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 (  الملخص)

نتجته من تكويناا  إن مرحلة ما بعد الحداثة تمثل تنازًعا فكريًا ضديًا مع مرحلة الحداثة وما أ

تشاهد  -من ناحية التلقي  -سياسية وفلسفية وأدبية ثاَر حولَها الكثيُر من الجدل ، وهذه المرحلة 

صراًعا كبيًرا يقف بين منطقتي التأييد والرفض ؛ وذلك يعود إلى عدم وضوح الخيط الفاصال 

لمارتبط بساما  بين المرحلتين لدى الكثيرين لدرجة يصعب معهاا تحدياد ااراار التااريخي ا

المرحلة ، ودقة إثبا  هوية العمل وانتمائه ألي من المرحلتين ، وأيضا ماا ققتاه الحداثاة مان 

َع عبار مفاهيمهاا مان سارديا  كبارى أساهمة فاي يلخلاة الاوعي  هجوم ورفاض وماا تأسا 

الفكري واقضطراب السياسي لدى المتلقي مما دفعه في بعض األحيان إلى لفا  الحداثاة وماا 

 أو التأييد الكامل لمبادئ ما بعد الحداثة بوصفها نقًضا لما جاء  به سابقتها . بعدها

والمشهد اابداعي في هذه المرحلة تعدد  أشكالُه وايتلفة رؤاه لدرجاة كبيارك كااد  تُخار  

النص عن إراره األجناسي وتمنح الفضاءا  الغريبة عان مجاال الشاعرية مساوًحا شاعرية .. 

ية كان لها أثُرها في التشكيل والتأويل ، فقد وصلة عالقاا  التشاكيل فاي تلك التكوينا  البنائ

بعض النصوص إلى حد المجازفة واافرار في اللعب والبحث عن الحلقا  المفرغاة وإباراز 

السطح على حساب الجوهر.  أماا علاى مساتوى التأويال فقاد يجاد الما ول عبار اتكائاه علاى 

ومحاولة التوفيق بين الرؤية واألداك مخرًجا يمنح التأويال التعددية وانفتاح النص وسيادك الدال  

 براءك والنص جمالية . 
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 الملخص األجنبي 

Formation mechanisms and the horizon of interpretation 

Reading the poetic landscape in the postmodern era 

The postmodern stage represents an intellectual conflict with the stage 

of modernity and the political, philosophical and literary formations it 

produced, around which a lot of controversy erupted. In terms of 

reception, this stage witnesses a great struggle between the two areas 

of support and rejection. This is due to the lack of clarity of the line 

separating the two phases for many to the extent that it is difficult to 

determine the historical framework associated with the characteristics 

of the phase, the accuracy of proving the identity of the work and its 

affiliation to any of the two phases, as well as the attack and rejection 

of modernity and the major narratives established through its concepts 

that contributed to the disruption The recipient’s intellectual 

awareness and political turmoil, which sometimes led him to call out 

“modernity and its aftermath” or fully support the principles of 

postmodernity as a negation of what came of its predecessor. 

The creative scene at this stage took many forms and its visions 

differed to a large extent that almost took the text out of its gender 

framework and gave spaces alien to the field of poetry poetic surveys.. 

Those structural formations had an impact on formation and 

interpretation, as the formation relations in some texts reached the 

point of risk Excessive playing and searching for vicious circles and 

highlighting the surface at the expense of substance. On the level of 

interpretation, the interpreter may find, by relying on pluralism, the 

openness of the text, the supremacy of the signifier, and the attempt to 

reconcile the vision and the tool, a way out that grants the 

interpretation innocence and the text aesthetic. ? 

The paper identified its axes in the following points: 

• The postmodern stage (the concept and the legitimacy of the 

difference). 

• Forms of poetic script in the postmodern stage 

• What after postmodernism? (An attempt to evaluate the stage) 

Keywords (postmodernism - interpretation - vision - formation - 

textuality - difference - centrality - literary genre - pluralism). 
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 ** مرحلة ما بعد الحداثة )المفهوم ومشروعية االختالف ( 

إن مرحلة ما بعد الحداثة تمثل تنازعا فكريا ضديا مع مرحلة الحداثة وما أنتجته من تكويناا  

تشاهد  -حية التلقي من نا -سياسية وفلسفية وأدبية ثار حولها الكثير من الجدل ، وهذه المرحلة 

صراًعا كبيًرا يقف بين منطقتي التأييد والرفض ؛ وذلك يعود إلى عدم وضوح الخيط الفاصال 

بين المرحلتين لدى الكثيرين لدرجة يصعب معهاا تحدياد ااراار التااريخي المارتبط بساما  

حداثاة مان المرحلة ، ودقة إثبا  هوية العمل وانتمائه ألي من المرحلتين ، وأيضا ماا ققتاه ال

هجوم ورفاض وماا تأساع عبار مفاهيمهاا مان سارديا  كبارى أساهمة فاي يلخلاة الاوعي 

الفكري واقضطراب السياسي لدى المتلقي مما دفعه في بعض األحيان إلى لفا  الحداثاة وماا 

 بعدها أو التأييد الكامل لمبادئ ما بعد الحداثة بوصفها نقضا لما جاء  به سابقتها .

جب أن نتعامل مع تلك المرحلة تعاماًل واعيًا يضع مبادئها على راولاة ولكي نكون منصفين ي

النقد بغية الكشف عن عالقاتها المتحولة ومصطلحاتها المتغايرك دايل بنياتها الكبرى المعبارك 

عن األهداف واألسع العامة وبنيتها الصغرى المعبرك عن العالقة األدبية متمثلاة فاي المشاهد 

د الذي تعادد  أشاكاله وايتلفاة رؤاه فاي تلاك المرحلاة لدرجاة كبيارك اابداعي ، ذلك المشه

كاد  تخر  النص عن إراره األجناسي وتمنح الفضاءا  الغريبة عن مجال الشعرية مسوحا 

شعرية .. تلك التكوينا  البنائية كان لها أثرهاا فاي التشاكيل والتأويال ، فقاد وصالة عالقاا  

زفاة واافارار فاي اللعاب والبحاث عان الحلقاا  التشكيل في بعض النصوص إلاى حاد المجا

المفرغة وإبراز السطح على حساب الجوهر ؛  أما على مستوى التأويل فقد يجد الم ول عبار 

اتكائه على التعددية وانفتاح النص وسيادك الدال ومحاولة التوفيق باين الرؤياة واألداك مخرجاا 

 يمنح التأويل براءك والنص جمالية . 

( هاذا الموضاوع فاذكر أن Stuart Simعن المصطلح وإشكاليته ، فقاد أثاار ) ونبدأ بالحديث

مصطلح ما بعد الحداثة " ينطوي على مفارقة وإثارك وتحاريض ، والحداثاة بمعناى " الوقاة 

الحاضر " الذي يحيط بنا ، ليسة شيئا يمكن أن يكون لهاا " ماا بعاد" ، لكان الحداثاة المشاار 

لمااا هااو حااديث تمامااا ، فالحداثااة حقبااة ممتاادك ماان التغياار  إليهااا ليسااة هااي الوقااة الحااالي ،

التاريخي غذ ته التطورا  العلمياة والتكنولوجياة ، وهيمناة علياه السارعة .. والحداثاة حتاى 

بمعنى التراث الممتد لقرون من التغير والمناقشة المتعلقة بالتغير من الممكان القاول بصاعوبة 

ا بعد الحداثة بمثابة ذلك الباديل أو المغااير لنزعاة الحداثاة إنها قد بلغة نهايتها .. ويمكن عدُّ م

الذي أمل في تحرير نفسه من ويال  الحداثاة أو الاتحكم فاي القاوى التاي أرلقاة لهاا الحداثاة 

 .1العنان " 

وقد أكد  هذه الفرضية )هايدجر( عندما ذكر أن " معيارية الحداثة معيارياة ملتوياة ، ومنطقهاا 

ساس ثاباة ، وق يقاوم علاى قارار صالب ، لهاذا يساتحيل الحاديث عان عائم ق ينهض على أ

نموذ  معياري للحداثة ما دامة قلبا للنماذ  وتشاكيكا فاي المعاايير ، كماا يمتناع الكاالم عان 

 2منطق نهائي للحداثة ما دامة رفًضا لكل معيارية قبلية ونقًضا لكل مرجعية متعالية "

 
 جمة، المقدمة. الرجوع إلى كتاب : دليل ما بعد الحداثة ، ستيوار  سيم ،  : وجيه سمعان ، المركز القومي للتر 1
 27السابق ،  2
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عالقتين : تاريخية ووصفية ، التاريخية هي ما يهتم بهاا ويتضح من النصين السابقين أننا أمام 

المنظرون في تااري  األدب ليضاعوا حادتا تاريخيًاا لبادء المرحلاة ونهايتهاا ، وأعتقاد أن هاذه 

ا ثقااياًل علااى المشااتغلين فااي مجااال الفاان ، أولئااك الااذين تجااذبهم تحااوق   العالقااة تمثاال عبئااً

ر الفنياة ، ودائماا ماا يكاون التحدياد التااريخي النصوص وتصدمهم العالقة الزمنية التي تا ر

غير دقيق وغير معبر عان تحاوق  النصاوص وتشاكالتها ، فادايل الحقباة الزمنياة الممثلاة 

للمرحلة نشهد يروجا عن تمثيالتها وأحيانا عودك لسابقتها ، فمن هنا أكد النصان الساابقان أن 

اك جديدك يطلق عليها ما بعد الحداثة ، الحداثة بمفهومها الزمني يصعب إعالن موتها لتبعث حي

فبالرغم من التحديد التااريخي لبداياة الحداثاة وهاو أوايار القارن التاساع عشار ونهايتهاا فاي 

ساتينيا  القاارن العشارين ، فهااذا ق يعناي عاادم وجااود إشاارا  ودقئاال وتجاارب تعباار عاان 

تحدياد بداياة المرحلاة   المرحلة قبل هذا التاري  وبعاده ، لاذلك تاتحكم العالقاا  الوصافية فاي

ونهايتها ، فلكل مرحلة سماتها ، وكل ما يلتزم بتلك السما  علاى مساتوى الخطااب السياساي 

( دقيقًا عندما ذكر أن مرحلاة Stuart Sim)أو األدب أو الفن فهو يثبة انتماءه لها ، وقد كان 

ثاة  ليثباة مادى (بمثاباة الباديل أو المغااير لنزعاة الحدا Postmodernismما بعد الحداثاة )

اقيتالف بين المرحلتين ، وأن ما بعد الحداثة جااء  لتمثال عالقاة مضاادك لكال ماا أتاة باه 

 الحداثة .

