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مقدمــــــــــــــــــة
عالمية وشفرة سياقية خاصة ،أداة منيج عممي منضبط نتاج شرعيتيا
المصطمح لغة
ّ
لمبنية واكتماليا في ذاتو باعتباره
وفاعميتيا ،ويحقؽ مبدأ
الشمولية التي تحقؽ التماسؾ الداخمي ّ
ّ
وحدة متميزة مف وحداتيا ،فيو أساس مكتمؿ بذاتو  ،وىو مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمـ وال وجود
األوؿ.
لمثاني بدوف ّ
يتمحور عنواف ىذا البحث حوؿ المصطمح النقدي عند ″عبد اهلل الغذامي ″مف خالؿ
النص. ″
كتابيو ″الخطيئة والتكفير ″و ″تشريح ّ
اعتمدت ىذيف الكتابيف كونيما يكمالف بعضيما البعض ،فكتاب ″الخطيئة والتكفير ″ىو عبارة
عف الجزء النظري وكتاب  ″تشريح النص  ″ىو عبارة إلتماـ ىذا الجزء بالتطبيؽ.
عدة إشكاليات  :كيؼ صاغ عبد المّو الغذامي ″
وقد انطمقت في ىذا البحث مف ّ
النقدية ليذه المصطمحات؟ وما المقياس الذي اعتمده في
المصطمح النقدي ؟ وكيؼ كانت نظرتو
ّ
تفضيمو لمصطمح عف آخر؟ وحتما وراء اختيارنا ليذا الموضوع إعجابنا بالناقد السعودي ″عبد
اهلل الغذامي ″فيو ناقد عربي معاصر لو مكانة واسعة في مجاؿ النقد ،وعرؼ بطرحو قضايا نقدية
النقدية العر ّبية.
كبيرة التي كانت مثار جدؿ وكذلؾ ّأنو عرؼ بإتيانو الجديد لمساحة
ّ
وقد تعرض ىذا الموضوع لمدراسة مف قبؿ مف خالؿ كتاب ″قراءات في مشروع الغذامي
النقدي لػ″عبد الرحماف ابف اسماعيؿ السماعيؿ ″حيث قدـ قراءة نقدية مختصرة لمجموعة مؤلفاتو
النص وكذلؾ نجد ″محمد عزاـ ″في كتابو تحميؿ الخطاب
ومنيا كتابو الخطيئة والتكفير وتشريح ّ
عدة نقاد معاصريف مف العرب والغربييف وتحدث في جزء عنو.
األدبي الذي تناوؿ ّ
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مقدمــــــــــــــــــة
كاف اليدؼ مف وراء ىذا البحث ىو محاولة الوصوؿ لمطريقة التي تستقبؿ بيا المصطمحات
مف الغرب ىؿ ىي نقؿ أـ ترجمة ؟ أو غير ذلؾ؟ ولقد اتبعنا في ذلؾ المنيج الوصفي التحميمي
النقدية المعتمدة في ىذه الكتب وقمنا بتحميميا ومقارنتيا حسب
المقارف فقمنا بوصؼ المصطمحات
ّ
االستعماؿ الذي اتبعو.
األوؿ وىو
الخطة المتبعة في إنجاز ىذا البحث ىي تقسيـ البحث إلى فصميف :الفصؿ ّ
عبارة عف تحديد مفاىيـ لممصطمحات وىو عبارة عف فصؿ نظري لما سيأتي في الفصؿ التطبيقي
تطرقنا إلى التعريؼ بالمصطمح النقدي عند العرب والغرب ثـ حددنا أىميتو ثـ انتقمنا إلى عنصر
آخر وىو عمـ المصطمح فحددناه كمفيوـ مع تحديد أىـ موضوعاتو.
النقدية التي استعمميا
أما الفصؿ الثاني فيو فصؿ تطبيقي  ،حددنا فيو أىـ المصطمحات
ّ
يحية ،األثر ،وقمنا بتحميميا
″عبد اهلل الغذامي ،″وىي الشعرّية،
البنيوية  ،السميولوجيا ،التشر ّ
ّ
ووصفيا مع إحصاءىا واعطاء النسبة المئوية لكؿ مصطمح.
وأىـ المراجع التي استندنا إلييا أخص بالذكر :كتاب المصطمح النقدي لػ″محمد عزت جاد″
وكذلؾ كتاب الخطيئة والتكفير وتشريح النص لػ″عبد اهلل الغذامي ″.
وفي األخير نتقدـ بالشكر الجزيؿ لألستاذة المشرفة ″عميوات سامية  ″وكذلك كل من ساهم من
بعيد أو قريب في إتمام هذا العمل.
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

النص النقدي ،فمو أىمية
يعتبر المصطمح النقدي من أىم الركائز األساسية التي يبنى عمييا ّ
كبيرة في تحصيل العموم وضبطيا وادراكيا ،فمكل عمم اصطالح خاص بو ،ولقد أخذت إشكالية
المصطمح حي از كبي ار في الدراسات األدبية عامة والنقدية خاصة.
 -1المصطمح النقدي:
 : 1-1التعريف المغوي لممصطمح:
بعودتنا إلى المعاجم المّغوية نجد كممة المصطمح تنحدر من الجذر المّغوي ⁽ صمح ⁾ وورد
يصمُ ُح ،صالحاً
في لسان العرب ما يمي  :جاء المصطمح من مادة « :صمح ،ض ّد الفساد ،صمحْ ،
وصموحاً والصمح :السمم ،وقد صمحوا وصالحوا وأصمحوا وتصالحوا و أصمحوا».

1

الدالة عمى صالح الشيء وصموحو أي
« كممة مصطمح مأخوذة من المادة المّغوية ⁽ صمح ⁾ ّ
ّأنو نافع ،ففي المعجم الوسيط صمح الشيء  :الشيء كان نافعا أو مناسبا ،يقال :ىذا الشيء يصمح
2
أن لفظة المصطمح مأخوذة من
لك»  ،من خالل التعريف المّغوي المأخوذ من المعجمين نالحظ ّ

الفعل الثالثي صمح وىو الصالح أي الشيء الجيد النافع الجميل  ،وىو عكس الفساد ،مثال قولنا :
فالنا صالح أي ّأنو لو صفاتو الحميدة وىو عضو إيجابي في المجتمع .
 :2-1تعريف االصطالحي لممصطمح:
النقدية العر ّبية منذ نشأتيا سيالحظ وجود جذور نشأة المصطمح
إن المتتبع لمدراسات
ّ
ّ
النقدي ،ويمكن مالحظة ذلك ّأنيا أسيمت في تطوير ىذه الدراسة إال ّأنو لم تكن ىناك نظرّية
ّ
عدة محاوالت منيا:
متكاممة لكننا نالحظ ّ
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،د ط ،دار صادر لمطباعة والنشر ، ،بيروت ،مج ،07مادة صمح  ،د ت،ص.267
 -2ابراىيم أنيس وآخرون ،المعجم الوسيط ،د ط ،دار الفكر ،بيروت د ت ،مادة صمح ،ص.135
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

أن المصطمح ىو الركيزة األساسية في كل عمم ،ال وجود لعمم بدون مصطمح،
من ىنا نستنتج ّ
وال يستقيم منيج إالّ عمى وجود مصطمحات دقيقة تؤدي بو إلى الحقيقة الصادقة وىنا نالحظ وجود
باألول.
عالقة تأثير وتأثر بين المصطمح والمنيج ،فال وجود لمثاني إالّ بوجود ّ
أما ″مصطفى الشيابي ″يرى في تعريفو لممصطمح « :ىو لفظ اتفق العمماء عمى اتخاذه لمتعبير
ّ
العممية ،واالصطالح يجعل -إذن -لأللفاظ مدلوالت جديدة غير مدلوالتيا
عن معنى من المعاني
ّ
البد في ك ّل مصطمح من وجود مناسبة أو
غوية أو األصمية ...والمصطمحات ال توجد ارتجاال و ّ
المّ ّ
مشاركة أو مشابية كبيرة أو صغيرة بين مدلولو المّغوي ومدلولو االصطالحي».

1

حسب ″مصطفى الشيابي ″فالمصطمح لفظ يوضع لمتعبير عن معنى من المعاني
لمغرض التسمية أو التواصل ،واالصطالح يجعل لأللفاظ مدلوالت جديدة أي ثرية بالتعدد المّغوي،
والمصطمح ال يوجد ىكذا بدون سبب عشوائيا وانما يوجد لسبب معين ،وىما نجده اشترط وخود
المشابية بين المدلول المغوي والمدلول االصطالحي.
حجازي ″تعريف موجز لممصطمح النقدي «:الكممة
حد تعبير يطرح ″محمود فيمي
ّ
عمى ّ
االصطالحية أو العبارة االصطالحية مفيوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناىا أو باألحرى
استخداميا محدد في وضوح ،ىو تعبير خاص ضيق في داللتو المتخصصة وواضح إلى أقصى
النظام الخاص بمصطمحات فرع
درجة ممكنة ولو ما يقابمو في المّغات األخرى ويرد دائما في سياق ّ
محدد فيتحقق بذلك وضوحو الضروري،

2

 -1عزت محمد جاد ،نظرية المصطمح النقدي ،د ط  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2002 ،م ،ص.1،2،3

 -2محمود فيمي حجازي ،األسس المغوية لعمم المصطمح ،دار غريب لمطباعة والنشر ،القاىرة  ،1993ص.11
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

يرى ″محمود فيمي حجازي ″أ ّن المصطمح ىو إما كممة أو عدة كممات ولكن ليا معنى محدد
وواضح ىذا ىو الشرط األساسي في ذلك حيث أ من صفة ىذا المصطمح أنو ضيق في داللتو
الخاصة وواضح إلى درجة كبيرة في المّغات األخرى .
يعرف ماري كمود لوم المصطمحات في كتابو la terminologie et princpes
معجمية ينظر إلى معناىا ضمن إطار مجال تخصص ،أي
 :TECHNIQESبأنيا « وحدات
ّ
اإلنسانية ،وىو غالبا ما يربط بنشاط اجتماعي ميني ،تتضح لنا ىو
ضمن مجال محدد من المعرفة
ّ
كممة أـو مجموعة من الكممات ال وجود ليا خارج مجال تخصصيا مثال :مصطمحات في مجال
الطب ⁽ لقاح ،الجياز العصبي المركزي».⁾..

1

وحسب ″ماري كمود ″فيو عبارة عن وحدات معجمية ويحدد معناه من خالل مجال
تخصصو وىذا المجال دائما نجده مرتبط بالعمل الميني وىو عبارة عن كممة أو أكثر ،وبالتالي ال
نستطيع تحديده خارج ىذا المجال ،وكل مصطمح مرتبط بتخصصو ،مثال ال نجد مصطمح األدب
في الطب وال اقتصاد في الطب ...إلخ.

1

 -ماري كمود لوم  ،عمم المصطمح  ،مبادئ وتقنيات ،ط،1تر .ريما بركة  ،المنظمة العربية لمترجمة، ،بيروت،

2012م ،ص.19
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:
 :3-1تعريف المصطمح النقدي:

يعرف ″يوسف وغميسي ″المصطمح النقدي عمى ّأنو «:رمز لغوي ⁽ مفرد أو مركب ⁾ أحادي
الداللة  ،مزاح نسبيا عن داللتو األولى  ،يعبر عن مفيوم نقدي محدد وواضح متفق عميو بين أىل
ىذا الحقل المعرفي أو يرجى منو ذلك»1.
يخصص يوسف وغميسي ىنا المصطمح بالرمز المّغوي ،وىو إما يكون مفرد أي عبارة عن
كممة واحدة فقط  ،واما يكون مركب وىو عبارة عن جممة ،وبالتالي يتصف بصفة االنزياح وىذا ما
يظير في تعريف يوسف وغميسي فيكون لو معنى آخر غير معناه األصمي  ،والمصطمح لو مفيوم
نقدي يكون معروف واتفق عميو بين الييئة.
« ال شك أن المصطمح النقدي والبالغي نشأ عربيا ،وما إن بدأ االتصال الفعمي بتراثيات
األمم والشعوب كالفرس واليونان واليند والرومان...حتى تسربت بعض ىذه المصطمحات الفكرية
فإن مثل ىذا التأثر والتأثير ىو دليل
والفمسفية إلى النقد العربي واألدب العربي عامة ،وبالطبع ّ
صحة تفاعل خالق ،وقد أفاد النقد االدبي من ىذا التالقح الفكرين يدل عمى تمك المصطمحات التي
عرفت في العموم العقمية  ،والنقمية ،والدخيمة جميعا»2.
فإن المصطمح النقدي وحتى البالغي أصميما عربيا ،فبفعل االحتكاك
حسب ″محمد عزامّ ″
والنقل والترجمة من الحضارات األخرى كالفرس واليند وغيرىا نقمت بعض المصطمحات لألمم
العر ّبية حتى صبحت متداولة وشيدت تطو ار كبيا بفضل تطور المناىج النقدية والييئات العممية.

 -1يوسف وغميسي ،إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد،ط ،1الدار العربية لمعموم ناشرون،
منشورات االختالف  ،لبنان  /الجزائر ،2008،ص.24

 -2محمد عزام ،المصطمح النقدي في التراث األدبي ،د ط ،دار الشرق العربي ،بيروت ،د ت ،ص.06
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:
:4-1أهمية المصطمح:

مما الشك فيو أ ّن المصطمح مثمو كمثل باقي العموم األخرى وذلك في الدور في المجتمع وىو
تأثيره عمى باقي العموم األخرى وىذا ما نجده في ما يمي:
األدبي كمغة داخل لغة  ،يشرح في نظام التواصل يحفظ لمفكر مسار ولممعرفة
« المصطمح
ّ
النص عمى ذلك النسق من الموضوعية ،وما استطاع
بغيتيا في شكل تصورات ثابتة لوالىا ما خرج ّ
بخاصية الثبات
العممي ،فشفرات المصطمح وحدىا ىي التي تتمتع تصوراتيا
الحفاظ عمى نيجو
ّ
ّ
العممية داخل جياز لغوي يعتمد في ذاكرتو األولى عمى لغة إشارية تعني
الداللي أو المرجعية
ّ
بالتحول من خالل اعتباطيتيا ومن خالل اتكائيا عمى المستويات البالغية المختمفة».
ّ

1

أن كل المّغات ىي عبارة
أن التواصل ال يحدث من دون مصطمح حتى ّ
من خالل ىذا نالحظ ّ
عن مصطمحات ،وىو يحافظ عل مسار النص ونسقو وعمى نيجو العممي ،بوصفو يتمتع بالثبات
الداللي أو المرجعية المغوية وكذلك يتميز بالتحول من خالل اعتباطية العالقة بين الدال والمدلول.
النص وىو الوحيدة ال ّذي
إن المصطمح لو فعالية كبيرة كونو يتحكم في تناسق وتكامل ّ
« ّ
تضيء النص حيثما تتشابك خيوط الظالم ،وبدونو يغدو الفكر كرجل أعمى في حجرة مظممة
أن
يبحث عن قطعة سوداء ال وجود ليا ليصبح المصطمح وحده القادر عمى قيادة قطيع الّمغة ،بعد ْ
النيج وتحقيق التواصل ».2
سبق لو قيادة الفكر واحكام ّ

 -1محمد عزت جاد ،نظرية المصطمح النقدي ،ص.35
 -2المرجع نفسو ،ص،.35
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

الداخمية إالّ من خالل المصطمح  ،فيذا
النص أو بنيتو
ال نستطيع الوصول إلى تناسق أفكار ّ
ّ
الداخمية ومن ىنا نستطيع القول
النص
األخير ىو الذي يتحكم في تالحم وتداخل وتناسق دالالت ّ
ّ
أن ال وجود ّلنص متكامل بدون مصطمح.
ّ
وبالتالي أصبح المصطمح الوسيمة أو الطريقة المنيجية و النظرّية التّي تنطمق منيا كل
المقدمات حتى لو كانت ىذه المقدمات مجرد فرض عممي ،وبالتالي أصبحت غايتيا جممة
تصورات مؤلفة تأليفا عقميا تيدف إلى ربط النتائج بالمقدمات عتى تحقق التكامل .

1

:5-1عمم المصطمــــــح:
العممية لممصطمح وكذلك يبحث
إ ّن عمم المصطمح ىو العمم الذي يبحث في طريقة وضع األسس
ّ
في المفاىيم العامة التي تبحث في العالقة بين المصطمح والمفيوم ،أي بين المفاىيم وتسميتيا
ويظير ىذا من خالل ما يمي:
أن عمم المصطمح ىو :العمم الذي يبحث في العالقة بين المفاىيم
يرى″عمي القاسميّ ″
العممية والمصطمحات المّغوية التي يعبر عنيا ،وىو عمم ليس قام بذاتو واّنما مشترك بين عموم
ّ
اإلعالمية وحقول التخصص العممي ولو يتناول جوانب ثالثة متصمة بالبحث
المّغة والمنطق و
ّ
العممي والدراسة الموضوعية وىي:

2

أول جانب يتناولو عمم المصطمح ىو البحث في المصطمح و العالقات بين المفاىيم
المتداخمة ⁽ الجنس ،النوع ،الكل ،الجزء ⁾ والتي تمثل في صورة أنظمة المفاىيم التي تشكل األساس
في وضع المصطمحات المصنفة التي تعبر عنيا في عمم من العموم كما نجده يتعمق في ،أما
-1ينظر :محمد عزت جاد ،نظرية المصطمح النقدي ص.35

 -2ينظر :حامد صادق قنيبي ،مباحث في عمم الداللة والمصطمح ،ص171ص .172

10

تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

الجانب الثاني فيو متمثل في البحث في المصطمحات المّغوية والعالقات القائمة بينيا ووسائل
بنية عمم من العموم ،وبيذا المعنى يكون عمم المصطمحات فرعا خاصا
وضعيا وأنظمة تمثيميا في ّ
العامة المؤدية إلى خمق المّغة
من فروع عمم األلفاظ وفي الجانب األخير نجده يبحث في الطرق ّ
العممية في لغة طبيعية بذاتّيا  ،ويصبح عمم
التقنية بصرف النظّر عن التطبيقات
العممية أو
ّ
ّ
ّ
المصطمحات في ذلك عمما مشتركا بين عموم المّغة والمنطق والوجود واإلعالميات والموضوعات
المتخصصة وكذلك عمم المعرفة والتصنيف ف ّكل ىذه العموم تتناول في جانب من جوانبيا التنظيم
الشكمي لمعالقة بين المفيوم والمصطمح.1
أن عمم المصطمح ىو بحث عممي وتقني يبحث في المصطمحات
من خالل ىذا نستنتج ّ
عممية متمعنة تبحث في المصطمح والمفيوم وعالقتيا
العممية ويقوم بدراستيا دراسة ّ
المّغوية و ّ
أن عمم المصطمح لو عالقة مع باقي العموم وبالتالي يستمد أفكاره
ببعضيا البعض ،وكذلك نجد ّ
منيا .
:6-1الثنائية التي يقوم عميها عمم المصطمح:
المصطمح والمفيوم ىما الفكرتان التي جاء عمييما عمم المصطمح  ،فمجال بحثو ىو العالقة
أما المفيوم فيو
بين ىتين الفكرتين ،وىما عنصران أساسيان فيو ،فالمصطمح ىو الكممة أو ّ
الدال ّ
الداللة التي تحمميا الكممة فحين ال نجدىما ينفصالن عن بعضيما البعض.
يعدان العنصرين األساسين في عمم المصطمح وتجدر ىنا اإلشارة إلى
« المفيوم والمصطمح ّ
أن ىناك فرق بين المصطمح والكممة ،فالمصطمحات حاممة لمعرفة متخصصة أي ّأنيا تنتمي إلى
ّ
محدد من مجاالت المعرفة أو بتعبير آخر إلى لغة متخصصة وترتبط عضويا بمكونات
مجال ّ
1
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

أما الكممات فإنيا تنتمي إلى المّغة العامة وتستقي قيمتيا ليس من
المجال المعرفي ال ّذي تنتمي إليوّ ،
العالم الخارجي الذي تدل عميو ،واّنما من العالقة التي تربطيا فيما بينيا بمعزل عن العالم الخارجي
ال ّذي تدل عميو».

