
 

المشروع النسقي ) مدخل نظري الشكالنية الروسية+ البنيوية  سلطة النص / موت 
 المؤلف

 تعخيف الشدق في المغات األجشبية:

" ومعشاىسا وضع أشياء Stema" و"Sunجاءت كمسة "ندق" مغ كمستيغ يػنانيتيغ ىسا: "
" Systèmeبعزيا مع بعس في شكل مشطع مشدق.وتدتعسل عجة مقابالت لكمسة "

 مشيا:

 سّمػػع. -

 ندق. -

 مشطػمة. -

 نطاـ. -

 تشطيع. -

 بشيػػة. -

 وفيسا يمي عخض لبعس تعخيفات "الشدق".

(:الشدق ىػ: >> مجسػعة مغ األشياء أو الػقائع Warren, 1943* تعخيف "واراف" )
 الستخابصة فيسا بيشيا بالتفاعل أو االعتساد الستبادؿ <<.



 (:English and English, 1958* تعخيف انجمد وانجمد )

الشدق ىػ >> عبارة عغ مجسػعة أجداء أو عشاصخ الكل، وىشاؾ عالقات وتفاعالت 
قائسة بيغ ىحه العشاصخ. وىي تعسل معا لكي تؤدي وضيفة معيشة. ويختمف الشدق في 

مدتػى تعقيجه، ودرجة شسػليتو )مغ االتداع إلى الزيق(، وقج تكػف أجداؤه كبيخة العجد 
 أو محجودة <<.

(الشدق ىػ: >> مجسػعة مغ العشاصخ ليا نطاـ Wolman, 1975* تعخيف ولساف )
 معيغ، وتجخل في عالقات مع بعزيا البعس، لتؤدي وضيفة معيشة بالشدبة لمفخد <<.

 (:7891* تعخيف عبج المصيف دمحم خميفة )

يفة الشدق ىػ: >> عبارة عغ مجسػعة مغ العشاصخ الستفاعمة فيسػا بيشػيا، لكي تؤدي وض
 معيشة. ويديع كل مشيا بػزف معيغ حدب أىسيتو ودرجة فاعميتػو داخل الشدق <<.

(:الشدق ىػ:>>نطاـ تتدانج فيو مختمف األجداء برػرة Condillac* تعخيف كػنجيالؾ)
 متبادلة <<.

واسع االستعساؿ في العرخ الحجيث في كل مغ العمـػ التجخيبية  systemمفيـػ الشدق 
والبحتة مغ ناحية , والعمـػ اإلندانية واالجتساعية مغ ناحية أخخى . ويسكغ تعخيف 

 الشدق بأنو مجسػعة مغ العشاصخ الستخابصة

 فيسا بيشيا والتي تكػف في الشياية وحجة يغمب عمييا التشاسق واالندجاـ.

لف الشدق مغ عجد مغ الشطخيات الفمدفية، تحتػي كل نطخية مشيا عمى الشدقية: يتأ• 
مػقف معيغ مغ مذكمة معيشة، بحيث تكػف كل نطخيات الشدق متخابصة ومتساسكة 



اإلشار الفكخي الكامل، الحي يخبط أفكار الفيمدػؼ بعزيا  -أي الشدق –البشاء. إنو 
، بل شخط الشدق الفمدفي ببعس في وحجة عزػية دوف أف يحتػييا تشاقس أو تقاشع

 تحقيق الػحجة واالندجاـ بيغ عشاصخه التي يتكػف مشيا ىحا الشدق...

حيشسا نتحجث عغ الذكالنييغ الخوس، فإنشا نحرخىع جغخافيا في روسيا، عمى اعتبار أف 
 مشيع الخوس والتذيكيػف والبػلػنيػف.

 

لحي تجج ليا امتجادات فرفة الذكالنية مختبصة أساسا بالخوس دوف غيخىع، في الػقت ا
خارج روسيا خاصة تذيكػسمػفاكيا )حمقة بخاغ( وفي بػلػنيا، ناىيظ عسا عخؼ عغ 

الذكالنييغ في ألسانيا وفي أوربا عامة وأمخيكيا فيسا بعج، ثع أخيخا في العالع العخبي وفي 
 السغخب خاصة.

ت بػادرىا مشح ليذ ضخوريا أف نقجـ ىشا عخضا تاريخيا ليحه الحخكة الشقجية التي عخف
: عقج ونرف تقخيبا ال يجب 7891و  7871مصمع القخف العذخيغ، فقج عاشت ما بيغ 

الشطخ إليو كتاريخ قريخ في حياة الذكالنييغ، بل إلى الكيفية التي استغمػا بيا تمظ 
(، فقج تخكػا لشا إرثا كبيخا في مياديغ مثل الذعخ والدخد واألجشاس 7الفتخة عمى قرخىا)

 تاريخ األدب ونطخية األدب بذكل عاـ.األدبية و 

أنشطخ إلييع جسيعا أـ إلى أىع مسثمييع؟ الحق أنو يجب أف نشطخ إلى نرػصيع التي 
كاف ليا دورىا التاريخي في تحخيظ مؤسدة تاريخ األدب الخوسي، أوال، ثع األدب 

 اإلنداني فيسا بعج.



 ما ىي الذكالنية؟

الشقجي العخبي والسغخبي، ال بج مغ تبيغ مفيـػ قبل الحجيث عغ الذكالنية في خصابشا 
 الذكالنية: ىل ىي مشيج أو فمدفة أو نطخية أو مجرسة؟

مغ األمثمة التي واجيت السجسػعة التي وصفت "بالذكالنية" ما ىي الذكالنية؟. إف 
الذكالنية صفة ألرقيا بيا مشاوؤوىا، حيث تفيج القجح في نطخ واضعي ىحه الرفة 

سقاربات التي كاف يعخفيا تاريخ األدب الخوسي، خاصة االتجاىات الشفدية بالقياس إلى ال
 واالجتساعية والجيشية واألخالقية والخمدية والمغػية.

يقػؿ ؼ. شمػفدكي مؤسذ السشيج الذكمي الخوسي في جػاب عغ سؤاؿ ما ىي 
 الذكالنية؟ وكاف جػابو واضحا في ذلظ.

