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يات النقدية و المعرفية و يبحث ىذا النشاط عن الثقافي يعد النقد الثقافي من أحدث التوج     
افة و ييتم باألنساق الثقافية المضمرة خمف البناء المغوي ،كما أنو ييتم بالثق داخل األدبي ،

الوعييا ن كمق المضمرة ليذه المجتمعات حيث يث في األنسايبح ، والجماىيرية و اليامشية 
و يظير في كتاباتو اإلبداعية  الجمعي المتوارث الذي كثيرا ما ينغرس في الوعي الشاعر ،

حث عن دالالتيا بيسعى النقد الثقافي لكشفيا و ال المحممة بأنساق سياسية و اجتماعية و دينية ،
في المغة بل  فمعنى النص ليس موجودا اإلجرائية ، والمتوارية خمف الجمالي و ذلك باستثمار آليات

 في األنساق المتوارية خمفيا.

في وضح الميل" لربيعة جمطي ،خطابا لغويا محمال بأنساق مضمرة و يعد ديوان "النبية تتجمى      
يوب النسقية لممجتمعات و مضمن بحموالت ثقافية تحوي الع ،مستترة وراء المغوي و الجمالي 

ىو ما تسعى  و اإليديولوجيات و الصراعات ،وسيمت في تشكيميا جممة من العالقات أالعربية ،
 .بحث فيو من منظور النقد الثقافيىذه المذكرة في ال

 نو : أىمية ىذا الموضوع تتمثل في أو عميو فإن      

  من  آفاق الخطاب المضمر التي تقبع تحت أطمار المتن واستظيار دراسة تسعى إلى
 وراء أقنعة البميغ الجمالي .

 بمنطمقات النقد الثقافي مستعينا عن األنساق الثقافية  كشفىمو ال ىو جزء من مشروع 
طامحا إلى تطوير فاعمية النقد من كونو أدبيا جماليا إلى كونو نسقيا ثقافيا ،ىو مطمح و 

لنقمة نوعية في النقد من نقد النصوص إلى نقد األنساق و قراءة النص األدبي ال بوصفو 
 دثا ثقافيا كذلك.حدثا أدبيا فحسب ،و إنما بوصفو ح

 و من ثم فإن أسباب اختيار الموضوع تتمثل في اآلتي :    

 ر النسوي الجزائري ،و ما يطرحو من قضايا تمس جميع النواحي ىتمامي الخاص بالشعا
 النفسية و اإلجتماعية .
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  عمى وجو الخصوص لم تسمط الدراسات السابقة التي تناولت الشعر النسوي الجزائري
الجانب الثقافي ،و عمى ما ىو مضمر و خفي يختبئ وراء أقنعة البميغ الضوء عمى 

 الجمالي .
 و يعود اختيار ديوان "النبية تتجمى في وضح الميل" لمشاعرة الجزائرية ربيعة جمطي إلى أنو 

،و ىو يخدم الموضوع لما يحتوي عميو من أنساق  بلديوان جديد لم تتم دراستو من ق
 توصميا إلى القارئ تحت غطاء جمالي.مضمرة أرادت الشاعرة أن 

 و يطرح البحث مجموعة من اإلشكاليات تتمثل في :
 ما ىو مفيوم النسق المضمر ؟ .1
إلى أي مدى أسيم النقد الثقافي من خالل آلياتو اإلجرائية في الكشف عن األنساق  .2

 مضمرة في النص األدبي ؟لا
ص ن المضمر الداللي في النصو الكشف عما ىو الدور الذي تمعبو األنساق التناصية في  .3

 الشعرية ؟

في خطة عمل اشتممت عمى مقدمة و فصل نظري و فصمين و تمت ىيكمة ىذه المذكرة     
 تطبيقيين و خاتمة .

- المفيوم واإلجراء –اق الشعري أما الفصل األول فقد جاء موسوما بالنسق المضمر و السي    
عتباره االثقافي ،و مفيوم النسق المضمر بىو فصل نظري تمييدي اشتمل عمى مفيوم النقد و 

المقولة المركزية التي ينبني عمييا النقد الثقافي ،و أدوات النقد الثقافي اإلجرائية التي تعد من أىم 
تناول ىذا الفصل أيضا الوسائل التي تساعد في الكشف عن المضمر في النص الشعري ،و 

نيوية بحيث يعد التأويل حجر األساس في الدراسات ما بعد ال ، قة النقد الثقافي بالتأويلعال
عري لمحدث الثوري ،باعتبار الثورات العربية أحد أىم شإلى الرؤية الشعرية و التمثل ال باإلضافة

 .مواضيع الساعة التي تطرق إلييا الشعراء في قصائدىم 

يتيا الخاصة في تمثل ىذا الحدث الثوري ؤ ،حيث كانت ليا ر  جمطي واحدة منيمعرة ربيعة او الش
 و استشراف مستقبل و واقع عربي أكثر حرية و عدال .
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أما الفصل الثاني فتمحور حول رمزية األنساق الداللية المضمرة الكامنة في البنية العميقة     
يحدث في البمدان لمديوان ،حيث وظفت ربيعة جمطي الميل كرمز سياسي و معادل موضوعي لما 

العربية من خراب و دمار ،باإلضافة إلى توظيفيا لرموز أخرى تاريخية و صوفية ساعدت في 
 الكشف عن األنساق المضمرة .

و من خالل نسق اجتماعي تظير فيو صورة المرأة في مرآة الرجل صورت ربيعة جمطي     
 تحديات األنثى و مواجيتيا ليذا النسق الذكوري المييمن .

أما الفصل الثالث الموسوم باألنساق التناصية ،كشف عن األنساق المضمرة في الديوان التي     
لم تصرح بيا الشاعرة مباشرة لكن التناص كشف عنيا من خالل النصوص التي يحيل عمييا ،فيي 

نص الحاضر ،و ذلك من خالل دراسة العنوان لالنص الغائب الذي يحمل الدالالت المتوارية في ا
ة متمثمة في إلى عالم النص باإلضافة إلى األنساق الفرديتبة نصية تمثل الجسر المحفز لمولوج كع

 نساق الجماعية متمثمة في التناص الخارجي .ألالتناص الذاتي ،و ا

تم انجاز ىذه الدراسة من منظور النقد الثقافي باعتباره المنيج األنسب في تقصي األنساق     
مينيا و كشف أنماطيا التي تتداخل مع أنماط المجتمع فترسخ من خالل الثقافية ،و تعرية مضا

ذلك ىيمنتو عمييا ،ثم تعمم ىذه الييمنة عبر وسائل اإلنتاج الثقافية و اإلجتماعية المختمفة ،ىذا 
 عربي المعاصر .لإلى جانب فاعمية النقد الثقافي في التطبيق عمى قضايا الواقع ا

 ي كانت عونا في إنجاز ىذه المذكرة نذكر :أما عن أىم الدراسات الت   

 . النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافية العربية لعبد اهلل الغذامي 
 ب .،و ىو مجموعة مقاالت لمؤلفين عر  ة و الثقافيةيد اهلل الغذامي و الممارسة النقدعب 
 اهلل الغذامي و عبد النبي اصطيف نقد ثقافي أم نقد أدبي لعبد. 

في توجو الدراسات النقدية إلى مقاربة النصوص الشعرية بمناىج نسقية في الغالب ،جعل إن     
ماشكل عائقا  وى و في و البحث في األنساق المضمرة ،ندرة في توافر المراجع المتعمقة بالنقد الثقا

عمى  –تدارس بعد   تفي جمع مادة غزيرة تتعمق بالمنيج و اإلجراء ،كما أن جدة المدونة التي لم 
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ا مشفرا ،تطمب الكثير من البحث جعل منيا حقال لغوي –األقل خالل فترة إنجاز ىذه المذكرة 
 االستقصاء و التحميل .و 
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رية و مرجعية وز ذاتو بذاتو عبر تأسيس أطر تصو يعد النقد فعال معرفيا تراكميا يطمح إلى تجا    

أو ما يتعارف عميو بالمياد النظري الذي يتشكل اعتمادا عمى مقوالت منيجية تفرز بدورىا وعيا 

النقدية ،و ىذه معرفيا يتبمور عبر آليات إجرائية ،ىي ما يطمق عميو في العرف النقدي المناىج 

 ر أغوار النصوص و كشف حقائقيا .ببة مفاتيح إجرائية تساعدنا عمى سالمناىج ىي بمثا

المناىج النقدية بعدة مراحل في سعييا الستنطاق النصوص األدبية ،فالمرحمة األولى  تمر     

يج تمثمت في المناىج السياقية أو الخارجية التي تدرس النص في سياق ظروف إنتاجو كالمن

 التاريخي و اإلجتماعي و النفسي.

أما المرحمة الثانية فتمثمت في المناىج النسقية أو النصية حيث يدرس النص دراسة محايثة     

ي ،و ثالث مرحمة ىي ما بعد النسقية ،و يرى أصحاب ئاييج البنيوي و األسموبي و السيممثل المن

حيل الوصول إلى معناه كما جاء في أن النص األدبي مفتوح و متحرك ، و يست ىذا اإلتجاه

 تفكيكية جاك دريدا . 

بحث يو النقد الثقافي واحد من المناىج ما بعد نسقية الذي يسعى إلى تجاوز المنجز البنيوي ،و    

تابع و الميتم و الباحث عن المضمر في النص األدبي ،و يحفز العقل و القوى اإلدراكية لدى الم

دي في األنساق المضمرة بعيدا عن التأثر العاطفي أو اإلستجابة لمبحث والتأمل الج الثقافي

 اإلنفعالية، و انما ضمن اطار الحاجة البحثية المعرفية لكشف خطوط وخاليا النسيج الثقافي.
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 : / مفهوم النقد الثقافي1

لقي النقد الثقافي في العقد التاسع من القرن الماضي إقباال في أمريكا نتيجة دعوة الباحث      

نقد ثقافي ما بعد بنيوي يستخدم  ( ،إلى ضرورةVincent Leitch" ) ليتش تنفنساألمريكي " 

 و التحميل النفسي ،و السيميائياتلمعطيات النظرية و المنيجية في السوسيولوجيا و التاريخ ا

ث أي نوع حدااساتية التي تقيد النقد عادة دون وج عن القواعد المؤسالتفكيكية ،و يسعى إلى الخر و 

ف بو ية النقدية ،فيو يتم باإلنتاج األدبي غير الرسمي أو غير المعتر ر من القطيعة في صمب النظ

ا يتحقق فيو ييتم النقد الثقافي بالنص األدبي من حيث م وقميات ،رسميا أي أدب الميمشين و األ

 يديولوجية و أنساق التمثيل .اإشكاالت  وما يتكشف عنو من أنظمة ثقافية ،أنظمة سردية و

 " عمى ثالث خصائص ىي : ليتشو يقوم النقد الثقافي عند "    

ال يؤطر النقد الثقافي فعمو تحت إطار التصنيف المؤسساتي لمنص الجمالي ،بل ينفتح  .أ 

إلى ما ىو غير محسوب في حساب المؤسسة ،و إلى عمى مجال عريض من اإلىتمامات 

 ما ىو غير جمالي في عرف المؤسسة ،سواء كان خطابا أو ظاىرة .

اسة ل المعرفية مثل تأويل النصوص و در من سنن ىذا النقد أن يستفيد من مناىج التحمي .ب 

 الخمفية التاريخية ،إضافة إلى إفادتو من الموقف الثقافي و التحميل المؤسساتي .

أنظمة و يوي ىو تركيزه الجوىري عمى أنظمة الخطاب بن بعد امالي يميز النقد الثقافي إن الذ .ج 

اإلفصاح النصوصي ،كما ىي لدى بارت و دريدا و فوكو ،خاصة في مقولة دريدا أن ال 
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ثابة البروتوكول لمنقد الثقافي شيء خارج النص ،و ىي مقولة يصفيا ليتش " بأنيا بم

 (1)ا مفاتيح التشريح النصوصي كما عند بارت ،و حفريات فوكو"يوي ،و معيبنالمابعد 

عموم  أن النقد الثقافي " فرع من فروع النقد النصوصي العام ،و من ثم فيو أحد الغذاميو يرى   

بنقد األنساق المضمرة التي ينطوي عمييا الخطاب الثقافي بكل  يالمغة و حقول األلسنية معن

تجمياتو و أنماطو و صيغو ،و ما ىو غير رسمي و غير مؤسساتي و ما ىو كذلك سواء من حيث 

كشف ما ىو مخبوء تحت ب ي،فيو إذن معن(2)دور كل منيا في حساب المستيمك الثقافي الجمعي "

عن األنساق المضمرة المتخفية وراء جماليات النصوص أقنعة البالغي / الجمالي ،أي الكشف 

 األدبية .

أنو ييتم باألنساق الثقافية المضمرة خمف البناء المغوي األمر الذي دفع بو فمن سنن ىذا النقد    

ية األدب ،النظرية الماركسية و التاريخانية ر نظإلى التقاطع مع معارف إنسانية مجاورة أبرزىا : 

األنتروبولوجيا و عمم اإلجتماع ،التحميمين النفسي و الفمسفي ،عمم العالمات كما أنو الجديدة ،

 يستفيد من مناىج التحميل المعرفية مثل تأويل النصوص .

الفكر الماركسي فكرا مغذيا لخطوط النقد الثقافي و السيما فيما يتعمق بتغييب فكر  و بدا"   

 . (3)ييمنات "مالمركزيات و ال

                                                           
العربي ،بيروت ،الدار البيضاء  ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ،المركز الثقافي عبد اهلل الغذامي (1)
 .32ص،3،2005ط
 .83،48،صرجع نفسو مال (2)
 1حو نظرية شعرية في النقد الثقافي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،طنا الثقافة ،يقبشرى موسى صالح ،بويط (3)

 .15،ص 2012
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،و الشعبي و الرفيع ،و الخمفي  ل شيء ممكن و مباح ،فيتعايش العالي و الواطئحيث أن ك

 األمامي ،و الكبير و الصغير و المرأة و الرجل ،و ىكذا ... و 

استراتيجية الخطاب الثقافي تقوم عمى ضرورة نقد البنى الثقافية و ترى الدكتورة بشرى صالح أن "   

فيي ترى (1)مطابقة أو متوائمة مع السياق الذي آلت إليو حداثيا"السائدة تمييدا لتحديثيا و جعميا 

أن النقد /النقض /التحديث ىو حجر البناء الفكري الثقافي الجديد و يتمركز النقد الثقافي "حول 

ا النص و أسيمت في إنتاجو و ىي سياقات يفاعمية الكشف عن السياقات التاريخية التي امتص

حمة البنيوية و حتى في بعض اتجاىات ما بعد البنيوية التي تقوم مضمرة لم تكن مقروءة في مر 

،ىذا يعني أن التحول في النقد (2)المغايرة " عمى استقاللية النص األدبي عن السياقات الثقافية

وصفيا أنساقا خارجية مؤثرة في النص و إنتاجو ،كما ىو افي ليس في العودة إلى السياقات بالثق

ياقية التقميدية ،بل يقوم عمى تصور نقدي مختمف مرتبط بتحوالت الثقافة الحال في المناىج الس

 .المعاصرة

 

 

 

 

                                                           
 .15،صبويطيقا الثقافةبشرى موسى صالح ، (1)
 .9،صالمرجع نفسو (2)
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 / مفهوم النسق المضمر :2

 تعريف النسق لغة : / 1.2

يعرف ابن منظور كممة )نسق( في كتابو )لسان العرب ( بقولو :" النسق من كل شيء :ما      

شياء و يقال :ناسق بين األمرين أي تابع بينيما كان عمى طريقة نظام واحد ،عام في األ

/التنظيم و النسق ،بالتسكين :مصدر نسقت الكالم إذا عطفت بعضو عمى بعض ،و يقال والتنسيق

عمى التنظيم ،و الترابط ،و التماسك  ،و تدل النسقية في المغة (1)نسقت بين الشيئين و ناسقت"

 نسيج نصي موحد موضوعيا و عضويا.التسمسل ،و تتابع األفكار ،و انتظاميا في و 

 تعريف النسق اصطالحا : / 2.2

يشكل مفيوم النسق محورا مركزيا في مشروع النقد الثقافي ،و ىذا المفيوم يتحدد عبر وظيفتو     

و مقيد  ،و النسق وليس عبر وجوده المجرد ،فالوظيفة النسقية ال تحدث إال في وضع محدد 

ربة الثقافية باعتبار أن كل ثقافة تحمل االثقافي ىو نسق مركزي في إطار المق المضمر في النقد

في طياتيا أنساقا مييمنة . فالنسق الجمالي و البالغي في األدب يخفي أنساقا ثقافية ،و ال تتوافر 

خرى ىي الوظيفة نما توجد وظيفة أظيفتين األدبية و الشعرية فقط و االنصوص األدبية عمى الو 

قا متناقضة و متصارعة فيتضح ابيا النقد الثقافي ،و النقد الثقافي يكشف أنس ة التي يعنىالنسقي

بأن ىناك نسقا ظاىرا يقول شيئا ،و نسقا مضمرا غير واع و غير معمن يقول شيئا آخر ،و ىذا 

 ىو المضمر الذي يسمى بالنسق الثقافي .

                                                           
 .2003، 6ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )ن،س،ق( ،دار صادر ،بيروت ،دت ،ج (1)
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المقاربة الثقافية ال  يعني أناألدبي ،و ىذا و غالبا ما يتخفى النسق الثقافي وراء النسق الجمالي و 

ريحة و المباشرة ،بل ما يعنييا و المضامين الصييميا في النصوص تمك األبنية الجمالية و الفنية 

 الكشف عن األنساق المضمرة المتخفية فييا .ىو 

أما عمى صعيد استثمار مفيوم النسق في ميدان النقد الحديث فقد حظي ىذا المفيوم باىتمام     

المغمق  بالغ ،إذ ناقشت المناىج النقدية الحديثة منذ الشكالنيين الروس ،إلى البنيويين أمر النسق

النفسية  النسق المفتوح ،أي ىل تتم دراسة الخطاب في ضوء مرجعياتو التاريخية أو اإلجتماعية أوو 

 التركيبية الداللية بمعزل عن تمك المرجعيات ؟ أم تدرس أدبيتو األسموبية و 

بمفيوم النسق يعود  اإلىتماموقد رجحت اإلختيار الثاني كما ىو معروف "ففي البنيوية كان     

إلى تحول بؤرة اىتمام التحميل البنيوي )الذات( ،أو )الوعي الفردي( من حيث ما يشكالنو من 

تي تنزاح فييا الذات عن المركز ،إلى التركيز عمى أنظمة الشفرات النسقية ال(1)لممعنى" مصدر

. نفيم من ذلك (2)مفيوم النسق و مفيوم البنية ،فكالىما يستند إلى فكرة العالقة" و"ىناك تقارب بين

 عالقة الكل بالجزء الحتواء النسق عمى أبنية .ىي  ا مأن عالقتي

و النسق حسب النقد الثقافي ىو نسق ثقافي ،ال يتمثل في المغة و ال في تركيبة النص األدبي    

 و نظامو ،و إنما ىو نسق داللي يتمثل في مضمون النص الثقافي و حموالتو الثقافية ،لذا يمكن 

                                                           
جامعة ة الجاىمي وفوقيتيا في الشعر ،مجمهلل حبيب التميمي ،سحر كاظم حمزة الشجيري ،دونية المرأة في المجتمع عبد  (1)

 . 316،ص 2014، 2، ج 22 ،مجبابل لمعموم اإلنسانية 
ماري نوال غاري بريور ،المصطمحات المفاتيح في المسانيات ،تر:عبد القادر فييم الشياني ،سيدي بمعباس  (2)
 .106،ص1،2007ط
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ية ات وليذا فان أىمالقول أن النسق الثقافي مجموعة من القيم المتوارية خمف النصوص و الخطاب

 .النقد الثقافي تكمن في الكشف عن حموالت كثيرة ومتعددة ومركبة من عناصر ايجابية وسمبية

ىناك عالقة جدلية تفاعمية فالنسق السياق ق وسياق وبين النسق و فالنص اإلبداعي يحيل إلى نس   

خالل ىذا التشكل يحدث راكم التاريخي لمنظومة األفكار والعالمات ،و متصل بالتشكل عبر الت

يا يتمظير يكون وع النسق المضمر ال"و ثقافيةقيمية و  بأنساقكون متصمة ىذه السياقات تالسياقات و 

عبر خطاب فاعل ولغة تؤطر خطاب الفاعل أيضا ،بل ىو ممارسة ليا خصوصيتيا من التغمغل 

المبدع ،وىذا يعني أن األنساق المضمرة تكون في الوعي  (1)والتأثير والييمنة في غفمة من الذات"

،فيي متغمغمة في ثقافتو و ذىنو لذلك عندما يكتب المبدع نصا إبداعيا ،ال يشعر أثناء الكتابة 

"وتظل األنساق الثقافية من الذات المبدعة ، بييمنة ىذه األنساق ،فيي متشكمة في الوعيو في غفمة

و أزلي تاريخي يرى أن النسق  ا ما جعل الغذاميىذ، و (2)"في المبدعما  ميتيا عمى نحوتمارس فاع

و راسخ و يشكل جبروتا رمزيا يحرك الذىن الثقافي لألمة ،و يقوم بتنميط ذائقتيا و طرائق تفكيرىا 

 و ميوليا .

و ألن النسق الثقافي مرتبط بالوعي العقل البشري و كونيتو "فال يحتم عمينا ذلك إغفال حركيتو    

يفقد أساسو الجوىري ولكنو يمتمك مرونة التحوالت و يستجيب و تحوالتو و انتظامو الداخمي فيو ال 

 .(3)"لمقتضى المتغيرات فيتكيف معيا دون أن يتالشى جوىره

                                                           
 .87،ص 2009، 1عبد الفتاح أحمد يوسف ،قراءة النص و سؤال الثقافة ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،ط (1)
 .5المرجع نفسو ،ص (2)
 2003، 1عبد الفتاح يوسف ،القراءة النسقية )سمطة البنية و وىم المحايثة (،منشورات اإلختالف ،الجزائر العاصمة ،ط (3)

 .122ص
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يمتمك خاصية التحول وفقا ك يعني أن النسق الثقافي المضمر متغير و غير ثابت ،فيو لذ    

المغوية داخل  األنساقلممتغيرات ،و يتكيف مع ىذه المتغيرات ،دون أن يتغير جوىره و دراسة 

 .المضمرمنيا و ة( ميمة جدا إلدراك األنساق الثقافية الظاىر النصوص )نصوص الثقاف

"إذ أن اإلىتمام بدراسة األنساق المغوية داخل الثقافة يمنح الثقافة معناىا الجوىري ال المعنى    

يديولوجي و ألنو نو ،ألنو إالظاىر المزيف ،و ألن النسق المغوي داخل الثقافة ال يمكن اإلستغناء ع

تصال الجمعي و يؤطر لنظام الخطاب داخل الثقافة فوحدىا إذن المقاربة وحده الذي يؤسس لإل

المغوية الثقافية تسمح بفيم أعمق لألنساق المغوية بماىيتيا المزيفة المعمنة و بإيديولوجيتيا الحقيقية 

 . (1)المضمرة "

بعض الصعوبات ،وىو يحاول أن يرصد النسق المضمر وىذا يعني أن المتمقي قد يواجو    

النظام المغوي و الكفاءة يستخرجو ،ما لم يمجأ إلى مجموعة من الكفاءات األلسنية ،المتعمقة بو 

ية المتعمقة بالسياق الخارج عن الكالم ،و الكفاءة البالغية التداولية التواصمية أي قوانين الموسوع

( Searleالمنطق الطبيعي ،و ىذه الكفاءات التي يعتمدىا سيرل ) الخطاب ،و الكفاءة المنطقية أي

ضرورية لفك ترميز األنساق الثقافية المضمرة ،و ليذا يتطمب النسق الثقافي المضمر نوعا خاصا 

عي القارئ بالثقافة يا القراءة الثقافية ويكون الحتماالت و راءة ،و ىذه القراءة يمكن أن نسميمن الق

لنص األدبي دورا ميما في تأويل المعنى ،ألن ىذا الوعي الثقافي لمقارئ كما يرى امتدادىا داخل او 

الدكتور عبد الفتاح أحمد يوسف ىو الذي يمكننا من تأويل العالقة بين دور العنصر داخل الثقافة 

                                                           
 .91،92ص،ص و سؤال الثقافة  اءة النعبد الفتاح أحمد يوسف ،قر  (1)
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لى النص األدبي قمو الثقافي اووظيفتو داخل النص األدبي ،ألن انتقال العنصر الثقافي من ح

 دبي .ل الثقافة و داللتو داخل النص األمل داللتان مزدوجتان ،داللتو داخيجعمو يح

 كما حدد الغذامي شروطا لمنسق المضمر و ىي كاآلتي : 

 . وجود نسقين يحدثان معا و في آن واحد ،في نص واحد ،أو فيما ىو حكم النص الواحد 

  لممعمن ،فمجال يكون أحدىما مضمر و اآلخر عمني ،و يكون المضمر نقيضا و ناسخا

 النقد الثقافي ىو كشف األنساق المضمرة الناسخة لمعمني .

