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Resumen: “Este trabajo de investigación presenta una descripción preliminar amplia del concepto de existencia 

cultural en la poesía árabe. Su punto de partida es la necesidad de la poesía en la historia de la Humanidad. Define 

sus tres componentes de la siguiente manera: talento, experiencia y cultura. Prueba la existencia de la cultura en la 

poesía árabe a lo largo del tiempo, analiza sus formas y expone un concepto crítico contemporáneo como es la 

intertextualidad, y explica las razones detrás de la elección de un término diferente. Esta introducción depende de 

ejemplos tomados de la poesía árabe clásica y moderna. Esta introducción se considera una base teórica que amplía 

los términos y establece una base de crítica aplicada para futuros estudios que se dedican a la existencia cultural en 

la poesía árabe en general y en algunos países árabes en particular. 

 

Palabras clave: Existencia cultural, intertextualidad, poesía árabe, crítica aplicada. 

 

Abstract: “This research paper introduces a preliminary wide depiction of the concept of cultural 

existence in Arabic poetry. Its departure point is the necessity of poetry in the Humankind history. It 

defines its three components as follows: talent, experience and culture. It proves the existence of 

culture on the Arabic poetry overtime, then explain its forms and talk about a contemporary critical 

concept, which is intertextuality, and explain the reasons behind choosing a different term instead. 

This introduction depends on examples taken from both the classical and modern Arabic poetry. This 

introduction is considered a theoretical basis that implifies the terms and establishes a base of applied 

criticism for future studies that are devoted to the cultural existence in Arabic poetry in general and in 

some Arab countries in particular. 
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ْالبشرية،ْاتري ْيفْالشعرْضرورةْم ْلقفينطْ،عرضاًْمتهيدايًْموسعاًْملفهومْاحلضورْالثقايفْيفْالشعرْالعريبْالبحثْهذاْيقدمْ:ملخص
ْأشكالْيوضحْمثْالعصور،ْمرْعلىْعريبالْالشعرْيفْالثقافةْحضورْيؤكدْمثْوالثقافة،ْوالتجربةْاملوهبة:ْوهيْالثالثة،ْمكوان هْوحيدد

.ْويعتمدْمنهْبدالًْْحلضوراْمصطلحْاختيارْسب ْويوضحْالتناص،ْوهوْاملعاصر،ْالنقديْاملفهومْع ْيتحدثْمثْالثقايف،ْاحلضور
املدخلْعلىْشواهدْوأمثلةْشعريةْ ويضعْْاملصطلحات،ْيوضحْنظرايًْْاًْمتهيدْاملدخلْهذاْويعدالشعرْالعريبْالقدميْواحلديث.ْْم هذْا

ْالعربيةْاألقطارْبعضْشعر،ْويفْأسسْالنقدْالتطبيقيْلدراساتْمستقبليةْخمصصةْلظاهرةْاحلضورْالثقايفْيفْالشعرْالعريبْعموماًْ
 .خصوصاًْ

.ْ
 .التطبيقيْالنقدْ-العريبْالشعرْ-التناصْ-الثقايفْاحلضورْ:كلمات مفاتيح

ْ
ْ
 

 مقدمة:
،ْيعربْاملراْم ْخاللهْع ْ جتاربهْوخربا هْيفْاحلياة،ْعواطفهْوأفكارهْومشععععاعرهْْوالشعععععرْف ْإنسععععاينْراقٍّ

ْكلْإنسععان،ْوميارسععهاْك لْإنسععان،ْوممارسععةْالشعععرْحلوهاْومرها،ْوبذلكْفهوْيليبْحاجةْإنسععانية،ْيعاينْمنها
ْكتابته،ْولذلكْفم اْم ْامرئْإالْعرفْالشععععععععر،ْالْ كونْفقطْبنظمه،ْإمناْ السعععععععتماعْإليه،ْوقراا ه،ْوحماولة

لتأكيدْعلىْوجودْاةْأوْأخر ،ْألنهْ عبريْفطريْع ْاإلنسععععععععععععان،ْويذه ْبعضْالعلمااْإىلْومارسععععععععععععهْبطريق
اثنيةْخاصععةْ لرايضععياتْخالايْيفْالدماهْخاصععةْبنظمْالشعععر،ْمثلماْفيهْخالايْأخر ْخاصععةْبتعلمْاللغاتْْو
ارسعععةْوالتدري ْ نموْ ملمواثلثةْخاصعععةْ ملوسعععيقى،ْوغريْذلكْم ْاملمارسعععاتْالذهنية،ْوهذهْاخلالايْ قو ْْو

ْوالعملْهبا،ْأوْ ضعفْ إلمهالْو ضمرْفتموت.
ا،ْيفْصعععورْوحيتاجْإليهْوهكذاْفالشععععرْظاهرةْإنسعععانية،ْعرفهاْاإلنسعععانْمنذْالقدم،ْوماْيزالْيعيشعععها،

الْإيقاع،ْوإمناْيفْشكلْفينْوأشكالْخمتلفة،ْ الستماعْأوْ لكتابةْعلىْوزنْأوْإيقاعْأوْحىتْم ْغريْوزنْْو
اهعلْوالععامل،ْواملرحتعلْيفْ ْحعالعةْأوْموقفْأوْانفععال،ْويتفقْيفْهعذهْاحلعاجعةْاألميْواملثقف،ْواجلعيعربْبعهْع

ْاحلضععععععععععععارة،ْوهمْبعدْهذاْيفالبواديْوالصععععععععععععحار ،ْواملقيمْيفْاملدنْواألرايف،ْواملغرقْيفْالتخلف،ْواملتقدمْ
ْكثريةْومستوايت. ْاال فاقْيفْاحلاجةْإىلْالشعرْخيتلفونْيفْأشكال

ْكلماتْذاتْإيقاعْومعانْوصععععورْوأخيلة،ْ عربْوأقربْبْر هانْعلىْذلكْاملرأة،ْفهيْيفْاألعراسْ طلق
هباْع ْفرح،ْوهيْالْ عرفْوزانًْوالْقافية،ْبلْقدْ كونْأميةْالْ قرأْوالْ كت ،ْو فعلْمثلْذلكْيفْاملآمت،ْ

بدْلهْم ْشعععععريطْوأقربْمثالْعلىْذلكْسعععععائقْالشعععععاحنة،ْوالْسعععععيماْيفْاألسعععععفارْواملسعععععافاتْالبعيدة،ْفالْ
مسجلْإىلْجواره،ْيستمعْم ْخاللهْإىلْاألغنيات،ْوهيْ ليبْلديهْحاجتهْإىلْالشعر،ْومتألْحسهْووجدانه،ْ
و وقظهْم ْغفوة،ْو نشععععطه،ْو سععععليه،ْمثلهْمثلْالراعيْيفْالبوادي،ْالْبدْلهْم ْالشععععدوْوالعزفْعلىْاملزمارْ



 احلضور الثقايف يف الشعر العريب
 

 

AAM, 25 (2018) 163-183 

 

165 

ْإمناْهيْالقرحيةْواحلاجة.وإنشادْاألشعار،ْوكالمهاْالْيعرفْوزانًْوالْعروضاً،ْ
:ْ واعلمْأنْف ْالشعععععرْم ْبنيْالكالمْ(1)وقدْأشععععارْاب ْخلدونْإىلْمكانةْالشعععععرْعندْالعرب،ْفقال

كانْشععععريفاًْعندْالعرب،ْولذلكْجعلوهْديوانْعلومهمْوأخبارهمْوشععععاهدْصععععواهبمْوخطئهم،ْوأصععععالًْيرجعونْ
ْإليهْيفْالكثريْم ْعلومهم .

ْكماْيعتوالشعععععععععععععرْيقومْعلىْاملوهبةْأ مدْعلىْخرباتْاحلياةْوْالقرحيةْأوْالفطرة،ْفهيْفيهْاألسععععععععععععاس،
تلكْاملراْم ْمعارفْخمتلفةْوجتارهباْوماْيكونْفيهاْم ْأفراحْأوْأ راح،ْوهوْينضععععععععععجْبعدْذلكْ لثقافةْوماْمي

يفْدرجاتْأمورْثالثةْ تفاوتْْاألشعكالْواألنواع،ْوعلىْهذاْفعمادْالشععرْاملوهبةْوالثقافةْوخربةْاحلياة،ْوهي
ْكانْالشعععأن،ْفهيْحاضعععرةْ ْالشععععرْالقدميْويفْيفحضعععورهاْيفْالشععععر،ْولكنهاْالْ تفاضعععل،ْوالْبدْمنهاْمهما

ْالشعرْاحلديث،ْويفْشعرْالبدويْاملرحتلْويفْشعرْاحلضريْاملقيم.ْ
لَّمْهبا،ْوكذلكْخربةْاحلياة،ْفالْبدْم ْوجودمها،ْ ُسععععععَ

فْكذلكْالثقافة،ْمهماْاختلْوواملوهبةْهيْم ْامل
ري،ْبلْهيْوسعععيلةْمسعععتواها،ْأوْشعععكلها،ْفالبدْم ْحضعععورْالثقافةْيفْالشععععر،ْفهيْشعععكلْم ْأشعععكالْالتعب

ْللتعبري،ْهباْيقو ْاملعىن،ْوهباْحيتجْبه.
ْجيوقدْيقرْأكثرْالناسْبوجودْاملوهبةْوالقرحيةْووجودْخربةْاحلياة،ْولك ْقدْ ادلْأحدهمْ لقول:ْوأىنَّ

الشععععععرْاجلاهلي؟ْوكيفْْفة،ْوهوْاب ْالصعععععحراا،ْوهلْكانْللثقافةْحضعععععورْيفللعريبْيفْالعصعععععرْاجلاهليْالثقا
ْوهبةْاخلالصة؟يكونْللثقافةْحضورْيفْالشعرْاجلاهلي،ْوأصحابهْهمْأصحابْالفطرةْوالقرحيةْوامل

 
ْ:البحث

انتْلهْثقافته،ْوليسْكماْكإنْللثقافةْحضورهاْيفْالشعرْاجلاهلي،ْواجملتمعْالعريبْيفْالعصرْاجلاهليْْ
ْه ْالظ ْإىلْأنهْملْيك ْملْميلكْثقافة.ْيذ

: إنْالثقافةْ كادْ كونْسراًْم ْاألسرارْامللثمةْيفْكلْأمةْم ْ(2)وع ْالثقافةْيقولْحممودْحممدْشاكر
األمم،ْويفْكلْجيلْم ْالبشعععععععر،ْوهيْيفْأصعععععععلهاْالراسععععععع ْالبعيدْالغورْمعارفْكثريةْالْحتصعععععععىْمتنوعةْأبلغْ