 

خجػع إلى السيارة في الرشعة << السشيج الذكمي في جػىخه بديط، ىػ ال
(CRAFTSMANSHIP ىػ تصبيق الشسػذج التقشػلػجي عمى اإلنتاج الفشي ،)

(. وقج وصف ايخشباـو الذكالنييغ بأنيع كانػا ميتسيغ بسدألة تقشية 2اإلنداني>>)
األدب، ويزع الديارة في مقابل األدب، فالذكالني كاف يػصف مثمسا يػصف 

ء الديارة ويفككيا. وىكحا كاف فعميع مثل فعل السيكانيكي في السيكانيكي الحي يخكب أجدا
 (.9الشز الذعخي والدخدي)

 



لقج خرز السيتسػف بالذكالنييغ جدءا ىاما مغ أبحاثيع لمتعخؼ عمى شبيعة ومفيـػ 
مرصمح "الذكمي". وبالخجػع إلى الجراسات األولى التي اىتست بالذكالنييغ، مثل دراسة 

السحىب( الرادر -إرليتر في كتابو )الذكالنيػف الخوس، التاريخ الشاقج األمخيكي فكتػر
وكحلظ كتاب )الذكالنيػف الخوس، السيتا شعخية( الرادر  7811في شبعة أولى سشة 

، وكحا رونيو ويميكي في كتابو )مفاىيع PETER STEINERلبتخ ستيشخ  7891سشة 
يغ واريغ، الرادر سشة ، بل يسكغ الخجػع إلى كتابو األوؿ صحبة أو ست7899نقجية( 
 )نطخية األدب( حيث أشار إلى الجراسات الذكالنية إشارات ىامة. 7818

لقج واجو الذكالنيػف صعػبة تعخيف وتحجيث شبيعة عسميع قياسا إلى ما كاف متعارفا 
عشج الباحث الخوسي والقارئ عمى الدػاء أوائل القخف العذخيغ. فالتقاليج األدبية والفكخية 

خت أنداقا فكخية ومعخفية وجسالية كانت تػاجو الذكالنييغ أثشاء تكػف كانت قج رس
حخكتيع. لقج حاولػا الجػاب عغ الدؤاؿ اإلبدتسػلػجي الحي يسكغ أف يسيدىع ويسيد 

فعميع داخل الفعل األدبي الخوسي، وكاف ذلظ الجػاب يتشػع بتشػع الذكالنييغ ويتػحج في 
يع التي وسعت الذعخ والدخد بسختمف مرجر إبدتسػلػجي يشطع اختالؼ مسارسات

 أشكالو وتاريخ األدب ونطخية األدب واألجشاس األدبية.

ولغ يعتبخوا أنفديع شكالنييغ ييتسػف بالذكل دوف السزسػف في السشطػر الثشائي الحي 
عخفتو مجارس تاريخ األدب إلى حجود نياية القخف التاسع عذخ، والرفة التي أشمقػىا 

" ولع يكغ ىجفيع ىػ MORPHOLIGISTS"السػرفػلػجييغ"  عمى أنفديع ىي صفة
ىجؼ مجرسة "الفغ لمفغ"، بل واجيػا ذلظ. فالسشيجية الذكمية كانت وصفية أكثخ مسا 

 كانت ميتافيديقية.



 

 ( يقػؿ:7822كتب إيخشباـو في إحجى دراساتو السبكخة )

ػجي لتسييده <<مشيجشا عادة يعخؼ كسشيج شكمي، وافزل أف أسسيو بالسشيج السػرفػل
عغ السقاربات األخخى مثل الشفدية واالجتساعية وما شابو ذلظ، حيث يكػف مػضػع 

البحث ليذ ىػ العسل نفدو، ولكغ في رأي ىؤالء الباحثيغ يشعكذ عمى العسل 
 (.1األدبي>>)

وليدت السػرفػلػجيية ىي الرفة الػحيجة التي وصفػا بيا أنفديع أو وضعيتيع السشيجية 
ع الساركدييغ الستذجديغ، فقج قاؿ إيخشباـو << لدشا شكالنييغ، ولكغ إذا في صخاعيع م

(، مشيجيع إذا بيحا السعشى وبالسعشى األوؿ السػرفػلػجي 1أردتع فشحغ متخررػف>>)
يمتقي عشج االىتساـ باألشكاؿ أو بعمع األشكاؿ أو الحيغ يخترػف بجراسة األشكاؿ إذا 

 .SPECIFIKATORY/SPECIFIERSحاولشا التجقيق في مرصمح 

 

وبيحا يكػف الذكالنيػف قج دققػا الرفة العامة التي أشمقت عمييع وأعصػىا مجلػليا 
العمسي ال مجلػليا القجحي الحي يدتسج أصمو اإلبدتسػلػجي مغ مفيـػ الذكل في 

 جساليات تاريخ األدب إلى نياية القخف التاسع عذخ.

 العالقة بيغ الذكالنييغ:

 



الذكالنييغ؟ إف الحي يجسع بيغ مسارسة الذكالنييغ ىػ ىحا السشيج ما الحي يجسع بيغ 
السػرفػلػجي الحي يجسعػف فيو آرائيع وشخيقة عسميع. وتتسثل عقيجتيع في التعامل مع 

 األدب مغ خالؿ مدتػييغ:

 مدتػى التخكيد عمى "العسل األدبي" وعمة مكػناتو. - 7

 ية.مدتػى إلحاحيع عمى استقالؿ الجراسة األدب - 2

وىكحا كاف التشطيخ الذكالني ليحيغ السدتػييغ يخمي إلى وضع حج لمخمط السشيجي 
الجراسة  SYSTEMATIZEالحي كاف يدػد الجراسات األدبية التقميجية، و"أنطسة" 

األدبية كحقل متسيد قائع الحات. فقج حاف الػقت في نطخىع لتحجيج حقل األدب الحي 
 (.9رة وتحجيج مػضػع دراستو كسا قاؿ ياكبدػف)بقي زمشا شػيال كأرض خالء أو ميجػ 

 

لقج صخح الذكالنيػف بأنو يجب أف يكػف لألدب مػضػعو الخاص وال يخزع لمجراسات 
<< يجب أف يكػف لألدب مػضػعو  M. KIRIDIالخارجية، يقػؿ البػلػني ـ.كيخيجي 

(، وقج حجد ياكبدػف بذكل دقيق 1الخاص ومشيجو الخاص وىجفو الخاص.>>)
ع عمع األدب بقػلو<< مػضػع عمع األدب ليذ ىػ األدب، ولكغ ىػ األدبية أي مػضػ 

(. ويزيف إيخشباـو <<إف الباحث األدبي يجب أف 9ما يجعل العسل األدبي أدبيا>>)
 LITERARY MATERIALSييتع فقط بالبحث داخل السسيدات العامة لمسػاد األدبية

<<(9.) 

