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 الشعــري فــر املسمــوح و املمنـــوع فــي العــ
 فــي ضــوء مفهــوم الثقــافــة وآليــات النقــد الثقــافــياملتنبــي  قــراءة  يف شعــريــة 

يَـاِن ِفـي َحلَــبِ                 اللَّْيـِل ُمـْذ نُِعيَـتْ  طَـِويـلَ َأَرى الْـِعــَراَق   َفَكْيـف لَْيـُل فـَتَـى اْلِفتـْ
 1/217ديــوان املتنيب 

كلية   –داهبا آقسم اللغة العربية و  –دب والنقد أستاذ اآل – الدكتور: اهلادي عمر الفيتوري النجار
 داب جامعة مصراتةاآل
 

 : املقــدمــة
هــذه الصفحــات البحثيـة ثنـاء البــأس بــه مــن بعــض املثقفيــن وحمبــي األدب شــيء مــن كـان وراء إنتاج 

قنــاة )مصــراتــة ل، فتــرات سابقـه أعـده وأقــدمــه يف  علــى برنــامــج إذاعــي مسمــوع  كنــت، ونقـده العــربـي 
،وكــان املقصــد انتقــاء  )القــول الطيّـب يف قـول أيب الطيّـب(: عنــوانــه ،  (1)بدافــع التثقيف  احملليـة(

يف شعــر أيب الطيَّـب أمحــد الثقــافــة الشعــريــة اإلجيــابيــة  )الفكــر الشعــري اهلــادف ، والطيَّـب مــن القــول 
وكمـا يقــول حممــد عـابـد اجلابري فـإنـه "مــن ، هــ(354املعــروف بــ)املتنبــي بــن احلسيـن الكنــدي ،

 (2)االكرتاث مبــا ينطــوي عليــه هــذا الوصف مــن تقــدير" دموإظهــار عـ التـواضـع الكـاذب إخفــاء االعتــزاز

                                                 
يج ( . وميكــن تكثيـف أعتقـد أن التثقيـف يـأتـي علـى رأس وظـائف اإلعــالم األربع وهي : )التثقيـيف واإلخبــار و الرتفيــه والتــرو  (1)

ء( وهو املفهوم اإلعــالمـي للتثقيــف فـي كــونــه )معــرفـة شْي عــن كــل شـيء( فـي مقـابــل العلـم الذي هـو )معرفة كـل شيء عــن شـي
 الصفحــات .مفهوم أولــي للثقــافــة حسبـه أنــه مهــد الطــريـق أمــام املفهــوم النخبــوي الــذي تتبنــاه هــذه 

. ال 8م ، صـ1991التــراث و احلــداثــة دراســات..ومناقشـات ، حممـدعابد اجلابري ، مركز دراسات الــوحــدة العــربيــة ، بريوت ،  (2)
شروعـه الفكـري، أعنـي الدنـو مـن مستـوى كـاتـب هبـذه القامـة ، ولكـن هـو نفسـه يعتـرف ــ كــأي بـاحـث ــ ببسـاطة بدايـاتـه األولـى مل

وإظهــار الذي كـانــت بدايـاتـه كتـابـه )نقد العقل العريب(وهذا هو النص كـاماًل " وإذا كــان مــن التـواضـع الكـاذب إخفــاء االعتــزاز 
ريح أبننــي لــم أكــن أفكــر وال  عـدم االكرتاث مبــا ينطــوي عليــه هــذا الوصف مــن تقــدير فــإن االخــالص للحقيقــة يفــرض علـّي التصــ

ــروع فكــري( كـان خيطــر ببــالــي ــ عندمــا بـدأت خطــواتــي األولــى فــي البحــث العلمــي مــع منتصــف الستينــيات .... يف اجنــاز )مش
الء تولّـدت لـدي الرغبــة فــي حصــر جمهــودي العلمــي مــا ... ومـن خــالل البحــث و التـدريــس واملناقشــة مــع الطــاّلب ومــع الــزمــ

 . 8،9املتــواضــع يف )اختصـاص( واحد"صـ 
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 أعيــد النظــر فيهــا ، ، فكـان أن(1)اإلشبـاع النفسـي مـا يـدفـع  للمزيـد مـن العطـاء   ، بـل إن مــن
ُأخضـع اجلهــد اإلعالمي للضوابط  األكادمييــة و البحثية احملكمة سعيـًا للنفع و االنتفاع بــه علــى حــد و 

 .ول األمــر، ليعـود لطبيعتـه النخبــويــة التــي أنشـــئ ألجلهــا أ (2)ســواء
تنطلـق الفـرضيــة الباحـثة ــ يف هــذه األوراق ــ مــن الـرأي القـائــل بــأن "الشــاعــر العــربـي كــان بطــالً و 

حضــاريــًا بـادئـًا بِـذاتــه، وأنــه كــان  اليستطيــع أن يُـوجـد للقيمــة إالَّ بوصفهــا جتسيــدًا عينيـًا إلنسـانيتـه 
وهـذه بعينهــا فـرضيـة أن املتنبـي ال ميــدح   (3)ليـة هـو ... وأن ذاتيتــه تـوحـد بيـن الــذات و القيمــة "اجلمــا

( الـذي يــرى أن األنــا هـي فــي احلقيقــة تــرسُّب Kardinerإالَّ نفســه ، مــن منطلـق رأي كـاردنر)
، وبذلك فإننـا نعتقــد أن  (4)يتمــيز بشخصيــة أســاسيــةثقــافــي ، وأن كــل نظــام اجتمــاعــي ثقــافــي 

فاملتنبــي ــ حتديداً ــ بقـدر مـا يـرى نفسـه يف شعـــره شخصيــة املتنبــي ختتفــي وراء رمـزيــة شخـوص مدحيــة ، 
ــ أواًل وأخيــرًا ــ يف  أواًل ، ثـم يف قصيـدتـه ، ثـم يف قيمـه التـي خيلعهــا علــى ممـدوحــه ، يُـرى هـو نفســه

 تضاعيــف تلك املكــونــات .
 ، رـــي الكثيــارخيـوالت  يــرفــواملع و االجتمــاعــي  يـــن النفســه مـــوفي، ي ــالـل مجــص تشكيــالنوبقـدر مــا 

ة ـــت قيمــا ارتفعــوكلم، ة ــواثئقي ةـــن زاويــه مــليإر ــب النظــيصعفـإنــه ذا ــهل ، داهـــه وســال حلمتــن اخليــولك
النـص منجــم فّعــال ، مــادتـه الهنــائيــة املعنــى ،  ه أي : ، لكــن ةـــه الواثئقيـــت قيمتـــلة قَّ ــاليـص اجلمـــالن

                                                 
ــدهم ، طُبـعت نسـخ حمــدودة مـن بعض مؤلفـاهتـم أول األمـر ، مث تـوالــت الطبعـات وزاد (1)  كتـّاب كثيــرون ال ميكـن حصـرهم عنـد عـ

 نـاء الذي يطلق عليـه علمـاء النفـس التعزيز النفســي .عـدد نسـخ كـل طبعـة بسبب هـذا الث
مـن أمثــال طـه  كـان وراء فكــرة  حتــويــل اإلعــالمــي إلـى حبثــي خالــص اقتفـاء أثــر بعـض مــن روَّاد الدراســات األدبيــة و النقــديــة (2)

ـة السيـاسـة ثــم حتـولـت إىل كتـاب من ثالثــة جملـدات نشرهتــا دار املعـارف حسيــن أحاديثــة اإلربعــائيـة التـي  كـانــت تنشـرهـا جمل
قــول على ابلقاهـرة وغريهـا من دور النشـر مــرّات عــدة ، وقـد فعـل العمـل نفسـة األستاذ حســن الكـرمـي حيـن حتـول برانجمـه املشهــور )

 ( ثـم حتــول إلــى سلسلــة من اجمللدات املطبــوعــة املنشورة .bbcــة)قول( الذي كانت تبثه هيئة اإلذاعة الربيطــاني
مجاليـات الشعــر العــريب دراسة يف فلسفة اجلمال يف الوعي الشعـري ، هـالل جهــاد ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،  (3)

 . 36م ،صـ2007( ، 1طـ)
 Presses universitairesر.بـودون وف . بّوريكــو ، ترمجة سليم حــداد ، نشرــاع ، انظــر ، املعجـــم النقــدي لعلــم االجتم (4)

de France(ابريس ، طـ )ــذان املؤلفـان مهـا ) 228م صـ1986( 1 أستاذ يف جامعة  Raymond Boudon، وهـ
ته األصليـة اللغة أستــاذ يف اجلامعة نفسهــا ، وعنـوان املعجم بلغFrancois Bouricaudالســربون ابريس ، 

 ( .Dictinnaire Critique De La Sociologieالفرنسية)
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ــن رواد الـذين التــي علــى رأسهـا منظــومــة احلــزمــة الثقـافيــة ألي جمتمــع ، ورمبــا يكــون شـوقـي ضيـف م
تنبهــوا إلــى القيمــة الثقــافيــة للشعــر عــامـة ، وشعــر املتنبــي خـاصــة ، وذلك بربطـه ــ يف دراستــه املبكِّـرة ــ 

ويشيــر هـذا التصـدير إلـى إىل قيمـة الثقـافـة فـي  ،الثقــافـة مبـذهـب التصنـع يف الشعــر ،  أي أن الثقـافــة 
ل الشعـري ابلقـدر نفسـه الـذي تـؤديــه فـي التشكيــل الشعـــري ، فالثقــافــة رافــد مــن روافــد التأوي

