
د. شميسة خلوي]*[

الشعر العريّب القديم يف عيون اآلخر: من الذات إىل التفاعل الثقايف
ـ نامذج من اخلطاب االسترشاقّي النسائّي ـ

امللّخص]]]

الشعوب،  بي  والحضارّي  املعريّف  التفاعل  أشكال  االسترشاق شكًل من  يُعدُّ   

حي حاول اآلخر )الغريّب( اكتشاف الثقافات الرشقيّة ودراستها، من دين ولغة وتاريخ 

وعادات؛ بغية اإلحاطة فهاًم بالبنى الثقافيّة العميقة لهذا الجانب من العامل.

وإنّنا نروم يف بحثنا بسط الحديث عن تجارب مسترشقات تركن بصمتهّن شاهدة 

وعليه  القديم،  العريّب  الشعر  سيَّام  وال  األديّب  العريّب  بتاثنا  األجنبيّة  العناية  عىل 

سنعرض للمسترشقة األملانيّة زيغريد هونكه: )ت 1999م(، مركزين عىل انطباعاتها 

حول مكانة الشعر العريّب القديم يف مؤلَّفها الفريد يف فنِّه: شمس العرب تسطع عىل 

الغرب، ثّم لنظريتيها آمناري شيمل: )ت 2003م( التي تفنَّنت يف رضوب نقد الشعر 

دراسات  مؤلّفها  ياكويب عرب  ريناتا  واملسترشقة  الشعراء،  كتابها جغرافيّة  من خلل 

األوكرانيّة سوزان ستيتكيفيتش  للمسترشقة  انتقلنا  ثّم  العربيّة،  القصيدة  حول شعريّة 

مت قراءات جديدة لقصائد من الشعر العريّب القديم بي سطور كتابها  بينكني التي قدَّ

أدب السياسة وسياسة األدب، خامتي النامذج املختارة بوقفة عند كتاب الوصف 

*- جامعة الجزائر 2، كلّيّة اللغة العربيّة وآدابها واللغات الشرقية والفنون، قسم اللغة العربيّة وآدابها.
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يف الشعر العريّب الكلسييّك للمسترشقة اليابانيّة سومي أكيكو موتويويش التي أبانت 

عن مرشوعها التأوييّل بخصوص مفهوم الوصف يف القصيدة العربيّة القدمية ربطًا 

للمخيال العريّب بنظريه الغريّب.  

الشعر  القديم،  العريّب  األدب  املسترشقات،  االسترشاق،  املفتاحّية:  الكلامت 

العريّب القديم.

مقّدمة

للعرب  الحضارّي  بالنتاج  الحايّل  القرن  من  األخرية  العقود  يف  االهتامم  زاد 

واملسلمي يف جميع امليادين فتشكَّلت بذلك رؤية اآلخر ملوروثنا من خلل حركة 

دائرة  عن  بعيًدا  األدب  يكن  ومل  وأشكاله،  تجلّياته  مختلف  يف  التاث  لهذا  إحياء 

االهتامم؛ إذ رُصدت له األوقات والجهود بغية دراسته أو إعادة قراءته، فنتجت عن 

ذلك رؤى علميّة موضوعيّة، كام انفلتت أخرى يف بعض مناحيها عن دائرة اإلنصاف، 

والشعرّي  األديّب  وتراثنا  عموًما  حضارتنا  عىل  االنفتاح  هذا  دوافع  كانت  ومهام 

خصوًصا، فإنّنا ملزمون برصد هذه التلقحات الفكريّة، وهنا نتساءل:

- ما علقة الخطاب االسترشاقّي بتوصيف التاث العريّب الشعرّي القديم؟

- وما هي نظرة اآلخر له؟

االسترشاق/ اآلخر )سؤال املصطلح(
لغة  االسترشاق  مفهوم  عن  االختصار  من  وجه  عىل  املبحث  هذا  يف  نتحّدث 

واصطلًحا، وكذا نظرة عاّمة عن اآلخر، كتوطئة ملا يأيت بعده:

االسترشاق: مل يرد لفظ االسترشاق بهذا الرسم يف أّمهات معاجم اللغة العربيّة، 

أي  الشمس؛  رشقت  ومنه  اإلضاءة،  عىل  ويدّل  )رشق(  الفعل  من  مأخوذ]1]  وهو 

طلعت، أرشقت الشمس أي أضاءت، والرشق املرشق، وكّل ما طلع من املرشق فقد 

رشَّق، ورشَّقوا ذهبوا إىل الرشق أو أتوا الرشق، وعليه فاملعنى العاّم للسترشاق لغة 

هو االتجاه نحو الرشق. 

]1]- ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، 10/ 175.
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صت له حيّزا بي مصطلحاتها عىل شاكلة املعجم  أّما املعاجم الحديثة فقد خصَّ

اهتّم  أي  األورويّب؛  استرشق  استرشاقًا،  يسترشق  »استرشق  ورد:  حيث  الوسيط، 

بالدراسات الرشقيّة؛ مبعنى طلب علوم الرشق ولغاته وحركة االسترشاق تعني اتجاه 

الكتاب«]1]، وهذا مامّ يتناسب مع معنى االسترشاق الدارج يف عرصنا.

شامًل  مصطلًحا   )Orientalism/ Orientalisme( االسترشاق  مصطلح  ويعّد 

الحياة الحضاريّة لألمم الرشقيّة  اتجاه فكرّي يعني بدراسة  ومركّبًا، يطلق عادة عىل 

بصفة عاّمة ودراسة حضارة اإلسلم بصفة خاّصة من دين ولغة وتاريخ وتقاليد وغري 

ذلك.

وقد كان االسترشاق يف بداية مدلوله يعني االهتامم العلمّي واألكادميّي الغريّب 

بالثقافات الرشقيّة أو اآلسياويّة تحديًدا مبا يف ذلك الرشقي األقىص واألدىن، ومبا 

ع إىل]2] توّجهات  يتضّمنه ذلك االهتامم من دراسة وتحقيق وترجمة، ورسعان ما توسَّ

الفنون الغربيّة سواء التشكييّل منها أو األديّب وذلك باستلهام الرشق وتوظيفه فنيًّا.

