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 التمييد
 النقد الثقافي مكوناتو ووظائفو



 :الثقافة لغة 
مما ال خبلؼ فيو أف المغكييف قد اعتنكا بتعريفات أغمب مفردات المغة، ككانت تعريفاتيـ ألجؿ حفظ  

المغة كالحرص عمى أصالتيا، كبياف حسف النطؽ بيا، كمعرفة أصكؿ كؿ مفردة مف مفرداتيا، كمعرفة 
لعربية الكاسعة، كمما ال اشتقاقاتيا، كلعميـ تناكلكا في ىذه التعريفات كؿ صغيرة ككبيرة مف مفردات المغة ا

ذا تصفحنا  عجمات مبعضان مف شؾ فيو أف تعريؼ كممة )ثقافة(، كانت كاحدة مف تمؾ االعتناءات، كا 
 جاءت في كؿ تفاصيميا. المغة نجد أف لفظة )ثقؼ( 

كفي ضمف ما عرفت بو: ))الثقاؼ: حديدة تسكل بيا الرماح كنحكىا، كالعدد أثقفة، كجمعو ثقؼ،   
، ك ثقفت الشيء كىك سرعة تعممو، كقمب ثقؼ أم سريع التعمـ  كالثقؼ مصدر الثقافة، كفعمو ثقؼ إذا لـز

 .ُكالتفيـ((
 ، كالمراد أىنو ثابت المعرفة بما ييحتاجي إليو.ِأىم ذك ًفٍطنةو كذىكاء

ذىقىو، كرجؿ كفي تعريؼ آخر جاء المعنى: ))  ثىٍقؼه كثىًقؼه ثقؼ: ثىًقؼى الشيءى ثىٍقفان كًثقافان كثيقيكفةن: حى
: حاًذؽه فىًيـ، كأىتبعكه فقالكا ثىٍقؼه لىٍقؼه  ، كرجؿ ثىٍقؼه لىٍقؼه كثىًقؼه لىًقؼه كثىًقيؼه  ،كثىقيؼه رجؿ ثىٍقؼه لىقؼه راـو راكو

كىك  كيقاؿ: ثىًقؼى الشيءى ، لىًقيؼ بىيِّفي الثَّقافًة كالمَّقافة، كرجؿ ثىٍقؼه لىٍقؼه إذا كاف ضاًبطان لما يىٍحًكيو قائمان بو
ذىٍقتيو، كثىًقٍفتيو إذا ظىًفٍرتى بو ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ   ڳ  چ قاؿ المَّو تعالى:، ّ((سيرعةي التعمـ، ثىًقٍفتي الشيءى حى

 .ٗ چڳ  ڱ  ڱ

، : ))ايضان  (ابن منظورعند ) في معنى آخر جاءتك  ، فيك ثىًقيؼه كًثقِّيؼه ؿُّ ثىقافةن كثىًقؼى كثىقيؼى الخى
ميضى ًجدِّا مثؿبالتشديد، األىخيرة عمى  ذىؽى كحى سىفو  :النسب: حى ؿو ًحرِّيًؼ، قاؿ: كليس بحى : ، بىصى كثىًقؼ الرجؿى

ٍذناه، كمصدره ، كثىًقٍفتيو ثىٍقفان ًمثاؿي بًمٍعتيو بىٍمعان أىم صادىٍفتيو، ظىًفرى بو كثىًقٍفنا فبلنان في مكضع كذا أىم أىخى
 كالثَّقاؼ كالثِّقافةي: العمؿ بالسيؼ. .ٔ چٱ  ٿ  ٿچ كفي التنزيؿ العزيز:، ٓ((الثٍِّقؼي 

 

 :ٚقاؿ الشاعر  
            
  الكامؿ(مجزكء )                                                                                      

                                                             
 .ُّٗ :ٓالعيف، الخميؿ الفراىيدم، ج - ُ
 .ُِٔ: ُج ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، - ِ
 .َِ-ُٗ: ٗلساف العرب، ابف منظكر، مادة: ثقؼ، ج - ّ
 .ٕٓاألنفاؿ:  - ْ
 .َِ-ُٗ :ٗمادة: ثقؼ، ج أبف منظكر، لساف العرب، - ٓ
 .ُُٗالبقرة:  - ٔ
 .َُٖ: ُج ، إسماعيؿ بف القاسـ القالي،البيت لمشاعر المحماني، ينظر: االمالي - ٕ

، َأْسياُف  وكَأنَّ َلْمَع ُبُروِقيا     في الَجوّْ
   الُمثاِقفْ 

 



  :ٛشاعر آخر كقاؿ   
            

 (                                          الكافر)                                                                                              
ِـّ الًحٍذؽي ( بالتفصيؿ في معجمو قائبلن: الزبيديكعرفيا ) ، بالكىٍسًر، كالثُّقيكفىةي، ًبالضَّ ))الثِّقىاؼي

ي ميدَّةو، أىٍسرىعى  ناعىةى في أىٍكحى ـى كالصِّ ، كييقاؿ: ثىًقٍفتي الًعٍم مُّـً تي كالفىطانىةي، يقاؿ: ثىًقؼى الشٍَّيًء سيًرعةي التَّعى
لىةي  بىوي بالسِّبلًح، كىك ميحاكى ابىًة الًغرًَّة في نىٍحًك ميسىابىقىةو، كالثِّقىاؼي كالثِّقىافىةي،  أىٍخذىهي، كثىاقىفىوي مثاقىفىةن: الىعى ًإصى

سىفي الثِّقىافىًة بالسٍَّيًؼ، كالثَّقٍ  : بكىٍسًرىما: العىمىؿي بالسٍَّيًؼ، يقاؿ: فيبلفه ًمف أىٍىًؿ الميثىاقىفىًة، كىك ميثىاًقؼه حى ؼي
: التَّ  اًز: التٍَّثًقيؼي اـي كاٍلًجبلًد، كًمف المىجى ، ييقىاؿ: لكال تىٍثًقيفيؾى كتىٍكًقيفيؾ ما كنتي الًخصى ٍأًديبي كالتٍَّيًذيبي
شىٍيئان، كىؿ تىيىذٍَّبتي كتىثىقٍَّفتي ًإال عمىى يىًدؾى ؟((

ٗ. 
 :الثقافة اصطالحا 

ال بد مف تكضيح المدلكؿ الذم يشممو مصطمح الثقافة في معناه األصمي، فالثقافة معناىا الصقؿ 
أف يتـ صقؿ اإلبداع اإلنساني كتيذيبو، ففي مناخ التغيرات المتبلحقة الذم  كالتيذيب، كمف الضركرم

عيا كالخياؿ نعيش فيو، يمكف لؤلفراد كالجماعات كالمجتمعات أف تتكيؼ مع الجديد، كتكفؽ بيف كاق
بمعناه األكسع، ال لمجرد اإلشارة إلى إنتاج شكؿ فني  مفيكـ اإلبداع يجب أف يستعمؿ اإلبداعي، لذا إفَّ 

جديد، بؿ لمداللة عمى حؿ المشكبلت في كؿ مجاؿ يمكف تصكره، كالى جانب الفف فاإلبداع مطمكب 
لحياة الناس االجتماعية، كلكثرة التعريفات يحاكؿ الباحث اخذ ما ىك متقارب في االصطبلح كمتفؽ عميو 

 عند بعض العمماء.
محات الثقافية المتشابكة, سكاء أكاف تشابكيا تناحريان أـ اندماجيان, ىي مصطمحات تنتج إف المصط

أدائيان، فبل ينبغي التسرع في قراءة تمثيؿ االختبلؼ عمى انو العكس لخصائص إثنية أك ثقافية متعينة 
كر األقمكٌم, مسبقان كمدكنة في لكح التراث المحفكظ، كاإلفصاح االجتماعي عف االختبلؼ ىك, مف المنظ

تفاكض معٌقد كمتكاصؿ يسعى إلى إقرار ضركب اليجنة الثقافية التي تبزغ في لحظات التحكؿ التاريخي، 
نما يمكذ بقكة ىذا  ك)حؽ( التدليؿ مف ىامش القكة كاالمتياز المقرريف ال يتكقؼ عمى استمرار التراث، كا 

تنؼ حيكات أكلئؾ الذيف ىـ )مف األقمية( ييعاد نقشو في الشركط العارضة كالمتناقضة التي تكك األخير 
كالتقدير أك االحتراـ الذم يمنحو التراث إنما ىك شكؿ جزئي مف أشكاؿ تعييف اليكية، فيك إذ يعيد إخراج 
الماضي عمى مسرح الحاضر إنما يدخؿ إلى ابتداع التراث زمنيات ثقافية أخرل مباينة كمغايرة, كىذه 

إلى ىكية أصمية أك تراث )قار( كتشابكات االختبلؼ الثقافي الحدكدية سيركرة تحكؿ دكف أم نفاذ مباشر 
يمكف أف تككف قائمة عمى التراضي كاإلجماع بقدر ما يمكف أف تككف قائمة عمى الصراع ؛ كقد تدحض 

                                                             
 .ُُ:ٕٓينظر: األغاني، أبك فرج األصفياني، جخالد بف جعفر بف كبلب، البيت ل - ٖ
 .ُِ:َُْج الزبيدم، تاج العركس، - ٗ

فمن أثقف فميس إلى  فإّما تثقفوني فاقتموني
 خمود

 



ما كضع مف تعريؼ لمتراث كالحداثة ؛ كتعيد ترتيب الحدكد المتعارؼ عمييا بيف الخاص كالعاـ, كالرفيع 
 .َُكتتحدل تكقعات التطكر كالتقدـ المعتادة كالكضيع ؛

ف المصطمح الذم يعقتإف الثقافة كممة مف بيف أكثر كممتيف أك ثبلث كممات   دان في المغة اإلنجميزية كا 
دكف جميع الكممات مف يكصؼ عادة بأنو المصطمح األكثر تعقيدان  –كىك الطبيعة  -أحيانا نقيضا ليا عدٌ يي 

إذا  ف الثقافةإالطبيعة مشتقة مف الثقافة, إال  القكؿ بأف األياـأف مكضة ىذه  كلكف عمى الرغـ مف ،قاطبة
 ،أعني مف حيث أصؿ كمعنى كتاريخ الكممات, ىي مفيكـ مشتؽ مف الطبيعة -إيتكمكلكجيان –تحدثنا 

عمى  نفسو يءذكر أف أحد معانييا األصمية قديما ىك الزراعة أك العناية بالنماء الطبيعي كيصدؽ الشيي ك 
كممات مف مثؿ القانكف كالعدالة كعمى مصطمحات مف مثؿ رأس الماؿ كأكراؽ مالية كالعمبلت النقدية أك 

تعني شفرة المحراث كنحف نشتؽ  ككممة )سكيف المحراث(, كىي الكممة القرينة لكممة ثقافة، اإلسترليني
  .ُُالكممة لمداللة عمى أسمى كأرفع األنشطة البشرية

ة الممكات البشرية بحيثي تيصبح أتـ نشاطان لبلنجاز، كىي ترقية العقؿ كاألخبلؽ ))رياضكالثقافة: 
حدل مراحؿ التقدـ في حضارة ما، كالسمات الممٌ  يزة كتنمية الذكؽ السميـ في األدب كالفنكف الجميمة، كا 

 .ُِإلحدل مراحؿ التقدـ في حضارة مف الحضارات((

فنكف ذلؾ ألف ىذا في النقاش المعاصر عف المجتمع كال عممةالمست حد المفاىيـ الشائعةأإف الثقافة ىي 
نمكذج أأناس مختمفكف بأساليب مختمفة فعمماء االنثربكلكجي يركف الثقافة تشير إلى  تعمموالمفيكـ يس

 إلىالمعتقدات كقيميا، كىك ما ينعكس في الحرؼ اليدكية كاألغراض كالمؤسسات التي تمررىا مف جيؿ 
ثقافة تعريؼ في قامكس ممتعريؼ لمثقافة، ف ةئاماء االنثربكلكجي قد قدمكا أكثر مف مجيؿ، كلقد قدر أف عم

 عمـ االجتماع كالمصطمحات المرتبطة بو:
التي يتـ نقميا عف طريؽ الرمكز نظرا اذج السمككية المكتسبة اجتماعيا إنيا اسـ جماعي لجميع النم

أشياء مثؿ: المغة كصناعة األدكات  فضبل عفنجازات المميزة لمجماعات البشرية اإل ؽ عمىمف االسـ يطأل
كالصناعة كالفف كالعمكـ كالقانكف كالحككمة كاألخبلقيات كالقيـ الركحية كالديانة بؿ أيضا األدكات المادية أك 

تحظى بالتأثير نجازات الثقافية كبأم سمات ثقافية فكرية كسالصناعات اليدكية التي يتـ فييا تجسد اإل
ف الثقافة يتـ نقميا كنظرا أل، العممي مثؿ: المباني كاألدكات كالماكينات كأجيزة االتصاؿ كاألعماؿ الفنية

لتعمـ البيني سيككف غير رسمي كبما يسمى با ـتدريس كالتعمـ، سكاء كاف رسميا أمف خبلؿ عمميات ال
تقاليد الثقافية لمجماعة األكلى كىي المعرفة مف الثقافة مكجكدا في النماذج المجسدة لم الجزء األساس

 .ُّكاألفكار كالمعتقدات كالقيـ كالمعايير كالمشاعر السائدة في الجماعة

                                                             
 .َْينظر، مكقع الثقافة، ىكمي. ؾ. بابا: - َُ
 .ُّينظر، فكرة الثقافة، تيرم ايجمتكف: - ُُ
 .ُِٗمعجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، مجدم كىبة، ككامؿ الميندس: - ُِ
 .ُِٗينظر، النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية، آرثر ايزابرجر: - ُّ



ان ، كيستحيؿ اإلشارة إلى تعريؼ كحيد ليا خبلفستعماؿف الثقافة كثيرة اال(: إجون سكوتكيرل )
، ُْإنتاج المعاني المشتركة(( متعريفات العمكمية عمى غرار ))المجاؿ االجتماعي الذم يتـ فيول

ما  دؿ: فمف بيف مجاالت الخبلؼ بشأف )الثقافة(كنجد ىذا التعريؼ ينطكم عمى قضايا مثيرة لمج
ف كاف مي  ف الثقافات، م ان كثير عرفان(، يمتمؾ ثقافة كاحدة أك إذا كاف مجتمع مف المجتمعات )حتى كا 

ذا كاف يممؾ ضيا أكثر قيمة مف الثقافات األخرل ؟ أك ، فيؿ نصيب كبد الحقيقة إذا زعمنا أف بعكا 
أف ىذه األنكاع مف المزاعـ ىي مجرد سبلح يستعمؿ في الصراع مف أجؿ القكة كالنفكذ؟ كتقـك 

 .ُٓالتعريفات المعاصرة لمثقافة، كبتعبير آخر دائما عمى نظرية ضمنية لممجتمع
لؤلشياء كاألحداث في ظركؼ ف ميمة العمـك الثقافية، ىي فيـ المعاني التي يعطييا األفراد إ  
حدد الثقافة بأنيا ـك الثقافية كالعمـك الطبيعية، كتميز بيف العممبلبسات تاريخية معينة كمحددة، كتك 

 .ُٔ))منظكمة مف المعاني الذاتية التي يعتنقيا األفراد عف أنفسيـ كعف العالـ المحيط بيـ((
كتعدد الحياة بكؿ غناىا المرقش، بطريقة  بيا ))الثقافة أنيا تعنى بتنكع كمف السمات التي تنماز

الناس في تأكيؿ كاستعماؿ العالـ كاألفضية كاألماكف، ثـ بالكيفية التي تساعد بيا تمؾ األماكف 
 .ُٕالناس عمى تخميد الثقافة((

تكحي  إنياالحياة بدال مف نكع مف النمكذج الصنعي،  إلى كىمةكؿ أ الى كممة )ثقافة( تحيمنالعؿَّ 
الكسط، في ما يتعمؽ  ايضان  بنكع مف اليشاشة كالتبعية الخاص بالحياة النمك الذاتيباستمرار بالنمك 

 .ُٖالتي فطرت عمييا حسب الصيغة التقميديةبكالحياة المعنية ىنا ىي حياة النفس 
))الثقافة ىي ذلؾ الكؿ المؤلؼ الذم يشمؿ المعرفة كالعقيدة كالفف األخرل ريؼ اتعكمف ال 

 .ُٗكاألخبلؽ كالقانكف كاألعراؼ كجميع قدرات كعادات اإلنساف بكصفو عضكا في المجتمع((

(: تحددت الثقافة مف الناحية العممية بتعريفات كثيرة، بمغ عددىا ما محمد جواد أبو القاسمييقكؿ )
 تعريفا، كيذكر منيا: َِٓيناىز 

التفكير كالسمكؾ تتضمف قيما كمعتقدات الثقافة أسمكب حياة شعب ما، يشمؿ نماذج تعاقدية مع إف  
كمقررات كسمككا كمؤسسات سياسية، كأنشطة اقتصادية كما إلى ذلؾ، تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ عف طريؽ 

 .الذم يصنعو اإلنساف مف البيئةالثقافة الجزء مـ كليس عف طريؽ التكارث الحيكم، ك التع

                                                             
 .ُُْعمـ االجتماع المفاىيـ األساسية، جكف سككت: - ُْ
 .ُُْف: ينظر، ـ . - ُٓ
 .ْٓالتحميؿ الثقافي، بيتمر بيرجر، كمارل دكجبلس، كميشيؿ فككك، كيكرجيف ىابرماس: - ُٔ
 .ُٓالجغرافية الثقافية، مايؾ كرانغ: - ُٕ
 .ُُِ-َُِينظر، الجيؿ الجديد كمشكمة الثقافة، تكمادك ككنانؾ: - ُٖ
 .ُالثقافات البدائية، إ. ب. تايمكر: - ُٗ



مات، كالفنكف، كاإلبداعات، كالقكانيف، كاألعراؼ، الحضارة عبارة عف مجمكعة معقدة مف المعمك الثقافة أك 
 .ٕٓ كالقدرات األخرل، كالعادات التي يحمميا األفراد باعتبارىـ يشكمكف مجتمعا

العممي لمكممة ال يتضمف  ائد في أم مجتمع بشرم، كاالستعماؿأسمكب الحياة الس رمز تعريفا أنيا 
التيذيب أك تقدـ المعرفة، كمنذ البدايات األكلى لمجنس البشرم كالثقافة أىـ ما يميز المجتمع اإلنساني مف 
التجمعات الحيكانية، فعادات الجماعة كأفكارىا كاتجاىاتيا تستمد مف التاريخ كتنتقؿ تراثا اجتماعيا إلى 

ؿ الرئيس لنقؿ الثقافة كاف كانت بعض أنماط السمكؾ كاالتجاىات األجياؿ المتعاقبة، كالمغة ىي العام
 .ُِتكتسب بكسائؿ أخرل غير المغة

كنقميا، التي يخمقيا المجتمع مف  الركحية، ككسائؿ خمقيا كاستعمالياكؿ القيـ المادية ك  إذان تشتمؿ عمى
افة المادية أم اآلالت كالخبرة خبلؿ سير التاريخ، كبمعنى أكثر تحديدا، فإنو مف المعتاد التمييز بيف الثق

في ميداف اإلنتاج كغير ذلؾ مف الثركة المادية، كالثقافة الركحية أم المنجزات في مجاؿ العمـ كالفف 
 .ِِكاآلداب كالفمسفة كالتربية، كالثقافة ظاىرة تاريخية كيتحدد تطكرىا بتتابع النظـ االقتصادية االجتماعية

ذلؾ باالعتماد عمى المتغيرات مثؿ: المنطقة الجغرافية كالمغة كالطبقة ك  باستمرار الجماعات تتغاير إفَّ 
- ( تعريفإُٖٗ) (فيميب كوتاك كونراد) ـكتاب االنثربكلكجيا الثقافية يقدالقتصادية كاالجتماعية، كفي ا

إلى أف الثقافة تعد سمة  متجمية نجد اإلشارة بمعنى كاضح كصريح -(آرثر ايزابرجركبحسب ما نقمو لنا )
 في قكلو: يمميزة لجميع الكائنات البشرية األعضاء بالمجتمع، كيمض

 أيضان  معتقداتك  ؛ الذم يتـ اكتسابو إف الثقافة تضـ سمككا محككما بالقكاعد كمشاركا كيقكـ عمى الرمز
يتـ نقميا عبر الحضارات، فكؿ شخص يتـ تيذيبو ليس فقط األفراد الحاصميف عمى تعميـ الصفكة، فالجنس 

يتـ ترتيبيـ عمى  إذ ةالبشرم لو القدرة عمى التثقؼ )بالمعنى العاـ( إال أف البشر يعيشكف في ثقافات معين
الثقافات إلى المعتقدات كالسمككيات المقدرة اإلنسانية لمتعمـ الثقافي كاستخداـ المغة كالرمكز، كتشير 
 .ِّالمعتادة كقكاعد السمكؾ المستكعبة في البشر كذلؾ مف خبلؿ العمـ

يا بيف بشأنيتحقؽ اتفاؽ  أفكجربت دكف  عيرضتالتي قد  ،الي صرالتي ال ح الثقافةتعريفات  إف
 لمثقافة حدىما ينظرأ ،ؽىناؾ اتجاىيف في تمؾ التعريفات يتنافساف عمى التفك  إف :يكفي القكؿ ،الباحثيف
كما شاكميا مف  كاإليديكلكجيات،كالرمكز  العقميةتتككف مف القيـ كالمعتقدات كالمعايير كالتفسيرات  أنياعمى 

كالعبلقات  ،النمط الكمي لحياة شعب ما إلىتشير  الثقافة أف فيرل اآلخراالتجاه  أما العقمية،المنتجات 
 أفمحاكليف عبثا  آخر،لمصمحة تعريؼ دكف  المجادلةكبدال مف  ،ككذلؾ تكجياتيـ أفرادهبيف  الشخصية

                                                             
 .ّٓ-ِٓ-ُٓ:محمد جكاد أبك لقاسمي، نظرية الثقافةينظر،  - َِ
 .ُٖٓ:باحثيفمجمكعة ، المكسكعة العربية الميسرةينظر،  - ُِ
 .ُّٓالمكسكعة الفمسفية، ـ. ركزنتاؿ، م. يكديف:ينظر،  - ِِ
 .ُِٗينظر، النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية، آرثر ايزابرجر: - ِّ



 ثبلثةدرجة مف الكضكح بالتمييز بيف  إلىنصؿ  أفنأمؿ  عمالوعمى است اعتادكاما عنبعد الناس 
القيـ  إلىفالتحيز الثقافي يشير  ،الحياة كأنماط االجتماعية،كالعبلقات  الثقافية،مصطمحات ىي: التحيزات 

عندما  األفراد، أمابيف  العبلقة الشخصية أنماط بأنياتعرؼ  االجتماعيةشتركة كالعبلقات كالمعتقدات الم
عف نمط  إذان كالتحيز الثقافي فنحف نتحدث  ات االجتماعيةمف العبلق ةحي ةتركيب إلىنرمز  أف نكد

 .ِْالحياة

فالتحيز الثقافي عمى العبلقات  السببية،في  أكلكيةعطي تال يا أن نجدالحياة  أنماط مفيكـكفي 
نما ،العكس أك االجتماعية  عبلقةفبيف العبلقات كالتحيزات  ،يستغني أحدىما عف اآلخركؿ منيما ال  كا 

يكلد  االجتماعيةلمعبلقات  ةمعين بأنماطااللتزاـ  أفذلؾ  ،كتقكييا األخرلككؿ منيما تتفاعؿ مع  ة،يلتباد
نمكذجا منسجما معيا لمعبلقات أتبرر  ةمعين ةالعالـ بطريق رؤية أفك  ،العالـ إلىمتميزة في النظر  ةطريق

كالعبلقات  الثقافيةكبل مف التحيزات  أفيكفي بياف  ة كالدجاجةككما في حاؿ البيض االجتماعية،
 .ِٓأكالمف جاء  ةدكف الدخكؿ في قضي األخرلعف  مسؤكلة االجتماعية

المدرسة الغربية: التي  نشيدىا اليكـ الى مدرستيف ىما:مجاالت الثقافة التي  (نبيمالك بن ) جحير 
 الفكر، أم ثمرة اإلنساف. ظمت كفية لتقاليد عصر النيضة، كىي ترل عمكما أف الثقافة ثمرة

عتمد في التحميؿ ، كالماركسية تالمدرسة الماركسية: التي ترل أف الثقافة في جكىرىا ثمرة المجتمع .ُ
 .ِٕ(غرامشي(، ك)لوى التوسيرذلؾ في كتابات ) ، كيظيرِٔالتفاكت الطبقي الثقافي

نما البيذا التقسيـ أف يكضع حد صار  كال ييقصد إلى مجرد الفصؿ بيف  غايةـ بيف كبل االتجاىيف، كا 
طر الفكر، فالفكر كالمجتمع يمثبلف اليكـ اإلطاريف أصكرتيف لمكضكع كاحد في إطاريف مختمفيف مف 

 .ِٖكىناؾ المشكبلت االجتماعية في عمكمياف تكضع فييما ىنا يالمألكفيف، المذ

الثقافة كاليكية ؛  إف الدفاع عف االستقبللية الثقافية يرتبط ارتباطان كثيقان بالمحافظة عمى اليكية الجماعية
كالمفيكـ الذاتي لميكية لـ يعد يقؼ ، مفيكماف يحيبلف إلى الكاقع نفسو منظكرا إليو مف زاكيتيف مختمفتيف

 .ِٗقائمة بأف الجماعة ال يمكف فيميا إال بدراسة عبلقاتيا بالجماعات المجاكرة ليافي كجو الفكرة ال

  :ماىية الثقافة 

                                                             
 .ُّنظرية األدب، ميكؿ تمبسكف:ينظر،  - ِْ
 .ُّ:ـ. ف، ينظر - ِٓ
 .ِٗ:مالؾ بف نبي ينظر، مشكمة الثقافة، - ِٔ
 .َُينظر، التحميؿ الثقافي، بيتمر بيرجر، كمارل دكجبلس، كميشيؿ فككك، كيكرجيف ىابرماس: - ِٕ
 .ِٗينظر، مشكمة الثقافة، مالؾ بف نبي: - ِٖ
 .َُينظر، مفيـك الثقافة فػي العمػػـك االجتماعػػػية، دكني ككش: - ِٗ



مف االنعطافات كالمسارات الفكرية التي تحددت مبلمحيا في االنتقاؿ مف  لقد شيد القرف العشركف
ف كما رافؽ ذلؾ يكالعشر يا إلى مطمع القرف الحادم الحداثة إلى مرحمة ما بعد الحداثة التي امتدت تكجيات

كالفنكف كالسياسة  األدبكاف ليا تطبيقاتيا عمى صعيد  ةمف ظيكر مدارس كتكجيات فكرية حداثكي
كالفمسفة, فمف تأثيرات الماركسية مركران بالكضعية كالكجكدية كالظاىراتية إلى البرغماتية كما نتج عنيا مف 

فرازات النقد الثقافي في مكاجية قكل التسمط تكجيات بنيكية كما بعد البنيكية كصكالن إلى التفك يكية كا 
عادةكالييمنة كاشتراطات العكلمة إلى انفبلت العالـ  )العالـ  و( في كتابغيدنركيرل ) ،تشكيؿ حياتنا كا 

أٌف تكحيد المعايير الثقافية تعٌد مف العناصر الجكىرية في  -(سمير الخميلبحسب ما ذكره )– المنفمت(
يككف مف خبلؿ التنكع الثقافي المحمي الذم ال يتسـ  لمعكلمةاألعمؽ  التأثير أفعممية العكلمة, كيرل 

، كلكي يككف اإلنساف جزءان فعاالن في منظكمة بالتجانس, فيك يتكقع أف يؤدم ىذا البل تجانس إلى األصالة
مجاؿ كالسيما  عمى فيـ المستجدات الثقافيةبد أف يككف كاعيان بإرىاصات عصره الثقافية كقادران عصره ال 

 .َّالمعاصر وعمى تحميؿ مظاىر الثقافة في عالمالقدرة  وكالفف كأف تككف لدي األدب

إف كممة الثقافة مف الكممات الشائعة االستعماؿ، فنحف نطمؽ كممة الثقافة عمى كثير مف المظاىر 
المتعمقة بحياة اإلنساف بكصفو فردا أك بانخراطو في ضمف المجتمع، كقد ارتبط مفيكـ الثقافة بكثير مف 

ي ضمف إطاره الكاسع كؿ المفاىيـ مثؿ الحضارة كالمدنية كالتقدـ، إف مفيكـ الثقافة عاـ جامع تتحرؾ ف
الثقافات اإلنسانية، كىك مف المفاىيـ المعرفية التي تزخر بالمعاني الكثيفة كالدالالت المركبة كال يمكف 

 .ُّالمقاربة إلى دالالت المفيكـ المعاصرة إال بالرجكع إلى االنثركبكلكجيا الثقافية أك االتنكلكجيا

تجريديا يدمج  ف لمثقافة مفيكمان أأة الدراسات الثقافية، إذ نشيصعب تحديد تاريخ كتجدر اإلشارة إلى أنو 
ثر أقد نظركا في  (أرسطو)ك (أفالطون)يـ بين الديف كالعمـ كالتاريخ كالفمسفة كالفنكف, ككاف اإلغريؽ كمف

يشير  ؼ لمثقافةثكفي أكربا تكاصمت حركة التنكير في تقديـ تنظير مك، المجتمع فيالفف كالفمسفة كالديف 
 ةالثقافة خاصية إنساني عىدٌ ط بطبيعة الكجكد اإلنساني ك مزيج مف التفكير كالسمكؾ اإلنساني المرتب أنيا إلى

ككانت بداية النظرة العممية إلى فيـ الثقافة في القرف التاسع عشر، فمع ظيكر كتاب  ،تميز بيا البشر
(, عاـ )الثقافة البدائية (مورتاي)ـ كبعدىا ظيكر كتاب ُٖٗٔ( )الثقافة كالفكضى(, عاـ ماثيو آرنولد)

جعمت المفيكـ يتأرجح  عديدةالذم كاجو إشكاليات  البحث في مفيكـ الثقافةبـ استمرت الدراسات ُُٕٖ
في المستكييف  ةكلـ تكتسب الدراسات الثقافية سمات مميزة كمحدد، تبعا لمعبلقة التي تربطو بفكر معيف

ية الممارسة الحقيقية لمدرس اف بدك د المؤرخيكيع ،ريفصؼ القرف العشتالمعرفي كالمنيجي إال خبلؿ من

                                                             
 .ُُٖينظر، فضاءات النقد الثقافي مف النص إلى الخطاب، سمير الخميؿ: - َّ
 .ّٗ-ّٕينظر، النقد الثقافي كالتأىيؿ الجامعي، معف جاسـ األميف: - ُّ



ما  أفرزتتحكالت فكرية  ه الحقبةإذ شيدت ىذ مف القرف الماضيات يالثقافي في الغرب إلى أكائؿ الستين
 .ِّيطمؽ عميو ما بعد البنيكية كاتجاىات ما بعد الحداثة

نمك مجتمع  أك ،طبقة أك فئةنمك  أك ،فرد تختمؼ ارتباطات كممة الثقافة بحسب ما تعنيو مف نمك
الطبقة تتكقؼ  أكطبقة, كاف ثقافة الفئة  أك فئة ثقافة الفرد تتكقؼ عمى ثقافة أف لكجزء مف دعك  بأسره،

 .ّّالطبقة أكتمؾ الفئة  إليو, الذم تنتمي كموعمى ثقافة المجتمع 
 جدا، كما أنيا تستعمؿ رحبة ككاسعةإف الدراسات الثقافية تمر بمجاؿ بحثي كاضح، فنقطة انطبلقيا 

األمر الذم يجعؿ الدراسات الثقافية تختمؼ ، شاممةثقافة تي تتضمنيا الثقافة بكصفيا المفاىيـ الغامضة ال
 .ّْبشدة عف المجاالت البحثية التقميدية

مثؿ: عمـ  كافة فركع المعرفة بحرية مف الفكرية مف خبلؿ االستعارةتؤدم الدراسات الثقافية كظيفتيا 
اع، عمـ النفس، العقدية، المغكيات، النقد األدبي، نظرية الفف، الفمسفة، كالعمكـ السياسية، عمـ االجتم

 .ّٓالمكسيقى

بالتشكيبلت البشرية  أيضاتحيط ك  كاألفكار، ،كالخياؿ ،ف الثقافة تحيط بعالـ الففإف عرضحسب ىذا الب
كلذلؾ سيستعصي تعريؼ الثقافة بكميتيا كشمكليتيا ما لـ يدخؿ  ،كبر مف مجمكع العناصرأيككف الكؿ  إذ

كالثقافة تصؼ طرؽ المجتمعات  ،ثقافي إفرازخميف االفتراضي الذم ىك نفسو تالمرء في ضرب مف ال
جزء  إلىكبذلؾ تتحكؿ الثقافة  ،ىذه المجتمعات أعضاء( ةحيف تؤسس القيمة كالمعنى كتشتقيا مف )تجرب

  .ّٔميما كانت ،فكريةمف مممكة الذىنية ال
 :تداخل المصطمح 

مصطمح النقد الثقافي، مف المصطمحات الحديثة، كمف الظكاىر األدبية الميمة التي رافقت ما بعد  دُّ ييعى 
 أفكجب عمينا  الحداثة بمصطمح النقد الثقافي، الحداثة، في مجاؿ النقد كاألدب، كالختبلط مصطمح

 النقد الثقافي. ىيةالحداثة، كي نستكضح ما إلىنتعرؼ 

لمدراسات الثقافية  (برمنكيام)س مركز سِّ ـ عندما أي ُْٔٗتبمكرت معالـ الدراسات الثقافية في عاـ 
الحقبة حبمى بضركب متنكعة مف التمرد عمى األنساؽ الشائعة في الثقافة الغربية ؛  كانت ىذهالمعاصرة، 

ف البنيكية إفسرعاف ما تصدع بعد سنكات الفيـ النقدم الذم أشاعتو المناىج الشكمية كالبنيكية لؤلدب، بؿ 
نفسيا تشققت بظيكر ما يصطمح عميو )البنيكية التككينية( كذلؾ قبؿ أف يتأـز أمر النسؽ المغمؽ، كيتفجر 

                                                             
 .ٖٖ ـ. ف: ينظر، - ِّ
 .َّ-ِٗينظر، مبلحظات نحك تعريؼ الثقافة، ت. س. اليكت: - ّّ
 .َُفاف لكف:ينظر، الدراسات الثقافية، زيكدف ساردار، كبكريف  - ّْ
 .ُُف: ينظر، ـ . - ّٓ
 .ُّْدليؿ الناقد األدبي، ميجاف الركيمي، كسعد البازعي:ينظر،  - ّٔ



عف جممة مف ضركب التحميؿ النقدم الثقافي كاالتجاىات السيميكطيقية كالتفكيكية كالتأكيمية، كرافؽ ذلؾ 
النقدية )النقدية بالمعنى الفمسفي(،  (نكفورتفرا)ازدىار أمر الدراسات الخاصة بالتمقي، كتطكرت مدرسة 

كاندلع لييب ما بعد الحداثة، كخضع ىذا المفيكـ لجدؿ خصب أسيمت فيو نخبة مف المفكريف، أبرزىـ 
 مثمران  ( الذم كرس جيدان آالن تورين)( الذم شكؾ بكعكد ما بعد الحداثة، كقدـ نقدا جذريا ليا، كىابرماز)

إلى أف الشؾ يحكـ حكؿ كيفية اإلفادة منيا، كفي معارضة كاضحة شكؾ  في نقد الحداثة نفسيا، كذىب
 ٌدىاعالمتعالية في الفمسفة الغربية، ك ( اليادفة إلى نقد األنظمة الميتافيزيقية داريدااألكؿ بأطركحات )

( بخصكص حالة المعرفة في عصر ما بعد الحداثة في ليوتارمثالية، كشمؿ النقد الذم شاع آنذاؾ فكرة )
 .ّٕمجتمعات األكثر تطكراال

عمى المستكيات  إشكاليةتتجاكز ذلؾ لتصبح  إنياعمى ككنيا قضية،  لـ تعد مسألة الحداثة تقتصر
بداعاكافة، رؤية  الحداثة كمفيكـ قد انفصمت  أفذلؾ ؛  قبكال أككتمقيا، كعمى مستكيات االستجابة رفضا  كا 

ف الجميع ؛ أل الحداثة بشأفف ك المتجادل يتفؽ عميو؛ كىك انفصاؿ  المعاصرة أكتماما عف مفيكـ التجديد 
ف لـ تتحدد، ا  الحداثة، مف ىنا تتميز الحداثة، ك  في يرضكف بالتجديد، كيقبمكف المعاصرة، لكنيـ يختمفكف

 أكثركالجدة كالكقت، كنييئيا لمداخبلت عبلقات  اآلفنفؾ بيا الحداثة عف عبلقات  أكلىىذه مصادرة 
 .ّٖكمية الشاممة زمنيا كبالضركرة حضارياتساميا كىي العبلقات ال
))يشير مصطمح ما بعد الحداثة إلى انتقاؿ ثقافتنا إلى طكر جديد، كيجاكز ما كلممزيد مف المعرفة 

د أطمقنا عميو اسـ الحداثة، لذا عمى األقؿ، ينبغي أف نعرؼ ما ىي الحداثة، حتى نعرؼ ما يسمى ما بع
لتي نشأت في أثناء عصر النيضة، ككانت تتميز بارتباطيا بظيكر الفترة ا الحداثة، فالحداثة تشير إلى

النزعة الفردية، كبدايات الرأسمالية، كالنظاـ الصناعي البيركقراطي، كفي مجاؿ الفنكف كالثقافة، فقد 
ولويجى )، (ت.س.اليوت)، (جيمس جويس)، (توماس مان)ارتبطت الحداثة بكتابات كتاب مثؿ: 

 . ّٗ(((ووليم فونكرو)، (وروبرت ميوسل)، (ومارسيل بروست)، (كافكاوفرانس )، (برانديمو

عمى أنيا ))مجمكع مف الظركؼ كالشركط المختمفة كالمتعددة  كقد عرفيا بعض منظرم ما بعد الحداثة
التي تختمط فييا المظاىر االجتماعية بالمظاىر الثقافية، فبل يمكف التمييز بيف ما ىك اجتماعي كما ىك 

يار المسافة بيف النظرية كمكضكعيا، كيتعذر الفصؿ بيف النظرية التأكيمية كالكاقع االجتماعي ثقافي، فتن
 .َْالذم تحاكؿ النظرية إدراكو كتكصيفو((

النحك اآلتي: ))الكعي الذاتي الجمالي كالتأممي، إذ  الرئيسة لمحداثة يمكف تمخيصيا عمى إف السمة
يؼ الكتشاؼ المفارقة، كالغمكض، كالطبيعة غير المحددة رفض البنية السردية مف أجؿ التزامف كالتكل

                                                             
 .ُْينظر، عبد اهلل الغذامي كالممارسات النقدية كالثقافية، عبد اهلل إبراىيـ: - ّٕ
 .ٗينظر، تشريح النص، عبد اهلل الغذامي: - ّٖ
 .ِٔالرئيسية، آرثر ايزابرجر:النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيـ  - ّٗ
 .ِِْدليؿ الناقد األدبي، ميجاف الركيمي، كسعد البازعي: - َْ



كالمفتكحة النياية لمكاقع، ككذلؾ رفض فكرة الشخصية المتكاممة، مف أجؿ تأكيد الذات المتيدمة، كالمجردة 
 .ُْمف الصفات اإلنسانية((

 :وظائف النقد الثقافي 

, (فانون فرانز), (كوو ميشيل ف), (غرامشي), (أدورنو)النقد الثقافي, )قبؿ تسميتو( في كتابات:  دكل
قد الثقافي, الدراسات الثقافية, كالنقد ن, كغيرىـ, قبؿ أف تظير مصطمحات: ال(روالن بارت), (جوليان بيندا)

ثـ جاءت دراسات  ،السياسي, كمشتقاتيا: دراسات االستعمار, كما بعد االستعمار, كالنقد النسكم... كغيرىا
, (أنتوني إيستيوب), (تيري إيجمتون), كالتاريخ: األدبنقدية تمثؿ تياران قكيا, انطمؽ مف الفمسفة, كنظرية 

دراسات  فضبلن عف ،, كغيرىـ(جوليان كريستيفا), (جيمس َجنْ ), (جاك ديريدا), (رايموند وليامز)
ات, بدأ تيار النقد يكفي منتصؼ الستين ،رىـ, كغي(بابا ىومي), (سبيفاك), (إدوارد سعيد)االستعمار: 

 .ِْالثقافي, يتشكؿ, ليصارع تدريجيان, النقد األدبي, متيما إياه باالنغبلؽ كالنمطية الشكبلنية
)الدراسات  ات الثقافية( ك)النقد الثقافي( ىك كالفرؽ بيف مصطمحيسإفَّ الفرؽ االصطبلحي بيف)الدرا

ذا  األدبية( ك)النقد األدبي( األكؿ يعني حقكؿ الممارسة النقدية كمناىجيا، كالثاني يعني الممارسة نفسيا، كا 
لكف بصكرة ك كاف قسـ مف الدارسيف يمتمس تمايزات اصطبلحية بينيما فقسـ آخر يجعميما مترادفيف، 

ى مجمؿ الدراسات الكظيفية كالتحميمية عامة، نجد أفَّ مصطمح )الدراسات الثقافية( يطمؽ أحيانان عم
يشير مصطمح )النقد الثقافي( إلى ىكية المنيج، كما الفصؿ بينيما إال لغرض  في حيفكالنظرية كالنقدية، 

التنظيـ المنيجي كالتكسع بالمفاىيـ أك لمتفريؽ بيف الدراسات الثقافية عمكمان كتمؾ المكضكعة بقصدية النقد 
شرع مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة  إذمصطمحان جديدان،  تافية ليسالثقافي، فالدراسات الثق

في نشر صحيفة أكراؽ عمؿ في الدراسات الثقافية التي تناكلت كسائؿ  ـُُٕٗفي عاـ  (برمنغيام)
تبطة اإلعبلـ كالثقافة الشعبية كالثقافات الدنيا كالمسائؿ األيديكلكجية كاألدب كعمـ العبلمات كالمسائؿ المر 

يبلحظ ىنا سعة المكضكعات  بالجنكسة كالحركات االجتماعية كالحياة اليكمية كمكضكعات أخرل متنكعة
، األمر الذم يجعؿ المصطمح عنكانان أك غطاءن لمعديد مف الدراسات ما (برنغيام)التي اقترحتيا صحيفة 

افية كنظريات الثقافة كاألدب، مما قبؿ البنيكية كما بعدىا؛ بما في ذلؾ الدراسات النفسية كالحضارية كالثق
عمي ))في الشعر الجاىمي( ك(طو حسين)ك (تودوروف)ك (بباختين)مركران  (غرامشي أنطونيو)قبؿ 

 (سعيد ادواردك) (شتراوس)ك (بفوكو))أسطكرة األدب الرفيع( بصكرة خاصة، كليس انتياءن  (الوردي
 .ّْ-عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-(عبد اهلل الغذامي)ك

                                                             
 .ِٔالنقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية، آرثر ايزابرجر: - ُْ
 .ُِّينظر، النقد الثقافي المقارف منظكر جدلي تفكيكي، عز الديف مناصرة: - ِْ
 .ٖفي العػػراؽ في إطار النقد الثقافي، كػػريـ شػػغيدؿ مطػػػركد:مشركع الحداثة الشعرية ينظر،  - ّْ



لـ تستمر طكيبلن، إال أنيا كاف ليا بالغ األثر في تقديـ  (برمنغيام)كعمى الرغـ مف أفَّ صحيفة 
لى  الذم يغطي مختمؼ المدارس التي تعمؿ اليكـ بما اصطمح عميو (المظمة)مصطمح  )النقد الثقافي( كا 

نشير؛ عمى نحك مميز، إلى حقكؿ بعينيا تشكؿ عمى نحك ما العمكد الفقرم  جانب ىذه السعة نستطيع أفٍ 
لمحاكاة كالكىـ كالتخيؿ كافيكمات النقدية المركزية، عف عدد مف المالتي تخمت  لمدراسات، كالتاريخانية

 كفعؿ الترميز، ىذه المفيكمات التي تعتمد تصكران يجعؿ العبلقة بيف األدب كالتاريخ عبلقة بيف خمفية
كأمامية، كالتاريخ خمفية لؤلدب الذم ىك أمامية لمتاريخ، كىذا تصكر يضيؽ النظرة النقدية إذ يجعؿ األدب 

ة تعيد تقييـ العبلقة فيما بيف النصكص مف جية كما بيف يانعكاسان لسياقاتو، كىك ما يجعؿ التاريخان
ركرة، كسكؼ نراىا تقكـ بتذكيب الداللية نصكص بالض األنظمة، كال شؾ إف كؿ األخرلاألنظمة الداللية 

دم التحميمي في التأكيؿ قالنصكص األدبية في المحمكؿ التاريخي، دكف أف تتخمى عف المنيج الن
أك الماركسية الجديدة كالنقد النسكم، كدراسات الجنكسة كالذككرة كاألنثربكلكجيا، كالتحميؿ ، ْْكالتفسير

االستشراؽ، كقد عالجت الدراسات الثقافية مختمؼ القضايا النفسي، كدراسات ما بعد الككلكنيالية كدراسات 
كرست استراتيجياتيا لمكشؼ عف التكاطؤ األيديكلكجي بيف مخمتؼ ك بلقة بيف الثقافة كالتحيزات، كالع

فضاءات الثقافة، كشحذت الكعي بالعبلقة بيف طبيعة المؤسسة كالثقافة، ككذلؾ العبلقة بيف المؤسسة 
نت ىذه المعالجات مف إفرازات البنيكية كما بعدىا، بؿ إفَّ الممارسة البنيكية ىي ككا ،كفرضياتيا الخفية

 .ْٓممارسة ثقافية

 ـ قائمة بجغرافيا النقاد الثقافييف كاآلتي:ُُٕٗعاـ عمؿ في الدراسات الثقافية في قدمت أكراؽ ك 

)جاك الكان(، )اميل )روالن بارت(، )كمود ليفي شتراوس(، )ميشيل فوكو(، )لوي التوسير(، فرنسا:  -ُ
 دور كايم(، )جاك ديريدا(، )بييربورديو(، )أندريو بيزيو(، )غريماس(.

 (.)باختين(، )فيجتوسكي(، )بروب(، )آيزنشتاين(، )لوتمان(، )شوكموفسكيركسيا:  -ِ
)ماركس(، )ماكس فيبر(، )ىابرماس(، )أدورنو(، و)التر بينامين(، )ماكس ىوركيايمر(، المانيا:  -ّ

 (، )ىانز جادامر(، )بريشت(.)ىربت ماركوز
)بيرس(، )تشومسكي(، )فيبر شارمان(، )جاكبسون(، )فيكتور تيرنر(، )كميفورد الكاليات المتحدة:  -ْ

 جرتيز(، )فردريك جيمسون(.
 )ميشيل ماكمون(، )اتش انيس(، )نورثروب فراي(.كندا:  -ٓ
ىوجارت(، )ماري دوغالس(، )رايموند وليامز(، )ستيوارت ىول(، )فنجنشتاين(، )ريتشارد انجمترا:  -ٔ

 .ْٔ()وليم امبسون

                                                             
 .ْْينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي: - ْْ
 .ُّينظر، النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية، آرثر ايزابرجر: - ْٓ
 .ِِّعز الديف مناصرة: ينظر، النقد الثقافي المقارف منظكر جدلي تفكيكي، -ْٔ



كمف ىذه الجيكد كأخرل مثميا كاالكتشافات مف داخؿ الفعؿ النقدم، كانت الدفعة القكية إلى مرحمة 
)المعابد( النقدية، حيث )التاريخانية الجديدة(، ك)النقد الثقافي( ميؤسَّسة عمى نقد ما بعد البنيكية، كما بعد 

الككلكنيالية، إذ تأتي مشركعات نقدية متنكعة تستخدـ أدكات النقد في مجاالت أعمؽ الحداثة، كما بعد 
كأعرض مف مجرد األدبية، مجاؿ ما كراء األدبية، كفي المقابؿ نرل أف الفعؿ الجماىيرم كالثقافي يقع 

ية، كالدراما تحت تأثير ما ىك غير رسمي، فاألغنية الشبابية كالنكتة كاإلشاعات كالمغة الرياضية كاإلعبلم
 .ْٕالتمفزيكنية، كما إلى ذلؾ، ىك ما يؤثر فعبل أكثر مف قصيدة لشعراء، سخر النقد جيده كمو فييـ

كمما ال ريب فيو ))أف النقد الثقافي نشاط كليس مجاال معرفيا خاصا بذاتو، فنقاد الثقافة يطبقكف 
اة اليكمية كعمى حشد مف المكضكعات المفاىيـ كالنظريات، عمى الفنكف الراقية كالثقافة الشعبية، كالحي

المرتبطة، فإف النقد الثقافي، ىك ميمة متداخمة، مترابطة متجاكزة، متعددة، كما أف نقاد الثقافة يأتكف مف 
مجاالت مختمفة كيستخدمكف أفكارا كمفاىيـ متنكعة كبمقدكر النقد الثقافي أف يشمؿ نظرية األدب كالجماؿ 

في كتحميؿ الكسائط كالنقد الثقافي الشعبي، كبمقدكره أيضا أف يفسر )نظريات كالنقد، كأيضا التفكير الفمس
كمجاالت عمـ العبلمات، كنظرية التحميؿ النفسي كالنظرية الماركسية كالنظرية االجتماعية كاالنثربكلكجية(، 

الثقافة كدراسات االتصاؿ كالبحث في كسائؿ اإلعبلـ، كالكسائؿ األخرل المتنكعة التي تميز المجتمع ك 
 .ْٖالمعاصرة، كحتى غير المعاصرة ((

كمف ىنا يتضح أف النقد الثقافي نشاطية نقدية غايتيا تفكيؾ األنساؽ الثقافية المضمرة، كفعميا المضاد 
لمكعي كلمحس النقدم، في سعييا إلى إعادة إنتاج قيـ التمركز كالنسخ كاالحتكاء القسرم، كالمترسبة بكساطة 

 .ْٗي غاياتيا كمراميياأنظمة ثقافية متحكـ ف

لقد تبنت الدراسات الثقافية دكر مساءلة العمـك المنتمية إلى الحقؿ االجتماعي كعمـك اإلنساف، كاستجكبت 
ممارسات النقد األدبي التقميدية، كممارسات النظرية الجمالية، كليا فييا أثر كبير، كىذا ما يجعميا إفرازا 

لما يمكف أف تفضي إليو ما بعد البنيكية مف دكر في الحياة العامة، كىك لمنظرية البنيكية كما بعدىا، كتجسيدا 
دكر أحجمت عنو ما بعد البنيكية في صكرتيا التقكيضية ألسباب منيجية تتعارض جذريا مع طرحيا، لكف 

ات الدراسات الثقافية تبنتو كعٌدتو كازع قكتيا كدافع نشاطيا، لقد كشؼ النقد الثقافي زيؼ الكثير مف الفرضي
 .َٓالمسبقة كىشاشة أسسيا

                                                             
 .ُٓينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي: - ْٕ
 .ُّالنقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية، آرثر ايزابرجر: - ْٖ
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يتصؿ مصطمح النقد الثقافي في نظرية األدب المعاصرة بمصطمحات أخرل عمى القدر نفسو مف األىمية 
مثؿ: التاريخانية الجديدة، كالدراسات الثقافية، كالتحميؿ الثقافي، كالنقد الثقافي، كالمادية الثقافية، ناىيؾ بالثقافة 

 .ُٓنفسيا

فية مركزية النص، كلـ تعد تنظر إليو بأنو نص، كال إلى األثر االجتماعي الذم قد كسرت الدراسات الثقا
يظف أنو مف إنتاج النص، لقد صارت تأخذ النص مف حيث ما يتحقؽ فيو كما يكتشؼ عنو مف أنظمة ثقافية 

كشاؼ ؛ فالنص ىنا كسيمة كأداة، كبحسب مفيـك الدراسات الثقافية ليس النص سكل مادة خاـ يستخدـ الست
تجريده مف  أنماط معينة مف مثؿ األنظمة السردية، كاإلشكاالت األيدلكجية كأنساؽ التمثيؿ، ككؿ ما يمكف

نما غايتيا المبدئية ىي األنظمة الذاتية  النص، لكف النص ليس ىك الغاية القصكل لمدراسات الثقافية، كا 
 .ِٓصكصيفي فعمتيا االجتماعي في أم تمكضع كاف، بما في ذلؾ تمكضعيا الن

ات مف القرف العشريف عندما يالدراسات الثقافية إلى مستكل معرفي ممٌيز إال مع بداية التسعين ؽً تكلـ تر 
 و))مصطمح النقد الثقافي مسميان مشركع -بحسب نقؿ الغذامي– (فنسنت ليتش)طرح الناقد األمريكي 

بيذا االسـ تحديدان كيجعمو رديفان لمصطمحي ما بعد الحداثة كما بعد البنيكية، إذ نشأ االىتماـ بالخطاب بما 
أنو خطاب، كىذا ليس تغيران في مادة البحث فحسب، لكنو أيضان تغير في منيج التحميؿ، يستعمؿ 

ساتية، مف دكف أف يتخمى عف المعطيات النظرية كالمنيجية في السكسيكلكجيا كالتأريخ كالسياسة كالمؤس
 .ّٓمناىج التحميؿ األدبي النقدم((

 ىي: (الغذامي( ذكرىا )ليتش)كىناؾ ثبلث خصائص لمنقد الثقافي عند 

ال يكتفي بالرصد الجمالي لمنصكص، بؿ ينفتح عمى مجاؿ عريض مف االىتمامات إلى ما ىك غير  -أ 
 ؤسسة، سكاء أكاف خطابان أـ ظاىرة.محسكب في حساب المؤسسة كالى ما ىك غير جمالي في عرؼ الم

يستفيد مف مناىج التحميؿ المعرفية في تأكيؿ النصكص كدراسة الخمفية التاريخية، فضبلن عف إفادتو  -ب 
 مف المكقؼ الثقافي النقدم كالتحميؿ المؤسساتي.

ميزات النقد الثقافي المابعد بنيكم ىك تركيزه عمى أنظمة الخطاب كأنظمة اإلفصاح النصكصي  مف -ج 
ال شيء  أف (دريدا)في مقكلة  كالسيما (ميشال فوكو)، ك(جاك ديريدا)، ك(روالن بارت)كما ىي لدل 

 .ْٓ(يتشل)خارج النص تمؾ المقكلة التي مثمت البركتكككؿ لمنقد الثقافي المابعد بنيكم كما كصفيا 
كمتعددة األكجو يدخؿ  -نشطة كحية -لثقافة بأنو: ))ديناميةالمصطمح  تعريفو( في أثناء ليتش) حدد

فييا االقتصاد كالتنظيـ االجتماعي كالقيـ األخبلقية كالمعنكية كالمعتقدات الدينية كالممارسات النقدية 

                                                             
 .َُُينظر، الغذامي الناقد، قراءات في مشركع الغذامي النقدم، عبد الرحمف بف إسماعيؿ: - ُٓ
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 .ِّ:ـ. ف ينظر، - ْٓ



، كألف االفتراضات كالتقاليد التي تحافظ كالتقاليد الفنيةكاألبنية السياسية كأنظمة التقييـ كاالىتمامات الفكرية 
الثقافة عمييا غير كاعية في أكثر األحياف كمتعادية فعمى البحث النقدم في أغمب األحياف أف ال يككف 
اجتماعيا كجماعيا فحسب بؿ تحميميا نفسيا كجدليا أيضا، كقد اعتاد مثقفك نيكيكرؾ أف يصفكا النقد الثقافي 

 -ك -المجتمع –ألنيـ كانكا يستعممكف مفيكمي  -النقد الجماعي –مت بو مدرستيـ باسـ الذم اتس
 .ٓٓ((كمترادفيف -الثقافة

( في كتابو األدب الرفيع: عمي الورديكىنالؾ دعكات محمية قديمة تطالب بالنقد الثقافي، يقكؿ: )
يتنافس في أدبو، كالناس  ظير في العصر الحديث أمراف، الطباعة، كنضج الرأم العاـ، كأصبح األديب

تنياؿ عمى الكتاب لشرائو، كيعقب بقكلو: مف المؤسؼ أف نجد بعض أدبائنا ال يزالكف يعيشكف بعقكليـ في 
عصر الكراقيف كالناسخيف، إنيـ يريدكف مف األدب الرفيع أف يككف أرفع مف الجميكر، فإف امتنع الجميكر 

 .ٔٓاف الكردم يدعك إلى االىتماـ باألعماؿ األدبية الشعبيةعف شرائو أخذكا يشتمكنو كيصفكنو بالغباء، كك

و كليس بالمعنى ما بعد البنيكم الذم يقترح ،النقد الثقافي بمعناه العاـ كدعكات عربية كثيرة ترل أف مفيـك
نو يمكف الحديث عف إف ،ذلؾ بعض المفكريف( إلىبكصفيا مرادفة لمحضارات )كما يدعك  إف الثقافة, (ليتش)

 وبكصف أم ،ثقافيا نقدامنذ منتصؼ القرف التاسع عشر بكصفو  ،الكتاب العرب قدموكثير مف النقد الذم 
 األدبيكتب في مجبلت التاريخ كالنقد  يصدؽ ذلؾ عمى ما ،استكشافا لتككيف الثقافة العربية كتقكيما ليا

في )في كتاب  (طو حسين)فما كتبو  ا،كيشكؿ نقدا ليمما يتماس مع الثقافة  ،كاالجتماعي كالسياسي كغيرىا
ككذلؾ كثيرا مما نشره العقاد كجماعة  ،نقد ثقافي مثبل (في مصر ةفي مستقبؿ الثقاف) أك (الشعر الجاىمي

 ،بؿ ككتابات بعض الباحثيف المعاصريف ،في الثابت كالمتحكؿ (ادونيس)ثـ نقد  ،فيالميجري ضالديكاف كبع
 (،فيمي جدعان)ك(، ىشام جعيط)ك (،طو عبد الرحمن)ك (،محمد عابد الجابري)ك (،كـعبد اهلل العروي)
ضمف النقد في كما يندرج  إحصاؤه،ككثير غير ذلؾ مما يصعب  (،العالم أمينمحمود )ك (،عمي حرب)ك

شكري ) :ناقد مثؿ إليو دعا( في كتاب لو بيذا العنكاف, كما حضارم)النقد ال (ىشام شرابي)اه الثقافي ما سمٌ 
(، غير أف المحاكلة الكحيدة عبد الواىب المسيري)باحث مثؿ  قدموكما  أيضا،مف نقد حضارم  (عياد

( في كتابو عبد اهلل الغذاميىي محاكلة ) قافي(، بمفيكمو الغربي مباشرةن المعركفة حتى اآلف لتبني)النقد الث
 .ٕٓ)النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية(

مييا كطكرىا كطبقيا عمميان في ع زاد كىك مف قاـ بتعريب نظرية النقد الثقافي بعد أف (الغذامي)لقد أراد 
)النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية( أف يجعؿ النقد األدبي أداة فعالة في نقد  كتابو السيمااباتو ك كت

نما الجز اكلـ يقصد المؤلؼ إلغاء المن ،لسائدة كالذائقة النقديةالثقافة ا تحكيؿ األداة  يى غايةلنقدم العربي، كا 

                                                             
 .َُْب. ليتش: النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينات إلى الثمانينات، فنسنت. - ٓٓ
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النقدية مف أداة لقراءة الجمالي الخالص كتسكيقو كاستيبلكو بغض النظر عف عيكبو النسقية إلى ))أداة لنقد 
 .ٖٓالخطاب، الذم يجسده النص ككشؼ النسؽ الفكرم الذم يعبر عنو((

( أف تحرير المصطمح مف قيده المؤسساتي ىك الشرط األكؿ لتحرير األداة النقدية، كيستمـز الغذاميكيرل )
إجراء تحكيبلت كتعديبلت في المصطمح لكي يؤدم الميمة الجديدة عمى ذاكرة ىذا المصطمح، كىي ذاكرة 

 عبر ىذا االصطبلح، إال مكتنزة بالتجارب كمتمبسة بيا، كلف تتخمص ىي كلف نتخمص نحف معيا مف ىيمنة
 .ٗٓالتحكؿ الذم ىك عممية تحرير فعمي لؤلداة، كنحتاج ىنا إلى عدد مف العمميات اإلجرائية

 :مشروع الغذامي 
أف حاكؿ ك في النقد الثقافي عمى تنكيع قائـ عمى مصادر متنكعة، كىك  الغذامي(يقكـ مشركع )

باسمو كعدت مف مختصاتو، فقد استخبلص نظرية مف مظانيا الغربية غير أنو أكسبيا مشركعية التصقت 
حاكؿ أف يعطي لنقده الثقافي الركح العربية المطبكعة بأسباب االجتياد الثقافي، كال شؾ أف مشركعو مف 
الجدة ما يجعمو جديران باالىتماـ كالتمقي اليادئ، كتسجؿ لو الريادة كالجرأة في ىذا المشركع، فقد طرح 

منيا إلى أبعاد مترامية في مفاصؿ الحياة، ككغيره مف المجدديف  خارطة طريؽ لمساءلة الذات أكالن منطمقان 
في الخطاب الثقافي تعرض إلى جممة مف االنتقادات التي استيدفت مشركعو عمى الصعيد النظرم 
كالتطبيقي، غير أف أكثر المآخذ عميو يتركز في استعمالو لممنظكمة المصطمحية التي حاكؿ طرحيا بديبلن 

لنسقي ( كأضاؼ إلييا العنصر اياكبسونإذ قاؿ بضركرة تجديد عناصر الرسالة عند ) عف النقد األدبي،
المؤلف ، الجممة الثقافية، الداللة النوعية، التورية الثقافية، المجاز الكميكطرح مصطمحات ىي: 

 ، كلك استثنينا المؤلؼ المزدكج أك الثقافي لكجدنا تمؾ العناصر متداخمة متماىية مع بعضياالمزدوج
كجميعيا يحيؿ إلى النسؽ المضمر، فمـ يكظؼ في إجراءاتو سكل الجممة الثقافية، كما يتصؿ بيا مف 

 .َٔ(ياكبسوننسؽ ثقافي عيدَّ السابع بعد عناصر الرسالة عند )

الرسائؿ الشعرية التي يمثميا النص األدبي، إذ إف الصفة الشعرية أك الكظيفة الشعرية لمنص، تغمؽ ك 
مي، إال النافذة التي يطؿ منيا عمى نفسو، ألف الشعرية في النص ىي النص نفسو، كفي نكافذ الفعؿ الكبل

( رائدان فييا، إذ حدد ياكبسون)ىذا المضمار تكثر الدراسات الحديثة التي تيتـ بشعرية النص، كقد كاف 
أساسان مف  معياران لمكظيفة الشعرية، يقكـ عمى التعادؿ بيف محكر االختيار كمحكر التأليؼ، كاف عممو

بنقؿ معمكمات أك أفكار أك قيـ، إف أىـ خاصية لمرسالة تنقؿ تقكـ الرسالة ، ك أسس األسمكبية الحديثة
المعمكمات المفظية نقبلن أكثر اقتصادان، كأجدل فعبلن، كقد نجد تقاربان بيف ىذا المفيكـ كأحد تعريفات 

ذا نظرنا الببلغة، ينص عمى أف الببلغة سميت ببلغة، ألنيا تنيي المع نى إلى قمب الٌسماع فيفيمو، كا 
كقد عيني ، عمـ المعاني )أحد عمكـ الببلغة الثبلثة( اإلى الرسالة مف خبلؿ كظيفتيا التداكلية، بدا لن

                                                             
 .ُٕالغزؿ العذرم في العصر األمكم في ضكء النقد الثقافي، إحساف ناصر حسيف: - ٖٓ
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بجكانب منيا، فمعرفة أحكاؿ المفظ العربي التي بو يطابؽ مقتضى الحاؿ، ىي التي تحقؽ الكظيفة 
التداكلية، كذلؾ ألف ىذه الكظيفة ال يمكف أف تتحقؽ إال بكجكد مرسؿ )كىك المتكمـ( كمرسؿ إليو )كىك 

ة ىذه العناصر أك المككنات المخاطب( كرسالة )كىي الكبلـ، أك المفظ(، كقد تكفؿ عمـ المعاني بدراس
األساسية مثؿ: الخبر كأحكاؿ إسناده، كالحذؼ كالذكر، كالتقديـ كالتأخير، كاإليجاز كاإلطناب كالمساكاة، 

 .ُٔكغير ذلؾ

إف الحد فيما بيف الحداثة كما بعد الحداثة أك ( في عرض مفاد النقد الثقافي الجديد )))الغذامي كيرل
لبنيكية, ليس فاصبل يعمف عف نياية, كلكنة حد ينبئ عف بداية أخرل ليا فيما بيف البنيكية كما بعد ا

كىذه صكرة الحاؿ فيما بعد النقد النصكصي )المساني( كما نعيده, كبداية حد  ،امتدادىا كبعدىا الجديد
 .ِٔ((كافة جديد ىك )النقد الثقافي(, كالحدكد المتقاطعة مف المداخؿ النقدية

نقد أدبي صراحة إلى مكت النقد األدبي, كال شؾ أف العمكـ تتقاعد مثمما  كأ كتابة نقد ثقافيإلى دعا ك  
مف يكشؼ لو عف ىذه  إلىالتقاعدم كال يراه, كيحتاج  ومـ ال يدرؾ سنعيتقاعد البشر, غير أف الفارؽ أف ال
القديمة كالحديثة كأنا أرل أف النقد األدبي كما نعيده, كبمدارسو يقكؿ: )) ،المحظة الحرجة في تاريخ المعرفة
بديبل عف النقد األدبي كعف إعبلف  ومشركعي في النقد الثقافي كعف ككن قد بمغ حد النضج أك سف اليأس

 :تيةبلقا مف األسئمة الجكىرية اآلعمى ىذا األساس سنشرع في بحثنا انط، ك ّٔ((مكت النقد األدبي

 ما النقد الثقافي؟.
 كيؼ يتـ النقد الثقافي؟.