( " أن الحياز ماا بعاد الحاداثي محادد تاريخيًاا متجاذر فاي األعاراف غيار   jencksوي كد )

، وغالباا ماا محدود أو مبهم في تحديد المنارق وق عقلي أو تحويلي في عالقة األجزاء بالكل  

 1تُترك الحدود غير واضحة ، ويمتد الحيز أو الفضاء إلى ما قنهاية دون حد ظاهر جلي "  

وهذا ي كد سعة الفضاء ما بعد الحداثي ، وامتالك سماته نوًعا من اقنتشار ،وذلاك يعاود إلاى 

ق يقبل التغييار  عدم اقتكاء على السلطة العقلية الثابتة التي تفسر األشياء تفسيرا منطقيا أحاديا

أو التحويل ، فاألفق ما بعد الحداثي يتوافق مع عالقة اقيتالف ، ويسمح بالتعددية ، تلك التي 

تقف موقفاا صالبا ضاد المعااني الثابتاة والعالقاا  الراساخة والمعتقادا  التاي مجادها العقال 

ذلاك ايمانهاا اايديولوجي ، إنها تشكك في قدرك العقل على الفصال باين الحقيقاة والكاذب ، و

بعدم وضوح الحقيقة وعدم ثباتها وضاعف مرجعيتهاا أحياناا ؛ مماا يحاول الحقيقاة إلاى كاذب 

( إلى ترسي  فكارك ارتباار ماا بعاد الحداثاة Baudrillardوالكذب إلى حقيقة ، وهذا ما دفع )

د بنفي الصلة بالواقع ، وإرالق شعار ) ما فوق الواقع ( ، والمقصود هناا اقنفاال  مان القياو

 المسّورك لألفكار وإيضاع كافة المقوق  المتحكمة في تشكيل الواقع إلى التفكيك .

 وكما  يرى دريدا في تأسيسه للنظرية التفكيكية : 

" أن المعنى م جل باستمرار في لعبة الدوال في اللغة ، يجب دائما الوصول إلى المعنى ،  

 2لكن الوصول إليه ق يحدث أبدا " 

تبط ارتباًرا قويًا بالتديل العقلي من قبل القارئ ، الذي يحيل بدوره العالقة وهذه العملية تر 

الثابتة إلى نوع من الحركية ، ويقيم جدلية دائمة بين المعنى الثابة الذي يقتضي داًق واحدًا  

 
 33السابق ، ص  1
 82،  2005ديفيد بشبندر ، نظرية األدب ،  : عبد المقصود عبد الكريم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  2
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تعدد   أمام  الباب  فتح  المحدد  وهذا   ، وتنوعها  الدوال  بايتالف  يرتبط  الذي  المتجدد  والمعنى 

 والتشكل السيميائي المتعدد للمراحل التي يمر بها الدال أثناء تحركه دايل السياق. القراءا  

وإضاءك    والبسارة  الوضوح   : مثل  النص  بفهم  تتعلق  التي  المفاهيم  بعض  تصبح  هنا  ومن 

المعنى والتعبيرا  المباشرك والمعنى الواحد والتواصل الدقلي ، من المصطلحا  التي تقع 

ا المجهر  التفكيكي تحة عدسة  الطرح  في  أساسا  تعد  التي  األيرى  البدائل  وتحل   ، لتفكيكي 

 مثل : اقنتشار واقيتالف ولعبة الدال . 

إن مرحلة ما بعد الحداثة ق تتعامل مع الماضي الحقيقاي بصاورته التاريخياة القاارك وأحداثاه 

الناقادك ، ذلاك   التي ترى أنها مشوهة ، بل تعيد إنتا  الماضاي المتخيال وفاق ماا تاراه العقلياة

الذي يمنح الذا  القدرك على تشكيل وعي سياسي منفرد بعيدا عن روح الحزبية ،والاذا  هناا 

ق تنفصل عن التاري  وق تتعالى عليه لتمثل كيانا أسطوريا يملاك القادرك علاى إنتاا  المعناى 

تحلاة تلاك وإنشاء تاري  جديد بل إنها تنشئ حواًرا معاه يجارده مان األكاذياب والرواياا  المن

التي آمن بها الكثيارون ،  إن كتاباة ماا بعاد الحداثاة " تعكاع ضاروبا مان القلاق المصاحوبة 

باقرتياب المرضي بطرق عديدك تشمل : عادم الثقاة بماا هاو ثاباة وراسا  ، وفاي أن يكاون 

المرء مطوقا أو مقيدا بأي هوية أو مكاان واحاد معاين ، واقعتقااد باأن المجتماع يتا مر علاى 

 .1الفرد " 

ا للم سسااا   والتصاور الااذي ررحتاه مرحلااة ماا بعااد الحداثاة لنمااوذ  الدولاة يفاارس تفكيكاً

زعماء سياسيين (   –والكيانا  السياسية الذي يقضي بإلغاء تلك الم سسا  التقليدية ) أحزاب  

مفهاوم األماة   –وإقصاء لألقطاب الكبرى القديمة ) الدولة بأررها التقليدية وكياناتها الوظيفية  

جعيته الثورية ( ، لتحل محلها كيانا  تمارس العمل السياسي واقجتمااعي غيار مرتبطاة بمر

بالمظلة التي تقيد حركتها وتحجاب عنهاا رؤياة الناور ، تياارا  تتواصال وتساتقبل وتارفض 

وتشجب ، تنطلق من عبثية المواقف وتشتة الرؤى لتصل إلى تكاوين عالقاا  أكثار دينامياة 

 وتفاعل مع األحداث . 

عل السبب في ظهور تلك الحركة اايفاق الذي واجهته مسارا  الحداثاة وتوجهاتهاا ، وقاد ول

عبر عن ذلك نوري الجراح عنادما قاال : " نحان أبنااء الحداثاة الكساولة، الحداثاة المساتجلبة 

المباهية بطمأنينتها إلى غربتها عان الشاارع والنااس ، الحداثاة التاي عجاز  عان ايتاراع " 

إلى اآلير .. لقد حث هذا ااعراس عن الذا  لادى أغلاب القاائلين بالحداثاة معجزك " العبور 

والذين أرلقوا عليه تعبير " القطعية " بشايء مان رايل البصايرك ، األمار الاذي قااد المثقاف 

ومشاريعه إلى عزلتين كبيرتين : األولى عن الذا  والثانية عان المجتماع ، مارك عنادما حارم 

مختزناة لألبهاى واألجارأ فاي اارث الثقاافي لتااري  عاريض مان نفسه من التمتاع بالطاقاة ال

 .2" اقنفتاح على اآلير ، ومرك أيرى عندما تكلم لغة غير مفهومة

وهذا يتضاد مع ما ذكره  ) وليم دول ( عن مرحلة ما بعد الحداثة ، عنادما قاال " أماا ماا بعاد 

ى يقين راس  ، بال علاى شاك الحداثة فهي تقدم رؤية اجتماعية وشخصية وفكرية ق تستند عل

 
 1993، 1تودوروف ، مديل إلى األدب العجائبي ، :الصديق بو عالم، دارالكالم،الربار،المغرب،ر 1
 2/  1994ليو / يو 8مجلة الكاتبة / ع 2
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( ، بال metanarrativeبرجماتي نفعي ، ق يأتي هذا الشاك مان أفكاار السارديا  الكبارى )

يعتمد على التجربة اانسانية والتاري  المحلي . قد نجفل يوفا مان قباول هاذا الموقاف المثيار 

هيمناا وبيئاتناا للمشكال  ، لكنه يزودنا بالدافع إلى أن نتفاوس بشاكل أفضال ماع أنفسانا ومفا

ومع اآليارين ، يسااعدنا علاى فقادان اليقاين ويجعلناا نتحااور ونتصال ماع اآليارين ، وفاي 

المقابل ي دي هذا اارار اقتصالي المبناي علاى الحاوار إلاى رؤياة اجتماعياة مختلفاة يمكان 

تطبيقها في التدريع ، بل وحتى في قرارا  السياسة الخارجية . تعترف هاذه الرؤياة بحقاوق 

يرين ، وتتجنب رريقة " الحل األفضال " أو " الحقيقاة الواحادك الصاحيحة " . تقبال هاذه اآل

 1النظرية الغموس الذي يكتنف التعقيد أو التركيب ، وتقبل أيضا وجها  النظر المتعددك "  

ولعل المفهوم السابق لمرحلاة ماا بعاد الحداثاة وظهاور الضادية الرؤيوياة بيناه وباين مفهاوم 

