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جمُل غذًذ الىظشٍاث ّ
الىهذًت اإلاػاضشة
ّ
ئلى نشاءة ّ
الىظ بمػضُ ّ
غما نبله وما بػذه ،وجمشل
خؿىة غضله غً خاسحه الزي هى اإلادُـ الضماوي
أو اإلاٍاوي أو اللؿىي الزي أهخج قُهّ ،
أهم ههؿت
اخخجاج ألصخاب هزه الىظشٍاث ،خُث ّ
حػىع
ّ
الخاسحُت بكخذ الخذود غلى قهم
ؾلو الخذود
ّ
الىظ واظدُػابه وايدشاف أهظمخه التريُبُت
ًّ
ّ
معخمذة
والطىجُت وخهىله الذاللُت والخأوٍلُت،
أضىلها ّ
الخأظِعُت و الخهػُذًت مً اإلاىؿو
ّ
اللعاوي البيُىي العىظيري الزي ًخلخظ في مبذأ
دساظت اللؿت في راتها ومً أحل راتها ،وهى اإلاكهىم
اللعاوي الزي ّ
ًخم غلى أظاظه ئسظاء مكهىم
ً
بيُت أو ً
ّ
وعها أو غالمت.
الذلُل اللؿىي ،باغخباسه
وَػذ الىهذ اإلاػاضش مداولت اليدشاف
الىظ ألادبي ،والهىاهين التي جدٌم خشيخه
بؿشٍهت مىظمت ،والىظ هى يُان مخىاظو أو بيُت
شمىلُت ،ونشاءجه حعخذعي سؤٍت شمىلُت أًػا.
وهذف الىهذ اإلاػاضش هى اخخباس الىظ في ّ
مٍىهاجه
للخدلُل ّ
ماد ًة ّ
جماما مشلما ًُخػؼ اإلاخبري ّ
والخػلُل
ّ
أو الاخخباس ،لزلَ ًشيض اإلاكهىم الىهذي اإلاػاضش في
الخأوٍل غلى ّ
ّ
الىظ ألادبي بػُىه ،باغخباسه اإلاادة
ألاظاظُت ،مً ههىا اججه الىهذ ئلى جؿبُو
ّ
ً
اللعاهُت الجذًذة ،باغخباس ّ
ّ
الىظ خامال
الىظشٍاث
لٌشير مً ّ
الذالةل وألاظشاس ،والٍلمت قُه بمشابت
الكٌشة.
غلى الشؾم مً الجهىد اإلابزولت،
والذساظاث الىظشٍت والؿشوخاث التي جداوُ

النهىع بىانؼ الىهذ وججاوص مشٍلت اإلاطؿلر ئلى
ئشٍاالث أغمو وأيثر خعاظُتّ ،ئال ّ
أن "أنل ما
ًمًٌ أن ًهاُ في غُم اإلاػاهاة التي ضاخبذ
اإلاطؿلر ألادبي في الىهذ الػشبي اإلاػاضش ئن مً
اظخظل به ًان يمً اظخظل بأواس الهجير ،ومً
سيً ئلُه قٌأهما سيً ئلى حشف هاس ،ولم جًٌ
لخبلـ لذًه الهلىب الخىاحش؛ ئال حشاء الهذي ئلى
بِىت ،ولم جًٌ هزه البِىت؛ ظىي مشاوؾت ؾُل
الخهُهت خاُ مٍابذة الىضىُ" 1.وفي ّ
ًل مشة ٌػاد
ّ
ّ ً
قيها هزا الؿشحًٍ ،ىن ؤلاشٍاُ نذ صاد احعاغا ،في
ً
خين مً اإلاكشوع أن ًٍىن اإلاطؿلر أداة لكخذ
ٍ
أبىاب غلى هظشٍاث وآقام أغمو.
وئلى خين الخشوج مً هزا ؤلاشٍاًُ ،بهى
اإلاطؿلر "شكشة الخؿاب الىهذي وؾلػه اإلاشمش
الزي لىاله ما ًاهذ اإلاػشقت ،وما ونؼ الخىاضل،
ئهه ماصاُ خذ الخػشٍل ولبىت الىظشٍت التي حعخىي
غلى بىائها به ،ونذ ًٍىن أخذ مشيراتها ،زم بايخىاصه
ً
ًّ
بالؾُا في ؾير خاله" 2.خُث
مؿمدا
الخطىس ًطير
ّ
أهه ًجمل ألاقٍاس اإلاخىاقهت وٍدُل ئليها في نالبه
ّ
الخاص.
وفي أخاًين يشيرة ٌشاس ئلى ًىن ألاقٍاس
هكعها  -مؼ بػؼ الخطىضُت التي ًكشغها ّ
جىىع
ً
ألاظالُب – مذسحت جدذ مطؿلخاث مخباًىت
ً
اإلاػاوي ،وأخُاها أخشي مدشابهت مخؿابهت اإلاػاوي
مخخلكت اإلاباوي ،خُث ّ
ًخم جهذًم خشف وجأخير آخش
ّ
أو جػاف ظىابو أو لىاخو ،ال لص يء ئال بؿُت
كشد ،في خين ّ
الخميز ّ
ّ
أن مً ّأولُاث ّ
والخ ّ
أي هظشٍت أو
قٌشة أن ًُ ّخكو غلى مطؿلخاتها ألاظاظُت
ّ
ّ
اإلادذدة بىغىح ،وئهما ؤلابذاع قُما
ومكاهُمها
ّ
وقؿىت في الخدلُل.
ًلي رلَ مً دنت في اإلاالخظت
ٍ
و" مً أهم اإلاشٌالث التي جهل أمام مداولت
جهىين وغبـ اإلاطؿلر الىهذي الػشبي ،جىازش
اإلاطؿلخاث الىهذًت داخل الذساظت الخؿبُهُت،
مما ًدخاج ئلى أهاة وجمهل ختى ًمًٌ حمؼ شخاث
جلَ اإلاطؿلخاث .قهىاى معاقت ما بين غىىان
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َّ
اإلاإلل ومدخىاه ،حعمذ بذخىُ نػاًا أخشي.
ً
قاإلاىاصهت مشال ،جخجاوص الشاغشًٍ أبا جمام
والبدتري لخشير نػاًا أو مطؿلخاث ،ويزلَ
الىظاؾت قهي جخجاوص اإلاخىبي لهػاًا أخشي ،ومً
َ
زم جىبشو مطؿلخاث حذًذة" ،3.قال ًيبػي أن
ّ
ًٍىن الاخخالف ّ
وئهما ًُثري
والخػذد في اإلاطؿلر،
البدث بما ًلي جدذًذ اإلاطؿلر ،غً ؾشٍو ّ
حػذد
الشؤي ،والهشاءاث ،ما ًثري الػملُت ؤلابذاغُت
ّ
جىاضلُتها.
وٍػمً
ً
ّ
َ
يما ًالخظ أن "يشيرا مً هزه
َ َ ُّ َ
اإلاطؿلخاث ًخخكى في حشٌالث ًطػب جدذًذها
ً
حاصما ال لبغ قُه .قمً الىاضر أن ؾلبت
الاظخخذام اإلاجاصي – بػذ اهكطاله غً الذاللت
اللؿىٍت – نذ أدي ئلى يشير مً اللبغ ويشير مً
الاغؿشاب ،بل ئن اإلاطؿلر هكعه نذ ًدمل
داللخين مخخلكخين بُنهما جباًً وجكاسم" ،4بِىما
ً
ًجب أن ًٍىن اإلاطؿلر مشجبؿا بدهله اإلاػشفي،
ًّ
دالا غلُه دون ؾمىع.
واإلاطؿلر هكعه ،خين ّ
ًخم غبـ داللخه
ومكهىمه ،وجأظِعه في مجاُ مػشفي ،جطبذ له
ّ
مخػلهاث ،ئر غلى الباخث أن ًأخز باالغخباس
ّ
اإلاىغػُت ،وجأزيرها غلى بيُت
الاظخػماالث
اإلاطؿلر ،ئر ًمًٌ أن جدباًً "داللت اإلاطؿلر
خين ٌعخػمل مكشدا ،وخين ٌعخػمل حمػا ،بل
ً
وخين ًَ ِشد بطىسة اإلاطذس " ، 5وأخُاها جكهذ
ً
ّ
مكشدة ّ
ًخم وغػها
اإلاهطذًت منها ،قاإلاطؿلر لِغ
ّ
للذاللت غلى مػنى أو قٌشة أو هظشٍت ما قدعب،
بل هىاى أمىس ًجب مشاغاتها ّ
جدع ًبا لخىظُل هزا
اإلاطؿلر في بيُاث وبِئاث ّ
ّ
مػشقُت
هطُت ومجاالث
ّ
مخػذدة.
ً
أًػاّ ،
الخدبؼ
ومً بين هزه الاغخباساث
الضماوي للمطؿلرّ ،
والخؿيراث ّ
العلعت التي ًجب
ً
أن جطاخبه ،جبػا للؿىاسب التي ٌشهذها اإلاجاُ
اإلاػشفي الزي وشأ قُه ،والخؿيراث واإلاعخجذاث
ً
الكٌشٍت والىظشٍت التي جخؿىس باظخمشاس ،قمشال

