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المقياس :نظريات النقد النصاني.
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العمل الموجه  05من  :14تحميل نص من كتاب البنيوية لجان بياجه.
 )1التعريف بصاحب الكتاب:
ِ
مدينة نوشاتيل السويسرّية،
جان بياجيو ( (Jean Piagetعالم َنفس سويسري ُوِلد في
كرس حياتو لدراسة عمم َّ
النفس ،وبشكل خاص عمم َنفس
وذلك في 1896 /08/09م ،وقد َّ

ِ
األطفال ،وماىية تطور الذكاء البشري عند الطفل ،وبقي ُمتعطشا ليذا العمم إلى أن تُوفي في
مدين ِة جنيف في 1980/09/16م.
وبعد أن أتم تعميمو االبتدائي،
نشأ جان بياجيو وترعرع في مدينة نوشاتيل السويسرّيةَ ،

والثانوي التحق بجامعة نوشاتيل؛ لدراسة تخصص عمم الحيوان ،وبقي في الجامعة إلى أن نال
درجة الدكتوراه ،وبعد ذلك ظيرت رغبة جان في دراسة عمم النفس ،فالتحق في 1918م بجامع ِة
التحق بجامعة السوربون في مدينة
ثم
مدة فصل در ٍ
النفس ّ
َ
زيورخ ،ودرس فييا ِع َمم ّ
اسي واحدّ ،
ِ
وتقديم
العممي،
باريس؛ لدراسة عمم النفس الالقياسي ،وبعد أن تخرج منيا بدأَ جان بالبحث
ّ
ِ
النظرّيات في ِعمم َن ِ
المجال وأيضا ،من بين أىم
وضع
فس الطفل ،كما
َ
العديد من ال ُكتُب في ىذا َ
َ
أعمالو:

 )1المغة والفكر عند الطفل ) (Language and Thoughts of the child
1923م.

 )2الحكم واالستدالل عن الطفل( Judgement and Reasoning of the
1924 )Childم.

 )3البنيوية (1968 )Le structuralismeم.
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 )2ممخص كتاب البنيوية لجان بياجه:
كتاب البنيوية لجان بياجو من منشورات المطبوعات الجامعة الفرنسية ( ،)pufنشر ألول
مرة في السداسي الثاني من عام  1968وتوالت طبعاتو بعد نفاذ نسخو.
وقد ترجم ىذا الكتاب إلى المغة العربية كل من "عارف منيمنة" و "بشير أوبري" ونشر عن
دار عويدات البيروتية الباريسية سنة 1972م ،والطبعة التي بينا أيدينا ىي الطبعة الرابعة التي
نشرت سنة 1984م.
يقع الكتاب في حوالي  120صفحة من القطع المتوسط ،وىو مكون من مقدمة المترجمين
وسبعة فصول وخاتمة.
أشار المترجمان في مقدمتيما إلى انتشار البنيوية في الثقافة الغربية ،وبالمقابل فقر المكتبة
العربية وقتذاك من الدراسات البنيوية إال في بعض الميادين العممية النادرة .وىذا ما دفعيما إلى
ترجمة ىذا الكتاب الذي تعرض لمبنيوية في مجاالت عممية مختمفة.
فعرف فيو البنية
أما الفصل األول فقد محضو جان بياجو لمتحديدات االصطالحيةّ ،

وحدد خصائصيا (الكمية ،التحوالت ،الضبط الذاتي) .في حين خصص الفصل الثاني لمحديث
ّ
عن البنية في الرياضيات والمنطق ،وأما الفصل الثالث فقد تحدث فيو عن البنيات في الفيزياء
والبيولوجيا ،في حين جعل الفصل الرابع لمحديث عن البنيوية النفسية ،والفصل الخامس وقف
فيو عند البنيوية المغوية ،أما الفصل السادس فقد خصصو لتتبع استعمال البنيات في الدراسات
االجتماعية واألنثروبولوجية ،وأما الفصل األخير فقد قصره عمى البنيوية الفمسفية .وأما الخاتمة
لخص فيو أغمب القضايا التي عالجيا عبر فصول ىذا الكتاب.
فقد ّ
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 )3نص من كتاب "البنيوية" لمتحميل:
يقول جان بياجو " :إذا كانت البنية نظام تح ويالت لو قوانينو من حيث أنو مجموع ،ولو
قوانين تؤمن ضبطو الذاتي ،فإن جم يع أشكال األبحاث المتعمقة بالمجتمع ،ميما اختمفت ،تؤدي
إلى بنيويات .ذلك أن المجموعات أو المجموعات الفردية االجتماعية تفرض نفسيا عمى الفور
من حيث أنيا مجموع ،ىذه المجموعات دينامية إ ًذا ىي مواضع تحويالت ،وأن ضبطيا الذاتي
يعبر عنو خاصة من جراء الواقع االجتماعي لمضغوط ،بشتى أنواعيا ،ولمضوابط والقواعد
ّ
المفروضة من قبل الجماعة".

 )1اشرح ىذا النص بإيجاز.
 )2ىل تنطبق خصائص البنيات ،كما حددىا جان بياجو ،عمى كل الموضوعات والمجاالت
المعرفية ومن بينيا الجماعة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد؟

3

تاريخ اإلرسال2020/04/03 :م
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجمهور المستهدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.
العمل الموجه 06من  :)TD06/14( 14تحميل نص من كتاب البنيوية فمسفة موت
اإلنسان لروجيه غارودي.
 )4التعريف بصاحب الكتاب:
روجيو غارودي ( )Roger Garaudyكاتب وفيمسوف وسياسي فرنسي ولد سنة 1913م.
درس في كل من جامعة مرسيميا وجامعة إيكس أون بوفانس ،وفي عام  1937عين أستاذ
لمفمسفة في مدرسة الميسيو من ألبي.
ًّ
انضم إلى
جامعيا
طالبا
َّ
حارب مع المقاومة الفرنسية في الحرب العالمية الثانية .عندما كان ً
ِ
ِ
الحزب في عام  1970بعد انتقاده غزو
الحزب الشيوعي الفرنسي عام  ،1933ولكنو فصل من
االتحاد السوفيتي لتشيكوسموفاكيا عام .1968
وفي عام  1945انتخب نائبا في البرلمان ،وأصدر أول مؤلفاتو عام  ،1946حصل عمى
درجة الدكتوراه األولى سنة  1953من جامعة السوربون عن النظرية المادية في المعرفة ،ثم
حصل عمى درجة الدكتوراه الثانية عن الحرية عام  1954من جامعة موسكو.
تميزت مسيرتو المينية بالنزاعات ،والسيما خالفو مع الفيمسوف والباحث االجتماعي ميشال
ّ