بةْيفْكلْجمتمعْإنسععععععععععععاينْلإلميانْهبا،ْأوالًْع ْطريقْالعقلْوالقل ،ْمثْللعملْالتنوعْالْيكادْحياطْهبا،ْمطلْو
هباْحىتْ ذوبْيفْبنيانْاإلنسعععععععععععععانْوجتريْمنهْجمر ْالدم،ْالْيكادْحيسْبه،ْمثْلالنتمااْإليهاْبعقلهْوقلبهْ

الضععععععععععععياعْوخياله،ْانتمااْحيفظهْوحيفظهاْم ْالتفككْواالهنيار،ْوحتوطهْوحييطهاْحىتْالْيفضععععععععععععيْإىلْمفاوزْ
ْواهلالك .ْ

 :(3)وخريْدليلْعلىْوجودْالثقافةْاألمثلةْوالشواهد،ْوم ْذلكْقولْزهريْب ْأيبْسلمى

                                                
ْ.396ْص2ْْاب ْخلدون،ْاملقدمة،ْج ْ(1)
ْ.28شاكر،ْحممودْحممد،ْرسالةْيفْالطريقْإىلْثقافتنا،ْصْ ْ(2)
ْ.20-18زهريْب ْأيبْسلمى،ْالديوانْبشرحْثعل ،ْصْ ْ(3)
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ْ
 وما احلرب إال ما علمتو وذقتو
 مىت تبعثوها تبعثوها ذميمًة 
 افتعرْكُكُو عْرَك الركحع بثمفاهل
َتْج لكو غلماَن أشأَم كلُّ   هوفتُينيْ

 

 وما هو عنها ابحلديث املَُرجكوم  
 وَتْضَر إذا ضركيْيُتموها فَتْضَرمم 
َتْج فتُيتْ   ئموم وتَيْلَقْح كمَشافاً مث تُينيْ
ْع فتفطوم   كأمحرم عاٍد مث ُترضم

 
رهبا،ْلتمنحْالقومْلبنها،ْْفهوْيشععريْيفْالبيتْاألخريْإىلْانقةْصععاحل،ْوهيْاليتْانشععقْعنهاْاجلبلْإبذن

داْيومْواحد،ْالْيشععربونْمنه،ْعواْمنهْطوالْاألسععبوع،ْوكانْيفْقريتهمْهنر،ْوقدْأذنْهلمْاملوىلْ عاىلْأنْيشععرب
ْكيْ شععععععععرب،ْولك ْثلةْم ْأشععععععععقيااْالقومْسععععععععكرواْوعربدواْوماْْ انْمنهمْإالْأنْعقرواْكويرتكونهْلتلكْالناقة

ْالناقة،ْفغض ْعليهمْرهبم،ْودمرْالقريةْمب ْفيها.ْ
ْكيْيعربْم ْتعلقْ وهكذاْفقدْاسعععععععتعانْزهريْب ْأيبْسعععععععلمىْبثقافته،ْوهيْثقافةْاترخيية،ْ  ملاضعععععععي،

حلربْونتائجهاْالوخيمة،ْخالهلاْع ْمعىنْمعاصععععععرْ لنسععععععبةْإليه،ْوهوْيريدْأنْيعظْقومه،ْويذكرهمْبويالتْا
نتائجْعقرْ لكْالناقة،ْكوحيذرهمْمنها،ْولذلكْأشعععععععععععععارْإىلْ لكْالناقة،ْوقال:ْإنْنتائجْالقتلْوالقتالْهيْْ

ْكعقرْْيفْالسععععلمْم ْأمانْورخااْوحياة،ْوكأنفكأنْالناقةْرمزْللسععععلمْوالسععععالمْوماْيكونْ إشعععععالْاحلربْهو
ْ لكْالناقة،ْوماْجيرْم ْويالتْاملوتْوالدمار.ْ

ةْعقرْ لكْالناقة،ْوماكانْوالصععععورةْاليتْأ ىْهباْزهريْراعبة،ْمتألْخيالْاملتلقي،ْو بعثْيفْذهنهْصععععوْر
ة،ْالْيشعععععلهاْإالْثلةْم ْإنْاحلربْفتنبعدهاْم ْدمار،ْبلْ ثريْصععععورةْاألشععععقيااْالذي ْعقروها،ْو كادْ قولْ

ْاألشقيااْجيرونْعلىْقومهمْالدمار.ْ
ْكيْيؤثرْيفْوجدانْاملتلقي،ْوي بتعثْيفْخيالهْصعععوراً،ْويفْوهكذاْاختذْزهريْم ْثقافتهْوسعععيلةْللتعبري،
ية،ْوالْىْجمردْالوزنْوالقافنفسععهْمشععاعرْوعواطفْوانفعاالت،ْوملْيكتفْ لتعبريْالعادي،ْوملْ قمْاألبياتْعل

ريةْ لغةْالتأثري،ْقويةْعلىْحمضْاملوهبةْوالقرحية،ْبلْمزجتْذلكْكلهْ لثقافة،ْفكانتْالنتيجةْصععععععععععورةْشععععععععععع
ْالتعبري،ْبعيدةْمراميْاملعىن.

ومثلْذلكْإشععععععارةْالنابغةْالذبياينْيفْمعلقته،ْإىلْنيبْدْسععععععليمانْعليهْالسععععععالم،ْوكانْالنعمانْملكْ
حهْهبذهْاملعلقةْواعتذرْإليه،ْوفضععععلهْعلىْالناسْكلهم،ْواسععععتثىنْنيبْدْاحلريةْقدْغضعععع ْعلىْالشععععاعر،ْفمد

 :(4)سليمان،ْوأخذْيشيدْبسليمان،ْوحكمهْالقويْالعادل،ْوهوْيذكرْالنعمان،ْفيقول
ْْ

 وال أرى فاعالً يف الناس يشبه  
 إال سليمان إذ قال اإلل  ل  

 وال أحاش  من األقوام من أحد 
 قو يف الربيكة فاْحُدْدها عن الَفَند

                                                
ْ.21ْ-20النابغةْالذبياين،ْالديوان،ْ ح:ْحممدْأبوْالفضلْإبراهيم،ْصْ ْ(4)
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 وخيّمس اجلنك إي قد َأذمْنُ  هلو
 بطاعت فمن أطاعك فانفع  

 ومن عصاك فعاقب  معاقبة 
 

 يبنون تدمر ابلصُّفكا  والَعَمد
 كما أطاعك وادلُْليُ  علع الركَشد
 تنهع الظلوَم وال تقعد علع َضَمد

 
فْخفيْإىلْاْيشعععععععريْم ْطْروالنابغةْوهوْيسعععععععوقْقصعععععععةْسعععععععليمانْويتكلمْعلىْحكمهْالعادلْفكأمنْ

 ْاملسعععيا،ْوكأنهْيضعععربْضعععرورةْأنْيكونْاحلاكمْقوايًْوعاداًلْيضععععْاحلقْيفْنصعععابه،ْفيكافئْاحملسععع ْويعاق
واضععععحاًْوموسعععععاً،ْوهوْْبسععععليمانْاملثل،ْو دلْقصععععةْسععععليمانْعلىْاحلضععععورْالثقايفْيفْمعلقةْالنابغةْحضععععوراًْ

ْة.ْحضورْاترخيي،ْ لْاملعىنْاملقصودْودلْعليهْمباشْر
والْيكتفيْالنابغةْبذكرْسليمان،ْبلْيشريْإىلْقصةْزرقااْاليمامة،ْوكانتْعلىْماْيرو ْبعيدةْالنظر،ْ
ْكانْهذهْاحلمامْيل،ْمعْ ويرو ْأهناْرأتْسعععععر ًْم ْاحلمام،ْوملْيك ْعندهاْسعععععو ْ امةْواحدة،ْفقالت:ْلو

ذاْهوْسععععتْوسععععتونْ امة،ْو دلْ اميت،ْونصععععفه،ْألصععععبحْعنديْمئة،ْوعَدْالقومْأفرادْالسععععربْالطائر،ْفإ
هذهْاحلكايةْعلىْدقةْنظرها،ْوسععععععرعتهاْيفْالعد،ْوحسعععععع ْ فكريها،ْوقدْسععععععاقْالنابغةْ لكْالقصععععععةْيفْأثنااْ

 :(5)اعتذارهْإىلْالنعمانْملكْاحلرية،ْوهوْيقول
ْْ

 واحكو كحكو فتاة احل  إذ نظرت
 قال : أال ليتما هذا احلمام لنا 
  فحسكُبوه فألَفْوه كما حَسب 

 

 إىل محام سراع وارد الثمد 
 إىل محامتنا ونصف  فقد

 تسعاً وتسعن مل تنقص ومل تزد
 

لنابغة،ْوبذلكْ كونْوملكْاحلريةْيعرفْالقصععة،ْوالْشععكْيفْأنهْارعو ْوأعادْالنظرْيفْغضععبهْعلىْا
الذيْيريده،ْوقدْرْع ْاملعىنْثقافةْالنابغةْقدْحضرتْيفْالقصيدة،ْوهوْالذيْوظفهاْللتعبريْالفينْغريْاملباش
مانْبصععععورةْغريْمباشععععرةْأنْضععععربْ لقصععععةْمللكْاحلريةْمثالًْببعدْالنظر،ْوالنابغةْهبذهْالقصععععةْيطل ْم ْالنع

ْيفْحسععععععععابْاألمور،ْوماْيرتو ْيفْاحلكم،ْوأالْيسععععععععتعجلْاألمور،ْوأنْيكونْاثق ْالنظرْحادْالرؤية،ْدقيقاًْ
ْثقايفْيفْالشعر.،ْو دلْعلىْمجالْاحلضورْال زالْالقصيدةْإىلْاليومْ رتكْأثرهاْيفْنفسْاملتلقي

 :(6)وقدْيكونْللثقافةْحضورْمباشرْ لن ْمعْقليلْم ْالتحوير،ْوم ْذلكْقولْطرفةْب ْالعبد
ْ

 وقوفًا هبا صحيب عل  مطيهو
 

 يقولون ال  لك أسع وجتلد 
 

                                                
ْ.24املصدرْالسابق،ْصْ ْ(5)
ْ.19ْطرفةْب ْالعبد،ْالديوان،ْ ح:ْمهديْحممدْانصرْالدي ،ْص ْ(6)
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 :(7)فالشاعرْيستحضرْهناْبيتْامرئْالقيسْم ْمعلقته،ْوفيهْيقول
ْْ

 صحيب عل  مطيهووقوفًا هبا 
 

 يقولون ال  لك أسع وجتلد 
 

ل،ْوهنععْوالْجيريْطرفععةْغريْحتويرْبسعععععععععععععيط،ْبقولععه:ْوجتلعع د،ْبععداًلْم ْقولْامرئْالقيس، اْيكونْوجتمعع 
لقيس،ْملاْالمرئْالقيسْم ْللحضععععورْالثقايفْبعدْفينْومجايلْمتميز،ْفهوْيزي ْمعلقتهْببيتْم ْمعلقةْامرئْا

