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اللسانوات ىودورها ىفي ىإنتاج ىالمصطلحى
النقدي ى
د،ىشنـانىقوودرىى ى
جامعةىالمسولة ى
ً
حاء اَخمامىا في َرا البدث مبيُا ُلى
اإلاـولح ِٟسٖ خاؾٌِ ,ني اج٘ا ٚمجمىُت
لٔىٍت ُلى وكّ ش يء وجداوله في ؤدبُاث
ال١خابت ,مجا ٤ؤولخه الِسب ُىاًت ٟبحرة
واَخمذ بىكّ اإلاـولحاث والخددًد بحن
مدالُلها اللٔىٍت ومدالُلها الاؿوالخُت .إلاا
لـها مً جإزحر ُلى الجىاهب ال٘١سٍت الِامت.
ألن اإلاـولح ؿىزة م١ث٘ت للِالٛت الِلىٍت
ً
الٜائمت بحن الِٜل واللٔت ,وٍخـل ؤًلا
بالٌىاَس اإلاِسُٗت واإلاـولحاث في ٠ل ُلم
مً الِلىم هي بمجزلت الىىاة اإلاسٟصٍت التي ًمخد
بها مجا ٤ؤلاػِاَ اإلاِسفي ,وٍترسخ بها
الاطخٜواب ال٘١سي.
لٜد جإزسث الثٜاٗت الِسبُت بالثٜاٗت
الٔسبُت هدُجت الاخخ٢ا ٞوالخثا ,ٙٛجإزس بازش
ُلى مظخىي الدزاطاث اللٔىٍتٜٗ ,د خاو٤
ُلماء الِسبُت وُلى الخـىؾ الرًً جخلمروا
في الجامِاث الٔسبُت ,ودزطىا اإلاىاهج
اللظاهُت الٔسبُت ,خاولىا ؤحسؤتها في دزاطاتهم
للٔت الِسبُت وجساثها  .وَرا ما طاَم في ًهىز
جـىزاث لظاهُت مخِددة بخِدد اإلادازض
الٔسبُت ,ؤزمسث خوابا لظاهُا ُسبُا  ,حِل
بِم الدازطحن ًولٜىن ُلى ؤهُاٗه
اإلاخخل٘ت حظمُت ( اللظاهُاث الِسبُت ) .وٛد
ذَب بِلهم بلى ؤن اللظاهُاث الِسبُت
جمثلها ":حملت مً اإلاال٘اث والدزاطاث
اللظاهُت التي ؤل٘ها لظاهُىن ُسب مىر
مىخـ ٙألازبُِىاث مً الٜسن الِؼسًٍ؛
وٗيها جبىىا مىاهج الىٌس اللظاوي الٔسبي
الحدًث "(. )1

ؤهخجذ طحروزة البدث اللظاوي
الِسبي جساٟما بدثُا ,وزئي لظاهُت مدؼِبت,
وجُٜم مظحرة
ٗاطخلصم َرا الىا ّٛؤداة جخابّ ِّ
َرا البدث ,وَى ما جدُٗ ٜٝما ٌظمى بـ :
«الىٜد اللظاوي الِسبيArabic linguistic
 .»criticismولِل مً ٟبرًاث الٜلاًا التي
حؼٔل با ٤الدازطحن في خٜلي اللظاهُاث
والىٜد ألادبيَ ,ى الِالٛت الجدلُت بحن
اللظاوي والىاٛد ,ؤو بحن اللظاوي الىاٛد
والىاٛد اللظاويٗ ,الجد ٤اإلاِاؿس بحن
اللظاهُحن وبحن ألاطلىبُحن والىٜاد ,وُلى
الخـىؾ اإلاؼخٔلحن ُلى حيع الؼِس,
وٛلُت الاهصٍاح اللٔىي ؤي بحن خدود اللٔت
في وكِها الداللي اإلاعجمي ,وخدود
الاطخِما ٤الجمالي ال٘ني ,وبمِنى آخس بحن
امخداداث خٜل الـسامت اللٔىٍت وبحن
ٗلاءاث اللٔت الجمالُت ال٘ىُت ,وفي آلان
ه٘ظه ما هي ُىاؿس الخماًص بحن الحٜلحن ؤو
ال٘لاءًً .وَرا ٌِني ان للىٜد اللظاوي
مجمىُت وًائً ٙم ً١اختزالها في الاحي:
 اهالَ الدازطحن والباخثحن ُلىجـىزاث جدلُلُت لِل الظاخت الىٜدًت
الِسبُت ج٘خٜس بليها .
 الٜلاء ُلى طُوسة ج٘١حر لظاوي مِحنؤو هٌسٍت لظاهُت مُِىت في مجا ٤هٜدي
مددد ,وُدم ٛابلُخه للسؤي آلاخس ,وٍبرش ؤزس
الىٜد اللظاوي َىا في ؤهه ٌظخخدم بحساءاجه
الىٜدًت ُلى ؤلاهجاش اإلاهُمً١ُٗ ,ؼٙ
مداطىه ومثالبه ,وما له وما ُلُه
بمىكىُُت ,ما ًدُى الٜازئ بلى بُادة الىٌس
في آزائه خُاله .