فوكو .اعتنق اإلسالم في عام  ،1982وقد كتب حوالي  70كتابا .نال جائزة الممك فيصل
العالمية في خدمة اإلسالم سنة 1986م .توفي سنة 2012م ،من أىم مؤلفاتو :البنيوية فمسفة
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موت اإلنسان ،وعود اإلسالم ،اإلسالم دين المستق بل ،حوار الحضارات ،كيف أصبح اإلنسان
إنسانا ،اإلسالم وأزمة الغرب ،المسجد مرآة اإلسالم ،جولتي وحيدا حول ىذا القرن ،اإلرىاب
الغربي ...وغيرىا.
 )5ممخص كتاب البنيوية فمسفة موت اإلنسان لروجيه غارودي:
كتاب "البنيوية فمسفة موت اإلنسان" لروجيو غارودي من منشورات المطبوعات الجامعة
الفرنسية ( )pufسنة 1969م
تُرجم ىذا الكتاب إلى المغة العربية من طرف الناقد "جورج طرابيشي" ،ونشر عن دار
الطميعة البيروتية في طبعتو األولى سنة 1979م ،أما طبعتو الثانية فقد نشرت عن الدار نفسيا
سنة 1981م.
يقع الكتاب في حوالي  120صفحة من القطع المتوسط ،وىو مكون من تمييد وأربعة
فصول وخاتمة.
حاول روجيو غارودي في مقدمة كتابو التي عنونيا بـ "من المنيج البنيوي إلى فمسفة موت
اإلنسان" أن يرسم مسا ار لفكرة موت اإلنسان في العصر الحديث ،بدءا من إعالن "فريدريك
نتشو" في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فكرة "موت اهلل" ونياية المتافيزيقا،
ونفي جميع القيم العميا واألخالق السامية التي ارتبطت باإلنسان منذ القديم ،ثم يطال ىذا النفي
اإلنسان ذاتو مع "جول دي غولتييو" ،وكان تمميذا لنتشو ،الذي ذىب في كتابو "البوفارية" إلى
أن األنا محض وىم .وىو األمر ذاتو الذي أكده المحمل النفساني "سيغموند فرويد" حين صرح
ليعرج
بأن ما يسير اإلنسان ليس وعيو وشعوره بل جانبو الالوعي الذي ال ُيدرى عنو شيئاّ .
صرح بأن
بعدىا "غارودي" عمى نبوءة "ميشال فوكو" في نياية كتابو "الكممات واألشياء" حين ّ

اإلن سان اختراع حديث وأن نيايتو وشيكة .إن ىذا المسار سيتوج بإعالن إحالل البنية مكان
اإلنسان عند البنيويين كسوسير وجاكبسون وشتراوس وألتوسير وغيرىم .وىو ما يشير إلى
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نياية عيد الوجودية ونزعتيا الفردانية التي فشمت في تقديم أساس لمعموم اإلنسانية .ليختم
"غارودي " ىذ ه المقدمة باإلشارة أوجو التشابو واالختالف بين الماركسية والبنيوية ،مق ار
بمشروعية البنيوية كمنيج عممي الستقصاء وتحميل مستوى محدد من الواقع اإلنساني
واالجتماعي ،نابذا زعم البنيوية أنيا تعطي عن الواقع اإلنساني تحميال جامعا.
أما الفصل األول فقد خصصو غارودي لمحديث عن األنثروبولوجيا البنيوية عند "كمود لفي
شتراوس" الذي نظر إلى البنى االجتماعية بوصفيا مواضيع مستقمة عن وعي الناس ليا،
باعتبارىا قابمة ألن تختمف عن الصورة التي يكونوىا عنيا ،مطبقا النموذج األلسني السوسيري
في دراستو لبنية القرابة واألسطورة في المجتمعات ا لبدائية في أمريكا الالتينية معتب ار إياىما لغة؛
أي مجموع عمميات ترمي إلى تأمين نمط معين من االتصال بين األفراد والجماعات؛ فيي بنية
ثابتة ال تتغير ،فتاريخ ىذه المجتمعات ىو محض اشتغال لمبنية ،تاريخ بال مبادرة تاريخية
إنسانية ،تاريخ بال بشر؛ وىو ما قاد شتراوس إلى التصريح بأن  ":العالم بدأ بدون اإلنسان،
وسينتيي بدونو" .غير أن "غارودي" ال يسمم لو بيذه النتيجة ،معتب ار أن المجتمعات التي قصر
عمييا شتراوس دراستو مجتمعات بدائية تعيد بنيتيا إنتاج ذاتيا إلى ما ال نياية بدون تغيير
يذكر ،مجتمعات بمعنى من المعاني بال تاريخ  ،لكن تطبيق ىذا المنيج عمى المجتمعات
موسع ،وقيد
المعاصرة سيبرز تعارضا صارخا بين البنية والتاريخ ،فيي مجتمعات ذات إنتاج ّ
التحول المستمر في بنيتيا بالذات بفعل الرأسمالية.

في حين خصص الفصل الثاني لمحديث عن البنيوية الفمسفية عند "ميشال فوكو" من خالل
قسم فيو تاريخ الفكر الغربي إلى ثالث حمقات يحكم كل حمقة
كتابو "الكممات واألشياء" الذي ّ

