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 صورة الصعلوك بني الفروسية واللصوصية وفق النقد الثقايف يف المية الشنفرى 
 1هبة حممد عبد القادر علي 

 طالبة دراسات عليا 
 عني مشس

 
 املقدمة 

واالجتماعية،             والبيئية،  الثقافية،  عديدة  جوانب  ي  متيزت  اليت  العصور  من  اجلاهلي  العصر 
هو  الشعر  فلقد كان  الشعر،  اجلاهلي  للعصر  واملميزة  البارزة  السمات  اهم  ومن  ذلك،  ويف  واالقتصادية 

ديوان العرب فيه  اخلصيصة اليت متيز هبا العصر اجلاهلي، حيث برع فيه كثري من الشعراء ونبغوا، والشعر هو
سجلت معاركهم، وحياهتم، ومعيشتهم، وبيئتهم، فلقد صور الشعر كل ما خيص احلياة يف العصر اجلاهلي  
يف مجيع جوانبها، وتعد من أبرز الظواهر اليت انتشرت يف ذلك العصر ظاهرة الصعلكة، وكان الشنفري من  

ن يكون البحث عن صورة الصعلوك وفق النقد  الشعراء الصعاليك البارزين يف ذلك العصر، ومن هنا آثرت أ
 الثقايف يف المية الشنفرى.

 أمهية البحث وأسباب اختياره:
 أمهية دراسة األنساق الثقافية يف المية الشنفرى، واالستفادة منها يف الدراسات املعاصرة. -1
 جيد أن األنساق الثقافية حاضرة بقوة يف الميته، فهي انبعة من اجملتمع.  إّن املتأمل يف المية الشنفرى-2
 األنساق الثقافية خليقة أبن يفرد هلا دراسات أدبية ونقدية متخصصة.-3
 إلقاء الضوء على األنساق الثقافية اليت تداخلت يف المية الشنفرى. -4
 أمهية اجلانب الثقايف يف المية الشنفرى، وذلك التصاله الصميم ابحلياة االجتماعية يف العصر اجلاهلي. -5

 :أهداف الدراسة
 بيان مصطلحات الدراسة. -1
 بيان مفهوم النقد الثقايف. -2
 بيان مفهوم األنساق الثقافية وأنواعها.-3

 
 هبة حممد عبد القادر علي : املؤلف املرسل 1
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 بيان األنساق الثقافية يف المية الشنفرى.-4
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 ت السابقة: الدراسا
 الدراسة األوىل: 

الصعلكة لدى الشنفرى وداللتها االجتماعية والنفسية، فضل بن عمار العماري، جملة جامعة امللك   
 م. 1996، 8سعود، م

هتدف الدراسة إىل بيان فئات الصعاليك، والغزو ظاهرة مشرتكة بني الصعاليك الفقراء والصعاليك السادة،  
رى يف الرهن واألسر، والتحول يف حياة الشنفرى، مشاهد من حياة صعلة  الصعلكة شرف وانتماء، والشنف

 الشفنرى.
 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

 الشنفرى ليس منبوذاً، إمنا هو منبوذ خملوع، متمرد على سلطات اجملتمع، ولذلك جلأ إىل القوة حلماية نفسه. 
حياة الوحش إىل درجة االرتواء العاطفي، وهذا ميثل قمة التكيف مع الصعلوك وصل يف حماولة التكيف مع 

 الطبيعة املتوحشة وشخوصها.
اجملتمع  الدخول يف  قادر يف  الذات، غري  املوقف متضعضع  ينصره سليب  من  الذي ال جيد  قبلياً  املخلوع 

 والتكيف معه.
 الدراسة الثانية: 

سني عبد حسني الوطيفي، هادي سعدون احلنون، صراع الوجود يف المية الشنفرى: دراسة حتليلية، ح
 م. 2019، 50جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية، العدد: 

الشنفرى، وصراع الذات مع  والقبلية، وصراع الذات مع الذات يف شعر  الذاتية  بيان  هتدف الدراسة إىل 
 القبلية يف شعر الشنفرى. 

 الية: ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج الت
فكرة صراع الوجود لدى الشنفرى ليست فكرة خاصة ابلشاعر نفسه، وإمنا هي مسة إنسانية فرضت  -1

 نفسها على النص الشعري يف القصيدة العربية القدمية.
إن الفصل بني الذات والقبلية إمنا هو على أساس الدراسة، والبحث ال على أساس انفصال الشاعر عن  -2

 بيلته متاماً. ذاتيته متاماً، أو عن ق
تبقى  -3 والقبلية، يف أغلب الشعر العريب، ولكن  الذاتية  والتمرد على  ال ميكن أن خنفي ظاهريت االلتزام 

 الذاتية اليت هي مسة الذات املتمردة يف شعر الشنفرى واضحة بشكل جلي.



 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

191 

 

ل مجع هاتني السمتني  الشنفرى يف شعر الوجود مل جيرد متاماً عن قبيلته، ومل يشعر ابنتماء كامل حنوها، ب-4
 خيط قوي، يرختي يف موضع ويقوى يف موشع آخر.

 عندما ميدح الشنفرى القبلية فهو ميدحها مبا متليه عليه قبيلته وذوقه.-5
 الدراسة الثالثة: 

أنساق من النقد الثقايف يف شعر الشنفرى، ابتسام موسى أبو شرار، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات  
 م.2020، 3: اإلنسانية، عدد

هتدف الدراسة إىل بيان النقد الثقايف، وجدلية نسق الذات واآلخر القريب، والطبيعة وأنساقها بني االغرتاب  
واحلصول على الذات، وجدلية اآلخر املغرتب عنه واملغرتب إليه، وأصحاب الشاعر بني الذات وما يالزمها،  

احلكمة يف سبيل البحث عن األان األعلى، وجديل البحث عن  وثقافة الشاعر يف مواجهة اجلوع، وثقافة  
 البقاء ومواجهة املوت.

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:  
أثرت الظروف االجتماعية اليت عاشها الشنفرى يف تكوينه النفسي، والفكري، وشكلت خميلته، وذهنه  -1

انضجة أكملت نضوجاً مؤثرات داخلية كانت استجابة ملؤثرات وخياله، هي عبارة عن خالصة فكرية ذهنية  
 خارجية. 

صورة حية للحياة االجتماعية اجلاهلية وانعكاسها على الفرد مبا   مثل اجلانب الثقايف يف شعر الشنفرى-2
 ساد فيها من تعصب، وظلم، واستبداد، وعدم استقرار، وتشرد نفسي.

