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 :البحث ملخص

اجملةا   يف [ الثقافة الكونيةة ] يهدف هذا البحث إىل جتلية حالة التغاير بني مفهوم
إذ أصبح املفهوم ، وتطبيق ذلك املفهوم يف املمارسة الفعلية يف واقع احلياة املعاصرة، التنظريي

وذلك من خال  تصدير النموذج الغربةي إىل الثقافةات   ، لثقافة الغربيةال يعين يف الواقع إال ا
 . بوصفه النموذج األوحد واألصلح، األخرى

ووصةفها بننهةا اقافةة    ، وقدم البحث تصةورا  حلالةة الثقافةة العربيةة املعاصةرة     
ومن ذلةك منةاهج النقةد    ، قد قبلت كثريا  من الوافدات الغربية، استهالكية ال إنتاجية

وهي اليت كان من التعليل يف قبوهلا أنها منةاهج كونيةة صةاحلة لكةل  مةان       ،احلديث
 . ومكان

ام مضى البحث يعرض للمنطلقات اليت أدت إىل القو  بكونية تلةك املنةاهج   
 :وهي، النقدية يف الثقافة العربية

 .علمية النقد -أ

 .الواحةد فكرة احلضارة اإلنسانية الواحدة أو الثقافة اإلنسانية الواحةدة أو الفكر -ب
 . مع نقد مال م لكل منطلق، حمدودية النموذج اإلدراكي -ج

وكانت اخلالصة من ذلك كله هي تنكيةد التةوهيم واملدادعةة ملفهةوم الكونيةة      
 .الذي اُتدذ ذريعة من الذرائع يف تقبل مناهج النقد احلديث



 ُة احمُلَتِجَبُةالثقافُة الَكْونيَُّة وَمَناهُج النَّْقِد احَلِديِث الَعاَلَق 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          230

 اإلطار املفاهيمي:  - 1

 : مفهوم الثقافة -أ 

، مل يصل العقل اإلنسانيُّ فيها إىل استهداء أحادي الرؤية، معّقدةتسودُ العاملَ اليوم مفاهيمُ 
إذ ينةز  كةل فةرف إىل تةبين ذاتيتةه يف      ، بسبب االختالف الناتج حو  تلك الرؤيةة األحاديةة  

 . واحلوارات املعرفية، املطارحات الفكرية

 من أكثر املفاهيم احلديثة تناوال  يف الدراسات والبحوث ذات[ الثقافة] ومفهوم
، كما يف الدراسةات الفلسةفية واالجتماعيةة واألنثروبولوجيةة    ، العالقة واالختصاص

مت إحصةاء  »فقةد  ، احملةاوالت دون االتفةا   حتى بات تعريف املفهوم ميضةةي يف فريةق   
، وهةةي مو عةةة وفةةق اجملةةاالت املتعةةددة للعلةةوم اإلنسةةانية ، تعريفةةا  للثقافةةة 130حةةوالي 

، (2)«وغريها من اجملاالت الفكرية، واألدب، اإلانولوجياو، واألنثروبولوجيا، كاالجتماعيات
قةد أحصةيا   [ كلةوكهن ] و[ كةوبري ] كما أشار أحد الباحثني إىل أن العاملني األمريكيني

مما يشي بتعقيد املفهةوم  ، (3)م ما يزيد عن مئة وأربعة وستني تعريفا  للثقافة1952سنة 
 . وخطورته أمام العقل اإلنساني

فإن األمر يتطلةب  ؛ بذلك احلجم من التعدد والكثرة[ الثقافة] وإذا كان تعريف
وهذا ما يدفع إىل إابات تعريف منظمةة  ، هنا تقديم املفهوم يف صيغة عامة شبه توافقية

عام [ مكسيكو سييت] اليونسكو الذي أقرته يف مؤمترها الشهري عن الثقافة يف العاصمة
ن حماولةة  ووليةة  ناجتةة عةن أفةراف       نظرا  لشهرة هذا التعريف فيما َقّدم م، م1982
إّن الثقافة مبعناها الواسع ميكن أن ينظر إليها اليةوم علةى   : »إذ يقو  التعريف. متعددة

أو فئةة   ، أنها مجيع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاففية اليت متيز جمتمعا  بعينةه 
كمةا تشةمل احلقةو     ، ياةوفرائق احل، واآلداب، وهي تشمل الفنون، اجتماعية  بعينها
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وهةذا التعريةف يعطةي    ، (4)«واملعتقةدات ، والتقاليةد ، ونظم القيم، األساسية لإلنسان
 . (5)داللة  متسعة  ومعّقدة ملفهوم الثقافة الذي جتاذبته االهتمامات املتعددة واملتنوعة

، مةع كثةرة وتزايةد حمةاوالت التعريةف     [، الثقافة] ولتقريب  أكثر لداللِة مفهوم
 : ة على وجه اإلمجا  ة حتديد املفهوم يف عنصةرين حيمالن ويوجزان ميكن

مةن  ، املعنى األنثروبولوجي الذي يشمل كل فعالية  لإلنسةان متيةزع عةن غةريع     األو :
مبا َقةّدم  ، وبهذا املعنى تكون الثقافة هي اإلنسان فاعال  ومنفعال ، نشاط ذهين أو مادي

، أو ممارسات فكريةة ، ان تراكم خربات وتقاليدسواًء أك، من إنتاج مادي أو غري مادي
 . أدواتأو صنع ، أو تصورات عقدية

مبا يبتكرع اإلنسان مةن وسةائل وأشةكا     ، السمات املميزة ألي أمة من األمم الثاني:
واإلبدا  اجلمالي ، وفرائق التفكري، واألخال ، والقيم، يف املعارف، حتقق ذلك التميز

 . (6)والتطلعات للمثل العليا، وفر  احلياة، لسلوك أمناطو، والفين واملعريف والتقين
إذا  مفهوم الثقافة ة وفق هذا التقةديم السةابق ة يشةع مبعنةى اخلصوصةية الةيت         

، تغةاير بهةا اآلخةر   ، مبقتضاها ُتميَّز كل أمة أو جمتمع أو فئة  من الناس بسمات  معينةة 
وهةذا يعةين ة يف    ، وحنةوع ، الفن أو، أو الفكر وفرائق احلياة، أو اللغة، سواء يف الدين

وكل اقافةة  تطبةع أتباعهةا    ، حتليل منطقي ة أّن الثقافة اإلنسانية جمموعة اقافات خمتلفة 
وعلى مةدى  ، وتتحقق بذلك رابطة انتماء وتغذية بني التابع واملبتو ، بتلوينها اخلاص

فةة أخةرى   وعليه تكون مسنلة االختالف بني مسات اقافةة  واقا ، مراحل تارخيية ممتدة
تعين االخةتالف النسةا القةائم    »اليت [ اخلصوصية] وهذا ما حيقق مفهوم، أمرا  كاشفا 

، وتفةاعالت بيئيةة  وجمتمعيةة   ، نتجت عن تراكمةات تارخييةة  ، على مجلة مسات  اقافية
عةامل  وقةد أّكةد   ، (7)«باإلضافة إىل اجتهادات فكريةة وإبداعيةة علةى مسةتوى األفةراد     

األحباث االجتماعية احلديثةة تةرى بةنّن أي جمتمةع مةن      »على أّن [ علي الوردي] االجتما 
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وهذع الشدصية اجملتمعية تعةرف يف  ، اجملتمعات البشةرية هو كالفرد ميلك شدصية خاصة به
وهذا هو املقصةود مةن نسةبية االخةتالف يف     ، (8)[«culture] االصطالح العلمي باسم

إىل درجةة تنسةلف فيهةا الثقافةة     »دون املبالغة يف معنى اخلصوصةية  ، معنى اخلصوصية
 . (9)«واجلنس اللذان ينتميان إليها من سيا  املكونات البشرية

لكّن مسةتوى االخةتالف والتغةاير بةني الثقافةات مل يقةف حةاجزا  مانعةا  مةن          
 فعرب مراحل التاريف اإلنساني ظةل نشةاط التفاعةل الثقةايف    ، التواصل والتداخل بينها

ليست هنةاك اقافةة   »فة ، لبيئات الثقافية بصورة  أو بنخرىحاضرا  يف ا[ مبعناع الواسع]
، (10)«وال يف العصور احلديثة، ال يف العصور القدمية، أمة من أمم الدنيا منعزلة منفردة

وهي ظاهرة ذات جالء مل تغب عن العةني  ، بل كانت حركة التثاقف ماضية  يف سريها
وانعكةاس ذلةك يف بنيةة    ، التةناري وإمنا يبقى األمر يف مقياس درجة التةنار و ، الراصدة

ففةي حالةة   [، الغالةب واملغلةوب  : ]وهو ما أفر  النمطني املتقةابلني ، األنسجة الثقافية
وال تسةمح بةه إال   ، كانت الثقافة الغالبة ال تقبل إال الضئيل من الوافد، النمط األو 

ثقافةات  ويف اجلانةب املقابةل تنشةط حركةة التصةدير والتةناري يف ال      ، ذائبا  يف نسةيجها 
كانةت الثقافةة   ، ويف حالةة الةنمط اآلخةر   ، لتحافظ علةى موقعهةا وريادتهةا   ؛ األخرى

ومفاعلتهةا  ، فطبيعتها استهالكية ال إنتاجية، املغلوبة اليت ال حتيا إال على نتاج اآلخرين
مما خلق هلا حجما  أقل أمةام الثقافةة   ، وخصوصيتها ذائبة، يف التناري أضعف من التنار

 . الغالبة

، اخلالصة يف موقف التباد  الثقايف هي التحاور من أجل البحث عن النافعإّن 
، واالنتفةا  بهةا نتيجةة   ، وقطفها غاية، فمقصدها رْشد، إميانا  بنن احلكمة مثرة العقو 

ففةي  ، وال االرمتاء الةذي يلغةي اخلصوصةية   ، وهذا املوقف إذا  ال يعين العزلة الطاردة
 وقد قا  الزعيم اهلندي، خر ذوبان وامتهان للهويةويف اآل، األو  إماتة وصنعة ختلف
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ولكةنين أحتةدى أيةة ريةح أن     ، منح نوافذي للشةمس والةريح  إنين [: »املهامتا غاندي]
وال يتوقةف عةن   ، وهذع صنعة العقل احلي الذي يعي ذاتةه ، (11)«تقلعين من جذوري

 . البحث

 : املفهوم التنظريي والتطبيق الواقعي: الثقافة الكونية –ب 
فغةدا ة يف تقريةب    ، يف الدراسات احلديثةة ُبعةدا  فلسةفيا    [ الكونية] ختذ مفهوما

، ومقابال  ملعنى اخلاصي أو الةذاتي أو اجلزئةي  ، أولّي للمفهوم ة حامال  ملعنى الشمولية 
األو  : فةرّدع إىل مةدلولني ااةنني   ، فلسفيا [ الكونية] وقد أجلى فه عبد الرمحن مفهوم

مةن حيةث كةونهم    ، لكلي هنا ما يشمل مجيع أفراد اإلنسانويقصد با[، الكلية] معنى
ومن َام فالكلي هنا بهذا املعنى يقابله اجلزئي الذي ال يسةتغر  أفةراد   ، كائنات عاقلة

ويقصةد بالعةاملي مةا    [، العامليةة ] أما املعنى اآلخر ملفهوم الكونية فهو. النو  اإلنساني
 وبهةذا املعنةى  ، قائمةة بةذاتها  من حيةث هةي دو    ، يصد  على مجيع أقطار املعمورة

 وعلةى هةذا التحديةد ميكةن القةو  بةنّن مفهةومَ       ، (12)[احمللي] يكون مقابله[ للعاملي]
، ومقابةل ملعنةى اخلصوصةية   ، مفهوٌم مصطبغ مبعنةى الشةمولية والعموميةة   [ الكونية]

فتتحقةق املفاعلةة   ، وعليه يكون اإلاراء الثقايف متجاو ا  النةو  الواحةد مةن الثقافةات    
إذ يسةود االحةمام لرخةر يف    ، شاركة اجلمعية دون حتّيز وال هيمنة من أي فةرف وامل

على أن يكون النافع والصةا  هةو مسةت هةذع املفاعلةة      ، اإلنتاج واملشاركة والتقبل
 استنادا  يف هذا التصور على عنصري، وفق خاصية التجانس والتآنس، الثقافية الكونية

 . (13)[العقل اإلنساني ] وحدة و[ وحدة الطبيعة اإلنسانية]
هو ة يف عامل اليوم ة تصةّور افماضةي     [ الكونية] إّن هذا التصور السابق ملفهوم

، اسةةتنادا  إىل معطيةةات الواقةةع الةةيت ال تنةةتج املفهةةوم حسةةب التصةةور املثةةا ، مثةةالي
، وحةّب التسةلط  ، تغذيه إرادة اهليمنة، فالثقافات اإلنسانية تشهد واقعيا  صراعا  كاشفا 
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بةل ظهةر يف   ، بينها جتانس تام يعز  مفهوم االحمام املتباد  يف اإلنتاج والتقبل وليس
واقافة ، العلن وعلى رصد من اجلماهري ما عرف بثقافة املركز ذات اهليمنة واالكتساح

هةي مشةةرو    [ االفماس الثقةايف ] فغدت ظاهرة، األفراف املراد هلا التبعية واالنهزام
وأصةبحت السةيادة يف العةامل سةيادة أحاديةة وليسةت       ، الغالب علةى أرض املغلةوب  

حيث هيمنة الثقافةة األحاديةة الغربيةة علةى     ، وهذا ما ُيرى يف الواقع املعيش، تعددية
فهي اليت تستنار بةالنفوذ واهليمنةة والغلبةة وحةب التسةلط وإلغةاء       ، املسةرح الكوني

 [. الكونية] ومن َام ة وبوجه  ما ة بة، اآلخر

حتدث ألو  مةرة  يف  ، املطلقة والشاملة للثقافة الغربية املعاصرة إّن هذع السيادة
التاريف اإلنساني حبجم هذا التمدد والتوسةع الشةامل خريطةة العةامل مةن األدنةى إىل       

تفةاعال  حقيقيةا  بةني الثقافةات     »على حني أّن الكونية احلقيقية تتطلةب  ، (14)األقصةى
تعيةد احليةاة إىل   ، إىل كونيةة حقيقيةة  للوصةو   ، وبدون شعوذة، بدون هيمنة، املدتلفة