 مجاالت كمستكيات النقد الثقافي؟. ما
 .ْٔما الجديد في النقد الثقافي؟

ىذه األسئمة التي تنطمؽ مف النقمة النكعية التي أحدثيا تحكيؿ األدكات النقدية اإلجرائية كىي كما 
 :ونفس (الغذامي)حددىا 

 قمة في المصطمح النقدم ذاتو.ن 
  التطبيؽ.نقمة في 
 .نقمة في الكظيفة 
 النسؽ(. نقمة في المفيكـ( 

 
                                                             

 .َُّمحمد كريـ الككاز:ينظر، الببلغة كالنقد المصطمح كالنشأة كالتجديد،  - ُٔ
 .ُٔ:، عبد اهلل الغذاميالنقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية - ِٔ
 .ُّنقد ثقافي أـ نقد أدبي، عبد اهلل الغذامي كعبد النبي اصطيؼ: - ّٔ
 .ُْف: ينظر، ـ . - ْٔ
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( عمى رسالة الغذاميتتـ مف خبلؿ إضافة العنصر السابع الذم يقترحو )فأما عف النقمة في المصطمح 

لنسقي، مف شأنو أف يكسب المغة كظيفة ا لنسقي، كيرل أف إضافة العنصرالعنصر ا(، ىك اكبسوني)
ضافة ىذه الكظيفة إلى كظائؼ المغة الست، كتصبح:  الذاتية، اإلخبارية، سابعة، ىي الكظيفة النسقية، كا 

، التي مف شأنيا أنيا تمكننا المرجعية، المعجمية، التنبييية، الشاعرية، وأخيرًا الوظيفة الجديدة النسقية
مى ما ألفنا كجكده، كتعكدنا النسقية التي تتحكـ بنا كبخطاباتنا، مع اإلبقاء ع مف تكجيو النظر نحك األبعاد

كقعو في النصكص مف قيـ جمالية كقيـ داللية، كما ىك مفترض فييا مف أبعاد تاريخية كذاتية عمى ت
بادئ لنسقي، كىذا يمثؿ مبدءان أساسيان مف مأتي الكظيفة النسقية عبر العنصر ااجتماعية، فضبلن عف ذلؾ ت

كي إلى النقد ببعده الثقافي،  النقد الثقافي، كيمثؿ لنا أساسان لمتحكؿ النظرم كاإلجرائي مف النقد األدبي
 .ٓٔننظر إلى النص بكصفو حادثة ثقافية، كليس مجتمىن أدبيان فحسب

كىك  ،إف الببلغي كالجمالي, ليسا مجرد ترؼو شكمي إذ يجسداف ككنان رمزيان لو أبعاده الفكرية كالكاقعية
المكرسة  هاىر ظالذم يؤشر عمى األبعاد الثقافية لمخطاب الجمالي كالفني, الذم يأتي الشعر كأحد م

                                                             
 .ُٓٓينظر، مف الخطيئة كالتكفير إلى النقد الثقافي دراسة انتقائية، خالد سميماف: - ٓٔ
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كتمؾ التي حققيا النقد الثقافي مع  ةىذا االصطبلح نقمة مفيكمي دٌ كالممتدة في الثقافة العربية كلنا أف نع
حيف صاغ مفاىيـ المجاز الكمي, التكرية الثقافية, الجممة الثقافية, المؤلؼ المزدكج, كالنسؽ  (الغذامي)

مف مسؤكلية ما يستضمره  والمضمر, كالبميغ الثقافي ىك اصطبلح إجرائي ال يمغي كعي الشاعر كال يعفي
صة مف النص, إنو لنتائج المستخما عمى كفؽال يحاكمو  ،, في الكقت نفسوو؛ لكن نصو مف أبعاد ثقافية

ياح ز مالية لمنصكص كتتبع انجيسعى فقط إلى مساعدتنا عمى إيجاد مسارب تسعؼ في تفكيؾ البنية ال
فصاحات أسمكبية كفنية  .ٔٔالمعنى الثقافي بما يؤشر عميو مف رؤل كقيـ كا 

النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية, إلى تحديد ظيكر ىذا  وفي كتاب (الغّذامي)يسعى 
باألساس في  ازدىرتأف الدراسات الثقافية  عاٌدان أم تعييف ذاكرة لممصطمح,  المصطمح في الثقافة العربية,

كبداية رسمية منذ أف تأسست مجمكعة  ُْٔٗعقد التسعينات مف القرف العشريف, مع أنيا بدأت منذ 
ر الميبلدم, ىذه الذاكرة المصطمحية التي شف الثامف عربط ليا جذكرا متقدمة تعكد لمقر  بؿ انو، منكياـبر 

ظرم مفصؿ حكؿ النقد الثقافي معزز نالتي قامت عمى تقديـ بحث  لدراستوكانت بمثابة إعطاء شرعية 
الحداثة  إلىفي دعكة صريحة  بأمثمو تطبيقية تساءؿ الثقافة العربية كتمغي مسمماتيا كتنفي القدسية عمييا,

 :ٕٔمنياخبلؿ أسس عده 

 .مشاكسة الذىنية التقميدية المحافظة 
 تخطي النص المؤسسي بالبحث في اليامشي كالميمش. 
 .نفي القدسية كالنمكذجية عف الشعر القديـ 
 عمى مفيكـ النسؽ كمفيكـ مركزم في التحميؿ. االعتماد 
 المتحكؿ المشككؾ فيو. إخراج األدب العربي مف الثابت المقدس إلى 
 .الدعكة إلى الخركج مف النص إلى النسؽ 

الرتباط بيف المؤٌثر كالمتأٌثر، بيف سمبية األثر ا( بيذا أف يقكـ النقد الثقافي بكظيفة فٌؾ الغذامييركـ )  
الذم تركو الشعر كالشخصية العربية، كمف خبلؿ ذلؾ يقرر بأف الكظيفة التقميدية لمنقد قد كٌرست تمؾ 

لعبلقة، كرستيا ألنيا شيغمت فقط باألبعاد الجمالية ليا، لـ تجرؤ أبدان عمى اختراؽ الحجب التي تقع ما ا
كراء ذلؾ، كانت ممارسة مصابة بالعشك، بشكؿ مف األشكاؿ كانت عمياء، غير قادرة عمى التمييز ؛ ألنيا 

الداللية القابعة خمؼ الغبللة الجمالية تفتقر إلى الكظيفة النقدية الجذرية التي تقكـ بتنشيط دائـ لممضمرات 
 .ٖٔلمنصكص

                                                             
 .َُٗينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي: - ٔٔ
 .ُٗينظر، عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - ٕٔ
 .َّٗينظر، النقد الثقافي مطارحات في النظرية كالمنيج كالتطبيؽ، عبد اهلل إبراىيـ: - ٖٔ



( بعد إعبلف مشركعو مكضحان بقكلو: ))كال شؾ أف النقد األدبي في تاريخو كٌمو، الغذاميلقد صرح )  
قديما كحديثا كما بعد الحديث، تعامؿ مع أسئمة جمالية النص، بشكؿ جكىرم، كاتبع ذلؾ بتقييد نصكصية 

محصنة بالترسيمات كالتي ظؿ النقاد يحرسكنيا عمى مدل قركف، كيبدكف النص، كجعؿ األدبية قمعة 
قصاء ما ال تتحقؽ فيو الشركط، كتحكلت )األدبية( إلى مؤسسة ثقافية متعالية  كيعيدكف في شركط تمثميا كا 
كطبقية، كاحتكر الشرط اإلبداعي حسب شرط المؤسسة األدبية، كتـ تصنيؼ الذكؽ كالتحكـ في االستقباؿ 

ـ اإلنتاج، كجرل تبعا لذلؾ إبعاد خطابات كثيرة، ال تحصى في أنكاعيا كفي عددىا، حتى صار كمف ث
الميمش أكبر بكثير مف المؤسساتي، مع تقنيف صاـر لما ىك جمالي، كتـ احتكار حقكؽ التعريؼ 

 .ٗٔكالتصنيؼ لممؤسسة االصطبلحية التي ظمت محركسة عمى مدل الزمف((

يدعكنا لميرب مف الفصؿ الطبقي الذم أحدثتو المؤسسة األدبية بيف الجمالي ( بيذا كأٌنو الغذاميإف )  
أف المؤثر كالفاعؿ في عمكـ الناس ىك ما  ماىيرم كاف جماليا أـ ال، بكصؼالنخبكم كبيف المستيمؾ الج

 .َٕكجب التركيز عميو كاالنشغاؿ بو، بدؿ أف يبقى النقد قمعة نخبكية معزكلة عف محيطيا

كيقكؿ: صار الشعر مغذيان لشخصية العربي، كمنيبلن لقيمو كأخبلقياتو، فالذات العربية ذات شعرية،   
كقيـ الشعر ىي الدعامة األكلى ليا، لقد )تشعرنت( الذات العربية، )كتشعبلف( الخطاب الثقافي العربي، 

غزك كبرل احتؿ فييا صار الشعر مصدران لنماذج عميا في السمكؾ كاألذكاؽ كالعبلقات، كقعت عممية 
المخيمة، فصار الخياؿ العربي يكلد صكران نمطية عف نفسو  إلىالشعر الذاكرة العربية، كامتدت ىيمنتو 
لغاء اآلخر كاالفتخار بالفحكلة، ُٕكعف اآلخر تطابؽ المييمنات الشعرية ، كالمرتكز حكؿ الذات، كا 

عرض عف القيـ الجماعية، كتعمؽ بالفردية، كالتباىي، كالطرب لمكجدانيات، كالتنكب عف العقبلنيات، كا
سمات نسقية زرعيا الشعر في الشخصية العربية، كغذاىا الكىـ يكمان بعد يكـ، كعصران بعد عصر، 

ي التي تعيد إنتاج ذاتيا بصيغ شعرية تستعيد النسؽ مة دالة، كلما كانت ىذه الشخصية ىفصارت عبل
 .ِٕالبلفاعمية كالبلعقبلنية، كؿ شيء تشعرف األكؿ، فإف ما تتصؼ بو الثقافة العربية، ىك

( ىك خطكة كبيرة كانجاز أدبي جمي يعكد مردكده لتعزيز القدرات النقدية الغذاميأف مشركع ) يرل الباحث   
العربية، كىك يؤذف بكالدة نقد عربي جديد يحاكي شرائح المجتمع العربي كافة، كذلؾ باالبتعاد عف مزايا 

كتتحكـ بو المؤسسة النقدية، كيجب الكلكج في جمباب الحداثة كما  ان الذم بات نخبكيالنقد العربي القديـ، 
بعدىا لبلرتقاء بآدابنا إلى اآلداب العالمية، كذلؾ بكاسطة النقد الثقافي، إذ يككف مكسكعة كبيرة تعطي 

تائج حقيقية ، بغية الكصكؿ إلى نكافو المناىج األدبية كالعممية لمباحث كي يتعامؿ مع ان كبير  ان متسع
كمرضية تتناسب مع األدب العربي، كدراساتو النقدية التي يتمتع بيا النقد الثقافي المعاصر، كتقنياتو، 

                                                             
 .ّٓاهلل الغذامي كعبد النبي اصطيؼ:نقد أدبي أـ نقد ثقافي، عبد  - ٗٔ
 .ُٓينظر، عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - َٕ
 .ٖٗ-ٖٖينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي:  - ُٕ
 .ِِّالنقد الثقافي مطارحات في النظرية كالمنيج كالتطبيؽ، عبد اهلل إبراىيـ: ينظر،  - ِٕ



مكانية تكظيفيا في قراءة النص األدبي العربي، قديمو كحديثو، قراءة  كمنيجيتو المفتكحة، آلية كمنيجا، كا 
 تتمرد عمى اآلليات كالمناىج التي تجاكزىا الزمف. 

، كأمثاليـ العرب القرآف الكريـ، كجاءت في أشعاركيرل الباحث أف الثقافة كممة عربية أصيمة كردت في   
كأف مدلكليا جمي ال يقؿ شأنان عف التعريفات الغربية الكافدة إلينا، بيد أف اإلطار الغربي الذم اكتنزىا 

 جعميا عرضة لمتنظير ككثرة التعريفات.

ينسجـ مع طبيعة النقد عمكمان، فبل يمكف تمخيص ميمة تحمؿ في طياتيا ما ال  ف كظيفة النقد الثقافيإ
، بؿ يتعدل ىذا بالغكص في أعماؽ الجذكر القديمة النقد الثقافي في ككنو مقتصران عمى المستيمؾ الثقافي

النقد  لثقافة أم مجتمع، بكافة اتجاىاتيا ليبرز المكامف الغامضة مف خبلؿ األنساؽ الثقافية التي ترفد
الثقافي بأدكات الكشؼ الدقيؽ عف ما ىك مضمر كخفي في النص األدبي، سكاء أكاف مف اآلداب الرفيعة 

األمر الذم ال يشكؿ إضافة ممحكظة إلى جيكد االنثركبكلكجييف كالنقاد السابقة، كال  أـ الشعبية منيا،
يمة نقد المؤسسة المنتجة لمثقافة يكشؼ عف الخصكصية المكجبة كالمميزة لمنقد الثقافي في ككنو ينيض بم

 .التي تركض العقؿ كالذكؽ كالسمكؾ

نصان ثقافيان تتفاعؿ فيو مجمكعة  بكاعث الشعر عند أبي العتاىية، الباحث قراءة يرلكمف ىذا المنطمؽ 
مف األنساؽ المضمرة محاكالن كشفيا كنزع األقنعة الجمالية عنيا، منتيجا التأكيمية منيجا عمميا دقيقا 

 ا.تيالاعد عمى كشؼ األبعاد الحقيقية لمنصكص كداليس

 

 األولالفصل 
 أبي العتاىية النسق االجتماعي في شعر
 المبحث األول

 :حياتو ونشأتو-ٔ



الكسيمة المثمى لمكصكؿ إلى نتائج بحثية حقيقية ؛ أدكات النقد الثقافي المتعددة  دُّ تيعى 
أك شخصو ما كسيرتو  حياة فيمف خبلليا ما خفي  يكشؼأف  الباحث يستطيعكمرضية، 

فسحة كبيرة لمباحث مف خبلؿ  ىذه المناىج أك األدبي، إذ تتيحالغكص في نتاجو العممي 
 المناىج البحثية يشارؾ أنو ، فمف سماتوأف تجمي ما خفي كاضمر بيف السطكر تعددىا
، فبل )التحميؿ الثقافي( كالسيما التاريخانية ، مف أدبية كتاريخية كنفسية كاجتماعيةجميعيا

مثؿ:  ف نسمط الضكء عمى حياة شاعر عربي كبيرحدكد معينة كال عقبات، كمف ىنا يمكف أ
  العتاىية. أبي

 *عنزة العيني العنزم أبك إسحاؽ، مكلى إسماعيؿ بف القاسـ بف سكيد بف كيسافىك 
في قرية أبصر النكر  ،ّٕـ(، كينتيي نسبو إلى عنزة بالكالءْٖٕق َُّ) سنةكلد  ،الككفي
 كانت ثـ ،ْٕتحمؿ في طياتيا البؤس كالحرمافنشأ في بداية حياتو نشأة  مدينة كرببلء، قرب
كانكا يعانكنو مف فقر  ، لمإٓىك كأىمو بالككفة يصنع الجرار الخزفية الخضر أتو الثانيةنش

 .ٕٔفي حياتيـ القاسية نتيجة تردم األكضاع االقتصادية كالسياسية ،كجكع
، كقيؿ: بؿ كاف يحب المجكف كالخبلعة فكني ٕٕبأبي العتاىية الضطراب كاف فيو لقب
فيقكؿ: ))بؿ كاف ابنو محمد يمقب عتاىية فكني  (ابن العديم، أما )ٖٕ(أبا العتاىية)لعتكه 
 .ٕٗبو((
 فاستكت معٌتو، متحذلؽ إنساف كانت كنيتو أبا إسحاؽ، قاؿ لو الميدم معجبا بو: ))أنت 
لـ يعترض أبك العتاىية كلـ يحاكؿ أف ، َٖ ككنيتو(( دكف اسمو عميو غمبت كنية ذلؾ مف لو

                                                             
 - ضاءات النقد الثقافي، سمير الخميؿ)التاريخانية( ىي بمثابة التحميؿ التاريخي األدبي، ينظر: ف:ّْ. 
 - ْسكيد اسـ جده كليقبى كيساف في صغره لذكائو ككيسو، ينظر: بغية الطمب في تاريخ حمب، ابف العديـ، ج :

ُِٕٓ. 
 *- ّسمي بالعيني نسبة إلى عيف التمر ينظر: أعياف الشيعة، محسف األميف، ج :ِّٗ. 

 ِْٗ: ٔينظر، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم،ج - ّٕ
 .ِٓ: ّبار مف ذىب، ابف العماد الحنبمي، جينظر، شذرات الذىب في أخ - ْٕ
 .ْٕ: ُينظر، مكسكعة شعراء العصر العباسي، عبد عكف الركضاف، ج - ٕٓ
 .ِ:ّْينظر، تاريخ األدب العربي، كارؿ برككمماف، ج - ٕٔ
 .ُْٕينظر، معجـ ألقاب الشعراء، سامي مكي العاني: - ٕٕ
 .ْ:ُّٕينظر، األنساب، السمعاني، ج -ٖٕ
 .ُّٕٓ: ْج ابف العديـ، بغية الطمب في تاريخ حمب، - ٕٗ
 .ِٓٔ: ْاألغاني، أبك الفرج األصفياني، ج - َٖ



يرفض ىذه التسمية، كلـ نمحظ أم تذمر أك اعتراض في أشعاره لك كاف بيا عيب، كالميدم 
رجؿ ميعىتَّو ًإذا كاف رجؿ عربي مطبكع في المغة، كأبك العتاىية كذلؾ، يقكؿ ابف منظكر: ))

ٍمًقو كعيًتو كالعىتاىىةي ؛ عميو  كًلعى بو كحىرىصى ؛ كعيًتو فبلفه في العمـ ًإذا أي  عاقبلن معتدالن في خى
نًُّف كالدَّىىًش ؛ كرجؿ مىٍعتيكه بيِّفي العىتىو كالعيٍتو: ال عقؿ لو ؛  ؿي الناس مف التَّجى كالعىتاًىيىةي: ضيبلَّ

كالتَّعتُّو: المبالغة ؛ ؛ كفبلفه يتىعىتَّو لؾ عف كثير مما تٍأتيو أىم يتغافؿ عنؾ فيو  كتعىتَّو: تىجاىؿ
ٍمبىس كالمٍأكؿ  في ؽى كبالىغى ؛ المى  .ُٖ((كتعىتَّو: تنىظَّؼ؛ كتعىتَّو فبلفه في كذا كتأىرَّبى ًإذا تىنىكَّ

كالتعتو: التجاىؿ كالتغافؿ أك التنظؼ  ،العتاىة( فذكر ذلؾ قائبل: ))الفيروز آباديأما )
المعتدؿ الخمؽ عتو كمعظـ: العاقؿ كالمي  ،كالمأكؿ كالتجنف كالرعكنة كالمبالغة في الممبس

 :ٖٛ، قاؿ في ذلؾ الشاعرِٖ((كالمجنكف المضطربة ضد
      

  )الرجز(                                                                            
مف التعتو كىك التحسف  العتاىية)) العتاىية:( بترجمتو ألبي ابن الجوزيكىذا ما أيده )

 .ْٖ((كالتزيف، قاؿ: كقد كاف يتحسف في زمف شبابو
لـ يجد الباحث مف خبلؿ استقرائو الديكاف، ما يشير إلى الخبلعة كالمجكف في شعر أبي 
نما الحظ كجكد حب الشاعر لمعمـ كالمكعظة كالحكمة كالتزيف براشدة العقؿ،  العتاىية، كا 

لمكاعظ كاالعتبار التي كانت الممكؾ تطمبيا منو، فمك كاف خميعا أك ماجنا أك مختؿ كاستدؿ با
 .ٖٓالعقؿ لما طمب منو الحكمة كالمكعظة

، بؿ ٖٔما يشير إلى أنو ماجف أك خميع أك قميؿ العقؿ يجد الباحث في كتب المجايميف كلـ
م معو إلى الصيد، فكقعنا أخرجني الميد)) نراه مرشدان كناصحان لمغافميف، يقكؿ أبك العتاىية:

منو عمى شيء كثير، فتفرؽ أصحابو في طمبو كأخذ ىك في طريؽ غير طريقيـ فمـ يمتقكا، 
 كعرض لنا كاد جٌرار كتغٌيمت السماء كبدأت تمطر فتحٌيرنا، كأشرفنا عمى الكادم فإذا فيو

ح يعٌبر الٌناس، فمجأنا إليو فسألناه عف الطريؽ، فجعؿ يضعؼ رأينا كيع جزنا في بذلنا مبلَّ
                                                             

 .ُّٓ: ُّج أبف منظكر، لساف العرب، -ُٖ
 .ِٖٖ: ْج الفيركز آبادم، القامكس المحيط، - ِٖ
 .ُٖٔديكاف رؤبة بف العجاج، كليـ بف الكرد:  البيت لرؤبة بف العجاج، ينظر: -ّٖ
 .ِّٔ: َُج ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، - ْٖ
 ينظر جرد الديكاف في المبلحؽ. - ٖٓ
 . ُِْ-َْٗينظر، الشعر كالشعراء، ابف قتيبة الدينكرم: - ٖٔ

 والتقّين المَّبس عتييّ  في األدىنُ  الشبابِ  ديباجُ  عميَّ 

 



ككاد الميدٌم يمكت بردا ؛ فقاؿ  ،ثـ أدخمنا ككخا لو ،أنفسنا في ذلؾ الغيـ لمصيد حتى أبعدنا
 .ٕٖ ((يؾ بجبتي ىذه الصكؼ ؟ فقاؿ نعـ ؛ فغطَّاه بيا، فتماسؾ قميبل كناـلو: أغطِّ 

ح كثرتيـ عمـ أنو الخميفة فيرب،  جاؤكنا،فافتقده غممانو كتبعكا أثره حتى   فمٌما رأل المبلَّ
فمما انتبو قاؿ لي: كيحؾ ! ما )) ،كتبادر الغمماف فنٌحكا الجٌبة عنو كألقكا عميو الخٌز كالكشي

ح؟ فقد كالمَّو كجب حٌقو عمينا قاؿ:  ،فقمت: ىرب كالمَّو خكفا مف قبح ما خاطبنا بو ،فعؿ المبلَّ
ردت أف أغنيو، كبأٌم شيء خاطبنا ! نحف كالمَّو مستحٌقكف ألقبح مما إٌنا لمَّو ! كالمَّو لقد أ

فقمت: يا أمير المؤمنيف، كيؼ تطيب نفسي بأف  ،خاطبنا بو ! بحياتي عميؾ إالَّ ما ىجكتني
 فقمت: ،أىجكؾ ! قاؿ: كالمَّو لتفعمٌف ؛ فإني ضعيؼ الرأم مغـر بالٌصيد

     
                                                                                        

 فقمت: ،فقاؿ: زدني بحياتي
     
 

فقمت:  ،زدني شيئا آخر ،ستأىؿأفقاؿ: كيمؾ ! ىذا معنى سكء يركيو عنؾ الناس، كأنا 
 فقمت: ،قاؿ: ال كالمَّو ،أخاؼ أف تغضب

 
                                                                           )السريع(                                                                           

 .ٖٖ((: معنى سكء عميؾ لعنة المَّو !فقاؿ   
صنع الرشيد يكما طعاما كثيرا كزخرؼ مجالسو كأحضر أبا العتاىية فقاؿ لو كمما يركل ))

 صؼ لنا ما نحف فيو مف نعيـ ىذه الدنيا فقاؿ:
 
 

 فقاؿ: أحسنت ! ثـ قاؿ ماذا ؟ فقاؿ:
 
 

                                                             
 . ِّْ-ِِٕينظر، طبقات الشعراء، ابف المعتز: - ٕٖ
 .ٖٗ-ٕٗ:بي العتاىيةديكاف أ - ٖٖ

عمى  شيِ الوَ  َس يا البِ 
 وِ وبِ ثَ 

 احِ في الرّ  بَ األشيَ  حَ ما أقبَ 

 

في  متَ جُ  ضاً أيْ  تَ ئْ شِ  لوْ 
 خامةٍ 

 ضاحِ وأوْ  ينِ شاحَ وفي وِ 

 

في  القدرِ  ظيمِ كم من عَ 
 سوِ فِ نَ 

          حالَّ مَ  ّبةِ في جُ  امَ نَ  دْ قَ 

 

 في ِظّل شاىَقِة الُقصورِ  لَك سالماً ِعْش ما َبَدا 
 

 َت َلَدى الّرواِح أو الُبكورِ  ُيسَعى َعَميَك بما اشَتيْيـ
 في ظّل َحشرجِة الّصدورِ  فإذا الّنفوُس َتَقعَقَعتْ 

 ما كنَت إال في ُغُرورِ  َفُيناَك َتعَمُم ُموِقناً 
 



 
 )السريع(                                                                              

 فقاؿ أحسنت ! ثـ ماذا ؟ فقاؿ:
بعث إليؾ أمير المؤمنيف لتسره فحزنتو فقاؿ دعو  :كقاؿ الفضؿ بف يحيى ،فبكى الرشيد

 .ٖٗ((فإنو رآنا في عمي أف يزيدنا
الرشيد، ))فقاؿ لو الرشيد: عظني، فقمتي لو أخافؾ، فقاؿ كذات يـك دخؿ أبك العتاىية عمى 

 لي: أنت آمف، فأنشدتو:
                                                                            
 )البسيط(                                                                            

 .َٗقاؿ: فبكى الرشيد حتى بؿَّ كمو((
نرل أف عظماء بني العباس كانكا يطمبكف منو النصح كالمكعظة كاإلرشاد، فكيؼ يطمب 

لمميدم ما ىك حالو لك كاف مف ماجف أك أحمؽ قميؿ العقؿ، كالمبلحظ أف أبا العتاىية، أبدل 
لذا اتخذ الشاعر سياقان ثقافيان مختمفان عٌما كانت عميو في الشعر مف خبلؿ  مف الطبقة الفقيرة،

كأف  ،ُٗالمكعظة كالتذكير بتشٌكؿ داخؿ العمؽ اإلنساني كالتركيبة النفسية كالثقافية لئلنساف
ميما عمت مراتبيـ، فأعمف لو شيئا الطبقة الفقيرة لدييا ما يحتاج إليو الممكؾ كأصحاب الشأف 

 كأضمر معنى مخالفان لو.
أٌنوى كٌظؼ تمؾ األلفاظ  أما مع الرشيد فكانت بساطة األلفاظ كجزالتيا منكبة في الخطاب،
كذلؾ بفضؿ ثقافة أبي  لشيكعيا بقصد بمكرة الرسائؿ األخبلقية المتتالية ذات الطابع المباشر

فقد يأتي شعره بالتدريج بمثابة  العتاىية التي تحمؿ في ثناياىا حتميتة المكت كالتذكير بو،
تيٌيئ المتمقي نفسيان لغرض ترسيخ الصكرة الشعرية كبياف ما أصاب الرشيد مف غركر 

 .كتبجح، كتككف بمثابة المعادؿ المكضكعي لمدخكؿ في شفرة المرسؿ كالمتمقي
 :حرفتوو النسب ضعة -ٕ
ككاف يتيما صغيرا يكفمو قرابة  ،حيف غزاىا خالد بف الكليد تمرالكاف جده كيساف في عيف   

صبياف، كبعث بيـ إلى أبي بكر )رضي اهلل عنو(، كىناؾ مف اللو، فسباه خالد مع جماعة 
                                                             

 .ُِٗ:ـ .ف - ٖٗ
 .ُٖٕ:العتاىيةبي ديكاف أ - َٗ
 .ُٕعمـ النفس اليكنغي، يكالند جاككبي:ينظر،  - ُٗ

أفنى شَباَبَك َكرُّ الطَّْرِف 
 والّنَفسِ 

فالّدىُر ذو َغَرٍر والّدىُر ذو 
 ُخَمسِ 

 



 فتكلى كيساف منذ ذاؾ، ،ستكىبو عباد بف رقاعة العنزم مف الخميفة، فكىبو إياه، ثـ أعتقوا
أصمو: مف النبط  كقيؿ إف ،ِٗه مف قبؿ أبيو لبني عنزة كمف قبؿ أمو لبني زىرة((ؤ ككاف ))كال

رض العراؽ، فيـ في نظر المجتمع ))شعب آخر كجنس آخر غريب أالذيف عاشكا في 
و كأمٌ  ،ّٗ يحترفكف أعماال يدكية كيمارسكف ما تأنؼ العرب مف النزكؿ إلى مستكاه الكضيع((

ـٌ زيد بنت زياد المحاربٌي مك  معف  ةمكال تكانفأما زكجتو بنت عمرك اليمامي  ،بني زىرة الةأ
نما ألعماليـ الزراعية  ،ْٗبف زائدة كالعرب يحتقركف المكالي، ليس لجنسيتيـ فحسب كا 

، لذا أبعدكىـ عف الكظائؼ النبيمة، فمما كلي سعيد بف ٓٗكالصناعية التي كانكا يمارسكنيا
عربي ؛ ككانكا  ا ال يصمح لمقضاء إالالقضاء عمى الككفة ؛ ضج الناس كقالك جبير 

يستخدمكنيـ في الحركب راجمة ؛ كحرمكىـ العطاء، كلـ يتكقؼ األمر عند ىذا الحد، فقد 
كصؿ أمر التمييز إلى منع زكاج المكالي مف األعرابيات، بؿ كصؿ حد تطميقيف مف 

 .ٔٗأزكاجيف
بو كثيركف، كمف ذلؾ ما قالو ابف األعرابي حيف  نبذهكثيرا ك  قد ناؿ مف أصمو ىذا، شرال 

 .ٕٗعجب لعبد ييجك مكالهاأنشده أحدىـ ىجاء أبي العتاىية لعبد اهلل بف معف بف زائدة: 

 التي كرثيا عف أبيو، نفسيا فمارس أبك العتاىية التركة أبكه بائع جرار أك كاف حٌجاما،كاف 
في صنعتو ىذه  بقيكقد ظؿ عمى ىذه الصنعة عيدا طكيبل مف عمره، كفي بعض أخباره 

عف عبد الحميد بف سريع مكلى بني  (الصولي)حتى بعد أف قاؿ الشعر كاشتير بو، فقد ركل 
، فينشدىـ كالمتأدبكفنو رأل أبا العتاىية كىك جرار )أم يصنع الجرار( يأتيو األحداث أعجؿ 

كفي ركاية أخرل تقكؿ  ،ٖٗما تكسر مف الخزؼ فيكتبكف فيو ىذه األشعارأشعاره، فيأخذكف 
أبا العتاىية اجتاز في أكؿ أمره، كعمى ظيره قفص فيو فخار يدكر بو في الككفة، كيبيع  إف
 .ٗٗمنو

                                                             
 .ِْٔ: ْاألغاني، أبك الفرج األصفياني، ج - ِٗ
 .ِّٔ: َُالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، ابف الجكزم، ج - ّٗ
 .ُِٕٓ: ْينظر، بغية الطمب في تاريخ حمب، ابف العديـ، ج - ْٗ
 .َُي التاريخ السياسي كاإلدارم كالمالي، عبد العزيز الدكرم:ينظر، العصر العباسي األكؿ دراسة ف - ٓٗ
 .ُٖينظر، صراع الحضارات كأثره في الشعر العربي في العصر العباسي األكؿ، احمد عبد القادر: - ٔٗ
 .ّّ: ّمستدركات أعياف الشيعة، حسف األميف، جينظر،  - ٕٗ
 .ْٖ: ّج الصكلي، ينظر، األكراؽ، - ٖٗ
 .ّّ: ّأعياف الشيعة، حسف األميف، جمستدركات ينظر،  - ٗٗ



كلـ يتكقؼ أبك العتاىية عند ىذه الصناعة بؿ كاف حجاما أيضا، كسئؿ ذات مرة: ))إنؾ 
كالفقراء لمسبيؿ أكذلؾ كاف، قاؿ: نعـ، قاؿ لو: فما أردت  لما نسكت جمست تحجـ اليتامى

بذلؾ، قاؿ: أردت أف أضع مف نفسي حسبما رفعتني الدنيا كأضع منيا ليسقط عنيا الكبر 
أٌف أبا العتاىية قد نسؾ، )) البرمكي، يحيى بف خالد رى خبً ، كأي ََُكأكتسب بما فعمتو الثكاب((

فقيؿ لو لـ يكف يبيع الجرار قبؿ ذلؾ ؟ افقاؿ:  ،بذلؾكأنو جمس يحجـ الٌناس لؤلجر تكاضعا 
، كقد نفى أبك َُُ((بو عف الحجامة ! يفقاؿ: أما في بيع الجرار مف الٌذٌؿ ما يكفيو كيستغن ،بمى

جرار القكافي كأخي جرار  العتاىية  صناعة الجرار عنو لما كاف فييا مف ذؿ ككضاعة فقاؿ: ))أنا
 .َُِ((التجارة

كاف يعاني  َُّاستعدادات فطرية جتماعية المحيطة بالشاعر في إظياراللقد أسيمت الظركؼ ا
عمى منيا، كلـ يستطع التكيؼ معيا ؛ لذا نراه يمجأ إلى تقمص دكر الناصح الذم حقؽ في ارتكازه 

التقكل كالقناعة كالمساكاة بيف أبناء البشر ارتياحان نفسيان مف جية، كنبذ كمحاربة الفكارؽ الطبقية 
 :ٗٓٔكنقدىا في مجتمعو آنذاؾ مف جية أخرل، كبذلؾ يقكؿكالعرفية 
      

 
                                                                             
  )الرجز(                                                                               

لقد سعى الشاعر ىنا إلى ىدـ األنساؽ كالتقاليد االجتماعية السائدة مف خبلؿ ما يسمى )أبكة 
، كجعؿ االبف بؤرة الحدث كتيميش مركزية األب المييمنة في الثقافة السائدة المتناظرة َُٓ(االبف

مف المعاناة بشخصية ترتكز في االبف في معاف  جديدةباألنساب كاألعراؽ، كأنشأ مكانيا ثقافة 
كفي مكضع آخر ال مف التناظر باألنساب كاأللقاب، أخرل مثؿ: )الزىد، كالتقكل، كالطاعة( بد

 :ٙٓٔيقكؿ
     

                                                             
 .ِٓٔ: ْاألغاني، أبك فرج األصفياني، ج - ََُ
 .ِٓٔ: ْاألغاني، أبك فرج األصفياني، ج - َُُ
 .ِٕٗ: ّأعياف الشيعة، محسف األميف، ج - َُِ
 .َٕٓ: ٕينظر، عمـ النفس االجتماعي، لكيس كامؿ مميكة، ج - َُّ
 .ٗٗ:بي العتاىيةديكاف أ - َُْ
 .ِٔٓالثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي:ينظر، النقد  - َُٓ
 .َّٓ:بي العتاىيةديكاف أ - َُٔ

 وَنَسٍب ُيعميَك ُسوَر الَمْجدِ  َدْعنَي ِمْن ِذْكِر أٍب وَجدّْ 
 وطاَعًة ُتْعطي ِجَناَن الُخْمدِ  ما الَفخُر إال في الّتَقى والّزْىدِ 
ّما َعدّْ  ال ُبّد ِمن ِورٍد ألىِل الِوْردِ   إّما إلى َخَجٍل وا 

 

 َوُحبَُّك لمّدْنيا ىَو الّذلُّ َوالَعَدمْ  أال، إّنما التقَوى ىَي الِعّز َوالَكَرمْ 
ن حاَك أْو  َوَليَس َعمى َعْبٍد َتقيٍّ َنقيَصةٌ  إذا َصّحَح الّتقَوى، َوا 

 حجمْ 
 



                                                                              
                                                                            )الطكيؿ(                                                                             

لقد شكؿ الخطاب الشعرم لمشاعر جمبل ثقافية تعتمد عمى ثنائية )الظاىر كالمضمر(، في 
مضمرة سابقة يستشفيا القارئ عند قراءة األبيات الشعرية ؛ أنيا تعمف أنساقان معاني األبيات ال
ف أباه مكلى، كأمو مكالة، ك النسب في أمو كأبيو  ضعةمف لمعاناة الشاعر  زكجتو فقد رأيناه مكلى، كا 
في شعكره بالضعة في أعماؽ نفسو ألبو  ابنةكىذه زكجتو  فكاف  ،َُٕمكلى، كقد كاف ذلؾ سببا ن

في كسط  َُٖتكظيؼ أبياتو الشعرية بمثابة المعادؿ الصكرم الذم يعكس قمؽ الذات كتجميات األنا
فضبل عف ذلؾ  مجتمع كانت فيو الحرفة كالنسب ىما المعيار الذم يحدد قيمة كشخصية اإلنساف،

ارستيا عمى ما أكرثتو الدكلة األمكية كالعباسية مف نشر سياسة التعصب كالقبمية كالشعكبية، التي م
في  مضمرات الكاضحةكىذا ما تدؿ عميو ال الرعية، إذ كانت طبقة المكالي كالعبيد محتقرة كميمشة،

 .شعره
إف حياة أبي العتاىية كانت مضطربة، فانتقالو مف الحياة القركية البسيطة إلى الحاضرة القريبة  
قد كلد نزعة نفسية بات يعاني الككفة، كعممو في صناعة الجرار كالتنقؿ ببيعيا في األزقة، مف 

أف ثقافة المجتمع آنذاؾ كانت  منيا، حتى إذا سًئؿ أنكر مينتو، كرمى بيا أخاه، كىذا يدؿ عمى
 عيب مثؿ ىكذا أعماؿ أك حرؼ، كلكف سكء العيش أجبر أبا العتاىية عمى مزاكلتيا.ت
 :رحمتو إلى بغداد -ٖ

نسؽ شخصي يتراكح بيف التحضر و ثقافة كاسعة في ف انتقاؿ الشاعر بيف بيئتيف منحإ 
أخذ يختمؼ بف إياس، ككالبة بف الحباب، ك  كالتمدف، كأخذ يختمط ببيئات مع الشعراء أمثاؿ مطيع

ما أتاح لو إتقاف العربية كالكقكؼ عمى مذاىب اء كالمتكمميف في مساجد الككفة، إلى حمقات العمم
 عفمف األحاديث التي ركاىا: ))أصحاب المقاالت، حتى أصبح يركم الحديث النبكم الشريؼ، ك 

الحكـ بف سناف  حدثنا أبك صخر محمد بف مالؾ بف الحسف بف مالؾ بف ،بكر البرقاني أبي
حدثنا محمد  -بمرك  -الرقي  حدثنا صعصعة بف الحسيف -مف لفظو بمرك  -السعدم المركزم 

 -إسماعيؿ بف القاسـ  -العتاىية الشاعر  حدثنا أبي حدثنا أبك ،بف صداـ بف ريحاف بف جميؿ

                                                             
 .ُُٕينظر، التحميؿ النفسي، سيجمكند فركيد: - َُٕ
 . ُٗينظر، عمـ النفس اليكنغي، يكالند جاككبي: - َُٖ



 ،عف جابر بف عبد اهلل ،سفياف طمحة بف نافع عف أبي ،األعمش حدثنا سميماف بف ميراف
 .َُٗ((صبلتو بالميؿ حسف كجيو بالنيار مف أكثررسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ: قاؿ 

الؾ أخبرنا أحمد بف محمد بف غالب ثنا أحمد بف محمد ثنا م( ))البن حجركفي حديث آخر ) 
 أبك المطاع أحمد بف عصمة الجكزجاني ثنا عبد الجبار بف عبد الرحمف السختياني القاضي ثنا

مف رأل(  بمصر حدثني أبك دعامة إسماعيؿ بف عمي بف الحكـ ككاف قد أربى عمى المائة )بسر
صمى اهلل )رسكؿ اهلل  :حدثني أبك العتاىية حدثني األعمش عف أبي كائؿ عف عبد اهلل قاؿ قاؿ

متؽ بزائده كال فجكر فاجر بناقصو بينو  الرزؽ يأتي العبد في كؿ مسيرة سار ال تقكل (عميو كآلو
 :ُُُكأنشدني أبك العتاىية لنفسو مع الحديث ، قاؿٓٔٔ ((كبيف العبد ستر كالرزؽ طالبو

        
 
 

                                                                               
 )الكافر(                                                                               

، ُُِلقد خمؽ التكيؼ الشخصي لدل الشاعر مع البيئة الجديدة أنساقان تتبلءـ مع الحياة الجديدة  
شعره الناقد لثقافة سائدة في مجتمع متفكؾ، كنراه يعيد  بكاسطةلذا نراه يبث ىمكمو كمعاناتو 

، فبات يغدك إلى ُُّصياغة ثقافية ذاتية بحسب متطمبات شخصيتو كحاجتيا الممحة مع كؿ بيئة
، كلـ تمبث الصمة أف تكثقت بينو ُُْنادم القياف كالمغنيف تارة، كالى مجالس العمماء تارة أخرل

ما بعد، ىك إبراىيـ المكصمي، كتعاقدا عمى أف ينزال كبيف مغف ناشئ مف النبط دكت شيرتو في
، لعؿ بضاعتيما تركج فييا، كفتحت األبكاب إلبراىيـ بينما سدت في كجو أبي ُُٓبغداد

 .ُُٕ، فصمـ عمى العكدة إلى الككفةُُٔالعتاىية
                                                             

: ْ. لممزيد ينظر: بغية الطمب في تاريخ حمب، ابف العديـ، جَُْ: ٕتاريخ بغداد، الخطيب البغدادم، ج - َُٗ
َُٕٓ. 

 .ُِْ: ُج ابف حجر، لساف الميزاف، - َُُ
 َِْ: ُىذه األبيات غير مكجكدة في الديكاف كغير مكجكدة في أشعاره كأخباره، ينظر: لساف الميزاف، ابف حجر، ج - ُُُ

 .َِْ: ُ؛ كشؼ الخفاء، العجمكني، ج
 .ُُّينظر، اليكية الثقافية كالنقد األدبي، جابر عصفكر: - ُُِ
 .ٗينظر، الشخصية في ضكء عمـ النفس، محمد محمكد الجبكرم: - ُُّ
 .ْٖٓ: ُٓينظر، تاريخ اإلسبلـ، شمس الديف الذىبي، ج - ُُْ
 .ٕ:ينظر، ديكاف أبي العتاىية - ُُٓ
 .ٕٓينظر، الفيرست، ابف النديـ: - ُُٔ

 مقاديٌر ُيقدُّْرىا الجميلُ  ورزُق الخمِق مجموٌب إلييم
 بالماِل تنقسُم العقولُ وال  فال ذو الماِل يرزُقو بعقلٍ 
 مناديٌل قد اختُِبروا ِفسيموا وىذا الماُل يرزقو رجالٌ 

 وُتصَرُف عن كرائِميا السيولُ  كما ُتسقى سباُخ األرِض يوما
 



في الككفة، كمرٌد ذلؾ إلى سكء حالتو االقتصادية، كضيؽ سيبؿ العيش  لـ يطؿ بو المقاـ
,  فكانت بغداد ُُٖىػ(ُٗٔ -ىػ  ُٖٓالرحاؿ إلى بغداد في خبلفة الميدم )سنة  أمامو، فشدٌ 

آنذاؾ رمزا لمحركة الفكرية في العالـ اإلسبلمي، كعاصمة اإلسبلـ كأكبر مراكز اإلشعاع 
-، كقد نشأت بينيا كبيف الككفة كالبصرة ُُٗالفكرم في العالـ اإلسبلمي بؿ في العالـ أجمع

صبلت متينة، كاستطاعت أف تفرض نفسيا عمييما  -حقبةتمؾ الأىـ مدينتيف عمميتيف في 
كتجذب العيمماء كالشعراء الذيف كانكا يجدكف فييا مجاالن كاسعان لطمكحيـ، كلعؿ رحمتو إلى 
بغداد ىي التي فتحت أمامو سيبؿ العيش، ككانت المرحمة التي عاشيا في بغداد مف أخصب 

 .َُِو كأدبومراحؿ حياتو كأكثرىػا تأثيػػػرا ن في فن

فأطاع  ؛ فمك صرت إلى بغداد، كـ تصبر عمى ىذا الضر :قالت لو أموكفي ركاية أخرل  
فحضرتني أبيات  :قاؿ أبك العتاىية ،كاتخذ تختا يبيع فكقو الفمكس ،أمرىا كصار إلى بغداد

 ،لك قمت شيئا في أمير المؤمنيف الميدم أكصمتو إليو :فقاؿ لي ،قمتيا في سعيد بف منصكر
 ،كانفتح لي الشعر فقمت فيو فأمر لي بمثميا ،فأمر لي بعشرة آالؼ درىـ فأخذتيا ،فقمت أبياتا

ككاف سعيد بف منصكر السبب في ذلؾ ثـ انفتحت لي  ،حتى كصؿ إلي منو مائة ألؼ درىـ
 .ُُِاألمكر

 الطمع والبخل:-ٗ
ف شدة بخمو كفي سيرة أبي العتاىية، انو كاف يحب الماؿ حبا جما، كتركل نكادر كثيرة ع

أما حبو الماؿ فيدؿ عميو مدحو لمخمفاء الذيف عاصرىـ، كىـ: الميدم، كاليادم، ، كحرصو
ذكم  أصدقائو، كطمعو بالجائزة منيـ، ثـ مطالبتو لكثير مف ُِِكالمأمكف كاألميف، كالرشيد،

، كمعاتبتو إياىـ، أك ىجره ليـ كمما قصركا ُِّالشأف كالسمطاف في الدكلة باليبات كالجكائز

                                                                                                                                                                                              
 .ِّٖينظر، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األكؿ، شكقي ضيؼ: - ُُٕ
 .ِْٗ: ٔينظر، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم، ج - ُُٖ
 .ُِينظر، الشعراء الصعاليؾ في العصر العباسي األكؿ، حسيف عطكاف: - ُُٗ
 .ِّٗينظر، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األكؿ، شكقي ضيؼ: - َُِ
 .ُٕٗٓ: ْينظر، بغية الطمب في تاريخ حمب، عمر بف احمد العقيمي، ج - ُُِ
 .ُٓٗ: َُينظر، سير أعبلـ النببلء، الذىبي، ج - ُِِ
 .َُٕ: ٗخ مدينة دمشؽ، ابف عساكر، جينظر، تاري - ُِّ



، فقيؿ لو: ُِْكىناؾ ركايات متكاترة تقكؿ انو كاف يكنز الذىب كالفضة ،عنو في العطاء
عندؾ سبعا كعشريف بدرة في دارؾ ال تأكؿ منيا كال تشرب كال تزكي فقاؿ ليك ))ىؿ تكنز 

الحؽ كلكني أخاؼ الفقر كالحاجة كلقد أشترم مف عيد إلى عيد كلقد اشتريت في يكـ 
  .ُِٓ((مسة دراىـعاشكراء لحما كتكابمو بخ

يحيى بف عمٌي قاؿ حٌدثني عمٌي بف ميدٌم قاؿ حٌدثنا عبد المَّو بف عطٌية الككفٌي قاؿ  عف
كاف ألبي العتاىية خادـ أسكد طكيؿ، ككاف يجرم يقكؿ: ))محمد بف عيسى الخزيمٌي  حٌدثنا

فقمت: ككيؼ ذاؾ ؟  ،فجاءني الخادـ يكما فقاؿ لي: كالمَّو ما أشبع ،عميو في كؿ يـك رغيفيف
فإف رأيت أف تكمَّمو حتى  ،قاؿ: ألٌني ما أفتر مف الكٌد كىك يجرم عمٌي رغيفيف بغير إداـ

فمٌما جمست معو مٌر بنا الخادـ فكرىت إعبلمو أٌنو شكا  ،يزيدني رغيفا فتؤجر ! فكعدتو بذلؾ
 ،رغيفيف :قاؿ يـك ؟ إلٌي ذلؾ، فقمت لو: يا أبا إسحاؽ، كـ تجرم عمى ىذا الخادـ في كؿٌ 

قاؿ: مف لـ يكفو القميؿ لـ يكفو الكثير، ككٌؿ مف أعطى نفسو شيكتيا  ،فقمت لو: ال يكفيانو
ىمؾ، كىذا خادـ يدخؿ إلى حرمي كبناتي، فإف لـ أعٌكده القناعة كاالقتصاد أىمكني كأىمؾ 

اف المَّو ! فقمت لو: سبح ،فمات الخادـ بعد ذلؾ فكٌفنو في إزار كفراش لو خمؽ ؛عيالي كمالي 
نما يكفيؾ لو كفف بدينار !  خادـ قديـ الحرمة طكيؿ الخدمة كاجب الحؽ، تكٌفنو في خمؽ، كا 

فقمت لو: يرحمؾ المَّو أبا إسحاؽ ، فقاؿ: إنو يصير إلى البمى، كالحٌي أكلى بالجديد مف المٌيت
 .ُِٔ((! فمقد عٌكدتو االقتصاد حٌيا كمٌيتا

كتناقميا أصحاب التراجـ كاألثر مف كتاب األغاني  يبدك أف ىذه الركاية ليس ليا كجكد،
كبعضيـ ال  ،صحة لكجكدىـ ي كتاب األغاني بسند رجاؿ الدكف تفحص، كقد ركيت ف

يذكرىـ أصحاب كتب الرجاؿ كاألثر، )سند رجاؿ كىمي بو مجاىيؿ لغرض تمرير الركاية(، 
 كقد تتبع الباحث الكتب الرجالية فكجد:

 . ُِٕال كجكد ليذا االسـ إال في كتاب األغانيمحمد بف عيسى الخزيمي،  .ُ
 . ُِٖعبد اهلل بف عطية الككفي، ال كجكد ليذا االسـ إال في كتاب األغاني .ِ

                                                             
 .ٖٓٓينظر، جكاىر األدب، احمد الياشمي: - ُِْ
 .ُُّ: ٗالكافي بالكفيات، الصفدم، ج - ُِٓ
 .ُِٕ: ْاألغاني، أبك فرج األصفياني، ج - ُِٔ
 .َِِ: ٓج -ُِٕ: ْ، جينظر، ـ .ف - ُِٕ
 .ُِٕ: ْ، جُِّ: ّاألغاني، أبك فرج األصفياني، جينظر،  - ُِٖ



عمي بف ميدم بف صدقة بف ىشاـ بف غالب بف محمد بف عمي الرقي األنصارم أبك  .ّ
كم ، كال يمكف ليذا الرجؿ الجميؿ أف ير ُِٗالحسف، مف أصحاب اإلماـ الرضا )عميو السبلـ(

 عف مجاىيؿ. 
يحيى بف عمي بف يحيى بف أبي منصكر، أبك أحمد بف المنجـ: كاف أديبا شاعرا، كنادـ  .ْ

، كىك َُّغير كاحد مف الخمفاء، كلد في سنة إحدل كأربعيف كمائتيف، كتكفي في سنة ثبلثمائة
شيخ الصكلي، كالصكلي شيخ أبي الفرج األصفياني، كلكف المبلحظ ىنالؾ قطع بيف أبي 

ق، فينالؾ ُُِ ق ككفاة أبي العتاىية سنةُِْية كيحيى بف عمي، فكالدتو سنة العتاى
 مف ىـ ركاتيا؟.ة بينيما ثبلثكف عامان مجتزأ

 كاألدباءفي الشعراء  ان ككف الكتاب مختصل األغانيعة في ك كيبدك لمباحث أف الركاية مكض
كفي  كمدحوالعتاىية فيو مف ذـ البخؿ  أبيعر ش أفينفي  ، كىذا الالكضاعكف أرادىالمآرب 

 :ٖٔٔفي ذـ البخؿ ذلؾ يقكؿ

    

 

                                                                   )الرمؿ(

كقاؿ في مدح 
 :ٕٖٔالبخؿ

     

  )الكامؿ(                                                                                          

في ذمو لمبخؿ لجا الشاعر إلى بناء فرضية زمكانية إذ يقكؿ: )يا أخا الدنيا( كىذا مستمد مف   
المكركثة، كقد كظؼ رمزية )الببلء(، )المكت قد حؿ( بيذه المساحة المغمكقة ككأف المرجعيات الدينية 

، بؿ انو أراد القكؿ إف الحياة قد تكقفت، كفي مدحو لمبخؿ، يرل الباحث أفَّ ُّّالمكت يطرؽ عمى األبكاب
                                                             

 . ُّٖ: ِينظر، معجـ رجاؿ الحديث، السيد الخكئي، ج - ُِٗ
 .ِّْ: ُْينظر، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم، ج - َُّ
 .ّّٗ-ّّٖ:ُُالىْأبي العتاىية، ينظر: باقي األبيات، مف ديكاف  - ُُّ
 .ُُٕ-َُٕ: ٓالىْينظر: باقي األبيات، مف ، ـ .ف - ُِّ
ُّّ - :  .ْٕينظر، جكىر اإلنساف، إيريش فرـك

َعَجبًا َما َينَقِضي مني 
 ِلَمنْ 

ما َلُو إْن ِسيَم َمعُروفًا 
 َحِزنْ 

 َفُيَو الَمْغبوُن َلْو كاَن َفِطنْ  لم َيِضْر ُبْخُل َبخيٍل َغيَرهُ 
يا أَخا الّدْنَيا ! تأّىْب 

 لمِبمى
 كأنْ فَكأّن الَمْوَت َقْد َحّل 

 َعّني بِخّفِتِو عمى َظيِري ُجزَي الَبخيُل عمى َصناِئِعوِ 
 َفَعَمْت وَنّزَه َقْدُرُه َقْدِري ُأعمي وُأكِرُم عن َنداُه َيدي
 بُشكرِِه َصدِريأالَّ َيضيُق  وُرِزُت ِمْن َجدواُه عاِرفةً 

 



رمكزان  تعمبلن الشاعر في مفاصؿ الحياة كافة، أكسبو طابعان ثقافيا تربكيا، مست عمموالشعر الديني الذم يست
تجريدية عائمة، مثؿ: )ظيرم، يدم، قدرم، صدرم(، إنما ىي رمكز ذات مرجعيات ثقافية حاضرة في 

يبلحظ أف أبا العتاىية قد كسر النسؽ الثقافي في تعارضو لمخطاب، فتارةن يمدح البخؿ، كتارةن الذاكرة، ك 
د تككف التكرية قائمة عمى االزدكاج، أخرل يذـ، فنرل حصكؿ االزدكاج الداللي بيف مدح البخؿ كذمو، كق

  بيف المعمف كالمضمر.
ككاف عمٌي بف يقطيف صديقا ألبي العتاىية، كيبٌره في كؿ سنة ببٌر كاسع، فأبطأ عميو بالبٌر في سنة مف    

السنيف، ككاف إذا لقيو أبك العتاىية أك دخؿ عميو يسٌر بو كيرفع مجمسو كال يزيده عمى ذلؾ، فمقيو ذات يكـ 
 :كىك يريد دار الخميفة، فاستكقفو فكقؼ لو، فأنشده

       
 
 

                                                                                                                       
 
              

 )البسيط(                                                                                          
فقاؿ عمٌي بف يقطيف: لست كالمَّو أبرح كال تبرح مف مكضعنا ىذا إال راضيا، كأمر لو بما كاف يبعث بو 

 .ُّْمَّموإليو في كؿ سنة، فحمؿ مف كقتو كعمٌي كاقؼ إلى أف تس
يرل الباحث أف ذـ الفقر كالطمع جاء نتيجة الفقر كالحرماف كضيؽ العيش الذم مر بو الشاعر، فكاف 