رافق الشنفرى صراع مستفحل بني الذات واآلخر مما دفعه الختيار طريقه بعيداً عنهم، إال يف صراعاته  -3
 ء بكل ما فيها، وحوله الصعاليك.معهم، وقد اختار عامله البديل، وهو الصحرا

حوال الشنفرى التعايل على جراحه وأحزانه ابستبطان املكبوت يف داخله حميالً اجلرح إىل كربايء، والعوز  -4
 إىل قناعة، واجلوع إىل التجلد والصرب، والضعف إىل عزمية، واالغرتاب إىل االستئناس.

 الدراسة الرابعة: 
للشنفرى: دراسة أسلوبية إحصائية، د. حممود حسني عبدهللا العزازمة،   اإليقاع الصويت يف المية العرب

 م.  2014، 2، ع: 1جملة املشكاة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، م



 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

192 

 

هتدف الدراسة إىل بيان موجز عن المية العرب وشاعرها، واألسلوبية، واألسلوب، والوزن واإليقاع، واإليقاع  
الداخلي فيها، واملناسبة بني حبر القصيدة وموضوعها، ودراسة ظاهرة   اخلارجي يف المية العرب، واإليقاع

 التكرار، واجلناس، والتقسيم والتشبيه. 
 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

طبيعة اإليقاع اخلارجي لالمية العرب للشنفرى جاءت على البحر الطويل، وهذا الوزن يتضافر مع مهوم  -1
 اانته، وهي ثقيلة على النفس كثقل وزن البحر الطويل.الشاعر ومع

أن تكرار مثل هذه  -2 اشتملت المية العرب يف حشوها على مفاعلن مقبوضة، ومفاعيلن اتمة، وثبت 
 النغمات ال يؤثر على املوسيقى الداخلية أو اخلارجية. 

رات الشاعر اجلاهلي أصوات املد الطولية جاءت لتفصح عن نداءات واستغااثت خفية متثلت يف حوا-3
 مع البيئة وعامله اخلاص به. 

الشنفرى حيتج يف وجه التحدايت ويرفع صوته؛ ليسمع كلمته، ويفرض وجوده ككائن مهمش يلتمس  -4
 لنفسه مكانة خاصة ومميزاً له. 

حفلت القصيدة أبصوات الصفري ، وهي أصوات هلا القدرة على تنبيه األمساع والتقاط األبصار، كما  -5
القصيدة ابألصوات االنفجارية لتخرب عن الثورة ضد الظلم والنبذ، والتحدي والصمود أمام منطية حفلت  

 اجملتمع اجلاهلي، وممارسته وتصنيفاته للبشر. 
 

 الدراسة اخلامسة: 
اخلصائص األسلوبية يف شعر الصعاليك: الشنفرى منوذجاً، حرشاوي مجال، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب 

 م. 2016وهران، والفنون، جامعة 
هتدف الدراسة إىل بيان اإلطار االجتماعي والسياسي لعصر الصعاليك، واحلياة االجتماعية والفكرية يف 
والطبيعة،  احليوان  ومعجم  الشنفرى،  ابلشاعر  وتعريف  اجلاهلي،  الشعر  وموضوعات  اجلاهلي،  العصر 

والسلبية يف المية العرب، والبنية الصريف    واملفردات املستعملة يف احلرب يف شعر الشنفرى، والقيم اإلجيابية 
 والرتكيبية والصور الشعرية، واملواد الصوتية. 

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
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متيز شعر الصعاليك مبجموعة من العوامل، اليت أثرت فيه بصورة مباشرة، أو غري مباشرة، وقد وجهت  -1
 اعية عند الشعراء. هذه العوامل يف العملية اإلبد

العامل االجتماعي يتمثل يف ظاهرة الصعلكة اليت تسببت يف نفورهم من القبلية بسبب إصدار األحكام  -2
 عليهم وعلى أعماهلم وسلوكهم اإلجرامي. 

 العامل الفين يتمثل يف مترد الصعاليك على قواعد القصيدة يف اجلاهلية. -3
وخاصة المية العرب، جمسمة للمعاين الكامنة يف نفوس  جاءت الصورة الشعرية يف شعر الصعاليك،  -4

 الصعاليك.
 استمد الشنفرى وغريه من شعراء الصعاليك معانيه من التجربة الشعرية.-5

 :مشكلة البحث
األنساق   للكشف عن  الدراسة  هذه  فجاءت  للحياة،  والشعر صورة  احلياة  جوانب  مبعظم  الثقافة  تتصل 

 الثقافية يف المية الشنفرى، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: 
 ما مفهوم النقد الثقايف؟ -1
 ما مفهوم األنساق الثقافية وأنواعها؟-2
 ى؟ما األنساق الثقافية يف المية الشنفر -3

 :منهج البحث
اتبعت الدراسة منهج النقد الثقايف وذلك من أجل الكشف عن األنساق الثقافية داخل النصي األديب، واليت  

عن وجهة نظره فيما يتعلق به من قضااي، هذا املنهج الذي يؤكد ضرورة   عرب من خالهلا الشنفرى يف الميته
االستفادة مما تنتجه العلوم االجتماعية، واإلنسانية، حيث إن النص ما هو إال منتج ثقايف يتم فيه البحث  

 (. 2عن األنساق الثقافية داخل النصوص األدبية) 
 منهجية البحث: 

 ان. حتديد املفاهيم اليت حتتاج إىل بي-1
 التزام األمانة العلمية يف نقل املعلومات من املصادر واملراجع. -2
 . االستطراد وجتنب البحث، موضوع على الرتكيز-3

 
 . 414- 413م، ص2014، 10الرواية وحوار األنساق الثقافية، عدالن رويدي، جملة املخرب، جامعة بسكرة، العدد:  (2)
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 املعتمدة.  اللغة  معاجم من املعاين توثيق-4
 الرتقيم. وعالمات العربية، واإلمالء، اللغة  بقواعد العناية -5
 االقتباس: يراعى يف االقتباس ما يلي:  -6
 تبع يف اقتباس النصوص املنقولة ما يلي: ي -أ

 النقول األخرى املنقولة ابلنص بني قوسني صغريين مزدوجني"........".  -
 يتبع يف توثيق االقتباس يف احلاشية ما يلي:  -ب
تكون اإلحالة على املصادر يف حال النقل ابلنص: بذكر اسم الكتاب واملؤلف، وابقي البياانت، واجلزء  -

 والصفحة، ويف حال النقل ابملعىن: بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة )انظر(.  
 يف حال تكرار اإلحالة على املرجع بدون فاصل يكتفى بذكر كلمة: املرجع السابق والصفحة. -
 . الباحث يراها اليت والتوصيات النتائج أهم متضمنة ة اخلامت تكون - 7
 الرسالة. تضمنته ما تبني اليت الفنية  ابلفهارس ذلك أُتبع- 8

 فهرس املصادر واملراجع.
 :خطة البحث

 يتكون البحث من مقدمة، ومتهيد، وثالثة ومباحث. 
 املقدمة، وفيها:

 أمهية الدراسة وأسباب اختيارها. -1
 الدراسة. أهداف -2
 الدراسات السابقة. -3
 مشكلة الدراسة. -4
 منهج الدراسة. -5
 منهجية الدراسة. -6

 التمهيد:
 : مصطلحات الدراسة

 النقد الثقايف. -اللصوصية -الفروسية  -الصعلوك
 املبحث األول: تعريف النقد الثقايف.
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 املبحث الثاين: األنساق الثقافية. 
 املبحث الثالث: األنساق الثقافية يف المية الشنفرى.