"زمت مطؿلخاث ًدىاصغها الىهذ والبالؾت ،ومنها ما
هى لطُو بالىهذ ،ومنها ما ًمغ بؿشف حىاح ما
ًخطل بما ٌُػشف بػلم اإلاػاوي ،وألهه – غلم اإلاػاوي
ـ ًٍاد في يشير مً مباخشه ًٍىن وزُو الطلت ببيُت
ألاداء وبدشٌُالث اليعو اللؿىي ،ولػله مً هزا
الجاهب نذ أدي في الهذًم ئلى هزا الخذاخل .ومً
هاقلت الهىُ بأن غلم اإلاػاوي نذ غاد – في الذسط
الىهذي اإلاػاضش– لُدخل مٍاهت قاةهت غلى ًذ
اإلاخجه اللؿىي في الىهذ" ، 6.ما ّ
ًدخم نىلبت
اإلاطؿلخاث الىهذًت وقو خطىضُت غلم اإلاػاوي
ّ
والبالؾت ،وٍخأحى رلَ مً خالُ اإلاضاوحت بين
ّ
البالؾُت الترازُت واإلاكاهُم الىهذًت
اإلاطؿلخاث
ًّ
مطؿلخاث دالت غلى
اإلاػاضشة ،ختى ًٍىن الىخاج
ٍ
بالؾُت ّ
مكاهُم ّ
ههذًت في آن واخذ.
وبما أن اإلاطؿلر ًجب أن ًٍىن له
هطِب مً الخؿيراث الكٌشٍت والىظشٍت ،وختى
ّ
الخؿبُهُتً ،ان ّ
البذ مً البدث غً اإلاإزشاث التي
ّ
ًخأزش بمىحبها" .ئن مىغىع مػمىن اإلاطؿلر ،هى
مدطلت الخكاغل بين الىظشٍت التي أقشصث
اإلاطؿلر مً هاخُت ومػىاه الكٌشي الشهافي مً
هاخُت أخشي .واإلاػمىن بهزا اإلاػنى ًخػمً
حىاهب غذًذة مخذاخلت وٌٍمل بػػها البػؼ...
واإلاػمىن هى أداة الاجطاُ بين الىظشٍت وبين
غهل الىانذ أو الباخث مً هاخُت وبين الشهاقت
الػشبُت والؿشبُت مً هاخُت أخشي 7".ئرن قللجاهب
الشهافي أزشه الباسص غلى اإلاطؿلر ،واإلاكهىم الزي
ًخػمىه.
وًاهذ هىاى أبدار جدىاوُ هزه
الهػُت ،ولًٌ ًمًٌ الهىُ ّ
ّ
بأن "اإلاداوالث التي
ُبزلذ في وغؼ حػشٍل اإلاطؿلر :بػذ غمل د.
مجذي وهبت مداوالث هادسة ومخىاغػت الٌُل
والٌم ،وال جشقى ئلى معخىي الػمل الزي ًمًٌ أن
ٌعذ الكشاؽ اإلاىحىد آلان في خُاجىا الشهاقُت في
هزا اإلاػماس ،ئن بػؼ هزه الجهىد ٌؿلب غليها
ظمت الشؿـ أو اإلاطادسة ؾير اإلاهبىلت غلى
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اإلاىغىع .قالهاسب ال ٌػثر غلى حػشٍل إلاػمىن
اإلاطؿلر الىهذي بهذس ما ٌػثر غلى حػشٍل
ً
لػباساث أو جشايُب لؿىٍت أو أدبُت أخُاها شاتػت
الاظخػماُ في مُذان الىهذ الجذًذ ،وال جكُذ
الهاسب قاةذة مباششة أو ؾير مباششة" 8،قاإلاشٍل
الشةِس ي ًٌمً في غذم الخيعُو بين داسس ي
اإلاطؿلر ّ
الىهذيّ ،
قٍل ًػؼ مطؿلخاث خعب
ً
ّ
رونه ،واحتهاده ،في خين هإيذ داةما غلى أن
نػُت مشل نػُت اإلاطؿلر ،وجدذًذ اإلاطؿلخاث
للمكاهُم ألاظاظُت ،غمل ًجب أن ًىًل ئلى
اإلاشايض البدشُت واإلاجامؼ اللؿىٍت ،وهىاى
ّ
الهػُت ،ولًٌ
مإظعاث خاضت حػنى بهزه
ّ
هخاحها شخُذ ،ال ٌؿؿي الىهاةظ ،وال ًجاسي
الىجيرة الػلمُت اإلادعاسغت.
ّ
قُما غذا رلَ ال ًمًٌ ئهٍاس أهه ُ"بزلذ
حهىد حباسة في دساظت ئشٍالُت اإلاطؿلر الىهذي
اإلاػاضش ،وغهذث اإلاإجمشاث في مػظم الذوُ
الػشبُت التي ٌشٍى الباخشىن قيها مً أصمت في
جدذًذ مػاوي اإلاطؿلخاث ،في جضاخم مطؿلخاث
ّ
للذاللت غلى مػنى واخذ ،وألكذ مػاحم في
َ
اإلاطؿلخاث الىهذًت ،وي ّشظذ اإلاجامؼ اللؿىٍت
ً
حهىدا حباسة أًػا ،للخذ مً احعاع سنػت
ؤلاشٍالُت ..،ولًٌ جلَ الشنػت ماصالذ جدعؼ،
وٍبذو أهه لم ٌػذ بىظؼ أخذ أن ًىنكها .لهذ خشى
هزا الاحعاع ؾيرة اإلاشهل الػشبي ،قؿالب بالخخلي
غً الخذازت والػىدة ئلى الترار لخأظِغ هظشٍت
ههذًت غشبُت 9".والعبُل ئليها واضر ،ال ًمًٌ
ئهٍاسه أو الخشوج غىه ،وهى اإلاضاوحت بين ّ
الذسط
ّ
التراسي بؿُت ّ
الخأضُل وجدذًذ
اللؿىي وألادبي
الىهذي اإلاػاضش بهذف ّ
والذسط ّ
اإلاشحػُتّ ،
ّ
الخؿىٍش
ّ
ّ
ّ
والػلمُت ،ومجاساة الىانؼ.
الكٌشٍت
والعيروسة
ً
ً
ئرن "ًبذو أن نذسا يبيرا مً اإلاشاًل
التي حػترع دنت اإلاطؿلر واظخهشاسه وشُىغه،
ً
مشده أظاظا ئلى ؾبُػت اإلاىهج الزي ًخبىاه ًل
باخث ًخطذي لذساظت اإلاطؿلر" ،10قالجهىد

