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الداني
المثاقفة النصػػػية في شعر ابف المبانة
ّ
(تٕ٘ٚىػػ ٖٔٔٔ/ـ)
لمباحث

أ .ـ .د .حسيف مجيد رستـ الحصونة
جامعة ذي قار -كمية التربية لمعموـ االنسانية
الملخص:
المثاقفة التي اعتمدىا البحث في متنو االجرائي واطاره التطبيقي في شعر ابف المبانة الداني ىي المثاقفة
الداخمية القائمة عمى عممية التفاعؿ الثقافي في اطار الثقافة الواحدة ،أي مثاقفة معرفية فردية ( Trans
 ،)cuturtionجرى انتاجيا بوصفيا انساقا ارتبطت مباشرة بالديف ،والتأريخ ،والميثولوجيا ،وادبيات التعبير ،أي
اضافات معرفية في جوانب مختمفة ،وال نعني بيا ىنا المثاقفة الخارجية القائمة عمى المغايرة بيف الثقافات عمى

مستوى الفرد ،او المجتمع نتيجة تأثير عمميات غازية او قاىرة .
والنص مدونة كالمية يحدث في زماف ومكاف معينيف  ،ىدفو التواصؿ  ،واالمتاع  ،والتأثير ،ونقؿ تجارب
االخريف ومكامنيـ الشعورية  ،يمكف توصيفو بالمغمؽ و التوالدي  ،مغمؽ بفعؿ انغالؽ سمتو الكتابية االيقونية
صاحبة البداية والنياية  ،وتوالدي النو ليس منبثقا مف العدـ او نبتا شيطانيا  ،وانما ىو متوالد مف احداث تتناسؿ
مع احداث اخرى  ،وتكتسب مداخؿ النص اىميتيا في ايضاح المنجز االبداعي عمى مستوى الداللة  ،والصياغة
 ،وقراءة وحداتو الفنية والجمالية عف طريؽ توسيعيا فضاءات المعنى  ،وتعدد ووظائفيا  ،ولعؿ المثاقفة النصية احد
اىـ ىذه المداخؿ النصية بوصفيا مجموعة مف النصوص الظاىرة او المخفية او المستترة في النص المنتج
(الحاضر) وتشكيؿ وحداتو التعبيرية عف طريؽ الشارؾ و التفاعؿ بيف النصيف  ،والمبدع في جميع الحاالت يدرؾ
جيدا عممية االحالة  ،واالستدعاء  ،واالستزراع لمنص الغائب ػ الذي توافره المثاقفة النصية ػ بوعي اىتدائو الى

النص المتخيؿ والكامف في ذاكرتو الثقافية عند ممارستو عممية االنزياح الثقافي  ،والمعرفي  ،وتحويره داللة
النصوص الغائبة في احاييف مغايرة لتركيبيا في الوحدات النصية الجديدة  ،او قيامو تاـ القصدية باالقتراب مف تمؾ
النصوص بالقدر الذي يشعر فيو مناسبا لمعممية االبداعية  ،ولعمنا ال نبتعد عف الحقيقة كثي ار اذا قمنا اف ميمة
البحث عف المثاقفة النصية  /النص الغائب عممية شاقة تتبع لشبكة العمميات المعقدة التي تكمف وراء نسيج النص
الذي يصبح القارئ فاعال فيو عف طريؽ استثمار معارفو وتوقعاتو والوقوؼ عمى الترابطات واالقتباسات واالشارات
التي تقيـ خارجو .
إف مجسات امتداد المثاقفة النصية  /النصوص الغائبة في شعر ابف المبانة الداني متعددة الجوانب لعؿ النص
الديني  ،والمعطى االسطوري  ،والتاريخي ،واالدبي  ،والقيمي اىـ ما يمثميا في متف البحث اإلجرائي .التي سعى
المبدع الى اذابتيا في نصو الجديد مف اجؿ اف يمنحيا اتساعا دالليا وفنيا.

ٜٔ

العدد  312لسنة 3112 /م  ٖٔٗٙ -هـ

مجلة األستاذ

المثاقفة ( ) Aeeulturation
االبعاد والمفاىيـ :
المثاقفة مفيوـ واسع متشعب الداللة  ،ال يمكف تحديد معناه المصطمحي الدقيؽ وابعاده
االفيامية تحديدا كميا مطمقا  ،ويبدو اف ىذا نابع مف طبيعة تعريؼ الثقافة نفسيا بصورة عامة ،

واضطراب جذرىا المغوي القائـ عمى االختالؼ المعرفي  ،والمغوي  ،والداللي  ،وتبايف وجيات
النظر بيف الدارسيف والباحثيف ونقاد االدب حوؿ ذلؾ  ،ولكف مف بعض المحموالت الداللية لجذر

الثقافة المغوي ( ثقؼ ) تطابقو مع معنى االخذ والظفر ،واالدراؾ  ،والحذؽ  ،والفيـ  ،والتعمـ

()1

الذي يوحي بمعنى المثاقفة مف الناحية المغوية والمعرفية  ،وتطابؽ ىذا االيحاء الداللي مع المعنى
الغربي لمثقافة ( ) Cultureالداؿ عمى االستزراع او االستنبات  ،وتنمية القدرات العقمية بناء عمى
ما جاء بموسوعة المعارؼ

البريطانية

()2

وىذا االختالفي المعنوي ادى الى اختالؼ مفيوـ المثاقفة ( ) Aeeulturationاو التداخؿ

الثقافي في تعريفاتو ودالالتو وتشابيو في احاييف اخرى  ،ويبدو اف اوسع التعريفات واكثرىا
وضوحا  ،انيا تعني عممية اكتساب انماط ثقافية مضافة الى الثقافة االصمية لمفرد او المجتمع

نتيجة تأثير وتأثر عممية وافدة تحقؽ المقاح والتالقح المعرفي والفكري والفمسفي  ،فالمثاقفة عممية
تقوـ عمى التحاور والمقارنة بيف الثقافة الجديدة التي يتـ اكتسابيا اختياريا وبيف الثقافة االصمية لدى
الفرد فتؤدي الى حدوث تغير ما ناتج عف مزج بيف الثقافتيف  ،وىذا يعني اف المثاقفة عممية

اتصالية تعتمد النقؿ والييمنة والتفاعؿ بيف االمـ والحضارات  ،وتخمؽ حالة مف االستنبات واعادة

االنتاج في العممية المعرفية  /االبداعية تنماز بالتوالد والتالقح  ،والتبادؿ  ،والثراء الفكري ،
والفمسفي  ،واالجتماعي الذي ينتج نصا بمحموالت ثقافية جديدة  ،وتمنحو مظي ار تعبيريا وقوليا

يجسد ثقافة منتجو

()3

وىذا يعني اف مصطمح المثاقفة يكتسب عف طريؽ بنيتو المغوية والصرفية (المثاقفة  /المفاعمة)
داللة التشارؾ والتبادؿ بيف ثقافات ووجيات النظر المتعددة  ،وىو ال يستوعب في دالالتو اشارة

الى فكرة المغالبة الحضارية

() 4

 ،ولعمنا ال نبتعد عف الحقيقية كثي ار اذا قمنا اف المثاقفة ىي عبارة

عف استزراع او استنبات نصوص ومعارؼ مكتسبة مف قبؿ االنساف /عف طريؽ الفيـ  ،والتعمـ ،

واالدراؾ  ،والظفر ،واالخذ  ،قد ادرؾ المبدع معطياتيا المعنوية والداللية في بنائو النصي المنتج

الذي يحمؿ جينات تمؾ النصوص المكتسبة ويتناسؿ معيا في عممية اخصاب شرعي لتتوالد عف

طريؽ ىذا التفاعؿ الثقافي نصوص جديدة تتالءـ وطبيعة التجربة الشعورية التي استدعتيا .
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والمثاقفة التي اعتمدىا البحث في متنو االجرائي واطاره التطبيقي في شعر ابف المبانة الداني
ىي المثاقفة الداخمية القائمة عمى عممية التفاعؿ الثقافي في اطار الثقافة الواحدة ،أي مثاقفة معرفية

فردية ( )Trans cuturtionجرى انتاجيا بوصفيا انساقا ارتبطت مباشرة بالديف ،والتأريخ
والميثولوجيا ،وادبيات التعبير ،أي اضافات معرفية في جوانب مختمفة ،وال نعني ىنا بالمثاقفة
الخارجية القائمة عمى المغايرة بيف الثقافات عمى مستوى الفرد او المجتمع نتيجة تأثير عمميات

غازية او قاىرة .

