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٨٩٩ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

  :امللخص

  - ةدراسة وصفية تطبيقي    -الموقف الثقافي في نصوص التنشئة األدبية

النصوص األدبية تنتج يف سياقات ثقافية حمددة يدخل يف تشكيلها 
عوامل متعددة ختضع لظروف الزمان واملكان و احلياة االجتماعية واإلرث 

 ختضع الشرتاطات -ً عموما - نصوص التنشئة األدبية اإلنساين واألخالقي، و
الثقافة أكثر من غريها وذلك لقصدية الرتبية و التوجيه احلاضرة يف تشكيلها على 

يتحقق هلا �ذه اخلصوصية  ولذلك فهي نصوص مجاهريية بامتياز خاص، الدوام،
مة الفنية التميز على التجارب الذاتية والنخبوية وما يكتنفها من إيغال يف القي

  .والرمزية وقصدية القراءة املتعددة
 - و�دف هذه الورقة إىل الوقوف على امتثال املبدع للموقف الثقايف 

 حبكم صياغة خطاب مجاهريي تتماهى فيه رؤية الكاتب مع رؤية املتلقي - ًأوال 
إىل حد التقاطع و االندماج، مث مقايسة قدرة املبدع على مترير خطابه اخلاص 

ويف كال املوقفني   لرؤية خمتلفة عن املوقف الثقايف العام يف ذلك اخلطاب،املتمثل
يتوسل الكاتب بوسائل فنية وتقنيات إبداعية يفرضها واقع البنية النصية يف إطار 

  .يفالنسق الثقا
ومع اعتماد هذه الورقة على املنهج الوصفي يف جانب تنظريي تبدأ به 

 تطبيقي يدعم التنظري ويكشف بعض ما وتعول عليه إال أ�ا تتكئ على جانب
ألمحد شوقي أمنوذجا جتد ) رسالة الناشئة(ًيكون ملتبسا فيه متخذة من قصيدة 

  .ّفيه إمكانية حتقق أهدافها وفق ما تقره يف التنظري



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٠ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

  



   
 
 

  

 

 
 

٩٠١ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

  دراسة تنظيرية في الخطاب والمفاهيم:المحور األول 

  .من التحليل الثقافي إلى التحليل الحضاري

ّافة أصبح من املفاهيم الواضحة والقارة يف مجيع جماالت مفهوم الثق

وجوانب املعرفة اإلنسانية دون أن يكون هلذا املفهوم حمددات زمانية أو مكانية، 

ومع هذا الوضوح و الصريورة يف متثل  املفهوم وسعة انتشاره و تداوله يف مجيع 

رائي يف الثقافة العربية الثقافات البشرية إال أنه مل يتحدد مباهيته و تشكيله اإلج

ًإال يف العصر احلديث، حيث كان يف السابق مقصورا على املعرفة واملهارة العلمية 

اليت يكتسبها اإلنسان من القراءة والتعليم، ولكن تطور املفهوم واستقراره احلايل 

ًمل يكن خمتلفا عن ماضيه كثريا بقدر ما هو مرتبط بالتطورات التعليمية والرتبوية  ً

ليت ترى أن اإلنسان مل تعد وسيلة ثقافته وتعليمه مقتصرة على املهنة التعليمية ا

ولكنها تتجاوز ذلك إىل كل ما يكتسبه من معارف ومهارات وما يقوم  الصرفة،

جوانب احلياة "ومن هنا نرى أن الثقافة تعين  .به من جتربة يف مجيع جماالت احلياة

ويشرتك أعضاء ا�تمع يف . علم ال بالوراثةاإلنسانية اليت يكتسبها اإلنسان بالت

عناصر الثقافة اليت تتيح هلم جماالت التعاون والتواصل ومتثل هذه العناصر 

السياق الذي يعيش فيه أفراد ا�تمع، وتتألف ثقافة ا�تمع من جوانب مضمرة 

املعتقدات، واآلراء، والقيم اليت تشكل املضمون اجلوهري : غري عيانية مثل

األشياء والرموز، أو الثقافة اليت : افة، ومن جوانب عيانية ملموسة مثل للثق



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٢ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

فالثقافة غري مقتصرة على السلوك والعادات اليت جتعل  ،)١("جتسد هذا املضمون

جمتمعا ما خيتلف عن جمتمع آخر، ولكنها متتد إىل إيديولوجيات الفكر يف تلك 

  .ا�تمعات

ًتوسع جعله حقال معرفيا شامال ولعل ما اكتسبه مفهوم الثقافة من ال ًً

التحليل الثقايف "دخل حتت ظله الكثري من النظريات املعرفية والفلسفية ألن 

يهدف إىل فهم االجتاهات العامة و حتديدها وتتبعها والتأثريات واملؤثرات اليت 

ختضع هلا الثقافة واملظاهر النامجة عن ذلك كما تتمثل يف ا�تمع اإلنساين بوجه 

أو يف جمتمعات معينة، وهذا يقتضي ليس فقط رصد مكونات الثقافة ولكن عام 

ًأيضا تتبع التغريات والتعديالت اليت تطرأ عليها والدور الذي تلعبه يف استمرارية 

، فالثقافة أمناط غري مستقرة من املمارسات (٢)"احلياة االجتماعية ومتاسكها

  .يوية واالستمرارواألفكار تثري الدراسات اإلنسانية ومتنحها احل

ومع كثرة تعريفات الثقافة إال أ�ا تظل حمصورة يف إطارها املفاهيمي 

العام، ولكن االختالف يف تلك املفاهيم وكثر�ا يعود إىل ما يهتم به حقل معريف 

دون آخر، أو ما يكون له خصوصية وحضور يف رؤية علمية دون أخرى، 

 إلغاء آخر أو عدم صالحيته، ولكنه وبالتايل فإن األخذ بتعريف معني ال يعين

                                                           

 م،٢٠٠٥ بريوت،،ّأنطوين جدنز، علم االجتماع، ترمجة فايز الصباغ، املنظمة العربية للرتمجة (١)

 .٨٢  ص١ط

          .١٠ ص ،م٢٠٠٩اهليئة املصرية العامة للكتاب، رة،أمحد أبو زيد، التحليل الثقايف، القاه  (٢)



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٣ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

يرتبط بوضعية منهجية يتحراها اآلخذ بذلك التعريف و املهتم به، وهذا شأن 

مجيع املفاهيم و املصطلحات العامة اليت ينتخب منها الدارسون ما يريدون بغية 

تأسيس رؤى منهجية تنشأ من افرتاضات معينة و�دف إىل مقاصد حمددة 

  . أسس علمية بعيدا عن املزاجية واالعتباطات الذاتيةيسعون إىل بلور�ا يف

ويعد التحليل الثقايف أحد أهم األمور اليت توصلت إليها صريورة النظرية 

النقدية وتطورها املعريف، فتحوالت املعرفة قد أخذت معها النظرية النقدية 

باشر  إىل مفهوم االنعكاس امل فسارت �ا من رهانات اللغة ومقتضاها األسلويب

يف املاركسية وانتهاء مبعطيات النقد الثقايف املنفتح على جماالت معرفية أخرى 

ًإخل، وهنا مل يعد املعىن خاضعا …كاألنثربولوجيا وعلم النفس والتاريخ واجلغرافيا 

ميكن  فهم النصوص دون  وهلذا ال"ّلإلجراء الوصفي املرتكز يف حدود اللغة 

 اليت تتحكم يف س، أي استيعاب جمموع األسمعرفة الثقافة اليت أنتجت ضمنها

 اجلمالية والتارخيية واألخالقية واالجتماعية، وهلذا سعملية اخللق، وهي األس

السبب، فإن أبسط الوقائع اليومية حتتاج، لكي تسلم مضامينها، إىل تعبئة رصيد 

، فاملعىن يتشكل يف إطار ثقايف حمدد، ويف تطورات )١("ثقايف متعدد اإلحاالت

إنتاج نص ما يقتضي "املعرفة املتعلقة بإنتاج النصوص األدبية مت التوصل إىل أن 

اقتطاع جزئية ثقافية لتحويلها إىل كون داليل يتم تشخيصه من خالل خلق 

                                                           

 املركز الثقايف العريب، ، الدار البيضاء،السرد الروائي وجتربة املعىن سعيد بنكراد،  (١)

 .٤٤ ص،م١،٢٠٠٨ط



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٤ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

وضعيات إنسانية تأخذ على عاتقها إدراج القيم ضمن مقتضيات السلوك 

وية إىل بنيات أخرى تفتح ًليصبح املعىن يف النص متجاوزا بنيته اللغ ،(١)"وساحملس

قد ذهب إىل ) فان ديك (  وكان "ًآفاقا غري حمدودة من التأويل وتعدد املقروئية، 

ًأن دراسة النص األديب بوصفه ظاهرة ثقافية، يعترب تتوجيا لسلسلة من الدراسات 

ً النفسي، وأخريا –السياقية اليت تبدأ بالسياق التداويل، فاملعريف، مث االجتماعي 

وربط كل دراسة سياقية �دف له عالقة بالنص .  الثقايف –اق االجتماعي السي

األديب، إذا تبدأ بالنص كفعل لغوي، مث بعملية فهمه و تأثريه، وانتهاء بتفاعالته 

مع املؤسسة االجتماعية، فالسياق هو الذي حيدد نوع اخلصوصيات اليت ميكن 

ا على اإلحالة على مرجعيات أن تطبع النصوص، واألمناط الشائعة منها، وقدر�

 الثقايف ال –والتفاعل بني النصوص والسياق االجتماعي . متصلة بعصورها 

، )٢("حيدد فحسب القواعد واملعايري الضرورية، إمنا مضمون النصوص ووظائفها

ل خطابا�ا فاألنساق الثقافية عامل تأثري مباشر يف طريقة بناء النصوص وتشكي

  .اللغوية والفكرية

التفسري النقدي الضيق الذي حيبس األحكام يف رؤية أحادية ال إن 

تتجاوز حدود النظام اللغوي يف مستواه الرتكييب و الداليل قد اختزلته املنظومة 

ًالثقافية حينما اكتشفها تطور النظرية النقدية وكان ذلك االكتشاف فتحا جديدا  ً

                                                           

