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النقد األلسني إلرساء المنهج
(التكاملي).
عبد الله الغذامي
د ،غيلوس صالح
جامعة المسيلة

شمىلُا ،فالىظام ً1 (Système ).خيىنً مً
اػشاد هزه ألابيُت ،وغلى الذاسط ؤن ًذسن بإن
ّ
البيُت مجمىغت مً الػلكاث اإلادشابىت الثابخت
بين غىاصش مخؿيرة ،و لِعذ مجشد مجمىغت
اليل جدىمه
مً الػىاصش اإلاخأصسة فلؽ .وهزا ًّ
غلكاث لذاخلُت وفم اإلابذؤ اإلاىؼلي ،الزي
2

امللخص:
ُ
حػخبر اللعاهُاث مً ؤهم اإلاصادس التي بىِذ غليها
الىظشٍاث الىلذًت اإلاػاصشة ،وهظشٍت ألادب ،وهي اإلاػين
الزي ؤخز غبذ هللا الؿزامي بىعي وامل ،وهى بصذد
الخإظِغ إلاىهج الىلذ ألالعني الػشبي ،خُث ٌعخجمؼ
فُه مخخلف مفاهُم ألالعيُت مؼ الحشص غلى بىاء
وهدذ حهاصه اإلافاهُمي ،وبغؼاثه الشئٍت اإلاىهجُت
ا
مذخل إلالاسبخه الىلذًت اللعاهُت
ً
الىاحب اهتهاحها
( الخياملُت) ،و مىظفا بحشاءاتها .فماهي ظماث اإلاىهج
الىلذي اللعاوي (الخياملي) غىذ غبذ هللا الؿزامي؟ ً
اليلماث اإلافخاخُت :اإلالاسبت الىلذًت؛ الخفىًُ؛ البىىٍت؛
مىث اإلاالف؛ اإلاىهج؛ التزامً -الخػاكبً .

البنوية )  : (Structuralismeمىهجوصفي للشاءة الىصىص ًلىم غلى سهيزجين في
الخدلُل هما( :الخفىًُ والترهُب) .وهي مىهج
ووشاغ وكشاءة وجصىسً فلعفيً ،لص ي الخاسج
والخاسٍخ وؤلاوعان وول ما هى مشحعي وواكعي،
وٍىظش بلى الظاهشة هبيُت مىػضلت غً ؤظبابها
وغللها ،وغما ًدُؽ بها ،وَععى بلى جدلُلها
وجفىُىها بلى غىاصشها ألاولُت مً ؤحل فهمها
وبدساهها .دونً الحاحت بلى (ظيرة اإلاالف ؤو
جزوقً اللاست ،وجاسٍخ الخزوق ،وؤفم اهخظاس
اللشاءً .
فالذاسط هما ًشيً سومان حاهبعىنً(
 . ) Roman Jacobsonال ًلىم بذساظت
الظىاهش اإلاخخلفت هـ  ( " :اإلاجخمػاث واللؿاث
وألاظاػير) .بىصف ول منها هظاما جاما ؤو هل
مترابؼا؛ بل بىصفه بيُاث ،خُث ًبدث غً
الػلكاث التي جخدىم في جماظً هزه البيُت
واوسجامها .وجدلُله للىص ًيىنً جدلُل