مرئْالقيسْلتكونْيتْامكانةْيفْالعصعععرْاجلاهلي،ْوملاْشععععرهْم ْمجالْوخصعععوصعععية،ْوكأنْطرفةْيسعععتشعععهدْبب
م ْامرئْالقيس،ْويرونْفيهْْقصععيد هْأقو ْأتثرياًْوأكثرْسععريورةْبنيْالناس،ْفهمْسععيذكرونْهذاْالبيتْاملقتبس

لعصعععععععرْاحلديثْببيتْم ْدعماًْملوقفْطرفة،ْوأتكيداًْلقوةْبيانه،ْمثلماْيسعععععععتشعععععععهدْاخلطي ْأوْاألدي ْيفْا
ْكرمية،ْبلْكأنْطرفةْب ةْبالزمةْأوْعنصرْاثبتْ ْالعبدْيستعنيْبصورةْالْشعوريشعرْأوْحديثْشريفْأوْآية

ْم ْعندْامرئْالقيس.ْْأوْ قليدْيفْالشعرْوهوْالبكااْعلىْاألطالل،ْوالْير ْبداًْم ْأنْ خذهاْبنصها
ْكانْاب ْحذامْم ْقبلْقدْ ْكما وكانْامرؤْالقيسْنفسعععععععععععهْقدْأشعععععععععععارْإىلْأنهْيقفْ ألطاللْويبكيها

 :(8)وقفْفيهاْوبكاها،ْحيثْيقول
ْْ

 عوجا علع الطلل االيل ألننا
 

 نبك  الداير كما بكع ابن خذام 
 

عرهْمباشرة،ْوهوْحضورْوامرؤْالقيسْإمناْيشريْبذلكْإىلْحضورْثقايفْماثلْيفْوجدانهْعربْعنهْيفْش
ْثقايفْصريحْومباشر.

اليوم،ْوم ْذلكْيفْواألمثلةْعلىْهذاْاحلضعورْالثقايفْيفْالشععرْالعريبْكثرية،ْمنذْالعصعرْاجلاهليْإىلْ
ْكانْم ْبروزهْ العصععرْاحلديثْمثاًلْإشععارةْالشععاعرْأ دْشععوقيْإىلْوسععامةْيوسععفْالصععديقْعليهْالسععالم،ْوما
للنسوةْوه ْأمامْاملائدة،ْإذْقطَّع ْأيديه ْوه ْالْيشعرن،ْذاهالتْأمامْوضاا هْوأتلقه،ْوهوْيقسمْحبسنه،ْ

 ْهذاْاحلبي ْالذيْيتغىنْبهْالشعععععاعر،ْفكأنهْيفْحسععععع ْوير ْأنْأولئكْالنسعععععوةْيتمننيْلوْيبعث ْلريي ْحسععععع
 :(9)يوسف،ْويفْذلكْيقول

ْْ
 احلسن حلف  بيوسف 
 ومتن  كل مقطعة يدها

 والسورة إنك مفرده  
 لو تبعث تشهده 

                                                
ْ.9امرؤْالقيس،ْالديوان،ْ ح:ْحممدْأبوْالفضلْإبراهيم،ْصْ ْ(7)
ْ.114املصدرْالسابق،ْصْ ْ(8)
ْ.122،ْص2ْشوقي،ْأ د،ْاألعمالْالشعريةْالكاملة،ْجْ ْ(9)
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ْكانْطرفةْقدْمتثلْبيتْامرئْالقيسْوأدخلهْيفْقصيد هْاملعلقة،ْفإنْالشاعرْصالحْعبدْالصبورْ وإذا

 :(10)شوقيْووضعهْيفْقصيدةْله،ْحيثْيقولْاقتطعْبيتًاْأل د
ْ

 احلب اي رفيقس قد كان 
 يف أول الزمان 

 خيضع للرتتيب واحلسبان 
 "نظرة فابتسامة فسالم 
 فكالم فموعد فلقاء"
 اليوم اي عوائب الزمان

 قد يلتق  يف احلب عاشقان 
 من قبل أن يبتسما

 
كانْاثننيْأنْيلتقياْجملردْأصبحْسريعاً،ْإذْإبمفقدْأرادْالشاعرْأنْيعربْع ْاحل ْيفْهذاْالعصر،ْوقدْ

ْالعصععورْالقدمية،ْمباْفيهاْيفنظرة،ْفاحل ْيفْهذاْالزمانْسععريع،ْغريْراسعع ْاجلذور،ْوقدْأرادْأنْيقرنهْ حل ْ
هلذاْاحلضععورْالثقايفْْم ْرسععوخْوقوةْومنوْهادئ،ْفاسععتعانْللتعبريْع ْذلكْببيتْأل دْشععوقي،ْوبذلكْكان

ْتْواسعة،ْواختصرْاملعىن،ْوعمقه.يفْالقصيدةْدالال
ومقابلْهذاْاحلضععورْالثقايفْالواضععحْوالصععريحْواملعتمدْعلىْإثباتْالن ْحبرفيته،ْهناكْحضععورْثقايفْ
يعتمدْعلىْاللمحْواإلشارةْوهوْبعيدْع ْالتصريح،ْولكنهْقري ْاملنال،ْالْغموضْفيه،ْبلْهوْشفيف،ْومنهْ

 :(11)الصبورْيفْقصيدةْلهْعنواهناْ اخلروج ،ْوفيهاْيقولعلىْسبيلْاملثالْقولْالشاعرْصالحْعبدْ
ْْ

 أخرج من مدينس من موطين القدمي 
 مطكرحاً أثقال عيش  األليو.... 

 أخرج كاليتيو 
 مل أختري واحدًا من الصحاب 

 لك  يفدّميين بنفس 
 فكل ما أريد قتل نفس  الثقيل 

                                                
 .220ْعبدْالصبور،ْصالح،ْالديوان،ْصْ ْ(10)
ْ.235املصدرْالسابق،ْصْ ْ(11)
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 ومل أغادر يف الفرا  صاحيب يضلل الطالب
 فليس من يطلبين سوى أان القدمي 

 
ةْإىلْهجرةْوواضععععحْماْيفْالن ْم ْحضععععورْثقايفْيشععععريْبصععععورةْشععععفافةْوواضععععحةْولك ْغريْمباشععععْر

ب ْعمهْعليْب ْأيبْطال ْاالرسععععولْحممدْصععععلىْدْعليهْوسععععلمْليالًْم ْمكةْإىلْاملدينةْوقدْ ركْيفْفراشععععهْ
ْهجرةْالرسعولْوخروجْالشعاعر،ْاملوقف،ْوأظهرْاملفارقةْبنيْرضعيْدْعنه،ْوهذاْاحلضعورْالثقايفْالتارخييْأغىن

اًْثقافياًْوغىنْيفْاحلسْولكنهْعربْم ْخاللْاحلضعععععععععععععورْالثقايفْع ْهذاْاخلروجْفأكسعععععععععععععبهْعمقاًْاترخيياًْوبعد
ْوالشعورْوالوجدان.ْ

ْومثةْشععكلْآخرْم ْأشععكالْاحلضععورْالثقايفْبعيدْجداً،ْيومأْإليه،ْويسععتشععفْيفْاألعماق،ْوالْميك 
إدراكهْإالْبعدْطولْمتع ْو فكري،ْوقدْميرْسععريعاًْم ْغريْأنْيدرك،ْومنهْعلىْسععبيلْاملثالْقولْالشععاعرْبدرْ

 :(12)شاكرْالسيابْيفْمفتتحْقصيد هْ أنشودةْاملطر ،ْوفيهْيقول
ْ

 عيناك غابتا خنيل ساعة السحر 
 أو شرفتان را  ينأى عنهما القمر 
 عيناك حن تبسمان تورق الكروم 

 الضواء كاألقمار يف هنر وترقص 
 يرج  اجملذاف وهنا ساعة السحر 
 كأمنا تنبض يف غوريهما النووم.

 
فالشاعرْيذكرْامرأةْلعينيهاْفعل،ْفبنظرةْمنهاْ دبْاحلياةْيفْالكونْكله،ْوإذاْالكرومْاليابسةْالغصونْ

نْ وحيانْ بعيننيْأخرينيْواألوراقْ ورقْو زهرْو ثمر،ْو رق ْاألضوااْيفْهنرْحيْجارْمتحرك،ْوهااتنْالعينا
ْكلْم ْ قعْعليهْنظرهتما،ْومثلْهذاْ ختتلفانْعنهاْاالختالفْكله،ْمهاْعيناْميدوزا،ْوكانتْحتيلْإىلْحجر
الفرقْيزيدْم ْقوةْاإلحسععععععاسْ لعيننيْاللتنيْبنظرهتماْ دبْاحلياةْيفْالكون،ْوالعينانْاللتانْ بعثانْاحلياةْيفْ

ْ.(13)دعيْعشتارْربةْاخلص ْواحل ْيفْاألساطريْالبابلية الكونْفتخضرْالكرومْبعدْيباسْ ست
وهكذاْفإنْيفْالعمقْم ْالن ْالسععععععابقْيكم ْحضععععععورْثقايفْخفيْبعيد،ْالْيظهرْإالْبعدْقليلْم ْ
التأمل،ْوهذاْاحلضععععورْالثقايفْيتمثلْيفْأسععععطور ني،ْاألوىلْهيْأسععععطورةْميدوزا،ْوهيْأسععععطورةْإغريقيةْقدمية،ْ

ليتْ بعثْالربيعْواحل ْوالعالقةْبينهاْوبنيْالن ْعالقةْ ناقض،ْواألسععععععععطورةْالثانيةْهيْأسععععععععطورةْعشععععععععتار،ْا
                                                

 .474،ْص1ْالسياب،ْبدرْشاكر،ْالديوان،ْج ْ(12)
ْ.53-52حمبك،ْأ دْزايد،ْدروبْالشعرْالعريبْاحلديث،ْصْ ْ(13)
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ْواخلص ْيفْالكون،ْوعالقتهاْمعْالن ْعالقةْا فاق،ْوهيْ غينْاملمعىن،ْوختتفيْورااهْيفْالعمق.
ومثةْشععكلْآخرْم ْأشععكالْاحلضععورْالثقايف،ْهوْأكثرْبعداً،ْوأشععدْعمقاً،ْالْيسععتبصععرْإالْبعدْطولْ

 :(14)أتمل،ْويتمثلْيفْقولْالسيابْيفْالقصيدةْالسابقة،ْحيثْيقول
ْ

 ويف العراق ألف أفعع تشرب الرحيق 
 من زهرة يرهبا الفرات ابلندى.

