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المتلقي في النظرية الشكالنية
الروسية
د ،صلي بخوش
جامعة بسكرة
امللخف:
ًسوم هرا املٜا ٤بُان وكُِت املخلٜي في
الىٌسٍت الؼ١الهُت السوطُت التي ًهسث في
ؤواثل الٜسن الِؼسًٍ طاُُت بلى هٜلت هىُُت
في الدزاطاث ألادبُت مً الترٟحز ُلى املالٙ
بلى الترٟحز ُلى الىف؛ ٗاالججاهاث الظُاُٛت
(مثل الىٜد الخازٍخي والى٘س ي والاحخماعي
وٓحر ذل )٣اهخمذ باملال ٙوطحرجه ه٘ظِخه
وًسوٗه .في ححن ؤن الؼ١الهُت زٟصث ُلى
ؤدبُت الىف .والػ ٣ؤن ٛوب املخلٜي لم
ٌٔب جماما في مبادت الىٌسٍت الؼ١الهُت،
وٍخضح هرا في بِم مـولحاث الىٌسٍت
٠الخٔسٍب وإلادزا ٞال٘ني ،وهى ما ٌظعى
املٜا ٤بلى جىكُحه.

حِد الؼ١الهُت ؤحد املىاهج الحدًثت
التي ؤحدزذ هٜلت في الاهخمام في الدزاطاث
ألادبُت مً املال ٙبلى الىف ،ولٜد ٠ان
ًهىزها في بداًت الٜسن الِؼسًٍ بًراها بخٔحر
ػدًد في هسٍٜت الىٌس بلى الىـىؾ ألادبُت.
وٛد بدؤث الؼ١الهُت مً خال٤


حماُخحن؛ ألاولى حلٜت مىط١ى اللٔىٍت
بُٜادة حاٟبظىن ( Roman Ossipovitch
 )Jakobsonوالثاهُت ؤبىٍاش (  -opoyazوهى
اخخـاز لجمُِت دزاطت اللٔت الؼِسٍت )
Victor
بُٜادة ٗ١خىز ػ٢لىٗظ٢ي
1
 Borissovitch Chklovskiوبىزَع بًخىباوم
 ،Boris Michailovitch Eichenbaumو٠اهذ
الٜىة الداِٗت للجماُخحن هي حسٟت الؼِساء
املظخٜبلُحن.
و٠ان الِامل الري وحد الجماُخحن هى
الاهخمام املؼتر ٞبدزاطت اللٔت ،بكاٗت بلى
ألاشمت املىهجُت التي ُسٗتها الدزاطاث ألادبُت

الظابٜت ٟما ًسي بِم املازخحن ،بمِنى ؤن
املٜازباث الظُاُٛت ( الى٘ظُت والاحخماُُت
وٓحرها ) التي ٠اهذ تهخم باملال ٙو مٜخلُاجه
في الدزاطاث الىٜدًت ٛد زٗلتها الؼ١الهُت ،
وحِلذ مىكّ اهخمامها السثِع الِمل
ألادبي.2
جٜىم الؼ١الهُت السوطُت ُلى
ؤهسوحخحن ؤطاطِخحن هما :الدؼدًد ُلى
الِمل ألادبي وؤحصاثه امل١ىهت وإلالحاح ُلى
اطخٜالُ ٤لم ألادب ،وٛد طمى الؼ١الهُىن
ؤه٘ظهم باملىزٗىلجُحن والخمُحزًحن ،بِىما
ؤلـ ٝبهم خـىمهم الىؿ ٙالؼ١الوي ،وٛد
ُالجىا الؼ٢ل بىؿ٘ه مجمىُت مً
الىًاث ، 3ٙفي ححن هٌسوا بلى امللمىن
إلاوظاوي ( مِنى الىف ألادبي ) مً اهِ٘االث
ُ
وؤٗ٢از هٌسة حظٜى ُىه ؤي ؤهمُت ؤدبُت ،
وججِل مىه مجسد طُاً ٚدُح للىطاثل ألادبُت