نطرح تساؤلين : هل استطاعة مرحلة ما بعد الحداثة اقنفاال  مان الحداثاة أم   الحداثة يجعلنا

أنها أفكار مزعومة جاء  يالف المتحقق ؟ ، والتساؤل الثااني : ماا موقاف المتلقاي العرباي 

من تحوق  تلك المرحلة ؟ ، وااجابة عن التساؤل األول تكمن في قراءك المشهد قاراءك كلياة 

لاة تمثال تحاوًق علاى مساتوى السياساة واألدب والفناون والعماارك .. وليسة جزئية ، فالمرح

وغيرها ، فإننا لو نظرنا إلاى هاذه المساتويا  فإنناا نساتطيع أن نحكام بتحقاق تلاك التحاوق  

بشكل كبير ، فعلى المساتوى السياساي شااهدنا الحركاا  الثورياة الرافضاة للسالطة الحاكماة 

،ومحاولة ظهور فئا  شعبوية تقف ضد النخبوية التاي ورفض مفهوم الدولة بأررها التقليدية  

استمر نفوذها فترا  رويلة ، وعلى مستوى العمارك شاهدنا ردك في أسلوب البنااء وتشاكال  

معمارية تجنح أحيانا إلى الهروب من األنظمة المعتادك إلاى البنااء القاائم علاى كسار النظاام ، 

(التاي تعبار عان  ( Deconstruction Architecture وهذا ما ظهر فاي عماارك التفكياك  

الالتماثل وتستخدم مفردا  العمارك الكالسيكية بصاورك مغاايرك بال معكوساة ، وباالرغم مان 

هذا فإن بعض النقاد ق يعدون هذا التحول يروًجا عن المسار وانقالبًا عليه ، بل هو نوع مان 

أن مرحلة ما بعد الحداثة ماا هاي  اقمتداد المكمل لمرحلة الحداثة ، فنجد " ليوتار " مثال يرى

إق إيديولوجيا محافظة ذا  لبوس جدياد ، و"تاودوروف " يراهاا حداثاة متطرفاة ، والرأياان 

ي كدان وجود اقيتالف والمغايرك ، وهذا معناه أننا أمام نوع من التحول المرحلي ، أماا عان 

 يتناوله البحث . التحوق  التي تخص النص األدبي وموقف المتلقي العربي فهذا ما س

 وعندما نشرع في عقد مقارنة بين مرحلة الحداثة ومرحلة ما بعد الحداثة يتأكد لنا اآلتي :  

 أسس المشروع الحداثي  

 تفسير الكون تفسيًرا عقليا .  •

 قطع الصلة بالماضي . •

 منح المشروعية لحالة الفوضى التي تتسم بها التجربة اآلنية . •

 بة والمتحول .نشوء المقابل الضدي بين الثا  •

المناداك بشعارا  الحرية والمساواك واايمان بقدرك اانسان العقلية وعالمية جهازه   •

 اادراكي .  
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وهذه األسع أد  نتيجة مفادها أن مبادئ الحداثة اصطدمة بالحياك الواقعية ، وكانة حصايلة 

لآلير وتفاوتًاا ربقيًاا تلك المبادئ حروبًا ومشاحنا  راحنة واستعماًرا وإرهابًا وهيمنة وقمعًا 

  واقتصاديًا وقمعًا عسكريًا وقنابل ذرية ويطًرا نوويًا إضافة إلى الظلم اقجتماعي .

 أما مرحلة ما بعد الحداثة فيمكن رصد أسس مشروعها في النقاط اآلتية :  

 ليع هناك ثمة ثابة يحكم المتحول .  •

الثقاافي البشاري ؛ وهاذا ليع هناك ثمة عقل يفسر تفسيًرا غير متحيز أوجاه النشاار  •

 معناه إنكار وجود الفاعل العاقل والصانع آلليا  التبرير المنطقي.

 عدم وجود ثقافة نخبوية عالية وأيرى دونية جماهيرية .  •

عدم اايمان بالفواصل والفوارق الثقافية وإلغاء كافة الفواصال والثنائياا  الضادية ؛  •

 اؤل والتفكيك . بما يخضع الرؤى واألفكار الثابتة إلى التس

 عدم ثبا  المعنى وعدم جوهريته ، ومحاربة المعاني الثابتة .  •

 اايمان بالسطح والسطحية والمبتذل واليومي ومحاربة ثقافة النخبة والنخبوية .  •

تقااويض الساااللم الهرميااة واقحتفاااء بالعرضااية والتالعااب والمفارقااة والسااخرية  •

 واقنفصامية ولغة السوق والتجارك .

ا للهوياة اقه • تمام بأشكال التعددية ؛ بما ينفي صفة الدولاة الرسامية بوصافها أنموذجاً

 الورنية .   

 رفض الفصل بين الحياك والفن .  •

كل هذا أثر  بدوره على الحركة اابداعية والنقدياة ؛ مماا أدى إلاى ظهاور مجموعاة مان 

قابلهاا مصاطلحا  المصطلحا  الحداثية التي انتشر  وتم توظيفُها في النص ااباداعي ي

 تنتمي إلى مرحلة ما بعد الحداثة ، ويبدو ذلك واضًحا في الموازنة اآلتية :  

 مصطلحات ما بعد الحداثة   مصطلحات الحداثة  

*مناهضة الشكل المنتهي والدعوك إلى الشكل  * المركزية والتمركز 

 المفتوح . 

 *النوع األدبي وحدوده  

 *سيادك المدلول  

 العمل المكتمل   *المادك الفنية أو

 *الشمولية والت لفية والحضور .

 *النصوصية المتدايلة والتعالي األجناسي 

 *سيادك الدال . 

 *اقيتالف والتعددية والتشتية .

 *الصدفة والفوضى التخريبية واللعب .  

 *أشكال النَّصيَّة الشعرية في مرحلة ما بعد الحداثة 

ما بعد الحداثة في مجموعة من المحاور ، تتضح بعض أشكال النصية الشعرية في مرحلة 

 يمكن توضيحها في اآلتي :  

 مساءلة المقدس .   •

 استخدام مفردا  الحياك اليومية . •
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 التسطيح والسخرية في قراءك الواقع .  •

 اللغة الشبقية .  •

 القصيدك البصرية .   •

 أوال: مساءلة المقدس  

) المقادس( ، والمقادس هاو المعظام من التابوها  التي ايترقتها مرحلة ما بعاد الحداثاة تاابو 

رم حقيقاي  م ، والتعرس للمقدس في مرحلة سابقة كان بمثاباة يارو  عان الادين وجاُ والُمحر 

ا باالفكر السياساي المتسالط الاذي كاان يارى أن  يستوجب إقامة الحد ، وهذا الفهم كاان مرتبطاً

: فقاد كاان الطاورم Totemالحاكم هو ظل هللا في األرس ، وهذا يُعيدنا إلى فكرك )الطاورم(

هو معبود العشيرك وراعيها الذى يحميها من غضب الطبيعاة وعادوان   -رائًرا أو حيوانًا    -1*

اانسان والحيوان . وكان نظام العشائر الطورمية يقوم على اقعتقاد بأن العشيرك تنحادر مان 

ا لهاا فاذلك ؛ألن غراباا الاتقط  فصيلة الطورم الحيوانية ، فإذا اتخذ  العشيرك الغاراب رورماً

 قوقعة وأن القوقعة تحولة إلى امرأك واقعها الغراب  ومن هذا القران انحدر  العشيرك . 

ا  وقد كان حراًما على أفراد العشيرك إيذاء رورمها أو أكلاه إق عناد الجاوع الشاديد بال حراماً

عشيرك بدفناه عليهم أن يمسوه أو ينظروا إليه أو حتى ينطقوا باسمه وإذا ما  أو قُتل احتفلة ال

 في مراسم ياصة .

"وهي كلمة تطلاق علاى المحظاور مان األفعاال واألشاياء ق   Tabouوهنا تظهر فكرك التابو  

لسبب عقلي أو علمي ، بل لسبب وهمي واعتقادي ، واانساان البادائي كاان يعتقاد أن مخالفاة 

 2الحرام تجلب شرا مستطيرا مثل المرس أو العمى أو المو  " 

رم هاي تبعياة اجتماعياة قبلياة تارتبط باألنظماة السياساية التاي قد ساتها مرحلاة والتبعية للطو

الحداثة ، فظلة الشعوب تعاني من التسلط السياساي والقهار اقجتمااعي والتعصاب الاديني .. 

وغيرها ، كال هاذه العالئاق نباذتها مرحلاة ماا بعاد الحداثاة ،وأيضاعة كال التابوهاا  إلاى 

يااك هااذه التابوهااا  والوصااول إلااى عالقااة تسااويغية تساامح التساااؤل والحااوار لمحاولااة تفك

 بالتعايل الفكري واألنطولوجي مع مثل هذه العالقا  .

 ويقول محمد الماغور : 

 يا أخوتي  

 أنتم هنا ألن اآلخرين هناك  

 أنتم هناك ألن أطفالكم يأكلون الفراشات النيئة 

 ويضربون البراعم بحد المساطر

 أنتم هنا  

 تحت الياسمين وفي ثقوب القيثارات   ألن هللا ال يجلس 

 3ولكن في ثقوب المدافع وعلى جراح السبايا . 

