
2و  1تخصص نقد و مناهج / األفواج    /ة السنة الثالث  

 مقياس تطبيقات نقدية / محاضرة 

 سيميائية األهواء و أهم آلياتها في تحليل النص الفني 

 تمهيد : تفحص المعطيات العلمية ) النقدية( التالية : 

و هي قوة للتمثيل   العالمة = المركز األساسي في علم السيمياء   

السيمياء كل األشكال اإلشارية و الرمزية و األيقونية )كلمات / صور / أشياء / إشارات /   تدرس

 أصوات / إيماءات / ألوان / خطوط هندسية ... إلخ(.  

 و منه، علم السيمياء يحتوي العالم المتخفي. 

 تدرس السيمياء عالقة العالمة بالمجتمع و بعلم النفس. 

و الشعور و االنفعال على وجه الخصوص بما يعرف   مت السيمياء بالدرس النفسي، أي العاطفةلقد اهت

 بالهوى.  

ية البعد النفسي في حياة اإلنسان، و أّن الحاالت النفسية لها عالقة  لقد أشار أفالطون و أرسطو إلى أهم 

 بالحاالت الجسمية. 

، فقد انطلق من فكرة الذات باعتبارها تركيبة  يعتبر غريماس من المهتمين األوائل بسيميائية األهواء

 من االنفعاالت الباطنية المكونة للهوى باعتباره جملة من الحاالت النفسية كالعواطف و المشاعر. 

 قبل أن نتحدث عن الهوى و مفهومه نتأمل المقوالت الفلسفية التالية : 

هي إال نتيجة لحاالت جسمية.  الحاالت النفسية ما -  

ي  ت و األحاسيس هي المادة الخام التإّن العقل هو في حاجة دائمة إلثبات ذاته ، فالعواطف و االنفعاال -

 يسعى العقل لترجمتها 

أفكار اإلنسان تؤثّر في سلوكه و أنّها منفصلة عن الجسم  -  

سوس أم مجرد أفكار، عواطف،  يحمل معنى، سواء كان هذا الشيء مح السيمياء علم لكل شيء  -

 أحاسيس.

هي أوال و قبل كل شيء عملية إدراك ؛ إدراك الذات و إدارك اآلخر، إدراك األنا  السيميائية البيرسية  -

 و إدراك العالم الذي يحوي األنا و اآلخر. 

التي تترجم سلوك الفرد. مفهوم الهوى : هو مجموعة من المشاعر و العواطف و األحاسيس   



لهوى مصاحبا للذات و حاالت انفعاالتها النفسية ، فاألهواء جزء أساسي في حياة اإلنسان إذ  يعتبر ا

يحتاج إلى اإلفصاح دوما عن مكنوناته النفسية و الشعورية و أحاسيسه وانفعاالته، فالعالم الباطن 

   لإلنسان قد يوصلنا إلى الحقيقة.  

مكتسب لبعض االنفعاالت نحو موقف أو موضوع  مفهوم العاطفة : هي استعداد وجداني مركب و تنظيم  

 معين ؛ أي إذا تجمعت عدة انفعاالت حول موضوع واحد فإّن ذلك ينتج عاطفة معينة. 

العاطفة هي حالة وجدانية اتجاه موضوع ما و هي المحرك األساسي لتحريك مشاعر اإلنسان كما تبنى  

ال على موقف معين. و منه، العاطفة هي  العواطف على عالقات الفرد باألشخاص. مثال : ردود األفع

 مجموع الحاالت الشعورية و االنفعالية. 

مفهوم االنفعال : هو حدث شعوري، فهناك من يرى أنه اضطراب حاد نظرا الرتباطه بالتوتر و التهيج  

 و هو حالة نفسية تتمظهر من خالل التعبيرات الجسمية : الخوف / الغضب / الفرح / اليأس ...إلخ. 

لقة  وانفعاالتها، و هو مرتبط باإلدراك. كما يعتبر الح م الشعور : هو معرفة النفس بأفعالهامفهو

. إنه عملية تنسيق بين معطيات الحواس و ما تفرزه الذاكرة الجامعة بين الوعي و الالوعي،  

 مالحظة : هناك فرق بين الهوى و المشاعر. و منه : 

يخترق الضوابط الثقافية للمجتمع أما المشاعر، فإنها ال تخرج عن نطاق الثقافة و ما تمليه من   الهوى

 قواعد.  