ؤن جادي ُملها.4
وَِد مٜا١ٗ ٤خىز ػ٢لىٗظ٢ي " الً٘
ٟيظ " ٝؤػبه بمُثا ٚللمىهج الؼ١الوي ،بذ
ٗخح الوسٍ ٝؤمام جحلُل ملمىض للؼ٢ل،

ومً هىا ً٘تر ٚالؼ١الهُىن ًُ بىجُيبُا
( ) Potenbya؛ حُث ً٘ىد ػ٢لىٗظ٢ي
املبادت ألاطاطُت التي وؿ٘ها بىجُيبُا َ
وبحن
ؤن الـىزة ال حِمل ُلى حظهُل املِنى ،بهما
جحاو ٤ؿىاُت زئٍخه ،وٍسي بدًال ًُ الـىزة
في ٗ١سة الخٔسٍب 5التي طإحِسق لها ُٗما
بِدً .م ً١اطخٜساء م٢اهت الٜازت ودوزه في
الىٌسٍت الؼ١الهُت ب٘حف بِم
املـولحاث التي جوسحها ٠الخح٘حز والخٔسٍب
وإلادزا ،ٞوٍيبغي الخإُٟد ُلى حِدد زواد
الؼ١الهُت واخخالٖ اهخماماتهم؛ ٗثمت مً زٟص
ُلى الىثر ٟ٘الدًمحر بسوب ( Vladimir
) Iakovlevitch Proppوٗ١خىز ػ٢لىٗظ٢ي
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وزمت مً دزض الؼِس ؛ وهى ما ًجِل هره
الىٌسٍت مخِددة الاججاهاثً .حدد
الؼ١الهُىن الؼِس ُلى ؤهه مبني بوسٍٜت
خاؿت ،وػ٢ل داخلي مُٜد بؼب١ت ٟثُ٘ت مً
الِالٛاث ، 6وما ًمحزه ًُ اللٔت الِملُت
( الُىمُت ) هى اطخخدامه ألامثل للٔت ،ألن
الؼِس لٔت مىخٌمت في ٠ل وظُجها الـىحي،
وإلاًٜاَ ؤهم الِىامل في بىاثه، 7
وٍسي اًخاهباوم ؤن الؼِس ًخخلًُ ٙ
الىثر؛ ألن الٜـد مىه داثما ؤن ً١ىن ُملٜى،
بِىما ج١ىن مٌِم ألاػ٢ا ٤الىثرًت بحاحت بلى
اللٔت امل١خىبتٗ ،الىثر ًخمحز ب١ىهه م١خىبا
والؼِس ملٜى ،وجخِدد ألاػ٢ا ٤في الىثر هبٜا
لخِدد ؤهمان الظسد ،وهرا ما ًاٟده جوىز
ًٗ الٜف ،بدءا مً الخساٗت وألاطوىزة زم
امللحمت وؿىال بلى ؤػ٢ا ٤السواًت الحدًثت،8
ًىٌس الؼ١الهُىن بلى ألادب ُلى ؤهه
اطخخدام خاؾ للٔت ًح ٜٝجمحزه باالهحساٖ
ًُ اللٔت الِملُت وحٔسٍبهاٗ ،اللٔت الِملُت
ُ
حظخخدم للخىؿُل ،ؤما اللٔت ألادبُت ٗلِع
لها ؤي وًُ٘ت ُملُت طىي ٟىنها حِحن الٜازت
ُلى السئٍت بوسٍٜت مخخل٘ت ،هحى ػِس ححرالد
ماهلي هىب١جز (،) Gerard Manley Hopkins
ٗلٔخه ؿِبت ُلى هحى جل٘ذ الاهدباه بلى
ه٘ظها بىؿ٘ها لٔت ؤدبُت.9
بن مىكىَ الدزاطت ألادبُت ـ ُىد
الؼ١الهُحن ـ لِع ألادب ،بهما ألادبُت ،والتي
حِني دزاطت الخـاثف التي ججِل مً ألادب
ؤدبا ،بُِدا ًُ ٠ل ُامل خازجي .وهى ما
ًىضح حسؾ الؼ١الهُت ُلى بوؼاء ُلم
لألدب مظخٜل ٠ل الاطخٜال ًُ ٤الظُاٛاث
الخازحُت التي ٠اهذ طاثدة ٛبلها.