 الح٘اي ُلى الىٌسٍاث اللظاهُت مًالدؼىٍه الري ٛد ًلحٜها حساء الترحمت,
والخوبُ ٝوؤخرَا مً ٓحر ؤؿىلهاٗ ,هى
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ًداو ٤السحىَ بالىٌسٍاث بلى اإلاـادز التي
ؤخرث منها ,وهٜد مً حىذ ًُ ذل ,٣ختى
ً١ىن الٜازئ ُلى َدي مما ًٜسؤ .
 وؿ ٙطحروزة البدىر اللظاهُت,وال١ؼ ًُ ٙاججاَاتها اإلاخخل٘ت ,ومداولت
جـيُ٘ها ,بىاء ُلى اإلاسحُِاث والىٌسٍاث التي
مخدذ منها (.)2
وبن َرٍ الىًائ ٙجبحن ؤهه ال ًخـدي
وال ًلولّ بمهمت الىٜد اللظاوي بال باخث
مولّ ُلى الىٌسٍاث اللظاهُت اإلاخخل٘ت,
ومخدبّ لخوىزاتها وطحروزتها في ؤؿىلها
ومـادزَا ,بكاٗت بلى ما ًيبػي ؤن ًخدلى به
مً اإلاىكىُُت والؼ ٣الِلمي في الوسح
واإلاِالجت .
لٜد بسشث بلى ُالم الٜازئ ؤي ٛازئ ُالٛت
وظب بحن اللظاهُاث ب٢ل هصُاتها واججاَاتها
وبحن الىٜد ألادبي في جـىزاجه اإلاِاؿسة في
اػخٔاله ُلى الىـىؾ ألادبُت ػِسا وهثرا
بِدٍ بيُت لٔىٍت ذاث ؤبِاد حمالُت وٗىُت,
وفي َرا اإلاظخىي مً الىٌس ًخداخل ما َى
لظاوي مّ ما َى ؤطلىبي مّ ما َى حمالي
وهٜدي في آن واخد.
لٜد ؤولذ اإلاجامّ الِلمُت الِسبُت مىر
جإطِظها وٟرل ٣م١خب جيظُ ٝالخِسٍب
الخابّ للجامِت الِسبُت مىر جإطِظه ُام
ُ 1962ىاًت خاؿت بىكّ اإلابادئ واإلاىهجُاث
ألاطاطُت في اخخُاز اإلاـولحاث الِلمُت
ووكِها .وٛد ؤٛسث هدوة جىخُد مىهجُاث
وكّ اإلاـولحاث الِلمُت الجدًدة.التي
هٌمها م١خب جيظُ ٝالخِسٍب بالسبان ُام
 1981مبادئ وؤطظا مهمت منها:
 -1كسوزة وحىد مىاطبت ؤو مؼازٟت ؤو
مؼابهت بحن مدلى ٤اإلاـولح اللٔىي ومدلىله

الاؿوالحي ,وال ٌؼترن في اإلاـولح ؤن
ٌظخىُب ٠ل مِىاٍ الِلمي.
 -2وكّ مـولح واخد للم٘هىم الِلمي
الىاخد ذي اإلالمىن الىاخد في الحٜل
الىاخد.
 -3ججىب حِدد الدالالث للمـولح في الحٜل
الىاخد ,وج٘لُل اللٍ٘ اإلاخخف ُلى اللٍ٘
اإلاؼتر.ٞ
 -4اطخخدام الىطائل اللٔىٍت في جىلُد
اإلاـولحاث الِلمُت الجُدة باألٗللُت هبٜا
للترجِب الخالي :الترار ٗالخىلُد ( بما ُٗه مً
مجاش واػخٜا ٚوحِسٍب وهدذ)
 -5ج٘لُل ال٢لماث الِسبُت ال٘ـُدت
اإلاخىاجسة ُلى ال٢لماث اإلاِسبت.
 -6ج٘لُل الـُٔت الجصلت الىاضحت ,
وججىب الىاٗس واإلادٌىز مً ألال٘اي.
 -7ج٘لُل ال٢لمت التي حظمذ باالػخٜاُ ٚلى
ال٢لمت التي ال حظمذ به.
 -8ج٘لُل ال٢لمت الدُٜٛت ُلى ال٢لمت
الِامت ؤو اإلابهمت ومساُاة اج٘ا ٚاإلاـولح
الِسبي مً اإلادلى ٤الِلمي للمـولح ألاحىبي
,دون جُٜد بالداللت اللٌُ٘ت للمـولح
ألاحىبي.
 -9في خالت اإلاترادٗاث ؤو الٜسٍبت مً الترادٖ
ج٘لل اللٌ٘ت التي ًىحى حرزَا باإلا٘هىم
ألاؿلي بـُٔت ؤوضح.
ُ -10ىد وحىد ؤل٘اي مترادٗت ؤو مخٜازبت في
مدلىلها ًيبػي جددًد الداللت الِلمُت
الدُٜٛت ل٢ل واخدة منها ,واهخٜاء اللٍ٘
الِلمي الري ًٜابلها.