 
ْكأهنمْوالن ْيقومْعلىْالرمزْالواضععح،ْفاألفاعيْرمزْللطغاةْاملسععتبدي ،ْالذي ْيسععل بونْالوط ْخريا ه،

ْاألفاعيْيشربونْرحيقْالزهور.
لرحيقْم ْزهرةْاويفْالغورْالبعيدْم ْالن ْحتضععععععرْأسععععععطورةْجلجاميش،ْفتلكْاألفاعىْاليتْ شععععععربْ

غفلةْم ْجلجاميش،ْإذْْيرهباْالفراتْ سعععععتدعيْيفْخيالْاملتلقيْصعععععورةْاألفعىْاليتْقضعععععمتْزهرةْاحلياة،ْيف
قةْللوهلةْاألوىلْغريْنزلْإىلْالبئرْليسعععععععععتحم،ْوهوْالذيْشعععععععععقيْيفْجلبهاْلصعععععععععديقهْأنكيدو،ْوقدْ بدوْالعال

بعيدْالغور،ْالْيكادْْثقايف،ْفهوْحضعععععععورْخفيوطيدةْوالْمؤكدة،ْوهذاْهوْيفْاحلقيقةْمجالْهذاْاحلضعععععععورْال
يا،ْألنْالبحثْع ْيصعععدق،ْبلْلعلْالشعععاعرْنفسعععهْينكره،ْوهذاْالْيغريْيفْمسعععألةْاحلضعععورْالثقايفْأيْشععع

ْعر.ْاحلضورْالثقايفْعمليةْنقدية،ْميارسهاْالنقدْحبرية،ْوالْحتتاجْإىلْأتكيدْالشا
ْكثيفاًْومتتابعاًْوحباجةْ إىلْثقافةْعاليةْم ْاملتلقيْكيْيتعاملْمعْالن ،ْوقدْيكونْاحلضعععععععععععععورْالثقايف

 :(15)وم ْذلكْقولْصالحْعبدْالصبور
ْْ

 يسألين بول إليوار 
 عن معىن الكلم 

 "احلري "
 يسألين برت برخي  
 عن معىن الكلم 

 "العدل"
 يسألين دانس أليوريي 

 عن معىن الكلم 
 "احلب"

                                                
ْ.481،ْص2ْالسياب،ْبدرْشاكر،ْالديوان،ْج. ْ(14)
 .65-62عبدْالصبور،ْصالح،ْشجرْالليل،ْصْ ْ(15)
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 يسألين املتنيب 
 عن معىن الكلم  

 "العزه"
 يسألين شيخ  األعمع 

 عن معىن الكلم  
 "الصدق"

 تتزاحو أسئلتهو حويل، ال أملك ردا
 أستعطفهو وأانم 
 حن يهل الصبح 

 أشرد يف الطرقات الشمس األايم
 تسألين القدم السوداء 

 عن معىن الكلم  
 "الصم " 

 
عرفها،ْأوْقدْيعرفْفالن ْحافلْإبشعاراتْخمتصعرةْإىلْشعخصعياتْأدبية،ْقدْيعرفهاْاملتلقي،ْوقدْالْي

بعضعععععععهاْوالْيعرفْبعضعععععععهاْاآلخر،ْولك ْميكنهْأنْيتعاملْمعهاْم ْخاللْالكلماتْاملفتاحيةْاليتْ عربْع ْ
 لكْالشخصيات،ْوهيْ سألْالشاعرْع ْمعىنْ لكْالكلماتْالدالةْعلىْقيمْعليا،ْولك ْالشاعرْالْميلكْ

هبا،ْولذلكْيهربْالشععاعرْإىلْالنوم،ْوالْاجلواب،ْألنْ لكْالقيمْأصععبحتْم ْاملاضععي،ْوما تْمبوتْأصععحا
ْكلْشياْقدْفقدْمعناه.ْ ْجيدْيفْصباحْاليومْالتايلْغريْأنْيسألْع ْمعىنْالصمت،ْوبذلكْيكون

ْع ْالتجربة،ْومثَّلْاحلالة،ْواسععتطاعْنقلهاْإىلْامللتقيْبعيداًْع ْ واحلضععورْالثقايفْواضععحْوشععفيف،ْعرب 
ْكععانْالْبععدْللمت لقيْأنْيبععذلْبعضْاجلهععدْيفْإدراكْحقيقععةْالتجربععةْاليتْ قععدمهععاْاملبععاشعععععععععععععرةْوالتقرير،ْوإن

القصععععيدة،ْولكنهْليسْ جلهدْالكبري،ْفالقصععععيدةْواضععععحةْوسععععهلةْوبسععععيطة،ْوليسْفيهاْشععععياْم ْالغموضْ
والتعقيد،ْولكنهاْ ظلْبعيدةْعماْألفْاملتلقيْالعريبْم ْمباشععععععرةْو قرير،ْو ظلْمنتميةْإىلْاحلداثةْالشعععععععرية،ْ

ْهذاْاحلضورْالثقايفْالشفاف.ْوقدْأغناهاْ
وهكذاْيبدوْاحلضعععععععورْالثقايفْيفْالشععععععععرْظاهرةْمركبة،ْشعععععععديدةْالتعقيد،ْوليسعععععععتْ ألمرْالشعععععععكليْ

ْالبسيط،ْوهيْظاهرةْفنيةْ قنيةْقدمية،ْ طورتْيفْالشعرْاحلديث،ْو طورتْأشكالْاستخدامها.
كلها،ْبلْيفْفنونْالتأليفْْْولعلهْم ْالبديهيْالقولْبعدْذلكْإنْللثقافةْحضعععععععععععععورهاْيفْفنونْاألدب

والتصععععنيفْكافة،ْوكت ْاجلاحظْوأيبْحيانْالتوحيديْومؤلفاتْالسععععيوطيْواملعاجمْوكت ْالتفسععععريْواألخبارْ
ْكلهاْحافلةْ حلضععورْالثقايفْمبختلفْأنواعهْم ْقرآنْكرميْوحديثْشععريفْوأشعععارْ والتاري ْواجلغرافيةْوغريها

ْكماْ طورتْيفْاملقابلْأشكالْدرسهاْونقدها.ْْوأخبارْوقص ْومروايتْوماْإىلْذلكْم ْأشك ْالْالثقافة،
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يسْ رفاًْوالْزينةْوالْإنْاحلضعععععورْالثقايفْيفْالشععععععرْليسْجمردْلعبةْأوْحيلةْأوْعمليةْق ْولصعععععق،ْول
ْحقيقتهْجزاْم ْالعمليةْيفهبرجة،ْوليسْاسععععععععععععتعراضععععععععععععاًْلثقافةْالشععععععععععععاعرْوالْإظهاراًْملعرفتهْواطالعه،ْإمناْهوْ

وْ حلضعععععورْالسعععععليم،ْإنْهجزاْم ْبنيةْالن ،ْالْميك ْإسعععععقاطه،ْوإذاْأمك ْذلكْافرتاضعععععًاْفماْاإلبداعية،ْْو
لتجربة،ْومتثيلْاملعىن،ْو عميقْاحلضعععورْالثقايفْيفْالشععععرْهوْوسعععيلةْ عبريية،ْيرادْم ْهذاْاحلضعععورْالتعبريْع ْا

نْهلاْرصيدْعندْاملتلقيْم ْيكْوْالفكرة،ْو رسي ْاالنفعالْلد ْاملتلقي،ْفالثقافةْاليتْحتضرْيفْالن ْالشعري
ْكععلْهععذهْالقو ،ْوجتعلععهْيتعععامعع لْمعْالن ْمبععاْميلععكْم ْاملعرفععةْواالنفعععالْواحلسْوالوجععدان،ْفهيْحتركْفيععه

ْواملتلقي.ْْرصيدْحيركهْهذاْاحلضورْالثقايف،ْفاحلضورْالثقايفْيقيمْعالقةْ يميةْبنيْالن 
طرْإىلْ كوي ْمعرفةْ،ْفإنْاملتلقيْعندئذْسعععععععيضعععععععوحنيْالْيكونْاملتلقيْعلىْمعرفةْ حلضعععععععورْالثقايف

ْكأنْ شععععععريْالن ْعلىْسععععععبيلْي تعلقْبذلكْاحلضععععععور،ْوبعدْحتقيقْاملعرفة،ْيقو ْالتعاملْمعْالن ،ْويتعمق،
ْكانْاملتلقيْالْيعرفها،ْفإنهْسعععععععععيتعرفْعليها،ْْو يدركْمثاًلْأهناْحتكيْع ْاملثالْإىلْأسعععععععععطورةْسعععععععععيزيف،ْفإذا

ْكْإنسعععععانْحكمتْعليهْاآلهلةْيف يْيلقيهاْإىلْالطرفْاألسعععععاطريْاإلغريقيةْأنْيدحرجْصعععععخرةْإىلْقمةْجبل،
،ْويعيدْذلكْاإلنسععععععععانْاآلخرْمنه،ْولكنهْماْإنْيبلغْقمةْاجلبل،ْحىتْ فلتْمنهْالصععععععععخرةْإىلْأسععععععععفلْاجلبل

ْدفعهاْإىلْاألعلى،ْمثْ سقطْمنه،ْوهكذاْيفْحماوالتْمستمرةْالْ نتهي.ْ
عناها،ْو قويه،ْثالْ كتسعععع ْم ْداخلْالن ْالذيْحتضععععرْفيهاْمومثلْهذهْاألسععععطورةْعلىْسععععبيلْامل

الن ،ْبلْإنْمعىنْْو عززه،ْوالْميك ْأنْيكونْللحضعععععععورْالثقايفْمعىنْاثبت،ْأوْمعىنْخارجيْيسعععععععقطْعلى
لىْالشععقااْاإلنسععاينْاحلضععورْالثقايفْيسععتمدْم ْداخلْالن ،ْفأسععطورةْسععيزيفْعلىْسععبيلْاملثالْقدْ دلْع

الشعورْبالْجدو ْاحلياة،ْةْمباْفيهاْم ْ ع ْالْينتهي،ْوقدْ دلْعلىْإحساسْ لعبثْْووعذابْاحلياةْاليومي
أس،ْفهوْالْيعرفْالكلل،ْوماْهيْإآلْلع ْأوْهلو،ْبلْقدْ دلْعلىْقوةْاإلنسعععععععععععانْوإراد هْاليتْالْ عرفْالي

هوْجيدْفيهْارسععععه،ْْوميويظلْيعملْعلىْدفعْالصععععخرة،ْبلْقدْ دلْعلىْمتعةْاإلنسععععانْيفْ كرارْالعملْالذيْ
ْانْوانتهىْعمله.متعة،ْوحيققْإنسانيته،ْألنْالصخرةْإذاْسقطتْم ْالطرفْاآلخرْانتهتْمهمةْاإلنس

وم ْالطريفْأنْير ْالشعاعرْعبدْالوهابْالبيامْيفْشعخصعيةْسعيزيفْرمزاًْلشعقااْالفقرااْوالكادحنيْ
شععععععععقااهمْيتجدد،ْبتجددْأشععععععععكالْْواملظلومنيْم ْأبنااْالطبقاتْالفقرية،ْوهوْيكينْعنهمْ لعبيد،ْوير ْأن

 :(16)املستعمر،ْالذيْيرمزْإليهْالوحشْالعنيد،ْفيقول
ْ

 عبثًا حناول أيها املوتع الفرار 
 من خملب الوحش العنيد 
 من وحشة املنفع البعيد

 الصخرة الصماء للوادي يدحرجها العبيد
                                                

 .62عباس،ْإحسان،ْعبدْالوهابْالبيامْوالشعرْالعراقيْاحلديث،ْصْ ْ(16)
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 سيزيف يبعث من جديد من جديد.   
 