ّ
الكشدًت غلى يثرتها ،وحىاهب ؤلابذاع قُه ،ال ًمًٌ
ّئال أن جضٍذ في احعاع ّ
الهىة بين اإلاطؿلر واإلاجاُ
ّ
ّ
والىهذ ال ًهىم ئال ئرا غبؿذ
الىهذي،
ّ
ومخػلهاث ّ
ًل منهما.
مطؿلخاجه ومكاهُمه،
ًجب ئرن غلى الباخث في نػاًا
اإلاطؿلر ّ
ّ
مىهجُخه وال ًدُذ
الىهذي أن ًػبـ
ً
ّ
حضةُاتها ،قمشال "جخأصم ئشٍالُت
غنها أو ًتهاون في
اإلاىهج الخاسٍخي في دساظت اإلاطؿلر ،خُىما جذجم
الذساظاث غً جدبؼ وحىد اإلاطؿلخاث مدىس
ً
الذساظت في اإلاخؿىؾاث؛ قهي ؾالبا ما جٌخكي
بشضذ جؿىسها مً خالُ اإلاادة اإلاؿبىغت ،وجخجاوص
اإلاإلكاث التي قهذث ،أو أجلكذ في ًىاسر أو
خىادر مشث بها الخُاة الػشبُت غبر الخاسٍخ .ومً
ؤلاهطاف الهىُ :ئن ؤلاخاؾت باإلاادة اللؿىٍت
والىهذًت ًلها ،أمش غعير غلى باخث ًخدشي غلمُت
اإلاىهج في البدث والخذوًٍ" ،11ولًٌ ال ئشٍاُ ّ
ًبرس
الخشوج غً ا ّإلاخكو غلُه ،ومداولت ّ
ّ
والخكشد
الخميز
في مجاُ وغؼ اإلاطؿلخاث ،وٍبهى لإلبذاع
الكشدي مجاُ واظؼ هى مجاُ جىظُل اإلاطؿلر،
ّ
والخأظِغ له في ّ
الذسط الخؿبُهي.
ومً بين ؤلاشٍالُاث التي جهل أمام
غبـ اإلاطؿلخاث ،نػُت الاظخيراد ،خُث ّ
ًخم
حلب مطؿلخاث ّ
ؾشبُت وجشحمتها خعب ألاهىاء
ّ
مؼ ّ
حػمذ ؤلاجُان بترحماث جخالل ما هى مخىقش في
الىخاج التراسي ،بؿُت الخميز ّ
واد ً
غاء لألظبهُت
والخطشٍت ّ
والخ ّ
كشد" ،وئرا ًاهذ ئشٍالُت اإلاطؿلر
اإلاترحم هاحمت بطىسة غامت غً زالزت أمىس
مدىسٍت ،هي :ههظ خبرة اإلاترحم في مجاُ
الخخطظ ،وغػل يكاًاجه اللؿىٍت ،وهشاشت
خبرجه في الترحمت بالىظش ئلى العُام الخػاسي
الزي أظغ قُه اإلاطؿلر ،قان الىخاةج اإلاترجبت
ً
غلى هزه ألامىس :جشحمت اإلاطؿلر جشحمت خشقُت،
َ
وضُاؾت جشحمخه بػباسة ؾىٍلت ،وح َع ُّجل جذاوله
نبل الخدهو مً قػالُخه في اللؿت ألاضل ،أو في
اللؿت اإلاىهىُ ئليها هزا اإلاطؿلر غبر الترحمت"،12
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وٍمًٌ جكادي رلَ بػضو ألامش ئلى اإلاإظعاث التي
وغػذ لزلَ ،والتي هي بذوسها بداحت ئلى جؿىٍش
واهخمام ،ختى جٍىن مشحػُت نادسة غلى جهذًم ما
ًإمل منها.
باجػاح ؤلاشٍاُ ،و"أمام حػثر اإلاىهج في
دساظت اإلاطؿلر اللؿىي والىهذي ،وحػثر جأظِعه،
وأمام ما جمخؼ غنهما مً آزاس ظلبُت ،جطذي
غذد مً الباخشين الػشب بىغؼ مهترخاث جدذ
مً جأصم الخالت الشاهىت" ،13في اهخظاس ؤلاحماع غلى
هزه اإلاهترخاث ،وجؿبُهها في ّ
الذساظاث الىهذًت.
"ومادامذ ضُاؾت اإلاطؿلر اللؿىي والىهذي
مىكطلت ئلى خذ يبير غً البدث الػلمي،
ومادامذ مطؿلخاجىا في يشير مً ألاخُان جلهى
ً
غىذ الذاسظين اخخالقا ،بطشف الىظش غً وحىد
ناغذة جشازُت (مطؿلخاث حػؿي الذالالث راتها)،
أو وحىد مطؿلخاث مػاضشة غىذ داسظين
ً
ظابهين ًمًٌ أن جكي بالؿشع ،وما دمىا ،أخيرا،
ههؼ في ششاى اإلاطؿلر ألاحىبي الزي ٌؿشٍىا
بطُاؾخه البرانت ،وٍدذ مً نذساجىا غلى الابخٍاس
مخزسغين بمىايبخه سوح الػطش"ّ ،14
ًظل ؤلاشٍاُ
ً
ناةما.
لخؿىٍش ّ
الذسط الىهذي ومىاهجه" ،هىاى
دغىاث يشيرة للخشوج مً ئشٍالُت اإلاطؿلر
الىهذي ،وجبذو مىؿهُت ،ولٌنها في الىنذ راجه
لِعذ غملُت ...ما هدخاج ئلُه هى ئغادة نشاءة
الترار الىهذي ،وئغادة نشاءة اإلاىاهج الىهذًت
ّ
اإلاػاضشة ًي هإظغ سؤٍت جٍاملُت ،15".وال ًخأحى
مطؿلخُت ّ
ّ
ههذًت ضلبت.
رلَ دون جأظِغ ناغذة
ّ
ختى جخطر الؿشوخاث العابهت ،هزيش
ّ
أن الىهذ الػشبي الجذًذ واحه  -مخػاقشا مؼ
الذساظاث ألالعيُت الخذًشت -اإلاطؿلر ألاحىبي
اإلاكشد ) (structuralismeبػذد يبير مً اإلاهابالث
ُ
البيُىٍت ،البيُاهُت،
البيُىٍت،
الاضؿالخُت:
ِ
َ
البىاةُت ،البىىٍت ،التريُبُت ،العترويخىسالُت،
الىظُكُت ...،قارا أغكىا ئلى هزا الٌم اظخػماالث