 اخلامتة، وفيها:
 النتائج. 

 التوصيات. 
 فهرس املصادر واملراجع.

 : مصطلحات الدراسة
 الصعلوك: 

، الصعلوك:  (3)صعلك: الصعلوك، وفعله التصعلك، وجيمع على الصعاليك، وهم قوم ال مال هلم وال اعتماد
ا. وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك؛ ألنه كان جيمع الفقراء يف  الفقري، وصعاليك العرب: ذؤابهن

، وأييت الصعلوك مبعىن: متسكِّع يعيش على اهلامش، حمتال،  (4) حظرية فريزقهم مما يغنمه. والتصعلك: الفقر
 .(5) متشرِّد

الفقر أعطاه فرسا ورحما   قال املربد: "إمنا مسى عروة الصعاليك؛ ألنه كان إذا شكا إليه فىت من فتيان قومه
 .(6) وقال له إن مل تستغن هبما فال أغناك هللا"

 :الصعاليك اصطالحاً 
 الصعاليك ثالثة جمموعات: 

األوىل: جمموعة من اخللعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم، مثل: حاجز األزدي، وقيس بن  
 احلّدادية وأىب الطمحان القيىن.

 
هـ(، احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة  170( العني، اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوىف:  3)

 . 303/ 2اهلالل، 
بريوت، الطبعة: الرابعة    – هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني  393الصحاح، إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:  (  4)

 . 1596/ 4م،  1987 - هـ  1407
هـ  1429عمل، عامل الكتب، الطبعة: األوىل، هـ( مبساعدة فريق  1424( معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: 5)
 . 1297/  2م، 2008 -
 .103القاهرة، ص  –هـ(، دار املعارف 429( مثار القلوب يف املضاف واملنسوب، عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب )املتوىف: 6)
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الثانية: جمموعة من أبناء احلبشيات السود، ممن نبذهم آابؤهم ومل يلحقوهم هبم لعار والدهتم، مثل: الّسليك 
 فرى، وكانوا يشركون أمهاهتم يف سوادهم فسموا هم وأضراهبم ابسم أغربة العرب. بن الّسلكة وأتّبط شرّا والّشن

احرتفت الصعلكة احرتافا،   أهنا  احلبشيات، غري  أبناء اإلماء  الثالثة: جمموعة اثلثة مل تكن من اخللعاء وال 
هذيل، وفهم اللتني    وحينئذ قد تكون أفرادا مثل عروة بن الورد العبسى، وقد تكون قبيلة برمتها، مثل: قبيلىت

 .(7) كانتا تنزالن ابلقرب من مكة والطائف على التوايل 
 الفروسية:

الفرس احلق  (8) الفارس: صاحب  عن  والدفاع  ابلشجاعة  اتصاف  وهي   اخليل،  ركوب  فن  والفروسية:   ،
 .(9) ومناصرة الضعيف 

 :اللصوصية
دان ميسان األذنني. واأللص: املتقارب  اللص: مالزة ومقاربة، ومن ذلك اللصص، وهو تقارب املنكبني، يكا

 .(11) ، واللصوصية السرقة (10) األضراس، ومنه اللص؛ ألنه يلصق ابلشيء يريد أخذه. وفعله اللصوصية 
 : النقد الثقايف

 النقد لغة: 
الدراهم   نـََقْدُت  قبضها،  أي  فانـْتَـَقَدها،  أعطيته،  أي  الدراهَم،  له  ونـََقْدُت  الدراهَم،  إذا نـََقْدتُُه  وانـْتَـَقْدهُتا، 

 .(12) أخرجَت منها الزَْيَف. والدرهم نـَْقٌد، أي وازٌِّن جيٌِّد. وانَقْدُت فالانً، إذا انقشته يف األمر
 النقد اصطالحاً: 

 .(13)النقد هو: "تقدير النص األديب تقديراً صحيحاً، وبيان قيمته ودرجته األدبية"

 
 . 1/375م،  1995 - 1960عة: األوىل، مصر، الطب –( اتريخ األدب العريب، الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف 7)
 . 106م، ص 1988 -هـ  1409هـ(، احملقق: د. مهدي عبيد جاسم، الطبعة: األوىل،  577( شرح الفصيح، ابن هشام اللخمي )املتوىف 8)
 . 2/681ر، دار الدعوة، ( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجا9)
هـ  1399هـ(، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،  395( مقاييس اللغة،  أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  10)
 . 205/  5م، 1979 -
 . 2010/ 3( معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أمحد خمتار، 11)
 . 544/ 2الصحاح، اجلوهري،  (12)
 . 13م، ص 2010( النقد التطبيقي عند العرب، د. أمحد حممد نتوف، دار النوادر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 13)
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فنيني هو تقدير القطعة الفنية، ومعرفة قيمتها، سواء كانت وعرفه أمحد أمني بقوله: "والنقد يف اصطالح ال
 .(14) القطعة أدابً، أو تصويراً، أو شعراً، أو موسيقا"

 الثقافة: 
 : الثقافة لغة

إذا حذقته ثقافة، وثقوفة  أثقفه  ثقافة: صلب(15)ثقفت الشيء،  ، وثقف الشيء وهو  (16)، ثقف الشيء 
 .(17) [57قال هللا تعاىل: }فإما تثقفنهم يف احلرب{ ]األنفال: سرعة التعلم، وثقفته: إذا ظفرت به، 

 الثقافة اصطالحاً: 
الثقافة هي: "العالقة اليت حتدد السلوك االجتماعي لدى الفرد، أبسلوب احلياة يف اجملتمع، كما حتدد أسلوب 

 .(18) احلياة بسلوك الفرد
يف القانون، والسياسة، واإلحاطة بقضااي التاريخ    وعرفت أبهنا: "الرقي يف األفكار النظرية، وذلك يشمل الرقي 