 .٣٤السابق، ص (١) 

أفريقيا  الدار البيضاء،ترمجة حممد العمري،  فان ديك، النص بنياته ووظائفه،  (٢)

 .٧٨ ص،م١٩٩٦الشرق،



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٥ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

للمعىن وماهية النظم املعرفية، ًارتادت به الدراسات األدبية والنقدية آفاقا جديدة 

ًفلم تعد النصوص ظاهرة أدبية فقط، ومل يعد التفسري مقتصرا على بنية النص 

اللغوية ولكنه يأخذ باالعتبار جمموعة واسعة من املكونات واألسباب واملؤثرات، 

ًفانتقل النص األديب ليصبح مكونا فاعال يف نظام املعارف والعلوم األخرى 

إخل، وأصبح التفسري الثقايف للنص ... ياسة  وعلم االجتماع كالتاريخ والس

ًاألديب موضوعا رئيسا يف نظرية األدب واألدب املقارن وتاريخ اآلداب، و احلكم  ً

النقدي قد انطلق من أسر القراءة الواحدة إىل القراءة املتعددة اليت تفسر األشياء 

تمرة حنو التحول والتطور وتقدم امللحوظات ليصبح املعىن يف حركية دائمة ومس

الدائم، وهذا جيعل كل ما قيل عن الظاهرة  األدبية يف املاضي حمل املراجعة 

كما أن ما يقال يف احلاضر حمل النمو والتطوير املستمر، أما ما سيقال  والتقومي،

يف املستقبل فيرتك حلضارة املعرفة وحركيتها القادمة، وهذا األخري و إن اهتم به 

باستشراف املستقبل إال أن واقع التاريخ احلضاري يؤكد أن التحوالت املعنيون 

ًاملعرفية قل أن تتفق مع تنبؤات اإلنسان ؛ نظرا لعدم قدرة الفكر على جتاوز  ّ

ّحمدداته الزمنية املاثلة يف تكوينه املعريف املتبلور يف تقاطعات حاضره وماضيه 

  .البنية الذهنية يف تلك التقاطعاتوتراكم 

وهو ما أحدثته الصريورة   هذا اإلسهاب يقودنا إىل منعطف مهم،ولعل

والتحول يف مفاهيم اخلطاب النقدي وتطور نظرية املعىن، وذلك بسعي األخرية 

ًإىل التحرر من عنصر السلطة الذي أصبح تصورا تقليديا يف املفهوم اجلديد 



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٦ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

املعىن يف بطن  ( للنظرية، فلم يعد املعىن حتت سلطة املؤلف كما يف النقد القدمي

، وليس يف سلطة النص حينما أعلنت البنيوية موت املؤلف ونقلت )الشاعر

سلطة املعىن إىل النص، وال كذلك يف سلطة القارئ الذي أسسته نظريات 

ًالتلقي، كما أن املعىن أخريا ليس حمصورا يف سلطة النسق كما يف النقد الثقايف، 

 حتجيم دور السلطة فيه ومنحه احلرية ّكل ذلك جعل نظرية املعىن تتوجه إىل

الكاملة يف حركية مستمرة ودينامية متواصلة، وال يعين ذلك هدم التصورات 

التقليدية السابقة بقدر ما يعين إحداث إجراءات جديدة حتدد التصور اجلديد 

فإذا كانت الثقافة " للفهم، وتشكيل النظرية النقدية يف إطار مفهوم احلضارة،

صدة املعرفية العادية اليت تشرتك فيها مجاعة ما معتمدين يف ذلك تنجزها األر

على طرائق منطية وتقليدية يف الفهم والتأويل، فإن احلضارة تنجزها اخلربة اجلمالية 

والوعي الفردي، حيث ختتلف يف معظم األحيان مع املشرتك الثقايف، أل�ا تعتمد 

ه التشابه بني املفهومني فتتمثل أما أوج. على طرائق نوعية يف الفهم واإلدراك 

، فالنقد احلضاري أتى بعد (١) "ّيف أن احلضارة قد تشكل أساسا لثقافة جديدة

ّتشبع امليدان النقدي باملناهج النقدية املتضخمة مبحموالت الفلسفة والعلوم  ّ

ه النقد احلضاري التجريبية ولسانيات اللغة، ويؤكد هشام شرايب يف مقدمة كتاب

أن هناك بدايات نقد حضاري نراها تنمو وتزدهر اليوم يف "لعريب للمجتمع ا

ا�تمع العريب، متمثلة يف فكر نقدي دميقراطي مشارك ينبع من احلوار والتبادل 

                                                           

م ١،٢٠١٧ط دار الروافد الثقافية، عبد الفتاح يوسف، النقد احلضاري للخطاب، بريوت،  (١)

   .٤٠، ص



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٧ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

 :ً، مث ميضي بعد ذلك قائال)١("احلر، ويناهض يف آن إيديولوجية الفكر القدمي

دة أو أن ينبثق من ال ميكن للوعي النقدي احلديث أن يرتكز على قاعدة واح"

فبصفته وعيا ناقدا وحديثا البد له من أن ينبع . فكر واحد أو من نظرية واحدة

من أطراف وحركات فكرية متعددة تتناول ا�تمع وثقافته من مواقع ومن أبعاد 

 فالبعد احلضاري للخطاب يعين إطالق احلرية للفكر والتأمل ،)٢("خمتلفة

  .ات املفاهيموالتخلص من قيود النظرية وحمدد

  : الثقافي والهابيتوس االجتماعيالموقف

فلسفة املوقف الثقايف أو فهمه تقوم على الطريقة اليت يتشكل �ا وهنا 

ًحتضر أسئلة ملحة تبحث عن إجابات ملهمة؛ وهي أوال كيف يتشكل املوقف  ّ

ميومة الدهل املوقف الثقايف يعين الثبات والثقايف؟ وما املادة اليت يتشكل منها؟ مث 

  نه خيضع لعامل التغري والتحوالت؟أم أ

فاملوقف الثقايف يتمثل يف بنية أخالقية وتربوية خاضعة لتصورات 

معظم االجتاهات والنظريات إن مل يكن  "أيديولوجية يف جمتمع معني لذلك فإن

كلها، تنظر إىل الثقافة كأيديولوجيا وليس فقط كمنظومة من املمارسات 

ت أو كسلع ومنسوجات أو مصنوعات مادية يطلق عليها والسلوكيات والعالقا

                                                           

 مركز دراسات الوحدة العربية،  هشام شرايب، النقد احلضاري للمجتمع العريب، بريوت، (١)

   .٨م  ص٢،١٩٩٩ط

  .١٤السابق، ص  (٢)



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٨ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

البعض اسم الثقافة املادية، وهذه النظرة إىل الثقافة هي اليت تفرض عمق التحليل 

من أبعاد متنوعة، كما تتطلب اتساع النظرة حبيث تشمل كل ثقافات العامل 

ألبعاد املعاصر مع إعطاء أمهية خاصة للجوانب االجتماعية الواقعية الراهنة وا

، وهنا حتضر املناهج التطويرية وتقوم بدور مهم يف دراسة الثقافة )١("التارخيية

اإلنسانية دون إغفال البعد التارخيي وحضوره يف تشكيل املوقف الثقايف، ويعين 

ذلك أن املوقف الثقايف يكتسب قوته وصالبته من املعتقدات واالجتاهات 

، فيصبح من مالحمه السلطة واهليمنة الفوقية األيديولوجية اليت تشكل بنيته األولية

اليت تفرض قو�ا ونفوذها على جمتمع تلك الثقافةـ وبالتايل فإن املوقف الثقايف 

خيضع لشيء من االنزياح نتيجة التغريات التارخيية وتطورات احلياة ولكن ذلك ال 

ة البنية يعين التغريات العكسية والتحوالت املفاجئة، ومرد ذلك إىل صالبته وقو

  .جية املكونة له على النحو السابقاإليديولو

والوعي بارحتاالت املوقف الثقايف وتبدالته اليت ال تنتهي ينبع من فهم 

البنية املعرفية املكونة للمنظومة الثقافية كأصل أبوي لنوع أو عرف أو لون إنساين 

ينا�ا ّمعني، واألجنة املتناسلة من ذلك األب ال تستطيع أن تتخلى عن ج

  .ات فستبقى حمتفظة بأصلها النوعيالوراثية، ومهما حدث فيها من تغري

وهنا البد من الوقوف عند بعض املفاهيم السوسيولوجية اليت �ا 

يستطيع الباحث مقاربة مفهوم الثقافة واالشتغال عليه بغية فهم املعىن والقدرة 

                                                           

  .٩، صأمحد أبو زيد، التحليل الثقايف  (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٠٩ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