  البد أن يكون النص ذا قبول جماىيري ،و يحظى بمقروئية عريضة و ذلك لكي نرى ما

 .(1)جتماعي و الثقافي اق من فعل عمومي ضارب في الذىن اإللألنس

يقوم عمييا النقد الثقافي ،و يبني عمييا النسق المضمر ىو الركيزة األساسية التي يمكن القول أن   

 أدواتو اإلجرائية. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .32،ص 2004، 1عبد اهلل الغذامي ،عبد النبي اصطيف ،نقد ثقافي أم نقدأدبي ،دار الفكر ،دمشق ،ط (1)
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 / أدوات النقد الثقافي اإلجرائية :3

ر أغوار النص ألدوات اإلجرائية التي تسيم في سبينبني النقد الثقافي عمى مجموعة من ا    

 قاصرا .فال وجود لمنيج دون أداة و إال لكان  ،رورة لكل منيج فاألداة اإلجرائية ض

قيده المؤسساتي ىو الشرط األول لتحرير األداة  من  المصطمح رو يرى الغذامي أن تحري   

ولذلك النقدية ،وذلك من خالل إجراء تحويالت و تعديالت في المصطمح لكي يؤدي ميمتو الجديدة 

 دوات اإلجرائية لمكشف عن األنساق المضمرة .اقترح الغذامي مجموعة من األ

 و المجاز الكمي : / المجاز1.3

يمثل المجاز في مشروع الغذامي )النقد الثقافي( أىمية بارزة ،"فالمجاز يحضر في النقد الثقافي     

بوصفو أداة تشتغل ضمن أفق نظري لقراءة خطاب ثقافي )الشعر( يؤدي المجاز فيو بوصفو آلية 

حسب –في النقد الثقافي ىذا يعني أن المجاز  (1)في صياغتو" الخطاب دورا مركزيا من آليات 

أداة إجرائية ،ليا دور كبير في الكشف عن األنساق المضمرة المتخفية وراء جماليات  -الغذامي

 الداللة المضمرة في النصوص األدبية . لخطاب األدبي ،و بالتالي الكشف عنا

 و إذا كان المجاز يتجمى كذلك في خطاب النقد الثقافي فقراءتو ستكون في مستويين :

 المجاز بوصفو نظرية أو أداة قراءة . األول :

 المجاز بوصفو آلية إنتاج خطابية . الثاني :
                                                           

عبد اهلل الغذامي : نموذجا ،مقال ضمن كتابأ،المجاز و اإلنسان ،المجاز الكمي في النقدالثقافي  الديريعمي أحمد (1)
 1الثقافية ،المؤسسة العربية لمدراسات ،بيروت ،دار الفارس لمنشر و التوزيع ،عمان ،طالممارسة النقدية و و 

 .215،ص2003
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ره المجازي ليؤسس عبمع كل خطاب لغوي ىناك مضمر نسقي ،يتوسل بالمجازية و التعبير    

ن النسقي لمغة و ما قيمة داللية غير واضحة المعالم و يحتاج كشفيا إلى حفر في أعماق التكوي

المغة لتمرر أنساقيا الثقافية دون  ،و المجاز الكمي يمثل قناعا تتقنع بومستخدميا  في ذىن تفعمو

عمال مختمفا لكي  التي تتطمب منا ةتيا الكبرى و الكمياوعي منيا "و في المغة مجاز 

أن القيمة  فاألدوات القديمة ال تكفي لمكشف عن المضمر النسقي ليذا يرى الغذامي(1)كشفيا"ن

الثقافية لممجاز ىي الحقيقية و ليست القيمة البالغية كما ىو شائع في الدرس البالغي ،"و يتجرد 

لممجاز كونو ينتج النصوص وفق قوالب ثابتة و بو يستبدل ىنا لنقد التصور البالغي التقميدي 

المقترن بذلك  التصور اإلستعمالي الذي يدرج الخطاب في وظائف ثقافية متعددة ،و ىذا النقد

مفردة و أحيانا الجممة الىتمام بالمفظة ز و مجالو ،ألنو ينقمو من حال اإلالمقترح يوسع مفيوم المجا

م ما يالحظ فإن توسيع مفيو ،و  (2)إلى الخطاب الذي ىو متركب من مواقف و رؤى متكاممة"

كل األبعاد النسقية المجاز الجزئية لتكون شاممة ل المجاز يدفع برغبة واضحة إلى تعميق كفاءة

 لمخطاب .

 

 

 

 
                                                           

 . 29عبد اهلل الغذامي ،عبد النبي اصطيف ،نقد ثقافي أم نقد أدبي ،ص (1)
و الممارسة النقدية قال ضمن كتاب :عبد اهلل الغذامي عبد اهلل ابراىيم ،النقد الثقافي مطارحات في النظرية و المنيج ،م (2)

 . 44و الثقافية ،ص
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 : /التورية الثقافية  2.3

يمكن القول أن أىم منجزات البالغة المصطمحية ىو مصطمح )التورية ( غير أن ىذا     

 المنظومة المصطمحية البالغية  من مثل ما تعاني منويعاني المصطمح حسب ما يراه الغذامي 

 بالظواىر التعبيرية المقصودة فعميا في صناعة الخطاب و في تأويمو . ا تعنىحيث أنيب

عد معنيين بما ىو في الوعي المغوي ،و إنما معنيون بالمضمرات النسقية و في النقد الثقافي لم ن   

لذا البد من منظومة مصطمحية جديدة نستطيع من خالل أدواتيا اإلجرائية الولوج إلى البنية العميقة 

عدم اإلكتفاء بالبنية السطحية فقط لمكشف عن الداللة المضمرة في الخطاب ما ىو  لمنص ،و

 ظاىر منيا و عمني ،و ما ىو مضاد و ناقض لممعمن .

واج األساسي حول بعدين دالليين أحدىما قريب و اآلخر بعيد "و في مصطمح التورية نجد اإلزد   

يأتي من أن المفيوم التقميدي لمتورية يشير و ىذا منطمق ميم جدا لمنقد الثقافي غير أن الخمل 

دي لمتورية يخضع ،ىذا يعني أن المفيوم التقمي (1)صراحة إلى أن المقصود ىو المعنى البعيد"

لموعي و يحوليا بالتالي إلى لعبة جمالية ،مما يحصر الفعل النقدي في ما ىو  العممية لمقصد أي

بالغية المباشرة إلى وظيفتيا الثقافية يحرر في مجال الوعي ،و نقل التورية من وظيفتيا ال

المصطمح من قيوده الضيقة ،و التورية تقوم عمى اإلزدواج الذي بواسطتو يمكن تأسيس تصوراتنا 

 عن حركة األنساق الثقافية في بعدييا المعمن و المضمر.

يستمزم توسيع  لذا استعارة مصطمح )التورية( و نقمو من عمم البالغة إلى حقل )النقد الثقافي(   

المفيوم ليدل داللة كمية ال تنحصر في معنيين قريب و بعيد مع قصد البعيد ،و إنما ليدل عمى 
                                                           

 .70ص ، اهلل الغذامي ،النقد الثقافي  عبد (1)



-المفهىم و اإلجراء–الفصل األول                              النسك المضمر و السياق الشعري   
 

17 

 

حال الخطاب ،إذ ينطوي عمى بعدين أحدىما مضمر و ال شعوري ،و ليس في وعي المؤلف و ال 

داللي أحد  في وعي القارئ ،و من ىنا يمكن القول أن التورية بمعناىا الثقافي ىي حدوث إزدواج

طرفيو عميق و مضمر يتواجد في البنية العميقة لمخطاب ،و ىو أكثر فاعمية و تأثيرا من ذلك 

 الواعي .

 / الداللة النسقية :3.3

النقد األدبي مشروعو في العمل عمى عالقة النص مع إنتاج الداللة في تمييزه بين نوعين  بنى   

من الداللة ىما الداللة الصريحة و الداللة الضمنية حيث تزداد أدبية النص كمما ازدادت قدرتو 

 عمى إنتاج الداللة الضمنية.

ألدبي و بناء عمى منطمق الغذامي قدي االمفيوم المحوري لمتمييز النإذن ىناك داللتان تشكالن    

اإلتصالي اقترح نوعا ثالثا من أنواع الداللة ىو )الداللة من العنصر السابع من عناصر المخطط 

و وظيفتيا نفعية / توصيمية بينما النسقية( و إذا ما كانت الداللة الصريحة مرتبطة بالشرط النحوي 

فإن الداللة النسقية ترتبط في عالقات متشابكة مع لوظيفة الجمالية لمغة االداللة الضمنية ترتبط ب

فالداللة النسقية صرا فاعال ،الزمن لتكون عنصرا ثقافيا أخذ بالتشكل التدريجي إلى أن أصبح عن

قة تأخذ بمبدأ النقد الثقافي لوعي و تحتاج إلى أدوات نقدية مدقموجودة في المضمر و ليست في ا

لنظر و اإلجراء ،كما أن الداللة النسقية ىي ذات بعد نقدي تكتمل منظومة الكي تكتشفيا ،و لكي 

 ثقافي و ترتبط بالجممة الثقافية .
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 / الجممة النوعية )الجممة الثقافية( :4.3

مع قيام الداللة النسقية ،معتمدة عمى العنصر السابع "فإن الذي سنحصل عميو عبر كشفنا    

جمل نحوية ،ذات مدلول  ثقافية مقابل ما عيدناه منلمداللة النسقية ىو أننا سنكون أمام جممة 

مدلول ضمني وبالغي مجازي و مع ىذين النوعين الجممة النحوية ل أدبية ذات تداولي ،وجم

الجممة األدبية ،فإننا سنجد الجممة الثقافية ،نوعا ثالثا مختمفا ،و الجممة الثقافية ىي حصيمة الناتج و 

قولة النسقي في الرسالة ثم عبر تصور مأتي عبر العنصر الداللي لممعنى النسقي و كشفيا ي

و ىذه الداللة سوف تتجمى و تتمثل عبر الجممة الثقافية و الجممة الثقافية ليست ، (1)الداللة النسقية"

عددا كميا إذ قد نجد جممة ثقافية واحدة في مقابل ألف جممة نحوية ،أي أن الجممة الثقافية كما 

إضافة الجممة الثقافية ستكون أنواع الجمل لة إكتنازية و تعبير مكثف ،و بيراىا الغذامي ىي دال

 ثالث كالتالي : 

 الجممة النحوية ،المرتبطة بالداللة الصريحة . .1

 الجممة األدبية ،ذات القيم البالغية و الجمالية المعروفة . .2

 لنسقية في المغة .الجممة الثقافية ،المتولدة عن الفعل النسقي في المضمر الداللي لموظيفة ا .3

( في أن "الثقافة ليست مجرد حزمة من  Geertzيرتز ) الثقافة ىنا يأخذ بمقولة قو مفيوم      

أنماط السموك المحسوسة كما ىو التصور العام ليا ،كما أنيا ليست العادات و التقاليد و األعراف 

ت الييمنة من خطط و قوانين يرتز ىي آلياوبولوجي الذي يتبناه قو لكن الثقافة بمعناىا األنتر 

تعميمات كالطبخة الجاىزة التي تشبو ما يسمى بالبرامج في عمم الحاسوب و ميمتيا ىي التحكم و 
                                                           

 .27،ص ،نقد ثقافي أم نقد أدبي عبد اهلل الغذامي ،عبد النبي اصطيف (1)
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و اإلنسان ىو الحيوان األكثر اعتمادا عمى ىذه البرامج التحكمية غير الطبيعية من أجل   بالسموك،

نيائيا عن سؤال الوجود ،إنيا مجموعة  فالثقافة ليست معطى مسبقا و ليست جوابا (1)تنظيم سموكو"

 من األجوبة األساسية التي أفرزتيا الممارسة اإلنسانية في مستوياتيا المتنوعة .

 / المؤلف المزدوج :5.3

أن المؤلف مؤلفان : مؤلف فرد لو خصوصية شخصية ،و مؤلف آخر ذو كيان يرى الغذامي     

رمزي ، "إنو الثقافة التي تصوغ بأنساقيا المييمنة وعي المؤلف الفرد و ال وعيو عمى حد سواء 

ميما حاول األول أن يعبر عما يريد فإن أفكاره و مواقفو سوف تنتظم في أطر كبرى تعمل عمى و 

الثقافة التي يمكن لقضايا التي يتطرق إلييا ،فالمؤلف الفرد ىو نتاج المؤلف صوغ منظوراتو و نوع ا

كثر حضورا و الذي يتدخل باستمرار في تعديل ما يفكر بو المؤلف  اعتبارىا المؤلف األشمل و األأ

 عمى ،نفيم من ذلك أن الثقافة مؤلف مضمر ذو طبيعة نسقية تمقي بشباكيا(2)الفرد و ينتجو"

في أسر مفاىيميا الكبرى التي تتسرب إليو دون وعي منو ،و النسق من حيث ىو  فيقعالكاتب ، 

تيا ،مؤلفؤلف ،و لكنيا منغرسة في الخطاب فإن ىذه الداللة ليست مصوغة من م داللة مضمرة

 و مستيمكوىا ىم كتاب و قراء . الثقافة

و يقول من داخمو خطاب ال ،ثم إناتج ثقافي مصبوغ بصبغة الثقافة أو "فالمؤلف المعيود ىو ن    

،وىذه األشياء المضمرة تعطي (3)أشياء ليست في وعي المؤلف ،و ال ىي في وعي الرعية الثقافية"

                                                           
 .74،ص د اهلل الغذامي ،النقد الثقافيعب (1)
 . 45،صنفسوالمرجع  (2)
 .76،ص المرجع نفسو (3)



-المفهىم و اإلجراء–الفصل األول                              النسك المضمر و السياق الشعري   
 

20 

 

ما ىو متروك الستنتاجات  المؤلف أولخطاب سواء ما يقصده ادالالت تتناقض مع معطيات 

 نقدي الثقافي.كون المضمر الداللي يتناقض مع معطيات الخطاب ىو شرط في الفعل الالقارئ، ف

 / الوظيفة النسقية )العنصر النسقي ( :6.3

  نو جاكبس ناقترح الغذامي إجراء تعديل أساسي في النموذج )نموذج الرسالة( لروما     

Roman Jackobson) و ذلك بإضافة عنصر سابع ،ىو ما سماه بالعنصر النسقي و بيذا )

معجمية، التنبييية ،الالمرجعية  ،اإلخباريةأصبحت وظائف المغة كالتالي : الوظيفة الذاتية و 

و أخيرا الوظيفة الجديدة )النسقية ( و برأي الغذامي فإن ىذه الوظيفة تكون مفيدة أكثر  الشاعرية 

سقية لمخطابات ،و بذلك توسع من وظيفة النقد ،و تنقميا إلى ظر عمى األبعاد النألنيا تركز الن

 آفاق جديدة .

 " : La fonction expressiveالوظيفة التعبيرية " -1

" ،و تركز عمى المرسل ألنيا "تيدف إلى أن  Emotiveو تسمى أيضا الوظيفة اإلنفعالية "     

تعبر بصفة مباشرة عن موقف المتكمم تجاه ما يتحدث عنو ،و ىي تنزع إلى تقديم انطباع عن 

ة إلى التعبير االنفعالي ،و تنقسم االنفعاالت من ىذه الزاوي (1)انفعال معين صادق أو كاذب"

كانت مصدرا لمخطاب المرسل ،و أخرى تجاوزت النقل  في الذات التيالخالص عما يختمج 

المباشر لألحداث التي يبدي المرسل تجاىيا موقفا مميزا يجعل الخطاب المنجز ممكا لو ،و يتجمى 

في معظميا الصنف األول في الرسالة المشحونة بخطاب عممي أو حديث عاد " حيث تنطبق 

                                                           
 1988، 1،دار توبقال لمنشر ،الدار البيضاء ،ط ز،قضايا الشعرية ،تر :محمد الولي و مبارك حنو  ونرومان جاكبس (1)

 . 29ص
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ن عال في قيمتيا اإلبداعية كمما تمكبخطاب متالدوال مع مدلوالتيا بينما تزداد الرسالة المشحونة 

الباث من إرسال سمسمة وحدات خطابية ذات مدلول متجاوز لمواقع الخالص ،متعال عن الحقيقة 

،و بالتالي فمعيار الصدق و الكذب ىنا ليس بالقياس إلى القيمة (1)كما ىي في وجودىا الطبيعي "

موصوف أو التخمص منو في اإلبالغية التي تحمميا الرسالة ،و إنما من زاوية اإللتزام بالواقع ال

و الحجة في ذلك ما ذىب إليو جاكبسون في الحكم عمى الشعر بقولو :"الشعر ىو في  خطاب ما

دءا من الكممة األولى ال قيمة الذي ال يقدم الكذب دون تردد ب جميع األحوال كذب ،و الشاعر

بتركيزىا عمى المرسل فإنيا تنزع إلى التعبير عن عواطف المرسل  و الوظيفة اإلنفعالية،(2)"لو

مواقفو إزاء الموضوع الذي يعبر عنو ،و يتجمى ذلك في طريقة النطق مثال أو في أدوات تعبيرية و 

 أو التعجب ...الخ .تأوه لتفيد االنفعال كا

 " : La fonction cognitiveالوظيفة اإلفهامية " -2

" و تبرز  fonction impressiveو يطمق عمييا بعض المسانيين مصطمح "وظيفة تأثيرية "    

كثر تعبيرىا األىذه الوظيفة عمى سطح الخطاب عندما تتجو الرسالة إلى المرسل إليو و تجد 

المذين ينحرفان من وجية نظر تركيبية و صرفية و حتى فونولوجية في خموصا في النداء و األمر 

 الغالب ،فالمميز ليذه الرسالة من الناحية التواصمية ىو كونيا :

 لغة إنسانية و ىما " األمر والنداء" لذات طابع لفظي يتمظير في تركيبتين بارزتين في ك 

                                                           
حميمية لنظرية رومان جاكبسون ،الدار العربية لمعموم ناشرون تتواصل المساني و الشعرية مقاربة الطاىر بو مزبر ،ال (1)

 . 35،ص 2007، 1،الجزائر العاصمة ،ط فالاإلختبيروت ،منشورات 
 . 28ص ، قضايا الشعرية ون ،رومان جاكبس (2)
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 نيا ترد في أسموب إنشائي بمصطمح ال تقبل قيمتيا اإلخبارية اإلخضاع ألحكام تقييمية ،أل

ن ،و تفرض كثافة حضورىا خاصة في موظيفة تييلالبالغة القديمة ، "ليذا نجد ىذه ا

ين يعتمدان عمى مخاطبة األدب الممتزم و الروايات العاطفية ،ألن ىذين المونين األدبي

 . (1)و محاولة التأثير عميو و إقناعة أو إثارتو "   اآلخر

 " : La fonction phatiqueاإلنتباهية " الوظيفة -3

م إخبارية خطاب اإلبالغي لتزويد المتمقي بقيىناك أنماط لغوية تقوم بأدوار خارجية عن نطاق ال   

ة عمى سالمة جياز اإلتصال ،و التأكد من استمرار مرور سمسمة و إنما تؤدي وظيفة المحافظ

ون عندما أقر بأن ،و ىذا ما ذىب إليو جاكبسرسمت بو أالرسائل الموجية إليو عمى الوجو الذي 

د مما إذا كانت متأكلصل و تمديده أو فصمو و توظف "ىناك رسائل توظف في الجوىر إلقامة التوا

المخاطب أو التأكد من أن انتباىو  ىل تسمعني ؟" وتوظف إلثارة انتباه ! دورة الكالم تشتغل " ألو

فالعممية التواصمية ىنا تنسحب قميال من دائرة الرسالة لمتأكد من ممرىا (2)لم يرتخ " قل ،أتسمعني ؟"

 ي صنع ىذه الوظيفة.شترك الباث والمستقبل فلذا ي

 

 

 

                                                           
سمير الرزوقي و جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية : ،نقال عن 39الطاىر بو مزبر ،التواصل المساني و الشعرية ،ص (1)

 .110القصة تحميميا و تطبيقيا ،ص
 .30،ص ون ،قضايا الشعريةرومان جاكبس (2)
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 " : La fonction référentielleالوظيفة المرجعية "  -4

حائية ي" و إ cognitiveترجمت باصطالحات أخرى إلى جانب المرجعية مثل معرفية "     

"Démotive "(1) ، غير أن ىذه المصطمحات تشترك في كونيا تشير إلى الوظيفة المييمنة عندما

تتجو الرسالة إلى السياق ،و تركز عميو ،و تتمون كل رسالة بيذه الوظيفة عندما يكون محتواىا 

قوم مؤيدا لألخبار الواردة فييا باعتبار أن المغة تحيمنا عمى أشياء و موجودات نتحدث عنيا، و ت

 المغة فييا بوظيفة الرمز إلى تمك الموجودات و األحداث المبمغة.

تجو إلى تفسير نفسيا من حيث المرجعية ينبغي أن ت" فالمغة في رسالة تييمن عمييا الوظيفة    

فإن دور الدليل ( Emile Benvenisteىي رموز معبرة عن أشياء أو بتعبير إيميل بنفنست )

،أي أن الدليل أو العالقة المغوية  (2)عنو " ا فيوحي لنا أنو ناباستعاضة و أخذ مكان شيء م

نتحدث عنيا بطبيعتيا النيابية تستعمل في العمميات التخاطبية باعتبارىا نائبة عن أشياء عندما 

 بدل استحضارىا داخل السياق الخطابي.

) ...و...( قد ىذه العناصر السياقية المفظية من قبيل الكممات المعزولة  و يعتبر المسانيون"   

و تعد (3)أمكنتنا دراستيا ،في التراث المساني في عالقتيا مع األشياء وفق شعار كممات و أشياء" 

                                                           
وب و األسموبية معبد السالم المسدي ،األس: ، نقال عن44،45ر ،التواصل المساني و الشعرية ،صالطاىر بومزب  (1)
 .159ص
 .45المرجع نفسو ،ص  (2)
 .78رومان جاكبسون ،قضايا الشعرية ،ص (3)
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( (Sapirاألشياء في قضايا خطاب ما ألفاظ مرجعية باصطالح جاكبسون الذي أيد و اتبع سابير

 الص األنماط األساسية لممراجع التي تصمح أساسا ألقسام الخطاب .ىو يقوم باستخو 

 " : La fonction métalinguistiqueوظيفة ما وراء المغة "  -5

تستخدم مثل ىذه الرسائل عندما يشعر المخاطبان أنيما بحاجة إلى التأكد من االستعمال    

فيكون الخطاب مركزا عمى السنن ألنو  الصحيح لمسنن " الذي يوظفان رموزه في العممية التخاطبية

) أو وظيفة شرح( يتساءل المستمع :إنني ال أفيمك ما الذي تريد قولو ؟ يشغل وظيفة ميتا لسانية 

 .(1)" ة فيسأل : "أتفيم ما أريد قولو ؟أو بأسموب رفيع : ما تقول ؟ و يسبق المتكمم مثل ىذه األسئم

ت ضمن الكالم عن الكالم نفسو ،أو القول عن القول و يمكن تصنيف ىذه األنماط من الخطابا   

الكالم األشياء و خاصة إذا عممنا أن المنطق الحديث يميز بين مستويين من الكالم ىما الكالم عن 

نموذجا مأخوذا من المغة الفرنسية  عن الكالم أو ما يسمى ميتا لغة ،"و يقدم رومان جاكبسون

" و يتبعيا بسمسمة  le sophomore s’est fait collerمفسرا ىذا النوع الخطابي في جممة " 

 se fait؟" ، se fait collerمن الكالم عن الكالم أو ما وراء المغة ،فيقول :"لكن ما معنى 

coller  " تعني ما يعنيوsécher  " و ما معنى "sécher " تعني "sécher   رسب في "

ص السنن المعجمي لمفرنسية جمل المعادلتية يخاإلمتحان )...( إن اإلخبار الذي توفره كل ىذه ال

مية ،و إذا كانت ىذه السمسمة الكال (2)بصفة دقيقة وظيفة ميتا لسانية " وظيفتيا  فحسب ،و

المجسدة في حوار بين "أ" و "ب" تخص المعجم المغوي الفرنسي فإن ذلك يعني أن كل المغات 

                                                           
 .46،ص  ي والشعريةالمسانر ،التواصل الطاىر بومزب (1)
 .47،ص مرجع نفسوال (2)
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لقضايا الواصفة ،و المحددة لداللة العالمات اإلنسانية قابمة لمتساؤل أو اإلجابة عمى مثل ىذه ا

 المستخدمة من طرف المرسل .

 " : la fonction poétiqueالوظيفة الشعرية "  -6

و ىي الوظيفة التي تركز عمى الرسالة مع عدم إىمال العناصر الثانوية األخرى ،" و نممح    

لمجال الشعرية بوصفيا عمما قائما بذاتو ضمن أقانين المسانيات ،أي  تعريفيا في تحديد جاكبسون

بوصفيا الدراسة المسانية لموظيفة الشعرية في سياق الرسائل المفظية عموما و في الشعر عمى وجو 

،فكل رسالة لفظية عند جاكبسون تكون بيذه الوظيفة و ال تكاد تغيب عن أية  (1)الخصوص "

اوتة ،بينما تفرض الييمنة المطمقة عمى فن الشعر لكنيا ليست ىي رسالة لكنيا بدرجات متف

ة تركز عمى الوظيفة الوحيدة في مجال فن القول ،و إنما ىي الوظيفة الغالبة فيو ،فالوظيفة الشعري

يما كان جنسيا لكنيا بدرجات متفاوتة ،فيي ال تستقل بفن القول وحده كما ال الرسالة المفظية م

 تقتصر عميو فقط .

