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 الحجيث العخبي الخصاب في الشقجي السرصمح اشكالية
 :مجخل أول

تدداد يػما بعج يػم األىسية السعخفية لمسرصمح بػصفو بشية سيسيائية وداللية وتجاولية 
ودالليا  مذتخكة بيغ الثقافات والمغات السختمفة. وما دام السرصمح يستمظ حجا سيسيائيا

واضحا في لغتو األصمية، فإنو يتحػل عشج تخجستو إلى لغات أخخى إلى لغة تفاىع 
مذتخكة بيغ الثقافات والذعػب، تكتشد في داخميا رصيجا معخفيا متفقا عميو، مقجما في 
صػرة تعاقج أو عقج قخائي تػاصمي وتجاولي يتجاوز الحجود السعجسية القارة أو الثابتة 

والسرصمح،أي  Connotation إلى فزاء ايسائي وداللي حاف Denatation ضسشيا
، وإنسا يتذكل في لغة واصفة أو Language مرصمح، ال يشصػي عمى لغة اعتيادية

وىػ  Meta-Language لغة –"ماوراء المغة " أو ميتا -انعكاسية أو ما تدسى أحيانا 
ى مدتػى المغة الػاصفة بيحا يسثل درجة عالية مغ التجخيج، إال أنو تجخيج مفيػمي عم

وليذ تجخيجا رياضيا مختدال، ويسكغ القػل أن السرصمح ىػ "كمسة أو مجسػعة مغ 
الكمسات، تتجاوز االلتيا المفطية والسعجسية إلى تأشيخ ترػرات فكخية وتدسيتيا في إشار 
معيغ، وتقػى عمى تذخيز وضبط السفاىيع التي تشتجيا مسارسة ما في لحطات معيشة. 

مح بيحا السعشى ىػ الحي يدتصيع اإلمداك بالعشاصخ السػحجة لمسفيػم والتسكغ والسرص
مغ انتطاميا في قالب لفطي يستمظ قػة تجسيعية وتكذيفيو لسا قج يبجو مذتتا في 

 ."(1الترػر )

وبيحا، يقف السرصمح في فزاء لداني وسيسيائي وداللي قخيب إلى حج كبيخ مغ 
 –تدسى بالشطخية الػاصفة أو االنعكاسية أو السيتا  الفزاء الحي تقف فيو كل فخوع ما

حيث نجج استقراء نطخيا في حقل نطخي آخخ، وىػ ما يخمق  Meta-Theory نطخية
مدتػى أعمى مغ مدتػيات التجليل والتخميد، يختمف عغ السدتػى السعخوف لذفخات 

سرصمح بػصفو داال المغة االعتيادية، ليغجو لغة ثانية. وبشاء عمى ذلظ يسكغ الشطخ الى ال
أو عالمة مغ نػع خاص يسكغ أن ندسيو بالجال االصصالحي )أو العالمة االصصالحية( 
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وىػ بيحا شبيو بالجال األسصػري أو العالمة األسصػرية ضسغ ندق سيسيائي مغ الجرجة 
الثانية، يسارس تأثيخه الجاللي عمى مدتػى السعشى االيسائي الحاف وليذ عمى مدتػى 

اتي القار أو الثابت. وكسا يخى روالن بارت فان السعشى االيحائي، في مثل ىحا السعشى الح
الشدق، يسثل نػعا مغ االنتقال مغ السعشى الجاللي أو االشاري إلى معشى داللي ججيج 
آخخ. فالسعشى االيسائي يتع عشجما تربح العالمة الستكػنة مغ العالقة بيغ الجال والسجلػل 

شئشا تصبيق مفيػم بارت الخاص باالسصػرة عمى السرصمح،  داال لسجلػل أبعج. ولػ
لػججنا أن ىحه العالقة تشصػي عمى عسمية ثالثية تخميدية ستسثمة في الجال والسجلػل 
ونتاجيسا العالمة لخمق بشية داللية ججيجة، حيث يحجث كل شىء كسا لػ أن االسصػرة 

ل لمتجليالت األولى الى جػانب )وبالشدبة لشا الجال االصصالحي( قج نقمت الشطام الذك
 :(2فخعية يسكغ التسثيل ليا بالتخسيسة الديسيائية التالية)

ومغ ىشا نخى أن السرصمح يقػم في العادة بدحدحة السعشى الثابت لمفع الى دالالت  
ايحاثية وتأويمية ججيجة لع يكغ يحسميا في الدابق، وىػ أمخ سبق وأن تشبو لو العمساء 

القجامي. إذ سبق لمذخيف الجخجاني وأن قال بأن االصصالح عبارة عغ  والباحثػن العخب
كسا ذىب إلى مثل «. اتفاق قػم عمى تدسية الذىء باسع ما يشقل مغ مػضعو األول 

ىػ اتفاق القػم عمى وضع الذىء، »ىحا أبػ البقاء المغػي عشجما قال: إن االصصالح 
وحجيثا ذىب مرصفى «. ن السخادوقيل اخخاج الذىء عغ السعشى الى معشى آخخ لبيا

يجعل لاللفاظ مجلػالت ججيجة غيخ مجلػالتيا المغػية »الذيابي الى القػل بأن االصصالح 
 ، بل انو تشبو لمتفخقة بيغ ما اسساه بالسجلػل«أو االصمية 

 .(3المغػي لمسرصمح ومجلػلو االصصالحي)

يجعمشا نؤكج عمى الػضيفة  إن ىحا االمتياز الحي يحتفع بو السرصمح في انطسة الجاللة
التجاولية واالبدتسػلػجية التي يسكغ ان يشيس بيا كػسيط بيغ مختمف المغات، يستمظ 