 حريصا عمى أف ال يمسو الفقر ثانية، كلجأ في جنيو الماؿ إلى مدح الخمفاء كاألمراء كغيرىـ.
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 المييمن االجتماعي:

الساساني الفارسي مف أدكات ليك كمجكف،  لقد ترؾ المجتمع العباسي مف المجتمع
كساعد عمى ذلؾ ما دفعت إليو الثكرة العباسية مف حرية مسرفة، إذ شاع في الخاصة 

حتى الثمالة، حتى أصبح اإلدماف  سكالعامة، فقد مضكا يعبكف الخمر عٌبا كيحتسكف الكؤك 
                                                             

 . َّٓ:بي العتاىيةديكاف أ -ُّْ

حّتى متى ليَت شعري يا بن 
 يقطينِ 

 أُثني عميَك بشيٍء لسَت ُتوليني

ّن الِبشَر من رجلٍ  في مثِل ما أنَت فيو ليَس  إّن الّسالم وا 
 يكفيني

 َتيِو المموك وأخالِق المساكينِ  ىذا زماٌن ألّح الناُس فيو عمى
 وزادَك المَُّو فضاًل يا بن يقطينِ  جزاَك المَُّو صالحةً أما عممَت 

 وال ُأريُدك يوَم الدّْين لمَدينِ  أّني أرُيدك لمّدنيا وعاِجِميا
 



جتنابيا، إذ يقكؿ عندىـ ظاىرة عامة عمى الرغـ مف نيي القرآف الكريـ عنيا كحضو عمى ا
چٱ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچسبحانو كتعالى: 

، ككاف مف  ٖ٘ٔ
قباؿ الناس عمييا أف أدل اجتياد بعض فقياء العراؽ إلى تحميؿ بعض  أسباب انتشارىا كا 

الخمفاء  األنبذة، كنبيذ التمر، كالزبيب المطبكخ أدنى طبخ، كنبيذ العسؿ، كالبيرِّ كالتيف، فشرب
 .ُّٔىذه األنبذة كشربيا الناس، كتيالؾ بعض الناس إمعانا في المجكف

كعمت مكجات الغناء كاأللحاف المختمفة مف فارسية كركمية، كأقبؿ المغنكف كالمغنيات مف 
كؿ فج عميؽ، فقد كاف ليـ دكر يتكافد عمييا الخمعاء كطبلب المتعة كالميك، ككثر القياف 

رة الرقيؽ ككاف ليا أسكاؽ معركفة، أمدىا النخاسكف بإماء فارسيات، كالمقينكف، كانتشرت تجا
كركميات، كىنديات، كحبشيات، كشاع المجكف كاقترف بالزندقة، كفسدت أخبلؽ الخمعاء فسادا 
شديدا، كعرؼ كثير منيـ بالمكاط، كأترؼ الخمفاء كأعكانيـ ترفا شديدا في المسكف كالممبس 

 .ُّٕمنازليـ كتعددت ثقافاتيـكالمأكؿ كالمشرب، كتأنقكا في 

ككاف مف المجتمع مياالن إلى المجكف كمعاقرة الخمكر كمجالسة النساء أكثر مف ميمو إلى 
النسؾ كالزىد كالتقكل، كقد استغؿ الشعراء الذيف عاشكا في ىذا العصر الحرية المفرطة التي 

نظمكف األشعار أشاعيا بعض الحكاـ الذيف كانكا يتحكمكف بالخبلفة العباسية فراحكا ي
 .ُّٖالخميعة كيذيعكنيا بيف الناس محضضيف إياىـ عمى المجكف كخمع العذار

مف دكر الميك في  أثراشد خطرا كابعد أكانت بيكت القياف في الككفة منتشرة, ككانت ك 
: لك لـ يكف إلبميس شرؾ يقتؿ بو, (لجاحظا)عف  يقكؿ محمكد لطفي نقبلعصرنا الحديث, 

 .ُّٗيستيكم بيا, إال القياف لكفاه ةكال فتن, إليوكال عمـ يدعك 

 إلشاعةكبر مصدر أفي الككفة دار ابف راميف كىذا الدار كانت  دار لمقياف أشيركلعؿ 
كأمثالو، مثؿ: أبي األصبغ، كابف في الككفة, ككاف ىذا الرجؿ  كالفجكر كالفساد اإلغراء

                                                             
 .َٗالمائدة:  - ُّٓ
 .ٔٔينظر، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األكؿ، شكقي ضيؼ:  - ُّٔ
 .ُٓ-ُْينظر، مقدمة القصيدة في العصر العباسي األكؿ، حسيف عطكاف: - ُّٕ
 .ٓينظر، الغزؿ في العصر العباسي األكؿ، عفيؼ نايؼ حاطكـ: - ُّٖ
 .ُِ:محمكد لطفي بيف أبي العتاىية كأبي إسحاؽ األليبرم، ينظر، التجربة الزىدية - ُّٗ



الطائمة مف سراة  مكاؿعمى األىذا الخاف  ءيحصمكف مف كرا  الخطاب النحاس، كابف عمر
الجكارم كفَّ  أفبالغمماف لدرجة  ةالقـك كأكساطيـ, كفي ىذا الكسط الفاسد انتشر الشذكذ كالفتن

كيطمؽ عمييف الغبلميات, كتخصصت بعض دكر الفساد في تقديـ الفتياف دكف  ـيتشبيف بي
 .َُْنو شاع في تمؾ البيئة عشؽ الغممافأ ةالفتيات لركادىا الشذاذ, لدرج

 زاممة المخنثين:-ٔ
كاف في أٌكؿ أمره يتخٌنث كيحمؿ زاممة ( إف أبا العتاىية: ))األصفيانييقكؿ ) 

ممف كانكا يخضبكف أيدييـ كيتزينكف كيمبسكف مبلبس النساء حامميف الزكامؿ  ،ُُْ((المخٌنثيف
, كلعؿ ريح البطش كارتياع العامة كالخاصة لمناس في ظؿ الظركؼ السياسية ُِْتميزىـ

أف يطمب سبيؿ السقكط كالمجانة في رحاب  في بعض الناسككفة, ىك الذم حدا السيئة لم
 .ُّْالمخنثيف

حٌدثني أحمد بف عبيد المَّو بف عٌمار قاؿ حٌدثني ابف كفي ركاية أخرل في األغاني، ))  
أبي الٌدنيا قاؿ حٌدثني الحسيف بف عبد ربو قاؿ حٌدثني عمٌي بف عبيدة الٌريحانٌي قاؿ حٌدثني 

مقمؽ: أنو رأل أبا العتاىية يحمؿ زاممة المخٌنثيف، فقمت لو: أمثمؾ يضع نفسو ىذا أبك الشٌ 
 .ُْْ((المكضع مع سٌنؾ كشعرؾ كقدرؾ ؟ ! فقاؿ لو: أريد أف أتعمَّـ كيادىـ، كأتحٌفظ كبلميـ

، أم بعد ما يقارب ُْٓكنرل أف األغاني أكؿ كتاب ييذكر فيو أنو ))يحمؿ زاممة المخنثيف((
ف سنة عمى مكت أبي العتاىية، كلـ نمحظ ما يكحي بذلؾ في كتب المجايميف المائة كالخمسي

لو، كال كتب النقاد في عصره، كال كتب أصحاب األثر، كالمعركؼ عف أبي الفرج، في كؿ 
ركاية يذكر رجاؿ سنده، ككاف أكثر ما يركم عف الصكلي، كىذه الركاية دكف سند، كىذا 

 غريب مف أبي الفرج.
                                                                                                                                                                                              

 -  :كانت أحدل رسائؿ الجاحظ في القياف، كألؼ أبك الفرج األصفياني كتاب اسماه أخبار القياف، ينظر
 . ٕ: ٖ؛ معجـ المؤلفيف، عمر كحالة، ج ُِٖالفيرست، ابف النديـ:

 .ِْٓ: ِِينظر، تاريخ مدينة دمشؽ، ابف عساكر، ج - َُْ
 .ُِٔ: ْج أبك الفرج األصفياني، األغاني، - ُُْ

 .ِّٖينظر، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األكؿ، شكقي ضيؼ:  ُِْ-
 .َِٗينظر، الشعر العباسي تطكره كقيمو الفنية، محمد أبك األنكار: - ُّْ
 .ِْٔ: ْاألغاني، أبك الفرج األصفياني، ج - ُْْ
 .ُِٔ: ْ، جـ . ف - ُْٓ



 حٌدثني قاؿ عٌمار بف المَّو عبيد بف أحمد عف))أما الركاية أألخرل في األغاني، ففييا: 
 قاؿ الٌريحانيٌ  عبيدة بف عميٌ  حٌدثني قاؿ ربو عبد بف الحسيف حٌدثني قاؿ الٌدنيا أبي ابف

 نفسو يضع أمثمؾ: لو فقمت المخٌنثيف، زاممة يحمؿ العتاىية أبا رأل أنو: الٌشمقمؽ أبك حٌدثني
 كأتحٌفظ كيادىـ، أتعمَّـ أف أريد: لو فقاؿ!  ؟ كقدرؾ كشعرؾ سٌنؾ مع المكضع ىذا

ككاف في أٌكؿ أمره يتخٌنث كيحمؿ زاممة )) ، فمف المبلحظ أف أبا الفرج قاؿ:ُْٔكبلميـ((
 كشعرؾ سٌنؾ مع المكضع ىذا نفسو يضع أمثمؾ، بينما أبك الشمقمؽ يقكؿ: ))((المخٌنثيف

متناقض يكحي باف أبا العتاىية قد اشتير بشعره، ككبر في عمره، كقدرؾ((، كىذا الكبلـ 
كالمثير لمريبة أف لقاء أبي العتاىية بابي الشمقمؽ في بغداد كاف أياـ الرشيد أم ناىز عمره 

 أكثر مف خمسيف سنة، كتحميبل ليذه الركاية نعرض رجاؿ السند عمى أئمة الجرح كالتعديؿ:
ق(، مكلى مركاف بف محمد بف مركاف ََِنحك  أبك الشمقمؽ مركاف بف محمد )ت، -ُ

 .ُْٕبف الحكـ، شاعر صعمكؾ ىجاء، بصرم، قدـ بغداد في أياـ ىاركف الرشيد
، كليس مف أىؿ الحديث، كما انو رمي بالزندقةىػ(، ُِٗعمي بف عبيدة الريحاني )ت،  -ِ

 .ُْٖكال يكجد لو حديث أك ركاية في كتاب اإلخكاف ليس مف أىؿ الديف بؿ مطعكف بو،
الحسيف بف عبد ربو، ركل الكشي عف محمد بف مسعكد، قاؿ: حدثني محمد بف  -ّ

، اليادم )عميو السبلـ( نصير، قاؿ: حدثني احمد بف محمد بف عيسى انو كاف ككيؿ اإلماـ
 .ُْٗكىذا سند صحيح

اإلماـ الحافظ أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد ابف أبي الدنيا القرشي البغدادم  -ْ
 .َُٓىػ(ُِٖ)ت
الكاتب ، ق(ُّْ)ت،  العباس الثقفي البغدادم أبيبف عبد اهلل بف عمار احمد  -ٓ

 .ُُٓبحمار العزير، شيعي المذىب المعركؼ
 كالركاية كسندىا أماـ المحمميف كأصحاب االختصاص، مطركحة لمنقاش: 

                                                             
 .ِْٔ: ْ، جـ . ف - ُْٔ
 .ُْٕ: ُّينظر، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم، ج -ُْٕ
 .ٕٓينظر، اإلخكاف، ابف أبي الدنيا:  - ُْٖ
 .ُُٖينظر، خبلصة األقكاؿ، العبلمة الحمي:  - ُْٗ
 . ّينظر، االعتبار، ابف أبي الدنيا: - َُٓ
 .ِْٕ: ِّينظر: تاريخ اإلسبلـ، الذىبي، ج - ُُٓ



إذ لـ يغفؿ أصحاب الجرح كالتعديؿ كاألثر أم شاردة أك كاردة في حياة أعبلـ العصر  
لما ليذه الشخصيات مف إبداع أدبي كفكرم كعممي، كلماىية ىذا العصر  العباسي األكؿ،

مف تجديد في الحياة بصكرة عامة، فنرل أف كتب الرجاؿ كالتاريخ لـ تذكر أف أبا العتاىية 
كاف يحمؿ زاممة المخنثيف، إال في كتاب األغاني، كأعيد ذكرىا بعد سبعمائة سنة، في كتاب 

 العباسي الشريؼ (، فقد قاؿ: ))قاؿالبن العماد الحنبميب )شذرات الذىب في أخبار مف ذى
 يبيع كاف ثـ المخنثيف زاممة كيحمؿ يتخنث أمره أكؿ في العتاىية أبك كاف الشكاىد شرح في

 كأبك الحميرم كالسيد بشار بالشعر الناس أطبع كيقاؿ كتقدـ فيو فبرع الشعر قاؿ ثـ الفخار
 لقب العتاىية كأبك األمكاؿ، مف جمع ما ككثرة يساره مع الناس أبخؿ مف ككاف العتاىية،

، كىذا ليس أسمكب ابف ُِٓلعتكه(( بذلؾ فكني كالمجكف الشيكة يحب كاف ألنو عميو غمب
العماد في نقؿ الركاية، كالمعركؼ عنو أنو كاف ينقؿ كؿ ما كرد في كتاب العبر لمذىبي 

))كفييا أبك العتاىية الشاعر المشيكر، حرفيا، كالذىبي ذكر أبا العتاىية في العبر قائبلن: 
، أما ركاية ابف العماد، فيرل الباحث ُّٓكاسمو إسماعيؿ بف القاسـ العنزم الككفي البغدادم((

أف بيا تحامبلن عمى الشاعر فقد كرد بيا كؿ ما تفرؽ في مظاف الكتب مف الكبلـ الذم 
اب، كالمبلحظ أيضا أف يسيء، فضبل عف مصطمح ))أبخؿ الناس((، الذم لـ يرد في أم كت

 شرح في العباسي الشريؼ الركاية نسبت إلى الشريؼ العباسي تحت مسمى: ))قاؿ
الشكاىد((، كىذا يراد بو اإلبياـ كعدـ الكضكح، فاألمراء العباسيكف كميـ يمقبكف باألشراؼ، 

ى، فباإلشارة إلى الشريؼ العباسي تعني ابف المعتز، أك الشريؼ الرضي، أك الشريؼ المرتض
كقد يكحي أف الشريؼ العباسي عاش في حقبة قديمة تتزامف مع الفترة التي عاشيا أبك 
العتاىية، أما كتاب شرح الشكاىد، فمؤلفو بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى العيني 

د عثر الباحث عمى الشريؼ العباسي، كاسمو عبد الرحيـ بف ، كلكف بعد جيُْٓق(ٖٓٓ)ت،
، صاحب كتاب معاىد التنصيص في شرح ُٓٓق(ّٔٗاسي )ت، عبد الرحمف بف أحمد العب

شكاىد التخميص، كال يتيـ الباحث أيان مف العمماء كأصحاب الكتب الرجالية، لكف المرجح أف 

                                                             
 .ِٔ: ِشذرات الذىب، ابف العماد الحنبمي، ج - ُِٓ
 .ِِٖ: ُالعبر في خبر مف غبر، الذىبي،ج - ُّٓ
بدر الديف محمكد بف احمد بف ينظر، المقاصد النحكية في شرح شكاىد األلفية المشيكر )شرح الشكاىد(،  - ُْٓ

 . ّ: ُمكسى العيني، ج
 .ُٖٕ: ْالسخاكم، جينظر، الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع، شمس الديف  - ُٓٓ



ىذه الركايات قد كضعت بعد مكت أصحاب ىذه الكتب، مثؿ: أبي الفرج األصفياني كابف 
 العماد الحنبمي.

  المرأة في حياتو )حبو(:-ٕ
صياغة الجسد المؤنث كتمثيمو ثقافيان إال مف خبلؿ إضافتو إلى الذككرة، كال  ال تكتمؿ 

يضاؼ إلى نفسو كال تضاؼ الذككرة إليو، فالمرأة زكجة فبلف، كلكف فبلنان ىذا ال يعترؼ 
بككنو زكج فبلنة، كىي أـ فبلف، كقد جرل العرؼ الثقافي عمى االستحياء مف ذكر اسـ المرأة 

ا مف حيث التسمية يككف عبر كسيط مذكر مثؿ: )الشاعرة أـ نزار كالتصريح بو، ككجكدى
 –المبلئكة(، كىي كائف ببل اسـ كببل ىكية إال مف خبلؿ الرجؿ كعبره، لـ تخمؽ إال مف اجمو 

حسب زعـ الثقافة كليس ذلؾ في أم نص ديني، بؿ أف الديف كـر المرأة تكريمان عجزت عنو 
 .ُٔٓالثقافة
التماس الحساسة في حياة الرجؿ أك في خط تفكيره، فالمرأة لعبت كتقؼ المرأة عمى نقطة  

دكرا حاسما في امتحاف آدـ )عميو السبلـ(، كما زالت تمثؿ ىذا الدكر في حياة اإلنساف، 
فالمرأة ركحا كجسدا كفكرة، تتفتؽ في ذىف الرجؿ، كيتيقظ معيا الحب كيككف الرجؿ أماميا 

ط، فإف ىك استجاب لدكاعي الركح، كحرر نفسو مف بيف حالتيف إحداىما سمك كاألخرل ىبك 
قيد الجسد، فسيتحكؿ إلى طائر يغرد في سماء الحب البيية، كيصير عذريا يغني لصكرة 
يستخمصيا خيالو مف ما يفيض بو كجدانو في معاني الجماؿ كالحب كاليياـ، كذالؾ ىك 

ياتو، كأما إف ىك الشاعر العاشؽ الذم يتفكؽ عمى جسده كينجح في أقسى امتحاف في ح
 .ُٕٓخضع لمتطمبات الجسد، كاستجاب لدكاعي الغريزة البييمية، فيذا سقكط كخطيئة

يحب المرأة، كشعره في الحب بادم الرقة، قكم العاطفة،  مف الجمي أف أبا العتاىية كافك 
يحبيا أيضا عبد اهلل بف  ككاف ؛ كىي مكالة آلؿ معف، النائحة عدلأحب سي  مشرؽ الركح،

كتكعده خاصة بعد أف  ليا زائدة المكنى بأبي الفضؿ، كنياه معف عف التعرضمعف بف 
 .ُٖٓىجاىا كاتيميا بالنساء

 م: أقبؿ أبي يمدح الميدأما حبو لعتبة، كفي ركاية عف عتاىية ابف أبي العتاىية يقكؿ
تطاكلت أيامو أحب أف يشير نفسو بأمر يصؿ بو إليو، فمما  كيجتيد في الكصكؿ إليو، فمما

                                                             
 .ٕٓينظر، ثقافة الكىـ، عبد اهلل الغذامي: - ُٔٓ
 .ِٕٓينظر، الخطيئة كالتكفير، عبد اهلل الغذامي: - ُٕٓ
 .ِٓٔ: ْينظر، األغاني، أبك الفرج األصفياني، ج - ُٖٓ



مف الخدـ تتصرؼ في حكائج الخبلفة، تعرض ليا كأمؿ أف يككف  بعتبة راكبة في جمعبصر 
المكصؿ لو إلى حاجتو، كانيمؾ في التشبيب كالتعرض في كؿ مكاف  تكلعو بيا ىك السبب

ظيار شدة عشقيا ليا، كالتفرد  .ُٗٓبذكرىا كا 
كضاؽ  عاما، عشريف أكثر مفاستمر  َُٔبعتبة كلعو أف كالركايات األخبار مف كالكاضح

كثاره مف التشبيب بيا بشعره السيؿ الرقيؽ الذم شاع  الميدم بو كبإلحاحو عميو بشأنيا، كا 
بيف الناس مف عامة كخاصة، فأمر بإحضاره، كجمده نحكا مف حد، كأخرج مجمكدا، فرأتو 

 :ٔٙٔعتبة فبكت حتى فاض دمعيا، فأنشد أبك العتاىية
 
  )السريع(                                                                           

كصادفيا الميدم باكية عند الخيزراف، فأراد أف يترضاىا، فأمر ألبي العتاىية بخمسيف 
سألو الخميفة في ذلؾ قاؿ: ما كنت ، كلما ُِٔألؼ درىـ، ففرقيا أبك العتاىية عمى مف بالباب

آلكؿ ثمف مف أحببت، كلـ يمتنع أبك العتاىية كلـ يرتدع بعد ىذا الذم لقيو مف أجؿ 
، ُّٔما أثار الميدم مرات عدةرب مبرح، بؿ ظؿ عاكفا عمى رغبتو معشكقتو مف ببلء كض

بصاحبتو  فسجنو أكثر مف مرة، كلما لـ يمتنع نفاه عف بغداد إلى الككفة، كىناؾ ظؿ يشبب
كينشد شعره فييا، كلقد أضر ذلؾ كمو بصحتو كبعينيو خاصة، حتى رثا الناس لحالو كأشفقكا 

 :٘ٙٔ، كأنشد بذلؾ يقكؿُْٔعميو مف اتصاؿ كجع عينيو كمبلزمتو طبيبا لعبلجيما
      

 
 
 

  )الطكيؿ(                                                                            
                                                             

 .ِْٓ: ٔينظر، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم، ج - ُٗٓ
 .َِٗ: َُينظر، البداية كالنياية، ابف كثير، ج - َُٔ
 .ِٗٔ:عتاىية أخباره كأشعارهأبك ال - ُُٔ
 .ّٗ: ّينظر، مستدركات أعياف الشيعة، حسف األميف، ج - ُِٔ
 .َْينظر، الشعر كالشعراء، ابف قتيبة الدينكرم: - ُّٔ
 .ََّ: ْينظر، األغاني، أبك الفرج األصفياني، ج - ُْٔ
 .ِٖٗ:بي العتاىيةديكاف أ - ُٓٔ

 َقْد َقَتَل اْلَمْيِدي فيُكْم َقتيلْ  َبٍخ َبٍخ يا ُعْتُب َمْن ِمْثُمُكمْ 

 

ويا َويَح ساقي ِمن ُفُروِح  الَبالِبلِ  أيا َويَح َقمبي ِمن َنجيّ 
 الّسالِسلِ 

َحيا ثم ويا َويَح نفسي َوي
 َويَحيا

 ألم َتنُج َيومًا من ِشباِك الَحباِئلِ 

ويا َويَح َعيني قد أَضر بيا 
 الُبكا

فَمم ُيغِن َعنيا ِطبُّ ما في 
 المكاِحلِ 

 َرىيَنُة َرمٍس في َثًرى وَجناِدلِ  َذريني ُأَعّمل َنفِسَي الَيوَم إّنيا
 



أراد الشاعر أف يكٌرس نمطان مف األنساؽ المغايرة في الشكؿ الشعرم الذم عيده كبات  
يبكي عمى نفسو كعينيو، مف خبلؿ لجكئو لمفردات كرسيا لمتعبير عف ألمو كأحاسيسو 

كؿ ذلؾ مف أجؿ عتبة، التي ال يستطيع كفجكعو، كبمغة تكاد تقترب مف الطبيعة الدرامية، 
رغـ ما ينزؿ بو بأف يتخمى عف حبو إياىا، مستعذبا في حبيا مقيما عمى إخبلصو ليذا الحب 

الميدم يمكت، كيخمفو اليادم،  إفبؿ  ،مف أرزاء قاسية، كمحف بالغة، أنزليا بو الميدم
يكرر محاكالتو في  يفتأيد، كأبك العتاىية ال يزاؿ حافظا ليكاه راعيا لحبو، كال كيعقبيما الرش

ككاف مما قكل عزمو، كأمد لو  ،سبيؿ الحصكؿ عمى عتبة مع الرشيد في غير فتكر كال يأس
يمي الخبلفة عبلقة قكية كمصاحبة في  أففي حباؿ األمؿ انو كانت بينو كبيف الرشيد قبؿ 

حاكؿ الرشيد في ىذه السبيؿ محاكلة صادقة كلكف الخيزراف كانت ال مجالسو كنزىاتو، كقد 
تزاؿ تتمسؾ بجاريتيا التي لـ تكف تممؾ مف أمر نفسيا شيئا، ككانت قد عرفت رغبة مكالتيا 

صرارىا عمييا  .ُٔٔالقكية كا 

 سكؼ كأنو إياه بتزكيجيا الرشيد فكعده عتبة، شأف في الرشيد عمى أبك العتاىية أكثر 
لحاح  ركح كخفة ذكاء في الكعد يذكره العتاىية أبك ككاف ذلؾ، في يسأليا  كانتيى ،أيضا كا 
 إليو، كصارت، كأعظمتو ذلؾ فأكبرت دارىا، في تنتظره أف عتبة إلى الرشيد طمب بأف األمر
 أك حاجتي أذكر لست :ليا فقاؿ خدمو، خكاص مف جماعة كمعو إلييا سار الميؿ كاف فمما

 حمفت فإني العتاىية، أبي أمر خبل ما فيٌ  نافذ كأمرؾ أمتؾ أنا :قالت قضاءىا، تضمنيف
 انقضت كمما حافية، الحراـ اهلل بيت إلى كبالمشي كفاجر، برٌ  بيا يحمؼ يميف بكؿ ألبيؾ
 إال بو تصدقت شيئا أفدت ككمما الكفارة، عمى منيا أقتصر ال أخرل عميٌ  كجبت حجة عني
 أبك العتاىية عميو كغدا عنيا، كانصرؼ كرحميا ليا رؽف يديو، بيف كبكت فيو، أٌصمي ما

 الخبر، لو كشرح أمرؾ، في قٌصرت ما كاهلل :الرشيد لو فقاؿ ،ُٕٔبيا الظفر في يشؾ ال كىك
 إذ منيا يئست اآلف :قمت ثـ أنا، أيف أدرم ال مميا مكثت بذلؾ أخبرني فمما :العتاىية أبك قاؿ

 :ٜٙٔ، كأنشد يقكؿُٖٔالصكؼ العتاىية أبك فمبس بعدؾ، أحدا تجيب ال أنيا كعممت رٌدتؾ،
     

                                                             
 .ُّٕ: ٓينظر، نشكار المحاضرة كأخبار المذاكرة، القاضي التنكخي، ج - ُٔٔ
 .ُٔينظر، التجربة الزىدية بيف أبي العتاىية كأبي إسحاؽ األليبرم، محمد لطفي نايؼ: - ُٕٔ
 .ّٕٓ: ّينظر، مركج الذىب كمعادف الجكىر، المسعكدم، ج -ُٖٔ
 .ِّٓ-ِِٓ-ُِٓ-َِٓ: ْٕ، الىْ، ينظر: األبيات، بي العتاىيةديكاف أ - ُٗٔ

وَحَطْطت عن ظْير الَمطيّْ  َقطَّْعت ِمْنِك َحَباِئَل اآلمالِ 
 رحالي

َوَيئسُت أن أبَقى لشيء ِنمُت 
 ممّ 

 ما فيِك يا ُدنيا َوأن َيبَقى لي

وَوَجْدُت َبْرَد الَيأِس َبْيَن 
 َجَواِنِحي

 َفَغنيت عن ِحلٍّ وعن َتْرَحالِ 

 



 
 

  )الكامؿ(                                                                           
كاضح أفَّ الشاعر خبلؿ ىذه القصيدة يتخذ مف بكاء الذات كالشعكر بتكاشج الخيبة كالخذالف، خٌطان  

بغركره في حياتو أساسيان الستظيار آالـ النفس الذم عانى منو خبلؿ سنيف حبو الطكيمة لعتبى، مركران 
التي أصبحت قاحمة مظممة مبتكرة الحقائؽ بعد أف أفاؽ مف حممو ؛ تجتاحيا سيكؿ الزمف كسنكاتيا 

وشدة العجز، وشلَل القدرِة في االستجابة  القمقة ؛ كتصطدـ بجدار الرفض المطبؽ بعد طكؿ االنتظار،

رقة الحياة وهيمنة ذلك وقد امتزَج ذلك بندب النفس، واإلحساس بمفا العميؽ، لنداء الجرح

 النيائي. اإلحساس، ولد لديه شعور االفتراق
كنقؿ داللة  أف يميت قمبو إلى األبد، تجربتيف المريرتيف بيف حبو األكؿ كالثاني، قرربعد ىاتيف الك 

)المرأة( بكصفيا أداة ثقافية فاعمة داخؿ نصو الشعرم إلى داللة )المكت( بعد فقداف األمؿ الحقيقي 
الزىد  ا كممذاتيا كأف يعتزؿ الناس كيفرض عمى نفسو حياة تقـك عمىنيالد كأف ينصرؼ عف متعبحبو، 

فرض ك ذ فرض عمى نفسو الحج كؿ عاـ، زىده يجاىد نفسو مجاىدة عنيفة، إ كمضى في ،كالتقشؼ
 كاف يفرض عمى نفسوك كالغزؿ،  الناس كالميؿ إلى الكحدة، كمفارقة مجالس الميك كالشعر عمييا اعتزاؿ

 .الرياضات الركحية حتى كٌدع الحياة أحيانا أف يصـك عف الكبلـ، كمضى يمارس ىذه

أمره الرشيد أف يتغزؿ، فأبى، فقاؿ لو الرشيد: باألمس ينياؾ أمير المؤمنيف الميدم عف الغزؿ 
قداما، فأمر الرشيد بزجو في السجف ، فتأبى إال لجاجا كمحكا ؛ كاليـك آمرؾ بالقكؿ فتأبى جرأة عمٌي كا 

 يقكؿ أف إليو طمب ألنو سجنو الرشيد أففيذكر  تماما، كاضحة ليست السجف ليذا الحقيقية كاألسباب
 الخميفة كأقسـ امتناعو، عمى الشاعر كصمـ طمبو، عمى الخميفة كصمـ رفض، كلكنو الغزؿ في شعرا
 القرآف قراءة عف إال كمو الكبلـ عف ليصكمفٌ  الشاعر كأقسـ ليسجنف، أك الغزؿ في شعرا ليقكلف عميو
 .َُٕالسجف في بو كألقى الرشيد، ثائرة كثارت سنة، لمدة اهلل رسكؿ محمد اهلل إال إلو ال كذكر

 

 المبحث الثالث
 النسق العقدي:

األثر الكبير في العمماء  ية كالزندقة في العصر العباسي لوكاف ظيكر حركتي الشعكب
كالشعراء كاألدباء، ككؿ مف يسير عكس التيار الذم رسمتو الدكلة العباسية، فتيمة الزندقة 

                                                             
 .ّّٓ:أشعاره كأخبارهينظر، أبك العتاىية  - َُٕ



كانت حاضرة كمييأة، كالحركتاف كاف اختمفتا في االتجاه كاألسمكب، متفقتاف في اليدؼ 
فالشعكبية تعني  كالمضمكف ؛ تمتقياف في بغييما كحربيما لئلسبلـ، كذلؾ في الشؾ كاإللحاد،

االستيانة بالعرب كاالزدراء بيـ، كتجريدىـ مف كؿ فضؿ كالتعصب لمفرس، كىي تيدؼ إلى 
 .ُُٕمسخ اإلسبلـ كحضارتو، كاالعتزاز بالتقاليد الفارسية كالعكدة إلييا

أما الزندقة فتعني دعكة أصحاب ماني المجكسية النحرافيـ كتأكيميـ كتاب زردشت  
ج صاحبيا ماني بيف الزرادشتية )اليي النكر كالظممة كالزكاج بالبنات صاحب الثنكية، كلقد مز 

(، كالبكذية )التناسخ كتحريـ ذبح الحيكاف(، كالنصرانية )الزىد كالنسؾ(، كالمزدكية تكاألخكا
التي تؤمف بالثنكية، كاإلمعاف في المذات كالشيكات )اإلباحية(، كاتسع معنى الزندقة مف ديانة 

لحاد المجكس إلى سائر  أتباع الديانات الفارسية التي تظاىر أىميا باإلسبلـ، إلى كؿ كفر كا 
كشؾ كفمسفة كمجاىرة بالمجكف كاإلثـ، كقد صحبت ىذه الدعكة سمسمة مف االنحرافات 

 .ُِٕالخطيرة في حياة الدكلة، متخذة نشاطا فرديا كآخر اجتماعيا

 رميو بالزندقة:-ٔ
ينسبكنو إلى القكؿ بمذىب الفبلسفة ممف ال  عصره أىؿالتفكير ككاف  مجبركاف أبك العتاىية 

 .ُّٕىك في ذكر المكت كالفناء دكف ذكر النشكر كالمعاد إنماف شعره أيؤمف بالبعث كيحتجكف ب
ثـ  يءكفي األغاني ))إف مذىبو كاف القكؿ بالتكحيد كاف اهلل خمؽ جكىريف متضاديف ال مف ش 
 .ُْٕحديث العيف كالصنعة ال محدث لو إال اهلل((العالـ ىذه البنية منيما، كاف العالـ  بنىانو 
 اهلل سيرد كؿ شيء إلى الجكىريف المتضاديف قبؿ أف تفنى األعياف. أفككاف يزعـ  
كلكف ما ىذاف الجكىراف المتضاداف المذاف كاف يزعـ أف اهلل خمقيما، أىما النفس كالمادة   

 . ُٕٓأك ىما شيء آخر ؟ ىذا ما لـ نجد لو تعريفا
يذىب إلى ))أف المعارؼ كاقعة بقدر الفكر كالبحث كاالستدالؿ طباعا، كيقكؿ ككاف   

بالكعيد كتحريـ المكاسب، كيتشيع بمذىب الزيدية كالبترٌية المبتدعة ال يتنقص أحدان كال يرل 
 .ُٕٔمع ذلؾ الخركج عمى السمطاف، ككاف مجبرا((

                                                             
 .َُٔ-َُٓينظر، التيار اإلسبلمي في شعر العصر العباسي األكؿ، مجاىد مصطفى بيجت: - ُُٕ
 .ٕٖينظر، العصر العباسي األكؿ دراسة في التاريخ السياسي كاإلدارم كالمالي، عبد العزيز الدكرم: - ُِٕ
 .ٖ:يةينظر، ديكاف أبي العتاى- ُّٕ
 .ِّٔ: ْاألغاني، أبك الفرج األصفياني، ج - ُْٕ
 .ّٕٗ: ّينظر، أعياف الشيعة، محسف األميف، ج - ُٕٓ



د ف، فقآؿ بخمؽ القر ا مذىب المعتزلة كيقك كيظير مف ما ركم عنو انو كاف يذىب أيض 
 د قاؿ:داكٌ  يحدث ابف أب

 ف عندؾ مخمكؽ أـ غير مخمكؽ؟.آقمت ألبي العتاىية: القر  
 فقاؿ: أسألتني عف اهلل أـ غير اهلل ؟. 

 قمت: عف غير اهلل. 
 فأمسؾ كأعدت عميو فأجابني ىذا الجكاب، حتى فعؿ ذلؾ مرارا. 

 فقمت لو: ما لؾ ال تجيبني ؟. 
 . ُٕٕقاؿ: قد أجبتؾ كلكنؾ حمار 
عميو  : ))كاف أبك العتاىية مذبذبا في مذىبو يعتقد شيئا فإذا سمع طاعناكقيؿ كاف مذبذبا 

فيك ال يتعصب لرأيو، كقد نفى المستشرؽ نيكمسكف اعتناؽ  ُٖٕ((هترؾ اعتقاده إياه كأخذ غير 
 :َُٖمستدال بقكؿ الشاعرُٕٗالشاعر ىذا المذىب

        
 
 

  )البسيط(                                                                              
كنؤمف مع نيكمسكف بأنو لـ يعش ىذا ((( إلى ىذا الرأم إذ يقكؿ شوقي ضيفكيذىب )

 .ُُٖالمذىب حقا، إذ يشيد في أشعاره بأبي بكر كعمر كعثماف((
التاريخ عمى أف أبا العتاىية كاف يتشيع لتكقعت أف (: ))لك لـ تنص كتب الكفراوييقكؿ )

تككف لو ميكؿ شيعية، كذلؾ لسبب يسير، كىك أف الشيعة إذ ذاؾ كانت تمثؿ المعارضة 
 .ُِٖلمحكـ العباسي كالى حد كبير تمثؿ ثكرة المكالي ضد العرب((

                                                                                                                                                                                              
 .ِّٔ: ْاألغاني، أبك الفرج األصفياني، ج -ُٕٔ
 .ِٔٓ: ْف، ج ـ .ينظر،  - ُٕٕ
 .ِٔٗ: ّ، جاألميفالشيعة ، محسف  أعياف -ُٖٕ

ؿ،  -ُٕٗ  .ِّْ -ُِْشكقي ضيؼ:ينظر تاريخ األدب العربي العصر العباسي األكَّ
 .ُْٓ: ُٕ-إلى-ٗ-مف– ٓ-إلى-ُينظر: األبيات مف  تاىية أخباره كأشعاره،أبك الع -َُٖ

 .ِّْ -ُِْ:، شكقي ضيؼتاريخ األدب العربي العصر العباسي األكَّؿ ُُٖ  -
 .ّٗ -ُٗ:، الكفراكمأسطكرة الزىد عند أبي العتاىيةُِٖ -

الُتقى َبْعَد النبّي َبْل أْيَن أْىُل 
 َومنْ 

َجاَءْت  ِبَفْضِمِيُم اآلَياُت 
 َوالُسَورُ 

لُيْم  ّدِيَق َأوَّ اْعُدْد أَبا َبكٍر الصَّ
 وَنادِ 

 ِمْن َبْعِدِه في اَلفْضِل يا ُعَمرُ 

 َفِإنَّ فْضمُيما ُيــــــــــْروى َوُيذَّكرُ  َوُعدَّ ِمْن َبْعِد ُعْثماٍن َأَبا َحسنٍ 
 



دفع كيبدك لمباحث أف الخمط في عقائد الفرؽ الشيعية عامة كالشيعة الزيدية خاصة ما 
( كمف تبنى رأيو مف بعده إلى نفي ىذا المذىب عف الشاعر، فالشيعة الزيدية ))عقيدة ال نيكمسون)

، كالحظ الباحث رؤل المتأخريف لـ تأخذ حيزىا في البحث ُّٖتتجو إلى الطعف في الصحابة((
 اجاتيـ.كالتحميؿ إنما استسيؿ الباحثكف ىذه اآلراء المذككرة في كتاب األغاني كبنكا عمييا استنت

قص يكما عمى الناس كأبك العتاىية حاضر فقاؿ: إنما سرؽ  ركم أف منصكر بف عمار
منصكر ىذا الكبلـ مف رجؿ ككفي، فبمغ قكلو منصكرا فقاؿ أبك العتاىية زنديؽ، أما تركنو ال 

نما يذكر المكت فقط، كذلؾ شٌنع عميو، كقاؿ: يتياكف  يذكر في شعره الجنة كال النار، كا 
 :ٗٛٔبالجنة كيذكر عتبة بمثؿ ىذا التياكف ! كشٌنع عميو أيضا بقكلو

     
  )مجزكء الكامؿ(                                                                    

  
 :٘ٛٔكقكؿ آخر في عتبة   
    

  السريع()                                                                              
كقاؿ: أيصٌكر الحكر عمى مثاؿ امرأة آدمٌية كالمَّو ال يحتاج إلى مثاؿ ! كأكقع لو ىذا عمى 

 :ٙٛٔفبمغ ذلؾ أبا العتاىية فقاؿ ،ألسنة العاٌمة ؛ فمقي منيـ ببلء
      

 
  )الخفيؼ(                                                                          

 :كقاؿ عميو كأثنى اهلل كحمد قكلو عمى فندـ منصكر، إلى العتاىية أبك بيا ككجو
 مما قذؼ برئ فقد بذلؾ اعترؼ كمف كالبعث، بالمكت اعترؼ قد العتاىية أبا أف أشيدكـ

 .ُٖٗ، كابف المعتزُٖٖكلكف القصة دكنيا أىؿ السير كتناقميا ابف قتيبة الدينكرم ،ُٕٖبو
                                                             

 .ٕإسحاؽ األلبيرم دراسة مكازنة، محمكد لطفي نايؼ:التجربة الزىدية بيف أبي العتاىية كأبي ُّٖ- 
 -  ،ىػ(، مف أىؿ خراساف، كقيؿ: مف أىؿ البصرة، ِِٓمنصكر بف عمار بف كثير، أبك السرم الكاعظ، )ت

 .َُٖ: ُُسكف بغداد، كحٌدث بيا، ينظر: المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، ابف الجكزم، ج
 .ُٗٔ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ُْٖ
 . ُُٖ:بي العتاىيةديكاف أ - ُٖٓ
 .ّٕٓأبك العتاىية أشعاره كأخباره، شكرم فيصؿ: - ُٖٔ

 َسَن َخْمِقِو وَرأى َجمالكْ  إنَّ اْلَمميَك َرآِك أحْ 
 ُحوَر اْلِجناِن َعمى ِمثاِلكْ  َفَحذا ِبُقْدَرة َنْفِسوِ 

 

 ُدمَيُة َقّس فَتَنْت َقّسَيا كأّن ُعّتاَبَة من ُحْسِنيا
 في جّنِة الفْردْوِس لم أنَسَيا يا َرُب لْو أْنَسيَتنييا بَما

 

 َلْيَس ِلمّظاِلمين فيِو َنصيرُ  اْلحساِب َيْوٌم َعسيرُ إنَّ َيْوَم 
راِط يا َمْنصورُ ِر  ْذ ُعدًَّة ِلُمطَّمِع اْلَقبْ فَاتَّخِ   وَىْوِل الصّْ

 



بطكس مع الرشيد فحبسو الرشيد منذ غدكه إلى  ىكشيد رجؿ عمى أبي العتاىية بالزندقة ك  
 :ٜٓٔالعصر كطمبكا شاىدا آخر فمـ يجدكا فأطمقو ثـ حبسو ثانية فدخمنا عميو الحبس فأنشدنا

        

  )مجزكء الكافر(                                                                       

 :ٜٔٔأيضاكقاؿ 

       

  )المتقارب(                                                                            

 .ُِٗفأطمقو الرشيد
 كأنا سماكم أنو إال تكىمت قط رأيتو ما ق(، ))فك اهللُٖٗ( )ت، أبو نواسقاؿ: ) 

 .ُّٗأرضي((

 العقيمي بشار المكلديف مف الشعر عمى ق( فيقكؿ: ))كالمطبكعاتِٓٓ( )ت،الجاحظأما ) 
 .ُْٗعيينة(( كاستشيد بشعره في خمسة عشر مكضعان  أبي كابف العتاىية كأبك الحميرم كالسيد

 قكلو، سار مف أحد العتاىية، كىك ق( أف ))أبأّْ( )ت، الخطيب البغداديكيرل ) 
 في يقكؿ ككاف لعظمو، بكمالو لو ديكانو يجتمع لـ أحدا إف كيقاؿ ذكره، كشاع شعره، كانتشر
 الكعظ، كطريقة الزىد في الشعر إلى ذلؾ كعدؿ عف تنسؾ ثـ قديما، كاليجاء كالمديح الغزؿ

                                                                                                                                                                                              
 .ُٖٓ: ِينظر، جامع بياف العمـ كفضمو، ابف عبد البر، ج - ُٕٖ
 .َْٗ:، ابف قتيبة الدينكرمينظر، الشعر كالشعراء - ُٖٖ
 .ِِٕ:، ابف المعتزينظر، طبقات الشعراء - ُٖٗ
 .ّٖٓ:ارهعتاىية أشعاره كأخبأبك ال - َُٗ
 . ََُ :ِ-ُينظر: البيت،  بي العتاىية،ديكاف أ - ُُٗ
 .ُُٕٔ: ْينظر، بغية الطمب في تاريخ حمب، ابف العديـ، ج - ُِٗ
 .َِٓ: ٔتاريخ بغداد، الخطيب البغدادم، ج - ُّٗ
 .ُْ:، الجاحظالبياف كالتبييف - ُْٗ

 َوَأمُر اهلِل ُينَتَظرُ  ِىَي َاأْلَّياُم واْلِعَبرُ 
 فأْيَن اهلُل واْلَقَدرُ  َأَتْيأُس أْن َترى َفَرجاً 

 

 اإللَو أْم َكيَف َيجَحُدُه الجاِحدُ  عِصييا َعَجَبا كيَف يُ فَ 
 وفي كّل تسكيَنٍة شاِىدُ  وهلِل في كّل تحريَكةٍ 
 َتُدّل عمى أّنُو الواِحدُ  وفي كل شيٍء َلُو آَيةٌ 

 



 كأمثاؿ، حكـ شعره كأكثر المذىب، ذلؾ ذىب مف عمى كؿ كأربى كجكد فيو، القكؿ فأحسف
 .ُٓٗالطبع(( في متقدما التكمؼ، مف بعيدا قريب المأخذ، القكؿ، سيؿ ككاف

))لقد عجبت مف أبي محمد بف  انو قاؿ: ق(،ّْٔ-ّٖٔ( )البرابن عبد ) كما نقؿ عف
قتيبة عفا اهلل تعالى عنو كيؼ جاز عميو ما نسبو أىؿ الفسؽ إليو حسدا لو، كلـ يتدبر أشعاره 
في التكحيد، كاإلقرار بالكعد كالكعيد، كالمكاعظ التي ال يفطف ليا إال سميـ القمب، كلعمو ماؿ 

 .ُٔٗظ((إلى قكؿ منصكر بف عمار الكاع
إف ابف عبد البر األندلسي ىك الذم جمع أشعار أبي العتاىية كأخباره، كحققو شكرم 
براز الصفات اإليمانية التي رافقت أبا العتاىية  فيصؿ، ككاف ذلؾ إنصافا ألبي العتاىية كا 

 . ُٕٗطكاؿ حياتو، كما قدمو مف حكـ كمكاعظ في مجتمع تفشت فيو كسائؿ الميك كالمجكف
خبلؿ دراستو لحياة أبي العتاىية أف رميو بالزندقة كاف أياـ الرشيد  كيرل الباحث مف

العباسي، بداللة كجكد الكاعظ منصكر بف عمار في بغداد، كسجنو مف قبؿ الرشيد بعد 
 اتيامو بالزندقة، أم أف عمر أبي العتاىية كاف أكثر مف خمسيف سنة.

 جبري المذىب:-ٕ
كمف  العتاىية كاف إمامي المذىب في الفركع اأف أبمف خبلؿ متابعة الباحث لممصادر كجد 
، فضبل عف ذلؾ رميو بعدة مذاىب مف الذيف ُٖٗأشعارهالمجبرة في األصكؿ، كما صرح بالجبر في 

 .ََِمف المجبرة ُٗٗيكنكف لو الحسد كالعداء، إال انو كاف
نما الفعؿ، عند الفعؿ لنا اهلل يحدث مجبركف كنحف صنع لنا ليس قالكا الذيف المجبرةك   األفعاؿ كا 

 يعرفكا لـ اهلل كتاب مف بآيات ذلؾ في كتأكلكا الحقيقة، عمى ال المجاز عمى الناس إلى منسكبة
ٱ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  :كقكلو ،ٕٔٓ چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ قكلو: مثؿ معناىا،

 .َِّ ،ٕٕٓ           چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ  پ  پ

                                                             
 .ِْٗ: ٔج الخطيب البغدادم تاريخ بغداد، - ُٓٗ
 .ّٕ:كأخبارهعتاىية أشعاره أبك ال - ُٔٗ
 . ّٖـ .ف:ينظر،  - ُٕٗ
 .َُٖ: َُينظر، الذريعة، آقا بزرؾ الطيراني، ج - ُٖٗ
 .ُْٕ: ُُينظر، قامكس الرجاؿ، محمد تقي التسترم، ج - ُٗٗ
 .ُِْ: ٖينظر، مستدركات عمـ رجاؿ الحديث، عمي النمازم الشاىركدم، ج - ََِ
 .َّاإلنساف: - َُِ
 .ُِٓاألنعاـ: - َِِ



 ،ٕٗٓ چېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ٴۇې  ې   ۉ  ۉ  ې  ېچ :كتعالى تبارؾ اهلل قاؿ عمييـ، رد كمو كالقرآف
 جب جب  جب  جب جبچ :كقكلو ،205  چڎ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ :كجؿ عز كقكلو

چ
چڤ ڦڦڦ  ڦ  ٹ ڤ ڤڤچ:كقكلو ،ٕٙٓ

        جب  جبى  ې  ې  ې  ې     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ىچ  :كقكلو ،207

 كطريؽ الخير طريؽ لو بينا ، يعنيَِٗ چ  جب  جب  جب  جب  جب  جب  جبچ :كقكلو ،208 چ   جب
  .َُِالشر

 :ٕٔٔ، فقد قاؿشعره كثيرة في كقد ذكر ذلؾ في مكاضع  
        

 
 

  )الطكيؿ(                                                                             
 :ٕٕٔأيضان  كقاؿ 

          
 

  )المنسرح(                                                                             
 :ٖٕٔفي ذلؾ كقاؿ 
 

  )مجزكء الخفيؼ(                                                                      
 :ٕٗٔكقد صرح أنو مجبر في مدح الخمفاء كذكم السمطاف كمصاحبتيـ، كأنشد بذلؾ يقكؿ

                                                                                                                                                                                              
 .ُِْ: ّفخر الديف الطريحي، ج مجمع البحريف،ينظر،  - َِّ
 .ِٖٔالبقرة: - َِْ
 .ٖ-ٕالزلزلة: - َِٓ
 .ّٖالمدثر: - َِٔ
 .ُِٖآؿ عمراف: - َِٕ
 .ُٕفصمت: - َِٖ
 .ّاإلنساف: - َِٗ
 .ٖٗ: ُالبرىاف في تفسير القرآف، ىاشـ البحراني، جينظر،  - َُِ
 .ُّٗ:بي العتاىيةديكاف أ - ُُِ
 .ُٓٓ: ُْإلى  ْ مف ، ينظر: األبيات،ـ. ف - ُِِ
 .َُٔ: ّلـ أجد البيتيف في الديكاف أك أشعاره كأخباره، ينظر: األكراؽ، الصكلي، ج - ُِّ

َرِضيُت بما ُيْقَضى عمّي  َلَعْمُر أبي ! َلْو أّنني أَتَفّكرُ 
 وُيْقَدرُ 

 أَردَت فإّن اهلَل يقِضي وَيْقِدرُ  َتَوّكْل عمى الرحمِن في كّل حاَجةٍ 
 ُيِصْبُو وما لمَعبِد ما َيَتَخّيرُ  متى ما ُيِرْد ذو العرِش أْمرًا بَعْبِدهِ 

 

 والَحقُّ فيما َقَضى وَقّدرْ  اهلُل أْعمى َيدًا وأْكَبرْ 
 َوَليَس لمَمْرِء ما َتَخّيرْ  َوَلْيَس لمَمْرِء ما َتَمّنى

 أّن لَيا َمْوِردًا وَمْصَدرْ  َىّوْن َعَميَك اأُلموَر َواعَممْ 
 

 ِسخط العبُد أم رضي سيكون الَّذي قضي
 كّل ىذا سينقضي ليس ىذا بدائم

 

رِضيُت بَبعِض الّذّل خْوَف 
 َجميِعوِ 

 وَليَس ِلمْثمي بالُمموِك َيدانِ 

وكنُت امَرًأ أخَشى الِعقاَب 
 َوأّتقي

 ما َتْجني َيدي وِلَسانيَمَغّبَة 

َلَعّرْضُت َنْفِسي َصْوَلَة  ولْو أّنني عاَنْدُت صاِحَب ُقْدَرةٍ 
 الَحَدثَانِ 

 



      

  )الطكيؿ(                                                                             

كاف الرشيد قد سجف أبا العتاىية لتزىده كتركو الصناعة الشعرية، ثـ أطمقو بعد أف رجع  
 :ُِٓإلى حالو األكلى، فقاؿ أبك العتاىية

     
 )الخفيؼ(                                                                             

 
 نقش خاتمو:

                                                                              
                                                                   ُِٔ 

كمف خبلؿ ما كرد في أشعاره كتصريحاتو، يرل البحث أف أبا العتاىية كاف جبرم المذىب، كاف 
 الخير كالشر الذم يصيب اإلنساف كاألفعاؿ مقدرة مف اهلل سبحانو كتعالى.

 وفاتو:
يذه األبيات فقامت عمَّتو التي مات فييا: قكمي يا بنٌية فاندبي أباؾ بقاؿ أبك العتاىية البنتو في 

 :ٕٚٔفندبتو بقكلو
   

  )الكامؿ(                                                                           
 

الٌصكلٌي قاؿ حٌدثني محمد بف مكسى عف محمد بف القاسـ عف إبراىيـ بف عبد المَّو بف  عف
  :ٕٛٔالجنيد عف إسحاؽ بف عبد المَّو بف شعيب قاؿ: أمر أبك العتاىية أف يكتب عمى قبره

                                                                                                                                                                                              
 . َّٓ: ْ، ينظر: البيتبي العتاىيةديكاف أ - ُِْ
 .75٘:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ٕ٘ٔ
؛ االمالي،  َُٔ: ّفي الديكاف أك أشعاره كأخباره، ينظر: األكراؽ، الصكلي، ج ىذا البيت الباحث يجدلـ  - ُِٔ

 .ُُِ: ُ؛ الكنى كاأللقاب، عباس القمي، جُُٔالشيخ المفيد:
 .ُُّ: بي العتاىيةديكاف أ - ُِٕ
 ، كفي األغاني زيادة إذ تصبح القصيدة خمسة أبيات:                                        َِٗ:ـ . ف - ُِٖ
 أٍذفى حيِّ تىسىٌمعي        إٍسمىعي ثـٌ عي كىعي 

 قد َخَمعنا الِكساَء والدُّّراَعوْ  يابَن َعّم النبّي َسمعًا وطاَعوْ 
تْرُك كاَن ُسخَط اإلماِم  وَرَجعنا إلى الّصناَعِة لّما

 الّصناَعوْ 
 

 العبد أو رضي ِسخط سيكون الذي قضي
 

 َوُقِبرُت حّيا تحَت َرْدِم ُىمومي َلِعَب الِبَمى بَمعالمي َوُرُسومي
 إن الِبَمى لُمَوكٌَّل ِبُمُزومي َلِزَم الِبمى ِجسمي فأوىن قّوتي

 



 

    

  الكامؿ()مجزكء                                                                        

كيرل الباحث بحسب النقد الثقافي أف الشاعر اختار لو ثقافة عقدية منتقاة مف أكثر مف 
مذىب لبناء ثقافة دينية كعقدية قامت بو كىذا ما يفسر التضاد كاالزدكاج بيف تصرفاتو 
كسمككياتو التي تناقمتيا كتب التاريخ، كىذا ما يفسر تركيز الشاعر في معاف دكف غيرىا لبناء 
مجتمع جديد يؤمف بمحاربة التقاليد الفاسدة، لصياغة اإلنساف الجديد المبرأ مف دنس الثقافة 

 المييمنة.

 ،ُِٗسنة كثمانيف نيؼو  عف كمائتيف عشرة إحدل سنة اآلخرة جمادل في العتاىية أبك تكفي
 قنطرة قبالة عيسى نير عمى ، كدفف في بغداد كقبرهَِِعشرة ثبلث سنة تكفي: كقيؿ

 .ُِِالزياتيف
كمذىبو في سيكلة الطبع  ،كاف ذا منزلة عند الخمفاء كالكزراء كعمية أىؿ الدكلةيذكر انو ك 

كقرب المأخذ كالبعد مف التكمؼ متعالـ غير مدافع حتى أف قائبل لك قاؿ أنو أطبع الناس 
عمره فيما  أجمعيف لما خكلؼ في قكلو كىك مفتف في سائر أجناس الشعر كأنفذ قكلو في آخر

أحد ممف تقدمو مف الشعراء كال مف تأخر عنو مف القكؿ في الزىد كالمكاعظ كالعبر لـ يشركو 
 .ِِِكاألمثاؿ

 الزىد والحكمة والموعظة عنده:-ٖ

                                                                                                                                                                                              

عي     فاحذىرم مثؿى مىصرىعي   أنا رىٍىفه بمىٍضجى
 أسممتني لمضجعيًعٍشتي ًتسًعيفى ًحٌجةن        
 في ًديىاًر الٌتزىعزيعً           كـ ترل الحٌي ثابتا 
ذم منوي أٍك دىعي، ينظر: األغاني أبك الفرج األصفياني، ج   .ّّٔ: ْلىيسى زاده ًسكىل التٌقىى       فىخي

 .ُْٔ: ُٓينظر، تاريخ اإلسبلـ، الذىبي، ج - ُِٗ
 .َُِ: ِينظر، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، يكسؼ بف تغرم بردم، ج - َِِ
 .ِْٔ: ُباه الركاة عمى أنباه النحاة، عمي بف يكسؼ القفطي، جينظر، إن - ُِِ
 .ُٕٕٓ: ْ، جـ . فينظر،  - ِِِ

 إْسَمعي ثّم عي َوعي حيّْ َتَسّمعي أْذنَ 
 فاحَذري مثَل َمصَرعي أنا َرْىٌن بَمْضَجعي
 في ِدَياِر الّتَزعُزعِ  ِعْشُت ِتسِعيَن ِحّجةً 
 َفُخذي منُو أو َدعي َليَس زاٌد ِسَوى الّتَقى

 



انتشر الزىد كازداد أتباعو ازديادا ممحكظا، بحيث شكؿ حركة ذات سمات معينة، كفمسفة 
ثقافية، لذا عدت حركة خاصة تجاه المكاقؼ كالمكضكعات الدينية كالسياسية كاالجتماعية كال

الزىد امتدادا طبيعيا لما كاف عميو رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(، كمف تبعو مف 
المؤمنيف، كيرل شكقي ضيؼ: إف الزىد نشأ نشأة إسبلمية خالصة، فقد دعا إليو القرآف 

 .ِِّالكريـ كدعت إليو السنة النبكية

إلى إيثار الحياة اآلخرة عمى الحياة الدنيا لما في اآلخرة مف طكؿ  فالقرآف الكريـ يدعك  
           چے  ے      ھہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ٹ  ۀ         ۀ  ہچ ديمكمة النعـ، قاؿ سبحانو كتعالى:

 .ٕٕ٘ چٺ   ٺ  ٺ  ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پٱ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  پ  پچ كقكلو تعالى:، ٕٕٗ

كقد جاء حديث الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( مف كحي الرسالة كمتمما لمكاـر 
ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ األخبلؽ، مكتسبا شرعيتو مف اهلل سبحانو كتعالى إذ يقكؿ: 

چھ     ھ  ے  ے  ھھ
چڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ، كقكلو تعالى: ٕٕٙ

، فكاف يحث ِِٕ
( اهلل عنو رضي(الساعدم سعد بف سيؿالناس عمى اإليماف كالزىد كرياضة النفس، فعف 

 أنا إذا عمؿ عمى دلني اهلل، رسكؿ يا :فقاؿ رجؿ (ـسمآلو ك ك  عميو اهلل صمى) النبي أتى :قاؿ
 في ازىد)) :(سمـآلو ك ك  عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ فقاؿ الناس، كأحبني اهلل أحبني عممتو
 .ِِٖ((الناس يحبؾ الناس أيدم في فيما كازىد اهلل، يحبؾ الدنيا

نو إف شعر الزىد الذم عرؼ عف أبي العتاىية، قد استغرؽ معظـ شعره، إف لـ نقؿ إ
استغرؽ كؿ شعره حتى المديح كشعر اليجاء، ليس بمعقكؿ أف يككف قد نظـ كؿ ىذا الشعر 

العتاىية كاف يقكؿ ىذا  يأب عمىفي المرحمة األخيرة كحدىا مف عمره، ثـ ألف ىناؾ ما يدلنا 
   .ِِٗالشعر الذم يسمكنو شعر الزىد حتى في أكائؿ عمره، كفي عنفكاف قكتو كفتكتو

                                                             
 .ٕٓينظر، التطكر كالتجديد في الشعر األمكم، شكقي ضيؼ: - ِِّ
 .ِّاألنعاـ:  - ِِْ
 .ْٔالعنكبكت:  - ِِٓ
 .ٕالحشر:  - ِِٔ
 . ْ-ّالنجـ:  -ِِٕ
 .ُّٗ: ٔالمعجـ الكبير، الطبراني، ج - ِِٖ
 .ّٔ: ّينظر، مستدركات أعياف الشيعة، حسف األميف، ج - ِِٗ



فمر الككفة كيبيع منو،  أزقة يدكر بو في ؿ قفصان لمفخار عمى ظيرهكاف أكؿ أمره يحم
فرآىـ يتذاكركف الشعر كيتناشدكنو، فحياىـ، ثـ عرض عمييـ أف يقكؿ شطر بيت مف يفتياف 

ف عجزكا دفعكه ىـ، إالشعر كراىنيـ بعشرة دراىـ أف يجيزكه، ف كمف ف فعمكا دفع ىك الرىاف كا 
يدكر  قصيدة،ال ككاف مكضكع، َِّأف الفتياف قد خسركا الرىاف فأكمؿ ىك الشعر المبلحظ

 :ُِّ، يقكؿبعد المكتعتبار بيذه الدنيا كمفارقتيا المكت كاال حكؿ

        

  )مجزكء الكامؿ(                                                                       

كيجب أف نيذىكر بقكؿ صاحب األغاني: إف ىذا كاف في أكائؿ أمره، أم في شباب عمره، 
ف الشطر الذم اقترح عمى الفتياف أف يجيزكه، كاف نداء لؤلمكات.  ال في آخر حياتو، كا 

(: لـ يكف أبك العتاىية في بداية حياتو زاىدا أك متدينا، بؿ محمد البييتينجيب كصرح )
سار سيرة الشعراء في عصره ؛ يمدح، كييجك، كينسب، كعرؼ كثيرا بشعر الغزؿ، كبعد ذلؾ 
انعطؼ إلى شعر الزىد، ككثرت أشعاره، في ذكر المكت، كالتذكير باآلخرة، كفي األمثاؿ 

ى تدبر العبرة، كىك مذىب جديد مف ناحية المكضكع، كالحكـ كالمكعظة التي تحمؿ عم
كالتكسع فيو، اختار أبك العتاىية طريقتو في التعبير، التي خالؼ فييا نيج الشعراء، كابتعد 

 .ِِّعف جادتيـ، كاىتدل إلى طريقة يعبر بيا عف فنو الجديد
في الٌزىد، عف ابف أبي األبيض قاؿ: أتيت أبا العتاىية فقمت لو: إٌني رجؿ أقكؿ الشعر 

كلي فيو أشعار كثيرة، كىك مذىب أستحسنو ؛ ألني أرجك أالَّ آثـ فيو، كسمعت شعرؾ في 
ىذا المعنى فأحببت أف أستزيد منو، فأحٌب أف تنشدني مف جٌيد ما قمت ؛ فقاؿ: اعمـ أٌف ما 
ك قمتو ردمء، قمت: ككيؼ ؟ قاؿ: ألٌف الشعر ينبغي أف يككف مثؿ أشعار الفحكؿ المتقٌدميف أ

مثؿ شعر بٌشار كابف ىرمة، فإف لـ يكف كذلؾ فالصكاب لقائمو أف تككف ألفاظو مما ال تخفى 
عمى جميكر الناس مثؿ شعرم، كالسيما األشعار التي في الٌزىد؛ فإف الٌزىد ليس مف مذاىب 
ب الغريب، كىك مذىب أشغؼ الناس بو الٌزىاد  الممكؾ كال مف مذاىب ركاة الشعر كال طبلَّ

                                                             
 .ِِٗ: ْينظر، األغاني، أبك الفرج األصفياني، ج - َِّ
 .َّٖ:بي العتاىيةديكاف أ - ُِّ
 .ّٖٗينظر، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرف الثالث اليجرم، نجيب محمد البييتي: - ِِّ

 ِمْثَمَنا باألْمِس ُكْنُتمْ  ساِكني األْجداِث أْنُتمْ 
 أَرِبْحُتْم أْم َخِسْرُتم؟ َليَت ِشعري ما َصَنْعُتمْ 

 



لحديث كالفقياء كأصحاب الٌرياء كالعاٌمة، كأعجب األشياء إلييـ ما فيمكه، فقمت: كأصحاب ا
 .ِّّصدقت
بيف حمؿ يمف رحـ اإلسبلـ الحنيؼ،  أف الزىد سيرة ركحية فكرية انبثؽ -يرل الباحث-
 النقاء كالصفاء كنبذ كؿ مظاىر الترؼ، كالبذخ كاإلسراؼ. طياتو

نو أداخميف في ممككت السماكات ؛ إٍذ كأكؿ ال فكاف الزاىد أقدـ مف كجد حبلكة اإليماف
 رىؼ اهلل عز كجؿ حؽ معرفتو فمٌجده كابتيؿ إليو كاتكؿ عميو.عى 

فقد كاف لمزىاد األكائؿ السبؽ في عممية اإلرشاد كالتكجيو الفكرم ؛ كحمؿ رسالة اإلسبلـ 
 إلى أقصى بقاع العالـ.