1

يبنى عمم المصطمح عمى ىذين العنصرين⁽ المفيوم والمصطمح ⁾ ىما عنصران يكمالن
بعضيما البعض لكن ليس ليما نفس المعنى وانما مختمفان ،ومن خالل ىذين العنصرين نستنتج
الفرق بين الكممة والمصطمح  ،فالكممة نجدىا في المّغة العادية ،أما المصطمح فيدل عن المعنى
المخصص ،أي لو لغة متخصصة ومحددة في مجال وحدد.
 :7-1موضوعات عمم المصطمح:

2

 طبيعة المفاىيم ،ىنا يحدد نوع المصطمح بحيث يصنف ضمن إطار المعنى الذي يحممو. تكوين المفاىيم وخصائصيا والعالقة بينيا ،في ىذه العممية نقوم بتحديد الخصائص التي تميزمصطمح عن آخر ،وبالتالي من خالل ىذه العالقة نستنتج العالقة بين المصطمحات.
 طبيعة العالقة بين المفيوم والشيء المخصوص ،ىنا نحد العالقة بين الدال والمدلول وما ىومعروف العالقة االعتباطية.
 تعريفات المفيوم ،ومعرفة طبيعة المصطمحات ووضعيا .ىنا تحدد التعريفات المتعددة لمفيومواحد وىذا التعدد حسب اختالف آراء النقاد وىنا تصنف المصطمحات حسب طبيعتيا.
 -كيفية تخصيص المصطمح لممفيوم والعكس بالعكس.

 -1ماري كمود لوم ،عمم المصطمح ،مبادئ وتقنيات ،تر :ريما بركة ،ص.18
 -2ينظر:حامد صادق قنيبي ،مباحث في عمم الداللة ،ص.182
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الفصل األول:

الداللة لمصطمح
إن أىم موضوع ركز عمية النظرية العامة لعمم المصطمح ىو المفيوم ،وىو ّ
ّ
ما ،وتميو البحث في العالقة بين المفاىيم وخصائصيا ،ومن خالل ىذه الخصائص نستنتج طبيعة
المصطمحات وتصنيفيا حسب معانييا ومجال تخصصيا.
 :2المصطمحات النقدية:1-2 :البنيوية:
 :1-1-2مفهوم البنية
البنيوية من المصطمحات التي شاعت في النقد المعاصر ،والتي جاءت
يعتبر مصطمح
ّ
لمنص قيمتو وتصبح
النص ،بعيدا عن كل ما يتصل المؤلف حتى تعطي ّ
بفكرة االعتماد عمى ّ
الدراسة موضوعية  ،ولكي نتطرق لمبنيوية عمينا تحديد أصميا المغوي «،استخدم القرآن الكريم أصل
بناءا ″و  ″البنيان ″و ″مبني ″أكثر من عشرين
مصطمح ّ
"بنية" عمى صورة الفعل  ″بنى ″واالسم ً ″
1
ِ
ي جعل ل ُك ْم ْاأل ْرض ِف ْارشاْ واْلسم ْاء
مرة بقولو تعالىْ ″:ابُن ْوا عم ْييُ ْم ُب ْني ْان ْا ،″وقولو أيضا  ″ :اْلذ ْ
ّ

بِناء 2،″ولم ترد فيو وال في النصوص العر ّبية القديمة كممة  ″بنى  ″عمى ّأنو الييكل الثابت لمشيء
تركيبا وصياغة من خالل تقسيميم
ومنو أخذ النحاة حديثيم عن ″البناء ″مقابل ″اإلعراب ″وتصوره
ً
الكالم إلى  ″مبني لممجيول  ″كما جرى داللتو في حقل التشييد ،والتعمير والتركيب والطريق التي
جمالية وقد استعمل المصطمح في المّغات
فنية
ّ
تركب بيا األشياء في نسق ىندسي ذي صيغة ّ
الفني اليندسي المحكوم وبقياسات
األوروبية منذ القرن  17في المعمار يؤدي المعنى التشكيمي ّ
ّ
معينة».1

 -1سورة الكيف ،اآلية. 20
 -2سورة البقرة ،اآلية .22
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الفصل األول:

البنية وىذه الكممة لم يتطرق إلييا المفكرين
أن القرآن ىو سابق الحديث عن ّ
ىنا نالحظ ّ
بنية ،ومن ىذه الكممة انطمق
القدامى بطريقة مباشرة ،وفعل بنى الذي ىو المصدر األساسي لكممة ّ
الباحثون عمى ّأنيا الييكل الثابت ،ووجد ىذا المصطمح في التخصص اليندسي في التركيب
والتشييد والتعمير ومن ىنا تطور معنى ىذا المصطمح إلى أن أصبع مصطمح أساسي في مجال
األدب والنقد.
وىذه الكممة مشتقة من الفعل األصمي الالتيني بنى ،وىو يعني بذلك الطريقة التي يوجد
فبنية الشيء تعني ما ىو أصيل فيو وجوىري وثابت ال يتبدل
أما في المّغة العر ّبية ّ
عمييا الشيءّ ،
بتبدل األوضاع والكيفيات.

1

فالكممة بمعناىا العام ىي الطريقة أو النظام الذي يوجد عميو الشيء أي الشكل الداخمي
الجوىري واألساسي الذي يبنى عميو الشيء والذي يسيم في البناء والحفاظ عمى تناسقو .
النسق أو
البنية تحمل أوالً وقبل كل شيء طابع ّ
يرى  ″ليفي شتراوس «c. levi strauss″إ ّن ّ
التحول تحولت باقي
فالبنية تتألف من عناصر إذا ما تعرض الواحد منيا لمتغيير أو
النظام،
ّ
ّ
ّ
العناصر األخرى».

2

البنية من المفيوم العام ىي عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة فيما بينيا
أن ّ
نستنتج ّ
الخارجية
الداخمية لمعناصر
يكمل اآلخر وبالتالي ال ترجع مكوناتيا
ّ
ّ
ترابطا ّ
كمياً ،حيث أ ّن كال منيما ّ
الخارجية وبالتالي إذا تعرض
فالبنية تكتفي بذاتيا مستقمة عن كل العناصر
لمتبرير أعماليا وبالتالي
ّ
ّ
العنصر الواحد لمتغيير تغيرت كل العناصر.

 -1ينظر ،عمر مييبل ،البنيوية في الفكر الفمسفي المعاصر ،د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية2010 ،م ،ص.22
 -2المرجع السابق.22 ،
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الفصل األول:

البنية تكتفي بذاتيا وال تتطمب إلدراكيا المجوء إلى أي
إن ّ
« ترتكز ّ
البنية عمى المسممة القائمة ّ
البنية بتقدير أولي مجموعة تحويالت تحتوي عمى
من العناصر الغريبة عن طبيعتيا ،وتبدوا ّ
1
البنية تكتفي بذاتيا وال تتدخل أي عناصر
أن ّ
قوانين» .ىنا نالحظ نفس فكرة ليفي شتراوس وىي ّ

خارجية غريبة في تنظيميا.
 :2-1-2تعريف البنيويةstucturalisme :
البنيوية في معناىا الواسع ىي طريقة البحث في الواقع ،وليس في األشياء الفردية بل في
ّ
البنيوية في معناىا األخص ىي  ″محاولة نقل النموذج المّغوي إلى حقول
أن
ّ
العالقات بينيا  ،كما ّ
ثقافية أخرى″
ّ

2

البنيوية ىي مجال بحثيا وىو البحث في األشياء من خالل عالقاتيا
نجد أىم فكرة عرفت بيا
ّ
ببعضيا البعض ،وليس في األشياء المنفردة ومن ىنا جاءت بفكرة العالقات الداخمية لمنص األدبي،
فجاءت لنقل النموذج المغوي لمباق الحقول األخرى.
« مصطمح البنيوية  stucturalismeمشتقة من الكممة structureوىي بدورىا مشتقة من
الفعل الالتيني أي بنى ، stuereوىو يعني بذلك الييئة أو الكيفية التي توجد الشيء عمييا،
البنيوية من التعبيرات الشائعة في النقد الحديث ويظن كثير ممن يستعممون ىذه الكممة
وأصبحت
ّ
ّأنيا تمثل تيا ار جديدا ،اخترعو ″دي سوسير» 3.″

1
يوية ،ط 4منشورات عويدات ،بيروت  ،1985ص.9
 جيرار جنيت ،البن ّ -2عبد الناصر حسن محمد ،نظرية التوصيل وقراءة النص األدبي ،د ط  ،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات

القاىرة1999 ،م ص.29

 -3ابراىيم محمد خميل ،النقد األدبي الحديث ،من المحاكاة إلى التفكيك ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،سنة

،2003ص .95
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الفصل األول:

يشير ىذا المصطمح سواء المفيوم االصطالحي أو المّغوي عمى الييئة أو الييكل التي يبنى
عمييا الشيء.
النقدية لمدرسة  ″النقد الجديد ″و ″مدرسة الشكالنيين
ّأيا كان األمر فمقد كانت الجيود
ّ
الروس ،″مع غيرىا من العوامل ،موصولة بالجيود المّسانية لمعالم السويسري  ″ف .دي سوسير″
ّ
بأنيا نسق من اإلشارات التي
ىو األساس لظيور
البنيوية وذلك من أن وصف ″سوسير ″المّغة ّ
ّ
يصدره اإلنسان بصوتو ،ومن ىنا أخذ في البحث عن طبيعة اإلشارة وكونيا اعتباطية مفرقا بين
الدال والمدلول من ناحية
الدال والمدلول من ناحية ونظر لمعالمة بوصفيا ال ّكل ال ّذي يتركب منو ّ
ّ
أخرى ،ثم تفريقو بعد ذلك بين المّغة والكالم من حيث كون األولى المخزون الذىني لمجماعة
البشرّية ،والكالم من حيث ىو اختيار المتحدث لبعض ىذا المخزون من أجل التعبير عن فكرة أو
رسالة ،ممتدا بذلك إلى تفريقو بين اآلنية من حيث ىي دراسة المّغة بوصفيا نظاما في عصر ما
التعاقبية  ...من حيث ىي دراسة المّغة حسب تطوراتيا وتحوالتيا التاريخية.
وبين
ّ

1

من أىم مصادر نشوء البنيوية نجد الشكالنيين الروس والنقد الجديد وكذلك لسانيات سوسير،
الذي يعد المصدر األساسي في ذلك باعتباره حدد مفيوم المّغة باعتبارىا نسق من العالمات،
الدال والمدلول ،ثم تحديد الثنائيات التي اشتير بيا سوسير.
ومكونات ىذه العالمة التي ىي ّ
 :3-1-2المبادئ العامة لمبنيوية:
 إحداث تغيير شمولي وجذري في مفيوم نظرّية األدب حين لم يعد األدب نظرّية في الحياة ،واّنماالفني والجمالي عمى الصعيد المّغوي.
أصبح نظرّية في ظواىر اإلبداع من منظورىا ّ

 -1ابراىيم محمد خميل ،النقد األدبي الحديث ،من المحاكاة إلى التفكيك  ،ص.29
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الفصل األول:

النص عن محور التاريخي الذي
 محاولة إكساب التحميلعمميا دقيقا ،وذلك بعزل ّ
األدبي طابعا ّ
ّ
نفسية من ناحية ،ومن
يخية أو ّ
كثي ار ما تسبب في إىمال النّص األدبي وتحويمو إلى مجرد وثيقة تار ّ
النص عمى أساس افتراضات ال يمكن
الحد من األفكار
ناحية أخرى ّ
اإليديولوجية التي كانت تتفيم ّ
ّ
يبية.
التحقق من صحتيا التجر ّ
األدبي بوضعو في
األدبي قيمتو حين اعتبرتو مرك از لمقيمة في العمل
النص
 أعادتالبنيوية إلى ّ
ّ
ّ
ّ
األدبية .
السياق المنبثق مباشرة من األعمال
ّ
النقد التي كانت سائدة قبميا وذلك بتمثميا روح العمم
 استطاعتأن تغير وتعدل من لغة ّ
ّ
البنيوية ّ
والدقة المنيجية في مقارنة األعمال اإلبداعية.
النص
الفني الذي يتميز بو ّ
إ ّن أىم أفكار جاءت بيا البنيوية نجد فكرة الجمالية وىو العنصر ّ
والتي كانت ميممة من قبل ،وكذلك من أىم ما توصمت إليو ىي دراسة االدب دراسة شبو عممي،
النص عن كل العناصر الخارجية ،منيا التاريخية
فأعطتو طابعا عمميا دقيقا ،وذلك بعزل ّ
االجتماعية والنفسية وغيرىا.

1

: 2-2الشعريـــــــةla poetics:
:1-2-2مفهوم الشعرية
النقد المعاصر ،إال ّأنو ظير كمفيوم في فكر الغرب وبالتحديد مع
مصطمح الشعرّية وليد ّ
الن
″أرسطو ″في كتابو فن الشعر ،تحدث عن الشعر وعن أنواعو ،توسع في ذلك ،وىو حديث ّ
ىذا المصطمح لم يأخذ تعريفا محددا و لم يخص لو مجال لمدراسة واّنما في النقد المعاصر اتخذ
 -1ينظر:عبد الناصر حسن محمد ،نظرية التوصيل وقراءة النص األدبي  ،ص .37
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الفصل األول:

مكانتو وحدد لو عدة تعاريف تختمف حسب ووجية نظر كل ناقد وىذا يظير من خالل ما يمي:
« يعتبر مصطمح الشعرّية من المصطمحات التي شاعت في النقد المعاصر والشعرّية مصطمح
غربي قديم حديث ،قديم من حيث ّأنو استعمل أول مرة عمى يد الفيمسوف اليوناني ″أرسطو ″في
كتابو فن الشعر ،وحديث من حيث ّأنو ْاخد دالالت متعددة عند النقاد المعاصرين».

1

ورد في قاموس الروس الفرنسي مصطمح الشعرية« :ىو فن جمع األصوات وايقاعات الكممات في
لغة من أجل استحضار صور وأحاسيس وعواطف»2.
« وتعتمد الشعرّية عمى محوري االختيار والتأليف ،فاالختيار يرجع إلى التماثل والتوازن
واالختالف بينما في حالة األدب فإن مبدأ التوازن يشمل من محاور االختيار إلى محاور التأليف
كما يقول ″جاكسون ″لتأتي أولى وظائف الشعرّية في البحث عن انحراف النص عن مساره العادي
الجمالية أو البحث عن االنتياك المعتمد لسنن المّغة العادية وىذا االنحراف يحول
لتحقيق وظيفتو
ّ
التركيز من محور التجاور سبيل الخطاب العادي إلى خاصية التوازن».

3

تشمل الشعرّية الجانب الخفي في النص أي العناصر الخفية التي تحقق جماليتو ،ومن ثم
تبحث عن االنحراف الذي يحدث عمى مستوى المّغة أي ثمت انزياح عمى مستوى النص من
الجمالية ويصبح لمغة
المستوى العادي إلى المستوى المجازي ،ومن خالل ىذا االنزياح تحدث
ّ
االتصالية المعروف.
جمالية غير الوظيفة
وظيفة
ّ
ّ

 -1فيصل األحمر ،معجم السيمائيات ،د ط ،الدار العربية لمعموم الناشرون ،منشورات االختالف ،الجزائر
العاصمة2010 ،م ،ص.290
2

Le petit larousse paris cedex 06-1999-21 rue dumontparnasse 75283 p796.

 -3فيصل األحمر ،معجم السيمائيات  ،ص.274
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

« أما المفيوم فقد تنوع المصطمح ذاتو عمى الرغم ممن ّأنو ينحصر في إطار فكرة عامة
تتمخص في البحث عن القوانين العممية التي تحكم االبداع ويبدو أننا نواجو من جية أولى مفيوما
واحدا بمصطمحات مختمفة ويبدوا بار از ىذا االمر في تراثنا النقدي العربي ،ونواجو مفاىيم مختمفة
بمصطمح واحد من جية ثانية ،ويظير ىذا األمر في التراث النقدي العربي أكثر جالء»1.″
مصطمح الشعرية كباقي المصطمحات النقدية التي تواجو مشكمة التعدد والترادف وىذه من
ميزات المصطمحات النقدية المعاصرة ،وىذا ما نالحظو في تراثنا النقدي وىو وجود مفيوم واحد
بعدة مصطمحات ،أما في التراث الغربي فنجد العكس وجود مصطمح واحد بعدة ومفاىيم .
« ويرى ″كمال أبو ديب :″ال يمكن أن توصف الشعرّية إال حيث يمكن أن تتكون أو تتبمور،
النص لشبكة من العالقات
أي في بنية كمية فالشعرّية إدن حصيصة عالئقية ،أي أنيا تتجسد في ّ
التي تنمو بين مكونات أولية سمتيا األساسية أن كال منيا يمكن أن تقع في سياق آخر دون أن
يكون شعريا ،لكنو في سياق ىده العالقات ،وفي حركتو المتواشجة مع مكونات أخرى ليا السمة
األساسية ذاتيا يتحول إلى فاعمية خمق الشعرّية ومؤشر عمى وجودىا» .

2

لمنص األدبي التي
وتعني الشعرّية في مفيوميا العام ىي مجموعة العناصر الداخمية
الجمالية ّ
ّ
النص األدبي نصا أدبيا حيث أنو يتميز بخصائص تميزه عن غيره من النصوص ،مثال
تجعل من ّ
االنزياح أي االستعارات المجازات بصفة عامة.

 -1حسن ناظم ،مفاىيم الشعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنيج والمفاىيم ،ط ،1المركز الثقافي العربي،

بيروت  ،1994ص .11

 -2فيصل األحمر ،معجم السيمائيات  ،ص.294
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:
 :2-3السميــولوجياla semiologie:
 :1-2-3مفهوم السيميائية:

يختزن الفكر ويحممو ،وىي الوسيمة األمثل لمتعبير عن حاجات الفرد
المّغةُ ىي الوعاء الذي
ُ
ِ
ٍ
ومكنونات ِ
لموقوف
محاولة
نفسو ودواخميا ،وقد شغمت دراسةُ المّغة المفكرين من ُذ أقدم العصور في
عمى ماىيتيا واكتشاف أسرارىا.
السيميائية
نطمق السميولوجيا عمى العمم ال ّذي يدرس اإلشارات والرموز و المّغة العر ّبية سمي″
ّ
 ″أي العالمات ،وىي تسمية موفقة في استخداميا لمكممة العر ّبية ″سمياء  ″أي عالمة ولكننا نرى
ألن النقل أولى من االشتقاق في استحداث األسماء الجديدة إذا كان
ولقد فضل االسم الغربي عميو ّ
ىذا االشتقاق سيؤدي إلى الخمط.

1

إن مجال تخصص السيمياء ىو الرموز واإلشارات واقترح لو في العر ّبية اسم السيميائية أي
ّ
األلوية عن االشتقاق وىنا
ألن النقل لو
ّ
العالمات وحسب ″صالح فضل ″استعارة االسم الغربي ّ
ألن السيمياء عند العرب ليا اتصال
نجده فضل االسم الغربي عن االسم العربي خوفا من االلتباس ّ
بالفراسة والسحر وكيمياء.
«عمم السيمياء أو الرموز من العموم التي تنبأ بأىميتيا العالم المّغوي ″فرديناند دي سوسير″
غوية وقد أسيم عد
حين صنف عمم المغة عمى ّأنو عمم يشمل بدراسة العالمات المّغوية وغير المّ ّ

 -1ينظر :صالح فضل ،نظرية البنائية في النقد األبي ،ط  ،01دار الشروق ،القاىرة1998 ،م ،ص.298
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

كبير من العموم في إيضاح مباحث ىذا العمم ومنيا الفمسفة ،وعمم المّغة  ،عمم االجتماع وعمم
النفس»1.
لقد خصص ″سوسير  ″عمم العالمات باإلشارات المغوية مثل المّغة و اإلشارات غير المّغوية
مثل الموحات المرسومة  ،مثال األشكال الموجودة في الطبيعة وغيرىا.

