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  :ممخصال

 ًل"البينوية والتفكيؾ" ِبعّدىما منيجيف لمنقد مثمما ال شؾ فيو أف كًًل مف 
ا في مختمؼ الدراسات النقدية األدبية والفنية، فالبينوية نظرت لمنص عمى مفصًًل ميم  

وتبتعد في قراءتيا لمنص نو كياف قائـ بذاتِو تحكمو عًلقات تكوينو الداخمية، أ
أما ة الثابتة لمنص الكرافيكي. الكرافيكي عف التأثر باأليدلوجيات، وبأنيا تتبنى المركزي

إذ نراه ذاىًبا إلى عّد السمطة ليست  ؛فإنو يقؼ ُمعاكًسا لما جاءت بو البينوية ،التفكيؾ
نما لمقارئ، وبأنو جاء ُمشكًكا لكافة المرجعيات، فالمؤلؼ أدبًيا  ،لمنص الكرافيكي وا 

بؿ عمى  ،النص عدـ ثبات مركزا يموت في ظمو، فضًًل عف إشارتِو إلى والفناف فني  
العكس مف ذلؾ، فالنص وفقو مائًًل إلى التنافر والتفكيؾ. وأشار كذلؾ إلى أف النص 

ستنادً  لما ُذكر ومف خًلؿ تتبع  االكرافيكي مفتوح وبأنو ُيفسر وفًقا لمقارئ ال لمنشئِو. وا 
المنيج وجد أف لمبنيوييف منيًجا يتمثؿ بالػ " ،تجاىيفمف ذي اال ؿالباحث لسياؽ ك  

وىو منيج تحميمي، ال ييتـ بالتعرض إلى شرح النص الكرافيكي، بؿ ييدؼ  ،البنيوي"
إلى بياف ُمطابقة لغة تكوينِو ليدفيا. في حيف أف التفكيؾ ونقده أقرب ألف يكوف مقاربة 

وجد الباحث أف ُىنالؾ نو منيج لمقراءة. وعميو أفمسفية لمنصوص الكرافيكية، بمعنى 
فإف مشكمة البحث الحالي  ،كرافيكي في التصميـ، وعميوإرباؾ في قراءة النص ال

تجاىات قراءية لمنص الكرافيكي وفًقا لكؿ مف "البينوية والتفكيؾ"، اتتمحور حوؿ تحديد 
عتمدتها اما التصورات التي " وبذلؾ فإف مشكمة البحث الحالي تتمثؿ بالتساؤؿ اآلتي:

ثـ تأوؿ الباحث أىـ المؤشرات التي " البنيوية والتفكيك في قراءة النص الكرافيكي؟
لدراسات السابقة. أما الفصؿ اخرج بيا اإلطار النظري. فضًًل عف قيامِو بعرض 

إذ قاـ  ؛فقد تناوؿ الباحث فيو اإلجراءات التي قاـ بيا، ثـ مبحث التحميؿ ،الثالث
وفؽ محاور أستُنِبطت مف المؤشرات التي أفرزىا اإلطار  يفأنموذج الباحث بتحميؿ

معنى النص ، الِبنية الشكمية لمنص الكرافيكي) النظري والتي تمثمت بالمحاور اآلتية:
 .(النص الكرافيكي آلية قراءة، الكرافيكي
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 :أما أىـ النتائج فيي

ة البنيوية ءوؿ بالقرابروز نوعيف مف قراءة النصوص الكرافيكية، تمثؿ النوع األ .1
إلى سياقو لفيـ معناه، أما مف خًلؿ قراءة بنية النص، وفؾ شفراتو، ورده 

نيا ال تتوقؼ عند حدود العرض أو إإذ  ؛القراءة الثانية فيي القراءة التفكيكية
 بؿ تحاوؿ إعادة بناء ذلؾ النص بشكؿ أكثر تماسًكا.  ،التمخيص والتحميؿ

ظيور خصوصية لقراءة النص الكرافيكي في المجاؿ األكاديمي مف خًلؿ  .2
أف ىناؾ أكثر مف قراءة واحدة لمنص الكرافيكي، تعدد القراءات والتي تمثمت ب

 مما يعني دواـ القراءات والتأويًلت وتعددىا.
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Abstract: 

There is no doubt that both "Benoit and disassembly" after them two 

approaches to criticism, for example, an important detail in the various 

literary and artistic criticisms, each starting according to his own starting 

points in reading the literary text in literary studies, and visual text in the 

fields of the arts on the difference, (The graphic text) on the influence of 

ideologies, since the text for it (the graphic text) is closed and final, and its 

interpretation is also closed and final, as well as that the power of the text 

(graphic text) , And that it adopts a fixed standard (Text of the text). As for 

the disassembly, it stands opposite to what came from the Benoit, as we see 

it going to the counting of power not to the text (the text of the graphic), but 

to the reader, and that it came to be skeptical of all references. The author is 

literary and artist technically dies in his shadow, And the consistency of the 

center of the text, but on the contrary, the text of the doctrine and inclined to 

dissonance and disassembly. He further pointed out that the text (the graphic 

text) was open and interpreted according to the reader and not to its 

originator. Therefore, the current research problem is the following 

question: "What are the theories adopted by structuralism and disassembly 

in reading the text?" The second chapter was devoted to the theoretical 

framework, which went through the following axes: (graphic text meaning 

and concept), (structural and deconstruction in the graphic design), (reading 

the graphic text) According to perceptions Structural and disassembly), and 

then the researcher draws the most important indicators that emerged from 

the theoretical framework. As well as the presentation of previous studies. 

As for the third chapter, the researcher dealt with the procedures that he 

carried out, then the analysis. The researcher analyzed (2) models according 

to axes derived from the indicators produced by the theoretical framework, 

which were the following axes (The formal structure of the graphic text, the 

meaning of the graphic text, Mechanism of reading the text. 

The most important results are: 

1. Reading is a process of taking and giving, i.e., taking from the text 

and giving it to the reader's cultural inventory, where the two absent 

and identical texts interact for the production of a new text. 

2. Cartographic reading is a mechanism by which multiple meanings 

can be revealed in the completed graphic texts. 
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 مشكمة البحث:

نو كياف قائـ بذاتِو تحكمو عًلقات تكوينو ألمنص عمى  البنيوية نظرت
 ف النصإإذ  ؛الداخمية، وتبتعد في قراءتيا لمنص الكرافيكي عف التأثر باأليدلوجيات

بالنسبة إلييا مغمؽ ونيائي، وتفسيره أيًضا مغمؽ ونيائي، وبأنيا تتبنى  الكرافيكي
فإنو يقؼ ُمعاكًسا لما جاءت بو  ،المركزية الثابتة لمنص الكرافيكي. أما التفكيؾ

نما ،لمنص الكرافيكي خاضعة إذ نراه ذاىًبا إلى عّد السمطة ليست ؛البينوية تكوف  وا 
ا يموت في فني  أو ا افة المرجعيات، فالمؤلؼ أدبي  لمقارئ، وبأنو جاء ُمشكًكا لك خاضعة

ثبات مركز النص بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فالنص عدـ ظمو، فضًًل عف إشارتِو إلى 
وفقو مائًًل إلى التنافر والتفكيؾ. وأشار كذلؾ إلى أف النص الكرافيكي مفتوح وبأنو 

ومف خًلؿ تتبع الباحث لسياؽ لما ُذكر أعًله  ستنادً او  ُيفسر وفًقا لمقارئ ال لمنشئِو.
تجاىيف وجد أف لمبنيوييف منيًجا يتمثؿ بالػ "المنيج البنيوي" وىو منيج مف ذي اال ؿك  

النص الكرافيكي، بؿ ييدؼ إلى بياف ُمطابقة  تشريحتحميمي، ال ييتـ بالتعرض إلى 
لغة تكوينِو ليدفيا. في حيف أف التفكيؾ ونقده أقرب ألف يكوف مقاربة فمسفية 

نو منيج لمقراءة. وعميو وجد الباحث أف ُىنالؾ إرباؾ في ألمنصوص الكرافيكية، بمعنى 
د المدارس وفًقا ألح ءقر قراءة النص الكرافيكي في التصميـ، فالنص الكرافيكي يُ 

فإف مشكمة البحث  ،التشكيمية، ُمبتعًدا بذلؾ عف قراءتِو نقدًيا في ميداف التصميـ، وعميو
تجاىات قراءية لمنص الكرافيكي وفًقا لكؿ مف "البينوية االحالي تتمحور حوؿ تحديد 

ما التصورات التي  والتفكيؾ"، وبذلؾ فإف مشكمة البحث الحالي تتمثؿ بالتساؤؿ اآلتي:
 يا البنيوية والتفكيؾ في قراءة النص الكرافيكي؟عتمدتا

 (.تجاىات قراءية لمنص الكرافيكياسياـ في تحديد اإل) أهمية البحث:

وفًقا لمعطيات كؿ مف البنيوية  تعرؼ آلية قراءة النص الكرافيكي هدف البحث:
 والتفكيؾ.
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وفًقا لمعطيات البنيوية  قراءة النص الكرافيكيالحدود الموضوعية:  حدود البحث:
 .والتفكيؾ

  الحدود المكانية: الممصقات المنشورة عمى الشبكة الدولية لألنترنت والحائزة
www.Graphis.com/Competition-/posterع عمى جوائز ضمن تصنيف موق

annual 
  :(2114بالعاـ ) الفترة المتمثمةالحدود الزمانية. 