وتلغةي التحيةز أو اإللغةاء    ، فتؤسةس االحةةمام اجلمعةي   ، (15)«اإلنسانية مةن جديةد  
 . والتهميش

ينشن مةن االعتقةاد القائةل بوجةود نزعةة      ، رمبا يرد اعماض ما يف هذا املوقف
، يمنةة مما يمتب عليها ما قد ُيرى من الطرف املقابةل بوجةود ه  ، الطموح يف كل اقافة

وعليه فليس األمر يف هذا الشنن خاصا  بالثقافةة الغربيةة   ، وإرادة الغلبة، وحب تسلط
لكةن هةذا   ، بل هو شريعة اإلنسان يف حياته التارخيية كمةا رصةدتها الةذاكرة   ، احلديثة

االعماض يغفل عن أن مشةرو  الطمةوح يف الثقافةة الغربيةة لةيس ذا قيمةة  إنسةانية        
، ال بصيغة التحيز والعرقية، فتنظر إىل اإلنسان بصفة النموذج، تتجاو  احمللي والقومي

وبذلك وقعت الثقافةة  ، وحتيز للعر ، واستحواذ، بل هو ة يف حقيقته ة مشرو  هيمنة  
الةذي تةنم مادتةه    ، الغربية يف خمالفة  علنية لوايقة اإلعالن العةاملي حلقةو  اإلنسةان   
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وقةد وهبةوا   ، اويني يف الكرامة واحلقو يولد مجيع الناس أحرارا  متس»األوىل على أنه 
وكلُّ اقافة  تطمح ، (16)«وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا  بروح اإلخاء، عقال  وضمريا 

أو ، البد هلةا أْن تنكةر فابعهةا القةومي أو احمللةي     »إىل أن تكون كونية باملعنى اإلجيابي 
يةة هةي الةيت تنظةر إىل     فالثقافةة احل ، الشةروط االجتماعية والتارخيية اليت ظهرت فيها

قبةل أن تنظةر إليةه كواقةع     ، وختافبه كمثا  ومنوذج لإلنسانية مجعاء، اإلنسان كإنسان
على أن املراد من هذا التوصيف ة أي النمةوذج اإلنسةاني ة     ، (17)«قومي وحملي ضيق

دون املغاالة يف مفهوم تشكيل النموذج إىل درجة النقاء والكما  املطلقني ، هو النسبية
؛ وأدعى إىل دخولةه يف بةاب األمةةاني   ، فهذا خر  لطبيعة الثقافة، وح أي اقافةيف فم

فكةل اقافةة هلةا خصوصةيتها الةيت متيزهةا       ، ألن فيه مغالبة  وتقويضا  ملعنى اخلصوصية
 . (18)مهما تبّدي يف رسالتها النموذج اإلنساني العام، وحتافظ عليها

تمعةات اإلنسةانية نشةافها    إّن الثقافة الغربية هي الةيت تفةرض اليةوم علةى اجمل    
ووسائل احلياة ، فهي اليت تقدم للعامل املعاصر نظم التحديث، الفكري والعلمي والتقين

وغةري ذلةك مةن    ، وحلو  إدارية وإقتصادية وهندسةية ، من أدوات وخممعات، املدنية
 [، األفضةل واألرقةى  ] ويكةون تصةديرها لرخةرين وفةق تسةمية     ، الوسائل واألفكار

النظةام  ] ألن، والتسمية األخرية تسمية خادعةة [، نظام عامليسمية املشاعة ]أو وفق الت
ومل تعةط احلةق الةذاتي يف    ، نظام مل تشةارك فيةه العقةو  اإلنسةانية األخةرى     [ العاملي

فنكرهت كةثري مةن الشةعوب علةى تقبةل      ، وإمنا حوربت وأقصيت، اإلسهام واإلبداء
وحماربتهةا يف  ، خةذ وتفعيةل املطابقةة   واالسةمخاء لالسةتهالك واأل  ، الوافدات الغربية
ومن َام صةعدت الثقافةة الغربيةة علةى     ، (19)حفاظا  على بقاء الغلبة، اإلنتاج والتوليد

 لتدلق لذاتها صفة، اآلخرينملغية مشاركة ، املسرح الكوني اقافة مهيمنة متحيزة لذاتها
 . على حساب شعوب األرض[ الكونية]
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ففيها دليةل  ، قافةة الغربية حركةة االستشةرا ولعل مما يؤكد هةذع النزعة يف الث
فاملستشرقون يدرسةون تراانةا   »، (20)وإرادة اهليمنة املستقصدة، قائم على حب التسلط

إذا مل أقةل كيةف يضةمنون سةيطرتهم     ، واقافتنا لكةي يعرفةوا كيةف يتعةاملون معنةا     
[: يغابرييل] يقو  املستشر ، وعن هذع السيطرة اليت هي هدف شاخم، (21)«.علينا

، الواقع أنه حيق للغرب أن يطبق على الشر  مفاهيمةه ومنهجياتةه وأدواتةه اخلاصةة    »
وإذا كةان  ، كما حيق له أن يطبق معايريع اخلاصة على مةا نةدعوع بالتةاريف واحلضةارة    

البعض حيلمون بإمكانية جعةل الفكةر الغربةي يماجةع عةن نتةائج دراسةته التارخييةة         
إذا كانوا حيلمون جبعل الغةرب ينظةر إىل   ، م واهمونفإنه، وتفسريها، الطويلة للبشرية

وهةذع شةهادة   ، (22)«فةإنهم يطلبةون املسةتحيل   ، وعقلية شةرقية ، الشر  بعيون شرقية
 . يف تلك الثقافة، والتحيز العنصةري، تفصح يف وضوح عن النزعة اإلمربيالية

قائمةة  فهو سنة إهلية ، وحالة كونية فبيعية، إّن االختالف والتنو  مطلب مجالي
 واخلةروج عةن هةذا النةاموس عةن فريةق اإلميةان بةدعوى        ، يف اجملتمعات اإلنسةانية 

اليت أخةذت  [ الكونية] فليست، يعّد توهما  سافرا [ اخلصوصيات] وفمس[، الكونية]
إال إرادة اهليمنةة وحةب    (23)فرحا  قويا  منذ العقد األخري من القرن العشةرين قضيتها
، واعتمدت على وجه واحد يف اإلنتاج[، اخلصوصيات] ألنها واقعيا  أنكرت؛ التسلط

، وجعلت هذا املنتج هو الصا  بالقسر علةى كةل الثقافةات   ، هو منتج الثقافة الغربية
وكةل مجاعةة   ، متجاهلة أن احلضارة أو الثقافة اإلنسانية جهد بشري مجةاعي تضةافري  

م أرادت تلك ومن َا، (24)ذات اقافة وحضارة أسهمت يف بناء اإلنسان بشكل أو بآخر
، ال أن تتشارك يف سبيل التكوين والنماء، الثقافة املتسلطة أن تتحد العقو  وفق رؤاها

املطروحةة يف  [ الكونية] وهذا يعين أن[، املشاركة] ومفهوم[ االحتاد] وفر  بني جربية
عن هيمنة الغرب الةذي مةا  ا  يعةّد الكونيةة يف املعرفةة كونيةة       »عاملنا املعاصر تعّبر 
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ال إىل تثةاقف  ، وهذا ما أّدى وسةيؤدي إىل صةدام بةني الثقافةات    ، (25)«افة الغربيةالثق
، الذي من أدبياته اإلقرار بوجود اآلخةر املدتلةف  ، فاملا فقد عنصر احلوار بينها، وجتانسوتآنس 

 . واإلميان بالتشارك احلضاري، واحمام اخلصوصيات

وختةةرج يف فضةةاء ، تتجةةاو  احلةةدود الضةةيقة[ اقافةةة كونيةةة] إّن احلةةديث عةةن
دون أي قيد أو ختصيم هلو أمر حيتاج إىل توقف ، اإلنسانية بصفة الشمولية واإلفال 

وبظةاهرة االخةتالف يف املنةا      ، فاإلميان بتعدد الثقافات اإلنسةانية ، وحبث واستدبار
[ اقافة كونيةة ] جيعل احلديث عن، واخلصوصيات الطابعة، والنتاج احلضاري، الفكرية

علةى خارفةة الواقةع    [ الكونيةة والتعدديةة  ] ألن تفسري إشةكالية ؛ اجعةحمل شك ومر
وهلذا عّبر املفكر املغربي املهدي املنجرة عن إشةكالية  ، يرسم تناقضا  يف املسنلة الثقافية

، ألنهةا ستكون نهاية الثقافة؛ ال أعتقد بوجود اقافةة كونية منسجمة»: الثقافة الكونية بقوله
وهذا ما حيتم الوقةوف  ، (26)«هو التنو ، كثر كونية فيما خيم الثقافةما هو أ، ونهاية الكون

وجتليةة هةذا املفهةوم أمةام املشةا  الثقةايف واخلصوصةية        ، أمام مفهوم الثقافة الكونيةة 
بني الثقافات يف اإلنتاج العقلةي واملةادي   والّتحّقق من صيغة املشاركة والتفاعل ، الثقافية

 ومراجعة أبعاد اهليمنة وكمةون التحيةز يف تفسةري   ، نيةالذي يستهدف بناء احلضارة اإلنسا
والبحث ة يف وجه  مةن الدقةة    ، بني األفراف الثقافية حسب الرؤية الواقعية[ الكوني]

 . الراصدة ة عن النموذج اإلنساني يف نتاج وتصدير أي اقافة

 واقعيةا  مغةايرا  ملفهةوم   [ الكونية] يكون مفهوم، وعلى هذا التقدير والتوصيف
يبدعةه الغربيةون مةن    إىل مةا  »فهو بهذا املعطى الواقعي ال يشري إال ، تنظرييا [ كونيةال]

، وأّن قضةةايا املعرفةة الغربيةةة ، يصةد  علةةى األمةم مجيعهةا   ، ومفةةاهيم، ومنةاهج ، نظريةات 
بةرغم  ، تنطبةق علةى اجملتمعةات كلةها    ، واألجوبة الةيت تقةدمها  ، واإلشكاالت اليت تثريها

، وبةرغم اخةتالف سةياقاتها التارخييةة واحلضةارية     ، بعةض بعدها اجلغرايف بعضها عن 
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وبرغم تعارض املرجعيات واخللفيةات الةيت تصةدر عنهةا مةع مرجعيةات اجملتمعةات        
يف بعدع التنظريي الفلسفي مفهوما  [ الكونية] وهذا ما جيعل مفهوم، (27)«.املستقبلة هلا

 . ُتربَّر به سلطة الثقافة الغالبة، وهميا  وخمادعا 

 د الثقافة العربية املعاصرة أمام الثقافة الكونية: مشه – 2

 املشهد العام/ توصيف احلالة:  –أ 

َيْمُثل املشهُد احلاضر للثقافات املعاصةرة أمةام الرائةي يف صةورة يتجسةد فيهةا       
فال ميلك الراصد أمام هذا املشهد إال االعماف بهيمنة اقافة  ، صرا  الغالب واملغلوب

وذلك هو مشةهد الثقافةة الغربيةة الةيت تسةعى إىل نشةر       ، كونيأحادية على املسرح ال
حتةى غةدت اقافةة غالبةة     ، وجتهد يف اإلبقةاء علةى فرادتهةا   ، هيمنتها بوسائل متعددة

ممةا أّدى إىل  ، حيضر تناريها واالقتباس منهةا يف مشةاهد الثقافةات األخةرى    ، مكتسحة
ثقافةة الغربيةة تصةّدر    ألنَّ ال؛ ونشةوء إشةكالية االخةتالف   ، إحداث الصةرا  الثقةايف 

دون مراعةاة للدصوصةية   ، منوذجها اخلاص الذي ترى فيه حاجة الشةعوب األخةرى  
[، املركز واألفراف] ونتج عن هذا اصطنا  داّلي، ومفهوم املشاركة واملفاعلة، الثقافية

 ، وإخضةةا  اآلخةةر للتهمةةيش، وهةةي تسةةمية تةةد  علةةى نزعةةة االسةةتعالء يف األو  
ة يف نعت عةام  هلةا ة موقةف يقةوم        Europe ocentrisme /املركزية األوروبية»فة 

يصح القو  . على إخضا  كل القضايا اليت يكون النظر فيها إىل منظور أوروبي حمض
أن أوروبا تعد عند أصحاب هذا املوقةف هةي املركةز الةذي يكةون      ، يف عبارة أخرى

، (28).«مةن خاللةه   وهي املنظار الذي ال يدرك العةامل إال ، االنطال  منه والرجو  إليه
النزعة املركزية األوروبيةة يف ترمجتهةا   »األمريكية اجلديدة ما هي إال كما أّن النزعة املركزية 

وإذا كانت الثقافةات قةد تةداخلت    ، (29)«أو أنها املركزية األوروبية اجلديدة، األمريكية
تلقائية  كان يتم يف املاضي بصورة »فإّن ذلك التداخل والتفاعل ؛ وتفاعلت منذ القديم
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وتقليةد الغالةب   ، التقليد باالحتكةاك واجلةوار  ، ويف الغالب عن فريق التقليد، فبيعية
، أما يف احلضارة املعاصرة فةاألمر خيتلةف متامةا    ، ...واملغلوب للغالب إخل، للمغلوب

ذلك أنه مل حيدث قط يف تاريف البشرية أْن عملت حضارة ما على تعميم نفسةها كمةا   
، وكذلك املشرو  األمريكي احلةديث ، (30)«ة األوروبية احلديثةعملت وتعمل احلضار

مما أحدث ما أحةدث على خارفةة العالةم من هذا الصةرا  غري املتكافئ الةذي لةةم   
 . يسبق له مثيل

لقد كان السؤا  األهةم الةذي تواجهةه الثقافةة العربيةة أمةام هةذع اإلشةكالية         
هو كيفية التعامل مع تلةك  ، (31)«ما مسي صدمة اللقاء مع الغرب»وأمام ، الشاخصة

ويف ظةل إميةان بعةدم منطقيةة     ، الثقافة املهيمنة ذات املنز  املدالف للسائد واملةوروث 
ذلةك صةورة التقافةب الفكةري     فنتج عةن  ، واالعماف بعامل نسبية التفو ، التجاهل
وفيةق  وحتما  سيدرج فريق آخر حياو  الت، أعين الفريق الرافض والفريق القابل، التقليدية