مختلفة]3]  أعامل  يف  الطويل  تاريخهم  مدى  عىل  املسترشقي  جهود  وتتمثّل 

تُشكِّل يف مجموعها كلًّ متكامًل مسَّ مختلف املنجزات الفكريّة، مثل ذلك: جمع 

ببحوثهم  الخاّصة  املجّلت  وإصدار  ونرشها،  وتحقيقها  وفهرستها  املخطوطات 

والتجمة  الجامعّي،  والتدريس  املؤمترات،  وعقد  وشعوبه،  وبلده  اإلسلم  حول 

العربيّة  الدراسات  مجاالت  شتّى  يف  والتأليف  األوروبيّة،  اللغات  إىل  العربيّة  من 

واإلسلميّة.

اآلخر: يطرح عرصنا مبا يتّسم به من سامت تكنلوجيّة رضورة اتصال الثقافات، 

)اآلخر  اآلخر  هذا  كان  مهام  وتأثُّرًا،  تأثريًا  يولِّد  االتصال  هذا  أّن  فيه  شّك  ال  وماّم 

تقّص أصوله  الحيادي...( واآلخر »مفهوم ميكن  الصديق، اآلخر املعادي، اآلخر 

ط1،  القاهرة،  والنشر،  للطباعة  غريب  دار  المستشرقين،  واستدراكات  الوسيط  المعجم  داود،  محّمد  محّمد   -[1[
2006م، 120.

]2]- سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافيّة والنقد الثقافّي )إضاءة توثيقيّة للمفاهيم الثقافيّة المتداولة(، 
ط1، دار الكتب العلميّة، 2016م، 28-27.

]3]- ينظر: مصطفى بن حسني السباعي، االستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، دار الوّراق للنشر والتوزيع، 34.
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األوىل يف أعامل هيجل ويوجد يف مختلف االتجاهات الفكريّة التي تعالج نظريّة 

املعرفة ويف مسائل الهويّة الثقافيّة ويف التحليل النفيّس«]1]، والبحث يف صورة اآلخر 

يعترب شكًل من أشكال  التيّار املعريّف  الدراسات االسترشاقيّة؛ ألّن هذا  حارض يف 

التفاعل املعريّف والحضارّي بي الشعوب؛ باعتباره »حقًل معرفيًّا وإبداعيًّا نشأ يف 

الغرب لدراسة الثقافات الرشقيّة ومتثّلها يف الفنون املختلفة«]2]، مبا يف ذلك التعرُّف 

البنى  فهم  يساعد عىل  ما  الرشق ولغته وعاداته ومميّزات مجتمعاته وكّل  عىل دين 

الثقافيّة العميقة لهذا الجانب من العامل.

عناية املسترشقني بالشعر العريّب القديم )نظرة عاّمة(

معنى،  عىل  داّل  ُمقّفى  موزون  »كلم  بأنّه  االختصاص  أهل  عند  عر  الشِّ يَُعرَّف 

ويكون أكرث من بيت«]3]، فالشعر ميتاز عن النرث بالوزن والقافية، وهام ركيزة النظم 

ه مبا يحملنه من إيقاع موسيقّي، وقد تغلّبت رواية الشعر عىل النرث؛ بسبب أّن  وأُسِّ

الناس له أروى، وإىل  بيًّنا واضًحا كان  فإذا كان  بالرواية،  الناس  يتناقل بي  »الشعر 

القلوب أرسع«]]]، وهكذا نقل الشعر ونرشه بصفة أوسع مقارنة بالنرث الذي ضاقت 

دائرته كامًّ ورواية.

الكّم  الدينوري )ت 276هـ( موضًحا  قتيبة  ابن  يقول  العريّب  الشعر  أهّميّة  وعن 

الهائل الذي وصلنا منه وما ميثِّله لذاكرة العريّب وتراثه: »وللعرب الشعر الذي أقامه 

حافظًا،  وآلدابها  مستودًعا،  لعلومها  وجعله  لغريها،  الكتاب  ُمقام  لها  تعاىل  الله 

يَِبيد عىل مرِّ الزمان«]5]،  ُمَقيًِّدا، وألخبارها ديوانًا ال يَرِّث عىل الدهر، وال  وألنسابها 

التاث  عمود  الشعر  كون  عىل  صاحبه  مع  متفًقا  395هـ(  )ت  العسكرّي  ويضيف 

]1]- سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافيّة والنقد الثقافّي، 11.  

]2]- الموسوعة العربيّة العالميّة، ط2، مؤّسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 1999م، 712.

]3]- ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، علَّق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسج، منشورات محّمد علي بيضون، 
دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ/ 1997م، 211.

]4]- محّمد بن مريسي الحارثّي، عمود الشعر العربّي –النشأة والمفهوم–، ط1، 1417هـ/ 1996م، مّكة المكرّمة، 
.53

]5]- ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيّد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، 1393هـ/ 1973م، 
.17
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العريّب ومستودع نتاجاتهم وإبداعاتهم، بل الحافظ األمي لتاريخهم، فيقول: »وكذلك 

ال نعرف أنساب العرب وتواريخها وأيّاَمها ووقائَعها إالَّ من جملة أشعارها، فالشعر 

ديوان العرب وخزانة حكمتها وُمْستَْنبَط آدابها وُمْستَْودَع علومها«]1].

وعىل هذا األساس، اهتّم جمع من املسترشقي باملنظوم من التاث األديّب العريّب 

القديم، تحقيًقا ودراسة بطريقة موضوعيّة حيًنا وذاتيّة أحيانًا أخرى، يف مؤلّفات كاملة 

David Samuel Margo-  ويف مقاالت مبثوثة يف كتب متفرّقة، فتناول مارجليوث/

liouth )ت 1937م( مثًل قضيّة النحل واالنتحال يف الشعر الجاهيّل من خلل كتابه 

»أصول الشعر العريّب«، أّما أغناطيوس كراتشكوفسيك/ Ignaty Krachkovsky )ت 

1951م( فعرض آراءه حول طبيعة لغة الشعر الجاهيّل يف مؤلّفه »دراسات يف تاريخ 

354هـ(  )ت  للمتنبي  الشعرّي  النتاج  يف  املسترشقون  وجد  كام  العريّب«،  األدب 

شاعر عرصه، ماّدة للدراسة، فكتب ريجيس بلشري/ Régis Blachère )ت 1973م( 

»حياة أيب الطيّب املتنبّي وشعره«، ودرس لويس ماسنيون/ Louis Massignon )ت 

1962م( »املتنبّي أمام العرص اإلسامعييّل لإلسلم« وغري ذلك كثري. 

