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،ُسػػواءُعمىُومسارات التوتحوّ ةُأزماتُدُّػعرُالنقػديُالعػػػػػربيُالمعاصرُػالفكخطابُُيعيػُشُ
ُالتيُ ُالخمفػػياتُالفمسفيػػة ُأوُفيُفيػـ ُالمفيػومػػيُوالمعػػرفي، ُالمصطمػحيُأوُعمىُالصعيػد الصعيد

ُالرؤيةِ ُربيػةُِػعُنقديػةٍُُقػامتُعميياُاالتجػػاىاتُالنقػػديةُالغربيةُمفُأجؿُتػمثّمياُواستثمػارىاُفيُنظريةٍُ
ُ.النقديػةُكذلؾخطاباتُالعربيػةُاإلبداعيػة،ُُوةُالنصوصُوالسُلمقاربػؤسُ تػُُ

ومفُطبيعةُالباحثُالجادُفيُالنقدُالعربيُأّنوُالُيركفُإلىُاإلجاباتُوالتحميبلتُالمتسّرعةُ
ديُإزاءُػػػالعربُمكتوفيُاأليُوالباحثوفُادػػػػلـُيقؼُالنقالتيُتعالجُسطحُالظاىػػرةُالُأسرارىا؛ُليذاُ

السواء،ُفقدُُدُ ػرُوالنقدُالعربيُالمعاصر،ُعمىُحػػػػالفكُاخطابالتيُيعيشياُُىاناتوالُرُىذهُالمشاكؿ
،ُومنياُمفُلـُيخرجُعفُنطاقوُدية،ُفمنياُمفُناؿُرواجاػػػريعُالنقواُتأسيسُالعديدُمفُالمشاػػحاول
ُالػػالضي ُفمفُالمشاريعُالنقدية ُإلىُحدُّػػػػؽ؛ ُمحمدػنذكُ،فػمعيُرائجة، مفتاح،ُُرُعمىُسبيؿُالمثاؿ:

ُوسع ُفضؿ، ُبػػنوصبلح ُمرتاضكػػػػيد ُالمالؾ ُوعبد ُعصفور،ُُراد، ُوجابر ُالجابري، ُعابد ومحمد
ُأبُو ُالزيػػفُوػػكماؿ ُشوقي ُومحمد ُيوسػؼديب، ُوأحمػػػد ُلياُـوغيرىػػػُ، ُوالمدقّػػػػؽ ُالقػػػارئ ُولكػػف ،

ُ.التفكيػػػؾفمسفة ػة/ فمسفػػػة البنيػػُ:الُتخػػػرجُعفُإطارُأطػػػروحتػػيجميعػػػا،ُيجػػػػدىاُ

القارئُلخطابُالفكرُالنقديُالعربيُالمعاصرُيجػػدُنفسوُواقفاُعمىُعػػّدةُمساراتُُلػػيذا،ُفػإفُّ
دي ػػػخطاب الفكػػر النقومنعػػػرجاتُإبيستيمولوجيةُومنيجيةُتتعمؽُمعظمياُبرافديفُأساسيػػػػف؛ُىما:ُ

ُالبنيوي ُنتالتفكيكي النقػػػػدي وخطاب الفكر، ُوُما ُتجػػػػاوزًُ؛ ُفيُجُعنيما ُالحداثة ُبعػد ُما ُبعػػد (ُ ا
خطاب الفكر النقدي العربي المعاصر موسوما:ُُبحثالد(،ُأوُماُكافُوسطاُبينيما،ُليذاُجاءُػػػػػػالنق

؛ُىيُأعماؿُوتأويميةُريةػػليعالجُتمؾُالمساراتُمفُخبلؿُمشاريعُنقديةُوفكبيف البنية والتفكيؾ، 
 .ومحمدُشوقيُالزيفُكماؿُأبيُديب،ُومحمدُمفتاح،

ُالفكسيرتكزُبحثناُعمىُفيـُالحيثياتُواإلواليػػػاتُواالمتداداتُالتيُيسيػػػرُوفقَُُ،ومفُثـ ُرُُػيا
ػػعتُبيػػفُخطابُضَُخطاباتػػػوُومشاريعوُالمعرفيػػػةُالمتنوعةُالتيُتموُُْالنقديُالعربيُالمعاصػػرُفػػػػػي
ُ.ةػػػػة والالبنيػة المنغمقػػػػيبيف البن،ُأيُفمسفةُالبنيػػػػة،ُوفمسفةُالتفكيؾ

البػػعدُُُنػػَراعُِلىُثبلثػػةُأبعػػاد/ُتوجياتُأوُمشاريػػعُنقديةُعربيػػة،ُلـُإمستػػنداُُبحثناكمػػاُسيكوفُ
ُلمتوجياتُ ُالجامعة ُوالنقدية ُالمعرفية ُالرؤية ُمراعاتنا ُبقدر ُاختيارىا، ُفي ُالتاريخي ُوال الجغرافي
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عُعمىُتمؾُالثنائية؛ُالبنيةُوزُّكورة.ُوبػػماُأّفُالفكػػرُالنقػػديُالعػػربيُمُُولمرؤىُالفمسفيةُوالمعرفيةُالمذ
ُبعدىما ُوما ُبينيما ُليسُبأُ:تصريحالُفػػإفُُّ،والتفكيؾُوما ُمصدرُتمؾُالثنائيةُىوُغربيُالمنشأ ّف

الذيُتمؾُاألبعادُالمتنوعةُلمفكػػػػرُالنقديُالمعاصرُتمتدُإلىُالتراثُالنقديُالعربيُُا،ُبؿُإفُّمطمقًُ
ُبين ُوما ُوالتفكيؾ، ُالبنية ُفكر ُبيف ُبمفاىيـَُتوزع ُبعدىما، ُوما ُالمثاؿُ؛ةٍُػػػمختمفُيما، ُ،فعػػمىُسبيػػػؿ

ُ ُأّنػػػو ُعمى ُقتيبػػػة ُابف ُفيـ ُيمكف ُالعمنسقػػناقد ُمحمد ُذلؾ ُفي ُذىػػب ُكما ُفيـُُ،ريػػي، ويمكػػف
فىُناصؼُالتػػػيُتنػػػزعُإلىُالجرجانيُفيُالسياؽُنفسو،ُكماُفيمػػػوُمحمدُالولي؛ُعكسُقراءةُمصط

ُفمسفةُالتفكيؾُفيُالتراثُاألدبيُوالنقديُالعربػػػي،ُفيمكفُالتفكيؾُفيُفيػػػـُببلغةُالجرجاني.ُأمُّ ػػا
العثػػػورُعمىُتجمياتُوأصوؿُلياُواضحة،ُقدُتقتربُمفُطروحاتُدريدا،ُوبوؿُديمػػػاف،ُعمىُسبيؿُ

وجػػودهُفػػيُالتػػراثُالعربيُيبقىُُتيػػػارُالثػػالثُالػػوسطي،ُفػػإفُّالمثػػاؿُعندُابفُعربيُوالحػػػبلج.ُأمػػػاُال
ُ.خالؿ قراءة محمد مفتاح لتأويمية ابف رشدمفُُ؛ؽُمنياُفيُبحثنانسعىُإلىُالتحقُُّيةًُفرض

العقؿُُإاّلُأفُّالفكرُالنقديُالمعاصر،ُُلمشاريعُمىُالرغـُمفُمعػػػالجتوالبحث،ُوعُليذا،ُفػػػإفُّ
تجّذراتُوأصوؿُوتأسيسػػاتُالفكرُالنقديُالمعاصر.ُومػػػػفُلفيـُُ؛نسبياُحاضرُفيوالنقديُالتراثيُ

فُلـُالتفكيكيةُوُبنيويةفإفُبحثناُينيؿُمفُمفاىيـُنظريةُمتنوعة،ُمنياُماُيرتبطُبالمفاىيـُالُثـ، ،ُوا 
نرميُفنحفُُبؿُعمىُالنقدُوتجمياتوُالفمسفية؛ُاألدبُخطابُعمىُاواقعًُُوالتفكيؾُيكفُفيمناُلمتمقي

ُ.ُوكذلؾالبنية والتفكيؾفيُصيغتيوُالفمسفية؛ُُعالميإلىُفيـُآلياتُالتمقيُالعربيُلمفكرُالنقديُال
ة،ُبؿُلنحاوؿُإثباتُفرضيةُػػ،ُالُلنثبتُاألسبقيالتأويميُراثػػاُالمتنوعةُفيُالتميامتداداتُُِإلىُإدراؾ

ُ.وماُيتوسطيما،ُوماُيأتيُبعدىمارُالنقديُالذيُيسيرُفيُاالتجاىيفُالسابقيف،ُػػكونيةُوعالميةُالفك

الفكرُالنقديُالكبػرىُيمزمػياُماُُجميػعُمشاريػعُبأفُُّالمعرفيُإطارُإيمانناُوُفيىذاُكمُ يدخؿُ
لكيُتؤسسُلذاتياُتأسيساُقوياُوخالياُمفُالتناقضاتُواليفواتُالتيُُتنقصُُ(نػقد النقػد) ُ:يسمػى

ُالداخميُعمىُ ُوانسجاميا ُتناسقيا ُوقوة والمفاىيـُاإلجرائية.ُُواآللياتُمستوىُالتصوراتمفُقيمتيا
ُأَُ ُالمذكفقد ُالنقدية ُالخطابات ُخطاباتٍُػنتجت ُوغيرىا ُمنيا،ُُموازيةٍُُنقديةٍُُورة ُدرجة ُأعمى ُأو ليا

يشتغؿُعميياُنقدُالنقدُمفُُفكانتُبمثابةُميتػانقػدُلياُ)ُلغةُثانية(،ُإذُأصبحُالنقدُفيُذاتوُمدونةًُ
معرفةُاتوُوبمورتياُفيُنطاؽُمضبوطُمفُأجؿُممارسةُسميمةُُوأجؿُالكشؼُعفُخصائصوُومميُز
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د،ُبدورىا،ُػعىوُتطويرُعمميةُالنقدُالتيُتُُُدُالنقدُاألساس،ُوليذاُكافُىدؼُنقػبالفكرُالنقديدقيقةُ
ُوبالخصوصُاألدبيةُركيػػػػزةال ُاإلبداعيػة، ُالتجربػة ُدوفُُ؛فيُتطػّور ُفمسفة ُوال ُالُأدبُوالُفكر إذ

ُنق ُسميـػوجود ُتوجد،ُُسٍُمؤسُ ُحصيؼُ/د ُال ُاألخيرة ُوىذه والياتُسميمة، ُوا  ُوثوابت ُمعايير عمى
،ُوحصيؼُمضبوطُصاـرُلمعمميةُوالتجربةُالنقديةُوفؽُمنيجٍُُاتكوفُىناؾُمتابعتبدورىا،ُدوفُأفُ

ُدقيؽ ُفمسفي ُعميقةوتصنيؼ ُفمسفية ُامتدادات ُليا ُالمدروسة ُالنقدية ُفالثنائية ُسنحاوؿُ، ُولكف ؛
ُ.إلىُطرحُجديدٍُُاتفكيكياُوتجاوزى

ُالفكرُالنقديُيكوفُُولوُأفُُّ؛حقؿ نقد النقديمكفُإدراجوُفيُُىذاُالبحثُفإفُُّ،ومفُثـ مفيـو
الذيُُالنقديُتبلمسُصيغةُالعقؿُالنقدي؛ُ،ُألفُصيغةُالفكرشمؿُمنو،ُليحتويوُمنيجياُومعرفياأ

بينيما،ُسواءُفيُالنقدُأوُفيُُ،ُأوُمابيفُالرؤيةُالنسقيةُأوُالتفكيكيةسقاُيختارُدياُمتُّػينتجُفكراُنق
ُ.ودػػالوجالعالـُُوُداعُورؤيةػدُالنقدُأوُفيُاإلبػنق

 :أسباب اختيار الموضوع

ُدفعنػػػ ُسبب ُأىـ ُتناولتُُاإف ُالتي ُواألبحاث ُالدراسات ُقمة ُىو ُالموضوع ُىذا ُاختيار إلى
ُوتصوراتوالفكر النقدي العربي المعاصرمسارات المفاىيـ داخؿ  ُخصوصياتو ُلػػػفيـ النظرية،ُُ،

ُإلىُنظرةُجديدةُموسعة،ُتأخذُُوتصنيفوُالثنائيُالذيُاقترحناه ،ُشكال ثالثيامرحميا،ُوليتـُتجاوزه
ُ.التقميديةُةػػبدؿُالثنائي

المعاصرةُُالعربيةُرُبػػػوُالساحةُالنقديةػػػػػببُالثانيُىوُالزخـُالمعرفيُوالنقديُالذيُتزخػػػالس
،ُورغبتناُمعرفةُكيفيةُتأثيرُالثقافةُوالفمسفةُالفرنسيةُالكبيػرُربػأوُفيُالمغُالعربيُسواءُفيُالمشرؽ

عمىُالمشاريعُالمغاربيػػػة،ُوالفمسفػػةُاألنجموسكسونيةُعمىُالمشاريعُالمشرقية.ُليػػػذاُحاولناُأفُنجمعُ
ُتمؾُالعبلقةُ ُلفيـ ُوالفبلسفة، ُبالنقدػالمعقبيفُالكثيرُمفُالنقاد ُالفمسفة ُالتيُتجمع تصيغُماُفػُ؛دة

ُي ُتسميتو ُناقبفمسفة النقػدمكف ُبوصفيا ُديب ُأبي ُكماؿ ُفدرسنا ُالتراثُُعربياُداػػ، ُعمى اعتمد
ُةػفُمفُالثقافػذلؾ،ُودرسناُمحمدُمفتاحُوشوقيُالزيفُبوصفيماُمستفيديػوني،ُوالفرنسيُكػػاالنجموسك
ُ.ةػػػػػربيةُعامػػالغُوالفمسفة
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ُُو ُالنقدُيعّد ُالمثقافة ُالنقديُوقضايا ُالتيُالبحثُفيُالفكر ُلتطويرُالمفاىيـ ُأساسيا ُطريقا ية
ُتشّكبلتُالخطابُالنقديُأمٌرُبالغُاألىمية.ُفيـُُ،ُفيتعامؿُبياُالناقدُمعُالنصوصُوالخطابات،ُليذا

  :الياتػػاإلشك

ُاألسبابُوالمُلمبحثُيةرئيسػػػالُةالمعرفيُيةاإلشكال ُىي ُما ُالفكرُّوُػسىػػػو: ُجعمت غاتُالتي
وماُمدىُتأثيرُُتيػػػػارُالبنيةُوتيارُالتفكيؾ؟ُـُإلىُتياريفُمعرفييف،ُىماالنقديُالعربيُالمعاصرُينقس

ُثنائيػػػة؟ُىذهُالُبدؿُاوزهُإلىُثبلثيةٍُػػػتجتفكيكوُأوُالتصنيؼ؟ُوىؿُيمكفُُىذاالفمسفةُعمىُ

ُ:نذكرُمنياُ؛إشكاليػػػػاتُفرعيػةُةُُعدُُّيةالرئيسُيةىذاُاإلشكالُوقدُخرجتُعف

ةُفيُخمػػػؽُتمؾُالثنائيةُالنقػػػػػديةُالمتعارضة؟ُوىؿُىناؾُتيارُوسطيُأوُكيؼُأثّػػرتُالفمسفػػػػُ-
ُؿُيمكفُأفُنفّكؾُىذهُالثنائية؟ػػػػوىُ؟لياُديػبع

ُكيؼُتتبلقىُالفمسفةُبالنقدُفيُتيارُالنسػػػؽُوفيُتيارُالتفكيؾ؟ُ-

ماُػليُىؿُخصوصيةُذلؾُالتصنيؼُلوُعبلقةُبالتمقيُالعربيُلمفكػػرُوالنقدُالغربيُأـُأفُُّ-
ُالعربي؟ُوالفكػػػريُديػتجمياتُفيُالتراثُالنق

ُالتفكيؾُفيُالفكرُالنقُ- ُبعد ُعػػ؟ُىؿُىوُتجديُالعربيػماذا ُإلىُسمطةُالبنيةػػػاوز؟ُأـ ُودة
ُفيُالنقدُالعربي؟ُومقوالتُالسياؽ

،ُفكيؾؽُوالتػارجُثنائيةُالنسػػيمكفُإدراجياُخُتأويميػػةًُـُالفكرُالنقديُالعربيُمشاريعُىؿُقدُُّ-
ُماُىيُمقوماتُوسماتُوامتداداتُخطابُالبنيةُوالتفكيؾُالنقدييف؟ُوُ؟أوُبينيا

ُوالتحميؿُداخؿُكؿُفكرُنقديُمفُالثنائيةػػالفيىيُخصائصُوتمايػػػػزاتُُماُ- ُىيُـ ؟ُوما
ُؽُفييما؟ػواختبلفاتُالتطبيُإواليات

ُ؟المدروسةُالمشاريعُالنقديةُالعربيةىذهُىؿُىناؾُتحّوالتُداخؿُُ-

ُرُالبنيويُلمببلغةُوالتأويؿ؟ُوماىيُرؤيةُالتفكيؾُليما؟ػػماىيُرؤيةُالفكُ-
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البنيةُإلىُُةؿُالفكرُالنقػػػػديُلبعضُالمشاريعُالعربيةُمفُفمسفىيُدواعيُوخطواتُتحوُّماُ-
ُ؟وماُبعدُالحداثةُالتفكيؾفمسفاتُ

 : يػػػأّما الفػػػرضيات، في

استراتيجيةُالتفكيؾُُفُّأكماُُىيـُالفمسفةُالغربية،بطػروحاتُومفاُةُالنقديػرُالبنيػػفكاستأنسُُ-
ُ.ربيةػنقدىاُلمفمسفةُالغواستفادت،ُمفاىيميا،ُمفُُقدُاستأنست

ُ.الثنائيُذلؾُالتصنيؼترسيخُُوربيُىوُالذيُساىـُفيُخمؽُػػالتطبيؽُالعربيُلمنقدُالغُ-

ُفالُإفُّ- جرجانيُمثبلُذلؾُالتصنيؼُلوُامتداداتُمعرفيةُعميقةُفيُالتراثُالنقديُالعربي،
ُ.ا،ُوابفُعربيُكتفكيكيُ فُرشدُعقبلنياُنسقيائيا،ُكماُيمكػفُتصنيؼُابيمكفُتصنيفوُبنيوياُوسيمي

رُالعقػػؿُالنقديُالعربيُفيُالعربيةُسببوُتطوُُّالذيُتعرفوُبعضُالمشاريعُالنقديةؿُالتحوُُّ-
ُ.رُتمعبُدورىاُأيضاػػفيُمسايرةُاآلخُةػالموض،ُكماُأفُعالميفيـُالفكرُال

ُُوُإفُّ- ُأدبية ُمدوناتُوخطابات ُعمى ُالبنية ُفكر ُُوتطبيؽ ُمفُفكريػػة ُمجموعة ُيممؾ ثقافية
/ معيارؿُػعكسُاستراتيجيةُالتفكيؾُالتيُتناىضُكُ،والتأسيساتُالواضحةُنسبياُواآللياتُالحدود
ُتأويؿالتيُفكرُالبنيةُمحدوداُونيائيا،ُويأفيُتأويؿُالح،ُليذاُيكوفُػػفيُالقراءةُوالفيـُوالتشريُبراديغـ

ُ.استراتيجيةُالتفكيؾُالُنيائياُفي

ُيبؽُُرجاتػومنعُىناؾُتحوالتُ- ُلـ ُفكماؿُأبوُديبُمثبل، ُالعربية، داخؿُالمشاريعُالنقدية
ُـُبالتمردُعميو،ُكماُوّسعُمحمدُمفتاحُمفُمفاىيموُوآلياتوُالتحميمية.اػداخؿُفكرُالبنيةُالمنغمؽ،ُوق

 :المنيج المتبػػع

ُإيج ُالصعبُبمكاف ُالنقػػػديُادمف ُالفكر ُخطاب ُقػراءة ُفي ُمضػبوط ُسيكػػوفُُ-منيػج ليػػذا
ُالثبلثيُلذلؾُالتصنيؼُوُليذهُالممارسةُالنقديةُالمزدوجةُىدفنػاُمحاولػةُإيجادُتصورُنظػريُوفمسفي

مفُُمفاىمياُىذاُالُيمنعناُمفُاالستفادةُوُ(،ُفكرُالبنيةُالمنغمقة،ُفكرُالبنيةُالمنفتحة،ُفكرُتفكيؾُ)
ُالمنيجُمجموع ُفي ُالكائف ُالعميؽ ُوالتحميؿ ُالوصؼ ُفي ُالمتمثمة ُالغربية ُالتصورات ُمف ة
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،ُمةُفيياالمسيرةُوالمتحكُ ُوأنساقياُريُالذيُيعتمدُعمىُباطفُالظاىػػػػرةُوخمفياتياػػاألركيولوجي/ُالحف
وُ،ُألنُّنقديفنقد النقد ىو المنيج المالئـ لمتعامؿ مع الفكر ال،ُر المفاىيـ وحركيتياوّ ػػػػتطتتبعُيُو

كتشاؼُالنسؽُالذيُينّظمو،ُكماُسالُيكتفيُبالقضاياُالسطحية،ُبؿُيغوصُإلىُأعماؽُالخطابُال
،ُأمراُالمفاىيـ النقدية في المشروع الواحد، حسب تسمسؿ المراجع تاريخياسيرورة تتبع قدُيكوفُ

ُ.لنقديةُاألخرى،ُلفيـُتحّوالتُكؿُخطابُنقدي،ُومقارنتوُبالخطاباتُاومنيجًياُوضرورًياُاميمًُ

حاولناُأفُنوّظؼُُ،المعاصرةُالنقديةُوالمعرفيةُلممشاريعُمفاىيميةالتُالفيُالبحثُعفُالتحوُّ
ُلمكشيوالتداوليةُوالتفكيكُطرحُالنقػػػػديُالعقبلنيضُمبادئُالػػػػػفُبعػػػػػػػونحيُّ فُمدىُانسجاـُػػػػػػؼُعػػػة

ـُانسجاـُالخطابُالنقديُالعربيُالمعاصرُككؿُواحد،ُػػػػػػػ،ُثوُالمؤسسُعميوػػػػػػػروعُوخطابػػػػػػػػكؿُمش
ُ. دةػػجديُومنعرجات مساراتخطابُواحد،ُيمّرُبعدةُتطوراتُوػكُأو

ُلػػػـ ، ُبمنيجُواحدػػنمتُفيُالعمـو ُُألفُُّ؛ـز ُعدة ُانتقاء ُتفرضُعمينا ُموضوعنا ُمفاىيـطبيعة
كنوُالظاىرةُوخصائصياُُومقوالتُنقديةُمفُمناىجُمختمفةُومتباينةُفيُالغالبُلكيُنكشؼُعف

الوصؼُالرجوعُإلىُالخمفيةُالتاريخيةُُوُوُالمتأنيةُاألساسيةُالمميزةُلياُعفُغيرىا،ُفحضرتُالمقارنة
ُوالداخمي ُالكميُُّ،الخارجي ُوالكشؼُعف ُالخطابُومستواياتو ُوسمات ُالذاتي ُوالتنظيـ ُالمفاىيميةة
ُتقدي ُالنقديةػوخصائص ُاألحكاـ ُـ ،ُ ُتطور ُومسارات ُالنقُ،ـالمفاىيىذه ُتصنيؼ ادُػوأساسيات

ُ.والفمسفيةُالفكريةُوالمنيجيةُوتوجياتيـ

ُرّكػ ُػػػػػلقد ُاألوؿ ُالفصؿ ُز : ُعمىُخطاب فكر البنية النقدي وسمطة النسؽ المغمؽالموسـو
مكانيةُاستغػػمشروعُكماؿُأبيُديب؛ُفسعيناُإلىُالبحثُفيُشمولي بللوُفيُالبحثُػةُفكرُالبنية؛ُوا 

ُرُُػ،ُفتجاوزُىذاُالفكُمحكمةُرهُمفُآلياتُنقديةُتصنيفيةػػػلماُيوفُُّ؛النصوصؿُالمجاالتُوكؿُػفيُك
ُسالشعريُمجاؿَُ ُناقشنا ُكما ُمتنوعة. ُأخرى ُمعرفية ُمجاالت ُإلى ُالمرجعية؛ػػػة ُالسؤاؿُُؤاؿ ىذا

ُػػػػػالمطروحُبكث النقدُالعربيُالمعاصرُلـُيقدـُإضافةُلمنقدُالعالمي،ُُمعظـُالباحثيفُأفُّيرىُإذُرة،
ُالفكفحاُو ُىذه ُتجاوز ُوتشريحَُػػػلنا ُأفُّرة ُلتبياف ُعالميٌُُيا ُالنقدي ُعُالتفكير ُغُاربيػوليس .ُاربيػأو

ُالفك ُأساسياتُىذا ُتشػريح ُفي ُالشعريػوواصمنا ُلمخطاب ُمقاربتو ُفي ُأىميةُػفُوالسرديُر رصدنا
ُوبالخصوصُ ُفيو، ُالسوسيريػة ُىذالمحوريف االستبدالي والتركيبيالثنائيات ُبيف ُربطنا ُكما يفُ،
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ُالنصُاألبالمحوريفُ ُوالتغريبُداخؿ ُلتبيافُآلياتُحدوثُالدىشػة ُالحضورُوالغياب، ،ُدبيثنائية
ُ.ػرُالنقديػػػػػمفُمنظورُىذاُالفكُيُالتجانسُوالبلتجانسػمفيومُوتدارسنا،ُكذلؾ،

ُأب ُكماؿ ُرؤية ُنفيـ ُأف ُالكشؼُعنيا؛حاولنا ُوطريقة ُالنصُُيُديبُلؤلنساؽ، ُداخؿ سواء
عُإلىُياُبدأتُفيُالتوسُّـُإلىُالثنائياتُاإلنسانية،ُلكنُّقدُكانتُاألنساؽُتحتكُِفي،ُالشعريُأوُالسرد

ُلفيـداخؿُالبحثُفيُاألنساؽ،ُُرجػأوُالمنعُعفُتمؾُالنقمةُأردناُالكشؼأنساؽُثبلثيةُورباعية،ُليذاُ
ُ.اودورُالمتمقيُفيُالكشؼُعنيُاكيفيةُحدوثي

،ُلـُيستمرُطويبلُفيُالمنيجُنفسو،ُفقدُديبعندُكماؿُأبيُُروعُفكرُالبنيةُالمنغمؽػمشُإفُّ
،ُوىذاُرُتفكيكيػػػفكُباألحرىُأوُالُنسقيفتحّوؿُإلىُفكرُُنتُىناؾُتحّوالتُعميقةُوقويةُفيو؛كا

ُ.ثنائيةُ)البنية/ُالتفكيؾ(ُوتدميرُساىـُفيُتفكيؾ

فُبيُوحصافةُذكاءوضعُبمرُاستطاعُأفُيتػػاالنفتاحُإلىُالبحثُفيُمشروعُآخقادناُىذاُُوقد
استطاعُأفُيعيدُاستغبلؿُُإذ،ُمشروع محمد مفتاح النقدي والتأويميوىوُُثنائيةُالبنيةُوالتفكيؾ؛

ُوية.ػةُمفاىيـُنقديةُكالسياؽُوالتأويؿُالبنيوي،ُلتجييزُمشروعوُبتراسنةُمفاىيميةُقدُّػع

:ُُليذاُبدأناُفيُالفصؿُالثاني عفُُتنقيببالُمسارات انفتاح خطاب فكر البنية النقديالموسـو
ُتتبع تاريخي لممفاىيـرُالبنيةُالمنفتحُمفُخبلؿُمحمدُمفتاح،ُفسعيناُإلىُػػالمنطمقاتُالتحميميةُلفك
ُ ُعمييا، ُاشتغؿ ُُوالتي ُالوظيفيةُُمفبدأنا ُالنظريات ُمفاىيـ ُوحضور ُالصوفي ُلمخطاب تحميمو

اشتغؿُعمييا،ُُوتفحصناُالمستوياتُالمسانيةُالتيُ،والسياقية،ُثـُانتقمناُإلىُقراءتوُلمخطابُالشعري
ُوالنحُابتداءًُ ُوالصرؼ ُالصوت ُػمف ُوالمقصديُُإلىو ُالببلغي ُالجانب ُبإضافة ُقاـ ُثـ الداللة،

،ُوتجاوزُالنظرةُاالستبداليةُالتيُكافُيشتغؿُعميياُكماؿُوالديناميُوالتناصيُإلىُالتحميؿُالنسقي
ُ.السماتُقوماتُأوديب؛ُإلىُنظرةُببلغيةُجديدةُتستمّدُأسسياُمفُآلياتُالتحميؿُبالمُػػػوأب

البحثُعفُآلياتُاشتغاؿُالداللةُوقوانيفُالتأويؿُفيُفكرُسعينا،ُأيضا،ُفيُىذاُالفصؿُإلىُ
بمجموعة مف القوانيف التي تتبعناىا  ر البنية كانت محصورةً ػػإلى فك التأويؿِ  فعودةُ ،ُالبنيةُالمنفتح

ُبالبنياتُالزوجيفي قراءة محمد مفتاح لتأويمية ابف رشد ةُثـُالرباعيةُثـُالسداسيةُفيُ،ُفخرجنا
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ُوقَُ ُىالتأويػؿ، ُيجبُػػػػبؿ ُالتي ُالغموضُواآلليات ُوىرمينوطيقا ُالوضوح ُىرمينوطيقا ُعف ُتحدثنا ذا
ُاالعتمادُعمييا،ُبالعودةُإلىُالمفاىيـُالتأويميةُالتراثيةُعندُاألصولييفُوالببلغييف.

وعرضناُقراءةُالنصُوالعالـ،ُفيُُالتشابو واالختالؼُوقدُعالجناُخبلؿُىذاُالفصؿُإشكاليةَُ
هُووحداتو،ُوبيفُمفُُرقائماُعمىُتشابوُعناصُ/ُالعالـَُبيفُمفُيرىُالنَصُُلذلؾُالجدؿُالقائـُبينيما؛

ُاالختبلؼُداخؿُ ُووجود ُاالختبلؼ، ُداخؿ ُالتشابو ُوجود ُإلى ُلنصؿ ُاالختبلؼ، ُعمى ُقائما يراه
ُةُمحمدُمفتاح.ػػالتشابو،ُوىذاُأساسُأطروح

ُقراػػػلـُتفتن أطروحتوُالتيُيناقشُُفتدارسنابعدُالحداثة،ُُءةُمحمدُمفتاحُالنسقيةُلمفاىيـُماا
ُتراثية ُلكتب ُالنسقية ُقراءتو ُخبلؿ ُمف ُوالفوضى، ُالتشتت ُتيار ُعمى ُفييا ُقُُُ؛ويرد ُقد ُأتُْرُِكانت

ُر.ػرُوالذخائػأبيُحيافُالتوحيدي:ُاالمتاعُوالمؤانسة،ُالبصائُاباكتُ؛بطريقةُتشتيتية،ُمنيا

:ُُءُالفصؿجا ليرّكزُر/ استراتيجية التفكيؾ وتدمير سمطة النسؽ، ػخطاب فكالثالثُالموسـو
ُ ُمشروعُُالمحطة الثالثةُالمسار أوعمى ُمفُخبلؿ ُالمعاصر، ُالعربي ُالنقدي فيُخطابُالفكر

وىيُنقدُُيف؛المعاصُرُوالفكرُفيُالنقدُمركزيةٍُُمحمدُشوقيُالزيفُالتفكيكيُوالتأويمي،ُفبدأناُبقضيةٍُ
ُا ُالمركزية ُمحمدُشوقيُالزيفُبعًدا ُالتيُأعطاىا ُجديديفوفيمًُلعقمية، ُكانتُتعنيُإلغا ُفبعدما اءُ؛

ورُالعقؿُالذكيُوالمضادُلنفسو،ُفيصيرُالعقؿُيراقبُنفسوُتعنيُحضُأصبحتالعقؿُواستبعاده،ُ
ُويحصرُالمعنىُفيُأماكفَُُوالدوغمائيةُفيُعممياتوُالتحميمية،ُحتىُالُيقعُفيُالمركزياتُالصوتية

ُُ.يذا العقؿ المضاد ثار عمى ثنائية الموغوس / الباتوسفءاتُمحدودة،ُوفضا

ُُ ُبعدُذلؾُإلىُمفيـو ُبالمركزيةُالصوتية؛ُإذُإفُّتطرقنا الكتابةُثارتُعمىُُالكتابةُوعبلقتيا
ُيفرضُحضالنظ ُالذي ُالغربي ُالموغوسي ُاليقيني،ُالُصاحبُورَُاـ ُوالفيـ ُالداللة ُلحدوث صوت

ُ.والُنيائيتياددُالتأويبلتُلتقوؿُبانفتاحُالكتابةُوتع

الفمسفةُُؿُِبَُ،ُوالجانبُالتاريخيُلرفضُالببلغةُمفُقُِعالقة التفكيؾ بالبالغةعالجناُبعدُذلؾُ
حاربُُناُكيفيةُاستغبلؿُالتفكيؾُلمببلغةُفيُالعممياتُالتحميميةُوالتقويضية،ُوكيؼَُػحاليونانية،ُووضُّ
ردياتُالكبرى.ُثـُتعرضناُلقراءةُمحمدُشوقيُالزيفُالتيُتكّرسُلؤليديولوجياتُوالسُالتفكيُؾُالببلغةَُ
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ُُو ُالتأويؿُالرمزيُلمنصُالباروكي، ُتحميمياُطرحػالبفُعربيُمفُأجؿُاستخبلصُمفاىيـ ُنموذجا نا
ُإل ُجاؾُدريدا ُالمعنىُالمتمركزُُىتمّثؿُفيُرسالة ُلنثبتُكيؼُيمكفُتجاوز ُشوقيُالزيف، محمد

فالتفكيؾ منو،ُُوأبمغَُُعنىُالمنطقي،ُوقدُتكوفُأعمؽَُةُلممياُإلىُمعاٍفُأخرى،ُقدُتكوفُمناقضمنطق
ُ.اتمةػػوالمخُرةػػ،ُوشبكاتوُالداخميةُالمضميحاور أعماؽ النص

ُمفيُالتفكيؾُضدُُّإفُّ ُدرسنا ُليذا ُالقارة، ُػالثباتُواليقينيات ُفبلُاإلزاحة بوصفيا تفكيكاـو ،
مية؛ُالتيُيمكفُأفُتوصؼُالمستوىُالمنطقيُلمنص،ُدوفُالغوصُفيُشبكاتوُالداخُفييمكفُالبقاءُ

القارئُالُيكشفياُعبرُنظاـُونسؽُمعيف،ُبؿُعبرُحصافتوُالذىنيةُوذكائوُفيُُبالبلمنطقية،ُألفُّ
اليقضة واالستنفار ،ُوكذلؾُعبرُفصاحتوُونباىتوُفيُالتعبيرُوالكشؼ،ُوليذاُتأتيُوالحفػػرُالفحص

ُويأفي مقابؿ البالدة والتمقي اليقيني ُاُتيُالتشظي، ُوتجيئفيُمقابؿ ُالواحدية، االزدواجيةُُلبنية
ُواالستشعارُفيُمقابؿُاألحاديةُوالببلدة.

ُالفصؿُِمعظـُؼُدريدا،ُليذاُكافُاطيأالُيمكفُأفُندرسُالتفكيؾُالعربي،ُدوفُالحديثُعفُ
ُتحييفُمحمدُشوقيُالزيفُوتطويعوُوشبحياتو دا وأفكارهيػمرجعيات در يحيؿُإلىُُالثالث ُوكيفية ،

ُربي.ػػاىيـُالتفكيؾُالعليا،ُمفُأجؿُنحتُمف

ُالنتائج ُمف ُالبحثُبمجموعة ُأنيينا ُكُالعامةُلقد ُخبلؿ ُمف ُإلييا ُتوصمنا ُالفصوؿُؿُّػالتي
ُلتعبُّػػالثبلث ُالبنيةُػػػػة، ُفكر ُمف ُبداية ُالمعاصر، ُالعربي ُالنقدي ُالفكر ُمسارات ُعف ُالنتائج ُىذه ر

ُالمنغمؽُإلىُفكرُالبنيةُالمنفتحُإلىُفكرُالتفكيؾ.

ُالُيراألخييُػػوف ُالمشرفةُس، ُبالشكرُالجزيؿُإلىُاألستاذ ُمىػد. آمنة بمععنيُإالُأفُأتقدـ
ُالمنيجيةُوالمعرفية، ُالعمؿُمنذُبدايتو،ُوتقويموُبآرائيا ُليذا ُفيُتالتيُساعدُعمىُرعايتيا نيُكثيرا

ُمفُقريبُومفُُحميؿالت ُواإلشكالياتُالتيُترتبطُبالبحث، ُالقضايا ُالتفكيرُفيُالكثيرُمف عادة وا 
التيُتفّضمتُُلجنة المناقشةأعضاء عرفي،ُكماُأتقدـُبخالصُالشكرُإلىُد.ُفييُنعـُالسندُالمػػيبع
ثرائوُبمبلحظاتيـُوتوجيياتيـُوانتقاداتيـ.ػبق ُراءةُىذاُالبحثُوا 

   2017واف ػزاف، جػذراع المي    
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 د:ػػػػمييػت

ُر،ُفتغيبُُػشكؿُالنصُبدرجةُأكبتفسيرُيتأّسسُالبحثُفيُفكرُالبنيةُالنسقيُالمنغمؽُحوؿُ
،ُورصدُالعبلقاتُالمحايثة،ُلصالحُمفاىيـُالسياؽ والتأويؿُيالكثيرُمفُالمفاىيـُالنقدية؛ُكمفيوم

ُ.بيفُاألنساؽُوالعناصرُالداخميةُلمنص

ُالنظرة ُألّف ُوتمغيُماُُلقدُغابُالسياؽ؛ ُالنسؽُالمغمؽ، ُعمىُسمطة ُتعتمد ُالمحاِيثة النقدية
، فالرؤية النسقية تؤمف بأف البنية فيُتشكيؿُالبنيةُقدُتكوفُمساىمةًُُ؛يوجدُخارجوُمفُعوامؿ

ُأمُّيايا بنفسِ ؿ نفسَ ُتشكٍّ  ُالتأويؿُُػ. ُإشكاليٌُُا ُموضوع ُفيو ُالنسقي ُالبنية ُفكر ُيؤمفُُ؛في ُمف بيف
ُيمغيو، ُمف ُوبيف ُُبوجوده، ُىذهوسنحاوؿ ُالتعرُُّتدارَس ُخبلؿ ُمف ُنقديُػػػػػػضُلمشاإلشكالية، روع

ُالمنغ ُالبنية ُفكر ُسياؽ ُفي ُندرجو ُأف ُيمكف ُموضعَُػػػعربي ُليكوف ُإطارُُوتحميؿٍُُبحثٍُُمؽ، في
ُ.دػد النقػنقُاتػػػعممي

ُ ُليذا ُلسطمةُكماؿ أبي ديب التوجو النسقي المنغمؽ مشروعَ اخترنا ُإبراز ُمف ُيمثمو ُلما ؛
ءةُالنسقيةُفيُتحميؿُمختمؼُالخطاباتُاإلنسانية؛ُالشعريةُوالسردية،ُفالتفكيرُالبنيويُالعبلئقيُاالقُر

ُ.ورؤيةُالعالـُـػىوُأساسُالفيُأبيُديبُحسبُكماؿ

ُعمىُوجودُفكُإفُّ رةُالمركزُداخؿُالخطاب/ُالنص/ُالعالـ؛ُػػػػػىذاُالتوجوُالنسقيُالمنغمؽُيقـو
ُتكوفُالعناصرُاألخرىُالمرتبط ُالفكليذا ُفيذا ُلو؛ ُبالمركزُتابعة ُالميتافيزيقاُػة رُينتميُإلىُدائرة

ُالغربيةُالتيُتؤمفُبمفاىيـُاألصؿُوالمركز.

ُأصولُ؛ليذا ُوتبياف ُالمنغمؽ؛ ُالبنية ُفكر ُتشريح ُوكيفيةُػسنحاوؿ ُواشتغاالتو، ُومرجعياتو و
ُديبُاػاستيعابي ُأبي ُطرؼُكماؿ ُُ،مف ُمف ُالنصوصُانطبلقا ُلتحميؿ أنساقياُوتوظيؼُمفاىيمو
مكانيةُاالستفادةُمنياُدوفُالوقوعُفيُالثنائيةُوالثبلثيةُالبنيوية ؛ُكماُسنناقشُمرجعياتُىذاُالفكر،ُوا 
ُ.تقديـُاإلضافةُوالممسةُالعربيةوجوبُُأيمفُاآلخر،ُُالكميةُبلبُأوُاالستعارةػاالست

الحديثُعفُفكرُالبنيةُُأفُّة/ُالتفكيؾ(،ُليثِبَت،ُػيتناوؿُالفصُؿُبالتشريِحُوالتفكيِؾُثنائيَةُ)ُالبني
يمكفُتقسيموُإلىُفكرُبنيةُمنغمؽ،ُوفكرُبنيةُمنفتح،ُثـُيأتيُالتفكيؾُالذيُالُيؤمفُبمفاىيـُالبنيةُ
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ُ ُألّنوُيتمّردُعمييا. ُالفصؿُونيائيا؛ ُالفكيبحُث ُكذلؾ،ُفيُفاعميةُىذا ُاستغبلؿُُرُالنقدي،ػػ، وكيفية
دُأبيُديبُػؿُأوُمنعرجُابستمولوجيُعندُالناقفرضيةُوجودُتحوُُّ،كذلؾُ،ويناقشُكماؿُأبيُديبُلو.

ُُ.والتفكيؾُبعدُالحداثةُماُوَُػػػنح

 .ةِ يّ عِ جِ رْ المَ  اؿُ ؤَ وسُ  ةِ يَ نْ البِ  رِ ػكْ فِ  ةُ يَ ولِ مُ المبحػث األوؿ: شُ 

ُال ُوىيُسؤاؿُالمرجعيةُُجوىريةًُُإشكاليةًُُمبحثسنناقشُفيُىذا ُالنقدي، ُفكرُالبنية يعيشيا
ىوُشائعُُ،ُىؿُمجاؿُفكرُالبنيةُكماأفُنطبؽُفيوُىذاُالفكر؛ُومفُثـفُوالمجاؿُالمعرفيُالذيُيمك
بطريقةُُ،أـُُكماُيدعوُإليوُكماؿُأبوُديبُ؟فقطُبميدافُاألدبُوالشعريةُفيُالسياؽُالنقديُخاٌصُ

ُة؟ػيجبُأفُيشمؿُالعديدُمفُمجاالتُالمعرفيةُوالحياتيُُّ؛عةموسُّ

ُأـُأنوُ؟ىؿُفكرُالبنيةُإنسانيُعالميُوىوُبو؛ُشكاؿُإلىُإشكاؿُآخرُمرتبطٍُيقودناُىذاُاإل
ُُومنسوبُمقصور ُفقط ُالفكرُإلى ُميداف ُفي ُمحاوالتُاستثماره ُوىؿ ُأنتجو؟ ُالذي ُالغربي الفكر

البنيةُعالميُأـُىوُُومفُثـُىؿُفكرُ؟أوُالمستوردةُالمستعارةُبمرجعتيوالعربيُتقودناُإلىُالقوؿُ
نناُمفُصياغةُفكرُبنيةُعربيُأوُالمساىمةُمكُّوىؿُالمجوءُإلىُأعبلموُالغربييفُالُيُُُغربيُصرؼ؟

ُفيُتطويرهُإذاُاعتبرناهُعالميا؟

ىذهُاألسئمةُترتبطُبكؿُأرجاءُاألطروحة،ُوبكماؿُأبيُديبُخصوصا،ُفيوُحيفُيتحدثُعفُ
ُيعرجُباألساسُعمىُمحاوالت ُالنسقية ُآلياتيا ُومحاوالتُضبط ُتقتربُُالشعرية ُالتي ُكوىف جوف

ُإلىُحيثياتُمشروعو؛ُُو ،1ُلكنوُيشيرُإلىُكونوُلـُيطمعُعميياُإالُمفُخبلؿُباحثيفُآخريفكثيرا
ُمفُ ُبأخذه ُواعتراؼ ُالنقدية؛ ُأبحاثو ُعمى ُلكوىيف ُالنقدية ُالمرجعية ُألثر ُمباشر ُغير ُنفي وىذا

ُ.بوصفيا مرجعيات عالميةالمرجعيةُالنقديةُالغربيةُفيُتياراتياُالشكميةُوالبنيوية،ُ

ُيرىُ ُالسبب، ُديبُليذا ألعماؿ جوف كوىف في  ،فيما بعد ،المباشرة قراءتوُأفُّكماؿُأبو
لعمموُقراءتيُُبيدُأفُّرحُبيػػذا:ُ"ػػػػ؛ُوىوُيصنقدي التحميمير عميو كثيرا في توجيو الػالشعرية لـ تؤثّ 

ضؼُشيئاُفيُالنصُنفسوُإالُماُقمتوُرُمفُتصوريُلمعبلقةُبيفُعمموُوعممي،ُولذلؾُلـُأُُػػػػػػػلـُتغيُّ
                                                      

ُ.8،ُص1987ُ،ُمؤسسةُاألبحاثُالعربية،ُبيروت،1ُينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُط.ُ-1
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ُلفكُجوفُكوىفُفيُرؤيتوُأـُتجاورُمعو؟جاوزُكماؿُأبوُديبُ،ُفيؿُت1و"ػػػػػػعن رُػػػػػفيكوفُمؤسسا
ُويدرسُالبيئةُوالثقافةُالعربية.ُ،بنيةُعربيُيستمدُأصولوُمفُالفكرُالعالمي

ُ:2متنوعةُمفُبينيانقديةُعالميةُوقدُصرحُكماؿُأبوُديبُباعتمادهُعمىُمرجعياتُ

 ؛نثروبولوجياُالبنيويةكمودُليفيُشتراوسُفيُاألُرهكماُطوُّؿُالبنيػػػويُلؤلسطػػورةُػالتحمي -1
التحميػؿُالتشكيػػػميُلمحكايةُكماُطػػػّورهُفبلديميرُبروبُفيُدراستوُلمتركيبُالتشكيميُ -2

 )المورفولوجي(ُلمحكاية؛
سانية،ُوبشكؿُارُتحميؿُالمغػػويُوالدراساتُالمُّمناىجُتحميؿُاألدبُالمتشكمةُفيُإطُ -3

 نيوييفُالفرنسييف؛خاصُعمؿُرومافُجاكبسوفُوالب
المنيجُالنابعُمفُمعطياتُأساسيةُفيُالفكرُالماركسيُوالذيُأولىُعنايةُخاصةُ -4

ُالسياسية،ُ ُاالقتصادية، ُالعبلقةُبيفُالعمؿُاألدبيُوبيفُالبنىُاالجتماعيةُ) الكتناه
 ؛والفكرية(ُولعؿُلوسيافُغولدمافُأبرزُالنقادُالذيفُأسيمواُفيُتطويرُىذاُالتناوؿ

فيُُ(formula )التأليؼُالشفويُفيُالشعرُالسرديُودورُالصياغةُُُتحميؿُعممية -5
 آليةُالخمؽ،ُكماُطّورهُمممافُباريُوألبرتُلورد.