الْينتهي،ْوالْ اةْْووبذلكْيدلْالبيامْعلىْقدرْغريْقليلْم ْالتشعععععاؤم،ْفشعععععقااْالكادحنيْمتجدد،ْ
فاعهْعنهمْيظلْمتأثراًْبروحْم ْخمل ْذلكْالوحش،ْفالبيامْعلىْالرغمْم ْ عاطفهْمعْالفقرااْوواملظلومنيْود

ْاألسطورةْاليتْ عينْالتكرارْالعبثي.ْ
ةْ وظيفهاْيفْالن ْ ملعىنْيفْفهمْاملادةْالثقافية،ْو فسععريها،ْوحريويفْهذاْماْيدلْعلىْحريةْالشععاعرْ

ْكالعجينةْاللينةْبنيْيدي الشعععععععععععععاعرْاملبدع،ْيسعععععععععععععتطيعْْالذيْيريد،ْألنْاملادةْالثقافيةْمادةْحرةْمطواع،ْهي
ْ وظيفهاْوفقْماْيناس ْالتجربةْاليتْيريدْالتعبريْعنها.ْْ
لن ،ْوموقعهْمنه،ْوليسْاْهنايةْهلا،ْحبس ْعالقتهْمعْكماْيبدوْاحلضعععععععععورْالثقايفْقاباًلْلتأويالتْال

ْديْالثابت.ْمثةْمعىنْاثبتْخارجْالن ْيسقطْعلىْالن ،ْإالْإذاْ عاملْالن ْمعهْمبعناهْالعا
وقدْيكونْاحلضورْالثقايفْمباشرةْيفْعتبةْالن ،ْوم ْذلكْقصيدةْنظمهاْالشاعرْأبوْالقاسمْالشايبْ

اْعنواانًْفرعياً:ْ أوْهكذاْغىنْبروميثيوس ،ْو رويْاألسععععععطورةْاإلغريقيةْأنْعنواهناْ نشععععععيدْاجلبار ،ْووضعععععععْهل
بروميثيوسْسرقْالنارْم ْاآلهلةْوعرَّفْعليهاْالبشر،ْفغضبتْعليهْاآلهلةْْوقضتْأنْيقيدْإىلْصخرة،ْو مْ

هار،ْوهكذاْنسععععععرْينهشْكبدهْيفْالنهار،ْحىتْ مْعليها،ْمثْ نموْيفْالليل،ْفيعودْالنسععععععرْإىلْهنشععععععهاْيفْالن
دواليك،ْواألسطورةْرمزْلإلحساسْ ألملْوالندم،ْوليسْيفْالقصيدةْم ْاألسطورةْشياْيتعلقْ ألسطورةْالْ
يفْاللفظْوالْيفْاملعىنْوالْيفْاملوقف،ْفليسْفيهاْشعععععععياْم ْالندمْوالْاألملْوالْاإلحسعععععععاسْ لذن ،ْبلْفيهاْ

يشْعلىْالرغمْم ْاملرض،ْوالشععاعرْيذكرْفيهاْالنسععرْأتكيدْللتحدي،ْوإظهارْلقوةْاإلرادةْوالتصععميمْعلىْالع
الْعلىْأنهْعقابْم ْاآلهلةْ نهشْالكبد،ْبلْعلىْأنهْرمزْللقوةْوالعزمية،ْومهماْيك ْم ْأمر،ْفإنهْالْسبيلْ

 :(17)إىلْإنكارْماْيفْالقصيدةْم ْحضورْثقايف،ْومنهاْاألبياتْاآل ية
ْْ

 سأعيش رغو الداء واألعياء
  ينثين وأقول للقدر الذي ال

 ال يطفئ اللهب املقدس يف دم 
 فاصدم فؤادي ما استطع  فإن  
 ال يعرف الشكوى الذليلة والبكا

 ويعيش كاجلبار يرنو دائمًا 
 

 كالنسر فوق القمة الشماء 
 من حرب آمايل بكل بالء

 موج األسع وعواصف األرزاء
 سيكون مثل الصخرة الصماء
 وضراعة األطفال والضعفاء

 جلميل النائ للفور للفور ا
 

ولك ْالْبدْم ْاإلشععارةْإىلْأنْبعضْالشعععرااْأثقلواْقصععائدهمْيفْبعضْاألحيانْحبضععورْثقايفْبعيدْْ
                                                

 .11ْالشايب،ْأبوْالقاسم،ْالديوان،ْ ح:ْأ دْحس ْبسج،ْصْ ْ(17)
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ع ْالثقافةْالعربية،ْوليسْلهْرصععععععععيدْيفْوجدانْالقارئْالعريب،ْوالْيثريْفيهْاحلسْوالشعععععععععر،ْوإمناْمينحهْمعرفةْ
املثالْاملقطعْالتايلْللشعععععععععععاعرْبدرْشعععععععععععاكرْْعقليةْقدْ كونْجافةْيفْبعضْاألحيان،ْوم ْذلكْعلىْسعععععععععععبيل

 :(18)السياب،ْم ْقصيد هْاملعبدْالغريق،ْوفيهاْيقول
ْ

 هلوك فما يزال زيوس يصبغ قمة اجلبل
 خبمرت ، ويرسل ألف نسر نزك من أحداقها الشرر 

 لتخطف من يدير اخلمر حيمل أكؤس الصهباء والعسل
 هلو نزور آهلة البحرية 
 جلبل.مث نرفعها لتسكن قمة ا

 
اشعععععية: غانيميدْويضعععععطرْالشعععععاعرْإىلْأنْيوضعععععحْماْيفْاألسعععععطرْاألخريةْم ْأسعععععطورة،ْفيكت ْيفْاحل

ْلآلهلة .ْالشابْاليوانينْالذيْأرسلْإليهْزيوسْكبريْاآلهلةْنسراًْفاختطفهْوأصبحْساقياًْ
يفْن ْْكماْأغرقْبعضْالشععععرااْيفْحشعععدْأشعععكالْم ْالثقافةْالتارخييةْوالدينيةْواألسعععطوريةْواألدبية

 :(19)شعريْواحد،ْوهوْماْيرهقْالقصيدة،ْوم ْذلكْقولْالشاعرْعبدْالوهابْالبيام
ْْ

 جيف يف عيون بوذا النور 
 تنقطع اجلذور 
 وآخر السالل 

 حفيد هومريوس يف مدريد
 يعدم رمياً ابلرصاص، إرم العماد 

 تغرق يف ذاكرة األحفاد 
 مات املغين، مات  الغاابت 

 وشهراير مات.
 

لْالعاملْوعلىْموتْانفالشععععاعرْحيشععععدْثقافاتْعربيةْوأوربيةْوشععععرقيةْوغربيةْليدلْعلىْالفسععععادْالذيْ
لعقلْأكثرْمماْخياط ْالشعععععععرْوقيمْاحلقْواجلمالْوسععععععيطرةْالظلمْوالعدوان،ْولك ْمثلْهذاْاحلشععععععدْخياط ْا

ْالوجدان،ْويثقلْالن ْأبعبااْثقافية.

                                                
ْ.185ْ-184،ْص1ْالسياب،ْبدرْشاكر،ْالديوان،ْج ْ(18)
 .191حافظ،ْصربي،ْالرحيلْإىلْمدنْاحللم،ْصْ ْ(19)
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عريْغريْشععععرْاملتنيب،ْر،ْوليسْلوانًْواحداً،ْفشععععرْاملوالف ْالشععععريْيفْ طورْمسعععتمر،ْفالشععععرْأشععععا
رْاألموي،ْوالشععععرْيفْوشععععرْأيبْمتامْغريْشععععرْأيبْنواس،ْوالشععععرْيفْالعصعععرْالعباسعععيْغريْالشععععرْيفْالعصععع

اإليقاعْاملوسعععععيقيْخيتلف،ْْوالعصعععععرْاإلسعععععالميْغريْالشععععععرْيفْالعصعععععرْاجلاهلي،ْفاللغةْ تغري،ْواملعاينْ تبدل،ْ
دْم ْالتجديد،ْوهوْباألخيلةْوالتشعععععععععبيهاتْواالسعععععععععتعاراتْالْ بقىْعلىْماْهيْعليه،ْفالْوطبيعةْالصعععععععععورْْو

حوال،ْولك ْهذاْالْيعينْو غريْاألْحاجةْاجتماعيةْ ظهرْاسعععععععععععععتجابةْلتطورْاجملتمعْو غريْالعاداتْوالتقاليد
تطورْغمْم ْالاالنقطاعْبنيْمرحلةْومرحلةْأوْجيلْوجيلْأوْشععععععععكلْوشععععععععكل،ْفالتواصععععععععلْمسععععععععتمرْعلىْالْر

غريات،ْوهيْأيضععععععععاًْالفاعلةْيفْوالتجديد،ْوكذلكْاحلالْ لنسععععععععبةْإىلْالثقافة،ْفهيْنتاجْالواقع،ْمباْفيهْم ْمت
ْالواقع،ْمباْحتملْم ْقيمْومعانْجديدةْوأفكار.ْ

شعععععععريعةْوموسعععععععيقىْْووالثقافةْهيْكلْماْيبدعهْالعقلْالبشعععععععريْم ْنتاجْعقلي،ْم ْأدبْوف ْوقانونْ
ْكلْماْيقدمهْالعقلْالبشععريْم ْعلمْوصععناعوفلسععفةْوحنتْو صععويرْوع ةْوماْيطورْم ْدوااْلوم،ْوهيْأيضععًا

اصععلْواال صععال،ْوهوْنتاجْوأسععالي ْالعالجْوطرقْالعيشْوأشععكالْالطعامْونظمْالبنااْوالعمارةْوأسععالي ْالتْو
كنهْيفْحقيقتهْرهْنتاجْفردي،ْوليشعععععععاركْفيهْالفردْواجملتمع،ْوهوْنتاجْالعالقةْبنيْالفردْواجملتمع،ْوهوْيفْظاه
،ْإنْأينشعععععععتاي ْودارونْوفرويدْنتاجْاجملتمع،ْوحصعععععععيلةْمرحلةْاترخييةْم ْالتطورْاالجتماعيْوالتارخييْوالثقايف

ْكا نْم ْاملمك ْأنْيوجدواْويونغْهمْأفرادْمبدعونْم ْغريْشععععععععععك،ْوماْأ واْبهْهوْنتاجْعبقريتهم،ْولك ْما
اإلغريقْقبلْامليالد،ْوبدليلْْيلْأنْأايًْمنهمْملْيظهرْعندإالْبعدْمراحلْم ْالتطورْالتارخييْواحلضععععععععععاري،ْبدل

اريةْيفْالقرنْالعشري ْغريْأنْأيْفيلسوفْعندْاإلغريقْملْيقلْمبثلْماْقالهْأيْم ْهؤالا،ْألنْاللحظةْاحلض
ْاللحظةْاحلضاريةْيفْالقرنْالثالثْقبلْامليالد.