عرض عّينات خمتارة

إنّنا ال نبتغي يف هذه الورقة البحثيّة تصحيح املفاهيم أو إبراز نظرتنا الخاّصة للمسائل 

التي تطرَّق إليها من اختناهم مناذج لبحثنا، وإمّنا بغيتنا أن نضع بي يدي القارئ جملة 

من املفاهيم العاّمة، تربز نظرة اآلخر للشعر العريّب القديم وكيف حدث التفاعل الثقايّف 

بي حضارتنا وغريها من الحضارات، مؤمني أنّه »ينبغي أن ننظر إىل االسترشاق عىل 

أنّه تيّار حضارّي فيه ما يف الحضارة من محامد ومساوئ، والنظرة الصحيحة أن ينظر 

م من أعامل«]2]، وبالتايل، سرنكّز عنايتنا  عىل حدة لكّل مسترشق، ما له من دوافع وما قدَّ

يف األسطر املوالية عىل اهتامم االسترشاق -النسوّي تحديًدا- بالشعر العريّب القديم، 

مرتّبي النامذج وفق التسلسل الزمنّي التنازيّل حسب تواريخ الوفيّات.

إبراهيم،  الفضل  أبي  البجاوي، ومحّمد  الكتابة والشعر، تحقيق: علي محّمد  الصناعتان،  العسكرّي،  أبو هلل   -[1[
المكتبة العصريّة، بيروت، 1406هـ/ 1986م، 138.

]2]- يحيى وهيب الجبّوري، المستشرقون والشعر الجاهلّي بين الشّك والتوثيق، دار الغرب اإلسلمّي، ط1، 1991م، 
.10



178

Sigrid Hunke )1913–1999م(: ولدت سيغريد هونكه]1]  - زيغريد هونكه/ 

سنة 1913م، وهي ابنة النارش هايرنيش هونكه، وعقيلة املسترشق األملايّن شولتزا، 

درست علم أصول األديان ومقارنة األديان والفلسفة وعلم النفس والصحافة. 

الثانية وسقوط أملانيا رحلت إىل املغرب وعاشت سنتي  العامليّة  الحرب  بعد 

يف طنجة، ثّم رجعت إىل أملانيا واستقرّت يف بون، تعلَّمت اللغة العربيّة وعكفت 

عىل قراءة الكتب التاثيّة، لتقوم بتأليف أشهر كتبها شمس العرب تسطع عىل الغرب، 

واملعروف عنها هو إنصافها للعرب واملسلمي وحضارتهم، ماّم أّدى إىل تعرّضها 

إىل حملت استياء يف موطنها، نالت العديد من الجوائز األكادمييّة والتقديريّة، كانت 

وفاتها يف هامبورغ عام 1999م.

 Allahs الغرب/  عىل  تسطع  العرب  شمس  كتاب:  فهي  املستهدفة  مدّونتنا  أّما 

Sonne über dem Abendland: unser arabisches Erbe إذ يعّد هذا الكتاب من 

أشهر ما أنتجت هذه املسترشقة فكريًّا. 

أعلم  بأهّم  أحاطت  وقد  املؤلّفة  نلفي  الكتاب،  فهرس  عىل  االطّلع  ومبجرّد 

من  الفكريّة،  نتاجاتهم  وأهّم  التخّصصات  مختلف  يف  اإلسلميّة  العربيّة  الحضارة 

العلوم التطبيقيّة العلميّة التي استنسخها الغرب كعلم الفلك والطّب والتعليم ومختلف 

التي  الغرب ونهضتهم  أثر ذلك عىل  تذكر  ثّم  الفنون واآلداب،  والفنون إىل  العلوم 

ست لتطّورهم املشهود له، وإّن املطّلع عىل الكتاب يدرك حتاًم أّن هونكه سربت  أسَّ

النظر واستظهرت آراءها بدليل العقل  أغوار التاث العريّب اإلسلمّي، وأعملت فيه 

والنقل، بدت فيه دقيقة البحث، من ذوي البصائر النافدة.

فعن انبعاث الوعي األورويّب من رحم الحضارة العربيّة اإلسلميّة تقول هونكه يف 

موقف رصيح مبارش: »مل يبدأ ازدهار الغرب ونهضته إال حي بدأ احتكاكه بالعرب 

سياسيًّا وعلميًّا وتجاريًّا واستيقظ الفكر األورويّب عىل قدوم العلوم واآلداب والفنون 

]1]- ينظر: زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب )أثر الحضارة العربيّة في أوروبا(، ترجمة: فاروق بيضون 
وكمال دسوقي ط8، دار الجيل، ودار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 1413هـ/ 1993م، 8-7.
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العربيّة من سباته الذي دام قرونًا ليصبح أكرث غنى وجاماًل وأوفر صّحة وسعادة«]1]، 

وشهد شاهد من أهلها!

الشعر، وال يخفى عىل  القديم وال سيّام  العريّب  الحديث عن األدب  يفتها  ومل 

املهتّم بالحقل االسترشاقّي اهتامم املدرسة األملانيّة بالشعر العريّب القديم تحقيًقا 

ودراسة، ومن أبرز هذه االهتاممات دراسة ثيودور نولدكه/ Theodor Nöldeke )ت 

1930م( الذي أثار بها مسألة االنتحال والشّك يف الشعر الجاهيّل.  

عوًدا لهونكه يف كتابها املذكور، نجدها تؤكّد عىل قابليّة الخيال العريّب لإلبداع 

الشعرّي، فتقول: »أصبحت القصيدة العربيّة تزخر بالصور الحيّة والعواطف الجيّاشة 

تتواىل كاملوج من مئات األبيات بالوزن والقافية ذاتها«]2]، وقد انتقت الباحثة نظم 

اثنان، وجعلته  الشعريّة  بدائعه  الذي ال يختلف يف  القول  الشعر وزعامء  أمراء  أحد 

مثًل:  قولها  بدليل  الشعريّة  العواطف  ولسيكولوجيّة  املوحية  الشعريّة  للصور  مثااًل 

تتواىل  الجيّاشة  والعواطف  الحيّة  بالصور  تزخر  العربيّة  القصيدة  أصبحت  »وهكذا 

كاملوج من مئات األبيات بالوزن والقافية ذاتها ومن أجمل أمثلة ذلك ما كتبه امرؤ 

القيس«]3]، وتورد املسترشقة جزء معترب من القصيدة التي مطلعها:

َدميٌَة َهطلُء فيها َوطٌَف   ***   طَبََّق األَرَض تَُجّرى َوتُِدر]4].