 ليس ألجل عالقتها على التحليل واكتشاف احلقيقة، واالهتمام �ذه املفاهيم

بالثقافة يف مفهومها العام ولكن الرتباطها الوثيق مبقصدية هذه الورقة البحثية 

وصالحيتها يف الكشف عن فرضيات ونتائج موضوع الدراسة، ومع تعدد 

املصطلحات وتشعبها إال أن من أمهها اهلابيتوس والعنف الرمزي وإعادة اإلنتاج، 

من قدر�ا على مقاربة الظاهرة الثقافية الرتبوية اليت واالهتمام �ذه املفاهيم نابع 

تدخل يف نطاق تصنيفها نصوص التنشئة األدبية، فاهلابيتوس كما هو عند 

أن الفاعلني ا�تمعني يطورون جمموعة من "الباحث الفرنسي بيري بورديو يعين 

واعية، االسرتاتيجيات اليت ميثلو�ا عن طريق التنشئة االجتماعية، بطريقة غري 

أن اهلابيتوس عبارة عن :  أيبغية التكيف مع ضرورات العامل االجتماعي،

جمموعة من املواقف و املوارد و املكتسبات و القيم و العادات و األعراف و 

اخلربات و التجارب و املعايري اليت يكون الفرد قد استضمرها عن طريق التنشئة 

ها أثناء مواجهة الوضعيات الصعبة االجتماعية، بطريقة الشعورية بغية استدماج

ًو �ذا يكون اهلابيتوس وسيطا بني الفعل و . و املعقدة يف العامل االجتماعي 

 و ا�تمع باملفهوم ا�تمع، أو مبثابة األنا األعلى الذي يتوسط الذات أو األنا

م مبعىن أن البنية الذاتية والبنية ا�تمعية تتقاطعان يف انسجا (١)"السيكولوجي

ّوتواصل مستمر دون وعي الذات بذلك التوافق، ومفهوم إعادة اإلنتاج يتحدد 

فيما يقوم به النظام الرتبوي من تنشئة وتلقني طلبة املدارس الرتبوية على مكونات 

                                                           

  . م ٢٥/٣/٢٠١٨املفاهيم السوسيولوجية عند بيري بورديو، مجيل محداوي،   (١)

٢/٧٣٨١٠/Files/com.almanhal.platform://https  



   
 
 

  

 

 
 

٩١٠ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

الثقافة كي تستضمرها األجساد والعقول فتعيد إنتاجها بسبب فاعلية ذلك 

ف املادي أو الفيزيائي الذي يكون االستدماج، أما العنف الرمزي فهو مقابل العن

ولكنه يستعمل أدواته اخلاصة اليت  إخل،...بالتعذيب واإليذاء اجلسدي والسجن 

ختتلف عن أدوات العنف املادي، و يتوصل إىل حتقيق النتيجة نفسها معتمدا 

إن العنف  "على الوسائل الرتبوية واإلعالمية يف فرض هيمنته ونشر إيديولوجياته،

 شكل من السلطة يهيمن على األجساد مباشرة، وخارج أي إكراه الرمزي هو

مادي كما لو أن األمر يتم بطريقة سحرية؛ لكن هذا السحر ال يشتغل إال 

، فهو )١("باالعتماد على االستعدادات املودعة كدوافع يف أعمق مكان باجلسد

هليمنة من عملية استدماج بنيات الواعية، واملدهش يف العنف الرمزي واقع قبول ا

ودة يف َاملهيمن عليهم عرب تدجني مستمر وتكريس متواصل بطرق غري حمد

  .مسارات ا�ال االجتماعي

وهذه املفاهيم مع ما بينها من التداخل والتشابك لدى البعض أو 

ًالتفاوت واالختالف لدى البعض اآلخر إال أ�ا تؤلف منهجا تكامليا يف دراسة  ً

ّ السيما ما يتعلق منها بالتنشئة االجتماعية، وحنن هنا غري الظاهرة الثقافية الرتبوية

معنيني بكتابة مشروع التنظري االجتماعي و حتديد مفاهيم السوسيولوجيا العامة 

                                                           

مؤمنون بال  حسن احجيج ، نظرية العامل االجتماعي عند بيري بورديو،  الرباط،  (١)

  .١٦٢ ص م١،٢٠١٨،طحدود



   
 
 

  

 

 
 

٩١١ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

بقدر ما حنن معنيني باإلفادة من تلك املصطلحات يف حدود إثراء النقد األديب 

  .وحتليل الظاهرة األدبية

لتكوين اإلدراكي الذي جيعل الفرد فاهلابيتوس هو السلوك العفوي وا

يتصرف وفق حتميات ال شعورية، أو بعبارة أخرى جمموع اخلصال والتصورات 

ّواألفكار اليت ترسخت يف عقول البشر وأجسادهم من خالل التنشئة 

االجتماعية والرتبوية فأصبحت متحكمة يف عقوهلم وأفعاهلم دون وعي منهم 

هناك تساؤل يتجه حنو البحث عن االستقالل بتلك السلطة املهيمنة، وقد يكون 

ّالذايت والوعي الفردي خارج اهلابيتوس الثقايف؛ مما جيعل نظرية اهلابيتوس حمل 

الشك واالضطراب املفاهيمي، ولكن هذا التساؤل قد يتبدد تأثريه أمام الفهم 

احلقيقي واإلدراك الكامل للهابيتوس، حيث إن من صفاته االستمرارية 

ً، مما يعين أن الفهم والتفسري الذايت ال ميكن أن يتكون مستقال عن والشمولية

هابيتوسه الثقايف، ومبجرد اإلحساس والتفكري قبل الفعل واحلكم سيكون 

ًاهلابيتوس حاضرا يف تكوين الفكرة قبل السريورة �ا إىل التطور والتحول الذي 

ملرجعية اليت ال يستطيع ستتخذه الذات يف أحكامها وأفعاهلا، فاهلابيتوس مبثابة ا

الفكر الفردي  التخلص منها حىت يف حال إرادة  �دمي أو تقويض تلك املرجعية 

ًألنه سيكون متفاعال معها أو مستحضرا هلا يف وجه من وجوه التنافس والصراع  ً

يسمى املقاربة الصراعية ذات التوجه  املاركسي، والذات البد أن تتفاعل  أو ما

، واهلابيتوس يتداخل مع املوقف الثقايف وقد يتناوب مع موضوع معارفها



   
 
 

  

 

 
 

٩١٢ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

املصطلحان دورمها املفاهيمي يف بعض ا�االت، ولكن اهلابيتوس ينحاز إىل 

البنية السيكولوجية والفعل العفوي، على حني ينحاز املوقف الثقايف إىل البنية 

ًوبذلك يشكالن تالزما ثنائيا . اإليديولوجية والفعل القصدي  ين البنية يف تكوً

ولعل هذا التالزم بينهما هو ما يزيد من فاعلية التداخل وصهرمها . الثقافية العامة

يف نسق أو نظام معريف واحد يف بعض الدراسات اإلنسانية ملا جتده يف ذلك 

  .ات على إجراءات وجتارب تلك الدراسالتداخل واالنصهار من آثار إجيابية

 من مفهوم الثقافة إال أنه خيتلف ًإن  املوقف الثقايف وإن كان متناسال

عنها يف الوظيفة حينما حيضر فيه اإلحساس باملسؤولية و الرقابة الصارمة جتاه 

ّكل ما حياول اخرتاق املكونات الثقافية، حيث تتمركز املنظومة الثقافية يف فكر 

ًأصويل متثله إيديولوجيات راسخة، ويصبح هذا املوقف ماثال يف كتابات أوصياء 

ًثقافة وحراسها الذين ميارسون دورا إصالحيا وأخالقيا، ولفهم طبيعة ذلك ال ً ً

املوقف الثقايف ميكن استحضار بعض النماذج يف الثقافة العربية احلديثة، فمن 

ذلك ما واجهته الكتابة الروائية يف حماولتها مواكبة ظهور النهضة العربية احلديثة، 

 جديد، مثار سخرية يف األوساط ّأصبحت الرواية شأ�ا شأن أي فن "حيث

الثقافية، والدينية والفكرية والسياسية يف القرن التاسع عشر وشطر من القرن 

ًالعشرين، وكان مسارها شاقا وسط معارضة من تلك األوساط، فاملنظور 

األخالقي والبحث عن املطابقة بني حمتوى النص والوقائع اخلارجية، وجتنب 

ّملتع التخيلية، واالبتعاد عن املبالغة، واشرتاط النفع شحن األحاسيس بامللذات وا



   
 
 

  

 

 
 

٩١٣ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

العام واملباشر يف النصوص، كانت من الشروط األساسية للتلقي الذي أرادته 

الثقافة الرمسية آنذاك، هلذا فإن الرتدد كان يغالب املشتغلني يف ميدان األدب 

ًعموما، و الرواية خصوصا، فيما يتصل بإعالن انتمائهم إىل هذا  الفن ً

  .)١("اجلديد

فالرواية عند أصحاب املوقف الثقايف كانت تنشر اخلرافات واألكاذيب 

العتمادها على اخلياالت واألوهام كما أ�ا تتناول موضوعات احلب املثرية 

للغرائز لتفسد بالتايل أذواق الناشئة وتريب فيهم االحنالل األخالقي لتزيح كتب 

وحيل مكا�ا األدب اهلابط القائم على األوهام احلقائق التارخيية واألدب الرفيع 

ًواخلياالت املضللة، ونظرا  لقوة املوقف الثقايف وسلطته النافذة فقد جتاوز كتاب 

اإلصالح األخالقي الصرحيني كاإلمام حممد عبده وحممد عمر ليمتد تأثريه إىل 

مؤرخي األدب وأعالم النقد كيعقوب صروف ولويس شيخو والعقاد وغريهم، 

ولقياس قوة ذلك املوقف وهيمنة سلطته جيب أن نستحضر احلالة اإلنسانية اليت 

ّكان يعيشها كتاب الرواية يف ذلك الوقت من خوف املراقبة ومالحقة السلطة 

عالوة على االستهجان الثقايف يف الوسط الثقايف، ولذا فإنه من احلقائق املؤملة يف 

  .)٢("كان تأليفها باسم مستعار) نبزي( تارخينا األديب أن أول رواية عربية 

                                                           

م  ١،٢٠٠٣ط املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، السردية العربية احلديثة، عبداهللا إبراهيم،  (١)

   .٣٠٢ص

   .٣٠٠ ص– ٢٩٨السردية العربية احلديثة ، ص عبداهللا إبراهيم،: انظر  (٢)



   
 
 

  

 

 
 