 .(19)املهمة، والرقي يف األخالق، أو السلوك"
وعرفت أبهنا: "تلك املعايري املشكلة لنظام العقل والسلوك، يف جمتمع ما، أو لدى مجاعة ما واليت حتدد نظرة  

 .(20) لسلوك"الفرد واجلماعة لنفسها واآلخرين، والكون من حوهلا، وابلتايل طبيعة ا
واألخالق،   والفن،  واإلميان،  والدين،  املعرفة،  يتضمن  الذي  املركب،  الكل  "ذلك  أبهنا:  اتيلور  وعرفها 

 . (21) والقانون، واألعراف، وأية قدرات وعادات يكتسبها اإلنسان بصفته، عضواً يف مجاعة"

 
 .17بية، ص( النقد األديب القدمي، قسم األدب والنقد، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بين سويف، جامعة األزهر، قطاع كلية اللغة العر 14)
بريوت، الطبعة: األوىل،    –هـ(، احملقق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني  321مجهرة اللغة، حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  (  15)

 . 1/429م،  1987
ابلقاهرة، الطبعة: الثانية،    هـ(، احملقق: علي فوده، العضو الفين للثقافة بوزارة املعارف، مكتبة اخلاجني  367(  األفعال، ابن القوطية )املتوىف:  16)

 . 285م، ص 1993
بريوت،    – هـ(، احملقق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب  370هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف:    (17)

 . 81/ 9م، 2001الطبعة: األوىل، 
 . 43م، ص 2000، 4ني، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ط( مشكلة الثقافة، مالك بن نيب، ترمجة: عبد الصبور شاه 18)
 . 34م، ص2017، 9( يف مفهوم الثقافة وبعض مكوانهتا، د. لزهر مساعدية، جملة الذاكرة، العدد: 19)
 . 15م، ص2007( الثقافة العربية يف عصر العوملة، تركي احلمد، دار الساقي للنشر والتوزيع، 20)
 . 15املعلومات، د. نبيل علي، عامل املعرفة، ص(الثقافة العربية وعصر 21)
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الثقافة أبهنا: "البيئة اليت حيياها تنتقل من جيل إىل جيل، وتتضمن    واملختار تعريف  فيها اإلنسان، واليت 
أفكاره،  من  أي جمتمع  ثقافية  وتتكون  الرموز،  املكتسب عن طريق  السلوك  من  والباطنة  الظاهرة  األمناط 
ومناشط  حياته،  وسائل  من  ذلك  وغري  وقوانينه،  وتقاليده،  وعاداته،  وقيمه،  وفنونه  ولغته،  ومعتقداته، 

 .(22) أفكاره"
 

 الثقايف: النقد 
متجاورة   مرتابطة  متداخلة،  مهمة  هو  بذاته،  خاصاً  معرفياً  وليس جماالً  الثقايف أبنه: "نشاط  النقد  عرف 
متعددة، إذ مبقدوره أن يشمل نظرية األدب، واجلمال، والنقد، فضالً عن التفكري الفلسفي، وحتليل الوسائط  

ألنساق املضمرة، اليت ينطوي عليها اخلطاب الثقايف، والنقد الثقايف الشعيب، ومبقدوره أن يفسر نظرايت بنقد ا
بكل جتلياته، وأمناطه وصيغه، ما هو غري رمسي، وغري مؤسسايت، وجماالت علم العالمات، ونظرية التحليل 

 .(23) النفسي، والنظرية االجتماعية، واألنثروبولوجية 
لبحثه وتفكريه، ويعرب عن  وعرف النقد الثقايف أبنه: "نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها   موضوعاً 

حول   تتمحور  منهجية  حماولة  هو  وإمنا  األديب،  النقد  عن  بديل  ليس  وهو  ومساهتا،  تطوراهتا  إزاء  مواقفه 
عن كشف  البوح  يف  تتمارى  اليت  الثقافة  حيل  عن كشف  فضالً  املضمرة،  الثقافية  األنساق  استكشاف 

 .(24)و مهيمنة األنساق الثقافية اخلفية، سواء كانت مهمشة، أ
ويتحول "النص يف النقد الثقايف من حامل رسالة أخالقية أو ذاتية، إىل نص حممل بعدد واسع من الشيفرات 
الثقافية اليت تدجمه يف خطاب الثقافة العام وخترجه من احليز الضيق الذي وضع فيه مرحلة سابقة حينما كان  

 .(25)خيتزل مفهوم النص يف اللغة"
 
 
 

 
 . 166- 165( معجم مصطلحات عصر العوملة، د. إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، ) ب ت(، ) ب ط(، ص22)
 . 31-30م، مصر، ص2002النقد الثقايف، أرثر أيزابرجر، ترمجة: وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويسي، اجمللس األعلى للثقافية،  (23)
 . 165م، ص 2018، 9د الثقايف واستقباله يف النقد العريب احلديث، آالء ايسني دايب، غسان السيد، جملة جامعة محاة، العدد: ( النق24)
 . 175م، ص 2014، 1(سريورة النقد الثقايف عند الغرب، عبد هللا حبيب التميمي، سحر كاظم محزة الشجريي، جملة اببل، العدد: 25)
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 الثاين: األنساق الثقافية: املبحث 
 النسق لغة:

َنَسقته نسقاً وتنسيقاً، جاء على توال واتصال، وانَتَسَقْت هذه األشياء بعضها إىل بعض: تنسقت، والنًَّسُق  
، ثغر نسق، إذا كانت األسنان مستوية، وخرز  (26)من كل شيء: ما كان على نظام واحد عام يف األشياء

، وانسق بني األمرين أي  (27)من الكالم على نظام واحد، والتنسيق: التنظيم  نسق: منظم،  والنسق: ما جاء
 .(28)اتبع بينهما

قال ابن فارس: "نسق: النون والسني والقاف أصل صحيح يدل على تتابع يف الشيء. وكالم نسق: جاء 
متناسقة متساوية،  على نظام واحد قد عطف بعضه على بعض. وأصله قوهلم: ثغر نسق، إذا كانت األسنان  

 .(29) وخرز نسق: منظم"
 النسق اصطالحاً: 

لنظام  املتآزرة، واملرتابطة، دعم بعضها بعضاً، ومؤلفة  الفلسفية  أو  العلمية،  النسق: "جمموعة من األفكار 
 .(30)عضو متني، مثل: نسق أرسطو، ونسق نيوتن، ونسق هيجل، وحنو ذلك"

مبعزل عن األشياء اليت تربط بينها، وهو نظرية كربى هتيمن يف وعرفه فوكو أبنه: "عالقات تستمر وتتحول  
، ويعلم النسق على بلورة منطق التفكري األديب (31) كل عصر على الكيفية اليت حييا البشر، واليت هبا يفكرون"