 املكـونــات الشعــريــة ، وهــي فــي الــوقــت نفســه ، األداة األبــرز فــي النظــر النقــدي للشعــر.
 ى مستــوى التنظـيـر :متهيـــد علــ

أن احلــركــة ، أي  أهنـا ذات طبيعــة حـركيـة ة العــربيــة منــذ عصــر التـدويــن إلــى اليــوم هــوــافــالثق"إن مــا مييــز 
، فــ"أدبنــا العــربــي ــ والشعــر   (1)داخلهــا ال تتجسَّــم يف إنتــاج اجلـديــد ، بــل يف إعــادة إنتــاج للقــديــم"

يستحــق أن يُــدرس ، وأن ُيســتفــاد فــي دراستــه مــن كــل فكــر خــالَّق ؛ ــرًا مــا زال بك منــه خــاصــة ــ
لــذا فهــو مـؤهــل فــي كــل عصــر فــالعقــل النقــدي يتجــدد مبــا يتعــرض لــه مــن تطــور الثقــافــات وتنــوعهــا ؛ 

ومن هنـا كــان ،  (2)كتشفــه العصــور الســابقــة عليــه"أن يكتشــف فــي النصــوص اإلبــداعيــة مــا لــم ت
التـوجــه للقـديـم مـن النصـوص ليـس لتحديثهــا ولكــن للنظـر فيهـا أبدوات احلـديـث األحـدث مـن النقـد 

ج نقــدي منهــ االقتصــار عليــه وحــده ، ألن االقتصــار علــى، ولسنــا نعنــي  )النقـد الثقــافــي(األدبـي وهــو 
حبكــم ، مكــانيــاتــه الُيسعــف املتلقــي إلضــاءة كـل جوانــب النص و زوايــاه واحــد مهمــا كـانــت إ

إن لــم تكــن  ــ إلــى النصــوص ،  منفــردةفـي النظــرــ  النقــديـــة االنتقائيــة التـي تعــانــي منهــا أغلــب املناهــج 
يصلــح ألوسطــه أو  ال ا مــا يصلــح ألول النــص يصلــح آلخــر ، أو رمب ا يصلــح لنـص قــد الكلهــا ، فمــ

ميــة املتــروكــة ج القد، بــل املنـاهـآخــره ، ولـذلك فــ"األسلــم هضـم املنــاهــج الســائــدة و املنــاهــج اجلــديــدة 
وليكــن ذلك املنهــج  ،(3)تــرتضيــه املــادة املــدروســة نفسهــا" نهـــجانتــزاع مـن ذلك كلــه م مأيضــًا ، ثــ

النــص إليــه ، ويكــون دور كــل منهــا كــل مفصــل مــن مفــاصــل تكــامليــًا يالمــس املنـاهــج التـي جيذهبــا  
نفســه لــه ، لـذا فــإن  تلــك املفـاصل ن كــل مفصــل مــ  يهيئبقـدر، مبقــدار مــا  فــي التعـاطــي معــه  ولــو

                                                 
. أظــن أن احلــركــة هــي سـّر احليـاة فـي هـذا الكـون  15، صـري ــابــد اجلــابــالتــراث و احلــداثــة دراســات..ومناقشـات ، حممـدع (1)

فيمــا يظـن اإلنســان ثبـاتــه وهي اجلبــال }َوتَــَرى اجْلِبَــاَل حَتِْسُبهــا َجـاِمــدًة َوْهـي ََتُـرُّ َمــرَّ  ولذلك فقــد أخبـر القــرآن الكــريـم بعـدم الثبــاث
 السََّحــاِب{، لتكــون احلــركـــة فيمــا عــداهــا أولــى ابلتسليــم ابحلــركــة فيهــا .

( ، 2بد القــادر أمحــد الربــاعــي ، املؤسـسة العــربيــة للدراســات و النشــر ، بريوت ، طـ)الصــورة الفنيــة فـي شعــر أبــي َتّــام ، ع (2)
 . 11صـ، م 1999

ــه (3)  18، صـاملـرجــع نفسـ



 2018يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

810 

فـي مــا فــي بــؤرة تــركيــزه ، فيحــل منهج كــل نص يضــع كــل منهــج نقـدي فــي مــوضــع مــا مـن تركيــزه 
وبذلك ، (1)فيُـوضــع فــي هـامـش ذلك التــركيــزعــن أدوات منهــج آخــر ــ    مؤقتــاً ــ حيـن يتــم االستغنـاء 

فــإن النــص يعــد مكـونـاً أسـاسيـاً مــن مكـونــات األداة النقـديـة ، حبكــم االنتقـائيــة الـتــي هـي يف يــد النـص 
الـذي يـأتـي اتليــاً لــه ، فيصــل بعــدمــا يكــون النــص قــد وصــل قبلــه وهيـأ نفســه  فـي مقـابــل أدوات النقــد

 .  مــن منــاهــج كثيــرة متـداعيـة جلـاذبيـتــهأو أكثــر هــج الستقبــال من
توالــت ،  (2)ومنـذ إعــالن عبداللـه الغــذامــي مــوت النقــد األدبــي وإحــالل النقــد الثقــافــي مكــانــه

نقـد مـا بعـد  إنتاجاًل إلــى وصـو  الدراســات النقـديــة التـي تبنـت الثقـافــة فكــراً تنظرييــاً  ، ومنهجـًا تطبيقيـاً 
غــرار البنيــويـــة و  و"علــى ، (3)(نقـد الثقــافــيلا)البنيــويــة ومـا بعـد احلـداثــة ومـا بعــد الكـولـونيـة وهـو 

ــاً ( فــي آن واحــد ، ابعتبــارهــا منــوذجCulturalismeالوظــائفيــة ، ينبغــي أن نــدرك الثقــافــويــة)
ارهــا مثــاليــاً ، أي ابعتبــارهــا إطــاراً للفكــر تــم مــن خــاللــه تطــويــر النظـــريــات و األحبــاث اخلصبــة ، وابعتبــ

  (4)عتبــارهــا تصــوراً أيـديولوجيــاً للمجتمعــات "رؤيــة للعــالــم ، أي اب
 

                                                 
مـا عداه مـن  هـذه الفكــرة مستوحــاة مـن َتثيـل علمــاء النفــس هلـا ابألم النائمــة مــع ابنهــا ، تضعــه فــي بؤرة تفكريهــا ويكــون (1)

كــانــت خفيفـة ألهنــا وضعتــه يف مـركـز التفكيــر  وال تنتبـه حلركــة  العــالــم اخلـارجـي يف هـامش ذلك التفكيـر ، فتنتبـه حلــركـة ابنهـا ولــو
 غيـره ولــو كــانــت قـويـة ألهنــا وضعتـه يف هـامـش التفكيــر .

"لقـد أدى النقـد األدبـي دورًا مهمــًا فـي الـوقـوف علــى مجـاليــات النصــوص ، وفــي تدريبنــا م يقـول : 1997كـان ذلك سنـة  (2)
، أوقــع نفســه  علــى تــذوق اجلمـالـي و تقبــل اجلميــل النصـوصـي ، ولكــن النقـد األدبــي ــ مــع هـذا وعلــى الــرغـم مــن هـذا أو بسببــه

د األدبـي غــر الــة مــن العمــى الثقــافــي التـــام عـن العيــوب النسقيــة املختبئــة مــن حتــت عبــاءة اجلمــالــي.... ومبــا أن النقــوأوقعنــا فــي حــ
الثقــافــي مكــانــه ، وكــان  افــي فقــد كــانــت دعــوتــي إبعــالن مــوت النقــد األدبــي وإحــالل النقــدــل لكشــف ذلــك اخلــلل الثقـــمــؤه

م ، وكــررت ذلك يف مقــالــة فــي جــريــدة احليــاة )أكتــوبـر 22/09/1997ذلك يف تــونـــس فــي نــدوة عــن الشعــر ُعِقــدت يف 
م ، 2000( ، 1لدار البيضــاء ، ط)العـربيــة ، املركز الثقايف العريب ، ا م( ."النقــد الثقـافــي "قراءة يف األنسـاق الثقـافيـة1998

 . 7،8صـ
 . 14املرجـع السـابـق ، صـ انظـر ، (3)
 .  228، صـعجم النقــدي لعلــم االجتمــاع امل (4)
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للمتلقـي النخبـوي ــ بعــد هـذا الوقت املتأخــر ــ ي الميكــن تقدميــه وإذا كـان مفهــوم النقـد مـن املفـاهيــم التـ
اصطــالحيــة أخرى ، كمصطلــح ، وتداخلهــا مــع مفهـومــات  (1)ــ مع تعــدد تعريفــاهتـا ، فـإن الثقــافــة

، يقــول ن الغــربييــن ــ تـداخــاًل واضحــاً املفكــريــ ــ الــذي تداخل مع مفهــوم الثقــافــة ــ عنــدمثــاًل ــ )احلضـارة( 
: "مــاذا نقصــد ــ فعــاًل ــ بكلمــة  (هارلـد موللــر ، حتــت عنــوان )الثقــافــة ، احلضــارة ، الــدولــة ، اجملتمــع

( فــي االستعمــال Kultur)ثقــافــة ( املثقــلــة ابملعنــى ؟ يلفــت النظــر ــ أواًل ــ أن كلمــة )ثقــافــة( )
( فــي اخلطــاب اإلجنليــزي أو Zivilisationاللغــوي األملــانــي تســود حيــث ُتستخــدم "حضــارة" )

الفــرنســي " ثــم يبيــن املـؤلــف مفهــوم احلضــارة عنــد األوربييـــن واألمريكييـــن ، بقــولــه عنهــم : "يفهمــون 
 اجملتمعــات للتغلّــب علــى مشــكالت الــوجــود يف حقبــة تــارخييـــة  ــارة العــدة الكــاملــة مــنحضحتــت كلمــة 