عداد المسمـ، إعدادان نفسيان  كمف ىذا المنطمؽ كاف الزىاد المرتكز الثابت في األرض لبناء كا 
إيمانيان سميمان عمى كفؽ مناىج أكاديمية مدركسة كاعدة بحياة إسبلمية ضمف أفكار المستقبؿ، 

 التي رسمت في الصكرة الحقيقية التي أرادىا اهلل سبحانو كتعالى. 
الحؽ أنو فكر أخبلقي، يدعك إلى ارتقاء العقؿ اإلنساني إلى  فمف سمات الفكر الزىدم

مراتب الخير كالكماؿ، كأركع الصكر في السمكؾ كالمعامبلت، كما يحفؿ بارتقاء األمة حتى 
 مف غير المسمميف إلى األخبلؽ الزىدية.

 نقده عمماء الدين والمجتمع:-ٗ
ة مف قبؿ الجماىير، كيمارس لقد كاف أبك العتاىية يتحمى بسمطة شعره التي كانت مفيكم

النقد البلذع الذم يحاكي بو المجتمع آنذاؾ، كالسيما عمماء الديف كالكعاظ كالقضاة كالزىاد 
 :ٖٕٗؿا، كبذلؾ قفي سمككياتيـ المتناقضة كالمرفكضة مف التعاليـ اإلسبلمية

 )الطكيؿ(                                                                               

ىنا كسر النسؽ الثقافي الذم كاف يتحمى بو رجاؿ الديف، إذ كانكا يكجيكف الناس  فالشاعر
يشخص اإلسبلـ كيجعمو إنسانان حيان عاقبلن ؛ إلثارة األحاسيس عمى كفؽ أىكائيـ كمذاىبيـ، ك 

؛ فتراه يبكي حزنان عمى ما آؿ إليو كضع عممائو، كلكف ليس ىناؾ مف يبالي  كالمشاعر
غايتيـ  إلىالناس كلـ ترشدىـ  أضمتنشب بينيـ مف خبلفات فقيية  ، لماببكائو كيكترث لو

                                                             
 .َّٕ: ْينظر، األغاني أبك الفرج األصفياني، ج - ِّّ
 .ٓ:كاخباره تاىية، أشعارهأبك الع - ِّْ

بكى شجَوُه اإلسالُم من 
 مائوِ مَ عُ 

فما اكترثوا لما رأوا من 
 بكائوِ 

 



سيرة  إلىبدعكة الناس اإلسبلمية  األمةفي ىذه الحياة، مف ىنا اتخذ الشاعر مكقفا مف فقياء 
 :ٖٕٙقاؿ، ك ِّٓىك دخيؿ عمييا كنبذ كؿ ما ـراألكالرسكؿ 

     

  )الرمؿ(                                                                               

 :ٖٕٚكقكلو

                                                                             

  )الطكيؿ(                                                                             

 ما حدم بو لمحضالفكرية كالعقدية أشيعت في ثقافة المجتمع العباسي التقمبات  لقد 
 .لو كسمـ(آعيو ك  )صمى اهلل األكـرالرسكؿ كاالقتداء بتعاليـ اإلسبلـ، كسيرة 

في عصر يمكف كصفو بعصر الصراعات بأشكاليا كافة، صراع الخير  أبك العتاىية عاش
كما  كالشر، كالصبلح كالفساد، كاإليماف كالطاعة مع الشؾ كاإللحاد، كاالرتقاء كاالنحطاط،

عانى مف العكز كالفقر كضنؾ العيش، مع مبلحقات العبكدية كضعة النسب فضبل عف 
كمف خبلؿ النقد الثقافي الذم يعيننا عمى تممس الصكرة التي كانت عمييا  مينتو الكضيعة،

 .ِّٖالبيئة التي نشأ فييا أبك العتاىية كترعرع

ة كالصعبة المتمثمة بالفقر تشكمت شخصيتو الشعرية، فقد كاف لظركؼ حياتو المتقمب لقد 
كالعكز في بداية نشأتو ككضاعة النسب، كالمينة التي عمؿ بيا، أثرىا الكبير في تردده كعدـ 

عف ما  تصؼ بو عصره مف ظيكر لمتيارات الفكرية المتصارعة إذ اكضكح فمسفتو، فضبل ن
األصؿ، إاٌل أف  غرس الشؾ في العقيدة اإلسبلمية كالسيما لدل مف لـ يكف عربيلكانت باعثا ن 

الديني يعكس الرد  التزاموممكتو الشعرية الفذة قد أعادت لو القدرة عمى كضكح الرؤية، فكاف 
 زندقة، كخبلعة، كمجكف. عمى ما ريمي بو مف

                                                             
 .ُٖالنػػقػد االجتػػػماعػي في شعػػػر أبػػي العتػاىيػػػػػػة، حسيف عبيد:ينظر،  - ِّٓ
 .ََُ-ٗٗ:-ٕ-ٔ-ٓ-ِ-ُينظر األبيات،  ية، أشعاره كأخباره،أبك العتاى - ِّٔ
 .ُُٔ: ُُإلى  ْكمف ُينظر: األبيات  ،ف ـ . - ِّٕ
 .ُُ:النػػقػد االجتػػػماعػي في شعػػػر أبػػي العتػاىيػػػػػػة، حسيف عبيد ينظر، - ِّٖ

 َينَبغي ِلمديـِن َأن ال ُيطَّـَرحْ  يا َبني آَدَم صونـوا ديَنُكـم
 ِبَنبـيٍّ قـاَم فيُكـم َفَنَصـحْ  َواحَمدوا الَمَو الَّـذي َأكَرَمُكـم

 

 بِو َلْم َنُكْن لوال ُىداُه لَنْيتدي نِبيّّ ىدانا اهلُل َبْعَد َضالَلةٍ 
فكان َرسوُل اهلِل مْفتاَح 

 َرحَمةٍ 
دِ   من اهلِل أىداىا لكلّْ ُمَوحّْ

 



الككفة،  بداية حياتو في ىترجع جذكرىا إل، نزعة الزىد عند الشاعر نزعة قديمةلقد كانت  
منذ نعكمة أضفاره، داخؿ شخصية الشاعر  نزعة كانت فيٌف جذكر ىذه الأ ل،بعبارة أخر أك 

التي عاشيا كميا األمكر الصعاب  بمآسييا كشحتيا أف يمر كيمارس لقد أممت عميو الحياة
بالمكت  التذكير ىكالميؿ إل ،لمزىد ِّٗكاف لديو االستعداد الفطرمفقد  في ذلؾ المجتمع،

العتاىية عددان مف  أدرؾ أبك، كما الشيكاتكبت  كالمكعظة كالنصح، فضبل عف ذلؾ كالقبر
كامؿ الدينية كانت ف العاكمدحيـ في شعره، كقد تأثر بيـ ؛ ك  العباد كالزىاد كاتصؿ بحمقاتيـ

 جمية في شعره ؛ فمنيا سار عمى طريؽ اإلصبلح كالرشاد أسكة بعمماء كزىاد عصره.
مجتمعو بثقافة ف الشاعر كاف يتعامؿ مع كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره ك كخبلصة القكؿ، إ 

المجتمع السائدة، محاكالن تغييرىا مرة، كاالنصيار بيا مرة أخرل، لذا اتسمت شخصيتو بيذه 
 االزدكاجية محاكالن التكيؼ تارة أك اليركب كالتمرد عمى ثقافة مجتمعو تارة أخرل.

 الفصل الثاني
 العنصر النسقي ومكوناتو  

 المبحث األول
 بين المغة واالصطالح: مفيوم النسق
األبحاث تعنى بالتعريفات كتجتيد في تأطيرىا كضبطيا نظران لكظيفتيا بعض أصبحت 

المحكرية في بناء المناىج، فالتحكـ في التعريفات يعني التحكـ في المعرفة المقصكد بمكغيا في 
البحث، كنقؼ عند أصحاب المعجمات لمعرفة المفيـك الداللي لمنسؽ كما يحممو مف أثناء 

 عبلمات كمرجعيات.
نسؽ: النسؽ مف كؿ شيء: ما كاف عمى نظاـ )) النسؽ قائبلن: الخميل الفراىيدي(عٌرؼ )

كاحد عاـ في األشياء، كنسقتو نسقا كنسقتو تنسيقا، كنقكؿ: انتسقت ىذه األشياء بعضيا إلى 
 .َِْأم تنسقت((بعض 

(: ))ثغر نسؽ، إذا كانت األسناف مستكية، كخرز نسؽ: منظـ، كالنسؽ: ما الجوىريكيقكؿ )
جاء مف الكبلـ عمى نظاـ كاحد، كالنسؽ بالتسكيف: مصدر نسقت الكبلـ، إذا عطفت بعضو 

 .ُِْعمى بعض، كالتنسيؽ: التنظيـ((

                                                             
 .ِٕينظر، التحميؿ النفسي، سجمكند فركيد: - ِّٗ
 . ُٖ: ٓالعيف، الفراىيدم، ج - َِْ
 .ُٖٓٓ: ْالصحاح، الجكىرم، ج - ُِْ



أف ))النكف كالسيف كالقاؼ أصؿ صحيح يدؿ عمى تتابع في الشيء،  أحمد بن زكريا(كيرل )
 .ِِْككبلـ نسؽ جاء عمى نظاـ كاحد قد عطؼ بعضو عمى بعض((

فقاؿ: ))النسؽ الدر كغيره، كنسقو كدر منسكؽ، كمنسؽ كنسؽ كتنسقت ىذه  الزمخشري(أما )
ى نسؽ كنظاـ، كثغر األشياء كتناسقت، كمف المجاز كبلـ متناسؽ، كقد تناسؽ كبلمو، كجاء عم

 .ِّْنسؽ، كقاـ القـك نسقا، كغرست النخؿ نسقا((
النسؽ بأنو نظاـ  (بارسونز)عرؼ فقد قد اختمفت معاني النسؽ بيف أصحاب النظريات، ك 

التي تنبع مف الرمكز المشتركة،  كأدكارىـفاعميف، تتحد عبلقتيـ بمكاقفيـ  أفرادينطكم عمى 
مف مفيـك البناء  أكسعؽ، كعمى نحك يغدك معو مفيـك النسؽ ىذا النس إطاركالمقررة ثقافيان في 

ء ـ، تشٌكؿ مع الفاعميف اآلخريف جز كيقكؿ: ))إف النسؽ يرتكز عمى معايير كقي ،ِْْاالجتماعي
ذا ما دخؿ  مف بيئة الفاعميف، كىدؼ كؿ فاعؿ ىك الحصكؿ عمى أقصى درجة مف اإلشباع، كا 

 .ِْٓاإلشباع فذلؾ مدعاة لتكرار التفاعؿ((الفاعؿ في تفاعؿ مع آخريف كحصؿ في ذلؾ 

يقكؿ الشكبلنيكف الركس ))إف النسؽ األدبي، )مقابؿ النسؽ التاريخي( يتميز باستقبللية 
معينة: ألنيا إرث األشكاؿ كالمعايير الثقافية المتنكعة التي بدأت مف البناء السردم إلى مختمؼ 

 .ِْٔة بالتفكير في مسألة أدبية((طرؽ النظر في مسألة العركض، كتسمح ىذه االستقبللي
، كىك مكطف )دي سوسير(: تردد مرارا مصطمح النسؽ في محاضرات أحمد يوسف(يقكؿ )

الجدة في نظريتو، بؿ كاد يمثؿ المحكر الجكىرم في نظريتو، فالمغة في تصكره نسؽ ال يعرؼ 
قيمة لؤلجزاء  إال طبيعة نظامو الخاص، كىي نسؽ سيميائي يقـك عمى اعتباطية العبلمات، كال
عمى  )فوكو(إال في ضمف الكؿ، فجاراه كثير مف البنيكييف في ىذا الشغؼ بالنسؽ حتى أطمؽ 

جيمو جيؿ النسؽ، كمف ثمرات ىذا المفيـك تصكره المتفرد في تاريخ التفكير المغكم لمعبلمة، 
يؼ السيميائي كانبثقت مف ىذه المتصكرات مرتكزات البنيكية في مجاؿ الدراسة التزامنية، كالتعر 

 .ِْٕلمساف الذم يحظى باألفضمية عمى بقية األنساؽ األخرل كالكتابة كلغة الصـ البكـ كغيرىا

                                                             
 .َِْ: ٓمعجـ مقاييس المغة، أبف زكريا، ج - ِِْ
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بعد أف يسأؿ عف النسؽ؟ ككيؼ نقرؤه؟ ككيؼ نميزه مف سائر األنساؽ؟  الغذامي(كيعمؿ )
إلى  قائبلن: يجرم استعماؿ كممة )النسؽ( كثيرا في الخطاب العاـ كالخاص، كتشيع في الكتابات

درجة قد تشكه داللتيا، كتبدأ بسيطة كأف تعني ما كاف عمى نظاـ كاحد، كما في تعريؼ المعجـ 
، )دي سوسير(الكسيط، كقد تأتي مرادفة لمعنى )البنية(، أك معنى )النظاـ(، بحسب مصطمح 

كاجتيد باحثكف عرب في تصميـ مفيكميـ الخاص لمنسؽ، كمع أننا ال نعترض عمى حضكر 
ت إال أننا نعرض )النسؽ( مفيكمان مركزيان في مشركعنا النقدم، كمف ثـ فإنو يكتسب ىذه الدالال

 .ِْٖعندنا قيمان داللية كسمات اصطبلحية خاصة
( يعٌد عنصران سابعان، كسماه )العنصر النسقي(، عمى عناصر الرسالة الغذاميكما أضافو )

التصالي كىي: المرسؿ، (، في أنمكذجو ارومان ياكوبسونالستة المعركفة كما ىي عند )
كالمرسؿ إليو، كالرسالة، كالسياؽ، كالشفرة، كأداة االتصاؿ، كبإضافة العنصر السابع )النسقي(، 

( زادت كظائؼ المغة الست إلى سبع كىي: الذاتية، التعبيرية، المرجعية، الغذاميعند )
ة )النسقية( كىذه اإلضافة المعجمية، التنبييية، الشاعرية )الجمالية(، ثـ الكظيفة السابعة الجديد

قد غيرت النظرة الجمالية إلى النص األدبي ؛ ألنيا تركز النظر في األبعاد النسقية لمخطابات، 
 .ِْٗكبذلؾ تكسع مف كظيفة النقد، كتنقميا إلى آفاؽ جديدة

ف تحميؿ النص أك تفسيره ينطمؽ مف  إف النص ليس أكثر مف كقع لمصراع الطبقي المستمر كا 
لحقيقة كىذا يعني في الكاقع أف األمر لـ يعد قاصران عمى التعامؿ مع النص داخؿ إدراؾ ىذه ا

تفرض عمى النص فرضان مف جانب التي سياقو السياسي، أك داخؿ السياقات السياسية التالية 
مثؿ: تأكيؿ النصكص  كمف أساليب ىذا النقد أف يفيد مف مناىج التحميؿ المعرفية، ،الناقد

 َِٓ.التاريخية، فضبلن عف إفادتو مف المكقؼ الثقافي النقدم كالتحميؿ المؤسساتيكدراسة الخمفية 
لـ تعد الدراسات الثقافية تنظر إلى النص عمى أنو نص, كال إلى األثر االجتماعي أك النفسي 
الذم قد يظف أنو مف إنتاجو, إنما تأخذ النص مف حيث ما يتحقؽ فيو كما يتكشؼ عنو مف 

عنيا, كبحسب مفيـك الدراسات الثقافية ليس النص  ىنا كسيمة كأداة لمكشؼفية فالنص أنظمة ثقا
مادة خاما يستعمؿ الستكشاؼ أنماط معينة مف األنظمة السردية كاإلشكاالت االيدكلكجية 
كأنساؽ التمثيؿ, ككؿ ما يمكف تجريده مف النص, كليس ىك الغاية القصكل لمدراسات الثقافية, 

                                                             
 .ٕٔينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - ِْٖ
 .ّٔ:ينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي - ِْٗ
 .ُينظر، النقد الثقافي كآليات إنتاجو، جاسـ محمد جاسـ: - َِٓ



نما غايتيا المبدئية ىي األنظمة الذاتية في فعميا االجتماعي في أم تمكضع كاف, بما في  كا 
 .ُِٓذلؾ تمكضعيا النصكصي

كبيذا المفيـك فإف الدراسات الثقافية ال تقرأ النص في ظؿ خمفيتو التاريخية كال االيدكلكجية,   
نما تركز في الثقافة مف باب أنيا تساعد عمى بناء التاريخ كتشكيمو كالدراسات الثقافية كالنقد  كا 

الثقافي الذم يرتبط بيا مكجكدة منذ أكاخر السبعينيات بؿ يمكف إرجاعيا إلى ما قبؿ ذلؾ 
ذلؾ اإللحاح يؤكد مف ناحية أخرل  بيد أف( في االعتبار ميشيل فوكوبسنكات إذا أخذنا تأثير )

درجة التداخؿ، التي تقترب مف الفكضى داخؿ المشيد النقدم الذم فشمت اتجاىات ما بعد 
لحداثة أحيانا في إنقاذه كفض اشتباكاتو مثؿ: الماركسية الجديدة, كالمادية الثقافية, كالتاريخية ا

 .ِِٓالجديدة, كأخيرا الدراسات الثقافية
أنظمة الخطاب كأنظمة اإلفصاح  عمىإف الذم يميز النقد الثقافي ىك تركيزه الجكىرم   

أتي الكظيفة النسقية عبر العنصر فضبل عف ذلؾ ت )بارت( و)دريدا(النصكصي، كما ىي لدل 
النسقي، كىذا يمثؿ عنصران أساسان مف مبادئ النقد الثقافي، كيمثؿ مبدأ أساسيان لمتحكؿ النظرم 
كاإلجرائي في النقد األدبي إلى النقد ببعده الثقافي، كذلؾ لكي ننظر إلى النص بصفتو حادثة 

نسقية في الخطاب كفي أفعاؿ االستقباؿ، ثقافية، إذ يتسع العنصر النسقي ىذا ليشمؿ األبعاد ال
نما بالمضمرات النسقية  فنحف في النقد الثقافي لـ نعد معنييف بما ىك في الكعي المغكم كا 

ففي الفعؿ النقدم الذم  ،كبالجممة الثقافية التي ىي المقابؿ النكعي لمجممتيف النحكية كاألدبية
النقدم مف جية كالشرط الثقافي مف جية أخرل يتخذ النقد الثقافي ىمان أساسيان لو يصبح الشرط 

عنصريف مككنيف لممادة كلئلرادة كبكساطة المجاز الكمي كالتكرية الثقافية كالكظيفة النسقية مع 
الجممة الثقافية تصبح كميا مفيكمات تفتح لنا مجاالت لمرؤية كتعد منطمقات منيجية إلنتاج نكع 

 .ِّٓكيذا مف النقد
فعالية تيعنى باألنساؽ الثقافية التي تعكس مجمكعة مف السياقات  فالنقد الثقافي نشاط أك

الثقافية التاريخية كاالجتماعية كاإلنسانية كالقيـ الحضارية بؿ حتى األنساؽ الثقافية كالدينية 
كالسياسية، أما النص األدبي فيتعامؿ معو ليس بكصفو نصان جماليان بؿ بمثابة نسؽ ثقافي يؤدم 

ة تضمر ما ىك مضاد لممعمف في النص األدبي، كيقصي الجانب الجمالي كظيفة نسقية ثقافي
ككظيفتو الشعرية ألنو يؤدم إلى )العمى الثقافي( الذم ال يجعمنا نرل أك نكتشؼ )الحيؿ 

                                                             
 .ُٓينظر، النسؽ الثقافي ألغراض الشعرية عند العرب، سمكل بك زركرة: - ُِٓ
 .ُٓبك زركرة: ينظر، النسؽ الثقافي ألغراض الشعرية عند العرب، سمكل - ِِٓ
 .ُينظر، النقد الثقافي كآليات إنتاجو، جاسـ محمد جاسـ: - ِّٓ



الثقافية( التي يتكسـ بيا لتمرير أنساقو المضمرة، كالنقد األدبي ىك الذم يعني بالجمالي 
 .  ِْٓكالشعرم في األداء النصي

في النقد الثقافي تككف الداللة النصية صريحة كضمنية، كالداللة الصريحة ىي عممية ك 
( أف ىناؾ نكعان ثالثان ىك الغذاميتكصيمية، أما الداللة الضمنية فيي أدبية جمالية، كيرل )

الداللة النسقية، التي تحتاج لذىف متكقد كرؤية عميقة لمخطاب، إذ ال تخرج عف النسؽ المضمر 
 .ِٓٓاختفائو، كلكنيا تتصؿ بقكة بالجممة الثقافيةكآليات 

إذان فالداللة النسقية يمكف مقاربتيا مف المسار نفسو الذم نقارب بو باقي الدالالت كالبد لكؿ 
المعطيات الحاضرة الستخراج الدالالت المعركفة أف تستحضر عند استخراجنا لمداللة النسقية، 
و غير أف التي نحتاجيا في ذلؾ استحضار المضمر في ارتباط مفيـك النسؽ المضمر، لما تتسـ ب

الداللة النسقية مف انتظاميا في شبكة مف عبلقات متشابكة نشأت مع الزمف لتككف عنصرا ثقافيا 
، كلكنو كبسبب نشأتو التدريجية تمكف مف اعبلن التدريجي إلى أف أصبح عنصرا فأخذ بالتشكيؿ 

شرم التغمغؿ غير الممحكظ كظؿ كامنا ىناؾ في أعماؽ الخطابات كظؿ يتنقؿ بيف المغة كالذىف الب
فاعبل أفعالو دكف رقيب نقدم النشغاؿ النقد الجمالي أكال ثـ لقدرة العناصر النسقية عمى الكمكف 

 .ِٔٓكاالختفاء
كشؼ كسائؿ الثقافة في تمرير أنساقيا كىذه األنساؽ الثقافية  إلىإف مشركع ىذا النقد يتجو 

استيبلؾ المنتكج  إلىالجميكر نساؽ تاريخية أزلية كراسخة كليا الغمبة دائمان كعبلمتيا ىي اندفاع أ
نصان يحظى بقبكؿ  أكالثقافي المنطكم عمى ىذا النكع مف األنساؽ، فكمما رأينا منتكجان ثقافيان 

المضمر، الذم ال بد مف كشفو  النسقيالجماىير، فنحف في لحظة مف لحظات الفعؿ  كاىتماـ
ية في نقد المستيمؾ الثقافي كالتحرؾ نحك البحث عنو، إذ تأتي كظيفة النقد الثقافي ككنو نظر 

مجرد دراستيا كرصد ظكاىرىا كنعني بذلؾ االستقباؿ  أككليست في نقد الثقافة باإلطبلؽ 
الجماىيرم كالقبكؿ القرائي لخطاب ما، فالنقد الثقافي في فرع مف فركع النقد النصكصي، كمف ثـ 

مف حيث  كافو أنماطو كصيغةفيك أحد عمـك المغة التي ينطكم عمييا الخطاب الثقافي بتجمياتو ك 
دكر كؿ منيا في حساب المستيمؾ الثقافي الجمعي كىذا ليس معنيان بكشؼ الجمالي كما ىك شأف 

                                                             
 .ٖ-ٕينظر، فضاءات النقد الثقافي، سمير الخميؿ: - ِْٓ
 .ِٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - ِٓٓ
 .ِٔ-ِٓينظر، عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - ِٔٓ



نما ىمو كشؼ المخبكء مف تحت أقنعة الببلغي كالجمالي، ما يجعمو ممارسة نقدية  األدبيالنقد  كا 
 .ِٕٓيتجاكز الحداثة كما بعدىا ان متطكرة كدقيقة كخطاب

كيتحدد النسؽ عبر كظيفتو، كليس عبر كجكده المجرد، كالكظيفة النسقية ال تحدث إال في كضع   
 بكصفيا اصبلن محدد كمقيد، أما القراءة اإلجرائية الخاصة لمنقد الثقافي التي تعتمد الداللة النسقية 

قامت  لمكشؼ كالتأكيؿ، كىذه الداللة ليست مف صنع مؤلؼ كلكنيا منكتبة كمنغرسة في الخطاب
، لتككف بيف أنفس الناس كالعالـ ِٖٓالثقافة بتأليفيا لتستيمكيا جماىير المغة مف كيتاب كقٌراء

المحفزات الخارجية بقدراتيـ الذىنية مؤثرات خاصة لتحكليا إلى انفعاالت كمشاعر، تحاكي 
 . ِٗٓرفيييان المكركث الثقافي سكاء كاف النص المقركء، عقديان أك أدبيان أك فنيان أك أخبلقيان أك ت

كالبد أف يككف النص جميبل كيستيمؾ بكصفو جميبل، كالبد أف يككف النص جماىيريان كيحظى 
بمقركئية عريضة، كذلؾ لكي نرل ما لؤلنساؽ مف فعؿ عمكمي ضارب في الذىف االجتماعي 
الثقافي، كالنسؽ ذك طبيعة سردية، يتحرؾ في حبكة متقنة، كلذا فيك خفي كمضمر كقادر عمى 

فاء دائما، كيستخدـ أقنعة كأىميا قناع الجمالية المغكية، كعبر الببلغة كجمالياتيا تمر األنساؽ االخت
آمنة مطمئنة مف تحت ىذه المظمة الكارفة، كتعبر العقكؿ كاألزمنة فاعمة كمؤثرة، كيقتضي إجرائيا 

الثقافي، أم  أف تقرأ النصكص كاألنساؽ التي تمؾ صفاتيا قراءة خاصة، قراءة مف كجية نظر النقد
 .َِٔأنيا حالة ثقافية، كالنص ىنا ليس نصا أدبيا كجماليا فحسب، كلكنو أيضا حادثة ثقافية

(، أف النص الشعرم ىك حادثة جمالية، كىذا يدؿ عمى أف الشاعر يستمد يوسف عميماتيرل )
النص  مادتو الفنية كصكره الشعرية مف خبلؿ ثقافة التفاعؿ مع مجتمعو، المجتمع كالشاعر، إذان 

 أماـ النسقيف اآلتييف:
 النسؽ الجمعي، كيشتمؿ عمى ثقافة المجتمع، كاألعراؼ كالمرجعيات الخاضعة لنظاـ النسؽ. - أ

النسؽ الفردم النسؽ الشعرم، كىك يمثؿ رؤية الشاعر الذاتية لآلخر: القبيمة، أك الكجكد، أك -ب
 .ُِٔالممدكح، أك الميجك

رية متراكحة في مكقفيا بيف االنتماء إلى النسؽ كتبدك صكرة النسؽ الفردم في النصكص الشع
الجمعي كالخضكع لسمطتو، أك التمرد عمى النسؽ المضاد لتشكيؿ عالـ الذات، فيصبح النص 
الشعرم في أسمى تجمياتو محاكلة لممعالجة مع الكاقع بكيفية أك بأخرل، إنو محاكلة لتحقيؽ 
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 .ٖٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - َِٔ
 .َْالثقافي، يكسؼ عميمات:ينظر، جماليات التحميؿ  - ُِٔ



كلما كاف الكاقع ال ينتمي إلى النص إال مف االنسجاـ عبر االنسجاـ الحاصؿ في الكاقع المعيش، 
خبلؿ شرطو المغكم، فإف الشاعر يعيد صياغة ىذا الكاقع بالكاقع، انطبلقان مف التمرد عميو إلعادة 

 .ِِٔبنائو بشكؿ جديد
 المبحث الثاني

 لنسق المضمر:ا
حالة الشؾ في أف األنساؽ المتشكمة في فجكات النص كتأكيميا مف قبؿ المتمقي، تكشؼ عف 

الصراع بيف نسؽو ثابت، كنسؽ آخر متحرؾ متحكؿ، فالنص الشعرم يتضمف في بنيتو العميقة 
أنساقان مضمرة مييمنة عمى الرغـ مف ثانكيتيا أك ىامشيتيا، تتجمى مكضكعيتيا في قراءة 

 المتمقي الثقافية.
غفمكف في إف انشغاؿ النقاد القدماء بالخبلؼ بشأف تسمية المصطمح كالتنظير لو، جعميـ ي

حقيقة األمر الدكر الكظيفي لمتضاد داخؿ الشكاىد كالنصكص، فمـ يشر أم منيـ إلى فاعمية 
، الذم أكد أىمية التضاد في شكؿ الصكرة الفنية الجرجاني(التضاد في النص إلى أف جاء )
 .ِّٔكشبكة العبلقات بمفيكميا الحداثي

يره في النفس يعطي لممتمقي ما تكصؿ عمى التضاد في باب التمثيؿ كتأث )الجرجاني( إف تنبيو
إليو النقاد المتأخركف في معنى الظاىر كالمضمر، إذ يقكؿ: ))كىؿ تشؾ في أنو يعمؿ عمؿ 
السحر في تأليؼ المتباينيف حتى يختصر لؾ بعد ما بيف المشرؽ كالمغرب, كيجمع ما بيف 

ت مجمكعيف, كالماء كالنار المشئـ كالمعرؽ, كيريؾ التئاـ عيف األضداد, فيأتيؾ بالحياة كالمك 
مكت ألعدائو كيجعؿ الشيء مف جية  -مجتمعيف, كما يقاؿ في الممدكح ىك حياة ألكليائو 

 :ٕ٘ٙ، يقكؿ أبك العتاىيةِْٔماء, كمف أخرل ناران((
                                                                               

  )الكامؿ(                                                                                 

عبر الشاعر عف تذلؿ ضمني حقيقي مف خبلؿ المضمرات التي ىي )إجبلؿ، كاالحتذاء 
لؤلمير( بمثابة )النعاؿ( كالجمع بيف المتضادات الفعمية )كردف، كصدرف( كالمتضادات االسمية 

                                                             
 .ُْ:ـ .فينظر،  - ِِٔ
 .ِِٓينظر، جماليات التحميؿ الثقافي، يكسؼ عميمات: - ِّٔ
 . ُِّأسرار الببلغة، الجرجاني: - ِْٔ
 .ِِٗ: ٓالىُ، ينظر: األبيات مف بي العتاىيةديكاف أ - ِٓٔ

 َلَحذوا َلُو ُحرُّ الوجوِه ِنعاال لو يستطيُع الناُس ِمْن إجاللوِ 
ذا َصدْرَن بنا َصدْرَن ِثقاال َفإذا ورْدَن ِبنا ورْدَن َخفاِئفاً   وا 

 



إذ صار  -لؤلمير–)خفائفان، كثقاال( ليكمؿ ما بدأه مف رسـ صكرة تضمينية لذؿو كتذلؿو في الدنيا 
مثابة نعاؿو يحتذم بو األمير في مجيئو كذىابو، كيبدك أف الشاعر أراد أف يصؼ ىذا الناس ب

التذلؿ بتعدية الفعؿ بغير حرؼ الباء، ألف الناس ىي مف تسعى أف تككف في ذؿ، كعمة التكرار 
نما لمتعبير عف الحدث المفاجئ الخفة في  المفظي ىنا ال لمجرد التككيد في )كردف، كصدرف( كا 

 البطء في صدكرىف بنا ألنيف ثقاؿ.الكركد، ك 
( أيضا: ))إنما الصنعة كالحذؽ كالنظر الذم يمطؼ كيدؽ, في أف تجمع الجرجانيكيقكؿ )

أعناؽ المتنافرات كالمتباينات في ربقو, كتعقد بيف األجنبيات معاقد نسب كشبكة، كما شرفت 
كلطؼ النظر كنفاذ الخاطر, صنعو, كال ذكر بالفضيمة عمؿ إال ألنيما يحتاجاف مف دقة الفكر 

إلى ما ال يحتاج إليو غيرىما, كيحتكماف عمى مف زاكليما كالطالب ليما مف ىذا المعنى, ما ال 
. يقكؿ أبك ِٔٔيحتكـ ما عداىما, كال يقتضياف ذلؾ إال كـ جية إيجاد االئتبلؼ في المختمفات((

 :ٕٚٙالعتاىية في ذلؾ
 )السريع(                                                                                  

أكضح الشاعر في ىذا البيت أف الجمع بيف المتنافرات حقيقة حسية في مكاقؼ إنسانية 
ف  استعمالو )كـ( يدؿ عمى كثرتيا يفرزىا المجتمع عمى مستكل الظكاىر الفردية كاالجتماعية ؛ كا 

؛ عمى أف امتداد التفعيبلت في بحر السريع يمثؿ انتقاالن مرحميان في زمف كاقع ال محالة ؛ قد 
يككف األمر حسٌيان في الدنيا كقد يككف األمر مخفيان غير منظكر ميعىبَّر عنو بحقيقة الحياة الثانية 

 .كحاؿ اإلنساف فييا كحيدان ذليبلن  -ما بعد المكت–
( إلى الكظيفة النفعية لمتمثيؿ عمى صعيد المبنى كالمعنى تأليؼ الجرجانيإف إشارة )

المتباينيف, كيريؾ التئاـ عيف األضداد, تتضمف معنى التشكيؿ الصكرم الذم تنصير فيو جميع 
األنساؽ الضدية لخمؽ المعاني، كما أف الجرجاني مف خبلؿ مخاطبتو لعقؿ المتمقي يدرؾ أثر 

ة النفسية لمصكرة الناجمة عف الثنائيات الضدية كىؿ تشؾ في أنو يعمؿ عمؿ السحر الفاعمي
عندما قاؿ:  جوين كوين(نجده متحققاى عند ) ِٖٔالجرجاني(عمى المتمقي، كىذا الذم أشار إليو )

إف التصكر النفسي لمفيـك التضاد يعكد في حقيقتو إلى تأثيرات متضادة متزامنة, كيعكد ىذا 
ريف غريزييف مختمفيف يكقظاف اإلحساس, ككاحد مف ىذيف الشعكريف فقط ىك أيضا إلى شعك 

                                                             
 .ُْٖأسرار الببلغة، الجرجاني: - ِٔٔ
 .ِٕٓ: ُّإلى  ُينظر: األبيات مف  ي العتاىية،ديكاف أب - ِٕٔ
 .ِِٔينظر، جماليات النقد الثقافي، يكسؼ عميمات: - ِٖٔ

 عتزِّا َفأمسى ذليلْ أصبَح مُ  كْم من َعظِم الشأِن في نفِسوِ 

 



الذم يستثمر نظاـ اإلدراؾ في الكعي, كالثاني يظؿ في البلكعي، كفي المغة السائدة يتـ الربط 
 :ٕٓٚ، كقكؿ أبك العتاىيةِٗٔفي صكرتيف، إحداىما كاضحة، كالثانية تضمينية

      

  )الكامؿ(                                                                                 

المتمثمة بالكعظ كاإلرشاد، بكيفية اإلعداد يضعنا الشاعر في مكقؼ يدلنا عمى الكظيفة النفعية 
النفسي العسير لميمة طكيمة الستقباؿ صباح يـك ال ينتيي ؛ عبر التعجب مف تمؾ الميمة كما 
يتبعيا مف تصكر حسي لذلؾ اليـك لشدة ىكلو ؛ إذ يكقفنا الشاعر عمى مشيدو صكرم بعيفو 

ة لـ تطرؼ تراقب المشيد نفسو مبصرة تراقب كتشاىد ؛ كمف شدة فزعيا صارت عينان مفتكح
 فنحف ىنا أماـ متضاديف في المعنى.

كاإلحساس ىنا مطكؽ بمخاض عسير في ليمةو طكيمة بانتظار كالدة ذلؾ الصبح ؛ كمف  
 خبلؿ مكعظة الشاعر ننتقؿ إلى مرحمة الشعكر بالخكؼ كاإلحساس الغريزم. 

إف التمايز الناشئ بيف أم نسقيف ضدييف في النصكص الشعرية يفضي إلى خمؽ حالة مف    
التكتر التي تتكلد منيا صكرة كمية مكحدة كفعالة، كلذلؾ فإف الفجكة أك مسافة التكتر, تنشأ عمى 
المستكل التصكرم في لغة الشعر بإقحاـ مفيكميف أك أكثر أك تصكريف أك مكقفيف ال 

تضاديف في بنيو كاحدة يمثؿ فييا كؿ منيما مككنان أساسيان, كتتحدد طبيعة متجانسيف, أك م
، كبذلؾ يقكؿ أبك ُِٕالتجربة الشعرية جكىريان كطبيعة العبلقة التي تقـك بينيما ضمف ىذه البنية

 :ٕٕٚالعتاىية
 
 

  )المنسرح(                                                                                 

البعيد بتكظيفو )يا( النداء، كسؤالو مباشرةن لذالؾ استعمؿ أبك العتاىية نداء المخاطب 
المخاطب كأنو قريب منو باستعماؿ ىمزة االستفياـ )أما( كالطريؼ في ذلؾ أف مشيد التكتر 

                                                             
 .ُٖٖينظر، النظرية الشعرية، جكف ككيف: - ِٗٔ
 .ُِٔ:بي العتاىيةديكاف أ - َِٕ
 .ِِٕينظر، جماليات النقد الثقافي، يكسؼ عميمات: - ُِٕ
 .ُِّ-ُُّ: ِّإلى  َِكمف  ُٔإلى  ُ، ينظر: األبيات مف بي العتاىيةديكاف أ - ِِٕ

َمخضْت َصبيحُتيا ِبيوِم  ِلّمِو َدرُّ َأبيَك أّيُة َليمةٍ 
 الموقفِ 

لو َأنَّ عينًا شاىدْت مْن 
 َنفِسيا

 يوَم الِحساِب َتَمثُّاًل لْم َتطرفِ 

 

 لمواِرديَن الُقُبوَر ِمْن َصَدرِ  يا ساِكنًا باِطَن الُقبوِر أَما
 أىُل الِقباِب الِعظاِم والُحَجرِ  الّتاِرُكوَن ُممَكُيمُ ما َفَعَل 

أْم ىْل ليْم مْن ُعّمى ومن  َىْل َيْبَتُنوَن الُقصوَر َبيَنُكمُ 
 َخَطرِ 

 



تبدأ صكرتو عف جيرانو الكارديف إلى القبكر الذيف كانكا مف ذكم الشأف ؛ كمف ذكم القصكر 
( كيسأؿ ىؿ لمواِرديَن الُقُبوَر ِمْن َصَدرِ يف بقكلو: )كالممؾ في الدنيا ؛ ليكازف الشاعر بيف متضاد

إف ىؤالء ليـ الصدارة كالشأف بيف أىؿ القبكر كما ىك حاليـ بيف أىؿ الدنيا؟!، ثـ يبيـ الشاعر 
في سؤالو بػ )ما فعؿ( أىؿ القبكر عامةن ليجمع بيف البل متجانسيف كىما ىنا )أىؿ القباب 

؛ عمى أف قافية الشعر لـ تتكقؼ أسئمتيا ىنا ؛ بؿ انتقمت إلى العظاـ( ك )أىؿ الحجر الصغيرة( 
مكقؼ جديد يسأؿ عنو الشاعر بمفظة )يبتنكف( القصكر في الحياة األخرل ليسخر منيـ ضمنان 
عند السؤاؿ عف حاليـ في القبكر ؛ ألنيـ كانكا )يبنكف( القصكر في الدنيا، زيادةن في رخائيـ 

 الدنيكم المعركؼ.

 إيجادنغفؿ الدكر الميـ  الذم يؤديو قانكف التضاد في  أفنو ال يمكف لنا إىذا, ف عمى كتأسيسان 
يتحقؽ فييا كمف  ةكاحد ةالمتضادة قصد تشكيؿ بنياألنساؽ مف العبلقات التي تتنامى فييا  ةشبك
كقبؿ كؿ  أكالتحمؿ,  البنية أفإلى  (ليفي شتراوس) أشارلذا فقد  ،بلليا مفيـك الكحدة كاالنسجاـخ

تحكؿ يعرض لمكاحد  أمتتألؼ مف عناصر يككف مف شأف  فالبنية ،النظاـ أكشيء, طابع النسؽ 
 :ٕٗٚفي قكلو كغير ذلؾ عند أبي العتاىية، ِّٕاألخرليحدث تحكال في باقي العناصر  أفمنيا, 

    

  )مجزكء الكامؿ(                                                                          

إف التأمؿ الحقيقي يبدأ مف النفس في رأم الشاعر الف اإلصبلح ال يككف إال فييا فالنيي  
عف الكذب كأف أثبتو الشاعر في البيت األكؿ أراد منو مراجعة النفس التي رأل أنيا )جنة، 
كنار( ؛ ألف فكر اإلنساف كعممو يقكدانو إلى احدىما، ىنا تحققت كحدة المكضكع بتككيد النصح 

يي عف الكذب، كقد تنامت في البيتيف أنساؽ متضادة تمثمت في )الجنة، كالنار( التي شكمت كالن
 بنية كاحدة منسجمة تمثمت بالمطالبة بإصبلح النفس.

إلى طبيعة الجانب النسقي لمبنية بكصفيا نظامان مؤتمفان مف  جيل دولوز(كأشار الناقد الفرنسي )
بالطابع المحايث أك الكمكني لمبنية,  ديموز بإبراز(د اىتـ )العناصر كالعبلقات المتفاضمة، ككذلؾ فق

عندما قرر بأف كؿ ما يطرأ عمى البنية مف أحداث أك أعراض, أك )عكارض( ال يقع ليا مف 

                                                             
 .ّٖينظر، مشكمة البنية أك أضكاء عمى البنيكية، زكريا إبراىيـ: - ِّٕ
 .ّْٕ: ْإلى  ّينظر: األبيات مف ي العتاىية،ديكاف أب - ِْٕ

 لَك ناِصٌح ال َتكِذَبّنوْ  ال َتْكِذَيّن فإّنني
 فإّنيا َناٌر َوَجّنوْ  تَ  َوانُظْر لَنفِسَك ما اسَتَطعْـ 

 



الخارج ؛ بؿ إف مف شأف كؿ بنية أف تنطكم عمى ميكؿ كامنة أك اتجاىات باطنة تككف ىي 
 :ٕٙٚالعتاىية ، كفي ىذا المعنى يقكؿ أبكِٕٓالمسؤكلة عف كؿ ما قد يعرض ليا مف تغيرات

   

                                                                               

  )البسيط(                                                                                 

بد لو مف االبتعاد  يرل أبك العتاىية أف عمى اإلنساف ال يضع نفسو في مكضع الشبيات ؛ بؿ ال
عنيا إف أراد السبلمة لو كلدينو ؛ ألف ظاىرة الرياء كالغش قد سرت بيف الناس، إذ قاؿ: )فىاضطرى 
دىًع( فالكمكف ىنا يتمثؿ بظاىرة الخداع كما يتبعيا مف طمع ككذب بيف  ان إلى الخي بعضييـٍ بعضى

ـٍ يىعمًؿ الناسي الناس، كزاد األمر سكءان أف اختفى المصمحكف لمكاقعيف االجتما عي كالديني بقكلو: )لى
في الٌتصحيًح بينيـي( فصار المجكء إلى الغش كغدر الناس بعضيـ إلى بعض اضطراران ظاىرةن 

 عامة ال يفيد معيا النصح كاإلرشاد.

إف خاصية القدرة عمى التحكيؿ التي تتميز بيا الثنائيات الضدية _ أم تحكيؿ الكممات إلى 
يجعميا مصدران أساسان مف مصادر الشعرية، كال غرك في أف ىذا القكؿ  فوكو()أشياء, بحسب تعبير 

يقكدنا إلى أف ازدياد درجة التضاد, ثـ البمكغ إلى التضاد المطمؽ قادر عمى تكليد طاقة أكبر مف 
الشعرية, كبيذه النتيجة السميمة فإف مف الكاضح أف مكلد الشعرية في الصكرة كفي المغة ىك التضاد 

 :ٕٛٚ، كقكؿ أبك العتاىيةِٕٕمشابيةال ال
  )الخفيؼ(                                                                                

جعؿ الشاعر مف حكمتو أماـ أنظارنا متضاديف مف الصفات ؛ يعماف اإلنساف الحي ىما 
)الشقاء، كالنعيـ( كرأل أف الكضكح في ىذه الصكرة تتجمى في يـك كاحد ليجمع المتضاديف معان، 
فالمرء مغترؽه في النعيـ صباحان فيحسد عمى ذلؾ، ثـ يصير شقيان في مسائو كحاؿ عيشو مذمـك 

 حي. لنا صكرة شعرية تجسد األحاسيس كالمشاعر لدل المتمقي في نظرتو إلى كؿ إنساف؛ ليرسـ 
تشكؿ األنساؽ الظاىرة كالمضمرة المرتكز الرئيس لمنقد الثقافي، كذلؾ حينما يتعارض نسقاف 
مف أنساؽ الخطاب أحدىما ظاىر كاآلخر مضمر، كيككف المضمر ناقضان كناسخان لمظاىر عمى 

                                                             
 .ّٗينظر، مشكمة البنية أك أضكاء عمى البنيكية، زكريا إبراىيـ: - ِٕٓ
 .ُْٗ: ّ، ينظر: البيت أبي العتاىية ديكاف - ِٕٔ
 .ْٕفي الشعرية، كماؿ أبك ديب:ينظر،  - ِٕٕ
 .ََّ: ٕالى ّ، ينظر: األبيات مفأبي العتاىية ديكاف - ِٖٕ

ُخْذ من َيقِينَك ما تجُمو الّظنوَن 
 بوِ 

ْن بدا لَك أْمٌر ُمشِكٌل فَدعِ   َوا 

َقد ُيْصبُح الَمْرُء فيما ليَس 
 ُيدِرُكو

 ُمَممََّق الباِل َبيَن اليأِس والّطَمعِ 

إلى  َفاضطَر بعضُيْم بعَضاً  َلْم َيعمِل الناُس في الّتصحيِح بينيمُ 
 الُخَدعِ 

 

 الِ َشَقاٌء َوال َنعيٌم َيدومُ  ُكلُّ َحٌي ِكتاُبُو َمعمومُ 
ُيحَسُد الَمْرُء في الّنعيِم 

 َصباحاً 
 ثّم ُيمِسي َوَعيُشُو َمذمومُ 

 



، إذ تشتغؿ المنظكمة النقدية ِٕٗص كاحد أك ما ىك في حكـ النص الكاحدأف يككف ذلؾ في ن
الثقافية في تنظيراتيا كميا عمى نظرية األنساؽ الظاىرة كالمضمرة، كالنسؽ عبارة عف مجمكعة 

، كتتقف االختفاء تحت عباءة النصكص َِٖمف الترسبات تتككف عبر البيئة الثقافية كالحضارية
اد سمطة مف نكع خاص كىي حاضرة في فمتات األلسف كاألقبلـ المختمفة، تمارس عمى األفر 

بصكرة آلية، كينجذب نحكىا المتمقكف دكنما شعكر منيـ ؛ ألنيا أصبحت تشكؿ جزءان ميمان مف 
 :ٕٕٛ، كقكلو ييجك ابف معف بف زائدةُِٖبنيتيـ الذىنية كالثقافية

 
 

             

                                                                                                                                                                                                                          (اليزج)

نممح في ىذه األبيات ذكات التفعيبلت الخفيفة تكاشجان لذات الشاعر مع المكضكع ؛ ليشرؾ 
اس في بياف صفات الميجك، كلك مف بعيد ؛ ألف الناس تراكمت عندىـ أفكار عف فركسية الن

حامؿ السيؼ كعف إقداـ األسد ؛ ليككف مؤثران في ىجائو فأراد مف رسالتو ىذه أف ينقميا 
ليذيعيا بطريقتو كما أراد الشاعر ذلؾ، مف شعره أف يككف  -المبمغ لو بالتيديد–الشخص نفسو 
سف منبثقان مف تراكـ ثقافي قد أشيعى في عصره لذا أممي عميو مف دكف شعكر أف في فمتات األل

 يقكؿ ذلؾ، كفرض النص سمطتوي عمى المتمقي فانجىذب إليو حتى صار جزءان مف بنيتو الذىنية.
فالنقد الثقافي في مشركعو قضية كحيدة كميمة ىي النسؽ المضمر الكامف كراء الظاىر في 

النقد الثقافي ال يتعامؿ مع النص األدبي عمكمان، إنما ىك كاحد مف الخطاب فضبلن عف أف 
 .ِّٖاىتماماتو كالخطاب بأنكاعو كافو، ىك مكاطف اشتغالو

كيمكف لمخطاب األدبي أف يسيـ في ضبط النسؽ الثقافي الذم ينشئ ىذا الخطاب كيجعؿ لو 
باإلبداع الشعرم التراثي  ىكية غير تمؾ التي عيدىا القارئ بالعربية، كالسيما إذا تعمؽ األمر

خارج اآلراء القبمية كاألحكاـ التعسفية التي آثرت المطابقة عمى المخالفة، كيسيـ التأليؼ األدبي 
                                                             

 .ٕٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - ِٕٗ
 .ُٖينظر، اليكية الثقافية كالنقد األدبي، جابر عصفكر: - َِٖ
 .ٕٔاؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي:ينظر، النقد الثقافي قراءة في األنس - ُِٖ

 .ِٓٗ: ٖ-ٕ-ٔك ُينظر: األبيات  أبي العتاىية،ديكاف  ِِٖ -
 .ٔٓ:، سمير الخميؿينظر، فضاءات النقد الثقافي مف النص إلى الخطاب - ِّٖ

 َفما باَلْيُت ما َقاال َلَقْد ُبّمْغُت ما قالَ 
 لَما راَع وال َىاال ِمَن اأُلْسدِ َفَمْو كاَن 

 بِو َسيَفَك َخمخاال فُصْغ ما كنَت َحّمْيتَ 
 إذا لم َتُك َقتّاال وَما َتصَنُع بالّسيفِ 



في إنشاء مجاؿ النقد، كلكنو ال يستطيع كحده أف يخمؽ نقدا منظما، بؿ ال بد مف عكامؿ أخرل 
غير في طبيعة النص الشعرم، مف لذلؾ، كأىـ ىذه العكامؿ ىك تفطف الناقد إلى كجكد تطكر كت

ناحية المقاييس األخبلقية التي يستند إلييا، كمف ناحية العادات كاألعراؼ التي يصكرىا، كنكع 
الثقافة المكجكدة فيو في كؿ حقبة زمنية، ألف اإلحساس بالتغيير كالتطكر ىك الذم يمفت الذىف، 

قة أكؿ األمر مف أف تككف ساطعة متباعدة أك ممكة النقد إلى حدكث مفارقة ما، كالبد ليذه المفار 
الطرفيف حتى تمكف النظر الذم لـ يألفيا قببل مف رؤيتيا بكضكح، كقد كانت النماذج الشعرية 
الجاىمية ثـ حركة اإلحياء لتمؾ النماذج في العصر األمكم كبعض العصر العباسي كاتخاذىا 

تطكرية عف العيكف، كليذا لـ يبدأ  قبمة لمجميؿ أك الرائع مف الشعر سببا في حجب كؿ حقيقة
اإلحساس بالتغير كالتطكر إال حيف أخذت بعض األذكاؽ تتحكؿ عف تمؾ النماذج إلى نماذج 
جديدة، كحيف أخذت المقاييس األخبلقية كالقيـ العامة كالتقاليد المتبعة تنحني أماـ تيارات جديدة أك 

، فنرل التجديد في شعر أبي ِْٖستكياتياتصطدـ بيا، كحيف تعددت المنابع الثقافية كتباينت م
العتاىية جميان ؛ كالسيما مكعظتو األخبلقية أك كصفو لمطبيعة كلممظاىر الحضارية في عصره، 

 :ٕ٘ٛكقكلو

                                                                                 

 )الطكيؿ(                                                                                     

يمثؿ لنا ىذا البيت مظيران مف مظاىر التجديد في الشعر العربي مف خبلؿ المكعظة التي 
 اكتنزىا شعر أبي العتاىية، فجعؿ المكدة في اهلل أساسا لمعرفة الصديؽ الحقيقي.

 :ِٖٔكقاؿ في الغزؿ يصؼ الطبيعة
      

 

 

                                                                                        

                                                             
 .ُْينظر، تاريخ النقد األدبي عند العرب، إحساف عباس: - ِْٖ
 .ِِٓ: ٔ-ٓ-ْك ِكُينظر: األبيات  ،ي العتاىيةديكاف أب - ِٖٓ
 .ْٕٓ-ْٔٓ:عتاىية أخباره كأشعارهأبك ال - ِٖٔ

َوكلُّ َصديٍق َليَس في اهلِل 
 ُودُّهُ 

 فإّني بِو في ُوّدِه َغيُر َواِثقِ 

 

نّي لمعذوٌر عمى طوِل ُحبّْيا  ألّن ليا وجيًاَ َيدُل عمى ُعذري وا 
 رأيَت لَيا َفضاًل مبينًا َعَمى الَبدرِ  إذا ما َبَدت والبدُر ليمَة َتّموِ 

يحاِن في َورٍق  َتحِت الثّْياِب كأَنيا وَتيَتُز ِمنْ  َقضيٌب ِمَن الرَّ
 ُخْضرِ 

 ِبَساِحَرِة الَعيَنيِن َطيَّْبِة النَّْشرِ  َأبى اهلُل إال أْن أموَت َصبابةً 
ِمَن الُمؤلُؤ الَمكنوِن في َصَدِف  وَتبسُم عن َثغٍر َنِقٍي كأنَّوُ 

 الَبحرِ 
 وَلْسُت ِبِو َلوال السّْواُك ِبِذي ُخْبرِ  ُيَخبُّْرني َعْنُو السّْواُك ِبِطيِبوِ 

 



  )الطكيؿ(                                                                                   

عذران لطكؿ حبو لحبيبتو كىك حسف كجييا الذم جعمو مف شكاخص إف أبا العتاىية يقدـ 
الطبيعة المتحركة ؛ فإطبللة كجييا مثؿ بدر التماـ ؛ بؿ إنو يزيد عمى ذلؾ، كيشبو مشيتيا 

( كقضيب الريحاف بيف األكراؽ الخضراء، ثـ نممح التجديد في وَتيَتُز ِمْن َتحِت الثّْيابِ البطيئة )
( أم أموَت َصبابةً م فاؽ جماؿ الطبيعة بمظاىرىا المتنكعة، كفي قكلو )مقارنة جماؿ حبيبتو الذ

إنو استسمـ لمكت قمبو مف شدة العشؽ لمدة طكيمة، فمـ ينسيا عمى الرغـ مف سنكات العشؽ 
الطكاؿ، كينكشؼ النسؽ المضمر في البيت األخير حيث مزج طيب رائحة فميا مع رائحة 

 السكاؾ ما جعؿ فميا طيبان. 
ىذا القكؿ ضركرة االنتباه إلى التغيير المكجكد في النصكص الشعرية عمى مر العصكر كيؤكد 

األدبية، الذم سببو التغير في العادات كالقيـ كالرصيد الثقافي ككؿ، لمرحمة معينة دكف أخرل، 
نما ال بد مف نقد  ليذا لـ يعد النقد األدبي كحده قادرا عمى دراسة النصكص الشعرية كتحميميا، كا 

خر، يتعامؿ مع النص األدبي مف منظكر النقد الثقافي، الذم يعني كضع ذلؾ النص داخؿ آ
سياقو السياسي مف ناحية، كداخؿ سياؽ القارئ أك الناقد مف ناحية أخرل، كفي ىذا يتحرؾ 
الناقد مف منطمقات ماركسية تركز في العبلقة بيف الطبقات كعمى الصراع الطبقي كعناصر 

قافي، كىكذا يصبح النص عبلمة ثقافية تتحقؽ داللتيا فقط داخؿ السياؽ لتحديد الكاقع الث
 .ِٕٖالثقافي السياسي الذم أنتجيا

 كيشكؿ مفيـك النسؽ محكرا مركزيا في مشركع النقد الثقافي, كىذا المفيـك يتحدد:
عبر كظيفتو, كليس عبر كجكده المجرد, فالكظيفة النسقية ال تحدث إال في كضع محدد   -ُ

ذا يككف حينما يتعارض نسقاف مف أنساؽ الخطاب ؛ أحدىما ظاىر كاآلخر مضمر, كمقيد, كى
كيككف المضمر ناقضا كناسخا لمظاىر, كيككف ذلؾ في نص كاحد, أك فيما ىك بحكـ النص 

 . ِٖٖالكاحد, كيشترط أف يككف جماليا, كاف يككف جماىيريا
نما تعبيرات أدبية كجمالية فحسب,  كصفياتقرأ النصكص قراءة ثقافية ليس ب أف -ِ حادثة كا 

كشؼ الدالالت النسقية فييا, تمؾ الدالالت التي تككف مكضعا  إلىثقافية تقتضي تشريحا يتجو 
 :ٜٕٓ، قاؿ أبك العتاىيةِٖٗذلؾ إلىلمتحميؿ كالكشؼ كالتأكيؿ 

                                                             
 .ُٖينظر، النسؽ الثقافي ألغراض الشعرية عند العرب، سمكل بك زركرة: - ِٕٖ
 .ُّينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي: - ِٖٖ
 .ُّ:ـ. فينظر،  - ِٖٗ

َغَبَنْتني األّياُم َعْقمي 
 ومالي

 َوَفراغيَوَشبابي َوِصّحتي 

 



 )الخفيؼ(                                                                                         

أعطانا الشاعر سببا لزىده في ىذه الدنيا كذلؾ لكثرة الحكادث التي مر بيا عبر )الغبف( الذم 
أصابو في حياتو فمـ يعطى فرصة لمتأمؿ في ما يجرم لو، كعمى المتمقي أف يعي بقراءة ثقافية 

 تأكيمية تحميمية لما أراده الشاعر مف كصؼ مآسي الحياة.  