 .(32)يف النص، كما حيدد النسق األبعاد واخللفيات اليت تعتمدها الرؤية 
وعرف أبنه: "ما يتولد عن تدرج اجلزئيات يف سياق ما، أو ما يتولد عن حركة العالقة بني العناصر املكونة 
للبنية، إال أن هلذه احلركة نظاماً معيناً ميكن مالحظته، وكشفه كأن نقول: إن هلذه الرواية نسقها الذي يولد  

 
 4/218( العني، اخلليل بن أمحد ، 26)
 . 4/1558( الصحاح، اجلوهري، 27)
 . 10/353( لسان العرب، البن منظور، 28)
 . 5/420( مقاييس اللغة، البن فارس، 29)
الدين سعيد، دار اجلندوب 30) الرواية  467م، ص2004للنشر، تونس،    ( معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، جالل  ، النسق املضمر يف 

 . 10م، ص 2019القطرية، مرسل خلف الدواس، رسالة ماجستري،  كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر، 
 . 315( صورة املرأة يف اجملتمع اجلاهلي وفوقيتها يف الشعر، التميمي، الشجريي، ص31)
 . 211م، ص 1985عيد علوش، دار الكتاب اللبناين، الطبعة األوىل، ( معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، د. س32)
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اللو  هلذه  املكونة  العناصر  أن هذه  أو  فيها،  األفعال  نسق خاص  توايل  وفق  تتألف  وألوان  حة من خيوط 
 .(33)هبا"

 :النسق الثقايف
القيم املتوارية خلف النصوص واخلطاابت واملمارسات، وهو جمال مشبع   النسق الثقايف هو: "جمموعة من 

الفاعلة كافة  واملؤثرات  والتطلعات،  العالقات االجتماعية  وأمناط  والعقائد،  واألفكار  اليت تصوغ   ابملعاين، 
 . (34)" وية العامة جملتمع من اجملتمعاتاهل

الضبط والتحكم، مثل: اخلطط، والوصفات الغذائية،   وعرفت األنساق الثقافية أبهنا: "جمموعة من ميكانزمات
أو الطبية، والتعليمات، وهو ما يسميه مهندسو احلاسوب ابلربامج، للتحكم يف السلوك، ولتنظيم العمليات 

 .(35) االجتماعية والنفسية، وابلقدر الذي تزودان األنساق الوراثية بقوالب لتنظيم العمليات العضوية"
 األنساق الثقافية: أنواع 

 تنقسم األنساق الثقافية إىل نوعني: 
 النسق املضمر: 

واملضمر من ضمر، والضمر: اهلزال، والضعف، واإلخفاء، واإلسرار، وماال يرجى من الدين والوعد، وكل ما 
،أضمرت يف (36)ال تكون منه على ثقة، والضمر: الرجل اهلضيم البطن اللطيف اجلسم، وانقة ضامر وضامرة

قلبه وصدرهضم يغيبه يف  أخفيته، وسرتته; ألنه  شيئاً،  وتضمر  ،  (37)ريي  دقيق احلجاجني،  وفرس ضمر: 
وجهه: انضمت جلدته من اهلزال، والضمري: السر وداخل اخلاطر، واجلمع الضمائر، وهو الذي تضمره يف  

 . (38) قلبك، وأضمرت الشيء: أخفيته، وأضمرته األرض: غيبته إما مبوت وإما بسفر

 
  ( املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، د. نعمان بو قرة، عام الكتب احلديثة، وجدارا للكتاب العاملي، الطبعة األوىل، 33)

 . 141-140م، ص 2009
 . 316، التميمي، الشجريي، ص( صورة املرأة يف اجملتمع اجلاهلي وفوقيتها يف الشعر34)
الرتبية، واسط، العدد:  35) م،  2013،  13( النقد الثقايف: مفهوم منهجه إجراءاته، إمساعيل خلباص محادي، إحسان انصر حسني، جملة كلية 

 . 16ص
 . 722/ 2( الصحاح، اجلوهري، 36)
 . 371/ 3( مقاييس اللغة، البن فارس، 37)
 . 492/ 4( لسان العرب، البن منظور، 38)
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ل أوركيوين: "فإن انتهك املتكلم لتوه قاعدة أساسية من قواعد حسن استعمال املضمنات، فمرد ذلك ويقو 
بال ريب إىل املعلومة موضع البحث اليت يريد أن يوصلها إليه بطريقة منحازة لعدة أسباب متعلقة بطبيعة 

بة، وإضافتها إىل احملتوايت هذه املعلومة اليت من األفضل معاجلتها حبذر، وعليه تقضي احليلة بدسها موار 
 .(39) املقررة، أي ابلتظاهر عن أمر آخر"

والنسق املضمر هو: "كل داللة نسقية خمتبئة حتت الغطاء اجلمايل، ومتوسلة هبذا الغطاء؛ لتغرس ما هو غري  
 .(40)مجايل يف الثقافة"

 .(41) األشياء"وعرفت األنساق املضمرة أبهنا: "نظام معرفة مكمن السر واخلفاء يف 
كما عرف النسق املضمر أبنه: "جمموع من الرتسبات تتكون عرب البيئة الثقافية واحلضارية، وتتقن االختفاء 
حتت عباءة النصوص، املختلفة، متارس على األفراد سلطة من نوع خاص، وهي حاضرة يف فلتات األلسن 

منهم؛ ألهنا أصحبت تشكل جزءاً من بنيتهم  واألقالم، بصورة آلية، وينجذب حنوها املتلقون دومنا شعور  
 .(42)الذهنية والثقافية"

وعرف النسق املضمر أبنه: "النسق الذي حيتال على األنساق الظاهرة، ويتخفى يف أعماق النص، وال ميكن  
 . (43)الكشف عنه إال بعد التعرف على البين التارخيية والثقافية للمجمتع الذي تشكلت فيه األنساق"

األنساق املضمرة أبهنا: "أنساق ثقافية واترخيية تتكون عرب البيئة الثقافية واحلضارية، وتتقن االختفاء  وعرفت  
حتت عباءة النصوص على خمتلف أجناسها، مث تشتغل بصورة مذهلة، يف توجيه اجلهاز املفاهيمي للثقافة 

ما الدايلكتيكي  التالحم  خالل  من  املرتسخة  واجلمالية  الذهنية،  التلقي    وسريهتا  وآليات  النص  بني 
 .(44)املختلفة"

 