 
 

                                                 
ددت مفاهيم الثقافة، بني العلماء، كٍل حسب رؤيته هلا، من خالل الفكر الذي يبحث فيه، وفيما يلي آراء العلماء يف تع (1)

هي ذلك الكل املتكامل الذي يشمل املعرفة، واملعتقدات، والفنون،  (زيودين ساردار و بورين فان لون عنــد) الثقافة : تعريف الثقافة
الدراسات . انظــر ،  واألخالقيات، والقوانني، واألعراف، و القدرات األخرى، وعادات اإلنسان املكتسبة؛ بوصفه عضوا يف اجملتمع

ــ عنــد ت . س . ختتلف ارتباطات كلمة الثقافة .و  8ـ، صم2003لس األعلى للثقافة، القاهرة، وفاء عبد القادر، اجملالثقافية، ترمجة 
حبسب ما نعنيه من منو فرد، أو منو فئة أو طبقة، أو منو جمتمع أبسره. وجزء من دعواي أن ثقافة الفرد تتوقف على ثقافة إليوت ــ 

قافة اجملتمع كله، الذي تنتمي إليه تلك الفئة أو الطبقة. وبناء على ذلك فإن فئة أو طبقة، وأن ثقافة الفئة أو الطبقة تتوقف على ث
ثقافة اجملتمع هي ختتلف ارتباطات كلمة الثقافة حبسب ما نعنيه من منو فرد، أو منو فئة أو طبقة، أو منو جمتمع أبسره. وجزء من 

ة أو الطبقة تتوقف على ثقافة اجملتمع كله، الذي تنتمي إليه دعواي أن ثقافة الفرد تتوقف على ثقافة فئة أو طبقة، وأن ثقافة الفئ
شكري عياد، ضمن كتاب دراسات يف األدب  ترمجة زادان رولــف ، حظات حنو تعريف الثقافة، مال انظــر ،تلك الفئة أو الطبقة. 

جمموعة من الصفات : هي ف نيبمالك بن أما الثقافــة عنــد  .379صـ، م2000الكويت ، والثقافة، اجمللس األعلى للثقافة، 
اخللقية، والقيم االجتماعية، اليت تؤثر يف الفرد منذ والدته، وتصبح الشعورًًي العالقة اليت تربط سلوكه أبسلوب احلياة يف الوسط 

متقاربة، وعن املعىن التارخيي للثقافة، يقول:"هي تلك الكتلة نفسها مبا تتضمنه من عادات متجانسة، وعبقرًيت ."الذي ولد فيه
من  :وتقاليد متكاملة، وأذواق متناسبة، وعواطف متشاهبة، وبعبارة جامعة: هي كل ما يعطى احلضارة مستها اخلاصة وحيدد قطبيها

، مشكلة انظــر . عقلية ابن خلدون، وروحانية الغزايل، أو عقلية )ديكارت( وروحانية )جان دارك(، هذا هو معىن الثقافة يف التاريخ
 . 74،77 صـ، م2000رمجة عبد الصبور شاهني، دار الفكر ببريوت ودمشق، الثقافة، ت
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..... إن احلضــارة إذن مفهــوم شــامــل للممــارســـة االجتمــاعيــة ، وحيثمــا محلــت ممــارســة اجملتمعــات 
  ،(1)ي أهنــا تنتمــي للحضــارة نفسهــا"مســات جــوهــريــة مشتــركــة ، فـذلك يعنــ

ـ مثاًل ـ  القــدامــى  بنـاء الشعــر ، فمــن هــؤالءورهــا يفللثقـافـة ود ــ مبكــراً ــ  اً تنبـهوقــد تنبــه النقــاد العــرب 
يف مقـابل الشـاعـر  هـ( الـذي يقـول يف كتـابـه )الشعـر و الشعـراء( معـرفـاً الشـاعـر املتكلّـف276ابـن قتيبـة)

املطبــوع : " فاملتكلّـف هــو الــذي قـــوَّم شعــره ابلثِّقــاف ، ونّقحــه بطـول التفتيـش ، وأعــاد فيـه النظــر بعـد 
، والثِّقـاف ــ معجميـاً ــ خشبـة قـويـة قـدر الـدراع يف طـرفهـا خـرق يّتسـع للقـوس وتُـدخــل فيـه ،  (2)النظــر"

ـز القـوس حيـث يُبَتغــى أن  يُغَمــز حتـى تصيــر إىل مـا يُـراد منهـا ، إذًا فالثِّقـاف هـو مـا جيعــل ويُغمـ
القـوس تـؤدي وظيفتهـا علـى الـوجــه األكمــل ، حبيـث تسيـر إلـى مـا يـراد منهــا ، وتثقيفهــا أي : تقـوميهـا 

لـة فتثقيـف الشعـر تنقيحـه وإعـادة النظــر فيـه بقصـد تسـويتـه ، وانطـالقـًا مـن هـذه الـدال (3)، وتسـويتهــا
وتقـوميـه ، حبيـث يـؤدي وظيفتــه وفقـاً للتشـريــع الثقـافـي  ، وكـأن الشعـر هنـر حتـدد الثقـافـة جمـراه ومسـاره ، 

ـي ، حبيـث أصبحنــا أمــام ومـن هنـا فإن معنـى الثقـافـة ميكــن أن يكــون قــد اتكـأ علـى مفهـــوم رقـاب
مـؤسـسـة ثقـافيـة ذاتيـة، َتـارس دورهـا الرقـابـي علـى املؤســـســة الشعــريــة خصـوصـًا ، ومـؤسـسـة العمـل 

 اإلبـداعــي عمـــومــاً .
اقتـرب مـن هـذا قـد  ـ)أبوفهـر(ــب ن حممـود شـاكـر املعـروف عنـد قـرّائــه  و نـاشـري كتــابــاتــهرمبــا يكـو و 

مبعنــاه  املفهــوم حني جعـل الـديـن هـو املكـون األسـاسـي للثقـافـة ، يقــول : "ورأس كـل ثقـافـة هـو الـدين

                                                 
دار أويــا ، تعــايـش الثقــافــات "مشــروع مضــاد هلنتنغتــون ، تــرمجـة إبراهيــم أبوهشـهـش ، ، دار الكتــاب اجلـديــد املتحــدة بتوزيع  (1)

م( يف فرانكفورت أبملـانيــا ، 2001ألول مــرة ابللغة األملـانيــة عــام ) . وقـد نشــر الكتــاب 53م ، صـ2005( 1طرابلــس ، طـ)
( ، وتـرجم إىل اللغــات الصينيــة و الكـوريـة و الرتكيــة و العربية فضاًل Das Zusammenleben der Kulurenبعنــون )

ضــارات( لـصمـويــل هنتنغتــون الـذي أصدره قبيــل أحداث عن اللغــات احليـة األخــرى ، وهــو يف جمملــه رد علــى كتـاب صـدام احل
ل هنتنغتــون ومنــاقشــته حــول كتــابــه )صــدام م ، سعــدت بــ)مساجلــة( صموئيـــ1996ديسمبــر  16م ، يقــول يف  2001سبتمرب ،

تهــاء املنــاقشــة، عــرض علــي السيــد احلضــارات( بــدعــوة مــن "بيــت أمريكــا" فــي فــرانكفــورت ، وبعــد ان
( مــن دار فيشــر لنشــر كتــب اجليــب ، أن أخـرج أفكــاري ــ التــي لــم تكــن فــي ذلك الــوقــت منسَّقــة Domzalskiدومتسـالسكــي)

. وقــد  خلص  املـؤلــف إلــى أن  9نتيجــة بيــن أيديكــم" صـبعــد ــ يف شكــل كتــاب ، فلــم أستطــع مقــاومــة هــذا اإلغــراء ، وهــا هــي ال
العــريب .... والميثــل جـورج خلّـــص مـوقفــه مـن  القضيــة التــي دفعتــه للتــأليف  بقــولــه يف املقـدمــة :" فأســامــة بـن الدن ال ميثــل العــالــم 

 . 7بــوش االجتــاه الغــريب  السـائـد" صـ
 . 1/78م ، 2006الشعـر و الشعـراء ، ابن قتيبـة ، حتقيق أمحـد حممـد شـاكـر ، دار احلـديـث ، القـاهـرة  ،  (2)
 م ، مادة )ثقـف( .2008( ، 6انظـر ، لسـان العــرب ، ابن منظــور ، دار صـادر ، بيــروت ، طـ) (3)
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العــام ، والـذي هــو فطــرة اإلنســان ، أيُّ ديــن كــان ، وبقــدر مشــول هــذا الـديــن جلميــع مـا يكبــح مجــوح 
، فـاملـؤسـسـة الدينيـة  (1)نيــة وحيجـزهـا عــن أن تـزيــغ عــن الفطــرة الســويـة العـادلــة...."النفــس اإلنســا

بوصفهـا املكـون األسـاسـي للثقــافـة ، وال ميكـن هلـا إالَّ أن تكـون ذات دور رقـابـي لتـوجيـه املضـاميـن 
د احلـداثييـن بـ)موت املـؤلـف( انفكـاك مبطـن مـن الشعـريـة ، ورمبـا يكـون يف ظهـور مـا أصبـح يُعـرف عنـ

ضـوابط هـذه املؤسـسـة ، فـال يكـون للنـص دور يف التوصيـف األخـالقـي للمـؤلـف  ، وال يـؤدي ذلك 
التوصيـف أي دور يف اكتنـاه النص ، ورمبـا يكون يف مصطلـح احلداثييـن هـذا اهتـداء بتعاليـم املؤسـسة 