ويف موضع آخر، تؤكّد هونكه عىل تأثري الشعر األندليّس يف نظريه األورويّب وال 

سيَّام اإليطايّل، إذ تقول يف هذا الصدد: »وأثَّر طابع الشعر العريّب عىل إيطاليا تأثريًا 

أكرب ونشاهد ذلك واضًحا يف أشعار فرنسيس االسيزي )franz Von Assisi( ودانتي 

)Dantes( وفراجا كا باناداتودي )Fra Jacapane da Todi( وحتّى لورنزو دي مديتيش 

أوزان  أسس  عىل  نظموا  قد   )Machiaveli( وميكيافيليل   )Lorenzo de Medici(

العربيّة، كام بقي ذلك األثر العريّب أوشح ما يكون يف صقلية وتوسكانا والبندقيّة«]5]، 

]1]- زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب )أثر الحضارة العربيّة في أوروبا(، 79.

]2]- المرجع السابق، 509.

]3]- زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب )أثر الحضارة العربيّة في أوروبا(، 509.

]4]- زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، م.س، 509.

]5]- زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، م.س، 512.
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وهذا األمر بائن، حيث ال يخفى عىل الباحث يف اآلداب املقارنة أّن األندلس تعّد 

نقطة االنطلق لعمليّة التأثّر والتأثري بي األدب العريّب واآلداب األوروبيّة عاّمة، ويف 

النامذج التي ذكرتها الكاتبة ما يؤيّد قولها.

أكرث  العريّب وركّزت يف  الشاعر  التي جبل عليها  التصوير  قّوة  تتحّدث عن  كام 

األحايي عىل الوصف، خصوًصا ما تعلَّق بوصف محيط الشاعر وكّل ما ينسب لبيئته 

كالخيم والحيوانات وأحوال الطقس وغري ذلك، مستشهدة بأبيات من الشعر العريّب 

القديم، كإيرادها ملقطوعة من المية العرب للشنفرى:

أُديـُم ِمطَـاَل الُجـوِع حتّـــى أُِميتَــُه   ***   وأرْضُِب َعْنُه الذِّكَْر َصْفحاً فأُْذَهـُل

ْوِل اْمــُرٌؤ ُمتَطَـوُِّل َوأَسـْتَـفُّ تُرَْب األرِْض كَـيْل يَُرى لَُه   ***   َعلَـيَّ ِمـَن الطّـَ

ولوال اْجِتَناُب الَذأِْم مل يُلَْف َمرْشٌَب   ***    يَُعـاُش بـــه إالّ لَـــَديَّ َوَمــأْكَـُل

َولِكّن نَْفَسـاً ُمـــرًَّة ال تُِقيـــُم بـــي   ***   علـى الـــــذاِم إالَّ َريْثَمـا أَتََحـوَُّل

وأردفت النموذج الشعرّي بقولها: »لقد ضمَّ بعضهم هذه القصيدة إىل املعلّقات 

التي اعتربت من أقدم القصائد«]1]، وهي يف ذلك محّقة؛ ألّن المية العرب من غرر 

والنفسيّة  واالجتامعيّة  اللغويّة  الظواهر  من  بكثري  حفلت  التي  الجاهليّة  القصائد 

والفّنيّة املمثِّلة للعرص الجاهيّل، كام استمّدت أهّميّتها من كرثة رشوحها واستشهاد 

النحويّي بأبياتها. 

القديم،  العريّب  الشعر  من  موقفها  عرض  األملانيّة  املسترشقة  تواصل  وهكذا، 

مؤيّدة مذهبها بشواهد شعريّة متنّوعة.

شيمل]2]  آمناري  )1922-2003م(:   Annemarie Schimmel شيمل آمناري 

ما  بكّل  منذ طفولتها شغوفة  بروتستانتيّة وكانت  لعائلة  األملانيّة  إرفورت  مواليد  من 

يتعلّق بالرشق، تعلّمت العربيّة وهي ما تزال يف الخامسة عرش من عمرها، حصلت 

عىل درجة الدكتوراه يف االسترشاق من جامعة برلي يف سّن التاسعة عرش، وواصلت 

]1]- زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب )أثر الحضارة العربيّة في أوروبا(، 512.

]2]- آن مار‹ي شيمل، جغرافية الشعراء، مؤّسسة الفرقان للتراث اإلسلمّي، لندن، 1421هـ/ 2000م، 48-45.
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دراستها حتّى حصلت عىل درجة األستاذية العام 1946م، من جامعة ماربورج، ثّم 

عىل دكتوراه ثانية يف تاريخ األديان العام 1915م.

بعد أن عملت متجمة يف وزارة الخارجيّة األملانيّة، تولَّت شيمل تدريس العلوم 

اإلسلميّة بجامعة أنقرة، ويف جامعات أخرى كبون وكامربيج.

ونالت  العامليّة،  واملعاهد  الجامعات  مختلف  عرب  كثرية  علميّة  نشاطات  لها   

جوائز كثرية نظري متيّزها الفكرّي، كجائزة ليفي ديلل فيدا )Levi Della Vida( من 

باكستان، كام عكفت عىل دراسة  القائد األعظم من  انجلوس ووسام  جامعة لوس 

التاريخ اإلسلمّي، واشتغلت عىل التصّوف يف بعض مؤلّفاتها األكادمييّة عىل شاكلة 

األبعاد الصوفيّة يف اإلسلم وتاريخ التصّوف، واتجهت نحو الدواوين الشعريّة محلِّلة 

وناقدة.

أّما املدونة املستهدفة فهي جغرافيا الشعراء/ The Poets’ Geography ، وقبل 

الحديث عن هذا الكتاب ال بأس أن نشري إىل الدراسات األدبيّة والنقديّة التي ألَّفت 

من ِقبل هذه املسترشقة، وأغلبها له علقة باللغة العربيّة وآدابها، عىل شاكلة »الشمس 

ويضّم  الرومي«]1]،  الدين  جلل  الكبري  اإلسلمّي  الشاعر  آثار  يف  دراسة  املنترصة 

الكتاب دراسة آلثار الشاعر جلل الدين الرومي من خلل ترجمته والخلفيّة التاريخيّة 

التي اتكأ عليها، ورمزيّة معجمه الصويّف وكذا املباحث اإللهيّة عند الرومي وأخريًا 

كتابات  املبدع يف  العشق  كتاب »أرسار  ناهيك عن  العامل،  مريديه عرب  تأثريه عىل 

محّمد إقبال«]2] والذي تناولت فيه شيمل الحديث عن الحّب املبدع يف شعر محّمد 

إقبال تجلية ووصًفا، إضافة عىل ديوان »عنادل تحت الثلج«]3] حيث تبدو فيه الشاعرة 

متأثّرة بالحّس الجاميّل الصويّف.