ُال ُيجعمناُُيالتأسيسصريحُتىذا ُتياراتُمتنوعةُفيُفكرُالبنية، ُاعتمد لكماؿُأبيُديبُبأنو
خرُيعتبرُاالعتمادُعمىُاآلحميؿ،ُفبلُوُيؤمفُبالمرجعيةُالعالميةُفيُالفكرُوالنقدُوالتنؤكدُعمىُأنُّ
ُيةُدائمةُمعُاألنا.مةُأوُمعرفية،ُألفُاآلخرُفيُعبلقةُتفاعينقيصةُمنيج

أمثاؿُلوريُلوتمافُوُروالفُبارتُوجوفُُ؛ىنالؾُأطياؼُنقديةُأخرىُتظيرُفيُعمموُ،ولكف
إلىُعفُمناحيُالتبلقيُواإلفادةُمنيا،ُفيُكيفيةُتأسيسوُلمشعريةُوآليةُخروجوُُيمكفُالبحثُ،كوىف

ُفعؿ العربيػقػداخؿ منظومة الع النسقي توسيع فكر البنية ُكما ُفيُػػ، ُالجابري ُعابد ُمحمد ؿ
ُؿُالعربي.ػػمشروعوُنقدُالعق

                                                      
ُ.8،ُصُالشعريةُفيُديب،ُأبوُكماؿُ-1
ُالُ-2 ُديب، ُأبو ُكماؿ ُ)ينظر: ُوالرؤيا ُالبنية ُالجاىمي، ُالشعر ُدراسة ُفي ُبنيوي ُمنيج ُنحوى ُالمقنعػة، ُالييئة1ُرؤى ،)

ُ.6ُ،5،ُص1986ُالمصريةُالعامةُلمكتاب،ُالقاىرة،ُ
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ُالتياراتُوالمرجعياتُالمتنوعةُإفُّ ُالتيُيكوفُفكرُقراءةُكماؿُأبيُديبُلمشعريةُوفؽُىذه ؛
منظور غُإبداعيتوُوجماليتو،ُإلىُفييا،ُتجاوزتُالبحثُفيماُيجعؿُالشعرُشعراُويصيُالبنػيةُمركزيا

،ُةني يمتح مف منابع الحداثة البنيػويعالئقي / نسقي يسبر أغوار النص والعالـ في إطار عقال 
ُثـ ُإلىُبمورةُ،ومف ُيرمي ُالتحميمية،ُػاتج"ُفمشروعو ُالمتعمقة، ُالكتابة ُعمى ُيصر ُبحثيُصاـر اه
فيُكؿُمجاالتُالدراسة،ُويتناوؿُالظاىرةُدُجيدُلتأصيؿُالفكرُالنقديُالجا،ُويُُ،ُالكاشفػةيةػالمكتنُِ

المدروسةُباعتبارىاُدائماُعمىُدرجةُكبيرةُمفُالتعقيدُوالتشابؾُوالتداخؿُمعُظواىرُأخرىُمختمفةُ
ةُقافة،ُأيُبوصفياُدائماُمكّوناُفيُبنيةُكميُّغةُوالفكرُوالمجتمع،ُفيُالسياسةُواالقتصادُوالثُّفيُالمُّ

ُيمكفُأفُنفترضُبأفُُّ،ومفُىناُ،1البنىُالكميةُاألخرى"ُتتموضعُىيُبدورىاُضمفُمجموعةُمف
ُماالشُّ ُعقؿٌُنموذجُعػممػيُلمعقؿُالتطبيقيُفيُُىيُإالُُّعرية العبلقاتُبيفُُيؤمفُبأفُُّفكرُالبنية؛

،ُىيُقائمةُعمىُاأوُاجتماعيًُُاأوُثقافيًُُاأوُاقتصاديًُُاأدبيًُكافُالموضوعُعناصرُالموضوعُ،ُسواءُ
ُالبنيويالتشابؾُوالتداخؿُوالتع ُالعقؿ ُفيكوف ُوالتراتبية، ُوالسطحية ُالُعمىُالبساطة ُالبديؿُُقيد ىو
ُنى.ػنساؽُالضابطةُلتمؾُالبُُوالجديرُبالكشؼُعفُاأل

يكوفُُ،ُكماُيمكفُأفُْف عالقة األنساؽػع ؼُ وف بنيويا يكشِ ػجدير بالعقؿ العربي أف يكُ،إذف
ُزعةُالفيـُالقديـُليا،ُمثمماُفعؿاُوزعدًُاُجدياؽُفيمًُػمفُخبلؿُفيـُاألنسُ،ايًُفيُالوقتُنفسوُتجديد

يقاعو "ُقضيةُالنظاـُالذيُُيقترحُىناُتتجاوزُإلىُأفُُّ؛ُإذُذىبكماؿُأبوُديبُفيُميدافُالعروضُوا 
ؿُػدرتوُعمىُتقبُّػػقُوياُشيءُمفُامتحافُلمعقؿُالعربيُالعروضُوالتجديدُفيوُأوُإعادةُصياغتو:ُإنُّ

ناُعودةُإلىُػػمقو.ُىيُمبلمحوُاألولىُوالجيدُإلكماؿُخَُسيكوفُوتبنُماُعمىُاحتضافُُِوؿ،ُػالمستقبَُ
دُصحرائو،ُبخمقوُاإليقاعُالذيُجسُّقوُالشاعرُالعربيُفيُػالجذور،ُبحثُعفُإمكانيةُتحقيؽُماُحقُّ

الفطرةُالمجميةُُ،المصادفةُفيُشيءُأفُيكوفُالعقؿُالعربيُفَُمُِ.ُأَُهُالخبلؽُِوُوبنيةُفكرُِعالمُُِبعادَُأ
كاتُالعفويةُطويرُأشكاؿُاإليقاعُبيذاُالغنىُوىذاُاالنتظاـُحيفُاستجابُلممحرُِعمىُتُرَُدُِػلمعالـ،ُقَُ

رىافو،ُوأفُيكوفُأعقَُلحسُُّ،فيُأعماقو ُالنغميُوا  ُفمـُيخمؽُتشو ُظؿُُ-جديداُُإيقاعيابًلُػكُّػـ إالُما
ُنظامَُُ-ممقىُعمىُىامشُالتراث ُالخميؿ ُأفُصاغ ُبعد ُإلىُقوانيف؟ػتماما ُبعده ُوتحّوؿ العربيُُو

                                                      
ُ.9وُديب،ُفيُالشعرية،ُصػػػػػكماؿُأبُ-1
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ثـُتحجرتُالرؤيا،ُُ،والتكويفُالطريُعنده،ُنسجُمستقبمو،ُمستقبؿُثقافتوُلقروفُتأتيُالخمؽُبدوافع
ُالتقوقع ُكافُمستقبػوَنسُُْفبدأ ُما فالعروضُفيُُ،1"يخنؽُبلُفيُجذورهُماضياُيضغطُحتىُليكػادُج

ذاُراجعُة،ُوىػػػخمقوُاألوؿُبدأُفطرياُعبرُإدراؾُالتشابياتُالبنيويةُبيفُاإليقاعاتُفيُتمؾُالمرحم
ُؿ،وُتوقؼُبنيوياُعفُخاصيةُالتحوُّولكنُُّعرية؛فيُضبطُالموسيقىُالشُُّنسافإلىُالحسُالمرىؼُلئل

ُكانوُخمؽُبنيةُجديدةُليذاُالعروض،ُلجعؿُبنيتوُديناميةُومتحولة.بإمُأفُُّأبوُديبكماؿُُفرأى

ُالطرحُالبنيويُالضابطُ رحتوُآمنةُوالعقؿُالعربيُاقتُداخؿُالخطػػابُالتُاألنساؽلتحوُُّوىذا
ُ ُكتابيا ُفي ُالشاعرُ(خطاب األنساؽ)بمعمى ُلدى ُاألحادية ُالرؤية ُعمى ُاالبتعاد ُفرأتُبضرورة ،

ُمركُّ ُمعرفة ُفي ُاالنخراط ُإبداعيةُوأىمية ُإمكانات ُعمى ُواالنفتاح ُالعولمي، ُالنموذج ُيفرضيا بة
ُالنموذجُوىيُوثقافيةُمتعددة،ُحتىُال ُسمطة منةُثقافةُيصبحُاالنخراطُمجردُحالةُسمبيةُتفرضيا
ُالحداثة"ُالعولمة،ُوتحوالتُما ُالجديدةُُ،2بعد ُالثالثةُفيُأنساقو فدرستُالشعرُالعربيُفيُاأللفية

ُولكفُ ُالحر، ُالعربيُالعموديُأو ُالشعر ُعف ُالذيُيختمؼُبنيويا ُاليايكو ُمثؿُشعر التيُبرزت؛
ُالديناميةُىيُالتيُأحدثتُىذاُالتحّوؿُالنسقي.

قائما عمى مفيـو الحركية والدينامية بُفيُالفكرُالنقديُإذف،ُيكوفُمشروعُكماؿُأبيُديُ
عقؿُُ،ُحتىُالُيتقوقعُىذاُالفكرُعمىُنفسو،ُفيؤكدُعمىُالذىابُإلىُالمطالبةُبمشروعيةالمتواصمة

مجاالتُُر،ُوينطمؽُمفُالشعريةُكمدونةُدراسيةُإلىُػػفيُالنظبنيويُتحميميُيرفضُالتقوقعُوالذاتيةُ
ُ ُومعرفية ُآفاقحياتية ُُوأوسع ُ"فكرٌُدعامتُُا، ُالعربيةُُضديٌُُنقديٌُُووعيٌُُتحميميٌُُيا ُالثقافة في

ُالعقائديةُ ُولممسممات ُالقمع ُولسمطوية ُالشعارات ُلغوغائية ُاالستسبلـ ُيرفض ُووعي المعاصرة،
ُالخبلؽُفيُجميعُمكوناتُالبنىُالثقافيةُواالقتصاديةُ ُويسعىُإلىُتأسيسُالبحثُالحّر الجامحة

ُوف ُواالجتماعية، ُالتوالديُوالتزامني"والسياسية ُفيُبعدىا ُالعربية ُالحياة ُمظاىر وليذاُُ،3يُجميع
                                                      

 اإليقاعُالمقارف،ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالبنيةُاإليقاعيةُلمشعرُالعربي،ُنحوُبديؿُجذريُلعروضُالخميؿ،ُمقدمةُفيُعمـُ-1
ُ.95،ُص1974ُروت،ُػػػػ،ُدارُالعمـُلممبلييف،ُبي1ط.

روت،ُػػػػارُالعربي،ُبيػػ،ُدارُاالنتش1اؽ،ُالشعػػرُالعربيُفيُمطمعُاأللفػػيةُالثالثػػػة،ُط.ػػػػػػى،ُخطػػػابُاألنسػػػػػآمنةُبمعمينظر:ُُ-2
ُ.8،ُص2014ُ

ُ.9ُ،10كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-3
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ُباالنجمزية ُالذيُألفو ُالجرجانيةُفيُكتابو ُالنظـ ُنظرية ُكماؿُأبوُديبُبالكشؼُعفُنظاـ ،1ُاىتـ
ربيةُالتيُتسيرُفيُمجاؿُفكرُالبنية،ُوالفكرُالنحويُوالببلغيُوفيوُيقارفُبيفُالنظرياتُالمسانيةُالغ

ُيُكتابيوُأسرارُالببلغةُودالئؿُاإلعجاز.لمجرجانيُف

ُيحاوؿُبؿ فكر البنية النظرة الفوضوية السطحية لمعالػـ، وال الرؤية الغوغائيةػػػيق ال ،ُليذا
ُالغوغائيُمفُالخارجُفيُالظ ُعقؿُعربيُالُيقبؿُبالنظر ُديبُبمورة ُأبو ُالتيُتعتريُُوكماؿ اىر

اُفيُالداخميةُلمحاولةُفيـُآلياتُاشتغاليا،ُوىذُياُوأركانيابُالغوصُفيُمكوناتجُُِواإلنساف،ُبؿُيُُ
،ُوىناُتبرزُاشتغاالتُمقوالتُفكرُالبنيةُخارجُالثقافيةُواالجتماعيةُوالسياسيةُواالقتصاديةالظواىرُ

ُالمنيجُفيُالبحثُفيُظاىرةُ ُ"تأسيسُمثؿُىذا ُألّف ُوفؽُمنيجُبنيويُمضبوط، مجاؿُالشعرية،
ؿ،ُأوُػػػػوديُمعُإسرائيػػػػػثُفيُظاىرةُأخرى،ُكالصراعُالوجيقؿُخطورةُعفُتأسيسُالبحُكالشعريةُال

بلقةُبيفُاألدبُوالمجتمعُأوُطبيعةُالسمطةُالسياسيةُػػالصراعُالطبقيُفيُالمجتمعُالعربي،ُأوُالع
فبلُيمكفُأبداُحصرُفكرُالبنيةُفيُمجاؿُُ،2"ةػػػواالجتماعيةُوالثقافيةُواالقتصاديةُفيُالحياةُالعربي

مثيرةُواشتغاالتياُُمقولةُالبنيةُفُّ"إوُاألدب،ُوىػذاُجاؾُلومبارُيؤكدُذلؾُفيُقولوُضيؽُكالشعريةُأ
ُالكممةُقديلمجػدؿ؛ُوأصؿُ ُاألخيرُفيُػػىذه ـُنسبيا،ُإذُنجدىاُعندُسبػنسرُودوركايـ،ُإذُكتبُىذا

ألةُػػىُعميياُالتضامفُالعضويُفمسػػةُالمجتمعاتُالتيُيطغػػوؿ:ُأماُبنيػػػتقسيـُالعمؿُالمجتمعي،ُيق
3ُ"رىػػػأخ ُمتنوع، ُمجاالت ُإلى ُالبنية ُفكر ُامتداد ُعمى ُواضح ُدليؿ ُاألثنةػػػوىذا ُأىميا ػػولوجياُ،
ُاألدب.مفاىيـُريةُُوػفيُدراسةُالشعُرٌُػػػعمؿُىذاُالفكتَُسُْؿُأفُيُُػػػبػحتىُقُـُالنفس،ػػػربولوجياُوعمنثواأل

ُإلىُإفُّ ُالُالذيُينظر ُفكر ُمنظور ُمف ُفيمـ ُنصُسرديُأو ُأو ُفإفُّقصيدة تحميبلتوُُبنية،
لمحياةُلفُتختمؼُكثيراُعفُتحميبلتوُلتمؾُالنصوصُاألدبية،ُوفؽُالعقؿُالبنيوي،ُومفُينظرُإلىُ

،ُنظرتوُإلىُالقصيدةُستكوفُمحصورةُفيُالكسرُوالتفكيؾُوالبلمركزُالحياةُمفُزاويةُتفكيكية،ُفإفُّ
ُإ ُنظرتو ُتمؾُعف ُتختمؼُنظرتو ُالنصُاألدبيولف ُالحياةُلى ُوىذأو ُألكسندرُ، ُإليو ُيذىب ُما ا

                                                      
1 - See : Al-jurjani’s , Theory of Poetic Imagery , Aris and Phillips , London , 1979. 

ُ.10ماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُػػػػػكُ-2
ُط.ُ-3 ُقبيسي، ُحسف ُترجمة: ُإلىُاألثنولوجيا، ُمدخؿ ُبيروت،1ُجاؾُلومبار، ُالبيضاء، ُالدار ُالعربي، ُالثقافي ُالمركز ،

ُ.157،ُص1997ُ
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ُ،ُحيثُيؤكُّ، الحياة كنص أدبينيتشو:ُنيياماسُفيُكتابو ُفمسفيُنيتشوي؛ُىوُمفيـو دُعمىُمفيـو
ُبأنُّ ُتعريفيا ُيمكف ُالتي ُالموضوعَُالمنظورية ُتربط ُال ُتأويمَُوفيمَُُيا ُأو ُو ُبؿُو ُموضوعية، بمسائؿ

ُإتُُ ُبإدراكلىُالذاتُومنيجياُفيُالقراءة،ُألنُّرجعيا ُقائماُفيُالحواس،ُياُمفُتقـو وُوجعموُموجودا
فمف يفكر ائوُالمستكشفيفُالمختمفيف،ُرُ مفُخبلؿُقُُُ،ُفقيمةُأيُموضوعُوماىيتوُالُتتحددُإالُّومفُثُـ 

يفكر بمقوالت فيُالنصُاألدبيُأوُفيُالحياة،ُومفُُلىُنتائجُمتقاربةُسواءًُسيصؿُإُبمقوالت البنية
ُاألدبيُوالحياةُأيضا.لىُنتائجُمتقاربةُفيُالنصُسيصؿُإُالتفكيؾ

ُوتولُّي ضد فكر البنيةػضد المركز، وبالتال المنظورية مقولةٌ  ُفيُحرجُكبير ُوىيُتقع دُػػ،
إلنتاجُمثؿُىذاُالتأويؿ،ُوبالتالي،ُفإفُالمنظوريةُيماُتنقضافُالمحاولةُنفسياُمشكمتيفُتبدوافُوكأنُّ

،ُوىذا1ُواحدُىوُربماُفيـُمستحيؿالفيـُالُيوحيُبأفُ ُوشيءٌُ،ُـَُفيَُىيُفيُآفُواحدُشيءُيجبُأفُيُُ
ُالذيُيحاوؿُكسرُمفاىيـُفكرُالبنيةُالتيُأسسُلياُ ىوُالتناقضُالداخميُالذيُيحمموُىذاُالمفيـو

ُ:2جافُبياجيو،ُفيماُيأتي

 األجزاءُتترابطُفيُشموليةُونسقية؛ُومفادىاُأفُُّالكمية؛ُةفكُرُ -1
 ؿُداخميا؛ىذهُاألجزاءُتتحوُُّفُّدىاُأومفاُ؛فكرةُالتحّوؿُ -2
ُأفُُّ -3 ُومفادىا ُالذاتي؛ ُالتنظيـ ُاالستعانةُُفكرة ُدوف ُداخميا ُوالعبلقاتُتنتظـ األجزاء

 .خارجيةٍُُبعناصرَُ

ُةالثالث زاتػػىذه المرتك داخؿتتموضع ر البنية ػػػرة المركز في فكػػوفك ُُو، تنقػػضُمفيـو
المفاىيـُالتيُوىناُنتساءؿُكيؼُاستطاعتُىذهُُ.سؽوالنُُّالمنظوريةُالذيُالُيؤمفُبالمػركزُوالمنيج

ُالُتؤمفُبالمركزُوالبنيةُأفُتصمدُطويبلُفيُالمجاالتُالبحثيةُوالحياتية؟

                                                      
ُألكسنػػػينظػػُ-1 ُنييػػػػػر: ُكػػػنصُأدبػػامػػػػػػدر ُالحياة ُنيتشػػو ُترجػػػػػاس، ُىشػػػي، ُمحمد ُالشػمػػة: ُأفػػػريقيا ُالبيضاء،ُػػػػاـ، ُالدار رؽ،

ُ.6،ُص2008ُ
ُنفادي،ُراجعوُوقّدـُلو:ُمحمدُعميُأبوُػػػػينظُ-2 ُالسيد ُوتعميؽ: ُتػرجمةُوتقديـ ر:ُجافُبياجيو،ُاإلبستيمولوجيةُالتكوينية،

ُ.25،ُص2004ُالقاىرة،ُُ،لتكويف،ُدارُالعالـُالثالث،ُدمشؽرياف،ُدارُا
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سُلمنيجُرصيفُفيُمختمؼُالمجاالتُالمعرفيػػةُيعتمدُعمىُيؤسُُّاؿُأبوُديبُأفُْػإذف،ُأرادُكم
فُفيُيبقياسؽُمصطمحيُاألنساؽُوالنُُّ،ُعمىُالرغـُمفُأفُّوالمركػػػػزُةػػػػباطُالبنيسؽُوانضلنُّسمطةُا

اميُإلىُلرُّاُشيرافُإلىُالفكرُالبنيويف،ُولكفُفيُكثيرُمفُالحاالتُيُُاستعماالتيماُالنقديةُمضطربي
ُالعالـُوالنص.ُجمعُشتات

أيُتياراتُُبعدُفكرُالبنية؛ُاألنساؽُيمكفُأفُترتبطُبتياراتُماُسعيدُيقطيفُيرىُأفُُّ،ولكف
ُالنسبعدُالحداثة،"ُفقدُكافُيُُُالتفكيؾُوما فيُالمرحمةُالبنيويةُعمىُُ(système)ؽُستعمؿُمفيـو

ُ)نظاـ(ُأيُبمعنىُالبنيةُذاتُاالنتظاـُالذاتي.ُولذلؾُسنجدُفيُكؿُالتعريفاتُالتيُوقفناُعميياُوأنُّ
ُستتغيرُفيsystèmeُُياُتستعمؿُأنُّ بمعنىُالبنيةُأيضا.ُولكفُالدالالتُالتيُسيأخذىاُىذاُالمفيـو

،ُوكأفُفكرُالبنيةُيفترض1ُغييراتُستبدأُمعُاإلفرادُوالجمع".ُوأولىُىذهُالتبعدُالبنيويةُالمرحمةُما
بعدُالبنيةُيفرضُوجودُعدةُأنساؽُُـُفيُمنظومةُالخطابُوالحياة،ُوفكرُماوجودُنسؽُواحدُيتحكُّ

ىيُُ،ريحُبوجودُعدةُأنساؽُىوُدليؿُعمىُإمكانيةُجمعياصأليسُالتُ،،ُولكففيُالخطابُتتحكـ
بعدُالبنيةُُالمسمماتُالنقديةُالمعروفةُعفُفكرُالتفكيؾُوماُفُّأكبر،ُكماُأُ/ُنظاـفيُنسؽُ،األخرى
ُ ُأنُّتؤكد ُومعروؼُأفُّو ُنيائيا، ُاألنساؽ ُيقبؿ ُشذريُال ُيَُُفكر ُالبنية ُكؿُ ستبعُِفكر ُوشذريٍُُشاذٍُُد

ةُالتيُترفضُالعناصرُالمشوشةُةُواالنسجاـُداخؿُالبنييأتيُلتحقيؽُالكميُُّ.ُوىذاُاالستبعادُُوىامشيٍُ
شة؛ التفكيؾ عمى ىذه العناصر المشوِ مةُمعُباقيُالعناصرُاألخرى،ُوليذاُسيعتمدُالمنسجُروغيػػ

ُتفجير البنية.ل ا،ويسمييا بؤرً  ،غير المنسجمة

ُالنظػػرغـُمالػػعمىُُ،فػػػولك ُالواضحةُوالمفيػػفُىذه ،ُإالُاؽػػػؽُواألنسػػلمصطمحيُالنسُومةػػرة
ُيقطيػػسعيُأفُّ ُػيُمرحمػفستعمؿُ"األنساؽُتُُُرىُأفُّػػفُيػػد ُُماة ُبالجمع ُالبنيوية ،ُ(systèmes)بعد

ُمثؿُالبنياتُالتيُكانتُتستعمؿُ ُتماما ُماوليسُبالمفرد ُبالجمعُفقطُ)ُُفيُالمرحمة قبؿُالبنيوية
المرحمةُفيُُستعمؿُبالمفردُإالُّلـُتُُُ systèmeالبنياتُاالجتماعية،ُالفوقيةُوالتحتية(.ُلكفُكممةُ

وُكافُ.ُوالسببُفيُذلؾُىوُأنsystèmeُُّالمغةُبمثابةُنظػاـُُسوسيرُالبنيوية،ُحيثُاعتبػػرُدي

                                                      
ُط.ُ-1 ُالبنياتُواألنساؽ، ُالعربي، ُاألدبي ُالفكر ُيقطيف، ُمنشوراتُضفاؼ،1ُسعيد ُمنشوراتُاالختبلؼ، ُاألماف، ُدار ،

ُ.81،ُص2014ُ،ُالجزائر،ُبيروت،ُالرباط
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ُ ُفي ُإلييا ُأدؿُ ذاتياينظر ُنظاـ ُكممة ُكانت ُولذلؾ ُديُُوأعمػػؽَُُ، ُاستعماؿ ُفي ُنسؽ ُكممة مف
ُ ُوعمى ُسوسير. ُالبنيويةىذا ُالمرحمة ُفي ُبالبنية ُالنظاـ ُارتبط ُإالنحو ُأما .ُ ُالمفيـو ُاستعممنا ذا
ُالجديد ُُ،بالمعنى ُنقوؿ: ُنسؽٌُفإننا ُولكنُّالمغة ُحمُّ، ُولما ُمغمؽ. ُلياُو ُكانت ُالنسؽ ُمحؿ ُالبنية ت

ُالنسؽُسدالالتُتتصؿُبالنظاـُالُبالنسؽ.ُولذلؾُسيكت وُدالالتُجػديدة،ُألنsystèmeُُّبُمفيـو
ُ ُالنظاـ ُعمىُمعنىُيتجاوز ُلمداللة ُ"أنساؽ" ُبالجمع ُالبنيوية"ُالذيسيستعمؿ ُالمرحمة ُفي ،1ُىيمف

ؿُالجانبُالمجازيُواالستعماليُلمنسؽُػػغففسيراتُسعيدُيقطيفُحاولتُأفُتُُتبريراتُوتُوالحقيقةُأفُّ
بعده،ُفمفُغيرُالمعقوؿُأفُتتحوؿُالكممةُإلىُنقيضياُبمجردُأفُتتحوؿُمفُُفيُالنقدُالبنيويُوما

ُ،يماالمفردُإلىُالجمع،ُفبلُيتحوؿُالنظاـُوالصرامةُالمنيجيةُالموجودافُفيُكممةُنسؽُإلىُنقيضيُْ
رُالمبرُُّأفُُّإالُُّ،كبيرٍُُإلىُحدٍُُشرحوُصائبٌُُماُالكممةُإلىُجمع.ُعمىُالرغـُمفُأفُّحيفُتتحوؿُ

فظافُبطريقةُمجازية،ُمفُأجؿُؿُفيوُىذافُالمُّعمُِؿُىوُالميدافُالتداوليُالذيُاستُُالوحيدُليذاُالتحوُّ
ذلؾُُسُالنسؽُالذيُيممؾ،ُعكبعدُالحداثةُالُتممؾُنظاماُيحكمياُاألنساؽُفيُمرحمةُماُتبيافُأفُّ

ُإذُتوضيحُالنظاـ.ُول ُفكرُالتفكيؾ؛ ُمثبل: الجانبُالمجازيُالستعماؿُمصطمحاتُنقديةُىوُقولنا
لكفُوُالُيممؾُمنظومةُمعرفيةُومفاىيميةُوفكريةُتجعموُيوصؼُبالفكر،ُُوػػمفُأساسياتُالتفكيؾُأنُّ

ُمجازياُُنطمؽُعميوُىذهُالصفة،ُونقصدُبياُاالستراتيجية.

ُديبُيستُاػوى ُأبو ُكماؿ ُفيُمرحمىو ُالجمع ُاألنساؽُبصيغة ُوبتفكيرُعمؿُمفردة ُبنيوية، ة
فيُالنقدُالغربيُالحديثُوبخاصةُالنقدُالبنيويُُتحتؿُدراسةُاألنساؽُمكانةُبارزةُُ"بنيوي،ُفيقوؿ:
،ُأماُفيُالدراساتJakobsonُالنابعُمفُعمـُالمغوياتُكماُطورهُرومافُياكبسوفُُوالنقدُالتحميمي

ُالنسُالعربية ىذاُالقوؿُاُدنََُرُوُْ.ُأ2َُؽُودورهُفيُتشكيؿُبنيةُالعمؿُاألدبيُمازاؿُشبوُغائب"فإفُمفيـو
ُذىبُإليوُسعيدُيقطيفُمفُحضورُمصطمحُاألنساؽُفيُالنقدُماُفيُمالكماؿُأبيُديب،ُليسُلن

نُّ ُوا  ُالبنيوي، ُلنبعد ُإلىُرُ بَُفيُالمُُما رُالذيُقدموُمفُتحوؿُداللةُالمصطمحُإثرُتحولوُمفُالمفرد
ؾ،ُيبلحظُكثرةُاستعماؿُمصطمحُاألنساؽ؛ُومفُثـُفإفُأيةُدراسةُػػفُالقارئُلحقؿُالتفكيالجمع؛ُأل

                                                      
ُ.81سعيدُيقطيف،ُالفكرُاألدبيُالعربي،ُالبنياتُواألنساؽ،ُصُُ-1
،1979ُروت،ُػػػػػػػف،ُبيػػػ،ُدارُالعمػػـُلممبلييػ4ػػر،ُط.ػػويػػةُفيُالشعػػػػي،ُدراساتُبنيػػػػاءُوالتجمػػػػوُديب،ُجدليػػةُالخفػػكمػػاؿُأبُ-2

ُ.108صُ
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ُةُأوُتصنيؼُانتمائياُإلىُفكرُالبنيةُأوُماينسقية/ُأنساقيةُمعاصرةُالُيمكفُفيـُخطواتياُالتحميم
ُليا.ُُالتطبيقيةبعدُالبنية،ُإالُبعدُمعاينةُوفحصُالمقاربةُ

ُإلىُأنُُّةػاؽ والبنيػاألنسوُبعنواف:ُديبُفيُمقاؿُلُويذىبُكماؿُأبو وُحاوؿُتطويرُمفيـو
زُعمىُتشّكػموُفقػط،ُبؿُعمىُطبيعتوُالعبلئقيةُأيضا:ُأيُعمىُتشّكموُوانحبللوُفيُلمنسػؽُالُيركُّ

مفُخبلؿُُيمكفُأفُيكوفُذاُدورُبنيويُإالُُّة:ُفالنسؽُاليلص،ُواقترحُليذهُالعمميةُطبيعةُجدالن
؛ُوالتمايزُيعنيُنشوءُعبلقةُزُ)ُاالختبلؼ(ػايز،ُثـُانحبللوُإذُينتييُالتمايتشّكموُبمػاُىوُفاعميةُتم

ُو)البلمتمايز( ُالمتمايز( (ُ ُىذهُُأيُأفُُّ،بيف ُاستمرار ُواالنتظاـ: ُالمغايػرة ُخػبلؿ ُمف النسؽُينشأ
ّنماُيعنيُمفُمنظُو رُالمغايرةُإلىُنقطةُمعينةُثـُانتياؤىا،ُوانحبلؿُالنسؽُالُيعنيُانحبلؿُالبنية؛ُوا 

ُالتمايزُوالمغايرةُعندُُويجبُالتنػويوُإلىُأفُُّ.1أبيُديب،ُحدوثُتغّيػرُوتحّوؿُفيُمساراتيا مفيـو
ُيكماؿُأبيُديبُ ري،ُفالوحدةُالمغويةُالُاالختبلؼُفيُالطرحُالمسانيُالسوسيأتيُفيُسياؽُمفيـو
ُإالُباختبلفياُوتمايزىاُعفُاتكتسبُماىيت فيُُالقضيةُألخرى.ُولكفُسنعيدُطرحُىذالعبلماتُايا

ُاالختبلؼُواالئتبلؼُأوُالتشابوُفكػػػرُالبنيةُالمنفتحالفصؿُالثانيُلنعرضُوجيةُنظرُ ُفيُمفيـو
 .فيُبنيةُالعالـُوالنص

وُظاىرةُتركيبيةُتنبعُمفُالتكرارُوتؤديُإلىُدُكماؿُأبوُديبُالنسؽُ"ضمنياُبأنُّوليذا،ُيحدُّ
ُالمنسق ُالمغة ُبيف ُبارز ُالُةتمييز ُلكف ُالحرة، ُيُُوالمغة ُأف ُيمكف ُبأّنوُُدَُحدُّنسؽ ُآخر عمىُصعيد

ُالمغويُالمفػرد ُالمكػوف ُفيُالتعامؿُمع ُبيذاُُاالنتظاـ ُمتغايرة، ُضمفُعبلقاتُتركيبية فيُوجوده
ُلنسؽُيطغىُعمىُ ُخمؽ ُظاىرة ُالنصُباعتباره ُفي ُيدرسُتأنيثُاألفعاؿ ُأف ُمثبلُيمكف التحديػد

خاصية النسؽ في تفاعمو مع فُأفُنقوؿُبأّفُ؛ُومفُىنا،ُيمك2النسؽُالمضاد،ُوىوُتذكيرُاألفعاؿ"
أوُُو،ُوكذلؾُفيُتفاعؿُالنسؽُمعُاألنساؽُاألخرىُالتيُتسبقوحداتو ىي االختالؼ واالنتظاـ معا

ُفأخرج ُداللةُتميو، ُديب ُأبو ُالبنيةُكماؿ ُداخؿ ُلو ُالعددي ُالبعد ُمف ُالفكريُُ،النسؽ ُالبعد إلى

                                                      
،ُالييئةُالمصريةُالعامةُلمكتاب،ُالقاىرة،4ُ،ُع.1ُينظػر:ُكماؿُأبوُديب،ُاألنساؽُوالبنية،ُمقاؿُبمجمةُفصوؿ،ُمػج.ُُ-1
ُ.73ُ،ُص1981يوُيول

ُ.80،ُصالمرجعُنفسوُ-2
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ُلثقافيُوالجندريوا ظور ثقافي ػبؿ مف من ي نص ال يضبط عدديا،في أ ، مثال،فنسؽ األنوثة؛
ُ.وفمسفي ريػػػوفك

ُػػػػالُيجبُأفُنغفُومفُىنا، ُاُُُالنسػؽُمصطمحؿُعمىُأّف ُالنقد ُالثقافيُػستعمؿُفيُحقؿ قد
مفيوماُمحورياُفيُُالنسؽُالتيُتجعؿُمفُذاميػرةُخصوصاُمعُدراساتُالغػػػوالدراساتُالثقافيةُبكث

ُُبرهفتعتػػمشروعوُالنقديُالثقافي؛ُ ُ"مفُفروعُالنقدُالنصوصيُالعاـ،ُومفُثـُفيػػوُأحدُعمـو فػرعا
ُمَُ ُاأللسنية، ُوحقوؿ ُبكؿُُيٌُعنُِالمغة ُالثقافي ُالخطاب ُعمييا ُينطوي ُالتي ُالمضمرة ُاألنساؽ بنقد

ُوأنماطو" ُُ،1تجمياتو ُديبُاستعفالغذامي ُأبو ُكماؿ ُالجمعػػمثؿ ُبصيغة ُاألنساؽ ُليؤكدُمؿ ُولكف ،
ُالثقا ُالنقد ُفي ُنحضورىا ُنقدا ُيعتبره ُالذي ُأفُّفي ُرغـ ُالنقدي؛ ُالبنية ُلفكر ُينتمي ىذاُُصوصيا؛

ُفيو.ُلنقاشيرُيطوؿُاػاالنتماءُاألخ

ُ ُأفُُّآخرودليؿ ُالبنيةُعمى ُمجاالتُفكػػر ُفي ُاستعماليا ُيمكف ُآمنةُُ؛األنساؽ ُاشتغاؿ ىو
ُ ُعمى ُاألنساؽ ُسيمياء ُكتابيا ُفي صوؿ متنوعة كالنحو واأل يةرفمجاالت معربط أواصر بمعمى

تأويؿُالمعارؼُالتراثيةُوخطاباتياُباعتبارىاُأنساقاُإعادةُ؛ُفسعتُإلىُ"ريػالخطاب الشعوالبالغة و 
ُمتكامبل" ُمنياجيا ُجيازا ُأصحابيا 2ُدالةُصّيرُليا ىذه المعارؼ التي تخرج عف  آمنة وتناولت،

ُأنالدائرة الضيقة لمشعػػرية، بوصفيا معرفة واحدة؛ لكف متفرقة ُعف ُالبحث ُفيجب ساقياُ،
ُالمتشابكةُإلعادةُالربطُبينيا.

الذيُوقعتُفيوُُيشيرُأحمدُيوسؼ،ُأيضا،ُإلىُذلؾُاالضطراب،ُر البنيةػػة فكػػنسقيوفيُ
إذُيغمبُعميياُالسؤاؿُأكثرُمفُالجوابُوالقمؽُُ،المقاربةُالنسقيةُالتيُتتضمنياُالمقارباتُالبنيوية

ُوالتوثُ  ُواالأكثرُمفُاالطمئناف، ُوالتقصيُأكثرُمفُبُأكثرُمفُالثبات، ُأكثرُمفُالسطحية، كتناه

                                                      
،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،6ُعبػػدُاهللُمحػمدُالغذامي،ُالنقدُالثقافي،ُقراءةُفيُاألنساؽُالثقافيةُالعربية،ُط.ُ-1

ُ.83،ُص2014ُبيروت،ُ
،2014ُ،ُدارُالػػنيضةُالعربية،ُبيػروت،1ُ.آمنػػةُبمعمػى،ُسيمياءُاألنسػػػاؽ،ُتشّكػػبلتُالمعنىُفيُالخطػػاباتُالتراثية،ُطُ-2

ُ.19صُ
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،ُولكفُىذهُالتفاضمياتُبيف1ُالسكونية،ُوالجدؿُأكثرُمفُاليقيف،ُوالشموليةُأكثرُمفُالخصوصية
،ُألّنياُأخذتُعمىُعاتقياُتبئيرُاألصؿُأوُالمػركزُمقارنةُنسبيةًُُاُ/ُقراءةًُطرفيُالثنائياتُيبقىُأمرًُ

ُوالسياؽ ػؽمف منظور مقارنة بيف النسباليامشُ ُأخرىُلتبئيرُتمؾُالثنائياتُإعدادُولكفُ، قراءة
بعدُالبنيويةُأوُُراءةُماػػختمؼُعفُالق،ُتيُبنيويػػوتوزيعياُبيفُمركزُوىامشُمفُمنظورُقرائيُنسق

ُُ؛ُأوُاألنساقيةُبطريقةُمجازية.بعدُالنسقيةُما

ُفمثبلُجعؿُالجدؿُسابقُإفُّ ُسيصبحُىامشا؛ ُيوسؼُمركزا ُأحمد ُالذيُاعتبره عمىُاليقيف،ُا
بعدُنسقية،ُستكوفُالقراءةُالبنيويةُُ/ُماُبعدُبنيويةُتيبُىذهُالثنائيةُوفؽُرؤيةُماولكفُإذاُأعدناُتُر

ُوربماُ ُوالقمؽ ُالجدؿ ُوسيكوف ُبدقة، ُالعبلقات ُضبط ُإلى ُترنو ُالتي ُأىدافيا ُفي ُوشمولية يقينية
ةُالعػدـُإلىُالقوؿُبوجودُعدةُبعدُالبنيوية،ُالتيُتحاوؿُأفُتخرجُمفُمقولُدميةُسمةُالقراءةُماالع

بعدُفكرُالبنيةُُأنساؽُفيُالعالـُيصعبُحصرىاُأوُضبطياُفيُبنيةُواحدة.ُليذاُأعادتُقراءةُما
بعدُالحداثةُتعريؼُالنزعةُالعدميةُبطريقةُبنيويةُحتىُتكسبياُمشروعيةُأنساقيةُمعينة،ُفرأتُُوما
افيُالفكرُالفمسفيُوالجماليُالقائـُعمىُأسسُ،ُألنياُعبلمةُعمىُتعمظيراُيبدوُإيجابيا"ياُتأخذُبأنُّ

موضوعيةُتتجوُفيُسياؽُأوُنسؽُجدليُبالفعؿُاإلبداعيُإلىُمناطؽُجديدة،ُمفُحيثُاألرضيةُ
المظيرُاإليجابيُيستنػػػدُعمىُفكرةُاليدـُوالبناء،ُأوُاليػدـُمفُُالنظريةُوالممارسةُالتطبيقية،ُإذُأفُّ

ُالبػػػناء" ُال2أجؿ ُىذا ُولكف ُأُ، ُايمغي ُُوبدا ُلمعدمية؛ ُالسمبي ُالعمميةُلجانب ُالستحضار ُذكرناه ما
ُ.ىدـ العدـ وبناء األنساؽ العقميةالتنظيميةُلؤلنساؽُالعدميةُفيُمرحمةُاليدـُوُالبناء؛ُ

مفُخبلؿُكتابوُالكمماتُواألشياء؛ُالذيُيمكفُوصفوُُفوكوؿ لميشا األطياؼ المرجعيةإّفُ
ُمجاال ُفيُعدة ُالبنية ُلفكػػػر ُتطبيؽ ُمتنوعةبأوؿ ُأركيولوجيةتُمعرفية ُبرؤية ُتبدو، ُبيفُػػظاىُ، رة

فيُالطرؼُاألوؿُالمغمؽ،ُكمرحمةُأولىُمفُُأبوُديبُيقؼُكماؿُو،ُةػػبعدُالبنيُبرزخيُالبنيةُوما
؛ُفتصبحُالبنيةُىيُوالمعرفةُبنيةُالخطابُىيُبنيةُالمجتمعُبأفُّوُالقائمةُػػ،ُبقربُفكرةُفوكمشروعو

                                                      
ُط.ُ-1 ُالمحايثة، ُووىـ ُالبنية ُسمطة ُالنسقية، ُالقراءة ُيوسؼ، ُأحمد ُمنشورات1ُينظر: ُناشروف، ُلمعمـو ُالعربية ُالدار ،

ُ.441،ُص2007ُاالختبلؼ،ُبيروت،ُالجزائر،ُ
،2011ُوزيػػع،ُعػػماف،ُػػػػػػ،ُدارُصفػػاءُلمنشػرُوالت2ط.منػػذرُفاضؿُحسفُالدليػػمي،ُالعدمػػيةُفيُرسػػـُماُبعدُالحداثة،ُُ-2

ُ.381ص
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ُلميُالقوة ُالمثمى ُمشروعواألداة ُوتصبح ُوالسمطة، ُالشعرية.يمنة ُمجاؿ ُتتجاوز ُاستغبلليا وفيُُية
إلىُضبطُأنساؽُالفكرُاإلنسانيُوالمعارؼُاألخرى،ُيتخذُكماؿُُاالنتقاؿُمفُضبطُأنساؽُالشعرية

نقطةُانطبلؽُإلثارةُقضيةُعميقةُالداللة؛ُىيُميؿُأبوُديبُ"مفُتشكيؿُاألنساؽُفيُالحكاياتُأوالُ
وفكرُالبنيةُُ.1شكيؿُاألنساؽُالبارزةُلخصائصُأصيمةُفيُبنيةُالفكرُاإلنساني"الفكرُالبشريُإلىُت

ُ ُالتيربطُ"حسبُفوكو ُالرياضيُالعاـاإمكانية ُالنظاـ ُالطبيعيُبعمـ ُالمرئيُريخ ُتحيؿُحقؿ ُإنيا ،
ُتعيينا،ُ لـُيكفُكميا،ُفيوُعمىُاألقؿُيستندُإلىُُإفُْبرمتوُإلىُمنظومةُمتغيراتُتتعيفُكؿُقيميا

ُد ُبّيػفٌُوصؼُىو ُلمتماثبلتُُوما ُنظاـ ُأفُبإمكافُإنشاء ُويعنيُىذا ُاألكمؿ، وواضحُعمىُالوجو
بحت؛ُفسيمجأُإليوُكماؿُأبوُُولوُكافُىذاُالنظاـُأساسوُرياضيُ،2والفوارؽُبيفُالكائناتُالطبيعية"

ُكمو،ُىوُُديبُفيُحصر األنساؽُالبنيويةُفيُالخطاباتُالشعريةُوالسردية،ُولكفُاألىـُمفُىذا
ُالخروجُمفُبنيةُالشعريةُإلىُبنيةُالعالـُبمجاالتوُالمعرفيةُوالحيويةُالمتنوعة.فكرةُ

وريف،ُػالذيُيتأرجحُبيفُالمنظُ؛راءةُابفُداودُعبدُالنورُلفوكووفيُىذهُالنقطة،ُتظيرُلناُقػػ
اُالمعرفيػةُالتيُم/ُالعالـ،ُوتشتيتُانتظاماتيُبيفُانتظاـُالنصُطُالرفيعػضروريةُلتبيافُذلؾُالخي

ُُتتمّيػػز" ُمعيفبالخصوصية ُانتظاـ ُبيف ُاختبلفات ُيممسُوجود ُفيُُحيث ُتغير ُبسبب ُغيره مف
ُفاالنتظاـ ُلممجتمع، ُواإلدراؾُوالممارسة،ُُ(Ordre)ُالمعطياتُالثقافية ُالمغة يتكوفُحسبُقوانيف

لبنية،ُ،ُإذُتتأثرُا3بلت"ػوعمىُخمفيةُىذاُاالنتظاـُتنبنيُالنظرياتُالعامةُُفيُتنسيؽُاألشياءُوالتأوي
فاقدةُُالتيُتحيطُبيا،ُوقدُتجعمياُتبدوُتحسبُفوكو،ُفيُتشكيبلتياُوتأويبلتياُبالظروؼُوالممكنا

ُكبنيةُمتكاممة،ُفتكوفُوظيفةُالناقدُأفُيجمعُتمؾُالجزئياتُوالصورُوالموحاتُُو المقاطعُلماىيتيا
ُشكبلُمتناسقاحضمفُبنىُكميةُشاممة؛ُومن ُمفُُيا ُالماليخرجُبيا عددُوزعةُعمىُطبيعةُالجزئية

                                                      
ُ.108ُ،109كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ-1
ُالديفُعػرودكي،ُُ-2 ُوبدر ُوجورجُأبيُصالح، ُيفػوت، ُوسالػػـ ُمطاعُصفدي، ُتػػرجمة: ُالكمماتُواألشيػػػاء، ميشيؿُفوكو،

ُ.128،ُص1990ُركزُاإلنماءُالقومي،ُبيروت،ُوكماؿُاسطػفاؿ،ُمراجعة:ُجورجُزيناتي،ُم
ابفُداودُعبدُالنػػور،ُالمدخؿُالفمسفػػيُلمحداثػة،ُتحميميةُنظاـُتمظيرُالعقػػؿُالغربي،ُقراءةُفيُنػػصوصُميشاؿُفوكو،ُُ-3

ُالعربي1ط. ُالدار ُدبػػ، ُالجزائر، ُبيروت، ، ُمكتـو ُآؿ ُراشد ُبف ُمحمد ُمؤسسة ُمنشوراتُاالختبلؼ، ُناشروف، ُلمعمـو ػػػي،ُة
ُ.320،ُص2009ُ
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والرؤياُوالعمميةُاإلبداعيةُنفسيا،ُوتصبحُُتتخمؿُالوجودُُإلىُاستجابةُمتبمورةُ،كبيرُمفُالنصوص
ُالشعري ُوالتشكيؿ ُالشعرية ُالمغة ُتفيضُمنيا ُوانفعالية، ُفكرية ُتصورية، ُالنصُىي1ُبؤرة ُفبنية ،

ذاُالفكرُيسعىُإلىُوميشاؿُفوكو،ُومفُيبحثُمفُمنظورُىنفسياُبنيةُالعالـُعندُكماؿُأبيُديبُ
ُورىا.ػػػالتحميؿُالُإلىُتغييرُمعطياتُالبنيةُوحض

ُبفكرُ ُالمقصود ُأبيُديبُإلىُاعتبارُأّف ُيوسػؼُوفػػؽُاتجاه ُيذىبُأحمػػد ُالصػػدد وفيُىذا
البنيةُليسُتغييرُبنيةُالمغةُأوُبنيةُالمجتمعُأوُبنيةُالشعر،ُوليسُمفُأىدافوُالوصوؿُإلىُتحقيؽُ

ُ ُأف ُحسبو ُولكف ُذلؾ، ُإجرائية، ُالممارسة ُالمكوناتُُىوُالغرضُمنوفتكوف ُعف ُالصاـر البحث
ةُتنتيجُػػوُيسعىُإلىُقراءةُنسقيػػإنُّ؛ُأوُالعبلقاتُالتيُتترتبُعنياُىذهُالمكوناتُ،لمشيءُاألساسية

ُالفكرُىوُقراءةُجذرية،ُوبديمةُلماُسبقوُُ،ُواإلدراؾُالمتعددُاألبعاد،ُوبالتالياالكتناهُالمتعمؽ فيذا
ُسياقيةمفُق ُأحمد2ُراءاتُكانتُفيُمعظميا ُالمناقشةُالمفاىيميةُالتيُيقدميا ؛ُوالواضحُمفُىذه

إضافةُإلىُأنيماُيؤكدافُأفُىذاُالفكرُالُيغيرُبنيةُالنصُوالعالـُُ-يوسؼُلبنيويةُكماؿُأبيُديب
نُّ ُ.فإفُأحمدُيوسؼُيميؿُإلىُمقارنةُالنسؽُبالسياؽ؛ُكمفيوميفُمتضاديفُ-ميماماُيحمُّػوا 

ةُفيُ،ُولعموُيتمظيرُبشدُّعامةوي حاضر في الفكر النقدي العربي ػري الفػوكػالطيؼ الفكإّف 
ُوالنصوص ُالعالـ ُالمغمؽُفيُقراءة ُالنػػسؽ ُماوالتاريخُكتاباتُأبيُديبُالذيُانطمؽُمف ُوىذا ُ؛

ُالتيُتندرجُفيُإطارُالفيـُالبنيويُلمتاريخُوحفرياتووكوُفيُكتاباتوُاألولىُػيتماثؿُمعُطروحاتُف
ديبُُػوةُنفسياُالتيُأرادُلياُكماؿُأبوالدعُذه،ُوى3ةػآنيةُوتعاقبيُتيف:ومحاولةُفيـُأنساقػوُفيُصيغػ

ُ؛ُيعترؼُبالكمياتُويقصيُالشذراتُالفكريةُوالثقافية.بلػػاُشامػاُبنيويػأفُتكوفُمشروع

ُ"عمىُاالنسحابُرُّػأص،ُفقاـ بمراجعات داخؿ فكر البنية -بعد مّدة  – فوكوؿُفُميشاولك
ُخمؼُادُّ ُوالمستترة ُاإلقصاء ُألفكار ُالموالية ُالحركة ُالكمّػيُمفُىذه ُالنسؽُأو عاءاتُتقوؿُبأوليػة

                                                      
ُ.355ينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُالرؤىُالمقنعة،ُنحوُمنيجُبنيويُفيُدراسةُالشعرُالجاىمي،ُصُ-1
ُ.440ينظر:ُأحمدُيوسؼ،ُالقراءةُالنسقية،ُسمطةُالبنيػةُووىػـُالمحايثػة،ُصُ-2
حمدُأركوف،ُوفتحيُالتريكي،ُينظر:ُالزواويُبغورة،ُميشيؿُفوكوُفيُالفكرُالعربيُالمعاصر،ُمحمدُعابدُالجابري،ُومُ-3

ُ.36،37،ُص2007،ُدارُالطميعةُلمطباعةُوالنشر،ُبيروت،2ُومطاعُصفدي،ُط.
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الموقؼُالفوكويُيعتبرُُأفُّفكافُاالنسحابُبدافعُسياسيُأكثرُمنوُبالتزاـُفكريُبْيػػػدُعمىُعناصرهُ
وىميةُوطوباويةُُو،ُإذُسرعافُماُاكتشؼُفوك1"مناصرةُفعميةُالحتجاجاتُالميمشيفُمعيارياُوثقافيا

نظرُأوُيخرجُعفُالكؿ؛ُالذيُكافُيُُُالنقديُالشموليُالذيُيقصيُكؿُما/مفُيشذُّوعدميةُالتفكيرُ
ُإليوُحامبلُلمحؽُوالحقيقةُالمطمقة.