ًلط ي بإولىٍت اليل غلى ألاحضاء .لُدذد مذي
كىة ؤو طػف هزه الػلثم ،بؿع الىظش غما
ا
مفترطا (مىث
ًدخىٍه الىص مً ؤفياس،
اإلاالف) .بدعب سئٍت سوالن باسر( Roland
 .) Barthومؼ اهدشاس الاججاهاث الىلذًت
ألالعيُت الؿشبُت في اللشنً اإلااض ي ،والتي
اهخمذ بالبيُت ،لم جشاع ميص ئ الىص وال
كصذًخه ،واغخبرجه دو ًن هفىر ودو ًن دو ًس
ٌعخدم الثىاء واإلاذح غلُه ،وؤنً ول ما كام به
هى اظخخذام اللؿت اإلاشاغت بين الىاط ،هظمها
في كالب في شيل بيُت لؿىٍت وفلؽ .وفي ظل
هزا الخذافؼ الػلمي في الذسط الؿشبي ،واهذ
الذساظاث الىلذًت الػشبُت جمش بفترة صػبت،
ؤصِب فيها الىلذ بالشلل ،هظشا لػذم كذسة
الىلاد غلى الاسجلاء بالذسط الىلذي ،وجإظِغ
مىهج غلمي كادس غلى ؤلافادة مً الترار
واإلاثاكفت مؼ آلاخشً .
وكذ ؤدي رلً بلى الشوىد الػلمي والثلافي،
وظل الذاسظىنً ًنهلىنً مً مػين ساهذ ،وؤما
هزه الىطػُت الحشحت ،وان لضاما غلى سحل ؤن
ًخدلى بالصجاغت وسوح اإلاؿامشة ،و اإلابادسة،
جخىافش فُه غىامل ( غلمُت ،وزلافُت ،وظػت
الاػلع غلى الذسط اللعاوي والىلذي ،وبجلان
اللؿاث ،والاخخيان باألخش) .ختى ظهش الىاكذ
غبذ هللا الؿزامي ،وبػذ غملُت حصخُصه غشف
مىمً الظػف ،فىطؼ جصىسا غلمُا ًدبؼ
اظتراجُجُت ًخماًض بها غً بلُت الذاسظين
الػشبً .
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فلشسً مىز البذاًت الاغخماد غلى العىذ
اللىي ،وهى مبذؤ اإلاثاكفت بين الزاث و ألاخش،
وطشوسة الشبؽ بين اإلاػاسف اللعاهُت والىلذًت
الؿشبُت ،وبغادة صُاؾتها وفم سئٍت غشبُت ،ختى
ًخمىً مً بًجاد صُؿت هلذًت لعاهُت جخػامل
مؼ الىصىص ،وجلج بلى غىاإلاها الذاخلُت مً
خلٌ الحىاسٍت هصُت ( الخىاصُت)ً .
وكذ اظتهل الىاكذ غبذ هللا الؿزامي مشخلت
الىلذ ألالعني ،بخإلُف هخابه اإلاعمى الخؼُئت
والخىفير غالم  ،1985طم بين دفخُه مفاهُم
الذسط اللعاوي الؿشبي ،بؿُت ؤن ًخػشف اللاستً
الػشبي غليها ،مػخمذا غلى هصىص لشوادها
ؤمثاٌ ( حان دسٍذا ،سوالن باسر ،جذوسً وف،)...
ومىه حػخبر هزه اإلاداولت والتي وصفذ
بالخجشٍبُت مً وحهت هظش الىلاد ،خُث احعمذ
هزه اإلاشخلت بلذسة الىاكذ غبذ هللا الؿزامي غلى
جؼبُم اإلاىهج اللعاوي البيُىي ،وهى هخاج
خصُلت ؤبدار ودسبت .
اهخم الىاكذ غبذ هللا الؿزامي في هخابه
الخؼُئت والخىفير باإلافاهُم البيُىٍت ،وغلى
زىاثُاث دوظىظير بالخصىص ،ومشهضا هظشه
غلى الىظام) (Système؛ والزي ٌػني
الػلكاث التي جخدىم في دًىامُت الػىاصش
اإلاشيلت للبيُت ،وؤي غىصش في هزا الىظام
جخدذد كُمخه بما كبله ،وبما بػذه مً الػىاصش
اإلاشيلت إلاىظىمت البيُت في الهُيل الىص ي .زم
غشج غلى الثىاثُت الثاهُت وهي الػلمت( داٌ/
مذلىًٌ) .خُث كام بخبعُؼها  ،باغخباسها حععى
للىشف غً خصاثص البنى الذاخلُت ،والتي
جخػلم مىطػُا في الىص غً ػشٍم مبذؤي
اإلاؿاًشة والدشابه ،وهىا الىاكذ غبذ هللا الؿزامي
لم ًىظش بليها هإحضاء معخللت ،بل ههُيل
متراض.