ُ -11ىد حِسٍب ألال٘اي ألاحىبُت ًساعي ما
ًإحي :
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ؤً -سجح ما ٌظهل هوٜه في زطم ألال٘اي
اإلاِسبت ُىد اخخالٖ هوٜها في اللٔاث
ألاحىبُت.
ب -الخُٔحر في ػ٢ل اللٍ٘ ختى ًـبذ مىاٜٗا
للـُٔت الِسبُت ومظدظآا.
ج -اُخباز اإلاـولح اإلاِسب ُسبُا ً,خلّ
لٜىاُد اللٔت وٍجىش ُٗه الاػخٜا ٚوالىدذ
وحظخخدم ُٗه ؤدواث البدء وؤلالحا ٚمّ
مىاٜٗخه للـُٔت الِسبُت.
د -جـىٍب ال٢لماث الِسبُت التي خسٗتها
اللٔاث ألاحىبُت واطخِمالها باُخماد ؤؿلها
ال٘ـُذ.
ٌ -كبى اإلاـولحاث ُامت واإلاِسب منها
خاؿت بالؼ٢ل خسؿا ُلى صحت هوٜه ودٛت
ؤدائه.
بالىٌس بلى ما طبٜٗ ٝد خٌي الىٜد
باَخمام بالٕ في ًل شخم مِسفي مخىىَ
اإلاؼآل وألابِاد والاججاَاث ,وٛد جمحزث
بالجد ٤والىٜاغ والاخخالٖ والخباًً
والاج٘ا ,ٚوػٔل اإلاـولح الىٜدي ٠ل َرا
الحسا ٞاإلاِسفي هٌسا لِىإلات الثٜاٗت التي ٠ان
لها ألازس البازش ,والىـِب ألاٟبر في َرا
الاَخمامُ .لى السٓم مً ؤن الحدود بحن ما
َى مدلي وما َى ُاإلاي ٛد جالػذ واكمدلذ
جدذ هائلت َرا الخثا ٙٛوالخٜازق ُلى
مظخىي ؤلابداَ ٟما ُلى مظخىي اإلاِالجت
الىٜدًت للىـىؾ ألادبُت.
بن اإلاـولح الىٜدي بِدٍ ًاَسة زٜاُٗت
ُاإلاُتًٜ ,ىم ُلُه اإلاىهج الىٜدي جإطِظا
وبحساء ,ألهه ال وحىد إلاىهج هٜدي دون جددًد
إلا٘اَُمه وؤدواجه الىٜدًت الخاؿت بهٗ ,هي
م٘اجُده التي ًلج بىاطوتها بلى ٗلاء الىف
ألادبي مداوزا ومِالجا ومٜىما ومُٜما.

ٗاإلاـولح الىٜدي َى م٘خاح اإلاىهج
الىٜدي ,وال ًم ً١مِسٗخه وبدزاٟه بال مً
خالَ ٤رٍ اإلا٘اجُذ ,وُلى َرا ٗخددًد
اإلاـولح َى جددًد للم٘هىم الري مً خالله
ًمٛ ً١ساءة الىف ألادبي ,الٜساءة الىاٛدة
واإلاخ٘دـت ,وَى في آلان ه٘ظه جددًد
للم٘اَُم التي جاهس اإلاىهج واإلاظاهس التي ُلى
ؤطاطها جسطم مِالم الٜساءة .وٛد حاء في
ٟخاب الخِسٍ٘اث ؤن " الاؿوالح ُبازة ًُ
اج٘اٛ ٚىم ُلى حظمُت الش يء باطم ما ًىٜل
ًُ مىكِه ألاو ,٤وبخساج اللٍ٘ مً مِنى
لٔىي بلى ؤخس إلاىاطبت بُنهما'(.)3
وه٘هم مما طب ٝؤن اإلاـولحاث ما هي
طىي دالالث ُلى ما في ُٜل الدازض الىاٛد
وَى ًدظلح مىهجُا وؤدواجُا ,ولهرا ًٜىُ ٤بد
الظالم اإلاظدي" م٘اجُذ الِلىم مـولحاتها,
ومـولحاث الِلىم زمازَا الٜـىيٗ ,هي
مجمّ خٜائٜها اإلاِسُٗت ,وُىىان ما به ًخمحز
٠ل واخد منها ُما طىاٍ ,ولِع مً مظل٣
ًخىطل به ؤلاوظان بلى مىو ٝالِلم ٓحر
ؤل٘اًه الاؿوالخُت"(.)4
مً اإلاِلىم ؤن طاخاث ولىج ُالم الىف
ألادبي جدباًً جـىزا وبحساء ,مً خُث
الخدلُل والخٜىٍم والخٜدًس ,ومً َرا
اإلاىول ٝال ًم ً١ججاوش اإلاىحى اللظاوي
باليظبت للىاٛد ,ولِله لً ً١ىن هاٛدا بذا
خلذ ُدجه ؤلاحسائُت مً ألادواث اللظاهُت,
بن لم هٜل بٗساشاث الخـىزاث اللظاهُت ُلى
مظخىي الىٌس ,وُلى مظخىي اإلاـولح,
ٗاللظاهُاث جمىذ الىاٛد طىدا هٌسٍا بىؿ٘ه
كسوزة ٟلسوزة السٍاكُاث لل٘حزًاء.