ُنطػػى ُىذاُػػنا ُتمظير ُكيؼ ُقادـ، ُسياؽ ُفي ُعنيا ُنجيب ُالتي ُالتساؤالت ُمف ُمجموعة رح
؟ُوىؿُأحدثُأوُساىـُفيُإحداثُتحوؿُمعرفيُعندُالتحوؿُالمعرفيُلفوكوُفيُفكرناُالنقديُالعربي

ُكماؿُأبيُديب؟

ُفُطيؼُفوكوُحضرُفيُإخراجُكماؿُأبيلكفُفيُالوقتُنفسوُنصؿُإلىُفكرةُميمة،ُوىيُأ
ديبُمفاىيـُالنسؽُمفُميدافُالشعريةُفيُحقؿُاألدبُإلىُميدافُالتفكيرُاالنسانيُالعبلئقيُفيُ

ُ ُوالمجتمع، ُوالثقافة ُوالسياسة ُالفكر ُأطياؼُأخرى؛ُحقؿ ُحضور ُمف ُيمنع ُالطيؼُلـ ُىذا ولكف
ُنقدية ُمفاىيـ ُفي ُلوتماف، ُولوري ُوريفاتير ُوكوىف ُبارت ُديب،ُيوتحميمُكروالف ُأبي ُكماؿ ُعند ة

ُ.شياُباستمرارُفيُمعظـُمراحؿُالدراسةسنناق

ىُػػؤكدُكماؿُأبوُديبُعمػػالبنية،ُيُرػػلفكُالعالميةُنسانيةرفيةُاإلػػوفيُضوءُىذهُاألطياؼُالمع
رةُعفُتأسيسُالبحثُفيُيقؿُخطُوُكالشعريةُالسُمثؿُىذاُالنيجُفيُالبحثُفيُظاىرةُػ"ُتأسيأفُّ

ُأخرى ُظاىرة التحوالت الطبقية في المجتمعات ، أو األنطولوجي مع اآلخر المستعمركالصراع ،
أو كالبحث في طبيعة الخطى المتعثرة في ، الفمسفة والسياسة، أو العالقة بيف األدب و العربية

ةُيػػ؛ُفالقراءةُالعبلئق2مسار حركة اإلبداع الحضاري، التي تخوضيا قوى واعية في المجتمع العربي
قوانيف ؿُفيُػػػةُفيُشتىُالمجاالتُالمتنوعة،ُكيُتدخػنسانياتُاإلػيرورةُالثنائيػاىـُفيُضبطُسػتس

أبا ديب ُيبعد فكر  جعمت كماؿ،ُالشموليُرائيةُليذاُالفكرػػجذهُالطبيعةُاإلػػ؛ُوىونماذج وبراديغمات
ُ"يل؛ُالبنية عموما والبنيوية خصوصا عف الفمسفة ُقائبل: ُطريقةُليستُالبنيويةُفمسفةػؤكد ُلكنيا ،

                                                      
ُ.321ابفُداودُعبدُالنور،ُالمدخؿُالفمسفيُلمحداثة،ُصُُ-1
،ُوينظرُأيضا:ُكماؿُأبوُديب،ُالرؤىُالمقنعة،ُنحوُمنيجُبنيويُفي10ُ،11ُينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-2

ُ.12الشعرُالجاىمي،ُصُدراسةُ
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وعبلقتوُبالعالـُوموقعوُ،ُفييُتثويرُجذريُلمفكرُالوجػود،ُوألّنػياُكذلؾفيُالرؤيةُومنيجُفيُمعاينةُ
ُالبنيويةُُ ُتغّيػر ُال ُالمغة، ُفي ُوبإزائو. ُوفيالمغةَُُمنو ُالبنيويةُُُ؛ ُتغّير ُال ُوفيُالمجتمعَُُالمجتمع، ؛

ُال ُعمىُاالكتناهالشعرَُُتغّيرُالبنيويةُُُالشعر، صرارىا ُوا  ُبصرامتيا ُلكنيا األبعاد،ُُدُِواإلدراؾُمتعدُُّ.
ُُفيوالغوصُ ُالمكػونات، ُىذه ُبيف ُتنشأ ُالتي ُوالعبلقات ُلمشيء، ُالفعمية ر الفكر ػتغيّ المكونات

قائـُعندُكماؿُأبيُال.ُووجوُالخبلؼ1ُ"ر، وتحولو إلى فكر متسائؿػف لمغة والمجتمع والشعػعايِ المُ 
جرائيُالتطبيقيُوالجانبُاإلُ،فُفيُالجانبُالنظريُالمتعاليُلمفمسفةػوية،ُيكمُُػػديبُبيفُالفمسفةُوالبني

ُالعمميُلمبنيوية ُػػػرًُفكُالتيُيجعميا؛ ُآليا، ُتفكيػأو ُالمسمماتػػعمىُتثُترتكزُوُقـوػػتُػػرُعقػبلنية ُوير
ُ.تةوالمشتُُّذرّيػةػػػيُواإلجاباتُالػػوغائػػػواالبتعادُعفُالسؤاؿُالغُ،والدوغمائيات

ُوالتُُّيردُ  ُاالستبعاد ُىذا ُعمى ُزكريا ُألنُّإبراىيـ ُكميا، ُويعارضو ُوالفمسفة، ُالبنيوية ُبيف وُفػرقة
ىؿُيؿ:ُ"فيُىذاُالنصُالطُوؿُويحمُّيؤمفُبمتانةُالعبلقةُبينيما،ُواستحالةُالفصؿُبينيما،ُفيتساءؿُ

ُإفُّ ُبعضُالنقاد ُمع ُيؤمفُُنقوؿ ُيعد ُلـ ُالذي ُالمعاصر ُاإلنساف ُذلؾ ُحاؿ ُلساف ُىي البنيوية
يريفُالكثُروفُأفُّبالفمسفة،ُولكنوُمعُذلؾُيأبىُإالُأفُيكوفُفيمسوفا؟ُإفُأصحابُىذهُالدعوىُليقرُّ

،ُمفُأجؿُآخرُسوىُااللتجاءُإلىُالُحبّلًُُيـيجدواُأمامُلـُسؼكيفُفيُجدوىُالتفممفُالمتشكُ  عمـو
البحثُفيياُعفُنماذج،ُوبنيات،ُومخططات،ُقدُتسمحُليـُبالتخمصُنيائياُمفُكؿُميتافيزيقا.ُوماُ
االستغراؽُفيُالمباحثُالمغوية،ُواالىتماـُبدراسةُاالقتصادُالسياسي،ُواالنيماؾُفيُاالطبلعُعمىُ

غميفُبالفمسفةُفيُبعضُالممخصاتُفيُنظريةُالمجاميعُالرياضية،ُسوىُمظاىرُلرغبةُبعضُالمشت
التحررُمفُكؿُأيديولوجيا،ُوالعمؿُعمىُالتواجدُفوؽُأرضيةُعمميةُصمبةُلـُيعدُيشيعُفيُأجوائياُ

،ُُ-أوُىكذاُيقوؿُأصحابُىذهُالدعوىُ-.ُولعؿُىذاُىوُالسرُعففُالمثالية فيماُأصبحناُنراهُاليـو
يؿ،ُفضبلُعفُعمىُصفحاتُالدورياتُوالمجبلت،ُمفُأشكاؿُوتخطيطاتُذاتُطابعُعمميُجم

ُالرياضيةُ ُالرموز ُمف ُالكثير ُجانب ُإلى ُوالناقص، ُالزائد ُبعبلمات ُالمشفوعة ُوالمعادالت الصيغ
األخرى؛ُوكأفُكممةُالبنيةُبكؿُماُتنطويُعميوُمفُنماذجُرياضيةُأوُمضاميفُعمميةُىيُكممةُ

                                                      
ُ.08كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُدراساتُبنيويةُفيُالشعر،ُصُ-1
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ُيا ُ)افتح ُاُالسػػر: ُوجوه ُأو ُوجػو ُفي ُالموصدة ُالعمـ ُأبواب ُكؿ ُبفتح ُالكفيمة ُ،1ة"ػػػلفبلسفسمسـ(
ُلػوالن ُضمني ُالينُودراساتُتكتاباصُنقد ُبالرسومات ُالمميئة ُديب ُأبي ُالمعادالتُكماؿ دسية

ُالرياضياتُواليندسةُىيُ؛الرياضية ُأفُتُُُوكأّف ة،ُػرُالبنيةُعفُالمفاىيـُالفمسفيػػبعدُفكػمفُيمكنيا
ُأمػػػوى ُػػدُالفمسفةُويميتيا،ُىػػ،ُفحتىُمفُيبعرُخاطئػػذا وُالخاصة،ُمثمماُتػفمسفُئينشوُبالضرورة

ُموتُالفمسفة.وُالشييرةُػػتيُفيُأطروحتفعؿُريتشاردُروُر

والُيمكفُأفُنتجاىؿُأفُالبنية،ُكػفكرُنقدي،ُتشترؾُمعُالفمسفة،ُكوعيُبالحياةُومتغيراتيا،ُ
عادةُفيمياُوتأويمياُتأويبلُفمػػػفيُتثوي سفياُرُمعطياتُالنصُ/ُالعالـ/ُالمجتمع/ُالسياسة/ُالثقافة،ُوا 

ُبؿُحتىُأفُا ُإبنيويا، ُيمكفُأفُنقسميا فمسفة تندرج في مجاؿ فكر البنية، وفمسفة ُ:لىلفمسفة
ديبُلمبنيويةُعفُإبعادُكماؿُأبيُُوعميوُفإفُُّ.بعد البنية ر ماػػشذرية ذرية تندرج في مجاؿ فك

تاح فكر البنية بفتح أو انفحقؿُالفمسفة،ُغيرُمبررُمنيجياُوالُمعرفياُوالُمفاىيميا،ُوالُسيماُأنوُ
ُ.عمى آفاؽ واسعة، يتجاوز ىذا الفكر األفؽ الضيؽ لو، والقائـ في حقؿ الشعرية

نّ ريػػةػالشعفكر البنية ال يقؼ عند تخـو  فإفّ  ،ُـ ػػػػومفُث ح عمى معظـ مظاىر ػما ينفت، وا 
ُنقديةُوفكريةُتحاوؿُإحداثُاالوجود والكينونة ُكحداثةُعربية ُيدافعُأبوُديبُعنو، ُليذا لقطيعةُ؛

ىذاُالفكرُالبنيويُينطمؽُمفُالشعرُُعفُالنظرةُالفوضويةُفيُالمجتمعُالعربي،ُفعمىُالرغـُمفُأفُّ
ُأنُّ ُيمإال ُعبػػو ُوالعالػػّر ُالوجود ُأغػر ُليسبر ُبأكممو ُ"الػػـ ُىػػو ُإذ ُوآلياتُاشتغالو؛ ُبإدراؾُػػيقُواره نع

ُ ُإلى ُيطمح ُبؿ ُالمعزولة، ُلمظُوالظواىر ُاألساسية ُالمكونات ُوالمجتمعُُ-اىرتحديد ُالثقافة في
ليػياُوالدالالتُالتيُتنبعُمفُىذهُالعبلقات،ُُ-والشعر ثـُاقتناصُشبكةُالعبلقاتُالتيُتشعٌُّمنياُوا 

يمكفُأفُُتفيـُإالُُأُعبرُتجسيداتُجديدةُالػالتيُتنشُإلىُالبحثُعفُالتحوالتُالجوىريةُلمبنيةُثـُّ
عادتياُإلييا" ُ.2عفُطريؽُربطياُبالبنيةُاألساسيةُوا 

                                                      
ُمشكُ-1 ُ)سمسمػػة ُالبنيوية، ُعمى ُأضواء ُأو ُالبنيػػة، ُمشكمػة ُزكػػريا، ُفمسفية،ع.ػػإبراىيـ ُالقاىػػػرة،8ُبلت ُمصر، ُمكتبػػػة ،)

ُ.13،ُص1990ُ
ُ.08دراساتُبنيويةُفيُالشعر،ُصُكماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُ-2
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؛ُومفُبينيا،ُانفتاحُُيحيمناُالنصُأعبلهُإلىُمجموعةُمفُالمفاىيـُواألفكارُالتيُتتمركزُحولػو
ىذاُالفكرُعمىُعدةُمياديفُسبؽُالحديثُعنيا،ُوكذلؾُفيُمسألةُالتفاتُالُبنػىُالجزئيػةُحوؿُبنيةُ

ُُكبرى ُاليامش/الفرع، ُفي ُيتحكـ ُالذي ُاألصؿ ُالمركز/ ُمفيـو ُيبرز ُوىنا ُفييا، ُثـُّتتحكـ ُومف
رية،ُوفيُمياديفُػزُىوُالشعػةُيشتغؿُفيُميدافُأصؿ/ُمركػرُالبنيػفكُفُّإوؿُػاءؿ:ُىؿُيمكفُالقػػنتس

ُُىامشية/ُفرعية:ُالثقافةُوالمجتمعُوالسياسة؟

ر،ُػػخاآلفُػدافُأفضؿُمػ،ُفبلُميبأف المياديف كميا متساوية في فكر البنيةيمكفُأفُنجيبُ
ُبياُفكػاُفيُميػػستغبللينتائجُميدافُمعيفُيمكفُاُبؿُإفُّ ُػدافُآخر؛ُفالمقاربةُالتيُيقـو رُالبنيةُتعتـز

ُ"تغيي ُالفكػػدائما ُلمثقافػرُالعربيُفيُمعاينتػر ُواالنسػو ُمفُفكرُتطغىُعميوُُر....ػافُوالشعػة ونقمو
ُوعية،ػدة،ُالمتقصية،ُالموضػرؤيةُالمعقػرعُفيُمناخُالػرُيترعػػالجزئيةُوالسطحيةُوالشخصانيةُإلىُفك

ُ.1ذرية"ػػةُوالجػالشمولي

ُالفكرُُإفُّ ُوتثوير ُإلىُزعزعة ُالضيؽ ُالشعرية ُمجاؿ ُمف ُالبنية ُبفكر ُالخروج الحديثُعف
العربيُعفُطريؽُتخميصوُمفُالشخصانيةُوالتعسفيةُفيُالنظرُوالرؤيةُيقودناُإلىُمشروعُعربيُ

ُىوُ ت ىذه القراءة ػمشروع الجابري الذي قدـ قراءة بنيوية لمفكر العربي، فكيؼ اشتغمرصيف،
فكر  شتغاؿكماؿ أبي ديب القائمة بػضرورة ا أطروحةيا تسير في  مسار التي يمكف أف نقوؿ أنّ 

ُ؟الفكر والثقافة والمجتمعفي البنية 

ُيعرُُّ،بداية ُؼ ُعابد ُُ،ريػػالجابمحػمد ُالبنية، ُفكر ُمشروعو ُعف ُحديثو ر ػفكـو الػمفيفي
ُفعباُرةػػبوصفو محتوى، وبوصفو أداة أو آلي ُمثؿُعباراتُالفكرُاليوناني،ُ؛ ُالفكرُالعربيُمثميا ة

ُاآلراءُواألفكارواهػوالفكرُالفرنسيُتعنيُاالستعماؿُالشائعُلمضموفُالفكرُومحت التيُُ؛ُأيُجممة
ُومعتقداتوُ ُاألخبلقية ُمثمو ُمف ُواىتماماتو؛ ُمشاغمو ُعف ُذلؾ ُأو ُالشعب ُىذا ُبواسطتيا يعبر

ُواالجتماعي ُالسياسية ُوطموحاتو ُومفالمذىبية، ُُة ُوالعالـ، ُلئلنساف ُكذلؾ، ُففالرؤيتؾ، بيذاُكر
ُيقتربُإ ُأداةاالتجاه ُالفكرُبوصفو ُأما ُوآلياتُلىُاأليديولوجيا، ُمبادئُومفاىيـ ُجممة ُبمعنىُأنو ؛

،ُلتشكؿُفيماُبعدُالعقؿُالذيُ تنتظـُوتترسخُفيُذىفُالطفؿُالصغيرُمنذُابتداءُتفتحوُعمىُالحياة
                                                      

ُ.08،ُصالشعرُفيُبنيويةُدراساتُوالتجمي،ُالخفاءُجدليةُديب،ُأبوُكماؿُ-1
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ُيف ُبو ُالذي ُالجياز ُأي ُبو، ُويعارضيفكر ُويحاكـ ُويؤوؿ ُثـ1يـ ُومف ُبالمرجعيةُُ،، ُنقوؿ فحيف
الغربيةُفيُالفكرُالعربي،ُسنتحدثُعفُالمرجعيةُغيرُالمقبولةُلمفكرُالنقديُكمضموفُومحتوى،ُ

)التطبيقاتُعمىُالنصوصُُالمضاميفُالنقديةُةنسانيةُكونية،ُفاستعاُرػوفُفيُالغالبُإداةُتككأوليسُ
ُالنقديةُالتيُىيُعالميةُالُتحتاجُالىُاستعارةُبقدرُماواآللياتُدئُغيرُمبرر،ُعكسُالمباُالغربية(
ُ.عميياُووفقيالىُتطويرُوتحييفُفيُبيئةُالفكرُالنقديُالذيُيعتمدىاُويشتغؿُتحتاجُإ

الفكر بوصفو محتوى أو مضموف أيديولوجي، وبوصفو أداة أو آلية مفُخبلؿُىذهُالثنائية:ُ
ُعموما.ُةىذاُخصوصا،ُوفيُفصولوُالثبلثسنحاوؿُأفُنشتغؿُفيُبحثنا،ُفيُفصموُ

ُأوُوعميو ُفيُالمجتمع ُوتفعيميا ُومفاىيميو ُيمكفُتطبيؽُآلياتو ُفيُنسقيتو، ُالبنية ُفكػػر ُإّف ،
؛ُنقد إلى كماؿ أبي ديبالعربيا في توجيو ستثػمرت وىذه المسألة قد اُ السياقاتُالثقافيةُوالفكرية،ُ

ُالنقػود جعية؛ُفحيفُنعودُإلىُتنبيوُأدونيسُلكماؿُأبيُديبُبمسألةُاألطياؼُالمُرُيرتبطُأحدُىذه
وفيُىذاُالصددُيرىُكماؿُأبوُُ؛ؿُبنيةُالمغةُالشعريةحمُّبتشابوُعمموُمعُعمؿُجوفُكوىفُالذيُيُُ

ُأفُّ ُكُديب ُعمؿ ُعف ُيبتعد ُ"عممو ُفيقوؿ: ُعميو، ُيطمع ُلـ ُالذي ُمعُوىف؛ ُألتقي ُأنني ُلي يبدو
حُليُقراءتوُتَُنيةُالمغةُالشعرية(ُوىوُعمؿُلـُتُُ)ُبُتودوروؼُفيُنقدهُالجذريُلعمؿُجوفُكوىيف

لىُبعضُمعطياتوُفيُعددُمفُمراجعُالبحثُ حتىُاآلف،ُوتنحصرُمعرفتيُبوُفيُاإلشاراتُإليوُوا 
دُتودوروؼُلعمؿُكوىيفُعمىُكونوُينظرُإلىُالشعرُمفُوجيةُنظرُشيءُآخر،ُػػالحالي،ُويرّكػزُنق

اعتمادُُ:عدةُأبعادُمعرفيةُوأيديولوجية،ُفمفُالمعرفية.ُوفيُالحقيقة،ُىذاُالنصُيحمؿ2ُالُفيُذاتو"
األيديولوجيةُالتيُيصعبُاألخذُبياُُبعادديبُعمىُمفاىيـُكوىفُبطريقةُغيرُمباشرة،ُومفُاألُأبي

ة،ُحيفُقاؿُػػػبعيدةُعفُإطارُفكرُالبنيُ(غةُالشعريةؿُكوىف،ُخصوصاُفيُ)بنيةُالمىوُاعتبارُأعما
فُمفُ؛ُفكأّنوُيريدُإخراجُكوى،ُالُالمغةُفيُذاتياظرُإلىُشيءُآخركماؿُأبوُديبُأفُكوىيفُأنوُين

ُالبنيوي ُالفكر ُالبنيويُكوىفُ؛ىذا ُوالشعُالناقد ُالنثر ُبيف ُالذيُيذىبُفيُتفريقو ُالقوؿ ُإلى ُفُّإر
                                                      

،1990ُركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُبيروت،ُػػػ،ُم2ينظر:ُمحمدُعابدُالجابري،ُإشكالياتُالفكرُالعربيُالمعاصر،ُط.ُ-1
بداعُفيُالفكرُالعربيُالمعاصرُأزمةُثقافيةُأـُأزمةُعقؿ؟،ُ.ُوينظرُأيضا:ُمحمدُعابدُالجابري،ُمقاؿُأزمةُاإل51صُ

ُ.107،ُص1984ُ،ُالييئةُالمصريةُالعامةُلمكتاب،ُالقاىرة،3ُ،ُالعدد4ُمقاؿُبمجمةُفصوؿ،ُالمجمدُ
ُ.17كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-2
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يُالُتكمفُفيُالمادةُالصوتيةُوالُالمادةُاأليديولوجية،ُبؿُػػلغويةُأيُشكمية،ُوى" الفروقاتُبينيما
ُ ُنمط ُفي ُتكمف ُمف ُوالمدلوؿ، ُالداؿ ُبيف ُالشعر ُيقيميا ُالتي ُالعبلقات ُوبيفُخاصُمف جيػة،
فُمفُفكرُالبنيةُالنقديُغيرُمبرر،ُأبيُديبُلجوفُكوىُ،ُفإخراجُكماؿ1يةُأخػرى"المدلػوالتُمفُج

ُالفجوةُمسافةُالتوترُالتيُيقترحياُكماؿُ وربماُلوُطابعُأيديولوجيُمحض.ُإذاُتأممنا،ُمثبل،ُمفيـو
ُإلىُجػوىرُنظريةُاالنزياحُوىيُمركأبوُديبُُو زُػػسنتدارسياُالحقا،ُفإنناُسنتأكدُممياُمفُاقترابيا
ىوُقانوفُالمغة،ُفكؿُصورةُتخرؽُقاعدةُمفُقواعدُُ،ُإذُالشعرُعندهُانزياحُعفُمعيارٍُعمؿُكوىف

ُاالنزياحُشأنوُشأفُالفجوةُال ُمفُمبادئيا.ُوىذا ُإالُُّالمغةُأوُمبدأ ُكافُمحكُيكوفُشعريا، وماُإذا
ُ بقانوفُيجعموُمختمفاُعفُغيرُالمعقوؿ،ُوحيفُيتعدىُاالنزياحُدرجةُمعينةُوتتسعُالفجوة،ُبمفيـو
أبيُديب،ُيصبحُالكبلـُغيرُمعقوؿ،ُمستعصيُالتأويؿُوبذلؾُتسقطُعنوُالسمةُالمميزةُلمغة؛ُأيُ

،ُوحيفُالتأويؿوالشعرُأساسوُالتداوليُىوُغيابُالتواصؿُالمباشر،ُوحضورُالتخييؿُُوُ.2التواصؿ
ُي ُفراغاتُػػتعُالتأويؿحدث ُيمؤل ُالذي ُالمتمقي ُخبلؿ ُمف ُومعقوليتيا، ُانسجاميا ُإلى ُالمغة ود

ُالبلنسجاـُوُالبلتجانسُ.

،ُلنتساءؿُىؿُحضورُالفكرُوجيُالذيُيحمموُنصُأبيُديبُالسابؽنعودُإلىُالبعدُاأليديول
ُوُفيُفكرُالبنية؟النقديُلجوفُكوىفُفيُأعماؿُأبيُديب،ُينقصُأوُيزيدُمفُأىميةُأبحاث

يزيدُمفُقيمتيما،ُألفُفكرُالبنيةُُوأبيُديب،ُالُينقصُوالوجودُالتبلقيُبيفُفكريُكوىفُُإفُّ
وىُتمؾُالتيُتفرضياُاأليديولوجياتُػدودُمعرفية،ُسػػلحُلمنصُوالعػػالـ،ُإنسانيُالُيخضعُفيُقراءتو

ُكآليا ُوالعبلئقية، ُالشمولية ُفمسألة ُالُواليوياتُواألسطورياتُالكبرى، ُعالمية ُومفاىيـ ُ تُبنيوية،
ُيندرجُفيفيُالفكرُالغربيُفقط،ُألنياُآلياتُفكرية،ُوليستُمضاميفُفكرية،ُوىذاُُىايمكفُحصُر

ُفيماالجابريُُآلية،ُوقدُفّرؽُالفكرُكمحتوى،ُوالفكرُكأداةُأوُثنائية: سبؽ،ُومفُثـُفوجودُُبينيما

                                                      
ُط.ُ-1 ُالشعرية، ُالمغة ُبنية ُكوىف، 1ُجػػاف ُدار ُالعمري، ُالوليُومحمػد ُمحمػد ُترجمة: ُالبيضاء،ُ، ُالػػػدار ُلمنشر، توبقػػػاؿ

ُ.191،ُص1986ُ
ُ.06ُالمرجعُنفسو،ُصينظر:ُُُ-2
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،ُأوُتناصُفيُالمفاىيـُالنقدية،ُاصا نقدياتنُ:،ُيمكفُأفُنسميياُمجازاالتبلقيُبيفُفكريُالناقديف
ُ.فكريةوليسُفيُالمتوفُوالمضاميفُال

ُفكرَُ ُاهللُإبراىيـ ُيناقشُعبد ُواألطياؼُالمرجعية، ُكماؿُأبيُُوفيُإطارُالمفاىيـ البنيةُعند
حكماُُطروحةُجوفُكوىفُحوؿُالفجوة،ُفيطمؽوعبلقتوُبأُ،نسبياُبػمفُمنظورُأحاديُمتعصُ،ديب
مراجعةُوتفحص؛ُوىذاُالحكـُواضحُحيفُيذىبُإلىُالقوؿُإّفُ"بعضُالنقادُالعربُيحتاجُإلىُُكميا

ُمنيـُيصرحوفُبياُمتفاخريف،ُفييُمعرفةُجديدةُينبغيُاإلفادةُمنياُ ّفُكثيرا يخفوفُمصادرىـ،ُوا 
ُوىوُ ُالُخبلؼُحولو، ُيتفقوفُعمىُادعاء ُلكنيـ ُاألدبُالعربي، ُمف ُالمعتمة ُالمناطؽ فيُاكتناه

.ُلكفُالحّدُبيفُالتطبيؽُالحرفيُوالتكييؼُوالتحييفُغير1ُيؼُوليسُالتطبيؽُالحرفي"والتوظُالتكييؼ
ُالتحييفُالمفاىيميُ ُالمضمونيُأو ُبالتطبيؽُالحرفي؛ ُقاـ ُعمىُعمؿُنقديُأنو واضحُحتىُنحكـ

ُاآللياتي.

،ُوبوصفوُآلياتُػػػرُالنقديُبوصفوُمضموناُومحتوىفكالدُاهللُإبراىيـُالُيفرؽُبيفُػػلكفُعب
ُالتعا ُتقبؿ ُ)لمية، ُكتاب: ُعمى ُالحكـ ُإلى ُفيسرع ُالشعريةحييف، ُديب(في ُألبي ُمتأثرُ، ُبأنو ،

ُجوفُكوىف ُيسّوغُُاتأثرًُُبأطروحة ُال ُالكبير، ُفيُتضاعيؼُمتنو ُكتابُفيُالشعرية، ُوأف كامبل،
ُ؛ُوكأفُعمميةُاجتراحُالمفاىيـُواآللياتُالبنيويةُيجبُأف2الوعيُالنظريُالدقيؽُبالمواردُالمذكورة

ُال ُألف ُمستحيمة، ُالخالصُىنا ُوصفة ُالخالص، ُالعربي ُالبنيوي ُالفكر ُصمب ُمف جودُُوُتكوف
ُقراءتوُلرياضياتُعربيةُخالصة،ُولكفُتوجدُأ ُفالفكرُالنقديُالبنيويُالُيمكفُ يديولوجيةُعربية،

ُنسانيةُشاممة؛ُمعُتحييناتُطفيفػة.يات؛ُألفُمرجعيتوُإمفُمنظورُالمرجع

ُعبدُاهللُابراىيـ،ُبيفُطرحيُكوىفُوأبيُديب،ُطرؼلمطروحُمفُاُالمرجعيُف،ُفالتقاربإذ
ُكأ ُالبنيوي ُالفكر ُفي ُتقارب ُالىو ُوىذا ُاألطػػػػيؤثُداة، ُعمى ُسمبا ُالبنيةُػػػر ُلفكر ُالحاممة روحة
ُالعربية.النقديةُواشتغاالتياُعمىُالخطابُوالمعرفةُ

                                                      
ُط.ُ-1 ُوالمرجعياتُالمستعارة، ُالعربية ُالثقافة ُاهللُإبراىيـ، ُبيروت،1ُعبد ،ُ ُاألماف ُدار ُناشروف، ُلمعمـو ُالعربية ُالدار ،

ُ.68،ُص2010ُالرباط،ُ
ُ.68ُ،69ُينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
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ُإ ُاهلل ُعبد ُقيستمر ُفي ُتفتقػبراىيـ ُالتي ُالمتسرعة، ُإلىػػراءتو ُالتطبيقيُػػحصُالنقػالتفُر دي
ُُبنيويا،ُف يسرعُإلىُإصدارُلمقارباتُكماؿُأبيُديبُلمنصوصُالشعريةُالجاىمية؛ُالمنظورُإلييا

ىناؾُتعارضاُ"أكثرُجوىريةُفيُدرجةُتطبيؽُتمؾُالمواردُالمنيجية،ُرؤيةُوطريقة،ُعمىُُحكـُبأفُّ
ُوكأفُّ ُالجاىمي، ُالشعر ُمف ُالتوفيؽُنصوصُمعينة ُمف ُضرب ُمفُاألمر، ُاالرتحاؿ ُيقتضيو ،

خارطةُالمعرفةُالمسانيةُواألدبيةُالحديثة،ُبدؿُتحقيؽُاليدؼُالمركزيُالذيُانتدبُالناقدُنفسوُلوُ
فكرُالبنيةُُ،ُولكفُالَُيْخَؼُعمىُأحٍدُأّفُتطبيؽ1بيدؼُالوصوؿُإلىُمقاربةُجديدةُلموضوعُقديـ"
ةُنقادُأوُمشاريعُمعرفية،ُوبالتالي،ُدُّيحتاجُإلىُعُُِالنقديُعمىُجميعُقصائدُالشعرُالجاىميُأمرٌُ

ُما ُديبُفي ُأبي ُبالثبلثيةُفعمؿ ُتسميتو ُيمكف ُالرؤىُ: ُوالتجمي، ُالخفاء ُجدلية ُفي ُالشعرية، في
ُُالمقنعة،ُىو نسانيةُعموما،ُلمشاريعُوقراءاتُأخرىُلممعرفةُاإلمشروعُنقديُوفكريُقاـُبالتمييد

بنيةُالقصيدةُ)فمسطينيةُريتاُعوضُفيُكتابياُلمشعرُالجاىميُخصوصا،ُلعؿُأبرزىاُقراءةُالناقدةُال
ُوُلفكرُالبنيةُفيُالبيئةُالعربية،ُولكفُما،ُفقدُفتحُأبوُديبُآفاقاُواسعةُمفُخبلؿُتأسيس(الجاىمية

ُي ُالفكرُالنقديُالبنيويُفيُمؤسسةُواحدة،ُوليذا فيصؿُُشيريمكفُمبلحظتوُىوُعدـُانتظاـُىذا
ُأدبييفُعربُدوفُُ:"ُدراج ُنقاد ُأدبيُعربي.ُشيءُقريبُمفُإلىُوجود ُنقد أفُيشيرُإلىُوجود

بُعناصرىا،ُأوُالُتمتقيُبالمؤسسةُرتُ العناصرُالتيُتندرجُفيُبنية،ُأوُالُتجدُالبنيةُالتيُتجمعُوتُُ
ُالتوالدُوالتجّددُواالنتظاـ" ُاالنتظاميةُالتي2ُالتيُتؤّمػفُليا يتحدثُفيصؿُدراجُليستُ،ُولكفُىذه

وُػػ،ُولكن3ُّليسُمدرسةُمتجانسةُ/ُالفكرُربيُلفكرُالبنية،ُفيذاُاالتجاه،ُحتىُفيُالنموذجُالغموجودة
ُماعيةتمياديفُمعرفيةُواجُرُعبلئقيا،ُخارجُميدافُالشعرية؛ُفيػػكعربيُيفؿُػعقؿُالػاعُأفُيجعػػاستط
ُوروحية.ُوثقافية

عرفةُيةُإلىُمياديفُالفكرُوالممفُميدافُالشعُرُ،ُيكوفُفكرُالبنية،ُعربيا،ُقدُانطمؽومفُثـُّ
لمواجيةُإشكالياتُومغاليؽُالوجودُوالعالـ،ُفينتجُمفُُيتبناىاُاإلنسافنسانية،ُفيوُآلياتُتفكيرُاإل

                                                      
ُ.68،ُصُالمستعارةُوالمرجعياتُالعربيةُالثقافةُبراىيـ،إُاهللُعبدُ-1
،2003ُ،ُدارُالفكرُالمعاصر،ُدارُالفكر،ُبيروت،ُدمشؽ،1ُفيصؿُدراجُوسعيػدُيقطيف،ُآفاؽُنقدُعربيُمعاصر،ُط.ُ-2

ُ.147صُ
ُ.138المرجعُنفسو،ُصُينظػػر:ُُ-3
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ُبفيـُالوجودُ"يتعمؽُ،كأداةُ،.ُوفيُعبلقةُفكرُالبنيةبنيةُبوصفوُمحتوىُأوُأيديولوجيةُخبللياُفكر
ُالعبلئق ُتيالتصور ُرحبة ُمجاالت ُفي ُليطبؽ ُمداه ُويتسع ُلمشعرية ُالبنيوي، ُعبلقةُ، ُفييا تبمور

بالوجودُوبماُيختفيُوراءُالوجود،ُكماُيتبمورُفيياُطرحُاإلنسافُالمستمرُُاإلنسافُبذاتوُوباآلخر،
ُبالقم ُالتيُتشحنو ُالعميقة ُالجذرية ُكينونتػغؽُلُُػلؤلسئمة ُفيُالزمافُوالمكاف"ػزية ُيكُ،1و ُأبوُػوقد وف

ُالنصُوالحديبُمفُاألوائؿُالذيفُنبُّ ُقراءة ُإلىُضرورة بقصدُأوُُ-وفمسفيةُُراءةُشموليةػقُياةيوا
ُ.التجزيئيفُُإلىُػتركُالُ-دوفُقصد

رُالنقديُالعربيُػالتفكيُوالمسألةُىنا،ُتتجاوزُاالحتماليفُالمذيفُقّدميػػماُعبدُاهللُإبراىيـُفيُأفُّ
ُتيارُانشطرُإلىُتياريف ُأنُّيرىُأصحابُُ؛ ُيجبُأفُُنشعُِو ُيراىا،رُالغربيُبأنُّنا ُنرىُاألشياءُكما ُنا

ـُاألشياءُكماُيقّوميا،ُونحكُُ ـُعمييا،ُوتيػػارُثانيُيسعىُإلىُالمفارقةُػـُعمىُاألشيػاءُكماُيحكُُونقو 
ُوفػَُبلؼػواالخت ُباآلخر، ُواآلخر،ُوقمبُالموازيفُؾُّ؛ُبمعنىُاالصطداـ ُالتاريخيةُبيفُاألنا ؛2ُالعقدة

نتساءؿُعفُُف،ُأيضا،ُأفُّػػةُ)ُمطابقةُ/ُمفارقةُ(،ُويمكػػذيفُالتياريفُفيُثنائيفيمكفُاختصارُى
فالتفكيرُالنقديُُميسُشرطاُتحقيؽُوىـُالمطابقةُوالُالمفارقة،ػفُف/ُالثنائية،ػذيفُالتياريصحةُوجودُى

ُُ،ُاليمكفُاختزالوُفيُثنائيةُيمكفُأفُنسميياُبوىـُمعرفيُبوصفوُآليات،ُإنسانيُال يخضعُألي 
ُإ ُخصيصٍة ُأو ُمقبولُمنطقيةٍُُةٍُػػبستيمولوجيشرٍط ُعقتكوف ُىػػة ُبؿ ُتتعارضُمعُػػبلنيا، ُالثنائية ذه

وتقويضُثنائياتُالمعرفةُاالنسانيػػػةُعموما،ُُؾي؛ُالقائـُعمىُتفكيػػػػمشروعُعبدُاهللُابراىيـُالتفكيك
ُوالنقديةُخصوصا.

ُوقؼُ،لكف ُحيف ُالتفكيكي، ُعفُطرحو ُابتعد ُابراىيـ ُاهلل ُأبيُديب،ُُ،مثبلُ،عبد ُكماؿ مع
صوصا،ُفعمدُإلىُالغربيُعموما،ُوجوفُكوىفُخُالنقديُمعُاآلخرفوُفيُخطابُالمطابقةُوصنُّ

راءُمقارنةُبيفُ)فيُػالُتيدؼُقراءتوُ"إلىُإجُ،حسبوُ،مقارناتُبينيماُتبتعدُعفُفعؿُالتفكيؾ،ُولكف
،ُإنُّػػواإلجراءُوالمفيُة(ُمفُحيثُالرؤيةػػة(ُوُ)بنيةُالمغةُالشعريػػالشعري ماُتيدؼُمفُوراءُذلؾُإلىُـو

ُأنُّآخُكشؼُأمرٍُ ُوىو ُالبحثُر، ُفيُحقوؿ ُالغربية ُالمركزية ُليسُالمناىجُوالرؤىُالتيُأفرزتيا و
                                                      

ُ.116كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُ-1
2-ُُ ُإبراىيـ، ُاهلل ُعبد ُط.ينظػػر: ُالذات، ُحوؿ ُوالتمرّكز ُالتكّوف ُإشكالية ُالغربية، ُلمدراسات2ُالمركزية ُالعربية ُالمؤسسة ،

ُ.7،ُص2003ُوالنشر،ُبيػروت،ُ
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ُونق ُوجُّػاألدبي، ُالتي ُوحدىا ُىي ُالنصوص، ُإنُّد ُالعرب، ُوالنقاد ُالباحثيف ُعمؿ ُالمفاىيـُيت ما
ديُالغربي،ُبوصفوُأداةُومحتوىُمضمونيُمعا،ُػػػالفكرُالنقُناُأفُّػيقصدُىُعبػػدُاهللُإبراىيـ،ُُو1أيضا"

ُالنقػػػى ُفيُطبيعة ُتحكـ ُمف ُمباحثُالشعريػػػػػو ُإطار ُفي ُالعربي ُومباحػػػد ُالعربيةػػرفػػػػثُالمعػػة، ُة
ُ.اػػػعموم

ُالُإفُّ ُأيضا، ُاهللُإبراىيـ، ُفيُُيحاوؿُعبد )ُ ُمفارقة /ُ ُمطابقة (ُ ُثنائية الفكر فقطُأفُينتقد
نماُيسعىُإلىُنقدُالنقدي العربي والغربي خارج مجاالت الشعرية وُفكرُالمطابقةُالذيُيرىُأنُّ،ُوا 

تتحكـُفيوُذىنيةُ/ُمركزيةُنقديةُغربية،ُتقضيُعمىُالذىنيةُالنقديةُالعربية،ُوقدُاستدؿُبعمؿُجوفُ
ُأفُّ ُولكفُالفارؽُبينيما ُإلىُعمؿُكماؿُأبيُديب، ُلو ُالنقدية ُوكيفيةُتسربُالمفاىيـ ىذاُُكوىف،

ُإاألخيرُقدُ ُالتيُنعتبرىا ُفيُنسانيةُخاطّورُتمؾُالمفاىيـ ُإلىُاستغبلليا رجُمجاؿُالشعريةُودعا
ُة.ػتحريؾُالذىنيةُالعربي

ةُوالشعريةُفيُػػالبنيُمفيوميُتعاضدُؤكدُعمىُسنخاتمةُىذاُالعنصر،ُإذاُأردناُأفُندخؿُفيُ
السواء،ُُدُّػػبعدُالحداثةُعمىُحُ،ُوىذاُماُنبلمسوُفيُتيارُالحداثةُالبنيويةُوماالحياةالنصُُومجاالتُ

ؿُعمىُمفاىيـُمفُقبيؿُالتجانسُوالبلتجانسُفيُالنص،ُوفيُالموجود،ُفيكتسبُمفُخبلؿُاالشتغا
ُكم ُػػالنصُشعريتو، ُ"جوىريا،ُالُمفُخصيصة ُتكتسبُاالنسافُكينونتو ُوتشابوُا تجانسُوانسجاـ

األطراؼُالسابقةُُنسجاـُوالبلتشابوُوالبلتقارب،ُألفُّؿُنقيضُذلؾُكمو؛ُالبلتجانسُوالبلاوتقارب،ُب
ُض ُالحركة ُالعاديتعني ُالمألمف ُالمتجانس، ُنقيضُػوؼُ)النثػ، ُاألطراؼُاألخرىُفتعني ُأما ري(،
ُأيُالشعرية" ُوالبلتجانس،2ُذلؾ: ُالمفارقة ُمف ُوالكينونة ُيكتسبُالماىية ُاإلنساف، ُكما ُفالشعرية ؛

ُوىذهُتيمةُالنقدُالبنيويُالعالمي.