المغػى، لكشو يطل في الجػىخ يشتسي الى السدتػى  –الكثيخ مغ سسات الػسيط عبخ 
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بسرصمحات جارلدبيخس الديسيائية الثالثية  –بسدتػى معيغ - SymboliC الخمدي 
ان ىحا االستجراك مفيج ألن السرصمح، بػصفو  Index واالشارة Icon يقػنةمقارنة باال

عالمة مغ نػع خاص، ىػ جدء مغ التعبيخ المغػي، حيث تكػن السفخدة اعتباشية وغيخ 
معممة بذكل عام. وىحا ال يسشع، شبعا، ان يستمظ السرصمح في بعس االحيان قػة تجاولية 

كو لسػاضعة اجتساعية وداللية قخيبة الى حج ما مغ شاقة العالمة االيقػنية بدبب امتال 
وثقافية تعاقجية بيغ مختمف الثقافات والمغات االندانية. وىحا ىػ سخ تحػل السرصمح، 
في الثقافة االندانية الى رسػل مذتخك لمتػاصل والسثاقفة، لو ما لو، وعميا ما عميو، 
بػصفو رسالة مفيػمة ومذتخكة مػجية إلى البذخ. ونتفق ىشا مع الجكتػر عبجالدالم 

سدجي الحي يمخز اشكالية السرصمح العمسي بالقػل، انو إذا "ما كان المفع األدائي في ال
المغة صػرة لمسػا ضعة االجتساعية فان السرصمح العمسي في سياق نفذ الشطام المغػي 
يربح مػاضعة مزاعفة، إذ يتحػل إلى اصصالح في صمب االصصالح. فيػ إذن نطام 

لتػاصمي األول، ىػ برػرة تعبيخية أخخى عالمات ابالغي مدروع في حشايا الشطام ا
مذتقة مغ جياز عالمي أوسع مشو كسا وأضيق دقة. وبحلظ يغجو السرصمح، عالميا، 
بأنو شاىج عمى غائب، أو ىػ حزػر لغيبة، ألنو تعبيخ عمسي يتدمط فيو العامل المغػي 

 .(4عمى ذاتو ليؤدي ثسخة العقل العاقل لمسادة المغػيو ")

كان السرصمح بذكل عام يستمظ كل ىحه الخرػصية، فان السرصمح الشقجي في واذا ما 
خصابشا الشقجي العخبي الحجيث بالحات يػاجو مجسػعة اعقج وأوسع مغ االشكاليات التي 

 .يتعيغ عمى الباحث العخبي أن يترجى ليا

 في خرػصية السرصمح الشقجي العخبي الحجيث

أساسا في أصػلو التكػيشية السعقجة بػصفو تشذأ إشكالية السرصمح الشقجي العخبي 
 :حريمة لقػى جحب وشخد متبايشة ىي

 .السرصمح الشقجي في مػروثشا الشقجي والبالغي -1
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 السرصمح الشقجي في أصػلو الغخبية الستخجسة -2

صخاع السشاىج والسفاىيع والشطخيات والعمػم المدانية والديكػلػجية واالجتساعية  -3
 .غيخىاواالنثخوبػلػجية و 

محاولة تجاىل السرصمح الشقجي بأنػاعو أو الدعي لتػليج مرصمحات ججيجة بصخيقة  -4
 .اعتباشية أو انصباعية

فسغ السعخوف أن الشقج العخبي الحجيث قج نذأ في مصمع ىحا القخن باشتباك مباشخ مع 
صقية ىحه القػى. فيػ مغ جية يستمظ جحورا تخاثية نقجية وبالغية وكالمية وفمدفية ومش

عسيقة تذجه الى السػروث السامي، وىػ مغ جية أخخى راح يتصمع الى القيع والسفيػمات 
الشقجية واالصصالحية التي جاء بيا الشقاد الغخبيػن، كسا شيج الخبع األول مغ القخن 
العذخيغ صخاعا مكذػفا بيغ ىحيغ االتجاىيغ: كل اتجاه يحاول ان يذيع مرصمحاتو 

جاه السػروث كان يتػسل أساسا بالسرصمح البالغي والمغػي الشقجية الخاصة. فاالت
واالخالقي والفمدفي أحيانا عشج تحميل ضاىخة أدبية أو نز ابجاعي، كسا وججنا ذلظ في 

وحسدة فتح هللا في "السػاىب الفتحية " « الػسيمة األدبية»كتابات حديغ السخصفي في 
عمى حج  –سخصفي الحي كان يحىب ودمحم السػيمحي في نقجه لذعخ شػقي والذيخ سيج ال

الى القػل بأن "كل قجيع في ىحا السحىب جيج خميق باالعجاب لخصانتو  –قػل شو حديغ 
( وفي لبشان والذام تسثل 5ومتانتو، وكل ججيج فيو ردىء سفداف لحزارتو وىميمتو ". )

العخاق  ( وفي6ىحا االتجاه في كتابات احسح البخبيخ وابخاىيع اليازجي وشكيب أرسالن )
تسثل ىحا االتجاه السحافع في اراء أبي الثشاء األلػسي واالب اندتاس ماري الكػممي وفي 
ما كان يشذخ في عجمتو "لغة العخب " اضافة الى الكثيخ مغ اآلراء الشقجية التي شخحت 

 .(7ابان الرخاع بيغ الدىاري والخصافي )

بالسػروث وبالسرصمح البالغي  إال أن ىحا االتجاه السحافع، السختبط أشج االرتباط،
والمغػي سخعان ما راح يتخاجع أمام ضغػط االتجاىات الشقجية الحجيثة التي راحت تتخح 



 الماجستير  ) دراسات نقدية حديثة ( لألستاذ الدكتور ايسر الدبو  –محاضرات الدراسات العليا  

5 
 

مغ الشقج الغخبي ومرصمحاتو الشقجية مثاال ليا.وىكحا راح السرصمح الشقجي االوروبي يجج 
خيب الكمي أو سبيمو الى الخصاب الشقجي العخبي عغ شخيق التخجسة تارة، أرعغ شخيق التع