و بإضافة العنصر السابع الذي ىو )العنصر النسقي ( و معو )الوظيفة النسقية ( فإن ىذا    

نظرنا نحو األبعاد النسقية التي تتحكم  وحسب الغذامي ، "سيجعمنا في وضع نستطيع معو أن نوج

لية م جمابنا و بخطاباتنا ،مع اإلبقاء عمى ما ألفنا وجوده و تعودنا عمى توقعو في النصوص من قي

 .(2)" جتماعيةييا من أبعاد تاريخية و ذاتية و اترض فو قيم داللية و ما ىو مف

 .عد إضافة العنصر السابع كالتاليتصالي بو تكون صورة النموذج اإل

                                                           
 .78،ص ،قضايا الشعرية ونرومان جاكبس (1)
 . 65صالنقد الثقافي، عبد اهلل الغذامي ، (2)
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 الشفرة

 السياق

 الرسالة

 إليو المرسل                                                                         المرسل

 أداة اإلتصال

 يالعنصر النسق

و الوظيفة النسقية تكون عندما يكون التركيز عمى العنصر النسقي كما ىو مقترح الجتراح     

وسيمة منيجية لجعل النسق و النسقية منطمقا نقديا و أساسا منيجيا ،و ىذا ىو المنطمق األول في 

 .مشروع الغذامي النظري
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 التأويل :/ النقد الثقافي و 4

يحظى سؤال التأويل و اإلستنطاق بأىمية بالغة في الدراسات الحديثة الخاصة بفك شفرات    

النصوص األدبية ،و الكشف عن منظوماتيا الداللية عمى النحو الذي " يستجيب لكيفية العالقة 

 (1)القارئ " –المؤسسة بين شيادة النص في منطقة اآلنا الشاعرة و شيادة القراءة في منطقة اآلخر 

ر أغوار النص و البحث عن حقائقو ية ذىنية إنسانية تتيح لممتمقي سبذلك يعني أن التأويل فعال    

 المضمرة بغرض فيمو.

 مفهوم التأويل في المغة :-1

عمى أن مفيوم كممة )التأويل( يدور  -دأو تكا–من يطالع معاجم المغة العربية يجدىا تجمع     

عديدة أىميا : الرجوع و المآل ،و العاقبة و التفسير ،و الوضوح و التدبير ،يقول  حول معان

التأويل  لت الشيء :جمعتو و أصمحتو ،فكأن االزىري "التأويل من آل يؤول أي رجع و عاد ...و أ

 .(2)جمع معان مشكمة بمفظ واضح ال إشكال فيو " 

و ،آل يؤول أي رجع تفعيل من أول يؤول تأويال و ثالثي و جاء في لسان العرب "التأويل فيو    

عاد ،و سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال :"التأويل و المعنى و التفسير واحد قال و 

لفاظ أشكمت و أصمحتو ،فكان التأويل جمع معاني أإذا جمعتو ولو ؤ أبو منصور يقال ألت الشيء أ
                                                           

محمد صابر عبيد ،تمظيرات القصيدة الجديدة مقاربات إجرائية في الرؤيا و الشكل و االسموب ،عالم الكتب الحديث  (1)
 .99،ص 2013، 1عمان ،ط

 .1976،القاىرة ، 15األزىري أبو منصور محمد بن أحمد بن األزىر اليروي ،تيذيب المغة ،دار الكاتب العربي ،ج (2)
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دعوا عميو ا بعض العرب أول اهلل عميك أمرك أي جمعو و إذ و ،و قالبمفظ واضح ال اشكال في

وجمعيا مك و يقال في الدعاء لممضل أول اهلل عميك أي رد عميك ضالتك قالوا ال أول اهلل عميك شم

ولت في فالن األجر إذا تحريتو و طمبتو ،و التأول و التأويل تفسير الكالم الذي لك ،و يقال تأ

،و المتأمل لما سبق من مجموع المعاني التي  (1)لفظو " غير ببيان  تختمف معانيو و ال يصح إال

لمصير ،و الرجوع أوردتيا معاجم المغة العربية نجد معاني كممة التأويل تدور حول المرجع و ا

 ق من أجمو .باألمر أو النص لتبيين المراد الذي سي

 مفهوم التأويل في اإلصطالح : -2

( و ىي مشتقة من  hermeneuticsوطيقا ) كر الغربي باليرمنيالتأويل في الفعرف مصطمح     

( ، "و ىو فعل يدل عمى عممية كشف الغموض الذي يكتنف  hermeneueinالفعل اإلغريقي ) 

في الفكر الغربي عمى  قا،و تقوم اليرمنيوطي (2)شيئا ما ،أو إعالن رسالة و كشف النقاب عنيا " 

 رموز "لمكشف عن المعاني الكامنة فمسفة التعمق خمف ما ىو ظاىر من تعبيرات و عالمات و 

عممية  في محاولة لفيم المجيول بالمعموم فجوىرالجوانب غير المتعينة من الخبرة أو التجربة و 

معاني من دالالت و ىرة قوم عمى الكشف عن ما يكمن خمف األشياء الظاالتأويل في الفكر الغربي ي

و محاولة كشف الغموض البادي في ظاىر النصوص بتعمق بنيتيا الداخمية و الوصفية و معرفة 

                                                           
 ل(.مادة)أ،و،،لسان العرب ، رابن منظو  (1)
،سمطنة عمان  11أحمد زايد ،التأويل و الظاىرة اإلجتماعية ،مجمة التسامح ،وزارة األوقاف و الشؤون الدينية ،ع (2)

 .156ص ،2005
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عن الحقائق المضمرة في النصوص ،و ربما المطموسة يا المعيارية و المعرفية و البحث وظيفت

 (1)"العتبارات تاريخية و مذىبية

تطمق عمى اإلتجاىات المختمفة التي يعتنقيا بعض  قا(و مما سبق يتضح أن كممة )ىيرمنيوطي   

ت الفيم و التأويل و التفسير يولون اىتماما خاصا لمشكالالفالسفة و المفكرين الغربيين الذين 

( أن فعل القراءة يقوم عمى أساس تنشيط النص ،و ذلك بتشغيل  U.E.C.Oيكو )برتو ا"ويرى ام

ات الحدسية في القراءة الخطية ،و بناء سمسمة المرجعيات الكفاءة الموسوعية و مراقبة أمكنة التعثر 

الممكنة حسب شبكة العالقات العاممة الموجية لحدس القارئ و تخميناتو في حركة دائبة بين 

 .(2)معطيات الكتابة و إمكانيات القراءة "

و بذلك تكون نظرية التمقي قد تخطت النظرة األحادية لمعمل األدبي عند ىؤالء النقاد ،و أصبح     

العمل األدبي من وجية نظرىم مسيرة إنتاجية تحتاج في تفاعميا إلى جميع العناصر المساىمة في 

اب عيتحدد في البحث المستمر عن أمثل شكل لمفيم و اإلستالنص فعممية التأويل النصي تإنتاج 

عمى اعتبار أن كل فيم يفتح طريقا إلى التساؤل و تنشيط الفكر ،و بذلك تتغذى نظرية التأويل 

( القائمة بأن اإلدراك يتم عن طريق تفاعل  Phenomenologyتية /الفينومينولوجيا )اىر ابالظ

 الذات بالموضوع .

الشعرية لغة مجازية  إن المغة الشعرية في النص الشعري المعاصر ىي لغة عالمات " فالمغة    

بطبيعتيا ،و يكون المجاز فييا ىو الناتج عن تجاوز الدالالت و تعالقيا حيث تنتقل في وظيفتيا 
                                                           

 2011، 1لطفي فكري محمد الجودي ،النص الشعري بوصفو أفقا تأويميا ،وؤسسة المختار لمنشر و التوزيع ،القاىرة ،ط (1)
 .28ص
 .36المرجع نفسو ،ص (2)
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عتمادىا عمى ك الوظيفة التي تتحقق في الشعر بامن مجرد اإلخبار إلى الوظيفة الشعرية تم

ينتيي دأ من بداية محددة و توالديا ال يب،و ذلك ما يجعل النص الشعري نصا  (1)اإلستعارة أساسا " 

 عند نقطة محددة فيو نص اإلنفتاح عمى نصوص القراءة المتعددة أي أنو نص التأويل المفتوح .

في النقد الثقافي يتنامى التأويل في بعدين ظاىر و خفي ،يفكك األول أنظمة النصوص و     

ويض ىو إجراء يقوم عمى التق" و الثقافية الظاىرة ،و يكشف عن عمميا و المتحكمات النسقية فييا 

استقالليتو البنائية صاء المركزيات عمى نحو غير مرتين بمركزية النص الجمالية أو اإلزاحة ،و إقو 

ويض ا يعني أن النقد الثقافي يقوم بتقو ىذ (2)أما اآلخر فيقوم عمى رؤية ما بعد حداثية مضافة "

المركز ي ة فيي تيتم باليامش و تقصالتفكيكيالمركزيات و ييتم بما ىو ىامشي ،تماما مثل 

و المؤول فو المعمنة أو مقاصده " فالناقد أتقوضو ،و ال تقاس أىمية أي نص إبداعي بنوايا مؤلو 

يبحث ىو مطالب دائما بأن يبني قراءاتو عمى نص أمامو تشكل لغتو البعد الموضوعي و عميو أن 

 .(3)" ت واعية و أخرى غير واعيةى نشاطانفسو عن فك رموزه من خالل محاولة اإلىتداء إل

و ىذا يدل عمى أن النص يحتوي عمى أشياء واضحة و غير واضحة و من أولى ميمات الناقد    

مور في متن النصوص األدبية ،ألن األنساق المضمرة في النقد قراءة المضمر أو المخفي أو المط

 .الثقافي ىي المراد الوقوف عمييا بالتفسير و التحميل و التأويل و ليست النصوص في حد ذاتيا 

 

                                                           
 صرية العامة لمكتاب ،دطمة الئفية الثالثة ،الييلألا مطمعة في بيواية التجريب حركة الشعرية العر محمود الضبع ،غ (1)

 .98،ص 2015
 .08،ص،بويطيقا الثقافة  بشرى موسى صالح (2)
 .210،ص 2006، 1بسام قطوس ،المدخل إلى مناىج النقد المعاصر ،دار الوفاء لمطباعة و النشر ،اإلسكندرية ،ط (3)
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 : /الرؤية الشعرية والتمثل الشعري لمحدث الثوري5

الشعرية و الثقافية التي الثورات العربية من أىم المواضيع الراىنة في الساحة يعد موضوع     

الشعرية و تمثموىا كل حسب مرجعيتو و خمفيتو الفكرية أو تداوليا الشعراء العرب في نصوصيم 

الدينية أو الثقافية أو اإليديولوجية ،" و ىو من القضايا التي تفرض عمى المثقف العربي تحديات 

ماءه و عالقتو باآلخر و دوره في معرفية و جمالية تحدد موقعو في ثقافة المجتمع الذي يحدد انت

ب دور المثقف و الشاعر ي،و ذلك من أجل تجاوز محاوالت تغي (1)المشيد الثقافي العالمي " 

العربي ،و تعد "ربيعة جمطي" من بين الشاعرات الجزائريات المواتي تمثمن ىذا الموضوع من خالل 

 دور في األوطان العربية من دمار ديوان "النبية تتجمى في وضح الميل" حيث تحدثت عن ما ي

ع العربي ،الذي أتى عمى األخضر إسقاطا عمى ثورات ما أطمق عميو بالربيخراب فكان ديوانيا و 

اليابس فشرد اإلنسان ،و دمر البيوت ،و زرع الفتنة و الكراىية و األحقاد بين أفراد العالم العربي و 

 العموم أن ينتج عمال دون أن يعود لبيئتو مى وجو فال يمكن لمشاعر أو الروائي أو الكاتب ع

مجتمعو و واقعو المميء باألحداث و التطورات الساخنة كل يوم لذا يمكن القول أن "ربيعة جمطي" و 

ذلك و بفضل حدسيا و ذكائيا استطاعت أن تتنبأ بيذه الثورات و أرادت أن تؤرخ لمواقع الذي تعيشو ،

 من خالل أعماليا الروائية التالية :

" حنين ،و حتى في روايتيا األخيرة  2012 "، "نادي الصنوبر 2010"الذروة" الصادرة عام    

بدع ىو من يستطيع ملريس األخيرة ،فالكاتب الحقيقي و اتنبأت بأحداث با 2015بالنعناع " 

ألسباب متعددة     استشراف المستقبل ،و تكون لو القدرة عمى قول ما ال يقدر اآلخرون عمى قولو 
                                                           

 2014، 1العربي ،بيروت ،ط معمى ،خطاب األنساق الشعر العربي في مطمع األلفية الثالثة ،مؤسسة اإلنتشاربآمنة  (1)
 .185ص
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" ربيعة جمطي " ليذا الحدث ىو نتيجة ثقافتيا ببعدييا الواقعي و السياسي ) الثورات رقو تط

العربية( التي تحمل في طياتيا أنساقا مضمرة و دالالت صنعيا المؤلف المزدوج و الالوعي 

بل ،فالرؤية تشترك ىي التي تمكنو من استشراف المستق الجمعي ،و الرؤيا التي يتمتع بيا الشاعر

مع الرؤيا في تشييد النموذج الشعري بوصفو فعالية حادة الخصوصية و نظام تفكير نوعي 

"فالمعنى كنتيجة لتزاوج الصور و الدالالت ىو فعالية شعرية تستبطن الذات و الموضوع كمعادلين 

وي عميو من عناصر و إذا كانت الرؤية بما تنط (1)إلى تجاوز المغة "  يما تسعى الرؤيا من خالل

فإن الشعر ىو  مرجعية األولى التي تتشكل منيا ،حواس ىي اللذاتية و موضوعية تحكميا ا

المرجعية الثانية المقابمة التي تقوم عمى تشكيل الرؤيا و تكونيا و من دون حضور الطرفين 

العالم" من ،فمصطمح " رؤية العالم " أو "رؤيا  (2)رؤيا " المذكورين ال يمكن أن تكون ىناك 

المصطمحات النقدية التي شاعت في العقود األخيرة ،و كال المصطمحين يدور في ثالث دوائر من 

 الداللة : 

أوليا الداللة الحسية التي تشير إلييا "رؤية العالم " مؤكدة الرؤية البصرية ،أو النظر إلى ما يقع  -

عض منيا إلى الكل عمى سبيل في مدى اإلبصار من مفردات العالم التي يمكن أن يشير الب

 المجاز المرسل و ىذه الدائرة ليست المقصودة في سياق النقد األدبي .

أما الدائرة الثانية فيي الدائرة المجازية التي تنتقل فييا الداللة من اإلبصار الحسي إلى النظر  -

ع اآلراء و التصورات العقمي ،"و من ىنا تصبح داللة رؤية العالم في األعمال اإلبداعية قرينة جما

                                                           
غالية خوجة ،قمق النص محارق الحداثة ،المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ،بيروت ،دار فارس لمنشر و التوزيع  (1)

 . 81،ص 2003، 1عمان ،ط
 .165،ص 1996، 1عبد اهلل عساف ،الصورة الفنية في قصيدة الرؤيا ،دار دجمة ،دمشق ،ط (2)
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، حيث أن األعمال اإلبداعية ىنا  (1)واحدة "المتجانسة عالئقيا في منظور واحد أو وجية نظر 

 و بما يراه .يالمتعين الذي يعيشو ،أو يواجيؤدييا المبدع حسب العالم الفعمي أو الواقع 

فيي الدائرة الداللية التي تنتقل فييا الداللة من المجازي إلى الروحي ،و من أما الدائرة الثالثة  -

،ىي نفاذ الشاعر الوعي إلى الالوعي تعبيرا عن بعض الرغبات المقموعة " إن الرؤيا في الشعر 

تراه من منظور ثابت ،بل تراه ىذا يعني أن الرؤيا الشعرية حين ترى الواقع ال  (2)ببصيرة ثاقبة " 

ايا متعددة ،لتتمكن من اقتناص جوىره المتحرك الذي يتفجر بالقمق ،و حاالت النمو ،لتراه و من ز 

في حركتو و تردده ،في يقينو و ذعره و ىي ال تقف من ىذا الواقع موقفا واحدا ،و ال تتصل بو 

 بقناعة نيائية.

لموضوع ،و ىكذا او في الرؤيا الشعرية يسقط الحد الفاصل بين العام و الخاص ،بين الذات و    

الصغير بعد أن يمر من خالل رؤيا الشاعر ،شأنا عاما شامال ،و ىنا  يصبح الشأن الشخصي

تكمن وظيفة الشاعر اإلجتماعية فيي من الوظائف األساسية لمشعر ،بالنظر إلى وضعية اإلنسان 

وى ى أن تكون كل المعارف ذات محتو حاجات المجتمع العربي الذي ىو في حاجة إلالعربي 

 جتماعي.ا

  

                                                           
 .165،ص 1996، 1عبد اهلل عساف ،الصورة الفنية في قصيدة الرؤيا ،دار دجمة ،دمشق ،ط (1)
 .15،ص 2003، 1عمي جعفر العالق ،في حداثة النص الشعري ،دار الشروق لمنشر و التوزيع ،عمان ،ط (2)
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 عية " من حيث اإلىتمام باإلنسان كما تقترب الوظيفة اإلنسانية لمشاعر من الوظيفة اإلجتما  

من أي اعتبار إيديولوجي ،طبقي أو قومي أو  اق أساسمالمجتمع و الحياة غير أنيا ال تنطو 

 . (1)مذىبي"

بعيدا عن انتماءاتو الفكرية  قطذلك يعني أن الشاعر الذي يتبنى ىذه الوظيفة ييمو اإلنسان ف   

 بانتماءاتو اإلنسانية .فقط  اوالءاتو السياسية ،مرتبطو 

عاب و تشكيل ىذا المستوعب الثقافي في ي"فالشاعر نموذج اإلنسان المثقف ما يمكنو من است   

،بحيث ال تصبح الثقافة مجرد تراكم لمعمومات مخزنة في الذىن ،بل تصبح (2)رؤية خاصة " 

 فمسفة تفسر الحياة و تحدد الموقف مما يحدث فييا .بمثابة 

مما سبق نخمص إلى أن النقد الثقافي واحد من أبرز مناىج ما بعد النسقية الذي يبحث عن     

بئ وراء عباءة البالغي / الجمالي ،و يمثل النسق تالمضمر الداللي في النص األدبي و ما يخ

لنسق المضمر ثقافي ،ففي ظل اىتمام النقد الثقافي باقوم عمييا النقد اليالمضمر الركيزة التي 

 و العناية بجمالياتيا األسموبية نتقال بالممارسة النقدية من نقد النصوص تتحول وظيفتو إلى اإل

حموالتيا الثقافية المتخفية فييا ،أي نقد األنساق لى نقد األنساق المطمورة فييا و مالبنائية إو 

 المضمرة .

ما  يةقافي لم يتخل عن الوسيط التأويمي الذي يعد حجر األساس في الدراسات النقدالنقد الثكما أن 

بعد البنيوية ،و لمكشف عن النسق المضمر رأى الغذامي أنو البد من القيام بنقمة في المصطمح 
                                                           

 2009، 1ئر العاصمة ،طعبد اهلل العشي ،أسئمة الشعرية بحث في آلية اإلبداع الشعري ،منشورات اإلختالف ،الجزا (1)
 .246ص
 . 138المرجع نفسو ،ص (2)
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تى يتسنى لنا معرفة ما ىو مضمر في النصوص األدبية ،و ذلك عن طريق مجموعة من ح

 األدوات اإلجرائية .

كما أن ثقافة الشاعر تمعب دورا ميما في ما يكتبو ،فالمضمر النسقي كما يرى الغذامي قابع     

في الالوعي ،و رؤية الشاعر لمواقع و تمثمو و استشراف مستقبل األمة عن طريق الرؤيا ناتج عن 

ية معايشة الشاعر لألحداث التي تدور في مجتمعو ،و ىنا تكمن الوظيفة اإلجتماعية و اإلنسان

 لمشعر.
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لرؤية حداثية من شأنيا أن ف الرمز بألوانو المختمفة تجسيدا اىتم الشعراء المعاصرون بتوظي    

الرمز من أبرز الظواىر الفنية التي بناء النص إلى أفق يبمور آالم الذات و الواقع ،و يعد توجو 

تمفت االنتباه في تجربة الشعر الجديدة ،و طبيعة الرمز طبيعة غنية و مثيرة ،تتنوع دراستيا في 

 الرموز التي يستخدميا الشاعر ضاربة بجذورىا في التاريخ فروع شتى من المعرفة "و ميما تكن 

ية أي بوصفيا رموزا حية عمى الدوام فإنيا حين مرتبطة عبر ىذا التاريخ بالتجارب األساسية النمطو 

يستخدميا الشاعر المعاصر البد أن تكون مرتبطة بالحاضر بالتجربة الحالية و أن تكون قوتيا 

ة ى صفة الديموم،فالقيمة كامنة في لحظة التجربة ذاتيا و ليست راجعة إل (1)التعبيرية نابعة منيا"

درك بوضوح أن استخدام الرمز في السياق الشعري ي أن نالرموز وال لقدميا ،و ينبغالتي ليذه 

نقل المشاعر المصاحبة لمموقف و تحديد أبعاده بعا شعريا بمعنى أنو يكون أداة ليضفي عميو طا

 و الكشف ،الشمولية  اصة تجنح نحو اإليغال و اإلستبطانالنفسية فالشعر تجربة ذات طبيعة خ

 و الكثافة و الغموض . المغايرة و البلتحديد ،و اإلنفعالية و 

و ارتبط مفيوم الرمز بفمسفة الحمم " التي اىتم بيا الرومانسيون في البداية و منحوىا قيمة     

( إال أنيم ظموا يتحركون Herderكبرى و خاصة عمى يد الكاتب و الفيمسوف األلماني ىيردر ) 

 دوا من تراث الرومانسية ين استفاعمى سطوح الظاىرة دون األعماق التي بمغيا الرمزيون الذ

عندىم ضربا من الممارسة الصوفية و منبعا لمخيال نظريات فرويد في معالجة الحمم الذي غدا و 

 .(2)الشعري و غدا عند بودلير معادال لمرؤيا و أداة القتناص الرمز المعقد" 

                                                           
 .199، ص1966، 1،الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواىره الفنية و المعنوية ،القاىرة ،ط عزالدين اسماعيل  (1)
 .339،ص 2007ارة الثقافة ،الجزائر العاصمة ،د ط ،ز لغموض في الشعر العربي الحديث ،و ابراىيم رماني ،ا  (2)
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الماضي حيث أن الرمز الحديث ىو لغة الرؤيا التي تصل الواقعي بالخيالي و األسطوري ،   

بالحاضر و المستقبل الذاتي بالعام عمى نحو داللي تزداد كثافتو و يشتد غموضو و تكثر تفسيراتو 

 و ىذه الحالة الداللية ال تعود إلى تعقيد البنية الشعرية فقط بل إلى خصوصية التجربة الحديثة.

ين وحدات ة تربط بشيوعا ىي تمك التي تستند إلى صور تناظريكما أن أكثر استعماالت الرمز     

في ىذه الحالة ينظر  لى و تقوم مقاميا ،ومجردة و أخرى محسوسة ،تنوب فييا الثانية عن األو 

ئلحالة عمى مدلول يقابميا عن طريق العرف و التواضع لعتباره " صورة دالة تستعمل إلى الرمز با

و قدرتو عمى ا التصور عن الكثير من أبعاد ىذ بولوجيا المعاصرة في الكشفو أسيمت األنتر و لقد 

فالرمز من ىذه الزاوية يشير إلى الدالالت    (1)إجبلء الكثير من األسرار الثقافية و الحضارية " 

عن  تسرب في غفمة إلى الكممات و األشياء ،فيو يعطي األشياء أبعادا تخرجياتالتي يمكن أن 

لى رموز لحاالت إنسانية و وفق ىذه لى ما يشكل عمقا دالليا يحوليا إدائرة الوظيفية و االستعمال ا

 السيرورة فإن كل شيء يمكن أن يصبح رمزا لحالة إنسانية وفق شروط ثقافية بعينيا.

 

 

 

 

                                                           
 2006، 1الحوار لمنشر و التوزيع ،دمشق ،طة العربية ،دار نساق الثقافأفي بعض  ةسعيد بنكراد ،مسالك المعنى دراس  (1)
 .160ص
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 / الرمز :1

 / تعريف الرمز :1.1

  أ/ لغة :

جاء تعريف كممة "الرمز" في لسان العرب بأنو " تصويت خفي بالمسان كاليمس ،و يكون     

ما ىو إشارة بالشفتين و قيل الشفتين بكبلم غير مفيوم بالمفظ من غير إبانة بصوت و إن تحريك

إشارة و إيحاء بالعينين و الحاجبين و الشفتين و الفم ،و الرمز في المغة كما أشرت إليو مما  الرمز

 (1)زتو "يبان بمفظ بأي شيء أشرت إليو بيد أو عين )...( ،و رمزتو المرأة بعينيا ترمزه رمزا :غم

فمفيوم الرمز لغويا يرادف اإلشارة و اإليحاء و التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية الخفية 

 التي ال تقوى المغة عمى أدائيا في دالالتيا المعجمية .

  ب/ اصطالحا :

و مفاىيم واسعة ،حيث نجد في المغة اليونانية أن كممة رمز كانت تعني  ييحمل الرمز معان    

و فعل رمز في اليونانية يعني الجمع  لة عمى اإلىتمام بالضيف ..."قطعة من إناء الضيافة لمدال

وا نظرية في تأويل في حركة واحدة بين اإلشارة و الشيء المشار إليو ،و كان الرواقيون قد ىيأ

 .(2)يا عناصر رمزية تعبر عن حضارة معينة لتفسير كثرة المعاني لتمك الرموز"ناإلشارات عمى أ

                                                           
 .ز( ،م،ن العرب ،مادة )رابن منظور ،لسا  (1)
 .07،ص 1981، 1ىنري بيير ،األدب الرمزي ،تر :ىنري زغيب ،منشورات عويدات ،بيروت ،ط  (2)
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و أقدم تعريف لمرمز كان ألرسطو حين قال :"الكممات رموز لمعاني األشياء ،أي رموز لمفيوم    

األشياء الحسية أوال ثم التجريدية ثانيا ،و إن الكممات المنطوقة رموز لحاالت النفس ،و الكممات 

 .(1)بة رموز لمكممات المنطوقة "المكتو 

مما تقدم نبلحظ أن لمرمز مفاىيم متنوعة و متعددة ،إال أنيا تدور حول معنى واحد ،و ىو أن    

 الرمز مرادف لئلشارة و اإليحاء.