،ُحيفُيخوضُفيُربيد عالمي، بدؿ نقد عنقػػ مصطمح كماؿ أبو ديب استعماؿر ػػوليذا يؤثِ 
شعريةُالمفردةُأوُالكممةُُالفكرُوالحياةُوالشعرية،ُإذُنمفيوُيقوؿ،ُمثبل،ُفيُمسألةُالومفاىيـُمسائؿُ

...ُىيُرهُ.وُّػػػػلفكرُالنقديُالعالميُعبرُتطجممةُاألخيرةُأثيرُإشكاليةُأصيمةُفيُانيُفيُىذهُال:"إنُّ

                                                      
ُ.70عبدُاهللُإبراىيـ،ُالثقافػةُالعربيػةُوالمرجعيػاتُالمستعػارة،ُصُُ-1
ُ.28كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-2
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تبلكوُليا.ُلقدُنفىُالنقدُالبنيوي،ُابتداءُمفُعبدُممتبلؾُالعنصرُالمفردُلمشعريةُأوُعدـُاُِإشكاليةُاُِ
غضُالنظرُ،ُوبػػ1"القاىرُالجرجاني،ُأفُتكوفُالمفظةُالمفردةُشعريةُأوُغيرُشعرية،ُجيدةُأوُرديئة

ُالكممة ُشعرية ُقضية ُفإنُُّ،عف ُالبلحؽ، ُالعنصر ُفي ُسنعالجيا ُيرىُالتي ُديب ُأبا ُأف ُنبلحظ نا
ممتداُفيُاألصوؿُالتراثيةُالعربيةُإلىُغايةُالجرجاني،ُالذيُُبعالميةُالفكرُالنقديُالبنيوي،ُويجعمو

ُأّصؿُلمفاىيـُبنيويةُمتقاربةُمعُُماُوصؿُإليوُالنقدُالمعاصر.

ؿ كماؿ أبو ديب عمى تطوير فاعمية الفكر البنيوي خارج األدب عف طريؽ مفيـو ػوقد اشتغ
،ُطويرُالتحميؿُالبنيويُبحيثُيطمحُُ؛ُوىذهُ"العبارةُمختارةُىناُبعنايةُسعياُإلىُتالرؤية الجوىرية

ُالجوىريةُ ُالرؤيا ُإلىُتحديد ُالثقافة"ُاألدبيُلؤلعمؿفيُالنياية، ُفيُسياؽُبنية ُفبحث2ُووضعيا ،
ُالتيُتحكُُالبنيةُفيُاألدبُتستوجبُبحثًُ ُفيُبنيةُالمجتمعُوالثقافة ُفيُا ُلممقارنةُبينيما ُسياؽمو،

فُكافُىذاُالمصطمحُيحيمن اُإلىُمصطمحُرؤيةُالعالـُلدىُغولدماف،ُفإفُبنيويُمحايثُومغمؽ،ُوا 
فُُْكماؿُأبوُديبُيؤكدُأنوُ"ال ُمعُمصطمحُلوسيافُغولدمافُرؤيةُالعالـُوا  تشابؾُُيتطابؽُتماما

نقصُمفُالفاعميةُاإلجرائيةُلممصطمحُالذيُاقترحوُُيُُ،ُووجودُىذاُاالقترابُال3"بعيدٍُُمعوُإلىُحدٍُ
ُ.عالميةًُُومرجعيةًُُكماؿُأبوُديبُبؿُيزيدهُفاعميةًُ

ُياُ:،ُومفُأىمُّمفاىيـ / نتائججموعةُمرجُمفُىذاُالعنصرُبػناُنخ،ُفإنُّومفُثـُّ

 ؛رغـُاختبلفاتياُرُالبنيةػفيُفكُةؼُالمرجعياطيعالميةُاأل -1
 ؛وأبعادهُالفمسفيةُالكونيةُرُالبنيةُالنقديػػػفكُشموليػػػة -2
ُالنسؽُ -3  رُالبنية،ُومجازيتوُفيُفكرُالتفكيؾ؛ػػػفكبارتباطُمفيـو
 ،ُبوصفوُأداةُوبوصفوُمحتوى؛البنيةفكرُمكفُفيـُي -4
اؽُمعرفيةُػػػالشعريةُإلىُأففيُالبنيةُمفُمجالوُالضيؽ؛ُُرَُػػكماؿُأبوُديبُفكأخرجُ -5

 .رُالعقبلنيػػػػوجعموُمرادفاُلمفكُةػػػػرحب

                                                      
ُ.38،ُصُالشعريةُفيُديب،ُأبوُكماؿُ-1
ُ.74اؿُأبوُديب،ُمقاؿُاألنساؽُوالبنية،ُمجمةُفصوؿ،ُصُكمُ-2
ُ.74المرجعُنفسو،ُصُُ-3
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ُالخػطابُ ُداخؿ ُاشتغالو ُلنفيـ ُالبنية ُفكر ُتشريح ُسنحاوؿ ُالنتائج، ُالمفاىيـ ُىذه مفُخبلؿ
نساؽُالثنائية،ُإلىُوكيفيةُالتطّورُمفُاألفُسيرورةُالتجانسُوالبلتجانسُفيو،ُسردي،ُونبيُّالشعريُوال

ُو.نحبللُِكيفيةُنشوءُالنسؽُواُُِ،تطبيقياُ،ية،ُونعرضاألنساؽُالثبلث

ُبالثنائياتُالتيُقدُّ ُوعبلقاتيا ُالمفاىيـ ُىذه ُسنعرضُلسيرورة ُأىميا:ُكما ُومف ُسوسير، ميا
مسافةُالتوترُُثبي،ُالمذيفُاستغميماُفكرُالبنيةُفيُتبيافُإمكاناتُحدُوالمحوريفُاالستبداليُوالتركي

والفجوة،ُكماُاستغميماُكذلؾُفكرُالتفكيؾ،ُفيُتبيافُكيفيةُحدوثُمفاىيـُاالنتشارُواإلرجاءُواألثرُ
ُأفُارتباطُكماؿُأبوُديبُبطُر حاتُغولدمافُستساىـُُووالتأويؿُالبلمتناىي،ُداخؿُالخطاب.ُكما

ُماُ–ىُتوجياتُنقديةُوفكريةُأفقياُرحب،ُمفُبينياُخروجُمفُفكرُالبنيةُالمنغمؽ،ُإلالُوُالتحّوؿُفي
ُبنيوية،ُكمرحمةُأوليةُمػػفُالتحّوؿُإلىُمافوؽُالُماُنظريةُ-التحقؽُمنياُواجبٌُُ،رضيةػػقدمناهُكف

ُبعدُالبنيويةُأوُالتفكيؾ.

الحداثةُالُتزاؿُقائمة،ُفنحفُرُماُبعدُػديبُمفُفكرُالبنيةُإلىُفكُيكماؿُأبُؿُِتحوُ ُفرضيةَُإّفُ
ُتحمؿُ ُلكنيا ،ُشذرات ما بعد حداثيةنجدُبعضُالنصوصُالتيُتندرجُفيُسياؽُالطرحُالبنيوي،

ُالمخصصُليا.ُمبحثوسنناقشياُفيُال
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      .الَنْقِديٍّ  ةِ ػيَ نْ البِ  رِ كْ ػفِ  يحُ رِ شْ المبحػث الثاني: تَ 

 :ثنائياتي مفيـو الفجوة واشتغاؿ الػػف  -1

ا في الفكر بستيمولوجيً ا  ا و ا معرفيً منعرجً  جُاشتغاؿُكماؿُأبيُديبُفيُفكرُالبنيةُالنقديػأنت
ُمنياُوأخرجػف، ـو في إطار النظريات السياقيةػالنقدي العربي الذي كاف يح تحييفُُمفُخبلؿ،

ُالبنيوية ُالعقمية ُالمبادئُوالمفاىيـ ُمف ُلفكرُالعديد ُاإلجرائية ُالقدرة ُولُالتيُتؤطر ُأىػػالبنية؛ ـُػعؿ
ُمركزيُاىتـُبوُكماؿُأبوُديبُأكثػر ؽ الثنائي، ػػمفيـو النسوحضيُبعنايةُتطبيقية،ُىوُُ،مفيـو

ُ.أو الثنائيات الضدية اإلنسانية

ُالمفيوـُُػػينبجُِ ُُالرئيُسُُس ُمف ُديب ُأبي ُكماؿ ُعند ُالبنية ُفكر مفيـو البؤرة: مسافة في
ُتمتػػـزفػأوُكممتيفُأوُوحدتيُفػؿُبيفُنقطتي؛ُوىيُمسافةُتفصُِرػالتوتّ  ُ،ُالنقطةُاألولىُتكوفُحينما
ُالقاموسيُ/ُالوحدةُُُالكممةُُ ةُمسافةُتوتّػرُأوُُبعػدُبينياُوبيفُػؿُأيُ ،ُفبلُتشكُ داخؿُالتركيبُُِبمعناىا

ياُىيُنفسياُمفُتحتؿُالنقطتيفُالموجودتيفُفيُمكافُتأويميُواحد،ُفبلُتحتاجُالنقطةُالثانية،ُألنُّ
ُبتأُأليُ  ُبينيما،ُيفُالكممةُمفُالمنبعويؿُيربطُبينيما؛ ُوبالتاليُفبلُفجوة ُوالكممةُمفُالمصب، ،

ؿُبيفُطرفيُالنسؽُالثنائي،ُلمحاولةُفيـُذلؾُالتغريبُالذيُيا،ُأوُالوصُْبَُلكيُيحاوؿُالمتمقيُرأُْ
ُيحدثُعمىُمستوىُذىفُالمتمقي،ُفيُحالةُحدوثُالفجوة.

ُـ  ُث ُفالفجوةُُومف ُمسافةُُُ، ُتقػالتوتُأو ُػعُوـُُػر ُ"بعديف ُ:مى ُفيي ُتُػقدُُّ-1متمّيزيف، ـُعبلقات
ُطبيعيةًُ ُلممكوناتُالمذكورةُنابعةًُُباعتبارىا ُالخصػائصُوالوظائؼُالعادية ُومنظُّمف ُبنيةُمَُ، ُفي ة

ؾُخصيصةُالبلتجانسُأوُالبلطبيعية:ُعبلقاتُتمتمُُِ-2لكّنػػيا،واأللفػة،ُُةػالطبيعيُؾُصفةَُلغويةُتمتمُِ
ُأفُّ ُُأي ُالالعبلقات ُتحديدا ُلكنُُّىي ُتُُمتجانسػػة ُالذي ُالسياؽ ُفي ُصيغةُقدَُيا ُفي ُتطرح ُفيو ـ

؛ُوىذهُالعبلقاتُتحدثُعمىُمستوىُالمحوريفُالمذيفُأّسػسُليماُديُسوسيػر،ُوىما:1ُالمتجانس"
ُ ُاالستبدالي. ُوالمحور ُالتركيبي، ُأفُّالمحور العالقات التي تقـو في إطار التجانس تمثؿ ُكما

ُ.رية، أما التي تقـو عمى الالتجانس فيي أساس المغة الشعريةطبيعية المغة النث

                                                      
ُ.21كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
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ُ ُعف ُلمتعبير ُديب ُأبو ُكماؿ مصطمحParadigmatiqueُُُالمحور االستبدالييستعمؿ
عطى،ُوينبغيُالتأكيدُعدداُآخرُمفُالخياراتُالمتاحةُفيُالسياؽُالمُُُالذيُ"يضـُُّالمحور المنسقي

عُعندىاُاختيارُجديدُوُليسُثّمةُمفُنقطةُيمتنُّػ،ُأيُأنُّتاحةُالنيائيةسمسمةُالخياراتُالمُُُعمىُأفُّ
ةُمكػػػفُاستبداؿُكممةُدخؿُبعػػدُُّيُُ،،ُمثبل(دخؿُالربيع)،ُففيُعبػػارةُ:1ة"ػػوينبغيُإقفاؿُالدائرةُالمنسقي

ُوالوحداتُاألخرىُغائبػػػة،ُ)وحداتٍُُكممػػاتٍُ ُدخؿُحاضػرة، ُفوحػػػدة ُوولج، ُجاء،ُوحّؿ، ُمفُقبيؿ: )
ُأ ُيجب ُالمنسقيُوىنا ُبالمحور ُوالغياب ُالحضور ُثنائية ُعبلقة ُإلى ُوالحقا، ُاألف ُنشير، ف
ُ  أخرى يمكف أف تحضر في أيٍّ حدث غيابا لوحدات ي، معينة دةػحضور وح ألفّ /االستبدالي؛

مةُعمىُاستبداؿُأحدُأجزاءُالجممةُبعبارةُمغايرة،ُػعُأّفُسيػػرورةُاإلجراءُالببلغيُقائُِػ،ُ"والواقُِاستبداؿٍ 
ُالثابتُغيرُُبحيثُ ُأّف ُبما ُولكف ُالجممة، ُمعنىُىذه ُيتبّدؿ ُفيُُُدٍُمحدُُّال ُالحديثُعفُتماما، مكف

،ُفػاألوؿُحاضر،ُوالثػاني2ُعمىُالشكؿ"ُعمىُالمعنى،ُوالثانػػيُقائـٌُُقائـٌُُاستبداليفُمختمفيف:ُاألوؿُُ
ُيمكفُاستدعاؤه،غائب ُتغريبية،ُيحدثُتوترٌُلُ؛فيصيرُاألوؿُغائباُ، ُالنصُوبؤرة ُـُّػومفُثُداخؿ

ُتحوُ  ُلخاصية"ليس ُالوحيد ُالمنبع ُىو ُآخر، ُنظاـ ُإلى ُنظاـ ُمف ُالنصُبرمتو ُالبنائيُُؿ التوتر
تقؿُأىميةُعفُتمؾ،ُفيياُُالداخميُالتيُتمثؿُمحورُاالرتكازُفيُحياةُالعمؿُاألدبي،ُفثمةُحالةُال

ُعمىُحيفُتتحقؽُ ُىذا ُمختمفة. ُلقوانيفُبنائية ُطبقا ُالنصُالمختمفة، ُالتباتنبنيُأجزاء ليةُدالقائمة
Paradigmatiqueُُّر،ُعبرُتمؾُاألجزاءُالمختمفةُالمتاحةُمفُالشفرات،ُبدرجةُمختمفةُمفُالتوت

 ؛ُومفُثـ،ُالُتحقؽُجميعُالوحداتُالموجودةُفيُالقائمةُالتبادليةُحاالتُتوتػّر.3ي"ػاجُالفنػػمفُالنت

ُأفُّ ُالتقنيةُكما ُىذه ُ"ُ،استخداـ ُتودوروؼ، ُىاموضُّػػيحسب ُصفة ُالتفكيرُح ُصفات ُمف ة
ُلمببلغييفُوعيًُ ُإّف ُففيُكؿُلحظةُمفُلحظاتُالخطابُػالمسانيُلتمؾُالفترة: ُلمخطاب، ُاستبداليا ا

:ُبيفُالعبارةُالمجازيةُ)ُالمعّينػػة(ُوالعبارةُالطبيعيػةُتوجدُإمكانيةُاالختيارُبيفُمتبدليفُعمىُاألقؿ

                                                      
ُ.21كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
ُ.95ُ،ُص1996ُتزفيتافُتودوروؼ،ُاألدبُوالداللة،ُترجمة:ُمحمػدُنديـُخشفة،ُمركزُاإلنماءُالحضاري،ُحمب،ُُ-2
ُتػػػػتميػػػوريُلُوُ-3 ُبنيةُالقصيدة، ُفتػػػػػاف،ُتحمػػيؿُالنصُالشعري، ُػػػػرجمة:ُمحػػمد ُالقاىػػػرة، ،1995ُوحُأحمد،ُدارُالمعػػارؼ،

ُ.173صُ
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ُالمعّينة(" 1ُ)غير ُغابتُصارُالوظيفة الشعرية ػػتققّ ة تحػػفػػإذا حضرت العبارة المجازي، ف ُوا  ،
ُرا.ػػػػابُنثػػالخط

وُ،ُلكنSyntagmatiqueُّكيبي المحور التر فيُالبحثُعفُالشعرية،ُيوظؼُكماؿُأبوُديبُ
ُنحويةُ ُعبلقات ُإطار ُفي ُالجممة ُداخؿ ُالكممات ُبيف ُيربط ُالذي ُالتراصفي ُالمحور ُعميو يطمؽ

ُ"فإفُّياػػبين ُوليذا ُالمكوناتُوضُ، ُىذه ُسياؽٍُػمُّاختيار ُفي ُالقياـُُيا ُبدورىما، متجانسُيفترضاف،
ُالمبلئمة ُالخيارات ُمف ُأخرى ُاألداءُُبسمسمة ُقواعد ُضمف ُالمختارة ُالعناصر ُبإدراج ُتسمح التي

Performanceُُفالمحور2ُوة:ُمسافةُتوثرُفيُالبنيةُالمكونة"ػػوتخمؽُبذلؾُالفجُالمحّددةُفيُالمغة،
وةُعفُطريؽُخمؽُنظاـُتغريبي؛ُغيرُمألوؼُلمخطاب،ُبشرطُالفجُساىـُبدورهُفيُخمؽُِالتركيبيُيُُ

ُلحفٍُُوأُحتىُالُيصبحُمجردُعبثٍُأفُيحافظُعمىُالمبلءمةُالنحوية،ُفبلُيخرجُعفُقواعدُالنحو،ُ
ُتواصؿُ ُالمغة ُإف ُالمخاَطب، ُيفيمو ُأف ُشريطة ُيشاء، ُما ُيقوؿ ُأف ُواحد ُكؿ ُ"فيستطيع لغوي،

مفيوما،ُينبغيُلمخطاب،ُأّيُخطاب،ُأفُيكوفُقاببلُُويستحيؿُأفُُنوصؿُشيئاُإذاُلـُيكفُالخطاب
ُبأتمُّ ُوالقواعد ُالكبلـ، ُلقواعد ُاألساسية ُالبديية ُىي ُتمؾ ُلتحقيقيا،ُلمفيـ، ُمظاىػر ُليستُسوى يا

معنىُتوفرُالمعنىُالقابؿُلئلدراؾُمفُطرؼُالمتمقي،ُولذلؾُبينبغيُأخذىاُُىنا،ُالُـػػوقابمية الفي
ُقواعدُُِ،ُفاحتراـ3ُُينبغػػي،ُفوؽُذلؾ،ُأفُيكوفُتفكيؾُالرسالةُممكنا"ُيكفيُاحتراـُقواعدُالمغةُبؿُال

إمكانية لممارسة فعؿ لسافُمفُاأللسنةُضػروريُحسػبُكوىف،ُإضافةُإلىُوجودُُفيُأيُُّالنحوُِ
ُالشعالتأويؿ ُوالكبلـ ُالمنطقي، ُالنثري ُالكبلـ ُتأويؿ ُػ؛ ُفيُطريقة ُالبلمنطقي ُتُرري اُػكيبيصياغتو،
ُألفُّػواستبدالي ُالتوتُّػػالفجُا، ُمسافة ُسنرىُفيُمكفُأفُتقعُعمىُمستوىُالمحوريفُمعارُيُُوة: ُكما ،

ُالنماذجُالتحميميةُاآلتية،ُفيماُبعد.

ويذىبُفيُىذاُالمنحىُيوريُلوتماف،ُفيُكتابوُتحميؿُالنصُالشعري:ُبنيةُالقصيدة،ُليؤكدُ
تتوزعُباختبلؼُأصولياُمفُناحيةُُ–عمىُأّفُ"نظاـُالمغةُينيضُعمىُمحوريفُبنائييف؛ُفعناصرىاُ

                                                      
ُ.96تزفيتافُتودوروؼ،ُاألدبُوالداللة،ُصُُ-1
ُ.22كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-2
ُ.101،102جػػافُكوىف،ُبنيةُالمغةُالشعرية،ُصُُ-3
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اإلعرابُبالنسبةُالسـُما،ُجميعُمرادفاتُكممة،ُجميعُُطوائؼُنوعيةُمتكافئةُ:ُجميعُوجوهُإلى
أحرؼُالجرُفيُلغةُما،ُوىكذا،ُوحيفُنشرعُبالفعؿُفيُبناءُتعبيرُماُفإنناُننتقيُمفُلكؿُطائفةُ

دعىُرُالمغةُعمىُىذاُالنحوُيُُمتكافئِةُالنوعُالكممَةُأوُالصيغَةُالتيُالُغنىُعنيا،ُوتنظيـُعناص
الموقعية،ُومفُناحيةُأخرى،ُفمكيُتشكؿُالوحداتُالمغويةُالمختارةُسياقاُصحيحاُمفُوجيةُنظرُ

ُفإفُّ ُالتيُتنتميُليا ُفإفُكؿُُالمغة ـّ ُومفُث ُالعناصرُبطريقةُمعينة، مفُالضروريُأفُتبنىُىذه
ُتنسيقو ُيتـ ُومُنصُإنما ُمحورُ)انتخابيُأوُموقعي( ،1ُحورُ)تركيبيُأوُسياقي("عمىُمحوريف:

ُالنصوصُوالخطاباتُ ُكؿ ُعمى ُتطبيقيا ُيمكف ُثنائيات ُفي ُالبنية ُفكر ُاشتراؾ ُعمى ُدليؿ وىذا
ُُُُوالثقافاتُاإلنسانية،ُألنياُآلياتُنقديةُعامة.

ُُإفُّ ُاالستبدالي، ُالعمودي ُوالمحور ُالتركيبي، /ُ ُاألفقي ُالمحور ُعف حديثاُُيستمـزالحديث
ُنقديةُضروريا ُثنائية ُماُعف ُفكر ُإلى ُالبنية ُفكر ُمف ُالحضورُُانتقمت ُثنائية ُوىي ُالبنية، بعد
تكوفُغائبة،ُُالعديدُمفُالدواؿُداؿُعمىُالمحورُاالستبدالي،ُفإفُّالكممة/ُال؛ُفمعُحضورُوالغياب

وبإمكانياُالحضور،ُبؿُيتـُاستدعاؤىاُذىنيا؛ُأيُاستدعاءُمدلوالتيا،ُوبالتالي،ُفالحضورُيستدعيُ
ُعمأمُُّالغياب. ُتستدعيُوتوجوُا ُالحاضرة ُالدواؿ ُالوحدات/ ُبيف ُالعبلقة ُفإّف ُالتركيبي، ىُالمحور

ُقرُّ ُالشعرية ُالوظيفة ُولكف ُالحضور، ُبإمكانيا ُكاف ورُمجموعةُرتُحضحضورُعبلقاتُغائبة،
ىُالخطابُالشعريُأوُاألدبيُعموما،ُفػػُ"لكيُتوجدُبلتجانسُعمىُمستُووغيابُأخرى،ُإلحداثُال
ُ.2جودُلغةُطبيعيةُتقابميا"لغةُمجازيةُالبدُمفُُو

ائياتُنقديةُوفمسفيةُعديدة،ُثنحيفُنتحدثُعفُلغةُطبيعيةُولغةُمجازية،ُفنحفُنتحدثُعفُ
المجازية ىي انحراؼ المغة غير ُ،ُعمىُحيفُأفُّالمغة الطبيعية تتميز ببنياتيا المنطقيةفسنعتبرُ

ُلكنناباتجاه غير المنطقي ُأفُنعرضُالُ، ُاستطعنا ُالببلغيةُصإذا ُتعابيرُغيرُور عمىُاعتبارىا
وُيصعبُعميناُكثيراُتحديدُالطابعُالمنطقيُلمخطابُالمشترؾُأوُالجامع،ُوليذاُنجدُمنطقية،ُفإنُّ

ُثانياُنراهُلدىُاألسموبييفُالمعاصريف،ُ طبيعيةُبأنياُيُىذهُالحاؿُنصؼُعباراتُالمغةُالففتفسيرا

                                                      
ُ.38،ُتحميؿُالنصُالشعري،ُبنيةُالقصيدة،ُصُيوريُلوتمافُ-1
ُ.94تزفيتافُتودوروؼ،ُاألدبُوالداللة،ُصُُ-2
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شيوعا،ُوىناؾُمحاوالتُأخرىُُيةُأقؿُّكثيرةُالشيوعُعمىُحيفُأفُالصورُالببلغيةُأوُالمغةُالمجاُز
ُ.1لمتمييزُبيفُالمغةُالطبيعيةُوالمجازية

لقدُاعتمدُياكبسوفُعمىُالمحوريفُاالستبداليُوالتركيبيُفيُعممو،ُووصؿُإلىُنتائػجُتختمؼُ
االستعارةُبماُ"اكبسوفُيذىبُإلىُأّفُسة؛ُفيسيصؿُإليياُكماؿُأبوُديبُالختبلؼُالمغةُالمدرُوُعّما

ُفيُيمىيُنتاجُعم ُفيُسماتُداللية،ُوتختمؼُمعيا ُدالليةُبأخرىُمشتركةُمعيا ةُاستبداؿُوحدة
ُالمجازُالمرسؿُذوُالبعدُالزُّ قدرةُمفُممنيُيتأّتىُسماتُأخرى،ُترتبطُبالمحورُاالستبدالي،ُبينما

فالمجاز ،ُوبيذاُالمعنى2ُلكمماتُضمفُقواعدُنحوُالمغةُالتيُيستعمميا"المتكمـُعمىُالتأليؼُبيفُا
ُنعودير في البالغة العربيةرسؿ بمفيومو الغربي ىو التقديـ والتأخالم ُالسابؽُُ،ُليذا إلىُحديثنا

المحتوىُالذيُدرسوُُرُالبنيويُفيُقراءتوُلمعالـ،ُبوصفوُمحتوى،ُوبوصفوُأداة،ُلنقوؿُبأفُّػػعفُالفك
ُياكبسُو ُإذ ُالعربي؛ ُالببلغي ُلممحتوى ُمخالؼ، ُُفُّإف ُوالمجاز ُاالستعارة ُبيف المغويُالفروقات

،ُ،ُفبلُيمكفُتصنيفياُمفُخبلؿُالمحوريفوالمرسؿُوالتشبيوُالُتقعُعمىُمحوريُاالستبداؿُوالتركيب
ُبؿُتقعُعمىُمحورُالتصورُالذىنيُالمنطقيُلمعبلقةُالتيُتجمعُبيفُطرفيُالكبلـ؛ُحقيقتوُومجازه،

تقديـ والتأخير رغـ أف المجاز واالستعارة يقعاف عمى المحور االستبدالي، والتشبيو وظاىرة ال
كؿُ،ُالسابقيفُإلىُالمحوريفكمياُبعكسُالمغةُالفرنسيةُالتيُتخضعُُ.التركيبي عمى المحوريقعاف 
ُ:3ةػػػػػػػػاألساليبُالببلغيةُاآلتيمفُ

                                                      
ُ.96،97،98،99،100،101،ُصُوالداللةُاألدبُتودوروؼ،ُتزفيتافينظر:ُُ-1
،ُدارُكنوز1ُعبدُالعزيزُلحويدؽ،ُنظرياتُاالستعارةُفيُالببلغةُالغربية،ُمفُأرسطوُإلىُاليكوؼُومارؾُجونسوف،ُط.ُ-2
ُ.81ُ،ُص2015ُلمعرفةُلمنشرُوالتوزيع،ُعماف،ُا

3- Voir : centre national de ressources  textuelles et lexicales, L’hypallage, de lien : 
http://www.cnrtl.fr/definition/hypallage . 
Et voir aussi : études littéraires, la synecdoque, de lien : https://www.etudes-
litteraires.com/figures-de-style/synecdoque.php . 
Et voir : le parisien, la métonymie, de lien : 
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/m%C3%A9tonymie/fr-fr/  

http://www.cnrtl.fr/definition/hypallage
https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/synecdoque.php
https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/synecdoque.php
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/m%C3%A9tonymie/fr-fr/
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1- La métonymieُوىيُالمجازاتُالمُر ُالمحمية: ُالتيُتكوفُعبلقتيا ُومثاؿُذلؾ:ُسمة ،
paris a froid, paris a faimّنماُسكانيا،ُ،ُفميستُباريسُى يُالتيُتشعرُبالجوعُوا 

ses habitantsُُِفذ ُداللُرُُكُْ، ُالذىف ُإلى ُتستدعي ُباريس ُوبالتداللة ُسكانيا؛ اليُة
 فالعبلقةُاستبدالية.

2- La synecdoqueُالجزئية ُالتيُتكوفُعبلقتيا ُوىيُالمجازاتُالمرسمة ُومثاؿُذلؾُ: ،
ُالفرنسية ُبالمغة :il y a environ deux cents têtes dans le théâtreُُوقد ،

ُ ُرؤوس ُمصطمح têtesُُاستعممنا ُأشخاص ُبكممة ُتعويضيا ُأجؿ ،individusُمف
 وبالتاليُاالستبداؿُوقعُعمىُالمحورُالعمودي.

3- L’hypallage:ُ(ُ)وىيُمفُاألساليبُالببلغيةُالتيُتتأسسُعمىُتركيبُببلغةُالتركيب
،ُمثؿ:ُركيبياُبكممةُثالثةفُت،ُبحيثُتكوفُكممةُمنيماُأوُاالثنافُمربوطتيكممةُأوُكممتيف

Un silence d'or vibrantُُصمتُذىبيُييسيس،ُفقدُربطتُلفظتيُصمتُوذىبي،
ُالتغريبُػبمفظةُثالثةُ،ُوىيُاليسيسة،ُووج ُأعطىُُفيود ُالكممات،ُىوُما تركيبُىذه

ُُليذهُالعبارة.ُسمةُببلغية

الحضورُوالغياب،ُُالتركيبُواالستبداؿُبعبلقاتُيفسرُكماؿُأبوُديبُمحوريُّوليذاُالسبب،ُ
يتحقؽُُيتحقؽُمفُوحداتُلغويةُيكوفُحضورا،ُوماُالُبأّنوُعمىُالصعيدُاالستبدالي/ُالمنسقيُما

ُغياب ُالتركيبػيكوف ُالمحور ُحيف ُفي ُوالمرتبطةُػػا، ُالمتحققة ُاالختيار ُسمسمة ُتكوف ُالتراصفي ي/
بيفُعبلقاتُالغيابُالخفيةُالكامنةُمفُُعُّػػورُتشػػػاتُحضػػة،ُتمتمؾُفيماُبينياُعبلقػػػػةُغائبػػػػبسمسم
1ُ.اػػػػػػػػوراءى

قط،ُبؿُبمحاورُػالُتترابطُثنائيةُالحضورُوالغياب،ُبثنائيةُالمحوريفُالتركيبيُواالستبداليُف
ُراجعٌُ ُوىذا ُوذىنية، ُفكرية ُلغوية، ُغير ُتشكيموُُأخرى، ُعبر ُالوجود ُىذا ُيفيـ ُاإلنساف ُأّف إلى

ُفيع ُإلىُفػلثنائياتُضدية، ُمثبل، ُ"فتجتمعُفيُمد، ُالشريػر، ُاإلنسافُالخّيػرُعبرُمقارنتوُبضده يـ
ُغريزةُ ُفالحياة ُالنفسُالبشرية، ُفيُأغوار ُكامنة ُيمكفُعّدىا ُثنائياتُضدية ُإذف، النفسُالبشرية،

                                                      
ُ.106ينظر:ُُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
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ا،ُوالموتُغريزةُماثمةُأماـُأعيننا،ُوالسوادُوالبياضُموجودافُناتيواضحةُاألثرُفيُحركاتياُوسك
مظاىرُالحياةُكّمياُنتيجةُذلؾُالتجاذبُبيفُقطبيُىذهُُويمكفُالقوؿُإفُُّجنباُإلىُجنبُفيُالحياة،

ُيثؽُفيُأيُطرؼ،ُألّنو1ُالثنائية" ُففكرُالبنيةُماؿُإلىُطرؼُمعّيف،ُفيُحيفُرأىُالتفكيؾُأاّل ،
الثنائية،ُُتعّد،ُباعتبارىاُمبدًأُُيؤمفُبوجودىماُأصبل،ُألفُُّبينيما،ُأوُاليؤمفُبوجودُصراعُُأصبلُال

،ُوىذا2ُفُإقصائييفُبشكؿُمتبادؿػاُفيُالمغة،ُاختياًرا،ُأوُتفرًعاُثنائياُبيفُمكونيفُاثنيفُمتقابمييبنيُو
وُديب،ُإذُ"يعّدُالتضادُمثاالُواضحاُػػإليوُكماؿُأبُدعاّونيُالعبلئقيُالذيُػالتحميؿُالمكُأساسىوُ

ُالث ُالتفرع ُنحو ُالجمّي ُالكمّي ُ...لمتوجيو ُوصغير ُكبير ُوفقير، ُغني ُبالتحميؿُفينائي: ُيسمى ما
ُالتقاببلتُالمكوُّ ُبمغة ُنموذجيا ُمكوناتُالوحداتُالمعجمية ُأو ُالسماتُالداللية ُيعالج ُلممعنى، ني

ذاُالتحميؿُالمكّونيُػ،ُوى3"ُ-...ُموسومةُبرموزُ+ُأومفُقبيؿ:ُحيُوغيرُحي،ُذكرُوأنثىُالثنائية،
ُلسماتُومقارنةُالمتضادةُمنيا.يستندُإلىُمفاىيـُسيميائيةُودالليةُليحاوؿُاستثمارىاُفيُتتبعُا

ُإذُالمتمقي، وفي ذىنية الكاتب تتحميالفي وثنائية الحضور والغياب دائمة الحضور  ،
موضعُالمرئيُوالمبصر،ُفيُبنيةُّفُ"عمؿُالفنافُمتعددُاألبعاد؛ُفيوُيُُإديب،ُفُػيحسبُكماؿُأب

ُي ُوىكذا ُلحضوره، ُآخر ُبعدا ُوغيابو ُلغيابو، ُآخر ُبعدا ُحضوره ُفييا ُالمرئيُيصبح ُالوجود صبح
ُيُُ ُأيضا: ُالمُُالمرئيا ُالوجود ُوبقرُمعمقًُبصَُصبح ُالحضورُوالغياب، ُأبعاد ُفيُفضاء ُماػا تزدادُُدر

،ُفطرؼُالحضورُيقصيُالغياب،ُوكذلؾُيقصي4ُيتعمؽُالغياب"ُتفصيميةُالرصد،ُأحيانا،ُبقدرُما
ُا.يابًُاألوؿُغُ؛ُويصبحُالحضورُُرُِىُنقطةُالحضُو،ُحينماُيصؿُإلالحضورَُُالغيابُُ

،ُويػات الحضور والغياب بمفاىيـ الفكر المساني/ البنيػػػو ديب عالقػػاؿ أبػػكم يربطُ،ليذا
اب،ُفيوُفيُالمسافُالذيُػردي،ُأماُالغيػبلـُالذيُيرتبطُبتجسدُاإلبداعُالفػػفيجعؿُالحضورُفيُالك

                                                      
1-ُُ ُالضدية، ُالثنائيات ُمصطمح ُالديوب، ُبسمر ُالفكمقاؿ ُعالـ ُمعرفية(،ػػػػػػػػمجمة ُآفاؽ (ُ ُُر، ُالمجمد ُاألوؿ، ،41ُالعدد

ُ.99،ُص2012ُالمجمسُالوطنيُلمثقافةُوالفنوفُواآلداب،ُالكويت،ُسبتمبرُ
،ُترجمة:ُخالدُاألشيب،ُمراجعة:ُقاسـُالبريسـ،ُالمنظمةُالعربيةُلمترجمة،1ُينظر:ُكاتيُوايمز،ُمعجـُاألسموبيات،ُط.ُ-2

ُ.94،ُص2014بيروت،ُ
ُ.94المرجعُنفسو،ُصُ-3
ُ.108فيُالشعرية،ُصُُكماؿُأبوُديب،ُ-4
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ُيحضرُكمي ُذلؾُتحدُُػػلـ ُبعد ُمفُخبلؿُالكبلـ، ُنسبيا نما ُوا  ُالمقارنةا، ُالمسافُبيفُُثُعممية نظاـ
ُػالكبلـ،ُوقدُقّدـُكماؿُأبوتجّسدُ ـّ وُديبُمثاالُتوضيحيا:ُ)زحفتُإليياُبعدماُغابُقوميا(،ُكيؼُت

ُناـُ ُبعدما ُإلييا ُ)سموت ُىو ُآخر ُبحضور ُأبياتُشعرية ُثبلثة ُفي ُالشعري ُالبيت توظيؼُىذا
ُداتُمختمفة.ػ،ُفييُعبارةُواحدةُتـُّتوظيفياُفيُتجسي1أىميا(

ُالذىاب ُفكُرُنقديػػاُيمكف ُمع ُالثنائياتُة ُوالغيابُ،نسانيةاإلالضدية ُأقصىُُ،والحضور إلى
إّفُ"الثنائياتُالضديةُظاىرةُفمسفيةُُ،ُوأصوليماُالفمسفية،ُلمقوؿوالمعرفيةُبستيمولوجيةاُاإلمممكناتي

ةُعدُىذاُالمصطمحُمفردقياُعمىُاألدبُىـُالبنيويوف،ُويُُػتـُسحبياُعمىُالنقدُاألدبي،ُوأّوؿُمفُطبُّ
ُوفمسفيةُ ُأيديولوجية ُأبعاد ُولو ُاألولى، ُبالدرجة ُفمسفية ُأسسا ُويمثؿ ُالغربية، ُالثقافة ُمفردات مف

ُالفمسفي" ُإلىُأصمو ُمفُالعودة ُالبد ُكميا ُبأبعاده ُولفيمو ُفيُالقدـ، ُنختمؼُمع2ُموغمة فُكنا ُوا  .
ا،ُعرفواُالعرب،ُأيضُ،ُألفُّةالباحثةُسمرُالديوبُفيُتخصيصياُلمصطحُالضديةُبالثقافةُالغربي

ُ ُمعاجـ ُلذلؾ ُفأنشأوا ُباألضداد، ُالتفكير ُدراستوُُحيثُ،مختصةوكتب ُفي ُبازي ُمحمد يصؿ
أباُىبلؿُالعسكريُقدُأسسُفيُخطابوُالببلغيُُلمتقابؿ؛ُالذيُىوُفرعُمفُفروعُالتضاد،ُإلىُأفُّ

ُالتق ُالبعد ُالنظرية ُليذه ُالخفية ُاآلليات ُبيف ُومف ُالعربي، ُالتراث ُفي ُلممعنى ُواسعة ابميُنظرية
الحاضر،ُوقدُمثمناُلوُىناُبالمقابمةُبيفُالحقيقةُواالستعارة،ُحيثُُيبيفُفيُكؿُمرةُأفضميةُالتعبيرُ

حضورُالفكرُالثنائيُفيُالعقؿُالببلغيُالعربي،ُعمىُ،ُوىذاُدليؿُقوي3ُاالستعاريُوببلغتوُوقوتو"
ُوقوؼُد الحقيقةػبؿ ووقوؼ العقؿ البالغي العربي بجانب االستعارة ض ُوىو ُضمفُ، يتموضع

ُالعقؿُالبنيويُالتيُيختارُدائماُطرفاُواحدا.