ولم يهمل الىاكذ الثىاثُت الثالثت ( التزامً
والخػاكب) .فلذ ؤخزث خظا وافشا مً
الذساظت ،فالتزامً ًلصذ به صمً خشهت
الػىاصش فُما بُنها ،داخل البيُت في صمً واخذ
هى صمً هظامها وٍشجبؽ التزامً بما هى مخيىن،
ولِغ بما هى في ػىسً الخيىًٍ ،ؤو بما ظىف
ًصير بيُت ،وهزه البيُت بيُت مىخظمت ومخبلىسة
اليعم جدىمها كىاهُنها الخاصت ،فةرا وان
اظخمشاس الىظام ًفترض اظخمشاس البيُت وزباث
وعلها ،فةن التزامً ًشجبؽ بهزا الثباث  ،فل
ًمىً فهم الخػاكب بمػضًٌ غً التزامً ،وٍشاد
به صمً جخلخل البيُت وتهذم غىصش مً
الػىاصش اإلايىهت لها ،وهزا ًادي مً دونً شً
بلى اهفخاخها ،ختى ًظمً دًمىمتها ،فالخػاكب
ًشجبؽ بضمً حؿُير الػىصش ،ولِغ صمً حؿُير
البيُت هيلً .
ؾير ؤن البيُت جخإلف مً غىاصش داخلُت
مخماظىت ،وجصبذ واملت في راتها ،ألنها ولِعذ
حشىُل لػىاصش مخفشكت ،وبهما هي خلُت جيبع
بلىاهُنها الخاصت التي حشيل ػبُػتها وػبُػت
ميىهاتها الجىهشٍت ،ججخمؼ هزه ألاخيرة لخػؼي
3

في جيلتها خصاثص ؤهثر شمىلُت  ،لزلً
جخخلف البيُت غً الحاصل الىلي للمجمىع،
وبرا شز غىصش فلذ هصِبه مً جلً
الخصاثص الشمىلُت .وجخػذي دوسها فهي "
سوابؽ جشاهمُت حشذ ؤحضاء الىُان الىص ي
ببػظه ،وجظفي غلى اليل ؤًظا خصاثص
4

مؿاًشة للػىاصش التي ًخإلف منها البػع ".
ّؤما خاصُت الخدىالث فهي جىضح اللاهى ًن
الذاخلي للخؿيراث داخل البيُت ،ال ًمىً ؤن
جظل في خالت زباث ،بل جخدىًٌ جبػا ليشاػها
الذاخلي ،الزي ًجػل مً ول غىصش فُه باهُا
لؿيره ،ومبيُا في آلان راجه ،وٍمىً ؤن جذسن
ألاسكام غلى ظبُل اإلاثاٌ لهزا الخدىًٌ لىىً
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جذسن ألاظاط الزي ًجػل مً  ،0=1-1ؤو99
ؤكل مً 100؛ ؤي ؤهه ٌعبله في ظلعلت هظام
الــػذً .
و حػبر ظم ـ ــت ( التحوالت) .غً خلُلت هامت
في البيُىٍت ،خُث جلبل البيُت مً الخؿيراث ما
ًخظمً مؼ الحاحاث اإلادذدة مً كبل في
غلكاث اليعم ؤو حػاسطاجه ،فاألفياس التي
ًدخىيها الىص ،حػمل وفم هزا الخدى ًٌ لبلىؽ
ؤفياس حذًذة" .وفي هزه الحالت ًمىً ؤن جىظم
راجُا ،ختى جدافظ غلى بلائها واظخمشاسها،
5

وجدلم الاوؿلق الزاحيً .
جىلذ الخدىالث الذاخلُت داثما غىاصش جيخمي
بلى البيُت هفعها ،بالشؾم مً اوؿلكها غلى
6