الجدئي تارة أخخى، ويسكغ أن نمسذ ذلظ في كتابات شو حديغ والعقاد والسازني وأحسج 
زكي أبػ شادي في مرخ ومحسػد أحسج الديج ورفائيل بصي في العخاق ويعقػب صخوف 
وخميل ثابت واميغ الخيحاني وجخجي زيجان وخميل مصخان وميخائيل نعيسة في الذام. وقج 

ح الشقجي الغخبي الى الخصاب الشقجي العخبي الى ردود أفعال متبايشة أدى دخػل السرصم
تتخاوح بيغ القبػل والخفس. فقج سخخ الذاعخ إلياس أبػ شبكة مخة مغ ىػس بعس 
الشقاد السحجثيغ في نقل السرصمح الغخبى معخبا بمفطو، مثل مرصمحات " الكػبيدع 

. إال انشا، مغ جية أخخى، وججنا (8والخيالدع واالمبخيذشدع والفيػ تذخزم.. الخ " )
استعجادا كبيخا لجى الجيل االدبي الججيج ولجى عجد مغ الجامعييغ الذباب وخخيجي 
الجامعات الغخبية لتجاول السرصمح الغخبي واشاعتو، حتى حجث شبو افتخاق بيغ 
االتجاىيغ. ومغ السؤسف ان ال تجخي محاولة وساشة بيغ االتجاىيغ لرياغة مرصمح 

خبي يفيج في آن واحج مغ السرصمح الشقجي السػروث والسرصمح الشقجي الغخبي، نقجي ع
فانحدخ السرصمح التخاثي الى حج كبيخ، وكاد الشقج العخبي الحجيث ان يربح صػرة 
مصابقة لسا قجمو لشا االخخ: الغخب. وربسا يعػد ذلظ، في بعس جػانبو إلى تدمت 

ت العسيقة التي بجأ يذيجىا السجتسع العخبي السحافطيغ، وتصخف السججديغ والى الستغيخا
 .وبشاه الجاخمية اقتراديا واجتساعيا وسياسيا وثقافيا

ومسا زاد مغ حجة الرخاع وقػع الخصاب الشقجي العخبي الحجيث تحت تأثيخ الكثيخ مغ 
العمػم االندانية واالجتساعية، مثل عمع االجتساع وعمع الشفذ وعمع األنا سة 

( اضافة الى عمع المغة )المدانيات(. إذ راح السرصمح الشقجي يدتسج الكثيخ )االنثخبػلػجيا
مغ مرصمحات ىحه العمػم مسا أدى الى نػع مغ التجاخل واالضصخاب، حتى بات مغ 

 –الزخوري التأكيج عمى خرػصية الحسػالت السعخفية والسفيػمية لمسرصمح الشقجي 
وتفاديا لمتجاخل واالضصخاب. وفي مقابل  تسييدا لو، –السدتسج في األصل مغ عمػم أخخى 
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ىحا السشحى العخيس لمتأكيج عمى أىسية السرصمح الشقجي ضل ىشاك اتجاه ال يسكغ 
االستيانة بو يشحػ لتجاىل السرصمح الحجيث جسمة وتفريال، أو محاولة استخجام 
السرصمح بصخيقة عذػائية وشخرية. ونجج ذلظ متسثال بذكل خاص في بعس الكتابات 

لشقجية االنصباعية وفي الكثيخ مغ الكتابات الشقجية الرحفية. ان السرصمح، يكذف عغ ا
مػاضعة اجتساعية أرعغ عقج قخائي وثقافي، ولحا فان اعتباشية تجاولو ستؤدي الى ضياع 
التػصيل والػضػح، "ويتختب عمى ذلظ خصػرة االستعسال االعتباشي في السرصمح ألن 

لشياية تحكع في السعخفة السخاد ايراليا والقجرة عمى ضبط التحكع في السرصمح ىػ في ا
أنداق ىحه السعخفة، والتسكغ مغ ابخاز االندجام القائع بيغ امشيج والسرصمح، أو عمى 
األقل ابخاز العالقة السػجػدة بيشيسا. وال شظ أن كل اخالل بيحه القجرات مغ شأنو أن 

 .(9مدتعسل السرصمح " )يخل بالقرج السشيجي والسعخفي الحي يخمى اليو 

 وضائف السرصمح

 ويحجد السؤلف وضائف السرصمح بجسمة مغ الػضائف، يسكغ تمخيريا في خسذ:

أواًل     :الػضيفة المدانية :فالفعل االصصالحي يكذف عغ شاقة المغة العخبية وعبقخيتيا، 
عمى أن ومجى اتداع جحورىا السعجسية، وتعجد شخائقيا االصصالحية. ومغ ثع قجرتيا 

 تكػن لغة العمع.

ثانيًا     :الػضيفة السعخفية :بسا أن السرصمح ىػ لغة العمع والسعخفة، فال وجػد لعمع 
دون مرصمحية )مجسػعة مرصمحات(. وقج التفت عمساؤنا القجماء إلى أن التأسيذ 

السعخفي لمعمػم يتصمب تحجيج لغة عمسية متفق عمييا بيغ السذتغميغ بالعمػم. وقج خّمف 
ىؤالء مكانـد مرصمحية تسثل مفاتيح العمػم والفشػن. وكل عمع لو مفتاحو، أي 

« مفتاح العمػم»لمتيانػي، و« كذاف اصصالحات الفشػن »مرصمحو. واألمثمة عمى ذلظ: 
 لمجخجاني.« التعخيفات»لمدكاكي، و
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بيغ ثالثًا     :الػضيفة السرصمحية:وكسا أن السرصمح مفتاح العمع، فيػ أبججية لمتػاصل 
 أىل االختراص في أي حقل معخفي.