 



ثشاء مشاقذتيع لسفيـػ األدبية نطخا لرعػبة وقج اعتخضت مذاكل عجيجة الذكالنييغ أ
تحجيج مكػنات ىحه األدبية، وقج وضع ذلظ ياكبدػف في مقالتو "ما ىػ الذعخ؟" بحيث 

رفس السػضػعات الخاصة بالذعخ دوف غيخه وقاؿ << اليـػ يرمح كل شيء أف يكػف 
 (.71مادة لمقريجة>>)

السبجع، وعغ الخياؿ والحجس وكحلظ تجشبػا الحجيث عغ القجرة العقمية لمذاعخ أو 
والعبقخية، ومثل ىحه السرصمحات التقميجية السعخوفة في تاريخ مفيـػ األدب. فاألدب 

أو القارئ، ولكغ مغ مشطػر  PSYCHEيجب أال يشطخ إليو مغ مشطػر نفذ السؤلف 
( وذلظ لتجشب الدقػط في التحميالت الشفدية أو السيتافيديقية لألدب، 77العسل نفدو)

األمخ لع يكغ ىيشا في ضل سيادة تقاليج متػاتخة وسيادة قخاءة راسخة في انتطارات  ولكغ
 القخاء في عرخىع.

 تخكيب الذكالنية:

 كانت الذكالنية تشقدع إلى مجسػعتيغ:

)*( وكاف يسثميا الذباب مثل M.L.Kحمقة المدانيات التي كانت في مػسكػ  - 7
 .7871فيشػكػر، وقج تأسدت سشة روماف ياكبدػف وبيتخ و جاتيخؼ وجخيجػري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

MOSKIVSKIJ LINGNSTISESKIJ KMZOK )*( 

 



Obschestvo izuchenija poctiches jazika: OPAJAZ. 

 7878)**( ولجت سشة  OPAJAZجسعية الجراسات المغػية السعخوفة بػ - 2
ػر شمػفدكي ويػري تيشيانػؼ وؿ.ب ببتخسبػرج، وكانت تزع بػريذ إيخشباـو وفيكت

 ياكػبشدكي واوزيب يخيظ وتػماشػفدكي وغيخىع.

وىي التي سسيت بالذكالنية في البجاية، ولع تدع  OPAJAZإف الذكالنية ىي ضاىخة 
بيا حمقة مػسكػ أوؿ األمخ، ففي الػقت الحي كانت تخى فيو حمقة مػسكػ أف الذعخ 

إف حمقة بتخسبػرج كانت تخى أف الحافد الذعخي لغة في مسارستيا لمػضيفة الجسالية، ف
 ليذ دائسا مجخد أداة لدانية معخوفة.

 ترشيفات الذكالنييغ:

 صشفت الذكالنية عجة ترشيفات نحكخ مشيا:

( ترشيفا ثالثيا لمذكالنييغ حدب 72*الترشيف األوؿ: وضع تػماتدػفدكي)
 اتجاىاتيع:

. ويسثمػف OPAJAZجراسات المغػية الستذجدوف: وىع الحيغ يشتسػف إلى جسعية ال - 7
 اليدار الستصخؼ لمذكالنييغ، واشتيخ مشيع شمػفدكي وإيخشباـو وتيشيانػؼ.

السدتقمػف: ىؤالء ساىسػا في خمق السجرسة الذكالنية وفي أعساليا، لكشيع لع يقبمػا  - 2
 دائسا شخوشيا أو تػجياتيا، فاتجيػا اتجاىات مختمفة مثل زيخمشدكي ونيػنػغخادوؼ.

 الستآثخوف بيع: ىؤالء مغ الرعب تحجيج عجدىع. - 9



يقدع الذكالنية إلى  EWA THOMPSON*الترشيف الثاني: تقديع إيفاتػمبدػف 
مشاىج "مثالية" و"وضعية": فذمػفدكي يتجو نحػ الجسالية السثالية وتيشيانػؼ نحػ التػجو 

ؿ مفيـػ بيغ شمػفدكي وتيشيانػؼ مغ خال STENDYالػضعي. ويسيد يػري ستشجي 
تيشيانػؼ لمفغ، فالفغ عشجه مجسػعة مغ األنداؽ، مع وضيفة التحػيخ أو التقخيب 

DEFORMALIZATION  مسا يجعل اإلدراؾ أكثخ صعػبة، ويجعل مغ العسل األدبي
"نطاما" مكػنا مغ األنداؽ التي تتسيد وضائفيا تػاقتيا وتػقتيا، ولع يكغ ليحا التسييد أي 

 (.79شأف عشج معاصخييسا)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ندجاـ الذكالنييغ واختالفيع:ا

لع يكغ الذكالنيػف يذكمػف وحجة مشدجسة في الترػرات والسسارسات بل حتى في 
عرخىع لع يكغ يشطخ إلييع عمى أنيع يذكمػف كال مشدجسا. فقج كتب أركادجي غػرتفميج 

مختمفػف ججا، فسشيع البدصاء ومشيع مغ يقمج  قائال << إف الذكالنييغ 7822سشة 
السشيج الذكمي فقط، ومشيع السػىػبػف مثل شمػفدكي ومشيع التػفيقي مثل زيخ 

 (.71مشدكي>>)

ويقػؿ بػريذ ارفانػؼ أب الذكالنية "االجتساعية" إف باحثي جسعية الجراسات المغػية 
OPAJAZ ثالث مجسػعات  ال يسثمػف كال مشدجسا وإنسا العكذ، ويسكغ مالحطة

 مختمفة.



اليسيغ الستصخؼ الحي يمح عمى الفرل التاـ بيغ الذعخ والبخاكديذ مثل إيخشباـو  - 7
 وشمػفدكي.