 
 .1972اب ، *لمعرفة فكرك الطورم يتم الرجوع إلى جيمع فريزر ، )الفولكولور في العهد القديم ( ،  : نبيلة إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكت 1
 ( 7فرويد، الطورم والحرام ،ترجمة : جور  ررابيشي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيرو  ،  ص 2
 244،  243، ص  1998محمد الماغور ، أعمال محمد الماغور ، دار المدى للثقافة والنشر ،  3



 آليات التشكيل وأفق التأويل                                                                            

                       
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                         

 

61 

في المقطع السابق من مسرحية " العصفور األحدب" يتواجه الانص ماع السالطوي / المقادّس 

الذي يتركب من رمز ومرموز إليه ، الرماز يتضاح فاي اللفا  المقادس )هللا( والمرماوز إلياه 

سلطوي الذي أصبح في نظر المجتمعا  الرجعية مقد ًسا ، فاال تجاوز في ال  –تأويليا    –يتضح  

مخالفته ، وراعتُه صار  واجبةً ، ومن هنا يتمرد النص )ما بعد الحداثي( علاى تلاك النظارك 

، ويفضح فساد األنظمة العربية عبر يطاب إلماحي يشير إلى نقد هذه األنظمة ، ونقد السالبية 

ن نتاجهااا الفجااوكَ التااي حاادثة بااين الساالطوي والمسااتَغل ، التااي صاانعة هااذه األنظمااة ، فكااا

والمشهد الذي وصف الشعب الخاضع بالب س " أرفالكم يأكلون الفراشا  النيئة " ، والقهر " 

ويضربون البراعم بحد المسارر" ، وسبب هاذا أن السالطوي / المقادس ق ينظار إلايهم بعاين 

ز المدافع التي تُ  سكتهم وتضمن له البقاء في عرشه ، وهناا تتضاح الرحمة والعدل بقدر ما يجّهِّ

وجهة النظر أو " رؤية العالم " التي توجه مسارا  الخطاب إلاى عقاد مقارناة باين مارحلتين 

زمنيتين ؛ مرحلة الحداثاة ، ومرحلاة ماا بعاد الحداثاة ، وكاذلك يطاابين متضاادين ؛ يطااب 

 القهر ويطاب التمرد . 

الظاهرك نص للشااعر : محماد آدم فاي ديواناه:  كال ومن النصوص المهمة التي توظف هذه 

هذا الليل« الذي يديل ضمن دائارك األشاباح الفكرياة والعقائدياة التاي تطاارد الاذا  الشاعرية 

وتجعلها في حالة قلق دائم يسفر عن جدل سوفسطائي ينم عان وعاي فكاري ومخازون ثقاافي 

متاون الغرائبياة التاي مان ال  -مان وجهاة نظاري    -نص عنوانه  بئار أياوب«، وهاذا الانص  

تجرأ  على متنها وأيرجة الشعري من دائرك الخيال ومنطقاة المحايادك إلاى الحاوار العقلاي 

والقصاة المعروفاة التاي  -عليه الساالم    -وميدان الفلسفة، واستدعاء النص لطيف النبي أيوب  

قلاه ورد  في العهد القديم في سفر أيوب التي تظهار الصاراع الاذي دار فاي نفاع أياوب وع

بفعل إغواء الشيطان؛ مما جعل أيوب يتجرأ على الرب ويتساءل لماذا يصاب بمثل هذه اآلقم 

وهو بار بربه مطيع لاه؟ لاه غاياة أيارى؛ فاالنص ينااقل قضاية جدلياة ايتلفاة فيهاا اآلراء 

وتعدد  ما بين سنة ومعتزلة، إنها قضية )الجبرية واقيتيار(، كيف اساتطاع الانص اآلدماي 

سالك الشائكة ويتجاوز منطقة المعتقد الثابة ليديل إلى عالقة تمثل الرأي والرأي أن يعبر األ

 1اآلير؟ هذا ما سنجده عندما نقرأ النص:  

 ِلَم أنا يا رب؟ قل لي: أأنا سنبلتك الوحيدة في حقل الحسك والدم هذا؟  

 أأنا النجمة الغريقة في غيمة العالم هذه؟ 

 نتشلها من الغرق في اليم  والتي تمد إليها حبالك القوية لت

 ِلَم أخذتني أنا من بين غنمك لكي تغرس سكاكينك  

 القوية حول روحي وفوق رقبتي ودون أن تحز؟ 

 ِلَم اصطدتني أنا في شبكتك الوحيدة  

 من بين كل سمك البحر؟  

 ِلَم حولتني أنا في الليل إلى فريسة؟ 

 
، ص  2017صيف  ،  25، مجلد  100عماد حسيب ، أرياف محمد آدم وعالقا  التجاوز النصي ، مجلة فصول ، ع  1
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 وفي النهار وضعتني على ناصية الطرق  

   1؟ كي أكون عبرة

ا مثال هاذا أن ياتهم  قد تبدو لغة النص صادمة، وقاد يصال األمار لادى بعاض مان يتلقاى نصاً

صاحبه بالكفر، لكن بدايل كل منا مسكوتا  نختلف في رريقة اافصاح عنها، وأحيانًاا نقبال 

بمسكوتها وق نستطيع اافصاح؛ يوفًا ورهبة من ذلك؛ حتى ق نتهم بمثل ما يُتهم باه صااحب 

ور الشعر والفكر والثقافة أن تطأ مثل هاذه المعاار  الفكرياة وتلاك القضاايا النص، لكن هذا د

التي تشغل العقل وت رقه؛ لتعين القارئ على كشف المضامر، والتغلاب علاى يوفاه؛ لينااقل 

مثل هذه الرؤى، وقد ذكر  أن هاذه القضاية ناقشاها األئماة، وحادث بينهماا ياالف، لكان لام 

ن عنهاا، وهاذا ماا فعلاه الانص الاذي لام ينتاه؛ فهاذا هاو تحجب آراؤهم ولم يخافوا من ااعال

المقطع األول منه، والجدل القائم بين الذا  والارب قاد يكاون واقعًاا لادى الكثيارين، لكانهم ق 

يستطيعون اافصاح عنه، وقد يظهر ذلك في أوقا  المحنة، وعندما يشعر اانساان بالضايق، 

به في رزقه وفي أبنائه ومختلف منااحي الحيااك؛ وتتكالب عليه الحياك بقسوتها وسهامها؛ فتصي

فيتوجه بالس ال لربه، وهو يعتقد أنه الوحياد الُمعنّاى والوحياد المبتلاى مان باين الخلاق؛ وألن 

الرب هو الخالق والمانح وبيده الرزق وهاو المفار  للكارب ومان يجياب المضاطر إذا دعااه 

ان ضاعيف فادائًما ماا يفكار فاي ذاتاه، فيسأله لماذا قضية علّي بالعنااء والشاقاء؟ وألن اانسا

ودائًما ما يعّول على القوك األعلى؛ لكي تمنحه كل شيء، فإذا ما تخاذلة عنه لحكمة ماا شاعر 

 بالهزيمة واقنكسار وقدم الجبرية على اقيتيار.

 ونقرأ المقطع الثاني من النص:

 ليس في جعبتي أي شيء 

 في يوم من األيام لم تكن لي حربة أو قوس 

 أسرق من حديقتك نجمة واحدة   لم

 لتفعل بي ما فعلت  

 وفي وقت حصادي قدمت قرابيني  

 وعلى مذبحك العالي  

 أقمت ُمحرقاتي  

 كنت نعمة في عينيك  

 مثلما كنت نعمة في عيني  

 ومثلما مشيت في طرقك باالستقامة والعدل  

 تفحصت حصاة روحي 

 حتى تفحمت  

 فلماذا تضع يدك القوية على جسمي 

 2.تقرحت  إلى أن

 
 . 103، ص  2008، مركز المحروسة للنشر والخدما  الصحفية، القاهرك، كل هذا الليلمحمد آدم:  1
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وق زال النص يتبنى منطق الجبرية الذي يارى  أن اانساان مساير وق إرادك لاه فاي أعمالاه 

اقيتيارية، كحركة المرتعل، أو كورقة فاي مهاب الاريح تحركهاا كياف تشااء، وكماا يقاول 

. ويتكائ الانص 1 قائلهم: قيدني وألقاني في اليم، وقال لي: اسبح، وأعمااني، وقاال لاي: اقارأ«

 -ي مسببا  العذاب؛ ألنه يرى أن كل أعماله راعا ، وأنه في محبة هللا؛ فال يتصاور على نف

 أنه يستحق العقاب، وهذا يتفق مع قول قائلهم: -وفق ما يراه عقله  

 2أصبحت منفعالا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات.

 استخدام مفردات الحياة اليومية

ممحصة قد أكد  لنا عالقة لغة الشاعر فاي الحيااك يقول محمد النويهي " إذا كانة الدراسا  ال

في العصار الجااهلي واألماوي ، فاإن الادعوك العصارية لضارورك المالئماة باين لغاة الشاعر 

 3ونبض الحياك الراهنة تكون دعوك وجيهة لها ما يبرزها "  

ولعل التمرد على النخبوي ومحاولة اقنتصار لفكر الهاامل وتفكياك السارديا  الكبارى يعاد 

بًا رئيًسا قستخدام مفردا  الحياك اليومية ، فالفكر الحداثي ارتابط بالم سساا  واألنظماة ، سب

ورغى ذلك على لغة الخطاب ، فتحول الخطااب إلاى يطااب رسامي فصاحوي يمثال النخباة 

المثقفاة ، وق يقتاارب ماان الخطااب اللهجااي اليااومي بوصاافه مماثال للمهمشااين ، ولمااا أزالااة 

 هذا الفصل بين النخبوي والمهمل كان ذلك سبياًل لظهور هذا الخطاابمرحلة ما بعد الحداثة  

 ، وقد عبر عن هذا المعنى الشاعر محمد آدم : 

 أكتب عن بالغة اللغة فوق َحنَجرة فراشة 

 وتعطل الضوء  

 على شفتي امرأة  

 أكتب عن العدالة  

 التي نسيها الرب  

 في سنترال عمومي  

 وذلك بعد أن أخذ  

 األقفال  كافة المفاتيح و 

 وترك األطفال  

 يرجمونها بالحجارة  

 ويطاردونها باألحذية والمسامير 

 4 ويقذفونها بالبصل والطماطم . 