رابعًا    :الػضيفة االقترادية:يقػم الفعل االصصالحي بػضيفة اقترادية بالغة األىسية؛ 
يسكششا مغ تخديغ كع معخفي ىائل، في وحجات مرصمحية محجدة، والتعبيخ بالحجود 

 المغػية القميمة عغ السفاىيع السعخفية الكثيخة.

رية: تعج المغة االصصالحية لغة عالسية. فيي ممتقى الثقافات خامدًا  :الػضيفة الحزا
اإلندانية؛ وىي الجدخ الحزاري الحي يخبط لغات العالع بعزيا ببعس. وتتجمى ىحه 

(التي ال غشى ألية لغة عشيا، حيث emprunt« )االقتخاض»الػضيفة خرػصًا في آلية 
( internationaux) إلى كمسات دولية –بفعل االقتخاض  –تتحػل بعس الكمسات 

 ويتحػل السرصمح إلى وسيمة لغػية وثقافية لمتقارب الحزاري بيغ األمع.

 ىجخة السرصمح :

ىجخة السرصمح ومكانو في ُسمَّع التجخيج االصصالحي، حيث تقتزي »يعالج السؤلف 
)ىجخة السرصمح( أن يتتبع السرصمح حيغ يياجخ مغ بيئة لغػية معيشة )ليا شخوشيا 

عبج الدالم »ػاصفاتيا الجاللية( إلى ُمَياجخ لغػي مغايخ. ويعتسج السؤلف عمى البشػية وم
في تحجيجه لقانػن التجخيج االصصالحي لمسرصمح السياجخ. وخالصة ىحا « السدجي

يسخ بثالث مخاحل تسثل  –في ىجختو مغ لغة إلى أخخى  –القانػن أن السرصمح الجخيل 
تو األخيخة عمى صػرتو السجخدة. وىحه السخاحل نامػسًا مصخدًا، قبل أن يدتقخ في مخحم

 ىي:

مخحمة التقبل: وفييا يغدو السرصمح المغة، ويحل ضيفًا ججيجًا عمى رصيجىا    – 1
 السعجسي.
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مخحمة التفجيخ: وفييا ُيفَرل دال السرصمح عغ مجلػلو، ويفّكظ السرصمح إلى   – 2
 تعبيخية مصّػلة نػعًا ما. أجدائو السكػنة لو، فُيدتػعب ندبيًا، ويعػَّض برياغة

، «السفيػم»مخحمة التجخيج: وفييا يتع تعػيس العبارة السصػلة بمفع يييسغ عمى    – 3
« السدجي»فيدتقخ السرصمح الجخيل عمى مرصمح تأليفي أصيل. والسؤلف يشقل عغ 

( حيث تحّػل مغ )الفػناتيظ(، في مخحمة Phonétiqueتسثيمو ليحه السخاحل بسرصمح )
في مخحمة « الرػتيات»في مخحمة التفجيخ، إلى « عمع األصػات الحجيث»، إلى التقبل

 التجخيج.

وىػ يتمبث أمام الفكخة القائمة بأن قيسة السرصمح تتحجد وضيفتيا داخل الحقل السعخفي؛ 
( وليذ )أ. فػرستخ( كسا ذكخ wusterمعتسجًا في ذلظ عمى مؤسذ عمع السرصمح )

رري حقاًل مغمقًا، ال يكتدب السرصمح قيستو إال داخل كل ميجان تخ»السؤلف، حيغ عج 
اشتباه »ىـ( مححرًا إلى ما سّساه 1158)ت « التيانػي »ويذيخ إلى التفات « ىحا الحقل
لكل عمع اصصالحًا خاصًا إذا لع ُيعمع بحلظ ال يتيدخ لمذارع فيو »ألن « االصصالح

 «.االىتجاء إليو سبياًل، وإلى انفيامو دليالً 

 السشيج والسرصمح.ججلية 

«. إشكالية السشيج»ال يسكغ الحجيث عغ القزية االصصالحية بسعدل عغ القزية األم 
وثسة عالقة تفاعمية بيغ السرصمح الشقجي والسشيج الشقجي. فالعالقة بيغ السشيج في 
القخاءة والسرصمح وثيقة المحسة والدجى. ومغ ثع يتيدخ لشا أن نفدخ اختالف داللة 

قخاءة إلى قخاءة، وأن نفيع شيػع مرصمح ما دون غيخه مغ السرصمحات، السرصمح مغ 
 في قخاءة دون قخاءة.

ىحا التالزم بيغ السرصمح والسشيج يفزي إلى نتيجة ىي أن السرصمح في أبدط وضائفو 
تحجس »ألن السرصمحات السدتخجمة في القخاءة الشقجية،  –الشقجية، ىػ مفتاح مشيجي 
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، وأن استخجام مرصمحات بعيشيا يذكل عالمة «تو السرصمحبالسشيج الحي يشصػي تح
دالة عمى السشيج الستبع، وىحه مدألة ميسة، إذ يسكغ اعتبارىا مخشجًا أساسيًا لتبيغ 

مشيج الشاقج، وإذا ما تعجدت السرصمحات مغ مرادر مشيجية مختمفة، يسكغ إلحراء 
 ى تبجو ىامذية.بديط إضيار السشيج الغالب أو السشيج السحتزغ لسشاىج أخخ 

وبالسثل، فالسشيج عامة يحجد السرصمح، ومغ خالل تحجيج السشيج يتػلج السرصمح الحي 
 يديع في بمػرتو وإنجاز فعمو.

بيغ إشكالية السشيج وإشكالية السرصمح فالكاتب الشاقج يػسف « التساس»ولسػاجية خط 
فان السرصمحي؛ الحي يخاوده وسط ىحا الصػ « الياجذ»وغميذ شخح فخوضًا كاشفة عغ 

 والحي جاءت تمظ الفخوض بسثابة خصػات إجخائية؛ تسثمت في أن:

السرصمح وثيق الرمة بسشيجو، وتصبيق مشيج بسرصمحات وافجة مغ إشار          -
 مشيجي مغايخ، أمارة مغ أمارات عجم التحكع في السشيج.