بن مظخىٍاث الخواب ألادبي ٟىف ٗني هي
مظخىٍاث لٔىٍت ابخداء باإلاظخىي الـىحي
وؿىال بلى اإلاظخىي الخداولي هي مؼآل
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بدثُت للمىهج اللظاوي ُلى اخخالٖ جـىزاجه,
وما ج١ىًٍ الىف ألادبي بال مً َرٍ
اإلاظخىٍاث اللٔىٍت في بِد حمالي ٗني ,وؤبِاد
داللُت ًدددَا ألاطلىب ألادبي ,وَى جدى٤
مً مظخىي حِاملي للٔت الِادًت بلى اهصٍاح
ٓاًخه حمالُت بٔم الىٌس ًُ ملمىهه .وإلاا
٠ان الىٜد في اخد مىاخُه َى ًٗ الخمُحز بحن
ألاطالُب ألادبُت ,جـبذ الِالٛت بحن الىٜد
وبحن ألاطلىب وألاطلىبُت وُلم الداللت ُالٛت
ذاث ازس ٗني ٌظدىد في الىؿى ٤بلى جٜدًس
الُٜمت ال٘ىُت والجمالُت في الىف بلى ُلىم
ومـولحاث الىٌسٍت ألاطلىبُت وُلم الداللت,
وهي مظخىٍاث جىلىي جدذ هائلت الخدلُل
اللظاوي بىٌسٍاجه اإلاخخل٘ت.
بن الىاٛد بىؿ٘ه هاٛدا ٗهى حهخم في جدلُل
الىـىؾ بجمالُاتها البالُٓت وال٘ىُت ,وَى
بهرا الاُخباز لظاوي ألهه ال وحىد لىف ؤدبي
خازج خدود لٔخه اإلاىخىج بها في ؤبِادَا
الِالماجُت ؤو الاهِ٘الُت ػسٍوت ؤن ً١ىن
الخِبحر ًُ الِىاؿس الىـُت طلُما ومٜبىال
ُىد اإلاخلٜي في بخدي جـىزاث الىٜد ال٘ني
الخدلُلي.
جخخل ٙالخـىزاث اللظاهُت في حِاملها مّ
الىف ألادبيَ ,را الاخخالٖ ًيسحب ُلى
اإلاىاهج الىٜدًت في جدلُلها للىف ألادبيٜٗ ,د
جخِاكد وجخٜاهّ وجدىاٛم وهي جدعي دائما
ؤجها جملٗ ٣هما ؤٗلل للىف وبوبُِخه مً
خال ٤زالزت ُىاؿس هـُت هي ,الاهِ٘ا٤
والخُا ٤وال٘١س ,لٜد زٟصث الىٜىد اللظاهُت
ُلى الىف ألادبي بىؿ٘ه لٔت ؤو بيُت لٔىٍت
ال ًم١ىه بل ال ًٜىي ُلى الخمسد ُلى ػسُُتها
ومسحُِاتها الخِبحرًت وألادائُت وَرا الخـىز
ٌِسٖ بالخدلُل ألاطلىبي البالغي ,وحِنى َرٍ
ال٘لاءاث بـلب البيُت ألادبُت مً هاخُت

جدلُلُت مدلت ,ومً َىا الِ١ىٖ ُلى
وخداث اليظُج ألادبي مً مثل الـىزة,
واإلاجاش ,والبُان ,واإلاعجم ,والظُا,ٚ
ومىطُٜى اللٔت ,ووحهت الىٌس ,وممازلت
الىا ... ّٛوَرٍ اإلاـولحاث جيخمي الى خٜل
الخدلُل اللظاوي بجدازة.
بن ما خدر مً جوىز في ٗهم ألاطلىب
ألادبي في بهاز اإلاسحُِت اللٔىٍت ,والبالُٓت ٛد
ازس وؤزسي الىٜد ألادبي واللظاهُاث في آلان
ه٘ظه ,هٌسا الن الٌاَسة ألاطلىبُت هي
الىطُى اإلاؼسوَ الري جىول ٝمىه اللظاهُاث
وهي اإلاأ ٤الري جخى ٚبلُه جدالُل الىـىؾ
ألادبُت ,ؤي اإلاىاهج الىٜدًت ,بذا ٗ١الَما
ٌؼخٔل في بِم ٛلاًاٍ ُلى ألاطلىب,
وٍدلله ٠ل مجزَ وٗ ٝؤؿىله ومسحُِاجه
وجٜىُاجهٗ ,الىٌسٍت اللظاهُت مً خال٤
مجمىُت مً جىحهاتها حِمل ُلى الىف
اإلا١خىب ٟمدوهت ,وآلُاتها لِظذ ٛىاُد
وَمُت بل هي زوح وا ّٛالىف ألادبي
وهـىؾ اإلاُادًً ألاخسي.