 تبيـح احلـديث إال عـن حمـاسـن املوتـى .الدينيـة اليت ال
الـذيـن يف العصـر احلـديــث مـن أوائـل  الكتّـاب العـرب ومـن املـرّجـح ـ عنـدي ـ أن حممــود شـاكـر يُعــد  

تعـرضوا للحـديـث عـن الثقـافـة يف كتـابـه الشهيـر الـذي وضعـه عـن املتنبـي ، وصـّدره مبـا أطلـق عليـه 
، وليــس مـن قبيـل الصـدفـة أن يصـدِّر كتـابـه عـن املتنبـي خـاصـة حبـديـث ـة يف الطـريق إىل ثقـافتنـا( )رسـال

عـن الثقـافـة مبفهـومهـا العــام ، والثقـافـة العـربيـة اليت يسميهــا "ثقـافتنـا"  بشكــل خـاص ، بـل ذلك يعـد 
دًا للعـالقـة القـائمـة بيـن الثقـافـة مبفهـومهـا وبيـن شعـر املتنبـي ، تنبـهـًا  واضـحـًا ورمبـا يكـون مبكـرًا جـ

فاملتنبـي ــ وإن لـم يكـن يف وعيـه التأسيـس ملفهـوم اصطـالحي للثقــافـة ، لكن شعـره  ــ دون شـك ــ يعـد 
ثقـف األول يف املؤسـسـة مـن أهـم الـروافــد األسـاسيـة للثقـافـة ، ويف الـوقـت نفسـه فإن املتنبـي هـو امل

الثقـافيـة عنـد العــرب ، والقـول نفســه ميكــن أن ينسحـب علـى جهــد شـوقـي ضيــف يف التنبــه للثــراء 
املعــرفـي الـذي يتميــز بــه شعــر أيب الطيــب ، فقـد خصـص فصـاًل مـن فصـول حبثـه املـوسـوم بــ)الفــن 

 للحديـث عـن املتنبـي ، وكــان عنــوانــه )الثقــافــة و التصنــع( (2)ــريب( ومـذاهبـه يف الشعــر الع
يــرصــد حـــراك اإلنســـان وفـاعليتــه  بــأهنـــا : مكــون معـــرفــي مشــولــي)الثقــافــة( ميكــن "أن تـوجـــز أخيــراً فإنــه 

، ومــواقــف فكــريــة ، ونــوازع شعــوريــة  ، ودوافــع عقليــة فــي إبـداعــاتــه و إجنــازاتــه بتخطيطــات ذكيــة
متنــوعــة ومعقــدة ؛ تصــدر عنهــا وتقــاس هبــا مجيــع اهتمــامــات اإلنســــان وعــالقــاتـــه وإجنــازاتـــه: مــاديــة  

 . (3)كــانــت أم معنـــويــــة"
                                                 

م ، 1987د حممــد شـاكــر ، مطبعـة املدنــي ، القـاهـرة ، دار املـدنـي ، جـدة ، ، حممـو  "رسـالـة يف الطـريـق إىل ثقـافتنــا" املتنبـــي (1)
 . 31صـ

م ، إبشـراف طـه حسيــن ، وبعـد إجـازتـه 1942قُـدم هـذا البحـث هبـذا رســالـة لنيـل درجـة الدكتـوراه مـن شـوقي ضيـف سنـة  (2)
 م .1943الطبعـة األولـى منـه سنـة  مبرتبـة الشــرف األولـى ، صـدر كتـاابً ، كـانــت

ـان ، طـ) (3)  . 15م ، صــ2007( ،  1حتــوالت النقــد الثقــافــي ، عبد القــادر أمحــد الــربــاعــي ، دار جـريــر للنشــر و التــوزيــع ، عمَّ
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اط ــن األمنــة للبحث عــافــراءة الثقــه قــي بــة، وإمنا نعنــافـد الثقـــنق (ايفــد الثقــالنقـ)لسنا نعين بو 
قــد جـاء وريثــاً للنقــد  د الثقايف ـــالنقومبــا أن األديب، لنــص ي يف اــاءة اجلمالــت عبــئ حتــتباملضمرة،اليت خت

ــ التــي ورثهــا  يعتمد على أدوات النقد األديب  ـي()أي النقــد الثقــافـفـإنــه ،ــذامــي ــــ وفق رأي الغاألدبــي 
 مــع شـيء مـن اإلضـافــات و التعــديــالت .التــي مــازالــت تنبــض بـشيء مــن احليــاة ــ 

 اجلــانــب التطبيقــي :
يف ريٌِّ وصادٌم ما هو ُُمتلٌف وُمبتَكٌر وُمغ اكتشاف فــرصــةتُتيُح إىل أن التطبيقيــة هذه املساحة  تطمح 

ثنـائيـة ضــديــة علمتنــا إيــاهــا  احلـداثــة ، فمنحتنــا حــق التحــرك ( وُع ــــوُح واملمنـــاملسمـ)، فالفضــاء الشعـــري
ــ فكــريـًا ــ يف املسـافـة بيــن قطبيهـــا دون مالمســة أي فضــاء آخــر غيــر الفضــاء الشعــري ، فهـي وإن  

ـت ميكــن أن تعــدَّ )مقابـاًل استبداليــاً( لثنـائيـات غيــرهــا يف أنــواع اخلطــاب األخـرى ،وعلـى رأسهـا كـانـ
ثنائية )احلالل و احلـرام( يف اخلطــاب الدينــي ، لكنهـا حيـن تسبـح يف الفضـاء الشعــري ختتـط لنفســهــا 

نـى أن املسمــوح يف اخلطــاب الشعــري قـد يكــون يف زمـن مـا مســارًا غيـر مسـار اخلطــاب الدينــي  ، مبع
)أعين الزمن داخل اجلملة الشعريـة( هـو املمكـن أو املتــاح أو املتـوقع  ،ويكــون املمنـوع الطـرف اآلخـــر 

ة ، واألهــم مـن هلـذه البدائـل ، يف وقت يكون اخلطـاب الدينـي فيـــه مقيَّـدًا حبــرفيــة املصطلـح  مـن جهـ
ذلك اخلطــورة الشديدة التـي تتـرتـب علـى االصطفـاف وراء إحدى ثنائيتيـه ،ومـن هنـا تعيــن احلــذر  
الشديـد أيضـاً فـي التعـاطــي مـع النص الدينـي ، وهـو احلــذر الــذي يضيِّـق علـى املتلقــي املبــدع ، يضــاف 

وي علـى خطـاب مراوغ يصعــب اصطيــاده حبكم كــونــه يتحــرك ــ عــادة ــ إلــى ذلك أن النص الشعــري حيتـ
يف املسـافـة بيـن األشيــاء ،دون أن ينحـاز إلـى أي منهـا بشكـل واضـح ، األمــر الـذي يُـوجـب مراوغــة 

اط التعتيــم واإلهبــام و الضبـابيـة فـي ممـاثلــة إلنتـاج نـص مبنـي علــى املعــرفــة التـامـة بفــن املراوغـة إلضـاءة نقـ
العمل اإلبداعــي ، أمـا غيـره مـن النصـوص األخــرى فرمبــا ال تعتــرف إالَّ بقطعيــة هنـائيـة مع أحد قطيب 

مــن قطيعـة الثنـائيــات الضــديــة التــي كهــذه الثنــائيــة واالحنيـاز ــ بوضــوح ــ إلـى القطب اآلخـــر ،إذاً فالبـد 
مؤقتـة بيننـا وبيـن ذواتنـا العقـديـة و السلوكيـة املنضبطة ، إلـى حيـن التخلَّـص مـن ذواتنـا البحثيـة غيـر 
املنفتحـة علـى النصـوص األخــرى وعلـى رأسهـا النص الديين الذي يتداخــل ــ ابلضرورة ــ مـع كـل مـا هـو 

تان يف النقـد الشعـري القـائـم علـى حتـويـل العاطفي الالمتنـاهي إىل فكـري أو عقلـي ، ومهـا مستـان مهمــ
فكـر ميكـن تقديـمـه تقدميـًا نقديـًا يالئـم إلـى حـد كبيـر مدركات احلـس النقـدي ، فالشـاعــر )ذات 

 ضـائعـة( أمـا الناقـد فهــو )ذات واعيــة( .
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زان يف النص الشعــري ، حمفــزان علــى مستـوى البحــث النقــدي إذاً فــ)املسمــوح و املمنــوع( أمــران  مستفـ
ــي ، والشــاعــر َيكشفاِن عن روِح العصر ، وحُيّددان معىن الّتاريخ ، أو الّشكل العام للوعبوصفهمــا 

حلقيقـة ــ يقيــم عنـده هـو ــ يف ا حيــن يتلقَّـف هــذه الثنــائيــة وجيعلهــا أداة مــن أدوات التدفــق الشعــري
ُمكــرهــًا فـي املســافــة بينهمــا ، ألن الشعـر بطبيعتــه البــد أن ينحــاز للمسمــوح علــى حســاب املمنــوع ، 
ولكــن قبـل ذلك البـد مـن أن َتــر بــه حالــة مــن القلــق و التـوتـر الشـديد، رمبــا اليعــرف حــدهــا هــي 

ــ عــن أي موقف آخـر مـن هذه الثنـائيـة كما اللحظــة الشعــ ريـة املنتجــة للموقف الشعــري املختلـف ــ َتـامــاً 
سبق ، ألن اللعــب فـي هـذه املسـافــة الحيسنــه إالَّ الشـاعــر ، وإذا كـان مـن غيـر الشـاعــر ، فــإنــه ينطــوي 