راتها ،بال ؤنها جىذسج طمً بيُت ؤخشيً ؤوظؼ
منها ،مؼ اإلادافظت خىاصها الزاجُت ً .
ومىه فةهىا هلحظ جىظُف الىاكذ إلحشاءاث
اإلاىهج البيُىيً بةجلان في هظشٍخه اإلاعماة:
( هظشٍت البُان الشػشٍت) .التي ًخدذد مىطىغها
في هُفُت حػل سظالت لفظُت ؤزشا فىُا ،وخعب
سؤًه فإن جدش ًس الىص ألادبيً ،جب ؤن ًيى ًن مً
7
مصذسه اللؿىيً للخىاصل ً .
و مما الشً فُه ؤن الىاكذ خاص بمياهاث كل
ما جىحذ غىذ هاكذ واخذ ،فاإلاداولت ألاولى
بالشؾم ما شابها مً هلاثص ،ججػل مىه هاكذا
ساثذا فىخابه الخؼُئت والخىفير ٌػخبره الىثير
مً الذاسظين ههجا ًجب ؤن ًدبؼ ،وهخلص في
ألاخير ؤن اإلاىهج البيُىيً اللعاوي غلى الشؾم مً
ظلبُاجه وهىاجه ،ؤكشب بلى ألادب والىص الفني
والجمالي مً بلُت اإلاىاهج الىلذًت ألاخشي؛
لىحىد اللؿت هلاظم مشترن بين الازىين ً .
 -2التفكيكية( :)Décompositionهظشٍتهلذًت شاملت جبغي بغادة كشاءة الىصىص
الفلعفُت ،واإلاػشفُت والثلافُت وؤلابذاغُت
وؤن الىصىص جخظؼ لػملُاث
اإلاخىىغتً ّ ،

مػلذة هاججت مً غلكاث الىصىص اإلاخىاصت
ا
هاججا غً
ً
مؼ ؤخشيُ ،وَػذ جشاحؼ البيُىٍت
فشلها في جدذًذ العماث اليلُت لحشهت الذواٌ،
ُ
حػنى بالبدث في اليعم الذاخلي للىص
وخلخلخه وجفىًُ ول اإلاػاوي التي حعخمذ
ميشإها مً اللىؾىط وبالخصىص مػنى
الحلُلت .هدى الخمشهض خى ًٌ الىخابت داللت
جظمين واظػت بعبب ألازش اإلاخمإظغ  ،ولهزا
العبب فةن الخؿُير الزي ؤخذزه دسٍذا لم ًىً
حؿُيرا باألهمُت ،التي جمخؼ بها مفهىم الىلم غلى
مفهىم الىخابت  ،كذس حػلم ألامش بالفهم
8

الخللُذي لهزه اإلاصؼلحاث  .بر ًىحي الخمشهض
خى ًٌ الىخابت  ،باإلاػنى الزي خذده دسٍذا ،
بالخىحه الزي ٌعلىه الفهم غلى هدى ًذفؼ
الزهً بلى جصىسً وظُفت ألازش في ؤهىاع الخػشٍف
9

ولها التي حعير الىعي ؤو ؤلادسان ً .
وٍمىً ؤن هؼلم غليها حعمُت اظتراجُجُت
للىص ،وختى هيىنً ؤهثر دكت ،بنها مماسظت
ولِعذ هظشٍت .فهي مماسظت هلذًت " جخدذي
ول الىصىص التي جبذو وهإنها مشجبؼت بمذلى ًٌ
10

ً
مدذد ونهاجي و صشٍذ".
وهزه اإلاماسظت الخفىُىُت ًمىً ؤن جىظم
بدششٍذ الىصىص ألحل هذم اإلالىالث الثابخت،
وجلىٍع البيُاث الثىاثُت والدشىًُ في فػالُتها
الفلعفُت وؤلاحشاثُت .وهي غملُت ظلبُت بدعب
حان دسٍذا جلىم غلى الخظاد والاخخلف،
ففلعفت دسٍذا كشٍبت حذا مً فلعفت فشٍذسًٍ
هُدشه ً 11 .
ومً خلٌ ؤفياس دسٍذا اظخؼاع الؿزامي ؤن
ًجذ ػشٍله فإحى بمصؼلح حذًذ ؤػلم غلُه
اظم (الدششٍدُت) .زم ًلش بإنها جخخلف غً
جفىُىُت دسٍذا التي جشجىض غلى اظتراجُجُت
هلع مىؼم الػمل ألادبي اإلاذسوط ،خُث
ًلىًٌ ":وؤها لم ؤغمذ بليها ألنها هىا ال جىفػني".