 
، دار اايمان للطبع والنشر، القضاء والقدر عند السلفأبو عبد الرحمن علي بن السيد الوصيفي:  1

 . 124، ص 2002ااسكندرية، 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم م بن عيسى: أحمد بن إبراهي 2

ها،   1406، المكتب ااسالمي، بيرو ، الموسومة بالكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية

2/116 . 
 168/  1964محمد النويهي : قضية الشعر الجديد / معهد الدراسا  العربية / القاهرك /  3
 . 22 - 21، صكل هذا الليل: محمد آدم 4



 د. عماد حسيب محمد إبراهيم 

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب   
 

64 

ر عان الساخط والغضاب  فالتجرد من الخطاب الرسمي واققتراب مان يطااب الشاارع المعبّاِّ

التاي تعتماد جاء متوافقًا مع اللغة المعب ر بها ، فقد تارك الخطااب المفاردا  البالغياة القديماة  

على لغة المجاز ليفسح المجال أمام لغة الحقيقة البعيدك عن العقالنية واليقين المطلق والمتحادك 

مع الفوضى والصور المعبرك عن الواقعية المفررة ، ويستخدم النص مفردا  الحيااك اليومياة 

دا  :" التاي تناساب الفئاا  المجتمعياة المطحوناة التاي تعااني القهار ، فنجاد حضاوًرا للمفاار

الطمارم " ، وهذا يحيلناا إلاى توظياف الخطااب   –البصل    –المسامير    –األحذية    –السنترال  

 الساير ، وهو سمة من سما  مرحلة ما بعد الحداثة . 

 وتطالعنا جيالن زيدان بتوظيف هذه الظاهرك في النص اآلتي : 

 ال أظن الوقت الممدد فوق السرير 

 يدرك آثامنَا في مرآة التسريحة 

 وعفويتنا في إراحة الذنوب الالمرئية  

 تحت لحاف) الفايبر(  

 يعاقبنا شلل الحياة بشكل ما  

 1كأن ينومنا وقتا في ساعة ال جدار لها . 

إن مفردا  النص تمثل هروبًا من المركز واندفاًعا في فضاء الالمركزية ، هروبًا مان سالطة 

ناك ثمة ثابة يحكم المتحول ، فعفوية اللغة الفاعل العاقل ، واتجاًها إلى إقرار فكرك أنه ليع ه

 –المتمثلة في ايتيار األلفاظ السهلة الواضحة ، واستخدام المفردا  الدارجة مثل ) التساريحة 

لحاااف الفااايبر ( يمثاال انتصاااًرا للخطاااب اليااومي المعباار عاان إزاحااة الفواصاال بااين الاانص 

لمجاااز والمفااردا  الرساامية والمتلقاي واللغااة وااحساااس علااى الخطاااب الرساامي المغلااف با

والمعبر عن الفكار الم سساي ، إضاافة إلاى ذلاك الثيماة الموضاوعاتية المعبارك عان الفارا  

 والشعور بانهيار الزمن في ظل الوجود المحتشد بالفوضى واآلثام . 

ونكاد نتلمع توظيف هذه الظاهرك عند أنع داود في مسرحيته الشعرية ) الملكة والمجناون ( 

ب الملكة كيلو باترا متحدثًا عن السلطة المخادعة التي ق يهمها إق المظهر فيقاول عندما يخار

 :2 

 

 " قد نجد امرأة تبتاع " الجرجير " بسوق 

 " العتبة" أجمل منك مئات المرات 

 ونجد امرأة تعطي فخديها من أجل اللقمة

 3 أشرف منك علي وجه التحقيق "

 تبعيتهم للحكومة والحاكم وظلم الشعب:  ويقول في موضع آير متحدثًا عن الوزراء و

 " تأتين له ب" خيال مآتة " آخر

 
 11ديوان : نحتا  بحثا كي نعود ، نشر إلكتروني ، صجيالن زيدان ،  1
 21أنع داود : الملكة والمجنون ، دار شروق ، القاهرك ،  2
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 خداعا باألقوال 

 و " فرقع لوز " يتحرك في كل مكان 

 1و " يصو صو" لكن ال يختلف األمر .

فطابع السخرية المغلف للخطاب منح النص قدًرا كبيًرا من الحرية قيتيار المفردا  المالئمة 

ك إسقار نظام السلطة في المجتمع وهو ملمح من مالمح مرحلة ما بعاد لذلك ، مع اايمان بفكر

فرقاع   –يياال م تاة    –ساوق العتباة    –الحداثة ، أدى ذلك لتوظيف مفردا  مثل: ) الجرجيار  

لوز ( في يطاب يناقل قضاية السالطة والفارا  الاذي تعانياه الادول فاي ظال اهتماام الحكاام 

بالمظاهر واقبتعاد عن اقهتماام بقضاايا الشاعوب ومتطلبااتهم ، فكاأن الانص يحمال صاو  

 الشارع ويعبر عن ثورته متخذًا من ألفاظه ومفرداته مكونًا شعريًا يتضمنه الخطاب . 

 رية في قراءة الواقع . ** التسطيح والسخ

تعدُّ السخرية في قراءك الواقع سمة من ساما  مرحلاة ماا بعاد الحداثاة ، وإن كاناة األعماال 

اابداعية فاي مرحلاة الحداثاة قاد وظفاة الساخرية أيضاا لكان بعاد اقراالع علاى كثيار مان 

اب ماا بعاد الحداثاة اتضاح لناا أنهاا أصابحة سامة وا ضاحة األعمال الشاعرية والروائياة لكتا 

وم ثرك ومحورية ، ويرجع هذا إلى فكرك تفكيك العالقا  الم سسة للمشروع الم سسي القائم 

والترويج قنهياره ، وكذلك هدم البناء اللغوي المرتبط بهذا الفكر ، وإحالل المعجام المعاصار 

 الذي يصفه الكثيرون بأنه سطحي وبسيط بديال عن الخطاب المرتبط باألنظمة السيادية .

وذكاار جااابر عصاافور أن  السااخرية، تحدياادًا، ملمااح بااارز ماان مالمااح الشااعرية            

المغايرك، يصوًصا من حيث هي استراتيجية وعي شاك ق يستسلم إلى المطلقاا  الموروثاة، 

وق يقبل المتعارف عليه أو المتبع من مسالما  الواقاع المفروضاة، كماا أنهاا؛ أي الساخرية، 

معااه بااأكثر ماان معنااى، سااواء فااي مناوراتااه الذاتيااة انطاااق يطاااب مقمااوع يتماارد علااى قا

المسكو  عنه في الخطاب المكبو  أو مناوشة القمع بواسطة المجااز الاذي يهادف إلاى تقلايم 

 2براثنه المخيفة"  

ونستطيع أن نكشف عن توظيف هذه الظاهرك لدى الشاعر منصاف المزغناي عبار مجموعاة 

 من النصوص القصيرك : 

  (1) 

 )شجاعة(

 من يأمر السلطان  

 ويقول له :

 افتح فمك اآلن    

 واس .. كت ..  

 من .. ؟  

 
 22نفسه /  1
دار  ، المركز الثقافي العربي، الرؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعرجابر عصفور:  2
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................... 

 1غير طبيب األسنان . 

يبدو واضًحا انخفاس مستوى الخطاب ، ومحاولة الوصول به إلاى البساارة والساهولة  

تحاوًق   التي تجعل المتلقي يدرك كيف أن اللغة الشعرية في مرحلة ما بعد الحداثة شهد 

ا مان  كبيًرا لدرجة تخلِّّيها عن المعق د والحوشي والغريب ، ومع ذلك فيعاد الخطااب ثقافيات

ا    –الدرجة األولى وتكشف محموقته عن مضامرا  تُحيلناا   إلاى قاراءك الواقاع   –تأويليات

عبر مساره السياسي ، فنقار الحذف ت كد لنا مبدأ ما بعد حداثي يرفض السالطة الفردياة 

ي تغليب الفكر الجمعي في ظل ما يعيشه اانسان المعاصر من اضطهاد وقهر ويرغب ف

 يفرضان عليه السكو  ، لكن التوظيف الساير للخطاب يمنح النص إفصاًحا .

(2) 

 )الفيل(  

 ست 

 نملة  60و

 عقدن  

 مؤتمرا  

 2 في خرطوم .

ب واقستعمار يبرز النص السخرية من الواقع العربي وشجب ما يقوم به إزاء مواجهة الحرو

عبر عقد م تمرا  ق تُسفر عن شيء ، فيصابح المجتمعاون أشابه بالنمال ، وهاذا دليال علاى 

كثرتهم ، لكنها الكثرك الخائبة ؛ ألنهم ق يستطيعون أن يخرجوا من المأزق الذي يشبهه الانص 

 بالخرروم .

(3) 

 السلحفاة  

 ما زالت متفهمة 

 أن القرن العشرين  

 هو عصر  

 السرعة .   