حرب مسلكني أمام الثقافة العربيةة وهةي تواجةه فوفةان     ومن هنا رّشح علي ، والتوسط
االخنةةراط يف منطةةق االصةةطفاء والتميةةز والتقوقةةع  »فةةاألو  ، هيمنةةة الثقافةةة القادمةةة

أو إتقان لغة االعماف واحلةوار والتوسةط   ، والعسكرة واالنفراد واالحتكار والصدام
وكنن قدر الثقافة العربيةة ة إْن هةي وَعةْت     ، (32)«واملبادلةوالتعدد واملباحثة والشراكة 

دون ، والتعامةل احلةذر  ، خصوصيتها ة أمام حتدٍّ شائك يفةرض عليهةا الةوعي الةيقظ     
 . أو االجنراف املتهور، الوقو  يف أخطاء االنغال  التام

إّن هذا الوضع الراهن للثقافة العربية ة وهي بني قطةا االنفتةاح واالنغةال  ة      
، أعظم املشكالت الفكريةة علةى السةاحة الثقافيةة العربيةة يف العصةر احلةديث        خلق

، من جهة االمتداد للماث القديم، فاملناداة خبلق صيغة مناسبة للثقافة العربية املعاصرة
[ أم املشةكالت ] جعلت  كي جنيب حممود يقرر بننها، والتواصل مع الوافدات الغربية
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والذي جعلها كذلك هو تغلغل هذع املشةكلة  ، (33)لراهنةالعصةرية يف حياتنا الثقافية ا
جنةةد ذلةةك يف الفةةن واآلداب والنقةةد ، يف مفاصةل احليةةاة الفكريةةة والعلميةةة واملاديةة  

مما أّدى إىل هذع الصورة الواقعيةة  ، ووسائل احلياة املدتلفة، والفلسفة والعلوم املتنوعة
 . املعقدة

فقةد مّسةها عةارض اجلمةود     ، (34)مةلقد وصفت الثقافة العربية بنن اقافة من و
وأّدى غيةاب اإلبةدا  أو   ، فتحولت من اقافةة إنتاجيةة إىل اقافةة اسةتهالكية    ، الفكري
وهةو عقةل   ، إىل صةناعة العقةل السةليب التةابع    ، وتلقي منجزات اآلخةرين ، ضمورع

عقةل ال يسةتطيع التعامةل مةع األفكةار واآلراء      »وبننةه  ، يوصف بالعجز عن اإلبدا 
هو يتعامةل معهةا ة وخاصةة إذا كانةت حاملةة اخلةامت        ، امال  حرا  مبدعا والنظريات تع

وسلعة  ميكن التسةلي  ، األوروبي املميز ة باعتبارها صنما  ال جيو  املساس به من ناحية 
ويف كةال احلةالتني تصةبح هةذع     ، واستددامها لبعض الوقةت مةن ناحيةة أخةرى    ، بها

وهذا العقل السةليب  ، (35)«االجتماعياألفكار واملناهج آلة من آالت القمع الذهين و
مل يةع  خطةن   ، بالةذات ويف حالة عدم  الةوعي  ، يف غمرة االنبهار مبنجزات اآلخر، التابع

 . التبعية اليت محلت اجمارا  معرفيا  ومنهجيا  مغايرا 

وحاجةة  ، ويف ظل هذا الواقع املعّقةد الةذي َتْمُثةل فيةه هيمنةة غالةب مسةتو         
، اللحظة اليت بدأت فيها الثقافة العربية باالسترياد والتلقي جاءت والدة، مغلوب إليه

فكةان  ، وقامةت اخلصةومة التقليديةة   ، فظهر السؤا  عن مشروعية تقبل الفكر الوافةد 
ويغةةالي يف مفهةةوم ، الفريةةق الةةرافض ينظةةر إىل اقافتةةه كحمةةًى ال جيةةو  املسةةاس بةةه

رتنى أن النجعة حنو وا، وظل يربر مسلكه بكل جسارة، وحيّرم كل دخيل، اخلصوصية
دون وعي من هذا الفريق خبطر ، الماث هي السبيل حنو فهم الذات ونهضتها ومتكنها

ويةةؤدي إىل مةةا يعةةرف يف الدراسةةات ، أيضةةا [ العقةةل التةةابع] التقليةةد الةةذي يصةةنع
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أّن اإلنسان يفّضل فريقةة قومةه   : واليت تعين»[، االنطوائية القومية] األنثروبولوجية بة
فقةراءة الةماث قةراءة تقليديةة ال     ، (36)«على فرائق األقوام األخرى مجيعهةا يف احلياة 

وإمنةا القةراءة السةليمة هةي القةراءة      ، وخلق وعي ممتد يقةظ ، تؤدي إىل جتديد املعرفة
كمةا أن الفريةق اآلخةر املقابةل     ، احلوارية اليت من خالهلا يضيف الالحةق إىل السةابق  

 عذب املفةاهيم والنظريةات الوافةدة بوصةفها    واست، رّحب باملشةرو  التحديثي القادم
، ما  الثقةةايف ةأو االخة ، ليس هلا عالقةة مبسةةائل اخلصوصةية   [، اقافة  كونية  إنسانية ]

 [. العقل التابع] ة أيضا  ة يف أحبولة ومةن َام وقةع هذا الفةريق

 األمنوذج اخلاص/ مناهج النقد احلديث وعالقتها مبفهوم الكونية:  –ب 

مثاال  حيا  وبار ا  حلالة اإلشكالية اليت تعاني [ مناهج النقد احلديث] جيعد أمنوذ
احلديث خصومة  عنيفة يف فقد أحدات مناهج النقد ، منها الثقافة العربية أمام الوافدات

وجتلةت تلةك اخلصةومة فيمةا قدمتةه      ، املشهد الثقايف العربي املعاصر بني القبو  والرفض
وذلك راجع إىل فبيعةة نتةاج   ، وساحات احلوار واملناقشات، الكتابات النقدية املتنوعة

فهو نتاج من نشاط الفكر ، من جهة املكّون النظري والرافد الفلسفي هلا، تلك املناهج
وحالة اإلبدا  اليت أخرجها هي ابنة سياقها ، وهو فكر مغاير وخمتلف، الغربي احلديث

ة املعرفية من جهة التكوين لتلك ومل يكن للعقل العربي أي نصيب يف املساهم، الثقايف
ومن خالهلا متت قةراءة نقديةة حديثةة    ، وإمنا كان عقال  مستقبال  ومستهلكا  هلا، املناهج

، وجتّلى هذا التناو  أمام القارئ يف مكشف ظاهر، لنصوص إبداعية يف األدب العربي
وصةوال   ، احلداايةة مرورا  باملناهج الشكالنية ، بدءا  من مناهج احلتمية العلمية السياقية

وهذا ما أّدى إىل ظهور اجلدا  املعقد الطويل حو  عالقة ، إىل اجتاهات ما بعد احلدااة
الثقافة العربية يف جماهلا النقةدي واألدبةي ة علةى وجةةه اخلصةوص ة بتلةك املنةاهج          

اليت تبّدى حضورها املنهجي يف التناو  النقةدي املعاصةر يف صةورة إجرائيةة      ، املغايرة



 ُة احمُلَتِجَبُةالثقافُة الَكْونيَُّة وَمَناهُج النَّْقِد احَلِديِث الَعاَلَق 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          242

ختطت ما ترّسف يف الذهنية العربية من موروث نقةدي يف اختبةار النصةوص    ، يةجتديد
 . وحتليلها

إّن النقد األدبي منشط فكري ذو فابع حيمل أصوال  معرفيةة لتطةوير األدوات   
ميّثل منوذجا  يف استكناع ، وتطبيق على النم، فهو ما بني اشتغا  على املنت، اإلجرائية

ملا له من أار يف النشةاط  ، (37)«أحد أبنية الثقافة املعّقدة» فهو إذا [، اخلصوصية] مفهوم
ومبا حيمله من خصوصية الثقافةة املنتجةة علةى مسةتوى الرؤيةة      ، الفكري اجلماهريي

فغةدا  ، وهذا ما غّذى خصومة االختالف والتباين أمام مكوِّنه املعريف الالفت، املعرفية
إىل  (38)ربيةة ينحةو يف أحةد االجتاهةات    االستقبا  العربي هلذع املةادة املعرفيةة غةري الع   

، واالعتقةاد بتمااةل التةاريف الكةوني الثقةايف     [، الثقافة الكونية] القبو  بذريعة صيغة
وهذا يعين انتفاء اخلصوصية النقدية الةيت حتتضةنها   ، (39)وكونية املعايري النقدية األدبية

لتنظرييةة يف تلةك   لتبقى تلك األفروحةات ا ، اقافة متميزة خبصائصها ومساتها احملددة
[ الشةمولية ] ال تصةطبغ بةني حتديةد يؤفرهةا عةن     [، عامليةة إنسةانية  ] املناهج املتعددة

فهي ، أو مينحها خصوصية املنشن حبموالته ودالالته املعرفية واأليدلوجية[، اإلفال و]
تنةز  عةن ذاتهةا اخلصوصةية أو     [، كونية] إذا  ة وفق هذا التقدير والتوصيف ة مناهج  

وإن ،  يعمي تقبَُّلها وتوظيفها أي خطر علةى خصوصةية الثقافةة العربيةة    وال، التحيز
 . غايرت السائد الثقايف واملوروث النقدي

إّن التعليل لتقّبل تلك املنةاهج وتوظيفهةا يف مقاربةة الةنم اإلبةداعي بكونهةا       
مةن  ، ال ختضع حملدد اإلفار اخلاصةي يف السةيا  الثقةايف النابعةة منةه     [، كونية] مناهج

حيّتم ة أي ذلةك التعليةل ة البحةث يف اسةتبطان      ، صو  املعرفية والروافد الفلسفيةاأل
ملعرفة املستند من عوامل التوصةيف الةيت ُقةدِّرت لتلةك     ، يف تلك املناهج[ الكونية] كنه

[ عاملية إنسةانية ] ومن َامَّ حّفزت على التعامل معها بوصفها[، كونية] املناهج فجعلتها
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وال ختفةي أي أبعةاد فلسةفية متَّ    ، ال حتمل أيَّ حتّيز مسةتم ، وظيفصاحلة  للتطبيق والت
فال تشكل بعدئذ  أي اخةما   ، استثمارها يف تكوين املنت النظري فاألدوات اإلجرائية

ليكون الراجُع من ذلك كله التبيََّن يف حةق إعطةاء   ، اقايف يف خصوصية الثقافة العربية
كمنهج جتديةدي وأداة  ، مثل يف املمارسة النقديةوحق املطابقة والت، هلا[ الكونية] صفة

 . إجرائية صاحلة عند مقاربة النصوص اإلبداعية يف الثقافة العربية

 منطلقات القول بكونية املناهج النقدية احلديثة:  – 3

 علمية النقد:  –أ 
إذ كان االسةتناد إليةه بشةكل الفةت     ، يعّد هذا العامل من األهمية القصوى مبكان

فةالقو  بعلميةة النقةد يعةين أنَّ النقةد علةم خيضةع        ، تقبل مناهج النقد احلديثوقوي يف 
وكةنّن يف هةذا التقةدير    ، اليت من أهمها املوضوعية وعةدم التحيةز للذاتيةة   ، حملّددات العلم

وإدخاله ، إخراجا  للنقد من دائرة العلوم اإلنسانية اليت متتا  خبصوصية الطابع الثقايف املنتج
لكونةه ذا فةابع إنسةاني عةاملي ال يرتةد إىل      ، العلمي الذي ال وفةن لةه   يف حقل النموذج

فالعقل اإلنساني فيهةا  ، كما يف نتاج العلوم الطبيعية، خصوصية اقافية أو عرقية أو إقليمية
الرتةدادها إىل  ، لكونها صاحلة للنموذج اإلنساني العام الذي تتغياع تلةك العلةوم  ، مشمك

وال ، ألن العلم ال خيم حضارة دون أخرى»؛ لنو  اإلنسانيمسلمة النفع العام املشمك ل
تكةون  ، وعلةى وفةق هةذا التقةدير    ، (40)«تقتصر االكتشافات العلمية على قطر دون قطةر 

، وغايتها النفعيةة ، ويف بعدها املعريف، النظرية الفيزيائية ة على سبيل التمثيل ة عاملية مشاعة  
، يَّ خصوصية تقديرية من حيةث الطةابع الثقةايف   فهي ال حتمل أ، َيْمُثُل النموذج اإلنساني

وهذا ما يؤو  إىل السماح بالشراكة العقليةة  ، وإن ظهرت يف حّيز ما من هذا العامل الكوني
فموضةوعيتها وعامليتهةا جتعلةها علةى هةذا      ، ويف مردودها النافع، فيها يف اجملتمع اإلنساني

 .  (41)حّد العلمواألمر قياس يف كل نتاج إنساني يصد  عليه ، التقدير
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 ، (42)عنةةد الةةبعض[ العلةةم] ومةةع اإلميةةان مبطلةةق هةةذع الرؤيةةة السةةابقة عةةن 
، (43)«ومتساوي العالقة باإلنسةان حيثمةا كةان   ، الذي يرونه متجاو ا  للدصوصيات»

تصةور  ، صدر عن تصور النقةد ة العلةم   »فة ، ظهرت الرؤية اجلديدة جتاع النقد الوافد
وال ، ألنةه موضةوعي  ؛ مكةان و مةان  ل للتطبيق يف كةل  فالعلم قاب، كونية النقد ة العلم 

، وعلةى قصةيدة املتةنا   ، وراسةني ، بلةزاك : فالنقد ة العلم يطبق على أعما  ، يعرف املعيارية
، وهذا مةا دفةع إىل القو  بكةونية املعايري النقدية احلةديثة، (44)«وقصيدة حممود درويش

وهةم  »[، فوقعةوا يف  علمية النقد] علىاستنادا  ة كما ذكر سابقا  ة   ، وانتفاء اخلصوصية
ووهم االعتقاد باملوضوعية املتجردة من أي حتّيز أو ، (45)«متاال التاريف الكوني الثقايف

ومن َامَّ اجّم هذا الوهم القو  بنن تلك النظريةات واملنةاهج النقديةة مشةاعة     ، ميو 
كام إليها احتكام وأّن االحت، وصاحلة للتداو  والتفعيل اإلجرائي يف كل أدب، مطلقة

وخصوصةيات السةيا    ، ليس له عالقة باخللفيات األيدلوجيةة ، إىل نشاط  إنساني عام
خاصة أنَّ التثاقف يف العصر احلديث غدا حاجةة  ضةرورية  بةني    ، الثقايف واالجتماعي

وصريورة العامل الذي غدا عند ، وضرورة املقام املتطلِّب، حبكم االنفتاح الثقايف، األمم
 . (46)رية  كونية  صغريةالبعض ق

فإخضةا   ، أمٌر ال يسةتقيم يف هةذا اإلفةال  العةام    [ علمية النقد] إّن اإلميان مبسلمة
، يف إفال  ال يعمف خبصوصيات النظريةات املعرفيةة املتنوعةة   [، العلم] النقد ملفهوم

خيرج النقد من حيز العلةوم اإلنسةانية إىل   ، وال يعي حمّددات العلوم والفنون واآلداب
أي ، كما أن يف هذا اإلفةال  جتةاو ا  ة أيضةا  ة ملفهةوم النسةبية       ، حيز العلوم الطبيعية

وهذا ال يؤدي إىل بناء املنهجية العلمية يف حتديد ، نسبية مفهوم العلم يف احلقل النقدي
ألن هذا التجاو  فيه تنّكر لطبيعةة النقةد   ؛ خصائم ومسات املعرفة من علوم وفنون

ج خصوصيات تتعانق مع الطابع احمللةي للغةة واإلبةدا  وخارفةة     اليت هي نتا، األدبي



 موسى بن درباش بن موسى الزهرانيد. 