12
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ألن حان دسٍذا ًذغىا بلى تهذًم اإلاشهضٍت
باغخباسها خظىسا ال مخىاهُا فاإلاشهض ال ًمىً
" إلاعه مً شيل الىحىد ،بل لِغ له خاصُت
مياهُت .هما ؤهه لِغ مثبخا مىطػُا ووظُفُا،
هى في خلُلت ألامش هىع مً الل ميان وبؿُابه
13

ؤو جلىٍظه ًدىًٌ ول ش يء بلى خؼاب".
ففىش دسٍذا ًىلع الفىش الؿشبي بإظشه  ،فهى
ًجش الفىش ؤلاوعاوي هدى الخمشهض خىًٌ حملت
مً ألافياس وألاظغ اإلاُخافيزًلُت التي واهذ
حؿزًه ،وبذوساهه خىًٌ هلؼت واخذة وهي (
الػلل) .هزا اإلافهىم الزي اخخل ميان الصذاسة
والعمى وحػذي وىهه مجشد ؤلت للخفىير ،ليرجلي
بلى ؤن ًصبذ مىبؼ اإلاػشفت ومصذسها ،وهزا
ؤدي ما بلى هفي ول مػنى ال ًخىافم والىمارج
الػللُت التي ًخصىسها ،وكذ وان هم دسٍذا
هلع الخمشهض اإلاادي بلى الجمىد ،بالشؾم مً
جشهيز الفلظفت غلى الحظىسً الزي ًشيً دسٍذا
اظخدالخه ،لُاهذ غلى ؾُاب اإلاػنى وطُاع
الذاللت داغُا الهفخاح الىص. 14
و ًبرس غبذ هللا الؿزامي اخخُاسه لهزا
اإلاصؼلح ( الدششٍدُت) .بإهه بػُذ غً جفىُىُت
دسٍذا وكشٍب بلى جفىُىُت باسر اللاثمت غلى
الهذم وبغادة البىاء ،وبهزا ًخىافم ّ
جصىسه ولُا
مؼ ؤظلىب باسر في جدلُل الىصىص وبغادة
بىاثه ،فل ًىلي اهخمامه إلاىؼم الىص ،وؤن
ملصذ ًخه هي ؤن بػذ الهذم بىاء للذاللتً .
هما ًيخلذ حان دسٍذا وٍيبه بلى خؼىسة هزه
الخفىُىُت ،التي جيخهي بلى اللش يء ،غىغ ما
ًزهب بلُه هى ،خُث ٌػخبر ؤن ول حششٍذ ،هى
مداولت اظخىشاف وحىد ما ال خصش له مً
الذالالث مؼ ول كشاءة جخػذ الذاللت ً .
ومً هىا فةن الدششٍدُت التي ًىادي بها غبذ
هللا الؿزامي ،هي بمثابت كشاءة خشة وحادة،
بالشؾم مً اللُىد اإلافشوطت غليهاً ،خىخذ فيها

