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 المستخلص

في الستعراض مفيومي النسق والسيرة الذاتية وخصص التمييد  ،وخاتمةمن تمييد وثالثة فصول يتألف البحث 
والعينات  بما يتالئم مع موضوع البحثالمفيومين  وركز عمى تبين ،السردياتمنيج الدراسات الثقافية و 

 .نوثةخصاء واألفحولة والال أنساق تدرسثالثة مباحث توطئة نظرية و من  ويتكون الفصل األول. المدروسة
، وىي كتاب بدر شاكر السياب وعبد الوىاب البياتي ونازك المالئكةلمشعراء سيرذاتية كتب من العينات اختيرت و 

)فصول من سيرتي و ومتاىات( لعبد الوىاب البياتيو)ينابيع الشمس( و)مدن ورجال )كنت شيوعيا( لمسياب 
 . جزيئية في المجتمع العربي( لنازك المالئكةتوحياتي( و)ال

الخصاء والفحولة أنساق حول العالقة بين فرضيات الدراسات الثقافية  ،في التوطئة النظريةناقش الباحث،    
عمى التنازع ز يركتم الت، األول في المبحثف .تطبيقيالما سيدرس وضع أساس نظري ، وحاول والنرجسية واألنوثة

في كتاب السياب الذي يطرح فيو جدالو السياسي مع الشيوعيين بعد انفصالو عنيم  الفحولة والخصاءنسقي بين 
تجربة عبد الوىاب البياتي السيرذاتية الباحث عمى  وفي المبحث الثاني، ركز. وتحولو إلى اآليديولوجيا القومية

 النرجسية ومفاىيم ظاىرةعبر دراسة كتابيو ) ينابيع الشمس( و)مدن ورجال ومتاىات(، وحاول الباحث تبين 
أما المبحث الثالث فخصص لمشاعرة والناقدة نازك المالئكة . الصوفية والشعبية في مروية البياتيالترحل والفتوة 

. ويتوقف نسجم مع الذكورة المتمكنة من الشاعرةي األنوثة بما نسقا وأثره في حرف تمكن نسق التفحل منيو 
إذ يبدو ىذا  تعرية المالئكة ألنساقيا كأنثى في كتابيا السوسيولوجي "التجزيئية في المجتمع العربي"المبحث عند 

   وكأنو يفكك األنساق المتحكمة في "فصول من حياتي وسيرتي". الكتاب 

أثر و وعالقتو بالفحولة العنف الثقافي  نسقتسبقيا توطئة نظرية تبحث ثالثة مباحث من تكون الفصل الثاني يو   
 .في أوربا والطميعيةثر الشعراء العراقيين بمتبنيات الحداثة أمع التنويو لتفي نشوء النسق الحاضنة السوسيولوجية 

 )الروح الحية، :ىي ميدي وفوزي كريم وصالح نيازيمن كتب لمشعراء فاضل العزاوي وسامي واختيرت العينات 
نات في العراق( لسامي ميدي، يتو)الموجة الصاخبة..شعر الس جيل الستينات في العراق( لفاضل العزاوي،

م بشجرة غريبة( لمشاعر صالح غصن مطع  و)تيافت الستينيين( و)يوميات نياية الكابوس( لفوزي كريم، وأخيرا )
لدى فاضل العزاوي وعالقتو بالتيار الراديكالي  العنف المفظينسقية عمى في المبحث األول وركز الباحث . نيازي

إضافة إلى التركيز عمى نسق دونية اآلخر المتحكم بسردية الشاعر الذي عرفتو الثقافة العراقي في الستينيات، 
. ثم يقف الباحث عند ما يسمييا "تفكيك المنظومة السردية" وىي محاولة يقدميا الشاعران فوزي سامي ميدي

كريم وصالح نيازي إذ يجيد األول لمخالص من عقائدية الستينيين بينما يحاول الثاني تفكيك بعض األنساق 
مضطرا لمتعامل معيا بعد ىجرتو نفسو  المتحكمة بالثقافة العربية عبر مقابمتيا بأنساق الثقافة البريطانية التي وجد

 إلى لندن. 



والصراع النسقي بين الخطاب المييمن والخطاب المييمن تم التركيز عمى مفيوم الييمنة في الفصل الثالث،    
صعاليك ابتداًء من الشعراء الوالثقافية ، وكان ميدان التطبيق ىي سرديات شعراء اليوامش العرقية والطبقية عميو

الذين مرورا بشعراء جماعة كركوك و  ،حسين مردان وعبد القادر الجنابيالشاعرين  الذين اخترنا منيمدين والمتمر 
في  نعتاق من محاوالت إدماجيممحاولين االالصراع مع المتن  من خالليا عكسواو الخاصة دونوا سرديتيم 
سواء كانوا ستينيين ، سردية شعراء الجنوب الذين نزحوا لبغداد وثمة، فضال عن ىاتين الفئتينن. الخطاب المييم

الشاعر )كانوا سبعينيين كالشاعر شاكر لعيبي الذي توقفنا عند كتابو مثل مالك المطمبي وصالح نيازي أم 
 . ة اليامشيةسرديالعينة من بوصفو  (الغريب في المكان الغريب

 