مداخؿ التفاعؿ الثقافي النصية :
النص مدونة كالمية يحدث في زماف ومكاف معينيف ىدفو التواصؿ واالمتاع والتأثير ونقؿ

تجارب االخريف ومكامنيـ الشعورية يمكف توصيفو بالمغمؽ و التوالدي مغمؽ بفعؿ انغالؽ سمتو
الكتاب ية االيقونية صاحبة البداية والنياية  ،وتوالدي النو ليس منبثقا مف العدـ او نبتا شيطانيا وانما
ىو متولد مف احداث تتناسؿ مع احداث اخرى

()5

أي اف النص يولد عف طريؽ التحويؿ الداللي

أي تحويؿ الدليؿ الواحد الى عدة دالئؿ وبالعكس  ،وىو يرتبط بالقدرة االنتاجية لمنص فيغدو بذلؾ
مسرحا لتولدات مف الصور وانماط مختمفة مف الداللة  ،فيو المولد الرئيس ليا  ،ومسيرة التدالؿ

()6

ىي تحدد طبيعة عالقاتو الظاىرية والخفية مع النصوص االخرى التي تشارؾ في خمؽ النص
وانتاجو بوصفو (( منظمة متكاممة معقدة التركيب متشابكة الصياغة بؿ ىو شبكة مف العالئؽ

المتداخمة والمستويات الصياغية والنظمية ينطوي عمى عدة معاف ...ويحقؽ تعدد المعنى ذاتو))(.)7

اف منظور العالئؽ النصية التي تنشأ بيف النص القديـ (الغائب) والنص المنتج في ادائيا

الداللي تستحضر اعادة المعاني وتشكيميا عمى وفؽ خط داللي جديد  ،يندرج ضمف السياؽ
النصي المولد الحاضف لمتجربة االبداعية الجديدة واف كاف قد اكتسب اطاره الصوري  /األدائي /
الفني مف النص الغائب  ،وىذا االكتساب ال يعني انو يتمثمو كما ىو تماما وانما يستدعي منو ما

يرضي ذائقتو االدبية  /االبداعية (( والذي يحوؿ دوف ذلؾ التمثيؿ اف الذات الكاتبة في النص

الحديث (الجديد) ممسوحة اليوية تائية التحديد؛ ألنيا تنطمؽ مف تصور متعاؿ عمى الزمف لإلبداع
ومف ثـ لممعاناة ىذا مف جية ومف جية اخرى ذات تحاوؿ رغـ ذلؾ الثورة عمى ىذا التيو))

()8

وتكتسب مداخؿ النص اىميتيا في ايضاح المنجز االبداعي عمى مستوى الداللة والصياغة

وقراءة وحداتو الفنية والجمالية عف طريؽ توسيعيا فضاءات المعنى وتعدد وظائفيا ولعؿ المثاقفة
النصية احد اىـ ىذه المداخؿ النصية بوصفيا مجموعة مف النصوص الظاىرة او المخفية او

المستترة في النص المنتج (الحاضر) وتشكيؿ وحداتو التعبيرية عف طريؽ التشارؾ والتفاعؿ بيف
ٕٔ
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النصيف  ،اذا قمنا اف النص الحاضر (( ترحاؿ لمنصوص وتداخؿ نصي في فضاء نصي معيف
تتقاطع وتتنافى ممفوظات عديدة مقتطعة مف نصوص اخرى ))

()9

 ،وىذا يعني اف النص الجديد

يغازؿ نصوص اخرى يسعى الشاعر الى دمجيا  ،او تمطيطيا  ،او االنتفاع مف تكثيفيا الداللي ،

وتصيرىا منسجمة مع البناء الجديد عبر عممية نقؿ تفاعمية تقوـ اساسا عمى التعالؽ  ،او التالقح

المعرفي  ،او الثقافي الذي يمعب دو ار ميما في توليد النص الحاضر غير المنقطع عف ماضيو

الزمكاني ليستقر في نتاجية جديدة يؤسس ليا المبدع بمعطيات وتراكمات معرفية مستقاة مف
موجات مياجرة تحتضنيا موجات موافقة ليا في التجربة والمعطيات  ،فيو (( ضرب مف التقاطع
او تعديؿ متبادؿ بيف وحدات عائدة الى نصوص مختمفة تأخذ مكانيا في بنية جديدة  ...اف كؿ

نص انما ىو تسرب وتحويؿ لجممة مف النصوص السابقة))

()11

والمبدع في الحاالت جميعا يدرؾ جيدا عممية االحالة واالستدعاء واالستزراع لمنص الغائب
ػ الذي توافره المثاقفة النصية ػ بوعي اىتدائو الى النص المتخيؿ والكامف في ذاكرتو الثقافية عند

ممارستو عممية االنزياح الثقافي والمعرفي وتحويره داللة النصوص الغائبة في احاييف مغايرة

لتركيبيا ف ي الوحدات النصية الجديد ،او قيامو تاـ القصدية باالقتراب مف تمؾ النصوص بالقدر
الذي يشعر فيو مناسبا لمعممية االبداعية ،وينبغي لنا اف نركز في نقطة ميمة تتعمؽ بفيـ المنجز
النصي واالنتقاؿ بيف دوالو القديمة والجديدة ،وتفجير طاقتو التأثيرية تنطمؽ مف عممية فيـ تالفيؼ

النصوص الغائبة ،وتؤسس الى اطار التشارؾ الثقافي بيف المبدع والمتمقي ،فعندما يفقد المتمقى
وحدتو االفيامية (السنف المشتركة) التي تعي جيدا معطيات النص الغائب واطاره الداللي وسبر

اغواره وانساقو المعرفية تصبح عممية فيـ النصوص المنتجة واستيعاب مضامينيا وفضاءاتيا
والتفاعؿ معيا عممية عسيرة  ،وتصبح دالالت النص دالالت يشوبيا الغموض ويعترييا الرمز حتى

تغدو طالسـ واحجيات تبحث عف تفسيرات غير متناىية عند متمقييا  ،وىنا يفقد التوظيؼ النصي

قدرتو عمى التفاعؿ والخصوبة  ،ولكنو في الوقت نفسو يتمظير عف مييمف اساس يتمثؿ بجدلية

التذكر في انتاج المنجز النصي  ،واذا تمكف المبدع مف تحقيؽ عممية التفاعؿ وتضافر بينو وبيف

متمقيو تعمؿ النصوص الغائبة المستدعاة عمى (( تعزيز تجربة الشاعر وتوثيؽ داللة محددة  ،او

نفييا او توكيد موقؼ وترسيخ معنى وباإلجماؿ انتاج داللة مؤازرة لمنص )) ( ، ) 11واغمب الظف اف
المثاقفة النصية ىي آلية مشتركة بيف المبدع والمتمقي ال يمكف فصميا باي حاؿ مف االحواؿ عف

مؤثراتيا الخارجية  ،فتكوف قادرة عمى تقديـ التأويؿ والتفسير او ىي المسوغ الذي يقدمو منتج النص

لمقارئ ليكوف النص مقنعا مقبوال.

( )12
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واف كنا نؤمف اف النص ىو ممتقى نصوص اخرى يحمؿ في طيات عتباتو النصية مضمونيا
وداللتيا وظالليا عف طريؽ المثاقفة او االستنبات او المياجرة واالحالة او االنزياح فيستقي المبدع

مف السابقيف منابع الجماؿ  ،والفف  ،والبناء الرفيع الذي يمد جذور نصو الجديد بماء الحياة الذي

يسقيو فتورؽ أشجاره وتكوف أكثر نضارة  ،وأينع ثما اًر بوصؼ (( النص ليس ذاتاً مستقمة او مادة
موحدة ولكنو سمسمة مف العالقات مع نصوص اخرى  ...وليذا فإف النص يشبو في معطاه جيش
خالص ثقافي بمجموعات ال تحصى مف االفكار والمعتقدات واالرجاعات التي ال تتآلؼ  ...وكؿ

نص حتماً ،نص متداخؿ ))(  )13مف نصوص اخرى او بقايا نصوص تخترؽ عالمو الجديد  ،وتنفذ
الى مناخاتو الداللية التي تستوعب البناء النصي مف دوف استبداد  ،بؿ يشكؿ النص الغائب وثاقا

دالليا يتحرؾ في المتف الشعري بانسيابية وتدفؽ

( )14

إف ميمة البحث عف المثاقفة النصية  /النص الغائب عممية شاقة تتبع لشبكة العمميات المعقدة
التي تكمف وراء نسيج النص الذي يصبح القارئ فاعال فيو عف طريؽ استثمار معارفو وتوقعاتو
والوقوؼ عمى الترابطات واالقتباسات واالشارات التي تقيـ خارجو  ،فمحظة التعرؼ بيف القارئ وبيف

المقيمات خارج النص ىي المحظة الشعرية بصفتيا التمدد االوسع لنص القصيدة  ،فال وجود لكممة
عذراء فكؿ كممة مستقرة في النص ىي حبمى بتراكـ ثقافي متعدد المصادر والمشارب .

( )15

القرآنية النصية :
ويبدو لمبحث اف مجسات امتداد المثاقفة النصية  /النصوص الغائبة في شعر ابف المبانة

الداني متعددة الجوانب لعؿ النص الديني  ،والمعطى االسطوري  ،والتاريخي  ،واالدبي  ،والقيمي

اىـ ما يمثميا في متف البحث اإلجرائي  ،التي سعى المبدع الى اذابتيا في نصو الجديد مف اجؿ

اف يمنحيا اتساعا دالليا وفنيا ،وقد استقاىا مف مخزونو المعرفي والسوسيو ثقافي  ،واف اعادة

صياغة النصوص القديمة تعتمد كميا عمى قدرتو وامكانياتو في مزج ىذه القراءات في عالـ جديد
يمتمؾ المبادرة عمى التثوير الجذري لمنصوص  ،فضال عف التكثيؼ الداللي وااليجاز المفظي الذي

يختزلو النص المستدعى وبثو في عممية انتاجية جديدة اسيمت بشكؿ اساس في بياف التجربة

االبداعية بوصفو بؤرة متفجرة في المتف الشعري بعد تناسميا وتوالدىا معو .