الترار بدمىلخه الذاللُت مؼ الىافذ بمىخُاجه
مً خلٌ مفهىم الخدىٍل والخىلُذ ،وهزا
الخدىٍل ؤلاًجابي -ػبػا -هى بًداء باإلاىث
واللحظت هفعها جبشير بدُاة حذًذة هما غبر
غىه الؿزامي ،رلً ؤن كشاءة الىص ال جلىم
غلى فً شفشاث الىص مً ؤحل ؤلامعان
باإلاػنى اإلاخملص ،بل هي كشاءة حششٍدُت بإجم
مػنى اليلمت ،ال جيخهي في مدؼت بػُنها ،بل
ًظل اللاستً ًؼاسد اإلاػنى ،فدين ٌػخلذ ؤهه
ؤخاد به ،وحذ غىاصش ؾاثبت مشحإة ً .
 الحظىسً والؿُاب .Présence andAbsenceجخػلم هزه ( الثىاثُت) بفىشة اإلاػنى
وزباجهً ،صبذ اإلاػنى وفلا لىظام الاخخلفاث
ؾير خاطش في الػىصش بدذ راجه ،ولىىه ًشجبؽ
ببلُت الػىاصش ألاخشي ،وهزا ما حػل دسٍذا
ًىىش مفهىم الحظىسً اإلاؼلم ،مىضحا رلً
بالعهم اإلاىؼلم في ؤي لحظت مً اللحظاث ،و
خاطش في مىكؼ مػين ،و في الىكذ هفعه لِغ
خاطشا في جلً اللحـ ـ ــظت في اإلايان بال ـ ــزاث ،مما
حػله ًؼشح ظاال مفاده هُف هبذد هزا
الحظىس ،وهىا ًبرص جإزشه بإفياس هُذؾش
وَعخػين بها لبىاء مفهىم حذًذ ،ظماه آلاخش
اإلاؿاًش لآلخشً .
و هى ًلصذ به دسٍذا الؿُاب الزي ًيخج
مً الاخخلف  ، Différenceفػىذما ًدظش
مػنى وَؿُب ران ،فُيشإ ًدىاظل الاخخلفاث،
وجخػذد اإلاذلىالث جىالذا وجلشُا وجفىُيا
وجإحُل؛ ومػنى ؤن زمت وخذاث جدظش ،وهىان
باإلالابل وخذاث حؿُب في آلان راجهً .
ومً هزه ألافياس ًشيً غبذ هللا الؿزامي ًاهذ
بهباء فلعفت الخفىًُ لجان دسٍذا غلى فلعفت
الخلىٍع وآلُت حشخِذ اإلاػاوي وبػثرتها.
وبخفىُىه لعلؼت الحظىسً وجإهُذه غلى الؿُاب
حػل اإلاػنى مشحئا بلى خين.

15
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ومً هزا ًيخصب الىص هدظىسً مػلم،
لزلً ًؼلب مً اللاستً بًجاد الػىاصش الؿاثبت
غً الىص الىلي ،وجخؼلب غملُت ؤلاخظاس
ظػت اػلع وزلافت مػُىت ،وٍيىنً اظخدظاس
الؿُاب وفم ك ـ ـ ـ ـذساث اللاستً وب ـ ـذسحاث
16

مخفاوجت ً .
بُذ ؤن الاخخلف لِغ مفهىما مىفصل غً
اإلالىالث العابلت الزهش ،بهما هى مخظمً فيها،
وهى ما ًجػل خشهت الذاللت في خالت دًىامُت
" بهه ما ًجػل خشة الذاللت ؾير ممىىت ،بال برا
وان ول غىصش ًلاٌ بهه خاطش ،و ًىدعب بلى
ش يء ؾير راجه مدخفظا في راجه بػلمت الػىصش
العابم ،وجاسوا لىفعه جدفشها غلمت غلكخه
17

بالػىصش العابم "ً .
وهى ًىبثم مً غلذ الصلت بين الحظىسً
والؿُاب ،وفي وىنً اخخلف غىاصش الحظى ًس
18

غً غىاصش الؿُاب .ألن اليلمت بشاسة خشة
راث وحىد مػلم حػخمذ غلى ؾُاب ٌعخدظشه
اللاست ،فالىص في هزه الحالت معاخت مً
فشاؽ .
 موت املؤلف :ولم ًىً بدعب الؿزامي ؤنسوالن باسر مً العباكين بلى ابخذاع ملىلت
( مىث اإلاالف) .ألن هىان مً ًشحػها بلى
الفشوس ي "ماال سمُه" ،الزي سؤي بظشوسة بخلٌ
اللؿت راتها مدل الياجب ،باغخباسها هي التي
جخيلم ،ؾير ؤن سوالن باسر ًلش بزلً وٍشيً بإن
ا
مىملت آلساء "ماالسمُه"،
ً
دساظخه حاءث
و"فاليريً" الزي ًظؼ اإلاالف مىطؼ سخشٍت،
فل ًجب ؤن هىلُه ؤهم ـ ـ ـ ـُت ال ٌعخ ـ ـ ـ ـ ـدلها ،بل ً
" الترهيز غلى البيُت اللؿىٍت ؤصبذ ؤهثر مً
19