                                                      
ُ.107ينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
ُ.99سمرُالديوب،ُمصطمحُالثنائياتُالضدية،ُمجمةُعالـُالفكر،ُصُُ-2
-ُُومفُبينيا:ُكتابُاألضػدادُلؤلصمعي،ُوكتابُاألضدادُالبفُالسػػّكيت،ُوكتابُاألضدادُألبيُحاتـُالسجستاني،ُوكتاب

فُاألنباري،ُوكتابُاألضػدادُلقطػػرب،ُػػبُاألضدادُالبػػػويُالحمبي،ُوكتػػػبُالبفُالطيبُبفُعميُالمغػػُرػػػػاألضدادُفيُكبلـُالع
ُرىػػـ.....ػػوغي

،ُدارُاألماف،ُمنشوراتُاالختبلؼ،1ُمحمدُبازي،ُنظريةُالتأويؿُالتقابمي،ُمقدماتُلمعرفةُبديمةُبالنصُوالخطاب،ُط.ُ-3
ُ.143،ُص2013ُت،ُمنشوراتُضفاؼ،ُالرباط،ُالجزائر،ُبيرُو



49 
 

ُوارتباطياُ ُاالنساني، ُالثنائياتُوبعدىا ُىذه ُالديوبُفيُفمسفية ُسمر ُالباحثة ُمع نتفؽُكميا،
ة،ُفتكوفُعمىُشكؿُتقاببلتُ"ثنائيةُجوىريةُلمتفكيرُومقولةُالتجربة:ُفالمػرءُقدُيفكرُفقطُػػبفكرُالبني

ُاألساسيُ) ُالتقابػػؿ ُواألخبلؽُعبرُفي ُالدينية ُيييمنافُعمىُشفراتُالفمسفة ُالمذيف طيبُوشرير(
تحوالتُرمزيةُ)ُبطؿُفيُمقابؿُخسيس،ُُرػػعبُياألدبػالنصُالتيُكانتُمحوراُشامبلُفيُُالعالـ،

ُممؾُفيُمقابؿُمغتص ُفػػراعيُبقرُفيُمقابؿُىنديُأمريكي، ُوردة ،1ُ"(ابؿُدودةػيُمقػبُلمعرش،
ما  / األدبصػػفت في النّ ػػفي األدب الحداثي، فيما انت العقمية اتػالثنائي دت ىذهػوكثيرا ما تجسّ 

ُ.يػػػػػػػد الحداثػبع

ؿُكماؿُأبوُديبُىذهُالثنائيات،ُمفُحيثُكونياُتعارضاُحقيقيا،ُأوُبوصفياُتعارضاُفصُ ويُُ
ُمذكر ُبيفُمؤنث/مؤنثُأو ُالتعارضاتُتقـو ُإف ُ"نقوؿ ُفحيف ُوحيثُيوجدُُ/غيرُحقيقي، مؤنث،

ُالتعارضُال ُيوجد ُلكفُحيف ُالمؤنث، ُإلىُمضمونو ُتعارضُبالرجوع ُفيو ُمذكر، تعارضُمذكر/
ُال ُالحالة ُىذه ُفي ُفإنو ُمؤنث، ُمضموف ُأي ُعف ُتماما ُمنفصبل ُمذكر ُتعارضاُُمذكر/ يشكؿ

2ُحقيقيا" ُلكف،بيف شيئيف متشابييف أو متجانسيف ألف التعارض ال يقـو، ُالمذكػرُُ، ُيحمؿ قد
ُفيتقابؿُبذلؾُمعُالمذّكػػر.المؤنث،ُضّدهُسماتُمفُ

ُالفمسفيُواإلنسانيُفيُالثنائياتُالضديةُـأما ُالصريحُوالواضحُلمبعد ُالتأكيد وعبلقاتُُىذا
ُوالغياب، ُلالتيُتؤسسُُالحضور ُنقؼُمتسائميف ُالبنية، ُفكر ُالنصُػػػممعرفيا، ُىذه ُأخرىُأماـ رة

ُالمفتاح؛الغريب ُليستُُثخفاءُوالتجمي،ُحيبوُكماؿُأبوُديبُكتابوُجدليةُالُيبتدأُُالذيُُ/ يقوؿ:"
تثويرُجذريُُفييُ،ياُكذلؾالوجود.ُوألنُُّفيُالرؤيةُومنيجُفيُالمعاينةُالبنيويةُفمسفة؛ُلكنياُطريقة

ُسابقا،ُبأف3ُّرُوعبلقتوُبالعالـُوموقعوُمنوُوبإزائو"ػػلمفك ُقدُذكرنا فُكنا فصؿُكماؿُأبيُديبُُ،ُوا 
ةُػةُنحوُالوجود،ُوالنظرةُالعمميةُالتطبيقيةُلمبنيويػػيةُلمفمسفلمبنيويةُعػفُالفمسفة،ُبسببُالنظرةُالمتعال

ُديبُحاوؿُأالُّ ُأبا ُأّف ُنضيؼُإليو، ُفإننا فكرُالبنيةُفيُالتفكيرُذيُُريحصُُُنحوُالنصُوالعالـ،

                                                      
ُ.95كاتيُوايمز،ُمعجـُاألسموبيات،ُصُُ-1
ُ.123كماؿُأبوُديب،ُالرؤىُالمقنعة،ُنحوُمنيجُبنيويُفيُدراسةُالشعرُالجاىمي،ُصُ-2
ُ.8كمػػاؿُأبػوُديب،ُجدليػػةُالخفاءُوالتجمي،ُدراساتُبنيويػػةُفيُالشعر،ُصُُ-3
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المغمقةُإلىُالثبلثيةُوالرباعية،ُوليذاُعمدُُالنسؽُالثنائي،ُبؿُأرادُأفُيفتحُالنسؽُالثنائيُداخؿُبنيتو
لؤلشكاؿُُراُعبدُالعزيزُحمودةُفيُاستعمالوػػذاُالفكرُبالعمـ،ُبدؿُالفمسفة،ُوقدُانتقدهُكثيإلىُربطُى

ُ.ةويػػوُالبنيتميبلػاليندسيةُوالمعادالتُالجبريةُفيُتح

ُ،لكفُالعديدُمفُالباحثيفُاعترضُعمىُىذهُالبنيةُالثنائيةُفيُجانبياُالفمسفيُوالرياضيُمعا
ُدحضو ُيجب ُواختراعا ُزيفا ُتُُواعتبروىا ُالثنائية ُأف ُ"عمى ُالبلمركزيوف ُىؤالء ُوأكد مفيوماُُعدُُ،

ُألسبابُ ُفالمصطمحاستفزازيا ُالبلفُالمتقاباأخرىُأيضا، ُقدُيػيكونافُمحايدُفُقد فُبشكؿُبسيط؛
ُوغ ُطيبُفيُمقابؿُشرير، ُمثبل: (ُ ُسالبة ُقيمة ُولآلخر ُموجبة ُقيمة ُلمواحد ربُفيُمقابؿُػتكوف

فريديريؾ نيتشو إلى أف ىذه الثنائيات تخمقيا المعرفة أشارُ،ُوقد1ُشرؽ،ُوذكرُفيُمقابؿُأنثى("
ُر،ُإنماُىيُأيديولوجية.ػػ،ُوليستُطبيعيةُفيُذىفُالبشالسمطوية

فقدُتـُاالستدالؿ،ُأيضا،ُعمىُُ،ـُالعقؿُالبنيويُالمبنيُعمىُالثنائياتُمفُالنقدلـُيسمًُليذا،ُ
ُالثنائية(ُمبدأًُػػوُحتىُلوُكانتُالمثنػأنُّ ُفقط،ُوالُجوىريًُُويةُ) ُلمذىفُالبشري،ُفييُليستُالوحيدة ا

ُب ُإلىُحد ُالمثنويةُشاممة ُوتعد ُلمغة.... ُالبنيويُالوحيد ُمعُذلؾُفيُأيديولوجيتنا،ُىيُالمبدأ عيد،
ُالدراساتُالماُت،ُليذاُجاءغموضُوالتباسُىذاُالنوعُيمكفُأفُيصبحُمشوشاُاجتماعياُأفُُّحيث

ُوُمتشظياُغيرُقابؿُأليُمعيارُأوُبراديغـ.ػػػ،ُوجعمت2يبعديةُوقامتُبتفجيرُمعياريةُالنسؽُالثنائ

ُالفمسفي،ُبؿُانتقؿالُّكماؿُأبوُديبُأحاوؿُ ُ،ُتدريجيا،ُيحصرُثنائياتُسوسيرُفيُجانبيما
ُبالعمـُالرياضي؛ُوكأنوُأرادُأفُُيقإلىُ ُربطيا والعالـُُرػدـُنظريةُفيُالشعػاألنساؽُالثبلثية،ُوليذا
بعدىا،ُإذاُنظرناُإلىُمشروعوُبمنظورُريتشردُُوضعُبيفُالبنيويةُومافوؽُبنيوية؛ُتتمُودُماػػوالوج

ُالتمييزُبيفُ ُأّف ُليصؿُإلىُنقطةُمفادىا ُالفكرُالنقديُالعالمي، ُحركة ُالذيُحاوؿُأفُيقرأ ىارلند

                                                      
ُ.95مز،ُمعجـُاألسموبيات،ُصُػػكاتيُوايُ-1
ُ.96ُ،101ُ،102ُ،95ُلمرجعُنفسو،ُصُاينظر:ُُ-2
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ُوما ُمخفقا"ُالبنيوية ُيظؿ ُالتحميم1بعدىا ُالعقؿ ُاشتغاؿ ُوأنماط ُبينيما، ُالتفكير ُلتتشابؾُحدود ُي،
ُثنائيُأوُنسؽُثبلثيُأوُرباعيُمغمؽ،ُوبيفُأنساؽُمفتوحةُغيرُمتناىية.ُفييما،ُبيفُنسؽ

وىذاُالتراوحُبيفُاتجاىيفُنقدييفُكبيرف،ُجعؿُأيضاُكماؿُأباُديبُيفّضؿُالفصؿُبيفُفكرُ
فيُىذهُالقضيةُُودوروؼزفيتاف تبترهُػفيُتأثُُّبرنار فاليتذىبُإليوُُ،ُويذىبُإلىُماالبنيةُوالفمسفة

ُالمنياجُالبنيويُىوُتقنيةُاستقصائيةُوليسُفمسفة،ُيتعمؽُالشغؼُالذيُأثارهُابتداءًُُبينيةُإذُإفُُّالما
مفُأعواـُالستينياتُبميارةُمزدوجةُسابقةُأليُمقصدُتأويمي،ُومستقمةُعنوُبالتحميؿُوالحصيمة،ُ

ُوروايةُوحكايةُشعبية.ُتحميؿُاألنظمةُالمعقدة: ُالسبب2ُ.قصةُقصيرة ُليذا يتناقص التأويؿ في ،
التأويؿ، عكس مارس فالعمـ ال يُ اُيبلحظُفيُتحميبلتُكماؿُأبيُديب،ُ،ُوىوُمقاربة البنيويةالم

ُ.الفمسفة؛ ميد التأويؿ منذ القدـ

ُيوية؛ُىذاُالمصطمحُالذيُنفترضُأفُّفوؽُالبنُأفُيصيغُمصطمحُماُرد ىارلندريتشػويحاوؿُ
و،ُ"كنزعةُػوتطبيقاتوُوتصنيفات،ُفيُبعضُمفاىيموُمرحميا،ُوضعُداخمومفُأفُيتمكُِديبُيُُُكماؿُأبا

ُالبنيوي ُفييا ُيشترؾ ُالتي ُالقضايا ُإحدى ُأّف ُباعتبار ُبنية، ُفوؽ ُما ُوالسيميائيػػػذات وف،ُػوف،
فوؽُلمابعدُالبنيوييف،ُتكمفُفيُنمطُتفكيرُخاص،ُباُاأللتوسيريوف،ُوالماركسيوف،ُوالفوكويوف،ُوما

جُالعاديةُلمبنيةُاألساسية،ُوالبنيةُالفوقيةُإلىُفوؽُالبنيويوف،ُالنماذُبنيات،ُأوُبتعبيرُآخرُيقمبُما
ُاالعتقاد ُاعتدنا ُما ُأّف ُاعتبارهُُحّد ُاعتدنا ُما ُفوؽ ُاألسبقية ُالواقع ُفي ُيتخذ ُبنائي ُفوؽ بكونو

ُالنسؽُالثبلثيُأوُالتفكيرُذيُوضعةُمعػػالمُذوُالنسؽُالثنائيُيقبؿُالعقبلنيُ،ُفيؿُالتفكير3أساسا"
يمكف اعتباره مرحمة التحّوؿ ُالذي؛ُفوؽُالبنيػػػويُلتيارُالوسطيُماالخماسيُفيُىذاُاُباعيُأوالُر

ُ.؟بعدىا مف فكر البنية إلى ما

                                                      
:ُلحسفُأحمامة،ُدارُالحوارُلمنشرُوالتوزيع،ُجمة،ُتُر2ريتشردُىارلند،ُماُفوؽُالبنيوية،ُفمسػػفةُالبنيويةُوماُبعدىا،ُط.ُ-1

ُ.12،ُص2009ُالبلذقية،ُ
ُط.ُ-2 ُاألدبيُوتقنياتو، ُالتحميؿ ُإلىُمناىج ُمدخؿ ُالرواية، ُفاليت، ُبرنار 1ُينظر: ُسمّية ُتر: ُالعربيةُ، ُالمنظمة الجراح،

ُ.117،ُص2013ُلمترجمة،ُبيبروت،ُ
ُ.9ُ،10ريتشردُىارلند،ُماُفوؽُالبنيوية،ُفمسػػفةُالبنيويةُوماُبعدىا،ُصُُ-3
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ُريتش ُصاغو ُالذي ُالمفيـو ُىذا ُىاإّف ُحيثلندُررد ُمف ُجديدا ُليس ُالفكريُُ، المحموؿ
ُ:"فُروجيو كريموففحيفُصّنؼُُوالمعرفي، ُأنواعا ُولوجيةُعندبيناؾُالبنيويةُاألنثُرػالبنيويةُجعميا

ُلدىُألتوسيرc.Lévi- Straussُشتروسُُ-ليفي ُالوضعية ُوالبنيوية ،L.Althusserُُوالبنيوية ،
،ُفبنيويةُكماؿُأبوُديبُمعُانغبلقياُومحايثتيا،ُتعتمدُعمىJ.Derrida"1ُالقمقةُلدىُجاؾُدريداُ
ُتعودُإلىُانغبلقيا.لفُ،ُُوتنفتح في مرحمة مف المراحؿُدػػقالتنوعُفيُاألنساؽ،ُ

حُمثيرُمعرفيا،ُوىوُالبنيويةُمليذهُاألنواعُالتيُقّدىاُكريموف،ُينبريُإلىُمصطُالمبلحظُإفُّ
فُكافُُوُ،ف دائرة الفكر البنيويدا مػػدريو عمد إلى عدـ إخراج ػػوكأنّ القمقةُعندُجاؾُدريدا،ُ حتىُوا 

ُبستيمولجية،ُداخموُويحاوؿُتقويضو.قمقا،ُمفُالناحيةُاإل

عفُالنسؽُالثبلثيُوالرباعيُوالخماسيُفيُقراءاتوُوىناُنتساءؿ،ُىؿُحديثُكماؿُأبيُديبُ
ُثـُّ ُومف ُالمنغمؽ، ُالبنية ُفكر ُقمؽُمعرفيُداخؿ ُىو ُماُالشعرية، ُفيُتيار ُندرجو ُأف فوؽُُيمكف
ُنحوُما ُالبنية ُىوُخروجُصريحُعفُمبادئُفكر ُأـ ُالتيُاشتغمتُعمىُاألنساؽُُالبنيوية؟ بعدىا

ُوجعمتياُتتسـُببلنيائيةُالتحديدُأوُالتصنيؼ؟

ُالقادمةُآللياتُاشتغاؿُ فُكانتُترتبطُبتحميبلتنا ُوا  ُالتيُيمكفُأفُنقدميا، اإلجابةُالمرحمية
وقعُبأّفُكماؿُأباُديبُياُتتماُفيُمقارباتُكماؿُأبيُديب،ُفإنالنسؽُالثنائيُوالثبلثيُ..ُوحضورى

ُإلىُآلياتُواستراتيج ُبؿُوالخروجُمنو ُالمنغمؽُوتوسيعو، ُالبنية ُبفكر ُباالشتغاؿ ُبدأ ياتُيمكفُقد
بعدُالحداثةُالنقديةُمفُخبلؿُُـُأفُإدراجُىذاُالناقدُفيُحقؿُماػػبعدُالبنيوية،ُرغُىاُمفُحقؿُماعدُّ

ُر.ػكتاباتوُاألخيرةُأمرُظاى

ُكنُّ ف ُوفرضوا  ُبتساؤالت ُالعنصر ُىذه ُمف ُنخرج ُمنياا ُالتحقؽ ُتنتظر ُايات ُفي لجانبُ،
ُ،ُمفُبينيا:مفاىيـ بنتائج/نناُنخرجُالتطبيقي،ُفإ

ُالبؤرة:ُمسافةُالتوترُبمحوريُاالستبداؿُوالتركيب؛ارتبا -1  طُمفيـو

                                                      
ُناشروف،ُمنشورات1ُعمرُمييبؿ،ُمفُالنسؽُإلىُالذات،ُقراءاتُفيُالفكرُالغربيُالمعاصر،ُط.ُ-1 ،ُالدارُالعربيةُلمعمـو

ُ.25،ُص2007ُئر،ُاالختبلؼ،ُبيروت،ُالجزا
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ُالحضُ -2 ُبثنائية ُوالتركيب ُاالستبداؿ ُمحوري ُوالغياب؛ػػارتباط ُمفُُور ُمجموعة فحضور
 رى؛ػػيعنيُغيابُأخُ/العبلقاتالوحدات

وىيُموجودةُفيُكؿُالثقافاتُألنياُمغروسةُفيُُة؛ػػػالثنائياتُالضديةُآليةُنقديةُإنسانيُ -3
 نساف؛عقؿُاإل

بعدُبنيويةُُقبؿُبنيوية،ُبنيوية،ُماُإعادةُفيـُالعبلقةُبيفُالبنيويةُوالفمسفة،ُوتصنيفات:ُما -4
ُالقناعةُ ُوتخمخؿ ُجديد، ُمف ُالنقدية، ُديب ُأبي ُكماؿ ُأعماؿ ُتصنيؼ ُإشكالية تطرح

ُوالمسممةُالقائمةُبتموضعوُفيُفكرُالبنيةُالمنغمؽ.

لنماذجُالتطبيقيةُالتيُاشتغؿُكماؿُأبوُديبُعمييا،ُحيمناُإلىُمعاينةُاىذهُالمفاىيـُوالنتائج،ُتُُ
وحاوؿُأفُيستخرجُأنساقياُالداخمية،ُمعتمداُعمىُالتجانسُوالبلتجانسُفيُالبنيةُالنصيةُلمخطابُ

ُنناقشُمفيوم ُفتجعمنا ُالسردي، ُوالمقترحُالض)الدىشة(ُريبػػيُجمالياتُالتغػالشعريُأو ديُلو،ُػ،
ُالجماليةُواألدبية؟وىوُجمالياتُاأللفة،ُأييماُسيحقؽُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 .البحث عف الدىشةكسر المحوريف:  /التجانس والالتجانس -2

تتحقؽُجماليةُاألدبُوشعريتو،ُحسبُفكرُالبنية،ُعفُطريؽُالتغريبُالذيُيحدثُعمىُعّدُ
ُالمستوياتُفيُ ُيشتغؿُكماؿُعمىُىذه ُليذا مستوياتُمتنوعة؛ُصوتية،ُصرفيةُ،نحويةُوببلغية،

منياُقصيدةُنموذجُ التركيب،ُوقدُقّدـُعدةُنماذجُشعريةُوسرديةُإلثباتُرؤيتو؛محوريُاالستبداؿُُو
ُ:1يقوؿُفيياُ) قفا نبؾ(ألدونيسُبعنوافُ

ُاءُػػبة،ُالُاقتفػػػػسارُمييارُالُرغ
ُلصباحُالصورُُُُُُُُُُُُُُُ

ُبؿُكماُيتحرؾُنسغُالشجر
ُلـُتكفُنجمةُأوُطريؽُُُُُُُُُُُُ

ُكافُمثؿُالتموجُميوىُوتيو
ُمثؿُالنداءاتُمػػػخنوقةُكاف

ُلمحطاـُ
ُلكتابُالحطاـ
ُأسممتوُمراياهُُُُُُُُُُُُُُ

ُمفُأيفُيخرجُ
ُمفُسينادي؟ُُُُُُُُُُُُُ

ُماُالذيُيتيجى؟
ُوالمدىُُُُُُ

ُلغةُمفُىباءُ
ُوالكبلـُيقوؿُالكبلـُُُُُُُُُُُُُُ

ُالتجانساتُُويشتغؿُكما ُديبُفيُمتابعة ُأبو ُاػتجانساتُالتيُتنظُ البلُّؿ ُىذا ُلتخمؽـ ُلنص،
فُػانس،ُويمكفُأيضاُأيكوفُالبلتجُ،ُفَبعدُالتجانسُيجبُأفُْؾُمسافةُالتّػوتر،ُفتتجّسػدُباستمراربذل

                                                      
ُ.60ينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1



55 
 

فإذاُانطمقتُمفُحالةُالبلتجانسُوبقيتُعمىُتمؾُالحالة،ُُ؛ةُمباشرةُمفُالبلتجانسدتنطمؽُالقصي
التي  القصيدةُ  تفقد تمؾ الجماليةَ ُنفسياُبسمةُسوريالية،ُوتفقدُجماليةُالتمقيُفييا،ُوكذلؾُـُُسُِفإنياُتَُ

ُ.دىشةٍ  ةَ ػفيو أيّ  تبعػثر األلفة لدى المتمقي، وبالتالي، ال يػالذي يث تنطمؽ مف التجانسِ 

ُباستمرارُانسػؼ عمى مستوى الالتجتقِ  أف يجبُ  القصيدة الفُ،ليذاُو ُبؿُيجبُأفُتعود ،
دأُػػػوىكذاُدواليؾ،ُفيذاُالنصُمثبلُيبُةُأخرى،قوُمرُّردُإلىُحالةُالتجانسُالمرحميُالنسبي،ُلتخرُِػمطُّ
مييار(ُ+ُطمباُ×ُ)=ُسار+ُات،ُػعمىُصعيدُحقؿُالفاعمية،ُوبنيةُالتوقعُويةُمتجانسةػوناتُلغػ"بمك

اُفجوة:ُػر،ُخالقًُػرعافُماُينكسُِالتراصفيُسُُُالمحورَُُدُأفُّػ،ُبيُْرغبة(ُ+ُتكرارُ)=ُالُاقتفاء(ُلػػػُ)=ُال
ُالتيُتشكمتُحتىُاآلفُوبخاصةُ،ُعمىُكبلُرُحادةٍُػػمسافةُتوتُّ الصعيديفُالمذكوريف،ُبيفُالعبارة

ُبنيةُ ُويثير ُفاعمية، ُحقؿ ُذو ُاالقتفاء ُأّف ُذلؾ ُالصور(. ُ)لصباح ُالجديدة ُالعبارة ُوبيف )اقتفاء(
ُيترؾُأثرا(" ُيمكفُأفُُيقتفىُ)بسائرُما،ُبنجمة،ُبقائد،ُبما فالمحورُالتركيبيُُ؛1توقعاتُترتبطُبما

ُالعُر ُالمساف ُلبنية ُيقتضي ُيُربي ُعبارةُأف ُلمفاعؿ ُيختار ُالشاعر ُلكف ُبو، ُبالمفعوؿ ُالفاعؿ تبط
المستوىُُى،ُولكفُىذاُالخرؽُالتغريبيُلـُيحدثُفقطُعمىػػ،ُوىذاُالُيمكفُأفُُيقتف)صباحُالصور(

ُأ ُكماؿ ُيرى ُكما ُديبػػبالتركيبي نُ،و ُالمنسقي/ػوا  ُالمستوى ُعمى ُأخرى ُباختيارات ُيرتبط ُما
فُلياُأفُػمكُِكافُيُُُ،ىو غياب لوحدة أخرى ،دة )صباح الصور(ػػارة / وحػػعبفحضور االستبدالي،ُ

ُزُأوُنجمةُأوُحبيب...ػكوحدةُكنُ؛راػػانسجاماُالُتوتُُّؽَُتحقُ 

راتُأخرىُفيُبنيةُػوفيُسياؽُالتحميؿُالبنيويُنفسو،ُيواصؿُكماؿُأبوُديبُالبحثُعفُتوتُّ
يكتشؼُ"فجوةُمسافةُالتوترُنابعةُمفُالعبلقةُالقصيدة،ُفيمتفتُإلىُبنيةُعبارةُ)صباحُالصور(،ُل

الناشئةُاآلفُبيفُالمكونيفُصباحُ+ُالصور،ُالمذيفُالُيمتمكافُتجانساُبالمعنىُالمحّددُفيُمكافُ
ذاُأخضعناُىذهُالمجازيةُإلىُتحميؿُُ؛2آخر" فمجازيةُالعبارةُساىمتُفيُامتدادُنسؽُالبلتجانس،ُوا 

ُعمىُ ُالذيُحدث، ُالمحور ُأفُّبنيويُلمكشؼُعف ُسنجد ُفإننا ُالخرؽُوالتوتر، الخرؽُلـُُمستواه،
ه،ُبإسنادُالصورُإلىُالصباحُفيُعبلقةُتركيبية،ُتحمؿُطابعُيحدثُعمىُالمستوىُالتركيبيُلوحدُِ

                                                      
ُ.60كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
ُ.60المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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ُالصورُكانتُضمفُ ُفوحدة ُذلؾُالخرؽُحدثُكذلؾُعمىُالمستوىُاالستبدالي، ُبؿُإّف الغرائبية،
ُ ُالنيار، ُالعشؽ، ُالحب، ُكػ: ؽ ػؽ الالتجانس، وبعضيا اآلخر يحقِ ػحقػضيا يُ بعخياراتُمجازية

ُُماده الالمنطؽ.ػعِ  تجانسا منطقيا، والشعرُ 

ُالُُإفُّ ُإذ ُالمساني، ُ"البعد ُطريؽ ُعف ُيكوف ُالبلتجانساتُالنيائية ُفيُنسج ُالشعر استمرار
ُتأويؿٍُُوجودُلعبلقةُطبيعيةُداخؿُالعبلمةُبيفُالداؿُمفُجيةُوالمدلوؿُمفُجيةُثانية.ُوبذلؾُكؿُُ

ُيتُِمكُِم ُاألصواتُال ُلمعاني ُنصي"ف ُسياؽ ُفي ُإال ُيُُُ،1ـ ُالبلتجانساتُأفُْولكف ُليذه عُوقُُِتُُمكف
ُفيفُالخطابَُ ُالداخميةتفيُمطبُالغموضُالسوريالي، ُتغريبو،ُوتوترُبنيتو  دُ اوِ عَ يُ  ،دائما ،ليذاُ،قد
ُتركيُوُ؛إلى التجانس والمألوؼ الرجوعَ  ُتجانسو ُيستعيد ُما ُ"الّنصُسرعاف ُأوالىذا ُبإدخاؿُبيا،

وفيُالتعبيرُُ،+فعؿُ)وىوُفعؿُحركةُمتجانسُمعُالفعؿُسار(ُ...بؿ(ُوالصيغةُكماالعنصرُبؿُ)ال
ُ.2ُالنسغُيوجدُفيُالشجر،ُوالنسغُيتحرؾ(")ُالجديدُتجانسُتاـُعمىُصعيدُداللي،ُتركيبي

يُوُينسجُويقيـُعبلقاتُذىنيةُمتنوعة،ُقدُتؤدالمتمقيُوجعمُُِلجذبُُِىذاُالتجانسُضروريٌُُإفُّ
بوُإلىُاكتشاؼُالبلتجانسُداخؿُالتجانسُنفسو،ُوىذاُماُنبلحظوُإذاُقارناُبيفُعالـُمييارُوعالـُ

،ُفالعوالـُالممكنةُوافتراضاتُالقراءُتتحكـُفيُفيـُالخطابُمفُحيثُتجانسوُوالتجانسو،ُإذُالنسغ
تقاليدُقراءةُُياُستتكشؼُعمىُنحوُمتبايفُلمختمؼُالجماعاتُالتيُتحمؿيمكفُلمقيمةُأفُتتغيرُألنُّ"

ُىوُأحدُاألسبابُالتيُتجعؿُاألعماؿُاألدبيةُ مختمفةُوقناعاتُمختمفةُعفُاألنواعُاألدبية.ُوىذا
فوعةُأحياناُبخمؽُفيُالَفْيـ،ُمدُاُطرؽُتقويمياُبظيورُأنماطُجديدةتمتمؾُتواريخُتذوؽ،ُتتغّيرُفيي

مكاناتيانصوصُجديدةُتثوُِ ُُُ.3ُُ"رَُفْيـُالجميورُألبعادُاألجناسُوا 

ُق ُما ُإذا ُواالستبدالي ُالتجانسُالتركيبي ُذلؾ ُالعبارتيف،ُػينيار ُفي ُالممكنة ُالعوالـ ُبيف ارنا
لحركةُفيُكؿُمنيماُمتغايرةُنتميافُإلىُعالميفُمختمفيف،ُوليماُتركيبُمختمؼ،ُوطبيعةُاتيماُ"ألنُّ

                                                      
،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُري،ُفيُمعرفةُالخطابُالشعري،ُداللةُالزمافُوببلغةُالجية،ُط.ػػإسماعيؿُشكُ-1

ُ.96ُ،ُص2009ُ
ُ.60ُ،61لشعرية،ُصُكماؿُأبوُديب،ُفيُاُ-2
،ُترجمةُوتقديـ:ُفبلحُرحيـ،ُدارُالكتاب1ُعُومصداقيةُفيُالتػػأويؿ،ُط.راءاتُالمتصارعة،ُالتنوُّػػػبوؿُب.ُآرمسترونغ،ُالقُ-3

ُ.161،ُص2009ُالجديدُالمتحدة،ُبيروت،ُ
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ُمتغايُِحركتُُِوفضاَءآ ُالداخؿ( /ُ ُ)الخارج ُالتعرَُيما ُفي ُالتاػاف. ُبعدافابير ُثمة ُاألوؿُىوُلية ُالبعد :
ُمفُالتجانػػس ُالبلتجانسُالنابع ُىو ُالثاني ُوالبعد ُودالليا، ُتركيبيا )ُ ُطريؽ ُأو ُنجمة ُيكف ُلـ (ُ :

ُالتموُُ ُمثؿ ُ)كاف ُومف ُىنا. ُُيستخدَماف ُوالطريؽُكما ُلمنجمة ُالرمزية ُالمتجانسُِالطبيعة ا،ُتركيبيًُُج
يُعبلقةُتضادُمعيماُبصورةُوالبلمتجانسُمفُحيثُعبلقتوُبػُ)ُنجمةُأوُطريؽ(،ُفيوُالُيقؼُف

،ُفالثنائيةُالتيُتشتغؿُفيُىذاُالنص،ُوالتي1ُوُمعُذلؾُيستخدـُاآلفُفيُصيغةُالتضاد"عادية،ُلكنُّ
ُ؛الحركة في وجية منظمة / الحركة في اتجاىات فوضويةُ:تتراوحُبيفُالتجانسُوالبلتجانسُىي

ُىي ُالغموضُ:أو ُإلىُُ،الوضوح/ ُواػػالتيُ/طريؽالالتيُتحيمنا ُ/ُُبدورىاُلتيُتحيمناو، إلىُالنظاـ
لىُالوجودُ/ُالعدـ.ُ ُالفوضى،ُوا 

ُبطريقةُُسواءُعفُُِالكشؼَُُإفُّ ُيعود ُأوُعمىُالثنائياتُالمييمنة ُالبلتجانسات، التجانساتُ/
ُإلىُالقػنسبي ُالمتمقػة ُوىيُالشرطُالذيُالُيمكفُيػارئُأو ُىيُأساسُالمعرفة، ُالذاتية ُ"فالتجربة ،

ُالتجربةُتصبحُىيُاألساَسُُطالماُىناؾُمشتركاُبيفُاآلحادُمفُالبشر،ُفإفُّ.ُُومعرفةٍُُتجاوزهُأليُ 
ُالموضوعُُِالصالحَُ ُالشعرية2"الذاتُُِخارجَُُالقائـُُِإلدراؾ ُوالمعرفة ُعفُُ،، ُالكشؼ ُحيث مف

ُفيُمنطقوُوالمنطقو.ُمفُالمعرفةُاإلنسانيةُالشاممةُلموجودُىيُجزءٌُُ،المنطقيتيا

ي تصؿ في النياية إلى حالة كَ و مجددا، لِ يا، وخرقِ انسجامِ إلى  في العودةِ  القصيدةُ  تستمرُ 
الشعري،ُالذيُمفُخبللوُالحراريُلمنصُُالموتُُُيحُدثُأيُ،مجرد كالـٍ  الكالـُ  فييا يكوفُ،ةػػعدمي

مرُيحيمناُإلىُفكرةُتطورُالشعر،ُوتوالدُولدُعنوُقالبُشعريُجديد،ُوىذاُاألويتُ،ينبثؽُنصُأخر
واعده،ُػػفُبعضُقَُمُُِرَُتحرَُُبالقالبُالعموديُوالتركيبُالزخرفي،ُإلىُأفُُْو،ُبحيثُكافُمعروفاأنواعُِ

ُفنتجُعفُذلؾُالشعرُالحر،ُعمىُسبيؿُالمثاؿ،ُالُالحصر.ُُُ

لعؿُأىـُصعوبةُواجيتُكماؿُأباُديب،ُىيُضبطُآلياتُحدوثُالفجوةُأوُمسافةُالتوتر،ُ
،ُبؿُفيُف محوري التركيب واالستبداؿال يمكننا الفصؿ في الخروقات التي تحدث بيوُػظُأنُّبلحَُفالمُُ

                                                      
ُ.61ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
ُإشكاليػػػنصرُحػامُ-2 ُأبػػوُزيػػػد، ُط.ػػػػػػاتُالقػػد ُوآليػاتُالتػأويػؿ، ُالم7راءة ُبيروت،ُػػزُالثقػػػركػػػ، ُالدارُالبيضاء، افػيُالعربي،

ُُ.25،ُص2005ُ
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ُيمكفُ ُلحدوثيا، ُآلياتُأخرى، ُليا ُالفجوة ُنكتشؼُأف ُكما ُمعا، كثيرُمفُاألحيافُتحدثُعمييما
ُ:1يػػفُ،ُحسبُأبيُديب؛اػػػجمعي

ُمسافػثمُّ -1 ُالتيُموضعيةٌُُرُِلمتوتُُّةٌُػة ُضيؽ(، ُ)بمعنى ُالُنظـ ُعبلقات ُمف ُتنبع ُأنيا ُأي ،
 لمغويةُ)ُأجزاءُالجممة،ُالتراكيبُالجزئية...الخُ(؛ُتتبمورُضمفُالمكوناتُالجزئيةُا

ُتوتُّ -2 ُتركيبيٌُػػثمة ُالمحورُُِر ُعمى ُعبلقات ُمف ُالكبيرةُُينبع ُالمغوية ُلموحدات التراصفي
 )أجزاءُالجمؿ،ُالجمؿ،ُالمقاطع...الخُ(؛

ُولياُفيػعمىُصعيدُالتشابكاتُالنصيةُالتيُترتبط،ُالُأفقيا،ُبؿُشاقُينشأُُُويٌُػػبنيُرٌُثمةُتوتُّ -3
 النص؛ُُُ

زُينشأُعمىُصعيدُالمحورُالمنسقيُبيفُالوحداتُالمكونةُوالوحداتُالتيُرُمتميُ ثمةُتوتُّ -4
 ؿُمنيما؛ػتقعُضمفُالمحورُالمنسقيُلك

مموُوبيفُالنصوصُػػبيفُالنصُوبيفُالنصوصُالشعرية،ُفيُالتراثُبأكُرُينشأُُتمةُتوتُّ -5
ُمستػػالموج ُعمى ُالنُّػػودة ُلغة ُبيف ُالنص ُمع ُتزامني ُُووى ُالروائيػػالمغص ةُػػة

(Metalanguage)ُتؤلفيُ؛ ُرؤياالتي ُعمى ُتدور ُالنصوصُالتي ُجميع ُثابتُا ُعالـ
ُاألصداء ُالنصُُ،تمؤله ُسمطة ُويؤكد ُسابقا، ُلممقوؿ ُصوتيا ُتكرارا ُفيو ُالفعؿ ويكوف

دة،ُوبيذاُالتصورُتبمورُفعميُلكينونةُجديُو،ُوينعدـُفيوُأيُُالمنطوؽُالماضيُبإعادةُنطقُِ
الُخمقاُلمتوازف،ُأوُاستعادةُلتوازفُمفقود،ُأوُتنسيقاُلمدوافعُوتنظيماُلياُبؿُيكوفُالشعرُ

 .ؽ؛ُيتجسدافُفيُمسافةُالتوترػخمقاُلمتوترُوالقم

النقديةُالتراثيةُعمىُمسائؿُحفظُالنصوصُاألدبيةُالراقيةُثـُنسيانيا،ُمفُُالمدونةُلقدُأكدت
ُالشاعر ُموىبة ُصقؿ ُتناصُ؛أجؿ ُعمى ُتأكيد ُالعممية ُيعيدُوىذه ُإذ ُاإلنساني، ُوالشعر ُالفكر ية
ُُ ره.ػوُوبشعػػاإلنسافُصياغةُالعالـُبمغت

ثُبيفُالوحداتُالمغويةُـُكماؿُأبوُديبُالمحورُالتراصفيُإلىُعبلقاتُأولى،ُتحدُُوقدُقسُّ
الكبرىُ)ُأشباهُالجمؿ،ُالجمؿُ(،ُوثانيا:ُعبلقاتُتحدثُبيفُالوحداتُالمغويةُالصغرىُ)ُالتراكيبُ

                                                      
ُ.62ُ،63ينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
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مماتُ(،ُوالتقسيـُنفسوُبالنسبةُلممحورُالمنسقي/ُاالستبداليُالذيُيحدثُبيفُالوحداتُالجزئية،ُالك
ُالتناص؛ُوىوُ الكبرىُمفُجيةُوالوحداتُالصغرى،ُأماُالعنصرُالخامسُفقدُجعموُقريباُإلىُمفيـو

ُتفاعؿُالنصوصُفيماُبينياُمعُالتراثُأوُالمعاصرة.

ُأب ُكماؿ ُقدميا ُالتي ُالبنيوية ُاآلليات ُىذه ُمعُتبقى ُتتصادـ ُألنيا ُومرحمية، ُنسبية ُديب و
ُىيُالموقؼُالفكريُوالفمسفيُ ُبآليةُأخرى؛ ُالشعرية ُولكفُتمتمؾُسمة ُمنيا، قصائدُشعريةُخالية

ُ:1ُُ(الدىشة األسيرة)دةُػالذيُتحمموُالقصيدةُوىذاُيظيرُجمياُفيُقصي

 ذاىب أتفّيأ بيف البراعـ والعشب، أبني جزيرة

 الغصف بالشطوط ؿُ أصِ 

ذا ض  اعت المرافئ واسوّدت الخطوطوا 

 الدىشة األسيرهْ ألبس 

 في جناح الفراشة

ُخمؼ حصف السنابؿ والضوء، في موطف اليشاشة

فييا،ُعمىُمستوىُبفضؿُالتغريبُالموجودُُ،الشعريةُالقائمةُفيُىذهُالقصيدةُمكفُإنكارُُالُيُُ
مفُالسطرُالثالثُ)ضاعتُُركيبيُلياُأوُاالستبدالي،ُابتداءًُ،ُسواءُعمىُالمحورُالتوحداتياُالمغوية

ُالمرافئُواسودتُالخطوط ُانطولوجيا،ُف؛ مو الدىشة مف ػوما تمثّ ضياعُالمرافئُيستدعيىُوجودىا
، فتجعمو يصنع الكينونة عف طريؽ حيرة انطولوجية تعتري موقؼ اإلنساف مف ىذا العالـ والوجود

ُ.2؛ُفيماُيسميوُىيدجرُالكينونةُالموىوبةُعقبللمغياب التخييؿ العقمي

                                                      
ُ.23ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ- 1
ُاألنطولوجػػػياُ-2 ُىيدجػر، ُمارتف ُوتعمُ،ينظر: ُوتقديـ ُترجمة ُالواقعػية، ُط.ىرمينوطيقا ُناصر، ُعمارة ُمنشػػورات1ُيؽ: ،

ُ.59ُ،60،ُص2015ُداد،ُبيروت،ُػػػػػػالجمػػؿ،ُبغ
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عيدُفيـُالعالـُبطريقتوُالخاصة؛ُػُيُُالشعرُالشاعرَُالمدفونةُفيُؿُىذهُالحيرةُاألنطولوجيةُػتجع
فيُالطبيعةُإلىُعالـُتدخؿُفيوُضمفُشبكةُُ"فيتعامؿُمعُاألشياءُتعامبلُينقمياُمفُوجودىاُالثابتُِ

ميميةُتقتربُمفُمفُالعبلقاتُالتيُتندرجُفيُبنيةُوجوديػةُجديدة،ُتصبحُفيياُعبلقاتياُبالذاتُح
حصرىا في ُالنصُالشعري،ُوبالتالي،ُفإفُُّداخؿػىُنيائياُيمكفُأفُُتمغَُُ؛ُفذاتُالشاعرُال1ة"ػػموليػالح

يشّكػؿُُ،ُفقبؿُأفُْيا ووجودياّؾ شفرات النص الشعري فمسفػػيف يا، والمُ بنيات وأنساؽ، فقط، ال يخدِ 
ُيسميوُعبدُاهللُالعشي،ُإنسافُفمسفيىوُكمُوالشاعرُنّصوُبنيات،ُبطريقةُإراديةُأوُالُإرادية،ُ ُا

ُيعنيُأّفُثمةُسمسمةُمفُالعممياتُالتيُتتـُداخؿُ"فمعارفوُوخبراتوُتتحوُّ ؿُإلىُنسؽُفكري،ُوىذا
ُأوُإلىُرؤية"الشاعرُتتحوُّ ُالمعموماتُإلىُمعرفة ُواإلنسافُالعاديُيحو2ُّؿُفييا ُإلىُ، ؿُمعموماتو

ُالشاع ؿُمعموماتوُإلىُمعرفة،ُثـُإلىُرؤيةُرُفيحوُّمعرفة،ُتتجسدُفيُخطابُنثريُتواصمي،ُأما
ُشعريةُعامةُيصيغياُفيُقالبُلغويُشعري،ُتغريبي؛ُغيرُمألوؼ.

ز عمى انزياحات المغة، والفجوات كِ ري، مف منظور بنيوي، يرتَ ػػالتغريب في النص الشع إفّ 
التي  تيا بالمواقؼ والطروحات الفكريةيَ ثبت شعرِ ، ولكف بعض النصوص تستطيع أف تُ داخميا
بُفيُىذهُالحالة،ُمضمونياُوفكريا،ُفإذاُكافُالشعرُتعبيراُعفُاإلنساف،ُفبلُ،ُفيكوفُالتغريمياتحمِ 

ُمفُأفُيكوفُالتفكيرُفيُمسألةُغيرُمنفصمةُعفُاإلنساف. ُُبد ذف، ُأفُْ"وا  طرحُُيُُفمفُالطبيعي،
ُتُُُالشاعرُُِعفُُِالسؤاؿُُ ُوالثُحُُطرَُكما ُوالقائد ُوالعالـ ُالفيمسوؼ ُبشأف ُمفُاألسئمة ُوغيرىـ ائر،

معرفةُُىذاُالسؤاؿ،ُألفُّاألشخاصُالمتفرديف،ُوىذاُالشعورُبالتفرد،ُىوُنفسوُالذيُيدفعُإلىُطرحُ
ُإنتاجو" ُلمعرفة ُالسياق3الشاعرُضرورية ُقريبُمفُالنقد ُىنا، فُكافُموقؼُالعشي، ُوا  يُعامة،ُػ،

ُ ُنفسُا ضروريا لمناقد البنيويؿ دعمً و يحمِ ػفإنّ والنفسيُخاصة، ُيجد ُتحمؿُالذي ُقصيدة ُأماـ و
ُوي.ػمغباُعمىُمستواىاُالفكريُوالفمسفي،ُبدرجةُأكبر،ُمفُمستواىاُالػتغري

                                                      
ُ.23كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
ُط.ُ-2 ُالشعري، ُاإلبداع ُآليػػة ُفي ُبحث ُالشعرية، ُأسئمػػة ُالعشي، ُاهلل ُالعاصمة،1ُعػبػػػد ُالجزائر ُاالختبلؼ، ُمنشػورات ،

ُ.141،ُص2009
ُ.135ُ،134،ُصُالمرجعُنفسوُ-3
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ُالفجوةُ ُينفتحُمفيـو ُوالفمسفة ُالشعرُوالوجود ُبيف ُالشائكة ُالمتمثؿُفيُالعبلقة ُالسبب، ليذا
يةُالتيُناتياُالمواقؼُالفكُريراىاُ"قائمةُفيُبنيةُلغويةُمكوُّكماؿُأبوُديبُعمىُآفاؽُأرحب،ُفأصبحُ

ُ.1تبمورىاُالقصيدة"

ثبلثةُأسطرُوجيُبالشعرية،ُػؼُاألنطولػالموقىيجافُةُػفيُتبيافُعبلقُاؿُأبوُديبػكمُـويقدُّ
ُبإجراءُتعديبلتُلغويةشعريػة ُ:2يُكاآلتيعمييا؛ُوىُ،ُثـُيقـو

 ف ال مكافمِ   -1
 مكاف. ف الال وجو، ال تاريخ لي، مِ 

 تُ يْ أتَ 
 مف طرابمس -2

 طرابمس ال قصر، ال أطياف لي، مف
 .تُ يْ أتَ 

 ومف ُعماف -3
 ال قصر، ال أطياف عندي، مف عماف

 .تُ يْ أتَ 

السطريفُاألوليفُمفُُفيُُأحدثُالشعريةُماُرأي،ُأفُّػػػيرىُكماؿُأبوُديب،ُونحفُنوافقوُال
ُاالنت ُثنائية ُىي ُاألوؿ، ُوالبلانتماػالمثاؿ ُماء  معيف، ووطفٍ  ذي ينتمي إلى تاريخٍ نساف الفاإل ء،

،ُا اإلنساف الالمنتمي فيو يعيش حالة نفسية غير منسجمةرا أنطولوجيا، أمّ يأويو، يكوف مستق
ُليسُ ُالبلمنتمي ُ"أّف ُولسف ُكولف ُيرى ُليذا ُيعيشو، ُالذي ُوالعالـ ُالنص ُعمى ُتنعكس وىي

ُإنُّػولئؾُاألشخاصُالمتفائميفُصحيحيُالعقأوُفقطُأكثرُحساسيةُمفُمجنونا...إنُّ ُبنوعُوؿ، وُيبدأ
ُالتوتُّ ُالسياسيةُُراتُالداخمية،مف ُبذلؾُالحرية ُوالُنقصد ُحرية، ُمشكمة ُىيُفيُأساسيا ومشكمتو

                                                      
ُ.23كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
ُ.23ُ،24ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
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نُّ ُوا  ُالعميؽ"ػطبعا، ُالروحي ُبمعناىا ُالحرية 1ُما ُليذا ُكؿُُتبدو تيمة الالانتماء أكثر تغريبا، مف
البلانتماءُُضربُمفُضروبُلغةُُالتيماتُالشعريةُاألخرىُوأكثرُألما،ُوتحريكاُلمغةُالشعرية،ُألفُّ

ُمفُىيُ"لغةُشعريةُأوُرؤيةُشعريةُأوُنيجُمفُأنياجُالتناوؿُالشعريُيميؿ،ُبدالًُُالغياب،ُالتي
ُالموضوعُالمُُ ُأو ُإلىُعايَُإبرازُالشيء ُمفُالنصاعةُوالوضوح، ُدرجةُعالية ُوالسعيُإلىُمنحو ف،
لىُتوجيػػرازُتفصيبلتوُالدقيقػبُإبػالحركةُبعيداُعفُالشيء،ُوتجن ،ُفمـ2ُو"ػؼُباتجاىػوءُخفيػوُضػػةُوا 

ُاألوؿ ُالمثاؿ ُالغُيعالج نما ُوا  ُالمنتمي، ُولكفُػػالحضور/ ُالمجيوؿ. ُالبلمحدد/ /ُ ُالبلمنتمي ياب/
ُحاض ُكاف ُألفُّػػطيؼُالحضور ُالغياب، ُفي ُالحُرا ُغيػػقصيدة ُىي ُلمحضػػداثة ُالمنتمي،ُػاب ور/
ُوحضورُلمغياب/ُالبلمنتمي.