أخشي مشخهت مً هزه ألاضىُ (اإلازهب البيُىي،
اإلاىهج البيُىي ،الىظشٍت البيُىٍت ،اإلازهب
التريُبي ،اإلاىهج الهٌُالوي) ،سأًىا أن غذد
الترحماث هاةل مهاسهت باألضل اإلاترحم غىه ،وهى
سنم ٌػٌغ خهُهت جلهي الخؿاب الىهذي الػشبي
للمكاهُم الؿشبُت الجذًذة ،و هي أهه جلو قشدي
مشدذ حػىصه سوح الاوسجام و الخىاظو ،ناةم
غلى حهل الجهىد الكشدًت بػػها ببػؼ ،و في
خالت الػٌغ قاهه مؿبىع – غلى الػمىم –
بالخػطب لألها الكشدي؛ قالخىوس ي ًخػطب
للهٍُلُت ،و اإلاطشي للبىاةُت ،و اللبىاوي للبيُاهُت و
للبيُىٍت ،وهلم حشا ،...مؼ معاخاث
الجضاةشي ِ
مدذودة ّ
للسجاُ اإلاػشفي اإلاؿلىب 16.والاجكام
ّ
البىاء.
مً حهت هجذ ّ
أن "الىانذ الجضاةشي غبذ
ٍ
الخمُذ بىساًى ًبذو أيثر ضشاخت في الخػامل مؼ
الجهاص الاضؿالحي للبيُىٍت الخٍىٍيُت ،سؾم أهه
ًٌخكي بالبيُىٍت وضكا إلاىهجه في دساظت (الهطظ
الشػبي) ،ئال أهه ظشغان ما ًكصر غً هزا
الاهخماء(الخٍىٍني)مً خالُ حػاؾُه إلاطؿلخاث
(ؾىلذماهُت) مً هىع (الششح ،البيُت الذالت،
البيُت الاحخماغُت ،سؤٍت الػالم ،البيُت ألايبر) في
ونذ مبٌش مً غمش الخؿاب الىهذي الجذًذ
(الجضاةشي غلى ألانل)؛ أي في خذود ّ ،17"1978
زم
ّ
جىالذ الجهىد الكشدًت دون أن جىظل –أو غلى
ألانل حشير أو ّ
جلمذ -ئلى الجهىد العابهت ،وهٌزا
ًبهى ؤلاشٍاُ هكعه ّ
ًخٌشس دون الخىضل ئلى هخاةج
غلمُت مهىػت.
يمشاُ آخش في الخهل اإلاطؿلخي ،هجذ
ألاظلىبُت جيشأ "غلى أههاع الػطش البالغي
اإلاترهل ،وجشجدل مً أإلااهُا ئلى ئهجلترا ئلى قشوعا،
ً
لخػمش هدى ظخين غاماً ،اهذ مشخلت الخمعُيُاث
َ
مً الهشن الػششًٍ أصهى ظني خُاتها زم ٌػلً
ً
مىتها – بؿخت – ظىت  1969جدذًذا؛ أي نبل
بلىؾها ئًاها (هدً الػشب) ،قهل مػنى رلَ أن
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الىهذ الػشبي نذ بلؿها مُخت؟؟" ،18بدُث ّ
ًخم
ئنطاء ّ
الذسط البالغي ،والٌم الهاةل مً
ّ
وؾؼ الؿشف
اإلاطؿلخاث واإلاكاهُم التي ًدملها،
ً
ّ
غىه ،واغخباسه ناضشا غً قهم وجدلُل الىطىص
الخذًشت واإلاػاضشة.
ولًٌ "مً اإلاإيذ أن ئغالن اإلاىث هزا ال
ً
سهؿا (بل ً
هكشا) مً الباخشين ،وهى ما
ًخظ ئال
ًجػل (الخٌم باإلغذام) نابال لالظخئىاف" ،غلى
هدى ماقػل حىسج مىلُيُه ) (G.Moliniéأظخار
ألاظلىبُت في حامػت العىسبىن وساةذ مً سواد
هزه الذساظاث -التي جلهل هبأ (وقاة ألاظلىبُت)
بدعشة غلمُت ،حػلخه ًأخز اإلاعألت مأخز حذ؛
ئر ساح ٌصخظ ألاغشاع التي آلذ باألظلىبُت ئلى
هزا اإلاطير ،قخبين له أنها نذ أضِبذ بالذاء راجه
الزي قخَ بالكُلىلىحُا"ّ ،19
قأي غلم ال ًشجٌض غلى
ّ
ّ
ّ
ظدخم وعبخه ئلى
اإلاػشقُت،
مشحػُت وٍىٌش أضىله
ّ
غلم آخش ،وجبيُه مً ؾشف غلىم أخشي ججػله
ً
قشغا مً قشوغها.
ّ
وجم الخؿشم ئلى هزه ؤلاشٍالُت ،خُث
"وػثر غلى مػادُ غشبي لهزا الدصخُظ والخدزًش
لذي الهؿب ألايبر لألظلىبُت الػشبُت (الذيخىس
غبذ العالم اإلاعذي) الزي خزس ،بلؿت الػالم
الخارم اإلاالخظ الؿُىس ،مً غُاع الهىٍت الػلمُت
لألظلىبُت في مؿبت اإلاػاسف اإلادارًت(اللعاهُاث،
قهه اللؿت ،جدلُل الخؿاب ،البالؾت ،الىهذ
ّ
ًخم رلَ ئال بػبـ
ألادبي ، 20" )....،وال
مطؿلخاتها ،وجخطُظ مجالها ،مؼ ؤلابهاء غلى
أوحه الػالنت بُنها وبين الػلىم اللؿىٍت ّ
اإلاخطلت
بها" .وغلى هزا قان الذسط الزي ًيبػي أن
حعخىغبه ألاظلىبُت مً هانىط(ئغالن اإلاىث) هى
أن جلتزم خذودها الػلمُت ،مً حهت وأن جشو
بزاتها ،مً حهت زاهُت؛ أي أن حعدىٌل مً أن
جظل مجشد ئحشاء غلمي معاغذ إلاىاهج وغلىم
ّ
خاضت
أخشي أيبر وأشهش" ،21باغخماد مطؿلخاث
ّ
ّ
بها ،دالت غلى مىهجها بذنت ومىغىغُت.

وغً ؾشٍو اهخهاء الىخاةج اإلاخىضل ئليها
في هزا الباب" ،لػل أغمو اإلاباخث الػشبُت ،في
ً
وغىخا وأزشاها
جهذًم اإلاكهىم ألاظلىبي ،وأضكاها
مػشقت ،أن جٍىن جلَ التي بعؿها غبذ العالم
اإلاعذي في يخابه (ألاظلىبُت وألاظلىب) الزي
شٍل غالت لٌخاباث أظلىبُت الخهت ،نذ جىػٌغ
بىغىح في يخاب مدمذ غضام (ألاظلىبُت مىهجا
ههذًا)" ،22خُث قشغذ أغماُ اإلاعذي هكعها،
ً
ولم جترى اإلاجاُ مكخىخا للدشٌٍُاث وألاؾشوخاث
ّ
الكشدًت للباخشين مً بػذه ،خُث ّ
ّ
جدخم
الزاجُت
غليهم الشحىع ئلى ؾشوخاجه والاغتراف بلضومُت
ونىة ّ
جىظُكها ،هظ ًشا إلاىغىغُتها ّ
الدجت قيها.
وهكغ ألامش ًمًٌ مالخظخه في
العُمُىلىحُا ،خُث "ضاس لض ًاما غلى أي باخث في
جاسٍخ هزا الخهل اإلاػشفي أن ٌعخػُذ شهادة مُالد
العُمُىلىحُا مً ئشاسة دوظىظير الشاةذة التي
ً
مبششا
أوسدها في مداغشاجه ألالعيُت الػامت،
بػلم حذًذ ال حشٍل ألالعيُت راتها ئال ً
حضءا
مىه" ،23ولم ٌعخؿؼ أخذ أن ٌػضوها ئلى هكعه أو
ئلى ؾير دي ظىظير ،بػذما ًاهذ ؤلاشاسة ئليها
واضخت ،ومػبىؾت بالذلُل الػلمي ،والخدلُل
اإلاىغىعي.
ّ
وٍذغم رلَ أهه "في ظىت  ،1969جخأظغ
الجمػُت الذولُت للعُمُاةُت (التي جىلى أ .ج.
ؾشٍماط أماهتها الػامت) و حػهذ مإجمشاث و
ملخهُاث مً خىلها ،وجطذس مجلت قطلُت
) ،(semioticaوجيص ئ قشم بدث جابػت لها" ،24ؾير
بػُذ غً لعاهُاث دي ظىظير وئسهاضاجه خىُ
العُمُىلىحُا" .وفي ظىت ًَ ،1979طذس نامىظان
ساي
لجىصٍذ
أخذهما
مخخططان؛
دوبىف) ،(Lexique Sémiotiqueوآلاخش -وهى
أغهذ وأضخم في اإلاادة واإلاػالجت -لجىلُان
ؾشٍماط وحىصٍل ًىسجاط (Sémiotique
Dictionnaire raisonné de la Théorie du
)Langage؛ اظخػص ى غلى الباخشين الػشب ختى
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أن ًترحمىا غىىاهه بطُؿت مىخذة" 25.في خين
ًاهذ ّ
مادجه في لؿخه ألاضلُت مػبىؾت بىغىح،
غلمي دنُو نابل ّ
وبمىهج ّ
للخؿهير ،ال ؤلالؿاء.
وظهش ؤلاشٍاُ في العُمُاةُاث غىذ
الػشب ،مىز "اهخهلذ العُمُاةُت ئلى الىؾً
ً
الػشبي ،في ونذ مخأخش وعبُا ،قهشغذ الذساظاث
ئليها جتري وغهذث لها ملخهُاث ،وأظعذ لها
حمػُاث غلى ؾشاس (سابؿت العُمُاةُين
الجضاةشٍين) ومجالث غلى ؾشاس مجلت (دساظاث
ظُمُاةُت أدبُت لعاهُت) اإلاؿشبُت،)1987 -
ومدػذ لها نىامِغ مخخططت(يما قػل
التهامي الشاجي الهاشمي ،وسشُذ بً مالَ ،وظػُذ
بً يشاد) ،وضاسث مادة مً مىاد الذساظت في
أنعام اللؿت الػشبُت وآدابها ،ومىهجها ًيخهجه يشير
مً الىهاد الػشب اإلاػاضشًٍ ،يمدمذ مكخاح
ومدمذ اإلاايشي وأهىس اإلاشججي وناظم اإلاهذاد وغبذ
هللا الؿزامي وضالح قػل وغبذ اإلالَ مشجاع
وغبذ الهادس قُذوح وغبذ الخمُذ بىساًى وخعين
خمشي وسشُذ بً مالَ وظػُذ بىؾاحين ومدمذ
الىاضش العجُمي" ،26قأًً ؤلاشٍاُ قيها؟؟
مشاُ غلى رلَ مطؿلر "العُمُاء"
الزي ٌػني "(الػالمت) ،أما غلم هزه الػالمت
قُيبػي أن وػبر غىه بـ(غلم العُمُاء)،أو بطُؿت
اإلاطذس الطىاعي (العُمُاةُت) .وغلى الىهُؼ مً
رلَ قان ؤلاؾىاب ًل ؤلاؾىاب في اضؿالح ضالح
قػل (غلم العُمُىلىحُا) ،الزي ًٌشس الػلمُت
بالطُؿخين :الػشبُت (غلم) وألاحىبُت (لىجي –
 ،27")logieئرن قشؾم وغىح اإلاطؿلر ووحىد
ّ
جشحمت واقُت قُه ،ال لبغ قيها ،ئال أن الباخشين
ًخجاهلىن الترحمت ألاوضر ئلى جشحماث ّ
قشدًت ّ
أنل
ما ًهاُ غنها ّأنها راجُت.
ولًٌ ألامش ًخخلل في الذساظاث اللؿىٍت
الؿشبُت التي ُحلب منها اإلاطؿلر" ،وغلى يثرة أهىاع
الػالماث التي جػؿلؼ بها الذساظت العُمُاةُت،
قان شملها ًلخئم غىذ اإلاطؿلر اإلاشيضي ()signe