بن اإلاىاهج الىٜدًت جداو ٤ؤن حظخىُب
زالزُت ( اإلابدَ ,والىف ,واإلاخلٜي) ,وَرا
الثالىر َى طلوت جخترٗ ٚيها اللٔت وجىدسٖ
ًُ مسحُِاتها اإلاىؿىٗت ٛىاُدًا وبالُٓا,
لترود ؤٗاٛا داللُت في مىجصَا ؤلابداعي,
ٗالىٛذ الري جخِالُٗ ٝه بحن اإلابدَ
واإلاخلٜي ,وجخداوز مِهم ,وجدؼٌى في
مسحُِاتها مّ مخلٜيها هـا ب٘ىىهه وؤهىاُه
اإلاجيظتٗ ,ال وحىد لىٜد ؤدبي ًخجاوش ؤبِاد
لٔخه ال٘ىُت.
بن ٓاًت اللظاهُاث ِٟلم هي اطخٜساء
الِالٛت بحن خـائف الِٜل ؤو الرًَ
الداخلُت ,وبحن طماث وممحزاث الهىدطت
اللٔىٍت ,ومً َىا ج١ىن ٓاًاث الىٜد ألادبي
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َى البدث في الِالٛت بحن الاطتراجُجُاث
اللٔىٍت وبحن جىٌُم الرو ٚالجمالي ,ومما
طب ٝجبرش الِالٛت الىزُٜت بحن البىِخحن
اللٔىٍت وألادبُت وجخددد خـائـهما
الجمالُت وال٘ىُت اإلااطظت للىف ألادبي.
بن الخجسبت الؼِسٍت جخىلد مً خال ٤حِالٝ
مدىزي اللٔت وألاطلىبٗ ,الجهاش الىٜدي
بإدواجه وآلُاجه ًدخ١م في جدلُل الىف بلى
ُالٛت َرا ألاخحر بمبدُه مً حهت ,وُالٛخه
بمخلُٜه مً حهت ؤخسي ,وُالٛخه ببِئخه مً
حهت اخساة ,وُلُه ٗمدىز اللٔت مل ٣للبِئت
الاحخماُُت الىاػئت ُىه ,ؤما مدىز ألاطلىب
ٗهى مل ٣لألدًب والؼاُس ,وٛد ؤدي الاَخمام
باألطلىبُت اللظاهُت ( linguistique
 ,)stylistiqueبلى جـىز م٘ادٍ ؤن ألاطلىب
ٛد ً١ىن اهصٍاخا ؤو اهدساٗا ( écartement .
 )déviationؤو ُدوال ًُ الظُا ٚاللٔىي
اإلاإلىٖ في َرٍ اللٔت ؤو جل.٣
وفي بهاز َرٍ الخـىزاث ال ٓسابت بذا ما
جدى ٤الىٜد في كىء َرٍ الداللت مً ٟىهه
هٜدا جازٍخُا ؤو حسجُلُا ؤو جىزُُٜاُ ,لى ًد
بِم الىٜاد بلى ٟىهه هٜدا ٌظبر ؤٓىاز الىف
مً الداخل وحهخم بالىف ٛبل مال٘ه,
وبالخىحه ذاجه جدس ٞاللٔىٍىن في الدزاطاث
الاهثروبىلىحُت والُ٘لىلىحُت بلى دزاطت
الحٜائ ٝاإلاخخـت بالجد ٤واللظاهُاث
البىىٍت ٌٗهسث ألاطلىبُت البىىٍت والخىلُدًت,
ؤو الخ١ىٍيُت والظُمُىلىحُا ,ؤو ُلم ؤلاػازاث
ؤو الِالماث ؤو ُلم الدالئلُت ,والخُ٘١ُ١ت ؤو
الدؼسٍدُت ,ومً خال ٤جىحهاتها اللظاهُت
وؼإث مىاهج هٜدًت -لظاهُت في دزاطت الىف
ألادبي وجدلُله ,ومنها اإلاىهج ألاطلىبي  /الىٜد
ألاطلىبي ,اإلاىهج البىىي – الخ١ىٍني  /الىٜد
البىىي -الخ١ىٍني ,اإلاىهج الظُمُىلىجي ؤو

الاػازي ؤو الِالماحي  /الىٜد الظُمُىلىجي ؤو
الدالئلي الري ًسي ؤن ال٢لمت هىَ لٌ٘ي مً
الِالماث جىول ٝداللتها مً ُٛمت اللٍ٘ في
زٜاٗت ماٗ ,الظلظلت الـىجُت ال حِني ػِئا,
وبهما ًدؼ٢ل اإلاِنى ُبر الُٜمت الداللُت
اإلاسجبوت بال٢لمت.