 القراءة في المغة: -أوًل  : تحديد المصطمحات

  مصدرىا: قرأ.، قراءات جمع قراءة:ويقرؤ، قرءا وقراءة، وال "قرأ، يقرأ

 وكذلؾ تأتي القراءة بمعنى النطؽ بكًلـ الكتاب أو نحوه: عمـ األوالد القراءة"
الكتاب : نطؽ بكمماتو، أو القى النظر عميو  وقرأ. )معجـ المغة العربية، باب القاؼ(

 .)المعاني، بًل تاريخ( وطالعو ولـ ينطؽ بكمماتو
صطًلًحا بعّدىا عممية مياراتية اُيستدؿ عمى مفيـو القراءة " صطالًحا:االقراءة 

الخاّصة بالكممات، عمى تحميؿ وتفكيؾ األحرؼ والرموز معرفية، تقـو بشكؿ أساسي 
 )المعاني، المعجـ الرائد، بًل تاريخ( وقراءتيا بصورة مفيومة وواضحة بييئة جمؿ ُمفيدة

عممية عقمية ذات خطوات متسمسمة، تيدؼ لمتوصؿ إلى  التعريف اإلجرائي:
دراؾ  مف خًلؿ تفكيؾ  مف خًلؿ قراءتو بشكؿ اولي، ثـ قراءتو معانيوفيـ النص، وا 

عادة تركيبيا   ستجابة منو. ستيعابِو وتحقيؽ االالمفرداتو وا 
"التمثيؿ لمجمؿ العناصرالتيبوغرافيكية المكونة لبنية  النص الكرافيكي: -ثانًيا

 العمؿ التصميمي الكرافيكي، وفي ذات الوقت يحمؿ دالالت فكرية وأبعاًدا جمالية تعبر
ف تتنوع القراءات البصرية حولو تبًعا أعف معطيات الفكرة المطروحة، ويمكف 

 (.2118)نصيؼ جاسـ، النص الكرافيكي، لمرجعيات المتمقي

http://www.graphis.com/Competition
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عًله لمػ "النص أيتفؽ الباحث مع ما ورد مف تعريفات  ريف اإلجرائي:التع
 لمنص الكرافيكي في موضوع بحثو. "فؤاد أحمد شالل"الكرافيكي"، ويتبنى تعريؼ 

.. يطرح .تجاه منيجي رائج في عدد مف العموـ اإلنسانيةا" البنيوية: -ثالثًا
البنيوية بيف تطور الموضوع في المقاـ األوؿ بحث بنية الموضوع المدروس، وتميز 

وعممو "أداءه لوظيفتو"، وتؤكد عمى ىرمية تركيب مثؿ ىذا الموضوع، وعمى رصد 
 (.96)توفيؽ سموـ، المعجـ الفمسفي، ص منظومة روابطو الخارجية والداخمية

عًله لػ "البنيوية"، أيتفؽ الباحث مع ما ورد مف تعريفات  التعريف اإلجرائي:
 موضوع بحثِو. وؿ الذي جاء بِو المعجـ الفمسفي، ويتبناه فيويتبنى التعريؼ األ

و العًلقة االتحادية أية عممية اتحادية ميما كانت الرابطة أ رابًعا: التفكيك:
و أالتفكيؾ تحصؿ عمى انفصالية وتجزئة  وصفتيا وتماسكيا، لما تدخؿ في مفردة
 و فرادتيا....أاستقًللية ذات العناصر وخصوصيتيا 

يعرؼ الباحث التفكيؾ بأنو: عممية تجزءة الِبنى بيدؼ التعريف اإلجرائي: 
 .خرأُ إعادة تركيبيا، لبياف فيما إذا كانت تحتوي عمى معاٍف 

  
 اإلطار النظري

 المفهوم( –النص الكرافيكي )المعنى 

يمثؿ النص الكرافيكي مفيوًما يتخطى مفيومو البسيط نحو مفيـو أكثر عمًقا، 
ـ أا كاف نو "كؿ فعؿ تواصمي لغوي، كتابي  إإذ  ؛بعاًدا تتضمف الشكؿ والمضموفأفنراه يأخذ 

 وىكذا فإف النص ُيحقؽ تفعيًًل  (.38، ص1988ا")بوؿ ريكو، النص والتأويؿ، شفوي  
خضوعو إلى ُمحددات وِبنى ُمختمفة مف شأنيا و ا، ا لكؿ مف المصمـ والمتمقي معً مزدوجً 

تتكيؼ مع الظروؼ الجيدة مف  االُمبتغاة ليا، لُتشكؿ "انساقً ظائؼ و العمؿ عمى تحقيؽ ال
)الصبيحي، محمد بقاء في الوقت ذاتو عمى بنيتو النسقية"خًلؿ تحوؿ سماتو، مع اإل



 زيد حيدر خالد فرمانم.م.                                 وفق تصورات البنيوية والتفكيك قراءة النص الكرافيكي 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 052 

، ويقـو النص (59، ص2118األخضر، مدخؿ إلى عمـ النص ومجاالت تطبيقو، 
معمومات  منيا إيصاؿالكرافيكي بوظيفة إبًلغية بما يحممو مف معاٍف ألىداؼ تواصمية 

ا لرؤى فكار ورسائؿ اتصالية، فضًًل عف كونو ُيعد تجسيًدا مرئي  أومعارؼ ونقؿ تجارب و 
عتماده اويتمتع كؿ نص كرافيكي بتتابعية مف خًلؿ ، ُمشتغمو وتحويميا إلى واقع مادي

و كأف ال يدرؾ معنى الواحد أخر، حدىما اآلأعمى اآلخر لتكويف المعنى، كأف يفترض 
ف النص الكرافيكي "ال يمثؿ متوالية مف مجموعة إإذ  ؛لى الثانيإال بالعودة إيما من

ا فقيً ألى مستوى متراكب إعًلمات تقع بيف حديف فاصميف، فالتنظيـ الداخمي الذي يحيمو 
)صًلح فضؿ، ساس لتكويف النص"أفي كؿ بنيوي موحد الـز لمنص، فبروز البنية شرط 

ف لكؿ نص أف نتبيف أفإنو يمكف لنا  ،، وبذلؾ(311صبًلغة الخطاب وعمـ النص، 
والعًلقات بيف  األنظمةىيكؿ ُيشترط حضوره عمى مدى نشاط وفاعمية  اذ كرافيكي بناءً 

خرى، وكؿ ىذه العناصر ترتبط فيما حداىا في األإمكوناتو والتي بدورىا تؤثر عناصره 
بصري ُيعد عًلمة نفسو، فإف كؿ نص كرافيكي  ،بينيا بعًلقة تبعية متبادلة، وعميو

والتوالد، مف خًلؿ تعددية قراءاتو، األمر الذي يجعمو ُمنتًجا  االكتشاؼويخضع إلعادة 
ف أجؿ أحتواء جوىره وظاىره مف دالالت تتيح ذلؾ، ومف الخطابات ُمتعددة عمى قدر 

ف يتصؼ بسمات محددة أتصالي، البد ا أنموذجيأخذ النص الكرافيكي وضعو ك
 (37-36راىيـ، مشكمة البنية، ص)زكريا إبىي:
 حد أي تغير يمحؽ بأو نظاًما مف العناصر يكوف مف شأف أف يؤلؼ نسًقا أ

 خرى.لى حدوث تغيير في العناصر األإعناصره، يؤدي 
 لى مجموعة مف التحوالت.إا ف يكوف منتميً أ 
 نموذجاألف تطرأ عمى أف يكوف قادًرا عمى التنبؤات التي يمكف أ. 
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 المفهوم( –والتفكيك في التصميم الكرافيكي )المعنى البنيوية 
 (:structuralismالبنيوية ) -أوًل 

ُيمكف إرجاع بدايات البنيوية إلى الشكًلنييف الروس الذيف أسسوا لمقولة  ،بدًءا
دبي، مثؿ العناصر النصية والعًلقات المتبادلة بينيا وبيف دبية النص األأالبحث عف 

نطًلًقا مف المبدأ القائؿ "أف كؿ شكؿ مف االوظيفة التي تؤدييا في مجمؿ النص، 
عصر  )اديث كيرزويؿ، والتكويف والبناء أشكاؿ الفف ىو نتيجة لمقواعد العامة لمغة

ا ُمتجاوزًة مرجعُو داخمي  والتي ىدفت في مجمميا إلى معاممة النص  (8ص البنيوية،
فإنيا أصبحت تمتمؾ منيًجا أال  ،ا، وبذلؾالخارجي، واعتبار النص بمجممِو نسًقا لغوي  
يطمقونيا  اا واسعة واتجاىات مختمفة، فأحيانً وىو المنيج البنيوي، وأخذت البنيوية أبعادً 

أخرى  اانً النظاـ الذي يشرح قابمية الكؿ المتكِوف مف أجزاء متضامنة، وأحي"عمى 
يطمقونيا عمى الكؿ الذي تنتظـ فيو عناصر ذات طبيعة محددة ينتيوف إلى نتائج 

ومف  (،114، ص1998في النقد األدبي،  ")صًلح فضؿ، نظرية البنائيةمختمفة
 إال ىيما نجد أف البنيوية مف وجية نظر )البنية( وبجميع اتجاىاتيا،  ،جانب آخر

ىر عمى نحٍو عاـ، والظواىر البشرية عمى نحٍو محاولة عممية منيجية لدراسة الظوا
ا لمبدأ األولوية فإنيا ُتعد "نسًقا مف العًلقات الباطنة المدركة وفقً  ،، وبذلؾخاص

المطمقة لمكؿ عمى األجزاء لو قوانينو الخاصة المحايثة، بحيث ال يمكف فيـ أي 
عف الوضع الذي يشغمو داخؿ تمؾ البنية، أي  اعنصر مف عناصر البنية خارجً 

المنظومة الكمية الشاممة. ومف حيث ىو نسؽ يتصؼ بالوحدة الداخمية واالنتظاـ 
الذاتي عمى نحو يفضي فيو أي تغيير في العًلقات إلى تغيير النسؽ نفسو")العالي، 

لبنيوية ، واشتقت ا(77يديولوجيا، صعبد السًلـ بف عبد، الميتافيزيقيا العمـ واأل
( بمعنى البناء أو sutureفي المغات األوروبية مف األصؿ الًلتيني ) صطًلًحاا

ف جذور ىذه المدرسة قديمة، يمكف إرجاعيا إلى إالطريقة التي يقاـ بيا مبنى ما، إال 
نعكاسيا عمى الفف عامًة والتصميـ خاصًة ا ويتمثؿمذىب أرسطو عمى سبيؿ المثاؿ. 