تقديم  الشعراء يف  مناهج  الحديث عن  تبسط شيمل  الشعراء  يف كتاب جغرافيا 

ناظم  متصّوف،  ثّم  العلوم،  وأنواع  والخلف  الحنفيّة  بفقه  عالم  1273م(  672هـ/  )ت  الرومي  الدين  جلل   -[1[
الزركلي،  الدين  خير  ينظر:  أجزاء،  ستّة  امتداد  على  بالفارسيّة  »المثنوي«  بـ:  المنعوتة  الفلسفيّة  الصوفيّة  المنظومة 

األعلم، دار العلم للمليين، ط15، ماي، 2002م، 7/ 30.

عبد  ينظر:  المعاصرين،  وفلسفته  اإلسلم  شعراء  أشهر  من  المولد،  بنجابي  )1877-1938م(  إقبال  محّمد   -[2[
الوّهاب عزام، محّمد إقبال: سيرته، فلسفته وشعره، ط2، الدار العلميّة، بيروت، لبنان، 1972م.

]3]- عنادل تحت الثلج )ديوان شعر( ترجمة: أمل الجبوري.
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املعامل  وبعض  املدن  بعض  ملسّميات  توظيفهم  خلل  من  الشعريّة  تجاربهم 

لنا أن  أنّه من املمكن  أبّي  الطبيعيّة، وتلخص مبتغاها من خلل قولها: »وأميل أن 

نكتشف نوًعا من اإليقاع الداخيّل وراء استخدام أسامء تلك األماكن واملعامل«]1].

فنجدها تتتبَّع مواضع ذكر بعض األماكن يف املدّونات الشعريّة القدمية -والحديثة- 

كشعر امرئ القيس والقايض التنوخي وغريهام، لتقف عند السلك الرابط بي معاين 

إىل  العربيّة  باألشعار  التمثيل  تجاوزت  وقد  املتعّددة،  القصائد  يف  الواحد  املكان 

التاث الشعرّي الهندّي والصينّي يف عرض لنامذج متشابهة.

تقول شيمل: »لنعد اآلن إىل قلب أرض اإلسلم، إىل نهري دجلة والفرات، ومن 

القايض  نظّمها  التي  تلك  بغداد  مدينة  يجري يف  الذي  النهر  القصائد حول  أجمل 

التنوخي]2]:

لَْن أنىْس َما َحييُت َدْجلة

الَقمُر يَِغيُب يف تَبَاطُؤ َوالظلُم يَْهِبط

اَدة َزرْقَاء َداكَِنة ِمثْلاََم تُبَْسُط َسجَّ

ُمطرَّزَة ِبِزينات َذَهِبيَّة«]3].

وقد ارتبطت األنهار بصفة عاّمة بالدموع وحتّى يف الوقت الذي كانت فيه العراق 

والعامل العريّب تحت حكم العبّاسيّي يشكو الخاقاين يف تحفة العراقيّي:

يِف طَِريِقي إىل كَْعبَِة التَّْوِحيد

إْحَدى َعيَْناَي ِمثْل َدْجلَة

َوالَعْي األْخَرى ِمثل الُفرَات«]4].

]1]- آن ماري شيمل، جغرافيّة الشعراء، 01.

]2]- المرجع السابق، 01.

]3]- آن ماري شيمل، جغرافيّة الشعراء، 39-38.

]4]- آن ماري شيمل، جغرافيّة الشعراء، م.س، 39-38.
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نلحظ كيف أدركت آن ماري من خلل تتبّع دجلة والفرات كأيقونتي مكانيّتي، 

أنّهام ترمزان إىل الحزن أو الشوق الشديد الذي يُتجم دموًعا، وما ُسقناه من حديثها 

هو للتمثيل فحسب؛ إذ نجد يف كتابها مناذج أخرى متفرّقة، لكّنها تصّب يف نفس 

النهج والرؤية النقديّة حول هذين الرمزين املكانيّي.

وعند الحديث عن مّكة واملدينة، تذكر شيمل مكانتهام يف املنظوم من دواوين 

أو عن  البحث عن املحبوب  أن ميثّل  منهام ميكن  »كّل  قائلة:  الشعراء ورمزيّتهام 

الهدف األسمى )...( واملكان الذي يرد ذكره أكرث من مدينة مّكة ذاتها هو الكعبة، 

ذلك الرمز عىل بلوغ الغاية وعىل الوصول لروح املعشوق؛ لذلك كثريًا ما توصف 

الكعبة بأنّها العروس، عروس مغطّاة بخامر أسود والكعبة متثّل الهدف الذي يشتاق 

إليه الحاّج، شوق يتحّقق عندما يقبِّل الحجر األسود تلك الشامة عىل وجنتها«]1].

أغوار  سرْب  شيمل  ماري  آن  األملانيّة  املسترشقة  تواصل  املنوال،  هذا  وعىل 

التوظيف الخفّي لجغرافيا الشعراء يف تجربة نقديّة متميّزة، تستحّق القراءة واإلشادة.

ريناته جاكويب]2] أستاذة بجامعة  Renata Jakcobi )معارصة(:  ريناته جاكويب/ 

من  الثقافيّة،  والدراسات  التاريخ  قسم   ،)Freie Universität Berlin( الحرّة  برلي 

الدراسات  يف  صت  تخصَّ  ،)Volzrade Mecklenburg( بأملانيا  1936م  مواليد 

اإلسلميّة والدراسات الساميّة وما تعلَّق مبرص الفرعونيّة، نالت شهادة الدكتوراه سنة 

1970م  سنة  الجامعّي  التأهيل  وشهادة   ،)Tübingen( توبنغن  جامعة  من  1963م 

قامت   1994-1970 سنتي  وبي   ،)Saarland University( سارالند  جامعة  من 

بالتدريس يف ساربروكن )Saarbrücken(، ومن سنة 1994 إىل سنة 2000 شغلت 

عام  ترقّت  ثّم  الحرّة،  برلي  بجامعة  العربيّة  اللغة  دراسات  يف  بديل  أستاذ  منصب 

2001 إىل درجة أستاذ فخري بالجامعة نفسها.