إّن الفائض االنفعالي يحول هذه المشاعر إلى هوى و بذلك نتحصل على عالم متحجب تتقوقع بداخله  

 الظواهر االنفعالية التي تستوطن النصوص الفنية. 

م بدراسة الذات و كل حاالتها النفسية، أي دراسة الحاالت النفسية المتخفية  إّن سيميائيات األهواء تهت

 للعاطفة و الجسد المتمثلة في المشاعر و االنفعاالت في الخطاب الفني عموما. 

 تركز سيميائية األهواء على األثر الذي يتركه الهوى في الخطاب من انطباعات معنوية. 

الفني يجب البحث في العالقة االنفعالية للذات مع نفسها و   و للكشف عن تمظهرات الهوى في الخطاب

مع العالم، علما أّن ظاهرة الهوى تظهر في طبائع كل شخص. و منه يتم تقسيم أصناف الشخصيات،  

 البخيل، الحسود، ...إلخ. 

 واجب تقييمي : 

غريماس و جاك  حاالت النفس ل  أنجز بطاقة قراءة لكتاب : سيميائية األهواء من حاالت األشياء إلى 

. ني فونت   

مالحظة : يمكن إنجاز بطاقة قراءة ألّي كتاب في الموضوع ذاته إذا تعذر على الطالب الحصول على  

     الكتاب المشار إليه.  

 



   2و  1السنة الثالثة / تخصص نقد و مناهج / األفواج 

 مقياس : تطبيقات نقدية / محاضرة 

 

 سؤال المحاضرة : ما هي اآللية التي يعتمدها الظاهراتيون في تحليل النص األدبي بوصفها ظاهرة ؟ 

إذ ال رؤية خارج المنظور. و الحد بالنسبة للنظر، هو الفصل، أي الفصل بين   ، فالنظر فعل تحديد للرؤية،الحد  و فعل النظر إنها 

م الرؤية، فالمنهج بالنسبة للنظر له عينان : عين على ما   المنظور و الّل  منظور. على هذا الفصل، يقوم النظر و في هذا النظر تتقو 

ر منها حدود المنظور، ماذا ترى و ماذا ال ترى، فهذا ما ال  تنتشيرى و عين أخرى على ما ال يرى. و هما تندمجان في وقفة واحدة 

 سلطان للمنهج عليه إال  بقدر ما لهذا المنهج من سلطان على أين تقف و إلى أين تنظر و كيف ؟ 

ص األدبي( ؟ ، و لكن كيف تتم  العودة إلى األشياء ذاتها )الن مسيرة العقل إلى األشياء ذاتهاإن  المنهجية الظاهراتية وفق ما سبق هي   

عودة عن أشياء  ينطلق الظاهراتيون من فكرة )الرد ( أو ما يعرف بالتعليق. إن  العودة إلى األشياء ذاتها بالمعنى الظاهراتي هي 

 أخرى. 

هذه العودة عن أشياء بغية العودة إلى األشياء هي ما يحاول هوسرل من خّلل منهجه الظاهراتي أن يبرمجه لنا في ما يسميه عملية  

الرد ( أو )التعليق(. )  

إن  الرد  هو رد  الشيء إلى حقيقته بعد أن تراكمت فوقها عبر التاريخ طبقات و أوجه معنوية مختلفة ؛ لغوية وثقافية و إيديولوجية  

تلغى  فالرد  هو عملية استبعاد لهذه الطبقات و استقصاء لهذه الوجوه، بحيث  هذا المعنىخ ليست من صلب ماهية هذا الشيء. ب ...إل

 تماما بل تعلق و توضع كما يقول هوسرل بين هّللين.

من، لكن عملية الرد  من شأنها )و هي ذاتها   الرد  ليس هدفه إفناء التاريخ و ال نفضه على أن ه غبار تراكم على وجه الحقيقة عبر الز 

كريم من تحت أنقاض أفعال العني التي  ، حتى يبرز الحجر التعليق التاريخ و وضعه بين هّللين حتى إشعار آخرعملية تاريخية( 

 تزيفت على مر  الزمن. 

المسبقة و ليست  أفعال العني المزيفة هي تلك التي ترس خت تاريخيا دون التحقق منها عيانيا، إن ها بهذا المعنى من باب األحكام 

 بالضرورة كاذبة. 

كأنها تجعله ضبابيا.: هي تلك المعرفة التي تراكمت حول النص مع مرور الزمن و أفعال العني   
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