 :4-2التفكيكـــــــيةdeconstruction :
 :1-4-2مفهوم التفكيكية:
التفكيكية من المصطمحات التي ظيرت في النقد المعاصر وبالضبط ما بعد
يعتبر مصطمح
ّ
البنيوية ،وىي من المصطمحات التي جاء بيا النقد النسقي ،و مصطمح التفكيك يحيمنا إلى فكرة
ّ
أن ىناك من لدييم رأي مخالف وسنرى من خالل مايمي:
اليدم إال ّ
داخمية
يعرفيا ″بسام قطوس ″في قولو « :ليس التفكيك منيجا ،وال نظرية واّنما ىو قراءة
ّ
النص
النقدية ،ولك من خالل التموضع والتغمغل داخل ّ
ّ
لمنص األدبي و الخطابات الفمسفية و ّ
األدبي ،وتقويضيا من داخميا من خالل توجيو األسئمة وطرحيا عمييا من الداخل».2
ّ
أن التفكيكية ليست منيجا وال نظرية ،وانما
من خالل معجم السيميائيات تتضح لنا فكرة وىي ّ
النص العميقة
بنية ّ
ىي عبارة عن قراءة داخمية لمنص األدبي ،أي من خالل الغوص داخل ّ
وتقويضيا من داخميا أي تقوم بتفكيكيا إلى جزيئات صغيرة.
 -1سعد مصموح ،األسموب ،دراسة لغوية إحصائية ،ط ،3عالم الكتب ،د ب ،2002 ،ص،28

 -2بسام قطوس ،استراتيجية القراءة التأصيل واإلجراء النقدي ،د ط ،مؤسسو حمادة ودار الكندي ،أربد1998 ،م،
ص.17
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

التفكيكية عمى فكرة الميتافيزيقية الغربية التي ىي في نظر  ″جاك دريدا
لقد جاءت القراءة
ّ
 ″ jacq derridaإيديولوجيا المجموعة المعرفية الغربية ،قصد تقويض أو تفكيك االفكار الذىنية
الذي أرستو الفمسفة الغربية ،وذلك من خالل تكريس الثنائيات المضادة مثل ⁽:الكالم  /الكتابة ⁾ ⁽
الحضور /الغياب ⁾ ⁽ الواقع /الحمم ⁾ ⁽ الخير /الشر⁾ وغيرىا ،من ثم جاءت بمفاىيم جديدة مثل⁽
االختالف⁾ ال ّذي يعني المغايرة والتأجيل ونقض ⁽التمركز حول العقل ⁾ أما كون التفكيك ليس منيجا
وىو ما نادى بو ″دريدا  ″فيدفو منع احتواء التفكيك أو تدجينو ،وبخاصة إذا أدركنا تأكيد مفردة
التفكيك عمى الداللة اإلجرائية أو التقنية.1
وكان الفضل الكبير في ظيور التفكيكية إلى الندوة التي يضمنيا جامعة ″جون ىوبكنز ″حول
النقدية وعموم اإلنسان ″في أكتوبر عام 1922م حيث كان ىذا أول ظيور
موضوع  ″المّغات
ّ
التفكيكية وقد اشترك في تمك الندوة مجموعة من النقاد والباحثين مثل″ :روالن بارت،″
لميالد
ّ
″لوسيان غولدمان″ ،″جاك الكان″ ،″جاك دريدا .″وقد كان لدريدا الفضل ″todoroufتدوروف″
الدليل والمعب في خطاب والعموم
الكبير في إرساء أسس
البنية و ّ
التفكيكية ،وكان عنوان مداخمتو ّ ″
ّ
اإلنسانية" ثم صنفيا بعد ذلك ة في كتابو" الكتابة واالختالف ″

2

« وقد يبدو مصطمح
ألنو يدل عمى التيديم والتشريح إالّ
التفكيكية مضمال في داللتو المباشرة ّ
ّ
الداللي العميق عمى تفكيك الخطابات والنظم
ألنو يدل في مستواه ّ
ّأنو ثري في داللتو الفكريةّ ،
الفكرية ،واعادة قراءتيا بحسب عناصرىا ،واالستغراق فييا وصوال إلى اإللمام بالبؤر األساسية
التفكيكية إلى تعويم المدلول المقترن بنمطيا من القراءة واستحضار المغيب
المطمورة فييا وتسعى
ّ
الدال مما تعطي إلى متواليو ال نيائية
بحثا عن تخصيب مستمر لممدلول عمى وفق تعدد قراءات ّ
 -1ينظر :بسام قطوس ،استراتيجية القراءة التأصيل واإلجراء النقدي  ،ص.17
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص.19
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

من الدالالت واذا كانت المناىج التقميدية تطمح إلى تقديم براىين متماسكة لحل األشكال في عممية
التفكيكية تحاول إبراز الشك في مثل ىذه البراىين وتقويض
وصف الخطاب واالقتران من معناه فإن
ّ
أركانيا وتصديع بنى الخطاب ميما يكن جنسو ونوعو ثم ىي تفحص ما تخفيو تمك البنى من
شبكات داللية».

1

من خالل مصطمح التفكيكية يتبادر إلى أذىاننا جانب سمبي في ىذا المصطمح وىو التيديم
إلى انو يحمل جانب إجابي كبير وىو الحفاظ عمى بقاء النص االدبي والحفاظ عميو فيصبح
صالح في كل مكان وزمان ،ولك من خالل مزايا القراءة الداخمية لمنص والتغمغل في بنيتو وتفكيكيا
إلى جزئيات صغيرة واعادة تركيبيا وذلك ينتج لنا معاني متعددة ومختمفة يصبح النص الواحد عدة
نصوص.
أكد الناقد التفكيكي األمريكي ″بول دي ″عمى انتياء عصر تسمط العمل األدبي،
« ومثمما ّ
التفكيكية إلى الخطاب بوصفو نظاما غير
وبدء عصر جديد ىو عصر تسمط القارئ ،فقد نظرت
ّ
الدوال ،لتعني بذلك أ ّن الخطاب
منجز إالّ في مستواه الممفوظ أي في التمظير
الخطي ال ّذي قوامو ّ
ّ
التفكيكية إلى الكتابة بدل الكالم النطواء األولى
ينتج باستمرار وال تتوقف بموت كاتبو وليذا دعت
ّ
األول ،في حين يتعذر ذلك بالنسبة الكالم ،إالّ في نطاق محدود
عمى صيرورة البقاء بغياب المنتج ّ
جدا. 2».
ً

 -1بسام قطوس ،استراتيجية القراءة التأصيل واإلجراء النقدي  ،ص.23
 -2بسام قطوس ،استراتيجية القراءة التأصيل واإلجراء النقدي ص.23
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

البنيوية ،وذلك بتدمير الثنائيات والمتعارضات التّي تأسست
التفكيكية لتيديم ما بنتو
جاءت
ّ
ّ
الدوال من المدلوالت ،واعطاء لمنصوص
عمييا
البنيوية ،وانطمقت من فكرة عدم الثبات الذي حرر ّ
ّ
معاني جديدة ومتنوعة.
لقد ركزت التفكيكية عمى عنصر آخر أال وىو القارئ ومن ىذا نالحظ مايمي «:القارئ ىو
لمتفكيكية ومن دون ىذا الدور ال يوجد نص أو لغة أو عالمة أو مؤلف ،من ىنا
العنصر األساسي
ّ
البد أن تبدأ بالقارئ وتجربة التمقي التي ال يوجد قبل حدوثيا شيء ومن ىنا
فإن أي مناقشة لمتفكيك ّ
ّ
أيضا حديثنا عن نظرية التمقي فعل القراءة إلى حين مناقشة التفكيك ذاتو ،فالتمقي ىو من العناصر
المكونة الستراتيجية التفكيك»1.
النص ونفت كل من
ركزت
التفكيكية عن عنصر القارئ وأعطتو الدور الكبير في عممية إنتاج ّ
ّ
لمنص تبدأ من عند القارئ.
النص ،فالعممية التفكيكية ّ
العناصر األخرى التي تخص ّ
الدال
« أعمن ″جاك دريدا ″فشل كل النظريات السابقة في حل مشكمة اإلحالة أي إحالة ّ
الدال والمدلول ،حال وضعو منفردا
لشيء ما خارجو ،مستندا في ذلك إلى اعتباطية العالقة بين ّ
أن ينشط في حقمو الداللي من خالل عممية التفكيك إدراك االختالف بين الدوال
غير ّأنو يمكن ْ
الحاضرة والدالالت الغائية ،عمى أ ْن يشمل مبدأ االختالف ذلك الدوال الحاضرة أيضا ليصبح ذلك
التفكيكية عند
المبدأ في المّغة مسوغا لعدم إدراك الغاية ⁽ الحقيقة ⁾  ...ويترتب عمى الفمسفة
ّ
اضحا ،وذلك لخضوعو لنوع من
األدبي ال يكون واح ًدا أو
 ″دريدا  ″أ ّن المعنى
ً
محددا أو و ً
ّ

البنيوية إلى التفكيكية ،د ط ،سمسمة عالم المعرفة ،الكويت 1998م
 -1عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة من
ّ
ص.281
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

االختالف ال التوافق والتفكيك ال التجمع ،لكن المصطمح عنده ال يعني اليدم واّنما يعني إعادة
البناء».

1

أن النظريات السابقة كميا نظريات فاشمة وذلك
أن ″جاك دريدا ّ ″
مالحظ من خالل الفكرة السابقة ّ
لمنص
في حل مشكمة اإلحالة ،أي إحالة ّ
أن المعنى الواحد ّ
الدال لمدلول خارجو ،وانطمق من فكرة ّ
األدبي يحمل عدة معاني ،وذلك االنطالق من فكرة االختالف ال التوافق.
 :2-5األثــــــــــر:
 :1-2-5مفهوم األثر:
يحيمنا ىذا المصطمح إلى فكرة أساسية وىي أن شيئا ما يترك فينا انطباعا أي يأثر فينا ،ويربط
أن ربط األثر
دريد ىذا المصطمح بالكتابة كونيا ىي الوسيمة الوحيدة التي توصمنا لألثر ،وىنا نجد ّ
بالكتابة  «،ويحدده دريدا في المبدأ األساسي لمكتابة  ،التي ال ىي فضائية زمانية ،ولكنيا تحيل
عمى المعيش ⁽:الذاكرة ⁾ ،وتكون األصل المطمق لممعنى ،وتعريف األثر يمغي التراتبية التي نقيم بين
الصورة السمعية والصورة الكتابية ،ومفيوم األثر ،يعتبر كأصل لممعنى عامة ،دون أن يكون
معنى».

2

وما ىو معروف أن مصطمح ألثر مرتبط بالتقويضية أو التفكيكية ،وبالتحديد من خالل
أن اإلنسان بحضوره وعالقتو مع النص يحس بجمالو وىذا ما يحققو األثر
فكرة الحضور ،حيث ّ
ولكن في حالة الغياب ال وجود لألثر « ،ليرتبط مفيوم األثر في التقويض بمفيوم الحضور

 -1محمد عزت جاد ،نظرية المصطمح النقدي  ،ص .306

 -2سعيد عموش ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة ،ط ،1دار الكتاب المبناني ،بيروت ،لبنان،1985 ،
ص.29
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تحديد مفاهيم المصطلحات

الفصل األول:

والحضور الذاتي وينبع منيما في النظرة الماورائية ،أما بالنسبة لدريدا فيو يرى في األثر شيئا بمحو
المفيوم الميتافيزيقي لألثر ولمحضور ⁽ ال يمكن أن يقوم أي مفيوم سواء كان األثر أو الحضور
إال عمى محو األثر كما يصفو دريدا⁾».

1

 -1ميخائيل نعيمة و سعد البازغي ،دليل الناقد األدبي ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
،2002ص.112
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

من خالل كتاب ″الخطيئة والتكفير ″وكتاب ″تشريح النص ″نالحظ أن ″عبد اهلل الغذامي″
تناااول عاادة مصااطمحات نيدي اة أغمبهااا مصااطمحات مةاص ارةل ايااتهل مااي ذلا بمصااطمح ⁽الشاااعرية⁾
الااذي أعطااع ل ا عاادة مرادمااات يحمااالن د لااة واحاادةل ومااي ااذا نكااد نااا تف اايل مصااطمح عاان
اآلخاارل وبةااد ا ياانتناول مصااطمح ⁽اليااميولوكيا⁾ و نااا نكااد نفااس المالحظااة اليااابية ويميا مصااطمح
⁽البنيوياة⁾ الاذي لاي يكاد ″عباد اهلل الغاذامي ″مشاكل ماي تحدياد اذا المصاطمحل وأخيا ار نكاد مصااطمح
⁽التش اريحية⁾ و ااذا المصااطمح ااو الااذي و ااة ″عبااد اهلل الغااذامي  ″ميااابال لمتفكيكي اة و ااذا لااي ي ا ت
عشوائيا وانما ينالحظ اليبب مي ذل ماي تحميمناا لهاذا المصاطمحل أماا كتااب ″تشاريح الانص ″مهاو
عبارة عن ايتكمال لما كاء مي كتاب األولل و و عبارة عان مكموعاة مان نصاوص شاةرية لشاةراء
حداثيين.
 :1مصطلح الشعرية:
أخذ ذا المصاطمح مكاناة كبيارة ماي الد ارياات النيدياة المةاصارة الةربياة والغربياةل واختما
النياااد الةاارب حااول ما يت ا وتيااميت ل وماان بااين اتا اآلراء نكااد النا ااد ″عبااد الم ا الغااذامي ″المفكاار
الةرباي اليااةودي الااذي تطاارى إلاع ااذا المصااطمح ل وحاادد لا كازءا كبيا ار ماان كتبا إ أن ″عبااد اهلل
الغذامي ″اطمى عمي مصطمح ⁽ نظرية البيان ⁾ل ومن نا انطمى ″الغذامي ″مي تحميما ل ومان ناا
نتياااءل مااا المصااطمح الم اراد

لنظرياة البيااان الااذي اعتمااد ″عبااد اهلل الغااذامي ″مااي ذلا

ومااا ااو

المصااطمح األ اارب الااذي م اام عاان بااا ي المصااطمحات ومااا الياابب مااي تف اايل لمصااطمح عاان
آخر
من خالل تطر ناا لمصاطمح الشاةرية باد لناا مان تحدياد مكاال تخصصاها الاذي او األدب
عمومااا وبالتااالي يكااب تحديااد مةنااع ااذا المصااطمح حتااع يتياانع لنااا تحديااد ااذا المصااطمح واعطاااء
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الفصل الثاني:
الد

تحليل المصطلحات النقديّة

ت المختمفاةل ميةرما ″عباد هلل الغاذامي ″بيولا  « :األدب عموماا او عممياة إباداع مان منشاه ل

و و عممية تذوى كمالي مان المتميايل و دما لايس نفةياا بال كمالياال إذ يياةع إلاع إحاداث ا نفةاال
مي النفسل أو إثارة الد شاة» 1.مان خاالل اذا التةريا

نالحاظ أنا يشاير إلاع مكارة مهماة أ و اي

أن األدب أصبح أكثر من إبداعل أي أصبحت ل وظيفة غير وظيفة التيميةل مهنا كانب أخر مي
و و الكانب الكمالي الذي نتذوى من خالل راءتنا لمنص و و اإلحياس بالكمال واإلثارة.
مااي رأي آخاار نكااد ″عبااد اهلل الغااذامي ″يطمااى عمااع الشااةرية نظري اة البيااانل⁽ الشاااعرية⁾
ويةد أول شيء تطرى إلي مي كتاب ″الخطيئة والتكفير″ل و أن األدب يشاب الفروياية مهاو بمثاباة
غزو متح يتك مي اليارئ نحو النص حيث أن مةنع النص م مر خفي واليارئ ييةع إلاع الغازو
الداخمي إلع أعما حتع يصل إلع مةنا ل والنا د ما و إ
عادي متطور لدي المفاتيح التي توصم إلع أعماى النص.

ارئ أي أن ذا اليارئ و ارئ غيار
2

ييتهل الكتاب بمصطمح الشةرية الذي يما ″عبد اهلل الغذامي ″بنظرية البيان و و البحث مي
مةنع النص الم مر الخفي وبالتالي يكب الغوص إلع داخل الانص و اذا مان طار الياارئ و اذا
اليارئ ليس ارئ عادي وانما اليارئ المتمكن الذي يمم مفاتيح النص.
وبالتالي مإن النص أو األدب عامة

ييتطيع الوصول إلي إ من خاالل ا نطاالى مان المغاة

باعتبار ااا الوياايمة الوحياادة مااي ذلا ل والتااي يشخصااها ″رومااان كاكبيااون  ″مااي ⁽ نظريااة ا تصااال ⁾

1
2

 -عبد اهلل الغذاميل تشريح النصل المركز الثيامي الةربيل ط02لالدار البي اءل المغربل 2006ل ص141

 -ينظر :الخطيئة والتكفير من البنيوية إلي التشريحيةل ط6لالمركز الثيامي الةربيل الدار البي اءل

المغربل2006ص.10
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الفصل الثاني:
وعناصر ا اليت التي تغطي كامة وظائ
اآلن.

المغة بما ميهاا الوظيفاة األدبياة والتاي اي مصادر حاديثنا

1

يبيع حديثنا عن الوظيفة األدبياة وذلا حاين يصابح الياول المغاوي أدبل أي تصابح لمرياالة
غاية أخرى غير غاية نيل األمكاار محاين يتمياع المريال إليا الرياالة مهناا يحادث انحا ار

أو انزيااح

لمريااالة متتحااول إلااع نااص وتصاابح الريااالة غايااة مااي حااد ذاتهااا و ااي غايااة كمالي اة تزيااد ماان كمااال
الريالة.

2

« الكممااة مااي التكربااة الكمالي اة إشااارة حاارةل تااي تحرير ااا عمااع ياادي المباادع الااذي يطمااى عاتيهااا
ويريمها صوب المتمييل

ليييد ا المتميي مرة أخرى بتصور مكتماب مان بطاون المةااكي -و او ماا

نيترم دائما مي حى النصوص األدبية منيهي مي تمهال ومياد كمالياتها -وانما لمتفاعل مةهال بفتح
أبواب خيال لهال لتحدث مي نفي أثر ا الكماليل و اذا او اد

الانص األدبايل وعماع اذا تصابح

يمة النص ميها تحدث إشارات من أثر مي نفس المتمييل وليس أبادا ميماا تحمما الكمماات مان مةاان
مكتمبة من تكارب يابية أو د

ت ميتةارة من المةاكي».

3

نا نكد أن الكممة تصبح حرة مي حد ذاتها غيار مييادة بمفهاوي واحاد وانماا تصابح لهاا د

ت

متةددة ومتنوعةل و ذا التحرير يحدث المبدع الذي و المتميي ل ألن تيييد النص األدباي ياؤدي إلاع
موت وبالتالي نادوا إلع مكرة التحرر لإلشارة المغوية.
« وكاناات الشااةرية بشااارة الوعااد البني اوي مااي النيااد األدب اي وعالمااة الةمااي التااي تحيااى األحااالي
المنهكية التي خايمت نياد األدب ومفكريا ل مناذ أن أطماى ″أرياطو ″عماع كتابا الاذي يحادد األناواع
 -1ينظرل حين ناظيل مفا يي الشةرية ل ص .10
 -2ينظرل المركع نفي ل ص.11

 -3عبد اهلل الغذاميل تشريح النصل ص.18
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الفصل الثاني:

األدبياة ويصاانفها ويرد ااا عناصاار ا المكونااة ايااي الشااةرية ⁽ البويطييااا ⁾ وظماات ااذ الشااةرية منااذ أن
و ااةها  ″أريااطو ″عنوانااا عمااع كتاب ا و ااد

لميااةا مااي ى 4باال الماايالد رينااة المغااة الشااارحة

وعالمة البحث عن واعد األدب وأصول إلع أن عمدتها البنيوية بوصفها الةماي الكادد الاذي يكشا
عن اليوانين الةامة لألدب».