في النظـ الييكمية المبتكرة في التصميـ الكرافيكي، بيدؼ ت ختبارامف خًلؿ إتاحة اال
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بناء ُنظـ تصميمية تتألؼ مف عًلقات تعمؿ عمى إبراز ِبنية النص الكرافيكي بشكؿ 
ستناًدا إلى افضًًل عف تمثيميا منيًجا في قراءة النص الكرافيكي فاعؿ، مؤثر وجذاب، 

ىتماـ البنيوية في شكؿ اخطوتيف أساسيتيف ىما "التفكيؾ والتركيب" األمر الذي ُيظير 
التي ُتشكؿ في ُمجمميا نسًقا ُيظير النص  ئوالمضموف وعناصره وعًلقات بنا

ف النص الكرافيكي وفًقا ليذه التصورات ما ىو إال عبارة إتِو النيائية، أي ئالكرافيكي بيي
ا داخؿ نظاـ ثابت مف العناصر البنيوية التي تتفاعؿ فيما بينيا وظيفي  نسؽ مف "عف 

العًلقات والظواىر التي تتطمب الرصد المحايث والتحميؿ الواصؼ مف خًلؿ اليدـ 
 جؿ معرفةأعادة تركيبو مف ا  لى تمفصًلتو الشكمية و إو تفكيؾ النص أوالبناء 

")اديث يـ طريقة بناء النصميكانزمات النص ومولداتو البنيوية العميقة قصد ف
فالعناصر والنظاـ والنسؽ ىي سمات تتمثؿ في بنية (، 9صدر سابؽ، صمكريزويؿ، 

النص البصري القائمة في العممية التصميمية، واألسس والعناصر التصميمية ىي 
، وىى الصمة بيف القوى الداخمية يالتصميممنجز عامؿ أساس في تكامؿ بناء ال

الييئات، فعناصر التصميـ مف لوف وخط وشكؿ ومممس وغيرىا، والخارجية في تكويف 
كميا صفات حسية ترتبط بالبصر، أما األسس فًل ترى بالعيف ولكنيا تدرؾ، وىى 

وىى بمثابة إرشادات لكيفية  انتاج تنظيـ العناصر ويصعب فصميا عف بعضيا بعضً 
مقوماتو العناصر بحد ذاتو ىو لغة بصرية، تشترؾ في  فالتصميـ.. استخداميا.

فضًًل عف فيي عامؿ أساس في تكامؿ بناء التصميـ، ، واألسس والنظـ والعًلقات
ف المغة أو النظاـ عمى العناصر، فيو يشير بذلؾ عمى أولوية النسؽ بأ تمتع البنيوية

لى تحميؿ إنظاـ، وذلؾ كونو مؤلؼ مف وحدات ليا تأثير متبادؿ فيما بينيا، فيو يدعو 
ناصرىا كالرموز، والصور، والموسيقى في انساقيا، لمعرفة مًلبسات البنية وكشؼ ع

الترابطية لِبنية النص الكرافيكي ال  األنظمةف إف ،بنيتيا مف الداخؿ والخارج، وعميو
ا لدى تتمثؿ إال في العًلقات بيف العناصر، والتي تمثؿ بدورىا نظاًما متزامًنا، وتعاقبي  

دراؾ آليات الرس المتمقي ومما يجدر اإلشارة إليو أف قيمة أي  الة االتصالية.لفيـ وا 
ا مف خًلؿ عًلقة عناصره ا ال تتحقؽ في التصميـ الكرافيكي إال بصري  رسالة إتصالي  

بعضيا ببعض، وترابطيا والخصائص التي تضفي عمى تمؾ العًلقات ككؿ  ئووأجزا
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تمثؿ الوحدة والتكاُمؿ بيف العناصر  وىذه العًلقات واألسس التصميمية كامؿ موحد،
المختمفة لمنص الكرافيكي البصري مف خًلؿ عمميات التنظيـ، التحميؿ، التركيب، 

إدراؾ شكؿ  إلى طريقة نتقااًل إلى النقد البنيوي الذي يستند أساًساا.. و الحذؼ، اإلضافة
ستناًدا إلى معتقداتو ومفاىيمو، ايقيميا اإلنساف "العالـ المحيط مف خًلؿ بنى إدراكية 

البشرية إلدراؾ  األنظمةمما يجعميا تؤكد عمى ضرورة وجود لغة ذىنية مشتركة لدى 
)ترنس ىوكز، البنيوية جوىر األمور عمى نحو متماثؿ وتعبر عنيا بأشكاؿ متعددة"

عميو وحده  مما يعني أنيا ُتركز عمى النص وتعوؿ(، 11، ص1986وعمـ اإلشارة، 
في عممية النقد، وتعده المصدر الوحيد ألي تفسير أو تأويؿ نقدي ومف ثـ يكوف ليذا 
النص "معنى خاًصا بو ال يتجمى إال لقارئ فاحص يقبؿ منازلة العمؿ بشروط ىذا 

ف أ، فضًًل عف (69، ص2112)عبد الحميد شيحو، العمؿ ومقوماتو الذاتية"
ية ذات نظـ، وتحميميا يعني إدراؾ عًلقاتيا الداخمية النصوص الكرافيكية ُتعد أبنية كم

ؤدي بو وظائفيا يودرجة ترابطيا والعناصر المنيجية فييا وتركيبيا بيذا النمط الذي 
الجمالية المتعددة، وميمة الناقد تتمثؿ في "اختبار لغة النص الكرافيكي، ورؤية 

النظر عف الحقيقة تماسكو وتنظيمو المنطقي والرمزي ومدى قوتو أو ضعفو بغض 
)صًلح فضؿ، مناىج النقد المعاصر نو يعكسيا أو يعرضيا في تكوينو"أالتي يزعـ 

إذ  ؛إف جوىر النقد البنيوي ىو التحميؿ وليس التقويـ(، 94، ص2112ومصطمحاتو، 
نما ىدفو األساس  ليس مف أىداؼ ىذا النقد أف يصؼ عمًًل بالجودة وآخر بالرداءة. وا 
إبراز كيفية تركيب العمؿ والمعاني التي تكتسبيا عناصره عندما تتألؼ عمى ىذا 

بالنص وتنتيي معو، وكمما استمر المضي تبدأ النحو. فالمدرؾ عند "البنيوييف تجربة 
)عمي مصطفى، فائؽ عبد الرضا، في النقد ؼ ِبنى التصميـ"في القراءة التحميمية تتكش

مف التحميؿ ليس تجزئة العمؿ إلى .. فالمقصود (179، ص2111األدبي الحديث، 
ألف ذلؾ ال يتفؽ ومبادئ البنيوية التي تنظر إلى العمؿ  ؛أجزاء صغيرة مستقمة

العًلقات في بصيغتو الشمولية كما يقصد بالتحميؿ ىنا الوصؼ التحميمي لمتراكيب و 
وقد مضى  ا عمى العمؿ.ا قيمي  نو ال يعطي حكمً إالعمؿ وال يتعدى إلى التقويـ، أي 
يكتشؼ )بنياتيا( الرئيسة والثانوية، ونظـ تكوينيا و  ،النقد البنيوي في تحميؿ النصوص
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ذلؾ ألف الِبنية ال تفصح شيًء عف  ؛دوف تفسير عًلقاتيا بالمصمـ أو محيطو
نما تُف  ..صح عف نفسيا فحسبُمنشئيا، وا 

 (:Deconstructionالتفكيك ) -ثانًيا

صطًلًحا إلى "جاؾ دريدا"، الذي طالما اف عائدية التفكيؾ أمما ال شؾ فيو 
" فرنسية األصؿ تدؿ Distractionف المفردة "إإذ  ؛صطًلحأراد إيجاد تمثيًًل ليذا اال

شتقاقاتيا حتى توصؿ إلى اعمى "اليدـ" مما جعؿ دريدا يبحث في الفرنسية عف 
" الذي يأتي بمعنى "التفكيؾ" الذي كاف ينشده كما وردت Deconstructionمصطمح "

 (déconstructionواستعمؿ جاؾ دريدا مصطمح )التفكيؾ/، في القواميس الفرنسية
بالمعنى اإليجابي لمكممة، أي ورود كممة التفكيؾ مف أجؿ إعادة البناء والتركيب، 

المفاىيـ")جميؿ حمداوي، نظريات النقد األدبي في مرحمة ما بعد الحداثة، وتصحيح 
مثؿ التفكيكية نظرية نقدية شاممة تيدؼ إلى إعادة قراءة تُ و ، (32، ص2111

النصوص  النصوص الفمسفية والمعرفية والثقافية واإلبداعية المتنوعة، وترى أّف تمؾ
 ،عضيا مع البعض اآلخرتخضع لعمميات معقدة ناتجة مف عًلقات النصوص ب

ويمكف الحديث عف أىـ المعطيات النقدية التي قدميا دريدا لمشروعو النقدي التفكيكّي 
 مف خًلؿ النقاط اآلتية: 

  Difference       االخػػتًلؼ: .2

  Critique of Centricity    نقد التمركػز: .0
  Theory of play      نظرية المعب: .2

  Grammatology      عمـ الكتابػة: .4

    Presence and Absenceالحضور والغياب:  .5

تحيؿ ىذه العناصر مجتمعة إلى نتيجة مفادىا: أّف كّؿ شيء مؤقت في المشروع 
وبذلؾ فإف التفكيؾ ، ألّف جميع التراكيب والبنى ىي في حالة مستمرة ال نيائية ؛التفكيكػي

نكار  يتجو بشكؿ أساس إلى ثبات المعنى في منظومة النص، فالنص نقد الطرح البنيوي، وا 
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يكوف حامًًل لمعاٍف كثيرة، ُتستشؼ مف خًلؿ خصوصية النص مف  التفكيكي لمنقد وفًقا
جية، وخصوصية القارئ مف جية أخرى، فضًًل عف العًلقة الوثيقة بيف النص والقارئ، 