ُ
والٜازت في كىء هره ال٘١سة موالب
بمِسٗت الخـاثف التي ج٘س ٚبحن الىف

ألادبي وٓحره مً الىـىؾ ألاخسي ،ألن جل٣
ال٘سو ٚهي التي جحدد مىكىَ ألادب ُىد
الؼ١الهُحن.
وال ًخح ٜٝهرا ألامس بظهىلت؛ ٗححن
ٌظعى الٜازت لخحدًد م٘هىم الؼِس ـ مثال ـ
ٗهى ملوس بإن ٌِازكه بما لِع ػِسا،
وححن ٌظعى لخحدًد الىثر ؤًلا ٗهى ملصم بإن
ٌِازكه بما لِع هثرا .وهى في ذل ٣ال ًمخل٣
املٜاًِع وألادواث الىاضحت والدُٜٛت في
جحدًد ما لِع ػِسا ؤو ما لِع هثرا حتى
ٌظخُٜم له جحدًد الؼِس ؤو الىثر.
ًخجلى اهخمام الؼ١الهُحن بالٜازت في
الىف ألادبي مىر لحٌت جإلُ٘ه؛
Boris
( Viktorovich
ٗخىماػ٘ظ٢ي
ً )Tomashevskyسي ؤن ؤهم لحٌخحن مً
لحٌاث إلاهخاج ألادبي هما اخخُاز املىكىَ زم
بهجاشهٗ ،األوً ٤سجبى ازجباها وزُٜا بالح٘اوة
التي طُلٜاها لدي الٜازت ،ألن ؿىزة الٜازت
ج١ىن داثما حاكسة في وعي ال٢اجب حتى لى
٠اهذ جل ٣الـىزة مجسدة.10
جىماػ٘ظ٢ي
بىزَع
ًخِسق
بالخ٘ـُل بلى بىاء الىف ألادبي بالترٟحز ُلى
الىثري مىه؛ حُث ًولُ ٝلى ؤؿٔس وحدة في
الحب١ت اطم الحاٗص ( )motifالري ًمً١
ٗهمه بىؿ٘ه ُبازة م٘سدة ،ؤو ِٗال م٘سدا،11
وهى املىكىَ ؤو الٔسق الري ال ًٜبل
الخجصثت بلى وحداث ؤؿٔس مىه ،12والحىاٗص
وحداث ٓحر ٛابلت للخ٘ ٣١جال ٙالٔسق،
وهي ذاث ؤهمُت ٟبحرة في املبنى الح٢اجي ـ
مجمىَ ألاحدار ٟما جٌهس في ألازس ألادبي ـ
الري ٌِد ؿُآت ٗىُت لألحدار.13
ًمحز جىماػ٘ظ٢ي بحن الحاٗص املُٜد
والحس؛ ؤما ألاوٗ ٤هى الري جخولبه الح٢اًت ؤو
الٜـت ،بِىما الثاوي هى حاٗص ٓحر ؤطاس ي مً
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وحهت هٌس الح٢اًت ،ول ً١الىٌسة بلى ألامس مً
مىٌىز ؤدبي ججِل الحىاٗص الحسة مىكّ
جسٟحز الً٘ :ومثا ٤ذل ٣ؤن الىطُلت التي
ججِل زٗاثُل (ً)Raphaelسوي ٛـت الحسب
في الظماء هي حاٗص حس ،ألنها لِظذ حصءا
مً الح٢اًت املوسوحت ،ل ً١الحاٗص ؤٟثر
ؤهمُت مً الىاحُت الؼ٢لُت بالُٜاض بلى
ح٢اًت الحسب ه٘ظها ،ذل ٣ؤهه ًدُح ملُلخىن
( )John Miltonبدماج الح٢اًت في حب١خه
الؼاملت بوسٍٜت ٗىُت.14
وج١ىن الحىاٗص في ألاُما ٤ألادبُت
مخِازكت ،ؤي ًم ً١حرٗها دون ؤن جخإزس
السوابى الظببُت التي جىٌم ألاحدار ،ؤو
ج١ىن حسة ؤي ًم ً١الاطخٔىاء ُنها دون