1

تةد الشةرية بشارة البنيوية وظهرت كذور ا مع أريطو مي كتاب من الشةر الذي حادد مفيا
األنواع األدبية ومن نا أصبحت الشةرية مصادر الد ارياات األدبياة والنيدياة وأصابح اذا المصاطمح
متداو حتع أن أطمى عمي عدة مترادمات.
ويت ااابع ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ″ولا ا  «:وال اانص ااو مح ااور األدب ال ااذي ااو مةاليا اة لغويا اة
انحرمت عن موا ةات الةاادة والتيميادل وتمبيات باروح متماردة رمةتهاا عان يايا ها ا صاطالحي إلاع
يياى الكديد يخصها ويميز ا 2».ومن نا تصبح الشةرية مصدر درايتها و النص األدباي وذلا
ماان خااالل ا نطااالى ماان الةناصاار التااي تكةاال من ا نصااا من ازحااا عاان مةنااا األصاامي إلااع مةنااع
مكازي.
لتحييااى اإلثااارة وا نفةااال مااي نفااس اليااارئ يكااب أن ننظاار إلااع الةماال األدبااي ماان منطميااات
محدد ا ميما يخص الشةر ب مور وخصائص ي المغة و ي الشرط األول مي ذل ثي يميها ايتخداي
األيطورة بوصفها تةبي ار مكازيا عن ميصد الشاعرل أما الخطوة الثالثة و ي الصورة ثي اإليياع وماا
ينكي عن من مويييع.

3

 -1كابر عصفورل نظريات مةاصرة ل د ط ل مطابع الهيئة المصرية الةامة لمكتابل ل د ت لص.219
 -2عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.10

 -3ينظرل عبد ااهلل الغذاميل تشريح النصل ص.141
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الفصل الثاني:
يةني ″عبد اهلل الغذامي ″ماي ولا

اذا أن الانص او عباارة عان ركيازة أياياية ماي األدب

ألن محاور الد ارياةل أحادثت اختالماات حولا بيابب انح ارما عماع عادتا اليديماة والتيالياد المةروماةل
متمرد عميها وأعطع لنفي روح كديادة تواكاب عصار وا نحا ار

يةناي ا نزيااح مان لغاة عادياة إلاع

لغة شةرية.
« وليد ا ترح ذ التركمة الادكتور ″عباد الما الغاذامي ″مهاو ي ار اا مصاطمحا كامةاا يصا
المغااة األدبي ااة م ااي النث اار وم ااي الش ااةرل ويي ااوي م ااي نف ااس الغرب ااي مي اااي ⁽ بوتيا ا ⁾ م ااي نف ااس الةرب اايل
وبالمياباال ينتيااد ″عبااد الم ا الغااذامي ″تركمااة ⁽  ⁾ poetiqueإلااع ⁽ الشااةرية ⁾ « كااون ااذا المفااظ
ويتوكا ا بحركا ااة زئبييا ااة نا ااامرة نحاااو الشا ااةر 1».وي اارى ″عب ااد هلل الغ ااذامي ″أن مصا اامح الشا ااةرية ا ااو
المصطمح الكامع الذي توص

ب المغة كون يحتمل الشةر والنثر.

وخير وييمة لمنظر مي حركة النص األدباي ويابل تحارر اي ا نطاالى مان مصادر المغاويل
حيااث كاناات ميولااة لغوياة اياايطت مااي إطااار نظاااي ا تصااال المفظااي البشااري كمااا شخصااها ″رومااان
كاكبيااون ″م ااي ⁽ نظري اة ا تص ااال ⁾ وعناصاار ا الي اات الت اي تغط ااي كامااة وظ ااائ

المغااة بم ااا ميه ااا

الوظيفااة األدبي اةل ويمخااص ″رومااان كاكبيااون ″ويظهاار ااذا ماان خااالل مااايمي :ماااليول يحاادث ماان
مريل يريل ريالة إلع مريل إلي ل ولكي يكون ذل عمميا مإن يحتاج إلع ثالثة أشياء ي:
 اليياى :و و المركع الذي يحال إلي المتميي كي يتمكن من إد ار مادة اليول ويكون لفظيا. -الشيفرة :و ي الخصوصية األيموبية لنص الريالة.

 -1حين ناظيل مفا يي الشةريةل ص.15

 -2رومان كاكبيونل

2

ايا الشةريةل تر :محمد الولي ومبار حنونل ط1ل دار التوبيالل الدار البي اءل

المغرب1989لص .08
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الفصل الثاني:

 وييمة ا تصاال :حياية أو نفياية لماربط باين الباعاث والمتميايل لتمكنهماا مان الادخول والبيااءمي ا تصال.
لي يكن الحديث عن وظائ

المغة عشوائيا وانما يهمنا نا الوظيفة الكمالياة أي مان المةارو

أن اليارئ يكون اياتهالك لمانص حياب غايتا مثال التيامية أو الثياماةل ولكان ناا يصابح الانص ذو
وظيفة كماليةل ماليارئ عندما يي أر يحس بمتةة أو لذةل مالمغة الشاعرية اي التاي تحياى ذلا ويارى
حالا ا ا ا ا ا ا ا ااة

″رومان كاكبيون ″أن األثر الكمالي يحدث من خالل حركة ارتدادية أي التغير من

إلااع حالااة أخاارى :حيااث يحاادث ا رتااداد ماان غايااة الريااالة و ااي نياال الفك ارة إلااع حالااة أخاارى و ااي
اكتشااا

الميازات والخصااائص لماانص األدبااي الااذي يصاابح نصااا لا ياايا ا خاصااا با .

1

ماليااياى

عند ″رومان كاكبيون ″و الطا ة المركةية التي يكري اليول من مو ها متمثل خمفية لمريالة تمكن
المتميي من تفيير الميولة ومهمهال ماليياى إذن و الرصيد الح اري لميول و و مادة تغذيت بو ود
حيات وبياء ل و تكون الريالة بذات وظيفة إ إذا أيةفها اليياى ب يباب ذلم وويائم .
يتب ااع ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ″م اانه

2

″كاكبي ااون  ″حي ااث رك ااز عم ااع عنص اار الي ااياى واعتب اار

األياااس مااي مهااي الريااالة حيااث أن ماان خااالل عنصاار اليااياى يمكننااا الوصااول إلااع عمااى مو ااوع
الريالة مهو عبارة عن خمفية ميبية تياعدنا عمع تميي الريالة بطريية صحيحة.
أما مفهوي الشاعرية مإن يتركز حول اإلكابة عان الياؤال التاالي :ماا الاذي يكةال الرياالة
المغويااة عمااال منيااا  .و ااذا الي اؤال صاااغ  ″رومااان كاكبيااون ″ويتبااع ي اؤال ذل ا ب ا ن اليااول :إن

 -1ينظر :عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرلص.11
 -2ينظر :المركع نفي ل ص.12
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الفصل الثاني:

المو ااوع الرئييااي لمشاااعرية ااو تمااايز الفاان المغااوي واختالما عاان غياار ماان الفنااون األخاارىل وعمااا
يوا من اليمو اليوليل و ذا ما يكةل الشاعرية مؤ مة لمو ع الصدارة مي الدرايات األدبية.

1

وتنطمااى مك ارة الشااةرية ماان الةناصاار التااي تكةاال الةماال األدبااي عمااال أدبيااا وبالتااالي ااذ
الةناصر ي التي تميز عن غير من النصوصل و ناا المو اوع الوحياد التاي تهاتي با الشاةرية او
كي

يكون النص األدبي نصا أدبيا يحمال نوعا من الكمالية التاي تكةما ماؤ ال لمصادارة عان باا ي

النصوص األخرى.
و نا مثال حتع تت ح لنا مةنع الشاةرية حياب ″ياةيد عماوش ″اي لةباة الةالماات مثال
ولنا:

تتركوا أموالكي تنايل مهنا انزياح عن مةنا ا األصاميل وتياتهد

األدبياة ميصادي محاددة

مي خطابها ا ياتةاريل واألدبياة ذات طاابع خاالص ماي الشاةر أي ماا او شااعريل ولايس مو اوع
األدب عند ″ياكبيون  ″و األدب بل األدبية.

2

ييصد نا بالشةرية أو الشاعرية ي تم الةناصر الكمالية البالغية التي تكةال مان الانص
بنية كمالية مثل المكازل الكناية وغير ال و ذ الةناصار تكةال لمانص مصاطمحات أدبياة تفارز عان
غير من النصوصل حيث أن لغة النص األدبي غير لغة النص الةممي و ذا ما يتميز ب الشةرية.

 -1عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفير ل ص.22

 -2ينظر :يةيد عموشل مةكي المصطمحات األدبيةلص31ص.32
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الفصل الثاني:

« وم ااي ااذا الص اادد يي ااوي كت اااب ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ⁽ ″المش اااكمة وا خ ااتال

⁾ عم ااع ااذين

المفهااومين نفياايهما و مااا مفهومااان إكرائيااان اعتمااد ما الباحااث لمياربااة الياؤال األباادي :كيا
النص األدبي نصا أدبيا ».

يكااون

1

ماان خااالل ااذ الفكارة ⁽ ا ْدبياة ⁾ ماارى بااين مصااطمحين ل مصااطمح األدبياة وربطهااا بااالنص
المختم

ل ومصطمح الغير األدبي وربط بنص المشاكمةل حيث أن ″عبد الم الغذامي ″يتبنع مكرة

″رو ن بارت ″و و النص المتةدد المةنع وييابم بالنص المختم ل ممن خاالل اخاتال

اليااء حاول

النص واعطاء المةاني المتةددة لنص الواحد ينت لنا كمالية عكس النص المنغمى.
ومااي ااذا ييااول ″عبااد اهلل الغااذامي ″حااول الاانص المختم ا  :ااو ذل ا الااذي يؤيااس لااد
إشكالية تنفتح عمع إمكانات مطمياة مان الت ويال والتفياير ]...ك ويكشا
د لية متالحمة من حيث البنية ومتفتحة من حيث إمكانات الد لة.
وي ااي

ااائال  «:ومااع تحاادد كاال اراءة تكتش ا

مك ننا أماي نص كديد يختم

الياارئ ميا أن الانص شابكة

2

أن الاانص ييااول شاايئا لااي نالحظ ا ماان باالل

عن ذل الذي عهدنا مي راءة يابيةل ذا و الانص المختما

يشير إلي ميو ت الكركاني».

ت

الاذي

3

ومن خالل ذا نيتنت أن ″عبد اهلل الغذامي ″ربط الشةرية بنظرياة الياراءة والت ويال وبفكرتهاا
تةاادد المةاااني لاانص واحاادل مماان خااالل إعطاااء الااد

ت والت ا ويالت المختمفااة لاانص واحااد ومةالكااة

إشكاليت برؤيات متةددة تنت لنا األدبية حيث أن النص

يي

عند المةنع األولل و عند المةنع

 -1عبد اهلل الغذاميل المشاكمة وا ختال ل راءة مي النظرية النيدية الةربية والبحث مي الشبي المختم ل
ط1لالمركز الثيامي الةربي ل بيروتل 1994يل ص. 05

 -2ينظر :المركع نفي ل ص.06
 -3المركع نفي ل ص ن.
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الفصل الثاني:

الثاااني أو المةنااع الثالااث وانمااا يبيااع مفتااوح عاان الةااالي الخاااركي وصااالح مااي كاال زمااان ومكااان لكاال
اليراء وكمما كير أمى تو ع اليارئ زادت الميامة الكمالية.
ومي ذا الصدد يربط ″عباد اهلل الغاذامي  ″مكارة تةادد المةناع بمصامح األثارل ماالنص األدباي
ييااتطيع أن يمااارس وظيفت ا ويصاابح نصااا مطميااا ويكااون الاانص الواحااد ل ا آ
راءة أث ار يختم

المةاااني ألن لكاال

عن أثر اليراءة األخرىل وبتةدد اآلثار تتةادد مةناي الانص الواحادل وماي كال إعاادة

لميراءة تكون نا إعادة لمةنع كديدل وكل نص ينكح مي تحييى اذا األثار ييامي  ″رو ن باارت″
النص الكتابيل ألن ل اليدرة عمع التكدد وا نفتاح.

1

يةتمد وكود الكممة الشةرية مي النص الكديد عماع عال اات اياتثنائية غيار اصاطالحيةل و اذا
انتها شاعري لالصطالح وميةع إل امة شرط كمالي مبتكر لمكمماة داخال يايا ها الشااعري الاذي
تت يس ب مثمما يت يس بهال ومن ناا ن خاذ مثاال :خادر ينيااب مان ثادي اليافينة :لمشااعر ″محماد
الثبيتي ″لحيث أن ذ الكممة عند بدايتها ليراءتها تبدأ بخدر وبةد ا ينياب/من/ثديل وبالتالي ذا
أماار طبيةااي أن يني ااب الخاادر ماان الثااديل مالكممااة بةناصاار ا األربةااة يةرمهااا كاال ااارئ ولكاان عنااد
إ اامتنا لكممااة الياافينة ماالمةنع مااا يتيمااب حيااث يياا ي ماي مااب المةناع ماان الكممااة ا صااطالحية
إلااع البالغااي وبالتااالي بايااتةمال كممااة ياافينة يصاابح المةنااع مةنااا مكازيااا ل ا بني اة مني اة تيااا ي مااي
كمالية الكممة.

1

2

 -ينظر :عبد اهلل الغذاميل تشريح النص ل ص.20

 -2ينظرل المركع نفي ل ص.60
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الفصل الثاني:

ماان خااالل اذين الكتااابين  ″الخطيئااة والتكفياار ″و  ″تشاريح الاانص ″نكااد طغيااان مصااطمح
الشاااعرية عمااع بااا ي المصااطمحات األخاارىل بنياابة كبي ارةل ونكااد ياابب تك ارار ااذا المصااطمح عباار
كامل الكتاب لتداخم مع المصطمحات األخرى و ذا يظهر من خاالل ميولاة ″عباد اهلل الغاذامي«: ″
والشاعرية تيوي بدور تشريحي لمغة تبرز من خالل كوامن ذ المغة ويتولد من رحمها كنين المةنع
اإلنياااني المطمااى».

1

نااا نالحااظ تياااطع التش اريحية مااع الشاااعرية وكااال منهمااا يخ ادي اآلخاار كااون

التفكيكية تيوي بتفكي البنع الداخمية لمنص األدباي واعاادة تركيبهاا إلعطااء مةناي كديادة ومتنوعاة ل
أما الشاعرية متنت من خالل ذا التةدد لمنص الواحد .
« وي تي ذل من كون الكممة مي النظاي اإلشاري أي الييميائي صاورة صاوتية وتصاور ذ ناي
تماااي نحااو الماادلول ومااي الخطاااب الكمااالي يااتي

– دال وماادلول – مفااي الخطاااب النفةااي يتوك ا ا

التركيااز عمااع اليطااب الصااوتي وتكثيفا لتحرياار الكممااة ماان يااد التصااور الااذ ني ويطميهااا حاارة مةنيااة
لتيبح مي خيال المتمييل متكون إشارة نا حرة ».

2

نا ربط ″عبد اهلل الغذامي ″مصطمح اليميائية مع مصطمح الشةرية وذل يظهر من خالل
ااذ الميولااة وبال اابط ماان خااالل اعتبااار الاادال إشااارة حاارة تتك ا نحااو اليطااب الكمااالي ماان خااالل
حريتها واعطاء ا د

ت متةددة.

وماان خااالل راءتنااا لمااا كتب ا النا ااد ″عب ااد اهلل الغااذامي ″نيااتنت أن ا ركااز عمااع مص ااطمح
الشااعرية وعااد المصااطمح اليريااب الااذي يحماال تيربااا المةنااع الشااامل و ااذا يظهاار ماان خااالل مااا الا
النا ااد ″عبااد اهلل الغااذامي ″مااي المصااطمحات األخاارى «:وتتحاادد األيااموبية مااع األدبياة لتت ااامر مةااا

 -1عبد اهلل الغذامي ل الخطيئة والتكفير ص.100
 -2المركع نفي ل ص.19
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الفصل الثاني:

ماي تكاوين مصاطمح واحاد ي امهما ويوعاد ما ثاي يتكاوز اا ماا مصاطمح poeticsل ولكان ااذ
التركمة ل تحمل روح المصطمح المذكورل ماإلنشائية تحمل كفا

التةبير المدريي الةادي».

1

يةم اال النا ااد ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ″اي ااتةمال له ااذا المص ااطمح وتف اايم عم ااع المص ااطمحات
األخارى ماان خااالل ولا  «:والصاامة بااين ااذ الكمماة وبااين المصاادر ⁽ شااةر ⁾ وياة كاادا ييتاارح إنشاااء
عال ا ااة بينهم ا ااال واذا لك ن ا ااا لمتا ا اراث وك ا اادنا ميا ا ا م ا ااا يةزين ا ااا ب ا ااا تراب م ا اان ا ااذا المص ا اادر زي ا ااادة
″اليرطاكني ″تحدث مرة عن  ″شةرية الشةر  ″ومرة عن  ″اليول الشةري ». ″

2

يتابع ″عبد اهلل الغذامي ″دماع عن رأي مي ميم الشاديد لمصاطمح الشااعرية بيولا  «:وباد
ماان أن نيااول  ″شااةرية  ″ممااا ااد يتوك ا زئبييااة نااامرة نحااو  ″الشااةر  ″و نيااتطيع كاابح كماااح ااذ
الحركااة لصااةوبة مطاردتهااا مااي ميااارب الااذ نل مبااد ماان ااذ المالبيااة ن خااذ بكممااة  ″الشاااعرية ″
لتك ااون مصا ااطمحا كامة ااا يص ا ا

المغ ااة األدبي ا اة ما ااي النث اار وماااي الش ااةرل ويي ااوي م ااي نفاااس الةرباااي

مياي poetics″مي نفس الغربي ويشمل ميما يشمل مصطمح  ″األدبية ″و ″األيموبية».″

3

يةود يبب ميال ″عباد اهلل الغاذامي ″لهاذا المصاطمح ل حياث أن مصاطمح الشاةرية يميال لمشاةر
مهو ليس شامل لمغة األدب عامةل وانما مصاطمح الشااعرية تتمياز بالشامولية أكثار حتاع أنهاا تحمال
مةاني كل المصطمحات اليريبة منهاال و اذا ماا يؤ مهاا لمصادارة تظهار اذ الفكارة مان خاالل ماايمي:
الشاعرية مؤ مة لمو ع الصدارة مي الدرايات األدبية والشاعرية تبحث مإشكاليات البنااء المغاويل و
لكنها

تي

عناد حاد ماا او حا ار وظاا ر مان اذا البنااء ماي الانص األدبايل وانماا يتكااوز إلاع

 -1ينظر المركع اليابى ل ص.21

 -2ينظر :عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفير ل ص .21
 -3المركع نفي ص .21
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الفصل الثاني:

يبر ما و خفي و مني 1.ومن نا نيتنت أن تف يل ″عبد اهلل الغذامي ″لمصطمح الشااعرية لاي
ي ت عبثا وانما كان ل يببا وراء ذل .
 -2مصطلح البنيوية:
يتابع ″عبد اهلل الغذامي ″تحدث عن المصاطمحات النيدياة بإعطااء مصاطمح البنيوياة المرتباة
الثانياة تمااي مصاطمح الشااةرية كااون الشاةرية ااي بشااارة ونشاوء البنيويااة و باال تطر ناا لهااذا المصااطمح
ياانحدد المصااطمح المغااوي لمبنيويااة و ااو البنيااة و يشااير ″عبااد الم ا الغااذامي ″مااي كتاب ا ″المشاااكمة
وا خاتال  ″إلااع ايااتنتاج يشااير إلااع أن مصااطمح البنيااة لاايس حااديث النشا ة وانمااا كااان منااذ باال مااي
مكاار الكركاااني ⁽ 471ت ⁾ و ااذا باال أن تكااون مفهومااا ليااانيا غربيااا أي ااو عربيااا باال كاال شاايء
ويظهر ذل مي ول  :وماداي ″الكركاني ″اد أخاذ بمفهاوي إشاارية المغاة مالباد أن مكارة البنياة كانات
مااي أعم اااى تفكياار ل ألن عال ااات اإلشااارات م ااع بة ااها تت اامن اإلي ااناد ونف ااي إل ااع األوص ااا
الالحيااة وادراكهااا يكااون عاان طريااى الت وياال وماان نااا ايااتنت أن البنيااة مفهومااا ″كركانيااا ″باال أن
يكون غربيا.