عريةُفيياُالُنعداـُالش"أّفُاُُِ،ُوبطريقةُجمّية3و2ُجُرقـُومفُثـ،ُيظيرُلناُبالعودةُإلىُالنماذ
ُالػُو ُإلىُخمخمة ُاألولىيعود ُبالدرجة ُإلىُزف ُوالتصوراتُوالمواقؼُالفكرية ُبالمغة ُالعودة ُإلى ُبؿ ،

ُ،مفُخبللوُ،برُّػػ،ُوىذاُالموقؼُالذيُيق3ر"ػػػػػ:ُمسافةُالتوتُّؽُعاديُمتجانس،ُأيُانتفاءُالفجػػوةسيا
المحايثةُُأيدػريُكمضموف،ُيجعمناُنتساءؿُحوؿُمبػػككماؿُأبوُديبُبيفُالبنيةُكشكؿُوالموقؼُالف

ُ؟ديوػػوالنصّيةُل

ُ ُُغياب الشعريةإّف ُالنموذجيف ُواال3ُِو2ُفي ُالتحديد ُذلؾ ُإلى ُراجع ُالفضائيُ، نتماء
ُ ُإذ ُلمشاعر،  عند الطرؼ األوؿ األصؿ ،في الثنائية انتماء/ ال انتماء ،وقؼواألنطولوجي

ُعندُطرؼُالفرعُ/ُاليامشُ/ُالبلمنتميُ/ُالبلمحدد.ُ،ُوالشعريةُتتطمبُالوقوؼُ)االنتماء(

ُالحضورُوالغيابُمفُخبلؿُنماذجُمتنوعةُمفُالشعرُ ُقارفُكماؿُأبوُديبُبيفُثنائية لقد
ُ:4ُالقيسُالمرئالعربيُالقديـُوالحديث،ُفتناوؿُأبياتُشعريةُ

                                                      
ُ.8ُ،ُص2004ُ،ُدارُاآلداب،ُبيروت،5ُكولفُولسف،ُالبلمنتمي،ُترجمةُ:ُأنيسُحسف،ُط.ُ-1
2-ُُ ُمج. ُفصوؿ، ُبمجمة ُمقاؿ ُالحداثة، ُالغيابُفيُقصيدة ُلغة ُديب، ُأبو 8ُكماؿ ُع. ،3ُ ُالعامة4ُ، ُالمصرية ُالييئة ،
ُ.77ُ،78،ُص1989ُتاب،ُالقاىرة،ُديسمبرُلمك

ُ.24كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-3
ُ.78كماؿُأبوُديب،ُلغةُالغيابُفيُقصيدةُالحداثة،ُمقاؿُبمجمةُفصوؿ،ُصُُ-4
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ػؿِ َدِرْيػٍر َكُخػْذُروِؼ الَوِلْيػِد أَمػر ُه * َتَتاُبػُع َكف ْيػِو ِبخَ   ػْيػٍط ُمػَوص 

ْرَخاُء َسْرَحػاٍف َوَتْقِرْيػُب َتْتُفػؿِ   َلُو أْيَطػال َظْبػٍي َوَساَقػا َنَعاَمػٍة * واِ 

 َضِمْيٍع ِإَذا اْسَتْدَبْرَتُو َسػد  َفْرَجػُو * ِبَضاٍؼ ُفَوْيَؽ اأَلْرِض َلْيَس ِبَأْعػَزؿِ 

 َمَداَؾ َعػُروٍس َأْو َصالَيػَة َحْنَظػػػؿِ  َكَأف  َعَمى الَمْتَنْيِف ِمْنُو ِإَذا اْنَتَحػى *

زُلغةُالحضورُفيُىذاُالنص،ُبسببُحضورُالمرجعُ/ُالحصاف،ُفالمتمقيُيدركوُعفُتبرُُُ
زُعفُالحصافُيبرُُُ؛ُفبلُيممؾُفسحةُلتخييؿُمرجعُآخرُغائبُ"ألفُّالفوتوغرافيطريؽُالتصويرُ

أوُنمطيُالُوجودُُوُحصافُتجريدي،ُعمىُالرغـُمفُأنُّعاطريؽُىذاُالتمثيؿُحاضراُحضوراُناصُِ
ُ.1ُلوُفيُالطبيعة،ُإالُمفُحيثُىوُمثاؿُتصوريُتركيبيُلمحصافُالمطمؽ"

ُُُُُاُلسميـُبركات،ُكيُيقارنوُبقصيدةُامرئُالقيس،ُوالنصُكالتالي:يقدـُكماؿُأبوُديبُنصًُُ

ُؽ عيناَؾ، يا ، وتركُع الرياُح األسيرُة، تغرورآف يتخذ سّياؼ الغيِب كمااًل ككماؿ الظالـِ "ُ
ىادئًا ترى الذي ترى، وتكفيَؾ مف األبِد قضمٌة واحدٌة، فمماذا تأسى لموقِت، ولماذا تضرُب بحافرَؾ 

 عمى رخاـِ بطشنا ؟

 يا حماُر، 

يا جداَؿ الكسِؿ المربِؾ، تمفت بعينيؾ الناعستيف إلينا، وأطبقُيما، فإنَؾ لف تظفر برؤًى مثمنا 
رُّىا ديكُة الثمِج، يا حماُر، يا شظايا كأٍس ارتخت يُد النديـ قط ؛ رؤًى تمضي عمى زحافٍة تج

عمييا فيوْت في الفراِغ مائة عاـٍ قبؿ أف تتشظى، إضرب بحافرَؾ، إضرب بأذنيَؾ، إضرب بالكسؿ 
2ُُؼ، فقد أغفى الوقُت ػ ترُجماُنؾ الغاضُب."ػوذاتنا، واغػػِؾ ىذه اليقظَة السارحَة تحت خػػالُمرب

ُالغيػػلغُإفُّ ُعة ُطاغية ُتُُػاب ُالتي ُوىي ُالنص، ُىذا ُلممرجعُُؽُُػػحقُ مى ُحضور ُفبل أدبيتو،
)الحمار(ُفيُالمقطعُاألوؿ،ُعمىُعكسُماُجاءُفيُالمقطعُالثانيُلمنص،ُإذُنرىُحضورُالمرجعُ

                                                      
ُ.78كماؿُأبوُديب،ُلغةُالغيابُفيُقصيدةُالحداثة،ُمقاؿُبمجمةُفصوؿ،ُصُُ-1
ُ.78المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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ُالنصُىناؾُأطياؼُلمحمار ُفي ُلكف .)ُ ُحمار ُيا (ُ ُالنداء ُفيُجممة وحيواناتُأخرىُُ،/حمار،
ُبعضُسماتو ُفي ُُ،تشترؾ ُالكسؿ،..(ُ:ذلؾمثاؿ ُقضمة، ُحافرؾ، (ُ فكمما قّؿ الحضوُر زادت ؛

ُُ.شعرية النص

سميـُُأمرئُالقيسُاعتمدُعمىُلغةُالحضور،ُوأفُُّيصؿُكماؿُأبوُديبُإلىُنتيجةُمفادىاُأفُّ
ُ–عتمدُعمىُلغةُالغياب،ُفالحمارُ"خفي،ُومغيبُبصورةُشبوُكميةُمفُحيثُىوُمخموؽُبركاتُاُِ

ُالخا ُكأنُّكائفُموضوعيُفيُالعالـ ُلمتأمؿُرجي، ُالتيُتستحضرهُموضوعا ُالمغةُالشعرية ُوظيفة ما
الداؿ الشعري يقتضي بالضرورة الجمالية غيابا  فحضػػور؛1ُوُفورُاستحضاره"قصاؤهُوتغييبُُىيُاُِ
ُيجعؿُالمغةُتفقدُُُاإلشارةُبالداؿُإلىُالمرجعُُِ،ُألفُّمف األدبيةِ  درجةً  ؽَ ػحتى تتحقٍّ ،ُالخارجيِ  لممرجعِ 

ُاُمفُأدبيتيا،ُوتحقؽُجانباُأكبرُمفُالتواصؿ.جانباُكبيُر

ُالظؿُأوُالطيفيةُأوُديبُمفيوماُكماؿُأبويقترحُ /ُمقولةُنقديةُلظاىرةُالغياب،ُوىوُمفيـو
ُاعتمدُعميوُفك ُالذيُكافُيرىُفيُاآلخرُأًنا،ُُالتفكيؾُُِرُُػالشبحية؛ُوىوُمفيـو خصوصاُمعُدريدا

ُأخًرا،ُ ُأكثرُنماذجُىذاُُحيفُيقوؿُُُ؛تقترب إلى التفكيؾ أبا ديب يكتب بمفاىيـَ  فكأفّ واألنا "ُ أّف
ُالتيُيغمبُأفُّ ُالظؿُفيُالقصيدة ُمفيـو ُوبروزا ُالشخصُُالنمطُأىمية يكوفُالشخصُاآلخرُأو

ُالذاتُويتحرؾُ ُأوُيبلـز الخفيُأوُالظؿُالخفيُالذيُيتماشىُمعُالشيءُويبلزمو،ُويعيشُمعو،
ُوتتكوُّ ُحياتيا، ُويحيا ُلغةُُمعيا، ُفيُف ُليذهُُالغياب ُالنصُالشعري ُتجسيد ُمف ُالحالة ُىذه مثؿ

ُالغائبةُ ُالذاتُوالشيءُاألخرُالخفيُُّ–المسافة ُأو وُمفُتركيزُالنصُعمىُأةُبيفُالشيءُوظمو،
ُ.2الظؿُبدؿُمفُالشيءُأوُالذاتُنفسياُ"ُ–اآلخرُ

ُالشبحيةُوالطيفية،ُوعبلقةُاألناُ ُالتفكيؾُسيمفيافُآغاسانسكيُفيُمفيـو ُتقوؿُفيمسوفة فكما
باآلخرُالتيُتشبيياُبعبلقةُالصوتُبصداه،ُالُيمكفُإدراكياُبوصفياُعبلقةُعمةُبمعموؿ،ُولكفُ

                                                      
ُ.78غيابُفيُقصيدةُالحداثة،ُمقاؿُبمجمةُفصوؿ،ُصُكماؿُأبوُديب،ُلغةُالُ- 1
ُ.79،ُصُعُنفسوػػػالمرجُ- 2
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،ُوقدُينقسـ1ُمرتيفُمسموعٌُُواحدٌُُبوصفياُانعكاساُلمصوتُنفسو،ُبشكؿُالُيوجدُمعوُسوىُصوتٌُ
ُ"األناُجزءُمفُالوجودُاإلنسانيُفيُ ذلؾُالصوتُإلىُأصواتُمتعددةُمختمفة،ُولكفُفيُالنياية،

ُالوجود"مُو ُمف ُالعميؽ ُالضدي ُواالختبلؼُل2قفو ُالضدية ُيختار ُويخمػ؛ ُوكينونتو، ػؽُيثبتُوجوده
ُُ.لؤلنا ىو إال طيؼٌ  ولكف ذلؾ اآلخر مااآلخرُلمسببُنفسو،ُ

زُػداخؿُالمركزُواليامشُ/ُالحضورُوالغياب،ُولـُيركُ فيُفكرُالبنيػػةُكماؿُأبوُديبُاشتغؿُ
ُ ُالحضور، ُعمى ُ،إلى مفيـو الشبحية الذي قدمو دريدا في تفكيكيتواقترب كثيرا ُؿػبفقط

إلىُالمعرفةُُيصؿَُُاإلنسافُالُيمكفُأفُُْوبالخصوصُفيُكتابوُأطياؼُماركس،ُالذيُيؤكدُفيوُأفُّ
،ُالُفيُوموتٍُُعمـُالُيتـُإالُبيفُحياةٍُ،ُوىذاُالتُّحاؿٍُُـُمفُاآلخرُعمىُكؿُِػوُيتعمُّػعبرُذاتوُفقط،ُألنُّ

ُوحدى ُالموت ُفي ُوال ُالطيفُ،3ماالحياة ُاالختبلفاتُُيُ ػفالتفكير ُوتساند ُتضايؼ ُكيفية ُفي يبحث
ؿُػ،ُمفُخبلؿُفعوكيفية استدعاء الغائب، وتغييب الحاضرذىفُالبشري،ُػألضدادُالتيُيصنعياُالوا

ُالكتابةُوالخطاب.ُُ

ويخمؽُالفجوة:ُمسافةُؽُشعريتيا،ُبالعودةُإلىُالحديثُعفُالبلتجانسُفيُالقصيدةُالذيُيحقُّ
ىذهُالعمميةُالُتتعمؽُفقطُباختياراتُلغويةُعمىُالمستوييفُالتركيبيُُأفُُّعمىُر،ُيمكفُالتأكيدالتوت

نُّ ُوا  ُثنائيةُواالستبدالي، ُمف ُالميمش ُالثاني ُالطرؼ ُواستحضار ُالتغييب، ُبعممية ُكذلؾ ُترتبط ما
ّؿُماُ"ُكريتو،ُليذاُيجبُعمىُالشعرُأفُيضعبُالشعرُشعكسُِنيُاليامشُيُُتبُّػالمركزُ/ُاليامش؛ُفَُ

فيوُدائما،ُ"ولكنناُنتساءؿُُرُِكُ فَُوُيعيدُلوُماُنيبوُمنوُالمركزُوالمُُ،ُألن4ُّىوُىامشيُفيُبؤرةُالتفكير"
ىؿُاليامشُاالجتماعيُموضوعُاتخذُمنوُالكتابُمجاالُلتصويرُحياةُالميمشيفُوالمنسييف،ُالذيفُ

ُاليامشُاالجتماعيُنظريةُلممعرفةُُتُـ  ُأـُأّف أوُرؤيةُلمعالـُتشكمتُلدىُإقصاؤىـُبفعؿُالمركز،

                                                      
سيمفيافُآغاسانسكي،ُنقدُالمركزية،ُحدثُاآلخر،ُترجمة:ُمنذرُعياشي،ُدارُنينوىُلمدراساتُوالشرُوالتوزيع،ُدمشؽ،ُُ-1

ُ.80،ُص2014ُ
ُ.236اىمي،ُصكماؿُأبوُديب،ُالرؤىُالمقنعة،ُنحوُمنيجُبنيويُفيُدراسةُالشعرُالجُ-2
ُ.16،17صُُ،2006حمب،ُُزُاإلنماءُالحضاري،ػػركػػ،ُم2:ُمنذرُعّياشي،ُط.رػػػجاؾُدريدا،ُأطياؼُماركس،ُتينظر:ُُ-3
،2015ُة،ُُرػػػػػػػػع،ُالقػػاىػػػػرُوالتوزيػػػػػػػافيػة،ُدارُرؤيػػةُلمنشػػػػػوثقػػػػػويػػداُصػالح،ُاليػػامشُاالجتمػاعػػيُفيُاألدب،ُقراءةُسػوسيػػػػػىُ-4

ُ.69صُ
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ُاألدباءُ ُعمماءُاالجتماع،ُثـُأفادُمنيا ُمفُخبللياُمساءلةُالعالـ،ُمساءلةُالمتفُالذيُيقـو وبدأوا
قصاءُاليام ُ.1ش"ػػػبتيميشُوا 

إّفُىذاُالنصُاألخيرُلمباحثةُىويداُصالحُالمأخوذُمفُكتابُاليامشُاالجتماعيُفيُاألدب،ُ
ُالقارُِيتجوُفيُمساراتُالدراساتُالثقاف ُالتيُتجاوزتُفكرُالبنية ُالحداثية، ُبعد ُما يتوُفيُمركُزُية

كماؿُُاالعتبارُلكؿُماُىوُىامشيُفيُاألدب،ُولكفُالمبلِحظُيجدُأفُُّومحايثتو،ُوليذاُيريدُأفُيردُّ
يتـُالتركيزُعمىُأفُوُيجبُجاهُمبحثُالشعريةُإلىُأنُّؿُفيُأطروحتوُالبنيويةُتُُأباُديبُقدُتوصُّ

ُفيؿُفيناؾُتشابوُبيفُفكرُالطرؼُالثانيُمفُ ثنائيةُ:ُمركزُ/ُىامش،ُمتجانسُ/ُالُمتجانس،
كماؿ أبا  أفّ  أـْ والبلمنتميُفيُاألدبُوالحياةُ؟ُُنيةُفيُاالىتماـُباليامشُوالمنسيالبنيةُوماُبعدُالب

ُُبآليات تالمس استراتيجيات التفكيؾ ومفاىيمو ؟ ر في بنيويتوػديب كاف يفكِ 

 /نتائجرجناُمفُىذاُالعنصرُبعدةُػػػنا،ُوقدُخػػػةُفيُبحثػػػإلىُالعناصرُاآلتيُمةػػػذهُأسئمةُمؤجُّػػػى
ُ،ُمفُبينياُ:ُمفاىيـ

 ىتـُكماؿُأبوُديبُبالمغةُفيُحضورىاُوغيابيا،ُبالمركزيُواليامشي؛ِاُ -1
ُالرؤي -2 ُالشعػػتكريس ُالمغة ُداخؿ ُاألنطولوجية ُلثنائيػػػة ُالنسبي ُوالكسر ُتجانس/ُػػرية، ة

 التجانس؛
 المنطؽُوالمغةُالعقبلنيةُالعرفانية،ُعفُطريؽُالبلمنطؽ؛مخاتمةُ -3
 ُفكيكيةُداخؿُبنيويةُكماؿُأبيُديب؛حضورُأطياؼُت -4
 نسجاـ؛دةُواالػػبدايةُالتأسيسُلجمالياتُجديدةُتتجاوزُجمالياتُالوح -5
ُتجعمناُحضورُسماتُما -6 ُالتحميؿ، ُفيُعممية ُحداثية ُسيتحوُّػأنُُّنفترض بعد ؿُعفُفكرُو

ُُُُبعدُحداثي.ُالبنيةُإلىُفكرُما

ُالنتائجوت ُىذه ُالُحيمنا ُإلى ُالمرحمية، ُوالبحثُتعمُّواألسئمة ُالناقد، ُىذا ُفكر ُفي ُأكثر مفُؽ
ُوسردية،ُخبلؿ ُالعُنصوصُشعرية ُاشتغاؿ ُالنسؽُػقعف ُمفاىيـ ُتوظيؼ ُخبلؿ ُمف ُالبنيوي، ؿ

                                                      
ُ.69ُ،70،ُصُاألدبُفيُاالجتمػاعػػيُاليػػامشُصػالح،ُىػػػػػويػػداُ-1
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ُلنضبطُمسارُ ُالبنيةالثنائيُوالثبلثي، ُُفكػػر ُوسومفاىيمو ُأيضا،دارسػنتعربيا، ة الشعرية مسألُ،
ُونبحثُُ،تطبيقيا األنسػػاؽو  ُالنصُومكوُّفي ُونسج ُتشكيؿ ُفكرُمسألة ُمنظور ُمف ُالداخمية ناتو

بعدُُكرُماػػفلسماتُرةُػػأـُىيُبدايةُمبكُُّىؿ ىو فكر بنية واحد أـ بنيويات متعددة؟،ُلنتساءؿُالبنية
ُ؟والحياةُفيُالتعامؿُمعُاألدبُوالنقدُالحداثة

بعدُالحداثةُوالتفكيؾُُبداياتُمبكرةُلفكرُماُوجودُُِاتُحاسمةُفيُكوفُِنقدـُإجابُمكنناُأفُْالُيُُ
ُوالتركيزُعمىُالمؤلفاتُالنقديةُ ُفيُعموميا، ُإالُمفُخبلؿُتفحصيا ُالمؤلفاتُالنقدية داخؿُىذه
ُالغرائبيُ ُاألدب ُو ُالتجاور، ُجماليات ُوبالخصوصُكتابي: ُالثالثة، ُاأللفية ُبداية ُفي ُكتبيا التي

ولكفُالميـُاآلفُىوُالتركيزُعمىُاعتمادهُلؤلنساؽُالثنائيةُوالثبلثيةُفيُتحميموُوالعالـُالعجائبي.ُ
ُلمخطابُالشعريُوالسردي.

ُ

ُ
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 .ؽِ ػمَ الُمغْ  يٍّ قِ سَ الن   يرِ كِ فْ الت   اتُ يَ بِ اتُ رَ المبحػث الثالث: تَ 

  ي: بنيوية أـ بنيويات؟ػر/ النسؽ الثنائي إلى الثالثػػػػػمف التفكي -1

ُبالنس ُالبنيويُالذيُكَُنقصد ُالتفكير ُالثنائيُذلؾ ُالتفكير ُالثبلثَسُرُ ؽُ/ ُمبادئو ُفيُإطار ُة،
؛ُلمتفاعالت بيف األنساؽ الداخمية لمخطاب في إطار ثنائيات)الوحدة،ُالتحوؿ،ُاالنتظاـُالذاتي(،ُ

ُعادةُتوضيحيرورتيا،ُوىناُيجبُإالقارئُمفُمنظورُفكرُالبنيةُاكتشافيا،ُلفيـُانتظامياُوسُيحاوؿُُ
فكرُالبنيةُالُيقتصرُفقطُعمىُالقراءةُالتيُقدمتياُالنظريةُالبنيويةُالمسانية،ُبؿُيتعدىُاألمرُُأفُّ

ُ؛،ُوىناؾُمفُيفترضُطرحا،ُمفُالغرابةُماُفيوة،ُوالببلغةػإلىُفكرُبنيةُفيُالسيميائية،ُواألسموبي
حاولتُالبحثُعفُوىوُوجودُفكرُالبنيةُبطريقةُمضمرةُفيُالتفكيؾ،ُكأطروحةُفيميبُمانغ،ُالتيُ

ُىذ ُوفوكو، ُودريدا ُدولوز، ُجيؿ ُطروحات ُفي ُالجامعة ُلمتفكيؾُُهالبنية ُتؤسس ُالتي الطروحات
ُ.1بوصفوُتشتيتا،ُوالتكرارُبوصفوُاختبلفا

ُىوُحَُ ُ؛ ُالبنية ُداخؿُفكر ُفالحديثُعفُالبنيوية بنيويةُُعػػفُالُعفُبنيوياتٍُُديثٌُومفُثـ،
ز فال تركٍّ ُتنفتح عمى النسؽ الثالثي وما بعده، وبنيويةٌ ،ُتؤكدُعمىُالنسؽُالثنائيُدة؛ُبنيويةٌُػواح

ُ.فقط عمى الثنائيات الضدية، بؿ تنفتح عمى الفكر الثالثي

ُالخصرحُلطيؼُػػػػيط بستيمولوجيةُوصيةُاإلزيتونيُفيُحديثوُعفُنظرياتُفكرُالبنية،ُىذه
ُالُمَحم ؿُوالمُُُفيرىُأفُّ ُ:2ؿُليامُِعُْتَُسُْىذهُالفكرةُتتنوعُوتتعددُبحسبُمفيـو

ُمنيجًُ -1 ُاعتبرىا ُفإفُّفإذا ُالظواىر، ُلمقاربة ُمجاالتيا،ُُا ُبحسب ُيكوف ُأنواعيا تحديد
ُوتاريخُُكاألنثروبولوجيا ُ)الكاف(، ُالتحميمي ُالنفس ُوعمـ ُستروس(، ُليفي (ُ االجتماعية

ُوفمسفتياُ)فوكو(؛ُ  العمـو

                                                      
ُط.ُ-1 ُبفُعرفة، ُالعزيز ُعبد ُترجمة: ُالمتعدد، ُنسؽ ُأو ُدولوز ُجيؿ ُفيميبُمانغ، ُم1ينظر: ُالحضاري،ُػػػػ، ُاإلنماء ركز

ُ.15ُ،16ُ،17ُ،18،ُص2002ُدمشؽ،ُ
ضمفُكتاب:ُآفاؽُالنظريةُُالبنيويةُالمعاصرة،ُبنيويةُأـُبنيويات،ُػياتُكثيرة،ُبنيويةُواحدةُبكيفػػزيتوني،ُينظر:ُلطيؼُُ-2

ُ.24ُُ،ُص2007ُ،ُالمؤسسةُالعربيةُلمدراساتُوالنشر،ُبيروت،1ُتحريرُوتقديـ:ُفخريُصالح،ُط.
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ُنظريةًُ -2 ُاعتبرىا ذا ُالنصوصُفإفُُّوا  ُلتحميؿ ُمنيجا ُأو ُاألدب ُأنواُفي ُيكوفُتحديد عيا
ُ)بارتُُببحس ُالتزامنية ُوالبنيوية ُ)غولدماف(، ُالتكوينية /ُ ُالتوليدية ُكالبنيوية مستوياتيا،

 وتودوروؼ(؛
ُفإفُّ -3 ُالصغرىُالتيُتتأسسُعمييا، ُالوحدة ُاعتبر ذا ُيكوفُبحسبُدورُُوا  ُأنواعيا تحديد

ُوالتيُتعتبرُعبلقة ُالقائمةُعمىُالعبلمة، ُفيناؾُالبنيوية ُالوحدة، الداؿُُالمعنىُفيُىذه
بالمدلوؿُاعتباطية،ُوىناؾُالبنيويةُالقائمةُعمىُالرمز،ُوالتيُتعتبرُعبلقةُالداؿُبالمدلوؿُ

ُالشكمي ُالتحميمي ُمنيجو ُليفيُستروسُيفرؽُبيف ُكاف ُليذا ُالتحميميةُالزمة، ُوالمناىج ،
ُالتيُتتوكُّ ُاالجتماعيةُأوُالنفسية، (ُ(Durandعمىُالمعنى،ُوقدُكافُدورافُُأُُاألخرى،

 نيجُليفيُستروسُبالشكبلنيةُالفارغة.ينعتُم

مولوجيةُوالمنيجيةُنجدىاُفيُفكرُالبنيةُعربياُعموما،ُالختبلؼُفيـُالنقادُىذهُاألزمةُاإلبستي
ُفكرهُ ُفي ُاتخذ ُالذي ُديب، ُأبي ُكماؿ ُعند ُخصوصا ُونجدىا ُوالمقاربة، ُالتفكير ُآلليات العرب

ُآل ُتحديد ُفي ُساىمت ُالتي ُالمرجعيات ُمف ُالعديد ُالشعريةُالتحميمي، ُلمنصوص ُمقاربتو، يات
ُاُبالنسقيةُالثنائيةُوالثبلثيةُوماُبعدىا.يَُْتُمَُسَُوَُالمعاصرةُوالجاىميةُفَُ

ُتأكيد ُبتنوعُُإفُُّ،بكؿ ُعبلقة ُلو ُلمخطاب، ُوثبلثي ُثنائي ُتحميؿ ُبيف ُالمنقسـ ُالتفكير ىذا
ُالمرجعيات ُوتعدد ُالعالمية، ُأسُّالبنيويات ُالتي ُأب، ُكماؿ ُخبلليا ُمف ُديبس ب؛ُمركُُّلعقؿُو

ُُ،ُىيُفكرُالبنية.ُُةطروحتوُالكبرىُالجامعوأل

جراءاتيا، ساىمت في تنوع  ،أحيانا، المرجعيات المتداخمة والمتناقضة إفّ  في آلياتيا وا 
،ُبيفُتشريحوُلمنصوصُفيُإطارُنسؽُثنائيُوثبلثي،ُاشتغاؿ العقؿ البنيوي عند كماؿ أبي ديب

ُسوسير ُبمرجعية ُالثنائي ُالنسؽ ُربط ُ)فيمكف ُمدلوؿ(: ،ُ ُبيرسداؿ ُبمرجعية ُثبلثي ُونسؽ ،ُ:
يفُيمكفُتأكيدهُاستناداُإلىُماُيؤكدُعميوُكماؿُػػػ)عبلمة،ُمرجع،ُمؤوؿ(،ُوىذاُالتصنيؼُلممرجعيت

أبوُديبُفيُحديثوُعفُاستثمارُمعطياتُالبنيةُفيُالسيميائياتُفيُكتابوُ)ُفيُالشعريةُ(،ُالذيُ

                                                      

،ُنحوىُمنيجُثُاألوؿ،ُينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُالرؤىُالمقنعةػػػػلبلطبلعُعمىُىذهُالمرجعيات؛ُالتيُناقشناىاُفيُالمبحُ*-
ُ.5ُ،6بنيويُفيُدراسةُالشعرُالجاىمي،ُصُ
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دىاُمفُخبلؿُمعطياتُالتحميؿُػرُمادةُوجودىا،ُوتجسُّيطمحُُ"إلىُتقديـُاكتناهُبنيويُلمشعريةُعب
ماُساعدُعمىُاختبلطُوتحييفُالتحميؿُلمنسؽُىوُيكوفُىذاُالربطُُ،ُويمكفُأف1ُْالبنيويُوالسيميائي"

دُػةُلقصائػػػػوريُلوتمافُفيُأطروحتوُالتحميميالذيُاعتمدهُيالسيميائيُفُػػبلثي؛ُىذاُالتحييػائيُبالثػالثن
ُف.ػػػبوشكي

ُنربطُكؿُمرجعيةُوالحدي ُأف ُوارتأينا ُينتيي، ُأبيُديبُمتشعبُوال ثُعفُمرجعياتُكماؿ
ُندرُُ ُالتي ُتأكيدٌُبالقضية ُمثبل، ُلوتماف ُيوي ُطرح ُففي ُالفني،ُُسيا، ُالعمؿ ُعناصر ُأىمية عمى
فُخبلؿُػػفمُ،ةػػؿ مع الفجوات النصيػالمتفاعِ المتمقي طروحة أل الثي، وانبجاٌس ػوفاعمية النسؽ الث

،ُوممارسةًُُلوتمافُإلىُمنيجُفكرُالبنيةُفمسفةًُُؿُُػميُ،اواضحًُُ،طواتُالتحميؿُالنصيُيبرزبوُلخػتعقُ 
سُاقوُليفيُسترُوػالذيُطبُُّنفسو؛ُوُالُيفيـُالبنيةُفيماُسكوناُجامدا،ُبؿُيطبؽُعميياُالمقياسلكنُّ

ُالداخمية ُوتحوالتيا ُالعضوية ُخاصيتيا ُفي ُالبنية ُعمى ُرّكػز 2ُحيف ُالقارئ ُحضور مكانية ُوا  فيُ،
ُونيةُلمنص.ػػتحريؾُالبنيةُالسك

ُطريؽُ ُعف ُالنصُالشعري، ُداخؿ ُالمتضادات، ُالمتنافرات، ُبيف ُالجمع ُضرورة ُتأكيد وفي
،ُوعدداُدُلوتمافُعدداُمفُالخصائصُاألساسيةُلمنصُالفنيحدُّػشبحياتياُوطيفياتيا،ُ"يُاستحضارُِ

عناصرُمعينةُُقواعدُالتيُتمنعُضـُّمراعاةُالُؽُمبدأَُالشعرُيخرُُِـُيقوؿُإفُّػثُمفُقواعدُتشكؿُبنيتو،
قةُليستُمقصورةُعمىُشعرُالقرفُالعشريف،ُويشيرُلوتمافُإلىُىذهُالحقيُفيُنصُأدبي،ُويرىُأفُّ

ُبأنُُّأفُّ ُوصؼُالشعر ُقد ُفيوُلومونوسوؼُكاف ُالخصيصة ُىذه ُمعتبرا ُمتنافرة ُأفكار ُيربطُبيف و
ُبإض ُيطرحو ُالذي ُالمفيـو ُأبعاد ُيعمؽ ُثـ ُأساسية ُببلغية ُأنماطٍُوسيمة ُفاعميةُُافة ُمف أخرى

كياُػ،ُوالقارئُيمكفُأفُيفكُ رةس عمى الجمع بيف الثنائيات المتنافِ أسّ تت رِ ػوفاعمية الشع،3ُ"الشعر
ُمياُكماؿُأبوُديب.ػإلىُأنساؽُثبلثية،ُكماُسنرىُفيُالنماذجُالتيُحمُّ

                                                      
ُ.15كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1
ُ.6ينظر:ُيوريُلوتماف،ُتحميؿُالنصُالشعري،ُبنيةُالقصيدة،ُصُُ-2
ُ.123كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-3
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ُىنا ُوتصُ،ومف ُالفجوة ُتشكيؿ ُفي ُالذىنية، ُوعممياتو ُالمتمقي، ُفضاء ُعف نيؼُفالحديث
ُأمػاألنس ُُتَشِكػاؽ، ُالذي ُالفضاء ُ"وىو ُليا، ُآخػر ُُبْعٌد ُفيو ُضروري، ُالعبلقاتُر ُمف ُبنية ُفيو ؿ

بيا،ُمشغوؿُبيا،ُكؿُُدُلمفجوة،ُمشحوفٌُػالمتشابكةُبيفُالنصُوالمتمقي،ُىذاُالفضاءُىوُأيضاُتجسي
ُ ُالقراءة ُكؿُنصُيطرحُإشكالية ُيعني، ُوفيو ُالفضاء تفاوتُالتمقيُعمىُُ–نصُيتحرؾُفيُىذا

ُالنصُىيُإحدىُوظائؼُ ُوشعرية ُبيفُنصُونص، ُاإلشكالية وتغايرُفيُدرجةُعمؽُطرحُىذه
ُُ،رُفضائوُالخاصمقي،ُعبػت،ُفالمُُ،ُومفُثـ1ُّؽُالتيُبياُيطرحُىذهُاإلشكالية"ػدرجةُالعم بكسر يقـو

مف صياغة مكف تفي ،األنساؽ الثنائية وتحيينيا مع الفجوات النصية التي يحاوؿ الكشؼ عنيا
ُ"بتقييُ،ُألفُّؿػأو رباعي بدي ثالثي سؽن مفُُـُنّصوُعمىُأساسٍُػالمتمقيُحسبُيوريُلوتمافُيقـو

ُكانتُالبنيةُالزخرفيةُ،تمؾُالخمفيةُالتيُكانتُىذهُالطرائؽُبعضُوقائعيا،ُوىكذا تتحقؽُُفإّنوُإذا
بتمقيُىذهُُؽُخارجوُإلىُدرجةُممحوظة،ُإذُنقـوالبنيةُالبسيطةُتتحقُُّبصورةُرئيسيةُفيُالنص،ُفإفُّ

ُكمتمقيػفُبمؿ2ُالبنيةُبوصفياُنظاماُمفُالعبلقاتُغيرُالمادية" ءُتمؾُالفراغاتُالتيُقدُتكوفُونقـو
ُالمادية ُالنص ُبنية ُفػداخؿ ُتشّكؿُػ"تنتشػ، ُالتي ُالداخمية ُالعبلقات ُمف ُالنصُشبكة ُبنية ُفي ر

ُا ُالذوات ُبيف ُمتبادلة ُالشبكةُُإضاءات ُىذه ُوتمنح ُفيو، ُنمطُُداخميةًُُوحدةًُُنَصُالُلمرسومة مف
ه،ُ،ُوالمتمقيُدائماُيممؾُفاعميةُفيُفيـُتمؾُالشبكةُالنصية،ُالتيُالُيؤسسياُالمؤلؼُلوحد3ُِمميز"
نُّ ُثـُّػوا  ُومف ُأيضا، ُالمتمقية ُالذات ُتشكميا ُتتحدُُّ،ما ُالمؤلؼُوالجميورفيي ُبيف ُالتفاعؿ ُعبر ،ُد

ُمُو ُفرصة ُىذا ُويتمخضُعف ُالتأويمية ُالمنيجيتيف ُبيف ُلمتوفيؽ 4ُوالبنيويةاتية ولكف الظاىر في ،
عكسُاالىتماـُبالجانبُالشكميُلمنصُمفُخبلؿُُتحميالت كماؿ أبي ديب أف التأويؿ غائب نسبيا،

ُالُ ُالنص، ُشكؿ ُفيـ ُسياؽ ُفي ُيأتي ُالمتمقي ُديبُعف ُحديثُأبي ُفحتى ُالشكمي، ُنسِقو ضبط
ُالتأويؿُالدالليُلمنص.

                                                      
ُ.83،ُصُالشعريةُفيُديب،ُأبوُكماؿُ-1
ُ.47القصيدة،ُصُيوريُلوتماف،ُتحميؿُالنصُالشعري،ُبنيةُُ-2
ُ.539كماؿُأبوُديب،ُالرؤىُالمقنعة،ُنحوُمنيجُبنيويُفيُدراسةُالشعرُالجاىمي،ُصُُ-3
ُىانسُروبيػػػػػػينظُ-4 ُالتمقي،ُمفُأجؿُتػػػػػػر: ُبنحػػػػػػرتُياوس،ُجمالية ُتقديـُوترجمة:ُرشيد ُلمنصُاألدبي، دو،ُػػػػػػأويؿُجديد

،2016ُ،ُبيروت،ُتونس،ُالربػػػاطاتُضفاؼ،ُكممةُلمنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُ،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُدارُاألماف،ُمنشوُر1ط.
ُُ.125ُ،126ُصُ
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ويوريُلوتمافُفيُالطرح،ُفعمىُالرغـُمفُُوُالنقطة،ُيقتربُكؿُمفُكماؿُأبيُديبػػػػوفيُىات
اعترافيماُبجدليةُاالستبداؿُوالتركيبُفإنيماُيذىبافُإلىُأّنوُ"ُلكيُيمكفُلمنصُأفُيكوفُذاُوظيفةُ

ُيتحتُّ ُأفُْشعرية، ُكماُيكوفُماثبلُفيُوعيُالقارئُتوقُُُـ ُواالعتراؼُباإلمكافُأفُيكوف، ُالشعر، ع
ماتُالمعنيةُالتيُتتيحُإمكانيةُاالعتراؼُبشعريةُالنص،ُيتحتـُأفُتتوافرُفيُالنصُنفسوُتمؾُالعبل

الخواصُاألساسيةُالمميزةُلمنصُمفُانتقاءُىذهُالعبلماتُىوُالذيُنستقبموُباعتبارهُوالحدُاألدنىُ
بُشعريتوُعفُطريؽُكمماتُشعريةُأوُمجازية،ُألنياُغيرُػالنصُالُيكتسُ،ُومفُثـُفإف1ُّالشعري"

ُوالُحتىُبعبلقاتُتغريب ُعبرُموجودة، ُفالنصُالشعريُيحيا ُعفُالقارئُالذيُيدركيا، ُمعزولة ية
ُ.2شبكةُمعقدةُمفُاألنظمةُالدالليةُالمتعددة...وقدرةُالمتمقيُعمىُفّؾُرموزىا

ُالقوؿُ ُاستطاعُأفُيفتحُمغاليؽُداخؿ فكر البنية انموذجي اقارئ ؿػيمثٍّ ُأبا ديبُفّ إيمكف ،
؛ُىذاُزُالنسؽُالثنائيُإلىُاألنساؽُالثبلثيةالقصيدة،ُوالنصُالقصصيُكذلؾُفيُكتبو،ُعبرُتجاُو

أقدـُالنشاطاتُالفكريةُاإلنسانيةُُوالتجاوزُالذيُلوُعبلقةُبالفكرُالسيميائيُالذيُيقوؿُعنوُكماؿُأنُّ
ؼُلمػدالالتُالقائمةُفيُالطبيعة،ُُُوالنشاطُالمكتشُُِ؛عمىُاإلطبلؽ،ُفيوُالنشاطُالداؿُلدىُاإلنساف

ُُُُ.3أوُضمفُالوجودُاإلنساني

ُالسيميائياتُ،فػولك ُنتحدثُعف ُفإنُّحيف ،ُ ُنتحدثُعف ة بنيوية تؤمف بنيائية ػػسيميائينا
ُتؤمفُالتأويؿ وانضباط البنية ُالتي ُوالدريدية ُالبورسية ُنسختيا ُفي ُبنيوية ُبعد ُما ُوسيميائية ،

فيُُيكوفُلممرجعيةُالسيميائيةُيمكفُأفُْببلنيائيةُالتأويؿ،ُوتشظيُالبنيةُإلىُشظاياُوشذرات،ُليذاُ
ُالمحايثة ُوفيُاُُِتأثيرٌُُصيغتيا ُالنسؽُالثبلثيُعمىُوجوُفيُبنيويةُكماؿُأبيُديبُعامة، عتماده
ُ:4فارسُالكمماتُالغريبةُ:أدونيسُالموسومةُقصيدةبتتبعُتحميموُلُالخصوص،ُوسنقـو

 ؿ أعزؿ كالغابة وكالغيـ ال يرد، وأمس حمؿ"ويقب
                                                      

ُ.83،ُصُيوريُلوتماف،ُتحميؿُالنصُالشعري،ُبنيةُالقصيدة،ُصُُ-1
ُ.152المرجعُنفسو،ُصُ:ُُينظرُ-2
ُالعددُُ-3 ُالعربي، ُمقاؿُبمجمة ُاإلنسانية، ُالسيميائيةُأحدثُالعمـو ُكماؿُأبوُديب، ُالكويتية،334ُينظر: ُاإلعبلـ ،ُوزارة

ُ.58،ُص1986ُالكويت،ُسبتمبرُ
ُ.116ُ،117ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-4
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 قارة ونقؿ البحر مف مكانو

ع مف قدميو نيارا ويستعير حذاء الميؿ ثـ ينتظر ما ال يأتي، إنو فيزياء األشياء يرسـ قفا النيار، يصن
 يعرفيا –

 ويسمييا بأسماء ال يبوح بيا، إنو الواقع ونقيضو، الحياة وغيرىا

 ويظؿ اليأس، –حيث يصير الحجر بحيرة والظؿ مدينة، ويحيا 

 ما حيا فسحة األمؿ، راقصا لمتراب كي يتثاءب ولمشجر كي يناـ

 وىا ىو يعمف تقاطع األطراؼ، نقشا عمى جبيف عصرنا

 عالمة سحر

 يمؤل الحياة وال يراه أحد، يصّير الحياة زبدا ويغوص فيو. يحّوؿ الغد

 إلى طريدة

 ويعدو يائسا وراءىا. محفورة كمماتو في اتجاه الضياع الضياع

 الضياع.

 والحيرة وطنو. ولكنو مميء بالعيوف

 يرعب وينعش

 فيض سخريةيرشح فاجعة وي

 يقشر اإلنساف كالبصمة.

 إنو الريح ال ترجع القيقري والماء ال يعود إلى منبعو.

 ال أسالؼ لو وفي خطواتو جذوره –يخمؽ نوعو بدءًا مف نفسو 

ُفي الياوية ولو قامة الريح" يمشي

يحاوؿُكماؿُأبوُديبُمفُخبلؿُىذهُالقصيدةُ/ُالنصُأفُيقارفُبيفُبنيةُوأنساؽُالقصيدةُ
أنساؽُالشعرُثنائية،ُوأفُأنساؽُالنثرُتتجاوزُالثنائياتُإلىُاألنساؽُُةُوالنثر،ُفيفترضُأفُّالشعري
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ُلمنصُبعدًُ ُالتيُتمنح مكانيةًُالثبلثية ُوا  ُتركيبيا، ُاألحداثُػإلحداثُالتحفيُا ُلسيرورة ُواالستمرارية ز
ُالنصُ ُىذا ُوفي ُ"السردية. ُمستويات ُعمى ُيتحوؿ ُالذي ُالبطؿ، ُرؤيا ُفي ُالمفارقة عديدةُتتجسد

تجسيداُلثنائياتُضديةُومزدوجاتُالمتناىية،ُفيوُأعزؿُ/ُالُيرد؛ُكالغابةُ/ُكالغيـ؛ُينتظرُ/ُماُالُ
ُفعميةُحادة،ُفيُ ُالثنائياتُبصورة ُوتتبمورُذروةُىذه ُإنوُالواقعُ/ُونقيضو؛ُالحياةُ/ُوغيرىا يأتي؛

العبارةُالوحيدةُفيُالنصُ)ُالُأسبلؼُلوُوفيُخطواتوُجذورهُ(ُوىذهُالنواةُأوُ)البؤرة(ُُ–العبارةُ
ياُتحمؿُفيُالوقتُنفسوُضديةُكينونةُالبطؿُمعُكؿُكائفُدُثنائيةُضديةُواضحة،ُلكنُّالتيُالُتجسُّ

ف1ُّآخر" ُالقارئُلفُيستسيؿُأفُُْىذهُالثنائياتُىيُبؤرةُالثنائياتُالنصية،ُلكفُُّكناُنستوعبُأفُُّ،ُوا 
ُأفُّ ُكما ُواضحة، ُغير ُُتكوف ُكاف ُلو ُأكثر ُتزداد ُغائبا،ُالجمالية ُالثنائية ُمف ُالثاني الطرؼ

ُُلكفُُّوُ،أويؿبالتُُّرُُحضَُستَُفيُُ ُيعالجيا ُلـ ُديب ُأبو ُألنُّكمػاؿ ُالطريقة، ُالثانيُبيذه ُالطرؼ ُجعؿ و
ُدُتضاداجسُِبعضياُالُتُُُيا،ُألفُّسُِبعضُالثنائياتُالتيُقدمياُكماؿُيمكفُخمخمةُأسُُُحاضرا،ُبؿُإفُّ

رُ/ُماُالُيأتيُغيرُمبررُوغيرُمقبوؿُمفُالناحيةُحقيقيا؛ُفالقوؿُبتضادُأعزؿُ/ُالُيردُأوُينتظ
ُفاألع ُالمغػػػالمنطقية؛ ُيقابمو ُوعشُّػػزؿ ُبيفُأحبابو ُثـُّمور ُومف ُالذيُافترضوُػػفمُاقو )ُ ُالُيرد فظُ)

ُأب ُديػػكماؿ ُإالُّطرؼُثافٍُػػبُكػػو ُىو ُما ُيمكفُُ، ُنفسو ُوالتحميؿ ،)ُ ُأعزؿ (ُ ُلمطرؼُاألوؿ امتداد
ُكمػػػتطبيق ُقدمو ُعمىُما ُفاالنتظارُعكسوُػػو ُالُيأتيُ(، ُما ُينتظرُ/ (ُ ُثنائية اؿُعمىُأساسُأنو
ُؽ جمالية مف ىذه الثنائية حيف نجعميا تنفتح إلى ثالثيةػػويمكف أف نخم،ُيؿُأوُالبلنتظارػػالرح

ُفتصير:

ُ

ُ

،ُمف الدواؿ اآلتية يستدعي المدلوليف الثانييف، عمى المستوى الذىني لممتمقي داؿ   كؿ   إفّ 
ُ.سرُنمطُالتفكيرُالثنائيُنسبياوىذاُيك

                                                      
ُ.117ُ،118كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ- 1

 ٌنتظر

 ال ٌأتً

 ٌأتً
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ميُتأويميُتنتجوُتوقعاتُالمتمقيُي،ُوىوُفيُحقيقتوُتخيىذا النسؽ الثالثي يمثؿ بعدا ثالثا إفّ 
الذيُُ؛ماُتسميوُنظريةُالتمقيُأفؽُاالنتظارُبخمؽُتسمحمفُُ،أساساُ،تثبتوُفاعميةُالنصُالتيُىيُو

ُاالستبد ُالمحور ُعمى ُقائما ُديبُوجعمو ُأبو ُكماؿ ُالبنائيةُُاليحّينو ُالوحدات ُفيو "بحيثُتتفاعؿ
ُيُُ ُالعممية ُىذه ُأثناء ُوفي ُالقارئ، ُتصور ُمع ُفنيُالنصية ُعمؿ ُإنشاء ُبميمة ُالقياـ ُبالقارئ ناط

رُ،ُالستحضارُجماليةُالنصُوالتدبُّ،ُعفُطريؽُالمقارنةُبيفُماُىوُحاضرُوماُىوُغائب1متفرد"
التوقعاتُمفُالتوترُنيائيا،ُتخمؽُماُيسمىُببنيةُ)ُُيقبؿُأعزؿُ(ُالخاليةُفيُآليةُتشّكميا،ُفعبارةُ"

عُمفُالمحورُالمنسقيُ/ُاالستبداليُالذيُترتبطُفيوُ)ُأعزؿُ(ُبعشراتُاإلمكانياتُ)ُالفارسُتنب
ُالحي ُسبلحو؛ ُلكفُالنصُيالذيُفقد ُإلخُ(، ...ُ ُالوديع ُالتوقعاتقدواف ُمفُخارجُبنية ُاختياره :ُـ

ُيخمؽُف)كالغابة ُويفعؿُبذلؾُشيئيفُ: ُوفجوةُجوة(، ُبالغابة، ُالتوترُنابعةُمفُربطُالعزلة ُمسافة :
ىيُأيضاُخارجُبنيةُالتوقعاتُُيائيةُنظريا،ُفيُداللةُواحدةُتقػػعأخرىُنابعةُمفُدالالتُالغابةُالبلن

عاتُالنسؽُالثبلثيُيظيرُفيُذىفُالمتمقيُالذيُيسعىُلتقديـُتوقُ،ُفإفُّ،ُومفُثـ2ُّالمرتبطةُبالغابةُ"
ُسيرتبطُبوُلف ولكف العديدُمفُالمدلوالتُالتيُتوائـُطبيعةُالشعرُالتغريبية،ُُظُأعزؿُفيفرضلما

فالغيابُىوُمفُساىـُفيُىذهُالفجوةُُ،،ُومفُثـُّخيبة أفؽ االنتظار تحدث، فتحدث معيا الفجوة
التيُالُيمكفُحصرىاُبيفُالثنائية،ُبؿُيجبُذكرُالطرؼُالثالثُ/ُُالنسؽُالثالث،ُوىوُفيُىذهُ

ُةُالتيُنقترحياُ:التاليُالخطاطة

ُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُُ

                                                      
ُط.ُ-1 ُاسماعيؿ، ُالديف ُعز ُترجمة: ُنقدية، ُمقدمة ُالتمقي، ُنظرية ُالقاىرة،1ُروبرتُىوَلب، ُلمنشر، ُاألكاديمية ُالمكتبة ،

ُ.217،ُص2000ُ
ُ.118ُ،119كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-2

 غٌاب ٌُقبل أعزل حضور

 تجّسدات نصٌة

ارس بال سالح، كف

كلص هارب، كأسد 

 مهزوم،...إلخ

 توقعات

كالغابة، كالغٌم، 

 ... إلخ 
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تحضر العديد مف مفاىيـ وعندُالحديثُعفُثنائيةُالتوّقعاتُوالتجّسداتُفيُمحورُالغيابُ
ُُ،ي التي متح منيا كماؿ أبو ديب مفيـو خرؽ أفؽ االنتظارقمنظرية الت الذيُيقتربُمفُمفيـو

تترُفيُعنصرُالتوقع،ُوعنصرُآخرُالفجوةُبنيويا،ُفيعتبرُ"الّسرُالنصيُعنصراُرئيسياُفيُالففُيس
ُالتيُػػػمرتبطُبوُونابعُمنوُى ُإلىُتغذيةُالتوقُُّتستندوُعنصرُالمفاجأة إخراجُُعُوتنميتو،ُثـُّأساسا

ُفيُذىفُالمتمقي" ُالتوقعاتُالمتشكمة ُبنية ُوخمخمة ُالمتوقع، والتغريبُالنصي1ُُالبنيةُعفُمسارىا
بنية النص تحاور وتراوغ، تصبحُُي،ُومفُثـُّيساىـُفيُخمخمةُبنيةُالتوقعاتُعمىُمستوىُالمتمق

ُ.وتخاتؿ بنية المتمقي في توقعاتو وآفاؽ انتظاره

رُطرفاُمفُالنقصُالتحميميُوالعيبُالمنيجي،ُأفُنكرُُّفُّإإلىُالقوؿُُالسابقةتقودناُالخطاطةُ
فمفُالضروريُُ،حاضرا،ُونحصرُالمسألةُفيُنسؽُثنائيُمغمؽُبيفُماُغابُوماُحضر،ُومفُثـُّ

داتُالنصيةُغيرُقائمةُبذاتيا،َُتَوُقُعوُمفُطرؼُالقارئ،ُفالفجوةُالتيُتحدثياُالتجسُُُّـ رجُماُتَُأفُند
نُّ ُوا  ُفقط، ُقبميا ُقيؿ ُما ُعمى ُمستندة ُتوقُّوال ُمف ُالمتمقي ُبناه ُما ُعمى ُكذلؾ ُعمىُما ُنصية عات

ُالصعيدُاالستبداليُلبنيةُالنص.