 ةفي الخطاب بفعؿ سيطر  كتكبةنع مؤلؼ فرد, لكنيا مف الداللة النسقية ليست مف صأ  -ّ
 :ٕٜٕ، قاؿ في ذلؾُِٗنمكذج ثقافي شامؿ يقـك بضخ محمكالتو في ثنايا الخطاب كالنسؽأ

     
  )مجزكء الكامؿ(                                                                         

نما ىي مف المكركث أأكرد الشاعر في  نمكذجو الخطابي داللة نسقية ليست مف صنعو ؛ كا 
 الثقافي المتراكـ لدل الشاعر، كىي حقيقة بقاء اهلل تعالى كفناء المخمكقات. 

في  أيضا, كليذا فيك بارع في التخفي, لكنو بارع ةكلو حبكة متقن سرديةذك طبيعة أنو   -ْ
ماـ, كالسيطرة عمى الرغبات كبعثيا كتنشيطيا, فيحدث انقساما بيف الكعي الظاىر جذب االىت
كالرغبات السرية الخفية، كيقكد إلى ازدكاج مكشكؼ في السمكؾ كالعبلقات  المنضبط,
 :ٜٕٗ، كقاؿ أبك العتاىية في ذلؾ يتغزؿ بعتبةِّٗكالمكاقؼ
       

 
 

  )مجزكء الكامؿ(                                                                            

يضع الشاعر حبو لعتبة في حكاية سردية عمى كفؽ حبكة متقنة، كتجذبنا شككاه المتمكنة 
بحسب أىكاء محبكبتو ؛ ثـ يخرجنا مف كعيو المنضبط ؛ بشككل تسيؿ معيا دمكعو، ثـ يستفيؽ 

سمككو كعبلقاتو مع حبيبتو فتككف شككاه مثؿ عتاب المقؿ فتتحقؽ في ذلؾ ازدكاجية كاضحة في 

                                                                                                                                                                                              
 .ُِٓ:ْالى ُينظر: األبيات مف  ي العتاىية،ديكاف أب - َِٗ
 .ُّينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي: - ُِٗ
 .ّٔٓ: ٕالى ُينظر: األبيات مف  ي العتاىيةديكاف أب - ِِٗ
 .ُّالرزاؽ المصباحي: ينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد - ِّٗ
 .ِٗٗ-ِٖٗ:بي العتاىيةديكاف أ - ِْٗ

 َيْبَقى َوييِمُك ما سواهُ  فالَحْمُد ِلّمِو الذي

 

 َشَرٍف ُمِطلُّ منيا عمى  أْعممُت ُعتبــــــــَة أنَّنـــــــــي
 والَمدامُع َتسَتِيلُّ  وشَكْوُت ما ألَقى إَلييا
 أشكو كَما َيشُكو األَقلُّ  حتى إذا بِرَمْت ِبنا

 ــمُم ما تقوُل؟ فقمُت كلّ  قالْت فأيُّ النُّاِس َيْعــــــــــــــ
 



فتظف ىي أنو يريد أف يبدك كالمقؿ ليخفي ذلؾ عف الناس، في حيف أنو يصارحيا القكؿ أف كؿ 
 الناس يعممكف حقيقة حبو ليا، فمفظة )كيؿ( ىنا أدت كظيفة التخفي البارع في ىذه الحكاية.

 أغطيةناس تحت كراسخ, كلو الغمبة في تحييد حاجات ال أزلييتصؼ النسؽ بأنو تاريخي   -ٓ
 أسمكب, كىك في الكقت نفسو يكجيو السمكؾ االجتماعي العاـ, كيتدخؿ في ةجمالية كببلغي

, كيقـك بتنميط لؤلمةيحرؾ الذىف الثقافي  ان رمزي ان جبركت النسؽ مثؿكي ،الحاجات الكامنة إشباع
 :ٜٕٙ، قاؿ أبك العتاىيةِٓٗكأحكامياذائقتيا, كطرائؽ تفكيرىا, كميكليا, 

 

                                                                                 

  )الطكيؿ(                                                                                   

لمناس يؤكد الشاعر أف اهلل تعالى أزليه ال نظير لو ؛ كحكمتو راسخة )حكيـ( ؛ كىك المكجو 
ـي( ؛ كما أنزلو اهلل تعالى  مي كافة في إشباع حاجاتيـ الكامنة كىك العميـ بيا )بما تيٍخفي الٌصدكري عى
مف نامكس الديف )التقى( يمثؿ جبركتان رمزيان يحرؾ الذىف الثقافي لمناس فيك الغالب عمى 

ف لـ يتكضح في سمككيـ–طرائؽ تفكيرىـ  في قكؿ الشاعر كتكمف الصكرة الببلغية الجمالية  -كا 
( كيرينا أف الجبركت اإلليي ىك رمزه يحاكي ضمائرنا كيكجو سمككياتنا  )بما تيٍخفي الٌصدكري

 كطرؽ تفكيرنا في الحياة.
يجب أف يتكافر في النسؽ الذم ىك مكضكع النقد الثقافي تعارض قائـ في الخطاب, ميما  -ٔ

 :ٜٕٛية، كفي ذلؾ قاؿ أبك العتاىِٕٗكانت الصفة النكعية لذلؾ الخطاب
      

  )المنسرح(                                                                                  

                                                             
 .ْٕعبد اهلل الغذامي كالممارسات النقدية كالثقافية، مجمكعة مف الباحثيف:ينظر،  - ِٓٗ
 .َّٓ-َّْ: ُٓإلى  ْكمف  ُينظر: األبيات ، ديكاف أبي العتاىية - ِٔٗ
  .ْٕكعة مف الباحثيف:عبد اهلل الغذامي كالممارسات النقدية كالثقافية، مجمينظر،  - ِٕٗ
 .ُِّ-ُُّ: ِِالىْكمف  ُينظر: األبيات  ي العتاىية،ديكاف أب - ِٖٗ

َوأنَت بما ُتْخفي الّصدوُر  َربُّ يا ذا الْعرِش أْنَت حكيمُ أيا 
 َعميمُ 

 أَرى الِحْمَم لم َينَدْم َعَميِو َحميمُ  َفيا َربُّ َىْب لي ِحممًا فإّنني
فيا َرُب َىْب لي منَك َعْزمًا عمى 

 الّتَقى
 أقيُم بِو ما ِعشُت َحيُث أقيمُ 

 

 حتى َرماُه الّزماُن بالَكَدرِ  َبيَنا الَفتى بالّصفاِء ُمغَتِبطٌ 
 فُكلُّ ُرْشٍد يأتيَك في الَخَبرِ  ساِئْل َعِن األْمِر َلسَت َتعِرُفوُ 

 



العتاىية إلى نسؽ فيو دالالت عمى نحكو يجعؿ المرء حائران في سؤالو عف أمرو ال يتكجو أبك 
(  يعرفو فقكلو )ساًئٍؿ عىًف األٍمًر لىستى  بىرو تىعًرفيوي( يتعارض مع قكلو )فكيؿُّ ريٍشدو يأتيؾى في الخى

 بر.كالتعارض ىنا يأتي في السؤاؿ عما ال يعرفو المرء كالجكاب عميو أف ال يسأؿ كينتظر الخ
ىذا ىك النسؽ الذم يتجرد النقد الثقافي لمباشرتو، أما كظيفة ذلؾ النقد فيي االنتقاؿ 
بالممارسة النقدية مف نقد النصكص كالعناية بجمالياتيا األسمكبية كالبنائية إلى نقد األنساؽ 

صرؼ المطمكرة فييا, أم نقد محمكالتيا الثقافية, ككشؼ مصادرىا المتخفية فييا, كىذا النقد ين
 .ِٗٗإلى متابعة عممية االستيبلؾ الثقافي, أم كيفية تمقي الثقافة, كمتابعة حيميا كمكارباتيا

كمف خبلؿ ىذا الكبلـ يتبيف أف كظيفة النقد الثقافي ىي البحث عف األنساؽ الثقافية المبثكثة 
في النصكص الشعرية، كمتابعة تطكرىا عبر العصكر، التي ال يمكف الكصكؿ إلى استنتاجيا 
إال عبر إستراتيجية النقد الثقافي، كليس حتما أف تككف القراءة مؤسسة عمى مقكالت ماركسية 

ة فالنقد الثقافي ىك التكسع في مجاالت االىتماـ كالتحميؿ لؤلنساؽ الثقافية بكؿ ما تعنيو طبقي
الثقافة ألننا ال يمكف أف نتحدث عف نقد ثقافي ببل معرفة كاسعة بالمياديف كالمعارؼ كالنظريات 

ىا األدبية كاإلعبلمية كالثقافية المقارنة، كالمدارس كاألفكار كسياقات ظيكرىا كأنساؽ نمك 
كانكماشيا داخؿ الخطابات، كال يمكف أف نبصر مكضكع الخطاب كصنكفو، كالغمبة كمرامييا 
كالبنى الشعكرية كميادىا مف دكف أف نضعيا داخؿ حركية المجتمعات أك سككنيا، ألف ىذه 

 .   ََّالبنى كميا مكجكدة كتؤثر في الكعي الجمعي لممجتمع
نصكص الشعر عند )أبي العتاىية( النسؽ  كمف األنساؽ الثقافية المضمرة التي حممتيا

العقدم، كالنسؽ االجتماعي الذم يحتكم عمى الحكمة كالمكعظة كاإلرشاد كالتذكير، كالغزؿ التي 
انغرست في البلشعكر الجمعي لؤلمة، كأخذت االتساع كالترديد عبر األجياؿ حيث القكة 

 .َُّالببلغية كالتفرد كالتعبير المضمر عف الذات المتعالية
صار النسؽ المضمر ىك األصؿ الذىني لمخطاب الثقافي، كأصبح عبلمة ثقافية الزمة تككف 
آثارىا عمى مجمؿ السمككيات كالتعامبلت االجتماعية كالفكرية، كىذا االتساع جاء نتيجة أف 
الببلغة ذات غاية ذاتية مصمحية، ليست الصدؽ كال المعقكؿ كال الشأف العاـ اإلنساني، لذا برز 

الثقافي كتحكؿ إلى نسؽ مضمر ينطكم عمى الخطاب الشعرم، كالضمير الثقافي، ككاف  النسؽ
أبك العتاىية ثقافة مكشكفة بكصفو عبلمة عمى النسؽ كاستقر مف ذلؾ الزمف كتأكد منو، ألنو 

                                                             
 .ْٖعبد اهلل الغذامي كالممارسات النقدية كالثقافية، مجمكعة مف الباحثيف:ينظر،  - ِٗٗ
 .ُٗ:عبد اهلل الغذامي كالممارسات النقدية كالثقافية، مجمكعة مف الباحثيفينظر،  - ََّ
 .ُٗٔالغزؿ العذرم األمكم في ضكء النقد الثقافي، إحساف ناصر حسيف:ينظر،  - َُّ



الشاعر الذم تمكف مف تحكيؿ الخطاب الشعرم مف خطاب يتناغـ مع األنا إلى خطاب يحاكي 
 :ٖٖٓيقكؿ اهنر  ، إذٍ َِّاإلنسانية

   
 
 
 

                                                                                   
  )البسيط(                                                                                   

مف حاكؿ الشاعر أىف ييبدم حقائؽ اجتماعية ال يستطيع ىك نفسو أىٍف ينفؾ عنيا عمى الرغـ 
عرضيا في شعره، فيك ال يزاؿ متعمقان بمف يفارقو أك فارقو مف األحبة كاألىؿ ؛ ألنو فارقيـ قسران 
؛ عبر تكضيح حقيقة المكت الذم يعـٌ الناس جميعان كيبعدىـ عف أحبتيـ ؛ عمى أف ذلؾ الفراؽ 

ة يرل ال يشعر بو األحياء فبل نجد مف يبكي نفسو عمى أحبتو ألنيـ معو، كفي مقابمة رائع
الشاعر ضركرة أىف يبكي الشاعر نفسو ألنو مفارؽ لمحياة مثميـ ؛ فيي دعكة أف يرثي الشاعر 

 نفسو ؛ بعد أىف فقد جميع أحبتو.
لقد استعمؿ الشاعر الفعؿ ))يقصي(( كلـ يقؿ ينسى الخميؿ ألف اختفاء الشخص في الحياة 

لحضكر الذىني لحقيقة المكت ال يعني أف صكرتو كذكرياتو قد خبل منيا الذىف ؛ كفي ىذا ا
كضح الشاعر فمسفتو بكاسطة ًعظتو لممجتمع كمحاكاتو إياىـ، كيرل أف عمى اإلنساف أف يراجع 
نفسو كيعييا إلى الصفاء باالستغفار مف ذنكب كثيرة كمف إسراؼ في حياة طكيمة لـ يطمع عمييا 

جميمة مف الشاعر أف يستعمؿ  أحد مف الخمؽ ؛ كلكنيا مؤلل باألخطاء أك الخطايا، كىنا التفاتة
لفظة ))خطاء(( صيغة مبالغة أسبغيا صفة دائمة عميو ؛ لذلؾ قرنيا ببلـ مؤكدة ؛ بعد ًإٌف 

ٌطاءي((، فينا إخبار تتأكد حقيقة صادقة.  ني لخى  التككيدية ))كا 
لقد رسـ الشاعر صكرة فنية إلقحاـ المعصية لفكره كدكاعي نفسو كىي صكرة معككسة ألنو 

لفظة ))اقتحـ(( في أثر فعؿ المعصية في النفس إذ يقرر أف ىنالؾ مكاطف ضعؼ في استعار 
النفس اإلنسانية تسمح لممعصية أف تقتحميا اقتحامان ؛ كالسيما أف فكر اإلنساف في تمؾ المحظة 
منفصؿ عف النكر بظمماء ؛ ال يستطيع بسببيا اإلنساف أف يفرؽ فكره بيف الحؽ كالباطؿ ؛ بيف 

 ر بيف النكر كالظمماء.الخير كالش
                                                             

 .ُٓٔ-ُْٔ-ُّٔ-ُِٔينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي: - َِّ
 .ٖ -ٕ: ُْك ٕالىُينظر: األبيات مف  ي العتاىية,ديكاف أب - َّّ

 َوُكُل َمْن ماَت أْقَصْتُو أأَلِخالَّءُ  ُيْقصي الَخميُل أخاُه ِعنَد ِميَتِتوِ 
 َتْخشى وأْنَت َعمى األْمواِت َبّكاءُ  َلْم َتْبِك نفَسَك أّياَم الَحياِة ِلما

ْن كْنُت َمْستورًا َلَخّطاءُ  أْسَتغِفُر اهلَل ِمْن َذْنبي َومْن َسَرفي  إّني وا 
تقَتْحم بي َدواعي النَّْفِس َلم 

 َمْعِصَيةً 
 إالَّ َوَبيني وَبيَن النُّوِر ظْمماءُ 

 ِمْنُينَّ داِىَيٌة َتْرَتجُّ َدْىياءُ  ْكم راِتٍع في ظالِل الَعْيِش َتْتَبُعوُ 
ْقصاءُ  َوِلْمَحواِدِث ساعاٌت ُمَصرََّفةٌ   ِفيِيّن ِلمَحْيِن إْدناٌء َوا 

 



كىنا نقؼ عمى لفظة ))الظمماء(( إذ إنو لـ يقؿ )ظبلـ( في مقابؿ النكر ؛ بؿ استعمؿ لفظة 
تدؿ عمى صفة متغيرة بعد زمف قميؿ ؛ فيي ليمة ظمماء بعدىا تشرؽ النفس نكران كخيران ؛ فمك قاؿ 

؛ فاإلنساف ال يشعر بذلؾ ظبلـ ألراد استكانة نفسو إلى نكع مف المعصية ال يمكف التخمص منو 
عندما يعيش حالة مف الترؼ في الحياة أف المكت القيو، ككنى كصفو لممكت بأنو ))دىياء(( 
كأنو أمر عظيـ يتفاجأ بو مف كاف يرتع بالعيش الرغيد كأنو يعيش خالدان، عممان أف الشاعر يقكؿ 

يا اإلنساف أف ىذا إف حكادث الدىر عمى الرغـ مف طكؿ مدتيا ىي ساعات مصرفةه يشعر في
 العمر الطكيؿ ال بد أف يككف فيو لؤلحبة إدناء كفراؽ.

كىذه األبيات الرائعة في ضمف نسؽ جميؿ بدأىا الشاعر بمفظة ))يقصي(( ليرسـ صكرة 
كعظية تنـ عف زىد الشاعر ليختتميا بمفظة ))إقصاء((، أما سر استعمالو قافية تنتيي باليمزة 

ال بد أف يتـ فييا غمؽ لمجاؿ مفتكح ؛ فيي صكت بعيد حنجرم  المضمكمة ىك أف صفة اليمزة
تتراكح صفتو بيف الجير كاليمس ؛ كاألغمب أف يككف مجيكران كاضحان كىك دليؿ عمى أف ىذه 
الحياة ال بد ليا مف انتياء فضبلن عف تعدد مراحميا ؛ كأبرزىا كضكحان تمؾ الساعات التي 

))مصرفة(( إلخفاء حكادثيا حفاظان عمى رباطة جأشو استعمؿ الشاعر ليا صيغة اسـ المفعكؿ 
؛ فضبلن عف ككنيا ساعات محدكدة كلكنيا معركفة الحكادث ألف ذكرياتيا ترسخ في ذىف 
اإلنساف إذ إف الشاعر استعار لفظة ))الحيف(( لمتعبير عف المكت الذم يقربو مف أحبتو الذيف 

قصاء خارج عف رحمكا قبمو ؛ أك المكت الذم يجعؿ أخبلءه يرحمكف  قبمو مفارقيف، فينا إدناء كا 
إرادة الشاعر، لقد قاـ الشاعر بتكجيو األنا كاآلخر بالحكمة كالمكعظة كالتذكير كنقده لمظكاىر 

كقاؿ في االجتماعية التي كانت سائدة آنذاؾ، مف خبلؿ المضمرات التي تكغمت خطابو بكثرة، 
 :ٖٗٓيضان أعظة المكت 

       

 

 

 

  )الكامؿ(                                                                                    

                                                             
 .ّْ-ّّ:  ِِإلى  ٕينظر: األبيات مف  ي العتاىية,ديكاف أب - َّْ

َبقاِء ِإنَّ اْلَفناَء ِمَن الْ 
 َقريبُ 

ِإنَّ الزَّماَن ِإذا َرمى 
 َلُمصيبُ 

َلْو كاَن َيْنَفُع فيِيُم  ِإنَّ الزَّماَن أِلَىِمِو َلُمَؤدّْبٌ 
 التَّأديبُ 

ِصَفُة الزَّماِن َحكيَمٌة 
 َوبميَغةٌ 

ِإنَّ الزَّماَن َلشاعٌر 
 َوَخطيبُ 

َوأراَك َتْمَتِمُس اْلَبقاَء, 
 َوطوَلوُ 

 َوُمَعذٌّْب َوُمذيبُ َلَك ُمْيِرٌم 

َلْو كاَن ُيْحِكُم َرأَيَك  َوَلَقْد َرَأْيُتَك ِلمزَّماِن ُمَجرّْباً 
 ألتَّْجريبُ 

 َعَربيٍَّة َوأراَك َلْسَت ُتجيبُ َوَلَقْد ُيَكمُّْمَك الزَّماُن 



في ىذه القصيدة يسبغ الشاعر عمى الزماف صفات إنسانية بأنساؽ مضمرة أراد بيا تكجيو 
المعنى لممجتمع، كىك يذكر مستمزماتو مف مثؿ البقاء كطكلو ؛ ففي أكؿ األمر استعار لو الفعؿ 
))رمى(( ؛ ليجعمو راميان ال يخطئ اإلصابة ؛ ثـ أضاؼ إلى الزماف صفة الحكيـ المؤدب ألىؿ 

؛ كمف ىذه الحكمة تتحقؽ منفعة أخرل ىي أف طكؿ الزماف يحقؽ المراد مف معرفة األدب 
صفة عبر أمريف: حكيمة كبميغة أم معبرة بصدؽ عف حقيقتيا حتى تكاد تطمؽ العناف لذلؾ 
الزماف فتصيره شاعران يجكد بشعر يعبر عف حقيقتو ؛ أك خطيب مفكه يؤثر في سامعيو ؛ كىنا 

سانية كأسبغيا عمى لفظ ماىيتو غير منظكرة كصفاتو غير اإلنسانية ؛ استعار ألفاظا لصفات إن
كليزيد مف ذلؾ أكد تمؾ الصفات اإلنسانية بػػػ إف كالـ التككيد المزحمقة ؛ كالسبب في ذلؾ أنو 
يظف أف الزماف ىك رفيؽ ال يشعر بو اإلنساف إال بعد تممس البقاء بعد سنكات مف الشيخكخة 

، ك  معذب، كمذيب(( ليطرؽ باب رفيقو الزماف في تجارب متنكعة تكشؼ عبر عنيا بػ ))ميـر
ف كنت ذا رأم في أمكر يحصنيا التجريب عبر سنكات طكيمة  نفسؾ مف خبلليا ؛ بسرعة كا 
تضطر فييا إلى االستماع قسران إلى الزماف الذم يتجمى بييأة خطباء كشعراء يخاطبكنؾ بألسف 

ؾ ال تجيب لسبب كاحد ىك أف أياـ بقائؾ في ىذه الدنيا عربية متعددة ؛ تفيـ المراد منيا كلكن
 ستنتيي ميما طالت كميما فعمت.

لقد تعامؿ الشاعر مع النسؽ المضمر بكصفو كاشفان لكؿ الظكاىر التي حاكؿ أف يخفييا 
المرء أماـ المؤل كحاكى النفس اإلنسانية كأثار شجكنيا كما يجكؿ بداخميا مف مخاكؼ كآالـ 

التقدـ في العمر كما يخمؼ ذلؾ مف مظاىر أك مشاعر اإلحساس بنياية  ككساكس مف خبلؿ
 : ٖ٘ٓالحياة أك قرب ذلؾ، كقاؿ في ذلؾ

    
 
 

        
 
 

  )الرمؿ(                                                                                  

                                                             
 .ٕٗ-ٔٗ: ٕينظر: البيت  ي العتاىية,ديكاف أب - َّٓ

الَح َشْيُب لرَّْأِس ِمّني 
 فاتََّضحْ 

 َبْعَد َلْيٍو َوَشباٍب وَمَرحْ 

 َيَدِع اَلْموُت ِلذي ُلبٍّ َفَرحْ  َفَمَيْونا وَنِعْمنا ثُمَّ َلمْ 
 َيْنَبغي لمّديِن َأْن ال ُيطََّرحْ  ديَنُكمْ  يا َبني آَدَم صوُنوا

 ِبَنِبيٍّ قاَم فيُكْم َفَنَصحْ  َواْحَمدوا اهلَل اّلذي أْكَرَمُكمْ 
 ُكلَّ َخْيٍر نْمُتُموُه َوَشَرحْ  ِبَنِبيٍّ َفَتَح اهلُل ِبوِ 

في الُتَقى َوْالبّر شالوا  ُمْرَسٌل َلْو ُيوَزُن الناُس ِبوِ 
 َوَرَجحْ 

 



النسؽ المضمر الذم يرـك فيو أف يحذر طبقة  عمبلن خاطب الشاعر الذات البشرية، مست
عمماء الديف كالخمفاء كاألمراء كالقكاد كدعاىـ إلى تقكل اهلل سبحانو كتعالى، كقد أسبغ عمى نفسو 
في ىذه القصيدة الحائية صفات الشيخ الكبير الذم ظير عميو الشيب، كالناصح المصمح 

كالزىد في الدنيا كعمى الناس صيانة ىذا  االجتماعي الذم يدعك الناس إلى االلتزاـ الديني،
الديف الكاضح الذم جاء بو نبي ناصح لمناس، مثاؿ التقكل كالبر كمنبع الخيرات فتح اهلل بو كؿ 

 خير عندكـ.
كقد بيف الشاعر بياض شعر الرأس قائبلن: ))الح شيب الرأس((، بمفظة )الشيب( كأراد بيذا 

ف أف الشيب ىك كشؼ لممستكر، كمكانتو في  حياة اإلنساف كعمره كبياف فضحو لكبر اإلنساف كا 
ما أضمره ىك السكاد كداللتو عمى ظممة النفس التي ترتكب المكبقات مف ليك كمجكف كاالبتعاد 
 عف ذكر اهلل، كدليؿ ذلؾ قكلو: ))يا بني آدـ صكنكا دينكـ((، كىنا حذر الشاعر المجتمع عامة. 

المعبرة عف فكر الشيخ المصمح الميتدم بنكر النبي  كىذه الحاءات التي زينت قافية القصيدة
نما أراد أف يقكؿ إف  األكـر )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(، كال تعبر عف تشاـؤ في ذكر المكت كا 
االستعداد لممكت ينبغي أف يتـ عمى كفؽ تعاليـ اإلسبلـ الذم بشر بو النبي المرسؿ، كعمينا 

رحمة جديدة نحمد اهلل تعالى فييا عمى نعمائو كآالئو، إذ االنتقاؿ مف مرحمة الميك العابث إلى م
، كقاؿ  :ٖٙٓبارؾ لنا في ىذا الديف الذم يجب أف ال نترؾ تعاليمو ؛ كنقتدم بالرسكؿ األكـر

         
 
 

  )الطكيؿ(                                                                                   
 

أرل أف الشاعر في قصيدتو الدالية أراد أف يككف صكفيان ؛ زاىدان كاعيان بأدكات العبادة ليعبر 
عف فكرة عامة ربما ترضي الكالة كالحكاـ، في زمف كثرت فيو الفرؽ اإلسبلمية فيك طريؽ 

مص، فينا تتجمى عنده صفة مخاطبة المعبكد بصفاتو بدالية تعبر عف أنفاس زاىد ال لحسف التخ
يمؿ مف العبادة فالداؿ المجيكر المكسكر تدؿ عمى النشاط كالحركة في إطار معيف كباتجاه 

 كاحد.

                                                             
 .ََُ:بي العتاىيةديكاف أ - َّٔ

َلَك اْلَحْمُد يا ذا اْلَعرش يَاخْيَر 
 َمْعبودِ 

ويا َخْيَر َمْسؤوٍل ويا َخْيَر 
 َمْحمودِ 

َلْسَت َشِيْدنا َلَك اّلمُيمَّ َأْن 
 ُمْحَدثاً 

 ولِكنََّك أْلَمْولى وَلسَت ِبَمجحودِ 

 وَأنََّك َمْوجوٌد وَلْسَت ِبَمحدودِ  وَأنََّك َمْعروٌف وَلْسَت ِبَمْوُصوفٍ 
 َقريبًا َبعيدًا غاِئبًا َغْيَر َمفْقودِ  وَأّنَك َرٌب ال َتزاُل َولْم َتَزلْ 

 



لقد تضافرت المعاني كالدالالت في ىذا النص الشعرم، الذم أضمر فيو الشاعر أنساقان عدة 
جيو الخطاب إلى المذاىب اإلسبلمية، كتضاربت في اآلراء بشأف الذات المقدسة أراد بيا تك 

مخاطبان كصفاتيا، فالشاعر يبدأ بحمد اهلل متخذان العرش كسيمة إيضاحية بقكلو: ))يا ذا العرش((، 
أصحاب مذىب التجسيـ الذيف قالكا بتجسيـ اإللو بداللة جمكسو عمى العرش، كأف العرش كرسي ذك أربع 

، كىنالؾ كسيمة أخرل  7ٖٓ چ ڀپ  پ  پ  ڀچ ؿ، كقكليـ بالتجسيـ، مستنبطيف الحكـ مف قكلو تعالى: أرج
تتجمى ىي كممة ))محدث((، كانت فييا قصديو تشير إلى مذىب المعتزلة، فإنيـ يركف أف كؿ 

 شيء مخمكؽ.
ثـ عرج الشاعر عمى الماىية المقدسة بأنيا ليست محدكدة كأنيا أزلية، كأشار إلى ثنائيات 
))القرب، كالبعد، كالغياب، كالكجكد((، كىذه األنساؽ المضمرة تكحي بفمسفة الشاعر العقدية، التي 

د بكممة انبثقت مف ثقافة المجتمع السائدة آنذاؾ، كلما كاف الشاعر ذا ميكؿ أصكلية، بدا أنو أرا
 ))غائب غير مفقكد((، إشارة أضمرت في طياتيا المعنى اإلمامي لمغائب الميدم )عجؿ فرجو(. 

أدل أبك العتاىية مسيرتو في الكعظ كاإلرشاد، كاستعمؿ األنساؽ المضمرة كخطابو سبلحان يرمي 
 :ٖٛٓبيا مف تجبر كتكبر كاستعمى عمى بني البشر، كفي نص شعرم قاؿ

     
 
 
 
 
 

  )الكافر(                                                                                  
قصيدتو البلمية التي استمالت تسبيحان كتنزييان هلل تعالى مركزان في كيبدك أف معرفتو قد ارتقت في 

أف كؿ شيء مف اهلل تعالى كاليو المصير سبحانو تعالى مالؾ الممؾ، كقد يتبيف لمقارئ أف ىذه 
ف كؿ شيء عائد  األبيات تكحد الذات المقدسة التي أشار إلييا الشاعر ))ىك الممؾ العزيز((، كا 

، كأما المضمر فيك تكجيو الممكؾ كاألمراء، كمنتيـ في العطاء باإلشارة إلى إليو ىذا مف الظاىر
بخؿ األمراء، كأف عطاء اهلل ىك المجزم، كاف ببلء اهلل سبحانو كتعالى ىك الحسف الجميؿ، كاف 

 ببلء البشر مف الغطرسة كالظمـ.

                                                             
 .َُالفتح: -َّٕ
 .ِٕٓ-ِٔٓ: ٖإلى  ٕينظر: األبيات مف  ي العتاىية,ديكاف أب - َّٖ

الّصَمُد َتعالى الواِحُد 
 الَجميلُ 

َوحاَشى أْن يكوَن َلُو 
 َعديلُ 

ُىَو الَمِمُك الَعزيُز وكلُّ 
 شيءٍ 

 ِسواُه َفْيَو ُمْنَتِقٌص َذليلُ 

ّن َسبيَمُو َلُيَو الّسبيلُ  َوما ِمْن َمْذَىٍب إاّل إَلْيوِ   َوا 
ّن َلُو لَمنِّا َليَس ُيْحَصى ّن َعطاَءُه َلُيَو الَجزيلُ  َوا   َوا 

ّن   َوُكلُّ َبالِئِو َحَسٌن َجميلُ  َعطاَءُه َعْدٌل َعَمْيَناَوا 
 لَيْبُمَغُو فُمْنَحِسٌر َكميلُ  َوكلُّ ُمَفوٍَّه أْثنى َعَمْيوِ 

 



))ككؿي مفكهو أثنى عميًو(( إلى أنو أراد بو ظاىران أف كؿ مدح هلل كالذات المقدسة ىك  :كأشار بقكلو
حسف، كلكف المفكىيف ىنا ال يستطيعكف الكبلـ كالمدح، بؿ يصابكف بالخرس كالعي أماـ الذات 
اإلليية، كالمضمر يعيب عمييـ أنيـ يمدحكف الممكؾ كاألمراء دكف كجو حؽ، كالكاجب أف يزيد 

لشأنو الثناء عمى اهلل تعالى كيحمده في حاؿ الببلء كالنعمة ؛ كزاد في إبياماتو تعظيمان  في المفكه
 :ٜٖٓتعالى باستعماؿ ضمير الياء المنفصؿ كالمتصؿ في مكاضع مختمفة، كفي مكضع آخر قاؿ

    
 
 
 
 
 

  )الكامؿ(                                                                                 
جادة الصكاب كاالنغماس في الميك كجو الشاعر خطابو إلى ذاتو محاسبان إياىا عف االبتعاد عف 

كالممذات كالضياع في ىذه الدنيا، مركزان في أنساؽ أضمرىا في ثنايا خطابو، ككأنو يكجييا إلى شخص 
رشاده، كلكف مف دكف جدكل،  بعينو كيبدك أف ىذا الشخص مف أصحاب النفكذ، كأف الشاعر أراد نصحو كا 

أف المكت بيف دفتيو يناديو بأية لحظة، كيصبح مف فيك راكب ليكاه غير مباؿ بحكـ اهلل كقضائو، ك 
 الساكنيف غير المتحركيف بيف شفتي القبر.

كفي مزاكجة رائعة تطمبيا فعؿ األمر ))خذ((، ففي البيت األكؿ مقابمة بيف حراؾ لمسككف كعدـ 
ا كناية استطاعتو الحراؾ دعكة لبلستعداد لمرحمة مرتبطة باالستعداد لبلحتضار الذم يسبؽ المكت، فين

عف أمر بالحراؾ المحسكب عمى كفؽ خطة معيشة زاىدة ؛ تجعمؾ مستعدان لمرحمة البلحراؾ ؛ يكـ يكجو 
المكت إليؾ الدعكة فتضطر إلى تمبيتيا قسران، كما كرمو ليذكرؾ بمكقؼ معاممتؾ لعبدؾ الذم كبختو ذليبلن 

نحتو البصر كأنت تدعك عميو في مكقؼ مماثؿ ؛ كبفعؿ ذلؾ ناؿ حسناتؾ كبقيت سيئاتؾ معؾ فكأنؾ م
 بالعمى.

كيكرر ىذا المعنى مرة أخرل بداللة عميقة إذ لجأ إلى الثنائيات المتضادة ))العمى، كالبصيرة، النار، 
كيفعؿ ضده، كمثمو  كالنكر((، كقد أكضح لفظة ))كبخت(( كداللة ذلؾ أف المخاطب يأمر بشيء

الشاعر: ))كفتيمة المصباح((، فيي ترشد إلى النكر كىي تحترؽ، فينا تشبيو تمثيمي باستعماؿ 
 .َُّأداة التشبيو الكاؼ

                                                             
 .ِّٖ-ِّٕ: ِْكالبيت  ُٗإلى  ٓكمف  ِإلى  ُينظر: األبيات مف  ي العتاىية,ديكاف أب - َّٗ
 ، كغيرىا.ِّٕ   -ّٕٔ-َّٔ-ِٖٔ:ـ . فف األنساؽ المضمرة، ينظر: لممزيد م - َُّ

ُخْذ من َحراِكَك لمّسكوِن 
 بُخّطة

ِمْن َقبِل أْن ال َتسَتطيع 
 َحراَكا

 َقْد قاَم َبيَن َيَديَك ثّم َدعاَكا ُمْزعٌج َوَكأّنوُ لمَمْوِت داٍع 
 َبَصرًا وأنَت ُمَحسٌّْن ِلَعَماكا وبَّْخَت َعْبَدَك باْلَعمى فأَفْدَتوُ 
 وُتنيُر واِقَدىا وأنَت َكذاَكا َكَفتيَمِة اْلمْصباِح َتحْرُق َنْفَسيا
وِمَن السَّعاَدِة َأْن َتِعّف َعِن 

 اْلَخنا
 َك أْو َتُكفَّ أذاَكاوُتنيَل َخْيرَ 

ُننا اْلُخطوَب وَقْد  َدْىٌر ُيَؤمّْ
 َترى

 في ُكلّْ ناِحَيٍة َلُينَّ ِشباكا

 



 
 لثالمبحث الثا

 :المجاز والمجاز الكمي
لقد تعاقبت أكثر مف مجمكعة نصية طكاؿ التاريخ عمى صياغة الذات العربية، فيناؾ 

كىناؾ النصكص الشعرية، كىناؾ المدكنات النصية السردية، كىناؾ النصكص الدينية، 
النصكص المنطقية كالفمسفية، لقد أصبح النقد الثقافي اليـك معنيان أكثر مف أم كقت بكشؼ 

غت مف خبلليا ىذه النصكص، ككيؼ أكرثتيا سماتيا الخاصة، ككيؼ شكمت يالطرؽ التي صً 
بطرؽ استقباؿ كاستيبلؾ ىذه النصكص، كعمى الرغـ مف رؤيتيا لذاتيا كلمعالـ، كلكؿ ما يتعمؽ 

تبايف آليات ىذه النصكص في تشييد المعنى، إال أف المجاز يمثؿ آليتةن مشتركة بيف النصكص 
 .ُُّجميعيا، عمى اختبلؼ طرؽ تكظيفيا إياه، كطرؽ عمميا بو، كدرجة إقرارىا ككعييا بو

درجات ىذا التمثؿ أفرز مفارقة إف اختبلؼ طرؽ تمثؿ ىذه النصكص لممجاز، كاختبلؼ 
مجازية، لـ يسمـ منيا أم نص مف ىذه النصكص، فالخطاب الفمسفي كالمنطقي عمى الرغـ مما 
يحمبلنو مف أبعاد إشارية مجازية، ينكراف ذلؾ كيقدماف خطابيما بكصفو خطاب الحقيقة 

يا المجازم المجردة، كالنصكص الدينية تقدـ خطابيا بكصفو حقيقة ككنية فضبل عف تركيب
المفرط في مجازيتو، في مقابؿ ذلؾ تقدـ النصكص الشعرية خطابيا بكصفو مجازان مفرطان في 

 .ُِّمجازيتو، فضبل عف حقيقتو المستترة
كالمجاز طريؽ مف طيريؽ اإلبداع البيانًي في الٌمغات كافو, تدفع إليو الفطرة اإلنسانٌية المزٌكدة 

المختمفة لمتعبير عٌما في النفس مف معافو تيًريدي التٍَّعبيرى الحيىؿ  عمؿكاستبالقدرة عمى البياف, 
بارعان  عماالن عنيا، كقد استعممو الناطؽ العربٌي في عصكره المختمفة, في حكاضره كبكاديو است

ة الناطقيف بيا ككاسعان جٌدان, حتَّى بمغت المغة العربٌية في مجازاتيا مبمغان مثيران لئلعجاب بعبقريٌ 
, كفي العصكر اإلسبلمٌية, ككاف لفحكؿ الشعراء, كأساطيف البمغاء, مف اىميفي العصر الج

يَّديىا إالَّ األذكياء كالفطناء,  كيتَّابو كخطباء, أفانيفي بديعة, عجيبة كميٍعًجبة مف المجاز, ال يىتىصى
رَّد تبلعيبو بالكبلـ  المتمٌرسكف بأساليب التعبير غير المباشر عف أغراضيـ، كليس المجاز ميجى

، إلى استعماؿ الكممة أك  في قفزاتو اعتباطٌية مٍف استعماؿ كممة أك عبارةو مكضكعيةو لمعنىن
                                                             

 -  لـ يجد الباحث ضركرة في تعريؼ المجاز لغة كاصطبلحا كذلؾ لكثرة الدراسات التي تناكلتو ؛ كرأل أف
 يدرسو عمى كفؽ مفيكـ النقد الثقافي.

 .ِّٔكالثقافية، مجمكعة مف الباحثيف:ينظر، عبد اهلل الغذامي كالممارسة النقدية  - ُُّ
 .ِّٕينظر، ـ .ف: - ُِّ



العبارة بمعنى كممة أك عبارة أخرل مكضكعة لمعنى آخر, ككضع ىذه بدؿ ىذا لمداللة بيا عمى 
لمعاني, معنىى الٌمفظ المتركًؾ المستىٍبدىًؿ بو الٌمفظ اآلخر، بؿ المجازي حركاته ذىنية تىًصؿي بيف ا

كتعًقدي بينيا ركابطى كعبلقاتو فكرٌية تسمح لممعٌبر الذًكٌي الٌمٌماح بأف يستعمؿ العبارة التي تدؿي في 
اصطبلح التخاطب عمى معنى مف المعاني لييدؿَّ بيا عمى معنىن آخر, يمكف أف يفيمو المتمىقي 

لمجاز في العبارة مف المعاني بالقرينة المفظٌية أك الحالٌية , أك الفكرٌية البحتة، كىكذا يحمؿ ا
الممتدة الكاسعة, كاإلبداع الفني ذم الجماؿ اٍلميٍعًجب, ما ال يؤٌديو البياف الكبلمي إذا اٍستيعًمؿى 
يجاز,  عمى كجو الحقيقة في كثيرو مف األحياف، مع ما في المجاز مف اختصارو في العبارة كا 

رضاءو لمنفكس ذكات األذكاؽ الرف متاع لؤلذىاف, كا  يعة اٌلتي تتحسَّس مكاطف الجماؿ البياني كا 
فىتىتىأىثَّري بو تىأىثيرى إيجاب كاستحساف

 :ٖٗٔ، قاؿ بذلؾ أبك العتاىيةُّّ
       

 )الكامؿ(                                                                                                                                                         

( فجسد األمر المعنكم اليكل بطريقة مجازية  استعمؿ الشاعر مجازياتو في قكلو )قاًتٍؿ ىىكىاؾى
حسية مصكران إياه رجبلن شرسان ينبغي أف يقاتمو بكؿ فنكف القتاؿ التي تقضي عميو ؛ لذلؾ كرر 

( لتككيد المفظي لمفع ستعمؿ لفظة )كؿ( ؿ كىذا ما يناسب األمر الحسي ؛ كا  لفظة )قاًتٍؿ ىىكىاؾى
لمداللة عمى عمـك القتاؿ ؛ كفي حاؿ إنؾ أكقعتو في األسر أك منعتو مف تحقيؽ غاياتو 

ىفكاتو( ؛ كىنا نتحسس مكاطف الجماؿ في بياف الشاعر إذ نستجيب ليذه الصكرة مف عقؿ )
 اليكل ثـ إطبلقو. 

المباشر, الذم يككف في معظـ األحياف أكقع  رالمجاز في الكبلـ مف أساليب التعبير غي ييعدى 
ة في التعبير ال يشتمؿ المجاز غالبان عمى مبالغ، ك في النيفكس كأكثر تأثيران مف التعبير المباشر

اإلمتاع ك  ،التكضيحك  ،في الحقيقة كالمبالغة ذات دكاع بىبلغٌية متعٌددة, منيا: التأكيد تكجد
إلى غير ، كالتقبيح التشكيوالتنفير عف طريؽ ، الترغيب عف طريؽ التزييف كالتحسيف، ك بالجماؿ

المجاز فرصان كثيرة البتكار صكر جمالية بيانٌية ال ييًتيحييىا استعماؿ  عماؿييًتيح است، ك ذلؾ
المجاز ييمىكِّفي المتكٌمـ  عماؿاست، إف الحقيقة, فمعظـ أمثمة التصكير الفني الرائع مشحكنة بالمجاز

المجاز ، ك مف بالغ اإًليجاز مع الكفاء بالمراد ككفرة إضافٌية مف المعاني كالٌصكر البديعية

                                                             
 .ِِْ: ِينظر، الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، عبد الرحمف حسف حبنكو، ج - ُّّ
 .ِٔٓ-ِْٓ: ْٓالى ُينظر: األبيات مف  ي العتاىية،ديكاف أب - ُّْ

 قاِتل َىَواَك ُىناَك كلَّ ِقتالِ  قاِتْل َىَواَك إذا َدعاَك لِفْتَنةٍ 
ذا َعَقْمَت َىَواَك َعْن  َوا 

 َىَفَواِتوِ 
 أْطَمْقَتُو ِمْن َشيِن ُكّل ِعَقالِ 

 



مع  االستعارةأبمغ مف التشبيو, فما سبؽ بيانو في دكاعي التشبيو كأغراضو مكجكد في  عارةباالست
أبمغ مف استعماؿ الحقيقة في كثير مف فيك المجاز المرسؿ ، أما في التشبيو تكجدأمكر أخرل ال 

دبًُّر المجاز, كيشدُّ انتباىيـ لت عماؿاألحياف إذا كاف حاؿي ميتىمىقِّي البياف مٌمف يبلئميـ است
 : ٖٙٔ، كفي ىذا المعنى قاؿ أبك العتاىيةُّٓالمضمكف كفيمو

  )الطكيؿ(                                                                                 

كثؼ الشاعر المعنى بالمبالغة في إلصاؽ صفة بالمخاطب فٌعدىا دائمة كىي النجاسة كعدـ 
ف عاـ في ماء الفرات–الطيارة  فيذا مجاز غير مباشر أثره كاقع في النفس عمى أف الصكرة  -كا 

الضمنية ىنا تتمثؿ بالشخص غير الطاىر الذم يمكف أف تزكؿ عنو النجاسة بعد إرتماسو في 
ٍيًؿ ماء الفرات ، ؛ في مقابؿ صكرة المخاطب الذم ىك نجس عمى الدكاـ الذم لـ يطير مف )الجى

نىى( فيذا الكصؼ أبمغ مف الحقيقة.  كالخى

( أف ))القيمة الثقافية لممجاز ىي القيمة الحقيقية، كليس القيمة الببلغية كما الغذامييرل ) 
ىك شائع في الدرس الببلغي، كيتجرد ىنا لنقد التصكير الببلغي التقميدم لممجاز ككنو ينتج 

الذم يدرج الخطاب في كظائؼ ثقافية  الستعمالياعمى كفؽ قكالب ثابتة، كبو يستبدؿ التصكر 
ب ينطكم عمى بعديف: حاضر في الفعؿ المغكم يتجمى عبر جماليتو، كمضمر متعددة، فالخطا

يتخفى متحكما بالعبلقة بيف منتج الخطاب، كاألفعاؿ التعبيرية التي تكٌكف عناصر 
 :ٖٛٔ، التي تتمثؿ في قكؿ أبي العتاىيةُّٕالخطاب((

                                                                                

  )المديد(                                                                                    

ثقافي نسقي تاريخي أعطى قيمة حقيقية لتعبير عف صمتو يتحدث الشاعر عف مظير  
عتى قىمبي( عمى  بالمرثي عبر تكظيؼ أدكات المغة ؛ ىذه القيمة التعبيرية تتجمى في قكلو: )أٍكجى
أف كجع القمب ظاىرة ليا كجياف أحدىما مستتر ال يشعر بو إال صاحبو ؛ كىنا مكمف الجماؿ، 

                                                             
 . ِِٓ: ِف حبنكو، جينظر، الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، عبد الرحمف حس - ُّٓ
 .ُّٗ-ُّٕ: ِٔالى ُينظر: األبيات مف  ي العتاىية،ديكاف أب - ُّٔ
 .ْْعبد اهلل الغذامي كالممارسات النقدية كالثقافية، مجمكعة مف الباحثيف: - ُّٕ
 .ٓٓ:بي العتاىيةديكاف أ - ُّٖ

إذا أنَت لم َتْطُيْر مَن الَجْيِل 
 والَخَنى

فَمسَت عمى َعْوِم الُفرِاِت 
 بطاىرِ 

 

 َرِحَم اهلُل َسعيَد بَن َوْىبِ  ماَت واهلِل َسعيُد بُن َوَىبِ 
 يا أبا ُعثماَن أْوَجعَت َقمبي ُعْثماَن أبَكْيَت َعيني يا أَبا

 



الشاعر التعبيرية ألنو حزيف كأبكاه فقد صديقو، المضمر  كلكف ىنا ظير الكجو الثاني في أفعاؿ
 ىنا ىك حسف العبلقة بيف الشاعر كبيف المرثي.

المجاز ىك األساس المبدئي في ( فيو رأم آخر بحسب مشركعو الجديد إذ يعمؿ لمغذاميك)
 الفعؿ النصكصي, غير أف ما يحسف التأكيد عميو ىنا ىك أف المجاز قيمة ثقافية, كليس قيمة

كلقد سيطر التصكر الببلغي عمى مفيـك المجاز كعمى  ،جمالية كما ىك ظاىر األمر ،ببلغية
فعمو, حتى لقد صار المجاز بحد ذاتو مؤسسة ذكقية كمصطمحية تتحكـ بشركط إنتاج كاستقباؿ 
 ان،النصكص, مع أف ىناؾ مقكلة مبكرة تشير إلى أف المفظ قبؿ استعمالو ليس حقيقة كال مجاز 

ىذا يجعؿ )االستعماؿ( ىك المستند في الكصؼ  ،كأف الحقيقة كالمجاز مف عكارض األلفاظ
كالتعرؼ, كال شؾ أف االستعماؿ فعؿ عمكمي جمعي, كليس فعبلن فرديان, أم أنو أحد أفعاؿ 

كىذا يتطمب منا أف نجعؿ )االستعماؿ( أصبلن نظريان كمفيكماتيان, بمعنى أف ىناؾ أنماطان  ،الثقافة
كية ثقافية تتحرؾ كتتفاعؿ كعبر ىذا التحرؾ كالتفاعؿ تتخمؽ نماذج لمقكؿ تسكد في سمك 

ع الخطاب في كظيفة بأف نجعمو يعمؿ كييعمؿ ضي ك نالخطاب, كمف ثـ يأتي االستعماؿ الذم يع
بو, كىنا يكلد التعبير المجازم كالدة ثقافة تخضع لشركط األنساؽ الثقافية التي نسمييا 

الستعماؿ سكل المسمى اإلجرائي لمفعؿ الثقافي ذم الطابع العمكمي , كما ااالستعماؿ
 :ٕٖٓ، كقاؿ أبك العتاىية في ذلؾُّٗالجمعي

    

 

  )الكامؿ(                                                                                 

يضع الشاعر الناس أماـ مرآةو تسمى القبر تظير فييا أنماطان سمككية تتجاكب مع بعضيا 
إليو اإلنساف في القبر  يؤكؿبعضان في فعؿ ثقافي في طياتو صفة مشتركة عامة كىي حقيقة ما 

بعد أف يعمك كجيو التراب ؛ داللةن عمى الذؿ كالميانة كزكاؿ النعمة باستحالة الجسد إلى ىيكؿ 
آؿ حاليـ في ثؿ الترؼ في الدنيا ؛ ككناية عف م، كىذا تقريب لممعنى بالتعريض بأىعظمي

 القبر بعد المكت.

                                                             
 .ٕٔينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - ُّٗ
 .ُٖٓ:بي العتاىيةديكاف أ - َِّ

 َبعدي ُوُجوٌه فيَك ُمنَعفَرهْ  إّني سألت الَقبَر ما َفَعَمتْ 
 ُتؤذيَك َبعَد َروائِح َعِطَرهْ  فأجاَبني َصّيْرُت ِريَحُيمُ 
 كاَن الّنعيُم َيُيّزىا َنِضَرهْ  َوأَكْمُت أْجَسادًا ُمَنعََّمةَ 

 ِبيٍض َتُموُح َوأعُظٍم َنِخَرهْ  لْم أُْبِق َغيَر ّجماِجٍم َعِرَيتْ 
 



فالتصكير الببلغي التقميدم لممجاز ككنو ينتج النصكص عمى كفؽ قكالب ثابتة، يدكر حكؿ 
ذا زاد فعف الجممة, كىك ما يسمى بالمركب, كال  يتجاكز ذلؾ االستعماؿ المفرد لمفظة المفردة, كا 

إلى الخطاب، كلما كانت نظرية المجاز تقـك أصبل عمى االزدكاج الداللي الذم نسميو الببلغة 
, مع ُِّالحقيقية كالمجاز كالذم يصؼ حركة المغة في تحكيؿ القكؿ مف معنى إلى معنى آخر

ؿ فعتجاكز المعنييف معان في االعتبار, إذا أخذنا ىذا التصكر األكلي لممجاز, كتمعنا في ال
أداؤىا التعبيرم المباشر ثـ مف حيث أدكارىا التأثيرية غير المباشرة, ك الثقافي مع كظيفة المغة 

كىما كظيفتاف متصاحبتاف كليس مف شؾ في كجكدىما معان كال في تأثيرىما في عبلقتنا مع 
كعينا  , إذا أخذنا ىذا االزدكاج الداللي باالعتبار, فإننا سندرؾ أكالن أنو ازدكاج يمسِِّالمغة

بالمغة نفسيا كبفعميا معنا كفينا, بمعنى أف الخطاب يحمؿ بعديف أكليف أحدىما حاضر كمائؿ 
الجمالية كغيرىا، كحينما  كثيرةفي الفعؿ المغكم المكشكؼ, كىك ىذا الذم نعرفو عبر تجمياتو 

 أقكؿ كغيرىا فإني أحيؿ إلى كظائؼ المغة الست مجتمعة، ككؿ ما ىك مف األفعاؿ المغكية
المعركفة في إنتاج الداللة كفي فيميا كتأكيميا فيك مف المستكل الحضكرم القابؿ لممثكؿ 
ف بدا غامضا أك مركبان فإنو يظؿ داخؿ مجاؿ الحضكر المغكم, كىذا يمثؿ كؿ  الحصر, حتى كا 

، قاؿ أبك ِّّما تعارفنا عميو في الدرس الببلغي كالنقدم كفي نظريات االستقباؿ كالتأكيؿ
 :ٕٖٗي ىذا المعنى يمدح الفضؿ بف الربيعالعتاىية ف

                                                                               

  )الطكيؿ(                                                                                 

أكرد أبك العتاىية أفعاؿ لغكية كاضحة تنطبؽ عمى الممدكح الذم تحققت في شخصيتو 
ازدكاجية في صفاتو فيك ممؾ ببل تاج إلى جانب الممؾ الحقيقي ؛ فيك الذم يسير الحكـ 

مباشرة أك غير مباشرة ؛ لذلؾ أضفى عميو الشاعر صفات حسية مؤثرة تتمثؿ بطريقة 
بالحكاس التي يتمتع بيا اإلنساف، كنممح ىنا تشبييان ضمنيان تجاكز بو الشاعر المعنييف 
بيفي الميمًؾ( ك)لسافي الميمًؾ( ؛ إلى معنى جديد ىك أف  المفيكميف في الخطاب المتمثميف بػ )جى

 ة كاإلحساف في ىذه السمطة الحاكمة ؛ كتزكالف بزكالو.الممدكح رمز العدال
                                                             

 .ّّينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي: - ُِّ
 .ِِّ-ُِّكذجان، عمي احمد الديرم:ينظر، المجاز كاإلنساف المجاز الكمي في ))النقد الثقافي(( أنم - ِِّ
 . ُّٔينظر، النقد الثقافي مطارحات في النظرية كالمنيج كالتطبيؽ، عبد اهلل إبراىيـ: - ِّّ
 .ِِٗ: ٓالى ُينظر: األبيات مف  ي العتاىية،ديكاف أب - ِّْ

وأْنَت َجبيُن الُممِك بل أنَت 
 َسمُعوُ 

 وأنَت لساُن الُممِك حيِن َتقولُ 

َيزوُل مَع اإلحساِن حيُث  ولمُمْمِك ِميزاٌن َيداَك ُتقيُموُ 
 َتزولُ 

 



كأما البعد اآلخر فيك البعد الذم يمس )المضمر( الداللي، لمخطاب, كىذا المضمر الفاعؿ 
كالمحرؾ الخفي الذم يتحكـ في عبلقاتنا كافو مع أفعاؿ التعبير كحاالت التفاعؿ, كمف ثـ 

لعقمية كالذكقية، كىذاف بعداف كمياف في المغة فإنو يدير أفعالنا أنفسيا كيكجو سمككياتنا ا
يحتاجاف إلى مفيـك ذم بعد كمي أيضان ليتسنى لنا بحثيان أف نكشؼ عنيما, ككما أثبت مفيكـ 
المجاز قدرة فائقة في كشؼ كتسميتو التحكالت الداللية عمى مستكل المفردة كالجممة فإف 

األخطر, ذلؾ االزدكاج الذم يتمبس  تكسيع المفيـك سيساعدنا عمى كشؼ االزدكاج الداللي
 .ِّٓالخطاب الثقافي ببعده الكمي الجمعي

كعبر العنصر النسقي كما يفرزه مف كظيفة نسقية, كعبر تكسيع مفيـك المجاز ليككف 
مفيكمان كميان ال يعتمد عمى ثنائية الحقيقة، المجاز, كال يقؼ عند حدكد المفظة كالجممة, بؿ 

ة في الخطاب كفي أفعاؿ االستقباؿ, فإننا نقكؿ بمفيـك )المجاز يتسع ليشمؿ األبعاد النسقي
الكمي( متصاحبان مع الكظيفة النسقية لمغة, كاالثناف معا مفيكماف أساسياف في مشركعنا في 

جرائي عف النقد األدبي  .ِّٔ)النقد الثقافي( كبديؿ نظرم كا 
ليو، بما يحممو ىذا إف المجاز آلية إدراؾ متأصمة تساعد عمى فيـ المحيط كاالنتماء إ

االنتماء مف حب مشكب بكثير مف األلـ كمف مكابدة الحزف حيف يضيؽ بصاحبو الذم 
يصير غائبان، فالمجاز ىنا تعكيض نفسي عف المفتقد في الكاقع، ىك احتفاء بالرمقة األكلى 
الطكيمة، التي تتأمؿ فتدرؾ الشبو الجميؿ القائـ احتفاء باألصؿ المحفكر في الذاكرة، 

الماضي البعيد الذم يعادؿ المستحيؿ، لذلؾ يتحرؾ في القصيدة صكت اآلخر، أم الكاقعي ب
، قاؿ أبك ِّٕالمذيذة عبر كسيط المجاز الذم يربط بيف الزمف كالحفز عمى ىذه )النكستالجيا(

 :ٕٖٛالعتاىية في ذلؾ
     
 
 

                                                             
 .ٖٔينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - ِّٓ
 .ٗٔظر، ـ . ف:ين - ِّٔ

 -  ىك مصطمح يستخدـ لكصؼ الحنيف إلي الماضي، أصؿ الكممة يرجع إلي المغة اليكنانية إذ تشير إلي األلـ الذم
 .ٖٗيعانيو المريض إثر حنينو لمعكدة لبيتو كخكفو مف عدـ تمكنو مف ذلؾ لؤلبد، ينظر: المكسكعة العربية الميسرة:

 .َُِينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي: - ِّٕ
 .ْٖ-ْٕ:  ُّإلى  ُديكاف أبي العتاىية، ينظر: األبيات مف  - ِّٖ

   ـِة ِباْلِفراِر َتَقرُّبا َتْزداُد ِمْن َحَذِر َاْلَمِنيّـ 

   َم َرَأْيَت َرَأَسَك أْشَيبا َنعاَك َالّشْيُب َيوْ َفَمَقْد 

   َوأتى اْلَمشيُب ُمَؤدّْبا َذىَب َالشَّباُب ِبَمْيِوهِ 

   َحْسُب اْمِرٍئ ما َجّرَبا َوَكفاَك ما َجَرْبَتوُ 

   َيا ُمَعنَّى ُمستَعَبا ُيمسي َوُيْصِبُح طالُب الّدْنـ

نَّما    َاْلَخراَب ِلَيْخَرباَيْبني  َيْبني اْلَخراَب وا 

 



 
 
 

  )مجزكء الكامؿ(                                                                         
قصيدة تشاؤمية أطمؽ الشاعر ألفاظو فييا فيك يرل أف اليرب مف المنية ىك التقرب إلييا 
؛ فينا جناس متضاد بالمقابمة، منكىان بأف ذلؾ اليارب قد دخؿ في مرحمة النعي يـك شاب 

ككبر، كعميو اإلقرار بؿ اإلذعاف إلى أف الشباب قد كلى بمظاىر الميك ؛ كعميو أف رأسو 
 المؤدب لو، فينا مجاز عبلقتو فعمية ))أتى المشيب مؤدبا((. يجعؿ الشيب ىك

لذا بدأ الشاعر ىذا النص بالتحذير كالخكؼ مف المنية، معتمدان عمى الثنائيات الضدية 
المعمنة، التي تكاشجت مع المعاني كالدالالت العقبلنية ككلدت مجازات نكه بيا الشاعر مثؿ: 

البناء، كالخراب، يمسي، كيصبح، ذىب، كأتى(( لتفصح  ))الفرار، كالتقرب، الميك، كالتأدب،
عف أنساؽ متعددة جاءت بعدىا إفادة المتمقي في تأكيبلت النص الشعرم فمفظة ))نعاؾ 
الشيب((، استعمميا الشاعر لممبالغة كالتيكيؿ لمنفكر مف مبلذ ىذه الدنيا الزائمة، كالدعكة إلى 

ىي مرحمة عبث كليك مكنيان عف المشيب  العظة كالعبرة كالتعقؿ، لككف مرحمة الشباب
 بالتأدب كالتجربة العقبلنية.

كىناؾ مجاز كنائي في البيت ))يبني الخراب(( كناية عف عمؿ غير المجدم، فينا 
 تداخمت أدكات الببلغة لتحصؿ عمى ىذه الصكرة الكنائية المبيمة لمداللة عمى التخكيؼ.