٩١٤ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

ليس القصد من هذا الرصد الوقوف على مرحلة معينة يف تاريخ أدبنا 

العريب بقدر ما ميثل من مقاربة وصفية ملفهوم املوقف الثقايف ومتثيل دور 

التأسيسي يف ثقافات الشعوب، ومن ناحية أخرى يعين متركز املوقف الثقايف 

  .تابة نص التنشئة األدبيةوحضور سلطته الرقابية يف ك

واملوقف الثقايف يف جمتمع ما إمنا يؤسسه ويكون بنيته أفراد ذلك ا�تمع 

أنفسهم على أساس من مكونات ذلك ا�تمع االجتماعية والسياسية 

وهذا يعين أن األصل يف ذلك املوقف القبول والتسليم ولذلك ، واإليديولوجية

و بآخر ولكن وجود اخلطاب االختزايل يقوم األفراد بإعادة إنتاجه بشكل أ

ًواالنتقائي يف ذلك املوقف هو ما جيعل مواجهته وخلخلة مفاهيمه موقفا حمتمال 

ومعلوم أن الذات البشرية حمكومة بنزعة إنسانية حنو ،عند الذات املفكرة واملتأملة 

احلضارة والتطور والتجديد، وعلى العكس من ذلك حينما يتبىن املوقف الثقايف 

ًخطابا انفتاحيا فتنحسر املواجهة ألن الوعي الفردي جيد جماال واسعا لتحقيق 

  .دراكحريته يف الفهم واإل

ولكن الدراسات التارخيانية اجلديدة تثبت أن املوقف الثقايف تغلب عليه 

اخلطابات السلطوية املهيمنة ألن السلطة واهليمنة هي املكون الرئيس يف املوقف 

د التارخيانية اجلديدة مرتكزها يف مفهوم اخلطاب والسلطة جت "الثقايف، ولذلك

إن اخلطاب عند هذا األخري ليس بنية إدراكية أو الشعورية ذات . عند فوكو

وإمنا هو أداة ، طابع فكري خالص تنمو وتتطور وفق جدلية داخلية خاصة 



   
 
 

  

 

 
 

٩١٥ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

. ة حمددةووسيلة لقوة تتبناها جمموعة أفراد داخل ا�تمع اإلنساين يف حلظة تارخيي

هذا اخلطاب يكتسب قوته من خالل قوة وهيمنة الطبقة االجتماعية أو الشرحية 

ًاليت تتبىن ذلك اخلطاب ومتاسكه وتطرحه بصفته خطابا رمسيا  وبذلك يدخل ، ً

وجيعله املرجعية املعرفية األساس اليت ، فوكو البعد التارخيي على مفهوم اخلطاب 

جتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية تقوم بتنظيم وترتيب املمارسات اال

، فسلطة خطاب املوقف الثقايف تكون )١("�تمع معني داخل حقبة تارخيية معينة

مرتبطة بقوة الطبقة االجتماعية املهيمنة؛ اليت ختضع تارخييا لظروف ثقافية جتعل 

  .تغري يف حياة ا�تمعاتهيمنتها يف مستويات خمتلفة حتت تأثري عوامل ال

  :)ّتشكل التاريخي والبنية النصيةال( نصوص التنشئة األدبية 

نصوص التنشئة األدبية تعين ارتباط األدب بالعمل االجتماعي، والنقد 

السوسيولوجي هو ا�ال األرحب لدراسة بنية ذلك األدب وحتديد وظيفته، وبعد 

اماته فهم املوقف الثقايف ومعرفة وظيفته يصبح من السهل إدراك مواطن اهتم

ّاألولية اليت من أمهها حقول الرتبية وتعاهد األجيال مبتابعة ما ينبغي تعلمه و 

تربية النشء عليه، وجيعل من ذلك مسؤولية مهمة ينبغي مراقبتها حبذر واحرتاس 

شديد خشية االخرتاق الثقايف وخلخلة بناء النظام الرتبوي، وحتضر نصوص 

 الثقايف مبتابعتها ورصد تأثريها ولكنه التنشئة األدبية اليت ال يكتفي املوقف

                                                           

املركز  لدار البيضاء،ايدة واألدب، ترمجة حلسن أمحامة، التارخيانية اجلد غرينبالت وآخرون، (١)

  م  ص١،٢٠١٨ط الثقايف،



   
 
 

  

 

 
 

٩١٦ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

يتدخل يف تأسيس بنيتها وفق اشرتاطات تتوافق مع مبادئ وأسس املوقف 

  .الثقايف

ًتأخذ نصوص التنشئة األدبية تصنيفا نوعيا يف حقل الكتابة األدبية،  ً

وينبغي أن نعلم أن ماهية هذا التصنيف ال ختضع حملددات إجناسية بقدر ما 

لغوية وثقافية حتضر فيها املقصدية كعامل مهم يف حتديد ماهية ختضع حملددات 

ًتلك النصوص، وكتابة ذلك النوع من النصوص يبدو ليس اختيارا سهال أمام  ً

ّكتا�ا، ألن الكاتب يتخلى عن وعيه الفردي مراعاة لنوع خاص من التلقي، 

الصوت ًإضافة إىل اخلضوع لقيمة ثقافية حيل فيها الصوت اجلمعي بديال عن 

املتلقي ( وبني هذين اخلطني املتوازيني الذايت وحرية التعبري وتعدد االختيارات،

ًيظل الكاتب حمصورا ألن االحنراف عن هذين احلدين )  البنية الثقافية- اخلاص 

يصبح خماطرة وجمازفة كتابية تنحرف بالنص عن مقصديته وبنائه النوعي الذي 

مل املقروئية والتلقي وظروفهما اخلاصة تأسس من أجله، واإلحساس الدائم بعا

جيعل الكاتب يعيش حالة مستمرة من احلذر والتقيد وحضور اآلخر بصورة فاعلة 

والسؤال النقدي سيكون حينئذ عن املقروئية "ومؤثرة يف تكوين النص اإلبداعي، 

ًبوصفها أساسا لالستهالك الثقايف، وعن سبب مجاهريية خطاب ما أو ظاهرة 

 يف زعمنا ليس نتيجة خالصة جلمال املقروء أو الظاهرة وال لفائد�ا ما، مما هو

العلمية، ولو كان األمر كذلك لساد كل مجيل وشاع كل نافع، كما أن السبب 

 -  يف عرفنا - ليس يف البساطة والسهولة، وإال لساد كل بسيط، إن وراء ذلك 



   
 
 

  

 

 
 

٩١٧ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

، ومما يزيد األمر )١("ًأسبابا ذات أبعاد نسقية وهذه هي وظيفة النقد الثقايف

صعوبة ويفاقم إشكاليته أن اجلماهريية والتلقي يف نصوص التنشئة األدبية حتمل 

ًأوصافا خاصة وشديدة احلساسية يف ذلك املتلقي، فالقدرة على احلوار 

واالستنتاج واملقارنة مل تكن قد اكتملت بعد يف مجاهري أو مستقبلي ذلك النوع 

يف مرحلة عمرية مل يكتمل نضجها املعريف و من النصوص، والطفل أو الناشئ 

تكوينها العقلي، وإذا وجد شيء من ذلك يف انزياح كتايب معني فينبغي أن يكون 

حبدود املعقول واملقبول مع توخي احلذر و عدم اإلفراط، كما أن هناك قارئا آخرا 

الكتابة را يف ، ليكون التلقي بالتايل حاض)املتابعة واملراقبة( حيضر مبهمة أخرى 

  .على حساب اإلبداع

ونصوص التنشئة األدبية كسائر الفنون واألنواع األدبية قد مرت مبراحل 

تارخيية وتطورات كتابية قل أن تلتفت إليها الدراسات املعنية بتاريخ أدبنا العريب، 

ورصد تلك التحوالت حيتاج إىل دراسات معنية تتابع وترصد وتعاين ؛ للوقوف 

ًما كان هامشيا ومنسيا يف تارخينا األديب، والنظر إىل على جزء مهم طال  ً

  : اخلطاطة البسيطة التالية رمبا يوضح تلك التحوالت و التطورات املعنية

 النظم <- املؤلفات اجلامعة للنصوص  <-املؤدبون <- الوصايا

   أدب الطفل<- التعليمي

                                                           

  .٨٥م  ص١،٢٠٠٠ط الدار البيضاء، املركز الثقايف، عبداهللا الغذامي، النقد الثقايف،  (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩١٨ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

 على قواعد  كان من أهداف الرتبية عند أسالفنا بناء حياة الناشئ"وقد 

سليمة من حسن السلوك واستقامة اخللق ويقظة الضمري، محاية له من الضالل، 

ووقاية من الزيغ، يبتغون بذلك إعداده الستقبال احلياة وحتمل مسؤوليتها 

 ففي أبعد مراحل تارخينا األديب جند ،)١("واالضطالع بدور القيادة يف مناكبها

لية للنصوص الرتبوية، مث بعد اإلسالم  كجذور أو– شعرية أو نثرية - الوصايا 

ودخول ا�تمعات و الثقافات األخرى فيه صار من الضرورة تدعيم اهلوية 

الثقافية ؛ ورمبا كانت تسمية املربني و املعلمني باملؤدبني يف تلك املرحلة التارخيية 

  .ةبية والنصوص التعليمية للناشئًدليال على قيمة املادة األدبية يف دروس  الرت

ويف أقدم مدونة للمادة األدبية يف تاريخ األدب العريب جند مادة مستقلة 

يف جنسها و وظيفتها هي الوصايا اليت وجدت بلغة شعرية راقية تتجه حنو 

االختصار و االقتصاد اللغوي ليسهل حفظها وهي موجهة للناشئة لزرع املثل 

 ليس - ًونظرا لقيمتها الفاضلة واألخالق الكرمية والسلوك القومي يف نفوسهم، 

ً ال يزال الكثري منها حمتفظا بذيوعه -األدبية فقط ولكن الرتبوية واألخالقية 

ًوانتشاره، فوصية ذي اإلصبع العدواين ال تزال درسا يقدم للناشئة يف مناهجنا 

الرتبوية والتعليمية، والمية بن الوردي شاهد نصي يف كل خطاب إصالحي أو 

  .إىل آخره... أخالقي 

                                                           