د ومتكامل دال  –أي مشيج  –السشيج          - ليًا، لكشو جياز ذو جياز مرصمحي محجَّ
 مخن شفاف، يدسح باالنفتاح الشدبي عمى شتى السجاالت السعخفية.

القػة »فقخ الجراسة الشقجية اصصالحيًا، أو نجرة السرصمح فييا )مع مخاعاة          -
 لمسرصمح( دليل عمى شغيان المغة الذارحة، وربسا غياب السشيج.« االصصالحية

)أي الذارد عغ السشيج، والقابل « الالمشتسي»أو ىيسشة السرصمح الشسصي          -
 لالنتساء في أي إشار مشيجي( دليل مػصل إلى التذكيظ في كفاءة السشيج السشتيج.

ائتالف الحقػل السرصمحية السختمفة، وتعايذيا، داخل الجراسة الػاحجة، دليل          -
 عمى وجػد ندعة مشيجية تيجيشية، تمفيقية.
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لحقػل السرصمحية في مخجعياتيا األجشبية األولى يكافئ تجاخاًل في تجاخل ا         -
 الشطخيات التي تشتطع تمظ الحقػل.

والسؤلف حخيز عمى تأكيج أن السرصمح وثيق الرمة بالسشيج، ويفقج شخعيتو خارج 
 تػضيفو.

كثيخة ىي اإلشكاليات التي تسثل تحجيًا لالستخاتيجية البحثية، وقج أشار السؤلف، وىػ 
الحي يخوم معالجتو إلى الرعػبات التي تحف بـ « السذكل البحثي»د تحجيج صج

وفيو ما فيو مغ االلتباس. ومغ ىشا تتصمب قزية السرصمح «. السرصمح الشقجي الججيج»
الشقجي، بحكع شبيعة البحث االصصالحي العابخة لالختراصات، االستعانة بجسمة مغ 

 السشاىج واالختراصات السختمفة.

تتشازع القزية االصصالحية الشقجية الججيجة جسمة مغ الخؤى السختمفة التي          -
تقبل األخح والخد، والسشاقزة أحيانًا؛ حيث يحتج الججال بيغ مشاِد بإعسال السرصمح التخاثي 

في مػاجية السفيػم الغخبي ومشاٍد بإىسالو؛ وبيغ متحّسذ لمشحت والتعخيب ومعارض 
يمة التي تحافع عمى نقاء المغة.. بسعشى أن اإلشكالية ليسا، مكتف باآلليات األص

فرل »االصصالحية تتفخع إلى جسمة مغ اإلشكاليات الثانػية التي ال سبيل ميدخًا إلى 
 فييا.« الخصاب

 

والسؤلف يؤمغ بأن ال ججوى مغ حل مذكمة السرصمح حاّلً مشفخدًا. ومغ ثع فقج حاول 
مغ كل حقل نقجي، دون مدح الحقل مدحًا  االكتفاء بالػقػف عشج عيِّشات مرصمحية

استقرائيًا، وإنسا اجتيج أن يشرب جيجه عمى الحل الكمي العام مغ خالل ربط السدألة 
البجاية الرحيحة الكفيمة  –فيسا يخى ىي  –السرصمحية بسدألة السشيج الشقجي. وتمظ 

ىشا، فيػ  بالػصػل بالشطخ في السذكل السرصمحي إلى أن يكػن عمسًا مشزبصًا. ومغ
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يخوم صياغة لشطخية السرصمح، في الخصاب الشقجي العخبي الججيج، بالػصف العمسي 
الحي يرجر عغ وعي بأن الشطخية عبارة عغ إشار فكخي، يفدخ مجسػعة مغ الفخوض 

 العمسية، ويزعيا في ندق عمسي متخابط مغ حيث الحج والسفيػم.

 :يةالسرصمح الشقجي العخبي والثػرة المدانية والشقج

واذا ما استصاع السرصمح الشقجي العخبي الحجيث أن يدتقخ ندبيا شيمة الشرف األول 
مغ ىحا القخن وخالل العقجيغ الخامذ والدادس، فإن العقج الدابع قج شيج ىدة عشيفة 
بفعل وصػل تأثيخات الثػرة المدانية والشقجية التي شيجتيا أوروبا خالل الدتيشات. إذ 

شقجي االصصالحي العخبي السئات مغ السرصمحات الججيجة، مشيا تجفقت إلى السعجع ال
مرصمحات لدانية حجيثة وأخخى سيسيائية اضافة الى مرصمحات نقجية استقاما مغ عمع 
االجتساع وعمع الشفذ وعمع األناسة والفمدفة واالقتراد والسشصق وغيخ ذلظ: ويسكغ 

جسيا أو مفيػميا، أدى إلى حالة القػل أن تجفق ىحا الكع االصصالحي وعجم استقخاره تخ 
مغ االضصخاب والفػضى والتجاخل ىازلشا نمسذ آثارىا بادية الى اليػم وتجعل مغ 
السرصمح الشقجي العخبي الحجيث، في السخحمة الػاىشة، اشكالية معقجة بحاجة الى 
السػاجية والسعالجة مغ قبل السؤسدات الثقافية والجامعية وىيئات التعخيب فى الػشغ 

 .لعخبيا

لقج بحلت خالل ىحه الفتخة بالحات جيػد فخدية وجساعية لزبط السرصمح الشقجي 
والمداني وضعا وتخجسة وتعخيبا، وضيخت العجيج مغ السعجسات االصصالحية الحجيثة، كسا 
انجد مكتب التعخيب التابع لمجامعة العخبية )ومخكده الخباط( ميسات كبيخة وقجمت عجمتو 