 علــى خطــر كبيــر جـدا .
ِل نظامها ، ـــــة عمــريقــرها وطــا ومعاييـــتهويّ ــًة ما هـــافــُح ثقـــوع هي اليت َتنـــمنـوح واملـــمة املســإنَّ ثُنائي

جتمع ، ــِة هـــِم بنيــن فهــوِع يف جمتمٍع ما ؛ لنتمّكَن مـــوِح واملمنـــَم اترخياً للمسمــولذلَك ال بُدَّ أن نُقي
ُ
ذا امل

 ، وألننـي مــن غيـر املتحمسيــن لفكــرة تـارخييــة النص ر خطابهــوهـــودِه وجــِط وجرو ــوش هِ ّونـــروِط تكــوش
يف السـابق )أعين السـابق علـى مستـوى املنتـج الشعـري( كـانــت املعيـاريـة (1)الشعــري  مـن حيـث النسبــة 

 . يف حتـديـد )املسمــوح و املمنــوع(
يف التــرميــزيــة القيـم  الدولـة موضعَ  ما كـان سيـفُ  كثرياً املتنبــي ــ حتــديــدًا ــ  وعلــى املستــوى النصــي عنــد 

فُعــِرف يف أوســاط الدارسيــن و ، إليــه الشــاعــر  مــن شعــر ، حتــى ُنِســب مقــدار غيــر قليـــلشعــر املتنبــي 
ميثــل األمنــوذج األمثـل لتمثــل الالحسـي فـي  ف الــدولــةبوصف سيــ، البــاحثيــن بــ)سيفيّــات املتنبــي( 

ي القيـم العربيـة األصيلـة فيخلعهـا على ممدوحـه )سيف الدولة يف ـــ، وكمـا كانـت تستهـوي املتنباحلّسـي
ي الــوقــت نفســـه ــ فــ املقام األول ( رامسـاً بذلك الصـورة النموذجيـة املثلـى للفـرد العـريب ، كـانـت تستهـويـة

ــ ابلكيفيـة فريسم  ون اآلخـر للمجتمـع وهـو املـرأة ،ــــة هلـا خيلعهـا علـى املكــرى مماثلــة أخـــربيـــم عــقيـ ــ 
سـانــي ألن الغــايـة هـي الــوصــول إلــى تصــويــر جمتمــع إنة للمـرأة العــربيــة ، ــوذجيــــورة منــتقريبـاً ــ صنفسهـا  

 )ثقــافــة( متحـركـة ي الميـدح شخـوصـًا بقـدر مـا ميدح قيمـاً ــفاملتنب عــريب مبكـونيـه )الرجل و املـرأة( ،
 يقـول :منتظمــة فــي مجلــة مــن العنــاصــر املتمــاسكــة و املتكــاملــة فيمــا بينهــا 

َدنِــ لِــمِّ هَلــا طَْيــٌف تـََهــدَّ
ُ
 *           لَْيـاًل َفَمــا َصـِدقَـْت عْينِــي َوالَ َكـَذبــا           ي      داُر امل

تُـــــُه فَنــــأى          نَـاْ   *                مَجَـّْشـتُـــُه فـَنَـبَــــــا قـَبَّـــْلتُـــــــُه فَــــــأَبَـــــى         يـْتُـــــــُه فَـَدنــا أَْدنـَيـْ
                                                 

 ـولـة بعــد ختطــي النصـوص للحدود الزمكانيـةريـخ ما )اترخييــة النصـوص( قضيـة لـم تعــد مقبـأظـن أن نسبـة النصـوص إلـى تـأ (1)
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 *                  بـَْيتـاً ِمــَن اْلَقْلـِب لَـْم ََتْـُدْد لَــُه طُُنبـا          يَـٍّة َسَكنَــْت             بِ اــاَم الُفـَؤاُد بِـَأْعـرَ هَ 
 بـاً رَ ـــضَ  ـهِ يهِ ْشبِ تَ  *                 َمظلـومـُة الـرِّيـِق يِف           َمْظلُــوَمــُة اْلَقــدِّ يف َتْشِبيِهـِه ُغْصنـاً        

 *                 َوَعـــــزَّ َذِلَك َمْطلُـــــوابً ِإَذا طُلِـــــــــــبَ            ا حَتـَْت ُحلَِّتَهــا      بـَْيَضــاُء ُتْطِمـُع ِفيَمــ
ــا الشَّْمـُس يـُْعيِـي كَ   ا ويَـرَاُه الطَـّْرُف ُمْقتَـربَــاُشعـاُعهـ       *              ِضــِه ــفَّ قَـابِ َكـَأهنَّ

 ِمـْن أَيْـَن َجـانَـَس َهـذا الشَّـاِدُن اْلَعــراب      *         فـَُقْلـُت هَلـا :        َمــرَّْت بِنَــا بـَْيـَن تِـْربـَْيهـا
 َث الشَّـَرى َوْهـَو ِمـْن ِعْجـٍل ِإَذا انـَْتَســبَ لَْيـ *       ْلُمِغيــِث يُـَرى    فَاْسَتْضَحَكــْت ثُـمَّ قَـالــْت : َكا

يف رحلــة البحـث عــن  بـدايــة مشــوار الشــاعـــر، يتمثـل عنصـر احلـركـة ــ بشكـل أسـاسـي ــ يف الفعـل )َهـاَم(
اخلـه مـن أثـر تعلقـه ابملــرض الـذي د هلـذا الفعـل ــ حتديدًا ــ  إذ يشـي استخـدام الشـاعـر تلك القيــم ،

داء بضمهـا الـذي هـو الشديد هبـذه األعـرابيـة ، إذ الفعـل )َهـاَم( مصـدره )اهْلِيـاُم( بكسـر اهلـاء و )اهْلُيَـاُم( 
، وإىل هـذا املعنـى (1)تسخـن أبداهنــا فتنهـال شـربـًا للمـاء دون أن تـروى فيصيـب اإلبـل ، شبيـه ابحلمـى 
ا ،واهليـم هـي اإلبـل مُسّيـْت )هيمـاً( ألهنــ (2)َفَشـارِبُـوَن ُشـْرَب اهْلِـيـِم{لكرميـة بقـولـه تعـالـى }أشـارت اآليـة ا

هتيـم علـى وجههـا يف الصحــارى و الوديــان ، وهــو الفعــل نفســه الـذي استخــدمــه القــرآن الكـريــم فــي 
ــه عمــر  ، (3)ـولــه : }أَلَــْم تَــَر أَنَـٌّهـْم فِـي ُكـلِّ َواٍد يَِهيُمــوَن {تـوصيــف حــال الشعــراء مــع الشعــر بقـ وملــا وجَّ

بــن اخلطَـّـاب رضي هللا عنــه سعــد بــن أبــي وقّــاس إلــى الكــوفــة كتــب إليــه : " إن العــرب ال يصلحهــا 
وهـو  ، (4)يــر ، فــال جتعــل بينــي وبينهــم حبــراً وعليــك ابلــريــف" مــن البلــدان إالَّ مــا يصــلــح الشــاة و البع

وح الشعــري ، ففـي الوقـت ـــمـا ميثـل العنصـر األول مـن ثنـائيـة )احلركة و السكـون( أداة الشـاعـر فـي البـ
أداة للراحـة و ــرابيــة يف الطـرف الثـاين مـن أثـر اهليـام تبـدو األع الـذي اليقــر للشـاعـر قـرار واليهــدأ لــه بـال

ـة اهلـدوء وانتهــاء احليــرة وكــأهنــا املــاء الــذي تتنـاولــه اإلبــل اهلائمـة يف الصحــراء ، ليربّد حـرارهتــا فاألعــرابي
ء أصلــه مــن املبيــت ، وهــو ، و البيــت جــا مل َتدد طنبــه اً عندمـا كــان بيتهــا قلـب سـاكنــة )سكنــت( هـادئـة

 الـخلــود إلــى الــراحــة و اهلـدوء و السكــون ، بعــد طــول مشقــة وعنــاء وعمــل وشقــاء أي )حــركــة( .

                                                 
 مادة)هـ ي م( . انظـر ، لسـان العـرب ، (1)
 ( .58سـورة الواقعـة ، اآليـة) (2)
 ( .274اآليــة)، ســورة الشعــراء  (3)
 . 4/558م ، 1990ــة ، بيــروت ، اجلنــدي ، دار الكتــب العلمي معجــم البلــدان ، يــاقــوت احلمــوي ، حتقيق فــريــد عبــد العــزيــز (4)
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الشخصيــة و البيئــة معــًا ، أو بتعبيــر أدق ــ تعبيــر عــن فالفــن كمــا يقــول يوســف خليــف :"تعبيــر مــن 
وبذلك تتكـون الصـورة الفنيـة للحالـة  (1)ــر الشخصيــة ابلبيئــة ، أو تـأثيــر البيئــة فــي الشخصيــة "تــأث

فهـو هـائـم على وجهـه يف الصحــراء تعلقــه ابألعــرابيــة ،  اليت آل إليـهـا أمـر الشـاعـر  بسبب الشعـوريـة 
، كتلك اإلبـل املصـابـة بداء احلمـى  هتيـم يف  ا احملــرقــةالقاحلـة يعـانـي شـدة عطشـه حتـت هليــب مشسهــ

، ثـم يـأيت عنصـر السكـون يف البيـت نفسـه ،  الصحـراء اندرة املـاء الـذي هـي يف أمـس احلـاجـة إليـه
بتحـول كلمـة )الفؤاد( املصـاب حبـالـة مـن القلـق و اهليـام ، إلـى مفـردة أخـرى هي )القلـب( تتصـف 