إلاخال ٤بالخخابّ الصمني والظببي لألحدار،15
لهرا ًٜظمها جىماػ٘ظ٢ي بلى حىاٗص جإلُُ٘ت
وواُِٛت وحمالُت ،وٍسبوها بً٘ ًهىز
الشخـُاث في الِمل ألادبيٗ ،ازجبان حاٗص
مِحن بشخـُت ٌؼد اهدباه الٜازت.16
ًىٌس الؼ١الهُىن بلى الخح٘حز ـ وهى
املسادٖ للملمىن واملِنى ـ هٌسة جٜلب
امل٘هىم الخٜلُدي الري ًجِل الىطاثل
الؼ٢لُت خاكِت للملمىن ،ذل ٣بنهم ًسون
ؤن ؤٗ٢از الٜـُدة ومىكىُاتها وبػازاتها بلى
الىا ّٛهي مجسد ذزَِت خازحُت ًلجإ بليها
ال٢اجب لخبرًس اطخخدامه الىطاثل الؼ٢لُت،
وَِدون الخح٘حز ُىـسا ٓحر ؤدبي .17وٓحر
خاٖ ما جثحره هره ال٘١سة مً حظائٛ ٤ىي
حى ٤حدوي جـيُ ٙالخح٘حز كمً الِىاؿس
ٓحر ألادبُتً ُٙ١ٗ ،م ً١ؤن ًُىٌس بلى
ملمىن الىف ألادبي هره الىٌسة املجسدة
مً ألاهمُت ،وُلُه ًٜىم الِمل ألادبي
وجخضح مِامله؟

لِع مً الظهل ُلى املخلٜي الِسبي
املىول ٝمً خلُ٘ت بالُٓت اطدُِاب مثل هره
ألاٗ٢از املظخمدة مً حروز مِسُٗت جبحث في
وؿ ٙالىف ألادبي وؿ٘ا ُلمُا خالـا،
وحظعى بلى مٜازبت ألادب مً مىٌىز ٓحر
مىٌىز اللٍ٘ واملِنى.
ًلح جىماػ٘ظ٢ي  ،زٓم ذلُ، ٣لى ؤن
ً١ىن الِمل ألادبي مثحرا لالهخمام ،ألن بِم
الٜساء ًىلىن اهخمامهم للمهىت وآخسًٍ ً١ىن
همهم الدظلُت  ،وٓحرهم يهخم بالٜلاًا
الثٜاُٗت الساهى ت ، 18وبػازة جىماػ٘ظ٢ي
حى ٤ؤهىاَ الٜساء جخٜاهّ مّ ال٘١سة التي
هسحها ابً امل ّٜ٘في ٟخابه ٠لُلت ودمىت الري
وزد في ال٘ـل ألاو.٤
بكاٗت بلى مـولح الخح٘حزً ،خحدر
الؼ١الهُىن ًُ مـولح مهم آخس،وهى
الخٔسٍب؛ حُث ٌظخخدمه ٗ١خىز ػ٢لىٗظ٢ي
خاؿت لُِبر ًُ ؤهم م٘اهُمه الىٜدًت،
وذل ٣باُخٜاده ؤن الٜازت ال ٌظخوُّ
الح٘اي ُلى هلازة بدزاٟه للمىكىُاث ،ألن
موالب الىحىد الِادي الُىمي جحخم ُلى
بدزا٠اجه ؤن جـبح آلُت الىّٛ
( )automatized - automatiséesبلى حد
بُِد ،ومهمت الً٘ جحدًدا هي ؤن ٌُِد بلى
الٜازت الىعي باألػُاء التي ؤؿبحذ
مىكىُاث مإلىٗت لىُُه الُىمي املِخاد،
وهره املهمت ًٜىم بها املال. 19ٙ
جٜىم ُملُت حٔسٍب الىـىؾ ألادبُت ـ
التي هي مً ػإن املال ٙـ ُلى حِل ألاػ٢ا٤
ألادبُت ٓسٍبت ًُ الحُاة الُىمُت ،وببِادها
ًُ ألال٘ت والِسٖ؛ ألن ألاُما ٤ألادبُت
جىؿ ٙبالٔسابت؛ والاهتها ٞوالخٔسٍب الري
ٌِتري اللٔت ؤػبه بالىخص الري ًٜل ٝال٘١س