  .القاهرة، دار هبة النيل أمحد زلط، أدب الطفل العريب،  (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩١٩ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

ومع تطور املادة األدبية وحتوهلا يف تاريخ األدب العريب من الشفوية إىل 

الكتابة تظهر نصوص التنشئة األدبية متجاوزة النص الشفوي املباشر املتمثل يف 

الشعر إىل نصوص أدبية مسرتسلة حتضر يف مؤلفات جامعة لتدريب النشء على 

 عالوة على اجلانب السلوكي الكتابة ومعرفة التاريخ وأساليب البيان والفصاحة

والرتبوي، ومن ذلك أدب الكاتب والكامل للمربد وأمايل القايل والبيان والتبيني 

يف تلك املؤلفات اإلحساس بقيمة األدب ودوره  ومن أمجل ما. إخل..للجاحظ 

للعقول سجيات و" الفاعل يف بناء العقل وتنمية املعرفة ويف هذا يقول ابن املقفع

وليس غذاء الطعام  األدب، وباألدب تنمو القلوب وتزكو النفوس،وغرائز تقبل 

باألدب تعمر القلوب ، سد من غذاء األدب يف بناء العقلبأسرع يف نبات اجل

  .)١("وبالعلم تستحكم األحالم

ًمث بعد تلك املؤلفات اجلامعة جند نصوص التنشئة تأخذ منعطفا مهما 

الذي تنزاح فيه إىل اجلانب التعليمي يف التحول إىل نصوص املنظومات التعليمية 

اخلالص، وحيتوي تراثنا على مئات املنظومات العلمية من األراجيز والقصائد يف 

يكفي عن أي شىت الفنون واملعارف، وألفية بن مالك يف قيمتها وشهر�ا ما 

  .إسهاب يف هذا ا�ال

لة وهكذا فنصوص التنشئة األدبية حتضر يف املوقف الثقايف حتمل رسا

ينبغي فيها الدقة الشديدة والرتكيز الواضح على ماد�ا األدبية ومقياس فائد�ا 

                                                           

  .٣١٨ت، ص. د، بريوت، دار احلياةآثار ابن املقفع،  (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٠ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

وفق األعراف الثقافية السائدة، فاملواجهة بني املوقف الثقايف ونصوص التنشئة 

د�ا الرتبوية والقارئ األدبية آكد وأشد أمهية من بقية النصوص نظرا ملا

املستهدف فيها، والذات الكاتبة حينما تريد الكتابة يف ذلك ا�ال جتد نفسها 

عها أمام عالقة معقدة تتدخل يف خصوصيتها وحتد من استقالهلا، مما يعين خضو

  :لالشرتاطات الثقافية التالية

عي، املوقف الثقايف الذي تعد السلطة واهليمنة أهم مالمح متظهره الواق .١

ًوهلذا املوقف اسرتاتيجياته العملية، فهو وإن كان حاضرا يف كل جماالت 

وأجناس اإلنتاج األديب والفكري إال أن نصوص الناشئة وميادين الرتبية 

 ا�ال -ً أصال - يزداد فيها تكريس سلطته وفرض هيمنته، ألنه يرى فيها 

لية اليت �ا يتكون احليوي يف بلورة قضاياه وتشكيل بنيته، فهي املادة األو

وتتكامل جزئيات بنيته منها، وهنا تكون نظرية النقد الثقايف األداة 

ا�ا ملقاربة املنهجية اليت ميكن االشتغال عليها والعمل يف آليا�ا ومعطي

 .يةتلك الظاهرة األدب

ّ، وهو القارئ أو املستقبل الذي جيب التنبه إىل مدى )الناشئة(املتلقي   .٢

ه اإلدراكية يف الفهم والتفاعل حنو إنتاج املعىن وتشكيل استجابته وطاقت

ًهدف املقروئية، فهو ليس قارئا ضمنيا ولكنه قارئ حقيقي، وليس قارئا  ً ً

ًمنوذجيا ولكنه قارئ عادي، و هنا يصبح ملفاهيم نظريات التلقي 

واستجابة القارئ دور مهم ليس يف اختبار القارئ وحتديد منط وجوده 



   
 
 

  

 

 
 

٩٢١ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

شكيل وعي الزم أثناء كتابة نصوص الناشئة لدى فحسب ولكن يف ت

 .الكاتب حول حدود تشكيل بنية النص اللغوية والفكرية

؛ اليت ينبغي أن تكون موضوعا�ا مبنية يف أمنوذج ادة األدبية اهلادفةامل .٣

تربوي وأخالقي رصني، فال جمال يف تلك البنية لالنغالق الذايت 

 .قة يف قضايا الوجودتأمالت العميوالرومانسية احلاملة وال

يف العصر احلديث أو ما يسمى عصر النهضة العربية كان هناك مشروع و

�ضوي و أفكار تنويرية تسعى النتشال ا�تمع العريب من سبات عميق وتراجع 

واضح عن ركب احلضارة اإلنسانية وتقدم ا�تمعات األخرى، وقد كان من 

ناشئة توقظ فيهم اهلمم وتغرس إسهامات ذلك املشروع كتابة نصوص أدبية لل

فيهم القيم اإلنسانية الراقية وتدفعهم حنو االستفادة من اآلخر واالنسجام مع 

آليات وقضايا التطور واحلضارة اإلنسانية دون التخلي عن اهلوية الثقافية، مبنية 

أن احرتام اآلخر واالنسجام معه ال يعين التخلي عن الذات أو تغييبها، ولذلك 

أولويات املشروع النهضوي االهتمام بأدب الطفل والوعي بأمهيته كان من 

الرتبوية وقيمته االجتماعية يف إعداد األجيال فكريا ومعرفيا، واالستثمار يف 

  .لتطور احلضاري يف العامل اجلديدالعقول من أساسيات ا

وهنا ستقف الورقة يف جزئيتها اآلتية على أحد تلك النصوص لبيان 

 والدخول معه يف حوارية متألقة تناقش �دوء وحتاور باتزان لتعيد املوقف الثقايف

وتضبط فوضى املعاين املطلقة والفهم  ترتيب الكثري من األوراق املختلطة،



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٢ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

ّالسطحي العام، فتقيد وختصص لرتتقي بالنشء وختلصه من وهم األفكار 

  .ّواإلكراهات الثقافية املستبدة

ًاهيم جنده مهما ألن نصوص التنشئة وهذا الوقوف الطويل عند هذه املف

 وبني ً،األدبية أحد املكونات الرئيسة يف نظام اهلابيتوس واملوقف الثقايف معا

التوافق والصدام املعريف وما فيهما من النسبية تتعدد النصوص وتتشكل الذوات 

الفاعلة يف خطابات متعددة واجتاهات غري حمدودة مما يثري التحليل اجلمايل 

  . للخطاب

  



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٣ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

رسالة الناشئة ألحمد شوقي ( الدراسة التطبيقية : المحور الثاني 

  )ًأنموذجا 

ًاهتمام شوقي بالناشئة ودعوته إىل أدب األطفال كان واضحا وصرحيا  ً

يف طبعته األوىل قبل ما يزيد على مئة ) الشوقيات(فيما كتبه يف مقدمة ديوانه 

ًال هنا ليس إال تكرارا عام، واحلديث عن شوقي ودوره الريادي يف هذا ا�

ّال قيمة للحديث عنها نظرا لذيوعها وانتشارها، ولكنين أود  لبدهيات ومعلومات ً

اإلشارة إىل الوعي اإلبداعي احلاضر يف كتابة شوقي وهو خيوض غمار هذا 

ًاملضمار راكبا سفينة البحث عن التجديد واكتشاف عوامل التحديث، ولعل من 

شوقي وتقليديته ؛ وتكريس هذه الصفة يف شخصيته املفارقة تبين كالسيكية 

  !اإلبداعية يف تارخينا األديب احلديث مع أنه رائد املسرح الشعري وأدب الطفل 

  :وعي الذاتي وحضور الذات الفاعلةتحرير ال

ًإحالة موضوعية وحدودا تشكيلية ) رسالة الناشئة (حيمل العنوان 

نص، مع أن النظرة األوىل إليه قد ومقصدية وظيفية، هكذا يأيت عنوان هذا ال

تعربه دون اهتمام أو إثارة، ولكن إعادة القراءة والتأمل فيه يبعث إىل جتاوز 

تكوينه اللغوي املباشر على مستوى الرتكيب والداللة وحىت التداولية إىل مجالية 

أخرى ال تظفر �ا النظرة األولية العابرة، حني يتقاطع هذا العنوان مع البنية 

ًتشكيلية اليت ينبغي أن تتأسس عليها نصوص التنشئة املكتوبة دائما وفق الوعي ال

اإلبداعي خبصوصية القارئ، وهنا تتحول العفوية والداللة القريبة إىل هدف 



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٤ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