نظامْمتغريْمتطورْ سعععععععععععععتمرار،ْفهوْوهذاْيعينْأنْالثقافةْنظامْاجتماعيْيسعععععععععععععهمْفيهْاألفراد،ْوهوْ
مؤسععسععةْاجتماعية،ْوهوْمنظومةْقيمْوعالقات،ْوالْشععكْيفْأهناْختتلفْم ْجمتمعْإىلْجمتمعْوم ْعصععرْإىلْ
عصعععرْوم ْمكانْإىلْمكان،ْوهذهْهيْسعععنةْاحلياة،ْومثةْجدلْطويلْحولْالعالقةْبنيْالنتاجْالعقليْاملعنويْ

عقليْاملاديْيفْالصععععععناعاتْواملواصععععععالتْواال صععععععاالتْوالعلوم،ْأيْيفْالفنونْواآلدابْوالفلسععععععفة،ْوالنتاجْال
النتععاجنيْيؤثرْيفْاآلخر،ْوأيهمععاْأكثرْأتثريًاْيفْاجملتمع،ْولك ْيبععدوْأنْعالقععةْالتععأثريْوالتععأثريْمتبععادلععةْوم ْ

ْ.ْ(20)الصع ْاحلكمْ ألولويةْأليْم ْالطرفني
قافةْقصعععصعععية،ْإىلْثدينية،ْإىلْحضعععورْْو تنوعْمصعععادرْاحلضعععورْالثقايفْيفْالشععععر،ْفم ْحضعععورْثقافة

ْكماْ تنوعْأشعععععكالْاحلضعععععور،ْفم ْحضعععععْو رْمباشعععععرْوصعععععريحْحضعععععورْثقافةْاترخيية،ْإىلْحضعععععورْثقافةْأدبية.
ْواضح،ْ لكلمة،ْأوْاجلملةْأوْاملعىن،ْوم ْحضورْخفيْطريفْغريْمباشر.ْ

ْك حضعععورْبيتْوقدْيكونْاحلضعععورْالثقايفْيفْالشععععرْع ْقصعععدْووعي،ْلغرضْشععععريْأوْهدفْفين،
امرئْالقيسْيفْقصععععععيدةْطرفة،ْأوْحضععععععورْبيتْأ دْشععععععوقيْيفْقصععععععيدةْصععععععالحْعبدْالصععععععبور،ْوقدْيكونْ
                                                

ْ.19ْينظر،ْاب ْنيب،ْمالك،ْمشكلةْالثقافة،ْصْ ْ(20)
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ْكماْيفْاألمثلةْاألخر . ْاحلضورْالثقايفْبصورةْغريْواعية،ْوالْمقصودة،
وقدْ نبَّهْالقدامىْإىلْهذهْالظاهرةْيفْالشععععععععر،ْوهيْاحلضعععععععورْالثقايف،ْفدرسعععععععوهْيفْ بْالسعععععععرقات،ْ

ْكانْفيهْحضعععععععورْم ْ(21)ْأنواعهو وسععععععععواْيف ْكماْصعععععععنفوهْيفْ بْاالقتباسْوالتضعععععععمني،ْوعدواْاالقتباسْما ،
ْكانْفيهْحضععورْم ْشعععرْاآلخري ،ْوذكرْالقزويين ْ(22)القرآنْالكرميْأوْاحلديثْالشععريف،ْوعدواْالتضععمنيْما

يفْالتلخي ْلالقتباسْنوعني،ْاألولْماْملْينقلْفيهْاملقتبسْع ْمعناه،ْوالثاينْخالفه،ْوذكرْللتضععععععععععمنيْعدةْ
أنواع،ْمنهاْماْيتعلقْبتضعععععمنيْبيتْأوْأكثرْأوْ ضعععععمنيْشعععععطرْأوْنظمْمنثور،ْوأشعععععارْالقزويينْإىلْنوعْأمساهْ

 التلميح،ْوضربْلهْمثالًْببيتْأليبْمتامْيقولْفيه:
ْ

 ري أأحالم انئوفون ما أد
 

 أمل  بنا أم كان يف الركب يوشع 
 

لشعععمسْإىلْملغي ،ْوملْاوفيهْيشعععريْإىلْقصعععةْنيبْدْيوشععععْالذيْحاربْاجلباري ْيومْاجلمعة،ْومالتْ
هْالشععمسْحىتْفرهْلينتصععرْعليهم،ْفخشععيْم ْدخولْيومْالسععبت،ْفيضععطرْإىلْوقفْالقتال،ْفدعاْدْفردْ

ْيدركْاملقصععودْم ْ لكْحىتْم ْقتاهلم.ْومماْالْشععكْفيهْأنْاملتلقيْهناْحباجةْأنْميتلكْاملعرفةْبقصععةْيوشععع
ْالتكثيفْالشديدي.ْْْواإلشارةْالثقافيةْاملكثفةْوالغامضةْيفْاحلقيقة،ْواليتْنقلتْاملعىنْ إلشارةْ

مبعناهْاللغويْدخولْْوهوintertextualْكماْحتدثْالنقادْاملعاصععععععععرونْيفْالغربْعماَْأمْسَوُهْالتناصْ
ابقةْأوْسععععععععن ْحاضععععععععرْماثلْونصععععععععوصْأخر ْن ْيفْن ،ْوهوْمبعناهْاألوسعععععععععْواألحدثْعالقةْماْبنيْ

ىنْآليةْلقرااةْالن ،ْمعاصععععععععععرةْأوْالحقةْ دعىْالن ْالغائ ،ْوهيْعالقةْيكتشععععععععععفهاْالقارئ،ْوهوْهبذاْاملع
الظاهرةْيفْالن ْأوْْوهيْقرااةْحرةْمفتوحةْعلىْآفاقْواسععععععععة،ْ دلْعلىْثقافةْالقارئ،ْو تعلقْ لنصعععععععوص

اللغويْاملطبوع،ْْ textن القارئ،ْوليسْاملقصعععودْ لن ْالغائ ْالْاخلفيةْحتتْبنيتهْالسعععطحيةْوفقْماْيراه
وْطريقةْأوْأويعينْأيْشعععععععععكلْم ْأشعععععععععكالْاخلطاب،ْأوْالتعبريْأبيْأسعععععععععلوبْْ discourseوإمناْاخلطابْ

التناصعععععععععععععيةْْوسعععععععععععععيلة،ْم ْحركةْأوْإشعععععععععععععارةْأوْعاداتْاجتماعيةْأوْ عبريْشععععععععععععععيب،ْودراسعععععععععععععةْالتناصْهي
intertextualityْ.ْ

أولْماْظهرْعندْالناقدةْالبلغاريةْجولياintertextualitèْْوقدْظهرْمصععععععطلحْالتناصععععععيةْ لفرنسععععععيةْ
بعدْاسعتقرارهاْيفْفرنسعةْوأخذهاْ ملشعاركة1969ْْوعام1966ْْبنيْعامْْ(1941) كريسعتيفا كريسعتيفاْجوليا

فكريةْالسعععععععائدةْم ْبنيويةْيفْالنشعععععععاطْالنقدي،ْو ركيزهاْعلىْدراسعععععععةْالن ،ْوقدْأتثرتْ لتياراتْالنقديةْوال
و فكيكيةْوسععععععععيميائةْوماركسععععععععية،ْولذلكْاندتْأبنْالن ْهوْعمليةْإنتاج،ْمثلهْمثلْاإلنتاجْاالقتصععععععععادي،ْ

                                                
هدارة،ْحممدْمصطفى،ْمشكلةْالسرقاتْيفْالنقدْاألديب.ْوالسعدين،ْمصطفى،ْالتناصْالشعريْقرااةْأخر ْلقضيةْ ْ(21) ينظرْ:

 السرقات.ْومندور،ْحممد،ْالنقدْاملنهجيْعندْالعرب.ْ
 .422ْالقزويين،ْالتلخي ْيفْعلومْالبالغة،ْشرحْعبدْالر  ْالربقوق،ْصْ ْ(22)
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وأطرافهْهيْاملرسلْوالن ْواملتلقي،ْويفْالن ْ تقاطعْنصوصْكثريةْسابقةْومعاصرة،ْولذلكْفالن ْذوْبنيةْ
ختلتْع ْْسععععطحية،ْهيْالن ْاملطبوعْبلغتهْوأصععععوا هْوحروفه، وذوْبنيةْمسععععترتة،ْهيْاملولدةْللن ،ْوم ْمَثَّْ

الن ْالظاهر،ْو بنتْالن ْاخلفي،ْوقدْاسعععععععععععععتعانتْمبصعععععععععععععطلحاتْكثريةْوبدلتْيفْمفهوماهتا،ْوالسعععععععععععععيماْ
ويعينْالوظيفة،ْولكنهاْاسععتعملتهْْ functionمصععطلحاملصععطلحاتْالرايضععية،ْفاسععتعملتْعلىْسععبيلْاملثالْ

ْع1895ْدالةْوهيْعالقةْبنيْطرفني،ْوأخذتْبقولْالناقدْالروسعععععععععععععيْ ختنيْ)مبعناهْيفْالرايضعععععععععععععياتْوهوْال
،ْفكلْعالمةْ دلْعلىْأيديولوجياْقائلها،ْوكانتْ idèologème (ْ لعينةْالدالةْأوْاأليديولوجيم1975

علىْوشعععكْأنْ سعععتعملْهذاْاملصعععطلح،ْولكنهاْاسعععتعملتْمصعععطلحْالتناصْالذيْكتبتْلهْالسعععريورة،ْوقدْ
(،ْالذي1963ْعامْ)ْ.DostoevskyْFاملصععطلحْم ْدراسععةْ ختنيْألعمالْديسععتوفسععكيْاسععتوحتْهذاْ
ْ polyphonie يفْرواايتْدسععتوفسععكي،ْوأبرزْجتلياهتاْعندهْ عددْاألصععواتْ dialogisme ُعيِنْ حلواريةْ

ْكائ ْاجتماعيْوإنْذا هْالْ ْكماْأتثرتْبقولهْإنْاإلنسعععععان أيْأنْيتضعععععم ْامللفوظْمسعععععتوايتْلغويةْمتعددة،
 تكونْإالْم ْخاللْعالقتهْمعْاآلخري ،ْويفْهذهْالعالقةْيسعععععععععععععتعملْاللغةْوفقْماْحتملْم ْعالقاتْم ْ