وقد تنّوعت اهتامماتها البحثيّة بي الشعر العريّب القديم وسري النساء املسلامت 

]1]-  آن ماري شيمل، جغرافيّة الشعراء، م.ن، 43-42.

]2]- تنظر ترجمة المستشرقة ياكوبي على صفحتها الخاّصة التابعة لموقع الجامعة:

https://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/Seminar/Mitarbeiterinnen-und-Mi-  
tarbeiter/Honorarprofessuren/Jacobi/index.html#__target_object_not_reachable
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يف القرون األوىل، إضافة إىل التصّوف، ومن أهّم مصّنفاتها: دراسات حول شعريّة 

الثالث عرش،  القصيدة العربيّة، وديوان ابن الفارض منوذج عن الشعر خلل القرن 

العريّب  باألدب  معظمها  وتتعلّق  التوّجهات  مختلفة  أخرى  بحثيّة  أوراق  عن  ناهيك 

القديم عىل وجه العموم.

القديم محّل دراسة وقراءة  الشعرّي  ياكويب النّص  لقد جعلت املسترشقة ريناتا 

فّنيّة وموضوعيّة واعية، وقد استزادت من الرشح واستفاضت يف التعليل فبانت عارفة 

مبوارد الشعر الجاهيّل، بعيدة مطرح الفكر، حيث جعلت من صناعة البيت الجاهيّل 

فنًّا وإبداًعا وخلصت إىل تقسيم النّص الشعرّي العريّب الجاهيّل إىل صنفي، أّولهام 

القصيدة  وثانيها  واحًدا،  موضوًعا  تضّم  التي  وهي  الشكل  مونوثيمية  املقطوعة 

د فيها املوضوعات]1]. بولوثيمية الشكل وهي التي تتعدَّ

األملان  للمسترشقي  العاّم  االنطباع  عن  كثريًا  تبتعد  ال  التحليليّة  الرؤية  هذه  إّن 

حيال الشعر الجاهيّل، إذ بلغت دراسات الكثري منهم »أفًقا نقديًّا مغايرًا ووعيًا منهجيًّا 

مختلًفا يتلّخص يف معاينة النصوص يف ذاتها دون النظر إىل السياقات الخارجيّة التي 

أفرزته«]2]، وهذا مام يثبت عليه النظر، باعتبار القصائد الشعريّة العربيّة القدمية تتاوح 

بي املطوَّالت وقصار القصائد واملقطوعات والنتف، وقد كان من الشعراء من يركّز 

قا التناسب والتلحم بي أجزاء قصيدته، وهو منط من أمناط  عىل موضوع واحد محقِّ

د املوضوعات داخل القصيدة الواحدة حيث  الفّنّي للقصيدة، وهناك من يُعدِّ البناء 

تستوعب تجربته الشعريّة.

والنسيب يف  النسيب ومرجعيّاته ومصادره  ماهيّة  البحث يف  ريناتا  كام حاولت 

به  الهوى  أحوال  وترصُّف  وأخلقهّن،  النساء  َخلْق  الشاعر  »ذكر  هو  النّقاد  ُعرف 

َمَعُهن«]3]، حيث استندت املسترشقة يف تحليلها عىل شعر املعلّقات، وترى أنّه نشأ 

مرتبطًا ارتباطًا وثيًقا مبخيّلة الشاعر، منبثًقا من األغاين الحزينة لحادي البعري والذي 

يف األصل ما هو إال قصيدة حّب مستقلّة يف ذاتها]]].

]1]- عبد القادر رباعي، جهود استشراقيّة معاصرة في قراءة الشعر العربّي القديم -ريناتا ياكوبي نموذًجا-، دار جرير 
للطبع للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2008م، 55.

]2]- عبد القادر رباعي، جهود استشراقيّة معاصرة في قراءة الشعر العربّي القديم -ريناتا ياكوبي نموذًجا-، 4.

]3]- قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط1، 1302هـ، 42.

دار جرير، عمان،  ربابعة،  الجاهليّة، ترجمة: موسى  العربيّة  القصيدة  ياكوبي، دراسات في شعريّة  ريناتا  ينظر:   -[4[
ط2، 2008م، 106.
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)معارصة(:   Suzanne Pinckney Stetkevych ستيتكيفيتش بينكني  سوزان 

سوزان بينكني ستيتكيفيتش]1] أستاذة بجامعة السلطان قابوس بن سعيد للدراسات 

إنديانا  بجامعة  األدىن  الرشق  وثقافات  للغات  فخري  وأستاذ  واإلسلميّة،  العربيّة 

الرشق  آداب  يف  بريل  دراسات  ملجلّة  تنفيذّي  ومحّرر   )ndiana University(

من  الدكتوراه  شهادة  عىل  حاصلة  بهولندا،   )Brill Publishers, Leiden( األوسط 

.)University of Chicago( جامعة شيكاغو

تتقن اللغة العربيّة والفارسيّة والفرنسيّة واألملانيّة، مهتّمة بالدرجة األوىل بالشعر 

الرشعيّة  وشعريّة  العبّايّس،  العرص  وشعريّة  متام  أبو  مؤلّفاتها  من  القديم،  العريّب 

)الشعر  يتكلّمون  البكم  والخالدون  واالحتفال(،  والجندر  )األسطورة  اإلسلميّة 

الجاهيّل وشعراء الطقوس، األسطورة والشعريّة(.

يف كتابها أدب السياسة وسياسة األدب تحاول املسترشقة ستيتكيفيتش أن تجلب 

نظر املتلّقي إىل جامليّات القصيدة العربيّة القدمية عىل أن يكون املدخل من باب 

القصيدة،  بوظيفة  مرتبطة  الجامليّة  القيمة  واألنرثوبولوجيا، جاعلة  األسطورّي  النقد 

فالشاعر »يعرّب عن تجربته الشخصيّة من خلل شكل ذي أبعاد نفسيّة وقبليّة وطقسيّة 

وأسطوريّة يف الوقت نفسه«]2]، ولتبّي وجهة نظرها عمليًّا اختارت التكيز عىل أبيات 

من قصيدة قالها علقمة بن عبدة بن النعامن بن قيس مادًحا امللك الغساين الحارث 

بن جبلة، بعدما وقع أخوه أوس أسريًا لديه، وقد وردت القصيدة يف املفضليّات]3]:

يف كُلِّ َحيٍّ قَد َخبَطَت ِبِنعَمٍة   ***   فَُحقَّ لَِشأٍس ِمن نَداَك َذنوُب

َوما ِمثلُُه يف الناِس إاِّل قَبيلُُه   ***   ُمساٍو وال داٍن لَذاَك قَريُب

هذه  بأّن  القول  »نستطيع  بقولها:  األبيات  عىل  األوكرانية  املسترشقة  وتعّقب 

]1]- تنظر ترجمة المستشرقة ستيتكيفيتش على صفحتها الخاّصة:

 https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014TiliAAC/suzanne-stetkevych

]2]- سوزان بينكني ستيتكيفيتش، أدب السياسة وسياسة األدب، ترجمة: حسن البّنا عّز الدين، الهيئة المصريّة العاّمة 
للكتاب، القاهرة، 1998م، 73.