مقصود وغاية كتابية، فال جمال يف الكتابة للناشئة بلغة الرمز واإلحياء وتفعيل 

يعين اختيارا خاصا يقابله ) ة الناشئةرسال(الداللة البعيدة، والرتكيب اإلضايف 

؛ لتكون الرسالة من الناشئة أنفسهم )رسالة إىل الناشئة (عدول مقصود عن 

وليست إليهم، فهم أصحاب قضية وحاملو رسالة، يريدون التخلص من قيود 

فرضت عليهم وإكراهات مورست حبقهم، ولذلك يسوقون مطالبهم ويطلبون 

ص يف هذا الشأن، وبالتايل سيتقاطع هذا حقوقهم ويصوغون خطا�م اخلا

العنوان حينما يكون بنية إبداعية صغرى تنسجم وتتداخل مع البنية اإلبداعية 

شئة القائم الكربى املاثلة يف منت النص األديب ؛ وهي تسعى إىل تغيري خطاب النا

  .إىل خطاب تربوي جديد

ؤيته تتأسس بنية النص بني خطابني لغويني لكل منهما موضعه ور

وأحكامه وصفاته، خطاب قبلي مجعي، رؤيته رغبوية، وأحكامه اختزالية أحادية، 

وصفاته سلطوية مهيمنة، وهذا اخلطاب موجود يف الوعي اجلماعي العام، أما 

اخلطاب اللغوي اآلخر فتحديثي جديد رؤيته إنسانية وأحكامه مشولية استمرارية، 

 أو نسمي اخلطاب األول باخلطاب ّوصفاته انفتاحية متحررة ونستطيع أن نعني

  .املؤدجل واخلطاب األخري باخلطاب احلضاري

والذات املبدعة تقع بني اخلطابني بصورة فاعلة؛ فتنتخب من اخلطاب 

ًاملؤدجل ما يتناسب مع وعيها ونضجها املعريف حبثا عن األصالة وختلصا من  ً

ناقش ماال يتناسب هاجس األنانية واإلفراط الذايت، ويف الوقت نفسه تسائل وت



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٥ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

ّمع وعيها حبثا عن التحديث والتطور، ومن اتباع هذا اإلجراء األخري تؤسس  ً

خطا�ا احلضاري املرتكز يف دور الذات الفاعلة على إعادة إنتاج النسق الثقايف 

  .بصيغة حضارية جديدة

تأيت العتبة ) العنوان و تشكيل كتابته(جتاوز العتبة اإلبداعية األوىل وعند 

  :ية وهي املقدمة أو افتتاحية النصانالث

 ًمصدر الحكمة طرا والضياء... ري األنبياءــــــــــــدك اهللا وأطـــــــــــــــــأحم

 وعلى ما نلت من فضل وجود... وله الشكر على نعمى الوجود

  لـــــــه حــيو بقلــــب مــــن رجاء الــ...ا بنــــيــــــــبد الـــلــــه بعــــقـــــل يــــــاع

 )١(لكـــــــــــــــواخــــــــــشه خشية من فيه ه... ارجه تعط مقالـــــيد الفلك 

ومحد اهللا والثناء عليه مث الصالة على رسوله مكونان أساسيان حيضران 

على هيئة التالزم الثنائي يف مقدمة اخلطاب اللغوي مهما كان جماله وأين ذهبت 

�الفتتاحية قد أصبحت هابيتوسا ثقافيا يتشكل كخطاب مقصديته، وهذه القيمة ا ً

، و اجلزئية األوىل ال ميكن االنزياح )احلمد، الصالة على النيب ( لغوي يف ثنائيته

ألن عمل أي شيء من ذلك يفضي إىل إشكالية كربى وجتاوز  �ا أو حتويرها،

فية، أما اجلزئية غري مسؤول، فاحلمد هللا وحده، وهذا اعتقاد راسخ يف املخيلة الثقا

                                                           

  .٤/٣٨م  ١٩٨٨د شوقي، بريوت ، دار العودة،ديوان الشوقيات، أمح) ١(



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٦ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

فقد حيدث فيها االنزياح لتمتد إىل غريه من ) الصالة على الرسول(الثانية 

األنبياء، وذلك االنزياح ليس األثري الغالب يف بنية اخلطاب ولكنه األقل النادر 

يف الظهور أثناء اخلطاب، ولعل مرجعية هذه األثرة و القلة يف احلضور أيديولوجيا 

فها من الديانات األخرى، ومع علمنا بوجود مسة التسامح اخلطاب الديين وموق

واالنفتاح لدى بعض أصحاب ذلك األمنوذج الفكري إال أن أصحاب االجتاه 

  .اآلخر يظل لنظر�م األحادية األثر القوي يف تشكيل املوقف الثقايف

 ولكننا -  و ليست جمال اهتمامنا - ومناقشة هذا األمر ال تعنينا هنا 

ا هلا من عالقة يف اسرتاتيجية حتليل النص املدروس، وتعلقها بثنائية نستحضرها مل

  .)املفتوح / ق املنغل( اخلطاب 

إن هذه املقدمة االفتتاحية ستكون نقطة حمورية تدور حوهلا بنية اخلطاب 

النصي حينما يتأسس على االنفتاح على اآلخر والتسامح معه بصورة إنسانية 

التصورات اخلاطئة واملفاهيم املختزلة يف بعض راقية، ال تسعى إىل مواجهة 

التكوينات الثقافية ولكنها تناقشها �دوء وحتاورها باتزان، وهي حينما تفعل 

ًذلك إمنا متارسه اعتمادا على املرجعيات نفسها لتكسب القناعات و تؤثر يف 

فون به متبوعة مبا يتص) أطري األنبياء ( اجلماهري، وقد أتت هذه اجلملة التعبريية 

ًلتكون افتتاحا و�يئة ملا سيتبعها ويدور يف ) ًمصدر احلكمة طرا والضياء ( 

إحيائها وإملاحها املقصود كما سيأيت بيانه يف استطراد املضمون وانطالقه إىل 

  .مناقشة املوقف من اآلخر



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٧ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

وبصورة حجاجية بليغة ال يباشر النص ما أشار إليه أو يسرتسل فيه 

ليقوم بدور التهدئة وإعادة التوازن يف انسجام كامل مع ًولكنه يبقيه مؤجال 

 : املتلقي

 و بقلب من رجاء اهللا حي... ــــــل يـــا بــنيــــاعبد اهللا بعق

 واخشه خشية من فيه هلك... ارجه تعط مقاليد الفلك

  )١(نينـــــلك في الظلمة للنور ح... اذكر اآلية إذ أنت جنين

.................................................. 

مث  فيتقرر املضمون النصي يف الرتكيز على جالل اخلالق وعظمة قدرته،

الدخول يف تفصيالت مراحل خلق اجلنني وبث الروح فيه وتسخري الكون مبا فيه 

لإلنسان، وكل هذا التفصيل املتعمق يسري بتوافق تام مع بنية املوقف الثقايف، 

عنده هنا هو التحول السريع بأفعال الكالم من ولكن الشيء املهم الوقوف 

اعبد، ( يف االفتتاح النصي إىل أفعال األمر )  أطري - أمحدك ( الفعل املضارع 

ً، واعتمادا على نظرية أفعال الكالم اليت تعين أن اللغة ..)ارجه، اخشه، اذكر

ن تستخدم األفعال اليت يقرتن القول فيها بإجناز الفعل، فإن التحول هنا م

األفعال التعبريية إىل األفعال التوجيهية يتناغم مع البنية اللغوية املاثلة يف تشكيل 

نصوص التنشئة االجتماعية، إن هذه األفعال التوجيهية ستقوم بدور مهم يف 

                                                           

  .٤/٣٨، ديوان الشوقيات  (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٨ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

منط الصياغة اللغوية حينما تسري �ا حنو وحدة الرتكيب اللغوي مما يعين حدوث 

يقاع املاثل يف كل وحدة شعرية بالتزام تكرار متاسك لغوي إيقاعي يتماهى مع اإل

القافية يف شطري كل بيت شعري، ووحدة النص اللغوية وترابطه اإليقاعي عامل 

مهم يف أثره على وحدة املضمون كي ال حيدث التصدع واالنشطار حني 

الدخول يف ثيمة احلوار والتفاعل مع املوقف الثقايف، فيسري اخلطاب الشعري حنو 

دون حدوث قلق التلقي وتباين الرؤية والداللة املبعثرة، وكل ذلك إمنا مقصديته 

حيدث ويتأسس للوعي اإلبداعي املستمر خبصوصية املتلقي وفق ما سبقت 

  .اإلشارة إليه

إن تأسيس النص على بنية األفعال التوجيهية وحضورها الطاغي يف 

يقاعي فحسب، ًمجيع جزئيات النص ليس هدفا للتماسك والرتابط اللغوي واإل

ولكنه يعين هيمنة الذات املبدعة وتشكيل رؤيتها على مبدأ القوة والثقة وليس 

على مبدأ التبعية والغياب الذايت،  إن االسرتسال يف تبين رؤية املوقف الثقايف 

واالنسجام الكامل معها يف املقتطع النصي السابق مل يكن إال مشروع احتواء 

ت املبدعة لتخفيف أثر سلطة املوقف الثقايف وحيلة حجاجية تقوم �ا الذا

وتغافل رقابته الصارمة لتمرير موقفها الذايت ورؤيتها اخلاصة، فهي تسعى إىل 

كسب ثقة ذلك املوقف، وستكون حريصة على بقاء هذه الثقة واحملافظة عليها 

ّفيما بعد حىت وهي حترر رؤيتها الثقافية، ولكنها ستلجأ إىل تقنيات فنية أخرى، 

 -  كما يف املقتطع النصي السابق - وستدمج هذا التحول من املوافقة واالنسجام 



   
 
 

  

 

 
 

٩٢٩ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

إىل املساءلة واملداخلة احلوارية �دف التحديث والتطوير كما يف املقتطعات 

  : النصية اآلتية

  ًصم عن الغيبة يوما والنميم.. يا مديم الصوم في الشهر الكريم 

ّكم مصل ضج م.. وإذا صليت خف من تعبد    نه المسجدّ

  ّغب حج لبيوت الفقراء.. واجعل الحج إلى أم القرى 

ّوتوسع وتعفف في الزكاه    إنها محبوبة عند اإلله.. ّ

  فإذا ما زدت فاهللا كريم.. فرض البر بها فرض رحيم 

ّمن وقار اهللا أال تخدعه.. هكذا طه ومن كان معه 
)١(  

اب الشديد ينتظر ّالويل ملن مل يؤد الصالة، والعذ:( فلم يقل للناشئة  

من ترك الصيام، والنار موعد من مل خيرج زكاة ماله، ومن مات ومل يؤد فريضة 

ّ، ولكنه اجته إىل دعوة الناشئة إىل القيام )إخل ... احلج مات على غري اإلسالم 

ّ�ذه العبادات بتصورات وقيم إنسانية وروحية راقية، ومل تتمثل الدعوة إىل هذه 

دية تتمركز يف عاملي الرتغيب والرتهيب ولكنها أتت بصورة العبادات بصورة أحا

، وثنائية ..مركبة يتماثل فيها اإلنساين مع الديين، واألخالقي مع الرتبوي 

حينما تعمد إىل تغييب اخلطاب ) اإلحالل / اإلزاحة ( أو ) الغياب / احلضور(

                                                           