 / أقسام الرمز و مستوياته :1.1

 ية ىي الرمز النظري و المنطقي  كان أرسطو أول من قسم الرمز إلى ثبلثة مستويات رئيس    

بواسطة العبلقة الرمزية إلى المعرفة ،و الرمز العممي و ىو الذي يعني الفعل ثم ىو الذي يتجو "و 

الرمز الشعري أو الجمالي ،و ىو الذي يعني حالة باطنية معقدة من أحوال النفس ،و موقفا عاطفيا 

 (2) أو وجدانيا"

ألخبلق و الفن " فالمنطق ال ز أنو رد مستوياتو إلى المنطق و او يفيم من تقسيم أرسطو لمرم    

لصة و الرمز األخبلقي العممي يعنى بالمبادئ أن يكون تصنيفا رمزيا لممعرفة الصورية الخا يعدو

القواعد التي تنظم السموك و الرمز االستطيقي يرد إلى انطباعات ذاتية و أحوال وجدانية ،و ىو و 

                                                           
 ,36،ص1977، 1،الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر ،القاىرة ،طفتوح أحمدمحمد   (1)
 1ىيفرو محمد عمي ديركي ،جمالية الرمز الصوفي ،دراسات التكوين لمتأليف و الترجمة و النشر ،دمشق ،ط  (2)

 .22،ص2009
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،نبلحظ أن أرسطو لم يفرق بين الرمز و اإلشارة و أنو  (1)اإلبداع الفني " ينكشف في مجاالتالذي 

 يرى أن الرمز في صيغتو العامة مثمو مثل المغة أداة تعبير عن المعرفة و إيصاليا إلى اآلخر.

ية ،الرمزية الخاصة التراث ( الرمز إلى ثبلثة أنواع ىي الرمزية R . Wilkو يقسم رينيو ويمك )     

ة الطبيعية ،و يمكن مبلحظة بروز الرمز التراثي كظاىرة في الشعر العربي الحديث ،و ىو الرمزي

في ذلك يمبي حاجات عديدة يحددىا عمي عشري زايد عمى المستوى الفني بالموضوعية و الدرامية 

و غنى التراث و تأثرا بالشعر الغربي و تواصبل مع الثقافة اإلنسانية و عمى المستوى القومي 

ربة الحاضر إلى رتداد إلى الجذور ضد الغزو األجنبي و عمى المستوى النفسي باليروب من غباإل

،حيث يثري توظيف التراث تجربة الشعرية الحديثة ،و يضفي عمييا أبعادا  (2)عالم حممي أفضل "

 فقا غامضا يوحي بدالالت متنامية .ويفتح أمام الشاعر و القارئ أفنية و إنسانية 

الموسوعة البريطانية بدورىا بين نوعين آخرين من الرمز " نوع يكون فيو الرمز  و تفرق      

بإشارة و قد اصطمح عمى مدلوليا اصطبلحا بحيث تكون المغة و مفرداتيا نموذجا من ىذه الرموز 

كما في االصطبلحات العممية و اإلجتماعية ،و النوع اآلخر يكون فيو الرمز صورة من صور 

تحت الحواس و بين الشيئين فيكون شيئا محسوسا يشير إلى شيء معنوي ال يقع التعبير الفني ،

 (3)مشابية "

 و يمكن تقسيم الرمز إلى مستويات ىي : 

                                                           
 .18،91،ص  1983، 3عاطف جودة نصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ،دار األندلس ،بيروت ،ط  (1)

 .342ص،،الغموض في الشعر العربي الحديثابراىيم رماني   (2)
 .25، صلية الرمز الصوفي كي ،جمار يمحمد عمي دىيفرو   (3)
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فيو الكممة المفردة أو الصورة الجزئية  وب فني تكتسبم: و ىو أس البسيط أو الجزئي الرمز .1

ترمز إليو ،فيؤدي  التي تتراءى في شتى أنواع البيان قيمة رمزية من خبلل تفاعميا مع ما

ا الكثير من المعاني الخفية ،"و ىو يقوم عمى اإليحاءات التي إلى إيحائيا و استثارتيذلك 

اسية ،أو بأحداث تاريخية أو سيتبثيا الصورة الجزئية أو الكممات المشعة ذات االرتباط 

جتماعية ،أو ظواىر طبيعية ،أو أماكن ذات مدلول شعوري تجارب عاطفية أو مواقف ا

 (1)خاص "

: و ىو الفكرة المطمقة أو المعنى األساسي ،أو المحور الذي تدور  المركب أو الكمي الرمز .1

التي ىي التي تنظم كل الصور الجزئية  حولو كل الصور األدبية ،عمى أن تكون تمك الفكرة

تتناثر في النص ،و ميما تناثرت فروعيا فإن قوة تأثيرية تربط بينيا برباط وثيق من 

 التجربة الشعورية . 

" و إن الرمز الجزئي يسيم في جعل المتمقي في تفاعل مع الرمز الكمي ،الذي ينبع من المعنى    

ىذا المعنى الفنية لتقديم  تتعاون جميع صوره و عناصرهاإليحائي الذي يقدمو بناء النص حين 

الرمزي ،فيو ال يقوم عمى تمثيل الفكرة المحددة الواضحة المعالم و إنما يقدم رمزا عاما ينبع من 

 .(2)تكامل بناء النص و يأتي رمزا ثريا باإليحاءات التي تحمل أكثر من تأويل "

ن الرمز الكمي ىو الرمز الذي يتشكل من مجموعة من خبلل التعريفين السابقين نستنتج أ     

رموز منفصمة ،أما الرمز الجزئي فيو الكممة أو العبارة التي يوحدىا تشكل الرمز حيث تكتسب 

 الكممة المفردة قيمة رمزية تتفاعل مع الرمز الكمي بانسجام متكامل . 
                                                           

 .227ص،1،1987ط، قسنطينة ، ، دار الشعب شعر الثورة عند مفدي زكريا، يحيى الشيخ صالح  (1)
 .227،صالمرجع نفسو   (2)
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 / أنواع الرمز :1.1

 الرمز الطبيعي :  -أ

إلى المتمقي ،و يقسم اإليطالي وظفت ربيعة جمطي الميل كرمز طبيعي إليصال معنى و داللة     

( العبلمات إلى ثمانية عشر نوعا ،منيا "العبلمات الطبيعية و يقصد بيا  U. Ecoرتو إيكو )أمب

 .(1)ما في الطبيعة من شجر و ماء و جبال و غيرىا ..." 

في األبيات التالية ىو بمثابة معادل موضوعي لمتعبير عن فتو الشاعرة و الميل كما وظ     

 المعاناة و المأساة التي تعيشيا البمدان العربية : 

 اٌَيي ....

 اًلارة اًوحيدة ....

 !املخحلية ٌَـيش ..
(2)

 

 ىاممت مقالتو الشييرة  ( في T . S . Eliotوت )يلة المعادل الموضوعي التي طرحيا إففكر     

يقول فييا :"الطريقة الوحيدة لمتعبير عن العاطفة في الفن تكمن في  م1919عام مشكبلتو في و 

إيجاد معادل موضوعي أي بكممات أخرى مجموعة من األشياء ... موقف ،سمسمة من األحداث 

                                                           
 . 102، 101،ص 2003، 1نسيمة بوصبلح ،تجمي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ،دار ىومة ،الجزائر ،ط  (1)
 2014، 1نشورات ضفاف ،بيروت ،منشورات اإلختبلف ،الجزائر ،طمطي ،النبية تتجمى في وضح الميل ،ربيعة جم  (2)
 .07ص
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ن المعادل ،نفيم من ىذا الكبلم أ (1)تكون بمثابة صيغة لتمك العاطفة نفسيا لدى القارئ "

 خدام الرمز كأداة لمتعبير عن أشياء مجردة كالعواطف . الموضوعي يتمثل في است

و لمعرفة أبعاد الداللة المركزية لميل البد من البحث عن التعارض الرمزي بين الميل و النيار     

ليصبح كبلىما نقيضا لآلخر و بديبل عنو ،إذ ال يعرف الميل إال من فقد النيار ،حيث نجد أن 

سابقة تتحرك مفارقة اآلخرين نافرة من اإلتصال بيم ،ساعية إلى الذات الشاعرة في األبيات ال

 عالم بديل ،يناقض العالم األول  اإلنفصال عنيم " لتستبدل بحضورىا في عالميم حضورىا في

يم المفتقدة فيو ،و في ىذا العالم البديل ،تنطوي األنا عمى نفسيا و تخمق بنفسيا وينطوي عمى األقان

رتحال في العالم األول إلى العالم الثاني ا،ذلك أن اإلرتحال من  (2)مبلذىا "و لنفسيا ما تجد فيو 

دل فيو بر يستبدل فيو بالمكان الذي يعيش فيو اآلخرون ،المكان الذي تنفرد فيو األنا ،و يستو الشع

 الزمان النفسي لؤلنا بالزمان الفعمي لآلخرين ،فالميل ىو المعادل الرمزي لمعالم المرتحل إليو حيث

تنطوي األنا عمى نفسيا ،و النيار ىو المعادل الموضوعي أو الرمزي لمعالم المرتحل عنو حيث 

يعيش اآلخرون في مأساة و معاناة دائمتين بسبب الحروب و مختمف الشرور التي يواجيونيا لذلك 

قيقة يمكن القول أن الداللة المضمرة لميل في األبيات السابقة ىي اليروب من الواقع المر و الح

 القاسية .

                                                           
 5،مج 3ليوتية ،مجمة فصول الشعر العربي المعاصر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،عإلخمدون الشمعة ،المثاقفة ا  (1)
 .69،ص 1996، 2ج

 .45،صصفور ،رؤى العالم جابر ع  (2)
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ما الميل في النياية إال ذلك المنقذ من ضبلل النيار و أناسو حيث ال يفسر ىذا الفعل و     

ف الظروف ،و ىي رغبة مصوبة جامحة من األنا في البقاء رغم أن الصادر عن النيار إال برغبة

 في اتجاه الحياة و يمثل الميل تمك الحياة أو المنجاة من الموت .

 لشاعرة حديثيا عن الميل فتقول :و تتابع ا

 ٌَيي زواب مجيال ....فعَت 

 ا ...سريثديو كد

 !!يف اٍهنار ...
(1)

 

*** 

 اٌَيي أ يضا ....

 أ ثـحخو أ خدار املوت ....

 !أ ؾياه زوب احلداد ...
(2)

 

من المعروف أن الميل أسود ،و من الناحية الثقافية يتخذ المون األسود رمزا لمحزن ،و يمبس     

تتمثل في السواد و الحزن الذي  الناس عادة األسود في مناسبات الحداد و العزاء ،فالداللة المضمرة

 قتمى يشو الناس في النيار ،فالبشر في حداد دائم بسبب ما تخمفو الحروب من أعداد اليع

                                                           
 .08الديوان ،ص  (1)
 .12ن ،صاالديو   (2)
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أعياه ثوب الحداد  -كما تقول  -الضحايا كل يوم ،فالشاعرة تريد ليذه المأساة أن تنتيي ،فالميلو 

 من و سبلم بعيدا عن الحروب و القتل .عمى أمميا في أن تعيش الشعوب في أداللة 

 ا ما تدل عميو األبيات التالية :و ىذ

 كال اٌَيي ....

 مل أ هن أ سود ...

 !!.كدي مروري تب رضمك ..
(1)

 

في ىذه الجممة الثقافية نجد أن الميل رغم سواده الحالك و ظبلمو الدامس إال أنو لم يزدد سوادا     

قموب  ألسود ،فسواد األرض كناية عن سوادإال عن طريق مروره أو اصطدامو بكوكب األرض ا

اه أناس أبرياء تج فكارىم الشيطانية و أعماليم الوحشيةقتمة الذين سيطرت و تغمبت عمييم أأولئك ال

 العيش بسبلم . انيم أرادو ال ذنب ليم ،سوى أ

 سية اإلسبلمية تقول :و في إشارة إلى اإلسبلميين أو األحزاب السيا

 اسود وهجي  ....

 ل ين حتزتت....

 !و أ ظَلت حلية ....
(2)

 

                                                           
 .17الديوان ،ص  (1)
 .19الديوان ،ص  (2)
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الوسطية ،فالدين ى يتمثل النسق المضمر في ىذه األبيات في دعوة الشاعرة ىؤالء المتطرفين إل    

 ،لذا البد من تغميب مصمحة األمة سطية و اعتدال و معاممة قبل كل شيء  و اإلسبلمي دين

سبلمي دين توحيد ال دين تفرقة الببلد عن طريق اإلبتعاد عن التطرف و الطائفية ،فالدين اإلو 

 تشتيت .و 

 و في صورة أخرى لميل تقول ربيعة جمطي :

 اٌَيي خائف ....

 ....أ ين خيخئب 

 !من ؾيون اًلذةل ...
(1)

 

الميل يعني السكينة و اليدوء ،لكنو يعاني ،فتمظيره في أكثر من صورة سمبية داللة عمى     

الضعف ،فيو خائف من عيون القتمة الذين يتربصون بو ،المضمر ىنا ىو العنف الموجود من 

 اقتتال و سفك لمدماء .

 و في أبيات أخرى تصف فييا الشاعرة الميل :

 ٌَيي املرخي ....

 ًيي ال رض يضىو حاهل ...

 حيسده ...

                                                           
 20الديوان ،ص  (1)
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 !ما أ سـدك ....
(1)

 

فالميل في ىذا الكوكب ،كوكب األرض الذي يسكنو البشر المتقاتمون فيما بينيم آلمتو ىذه الحالة    

و ىذا الوضع المؤلم ،فالحروب الدائمة التي ال تنتيي أوجعتو ،فأصبح يحسد كوكب المريخ الذي 

 ستيوتيم الحرب سمبوا الميل سكينتو و ىدوءه .ة ،ىؤالء البشر الذين ايخمو من القتم

 و الشاعرة حين تقول :يمو ىذا ما تؤكد ع

 اٌَيي املخـة املسن أ وىص ....

 حني أ موت ...

 !ادفنوين مبسلط رأ يس ...
(2)

 

فالميل المتعب المسن كما وصفتو الشاعرة ،ىو ليل أنيكتو الحروب فالذات المتكممة ذات يائسة 

عرة صورة تؤكد أن الميل حزينة مستسممة ،و ىذا ما يوحي بو النسق الشعري حيث رسمت لنا الشا

الذي أصبح الموت مصيره  اإلنسان العربياستسمم فيو فاقد ألمل الحياة و العيش ،فالميل ىنا يمثل 

ة كناي المحتوم في ظل الحروب و ما تخمفو من دمار و قتل ،لذا يمكن القول أن الميل عبارة عن

شاعرة تعبر عن حالة شعورية تمثميا عن األعداد اليائمة لمقتمى ،فالداللة المضمرة تكمن في أن ال

ىي كإنسان و ذات و تمثل اإلنسان العربي المعاصر الذي يعيش حالة نفسية صعبة ،ذلك أن 

المكان في الشعر يفقد ظاىريتو فتبدو الحياة في القصيدة غير الحياة في الواقع ،كما لو أن البناء 

عاكسة إلدراكات الذات و المتمقي  الشعري المتكون من المكان يصير ىذا األخير مادة لغوية
                                                           

 . 21الديوان ،ص  (1)
 .22الديوان ،ص  (2)
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فالمكان الذي تؤشر عميو األبيات ليس المكان المادي المباشر ،و إنما المكان المتولد في مشاعر 

الشاعرة ،و ىذا الوعي بالمكان )الكرة األرضية كمكان شمولي ( يتبدى من خبلل تحويل الصورة 

ويتيا من خبلل التراكيب و الخصائص الفنية المادية إلى صورة لغوية تخييمية بميغة ،صورة تفرز لغ

 المكان و الخطر الذي ييدده و لكنيا تسعى إلى التأثير عمى المتمقي و لفت انتباىو إلى قيمة 

تخمق ىذه المكانية جماليتيا من خبلل التفاعل الشديد بين المكان كموضوع و كيان يولد أسئمة و 

 من قبيل الوجود و الصراع .

 أخرى يمثل الميل مقوما نفسيا لدى ربيعة جمطي إذ تقول : و في أبيات شعرية

 يليلو اٌَيي ...

 ظار مـعف  أ ظول ...

ه ثساؿة ..دو مد
(1)

 

فالميل ىنا مقوم نفسي حيث أن ىذه الصورة التي تتحدث عن الميل تستمد بعض معطياتيا من     

و األمر في ذلك ربما يعود منبع نفسي ،فالميل ىنا طويل يتجاوز المعيود عميو في زمنو الحقيقي ،

 لكثرة ىموم الشاعرة .

 و تتساءل ربيعة جمطي عن حال الببلد العربية فتقول : 

 اي ًيي اًحالد احلزينة ....

 

                                                           
 .22الديوان ،ص  (1)
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 !أ ين هنارك ..؟
(1)

 

الحال ،ىذا ما ا دوم ىذيية جعمت الشاعرة تتساءل إلى متى فاألوضاع السائدة في البمدان العرب    

لؤلبيات ،أما البنية العميقة أو النسق المضمر المتخفي وراء ىذه الجممة تقولو البنية السطحية 

 الثقافية ،فيتمثل في الدعوة إلى السبلم و أن تبزغ شمس الحرية .

 و تتابع قائمة :

 يخـة اٌَيي ....

 ميد حلافا أ تيغ ؿَيو ...

  !و ينام ....

*** 

 اٌَيي أ يضا ....

 مس خاء من ال رض و من ؿَهيا ...

 يجرة ....ينوي اً 

 !حنو هوهة اًزىرة ....
(2)

 

الميل في ىذه األبيات إلى إن رمز الميل ىنا ميمتو إيقاظ المعاني الماورائية ،حيث يرمز    

المعيشة الضنكة و عدم القدرة عمى التأقمم و التعايش مع األوضاع التي تعيشيا البمدان العربية 

                                                           
 .23الديوان ،ص  (1)
 .24الديوان ،ص  (2)
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استاءت من مشاىدة ىذا الصراع ما يجبرىا عمى  عتبارىا جزءا من ىذا المجتمع العربيفالشاعرة با

اليجرة من ىذا العالم المتذبذب إلى عالم آخر أكثر ىدوءا و أمنا و سبلما و ليكن ذلك إلى كوكب 

 تناغمين اتجاه الداللة المعنوية يقول كمال أبو ديب :"الصورة الحديثة منتشرة في اتجاىين م ،آخر

مستوى اإلثارة لما بين أشياء العالم و الذات اإلنسانية من فعل اتجاه الفاعمية عمى مستوى النفس ،و 

 . (1)و استجابة و تنافر و تعاطف "

فالتعاطف الذي يقصده كمال أبو ديب ىنا ىو اندماج الصورة في الذات الشاعرة حيث أن     

في  الشاعر يندمج بل ينصير كمية داخل الصورة الشعرية فيعيش بين واقعين يراىما حالة واحدة

 لحظة ما ،ليذا نجد ربيعة جمطي تميميا الرموز و اإليحاءات. 

 صف فييا الخراب الذي أحدثتو الثورات العربية تقول :و في أبيات أخرى ت

 يف اخلارج ...

 اٌَيي وحيدا ...

  !يعارع اًـاظفة ....

*** 

 هيا اٌَيي احلاكل ...أ  

 م ثكل ....خبوم

                                                           
 .56،ص1981، 2يين ،بيروت ،طبل،جدلية الخفاء و التجمي )دراسة بنيوية في الشعر ( ،دار العمم لمم كمال أبو ديب  (1)
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 !أ م رظاص ظائش ...؟
(1)

 

وظفت الشاعرة كممة العاصفة لمداللة عمى عاصفة الثورات العربية التي أتت عمى األخضر       

 و اليابس فجردت الناس من كل ما يممكونو .

 و تشخص الشاعرة الميل فتقول :

 اٌَيي احلزين ....

 يفدش يف جيوتو ؾن كعـة هنار ...

 !ح دموؿو ...ٍميس
(2)

 

( و ىو ظاىرة ببلغية  personificationنوعا من التشخيص )  في ىذه الجممة الثقافية ،نجد    

 .(3)صفات بشرية "ألفكار و المعاني منزلة األشخاص كما تنسب إلى الجماد يا " إنزال ايتأىم

ظيفتو داخل النسق حيث يتحول البلمرئي إلى مرئي يبعث فيو المبدع روح الحركة فيؤدي و    

النصي ،فالشاعرة شخصت الميل في ىيئة رجل يفتش في جيوبو عن منديل ليمسح بو دموعو ،ىذه 

الداللة المعمنة و المباشرة ،أما الداللة النسقية فتتمثل في البحث عن بريق أمل يعيد لمشعب العربي 

 سبلمو و حياتو الطبيعية التي كان يعيشيا بعيدا عن كل اآلالم .

 ي صورة أخرى من صور الميل تقول :فو 

 يليغ هنار اًـرب ًيَيم :
                                                           

 .27الديوان ،ص  (1)
 .30الديوان ،ص  (2)
 . 447، 446،ص  1974دي وىبة ،معجم مصطمحات األدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،د ط ،جم  (3)
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 !!أ ان أ صد سوادا منم ...
(1)

 

ىناك تورية ثقافية ناتجة عن بيئة الشاعرة التي تعيش فييا فالشاعر ابن بيئتو ،فيي تساير ما     

الحياة في  الوطن العربي من ظمم ،فسواد النيار ىو ما يعانيو الناس من ىموم و قساوة في  يجري

 ن سواد الميل نفسو .الحياة أشد سوادا م ظل الحروب و ما نتج عنيا من جوع و تشرد ،فمرارة

 و يتمظير الميل في صورة مختمفة عمى غير المعتاد عميو إذ تقول :

 ظال اٌَيي فوكنا ....

 !مل ثـد أ ص حاحو ختيف ...
(2)

 

ليميم  الحياة شيء واحد ،فنيار العرب ىو في ىذه األبيات يصبح الميل نفسو النيار ،فالموت و    

أشباح الميل ،فاألشباح ىنا تمثل األرواح التي تزىق كل يوم ،كما  حتى أنيم لم يعودوا يخافوا من

ا شرية و ىذيمكن أن تكون األشباح القتمة الذين يزىقون ىذه األرواح و إن صح التعبير الوحوش الب

 ما يتأكد حين تقول :

 جنامثو ...يخفلد اٌَيي 

 واحدة واحدة ....

ايهن و اًسلوط ....  ا 

 

                                                           
 . 32ن ،صاالديو   (1)
 .34الديوان ،ص  (2)
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 !ال رض ثـج ابًوحوش ...
(1)

 

شبيت الشاعرة الميل باألب الذي يتفقد أبناءه خوفا عمييم ،فكممة الوحوش تدل عمى القتمة الذين     

 ىم بالفعل أشبو بوحوش ضارية تفترس الناس و األبرياء من األطفال .

 م بين الموت و الحياة: الصراع المحتدو في نسق آخر تصف فيو 

 صضضت .. سىوت ..

 ياة ...املوت و احل 

 ـحان هرة اًخنس ...َ ي 

*** 

 ظار املوت تعال خاركا ...

 !يف مرسحية احلياة ...
(2)

 

يتصارع الموت و الحياة عمى خشبة مسرح ىذا العالم ،لكن يبدو أن الموت ىو البطل و سيد     

ا ،فعدد الموتى أكبر من عدد األحياء ،فحتى األطفال الذين يأتون إلى الموقف ،و لو الغمبة دائم

رة التي تأخذ فقط و ال تعطي إال األكفان ،ىذه ىي لعبة الحرب القذ الحياة يعودون إلى خالقيم في

 األوجاع و األحزان .

 و في إطار النسق السياسي تصف الشاعرة حالة البلجئين فتقول :

                                                           
 .39صالديوان ،  (1)
 .49الديوان ،ص  (2)
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 اًس يد اًثَج ...

 كَحو ال تيغ من دمؽ أ همات اًالجئني ...ذاب 

 كَوب اًناس اًسوداء ....

 ثنام يف اًـسي ال سود املحارك ...

 !!جراميي جراميي ...
(1)

 

يختبئ وراء ىذه التورية الثقافية أو المجاز الكمي نسق داللي يتمثل في غياب إنسانية الحكام     

ردة ،و ليس ليم حل سوى اليروب من العرب و انعدام ضمائرىم ،فبسببيم أصبحت الناس مش

الجحيم الذي يعيشون فيو ،في حين أن الطرف اآلخر الذي يمثل طبقة الحكام و الرؤساء في 

رفاىية يتنعمون ،يستولون عمى أموال البترول التي ىي من حق الشعب الفقير المحروم ، "فالتعامل 

ص داخل سياقو السياسي من ناحية مع النص األدبي من منظور النقد الثقافي يعني وضع ذلك الن

مقات ماركسية رى ،و في ىذا يتحرك الناقد من منطو داخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخ

ىذا  (2)كعناصر لتحديد الواقع الثقافي " تركز عمى العبلقة بين الطبقات و عمى الصراع الطبقي

السياق الثقافي السياسي الذي أنتجيا يعني أن النص يصبح عبلمة ثقافية تتحقق داللتيا فقط داخل 

فالنص ليس أكثر من موقع لمصراع الطبقي المستمر و إدراكنا لتحميل النص و تفسيره ينطمق من 

بار ،و ذلك عمى أساس توراء إدراكنا ليذه الحقيقة ،فالنقد الثقافي يأخذ األنساق الداللية بعين اإلع

يو ص نسقي و كخطاب ،و ىذا ما تشير إلكن أنيا األصل النظري لكشف و تأويل النص األدبي
                                                           

 .50الديوان ،ص  (1)
قارن ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،منشورات اإلختبلف ،الجزائر مدخل في نظرية النقد الثقافي المحفناوي بعمي ،  (2)

 .47،ص2007، 1العاصمة ،ط
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األبيات التالية التي تحوي أنساقا سياسية تنتقد فييا الشاعرة سياسة الوصول إلى الحكم و تولي 

 السمطة :

 اي صـة اهخخة ...