 
 . 208م، ص  2008(املضمر، كاترين كريبرات أوركيوين، ترمجة: ريتا خاطر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، 39)
 . 33م، ص2004( نقد ثقايف أم نقد أديب، عبدهللا حممد الغذامي، أصطيف عبد النيب، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 40)
 . 12م،، ص2019القطرية، مرسل خلف الدواس، رسالة ماجستيـر، كلية اآلداب والعلوم، جامعة، قطر، (النسق املضمر يف الرواية 41)
العدد:  42) واسط،  الرتبية،  إمساعيل خلباص محادي، إحسان انصر حسني، جملة كلية  منهجه إجراءاته،  مفهوم  الثقايف:  م،  2013،  13(النقد 

 . 17ص
نظور النقد الثقايف، اندية أيوب عيسى، تسواهن تكليف جميد، جملة جامعة اببل للعلوم اإلنسانية،  ( األنساق املضمرة يف رسوم كاظم نوير من م43)

 . 281- 280م، ص2019، 2عدد: 
(44)https://m.annabaa.org/ ،م 2018/ 10 /15، قراءة يف املشهد النقدي احلداثي العراقي املعاصر، د. عمار إبراهيم الياسري 

https://m.annabaa.org/
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 النوع الثاين: األنساق الظاهرة: 
ظهر الشيء ظهوراً تبني وبرز بعد اخلفاء، والظهر: خالف البطن، واملظهر: الصورة اليت يبدو عليها الشيء 

 .(45) والعالقة 
الظاهرة هي يف الغالب أنساق خمتالة تتحايل على األنساق املضمرة، فالشعر هو فلسفة حياة   فاألنساق 
تفهم من خالل األغوار واألبعاد للنص الروائي، وما حيويه من تراكيب ثقافية، "ولئن كان مفهوم جسدية 

؛ ذلك ألن العمل األديب  النص، فإن هذه اجلسدية ال تقوم على عزل النص عن سياقاته األدبية والذهنية 
يدخل يف شجرة نسب عريقة وممتدة متاماً مثل الكائن البشري، فهو ال أييت من فراغ، كما أنه ال يفضي إىل 

 . (46) فراغ، إنه نتاج أديب لغوي لكل ما سبقه من موروث أديب، وهو بذرة خصبة تؤول إىل نصوص تنتج عنه"
 املبحث الثالث

 لشنفرى األنساق الثقافية يف المية ا
 التمرد:  

التمرد يف الثقافة العربية له خصوصيات خمتلفة غري عادية، ويظهر يف أمناط خمتلفة، فهناك التمرد على املكان،  
وحب التنقل والرتحال، والتمرد على نظام احلكم، والتمرد على الناس والتعايل عليهم، والتمرد على احلق  

، ويتميز الشخص املتمرد املتعايل ابلسخط (47)عادات والتقاليدوجحوده، والتمرد على الدين، والتمرد على ال 
واملعارضة، وسوء التعامل مع اآلخرين، وغري ملتزم ابلقيم والتقاليد املتوارثة، أبو بنماذج السلوك املقبولة يف  

 .(48)اجملتمع
تسند إىل رفض قاطع  إن اإلنسان املتمرد هو إنسان يقول: ال، ويف نفس الوقت يقول: ال، فحركة التمرد  

لتعد ال يطاق، وإىل يقني مبهم بوجود حق صاحل، ويبني بعناد أن يف ذاته شيئاً ما يستحق أن يؤخذ بعني  
 .(49)االعتبار

 ويربز نسق التمرد والتعايل يف المية الشنفرى فيما يلي:

 
 . 578،م ص 2004( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، دار الدعوة للنشر، 45)
 .  111م، ص1993( ثقافة األسئلة، د. عبد هللا حممد الغامي، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 46)
 . 127( ظالل العقل العريب، حممد مربوك أبو زيد، ص47)
 . 3م، ص2017، 2التمرد النفسي، د. منر صبح القيق، جملة جامعة فلسطني للدراسات واألحباث، عدد: ( 48)
 . 18م، ص 1983اإلنسان املتمرد، البري كامو، ترمجة: هناد رضا، دار عويدات للنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة الثالثة،  (49)
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 قال الشنفري:
ـنَّ  ى َعـَذارَ          الصُّْحـُم َحْويل كأنّـها  األرَاوِّي  تـَُروُد   املَُذيَـّلُ    املاَُلءُ  َعلَْيهِّ

 أْعَقلُ  الكِّيَح  يـَنـَْتحي  مَِّن الُعْصمِّ أْدىف            كأنّنـي َحْويلِّ  ويـَرُْكـْدَن ابآلَصـالِّ  
الواقع، وأييب أن يستكني إليه، مهما كلفه األمر، حيث اختذ من احليواانت صديقاً   يتمرد على  فالشاعر 

ألفته الوعول، وأنست به، وبذلك يكون الشاعر مترد على واقعه، وهرب منه إىل عامل    بديالً لإلنسان، فقد
 .(50) آخر، وهو عامل الصحراء فهناك وجد بغيته

 كما يظهر مترد الشنفرى على احلياة يف قوله: 
 َقلُ هَِّي أثْـ  عِّيَاداً َكُحمَّـى الرِّبْـعِّ أو           تـَعُـوُدُه  تَـزَاُل  وإلْـُف مُهُـوٍم مـا 

 َعـلُ  مِّْن حُتَْيُت ومِّْن  تـَثُـوُب فـَتَأيت     إنّـها    ثـمّ    أْصَدْرتُـها   َوَرَدتْ  إذا 
وهنا يظهر رفض الشنفرى حلياة الصعلكة، والتمرد عليها ملا فيها من مهوم ومتاعب، فهو وإن كان يعكس 

، إال أنه (51) تمل يف بعض أطوارهامدى ما يعانيه يف حياته من قلق واضطراب, وكأنه أدرك أن احلمى قد حت
يضمر يف طياته مترده، وتعاليه على تلك احلياة، فهذه األوصاف للحياة املؤملة القاسية ال تدل على تكيف 

 الصعلوك مع حياته، وإمنا تكشف عن املسكوت عنه، وهو التمرد على الواقع.
 ومن التمرد التمرد على القبلية وتعاليمها، قال الشنفرة:

نَايَـاٍت  َطرِّيـُد  يِـّّها   َعقِّريَتُــُه         حلََْمـُه  تـَيَاَسـْرَن  جِّ  َأوَّلُ    ُحـمَّ   ألِّ
ثَاثَـاً       ُعُيونُـها  يـَْقظَـى  نَـاَم  َما  تـَنَـاُم إذا  ـهِّ   إىل    حِّ  تـَتَـغَْلغَـلُ   َمْكُروهِّ