لنص، لبناء بوصؼ األخير الُمكّوف العقًلني لتشكيؿ المعنى الجديد المنطمؽ مف أنظمة ا
فكر نقدّي يقـو عمى وظائؼ داللية تتوزع بيف النص وقارءه، فاألوؿ ينيض بميمة تغييب 
المعنى، وانتشار الدواؿ، وينيض الثاني بميمة تممس االختًلفات الناتجة مف تعدد المعاني 

التفكيكي تستند إلى الخروج عف المألوؼ  نقدإّف الركائز التي ينيض عمييا ال.. النصية.
سائد، فاالختًلؼ الذي يحمؿ معنى التعدد، وال يحمؿ معنى الضدية بالضرورة ىو ال

ف العًلمة مشروطة أا يرى "سوسير" المصطمح الذي ُيصوِّر المعنى المغوي المتعاقب، فبنيوي  
تحاد بيف نتاج الداللة بطريقة الجمع واالإتحاد داليا ومدلوليا. وكذلؾ اشترط اإلثبات وجودىا 

ختًلؼ" فاعًًل بيف الداؿ والمدلوؿ مف أكثر، وىذا ما زحزحو دريدا بجعؿ "االو أعًلمتيف 
خرى مف جية ثانية. ويمكف فيـ داللة تعدد المعاني مف أختًلؼ" بيف عًلمة و و "االأجية 

مف أشكاؿ االتصاؿ،  وجية نظر النقد التفكيكي مف خًلؿ عّد المغة بما فييا البصرية شكًًل 
وكّمما جرت المحاولة لمتخمص مف صفة الجمعي الذي ُيعد تمثيًًل لمغة النصية، إلى صفة 
الفردي الذي ُيعد تمثيًًل لمغة التمقي، يأتي االختًلؼ بمعاٍف جديدة مف خًلؿ إيحاءه لمقارئ 

 الالت جديدة،بالتمايز، راسًما لو خصوصية مف خًلؿ تفاعمو معو، وبالتالي والدة صياغة لد
شارة و  فضمية األثر الناجـ عف النص الكرافيكي عمى العناصر أإلى  النقد التفكيكيا 

والعًلقات المكونة لو، ويتأتى ذلؾ مف كونو ذو تماس مباشر بالمعنى المراد إيصالو، وىنا 
د تبدو العناصر المكونة لمنص الكرافيكي )الِبنية( مجرد واسطة تعمؿ عمى تمثيؿ الفكرة المرا

بعيف االعتبار وفًقا لطروحات  تأخذف أا ليس ضروري   (إيصاليا، او أنيا ُتعد وسيمة )تقنية
ترسيًما لألبعاد بيف البنيوي "دو سوسير" والتفكيكي "جاؾ  ُيمثؿ الجدوؿ اآلتي، و ىذا المنيج
 :ث طروحات كؿ منيايدريدا" مف ح

 لطروحات جاك دريداالتفكيكية وفًقا  البنيوية وفًقا لطروحات دو سوسير
 ىمية لمداؿ/ الشكؿاأل .1  ىمية لممدلوؿ/ المعنىاأل .1
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 فضمية الكتابة عمى الكًلـأ .2  ىتماـ بالكًلـ دوف الكتابةاال .2
 بو امسممً  امرً أاىتـ باألثر واعتبر شكؿ الكتابة .3    اىتـ بشكؿ الكتابة .3
 التشتت/ الغياب .4    صؿالتمركز/ األ .4

 :وفًقا لمعطيات البنيوية والتفكيكقراءة النص الكرافيكي 

ما لمفاىيـ كؿ مف النص الكرافيكي، البنيوية والتفكيؾ، وفي قنافيما تقدـ تطر 
شتغاالتيا في النص الكرافيكي وفًقا اا، ثـ بياف قوـ بالتعرض لمفيـو القراءة نقدي  نس يمي

النقدية تطرقت لتوجيات كؿ مف البنيوية والتفكيؾ، لذا فإف العديد مف الدراسات 
فإف  ،ألنو ُيمثؿ مركزية النقد المتمحور حوؿ القارئ. وكما نعمـ ؛لموضوع قراءة النص

القراءة فعؿ ينجـ عنو تفاعؿ بيف القارئ والنص، يقـو عمى أساسيف ىما "موضوعي 
يتمثؿ في ما يمنحو النص مف عًلمات ودواؿ تكوف مقروءة، وذاتي يتمثؿ في ما 

دراؾ ليذه العًلقات والدواؿ، وما تثيره فييا ىذه القراءة تمنحو الذات القارئة  مف فيـ وا 
)صالح، بشرى موسى، جمالية التمقي مف ردود أفعاؿ مبنية عمى خزيف القارئ الثقافي"

 تمتد دينامية القراءةفإف  ،، وىكذا(23، ص1997مف بنية النص إلى بنية الفيـ، 
متمثمة بالعًلقات الداخمية لمنص،  عبر مستويات متداخمة، منيا: مستوى النص نفسو،

أي بمعنى التناص، ومستوى  ؛ومستوى النص نفسو وتفاعمو مع النصوص األخرى
جتماعي والثقافي، أي بمعنى التداوؿ. وبذلؾ فإف تفاعًلت النصوص مع محيطيا اال

اآلتي: )محمد عزاـ، النقد بيف  ا يرتبط مع النص "الكرافيكي" مف خًلؿفعؿ القراءة نقدي  
 (9، ص2114النص والمتمقي، 

 عتباره مجموعة دواؿ ينبغي تأويميا.االنص ب .1
نص القارئ، أو النص بالنسبة لمقارئ، إذ يتكوف النص بالنسبة إليو مف  .2

 و مفقود.أنصوص سابقة ومعاصرة، ومف رموز ال متناىية، أصميا موجود 
ص العًلقة بيف كؿ مف النص والقارئ، حيث يتـ مف خًلليا توضيح واستخًل .3

 النتائج وتفسير الدالالت.
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ي األخذ مف أف القراءة عممية تبادلية تشمؿ "األخذ والعطاء"، أويعني ذلؾ 
النص، والعطاء لو مف خًلؿ خزيف القارئ الثقافي، فيتفاعؿ كًلىما الغائب والماثؿ 

كفعالية يكوف موضوعيا النص )الكرافيكي(، ، ىذا وُتعد القراءة لُينتجا نًصا جديًدا
أنواع ىي:  ةي القراءة تكوف بثًلثأفإنيا  ؛وبالتالي إلى إظيار أنساقو وبنياتو،تيدؼ 

 (11، ص2114)محمد عزاـ، مصدر سابؽ، 

سقاطية: وىي نوع مف القراءة التقميدية، ال ترتكز عمى النص، لكنيا القراءة اإل .1
المجتمع، وتتعامؿ مع النص كوثيقة  أوتمر مف خًللو، لتتجو نحو المؤلؼ، 

 تاريخية. أواجتماعية  أوقضية شخصية  إلثبات
منو ظاىر  تأخذالتعميؽ: وىي قراءة تمتـز بالنص، ولكنيا  أوقراءة الشرح  .2

 معناه فقط.
القراءة الشاعرية: وىي قراءة النص مف خًلؿ شفراتو، بناء عمى معطيات سياقو  .3

 بعد مما ىو في ظاىره.ألى كشؼ باطف النص، لتقرأ فيو إالفني، وتسعى 

ف لمقراءة تصنيفات تتمثؿ بػ " القراءة ذات البعد الواحد التي تتبنى البعد أويذكر 
ذاتو الذي يبرزه النص، والقراءة ذات البعديف )التأويمية( التي ال تتوقؼ عند حدود العرض 
أو التمخيص والتحميؿ بؿ تحاوؿ إعادة بناء النص بشكؿ أكثر تماسًكا، والقراءة 

)فاضؿ عيوب النص وليس الى إعادة بناء مضمونو"التشخيصية التي تقـو بتشخيص 
، مما يعني (241، ص1992الجوىر الحواري لمخطاب األدبي،  ثامر، الصوت اآلخر

ارتباط نوع القراءة بنوع النص )الكرافيكي( ومرجعياتو، فكيفما تتعدد مستويات قراءة النص 
 ،ذلؾووفًقا ل رافيكي( الجيد.تتعدد قراءاتو، وبذلؾ فإف تعدد القراءة ُيعد مؤشًرا لمنص )الك

يسمى ما أو  االكتشاؼفإف القراءة أداء معرفي متكامؿ يمر بمستويات عديدة تبدأ ب
االنطباع األوؿ، ثـ مرحمة االستنطاؽ التي تعمؿ عمى تحميؿ البنى الداخمية وتفكيكيا 

سموؾ  لتميد لمقراءة التأويمية في إعادة تشكيؿ الوحدات المعرفية الى منتج نيائي يصؼ
ا في التعامؿ مع النص الكرافيكي، ودوافع النص، مما يعني أف القراءة تتبع تسمسًل منطقي  
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 بغية يتـ تطبيقيا عمى النصلبتداًء مف قراءة بنية النص، وفؾ شفراتو، وّرده إلى سياقو ا
لى الفيـ واإلدراؾ، ومف خًلؿ فعؿ القراءة يتبيف أف لمنص الكرافيكي سمطة إلوصوؿ ا

النص الكرفيكي بفرض توجيات خاصة عبر فعؿ  فييا مف خًلؿ جدلية "يقـوتتجسد 
شفرات الالبناء، وسمطة القراءة عبر آلياتيا التأويمية ورغبتيا في حيازة األولوية لفؾ 

رموز، األمر الذي يدعو إلى ظيور ثنائية تتجسد في التشفير الذي يتيحو النص الو 
)سعيد يقطيف، انفتاح النص الروائي، فعؿ القراءة" الكرافيكي، وتفكيؾ التشفير الذي يتيحو

 في حيف يقـو النصفإف القارئ ُيشارؾ في إنتاج معنى النص،  وبيذا .(17، ص1992
انو إذا  "بوؿ دي ماف"ستجاباتو وتعديميا وتنميتيا. ويرى ابالتأثير عمى القارئ وتوجيو 