 ال ثنذخة ... أ و

 التد يل ...

 أ ن أ حمكم ..

 ... ؿىل لك صاصة ا هل ظلري

 ميخكل احلليلة لكيا ...

 مذوؿدا ...يَوح يف اًيواء 

 يرصخ ؿىل اًيواء منذرا ...

 و خبفة ساحر ممترس ...

 خيرج من أ ناممو مفذاح اجلنة ...

 و اخلارظة املوسـة ...

  !جليمن ..

 نام اًلداىم ...

 ؽ اجلدد ...حاكم اًري
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 يـدون اًناس ابجلنة ...

 !و ًيذىة اًوظن ا ىل اجلحمي ...
(1)

 

ي يتمثل في غياب الديمقراطية و حرية اإلختيار تشتمل األبيات السابقة عمى مضمر دالل    

ختيار رئيسو ،فاإلنتخاب مجرد مسرحية أو تمثيمية الكممة و إرادتو مسموبة في افالشعب ليست لو 

فالنتيجة محسومة سابقا ،فمن المؤسف حقا أن ال يمتمك اإلنسان سمطة اتخاذ القرار ،و ىنا دعوة 

تار من يراه أصمح اإلختيار فالشعب ىو صاحب القرار الوحيد يخصريحة إلى الديمقراطية و حرية 

لمرئاسيات ،حيث أنيم لحكم ،كما نبلحظ انتقاد ربيعة جمطي لممترشحين الجدد و أنسب و أجدر با

عون  تيميم سوى مصالحيم الشخصية ،يبييتصارعون عمى كرسي السمطة ،فيم مثل سابقييم ال

جيا السياسيون يالعرجاء التي ينتشاعرة تنتقد ىذه السياسة شعب فالاألوىام و الوعود الكاذبة لم

زءا من ىذا المجتمع فيي تمثل دور اإلعبلم البديل لمكشف عن حقيقة ىؤالء وباعتبارىا ج

 تخذ موقف النصح و اإلرشاد فتقولاألشخاص المزيفين و إسقاط األقنعة عن وجوىيم ،و من ىنا ت

 ؾن أ ي أ وظان يخحدزون ؟

 اهحا ،ال رض تَيلة جر 

 ن ..حتمت  تلارؿة اًىو

 ثنفغ فروهتا فيخعاير اًلمي و ادلنخاثورات ..

 و يرش دهما أ ؾخاب اًىواهة ...

                                                           
 .55الديوان ،ص  (1)
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.......... 

 ىؤالء اًضوفينيون ..

  !ؾن أ ي حدود يرثثرون ؟

*** 

 كذَوا اًـلي ...

 س يخنون هل كدة ...

 !كائحا .. ال سيي أ ن يـحدوه
(1)

 

يعد النصح و اإلرشاد في ىذه األبيات من الموروث القيمي الذي تربت عميو الشاعرة ،و الذي     

نسان الثقافة مصدرىا واحد ىو تفاعل اإليحمل في مكنونو جذورا ضاربة في أصالتيا و ثقافتيا " ف

،و أن تكون مع الواقع و أن تكون الثقافة في البدء إدراكا لمعالم و لؤلشياء ،فيذه بداية طبيعية 

 تكامبل من طرق التفكير و الشعور صورا ذىنية تنشأ بواسطة اإلتصال و التفاعل ثم تصبح كبل م

 .(2)العمل كمحصمة لموعي بالعالم و األشياء "و 

 ية ،و تعبر عن غياب رزانة العقل و المقصود بالشوفينية اإلعتقاد المغالي في الوطن    

صة عندما ي إلييا الشخص ،و التفاني في التحيز ليا و خاب لمجموعة ينتمواالستحكام في التحز 

عمييا ،و تفيد معنى التعصب  لمن شأن جماعات نظيرة و التحام يقترن اإلعتقاد أو التحزب بالحط

                                                           
 .52الديوان ،ص   (1)
الثقافة المفاىيم و اإلشكاليات من الحداثة إلى العولمة ،مركز دراسات الوحدة العربية  عبد الغني عماد ،سوسيولوجيا  (2)

 .20،ص 2006، 1بيروت ،ط
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اية الوطنية وحد جميع األحزاب من أجل رفع الر األعمى ،فالشاعرة تدعو إلى عدم التعصب و أن تت

 الجميع ،و اإلبتعاد عن الفتنة إذ تقول :عاليا و بناء وطن واحد يفخر بو 

 اٌَـنة ؿىل اًفذنة ...

ا من كَة قرداية ( رداية كَة أ منا اجلزائر ... و لكن) ق
(1)

 

،فالمعمن ىو الفتنة ،أما عرة البديل ،أي التجاوز ال الفضحفي ىذه الجممة الثقافية تريد الشا    

اإلنسياق لمثل ىذه األمور التي من شأنيا أن المضمر ىو دعوتيا إلخماد نار الفتنة ،و عدم 

 ما ال يحمد عقباه .ى لاتشعل فتيل الحرب و أن تجر الجزائر 

 الرمز التاريخي : -ب

قصد بالرمز التاريخي " التوظيف الرامز مجموعة من الرموز التاريخية ،و ن وظفت الشاعرة    

 . (2)تاريخية معينة " ارتبطت بوقائع  ألحداث التاريخية أو األماكن التيلبعض ا

 حيث تبرز دكتاتورية الحكام العرب و غيرىم من رموز الطغيان فتقول : 

 كد ينذرص اًعلاة ابحلديد و اًنار ..

 و ًىهنم يؼَون ؾنواان ابرزا ٌَيزمية يف نخاب اًخارخي ...

؟ !أ ًيس نذكل اي س يد ىخَر 
(3)

 

                                                           
 .75الديوان ،ص  (1)
 .141شعر الجزائري المعاصر ،صلنسيمة بوصبلح ،تجمي الرمز في ا  (2)

 .59الديوان ،ص  (3)
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في ىذه األبيات داللة واضحة إلى استنكار الجرائم المرتكبة في حق األبرياء ،و رمز ىتمر      

يحمل داللة سمبية ،فيو رمز لمطغيان " فالرمز ينطمق من الواقع ثم يتجاوزه لتقول فيو الذات كممتيا 

مشروطة و في الذات تنيار معالم المادة و عبلقتيا الطبيعية لتقوم عمى أنقاضيا عبلقات جديدة 

  (1)بالرؤيا الذاتية لمشاعر " 

فالشاعرة انطمقت من واقع يتمثل في أن التاريخ يسجل جرائم الحرب فيؤالء الطغاة سجموا     

 أسماءىم بأحرف من دم في سجل التاريخ .

بأنيم في مصاف الطغاة  ازرىم في حق البشرية و حكمت عمييمفمحكمة التاريخ شاىدة عمى مج   

صاراتيم ،فيم في النياية عنوان بارز لميزيمة في كتاب التاريخ ،و في أبيات شعرية ميما بمغت انت

أخرى ترثي فييا الشاعرة أحوال األمة العربية ،و ما آلت إليو من انحطاط و تدىور لؤلوضاع 

 تقول:

 ؿىل اًححازة الآن ...

 أ ن يس خمكَوا ال س حاب ال تَف ...

  !ًسلوط الاهدًس ..

*** 

  !. يب يت اال هلضاض ...تـد الاحنعاط .

 ىىذا يلول اًس يد اًخارخي احلىمي املسن ...

                                                           
 . 137، 136المعاصر ،ص محمد فتوح أحمد ،الرمز و الرمزية في الشعر   (1)
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 و ىو يـرف منعق اال س خـامر ،

 !ابخذعار ..
(1)

 

 بصورتيايستحضر النص الصورة التاريخية لممدينة ) األندلس ( بكل ألقيا و عنفوانيا ممتزجة     

الحالية ،حيث رسمت الشاعرة فضاء شعريا بمغة مشحونة بالحب و العاطفة ،متمركزة حول بؤرة 

المدينة في تداخميا مع الذاكرة و الحمم ،فاألندلس مفقود زمكاني " تستقر في المنطقة البلشعورية 

لي ىو ،فالمضمر الدال (2)ضي المفقود "عة أو الفردوس األر الجمعية بوصفيا الجنة العربية الضائ

األرض العربية الضائعة التي لم يستطع الحكام العرب المحافظة عمييا ،فالشاعرة رسمت واقعة 

 التي مزقت األندلس و حطمت مدنيا تاريخية لصيقة بالمستحضر الماضوي )األندلس( " فالفتنة 

حمبل  ندلس حمميمية بيم و غزوىم المتتابع لمدن األأجمت عنيا أىميا و تربص الممالك المسيحو 

 (3)نة إلى أخرى أو إلى خارج األندلس"عمى ترك تمك المدن و الرحيل عنيا في غربة دائمة من مدي

فربيعة جمطي وظفت األندلس لتنقل واقعا أليما يعيش فيو العالم العربي ،فإذا غاب الحكم     

رف الراشد سيكون االنحطاط ىو المآل و ستكون الببلد فريسة سيمة لبلنقضاض عمييا من ط

 من ىنا تشبو الشاعرة طمق الحرب  ىو منطق اإلستعمار باختصار ،ومتربصين بيا ، فيذا ال

 الثورة بطمق الوالدة فتقول : و 

 ظَق اًثورة وعَق اًوالدة ..

                                                           
 .60، 59الديوان ،ص  (1)
 .10،ص1988، 1اعتدال عثمان ،إضاءة النص ،دار الحداثة ،بيروت ،ط  (2)
أشرف عمي دعدور ،الغربة في الشعر األندلسي عقب سقوط الخبلفة ،دار نيضة الشرق لمطباعة و النشر و التوزيع   (3)

ت النقد الثقافي ) نحو رؤية لؤلنساق الثقافية في االمرازيق ،جمالي ل،نقبل عن : أحمد جما34،ص2002، 1القاىرة ،ط
 .70،ص1،2009طرس ،عمان ،االشعر األندلسي ( ،المؤسسة العربية لمدراسات و الشعر ،بيروت ،دار الف
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 ال فاكك منو ..

 وجؽ ًيس يعاق ..

 ال جمال ًوكفو أ و رده ..

 هميياء موت .. هميياء حياة ..

*** 

 اي هل مالك املوت ..

 اًلذةل ..ثـة من 

 حىت ثذمر من همنخو ..

و صاكىا هلل .. 
(1)

 

يمعب الرمز دورا بارزا في رسم الفروق الفاصمة بين النص المغوي العادي و بين النص الشعري     

اإلبداعي "فاإليحاء ىو الذي ينقل النص من صيغة المباشرة و التقريرية إلى أفق أرحب و أوسع 

 .(2)لمحدود لمجال التواصل الفوري " يمنحو القدرة عمى تجاوز اإلطار ا

ي بأرواح ا ،بسبب المجازر اليومية التي تودعداد اليائمة لمضحايفاألبيات السابقة توحي باأل   

 اآلالف من البشر. 

                                                           
 .63الديوان ،ص  (1)
 3،ط ،الدار البيضاءلمنشر نيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،مقاربة بنيوية تكوينية ،دار توبقالمحمد ب  (2)

  .268،ص2014
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 فتقول :  التاريخيةو تستحضر ربيعة جمطي مجموعة من المدن 

 ..  تريوت حديلة اًـرب احلزاىن

*** 

 اًنفوس .. اي اجن خدلون ، اي قياث

 مددأ  املـارف و خذاهما ..

 هل .. ًو أ هم رددت ابب كض خا

 و ظـنت ظاؾون اًلريوان ...

 و رلكت أ جحار قرانظة ،و فاس ،و جباية ،و ثَمسان ..

 مث ثووس و كاىرة اًؼاىر جركوق ..

 ت كَيال من اًلرون .. ًو أ هم حريث

 ًخوكؽ "ملدمة" أ خرية ..

 ! اًىئية ..خلامتة ىذا اًـرص
(1)
  

التي وظفتيا الشاعرة في ىذه األبيات ليست إطارا محدد المعالم ،و إنما ىي المدن التاريخية     

حركة و انفعال و تجاوز لممكانية نحو داللتيا الروحية "إذ المكان شبكة من العبلقات الداللية 

النص ،و إذ يمغي الشعر  المتبلحمة و المتنامية التي ال تشكل إال في خارطة الشعر و داخل

                                                           
 . 65الديوان ،ص  (1)
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يحضر المكان وتو فيده ثانية داخل التجربة بعد أن يذالمكان بوصفو معطى خارجيا و جاىزا ،ليع

 .  (1)كرؤيا متعددة شاممة " 

ستنجدة و مستغيثة بو من رموز المعرفة و ىو ابن خمدون مرمزا  كما تستحضر ربيعة جمطي    

سببا في بناء صرح حياء العموم العربية التي كانت د أن توصل لممتمقي رسالة مفادىا افيي تري

منو الغرب ينيل  سبلمية التي كانت و ال زالت معينا معرفي متين و إحياء الحضارة العربية و اإل

حضارة بيذه العراقة و األصالة خاتمتيا عصر دموي ،تبلشت معو كل فمن المخزي أن تكون 

 ريقة ذات األبعاد التاريخية الكبيرة التي يشيد ليا الغرب قبل العرب .المدن الع

 و في مشيد آخر تقول :

 املوت ..

 جامؾية ملاجره .. ظارت

 ؟!أ حمؼوظ من كربه منفرد ....

*** 

 مرض ؾضال جديد .. امسو :

  !!" اًخحديق اًحارد يف اجملازر "..

 من يرى ػمل اًعلاة حوهل ..

 ..مث يرهو ا ىل اًسىينة 
                                                           

 .104، ص1992ابراىيم رماني ،أسئمة الكتابة النقدية ،المؤسسة الجزائرية لمطباعة ،الجزائر ،د ط ،  (1)
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 و ال ،يرفؽ هحغ كَحو يف وجو الاسددداد ..

 !مك يس خاىي مـعامه ال كالل ..
(1)

 

 بداد ،فالساكت عن الحق شيطان أخرسفينا دعوة إلى الثورة ضد سياسة االضطياد و االست    

كتاتور و الطاغية ،و ليذا ال يجب التزام التجاوزات الخطيرة ىو ما يصنع الدفالسكوت ضد 

كبلم ،فالمضمر الداللي ىو عدم الخنوع و الخضوع لسياسة الالذي يحتاج إلى الصمت في الوقت 

 القمع و االستبداد .

 و في تشبيو بميغ ترسم فيو صورة من الصور الدموية التي تعيشيا البمدان العربية :

 راحئة ادلماء ...

 اًخاسـة ...ثعـد حىت اًسامء 

ن أ زجعناك .. ايهلل ...   !ؾفوا ا 

  !أ ي سالم يخحدث ..؟اال وسان .. ؾن 

 دموي و مذوحش و خعري ؿىل مس خلدي ال رض و مايض ..

 اًسامء ..

  !ىو هفسو من خَق احلرب ؟ أ ًيس

*** 

                                                           
 . 69صالديوان ،  (1)
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 حرش اًسامء ال رض ..

 ؾعرا و ماء ..

 يف وجو اًسامء ،

 ثنفر ال رض قحارا و دما ،

  !و قحاء ..

 *** 

 ال خدار اًياًىة أ ىَىذنا ،و أ ثـحت اكىَنا ..؟ 

 !اًسامء محراء محراء محراء ...
(1)

 

المميئة بنبرة الحزن تعطي لممتمقي صورة عن المشاىد الدموية ،فالمون األحمر بيات في ىذه األ    

ىو الذي طغى عمى كوكب األرض حتى أنو وصل إلى السماء التاسعة داللة عمى مشيد دموي 

ذه الحروب و الفتن ،فاإلنسان ىصنعو الطغاة ،أشباه البشر ىؤالء المتطفمون الذين ىم سبب كل 

ى وجو ىذه البسيطة التي لم تعد بسيطة أبدا بسبب تجرد اإلنسان من ىو مصدر كل الشرور عم

 إنسانيتو .

 و في مقام آخر ترثي فيو سوريا الجريحة تقول :

 مك قحاء أ ن يىرر اًخارخي هفسو ..

                                                           
 .71الديوان ،ص  (1)
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 سوراي .. سوراي .. سوراي ..

 ةل ،أ هدًس أ خرى اكهت حممت

آذهنا املدالة من اًسامء ،  سيديك اًـرب مب

 ضلوق حائط مداكمه ..صـارمه ث س يدسون أ  

 و س يحمَون ظَيهبا أ تد ادلىور ..

 !مك قحاء .. مك قحاء .. مك قحاء ..
(1)

 

عيشيا اطفة ،ترسم الشاعرة الحالة التي تالمشحونة بالحب و العفي ىذه الصورة الشعرية       

سوريا ،و حين تتحول المدينة العربية إلى رمز تأخذ القصيدة أبعادا أخرى جديدة في عبلقة الشاعرة 

 اء لممدن األخرى .تسع فضاؤىا و يصبح التوغل فييا رثإذ ي بالمدينة ،

 الرمز الصوفي : -ج

أتي عمى أشكال تعد الرموز الصوفية من أىم وسائل االنفتاح في المدونة الشعرية العربية ،و ت    

متعددة منيا رموز الشخصيات مثل " محي الدين بن عربي " الذي تستحضره الشاعرة في األبيات 

 التالية :

 اي أ رض اًيامسني ..

 أ ان اًيت ًيا ..

                                                           
 .78الديوان ،ص  (1)
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 أ رس حم  ادلين جن ؾريب ..

  !!!أ ن ًن يربحم اًرتيؽ 

*** 

 معر ؿىل أ ىي اًضام ،كَيب ..

 اي مفجر ماء "اًفيجة" ...

هل   ـات املحاراكت ...ال س حات و الآحاد و ادلاي ا 

 !جردك ؿَهيم و سالمم ..
(1)
  

اللة عمى ثقافتيا فة " محي الدين بن عربي " دو صالمتتوظيف ربيعة جمطي لرمز من رموز      

ف منفذ لمثقافة العربية و اإلسبلمية ،و يستعين الزمن الشعري ب "األنا" الشعرية الصوفية ،فالتصو 

أداء جمعي ،حيث يتحول الفعل )أسر( من مستوى أدائي مباشر و أحادي إلى مستوى المطورة إلى 

بلم مركب أو جماعي ،فالصفة ىنا صفة تجمي حيث " يسعى الرمز إلى تطوير مساحة شعرية الك

يييمن درتو و استثنائيتو فالرمز و ىو المصرح بو ،و تعميق داللتو باتجاه خمق إحساس عام بن

الدرامية يدعم شعرية واياىا بتشكيمية واضحة فضبل عن قوتو غطي كل ز عمى جسد الصورة و ي

،فالشاعرة في األبيات السابقة في عممية مساءلة من الداخل ،و ىذه  (2)وصفية ىائمة " الكبلم بطاقة

بالوعي و عبلقتو بالمغة و الواقع ،و من ثم يتشكل الوعي الشعري بوصفو  االمساءلة ترتين أساس

                                                           
 .79الديوان ،ص  (1)
 .99تمظيرات القصيدة الجديدة ،صمحمد صابر عبيد ،  (2)
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تجميا من تجميات الوعي بشكل عام ،و ىذا األمر يتضح في تمظيرات األبيات السابقة حيث يحمل 

 ىذا الوعي في عمقو تراكمات معرفية و ثقافية تأممية .

 و تستمر نغمة الحزن في األبيات الشعرية الموالية :

 ه ..اسىره و مداحئو و حَو 

 اًس يد اًـيد .. دون جدوى .. 

 هيش ؿىل املرارة ..

  !تـعاه ...

*** 

خوة ..  اًعلاة ا 

 يدضاهبون يف ادؿاء ال ًوىية ..

 !!يدضاهبون يف اًسلوط ..
(1)

 

ىذه األزمات التي تعيشيا البمدان العربية عكرت صفو الحياة ،فالعيد لم يعد لو طعم ،فاألطفال     

،لكن النتيجة الحتمية لبلستبداد والطغيان ا بيضاء وا ثياب العيد الجديدة يمبسون أكفانبدل أن يمبس

السقوط في الياوية ،فالسحر دائما ينقمب عمى الساحر فمصيرىم مشؤوم ينتيي بالموت أو ىي 

النفي أو اليروب ،أو السجن ،و ىذا ما انطبق عمى الحكام العرب المخموعين الذين كانت نيايتيم 

                                                           
 .82، 80الديوان ،ص  (1)



 الفصل الثاني                                                        رمزية األنساق الداللية المضمرة
 

69 

 

الحزن و التشاؤم إلى نبرة أكثر تفاؤال فيي تدعو إلى  إال أنيا في األبيات التالية تغير نبرة ،مأساوية

 نشر قيم التسامح و الحب و الصبر الجميل عمى ما يحدث في العالم العربي فتقول:

 ىذا اًورد ..

 اي هل من مـمل ؾؼمي ..

 يضحم ميء ًوهو ..

 و ىو يدري ..

 !أ ن اًـمر تو كعري 

*** 

هل ادل  ـات املحاراكت ...اي ا 

 س حات ..و الآحاد و الا

 اًسالم .. وخي احلة و ادلفء

  !!ميء ال فئدة اخلافلات ..

*** 

 احلة دين احلق ..

 و لك من ؿاده زانديق ..

 !و نفرة 
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*** 

 !!ية ..هودل ابنني من ىول اًىراى 
(1)

 

رقى األشياء   فثقافة التسامح من أفيذه دعوة مباشرة و صريحة لنشر قيم التسامح و الحب ،     

د كل ظممة فجر واعد تغميب الحب عمى الكراىية ،فالكراىية ال تورث إال العاىات ،و بعو البد من 

ا طالت المعاناة و المأساة البد لشمس الحرية أن تبزغ ذات يوم ،فعمى اإلنسان ميوغد مشرق ،فم

 أن يعيش دائما عمى األمل فبل يأس مع الحياة .

 ( :Masque)  القناع -د

القناع رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر " ليضفي عمى صوتو نبرة موضوعية ،شبو محايدة     

المنظور  شف عن رؤية عالم محددة و بما ال يخفيتنأى بو عن التدفق المباشر لمذات و لكن بما ي

،و يستخدم الشاعر أسموب القناع الذي  (2)الذي تحدد بو ىذه الرؤية موقف الشاعر من عصره " 

ل شخصية يتستر وراءىا ليعبر عن موقفو أو يقيم تجربة مع الواقع ،" و يقدم صورة عن النيائي يمث

كائن إلى ما و البلنيائي و عن المحنة اإلجتماعية و الكونية و عن التجاوز و التخطي لما ىو 

 (3)" سيكون و قد يفيد القناع في إخفاء الدرامية الموضوعية و تأليف مناخ ال تاريخي شبو أسطوري

ليعبر بو عن رحابة الخيال و شمولية التجربة و موقف الرفض لتاريخ الحاضر ،و السعي نحو 

(  Masqueو القناع )"استرجاع تاريخ ىارب في الماضي ىو وجو آخر لتاريخ آت في المستقبل ،

ابعا ال خذىا الشاعر لبلبتعاد عن الغنائية و المباشرة ،و الذاتية ،فيمنح الشاعر قصيدتو طتقانة ات
                                                           

 . 132، 129، 190الديوان ،ص  (1)
 .215جابر عصفور ،رؤى العالم ،ص  (2)
 .343ابراىيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،ص   (3)
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شخصيا ،مع أن المتكمم في ىذا الجنس صوت القناع و صوت الشاعر ،يضميما المونولوج 

ة صوتان ،صوت الشاعر و صوت الشخصية صاحبة القناع ،كما الدرامي ،و يتداخل في القصيد

و البد من تشابو بين تجربة الحاضر و تجربة  (1)يتداخل صوت الحاضر و صوت الماضي "

الماضي ،و يوفر القناع لمقارئ فسحة جمالية عالية و دالالت متعددة متراكبة ،فالقناع حامل 

 لممعنى و معنى المعنى .

و قد وظفت ربيعة جمطي " النبية " كقناع لتنقل من خبلل ىذه الشخصية ما يدور و يجري في     

مار و خراب فالنبية تمتمك موىبة النبوءة الصادقة باعتبارىا شخصية مركبة األوطان العربية من د

من بعد واقعي و آخر أسطوري داخل المغة ،ىذه العبلقة تتحرك وفق آلية أو تقنية اشتراطية بمعنى 

 أن القارئ يرتين وجوده بالكتابة ،و الكتابة ال تحقق وجودىا إال بالشخصية .

 تقول ربيعة جمطي : 

 اًنخية كَيال مكن يرى ما ال يرى مث كاًت هلم :و سىذت 

 ؾرص جديد ؿىل ال تواب ..

 كرن دموي ،جدار ،ىدام جمنون ..

 يرتغ مذوؿدا ..

 خَف أ سوار اًلَـة ..

                                                           
آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر ،منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق موسى ،الخميل   (1)
 . 108،ص 2010، 1ط
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 كَـة اًـلي ال ؾزل ..

*** 

 و ىذا اًلرن اًواحد و اًـرشون ..

 كرن اًيحوط الاضعراري ..