  .٤/٣٩ديوان الشوقيات،   (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٠ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

السلطوي ليحضر مكانه اخلطاب احلضاري �دف إىل طمس وتغييب خطاب 

ّمن وقار اهللا أال (ّمعني وفاعلية وحضور خطاب بديل، وخامتة الشاهد النصي

تفضح التمظهرات ) ّكم مصل ضج منه املسجد(ومن قبل ذلك عبارة ) ختدعه

الدينية اخلاطئة حينما تتأسس على املخادعة والنفاق، وحينما تتحول العبادات 

قار اهللا و�ذيب النفوس واألفعال الدينية إىل عادات سلوكية خاطئة يغيب فيها و

وترويضها على اإلميان الصادق، ويف سياق فضح النفاق االجتماعي يستمر 

:                                                 النص يف الوقوف على بعض الظواهر االجتماعية السيئة املتعلقة بطلب العلم 

  لـــماللـــظهور باطل بين ا... اطلب العلم لذات العلم ال 

  فامتنع عن كل تحصيل عقيم...وإذا فاتك توفيق العليم 

  )١(كم مع الجهل يسار وغنى ... واطلب الرزق هنا أو ههنا

فطلب العلم واحلصول على الشهادات التعليمية ال ينبغي أن يكون 

ألجل الظهور والوجاهة االجتماعية وهذه الظاهرة ا�تمعية السيئة هلا دورها 

ة التنمية والنهوض احلضاري، حينما تكون سببا يف انتشار السليب يف إعاق

  . وتضليل الرأي االجتماعي العامالكذب والتزوير

ويف خطاب املوقف الثقايف يعد اآلخر موضوعا رئيسا وإشكالية حضارية 

حينما حتضر مالمح اإلقصاء والرفض يف ذلك اخلطاب، ولكن النص يناقش 

                                                           

  .٤/٣٩ديوان الشوقيات،   (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٣١ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

ى حتليل اخلطاب وبني االختزالية وقصور ّهذه القضية املهمة بعد أن وقف عل

الفهم فيه وتعرض ملظاهر النفاق االجتماعي والعيوب النسقية لتكون متهيدا 

 :لتحليل املوقف من اآلخر 

  عامل الكل بإحسان تحب        فقديما جمل المرء األدب

  )١(رب قيد من جميل وصنيعجامل الناس تحز رق الجميع       

لراقية يف التعامل بداللة عمومية تشمل اآلخر يف فهنا يؤسس لألخالق ا

ًطارحا كل مقاصد التمييز )  الوطنية – العرقية –الدينية ( مجيع جماالته 

مينح )  الكل – اجلميع –الناس ( واالختالف، واختيار امللفوظ التوكيدي العام  

الختزال، اخلطاب بعده اإلنساين وداللته احلضارية املتجاوزة كل عوامل التقييد وا

ًولكن املؤلف يعي وهو يشكل هذا اخلطاب خطابا غائبا تغيب فيه املوضوعية  ً ّ

والرؤية اإلنسانية، ومنهجية احلضور والغياب ليست آلية كافية يف احنسار وتراجع 

ًذلك اخلطاب؛ الذي قد يكون حاضرا يف بعض األنساق املشتغلة يف املوقف 

جراء إىل املواجهة، ولكن املواجهة لن الثقايف، ولذلك ال بد من جتاوز هذا اإل

تكون باألمر السهل إن مل تتأسس على بنية مرجعية وإحالة ثقافية، ومع اإلدراك 

  :ياء يأيت املقطع النصي التايل الكامل لكل هذه األش

  َلكمو دين رضيتم ولي دين... قل إذا خاطبت غير المسلمين

                                                           

  .٤/٤٠،  ديوان الشوقيات (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٢ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

ــديان فيهم شأ ـــــــــــ ــــم سبحـــانه... نه ّخل للــــــــــــ ــــى بهــــ ــــ   )١(إنه أولـــ

 وتتشكل فيها، - القرآن الكرمي–فاملواجهة تنطلق من أقوى املرجعيات 

ِال إكراه يف الدين ﴿: والنص القرآين وهو يقول ِّ ِ َ َ ْ
ِ ِّ قد تـبـني الرشد من الغيۖ◌َ ََ ُْ َ

ِ ْ ُّ َّ ََّ َ(﴾  

ُإن الذين آمنوا والذين هاد﴿أو  َ َ َ
ِ َِّ ََّ َُ َّ ِوا والنَّصارى والصابئني من آمن بالله واليـوم ِ

ْ َ َ َ ََ َ َْ ِ َِّ ِ ِ
َ ْ َ َّ ٰ َ

ْاآلخر وعمل صاحلا فـلهم أجرهم عند ر�م وال خوف علي َْ َ ََ ٌَ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ
ِ ِ ِِّ َ ُ ُ َ ُ ََ ً

ِ
َ

ِ ِ َهم وال هم حيزنونْ ََُْ ْ َ ُْ َ ؛ ﴾ِ

حيمل  قيمة إنسانية نبيلة هدفها إسعاد البشرية مجيعا، ونشر العدل والسالم، 

يس احملبة واإلخاء، والداللة ينبغي أن تكون يف اخلطاب القرآين وليست يف وتأس

أحكام الفقهاء وأقوال املفسرين املؤسسة على االقتطاع واالجتزاء دون الوعي 

بشمولية اخلطاب وحتليل بنيته التكاملية ومراعاة جوانب اخلصوصية والنسبية يف 

ختزال برفض اآلخر النصوص، وحينما تقوم بعض خطابات اإلقصاء واال

،إخل، فال ..وتأسيس مبدأ االختالف والتميز ونشر ثقافة العدوان والكراهية 

ميكن أن حتقق رسالة اإلسالم يف بعدها احلضاري وقيمتها اإلنسانية، ومبا أن 

لكل نص إحاالته املرجعية ؛ يأيت النظام أو النسق الذي ينهض به العمل األديب 

بنية النظام السابقة وانطالق أو حترير بنية النظام يف تشكيل يقوم على احنسار 

اجلديدة، ويف هذه الثنائية ال يقوم النص بتهدمي البنية السابقة ولكنه يسائلها 

يتجلى النظام اجلديد وينتشر يف أنساق "ويتداخل معها وحياول حتديثها، وبذلك 

قدر�ا على قول من العالقات تتبنني األعمال الفنية �ا، ليكون تبنينها هذا هو 

                                                           

  .املصدر السابق (١) 



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٣ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

دالالت جديدة يطرحها تطور عالقات الواقع االجتماعي املرجعي نفسه وتغري 

حبيث يبقى تعاملنا مع النص قادرا على رؤية جسور عالقته .... أمناط بنيته

هذه اجلسور اليت يستحيل كسرها، وتغييبها . اإلحالية بالواقع االجتماعي املرجعي

وقدرة النص على التعامل مع  ،)١("ذا�اجسور يف البنية   هييف حضورها،

ّاإلحاالت املرجعية املهمشة تقوم بدور الزعزعة ونزع الثقة من اخلطاب اإلقصائي 

  . املرجعيات نفسها يف ذلك اخلطابحني االنطالق من

إن املشكلة الكربى يف مثل هذا اخلطاب األصويل أنه ال يكتفي مبحاولة 

 يسعى دائما إىل اهليمنة الكاملة على نشر مفاهيمه وتأصيل مرجعيته؛ ولكن

املوقف الثقايف رافضا املشاركة من اخلطابات األخرى، ولذلك فهو خطاب 

  .سلطوي أحادي، ورغبوي ذايت، يفتقد مسة احلرية واملوضوعية

  :لمرجعيةستراتيجية التناص واإلحاالت اا

ٌالتناصية بني رسالة الناشئة لشوقي والمية بن الوردي هدف شوقي  ٌ

اص وقد عرف عن شوقي ولعه الشديد �ذا األمر فهو رائد املعارضات خ

ملاذا مل يعارض .. ومهندسها األول يف الشعر العريب وهنا حيضر تساؤل مهم

الميه بن (شوقي أحد مناذج نصوص التنشئة األدبية الرتاثية وعلى رأسها 

فوق يف هذا ؛ وهو املشغوف مبعارضة عيون الشعر العريب الرتاثية واملت)الوردي

                                                           

  .١٨٥  صم١،٢٠٠٨ط دار الفارايب، يف القول الشعري، بريوت، ميىن العيد،  (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٤ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