باإلكاٗت بلى ما طب ٝهسي ؤن اإلادزطت
الجلىطُماجُُ١ت مثال جىً ٙمجمىُت مً
اإلاـولحاث اٟدسحذ الظاخت الىٜدًت منها
بالىٌس بلى ؿُآتها إلا٘سداث حدًدة ,وبُادة
اطخِما ٤بِم اإلا٘سداث الٜدًمت بد ــلت
حدًدة ,بُٔــت الخــمُـص والخجدًد ,حلىطُماجُ٣
 – Glossématiqueوالتي حِني دزاطت
الىخداث الىدىٍت الـٔسي التي ال جٜبل
الخجصئت وجىٜظم بدوزَا بلى ٛظمحن  :وخداث
الخِبحر وجدعى طىاهم  . cénémesو وخداث
اإلادخىي وجدعى ملامحن . plérémes
ٗ٢لمت  cénémeمؼخٜت مً
ؤلآسٍُٜت  KENOSبمِنى "ٗازْ" ,و مـولح
 Pleremeمً ؤلآسٍُٜت ؤًلا  plérosبمِنى
"مملىء" .و اطدبدَ ٤لمظُل ٙمـولح
 phonématiqueبمـولح , cenematique
ؤما مـولح وًُ٘ت ٗ fonctionإؿبذ ًد٤
ُلى ٠ل ُالٛت ٓحر مادًت مجسدة وػ٢لُتٟ .ما
اطخِمل َلمظُالٖ مجمىُت مً
اإلاـولحاث مىـها  :مظــخىي الخِبحر
( .)Escpression planeومظخىي اإلالمىن
( , )content planeوالىٌام (,)système
والىف ( , )tesctوالخدلُل (, )analysis
واإلاخٔحر ( ,)variantوالخد٘حز( ,)catalysisو
الىــمى ( ,)schemaواإلاىً)Functive(ٙ
واطدبدَ ٤لمظُل ٙؤًلا زىائُت اللٔت و
ال١الم لدي طىطحر بثىائُت ؤخسي ؤهلُ ٝليها
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الىمى ( )schemaوالىف ( ,)tesctؤو
.
الاطخِما)usage( ٤
واهوالٛا مما طل ٙذٟسٍ ٗاإلاـولح ُمىما
والىٜدي ُلى وحه الخـىؾ ًخددد مً
خالٗ ٤لائحنٗ ,لاء ؤو خٜل ولد ُٗه,
وٗلاء ؤو خٜل ًدخلىه ,والػ ٣ؤن خٜل
الىالدة وطاخت الخداو ٤في اإلايؼإ طاخت
ؤزخب وؤوطّ ألهه خس في بُئخه ًخدس ٞفي ٠ل
الاججاَاث ,ؤما زخلخه بلى طاخاث ؤخسي
وٗلاءاث ٓسٍبت ٗهي جدظم باللبى
والخددًد والخُُٜد ,وُلى َرا ً١ىن اإلاـولح
اإلاهاحس مً بُئخه بلى بِئت ؤخسي مددد داللُا
ومِحن م٘هىمُا ,و مً زمت ٗاإلاـولحاث "
جترادٖ ُلى اإلادُى الداللي ل٢لمت مـولحاث
٠لماث ؤخسي ,مً هساش الاؿوالخاث,
والحدود ,واإلا٘اجُذ ,وألاوائل والخِسٍ٘اث,
وال٢لُاث وألاطامي ,وألالٜاب وألال٘اي
واإلا٘سداث ,وها ٤اإلا٘هىم ٟبحر الاَخمام للبى
حِسٍ٘ه ,بال ؤن حِسٍ٘اجه حِددث لخاؿِخه
الخجسٍدًت الرَىُت ,لُ١ىن اإلا٘هىم َى ِٗل
الخ٘١حر ومىكىُه ,طىاء ؤ٠ان الخ٘١حر مجسدا
ؤم ُاما"(.)5
بن ٛىام اإلاىهج الىٜدي م٘اَُمه
الاؿوالخُتٗ ,بىاطوت اإلا٘اَُم جبنى
اإلاِازٖ ,ولهرا ًيبػي بدزا ٞالِالٛت الٜائمت
بحن اإلاـولح واإلا٘هىم اإلادُل ُلُه ,باُخباز
اإلا٘هىم جـىزا ذَىُا مجسدا ,ووًُ٘ت
اإلاـولح َى الخِبحر ًُ م٘هىمه الري ٌِبر
ُىه .بن اإلا٘هىم َى ؿىزة ذَىُت ,ؤما
اإلاـولح ٗلٔت اإلا٘هىم والتي حِوي له
الخداو ٤والاهدؼاز ,وُلى َرا ٗالِالٛت
جٌاٗسٍت بحن اإلا٘هىم واإلاـولح اإلادُل بلُه,
وفي الظاخت الِسبُت َىا ٞال١ثحر مً ألاُما٤
التي جسؿد اإلاـولحاث في خٜى ٤مخِددة

ول ً١الري حهمىا بِم ألاُما ٤التي اػخٔلذ
ُلى اإلاـولح اللظاوي والىٜدي منها ُلي
طبُل اإلاثا ٤ال الحـس:
 معجم مـولحاث ألادب .1975 ,إلاجديوَبت.
اإلاـولح الىٜدي في هٜد الؼِس.1984 ,إلدزَع الىاٛىزي.
 اإلاـولحاث اللٔىٍت الحدًثت .1987 ,إلادمدزػاد الحمصاوي .
 اإلاـولح الىٜدي .1994 ,لِبد الظالماإلاظدي .
 ألادب وخواب الىٜد . 2004 ,لِبد الظالماإلاظدي .
 اإلاـولحاث ألادبُت الحدًثت .1996 ,إلادمدُىاوي .