هْالذيْاسعععععتخدمْاللغةْبكراً،ْخاللْاسعععععتعماالتْاآلخري ْهلا،ْوالْيسعععععتعملهاْمبعناهاْالبكرْاألول،ْوآدمْوحد
،ْفكلْكلمةْهيْْ Mikhael Bakhtine خاليةْم ْأيْظلْم ْاستعمالْسابق،ْعلىْحنوْماْيقولْ ختني

مثقلةْ سععتعمالْاآلخري ْهلا،ْولذلكْأيضععاًْليسْاألسععلوبْهوْالرجلْكماْهوْشععائعْوإمناْْ marquéعالمةْ
ْكلْن ْينبينْكفسيفساا أنهْ citations م ْاالستشهادات mosaïque هوْاجملتمع،ْوقدْخلصتْإىلْأن 

 م ْاالسععتشععهادات mosaïque لن ْآخر ْكلْن ْينبينْكفسععيفسععااْ information وحتويل امتصععاص
citations وحتويل ،ْوأنهْامتصاص information ْْ. ْلن ْآخر

 .MوشعععععععععععععنايدرH. Bloomْْْوقدْعملْيفْالتناصْعددْغريْقليلْم ْالنقادْالغربينيْْمنهمْبلومْ

Schneiderْْو رت R. Barthesْْ  .G مث ْجينيعععتM. Riffaterreْ وريفعععا ريJ. Derridaْْودريعععدا

Genette ْْْكانْلكلْمنهمْاسعععتعمالهْاخلاصْللمصعععطلحاتْالسعععائدةْبفهم وكانْلكلْمنهمْمصعععطلحا ه،ْأو
ْكريسعععتيفاْعامْ إىلْالتخليْع ْاملصعععطلح،ْإذْرأتْأنْمعظمْالذي ْاسعععتعملوهْقد1974ْْخاص،ْوهذاْماْدفع

يداًْهوْأسععععععععععععاؤواْفهمه،ْوابتعدواْبهْع ْالنقدْاجلديد،ْوحتولواْبهْإىلْنقدْاملصععععععععععععادر،ْو بنتْمصععععععععععععطلحاًْجد
ْمؤكدةْأنْالتناصْ  قاطعْحتويالتْمتبادلةْلوحداتْمنتميةْلنصوصْخمتلفة .transpositionْالتموضعْ
ْكريسعععععععتيفاْم ْخاللْ عاملهاْمعْالروايةْبنيْنوعنيْم ْالتناصْمهاْ التناصْاملضعععععععموين،ْ وميزتْجوليا

واردةْيفْكتابْمعنيْيفْالروايةْبعضْاألفكارْأوْاملعلوماتْال والتناصْالشععععععععكلي،ْويعينْالنوعْاألولْ  وظيف
م ْالتقاليدْ اليتْ قتضععععععيْذلكْالتوظيف ،ْأماْالنوعْالثاين،ْفيتجلىْم ْخاللْ جمموعة حسعععععع ْالسععععععياقات

علىْمسعتو ْاأللفاظْاملسعتعملةْأوْالدالالتْ الشعكليةْاليتْسعارْعليهاْمؤلفوْالعصعورْالوسعطىْوهذهْالتقاليد
 ي ،ْ نتقلْإىلْكتابةْاملؤلفْمنحدرةْإليهْم ْرصعععععععععععععيدهْالثقايفْاهلائلالرتاك املعجميةْاملوظفةْأوْالعباراتْأو

ْالذيْيصدرْعنهْأثنااْممارستهْلعمليةْالكتابة .
،ْوهوْالذيْقدمْدراسةْموسعةْللتناصGérard Genetteْْ ويتضحْهذاْالتمييزْعندْجريارْجينيتْ

http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Bloom
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
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ويبدأْفيهْ حلديثْع ْ طورْفهمهْللتناص1981ْْ ْعامpalimpsestesْيفْفصلْم ْفصولْكتابهْ أطراسْ
،ْمثْ جامعْالن paratextualitéْوع ْاسعععععععععععععتعمالهْلعدةْمصعععععععععععععطلحاتْبديلةْمثلْ النصعععععععععععععيةْاملوازيةْ  ْ

l’architexteْْأوْ النصعععععععععععععيعععةْاجلعععامععععةْللن  ،ْأي:ْجمموعْاألصعععععععععععععنعععافْالععععامعععةْأوْ املتععععاليعععات Les 
transcendantesأنواعْاخلطعاب،ْطرقْالتعبري،ْأنواعْأدبيعة( اخل(ْاليتْجتععلْأيْن ْمتميزا،ْمثْيقرتحْ…ْْ 

أوْ التعايلْالنصععععععععيْللن la transtextualitéْ املاورااْنصععععععععيةْ  ْla transcendance textuelle du 

texteملْ ْالذيْيعرفهْبععععععععععع:ْ كلْماْجيعلهْيفْعالقةْظاهرةْأوْضمنيةْمعْنصوصْأخر  كْوهوْبذلكْيستع
ْكريسعتيفاْمصعطلحْالتناص،ْوحبثهْالذيْحيددْهوْ ثالثةْمصعطلحاتْيفْحوايلْعشعرْسعنواتْبنيْوضععْجوليا

ْ.1981ْنفسهْبعامْ
مثْحيددْمخسععععةْأنواعْم ْالعالقاتْاخلاصععععةْ ملتعالياتْالنصععععية،ْالنوعْاألولْهوْالذيْوضعععععتهْجولياْ

ويعيدْفهمهْله،ْوحيددهْبعالقةْحضورْْ ،intertextualitéحتتْاسمْ التناصJulia Kristevaْْكريستيفاْ
أيeidétiquementْمتزام ْبنيْنصععععنيْأوْعدةْنصععععوص،ْمثْيضعععععْلهْثالثةْأشععععكالْوهيْاالسععععتحضععععارْ ،ْ

 حلضعععورْالفعليْلن ْداخلْآخركْبشعععكلهاْاألكثرْجالاْوحرفية،ْوهيْالطريقةْاملتبعةْقدمياْيفْاالسعععتشعععهادْ
citationْْبنيْمزدوجتني،ْ لتوثيق،ْأوْدونْ وثيقْمعني(.ْأوْبشكلْاثنْأقلْوضوحاْوأقلْشرعية(moins 

canoniqueْ ْيفْحالْالسعععععععععرقةْاألدبية(plagiatْوهوْاقرتاضْغريْمصعععععععععرحْبه،ْولكنهْأيضعععععععععاْحريف.ْأو  ْك
أيْيفْملفوظْالْيسععتطيعْإl’allusionبشععكلْاثلثْأقلْوضععوحاْوأقلْحرفيةْيفْحالْ التلميحْ الْاخليالْ ْك

احلادْ قديرْالعالقةْبينهْوبنيْملفوظْآخر،ْملاْيالحظهْفيهْم ْنزوعْحنوهْبشععععكلْماْم ْاألشععععكال،ْوإالْفإنهْ
ْيكونْغريْملحوظ.

وميثلععه:ْالعنوان،ْالعنوانْالفرعي،ْالعنوانْالععداخلي،paratexteْْالنوعْالثععاينْيسعععععععععععععميععهْالن ْاملوازيْ
ر،ْاحلواشععععيْاجلانبية،ْاحلواشععععيْالسععععفلية،ْاهلوامشْاملذيلةْللعمل،ْالديباجات،ْالتذييالت،ْالتنبيهات،ْالتصععععدي

ْالعبارةْالتوجيهية،ْالزخرفة،ْالرسوم،ْنوعْالغالف،ْوأنواعْأخر ْم ْإشاراتْاملالحق.
وهوْعالقةْالتفسعععععريْوالتعليقْاليتْ ربطmétatextualitéْوالنوعْالثالثْيسعععععميهْ النصعععععيةْالواصعععععفةْ  ْ

ْستشهادْبهْأوْاستدعائه،ْبلْميك ْأنْيصلْاألمرْإىلْحدْعدمْذكره.ْنصاْآبخرْيتحدثْعنه،ْدونْاال
ويتعلقْاألمرْهناْبعالقةْبكمااْمتاماْالl’architextualitéْوالنوعْاخلامسْهوْ النصععععععععععيةْاجلامعةْ  ْك

إالْمعْإشععععععارةْواحدةْم ْإشععععععاراتْالن ْاملوازيْاليتْهلاْطابعْصععععععنايفْخال ْمثل:ْْ-علىْاألكثر- تقاطعْ
ْكماْيفْ أشعار ،ْ دراسة ْ، روايةْالوردة العنوانْال أو،ْيفْأغل ْاألحيان،ْمعْعنوانْصغريْكاإلشارةْ…ْبارز

واليتْ صاح ْالعنوانْيفْأسفلْالغالف،ْوحتديدْقانونْأوْمعيارْ…ْإىلْأنْالكتابْروايةْأوْقصةْأوْقصائد
ْور.النوعيةْلن ْماْليسْم ْشأنْالن ْوإمناْم ْشأنْالقارئ،ْم ْشأنْالنقدْواجلمه

والنوعْالرابع:ْوقدْأرجأْجريارْاحلديثْعنهْعمداْألنهْهوْوحدهْالذيْسيشغلهْمباشرة،ْوهوْ النصيةْ
ْكلْعالقةْجتمعْنصعاْ)ب(hypertextualitéْاملتفرعةْ ويقصعدْهبا بن ْسعابق)أ(ْْ-ويسعميهْنصعاًْمتفرعاًْ-ْ 

ْكماْيفْ كْيلقحْمنهْبطريقةْمغايرةْلتلكْاليتْ دهاhypotexteْيسعععميهْ نصعععاًْأصعععالًْ يفْالتفسعععري،ْيلقحْمنه
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ْاالستعارة.ْ
،ْيفْنفسْالوقتْوميك ْأنْيكونْم ْنظامْآخركْمثل:ْ)ب(ْالْ تحدثْقطْع ْ)أ(ْولكنهاْالْميك 

ْبعععهْه ْإىلْمصعععععععععععععطلحْمر بطْبعمليعععةْينعتهعععا ْبعععدونْ)أ(كْيؤديْهعععذا ْكمعععاْهيْعليعععه وْ التحويعععلْأنْ وجعععد
transformationأوْالتحدثْعنهْْقلْأوْأكثرْدونْاالستشهادْبه ْإذْ ستحضرْ)ب(ْالعنصرْ أ ْبظهورْأ

ْ لضرورة.
ننيْخمتلفني،ْمها،ْبدونْشعععععععععععععك،ْبدرجاتْمتفاو ة،ْومهاْبعنواUlysseْوأوليسL’Eneideْْاإلنياذةْ

اثْوالعالقةْ.ْينتزعْجويسْسعلسعلةْم ْاألحدL’Odysséeعمالنْمتفرعانْلن ْواحدْأصعلْهوْاألوديسعاْ
ويطبقهاْعلىْأفعالْمغايرة،ْْبنيْالشخصياتْويعاجلهاْأبسلوبْمغايرْمتاما،ْأماْفريجيلْفينتزعْمنهاْطريقةْما