 245                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

وهذا ما جيعل املادة النقدية مرافقة للمادة األدبية يف كل ، األفكار والنظريات الفلسفية
فتقةةوم بةةني املةةادتني عالقةةة وايقةةة تربطهمةةا بالسةةيا  الثقةةايف  ، لغةةة هلةةا نتةةاج أدبةةي

 . واالجتماعي اخلاص بذلك النموذج

وقعت التجربة النقدية العربية يف من   [ علمية النقد] ان املطلق بةوبسبب اإلمي
وعدم أخذها بعني االعتبةار أّن  ، بسبب االستعارة من التيارات النقدية الغربية»خطري 

عالقةةة املنةةاهج باألعمةةا  األدبيةةة تنةةدرج يف سةةياقات اقافيةةة هلةةا تارخيهةةا وأسةةئلتها 
فما يتشةكل مةن   ، قدي نتاج خصوصية وحتّيزوهذا يعين أن النتاج الن، (47)«وتوجهاتها

مقوالت ونظريات يف سيا  املنت النقدي حيمل يف مضمرات الدالالت أبعادا  فلسةفية  
يةد  علةى أنَّ املةذاهب النقديةة     »ممةا  ، وأيدلوجية سةاعدت يف إخةراج ذلةك النتةاج    

يف [ املوضةوعية ] وهذا يبطةل عنصةةر  ، (48)«واألصو  الفكرية تشكالن وحدة واحدة
السةمفادها  ، اليت غدا توهمها سببا  يف نزعة التقبل والتوظيف اإلجرائي، املناهج تلك

وهلذا ، وتتغاير مع غريها يف الشكو  الثقافية األخرى، خبلفيات فلسفية تتجاذب معها
دون الكشةف  ، حّذر حممد مفتاح من االنفتاح حنو التطبيقات اإلجرائية لتلك املنةاهج 

 . (49)والتارخيية اليت منت وترعرعت فيها عن اخللفيات االبستمولوجية

إّن االستهداء إىل هذع احلقيقة ة وإن كةان يغمةض علةى غةري ذي نظةر وتنمةل        
بةل أسةهمت يف ذلةك كتابةات غةري      ، وتعقب ة مل تفصحه الكتابات العربية وحسةب  

وهذا مةا أشةار إليةه الةدكتور سةعد      ، بعضها ظهر لدى بعض الكتاب الغربيني، عربية
ام ةحتةى جتّلةت أمة   ، ي نقل كثريا  مةن النقةوالت املؤكِّةدة هلةذع احلقيقةة     الذ، البا عي

[ و] املوضةوعية [ العامليةة ] الةيت تنخةةذ وصةف   [ دةعلميةة النقة  ] ارئ أّن مسةةنلة ةالق
سةواء  ، فقدت الكثري من مصةداقيتها يف الفكةر النقةدي املعاصةر    »أصبحت مسنلة قد 

فعلةى  ، (50)«من عةةرب  وغريهةم   أو لدى بعض الباحثني غري الغربيني، لدى الغربيني



 ُة احمُلَتِجَبُةالثقافُة الَكْونيَُّة وَمَناهُج النَّْقِد احَلِديِث الَعاَلَق 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          246

بةنار الفيلسةوف اهلولنةدي    [ تزفيتةان تةودروف  ] يعمف الناقةةد الشةهري  ، سبيل املثا 
بوصةفه حتلةيال    ، ومن َام على النقةد األدبةي  ، على الفكر الغربي[ اسبينو ا] اليهودي

 إىل تةناري فلسةفة  [ كرسةتوفر نةورس  ] وعلى اإليقا  نفسه أشار الناقد، (51)للنصوص
، (52)خصوصا  يف مرحلة البنيوية وما بعدها، على النظريات النقدية احلديثة[ و ااسبين]
هةي أنَّ  ، هاتان األفروحتان لدى تودروف ونورس تنطلقةان مةن فرضةية أساسةية    »و

يف كونةه نتةاج   ، ومنهةا األدب ، النقد األدبي ال خيتلف عةن أشةكا  الثقافةة األخةرى    
لتصحيح الكيفية اليت ، ف عنها وفهمهاينبغي الكش، مؤارات وبنى فلسفية وأيدلوجية

 كما أنَّ الناقةد األمريكةي  ، (53)«يتم من خالهلا تبين أفروحات أو مناهج نقدية حمةّددة
ألنها ليست منعتقةة مةن   ؛ قد أشار إىل خصوصية النظرية يف النقد األدبي[ هلس ملر]

وط التارخييةة  وهةذع الشةر  ، بل هي ملتزمة مبكان  و مان  واقافة  ولغةة  حمةّددة  ، أي قيد
أما ، والثقافية جتعل تلك األحكام النقدية صاحلة لبيئتها املناسبة اليت أنتجت يف حمضنها

فعةالوة علةى كونهةا عمليةة ليسةت      ، عملية نقل تلك النظرية إىل بيئة أخةرى مغةايرة  
، (54)رصدها وإبانتهافإنها تصيب تلك الثقافة املستقبلة بتغيريات  مشوهة ميكن ، باليسرية

يف إفةال  يسةتغر  مفةاهيم    [ علميةة النقةد  ] كل هذا ما يؤكد على أّن احلةديث عةن  ويف 
، هو توهم مل حيتملةه الواقةع  ، ونفي اخلصوصية، والعاملية، والنقاء، والدقة، املوضوعية

كما يتضح من بعض أعمةا  كبةار النقةاد يف القةةرن     ، مضت القرون ومل يتحقق»فقد 
 . (55)«ا اجلانب بوصفه نسبيا  يف نهاية املطافوأن األفضل هو النظر إىل هذ، العشرين

فةالعلوم اإلنسةانية   ، إّن مشكلة التحيز يف العلوم اإلنسةانية أمةر ال ميكةن نفيةه    
تشكةل فكرا  نابعةا  مةن تصةورات فلسةفية وأيدلوجيةة خاضةعة للشةةروط التارخييةة         

عةاد ذا أاةر ويكون اإلميان بتلك التصورات واألب، والثقافية اخلةاصة بكةل بيئة منتجةة
يف [ املوضةوعية ] وهلذا عّدت مسنلة، يف التنظريات الفكةرية اليت تكتنفهةا تلك العلوم
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والنقد األدبي واحةد مةن تلةك النمةاذج     ، (56)العلوم اإلنسانية اإلشكالية احملورية فيها
 . اليت ال ميكن نفي عامل التحيز واخلصوصية فيما قّدم من مفاهيم ونظريات ومناهج

ودرجةة  ، فاحلديث عن مسنلة املوضوعية، أمر آخر ذو أهمية ال ُتغفلام هناك 
غدا أمرا  ، يف حقل العلوم الطبيعية، والبعد عن التحيز واخلصوصية، النقاء من الذاتية

فقد ظهرت بعض اآلراء اليت تنفي مسلمة االرتبةاط بةني نتةائج العلةوم     ، مشكوكا  فيه
فتلك العلوم وإن كانت ، الكما  والشموليةيف درجة النقاء و[ الطبيعية و] املوضوعية

إال أنهةا ختضةع خللفيةات    ، يف اجلانب األكرب منها أنها ذات مناهج علميةة موضةوعية  
ومةن َاةم تصةبح املقارنةة أو إرادة     ، (57)وتتةنار بهةا  ، فلسفية أو أيدلوجية تستند إليهةا 

فلبةا   ، يعيةة التحو  بنتةاج العلةوم اإلنسةانية إىل مةا هةو عليةه األمةر يف العلةوم الطب        
ال تسلم يف تلك اإلفالقية العموميةة الةيت   [، استنادا  إىل خصائم العلم] للموضوعية

مل يعد خافيا  أن الزعم مبوضوعية مطلقة حتى يف العلوم »فة ، تتجاو  إىل حدود التوهم
فلقةد ابةت أنَّ التجربةة املعمليةة مهمةا كانةت شةدة        ، الطبيعية قد أصبح وهما  الغيةا  

لتحقيق حياديةة املوضةو    ، املتدذة لوضع املادة اخلام يف ظروفها الطبيعيةاالحتيافات 
كما أنها ال ختلو من توجيه عقةل  ، ال ختلو من تدخالت ختل بهذع الشروط، املدروس

تلةك الةيت تنطلةق ة يف     ، وألهدافه اخلاصة، الباحث ملسار التجربة فبقا  خلربته اخلاصة
وأنهةا ة أيضةا  ة مةن      ، بتةت إىل حةني  صةحُتها   النهاية ة ليس فقط من قوانني علميةة ا  

أو من ِقَبل العامل الذي سبق لةه أن اكتشةف هةذع    ، سواء من ِقَبله هو، حتيزات أيدلوجية
، أو ممارسةتها ، وهذع الظروف يف حالة اكتشاف القوانني، القوانني يف ظل ظروف معينة

فإذا انتلقنا إىل العلوم . أصبحت جذورها الفكرية واالجتماعية والتارخيية أمرا  معروفا 
اإلنسانية كان علينا أن نعمف بنن حجم تدخل اإلنسان الباحث أكرب مما هو احلةا  يف  

ومن هنا فإن حجم التحيز األيدلوجي يف العلوم اإلنسانية هو أكرب  ...العلوم الطبيعية
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ود ةة رغةم كةل اجلهة     يلحق بعةد فما بالنا بفر  معريف مل ، من حجمه يف العلوم الطبيعية
 . (58)«السابقة ة بالعلم مثل النقد األدبي

إن هذا اإليضاح املتقدم ليعين ة يف نهاية املطاف ويف وجا ة مثمرة ة خطن القو    
واالنطال  باملقارنة ، يف جما  النقد األدبي نشدة  للموضوعية[ العلمية املطلقة] بإفال 

م بااللتفات والنقةل مةن   حيث تعلقت األوها، يف هذا الشنن إىل جما  العلوم الطبيعية
واحلقائق ، دون التعمق يف اخلصائم الذاتية، مناهج حقل  معريف  إىل حقل  معريفٍّ آخر

واالنطال  باملقايسة وفق حةدود املثةا    ، وقراءة اخللفيات واألبعاد والروافد، املتوارية
 . لنموذجدون النزو  إىل حضور نسبية الفكرة يف ا، واملطابقة يف درجة اإلفال  والنقاء

 فكرة احلضارة اإلنسانية الواحدة، أو الثقافة اإلنسانية الواحدة أو الفكر الواحد:  –ب 

أو الثقافةة  ، احلضةارة اإلنسةانية الواحةدة   ] شاعت يف العصةةر احلةديث فكةرة   
لتلغي كل الفواصل اخلصوصةية الةيت متيةز    ، (59)[أو الفكر الواحد، اإلنسانية الواحدة

، ال حتمم التشارك اإلنساني العةام يف إنتاجةه  ، ت رؤية  مريبةحت، نتاج األمم والشعوب
فنّدت هةذع الفكةرة   ، يلا تطلعات الطرف املتسلط، وإمنا تهدف إىل حتيز مركزي معني

أي الكونيةة  ، (60)«أنَّ العامل اليوم يعيش يف مناخ حضارة  كونية واحدة»إىل االعتقاد بة 
واّمحةاء  ، ى احلةدود يف اجلغرافيةا الثقافيةة   وختطة ، املطلقة اليت ترى مبشا  الفكر احلةر 

ليغدو العامل وفق ، يف هذا الفضاء اإلنساني املشمك[ ] اآلخر و[ األنا] اخلصوصية بني
وعليه يكون نتاج ، تعارفا  وتواصال  وتالقحا  وتآنسا ، هذا التوصيف قرية كونية صغرية

ألنه حيمةل  ؛ ا  إنسانيا  ال وفن لهالفكر اإلنساني املبد  ة يف تنوعه وتعددع ة نتاجا  عاملي  
وبهةذا تنتفةي اخلصوصةية مةن خةال  هةذا االعتقةاد        ، هّم الوجود اإلنساني املشمك

ووفق هذع الرؤية تصبح مغالبة الكونيةة املعاصةرة   ، الفارض حالة  من التعميم املرسل
وبناء علةى هةذا التصةور حيةل     ، وخروجا  عن النو  اإلنساني احلاضر، شططا  ال يغين
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، وذج النقد األدبي احلديث يف مناهجه وأفروحاته يف هذا التصنيف اإلنساني العامليمن
وإمنةا  ، فيكون واحدا  من ذلك الكل الذي ال تتقامسه االنتمةاءات وال اخلصوصةيات  

 . والفكر الواحد، ضمن هذع احلضارة الواحدة. هو شكل إنساني عام

نسةيج  [ فةة اإلنسةانية الواحةدة   الثقا] أو[ احلضارة اإلنسانية الواحدة] إن فكرة
فاإلنسان ذو حضارات متعةددة  ، فالواقع يننى عن املطابقة هلا، افماضي ألمان  متكهنة

وكةل  ، وكذلك هو ذو اقافات خمتلفة، (61)«ابنة نسقها اخلاص»وكل حضارة  ، ومتباينة
، (62)«نظامه الفكري فبقةا  للنمةوذج األصةلي حلضةارته    »جمتمع ذي اقافة خاصة يبين 