2

مهنا نالحظ أن مصطمح البنياة لايس حاديث النشا ة ولايس غربياا كاذل ل وبالتاالي مفكارة البنياة
كانت موكودة من بل مي مكر الكركانيل إ أن الغرب ي من نظروا لها.
« البنيوي اة مااد مباشاار ماان األلياانية ⁽ عمااي المغااة ⁾ ويي ا
صاادارة ااذا التوك ا النياادي وذل ا منااذ أن أخااذ بتةري ا

اليوييااري ″دي يويااير ″عمااع

المغااة عمااع أنهااا نظاااي ماان اإلشااارات و ااذ

اإلشااارات ااي أصاوات تصاادر ماان اإلنيااان و تكااون بااذات يمااة إ إذا كااان صاادور ا التةبياار عاان

 -1ينظر :المركع نفي ل ص.23
2

 -عبد اهلل الغذاميل تشريح النصل ص.32
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الفصل الثاني:

مكرة أو لتوصيمها1».ل نيتنت أن مصطمح البنيوية امتادادا لةماي المياانيات ميةاد اذا األخيار مصادر
األول لنش ااوئها وذلا ا م اان خ ااالل مكه ااودات ″يوي ااير ″ال ااذي ية ااد الي ااابى له ااذا ا تك ااا ل وانطم ااى
لموصااول إلااع ااذا الاادرس ماان خااالل المغااةل باعتبار ااا نظام اا ماان اإلشااارات والةالمااات التااي تحماال
د لة وخص ″يويير ″ذ اإلشارة بالصوتية ميط و ي التي تصدر عن اإلنياان وبالتاالي

تكاون

اإلشااارة منةزلااة عاان غايتهااال مياارى ″يويااير ″أن الغايااة والاادور األول لمغااة ااو التواصاال مااع الغياار
لي اء الحاكة.
« ويكمل ″عبد الم الغذامي ″مكرت األولع بيول  «:و ذا ما كةل ″يويير ″يركز عمع البحث
ماي طبيةاة اإلشاارة مان حياث ويتهاا ومان حيااث وظيفتهاا و ااي كدلا ماي ذلا عماع أن اإلشااارة ذات
طبيةة اعتباطية وعمع أنها تةتمد عمع التواطاؤ الةرمايل ولهاذا ماإن مةرماة اإلشاارة

تاتي مان خاالل

خصائصها األيايايةل وانماا ياتي ذلا مان خاالل تمايز اا باختالمهاا عان ياوا ا مان اإلشاارات مكمماة⁽
اللة⁾ صارت ذات مةنع ليس لشيء مي ذاتها ولكن لوكود ا⁽ الهداية⁾ مب د ا تتبين األشياء».

2

وبحااديثنا عاان اإلشااارة مااإن يويااير راح يبحااث مااي طبيةااة ⁽ اإلشااارة ⁾ ماان حيااث ويتهااا أي
البح ااث م ااي ك ااذور أص اامها وم اان حي ااث وظائفه ااا باعتبار ااا أن له ااا ع اادة وظ ااائ
والكمالية...واي ااتنت أن اإلش ااارة ذات طبية ااة اعتباطي ااة حي ااث

منه ااا ا تص ااالية

وك ااود لةال ااة لزومي ااة ب ااين ال اادال

والماادلول مبااالتواطؤ يحاادث التياامية وركااز ″يويااير ″نااا عمااع مك ارة مهمااة و ااي مك ارة ⁽ الت اااد ⁾
واعتبر األياس مي مةرمة اإلشارة مالشيء يةر ب د ممثال اليواد

 -1عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.30
 -2عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفير ل .30
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يةر إ بالبياض.

الفصل الثاني:
يركااز كااذل

تحليل المصطلحات النقديّة
″يويااير ″عمااع عنصاار آخاار ااو عنصاار ا خااتال

مااي الصااوت وأعطااع

″عبد الم الغذامي ″مثال كممة ⁽ الظالل ⁾ وكممة ⁽ ال الل ⁾ حيث أن الصوت والكمماة ياد ن إذا
يختمفاان عاان ياوا مال و اذ الفكارة ااي التااي أدت ب ا″يويااير ″ينظاار إلااع المغااة عماع أنهااا نظاااي ماان
ا ختالماات ومان ناا انطماى ″يويااير ″ماي تحدياد الثنائيااتل نكااد ثنائياة ⁽ المغاة /الخطااب ⁾ مالمغااة
ااي المخاازون الااذ ني الااذي تمتمكا الكماعااة بينمااا الخطاااب مااا يختااار المتحاادث ماان ااذا المخاازون
لمتةبير عان مكرتا ل وبهاذا مالمغاة أعاي مان الخطااب ومان اذ الفكارة اياتنت  ″يوياير ″ثنائياة أخارى
و ي⁽ اآلنية والتةا بية ⁾ ماآلنية تةني دراية المغة مي لحظة من المحظاات ماثال يدرياها ماي الةصار
الك ااا مي مي ااطل أما اا التةا بي ااة متةن ااي د اري ااة المغ ااة عب اار م ارح اال تطور ااال م ااثال ن خ ااذ ا م اان الةص اار
الكا مي إلع الةصر الحديث لوكذل نكد ثنائياة ⁽ ا ختياار والتا لي
تمم بها اإلشارة و ي ⁽ الدال /المدلول ⁾ .

⁾ ثاي ينتيال إلاع الممكتاين التاي

1

ومااي ااذا الصاادد ييااول ″عبااد الما الغااذامي « : ″تيااوي المغااة عمااع النظاااي ولكاان ااذا النظاااي
يتشااكل م ان الثبااات باال ماان ا خااتال
ا ختال ».

و ااذا مااا كةاال ″يويااير ″يةاار المغااة عمااع أنهااا نظاااي ماان

2

تةتبار المكهااودات اليااابية ″يويااير ″وخاصااة ااذ الثنائيااات ااي المنطمااى األول والرئييااي
التااي تةتمااد عميهااا كاال نظرياة مةاصارة نشا ت مااي مكااال النيااد متةتباار ألياانية ″يويااير ″مباادأ شااامل
لتحييى دراية ناكحة.

 -1ينظر :عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.31
 -2عبد اهلل الغذاميل تشريح النصل ص.106
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

ومن خاالل اذ المكهاودات التاي ادمها ″يوياير ″انطميات منهاا عادة مباادرات ونكاد اذا
مااي ااول ″عبااد اهلل الغااذامي «: ″وتنبثااى البنيوي اة ماان خااالل ااذ األمكااار الميااانية لتتصاادر د اريااة
األدب مااي مرنيااا وأمريكااا وكااذل األنثروبولوكيااا حيااث درس ″كمااود ليفااي شااتراوس ″األياااطير بناااء
عمع مفهومات البنيوية وكذل عمي النفس عمع يدي ″كان بياكي .»″

1

نكد اتكا آخر من اتكا ات البنيوياة نكاد ا تكاا األنثروبولاوكي عناد  ″ليفاي شاتراوس ″
الذي انطمى ماي د اريات مان المكتماع الهنادي الياديي ل مهاو يارى أن المكتماع مثال الانص تحادث ميا
عال ااات مااثال عال ااة أخااوة بااين أخ وأخاات وعال ااة اتصااال بااين أب وأي و ااذا مااا يحاادث داخاال الاانص
مالةال ة بين الكممات وبين الكممة ي التي تحيى نيى النصل ومان خاالل اذ الد ارياة اياتنت

″

كمود ليفي شاتراوس  ″أن مثال ماا يوكاد بنياة تحاامظ عماع تمايا الانص ويايرورت توكاد ناا بنياة
داخ اال ك اال مكتم ااع وي ااما ا بالبنيا اة الخاليا اة و ااي الت ااي تح ااامظ عم ااع اي ااتمرار الةال ااات والتواص اال
المكتمةي وكذل نكد مان كهاة أخارى أن  ″كاان بياكيا  ″الاذي أخاذ البنياة إلاع مكاال عماي الانفس
وايتنت أن لكل بنية خصائص ثالث و ي  ⁽ :الشمولية – التحول -التحكي الذاتي⁾.
يت ح من خالل ذ اليمات التي تتميز بها البنية ايتنت أن البنية لها ميزة اختال
يوا ا و ذ الصفة أدت بها إلع التشاب

عما

بينها وباين الصاوتيي ⁽ الفاونيي ⁾ حياث أن صافة ا خاتال

بااين الوحاادات ااي الت اي تااؤدي إلااع بناااء الةال ااات بينهااا وبناااء الاانص ككاال وأطمااى عميهااا  ″ليفااي
دريات
شتراوس  ″بالثورة الصوتية وكةم األياس مي درايت لألياطير وكذل تبنا  ″بروب  ″مي ا
لمحكاية الفولكمورية مانطمى كميع النياد من ذ النيطة مي درايتهي.

 -1عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.32
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

نيتنت أن الصوتيي و أصغر وحادة صاوتية ماي الكمماة ولا دور مةاال ماي الكمال مبتغيار
يتغير مةنع الكممة و يمكن تكزئتا إلاع كازء أصاغر منا باعتباار أصاغر كازءل و يمكان التةريا
ب إ من خالل مميزات ل حيث يختم
كااذل ميازة ا خااتال

كل صوتيي عن اآلخر.

تتميااز بهااا الوحاادة شا ن شا ن ″الصااوتيي ″

يتشااكل لموحاادة وظيفااة إ

ماان خااالل عال اتهااا ببة ااها الاابةض أي مااع وحاادات أخاارىل وماان نااا نكااد أن البنيوي اون ا تم اوا
بمفهوي الةال ة مي التحميل البنيوي ومان خاالل اذ الةال اات نكاد عال اة داخال الوحادة و اي عال اة
الت لي

وعال ة خاركها ي عال ات ا ختيار.

1

كايتنتاج حول مصاطمح البنيوياة نكاد أن ″عباد الما الغاذامي ″انطماى مان خاالل تركياز عماع
ألينية ″يويير ″المؤيس لةمي المغاة وركاز خاصاة عماع نظااي المغاة وثنائياة ″يوياير″ل ونكاد ماي
الكاازء الااذي خااص ب ا ″عبااد الم ا الغااذامي ″البنيوي اة ذكاار بةااض األعااالي المتخصصااين مااي ااذا
المكال مثل  ″كمود ليفي شتراوس  ″ودرايت لألنثروبولوكيا وتطبيي لممنه البنيوي لممكتمع وكذل
ذكاار  ″كااان بياكي ا  ″باعتبااار الوا ااع لخصااائص البنيااةل ويمي ا  ″بااروب  ″ود ارياات لمورمولوكيااا
الحكاية وايتنباط إلحدى وثالثين وظيفة ثي ي تي  ″لياتش  ″ويحادد خصاائص البنيوياة والمنطمياات
التي كاءت عميها.
 :3مصطلح السميولوجيا
ش ن الييميولوكيا ش ن البنيوياة كال ماا انطمياا مان األليانية ومبادئهاال ولياد اختاار ″عباد الما
الغذامي ″ايما غربيا لهذا المصطمح غيرما عرب بةض الةرب إلع عمي الةالمااتل مثال ″الميادي″
م ااي كتابا ا ″األي ااموبية واألي ااموب ″ل والي اايمياء عن ااد ″نص اارت عب ااد الرحم ااان  ″م ااي كتابا ا  ″الني ااد
 -1ينظر :المركع نفي ل ص.38
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

الحاديث  ″و ″ياةد مصااموح ″ماي كتابا  ″األياموب  ″و ″الد ئمياة  ″عناد  ″الطيااب البكاوش  ″مااي
تةريب لكتاب  ″كورج مونين ″و  ″مفاتيح األلينية . ″

1

وكمم ااة ي اايميولوكيا مش ااتية مااان المص اادر اإلغريي ااي و ااو عم ااي ااائي عم ااع د اري ااة مكونا ااات
اإلشااارات والياوانين التااي تحكمهااا واأللياانية ااي ماارع منا والياوانين التااي تكتشاافها الياايميولوكيا حتمااا
يتكون ابمة لمتطبيى مي األلينيةل وكان لظهور اذا الةماي مؤشارات ماي مطماع اليارن  20وذلا ماي
كتابا الااذي

ااي محا ارات مااي األلياانية التااي شاارحها تالمذتا بةااد وماتا بااثالث ياانوات ومنااذ ذلا

حين والييميولوكيا مرامية لأللينية و د يصةب الفصل بينهما 2.ليةود الف ال ماي ظهاور اذا الةماي
لفرديناند دي يويير مي مطمع اليرن  20ويظهر ذل مي محا رات التي كمةاا تالمذتا ماي كتااب
بةنوان محا رات مي األلينية الةامة .
« مالمغة ي عبارة عن نظاي إشاري ييميولوكي والكممة إشارة تيا

ماي الاذ ن عماع أنا دال

يثياار مااي الااذ ن ماادلولل ااو صااورة ذ نيااة لموكااود عيناايل و ااذا الحاادث ااو الد لااةل وماان المهااي أن
نياارر طبيةااة الكممااة كإشااارةل مالكممااة بهااذا المفهااوي ليياات ايااما لشاايء تاانص عميا وانمااا ااي صااورة
صوتية وتصور ذ ني :دال ومدلول».

3

نيتنت أن المغة عبارة عن نظاي يميولوكيل أما الكممة ي عباارة عان إشاارة تتكاون مان دال
ومدلول يحدثان د لةل وبالتالي كميهما ي مان مصطمح اإلشارة.
« تيااوي المغااة عمااع ″النظاااي  ″ولكاان ااذا النظاااي

يتشااكل ماان الثبااات باال ماان  ″ا خااتال

و ذا ما كةل  ″دي يويير  ″يةر المغة عمع أنها نظاي من ا ختالمات و و تةري
 -1ينظر :عبد ال الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.41
 -2ينظر  :المركع نفي ل ص.43
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

الييمة من كو ر الشيء إلع عال ات كما أن يحيل المغاة إلاع نظااي مان اإلشااراتل و اذان مفهوماان
متالزمااان ييت ااي أحااد ما اآلخاارل إذ بيااببهما تتكااون المغااة مهمااا وابتكااا ار والمغااة تكااري كمااا ييااول
الكركااني « :مكاارى الةالمااات والياماتل و مةنااع لمةالمااة واليامة حتااع يحتماال الشايء مااا كةماات
الةالمة دليال عمي وخالمة ».1
إن أ اي عنصار تيااوي عميا المغااة او النظاااي باعتباار النياى أو البنيااة التاي تيااوي عميهاا المغااة
وبالتالي ذا النظاي

ييوي عمع الثبات وانما ييوي عمع ا ختال .

« وي تي ذل من كون الكممة مي النظاي اإلشاري أي الييميائي صورة صوتية وتصور ذ ني
تماااي نحااو الماادلول ومااي الخطاااب الكمااالي يااتي

– دال وماادلول – مفااي الخطاااب النفةااي يتوك ا ا

التركيااز عمااع اليطااب الصااوتي وتكثيفا لتحرياار الكممااة ماان يااد التصااور الااذ ني ويطميهااا حاارة مةنيااة
لتيبح مي خيال المتمييل متكون إشارة نا حرة ».

2

بمااا أن النظاااي اإلشاااري يحتااوي عمااع دال وماادلول مااإن ″عبااد اهلل الغااذامي ″ماارى بينهمااا وربااط
الدال بالخطاب النفةي أي المغة الةادة أما المدلول مربط باليطب الكمالي الاذي او محاور الد ارياة
الشةرية.
و و ما طبي مي راءت الييميائية ليصيدة إرادة الحياة ″ألبي اليايي الشابي ″حيث اعتمد عمع
المنه اإلحصائي وأحصع أمةاال الم اارعة  46وأمةاال األمار  12واألمةاال الما اية ذات التوكا
األمامي  06وأمةال الما ي الخالصة  48واألمةال الم اارعة المتحولاة إلاع ما اي  04كإشاارات
زمنية ل دي لها راءة ت ويمية تتوامى مع ما آر مةنع اليصيدة الةايل وايتخرج من ذل مكموعة من

-1المكع نفي لص.106

 -2عبد اهلل الغذاميل تشريح النص ل ص.19
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

الثنائيات⁽ الحركاة – الياكون⁾ ل ⁽ الماد -الكازر⁾ل ليصال إلاع نتيكاة مفاد اا أن أبياات الانص تحمال
إشارة متكررة ذات تردد يري ومتالحى
يتحدد مع كل راءة ومع كل ارئ.

تدع مرصة ليكون المتمياي وباذل يصال بتفاعما إلاع أثار

1

« والياايميولوكيا تركااز عمااع ثااالث عناصاار - :العالمةةة :والةال ااة بااين الاادال والماادلول ميهااا
يببية مالدخان عالمة عمع النارل والطرى عمع الباب عالمة عمع وكود شخص بالباب
 الممثل :والةال ة مي تيوي عمع التشاب ل مالرياي او شاب المرياوي والتمثاال شاب المنحاوت-اإلشةةةار  :أو الرم ااز م ااي لغ ااة ″بي اارس و يوي ااير ″ي اارد ذلا ا ويفص اال مص ااطمح إش ااارة والةال ااة ميه ااا
اعتباطية .» 2
ااذ

ااي الةناص اار المكون ااة لمي ااميولوكيا الت ااي تي ااير م ااي نظ اااي واح ااد م اان خ ااالل النظ اااي

الييميولوكي وبالتالي ماليميولوكيا تركز عماع الةنصار الثالاث و اذا يظهار مان خاالل اول عباد اهلل
الغذامي « :ومن خالل ذ الةناصار الاثالث لمياميولوكيا يانركز عماع الةنصار الثالاث ⁽ اإلشاارة ⁾
التااي ااي مكااال اليااميولوكيال واإلشااارة تتكااون ماان دال ااو الصااورة الصااوتية والماادلول و ااو الصااورة
الذ نيااة ويحاادد عبااد اهلل الغ ازلااي عال ااة الاادال بالماادلول مااي أربااع اتكا ااات و ااي - :الوكااود الةينااي-
الوكود الذ ني -الوكود المفظي -الوكود الكتاابيل وأخاذ مثاا

ان الشاكرة ووكود اا الةيناي أي اي

صورتها ثابتة عمع األرض ثي يكون لها وكود ذ ني و و الصاورة التاي نكونهاا ماي ذ نناا لمشاكرة ثاي

 -1ينظر :المركع نفي ل ص من 21إلع .44

 -2عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.43
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

ي تي التصور المفظي و ي كممة شكرة ثاي يتحاول الوكاود المفظاي إلاع الكتاباة حياث أن ناا عال اة
بين ذ الةناصر األربةة».