المعارف،  دار  هارون،  السلم محّمد  أحمد محّمد شاكر وعبد  تحقيق وشرح:  المفضليّات،  الضبي،  المفضل   -[3[
القاهرة، ط6، 396.
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القصيدة والتبادل الطقويّس الذي تشّكل جزًءا منه، لهام عنرص اجتامعّي وهو تحقيق 

الف للملك اللَّخمي املنذر  استسلم علقمة للملك الحارث ونقض الشاعر والءه السَّ

اجتامعيّة  صلة  بعقد  يؤذن  الهدايا  تبادل  أّن  نرى  وهكذا  الغساين،  للملك  ومبايعته 

سياسيّة كام أّن القصيدة أيًضا مبثابة خضوع طقويّس؛ فالشاعر يعلن أنّه بل حول وال 

قّوة مهزوم وغريب ويستحم امللك راكًعا بي يديه«]1]، لتخلص إىل نتيجة مفادها: 

أّن تلك القصيدة ما هي إال فداء للنَّفس قبل أن تكون كلًما موزونًا مقّفى.

تعتربها  إذ  أيًضا؛  األندلسيّة  القصيدة  يخّص  فيام  رأي  ستيتكيفيتش  ولألستاذة 

وهي  وللثقافة  للسلطة  مميّزة(  )علمة  شارة  »بوصفها  احتفاليّة  وظيفة  تؤّدي  قصيدة 

بالنسبة إىل القصيدة  التي مل تكن علمة عىل هذا وبأيّة طريقة أمرًا عرضيًّا  الوظيفة 

بوصفها عمًل أدبيًّا وإمّنا كانت أمرًا جوهريًّا وتكوينيًّا«]2]، وقد استدلّت يف تحليلها 

عىل قصائد أندلسيّة عىل شاكلة قصيدة طاهر بن محّمد البغدادّي املعروف باملهّند 

التي يستهلّها بقوله:

َُه رَْحَمًة َعىَل الَخلِْق   ***    أْسبََغ أَْسَدالََها البَْغَداِدي إَماٌم تََخريَّ

سومي  )معارصة(:   Sumi. Akiko Motoyoshi موتويويش   أكيكو  سومي 

 Kyoto Notre Dame باليابان  أكيكو موتويويش]3] أستاذة بجامعة نوتر دام بكيوتو 

األدىن  الرشق  لغات  قسم  من  2001م  العام  الدكتوراه  درجة  نالت   ،University

وثقافاته بجامعة انديانا Indiana University مبوضوع حول الشعر العريّب القديم، 

  .Poetry Arabic Classical in Description :والذي طبعته فيام بعد بعنوان

للوصف يف  الفّنّي  اإلبداع  كتابها عن مظاهر  اليابانيّة موتويويش يف  أبانت  وقد 

القصيدة العربيّة القدمية متّخذة النسيب والرحلة والفخر أو املدح وسائط متّكأة عىل 

الوصف مبفهومه اإلكفراسييس الغريّب ekphrasis الذي يعترب »متثيًل قوليًّا لنصوص 

]1]- سوزان بينكني ستيتكيفيتش، أدب السياسة وسياسة األدب، 74. 

]2]- سوزان بينكني ستيتكيفيتش، القصيدة والسلطة )األسطورة، الجنوسة، والمراسم في القصيدة العربيّة الكلسيكيّة( 
ترجمة: حسن البّنا عّز الدين، ط1، المركز القومّي للترجمة، 2010م، 303.

]3]- تنظر ترجمة المستشرقة ستيتكيفيتش على صفحتها الخاّصة: 

https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014TiliAAC/suzanne-stetkevych



187 الشعر العريّب القديم يف عيون اآلخر

يكون  حيث  الفنون،  تداخل  عىل  الغربيّة  مرجعيّته  يف  يعتمد  وهو  قوليّة«]1]،  غري 

املنطوق القويّل نائبًا عن املقاصد غري املرّصح بها، ويتّم بذلك متثيل الصورة لفظيًّا.

القبيّل  التصّور  القديم للوصف وضيق  التصّور  وبذلك، فقد تخطّت املسترشقة 

له، فمن منظورها القرايّئ ترى أّن »املسترشقي نظروا إىل الوصف يف قصيدة الشاعر 

يقوم عىل  وواقعيًّا،  مطلقة وصًفا موضوعيًّا،  بصورة  كان  أنّه  وزعموا  نظرة سطحيّة، 

املحاكاة، ويوحي بنقص يف اإلبداع واألصالة، وذلك نتيجة خضوع الشاعر العريّب 

ا للتقليد األديّب«]2]، وبنفيها لهذا الزعم، فإّن أكيكو تجاوزت نقديًّا النظرة  خضوًعا تامًّ

املحدودة والوظيفة التصويريّة النمطيّة للوصف يف الشعر العريّب القديم.

ومن األمثلة التي أوردتها املسترشقة يف سياق الحديث عن الوصف يف العرص 

الجاهيّل، لوحة شعريّة يف وصف الخيل ومشهد الصيد الفرويّس يف سياق املباراة 

ما  أوائل  تُحيلنا إىل  -والتي  الفحل  القيس وعلقمة  امرئ  التي جمعت بي  الشعريّة 

امرئ  قول  بداية  من  الوصف  متتبّعة  الجاهيّل-  العرص  يف  النقديّة  الصور  من  روي 

القيس:

ِب َخلييَلَّ ُمرّا يب َعىل أُمِّ ُجنَدِب   ***   نَُقضِّ لُباناِت الُفؤاِد املَُعذَّ

ثّم قول علقمة بعده:

َذَهبَت ِمَن الِهجراِن يف َغريِ َمذَهٍب   ***   َولَم يَُك َحّقاً كُلُّ َهذا التََجنُُّب

ووقفْت مطّواًل عند وصف الخيل، مفصحة عمَّ ميثِّله هذا الحيوان يف ذاكرة العريّب 

ووجدانه، فالخيل هو القّوة والرسعة والشجاعة عىل أساس اعتقادها بنشوء الخيل من 

الريح]3]، وهذا املعتقد األسطورّي نابع من شيوع قّصتي تتخذان لهام قّصة خلق آدم 

تداخل  ونظريّة  اإلكفراسيس،  الوصف  الكلسيكّي:  العربّي  الشعر  في  الوصف  موتويوشي،  أكيكو  سومي،   -[1[
الفنون، ترجمة: حسن البّنا عّز الدين عرعر: مركز النشر العلمّي والتأليف والترجمة في جامعة الحدود الشماليّة، ط1 

،1439هـ/ 2017م، 84.