فابف المبانة الداني يفزعو ما يراه مف حاؿ بني عباد بعد سقوط مممكتيـ وانييار سمطانيـ عندما

شاىد احد أبناء المعتمد ينفخ النار بدكاف صائغ  ،فأذكت تمؾ الحالة قمب الشاعر  ،وأبكت عينيو
 ،وىيجت مشاعره إذ يقوؿ :

() 16

حمياً وكاف عميو الحمي منتظمػػػػػػػػػا

يا صائغاً كانت العميا تصاغ لػػػػػػػػػػو
ٖٕ
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لمنفخ في الصور ىوؿ ما حكاه سوى

ىوؿ رأيناؾ فيو تنفخ الفَ َحمػػػػػػػػػػػػػَا

مستوحياً مف النصوص الدينية ( القرآنية ) التي تحمميا ثقافتو المعرفية ( المثاقفة الداخمية ) ما

يعينو عمى تصوير ذلؾ اليوؿ والفزع الذي أصابو عندما رأى تمؾ الحالة مضمنا نصو امشاجا

لمنصوص اخرى تفاعمت وتناسخت في توالد نصي جديد يتمثؿ في حضور قولو تعالى َ {:وَي ْوَـ
السماو ِ
ِ
ات َو َمف ِفي ْاْل َْر ِ
الص ِ
ض } (  )17مستعي اًر مف فيض النص القرآني
ُينفَ ُخ ِفي ُّ
ور فَفَ ِز َ
ع َمف في َّ َ َ
الكريـ دالالت الشدة والفزع ،والخوؼ ليوظفيا في التعبير عف شكواه وألمو  ،ويبدو ىيمنة الداللة
المركزية لمنص القرآني المحموؿ المعرفي في بنية المثاقفة النصية الداخمية  ،وسياقيا عمى بنية

الخطاب الشعري الذي يوحي ببراعة الشاعر وتمكنو مف فنو  ،إذ استضاؼ ما يالئـ مقصديتو ،

فأسعفتو ثقافتو في التعبير الشعري المجسد ليوؿ الموقؼ واالحساس العميؽ باأللـ واالسى الموجع
ورسمو لوحة فنية ذات تأثر أوسع في ذىف المتمقي  ،فبؤرة التعالؽ النصي التي ربطت بيف

النصيف ىي داللة الفزع  ،والشدة  ،والحزف العميؽ .فالعالقة التي جمعت بيف النصيف (( ليست
عالقة نفي وتضاد بؿ عالقة تكامؿ وتناـ)) .

() 18

ولعؿ قصة النبي يوسؼ( عميو السالـ ) التي افرد ليا القرآف الكريـ سورة كاممة مف أكثر
القصص القرآنية شيوعاً في شعر االندلسي  ،شغمت مساحة ثقافية واسعة في وجداف الشاعر
االندلسي  ،ومكامف إبداعو الفني تكشؼ (( عف أىمية ىذه القصة وما تنطوي عميو مف دالالت ...

تتمثؿ في تضمنيا احداثاً ومواقؼ في غاية اإلثارة  ،وىذه اإلثارة ناجمة عف كونيا تتصؿ بأىـ

الدوافع لدى اإلنساف وأشدىا إلحاحاً وفي مقدمتيا الدافع الجنسي  ...يمي ذلؾ  ،دافع الحسد أو
الغيرة  ....دافع السيطرة أو التفوؽ  ...و  ..ثمة دوافع وحاجات وميو ٌؿ تكشؼ القصة عنيا ))

()19

فيي (( قصة إنسانية تمعب فييا العواطؼ البشرية الدور االوؿ  ...ثـ ىي قصة رحبة واسعة تتعدد

فييا الشخصيات وتتموف االحداث )) .

( )21

ولعؿ اوؿ ىذه المشاىد القصصية استثما اًر في نص ابف المبانة الشعري المشيد الذي يصور

الصراع القائـ بيف امرأة العزيز والنبي يوسؼ ( عميو السالـ ) ومراودتيا لو عف نفسو  ،وىو
مشيد قصصي يجمع بيف الرغبة الجنسية  ،والحرص عمى اشباعيا لحظة التعري الجسدي والنفسي
بكؿ اندفاعاتيا وحيوانيتيا  ،وبيف انتصار العقؿ  ،والفضيمة  ،والعفاؼ .وقد بدا انتفاع الشاعر

واضحاً لمعطيات ػ ػ المثاقفة النصية ػ ثقافتو القصصية مستعي اًر مف قصة يوسؼ المشيد القصصي
القرآني الكريـ المتمثؿ في مراودة امرأة العزيز ليوسؼ عف نفسو وطمبيا الفعؿ

المعتمد بف عباد ،إذ يقوؿ( :)22

ٕٗ
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ليوظفو في مديح

العدد  312لسنة 3112 /م  ٖٔٗٙ -هـ

مجلة األستاذ

وبوأؾ المجد الذي في جاللػػػو

تبوأت مف وادي المجرة منزلؾ

تراودؾ الدنيا الى ذات نفسيا

لؾ
فال دولة إال تناديػػػؾ :ىيت ْ

{ور َاوَدتْ ُو الَِّتي
فقد جسد الشاعر في بنية نصو الشعري المنتج االداء القرآني في قولو تعالى َ :
ِ
ِِ
ِ
ِ
اي إِ َّن ُو
ت لَ َؾ قَ َ
اب َوقَالَ ْت َى ْي َ
اؿ َم َعإذ المّ ِو إِ َّن ُو َرِّبي أ ْ
ُى َو في َب ْيت َيا َعف َّن ْفسو َو َغمَّقَت اْل َْب َو َ
س َف َمثْ َو َ
َح َ
وف}( )23قاف از بمضموف ىذا المشيد القرآني مف بعده الجنسي واالغرائي الى دالالت
الَ ُي ْفمِ ُح الظَّالِ ُم َ
ومضاميف تتمثؿ بقدرة الممدوح وامكانياتو السمطوية عف طريؽ تشبيو الدنيا بػ( امرأة العزيز )
جماالً  ،وحسناً وعشقاً  ،وىياماً وقد سيطر عمييا ىوى المعتمد بف عباد وأضعفيا  ،وصوالً بيا الى
نياية العشؽ  ،وىو االسفار في المراودة وطمب الفعؿ

() 24

 ،وتشبيو ممدوحو بالنبي يوسؼ (

عميو السالـ ) الذي صوره المشيد القرآني وقد (( اوتي نبالً وعفة جعاله شخصية إنسانية ال تقاوـ

))

( )25

ولعؿ ىذا القفز المضموني ػ الذي عمد إليو المبدع في المشيد القصصي قائما عمى

التفاعؿ الثقافي النصي  /المتعاليات النصية التي تتموضع في العطاء المعرفي المخزوف في ذاكرة

المبدع ػ ىو الذي سعى الى تحقيؽ الداللة المطموبة التي يرمي إلييا نص ػ ػ ومف دوف ذلؾ النقؿ

السياقي لممضموف الديني يفقد النص قدرتو اإلبداعية والداللية في ترشيح المعنى  ،وبياف ابعاد

الصورة المدحية .

عمى حيف لو حصر المبدع مدلوالت نصو في دائرة الشوؽ الجنسي لفقد كثي اًر مف إبداعو ،

وجودتو الفنية  ،الف زليخة عندما أحست باليزيمة  ،واستعصاـ يوسؼ( عميو السالـ ) عف ارتكاب

الذنب امتألت حقدًا  ،وغيظاً لذلؾ  ،فأضواء التصوير القرآني تسمطت عمى نفسية امرأة العزيز إذ
تراود يوسؼ فيستعصـ فتكيد لو وتتيمو باطالً وتشير الى عقابو انتقاماً لكبريائيا

() 26

فكاف مصيره

السجف  ،وىذا ما تفعمو الدنيا مع الممدوح في حالو استعصامو  ،ورفضو اغراءاتيا .ويبدو لنا اف

المبدع منح النص الجديد بعدا ارويتكيا  /ايدوسيا عندما ادخؿ نصو في عالقات ظاىرة قابمة
لمتأويؿ تموضعت حوؿ الرغبة الجنسية العارمة  ،والعابثة المصاحبة لالنتشاء والمجوف عف طريؽ

السير الموازي لمدالالت النص الغائب وتجسيدىا في تجربة متوالدة تعبر عف مشاعره وأحاسيسو.
وىنا يمكنا القوؿ اف المثاقفة النصية (التجميات المعرفية ) شكمت بؤرة التعالؽ التعبيري في
النص الشعري الجديد وجاءت متفاعمة مع االداء الداللي المستدعى عمى وفؽ الممارسة واسكتناه

المعاني القديمة التي بدورىا تخضع المتمقي الى ممارسة عممية التأويؿ في فؾ شفرات النص ،

وعالقتيا بثقافتو وقدراتو وخبراتو  ،وىنا يتجمى دور عممية الحضور  /الغياب في البحث عف فاعمية
النصوص المكونة لمنص الماثؿ  ،وانتاج داللتو ومحاولة ارجاع االمشاج النصية الى اصوليا
ٕ٘
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وادراؾ فاعميتيا في تشكيؿ ابعاد تجربة المبدع التي (( تجعمنا نرى النص بناء ال يمكننا االنتقاؿ
بيف فضاءاتو المختمفة دوف المرور مف عتباتو ))

()27

ونعني ىنا بالعتبات النصية كؿ معطيات

المثاقفة النصية المعرفية الفردية  ،وما ينتج عنيا مف انساؽ ثقافية  ،وبذلؾ تخمص النص الغائب

عف طريؽ عممية التشارؾ والتبادؿ مف سياقو االصمي ليصبح جزء اساسيا في البنية الحاضرة

