمــدوح, بــام اخرتعتــه !. ?»الرعيــة«لتعريــف بــصفة يف ربقــة ا

 منظومـة مـن − كام يؤكد صاحب كتاب النقد الثقـايف −, قد جلبت معها اشعري
 صـورة للعالقـة االجتامعيـة بـني صنعالقيم النسقية انغرست مع مرور الزمن لت

رة اآلمـر املطلـق  الشاعر صـو معهاّفئات املجتمع, ثم إن ثقافة املديح التي صنع
 املجازي, من حيث هو »اإلمرباطور«, هبذه الصفات, ْبصفاته النسقية, صنعت

  .)١٦(»نَرْعَشُم«منحوت بالغي 
فمنذ وجد املدح «: من باب تأكيد ذلك ما يثبته العقاد يف مكان آخر, يقول

                                                            
 −, مكتبـة األرسة )باالشـرتاك مـع املـازين (الديوان يف األدب والنقـد : عباس حممود العقاد  )١٥(

 .٢٠٥م, ص٢٠٠٠مهرجان القراءة للجميع, 
 قـراءة يف األنـساق الثقافيـة العربيـة, املركـز الثقـايف −النقـد الثقـايف : عبد اهللا حممد الغـذامي  )١٦(

 .١٤٤, وص٩٤م, ص٢٠٠١, ٢ريوت, ط ب−العريب, الدار البيضاء 



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٧٠٢
ُيف لغات الناس والشعراء يصفون املمدوحني بالصفات املمدوحـة املـستحبة ال 

 .ت املذمومة املستكرهةبالصفا
ّوليس يف وسع املتملق أو املنافق أو طالب املنفعة لنفسه أن يفعل غري ذلك 

فهل إذا جاء شـاعر فمـدح الـرشير بـاخلري, .  كان هذا اإلنسانايف مدح إنسان أي
, قلنا ال عليه من ذلك; ألنه إنام صالح, ومدح املفسد باإلومدح اجلاهل بالعلم

م واخلــري, وال يمــدح املفــسدين واجلهــالء واألرشار? يمــدح اإلصــالح والعلــ
 .)١٧(»ومتى يعاب املدح إن كان هذا ال يعاب?

 بالتفات العقاد إىل الداللة النـسقية لـشعر املـديح, , ال شك,إن السياق يقطع
 ابآية ما انطوى عليه منذ نشأ واستوى وشـاع بـني النـاس, فهـو برفعـه املمـدوح أيـ

ّيـار, وهـدم سـلم القـيم يف املجتمـع, باسـتجابته لعالقـات ّكان, هيدد باختالل املع
ّالقوة والنفوذ, وللمؤسسات االجتامعية التي تدعم ذلك وتتقوى بـه, وألصـناف 

أن الـشعر  −  فـيام يعنيـه − ويعني الكالم هنا . اخلطاب املتفرعة من هذه املؤسسات
ّهييـئ ك, ّليس جمرد حامل للقيم ومرسخ هلا يف إطـاره اخلـاص, بـل إنـه, فـوق ذلـ

هنــاك عــىل صــورهتا ُت نبالنتقاهلــا مــن املكــان األديب إىل املكــان االجتامعــي, فيــست
تضخيم الفرد ورفع سلطته إىل , إىل االراسخة يف شعر املدح, وهو ما يفيض, سياسي

.  التبعيـة, واقتـضاء العبـادة والتقـديسرسيخّمكان العلة األوىل التي من لوازمها ت
 .عالقة, إنام هو تقديس الفرد, وعبادة الطغيانواملشار إليه, بحكم ال

نخلص, بداللة هذه الشواهد املحـدودة التـي عرضـنا هلـا للتمثيـل, إىل أن 
ًمجلة من ممارسات العقاد الكتابية تستبطن غايات النقد الثقايف, يف الكشف عـن 
عمــل األنــساق, ويف جــالء املرامــي املحجوبــة حتــت ســطح اخلطــاب وبالغتــه 

                                                            
 .٢٨آراء يف اآلداب والفنون, ص: عباس حممود العقاد  )١٧(
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 بيان صلة ذلك كله بطرائق عمل املؤسسات القائمة وأسـاليبها يف الظاهرة, ويف

مـن آيـات و, هليمنة وتوفري سبل استمراريتهاالتصدير والرتويج ودعم رشوط ا
ــاد النقــدي يف خمتلــف احلقــول  ــا نجــده مــن إســهام العق ــة م متكــني هــذه الرؤي
ــسياسية, ومــن اســتعانته بمعطيــات العلــوم ــة وال ــة واألدبي  واملجــاالت الفكري

ًبولوجيـة, فـضال عـن األدبيـة واجلامليـة وغريهـا, ونرتجتامعية واألالنفسية واال
ّم العمل عىل تطويع هذه املعارف يف نقد النـصوص واخلطابـات, وإنتـاج َومن ث

 يـاًمسافة االختالف بني املعلن واملضمر فيهـا, وإعـادة تأويـل ذلـك تـأويال ثقاف
د مواقعهــا املتفاوتــة أو املتقابلــة, ّيقــف عــىل األنظمــة الدالليــة وحياورهــا, وحيــد
 .ًانطالقا من حاجات الواقع احلضاري لألمة

*   *   * 
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

ــاب, − ــة للكت ــة العام ــاد, اهليئ ــود العق ــاس حمم ــون, عب  آراء يف اآلداب والفن
 .ت. بريوت, د−القاهرة 

أشــتات جمتمعــات يف اللغــة واألدب, عبــاس حممــود العقــاد, دار املعــارف,  −
 .١٩٧٦, ٤هرة, طالقا

, عبـاس حممـود العقـاد, )باالشرتاك مـع املـازين (الديوان يف األدب والنقد  −
 .م٢٠٠٠ مهرجان القراءة للجميع, −مكتبة األرسة 

مــدخل إىل النظريــة األدبيــة, جوناثــان كــولر, ترمجــة مــصطفى بيــومي عبــد  −
 .م٢٠٠٣السالم, املجلس األعىل للثقافة, القاهرة, 

ايف, حمسن جاسم املوسوي, املؤسسة العربية للدراسات النظرية والنقد الثق −
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 .م٢٠٠٥والنرش, بريوت, 

وفـاء : متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, أرثر أيزابرجـر, ترمجـة: النقد الثقايف −
 .م٢٠٠٣إبراهيم ورمضان بسطاوييس, املجلس األعىل للثقافة, القاهرة, 

ة, عبـد اهللا حممـد الغـذامي,  قراءة يف األنساق الثقافيـة العربيـ−النقد الثقايف  −
 .م٢٠٠١, ٢ بريوت, ط−املركز الثقايف العريب, الدار البيضاء 

*   *   * 