 ٛامىض مـولحاث الخدلُل الظُمُائي, .2000لسػُد بً مال.٣
ًيبػي ُلُىا وهدً هداوز مظإلت اإلاـولح
ؤن هُمم ؿىب ٟخاب( ألادب وخواب الىٜد )
للمظدي الري ًٜىُٗ ٤ه " الالخباض اإلاِسفي
وجبرئت اإلاـولح" " ,ال ً٘١ي الباخث ؤن ً١ىن
لٔىٍا خامال إلاخصون واطّ مً زٜاٗت ٜٗه
اللٔت ختى ًىاحه اإلاِللت الاؿوالخُت وال
ًُ٘١ه ؤن ً١ىن لظاهُا وَ ٙٛمه ُلى
اللظاهُاث الىٌسٍت ؤو ؤخد ؤز٠اجها ال١بري
وبهما ُلُه ؤن ً١ىن مدز٠ا للدائسة اللُٜت
الدُٜٛت التي جخٜاهّ ُىدَا مؼازب ُدة مً
اإلاِسٗت اللٔىٍت ,في ُلم ألاؿىاث ,وُلم
الـُٕ وُلم الترُٟب وُلم الداللت ,زم في
اللٔىٍاث اإلاٜازهت واللٔىٍاث الخٜابلُت,
وٟرل ٣في اإلاعجمُت وُلم الخإزُل ٗلال ًُ
هبائّ اللٔاث وٗلائل ألالظىت الوبُُِت,
ُىدئر ٜٗى طُدظنى للباخث ؤن ًٜىٛ ٤ىال
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ًدٌى بال٘١اءة الخ٘ظحرًت وٍخِصش بالظىد
الابظدُمي اإلااطع'(.)6
بن الىٌسٍت الىٜدًت هي مادة مجسدة تهخم
بىكّ اللىابى وألاطع اإلااهسة إلاٜىالتها,
ومً زمت ٗهي ٛابلت للخُٔحر وٗ ٝآلُاث
الخىًُ ,ٙوُلى َرا ألاطاض ٗاإلاىهج حهخم في
ؤطاطه باألدواث اإلاظخخدمت في ُملُت
الخ٘ظحر بالىٌسٍت جمُل بلى ججسٍد اإلاادة مً
ٗسدًتها في خحن ؤن اإلاىهج ًداو ٤ببساش َرٍ
ال٘سدًت وجىًُ٘ها(.)7
وطإكسب ؤمثلت مً اإلاـولحاث الىٜدًت
ً
وألادبُت ػاَدا ُلى َرٍ اإلاساجب ؤو اإلاىاش:)8(٤
ً
"البىٍوُُٜا" - Doeticsألزطوى -بدؤث جٜبال
ً
ؤي حِسٍبا زم ٗجسث ًُ هسٍ ٝالترحمت بلى
"ًٗ الؼِس" زم ؿازث بِد ججسٍدَا ؤي بِد
ؿُاهتها ألاخحرة حِني "الؼِسٍت".
٠ : Deviationاهذ "الِدو "٤في
-1
مسخلت الخٜبل زم ٗجسث ًُ هسٍ ٝالترحمت
بلى "الخسوج ًُ اإلاإلىٖ في اللٔت" وؿازث
بِد ججسٍدَا "الاهصٍاح".
 -Poem Proseجٜبلها الباخثىن بإجها
-2
"الؼِس اإلاىثىز" وٗجسوَا (بىثر الٜـُدة) ؤو
ً
(الىثر الؼِسي) زم ججسدث ؤخحرا بلى "ٛـُدة
الىثر".
٠ :Lyrical Poetnqاهذ (اللحر- ٞ
-3
ً
ً
حِسٍبا وجٜبال) وؿازث (الؼِس الىحداوي ؤو
ً
الراحي) ج٘جحرا وجسحمت واطخٜسث بِد
الخجسٍد ُلى (الؼِس الٔىائي).
ً
 : The Novelهي (الىىٗل) حِسٍبا
-4
ً
وٗهما زم ؿازث بِد الترحمت والخ٘جحر
(الٜـت الوىٍلت) زم اطخٜسث (بالسواًت) بِد
الخجسٍد.
ً
 :Allegoryهي (الالُ١ىزٍت) حِسٍبا
-5
ً
وجٜبال زم ؿازث (الاطخِازة اإلااطظت

 -extended metaphorبِد الترحمت والخ٘جحر
وٓدث (اإلاجاش ؤو الٜـت السمصٍت) بِد
الخجسٍد.