بنية معرفية (إبستيمة) معينة ،فعصر النيضة (القرن )16قائم عمى بنية التشابيات أو أن

الكممات أو الرموز جزء من األشياء  ،والعصر الكالسيكي (القرنان 17و )18الذي يسوده نظام
قائم عمى بنية ا لتمثيل ،فقد صارت المغة تمثيال لألشياء ورامزة إلييا ،والعصر الحديث الذي يقوم
عمى بنية معرفية أو إبستيميو جديد يتمثل في ظيور اإلنسان والتاريخ؛ لذا صرح "فوكو" في
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نياية كتابو "الكممات واألشياء" أن اإلنسان اختراع حديث وأن نيايتو وشيكة .أما ما يعيبو عميو
"غارودي " أن "فوكو" ال يتوصل أبدا إلى تعميل االنتقال من بنية إلى أخرى؛ ألن البنية عنده
كمية غريبة عن اإلنسان .فإقصاء اإلنسان ىو حجر الزاوية في تصور فوكو.
أما الفصل الثالث فقد تناول فيو "غارودي" البنيوية الماركسية كما تصورىا الفيمسوف "لوي
ألتوسير" في كتابيو "مع ماركس" و "قراءة الرأسمال" ،الذي حاول من خالليما تطبيق مبدأ الدقة
العممية في تفسير الماركسية التي عانت لفترة طويمة من االختزال والتشويو عن طريق الشرح أو
التقريظ أو التطبيق سواء من قبل الماركسين؛ حيث أخذ عمى عاتقو إرجاع النظرية الماركسية
إلى مكانتيا العممية ال حقيقية؛ إذ يعتبر ألتوسير أن كتاب رأس المال لماركس يشكل قطيعة
أمكن بفضميا لالقتصاد السياسي ولمتاريخ أن يرقيا إلى مراقي المنيج العممي .ويستعير
"ألتوسير" لتحقيق ىدفو أدوات األلسنية البنيوية ومصطمحات التحميل النفسي لجاك الكان .
ليصل من خالل ذلك إلى نتيجة مفادىا أن" الماركسية بفضل القطيعة المعرفية التي تؤسسيا
ىي مذىب ال إنسانوي وال تاريخاني" في تقاطع مع البنيوية التي نادت بموت اإلنسان ورفضت
التاريخ؛ فالفرد في الماركسية ىو مجموع عالقاتو االجتماعية .غير أن غارودي يوجو أللتوسير
نقدا الذعا مفاده أن قراءتو لماركس كا نت متعسفة ومبتورة ال تعبر عن حقيقة

الرؤية

الماركسية؛ إذ يرى أنو سحب الحركة والحياة من ماركس بحجة تثبيت دقتو وصرامتو العممية.
أما الفصل األخير فيخصصو لمبنيوية الماركسية كما يتصورىا "موريس غودلييو" يتابع
مشروع ألتوسير في إعادة بناء التاريخ بدءا من البنية واقصاء اإلنسان كذات لمتاريخ والتأويل
مجمع من البنى المتناقضة فيما بينيا وليس
البنيوي الصرف لمجدل .ويرى أن النظام ىو
ّ

التناقض في داخل إحداىا ،والحركة تتولد من ىذا التناقض .معتقدا أن المجتمعات ال تتطور إال

بتطور قوى اإلنتاجية والتقنيات .مستبعدا لكل مبادرة إنسانية من التاريخ.
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ويختم كتابو بخاتمة عنونيا بـ"البنية والجدل" منتييا إلى أن البنيوية األلسنية الصرفة ال يمكن
أن تفضي إلى تقعيد لمعموم اإلنسانية إال باسترجاع الذات والتاريخ ،داعيا إلى البنيوية الجدلية
التي تربط بين البنى والنشاط اإلنساني الذي يولدىا.
 )6نص من كتاب "البنيوية فمسفة موت اإلنسان" لمتحميل:
يقول "روجيو غارودي" ":إن مفيوم البنية ،في أيامنا ىذه ،يحمل فمسفة تُمثّل  ،في طبعتيا
الدوغمائية  ،نقطة الوصول إلى فمسفة موت اإلنسان ،لمفمسفة التي بال ذات .وبالفعل فإن
المقولة األساسية في المنظور البنيوي ليست ىي مقولة الكينونة ،بل مقولة العالقة .واألطروحة
المركزية لمبنيوية ىي توكيد أسبقية العالقة عمى الكينونة ،وأولوية الكل عمى األجزاء .فالعنصر
ال معنى لو وال قوام إال بعقدة العالقات المكونة لو .وال سبيل إلى تعريف الوحدات إال بعالقاتيا.
فيي أشكال ال جواىر".
 )1اشرح ىذا النص مستخمصا منو مفيوما ُمرّك از لمبنية.

 )2إلى أي مدى نجحت البنيوية في إقصاء الذات اإلنسانية من التاريخ؟
 )3ما األثر الذي تركتو البنيوية عمى الدراسات األدبية والنقدية؟
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تاريخ اإلرسال2020/04/18 :م
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجمهور المستهدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.

العمل الموجه  07من  :)TD 07/14 )14تحميل نص بآليات األسموبية التعبيرية

مستويات التحميل األسموبي في األسموبية التعبيرية:
يستثمر التحميل األسموبي عند "شارل بالي" في دراستو لموقائع المغوية ومحموالتيا
العاطفية مستويات من التحميل مستمدة من الدراسة المّسانية التي أرسى قواعدىا " فردينان دي
سوسير" ،وطورىا "بالي" أسموبيا ،وىذه المستويات ىي مستويات المغة المعيودة (الصوتي،
الصرفي ،التركيبي ( النحوي) ،المعجمي ،الداللي).
أ) األسموبية الصوتية :يقوم المحمل في ىذا المستوى بمعالجة اإلمكانات التعبيرية التي
تعكسيا التكوينات الصوتية وفق خصائص الصوت الفيزيائي ،ومخارج األصوات ،ويندرج
تحت ىذا المستوى عدد جم من الظواىر تبدأ من استغالل العالقة الطبيعية بين الصوت
والمعنى في ظاىرة المحاكاة الصوتية ،وصوال إلى استغالل تعبيرية الصوت المفرد من
خالل درجة تواتره التكراري في سمسمة كالمية معينة مرو ار بخصائص الصوت المختمفة
( الجير ،اليمس ،النبر ،التنغيم).
والشك أن ثمة سجالت كالمية تعمد إلى استغالل ىذه الطاقة التعبيرية بصورة واضحة،
ويأتي في مقدمة ىذه السجالت :اإلعالنات ،كالم األطفال ،الشعر .فمثال في إعالن عن
أحد المياه الغازية أن كممة (منعش) ق د كتبت بالشكل التالي( منعشششش)؛ وذلك استغالال
لتعبيرية صوت "الشن" وما يثيره تك ارره من محاكاة لصوت فوران ىذه المياه عند فتح
ال زجاجة .فطريقة األداء الصوتي ذات أثر في القيم التعبيرية ،ففي قولنا " :ما شاء اهلل"،
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وىي جممة تقابل لمتعبير عن التعجب واستحسان الفعل ،فمو نظرنا إلى ىذه الجممة من
الناحية الصوتية نجد أنيا قد تعبر عن  :التقدير ،أو السخرية والضحك ،أو االستغراب
واالستيجان . ...
ب) األسموبية الصرفية :وىي تعالج الجوانب التعبيرية الكامنة في طبيعة التكوين الصرفي
لمكممة ،وفي المدى التوزيعي الذي يشغمو نوع من أنواع الكمم ( أسماء ،أفعال ،صفات،
ظروف )...في سمسمة كالمية معينة ،وفي العالقات الداللية ( الترادف ،التضاد )...القائمة
بين الكممات في ىذه السمسمة ،وفي المجاالت الداللية التي تنتمي إلييا ىذه الكممات.
وتطرح الكممة المفردة بمستوياتيا الصوتية والصرفية والداللية عاطفة أو فكرة .فمثال تكتسب
صيغ التصغير والتحقير واليزل والسخرية وغيرىا من الصيغ دالالت أسموبية جديدة في
سياق تعبيري مغاير.
ت) األسموبية التركيبية (النحوية) :وىي تعالج الطاقات التعبيرية الكامنة في أشكال
التركيب النحوي لمجمل؛ وذلك مثمما يحدث – العتبارات تعبيرية -من تقديم وتأخير وحذف
واختيار بدائل تركيبية لصيقة بالتعبير عن الجوانب الوجدانية ،مثل :التعجب ،والمدح والذم،
واالستفيام ،الندبة ،الترخيم . ...
ث) األسموبية المعجمية :وىي تعالج الوسائل التعبيرية لمكممات في لغة معينة ،وما ينشأ
عنيا من ظواىر وحاالت الترادف واإلبيام والتضاد والتجريد والتحديد والغرابة واأللفة ،وتقوم
المفردات بدور ميم في تحديد العناصر األسموبية ،وىي ذات أثر في الكشف عن معايير
مرت المفردات بأطوار
المغة وخواصيا ،وتحدد العناصر المتصمة بالذىن والعاطفة ،فقد ّ
تاريخية اكتسبت خالليا مدلوالت مختمفة نتيجة لالستخدام ،وعميو تتكئ األسموبية المعجمية