، وهذا يكشف الغطاء عن املستور،  (52)وأسلموا جبرائرهمكان الشنفري أحد اخللعاء الذين تربأ عشائرهم منهم  
 . (53) وهو مترد الشنفرى على قبلته، من خالل عدم انصياعه لتعاليمها، وكثرة جناايته

 ومن مترد الشنفرى على احلياة قوله:
ـلُ ُمَتمَ   فَـارٌِّط   مِّينِّّ    وََشَـّرَ       وأْسَدلَـْت   َوابـَْتَدْرنَـا مَهَْمُت َومهَّْت   هِّ

 
 . 108عمارة، مكتبة املتنيب، ص   ( دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق، السيد أمحد50)
 .103( دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق، السيد أمحد عمارة، ص 51)
 هـ(  421( شرح ديوان احلماسة، أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين )املتوىف: 52)

م، ص  2003  -هـ    1424لبنان، الطبعة: األوىل،    –الكتب العلمية، بريوت  احملقق: غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم َشس الدين، دار  
349 . 

 .70( دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق، السيد أمحد عمارة، ص 53)
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ـرُُه     لُِّعْقـرِّهِّ  َتْكبُـو  َوْهَي  َعْنها  فـََولَّيْـُت    َوَحْوَصـلُ   ُذقُـوٌن  منها  يـُبَاشِّ
يـُم مِّْن َسْفـرِّ الَقبَائِـّلِّ        َوَحْولَـُه   َحْجرَتَيـْهِّ  َوَغـاها  كـأنَّ   نُـزَّلُ  أَضامِّ

لقاسية، فالقطا أيوي على مأواه، ويظل هو بال مأوى  فالشاعر هنا ميارس تعاليه ومترده على تلك احلياة ا
 أيويه.  

 ومن التمرد على احلياة قول الشنفرى: 
ـلُ  َعْليَـاَء  فـَْوَق  نُوٌح  وإيّـاُه            كأنَـّها  ابلبَـرَاحِّ  َفَضـجَّ َوَضجَّـْت   ُثكَّ

يـُل          بـه  واتََّسْت  َواتََّسى  وأْغَضى وأْغَضْت  ـلُ  وَعزَّتْـُه  َعـزَّاها َمرَامِّ  ُمْرمِّ
َفعِّ  مَلْ  إْن  َولَْلَصرْبُ           َواْرَعَوْت  بـَْعُد  َشَكا َوَشَكْت مثَّاْرَعَوى   أمْجَلُ  الشَّْكُو  يـَنـْ

يصور يف هذه األبيات احلياة القاسية اليت حييها احليواانت والبشر على حد سواء، وتعدو هنا وهناك حاملة 
، وهذا يكشف مدى مترد الشاعر على احلياة الصعلوكية، والتمرد  (54) البؤس واحلرية مث الصرب  معها مشاعر

 عليها. 
 وقال الشنفرى:

ـلُ   ممَِّّا على َنَكـٍظ           وَُكلُّـها   بَـادِّراٍت  َوفَـاَءْت  َوفَـاَء   ُيَكاتِـُّم جُمْمِّ
ن قبيلته، وعشريته وقومه، فهو يذهب لطلب الطعام يصور الشاعر مدى احلياة البائسة اليت حيياها بعيداً ع

والشراب، ولكنه يرجع صفر اليدين، وال ميكن ملثل هذا الوصف عن ينم على حياة سعيدة، يتكيف الشاعر 
 معها، بل هي كاشفة عن مضمر، وهو التمرد على الواقع، وعدم الرضا به. 

 الفحولة: 
العالقات االجتماعية ذات األساس املادي، اليت تربط بني الرجل واملرأة،  الفحولة: هي عبارة عن جمموعة من  

وهي ختلق تضمان فيما بينهم ميكنهم من السيطرة على النساء، وتعتمد الفحولة على ركيزة أساسية مفادها: 
د  سيطرة الرجال على قوة عمل النساء، وهي غري راجعة إىل وظيفة النساء يف إجناب األطفال، وإمنا تعتم 

على كل األبنية االجتماعية اليت متكن للرجال من السيطرة على النساء، ويتم احلفاظ على هذه السيطرة من  
 .(55) خالل حرمان املرأة من املوارد االقتصادية، الضرورية 

 قال الشنفري:
 

 .99( دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق، السيد أمحد عمارة، ص 54)
 . 5م، ص 2006( النظرايت البطريركية، ليند ساي جريمان، ترمجة: نور منصور، مركز الدراسات االشرتاكية، 55)
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ـنَّ  َعـَذاَرى          الصُّْحـُم َحْويل كأنّـها  األرَاوِّي  تـَُروُد   املَُذيَـّلُ    املاَُلءُ  َعلَْيهِّ
"ويبدو من خالل الصورة شيء، قد يكون حرماان جنسيا يعانيه من كان يف مثل ظروفه، ولذلك نراه يتحدث 
عن الوعول اإلانث وبزرها يف صورة العذارى من األدميات، وعليهن ثياب ذات ذيول وكأهنا ثياب العرائس، 

الوحيد بني هذه اإلانث، بل فحل ابلغ القوة واملنعة، فكأنه  أو املسرفات يف التزين، وهو يف الصورة الذكر  
حياول إشباع حاجته اجلنسية من خالل نفسيته وخياله، وهذه هي املرة الوحيدة اليت ينسلخ فيها من رجولته  

 .(56) لتقمص شخص ذكر من الوعول"
 ومن ممارسة السلطوية األبوية أو الفحولة قول الشنفرى: 

َلةِّ  تـي  َوأْقطَُعـُه         رَبُـّها  الَقْوَس  َيْصطَلي  حَنْـٍس  َولَيـْ  يـَتَـنَـبَّـلُ    بِـَّها  الالَّ
 َوأَفَكلُ   َوَوْجـٌر  وإْرزِّيـٌز  ُسعَـاٌر     َوُصْحبَتـي  َوبـَْغٍش  َدَعْسُت على َغْطٍش  

ْـُت   أْليَـلُ  َدْأُت واللَّْيُل أبْ  َوعُـْدُت كما              إلْـَدًة    وأيـَْتْمـتُ  نِّْسَوانَـاً  فأميَّ
فقد أغار على أعدائها ومارس ضدهم القهر والظلم، مع كل املعوقات اليت كانت تعوقه، كالظالم الدامس، 
والربد الشديد، إال أنه جنح يف إحلاق اهلزمية هبم، حىت بلغ من شدة فتكه أن يلقي يف النار صاحب القوس  

، (57) قتل الرجال ويتم األطفال وغدت نساؤهم أايمي وأطفاهلم يتامىبقوسه ونبله اليت يرمي هبا ليستدفء، و 
السلطوية   الفحولة  البطرييكي وهذه  األبوي  واجملتمع،    والنظام  والسلطة،  واجملتمع،  والقبيلة  العائلة،  تشكل 

وتكون عالقة تراتبية هرمية، قائمة على التسلط واخلضوع، الالعقالين والذي يتعارض مع قيم احلداثة واجملتمع  
 .(58)املدين، واحرتام حقوق اإلنسان

 وقال الشنفرى:
 ويوم من الشعرى تذوب لؤابه ... أفاعيه يف رمضائه تتململ.