مة لمسرصمح الشقجي، وفتحت صفحات أمام الباحثيغ )المدان العخبي( خجمات جمي
(. وأسيست 10والستخجسيغ لشذخ الكثيخ مغ السدارد والسعجسات االصصالحية الجادة )

العخبية بجيػد خاصة في ىحا السجال، وان ضل اىتساميا بالسرصمح  –السجامع العمسية 
لخاصة بالعمػم الشقجي الحجيث ضعيفا قياسا الىتساميا بتخجسة ووضع السرصمحات ا
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الصبيعية واالجتساعية. وقجم الستخجسػن والباحثػن والجامعيػن العخب خجمات جميمة في 
ىحا السجال عغ شخيق جيػدىع في وضع السعجسات والقػاميذ االصصالحية أو عغ 
شخيق تحييل أعساليع بسدارد اصصالحية أغشت الخصيج االصصالحي العخبي. ويسكغ ان 

 رشيج الحسداوي ودمحم مشجور وعبجالخحسغ ايػب وتسام حدان، نذيخ ىشا الى جيػد دمحم
وصالح القخماوي واحسج مختار عسخ وعبجالدالم السدجي وعمي القاسسي ودمحم حدغ 
باكال وجبػر عبجالشػر ومججي وىبة وكامل السيشجس وحسادي صسػد ودمحم بخادة 

جسيل نريف وميذال ومختزى جػاد باقخ ويػئيل عديد ومجيج الساشصة وماجج الشجار و 
 .زكخيا وسعيج عمػش وعمية عدت واحسج مصمػب، وعبجالحق فاضل وعذخات غيخىع

ولكغ، وعمى الخغع مغ الجيػد الجساعية والفخدية السبحولة في ىحا السيجان فالسرصمح 
الشقجي العخبي الحجيث، وبذكل خاص مشح الدبعيشات وحتى الػقت الحاضخ، يعاني مغ 

قخار. اذ غالبا ما نجج مقابالت مػضػعة أو متخجسة أو معخبة االضصخاب وعجم االست
مختمفة لمسرصمح الػاحج. ويسكغ االستجالل عمى ذلظ بذػاىج حية مدتقاة مغ السسارسة 
الشقجية وتجاولية السرصمح الشقجي فمػ شئشا االقترار عمى بعس الفخوع السعخفية التي 

ة وعمع الشفذ وعمع االجتساع وعمع رفجت السرصمح الشقجي مثل المدانيات والديسيائي
األناسة لػججنا مرجاقا عمى ذلظ. وكسا سبق لشا وان بيشا في مػضع اخخ فان مرصمح 

نفدا مازال عخضة لالختالف واالخح والخد بيغ الستخجسيغ  LINGNISTICS المدانيات
ا والمدانييغ العخب. وربسا يسثل الرخاع مغ اجل استقخار تخجسة ىحا السرصمح، نسػذج

حيا لمػضع الخاىغ لمسرصمح المداني والشقجي. فسازلشا نجج مجسػعة مغ السقابالت 
التخجسية التي لع يدتقخ عمى اي مشيا مثل مرصمحات: عمع المغة، فقو المغة، المدانيات، 
عمع المدان، عمع المدانة، األلدشية وغيخىا فقج مال المدانيػن والستخجسػن في السذخق 

الحي سبق لمعػب وان استخجمػه وخرػا بو « عمع المغة»رصمح العخبي الى االخح بس
تحجيجا دراسة االلفاظ مرشفة في مػضػعات بحث دالالتيا، وىػ ما يحجد مجال اعجاد 
السادة المغػية وتبػيبيا في ندق ييدخ وضع السعاجع. وىشاك مغ مال الى مرصمح "عمع 
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العخبية. وقج اتفق السذاركػن في  المدان " الحي سبق وأن اشمقو الفارابي عمى كل العمػم
الشجوة التي نطسيا مخكد الجراسات واالبحاث االقترادية واالجتساعية التابع لمجامعة 

اسسا ليحا العمع الحي تجاوزت « المدانيات »عمى تكخيذ لفع  1987التػندية عام 
خجام مدسياتو السختمفة أكثخ مغ عذخيغ لفطا. وعل الخغع مغ ذلظ فسازال مغ يفزل است

مرصمحات أخخى مثل "عمع المغة "، بل أن باحثا عخبيا في المدانيات الحجيثة ىػ د. 
عمى تفزيل مرصمح  1989أحسج مختار عسخ يرخ في دراسة حجيثو لو نذخىا عام 

"األلدشية " عمى مرصمح " المدانيات " وقجم الباحث السبخرات التي تجفعو الى ىحا 
تتخجع  Langue Parole /ية المدانية االساسية(. كسا نجج ان الثشائ12التفزيل )

" لدان "، وأخخى بـ " لغة "  –االفخندية تتخجع تارة  Longue بصخق مختمفة. فكمسة
الفخندية بـ "الكالم " أو " المفع " أو  parole وثالثة بـ "نطام لغػي"، بيشسا تتخجع كمسة

وحيشا اخخ « القػاعج»السعخوف يتخجع حيشا بـ Grammar "الحجث الكالمي". ومرصمح
الحي يتخجع بسقابالت عجيجة مثل  Syntax بـ"الشحػ"، ويشصبق األمخ عمى مرصمح

(. أما ثشائية 13و" نطع الجسمو " وما الى ذلظ )  "الشحػ" و"القػاعج" و "التخكيب "
فتجج ليا مقابالت  Syntagmatic/Pardigmatic العالقات الدياقيو /االستبجالية

بالسقابالت االصصالحية التالية: الدياقية، الخصية،  Syntamatic سةمتعجدة مشيا تخج
 االفقية، الشدقية، الزسيسية، التخاصفية، التخابصية وغيخ ذلظ، وتخجسة مرصمح

Paradigmatic  بسقابالت مثل االستبجالية، االختبارية، الججولية، االيحائية، الخأسية
 .وما إلى ذلظ