 :ٜٕٖكقاؿ أيضا
 

       
 
 

  )مجزكء الكامؿ(                                                                            
 

ال ندرم ىؿ أراد الشاعر أف يتحسر عمى أياـ شبابو حقان أك أنو أراد تكازنان في مكضكعاتو 
شبابان مف نكع خاص قضاه الشعرية في مقاببلت بيف الشيب كالشباب ؛ كربما كاف ينعى 

                                                             
 .ٓٓ:بي العتاىيةديكاف أ - ِّٗ

   َوُغصوِنِو اْلُخْضِر الرّْطابِ  ابْ َلْيفي عمى ُوْرِق الشَّب

   َغْيَر ُمْنَتَظِر ااْلياِب  َذىَب الشَّباُب َوباَن َعني

   ِب وطيب أّياِم التَّصابي َفََلَْبِكَينَّ عمى الشبا

   َوأَلَْبِكينَّ ِمَن الِخَضابِ  َوأَلَْبِكينَّ مَن َاْلِبمى

   ِطالبيَواَلمِنيَُّة في  إّني آَلُمُل أْن َأَخمَّدَ 

 



بالميك كالترؼ ؟ كلـ يثبت ذلؾ عندنا في سيرتو الذاتية، كفي ظني أف المعادؿ المكضكعي 
لشعر الشاعر ال يمكف الحكـ عميو تماما عبر دراسة األنساؽ الثقافية كميا إال بعد قراءة شعر 

ة ألنيا محدكدة الشاعر في ضكء مناىج تحميمية مختمفة ال يمكف أف تحيط بيا ىذه الدراس
 بإطار النقد الثقافي.

ثٌمت أداة المجاز نسقان ثقافيان لدل الشاعر، يمكف لنا أف نتممسو مف خبلؿ مجازاتو عف  لقد مى
الشباب الذم كنى عنو بالشجرة المثمرة ذات األغصاف الخضراء كأكراقيا الحسنة، كلكنو شجر 

ثـ ألٌح في التأكه كالبكاء عمى أياـ شبابو،  يتحرؾ كيسافر في رحمة البلعكدة ))غير منتظر اإلياب((
 التي انقضت كذىبت سدل، كحؿ الشيب كالخضاب.

كقد أراد الشاعر مف استعماؿ قافية الباء المكسكرة في نعي شبابو أنيا ظاىرة عامة لمف تغمب 
عميو الشيب كالكبر، استعمؿ الشاعر لفظة ))باف(( المتعدية بالحرؼ ))عف(( لمداللة عمى فراؽ 
مظاىره المادية كاضحة عبر مجيء الشيب كالبمى ؛ بؿ إنو صار عنده بكاء مف نكع خاص ؛ بكاء 
 مف محاكلة إخفاء القادـ الجديد بالخضاب الذم ال يرقى في صكرتو إلى الراحؿ البعيد )الشباب(.  

كفي مكضع آخر يجعؿ الشاعر نفسو ناعيان لمشباب بدالن مف الشيب في الشاىد السابؽ كفي  
 :ٖٖٓلؾ قاؿذ
 
 
 
 
 
 
 

  )الطكيؿ(                                                                                   
 :ٖٖٔكقاؿ في ذـ الكبر كالتعالي

      
 
 

                                                             
 .ْٕ: ُْالى ٕينظر: األبيات مف  ـ .ف - َّّ
 .ُِّ: ٕالى ٔ، ينظر: األبيات مف بي العتاىيةديكاف أ - ُّّ

   َوَذُوو الَمداِئِن َو الُحُصونِ  أيَن الُقُروُن َبُنو القُرونِ 

   ِلِس َوالّتَكّبِر في الُعيونِ  َوَذُوو الّتَجّبِر في الَمَجا

   لم ُيْفِنِو َرْيُب الَمُنونِ  فأّيُيمْ  كاُنوا الُمُموكَ 

   داِر الِبَمى ِعْمَق الرُّىونِ  أْو أّيُيْم لم ُيْمَف في

   َليَسْت ألْنُفِسِيْم بدونِ  َوَلْو َعَمْوا في ِعيَشةٍ 

   إّن الَحديَث َلذو ُشجونِ  صاروا َحديثًا َبعَدىمْ 

 

 ويا َزْىَرَة األّياِم َكيَف َتَقّمَبتْ  أَيا َعَجَب الّدْنيا لَعيٍن َتَعّجَبتْ 
 َتَصّعَدِت األَياُم لي وتَصّوَبتْ  ُاَقّمُبني األّياُم َبْدءًا وَعْوَدةً 

 فَمْم أَر أّيامي ِمَن الّرْوِع أْعَتَبتْ  وعاَتْبُت أّيامي عمى ما َيُروُعني
 تَخّرَمِت الّدْنيا الّشباَب وَشّيَبتْ  الّناِس الّشباَب الذي مَضىسأنعى إلى 

إذا ما انَقَضْت َتنفيَسٌة لي  َولي غاَيٌة َيجري إَلييا َتَنّفِسي
 َتَقّرَبتْ 

 إلى أّي داٍر َوْيَح َنفسي تطّرْبت َتَطرَُّب َنْفِسي نحو دْنيا َدنّيةٍ 
  

 



 
                                                                                  

  )مجزكء الكامؿ(                                                                            
 

لجأ الشاعر إلى التساؤؿ بػ ))أيف((، لتقرير الحاؿ التي استفيـ عنيا في نياية النص 
الشعرم، مؤلفان بذلؾ نسقان ثقافيان عبر بو عف نياية اإلنساف، معتمدان عمى المجاز الكمي 
بتكثيؼ داللي لـ يفصح عنو الشاعر عمنان، استغرؽ الشاعر في فنو الشعرم مضمنان أبياتو 

، ِّّمف األمثاؿ التي اشتيرت في عصر ما قبؿ اإلسبلـ، بقكلو: ))الحديثي ذيك شيجيكف((
يا القارئ المعاناة النفسية التي ىيمنت عمى الشاعر في بث شككاه كىمكمو يستشؼ مف خبلل

في ىذه الدنيا، كقد أفصحت داللة ))ذك التجبر((، عف كبر كتعاؿو طبقة الممكؾ في مجتمع 
 الشاعر عمى عامة الناس.

كقد أفاد المجاز الكمي ليذه األبيات الشعرية ذـ الكبر كالتعالي داخؿ المجتمع، كفي نص 
ر نراه يؤكد ىذه الرؤية مف خبلؿ ذـ النفاؽ كالرياء عند طبقة العمماء، كقد كضح الشاعر أف آخ

 كؿ طبقات المجتمع كأطيافو مشترككف في مصير كاحد كىك المكت. 
كقد حاكؿ الشاعر نقد عمماء الديف كأصحاب المذاىب، لما كانكا يمارسكنو تجاه الرعية مف 

ضمار آخر ينافي ما ي ٌدعكف، كىذا مخالؼ لمشريعة اإلليية كمناؼو لؤلخبلؽ إعبلف شيء كا 
 :ٖٖٖاإلسبلمية، كقاؿ

 
 

 
         

                                                                                
  )المنسرح(                                                                                  

نستشؼ مف ىذه األبيات خطاب األنا إلى اآلخر ))العمماء((، معتمدان عمى متضادات 
ثقافة الشاعر في المجاز الكمي، إذ إنو أكضح مف خبلؿ نصو الشعرم أف ىذه الفئة  عكست لنا

                                                             
 .ُٕٗ: ُمجمع األمثاؿ، الميداني، ج - ِّّ
 .ِٖ:بي العتاىيةديكاف أ - ّّّ

   َتَسمَُّف الَحمِد َقبَل ِنعَمِتوِ  َكْم ِمْن َحكيٍم َيبغي بِحْكَمِتو

   ــَماُن في َعْدِلِو وَرحَمِتوِ  وَليَس ىذا الذي قَضى بو الرَّْحـــ

   ِمْن ُسْخِطِو وِنْقَمِتوِ راِم  َنُعوُذ بالّمِو ذي الَجالِل وذي اإلكـــ

   ِىُر مْنُو وطيُب َطْعَمِتوِ  ما الَمْرُء إال إذا بدا الَحَسُن الّظا

   ِسرِّا وَجْيرا وَعْدِل ِقسَمِتوِ  ما الَمْرُء إال بُحْسِن َمْذَىِبوِ 

 



))العالمة أك الحاكمة((، ترائي كتفصح عكس ما تضمر، مخالفة لمشريعة اإلليية الكاضحة 
الشاعر لممجاز قد فند  عماؿكالصريحة، بإعبلف ما ىك حسف في الباطف كالظاىر، إال أف است

 المذاىب العقدية بإظيار عكس ما يضمركف. آراءىـ كآراء عمماء 
 :ٖٖٗكقاؿ في عزة النفس كالتقى كذـ الجيؿ

        
 
 

                                                                                  
  )السريع(                                                                                    

لقد لجأ الشاعر إلى أسمكب ثقافي استفيامي آخر في تقرير حالة المصير لمذيف ال 
يأخذكف بالنصح كاإلرشاد كىـ باقكف في غييـ، كقد دعاىـ مراران إلى التمسؾ بحبؿ اهلل 
كتقكاه، في حيف شكؿ المجاز الكمي في ىذه األبيات ))ذـ الجيؿ((، كاستمرار أىؿ الغكاية 

، فضبلن عف عمميـ بحتمية المكت، لذا نرل أف الشاعر يركز في معنى التقكل في غييـ
 كيعرضو بديبلن عف عزة الجيؿ، كىنا أراد أف يبيف ثقافة جديدة كمتغيرة عف الثقافة السائدة.

كضمف في خطابو أنساقان تاريخية كمكركثان ثقافيان تتمثؿ بآية قرآنية كحديث عف اإلماـ عمي 
السبلـ(، الذم يقكؿ: ))مف أراد عزان ببل عشيرة، كىيبة ببل سمطاف، فميخرج بف الحسيف )عميو 

، قاؿ أبك العتاىية: ))مف طمب العز ليبقى بو((، ّّٓمف ذؿ معصية اهلل إلى عز طاعتو((
، بقكلو: ))لـ يعتصـ ّّٔ چڦ  چ  چ چكلكنو تصرؼ في االقتباس، ثـ ضمف اآلية الكريمة:

خمؽ اهلل ؛ عبر التمسؾ باهلل كالخشية منو ؛ كالخشية ىنا باهلل((، إلى االعتصاـ باهلل مف 
العبادة الكاعية التي تتـ عف عمـ ال مجرد خكؼ ؛ ألنو بدأ أبياتو بالتائييف كأصحاب الضبللة 
الذم يظنكف أف تغيير الزماف كالمكاف يبعدىـ عف المكت ؛ كأظنو ىنا ييجك مف يزعـ معرفة 

ىذا ما أكده في قصيدتو في الصفحة السابقة اليائية بالديف كيقكد الناس إلى الضبللة، ك 
المكسكرة بقكلو: ))كـ مف حكيـ(( يريد أف يظير لو الرياء كتسمؼ الحمد قبؿ النعمة، مخالفة 

                                                             
 .ّٖٔ:ـ .ف - ّّْ
 .ُٗٔالخصاؿ، الشيخ الصدكؽ: - ّّٓ
 .َُّآؿ عمراف: - ّّٔ

   أْصَمَحُو اهلُل َوعاَفاهُ  حتى متى ذو الّتيِو في َتيِيوِ 

ْن تاُىوا َيتيُو أْىُل الّتيِو ِمْن َجْيِمِيمْ     َوىْم َيموتوَن َوا 

   َتْقَواهُ  فإّن ِعّز الَمْرءِ  َمْن َطَمَب الِعّز لَيْبَقى بوِ 

   َمْن َليَس َيْرجوُه َويخشاهُ  لم َيْعَتِصْم باهلِل ِمْن َخْمِقوِ 

 



لمبارم تعالى، في منيجو الصحيح كىي إشارة مجازية مف الشاعر إلى أف المرء يحب أف 
 .ّّٕيرضى عنو الرحمف سبحانو كتعالىيختار طريقان كاحدان يكصمو إلى بر األماف كمذىب 

 الداللة والتداخل النسقيالتورية و الفصل الثالث 
 األولالمبحث 

 التورية الثقافية: -ٔ
 :التورية لغًة 

قاؿ )الفراىيدم(: ))التكرية إخفاء الخبر كعدـ إظيار السر، تقكؿ: كٌريتو تكرية كتقكؿ: كأرت إرة، 
الجرار كالجصاصة كىذه إرة مكؤرة، كىي مستكقد النار تحت األتكف كتحت الحماـ، كتحت أتكف 

كذلؾ إذا احتفرت حفرة إليقادؾ النار، كأنا أئرىا إرة ككأرا، كتجمع اإلرة عمى اإلريف كاإلرات ىك مف 
كىرٍَّيت النار تىٍكًريةن ًإذا استخرجتيا((
 :ٜٖٖ، كبذلؾ قاؿ الشاعرّّٖ 

 )المتقارب(                                                                                               

كاٍستىٍكرىٍيتي فبلنان رٍأيان سأىلتو أىف يستخرج لي رٍأيان، قاؿ: ))التكرية: : (البن منظوركفي قكؿ آخر )
كأىٍكرىٍيتي ، الكناية عنو، كفبلف يىٍستىٍكًرم زنادى الضبللةً كيحتمؿ أىف يككف مف التٍَّكًرية عف الشيء، كىك 

دره عميو: أىٍكقىٍدتيو كأىحقىٍدتو الرِّيةي مف قكلؾ ك كًريةي النار، مخففة: ما تيكرل بو، عيكدان كاف أىك غيره: ، صى
ٍريان  ًت الناري تىرم كى دٍ  كرى دىٍيتيو أىًديو كى ٍت تىًعي كىٍعيان كًعيةن، ككى كأىٍكرىٍيتي النار أيكًرييا  يان كًديةن،كًريَّةن مثؿ كعى

ًريىٍت تىٍكرى  ًريىٍت تىًرم، كى  .َّْ ((لًإيراء فىكىرىت تىرم ككى
ٍدبة ال نبات فييا :ٖٔٗالشاعر كقاؿ  ٍحراء كظير بقرة كحشية ليس فييا  يصؼ أىرضان جى أىم ىذه الصَّ

ثنى  ًشيشة يابسةأىكىمىة كال كىٍىدة، كما تيٍثقب بو النار، كجعميا ثىقيكبان مف خى رىمةو أىك حى ٍكثو أىك ضى  .أىك رى
 

 )الكامؿ(                                                                                                                                                                      

:التورية اصطالحا 

                                                             
 ، كغيرىا.ِٖٓ-َِٕ-ُٕٓ-ُْٕ: بي العتاىيةلممزيد مف المجاز، ينظر: ديكاف أ - ّّٕ
 .َِّ: ٖالعيف، الخميؿ الفراىيدم، ج - ّّٖ
 .ٓٗالبيت منسكب إلى كعب بف زىير، ينظر: ديكاف كعب بف زىير، عمي فاعكر: - ّّٗ
 .ّٖٗ: ُٓلساف العرب، ابف منظكر، ج - َّْ
 .ِْٗ: ّالبيت ينسب لمطرماح، ينظر: معجـ مقاييس المغة، ابف فارس، ج - ُّْ

 كمون الدواخن فوق اإلرينا يثرن الغبار عمى وجيو
 

كَظْيِر الََلى لو َتْبَتِغي ِريًَّة 
 بيا

   لَعيَّْت وَشقَّْت في ُبطون

 



اإلخفاء: إرادة خبلؼ ظاىر المفظ، أف يقصد القائؿ بكبلمو خبلؼ ما يفيمو السامع، كأف يقكؿ  
ليس عندم درىـ في جيبي، فربما يفيـ السامع أنو ليس معو أم ماؿ أبدا، كلكف المتكمـ كاف مراده 

 .ِّْأنو ليس عنده درىـ كاحد بؿ عنده دراىـ، أم عنده أكثر مف درىـ 
 المصطمحات الببلغية التي تشكؿ جمالياتيا أك تنبثؽ مف ككنيا منتجة إحدلكالتكرية بدكرىا 

 .ّّْلمفارقة لفظية تمغي معنى ظاىرا لمقكؿ، كتحؿ محمو معنى تأكيميان مف معاني المفظ المستتر
إف أىـ منجزات الببلغة المصطمحية ىك مصطمح )التكرية(، غير أف ىذا المصطمح يعاني مف   

نظكمة االصطبلحية الببلغية، إذ إنيا تيعنى بالظكاىر التعبيرية المقصكدة مثؿ ما تعاني منو الم
فعميا في صناعة الخطاب أك تأكيمو، كلقد كرث النقد الحديث ىذه الخاصية الببلغية، كالنقد الثقافي 
نما ييعنى بالمضمرات النسقية، كىي مضمرات ال تعيف المصطمحات  غير معنٌي بالكعي المغكم، كا 

ك النقدية األدبية عمى كشفيا أك التركيز فييا، كفي مصطمح التكرية نجد االزدكاج الببلغية أ
 :ّْٓ، كقاؿ أبك العتاىية بيذا المعنىّْْاألساس بشأف بعديف داللييف أحدىما قريب كاآلخر بعيد

        

 

  )المديد(                                                                                       

تظير تكرية الشاعر في قكلو )ممؾ( خضعت لو العرب أراد أف يصؿ مف كصفو ممدكحان إلى  
ممؾو أزلي دانت لو العرب ؛ فقد كٌنى بو ىنا عف اإللو الذم يرتجى خيره ؛ كىك مف ييب بمشيئتو 
كؿ شيء ؛ كرأل الشاعر أف يصؿ إلى ىذا المعنى بإبياـ كصفو بصيغة )مف( المكصكلة ؛ 

و ؛ زاد في ذلؾ استعمالو ألفعؿ التفضيؿ )خير( كلـ يقؿ أخير مسندةن إليو، فالبعد ألىميتو كعظمت
البعد القريب  –الداللي القريب ىك أف الشاعر كاف يمدح ىاركف الرشيد، ككممة )ممؾ( ليا بعداف 

نا ازدكاجا  اساسان ىك الخميفة ؛ كالبعد الثاني البعيد ىك اهلل تعالى ؛ فتداخؿ البعداف الداللياف ليككي
 ينطمؽ منو الشاعر إلى تحقيؽ مآربو الدنيكية كاألخركية مف ىذا المدح. 

ذا ما كانت التكرية تقـك عمى ىذا االزدكاج الداللي بيف    كىذا منطمؽ ميـ جدا لمنقد الثقافي، كا 
بعيد كقريب، كتسعى األنساؽ الثقافية في بعدييا المعمف كالمضمر، مع األخذ باالعتبار أف الشؽ 

                                                             
 .ُِٗمعجـ ألفاظ الفقو الجعفرم، احمد فتح اهلل: - ِّْ
 .ُٕٓينظر، عبد اهلل الغذامي مف ))الخطيئة كالتكفير(( إلى ))النقد الثقافي(( دراسة انتقائية، خالد سميماف: - ّّْ
 .ُْينظر، فضاءات النقد الثقافي مف النص إلى الخطاب، سمير الخميؿ: - ّْْ
 .ّْٖ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ّْٓ

 َفُدموُع اْلَعيِن َتنَسِكبُ  عاَد لي ِمْن ذْكرِىا َنَصبُ 
 اْليضُم واْلَوَصبُ َيْعَتريِو  َوكذاَك اْلُحُب صاِحُبوُ 

 َمِمٌك داَنْت َلُو اْلَعَربُ  َخْيُر َمْن ُيْرجى وَمْن َيَيبُ 
 



عمف مف الخطاب قد خدـ نقديا عمى نطاؽ كاسع، في حيف جرت الغفمة عف األنساؽ المضمرة الم
مع جميؿ أثرىا كخطرىا، فإف استعارة مصطمح التكرية كنقمو مف عمـ الببلغة إلى حقؿ النقد 
الثقافي، يستمـز تكسيع المفيـك ليدؿ داللة كمية ال تنحصر في معنييف قريب كبعيد مع قصد البعد، 

نم ا ليدؿ عمى حاؿ الخطاب إذ ينطكم عمى بعديف أحدىما مضمر كال شعكرم ليس في كعي كا 
المؤلؼ كال في كعي القارئ، ىك مضمر نسقي ثقافي لـ يكتبو كاتب فرد، كلكنو كًجد عبر عمميات 
مف التراكـ كالتكاتر حتى صار عنصرا نسقيا يتمبس الخطاب كرعية الخطاب مف مؤلفيف كقراء، 

ي عنو يتطمب أدكات خاصة تأتي التكرية في مقدمتيا، لكف بمعنى التكرية الثقافية كالكشؼ المنيج
، ّْٔحد طرفيو عميؽ مضمر، كىك أكثر فاعمية كتأثيرا مف ذلؾ الكعيأداللي أم حدكث ازدكاج 

 :ّْٕالعتاىية يكقكؿ أب

      

                  

                                            )الكافر(

بيا الخطاب البل شعكرم عند الشاعر كالقارئ أممت الثقافة )المؤلؼ الرمزم( أنساقيا التي تمبس  
كصكالن إلى مفيـك عاـ يحاكي ضمائر الناس ذلؾ ىك أف الشاعر قد فارؽ راحة الباؿ قسران ؛ فأرقتو 
كأبكتو كقكلو: )أٌركح بالدمكع( ؛ كالغريب أف ذلؾ تـ تصكيره برفيؽ سفر سبب فراقو األرؽ كالسير ؛ 

ًمبتو  عمى أف ذلؾ المفارؽ ىك جزء مف فكره كنفسو كلذلؾ صكر الشاعر نفسو مسمكبةن بقكلو: )ما سي
نفسي( عائدة مف دكنو بسكء زاد، يبدك لنا أف المعنى القريب الذم أراده الشاعر ىك مفارقتو لحبيبو 
سافر معو كما سببو ذلؾ الفراؽ مف القمؽ كالبكاء كاألرؽ، في حيف أف المعنى البعيد الذم خمقو 

 ث ألنسقي افتقاد راحة الباؿ.الخطاب في ضكء المكرك 

استعمؿ الشاعر كنايات متنكعة لمتعبير عف ذلؾ المعنى مثؿ: )أبيتي مسٌيدان( ك)قمقان كسادم( ؛  
كاستعمؿ الجناس المتضاد )آخر عيد نكمي( ك)أكؿ عيد عيني(، كقابؿ بيف لفظتي )نكمي 

استعماؿ ياء المتكمـ كسيادم( ليرسـ صكرة تشبو صكرة العاشؽ المفارؽ لمعشكقو، كأراد مف 
)كسادم، كنكمي، كعيني، نفسي( أف يبقي األمر خاصان يما يجكؿ في نفس اإلنساف كخاطره فبل 

 يظير لغيرىـ.  

                                                             
 .ُٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - ّْٔ
 .ِٗٓ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ّْٕ

 أَروُّْح بالدُموِع َعِن اْلُفؤادِ  أِبيُت ُمسيَّدًا َقِمقًا ِوساِدي
َل َعْيِد َعْيني بالُسيادِ  كاَن آِخَر عْيِد َنْوميِفراُقَك   وَأوَّ

 وما َرَجَعْت ِبِو مْن ُسوِء زادِ  َفَمْم َأَر ِمْثَل ما ُسِمبَتُو َنْفسي



كىذا ىك ما كرط الببلغة في الجمالي البحت كجعميا عممان في جماليات المغة كحرميا مف القدرة 
حاؿ النقد أيضا, مما حصر الفعؿ النقدم  عمى أف تككف أداة في نقد أك قراءة أنساؽ الخطاب, كىذا

في ما ىك في مجاؿ الكعي, كصارت ميمة الناقد ليست في الكشؼ كلكف في التفسير, كىي ال 
تخترع الجمالي كال تؤسسو كلكنيا تقكؿ لنا فحسب، لماذا الجميؿ جميؿ _ كما ىك السؤاؿ البنيكم 

جمالي كأف نتذكقو, كتعجز عف كشؼ (، كتقكؿ لما كيؼ لنا أف نحاكي الشتراوسبحسب تحديد )
المضمر أك التعامؿ مع العيكب النسقية كمعضبلت الخطاب الثقافي, ألنيا مقيدة بقيكد الجمالي مف 
ذا ما كانت التكرية تقـك عمى ىذا االزدكاج الداللي بيف بعيد  جية كقيكد الكعي مف جية أخرل، كا 

بعدييا المعمف كالمضمر, مع األخذ بالحسباف  كقريب, كىك االزدكاج في حركة األنساؽ الثقافية في
أف الشؽ المعمف مف الخطاب قد خدـ نقديان كعمى نطاؽ كاسع, بينما جرت الغفمة عف األنساؽ 
المضمرة مع جميؿ أثرىا كخطرىا, فإف استعارة مصطمح )التكرية( كنقمو مف عمـ الببلغة إلى حقؿ 

لة كمية ال تنحصر في معنييف قريب كبعيد مع قصد )النقد الثقافي( يستمـز تكسيع المفيـك ليدؿ دال
نما ليدؿ عمى حاؿ الخطاب إذ ينطكم عمى بعديف أحدىما مضمر كال شعكرم, ليس في  البعيد, كا 

 .ّْٖكعي المؤلؼ كال في كعي القارئ
كتبدك كظيفة التكرية محدكدة كمشمكلة، ألنيا معطمة إلى حد كبير، كما حددتيا الببلغة 

ت التكرية إلى لعبة جمالية أفقدتيا القدرة عمى كشؼ طبيعة النسؽ في الخطاب المدرسية، إذ حكل
األدبي، كفيما إذا تـ تكسيع كظيفة التكرية مف كظيفتيا الببلغية المباشرة إلى كظيفتيا الثقافية يحرر 
المصطمح مف قيكده الضيقة، كيدفع بو إلى ممارسة كظيفة شاممة ككمية في استكناه الخطاب، ميما 

                                                               :ٖٓ٘، كقاؿ في ذالؾ أبك العتاىيةّْٗنت مستكياتو كمضمراتوكا
    

 )الطكيؿ(                       

ينساؽ الشاعر 
مخاطبو يطالبو ؛  كراء 
بؿ يكمفو ما يحكؿ بينو كبيف حبيبو )بيني كبينو( فالتكرية أف المخاطب يريد منو أف يجعؿ ىكاه كما 

( ليؤكد خضكعو يريد كما ييكل خاصان بو دكف سكاه، فارتفع صكت األنا عند الشاعر بمفظة  )قمتي
، ما تيريد، ما تيكل(  إلى ما يريده ذلؾ المخاطب كاستعمالو )ما( المكصكلة أكثر مف مرة )ما حمتى

                                                             
 .ُٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي: - ّْٖ
 .ُّٕينظر، النقد الثقافي مطارحات في النظرية كالمنيج كالتطبيؽ، عبد اهلل إبراىيـ: - ّْٗ
 .ُْٖ:أبك العتاىية أشعاره كأخباره - َّٓ

وُقْمُت َسأْبغي ما ُتريُد وما  َوَكمَّْفَتْي ما ُحْمَت َبْيْني وَبْيَنوُ 
 َتْيوى

َفَمْو كاَن لي َقْمباِن َكمَّْفُت 
 واِحداً 

اْلَخِميَّ ِلما َىواَك وَكمَّْفُت 
 َيْيوى



نما أراد إخفاءه عف الخمي اآلخر بدليؿ أنو أعمف  ال يعني أف الشاعر لـ يستكنو ذلؾ الخطاب ؛ كا 
( ؛ متمنيان بػ )لك( أنو لك كاف لو قمباف لمنح المخاطب القمب الك بير بقكلو: )كمفتي كاحدان ىكاؾى

 كتركتي حرية االختيار لمخمٌي بحسب ما ييكل.

يتضح مصطمح التكرية الثقافية في إبراز كيفية استخراج األنساؽ المضمرة، ككشؼ لعبة الثقافة في 
 تمرير أنساقيا دكف لفت االنتباه لذلؾ، ليس مف طرؼ القارئ فقط لكف أيضا مف طرؼ المؤلؼ، كالتكرية
تعني بالظكاىر التعبيرية المقصكدة فعميا في صناعة الخطاب كفي تأكيمو، كقد جاء المفيكـ بديبل لمفيكـ 
آخر في النقد األدبي ىك مفيكـ اإليياـ، لكف الفرؽ أف اإليياـ يتـ عف  كعي مف طرؼ منتج الخطاب، 

رس عميو الثقافة في ذلؾ لعبتيا فيما التكرية الثقافية غالبا دكف كعي مف المؤلؼ، ككأنيا كامنة فيو كتما
 .ُّٓالتي حددت في تمرير أنساقيا

إف التكرية تركز في ازدكاج داللي، بعيد كقريب، كاضح كمضمر، فيك ينطكم عمى بعديف أحدىما 
مضمر كال شعكرم ليس في كعي المؤلؼ كال في كعي القارئ، إنو مضمر نسقي ثقافي ال يكتبو كاتب 

ف التراكـ كالتكاتر حتى صار عنصرا نسقيا يتمبس الخطاب كشىٍعبى فرد، كلكنو حدث عبر عمميات م
الخطاب مف مؤلفيف كقراء، كىي أثر يرمي إلى تمرير المعنى كمعنى المعنى، أك المعنى القريب كالمعنى 
البعيد، كالتكرية تعنى كذلؾ بما يبدك كما ال يبدك مف النسؽ، كيمكف القكؿ: إف ىذا ىك الخيط الرفيع الذم 

 .ِّٓممسو بيف مصطمحي المجاز الكمي كالتكرية الثقافية، إذ المجاز الكمي يعنى فقط بما خفي كاستترقد ن
( التكرية الثقافية بقكلو: ))إف التكرية ىي مصطمح دقيؽ كمحكـ كىك في المعيكد منو الغذاميكيعرؼ )

ة ببلغية منضبطة، يعني كجكد معنييف أحدىما قريب كاآلخر بعيد، كالمقصكد ىك البعيد، ككشفو ىك لعب
كنحف ىنا نكسع مف مجاؿ التكرية ال لتككف بيذا المعنى الببلغي المحدد، كلكننا نقكؿ بالتكرية الثقافية، 

، كقد جاء ذلؾ في ّّٓأم إف الخطاب يحمؿ نسقيف، ال معنييف، كأحد ىذيف النسقيف كاع كاآلخر مضمر((
 :ّْٓقكؿ الشاعر عند مدحو لمرشيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 )الرمؿ(                                                                                        

استعمؿ الشاعر نسقان ظاىران حاضران عبر أفعاؿ الدعاء )أعف، كارحـ( في خطاب الخميفة، ليعبر عف 
األدكات الحسية لمظاىر استعانتو بنسؽ مضمر خفي أزلي أشار إليو بػ )نحكؾ، يدعكؾ( بتكظيفو 

الخضكع إلى اهلل تعالى بقكلو )رافعان يدا( فينا تجمي العبكدية في رفع اليد هلل تعالى دكف غيره، كقد ندب 
                                                             

 .ِّينظر، عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - ُّٓ
 .ِْـ. ف:ينظر،  - ِّٓ
 .ِٗنقد ثقافي أـ نقد أدبي، عبد اهلل الغذامي كعبد النبي سطيؼ: - ّّٓ
 .ُِٓ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ّْٓ

 َك َيداو َوَك َيْدعُ حْ راِفعًا ن َواْرَحْم َصْوَتوُ َأِعِن اْلخاِئَف 
 ُكمَّما ُقْمُت َتدانى َبُعدا َوا َبالئي ِمْن َدعاَوى أَملٍ 

 



الشاعر نفسو بتكجع كألـ ؛ في نسؽ تاريخي ثقافي اصطمح عميو مجتمعو بالببلء عبر صكتو )كا ببلئي( ؛ 
اضحة في الناس لمدة طكيمة، كيبدك أف السجف كاف لو أثر ألف الببلء عندما يعـ المجتمع تككف آثاره ك 

كحاكؿ الشاعر أف يدخؿ إلى  مؤلـ في حياة الشاعر جعمو يستصرخ الخميفة الرشيد كيدعك لو بالرشد! ،
نسؽ آخر بكاحةو متسعة ىي )األمؿ( الذم يرل الشاعر أنو كمما قد أقترب منو ذلؾ الخير كاالنفراج 

)تدانى، كبعدا( كذلؾ لعدـ كجكد مف ييسمع صكتو لمخميفة مباشرةن، فقد غابت  ابتعد عنو كثيران بقكلو:
 صكرة الخميفة ىنا إذ عبر عنو ببعد األمؿ كىك نسؽ مضمر.

كعرض أبك العتاىية ىنا حالتو مف ببلء )كا ببلئي( بما يمثؿ نسقان ظاىران حاضران سببو الخميفة 
شاعر تكقفنا عمى نسؽ مضمر ىك أف الببلء مف الرشيد الذم سجنو ظممان ؛ في حيف أف عقيدة ال

 اهلل تعالى ؛ ألف رؤل الشاعر العقدية تؤمف بالجبر.

لقد حددت الببلغة كظيفة التكرية بالظكاىر المقصكدة )القصدية( فعميان في صناعة الخطاب كتأكيمو، 
المضمرات كالمتكاريات فيما ينبغي نقؿ ىذه الكظيفة مف ىذا الخانؽ الضيؽ كالمحدكد الفاعمية، إلى مجاؿ 

بدؿ الرككف إلى المقاصد التي تشير إلييا األلفاظ، إذ تككف داللتيا عمى حاؿ الخطاب المنطكم عمى 
بعديف أحدىما مضمر كال شعكرم ليس في كعي المؤلؼ كال في كعي القارئ، ىك مضمر نسقي لـ يكتبو 

، قاؿ أبك ّٓٓعنصران نسقيان يتمبس الخطابكاتب فرد كلكنو تكافر عبر عمميات التراكـ كالتكاتر حتى صار 
 :ٖٙ٘العتاىية
     
 
 

  )الطكيؿ(                                                                                  
إف قافية الراء الساكنة تدؿ عمى تكاصؿ الحدث كتكراره، فالراء فييا انحراؼ كتكرار يميف مرة كيضخـ 
مرة بما يناسب معاني صيغ الجمع التي استعمميا الشاعر ))التمائـ، كالنشر، كالسكر، كاألشعار((، زيادة 

حالتو متناثران يناسب قافية الراء التي تدؿ عم ى نشاط كحركة زائدتيف في مقابؿ عمى ذلؾ أف فمؽ الحجر كا 
حدثيف متداخميف ؛ لتحقؽ سخرية مف الميجك بأدكات يعرفيا المجتمع آنذاؾ ؛ لنصؿ بذلؾ إلى نمكذج 
لمبخيؿ في األدب العباسي، لـ يصرح بصفاتو أحد مف الشعراء كالنقاد، فيك ال يخرج مالو كىك عاقؿ لشدة 

 بض عمى مالو كال يستطيع أف يتقرب إليو أحد. بخمو، فكيؼ بحالو إذا كصفو بالمجنكف الذم يق
لذا انطمؽ الشاعر مف معافو خفية ممزكجة بالطرفة ليبث مف خبلليا ))بخؿ(( عمرك ابف العبلء كقد 
أراد الشاعر مف خبلؿ تكرية المعاني اإلشارة إلى الحالة االقتصادية داخؿ المجتمع، كالتعبير عف دىشتو 

                                                             
 .ِْ-ُْينظر، فضاءات النقد الثقافي مف النص إلى الخطاب، سمير الخميؿ: - ّٓٓ
 .ُٕٔ:بي العتاىيةديكاف أ - ّٔٓ

أصابْت عمينا جوَدَك العيُن يا 
 عْمُرو

   فَنحُن لَيا َنبغي الّتماِئَم والنَُّشرْ 

   ويا ُرّب َعيٍن ُصْمَبٍة َتْفِمُق الَحَجرْ  أصاَبْتَك َعيٌن في َسخاِئَك ُصمبةٌ 

فإْن لم َتُفْق منيا َرَقيناَك  َسَنْرقيَك باألشعاِر حتى َتَمّميا
 بالسَُّوْر 

  

 



خؿ مداعبان كمستيجنان بيذا المعنى عمرك بف العبلء، كقد أكد المعنى بما أصاب عمرك بف العبلء مف ب
بعد ذاؾ بقكلو: ))سنرقيؾ باألشعار((، فإف لـ تنفع ىذه الرؤية األدبية سنمجأ إلى الرقية الشرعية كىي: 

يض ))رقيناؾ بالسكر((، أم السكر القرآنية، كأراد الشاعر أف يقكؿ لو بنكع مف التكرية ساخران منو أنت مر 
 ممسكس كالمريض تتمى عميو السكر القرآنية كي يشفى. 

لقد ىيمنت صفة البخؿ في مجتمع الشاعر نتيجة العكامؿ السيئة التي كاف يمر بيا المجتمع العباسي 
آنذاؾ، مما جعؿ الشاعر يعالجيا في أشعاره أكثر مف مرة، فتارة يصفيا بالمرض كتارةن بالعارض 

 الشيطاني كما سمؼ.
 :ٖٚ٘أحد القضاةكقاؿ في 
        

 
  (الخبب)ا                                                                                     

كىـ القضاة الذيف  -دينان كدنيا–كقد امتدت ىذه الصفة حتى في أناس يتحكمكف بمصائر الناس 
ف حبيـ لمماؿ قد أثر في مسيرة عدليـ مع الرعية.  ازدادكا بخبلن كا 

فكجو الشاعر نقده ىذه المرة إلى طبقتيـ كىي طبقة نخبكية في المجتمع ؛ لما ليا مف أىمية في إحقاؽ 
الحؽ كالعدؿ كالمساكاة بيف أفراد المجتمع، كيمتازكف بصبغة تستمد شرعيتيا مف التعاليـ اإلسبلمية، كقد 

ر عمى ببلغتو كحسف جعؿ الشاعر ىـٌ القضاة البحث عف الممذات كالطرب كالمجكف، اعتمد الشاع
خطابو، فكانت التكرية جمية في شعره، فقد جاء رد القاضي عمى لساف الشاعر بمفظة ))ىذا عذر القاضي 
كاقمب((، أم قمب لفظة ))عذر(( فتصبح )غدر( كيريد الشاعر أف ىذا القاضي يجد ذنبان لكؿ أحد ؛ ألف 

يؼ في لفظة ))عذر(( إلى )غدر(، كىنا مف شيمتو الغدر، لقد عمد الشاعر بقصدية متجمية إلى التصح
يستشؼ القارئ ما لمتكرية الثقافية مف أىمية كبرل في إيضاح صكرة المجتمع، كما يتمتع بو أصحاب 

 النفكذ بالتبلعب بمقدرات الناس كشرعنتيا عمى كفؽ منظكرىـ. 
 :ٖٛ٘كقاؿ
    
 
 
 
 

                                                                             
                                                             

 .ٓٓ-ْٓ:بي العتاىيةديكاف أ - ّٕٓ
 .ِٔٓ-ِٓٓ-ِْٓ: ْٓالى َُكمف ّالى ُاألبيات مف ـ .ف، ينظر:  - ّٖٓ

   قاَل القاضي لّما ُعوِتبْ  َىمُّ القاِضي َبْيٌت ُيْطِربْ 

   ىذا ُعْذُر القاضي واْقِمْب   ما في الّدْنيا إاّل ُمْذِنبْ 

 

   اللِ ما ِزْلِت يا ُدْنيا َكَفيِء ظِ  ما أْنِت يا ُدْنيا ِبداِر إَقاَمةٍ 

   َوُمِزْجِت يا دْنيا بُكّل َوَبالِ  َوَخَفْفِت يا ُدْنيا بُكّل َبِميةٍ 

قد ُكنِت يا ُدْنيا َمَمْكِت 
 َمقاَدتي

   َفَقَرْيِتني بَوساِوٍس َوَخَبالِ 

   ُقْبحًا َفماَت لذاَك ُنوُر َجمالي َحّوْلِت يا ُدْنيا َجَماَل َشبيَبتي

َغَرَس الّتَخّمُص منِك بيَن 
 جَوانحي

   َشَجَر الَقَناَعِة َوالَقناعُة مالي

اآلَن أبَصْرُت الّضالَلَة 
 َوالُيَدى

   َواآلَن فيِك َقِبْمُت ِمْن ُعّذالي  

 



  )الكامؿ(                                                                                       
خطاب جديد استعمؿ الشاعر فيو أداة النداء )يا( لمدنيا التي قاطعيا الشاعر بعد أف جربيا فيي 

))ما ًزٍلًت يا ديٍنيا ليست بدار إقامة، كقد أحسف الشاعر التشبيو بكصفيا دار إقامة مؤقتة بقكلو: 
بىاًؿ((، كقد  ميًزٍجًت يا دٍنيا بكيٌؿ كى كىفىيًء ًظبلًؿ((، فيرل تدخؿ الدنيا في كؿ األمكر بقكلو: ))كى

ف القناعة مغركسة في نفسو بيف جكانحو.  اصطبغت بكؿ كباؿ لذلؾ انطمؽ الشاعر ىاربان منيا، كا 
مف الزىد أف ما عرضتو الدنيا كأفعاليا كبحضكر التكرية الثقافي يتضح مغزل الشاعر، بعد أف أع

كما تدعك إليو قد ىجره الشاعر كىرب منو كيبدك أف الدنيا كممذاتيا تمثمت بأشخاص يحكمكف أك 
يممككف فكناىـ ))بالدنيا(( كثيران كىذا ما يؤكد تكرية الشاعر مف التصريح بيـ، لكنو لـ يغادر 

ة، كاليدل((، التي ىيمنت بمعانييا عمى النص، األسماء الضدية مثؿ: ))الجماؿ، كالقبح، الضبلل
 بحضكر بارز يؤكد ما أراده الشاعر مف عزكؼ عف أصحاب السكء كالفجكر. 

    :ٜٖ٘كقاؿ
 
 
 

  )الطكيؿ(                                                                                      
ييكرِّم الشاعر عف صاحب الكصؿ بأنو أحب األخكاف، كقد استعمؿ الصيغة الفعمية مع شبو  

(( ؛ لكنو احتاج إلى التكرية عف امتداد الحفظ مف  يرو الجممة لتقييد ىذا الكصؼ ))ييراًفقيني في كٌؿ خى
كذكرياتو  لدف ذلؾ الرفيؽ كىك حي ؛ كزاد في التكرية أف يحفظو بعد مماتو إذ يراعي ذكر حسناتو

 معو بعد مماتو كىذه كناية عف الكفاء لو.
ف  ييمٌني الشاعر نفسو بػ ))ليت(( ألنو يريد أف يكٌرم في تراكمو الثقافي ندرة ىذا الشخص ؛ كا 
كجد فإنو مستعد أف يقاسمو حسناتو، كأراد في تصفحو إلخكانو باستعماؿ ياء المتكمـ أف يظيرىـ 

ـ ؛ كلـ يصؿ إلى ما يريد عمى الرغـ مف كثرة اإلخكاف ؛ كقد إلى الكاقع ليتمنى تمؾ الصفات فيي
أغمض الشاعر بمفظة ))اقميـ(( كجعميا مضافة إلى ضمير الغائب المبيـ لمداللة عمى غياب أىؿ 

 .َّٔالكفاء ؛ كحيف صرح بكثرة اإلخكاف لمتعبير عف حقيقة غياب الكفاء في أكثرىـ
 

 

                                                             
 .ْٔ-ّٔ:بي العتاىيةديكاف أ - ّٗٓ
 ، كغيرىا.ِِّ-ِٖٗ-ِْٗلممزيد مف التكرية الثقافية، ينظر: ـ. ف: - َّٔ

َوفيّْ َيُغّض الطَّْرَف َعن  ُأحّب مَن اإلخواِن كلَّ ُمؤاتِ 
 َعَثَراتي

  

   َوَيْحَفُظني َحّيًا َوبعَد َمَماتي ُيراِفُقني في كّل َخيٍر ُأريُدهُ 

وَمْن لي بَيذا َلْيَت أّني 
 أَصْبُتوُ 

َفقاَسْمُتُو ما لي مَن 
 الَحَسناتِ 

  

   عمى َكثَرِة اإلخواِن أىُل ِثقاِت   َتَصّفْحُت إْخَواني فكاَن أَقمَُّيمْ 

 



 
 الداللة النسقية: -ٕ

البمغاء  دالمعجمات في تعريؼ كممة داللة ككنيا أخذت حيزان كبيران عنلقد عني أصحاب 
كالنحكييف، كلما كاف الشعر كالكبلـ العربي بفصاحتو يتمتع بيا كببيانيا، فقد كانت ليا الحظكة 

 الكبيرة لدييـ.
 الداللة لغًة: 

يدٌلؾ كالجمع أدٌلة كأًداٌلء الذم  -سٌددتو إليو كالٌدليؿ -(: ))دلىٍمتو عمى الشيء أدٌلو ابن سيده)يقكؿ 
كىي الداللة كالٌداللة، كالديلكلة، أما الًدلِّيمي فإنما يريد عممو بالداللة كريسكخو فييا(( -

ُّٔ. 
 الداللة في االصطالح:

كجاءت عمى لساف أصحاب المصطمحات: ))الٌداللة عمى اشتراؾ شيئيف في كصؼ ىك مف 
كالٌنكر في الشمس، كىك ركف مف أركاف الببلغة أكصاؼ الشيء في نفسو، كالشجاعة في األسد، 

دنائو البعيد مف القريب((  .ِّٔإلخراجو الخفي إلى الجمي، كا 
ككف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر، كداللة المفظ عمى معناه: مطابقة، كعمى 

نو إف تكقؼ صدؽ جزئو: تضٌمف، كعمى الزمو الذىني: التزاـ لداللة االقتضاء، كداللة اإليماء، أل
ال  ال فإف دٌؿ عمى ما لـ يقصد فداللة إشارة، كا  المنطكؽ أك صحتو عمى إضمار فداللة اقتضاء، كا 

 .ّّٔفداللة إيماء
فالنقد األدبي بنى مشركعو في العمؿ عمى عبلقة النص مع إنتاج الداللة في تمييزه بيف نكعيف 

ث تزداد أدبية النص كمما ازدادت قدرتو عمى مف الداللة ىما الداللة الصريحة كالداللة الضمنية, حي
إنتاج الداللة الضمنية, كليس ىناؾ تكازف عددم أك إنشائي بيف الداللتيف إذ قد نجد الداللة ضمنية 
كاحدة تنتظـ نصان كامبلن كالركاية مثبلن أك النكع األدبي كالشعر العذرم, كقد تقتصر عمى جممة 

صريحة ترتبط بالجممة النحكية كبشركط التكصيؿ المغكم كاحدة كالمثؿ، في حيف أف الداللة ال
 .ّْٔكحدكده

كالداللة النسقية يمكف مقاربتيا مف المسار نفسو الذم نقارب بو باقي الدالالت كالبد لكؿ 
المعطيات الحاضرة الستخراج الدالالت المعركفة أف تستحضر عند استخراجنا لمداللة النسقية، 

                                                             
 .ّٓ: ّؽّج ابف سيدة، المخصص، - ُّٔ
 .ّٖ: ٕنياية األرب في فنكف األدب، النكيرم، ج - ِّٔ
 .ٖٔ: ِالفقيية، محمكد عبد الرحمف، جينظر، معجـ المصطمحات كاأللفاظ  - ّّٔ
 .ُٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي: - ّْٔ



في ذلؾ ىي استحضار المضمر في ارتباط مفيـك النسؽ المضمر غير أف اإلضافة التي نحتاجيا 
 .ّٓٔلما تتسـ بو الداللة النسقية مف انتظاميا في شبكة مف عبلقات متشابكة نشأت مع الزمف

( الغذاميأما نكع الداللة فالمعكؿ عميو في النقد الثقافي ىك ))الداللة النسقية فبعد أف أضاؼ )
 ( الستة أنتج داللة جديدة سماىا )الداللة النسقية(اكوبسينييالاالتصاؿ )عنصران سابعان إلى عناصر 

، األكلى )الصريحة( كىي مرتبطة بالشرط النحكم ّٔٔ ((التي تقابؿ الداللتيف السابقتيف لمغة
ككظيفتيا تكصيمية، كالثانية )الضمنية( التي ترتبط بالكظيفة الجمالية لمغة، أما الداللة )النسقية( 

)) في عبلقات متشابكة نشأت مع الزمف لتككف عنصران ثقافيان أخذ بالتشكؿ التدريجي  ةفيي  مرتبط
كمف خبلليا يمكف الكشؼ عف الفعؿ النسقي مف داخؿ  ))ّٕٔ إلى أف أصبح عنصران فاعبلن((

 :ّٗٔ، قاؿ أبك العتاىية بذلؾّٖٔالخطابات الثقافية، كىي ذات داللة ثقافية مرتبطة بالجممة النكعية((
       

 
 )الطكيؿ(                                                                                   

إف المكت نسؽ تاريخي في تدرج مستمر قاىر لئلنساف ؛ تشابؾ كنشأ مع الزمف مككنان نسقان 
ثقافيان كصار عنصران فاعبلن، ككذلؾ النسياف ىك نسؽ متعارؼ عميو يمثؿ ثقافة تأصمت مظاىرىا 
في مجتمع جعمتو مؤثران، كفي خطاب الشاعر )نمكت، كننسى( تكاشج الفعبلف لمداللة عمة استمرار 

لحاؿ لممكت كالنسياف، في حيف أف الذنكب ال تمكت كال تنسى ؛ كىذه ثقافة تاريخية قد فرضتيا ا
في –األنساؽ استميميا الشاعر مف المكركث اإلسبلمي كضمت باقية إلى يكمنا ىذا، فمك الحظنا 

، كقد أراد  -عصرنا الحالي مثبلن  منا لكجدنا أف الطغاة بعد مكتيـ قد نسكا كلكف ذنكبيـ لـ تنسى
الشاعر أف نتبصر بيذا األمر عمى كفؽ مكركث إسبلمي متمثؿ في اتحاد البصر مع البصيرة 

، عبر عنو باالستفياـ 7ٖٓ چڭ  ڭڭ  ڭ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ٴۇ  ۋ    ٴۇ چ أخذه الشاعر مف قكلو تعالى: 
ـ التقريرم المراد بو النفي )كىؿ تنفع العيناف مف قمبو أعمى( كىذا الخطاب النسقي يدؿ عمى عد

منفعة البصر دكف كجكد البصيرة، كقد ذكره أبك العتاىية حقيقةن بالفعؿ المنفي )ال تنفعانو( أك ضمنان 
 )كىؿ تنفعي العيناف(. 

                                                             
 .ِٓينظر، عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - ّٓٔ
 .ْٓعبد اهلل الغذامي كالممارسة النقدية، مجمكعة مف الباحثيف: - ّٔٔ
 .ِٕساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي:النقد الثقافي قراءة في األن - ّٕٔ
 .َِالغزؿ العذرم في العصر األمكم في ضكء النقد الثقافي، إحساف ناصر حسيف: - ّٖٔ
 .ِْٖ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ّٗٔ
 .ِٕاإلسراء: - َّٕ

َنموُت وُنْنسى َغيَر أنَّ 
 ُذنوَبنا

ْن َنْحُن ُمْتنا ال َتموُت وال  وا 
 ُتْنسى

أال ُربَّ ِذي َغْيَنْين ال 
 َتْنَفعاِنوِ 

وَىْل َتْنَفُع اْلَعْيناِن َمْن َقْمُبُو 
 أْعمى

 



كيتضح أف الداللة النسقية غامضة كغير دالة، كىي متكلدة أساسا مف العنصر السابع الذم 
( المعركفة، كىي ذات أىمية بالغة كمفيـك مركزم في اكبسوني( إلى باقي رسالة )الغذاميأضافو )
لككنيا تؤثر في مستكيات التمقي كالفيـ كالتدليؿ، كمف ثـ فإف النص ال يقرأ إال  (الغذامي)نظرية 

 .ُّٕبكصفو حامبل لداللة نسقية
كمقترح الداللة النسقية إلى جكار الداللتيف يكسع مفيـك الداللة، كيفتح المجاؿ لمبحث يضاؼ 

األدبي الشائع، كالمبحث الثقافي الذم يعنى بكيفيات تضمف الخطاب  –المبحث الجمالي إلى 
أنساقان تتدخؿ في تكجيو األفكار كالسمكؾ، كتحدد المحمكالت الفكرية لآلثار األدبية، كتنبغي اإلشارة 

لمجممة، أيضا إلى أف الداللة النسقية ال يمكف ليا أف تككف حاضرة مف دكف تغير المفيـك التقميدم 
ذلؾ المفيـك الذم يذىب إلى أف الجممة عمى ضربيف: نحكية حاممة لمداللة الصريحة، كأدبية حاممة 
لمداللة الضمنية، كعميو فالداللة النسقية بيا حاجة إلى )جممة ثقافية( يككف قكاميا التشكيؿ المنتج 

 :ّّٕ، قاؿ أبك العتاىيةِّٕلمصيغ التعبيرية المختمفة
    
 

                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      

 )الطكيؿ(                                                                                      
يصرح لنا الشاعر مف خبلؿ فمسفتو لمحياة كالمكت أف الدىر ال يمكف أف تأمف لو جانب كال 
تعقد معو عقدان ألنو كثير النقض كاإلبراـ، كقد جعؿ الشاعر مف ىذه الثقافة التاريخية المتكاصمة 

ي حالةن مرئية بقكلو: )الست ترل( كيشترؾ المخاطب مع الشاعر في التساؤؿ عف دكاـ العيش كنف
( كأظفي أنو أراد  ، أنطمؽ الشاعر في ما بعد إلى -ما تـ عيشه –ذلؾ عنو بقكلو: )ىؿ تـ عيشه

التعبير عف تقمب األياـ بجممة صريحة ىي: )أبت األياـ(، مسندان الفعؿ لغير فاعمو الحقيقي 
التقمب  ليضفي جمالية الحركة الدائبة لؤلياـ كسرعة تقمباتيا ؛ عمى أنيا في ذلؾ تبدك إنسانان سريع

ذا سمطة حاكمة عمى الناس فترفع أقكامان تارةن كتخفض اقكامان تارةن أخرل ؛ كىذا ما أممتو داللة 
األنساؽ، عمى أف الشاعر كالمخاطب يعبراف عف تداخؿ أفكارىما كسمككيما بكممة )نحف( في 

لمنيي عف اتخاذ  مسايرة تمؾ األياـ الحاكمة كمداراتيا، كيصؿ بنا الشاعر إلى تمؾ المعاشرة لؤلياـ
الدنيا، التي ىي نسؽ تاريخي ثقافي معركفة بمظاىرىا العامة كالخاصة ؛ محبلن ألنيا سكف مؤقت 

                                                             
 .ِٔينظر، عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - ُّٕ
 .ُّٖينظر، الغذامي الناقد، قراءات في مشركع الغذامي النقدم، عبد اهلل إبراىيـ: - ِّٕ
 .َّْ:بي العتاىيةديكاف أ - ّّٕ

براَماأَلْسَت تَرى لمدّ  فَيل تّم َعيُش المرٍىء فيِو أْو  ىِر َنقضأ َوا 
 داَما

 لَتْرَفَع ذا عامأ َوَتخِفَض ذا َعاَما َلَقْد أَبِت األّياُم إال َتَقّمبأ
 فَتْرَفُع أْقَوامأ َوتخِفُض أْقَواَما َونحُن َمَع األّيام َحيُث َتَقّمَبتْ 
 ُمقاُمَك فييا ال أَبا لَك أّياَما َفال ُتوِطِن الّدْنيا َمَحالٍّ فإّنما

 



بدليؿ أف اآلباء قد غادركىا ؛ عبر عف ذلؾ بقكلو: )ال أبا لؾ أياما(، فالمتمقي قد أخذ منيا مفيكمان 
كم كىك تقمب األياـ كالسنيف كعدـ بداللة أنساقيا الحاممة لتكجيو األفكار كالسمكؾ كاألثر المعن

 الرككف إلييما.
كالداللة النسقية مفيـك ثقافي يختمؼ عف الداللة الصريحة التي تعنى بالجممة النحكية، كالداللة 
الضمنية التي تعنى بالمضمكف الببلغي، كتيعنى الداللة النسقية في المبحث الثقافي بكيفيات تضمُّف 

جيو األفكار كالسمكؾ، كتحدد المحمكالت الفكرية لآلثار األدبية، الخطاب أنساقان تتداخؿ في تك 
كالداللة النسقية بيا حاجة إلى )جممة ثقافية( يككف قكاميا التشكيؿ المنتج لمصيغ التعبيرية 

 :ٖ٘ٚ، كبذلؾ قاؿ أبك العتاىيةّْٕالمختمفة
    
 
 
 
 
 

  )الكافر(                                                                                    
العتاىية، ككاف ىذا النص الشعرم مف شكمت الداللة النسقية طابعان جماليان في شعر أبي 

المقطكعات الجميمة المنتظمة في تناغميا كدالالتيا لتكتمؿ الصكرة النسقية كتكلد تداعيات 
 سايكمكجية تعيد المخزكف النفسي كالثقافي في ذىف القارئ.

فبدأ الشاعر بالجمؿ الفعمية ذات الدالالت النسقية الكاضحة مثؿ: ))تتكب، كترجع، كتخشى، 
تأتي، كتنسى، ككشؼ، كارعكيت((، كمجمؿ ىذه األفعاؿ المضارعة أفادت باستمرارية الحدث، ك 

كالماضية تدؿ عمى التجديد، قد أراد بيا الشاعر الخمط بيف االستمرار كالتجديد بدائرة مغمقة يبث 
معب، مف خبلليا فمسفتو الخاصة، أك ثقافتو االجتماعية، كيعظ نكعان مف الناس يخمط بيف الجد كال

فعند كقكعيـ في الضيؽ يمجؤكف إلى اهلل، كعند رفاىيتيـ ينسكف ما أصابيـ مف نكبات كانتكاسات 
 كشدة، لذا نقد الشاعر جيؿ الجاحد عف فضؿ اهلل، بإشارة كاضحة لمف يرتكب العزة باإلثـ.

س كظؼ الشاعر التاء في أبياتو ألنو أراد أف ال يخرج عف عتابو كمصارحة اآلخريف ؛ فيك ييم
بالتاءات الكثيرة ممقيان المـك عمى نفسو بعيدان عف أعيف الرقباء، كاستعمؿ كـ التكثيرية ال لمجرد 
نما لشدة المـك كالكعظ ؛ كمف خبلليا يخاطب شخصان تكافرت فيو ىذه الصفات ؛ كلكنو  اإلخبار كا 

                                                             
 .ُّٖينظر، النقد الثقافي مطارحات في النظرية كالمنيج كالتطبيؽ، عبد اهلل إبراىيـ: - ّْٕ
 .ٖٕ-ٕٕ:بي العتاىيةديكاف أ - ّٕٓ

   وَتْرِجُع لمّذنوِب إذا َبِريتَا َتُتوُب ِمَن الّذنوِب إذا مِرْضَتا

رُّ َمّسَك أنَت الكٍ     وأخَبُث ما يكوُن إذا َقِويتَا إذا ما الضُّ

   وكْم َكشَف الَبالَء إذا ُبميَتا فَكْم ِمْن ُكْرَبٍة َنّجاَك منيا

   َمَدى األّياِم َجيرًا قد ُنييَتا وَكْم َغّطاَك في َذْنٍب وَعْنوُ 

   الَخطاَيا َقْد ُدِىيَتا؟وأْنَت عمى  أَما َتخَشى بأْن َتأتي الَمَناَيا

    َعَميَك وال اْرعَويَت َوال َخشيَتا  وَتنَسى فضَل َربٍّ جاَد َفْضالً 

 



كأنت عمى الخطايا  لـ يخرج مف دائرة المـك الشديد ؛ كالسيما قكلو: ))أما تخشى بأف تأتي المنايا 
 قد ديىيتا((، فقد كظؼ الدالالت النسقية في إيصاؿ ما يجكؿ في نفسو.