ملفهوم اإلسقافي للحضارة أو الثقافة اإلنسانية الواحةدة يعةين التفاعةل والتشةارك     وا
، أو حتيةز مةا  ، أو استبداد من فرف، دون استئثار، والتحاور بني الفئات أو اجلماعات

لكّن هةذا املفهوم ال يعين يف الواقةع املعةيش املعاصةر   ، من أجل إرادة اهليمنة والتبعية
اليت تتبنى فةرض احلةالة الغربيةة علةى العالةةم أمجةع يف مجيةع      [، املركزية الغربية] إال

احلضةارة املرجعيةة بالنسةبة    »، و (63)«باعتبارهةا الثقافةةة الكونيةة الشةاملة   »اجملةاالت 
الةيت تقةدم ة    ، (64)«.مثلمةا علةةى املسةتوى الفكةري    ، املستوى املةةادي على ، للعالةم كلةه

باخلصوصةية املطلقةة   »ن خةال  قوهلةا   ، مة النموذج األصلح واألوحدحسب  عمها ة  
وأمثةرت عةن حضةارة غنيةة     ، لتاريف الغرب الذي أنضجته عوامل خاصةة وداخليةة  

ُام التنكيد على أن اجملتمعات اليت تريد أن تبلغ درجة التقدم اليت وصل إليها ، ومتنوعة
 ولةيس أمةام  ، ليس أمامها إال األخذ باألسباب ذاتها اليت أخذ بهةا الغربيةون  ، الغرب

ألن تلةك اخلصةائم هةي    ؛ تلك اجملتمعات إال الةتدلم مةن خصوصةياتها الثقافيةة    
وهذع إرادة هيمنة حتت عباءة الكونيةة  ، (65)«املسؤولة عن ختلفها وهي املعيقة لتطورها

، اخلصوصية: فتذيب مفاهيم، لتعطي لذاتها صفة القيِّم واملشرِّ  لرخرين، والواحدية
يف خديعة النمةوذج  ، والت اإلنتاج والنهوض والتناريوحما، واحمام املشاركة اجلمعية
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فهةي اقافةة   : متجاهلة أن نتاجها ميثلةها هةي وحسةب   ، األصلح األوحد الذي أنتجته
ولةةيس نتاجةةا  شةةامال  يعةةم كةةل  مةةان   ...ونتةةائج ظروفهةةا، وليةةدة بيئتهةةا اخلاصةةة»

 . (66)«ومكان

وال تثمةر بفكةر   ، ةإّن هذع الرؤية ال تؤدي إىل حضارة أو اقافة مشمكة متفاعل
بسةبب النزعةة إىل إقامةة    ، وإمنا تؤسس خلطةاب الكراهيةة مةن جديةد    ، معتد  متقبَّل

وتهمةةيش العمةةل اإلنسةةاني املشةةمك النةةاهض مةةن تنةةو   ، وإرادة املطابقةةة، التبعيةةة
وهو مفهوم ال غنى عنه لفهةم احليةاة   »[، التسلط] ومن َام النزو  إىل حب، الشعوب

وهو الذي قّدم احلضارة والثقافة الغربية علةى أنهةا   ، (67)«اعيالثقافية يف الغرب الصن
الةذي  ، إىل الشعور بالتفو  املعةريف والعرقةي  [ التسلط] مستندا  هذا، النموذج احملتذى

، أّدى إىل االتسا  االمربيالي يف اقافة اإلنسان الغربي على حساب الشعوب األخةرى 
يفكرون ويعملون كما »كان األوروبيون إذ ، االستعماري األوروبيخاصة يف فمة النشاط 

وقةد أشةار   ، وهذع الفكرة مكوّ ن رئيس يف الثقافةة الغربيةة  ، (68)«لو كانت أوروبا مركز العامل
إذ أّكد أن مكوِّنهةا الةرئيس   ، إليها إدوارد سعيد يف حتليله للدلفيات واملنطلقات لتلك الثقافة

، مجيع الشةعوب والثقافةات غةري األوروبيةة    فكرة كون اهلوية األوروبية متفوقة باملقارنة مع »
الةيت تعيةد بةدورها تنكيةد     ، عةن الشةةر    تسلط األفكار األوروبية، ومثة باإلضافة إىل ذلك

ومما يؤكد على هذا االجتاع يف السيا  الغربةي   .(69)«التفو  األوروبي على التدلف الشرقي
َخْلقا  أصةيال  علةى غةري    »ها إذ عّد، عن احلضارة الغربية[ هوسر ] نظرة الفيلسوف، املتحيز
، خاصة يف الشةر  القديم، ودون غريها من احلضارات السابقة عليها، وأنها وحدها، منوا 

وحتقيق مشرو  اإلنسانية العلمةي  ، قد أخذت على عاتقها مهمة البحث عن احلقيقة النظرية
 .  (70)«األو  الذي فاملا راود فالسفتها
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افيةة أو التفةو  املعةريف إىل العةر  أو اجلةنس      إّن االحتكام يف االختالفات الثق
فقد غةاىل الةبعض مةن أولئةك     ، ويرفضه الواقع، ال يصّدقه منطق العلم، تقدير بافل
واعتربهةةا انعكاسةةا  لشةةةروط بيولوجيةةة  ، يف تفسةةري هةةذع االختالفةةات »املتعصةةبني 

خالصةةتها أن بعةةض ، واسةةتنتج منهةةا اسةةتنتاجات مل يؤكةةدها العلةةم ، وفسةةيولوجية
وبالتالي أقدر من غريها على استيعاب نتائج ، ناس البشرية أقدر من غريها عقليا األج

ومةن هةذا القبيةل َحَكةم بعةض األمةريكيني البةيض علةى         ، احلركة العلمية املتطةورة 
وَحَكةم بعةض   ، وعلى غريهم من األجناس امللونة كمةا يسةمونها  ، األمريكيني السود

وهةذع النزعةة عةالوة علةى     ، (71)«وصةا  الغربيني على الشرقيني عموما  والعةرب خص 
واحتقةار  ، وحةب األنةا  ، فإنها نزعةة تةد  علةى التسةلط    ، بطالنها يف املقياس العلمي

أو ، وهذا ما يتعارض تعارضا  قطعيا  مع مفهوم احلضارة اإلنسانية الواحةدة ، اآلخرين
واإلميان ، لكلياليت تتغيا توا نا  متحققا  يقوم على االحمام ا، الثقافة اإلنسانية الواحدة

حيث اإلسهامات البشةرية املتعةددة الةيت تمافةد مةن أجةل بنةاء       ، باالشماك اجلمعي
 . اإلنسان فكرا  وروحا  ومادة

، إّن من الواجب أمام حق الشعوب التفرقة بني هوية التمركز وهوية االختالف
ضةارة  بوصةفه احل ، ونقد وتعرية مسّوغ إعادة اإلنتاج وفق النمةوذج الغربةي األوحةد   

االدعةةاء بضةةرورة وحةةدة اجلةنس اإلنسةةاني      »، عةرب  اإلنسانية أو الثقافة اإلنسةانية 
وصةوال  إىل اهلةدف   ، (72)«وحتةت غطةاء الكلية والشةمو  ، ة البشةريةةووحةدة الثقاف
وعّد اآلخةر  ، بوصفه النموذج األصلح، تعميم النموذج الغربي»، وهو اخلاء املنشود

، (73)«وميدانا  لتجريب صالحية النمةوذج فيةه  ، سماتيجيتهجزءا  من الذات خاضعا  ال
ويطمس معاملها التنويرية واحلضارية الةيت أْاةَرت الكيةان    ، وهذا ما يعيق وعي الذات

دور »، ممةا حيةّتم إبةرا     اإلنساني علةى مةدى مراحةل التةاريف بنتائجهةا واكتشةافاتها      
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لغرب حوهلا مةؤامرة  واليت حاك ا، احلضارات اليت ساهمت يف تكوين حضارة الغرب
ولكةل منهةا   ، فلكل حضارة دورها يف الريادة يف إحةدى فةمات التةاريف    ...الصمت

دورهةةا يف الماكةةم املعةةريف الةةذي اقةةمن أخةةريا  يف اللحظةةة الراهنةةة يف احلضةةارة     
واحلضارة العربية يف إراها املمتد املماكم خري مةن ميّثةل ذلةك التةناري يف     ، (74)«الغربية

وحصةدت منهةا   ، احلضارة الغربية اليت اسمضعت املؤارات العربية يف فمة تارخيية ما
قةدَّمت املستشةرقة ، وتنكيدا  على هذع احلقيقة، على دعائم املسرية حنو املشهد احلةاضر

الغرب بقي يف تنخرع اقافيةا  واقتصةاديا  فةوا  الفةمة الةيت       أّن»األملانية شهادتها على 
ومل يبدأ ا دهار الغرب ونهضته إال حني بدأ ، عز  فيها نفسه عن اإلسالم ومل يواجهه
واستيقظ الفكر األوروبي على قدوم العلوم ، احتكاكه بالعرب سياسيا  وعلميا  وجتاريا 

وأوفةر  ، ليصبح أكثر غنًى ومجاال ، قرونا واآلداب والفنون العربية من سباته الذي دام 
[ اقافة واحدة] أو[ حضارة واحدة] وهةذا مةا يعين بطالن فكرة، (75)«صحةة  وسعادة 

وتقّبةل نتاجةه حتةت هةذع الذريعةة      ، مبعنى التحيةز للنمةوذج الغربةي   [ فكر واحد] أو
ضةارات  تصةبح احل »، فةة  مما حيّتم اإلميان بالتعددية واالختالف واخلصوصية، اخلادعة

دون أن تقضةي احلضةارة ، فيقع التباد  والتفاعل احلضاري، كلها على مستوًى واحد
وحيةل يف  ، (76)[ «التحاضةر ] أو[ التثاقةةف ] الكبرية على احلضةارات الصغرية باسةم

اليت ال يراد من شيوعها يف ، (77)«القضاء على أسطورة الثقافة العاملية»عقلية الشعوب 
لتبقةى  ، يتعلق بفرض سيطرة أمة غالبة على أمةة مغلوبةة  »ال ما واقع املشهد احلاضر إ

رغبةة يف  ، يتسجى مبقوالت التوهيم واملدادعةوهذا هو األمر الدفني الذي ، (78)«تبعا  هلا
 . إبقاء اهليمنة والتبعية

أن مفهةوم احلضةارة ال يعةين اللحظةة     ، كما يضاف ة أيضةا  ة يف هةذا السةيا      
بل هو مفهوم يعين يف كةل أمةة ذات حضةارة    ، املعاصر احلاضرة اليت ُترى يف مشهدها
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الةذي مت  [ احلضةارة الواحةدة  ]ومفهوم ، تعانقا  وامتدادا  وتشاركا  بني املاضي واحلاضر
نظةرا  إىل  ، تصديرع ة كما سبق ة إىل شعوب األرض على أنه النموذج الغربي املعاصر  

وتنكةر  ، ق تراث األممهو مفهوم يقوم على سح، جسارة التفو  املعريف والتكنلوجي
ذلك املاضي الذي لةه أاةر وامتةداد يف التكةوين احلضةاري والفكةري       ، املاضي التليد

إذ ال ميكن أن تكون والدة العصر احلديث ففرة  دون مقدمات سةاعدت يف  ، احلديث
فالماكةم احلضاري َمْعلم ال ميكةن جحةودع يف تةاريف    ، تشكيل هذا النموذج املتنخةر

فإنها حضارة معرقة يف ؛ اصطفينا احلضارة العربية على وجه اخلصوصوإذا ما ؛ األمم
وهلا فابعها اخلةاص  ، وذات مسرية تارخيية مشرقة يف اإلنتاج والتكوين والتناري، القدم

، واآلداب، والفنةون ، يف العلةوم ، وقد قّدمت إضاءة مشهودة يف كل امليادين، يف ذلك
وهةذع  ، وغريهةا ، والتشةةريعات احلقوقيةة  ، والتنظيمةات املدنيةة  ، واهلندسة، والصناعات

وبنارهةا  ، ومبميزاتها البيئية والدينية واللغويةة واالجتماعيةة  ، احلضارة بثقلها التارخيي املشهود
كمةا ال ميكةن   ، ال ميكن إغفاهلا أو حموها من خارفة احلضارات اإلنسانية، االمتدادي الفاعل

الةيت ُتَصةدِّر   [، احلضارة الواحدة: ]الدعائيجتاهل هذع المكة العمالقة حتت خديعة املسوغ ا
 . أوهام التنوير من خال  اقافة املطابقة واملماالة مع الغرب

إنَّ النقةد  ، ميكةن القةو  يف حالةة املثاقفةة النقديةة الراهنةة      ، وبناء على ما سبق
وُنحتةت تلةك   ، األدبي ة تنظريا  وممارسة ة قدمته الثقافة العربيةة عةرب قةرون وأجيةا       

فكيةف ميكةن   ، وتوّلاهةا املشةهد املعةريف يف إخراجهةا    ، امات يف الذاكرة العربيةاإلسه
واستقبا  املنجةز  ، تناسي ذلك الماث النقدي الذي حيمل خصائم املنتج لغة وفكرا 

ومساءلة ما وراءها من أبعاد ، دون أي امتحان للمادة النقدية، النقدي اجلديد املدتلف
احلضةارة أو الثقافةة   [، ]فكةر واحةد  : ]رات اخلادعةة استسالما  للشعا، فلسفية تضمنية

وهي شعارات سيقت ة كما َمرَّ سابقا  ة للهيمنة الكونيةة    [، اإلنسانية املشمكة الواحدة
 . من فرف الغرب الصناعي على حساب اآلخرين
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إّن النقد األدبي العربي ِسْفٌر ال ميكن جتاهله من أجل تقّبل الوافةدات احلديثةة   
، حتت غطاء خاد  يسةوِّغ كونيةة املنةاهج النقديةة احلديثةة     ، لثقافة الغربيةاليت قدمتها ا

يف تغييب  تام عةن كةون النتةاج الكةوني     ، فيضفي على قبوهلا وتوظيفها شرعية مزيفة
، وأنَّ الثقافةةة واحلضةةارة اإلنسةةانية اشةةماك مجعةةي   ، مفاعلةةة بةةني حقةةو  الفكةةر  