الخوافج السيسة التي اغشت السرصمح الشقجي، فإنيا مغ واذا ما كانت الديسيائية احج 
جية ثانية قج أثارت اضصخابا متدايجا بدبب عجم استقخار مرصمحاتيا في االصل وججتيا 
الشدبية، بل ان الديسيائية ذاتيا بػصفيا عمسا لع تدثسخ عمى مرصمح مذتخك. فسغ 

 يخان احجىسا ىػالسعخوف أن ىحا السرصمح يتقاسسا في المغة االنكميدية تعب
Semiology  االحي استخجمو فخديشانج دوسػسػر في كتابو "دروس في األلدشية العامة
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الحي جاء بو الفيمدػف وعالع السشصق االمخيكي جار لدبيخس.  Semiotics واالخخ ىػ
وكانت الخصػة األولى التي قام بيا بعس الستخجسيغ تتسثل في التعخيب الرػتي 

محي الديسيػلػجيا والديسيػشيقا )وأحيانا الديسيػتيظ /. اال أن لمسرصمحيغ فػججنا مرص
عسمية التخجسة الالحقة اضافت مقابالت ججيجة مشيا عمع االشارات، االشاراتية، عمع 
العالمات، العالماتية، عمع األدلة، الديسيائية، الديسيائيات. ويخيل لشا انو افزل ىحه 

سل جحرا عخبيا، كسا يحسل ايزا معصى السرصمحات ىػ مرصمح الديسيائية النا يح
االمخ »صػتيا. معخبا، لمرػت االجشبي، ويقبل االضافة والجسع والشدبة واالشتقاق. 

الحي يتخجع  Sign يشصبق ايزا عمى بقية مرصمحات الديسيائية وبذكل خاص مرصمح
 .بسقابالت مثل: االشارة، العالمة أو الجليل

اضصخابا غيخ قميل، وبذكل خاص في السرصمحات  ولػ دخمشا ميجان الشقج ذاتو لػججنا
مثال ضل  Poetics "الخاصة بالذعخية والدخدية ونقج الشقج وغيخىا. مرصمح "الذعخية

عخضة لمتقمب بيغ عجد مغ السقابالت التخجسية مشيا: االنذائية، فغ الذعخ، نطخية 
بل أن يدتقخ األدب، الذاعخية، قزايا الفغ االبجاعي، عمع األدب، صشاعية األدب ق

 مرصمح "الذعخية " في الخصاب

ضل عخضة لمتغييخ،  Structuralism (، ونعخف جيجا ان مرصمح البشيػية15الشقجي )
فقج شاع في البجاية مقابل تخجسي آخخ ىػ "الييكمية " وبعزيع استخجم مرصمح 

ت قج جسع حػلو مقابال Discourse  " التخكيبية أوالبشائية. كسا ان مرصمح "الخصاب
تخجسية ال حرخ ليا مثل: القػل، االشخوحة، الحجيث، االنذاء، لغة الكالم، الكالم 

(. ولػ حاولشا التػقف أمام عشاصخ السخسمة 16السترل، اسمػب التشاول، وغيخ ذلظ )
التي وضع صيغتيا السعخوفة رومان جاكػبدغ وكحلظ الػضائف الستفخعة عشيا لػججنا 

 –وىػ عمع ججيج ندبيا  -Narratoloy مجال الدخديةتبايشات ىائمة وغخيبة. اما في 
فان عجم استقخار السرصمح الدخدي واضح لمغاية. وفي دراسة خاصة وججنا ان ىحا 
السرصمح تتقاسسو السقابالت التخجسية التالية: عمع الدخد، الدخديات، الدخدية، نطخية 
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( وغيخ ذلظ وىي 17يا )القرة، القررية، السدخدية، القريات، الدخدلػجية، الشاراتالػج
مقابالت تعتسج التخجسة والتعخيب الجدئي والكمي. كسا قسشا في مػضع آخخ بجراسة تحػالت 
الثشائية الدخدية التي وضعيا الذكالنيػن الخوس وىي ثشائية الستغ الحكائي/السبشى 

وبالثشائية  Story/Plot (وصمتيا بثشائية القرة/الحبكة Sjuzhet/Fabula :الحكائي
 .Story/discourse (18) دخدية البشيػية القرة/الخصابال

مغ كل ما تقجم، يتبيغ لشا ان السرصمح الشقجي في الخصاب الشقجي العخبي الحجيث مازال 
يعاني مغ االضصخاب والتجاخل وعجم االستقخار. وليحا يػد كاتب ىحه الػرقة أن يقجم 

 :السقتخحات التالية

اص بسرصمحات الشقج األدبي يػحج الجيػد العسل عمى وضع معجع اصصالحي خ *
الفخدية والجساعية ويزع قػاسع عسل مذتخكة ومقبػلة مغ قبل الستخجسيغ والباحثيغ 

 .والشقاد العخب

الدعى لتأسيذ مرخف لمسرصمحات الشقجية، وىػ اتجاه حزاري بجأت تأخح بو الكثيخ  *
 .مغ الجول الستقجمو

ي والبالغي السػروث والعسل عمى امكانية اعادة فحز السرصمح الشقجي والمدان * 
اعادة تذغيل وتجاول بعس مفخداتو تجشبا لمقصيعة الحاصمة في الػقت الحاضخ بيغ 

 .السرصمح السػروث والسرصمح الحجيث

العسل عل تأصيل السرصمح الشقجي وتجحيخه وتحخيخه عغ االرتباط السباشخ بعمػم  *
 .جتساع وعمع االناسة وغيخ ذلظاجتساعية مجاورة مثل عمع الشفذ وعمع اال

إعادة الشطخفي الكثيخ مغ السرصمحات الشقجية الستجاولة والتي استخجمت بصخيقة  *
اعتباشية ولع تكغ دقيقة مثل مرصمحات "الذعخ السشثػر" و"الذعخ الحخ" و"الذعخ 