 :ٖٙٚكقاؿ في ذلؾ أيضان محاربان لمجيؿ
    
 
 
 

  )الطكيؿ(                                                                                   
ارتفعت األنا عند الشاعر بتاء الفاعؿ ليحاكؿ عقد حالة مف التكازف بينو كبيف الدنيا التي 
جعميا امرأة تنعي نفسيا إلى ساكنييا ؛ فيي في نظره امرأة مطاعة ال يجرؤ أحد عمى 

فالدنيا نسؽ أزلي يتمحكر فييا المكت  مخالفتيا ما لـ يتمكف مف محاسبة نفسو كمخالفة ىكاه،
كالحياة، كالتقكل كالمعصية، لذا كاف نعييا بمثابة صكت الحؽ الذم ينطؽ في عقؿ اإلنساف، 

 كفي ذاتو الجامحة التي تسيره نحك الخير أك الشر. 
عالج الشاعر داللة الغكاية كالجيؿ في آف كاحد عبر دالالت متعاقبة، انمازت بيا األبيات 

ة بركعة كجماؿ األسمكب، بديباجة تحمؿ عذكبة األلفاظ كسيكلتيا، ذات داللة نسقية الشعري
قصدىا الشاعر في تصكير التمادم في المجكف كالغركر، فقد شكمت صكت األنا في 
مخاطبة اآلخر، لينسج كيشكؿ اليكية الثقافية لنكع معيف مف أفراد المجتمع فمثبلن قكلو: 

شارة إلى يأس الشاعر مف صياغة اليكية الجديدة التي يطمح ))كفانا بيذا منؾ جيبلن((، إ
إلييا في مجتمع مبرأ مف المعاصي كالذنكب، معمبلن ارتفاع صكتو في مخاطبة الذات 

ف كانت حية   ىي ميتة. -عمى كجو الحقيقة-الجامحة أف نفسو كا 
 

 :ٖٚٚكقاؿ
     
 
 
  )الطكيؿ(                                                                                      

                                                             
 .ُٖ: ٖإلى  ُينظر: األبيات مف  ي العتاىية,ديكاف أب - ّٕٔ
 .ِٓٓ-ِْٓ: ٓالى ُ، ينظر: األبيات مف عتاىية أخباره كأشعارهأبك ال - ّٕٕ

فَمْو كنُت في الّدْنيا َبِصيرًا وقد 
 نعتْ 

   إلى ساِكِنييا َنْفَسيا َلَنَعْيُتَيا

الَيَوى فخاَلْفُت َنفسي في  وَلْو أّنني ِمّمْن ُيحاِسُب َنْفَسوُ 
 وعَصيُتَيا

  

   وَمْن َغّرُه منيا َعَساَىا وَليُتَيا أيا ذا الذي في الَغّي أْلَقْتُو َنْفُسوُ 

ألّنَك حيُّ الّنفِس في األْرِض  َكَفاَنا بَيذا ِمْنَك َجْياًل وِغرّةً 
 َميُتَيا 

  

 

ال  عمى ِثَقٍة ِمْن صاِحٍب  أَرى صاحَب الّدْنيا ُمقيمًا بَجْيِموِ 
 ُيواِفُقوْ 

  

أال ُرّب ذي طمَريِن في َمجمٍس 
 غدا

   َزَراِبيُُّو َمبثُوَثًة َوَنماِرُقوْ 

َلَقْد َأْعَظَم الُزْلفى َرفيٌق  َرِفيٌق وجاٌر ِلمنِبيّْ ُمَحمَّدٍ 
 ُيرافُقوْ 

  

إذا َعِمَم الرَّحمُن أنََّك  وُربَّ َمَحٍل َقْد َصَدْقَت َحَمْمَتوُ 
 صاِدُقْو  

  

 



 
لقد عمؽ الشاعر دالالتو في ىذه األبيات معتمدان عمى رؤيتو الخاصة النابعة مف ثقافة 

كاألتقياء مجتمعو، في النظر إلى المساكاة االجتماعية، بيف الفقراء كاألثرياء مف جية، 
كاألشقياء مف جية أخرل، ممخصان رؤيتو في ثنائية ))الحياة، كالمكت(( فقكلو: ))ذم 
طمريف(( يشير إلى الحي كالميت مف الفقراء كغير المعركفيف في المجتمع، الذيف يتقربكف 
إلى اهلل سبحانو كتعالى في أعماليـ كصمكاتيـ، مبتعديف عف اليكل، كيحققكف المنزلة العميا 

((، كنستدؿ مف ذلؾ أف المنزلة  عند اهلل كرسكلو، لذلؾ جاء قكلو: ))رفيؽه كجاره لمنبي محمدو
الرفيعة التي اكتسبيا الفقراء برفقتيـ لمنبي جاءت نتيجة فقرىـ كتيجدىـ لذا كانت المقارنة بيف 

 ))صاحب الدنيا((، ))كذم الطمريف((، المترفع عف أىكاء الدنيا.
حرؼ القاؼ في أبياتو ؛ كصفة القاؼ أنيا عالية عميقة كيبلحظ أف الشاعر استعمؿ 

، كيكافقو، كنمارؽ، كرفيؽ،  ممتدة كظفيا الشاعر في صيغ تعبيرية مثؿ: ))مقيمان، كثقةو
كصدقت، كصادقة((، كأظنو أراد أف يكازف بيف مكضعيف أحدىما معركؼ: صاحب الدنيا 

ليس بحميـ ؛ عندما يرحؿ عف  مقيـ بجيمو، قد رفض الرفيؽ الناصح لو كاختار لو صديقان 
ىذه الدنيا ليقيـ في مكضع آخر مف حياة أخرل، في حيف أف الرفيؽ اآلخر قد اختار التزامو 
كرفضو الكاعي لمجيؿ أف يككف جاران لمنبي )صمى اهلل عميو كآلو( في الحياة األخرل كقد كاف 

 زلة.كاضح المبادئ صادقان مع نفسو كمع اهلل تعالى ليجعمو في تمؾ المن
في حيف نجد نقمة أخرل ذات طابع ثقافي يتجسد لدل الشاعر كفمسفتو، التي اكتسبيا مف 

 :ٖٛٚالمجتمع، يحاكي بيا شريحة الجيالة كالعمماء، بقكلو
 
  

    
 
 
 
 
 

                                                             
 .ِّٓ:بي العتاىيةديكاف أ - ّٖٕ

   ما أَمَر اهلُل َوال َيْعَملُ  يا ذا الذي َيقَرُأ في ُكْتِبوِ 

   َوال َيفَعلُ يأُمُر بالَحقّْ  َقْد َبّيَن الَرْحماُن َمْقَت الذي

   أْقواَلُو فَصْمُتُو أْجَملُ  َمْن كاَن ال ُتْشِبُو أْفَعاُلوُ 

   قد فاَرَقْت ِمْن ِديِنيا أْعَذلُ  َمْن َعَذَل الّناَس فَنْفِسي بَما

   عنُو َنَيى في الَخمِق ال َيعِدلُ  إّن الذي َيْنَيى ويأتي الذي

   أْعَذُر ِمّمْن كاَن ال َيجَيُل   والرّاِكُب الّذْنِب عمى َجيِموِ 

 



  )السريع(                                                                                    
يتعرض الشاعر ىنا إلى أناسو فرضكا أنفسيـ في المجتمع عمى أنيـ عمماء في الديف ؛ كلكنيـ 
في ضبللة ألنيـ ال يعممكف بشريعة اهلل تعالى كال يأتمركف بأكامره ؛ عمى الرغـ مف ككنيـ يتكجيكف 

  ھہ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہچإلى الناس باألكامر كالنصح كينسكف أنفسيـ ؛ كىذا مصداؽ قكلو تعالى: 

 أك خيرا فميقؿ اآلخر كاليـك باهلل يؤمف ، كالحديث النبكم الشريؼ: ))مف كافّٕٗ چھ  ے 
، كبخبلؼ ذلؾ أف الديف الذم ينادم بمظاىرة ىؤالء العمماء الضالكف األفضؿ لمنفس َّٖليصمت((

مضمميف أف تعدؿ عنو كأف كاف في أصمو صكابان كاالتجاه إلى اهلل تعالى ببل مذاىب كببل عمماء 
إٌف الذم يىٍنيىى كيأتي الذم.... عنوي نىيىى في لمناس، كقد سخر منيـ الشاعر في إخبار مؤكد ))

(( كىذا المعنى جاء بو الشاعر مف المكركث الثقافي اإلسبلمي لقكلو تعالى:  مًؽ ال يىعًدؿي ڻ   ٹ  چ الخى

 چې       ې    ۉ   ې  ې  ٴۇ  ۋ     ۓ  ۓ   ڭ     ڭ  ڭ  ۀ      ہ  ہ     ہ  ھ  ھ   ھ        ھ     ے  
يًمًو(( مستعينان بالحديث النبكم: ))يغفر: ))، كقد ختميا الشاعر بقكلوُّٖ  كالٌراًكبي الٌذٍنًب عمى جى

 .ِّٖكاحد(( ذنب لمعالـ يغفر أف قبؿ سبعكف ذنبا لمجاىؿ
األفعاؿ،  كبذلؾ كشؼ الشاعر المقارنة بيف الجاىؿ كالعالـ، مكضحان بدالالت نسقية تراكحت بيا

بيف النفي كالثبات، كالظيكر كالغياب معتمدان عمى أسمكب النفي، مثؿ: ))كال يعمؿ، كال يفعؿ، ال 
يعدؿ، ال يجيؿ((، كبيذا األسمكب ركز كأكد المعنى المراد إيصالو لممتمقي بمفيـك ببلغي اجتماعي 

ية التي الزمت الجيؿ كبثو دقيؽ كسـ بو الحالة التي تمر بيا البيئة العباسية كالترسبات االجتماع
غراؽ الناس في ىمكميـ كجيميـ.  سمكمان بطيئة لتخدير كا 

 :ٖٖٛكفي صياغة اليكية الجديدة التي رسـ معالميا الشاعر، قاؿ
    

 
 

                                                                                      
  )البسيط(                                                                                      

                                                             
 .ْْالبقرة: - ّٕٗ
 .ِّٗ: ّبف قدامة، ج الرحمفالشرح الكبير، عبد  - َّٖ
 .ُٓ-ُْ-ُّ-ُِ-ُُ-َُالعمؽ: - ُّٖ
 .ْٕ: ُالكافي، الشيخ الكميني، ج - ِّٖ
 .ِٓ:بي العتاىيةديكاف أ - ّّٖ

والّشكَّ والُكْفَر والّطغياَن  إّياَك والَبْغَي والُبْيتاَن والِغيَبوْ 
 والّريَبوْ 

  

ما زاَدَك الّسنُّ ِمْن ِمثقاِل 
 َخْرَدَلةٍ 

   إاّل َتَقّرَب منَك الَمْوُت َتقريَبوْ 

َتصعيَدٌة منَك أحيانًا  َفما َبقاؤَك واألّياُم ُمْسِرَعةٌ 
 وَتصويَبوْ 

  

ّن لمّدْىِر لْو ُيحَصى َتَقّمُبوُ  في كّل َطْرفِة َعيٍن ِمنَك  وا 
 َتقميَبْو 

  

 



أخذت  ىنا يرسـ الشاعر لمقارئ صكرة نسقية داللية مف خبلؿ معانيو ليذه القصيدة، التي
بعدان معرفيان كثقافيان آخر، إذ يرل بيا كجكب االبتعاد عف الثقافة السائدة في المجتمع التي 
صاغت اإلنساف كجعمتو يتسـ بيذه الصفات الذميمة، التي حذر منيا الشاعر كأراد ليا أف 

مي تككف عمى كفؽ ىكية أخبلقية ممتزمة، طبقان لممعايير اإلسبلمية، فقد نبو اآلخر عمى التخ
عف ))البغي، كالبيتاف، كالغيبة، كالشؾ، كالكفر، كالطغياف، كالريبة((، مؤكدان أف عمى اإلنساف 
االلتزاـ بالصبر، فشرؼ المرء عممو كتقكاه، فبناء اليكية الحقيقية تككف مف بداية بمكغ 
اإلنساف إلى سف العقؿ، مكتسبان بذلؾ الشرؼ كالقناعة، ال بتقدمو في السف كانغماسو في 

 لجيؿ كعدـ االستيقاظ مف المعاصي كالمكبقات.ا
 :ٖٗٛكفي مكضع آخر يدعك إلى التقكل إذ قاؿ

     
 
 

  )الكامؿ(                                                                                    
مف المبلحظ أف أبا العتاىية كاف متأثران بثقافة عصره التي كانت تدعك إلى أصالة الحسب 
كالنسب، ككاف ىذا المييمف االجتماعي مف شكاغمو، كأخذ منو مأخذان كبيران، فكأف دعكاه أف 
الديف ىك الحسب كزينة الرجاؿ ىي أعماليا كآدابيا، كأف المرء جمالو في ما كسبو مف عمـ 

ك دققنا في البيت األخير لكجدناه يذكر ))األرض الطيبة(( كلـ يقؿ األرض كتقى، كل
الخصبة، ألف الخصبة تنبت أم زرع تنثره بيا، أما الطيب فيكرث طيبان أك ينبت طيبان كيكلد 

ې  ې  ٴۇ  چ طيبان مثمو كىذه داللة نسقية استعاف بيا الشاعر مف كبلـ اهلل سبحانو كتعالى: 

لمتعبير عف ما يجكؿ في نفسو مف ضعة النسب، كفي داللة أخرل  ّٖٓ چ ېۅ  ۅ  ى  ى   ۋۋ
يقكؿ: ))ككؿي بني حكاءى(( كلـ يقؿ بني آدـ ألنو رجع إلى أصؿ اإلنساف، فحكاء ىي أصؿ 
يعكد إلييا كؿ البشر، كعمؿ ذلؾ بكحدة النسب التي تعكد إلى حكاء، كال يزاؿ ىذا النسؽ 

تريد أف يدعك لؾ أحد يقكؿ بدعائو: )فبلف بف الداللي نعيش بو إلى يكمنا ىذا، فعندما 
 .ّٖٔحكاء(

                                                             
 .ُٓ-َٓ: ُٓكالبيت ُُالى ُ: األبيات مفـ .ف، ينظر - ّْٖ
 .ِٔالنكر: - ّٖٓ
 ، كغيرىا.ُُّ-ُُّ-ّّْ-ِّٕ:بي العتاىيةلممزيد مف الداللة النسقية، ينظر: ديكاف أ - ّٖٔ

   َمحُض الَيقيِن وديُنُو َحَسُبوْ  َكَرُم الفتى الّتقَوى وُقّوُتوُ 

   وَتماُم ِحْمَيِة َفضمِو أَدُبوْ  ِحْمُم الَفتى ِمّما ُيَزّيُنوُ 

   َحّواَء فييا واِحٌد َنَسُبْو   واألْرُض َطّيَبٌة, وكلُّ َبني

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 :ٖٚٛ)التيريب النسقي( الجممة الثقافية

ينظر عمماء النحك إلى ترتيب عناصر الجممة كتراكيبيا، كلعؿ ما يصفو النحكيكف في الجممة 
أصغر دكائر الجممة الكبلمية المفيدة، الكبلمية بأنو فضمةه يقصدكف بو أنو عطاء فكرم زائده عمى 

كيفما اتفؽ، بؿ  عممياكأما األديب البميغ فبل يكتفي بالتقيد بما يجكز في التراكيب العربية، فيست
ينظر إلى دالالتيا، كالى المعاني التي تؤدييا مختمفات التراتيب، فيستعمؿ منيا ما يدؿ عمى ما 

                                                             
 .ّْفضاءات النقد الثقافي مف النص إلى الخطاب، سمير الخميؿ:  - ّٕٖ



، كيحاكؿ دكمان أف يطبؽ بيف اختياره منيا كما يريد بعبارة مختصرةيريد التعبير عنو في كبلمو 
 :ّٖٗ، كقاؿ في ذلؾّٖٖالتعبير عنو

      
 
 )البسيط(                                                                                    

يحاكؿ الشاعر أٍف ينفذ إلى معافو تؤدييا جمؿ ثقافية بأخصر عبارات مختمفات التراتيب عبر 
ف تجاكرت في كبلمو–النظر في دالالتيا  فالنداء المقترف بجممة )يا خاضب( يريد الشاعر  -كا 

الكصكؿ إلى مخاطب يممؾ تراكمان ثقافيان ؛ فيو منفعة عامة ؛ ذلؾ ىك الخضاب الذم يحمؿ في 
طياتو منافع جمالية كسمككية كيٌعبر عف مظير اجتماعي ذم بعد ثقافي ؛ يجعمو الشاعر متعمقان 

افية أخرل ىي )بالحناء( ؛ كالحناء بنيت عمييا آثاره ثقافية تشرح مظاىر بشيء آخر يمثؿ جممة ثق
سمككية كاجتماعية ؛ منيا جمالية كمنيا ما يخفي عيكبان مثؿ: )الشيب( الذم يٌع نسقان ثقافيان داالن 
عمى ذىاب الشباب كدخكلو مرحمة الشيخكخة ؛ فاجتمع الخضاب مع الشيب ليستر ىرمو مظير 

بو أف يفكر في أمر بعيد ىك كيؼ يستر ذنكبو عف المميؾ المكٌكؿ بالنار التي ىي  الناس ؛ كاألكلى
جممة ثقافية ذات بعد تاريخي مستمر ؛ تنامت ثقافتيا عند الشاعر بأثر إسبلمي معركؼ اجتماعيان، 
إذ يصؼ ما يحدث يـك الحساب كىنا األمر حقيقة إسبلمية تاريخية ثقافية يجب االعتراؼ بيا كما 

حاؿ في االعتراؼ بأف الشيب لف يرحؿ عف اإلنساف بمجرد الخضاب كسيرافقو إلى يـك ىي ال
َـّ ًبيا( ؛ في حيف أراد الحقيقة في  مماتو ؛ كقد كنى عف رأسو بالدار التي ينزؿ بيا الكباء بقكلو: )ألى
الجممة الثقافية )صاًحبى الداًر( ؛ كىي تدؿ عمى كصؼ لمتممؾ المشركع اجتماعيان ؛ كصاحب 
الدار جممة ثقافية رسختيا التقاليد كاألعراؼ في المجتمع كرحيمو عنيا أمر غريب ال يككف إال قسران 

 بالمكت ؛ أك بالتيجير القسرم مف شيء مخفي يمثؿ عدٌكان يتحرؾ بسرعة ليفاجأ صاحب الدار.
جممة الثقافية إف مفيـك الجممة الثقافية حينما التصؽ بالثقافة غٌير المفيـك كٌميا، كمف ثـ نجد ال 

نما ىي بالمعنى األنثربكلجي، أم الييمنة كالسيطرة  ليست مجرد عدد كمي مف مفردات متعددة كا 
بؿ تحمؿ في  ،َّٗ( كليس مجمكع العبلقات كالتقاليد كاألعراؼغيرتزكسبؿ تحقيقيا كما عند )

ؾ كالقيـ، كالناقضة الداللة النسقية، ىذه الجممة المميئة بالمضمرات المكجية لؤلفكار كالسمك  أثنائيا
كتنازية كتعبير مكثؼ ذك رصيد ثقافي متجدر تمعب فيو األنا الظاىر القكؿ تأكال كنسخا، كليا داللة 

                                                             
؛ الجممة  ُٗٓ-ُْٓ: ُينظر، الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، عبد الرحمف حسف حبنكو، ج - ّٖٖ

 .ُٓ-ُُالعربية تأليفيا كأقساميا، فاضؿ السامرائي:
 .ّٓٓ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ّٖٗ
 .ّْينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي: - َّٗ

ياخاِضب الشَّْيِب ِباْلِحّناِء 
 َتْسُترهُ 

 َسِل اْلَمميَك َلُو َسْترًا ِمَن النَّارِ 

َلْن َيْرَحَل الشَّْيُب َعْن داِر أَلمَّ 
 ِبيا

َحّتى ُيَرّحَل َعْنيا صاِحَب 
 الدارِ 

 



، أم بما تحممو ىذه الجممة مف ال كعي ُّٗان ميمكاليكية بمعانييا الفمسفية الكاسعة دكرا تفاعميا 
اإلشارة  تجدر، ك ِّٗالجمعي أك النحفجمعي يكثؼ حمكالت ثقافية تتعدل األنا المفردة إلى الضمير 

إلى أف الجممة النحكية قراءة مباشرة أم داللة صريحة، أما الجممة األدبية فيي قراءة جمالية ببلغية 
أم داللة ضمنية، كتككف الجممة الثقافية قراءة مركبة فمسفية ثقافية استنباطية أم الداللة 

 :ّْٗ، قاؿ أبك العتاىيةّّٗالنسقية

 )الكامؿ(                                                                                    

أراد الشاعر بقكلو: )مات الخميفة( أف حدثان جمبلن قد كقع في المجتمع كترتبت عميو آثار إسبلمية 
كثقافية ؛ فيك يريد )الخميفة( كىك جممة ثقافية ذات أبعاد دينية إسبلمية كاجتماعية كتربكية كاجتماعية 

كتاريخية يمكف كصؼ مكتو بأنو مكت لتعاليـ اإلسبلـ أك انتياؾ لحرمة اإلسبلـ ؛ مثؿ اإلفطار عمنا في 
 رمضاف.

قيـ ؛ فيك يتحدث عف ىذه الجممة )مات الخميفة( مميئة بالمضمرات المكجية لؤلفكار كالسمكؾ كال
مكاصفات تاريخية إسبلمية رسخت في أذىاف الناس عف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو( فيك حامي 
لمديف كىك المدافع عف تعاليمو اإلسبلمية كىك الذم يسفُّ القكانيف لتطبيقيا فمكتو ىنا تكثيؼ برصيد 

حالة اجتماعية  تتعدل األنا إلى إسبلمي اجتماعي يعبر عف ال كعي جمعي يكشؼ عف حمكالت ثقافية
مؤثرة تشبو انتياؾ حرمة شير )رمضاف( باإلفطار العمني كترؾ الصـك كىك فريضة إليية أقرىا 

 الشارع.
)رمضاف( ىنا جممة ثقافية ذات محتكل إسبلمي تاريخي يعبر عف ثقافة االمتناع عف كثير مف مظاىر 

تناع عف الطعاـ كالشراب حتى يحؿ كقت اإلفطار مساءن الدنيا كمف بيف ابرز مكاصفاتيا االجتماعية االم
 عند المغرب، كقد صرح الشاعر بخطابو )أٌييا الثَّقىبلًف( ليدؿ عمى عظـ المصيبة كىكليا بفقد الخميفة.

كالجممة الثقافية ىي المقابؿ النكعي لمجممتيف النحكية كاألدبية، بحيث نميز تمييزا جكىريا بيف 
ة الثقافية مفيـك يمس الذبذبات الدقيقة لمتشكيؿ الثقافي الذم يفرز صيغو ىذه األنكاع، إف الجمم

 التعبيرية المختمفة، كستككف أنكاع الجمؿ ثبلثا كاآلتي:
 .الجممة النحكية، المرتبطة بالداللة الصريحة 
 .الجممة األدبية ذات القيـ الببلغية كالجمالية المعركفة 

                                                             
 .ِٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - ُّٗ
 . ِٖ:عبد اهلل الغذامي، كعبد النبي اصطيؼ ينظر، نقد ثقافي أـ نقد أدبي، - ِّٗ
 .ِٕينظر،عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - ّّٗ
 .ٔٓٔ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ّْٗ

 ْي أْفَطْرُت في َرمضانِ نَفَكَأنَّ  َفُة أّييا الثََّقالنِ ماَت اْلَخِمي
 



  ّٓٗالنسقي في المضمر الداللي لمكظيفة النسقية في المغةالجممة الثقافية المتكلدة عف الفعؿ. 
ىي حصيمة الناتج الداللي لممعنى النسػقي  ))نكعا ثالثا مختمفا، بيذا سنجد الجممة الثقافيةك  

ككشػفيا يأتي عبر العنصر النسػقي في الرسالة، ثـ عبر تطكر مقكلة الداللة النسقية كىذه الداللة 
كالجممة الثقافية ليست عددان كميان إذ قد نجد جممة ثقافية  ة،مة الثقافيسكؼ تتجمى كتتمثؿ عبر الجم

 ّٔٗ ف الجممة الثقافية ىي داللة اكتنازية كتعبير مكثؼ((إكاحدة في مقابؿ ألؼ جممة نحكية أم 

كقد تطكؿ لتصبح مقطعان شعريان،  تقـك بميمة الكشؼ عف المضمرات النسقية، ككذلؾ التعبير عنيا،
ف شبو جممة، إذان ىي أصغر خطاب في نسيج النص كتكشؼ عف سر النص كسر كقد تقصر لتكك 

عبر كنفكسيـ في ذاكرة المبدعيف كالقراء  تكزفيي تفضح المضمر الخفي المر  ،ّٕٗجماىيريتو
العصكر كاألزماف، كعمى ىذا فإف الجممة الثقافية تمتمؾ داللة مضمرة ال صريحة كال ضمنية، ىذه 

رية عف أنظار النقد األدبي، لما تمتمكو مف قدرة كبيرة عمى التخفي، الداللة المضمرة ظمت متكا
 : ّٗٗ، قاؿ في ذلؾ أبك العتاىيةّٖٗالجممة األدبية )الجمالية( في كلتركيز النقد األدبي

 )مجزكء الكامؿ(                                                                               

رَّح الشاعر بجممة ثقافية قصيرة تمثؿ تاريخان اجتماعيان عرفياى مكجكدان عمى األرض يمكف   صى
كصفو بصفات كثيرة تدؿ عمى خمقتو )الناس( ؛ فالناس يعمنكف عف أنفسيـ بمظاىر اجتماعية 

ل تعبر عف ميزاف اجتماعي ثقافي يتمثؿ كثقافية كتاريخية ؛ ك)األخكة( جممة ثقافية قصيرة أخر 
بصمة الرحـ كالدـ بيف أبناء األب الكاحد ؛ كتظير صفاتيا كاضحة لمعياف عبر التكاتؼ كالتكاصؿ 

 االجتماعي كالعيش في مكاف كاحد.

كمف ىذا المعنى انطمؽ الشاعر إلى مضمر ثقافي ينقض المسميات السابقة عبر ثقافة سائدة في 
( مادامت عميؾ إْخَوُة ِنْعَمةٍ لمترؼ الغني يجد عنده أخكة كثر يمتفكف حكلو فيـ )المجتمع، فالرجؿ ا

؛ فإذا فقد اإلنساف صفة الترؼ كالغنى تركو ىؤالء األخكة كحيدان، لذلؾ كجدنا الشاعر ىنا ينسخ 
المعمف عنو مف مفيـك األخكة الحقيقية كالترابط االجتماعي بيف الناس إلى مفيـك ثقافي مضمر 

كصفو بػ )أخكة المنفعة كالمصالح الضيقة( كىي إخكة مستمرة مع استمرار المنفعة عٌبر عنيا  يمكف
مىٍيكا ًنٍعمىةو الشاعر )  (. ًلٌمًو ما دامىٍت عى

                                                             
 .ّٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - 9ٖ٘
 .َِالغزؿ العذرم في العصر األمكم في ضكء النقد الثقافي، إحساف ناصر حسيف: - ّٔٗ
 .ُْينظر، النقد الثقافي مفيكمو منيجو إجراءاتو، إسماعيؿ خمباص حمادم: - ّٕٗ
 .ّْينظر، النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي: - ّٖٗ
 .ّٗٓ:ه كأخبارهأبك العتاىية أشعار  - ّٗٗ

 ِلّمِو ما داَمْت َعَمْيكا الّناُس إْخَوُة ِنْعَمةٍ 
 



                                                                 :ََْكقاؿ أيضان 

 )الطكيؿ(                                                                                      

كفي ىذه الجممة الثقافية القصيرة يعٌبر الشاعر عف ثقافة كاعية ليا أبعاد اجتماعية كأخبلقية عف  
تقصر ؛ كىذه المصاحبة فييا منفعة لمطرفيف ؛  الصاحب الذم يرتبط بصاحبو لمدة تطكؿ أك

كيمكف كصفيا بأف الصاحب األكؿ ىك المستفيد مف ىذه العبلقة )صاحب الدنيا( عبر زيادة الماؿ 
كظيكر آثار الترؼ عميو ؛ كلكف ذلؾ ينقض بداللة مضمرة تككف ناقصة عبر مجانسة الشاعر بيف 

( ألف المعنى الرمزم ىنا يرتبط بيف ىاتيف زادىهي ماليوي غىٌما( ك)اٍزدىادى ماالن زيادة الماؿ كزيادة الغـ )
الداللتيف الثقافيتيف أف كثير الماؿ يسعى إلى تكثيره ؛ كيخشى عمى نفسو أف يترؾ ىذا الماؿ لغيره 
عند يمكت، فالرمز ىنا أف صاحب الدنيا الكثير الماؿ يزداد مالو مع زيادة في عمره ؛ فيجد نفسو 

 الذم البد منو فيغتـ كثيران.        في مكاجية المكت 

يأتي مفيـك الجممة الثقافية بكصفو مفيكمان مركزيان في النقد الثقافي, كسيككف الجامع األمكم في 
؛ ألنو عبلمة ثقافية تحمؿ كتكشؼ عف  ىذه الحاؿ )جممة ثقافية( كليس نصان, كىك جممة ثقافية

جممة ثقافية فيك كاشؼ نسقي,  لما كافيا, كىك إشكاؿ ثقافي كال تقؼ عمى نفسيا كتنغمؽ عمى ذات
كأكؿ عبلمات ىذه ، َُْقادر عمى ذلؾ إذا كظفنا المقكلة النقدية كما يقترحيا مشركع النقد الثقافي

الجممة أننا نقؼ فييا عمى داللة المسمى بنسبة المكاف إلى الحقبة األمكية, كىي حقبة تمثؿ قيمة 
سبلمية, كتدؿ عمى خطاب يحمؿ ذاكرة, كيمثؿ حالة تحكؿ جذرم في تككيف مفيـك  ثقافية عربية كا 

نفكس المسمميف بيف سنة كشيعة  األمة, فيك مسجد ينسب إلى عشيرة كىذه العشيرة تحتؿ مكقعان جدليان في
 .َِْكبيف عيد راشد كممؾ عضكض, كبيف ثقافية قبيمة مف جية, كثقافية كحي مف جية ثانية

كىذا يدخؿ مباشرة مع التسمية ليكشؼ عف حركة في الذاكرة تسأؿ ما الذم جعؿ التاريخ ال يحتفظ عف 
لـ يبؽ في المكاف الذىني كالرمزم سكل  العيد األمكم بأم أثر سكل ىذا الجامع, كأيف القصكر كالدكر...؟

 , إف الذاكرة كىي تحتفظ بالمكقع فإنيا ىنا تمنح المكاف ، زاؿ الباقي في حيفالجامع, بقي مكانان كمسمىن
مف معالـ تمؾ الذاكرة, ثـ ىي تكنز مف داخمو برمزيات تجتمع  هالخمكد عف غير  يتنفك خصكصية الخمكد, 

كليس لخميفة أمكم, كمع أف  أك لشخصية عممية كبيرة، قبر لنبي, مثبلن: كعمييا, فالقبر الذم في الداخؿ ى
ىنا يأتي معنى مف معاني الجممة الثقافية حينما ، اسـ أمكم إال أف رمزيتو ليست أمكية كاسموأمكم  وباني

                                                             
 .ّٗٔ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ََْ
 .ْٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، عبد اهلل الغذامي: - َُْ
 .َُٔ-ُٗٓينظر، نقد ثقافي أـ نقد أدبي، عبد اهلل الغذامي كعبد النبي اصطيؼ: - َِْ

 إَذا اْزَداَد مااًل زاَدُه ماُلُو َغّما أرى صاِحَب الُدْنيا ِبيا َحْيثُّما
 



اللة تحمؿ نسقان مضمران, كالنسؽ المضمر ىك الداللة الخفية بما تحممو مف تناقض بيف المعنى الكاعي كالد
 .َّْالمضمرة الناقصة لذلؾ المعنى

ف داللة التناقض بيف المعنى الكاعي كالمضمر عنتكمـ عف نقد ثقافي كعف نسؽ مضمر ك  كلما كنا
نما سيككف  النسقي مف تحتو, فإف السؤاؿ لف يككف ىنا عما ىك مكجكد في النص )أك الجممة الثقافية(, كا 

غـ مف أمكية االسـ, كالمفقكد ىنا في التعارض بيف كىك أمكية المكاف عمى الر  ،عما ىك غير مكجكد
 .َْْالمسمى األمكم كعدـ أمكية المكاف, مما يعني أنو مضمر ثقافي ينقض مسماه, كينسخ المعمف عنو

, حتى الكظائؼ التي سنبحث عنيا ىنا سكاء منيا اسموفي الجامع األمكم مف األمكية غير  سكلي
، )الببلغي( فإنيا لف تككف أمكية بقدر ما ستككف بشرية إنسانية )شعبية(التداكلي )النحكم( أك الجمالي 

ىنا سنرل أف النص أك الجممة الثقافية, أم الجامع األمكم, ىك نسؽ مضاد لمسمطة كلمتاريخ, كلذا صار 
ككؿ ما في الجامع ىك رمزيات ال تاريخية أك ال ، شعبيان مف جية, كذا رمزية غير تاريخية مف جية ثانية

بدءان مف  ،لممكاف كلمفردات المكاف في تقرير الكاقع التاريخي استحالةاقعية, كسيجد المرء صعكبة أك ك 
تاريخ جدرانو كأصكليا كحقيقة القبر, كحقائؽ المسميات داخؿ الجامع, كقصص المكاف 

 . َْٓكحكاياتو

الثقافي الذم كىي مفيـك يمس الذبذبات الدقيقة لمتشكؿ ))كالجممة الثقافية )التيريب النسقي( 
تفرز صيغو التعبيرية المختمفة، كبيذا تككف الجممة الثقافية متكلدة عف الفعؿ النسقي في المضمر 

  َْٔ.((الداللي لمكظيفة النسقية في المغة
 :ٚٓٗكفي ذلؾ قاؿ

        
 
 
 
 
  

                                                             
 .ُُٔ:ـ .فينظر،  - َّْ
 .ٔٗينظر، النقد الثقافي بيف العمـ كالمنيج قراءة في كتاب عبد اهلل الغذامي، منذر عياشي: - َْْ
 .ُُٔينظر، نقد ثقافي أـ نقد أدبي، عبد اهلل الغذامي كعبد النبي اصطيؼ: - َْٓ
 .ّْالخطاب، سمير الخميؿ: إلىالنقد الثقافي مف النص  فضاءات - َْٔ
 .َُٖ-َُٕ-َُٔ: ِّإلى  ٕاألبيات مف ، ينظر: ديكاف أبي العتاىية - َْٕ

   والَمَناَيا ُتبيُد كّل الِعَبادِ  الَمنَايا َتُجوُس كّل الِبالدِ 

   مثَل ما ِنْمَن ِمْن َثُموٍد وعادِ  لَتَناَلّن ِمْن ُقروٍن أراىا

ُىّن أْفَنيَن َمْن َمَضى ِمْن  ُىّن أْفَنيَن َمْن مَضى ِمْن ِنزارٍ 
 إيادِ 

  

ىل تذكَّْرَت من خال من بني 
 األْص 

   َفِر أْىِل الِقباِب واألْطوادِ 

   ساَن أْرباِب فاِرٍس والّسَوادِ  ىل تذكَّْرَت من خال من بني َسا

   ُن الَمنيُع األعراِض واألجناِد   أيَن أين ُسَمْيَماأيَن داُوُد 

 



  )الخفيؼ(                                                                                      
أراد الشاعر أف يكظؼ المنايا التي تجكس كؿ الببلد، إذ إنو استعار الفعؿ ))تجكس(( كأسند 

)المنايا( ليعبر عف ظاىرة عامة، كجممة المسند كالمسند إليو جممة ثقافية نسقية تـ تككيدىا إليو 
بجممة أخرل في المعنى عبر رسـ صكرة تشبييية لحاؿ المنايا فيي مثؿ: الكباء أك الحرب، أك مثؿ 

 الشيء الذم يبيد كؿ العباد فبل ييبؽ ليـ أشران.
تكضيحية ليعرؼ مف يعرؼ صفة ىذه المنايا عبر إف تكظيؼ ىذه النسؽ يحتاج إلى إضافات 

الزمف الماضي التي رآىا الشاعر بأحداثيا التاريخية ألنيا تناؿ مف الحاضريف كمف أقكاـ ليـ أثرىـ 
 في التاريخ.

ثـ استعمؿ الشاعر المضمر الداللي المعبر عنو بضمير الجمع لمغائبيف المؤنث ))ىيٌف أفنيف(( 
 اية عف ىبلؾ السمسمة مف الماضي.؛ كلـ يقؿ ىيٍف أبٍدفى كن

كيعظنا الشاعر بخطابو االستفيامي ب ))ىؿ تذكرت(( كي نتعظ ليكني عف أف ىبلؾ أصحاب 
 المجد كالقباب حقيقة في الدنيا عمى اإلنساف أف يستعد ليا.

ثـ ذىب بعيدان ليرسـ لنا صكرة لمعظماء الذيف أخفتيـ المنية قسران باستعماؿ أداة االستفياـ 
 ف(( ليكني عف خمكد األرض بعد زمف مف الممكؾ كالكالة حتمان ))أي

لقد شكمت الجممة الثقافية في ىذا النص الشعرم معاني عميقة قصدىا الشاعر لبياف زكاؿ 
الممؾ الدنيكم، فمثؿ جممة: ))ثمكد كعاد(( تفيد بعظة بني البشر بالفناء كاليبلؾ المحقؽ ال محالة، 

كاـ التي انحرفت عف المسار الصحيح كعف الشريعة فبذلؾ قاؿ سبحانو كالعقكبة اإلليية ليذه األق
  جب  جب  جب  جب  جب   جب  جب    جب  جبۉ    ې   ې  ٴۇ     ۋ  ۅ  ۅ  ى       ې   ې  ې  ې  چ  كتعالى:

، تشير الجممة الثقافية بنفعيتيا إلى إبادتيـ َْٖ چجب  جب  جب       جب   جب  جب  جب  جب
بني العباس كالبرامكة ككيفية إزالة ممكيـ، كأما الكصفية منيا كعقكبتيـ، كاإلشارة إلى طغياف 

فتفيد بعدـ كجكد أثر باؽو ليـ إال في كصفية القرآف الكريـ، كالتاريخية تحدثنا األخبار عف 
ارتكابيـ اآلثاـ كمخالفتيـ نبييـ صالح )عميو السبلـ( كعقر ناقتو التي أنزليا اهلل رحمةن ليـ 

 .َْٗى في أرض اهلل كآية شاخصة كبرىاف حقيقي أماـ أنظارىـلتطعميـ مف حميبيا كترع
ياد(( فقد كانا بمثابة ممكؾ قد ىيمنكا عمى الصحراء كاألنعاـ مكنيان  كأما ذكره ))لنزار كا 

، كاإلفادة مف ذكرىـ ىك تجسيد المعنى لفناء الممؾ َُْعنيـ بأىؿ ))بأىؿ القباب كاألطكاد((

                                                             
 .ٕ-ٔ-ٓ-ْالحاقة: - َْٖ
 .ُِٕ: ِينظر، مركج الذىب كمعادف الجكىر، المسعكدم، ج - َْٗ
 .ِّٓ: ِينظر، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، جبلؿ الديف السيكطي، ج - َُْ



ياد كنزار كبلىما أكالد عد ناف، كنممح ىنا قصدية الشاعر أف حكماء بني العباس كزكالو، كا 
ىـ أكالد عدناف بإشارة إلى ممؾ العرب في الجاىمية، ثـ أردؼ الشاعر جممة ثقافية أخرل 

، كاإلفادة ُُْتحيؿ إلى دكلة بني ساساف التي بسطت نفكذىا عمى ببلد فارس كأرض السكاد
ركتيـ ؛ ككأف الشاعر ىنا يحيؿ لقكلو مف تاريخيـ كما بقي منيـ مف قفار كآثار تشير إلى جب

 ، مستنتجان العبرة كالعظة كالفناء.ُِْ چڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ چ تعالى: 
الشاعر المكركث الثقافي كما يحممو مف أنساؽ كجمؿ ثقافية كلجأ الشاعر إلى  عمؿاست

أداة االستفياـ بسؤالو عف ))داكد كسميماف(( ككبلىما نبياف، كلـ يرد الشاعر ىذا المعنى بؿ 
ڳ  ڳ  ڳ  چ أراد بيما ممكيف ألنيما ممكا األرض كعمييا مف أنس كجف كيستشيد بقكلو تعالى:

ڭ  ې   ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھہ  ھ  ھ  ھ  ہں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ  ہ  ہ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      

، كقد أكضح الشاعر بما ليما مف عظمة كرىبة إال أنيما لـ يخرجا مف دائرة الفناء ُّْ چ
 كالزكاؿ.
 :ٗٔٗكقاؿ
     
 
 
 
 

  )الكامؿ(                                                                                    
نما إقامتيا بطيكرىا بشعائرىا كافة كىي صكرة تشبييية  ال يعني الشاعر مجرد إقامة الصبلة كا 

بأفعاليا المعركفة في اإلسبلـ، ككنى بشبو الجممة ))مف الضبلؿ(( كمتعمقيا تفاكت لحالة اإليماف 
لغاء مراسـ العبادة ؛ فيك يساكم إخبلؿ الييكد بميقات مكسى )عميو  الميقات عف ترؾ الصبلة كا 

 السبلـ(.

                                                             
 .ُٓٓ: ِالبدء كالتاريخ، احمد بف سيؿ البمخي، جينظر،  - ُُْ
 .ٔ:األنعاـ - ُِْ
 .ٕٗ-ٖٕ:األنبياء - ُّْ
 .ْٔ: ّالى ُ، ينظر األبيات مف بي العتاىيةديكاف أ - ٗٔٗ

   َوِمَن الّضالِل َتفاُوُت الميقاتِ      أِقِم الّصالَة لَوْقِتيا بَطُيورِىا

ذا اّتَسعَت     مْنُو األَجّل ألْوُجِو الّصَدقاتِ       بِرْزِق َرّبَك فاجَعَمنْ وا 

   إّن الّزكاَة َقريَنُة الّصَمَواتِ       في األقَرِبيَن وفي األباِعِد تاَرةً 

   بَقضاِء ما َطَمبوا مَن الحاجاتِ       َواْرَع الِجواَر ألْىِمِو مَتبّرعاً 

   واْرَغْب بَنفِسَك َعن َردى الّمّذاتِ  تسّمطاً واخِفْض َجناَحَك إْن ُرِزقَت 

 



كقد كضح الشاعر نسقان فيو مقابمة تصرؼ فييا بالصيغة لمضركرة الشعرية ))في األقربيف(( 
في األباعد(( كلـ يقؿ في األبعديف ألف األباعد ىـ قميمكف ؛ فاستعمؿ ليـ صيغة جمع التكسير ))ك 

 المعرفة بػ أؿ.–)أفاعؿ( 
كحيف تدؿ صيغة جمع المذكر السالـ المعرفة بػ أؿ عمى الكثرة التزامان بقاعدة )األقربكف أكلى 

))إف(( ))إٌف الٌزكاةى قىرينىةي كمف المعركؼ إعطاؤىـ الصدقة، بدليؿ أنو أكد بػ  ،ُْٓ بالمعركؼ(
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ چالٌصمىكىاًت((، كجعميا قرينة دالة عمى قبكؿ الصبلة، متمثبل بقكلو تعالى: 

 .ُْٔ چ
ثـ بدأ تطرؽ الشاعر إلى معاني قرآنية اكتسبيا مف المكركث الثقافي، فجاءت الجممة الثقافية 

عمييا المجتمع اإلسبلمي لما ليا مف أىمية في ، بدالالت نسقية تعارؼ ُْٕ)التيريب النسقي(
النسؽ العقدم، إذ سمط الضكء خبلؿ جممة ))أقـ الصبلة((، ككنيا تشكؿ محكران مركزيان عند 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ المسمميف فيي تيعٌد عمكدان لمديف تنيى عف الفحشاء كالمنكر لذا جاء قكلو تعالى:

يماف، كالتقكل، كلحمة المسمميف، كااللتزاـ بالكقت، ، فمنفعة إقامة الصبلة تؤكد اإلُْٖ چچ  چ
كالتكاصؿ، كالطيارة، كتزكية النفس، كقراءة القرآف، كالرياضة البدنية كالركحية، كبياف ىكية المسمـ 

 مف خبلؿ صبلتو.
كمف الناحية الكصفية، كقكؼ المسمميف كالبنياف المرصكص، كاالمتثاؿ لطاعة اإلماـ، كرىبتيـ 

اإلسبلـ، كفي عرض الفائدة مف الجممة الثقافية التاريخية، ذكرت الصبلة تاريخيان في ألعداء 
األدياف السماكية القديمة، كعرج عمييا القرآف الكريـ بمكاطف متعددة لذا فقد أصبحت الصبلة نسقان 

 تاريخيان ثقافيان عبر العصكر.
عى الًجكارى ألٍىًمًو متىبٌرعان((، لبناء لقد عالج الشاعر ببراعة إذ يؤكد حسف الجكار بقكلو: ))كىارٍ 

 مجتمع إيماني سميـ بعيد عف الظمـ كالضغينة مراعيان لحديث الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو(: ))ما
(( ُْٗسيكرثو(( أنو ظننت حتى بالجار يكصي جبريؿ زاؿ ؾى ناحى ، كأما قكؿ الشاعر ))كاخًفٍض جى

  جبچ ف معاممتيـ مف   أصحاب النفكذ كاألمكاؿ: إشارة إلى قكلو تعالى في بر الناس كالرعية كحس

 .َِْ چ جب  جب

                                                             
 .ُُٔ: ُينظر، كشؼ الخفاء، العجمكني، ج - ُْٓ
 .ّْالبقرة: - ُْٔ
 .ٔٓينظر، فضاءات النقد الثقافي مف النص إلى الخطاب، سمير الخميؿ: - ُْٕ
 .ٖٕاإلسراء: - ُْٖ
 .ّّاألدب المفرد، البخارم: - ُْٗ
 .ٖٖالحجر: - َِْ



 :ُِْكقاؿ أيضان 
       

 
                                                                       

 
 )مجزكء الكامؿ(                                                                               
 

يصؼ الشاعر مظيران إسبلميان مف مظاىر التعبد كالتقرب إلى اهلل تعالى كىك التسبيح ؛ فيطبقو 
ماءِ عمى نفسو بػ ) ( كىك مفيـك فيو منفعة نفسية كشخصية تظير آثار النعمة عمى ُسْبحاَن َجّباِر السَّ

لناس في التقكل كالزىد ؛ كىنا اإلنساف إذا فارؽ الدنيا تبكي لرحمتو اإلنساف بسببو ؛ فيعرفو ا
كبشاشتو السماء كاألرض كما فييا مف كائنات ؛ عمى أف المتعمقيف بو كالمقربيف منو الذيف أفادكا 
مف نعمتو ىذه يبككف عميو دمان، كقد أفاد الشاعر مف تراكـ ثقافي غير كاعو ىك أف السماء تبكي 

ف كانكا في عناء )المحب( عمى المؤمنيف  كأىؿ التسبيح كالتقكل ؛ كال تبكي عمى غيرىـ كا 
  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ چ مثمو مستميمان فكرتو مف قكلو تعالى: 

ِِْ
     . 

يرل الشاعر أف )المحب( الكلياف العاشؽ في عناء دائـ كتعب شديد ألف لـ يجد مف 
ف سالت دمكعو مثؿ يسمع لو ؛ ألنو يضطر إلى إخفاء عبراتو  عف نظر معشكقتو ؛ كا 

األنيار ؛ فيمجأ أحيانان إلى )صديؽ( قديـ فيبكي عنده بحجة اشتياقو إليو ؛ فمما يفطف إليو 
الصديؽ يبكح لو ببعض أسراره فيمكمو عمى ىذا العشؽ ؛ لكنو يرجي عمى كجيو لثامو 

ية راقية إذ إف منظر يصيب بو عينو ؛ حتى يشككو بكجع كاحمرار مف نكع آخر ؛ كىذه كصف
الزاىد المتقي الذم تؤرقو عبادتو ؛ كالعاشؽ الكلياف المتعب الذم لـ يحصؿ عمى الراحة، في 

 جممة ثقافية فييا تناقض قابمة لمتأكيؿ عند مف ينظر إلييا مف دكف سابؽ معرفة.
 :ِّْكقاؿ في الجممة الثقافية أيضان 

       
 

                                                             
-ْٕٓ-ْْٕ:  َِإلى  ُِزمف  َُك  ٖالى ٓكمف  -ِ، ينظر: األبيات عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ُِْ

ْٕٔ. 
 .ِٗالدخاف: - ِِْ
 .ُّّ:بي العتاىيةديكاف أ - ِّْ

 إنَّ اْلُمِحبَّ َلفي َعناءِ  ُسْبحاَن َجّباِر السَّماءِ 
 َلَوَجْدُتيا أنياَر ماءِ  َلْو ُكْنُت أحُسُب َعبَرتي
 ِرُقُو اْلُبكاَء ِمَن اْلَحياءِ  َكْم ِمن َصديٍق لي أسا

 والطَّيُر في َجوّْ السَّماءِ  ِلَرْحَمتيَبَكِت اْلُوحوُش 
 َلْم َتْبِك إالَّ بالدّْماءِ  والّناُس َفْضاًل َعْنُيمُ 

 

 داُر إَقاَموْ يـا َلَنا  َنْعُمُر الّدْنيا َوما الدُّنْـ 
 َرُة في َيْوِم الِقًياَموْ  إّنَما الِغْبَطُة َوالحْسـ

 



 )مجزكء الرمؿ(                                                                                
 لقد كاف الشاىد القرآني حاضران في شعر أبي العتاىية كالسيما الجممة الثقافية، فيبدك أف

  وئ  وئ   وئ  وئ  وئ   وئ  وئ  وئ  وئچ  الشاعر استميـ معنى ىاذيف البيتيف مف قكلو تعالى:

 .ِْْ چڳ  ڳ   وئ  وئ  وئوئ
( ؛ يؤكد عميو الشاعر أنو داري إقامة يىٍكـً الًقينامىوٍ كنجد ىنا محكر مضمر ميـ في جممة )

المؤقتة ميما طالت ثابتة كدائمة يستطيع المرء التحكـ بتمؾ الدار عبر معيشتو في دار الدنيا 
ف أفعاؿ المرء فييا تكصمو إلى تمؾ السعادة أك ذلؾ الشقاء في يـك  في المنظكر الحسي ؛ كا 

 القيامة.
فالداللة النفعية تستحؽ في الجممة الثقافية ىنا بكجكب العمؿ الصالح كاإلعداد النفسي 
كاألخبلقي كالديني لمكصكؿ إلى تمؾ السعادة لئلقامة في دار يـك القيامة، كالذم أكصفو لنا 
اهلل سبحانو كتعالى في كتابو المجيد، كيـك القيامة ىك تاريخي أزلي ذك بعد ديني ؛ فضبلن 

د تراكـ ثقافي عيرؼ في األثر أف عمى المرء )يعمر آخرتو بخراب دنياه( عٌبر عنو عف كجك 
الشاعر بطريقة جمالية ساخرة بػ )نعمر الدنيا( ؛ عمى أف ىنالؾ مضمران يمثؿ نتيجة لذلؾ ىك 
عممنا لآلخرة ىك عمؿ كاعو قائـ عمى أسس دينية راسخة في عقيدتنا ؛ في حيف أف عممنا في 

ما كاعو كليست لو نفعية ؛ كمف يبني بيتان لغيره مف دكف مقابؿ ؛ )الدنيا ىك غير  نىٍعميري الٌدٍنيا كى
( ؛ مكظفان نكف المتكمـ األكلى مع المضارع ليقكؿ لنا أف ىذا األمر ىك كاقع اآلف الدُّنػٍيػا لىنىا

 كفي المستقبؿ ؛ ثـ نفى بػ )ما( ممكتنا ليذه الدنيا.
 :ِْٓكقاؿ أيضان 

       
 
 
 
 

 )مجزكء الكامؿ(                                                                            

                                                             
 .ُْٗآؿ عمراف: - ِْْ
ٕٗ٘

 .ٓٔ: ُُإلى  ٔينظر: األبيات مف  ي العتاىية،ديكاف أب - 

 والّشّر أْخَبُث ما َطِعْمَتا ما َلِزْمَتاالَخيُر أفَضل 
 أّياِم ِمْنَك وقد َسِمْمتَا والّناُس ما َسِمُموا عمى الـ

 وُمَبّيٌن َلَك إْن َفِيْمَتا أّما الّزماُن َفواِعظٌ 
 ِر أِن اْنَتَفْعَت بَما َعِمْمَتا وَكَفى بِعْمِمَك في األُموُ 
 ُرِزْقَت وما ُحِرْمَتاَت بَما  أْنَت الُمَيدَُّب أْن َرِضيـ

 



يرسخ الشاعر ىنا حقيقة ثقافية ذات بعد أزلي تاريخي ؛ أثبتت الكقائع كاألحداث منفعتو 
الخير عند يعـٌ يكصؼ المجتمع بأنو لمناس فيك األساس في التكاصؿ بيف األفراد ؛ كاف 

( ألنو أراد أف تظير  مسالـ كطيب كقريب إلى اهلل ؛ كقد أسنده الشاعر إلى الفعؿ )لىزٍمتى
المنفعة فيو حسيان مثؿ االنتفاع بالعمـك كلزـك العالـ الخير كالعمـ، كىذه أمكر معنكية يظير 

ذيب أخبلقو، في حيف أف الشٌر أثرىا الحسي فيما بعيدى عمى صبلح المجتمع كالفرد في تي
تظير صفتو فكران ؛ لذلؾ عمد الشاعر إلى إسناده إلى الفعؿ )ما طًعمتا( الداؿ عمى التذكؽ 

ًضيتى بمىاكاألكؿ كتصؿ بنا ىذه التراكيب إلى قيـ تعبيرية جمالية مثؿ: ) ًرٍمتىا ...أٍف رى ( كالى حي
الرزؽ كحسف الخمؽ ىما أساس صبلح مضمر نابع مف ثقافة دينية متراكمة ىك القناعة في 

 الفرد كنجاحو في مسيرة حياتو.
لقد أبدع أبك العتاىية في تكظيؼ الجممة الثقافية كتكثيؼ المعنى فييا، ليحاكي مف خبلليا 
شرائح المجتمع كافة، كيجعميا منبران يتصدل فيو لمذؿ كالظمـ كاليكاف، كينصر فييا الضعفاء 

إلسبلمية، كما أشار بو اهلل تعالى في كتابو العزيز لمحياة كالمساكيف، كيكضح التعاليـ ا
 :ِْٔالكريمة الخالدة بعد المكت، كما بيا مف عز كعكدة لمشباب، كفي ذلؾ يقكؿ

       
 )الكافر(                                                                                     

أكد الشاعر حجج أفعالو مستعمبلن )إٌف( لتككيد صفة الشباب الحقيقية كىي التصابي ؛ 
( ليصؿ إلى المعنى حجةي التصابيمخاطبان المجتمع الذم يطالبو بطريقة غير مباشرة بػ )

صؼ أجكائيا المركزم في جممتو الثقافية عبر حقائؽ أزلية ىي حاؿ الشباب في الجنة ؛ إذ ي
ف ركائحيا الطيبة ) كائحي الجنةي بأف ال كجكد لمشيكخ فييا ؛ كا  ( تكمف في مضمر ىك )الشباب رى

كائحي الدائـ( ؛ يستفيد الشاعر مف كممة ) ( عبر كظيفتيا النفعية في المجتمع ؛ مستغبلن رى
 المركبات اإلضافية في نسبتيا إلى الجنة ليجعميا متميزة بطيبيا دكمان.

الجممة الثقافية في شعر أبي العتاىية مقكمات الحياة الكريمة كالسمحة بما لقد جسدت 
يثبت بو اليكية اإلسبلمية التي تحاكي المجتمع الصالح ذا العقيدة البناءة المنبثقة مف رحـ 

 .ِْٕالديف الحنيؼ

 
                                                             

 .ّْٖ:ي العتاىيةديكاف أب - ِْٔ
 َكغيرىا ٕٓ-َٓ-ِٔ-ُُٕ:ـ. فمف الجمؿ الثقافية، ينظر: لممزيد  - ِْٕ

إّن الشباَب حجُة 
 التصابي

 َروائُح الجنُة في الشبابِ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 المؤلف المزدوج: 

مؤلفان فردان لو خصكصية شخصية، كمؤلفان آخر  ،يفنتج كما نستيمؾ مؤلفنإف في كؿ ما نقرأ كما 
ذا كياف رمزم، إنو الثقافة التي تصكغ بأنساقيا المييمنة عمى كعي المؤلؼ الفرد كال كعيو معان، 
كميما حاكؿ األكؿ أف يعبر عما يريد، فإف أفكاره كمكاقفو سكؼ تنتظـ في أطر كبرل تعمؿ عمى 

الثقافة، التي  -الفرد نتاج المؤلؼ –إلييا، فالمؤلؼ صكغ منظكراتو، كنكع القضايا التي يتطرؽ 
يمكف عٌدىا المؤلؼ األشمؿ كاألكثر حضكرا، كالذم يتدخؿ باستمرار في تعديؿ ما يفكر بو المؤلؼ 

يقكؿ الفرد كينتجو، إف الثقافة مؤلؼ مضمر ذك طبيعة نسقية تمقي بشباكيا المنظكرة عمى الكاتب، 
مؤلؼ، كال ىي في كعي الرعية الثقافية، كىذه األشياء المضمرة مف داخمو أشياء ليست في كعي ال

مع معطيات الخطاب سكاء ما يقصده المؤلؼ أك ما ىك متركؾ  تعطي دالالت تتناقض
 :ِْٗ، قاؿ في ذلؾ أبك العتاىيةِْٖالستنتاجات القارئ

        

 

 )الكامؿ(                                                                                       

                                                             
 .ُّٖينظر، النقد الثقافي مطارحات في النظرية كالمنيج كالتطبيؽ، عبد اهلل إبراىيـ: - ِْٖ
 . ّٔٓ:ره كأخبارهأبك العتاىية أشعا - ِْٗ

 واْنُظْر إلى ما َتْصَنُع اْلِعَبرُ  ال َتْرُقَدنَّ ِلَعْيِنَك السََّيرُ 
 إْن كاَن َيْنَفُع َعُيَنَك النََّظرُ  أْنُظْر إلى ِعَبٍر ُمَصرََّفوٍ 
ذا سأْلَت َفّمْم َتِجْد أَحداً   َفَسِل الزَّماَن َفِعْنَدُه اْلَخَبرُ  وا 
 وأَحُق ِمْنَك ِبماِلَك الَقَدرُ  أنَت الَّذي ال َشيَء َتْمِمُكوُ 

 



عالج الشاعر ىنا مسألة التفكر عند اإلنساف عندما يخمك إلى نفسو في ليؿ طكيؿ ؛ فقد استعمؿ 
الشاعر النيي عف تعكيد العيف السير مف دكف التفكر ؛ كينبغي أف يككف النظر ىنا ىك نظرة 

( مؤلؼ مزدكج ذك خصكصية أٍنظيٍر ، كاٍنظيٍر صيرة كالتفكر في األحداث كالعبر فالنظر في قكلو: )الب
نما يراد منو التدبر كالتفكر لتفعؿ  شخصية ال يراد بو األمر برؤية األشياء بحاسة العيف حسب كا 

رَّفىوو البصيرة فعميا القكم حيث تستجد األشياء المعنكية التي سماىا ) إلى أشياء يجب ( ًعبىرو ميصى
اإللماـ بيا بحاسة النظر ؛ عممان أٍف اإلنساف  ميما طاؿ عيشو في الدنيا، كميما امتمؾ فييا مف 
القصكر كاألمكاؿ فانو ال يممؾ شيئان، ألف األمكر كميا ممؾ هلل الكاحد األحد كقد كقفنا ىنا عمى 

عمى دالالت تتناقض مؤلؼ فرد ذم خصكصية ليس في كعي المؤلؼ كال في كعي القارئ لنحصؿ 
مع معطيات الخطاب لمشاعر ؛ مستفيدان مف دالالت نسقية ثقافية دينية إسبلمية ؛ ىك أف اهلل تعالى 
ىك المالؾ المقدر لكؿ شيء، كقد دعا الشاعر إلى التفكر بذلؾ بشدة عبر تكرار الخطاب إلى 

ة جعمو مضافان إلى مخاطب مضمر داؿ عمى العمـك كىك الفاعؿ المستتر في الفعؿ )انظر( كمر 
الفاعؿ بكاؼ الخطاب، كاظير في مكضع السؤاؿ بتاء الفاعؿ )سألت( )فمـ تجد( كي ال يمؿ مف 

َفَسِل التفكير كيدخؿ في مرحمة اليأس ؛ فإذا لـ يجب مىٍف يجيبو عميو أف يسأؿ الزمف مباشرةن )
 قيف.( الذم حٌيره شخصان يعطي جكابان صائبان ألنو عنده الخبر اليالزَّمانَ 

(، قد تطكر كيرل أنو أنتج مؤلفا مشتركا في المنظكمة الغذاميكمفيـك المؤلؼ المزدكج عند ) 
اإلصبلحية يأتي لتأكيد أف ىناؾ مؤلفا آخر بإزاء المؤلؼ المعيكد، كذلؾ ىك أف الثقافة نفسيا 
تعمؿ عمؿ مؤلؼ آخر يصاحب المؤلؼ المعمف، كتشترؾ الثقافة بغرس أنساقيا مف تحت نظر 

لمؤلؼ، كيككف المؤلؼ في حالة إبداع كامؿ اإلبداعية بحسب شرط الجميؿ اإلبداعي، غير أننا ا
مف تحت ىذه اإلبداعية كفي مضمر النص سنجد نسقا كامنا كفاعبل ليس في كعي صاحب 
ف كاف مضمرا، كيرل الغذامي مف خبلؿ مشاركة الثقافة  النص، كلكنو نسؽ لو كجكد حقيقي، كا 

، كالمبدع يبدع نصا جميبل فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا، كال يكشؼ ذلؾ كمؤلؼ فاعؿ كمؤثر
 : ُّْ، مثؿ قكؿ أبك العتاىية بذلؾَّْغير النقد الثقافي بأدكاتو المقترحة ىنا

  

                                                                                                

 )الكامؿ(                                                                                       
                                                             

 .ّْينظر، نقد ثقافي أـ نقد أدبي، عبد اهلل الغذامي، كعبد النبي اصطيؼ: - َّْ
 . َٕٓ:عتاىية أشعاره كأخبارهأبك ال - ُّْ

 وَكَأنَّ ِبي َطْرفًا ِمَن اْلَمسّْ  أْمسي َوُأْصِبُح ِمْن َتَذُكِرُكمْ 
 ُطِميُت باْلَوْرسِ  السَّقامُ ِمْنَك  وَكأّنْني ِممَّا َتطاَول ِبي

ْنَتْني َوَعَرْضَت ِمْن َنْفسي َوَلَقْد َبِرْمُت ِمَن اْلَحياِة ِلما  َضمَّ
 



يقابؿ الشاعر بيف )أمسى، كأصبح( كي يصؿ إلى اإلقرار أٌف تذكر أحبابو الذيف فقدىـ يؤدم بو  
اتو ؛ ( مستفيدان مف رؤية إسبلمية قرآنية أنو متخبط في تصرفاْلَمسّْ إلى حالة مف الجنكف بقكلو: )

  ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ غير منضبط في تصرفاتو ؛ جاء في قكلو تعالى: 

؛ فيؿ يريد الشاعر أىٍف يربط بيف حالة عشقو كالجنكف كي يعذره الناس ؛ أك أنو يظير لنا ِّْ چ
 بمظير آخر أنو مصاب بداء في بدنو يطمى بدىف )الكرس( الحار فيفزع مف شدة األلـ.