 
 من األنساق املضمرة يف المية الشنفري ما يتخفى حول قوله:و 

ْتـَر إالَّ          ُدونَـُه  كِّـنَّ    وال َنَصْبـُت له َوْجهي   املَُرْعبَـل األحْتَمِّـيُّ  وال سِّ

 
 .109( دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق، السيد أمحد عمارة، ص 56)
عصر اجلاهلي، يوسف خليف، دار  ، الشعراء الصعاليك يف ال78( دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق، السيد أمحد عمارة، ص  57)

 .51املعارف، الطبعة: الرابعة، ص 
 .1( اهليمنة األبوية الذكورية يف اجملتمع والسلطة، إبراهيم احليدري، شبكة االقتصاديني العراقيني، ص58)



 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

206 

 

ـلُ    ما أْعطَافِّـهِّ  عن  لبائِـَّد     طَيَّـَرْت  الرِّيُح  له  طَاَرْت  َوَضاٍف إذا   تـَُرجَّ
ْهـنِّ بَعِّي  لـه َعَبٌس عاٍف مَِّن الغِّْسل حُمْـوِّلُ      َعْهـُدُه  والَفْليِّ  ـٌد مبَِّسِّّ الدُّ

يف هذه األبيات يتحدث الشاعر عن مدة معاانته، وصعوبة احلياة اليت حييها بعيداً قبيلته، حيث يلبس الثياب  
، فهي وإن كانت تصور املعاانة  (59) البالية، وال يلبس نعالً، وطال شعره، وكثرة األقذار واألوساخ على جسده

منها  يعاين  اليت  القاسية  والغربة  الشديدة،  االغرتاب  خلفها  لكن ختفي  الصعاليك،  حيياها  اليت  الشديدة 
 الشاعر. 

 : التهميش الدوين اإلقصائي
، وذلك بسبب أفعاله اليت جناها على نفسه،  هذه التهميش الدوين اإلقصائي فعلته القبلية جتاه الشنفرى

 وقبليته، وهو ما يتخفى قول الشنفرى:
نَايَـاٍت  َطرِّيـُد  يِـّّها   َعقِّريَتُــُه           حلََْمـُه  تـَيَاَسـْرَن  جِّ  َأوَّلُ    ُحـمَّ   ألِّ

 .(60)فطرده من القبيلة بسبب جناايته هو هتمش دوين إقصائي مارسته القبلية جتاه الشنفرى
 :اإلجرام واخلروج عن النظام

إن التأويالت املتوقعة للنسق املضمر تشري إىل أن هذا الصعلوك ما هو إال إنسان جمرم خارج عن النظام،  
 ، ويظهر هذا النسق املتخفي، ويتكشف من قول الشنفرى: (61) ويستحق العقاب 

نَايَـاٍت  َطرِّيـُد  يِـّّها   ريَتُــُه َعقِّ           حلََْمـُه  تـَيَاَسـْرَن  جِّ  َأوَّلُ    ُحـمَّ   ألِّ
فطرده بسبب كثرة جناايته يكشف عن إجرامه، وخروجه عن النظام، واستحقاقه للعقاب، فلقد طفح الكيل 

 ابلقبيلة من كثرة إجرامه.
كان عبارة عن صورة حية للحياة يف العصر   ومن خالل ما سبق يتضح أن اجلانب الثقايف يف المية الشنفرى

اجلاهلي، ومدى انعكاسها على الفرد، مبا ساد فيه من ظلم واستبداد، وتعصب، ومعاانة، وتشرد، وتشريد، 
وضياع نفسي، وبؤس وفقر، وهدر للقيم اإلنسانية، وكان الشنفرى من ضحااي ذلك مما ولد تلك األنساق 

  زخرفة البالغية. الثقافية اليت كانت متخفية خلف ال

 
 .74( دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق، السيد أمحد عمارة، ص 59)
 . 141دراسة ثقافية، ـحمد الربقعاوي، مركز الكتاب األكادميي، ص ( الفحولة يف شعر اهلذليني،:60)
م،  2004 ( مجاليات التحليل الثقايف: الشعر اجلاهلي منوذجاً، يوسف غليمات، وزارة الثقافة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األوىل،61)

 . 23ص
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 اخلامتة 
 النتائج: 

الصعاليك ثالث جمموعا، منها: جمموعة من أبناء احلبشيات السود، ممن نبذهم آابؤهم ومل يلحقوهم هبم -1
 لعار والدهتم، مثل: الّشنفرى، وكانوا يشركون أمهاهتم يف سوادهم فسموا هم وأضراهبم ابسم أغربة العرب. 

يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعاً لبحثه وتفكريه، ويعرب عن مواقفه النقد الثقايف هو: نشاط فكري  -2
 إزاء تطوراهتا ومساهتا. 

النسق الثقايف هو جمموعة من القيم املتوارية خلف النصوص واخلطاابت واملمارسات، وهو جمال مشبع  -3
والتطلعات،   العالقات االجتماعية  وأمناط  والعقائد،  واألفكار  اليت تصوغ ابملعاين،  الفاعلة كافة  واملؤثرات 

 اهلوية العامة جملتمع من اجملتمعات. 
النسق املضمر هو: كل داللة نسقية خمتبئة حتت الغطاء اجلمايل، ومتوسلة هبذا الغطاء؛ لتغرس ما هو  -4

 غري مجايل يف الثقافة. 
 مرد، والغربة، والفحولة.هناك العديد من األنساق الثقافية املضمرة يف المية الشنفرى، ومن ذلك: الت-5
اجلانب الثقايف يف المية الشنفرى كان عبارة عن صورة حية للحياة يف العصر اجلاهلي، ومدى انعكاسها  -7

 على الفرد. 
 التوصيات: 

 االهتمام بعمل دراسة موسعة عن األنساق الثقافية يف المية الشنفرى خصوصاً، وشعر الصعاليك عموماً.-1
 روافد الصورة يف شعر الصعاليك.عمل دراسة موسعة عن -2
 موضوعات شعر الصعاليك حباجة إىل دراسة مفردة.-3
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