يقــول تعــالــى معبــراً عــن حــالــة القلـق ، ، إذ الفـوأد قـريـن القلـق و احلـزن  ابلسكون و اهلـدوء و الطمأنينـة
ِإن َكـاَدْت لَتُـْبِدي بِـه لـَـْواَل أَن ـَؤاُد أَمِّ ُمـوسـى فَـارِغـًا ـَح فُ بَ صْ أَ }فَ مـن أم موسى جتـاه ابنهـا نيب هللا مـوسى 

فالعضـو واحـد يف احلالني )الفراغ من الطمأنينـة"فؤاد" ، واالمتالء  (2)َعلَـى قـَْلِبَهــا{َرَبْطنَـا 
اآليــة  يف و العــالقــة بيـن القلــب والثبـات ، فـي احلـاليـــن قـرينتهــا الـربــاط الـذي هــو،  ابلطمأنينـة"القلب"( 

يف وجــود الطنــب التـي هـي احلبــال التـي ُيشـد هبــا البيـت  مصـرَّح بـه ، أما يف قـول املتنبــي فـإن دالالتــه
 .(3)يف األرض تليُثب  

َيْطَمئِـنَّ َل أََولَــْم تُـْؤِمـْن قَــاَل بـَلَ اهـو قـريـن الـراحـة و الطمأنينـــة }قَـإذاً فـالقلـب  ِِ ، وفـي قـَْلبِــي{ــى وَلِكــن لِّ
 هـي احلبـال اليت تشـد هبـا البيـوت ، وبيـن الربـاط الـذي هـي أداتـه هنـاك عـالقـة بيـن الطنـب اليتالنـص 

،وبيـن القلـب الـذي هـو البيـت ، فربـاط البيـت أبطنـابـه يفضـي إلـى اهلـدوء و السكـون فيصبـح بيتـًا ، 
فمــد  (4)أَْن َربَْطنَـا علَـى قـَْلِبهـا{ وكذلك الربـاط علـى القلـب يف اآليـة الكـرميـة}ِإْن َكـاَدْت لَتُـْبـِدي بِـِه لَـْوال

الطنـب جعـل القلـب اثبتـاً يصلـح أن يكـون بيتـاً ساكنـاً ، والربـط علـى القلـب يف اآليـة أعطـاه حالـة مـن 
ن االضطـراب و القلـق، إذ أنـه مـن الفعل فأد الـذي مصـدره الفـؤاد تالزمـه حالـة م، و  الثبـات كذلك 

،وهـومـا ينـاسب  (5)واالضطـراب الـذي هـو شـوي اللحـم ، فالفـؤاد هـو القلـب يف حـالـة التـوقد؛ االفتـئاد 

                                                 
 . 10حيــاة الشعــر فــي الكــوفــة إىل هنـايـة القــرن الثـانــي للهجــرة ، الدار نشر له ، المكـان نشرله ، صـ (1)
 ( .9ســورة القصص من اآليـة  ) (2)
 انظــر ، لســان العـــرب ، مادة )طنـب( . (3)
 ( .10سـورة القصص ، اآليـة) (4)
 ن ، مادة)ف أ د( .اللسـا (5)
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، أمـا القلـب فمـن معانيـه العقـل حنـو معنـى قولـه تعـالـى }أَفَلـم  معنـى كـونـه أصبـح فارغـاً يف اآليـة الكرميـة
 وهـو مـا يوحــي مبعنــى الثبــات . (1)ْعِقلُـوَن هِبَــا{َيِسيـروا يف اأَلْرض فـََتُكـوَن هَلُـْم قـُلُـوٌب يَـ 

 بـاً ـرَ ضَ  ـهِ َمظلـومـُة الـرِّيـِق يِف تْشبيهِ      ْصنـاً            *          َمْظلُــوَمــُة اْلَقــدِّ يف َتْشِبيِهـِه غُ 
بشكـل واضـح ، إذ هـي ــ يف نظـره ع()املكّون اآلخـر للمجتمــيبـدو الشـاعـر يف هـذا البيـت منحـازاً للمـرأة 

تثنيـه ، و مظلـومـة يف تشبيـه قدهـا ابلغصـن يف َتـايلـه مظلـومـة ــ كـرر ذلك مَـّرتني يف صـدر البيـت وعجـزه ،
وكـأنـه يرفض النظـرة اجلسديـة  ، (2)وهـي مظلـومـة كذلك يف تشبيـه ريقهـا ابلعسـل الـذي فيـه شفـاء للنـاس

يـة الوقتيــة الزائلـة ، منحــازاً فـي  لمـرأة ، بـل جيعلـهـا هـي الرافضـة ألن تكـون آلـة للمتعـةاليت تسـيء ل احلسِّ
احلـديـث عنهـا إلـى املعنــوى اخلـالـد ، وبـذلك فالشـاعــر يبـدو رافضـاً للصـورة النمطيــة املـوروثـة مـن اجملتمــع 

وهـذا مـا يـوافـق مـوقفهـا الرافـض للنظـرة األنثـويـة هلـا فـي أول لقائــه  الذكـوري فـي احلـديـث عــن املـرأة  ،
 وهي مـازالـت)رؤيـا( :هبـا 

لِــمِّ هَلــا طَْيــ
ُ
َدنِــي          َداُر امل  *           لَْيـاًل َفَمــا َصـِدقَـْت عْينِــي َواَل َكـَذبــا     ٌف تـََهــدَّ

،وهـذا  )بـَْيَضــاَء ُتْطِمـُع ِفيَمــا حَتـَْت ُحلَِّتَهــا( ، لكن)َعـــــزَّ َذِلَك َمْطلُـــــوابً ِإَذا طُلِـــــــــــَب(، فهـي وإن كـانــت  
عفـة و الطهـر اللذان تتصـف هبمـا هـذه حتـول مـن املـادي الزائـل إلـى املعنـوي البـاقي ، واجلميـل فيـه هـذه ال

املـرأة العـربيـة الـرمـز ، التـي لـم تتعفف ألهنـا لـم جتـد ، لكـن األنظـار مشدودة إليهـا ، وأطمـاع أصحـاب 
، إذ َتثـل هـي حـالـة النفـوس الضعيفـة متجهـة إليهـا ، لكنهـا ــ يف احلقيقـة ــ هـي أرقـى مـن ذلك وأعـف 

الذي مبعثـه الثقـة يف النفـس ،  علــى املمنــوع ، الثبـات، و الــذي يصــل إلـى مــرحلــة التهــديــدـرفـض الـ مـن
والسبب هــو احلكــم الــذي أطلقــه ،  يف حيـن تعـج حـوهلـا احلــركـة دافعـهـا الطمـع يف نيـل مـا حتـت ُحلتهـا

 : ل الشــاعــر نفســه  علــى اجملتمــع ، يقــو 
 (3)َعَفـافِـي َويُـْرِضــي احْلِـبَّ َواخْلَْيـُل تـَْلَتِقــي      *             يـَْهـوى يَعِـفُّ ِإَذا َخـالَ  َوَمـا ُكـلُّ َمـنْ 

األنـا فليــس كــل مــن يهــوى وحيــب ، حيــب حبــًا عفيفــًا طــاهــراً نقيــًا متعاليــاً عــن النزوات ، وهنــا تتمثــل 
عنــد الشــاعــر بشكــل واضــح ، عنــدمــا جيعــل للعفــاف منــوذجـاً مــن نفســه ، ومعيــاراً لقيــاســه وهــو اخللــوة 

امعــون يف املتعــة اجلسـديــة ، وهـذا مـا ابألحبــة ، هــذا اخلليــط مــن أنــواع النــاس فــي اجملتمــع ، منهــم الطــ

                                                 
 ( .46سورة احلج ، اآليـة) (1)
 ( .70، من اآليـة) يقـول تعـالـى :}... خَيْـرُُج ِمـْن ُبطُـوهِنـا َشـرَاٌب ُُمَْتلِـٌف أَلْـَوانُـُه ِفيـِه ِشَفـاءٌ لِلنَّـاِس....{ سورة النحل (2)
 . 3/50م ،  1980 العــربــي ، بيــروت ،شــرح ديــوان املتنبــي ، عبد الرمحـن الربقـوقـي ، دار الكتـاب  (3)
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غيــرتــه الشـديـدة علــى املــرأة العــربيـــة ،  وحــرصــه الكبيــر علــى طهــرهــا وعفــافهــا ، ودعــوتــه يـوضــح 
للحــب العفيــف الطــاهــر البعيــد عــن النظــرة اجلســديــة للمــرأة ، ليشكــل ثنــائيــة )املسمــوح و املمنـــوع( ، 

ا يفــرق بيــن احلــب هــذه الثنــائيــة ، وهــذا مــ ـمـا املعيــار لالنتمــاء ألحــد قطبــيإذ اخللــوة مــع اهلــوى ه
جلنــس املــرأة العــربيـة ، مــن التقــاء العفـيف ، واآلخــر  الغـريـزي الصــريــح ، فالشــاعــر يــرســل رســالــة حتـذير 

 ـه الغـريــزة البهيميــة علــى الطهـر ، عنـد بعض النــاس أحيـانــاً.النــاس كالتقــاء اخليــل ، تتغلــب فيـ
 ا طُلِـــــــــــبَ بـَْيَضــاُء ُتْطِمـُع ِفيَمــا حَتـَْت ُحلَِّتَهــا                *                 َوَعـــــزَّ َذِلَك َمْطلُـــــوابً ِإذَ 