وَظخ٘صه إلدزا ٞش يء ما ً١مً في الٜى٤
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الؼِسي ،وذل ٣الاهتها ٞؤو الاهحساٖ هى
بِم ما ًىحد في الؼِس جىجسا ًبِث بوسٍٜت
ما في ه٘ع املخلٜي بًٜاُا ًدىآم مّ بًٜاَ
الىفًٜ .20دم ػ٢لىٗظ٢ي ؤمثلت ًُ الخٔسٍب
مً خالٛ ٤ـف جىلظخىي ( Lev
 ،)Nikolayevich Tolstoyالري ٌِمل ُلى
َْ
الجلد ًُ هسٍ ٝالىؿ،ٙ
حٔسٍب ُملُت
وذل ٣بمحاولخه حُٔحر ػ٢لها دون حُٔحر
حىهسهاٟ ،ما ؤهه في زواًت ٠لظخىمس
(ٌ )klostomerظمح للحـان ؤن ًٜىم بدوز
الساوي ،مىحها برل ٣اتهاما بلى امللُ١ت
الخاؿت ،زم بهه في زواًت الحسب والظالم
ًـىز املِاز ٞجـىٍسا ٓسٍبا ل٢ي ٌِمٝ
إلادزا.21ٞ
وٍٜىد مـولح الخٔسٍب بلى مـولح
مخِل ٝبه ؤػد الخِل ٝوهى مـولح إلادزاٞ؛
الري ًخإطع مً مبدؤ الاحظاض بالؼ٢ل،
وهرا املبدؤ هى الـ٘ت املمحزة لإلدزاٞ
الجمالي ،ألن الؼ٢ل ُبازة ًُ حُىٍت
ملمىطت ذاث ملمىن خاؾ ًٜىم بخىحُه
بحظاض الٜازت ،بؼسن ؤن ًوى ٤هرا
الاحظاض لُدظنى له الخٜان ؤزس الً٘.22
ًٜى١ٗ ٤خىز ػ٢لىٗظ٢ي في مٜاله
"الً٘ ٟخٜىُت "  « :بن ٓسق الً٘ هى هٜل
إلاحظاض باألػُاء ٟما جدز ٞولِع ٟما
حِسٖ ،وجٜىُت الً٘ هي بطٜان ألال٘ت ًُ
ألاػُاء ؤو حٔسٍبها ،وحِل ألاػ٢ا ٤ؿِبت،
وشٍادة ؿِىبت ِٗل إلادزا ٞومداه ،ألن
ُملُت إلادزآ ٞاًت حمالُت في ذاتها وال بد
مً بهالت ؤمدها ٗالً٘ هسٍٜت ملمازطت ججسبت
ٗىُت املىكىَ ،ؤما املىكىَ ذاجه ٗلِع له
ؤهمُت».23
ؤي ؤن وًُ٘ت الً٘ ُىد ػ٢لىٗظ٢ي
هي ججسٍد بدزا ٞالٜازت مً ُادًخه وؤن ٌُِد

للص يء الحُاة مسة ؤخسي ،ومً هىا ًـبح دوز
ُ
دز ٞهى
الٜازت بالٕ ألاهمُت ،ألن الشخف امل ِ
مً ًٜسز الخاؿُت ال٘ىُت للِملٗ ،مً
املم ً١ؤن ً١ىن الص يء ٛد ؤبدَ هثرًا لً١
بدزاٟه ٠ان ػِسٍا.24
وٛد ًـحر هرا إلادزا ٞالجمالي
املولىب ُىد الٜازت بدزا٠ا مإلىٗا ؛ومتى
ؤؿبح ٟرل ٣اهخ٘ذ ُىه الٔسابت وإلازازة
والخمحز ،واهدزج جحذ إلادزا ٞالُىمي املإلىٖ
الري ال ًخلمً ؤي ملحاث حمالُت؛ ٗالٔسٍب
ٌظخدعي الخإمل الجمالي في ححن ؤن املإلىٖ ال
ًِ٘ل ذل ،٣ومثا ٤ذل ٣املص ي والسٛف:
املص ي ُادة مإلىٗت ال ًثحر الحع الجمالي
للمخلٜي ،في ححن ؤن السٛـ ـف ـ ّ
بِده ػ١ال ٗىُا
ِ
مخمحزا ًُ املص ي ـ ًثحر ذاثٜخه الجمالُت ُٗخإزس
به.