في معرفة السجل التاريخي المحيط بمفظة ما أو مفيوم معين.
ج) األسموبية الداللية :يتم التّعرف عمى الفكر والناحية النفسية عن طريق االستعانة بدالئل
الكممات ،ويطرح " شارل بالي" عمى مستوى الداللة رؤية تقوم عمى:
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ج -1-اآلثار الطبيعية :ومجال دراستيا يتصل بالصوتيات والصرف ،حيث تمثّل العالقة بين
الصوت والمعنى من ناحية ،وبين صيغة الكممة ومكوناتيا ولواصقيا وبين الداللة من ناحية
أخرى ،كي نعزو إلييا قيمتيا األسموبية.
ج -2-اآلثار اإليحائية :وتش ّكل ميدانا رفيعا لمداللة األسموبية؛ إذ ترتبط بمواقف وبمغة خاصة،
كمغات األجناس والعصور والطبقات والفئات االجتماعية واألماكن .فكل فكرة تتحقق ضمن
سياق وجداني ،ومث ال ذلك األمر في قولنا ":افعموا ىذا ،آه ،لو أردتم فعل ىذا" ،وأكون بيذا قد
عبرت عن رغبتي وعن أممي.
ّ
ج -3-الصورة وتغير المعنى :حيث تدرس أسموبية التعبير كيفية تغير المعنى من خالل
االستعارة والمجاز ،ويمكن توضيح ذلك بيذا المثال" :يذوب حياء"؛ إذ يمكن أن يكون أثرىا
إعجابا أو سخرية أو أثرىا جماليا أدبيا.
تطبيق:
حدد المضمون العاطفي والوجداني لممستوى الصرفي والتركيبي في قصيدة "إلى أمي"
لمشاعر محمود درويش:
أحن إلى ِ
أمي
خبز ّ

أمي
وقيوِة ّ
ِ
أمي
ولمسة ّ
في الطفولةُ
وتكبر َّ
ُ
صدر ِ
ِ
يوم
يوماً عمى
ألني
و ُ
أعشق عمري ّ
إذا مت

أمي
أخج ُل من ِ
دمع ّ
خذيني ،إذا
عدت يوماً
ُ
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دبك
وشاحًا ليُ ْ
ِ
بعشب
وغطّي عظامي
تعمد من طُ ِ
كعبك
ير
ْ
ّ
وشدي وثاقي..
ّ
ِ
بخصمة َشعر..

ٍ
بخيط يمو ُح في ِ
ثوبك!
ذيل ْ
ّ

جعت
ضعيني ،إذا ما ر ُ
بتن ِ
نارك
ور ْ
وقوداً ّ

ِ
ِ
سطح ِ
دار ْك
الغسيل عمى
وحبل
ِ

الوقوف
فقدت
ألني
َ
ُ
ِ
بدون صال ِة ني ِار ْك

ِ
نجوم الطفولة
فرّدي
ىر ُ
متُ ،
َ
حتّى أ ِ
ُشار ْك
ِ
العصافير
صغار
َ
درب الرجوع..
َ
ِّ
انتظارك..
لعش
ْ
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تاريخ اإلرسال2020/04/18 :
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجمهور المستهدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.
العمل الموجه  08من  :) TD 07/14 )14تحميل نص نثري بآليات السيميائية السردية
 )1آليات السيميائية السردية:
لقد بدأت السيميائية منذ الستينيات تتبمور كمنيج ينظر في القوانين التي تحكم المعنى ،واستفادت من
العموم المسانية وجعمتيا منطمقا لتأسيس نظريتيا في التحميل.
في سنة  6611أصدر "ألجيرداس جوليان قريماس" كتابو الشيير "الداللة البنيوية" ،ويعد ىذا الكتاب
المبنة األولى التي ستقام عمييا مدرسة بكامميا ،أطمق عمييا فيما بعد ''مدرسة باريس السميائية''.
ينطمق "قريماس" في بحوثو من التفرقة بين البنية السطحية والعميقة ،حيث يسعى في مقاربتو لإلجابة عن
السؤال :كيف قال النص ما قالو؟ وداخل النصوص ىو المجال الذي تتمكن السيميائية من البحث فيو
لتأسيس ىذه الكيفية "كيفية المعنى" .فالتحميل السيميائي إذن ىو بحث في داخل النصوص ليصف شكل
المعنى أو ىندس تو ،وليس المعنى في حد ذاتو .والمعنى ال يتولد إال باالختالف ،والتحميل السيميائي ىو
وصف لالختالف وتثبيت لو ،فأين نجد ىذا االختالف؟ وما ىي العناصر التي نجده بينيا؟
إن تحميل الخطاب يجعمنا نتتبع االختالفات التي تظير في النصوص من خال تتابع النص .والسردية
ىي ظاىرة تتابع الحاالت والتحوالت المسجمة في الخطاب ،والتي بدورىا مسؤولة عن إنتاج المعنى.