 الػسط الحي يشخخط فيسا يجعى بشطخية الذعخية المغػية مثل ياكبدػف وشمػفدكي. - 2

 (.71اليدار الستصخؼ الدػسيػلػجي والتقشي مثل "اويشب بخيظ وكػششتخ") - 9

 يخى ميخ فيخؽ بأنيع يسثمػف أربعة مشاىج:و 

االتجاه األكاديسي الستسيد بخغبتو في شخح التشاقزات وتجشب صياغة السذاكل  - 7
 تبعا لمسبجأ الػاحج مثل زيخمشدكي.
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ويسثمو  FROZAR FORMLISTاالتجاه الخابع ىػ الذكالني الستجسج  - 1
 (.79شمػفدكي)

وتجؿ ىحه التقديسات الستعجدة عمى صعػبة الجسع بيشيع في اتجاه مشدجع شأف القزايا 
التأليفية التي تصخح عمى مؤرخ األدب، ويسكغ لمتقديسات أف تتعجد وتتشػع بحدب زاوية 

الشطخ لمسؤرخ األدبي ويسكغ أف يرل الباحث إلى نفذ الشتيجة التي تػصل إلييا 
( وىحا ال 71نية بقجر ما ىشاؾ مغ شكالنييغ>>)ميخفيخؼ << بأف ىشاؾ مغ الذكال



يعشي التشقيز مغ شأنيع بقجر ما يشدجع والتعجد السشيجي لسقاربات الذكالنييغ السفتػحة 
 أماـ الحيغ شبقػىا.

 تسييدر زيخمشدكي لمذكالنييغ:

في مقالة زيخمشدكي الغشية واليامة بعشػاف "سؤاؿ السشيج الذكمي" يسيد الصخيقة الذكالنية 
بالرػرة التالية: << اإلسع العاـ والسبيع "لمسشيج الذكمي" غالبا ما يجؿ عمى األعساؿ 
السختمفة التي تتعامل مع المغة الذعخية واألسمػب بالسعشى الػاسع ليحه السرصمحات 
الذعخية التاريخية والشطخية، دراسات العخوض، دراسة األصػات واإليقاع واألسمػب 

فسغ خالؿ ىحا التعجد … تاريخ األجشاس األدبية واألساليب، الخوالتخكيب وبشية الحبكة، 
الحي اليخيج أف يكػف بذكل قصعي متباعجا، فإنو مغ الػاضح مغ ناحية السبجأ أف يكػف 
الحجيث ال عغ السشيج الججيج وإنسا عغ السيسة الججيجة لمبحث ولمجائخة الججيجة لسذاكل 

 (.79…>>)البحث

تاريخي وليذ مرصمحا تعخيفيا تعييشيا، وإف <<ما  إف السشيج الذكمي ىػ مرصمح
يسيدنا ليذ ىػ الذكالنية" كشطخية جسالية وال "السشيجية" كشطاـ عمسي مغمق ولكغ فقط 

 (.78محاولتشا لػضع قػاعج مستمكات السادة األدبية وعمع األدب السدتقل>>)

 ما الحي يجسع بيغ الذكالنييغ إذا؟

ييغ بذكل دقيق في نرػصيع األولى والالحقة بالمغة إف الحيغ تتبعػا أعساؿ الذكالن
الدالفية، وتابعػا صخاعاتيع كسا تبجو مغ مديختيع التاريخية القريخة السكثفة مثل 

ياكبدػف)*( وفيكتػر إرليتر وبتخستيشخ، رأوا أف ما يجسع بيشيع ىػ اقتداـ السبادئ 



ع بيشيع في نطخ ستيشخ ىػ اإلبدتسػلػجية التي ولجت العمع الذكالني لألدب، والحي يجس
 الػضعية اإلبدتسػلػجية التي كانػا يتحخكػف في دائختيا كعشرخ ناضع ليع.

 

وال يسكغ لمباحث الحي يتتبع أعساؿ الذكالنييغ الخوس التي تخجست اليـػ بذكل مكثف 
ومبكخ إلى المغة اإلنجميدية واأللسانية ثع إلى المغة الفخندية فيسا بعج بذكل متأخخ وكحلظ 

الجراسات التي أنجدت حػؿ أعساليع، إال أف يدجل مثل ىحه السالحطة العمسية التي 
تػصل إلييا ستيشخ حيث تجسع السسارسة في إشار صعػبة تذكميا في الدمغ أوال وفي 
إشار السقاربات الرعبة أحيانا، ثع البحث عغ ذلظ في السسارسة األدبية السختمفة مغ 

 األدب.شعخ وسخد وأجشاس أدبية ونطخية 

غيخ أف الحي ساعجىع عمى إذكاء نذاشيع وتصػر حخكتيع ىػ تحاورىع فيسا بيشيع ومع 
 الفمدفات واألفكار السعاصخة ليع مغ وضعية ضاىخاتية وحتى الساركدية.

<< فتاريخ نطخية الذكالنييغ الخوس ىػ نتيجة حػار مدتسخ بيغ الذكالنييغ أنفديع 
بيغ الذكالنييغ أنفديع الحيغ يعارضػف بعزيع أوال، وبيغ معارضييع، ولكغ ىػ أكثخ 

فقج كانػا في نفذ الػقت مشاىزيغ ومشاجيغ ومذاركيغ في الحػار الياـ … البعس
 (.21الحي يشتج ويسثل السشيج الذكمي>>)

إف وحجتيع إذا في تعجدىع وتعجد مسارستيع، في إشار البحث عسا كانػا يدسػنو بػ"عمع 
<بأنشا تعجديػف ألف الحياة  7822صخح إيخشباـو سشة األدب" أو استقالؿ األدب وقج 

( بل وفي رده عمى الساركدييغ قاؿ 27متشػعة وال يسكغ اختداليا في مبجأ واحج>>)
 (.22إيخشباـو أيزا << إف الحياة لع تبغ حدب ماركذ فقط الكل ىػ األحدغ>>)



مغ أجل فتح مجاؿ وبيحا يكػف الذكالنيػف << قج زعدعػا اإلبجاالت القجيسة وقج كافحػا 
 (.29التشطيخ ما أمكشيع ذلظ>>)