1

ولكاان اليااميولوكين الااذين كاااءوا بةااد ″يويااير ″مثاال  ″رو ن بااارت  ″و ″كااان  ″وغير مااا
رم اوا مك ارة ارتباااط ثاباات بااين ال ادال والماادلول ااالوا إن اإلشااارات تةااوي يااابحة لتغااري الماادلو تل
وتصبح دوا تكمب مدلو ت أخرى وبالتالي أعطوا صافة الحرياة لمكمماة مهاي عباارة عان إشاارة حارةل
وبالتاالي كمةاوا بااين الادال والماادلول وثنائياة الح ااور والغيااب ل مالادال ااي الكمماة مهااي تمثال حالااة
ح ور أما المدلول مهو حالة غياب وبالتالي ذ الةال ة ييتنتكها المتميي الذي ييتح ر ا وكذل
الةال ة بين الدال والمدلول التي ي د لة بالطبع ييتنتكها المتميي كذل .

2

« والذي أحدث ذا و أن الةال ة بين الدال والمدلول عال اة اعتباطياة كماا يحادد ″يوياير″
أي انهااا ليياات يااببية وليياات ع ااويةل مالكااائن الحااي الناااطى يياامي الةربااي ″إنيااانا ″واإلنكمياازي
″ man″و اذان المفظاان ماا إشاارة إلاع ذلا الكاائن و اي إشاارة تتغيار مان لغاة إلاع لغاة دون أن
تتغير الكائن لنفي ألن الصمة بين وبين إشارت امت عمع ⁽ ا عتباطياة ⁾ و او مفهاوي ياميولوكي
كمب ″يويير ″لمفكر المغوي و اال ″رو ن باارت  ″مالحظاا عماع  ″يوياير ″ومصاححا لمفكارة وان
ا عتباطي ااة ص اافة لمةالم ااة ب ااين ال اادال والش اايء أي ب ااين المف ااظ والوك ااود الةين ااي حي ااب مص ااطمحات
الغ ازل اي -واإلشااارة -كمااا يالحااظ  ″رو ن بااارت ″
الذ نيااةل و لااذا مااإن  ″رو ن بااارت  ″يص ا
لتدريب كماعي تتةمي المغة الفرنيية مثال».

تتك ا نحااو الوكااود الةينااي وانمااا إلااع صااورت

الةال ااة بااين اإلشااارة وصااورتها الذ ني اة ب نهااا انتكت ا
3

 -1عبد اهلل الغذاميل تشريح النص ل ص.43

 -2ينظر :عبد اهلل الغذاميل تشريح النص ل ص.43
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تحليل المصطلحات النقديّة

الفصل الثاني:

إن مصااطمح ا عتباطيااة كاااء با  ″يويااير ″وناات ماان خاللا الةال ااة بااين الاادال والماادلول مهااو
يرى أن عندما نصطمح كممة عمع شيء مال مهذا ليس زيل مهو ي تي عشوائيا واعتباطي حيث أننا
عندما نصطمح كممة « شكرة » عمع صورة الشكرة مهاذا مكارد اصاطالح اتفاى عميا الكماعاة مان
محض إرادتهي مهي ادرون عمع تيميتها بشيء مال وكذل صورة الميازان التاي و اةت عماع بااب
المحكماة ممايس ناا عال اة لزومياة بينهماا و اذا تختما

و اذا تختما

مان لغاة إلاع أخارىل لكان اذ

الفكرة رم ت ولكن لايس رم اا تاماا وذلا مان بال مكموعاة مان اليامولوكيين مثال ″رو ن باارت″
الذي كاء بفكرة أخارى و او أن

يمكان أن تكاون الةال اة باين اإلشاارة وصاورتها الذ نياة اعتباطياة

ألن ااذ التي امية يناات ماان خااالل المماريااة والتاادريب الكماااعي وبالتااالي نحاان

نيااتطيع اآلن أن

نةدل أو نبدل مي تيمية شيء ما مهذا صةب.
« ومان خااالل ااذا المصااطمح ا عتباطيااة يفااتح آما اا كبياار نحااو الاانص وذلا أن ماان خااالل
ا عتباطيااة وعاادي التيييااد أصاابح الاانص مفتااوح عمااع كميااع الياراء وبةاادة اراءات حيااث أصاابح
إب ااداع وراء إب ااداع وذلا ا م اان خ ااالل ا خ ااتال

كم ااا ذك اار ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ″ل م اااختال

نااا
الي ا اراء

والياراءات يصاابح لماانص مةاااني مختمفااة ومتةااددة ل والاانص يصاابح ل ا ديناميكيااة دائمااةل و مااي نفااس
الو ت يصبح اليارئ و المبدع الذي يصنع الانص ومان خاالل اذ الفكارة اشاترط ″شاولز ″شارطان
حتع ييتطيع اليارئ أن يصنع النص من كديد ما:
 -لكي ني أر النص بد أن نةر

1

بد أن نةر تيالياد الكنياية أي يايا الفناي داخال الكانس

األدبي الذي ينتمي إلي النص .

 -1عبد الم الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.47
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الفصل الثاني:

 بد أن يكون لدينا مهارات خامية تمكننا من كمب الةناصر الغائبة أن يكون لنا خبرة واياةةتمكننا من ممئ الفراغات والبيا ات التي يتركها المؤل

حتع نةطي مةنع أويع لمنص» .

مهنا اليارئ يكاب أن نغاوص ماي عماى الانص حتاع يصال إلاع كاو ر ويكتشا
باطن ا ألن المؤل ا

دائمااا يكااون ل ا

ماا يخبئا

نااا مةنااع خفااي باااطن مكتااوب خصيصااا لميااارئ الااذي يتميااز

بيراءة ثا بة تمكن من البحث مي داخل النصل و ذا ما يزيد حيوية النص.
إلااع تحرياار ماان يااود ل

« ونحاان إذا حاولنااا اليااوي اراءة الشااةر اراءة ي اميولوكية مإننااا نهااد

و ذ عممية تك اررية يحدثها الشاعر أو ب ن يحرر الكممات من يود ال و ذا حدث تميائي وغير واع
و و من مظا ر اإلبداع الفني واليدرة عمي ويختم

مي شاعر مي شاعر».

1

:1-3إحصةةام مصةةطلح السةةميولوجيا مةةك اةةالل ال ةةابيك  ″الاطيئةةة وال ريةةر ″و  ″شةةريح
النص.″
المصطلح

ةرارف ةةا ةةا
الاطيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الصةةةةةةرحة ال ةةةةةةةا ور
يها

ةرارف ةةا ةةا
شريح النص

الصةةةةةرحة ال ةةةةةا
ور يها

وال رير
اليميولوكيا

 43مرة

ص30ل27ل23ل
43ل42ل41ل40ل
50ل49ل47ل45ل44ل
73ل65ل60ل57ل54ل

 -1عبد الم الغذامي ل تشريح النصل ص.18
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الفصل الثاني:
290ل288ل116ل86
نظرية اإلشارات

مرة واحدة

ص .23

/

/

اإلشارية

مرة واحدة

ص.26

مرة واحدة

ص.107

ييمياء

 03مرات

ص42ل.41

/

/

الد ئمية

مرة واحدة

ص.42

/

/

ماان خااالل ااذا اإلحصاااء نالحااظ أن ″عبااد اهلل الغااذامي ″اعتمااد عمااع مصااطمح اليااميولوكيا
الااذي غمااب عمااع نااص″عبااد اهلل الغااذامي″ل وليااد اعتمااد مااي ذلا عمااع حكا وبا ار ين لتف اايم لهااذا
المصطمح ويظهار ذلا ميماايمي «:ولياد اياتةرت لا ايام الغرباي ⁽ السةميولوجيا ⁾ مخالفاا باذل ماا
حاول ا بةااض الداريااين ماان الةاارب مااي تةريب ا إلااع مصااطمحات مثاال ⁽ عمااي الةالمااات⁾ كمااا ي اما
الدكتور ″عبد اليالي الميدي ″كتاب  ″األيموبية واأليموب ″و و تةريب يميي و اعتراض عمي .1
يرى ″عبد اهلل الغذامي ″أن لو اختار مصطمح الييمياء أو عمي الةالمات مييحدث التباس
ما اي عممي ااة الفه ااي و ااذا يظه اار م اان خ ااالل ولا ا  «:ل ااو أن ااي وك اادت مش ااكمة م ااي الني اابة إليا ا حت ااع
ايتةص ااع عم ااي أن أ ا اول م ااثال :تحم اايال عالماتي ااا كم ااا ي اارى ″عب ااد الي ااالي المي اادي ″أو مص ااطمح
الييمياء ولكني أكد مي ذ الكممة نفس ما يكد من خشاية ⁽ أن يفهاي الياارئ الةرباي مان اليايمياء
شيئا يصل بالفراية وتويي الوكو .

2

 -1ينظر :عبد اهلل الغذامي لالخطيئة والتكفيرل ص .41
 -2ينظر :المركع نفي ل ص.42
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الفصل الثاني:

وكذل نكد مصطمح ⁽ الد ئمية ⁾ و ذا المصطمح أكاد أميال إليا لاو تياربا ماع ⁽ عماي الد لاة⁾
تياربا يوش أن يبمغ حد ا لتباس ولذا مإنني ايتخدي عن غير مصطمح ⁽ يميولوكي ⁾ .

1

 -4ال ر ي يةةةةةةةةةةdeconstruction :
ظه اارت التفكيكي ااة وأ ام اات مش ااروعيتها عم ااع أني اااظ الفك اار البني ااويل مك اااءت عم ااع منا

ااة

أمكار ااا ومحاولااة ا يااتفادة ماان أخطاء ااا وياامبياتهال والمتمثمااة مااي تكميااد المغااة وتحويمهااا إلااع بنيااة
لغويااة ميااط وتكريااد ماان كاال خصائصااها األخاارىل حيااث

كمااال ميهااا و نااورى وكاااءت التفكيكيااة

يتركاع ذل واعطاء الكانب الكمالي حي .
 :1-4سمية المصطلح:
لي ااد ت ااردد ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ″كثيا ا ار و ااو يواكا ا مص ااطمح التفكيكي ااة األكنب ااي

le

 déconstructionباال أن ييااتير عمااع مصااطمح يالتش اريحيةي كمياباال عربااي ل ا ومااي ااذا الصاادد
ييول « :احترت مي تةريب المصطمح ولي أر أحدا من الةرب تةرض ل من بل ومكرت ل بكممات
مثل (النيض) و(الف ) ولكن وكدتهما يحماالن نياض ولكناي خشايت أن يمتابس ماع (حمال) أي درس
بالتفصيلل وايتير رأي أخيا ار عماع كمماة (التشاريحية أو تشاريح الانص)ل والميصاود بهاذا ا تكاا

او

تفكيا ا ال اانص م اان أك اال إع ااادة بن اااء و ااذ وي اايمة تف ااتح المك ااال لإلب ااداع الي ارئ ااي ك ااي يتفاع اال م ااع
النص».2

 -1ينظر :المركع اليابى ل .42

 -2ينظر :عبد اهلل الغذاميلالخطيئة والتفكير ل ص54
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الفصل الثاني:
 :2-4مؤسس ال شريحية:

يةتبر ″كا دريادا ″مان الاذين ياا موا ماي إنشااء عماي النياد التشاريحي deconstructive
النيديااة المةاص ارة مثاال

 criticismالااذي ظهاار مااع مكمااة (تاال –كاال tel quel -ا تماات بالمنااا

البينيوياةل الياايميولوكيةل حيااث انطمااى  ″درياادا ″مااي كتابااة  of gramratologyأي (مااي النحوياة)
حيث نيض مي الفكار الفميافي الياابى بهاا ياما (التمركاز المنطياي) حياث نياض نفيا بنفيا مادعا
″درياادا ″إلااع (عمااي الكتابااة أو المغوي ااة) حيااث حاال محاال الي ااميولوكيا عمااي النحوي اةل وبالتااالي مكاارة
النحوية مرتبطةل ارتباطا وثييا بنظي ″عبد اليا رة الكركاني ″و نا ت امر وتداخل بال غيات الكممة
مع نحو ا لتت يس الكمالية من خالل إعطاء الحرية لممدلو ت .وأ ي مكرة كااء بهاا ″دريادا  ″اي
مكارة ياألثااري ولهااذا المفهااوي أ ميااة كبي ارة مااي األدب والنيااد ونةنااي ب ا الييمااة الكماليااة أي عناادما ني ا أر
نص يتر مينا أثرل منحس بإحياس كميل أو متةة كما اال ″باارت  « ″مهناا

يماة منياة وكمالياة

لمنص»1ل ممكل نص يمة منية كمالية تفرز عن غير .
« مك ارة النحوي ااة عن ااد ″دري اادا ″تي ااوي عم ااع اشاات ار بالغي ااات الكمم ااة م ااع نحو ااا لت ي اايس
كمالياتهااا بةياادا عاان يااد الماادلول ويزيااد ″درياادا ″عمااع ذل ا مفهااوي األثاار الااذي ياارى عمااع أن ا يمااة
كماليااة مكاارى كاال النصااوص ويتصاادا ا كاال ااارئ األدب وياارى ″درياادا ″األثاار عمااع أن ا التشااكيل
النااات عاان الكتابااة و ااو يحاادث عناادما تتصاادر اإلشااارة الكممااة وتباارز الييمااة الشااةرية لماانصل وييااوي
النص بتغير الظا رة المغوية متتحول الكتابة لتصبح ي الييمة األولع لها».

 -1ينظر :عبد اهلل الغذاميلالخطيئة والتفكير ل ص50
 -2كريتو

نوريسل التفكيكية النظرية والممارية ل ص57
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الفصل الثاني:

نالحظ نفس الفكرة التي تحدث عنها عبد اهلل الغذامي مي مصطمح الييميولوكيا و و اعتبار
الادال إشاارة حارةل ورباط النحويااة بمصاطمح األثار و ااذا األخيار نااات عان الكتاباة الااذي ربطا باليااارئ
واعتباار ااو الوياايمة لتحييااى الكماليااة كااون الاانص يصاابح ل ا يمااة كماليااة تتصاادر الييمااة المغويااة
الةادية التي يتميز بها كل النصوص.
:3-4ال شريحية عن ″عب اهلل الغذاما:″
وتةتمد ( اليراءة التشريحية) عمع بالغيات النص لتنفيذ منها إلع منطيياتها متني هال وبهذا
يي ي اليارئ عماع (التمركاز المنطياي) ماي الفان كماا او اد

″كاا دريادا ″بغارض إيكاابي و او

إعادة البناء ذل أن التشريحية تحول الميممات إلع اشكاليات وميائالت ممي يةاد النياد مكارد تةمياى
عمااع مااا حاادثل وانمااا صااار مةاليااة عيميااة و اادرة عمااع تحوياال الميااممة إلااع إشااكاليةل واباراز مااا كااان
عاديا لممالحظة وتحويل المصدر إلع مو وع وبهذا يتحول النيد إلع (نظرية) ويحل محل الفميفةل
ويةامل النص عمع أن تشكيل لغوي يتي عن غير ماا يياول ويابطن أكثار مماا يظهارل والتةامال مةا
تةمي إينامي ينهل من كل مةار اإلنيان من أكل أن يفهي اإلنيان ذات من خالل لغت ل وكل ذل
كنز مخبئ داخل النص. 1
تةتباار التش اريحية ماان المنااا

النيدي اة المةاصارة التااي ظهاارت بةااد البنيوي اة مثمهااا كمثاال ااذ

األخيرة مكاءت إلعطاء النص الييمة التي ميد ا من بل المنا

النيدية الييا ية ومان ناا اعتبارت

النص و الوييمة والةنصر المهي لموصول إلع دراية شاب عممياة ومو اوعية ومان ناا كااء″كاا
دريدا ″بميولة «

وكود لشيء خاارج الانص» أي الفان بنياة لغوياة مياتيمة

ماألشياء الخاركية مثل المؤل

وكاود لشايء خاركياة

وكل ما يتةمى ب غير مةتر با مهاذ األشاياء كمهاا

 -1ينظر :عبد اهلل الغذامي لالخطيئة والتفكيرل ص55
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الفصل الثاني:

دراية مو وعيةل وبماا أن الانص او كال ماا يركاز ميا ينطماى مان مةال األثار و اذا ماا تحادث عنا
يليتشي و و الفةل الذي ينت من خالل الغوص مي أعمااى الانص والبحاث ماي بنيتا الداخمياة والتاي
يتحر داخم من خالل أشكال منتظمة تنت عن طريى التفاعل بين اليارئ والفن.
ياارى ″عبااد اهلل الغااذامي ″أن الياراءة التشاريحية ااي اراءة حاارة ومااي ااذ الياراءة كمااع ″عبااد
اهلل الغااذامي ″بااين التاراث والكديااد أي بااين األصااالة والمةاصارة وماان ااذ الفكارة انطمااى ماان عنصاار
اليياى الذي تحدثنا عن يابيا ومن نا يحدث اليول وي تي عنصر الماوت واإليحااء و ماا عنصاران
مت ااادان لكاان األول يناات الثاااني الاانص يمااوت ويحيااا ماان كديااد باعتبااار أن الاانص يمااوت داخاال
النصل مالنص مكموعة من النصوص متراكمة والةال ة بين اليارئ والنص ي عال ة وكودية و نا
نكد بنية منياة كمالياة داخال الانص وبالتاالي اذا التفياير ينات مان الانص مان خاالل الغاوص داخال
النصل و نا يبتةد المفير عن كل الةناصر الخاركية المتةمية بالمؤل ل مثل ماا كانات تياير عميهاا
الدرايات اليابية.1
نيااتنت ممااا ياابى أن التشاريحية لااي تتخمااع عمااع اليااديي كونهااا منهكااا مةاصا ار وانمااا تكمااع
بين ما و كديد وما و ديي وذل من خالل الربط بين ثنائية الموت واإليحاء ماألول ينت الثانيل
حيث النص األول يذوب داخل النص الثاني مينت لن نص كديد و ذ

ي عممية اإليحاء.