الزي ًىخذ الذاُ واإلاذلىُ ،مشلما ًكشم الجهىد
الػشبُت اإلاخىازشة التي جخخلل في جشحمخه اخخالقا
ً
غعيرا ،جىجش غىه اخخالقاث قشغُت يشيرة ،قهى
(الذلُل) في مجمل الٌخاباث اإلاؿشبُت ،وهى
(ؤلاشاسة) غىذ مِشاُ صيشٍا وضالح قػل ،وهى
(الشمض) -صٍادة غلى الػالمت( -مشلما الشمض هى
 Symbolفي اإلاهام راجه) في معجم مطؿلخاث غلم
اللؿت الخذًث ،وهى (الشمض اللؿىي) غىذ حىصٍل
ششٍم ،وهى ّ
(العمت) غىذ غبذ اإلالَ مشجاع ،وهى
(الػالمت) غىذ حمهىس الذاسظين العُمُاةُين"،28
في خين هى " "signeقهـ في الذسط الىهذي
واللؿىي الؿشبي.
ًشحؼ ؤلاشٍاُ ئلى ّ
أن "(العُمُاةُت)
ً
أظاظاً -دُل غلى مكاهُم
مػؿى زهافي أمشٍٍي-
قلعكُت شاملت وغالماث ؾير لؿىٍت ،بِىما
(العُمُىلىحُا) مػؿى زهافي أوسبي هى أدوى ئلى
ً
غمىما ،ومىه
الػالماث اللؿىٍت؛ واإلاجاُ ألالعني
ً
ئلى أي مجاُ آخش .قٌأن ألاولى أغخو جاسٍخا وأوظؼ
ً
ً
مىغىغا مً الشاهُت قػال غلى جباًنهما في مجاُ
حؿشاقُت الخذاوُ" ،29.وهزا مالم ّ
جخم مشاغاجه
وًان له ألازش البالـ في غُاع ّ
الذسط العُمُىلىجي
الػشبي ،وجبػُخه ّ
لخُاس غلى خعاب آخش ،في خين
ّ
الخاص به الزي
ًان ًجب أن ًّخخز له جُاسه
ّ
وخطىضُتها.
ًىاظب اللؿت الػشبُت،
ّ
وفي ّ
اإلاشحػُت الشابخت ،هجذ "أن
ظل ؾُاب
الىانذ ًيخهي ،وٍخخاس ،مً ؤلابذاغاث ألادبُت ما
ْ
ٌعخجُب للمىهج الىهذي الزي ًُإ ِز ُشه ،قأصخاب
ً
أغماال أوا ّ
أن مطؿلخاث
اإلاىهج الىكس ي اخخاسوا
س
غلم الىكغ حعخؿُؼ أن جهشبها ئلى الهاسب
وجٌشل غً أظشاس حشٌُلها الكني الزي ال
ٌعخؿُؼ مىهج ههذي آخش أن ًإٍذه بزاث اإلاعخىي
مً الىجاح ،وأصخاب اإلاىهج الاحخماعي آزشوا
سواًاث بػُنها ،لِعخلبىا حىاهب الهىة قيها لطالر
ً
ً
ّ 30
واجخز ّ
ًل داسط مىهجا له بػُذا غً
مىهجهم"،
ّ
مهخػُاث وانػه اللؿىي ومخؿلباجه.

133

2018

مً الىاضر ّ
أن "الىهذ ألادبي حهذ غلمي
ً
ًداوُ أن ًجػل الػمل ؤلابذاعي أيثر وغىخا،
ورلَ مً خالُ مىاهج ووظاةـ جهىُت ،هي أدواث
الىانذ التي البذ أن ّ
حػبر في اظخخذامه لها غً
مذسظخه الىهذًت ،ونذسجه الػلمُت ،ودسحت جمشظه.
ويما ًخخلل الىـهاد في مىاهجهم الىهذًت ،قٌزلَ
ًخكاوجىن في الهذسة ،وهكار البطيرة ،وظػت اإلاػشقت
الىظشٍت ،واإلاماسظت الخؿبُهُت" 31،ولًٌ رلَ ال
ًجػل مً الػشوسة أن جخخلل اإلاطؿلخاث
الىهذًت وجدباًً بأي شٍل مً ألاشٍاُ ،لزلَ
ّ
وحب غبـ اإلاطؿلر الىهذي بذنت ووغىح
ّ
واجكام ،نبل البذء في ّ
الخدلُل والبدث.
ووقو الىانؼ ّ
الشاهًً" ،مٌىىا أن هخأمل
اإلاىحت الىهذًت غالُت الطىث آلان" ،الىهذ
الخذاسي الشٌلي" ،وٍمًٌ اخخطاس ما ًُىادي به
دغاجه بالىنىف غىذ ّ
خذ الىظ ؤلابذاعي وخذه،
وغذم ججاوصه ئلى ؾيره ،بػباسة أخشي :الهىُ بمىث
اإلاإلل ،أي ججشٍذ الىظ مً ناةله ويأهه مجهىُ،
ّ
الىظ مً ًاقت ظشوقه ،ومً
ويزلَ ججشٍذ هزا
مىاظبخه وجاسٍخه ومذي جأزيره في الخهل الشهافي أو
ً
ايخكاء بخدلُل بىِخه الىطُت"،32
في الزوم الػام،
ّ ّ
ولًٌ يُل ّ
ّ
الػلمي
ظل الشخاث
ًخم رلَ في
ّ
ّ
الػشىاةُت ؾير اإلاىغىغُت ،التي ال جدبؼ
والذساظت
اإلاىهج الػلمي ّ
اإلاخكو غلُه؟
وججذس ؤلاشاسة ئلى أن "(الىهذ الخذًث)
ًخخلل غً (الىهذ الخذاسي) ،ختى مؼ الاجطاُ
الخاسٍخي ،وغلى الشؾم مً مداولت بػؼ
اإلاخدمعين للىهذ الخذاسي أن ًّذعي جىخذهما،
قالىهذ الخذًث – في أظاظه – ججشٍبي ،رو هضغت
قلعكُت ،احخماغُت ،جشجٌض غلى نىاهين غامت جشبـ
بين ألاظباب والىخاةج .أما الىهذ الخذاسي قان
ؾابػه الجمالي الىضكي ًشقؼ الخػمُم ،وال
ٌععى الظخخالص الهىاهين ،وَػٌل غلى الجضتي
ً
والخاص ،وال ًطذس أخٍاما بالهُمت ،وٍهىُ
بكشدًت ؤلادساى ،ونذ ال ًبدث غً مػنى ،ئر

