َّ
اآلشوري ِة
المجن ُح في الحضارِة
الثور
َّ
ُ
سيميائي ٌة
قراء ٌة
َّ

أ.م .د .حيدر فاضل عباس

جامعة بغداد – كلية اآلداب

الملخص:

وكل نص مجموعة عالمات  .ومنحوتة
كل منجز حضاريٌّ ،
نص إبداعيُّ ،
ُّ

الثور المجنح نص ال يعرف التوقف عند عالمة ،بل يمضي بإشاراته الحضارية إلى

متنوعة،
أفق أغنى ،فعالماته مفتوحة المديات ،دائمة البث تتجه إلى آفاق تأويلية ّ

وعلى المتلقي أن يجمع بين عالمات هذه المنحوتة التي تنتمي إلى أنساق متباينة

يجمعها نسق البحث عن الكمال ،لكي يق أر رسالتها اإلعالمية.
وقد قاربت هذه المنحوتة مقاربة سيميائية  ،فالمنهج السيميائي من المناهج النقدية
اسع سعة الثقافة ،غني غنى المعرفة .وقد ارتبط بالحداثة التي
الحديثة .وهو و ٌ
ارتبطت هي أيضاً بالمناهج النقدية الحديثة؛ لقدرتها على إنتاج أُطر جديدة للمعرفة،

بدالً من االستمرار في إنتاج تراكم معرفي ،في أُطر نمطية استنفدت طاقتها.

ومع هذا الزخم المعرفي الجديد واألصيل الذي أنتجته هذه المناهج ،تغيرت

يعد بمقدوره أن
نظرة اإلنسان إلى األدب والثقافة واألشياء وكل ما يحيط به ،ولم ُ
تغيرت رؤيته للعالم .
ينظر إليها تلك النظرة القديمة ،بعد أن ّ

الداللة النفسية في القرآن الكريم
مقاربة في سيمياء التواصل
د .حيدر فاضل عباس

جامعة بغداد /كلية اآلداب
الملخص:
شغغت آلياتغغنآلج اغغننل ادال غ للمتتا غ ل ادا لتغغللل تنتغغللادق غغنلت غغمل ادا غ ل ادمل غغلل
اارقتل،لبإرق نل ألصلا لل ان غ لل االغيغ لل ا تغلف،ل غمل لاغ ل ا غمدنمللتألغتدنل ألصغلا ل ل

د م،لدالنحثل ادال لل امتالل هادندنًلالناتغنً،لدغ ل غحلاحصغ حلد نصغمل اغ نل اغم
ارابلت لذاكلد ل ح نملشرتتل.ل ل

،للدغنل

غر،ل
غلرل ب ً
لقملاطلرآل ظريلل ادال للألتنقنآلج اننل امتالل ل االصغرل احغم ثلاط ً

غغإذ ل غغن ل ادال غ ل ادال د غ لاةانغغنقل ادنغغرم ل بغغمللقريغغبل ادإنغغذلأل غ حل اد غغن ليناال غنً،ل غغإ ل

اغغمتتآل ادا لتغغل،للتألغغتدنل ا نألغغتللد غغن،ل اا غ لا ا غغنل ادالغغن ل ادال دتغغلل غ ل األغغتنقنآل

اداالن ل،لشم م ل ألهدتلل لارأل خلد نصملدال للد ل ا نل لل م ل ادا
لقدغغلل ألغغي لل ق رهغغنل االحغغثللتحغغنل ل

ت ل ل لد مدللهذهل ألألي ل:ل ل
 -دنل امتالل ا نألتل؟ل ل

لتحممهن،ل ادرألحل مل ادا
 لدّ

نالغغللت غغنل للتنغغانل غنًلا

لل ره.ل ل

نالغغللت غغنللقغغمل

،ل ملهدنلدالنً؟ل

 -لهحلانا فلد لدا قلجا لينر؟للادنذ ؟ل

 -لهحلتد لضالط نللاإط رهنلدقحل امتالل ادال دتل؟ل

غذلرلا متاغغلل ا نألغغتل،لاألغغا با نلألغغتنقنآل
 تد غ ل لاألغغاالط لالالغغال ألانغغنقل ادنغغرم لبغ ًدال ل،ل ملاتسلاةاننقل ادنرم ل ٌقرل لب لر ل امتالل ا نألتل؟ل

تعدد المناهج النقدية الحديثة
بين
الفوضى واإلبداع
أ.م.د .حيدر فاضل عباس
الملخص :

جامعة بغداد /كلية اآلداب

يواجه النقد العربي الحديث إشكالية في فهم المناهج الغربية الحديثة ،ذلك أن

أي منهج هو في أصوله التكوينية حصيلة لقوى جذب وطرد متباينة ،ولعل أهمها
صراع التيارات الفلسفية والنظريات الفكرية ،وااليديولوجيات السياسية .
وقد ارتبطت الحداثة بالمناهج النقدية الحديثة لقدرتها على انتاج أُطر جديدة
للمعرفة ،بدالً من االستمرار في انتاج تراكم معرفي في أُطر نمطية استنفدت طاقتها.