« حيث ييمح الياارئ لإلشاارات باالتحر والتغمغال داخال الانص ماي أعما ا بحرياة وبالتاالي
يحدث أثر أو ت ثيرل ذ

ي وظيفة الانص األدباي و اي إحاداث اإلحيااس بالكمالياة يصابح الانص

الواحاد عادة نصااوص متنوعاة ألن لكال اراءة أثارل وبالتاالي بتةاادد اآلثاار ياؤدي إلااع تةادد النصااوص

 -1ينظر :عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتفكيرل ص.54
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الفصل الثاني:

و ذا ما ييمي ″رو ن بارت « ″النص الكتابي» ألن ادر عمع التكدد وا نفتاح أي مفتوح عن كل
اليراء».1
لي ااد اادي ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ″مث ااا ع اان اليا اراءة التشا اريحية لم اانص واخت ااار م ااي ااذا النا ااد
التشريحي ″رو ن بارت ″كون ع وا مي مكمة يتل كيلي ميدي راءة تشاريحية ليصاة ي ارياين لبما از ي
و ي صة صيرة تتكون من عشرين صفحة ولكن ″بارت ″دي ذ الدراية مي كتاب يحتوي تيريباا
 200صفحة مانطمى مي ذ الدراية مان خاالل (الكمال  )lexiasماياتخرج  561كمماة مادرس ماي
كل كممة عمع حدى دراية مفصمة كزئية2ل و نا نكد دائما أن ″رو ن باارت  ″او الركيازة األياياية
الذي يركز عميهاا ″عباد اهلل الةاذامي ″عبر كاملرككابمبر كومان اذ التحمايالت لمكمال اياتنت خماس
شفرات :3ك
أ -كالشفرات التفييرية :وتت من الةناصر التشكيمية المتنوعة التي تيتخدمها لغة اليصة لت ويل
د لة الكممة أو التةميى ذ الد لة.
ب -ش اافرات الح اادث :وتش اامل ك اال ح اادث داخ اال اليص ااة م اان حرك ااة م ااتح الب اااب إل ااع المو ا ا
الرومانيايل بناااءا عماع أن الحاادث

يكااون إ مان خااالل شاكل المغااة لا ألنناا

ناادر الحااديث إ

بالتةبير عن ل و و بالتالي ليس يوى نتيكة لميراءة الفنية.
 -3الشفرات الثيامياة :وتشامل ا ركاعاات المةرمياة التاي تشاير إلاع ثياماة ماا نتيارب مان خاالل
الاانصل و ااذا لاايس مةنااا أن بااارت ييااةع إلااع رصااد المةرمااة الةممي اة لماانص ولكن ا يهااد
مكرد اإلشارة إلع نوعية.
 -1عبد اهلل الغذاميل تشريح النص ص.20

 -2ينظر :عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتفكيرل ص.62

 -3عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتفكير ل ص.62
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الفصل الثاني:

 -4الشفرات ال منية :و اي تا تي مان مالحظاة أن كال اارئ لانص يؤياس ماي ذ نا و او ييا أر
د

ت خفية لبةض الكممات والةباراتل ثي ي خذ بو ع ذ الاد

ت ماع ممااثالت مماا يمميا ماي

عبارات أخر مي النص نفي وعندما ييرر (مو وع) اليصة و و غر ها ال مني.
 -5الشافرات الرمزياة :و ااي تيااوي عمااع التصااور البنياوي مااي أن الد لااة تنبثاى ماان خااالل مباادأ (
التةارض الثنائي) الذي يياوي عماع ( ا خاتال ) باين الةناصار المكوناة لمانص مان تحاول األصاوات
إلع صوتيات دالة لصناعة الخطاب أو التةارض الثنائي الذي ينش بين الكنياين وينفاتح ماي مطماع
حياة اإلنيان عندما يمفظ و و طفل أن أبا وأن كائنان مختمفان وأن

و يشب أحد ما ويختم

عند

األخاار و ااذان خطيااان أحااد ما صااوتيل والثاااني بشااري يفر ااان نظامهمااا عمااع الاانص ميا تي الاانص
المغوي مثمما لهذا التةارض.
« ايتخرج ″رو ن بارت ″ذ الشفرات الخمس من الةمل الثالث األولع ( )9-1و اي كمال
الةن ا اوان والةبا ااارة األولا ااع ما اان اليصا ااة ]  ...ك وبكانا ااب الكما اال والشا اافرات ييا ااتخرج با ااارت  93مي ا ارة
) (couseriesتاانةكس حااين عمااع الكماال والشاافرات وحين اا عمااع

ااايا الذاتيااة ونيدي اة عامااة و ااي

تشب تنظيي الكتاب إلع مصول مي النه الةادي».1
ليد أعكب النياد بهذا الكتاب كون يتكون حوالي من  200صفحة و و دراية ليصة تتكون
من  20صفحة لكن ″عبد اهلل الغذامي ″يرى أن اليارئ الةربي

يتةكب مي ذلا كونا لا كتااب

(مدارج اليالكين) بن الييي يتكون من ثالث مكمدات كمها خصصت لدراية اآلية الكريمة « إياا
نةي ااد واي ااا ني ااتةين»ل ويت ااابع ″عب ااد اهلل الغ ااذامي ″م ااي حديثا ا ع اان ″ب ااارت ″ومؤلفاتا ا مف ااي ع اااي
1973يل يصاادر كتاااب ″لااذة الاانص ″ثااي مااي ياانة  1975يصاادر ″بااارت ″كتاااب عاان نفيا عنوان ا
 -1عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص62
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″رو ن بااارت ″ومااي 1977ي يصاادر كتاااب بةناوان يخطاااب عاشااىي وكماال ااذ الكتااب يتحاادث ميهااا
الةال ااة التااي تكمااع بينا وبااين الاانص و ااذ الةال ااة ااي عال ااة حميميااة كةال ااة األب مااع ابنا مهااي
عال ة عاشى بمةشو ميدخل مي متا ة ومتةة و و عشى صومي لمانصل وبالتاالي كماع شخصايت
بااين النا ااد والشاااعر أو ب االراوي وبالتااالي تحاادث مااي ذل ا عاان المغااة ماادخل مةهااا مااي حااب مطمااى
ماإلشااارة المطميااة وكااذل يخذلا

مؤلفااات أخاارى مثاال يالكتابااة بدركااة الصاافرل باارج إيفاالل امبراطوريااة

ا شارةي .1
وماان خااالل ااذا اإلحصاااء نالحااظ أن ″عبااد اهلل الغااذامي ″اعتمااد بكث ارة وبطرييااة مباش ارة عمااع
النصل مهو يرى مي مصطمح التفكيكية كماا ياما ا ″كاا دريادا ″ناوع
مصطمح التشريحية أو تشرح ً
من الكانب اليمبيل مالتفكي مي نظر و عممية تهديي لمنصل ويس إعادة بناء .
 :5-4نموذج لل حليل ال شريحا:
أماا الييااي الثاااني ماان الكتاااب ميااد و ااة الباحااث لتحمياال شااةر الشاااعر اليااةودي المةاصاار
حي اان ش ااحاتة ( )1981 -1909و ااد وظا ا

م ااي تحميما ا لممفهوم ااات النظري ااة الي ااابية عم ااع

ااوء

منهكي  :البنيوي -التشريحي مةال من أكل يبر كوامن النص لت يس الحييية األدبية لمبناء األدبيل
م كرى منه النيد ماي كياد الانصل ماي عممياة مزدوكاة تبادأ بتفكيا الانصل ثاي الماادة تركيبياة بغياة
الوصول إلع (كل ع وي يختم

عن الكل) األولع باعتبار الكل الة وي مةالية لايكن عان الياراءة

ا بتكاري ااة لم اانص المش اارحل بينم ااا الك اال األول ااع حتمي ااة انش ااائية مفرو ااة عم ااع الةم اال األدب ااي ول ااو
ظا ريااال وماان نااا ت ا تي اليااردية اتكا ااا نيااديا عظاايي األ مي اة مااي كون ا يةطااي الاانص حياااة كدياادة

 -1ينظر :المركع نفي ل ص.63
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لمنصل وبهذا يكون لمنصل ذل أن التشريح و محاولة ايتكشاا

وكاود كازي لمانصل وبهاذا يكاون

النص من الد

ت الميدمة .1

انطمااى ″عبااد اهلل الغااذامي ″مااي تطبيااى منا ك ا ماان خااالل شااةر حم ازة شااحاتة ماااعتبر أن
النص عبارة عان عمميتاين مازدوكتين نبادأ حتماا بالتفكيا ثاي إعاادة تركيبا و اذا ماا او مةارو

ماي

المنه التشريحي ومن خالل إعادة تركيب بنع النص يةين الوصول إلع الكل الة وي و و النات
عن إعادة التركيب الذي يختم

عمع الكل األول الذي و مةرو

مي الةمل األدبي وبالتاالي الكال

الة ااوي ااو نتيكااة لهااذا التش اريح وذلا لموصااول إلااع الوكا الكديااد المخبااوءل داخاال الاانصل وبهااذا
الاانص ااو مفتااوح عاان د
المنطماى تختما

ت مختمف ااة ومتةااددة تبةااد الي اراءل و ااذا ااو الاانص المفتااوح وماان ااذا

تشاريحية ″عباد اهلل الغاذامي ″عان تشاريحية يدرياداي الاذي نياض اذا األخيار منطااى

الةماال الماادروس ماان خااالل نصوص ا
″ك ااا دري اادا ″به ااد

″عبااد اهلل الغااذامي ″لااي يةتمااد عمااع ذل ا وليااد ايااتخدمها

ني ااض مك اار الفالي اافة ما ان ني ا اوا نفي ااهي بنفي ااهي و ااذا م ااا اتهم ااو ب ااالتمركز

المنطياايل كمااا أن تش اريحية الغااذامي تختم ا

عاان يرو ن بااارتي التااي اخااذت منهكااين أحااد ما مااي

كتاب ( )z/sالذي كةل التشريحية تفكي لبناع الانص ثاي إعاادة تركيباة أي الانيض مان إعاادة البنااء
أما مي كتاب يلذة النصي و يخطاب عاشىي حيث كةل التشريحية عال ة حب بين اليارئ والنص.2
 :6-4منهج ″عب اهلل الغذاما ″ا حليل النصوص:
اتبع ″عبد اهلل الغذامي ″مي تحميم ألدب حمزة شحاتة مي تفريي بين عدت راءات و ي:
أ -راءة عامة لكل أعمال الشاعر :و ي راءة ايتكشامية تذو ي مصحوبة برصد المالحظات.

 -1ينظر :محمد عزايل تحميل الخطاب األدبيل د طل من منشورات الكتاب الةربينل دمشىل 2003ل ص.133
 -2ينظر :عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتفكيرل ص 79ص80
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الفصل الثاني:

ب -راءة تذو ي (نيدية) :مصحوبة برصد المالحظاات ماع محاولاة اياتنباط النمااذج األياياية
التي تمثل صوتيات الةمل أي النوى األيايية.
ج -راءة نيدية :تةتمد عماع (محاص النمااذج) لمةار اتها ماع الةمال عماع أنهاا كمياات شامولية
تتحكي مي تصري

كزئيات الةمل الكامل الذي و مكموع ما كتب الشاعر.

د -د ارياة النماااذج :عمااع أنهااا وحادات كمياةل بناااء عمااع مفهوماات النيااد التشاريحيل انطال ااا ماان
المبادئ األلينيةل و ذ النماذج ي (إشارات عائماة) تياةع إلاع ت يايس أثر اا ماي الياارئ الاذي او
الصااانع لهااذا األثاار عاان طريااى تفيااير اإلشااارة ي اربط الاانص ياايا ماان أكاال بناااء حركااة النصااوص
المدخالت وبالتالي بناء (الشحاتية) التي ي النص المنطمى لما خط مي شحاتة.
ه -وبةد ذل ت تي الكتابة :و ي إعادة البناء وميها يتحيى النيد التشريحي إذ يصبح النص و
والتفيير و النص ألن النص يةتمد اعتمادا مطمى عمع التفيير. 1
وعمع الرغي من أن الباحث و ع ذ الخطوات المنهكية ميد خرج عميها مكاء نموذكين من
كمل الشاعرل ما نموذج (الكمل الشاعرية) و( نموذج الخطيئة والتكفير).2
أ -نمااوذج الكماال الشاااعرية :مني اة تةيااد الةال ااة بااين النصااوص المتداخمااةل وحيااث يااتي تفكي ا
الاانص إلااع وحداتا الصااغرىل ماان خااالل التمييااز بااين وحاادة وأخاارى ماان حيااث اادرتها عمااع الحركااةل
والكممة عند

ي أصغر وحدة أدبية مي نظاي الشفرة المغوية ولمكمل الشاعرية أربةة أنواع:

 -1ينظر :المركع نفي ل ص.82

 -2ينظر :عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتفكير لص 86ص.87
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 -1الكممااة اإلشااارية الحاارة :و ااي تتكااون ماان الكممااة الشااةرية وكممااة اليااول الشااةري و ااي الااذي
يتيي بالوزن واليامية يحدث اإليياع و ي التي تحدث مي أنفينا األثر.
-2كممة التمثيل الخطابي :ونكد ا مي الشةر و ي عبارة عن الحكي و ي أ وال تازحي بالبالغاة
وتغص بالمةانيل و ي كممة بالغية تةتم التمركز.
 -3الكممة الصوتية المييدة :و ي أردأ أنواع الشةر و ي الكمل المنظوماة لمانظي أي أنهاا خبار
منظويل أو نثر منظوي ولهذا تكئ كمماتهاا بااردة ميتاة

إشاةاع ميا و حيااة و اد اياتبةد ا الباحاث

من نموذكا.
أما نموذج الخطيئة والتكفير :مهو د لي يرتكز عمع  6عناصرل وكل عنصر لا د لتا التينياة
والفنيةل و ذ الةناصر ي:
أ -كأدي :الركل البطل –البراءة.
ب-

ك حواء :المرأة – الوييمة-األعداء.

ت-

ك الفردوس :المثال -الحكي.

ث-

ك األرض :ا نحدار –الةياب.

ج-

ك التفاحة :األغراء – الخطيئة.

ح -إبميس :الةدو –الشر ل و ذ الةناصر لييت تتحر مي مكال ثنائية الخطيئة والتكفير.1
ثااي ايااتخرج الباحااث ماان ااذ الثنائي اة ثالثااة محاااور د ليااة ايااتةطيت كامااة الثنائيااات و ااي:
مح ااور التح ااول /الثب ااات ومح ااور ل /الش ااةر /الص اامتل ومح ااور الح ااب /الحي ااد أم ااا مح ااور (التح ااول

 -1محمد عزايل تحميل الخطاب األدبي لص. 135
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/الثباات) ماهدي وكاد ماي الكناةل ثاي خارج منهااا آثماا و ابط إلاع األرض كازاء ماا أرتكاب مان الخطيئااةل
و ااو موعااود بااالةودة إلااع الفااردوس إذا ااو حيااى شااروط الةااودةل مااالفردوس بالنياابة ل ا

ااو الما ااي

والميتيبل مهو الحمي الرامع ل مي دنيا و و يركو تحييي ل ولذل ي تي التحاول عناد الشااعر ليكاون
يبب حياة ويبب خالصل موكودناا عماع األرض مؤ اتل ومنا تولادت مميافة التغييار عناد الشااعرل
وانتصااار لمشااةر الحاار والشااةر المنثااور باعتبار مااا تةبيا ار عاان التحااول والتةبياار إمااا محااور (الشااةر/
والصامت) مماان الثواباات األيايااية مااي شخصااية الشاااعر مالصاامت ماان أباارز عالمااات حياتا ل حيااث
عااي ماي الياا رة لمادة تياارب  30عاماا ولاي يةماي بوكاود ميهاا أحاد مان أديانهاال مالصامت يابب يا س
والي ا س ااو إحاادى ال اراحتين كمااا تيااول الةااربل والياابب مااي ذل ا

ااو ك ارة موطن ا ( مكااة المكرمااة)

وغدر صديي لها ل ل ومميافة ماي رواكا ثاالث ماراتل ولهاذا اال عان زواكا األول أنا غمطاة وعان
زواكا الثاااني أنا حما ااة وعاان الثالااث أنا انتحااارل وترتبا نفااس بنيااان وعاادي وكااود دخاال يكفيا وأماا
محور الحب (الكيد) مفي نرى الشاعر مهزوما دائما أماي المرأة حتع وان انتظر ظا ريا»

1

نيتخمص أن ليانيات ″يويير ″والبنيوياة والياميولوكيا ″رو ن باارت ″والتشاريحية ل ا″كاا
دريدا ″وتركمهاا ماي الغارب التفكيكياة اي المركةياة الشامولية لادى ″عباد اهلل الغاذامي″ل إنا المثيا
الةربي المنفتح عمع آخر ما تطورت إلي مميفة المنا

المةاصرة.

 -5األثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر:
يةني ذا المصطمح  ″األثر  ″و انتاج ليراءة النص األدبيل أي تنت من أعمااى الانص مهاو
شيء م مر مكرد خاميل و و مةااكس لمكتاباة أي أنا بمثاباة اياتكابة عناد راءتناا لكتاباة ماا و اذا
المصطمح أخذت ب المدرية التشريحية و ذا يظهر من خالل ما ال ″عبد اهلل الغذامي « :″واألثر
 -1المركع نفي ل ص  135ص .136
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مباادأ أخااذت ب ا المدريااة التش اريحية و ااو مةاال الي اراءة ناتكااا عاان مةاال الاانصل أي أن ا

اارب ماان

المةاشرة النصوصيةل أو تحول المغة من خطاب ولي إلع مةل بياني» 1.ومن خالل ذا يت ح لنا
أن األثر و انتيال من الخطاب اليولي إلع مةل بياني حيث أن المغة تنتيل من الكاالي الةاادي أي
وظيفة التبميغ إلع وظيفة كمالية .
«وأ ي ما نكد عند ″كا دريدا ″و مفهوي ⁽األثر⁾ل و او مفهاوي يادخل إلاع عماي األدب أ مياة
كبي ارة كياعاادة لمفهااي النياادي ت ااا ي واعااد الصااوتيي والةال ااة ا عتباطيااة لإلشااارةل باال إن ا مفهااوي
يةطااي ااذ اليواعااد يمااة مبدئيااة با ن يكةمهاا ذات كاادوى منيااةل و⁽ األثاار⁾ ااو الييمااة الكمالياة التااي
تكري وراء ا كل النصوص ويتصيد ا كل ارء األدب وأحيب

و⁽ يحر البيان⁾ »2ل من ذا الرأي

نيتنت أن مفهوي األثر مرتبط ارتباطا وثييا بةمي األدب أو الشةريةل بحيث أن األثر و الذي يحيى
الكمالية مي النص األدبيل حتع أننا نكد ″عبد اهلل الغذامي ″اطمى عمي ⁽ يحر البيان ⁾.
« وبهااذا ييااتطيع الاانص األدبااي أن يمااارس وظيفت ا ل ويصاابح الاانص المطمااىل ميتكاادد مااع كاال
اراءةل ويكااون الاانص الواحااد آ مااا ماان النصااوصل ألن لكاال اراءة ⁽ أث ا ار ⁾ يختم ا

عاان أثاار الي اراءة

األخرىل ويةدد ذ اآلثار يكون عدد النصوصل وماي كال إعاادة لمياراءة يحادث أثا ار آخا ار مك نناا ماع
نص آخرل مالنص و األثرل والنص او الياارئ ل وكال ناص يانكح ماي تحيياى اذا األثار مهاو ماا
ييمي رو ن بارت ″النص الكتابي″ل ألن ذو اليدرة عمع التكدد وا نفتاح»3لإن مان وظاائ

المةاة

نكااد التا ثيرل حيااث أن األثاار ااو الةنصاار األيايااي مااي الاانص األدبااي ألن لكاال اراءة تناات لنااا أثاار

 -1عبد الم الغذاميل تشريح النصل ص.113

 -2عبد اهلل الغامي ل الخطيئةة والتكفيرل ص .50
 -3عبد اهلل الغذاميل تشريح النصل ص.20
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الفصل الثاني:

ومااع تكديااد الياراءة يتكاادد األثاارل وكاال نااص يصاال إلااع تحييااى األثاار ااو الاانص اليااادر عمااع التفااتح
والتكديد.
« واألثاار ااو التشااكيل النااات عاان⁽ الكتابااة ⁾ل وذلا ياتي عناادما تتصاادر اإلشااارة الكممااةل وتباارز
الييمة الشاعرية لمنصل وييوي النص بتصدر الظا رة المغويةل متتحول الكتاباة لتصابح الييماة األولاع
نال وتتكاوز حالتها اليديمة من كونهاا حادثا ثانوياا يا تي بةاد⁽ النطاى⁾ ولايس لا مان وظيفاة إ أن
يدل عمع النطى ويحيال إليا »1ل ينات األثار مان خاالل الكتاباةل حياث ان كال كتاباة لهاا أثار لتصابح
الكتابة لها وظيفة غير وظيفة ا تصال لتنتيل إلع الوظيفة الكمالية.
« واألثر عند ينت من أعماى مب النص كيوة تتشكل بها الكتابة وبالتاالي يصابح األثار وحادة
أو مكرة أيايية مي النحويةل واألثر و الذي يةكس الكتابة و ذا األخير يحر

يدر بل يحس ب

ميط2».ل ممصطمح األثر مصطمح خفي م امر ينات مان خاالل التغمغال داخال الانص األدباي الاذي
بصفت يحمل الكمالية ويحييها من خالل التةدد لممةنع الواحد.
« ليس من اد

الياراءة إيكااد مةكاي باديل تيياد با الكمماات مارة أخارى ولكان اد

و إيكاد ⁽ األثر⁾ واألثر مصطمح مني يحل محل الغرض والهد

الياراءة

مي النص األدباي يحياى الوظيفاة

الكمالياة مااي التااذوى والتفاعاال مااع الاانص ماان كهااة اليااارئ ل والوصااول إلااع ⁽ األثاار⁾ مةاليااة إبداعيااة
لمياارئ النا ااد يتحاار نحو ااا ماان خاالل اليااياى الااذي ااو الف اااء الاذي تحمااى ميا اإلشااارات بمزاكهااا
المتحرر»3ل نا ربط بين اليارئ واألثر حيث تصبح اليراءة لها دور آخر غير دور ا الةااديل و او

 -1عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.51

 -2كريتو

نوريسل التفكيكية النظرية والممارية ل د ط ل تر مييري محمد حينل دار المريخ لمنشر ل

الرياض1919لص.58

 -3المركع نفي ل ص .256
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الفصل الثاني:

األثاار حيااث يتفاعاال اليااارئ مااع لاانص األدبااي ليحيااى لييمااة الكماليااة و ااذا األثاار

يصاال إلي ا إ

اليارئ النا د.
« إن كمالية النص لييت ميما ييولل ولكن ميما يحدث ماي الانفسل و اذا او⁽ األثار⁾ل و باد
أن نينع أنفينا نا بما يحمم
بما ل مانحن

حادوث الانص

ذا المصطمح من بةد مفتوح مهو⁽ األثر⁾ل أي مةالية حياة تا تي بةاد
نيار واعااد ميابيةل تصااميي مرياوي ييابى التكربااةل وييتفيا الكاتاابل

و ااذا تيميااد يشااين باإلبااداع ويحااد من ا ل ومااا ذل ا ب ا ثرل ولكاان األثاار ااو مااا بةااد الاانص أي الفةاليااة
اليرائية النيدية».1
والكمالية

تتحيى من خالل اليول وانما من خالل ما يحدث

ذا اليول مي النفسل و و مرتبط

ما بل النص وليس بةد إنما ينات مان خاالل الياراءة الفةالاة التاي تحادث مان طار الياارئ والانص
ليصبح التفاعل ويحدث األثر.