ألاشُاء مىحىدة بهىة وحىدها ،ولِغ ألنها جدمل
مػنى أو سظالت" 33.وهىا ًدباًً "الخذاسي" مؼ
"الخذازت".
ّ
ّ
يما أن غملُت "الخهىٍم في الىهذ (أو
الىهذ الزي ًيخهي باضذاس خٌم) ٌػؿي ألاهمُت
إلاىغىع الػمل – في أي غمل ئبذاعي (نطُذة أو
نطت أو سواًت أو معشخُت) ال ًهىم بىكعه ،وئهما
هى مازل غبر مشاخل حشٌُل (جشيُب وبىاء)
الخجشبت ،وهزا الدشٌُل بذوسه بمشابت جهىٍم
للخجشبت ،قالىهذ – في هزه الخالت -جهىٍم
ّ
مجشد وضل ّأولي للبيُاث،
للخهىٍم" ،34ولِغ
ّ
ّ
وئهما جلَ وظُكت غلم اللؿت.
ويزلَ "ًيبػي أن وػشف أن الىهذ
الشٌلي (أو الشٌالوي) الجمالي ،وبخاضت:
ألالعني ،والبيُىي ،وألاظلىبيً ،خجىب ً
جماما و
ًشقؼ ئضذاس أخٍام الهُمت...ألههً :دطش اهخمامه
في الىظ وخذه ،قُجشده مً ضاخبه جدذ مهىلت
(مىث اإلاإلل) ،وٍجشده مً ظشوقه قال ًيشؿل
بالذاقؼ أو الذواقؼ ،وال ًخىظؼ ئلى أغماُ أخشي
لهزا اإلاإلل" ،35وهىا جبذأ مهمت ّ
الىانذ ،الزي
ٌػٌل غلى جمُيز مىهجه في ّ
الذساظت باغؿاء نُمت
للىظ ،غً ؾشٍو جهُُمه بؿُت جهىٍمه.
ومً أولى الىظشٍاث التي اجبػذ هزا
اإلاىهج في الذساظت الىظشٍت البيُىٍت ،و"ًمًٌ غذ
بذاًاث العبػُيُاث مً الهشن اإلااض ي قاجدت غهذ
الىهذ الػشبي بالبيُىٍت ،قُما ًاهذ ظىىاث
ً
ً
وئسهاضا به؛ قهذ ًاهذ
جمهُذا لزلَ
العخِىاث
مشخلت اهخهالُت ال بذ منها ،اغؿلؼ سوادها بخػشٍب
الىهذ ألاهجلى أمشٍٍي الجذًذ وجهذًمه ئلى العاخت
الىهذًت الػشبُت جدذ حعمُاث مخخلكت (الىهذ
اإلاىغىعي ،اإلاىهج الكني ،الىهذ الجمالي ،الىهذ
الخدلُلي ،الخدلُل اللؿىي الاظخاؾُهي) ،وًان
قاسط هزه اإلاشخلت الذيخىس سشاد سشذي (– 1912
 )1983الزي هاغل وغاسى في ظبُل جشظُخ الىهذ
الجذًذ وجٍىًٍ خلل له ًدملىن الشاًت مً
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بػذه" ،36ولًٌ هزا لم ًدذر ئر ججاهل الخهىه
ما ّ
جهذم به هى ومػاضشوه ،وأخز ّ
ًل ًذلي بذلىه
الذ اظاث الترازُتّ ،
ً ّ
وختى الذساظاث الػشبُت
مهمال س
ّ
الخذًشت واإلاػاضشة ّ
ًخم ججاهلها ،والاغخماد الٌلي
غلى ؤلاهخاج الؿشبي ،دون مشاغاة ألي خطىضُت
ًاهذ ،لؿىٍت ،أو زهاقُت ،أوخػاسٍت.
ولًٌ البيُىٍت قشغذ هكعها في
ّ ً
ّ
ّ
وجىاضلُت
جؿىسا
الذساظاث الؿشبُت ،وغمىذ
وحؿيراث مىهجُت ،ظاهمذ في ئزشاء الىهذ الؿشبي،
"وبدٌم الهىاظم اإلاىهجُت اإلاشتريت بين (الىهذ
الجذًذ) و(البيُىٍت) ،قهذ مشلذ جلَ الجهىد
الشاةذة (التي ًيبػي الاغتراف بأن العاخت الىهذًت
اإلاطشٍت نذ ًاهذ مػماسها ألايبر وألاشهش) ً
دوسا
ً
يبيرا في تهُئت أحىاء الخلهي البيُىي ،مؼ مؿلؼ
العبػُيُاث؛ ئر بذأث هزه الجهىد جإحي نؿىقها
ً
ألاولى في بالد اإلاؿشب الػشبي بطىسة القخت" ،37هظشا
لعُؿشتها غلى وانؼ ّ
ّ
وجمعٌها
الذسط الىهذي،
بمطؿلخاتها ّ
ألاولُت.
ولم ًًٌ ّ
الذاسظىن الػشب بمىأي غً
هزا الاصدهاس الزي غشقخه البيُىٍت" ،وهٌزا اصداهذ
العاخت الىهذًت الػشبُت اإلاػاضشة ،غلى مذي
الكتراث اإلاخػانبت مىز العبػُيُاث ،بأظماء بيُىٍت
المػت مً ؾشاص (يماُ أبى دًبً ،منى الػُذ ،غبذ
الٌشٍم خعً ،ظيزا ناظم ،خمُذ لخمذاوي،
ظامي ظىٍذان ،حماُ شخُذ ،الُاط خىسي)،
حػذدث ئظهاماتها الىهذًت ،وجىىغذ اججاهاتها
اإلاىهجُت بين بيُىٍت شٌالهُت ،وبيُىٍت جٍىٍيُت،
ّ
الخو في
وبيُىٍت مىغىغاجُت" ،38ولهم حاهب مً
ً
ّاجباع هزا اإلاىهج الؿشبي ّ
الذخُل ،هظشا لػذم وحىد
مشحػُت جىظيرًت غشبُت واضخت في هزا اإلاجاُ،
وئن وحذث ال ّ
ًخم ؤلاحماع غليها ،أو الخظاقش مً
أحل جؿىٍشها ونىلبتها في ّ
هظشٍت مىخذة.
ً
هظشا لػمو ئشٍاُ اإلاطؿلر الىهذي،
"ًجمؼ داسظى اإلاطؿلر ،واإلاإلكىن قُه غلى
غشوسة وغىح اإلاطؿلخاث ،وجدذًذ مجاالث