أ) البنية السطحية:

يقوم التحميل السيميائي عمى قاعدة االختالفات بين الوضعيات وفق تحوالت

يستمزميا منطق السرد .والفاعل في وضعيتو البدئية (األولية) يكون في حالة اتصال بموضوع القيمة،
ويعبر عن ىذه الصيغة بـ( ف



م) أو يكون في حالة انفصال (ف



م)

والحالة البدئية تط أر عمييا تحوالت وفق أفعال تحويمية تجعل الفاعل في وضعية تختمف عن وضعيتو
األولى ،ويصبح االختالف قائما بين الحالة االفتتاحية والوضع النيائي.
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مثالو :في نص يروى أن أسدا كان يطارد غزاال ثم بعد مطاردة مطولة اعترضيا عقبات تمكن منو.
فالفاعل (األسد) كان في الحالة البدئية في وضعية انفصال عن موضوع القيمة المتمثل في الغزال ويرمز
لذلك بما يمي ( ف  م) ،ولكن التحوالت التي طرأت عمى النص جعمتو يتحول إلى وضعية اتصال
بموضوع القيمة ( ف  م) .ىذه الحاالت والتحوالت تشكل البرامج السردية.
أ )1-البرنامج السردي:
يطمق عمى تتابع الحاالت والتحوالت في مقطع سردي ما .وىكذا فالبرنامج السردي يتميز بالزدواجية،
فإذا كانت الوضعية البدئية لمفاعل ىي حالة اتصال بموضوع القيمة ( ف  1م) فإنو يقابمو دائما فاعل
مضاد في انفصال عن ىذا الموضوع( ف  2م) ،وفي الوضع النيائي غالبا ما يتحول موضوع القيمة من
ف 1إلى ف 2أو العكس نتيجة الصراع الذي يتخمل العمل القصصي ،وانتاجية النص السردي تتم وفق رؤية
معينة حيث تبرز برنامجا أكثر من اآلخر.
أ )2-النموذج العاممي:
إن السيميائية تتعامل مع الشخص بمفيوم الدور ،فالعامل ( )Actantىو الذي يقوم بالعمل،
والمعمول ىو الذي يقع عميو العمل ،وال يقتصر استعمال العامل لمداللة عمى اإلنسان ،فكل ما يقوم بوظيفة
في القصة سواء أكان حيا أم جامدا أم فكرة إيديولوجية يعد عامال.
وقد وضع "غريماس " في ىذا اإلطار نموذجا لمتحميل يقوم عمى ستة عوامل تتألف في ثالث
عالقات:
 )1عالقة الرغبة :وتجمع ىذه العالقة بين من يرغب "الذات" وما ىو مرغوب فيو "الموضوع" .وىكذا
ال ذات يسمييا غريماس "ذات الحالة" ،وىذه الذات تحدد من خالل
يكون من بين ممفوظات الحالة مث ً
اتصاليا بموضوع أو انفصاليا عنو في حال الثبات ،كأن نقول مثال :فالن غني ،وىذا يعني أن
الذات فالن متصمة بالموضوع "فالن" متصمة بالموضوع المال ،ففالن ذات الحالة ،وىذه الذات إما
أن تكون في حالة اتصال أو في حالة انفصال عن الموضوع.
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وممفوظات الحالة ىذه يترتب عنيا تطور ضروري قائم يسميو غريماس "ممفوظات اإلنجاز" ،ىذا
حول" ،ومن الطبيعي أن يكون ىذا اإلنجاز إما سائ ار في اتجاه
الم ِّ
اإلنجاز يصفو بأنو "اإلنجاز ُ
االتصال أو في طريق االنفصال؛ وذلك حسب نوعية رغبة ذات الحالة.
الم َح ِّول يفضي أيضا  -باعتباره يعمل عمى تطوير الحكي -إلى خمق ذات أخرى يسمييا
إن اإلنجاز ُ

غريماس " ذات اإلنجاز" ،وقد تكون ذات اإلنجاز ىي نفسيا الشخصية الممثمة لذات الحالة ،وقد

يكون األمر متعمقا بشخصية أخرى.
مثال :وىب السمطان العجوز ماال ،فإن العجوز ىو ذات الحالة كانت منفصمة عن موضوع القيمة
فغدت متصمة بو ،أم السمطان فيو ذات اإلنجاز التي حققت التحول في عالقة العجوز بالمال.
 )2عالقة التواصل :إن فيم عالقة التواصل ضمن بنية الحكي ووظيفة العوامل يفرض مبدئيا أن كل
رغبة من لدن ذات الحالة البد أن يكون وراءىا محرك أو دافع يسميو غريماس "مرسال" كما أن
تحقيق الرغبة ال يكون ذاتيا بطريقة مطمقة ،ولكنو يكون موجيا أيضا إلى عامل آخر يسميو غريماس
تمر بالضرورة عبر عالقة الرغبة؛ أي عبر
"مرسال إليو" .وعالقة التواصل بين المرسل والمرسل إليو ّ

عالقة الذات بالموضوع:

المرسل  الذات  الموضوع  المرسل إليو
إن المرسل ىو الذي يجعل الذات ترغب في شيء ما .والمرسل إليو ىو الذي يعترف لذات اإلنجاز بأنيا
قامت بالميمة أحسن قيام.
 )3عالقة الصراع :ينتج عن ىذه العالقة إما منع حصول العالقتين السابقتين(عالقة الرغبة وعالقة
التواصل) ،واما العمل عمى تحقيقيما .وضمن عالقة الصراع يتعارض عامالن ،أحدىما يدعى
المساعد واآلخر المعارض؛ األول يقف إلى جانب الذات ،والثاني يعمل دائما عمى عرقمة جيودىا
من أجل الحصول عمى الموضوع.
ىكذا نحصل من خالل العالقات الثالثة السابقة عمى لمنموذج العاممي عند غريماس:
المرسل  الموضوع  المرسل إليو


المساعد 

الذات  المعارض
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أ )3-األدوار الغرضية :الدور الغرضي ىو بمثابة التخصيص أو التكثيف لممسار بأكممو .فإذا انطمقنا مثال
من مسار يصف سموك رجل من خالل صور :الصالة والتسبيح وقراءة القرآن جاز لنا أن نمخص تمك الصور
ونستخمص دو ار غرضيا وىو "الرجل المتدين أو الورع".