ي"ً .
طشوس ً
وؤن وعبت الىص بلى مالفه مػىاها بًلاف
ًّ
ا
ا
مذلىال نهاثُا ،و مً
ً
الىص ،وخصشه وبغؼائه
هىا ًإحي دوسً اللاستً في فً ػلظم الىص،

وهزا ألاخير لِغ له وحىد بال بةغادة بىاثه مً
20

حذًذ ً .
وَشير غبذ هللا الؿزامي ؤن هزه اإلالىلت ،هي
صيُؼ سوالن باسر ،بالشؾم مً مخافخه الشئٍت
في ببذاٌ اإلاصؼلح الؿشبي بإخش بحشاجي مً
ابخذاغه ،وٍخجلى رلً في كشاءجه لعيرة خمضة
شحاجت ،فُلىًٌ " :وؤهم مً رلً ًمىً ؤن
هفهم هفعُت شحاجت ،مما ًضٍل غىا لؿض هزا
21

الشحل"ً .
وَػلل رلً بإن الياجب مجشد آلت جيسخ
اللؿت ،فُإخز بلذس مً الترار اإلاجخمعي اإلاشاع
بين الىاطً .
ومادامذ " اللؿت هي التي جخيلم ولِغ ،فةن
َ
رلً ًجػل مً حعلؽ اإلاالف غلى الىص
22

مدذود اإلاششوغُت ،كلُل الجذويً" .وكذ
ؤهعب مصؼلحه مفاهُم ًشاها جفي بالؿشض،
وهي حػني ( ؤلاسحاء ،والخدىٌ ،والاهخلاٌ ً .
للذ خاوًٌ الؿزامي ؤن ًاظغ إلالاسبت لعاهُت
هلذًت غشبُت جخصف باجصاٌ اإلاىسور
بالحذازت ،مػخمذا غلى مػاًير سآها هفُلت
بخدلُم ؾشطه وهي ( :الاظخيباغ /الاظلاغ،
الىصفُت /اليعبُت /الاػلق ،الذًىامُت/
الجمىد) .مً ؤحل بطفاء الػلمُت واإلاىطىغُت
غلى دساظخه الىلذًت وفم اإلاىهج ألالعني ،كام
بىطؼ مفهىماث بنى غليها جدلُله وهيً :
( الصىٍخم ،التزامً ،ؤلاشاسة ،ألازش ،الخىاص)ً .
و كذ اغخبرها مً اإلافاجُذ الظشوسٍت لػملُت
جدلُل الىصىص ،حعمذ بخدلُم مبذؤ الػلمُت
في الذساظت الىلذًت ،بر هجذه ًلىًٌ " :بنها
مفهىماث جدلم بيُت اللُمت مً خلٌ وظُفت
الػلكت ،وجدلم دًىامُت ألاشُاء مً خلٌ
جدىالث ألازش ،هما ؤنها جاظغ لىا مىهجا
اظخيباػُاً ،خدشن مػشفُا هإداة مخدشسة مً
ظُؼشة مىظىسً ظابم ،مما ًجػل هخاثجه
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وصفُت هفػل كشاجي مىظىس ،وهزا ًدلم لىا
صفاث الػلمُت ألاسبػت التي حػلىاها ؤظاظا
23

لىصف اإلاىهج الػصشيً"ً .
وجإظِعا إلاىهجه ألالعني وطؼ ؤظعا ًلىم
غليها وهي ً :
 قراءة عامة للنص ( الكل) :كشؤ الؿزاميؤغماٌ خمضة شحاجت وحػامل مػها باإلاىهج
ألالعني الدششٍحي ،ووحذ ؤن الىصىص ؤحعاد
خُت ،والبذ مً ؤن ًيىنً الللم مبظػا ،وٍلج
هزه ألاحعاد لدششٍدها مً ؤحل ظبر وىامنها،
وهشف ؤلؿاصها في ظبُل جإظِغ الحلُلت لهزه
ألاغماٌ ،اهؼلكا مً اليل هدى الجضءً .
قراءة نقدية :خاو ًٌ الىاكذ مً خللها الخىؾلهدى غىالم الىص ،الظخيباغ الىمارج
ألاظاظُت ،التي جمثل صىجُاث الػمل( الىىاة)
24