( )28

فاست ثماره ليذا الضرب الثقافي الذي تكتنزه ذاكرة المبدع الثقافية يشي بالدليؿ القاطع عمى
مبدأ االنتفاع مف النصوص الغائبة ( الثقافة النصية )  ،وتنافذىا المحكوـ بمبدأ االختيار المقصود

لمعطيات الممفوظات النصية ،التي تتماثؿ ودواعي تجربتو الشعورية  ،وايحاءاتيا النفسية التي
لفحيا الرمز ،واالشارة المنسجمة وتوالى احداث المشيد السردي الذي يكشؼ عف حاجتو الماسة

لعطاء الممدوح .واذا ما تنبو المتمقي الى تنشيط ذاكرة النص الجديد ليمقي نظرة خاطفة عمى ما
يتناص معو مما يستثيره ويحركو ويبعثو مف مرقده يجده يبعث امشاجا نصية منسجمة مف االشارات

القرآنية الي تقيـ نسبة عالية مف التجانس لتؤلؼ بدورىا القاع السحري لممنجز الجديد

()29

 ،ولعؿ

المثاقفة النصية التي عمد الييا المبدع جعمت مف النص الشعري المنتج والمتعالؽ ثقافيا مع
نصوص غائبة في الوعي الجمعي حكاية ،أي رسالة تحكي مضمرات صيرورة الذات الشاعرة بعد

اف اقتحمت النص المعطى ثقافيا ففككت عالقاتو لتعيد صياغتيا  ،وتبني ليا عالما جديدا عمى

مستوى االداء الشعري المجسد لقيمة الحضور والغياب

() 31

وكاف النص القرآني الذي جسد طبيعة نار إبراىيـ النبي ( عميو السالـ ) وكيؼ صيرىا اهلل

سبحانو وتعالى بردا وسالما  ،مف أكثر النصوص القرآنية التي انتفع منيا شعراء االندلس ال سيما
في عصري الطوائؼ والمرابطيف في مجاؿ التوظيؼ واالستدعاء ،واالستيعاب؛ ولعؿ ما ينطوي

عميو ىذا النص مف داللة  ،وايحاء وجمالية كانت وراء ذلؾ التوظيؼ وتمؾ االستضافة في بناء
النص االندلسي  ،فيستظير ابف المبانة الداني مشيداً قصصياً مف مشاىد قصة النبي إبراىيـ(
س َالماً َعمَى
عميو السالـ ) والقائو في النار الذي صوره قولو تعالى ُ { :ق ْم َنا َيا َن ُار ُكوِني َب ْرداً َو َ
ِ ِ
يـ } (  ) 31ليتداخؿ معو تداخالً يكاد يكوف متماثالً مف حيث المضموف إذ يقوؿ مخاطبا ناصر
إ ْب َراى َ
الدولة مودعا ومعاتبا :

( )32

فاسكف لألمػػػػػػػػػػػػػف ظال ظميال

لعمي اراح مف الطالبيػػػػػػػػػػػف

فصيرني اهلل فييػػػػػػػػػػا الخميال

لقد اوقدوا لػػػػػػػػػي نيرانيػػػـ

فقد ىيأ المبدع عف طريؽ المشيد القصصي  ،وأسموبو البياني المتداخميف في بناء نصو

الشعري ذىنية المتمقي  ،لكشؼ الداللة المضمونية التي يقصدىا مف مثؿ فشؿ كيد حساده ومناوئيو
ٕٙ
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 ،ونجاتو مف مؤامراتيـ وأحقادىـ  .فالتواجد المعنوي لمنص الشريؼ اضاؼ بعدا دالليا عمى النص
المنتج مع احتفاظو بأمشاجو التكوينية  ،وشحنتيا المعنوية التي تعتبر االساس في استدعائو مف
مدونتو االصمية ليستقر في مدونة جديدة قادرة عمى السير في اتجاه موازي يحمؿ العطاء الداللي
المشع مف وحدة النص القديـ ؛ الف كؿ نص ادبي ىو حالة انبثاؽ عما سبقو مف نصوص  ،فثمة

نسب او قرابة الزمة مع النص وسواه ومع المخزوف الثقافي واالجتماعي الذي يمثمو النص او

يدخؿ معو في عالقة تفاعؿ وامتصاص

( )33

.

فالنصوص القرآنية القصصية التي تعج بيا ثقافة الشاعر النصية وجمالية صياغتيا الكريمة

جسدت لنا أعمى ما يمكف تجسيده فما يتصؿ بعنصر المباغتة المصاحبة بالدىشة  ،واالستغراب
في بناء الحدث والموقؼ

()34

التي أعانت المبدع في بناء صورتو الفنية  ،وضمنت ليا تأثي اًر

جمالياً أوسع في اثارة المتمقي عندما تحولت النواة القصصية  ...الى قصة مشبعة عف طريؽ
ادخاؿ نصوص اخرى في نسيج النص الجديد تكمؿ المعنى وتزيد المختصر بيانا والغامض

ايضاحا .

()35

ونجد في

بعض االحاييف ىيمنة السبؾ المفظي والمعنوي لمنصوص الغائبة عمى النص

الحاضر وسيطرتيا التي تمارسيا عمى المبدع بوصفيا نسقا نصيا يرجع الشاعر الى السير في
اطاره الداللي والمعنوي الذي يحرؾ وعيو وخيالو االبداعي في مثؿ قوؿ ابف المبانة :
قد كتب الشعر عمى خده

()36

او ( كالذي مر عمى القرية )

فالنص الجديد قاـ بناؤه المفظي والمعنوي عمى قولو تعالى  { :أ َْو َكالَِّذي َم َّر َعمَ ٰى قَ ْرَي ٍة َو ِى َي
()37
اوي ٌة عمَ ٰى عر ِ
اؿ أَنَّ ٰى ُي ْح ِيي َٰى ِذ ِه المَّ ُو َب ْع َد َم ْوِت َيا } .
وش َيا قَ َ
َخ ِ َ َ ُ ُ
لـ يستطع النص المنتج التخمص مف السياؽ االصمي لمنص الغائب  ،وانما اصبح جزءا

أساسيا في البنية الحاضرة التي تنفتح عف معنى اوسع مما جاء في البيت الشعري عف طريؽ
االشارة الى احداث تمؾ القصة القرآنية المختزنة في قولو  :عز مف قاؿ  ،فالبيت الشعري الجديد

يحمؿ في اطاره التعبيري كؿ انساؽ النص القرآني التعبيرية  ،والتفسيرية  ،والداللية بوصفيا
مييمنا نصيا يشئ لمتمقيو بأبعاد التجربة الشعرية ويقيـ عالقة حميمة توافر الحيوية واالنتماء التي

اتخذت مف العطاء القرآني وسمطتو المركزية محو ار لتجسيد االحداث واقناع المتمقي بأبعاد التجربة
الشعرية  ،والكشؼ عف انتماء النص الجديد الثقافي والمعرفي فيصبح النص المستنبت (( لمحة
فنية تثير انفعاال ذاىال في المتمقي وتجعمو مف تمقاء ثقافتو يستفيد داللة قصة معينة او يدرؾ ما

وراء تعبير معيف ))

()38

فتكثيؼ الداللة المركزية لمنص الجديد  ،وتحديد بؤرتيا الفاعمة  ،والمنتجة
ٕٚ
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 ،وايضاح ثقميا المييمف  ،ىو الذي يحدد اطار شعرية النص المنتج في ضوء المكونات الخطابية
الراسبة في صمبو  ،وبيذا توافر المثاقفة النصية معينا قابال لالختيار والتعديؿ  ،يولد في النص

المنتج انساقا جمالية  ،وفنية  ،وتعبيرية تسفر عف معاني وايحاءات تنماز بالحركة والحيوية ،

ولعمنا ال نبتعد عف الصواب كثي ار اذا قمنا اف النص الغائب( المثاقفة المعرفية ) بأبعادىا القائمة

عمى االخذ والعطاء  ،وصفتيا التشاركية استطاعت اف تخترؽ فعؿ الزمف وتستقؿ بوجوده مرة

اخرى في ال نص المكتوب بعدما تسربت الى نسيجو البنائي  ،واصبحت بنية قائمة داخؿ ذاتو
المعرفية .
ويستعير الشاعر ابف المبانة الداني في تصوير حالة بني عباد  ،حينما رأى احد أبناء المعتمد

بف عباد وىو ينفخ النار بدكاف صائغ ،قوؿ الرسوؿ الكريـ(:صمى اهلل عميو وألو وسمـ) (( ْار َح ُموا َم ْف
السم ِ
ِ
ِفي اْل َْر ِ
اء )) ( )39ليعينو في بث شكواه وتصوير معاناه اثر ذلؾ إذ
ض َي ْر َح ْم ُك ْـ َم ْف في َّ َ
يقوؿ :

( )41

بعد النعيـ ذوى الريحاف حيف رأى

الغض يذوى بعد ما نعما
ريحانؾ
ّ

لـ يرحـ الدىر فضالً أنت حاممو

مف ليس يرحـ ذاؾ الفضؿ ال رحما

كاف مف دواعي التجربة الشعورية  ،والتدليؿ عمى واقعيتيا ،اف يمتمس الشاعر مف النصوص

الغائبة (ثقافتو وما تكتنزه مف ممفوظات نصية) ما يثبت حجتو  ،وصحة دعواه ،وبياف ابعادىا في
خمجات نفسو الباكية  ،فالنصوص الغائبة في ذاكرة المبدع منحت التجربة الشعورية توحيداً نفسياً
بيف معنى الحديث الشريؼ ومضامينو اإلنسانية ،وبيف قصد الشاعر في بنية خطابو الشعري الجديد
الذي تحرؾ وتفاعؿ ضمف أطار الثقافة االسالمية وبعدىا المعرفي .ولعمنا ال نجانب الصواب اذا