آلاهُت ( :) synchroniqueمـولح
-6
لظاوي ,وَى ٌِني دزاطت وخدة لظاهُت مً
وحهت هٌس مدددة بىٜوت شمىُت مُِىتً ,دىاو٤
الباخث مً خالله دزاطت ًاَسة مً ًىاَس
اللٔت في خحز شمني مددد ,بـسٖ الىٌس ًُ
خالت الٌاَسة اإلادزوطت مً ُ
ٛبل ومً بِد,
وَى مىهج وؿ٘يً ,ـ ٙالباخث مً خالله
اللٔت مً داخلها ,وَظعى بلى الىٛىٖ ُلى
الٜىاهحن التي جيخٌم بها ,وَى مٜابل إلاـولح
الخازٍخي (.) diachronique
ألاحىاض الؼِسٍت ( ألاحىاطُت
-7
 :) genres littrairesهي مـولحاث هٜدًت,
ً
لها ممحزاتها ,وخدودَا التي ج٘ـل حيظا ًُ
آخس٠ ,الؼِس اإلالحمي ,والؼِس اإلاظسحي,
والؼِس الخِلُمي ,زم حسث بِد ذل ٣جدىالث
ٗخداخلذ ُىاؿس مً َرا الجيع بِىاؿس مً
ً
ً
ً
حيع آخس ,لدؼ٢ل حيظا ؤدبُا حدًداٟ ,ما
ً
خدر مثال ,للسواًت التي ولدث مً زخم
اإلالحمت ,وٟما خدر للمظسخُت التي اجخرث
ً
مً الىثر ػ١ال لها في الِـس الحدًث بِد ؤن
٠اهذ ػِسٍت.
ؤٗ ٝالخى:) horizon dattent ( ّٛ
-8
مـولح ٌِني اإلاٜاًِع التي ًإخر بها اإلاخلٜي
في خ١مه ُلى الىف ألادبي ,وبالخالي ٗهى
مُِاز ًسوش به الٜازئ ألاُما ٤ألادبُت ,لً١
بِم ألاُما ٤جخجاوش َرٍ اإلاِاًحر ومً زمت
ج١ظس ؤٗ ٝما ًيخٌسٍ اإلاخلٜي مً مداوزجه
للىف.
البيُت (  :)structureهي اإلاِنى
-9
الِام للِمل ألادبي وَى مسٟب ,وما ًىٜله بلى
اإلاخلٜي.
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 -11البيُت الِمُٜت ( :)deep structure
هي البيُت اإلاجسدة واللمىُت للتراُٟب
الىف ,وهي حِحن ج٘ظحر الجمل الداللي,
وهي ُىاؿس ج١ىن في ذًَ الٜازئ ؤو
الظامّ ؤو اإلاخ٢لم ,هي الحسٟت الرَىُت
الِمُٜت .
 -11البيُت الظودُت ( :) surface structure
وهي هاٛت ٠امىت داخل ٠ل ُبازة لٔىٍت,
ًم ً١ؤن جمدها بِدد ٓحر ٛلُل مً
الخإوٍالث بِد بحساء بِم الخِدًالث
ُلى التراُٟب.
 -12الخإوٍل ( ً :) interprétationسٟص
م٘هىم مـولح الخإوٍل ُادة ُلى
الىـىؾ ألادبُت الٔاملت ,ؤو التي
ًخِرز ٗهمها مً الٜساءة ألاولى ,وَى
ًىوىي ُلى ػسح خـائف الىف
وطماجه ,وُىاؿسٍ ,وبىِخه ,وٓسكه,
وجإزحراجه .والخإوٍل آلُت ج٘١حر وههج
للخِامل مّ الىـىؾ ؤلاػ٢الُت .
 -13الخىاؾ ( :) intertextuality
ً
مـولح طُمُىلىجي وج٘٢ُ١ي مِا,
ٌؼ٢ل الخىاؾ الِالٛاث بحن الىف
الحاكس والىف الٔائب ,ؤو بحن الداخل
والخازج٘ٗ ,ي الىف الحاكس ُالٛاث مّ
هـىؾ ٟثحرة طابٜت ؤو مِاؿسة ,مختزهت
في الراٟسة في الالوعي ,وهي جٜىم بدؼُ١ل
الىف الحاكس مً َرٍ الىـىؾ
الٔائبت ,وٌٍل للىف الٔائب ُالماث
خلىز في الىف الجدًد.
 -14ال٘لاء ( ُ :) espaceىـس حمالي
مً ُىاؿس الِمل ألادبي ,وَى ًـبٕ
بـبٔخه,
وال٢ائىاث
الشخـُاث
ً
وال٘لاء ٓالبا ؤوطّ مً اإلا٢انٗ ,هى
ٗلاء حٔسافي وهص ي وداللي ومىٌىزي .

الؼائِت

َرٍ بِم اإلاـولحاث
ٟىمىذج لِع بال.
بن َرٍ ال٢لماث ذواث اإلاِنى الخاؾ جدخل
في بهاز ُلم اإلاـولح ؤو اإلاـولحُت
َ -Terminologyى الِلم الري ًبدث في
الِالٛت بحن اإلا٘اَُم الِلمُت واإلاـولحاث
اللٔىٍت التي حِبر ُنها ..وَرا ٌِني الاهالَ
الِمُ ٝالجروز ُلى هبُِت اإلا٘اَُم وج١ىٍنها
وخـائـها والِالٛاث ُٗما بُنها وهبُِت
الِالٛت بحن اإلا٘هىم والش يء اإلاخـىؾ
وحِسٍ٘اث اإلا٘هىم وُُٟ٘ت جخـُف اإلاـولح
للم٘هىم والِ١ع بالِ١ع .
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