هةذا إذا مةا   ، (79)«الشةعوب ليس هناك منوذج واحد لكةل  »فة ، وخصوصيات متعددة
، تعي الذات يف خصوصيتها ويف نتاجهةا ، أردنا أن نقيم يف اقافتنا العربية مثاقفة واعية

حتى ال نقع يف أسر التسلط اخلارجي ، وتعي ما حيسن قبوله أو جيب ردع من الوافدات
وحمةدداتها  ، يف ضةوء شةروط املركزيةة الغربيةة    »القامع الذي يريد أن يكةون إنتاجنةا   

عن فرائق السلوك اليت ميكن نقلها عن »فيكون البحث الدائب ، (80)«عرقية والثقافيةال
حبيث ال تتعارض مع فرائق السلوك اليت استلزمها العلةم املعاصةر   ، األسالف العرب

 . (81)«واملشكالت املعاصرة

 حمدودية النموذج اإلدراكي:  –ج 

قافةة العربيةة ة علةى وجةه      ارتسمت الصورة السلبية التلقائية يف خميلة أتبةا  الث 
الغربيةة ة   ] الكثرة والعموم ة بضعف اقافتهم أمام مغالبة الثقافات الكةربى املعاصةرة   

وُعةّد مةن   ، وعلى وجه اخلصوص والتحديد أمام الثقافةة الغربيةة  [، اليابانية ة الصينية 
ى السائد والبدهي لدى هذا اجلمهور العريض القو  بالتفو  املطلق للثقافة الغربية عل

ومنح هذا االعتقاد املطلق هزمية نفسية  ال ُتقر بصةالح أّي شةيء  إال أن   ، الثقافة احمللية
االنبهةار  »حتى غدت انائية ، أو متوافقا  مع رؤاها، يكون قادما  من تلك الثقافة الغالبة

تقةع يف قلةب الشةةرخ    ، واحتقار العقل العربةي ومنجزاتةه  ، بالعقل الغربي ومنجزاته
وهذا يعين إضفاء شةرعية التقّبةل لوافةدات     .(82)«يعيشه اإلنسان العربيالثقايف الذي 
وشةةرعية السةعي   ، وشةرعية األخةذ عنةد إرادة االقةماض والبحةث     ، الثقافة الغربية



 موسى بن درباش بن موسى الزهرانيد. 

 255                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

وهةذا مةا أّدى ة بصورة خمتلفة ة إىل منح   ، الدؤوب حنةو املطابقة يف كةل حمةاولة ذاتية
أي أّن الثقافةة العربيةة مةن جهتهةا     ، ضةمنية للثقافة الغربيةة بطريقةة ت  [ الكونية] لقب

من خةال  الشةعور بضةؤولة الةذات     ، للثقافة الغربية[ الكونية] ساعدت على إضفاء
 . واالعماف املطلق بكفاءة وهيمنة وصالح منوذج الغرب الغالب، وانهزامها

واألخةذ  فنةرى منةوذج التقبُّةل    ، إّن هذا التوصيف َيْمُثل يف رقعة العةامل العربةي  
احللةةو  التنظيميةةة ، الةةنظم اهلندسةةية، الطبابةةة، التعلةةيم: ]ادة املطابقةةة يف شةةتى اجملةةاالتوإر

، هذع املنجزات منبهرا  من جهةويقف العقل العربي أمام [، إخل... والتشريعية واإلدارية
هي الوحيدة اليت مةا  الةت قةادرة علةى تغذيةة      »ومعمفا  من جهة أخرى بنن الثقافة الغربية 

ومن ذلك ما َتّم اسةتريادع  ، (83)«الكتشافات واإلبداعات العملية والنظرية اجلديدةاحلضارة با
 . وفق هذع الرؤية غري الواعية، من نظريات  ومناهج يف الدرس النقدي احلديث

غري أَن الوقوف أمام هذع الظاهرة يف الثقافة العربية يسةتدعي حتليلةها إىل أبعةد    
من ، ة اهليمنة وحب التسلط يف الثقافة الغربيةويربطها بإراد، من هذا الوصف اخلافف

خال  ما مينحه النموذج اإلدراكي يف الثقافة العربية من اعةماف تصةرحيي أو ضةمين    
بوصةفها النمةوذج األصةلح يف    [، الكونية] أي إعطائها صفة، بشمولية الثقافة الغربية

 . وإرادة التفو  واملسابقة مع نكران الذات يف التوليد، التقبُّل واالحتذاء وإرادة املطابقة

إّن الثقافة العربية ة وهي تعةيش هةذع احلالةة مةن االنبهةار اخلةارجي واهلزميةة         
وختفةي قةدرتها يف اإلنتةاج    ، الداخلية ة تصنع على ذاتها حجابا  عن املفاعلةة الكونيةة   

وهذع نظرة سلبية تعين من جانب آخر عدم وعةي الةذات إال مةن خةال      ، واملشاركة
وعندئذ يسةود االعتقةاد خبةواء ومجةود الثقافةة احملليةة يف مقابةل الثقافةة          ،وعي اآلخر

وال يف ، أن تفكر يف ذاتهةا »ويف هذع احلالة لن تتمكن الثقافة العربية ، األخرى املهيمنة
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والرؤية العامةة الروحيةة   ، إال من خال  املفاهيم اليت تفرضها الثقافة السائدة، وضعها
، (84)«كون وعيها لذاتها أوَّال  وعيا  بغريهةا وال يقةوم إال بةه   في، والتارخيية اليت تعممها

وهذا النموذج اإلدراكي يف مفاهيم الثقافة العربية هو الذي رّشح من جانبةه ووليةة   
واالعتقةاد  ، بفضل هةذا االستسةالم املطلةق هلةا    ، ومنحها هيمنة  كونية، الثقافة الغربية

األمثلة على هةذا النمةوذج مةا محلةه شةعار       ولعل من أبر ، الكامل فيها تفوقا  وَسْبقا 
واحلقيقة أن هذع صةناعة  ، (85)[لن ننهض إال مبا نهضت به أوروبا: ]اللرباليني العرب

إمنةا  ، منوذجا  مطلقا  صاحلا  لالقتةداء »فالغرب مل يعد ، وْهم  مّت إحالهلا يف الفكر العربي
، ملشةاركة يف إعةادة إنتاجهةا   وا، وذلك بامتحانهةا ، معارفه الشموليةحنن الذين نضفي على 

وبشةكل مسةتقل ومتكامةل مةع مةا      ، ام بإعادة إنتاجها من جديةد ، ونقدها، بتشةرحيها
ال حيّفةز  ، سلاوهذا إنتاج ، (86)«ويف منافق أخرى من العامل، جيري يف حميطنا التارخيي

ثاليةة الةيت   والنفسةية االمت ، وإمنا خيلق العقل التةابع ، العقل على التوليد واإلبدا  واملشاركة
ويف خْلةق  ، (87)«تهيئة العقو  لتلقي وقبو  خملفات الثقافات الوافةدة إليهةا  »تسهم يف 

ليكاد أن يطغى اإلميان املطلق بواقةع التدلةف عةن    حتى ، النظرة الدونية ألي إبدا  حملي
وكسةل  ، وَحةّل يف املشةهد وهةم جفةاف اإلبةدا      ، مستوى احلضارة الغربية يف كل امليةادين 

غدا الشةرط لالعماف مبشةروعية أي فكرة ذاتية هو وجةود مطابقهةا أو مشةابهها    و، املديلة
الةذين  ، بل تطور األمر إىل خلق مساسرة النمط الغربي يف الثقافة العربيةة ، يف الثقافة الغربية

التقةدم  »ويرفضةون احملةةاوالت الذاتيةة الفاعلةة حتةت ذريعةةة      ، يطمسون األصالةة الثقافية
وكنمنةا  ، (88)«ا  بركب احلضارة املعاصرة اليت حتولت إىل حضةارة كونيةة  واللح، التكنلوجي

ومتحةو بةه موقعهةا يف خارفةة     ، ُتغّيب به ذاتها، الثقافة العربية تصطنع هلا خطن  تارخييا  ماحقا 
 .  الثقافات العاملية املتنافسة
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 حّلت يف الثقافة العربية مناهج النقد احلديث يف نقلها احلةريف ، من هذا التصور
دون وعي بةنن األمةر   ، وصالح منوذجه الشمولي، كمسلَّمة  باالعماف بتفو  املصدر

وكةان  ، (89)وإمنةا باحملةاورة والمشةيد يف املثاقفةة    ، هنا ال يقوم علةى احملاكةاة والتقليةد   
االندفا  املطلق يف هذا املسلك ة دون وعي وتبّصةر ة خرقا  خلصوصةية العربيةة الةيت       

وهذا مةا يوجةب أن تكةون    ، مل خصوصيات احملضن الثقايفينتسب هلا إبدا  أدبي حي
والشةروط  ، يف اخلصةائم الثقافيةة  ، املمارسة النقدية ذات تناسب مع املنتج اإلبداعي

كما يتطلب األمر يف حالةة النقةل أو املثاقفةة حضةور الةوعي      ، التارخيية واالجتماعية
لكّن السةعي  ، ة يف ضوئهاواليقظة باخللفيات الفلسفية اليت صيغت تلك املناهج النقدي

، ومتّثلها دون وعةي وإدراك للنمةوذج املعةريف وراءهةا    ، يف النقل املباشر لتلك املناهج
، ومواكبةة نهضةة اآلخةرين   ، من أجل جتديد العملية النقديةة ، واختاذها منوذجا  حيتذى

بعةد أن حّلةْت فكةرة العجةز واحتقةار      ، وإقامة التجسري مع حلقة التحديث األسةبق 
كل ذلك أعطى لتلك املناهج صةفة النمةوذج الكةوني الةذي تتطلبةه مرحلةة       ، الذات

، (90)«أَن النموذج الغربي توّلد من نسق اقايف خاص»يف غيبة من ، التحديث احلاضرة
بالقناعات السياسةية والقةيم األيدلوجيةة    »النقدية ويف غفلة عن ارتباط النظرية األدبية أو 

علةى مةا ُيةدعى    [ تةريي إيغلتةون  ] أفلق الناقةد حتى ، (91)«على حنو ال يقبل االنفصا 
[ أي الةةيت ال تةرتبةةةط خبلفيةةةات أيدلةةةوجية أو فلسةةفية ] بالنظريةةة األدبيةةة اخلالصةةة

وهذا ما يعين خطورة عملية النقل يف النظريةة النقديةة الةيت    ، (92)األسطةورة األكادميية
وقةد نقةد الةدكتور    ، يةوَتّم إحالهلا يف الثقافة العرب، تيمم حنوها بعض املثقفني العرب

عبد الوهاب املسريي تلك الدراسات األكادميية القائمة على النقل املوضوعي لألفكار 
ووصف ، دون أن يتدخل الدارس فيها بالتحليل والربط والتفكيك والتفسري، الواردة

دون ، يقومون بنقل األفكةار املتباينةة ويعرضةون هلةا    »أصحاب تلك الدراسات بننهم 
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أو مةةع إدراك كامةةل لةةه دون أن يكماةةوا ، ذج املعةةريف الكةةامن وراءهةةاإدراك للنمةةو
، (93)«فمهمتهم هي النقل حتى نلحةق بركةب احلضةارة الغربيةة    ، بتضميناته وتطبيقاته

، حتى أصبح نقل األفكار الوافدة كما هي يعين يف الثقافة العربية املوضوعية املتجةردة 
ألنهةا  ؛ (94)ا باملوضوعية الفوتوغرافيةة ويصفه، والدكتور املسريي ينقد هذع املوضوعية

نقةةل األفكةةار الغربيةةة الكامنةةة بةةال وعةةي وبةةدون  »ال تعةةين يف السةةيا  العربةةي إال 
 . (95)«إدراك

عن فريق ، أو وعي الذات من خال  وعي اآلخر، ومما يد  على غياب الوعي
ة النقديةة  أّن عمليةة النقةل يف نشةاط احلركة    ، االعتقاد بفرادة املعرفة يف النتاج الغربةي 

أحضرت تلك املناهج النقدية دون إدراك ألبعاد التنّقل بةني  ، احلديثة يف الثقافة العربية
إذ كانت عملية االنتقا  مةن مةنهج إىل آخةر مسةة     ، تلك املناهج يف مصدرها األصل

ويف كةل مرحلةة جتةاو  أو    ، واضحة يف خارفة الفكر النقةدي يف الدراسةات الغربيةة   
وهذا ما ينز  عن املةنهج صةفة النمةوذج    ، جديد واالستدراكانقالب حيضر سؤا  الت

ومن َام فإنَّ الثقافةة العربيةة ة وهةي تنشةط يف عمليةة       ، األصلح واألوحد والشمولي
فاعتةّدت بةه منوذجةا     ، النقل لتلك املناهج ة مل تدرك إشكالية املنهج يف الثقافة الغربيةة  

لةذلك جنةد كةثريا  مةن النقةاد      »، صاحلا  لألخذ واالحتذاء بصورة اإلفال  والشمولية
مةن دون أدنةى   ، وتقدميها إىل القةارئ العربةي  ، يكتفون بعرض املناهج النقدية الغربية

 . (96)«وفعاليتها النقدية، أو اختبار لكفاءتها اإلجرائية، مساءلة  أو نقد

عةرب  ، وهكذا ساعدت الثقافة العربية يف تغذية مفهوم الكونيةة للثقافةة الغربيةة   
واحتقةارا   ، اعمافةا  وانبهةارا  مبثاليةة النمةوذج املصةدَّر   ، واألخذ وإرادة املطابقةالتقّبل 

 . وخْلق الشعور باهلزمية والدونية والتدلف يف أتباعها، للمنجز احمللي واحملاولة الذاتية
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 ةــاخلامت

جتاذبتةه األفهةام ذات االهتمةام بغيةة تقريبةه      ، إن الثقافة مفهوم إنساني مّتسةع 
فكةل  ، على أن من أهم نتائج التقريب للمفهوم هي تنكيد معنى اخلصوصية، وتفسريع

 . والعامل جمموعة اقافات وليس اقافة واحدة، اقافة هلا خصوصيتها

ال يعةين يف صةيغته التنظرييةة إال    ، أما مفهوم الثقافة الكونية فهو إحال  جديد
دتلفةةة يف املفاعلةةة إذ يسةةود االحةةمام بةةني األفةةراف الثقافيةةة امل، التشةةارك اجلمعةةي