كيْقصعععععععععععةْإيينْبطريقةْأوْبتعبريْأكثرْحتديدا:ْجويسْحيكيْقصعععععععععععةْأوليسْبطريقةْمغايرةْهلومري،ْوفرجيلْحي
سْالشعععععععععياْبطريقةْهيْحتويالتْمتاثلْوقل .ْهذاْالتعارضْاملبسعععععععععطْ)قولْنفمشعععععععععاهبةْلطريقةْهومريوسكْف

يفْإمهالْالتشابهْاجلزئيْبنيْْمغايرةإْقولْشياْمغايرْبطريقةْمشاهبة(ْغريْخاطئْ لنظرْ)أيضاْإىلْكونهْيبالغ
شععاهباْضععل،ْغريْأنهْليسْ أحداثْأوليسْوإيين(ْوسععوفْ دْيفْالتشععابهْالفعاليةْواملردوديةْيفْفرصْأخر ْأف

ْي ْالنوعنيْم ْالعملية.ْعاما،ْوسنر ْذلكْأيضا،ْخاصةْوأنهْخيفيْ باي ْدرجاتْالتعقيدْاليتْ فرقْبنيْهذ
بهْ الن إاألصععععععععععلْْمثْينبهْجريارْإىلْأنْمصععععععععععطلحْ جامعْالن  ْهوْم ْاقرتاحْ لويسْمارانْليعني
الن hypotexteْْلكلْخطابْممك ،ْأصعععععععععلهْووسعععععععععطهْالذيْأنشعععععععععئْفيه ،ْوهوْقري ْمماْيسعععععععععميهْهناْ)

ىتْيفرضْعليناْجلمهوريةْاآلدابْحcommissaireْاألصععععععل(،ْمثْير ْجريارْأنهْحانْالوقتْلوجودْمفوضْ
ْ مصطلحاتْمتماسكة.

يفْْ.(23)قدْاسعععتعملْم ْقبلْ مييكْ ل ypotextehْكذلكْيشعععريْإىلْأنْمصعععطلحْالن ْاألصعععلْ
(ْ.récit métadiégétiqueعدْاحلكائيْمعىنْآخر،ْيشعععععععععبهْ قريباْذلكْالذيْأطلقتهْدمياْعلىْ)الق ْماْب

مثْيدافعْع ْهذاْبقوله:ْ حتما،ْالْشياْينتظمْأمرهْإزااْاملصطلح،ْول ْنسمعْم ْأحدْيقولْ ماْعليكمْإالْ
ْأنْ تحدثواْمثلْسائرْالناس .ْ

وم ْكالمْجريارْميك ْالوصععععععععولْإىلْبضعععععععععةْمفاهيم،ْاألولْأنْاملصععععععععطلحْالواحدْالْميك ْأنْيكونْ
بدْم ْ غيريه،ْوالثاينْأنْاملصععععععععععطلحْالواحدْميك ْأنْ تعددْأشععععععععععكالْفهمهْم ْانقدْإىلْانقد،ْبلْْهنائياً،ْوال

ميك ْأنْيتغريْفهمهْعندْالناقدْالواحدْبنيْحنيْوآخر،ْوالثالثْأنْاملصعععععععععععععطلحْالْميلكْالقدسعععععععععععععية،ْوميك ْ
ك ْأنْحيكمْبقانونْاسعععتعار هْم ْحقلْأوْم ْشعععخ ْوميك ْ غيريْمعناه،ْوالرابعْأنْعاملْاملصعععطلحاتْالْمي

أوْأنْخيضععْلسعيطرةْما،ْبلْإنْجريارْيسعخرْمم ْيرددونْمثلْالببغاواتْكالمْاآلخري ،ْومفهومْالتناصْحبدْ
ذا هْيلغيْمفهومْاملصعععععطلح،ْويؤكدْ داولْاللفظْوالتحويرْيفْاالسعععععتعمال،ْفاملصعععععطلحْنفسعععععهْخيضععععععْملفهومْ
                                                

(23)ْ Mieke Bal & Eve Tavor, “Notes on narrative embedding”, Poetics Today, Vol. 2, No. 2, 

Narratology III: Narration and Perspective in Fiction (Winter, 1981), pp. 41-59. 
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ْالتناصية.ْ
ملصععطلحْوينادونْبوحدةْاملصععطلح،ْوهوْماْخيتلفْمعهْوكثريْم ْالنقادْالعربْيسععمونْهذاْبفوضععىْا

جريارْجينيت،ْولعلْمرجعْدعوةْالنقادْالعربْإىلْالعقليةْالسعععععععكونيةْاخلاضععععععععةْلالسعععععععتبدادْواليتْ طمئ ْإىلْ
السعععيطرة،ْولذلكْيسعععخرْجريارْفيقول:ْحن ْحباجةْإىلْمفوضْيفْمجهوريةْاملصعععطلح،ْأيْحباجةْإىلْمسعععتبدْ

ْ.ْ(24)ارْع ْعقليةْحرةْمنفتحة،ْ رفضْالتقليدْواخلضوعْو دعوْإىلْالتغيريْبلْمتارسهليوحد،ْيفْحنيْيعربْجرْي
ْ Meinhofويفْالواقعْلقيْمصعععععععععطلحْالتناصْالرفضْواهلجومْم ْبعضْالنقاد،ْفقدْهاجمْمينهوفْ

ْكريسعععععععععععععتيفاْيفْكتاهبما: التناصْوالوسعععععععععععععائلْاإلعالمية،ْم ْاجلنسْاألديبْإىلْاحلياةSmithْْومسيثْ جوليا
 Grahamوقاالْأبهناْملْ ؤسععععععععسْأيْمعىنْدقيقْأوْواضععععععععحْملصععععععععطلحْالتناص،ْوير ْجراهامْأل ْ اليومية ،

Allenْغ ْفيهْأنْمصععطلحْالتناصْليسْمصععطلحاًْشععفافاًْفالْشععياْأكثرْم ْكونهْأنْيعينْماْيتمناهْأوْيْر
 .(25)كلْانقدْعلىْوجهْاخلصوص 

ْْ
 خامتة:

رأيناْفيماْسعععبقْأنْمصعععطلحْاحلضعععورْالثقايفْأوسععععْم ْمصعععطلحْالتناص،ْوميك ْأنْيشعععملْثقافاتْ
ْكالعاداتْوالتقاليدْواملمارساتْاليوميةْواألعيادْ ليستْنصية،ْوليستْلغوية،ْفقدْيشملْثقافاتْاجتماعية،

ث.ْو كفيْاإلشععارةْوالطقوس،ْوهلذهْالظواهرْحضععورْيفْالشعععرْمنذْالقدم،ْوهلاْحضععورْكبريْيفْالشعععرْاحلدي
هناْإىلْمديحْالنابغةْالذبياينْللغسعععععععاسعععععععنة،ْفقدْذكرْجودهمْوكرمهم،ْوذكرْحروهبمْوانتصعععععععاراهتمْوبطوالهتم،ْ
وهذاْمماْهوْمألوفْومتعارفْعليه،ْولكنهْذكرْعاداتْحضعععععععععععععاريةْيفْجمتمعهم،ْومدحهمْهبا،ْومنهاْعلىْ

بادلونْأغصععععانْالرحيان،ْوأهنمْير دونْثيا ًْبيضععععاًْسععععبيلْاملثالْإشععععار هْإىلْأهنمْحيتفلونْبعيدْالسععععباسعععع ،ْويت
خععالصععععععععععععععةْالبيععاض،ْوعلىْاألكتععافْمنهععاْقطعْقمععادْخضعععععععععععععر،ْوأنْلععديهمْثيععا ًْم ْحريرْأ رْيعلقْعلىْ
املشعععععععععععععاج ،ْوهمْبعدْذلكْالْخيصعععععععععععععفونْنعاهلم،ْفهيْرقيقة،ْوهذاْدليلْغناهم،ْفأحذيتهمْدائماًْجديدة،ْ

 (26)هذاْيقولْالنابغةْالذبياين:ْْو إلضافةْإىلْذلكْفهمْعفيفون،ْويف
ْ

 رمقاُق النمعالم طَيّمٌب ُحُوزاُ ُو
ُو بَيُض الَوالئمدم بَينَيُهو  حُتَّييهم

 َيصونوَن َأجسادًا َقدمياً نَعيُمها

بم   لرحيانم يَوَم الَسباسم  حُيَّيوَن ابم
بم  َيُة اإلمضريجم َفوَق املَشاجم  َوَأكسم

المَصةم اأَلردانم ُخضرم   املَناكمبم خبم
                                                

يفْموضوعْالتناصْينظر:ْالبقاعي،ْحممدْخري،ْدراساتْيفْالن ْواال ناصية،ْحبوثْخمتارةْومرتمجةْملاركْأ ينوْوليونْ ْ(24)
وماْبعدها.ْوعزام،ْحممد،ْالن ْالغائ ْجتلياتْالتناصْيفْالشعر123ْْمسفيلْوجريارْجينيتْمركزْاإلمنااْاحلضاري،ْصْ

ْالنظريةْوالتطبيقْشعرْالبيامْمنوذجًا،ْاهليئةْاهليئةْالعامةْالسوريةْللكتاب.ْوماْبعدها.ْوكتابنا:ْالتناصْبني54ْالعريب،ْصْ
 .64-ع63بيوميْعبدْالسالم،ْمصطفى،ْالتناصْمقاربةْنظريةْشارحة،ْصْ ْ(25)
 .48-47النابغةْالذبياين،ْالديوان،ْ ح:ْحممدْأبوْالفضلْإبراهيم،ْصْ ْ(26)
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مصعطلحْاحلضعورْالثقايفْْفالشعاعرْيذكرْعاداتْو قاليدْاجتماعية،ْوالْيذكرْنصعاًْلغوايً،ْولذلكْيبدو

يكونْمثةْعالقةْبنيْْمناسعععععععععععععباًْملثلْهذهْالظواهرْيفْالشععععععععععععععر،ْحيثْالْيكونْمثةْعالقةْبنيْن ْون ،ْإمنا
ْوثقافةْ تمثلْيفْعادةْأوْ قليدْأوْطقسْاجتماعي.ْ

ْالن ْيفْاملقامْاألول،ْلك ْثقايفْالذيْاخرتانهْعنواانًْيتميزْ هتمامهْحبضعععورْالثقافةْيفإنْاحلضعععورْال
لثقافةْفيهْم ْداخله،ْاهذاْالْيعينْإمهالْالن ،ْبلْسعيقومْالبحثْعلىْ ذوقْالن ْوحتليلهْو فسعريْحضعورْ

شعععععكلهْونوعهْرْْووسعععععيكونْحلضعععععورْالن ْمصعععععطلحا هْوطرقْحتليلهْو فسعععععريهْالنابعةْم ْطبيعةْهذاْاحلضعععععْو
 وأسلوبه.
ْ
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