تداخل  ونظريّة  اإلكفراسيس،  الوصف  الكلسيكّي:  العربّي  الشعر  في  الوصف  موتويوشي،  أكيكو  سومي،   -[2[
الفنون، ترجمة: حسن البّنا عّز الدين عرعر: مركز النشر العلمّي والتأليف والترجمة في جامعة الحدود الشماليّة، ط1، 

1439هـ/ 2017م، 72.

]3]- ينظر: المرجع السابق، سومي، أكيكو موتويوشي، الوصف في الشعر العربّي الكلسيكّي، 91.
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منوذًجا وِمنوااًل أسطوريًّا لتفسري أصل نشأة الخيل]1]، وعىل وجه العموم فإّن الباحثة 

جعلت من املخيال األسطورّي مدخًل الستقراء اللوحة الشعريّة ككّل، حيث نلفيه 

ه املنظور القرايّئ لها. قد وجَّ

خامتة

التايّث  بالنّص  اهتّم  الذي  االسترشاقّي  الخطاب  من  لنامذج  عرضنا  خلل  من 

الشعرّي العريّب القديم خلصنا للنتائج العاّمة اآلتية:

سيّام  -وال  للمسترشقي  وقراءة  دراسة  محّل  القديم  الشعرّي  النّص  يزال  ال   -

املسترشقات- منذ قرون وليوم الناس هذا، ماّم يؤكّد عىل ثراء التاث العريّب الشعرّي، 

التفاعل  التواصل بي الشعوب ومن بواعث  وعىل كون االسترشاق من أهّم جسور 

الثقايّف بي الغرب والرشق.

- تظّل دراسات املسترشقات -كغريها- يف عداد االجتهادات، يؤخذ منها ويرّد. 

- تختلف الرؤية الشعريّة للقصيدة العربيّة القدمية عىل وجه العموم وتتباين من 

قبل املسترشقي القدامى من جهة واملسترشقي الجدد من جهة أخرى، حيث ركّز 

املحّدثون -ومنهم العيّنات النسويّة املدروسة- عىل القيم الفّنيّة والجامليّة واإلبداعيّة 

للمنجز الشعرّي العريّب القديم محتفي بالشعريّة العربيّة القدميّة منصفي لها.

]1]- ينظر: محّمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودالالتها، 287. 



189 الشعر العريّب القديم يف عيون اآلخر

الئحة املصادر واملراجع

أّواًل: املصادر العربّية

السيّد أحمد صقر، مكتبة دار . 1 القرآن، رشحه ونرشه  تأويل مشكل  قتيبة،  ابن 

التاث، القاهرة، 1393هـ/ 1973م.

ابن منظور، لسان العرب، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.. 2

محّمد . 3 عيل  تحقيق:  والشعر،  الكتابة  الصناعتان،  العسكرّي،  هلل  أبو 

البجاوي ومحّمد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة العرصيّة، بريوت، 1406هـ/ 

1986م.

محّمد . 4 تر:  التصّوف،  وتاريخ  اإلسلم  الصوفيّة يف  األبعاد  ماري شيمل،  آن 

إسامعيل السيّد ورضا حامد قطب، منشورات الجمل، أملانيا 2006م.

آن ماري شيمل، جغرافيّة الشعراء، مؤّسسة الفرقان للتاث اإلسلمّي، لندن، . 5

1421هـ/ 2000م.

خري الدين الزركيل، األعلم، دار العلم للمليي، ط15، ماي، 2002م، 7/ . 6

.30

ريناتا ياكويب، دراسات يف شعريّة القصيدة العربيّة الجاهليّة، ترجمة: موس . 7

ربابعة، دار جرير، عامن، ط2 ،2008م، 106.

العربيّة يف . 8 الحضارة  )أثر  الغرب  العرب تسطع عىل  زيغريد هونكه، شمس 

أوروبا(، ترجمة: فاروق بيضون وكامل دسوقي ط8، دار الجيل، ودار اآلفاق 

الجديدة، بريوت، لبنان، 1413هـ/ 1993م.

)إضاءة . 9 الثقايّف  والنقد  الثقافيّة  الدراسات  مصطلحات  دليل  الخليل،  سمري 

توثيقيّة للمفاهيم الثقافيّة املتداولة(، ط1، دار - الكتب العلميّة، 2016م.

سوزان بينكني ستيتكيفيتش، أدب السياسة وسياسة األدب، حسن البّنا عّز . 10

الدين، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، القاهرة، 1998م.
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الجنوسة، . 11 )األسطورة،  والسلطة  القصيدة  ستيتكيفيتش،  بينكني  سوزان 

الدين،  عّز  البّنا  حسن  ترجمة:  الكلسيكيّة(  العربيّة  القصيدة  يف  واملراسم 

ط1، املركز القومّي للتجمة، 2010م، 303.

عبد القادر رباعي، جهود استرشاقيّة معارصة يف قراءة الشعر العريّب القديم . 12

ط1،  عامن،  والتوزيع،  للنرش  للطبع  جرير  دار  منوذًجا،  ياكويب  -ريناتا 

2008م.
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ثانًيا:  املواقع اإللكرتونّية

1. صفحة الدكتورة ريناتا ياكويب التابعة ملوقع الجامعة عىل الرابط:

https://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/

Seminar/Mitarbeiterinnen-und-Mitarbeiter/Honorarprofessuren/

Jacobi/index.html#__target_object_not_reachable

2. صفحة الدكتورة سوزان بينكيني ستيتكفيتش الخاّصة عىل الرابط:

https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014Ti-

liAAC/suzanne-stetkevych