ب) البنية العميقة:

في تحميل البنية السطحية اكتشفنا التحوالت في البرامج السردية والتي يؤسس من

خالليا المعنى ،وفي البنية العميقة ننتقل من التنظيم الذي يتحكم في ىذه التحوالت واالختالفات إلى
المنطق العميق الذي يحكم الدورة الداللية.
وىكذا يثبت أن السيميائية تيتم بالظروف المولدة لممعنى بحركيتو وبصيرورتو في النص .فالمعنى ليس
لمتغير؛ إذ ىو رىين ديمومة النص القصصي ،وفي ىذا يقول غريماس" إن توليد المعنى
ثابتا بل ىو قابل ّ

ليس لو معنى إال إذا كان تغيي ار لممعنى األصمي" ،وعمى ىذا ف ّكر غريماس في رسم ىندسي يرمي إلى عقمنة
المعنى؛ وذلك بربط الصريح بالضمني مع تنظير وشكمنة وسائل خمق المعنى وتصوراتو .وفي ىذا النطاق
تصور ما أسماه بالمربع السيميائي كمثال أصولي لشكمنة المعنى.
إن الداللة تستخمص من عالقات االختالف والتقابل القائمة بين حزمة من الوحدات الدالة ،فاألبيض ال
يسمى المحور
يستقيم معناه إال بمقابمتو باألسود ،غير أن ىذا التقابل يقتضي وجود عنصر مشترك بينيما ّ

الداللي .وانطالقا من البنية الداللية األساسية القائمة عمى التقابل يؤسس غريماس نموذجا منطقيا ينظم شبكة
من العالقات بين وحدات داللية متولدة عن البنية المذكورة ،وىو الذي سماه "المربع السيميائي":

تضاد
أبيض
تضمين

أسود
تناقض

ال أسود

تضمين

ال أبيض
شبو تضاد
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تتولد بين األطراف السابقة المشكمة لممربع السيميائي ثالثة أنواع من العالقات:
 )1عالقة التناقض :تقوم بين كل من طرفي التعارض ونفييا:
أبيض  ال أبيض
أسود  ال أسود
 )2عالقة التضاد :يقيميا الطرفان األوليان :أبيض  أسود
 )3شبو التضاد :ال أبيض  ال أسود
 )4عالقة التضمين /االقتضاء :أبيض  ال أسود
أسود  ال أبيض

وتتضمن أيضا البنية العميقة محاور التواتر الذي يتضمن بدوره محوري الزمان والمكان.

ج) مستويات التأويل:
ترتبط العالمة في السيمياء وتنفتح عمى كل البنيات والعالمات األخرى سواء االقتصادية أو
االجتماعية أو السياسية أو الثقافية.
تطبيق:
استنادا عمى ما تقدم حمل النص اآلتي تحميال سيميائيا سرديا:
مثل األسود وملك الضفادع
فدب يمتمس المعيشة لنفسو
قال الغراب :زعموا أن
َ
أسود كبر وىرم فمم يستطع صيداً ولم يقدر عمى طعام ّ
حتى انتيى إلى غدير ماء كثير الضفادع قد كان يأتيو ويصيد من ضفادعو ،فوقع قريبًا من الغدير شبييًا
بالحزين الكئيب .فقال لو ضفدع .ما شأنك أراك كئيبًا حزينًا؟ قال :ما لي ال أكون حزينًا إنما كان أكثر

عمي الضفادع حتى لو لقيت بعضيا عمى
معيشتي مما كنت أصيد من الضفادع ،فابتميت ببالء ّ
حرمت ّ
بعض لم أجترئ عمى أكمو .فانطمق الضفدع فبشر ممكو بما سمع من األسود ،فدنا الممك من األسود فقال

لو :كيف كان أمرك ىذا؟ فقال األسود :ال أستطيع أن آخذ من الضفادع شيئاً إلى ما يتصدق بو عمي الممك.

قال :ولم؟ قال :إني سعيت في أثر ضفدع منذ ليال ألخذىا فطردتيا إلى بيت مظمم لرجل من النساك فدخمتو
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ابن الناسك إصبعو فظننتيا الضفدع فمسعتيا فمات فخرجت ىاربًا وتبعني
ودخمت في إثرىا .وفي البيت ّ
مد ُ
عمي وقال :كما قتمت ابني البريء ظممًا أدعو عميك أن تذ ّل وتخزى وتصير مركبًا لممك
الناسك ودعا ّ

الضفادع وتحرم عميك الضفادع ،فال تستطيع أكميا إلى ما تصدق بو عميك ممكيا .فأقبمت إليك لتركبني مق اّر
بذلك راضياً .فرغب ممك الضفادع في ركوب األسود ،وظن أن ذلك لو شرف ورفعة .فركب األسود أياماً ثم

عمي فاجعل لي رزقًا
قال لو األسود :قد عممت أني ممعون محروم ال أقدر عمى
ّ
التصيد .إال ما تصدقت بو ّ
أعيش بو .قال الممك :لعمري ال بد لك وأنت لي مركب من رزق تعيش بو .فأمر لو كل يوم بضفدعتين

يضره خضوعو لمعدو الذليل ،بال انتفع بذلك وصار لو معيشة ورزقًا.
يؤخذان فيدفعان إليو ،فعاش بذلك .ولم ّ

وكذلك كان صبري عمى ما صبرت عميو التماس ىذا النفع العظيم الذي جعل لنا فيو بوار العدو والراحة
منو.
ال لمعدو من صرعة المكابرة والعناد ،فإن النار الخفيفة
قال الممك :وجدت ضراعة المين والمكر أشد استئصا ً

وحدتيا عمى أن تحرق ما فوق األرض من الشجر الكبار .والماء بمينو ونفوذه يقتمعيا من أصميا
بحرىا ّ
تقوى ّ
الدين.
تحت األرض ،وكان يقال :في أربعة ال يستق ّل منيا القميل :النار والمرض والعدو و ّ

جد الممك ورأيو فإنو قد كان يقال :إذا طمب اثنان حظا ظفر بو
قال الغراب :ما كان من ذلك فبسعادة ّ
أفضميما مروءة .فإن استويا في المروءة فأمضاىما رأيا ،فإذا استويا في ذلك فأفضميما أعوانًا ،فإن استويا
السراء وال تدىشو
في ذلك فأسعدىما جدا .وقد كان يقال :من غالب الممك الحازم األريب الذي ال تبطره ّ
الضراء كان ىو الداعي الحتف لنفسو .ثم ال سيما إذا كان مثمك أييا الممك العالم باألمور وفرص األعمال
ّ
ومواضع الشدة والمين والغضب والرضا والمعالجة واألناة ،الناظر في يومو وعواقب أعمالو.