قمنا اف المبدع يمتمؾ الوعي التاـ في نتاجية العممية التعبيرية  /االبداعية وعالقة النصوص المنتجة
بالنصوص الغائبة

(المثاقفة) ،وتماـ اتصاليا بتجربتو الشعورية التي تبدو ليا النصوص الغائبة

بمثابة الشاحف المتخفي وراء االستار ،الذي يمد النص المنتج بطاقة االيحاء الداللي ،ويوسع مف

مساحة التشفير في البناء النصي الجديد  ،وتتسع مساحتو التػأويمة اكثر .وىنا تظير فائدة االسترفاد
النصي لمنصوص الغائبة واندماجيا في البناء الجديد فتؤدي عمى مستوى البناء الشعري وعف طريؽ

قيمتي الحضور والغياب النصي الى قيمة داللية ذات فعالية شعرية تبدو انيا منسجمة مع غيرىا

مف عناصر االداء النصي(.)41

الميثولوجي:
التعالؽ
ّ
ٕٛ
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ولعؿ االساطير والمعتقدات مف اىـ الحقوؿ المعرفية والنصوص الغائبة التي ارتبطت بالشعر
ارتباطا وثيقا لما تمنحو لمنصوص المنتجة مف دالالت ضمنية يتسع معيا االطار التعبيري /

االفيامي  /االمتاعي  /التأثيري عند الشعراء بوصؼ الخياؿ عامال مشتركا بينيما .

ومف التراث الميثولوجي العربي القديـ ما ارتبط  ،بالشر (مثؿ أسطورة عطر منشـ) ،فقد قيؿ اف

منشـ عطارة تبيع العطر  ،فكانوا إذا قصدوا حربا غمسوا أيدييـ في طيبيا وتحالفوا عميو باف
يستميتوا في الحرب ،فإذا دخموا الحرب بطيب تمؾ المرأة يقوؿ الناس قد دقوا بينيـ عطر منشـ،

فأصبح رم از مف رموز الشر وصار مثال لمشر العظيـ عند الناس

()42

وقد التفت ابف المبانة الداني الى ىذا الرمز األسطوري في ثقافتو النصية مستمدا منو ما يعنيو

في تصوير شجاعة ممدوحو (المعتمد بف عباد) ،فعروس المعتمد بف عباد التي يزفيا الى أعدائو

في حومة الوغى قد خضبيا عطر منشـ واعتالىا ،فالشاعر يشير الى أسطورة قديمة ويبعثيا في
نصو مف جديد ،ليمنحيا حياة جديدة مرة أخرى ،وبدت ميارة الشاعر في تحويؿ ما يحممو ىذا

المعتقد مف معاف ،ودالالت ،واالفادة منيا في بياف دالالت معنوية جديدة متعمقة بشجاعة الممدوح
وبسالتو في الحرب

قائال( :)43
ً

إذا ض ّؿ أمػػػػػػػػػػػالؾ الزمػػاف فانػػػو

الى رشده أىػػػػدى مف ِ
الػػيد ِ
لمفـ

يزؼ الى اْلعداء مف حومة الوغى

عروس خمار عطرىا عطر منشـ

فوسائؿ تشكيؿ االداء المعنوي التي استعاف بيا الشاعر لبياف طبيعة تجاربو الشعورية ال يمكف

اف تحقؽ معناىا الجمالي والفني مف دوف تعاضد وتنامي معطيات النصوص االخرى القابعة في
وعي المبدع ،ومحاكاتيا التي تفجر عف طريؽ ذلؾ االستنبات ذخيرتيا الداللية  ،والفنية ،

وااليقاعية وىي في الوقت نفسة تكشؼ عف امكانيات المبدع في تحريؾ االلفاظ في االتجاه الشعري

ويطالعنا في نص ابف المبانة الداني الجديد نصوص غائبة استدعاىا مف مخزونو الثقافي

وتعالقو االعتقادي  /ممفوظاتو النصية اال وىي ارتباط السحر بمدينة (بابؿ) لما ليذه المدينة مف

عالقة وثيقة بالسحر واعمالو ،ولعؿ األسباب التي أدت الى اقتراف مدينة (بابؿ) بالسحر ،ما روي
عف المرأة الحسناء التي أغرت الممكيف ( ىاروت و ماروت ) ،وتعممت منيما السحر اإلليي الذي
ارتقت بو الى السماء أو مف جية أخرى الرتباط الخمرة بالسحر فقد كانت عشتار اليو الخمرة عند

البابمييف(  . )44و اكبر الظف اف ىذه العالقة ما بيف الخمرة والسحر ،نابعة مف اف كمييما يتكئ عمى
الخياؿ و الوىـ .
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فالشاعر وظؼ تمؾ الفكرة االسطورية حوؿ مدينة بابؿ وارتباطيا بالسحر إال اف مصدر
السحر عنده أجفاف الحبيبة  ،وليست مدينة ( بابؿ) كما يتصور اآلخروف قائال: :
يا صاحب الحدؽ التي قد ضمنت

( )45

تضمف بابؿ
مف سحرىا ما لـ
ّ

وكتب ابف المبانة الداني جوابا عف ابيات انفذىا إليو المعتمد بف عباد  ،بعد نكبتو مستوحيا

اسطورة عنقاء مغرب ػ الطائر الذي منحو العرب القدماء قدرات اسطورية خارقو  ،فجعموه طائ ار
معروؼ االسـ مجيوؿ الجسـ  ،وقيؿ انو اسـ يقع عمى الذي يسمع و ال يرى ػ في شكوى حاؿ
المعتمد بف عباد بعد نكبتو موظفا دالالتيا في تشكيؿ صورة النص الجديد توظيفا جماليا تعتريو

الداللة الموحية المنبعثة عف النص الغائب قائال:

() 46

بعثت بيا يا واحد الدىر قطػعة

تتمػػيب
ىػػػػػػػػي الماء إال أنيا
ُ

وجئت بيا في الحسف ورقاء أيكة

مغرب
ولكنيا في الدىر عنقاء
ُ

فيذه الرواسب االسطورية وبقاياىا في الالوعي الشعوري تشكؿ جانبا كبي ار مف التفكير االنساني

بصورة عامة  ،وتفكير الشعراء بصورة خاصة .

فاألسطورة يبدو انيا لـ تكف عنده توظيفا شكميا بوصفيا نوعا مف النزؽ العقمي  ،وانما منحت

الخطاب الشعري ثراء  ،وداللة  ،وايحاء لما لألسطورة مف طاقة كبيرة مف االشعاع  ،وااليحاء
الرمزي وتوسيع فضاءات المعنى  ،فالنص الغائب تفاعؿ مع االنتاجية الجديدة ونقؿ انساقو البنائية

الى فضاء النص المنتج وتناسؿ معو في عممية استزراع واستنبات داللي جديد  ،وىذه ىي عممية
االمتصاص الشعري لتالفيؼ النص السابؽ والتماىي في بناء نصي يعج بالعتبات النصية التي

تختزؿ انساقي ا التكونية وحدة االفياـ  ،واالمتاع معا  ،وبيذا اثرى النص الغائب العمؿ االدبي
واضفى عميو دما جديدا عمؽ مضامينو وفجر قدرتو التأثيرية وعزز مف رؤيتو االنبعاثية  ،وتفعيؿ

المخياؿ الشعري ودوره في تحويؿ بعض المكونات االيديو ػ سوسولوجية الى عناصر ميثولوجية /

معرفية /ثقافية ترسخت تحت تأثير الزمف االجتماعي في السياؽ المعرفي بوصفيا عناص ار بنائية تـ
نقميا ،او سحبيا الى منظومة النص الجديد كي توضع في سياؽ تخاطب يقترب مف الثقافي

االيدلوجي ،فتتـ ادلجت المعرفي  /الثقافي بما يتناسب وقوانيف التعبير المقصود في المعطى

الشعري الجديد

(.)47

التأريخي :
التفاعؿ
ّ
ٖٓ

العدد  312لسنة 3112 /م  ٖٔٗٙ -هـ

مجلة األستاذ

ويمتمس الشاعر ابف المبانة الداني مف ثقافتو المعرفية التاريخية وتفاعميا مع مخيالو الشعري ػ ػ
عندما ورد عمى المعتمد بف عباد بأغمات فسر المعتمد بوفوده ػ ػ ػ حادثة جذيمة االبرش والزباء وما

فعمو قصير بف سعد معيما  ،فقد قيؿ اف الزباء ممكة الجزيرة قتمت جذيمة االبرش ثأ ار البييا ،
فجدع قصير انفو وذىب إلييا في دار ممكيا يوىميا اف قومو جدعوا أنفو الف إلييا والءه فصدقتو
الزباء ومنحتو ثقتيا  ،فاحتاؿ حتى أمكف قومو منيا فقتموىا ثأ ار لجذيمة  ،فكاف عممو ىذا مثال مف

أمثمة الوفاء ػ

()48

فمما أزمع ابف المبانة عمى السفر استنفذ المعتمد وسعو ووجو إليو بعشريف مثقاال ،

فامتنع ابف المبانة مف قبوؿ ذلؾ  ،وكتب إليو شع ار استوحى فيو حادث جذيمة االبرش وقصير بف
( )49