وفعال فقج خمقػا أرضا خربة لمتشطيخ األدبي وفتحػا آفاقا لطيػر دراسات وترػرات 
حمقة بخاغ التي نقمت وشػرت اإلرث الذكالني، وما سيدتتبع -ججيجة لألدب مثل البشيػية

أىع التصػرات التي  ذلظ مغ مشاىج أدبية حجيثة أخخى. << فالذكالنية والبشيػية مغ
 (.21عخفتيا الجراسات األدبية والشقجية مشح بجايات القخف العذخيغ>>)

 الذكالنية في الخصاب الشقجي األوروبي السعاصخ:

)وىي الدشة التي ضيخ فييا كتابو عغ  7811يقػؿ فيكتػر ارليتر <<في سشة 
خب، ولكغ مشح ذلظ الذكالنييغ الخوس باإلنجميدية( لع تكغ الذكالنية معخوفة في الغ

الػقت، فإف كثيخا مغ مفاىيسيع ومرصمحاتيع قج أدخمت إلى خصابشا الشقجي ]يقرج 
الغخبي [ ويخجع الفزل في ذلظ إلى التقاء جيػد جيميغ مغ الجارسيغ الغخبييغ الستبايشيغ 
في تسثيل وتأويل البشيػية الذكالنية الدالفية، مثل ياكػبدػف وديستخي تذيفدكي ورونيو 

 (.21يظ>>)ويم

وإذا رجعشا إلى كتاب رونيو ويميظ واوستيغ واريغ )نطخية األدب( الحي صجر سشة 
باإلنجميدية، فإنشا نججه يذيخ إلى الذكالنييغ ويدتعخض بعس آرائيع في تاريخ  7818

األدب خاصة، وبعس ما يتعمق بجراسة األدب مغ الجاخل ولكشو لع يتػقف عشج 
، غيخ أنو أشار في اليػامر إلى بعس كتاباتيع، ولع نرػصيع أو حاوؿ إبخاز أىسيتيع

يشتبو السؤلفاف إلى أىسية ىؤالء الذكالنييغ إال في الصبعة الالحقة، حيث أشارا إلى أىع 
( بل 7811األعساؿ التي كتبت عشيع وخاصة كتاب ارليتر عغ الذكالنييغ الخوس )



( الحي تخجست بعس 7899)سيشػه رونيو ويميظ بيحا الكتاب في كتابو )مفاىيع نقجية( 
 -)تخجسة د. دمحم عرفػر في سمدمة عالع السعخفة  7891نرػصو إلى العخبية سشة 

 (.771الكػيت، الخقع 

لقج عخفت الذكالنية في أمخيكا أكثخ مغ أوروبا وقبميا، خاصة بعج رحيل ياكػبدػف إلى 
حاضخات ياكػبدػف في الػاليات الستحجة األمخيكية. وال حاجة لمتحكيخ بالتأثيخ الحاسع لس

نيػيػرؾ خالؿ الحخب العالسية الثانية وأثخىا في ضيػر األنتخوبػلجية البشيػية. فقج تخجع 
 .7811في حيغ لع يتخجع إلى الفخندية إال سشة  7819بخوب إلى اإلنجميدية سشة 

ومع تصػر الجراسات البشيػية التي وججت مختعا خربا في أمخيكا، وما عخفتو مغ تصػر 
بحكع تسيد الجراسات األمخيكية في عالقاتيا بالتاريخ الحي يختمف عشو في أوروبا، ىاـ 

وتصػر الجراسات المدانية البشيػة بذكميا التػزيعي )بمػمفيمج وىاريذ( وكحلظ اإلرث الحي 
أخحه دي سػسيخ عغ الذكالنييغ الخوس، وتعخؼ األمخيكييغ السبكخ عمى حمقة بخاغ مغ 

لى أمخيكا خالؿ الحخب العالسية الثانية، فإف كل ىحا سيداىع في جخاء انتقاؿ ياكبدػف إ
ضيػر األنتخوبػلػجيا البشيػية. وىكحا تحقق حمع البشيػييغ في تحقيق حمع دي سػسيخ في 

وضع عمع الجاللة، وقج راود ىحا الحمع أيزا فيمدػفا آخخ ىػ "تذارلد بيخس" أكثخ 
يكا كسا حاوؿ شػمدكي في أواخخ الفالسفة أصالة وعسقا مغ الحيغ أنجبتيع أمخ 

الخسديشات بدط حجسيات أستاذه ىاريذ، وأقاـ السحىب البشيػي واكتذف البشية 
كسا أف البشيػة األمخيكية قج استقبمت ليفي ستخاوس وعخفت مؤلفاتو انتذارا … العسيقة

كبيخا مغ أي كاتب أوربي آخخ، ألنو وجج أرضا خربة في التفكيخ األمخيكي غيخ 
 بالتاريخ كسا يعتسج في أوروبا.السثقل 



فالسقاربات األنتخوبػلػجية عخفت نذاشيا في البحث الجامعي األمخيكي بذكل مكثف 
وأعصت لو األولػية واألىسية لتقري البشيات األساسية لمسػضػع في المدانيات واألدب 

سػى  وغيخىسا، بحيث يحىب إميل فاف تيدالر << إلى أف الفخندييغ لع يفعمػا ببشيػيتيع
أنيع اكتذفػا الساء في البحخ األنجمػ أمخيكي. فسا اكتذفو الفخنديػف في الخسديشات 

والدتيشات كاف مػجػدا عشج األنجمػ ساكديػنييغ وأف ما كاف تدامشيا في فخندا قج أصبح 
(. ورغع ىحه الشطخية األمخيكية فإنو ال يسكغ نكخاف ما قجمو 29تعاقبيا في أمخيكا>>)

 …الججيج مشح الدتيشات في الجراسات المدانية والبشيػية والدسيائية والفمدفيةالشقج الفخندي 

 الذكالنيػف الخوس والشقج السغخبي السعاصخ:

 مقجمة:

إف الحجيث عغ الذكالنييغ الخوس يفتخض الحجيث عغ معخفة وثقافة اآلخخ، ما دامت 
يكية أو البػلػنية مثال. الذكالنية قج ندبت إلى الخوس أوال تسييدا ليا عغ الذكالنية التذ

وفي جسيع الحاالت فحجيثشا يقتزي الكذف عغ انتقاؿ السعارؼ واألفكار والسشاىج 
والشطخيات، انتقاؿ معخفة أدبية أو ندق فكخي مغ فزاء تاريخي وحزاري إلى آخخ، 

 مغ الخوس إلى فزائشا السعخفي والشقجي العخبي السغخبي.