 -1عبد اهلل الغذاميل الخطيئة والتكفيرل ص.258
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المصطمح

المصطلحات النقدية

التفكيكية
السيميائية
األثر
البنيوية
نظرية البيان

البنية
ّ

البنيوية
ّ

البنائية
ّ

السيميولوجيا

نظرية اإلشارات

سيمياء

الدالئمّّية

اإلشارّية

تشريح النص

يحية
التشر ّ

التفكيك

الشعرّية

الشاعرّية

الجمالية
ّ

األدبية

عمم األدب

اإلنشائية
ّ

صناعة األدب

خـــــــــــــاتمة
النقدي وطمعة المثمر الذي لواله ما كانت وقد يكون أحد مثيراتيا،
المصطمح ىو شفرة الخطاب
ّ
النص الذي
ثم باكتنازه التصور يصير مطمحا بالغياً في غير حالةّ ،إنو يوشك أن يصبح فارس ّ
النص إلى معية
يقود قطيع الفكر فتنتظم من خمفو ⁽ الكالم ⁾ وتفتح لو قالع الذىن والوجدان ،فيدخل ّ
المتمقي دخول الفاتحين الظافرين  ،وىو ال يجدوه روع مادام عمى أمن من تصوره ،وأمان من تصور
الدال ،فيقع التواطؤ والشيوع وتقوم قيامة المعرفة.
أخذ ىذا المصطمح من جيد النقاد لغربيين والعرب الكثير حي إنو تفرد بكت خاصة
وأصبح متداوال في الكتابات النقدية تنظي ار وتطبيقا ،وىذا ما نالحظو في كتابي ″عبد اهلل الغذامي″
في كتابيو ″الخطيئة والتكفير ″تنظي ار وفي كتاب ″تشريح النص ″تطبيقا ومن خالل ىذا نستخمص
ما يمي:
أن ″عبد اهلل الغذامي″
من خالل تحميمي لممصطمحات الوارد في ىذه الكتب استنتجت ّ
متمسك بالتراث العربي فقد عاد إليو خاصة عند الجرجاني ،لكن رغم ىذا نجده متفتحا عن
الحضارات الغربية.
يحية في الفمسفة المعاصر ،ولكن
إن المفكر ″عبد اهلل الغذامي ″وجو عربي بارز لمرؤية التشر ّ
 ّأىم ما يميزه عن أصحاب ىذا المنيج في التفكير ىو كونو المثقف العربي المتشبث بتراثو وتاريخو
إلى أبعد حد ممكن ولذلك وجب النظر غفي كتابيو من منطمقين اثنين متكاممي وواضحين ىما:
أ :التفتح عمى العالم المعاصر واتخاذ معطياتو ومحاولة دراستيا واستنباط ما يخدم فكره .عمى
ب :االنفتاح عن التراث العربي واالسالمي ومحاولة دراستو دراسة تالئم ما يساير فكره المعاصر.
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البنيوية نجد ّأنو رجع إلى
 نالحظ أن ″عبد اهلل الغذامي ″قد استفادة من المفكرين الغرب ،ففيّ
أما في مصطمح الشاعرّية نجد ّأنو اعتمد بطريقة
″سوسير ″واستخمص مفيوم ّ
النص و التناصّ ،
األدبية إضافة
كبيرة عمى نظرّية ″رومان جاكبسون ″التي ىي العناصر الست لمتواصل ووظيفتو
ّ
لأللسنية وخاصة ″روالن بارت ″و ثنائياتو المشيورة في
إلى  ″الجرجاني ،″و كذلك نجد عودتو
ّ
يحية والتي أخذت الجزء الكبير كن مصدر ″دريدا ″وذلك من
مصطمح السميائية ،أما في التشر ّ
خالل تحديد عدة مفاىيم أىميا األثر ،الكتابة ،النص وغيرىا.
أن كل مصطمح ىو وليد المصطمح
 نستنتج ّأنو ربط كل مصطمح بآخر ولم يفصل بينيما حيث ّالتفكيكية.
األول ،مثل مصطمح األثر التي جاءت بو
ّ
ّ
ان كل المصطمحات التي عالجيا ″عبد اهلل الغذامي ″مصطمحات وليدة األلسنية.
 نستنتج ّ اعتمد ″عبد اهلل الغذامي ″بكثرة عمى مصطمح الشاعرّية وعده مفتاح من مفاتيح العموم .التفكيكية ،ولكن
البنيوية  ،السميولوجيا،
 اعتمد عبد اهلل الغذامي عن النظريات الغربية وخاصةّ
ّ
نالحظ ّأنو طبقيا عمى شعراء العرب فقط مثل ″حمزة شحاتة. ″
من خالل الكتابين نالحظ ّأنو حاول الجمع بين ما جاء بو في كتابو ″الخطيئة والتكفير  ″و″
النص  ″والكتاب الثاني ىو بمثابة تكممة لمثنائيات التي جاءت في لكتاب األول مثل ثنائية
تشريح ّ
 ″الحياة  /الموت ″و ″الخطيئة  /التكفير. ″
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نبذة تاريخية عن ″عبد اهلل الغذامي″
السعودية ،دكتور
ولد ″عبد اهلل الغدامي ″سنة 1441م،بمدينة عنيزة بالمممكة العربية
ّ
في اآلداب من جامعة اكستر ببريطانيا شغل كرسي النقد في أكثر من جامعة وعضوية أكثر من
ىيئة ثقافية ىامة ،اىتم بالمجاالت الثقافية اىتماما بارزا ،فكانت رحمة المعرفة من الرياض إلى
لندن ثم رحمتيممتدريس في جامعة لممك عبد العزيز وجامعة الممك سعود وفي عدد من جامعات
أن الطريق الصحيح إلى
الواليات المتحدة األمريكية ،عرف ″عبد المّو الغذامي″بفطرتو النبيمة ّ
اإلنسانية الشاسعة ّإنما ىو المعرفة.
ىذه الحضارة
ّ
رأى بذلك بعيني الطفل الصغير من قرية المممكة العربية السعودية ،مممكة الصحراء
البد ليا من أن ينخرط ضمن
والعروبة واإلسالم ثم مممكة البترول وتأسيس الدولة الحديث التي ّ
الصراع العالمي من أجل الموقع واليوية واالستمرار التاريخي ،أصبحت بحكم النيضة الحضارية
التي عرفتيا بعد استرار دعائم الدولة الحديثة رم از آخ ار لنبوع عبقريات جديدة من العموم الجديد ومن
ىنا كان التكون صعبا وكانت المسؤولية أصعب.
عمى ″عبد اهلل الغذامي ″كرفاقو تماما أن يستوعبوا حضارة السمف الصالح كما عمييم أن
ينفتحوا عمى العالم الشاسع الذي يحيط بيم إن ″عبد اهلل الغدامي ″نسيج متفرد لمحوار بين
الحضارات فيو عالم تراثي ومعاصر في منيجين أصيل وجريء في مقارباتو يتسع دره لكل ما ىو
جديد وال يتنازل عن ذرة من ذرات مقومات حضارة العربية واإلسالمية.
″عبد اهلل الغدامي ″معمم بكل ما تحممو ىذه الكممة من أبعاد تربوية ،فيو يعمم بمسيرتو
وخمقو وتعاممو بمقدار ما يعمم بعممو وكل إنسان منصف يجمس مع ″عبد اهلل الغدامي ″أمام شيخ
جميل ممن قرأنا عنيم من كتب السمف ،ولو وجو بارز لمثقافة والفكر العربيين في مرحمتيا لجديدة،
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مرحمة التساؤالت الكبرى حول اليوية والعولمة والتعايش والحوار بين الحضارات ومن مؤلفات ″عبد
اهلل الغدامي ″نجد  ″الخطيئة والتكفير ″ ،″تشريح النص″ ، ″النقد الثقافي″ ،″القصيدة والنص
المضاد ″ ،″المشاكمة واالختالف″ ،″حكاية الحداثة″...
تقديم المدونتين.
المدونة األولى بعنوان ″الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ″ىذا الكتاب
ذو حجم كبير لونو يميل لألسود يستيل باسم المؤلف في األعمى بالمون األسود ،ويميو في الوسط
عنوان الكتاب بارز بالمون األحمر يمفت االنتباه ويميو العنوان الفرعي أصغر حجم منو ،ونجد بعض
الرسومات داخل مستطيل عمى شكل خطوط بالمون األحمر واألصفر والبني واألخضر ،وفي
األسفل نجد دار النشر.
الورقة األولى التي تمي ورقة الغالف الخارجي تعيد نفس المعمومات األولى ،ثم نجد
ورقة بيضاء فاصمة ليس عمييا حبر ،ويمييا ورقة المعمومات الكاممة عن الكتاب وىي اسم الكاتب
واسم الكتاب ،الطبعة السادسة ،سنة  ،2001عدد الصفحات  331صفحة ،القياس والترقيم الدولي،
ودار النشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ثم نجد ورقة تعيد نفس اسم الكتاب والكاتب في األسفل،
وبعدىا نجد اإلىداء وورقة أخرى تستيل بالبسممة ومقولتين إحداىما لميفي شتراوس واألخرى
لـ″روالن بارت.″
يتكون ىذا الكتاب من ستة فصول وكل فصل يحتوي عمى عناوين فرعية ،فالفصل األ ّول
بعنوان البحث عن نموذج ،وىذا األخير يحتوي من ثالثة عناوين رئيسة تحوييا فصول فرعية ،أما
الفصل الثاني فيو بعنوان فمسفة النموذج ،ويحتوي عمى عناوين رئيسين وىذه العناوين تحوي
أما الفصل الثالث فيو بعنوان آدم حيا آدم خطاء يحتوي ىذا الفصل عمى ثالثة
عناوين فرعيةّ ،
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عناوين عمى شكل ثنائيات ،أما الفصل الرابع فيو بعنوان انفجار الصمت تشريح النص وىو يتكون
من عنوانين تضمان عناوين فرعية ،أما الفصل الخامس بعنوان الموال الحجازي ،يتكون من ثالثة
عناوين ،أما الفصل السادس واألخير فيو بعنوان الصوت المبحوح  /تغريب المألوف /شحاتة يشرح
الشريف الرضي ويتكون من ثالثة عناوين تحتوي عمى عناوين فرعية ،ثم نجد مراجع الدراسة بالمّغة
العربية وبالمغة الفرنسية وتميو كممة شكر ثم نجد كشاف تفصيمي لمواد الكتاب.
أما المدونة الثانية وىي بعنوان تشريح النص ،ىذا الكتاب من الحجم المتوسط لونو
ّ
أبيض نجد عنوان الكتاب تقريبا في وسط الصفحة بالمّون األحمر وفي أعمى الكتاب نجد اسم
أما تحت عنوان الكتاب نجد رسم عمى شكل مربع بني يحتوي عل
المؤلف بارز بالمّون األسودّ ،
دائرة بالّمون األصفر واألزرق واألحمر تحتوي ىذه الدائرة عمى ثالث مثمثات متداخمة بنفس المون،
أما الصفحة األولى التي تمي الغالف
وفي األسفل نجد دار النشر وىي المركز الثقافي العربيّ ،
الخارجي تحتوي عمى اسم المؤلف واسم الكتاب فقط في أفل الورقة ،أما الورقة الثانية "من الكتاب
ىي عبارة عن إعادة المعمومات األولى الموجود في الغالف الخارجي لكن ىناك إضافة عنوان
ثانوي تحت العنوان الرئيسي وىو مقاربات تشريحية لنصوص شعرّية معاصرة ،في نفس الصفحة
في الوجو اآلخر ىناك معمومات كاممة حول الكتاب وىي اسم الكتاب والكاتب الطبعة الثانية سنة
2001م عدد الصفحات مئة وستة وسبعون ،الناشر المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
المغرب.
النص وىي عبارة عن مقدمة ،ثم نجد عنوانا بين يدي الخطاب:
في ّأول الكتاب نجد كممة ّ
األول بعنوان قراءة
الحداثة إشكالية الرؤية ،ويتكون ىذا الكتاب من أربعة فصول ،الفصل ّ
سميولوجية لقصيدة إرادة الحياة لشابي ،والفصل الثاني بعنوان في الخطاب الشعري الجديد :مقاربة
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أما
تشريحية ،أما الفصل الثالث وىو بعنوان لماذا النقد األلسنية :سؤال في نصوصية النصّ ،
الفصل األخير وىو بعنوان الدخول إلى الخروج  :قراءة في قصيدة الخروج لصالح عبد الصبور،
ويميو قائمة المراجع ثم نجد الورقة أخيرة وىي عبارة عن مجموع من مؤلفات ″عبد اهلل الغذامي″
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قائمة المصادر والمراجع:
 الق ـ ـ ـرآن الكريم.أ:المصـــــــــــــــادر.
 -01ابراهيم أنيس وآخرون ،د ت ،المعجم الوسيط ،دار الفكر ،بيروت ،د ت.
 - 02ابن منظور ،لسان العرب ،د ط ،دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت ،مج ،07مادة صمح ،
د ت.
 -03سعيد عموش ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة ،ط ،1دار الكتاب المبناني ،بيروت ،لبنان،
1985م.
يحية ،المركز الثقافي العربي،
 - 04عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،من
البنيوية إلى التشر ّ
ّ
ط ،6الدار البيضاء ،المغرب2006 ،م.
النص ،المركز الثقافي العربي ،ط،02الدار البيضاء  ،المغرب،
 - 05عبد اهلل الغذامي ،تشريح ّ
2006م.
العربية:
ب :المراجـــــــــع
ّ
 -06ابراهيم محمد خميل ،النق األدبي الحديث ،من المحاكاة إلى التفكيك ،دط ،دا المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة2003 ،م.
 -07بسام قطوس ،استراتيجية القراءة التأصيل واإلجراء النقدي ،د ط ،مؤسسه حمادة ودار الكندي،
أربد1998 ،م.
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-08جابر عصفور ،نظريات معاصرة  ،د ط ،مطابع الهيئة المصرية العامة لمكتاب ، ،د ت.
 -09حامد صادق قنيبي ،مباحث في عمم الداللة والمصطمح ،ط ،1دار ابن الجوزي لمنشر والتوزيع،
عمان األردن2005،
 -10حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،د ارسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم ،ط ،1المركز
الثقافي العربي ،بيروت.1994،
 -11حسين موسى  ،نقد النقد ،المنجز العربي في النقد األدبي ،دراسة في المناهج ،د ط،
منشورات دار االديب ،د ت.
 -12سعد مصموح ،األسموب ،دراسة لغوية إحصائية،ط،03عالم الكتب 2002،م.
 -13سعيد عموش ،معجم المصطمحات األدبية ،ط ،1دار الكتاب المبناني ،بيروت1985 ،م.
 -14صالح فضل ،نظرية البنائية في النقد االدبي ،ط  ،01دار الشروق ،القاهرة1998 ،م.
-15عبد الرحمان ابن اسماعيل السماعيل ،قراءات في مشروع الغذامي النقدي ،د ت يصدر عن
مؤسسة اليمامة2001 ،م.
 -16عبد السالم المسدي ،األسموبية واألسموب ،ط ،3الدار العربية لمكتاب ،د ت.
التفكيكية ،د ط ،سمسمة عالم المعرفة،
البنيوية إلى
 -17عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة من
ّ
ّ
الكويت1998 ،م.
 -18عبد القادر بقشي ،التناص في الخطاب النقدي ،د ط ،إفريقيا الشرق ،المغرب2007 ،م.
 -19عبد اهلل الغذامي وعبد النبي اصطيف ،نقد ثقافي أو نقد أدبي ،ط1،دار الفكر ،دمشق،
2004م.
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 -20عبد اهلل الغذامي ،المشاكمة واالختالف ،قراءة في النظرية النقدية العربية والبحث في الشبيه
المختمف ،ط،1المركز الثقافي العربي  ،بيروت1994 ،م.
 -21عزت محمد جاد ،نظرية المصطمح النقدي ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،د ط2002 ،م.
 -22عمر مهيبل ،البنيوية في الفكر الفمسفي المعاصر ،د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية2010 ،م.
 -23فيصل األحمر ،معجم السيمائيات ،د ط ،الدار العربية لمعموم الناشرون ،منشورات االختالف
الجزائر العاصمة2010 ،م.
 -24محمد عزام ،المصطمح النقدي في التراث االدبي ،د ط ،دار الشرق العربي ،بيروت ،دت.
 -25محمد عزام ،تحميل الخطاب األدبي ،د ط ،من منشورات الكتاب العربين ،دمشق ،دت.
 -26محمود فهمي حجازي ،األسس المغوية لعمم المغة ،دار غريب لمطباعة والنشر ،القاهرة،
1993م.
 - 27يوسف وغميسي ،إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد،ط،1الدار العربية لمعموم
 /ناشرون ،منشورات االختالف ،لبنان /الجزائر2008 ،م.
ج -المراجع المترجمة:
البنيوية ،ط،04منشورات عويدات ،بيروت1985
 -28جيرار جنيت،
ّ
 -29رومان جاكبسون ،قضايا الشعرية ،ط،1تر :محمد الولي ومبارك حنون ،دار توبقال  ،الدر
البيضاء ،المغرب1989 ،م.
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 -30كرستوف نوريس ،التفكيكية النظرية والممارسة  ،د ط  ،تر فييري محمد حسن دار المريخ
لمنشر  ،الرياض1919،م.
 -31ماري كمود لوم  ،عمم المصطمح  ،مبادئ وتقنيات ،ط،1تر .ريما بركة  ،المنظمة العربية
لمترجمة، ،بيروت2012 ،م.
المراجع باألجنبية:
3Le petit larousseM paris cedex 06-1999-21 rue dumontparnasse 75283 -
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