فميست ىذه  ،فسيا لمفيـماوجدت "نصوص تسمح بقراءتيا قراءة أحادية المعنى وتسمـ ن
نما مجموعة مف المفردات وليست نصوًصا عمى اإلطًلؽ،  ،النصوص بًلغية وا 

. (1987)روبرت شولز، النص والعالـ والناقد، فالقراءات الُمتعدد لمنص تمنحو البًلغة"
نما المعن ئىفإف المعنى ليس ناتج قرا ،وبذلؾ ناتج مف إدراؾ  ىلألشكاؿ بحد ذاتيا، وا 

العًلقة بيف تمؾ األشكاؿ وفًقا لمتقابًلت وجمع 
مما يعني أف قراءة النص الكرافيكي  المتناقضات بينيا،

نما قراءة عميقة  ؛ليست قراءة سطحية لألشكاؿ وا 
جؿ الوصوؿ أإلدراؾ العًلقات بيف تمؾ األشكاؿ مف 

ثناء أفالقارئ يستحضر  ..إلى الفيـ الكامؿ لممعنى.
لمنص نصوًصا أخرى مف مخزونو الثقافي الذي قراءتو 

فإف النص ىنا  ،قد يختمؼ عما لدى المؤلؼ، وبالتالي
فإف التناص في  ،ُيصبح تناًصا في تناص، وبذلؾ

"يستثمر في قراءة ونقد النصوص  التصميـ الكرافيكي
سموب ما ُيحدد مظير أعتماًدا عمى ااألخرى لغرض إنتاج نص جديد يتكوف معناه وشكمو 
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لنص الناتج، وفًقا لعًلقتو مع النصوص األخرى، بيدؼ مقصود ُيراد إيصالو إلى ا
أما في ،(37، ص1999)النعيمي، ندى خضر، التناص في العمارة التفكيكية، القارئ"

عمؿ كؿ منيج وفًقا لمتصميـ الكرافيكي،  يوضحاف المثاليف اآلتييففختصاص ميداف اال
نتشار إذ نرى غياب المركز في التصميـ، وكذلؾ اال ؛(، يمثؿ عمؿ تفكيكي1فالشكؿ رقـ )

ف العناصر المكونة في ِبنية التصميـ إ ذإ ؛و التشتتأ
ضافة إلى رجاء الفضاء التصميمي، باإلأمنتشرة في 

تساٍو في توزيع الكتؿ تقريًبا، وتعدد األلواف وميوليا إلى 
لواف الصارخة التجريدف فضًًل عف كونيا مف األ

ذه العناصر عممت عمى تشتت وغياب المتنوعة، جؿ ى
ذا ما حممنا ا  فضًًل عف تحقيقيا لًلختًلؼ، و  يةالمركز 

ف كؿ مفردة مف مفردات إالمفردات المكنونة لمتصميـ، ف
ممكف  التصميمف تقود القارئ إلى معاٍف عديدة، فالعراؽ

، كاأل ،اف يدؿ عمى معاٍف ال تحصى رض، السماء، المراقد، الشعب، الحضارة، الكـر
نيا تدؿ عمى إف ،"ءاألرض المباركة، نير دجمة، نير الفرات.. إلخ، وكذلؾ مفردة "الحدبا

محافظة نينوى، عمى تراث نينوى، عمى األدياف وىكذا...، في حيف ُتشير الكتابات 
ف المفردات ألواف. لمذؾ فوفًقا لممنيج التفكيكي وكذلؾ األ ،المسمارية إلى معاٍف عديدة

 شارت إلى معاٍف ُاخر غير الذي المعنى المقصود الذيأجميعيا  ميـالمكونة لِبنية التص
المفردات فيما إذا  بمعاٍف مختمفة مف ذات ىخر أمكاف تكويف تصاميـ نشئت ألجمو، وباإلأُ 

شار إليو الطرح التفكيكي في أخرى، وىو ما أعادة تركيبيا بصورة ا  ما تـ تحميميا و 
ة المنيج البنيوي لمتصميـ الكرافيكي كما في الشكؿ فإنو يبيف رؤي ،منيجو.أما المثاؿ الثاني

نو يمثؿ ميًدا لمحضارة مف خًلؿ إنارتو لمعالـ مف أ(، الذي تبيف مفردات ِبنيتو 2رقـ )
ف تدؿ عمى معنى آخر غير أيمكف  الف المفردات المكونة لِبنية التصميـ أو  ،خًلؿ العمـ

تركيب مفرداتو، فإنو يفضي إلى ذات و العمؿ  يد تحميؿأعُ ذلؾ وفًقا لممنيج الِبنيوي، فمو 
يًضا أالمعنى، فمو جعمنا المنارة ومف فوقيا مفردة المصباح ألشارت لذات المعنى كذلؾ، و 
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شارت ألو تـ إلغاء النص التيبوغرافي لكاف المعنى ُمكتمًًل ودااًل عف عف حالو، وىو ما 
ف التصميـ ال ُيفصح عف معناه إال أو إليو البنيوية في طروحاتيا باف المعنى مكتمؿ بذاتِو، 

 مف خًلؿ السياؽ، والعًلقات بيف المفردات المكونة لِبنية التصميـ. 
 طار النظري:سفر عنها اإلأالمؤشرات التي 

يمكف إدراؾ المعنى في المنيج البنيوي مف خًلؿ "االختًلؼ" بيف العًلمات  .1
ألشياء مستقمة. وفًقا لرؤية سوسير، وليس عف طريؽ تمثيؿ تمؾ العًلمات 

النص الكرافيكي، ويعود ذلؾ  فإف المعنى في حالة ثبات واستقرار داخؿ ،لذلؾ
 إلى الِبناء التركيبي الرابط لمكممات ببعضيا.

اعتمدت التفكيكية عمى رج البنى، لتفكيكيا والبحث فيما إذا كانت تؤدي  .2
 عادة تركيبيا مف جديد. ا  و  خرأُ  مفرداتيا إلى معافٍ 

نتشار والتشتت، التفكيكية في تحميميا النقدي عمى ثًلث أفكار تمثمت باالاعتمدت  .3
 طمؽ دريدا عمييـ بالبنية التحتية لمنص.أو  ،اإلرجاء أوواألثر، واالختًلؼ 

ويسمى  ،أو التحري األوؿ االكتشاؼتمر القراءة بمجموعة مستويات تبدأ ب .4
االنطباع األوؿ، ثـ مرحمة االستنطاؽ التي تعمؿ عمى تحميؿ البنى الداخمية 
وتفكيكيا لتميد لمقراءة التأويمية في إعادة تشكيؿ الوحدات المعرفية الى منتج 

 نيائي يصؼ سموؾ ودوافع النص الكرافيكي.
ي خذ مف النص وعطاء لو مف قبؿ المخزوف الثقافأخذ وعطاء، أالقراءة عممية  .5

جؿ إنتاج نص جديد يشكؿ ألمقارئ، حيث يتفاعؿ النصاف الغائب والماثؿ مف 
 ا مع ثقافة القارئ.في الوقت نفسو تناص  
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 إجـــــراءات البحـــــــث
 :منهج البحث -أوًل 

 ، لمًلءمتو موضوع الدراسة"عتمد الباحث المنيج الوصفي "تحميؿ المحتوىا
 في إجراءات البحث بغية تحقيؽ ىدؼ البحث. إمكانيةالحالية، بما يتيحو مف 

 :مجتمع البحث -ثانًيا

الشمالية الُمنجزة عاـ  أوروبامف دوؿ  ا( ممصقً 41يتكوف مجتمع البحث مف )
 ، والحائزة عمى جوائز وفًقا لتصنيفات موقع المسابقات الكرافيكية العالمي:2114

(www.Graphis.com/Competitionannual-/poster والمنعقد كؿ ،)ربعأ 
سنوات، وتتضمف ىذه المسابقة دوؿ العالـ جميًعا )دوؿ شرؽ آسيا، الياباف، الواليات 

ف تصاميـ الممصقات العربية لـ تدخؿ أ(، ويذكر األوروبيتحاد المتحدة، كندا، دوؿ اال
الشمالية كونيا تتناسب  أوروباختيار الباحث لدوؿ اضمف ىذه الُمسابقة. فضًًل عف 

( الفترة األخيرة ليذه 2114وتوجيات البحث الحالي. وتمثؿ الفترة المتمثمة بالعاـ )
 .2114، وألجمو تـ اختيار الفترة 2118نعقاد القادـ في ديسمبر ف االإإذ  ؛التصنيفات

 :ختيارهااعينة البحث وطرق  -ثالثًا

( ممصقات والتي تشكؿ 4قصدية( بمغت ))ختيار عينة غير احتمالية اتـ 
جاء اختيارىا وفًقا لما ( ممصًقا، و 41مع األصمي البالغ )%( مف المجت11نسبة )

 تية:يتناسب مع أىداؼ البحث ووفؽ المبررات اآل

 فكار التي صممت وفقيا تتفؽ مع البحث الحالي.األ 
  الكرافيكي )الممصقات(.التنوع في األسموب القراءي لمنص 

 أداة البحث: -رابًعا

رتكزت استمارة تحديد )محاور التحميؿ( التي اُصممت  ،تحقيًقا ليدؼ البحث

http://www.graphis.com/Competition
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اإلطار النظري مف  وسفر عنأإلى أدبيات متعمقة بموضوع البحث، فضًًل عف ما 
 مؤشرات تمثمت بالمحاور اآلتية:

 الِبنية الشكمية لمنص الكرافيكي. .1
 الكرافيكي.معنى النص  .2
 آلية قراءة النص الكرافيكي. .3

 

 تحميل النماذج

 (2) أنموذج

 (Jazz Festivalإسم الُممصق: مهرجان الجاز )

 Boom Collect meمصمم الُممصق: شركة 

 2014تأريخ التصميم: 

 البمد: الوليات المتحدة األمريكية

 :الِبنية الشكمية لمنص الكرافيكي

الشكمية لمنص الكرافيكي في ىذا الُممصؽ ُمتمثًًل بشقيف يتأتى تصميـ الِبنية   
(، والخاضعة لمعالجات jazzؿ المفردة التيبوغرافية الرئيسة والُممثمة بكممة )و األ