 .السشصمق " وغيخ ذلظ
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سيخورة تجاولية اعادة فحز الخصيج االصصالحي عشج مختمف الشقاد ومالحطة  *
السرصمحات السختمفة، كسا جخى مؤخخا عشج دراسة الخصاب الشقجي عغ نقاد أمثال شو 

 .حديغ والعقاد ودمحم مشجور

الدعي لشذخ الثقافة السعجسية والسرصمحية والػقػف ضج محاولة تجاىل العقج  *
 .السرصمحي أو الترخف االعتباشي والعذػائي بالسرصمح الشقجي

أن ميسة الباحث العخبي الحجيث ال تقترخ عمى عسمية تخجسة السرصمح  التأكيج عمى *
 .الجشبي وانسا تتعجى ذلظ الى عسمية وضع السرصمح الججيج

وانسا ىػ  Lexeme التأكيج عمى أن السرصمح ليذ مجخد وحجة معجسية اعتيادية *
رصمح مدألة معخفية )ابدتسػلػجية( ومفيػمية قبل كل شىء. ولحا يفزل أن يجعع الس

 .بتحجيج داللي يبيغ مجال اشتغال السرصمح وحسػلتو السعخفية والسفيػمية

الدعي لحل اإلشكال الشاجع احيانا عغ تخجسة السرصمح مغ عجد مغ المغات االجشبية  *
وذلظ عغ شخيق عسل جساعي مذتخك يعتسج عمى  Sourse Languages االصمية

 .محتسل داللة السرصمح السعخفية لحل أي لبذ أو اختالف

تذجيع السؤسدات الثقافية والجامعية والسجامع العمسية العخبية وىيئات التعخيب في  *
الػشغ العخبي عمى مػاصمة العسل عمى نذخ السعاجع االصصالحية وعقج السديج مغ 

… الشجوات والحمقات الجراسية الخاصة بالسرصمح الشقجي العخبي، القجيع مشو والحجيث
غ والشقاد عل ضخورة اعتساد االسذ العمسية في وضع التأكيج عمى الستخجسيغ والباحثي

السرصمح أو تخجستو أو تعخيبو واعتساد مبادىء وضع السرصمحات التي أقختيا السجامع 
 .(20العمسية العخبية ومكتب تشديق التعخيب بالخباط )

 اليػامر
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بػحدغ، احسج "مجخل الى عمع السرصمح: السرصمح ونقج الشقج العخبي الحجيث "  -1
، 1989شباط  –( كانػن الثاني 61 -60العجد ) « الفكخ العخبي السعاصخ»جمة م

 .84بيخوت،ص 

دار الذؤون « البشسػية وعمع االشارة »ىػكد، تػنذ )تجخمة الساشصة، مجيج(  -2
 .121 -120، ص 1986الثقافية العامة، بغجاد 

قافية العامة، بغجاد مصمػب، د. احسج، "معجع الشقج العخبي القجيع " دار الذؤون الث -3 
 .10، ص 1989

ص 1984السدجي، د عبجالدالم " قامػس المدانيات " الجار العخبية لمكتاب، تػنذ  -4
13. 

الجدء األول، دار السعارف بسرخ   ياغي، د. ىاشع "الشقج األدبي الحجيث في لبشان" -6
 .186، 79، 11ص 1968

خاق ه، معيج البحػث والجراسات الشقج األدبي الحجيث في الع»مصمػب، د. احسج،  -7
 .26 -20، ص 1968العخبية، مصبعة الجبالوي، القاىخة، 

( 1الجدء الثاني، اليامر رقع )« الشقج األدبي الحجيث في لبشان »ياغي، د. ىاشع  -8
 :. ومغ السفيج ان نحكخ السقابالت التخجسية ليحه السرصمحات8ص

 Cubism التكعيبية: الكػبيدع

 Realism السدعالػاقعية: الخي

 Impressienism االنصباعية: االمبخيذشدع
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 Futurism السدتقبمية: الفيػتذخزم

 .84ص « مجخل الى عمع السرصمح »بػحدغ، احسج  -9

« رسالة السكتب الجائع لتشديق التعخيب في الػشغ العخبي»الخصابي، دمحم دمحم،  -10
، الخباط، السغخب ص 1973يشايخ السجمج العاشخ، الجدء الثاني، « المدان العخبي»مجمة 

15- 36. 

 .61ص « قامػس المدانيات »السدجي، د. عبجالدالم -11

عسخ، د. احسج مختار "السرصمح األلدشي العخبي وضبط السشيجية " "مجمة عالع  -12
 .، الكػيت9-8، ص 1989الفكخ"، السجمج العذخون، العجد الثالث 

كالية السشيج والشثخية والسرصمح في الخصاب في اش –ثامخ، فاضل " المغة الثانية  -13
 .177( ص 1،)ط 1994الشقجي العخبي الحجيث " السخكد الثقافي العخبي، بيخوت، 

تخجسة صالح القخماوي « دروس في االلدشية العامة »دي سػسيخ، فخديشانج،  -14
 .37ص  1985تػنذ،  –واخخيغ، الجار العخبية لمكتاب، ليبيا 

 .101ص « مغة الثانية ال»ثامخ، فاضل  -15

دار الذؤون « في اشكالية الشقج والحجاثو واالبجاع  –مجارات نقجية »ثامخ، فاضل  -16
 .217 -2 12ص  1987الثقافية العامة، بغجاد 

 .180 -178ص « المغة الثانية »ثامخ، فاضل  -17 

 .190 -184ثامخ، فاضل، السرجر الدابق ص  -18
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دائخة الذؤون الثقافية، سمدمة « ي عمع السرصمح مقجمة ف»القاسسي، د. عمي  -19
 .205 – 161ص  1985« السػسػعة الرغيخة »

 124 -92القاسسي، د. عمي، السرجر الدابق ص  -20
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