 كذبة  

 قال الكذاب :

 سيداتي  

 آنساتي  

 سادتي  

 اسمحوا لي  

 
 32، ص 2010،   42ديوان حبا  ومحبا  ، كتاب دبي الثقافية ، ااصدار   1
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 1 بقول الحقيقة .

نقد المجتمع الصناعي والدولة الحديثة وتقويض أسساها وتفكياك دعائمهاا القائماة علاى الاوهم 

من أبجديا  المشروع ما بعد الحداثي ، فكل ما كنا نا من باه عبار مسالما  معيناة جااء هاذا 

فالنهضة لم تعد نهضة والسرعة أجبر  العقل اانساني علاى إغفاال المشروع ليهدمه تماًما ،  

الماورائيا  لتادرك المسالما  والحقاائق العارياة فقاط ، وجااء هاذا المشاروع ليصارح عبار 

 أسلوب ساير بأن هذا العصر الذي كنا نعيل فيه عصر كاذب والحقيقة ما هي إق وهم . 

 ** اللغة الشبقية  

سد محاصًرا باالمفروس القيماي الاذي يقدماه فاي صاورك المحاّرم في مرحلة الحداثة كان الج

ل والمماتهن ؛ فاالمعلن  ويقع في دائرك الالمساس ، وهو فاي منطقاة المعلَان والمخفاي والمبجا 

والمبجل يمثلهُ الذكر والمخفي والممتهن تمثلاه األنثاى ، والعالقاة باين الاذكر واألنثاى إماا أن 

السالعة   –في نظر المجتمع الاذكوري    –فصاح أو تصير  تخضع لفقه الجبر والطاعة وعدم اا

المعروضة التي يُباح النظر إليها بوصفها جسدًا ممتهنًا، فانتشار  الادعوك إلاى التساتر بارداء 

األيالق ومقارعة الوسائل السمعية والبصارية التاي تثيار الغرائاز ، أماا فاي مرحلاة ماا بعاد 

د مظهاًرا مان مظااهر اقحتجاا  علاى الفاوارق الحداثة فبدأ  تظهر النظرية النسوية التي تع

اقجتماعية فاي المجتماع وياصاة الظلام اقجتمااعي ، وممارساة القهار ضاد المارأك ونظارك 

المجتمع الذكوري للمرأك نظرك دونية لتظل أسيرك الفكر السلطوي الاذي تهااون ماع كثيار مان 

ونهاا أنثاى ، مان هناا حقوقها ، وحصر المرأك دايل صاورك مقيادك أرلقهاا عليهاا المجتماع لك

انفجر األدب النسوي تمردًا لكسر هذا الحيز وتحرير المرأك مان هاذه الصاورك ، وتقازيم هاذه 

ا عقليًاا  النظرك الدونية التي فرضها المجتمع علاى المارأك ُعناوك ، لاذلك مثلاة النساوية التزاماً

تاي عاناة منهاا تدافع به عن حقوق المرأك ، وتطالب بالعدالة ، ووضع حاد ألشاكال التحياز ال

 المرأك على مدى التاري .

وبدأ  تظهر أشكال اافصاح عن اللغة المسكو  عنها في الخطابا  األدبية ، تلك اللغة التاي 

تعري المجتمع ، وتقدم الصورك المشهدية المجسدك للمعاناك النفسية أو الجسدية لكل من الرجل 

يقبع في ذواتهم ظل لفتارا  رويلاة والمرأك ، وكيف أنهما استطاعا الكشف عن مكنون يطير 

 حبيع مقوق  العيب والممنوع . 

 ففي قصيدك للشاعرك فارمة قنديل بعنوان )جوارب شفافة ( تقول في مقطع منها :  

 أن  –عند ارتطام الحافلة   –أتوجس 

 يحس الواقفون الفراغ بين ثديي 

 الصغيرتين و)السوتيان ( 

 أو أن يمتلئ الفراغ بيني وبين جاري

 ةفجأ

 2) كان طوال الطريق يثبت براءته ( 

 
 31نفسه ، ص  1
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فيتضح مان الانص مادى ماا تثياره اللغاة الشابقية متمثلاة فاي أعضااء المارأك التاي حرصاة  

الشاعرك على ذكرها صراحة ) الثدي (  واألداك الحاوية له ) السوتيان ( ، وحاول النص يلق 

ع الاذي ي كاده عالقة بين الرغبة العارمة في إنشاء شراكة بين األنثى واآلير والا رفض المقنا 

 الفرا  الذي يحتا  إلى امتالء . 

والشاعر عبد المنعم رمضان يساتغل العالقاة الجسادية باين الرجال والمارأك فاي نساق نصاي 

 محمل بالشهوك والجسدانية فيقول : 

 ناريمان .. امرأة حكيمة ، تضع الكحل على عينيها ، عندما تصحو  

 نين ، وألنها لم تزل عذراء  ولكنها عندما تشاء النوم تضع الح

 فهي تغطي ما بين فخذيها بقماش سميك ، وصفته لها إحدى 

 العرافات ، ويقال : إنها قرأت في مدونات الجدة عن طيور 

 1 ملونة تنقر طوال الليل الفروج العارية ، والمغطاة بالشفاف من القماش .

مان ياالل إقاماة عالقاة وللشاعرك ميسون صقر ناص يحتشاد باالمعجم الشابقي الاذي يتضاح  

 ضمنية بين الذا  واألشياء المالزمة لها :

 

 للمناشف شهوتها في احتضان األجساد العارية 

 ولها أيضا رغبتها في لعق الوجوه بال رتوش غريبة 

 ولها ملمس يخامرك باللذة 

 كلما مسحت يديك فيها 

 أو خدشت الماء في وجنتيك 

 المعلق لتوقظ متعتك في أن تعيد يديك ثانية للماء 

 بين اليدين وبين المناشف 

 عند حدود الخدين مباشرة 

 2وبين الطين المعلق في الجدران . 

 

ا دقليتا يدرك أنه يجسد عالقة ربيعية بين امرأك وأشياء ياصة بهاا تتمثال  والمتفهم للنص تفهمت

لاذي في المناشف كأداك تستعملها المرأك بشكل مستمر ، ولكن المتأمل للمعجام اللفظاي للانص ا

 –األجساد العارياة    –احتضان  –اشتمل على مجموعة ألفاظ لها دققتها الخاصة مثل ) شهوك  

متعتك ( ينظر للنص نظرك مختلفاة ، فالعالقاة المعلناة باين   –اللذك    –ملمع    –لعق    –رغبتها  

المناشف والجسد من يالل حاسة اللمع تمثل عالقة شبقية تتضح في تمتاع الجساد بالمالمساة 

لخلوك ، فتلمع األعضاء يمثال لاذك حساية ومتعاة لادى الابعض فاي حضاور عارفاة لحظا  ا

 ملتهبة .

 
 159،  1994المصرية العامة للكتاب ،  عبد المنعم رمضان : الغبار إفاقة الشاعر فوق األرس ، الهيئة 1
 171، 2004عبد العزيز موافي ، قصيدك النثر من التأسيع إلى المرجعية ، المجلع األعلى للثقافة ،  2
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 وفي نص للشاعر صالح عبد العزيز يتناول واقعًا قأيالقيًا معيًشا :

 خارجا من المبرة 

 برائحة البنج 

 وحامال روشتة اإلنهاء

 ) كان يمكن أن أنهي المسألة 

 لكن نصيحة األطباء أجبرتني 

 حدث الممرضاتوكان يمكن أن أ

 عن آالم الدورة 

 1 وننعم بالولوج بعد نعمة الترقيع (

فالنص يتطرق إلى قضية الترقيع ، وما تحاول به الفتاك أن تستر واقعًاا مفضاوًحا مان المتعاة  

 السالفة لكي تستقبل واقعًا مزيفًا من المتعة الحالل . 

 

 

 القصيدة البصرية  

بعالقا  التخيل واللغة المجازياة   –منذ القدم    -تبط  الخطاب البصري جزٌء من المكاشفة ، وار

ق . م فسانجد أن إنساان  15000وتقنية الرمز ، فإذا رجعنا إلى تاري  موغل فاي القادم وهاو 

الكهف في إحدى لوحاته التي وجد  بفرنسا في كهف ) قساكو ( قاد صاور اانساان صاورك 

 انسان بجسد إنسان ورأس رائر غريبة تكاد تتوافق مع رؤيته الشخصية وأحالمه ، فصور ا

ميز  وظيفة الخيال البدائي في ثالثاة عناصار   –من يالل رؤيتها البصرية    -وهذه الصورك  

هي : تصور المستقبل ، والوصول إلى المجهول من المعلوم ، ثم الخرو  مان نطااق الحقيقاة 

 2المألوفة وابتداع ما هو أشبه بالحق وأقرب إلى البارل .