ّ
اظخػمالها ،ودنت اإلاكاهُم التي حشير ئليها ،قهزا
أدعى لخدهُو الؿشع منها مً خُث الىغؼ
والػبـ" ،39وجٍىًٍ ّ
ّ
مطؿلخُت مشحػُت
مادة
ً
ّ
للذساظاث الىهذًت .وبزلَ ال ًطبذ الباخث ملضما
بالبدث في اإلاػاحم غً مطؿلخاث إلاكاهُمه ،ئن
ّ
خاضت حؿىُه غً الاهدشاف غً
وحذ مػاحم
بدىزه والاهخمام بالبدث غً اإلاطؿلخاث
اإلاىاظبت" ،ئن اإلاعجم اإلاخخظ ٌُ َ
ػنى بػلم واخذ،
قً ّ
أو ّ
مػينّ ،
ًخدبؼ مطؿلخاجه ،وٍشجبها الترجِب
الزي ًشجػُه ضاخب اإلاعجم وقو مىهج مػين،
ً
ً
وهى بزلَ ًخخلل اخخالقا حىهشٍا غً ؾيره مً
ّ
جخططه ،واهكشاده بػلم،
أهىاع اإلاػاحم مً خُث
أو ّ
قً بػُىه " ،40وٍطلر أن ًٍىن مشحػُتّ
للذاسظين في ّ
ّ
الخ ّ
خطظ الزي ًدىي مطؿلخاجه.
ّ
الخاص
ويزلَ غلى واغؼ اإلاعجم
ً
ً ًّ
ًّ
نىٍا ومىهجا مىغىغُا
بذوسه ،أن ٌػخمذ أظاظا
جاسٍخُ ًا في خطش ّ
ّ
مادة معجمه" ،نذ اسجػذ يشير
ّ
إلاخخطت هزا الىهج في الترجِب ،أي
مً اإلاػاحم ا
ً
ً
الىظش ئلى اإلاطؿلر بىكعه ،نذًما وخذًشا؛ ألنها
ً
مدهها للؿاًت التي حععى ئليها ،باإلغاقت
وحذجه ِ
ئلى ئدسايها أنها جخػامل مؼ اإلاطؿلر ًىخذة لؿىٍت
مخٍاملت راث داللت خاضت ،ولزلَ ًٍىن وغػها
يما في العُام اإلاعجمي أقػل بٌشير مً ججشٍذها
مً خشوف الضٍادة ،ووغػها في مادتها ألاضلُت»،41
قِعهل جىظُكها ،وٍطبذ الباخث في ؾنى غً
ّ
الخاضت ،قان ًان
مداولت ابخٍاس مطؿلخاجه
ً
ً
واخذا والكٌشة ّ
مخكها غليها ،قلمارا ال ّ
ًخم
اإلاكهىم
ً
ّ
ّ
الاجكام أًػا غلى مطؿلخاث مىخذة؟
ولػله مً الهػاًا الىهذًت التي حػني مً
ً
ئشٍاُ غبـ اإلاطؿلر خالُا ،مىغىع
(الشػشٍت)" ،ويما اخخلل الذاسظىن الػشب في
جشحمت (الشػشٍت) اضؿالخا ،وفي جدذًذ مكهىمها،
وغبـ مىغىغها ،وحػُين مىنػها مً اإلاكاهُم
اإلاخاخمت لها وسظم الخذود والػالناث التي جشبؿها
ً
بها ،قهذ اخخلكىا أًػا في جدذًذ ؤلاؾاس الزي
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ًيخظمها (هظشٍت ،غلم ،مىهج)؛ قهي (هظشٍت البُان)
غىذ الؿزامي ،وهي (اإلاىهج ؤلاوشاتي) (غلى ؾشاس
اإلاىهج الشٌالوي واإلاىهج الىطاوي) غىذ مدمذ
الهاض ي ،وهي(مىهج) (غلى ؾشاس اإلاىهج البيُىي
والشٌالوي والجمالي) غىذ مدمذ ظىٍشحي ،بِىما
هي غلم ،أو هي جؿمذ ئلى أن جٍىن يزلَ،
ٌعخخذم وظاةل غلم اللؿت اللعاهُت ،وَػخمذ غلى
اإلاىهج الىضكي ،ولٌنها جخخلل غً غلم اللؿت،
قهزا مىغىغه اللؿت بِىما مىغىع الشػشٍت هى
الخؿاب غىذ لؿُل صٍخىوي ،وهزا هى ألانشب ئلى
مىؿو الشػشٍت غىذ حمهىس الذاسظين" ،42قمً
اإلاطؿلر اهخهلذ الػذوي ئلى اإلاىهج.
ويزلَ ألامش باليعبت لالججاه الجذًذ في
الىظشٍت الخىاضلُت ،خُث حػٌل الذساظاث
ً
الخذًشت واإلاػاضشة غلى ئدماج اإلاخلهي (ناسةا ًان
ً
أو هانذا) ،في الػملُت ؤلابذاغُت ،و "نذ ضشها هدُا
في غطش الهشاءة ،ونذ أغُذ الاغخباس لهزا الهاسب
(الزي وضكخه الٌخاباث الىهذًت الجذًذة بأيبر
ميس ي في جاسٍخ الٌخابت) ،قال ؾشو ئرن أن حؿذو
ً
ً
الهشاءة خهال مػشقُا لىظشٍاث حذًذة جخهص ى
مكهىمها ومعخىٍاتها وأهماؽ الهشاء ومىاضكاتهم،
حعمى(هظشٍت الهشاءة) أو(حمالُاث الخلهي) ،في
ؾشوخاث نشاةُت مخخلكت" ، 43ولًٌ مشل هزه
الهػاًا الىهذًت اإلاػاضشة ال ًمًٌ أن جٍىن
مػالجتها هاحػت لى لم جػبـ اإلاطؿلخاث
ألاظاظُت للىهذ ،باغخباسها غلى معخىي أيثر
ً
حػهُذا ،خُث لم جطبذ الذساظت مهخطشة غلى
الىظ بمػضُ غً الػىامل اإلاإزشة قُه أو اإلاخأزشة
به ،يما ًان الخاُ غلُه في وشأة ّ
الذسط الىهذي.
ّ
ولػل أيبر الػهباث التي واحهذ الىهذ
الػشبي ،جلَ التي غشف قيها ّ
الىهذ الؿشبي راجه
ً
ئشٍاال في اإلاطؿلر ،خُىما ظهشث ّ
الخكٌٌُُت.
و"الخكٌٌُُت (أو الخكٌَُ أو الدششٍدُت أو
لٍلمت
الػشبي
اإلاهابل
الخهىٍػُت)هي
) (déconstructionراث الذاللت الكلعكُت