ابمذياز ..
(1)

 

ل الشاعرة ما يجري في ىذا العصر الدموي ،من حروب و خراب د النبية عمى لسان حاتسر     

ما تشيده الببلد العربية من مآس متتالية ،فيذا القرن ىو قرن اليبوط االضطراري بامتياز و  ودمار ،

 و في إشارة إلى التنظيم اإلرىابي داعش تقول :

 !... هدضاراحذروا داء " داؾش " رسيؽ اال  
(2)

 

بة داء ،و أي داء ،داء فتاك فتك الدولة اإلسبلمية العراق ،الشام ،فيو بمثاتنظيم ىنا إشارة إلى    

نتشار تنتشر بسرعة يو بخمية سرطانية خبيثة سريعة اإلىو شب،العربية و اإلسبلمية  بجسد األمة

البرق في كافة الجسد لتنيشو ،فيو خمية إرىابية البد من استئصاليا قبل أن تفتك بباقي البمدان 

نسياق وراء ىذه المنظمات في توعية الشباب العربي بعدم اإل فالنسق الداللي يتمثلالعربية ،

اإلرىابية التي تقتل األبرياء باسم الدين اإلسبلمي لكن معاذ اهلل أن يكون الدين اإلسبلمي يحرض 

عمى القتل و العنف ،فيو دين محبة و تسامح و تآخي و سبلم ،يكفي أن تحية اإلسبلم ىي السبلم 

 كم ،فيو دين سبلم و طمأنينة و تسامح و توحيد.عمي
                                                           

 .75الديوان ،ص  (1)
  .76الديوان ،ص  (2)
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 و تواصل النبية سرد األحداث فتقول :

 رتيـم خري اي أ خية ..

 و أ هنت أ يضا اي أ خيات ..

 ..؟ ال خري ما أ خدارمه منذ رتيـنا

  !ال يشء .. مازاًوا يخلاثَون ..؟

 و أ هت .. هيف حاكل اي أ خية ..؟

 .. سيا املحَي من تني اًـضةجسي اًزىرة رأ  

 خبري اي أ خية ..

 فلط ،ًو أ هنم أ جَوا حروهبم ٌَخريف ..

 !ىؤالء ال وكاد 

 أ صـَوا اًنار ..

 أ ؿَنوا وكف ا ظالق اًنار ..

 أ ظفب وا اًنار ..

 خركوا وكف ا ظالق اًنار ..

 أ يهتا اًنار املض خـةل ...
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 !!زوري ؿَهيم 
(1)

 

العربي أو باألحرى الخريف  في ىذه األبيات وصف لما يحدث بسبب ثورات ما يسمى بالربيع    

العربي ،حيث " يشكل المضمر و المعمن في الجممة الثقافية ذلك القناع الذي يتستر خمفو النسق 

 . (2)الثقافي الذي يجيد لعبة الكمون و الظيور "

و تتحول الشاعرة من خبلل شخصية النبية إلى ساردة من طراز رفيع ،كما أن الحوارية تتواصل    

ينمو فييا اإليقاع ،و تنمو الداللة ،و ىناك إشارة واضحة إلى عمى شكل لقطات  في األبيات

 سمبيات ىذه الثورات التي خربت و دمرت كل شيء .

كل الميادين و المجاالت ألن غياب العدالة  األوطان البد أن تسود العدالة و لمحفاظ عمى   

كان الشرارة التي أشعمت فتيل الحرب و الثورات ،و سوء تسيير المسؤولين الذين ال  اإلجتماعية

 ييميم سوى تولي المناصب لتحقيق أىدافيم الشخصية و في ىذا السياق نجدىا تقول :

 اخلحر ..

  !أ ساس املكل ...

*** 

 ؿىل سفر ...

 أ رسج اٌَيي ًيا مقرا ..

                                                           
 .84،85الديوان ،ص  (1)
 .187،ص 2014،الخطاب النسائي و لغة االختبلف ،مقاربة لؤلنساق الثقافية ،دار األمان ،الرباط ،د ط ، فاطمة كدو  (2)
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 ايهـا ..

 و أ حد ؾرش هوهحا ..

و كعيدة .. 
(1)

 

ىنالك انتقاد واضح لبلستراتيجية التي ينتيجيا الحكام في الوصول إلى السمطة ،و البقاء فييا     

خبثا و لؤما يكون أكثر  ألطول مدة ممكنة ،فالحكام يطبقون سياسة قانون الغاب ،من يكون أكثر

،و يكون ا فالقوي يأكل الضعيف ،من ىنا تحمم ربيعة جمطي بمدينة فاضمة خالية من الظمم حظ

العدل فييا ىو األساس حيث أن " العدالة ليست القوة المجردة و ىي ليست حق القوي إنما ىي 

 .(2)تعاون كل أجزاء المجتمع تعاونا متوازنا فيو الخير لمكل "

فالعدل أساس الممك ،و كل دولة ال تطبق ىذه القاعدة سيكون مصيرىا مجيول ،و تشير     

الحق ،فالشعوب المظمومة و المضطيدة البد أن يظير حقيا و يعود األبيات األخيرة إلى ظيور 

 تنتصر ،فالعدالة اإلليية موجودة .سفميما طال الزمن 

عميو  -ربيعة جمطي ما يحدث اآلن في العالم العربي بقصة سيدنا يوسف  ةو قد شبيت الشاعر    

فعاد إلى أبيو بعد فراق  فرغم مكر إخوتو بو ،إال أن الحقيقة ظيرت بعد سنين طويمة -السبلم 

 طويل و أصبح ممكا عظيما .

 

                                                           
 . 245، 155الديوان ،ص  (1)
 .78،ص 2010، 1اوي ،جميورية أفبلطون المدينة الفاضمة ،دار الكتاب العربي ،دمشق ،القاىرة ،طنيأحمد الم  (2)
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 : / النسق اإلجتماعي1

بعض جوانبو و سماتو يحتوي في العمق منو عمى شروط ثقافية ال يبدو النص األدبي في     

تتحرك في أفق النص األدبي بدوافع البلشعور أو البلوعي الجمعي فحسب ،"و إنما بدوافع واعية 

ي ،و كأن النص األدبي يعيد صياغة الثقافي و لكن في لحظة تشكمو اآلن ة بحركة الوعيمشروط

 . (1)من باب المسكوت عنو و المطمور و المغيب في تاريخنا اإلجتماعي الثقافي "

و يتأسس الخطاب حول المرأة ضمن دائرة المتن و اليامش أو المركز و اليامش حيث يشكل     

مثل ل ،باعتباره اآلخر المختمف ،لكن المييمن ،في حين يتالمتن صورة المرأة كما يتمثميا الرج

" و ىذه أنساق  ة الفحوليةالذي يحاول أن يعارض نظرة الثقافموع اليامش بوصفو صوت المرأة المق

مت تمر دون نقد حتى شكمت أساسا ثقافيا و ذىنيا و ظل يعاود الظيور و يزيف ثقافية متجذرة و ظ

الفكري قدمي إلى رجعي ،فالتراث الثقافي و ،ليبدو الرجعي تقدميا ،ويتحول الت (2)المشاريع اإلبداعية "

العربي خاضع لنسق ثقافي مضمر تولى صياغة الرأي و توجيو الموقف من المرأة ،فالثقافة العربية 

 سدا و خطابا .ضد المرأة ،و انتقصت من قيمتيا ج و الغربية تحيزت

في تحميل أشكال العبلقة بين اإلنتاج الفكري و الثقافي ت بشكل متميز إن أسئمة األدب أسيم   

( في بمورة  Lucien Goldmanيم لوسيان غولدمان ) طيات البنية اإلجتماعية ،" فقد أسمعو 

العبلقة المباشرة بين مضمون النص األدبي و الواقع المعطى ،حيث اعتبر أن العبلقة األساسية 

                                                           
 1محمد الحرز ،شعرية الكتابة و الجسد ،دراسات حول الوعي الشعري و النقدي ،مؤسسة اإلنتشار العربي ،بيروت ،ط  (1)

 .124،ص 2005
 . 250،صي ،النقد الثقافي عبد اهلل الغذام  (2)
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 تيم مضمون ىذين القطاعين في الواقع البشري ،و إنما بين الحياة اإلجتماعية و الخمق الفني ال

 .(1)تيم فقط البنى العقمية "

جتماعية قت نفسو الوعي التجريبي لمجموعة اأو ما يمكن أن نسميو المقوالت التي تنظم في الو    

و الكاتب ،"زيادة عمى كون النص مكونا ثقافيا متغيرا من عينة ،و العالم الخيالي الذي يخمقم

،يمكن أن نستخرج منيا  (2)نات التفاعل اإلجتماعي ،فإنو يمثل في حد ذاتو ظاىرة ثقافية "مكو 

 بعض الخبلصات التي تيم البنية اإلجتماعية لممجموعات الثقافية .

 تقول ربيعة جمطي :

 كال اٌَيي :

 مل يسود و هجي  ل ين ..

 !.. ىثهثرشت تب  
(3)

 

صورة لعادات الجاىمية " حيث تعمل الثقافة عمى ترسم الشاعرة من خبلل األبيات الشعرية     

تسويد صفحة األنثى في وجو الرجل الذي وجد البشارة سوءا فكظم الخبر في مطاوي ثقافتو ،و ىذا 

تفاء ،و اإلح (4)ما أوجد التحدي أمام ببلغة الصاحب بن عباد ليحول األشياء إلى وعد بالذكور "

تياء من المولودة األنثى و كراىيتيا "و عمى ىذا األساس بالمولود الذكر و تمنيو ،في مقابل اإلس
                                                           

 1مكناس ،ط ،ختبلفوذجا ،منشورات دفاتر اإلمعبد النور ادريس ،التمثبلت الثقافية لمجسد األنثوي الرواية النسائية أن  (1)
 .22،ص  2015

 .96،ص 1992جون كوىن ،نظرية األدب في القرن العشرين ،تر :محمد العمري ،دار افريقيا الشرق ،د ط ،  (2)

 .20الديوان ،ص  (3)
البيضاء ة و الجسد و المغة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار أي ،ثقافة الوىم مقاربات حول المر عبد اهلل الغذام  (4)
 .76،ص2011، 3ط
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ة منذ طفولتيا و إحساسيا الداخمي بالرفض من المجتمع الذكوري سواء أكان من تتشكل مكانة المرأ

المشفرة  ،فكل ىذه الصور (1)المجتمع القريب منيا كالوالدين و األسرة ،أم من المجتمع الخارجي "

ماعيا تحمل معيا نسقا حضاريا منفتحا عمى آفاق التاريخ األبوي المييمن جتإيديولوجيا و ثقافيا و ا

ة و يستبطن األبعاد الرمزية التي أسيمت رة النمطية لممرأة منذ بدء الخميق"و يعيد إلى الذاكرة الصو 

م ،فكل ىذه األمور تضع المتمقي أما (2)في رسم مبلمح ىذه الصورة النمطية بشكل أو بآخر "

 ي عبر اكتشاف المسكوت عنو و نقدهل الماضطروحات المرتبطة باستراتيجية تسائالعديد من ال

 تفكيكو .و 

 و تتابع قائمة :

انهثا ..  ذهور ال سامك أ مجي من ا 

 و ال ثلامر يف احلة حىت ..

حركط مديدا و ثنرث مفاحهنا 
(3)

 

المتوارث ،و تقميدية المجتمع و إظيار تحول ىذه األنساق  تعتمد ىذه األبيات عمى إظيار نسقية   

إلى داخل الذات نفسيا بسبب ىيمنة الفعل الثقافي و اإلجتماعي من حوليا ،فالنسق الثقافي يعد 

م في طبيعتو من المكونات األساسية لمنسق الثقافي الذكوري و غالبا ما تحصره رؤية الرجل لمعال

عن الفعل الوظيفي مما يخمق لمجسد األنثوي و انفراجاتو سيمياء ميووسة ستغناء الثقافية " و يتم اإل

                                                           
ة في السرد النسائي السعودي ،مؤسسة اإلنتشار العربي ثويرد دراسة حول أزمة اليوية األنمنيرة ناصر المبدل ،أنثى الس  (1)

 .46،ص 2015، 1بيروت ،ط
 .133،ص 2013، 1عصام واصل ،في تحميل الخطاب الشعري دراسات سيميائية ،دار التنوير ،الجزائر ،ط  (2)

 .90الديوان ،ص  (3)
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بالتأويل فالحركات الثقافية أنتجتيا ىذه الرؤية وفق قوانينيا الخاصة مدعمة لما يمثمو الجسد       

نيا أن ترسخ جسد الرجل بما ىي أسس ثابتة من شأو يختفي في الوعي ىذه الرؤية التركيز عمى 

 .(1)تمق فقط ال صانع التمثبلت "معالم باعتبار الجسد األنثوي مة لىذه الرؤي

الذكوري سوى اكتمال بالرغم من أن مجمل مدركات الجسد ال تعكس حسب ىذا المنظور     

ا و الفمسفة   طورة و الميتافيزيقيالمشروع الثقافي الذي سير الرجل عمى تأسيسو و ترسيخو في األس

اإليحاء في  ح جسدا من مقوماتو اإلبستيمولوجيةجمده في المغة فأصبو  ،و الدين و القانون و الفن

الصمت و الحركة ،" إن الداللة الرمزية لثنائية المذكر و المؤنث بما ىما نسقين من القيم تحدد 

 .(2)مدى العبلقة التي تربط الرجل و المرأة بجسدىما و بالعالم المحيط بيما "

ة يتجسد و تحققو استعماالت الجسد ،وىو يتخذ أوضاعا عمى شكل و األنوث ةفالتقابل بين الذكور    

تصرفات وسموكات تظير و ىي تتشكل لغويا داخل النص الشعري ،و كرمز لتحول القير 

الخارجي إلى داخمي و تحول الضغط من المجتمع ذاتو إلى الذات نفسيا فيكون المعيق حينئذ 

الثقافية عكس ممارسات األنساق اإلجتماعية و يث "تنخارجيا )المجتمع ( و داخميا )الذات نفسيا( ،ح

لى الداخل و من العام إلى الخاص كداللة عمى ل الذات نفسيا لتتحول من الخارج االقارة من داخ

مدى سطوة ىذه األنساق و سمطتيا عمييا و عمى عدم مقدرتيا في التخمص منيا ألنيا إن فعمت 

                                                           
 . 34عبد النور ادريس ،التمثبلت الثقافية لمجسد األنثوي ،ص  (1)
 .139المرجع نفسو ،ص  (2)
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بينما يظل اآلخر عمى ىيمنتو و تسمطو غير فعال و غير راض باستقبلل  ،فستكون نتيجة انكسارىا

 .(1)الذات اجتماعيا و فكريا و نفسيا عنو "

و لم تكن الثقافة ،العربية وحدىا من أساءت إلى المرأة بل الثقافة الغربية أيضا كان ليا موقف   

 ضد المرأة وىذا ما تشير إليو األبيات الشعرية التالية :

 ن أ يضا ...أ فالظو

 ثَميذ سلراط ....

 يرص أ ن اًنساء انكعات ؾلي ...

 ال ؿَينا ..

آخر يك ال ختدؾنا ..  سخة أ

 !!مدينذو اًفاضةل 
(2)

 

أن الثقافات العالمية قد تمادت  " عدوىا الحقيقي ىو الثقافة و عن تكشف ىذه األبيات أن المرأة   

فالرجل عقل و المرأة جسد ىذا ما تعمن عنو كتابات الفحول مثل سقراط  ،في تيميش المرأة

،فالمتخيل الذكوري اقترنت صورة المرأة لديو بنقصان العقل و الدين حتى كبار  (3)أفبلطون "و 

الفبلسفة أمثال سقراط و أفبلطون رسموا صورة سيئة عن المرأة ،وتكشف النسق اإلجتماعي الذي 

خبلل البوح بمظاىر عدة توضح مكانة المرأة و قيمتيا األقل من قيمة يييمن عميو الرجل من 

                                                           
 .130عصام واصل ،في تحميل الخطاب الشعري ،ص  (1)
 .164الديوان ،ص  (2)
 .10، 09،ص 2006، 3،المرأة و المغة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء ،ط عبد اهلل الغذامي  (3)
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و تيميش مكانتيا ،فبلبد من البحث عن قيمة اإلنسان بعيدا عن حدود  الرجل و استبلب حقوقيا

بل يصل إلى مرحمة القمق حيال ،التجنيس و التصنيف ،و ال يقف األمر عند حد البحث عن ىوية 

 اليوية و مكتسباتيا .

كما ىو موضح في األبيات ،فالمرأة أو األنثى ال تخرج عن واقع صورة الدونية في سائر     

ضعة لسمطة قيم التمييز الجنسي ،و بالنسبة ألرسطو فإن المرأة ليست إال االثقافات العالمية الخ

حضورىا في جميورية أفبلطون مرتبط باألعمال الوضيعة " و إذا ذكرا عقيما ،فيي كائن ناقص و 

االت الثقافة السائدة المدعمة ببعض الطروحات النفسية و الفمسفية من إقصاء تمكنت بعض مج

المرأة من مجاالت الفعل عبر مختمف الصيغ و األساليب و الخطابات فإنيا بالمقابل حددت بعض 

وظائف و أدوار المرأة في الصورة النموذجية لمزوجة و األم و من أجل تثبيت ىذه الصورة يتم 

لتربية ئ الفتاة من الطفولة ،حيث يمعب المجتمع دورا أساسيا في توظيف أساليب التنشئة و ايتيي

نوثة المرتبطة في إطار المفيوم المتداول بالجسد و مستمزماتو و تبعاتو لجعل الفتاة تتدرب عمى األ

الفتاة ىذه  ،إنو دور يمنحيا منذ الصغر اإلتكالية و السمبية و الدونية ،فتنمو مع (1)و وظائفو "

استراتيجيات و و تتضح أبعاد التصور األنثوي  ،الصفات لتجد نفسيا مجبرة عمى اإلمتثال ليذا النمط

تشكل عمى أساس اإلستقبلل و امتبلك تاليوية الذكورية التي  -تمظيراتو من خبلل اليوية النقيض 

ىر الدونية فتنغرس في الذات و التصرف في الثقافة و المغة و الطبيعة حيث " تتبمور مختمف مظا

اإلجتماعي عمى شكل أمثال و أقوال تتناقميا األجيال و ترصدىا األبحاث فتشكل تراكما يجعل منيا 

حقيقة تمغي إمكانية محاورة مصداقيتيا و ذلك حين تعمل األمثال عمى إيجاد سمطة رمزية تتجاوز 
                                                           

 1ط،زىور كرام ،السرد النسائي العربي ،مقاربة في المفيوم و الخطاب ،شركة المدارس لمنشر و التوزيع ،الدار البيضاء  (1)
 .15،ص 2004
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ا ،بل ال ليسمي األشياء بأسمائي شياء في الزمان و المكان إذ يأتي المثل في لحظة الحسممنطق األ

ي عنيا ،و ىي و إن أنتجتيا سياقات أسيمت إيديولوجية التوجو العام لمسمطة المتحكمة في ليكن

،حيث يمعب  (1)بنية التفكير في صياغتيا فإنيا تخضع لمتكيف مع سياقات مجتمعات أخرى "

رج عبر العصور حاممة معيا حا تتدنيا في منحيا قوة السمطة الرمزية ألتداوليا التاريخي دورا ميم

سم المؤلف لممثل تحضر الجماعة أو األمة أو المنظومة روعيتيا التاريخية ،و مع غياب اإلمش

 ا عمى مرجعية المثل .جتماعية بثقميا في االستحواذ ضمنياإل

 و في سياق آخر تنتقد فيو ظاىرة ختان اإلناث تقول :

 ٌَعحاح .. اًفحي أ قنياثو .. ما ؿاد

 !فررن من خذان اال انث ..
(2)

 

 ثقافي السائد في المجتمع العربي تناقش ىذه األبيات السؤال المتعمق بالنسق اإلجتماعي و ال   

تبرىن عمى واقع عربي متردي " يسيم فيو من جية  المتعمق بظاىرة ختان اإلناث فيذه الظاىرةو 

ية بالتقاليد و األعراف ،باإلضافة ذىنلعربي العام و تشبث البنية الخرى واقع التخمف الحضاري اأ

 دول العربية سياسيا و اقتصاديا إلى التوظيف اإليديولوجي لمدين و أيضا غير المستقر لبعض ال

كل ىذا جعل المرأة تخضع لشروط الوضع العربي ،يدعم ذلك سمطة الثقافة الشعبية المتحكمة ،في 

 .(3)بعض جوانبيا في الرأي العام "

                                                           
 .16زىور كرام ،السرد النسائي العربي ،ص  (1)
 .111ديوان ،صال  (2)
  .17،ص السابقزىور كرام ،المرجع   (3)
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ي ،تبقى رؤية مكتسبة المرأة في صفة الدونية كوضع سمبىذه الرؤية التي تختزل  نو ليذا فإ    

 تاريخيا وفق الشروط اإلجتماعية و اإلقتصادية و أيضا المغوية و الثقافية .

و عممية ختان اإلناث ليا آثار نفسية سمبية عمى األنثى و تشوه جسدىا ،و يبدو ختان اإلناث     

ماية الفتيات من ىذه العادة الحقيقة قتل و إساءة لؤلنثى ،لذا البد من ح مظيرا احتفاليا ،لكنو في

ة التي ال أساس ليا من الصحة فيي مجرد خزعببلت ال تمت لمدين بصمة ،لذا يجب ئيالس

محاربتيا و توعية الناس و المجتمع بمدى خطورتيا ،ألنيا شيء سيء و سمبي لمغاية يؤثر عمى 

 حياتيا .ل ياة و الجسدية و قد تؤدي ىذه العممية إلى فقداناألنثى من الناحيتين النفسي

 ما سبق نخمص إلى أن الرمز قد أسيم في الكشف عن األنساق المضمرة     و من خبلل     

فالرمز بنية أنتروبولوجية عميقة ،و ىو استراتيجية لتخميص الكممة من واحدية المعنى و الداللة 

معرفية ) عبلقة الذات بالموضوع ( ،كما أن الشاعرة من  الميل كرمز و نسق سياسي لو قيمةو 

خبلل التورية الثقافية و المجاز الكمي استطاعت أن توصل لممتمقي رسالة متمثمة في الدعوة إلى 

لسمبية  لممرأة  نشر قيم الحب و التسامح ،و نبذ الحقد و الكراىية ،و دعت إلى تجاوز النظرة ا

واجز إلزامية تبقي المرأة في منأى عن اإلجتماعي الذي أنشأ حالثقافي و  ي ذلك التاريخوتخط

جتماعية أصبحت المرأة كائنا مخيفا و مقموعا ،و نتيجة لتمك القيم اإلمناطق التماس مع تمك القيم 

فى مع ما في الوقت نفسو ،في حين يبقى الرجل محكوما بقيم نقيضة ،و ىو ازدواج قيمي يتنا

  لمقيم . يةيفترض من بواعث بشرية سام
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يشيد النص الشعري الحديث آفاقا واسعة من االنفتاح الثقافي عمى الخطابات و النصوص     

 المختمفة ،فأصبحت ىذه الخطابات المتنوعة معينا ينيل منو الشعراء .

و ال شك في أن الشعراء الجزائريين المعاصرين يختمفون في كيفية التعامل مع ىذه الخطابات     

وبو الخاص الثقافي ،و قدرتيم عمى التجاوز ،فكل شاعر مبدع لو أسمحسب رصيدىم المعرفي و 

في توظيف المرجعيات التناصية ،و من ىنا نجد أن توظيف التناصات متفاوت و نسبي من شاعر 

 آلخر .

تعمل يحتوييا النص الشعري في بنيتو و  سترة التيلنص الغائب " ىو مجموع النصوص المتو ا   

فيم  يةقق ىذا النص و تشكل داللتو و من ثم تتعطل أية عممبشكل باطني عضوي عمى تح

عاب ليذا النص المركب و ىذه الداللة الغامضة ،دون معرفة حقيقية بيذا النص الغائب ياستو 

،فكل نص شعري ىو تركيب لنصوص متعددة ،فيو  (1)و و إضاءة ظمماتو الرمزية "نيتخريج معاو 

 فكري و جمالي معين ،وفق كفاءات فنية متميزة . قراءة و إعادة كتابة ليا من خالل نموذج

و تجدر اإلشارة إلى أن محاولة رصد النص الغائب في المتن الشعري الحديث ،بكثرة نصوصو    

و تعدد اتجاىاتو ،يفترض صعوبة ضرورية مؤداىا عدم القدرة عمى تحديد كل مالمح ىذا النص 

ة الشعرية و إصرارىا عمى مالحقة الثقافة الموسوعية منا بعمق الخمفية المعرفية لمحداثالسيما إذا سم

و المتخصصة ،و توظيفيا عمى نحو ما يعرف بكيمياء المعرفة ،" فالنص الغائب يتوزع عمى 

 سعة ،يتكامل و يتداخل في بنية الحداثة الشعرية بطريقة مكثفة معقدة مساحة معرفية و فنية شا

تاىة الداللية ،إذ نالحظ أن ىذا النص يتراوح بين يم بدوره في تأليف ما يمكن تسميتو بالميسو 
                                                           

 .431ص،شعر العربي الحديث ابراىيم رماني ،الغموض في ال  (1)
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 ما يشمل الموروث الحضاري الشرقي الموروث الشعري العربي و األوروبي ،قديما و حديثا ك

،حيث تصطدم أي قراءة لمشعر الحديث بالنصوص الغائبة في مداىا الشاسع تاريخيا  (1)غربي "وال

ي ا لموعموض الداللة التي يزيد تعددىا وفقستجالء غو معرفيا و ىذا ما يمثل لمقارئ صعوبة بغية ا

 تو الفنية في اإلستيعاب و التمثل .الفكري و الجمالي لمشاعر و كفاء

و تعد " النبية تتجمى في وضح الميل " مروية شعرية ثقافية معرفية باألساس فيي تتحدث عن     

نسمات الحرية في زمن انتشرت فيو اإلنسان المعاصر الباحث عن الحقيقة و المعرفة و التواق إلى 

األباطيل ،و عم فيو الجيل ،و تفشت أشكال ال نيائية من القمع و وأد الحريات فيي تشكل 

تفصيالت عوالميا الداخمية من عدد كبير من االستعارات و التمثيالت السردية الكبرى ،و الرموز 

 مثل رمزية الميل ،البحر ،النجوم ،الشمس و المدينة .