قال الممك :بر برأيك وعقمك كان ىذا .فإن رأي الرجل الواحد أبمغ في إىالك العدو من الجنود الكثيرة من

ذوي البأس والنجدة والعدد والعدة .وان من أعجب أمرك عندي طول لبثك عند البوم ،وأنت تسمع الغمظ من
كالميم دون أن تسقط عندىم بكممة.

قال الغراب :لم أزل متمسكاً بأدبك أييا الممك ،فأصحب القريب والبعيد بالرفق والمين والمتابعة والموافقة،

ضرىم فخذىم بالمطف والتؤدة والخضوع،
وأخضع ليم .وقد قيل :إذا كنت بين أعداء تخافيم وال تقدر عمى ّ
واياك والغمظة فإنك ال تصيب بذلك ظف ًار .وأنت سمعت منيم غميظ الكالم فغض عنو النظر .وقد قيل إن
الرجل الكامل المشاور أىل النبل في الرأي والعقل إن رأى في بدء أمره وسمع من بشاعة المفظ ومخالفة

اليوى ما يكره وصبر عمى ذلك فإن ذلك يعقب منفعة وراحة وسرو ًار .وا ّن مشاورة من يتبع ىوى المستشير
ولم ينظر في عاقبة أمره وان نال من العاجل فرحاً وروحاً فإن عاقبة أمره تصير إلى ضرر وخسران.
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قال الممك :وجدتك صاحب العمل ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل ليست ليا عاقبة حميدة .فقد
منة عظيمة لم نكن نجد قبميا لذة الطعام وال النوم.
من اهلل عمينا بك ّ
ّ
قال الغراب :إنو يقال :ال يجد السقيم لذة النوم وال الطعام حتى يبرأ .وال الرجل الشره الذي قد أطمعو السمطان

ومساء حتى يستريح
ألح عميو عدوه ،فيو يخافو صباحاً
في مال أو عمل حتى ينجزه لو .وال الرجل الذي قد ّ
ً
عدوه
منو .وقد كان يقال :من أقمعت عنو ّ
الحمى أراح قمبو .ومن وضع الحمل الثقيل أرح متنو .ومن أمن ّ

عيتك ويشركيم
عدوك أن يمتعك بسمطانك وأن يجعل لك بعد ذلك صالح ر ّ
ثمج صدره .فأسأل اهلل الذي أىمك ّ
يمصيا
عيتو فمثمو مثل زنمة العنز التي
قرة عيون ر ّ
ّ
قرة العين بممكك .فإن الممك إذا لم يكن في مممكتو ّ
في ّ

الجدي فال يصادف فييا خي ًار.

قال الممك :كيف كانت سيرة ممك البوم في جنده؟
قال :سيرة بطر وأشر وختل وعجز وضعف رأي .وكل أصحابو ووزرائو كان شبيياً بو إال الذي كان يشير

عمو اليمة وكمال العقل وجودة الرأي.
بقتمي .فإنو كان حكيماً أريباً فيمسوفاً حازماً قمّما يرى مثمو في ّ
أي خمّة رأيت كانت أد ّل لك عمى عقمو؟
قال :و ّ

قال الغراب :خمّتان ،الواحدة رأيو في قتمي واألخرى أنو لم يكن يكتم صاحبو نصيحة وان استقمّيا ،ولم يكن
كالمو مع ىاتين كالم خرق وال مكابرة ،ولكن كالم رف ولين حتى ربما أخبره بعيبو وىو ال يغضبو ،وانما

ال.
يضرب لو األمثال
ويحدثو عن عيب غيره فيعذر بو عيب نفسو ،وال يجد لمغضب عميو سبي ً
ّ

وكان مما سمعتو يقول لمممك أن قال :ال ينبغي لمممك أن يغفل عن أمره فإنو أمر جسيم ال يظفر بو إال
القميل ،وال تقابمو إال بالحزم .وىو إذا فات لم يدرك .فينبغي لمممك أن يكون متفقدًا ألموره ذا حزم فييا .فإن لم

وىدوه ،كالقرد الذي ُيرى ألدنى حركة قمقاً .والممك عزيز عزوف ،فمن ظفر
يحسن واليتو ورعايتو قمّت راحتو ّ
بو فميحسن حفظو وتحصينو .فإنو قد قيل :إنو في قمة بقائو مثل قمة بقاء الظل عمى ورق النيموفر ،وفي قمة
ثباتو كالمبيب مع المئيم ،وفي مراقبتو كالتنين .وىو في سرعة اإلقبال واإلدبار كالريح ،وفي الثقل كصحبة

البغيض ،وفيما يخاف من مفاجأة عطبة كالحية ،وفي سرعة الذىاب كحباب الماء من وقع المطر .وفي قمة
ىب لم يجد عميو حممو .فأىمك اهلل أعداء الممك وأدال
ما يستمع بو وينال منو كحاكم يغنى في رقدتو ،فمما ّ
كميمة ودمنة البن المقفع.
منيم وال زال في عميا وصنع وتوفيق.
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تاريخ اإلرسال2020/04/25 :
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجمهور المستهدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.
العمل الموجه  09من  :)TD 09/14 )14تحميل نص شعري ما بعد حداثي
 )1سمات شعر ما بعد الحداثة:
يتمثل الشعر ما بعد الحداثي ،وبصفة خاصة ،في الشعر األمريكي في الثمانينيات والتسعينيات ،ويعد
شعر الحرب الباردة فترة بدايات مالمح ما بعد الحداثة ،فيو يمثل شعو ار عميقا بغربة اإلنسان وعزلتو،
ونموذج لمفوضى والشك الميتافيزيقي ،وانييار األمل والطموح واالغتراب النفسي.
إن الشعر ما بعد الحداثي وليد عصره الذي ال يزال لحد اآلن يشيد تغي ار سريعا لم يكن لو مثيل من قبل،
فالتماثل مع العصر واحد من أىم األسس التي يستمد منيا ىذا األدب مصداقيتو ومشروعيتو ،شأنو في ذلك
شأن كثير من النزعات والتوجيات األدبية في مختمف العصور واألماكن .ومن بين أىم سمات وخصائص
الشعر ما بعد الحداثي نذكر:
 )1رفض القواعد والمرجعيات ،فالعمل الفني الذي يصنعو الشاعر ما بعد الحداثي ال يرتكن إلى مبدأ تحكمو
قواعد مستقرة سافا ،وفي ذلك يقول جان فراسوا ليوتار ":إن أىم ما يمتاز بو كاتب ما بعد الحداثة ىو
رفضو ألية قواعد أو مرجعيات ألدبو أو فكره".
 )2يتميز الشعر ما بعد الحداثي بسمات تخمو من الشكمية الشعرية واألسموب ،فيكتب بطريقة متحررة من كل
القيود الشعرية ليعكس طريقة التفكير أو لغة المحادثة البسيطة اليومية من خالل معيار ذاتي ،ومن خالل
تكثيف المحظة الشعرية ،وبإثارة مواضيع من السطح الخارجي لمحياة دون التعامل مع السرديات الكبرى.
 )3يرى ما بعد الحداثيون أن شكل القصيدة ُيكشف أثناء العمل وليس قبمو؛ إذ يحاور الشاعر الشكل عندما
يبني الفكرة داخمو حوا ار يسعى من خاللو إلى أن يثور بالشكل عمى الشكل .فشكل القصيدة ما بعد