مغ مختمف أنػاعيا أمخا متعارفا بيغ الحزارات لقج أصبح الحجيث عغ انتقاؿ السعخفة 
واألمع قجيسا وحجيثا، إال أف ما يسيد عالع اليـػ ىػ انبشاؤه عمى التػاصل واالتراؿ 

بذكل أوسع مغ أي وقت مزى بحكع تصػر وسائل االتراؿ، بعبارة أخخى إنو عالع 
التقشية والعمسية  قائع عمى السثاقفة "التي تتع في كل لحطة وعبخ انتقاؿ مختمف الػسائل

والفشية، بل والتشطيخ ليحا الفعل اإلنداني وضيػر مفاىيع مثل الحػار واالنفتاح ومج 



الجدػر بحيث يسكغ تأويل )اإلنداف حيػاف اجتساعي( بأنو حيػاف متثاقف، وكأف 
 السثاقفة أخحت مكانتيا في تكػف اإلنداف وأصبحت مغ ضخورات وجػده السعاصخ.

الذكالنييغ في الشقج السغخبي مغ بعس مطاىخ السثاقفة في مدتػى ولعل حجيثشا عغ 
 معخفي محجد.

 الذكالنية والشقج العخبي:

إف الذكالنية ىي مسارسة لشػع مغ السعخفة في مدتػاىا الشطخي والسشيجي في مجاؿ 
الجراسات األدبية التي نيتع بيا ىشا، وليحه السعخفة الذكالنية نرػص ومؤلفات ودراسات 

بيا مجسػعة مغ الباحثيغ الخوس أوال، تمتيا فيسا بعج دراسات أخخى لباحثيغ قامت 
 تذيكييغ وبػلػنييغ وغيخىع.

ولمذكالنييغ إرث كبيخ وصل إلى ثقافات أخخى مثل اإلنجميدية واأللسانية والفخندية 
وغيخىا قبل أف يرل إليشا، وىشا ال بج مغ التحكيخ ببعس السفاصل التاريخية ليحه 

 السعخفة.

يسكغ أف ندجل بأف المغة العخبية لع تحظ بيحه السعخفة ولع تتخجع إلييا قبل الدبعيشات، 
ولع يكتب ليا التجاوؿ في السؤسدات العمسية األكاديسية والجامعية، وال في األوساط 

الثقافية العامة قبل ذلظ، وحتى إذا نطخنا إلى تاريخ الشقج العخبي الحجيث مشح بجايات ىحا 
الدتيشات، فإنشا ال نعثخ عمى شيء ىاـ عغ الذكالنييغ ونطخياتيع ومشاىجيع، القخف إلى 

 ويكفي أف نشطخ في الكتابات العخبية الشقجية السعخوفة لمتأكج مغ ذلظ.

بعشػاف )نطخية األدب( لخونيو ويميظ  7812حقا ىشاؾ كتاب تخجع إلى العخبية سشة 
واوستيغ واريغ، تخجسو محي الجيغ صبحي وراجعو الجكتػر حداـ الخصيب في سػريا، 



ووصل إلى السغخب في الفتخة نفديا، وتجاولتو الجراسات الجامعية واألوساط األدبية لكشو 
القارئ أو الباحث العخبي في السذخؽ أو السغخب إلى ضاىخة  بالخغع مغ ذلظ لع يثخ انتباه

الذكالنييغ، لقج مخ إذا ىحا الكتاب إلى الثقافة العخبية بيجوء رغع أىسيتو السجرسية 
والعمسية، مع العمع أف في ثشاياه إشارات عجيجة إلى أعساؿ الذكالنييغ مثال في :تاريخ 

ـػ الشدق والسييسشات، اإلشارة في السخاجع األدب، مالمح الجراسة الجاخمية لألدب، مفي
إلى بعس السؤلفات التي اىتست بالذكالنييغ مثمسا فعل رونيو ويميظ في الصبعة الثانية 
التي تخجع مشيا الكتاب إلى العخبية، حيث أشار إلى أعساؿ فيكتػر ارليتر "الذكالنيػف 

 ".7811السحىب  -الخوس: التاريخ 

خاجع والسرادر التي يحيل إلييا الكتاب مكتػبة ىل يسكغ تفديخ ذلظ بأف الس
باإلنجميدية؟ يسكغ أف نفيع عجـ انتباه القارئ أو الباحث السغخبي إلى ذلظ بحكع عجـ 

تسكشو مغ المغة اإلنجميدية ألسباب تاريخية وتخبػية في مخحمة معيشة، غيخ أف الباحث 
جوره عشج مرادر الذكالنييغ السذخقي الحي تخجع )نطخية األدب( إلى العخبية لع يتػقف ب

الخوس ولع تجفعو إلى االىتساـ بيع ال مغ قخيب وال مغ بعيج، معشى ىحا أف المغة ليدت 
 ىي العائق بل ىشاؾ سبب آخخ.

إف عجـ االىتساـ بالذكالنييغ الخوس في الشقج العخبي الحجيث عامة في وقت مبكخ 
ج آنحاؾ في العالع العخبي حيث كاف يسكغ فيسو في إشار الخأي العاـ األدبي العخبي الدائ

يتعامل مع الشطخيات أو السشاىج التي تثيخ القزايا االجتساعية في إشار الػاقعية 
واالشتخاكية، وتيتع بالجػانب اإليجيػلػجية والدياسية وما يختبط بجساليتيا األدبية، وربسا 

خخى، وربسا نحىب نصخح ىشا ىحا الدبب العاـ لشعفي أنفدشا مغ البحث في الجػانب األ



إلى نػع مغ االفتخاض ىػ أنو حتى لػ كذف عغ الذكالنية في الخسديشات أو الدتيشات 
ربسا لع تكغ لتجج مغ يتعامل معيا بشػع مغ الحساس، وربسا كانت ستبقى في الطل كسا 

بقيت كثيخ مغ األفكار واآلراء والسحاىب األدبية التي تحتاج إلى زمشيا لتقخأ، كسا أضيخت 
 نطخية القخاءة وتاريخ القخاءة. ذلظ

ولعل تأخخ بعس األفكار أو السشاىج الفكخية واألدبية في أدب إنداني معيغ يخزع إلى 
مالبدات كثيخة ومتشػعة مشيا ما ىػ ثقافي ومشيا ما ىػ خارج عغ ذلظ، فتأخخ ضيػر 

ي مقارنة الذكالنييغ الخوس في الشقج العخبي الحجيث ال يقترخ عميو فقط، فالشقج الفخند
مع الشقج األنجمػساكدػني أو الجخماني نججه متأخخا عشيسا، وربسا حيغ ضيخت الذكالنية 

 في فخندا فقج أعصيت ليا حيػية أكثخ مغ مشطػرنا في العالع العخبي عمى األقل.