الُمصمـ لتكوف نفسيا المفردة الكرافيكية التي تمثؿ موضوع الُممصؽ )النص 
ومات وتأريخ الميرجاف.. ما الكرافيكي(، والشؽ الثاني العناويف الفرعية الُمتمثؿ بالمعم

قراءتيا وفيميا  إمكانيةبصورة مباشرة، بؿ إف  ( لـ تأتِ Jazzُيًلحظ اف مفردة الجاز )
مف خًلؿ السياؽ الذي تمثمت فيو، وبذلؾ فإنيا جاءت ُمحققة لقانوف اإلغًلؽ ضمف 
نظريات التمقي )الجشتالت( في التصميـ )إدراؾ الكؿ مف خًلؿ االجزاء( مف خًلؿ 

و أقات التداخؿ الجزئي لمحروؼ مع بعضيا البعض دوف تشويو الكممة عًل
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تجاه العمودي مف قبؿ الُمصمـ ليأتي تباع االاالتاثير عمى مسارىا القراءي، فضًًل عف 
 يتماشًيا مع شكؿ اآللة )آلة الجاز( محور التصميـ، فضًًل عف مجيئيا بخط ذ

لواف التي لحضور الرسمي، أما األو اأ( تمثيًًل لمشكؿ الرسمي Serif sansنتوءات )
فإنيا تمثمت بالمونيف الرمادي الغامؽ لمفضا،  ،جاء بيا النص الكرافيكي )الُممصؽ(

تحقيؽ ُمغايرة لختيار المونيف وابيض لممفردات الكرافيكية والتيبوغرافيكية.. والموف األ
حد درجات الموف األسود والموف أالغامؽ الذي ىو  يرمادللونية متمثمة بالتضاد بيف ا

لمطابع الرسمي )الكًلسيكي( ليتفقا  نيمارتباط ِكًل المونيف بإيحاااألبيض، فضًًل عف 
ونوع الخط المستخدـ في تشكيؿ المفردة األساسية، والتي ترتبط بدورىا مع طابع 

 ف التنظيـ الشكمي لمفردات النصأ ويًلحظ الميرجاف وموسيقاه ذات الطابع الرسمي.
رغـ إتيانو بشكؿ مباشًرا، فضًًل عف عًلقة التنظيـ  االبصري )الُممصؽ(، يكوف معقدً 

و أالشكمي لمنص )الُممصؽ( مع الفضاء الحاوي لو، تتمثؿ في توظيؼ قاعدة التثميث 
ف توزيع المصمـ لمفردات تصميمو األساسية بما أإذ يرى الباحث  ؛)النسبة الذىبية(

مركز وشكؿ عمودي، الفرعية احتؿ ثمث الفضاء مف ال فييا العناويف التيبوغرافية
ت عزؼ موسيقا الجاز التي تكوف أغمبيا عمودية، فضًًل عف تحقيؽ ليتناسؽ وآآل

ما فيما إذا أتجاىات ُمختمفة.. اأفضؿ مما لو كانت النصوص موزعة ب ّئىمسار قرا
ذات الروحية تتبعنا تصاميـ ُممصقات الميرجاف المذكور فإننا نجدىا جميًعا تتسـ ب

لتحقيؽ وحدة مف شأنيا خمؽ وتعزيز اليوية، وبالتالي الحفاظ عمى األصالة وتحقيؽ 
سباغ طابع مميز يميزه عف غيره، رغـ التنوع مف تصميـ  التجديد في ذات الوقت، وا 

 ساليب الُمصمميف.أختًلؼ اآلخر و 
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 :معنى النص الكرافيكي

 يتمثؿيتمثؿ المعنى في )الُممصؽ( بأنو معنى رئيس واحد ذو ىدؼ مباشر  
التبميغ واإلعًلف عف ميرجاف موسيقى الجاز السنوي، وال يحتوي عمى معنًى آخر، ب

مجيء المفردات التيبوغرافية الفرعية تدعيًما لمعنى المفردة األساسية  ، عف ذلؾفضًًل 
وىو ما يتفؽ والقراءة  ،لِبنية النص الكرافيكي اواحدً ا ُيحققاف معنًى والمذاف بدورىما معً 

ختًلؼ الذي تشير إليو القراءة التفكيكية، وال نرى تشتت إذ ال نرى اال ؛البنيوية لمنص
بؿ عمى العكس مف ذلؾ،  ،ساسية والفرعية لنص الكرافيكي )الُممصؽ(لممفردات األ
لنظرية التمقي في  ُيحسب لممصمـ مف خًلؿ توظيؼ قانوف اإلغًلؽ انرى نجاحً 

 ،الباقية ئوكتماؿ إال مف خًلؿ اجزاءالتصميـ )الجشتالت(، الذي ال يسمح لمشكؿ باال
وكيفية إشارتيما مًعا مع  ،(A( و )Jوتمثؿ ذلؾ في طريقة تعالؽ كؿ مف الحرفيف )

عتماد اباقي المفردات لممعنى الرئيس لمنص الكرافيكي )الُممصؽ(. ويرى الباحث 
بتعاد عف التنوع الموني امر ساعد عمى يـ لونية تتمثؿ بمونيف فقط واالالُمصمـ عمى ق

مر الذي مف شأنو األ ،خمؽ وحدة بصرية لمنص الكرافيكي وعدـ تشتت لعيف القارئ
يضاحو بشكؿ ُمباشر.  دعـ المعنى وا 

 :آلية قراءة النص الكرافيكي

تتمثؿ األولى مف القراءة بما ُيعرؼ  :ُيقرأ النص الكرافيكي عادًة عمى مرحمتيف
ي أ ؛في حيف تتمثؿ القراءة الثانية بما ُيعرؼ )القراءة المركبة( ،نطباع األولي()اال

ستكشاؼ مفردات النص الكرافيكي الشكمية، أي المعنى االقراءة التي يتـ مف خًلليا 
خر، أُ اٍف عمى مع ًياستكشاؼ فيما إذا كاف المعنى حاو االظاىري لمشكؿ، فضًًل عف 

فإف القراءة  ،بفعؿ تبادؿ العًلقات بيف المفردات المكونة لِبنية النص الكرافيكي.. لذا
ا لمنص، ا وفيًما ظاىري  نطباًعا أولي  ااألولية لمنص الكرافيكي، ُتعطي لمُمتمقي ولمقارئ 

في  ولى في كيفية قراءة النص، ثـ تتبعيا الخطوة الثانيةفإنيا ُتمثؿ الخطوة األ ،وبذلؾ
كثر مف الُمتمقي، أالقراءة والمتمثمة في القراءة المركبة لمنص، التي ُيعنى بيا الناقد 
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عادة كوف األ وؿ ُيعنى بتفكيؾ الِبنى الشكمية والعًلقات المكونة لمفردة النص، وا 
خر، وكذلؾ بياف مدى أُ تركيبيا بطرؽ مختمفة بحثًا منو عف عًلقات تؤدي إلى معاٍف 

إذ كمما كاف النص الكرافيكي حاوًيا عمى معنى واحد  ؛قوة ِبنيتوقوة النص مف خًلؿ 
نشئ مف أُ ألنو ال ُيشير كمما تغير إال لمعناه الذي  ؛قوىأكمما كاف  ،و معاٍف ُمحددةأ
ألف تعدد  ؛شارت إليو البنيوية، وكمما تعددت معانيو كمما ضعفت قوتوأجمو وىو ما أ

ت القارئ، وبالتالي تؤثر في فيـ الرسالة التي قراءات النص تبًعا لتعدد معانيو قد ُيشت
نشئ مف أجميا، األمر الذي اعتبرتو القراءة التفكيكية نقطة قوة، ُمعاكسًة بذلؾ القراءة أُ 

عًله.... أستناًدا لما تقدـ ا( و 1رقـ ) نموذجاأللذا فإف  عتبرتو ضعًفا..االبنيوية التي 
نطباًعا بمعناه، أي ِبنية النص الشكمية )الُممصؽ( ُتشير إلى افي قراءتو األولية ُيعطي 

ف توظيؼ الُمصمـ لممفردة التيبوغرافية أوجود ميرجاف لموسيقا الجاز، ومما ُيًلحظ 
ختزؿ مف المفردات الشكمية التي قد يحتاجيا في انو إإذ  ؛( أمر ذكيJazzالرئيسة )

ؼ تكويف نصو الكرافيكي إنتاج نصو الكرافيكي، فضًًل عف قيامو بتدعيـ ىد
)الُممصؽ( مف خًلؿ توظيؼ قوانيف نظريات التمقي في التصميـ )الجشتالت(... األمر 

خر غير المرجوة مف التصميـ، وىو ما يجعؿ مف أُ حتمالية تكويف معاٍف االذي منع 
عمى مركز، وغير متعدد لممعاٍف،  ئوا إلحتواا بنيوي  أنموذج(، 1التحميؿ رقـ ) أنموذج

جزاء، فضًًل عف إضفاء طابع الوحدة المونية بيف المفردة الكؿ ُيدرؾ مف خًلؿ األف أو 
ا، ليما لوني   ياألساسية لمتصميـ وبيف المفردات الفرعية، وتباينيما مع الفضاء الحاو 

وعدـ تشتت المركز مف خًلؿ ِبنية عناصره، وال حتى مف خًلؿ التعدد الموني الذي 
 لذا فإف عدد القراءات الُممكنة لمنص قراءة واحدة بنيوية.مف شأنو أف ُينشئ تشتًتا.. 