بة الشعر وعين المتلقي لم تثبة على رؤياة واحادك ، بال تتغيار عدساتها وزاوياة منذ بداية كتا

الرؤية من حين آلير ، ففي الشكل القديم ظلة العين نظرتها مقسمة بشكل متساٍو باين الساواد 

والبياس في وضع متكرر ، يمنح النظرك اعتيادية وثباتًا ، قد يشعر معهما العقل بالملل ، وقاد 

 المقروء متوازنًا . يجعل التفكير في

وهذا ما أرلقوا عليه سيمترية بصرية واحادك متكاررك ، وربطاوا بينهاا وباين أوزان الشاعر " 

فالتشكيل المكاني في قصيدك من بحر الطويل أو البسيط قبد أن تحتل في الورق أو الحجار أو 

ل أو الساريع الخشب مساحة أكبر من تلك التي يحتلها التشكيل المكاني لقصيدك من بحار الكاما

 3، ناهيك عن ايتالف التشكيل المكاني الناشئ بين هذه البحور ومجزوءتها " 

 
 175السابق /  1

 25، 1986عايدك الشريف : اانسان والطائر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  2
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وتنجم هذه السيمترية البصرية عن توزيع األبياا  الشاعرية بطريقاة رابقياة علاى حاد تعبيار 

)بلند الحيدري( أي أن هناك فراًغا يقع أعلى القصيدك وأسفلها ، وعلى جناحي الصدر والعجز 

 1نهر من الفرا  أو البياس فيما بينهما " كما يقول عبد العزيز المقالح .، وهناك " 

وهذه التعليقا  التي آثر  النظرك الشكلية للمكتوب تبادو صاحيحة ، ولكنهاا تعليقاا  وصافية 

تتجه نحو المكتوب ، وق تتجه نحو المتلقي ، فكيف كان المتلقي القديم يتلقى النص بسايمتريته 

 شكله الذي جاء  فيه مساحا  البياس والسواد شبه منظمة ومتساوية ؟ البصرية السابقة وب

       كان المتلقي يتلقى النص ب لياة واحادك تعتماد علاى أفاق التوقاع ، ذلاك المصاطلح الاذي أرلقاه

) ياوس ( ومعناه ما يتضمنه الانص ، ولام تتارك هاذه النمطياة البصارية للمتلقاي فرصاة ألن 

لبياس التي وجد  في النص كاناة تمثال الهدئاة التاي تقاع يخر  عن المكتوب ، ومساحا  ا

بين سفرين ، بالرغم من أنها قد تبدو غير صحيحة ألنها تمثل قطعًا جائًرا للمعنى الذي لم ياتم 

 في السفر األول .

ومع بداية كتابة الشعر الحر بدأ  تتحول العدسة ، وتتغير النظرك ، فأصبح الحاوار البصاري 

الثبااا  ، ويتعلااق فااي دائاارك المطلااق ، فاتسااعة مساااحا  البياااس ،  مااع المكتااوب ينفاار ماان

ا آياار غياار الاانص  وايتلفااة مسااارية العااين الناااظرك ، وغااد  مساااحا  البياااس تمثاال نصاات

 المكتوب ، وغدا السواد يحتا  إلى رؤية ياصة تكاد تتشابك وتتعانق مع الفضاء الكلي للنص  

الثاباة والمفااجئ والمادهل ، فبعاد ماا كاناة   ومع هذا النص وجدنا عين المتلقي تتحرك بين

تروح وتجيء في مسار واحد متكرر غد  تروح في مسار وتعود إليه ، وقد تروح وق تعاود 

 ، وقد تمضي في اتجاه أفقي ثم تنحدر ثم تتسع زاويتها مرك أيرى لتنحسر بعد ذلك .. وهكذا .

أو عمااال محاياادًا أو فضاااء  واتساااع مساااحا  البياااس فااي الاانص الجديااد " لاايع فعااال بريئاًاا

مفروًضا على النص من الخار  بقادر ماا هاو عمال واع ، ومظهار مان مظااهر اابداعياة ، 

وسبب لوجود النص وحياته .. إن البياس ق يجد معناه وكيانه وامتداده الطبيعي إق في تعالقاه 

 2مع السواد ، إذ تفضح الصفحة بوصفها إيقاًعا بصريًا " 

مصطلح الفضااء الصاوري للانص الاذي أصابح مجااوًرا للفضااء اللغاوي  ومن هنا بدأ يظهر

للنص ، ذلك الفضاء الذي يعتمد على البعد البصاري وهاو " أن الجهاد الاذي يساتلزمه التلقاي 

البصري للشعر مرتبط بإمكانيا  القراءك الكامنة في انفتاح النص الذي يقود القارئ إلى تبناي 

بالعالما  النصية ، ومقتحًما لفضاء تلاك العالماا  فاي   استراتيجية ياصة به موجها في ذلك

 3غرابتها وجدتها ، ورريقة تنظيمها ، وحتى يتم ذلك يجب القبول أوق برؤيتها " 

ومن هنا مع بداية التحرر من الكتابة التقليدية ، أصبح علينا أن نتحرر أيضا من وسائل التلقاي 

ع انفتاح النص ، ذلك اقنفتااح الاذي لام يقتصار التقليدية لنستحدث وسائل تلق جديدك تتناسب م

على كتابة السطر الشعري بديال عن البية ، وق اتساع مساحا  البياس في النص ، بال فاتح 

 
  114السابق :  1
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الباب على مصراعيه اديال الرسوم واألشكال الحرك والصورك إلى عالم النص ليتم ااعالن 

 عن الشعر المجسم أو القصيدك البصرية . 

رك لإلبداع ، وامتثاًق لسما  مرحلة ما بعاد والقصيدك الب صرية تمثل يروًجا عن األرر الُمسّوِّ

الحداثااة التااي انتصاار  لاليااتالف والتعدديااة وأزالااة الفواصاال بااين األجناااس األدبيااة حتااى 

 وصلنا إلى ما يمكن أن نطلق عليه " التعالي األجناسي " . 

تجديديااة للشاااعر اللبناااني عبااد القااادر وماان النماااذ  الدالااة علااى القصاايدك البصاارية محاولااة 

ا مان الشاعر المجسام فيماا نطلاق  1أرناؤور في نصه " المو  رفل أعمى "  نجده يقادم نوعاً

عليه ) التدايل المشهدي والكتابة الحارك ( ، ومعناى هاذا العناوان أن الشااعر ينشائ رساما ) 

ادك الصااورك ) كاريكاتيريااا ( لمجسااما  معينااة يحاااول أن يخفااي مالمحهااا التااي تظهاار عاا

الفوتوغرافية ( ثم نجد على جزء من بياس اللوحة يقبع النص اللغوي الذي كتاب بخاط الياد ، 

ولم يتفنن كاتبه في رسمه حتى يظهر الخط جميال بارًعا ، بل يكتبه كتاباة رفولياة بعيادك عان 

 العقالنية كي تتناسب مع اللوحة المرسومة للنص المشهدي

 

 

 
 1996ك العربية الحديثة ، رسالة ماجستير ) كلية دار العلوم جامعة القاهرك ( حسام عقل : البناء المقطعي في القصيد  1
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ص اللغوي فإننا نجد أن الرسام احتاوى علاى بيوتاا  ريفياة قديماة ، وإذا فصلنا الرسم عن الن

مجموعااة ماان النخياال الاادال علااى الشاامو  ، ويحماال مااع البيوتااا  القديمااة ماادلول األصااالة 

وفطرية الطبيعة ، وهناك مجموعة من األرفال الذين يلعبون فرحين ساعداء ، وعلاى الجاناب 

شاهد السابقة ، فنجد يدتا مبتورك تمسك وردك ، األسفل من الرسم نجد مشهدين متضادين مع الم

وكأنها تتعلق بأمل فقد  أعضاؤه ، ومشهد لرجال مبتاور نصافه السافلي تماماا ، وكاذلك ياده 

 اليمنى ، ويرفع يده كأنه يستنجد . 

أما النص اللغاوي يقادم صاورك تشخيصاية للماو  فاي صاورك رفال أعماى يكرهاه األرفاال 

 وتطرده األمها  .  

للنصين : الرسم واللغة يكاد يلمح تشابًها بينهما ، وياصة فاي وجاود األرفاال الاذين والمتأمل  

يلعبون في النصين ، وكذلك المجهول ، والبحاث عان األمال المفقاود دقلتاان موجودتاان فاي 

النصين ، ولكن يبقى للرسم المشهدي إيحاؤه المسايطر علاى لغاة الانص ساواء علاى مساتوى 

 وى التلقي الفكري .  التلقي البصري أم على مست

وهناك صورك بصرية نطلاق عليهاا العالقاة التصاويرية المصااحبة ، وهاي أن ياأتي الشااعر 

بصورك مجاورك ، بال مسااوية لكتاباة الانص قساتخدامها كعامال مسااعد يتنااص ماع الانص 

 اللغوي .

 1" :ونأيذ نصا للتدليل : النص لمنصف المزغني بعنوان " حنظلة العلي
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من النقاد الذين أرلقوا على هذه التقنية البصرية مصطلح " القلب " ، وهو يعناي   وإني أعجب

أن يقلااب الاانص دقق  الصااورك عاان رريااق شااحنها باادقق  جدياادك مضااادك  ، فياارى أن 

الصورك توحي بالتشاؤم لما فيها من ظالم دامع وقمر شاحب ، وقلم جاء على صاورك شامعة 

بالتفاؤل .. ، والحقيقة المتأمل للنص اللغوي المكتوب ق تحترق ، وإرار النص اللغوي يوحي  

يجد دقلة واحدك تدل على التفاؤل ، فالصباح يتعلق في ذيول المخافة فيتسلل ليال ، وهاذا يادل 

على سطوك الليل وثبا  الظلمة ، والعيون التي تمشط الرمل صورك توحي بالغرباة والوحشاة 

د ب رك ضوء وساط هاذا الظاالم ) وق شايء يقارأ باين ، ثم يأتي النفي القارع والصريح لوجو

السااطور ( إنااه انعاادام المعنااى ، وينتهااي الاانص بالصااورك األيياارك ) صااحاري الااورق .. يااا 

صحاري الورق ( فعندما تتحول صافحة الاورق ، وهاي أداك مان أدوا  الباوح والتانفع إلاى 

 ؤم ق التفاؤل . صحارى ، فهذا معناه أن العالقا  مجتمعة تنقل لنا دقلة التشا

 وفي نص آير للشاعر عبد القادر أرناؤور نقرأ :  

 

فالنص يعبر عن فكر المخاتلاة ، ومحاولاة إيفااء الحقاائق والهاروب مان الواقاع الاذي يشاهد 

صراًعا مع الزمن والمجريا  واألحداث ، ويتجلاى ذلاك فاي صاورك المارأك التاي تحااول أن 

فعل الزمن واألحداث ، ولكن هذا ق يمكن في عصر تخفي مالمحها وما أصابها من تغيرا  ب

ما بعد الحداثة ، ذلك العصر الذي أصبحة فيه الصورك حاملة للدليل والحجة ، ولم تعد مجرد 

 ييال ، بل صار  هي الحقيقة .  