، أضــاء ي الفهــم الشعــري ، فالبيــاض الــذي هــو لــون جســدهــا وهنــا يتقــاطــع املسمــوح و املمنــوع فـ
)عـــــزَّ  أمــام فئــة مــن النــاس الطــريـق للمضـي أبعــد مــن املسمــوح ، فأصبــح ذلك عـزيـزًا ، أي : ممنـوعــاً 

 نــع ، ألهنـا :َذِلَك َمْطلُـــــوابً ِإَذا طُلِـــــــــــَب( ، هـذا هــو جـوهــر امل
ــا الشَّْمـُس يـُْعيِـي  ُشعـاُعهـا ويَـرَاُه الطَـّْرُف ُمْقتَـربَــا     *             َكــفَّ قَـاِبِضــِه                 َكـَأهنَّ

الشمــس تبعــث ضـوءهــا ودفئهـا للجميــع ، حتـى يظــن كـل فــرد أهنــا ختصــه هـو وحــده ، وأهنــا سهلــة 
ملنــال ، لكنهــا تفاجئـه بــأن النظــرة القــريبــة خادعــة ، وأنـهـا التُنــال بقبضــة الكــف ، أي الميكــن ملسهــا ا

، وهنــا تكمــن القيمــة التـرميـزيـة للمــرأة العــربيـة التــي يتحـدث عنهــا الشــاعــر ، إذ املـرأة هــي أو َتلكهــا
خــارج حــدود الزمــان و  صفتهــا اإلنســانيــة املطلقــةث ــ بتشبيههـا ابلشمــس ــ عـن حــدرمــز احليــاة ، يت

املكــان ، إذ هــي املــرأة األمنـوذج ، َتثــل النــور الــذي هــو املعــادل املــوضـوعي للحــق و العـدل و احلــريــة، 
ــها ، أو َتلكهــا دون الغيــر ، وتتمثــل ــ يف الشمــس ــ ثنــائيــة اختطــاف ورمبــا غيــرهــا مــن القيــم الـيت الميكــن

ــر تنــاوهلــا ، لكنهــا ــ يف  )املسمــوح و املمنــوع( ، فهــي تبــدو ــ ابلــرؤيــة العينيــة ــ قــريبــة مسمــوح ومتيسِّ
، وهــذا مــايزيـد مــن املعــانــاة الداخليــة للشــاعــر ، فمــا  قبضــة الكــفالــوقــت نفســه ــ تبـدو ممنــوعـة مـن 

خُييَّــل للعيــن مسـمــوحـًا يبــدو ــ يف احلقيقــة ــ ممنــوعــًا إذا حتـول مــن إدراكــه ابلنظــر إلــى إدراكــه ابللمــس 
 ابلكـف .

 عمــرهـا ، هبــذا احلــوار :ـن ـد بـأن َتــر مع فتـاتيــن مــوأخيــراً ينتهــي املشهـ
 ــ فـَُقْلـُت هَلـا :  ِمـْن أَيْـَن َجـانَـَس َهـذا الشَّـاِدُن اْلَعــراب ؟

 ــ قَـالــْت : َكاْلُمِغيــِث يُـَرى لَْيـَث الشَّـَرى َوْهـَو ِمـْن ِعْجـٍل ِإَذا انـَْتَســَب .
ار إلــى أمــريـن مهميـن ، فأمــا اجلـواب فيـؤكــد الفـرضيــة التــي واب السـؤال يف هـذا احلـو ــجـحييــلنــا الســؤال و 

 ميتضــح ذلك يف التعــريض بذدخلنــا هبــا علــى هـذا البحــث ، وهــي أن املتنبــي الميــدح إالَّ نفســه ، و 



 2018يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

820 

غيــث بــن علـي بــن بشــر العجلــي( ، يتخفــ
ُ
ى املتنبــي وراء احلـوار مـع املمـدوح يف هذه القصيـدة وهـو )امل

ره الشعــر علــى وَّ وإن صــ، ه عجــل علــى لسـاهنـا احلقيقــة الـيت يـريد قـولـها عنـه ، وهـو أن ابيــة فُيجـرياألعــر 
ـث بــن فهــو املغيـ ــيأنــه ليــث ، فهــو املغيــث بــن ليــث فــي العــرف الشعــري ، أمــا فــي العــرف االجتمــاع

 علــى لســان األعــرابيــة)فَاْسَتْضَحكــْت(فيــه عجــل ، والـدليــل هــو مقــام السـخــريــة الــذي أجــرى احلـديــث 
واحلكــم أشــد وقعــًا علــى النفــس إذا صــدر مــن امــرأة ضــد رجــل ، وهــو أكثــر شــدة إذا صــاحــب  ،

ـرق شــديــد بيــن إغــاثـة األســد)الليـث( وإغــاثــة العجــل ، مبعنــى أن صفــة اإلغــاثــة إصــداره ضحــك ، والفـ
يف هــذا  العجــل ذكــر ، وأن الضعــف و اهلــوان هــو الصفــة احلقيقيــة املنــاسبــة لــه ، ثــم إن منتفيــة عنــه 

، عبــارة عــن جســد خــاٍو لــه خــوار  القــرآنــي  ـة ، فهــو فــي السيـــاقسلبيـالخيلــو مــن حملــة قــرآنيــة املقــام 
، وهــذا اخلــوار ــ يف حــد ذاتــه ــ غيــر حقيقــي بـاعتبــار أنــه صــوت (1)أي : شخــص لــه جســد الروح فيــه

 . (2)الــريــح الداخلــة مــن دبــره و اخلــارجــة مــن فمــه 
 مــر اآلخــر الـذي حييلنــا إليــه هــذا احلــوار ، فهــو جــواب الشــاعــر نفســه بنفســه بقــولــه :أما األ

يـــبِ          *         رَاِم نَــاِظــرًَة        أَيْــَن اْلَمِعيــُز ِمــَن اآل  (3)َوَغْيــَر نَــاِظــَرٍة ِفــي احلُْْســـِن و الطِّ
فهــن وإن تشـتاهبــن فـي رابيــة هــي الـرئم الــذي الميكــن مقــارنــة أي امــرأة مــن بنــات احلضــر هبــا ، فاألعــ

البنــاء اجلســدي ، لكــن القيمــة األكبــر هــي يف التميــز الـواضــح فـي جـوهــر احليــاة ، ومهــا احلسـن 
 ل املعنــوي( .)اجلمــال احلســي( و الطيــب )اجلمــا

إلــى العــرف االجتمــاعــي ، فــي حتــديــد قــائمــة املمنــوعــات و تتكــئ هــذه األبيــات  وابلنتيجــة فــإن 
فــي القبــول و  املسمــوحــات ، وبيــان طبيعتهــا ، أي إهنــا تبـيَّـن جـانبــًا مهمــًا مــن جـوانــب ثقــافــة اجملتمــع

َدنِــي لَْيـاًل( ، :فــض، ولــذلك فقــد التجـأ إلــى املسمــوح )الــرؤيــا( املتمثلــة فــي قــولــه الــر  ) طَْيــٌف تـََهــدَّ
هــي البـديل عنـدمــا تعــذرت عنــده )الـرؤيـة( ألنـه )َوَمـا ُكـلُّ َمـْن يـَْهـوى يَعِـفُّ ِإَذا َخـاَل ( ، فالــرؤيــا القلبيــة 

التجــأ إليه مكــان الــرؤيــة البصــريــة )املمنــوع الــذي ُمنــع عنــه(، و الطيــف بتخيلــه  الـذيبــه ، سمــوح امل
وتصــوره هــو املسمــوح البـديــل عــن اجلثمـان و بشخــوصــه وحقيقتــه ، و الليــل بستــره وعتمتــه هــو 

                                                 
هـ( ، اجمللــس العلمــي ، فــاس املغــرب ، 546انظــر ، احملــرر الوجيــز يف تفســـــري الكتــاب العــزيــز ، ابــن عطيـة األندلســـي ، ) (1)

 . 11/98م ،  1988
 . 11/98انظــر ، املــرجـع نفســه ،  (2)
 . 1/291ديــوان املتنبــي ،  (3)
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ـه وبيـن األعــرابيــة ، ولـذلك فكــل مـا حـدث بينـ النهــار بضـوئــه ووشـايتــه(املسمــوح والبديــل عــن املمنــوع )
)العــرف االجتمــاعــي( احلــاضــرة هنــاراً، مـن قبــول ورفــض ، كــان فــي غيــاب رقــابـة منظـومـة القيــم اجملتمعيـة

، وهـذه هـي طبيعــة العمــل الشعــري ، فــي أن  وحضــور منظــومــة )العــرف الشعــري( احلــاضــرة ليــالً 
 . الشــاعــر يلجأ إلــى الــرؤيــا عنــدمــا تعــوزه الــرؤيــة

، ففـي غفلــة مــن رقــابــة الــذات  وتقــدم األبيــات منــوذجــًا لظــاهــرة اجتمــاعيــة سلبيــة هــي ظــاهــرة الطمــع
، وهـذه هـي  ، فتتعــرض القيــم اجملتمعيــة اإلجيـابيــة خلطــر العبــثطغــى علــى النفــس الغــريــزة اإلجيــابيــة قــد ت

 . طبيعــة اجملتمعــات اإلنســانيــة
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 اخلـــامتـــة :
تــراف ابلتقصيــر االعمـن و  ،جـديـدًا ليــس احلـديــث عــن املتنبــي  مـن االعتــراف ابلقصــور القــول بــأن 

ميكــن لبـاحــث أن  يتعــقــب النــاظــريــن فيــه كـأيب فهـر ؛ حممــود شـاكـر ومــن علــى شاكلتــه القـول أبنــه  ال
، لكــن تطـويــر األدوات ، وتغييــر اآلليــات مــن شـأنــه أن ينـوع النـوافــذ التـي يطـل البــاحثــون مــن خـالهلــا 