ري ي زخما من التناصات الشعرية ،و حضور أنفاس بعض المتصوفة كالنفأنيا تحو  كما   

التوحيدي ،فيناك زخم تناصي و امتالء ثقافي و ارتواء داللي و سيميولوجي ،جمعت فيو الشاعرة و 

 . بي باقتداربين مالمح الواقعي و العجائ

 

 

 

 

                                                           
 . 433،ص  غموض في الشعر العربي الحديثابراىيم رماني ،ال  (1)
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I.  مفهوم التناص : 

( J.krestivaقدة جوليا كريستيفا)امفيوما جديدا أدخمتو الن  (Intertextualitéيعد التناص )    

قرن العشرين ،أخذتو عن باختين إلى حقل الدراسات األدبية في أواسط الستينيات من ال

(M.Bakhtin الذي اكتشف مفيوم الحوار ) ( يةDialogisme  عام )م . 9191 

حوارية إلى التناص ير مفيوم ال( بصورة بارزة في تطو M.Bakhtinو قد أسيمت أعمال باختين )  

( أن " كل نص ىو عبارة عن فسيفساء من اإلقتباسات ،و كل J.krestivaتيفا )و ترى جوليا كريس

،بمعنى أن كل نص ىو استيعاب و تحويل لنص  (1)نص ىو تشرب و تحويل لنصوص أخرى " 

 آخر .

و تشير أغمب المراجع النقدية إلى ظيور مصطمح التناص في فرنسا من خالل أبحاث لجوليا    

( وكريتيك Tel-Quel( في مجمتي )م 9111 - 9111( أنجزت مابين ) J.krestivaكريستيفا )

(Critique( و أعيد نشرىا في كتابييا سيميوتيك )Sémiotique( و نص الرواية )le texte de 

romanو كذ )( لك في مقدمة الترجمة الفرنسية لكتاب ميخائيل باختينM.Bakhtin عن شعرية )

 ( .Dostowskiدستويفسكي )

ول ما أسماه القات النصية حبتطوير المفاىيم المتصمة بالع( G.Genette) جنيت و قام جيرار   

( و يقصد بالمتعاليات النصية " كل ما يجعل نصا يتعالق (transtextualitéبالمتعاليات النصية

                                                           
 2000، 1الشعري ،منشورات معاصرة منشأة الممعارف ،مركز الدلتا لمطباعة ،اإلسكندرية ،ط لعيد ،القو رجاء   (1)
 .255ص
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،و ىكذا يتجاوز التعالي النصي المعمارية  (1)مع نصوص أخرى ،بطريقة مباشرة أو ضمنية " 

 النصية .

( أين سعى إلى التمييز Architexte ( قد اىتم بمعمارية النص )G.Genetteجنيت ) و كان   

ى فيما بعد أن المتعاليات النصية أعم و أشمل و أن معمارية بين األجناس األدبية ،إال أنو رأ

 ما يمي : النص نوع واحد من أنواعيا ،و حدد المتعاليات النصية في

 التناص : و يقصد بو تداخل النصوص فيما بينيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . .1

العناوين " : يعرف بالنص الموازي ،و ىو العنوان الرئيسي و paratexteالمناص "  .2

 الفرعية و الغالف و كممة الناشر ...،و كل ما يدور في فمك النص .

" : و ىوعالقة التعميق الذي يربط نصا بآخر يتحدث عنو دون أن metatexteالميتانص "  .3

 يذكره أحيانا .

النص الالحق : عبارة عن عالقات تحويل و محاكاة تتحكم في النص " ب" كنص الحق  .4

"Hypertexte أ " كنص سابق "" بالنص "Hypotexte. " 

 دبية كالشعر ،و الرواية ،...إلخمعمارية النص : تتحدد في األنواع الفنية و األجناس األ .5

نو تنميط تجريدي ،يستند إلى تحديد خصائص شكمية و قوالب بنيوية لألنواع األدبية ا

د النص ليات النصية و يعاىناك عالقات وطيدة بين ىذه األنماط الخمسة من المتعو 

                                                           
،المجمس الوطني لمثقافة و الفنون و األدب  03،ع  25جميل حمداوي ،السيميوطيقا و العنونة ،مجمة عالم الفكر ،مج   (1)

 .103،ص 1997الكويت ،
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كتب و الموازي من أكثر المفاىيم شيوعا ،حيث خصصت لو مجمة " بويطيقا " عددا خاصا 

 . (1)( "seuitls" جينيت " عنو كتابا سماه عتبات )

تجدد ، من خالل مفيوم التناص ىو مفيوم ديناميكي ممن خالل المفاىيم السابقة يمكن القول أن   

 خالليا . تشابكاتو مع النصوص األخرى و توالده من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 104، 103،ص 3جميل حمداوي ،السيميوطيقا و العنونة ،مجمة عالم الفكر ،ع  (1)
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II. : تجليات التناص في الديوان   

/ تناصية العنوان :9  

ناصر الموازية التي تسيم يثة عتبة قرائية ،و عنصرا من العيعد العنوان في نظريات النص الحد   

الممكنة و   كائنةلفي تمقي النصوص ،و فيميا ،و تأويميا داخل فعل قرائي شمولي ،يفعل العالقات ا

 بينيما .

و تتأكد أىمية العنوان خارج مدارات تداول النصوص و ترويجيا ،عبر الدراسة المتأنية    

في العمل األدبي ،و يصبح  ةلمنصوص ،أي بعد أن تكون خاصية النصية حاصمة و متحقق

منطمق نقاش ثقافي ،حينئذ يصبح العنوان مدخال ىاما لمتفاعل مع النص قراءة و تأويال ،فيو نص 

يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص  توى النصي ،و مفتاح تأويمي ألنو "عاكسة لممحمصغر و مرآة 

دراستو ... إنو يقدم لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص و فيم ما غمض منو ،إذ ىو المحور و 

د و يتنامى و يعيد إنتاج نفسو ،و ىو الذي يحدد ىوية القصيدة ،فيو إن صحت لالذي يتوا

 . (1)لمجسد " المشابية بمثابة الرأس

فالعنوان بنية صغرى متولدة عن بنية كبرى )النص ( ،لذلك فإن وظائفو ال تقتصر فقط عمى     

المستوى اإلنتاجي من حيث ىو تحديد ليوية نص ،و تمييز ليا ،أو اختزال لمضمون موسع أو 

بين المادة حاء بو " و إنما يمعب أدوارا ىامة في إيضاح الغوامض ،و خمق اإلنسجام المطموب يإ

المعنوية و بين مؤلفيا و سياق التأليف و القراءة معا و من ىنا تنبع األىمية القصوى لممقاربة 

التأويمية لكثير من العناوين من حيث ىي نصوص مصغرة تحيل عمى نصوص موسعة ،أو 
                                                           

 . 72،ص 1990، 2روت ،طمحمد مفتاح ،دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،بي  (1)
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      (1)عيون القراء لترى تفاصيل النص "معمقة في واجية النصوص ،تتوجو الييا عتبارىا مرايا با

ة تقابمو بأي و ىكذا يتبين أن العنوان ىوموضوع تأويمي و لو امتدادات في منظومة ثقافية موسع

و يتمان من ىذه المنطمقات ،عبر مقابمة شكل من أشكال التقابل و من ثمة فإن فيمو و تأويم

اص عمل ،و يعد التن ومقوماتو ) اإلختزال ،التكثيف ،اإليحاء ،الترميز ،...( مع مقومات سياق

ر مبدع اليبدأ من الصفتثاقفي من طبيعتو التمثل و الحوار و التفاعل مع اآلخر ،ىذا يثبت أن ال

نما يبدأ مع اآلو  يائية ،تدفع إلى قراءة العنوان السيم خرين من حيث انتيوا ،و اإلىتمام بطاقةا 

 نوان في تناصاتو مع الموروث الفكري و األدبي العربي و العالمي .مستوى الع

نجد أن " النبية تتجمى في وضح الميل " من العناوين التي تكسر أفق توقع المتمقي ، "فالعنوان    

اليا الدالئمي و خصوصيتيا التشكيمية التي تجعل ( ليا اشتغOxymoronيشكل استعارة تنافرية )

 .(2)العنوان عتبة من عتبات النص "

العنوان ) وضح الميل ( فالميل يمكن أن حيث نجد أن ىناك مفارقة لغوية حاصمة عمى مستوى   

يكون ىو النيار الموجود و المنتظر فالميل أسود و السواد في بعض الثقافات العربية داللة عمى 

( تكسر ىذا المعنى و تعطينا داللة أخرى تتمثل في األمل لحداد و الحزن ،إال أن كممة ) وضحا

ول إلى نيار مميء بالفرح و السعادة ،لذلك نجد التفاؤل بغد آخر مشرق ،فيذا الميل الحزين سيتحو 

مال و األخبار السعيدة ،فالنبية تنبئنا       دل عمى نياية األحزان و بداية اآلأن كممة ) وضح ( ت

                                                           
عموم ناشرون ،منشورات اإلختالف محمد بازي ،العنوان في الثقافة العربية ،التشكيل و مسالك التأويل ،الدار العربية لم  (1)

 . 21،ص 2012، 1دار األمان ،ط
  .54،ص 2002، 1،ط عمانعاصمة الثقافة العربية ،ن بسام قطوس ،سيمياء العنوان ،اصدارات عما  (2)
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بية ألنيا تعطي إيجا و تخبرنا بأن شمس الحرية و الحياة ستشرق من جديد ،فداللة الميل ىي داللة

 طو بمفظة النبية التي تحمل داللة التغيير و التبشير و اإلصالح .لممتمقي نوعا من التفاؤل الرتبا

 / التناص مع السرد ) ألف ليلة و ليلة ( :9.9

 وان لتقدم عمال يمعب مع الميالي يتجاوز العن" النبية " مع " ألف ليمة و ليمة " اشتباكا تشتبك    

يتفحص بحساسية عالقة الكتابي ة منيا ،عمل ويحاورىا ،متبنية بعض أساليب السرد المستميم

تابة ديوان شعري عر أو سرد الشعر ،أي الوعي بفعل كبالشفاىي و يشتغل عمى فكرة رواية الش

شيرزاد ،لكنيا تعيش في عصر و زمن غير ف ليمة و ليمة " ،فالنبية شبيية منبثق من قمب " أل

 الذي كانت تعيش فيو شيرزاد .

 

 

 

 

 النبية    

 

 

 

 

 

 

 

 الحكيمة 

 الدهاء و الفطنة 

 حلم اإلنسان المعاصر 

) ترى ما ال يراه غيرها (  الكاشفة  

 األمل 
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حب النفوذ و السمطة ،فشيرزاد تمعب النبية الدور الذي لعبتو شيرزاد مع الممك شيريار صا    

 .تيا و حسن تدبيرىا استطاعت أن تنقذ بنات جيميا من مصير مشؤوم ىو الموت بحنك

و كأن شيريار يمثل الحكام العرب ،الذين استغموا نفوذىم و سمطتيم الضطياد شعوبيم بال    

تأمل في نيار آخر خال من الظمم و الحزن مميء  ةرحمة و بغير وجو حق ،و النبية ىذه الحكيم

 بالفرح ،يعم فيو األمن و السالم و العدل ،و تسترجع فيو الشعوب العربية حريتيا و سالميا .

 بران ( :ص مع الشعر ) النبي لجبران خليل ج/ التنا9.9

من  أكثر يعد " النبي" لجبران خميل جبران من الروائع األدبية ،فقد كتبو باإلنجميزية و ترجم إلى   

 لغة عالمية .

جتماعي مثالي ،و تأممي فمسفي ،و رسالة " النبي" ىي رسالة المتصوف المؤمن و مضمونو ا  

بأن الروح تتعطش لمعودة إلى مصدرىا و بأن الحب جوىر الحياة ،كما يعبر فيو بوحدة الوجود ،و 

جبران عن آرائو في الحياة عن طريق معالجتو لمعالقات اإلنسانية التي تربط اإلنسان باإلنسان فيو 

بطريقة شاعرية و أسموب سمس جاء عمى شكل قصيدة واحدة يقدم  و كتاب في التفاؤل و األمل

 لة روحية تدعو إلى تفتح الذات و إلى فيم أعمق لمحياة .جبران فيو رسا

ف ىو المنفذ الحقيقي لمثقافة العربية و اإلسالمية "فالنبية" تتقاطع مع "النبي" لجبران خميل فالتصو   

جبران حيث أن الديوان ىو عبارة عن قصيدة واحدة في فمسفة الحياة يجمع بين السرد و الشعر 

عبير عن المحتوى و إيصال الرسالة ،فالمزج بين ىذين المونين يعطي لكي تكتمل الحكاية و لمت
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حرية تامة و واسعة لمولوج إلى أعماق المعنى و عوالم الكتابة من خالل التواصل الذي يعد خيط 

 حكاية النبية في المجتمع العربي المميء بالعنف و بالالعدل .

أشياء مختمفة و كثيرة ال يراىا أحد ،تكشف فالنبية تؤدي نفس دور "النبي" لجبران حيث تنبىء ب  

صورا و أشكاال متعددة في الحياة تسيطر عمى الواقع اإلجتماعي ،فتبوح بالحب و العنف         

 و الكراىية و تأمل بواقع عربي أفضل .

 / التناص مع المالحم و األساطير :1.9

يشير العنوان "النبية تتجمى في وضح الميل " إلى بعد أسطوري ،و كأن معجزة أو خارقة    

ستحدث ، "فالنبية" شبيية بما يحدث في األساطير و المالحم القديمة ،ذلك أن "النبية" تشبو "أثينا" 

غيرىا إلية الحكمة عند اليونان ،"فالنبية" ىي حكيمة ىذا العصر ،ترى عينيا الكاشفة ما ال يراه 

 عالقتو بالسرد و الحكاية و التاريخ و اإلنسان .ىي من سالالت شعر اإللياذة في 

"إن اشتباك الشعر باألسطورة يعني في النياية اشتباك الشعر بالسرد أي تجاوز األسطورة   

باعتبارىا خطابا لسانيا ،إلى شحنتيا السردية الداخمية سواء كانت ىذه الشحنة صريحة أو مغيبة 

 ورة في ىذه الحالة ،و رغم ما تضج بو من تعبير عن المعنى الداخمي لمكون و األشياء   سطفاأل

 (1)بل ىي قصص مركبة " ،الحياة ،بناء سرديو 

                                                           
 1،طعمانالشروق لمنشر و التوزيع ، عمي جعفر العالق ،الداللة المرئية ،قراءات في شعرية القصيدة الحديثة ،دار  (1)

 Philip Wheelwiright,Metaphor and reality,Indiana University press،نقال عن :  154،ص 2002
1968,p130                                              
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يو عناصرىا السردية يمتحم باألسطورة التحاما كبيرا فانو يستدرج الىذا يعني أن الشعر حين    

تعزيز بنيتو الحكائية ،فالمالحم  ردية تسيم فيني الشعر من خالل األسطورة بمكونات ستىكذا يعو 

ن يكتب السرد عمى التي تحكي ما ال ينسى حمميا الشعر ،و الشعر الذي كتب اإللياذة قادر أ

 .طريقتو الخاصة 
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 / التناص في المتن :9

و ما ط بين النص المكتوب اآلن يمثل التناص باعتباره تفاعال بين النصوص ،عالقة ميمة ترب   

 . (1)عاب لعدد كبير من النصوص "يو من الكتابات السابقة أي أن كل نص جديد ىو " استسبق

ذلك يعني أن النص ليس معزوال ،أو منقطعا عن سواه من لحظات كتابية متنامية ،فالقصيدة ال   

 تتم كتابتيا بعيدا عن ذاكرة الشاعر .

 / األنساق الفردية ) التناص الذاتي ( :9.9

إن تفاعل النصوص مع بعضيا البعض ،ال تتوقف عند صيغة واحدة فيو " ال يتسع أللوان   

مما يعني أنو يشتمل عمى حوار  (2)متموجة من اإلشتباك الخصب بين النصوص المختمفة فقط "

 النصوص مع ذاتيا أو مع أجزاء ذات داللة منيا .

أي أن  (3)حد في تفاعل مع بعضيا "او و التناص الذاتي " يحدث عندما تدخل نصوص الكاتب ال  

 النص الحاضر لمكاتب يتفاعل مع نصوص سابقة لو .

 تقول ربيعة جمطي :

 ًلابَي آ خر ..

ب  ساق :ذو اًؼني اًواحدة املؼللة ػىل  كال اخمللوق اًغًر

                                                           
 .124،ص 1997، 1شربل داغر ،التناص سبيال إلى دراسة النص الشعري و غيره ،مجمة فصول لمنقد األدبي ،ع  (1)
 . 54،ص ،الداللة المرئية عمي جعفر العالق  (2)
 2001، 2سعيد يقطين ،انفتاح النص الروائي  )النص و السياق ( ،المركز الثقافي العربي ،الدر البيضاء ،ط  (3)
  .100ص
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 اهدبو اي آ يخ ..

 خملوكات بؼَنني و ساكني ..

 !ىت اهدثروا ..ثلاثلوا و ثلاثلوا ح
(1)

 

 األبيات نجد تناصا ذاتيا لمشاعرة مع قصيدة " تفاحة " تقول فييا :في ىذه 

 ال حترض ًلذًل اي كابَي ..

 آ ان آ خوك .. 

 آ ان ىابَي ..

 ص َد غضم كرب ماء غيش ..

 ما آ نرب اًضجرة و ما آ ظول ادلرب ..

 اكرتب آ نرث من براىَين ..

 و افسح املاكن ل والد ..

(2)فذنهتم ًؼبة احلرب ..
 

 -عميو السالم-معروف و معموم فإن قابيل و ىابيل ىما أخوان و أبناء سيدنا آدم و كما ىو   

ه ىابيل من شدة غيرتو ل حدثت عمى وجو األرض حيث قتل أخاقابيل ىو صاحب أول جريمة قتو 

فالشاعرة في ىذا التناص الديني شبيت اإلقتتال و الدماء التي تسفك بين العرب  ،و حقده عميو
                                                           

 . 48ربيعة جمطي ،الديوان ،ص  (1)
 .83،ص 2003ربيعة جمطي ،من التي في المرآة ،دار الغرب لمنشر و التوزيع ،وىران  ،د ط ،  (2)
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قابيل و ىابيل ،فكونيما من رحم واحد لم تمنع ىذه القرابة  -عميو السالم-آدم  بقصة أبناء سيدنا

خيو ىابيل ،و ىذا ما ينطبق ب قابيل لجريمة قتل شنعاء في حق أوصمة الرحم و األخوة من ارتكا

اليوم عمى ما تشيده البمدان العربية من حروب و جرائم قتل عديدة ،فرغم أن األمة العربية واحدة 

حمت سفك دماء مات اإلرىابية الجديدة مثل داعش أدين اإلسالم ،إال أن الطائفية و المنظ يجمعيا

 المسممين بغير وجو حق .

 و في سياق آخر تنتقد فيو السمطة و طريقة استغالليا لمبترول :

 فاض اًنفط حىت رؤوس اجلبال ،

 ي ،لاي صدً

 !فمل ًغرق سوى اًفلراء ..
(1)

 

 مع قصيدتيا " السؤال المحظور " :شاعرة في ىذه األبيات تتقاطع ال

 آ هت ،اي آ هت املس خفِق من اًؼذاب اجملاين ،

 جفر آ ابر اًبرتول ...

 مادام ملوك اًنفط ًلعؼون رؤوس اًفلراء ... اًثوار ،

 ًؼللوهنا ػىل مضجب املزاد اًؼلين ..

 و ػىل موائد اٌلَايل ) ال ًف و اٌلَةل ( ..

                                                           
 .79ربيعة جمطي ،الديوان ،ص  (1)
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 ..ًوكع اًسلعان ػىل ذًي اًخرصحي 

ورك ( .. ق ) ًنًَو  جضق آ ابران اًعًر

 غناق اًفلراء ..حزحف املض نلة هبدوء ػىل آ  

 و اجلرح خيرتق حدود اجلرح ..

و ثصب دماؤان يف هنر بعول اًخارخي ..
(1)

 

تورية ثقافية تتمثل في استفادة األقمية و تنحصر ىذه األقمية في المموك  في ىذه األبيات   

بسبب غياب العدالة اإلجتماعية ،فالحكام يستغمون النفط لقضاء أتباعيم ،و ىالك الشعب و 

 لكبر و الوحيد ،تقو يتمثل في أن الشعب ىو الخاسر األ مصالحيم الشخصية ،فالنسق المضمر

 ربيعة جمطي في ىذا السياق :

 اًبالد صندوق مغلق ..

 ٌس َي ابل سود اًرباق اي آ يب ..

 !و ال يشء غري آ هني اًنوارس ..
(2)

 

إذ تمثل ىذه  من ديوان تضاريس لوجو غير باريسي ىذه األبيات تناصا ذاتيا مع أبياتفي نجد     

 األبيات النص الغائب الذي يشتمل عمى األنساق المضمرة التي تسكت عنيا األبيات السابقة :

 اًبدل حنن .. اي هوح ،فلراء ىذا

                                                           
 .24،ص 1981، 1ربيعة جمطي ،تضاريس لوجو غير باريسي ،الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع ،ط  (1)
 .59ان ،صربيعة جمطي ،الديو   (2)



 الفصل الثالث                                                                        األنساق التناصية
 

99 

 

ة و ال ظليس ..  نىذب آ سٌلءان ابدلم ػىل هنر ملًو

 وهجا مجَال ..نرمس ٌلضمس 

 هغين .. هغرق ..

 يف كصؼة دم هصري ..

 و ىذي ال رض اًىروًة اًياربة ػىل هفسيا ..

 جضوى .. جضوى .. جضوى ..

فجر يف ) هرش ( ال مري ..ثنضج .. ثخ
(1)

 

ذه الطيور ىلى أن قرب الشواطئ يتغذى عمى األسماك اضافة ا النورس طائر مائي يتواجد غالبا   

و تقتات عمى بقايا الطعام ،و النورس يوحي إلى الحزن ،فالشاعرة شبيت  تقوم بكنس الشواطئ

حد ،فالنسق المضمر ىنا يتمثل في لشعب بطائر النورس الذي يئن و يتألم دون أن يحس بو أا

انعدام الضمير و غياب روح المسؤولية لدى الحكام العرب ،فكل واحد يبحث عن مصمحتو 

رس في شعر ربيعة الشعب إلى الجحيم ،كما أن طائر النو الشخصية فقط ،و تحت شعار فميذىب 

ائر العنقاء ،إذ تتداخل أسطورة النورس مع أسطورة العنقاء ،فكالىما يعبر عن جمطي يتقاطع مع ط

فكرة الموت و االنبعاث و يشكل انبعاثو عودة الحياة و الخالص و عودة الحق إلى أىمو فميما 

و كخالصة لمتناص الذاتي يمكن القول أن ،حق وراءه طالب طالت المعاناة و المأساة ،لن يضيع 

                                                           
 . 16،ص يسييعة جمطي ،تضاريس لوجو غير بار رب  (1)
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نساق المضمرة فيو ،و الدالالت المسكوت عنيا ي يتناص معيا الديوان تكشف عن األالنصوص الت

 تتجمى و تتكشف من خالل تمك النصوص الغائبة .في " النبية تتجمى في وضح الميل " 

 ديوانيا و التي كشف عنيا التناص : و من أبرز الدالالت التي طرحتيا ربيعة جمطي في

 غياب العدالة اإلجتماعية في البمدان العربية . .9

 تغميب المصمحة الشخصية عمى مصمحة الشعب و البالد . .9

الدعوة إلى اإلبتعاد عن الطائفية و اإللتفاف نحو ىدف واحد و غاية واحدة ،ىي لم شمل  .1

 تفرقة .، فالدين اإلسالمي دين توحيد ال األمة العربية ،و اإلبتعاد عن الفتنة

نو ميما طالت المعاناة و الظمم ،فالبد من انتصار الحق في النياية ،فإن تؤكد الشاعرة أ .4

 غابت العدالة اإلجتماعية فالعدالة اإلليية موجودة . 

 / األنساق الجماعية ) التناص الخارجي ( :9.9

واسع فيو يتفاعل النص الواحد مع كم ىائل من التناص المفتوح ، " و ىو تناص بو يعرف    

و تمتقي ربيعة جمطي في شعرىا  ،،فيو نص مفتوح عمى عدد كبير من النصوص (1)النصوص "

لى النصوص حيث أن التناص " يمفت اىتمامنا ا مع شعراء من ثقافات متباينة من الجزائر و غيرىا

،ذلك يعني أن أي عمل يكتسب  (2)ة النص "الغائبة و المسبقة و إلى التخمي عن أغموطة استقاللي

ما يحققو من معنى بفضل ما كتب قبمو من نصوص ،كما أنو يدعونا إلى اعتبار ىذه النصوص 

                                                           
بن مخموف ،التناص )مقاربة معرفية في ماىيتو و أنواعو و أنماطو ( ،دار قانة لمنشر و التجميد ،باتنة ،دط  يىيح  (1)

 .63،ص 2008
 .93،ص 1986، 2مغرب ،علشاريات العمل األدبي ،مجمة عيون المقاالت ،ااصبري حافظ ،التناص و   (2)
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تعامل معو و فض مغاليق يمكننا وجودىا من فيم النص الذي نالغائبة مكونات لشفرة خاصة 

 نظامو اإلشاري .