 شخيق الذكالنييغ إلى الشقج السغخبي:

الحي كاف متجاوال في  إذا كانت الذكالنية لع تعخؼ في الخصاب الشقجي العخبي السذخقي.
الدتيشات، فإنو يجب أف نقخر بأف الذكالنية لع تجخل إلى الشقج السغخبي عغ شخيق 

الخصاب السذخقي. وستذكل ىحه السدألة نػعا مغ أخح السبادرة مغ شخؼ الشقج السغخبي 
السعاصخ الحي سيبادر إلى اختيار مرادره ومخاجعو خارج السشطػمة الشقجية العخبية أو 

سيخورتو، فالسخجع الذكالني السغخبي ليذ مخجعا عخبيا مذخقيا، في حيغ أنو  خارج
يسكغ أف نتحجث عغ السخجعية العخبية السغخبية في السشاىج التاريخية والمغػية 

واالجتساعية. وىحه نقصة تحػؿ أولى في مدار الشقج السغخبي ستدسح لمشاقج السغخبي أف 
ع في إغشاء الشقج العخبي عامة أو عمى األقل يكػف يتخح مثل ىحه السبادرة وغيخىا ليداى



عشرخا مشتجا فيو ال متمقيا أو متعمسا فقط، في وقت كانت فيو السبادرة وقفا عمى أخيو 
 في السذخؽ العخبي زمشا شػيال ومازالت في بعس السجاالت.

يخ مع تػفخ شخوط اتخاذ السبادرة لع يربح الشقج السغخبي يتمقى فقط وإنسا سيحاوؿ تكد
السفيـػ الخصي لتجاوؿ األفكار األدبية ويؤثخ في التخاتبية السعخفية والشقجية مشيا خاصة، 

التي تذكل الديخورة األدبية في السغخب، بحكع ارتباط الشيزة األدبية السغخبية 
بالسؤسدة األدبية العخبية في السذخؽ مغ األستاذ السذخقي والسجالت والكتب والبعثات 

السذخقي في السجاؿ األدبي، وبحكع عػامل سػسيػتاريخية وسػسيػثقافية وسيادة الشسػذج 
وقعت تحػالت كثيخة في أواخخ الدتيشات سػاء في السغخب أو العالع العخبي أو العالع 

 األوروبي واألمخيكي أيزا.

ففي السغخب كانت السبادرة إلثارة الدؤاؿ عمى الفكخ العخبي السعاصخ لمباحث عبج هللا 
، 7811كتابو )اإليجيػلػجية العخبية السعاصخة( الستخجع إلى العخبية سشة  العخوي في

حيث سيكذف عغ بعس األنداؽ الفكخية العخبية الحجيثة التي سيكػف ليا تأثيخ عمى 
مغخب الدبعيشات الفكخي واإليجيػلػجي واألدبي، وتبجأ في الطيػر معالع انحدار البشية 

ليحه السخحمة التاريخية مع نياية الدتيشات وبجاية التقميجية في مختمف صػرىا، وسيكػف 
الدبعيشات أثخىا في البحث عغ ترػرات ججيجة لمعالع ومشيا التاريخ األدبي السغخبي 

والشقج السغخبي، ولعل إعادة اكتذاؼ الحات في السغخب قج عبخت عشيا كثيخ مغ 
 السطاىخ الفشية والفكخية واالجتساعية مع بجاية الدبعيشات.

 

 كالنية في السغخب:الذ



 

إذا رجعشا إلى الجراسات الشقجية التي أنجدت قبل بجاية الدبعيشات في تاريخ الشقج 
السغخبي، فإنشا نججىا كانت تتخاوح بيغ الجراسات المغػية لمشز والجراسات االنصباعية 
واالجتساعية والتاريخية، حيث تع ترشيف الشقج السغخبي في ىحه السخحمة إلى السشيج 

قميجي المغػي االنصباعي والػصفي والسشيج االجتساعي والججلي والبشيػي التكػيشي فيسا الت
 (.21بعج)

 

إال أف السشاىج التقميجية خاصة ستخزع لمسداءلة بل السػاجية مع نياية الدتيشات بحكع 
ما تسيدت بو ىحه السخحمة عمى الرعيج العخبي والسغخبي والعالسي أيزا، إذ أصبحت ال 

لػضعية اإلبدتسػلػجية التي أفخزتيا السخحمة. وليحا سيعير الشقج السغخبي تشدجع وا
بعس مطاىخ ما عخفو الذكالنيػف في بجاية مخاحميع وخاصة مغ جساعة الذباب الحيغ 

 أخحوا عمى عاتقيع مػاجية الشقج األكاديسي الخوسي السػروث عغ القخف التاسع عذخ.

حاوؿ أيزا البحث عغ مشاىج ججيجة والشظ أف جساعة مغ الذباب في السغخب ست
لسػاجية الشقج السغخبي الحي ساد في أواخخ الدتيشات. قج نقػؿ إف بعس األوضاع 

التاريخية الستساثمة قج تشتج أفعاال ونذاشا متساثال أيزا في مدتػاه اإلبدتسػلػجي عمى 
في الجراسة  األقل. وسيكػف ليحا البعج بعس تجمياتو حيشسا يخيج الشاقج السغخبي أف يقـػ

األدبية السغخبية بسا يقارب ما قاـ بو الذكالني في دراستو األدبية أوؿ األمخ، وىػ 
الشدوع إلى تصبيق مشاىج ساىست في خمق مفاىيع ججيجة ومغايخة لألدب والشذاط الفشي، 



خاصة وأف السشيج الذكمي كاف قج عخؼ تصػرا وحزػرا ىاما في الجراسات الفخندية في 
 الدتيشات.