ُالثبلثي ُفالنسؽ ُالتركيبي، ُالمستوى /ُ ُالصعيد ُعمى ُالشعرُُأما ُجمالية ُخمؽ ُفي حاضر
ُلتبيافُ ُالتركيبي ُفيُمستواىا ُالسابقة ُالقصيدة ُأبيُديبُفيُتحميؿ ُكماؿ ُمع ُونواصؿ وشعريتو،

ُ.تمظير ىذا النسؽ الثالثي

ُالغيابُُبقسميوُيحدث التناغـ والتفاعؿ عمى المستوى التركيبي بيف الحضور والغياب :
دات،ُفالتوترُالنصيُالقائـُعمىُالفجوةُ"ينشأُالغيابُعمىُمستوىُالتجسُوعمىُمستوىُالتوقعات،ُ

،ُأيُعبلقةُحضورُبحضورُوتكوف2ُمىُصعيدُعبلقةُالعبارةُبالعبارة"؛ُأيُععمىُصعيدُتركيبي
إذُحيفُُ؛نوعيةُالعبلقةُالرابطةُىيُمفُتمثؿُطرؼُالغياب،ُوالتقديـُوالتأخيرُدليؿُعمىُىذاُالنوع

ُل ُوالمنطقي ُالتراتبي ُغيابُالتنظيـ ُبيفُيحدثُيكوف ُتربط ُالتي ُالعبلقة ُباعتباره ُالجممة، عناصر
ُالعناصرُالمتقدمةُوالمتأخرةُىيُالغيابُبعينو.

                                                      
ُ.110ُُكماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُدراساتُبنيويةُفيُالشعر،ُصُُ- 1
ُ.119كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ- 2



77 
 

ىوُغيابُفيُُانتفاؤىاؿُبيفُوحداتوُوجمموُبفواصؿُونقاط،ُُوإّفُالنصُفيُالمغةُالعربيةُيفصُِ
ُ:النصية،ُوىذاُالغيابُظاىرُفيُالسطرُاألوؿُمفُقصيدةُفارسُالكمماتُالغريبةُبنيةُالعبلقات

 ويقبؿ أعزؿ كالغابة وكالغيـ ال يرد، وأمس حمؿ

يعّمؽُكماؿُأبوُديبُعمىُىذاُالخرؽُفيُبنيةُالعبلقاتُالتركيبيةُبأفُ"الجممةُالُتُْفَصؿُبأيُ
مؤشرُلمفصؿُ)ُفاصمة،ُنقطة...ُإلخُ(ُأيُأّفُ)ُكالغيـُالُيردُ(ُُتعامؿُباعتبارىاُجزءاُمفُالنموُ

مفُحيثُعبلقةُُي،ُبيدُأفُىذاُالنمطُيأتيُفيُصورةُضديةالطبيعيُلمجممةُعمىُالمحورُالتراصف
ُثُُدُِحُْ،ُفالنصُيخمؽُسمةُالتغريبُوي1ُُ"ياُ/ُأعزؿُكالغابةُالُيردُكالغيـالعبارةُبالعبارةُالسابقة؛ُتركيب

ُالجممتيفُ ُفي ُالفاصمة ُفحذؼ ُالحذؼ؛ ُطريؽ ُعف ُالنحوي، ُالتركيبي ُالبناء ُمستوى ُعمى غيابا
ُأحدثُفجوةًُ ُعمىُُأنتجتُالسابقتيف ُمقصورة ُغير ُالعزلة ُصفة ُألف ُشعرية، /ُ ُطبيعية ُغير لغة

ُوألنُّ ُأيضا، ُوعزلتو ُلبعده ُعمىُأحد ُالذيُالُيرد ُبؿُكالغيـ ُفقط، ُةَُمكَُالُيممؾُمَُُ،أصبلُ،وػالغابة
ُدالليا،ُفتصبحُصفةُالعزلةُخاصةُُ،فيُحاؿُوضعُالفاصمةُ،المغة،ُوبناءُالجممة سيكوفُمختمفا

ُ.سُخاصةُبالغيـبالغابة،ُوصفةُالصمتُوالخُر

ُوتظيرُوحدانيةُ ُالثنائياتُالضدية، ُالنصُعفُطريؽُانتفاء ُداخؿ يمكفُأفُتتحقؽُالفجوة
ُثبلثيتوُمفُخبلؿُ ُأو ُالبعد ُمفُُالترابطُوالعبلقاتُبيفُالثنائياتُاإلنسانيةانتفاء ُمجموعة لتتجسد

ُوالنصُوالوجود ُلمعالـ ُرؤية ُبوصفيا ُالثبلثية ُال2األنساؽ ُتمؾُاألنساؽ ُوتجسد ُفيُ؛ ُيساىـ ثبلثية
تفكيؾُالمنطؽُالثنائيُوزعزعتو،ُوقدُتكوفُبدايةُالتحوؿُمفُفكرُالبنيةُالمنغمؽُإلىُآفاؽُأرحبُ

ُتتجاوزُالحصرُالثنائيُلعبلقاتُالنصُوالعالـ.

                                                      
ُ.120كماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ- 1
ُ.120ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ- 2
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ُالتفاعؿُالديناميُبيفُاألنساؽُالثنائيةُواألنساؽُيظيرُاالنتظاـُالذاتيُلبنيةُالنصُفيُذلؾُ
ة،ُويمكفُأفُنرصدُىذهُاألنساؽُفيُنصُفارسُالتيُتحدثُفيُلحظةُراىناألفعاؿُُمفُ،ةالثبلثي

ُ:1ُيػػػػػػالكمماتُالغريبةُكاآلت

ُ

ُُُُُُ

ُُُُ

ُُ

ُأنواعفُمفُاألفعاؿُالمضارعةُالتيُتأتيُعمىُثبلثةُوُ كَُيتفاعؿُىذاُالنسؽُالثبلثيُالمُُُُُُُُ
ُىماُعمىُالتوالي:ُ؛فيمختمفة،ُمعُنسقيفُثنائي

ُُُ

ُُُُُُُُُُُُ

ُ،خامساثبلثي،ُوىوُيقابؿُنسقاُُ،ؿُبنيةُالقصيدةالذيُيشكُُّ،إّفُالنسؽُالرابعُُُُُُُُُُُُ
ناُمفُنسقيفُىذاُالجزءُمفُالقصيدةُيممؾُنسقاُثنائياُمكوُُّيمكفُأفُنقوؿُبأفُُّ،ثبلثي،ُومنوُنوعو

ُ:ىماُ،ثبلثييف

ُُُ

ُُُ 

 

 

                                                      
ُ.120ُ،121ُ،122،ُصُالشعريةُفيُديب،ُأبوُكماؿُ- 1

 ٌُقبل

 ٌرسم

 ٌصنع

 نسق ثالثً

 من األفعال المضارعة

 نسق ثنائً وٌستعٌر ثم ٌنتظر

 ٌحٌا وٌظلل الٌأس –ٌحٌا  - نسق ثنائً

 يمأل الحياة

 يصير الحياة ويغوص

 ويعدو يحول 

 2نسق ثالثي 

 ال يراه أحدو

 عالقة تقابل 

 1نسق ثالثي 
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خير،ُيأتيُبعدُسمسمةُأنساؽُبعدُالنسقيفُالرابعُوالخامسُتختـُالقصيدةُبنيتياُبنسؽُثبلثيُأ
ُؿُفي:ػمتنوعةُجاءتُلتنظـُالبنيةُداخميا،ُوىذاُالنسؽُاألخيرُيتمثُّ

ُُ 

ُ

ُ

ُ

ُالثنائيُُإفُّ ُالنسؽ ُبيف ُومزج ُتنويع ُىي ُبؿ ُالثنائي، ُالنسؽ ُحدود ُعند ُتقؼ ُال القصيدة
ثبلثيةُالتركيبيُلمقصيدة،ُفالُمستوىالوالثبلثي،ُوقدُحاوؿُكماؿُأبوُأديبُرصدُىذهُاألنساؽُعمىُ

فيُلحظةُُ(ىو)مفُأفعاؿُمضارعةُقاـُبياُضميرُالغائبُُةَُُنُوَُكَُ(؛ُالمُُ،ُيرسـ،ُيصنعيقبؿ)ُاألولى
ُيستعمؿُالشاعرُأيُّ ُولـ ُالتوترُفيُبنيةُُواحدة، ُمسافة :ُ ُخمؽُفجوة ُما ُوىذا ضميرُربطُبينيا،

ُ)القص ُجاءتُثنائية ُثـ ُالذيُيدؿيدة، ُالتيُربطتُبحرؼُعطؼُ)ثـ( ُينتظر( عمىُُويستعيرُثـ
(ُوقدُاعتبرىاُكماؿُأبوُديبُثنائية،ُويظمؿيحياُُ–يحياُُ-)عبلقةُالتسمسؿ،ُوجاءتُالثنائيةُالثالثةُ

كرُمرتيفُ(ُذُُ)يحياالفعؿُُألفُُّ،وبإمكاف أي قارئ أخر أف يعتبر ىذه الوحدات المغوية نسقا ثالثيا
ُوداللتوُانزاحتُعفُاألصؿُالمغويُفيُكؿُمرة.ُ

فُوُ تمتُالقصيدةُبنسؽُثبلثيُمكَُ،ُوخُُثيا،ُيقابموُنظيرُثبلثيُآخرالنسؽُالرابعُثبللقدُجاءُُو
ُنسقيفُثنائييف ُالّمذيفُيمكفُاعتبارىما ُيرشحُويفيضُ( ُفعبلفُُ،مفُ)ُيرعبُوينعشُ(ُو) ألنيما

ُمضارعاف،ُوقدُتفاعبلُمعُالفعؿُالمضارعُ)يقشّعر(.

ُثـُّ ُأجؿُخمؽُمسافةُ،ومف ُمف ُالطبيعية، ُالمغة ُتجمياتُكسر ُالفجوةُُيمكفُحصر التوتر:
ُ:1ُيػػػوىُ؛البنيويةُداخؿُالنص،ُفيُنسؽُثبلثي،ُولكفُمفُاالحتماالت

                                                      
.ُولبلستزادة،ُينظر:ُحسفُناظـ،ُمفاىيـُالشعرية،ُدراسةُمقارنةُفيُاألصوؿ120ُكماؿُأبوُديب،ُفيُالشعرية،ُصُُ-1

ُ.59ُ،60،ُص1994ُزُالثقافيُالعربي،ُبيروت،ُالدارُالبيضاء،ُػػػػػػ،ُالمرك1والمنيجُوالمفاىيـ،ُط.

 يرعب وينعش

 يرشح ويفيض

رــيقشع  

 النسق الثالثي األخير في القصيدة

ينثنائي يننسق  
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 التجانسُوالتناميُعمىُالصعيدُالدالليُفيُترابطُالعبارات؛ -1
 البلتجانسُواالنكسارُعمىُالصعيدُالدالليُضمفُالعبارةُالواحدة؛ -2
 البلتجانسُواالنكسارُعمىُالصعيدُالتركيبيُلمعباراتُفيُنصُواحد؛ -3

ُالتيُتؤديُإلىُالشعريةُفيُأيُنص،ُسواءُكافُُجانسُأساُسُالبلتفالتجانسُُو خمؽُالفجوة
ألنوُقائـُعمىُُ،بوُديبُالمحورُاالستبداليالتجانسُعمىُالمستوىُالدالليُالذيُيقصدُبوُكماؿُأ

ُويتنامىُذلؾُالتجانسُإلىُأفُيتبلشىُويصبحُالتجانسا،ُ ُوعقميا، ُوالمدلوالتُذىنيا الدواؿُشكبل،
ُنفسيا،ُينك ُوالمسألة ُالمتمقي، ُمع ُالنصُفيُتفاعمو ُيضفييا ُجمالية ُوسيرورة ُفيُحركة ُبدوره سر

ُلسَُ ُعمىُالبلتجانسُالنسبيُوالخرؽُالدائـ ُلممحورُالتركيبيُالذيُيقـو عبلقاتُالمسافُُنفُِبالنسبة
ُوبنيتوُالداخمية.

ُُإفُّ ُالبنية ُفكر ُديبُىيمنة ُأبي ُكماؿ ُمستوياتعمى ُعّدة ُعمى ُتظاىرة ُوقد جّسدتُفيُ،
ُةُمفاىيـُنقدية،ُمفُأىميا:خطابوُالشعريُ)ُفيوُشاعرُوناقد(؛ُعدُّ

ُالنسؽ الثالثي -1 ُالكبيرُعمىُإفُالمتتبعُلقصائدُكماؿُأبيُديبُالشعريةُيبلحظُ: االىتماـ
ُاالس ُوالتركيبي،المستوى ُالذيُُتبدالي ُلمتأويؿ مكانية ُوا  ُجمالية ُُتعطي ُثبلثية ُأنساؽ بخمؽ

ُ"ُصورُمفُُلياُعمىُالنص،يمارسوُالقارئُشكمياُودال وىذاُيظيرُجمياُفيُنصوُالموسـو
 :1ذاكرةُميتة"
.........ُ

 والخطى تقرع الحصى اليابس
 في سرير النير الميت

 

  

                                                      
،ُدار1ُميبلدية،ُط.2001ُىجرية301ُُيبُوالعكسُبالعكس،ُكماؿُأبوُديب،ُعذاباتُالمتبنيُفيُصحبةُكماؿُأبيُدُ-1

ُ.118،ُص1996ُالساقي،ُبيروت،ُ

ـذيال   

 ٌجف  

 ٌتلّوى

 ٌغلغل
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ُةػػػػػػػفي صحراء كالح

ُضُفعبلُواحدا،ُفخمقتُجماليةًُنسقاُثبلثياُمفُاألفعاؿُالمضارعة؛ُلتعوُُّكماؿُاستعمؿُدُْػػػػوقُ
ُلتمقيُوالتذوؽ.فيُالنصُوحيويةُفيُا

وتظيرُُعطيُالخطابُالشعريُجانباُمعرفيا،،ُوىيُتُُتوظيؼ مصطمحات نقدية في الشعر -2
ُ ُشعري، ُقالب ُفي ُفيستعرضيا ُالنقدية ُالمفاىيـ ُمف ُمتمكف ُالشاعر ُىذا ُىذاُأّف ويظير

 :1التوظيؼُمفُخبلؿُىذهُاألسطرُالشعرية
 ماءحتى السّ 
 ف اإليقاعتخضع لقانو

 التوتر الذروة الخمود
ُتخمقبا ُالتي ُوالنقدي ُالمعرفي ُالجانب ُإلى ُإلىُإلضافة ُموجية ُفيي ُالمصطمحات، ُىذه و

يصؿُُفالمتمقيُالعاديُقدُالُ،مثقؼُأوُإلىُالقارئُالمتخصصُفيُاألدبُونقده،ُوبالتاليالقارئُال
ُ ُالداللة ُكماؿُإلى ُعند ُالشعري ُفالخطاب ُفقط، ُالعامة ُداللتيا ُفيفيـ ُالمصطمحات، ُليذه النقدية
ُ.النخبةُالمثقفةُفقطُموجوُإلى

نصؿُمفُخبلؿُىذاُالعنصرُالذيُقرأناُفيوُتطبيقاتُكماؿُأبوُديبُلمفاىيموُالبنيويةُعمىُ
ُ،ُمنيا:المفاىيـ /النتائجإلىُمجموعةُمفُُالخطابُالشعري

ُالنسؽ -1  ؛لمرجعية كماؿ الرياضية ال الفمسفية،ُعائدُالطبيعيةُالعدديةُلمفيـو
وىذاُدليؿُعمىُطابعُالمخاتمةُالموجودُُبيفُثنائيةُوثبلثية؛تفاعؿُاألنساؽُالداخميةُلمنصُُ -2

 فيُاألنساؽ،ُفبلُثباتُمعيا؛
 انحبلؿُاألنساؽُوموتيا،ُثـُبدايةُأنساؽُجديدة؛ -3

                                                      
،ُ)ُديواف(ُميبلدية2001ُىجرية301ُُاؿُأبوُديب،ُعذاباتُالمتبنيُفيُصحبةُكماؿُأبيُديبُوالعكسُبالعكس،ُػػػػكمُ-1

ُ.112صُ
ُُنناقشُمشروعُكماؿُأبيُديبُالنقدي،ُفبلُضيرُأفُنتناوؿُشذرا فُكنا تُمفُخطابوُالشعري،ُلعمياُتسعفناُفيُفيـُوا 

ُالمتمقيُالذيُيوجوُلوُخطابوُالمعرفيُبصفةُعامة.
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 فيُخمقياُوتأويميا؛ُرئيٌسُُليسُالنصُفقطُمفُيصنعُاألنساؽ،ُفالممتقيُلوُدورٌُ -4
ُفيُالنصُالشعريُعمىُال -5 ُيشتغؿ ُأف ُيحاوؿ ُديبُالشاعر ُأبو ُالتيُكماؿ ُالنقدية مفاىيـ

 يطرحياُفيُمؤلفاتوُالنقدية؛
ُالنص/البني -6 ُثبلثية: ُلتصبح ُالتمقي، ُمفاىيـ ُنحّيف ُحينما ُوالغياب ُالحضور ُثنائية ة،ُكسر

 ؛توّقعات،ُوتجّسدات
ُاىتماموُ -7 ُإلى ُراجع ُالنقدية ُديب ُأبي ُكماؿ ُتحميبلت ُفي ُالداللي ُلمتأويؿ ُالنسبي الغياب

ُالشكميةُبعيداُعفُداللتيا.ُبالشكؿُالمغوي،ُوتشكبلتُاألنساؽُ

ُ ُوسننتقؿ ،ُثالثيةمخطاب السردي مف منظور ىذه األنساؽ الديب ل قراءة كماؿ أبيإلى
،ُقبؿُأفُننتقؿُفيماُبعدُإلىُمعاينةُلنكشؼُعفُفاعميتياُوخصوصياتياُفيُىذاُالنمطُمفُالخطاب

ُ.ة في مشروعوالشذرات الفكػػرية والنقدية ما بعد الحداثيالفرضيةُالقائمةُبوجودُتمؾُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ
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 في الخطاب السردي:وتمظيراتو النصية النسؽ الثالثي انبثاؽ  -2

حيفُيدرسُكماؿُأبوُديبُالنسؽُالثبلثيُفيُالخطابُالسردي،ُيختارُ"الحكاياتُالخرافيةُ
والشعبيةُذاتُمنابعُإنسانيةُأوُثقافيةُعامةُيصعبُمعياُأفُننسبياُإلىُفاعميةُقصديةُواعية،ُمعُ

ُالمعضبلتُاألساسيةُُياأنُّ ُواكتناه ُوالكتناىو، ُالرمزية ُولُبناه ُالوجود ُلفيـ ُلمحاوالتُعميقة تجسيد
جوُاإلنسافُفيو،ُومحاوالتُأيضاُلتقديـُحموؿُجذريةُاألىميةُليذهُالمعضبلتُالوجودية،ُاالتيُتُو

ُأظيرىاُكمودُليفيُستُر ُاكما ونةُوتظيرُالقصصُالخرافيةُكمد1ُلؤلساطير"وسُفيُدراستوُالمميزة
مشتركةُبيفُستراوسُوأبيُديب،ُوىذاُجانبُمفُمرجعيةُالفكرُالبنيويُالعالميُلكماؿُأبيُديب،ُ

ُالوجوديةُلئلنساف ،ُوماُلكفُالسؤاؿُالذيُيجبُطرحو:ُىؿُفقطُالخرافاتُىيُمفُتعالجُالقضايا
ُ؟شأفُباقيُالخطابات

تفسيرُالعالـ،ُفييُُظُعمىُاإلجابةُبنعـُمطمقةُأوُالُمطمقة،ُفالخرافاتُحاولتيمكفُالتحفُّ
ُالنقط ُوىذه ُالوجود، ُلفيـ ُالثنائيػػخطاباتُإنسانية ُلكشؼُاألنساؽ ُكماؿ ُانطمؽُمنيا ُثـُػػة ُفييا، ة
ُتت ُالتي ُالثبلثية ُاألنساؽ ُعف ُالمطُرػػػالكشؼ ُالثنائيات ُجاوز خير/ شر، حب/ كره، إلى وحة،

ُكره/ كره.الحب و الشر/ شر، حب/ برزخ الخير و البرزخ خير/

ُإلىُفكرُثبلثي3ُُيجبُأفُيتجاوزُالرقـُُ،فيُرأيناُنسؽُالثبلثي،فالُ،وليذا ُفيتعداه عدديا،
،ُوىوُتجاوزُلمفاىيـُالثبلثيةُالعدديةُفيُالشعرية،ُإذُتؤكدُالحكايةُوليس رياضيا فمسفياُ،البنية

بوصفياُخطاباُسردياُ"أفُدورُالنسؽُالثبلثيُدورُجوىري،ُكثيراُماُيتجاوزُالحدوثُالعارضُلمرقـُ
ُالمُ ثبل ُليشكؿ ُثبلثُمرات، ُمعينة ُظاىرة ُتكرار ُأو ُالطبيعةُُةَُحمَُثة ُأف ُذلؾ ُما، ُلحكاية الحقيقية

فُمفُتشكؿُالنسؽُالثبلثيُوانحبللو،ُوالُيمكفُليذهُالطبيعةُأفُتتكوُُّستقىُتُُ،الرمزيةُلمحكايةُىنا
النصُالُ،ُوحضورُالنسؽُالثبلثيُداخؿ2ُأبعادىاُالفعميةُفيُحضورُنسؽُثنائيُفقطُفييا"ُذوتأخ

يعنيُالغيابُالنيائيُلمنسؽُالثنائي،ُفالتفاعؿُالنصيُيخمقوُالقارئُمفُخبلؿُقراءتوُوتمقيوُلمبنيةُ
النصية،ُوالوجوديةُلمنص،ُ"وىكذاُيمكفُأفُنعزؿُالنسؽُالثبلثيُفيُالحكاياتُبصورةُعامةُونعتبرهُ

                                                      
ُ.125كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ- 1
123ُالمرجعُنفسو،ُصُُ- 2



84 
 

ولياُالعقؿُاإلنسانيُفيُثقافاتُوُبنيةُثابتةُيتنارُسرديةُكثيرة،ُأيُأنُّطُُجوىراُداللياُقدُيتشكؿُفيُأُُ
ُالدالليُأبعاداُ ُتعطيُلمجوىر ُأطرُسرديةُوحوارية ُوينسجُحوليا ُمتغايرة، ُأعماؿُفنية ُأو متغايرة

ُ.1زمنيةُعفُطريؽُالحدثُالقصصي"

،ُبؿُفيُحاالتُكثيرةُالنسؽ الثالثي ال يستدعي غياب النسؽ الثنائي فإفّ كماُقمناُسابقا،ُ
،ُكماُالحظناهُفيُقصيدةُفارسُالكمماتُالغريبةُ،الثة أنساؽ ثنائيةوف النسؽ الثالثي مف ثكّ تي

ُ:2ُوىذهُالخاصيةُفيُالحكايةُتكسبياُبنيةُجدليةُتنشأُمفُعبلقاتُالتضادُبيف

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُ

ُ

ُالسياؽُينتقؿُكماؿُأبوُديبُمفُ ُالذيُيشمؿُعالقة التقابؿ إلى عالقة التضادوفيُىذا ،
فعاُمعا،ُكأفُُيقاؿ:ُالصبلةُواجبةُ/ُالصبلةُغيرُواجبة؛ُفمثؿُ"طرفيفُالُيجتمعافُويمكفُأفُيرت

ُتواردُعمىُشيءُواحدُفيُوقتُواحد ُالقوؿُالُيقبؿُإذا ،ُألنوُالُيمكفُأفُُيطالبُبالوجوبُىذا
،ُفالتخيير3ُوالتحريـُفيُآٍفُواحدُمفُجيةُواحدةُولكفُيمكفُأفُيرتفعاُمًعػا،ُوحينئذُيبقىُالتخيير"

ُواالختبلؼ.ُأكثرُمنوُفيُالتقابؿُ،التضادأمرُأساسيُومحوريُفيُ

لقدُأخذُكماؿُأبوُديبُىذاُاإلجراءُعفُكمودُليفيُستراوسُوالفكرُالبنيويُعامة،ُأوُالبنيويةُ
ُ ُمشروعيا ُالنصيةُاألنثروبولوجيفي ُوقدراتيا ُاألنطولوجية ُواألساطير ُالخرافات ُببنية ُوربطو ،

ُلميف ُمقالة ُ"أوؿ ُففي ُالتشويؽ، /ُ ُلمتغريب ُبنيويةُالخالقة ُ)دراسة ُالموضوع ُىذا ُفي ُستراوس ي

                                                      
ُ.124كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ-1
ُ.124المرجعُنفسو،ُصُينظر:ُُ-2
ُديناميُ-3 ُمفتاح، نجػػػػمحمػد ُتنظيرُوا  ُالنص، ُالمرك3از،ُط.ػػػػة ُالػػػػػزُالثقػػػػػػػػ، ُبيػػػػافيُالعربي، ُػػػػػدارُالبيضاء، ،2006ُروت،

ُ.201ص

 الالزمني

 الالشخصي

 الواقعي االختالقي

 الشخصي

 الزمني

 تضاد
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،ُنجدُتحميبلُمقتضب1955ُ،ُسنة270ُ،ُالعدد68ُلؤلسطورة(ُمجمةُالفمكمورُاألمريكي،ُالمجمدُ
ُأوديب،ُيقدموُكمثاؿُعمىُالتحميؿُالبنيويُلؤلسطورة" ،ُوقدُاستبدؿُكماؿُأبوُديب1ُلبنيةُأسطورة

ُ ُعوضُاألسطورة ُالعربي، ُالمتف ُفي ُالخرافية ُأجؿُالحكاية ُمف ُاليوناني، ُاإلغريقي؛ ُبعدىا في
ُُاستخبلصُالمشترؾُاإلنسانيُمفُخبلؿُبنياتيا.ُ

ُأبي ُكماؿ ُعند ُالموجودُديبُوالبحث ُالخرافية، ُالحكاية ُفي ُالثبلثية ُاألنساؽ فيُُةعف
ُكنموذجُ ُالخرافية ُوالمتوف ُالبنيوي ُالفكر ُبيف ُالربط ُبذلؾ ُيرتبط ُالشعبي، ُالعربي الموروث

ُعمىُوصؼُاألنثروبولوجيةبنيويةُالستخبلصُآلياتُال ُكافُالباحثوفُقدُدأبوا ذا ُأنثروبولوجية،ُ"وا 
ُ ُالتسميةُسوىُصيغةُُأنثروبولوجياليفيُشتراوسُبأنيا ُفإفُشتراوسُنفسوُالُيرىُفيُىذه بنيوية

أفُتكوفُإالُُاألنثروبولوجياتكراريةُجوفاء،ُليسُإالُمفُقبيؿُتحصيؿُالحاصؿ،ُإذُليسُفيُوسعُ
ُ.2إذاُأرادتُلنفسياُأالُتبقىُأسيرةُالمعرفةُالتجريبية"ُبنيوية،ُخصوصا

، اقتضى مف كماؿ التأسيسُلمعرفةُعقبلنيةُلؤلنساؽُداخؿُالخطابُالحكائيُالخرافيُإفُّ 
،ُوقدُاألنثروبولوجيالتحيينيا داخؿ حقؿ ،ُد بمفاىيـ فكر البنية في مجاؿ السردياتأبي ديب التزوّ 

يفُيتحدثُليفيُستراوسُعفُرديُمعُفيـُستراوسُلو،ُ"فحتوافؽُفيـُكماؿُأبيُديبُلمنسؽُالس
وُالُيتحدثُعفُصورةُمتجانسةُلمواقع،ُبؿُىوُيتحدثُعفُنموذجُنظري،ُوُالنسؽ،ُفإنُّالنظاـُأ

ُأفُّ ُىذا ُومعنى ُالمطمبُُومنطقي، ُتصميـ ُفي ُماثمة ُىي ُبؿ ُالموضوع، ُفي ُليستُكامنة البنية
فالبنيةُحسبُستراوسُُ،،ُومفُثـ3ُّالنظاـُأوُالنسؽ"العقميُالذيُيريدُإدخاؿُالكثرةُالتجريبيةُتحتُ

،4ُوكماؿُأبيُديبُالُشأفُلياُبالواقعُالتجريبي،ُبؿُبالنماذجُالعقميةُالمبنيةُانطبلقاُمفُىذاُالواقع
ُ.فالمتمقي دائما حاضر في فكر البنية رغـ أنيا أنكرتوُ،وليذا

                                                      
،ُدارُالفرقد2ُشتراوس:ُالبنيويةُفيُمشروعياُاألنثروبولوجي،ُترجمة:ُثائرُديب،ُط.ُ–:ُكمودُليفيُكتابإدموندُليتش،ُُ-1

ُ.100ُصُُ،2010لمطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُدمشؽ،ُ
ُ.73ُإبراىيـُزكريا،ُمشكمةُالبنيةُأوُأضواءُعمىُالبنيوية،ُصُُ-2
ُ.73،ُصُالمرجعُنفسوُ-3
ُ.241جاؾُلومبار،ُمدخؿُإلىُاألثنولوجيا،ُترجمة:ُحسفُقبيسي،ُصُُ-4
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وسنختارُحكايةُلنتفحصُُـُكماؿُأبوُديبُتسعُحكاياتُلمكشؼُعفُنسقياُالمشترؾ،وقدُقدُّ
ُيحكٌُ ُالذي ُالثبلثي ُالنسؽ /ُ ُالنظاـ ُمفاىيـ ُعمى ُاشتغؿ ُلمقصصُكيؼ ُالمرء ُيضع ُ"ولكي ميا

ُفإنُّ ُوتصنيفا، ُوصفا ُيكوفُالبلمتناىية ُأف ُالنظرية ُليذه ُلئلعداد، ُ...ويمكف، ُنظرية ُإلى ُيحتاج و
ُالي ُاألولى،ػعظيـ ُمصطمحاتيا ُبنموذجُيمنحيا ُالبداية ُمنذ ُالتزمنا ُفيُُسرُإذا ُوأما وأوؿُمبادئيا،

الوضعُالراىفُلمبحثُفيبدوُمفُالحكمةُأفُنجعؿُالمسانياتُنفسيا،ُنموذجاُأساسياُلمتحميؿُالبنيويُ
وليذاُنجدُثنائياتُسوسيرُُ،،ُففكرةُالتحميؿُالبنيويُلمسرد،ُحسبُبارت،ُركيزتياُالمسانيات1لمسرد"

ُوماُبعده.تشتغؿُبكثافةُفيُتحميبلتُكماؿُأبيُديبُلمنسؽُالثنائي،ُ

يقدـُكماؿُأبوُديبُمجموعةُمفُالقصصُوالحكاياتُالخرافية،ُوقصصُاألطفاؿ،ُكمدونةُلوُ
ُ ُالتيُتحكميا. ُوالثبلثية، ُالثنائية ُليكشؼُاألنساؽُالبنيوية الخنازير حكايةُُوسنختاريشتغؿُعمييا

ُ،ُلنكتشؼُونتدارسُتحميبلتوُليا.2الثالثة الصغار

ُا ُيكشؼُعف ُديبُأف ُأبو ُكماؿ ُكيؼُيحاوؿ ُثـّ ُالنصية، ُالثبلثيُوتمظيراتو ُالنسؽ نبثاؽ
وسنكتشؼُفيُمعرضُالتحميؿُسّرُىذاُاالنبناءُُليعيدُبعدُذلؾُتشكيؿُنفسوُبطريقةُأخرى.ُينحؿُّ

ُ.ماواالنحبلؿ،ُوجماليتي

لمخنازيرُيساعدُعمىُتشكؿُىذاُالنسؽ،ُليذاُيتجنبُكماؿُأبوُديبُذكره3ُُالعددُُبداية،ُإفُّ
مكانيةُالكشؼُعفُأسرارُالنصُالبنيويةُوجمالياتو.لمحفاظُعمىُمصداقيةُ ُوا 

ُالنصُحسبوُ ُألف ُاألوؿ، ُالثبلثي ُالنسؽ ُانبناء ُبالكشؼُعف ُديبُتحميبلتو ُأبو ُكماؿ يمج
مركزيُأوُكّمي.ُومفُثـ،ُُيمكفُأفُيجمعياُنسؽُثبلثيُ،مبنيُعمىُمجموعةُأنساؽُثبلثيةُجزئية

ُالموجود ُذلؾ ُبغضُالطرؼُعف ُاألوؿ ُالثبلثي ُالخنازير،ُُفالنسؽ ُعدد ُأي ُالحكاية؛ ُعنواف في
بناءُبيتو،ُويعتقدُأفُيتشكؿُحينماُتحاوؿُالخنازيرُالثبلثةُبناءُبيوتاُثبلثةُليـ،ُفيختارُاألوؿُالقًشُل

،ُأماُفيُقوةُالبيتُعتقادُاألوؿيبنيُبيتوُبالخشب،ُويعتقدُنفسُاقوى،ُويختارُالثانيُأفُبيتوُىوُاأل
                                                      

ُبُ-1 ُالبنيػػػروالف ُالتحميؿ ُإلى ُمدخؿ ُمنػػػػارت، ُترجمة: ُط.ػػػػويُلمقصة، ُعياشي، ُم1ذر ُالحػػػػ، ُاإلنماء ُحمب،ُركز ضاري،
ُ.29ُ،ُص1993ُ

ُ.114ُ،115بلعُعمىُالحكاية،ُيراجعُكماؿُأبوُديب:ُضمفُكتابوُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُلبلطُ ُ-2
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/ُالخشب،ُوُقابؿُرجبلُيحمؿُالقًشُارة،ُوكؿُواحدُمنيـُبنىُبيتو،ُألنُّؿُبناءُبيتوُبالحجالثالثُفيفضُّ
ُ ُبيتو، ُلبناء ُآخر ُشيء ُفي ُالثالثُيفكر ُالخنزير فينفتح أفؽ التمقي عند القارئ ويتحدد ويبقى

 بشيء صمب وقوي؛ كالحديد مثال.

لثُرجبلُيقوؿُكماؿُأبوُديب،ُفيُتحميموُلممقطعُالسرديُاألوؿ:ُ"نتوقعُأفُيقابؿُالخنزيرُالثا
يحمؿُمادةُأقوىُمفُالقّشُوالعصّي،ُوأفُيبتنيُبيتاُلو،ُوىذاُماُيحدثُبالضبطُإذُيقابؿُالخنزيرُ

ُف الثالثُبيتوُُيعطيوُالرجؿُبعضيا،ُويبنيُالخنزيرالثالثُرجبلُيحمؿُحجارة،ُيطمبُمنوُبعضيا
ُوينحؿُّ ُُالقوي، ُألنُّالنسؽُىنا ُسأبنيُبيتا ُالثالث: ُليسُىناؾُمفُيقوؿُلمخنزير أقوىُمفُبيتؾ،ُو

ُألفُّ ُىنا ُتنتيي ُأف ُلمحكاية ُيمكف ُالمّرةُُونظريا ُبعد ُثبلثُمّراتُوانحبللو ُبحدوثو ُاكتمؿ النسؽ
الثالثة،ُلكفُالحكايةُتنطمؽُإلىُمدارُجديد،ُإذُأّفُىناؾُعنصراُآخرُلـُيبرزُبعد،ُىوُالذئبُالذيُ

ُأطفالياُمنو" عةُأوُخمسةُ...ُكيؼُسيتشكؿُعددُالخنازيرُأربُلوُنفترضُأفُُّ،،ُولكف1حّذرتُاألـ 
ُكماؿُأبيُديبُلمنسؽُالثبلثيػػػمفيُأفُيكوفُدُّػػػػىذاُالنسؽُالثبلثي؟ُالبُُ الحدوثُبُغيرُمرتبطُفقطُـو

نُّػػػػػاالعتباطيُ/ُالعدديُلمرق ُماُبعوامؿُأخرىُلغويةُونصية،ُوسردية.ـُثبلثة،ُوا 

ُالخطابُثـُُّإفُّ ُينبنيُداخؿ ُأبيُديب، ُحسبُكماؿ ُالثبلثي، ُإيياـُُالنسؽ ُأجؿ ُمف ينحّؿ
ُ ُُيبقي ُالمتمقي ُلدى ُالتوقعات ُعنصر ُولكف ُالنص، ُغرائبية ُاكتماؿ ُبإمكانية ُغرائبيةُالمتمقي أفؽ

ُالنسؽُالثبلثيُالُيمكفُحصرهُفيُدائرةُالمفاىيـُالنصية،ُبؿُينزاحُُ،ُوليذاُفإفُّالنصُمفتوحا مفيـو
ُتدريجياُإلىُمفاىيـُالتمقيُوالتأويؿُالذاتي.

ُالحكا يةُعمىُالنسؽُالثبلثيُالذيُشّكمتوُالخنازيرُالثبلثة،ُفيُأوؿُاألحداثُالسردية،ُالُتقـو
حياءُالنسؽ،ُ نماُعمىُشخصيةُحكائيةُأخرى،ُىيُالذئب،ُوىيُتساىـُفيُإعادةُتفعيؿُوا  فقط،ُوا 
ُالتاليُيأتيُالذئبُويصؿُالبيتُالمصنوعُمفُالقّشُويمتمئُالخنزيرُ وبعثوُمفُجديد،ُ"ففيُاليـو

وؿ،ُيقفؿُالباب.ُيقرعُالذئبُالبابُويأمرُالخنزيرُبالسماحُلوُبالدخؼ،ُويمجأُإلىُبيتوُُواألوؿُبالخُو
رُالبيتُويفترسُالخنزيرُاألوؿ.ُىناُدهُبنفخُبيتو.ُوىكذاُيفعؿ،ُفيدمُّفيرفضُالخنزيرُلكفُالذئبُييدُ 

اسُالخنزيرُرُنواةُالنسؽُواألحداثُذاتياُلتقودُإلىُافتُرأيضاُيطغىُعنصرُالتوقع،ُفنتوقعُأفُتتكرُّ
                                                      

ُ.114ُ،115كتابوُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ،كماؿُأبوُديبُ- 1



88 
 

ُيحدثُبالضبط" ُما ُوىذا ُوالثانيُمتشابية،1ُالثاني، ُاألوؿ ُلمخنزيريف ُالمشكمة ُالسيميائية ُفالبنية ،
ُيممؾُصفاتُالضعؼُوالوىف ُفالخنزيرُاألفكبلىما ُوالثانيُمفُالخشبُوؿُكافُبيتوُمفُالقّشُ، ،

ُ ُواحد، ُسيميائي ُونسؽ ُواحدة ُبنية ُيشكبلف ُليذا ثنائيا، عمى ويمكف اعتبارىما نسقا والعصي،
ُ،ُوىذهُالخطاطةُلمتوضيحُأكثر:عكس ما ذىب إليو كماؿ أبو ديب

ُُُُُ

ُُ

ُ

ُُ

ماُيعتبرهُكماؿُأبوُديبُنسقاُثبلثياُماُىوُإالُنسؽُثنائي،ُيتكوفُمفُُفُّإُ:ليذاُيمكفُالقوؿ
وؿُوالثانيُماُىيُإالُطرؼُمفُرناُأّفُكؿُمفُمقوماتُالخنزيرُاألالثنائية:ُضعؼ/ُقوة،ُإذاُاعتب

ُفيُالنسؽُالثنائي،ُوىذهُالقراءةُتبقىُواردة،ُوالُتمغيُقراءةُكماؿُأبيُديب.طُر

الخنزيرُالثالثُيممؾُمقوماتُسيميائيةُخاصة؛ُوىيُالذكاءُوالحيمةُحيفُاعتمدُالحجارةُُإفُّ
ُبإحداثُالتغريبُالسرديُالذيُيخمؽُ لبناءُبيتو،ُوىوُالرقـُثبلثةُفيُالنسؽُالحكائي،ُوىوُمفُيقـو

ُفيُا ُ"يصؿُالذئبُالبيتُالثالثُويتكرُّتشويقا ُإذ رُالنسؽُفيُلحظةُنفخُالذئبُعمىُبيتُلنص،
البيتُالُيسقط،ُوىكذاُيبدأُتغيرُالنسؽُبعدُالمرةُُ،ُإذُأفُّالنسؽُانحبلالُمفاجئاُالخنزير،ُىناُينحؿُّ

ُرُالنسؽُنفسوُالذيُيبدوالثالثة:ُويمكفُلمقصةُأفُتنتييُنظريا.ُلكفُاألحداثُتستمرُدوفُأفُيتكرُّ
،ُوانحبلؿُالنسؽُيمكفُأفُنؤولوُمفُمنظورُالثنائيةُالتي2ُأنوُاستوفىُتماماُلحدوثوُثبلثُمّرات"

ُانتيا ُفبعد ُقوة، ُضعؼ/ ُاألقدمناىا ُالخنزيريف ُلدى ُالضعؼ ُمقومات ُء ُوالثاني، نسؽ ُانحؿّ وؿ
ُ؛ُالذيُىوُنسؽُمفاجئ.الضعؼ، ليعوضو نسؽ القوة والصالبة
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الذيُيرصدهُكماؿُأبوُُ؛كيةُاألنساؽُداخؿُىذهُالحكايةيمكفُأفُنبلحظُفيُىذاُالتتبعُلحُر
ُأفُّ ُولكنُُّديب، ُثبلثة، ُالعدد ُتقؼُعند ُالحركاتُالسردية ُفيُتتبع ُأحيانا ُيبالغ ُالسرديةُاألو فعاؿ

الثبلثية،ُالتيُحسبو،ُتبنيُنسقاُثبلثيا،ُفمثبلُفيُحديثوُعفُانحبلؿُالنسؽُبعدُالمرةُالثالثة،ُفيُ
ُبيا ُالتيُاستشيدنا ُيمكفُالقوؿالفقرة ُانحؿُُّفُّإُ:، ُقد ُالثانية،ُألفُُّالنسؽ،ُفيُاألصؿ، ُ ُالمرة ُبعد

:ُضعؼ/ُىشاشة/ُغباء،ُولكفُتحّوؿُبعدُذلؾُإلىُمقوماتُنفسياُاآللياتُالسيميائيةبالنسؽُانبنيُ
ُفالمرةُالثالثة ـّ الطرؼُُالتيُرأىُفيياُانحبلالُلمنسؽُماُىيُإالُُّأخرى:ُقوة/ُصبلبة/ُذكاء،ُومفُث

 وبالتالي االنحالؿ حدث بعد انتفاء مقومات النسؽ األوؿ.فُالنسؽُالثنائي،ُالثانيُم

ُبالتشكُّ ُاالنتظار ُأفؽ ُيبدأ ُسيحدث ُماذا ُالمتمقي ُفيتساءؿ ُالنسؽ، ُينحؿ ُكمما ُذلؾؿ ؟ُبعد
ويشرحُعبدُالفتاحُكيميطوُىذهُالمسألةُالتيُتعتريُاألنساؽُالمتشابيةُفيُالنصُبقولو:ُ"يتكوفُأفؽُ

وُينتبوُإلىُالعناصرُالتيُتجمعُبينيا.ُيطمعُالقارئُإلىُمجموعةُمفُالمآسيُفإنُّاالنتظارُعندماُ
ُيطُّ ُفإنُّوعندما ُالتيُسبؽُأفُْمعُعمىُمأساةُجديدة، ُالعناصرُنفسيا 1ُفرزىا"ُوُينتظرُأفُيجدُفييا

ُ ُاألنساؽ ُيجد ُال ُالمتمقي ُولكف ُتثينفسيا ُوال ُمألوفة ُتصبح ُمرحمة ُإلى ُتصؿ ُإذ ُدائما، رُتتكرر
ُ.ُُ، ال تقؿ غػػرائبيًة عف األولىد أنساؽ أخرى مغايرةولّ لتتىذاُماُيجعمياُتنحّؿ،ُتشويقاُُو

ُمفُاألالُت ُالحّد ُىذا ُعند ُعندماُنساؽُالمتحوُّقؼُالحكاية ُعمىُأشكاؿُثبلثية، ُوالمتغيرة لة
ُولكنُّ ُالثالث، ُالخنزير ُالتياـ ُالذئبُفي ُأخرى،ُيفشؿ ُحيمة ُعفُطريؽ ُمعو ُويحاوؿ ُيستسمـ ُال و

ضوءُنسؽُثبلثي،ُ"فيقوؿُلو:ُإذاُكنتُعمىُاستعدادُالساعةُالسادسةُصباحاُأخذتؾُإلىُتتكررُفيُ
حقؿُيوجدُفيوُكثيرُمفُالمفتُتأكموُلعشائؾ،ُلكفُالخنزيرُأدرؾُالمعبة،ُوفيُالصباحُانطمؽُإلىُ

حيمتوُُعادُقبؿُالسادسة،ُحيفُيحضرُالذئبُيدرؾُأفُُّالحقؿُالساعةُالخامسة،ُفجنىُماُأرادهُثـُّ
ُالمرُّوتتكرُُّأخفقت ُىذه ُالخنزير ُعباراتُالخيبة...مطالبا ُىنا ُصباحا،ُر ُالخامسة ُفي ُباالستعداد ة

ُ ُمزارع ُحقؿ ُإلى ُفيُآألخذه ُالتالي ُالصباح ُيمضي ُالخنزير ُلكف ُتفاح، ُأشجار ُحيثُتوجد خر
ُبالتكرُُّ،الرابعة ُالنسؽ ُيبدأ ذ ُيتنامىُحسُالتوقعوا  ُالخنزيرُُ،ار ُكامبلُوعودة ُالنسؽ ُتكرار فنتوقع

                                                      
ُالفُ-1 ُط.عبد ُالعربي، ُاألدب ُفي ُبنيوية ُدراسات ُوالغرابة، ُاألدب ُكيميطػػو، ُالبيضاء،3ُتاح ُالدار ُلمنشر، ُتوبقاؿ ُدار ،
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لتفاحُقبؿُالخامسة،ُلكفُالنسؽُيتخمخؿُفيُمنتصؼُالقصةُتماما،ُويحدثُعنصرُالمفاجأةُبماُبا
ُلذُّ ُمف ُأفُّيثير ُإذ ُالشجرةُة، ُفوؽ ُوالخنزير ُالحقؿ ُإلى ُيمتمئُُالذئبُيصؿ ُالتفاح، يقطؼُمنيا

ُيقفزُ ُويمحؽُبيا،ُبينما الخنزيرُخوفا،ُويعدُالذئبُبرميُتفاحةُلوُويفعؿُذلؾُلكفُتتدحرجُبعيدا
ُلكنياُفيُا لخنزيرُمفُالشجرةُوييربُإلىُبيتوُويدخموُويغمؽُالباب،ُيمكفُأفُتنتييُالقصةُىنا

،1ُالواقعُتستمرُويبدوُأفُوراءُاستمرارىاُالميؿُاإلنسانيُالنظريُإلىُتشكيؿُأنساؽُثبلثيةُالُثنائية"
كافُالخنزيرُُ،ُفبعدُأفانكسار لثنائية ضعؼ/ قوة أو غباء/ ذكاءالحكايةُتنبنيُعمىُُوالواقعُأفُّ

ُفُّإيمكفُالقوؿُُ،ىاءُالذئبُالذيُكافُيتسـُبالغباء،ُومفُىناـُبالذكاءُلثبلثُمراتُفقدهُأماـُديتس
رُذكاءُالخنزيرُتحوالتُىذهُالثنائيةُقدُتحققتُفيُنسؽُثبلثيُعددي،ُفبعدُثبلثُمراتُمفُتكرُّ

ُنكسرُوتحوُّاُِ ُأصبحُذكيا، ُثـ ُلثبلثُمرات، ُوالذئبُكافُغبيا ُإلىُغباء، ُإلىُؿ ُالحكاية ُتعود ثـ
لحؽُبالتفاحةُمماُفتحُالمجاؿُلفرارُالخنزيرُالذيُُذكاء الخنزير مقابؿ غباء الذئبُ:منطمقياُاألوؿ

ُواحتمائوُفيُبيتوُالحجري.

