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 :اإلجــــابــــة

الّنظريات الّنقدّية اختبار  /قسم الّلغة واألدب العربي /1945ماي 8جامعة 

 (4-3-2)األفواج:  جزائريّ  2ماستر  المعاصرة /

 10.00إلى  08.00من  /72-01-2019

 الّسؤال:

الّسياسّية  -الّنظر في المقوالت المركزّية الغربّية لتعيد ما بعد الحداثةجاءت نظرياُت 
، معتمدةً آلياٍت وأدوات وما قبل الحداثة الحداثةاّلتي انبثقت عن  -والفلسفّية واألدبّية والّلسانّية 

 . متكاملةإجرائّيًة مختلفة لكّنها 

 ناقش هذا القول مبّينا: 

 المقوالت واإلجراءات البديلة اّلتي تبنتها نظريات ما بعد الحداثة.أهّم  -1
 . تعّلق بالّنظرية النسوّية ونظرّية ما بعد االستعمار مافيمدى نجاح مساعيها  -2

 
 اإلجـــابة:

 
 :تتفق الّنظريات الّنقدّية المعاصرة في غاية واحدة

والثّةةةةةورة علةةةةةا كةةةةةّل المفةةةةةاهيم المركزّيةةةةةة الغربّيةةةةةة اّلتةةةةةي  ،القطيعةةةةةة المعرفّيةةةةةة لمةةةةةا هةةةةةو سةةةةةائد فةةةةةي الغةةةةةر  
 هيمنت قديما وحديثا؛ كالّلغة والهوّية واألصل والّصوت والعقل....

 
 :تقوم على

التي تبّنتها  التخّلص من المعايير والقواعد -حررالتّ  -االنفتاح -تشريحالّ  -شكيكالتّ  –التّقويض 
عالمّية.  المؤّسسات الغربّية اّلتي تعتمد علا قوى سياسّية واقتصادّية وا 

 ـ:تتمـّيز عن الحداثة الّسابقة ب
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 قّوة الّتحّرر من الّتقليد وما هو متعارف عليه. -

ممارسةةةةةةةةةة كتابةةةةةةةةةة االخةةةةةةةةةتالف والهةةةةةةةةةدم والّتشةةةةةةةةةريح واالنفتةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةا الغيةةةةةةةةةر عبةةةةةةةةةر  -
 الحوار والّتفاعل والتّناص.

 محاربة لغة البينية واالنغالق واالنطواء. -

 فضح المؤسسات الغربّية المهيمنة. -

تعريةةةةةةةةةةةةةة اإليةةةةةةةةةةةةةديولوجيا البيضةةةةةةةةةةةةةاء واالهتمةةةةةةةةةةةةةام بالمةةةةةةةةةةةةةدّن  والغريةةةةةةةةةةةةة  والمتخّيةةةةةةةةةةةةةل  -
 والمختلف.

 العناية بالعرق والّلون والجن  واألنوثة وخطا  ما بعد االستعمار. -

 والتهةةةةديم والعدميةةةةة والتنةةةةاص والةةةةالتقةةةةوم فلسةةةةفة مةةةةا بعةةةةد الحداثةةةةة علةةةةا الّتشةةةةكيك 
 انسجام إعادة الّنظر في المسلمات التي سادت في الغر ، قديما وحديثا. نظام والال

 النظرّية الّنسوّية:

إّن المساواة اّلتي نادت بها الحركة الّنسوّية واّلتي أّدت إلا تحّرر المرأة من قيود الّرجل 
جل، في الظاهر، حّرر المرأة، لكن حّول هذه سرعان ما تحّولت إلا نتائج عكسّية؛ فالرّ 

يستغّل  ،عبدا لغرائزه هافاستغل هذه الحرّية ليجعل من ؛الحرّية إلا استعباد وقهر للمرأة
 وما يترّت  عن ذلك. كّل ذلك تحت غطاء الحرّية.السينما واإلشهار و الجن  جسدها في 

لجوء بعض المنظمات الّنسوّية إلا تحريض المرأة في المجتمعات المحافظة )اإلسالمّية( 
الخروج عن ضوابط  -للمطالبة بما يتعارض مع الّتشريعات الّدينّية والعادات ) الميراث

 الّزواج...(
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 ما بعد االستعمار:

القديم، لكنها  إّن نظرّية ما بعد االستعمار نجحت في القضاء علا ممارسات االستعمار 
 لم تفلح في مجابهة الممارسات الجديدة التي لجأ إليها مستعمر األم : 

يات/ إرساء الديمقراطّية/ الّنهوض باالقتصاد والصناعة الّتدخل بحجة حماية األقلّ  -
 والتعليم... وهي نفسها األعذار التي اعتمدها المستعمر نفسه قديما.

لشرقّية، ثم الّتدخل بحّجة إرساء األمن، ثم إعادة عرات والثورات في البلدان اخلق النّ  -
 العراق، سوريا، اليمن، ليبيا...(... )لكس  األموال بناء ما أفسدته الحرو 

 اليمن...( -ليبيا -في سوريابحرو  بالوكالة )القيام  -
 شبكات الّتواصل االجتماعي...( -استغالل اإلعالم المعاصر )المواقع اإللكترونية -

للّترويج للمفاهيم القديمة اّلتي تجعل من الغر  سّيدا والّشرق مسودا، وال خالص من 
 سوء أحوال الّشرق إاّل بغون الغر ...

 )األمثلة كثيرة(.
 

 مالحظات:

 بشكل آلي يعّد خروجا عن المطلوب. الّنظريات الّنقدّيةعرض  -

ن كانت صحيحة.كّل المعلومات غير المطلوبة تعّد خروجا عن الموضوع، حّتى  -  وا 

 لذلك، وجب التقّيد بالمطلوب. -

ويجازى عليها  ،كّل إضافات صحيحة متعلقة بالمطلوب ولم تَُتناول في الّدروس، ُتحسب -
 صاحبها.

 
 