ألاظاظُتً .
قراءة فاحصة :جم فدص الىمارج فيهاباغخباسها ولُاث شمىلُت جخدىم في جصشٍف
الجضثُاث ،وألازش ًظهش غً ػشٍم جفعير
ؤلاشاساث والػلماث .وؤن الىخابت مػُاس
جفىُيي وغىصش هام ٌػين غلى بغادة بىاء
الىص ً .
وفي جدلُله ألدب شحاجت سهض غلى همىرحين مً
الجمل هما (:همىرج الجملت الشاغشٍت ،والجملت
الىدىٍتً ).
 الجملة الشاعرية :غلذ فيها الصلت بين حػالمالىصىص مً ؤحل الىصىًٌ بلى الىخذاث
الصؿيرة ،وكذ ظمى ول وخذة حملت ،والجملت
غىذه ؤصؿش وخذة ؤدبُت في هظام الشفشة
ألادبُت؛ ؤي ؤنها جمثل الصىٍخم ،الزي ال ًمىً
ججضثخه بلى ؤصؿش مىه ،وبهزا جخخلف غً
الجملت الىدىٍت .وغلى هزا ألاظاط كعم
الجمل في هصىص خمضة شحاجت بلى ما ًلي ً :

الجملة إلاشارية الحرة :وجظم الجملتالشػشٍت ،وحملت اللىًٌ الشػشيًً .
حملت الخمثُل ( ،الخؼابي ،والصىحي)ً .
بِىما في همىرج الخؼُئت والخىفير ،فلذ
كعمه بلى ظخت ؤوعاق داللُت وهي (:آدم ،خىاء،
ألاسض ،الخفاخت ،الفشدوط ،ببلِغ)ً .
و غلُه فلذ احعمذ دساظخه لىمىرج آخش وهى
كصُذة ػشفت بً الػبذ مً لىشف الخذاخل
الىص ي مؼ كصُذة الذمُني ،فخلص في ألاخير
بلى ؤن كصُذة الخبذ ال جخظمً مؼلؼ ػشفت
بً الػبذ فلؽ ،بل بنها حػُذ صُاؾخه؛ ؤي
حػُذ صُاؾت الخبذ هفعها ،لخلغي وجدؼم
صىسة الىمىرج الخاسٍخي .ؤما كشاءجه للصُذة
الخشوج لصلح غبذ الصبىس ،هجذه ًلجها مً
ؤسبػت ؤبىاب هي ( :واللؿت ،والصىسة ،و
ألاظؼىسة ،والىصن)ً .
فةن كشاءجه لللصُذة وحذ ها ال جخلاػؼ مؼ
دساظخه العابلت ،لىً ال جخخلف غنها ،ختى
وبن خللذ بمػُاس الىلذ الىص ي ً .
وؤخيرا ًمىً اللىًٌ ؤن هزه اإلالاسباث
اللعاهُت للشاءة الىصىص ألادبُت والىشف غً
جىاصُتها وجذخلها مً ؤبىاب الفػل اللؿىي،
ألحل حششٍدها وفم مػاًير ؤسادها الىاكذ غبذ
هللا الؿزامي وهي( :الاظخيباغ /ؤلاظلاغ،
الىصفُت /اليعبُت /ؤلاػلق ،الذًىامُت/
الجمىد) .ومً زم العباخت في غىاإلاها بادثت
هص جميز بافتراكه اإلاشخلي مً
بمذاخلت مً ّ ً
خؼاب الصىػت والاظتهلن بلى خؼاب الفػل
ا
مدىال ّ
جدبؼ ظماث الذالالث
ً
وحذٌ الحشهت،
ّ
اليلُت في الخؼاب الشػشيً الػشبي ،لعبر
صىجُماث الذاللت وبىاء شجشة ّ
همىها الػظىيً
خعب خشهخه داخل مجمىغاث مً الىصىص،
لخيىًٍ همىرحا للشئٍت والفػل الثلافي ً .
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