 . دون حتيز وال إقصاء، واملشاركة

غري أن هذع الصيغة التنظريية ملفهوم الثقافة الكونية مل تكةن إال افماضةا  ينةنى    
إذ غدا املفهوم يف صيغته الواقعية ال يعين إال الثقافة الغربية الةيت انتزعةت   ، عن الواقع

نتاجها الفكري واملادي بننه فوصفت ، طرغبة يف اهليمنة وحب التسل، هذا التصور بالغلبة
 . النموذج األصلح واألوحد لكل الشعوب

وجةدنا واقعةا  معقةدا  أمةام هةذع      ، فإذا ما أتينا إىل واقع الثقافة العربية املعاصرة
وسةرى  ، فنمام صدمة اللقاء بالغرب حةّل الشةعور باهلزميةة والدونيةة    ، الثقافة املهيمنة

ومن َام غدا تقبل الوافدات الفكرية واملاديةة  ، املديلةاالعتقاد بضمور اإلبدا  وكسل 
حتةى وصةفت بننهةا اقافةة اسةتهالكية ال      ، مظهرا  من مظاهر الثقافة العربية املعاصرة

 . إنتاجية

فقةد  ، ويرب  مثاال على هذا التوصيف حلا  الثقافة العربية مناهج النقد احلديث
لتوهم افماضي صةنع مةن تلةك املنةاهج     انسياقا  [، الكونية] َتمَّ استقباهلا حتت مسوغ

بعد أن منح النقد صفة العلمية اليت من ، منوذجا  عامليا  إنسانيا  مطلقا  متصفا  باملوضوعية
 . أهم حمدداتها صفة املوضوعية
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فمناهج النقد احلةديث نبتةت يف   ، ة توهم وخديعة لكّن األمر ة يف حبث وتنمل 
ل أبعةادا  أيدولوجيةة وروافةد فلسةفية ال ميكةن      وحتم، اقافة مغايرة عن الثقافة العربية

مما يبطل مقولة وصةفها  ، وكمون التحيز فيها ال ميكن نكرانه، فصلها عن املنت النظري
 . بالكونية واملوضوعية

فهو أن التعامل مع هةذع املنةاهج ال يعةين نبةذها     ، أما االستثناء بعد هذا احلكم
إمنةا المشةيد   ، التثةاقف حاجةة بةني األمةم    ف، وإبعادها متاما  عن حرم الثقافةة العربيةة  

فمقصةدها  ، وإميانا  بةنّن احلكمةة مثةرة العقةو     ، حبثا  عن النافع، والوعي فيما ُيستقبل
 . واالنتفا  بها نتيجة، وقطفها غاية، رشد
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

]العالقة احملتجبة[ هي املضمر الذي ختفيه املناهج النقدية الغربية يف صةيغة التصةدير    ة( املقصود ب1)
املوصوفة بالكونية، املستمة بدعوى العلمية والعاملية واإلنسانية، ذلك املضةمر املتمثةل يف بعةد    

افية اليت يبنى عليها االحمام يف التبةاد   اهليمنة الثقافية األحادية، دون احمام اخلصوصيات الثق
 والتشارك والتفاعل اجلمعي الثقايف. 

( سؤا  اهلوية من وجهة نظر فلسفية، حممد شوقي الزين، جملة عامل الفكةر الصةادرة عةن اجمللةس     2)
م. 2014، أكتوبر ة ديسةمرب   43، اجمللةد 2الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكةويت، العةدد 

 . (182ص )
( انظر: حنن والثقافة: تنمالت يف جمالنا الثقايف ومستقبلياته،  كي امليالد، سلسةلة كتةاب الريةاض    3)

هةة ة   1230، الطبعةة األوىل،  164الصادرة عن مؤسسة اليمامةة الصةحفية، الريةاض، العةدد     
 (. 13م. ص )2009

 مةد الرميحةي، ضةمن    ( نقال  عن حبةث: واقةع الثقافةة ومسةتقبلها يف أقطةار اخللةيج العربةي، حم       4)
كتاب: الثقافة واملثقف يف الوفن العربي، جمموعة مةؤلفني، مركةز دراسةات الوحةدة العربيةة،      

 (. 267م. ص )1995بريوت، الطبعة األوىل، 
( ميكن الرجو  إىل تعريفات الثقافة املتعددة ة وعلى سبيل التمثيل ة إىل: معامل على فريق حتةديث    5)

سلسلة عامل املعرفة الصةادرة عةن اجمللةس الةوفين للثقافةة والفنةون       الفكر العربي، معن  يادة، 
(. وكةذلك: اهلةةوية الثقافيةة:   37ة   33م. ص )1987، يوليو 115واآلداب، الكويت، العدد 

املصةرية العاملية للنشر املفاهيم واألبعاد والقيم، علي أمحد مدكور، مكتبة لبنان، بريوت ة الشركة  
 (.  27ة  25م. ص )2013لطبعة األوىل، )لوجنمان( ، القاهرة، ا

( انظر: اخلطة الشاملة للثقافة العربية، منشورات املنظمة العربية للمبية والثقافة والعلةوم، تونس، 6)
 (.  19ة  18م. ص )1996الطبعة الثانية، 

بريوت  ( استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعةد البا عي، املركةز الثقايف العربي،7)
 (. 45م. ص )2004ة الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 
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( األخال : الضائع من املوارد اخللقية، علي الةوردي، شةركة الةورا  للنشةةر احملةدودة، بغةداد،       8)
 (.  12م. ص )2013الطبعة الثالثة، 

( دور اللغة يف التنميط والتعصب للهوية، فا  شبيب العجمةي، حبةث منشةور ضةمن السلسةلة      9)
العلمية اليت تصدرها مجعية اللهجات والماث الشعا جبامعة امللك سعود: ]مقاربات يف اللغةة  

 (. 39م. ص )2007هة ة 1428(: اللغة العربية واهلوية[ ، الرياض، 2واألدب )
( التداخل الثقايف، حممود الربداوي، جملة الماث العربي الصةادرة عةن احتةاد الكتةاب العةرب،      10)

 (. 7م. ص )2005هة ة حزيران 1416، مجادي األوىل 98دمشق، العدد 
( املثاقفة واملثاقفة النقدية يف الفكر النقدي العربي، رواء نعاس حممد، جملةة القادسةية يف اآلداب   11)

 والعلوم المبوية الصادرة عن كليةة المبيةة جبامعةة القادسةية، اجلمهوريةة العراقيةة، العةددان        
 (.  174. ص )م 2008، 7( ، اجمللد 4ة  3) 

( انظر: احلق العربي يف االختالف الفلسفي، فه عبد الرمحن، املركةز الثقةايف العربةي، بةريوت ة      12)
(. هذا ويفر  الدكتور فه عبد الةرمحن  52ة   51م. ص )2006الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 
يجعل املعنى األو  العاملية[ من جهة أفوار املمارسة الفلسفية، ف ةبني مدلولي الكونية ]الكلية  

]الكلي[ ذا صبغة انطلوجية أو كيانية، خيم الطور اإلغريقي من أفةوار املمارسةة الفلسةفية،    
وهوالذي حيدد بدايته يف القرن السادس قبل املةيالد، بينمةا جيعةل املعنةى اآلخةر ]العةاملي[ ذا       

وهو ما يبتةدئ  صبغة جغرافية وسياسية، وخيم الطور األوربي من أفوار املمارسة الفلسفية، 
 من القرن السابع عشر، ويستمر إىل القرن الواحد والعشرين. 

 ( [ . 52]انظر: احلق العربي يف االختالف الفلسفي. ص )  
 (.  55( انظر: احلق العربي يف االختالف الفلسفي، فه عبد الرمحن. ص )13)
ار املسةتقبل العربةي،   ( انظر: الفكر العربةي بةني اخلصوصةية والكونيةة، حممةود أمةني العةامل، د       14)

 (. 6م. ص )1998القاهرة، الطبعة الثانية، 
هة ة  1424ة األوىل، ة( احلةدااة ومةا بعةد احلةدااة، فتحي الميكي، دار الفةكةر، دمشةق، الطبع15)

 (. 253م. ص )2003
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( نقةال  عن: حقةو  اإلنسةان وحةرياته األسةاسية، هةةاني سةليمان الطعيمةان، دار الشةةرو ،     16)
 (.  69م. ص )2003ّمان، الطبعة األوىل، ع

( اغتيا  العقل: حمنة الثقافة العربية بني السلفية والتبعية، برهان غليون، املركةز الثقةايف العربةي،    17)
 (. 104م. ص )2012الدار البيضاء، الطبعة السادسة،  ةبريوت 

ية وليس إىل اإلفةال ،  ( هذا القو  توصيف فبيعي يف أي اقافة، لذلك كانت اإلشارة إىل النسب18)
فعلى سبيل املثا ، فإن الثقافة اإلسالمية اليت تنشر يف رسالتها الفطةرة السةليمة الةيت فطةر ا      
الناس عليها، فعّظمت اإلنسان، ونظرت إليه بإجال  يسمو عن الدونية والتحقري، وآمنت بننه 

خيتلف عن عةامل املةالك،   قبضة من فني ونفدة من روح ا ، فريتفع بذلك عن عامل احليوان، و
ومع ذلك فإن الثقافة اإلسالمية هلا خصوصيتها اليت متيزها، وهذا ما يعيد التنكيد مةرة أخةرى   
على القو  بالنسبية يف فموح كل اقافة، فقد جند اقافة شديدة التميز واهليمنة، كما جنةد اقافةة   

 يرب  فيها النموذج اإلنساني يف درجة عالية.  
يف للواقع املعاصر بةني اقافةة املغلةوب والغالةب، وممارسةُة الثقافةة الغربيةة        ( هذا القو  توص19)

هيمنتها وإقصاءها للثقافات األخرى أمر ظاهر، إمنا هذا التوصيف ال يعين التربير التةام حلالةة   
التنخر أو اهلزمية يف الثقافات املغلوبة، فعلى هذع الثقافات نفسها يقع اللوم، من حيث نهضتها 

إذ جيةب عليهةا حمةةاوالت اإلنتةاج والتوليةد واملشةةاركة واملفاعلةة والتةناري، وعةةدم       وتقةدمها،  
االستسةةالم والماخةةي لالسةةتهالك والتقبةةل، وإال أصةةبحت اقافةةات ذائبةةة، ال تقةةوى علةةى  

 النهوض واملنافسة، ومن َام تصبح هدفا  لتناري الثقافة الغالبة. 
]االستشةةةرا [ ، حيةةث بةةّين فيةةه حقيقةةة  ( انظةةر: كتةةاب املفكةةر الفلسةةطيين ]إدوارد سةةعيد[  20)

 االستشرا  وأهدافه، اليت منها تسهيل إرادة اهليمنة للغرب على الشر .  
وينبغي التنكيد علةى أن النشةاط االستشةراقي لةيس فعةال       » ويقو  الدكتور عبد ا  إبراهيم:  

ر  موضةوعا   جمردا  عن مضامينه الغربية، وهو ليس فعل أفراد دفعهم حب املعرفة جلعةل الشة  
غربيا ، إمنا هو ضرب من املمارسة الفكرية الةيت اقتضةتها حاجةة العقةل الغربةي، ألن يشةمل       

 «. بكليته املعطيات الثقافية لرخر، وإعادة إنتاجها، مبا جيعلها تندرج ضمن سياقات املركز. 
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لوم، بريوت، الطبعة ]الثقافة الغربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم، الدار العربية للع  
 (. [ . 175م. ص )2010هة ة 1431األوىل، 

ز الثقايف العةربي، بةريوت ة الةدار    ةد الذات املفكةرة، عةلي حةرب، املركة( املمنو  واملمتنع: نق21)
 (.  106م. ص )2011البيضاء، الطبعة اخلامسة، 

هيم بةن عمةر السةكران، دار    ( نقال عن: التنويل احلدااي للماث: التقنيات واالستمدادات، إبرا22)
 (.  106م. ص )2014هة ة 1435احلضارة للنشر والتو يع، الرياض، الطبعة األوىل، 

( انظر: األسس الفلسفية للعوملة، عصام عبد ا ، كتاب اجمللة العربية، الرياض، الطبعةة األوىل،  23)
 (. 129م. ص )2009هة ة 1430

ن، كثرت وتنوعت تعريفاتهما، وَد َّ التفريق بينهمةا،  ( ]الثقافة[ و ]احلضارة[ مفهومان متداخال24)
 ولرمبا وجد من يساوي بني املفهومني وال يفّر ، كما فعل األنثروبولوجي اإلجنليزي ]تايلور[ . 

على أّن مما قيل يف التفريق بينهما: أن الثقافة تشري إىل ما هو عقلي، أما احلضارة فتشةري إىل مةا    
 يف ذلك. هو مادي، وقد قيل العكس 

وقد قيل: إّن الثقافةة أوسةع مةن احلضةارة؛ ألن الثقافةة تعةين منةط أو فريقةة جمتمةع مةا مةن             
اجملتمعات اإلنسانية، أي ما خيتم به ذلك اجملتمع مما يغاير به عامل احليةوان، كاللغةة، والةدين،    

 . والعادات، والفّن، واألدب، ومظاهر احلياة االجتماعية من أكل ولبس و ينة، وحنوها
أما احلضارة، فهي إما حمصلة التاريف الثقايف لإلنسان، وإما اقافة جمتمةع كةبري، لةه قسةط مةن       

العمران والتمدن، وله امتداد  مين فويل، وهذا التحديد خيرج اجملتمعات البدائية مةن مفهةوم   
ي أن ]احلضارة[ ، فهي وإن امتلكت شيئا  من الثقافة؛ فإنها ال ترقى إىل مستوى ]احلضارة[ ، أ

احلضارة تشري إىل نو  حمّدد من الثقافة، فثقافة الشعوب العربية واإلسالمية ]حضةارة[ ، بينمةا   
 بالعكس.  وبتعبري آخر، ليس كل اقافة  حضارة، والعكساقافة اهلنود احلمر ال تسمى ]حضارة[ ، 

ليس لنةو   والنتيجة األهم هنا، هي أن احلضارة اإلنسانية حصيلة اقافات الشعوب املدتلفة، و 
 دون آخر.  