، فالنقــد الثقــافــي ــ ابعتبــار جــدتــه النسبيــة علــى الســاحــة ـى شــاعـريــة املتنبــي ، وشعــريـة شعــره  إلـ
البحثيــة ــ هيـأ نصــوصــًا كثيــرة الستقبــال قـراءات متعــددة ، كــان يُظــن ألجيــال متعــاقبــة أن النظــر فيهــا 

ضيحــات وأتويــالت مضــت عليهــا قــرون ، لــذا فـإن هـذه األوراق تطمــح إلــى تكــون اجتــرار لشــروح وتو 
 بعـض النتــائــج التــي منهــا : مقنعــة فــي عــرضهــا للمنهــج  ، واستنبــاط

ديــدًا ــ هــو أهنــا إن احلكــم األقــرب إلــى الصــواب فيمــا يتصــل ابملنـاهــج النقـديــة احلـداثيــة ــ حتــ .1
انتقــائيــة ، وهـذه االنتقــائيــة هــي التــي رشَّـحــت نصــوص املتنبــي ــ خــاصــة ــ الستقبــال 

ــ مبكــرًا ــ إلـى الثـراء املعــريف لنصـوص  أتويــالت النقــد الثقــافــي ، وقـد تنبــه شــوقـي ضيــف
قــافــي ليضيــف جـديدًا إلـى مــا تــم تقـدميــه ، دون أن يصــرف النظــر املتنبـي ، وجــاء النقــد الث

 عــن املنجــز القـدمي حـول املتنبــي .
 نفســهإالَّ كمــا هــو معــروف ــ لكنــه كـان ــ يف عمــوم شعــره ــ  ال ميــدح ــ  املتنبــي شــاعــر مـدَّاح  .2

ــى توظيفــه للحكـم بتضخــم األنــا عنــد املتنبــي ، لكــن هـذا ، وهــذا مــا درج البـاحثــون عل
وإمنــا األقــرب إلــى األمــر ــ يف رأي هــذه األوراق ــ حيــط مــن قـدر شــاعــر يف ميــزان املتنبــي ، 

ا املنطلـق اإلنصــاف يف حــق مــا كتبــه املتنبــي ، أنــه شـاعــر يستشـرف املستقبــل ، ومـن هـذ
عكــف فــي شعــره علــى تقــديـم الرمـوز التــي رمبـا تعيــد ألبنـاء األمـة شيئـًا مـن الثقـة ابلنفـس ، 

     وهـو:ــ يف ضــوء مــا َتــر بــه األمــة اليــوم ــ ومـن يقـرأ قـولـه الـذي تصـدر هـذه األوراق 
يَـاِن فِـي َحلَــبِ      *               ِل ُمـْذ نُِعيَـتْ أََرى الْـعِــرَاَق  طَـوِيـَل اللَّْيـ  َفَكْيـف لَْيـُل فـَتَـى اْلِفتـْ

 يقــف علـى أن املتنبــي كـان متنبيـاً .
ختطــت كـل املفــاهيــم املقـابلــة هلــا فـي  إن ثنــائيــة )املسمــوح و املمنــوع( يف العــرف الشعــري .3

ى ، ألهنــا ال تتكـئ مرجعيــة دينيـة ــ مثـاًل ـ فتحبــس ذاهتــا بيــن طـرفـي املعــادلـة األعــراف األخــر 
 ـالل و احلــرام(الـدينيــة املتمثلــة فـي )احل
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كشفــت الــدراســة النصيــة للنمــوذج املختــار مــن شعــر املتنبـــي ، عــمــا ميكــن أن ُيسمــى إعــادة  .4
تمعــي بيــن قطبــي اجملتمــع )املــرأة و الــرجــل( ، وذلك ابللجــوء إلــى مـا اصطلحــت التــوازن اجمل

،  عليــه الدراســة )العــرف الشعــري( املنصــف ، فــي مقــابل )العــرف االجتمــاعــي( اجملحــف
ــ ذات  هــي بنفسهــا ــ تحـددل يهيـم علـى وجهــه ، عنـدمــا فاملــرأة هـي التــي جعلــت الــرجـ

فــوضعــت الــرجــل فــي مـوضـع احليــرة و الضيــاع ، بــل إهنــا بطيفهــا أصبحــت املمنـوع وزمنـه ،
َدنِــي( ،  وهــي صاحبــة التفكيــر العقلـي اجملــّرد عنـدمـا كشـفت الفــرق  بيــن  هتــدده )طَْيــٌف تـََهــدَّ

 عــري )الليــث( ، والنسـب يف العــرف االجتمــاعـي )العجــل( .النسـب يف العــرف الش
، فتجعــل مـن اجلمــال  الشعــر والفنــون بعمــومهــا تنحــاز  حبكــم طبيعتهــا اجلماليــة للمــرأة .5

ــن احلســي مــادة لإلبـداع فيهــا ، مكـونــة يف الشعــري منهــا مـا يُعــرف بـالغـزل بنـوعيـه ، لك
ذات املتنبـي نبــه إلـى اجلـانــب األهــم فـي املـرأة ، وهـو قـدرهتــا علــى تغييــر تلك النظـرة التقليـديـة 

الطبيعــة األنثــويــة هلــا دون اإلقــالل مــن خـاصيــة اجلمـال فيهـا ، فاملمنــوع ليــس ممنـوعـاً يف حـد 
 ـر إلــى املسمــوح .ذاتــه ، ولكنــه ممنــوع للفـت النظـ

أظــن أن الـوفـرة الواضحــة يف الثــراء املعــريف  لنصــوص املتنبــي أهـلــت هـذه املـادة إلقنـاع املتلـقـي  .6
بـأن املتنبـي  وإن كـان شـاعـر العــربيـة األول، لكنـه ال خيلـو مـن حـس نقـدي يظهـر بشكـل 

 عــن نفســه وعــن ثقــافتــه .مبطـن أثنــاء حديثــه عــن  جمتمعـه و 
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 املصــادر و املــراجــع :
التــراث و احلــداثــة دراســات..ومناقشـات ، حممـدعابد اجلابري ، مركز دراسات الــوحــدة العــربيــة ،  .1

 م .1991بريوت ، 
ــع ، عمَّـان ، ـريــر للنشــر و التــوزيحتــوالت النقــد الثقــافــي ، عبد القــادر أمحــد الــربــاعــي ، دار ج .2

 م .2007( ،  1طـ)
تعــايـش الثقــافــات "مشــروع مضــاد هلنتنغتــون ، تــرمجـة إبراهيــم أبوهشـهـش ، ، دار الكتــاب اجلـديــد  .3

 م .2005( 1املتحــدة بتوزيع دار أويــا ، طرابلــس ، طـ)
فلسفة اجلمال يف الوعي الشعـري ، هـالل جهــاد ، مركز  مجاليـات الشعــر العــريب دراسة يف  .4

 م2007( ، 1دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، طـ)
حيــاة الشعــر فــي الكــوفــة إىل هنـايـة القــرن الثـانــي للهجــرة ، يــوســف خليــف ،  الدار نشر له ،  .5

 المكـان نشرله
وفاء عبد القادر، اجمللس األعلى ترمجة ،  ر و بورين فان لونزيودين سارداالدراسات الثقافية،  .6

 م2003للثقافة، القاهرة، 
 . م1980 شــرح ديــوان املتنبــي ، عبد الرمحـن الربقـوقـي ، دار الكتـاب العــربــي ، بيــروت ، .7
 .م 2006القـاهـرة  ، الشعـر و الشعـراء ، ابن قتيبـة ، حتقيق أمحـد حممـد شـاكـر ، دار احلـديـث ،  .8
الصــورة الفنيــة فـي شعــر أبــي َتّــام ، عبد القــادر أمحــد الربــاعــي ، املؤسـسة العــربيــة للدراســات و  .9

 م1999( ، 2النشــر ، بريوت ، طـ)
هـ( ، اجمللــس العلمــي ، 546احملــرر الوجيــز يف تفســـــري الكتــاب العــزيــز ، ابــن عطيـة األندلســـي ، ) .10

 . م1988فــاس املغــرب ، 
املتنبـيب رسـالـة يف الطـريـق إىل ثقـافتنــا ، حممـود حممــد شـاكــر ، مطبعـة املدنــي ، القـاهـرة ، دار  .11

 .م 1987املـدنـي ، جـدة ، 
ببريوت ودمشق،  دار الفكر ترمجة عبد الصبور شاهني،مالك بــن نبــي ، مشكلة الثقافة،  .12

 م2000
معجــم البلــدان ، يــاقــوت احلمــوي ، حتقيق فــريــد عبــد العــزيــزاجلنــدي ، دار الكتــب العلميــة ،  .13

 م .1990بيــروت ، 
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 Pressesاملعجـــم النقــدي لعلــم االجتمــاع ، ر.بـودون وف . بّوريكــو ، ترمجة سليم حــداد ، نشر .14
universitaires de France(ابريس ، طـ )م1986( 1 

دراسات يف شكري عياد، ضمن كتاب  ترمجة زادان رولــف ، حظات حنو تعريف الثقافة، مال .15
 م2000الكويت ، األدب والثقافة، اجمللس األعلى للثقافة، 

 . م 2008( ، 6وت ، طـ)لسـان العــرب ، ابن منظــور ، دار صـادر ، بيــر  .16
قــد الثقـافــي "قراءة يف األنسـاق الثقـافيـةالعـربيــة ، عبــد اللــه حمــد الغــذامــي ، املركز الثقايف العريب ، الن .17

 . م2000( ، 1الدار البيضــاء ، ط)