الحداثة وليد عصره مثمما ىو وليد شاعره.
 )4إن شعر ما بعد الحداثة أقل اندماجا من أي شعر مضى ،ذلك أن ثقافة ىذا العصر غير متناسقة؛ بسبب
غياب السمطة أو الرقابة التي تحدد ما عمى المجتمع أن يطمع عميو.
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السمات الميمة لشعر ما بعد الحداثة ،ويراد بو كتابة الشعر بطريقة تعتمد
 )5يعد القطع أو االختراق من ّ

عمى وجية النظر الذاتية ،والنيل من السيرة الشخصية لمشاعر ،والتشظي في النظم ،عمى نحو يحمل

قطعا مع تجربة الكتابة التي ألفيا الشعر سابقا.
 )6تتميز قصيدة ما بعد الحداثة بغموض المرامي واألىداف ،كما أنيا معتمة بشكل مطمق؛ لذا فإنيا عصية
عمى الفيم والتفسير ،كما أنيا متمردة عمى الفكر والمنطق وقانونية المغة وعمى السياق الزماني والمكاني.
 )7إن دالالت النصوص أو الخطابات الشعرية ما بعد الحداثية غير محددة بدقة ،وليس ىناك معنى أو
مدلول واحد ،بل ىناك دالالت مختمفة ومتناقضة ومتضادة ومشتتة تأجيال وتقويضا وتفكيكا ،وبتعبير
آخر يغيب المعنى ويتشتت عبثا في نصوص ما بعد الحداثة.
 )8سقوط الجدر الفاصمة بين األجناس األدبية والفنية ،وىو ما أطمق عميو "الكتابة عبر النوعية"؛ إذ نجد
كرست تيمات السرد وتقنيات المسرح والسينما والتشكيل إلى آخر ألوان الفنون
القصيدة الجديدة وقد ّ

البصرية والسمعية المتباينة.

تطبيق :استنادا عمى ما عرفتو سواء من السمات العامة لفنون ما بعد الحداثة أو خصائص شعر ما بعد
الحداثة حدد أىم سمات ما بعد الحداثة في القصيدة اآلتية:
يقول "روبرت لويل " في ديوانو ":سقوط":
نيايتنا تنساب أقرب فأقرب
القمر يتبدد
مشع برعب
ٌ
الحالة
كغواص تحت جرس زجاجي
أب بال حماية
لطفمة
نحن مثل حشد من عناكب
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برية تصيح معا
لكن بدون دموع
الطبيعة تعرض مرآة
ون واحد يصنع صيفا
ُسّن ٌ
من السيل أن تدق الدقائق
لكن ساعة اليد تظل في مكانيا
ذىابا واياب ذىابا وايابا
ومجال راحتي ىو البرتقالة
وعش أنيق لطائر أسود.
ٌ
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تاريخ اإلرسال.2020/05/04:
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجمهور المستهدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.

العمل الموجه  10من  :)TD 10/14 )14تحميل نص من كتاب تأنيث القصيدة
والقارئ المختمف لعبد اهلل الغذامي.
 )1من هو عبد اهلل الغذامي؟
عبد اهلل محمد الغذامي ناقد سعودي من مواليد 1946م ،حاصل عمى شيادة الدكتوراه من جامعة إكست ار
ببريطانيا ،شغل أستاذ كرسي النقد في أكثر من جامعة ،وعضوية أكثر من ىيئة ثقافية ىامة .صاحب مشروع
النقد الثقافي في العالم العربي ،وقد اىتم بالمجاالت الثقافية اىتماما بارزا ،حصل عمى عدة جوائز منيا :جائزة
مكتب التربية لدول الخميج العربية  ،1985جائزة السمطان العويس1999م .وىو عضو مجمع المغة العربية
بدمشق.
لو العديد من الكتب والدراسات الرصينة نذكر منيا :الخطيئة والتكفير ،تشريح النص ،الموقف من
الحداثة ،النقد الثقافي ،الكتابة ضد الكتابة ،ثقافة األسئمة ،المشاكمة واالختالف ،المرأة والمغة ،الثقافة
التمفزيونية ،ثقافة الوىم ،القصيدة والنص المضاد ،تأنيث القصيدة والقارئ المختمف.
 )2نص من كتاب تأنيث القصيدة والقارئ المختمف:
النص اآلتي في ضوء ما اطمعت عميو سواء مما قُ ّدم في المحاضرة المعنونة بـ"ثنائية النص
حمل وناقش ّ
والقارئ" أو من خالل قراءاتك الخاصة في ىذا الموضوع.

يقول عبد اهلل الغذامي  ... ":إن المعنى أوال وآخ ار ىو شيء (في) النص بإمكانيات داللية تنطوي عمييا
عناصر النص األدبي وتتحفز بيا ،وىو أيضا شيء من فعل القارئ ،يدركو القارئ ويمتقطو من داخل نسيج
النص وليس من داخل بطن الشاعر .إن الشاعر قد مات ،ومات ما في بطنو .ولو كان المعنى في بطنو
حقا لصار عمميا في قبره .وال تحمل ىذه المقولة (المعنى في بطن الشاعر) من داللة سوى داللة مستحيمة
وىي أن :المعنى في قبر الشاعر"(عبد اهلل الغذامي ،تأنيث القصيدة والقارئ المختمف ،ص).112
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