  



 زيد حيدر خالد فرمانم.م.                                 وفق تصورات البنيوية والتفكيك قراءة النص الكرافيكي 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 069 

 (0) أنموذج

 Lit Lsad Graduate Fashionإسم الُممصق: )
Show) 

 Line School of Art & Designمصمم الُممصق: 

 2014تأريخ التصميم: 

 البمد: إيرلندا

 :الِبنية الشكمية لمنص الكرافيكي

يتأتى تصميـ الِبنية الشكمية لمنص الكرافيكي في ىذا الُممصؽ ُمتمثًًل   
بالمفردة الكرافيكية الرئيسة، والمتكونة بدورىا مف مجموع أجزاء لمفردات، تـ إخضاعيا 
مف قبؿ الُمصمـ لمعالجات تخدـ تصميمو ورسالتو التي ينشد إيصاليا لمجميور 

تقاطعات محورية تمتد مف  ةربعأئيسة مف الُمتمقي، تتمثؿ المفردة الكرافيكية الر 
قرب ما ُتشابو أشكاؿ أ ةربعأالمنتصؼ إلى زوايا فضاء النص )الُممصؽ( ِلتُقسمو إلى 

إذ يتكوف الجزء األيمف مف جزء مف )قبعة حمراء( لُتشير إلى جانب مف  ؛المثمثات
ُمتطاير فإنو يحتوي عمى جزء مف )قماش أسود(  ،زياء، أما الجزء العمويتصميـ األ

ف الجزء األيسر يحتوي عمى جزء مف )كتؼ ألإلشارة إلى تصميـ األقمشة، في حيف 
فإنو يحتوي عمى جزء مف )مصباح ُمعالج  ،ما الجزء السفميأعارضة( بالموف األسود، 

مف متصفيا بدائرة بالموف األبيض لإلشارة إلى المركز،  ةجزاء األربعا(، وُتحاط األفني  
إذ أف لكؿ  ؛نو يبدو ُمشتتًا وُمفكًكاإالنص )الُممصؽ( عمى مركز إال  حتواء ِبنيةاورغـ 

جزء مف مفردة كرافيكية، يكوف جزًءا مف المفردة الكرافيكية الرئيسة، فضًًل عف التعدد 
تجاه لكؿ مفردة كرافيكية في كؿ جزء مف النص )الُممصؽ(، ختًلؼ االاالموني، و 

تساؽ بيف المفردات الكرافيكية إلى عدـ الوحدة واالإضافة إلى التعدد الموني الذي ُيشير 
الُمختمفة.... ىذا ويمتد مثمث بيف الجزئيف األيسر واألسفؿ يكوف )ازرؽ الموف فاتح( 
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لتحقيؽ ُمغايرة لونية مف شأنيا اف تحقؽ جذب لمُمتمقي، وتتفرع مف جيتي األعمى 
عية، المتمثمة بعنواف واألسفؿ لفضاء النص )الُممصؽ( المفردات التيبوغرافية الفر 

الُممصؽ، وتفاصيؿ معموماتو، ويأتي فضاء الُممصؽ بمونيف ىما )األبيض، والرمادي 
الفاتح( كؿ جزء مف فضاء التصميـ بقيمة لونية مختمفة، إلضفاء شيء مف الُمغايرة 

ختيار الُمصمـ ألجزاء ايأتي  لؾالمونية مع الحفاظ عمى سيادة الشكؿ الكرافيكي، كذ
ت كرافيكية لتحقيؽ مفدرة كرافيكية رئيسة بقيـ لونية متنوعة جميعيا ذات قي مف مفردا

لونية قوية ومتضادة في نفس الوقت )األحمر، األسود، األبيض، الرمادي الداكف(.... 
تبعو المصمـ ىو النظاـ المركزي اوُيًلحظ اف التنظيـ الشكمي لمنص الكرافيكي الذي 

ف المركز ال مركز ولكؿ جزء مف أى المركز، رغـ في توزيع المفردات مع التركيز عم
تجاه يجعؿ مف النص ختًلؼ في القوى واالالمفردة الرئيسة مركز خاص بو، ىذا اال

تجاه التفكيكي في التصميـ.... أما فيما يخص ( يتفؽ واال2رقـ ) نموذجاألالمتمثؿ في 
ا وأىمية كؿ فإنيا جاءت بسمؾ مختمؼ مف نص آلخر وفقً  ،المفردات التيبوغرافية

ويرى الباحث  نص تيبوغرافية، وجاءت بأحجاـ ُمختمفة كذلؾ تبًعا ووظيفة كؿ منيا.
خرىف آف المفردة الكرافيكية الرئيسة لمنص والمتكونة مف مجموعة أجزاء لمفردات أ

لمنص  ئياتكوف مفردة كرافيكية غير متداولة أي غير مألوفة، فضًًل عف إضفا
مر الذي يجعؿ مف إدارؾ الِبنية الشكمية لمنص )الُممصؽ( طابع الغموض، األ

 الكرافيكي )الُممصؽ( ال ُتدرؾ بشكؿ ُمباشر.

 :معنى النص الكرافيكي

يتمثؿ المعنى في النص الكرافيكي )الُممصؽ( مف حيث األىمية بأنو معنًى ذو 
الكرافيكية معاٍف عديدة بنفس األىمية، فيما إذا فككنا العناصر التي تتكوف منيا المفردة 

فإف لكؿ عنصر معنى خاص بِو مستقؿ بذاتو، لكنو ُيشير إلى المعنى الرئيس  ،الرئيسة
فإنو ُيشير وبشكؿ ُمباشر إلى التبميغ واإلعًلف عف ميرجاف لمفف  ،ما ىدؼ المعنىأالعاـ، 

(، وفيما إذا Line School of Art & Designوالتصميـ تُقيمو مدرسة الفف والتصميـ )
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وغير  افإف المعنى ُيصبح غامضً  ،تبعاد العناصر التيبوغرافية مف ِبنية النصساما تـ 
واضح، عمى عكس إذا ما تـ إضافة ىذه المفردات التيبوغرافية، فإنيا تقـو بدور العامؿ 

دارؾ المعنى.. إذ  ف العناصر المكونة لممفردة الكرافيكية الرئيسة عمى إالُمساعد في فيـ وا 
ف جزء أ ،ف كؿ عنصر ُمستوحى مف المعنى، فعمى سبيؿ المثاؿإختًلؼ كؿ منيا إال ا

القبعة الحمراء، وجزء الثوب األسود وجزء كتؼ العارضة جميعيـ يشيروف إلى تصميـ 
وىذا الميرجاف، وكذلؾ جزء مفردة  ،ىما جزء مف ىذه المدرسة يفاألقمشة واألزياء المذ

بتكارى ا تمثيًًل لمتصميـ الصناعي والفف الُمصباح جاءت لإلشارة إلى تصميـ األشياء وا 
رتباط تنوع القيـ المونية لمعناصر المكونة لمفردة النص الكرافيكي اكذلؾ، فضًًل عف 

ف زييـ معروؼ بالقميص األبيض والسترة إإذ  ؛الرئيسة يرتبط بمفيـو اليوية اإليرلندية
الُمصمـ في تكويف  لواف استثمرىاف ىذه األأالسوداء والتنورة الحمراء في الغالب، نًلحظ 

عطا طابع األصالة مف خًلؿ إثبات اليوية عف طريؽ القيـ المونية  ئونصو الكرافيكي، وا 
 الُمستخدمة في تصميمو.

 :آلية قراءة النص الكرافيكي

ا وفيًما نطباًعا أولي  االقراءة األولية لمنص الكرافيكي، ُتعطي لمُمتمقي ولمقارئ 
ولى في كيفية قراءة النص، ثـ فإنيا ُتمثؿ الخطوة األ ،ا لمعنى النص، وبذلؾظاىري  

تتبعيا الخطوة الثانية في القراءة المتمثمة في القراءة المركبة لمنص، والتي ُيعنى بيا 
الناقد اكثر مف الُمتمقي، كونو ُيعنى بتفكيؾ الِبنى الشكمية والعًلقات المكونة لمفردة 

عادة تركيبي ا بطرؽ مختمفة بحثًا منو عف عًلقات تؤدي النص الكرافيكي )الُممصؽ(، وا 
( 2رقـ ) نموذجاألخر، وكذلؾ بياف مدى قوة النص مف عدمو، لذلؾ فإف أُ إلى معاٍف 

ألف العناصر المكونة لِبنية مفردة الشكؿ األساسية في النص )الُممصؽ(  ؛ابنيوي   أال ُيقر 
فيما إذا ُفككت، فإف كؿ منيا ُيشير قد ُيشير إلى معاٍف عديدة غير المعنى المقصود، 
فعمى سبيؿ المثاؿ المفردة )الحمراء( التي ُتمثؿ جزًءا مف قبعة حمراء ُاريد ليا اإليحاء 

 ئتما إذا ُاجتزأأستدالؿ عميو ضمف سياؽ الكؿ.. ُيمكف االإلى تصميـ االزياء، ىذا ما 
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فإنيا قد ُتضفي إلى ُمجتزأ مف اليوية اإليرلندية الُمتمثمة بػ )التنورة( التي  ،مف سياقيا
كُمجتزأ مف وردة حمراء... خر أُ  ىتكوف جزًءا مف الزي الرجالي لدييـ وقد تحمؿ معان

و مجتزأ أباقي المفردات، كمجتزأ الفتاة،  فإف األمر عينو ينطبؽ عمى ُكؿ مف ،وىكذا
ما ىي إال  يفالتحميؿ ىذ أنموذجالمصباح.. ما الحظو الباحث أف قراءة النص في 

ف العناصر المكونة لِبنية المفردة األساسية لمشكؿ ال تتفؽ وقراءات إإذ  ؛قراءة تفكيكية
ف أبت، في حيف تجاه ثااتجاه البنيوي التي تشترط وجود الوحدة، ووجود مركز و اال
ختًلؼ، ونقد المركز مف خًلؿ وجود مركز لكؿ مفردة موجودة ضمف فضاء النص اال

 ،ستثمار قيـ لونية ُمتساوية القوىف لخمؽ شيء مف التشتيتا)الُممصؽ(، فضًًل عف 
لكنو غير ُمضر في سياؽ فيـ المعنى، وتعدد المعاني  ،ختًلؼ ظاىرياوكذلؾ خمؽ 