ع يكغ ليشتبو الشاقج السغخبي إلى إنجازات الذكالنييغ الخوس إال بعج أف وصمت أعساليع ل
إلى الشقج الفخندي حيث لع تدعفو سيخورة الشقج العخبي عمى االشالع عمى ذلظ، ألف 

الشقج العخبي في السذخؽ لع يشتبو إلى أعساليع لدبب أو آلخخ. وسيمتقي الشاقج السغخبي 
غ الخوس وقج خزعت لكثيخ مغ الجراسات واعتختيا عجة تصػرات. مع أعساؿ الذكالنيي

ىكحا كاف عمى الشاقج السغخبي أف يشتطخ حتى تتخجع أعساؿ الذكالنييغ إلى الفخندية 
ليتسكغ مغ االشالع عمييا في تمظ المغة، ويشقل السشيج الذكمي مغ الفخندية مباشخة بعج 

سة ودراسة، فطيخت كتب مثل )نطخية أف انكبت الجراسات الفخندية عمى أعساليع تخج
، 7891األدب، نرػص الذكالنييغ الخوس( تخجسة تدفيصاف تػدوروؼ سشة 

، 7819، و)نطخية الشثخ( لذمػفدكي سشة 7811و)مػرفػلػجية الخخافة( لبخوب سشة 
، وضيخت كتب أخخى مشح ذلظ الػقت متخجسة 7817و)شعخية الشثخ( لتػدوروؼ سشة 

 إلى الفخندية.

 

أواخخ الدتيشات ضيخت أبحاث وأعجاد خاصة مغ السجالت والجوريات العمسية ومشح 
 واألكاديسية الفخندية خاصة بالذكالنييغ الخوس مثال:

ىكحا سيعتسج الشاقج السغخبي عمى السخجع الفخندي والسخجعية الفخندية الذكالنية في 
سا ستكػف ىحه ىي االشالع عمى بعس أعساؿ الذكالنييغ ونقميا إلى الشقج السغخبي ورب

الفخصة التي سيتخح فييا الشقج السغخبي مبادرة لتشػيع مخاجعو إلى جانب مخجعو العخبي 



السذخقي. وقج يدسح ىحا الفعل بالسذاركة في إغشاء الشقج العخبي عامة ويعمغ عغ بعس 
 قجراتو أيزا.

حالة نقجية وإلبخاز عالقة الشقج السغخبي بالذكالنييغ الخوس، سأحاوؿ أف أتتبع أعساؿ 
خاصة، أي القياـ بتتبع ما قاـ بو الشاقج السغخبي إبخاىيع الخصيب دوف غيخه، ال ألنو ىػ 

الشاقج الػحيج الحي قاـ بحلظ، ولكغ فقط ألنو أكثخ الشقاد السغاربة اىتساما بأعساؿ 
الذكالنييغ الخوس، وفي مخحمة مبكخة مغ حياتو الشقجية، وألنو أيزا مغ األوائل الحيغ 

سػا بعس أعساليع مغ المغة الفخندية إلى المغة العخبية. وكانت لو مذاريع شسػحة تخج
في نقل أعساليع أنجد مشيا جدءا ميسا. وربسا اختيار ناقج واحج فقط يعػد أيزا إلى 

اختيار مشيجي يبخره كػف البحث لع يدتػؼ كل األعساؿ التي قاـ بيا الشقاد اآلخخوف 
ا إلتساـ ذلظ مدتقبال. والتعامل بالشسػذج الشقجي ىػ إلى اآلف، ويبقى البحث مذخوع

اختيار مشيجي فقط يقخبشا أكثخ إلى معالجة السػضػع بجقة في مخحمتو األولى، حتى ال 
 أتقػؿ عمى الشقج السغخبي أو أسقط في تحميل التقػى فخضياتو عمى تحسل نتائجو.

يقا لكل األعساؿ التي أنجدت وأعتبخ أف مثل ىحه السقاربة لمسشيج الذكمي تفتخض تتبعا دق
في ىحا الباب، كسا يفتخض ذلظ البحث السقارف أو البحث في تاريخ اآلداب والشقج 

وتاريخ األفكار. وال أدعي بأنشي قج تسكشت مغ القياـ بيحا العسل اآلف. وقج يكػف لسشيج 
قجي التعامل مع ناقج واحج ما يدسح بتعسيع ذلظ عمى نقاد آخخيغ واستجساع متشيع الش

 الستشػع والستفخؽ.

: "نطخية السشيج الذكمي"  تخجسة الخصيب لشز إيخشباـو



تخجع الخصيب ىحا الشز مختيغ: التخجسة األولى نذخىا في مجمة الثقافة الججيجة، 
، ثع تخجع الشز تخجسة كاممة ووضع لو تقجيسا وىػامر، ونذخه في مجمة 7811، 1عجد

التخجسة الثانية اىتساـ الخصيب بتخجستو . ويتبيغ مغ 7818، أكتػبخ 71أقالـ عجد 
وتقجـ قخاءتو لمذكالنييغ أيزا. كسا اىتع برياغة مرصمحاتو فأصبح مرصمح اإلنذائية 

ىػ الذعخية وعمع شكل الحكاية مػرفػلػجية الحكاية. وىحا السرصمح األخيخ ىػ الحي 
 سيعتسجه في تخجستو لكتاب بخوب فيسا بعج )مػرفػلػجية الحكاية(.

مغ السقجمة التي كتبيا لشز إيخشباـو بأف الخصيب بجأ ييتع أكثخ بالذكالنييغ  ويطيخ
ويبحث فييع كثيخا، ويحاوؿ أف يقجـ لمقارئ العخبي جسمة السعارؼ والذخوط التي تداعج 

(. 7818( والثانية )7811عمى قخاءة ىحا الشز، والفخؽ واضح بيغ تخجستو األولى )
ؿ الذكالنييغ وتقجيع مالحطات تاريخية ونقجية عغ ففي ىحا الشز نالحظ تتبعو ألعسا

الذكالنييغ، ومحاولة التسكغ مغ مشيجيع وقخاءة نرػصيع الستخجسة إلى الفخندية 
 خاصة.

 
 