بىاء ُلى ما جٜدمً ،م ً١الٜى ٤بن
الؼ١الهُحن ًحسؿىن ُلى ؤن ج١ىن الىـىؾ
ال٘ىُت ماثلت بلى الٔسابت وُدم ألال٘ت لخحُٜٝ
ؤٟبر ٛدز مً الخإزحر والاطخجابت لدي املخلٜي،
و٠لما ٠ان الِمل ال٘ني ٓسٍبا بحُث ٌِاُٗ ٚه
بدزا ٞاملخلٜي ،وٍوىُٗ ٤ه بدزاٟه الجمالي
( ال بدزاٟه املإلىٖ) ،وٍخسج مً ٠ل ألاػ٢ا٤
املِخادة املإلىٗت ٠ان هرا الِمل هاجحا،
وح ٜٝجإزحره املسحى لدًه .وبن ألادبُت جخمثل
في جل ٣ال٘سو ٚالتي جمحز اللٔت ألادبُت ًُ
اللٔت الُىمُت ،وُلى املخلٜي ؤن ًدزٞ
الِىاؿس املهُمىت في ألاُما ٤ألادبُت وٍحدد
البنى الخٔسٍبُت ٗيها حتى ًح ٜٝاملخِت
الجمالُت املبخٔاة .وألاػ٢ا ٤التي جىًٗ ٙيها
ُ
الخٜىُاث الخٔسٍبُت ج١ىن ؤػ٢اال حدًدة،
جخجه بمسوز الصمً هحى ألال٘ت ٗخحخاج بلى
ُ
ؤدواث حٔسٍبُت حدًدة حتى جبِث مً حدًد.
واملخلٜي في ٠ل هرا ًُمىح دوزا هاما.
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لم حظلم الىٌسٍت الؼ١الهُت مً الىٜد
والاُتراق؛ ٗىجد ؤحد ؤُمدتها وهى بىزَع
بًخىباوم ٌسجل بِم املأخر ُليها ،ومً
ذل ٣الٔمىق الري ًل ٙآزاءها ،وججاهلها
لِلم الجما ٤وُلم الى٘ع وُلم الاحخماَ،
ُوٍسحّ ذل ٣بلى دزاطاتهم التي اهـبذ بؼ٢ل
ؤطاس ي ُلى جحلُل الىف.25
ٟما ؤن زامان طلدن ( Raman
ً )Seldenيخٜد الؼ١الهُحن في ادُائهم ال٘سٚ
بحن اللٔت الِملُت وألادبُت بٜىله  «:مً
الظهل ؤن ً١ؼ ٙاملسء ًُ ُدم وحىد لٔت
ؤدبُت في حىهسهاٗ ،ححن ؤٗخح زواًت جىماض
هازدي " جحذ الشجسة الخلساء" بوسٍٜت
ُؼىاثُت ،ؤٛسؤ ٟ ":م طخم١ث؟ لِع هىٍال،
اهخٌس وجحدر بلي" ولِع في هره ال٢لماث
بالٜوّ ؤي طبب لٔىي ًدِٗىا بلى الىٌس بليها
بىؿ٘ها ٠لماث ؤدبُت ،والظبب الىحُد الري
ًجِلىا هٜسؤها ُلى ؤنها ؤدبُت ال ُلى ؤنها ِٗل
مً ؤِٗا ٤الخىؿُل ،هى ؤهىا هٜسؤها داخل ما
وِده ُمال ؤدبُا» .26ولم ج٘ؼل الؼ١الهُت في
زوطُا لهرا الظبب ٜٗى ،بل بن الظبب
ألاٛىي الري ؤحى ُليها بـ٘ت نهاثُت هى ذل٣
الٜساز الري ؿدز ًُ اللجىت املسٟصٍت للحصب
الؼُىعي الظىُُٗتي ُام  2391الٜاض ي بحل
٠اٗت املجمىُاث ألادبُت.27
لم جىاحه الؼ١الهُت ؤًت مـاُب في
جوىٍس ؤُمالها بحسٍت في البداًت ،ححن ٠ان
الاجحاد الظىُُٗتي ميؼٔال ُنهم بالحسب
ألاهلُت والخدخالث الخازحُت وما جسجــب ُ ــلُـها
مً ؤشماث اٛخـــادً ــت واحخ ــماُــُت ،ولـ١ـً