نوعا من توصيف العالقة المحددة التي يعقدىا نص  البؤرة ىنا ىو الذي يجعل التناص"فازدواج    

ستطرادي و المنطقي لثقافة وز ذلك إلى اإلسيام في البناء االما بالنصوص السابقة ،و لكنو يتجا

 .(1)ما"

 و المواصفات التي تجعمو احتماال و ذلك عن طريق استقصاء عالقاتو بمجموعة من الشفرات   

مكانية داخل ثقافة ما و التي تو   بمور احتماالت ىذه الثقافة .ا 

 و في إشارة إلى انتشار الفساد تقول :

 اًراكصة اًيت هورت اًبدل ..

 آ هرموا رد فهيا ،بأ ربؼة برامِي هفط ..

 بني ال والد ذاك اًودل ،

ال حىت ابخي ..  صفق ظًو

 صفق مدًدا حىت خاع ..

 اكهت آ مو ،

 حمكي فس خان اًزبوهة ،

                                                           
 . 93صبري حافظ ،التناص و إشاريات العمل األدبي ،ص  (1)
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 و ثلؼن احلاخة ،و اًسلعان ،

و كرص اٌلَي 
(1)

  

إشارة إلى انتشار الفساد في البالد و اتباع الممذات و تبذير أموال  في ىذه الجممة الثقافية    

الشعب في أشياء ال فائدة منيا ،فاألم التي تخيط فستان الزبونة ىي مثال لممرأة التي تعاني من 

البترول التي ىي من حق  أجل لقمة العيش في حين أن الحكام و الرؤساء يستولون عمى أموال

 رفيا في الميو و الرقص و المجون .ىذه الطبقة المحتاجة و الفقيرة ،و ص

حدة " حيث ترى ىذه األخيرة أن حال البالد العربية يزداد  ىنا تتفق "ربيعة جمطي " مع "نجاح و

 سوءا و تقيقرا :

 اي من حتارصه وؤوس اًضاي 

 و اًضاي املنؼنع ابًضَافة 

 ة ،حلظكف 

 رضنا د احمت من آ  ك

 آ ظالل معر و اخلالفة 

 ىذه حراحم فاحذفغ 

 ابًفخر كل ..

                                                           
  .51ربيعة جمطي ،الديوان ،ص  (1)
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 م فاحذفغ ..ىذا زماه

 ابًوكت كل ..

 ه اًوغود اي من حتارص 

 !بىفنا امللعوع ،كف 
(1)

 

 ييا الدولة و غياب الحكم الراشد التي تتبع أىواءىا ،و تيمل المقومات التي تقوم عمفاألمة    

 ضاعيا .و تدىور أو  تقيقرىاإلى العدل يؤدي و 

 و تحيل ىذه األبيات :

ع بُهنم من آ مد ..  كسموا اًًر

 و ثناسوا صؼبا ..

 !ٍزداد غَظو يف اًبدل 
(2)

  

 : مع أبيات قصيدة لزينب األعوج تقول فيياتناص عمى 

 بىك اًعفي ،و مل ًصدق فاًىذبة آ نرب من آ ن ثصدق 

 زماان حدوزو غن اخلزب احملخجز يف ادلارك 

 و غن الكب اًصَد اًبرشًة 

                                                           
نجاح حدة ،في موسم الحزن المكثف ،مجمة القصيدة ) ممحق لمجمة التبيين الجاحظية ( عدد خاص بالشعر ،الجزائر   (1)

 .143،ص 1991
  .87ربيعة جمطي ،الديوان ،ص  (2)
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 و غن آ ظفال ثلامس رصخاهتم صعار اًنفط 

 يف املزادات اًؼلنَة 

 يف بدل ما .. و يف زمن ما ..

نة   اكن آ مري ٍزف كعخو بلك آ موال اخلًز

 و بلااي غظام اًضيداء ..

هنا آ غراس ال مراء ؟  كفوا دكِلة مصت .. ا 
(1)

 

تمثمة في كون الشعوب ىي الخاسر األكبر حيث تحتوي األبيات السابقة عمى أنساق مضمرة م  

أن الحكام يتقاسمون الريع فيما بينيم متناسين شعوبيم ،و ىذا ما يولد الغيظ في نفوس ىذه 

الشعوب و ىذا ما أكدتو " زينب األعوج "حيث صورت حال المجتمعات العربية و ما تعانيو بسبب 

بكرسي و االتو و مشاكمو ،ليس جديرا بالحكم شغالذي ال يخدم شعبو و ال يحس بانحكاميا ،فالحاكم 

السمطة ،و الحالة اإلجتماعية المأساوية التي تعيشيا الشعوب العربية تعود باألساس إلى فساد 

 األنظمة العربية .

 و في مقام آخر انتقدت فيو تيافت المسؤولين عمى كرسي السمطة :

 ػلَم اٌلؼنة آ هيا اًىريس ..

 و ػىل كوامئم ال ربع ..

 رة اًسلعة احلالل ..مك مدوخة ،مخ

                                                           
 .73،ص 1983، 1عوج ،أرفض أن يدجن األطفال ،الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع ،الجزائر ،طزينب األ  (1)
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 حرحن اًبالد ..

 و ػىل بؼد خعوة من حصرائو ،

 !ًرتحن اًبحر اًصامت ..
(1)

 

 تتناص ىذه األبيات مع أبيات أخرى من قصيدة " زيد في أرجوحة " " لفضيمة زياية " تقول فييا :

 ذاك اًسلعان ال معى ،كال : آ ان 

 سيم اًردى 

 يف وخو غامتت اًصباح 

 و آ ان سيو اًصالة 

 آ هرث ال وضاع ،مىرا 

فوق " هريس وزري " 
(2)

 

 ماو أن الضمير و العدل ى،بيات في غياب روح المسؤولية يتمثل النسق المضمر في ىذه األ   

الحكم و الممك ،لكن الحكام أغرتيم خمرة السمطة و المناصب ،فيميم الوحيد ىو كرسي أساس 

 السمطة و لو عمى حساب شعوبيم .

                                                           
 .74ربيعة جمطي ،الديوان ،ص  (1)
  .77،ص 2008، 1فضيمة زياية ،بوح لنوارس الغسق ،المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية ،الجزائر ،ط  (2)
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بيات أخرى لربيعة جمطي من ديوانيا " النبية تتجمى في وضح الميل " نجد تناصا بين و في أ   

الثقافة الجزائرية و الثقافة في الوطن العربي من خالل اليموم المشتركة و انتقاد السمطة من خالل 

 الشاعر أحمد مطر .

 تقول ربيعة جمطي :

 ًو مال رمش رشٍيك حلظة غين ..

 ..ًيجرت اًبالد 

 هَف ال ٌس خحي من جتاىر املالًني بصده ..

 و ثصَح :

ىل ال بد  رحي ا  رحي .. ا    !ا 

 و يقول أحمد مطر عن المخموعين الخمسة : 

  !آ خرج اي ىذا من داري 

ال حبوار (   ) ًن آ خرج ا 

 !!ارحي ىذي داري ارحي 

ال ابدلار (   ) ًن آ رحي ا 

ما آ ن ثدبع مسٌلري   ا 

 آ و آ ن آ رضم فهيا اًنار ؟ 
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  !ىي يف كول املاكل 

 ؟ !ب ( غَب آ و ػار ) ارحي اي غاص

  !ىي ًغزي ىذا مفيوم ؟

 !!!من مل ًفيم فيو ... ... 
(1)

 

قراءة األبيات السابقة نجد أن كل من " ربيعة جمطي " و " أحمد مطر " ،صوروا من خالل     

وصفيم ،فالنسق  تم كماالصراع العربي القائم ،و الحكام الخمسة المخموعين أو األشرار الخمسة 

الء المسؤولين الذين ال يمتمكون و لو القميل من يتمثل في السخرية و التيكم عمى ىؤ المضمر 

الكرامة لحفظ ماء و جوىيم و التخمي عن السمطة و في نفس السياق يتفق الشاعر " منصف 

 الوىايبي " مع الشاعرة " ربيعة جمطي " و الشاعر " أحمد مطر " فيقول :

خويت  كلَي  من اًصمت اي ا 

 اي رفايق اذلٍن آ حب ..

 ذن لك يشء ىنا ًَصمت ا

 ىذه ادلؼو 

 آ ال جسمؼون ؟ بىل و امسؼوا 

 دكت اخلامسو 

                                                           
         .http://SUPHOF.com/vb/showthread.php=5974:   االنترنتشبكة شرار ،أسة مأحمد مطر ،خ  (1)
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 فلنىن لكنا آ ذان صاغَو 

 لك يشء ىنا مصت .. فامسؼوا ..

 ىو ذا وكع آ كدامو .. اًعاغَو 

 و ىو ٍروح .. آ و ىو هيرب ..

ىل حِر مييض   آ و و ىو مييض ا 

 رسًؼا بعَئا .. رسًؼا ... بعَئا .. بعَئا 

و  ًريكد يف حثة خاًو
(1)

 

فالشاعر ىنا صور لحظة ىروب الطاغية ،و ىو يرحل ذليال بين قومو فيذه التورية الثقافية تدل    

عمى ذل الحاكم العربي الذي يتمسك بالسمطة و الحكم فتكون نيايتو مأساوية إما باليروب أو أن 

 ة .يرقد في جثة خاوي

وان النبية لم تصرح بيا الشاعرة مباشرة يو مما سبق يمكن القول أن ىناك أنساق مضمرة في د   

لكن التناص كشف عن المضمر في النص الحاضر بتداعيو مع نصوص سابقة تفجر المشفر      

 و المسكوت عنو باشتماليا عمى الدالالت الحاضرة / الغائبة في النص المدروس .

 

                                                           
  .http://Khilazwaw.blogspot.com/2011/06/14-2011.htmlمنصف الوىايبي ،تمرين عمى كتاب الثورة :   (1)
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من خالل تتبع تمظهرات و تشكالت النسق المضمر في ديوان " النبية تتجمى في وضح الميل "    

  ها :صل إليها في شكل نقاط أساسية أهمائج المتو يمكن تقديم مجمل النت ربيعة جمطي ،ل

تؤمن ربيعة جمطي باستشراف واقع عربي أكثر عدال و حرية في ظل ما يحدث لألمة  -

لهذا تكتب عن األنظمة العربية و عن ما يسمى بالربيع العربي و غيرها  العربية من مآس ،

 من القضايا التي تسائل فيها باعتبارها واقعا .

الشعر عند ربيعة جمطي ليس كتابة فقط بل نمط عيش و رؤية لمعالم و القصيدة بالنسبة لها  -

 .هي حياة و الحياة قصص و حكايات 

( و الرؤيا عندها هي وسيمة لتجاوز Réverie( إلى الرؤيا ) Visionتجاوزت الرؤية )  -

 .فالرؤيا هي من سمات الشعر المعاصر  المألوف و تقديم صور جديدة لمعالم و الكون ،

فالتناص  إن عممية التناص هي التي نستطيع من خاللها تأويل النصوص و تفسيرها ، -

و من أبرز الدالالت  ل عميها ،حياق المضمرة من خالل النصوص التي ييكشف عن األنس

 التي طرحتها الشاعرة و كشف عنها التناص :

 جتماعية في العالم العربي .غياب العدالة اإل 

 . تغميب المصمحة الشخصية عمى مصمحة الشعب و البالد 

 حو هدف واحد و غاية واحدة هي لم إلبتعاد عن الطائفية و اإللتفاف نالدعوة إلى ا

                                                                                    شمل األمة العربية . 
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وظفت ربيعة جمطي " النبية " كقناع لتسرد بشعرية ما يحدث في األوطان العربية من دمار  -

 غياب الحكم الراشد . لو خراب بفع

القة اسي له قيمة معرفية ) عيعد الميل في ديوان " النبية تتجمى في وضح الميل " رمز سي -

 ة أنتروبولوجية عميقة .الذات بالموضوع ( حيث هو بني

نصوص ممونة  ديوان " النبية " هو نصوص في التأمل الفمسفي لتفاصيل الحياة اليومية ، -

بما يجري في العالم العربي من انهيارات و عودة ثقافة القرون الوسطى حيث الضحية األولى 

 وطان .هي المرأة و األ

 مثقف بالسمطة ، و السمطة بالمثقف فهو يربط عمل ال تبط النقد الثقافي بالعمل السياسي ،ير  -

 يدرس العالقة المترتبة عمى ذلك .و 

 نتقال من حدود النسق النصي إلى الكون السياقي     يشتغل النقد الثقافي عمى أساس اإل -

تمخض عنه من فكرة جهات الفكر النقدي الحديث ،و ما الثقافي ،و الذي يعد من أهم تو و 

ل استراتيجية القراءة الثقافية الرموز الخطابية و الثقافية التي ينطمق منها المتمقي في تشكي

 تجسد مأل مستمرا لمجمل الثقافية.المضمر في خفايا و فجوات النص التي  ادالهو 

ية و الهوية الذكورية إلى و ثة األنل تصوير الصراع بين الهويسعت ربيعة جمطي من خال -

من جهة أخرى  ية من جهة و كشف حالة التأزم التي تعيشها ثو إبراز خصوصية الهوية األن

إماطة  و  البحث عن هوية األنثى المستمبةلى عالم األنوثة المضطهد ،و والسيما في ولوجها ا
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و يقصي  جل الرجلجتماعي يبعمى موروث ا جتماعي ثقافي ذكوري يقومالمثام عن نسق ا

 المرأة .
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 : قائمة المصادر و المراجع

 رواية ورش((القرآن الكريم 

 المصادر :

ربيعة جمطي ،النبية تتجمى في وضح الميل ،منشورات ضفاف ،بيروت ،منشورات اإلختالف -

 . 4112، 1الجزائر العاصمة ،ط

 المراجع :

 : الكتب .1

 . 1994،الجزائر ،د ط ،ابراىيم رماني ،أسئمة الكتابة النقدية ،المؤسسة الجزائرية لمطباعة -

 1ط ،أحمد المنياوي ،جميورية أفالطون المدينة الفاضمة ،دار الكتاب العربي ،دمشق ،القاىرة-

4111. 

أشرف عمي دعدور ،الغربة في الشعر األندلسي عقب سقوط الخالفة ،نيضة الشرق لمطباعة -

 .4114، 1و النشر و التوزيع ،القاىرة ،ط

محمود ،) قراءات في شعر أدونيس ،سعدي يوسف ،أمل دنقل  اعتدال عثمان ،إضاءة النص-

 . 1911، 1،دار الحداثة ،بيروت ،ط )درويش ،عبد الوىاب البياتي ،محمد عفيفي مطر

الطاىر بومزبر ،التواصل المساني و الشعرية مقاربة تحميمية لنظرية رومان جاكبسون ،الدار -

 . 4112، 1العربية لمعموم ناشرون ،بيروت ،منشورات اإلختالف ،الجزائر العاصمة ،ط
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نتشار العربي مطمع األلفية الثالثة ،مؤسسة اإل العربي في معمى ،خطاب األنساق الشعرآمنة ب-

 .4112، 1بيروت ،ط

اء لمطباعة و النشر ،اإلسكندرية بسام قطوس ،المدخل إلى مناىج النقد المعاصر ،دار الوف- 

 . 4112، 1ط

 . 4114، 1ياء العنوان ،اصدارات عمان عاصمة الثقافة العربية ،طبسام قطوس ،سيم -

 .4114، 1بشرى موسى صالح ،بويطيقا الثقافة ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط -

ي الشعر ،المركز الثقافي العربي جابر عصفور ،رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية ف -

 .4111، 1بيروت ،الدار البيضاء ،ط

ر العربية لمعموم ناشرون ،بيروت حفناوي بعمي ،مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ،الدا -

 .4112، 1منشورات اإلختالف ،الجزائر العاصمة ،ط

موسى ،آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر ،منشورات الييئة العامة السورية لاخميل  -

 .4111، 1لمكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق ،ط

ة المعارف ،مركز الدلتا لمطباعة رجاء عيد ،القول الشعري ،منشورات معاصرة منشأ -

 .4111، 1اإلسكندرية ،ط

 م و الخطاب ،شركة المدارس لمنشر المفيو  زىور كرام ،السرد النسائي العربي مقاربة في -

 .4112، 1التوزيع ،الدار البيضاء ،طو 
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 قافة العربية ،دار الحوار لمنشر دراسة في بعض أنساق الثسعيد بنكراد ،مسالك المعنى  -

 .4112، 1ط التوزيع ،دمشق ،و 

ي ،الدار سعيد يقطين ،انفتاح النص الروائي ) النص و السياق ( ،المركز الثقافي العرب -

 .4111، 4البيضاء ،ط

 .1913، 3ة ،دار األندلس ،بيروت ،طدة نصر ،الرمز الشعري عند الصوفيعاطف جو -

مركز الحداثة إلى العولمة ( عبد الغني عماد ،سوسيولوجيا الثقافة )المفاىيم و اإلشكاليات من -

 .4112، 1دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط

المحايثة ( ،منشورات  راءة النسقية ) سمطة البنية و وىمعبد الفتاح أحمد يوسف ،الق-

 .4113، 1اإلختالف ،الجزائر العاصمة ،ط

 .1،4119عبد الفتاح أحمد يوسف،قراءة النص و سؤال الثقافة،عالم الكتب الحديث،عمان،ط-

الجزائر ،ف ع الشعري ،منشورات اإلختالاث في آلية اإلبدبحي ،أسئمة الشعرية بد اهلل العشع-

 . 4119، 1العاصمة ،ط

العربية ،المركز الثقافي العربي عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية -

 .4112، 3بيروت ،الدار البيضاء ،ط

 1أدبي ،دار الفكر ،دمشق ،ط عبد اهلل الغذامي ،عبد النبي اصطيف ،نقد ثقافي أم نقد-

4112. 



 

115 
 

الممارسة النقدية و الثقافية ،المؤسسة العربية لمدراسات ،بيروت ،دار عبد اهلل الغذامي ،و -

 .4113، 1الفارس لمنشر و التوزيع ،عمان ،ط

 3عربي ،بيروت ،الدار البيضاء ،طعبد اهلل الغذامي ،المرأة و المغة ،المركز الثقافي ال-

4112. 

مغة ،المركز الثقافي العربي لىم مقاربات حول المرأة و الجسد و اعبد اهلل الغذامي ،ثقافة الو -

 .4111، 3بيروت ،الدار البيضاء ،ط

 .1992، 1عبد اهلل عساف ،الصورة الفنية في قصيدة الرؤيا ،دار دجمة ،دمشق ،ط-

اتر عبد النور ادريس ،التمثالت الثقافية لمجسد األنثوي الرواية النسائية أنموذجا ،منشورات دف-

 .4112، 1مكناس ،ط،اإلختالف 

 1ط،القاىرة،ىره الفنية و المعنوية و ظوا هعر العربي المعاصر ،قضاياسماعيل ،الشين اعزالد-

1922. 

عصام واصل ،في تحميل الخطاب الشعري ،دراسات سيميائية ،دار التنوير ،الجزائر  -

 .4113، 1العاصمة ،ط

وق لمنشر شر لعمي جعفر العالق ،الداللة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة ،دار ا -

 .4114، 1و التوزيع ،عمان ،ط
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 1شروق لمنشر و التوزيع ،عمان ،طعمي جعفر العالق ،في حداثة النص الشعري ،دار ال -

4113. 

مق النص محارق الحداثة ،المؤسسة العربية لمنشر ،بيروت ،دار الفارس غالية خوجة ،ق -

 .4113، 1لمنشر و التوزيع ،عمان ،ط

ق الثقافية ،دار األمان ،الرباط ختالف مقاربة لألنساائي و لغة اإلمة كدو ،الخطاب النسفاط -

 .4112د ط ،

في الشعر ( ،دار العمم لمماليين ي ) دراسة بنيوية مكمال أبو ديب ،جدلية الخفاء و التج -

 .1911، 4بيروت ،ط

 محمد الجودي ،النص الشعري بوصفو أفقا تأويميا ،مؤسسة المختار لمنشر لطفي فكري  -

 .4111، 1التوزيع ،القاىرة ،طو 

و الجسد ،دراسات حول الوعي الشعري و النقدي ،مؤسسة  ةمحمد الحرز ،شعرية الكتاب -

 .4112، 1اإلنتشار العربي ،بيروت ،ط

حركة الشعرية العربية في مطمع األلفية الثالثة ،الييئة محمد الضبع ،غواية التجريب  -

 .4112د ط ،القاىرة،المصرية العامة لمكتاب ،

التشكيل و مسالك التأويل ،الدار العربية لمعموم زي ،العنوان في الثقافة العربية محمد با -

 .4114 ،1مة ،دار األمان ،الرباط ،طناشرون ،بيروت ،منشورات اإلختالف ،الجزائر العاص
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قاربة بنيوية تكوينية ،دار توبقال لمنشر ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب م محمد بنيس -

 .4112، 3،طالدار البيضاء

 .4113، 1،عالم الكتب الحديث ،عمان ،ط الجديدة محمد صابر عبيد ،تمظيرات القصيدة -

 .1،1922ي المعاصر ،دار المعارف،طمحمد فتوح أحمد ،الرمز و الرمزية في الشعر العرب -

 .1991، 4محمد مفتاح ،دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط    - 

السرد النسائي ية في و ثلسرد دراسة حول أزمة اليوية األننثى اة ناصر المبدل ،أمنير  -

 .4112، 1نتشار العربي ،بيروت ،طالسعودي ،مؤسسة اإل

 .4112، 1الجزائري المعاصر ،دار ىومة ،طر نسيمة بوصالح ،تجمي الرمز في الشع -

التكوين لمتأليف و الترجمة سات محمد عمي ديركي ،جمالية الرمز الصوفي ،درا ىيفرو -

 .4119، 1النشر ،دمشق ،طو 

 .1،1912طيحي الشيخ صالح،شعر الثورة عند مفدي زكريا،دار الشعب،قسنطينة، -

 .4111باتنة،دط، يحيى بن مخموف،التناص)مقاربة معرفية في ماىيتو وأنواعو(،دارقانة، -

 الكتب المترجمة : .2

العشرين ، تر :محمد العمري ،دار إفريقيا الشرق ،د ط جون كوىن ،نظرية األدب في القرن  -

1992. 
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لي ،مبارك حنوز ،دار توبقال ،الدار ،قضايا الشعرية ، تر : محمد الو  رومان جاكبسون -

 .1911، 1البيضاء ،ط

ماري نوال غاري بريور ،المصطمحات المفاتيح في المسانيات ، تر :عبد القادر فييم  -

 .1،4112،طسيدي بمعباس  ،الشيباني

 .1911، 1ىنري بيير ،األدب الرمزي ، تر : ىنري زغيب ،منشورات عويدات ،بيروت ،ط -

 المجالت : .3

،وزارة األوقاف و الشؤون الدينية أحمد زايد ،التأويل و الظاىرة اإلجتماعية ،مجمة التسامح  -

 .4112،سمطنة عمان ، 11ع

،المجمس الوطني  3،ع  42لفكر ،مج ا جميل حمداوي ،السيموطيقا و العنونة ،مجمة عالم-   

 .1992،لمثقافة و الفنون و األدب ،الكويت 

 .1992، 3،ع 4،ج 2ية ،مجمة فصول ، مج خمدون الشمعة ،المثاقفة اإلليوت -

مجمة فصول النقد األدبي  و غيره ،ة النص الشعري سبيال الى دراسشربل داغر ،التناص  -

 .1992 ،1ع

،المغرب  4عيون المقاالت ،ع اريات العمل األدبي ،مجمةصبري حافظ ،التناص و إش -

1912. 
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 ونية المرأة في المجتمع الجاىمي د  حبيب التميمي ،سحر كاظم حمزة الشجيري ،عبد اهلل -

 .4112، 4،ع44فوقيتيا في الشعر ،مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية ،مج و 

ممحق لمجمة التبيين الجاحظية (  نجاح حدة ،في موسم الحزن المكثف ،مجمة القصيدة ) -

 .1991عدد خاص بالشعر ،الجزائر ،

 الدواوين الشعرية :  .4

 .1،1911لوطنية لمنشر و التوزيع ،طربيعة جمطي ،تضاريس لوجو غير باريسي ،الشركة ا -

 . 4113آة ،دار الغرب لمنشر و التوزيع ،وىران ،د ط ،ر ربيعة جمطي ،من التي في الم -

 .1913، 1،أرفض أن يدجن األطفال ،الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع ،طزينب األعوج  -

 .1،4111ة، طيبعفضيمة زياية ،بوح لنوارس الغسق ،المؤسسة الوطنية لمفنون المط -

 المعاجم :.5

 .6،4113ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،دت،ج -

دار الكاتب العربي أبو منصور محمد بن أحمد األزىري اليروي، تيذيب المغة،  -

 .1922القاىرة،

 .1922بة ،معجم مصطمحات األدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،د ط ،مجدي وى -
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 المواقع اإللكترونية :.6

 ،من موقع : أحمد مطر ،خمسة أشرار -

http://SUPHOF.com 1vb/showthread.pho?t:5974.   

 بي ،تمرين عمى كتابة الثورة :يمنصف الوىا -

http://KHILZWAW.blogspot.com/2011/06/14-2001html. 
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 94-93................../ التناص مع المالحم و األساطير :...........................3.1

 108-95..............................:............................... / التناص في المتن2

 100-95............................../ األنساق الفردية ) التناص الذاتي ( :.............1.2

 108-100........................../ األنساق الجماعية ) التناص الخارجي ( :..........2.2

 111-109.........................:................................................. خاتمة

 120-112.......................................................: قائمة المصادر و المراجع

 124- 121.............................................................: فهرس الموضوعات

 

 

 

 