 ( [ . 47ة  45]انظر: معامل على فريق حتديث الفكر العربي، معن  يادة. ص )  
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 (.  252( احلدااة وما بعد احلدااة، فتحي المبكي. ص )25)
( قيمة القيم، املهدي املنجرة، املركز الثقايف العربي، بريوت ة الةدار البيضةاء، الطبعةة اخلامسةة،      26)

 (. 171م. ص )2013

( املناهج النقدية الغربية يف النقد العربي املعاصر، علي صديقي، جملة عامل الفكةر الصةادرة عةن    27)
، إبريةل ة يونيةو،    41، اجمللةد  4اجمللةس الةوفين للثقافةة والفنةون واآلداب، الكويةت، العةدد       

 (. 117م. ص )2013
لةة اإلسةالم اليةوم الصةادرة     ( املركزية الفكرية الغربية يف ميزان النقد، سعيد بنسعيد العلوي، جم28)

 ، السةنة 28عن املنظمة اإلسالمية للمبيةة والعلةوم والثقافةة ]اإليسيسةكو[ ، الربةاط، العةدد       
 (.  88م. ص )2012 -هة 1433، 27 

( املركزية الفكرية الغربية يف ميزان النقد، سعيد بنسعيد العلوي، جملةة اإلسةالم اليةوم الصةادرة     29)
 (.  93بية والعلوم والثقافة ]اإليسيسكو[ . ص )عن املنظمة اإلسالمية للم

( املسنلة الثقافية يف الوفن العربي، حممد عابد اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 30)
 (.  197م. ص )1999الطبعة الثانية، 

قي، ( من النهضة إىل الردة: متزقات الثقافة العربية يف عصر العوملة، جورج فرابيشةي، دار السةا 31)
 (. 10م. ص )2000بريوت، الطبعة األوىل، 

( توافؤ األضداد: اآلهلة اجلدد وخراب العةامل، علةي حةرب، الةدار العربيةة للعلةوم، بةريوت،        32)
 (. 119م. ص )2008هة ة 1429الطبعة األوىل، 

( انظر: اقافتنا يف مواجهة العصر،  كي جنيب حممود، دار الشرو ، بةريوت ة القةاهرة، الطبعةة     33) 
 (. 54م. ص )1982هة ة 1402لثالثة، ا

( انظر: شعرنا القديم والنقد اجلديد، وهب رومية، سلسلة عةامل املعرفةة الصةادرة عةن اجمللةس      34) 
م. 1996هة ة مارس  1416، شةوا  207الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العةدد 

 (. 13ص )
حبةراوي، دار شةرقيات، القةاهرة، الطبعةة     ( البحث عن املنهج يف النقد العربي احلةديث، سةيد   35)

 (.  115م. ص )1993األوىل، 
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( مدخل إىل عامل اإلنسان ]األنثروبولوجيا[ ، عيسى الشماسي، منشورات احتاد الكتاب العرب، 36)
 (. 100م. ص )2004دمشق، د. ط، 

 (.  15( شعرنا القديم والنقد اجلديد، وهب رومية. ص )37)
ات[ هنا يقصد به اجتاع القبو  لتلك املناهج، وهذا يعةين أّن االسةتقبا    ( التعبري بة ]أحد االجتاه38)

العربي خمتلف يف تعامله مع مناهج النقد احلديث، ما بني اجتاع القبو ، واجتاع الةرفض، واجتةاع   
التوفيق بني االجتاهني بشكل أو بآخر، أما ما تهتم به هذع الدراسة ة على وجه التحديد ة فهةو    

 عرب مسّوغ ]كونية[ تلك املناهج. اجتاع القبو ، 
 (.  37( انظر: استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )39)
 ( 65م. ص )1983يف فكرنا املعاصر، حسن حنفي، دار التنوير، بريوت، الطبعة الثانية، ( 40)
يقابلها رؤية ال تؤيد هذا اإلفال ، هذع الرؤية يف احليادية املطلقة يف العلوم الطبيعية أو حنوها، ( 41)

وتؤمن بالتحيز فيها، وإن كان بنسبة  أقل من جما  العلوم اإلنسانية، وستنتي اإلشةارة إليهةا يف   
 املنت الحقا .  

( من النقاد العرب الذين آمنوا بة ]علمية النقد[ ، كما هو مطةروح يف املنةاهج النقديةة الغربيةة     42)
 د برادة، وعز الدين إمساعيل، وأمحد املعداوي، وغريهم. احلديثة: كما  أبو ديب، وحمم

وميكن الرجو  يف هذا الشنن إىل ما كتبه الباحةث/ علةي صةديقي، يف حبثةه ]املنةاهج النقديةة        
الغربية يف النقد العربي املعاصر[ املنشور يف ]جملةة عةامل الفكةر الصةادرة عةن اجمللةس الةوفين        

 م، 2013، إبريةةل ة يونيةةو     41، اجمللةةد  4لعةةدد للثقافةةة والفنةةون واآلداب، الكويةةت، ا  
 (. 128ة  125ص )

( االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي، املركز الثقةايف، بةريوت ة الةدار البيضةاء،      43)
 (. 78م. ص )2008الطبعة األوىل، 

، بةريوت،  ( آفا  نقد عربي، سعيد يقطني وفيصل دّراج، دار الفكر، دمشق ة دار الفكر املعاصر 44)
 (. 137م. ص )2003هة ة 1424الطبعة األوىل، 

 (. 37( استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )45)
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( يف هذا السيا  يقو  صالح فضل عن برو  االهتمام بدراسة اللغة، وما نتج عن ذلك من أاةر  46)
قبةة جديةدة، شةهدت حتةوال  أساسةيا  يف      مما آذن حبلةو  ح » يف ظهور املناهج النقدية احلديثة: 

مبادئه ومنطلقاته ]الضمري يعةود إىل النقةد األدبةي[ ، إذ أصةحبت تتمثةل يف حصةاد التجربةة        
العلمية ونتائجها املعرفيةة يف علةوم اإلنسةان والطبيعةة،: ممةا ال يةرتبط مبجتمةع خةاص، وال         

ض كمةا نشةهد اآلن   يقتصةر على إحدى األمم، وإن كانت هي الةيت أبةدعتها، أصةحبت األر   
قرية صغرية، وإن كانت ظاملة، وأضحى الذي حيرم نفسه من مثار هذع اإلجنا ات بنية دعةوى  

]احملاضةرات، كتةاب النةادي األدبةي الثقةايف      « يتنسك بها، حيصةر نفسه دون أن يضري سواع. 
 (. [ . 394م. ص )1988هة ة 1408جبدة، اجمللد اخلامس، 

لثقافة العربية: دراسات وحوارات، ميين العيد، دار الفارابي، بريوت، ( يف مفاهيم النقد وحركة ا47)
 (. 32م. ص )2005الطبعة األوىل، 

( يف النقد احلديث، دراسة يف مذاهب نقدية حديثة وأصوهلا الفكرية، نصرت عبةد الةرمحن، دار   48)
 (. 12م. ص )2007هة ة 1426جهينة، عّمان، الطبعة األوىل، 

ز الثقةايف العةربي، بةريوت ة الةدار    ةلنم: تنظري وإجنةا ، حممةد مفتةاح، املةرك( انظةر: دينامية ا49)
 (. 5م. ص )2006البيضاء، الطبعة الثالثة، 

(. وقةةد أورد 25( اسةتقبا  اآلخةةر: الغةرب يف النقةةد العربةي احلةةديث، سةعد البةةا عي. ص )    50)
 . ( [28 ة 25املصدر نفسه. ص ) انظر:الباحث نقوال  متعددة حو  احلقيقة املشار إليها يف املنت. ]

 (.  71( انظر: االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )51)
 (.  72( انظر: االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )52)
 (. 73ة  72( االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )53)
 (.  17ب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )( انظر: استقبا  اآلخر: الغر54)
 (. 35( استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )55)
( انظر: املوضوعية يف العلةوم اإلنسةانية: عةرض نقةدي ملنةاهج البحةث: صةالح قنصةوع، دار         56)

 (.  74م. ص )2007التنوير، بريوت، د. ط، 
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لنقدية الغربية يف النقد العربي املعاصر، علي صديقي، جملة عامل الفكر الصةادرة  ( انظر: املناهج ا57)
، إبريةل ة يونيةو،    41، اجمللةد  4عن اجمللس الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العةدد  

 (. 130م. ص )2013

نن يعتقد ]وليم جيمس[ ة الفيلسوف األمريكي املشةهور ة بة    » ويقو  الدكتور علي الوردي:   
العقل البشري ]جزئي ومتحيز بطبيعته[ ، ويرى هةذا الفيلسةوف أن العقةل ال يسةتطيع علةى      

 «.  التفكري املثمر إال إذا كان جزئيا  يف نظرته، ومتحيزا  يف اجتاهه. 
]خوار  الالشعور أو أسرار الشدصية الناجحة، علي الوردي، شةركة دار الةورا ، بغةداد،      

 ( [ .  47ة  46م. ص )2015الطبعة الرابعة، 
 (. ]بتصرف[ . 10( البحث عن املنهج يف النقد العربي احلديث، سيد حبراوي. ص )58)
 (.  23سبق احلديث عن التفرقة بني مفهومي ]احلضارة[ و ]الثقافة[ حاشية رقم )( 59)
 (. 250م. ص )2010فاحتة لنهايات القرن، أدونيس، دار التكوين، دمشق، الطبعة الثالثة، ( 60)
 (. 79ختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )( اال61)
( مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، مالك بن نا، ترمجة: بسام بركة وأمحد شةعبو، دار الفكةر   62)

 (. 41م. ص )2000هة ة 1420دار الفكر، دمشق، د. ط،  ةاملعاصر، بيورت 
  الذات، عبةد ا  إبةراهيم، املؤسسةة العربيةة     ( املركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حو63)

 (.  5م. ص )2003للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة الثانية، 
( اهلويات القاتلة: قراءة يف االنتماء والعوملة، أمني معلةوف، ترمجةة: نبيةل حمسةن، ورد للطباعةة      64)

 (. 63م. ص )1999والنشر والتو يع، دمشق، الطبعة األوىل، 
 (.  40الغربية، عبد ا  إبراهيم. ص )( املركزية 65)
 (. بتصرف.  63( يف فكرنا املعاصر، حسن حنفي. ص )66)
( االستشرا : املعرفة. السلطة. اإلنشاء، إدوارد سعيد، ترمجة: كما  أبو ديب، مؤسسة األحباث 67)

 (. 42م. ص )2005العربية، بريوت، الطبعة السابعة، 
ترمجة: جورج كتورة، دار الكتةاب اجلديةد املتحةدة، بةريوت،      ( العوملة الثقافية، جريار ليكلرك،68)

 (. 305م. ص )2004الطبعة األوىل، 
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 (. 42( االستشرا ، إدوارد سعيد. ص )69)
( مقدمة يف علم االسةتغراب، حسةن حنفةي، الةدار الفنيةة للنشةةر والتو يةع، القةاهرة، د. ط،         70)

 (. 117م. ص )1991هة ة 1411
 (. 55الفكر الغربي، معن  يادة. ص ) ( معامل على فريق حتديث71)
 (.  188( الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم. ص )72)
 (.  188( الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم. ص )73)
 (. بتصرف. 117( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )74)
رب،  يغريد هونكه، ترمجة: فارو  بيضون وكما  دسوقي، دار ( وس العرب تسطع على الغ75)

 م. 2002هةةة ة   1423صةةادر، بةةريوت ة دار اآلفةةا  اجلديةةدة، بةةريوت، الطبعةةة العاشةةرة،    
 (. 541ص )

 (.  51( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )76)
 (.  51( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )77)
ضةمن كتةاب املتةنا، حممةود شةاكر، دار املةدني، جةدة، د. ط،         ةاقافتنا  ( رسالة يف الطريق إىل 78)

 (. 75ة  74م. ص )1987هة ة 1407
 (.  52( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )79)
 (.  195( الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم. ص )80)
م. ص 1993شرو ، القاهرة، الطبعة التاسةعة،  ( جتديد الفكر العربي،  كي جنيب حممود، دار ال81)

(20 .) 
( املةرايا املقعةرة: حنةو نظةرية نقةةدية عةةربية، عبةد العزيةز محةةودة، سلسلةةة عةالةةم املعةةرفة         82)

، مجةادى األوىل  272الصادرة عن اجمللس الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكويةت، العةدد   
 (.  31م. ص )2001هة ة أغسطس 1422

 (.  103اغتيا  العقل، برهان غليون. ص )( 83)
 (.  115( اغتيا  العقل، برهان غليون. ص )84)
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( انظر: اخلطاب العربي املعاصر: دراسة حتليلية نقديةة، حممةد عابةد اجلةابري، مركةز دراسةات       85)
 (. 35م. ص )1994الوحدة العربية، بريوت، الطبعة اخلامسة، 

حو  مفهوم الغزو الثقةايف، كمةا  عبةد اللطيةف، حبةث      ( يف التجديد الثقايف: مالحظات أولية 86)
 (. 146منشور ضمن كتاب: الثقافة واملثقف يف الوفن العربي. ص )

( السلطوية يف المبية العربية، يزيد عيسى السورفي، سلسلة عامل املعرفة الصةادرة عةن اجمللةس    87)
 (.  187. ص )م2009، إبريل 362الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 

( دراسات يف الفكر العربي احلديث، احلبيب اجلنحاني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعةة  88)
 (.  99م. ص )1990األوىل، 

( انظر: احملةاورات السةةردية، عبةد ا  إبةراهيم، الةدار العربيةة للعلةوم، بةريوت ة منشةورات           89)
 م. 2011هةةةة ة    1432ألوىل، االخةةةتالف، اجلزائةةةر ة دار األمةةةان، الربةةةاط، الطبعةةةة ا    

 (. 199ص )
 (. 152( احملاورات السردية، عبد ا  إبراهيم. ص )90)
 ( نظرية األدب، تريي إيغلتون، ترمجة: اائر ديةب، منشةورات و ارة الثقافةة السةورية، دمشةق،     91)

 (.  326م. ص )1995د. ط، 
 (. 326( انظر: نظرية األدب، تريي إيغلتون، ترمجة: اائر ديب. ص )92)
( رحليت الفكرية يف البذور واجلذور والثمر: سةرية غةري ذاتيةة غةري موضةوعية، عبةد الوهةاب        93)

 (. 242م. ص )2000املسريي، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 (. 242. ص )املسريي( انظر: رحليت الفكرية يف البذور واجلذور والثمر، عبد الوهاب 94)
 (. 250. ص )املسرييكرية يف البذور واجلذور والثمر، عبد الوهاب ( رحليت الف95)
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