اهـخٜـاداث جـسوحظـ١ـي ( )Léon Trotskiالٜىٍت
في ٟخابه " ألادب وال٘ىىن" ُام ٠ 2311اهذ
بًراها ببداًت مسحلت دٗاُُت حدًدة
للؼ١الهُت السوطُت ،وهي مسحلت بلٔذ ذزوتها

في ؤهسوحاث حاٟبظىن و جيُاهىٖ ( Iouri
ُ )Nikolaïevitch Tynianovام .2311
وٍىٌس بِم الدازطحن بلى الخوىزاث الالحٜت
بىؿ٘ها ماػسا ُلى هصٍمت الؼ١الهُت
الخالـت ،وبذُاها لألوامس الاحخماُُت
الؼُىُُت.28
ولم ً ً١هرا إلاذُان بذُاها ٗ١سٍا
بالحجت والىٜاغ بٜدز ما ٠ان بذُاها حظدًا
وباإلٟساه؛ ٜٗد جم سح ٝالؼ١الهُحن السوض
وجـُ٘تهم في زوطُا الؼُىُُت وبِلهم ُُرب
ُ
حتى ُبترث طاٛه ،ومنهم مً ه٘ي بلى طِبحرًا،
ُ
وؤحبر بِلهم ُلى الٌهىز ُلى الخل٘صٍىن
إلداهت ؤه٘ظهم ،وبُالن بساءتهم مً ال٘١س
الؼ١الوي .29وٛد اكوس بِلهم ممً زٗم
الخخلي ًُ ؤٗ٢ازه بلى الهسوب مثل حاٟبظىن
الري ػ٢ل في مدًىت بساْ ما ُُسٖ بحلٜت
بساْ اللٔىٍت مّ مجمىُت مً الباحثحن
واللٔىٍحن ،مٜدما لها خالؿت ما جىؿل بلُه
ُ
هى وؤٛواب املدزطت الؼ١الهُت .30ولى ِّ ٛدز
للؼ١الهُت ؤن حظخمس في مىهنها لٜدمذ لل٘١س
إلاوظاوي ؤػُاء ُٛمت هٌسا لألٗ٢از الجدًدة
التي جلمىتها هٌسٍتهم ُلى السٓم مً
الىٜاثف ال١ثحرة التي لىحٌذ ُلى حهىدهم،
ومّ ذلٗ ٣ةن بىاءهم ٛد وحد ؤزكا خـبت
في ؤوزوبا خاؿت ٗسوظاٗ ،اطدثمسه بِم
الىٜاد ألاوزوبُحن إلحدار هٌسٍت حدًدة ؤهلٝ
ُليها الىٌسٍت البيُىٍت.
 الهىامؽ:ً زي جاكبطىن أهه خالل غخاء عام 1914م –
1915م قام بعض العلبت بخأضِظ خلقت مىضكى
اللغىٍت ،وكان هدفها حشجُع اللطاهُاث وألادب
الصناعي أو الػعزٍت ،واضدنادا ئلى البرهامج ألاولي لهذه
الحلقت فقد قامذ بنػز أول كخاب جماعي خىل هظزٍت
اللغت الػعزٍت في بترو غزاد عام ً .1916نظز  :النقد
ألادبي في القزن الػعزٍن  :جىن ًاف جادًُه .جز /قاضم
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اإلاقداد ،منػىراث وسارة الثقافت  ،دمػق ،ضىرٍت،
1992م ،ص.22
ً 1نظز  :النظزٍت ألادبُت اإلاعاصزة  :رامان ضلدن .جز/
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اإلاعاصزة ،رامان ضلدن ،ص،25
 مفهىم الػكل في النص ألادبي عندهم قائم على أن
اخخالف النص ألادبي عن غيره من النصىص ببروس
غكلهً .نظز :اإلازجع هفطه ،ص.10
 3مناهج النقد ألادبيً :ىضف وغلِس ي ،جطىر للنػز
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