ؿ األساسي لمنص )الُممصؽ( يجعؿ مف النص الكرافيكي لكؿ مفردة مف مفردات الشك
)الُممصؽ( ال ُيفيـ إال مف خًلؿ السياؽ، وكذلؾ مف خًلؿ النصوص الساندة لممعنى 

التي  نيمف خًلؿ إسياميا في إرشاد الناقد والُمتمقي إلى فيـ معنًى دوف غيره مف المعا
النصوص بالػ النصوص قد ُيشير إلييا النص الكرافيكي )الُممصؽ(، وتتمثؿ ىذه 

التيبوغرافية الفرعية... ويرى الباحث أف مثؿ ىكذا قراءة تفكيكية رغـ سيولة خطواتيا 
نظًرا لعدـ وجود شكؿ واضح  ؛نيا ُتمثؿ قراءة صعبة نوًعا ماإجرائية في القراءة، إال اإل

إلى و مفردة مف مفردات الشكؿ ُتشير أف لكؿ عنصر إإذ  ؛المعالـ، يسيؿ فيـ ِبنيتو
  .معاٍف عديدة
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 :ستنتاجاتال

ليو( أولى آليات القراءة لمنص  .1 تمثؿ عممية )األخذ والعطاء مف النص الكرافيكي وا 
نتاج نص قرا جديد كما في  ئيالكرافيكي مف خًلؿ تفاعؿ الغائب والماثؿ وا 

 (.2،1النماذج )
ستكشاؼ اُتمثؿ عممية )القراءة المتكررة لمنص الكرافيكي( آلية لمقراءة، مف خًلؿ  .2

 (.2) وذجقد ُيفضي إلييا النص الكرافيكي، كما في النمُأخر معاٍف 
ستكشاؼ، والتأويؿ( إجراءات قراءية نطباع، واالُتعد اإلجراءات الُمتمثمة بػػ )اال .3

ستكشافية بالدرجة األولى، كما اطبيعة لمنص الكرافيكي، وبالتالي فإف القراءة ذات 
 (.2،1في النماذج )

فيـ )ِبنية النص، وفؾ شفراتو، وفيـ معناه( إجراءات قراءية ُتعنى بيا القراءة  .4
 (.1) وذجالبنيوية لمنص الكرافيكي، كما في النم

عادة بناء العًلقات المكونة لمنص( ُتمثؿ استكشاؼ، التحميؿ، و )العرض، اال .5
 (.2) وذجلمنص الكرافيكي وفًقا لمتوجو التفكيكي، كما في النم إجراءات قراءية

آلية القراءة البنيوية تتـ مف خًلؿ تفكيؾ مفردات النص الكرافيكي وتركيبيا بطرؽ  .6
وعًلقات ُمختمفة لبياف مدى قابميتيا لتعدد القرءاة، فإذا كاف النص غير قابؿ لتعدد 

 (.1) وذجا في النمفإف قراءتو تكوف قراءة بنيوية. كم ،القراءات
آلية القراءة تفكيكًيا تتـ مف خًلؿ تفكيؾ مفردات النص الكرافيكي ومحاولة تركيبيا  .7

بطرؽ وعًلقات ُمختمفة لبياف مدى قابميتيا لتعدد المعاني وتعدد القراءات، فإذا 
فإف قراءتو تكوف قراءة تفكيكية.  ،لتعدد القراءات وتعدد المعاني كاف النص قابًًل 

 (.2) وذجلنمكما في ا

 ستنتاجات:ال -ثانًيا

حتواء ِبنى مفرداتو عمى مركز، وتمتعيا اا في حاؿ النص الكرافيكي بنيوي   أُيقر  .1
نسجاـ الموني، فضًًل عف تكاممية العًلقة بيف مفرداتو إلنتاج معنى بالوحدة واال
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 واحد ميما تعددت القراءات.
ِبنى مفرداتو عمى مركز ُمشتت، حتواء اا في حاؿ النص الكرافيكي تفكيكي   أُيقر  .2

ختًلؼ اختًلؼ بيف تمثيؿ مفرداتو، إلنتاج معاٍف ُمتعددة بفضًًل عف تواجد اال
 القراءات.

ترتبط عدد القراءات بالعديد مف المفردات مثؿ عدد المعاني المجسدة في النص  .3
 وآليات تحقيؽ الرؤية الفمسفية، فضًًل عف تداولية الشكؿ، ومباشرية فيمو.

باط بيف إجرائية القراءة وأىمية المعاف تأتي تاكيًدا لقراءة النص وفًقا االرت .4
 .ئيةتجاىيف )البنيوي، التفكيكي( ُكًًل حسب آلياتو القرالًل

توجد عًلقة بيف طبيعة المعالجة الحاصمة عمى ِبنية النص الكرافيكي وطبيعة  .5
قرائية لفيـ النص، القراءة، فالمعالجات الجديدة تحفز الناقد عمى القياـ بمحاوالت 

 وبالتالي منحو أىمية وقوة تأثير.
 التوصيات: -ثالثًا
تفعيؿ القراءة النقدية لمنصوص الكرافيكية، لبياف ما تحممو ىذه النصوص مف  .1

 كتشافيا. ايمكف  معافٍ 
نفتاح عمى ا يفتح مجااًل لتًلقح الثقافات واالتعدد قراءات النص الكرافيكية نقدي   .2

 التوجو العالمي.
  



 زيد حيدر خالد فرمانم.م.                                 وفق تصورات البنيوية والتفكيك قراءة النص الكرافيكي 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 075 

 والمراجع المصادر
 ديث كريزويؿ، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، ب د.أ .1
دار  ،9لى بنية الفيـ، مجمة األقًلـ، عدد إبشرى موسى صالح، جمالية التمقي مف بنية النص  .2

 .1997،الشؤوف الثقافية، العراؽ
 .1988، بيروت، 3بوؿ ريكور، النص والتأويؿ، مجمة العرب والفكر العالمي، عدد  .3
ترنس ىوكز، "البنيوية وعمـ اإلشارة"، تر: حميد الماشطة، سمسمة المائة كتاب، دار الشؤوف  .4

 .1986الثقافية العامة، بغداد ،
في  6-5داد: العدددبية: التفكيؾ: المعب الحر )بغالتفكيؾ: المركز والمعب، مجمة الطميعة األ .5

1991.) 
، المعجـ الفمسفي المختصر  .6 تحاد رؤية ماركسية، دار التقدـ، موسكو، اال –توفيؽ سمـو

 .1986السوفيتي، 
 .2111جميؿ حمداوي، نظريات النقد األدبي في مرحمة ما بعد الحداثة، المغرب،  .7
دار الشؤوف الثقافية العامة، حمد، أدبي، تر: خالده رافيندراف، البنيوية والتفكيؾ تطورات النقد األ .8

 .2112، بغداد، 1ط
 .1977، 6دب، تر: حنا عبود، اتحاد الكتاب العرب، طروبرت شولز، البنيوية في األ .9

 .1987، بغداد، 3جنبية، عدد روبرت شولز، النص والعالـ والناقد، مجمة الثقافة األ .11
 مشكمة البنية، مكتبة مصر، دار مصر لمطباعة، ب د. ،براىيـإزكريا  .11
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  ،1نفتاح النص الروائي، طاسعيد يقطيف،  .12

1992. 
 .1971، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، 1الشامي، قيس، قراءات في المادية الجدلية، ط .13
، الدار العربية لمعمـو 1النص ومجاالت تطبيقو، طلى عمـ إخضر، مدخؿ الصبيحي، محمد األ .14

 .2118ناشروف، بيروت، 
القاىرة،  ،فضؿ، "مناىج النقد المعاصر ومصطمحاتو"، ميريت لمنشر والمعمومات صًلح .15

2002. 
 نجمو المصرية، ب د.صًلح فضؿ، بًلغة الخطاب وعمـ النص، مكتبة األ .16
مطابع دار الشروؽ، القاىرة، مصر،  ،1صًلح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي، ط .17

1998. 



 0202يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 076 

 .2111رادة االختًلؼ وسمطة العقؿ، دار الحصاد، دمشؽ، إ -عادؿ عبد اهلل، التفكيكية  .18
 .2111رادة االختًلؼ وسمطة العقؿ، دار الحصاد، دمشؽ، إ -عادؿ عبد اهلل، التفكيكية  .19
، دار الطميعة لمطباعة والنشر، 1ط يديولوجيا،عبد السًلـ بف عبد العالي، الميتافيزيقا العمـ واأل .21

 .1981بيروت، 
، دار الكتب لمطباعة والنشر، 2عمي مصطفى، عبد الرضا فائؽ، "في النقد األدبي الحديث"، ط .21

 .2000الموصؿ، 
 1992، بغداد، 1الجوىر الحواري لمخطاب األدبي، ط -فاضؿ ثامر، الصوت اآلخر  .22
طروحة دكتوراه، أالتصميـ الكرافيكي الرقمي،  فاعمية بنية النص البصري فيحمد شًلؿ، أفؤاد  .23

 .2113كمية الفنوف الجميمة، 
 معجـ المغة العربية المعاصر، باب القاؼ. .24
جامعة بغداد، قسـ ،كمية الفنوف الجميمة (،2118نصيؼ جاسـ، النص الكرافيكي، مقابمة ) .25

 ختصاص تصميـ طباعي.االتصميـ، 
النعيمي، ندى خضر، التناص في العمارة التفكيكية، رسالة ماجستير، قسـ اليندسة المعمارية،  .26

 .1999الجامعة التكنولوجية، بغداد، 
 .1998حمد، دار المعارؼ، القاىرة،أيوري لوتماف: تحميؿ النص الشعري، تر: محمد فتوح  .27

 :لمواقع اإللكترونيةا

: 2004 ،920، جريدة األسبوع األدبي، العدد النقد بين النص والمتمقيمحمد عزاـ،  .1
www.alfaseeh.com/diffuser/user.php. 

 ./http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/قراءة المعجم الرائدمعجـ المعاني،  .2
 

http://www.alfaseeh.com/diffuser/user.php
http://www.alfaseeh.com/diffuser/user.php




Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 65 July 2021

Forty-seventh year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