الىهذًت اإلاػخاضت ،ئلى دسحت أن ساةذها حاى دسٍذا
ًهذم لىا الكػل الخكٌٍُي ،بهزه اللؿت (الالأدسٍت)؛
ً
ً
ههذا
غلى أهه لِغ جدلُال  analyseوال
 44."critiqueبِىما هجذ "الخكٌٌُُت = اغخباؾُت
الػالمت اللؿىٍت (دوظىظير) +ش يء مً الشَ
الكلعكي (هدشه وهُذؾش)  +آلُت الهشاءة
الكاخطت و أقٍاس الالخباط والخىسٍت (الىهذ
الجذًذ)  +أولىٍت اللؿت غلى الذاللت (مذسظت
ًاُ)" ،45ولم ًمًٌ جدذًذ وغبـ مكهىم واخذ
للخكٌٌُُت في الىهذ ،باغخباسها ًاهذ الجضاُ نُذ
الذساظت والبدث ،ولم ًمًٌ بزلَ أن ًٍىن
ً
الىهاد الػشب مشاسيين في هزا ّ
الذسط هظشا
ُ
الغخمادهم غلى مشحػُاث ؾيرهم ،قارا لم جػبـ
ُ
جلَ لم جػبـ مػها اإلاطؿلخاث الىهذًت الػشبُت.
لخل هزا ؤلاشٍاُ ّ
ّ
جم "اظخدػاس البذاةل
اإلاطؿلخُت اإلامٌىت التي انترختها الترحماث
الػشبُت ،والتي بلؿذ هدى غششة مهترخاث ًاملت
ّ
ّ
(الخكٌَُّ ،
ّ
الخكٌٌُُت ،الدششٍدُت ،الدششٍذ،
ّ
ّ
ّ
الخهىٍؼ،
الخهىٍػُت ،هظشٍت
الخهىٍؼ،
ّ
التهذًمّ ،
ّ
الالبىاءّ ،
ّ
البيُىٍت)،
الخدلُلُت،
الىهػُت،
ًمٌىىا جطيُل اإلاطؿلخاث الشالزت ألاخيرة في
خاهت اإلاطؿلخاث اإلاعخهجىت؛ ِئ ّما ِالغخباساث
ّ
ّ
جذاولُت ومشقىلىحُت (يما في خالت الالبىاء) ري
الشُىع اإلادذود ًّ
حذا ،قػال غلى ضػىبت
الخطشف الاشخهاقي قُه ،وئما الغخباساث داللُت
خُث ًىطشف (التهذًم) ئلى دالالث غذمُت ظلبُت
جخشٍبُت بػُذة غً غالم الىظ ،مشلما جلخبغ
ّ
ّ
البيُىٍت) باإلاىهج البيُىي وحؿذو ّ
مجشد
(الخدلُلُت
وضل له" ،46وسؾم ّ
أن أؾلبُت الباخشين ًجمػىن
غلى مطؿلر الخكٌٌُُت ،ئال أنهم ًجذون أهكعهم
ً
مػؿشًٍ ئلى جىظُل بهُت اإلاطؿلخاث هظشا
لىسودها في اإلاادة ألاضلُت ألاحىبُت التي ٌعدىذون
ئليها.
ّ
ويهػُت مػاضشة مإزشة في الىهذ،
"جخالصم الهشاءة والٌخابت ،في الذسط الخكٌٍُي
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ً
ً
ً
اإلاػاضش ،جالصما غػىٍا يبيرا؛ قال وحىد لهزه بؿير
جلَ .لػل رلَ أن ًٍىن أحلى وأوضر في يخاب
سوالن باسث (لزة الىظ )le plaisir du texte:الزي
ّ
َ
ًىط ُر غشها ضىقُا للىظً ،تراوح بين لزة
ً
الٌخابت ومخػت الهشاءة" ،47قلم ٌػذ ألامش مهخطشا
غلى الٌخابت قهـ واإلاطؿلخاث التي ّ
ًخم جىظُكها
إلاػالجتها وجدلُلها ،بل ّ
حػذاه ئلى الهشاءة ،وآلُاتها،
ووحب وغؼ مطؿلخاث حذًذة وظهش ّ
جدذ
حذًذ ،ومىغىع حذًذ ًىاحه اإلاطؿلر ّ
الىهذي.
الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىام ـ ـ ـ ــش:
 -1هظشٍت اإلاطؿلر الىهذي ،غضث مدمذ حاد ،ص،7
الهُئت اإلاطشٍت الػامت للٌخاب ،مطش2002 ،م.
 -2هكعه ،ص.8 -7
 -3اإلاطؿلر في الترار الىهذي ،سحاء غُذ ،ص ،7ميشأة
اإلاػاسف ،ؤلاظٌىذسٍت ،مطش2000 ،م.
 -4هكعه ،ص.7
 -5هكعه ،ص.7
 -6هكعه ،ص.21
 -7الىهذ الػشبي وأوهام سواد الخذازت ،ظمير ظػُذ
حجاصي ،ص  ،261ؽ ،1مإظعت ؾُبت لليشش ،الهاهشة،
مطش2005 ،م.
 -8هكعه ،ص.263 -262
 -9الخؿاب الىهذي ونشاءة الترار هدى نشاءة جٍاملُت،
ئبشاهُم أخمذ ملخم ،ص  ،153ؽ ،1غالم الٌخب
الخذًث ،اسبذ ،ألاسدن2007 ،م.
 -10هكعه ،ص .154
 -11هكعه ،ص.155
 -12هكعه ،ص.166
 -13هكعه ،ص.168
 -14هكعه ،ص.172
 -15هكعه ،ص.174
 -16ئشٍالُت اإلاطؿلر في الخؿاب الىهذي الػشبي الجذًذ،
ًىظل وؾلِس ي ،ص .130
 -17هكعه ،ص .152
 -18هكعه ،ص .178
 -19هكعه ،ص.178
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 ئشٍالُت اإلاطؿلر في الخؿاب الىهذي الػشبي الجذًذ،ًىظل وؾلِس ي ،ص  ،179ؽ ،1ميشىساث الاخخالف،
1429هـ2008/م ،الجضاةش.
 -21هكعه ،ص.180
 -22هكعه ،ص.183
 -23هكعه ،ص.223
 -24هكعه ،ص .226
 -25هكعه ،ص .226
 -26هكعه ،ص.227
 -27الذسط الىهذي الهذًم بين الىظشٍت واإلاطؿلر ،ولُذ
مدمىد خالظ ،ص ،240ؽ ،1الىسام لليششّ ،
غمان،
ألاسدن2004 ،م.
 -28ئشٍالُت اإلاطؿلر في الخؿاب الىهذي الػشبي الجذًذ،
ًىظل وؾلِس ي ،ص.243 – 242
 -29هكعه ،ص.228
 -30مذاخل الىهذ ألادبي الخذًث ،مدمذ خعً غبذ هللا،
ص ،125الذاس اإلاطشٍت العػىدًت ،الهاهشة ،مطش،
2005م.
 -31هكعه ،ص.125
 -32هكعه ،ص.127
 -33هكعه ،ص.128
 -34هكعه ،ص.132
 -35هكعه ،ص .133
 -36ئشٍالُت اإلاطؿلر في الخؿاب الىهذي الػشبي الجذًذ،
ًىظل وؾلِس ي ،ص.118
 -37هكعه ،ص.118
 -38هكعه ،ص.120/119
 -39الذسط الىهذي الهذًم بين الىظشٍت واإلاطؿلر ،ولُذ
مدمىد خالظ ،ص.207-206
 -40هكعه ،ص .203
 -41هكعه ،ص .216
 -42هكعه ،ص.308
 -43هكعه ،ص .338 -337
 -44هكعه ،ص.339
 -45هكعه ،ص .340
 -46هكعه ،ص.351-350
 -47هكعه ،ص .368
 -قائمة املصادر واملراجع:
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-1

-2

-3

-4

-5
-6
-7

ئشٍالُت اإلاطؿلر في الخؿاب الىهذي الػشبي
الجذًذً ،ىظل وؾلِس ي ،ؽ ،1ميشىساث
الاخخالف1429 ،هـ2008/م ،الجضاةش.
الذسط الىهذي الهذًم بين الىظشٍت واإلاطؿلر،
ولُذ مدمىد خالظ ،ؽ ،1الىسام لليشش،
ّ
غمان ،ألاسدن2004 ،م.
الخؿاب الىهذي ونشاءة الترار هدى نشاءة
جٍاملُت ،ئبشاهُم أخمذ ملخم ،ؽ ،1غالم
الٌخب الخذًث ،اسبذ ،ألاسدن2007 ،م.
مذاخل الىهذ ألادبي الخذًث ،مدمذ خعً
غبذ هللا ،الذاس اإلاطشٍت العػىدًت ،الهاهشة،
مطش2005 ،م.
اإلاطؿلر في الترار الىهذي ،سحاء غُذ ،ميشأة
اإلاػاسف ،ؤلاظٌىذسٍت ،مطش2000 ،م.
هظشٍت اإلاطؿلر الىهذي ،غضث مدمذ حاد،
الهُئت اإلاطشٍت الػامت للٌخاب ،مطش2000،م.
الىهذ الػشبي وأوهام سواد الخذازت ،ظمير ظػُذ
حجاصي ،ؽ ،1مإظعت ؾُبت لليشش ،الهاهشة،
مطش2005 ،م.
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