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 إبرازوحاولنا ، اب شعراء الحواضر الجاىميةاألنساق الثقافية المضمرة في خط، نا في ىذه الدراسةبحث
وكانت ىناك عالقة ، دور العناصر الثقافية التي منحت خطاب ىؤالء الشعراء خاصية القبول والتداول

حيث منحت األنساق الثقافية ىذا ، الثقافي وبين خطاب شاعر الحاضرةبين النسق أخذ وعطاء 
، ستمراريةساعد الخطاب عمى اال وذلك ما، أي منحتو خاصية التداول، الخطاب المقبولية لدى متمقيو

تسربت الى خطاب وقيميا فموضوعات البادية ، لى جيل آخرإجيل ومن ، لى بيئةإبيئة نتقال من واال
بما أنو نسق منغرس في ، إنتاجوومن ثم صارت نموذجًا سموكيًا ثقافيًا يعاد ، جاىميةشعراء الحواضر ال

 . الوجدان الثقافي
 أىم النتائج:  إلىوتوصمت الدراسة 

ن النسق الجمالي يعمل عمى تمرير النسق المضمر وترسيخو في خطاب شعراء الحواضر أ .  1
 . الجاىمية

ق ينطوي عميو ىذا الخطاب من أنسا ما، الجاىميةشعراء الحواضر الشعري لخطاب اللنا  كشف .  2
 . مضمرة تنبئ عن منظومة فحولية

رغبات الرجل  إلرضاءخمق  اً تخرج عن كونيا جسد ال، خطاب ىؤالء الشعراءالمرأة في  .  3
ه كائن فالمرأة عند، رغبوي حسي غرائزي لييا المجتمع عمى أنيا موضوعإفقد نظر ، وشيواتو

راد أن يؤكد حضوره الفاعل والمؤثر في تجربتو مع أفشاعر الحاضرة ، لمفعل الذكوري متمق
 . المرأة

ستجاب لمعناصر الفنية او  الباديةخطابًا ورث قيم  إاللم يكن ، خطاب شعراء الحواضر الجاىمية  .  4
 ،لتأثيرات البيئة البدوية فقد خضع ىؤالء الشعراء ،ووظفيا في خطابووالموضوعية لشعراء البادية 

متمسكًا  شعرىم؛ وبذلك ظل لى قصائد شعراء الحواضر الجاىميةالتأثيرات طريقيا ا وجدت تمكو 
 . بكثير من المعاني البدوية

 يمكن أن ينتج خطابًا ال فالشاعر ال، دويةال شاعر الحاضرة عمى تقميد الموضوعات البشتغا .  5
المديح ، والغزل" الطمل لشعري في أستحضار الموروث البدويفيو راعى النص ا، يفيمو المتمقي

 . ألنو اراد أن يبقى في دائرة القبول عند المتمقي، "واليجاء
سواء كان األمر متعمقًا ، ستجابة البدويةتماىيًا مع نمط اال، ستجابة لمشعر في الحاضرةمثمت اال .  6

 . المظاىر الجمالية مالصفات أ مأ، بالقيم
واستمرار شاعر الحاضرة ، الحاضرةغياب إنعكاس صورة الحاضرة في الخطاب الشعري لشعراء  .  7

 . الصور المقترنة بالبيئة البدوية عمى نحو مييمن بإنتاج
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ستحضر النسق الديني ومايقتضيو من تأمل ااأنو ، ومما يؤشر لمخطاب الشعري في الحاضرة .  8
 . واستغراق في ذكر العقائد متمايزًا عّما ورد في شعر البادية

لى تمثيل صوت إمعي لمقبيمة في الحاضرة وأن لم يصل أن ذات الشاعر ذابت في التكوين الج .  9
 . بوصفيا كيانًا مكتماًل ومستقالً ، الحاضرة