الباب؟ وهذا التساؤل يفتح ا�ال لدراسة ذلك والبحث فيه بتحليل عميق خارج 

إطار هذه الورقة املتقيدة بفرضيا�ا وأهدافها فال حمال الستيعاب ذلك التساؤل 

ًولكننا نؤكد أن شوقيا له اشرتاطاته اخلاصة يف معارضاته ، وتوابعه واإلجابة عليه 

لقصائد الرتاثية املتألقة يف قيمتها األدبية وتقنيا�ا الفنية فال يعارض إال عيون ا، 

واملوضوعية، وقد ترك شوقي معارضة المية بن الوردي ولكنه مل يستطع إمهال 

التناص معها بصورة تنسجم مع بنية قصيدته والبعد الثقايف فيها، فقد كان مطلع 

           :                    مية بن الوردي والبيت األول فيهاال

  )١(وقل الفصل وجانب من هزل.. اعتزل ذكر األغاني والغزل 

  :أما شوقي فقد كان خامتة قصيدته والبيت األخري فيها 

ّوتـــعشق وتعفـــف واتـق ّ   )٢(مــــادرى اللذة من لم يعشق .. ّ

ولكنه يف األمنوذج الرتاثي ) الغزل والعشق ( فاملعىن املطروق يف النصني 

، ًمرغب فيه ؛ أما يف األمنوذج احلديث فعلى عكس ذلك متاما مرفوض وغري 

ًفاحلب وما يقع يف جماله من غزل وعشق يتأسس مقرونا بالتعفف والتقوى كي ال  ّ

تتزعزع الثقة بني املوقف الثقايف والرؤية الفردية، والرؤية الرتاثية يف النص القدمي 

قييد احلكم التعميمي يستدعيها النص اجلديد �دف العمل على احنسارها وت

                                                           

م  ١،٢٠٠٦ط دار اآلفاق العربية، حتقيق عبداحلميد هنداوي، القاهرة، وردي،ديوان بن ال  (١)

   .٢٧٧ص

  .٤/٤١ديوان الشوقيات،   (٢)



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٥ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

املطلق فيها، والرؤية اجلديدة مل تعمد إىل �شيم الرؤية القدمية و مافيها من 

تعميم وإطالق وفق توجه ذايت صرف، ولكنها استنجدت مبخزو�ا الثقايف 

املستمد من إحاالت مرجعية أخرى جتاهلتها الرؤية الرتاثية وحاولت �ميشها 

  .والتغافل عنها

ذا البيت خامتة للنص فإنه قد جاء بصورة اخلالصة حينما يأيت هو

لكشف البنية النصية وطريقة تشكيلها، وإذا كان يف النص الرتاثي ابتداء وافتتاحا 

نصيا فإن شوقي جعله خامتة و�اية نصية ؛ ليكون االختالف والتجاوز ليس 

ء ّمقصورا على ثيمة املضمون أو موضوع اخلطاب ولكنه يتعمق إىل هيكل البنا

  .النصي بقصد واحرتاف 

اليت يقوم عليها النص تتعدد ) اإلحالل / اإلزاحة ( إن ثنائية 

اسرتاتيجيا�ا وتتنوع طرائقها، وطول النص وامتداد كتابته إمنا يفعل ذلك ألنه 

ينطلق يف كل امتداد له إىل تكنيكات فنية جديدة، فمن تقنية االحتواء إىل 

... رجعيات مث إعادة مناذج الفهم و التفسري احلوار ومن احلوار إىل مناقشة امل

إخل، ومن تقنيات النص التشكيلية اسرتاتيجية التناص مع اخلطاب الرتاثي السائد 

يف نصوص التنشئة، وتقوم آلية التناص على االختالف مع املفهوم الرتاثي يف 

  :ففي المية بن الوردي .. قضايا العمل والوطن ورغبات اإلنسان 

  تخفض العالي وتعلي من سفل... ا فمن عاداتها  اطرح الدني



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٦ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

  عيشة الجاهل فيها أو أقل...عيشة الراغب في تحصيلها 

  )١(إنما الحيلة في ترك الحيل... فاترك الحيلة فيها واتكل

فالنظرة إىل الدنيا يف حدود األفكار الصوفية وميلها إىل الزهد وترك 

 لطاقات اجليل،لبية املهنية املعطلة  والسالعمل مما ميأل النفس باإلحباط واليأس،

  "أما شوقي فيقول يف ذلك

  وتمتع فيه مـــــن خــــير رزق... انظر الكون و أكبر ماخلق 

  لك واألرض وما تحت السما... ّسخر العالم من كون وما 

  )٢(إنما الصحة والرزق العمل ... ّكن نشيطا عامال جم األمل

 وأمهيته يف قيمة تعبريية تراثية، تدفع أما الوطن فيختزل النص الرتاثي حبه

اإلنسان حنو الغربة وهجر األوطان عندما يضيق به العيش أو تتكالب على وطنه 

  :بن الورديااملصائب ونوازل الدهر، ولذلك يقول 

  فاغترب تلق عن األهل البدل... حبك األوطان عجز ظاهر 

  )٣(ملو سرى البدر به البدر اكت. ..ًفبمكث الماء يبقى آسنا 

                                                           

  ٢٧٨بن الوردي، صاديوان   (١)

  ٤/٤٠، ديوان الشوقيات  (٢)

  .٢٧٩ديوان بن الوردي، ص  (٣)



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٧ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

  :و عند شوقي فالوطن حملبوب واملفتدى

ُمن يخن أوطانه يوما يخن... كن إلى الموت على حب الوطن  ً  

  يذكـــــر الــــــــمنة مــــنه والـيدا... وطــــــــــــن المرء حمـــــاه المفتدى 

  )١(  يعــــرف الشوق له من يغترب...ٍهو محبوبك باد محــــتــجب 

 النصية املتناصة تدل على وجود خطاب تراثي له إن هذه الشواهد

ظروفه وخصائص تكوينه اللغوي واملعريف كما يف األمنوذج الرتاثي، وذلك اخلطاب 

ًمل يعد متناسبا مع التحوالت الثقافية وتطور الفكر وتبدل معايري احلضارة 

يه مل اإلنسانية املعاصرة، وتفكيك ذلك اخلطاب واالشتغال على تطويره والتغيري ف

ّيعد هاجسا جتديديا ؛ ولكنه ضرورة ي   .فرضها واقع احلياة وتطور املعرفةّ

                                                           

  .٤/٤٠، ديوان الشوقيات  (١)



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٨ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

  -خامتة واستنتاج   -

بعد هذا املسح التنظريي ملفهوم املوقف الثقايف واإلجراء التطبيقي على النص 

  :املختار حيضر التساؤل اآليت

هل استطاع شوقي وهو يسعى إىل تأسيس خطاب حضاري أن يتخلص من 

  ؟نة السلطوية للموقف الثقايفابيتوس الثقايف واهليماهل

حياول شوقي خلخلة خطاب السلطة واهليمنة يف األنساق الرتبوية وكشف 

العيوب والقصور احلاصل يف ذلك اخلطاب حينما يؤسس للجمود الفكري والتبعية 

نسانية وحبث املطلقة وإقصاء احلرية الذاتية والتفكري التأملي مبا ال يتوافق  مع النزعة اإل

الذات عن فاعليتها ودورها يف تكوين فهمها اخلاص للوجود واحلياة، ولوعيه الكامل 

ًخبطورة خوض جتربة تلك اخللخلة فإنه يتبىن خطابا مراوغا حيتوي املوقف الثقايف  ً

ًأحيانا مندرجا حتت نسقه وممتثال لرؤيته؛ ويف أحايني أخرى حياول التحريف والتعديل  ً ً

ًار النسق نفسه منطلقا من إمكانية التعديل والتحوير يف بعض الصيغ ولكن يف إط

  .تغافل عنها خطاب املوقف الثقايفالثقافية بناء على إحاالت مرجعية مهشها أو 

ويف إطار هذا التحوير قد يستطرد إىل متثيل خصوصيته وبلورة رؤيته الذاتية 

استطاع أن يكتب نصه يف باحرتاس وحذر شديد، و�ذه املنهجية والوعي اإلبداعي 

بعد إنساين وخطاب حضاري متجاوزا اخلطاب النسقي يف هذا ا�ال، والنفعاله 

ًبذلك الوعي واهتمامه يف صياغته ناضجا مكتمال  أتى النص مطوال ومشوليا يف قضايا  ً ً ً

 اخللق –الدين والعبادات( ًدينية واجتماعية وسياسية متعددة ؛آتيا على موضوعات 



   
 
 

  

 

 
 

٩٣٩ 

املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية    

 

 -دراسة وصفية تطبيقية  - املوقف الثقايف يف نصوص التنشئة األدبية

إخل، وقد اعتمد ... ّ األخالق، قضايا املهمشني من األطفال والبؤساء – الوطن –

  .ريبة التناول لتناسب مقام القولعلى لغة سهلة املأخذ وق

قد ال يبدو بينهما االنسجام ) الفكر / اللغة ( كل ذلك حيدث ولكن ثنائية 

الذي يريده ذلك اخلطاب، وذلك ألن شوقي مل يستطع التخلص من هابيتوس 

)  ال تفعل –افعل ( اب اللغوي، فالبنية اللغوية تتأسس على األفعال التوجيهية اخلط

لتكون صياغة النظام اللغوي ظاهرة يف صفتها السلطوية األبوية، ومعلوم أن النظم 

الرتبوية يف سريور�ا التطورية قد جتاوزت مرحلة التلقني والتقرير أو التوجيه املباشر إىل 

تشاف املتناسبة مع بنية الفكر احلضاري، وحداثة األساليب مرحلة االستنتاج واالك

الرتبوية، كما أنه مل يستطع التخلص من السمة الذكورية يف ذلك اخلطاب، وقد وقع 

يف فخ اهليمنة الذكورية ؛ فغابت املرأة يف موضوعات ومضامني البنية النصية، كما 

يف ) التأنيث / ذكريالت( غابت كمخاطب مقصود يف القارئ املستهدف، وثنائية 

املتلقي يغيب نصفها الثاين متاما، مما يعين تشكيل اخلطاب اللغوي بصفته السلطوية 

الذكورية، فاخلطاب اللغوي يف ثقافتنا العربية املعاصرة خطاب تقليدي غري قادر على 

النهوض مبهمته احلضارية وممارسة التجديد وتطوير الوعي، ألنه رهني تقليديته 

مساته السلطوية والذكورية، وتطور الفكر ال يكون بدون تطور اللغة، املنحوتة و

 .دديدة حتتاج إىل خطاب لغوي جديواحملموالت الفكرية اجل

 