سعد المخمي ليستعير منيا صورة الوفاء ودالالتو قائال:
سقطت مف الوفاء عمى خبػير

فذرني والذي لؾ في ضميري

إذا ما الشكر كاف واف تناىػى

عمى نعمى فما فضػػػؿ الشكور

الزبػػػاء خانػػػت
جذيم ُة أنت و ّ

يقصر عف قصػػػػير
وما أنا مف ّ

أنا أدرى بفضمؾ منؾ أنػػػػػػي

لبست الظ ّؿ منػػػو في الحػػرور

فوفاء الشاعر لممدوحو مثؿ وفاء قصير لجذيمة واخالصو لو ،وبيذا تكوف الحادثة التاريخية

(النص الغائب) قد شكمت لمشاعر انفتاحا جديدا النفتاح وامتداد قديـ عمى وفؽ رؤيتو ،واستثماره
لمنصوص الغائبة المخزونة التي أسيمت في إغناء النص ،وتفجير طاقتو الداللية ،وتكثيؼ التجربة

الشعورية  ،وتوليد انسجاـ كبير بيف السياقيف عند المتمقي عف طريؽ اذابتيا في النص الجديد  ،فال

يمكف انتاج نص مف ال شيء بوصؼ النص عالما مفتوحا عمى التحوؿ  ،والحركة  ،وااليحاء،

فالنص يدخؿ في عالقات ظاىرة او خفية مع النصوص االخرى بوصفو منطقة قابمة لمحفر

والتأويؿ  ،وىذه العالقات تساىـ في ترحاؿ لمنصوص وىجرتيا وتداخميا في فضاء نصي معيف

تتقاطع ممفوظاتو المسانية وتتنافى وتعمؿ عمى انتاج الداللة والمعنى

(،)51

مف جديد مع ما يتالءـ

وطبيعة التجربة المعبرة عف مشاعر المبدع بوصفيا نتاجا جديدا مقتطعا مف نصوص اخرى
تشرب اسموبيا ،فضال عف ذلؾ نشاط فاعمية التأويؿ عند المتمقي بوصفو ذاتا فاعمة في النص

الجديد تسعى الى كشؼ مضمراتو ،وىذه العممية التشاركية التي يقوـ بيا ليست مجرد عممية
استيالكية لقراءة النص ،وانما يمكف توصيفيا انيا عممية تأليؼ جديد لمنص واعادة صياغة انساقو
البنائية  ،وىذا يعني بطبيعة الحاؿ اف النص ال يممؾ ابا شرعيا وحيدا  ،وانما ىو نتاج انساؽ

تتداخؿ فيما بينيا وتعدد حاالت تناسميا وتوالدىا  ،تضـ متتاليات وممفوظات عدة يتسع ليا فضاء
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النص  ،فتصبح تمؾ المتعاليات النصية  /النصوص المستدعاة خارج زمانيا يتـ اعادة توزيعيا
وتنوع دالالتيا لتحمؿ ىوية النص المنتج في زمف جديد .
ويسترشؼ الشاعر ابف المبانة الداني مف النصوص الثقافية الغائبة استحواذ األتراؾ وغيرىـ مف
األعاجـ عمى خالفة بني العباس  ،واقعة البرامكة

() 51

ذاتيا ليستمد دالالتيما المعنوية في تصوير

حالة المعتمد بف عباد بعد اف نقؿ اسيرا ،وفقد ممكو وانيارت دولتو  ،مستنبتا اياىا عف طريؽ

التفاعؿ الثقافي في بناء نصي جديد قائـ عمى نصوص غائبو تتالءـ وطبيعة التجربة الشعورية

الجديدة  ،ويبدو لنا اف النص القديـ منسوجا في بنية النص الجديد وىذا يؤكد اىمية التوالد النصي

وتناسمو القائـ بيف النصوص  ،اذ يقوؿ :

() 52

وأسوة ليـ في غػيرىـ حسنػػػػت

وحساد
فما شماتػػػػػػػػػػػػػػة أعداء
ّ

اف يخمعوا فبنو العباس قد خمعوا

وقد خمت قبػؿ حمص أرض بغداد

نقوؿ فييـ وىػـ أعمى برامكػػػػػة

فالحاؿ ذا الحاؿ إفسػػػػػػاد كإفساد

كانت أسرتيا مػػف فضميػػػػػا بيـ

مثػػػػػؿ المنابػػر أعػواداً بأعػػػػواد

واكبر الظف اف النص الغائب ىو نص فوقي مكوف رئيس لمنص الجديد  ،وىذا بطبيعة الحاؿ
يولد فيما اف النص الجديد ىو نتاج لفعؿ ولعممية انتاج مف جية واساس ألفعاؿ وعمميات تعمؿ

داخؿ نظاـ التواصؿ والتفاعؿ مف جية اخرى  ،وىذه العمميات التواصمية تقع في سياقات تداولية
ومعرفية وسوسو ثقافية متعددة تحدد الممارسات النصية والوظيفة التواصمية المتعمقة بالبعد
االجتماعي وتحديد زاوية المبدع ووضعو وتشفيرتو ضمف اطار الوظيفة التعبيرية لمغة

( )53

وىذا

ما يؤيد تبعية النص الجديد وعدـ استقالليتو  ،وىذه التبعية النصية تثير عند المتمقي مجموعة

الخبرات والثقافات التي ترسخت في ذاكرتو  ،فتقوـ النصوص المنتجة بعممية محو حدود النصوص

الغائبة واعادة تشكييا عف طريؽ تحرؾ وعي المبدع الى اختيار النصوص المناسبة  ،ناسخا

داللتيا ضمف االطار التعبيري  /المفاىيمي المجسد ألبعاد التجربة الشعرية معرضا تمؾ النصوص

في بعض االحاييف الى عمميات تحويرية او توليدية واستبدالية عمى مستوى التركيب والداللة ،

ولعؿ ىذا ما دفع النسوف الى القوؿ :اف (( ثالث ارباع المبدع مكوف مف ذاتو))

()54

 ،فالعمؿ

االدبي يدرؾ اطارة التأثيري واالنفعالي وبعده التجسيدي والنفسي عف طريؽ عالقتو باألعماؿ

االخرى

()55

 ،وىنا يمكف القوؿ اف قيمة العمؿ النصي  /االدبي وفنيتو تنتج عف تعدد القيـ النصية

المتداخمة في نسيجو التركيبي عمى حد تعبير باختيف .
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ي:
التناظر الشعر ّ
األدب مادة الحياة وفف مف فنونيا الجميمة  ،شكؿ رافداً رئيساً وخصباً في تنمية الثقافة االدبية

عند الشعراء  ،ال سيما الشعر منو  ،فيو ديواف العرب بو عرفوا،وعف طريقو يمكف اف نمتمس كثي اًر
مف مالمح حياتيـ االجتماعية  ،والثقافية والفكرية  ،والسياسية وىو بحؽ المعيف االساس لمثقافة

االدبية  ،يمدىا بماء التواصؿ الذي تحتاجو النعاش تربتيا  ،فالتقط الشعراء معانيو  ،والفاظو

بوصفو نمطا ثقافيا في بناء نصوصيـ الشعرية الجديدة وتشكيميا بما يتالءـ وبوحيـ الوجداني،
والشعر أوسع المجاالت اإلبداعية  ،والفنية انتماء إلى الماضي  ،ومحافظة عمى اصولو التي ينتمي

إلييا ؛ النو يعبر عف الذات اإلنسانية  ،وابعاد تجربتيا النفسية والشعورية  ،والشاعر في كؿ ذلؾ
() 56

انما يغذي عواطفو وعقمو عمى مآثر الماضي

المعرفية وىذه التغذية ىي نتيجة توالد الثقافة

وتناسميا البستمولوجي .
فيستدعي الشاعر ابف المبانة الداني نصوصا غائبة ارتبطت ببعض الشخصيات التي نسحت
حوليا حكايات الحب والغراـ وقصصو في تجربة شعرية شكؿ النص الغائب باعثا قوليا ليا  ،إذ
يستعير دالالت االعجاب  ،واليياـ  ،والمحبة  ،والود الذي جمع بيف جميؿ وبثينة ليجعميا الرابط
() 57

الذي يجمعو بممدوحو المعتمد بف عباد قائال :
جمعت وشعري في بساطؾ مثؿ ما

جمػػػػعت بثينة في اليػػػػػػػوى وجميؿ

اف عممية خمؽ النص الشعري ىي بمثابة صراع محتدـ بيف الالوعي الذي تتمركز بداخمو

الرؤى والذكريات والمعطيات المعرفية والفكرية المتراكمة ثقافيا وبيف الوعي المنظـ ليذه الكيانات
الطبقية التي تتحرؾ نتيجة محفزات خارجية فتظير عمى سطح الوجود بإعالف نفسيا نصا جديدا

يحمؿ معنى الحضور الفعمي المعبر عف طبيعة التجربة الجديدة

( )58

فاإلبداع ليس تذك ار وانما يمكف توصيفو عمى انو حساسية خاصة لمتعامؿ مع الذاكرة ومخزونيا

في ظؿ مناخ جديد ومعطيات تعبيرية  /قولية جديدة ؛ الف االشياء التي يمتقطيا الشاعر تبقى

معمقة الى اف تمتقي مع جميع العناصر التي يمكف اف تتفاعؿ وتتحد لتكوف مركبا شعريا جديدا(.)59

إف الشعر االندلسي مف دوف شؾ قد أرتبط بالمسار الرئيس لتقاليد الشعر العربي ارتباطاً وثيقاً