تغيرت
ومع هذا الزخم المعرفي الجديد واألصيل الذي انتجته هذه المناهجّ ،
نظرة اإلنسان إلى األدب والثقافة وكل ما يحيط ِ
به ،ولم يعد بمقدوره أن ينظر إليها
تغيرت رؤيتُ ُه للعالم.
بتلك النظرة القديمة ،بعد أن ّ
ودراستنا هذه تجيب عن تساؤالت تتعلق بجدلية التعدد المنهجي الذي قد يبدو
أول وهلة من دواعي الفوضى والالمنهجية ،والمنهج الواحد الذي قد يقترن في

األذهان بالضبط في التحليل والصرامة في التناول ،ليظل النقد الحديث بين سلطة
المنهج وممانعة النص يبحث عن هويته .

ضليل ِ
َالت ِ
تَفكيكََ ِخ ِ
طاب َّ
آنَالكريمِ َ
َالفرعوِن ِيَفيَالقَر َِ

أ.م.دَ.حيدرَفاضلَعباس َ
جامعة بغداد /كلية اآلداب

الملخصََ :

يكشف تفكيك الخطاب السلطوي في القرآن الكريم جانب اللغة الالمرئي

ويظهر االستجابة الالشعورية لقوة أنساقها المضمرة ،فالتكيف اللغوي يستتبع تكيف ًا
فكرياً عقائدياً إذ يستجيب العقل آلليات تفكيره اللغوي .
واذا كان الواقع سابقاً للغة ،واللغة الحقة له ،فإن اللغة بما تنطوي علية من

شكل ًة لهذا الواقع فكأنها سابقة له ال الحقة.
سطوة وهيمنة على الالشعور تغدو ُم ّ
إن وقوع شعب ما تحت سلطة القمع الوحشي مدة طويلة في ظل حكم

دكتاتوري ينتج سلطة قامعة أخرى هي سلطة الالوعي الجمعي التي تحدث شرخ ًا في
شخصية الفرد ،فترسخ فيه قيم العبودية وأنساقها.

متأصل في مملكة فرعون حتى أضحى ذاكرتها الجمعية،
فاإلرث القمعي
ّ
وية
وكلما تغلغل هذا اإلرث في بنية المجتمع ،مع تقادم الزمن ،بات جزءاً من ُه ّ

األمة ،وحينها يصبح مقدساً.

إن وقوع الشعب اإلسرائيلي تحت سلطة القمع الوحشي مدة طويلة في مملكة

فرعون أنتج سلطة قامعة أخرى هي سلطة الالوعي الجمعي التي أحدثت شرخاً في
شخصية الفرد اإلسرائيلي ورسخت فيه قيم العبودية واالستسالم ألنساقها.

وقد ينتج اإلحساس بالقمع بفعل قسوته وطول مدته ،داخل منطقة الوعي
سلطة قمع ومراقبة داخل الالوعي فتخلق الشخصية رقيبها الداخلي القامع  .فال
طلة
يستطيع اإلنسان تحت سطوتها أن يمارس جوهره اإلنساني ،فتبقى إرادته مع ّ

تنتظر حدث ًا مفصلياً في لحظة تأريخية تأتي برؤية أخرى تنقذ اإلنسان من إنتاج
عبوديته التي يدفعه الطغيان إلى إعادة إنتاجها مرة بعد أخرى.

م َّ
علق ُة امرئ القيس
ُ
الملك الضائع واالنتصار البديل
ُ

أ.م.د .حيدر فاضل عباس
جامعة بغداد /كلية اآلداب

الملخص :

المعلقات أشهر ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي ،وأكثرها أبياتاً ،وأكملها

بناء ،وأبعدها أث اًر ،ولم تكن هذه المعلقات التي ورثناها من العصر الجاهلي بال
ً
سابقة ،بل هي نهاية ناضجة لمحاوالت أولية سبقتها و ّأدت إليها ،فهي النموذج
األعلى للقصيدة العربية ،إذ تمثل الذائقة العربية الشعرية في أوضح تجلياتها .وقد
تعدت نطاق اإلعجاب واالحتذاء حتى أضحت نصاً حاض اًر – وان غاب -في مدونة
الشعر العربي .وقد حاز شعراؤها بمكانتها هذه قصب السبق بين أقرانهم من شعراء

العصر الجاهلي ،ومعلقة امرئ القيس هي واسطة العقد منها ،فقد كان صاحبها أول
الطبقة األولى عند جميع دارسي الشعر العربي وناقديه.

وقد أنجزت معلقة امرئ القيس ذاتها خارج حدود الزمان والمكان ،وداخل دائرة

الخلود ،فهي العبقرية التي تحتفظ بسرها .

والبنية الظاهرة لمعلقة امرئ القيس تشي بأنها ال تعالج موضوعاً محدداً ،وانما

تتوزع أبياتها في مشاهد متباينة هي  :مشهد الطلل ،ومشهد القصص الغزلية ،ومشهد
ليل المأساة ،ومشهد رحلة صيد بالفرس ،ومشهد وصف المطر .بيد أن التأمل النقدي
في عوالمها الداخلية يكشف عن أن هذه المشاهد على تعددها إنما تقود إلى بنيتها
العميقة التي تتركز في دفاع الشاعر عن ذاته المكلومة ،لضياع ملكه وملك أبيه؛
لذلك كان فخره الغزلي وفروسيته الخارقة انتصاره البديل ،لتبقى نهاية المعلقة معلقة
بين الواقع المغلوب والخيال المنتصر .