 د. عماد حسيب محمد إبراهيم 

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب   
 

74 

 ** ماذا بعد ما بعد الحداثة ؟ ) محاولة لتقييم المرحلة( .

حداثة باالفقرك اآلتياة : " ولألساف أناا مضاطر أن يُنهي تيري إيجلتون كتابه " أوهام ما بعد ال

دا بما يلي : إن فكر ما بعد الحداثاة الاذي يارى أنناا قاد وصالنا إلاى نهاياة  أنهي عملي هذا مهدِّّ

التاري  ق يرسم لنا مستقباًل يختلف بدرجة كبيرك عن الحاضر ، ومن الغرياب أنهام يارون أن 

مساتقبال واحادا مان باين عادك ايتياارا  ،   هذا الشيء يبعث على السرور ، ولكن هناك فعاال

، وهذا هو اقيتبار العظيم الذي ساوف يتعارس لاه    fascismوهذا المستقبل اسمه الفاشية 

ما بعد الحداثة ، وأيضا أي مذهب سياسي آير ، أي الكيفية التي سوف يستطيع بها أن يواجاه 

رقيا  والسيطرك المرضية للفكار هذا الخطر ، فاألعمال الثرية التي قدمها عن العنصرية والع

الخاص بالهوية ، وعن أيطار الفكر الشامولي والخاوف مان اآليرياة ، كال هاذا إلاى جاناب 

قيماة ق يساتهان بهاا ، ولكان  –رؤيته المتعمقة ألقعيب السلطة ساوف يكاون لاه بادون شاك 

تمسااكه أفكاااره الخاصااة بالنساابية الحضااارية واأليالقيااا  التقليديااة ونزوعااه إلااى الشااك ، و

بالصيغة العملية والمحلية ، وعدائه لألفكار الخاصاة بالوحادك والتارابط والتنظايم المنضابط ، 

وفقدانه ألية نظرية واقية تغطي العمل السياساي ، كال هاذا لان يكاون فاي صافه ، إن ماا بعاد 

وهو يواجهون أعداءهم السياسيين إلاى أساع أيالقياة وإنساانية   –اآلن    –الحداثيين في حاجة  

ة ، فأي شيء عدا ذلك لن يوفر لنا الموارد السياسية التي نحتاجها . ومن هذا المنطلق فاإن قوي

 1"  جزء من المشكلة أكثر من كونه حال لها  –في النهاية   –ما بعد الحداثة  

والتهديدا  التي ررحها إيجلتون ق تُعدُّ مساًرا ضديتا في رريق مرحلة ماا بعاد الحداثاة ، بال 

ي يُصاب بها المهتمون بالمشاريع الكبرى ، ولعل إثارته لهاذه التهديادا  لهاا هي المخاوف الت

ما يبررها وقد يُحمل بعضها على أنه تحامل على الحركة ، فحركة ما بعد الحداثة غيّر  فاي 

ا فاي عاالم  الوعي السياسي واقجتماعي والديني لدى كثير من المجتمعاا  ، وظهار ذلاك جليات

لمرأك وعالم األيالقيا  وعالم العالقا  اقجتماعية وكثير من األنساق السلطة والحكم وعالم ا

التي كانة تخضع لفكرك الجبر والفروس العليا والطاعة العمياء واقستغالل بشاتى صاوره ، 

فمقولة " إن فكر ما بعد الحداثة ق يرسم مستقباًل يختلف عن الحاضر " مقولة تنقضها الوقائع 

يعيشه العالم في مرحلة الحداثاة ق يمكان مقارنتاه بماا يعيشاه اآلن فاي  وتهدمها تماًما فما كان

مرحلة ما بعد الحداثة ، أماا أن هنااك مجتمعاا  ق زالاة تخضاع لفكارك التقاديع والمنطقياة 

والدولة الواحدك وسلطة النخبة .. وغيرها من مظاهر المشروع الحداثي . فهذا لايع معنااه أن 

ية التي تصف حركة ما بعد الحداثة بأنها حركة )فاشاية ( ، فأعتقاد نعمم الحكم ، والمقولة الثان

أنها تحتا  إلى إعادك نظر ؛ ففكرك تمجيد الدولة وتقديع الحكام وانتشار الديكتاتورية وكال ماا 

جاء  به الفاشية شهد  تحوق كبيرا ق يمكن إغفاله ، وما جاء من وصاف للمرحلاة باأن لهاا  

لحضااارية واأليالقيااا  التقليدياة وناازوع أصاحابها إلااى الشااك ، أفكارهاا الخاصااة بالنسابية ا

وتمسكهم بالصيغة العملية والمحلية ، وعادائهم لألفكاار الخاصاة بالوحادك والتارابط والتنظايم 

المنضبط ، وفقدانهم ألية نظرية واقية تغطي العمل السياسي ، ففي رأيي أن هذه ليسة أوهاام 

ك مانهج نصال باه إلاى اليقاين ، وقاد اساتخدمه كثيار مان بل إنها من األمور المحمودك ، فالش
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العلماء والنقاد وتوصلوا إلى نتائج عظيماة ، والتمساك بالصايغة العملياة والمحلياة هاو نقاض 

لفكر المنطقية والعقالنية الثابتاة وتوجياه العقال إلاى التعددياة واقياتالف ، أماا فكارك العاداء 

المنضبط هذا لزعزعة الثاباة ويلخلاة المسال م باه  لألفكار الخاصة بالوحدك والترابط والتنظيم 

لمحاولة مناقشته والوصول إلى رؤى بعيدك عان األفاق الضايق والتصاور األحاادي والمعناى 

الواحد ،وأييرا ما ررحه إيجلتون من سما  تنسب للمرحلة في مثل قولاه : فاألعماال الثرياة 

لفكار الخااص بالهوياة ، وعان التي قادمها عان العنصارية والعرقياا  والسايطرك المرضاية ل

أيطار الفكر الشمولي والخوف من اآليرية ، كل هاذا إلاى جاناب رؤيتاه المتعمقاة ألقعياب 

قيمة ق يستهان بها.. ، فيكفي أن تحفر المرحلاة وروادهاا   –السلطة سوف يكون له بدون شك  

هاو قاائم ، وكاان في مثل هذه الجدليا  الشائكة وتقدم رؤيتها التي كانة بمثابة ثورك علاى ماا 

لها الفضل في تحريك األنظمة وقولبة المساارا  السياساية واقجتماعياة والدينياة ، أماا علاى 

المستوى األدبي والنقدي ، فقد شهد  الكتابة اابداعية تحوق كبيرا ، وبدأ تتغير وجهاة التلقاي 

زي للناوع للنصوص ، وانمحة العالقة بين الشكل والمضمون ، ونشأ  فكرك التفكياك المركا

األدبي عبر عالقتين متقابلتين ومتماستين ؛ عالقاة الخصوصاية النوعياة واكتسااب كال ناوع 

لعناصره المميزك له ، وعالقة المزاوجة أو التدايل التي تفارس نوعاا مان التهجاين الساماتي 

بين النوعين المتدايلين أو يلق جنع ثالث يقع يار  نظريا  النوع القارك ، والكتابة ماا بعاد 

الحداثية فرضة هاذا الناوع مان الترافاد والتراسال ، فلام يعاد الانص ياضاعا لسالطة الجانع 

 على أنواع مختلفة من الفنون .  -عبر تشكالته وتوظيفاته الفنية   -الواحد ، بل انفتح  

 الخاتمة  

 نستطيع أن نجمل ما وصل إليه البحث من نتائج في النقار اآلتية : 

 اثة تمثل تنازًعا فكريًا ضديتا مع مرحلة الحداثة .أوًق : أن مرحلة ما بعد الحد

 ثانيًا : أن األفق ما بعد الحداثي يتوافق مع عالقة اقيتالف ويسمح بالتعددية . 

ثالثًا: أن من أسع المشروع ما بعد الحداثي : نقض الثابة ، وعدم الفصل بين ما هاو نخباوي 

 هرمية في المستويا  كافة . وما هو جماهيري ، والتعددية ، وتقويض الساللم ال

رابعًا: أن حركة ما بعد الحداثة غيّر  في الوعي السياسي واقجتماعي والديني لدى كثير من 

المجتمعا  ، وظهر ذلك جليتا في عالم السلطة والحكم وعالم المرأك وعاالم األيالقياا  وعاالم 

 العالقا  اقجتماعية.  

ا: أن ماان أشااكال النصااية الشااعرية فاا ي مرحلااة مااا بعااد الحداثااة : مساااءلة المقااد س ، يامسااً

واستخدام مفردا  الحياك اليومية ، والتسطيح والسخرية فاي قاراءك الواقاع ، واللغاة الشابقية ، 

 والقصيدك البصرية . 
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