وظيرت مالمح ىذا االرتباط واضحة في جمالياتو وبنائو النصي  ،والتركيبي وفي نظرية االساس ،

ولـ يتخط في حدوده الثقافية التقاليد المرسومة لمشعر العربي واالبتعاد عنيا ،إال بقدر ما وافرت لو
بيئتو الجديدة ،وما تطمبتو طبيعة تجارب مبدعيو الشعورية نفسيا ،وىو بذلؾ يعبر عف انتمائو
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الجماعي والذاتي ،ويطمح في تأكيد ىويتو الثقافية عبر استعمالو المغة عمى درجة عالية مف االداء
في بناء النص االدبي ،وفي التعبير عف التجربة الذاتية  .وقد يتسامى النص الشعري الجديد في

داللتو ،ولفظو ،وموضوعو ،وايقاعو مع النص المستدعى مف ثقافة الشاعر وفاعميا مع تراثو

األدبي ،ومف مثؿ قوؿ ابف المبانة الداني :

()61

وىػػػػػػػػػػػػػػػؿ يتعمؿ القمب الشعػػػػػاع

أعمؿ بالمنى قمباً شعػػػػػػػػػػػػػػػػاعاً
وأترؾ جيرة جػػػػػػػػاروا وأشػػػػدو
الذي استحضر فيو قوؿ العرجي :

َضاعوا
أ
َضػػػػػػػػاعوني َوأ َّ
تػػػػػػػى أ ُ
ُ
َي فَ ً

() 61

ػػػػػػػوـ َكريي ٍة و ِس ِ
لِ َي ِ
ػػػػػػػػداد ثَ ِ
ػػػػغر
َ َ

َضاعوا
َضاعوني َوأ َّ
تػػػػى أ ُ
أ ُ
َي فَ ً

فالشاعر قد أقاـ نصو الجديد عمى تخوـ الماضي الشعرية  ،واستمد منيا دالالتو في صوغو

الشعري  ،وتعالقو مع تجربتو الجديدة  .فالنص الجديد مؤتمؼ مف الناحية الداللية والتصويرية مع
النص السابؽ (نص العرجى)  .فضال عف ذلؾ فقد تساوى النصاف في البناء الموضوعي  ،والوزني

فكالىما قد جعؿ الفخر الفردي مضما اًر لموىبتو ،وحرص الشاعر الالحؽ عمى توافر االيقاع

التراثي في نصو الجديد متمثال بالوافر مف البحور الشعرية ،وما انماز بو مف نغـ وايقاع  ،ويبدو اف
ىيمنة الوظيفة التممكية ىي التي تحدد عالقة النص الجديد وشجرة نسبو الى النصوص االخرى

التي يتقاطع معا .

وفي بعض االحاييف يمثؿ خضوع الشاعر لممعاني والتراكيب واالخيمة المتولدة مف وحدات

تعبيرية تنتمي الى نصوص غائبة وسيطرتيا عمى خيالو الفني تعاقا ثقافيا ومعرفيا نصيا مقيدا
بطبيعة المثاقفة ودالالتيا القائمة عمى االخذ والعطاء  ،فيغدو النص المنتج تنزيال لذلؾ النص

التراثي الذي يشكؿ البنية الرحمية التي انبثؽ عنيا  ،فيتضح اف النص الغائب والتنبيو المحصور
بيف قوسيف قد وظؼ داال اشياريا يكتنز دالالت التييئة واالعالف عف الخارج الغائب وعف الداخؿ

المستتر بتقنيات التخفي الشعري فموال ىذا االعالف لتعددت التأويالت والتفسيرات واتسعت دائرة

الغمض ومساحتو التشفيرية

()62

وذلؾ مف مثؿ قوؿ ابف المبانة بعد خمع المعتمد ونفيو :

بكى آؿ عباد وال كمحػػػػمد

اوالده صوب الغمامة اذ ىمى

حبيب الى قمبي حبيب لقولو
فقد شكؿ قوؿ  :ابي تماـ

( )63

( عسى وطف يدنو بيـ ولعمما)

( )64
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سى َوطَ ٌف َي ْد ُنو ب ِي ْـ ولَ َعمَّما
َع َ

فييـ فربَّما
تعتػػػػػب
أف
وْ
َ
اْلياـ ْ
ُ

بؤرة النص الجديد وجاء متعالقا مع االداء الداللي لمنص المستدعى عمى وفؽ فعؿ الممارسة

واالستكناه الواعي لمعاني النص القديـ بمفظيا ومعناىا  ،وعف طريؽ ىذه البؤرة التعالقية يمكف

الولوج الى عالـ المبدع ومشاركتو ابعاد تجربتو الشعرية وفضاءاتيا المتشابكة الننا (( نرى النص
بناء ال يمكننا االنتقاؿ بيف فضاءاتو المختمفة دوف المرور مف عتباتو ))

( )65

وىنا تبدأ عممية ميادنة النص المستدعى مف غياب الماضي واسقاط جميع مفاىيمو ومعطياتو
الداللية وتفجيرىا في اطار البوح الشعري المجسد لمتجربة الوجدانية الجديدة التي وافرت دواعي
القصدية في تسرب النص الغائب الى المنجز الشعري الجديد  ،وىنا يبدو اف النصوص المستنبتة
في التركيب الحاضر اصبحت ادوات اساسية لإلنتاج النصي وتفاعمو وتنامي الوعي الجمالي عند

المتمقي عف طريؽ المقاربة االفيامية بيف امشاج النصوص وفاعميتيا في االمتصاص الشعري وما
ادتو مف وظائؼ داللية جسرت العالقة بينيما واظيرت وظائفيا الفنية والتداولية المعبرة عف دواعي

استزرع النص الغائب في عممية الفيـ واالستيعاب بوصفو متعاليا نصيا ادخؿ النص الجديد في

عالقات ظاىرية مع النصوص االخرى .

() 66

المعرفي :
اإلدراؾ
ّ
والم ثؿ عبارة عف جمؿ وجيزة ذات مفيوـ عميؽ تدؿ عمى نتيجة إثر تجربة واقعية  ،او ىو

قوؿ محكي سائر يقصد منو تشبيو حاؿ الذي حكى بحاؿ الذي قيؿ ألجمو

()67

انماز بإيجاز المفظ،

اختصارا،
واصابة المعنى ،وحسف التشبيو ،وجودة الكناية فميس في كالـ العرب اوجز منو ،وال أشد
ً
في و نياية البالغة ،يدعونا إلى االفادة مف سابؽ االحداث ،واالعتبار بسالؼ التجارب( ،)68فاألمثاؿ
مصابيح االقواؿ.

()69

وتناقميا في الوسط االجتماعي بوصفيا (( صورة حية لمشيد واقعي او

متخيؿ ،مرسومة بكممات معبرة موجزة يؤتى بيا غالباً لتقريب ما يضرب لو مف طريؽ االستعارة او

الكناية او التشبيو ))

( ) 71

ونظ اًر لما تتمتع بو االمثاؿ مف شعبية بيف الناس لجمعيا بيف الفكرة الواضحة واالسموب

البالغي ،الموجز  ،والتكيؼ الداللي المطيؼ المعبر عمى نحو ادبي وثقافي يؤسس لواقع فني

وجمالي  ،إنماز بالتوسيع لمعنى  ،وبراعة التصوير  ،فكاف ليا ((موقع في االسماع وتأثر في

القموب ال يكاد الكالـ المرسؿ يبمغ مبمغيا وال يؤثر تأثيرىا ))
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وقد حمؿ شعر ابف المبانة الداني العديد مف االمثاؿ ،او اف العديد مف االمثاؿ كانت عبارة
عف جزء مف ابياتو الشعرية  ،او جممة منيا مما جعؿ المثؿ نصا فوقيا في عممية المثاقفة النصية

بوصفو النقطة المشعة في النص الجديد ،يعبر عف ثقافة الفرد ومدى اطالعو وحسف تعبيره وجودة

انتفاعو مف معطياتو الفكرية واالجتماعية والثقافية في االنتاجية الشعرية ( .)72فيمتمس الشاعر داللة
( )73

الذي يضرب لمرجؿ يتحمؿ المشقة رجاء

سرى))
الصباح
يحمد القوـ ُّ
ند َّ
المثؿ العربي (( َع ْ
ُ
الراحة فيما بعد( ، )74وايحاءاتو بوصفو نصا غائبا في ماضي ذاكرتو المعرفية ليستنبتو في وصؼ

لوعتو واشتياقو واظيار حبو ووالئو ألمراء بني عباد وتصوير مشاعره تجاه زواؿ ممكيـ مستفيدا مف

التكثيؼ الداللي الذي يحممو النص الغائب ومحوال الالشعري الى شعري ،إذ يقوؿ

(:)75

افكر في عصر مضى لؾ مشرقا

فيرجع ضوء الصبح عندي مظمما

صباحيـ كنا بو نحػػػػػمد السرى

فمما عدمناىـ سرينا عمى عمػػػػػػى

فاستنبات الشاعر لمنص الفوقي /الغائب في البناء الجديد ونقمو الى سياقات تعبيرية بوصفة

بؤرة التالقح والتعالؽ بيف النصوص استنباتا فنياً ينسجـ وابعاد تجربتو الذاتية التي يروـ التعبير
عنيا  ،وىذا يعني اف (( االشتراؾ في العناصر ليس معناه االتحاد التاـ في الصورة الكمية  ،فكؿ

شاعر لو بناؤه المغوي الذي يميز شعره))

( )76

ويبدو استثمار داللة المثؿ( النص الفوقي ) ومعانيو في النص الجديد استثما ار قصديا تعضيديا

محكوما بمبدأ اختيار الشاعر ما يتالءـ وموقفو الشعوري ،الذي ال يكاد يخمو في جانب مف جوانبو

في تجسيد وجدانو وما يعتمج قمبو المكموـ مف حزف وحسرة واستخالص العبرة  .وىنا تظير براعة
الشاعر وقدرتو في استثمار معطيات النصوص الغائبة  /ثقافتو المعرفية التي تعج بالممفوظات

النصية وتشكيؿ صورتو الفنية تشكيالً ايحائياً يحمؿ في طيات لغتو الشاعرة معاني مكثفة تتالءـ
وقصيدة نصو  ،وتقيـ عالقة تواصمية بينو  ،وبيف المتمقي ،وتقرب ابعاد التجربة ومضامينيا إلى

مداركو الذىنية.