فالمؤلؼ المزدكج ىنا مضمر ذك طبيعة نسقية تمقي شباكيا غير المتطكرة عمى الكؿ عمى أف  
ىناؾ تناقضان مركزيان في ذلؾ في ضكء الثقافة االجتماعية المتراكمة ؛ فالعاشؽ كالمصاب بداء 
 الجمد ؛ كؿ منيما قد أصيب باليأس كيدعك عمى نفسو بالمكت ألنو مىٌؿ الحياة بسبب ذلؾ، استعمؿ

ككىأىفَّ الشاعر أداة التشبيو الكاؼ ليشٌبو نفسو بالمجنكف كقد أخفى المشبو بو ؛ كأشار إليو إشارة )
 (.ًبي طىٍرفان ًمفى اٍلمىسِّ 

ىكذا إذان تمعب الثقافة دكر المؤلؼ كبلما تحت كبلـ المؤلؼ المعيكد، لكف كبلميا يبقى أقكل 
شرة مف شعكره إلى ال شعكره ليشكؿ كعيو، إنو كأكثر تأثيرا في القارئ دكف أف يعيو، ييمٌرر مبا

مؤلؼ ذك سمطة كبيرة عمى المتمقي لمخطاب، بؿ المنتج لو أيضا، الثقافة إذان متجسدة معنكيا في 
المؤلؼ الثقافي، ىي التي تحرؾ قمـ المؤلؼ المادم مف حيث ال يدرم، لتككف ىي المؤلؼ 

يحرؾ لعبة التأليؼ، كما المؤلفكف الماديكف إال الحقيقي، إف المؤلؼ الثقافي بيذا المعنى ىك الذم 
 :ّْْ، مثؿ قكؿ أبك العتاىيةّّْدمى يحركيا مف خمؼ ستار

    

 

 )البسيط(                                                                                     

إف الشاعر يصؼ لنا صديقان يعمؿ لمكدتو التامة بأنو يراجعو لطمع في زاد أك في غيره فبل يقؼ 
بكجيو مف يرد حتى عبكس البكاب كال انغبلؽ الباب، كالمؤلؼ المزدكج ىنا ذك طبيعة ثقافية يحرؾ مف 

المجتمع كالثقافة ىك أف الناس منذ أف خمقكا يتقربكف إلى الشخص  كراء ستار مؤلفان ماديان أممتو طبيعة
( عىٍف رىٍغبىةو ييٍعًظميكفى الٌناسى أىٍك فىرىؽً الذم يعطييـ أك مف يمتمؾ السمطة فيخيفيـ ؛ عٌبر عف ذلؾ بقكلو )

                                                             
 .ِٕٓالبقرة: - ِّْ
 .ِٗينظر،عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني: - ّّْ
 .َٗٓ-ٖٗٓ:بك العتاىية أشعاره كأخبارهأ - ّْْ

ْت َمَودَُّتوُ  ْن َتمَّ  َيْومًا بأْبَمَغ في الحاجاِت ِمْن َطَبقِ  ما ِمْن َصديٍق وا 
 َلْم َيْخَش َنْبَوَة َبّواٍب وال َغَمقِ  ّمَم باْلِمْنديِل ُمْنَطِمقاً إذا َتعَ 

َعْن َرْغَبٍة ُيْعِظُموَن الّناَس َأْو  ال ُتْكَذَبنَّ َفإنَّ الّناَس ُمْذ ُخِمُقوا
 َفَرقِ 

 َواْلَقوُل ُيَجُد َمْطروحًا عمى الُطُرقِ  َأّما اْلَفعاَل َفَفْوَق النَّْجِم َمْطمُعوُ 
 



ليـ ال كأما أفعاليـ التي تثبت مكدتيـ كتقربيـ فبعيدة المناؿ بؿ ىي ابعد مف النجـ ؛ في حيف أف أقكا
 تعبر عف أفعاليـ كىي مطركحة في الطريؽ يعرفيا أبناء المجتمع ككأنيا ثقافة سائدة.

( أف المؤلؼ المزدكج يرتبط بالداللة النسقية، حيث يعشش التناقض المركزم الغذاميكيؤكد )
 .ّْٓكتفعؿ األنساؽ أفاعيميا، كتمؾ ىي ميمة النقد الثقافي لمكشؼ كالتعرؼ

كعي المؤلؼ الفرد كال كعيو عمى حد سكاء، كميما  سيطرة عمىبأنساقيا الم تصكغ الثقافة المييمنة
حاكؿ أف يعبر عما يريد فإف أفكاره كمكاقفو سكؼ تنتظـ في أطر كبرل تعمؿ عمى صكغ منظكراتو 
بمعنى أف المؤلؼ الفرد ىك نتاج لممؤلؼ الثقافة، كالثقافة مؤلؼ مضمر ذك طبيعة نسقية تمقي 

 :ّْٕ، كبذلؾ قكؿ أبك العتاىيةّْٔرة عمى الكاتب فيقع في أسر مفاىيميا الكبرلبشباكيا غير المنظك 

    

 )مجزكء الرجز(                                                                                

نبلحظ أف الشاعر ذكر ألفاظا اختص بيا اهلل تعالى ؛ كىي نتاج لمؤلؼ مزدكج ثقافي مييمف 
عمى ال كعي المؤلؼ ذم طابع إسبلمي آمف بو الشاعر كالمجتمع ؛ كتقييد الخطاب باهلل تعالى 
 دليؿ عمى مظير يقٌر بو كؿ مسمـ ألنو مدخؿ إلى التكبة كاإلخبلص في العبادة ؛ كاإلقرار بالتكحيد

ٍمدي كالنٍِّعمىةي كاٍلميمؾي ال ترؾ لؾ لو تعالى بنسبة كؿ شيء إليو فػ ) ( لو تعالى ككؿ ذلؾ ييمقى أثره اٍلحى
 عمى مخاطب يصٌرح باستجابتو لممعبكد بػػ )لبيؾ(.

يميز النقد الثقافي بيف نكعيف مف المؤلفيف، مؤلؼ فرد كآخر ذم كياف رمزم لعٌمو الثقافة التي 
يمنة كعي المؤلؼ الفرد كال كعيو في الكقت نفسو معان، كميما حاكؿ أف يعبر تصكغ بأنساقيا المي

عٌما يريد فإف أفكاره كمكاقفو سكؼ تنتظـ في أطر كبرل تعمؿ عمى صكغ منظكراتو بمعنى أف 
المؤلؼ الفرد ىك نتاج لمؤلؼ الثقافة، كالثقافة مؤلؼ مضمر ذك طبيعة نسقية تمقي بشباكيا غير 

 : ٜٖٗ، كفي ذلؾ قاؿ أبك العتاىيةّْٖتب فيقع في أسر مفاىيميا الكبرلالمنظكرة حكؿ الكا
 

                                                             
 .ْٕينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عبد اهلل الغذامي: - ّْٓ
 .ْْالخطاب، سمير الخميؿ:ينظر، فضاءات النقد الثقافي مف النص إلى  - ّْٔ
 .ُٓٔ:عتاىية أشعارهأبك ال - ّْٕ
 .ِّينظر، النقد الثقافي مف النص األدبي إلى الخطاب، سمير الخميؿ: - ّْٖ
 .ِّٔ:بي العتاىيةديكاف أ - ّْٗ

 واْلُممُك ال َشِرَك َلكْ  اْلَحْمُد والنّْْعَمُة َلكْ 
 َلبَّْيَك إنَّ اْلُممَك َلكْ 

 

   أْصَبْحُت فيِو َوأّي أىِل َزمانِ  هلِل َدرُّ أِبيِك أّي َزَمانِ 

   ُيعطي َويأُخُذ منَك بالِميزانِ  ُكلّّ ُيَواِزُنَك الَمَوّدَة داِئباً 

   ماَلْت َمَوّدُتُو َمَع الرُّْجَحاِن  فإذا َرأى ُرْجحاَن َحّبِة َخْرَدلٍ 

 



 
                                                                          

  )الكامؿ(                                                                                   
بدأ الشاعر قصيدتو بالتعجب مف زماف أصبح فيو كمف أىمو كأفعاليـ، كىنا كقفة مع ألفاظ 
نما ىي شككل  الشاعر ))أم زماف(( ك ))أم أىؿ زماف(( ففي األكلى ال يذكرىا لمجرد التعجب كا 
يبثيا كيكني عنيا بالتعجب مف شيء مطمؽ ؛ كفي الثانية يدخؿ في كاقعو المادم ليتعجب مف 

 ؿ زمانو لريائيـ.أفعاؿ أى
كقد حاكؿ الشاعر استعماؿ صيغة الفعؿ ))يكازنؾ(( مقابمة ))بالميزاف(( كيقابؿ بيف ))يعطي 

(( ىك ُكلّّ ُيَواِزُنكَ كيأخذ(( ثـ يجانس بيف ))رجحاف حبة الخردؿ(( كرجحاف ))المكدة((، كقكلو ))
مـك كقد استعار لفظة المؤلؼ المزدكج الذم يسكد، كظؼ لو الشاعر ))كيٌؿ(( الدالة عمى الع

))المكدة(، ليضعيا في ىذه المكازنة المستمرة مع استمرار األخذ كالعطاء ؛ كميؿ كفة الميزاف إلى 
 المرائيف ؛ فإف اعتدؿ فذلؾ ميؿ لممكدة 

ككصؼ الشاعر العبلقات الحميمة داخؿ المجتمع التي تميؿ مع المصالح كالغايات الدنيكية، 
قافة السائدة في مجتمعو، كعبر عنيا بأكثر مف نص شعرم لمكصكؿ كىي سمة عرفيا مف خبلؿ الث

إلى عبلجيا مف خبلؿ نقده المكجو إلى الناس لغرض إصبلحيـ، كالحد مف ىذه الظكاىر السيئة 
التي كانت بتضاد مع الرؤل الخاصة بو، فجاء المؤلؼ المزدكج ىنا يذـ ىذه الصفات إلنشاء أك 

ناسب اليكية الثقافية اإلسبلمية، فنراه يعيب عمى الزماف كغدره إذ بناء أخبلؽ معاكسة تمامان بما ي
أصبحت المكدة نادرة كتكزف بميزاف، كتسير كراء أىكاء النفس كمبلذىا، فيبدك لي أف الشاعر أراد 

اًف((، فال ٌدتيوي مىعى الرٍُّجحى ... مالىٍت مىكى ٍردىؿو ٌبًة خى ضمير ىنا بالمكدة الضمير بقكلو: ))فإذا رىأل ريٍجحافى حى
أصبح ثمنو المنافع التي تعرض عميو كال قيمة لؤلخبلؽ كالحؽ ككنيما قد ركنا في ىذا الزمف كأجؿ 

 العمؿ بيما.
 :ٓٗٗكقاؿ
     
 
  )المديد(                                                                                    

حصر الشاعر االسـ بػ ))إنما(( لتككيد أمر معركؼ أف الذنب محصكر بالجاني دكف سكاه ؛ 
نكع غريب كقد كنى عف الجاني بمفظة الجيكؿ الذم يضر نفسو دكف غيره، ككضع لنا مقابمة مف 

                                                             
 .5ٖ٘:بي العتاىيةديكاف أ - ٓٗٗ

   لم َيِضْر َقبُل َجيواًل ِسواهُ  إّنما الّذْنُب عمى َمْن َجَناهُ 

   َخيُرُىْم َمْن َكّف َعّنا أذاُه  َفَسَد الّناُس َجميعًا فأْمَسى

 



أحكميا المؤلؼ المزدكج ففي فساد الناس جميعان في النيار الطكيؿ أمسى خيرىـ مف كؼ عنا أذاه 
 كقد ضمف الشاعر فكرة أف الفساد مستمر كلكنو قد يرقد إلى حيف مساء ؛ بكؼ األذل عنا.

كب ككاف كبلـ الشاعر بمساف الزاىد المصمح الذم يرل أف الناس قد أثمكا بذنكبيـ كأف الذن
أصبحت سمة يتفاخر بيا المجتمع، فأراد مف خبلؿ العظة أف يحدث نقمة في المفيـك السيئ السائد 
ٌنا أذاهي((، متمثبلن بحديث  ٍف كىٌؼ عى ـٍ مى يريىي آنذاؾ كيصرح عف لساف الثقافة كمكركثيا بقكلو: ))خى

 ال مف الناس كشر شره كيؤمف خيره يرجى مف الناس رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو(، ))خير
، كبذلؾ عبر الشاعر عف معاناتو مف تصرفات بعض الناس في ُْْشره(( يؤمف كال خيره يرجى

 التمادم كالغطرسة كاالبتعاد عف المثؿ كاألخبلؽ الحميدة.
 :ٕٗٗكقاؿ أيضان   

     
 
 
 
 
 
  )مجزكء الكامؿ(                                                                               
ىنا دخؿ الشاعر متعجبان بطريقة مباشرة باستعماؿ لفظة ))عجبان(( ال مف شيء معيف ؛ بؿ   

ألرباب العقكؿ فينا استنكار لكاقع غير مقبكؿ )عجبا لػ( بالبلـ أكقع كأشد تأثيران مف عجبان مف فيك 
كىاليىتامىى ًمًؿ صؼ ))سيبٌلًب أٍكًسيىًة األرىاينكر عمييـ حرصيـ في طمب الفضكؿ، كاستعار ليـ ك 

 كىالكيكًؿ(( كلـ يقؿ أثكابيـ ؛ ألف ىذه األكسية ىي مف عطاء الناس.
ميكًؿ((، كقابؿ بينيما أم بيف دار رحمتيـ    ـٍ عمى داًر الحي كفرؽ بيف ))كىالميؤًثًريفى ًلداًر ًرٍحػػ   ػػمىًتًي

 يـ بالدنيا كممذاتيا.كدار الحمكؿ، كجعؿ الدار األكلى متحركة كالدار الثانية ثابتة كناية عف تمسك
كقد آثر استعماؿ صيغة الجمع )فيعاؿ(  ))سيبٌلب(( لمداللة عمى كثرتيـ كتكرار الفعؿ ككقكعو، 
ثـ رأل أف يثبت ليـ صفة استعماليا جمع المذكر السالـ المعرؼ بأؿ قرنيا بػ المكثريف مف 

 ))الخيانىًة كىالغيمكًؿ((.

                                                             
 .ِٕٕ: ٖاالستذكار، ابف عبد البر، ج - ُْْ
 .ِِٔ: ٖالى ٕينظر: األبيات مف  ي العتاىية,ديكاف أب - ِْْ

   َوالِحْرِص في طمِب الفُضولِ  َعَجبًا ألْرباِب الُعقولِ 

   َوالَيتاَمى َوالكيولِ ِمِل  ُساّلِب أْكِسَيِة األَرا

   ـَن مَن الخياَنِة َوالُغمولِ  َوالجاِمِعيَن الُمْكِثِريـ

   ــَمِتِيْم عمى داِر الُحُمولِ  َوالُمؤِثِريَن ِلداِر ِرْحــ

   ّدْنيا بَمْدرَجٍة الّسيولِ  َوَضُعوا ُعُقوَلُيُم ِمَن الــ

   ع َوأغَفموا ِعمَم األُصوِل   َوَلَيْوا بأْطَراِف الُفُرو

 



ةو الٌسيكؿً  ٍدرجى (( أنيـ ساركا في طريؽ االنحراؼ حتى في عقيدتيـ ككنى عف كضع عقكليـ ))بمى
الدينية كتصرفكا بتعاليـ الديف عمى كفؽ أىكائيـ كىنا قابؿ بيف متضاديف ))أطراؼ الفركع كعمـ 

 .األصكؿ
 
 
 

 :ٖٗٗقاؿ أبك العتاىية
      

  
 

 

 )مجزوء الكامل(                                                                                          

( العتاىية مف تكرار لفظة )خير( اإلخبار حسب كلكنو تككيد )ال يريد الشاعر أبك  يره يري خى الخى
ف أفعاؿ الخير كاضحة جمية ال  فيو معاني الصفات الحميدة التي يجب أف تسكد في المجتمع ؛ كا 
يمكف أف ينكرىا أحد ؛ فيذه مجانسة فييا جماؿ ؛ أضفى عمييا تركيب )كاسمو( تككيد األمكر 

سيان عبر أفعاؿ المجتمع كأقكالو ؛ كقد كضع أمامو في تقابؿ ضدم كاضح المعنكية كتجسيدىا ح
 الشريرة تضر بالمجتمع. فاألفعاؿ)الشر( صفةن كأفعاالن 

يره كاٍسًمًو( ألف إصبلح المجتمع لف يككف مف دكنو بدليؿ أف اهلل  يري خى كالمؤلؼ المزدكج ىك )الخى
الحكـ كالرحمة ؛ كرضا الناس بالرزؽ كقناعتيـ بما تعالى قد دٌلنا عمى مبادئ الخير كىي العدؿ في 

في أيدييـ ؛ كالعفك كالعطؼ كالحمـ ؛ كىذه القيـ اإلسبلمية تسعد المرء عمى مستكل الفرد 
 كالمجتمع، عمى أف ذلؾ يجرم بعمـ اهلل تعالى كرضاه.

 :ٗٗٗكقاؿ أيضان 
      

 
 

                                                             
 .ُِّ:ديكاف أبي العتاىية - ّْْ
 .َّٔ: ٗالى ْ، ينظر: األبيات مف ـ. ف - ْْْ

 َوالّشُر َشٌر كاْسِموِ  الَخيُر َخيٌر كاْسِموِ 
 في ُحكِموِ  َد بَعْدِلوِ  ُسْبحاَن َمْن َوَسَع الِعَبا

 َوِبُمْطِفِو َوبِحْمِموِ  َوِبَعْفِوِه َوِبَعطِفوِ 
 أْرَضاُه ِمْنُو بِقْسِموِ  َقْد أْسَعَد اهلل اْمَرأٌ 

 

 َمْن شاَتَم الّناَس ُشِتمْ  َمْن ساَلَم الّناَس َسِممْ 
 َمْن َرِحَم الّناَس ُرِحمْ  َظَمَم الّناَس أَساَمْن 

 َغيِر ِذوي الفْضِل ُحِرمْ  َمْن َطَمَب الَفْضَل إلى
 ِرْزُق امرِئ حيُث ُقِسمْ  لْم َيْعُد َحيَّا ِرْزُقوُ 

 



 )مجزوء الرجز(                                                                                          

ٍف( المكصكلة  ييحاكؿ الشاعر أف يصؼ مجتمعان عبر عرض أخبلقو كتصرفاتو مستعمبلن )مى
المبيمة الدالة ال عمى الفرد بؿ العمـك ؛ فيصؼ الناس مف خبلؿ تقاببلت )مقاببلت( ضدية فعمية 
مـ، كشتـ( ؛ كجانس بيف )سالـ، كسمـ( ك)شاتـ، كشتـ( ؛  مثؿ: )سالـ، كشاتـ( ك) ظمـ، كرحـ( ك)سى

( الفعؿ الماضي لمداللة عمى مسالمة المرء لمناس ؛ كق ـى ًم د استعمؿ صيغة المبني لممعمـك مع )سى
في حيف كظؼ الفعؿ المبني لممجيكؿ  عف أىؿ الشر ؛ كانصرافوبفعؿ تصرفاتو كأخبلقو 

مثؿ: )شيًتـ( لمداللة عمى ثبكت ىذه الصفة لمدة طكيمة ؛ كأنيا أصبحت جزء مف أخبلؽ ذلؾ 
 أنو قاؿ: )شاتـ( كىي لفظة تدؿ عمى تكرار الفعؿ كاستمراره. الشخص بدليؿ

( إذ إف صفة الرحمة المرتبطة َمْن َرِحَم الّناَس ُرِحمْ كالمؤلؼ المزدكج يقع في قكلو: ) 
بالخالؽ كالمخمكؽ تحقؽ تداخبلن غير منظكر ؛ فمف رحـ الناس )ريحـ( فينا أخفى الفاعؿ 

كىذا –إلليي كحتى ال يقع المرء في شباؾ الرياء الحقيقي لمرحمة لمداللة عمى المطؼ ا
 .-صفات المجتمع اإلسبلمي المطمكبة

 :٘ٗٗكقاؿ 
        

                                                                                       

 

 

                                                                                                                

 )الكامل(                                                                                                   

يطمب الشاعر منا أف نكؼ عف البكاء كنكفكؼ الدمكع ألف الحزف ال يفيد ؛ إذ إف مآؿ 
اإلنساف إلى المكت كلك بعد حيف ؛ كقد استعمؿ لفظة )نينو( كلـ يقؿ )كفكؼ( ألف لـ يرد 

شعر بو أحد كىي يبكي عمى نفسو ال عمى الميت الذم شيع جنازتو، كقد كظؼ لفظة أف ي
)كيؿ( لمداللة عمى استغراؽ األمر في الناس في كؿ زماف كمكاف )كؿ حي فاف( ؛ مستفيدان 
مف داللة نسقية ليست في كعي الشاعر أممتيا عميو عقيدتو الدينية كقكة إيمانو كزىده في 

قة التي أرادنا أف نصؿ إلييا الشاعر عبر استعماؿ التككيد بػ )إف( الحياة ؛ عمى أف الحقي

                                                             
 .َِّ: ٗالى ٖ، ينظر: األبيات مف بي العتاىيةديكاف أ - ْْٓ

 َوْصِبْر لَقْرِع َنَوائِب الِحْدثانِ  َنْيِنْو ُدموَعَك ُكلُّ َحيّّ فانِ 
 ِفيَما ُأَشّيُدُه ِمَن الُبْنيانِ  يا داِرّي الَحقَّ التي لم أْبِنَيا

 َيومًا إَليِك ُمَشّيٌع إخَواني َمحاَلَة إّننيَكيَف الَعزاُء َوال 
 َجَسٌد ُيباُع بأْوَكِس األثمانِ  َنْعشًا ُيَكْفِكُفُو الّرجاُل َوَفْوَقو
ّن َقمبي ُمؤِمنٌ   َواهلُل َغيُر ُمَضيٍّْع إيَماني َلْوال اإللُو َوا 
َلَضَنْنُت أْو أْيَقنُت عنَد 

 منّيتي
 أّن الَمِصيَر إلى َمَحّل َىَوانِ 

 



)إنني يكمان( ك)إف قمبي مؤمف( ك)أف المصير( إف المصير الذم ما بعد المكت ىك الذم 
ينبغي أف يشغؿ باؿ كؿ إنساف ؛ فيك اختار مصيره بفعؿ إيمانو القكم كلطؼ اهلل تعالى ؛ 

ش يقسـ عمى اهلل تعالى )فبنكر كجيؾ( أف يرحمو كيبعده كفي البيتيف المشار إلييما في اليام
 عف النار )السعير( كيمف عميو بالتكبة كاإلحساف.

 :ٙٗٗكقكلو
    

 
 

 

 

 )المنسرح(                                                                                                

يحاكـ الشاعر ىذه المرة نفسو بخطاب فيو لـك النفس عمى شدة طمعيا مستفيمان بػ )حتى 
متى( ؛ ألنيا تعيش حالة الكفاؼ في الرزؽ ؛ كحقيقة المؤلؼ المزدكج ىنا أف الشاعر قد نفى 

فعؿ مادم ليظير زىده  إلىنفيان قاطعان أف يستفزه الطمع ؛ الذم ىك أمر معنكم أسنده 
لي بػ(، كيرل أف األفضؿ لمناس أف يرضكا بما  أليسمع أداة النفي ليس ) هأليمز مستعمبلن 

قسمو اهلل ليـ ؛ عمى أنو كضع )لك( الحرؼ الداؿ عمى امتناع الناس عف الطمع ما دامكا 
 أحياء.

إف المؤلؼ المزدكج ىنا ينكر عمى الناس طمعيـ كيرفض أف يأمف الناس لؤلياـ ؛ كالسيما 
)الغي( ؛ كيرل أف القانكف الكحيد الذم يمنع ذلؾ عف الناس جميعان  مف )رتع( في شدة الشدة

 .ٚٗٗىك المكت الذم يجب أف يعتبر بو كؿ عاقؿ
 

 المصادر والمراجع

 المصادر-ٔ
                                                             

 .َِٖ:ُِ إلى ٕينظر: األبيات مف  ي العتاىية,ديكاف أب - ْْٔ
 كغيرىا. َٗ-ِِْ-َُٓ-ِِٖ-ِٓٔ:ـ. فمف المؤلؼ المزدكج، ينظر: لممزيد  - ْْٕ

 أَليَس لي بالَكفاِف ُمّتَسُع ؟ حتى متى َيسَتفّزني الّطَمعُ 
ما أفَضَل الّصبَر والَقناَعَة 

 لمّنا
 َقِنُعوا مْ ِس َجميعًا لْو أّنيُ 

 م أراىْم في الَغّي َقْد َرَتعوا َوالّنياَر ألْقواَوأْخَدَع الّمْيَل 
 لُكّل َحٌي ِمْن كأِسيا ُجَرعُ  أّما الَمَنايا َفَغيُر غاِفَمةٍ 

 َوالَمْوُت ِوْرٌد َلُو َوُمنَتَجعُ  أيُّ َلبيٍب َتْصُفو الَحياُة َلوُ 
 َبعضًا َفُيْم تاِبٌع وُمتّبعُ  والَخْمُق ْيمضي َيْومًا ِببعِضِيمِ 

 



 القرآن الكريم

ق(، تحقيؽ: محمد عبد ُِٖاإلخكاف، عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف أبي الدنيا )ت،  -ُ
 الرحمف طكالبة، دار االعتصاـ، )دمشؽ، د. ت(.

 ـ(.ُٖٔٗ، )بيركت، ُق(، مؤسسة الكتب الثقافية، طِٔٓاألدب المفرد، البخارم )ت،  -ِ
 ـ(.َُٔٗق(، دار الشعب، )القاىرة، ّٖٓالزمخشرم )ت، أساس الببلغة، جار اهلل  -ّ
ق(، تحقيؽ: سبلـ محمد عطا، دار الكتب العممية، ّْٔاالستذكار، ابف عبد البر )ت،  -ْ
 ـ(.َََِ، )بيركت، ُط
ق(، تحقيؽ: محمد محمكد شاكر، دار ُْٕأسرار الببلغة، عبد القاىر الجرجاني )ت،  -ٓ

 المدني، )جدة، د. ت(.
ق(، تحقيؽ: نجـ عبد ُِٖ بف محمد بف عبيد بف أبي الدنيا )ت، االعتبار، عبد اهلل -ٔ

 ـ(.ُّٗٗ، )عماف، ُالرحمف خمؼ، دار البشير، ط
ىػ(، دار إحياء التراث، )بيركت، ّٔٓاألغاني، عمي بف الحسيف أبي فرج األصفياني )ت،  -ٕ

 د.ت(.
)قـ، د  ق(، منشكرات المكتب اإلسبلمي،ّٔٓاالمالي، إسماعيؿ بف القاسـ القالي )ت،  -ٖ

 .ت(.
ق(، ُّْاالمالي، محمد بف محمد بف النعماف العكبرم البغدادم الممقب بالشيخ المفيد)ت،  -ٗ

 ـ(.ُّٗٗ، )بيركت، ِعمي اكبر غفارم، دار المفيد لمطباعة كالنشر، ط
ق(، تحقيؽ: محمد أبك ِْٔإنباه الركاة عمى أنباه النحاة، عمي بف يكسؼ القفطي )ت،  -َُ

 ـ(.ََِْ، )صيدا، ُالعصرية، ط الفضؿ إبراىيـ، المكتبة
ق(، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، ِٔٓاألنساب، عبد الكريـ بف محمد السمعاني )ت،  -ُُ

 ـ(.ُٖٖٗ، )بيركت، ُدار الجناف لمطباعة كالنشر، ط
ق(، تحقيؽ: ج. ىيكرث. دف، شركة األمؿ ّّٓاألكراؽ، محمد بف يحيى الصكلي )ت،  -ُِ

 ـ(.ََِْلمطباعة كالنشر، )القاىرة، 
 ىػ(، مطبعة المثنى، )بغداد، د .ت(.َٕٓالبدء كالتاريخ، احمد بف سيؿ البمخي )ت،  -ُّ
ق(، تحقيؽ: عمي شيرم، دار ْٕٕالبداية كالنياية، إسماعيؿ بف كثير الدمشقي )ت،  -ُْ

 ـ(.ُٖٖٗ، )بيركت، ُإحياء التراث العربي، ط
 ثة، )قـ، د. ت(.ق(، مؤسسة البعَُُٕالبرىاف في تفسير القرآف، ىاشـ البحراني )ت،  -ُٓ



ق(، تحقيؽ: َٔٔبغية الطمب في تاريخ حمب، عمر بف احمد العقيمي )ابف العديـ، ت،  -ُٔ
 ـ(.ُٖٖٗسييؿ زكار، مؤسسة الببلغ، )بيركت، 

، ُق(، المكتبة التجارية الكبرل، طِٓٓالبياف كالتبييف، عمرك بف عثماف الجاحظ )ت،  -ُٕ
 ـ(.ُِٔٗ)القاىرة، 

ىػ(، تحقيؽ: عمي شيرم، دار الفكر لمطباعة كالنشر َُِٓتاج العركس، الزبيدم )ت،  -ُٖ
 ـ(.ُْٗٗكالتكزيع، )بيركت، 

ق(، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار ّْٔتاريخ بغداد، الخطيب البغدادم )ت،  -ُٗ
 ـ(.ُٕٗٗ، )بيركت، ُالكتب العممية، ط

ق(، تحقيؽ: عمر عبد ْٖٕتاريخ اإلسبلـ، محمد بف احمد بف عثماف الذىبي )ت،  -َِ
 ـ(.ُٕٖٗ، )بيركت، ُالسبلـ تدمرم، دار الكتاب العربي، ط

ق(، تحقيؽ: عمي شيرم، دار الفكر لمطباعة ُٕٓتاريخ مدينة دمشؽ، ابف عساكر )ت،  -ُِ
 ق(.ُُْٓكالنشر، )بيركت، 

ق(، تحقيؽ: تحسيف ْْٗتنبيو الغافميف عف فضائؿ الطالبييف، المحسف بف كرامة )ت،  -ِِ
 ـ(.َََِسبلمية، )قـ، شبيب، مركز الغدير لمدراسات اإل

ق(، دار الكتب العممية، )بيركت، ّْٔجامع بياف العمـ كفضمو، ابف عبد البر )ت،  -ِّ
 ق(.ُّٖٗ

ق(، تحقيؽ: عمي اكبر الغفارم، مؤسسة النشر ُّٖالخصاؿ، الشيخ الصدكؽ )ت،  -ِْ
 ق(.َُّْاإلسبلمي، )قـ، 

ق(، تحقيؽ: ِٕٔخبلصة األقكاؿ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي )ت،  -ِٓ
 ق(.ُُْٕ، )قـ، ُجكاد القيكمي، مؤسسة النشر اإلسبلمي، ط

ق(، دار المعرفة، ُُٗالدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت،  -ِٔ
 )بيركت، د .ت(.

 ديكاف رؤبة بف العجاج، تقديـ: كليـ بف الكرد البركسي، دار ابف قتيبة، )الككيت، د.ت(. -ِٕ
، )بيركت، ِ: عبد الرحمف مصطاكم، دار المعرفة، طتحقيؽىية، ديكاف أبي العتا -ِٖ

 ـ(.ََِٗ
 ـ(.ُْٗٗ،)بيركت، ُديكاف كعب بف زىير، تقديـ عمي فاعكر، دار الكتب العممية، ط -ِٗ
ق(، تحقيؽ: يحيى ِّٖالزاىر في معاني كممات الناس، محمد بف القاسـ االنبارم )ت،  -َّ

 ـ(.ََِْ، )بيركت، ُمراد، دار الكتب العممية، ط



ق(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ِّٕزكيني )ت، ماجة، محمد بف يزيد الق ابفسنف  -ُّ
 دار الفكر لمطباعة، )بيركت، د. ت(.

ق(، تحقيؽ: شعيب ْٖٕسير أعبلـ النببلء، محمد بف احمد بف عثماف الذىبي )ت،  -ِّ
 ـ(.ُّٗٗ، )بيركت، ٗاالرنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط

ق(، تحقيؽ: محمد َُٖٗف ذىب، ابف العماد الحنبمي )ت، شذرات الذىب في أخبار م -ّّ
 ـ(.ُٖٔٗ، )بيركت، ُاالرنائكط، ط

ق(، دار الكتاب العربي، )بيركت، د ِٖٔالشرح الكبير، عبد الرحمف بف قدامة )ت،  -ّْ
 .ت(.
ق(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار ٔٓٔشرح نيج الببلغة، ابف أبي الحديد )ت،  -ّٓ

 ـ(.ُٗٓٗ، )القاىرة، ُة، طإحياء الكتب العربي
ق(، تحقيؽ: محمد السعيد بف ْٖٓشعب اإليماف، احمد بف الحسيف البييقي )ت،  -ّٔ

 ـ(.َُٗٗ، )بيركت، ُبسيكني، دار الكتب العممية، ط
ق(، تحقيؽ: مفيد قميحو، دار الكتب ِٕٔالشعر كالشعراء، ابف قتيبة الدينكرم )ت،  -ّٕ

 ـ(. ُُٖٗ، )بيركت، ُالعممية، ط
ق(، تحقيؽ: احمد عبد الغفكر العطار، دار العمـ لممبلييف، ّّٗالجكىرم )ت، الصحاح،  -ّٖ
 ـ(.ُٕٖٗ، )بيركت، ْط

، ُىػ(، دار الجيؿ، طَّٗالضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع، شمس الديف السخاكم )ت،  -ّٗ
 ـ(.ُِٗٗ)بيركت، 

دار ق(، تحقيؽ: عبد الستار احمد فراج، ِٔٗطبقات الشعراء، عبد اهلل بف المعتز )ت، -َْ
 ، )القاىرة، د. ت(.ّالمعارؼ، ط

 ق(، دار صاد، )بيركت، د. ت(.َِّالطبقات الكبرل، محمد بف سعد )ت،  -ُْ
ق(، تحقيؽ: أبك ىاجر محمد ْٖٕالعبر في خبر مف غبر، شمس الديف الذىبي )ت،  -ِْ

 السعيد، دار الكتب العممية، )بيركت، د. ت(.
مطبعة جامعة دمشؽ، )دمشؽ، أبك العتاىية أشعاره كأخباره، تحقيؽ: شكرم فيصؿ،  -ّْ

 ـ(.ُٓٔٗ
ق(، تحقيؽ: ِٖٖعمدة الطالب في أنساب آؿ أبي طالب، احمد بف عمي الحسيني )ت،  -ْْ

 ـ(.ُُٔٗ، )النجؼ األشرؼ، ِمحمد حسف الطالقاني، المطبعة الحيدرية، ط
ىػ(، تحقيؽ: ميدم المخزكمي، إبراىيـ السامرائي، دار ُٕٓالعيف، الخميؿ الفراىيدم )ت، -ْٓ

 ىػ(.َُُْ، )طيراف، اليجرة



ق(، منشكرات ّْٖالفرج بعد الشدة، المحسف بف أبي القاسـ القاضي التنكخي )ت،  -ْٔ
 ، )قـ، د. ت(.ِالشريؼ الرضي، ط

ق(، تحقيؽ: رضا تجدد، مطبعة رشت، ّْٖالفيرست، ابف النديـ البغدادم )ت،  -ْٕ
 ـ(.ُُٕٗ)طيراف، 

ق(، تحقيؽ: َُُّالمناكم )ت، فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤكؼ  -ْٖ
 ـ(.ُْٗٗ، )بيركت، ُاحمد عبد السبلـ، دار الكتب العممية، ط

 ق(، دار انتشارات، )قـ، د.ت(.ُٕٖالقامكس المحيط، الفيركز آبادم )ت،  -ْٗ
ق(، تصحيح: عمي أكبر غفارم، دار الكتب اإلسبلمية، ِّٗالكافي، الشيخ الكميني )ت،  -َٓ
 ، )طيراف، د .ت(. ٓط

 ـ(.ُٖٖٗ، )بيركت، ّق(، دار الكتب العممية، طُُِٔ، العجمكني )ت، كشؼ الخفاء -ُٓ
 ىػ(، دار صادر، )بيركت، د.ت(.ُُٕلساف العرب، ابف منظكر )ت،  -ِٓ
، ِق(، مؤسسة االعممي لممطبكعات، طِٖٓلساف الميزاف، ابف حجر العسقبلني )ت،  -ّٓ

 ـ(.ُُٕٗ)بيركت، 
قيؽ: احمد الحكفي كبدكم طبانة، ق(، تحّٕٔالمثؿ السائر، ضياء الديف بف األثير )ت،  -ْٓ

 دار نيضة مصر، )القاىرة، د. ت(.
ق(، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد ُٖٓمجمع األمثاؿ، أحمد بف محمد الميداني )ت،  -ٓٓ

 ـ(.ُٓٓٗالحميد، مطبعة السنة المحمدية، )بيركت، 
، )طيراف، ِضكم، طتق(، مطبعة مر َُٖٓيف الطريحي )ت، مجمع البحريف، فخر الد -ٔٓ

 د.ت(.
ق(، تحقيؽ: احمد شمس الديف، ُِٕمختار الصحاح، محمد بف أبي بكر الرازم )ت،  -ٕٓ

 ـ(.ُْٗٗ، )بيركت، ُدار الكتب العممية، ط
 ق(، دار إحياء التراث العربي، )بيركت، د .ت(.ْٖٓالمخصص، ابف سيدة )ت،  -ٖٓ
ق(، تحقيؽ: خميؿ ٖٕٔمرآة الجناف كعبرة اليقضاف، عبد اهلل بف اسعد اليافعي )ت،  -ٗٓ
 ـ(.ُٕٗٗ، )بيركت، ُكر، دار الكتب العممية، طمنص
ق(، ّْٔمركج الذىب كمعادف الجكىر، عمي بف الحسيف بف عمي المسعكدم )ت،  -َٔ

 ـ(.ُْٖٗ، )قـ، ِمنشكرات دار اليجرة، ط
ق(، تحقيؽ: قسـ التحقيؽ بدار َّٔالمعجـ األكسط، سميماف بف احمد الطبراني )ت،  -ُٔ

 ـ(.ُٓٗٗكالنشر، )مكة، الحرميف، دار الحرميف لمدراسة 



ق(، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد، َّٔالمعجـ الكبير، سميماف بف احمد الطبراني )ت،  -ِٔ
 ـ(.ُٖٓٗ، )بيركت، ِدار إحياء التراث العربي، ط

ق(، تحقيؽ: عبد ّٓٗمعجـ مقاييس المغة، ابف فارس احمد بف فارس بف زكريا )ت،  -ّٔ
 ق(.َُْْقـ، السبلـ محمد ىاركف، مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي، )

، يكسؼ بف محمد بف عمي السكاكي )ت،  -ْٔ ق(، تحقيؽ: نعيـ زرزكر، ِٔٔمفتاح العمـك
 ـ(. ُٕٖٗ، )بيركت، ِدار الكتب العممية، ط

ق(، تحقيؽ: كاظـ المضفر، المكتبة ّٔٓمقاتؿ الطالبييف، أبك الفرج األصفياني )ت،  -ٓٔ
 ـ(.ُٓٔٗ، )النجؼ األشرؼ، ِالحيدرية، ط

بف أبدر الديف محمكد شرح شكاىد األلفية المشيكر )شرح الشكاىد(، المقاصد النحكية في  -ٔٔ
ق(، تحقيؽ: عمي محمد فاخر ؛ احمد محمد تكفيؽ ؛ عبد ٖٓٓاحمد بف مكسى العيني )ت، 

 ـ(.ََُِ، )القاىرة، ُالعزيز محمد فاخر، دار السبلـ، ط
رزكر، دار ق(، تحقيؽ: نعيـ ز ٕٗٓالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، ابف الجكزم )ت،  -ٕٔ

 ـ(.ُِٗٗ، )بيركت، ُالكتب العممية، ط
ق(، كزارة ْٕٖالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، يكسؼ بف تغرم بردم )ت،  -ٖٔ

 الثقافة كاإلرشاد القكمي، )القاىرة، د. ت(.
ق(، تحقيؽ: عبكد ّْٖنشكار المحاضرة كأخبار المذاكرة، القاضي التنكخي )ت،  -ٗٔ

 ـ(.ُّٕٗ)بيركت،  الشالجي، دار الكتب العممية،
ق(، كزارة الثقافة كاألرشاد المصرية، ّّٕنياية األرب في فنكف األدب، النكيرم )ت،  -َٕ

 )القاىرة، د .ت(.
ىػ(، تحقيؽ: طاىر َٔٔالنياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف بف األثير )ت،  -ُٕ

)قـ،  ،ْاحمد الزاكم، محمكد محمد الطناحي، مؤسسة اسماعيمياف لمطباعة كالنشر، ط
 ىػ(.َُْٔ

ق(، تحقيؽ: احمد االرناؤكط، دار إحياء التراث، ْٕٔالكافي بالكفيات، الصفدم )ت،  -ِٕ
 )بيركت، د. ت(.

ق(، تحقيؽ: أحساف عباس، ُٖٔكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ابف خمكاف )ت،  -ّٕ
 دار الثقافة، )بيركت، د. ت(.

 المراجع -ٕ
 ـ(.ُْٗٗ، )بيركت، ِككفاف، طأسطكرة األدب الرفيع، عمي الكردم، دار  -ُ



محمد عبد العزيز الكفراكم، دار النيضة، أسطكرة الزىد عند أبي العتاىية،  -ِ
 (.ـُِٕٗ)القاىرة،

 ـ(.َُٖٗ، )بيركت، ٓاألعبلـ، خير الديف الزركمي، دار العمـ لممبلييف، ط -ّ
، أعياف الشيعة، محسف األميف، تحقيؽ: حسف األميف، دار التعارؼ لممطبكعات، )بيركت -ْ

 د. ت(.
، ُالببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، عبد الرحمف حسف حبنكو، دار القمـ، ط -ٓ

 ـ(.ُٔٗٗ)بيركت، 
، ُالببلغة كالنقد المصطمح كالنشأة كالتجديد، محمد كريـ الككاز، االنتشار العربي، ط -ٔ

 ـ(.ََِٔ)بيركت، 
تاريخ األدب العربي، كارؿ برككمماف، نقمو إلى العربية: عبد الحميـ النجار، دار المعارؼ،  -ٕ
 ، )القاىرة، د. ت(. ْط
، )القاىرة، ٖتاريخ األدب العربي العصر العباسي األكؿ، شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، ط -ٖ

 د.ت(.
دار الكتب  تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرف الثالث اليجرم، نجيب محمد البييتي، -ٗ

 ـ(.َُٓٗالمصرية، )القاىرة، 
 ـ(.ُّٖٗ، )بيركت، ْتاريخ النقد األدبي عند العرب، إحساف عباس، دار الثقافة، ط -َُ
التحميؿ الثقافي، بيتمر بيرجر، كمارل دكجبلس، كميشيؿ فككك، كيكرجيف ىابرماس،  -ُُ

 ـ(.ََِٗترجمة: فاركؽ احمد مصطفى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، 
التحميؿ النفسي، سيجمكند فركيد، ترجمة: سامي محمد عمي، المؤسسة المصرية العامة  -ُِ

 ـ(.َََِلمكتاب، )القاىرة، 
 ـ(.ََِٔ، )بيركت، ِتشريح النص، عبد اهلل الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط -ُّ
 ، )القاىرة، د. ت(.ٖالتطكر كالتجديد في الشعر األمكم، شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، ط -ُْ
التيار اإلسبلمي في شعر العصر العباسي األكؿ، مجاىد مصطفى بيجت، كزارة األكقاؼ  -ُٓ

 ـ(.ُِٖٗ، )بغداد، ُكالشؤكف الدينية، ط
، ُالثقافات البدائية، إ. ب. تايمكر، ترجمة: كفاء عبد القادر، المجمس األعمى لمثقافة، ط -ُٔ

 (.ََِّ)القاىرة، 
مغة(، عبد اهلل الغذامي، المركز الثقافي ثقافة الكىـ )مقاربات حكؿ المرأة كالجسد كال -ُٕ

 ـ(.ََِٔ، )الدار البيضاء، ِالعربي، ط



جماليات التحميؿ الثقافي الشعر الجاىمي أنمكذجا، يكسؼ عميمات، المؤسسة العربية  -ُٖ
 ـ(.ََِْ، )عماف، ُلمدراسات كالنشر، ط

 ـ(.ََِٕ)بيركت، ، ِالجممة العربية تأليفيا كأقساميا، فاضؿ السامرائي، دار الفكر، ط -ُٗ
 الجيؿ الجديد كمشكمة الثقافة، تكمادك ككنانؾ، ترجمة: منصكر القاضي، المؤسسة -َِ

 ـ(.ََِْ، )بيركت، ُالجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ط
 ، مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع، )بيركت، د. ت(.جكاىر األدب، احمد الياشمي -ُِ
، ُبؾ، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، ط، ترجمة: سبلـ خير جكىر اإلنساف، إيريش فرـك -ِِ

 ـ(.َُُِ)دمشؽ، 
، )الدار البيضاء، ٔالمركز الثقافي العربي، ط، الخطيئة كالتكفير، عبد اهلل الغذامي -ِّ

 ـ(.ََِٔ
الدراسات الثقافية، زيكدف ساردار، كبكريف فاف لكف، ترجمة: إماـ عبد الفتاح إماـ،  -ِْ

 ـ(.ََِّ، )القاىرة، ُالمجمس األعمى لمثقافة، ط
، )الدار ٓدليؿ الناقد األدبي، ميجاف الركيمي، كسعد البازعي، المركز الثقافي العربي، ط -ِٓ

 ـ(.ََِٕالبيضاء، 
 ق(.َُّْ، )بيركت، ِالذريعة، آقا بزرؾ الطيراني، دار األضكاء، ط -ِٔ
الشخصية في ضكء عمـ النفس، محمد محمكد الجبكرم، مطبعة دار الحكمة، )بغداد،  -ِٕ

 ـ(.َُٗٗ
، )القاىرة، ِلعباسي تطكره كقيمو الفنية، محمد أبك األنكار، دار المعارؼ، طالشعر ا -ِٖ

 ـ(.ُْٖٗ
، )القاىرة، ِالشعر في إطار العصر الثكرم، عز الديف إسماعيؿ، دار الحداثة، ط -ِٗ

 ـ(.َُٖٗ
، )بيركت، ْالشعراء الصعاليؾ في العصر العباسي األكؿ، حسيف عطكاف، دار الجيؿ، ط -َّ

 ـ(.ُٕٖٗ
غذامي كالممارسات النقدية كالثقافية، مجمكعة مف الباحثيف، المؤسسة العربية عبد اهلل ال -ُّ

 ـ(.ََِّ، )بيركت، ُلمدراسات كالنشر، ط
عبد اهلل الغذامي مف ))الخطيئة كالتكفير(( إلى ))النقد الثقافي(( دراسة انتقائية، خالد  -ِّ

 ق(.ُِِْسميماف، كتاب الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، )الرياض، 
عصر العباسي األكؿ دراسة في التاريخ السياسي كاإلدارم كالمالي، عبد العزيز الدكرم، ال -ّّ

 ـ(. ُٕٗٗ، )بيركت، ّدار الطميعة لمطباعة كالنشر، ط



عمـ االجتماع المفاىيـ األساسية، جكف سككت، ترجمة: محمد عثماف، الشبكة العربية  -ّْ
 ـ(.ََِٗ، )بيركت، ُلؤلبحاث كالنشر، ط

 ترجمة: يكئيؿ يكسؼ عزيز، مطبعة آفاؽ عربية، دم سكسر،فرديناؿ عمـ المغة العاـ،  -ّٓ
 )بغداد، د. ت(. ،ْط
عمـ النفس االجتماعي، لكيس كامؿ مميكة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )القاىرة،  -ّٔ

 ـ(.ََِِ
، ُكالنشر، طعمـ النفس اليكنغي، يكالند جاككبي، ترجمة: ندرة اليازجي، األىالي لمطباعة  -ّٕ

 ـ(.ُّٗٗ)دمشؽ، 
، ط -ّٖ ، دار حاطـك ، )بيركت، ُالغزؿ في العصر العباسي األكؿ، عفيؼ نايؼ حاطـك

 ـ(.ُٔٗٗ
الغذامي الناقد، قراءات في مشركع الغذامي النقدم، عبد الرحمف بف إسماعيؿ، مؤسسة  -ّٗ

 ق(.ُِِْاليمامة، )الرياض، 
، ُخميؿ، دار كمكتبة البصائر، طفضاءات النقد الثقافي مف النص إلى الخطاب، سمير ال -َْ

 ـ(.َُِٓ)بغداد، 
فكرة الثقافة، تيرم ايجمتكف، ترجمة: شكقي جبلؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -ُْ

 ـ(.َُِِ)القاىرة، 
 ـ(.ُٕٖٗ، )بيركت، ُفي الشعرية، كماؿ أبك ديب، مؤسسة األبحاث العربية، ط -ِْ
 ق(.ُِِْ، )قـ، ُسبلمي، طقامكس الرجاؿ، محمد تقي التسترم، مؤسسة النشر اإل -ّْ
، ط -ْْ  ـ(.ََِٕ، )بيركت، ُالقراءة النسقية، احمد يكسؼ، الدار العربية لمعمـك
الكنى كاأللقاب، عباس القمي، تقديـ: محمد ىادم االميني، مكتبة الصدر، )طيراف، د.  -ْٓ

 ت(.
 ـ(.ََِٔ، )القاىرة، ُما الثقافة، أشراؼ: إيؼ ميشك، المجمس األعمى لمثقافة، ط -ْٔ
كاإلنساف المجاز الكمي في ))النقد الثقافي(( أنمكذجان، عمي احمد الديرم، الثقافة  المجاز -ْٕ

 ـ(.ََِّ، )البحريف، ُكالتراث الكطني، ط
، ُمدخؿ في نظرية النقد الثقافي المقارف، حفناكم بعمي، منشكرات االختبلؼ، ط -ْٖ

 ـ(.ََِٕ)الجزائر، 
 ـ(.ُٖٗٗمطبكعات، )بيركت، مستدركات أعياف الشيعة، حسف األميف، دار التعارؼ لم -ْٗ
، )طيراف، ُمستدركات عمـ رجاؿ الحديث، عمي النمازم الشاىركدم، مطبعة حيدرم، ط -َٓ

 ق(.ُُْٓ



 مشكمة البنية أك اظكاء عمى البنيكية، زكريا إبراىيـ، مكتبة مصر، )القاىرة، د .ت(.    -ُٓ
 ـ(.ُٓٗٗ)الدماـ، ، ُمعجـ ألفاظ الفقو الجعفرم، احمد فتح اهلل، مطابع المدخكؿ، ط -ِٓ
 ـ(.ُِٖٗ، )دبي، ُمعجـ ألقاب الشعراء، سامي مكي العاني، مكتبة الفبلح، ط -ّٓ

 ، )النجؼ األشرؼ، د.ت(.ُ، مطبعة القضاء، طمعجـ رجاؿ الحديث، السيد الخكئي -ْٓ
معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، مجدم كىبة، ككامؿ الميندس، مكتبة  -ٓٓ

 ـ(.ُْٖٗ، )بيركت، ِلبناف، ط
معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية، محمكد عبد الرحمف، دار الفضيمة، )القاىرة، د  -ٔٓ

 .ت(.
 معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، )بيركت، د. ت(. -ٕٓ
، )دمشؽ، ْمشكمة الثقافة، مالؾ بف نبي، ترجمة: عبد الصبكر شاىيف، دار الفكر، ط -ٖٓ

 ـ(.ُْٖٗ
منشكرات اتحاد قاسـ المقداد،  العمػػـك االجتماعػػػية، دكني ككش، ترجمة:مفيـك الثقافة فػي  -ٗٓ

 ـ(.ََِِالكتاب العرب، )دمشؽ، 
، ِمقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األكؿ، حسيف عطكاف، دار الجيؿ، ط -َٔ

 ـ(.ُٕٖٗ)بيركت، 
 مبلحظات نحك تعريؼ الثقافة، ت. س. اليكت، ترجمة: شكرم محمد عياد، الييئة -ُٔ

 ـ(.ََُِالمصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، 
مف الخطيئة كالتكفير إلى النقد الثقافي دراسة انتقائية، خالد سميماف، تقديـ: عبد الرحمف  -ِٔ

 ـ(.ََِِإسماعيؿ، كتاب الرياض، )الرياض، 
 ق(.ُُْٔ، )قـ، ُمكاقؼ الشيعة، األحمدم الميانجي، مؤسسة النشر اإلسبلمي، ط -ّٔ
، ُالعباسي، عبد عكف الركضاف، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، طمكسكعة شعراء العصر  -ْٔ

 ـ(.ََُِ)عماف، 
 ـ(.ُٕٖٗالمكسكعة العربية الميسرة، دار النيضة لمطبع كالنشر، )بيركت، -ٓٔ
، )بيركت، ِالمكسكعة الفمسفية، ـ. ركزنتاؿ، م. يكديف، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، ط -ٔٔ

 ـ(.َُٖٗ
، )بيركت، ُترجمة: ثائر ديب، المركز الثقافي العربي، طمكقع الثقافة، ىكمي. ؾ. بابا،  -ٕٔ

 ـ(.ََِٔ



نظرية الثقافة، محمد جكاد أبك القاسمي، ترجمة: حيدر نجؼ، مركز الحضارة لتنمية الفكر  -ٖٔ
 ـ(.ََِٖ، )بيركت، ُاإلسبلمي، ط

، )القاىرة، ْالنظرية الشعرية، جكف ككيف، ترجمة: احمد دركيش، دار غريب، ط -ٗٔ
 ـ(.ُٗٗٗ

ألدبي األمريكي مف الثبلثينات إلى الثمانينات، فنسنت.ب. ليتش، ترجمة: محمد النقد ا -َٕ
 ـ(.َََِيحيى، المجمس األعمى لمثقافة، )القاىرة، 

نقد ثقافي أـ نقد أدبي، عبد اهلل الغذامي، كعبد النبي اصطيؼ، دار الفكر، )دمشؽ،  -ُٕ
 ـ(.ََِْ

 الغذامي، منذر عياشي، المؤسسة النقد الثقافي بيف العمـ كالمنيج قراءة في كتاب عبد اهلل -ِٕ
 ـ(.ََِّ، )بيركت، ُالعربية لمتكزيع كالنشر، ط

النقد الثقافي تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية، آرثر ايزابرجر، ترجمة: كفاء إبراىيـ،  -ّٕ
 ـ(.ََِّكرمضاف بسطاكم، المجمس األعمى لمثقافة، )القاىرة، 

، ّد اهلل الغذامي، المركز الثقافي العربي، طالنقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية، عب -ْٕ
 ـ(.ََِٓ)الدار البيضاء، 

النقد الثقافي مطارحات في النظرية كالمنيج كالتطبيؽ، عبد اهلل إبراىيـ، تقديـ: عبد  -ٕٓ
 ـ(.ََِِالرحمف بف إسماعيؿ، كتاب الرياض، )الرياض، 

ر مجدالكم لمنشر النقد الثقافي المقارف منظكر جدلي تفكيكي، عز الديف مناصرة، دا -ٕٔ
 ـ(.ََِٓ، )عماف، ُكالتكزيع، ط

، مؤسسة النقد الثقافي مف النسؽ الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، عبد الرزاؽ المصباحي -ٕٕ
 ـ(.َُِٓ، )بيركت، ُالرحاب الحديثة، ط

، )بغداد، ُالنقد الثقافي مف النص األدبي إلى الخطاب، سمير الخميؿ، دار الجكاىرم، ط -ٖٕ
 ـ(.َُِِ

، )بغداد، ُثقافي كالتأىيؿ الجامعي، معف جاسـ األميف، دار كمكتبة عدناف، طالنقد ال -ٕٗ
 ـ(.َُِْ

اليكية الثقافية كالنقد األدبي، جابر عصفكر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )القاىرة،  -َٖ
ََُِ.) 

 الدوريات -ٖ
)الككيت، ، ُّٕ، ترجمة: سعيد منتاؽ، عالـ المعرفة، العدد: مايؾ كرانغ الجغرافية الثقافية، -ُ

 ـ(.ََِٓ



 ـ(.َُِّعبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا، ياسيف كني، دكف دار نشر، العدد األكؿ، ) -ِ
مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي، مجمكعة مف الكتاب، ترجمة: رضكاف ظاظا، مجمة عالـ  -ّ

 ـ(. ُٕٗٗ، )الككيت، ُِِالمعرفة، العدد
، النظرية االجتماعية مف بارسكنز الى ىابرماس، إياف ك -ْ ريب، ترجمة: محمد حسيف غمـك

 ـ(.ُٗٗٗ، )الككيت، ِْْعالـ المعرفة، العدد
، ِِّعالـ المعرفة، العدد  نظرية األدب، ميكؿ تمبسكف، ترجمة: عمي سيد الصاكم، -ٓ

 .ـ(ُٕٗٗ)الككيت، 
، حسيف عبيد الشمرم، دراسات إسبلمية النػػقػد االجتػػػماعػي في شعػػػر أبػػي العتػاىيػػػػػػة -ٔ

 (.ـَُِْ، آذار ، )كرببلء المقدسةَُ العدد جامعة كرببلء، ،معاصرة
النقد الثقافي مفيكمو منيجو إجراءاتو، إسماعيؿ خمباص حمادم، مجمة كمية التربية كاسط  -ٕ

 ـ(.َُِّ)كاسط،، ُّالعدد 
، جاسـ محمد جاسـ، مجمة المكركث، دار الكتب كالكثائؽ النقد الثقافي كآليات إنتاجو -ٖ

 (.ـَُُِ، )بغداد ،ّٗالكطنية، العدد 
 الرسائل واالطاريح  -ٗ

التجربة الزىدية بيف أبي العتاىية كأبي إسحاؽ األليبرم، محمكد لطفي نايؼ، رسالة  -ُ
 .(ـََِٗنابمس، )ماجستير جامعة النجاح الكطنية، 

صراع الحضارات كأثره في الشعر العربي في العصر العباسي األكؿ، احمد عبد القادر  -ِ
   ـ(.ََِّجامعة النجاح الكطنية، )نابمس، ، رسالة ماجستير محمكد

الغزؿ العذرم في العصر األمكم في ضكء النقد الثقافي، إحساف ناصر حسيف، رسالة  -ّ
 .(ـَُِِ)العراؽ، ماجستير، جامعة كاسط كمية التربية، 

، أطركحة مشركع الحداثة الشعرية في العػػراؽ في إطار النقد الثقافي، كػػريـ شػػغيدؿ مطػػػركد -ْ
 ـ(.ََِٖتكراه قدمت إلى جامعة بغداد، )العراؽ، دك
النسؽ الثقافي ألغراض الشعرية عند العرب، سمكل بك زركرة، رسالة ماجستير، جامعة  -ٓ

 ـ(. َُُِمكلكد معمرم كمية اآلداب، )الجزائر، 

 
 