فالمثؿ بوصفو نصا غائبا اسيـ في تشكيؿ الصورة الفنية واعاد نتاجيا في بنية النص الجديد

فتجمت مالمحو عمى مرآة النص المنتج ولغتو الشاعرة ،ومده بما يحتاجو مف قوة في الداللة تيدي
القارئ إلى سبر اغوار النص المنتج وتزيد مف قدرة جيازه المفاىيمي ،فضال عف كشفو الحالة
النفسية لممبدع واالطالع عمى ابعاد تجربتو الشعورية .فبدا النص الغائب وكأنو بؤرة نصية ىيمنت
عمى عممية الفيـ واالستيعاب وقد ارتكز عمييا النص الشعري المنتج وميدت لو الدخوؿ في عالقة

تفاعمية مع الممفوظات االخرى  ،فجاء تناسمو وتناسخو مالئماً مع توجييو الداللي الوجية المقصودة
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 ،ومنح النص الغائب فاعمية االستمرار في نتاج نصوص جديدة ازاؿ الرؽ عنيا وىذا يدؿ عمى
براعة الشاعر وسعة ثقافتو واطالعو  ،وحسف تصرفو بمعطياتيا المعرفية
ومف مثمو قولو كذلؾ زارعا المثؿ العربي( :يؤتى الحذر مف مأمنو)

( .)77

الؽ السالح وخؿ المشرفي فقد

اصبحت في ليوات الضيغـ العادي

مف يؤت مف مأمف لـ يجد حذر

وقاتؿ نفسػػػػػػػػػػػػػو ما اف لػو راد

ضرب ىذا المثؿ ...في الشخص الذي يكوف واثقاً أنو في مأمف مف الخطر فيقاؿ لو أحذر فقد يأتي
الخطر  ...مف نفس المكاف أو األشخاص الذيف تثؽ أنت فييـ .

فالنص الغائب اصبح ثيمة اساسية انطمؽ منيا النص الجديد الذي تربطو وشائج قوية فنية

وداللية معو بوصفو نصا سمطويا مارس ىويتو واثره عمى االنتاجية النصية الجديدة فمنحيا افاقا

تتفتح عنيا امكانيات الشعرية  ،وىذا يعني بطبيعة الحاؿ اف الشاعر  /المبدع ال يمكف لو اف

ينطمؽ مف العدـ  /الفراغ في بناء نصو االدبي وانما يرتبط بتعالؽ النصوص وانفتاحيا عمى قراءات

متعددة تتجمى دالالتيا في البناء النصي الجديد بيوية جديدة لـ تطمس معالـ النص الغائب ،
فيصبح النص المستدعى باعثا لفعالية التوليد والتناسؿ وتعدد الدالالت

( )78

وبيذا يوفر النص

القديـ عمى الدواـ نصا اخر وىكذا دواليؾ حتى نياية النصوص في عممية تداخؿ وتشابؾ وتفاعؿ

مف دوف قتؿ النص الغائب  ،فيغدو النص المتناص خالصة لعدد مف النصوص التي امحت

الحدود بينيا

( . )79

الخاتمة :

 .1المثاقفة مفيوـ واسع متشعب الداللة ال يمكف تحديد معناه المصطمحي الدقيؽ وابعاده اإلفيامية
تحديدا كميا مطمقا  ،ويبدو اف ذلؾ نابع مف طبيعة تعريؼ الثقافة نفسيا بصورة عامة

واضطراب جذرىا المغوي القائـ عمى االختالؼ المعرفي والمغوي والداللي وتبايف وجيات النظر
بيف الدارسيف والباحثيف حوؿ ذلؾ ولكف مف بعض محموالت الداللية لجذر الثقافة المغوي

(ثقؼ) ،وتطابقو مع معنى األخذ والظفر واإلدراؾ والحذؽ والفيـ والتعمـ الذي يوحي بمعنى
المثاقفة مف الناحية المغوية والمعرفية وتطابؽ ىذا االيحاء الداللي مع المعنى الغربي لمثقافة

( ) Cultureالداؿ عمى االستزراع او االستنبات وتنمية القدرات العقمية .

 .2اف المثاقفة ىي عبارة عف استزراع او استنبات نصوص ومعارؼ مكتسبة مف قبؿ االنساف
/عف طريؽ الفيـ والتعمـ واالدراؾ والظفر واالخذ  ،قد ادرؾ معطياتيا المعنوية والداللية في
بنائو النصي المنتج الذي يحمؿ جينات تمؾ النصوص المكتسبة ويتناسؿ معيا في عممية
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اخصاب شرعي لتتوالد عف طريؽ ىذا التفاعؿ الثقافي نصوص جديدة تتالئـ وطبيعة التجربة
الشعورية التي استدعتيا .

 .3النص مدونة كالمية يحدث في زماف ومكاف معينيف ليس منبثقا مف العدـ او نبتا شيطانيا
وانما ىو متولد مف احداث تتناسؿ مع احداث اخرى.

 .4اف منظور العالئؽ النصية تستحضر اعادة المعاني وتشكيميا عمى وفؽ خط داللي جديد

 .5تكتسب مداخؿ النص اىميتيا في ايضاح المنجز االبداعي عمى مستوى الداللة والصياغة
وقراءة وحداتو الفنية والجمالية عف طريؽ توسيعيا فضاءات المعنى وتعدد ووظائفيا .

 .6المبدع في عممية المثاقفة النصية  /الداخمية والخارجية يدرؾ جيدا عممية االحالة واالستدعاء

واالستزراع لمنص الغائب ػ الذي توافره المثاقفة النصية ػ بوعي اىتدائو الى النص المتخيؿ

والكامف في ذاكرتو الثقافية عند ممارستو عممية االنزياح الثقافي والمعرفي وتحويره داللة

النصوص الغائبة في احاييف مغايرة لتركيبيا في الوحدات النصية الجديد او قيامو تاـ القصدية

باالقتراب مف تمؾ النصوص بالقدر الذي يشعر فيو مناسبا لمعممية االبداعية .

 .7اف مجسات امتداد المثاقفة النصية  /النصوص الغائبة في شعر ابف المبانة الداني متعددة

الجوانب لعؿ النص الديني والمعطى االسطوري والتاريخي واالدبي والقيمي  ،فالمثاقفة النصية

(التجميات المعرفية ) شكمت بؤرة التعالؽ التعبيري في النص ابف المبانة الشعري وجاءت

متفاعمة مع االداء الداللي المستدعى.

 .8نشاط فاعمية التأويؿ عند المتمقي بوصفو ذاتا فاعمة في النص الجديد تسعى الى كشؼ
مضمراتو  ،وىذه العممية التشاركية التي يقوـ بيا ليست مجرد عممية استيالكية لقراءة النص

وانما يمكف توصيفيا انيا عممية تأليؼ جديد لمنص واعادة صياغة انساقو البنائية.
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Textual Culturing in Ibn Al-Labana Al-Dany’s Poetry
(527 B.C -1113A.D)
Asst.Prof. Hussein Mageed Rustam Al-Husoona
Thi Qar University- College of Education for Human Sciences
Abstract:
Acculturation concept widely forked significance, cannot determine the meaning
terminological exact dimensions Alavhammeh specifically totally entertained , and it
seems that this stems from the nature of the same culture definition in general , and the
disorder linguistic root based on the difference cognitive , and linguistic and semantic ,
and divergence of views among scholars , researchers and literary critics about it, but
from some Mahmullac Tags for root linguistic culture ( Educate ) conforms to the
meaning of give-and- nail , and perception , and the Wiz , and understanding , and
learning, which suggests the sense of acculturation of linguistic and cognitive point of
view, and match this to guess semantic with the Western sense of the culture (Culture)
evidencing the culture or culture , and the development of mental abilities based on
what came Encyclopedia of British knowledge
Text Blog verbal happen in time and place certain goal to communicate and
Interestingness impact and transfer the experiences of others and Mkamenhm emotional
can be configured Bamolq and cloning closed by lock called biblical iconography Her
beginning and the end, and generative because it is not pop out of nowhere or Nabta
diabolical but it is a-generated events that breed with other events .Any text that is born
through conversion Semantic any.
Conversion guide one to several signs and vice versa, which is linked to the
productive capacity of the text Vigdo so the scene of Toldat of images and different
patterns of significance, is born president has, and the march Altdalal. is defined by the
nature of its relations with the virtual and hidden with other texts that are involved in
creating the text as ((integrated organization drafting a complex tangle of installation it
is a network of overlapping diets and levels of editorial and systemic involves
numbering glitter ... and realize the multiplicity of the same meaning)).
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