بله،ُرغـُطولو،ُبعدةُمبلحظاتُػأفُنخرجُمفُىذاُالنصُالنقديُالتحميميُأعُ،كذلؾُ،فػويمك
ُأىميا:ُُؿُّػوتعقيباتُنقدية،ُلع

اؿُأبيُديبُالمتواصؿُعمىُالبحثُعفُاألحداثُالسرديةُالثبلثيةُإلثباتُصحةُتركيزُكم -1
وُيريدُإخضاعُالمتفُالحكائيُلسمطةُالنسؽُالثبلثي،ُفيعمدُأطروحةُالنسؽُالثبلثي،ُوكأنُّ

 إلىُتبريرهُعدديا؛ُ
2- ُ ُما يجعؿ القارئ اعتمادُكماؿُأبيُديبُعمىُسردُالحكايةُوتحميمياُفيُاآلفُنفسو،ُوىذا

اإلنسافُدائماُيسعىُإلىُمعرفةُُقوانيفُالوجودُُ،ُألفُّالحكاية وبالخطاب النقدييستمتع ب
 وأسرارُالعالـُوالنصوص؛ُ

ه،ُدُِالثبلثيُوانحبللوُوتجدُُّاعتمادهُعمىُمفاىيـُالشكبلنية،ُومحاولةُدمجياُمعُانبناءُالنسؽ -3
ُكسرُأ ُالتغريبُالشكبلني،ُومفيـو فؽُفحديثوُعفُعنصرُالمفاجأةُىوُحديثُعفُمفيـو

                                                      
ُ.115ُ،116كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ- 1
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القارئُبموتُالنص/ُنيايةُُفيياُيعتقدالتيُحظةُاالنتظارُفيُمفاىيـُنظريةُالتمقي،ُففيُالمُّ
ُ  د؛ُبالتناسؿُوالتجدُّالنصُُالحكاية/ُاكتماؿُالبنية،ُيقـو

ُاُِال -4 ُإمكانية ُحدٍُحديثُعف ُعند ُالحكاية ُممكفٌُُأمرٌُُمعيفٍُُنتياء ُأف ُيمكف ُبؿ ُخمؽُ، يتـّ
كماؿُُةُتأويبلتُمختمفة.ُولكفُردُّمفتوحاُعمىُعدُُّالمتمقيذىفُُجماليةُخاصة،ُحيفُيبقى

مؽُوتشكيؿُأنساؽُثبلثيةُأمرُغيرُػخلميؿُاإلنسافُإلىُلتمؾُاالستمراريةُفيُالحكيُوالسردُ
ُومعرفيا ُألفُّمبررُمنيجيا ُالُ، ُوعدـ ُالسرد ُفيُالوقوؼُعندُذلؾُالميؿُإلىُمواصمة رغبة

ُمأ ُسردية ُراجعٌُمحطة ُلمتغريبُلوفة، ُالمتمقي ُحب ُاألحداثُإلى ُغرائبية ُفيـ ُورغبتو ،ُ
ُأفرادُ ُوحياة ُفقط، ُاألوؿُحياتو ُ"عرؼُاإلنساف ُفقد ُحوادثُالحياة، ُمع ُالمتشاكمة السردية

ُعشيرتو ُفي ُالنظرةُُقميميف ُىذه ُاتسعت ُوبالتدريج ُالعممية، ُالناحية ُمف ُعنو ُيختمفوا لـ
عضيـُالبعضُوبدأواُالخارجيةُوبدأُالناسُالذيفُعايشواُأنواعاُمختمفةُمفُالحياةُيقابموفُب

سردُالقصصُمفُأجؿُالتعرؼُعمىُاآلخرُوعفُطريؽُسماعُالشخصُالغريبُاستطاعُ
الفردُأفُيثريُحياتو،ُونمتُفيُداخموُالرغبةُفيُأفُيعيشُحياةُاآلخريفُأوُالوصوؿُإلىُ

ُىو" ُحياتو ُحدود ُوراء ُىيُمحف1ُّما ُفالغرابة ُأماُ، ُوفيُتمقيُالسرد، ُاإلنسافُفيُالسرد ز
األنساؽُالثنائيةُأوُالثبلثيةُفغيرُواردُفيُإكماؿُسيرورةُالحكايةُنيائيا،ُفالمسألةُالميؿُإلىُ

ُقبؿ ُوجودية ُاإلُفمسفية ُوىذا ُحسابية، ُرياضية ُتكوف ُقبؿُأف ُلمجانبُالوجوديُمف غفاؿ
 .كماؿُأبيُديبُراجعُباألساسُإلىُعزلوُالفكرُالبنيويُعفُالفمسفة

أوُالثبلثيةُالموجودةُفيُالعالـ/ُالنصُعفُالجانبُناُأفُنعزؿُاألنساؽُالثنائيةُإذفُالُيمكن
ُالجانب،ُوتنحؿُّألنُُّالفمسفيُالوجوديُلئلنساف، ُتتحرؾُوتتشكؿُداخؿُىذا فيوُكذلؾ،ُفاإلنسافُُيا

كماُيواصؿُبياُبناءُحياتوُكنصُأدبي،ُففيُُ،عقميةُوفمسفيةُيواصؿُبياُسردهُؿٍُيَُدائماُيعمدُإلىُحُِ
ؿُإلىُبعدُالذئبُ"بحيمةُوتتكررُالمغةُذاتيا،ُلكفُالصباحُيتحوُُّتمؾُالحكايةُيعودُالبطؿُالذيُىو

ُيتحوُّ ُوالحقؿ ُالرابعة( ُ)الساعة ُإلىُمعرَُالظييرة ُلكنُّؿ ُويتسمىُض، ُويميو ُالثانية ُيذىبُالساعة و
ُالتيُينحدرُىوُعمييا،ُباأللعابُإالُأنُّ ُاليضبة ُفيصعد ُالذئبُبانتظاره، ُيجد ُفيُطريؽُعودتو و

                                                      
،ُط.ُ- 1 ُ.12ُ،ُص2015ُرة،ُ،ُدارُرؤيةُلمنشرُوالتوزيع،ُالقاى1يوجيفُفاؿ،ُففُكتابةُالسيناريو،ُترجمة:ُمصطفىُمحـر
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ُالذئبُعمىُالفرارُبنفسوُفيدخؿُبرميبلُخشبياُكا فُقدُاشتراهُلنفسوُويتدحرجُعمىُالمنحدرُمجبرا
،1ُالذئبُالُيفكرُبحيمةُرابعة"ُتجنباُلبلنسحاؽ،ُىكذاُتخفؽُحيؿُالذئبُثبلثُمّراتُومفُالشّيؽُأفُّ

ُالقارئُبدورهُ ُالذيُيتحرؾ، والمبلحظُىنا،ُمفُخبلؿُىذهُاألحداثُالسرديةُأفُليسُالبطؿُوحده
ُفضاء ُمف ُالحكايةُينتقؿ ُوزمف ُالحكاية ُفضاء ُإلى 2ُخارجي ُأساساُ، ُعنصرا ُتتبُُّفيصبح عُفي

ُحركيةُاألنساؽُبؿُوخمقياُذىنيا.

فالخنزيرُابتكرُحيمةُإلنقاذُُ،النسؽُلـُينحؿُكمياُفيُالمرةُالثالثةُأفُُّ،يمكفُأفُنبلحظُأيضا
ُوقعُفيو،ُومفُثـُّ ُالنسؽُثبلُ،نفسو،ُحيفُأحّسُبالخطرُوليسُحينما ُعمىُشاكمةُلـُيكفُىذا ثيا

بوُكماؿُأبوُديبُوىذاُماُيغيُُّآخرٌُُضياُنسؽٌُلسابقةُحيفُتكتمؿُوتنحؿ،ُليحؿُعُواألنساؽُالثبلثيةُا
ؿُىذاُالمقطعُالسردي/ُالحكائي،ُلكنوُينتبوُإلىُطبيعةُالحيمةُالتيُجعمتُالنسؽُالثبلثيُحيفُيحمُّ

حدوثُتغييرُُؼَُالذيُألُُِلدىُالمتمقيُألفة/ُالتغريب،ثُالفجوةُالدالليةُوجماليةُالبلُّالُيكتمؿ،ُليحدُِ
سموؾُالخنزيرُفيُالمرتيفُاألولىُوالثانيةُكافُسموكاُُبعدُالمرةُالثالثةُإذُأّفُ"مفُالشّيؽُأيضاُأفُّ

ىروبياُأماُبعدُلقائوُالثالثُبالذئبُفقدُكافُسموكاُىجوميا،ُىكذاُيتخمخؿُالنسؽُخبلؿُالمرةُالثالثةُ
ُب ُبقميؿ"أو ُالُينحؿ3ُّعدىا ُلكنو ُالثبلثمثممُ، ُالمراتُأوالحيؿ ُحدثُخبلؿ ُُا ُمفيـو ُوىنا السابقة،

ُأسباب ُلعدة ُنفسو ُبتقويض ُيبدأ ُالثبلثي ُالنسؽ ُفكرتوُ، ُوليس ُالعددية ُالحسابية ُسمتو أىميا
ُاأليديولوجيةُالمضمونيةُأوُالثقافيةُأوُالعقمية.

ُالقّصُ ُالغرائبيةُفغرائبية في شكميا وليس في مضمونياتحمؿُُإفُنياية يُالشكؿُ،ُوىذه
ُتشبوُالتراكيبُأوُالتعابيرُالغريبةُالتيُتستوردُمفُمكافُبعيدُغيرُمعيودُفتجتازُمسافةُطويمةُثـُّ

ُيأتيُُتستقرُّ ُىنا ُومف ُالمدينة ُأىؿ ُبيف ُكالغرباء ُفيي ُفيو ُتكوف ُأف ُعادتيا ُليسُمف ُمكاف في
ُالبلمنتميُودوُر4الشعورُبالدىشةُوالتعجب جماليةُالنصُُهُفيُخمؽ،ُوىناُيجبُالعودةُإلىُمفيـو

                                                      
ُ.116كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ- 1
ُ.12ينظر:عبدُالفتاحُكيميطو،ُاألدبُوالغرابةُ،ُدراساتُبنيويةُفيُاألدبُالعربي،ُصُُ- 2
ُ.116كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ- 3
ُ.67ُ،68ُُألدبُالعربي،ُصُينظر:ُعبدُالفتاحُكيميطو،ُاألدبُوالغرابةُ،ُدراساتُبنيويةُفيُاُ-4
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؛ُفالبلمنتميُعنصرُتغريبيُألنوُالُيصرحُبسماتوُوىويتو،ُفيبدوُويبقىُغريباُعفُالمتمقيُاألدبي
ُالذيُيستمتعُبفؾُشفراتوُوفيـُسماتوُوتحديدُىويتوُالتيُينتميُإلييا.

ُالشريرةُيتحقُّ ُالشخصية ُموت ُيفترضُالمتمقي ُحيف ُاالنتظار، ُأفؽ ُخرؽ ُومعو ُالتغريب ؽ
بدورىاُإلىُتحقيؽُُاليادفةالتيُتؤسسُلمسردياتُالكبرىُُ؛وُبراديغـُالحكايةُالحداثية)الذئب(،ُكماُى

فيُالحكايةُ"يقررُالذئبُدخوؿُبيتُفػـُواألمافُوالمثؿُالعمياُفيُالعالـُالواقعيُوالعالـُالنصي،ُالسمُّ
ُمفُالماءُالمغميُتحتُالمدخنة،ُيسقطُالذئب فيُُالخنزيرُمفُمدخنةُالموقدُفيضعُالخنزيرُقدرا

فُكاف1ُالقدرُوينتييُأمره،ُوىكذاُيحدثُموتُالذئبُبعدُالمرةُالثالثةُوعمىُيدُالخنزيرُالثالث" ،ُوا 
ُالقوؿُ ُفإفُُّفُّإمقبوال ُالثالث، ُالخنزير ُعمىُيد ُالذئبُجاء ُيعنيُأنُُّمقتؿ ُالثالثة ُالمرة ُبعد وُموتو

النسؽُالثبلثيُحسبُمات،ُتحديدا،ُفيُالمرةُالرابعةُبعدُأفُفشؿُثبلثُمرات،ُوفيُالسابؽُكافُ
كماؿُأبيُأديبُيستخرجُحيفُيكتمؿُالنسؽُفيُالمرةُالثالثةُوليسُالمرةُالرابعةُكماُىوُالحاؿُفيُ

ُ ُالقصة، ُليتحقُّد عمى حدوث تغيير في القصة بعد مرتيف مف الفشؿوّ ػػػفالمتمقي قد تعنياية ؽُ،
ُ.النجاحُفيُالمرةُالثالثة

ُكماؿُأبيُديبُإلىُالنسؽُالثبلث ُنظرة ُالتيُإّف ُاألنساؽُالثنائية ُعفُمفيـو يُتختمؼُكثيرا
ُالعدديةُ ُالحسابية ُالنظرة ُديب ُأبي ُكماؿ ُعمى ُطغت ُإذ ُالقديـ، ُمنذ ُاإلنساني ُالفكر حكمت

ماُىوُموجودُفيُالنصُخير/ُ،ُمثمػالوجودية الفمسفية اإلنسانيػةوغابت عنو المفاىيـ الشكبلنية،ُ
ُشر،ُسذاجة/خبث،ُشجاعة/ُجبف،ُحظ/ُنحس.

ُأبيُديبُلعؿُحض ُفيُتحميبلتُكماؿ ُوالثقافية ُالفكرية ُوغيابُالنظرة ُالرياضية ُالنظرة ور
ُراجعُإلىُرغبتوُفيُجعؿُالنقدُعمما،ُالُفمسفة.

والُيكشؼُعفُجماليتوُُ،رياضيُحسابيُالُيقدـُإضافةُلمنصُالنسؽُالثبلثيُمفُمنظورُإفُّ
ُ ُوجدت، ُإف ُالمعرفية ُوجوانبو بداعيتو، ة النص وجعمو معادلة رياضي ةِ نَ مَ كْ بؿ يساىـ في شَ وا 

ُلدىُورسومات ىندسية ُواليندسية ُالحسابية ُالرياضية ُالنزعة ُىذه ُالعزيزُحمودة ُعبد ُانتقد ُوقد ،

                                                      
ُ.116كماؿُأبوُديب،ُجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُصُُ-1
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كماؿُأبيُديبُفيُمؤلفوُالمراياُالمحدبة،ُمؤكداُأنياُتؤديُفيُالنيايةُإلىُمفارقةُالنصُبدالُمفُ
ُالُيتمحورُعمىُاستعماؿُمنَُقدُُػفنَُُ،،ُومفُثـ1ُُّمقاربتو ُاليندسية،ا فييُُفاىيـُالرياضياتُوأشكاليا

نما عمى اإلقصاء الممنيج لروح النص ومعناهُمساعدةُلمفيـ، ُ.وممكنات التأويؿ فيو وا 

ُالنسؽُعندُكماؿُأبيُديبُإلىُتوجيوُ فيُالحقيقةُيمكفُرّدُىذهُالنزعةُالرياضيةُفيُمفيـو
أباُديبُسارُفيُاتجاهُالبنيويةُكماؿُُىبُإليوُسعدُالبازعيُالذيُيرىُأفُّالشكبلني،ُحسبُماُيذ

ُالشكبلني ُتأثيرُأقوىُلخطيا ُتجسدتُُ،2مع ُلكنيا ُالتكوينية ُالبنيوية وىناؾُكذلؾُمؤشراتُباتجاه
ؽ،ُفيُكتابو:ُ،ُفسعدُالبازعيُلـُيوفُّمتناغمةُمعُمفاىيـُالشكبلنيةُأكثرُفيُكتابوُالرؤىُالمقنعة

،ُفعمىُجاُلمبنيويةُفيُاتجاىياُالشكبلنيُاستقباؿُاآلخر،ُحينماُجعؿُمشروعُُكماؿُأبيُديبُنموذ
،ُإالُنناُوصمناُإلىُشكبلنيتوُفيُتحميبلتوُلمخطابُالسرديُمفُمنظورُالنسؽُالثبلثيالرغـُمفُأ

ُأنوُالُيعنيُحصرهُفيُىذاُاالتجاهُالشكبلنيُالبحتُفيُمشروعوُكمو.ُ

ُومفُأىميا:ُ،النتائج/ المفاىيـنخمصُإلىُمجموعةُمفُ

ودورىاُالبارزُفيُعمميةُُكتناهُالوجودُوكشؼُأسرارُالخطابُالسردي؛قدرةُاألنساؽُعمىُا -1
التحفيزُوسيرورةُالسرد؛ُوقدرتياُعمىُصناعةُالدىشةُلدىُالمتمقي،ُوُتقويةُعمميةُالتأويؿُ

 والتخييؿُلديو.
ُالنسؽُالثبلثيُفيُ -2 ُمفاىيـ ُديُػػػالنقُالفكػػػػػرخصوصية ُبحيثُتعامؿُعند كماؿُأبيُديب،

ُعطىُمعرفيُأوُثقافي،ُأوُأيديولوجيُأوُعقبلني،كمُُُاولـُيتعامؿُمعيُ،كعدد/ُشكؿُامعي
ُحاولتُ ُحينما ُاألنساؽ، ُسيمياء ُكتابيا ُفي ُالمثاؿ، ُسبيؿ ُعمى ُبمعمى، ُفعمتُآمنة مثمما

ُمختمفة. ُبحثية ُمياديف ُتوّحد ُالتي ُالمعرفية ُاألنساؽ ُأبيُُالكشؼُعف ُكماؿ ُتوجو ويرجع
                                                      

1-ُُ ُينظر: ُالعدد: ُالمعرفة، ُعالـ ُسمسمة ُالتفكيؾ، ُإلى ُالبنيوية ُمف ُالمحدبة، ُالمرايا ُحمودة، ُالعزيز ُالمجمس232ُعبد ،
وصعوبتياُعمىُُقةُالنزعةُالرياضية.ُوقدُناقشناُبالتحميؿُإمكانيةُمفاُر263،ُص1998ُالوطنيُلمثقافةُواآلداب،ُالكويت،ُ

ُلمنصبمقاُرفيُُلقارئا ُالعزيزُُاألدبيُالمدروس؛ُتيا ُمشروعُعبد ُفيُنقد ُالمرايا، ُتشريح ُصغير، ُنبيؿُمحمػد فيُكتاب:
ُ.139ُإلى135ُُ،ُمفُص2015ُ،ُاالختبلؼ،ُدارُاألماف،ُضفاؼ،ُالجزائر،ُالرباط،ُبيروت،1ُحمودة،ُط.

،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،1ُاآلخر،ُالغربُفيُالنقدُالعربيُالحديث،ُط.ينظر:ُسعدُالبازعي،ُاستقباؿُُ-2
ُ.200ُ،201،ُص2004ُبيروت،ُ
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ُالعددي/الرياضي ُالشكبلُديب ُالخمفية ُالشعرية،ُإلى ُفي ُكتابيو: ُفي ُبيا ُاشتغؿ ُالتي نية
وجدليةُالخفاءُوالتجمي،ُعكسُكتابُالرؤىُالمقنعةُالذيُمزجُفيوُبيفُالبنيويةُفيُصيغتيياُ

 ؛التكوينية،ُفبحثُفيُمسألةُالرؤياالشكبلنيةُُو
ُالتغريبُأساسيُفيُتحقيؽُجماليةُالنصُالسردي،ُوىوُيرتب -3 طُبالمتمقيُالذيُيكتشفوُمفيـو

 و؛ويتذوق
تيمػػػػػػةُالشخصيةُأوُاليويةُأوُالفضاءُالبلمنتميُتساعدُعمىُخمؽُالتغريبُداخؿُالنصُ -4

ُالحداثة ُبعػػػد ُاستغبلؿُنصوصُما ُوآليػػػة ُسنبلحظُكيفيػػػة ُليذا ُوالشعػػريُكذلؾ؛ ُالسردي،
 ُُ؛،ُخصوصاُعندُكػػػولفُولسػػػفليذهُالتيمػػػػة

ُُُُُ.ديػػػالنقُأبيُديبُفيُطرحوُثيةابعد حد سمات ماوجودُُلفرضيةتأكيدُنسبيُ -5

فيُكتبوُُديبُالنقديُعندُكماؿُأبيُالفكػػػػػرتقودناُىذهُالنتائج،ُإلىُالبحثُفيُمنعرجاتُُ
ُنفسياُالمتأخرة، ُالنسقية ُبالمفاىيـ ُيشتغؿ ُاستمر ُىؿ ُُوُأـُ؟ونتساءؿ ُمعطياتُطّورىا ُمع حّينيا
ُبعدُالحداثة؟ُلتفكيؾُوماالنقديُالعالميُالذيُيسيرُفيُاتجاهُاُوالفكػػػػرُالخطاب

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 .ةِ اثَ دَ د الحَ ػعْ ا بَ مَ  ةِ الَ / حَ اؽِ ػعمى آفَ  اعِ دَ واإلبْ  دِ قْ الن   احُ تَ فِ نْ اِ  المبحث الرابع:

فيُتفكيرُاإلنساف،ُفإنسافُالثمانينياتُالُيفكرُكماُيفكرُإنسافُاأللفيةُُوالسياؽ يتحكـُالزمف
ية،ُوىذاُماُالحظناهُعندُكماؿُأبيُديبُالناقدُوالشاعر،ُرُالمعطياتُالمعرفيةُوالمنيجالثالثة،ُلتغيُّ

بدرجةُنسبية؛ُالُيمكفُأفُنحكـُعميياُإالُبعدُمعاينةُخطابوُالنقديُالجديد،ُالذيُُفكػرهؿُفقدُتحوُّ
وُثارُفيوُعمىُالمفاىيـُالنسقيةُالمغمقةُواألطروحاتُالشموليةُيمكفُأفُنصفوُبماُبعدُالحداثي،ُألنُّ

زُىذاُرحبةُأنتجتياُحالةُماُبعدُالحداثةُعمىُمستوىُالنقدُواإلبداع.ُفكيؼُتميُّالواحديةُنحوُآفاؽُ
ُومفاىيمو الجديدة في قراءة العالـ والنص؟الخطابُالنقديُالجديد؟ُوماىيُمستجداتو،ُ

رُمفُالقيودُوالضوابطُالنظريةُوالمنيجيةُونقديا،ُتعنيُالتحرُُّأدبياحالةُماُبعدُالحداثة،ُُإفُّ
يُيزحزحُابيفُاألدبيُوالنقدي،ُواالنفتاحُعمىُالشكؿُالحرُواإلبداعُالبلمتناىيُالذـُالخطالتيُتنظُّ

ُويخمخؿُاليقينياتُالقارة،ُويعيدُاالعتبارُلمتأويؿُالداللي.

ُ:1ُُوقدُأشارُإلىُىذهُالمفاىيـُفيُىذهُاألسطرُالشعريةُ

 بػػػػػػمى،

 إنػّو

 لػزمف الخمخمة والسقوط/

 لػػػػكف،

 ليػػكف أيػػضا

 كتناه واإلبداع الحرزمف اال 

                                                      
افيةُلمتأليؼُػػ،ُدارُالعمـُلممبلييف،ُمؤسسةُثق1كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُط.ُ-1

ُ.157ُُ،ُص1997ُوالترجمةُوالنشر،ُبيروت،ُ
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تحمؿُىذهُاألسطرُالشعريةُفكرةُنقديةُتبمورُالرؤيةُالجديدةُلكماؿُأبيُديب،ُمفادىاُارتباطُ
مفاىيـُالخمخمة،ُوتقويضُاليقينياتُوالسردياتُالكبرى،ُوالسقوطُفيُعدميةُالفكرة،ُوفكرةُالعدمية،ُ

تقوؿُبفكرةُالشموليةُوتؤمفُبمقولةُُىذهُالفكرةُالتيُتؤمفُبعبارةُ"ماُمفُخيار"ُعكسُالطوباويةُالتي
ُىو" 1ُ"الخيار ُألنُّولكف ىذه المفاىيـ ليست سمبية بالمفيـو العدمي الذي تحممو، ُترتبطُ، يا

تيمؿُماُُالتيُشموليةوالمنيجيةُالطريقةُالبالبحثُالعميؽ،ُالذيُيكشؼُأسرارُالنصُوالعالـ،ُليسُب
ُاألنس ُالنصُمفُشذراتُتأبىُأفُتنطويُتحتُسمطة ُيحممو ُمابعدُُؿتفضُّبؿُاؽُبأنواعيا، رؤيُة

.ُوالنقدُكافُفيُمرحمةُالحداثةُ/ُالبنيويةُيميؿُإلىُحرُُّنقديٌُُ،ُالذيُيقابموُإبداعٌُالحرُ ُاإلبداعَُُالبنية
ُالجانبُالعممي/ُالرياضي،ُولكنوُالتصؽُباإلبداعُوالفمسفةُوالفكرُفيُعالـ/ُحالةُماُبعدُالحداثة.

ُالحر، ُاإلبداع ُعف ُنتحدث ُاألنساؽُُوحينما ُسمطة ُمف ُاليارب ُاإلبداع ُعف ُنتحدث فإننا
ُواالُِومفا ُالوحدة ُأنُّىيـ ُلتبياف ُنصا ُأبوُديبُقصيدة/ ُكماؿ ُيستعمـ ُوىنا ُالُيحمؿُوحدةُنسجاـ، و

فينفتحُالمجاؿُلمفكرُالشذريُالذيُيؤمفُبتجاورُُولكّنوُجمالي،ُبنيويةُمتكاممة/ُكبّلُعضوياُواحدا،
ُ:2ُواحدةُمنسجمة،ُفيستشيدُبالنصُاآلتيُاألجزاء،ُالُباندماجياُفيُبنية

 ـ أحبائيػػػػػى ىػا

 عبييشوف جرادة التّ 

 وييّيؤوف خبزىـ لممناوشة

..... 

 ي يقوؿ :وكاف جدّ 

 ال تبنوا لي ىرما

                                                      
ينظر:ُنانسيُىيوستف،ُأساتذةُاليأس،ُالنزعةُالعدميةُفيُاألدبُاألوروبي،ُترجمةُ:ُوليدُالسويركي،ُمراجعةُ:ُأحمدُُ-1

ُ.17ُ،18ُ،ُص2012ُ،ُمنشوراتُكممة،ُأبوُظبي،1ُخريس،ُط.
ُ.15كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ-2
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 وال مراثي

 تيػوأغرقوا جث

 بالببالمّ 

 وصياح الديكة

،ُمماُيؤكدُفريفومتناُ،ُبؿُمتباعديفمجاليف داللييف مختمفيفالمتمقيُليذاُالنصُيبلحظُُإفُّ
،ُاالنسجاـفرضيةُتجاورُبنيتيف/ُشذرتيفُوانفصاليماُلعدـُتحقيقيماُالبنيةُالواحديةُلغيابُعنصرُ

دةُأوُقابمةُلمتحديدُيميوُالُيممؾُداللةُمحدُُّىـُأحبتيُ(ُذوُداللةُواضحة،ُلكفُماُ)ىا"فالتعبيرُ
ُالتيُيُُ ُاُدُُحدُ بالطريقة ُىيُأوالُجرادة ُفما ُالتعبيرُاألوؿ، ُثـُّبيا اإلنسافُجرادةُُكيؼُييّشُُلتعب؟

ببلبُوصياحُالديكةُةُبالمُّعب؟ُوماُداللةُإغراؽُالجثُّاإلنسافُجرادةُالتُُّماُداللةُأفُييّشُُعب؟ُثـُّالتُّ
ُالنصُبالقسـُ ُمف ُاألوؿ ُالقسـ ُعبلقة ُما ُعمىُمستوىُآخر ُلكف ُالنص؟ ُمف ُالثانية ُالحركة في

ُيقعػػػالثانيُوباألحرىُىؿُيح ُأفُنعامؿُما ناُد؟ُأـُأنُّػمفُالنصُالواحُسـُثافٍُػكقُ.....عدُػػبُؽُلنا
ُ،ُوبالتاليُالُُيػشكبلفُبنيةُواحدة.1"؟يفػػفُمستقمػػأماـُشيئي

موُبحسبُوضوحُالداللةُوغموضيا،ُأوُبحسبُويقسُُّ،يصنؼُكماؿُأبوُديبُالنصُأعبلهُ
زئيف/ شذرتيف لمقوؿ بأف النص يحتوي جالقدرةُعمىُتحديدىاُوعدـُالقدرةُعمىُتحديدىا،ُولكف،ُ

ُفإفُّغير مندمجتيف في بنية واحدة، يجب البحث عف وجود عالقة منطقية داللية تجمعيما ،ُ
ُفَُدَُجُِوُُ ُيشكُّمَُيُُت ُفَُا ُبينيما، ُوالمنطقية ُالداللية ُالعبلقة ُغابت ف ُوا  ُواحدة، ُبنية ُمنفصبلفُمَُيُُبلف ا

ُومستقبلفُعفُبعضيماُبعض،ُوالُيربطيماُإالُالتجاور.

ُولكفُإيجادُعبلقةُتربطُقةُالبلقدُتكوفُالع تيُتجمعيماُداللةُاليأس/ُالموت،ُوقيمةُالتشاـؤ
بيفُبنيةُأوُبنيتيفُراجعُإلىُالمتمقيُفيُاألساس؛ُفيوُالذيُقدُيعثرُعمىُالعبلقةُالجامعةُبيفُ
ُالباستيشُ الجزئيف،ُوقدُينفييا،ُوحينماُينفيياُيكوفُأماـُنصُشذريُيقتربُفيُالبنيويتوُإلىُمفيـو

(Pastiche)ُُّفُلمعمؿُالفنيُمفُعناصرُأوُنتؼُمستعارةُمفُأعماؿُأخرىُلمؤلفيفُالذيُىوُ"تكو
                                                      

ُ.15ُ،16رُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُكماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاُوُ-1
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ُأيضاػػعدي ُالقاموسي ُمعناىا ُفي ُالكممة ُوتعني ُمؤلؼُمعيف ُوتقنيات ُألسموب ُمحاكيات ُأو ُديف
ُمتنافرة"ػػم ُعناصر ُمف ُمختمطا ُمتكامبل1زيجا ُكبّل ُاألجزاء ُالوحدات/ ُتمؾ ُتشكؿ ُأف ُدوف ؛ُ،

ُعمىُدمجُنتفاتُأدبيةُوفكريةُمتنوعةُلعدُّوالباستيشُمفُسماتُ راضُػػةُأغماُبعدُالحداثةُالتيُتقـو
ُُ.2جابيسُاؿُفيُكتابُاليوامشُإلدموفمفُبينياُالسخريةُوالتيكـ،ُأوُألغراضُفكريةُكماُىوُالح

ُفمسفياُ ُمفيوما ُالنقديُبوصفيا ُالبنية ُفكر ُيقدميا ُالتي ُالوحدة ُديبُمفيـو ُأبو ُكماؿ ينكر
يتافيزيقياُمفروضاُعمىُالقارئُوالنص،ُفيتساءؿُمستنكرا:ُ"أليستُكؿُأشياءُالوجودُوأيديولوجياُوم

ديفُفيُىذهُُومتجاورةُوالوحدةُالتيُنفرضياُعميياُفعبلُعقائدياُ)أيديولوجيا(ُصرفا؟ُىؿُنحفُالموج
ُأـُمتجاورة ُكمية(؟ُوىؿُالعناصرُاليندسيةُموحدة ُأـُالقاعةُ)وحدة ؟ُىؿُينبعُالجماؿُمفُالوحدة

،ُإفُىذهُاألسئمةُتمثؿُبدايةُاالنقبلبُالكميُعمىُمبادئُومفاىيـُفكرُالبنيةُالتيُتؤِثػػر3ُجاور؟"الت
كماؿُأباُديبُينقمبُىناُخصوصاُعمىُُالوحدةُالكميةُالشموليةُعمىُمفاىيـُالتشظيُوالتجاور؛ُإفُّ

ُوُالشكبلنيةُوالنسقيةالكمية،ُالتنظيـُالذاتي،ُالتحّوؿ(،ُويتمّردُكمياُعمىُمفاىيممفاىيـُجوفُبياجيوُ)
ُة.ػػػػالسابقُالمغمقة

ُ ُبأفُّتوبالتالي ُالقوؿ ُفي ُأعبله، ُاألسئمة ُعف ُاإلجابة ُفيماُُكمف ُمتجاورة ُالعالـ ُفي األشياء
ُيقترحُكماؿُأبوُ ُليذا ُعمىُالتجاور، ُالجماؿُيقـو ُبالضرورة،ُومفيـو بينيا،ُوىيُالُتشكؿُوحدة،

ُجماليا ُمف ُبدال ُالمجاورة ُ"تأسيسُجماليات ُديب ُالمشابية ُأفُت ُلي ُويبدو ُوالوحدة واالنصيار
ُبمغةُالمجاورةُالُاالنصيار،ُوأفُّ ُتماما قانوفُالمجاورةُىوُُعبقريةُالففُالعربيُعّبرتُعفُنفسيا

فيذاُالتحوؿُالمعرفيُوالمنيجيُلـُيأتُمفُعدـُُ،ُومفُثـ4ُّالقانوفُالذيُيتخمؿُاإلبداعيةُالعربية"
نُّ ُجماليةُاإلبداعيةُالعربيةُداخؿُفكرُالبنيةُلسنواتُطويمة.ؿُالتشكُّفيُقةُماُمفُقراءةُمعمُّوا 

                                                      
ُالحداثة،ُضمفُكتابُ-1 ُبعد ُالرأسماليةُوالحداثةُوما ُأحمدُحساف،ُُ:تيريُايجمتوف، ُترجمة: ُالحداثة، ُبعد مدخؿُإلىُما

ُ.16،ُص1994ُالييئةُالعامةُلقصورُالثقافة،ُالقاىرة،ُ
ُإدمػػػػػػػينظُ-2 ُالمثاؿ: ُسبيؿ ُعمى ُاليُوػػػػر ُكتاب ُجابيس، ُط.وف ُالطالبي، ُرجاء ُترجمة: ُاالختبلؼ،1ُامش، ُمنشورات ،

ُرىُفيُالكتاب.ػػػػػونصوصُأخ69ُ،70ُ،71ُ،72ُ،ُص2015،ُالرباطمنشوراتُضفاؼ،ُدارُاألماف،ُالجزائر،ُبيروت،ُ
ُ.16ُُكماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ-3
ُ.17ُ،ُصُالمرجعُنفسوُ-4
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التيُُوتحيؿ جماليات التجاور إلى جماليات التشظي واليامش في تيار ما بعد الحداثة
دةُياُتتكمـُبإنسانيةُموحُّأنُّطرحتُ"إشكاليةُالذاتُفيُعبلقتياُباآلخر،ُوالتشكيؾُفيُيقيفُالحداثةُ

ُلتفا ُجديدة ُفرصة ُيتيحاف ُومتجانسة، ُاآلخر ُعمى ُاالنفتاح ُأما ُالثقافات، ُبيف ُتكافًؤا ُأكثر –عؿ
ويفتحُآفاقاُأوسعُأماـُُ،فيتيحُإعادةُاالعتبارُإلىُاليامشُوالخطابُاليامشيُ–الداخميُوالخارجيُ
ُوالخياؿ" ُباليامشي1ُُّاالبتكار ُاالىتماـ ُمف ُجزء ُىو ُبالتجاور ُالمنسيُّفاالىتماـ ُمجاوراُُ/ بوصفو

ُانضوائيماُداخؿُبنيةُواحدةُتجمعيما.ُُلممركزُعمىُالرغـُمفُعدـ

ُيشرحُكماؿُأبوُ ُإلىُفكرُُبستيمولوجيالّشؾ/ االنتقاؿ اإلديبُأصوؿُىذا مفُفكرُالوحدة
ُالبنيةُ ُبمفاىيـ ُالشعرية ُميداف ُفي ُالتيُسعتُلتشتغؿ ُالسابقة ُأعمالو ُمفُخبلؿ ُوالتعدد التجاور

ُأ ُبيف ُ"وكاف ُفيقوؿ: ُواجيتنوالوحدة؛ ُالتي ُاإلشكاليات ُجدوىبرز ُُي ُمفيـو ُمف ُالنابعة جماليات
ُثـُّ ُالرومانتيكية ُاالنتفاضة ُفيُأوّج ُجذابا ُكولردجُوصفا ُوالخياؿُاالنصياريُالذيُوصفو ُالوحدة
دخؿُمنذُذلؾُالوقتُفيُجوىرُتصورناُالُلطبيعةُالعمؿُاإلبداعيُوحسب،ُبؿُلوظيفةُالففُفيُ

رةُمفُعمميُبدأتُأفكرُمراحؿُمبكُّالوجودُاإلنسانيُأيضاُوتحّوؿُإلىُمصدرُأسمىُلمقيمة،ُوفيُ
ُمتشكُّ ُموقؼ ُالكتشاؼُُؾٍُعف ُالسعي ُإلى ُوأدعو ُالوحدة، ُولجماليات ُلموحدة ُرافضُأحيانا بؿ

ُأفُّ ُتتجذُُّجمالياتُالتشظيُوالبلتناغـ،ُمّدعيا رُأصبلُفيُرؤيةُرومنسيةُصوفيةُجمالياتُالوحدة
ُانيارت ُقد ُالرؤية ُىذه ُأف ُوزاعما ُوالماوراء، ُوالطبيعة ُتصوُُّلئلنساف ُتعد ُاإلنسافُولـ ُموقؼ غ

ُالُعمىُمستوىُ ُالعمؿُاإلبداعيُذاتو، ُمف ُأو ُمفُنفسو ُأو ُأوُمفُاآلخر المعاصرُمفُالوجود
ُاإلنتاج" ُمستوى ُعمى ُوال ُالشمولي2ُالتمقي ُالبنيوي ُالحداثي ُالفكر ُعف ُالمنقمب ُالموقؼ ُوىذا ،

ُ ُتناسقية، ُفيُرؤيا ُإلىُالعالـ ناغـ النصي والتناغـ العالـ جاء ليؤكد الالتالطوباويُالذيُينظر
ُكمُّوالوجود ُىذا ُيعبُّ، ُو ُانقبلبُالموقؼُالفكريُألبي ُعف ُزمفُر ُالحداثة؛ ُبعد ُما ديبُفيُزمف

ُوتسمُّا ُالكبرى، ُالسرديات ُالحداثيات/ ُانكسار ُالصغرى ُالسرديات ُفيُط ُالعالـ ُعمى ُتسيطر لتي
يفرضُعميياُُ،ُوأالُّتناغمياف يفيميا في التجانسيا وال فيتوجب عمى الباحث /المتمقي أالتجانٍس،ُ

ُالتيُأسُّ ُالعضوية ُالتجانسُوالتكامؿُوالوحدة ُوالسمة ُالنقدية ُالحداثة ُالرومانسيُفيُستُليا تيار
                                                      

ُ.16فُوىابرماسُوليوتارُوآخروف،ُمدخؿُإلىُماُبعدُالحداثة،ُترجمة:ُأحمدُحساف،ُصُتيريُإيجمتُوُ- 1
ُ.19كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ- 2
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ُالفوضىُلكشؼُالنسؽُ ُعمىُنظرية ُمفتاحُالذيُسيعتمد ُمعُمحمد ُسنراه ُكما تضايؼُمفاىيمي،
ُ.والمسكوتُعنوُرػػػػػالمضم

بستيمولوجيُلعمميةُالتمقيُيؤثرافُفيُفيـُاألشياءُسياؽُاإلالمتمقيُوالُأفُأّكدناُبأفُُّولقدُسبؽُ
،ُوىذاُفيُالسياؽُفيناؾ مف يفيميا في كمية ووحدة وتناغـ بيف عناصرىا الداخميةوالنصوص،ُ

ُفُأفُتمثؿُكبلُا،ُدُووشظايا تتجاور إلى بعضيا بعض وىناؾ مف يفيميا كأجزاءالحداثيُالنسقي،ُ
ُمنغم ُبنية ُأو ُػواحدا ُمتكاممة ُعفُمُُمُوقة وىنا تصبح الجمالية قائمة في ُ،خارجيُلياُيفٍُعُِعزولة

 التشظي والتجاور ال في البنية.

ُالوح ُلمبحثُعف ُأبحاثو، ُالحديثُمجمؿ ُالعربي ُكّرسُالنقد ُاألعماؿُػلقد ُفي ُواالنسجاـ دة
ُالتشظيُوالنصوصُالشذريةُُ،اإلبداعيةُعامة التيُدوفُالتساؤؿُعفُالجمالياتُالموجودةُفيُمفيـو

العمؿُاإلبداعيُنفسوُلـُيعدُُالتيُرأتُ"أفُُّ،وحالةُماُبعدُالحداثةُالنقديةُ،جتياُالثقافةُالمعاصرةانت
ُداُأوُمجسداُلرؤيةُتوحيدية،ُبؿُأصبحُمتشظياُمتفتتاُيشؼُّيفصحُعفُإيمافُبالوحدة،ُولـُيعدُموحُ 

يُالعالـُنفسو:ُعفُرؤياُتفتيتية،ُإفُشّؼُعفُرؤياُعمىُاإلطبلؽ،ُكذلؾُحدثُشيءُبالغُاألىميةُف
تُالمقوالتُالقائمةُعمىُالوحدة،ُابتداًءُباليغيميةُوانتياءُبالصوفياتُىوُأفُالوحدةُانيارت،ُوتشظُّ

ُالنظريةُوالسردياتُالكبرىُالتي1ُالمعاصرةُمروراُبالعقائدياتُالكبرى" ُالعقائديةُىوُكمفيـو ،ُومفيـو
وىيمنةُالسردياتُالصغرىُُ،إيجمتوفُانيارتُمعُمجيءُالبلنظريةُأوُماُبعدُالنظريةُبتعبيرُتيري

بؿُعمىُُ،عمىُأساسُوحدتوُالعضويةُ،ابوصفوُنصًُُ،رُإليوػنظالُيُُُ،البلمتجانسة،ُفأصبحُالعالـ
ُتو.ُتوُوعدميُّتشظيوُوتفتُُّأساسُِ

الذيُُإدوارد سعيدويرجعُانتباهُكماؿُأبيُديبُإلىُىذاُالتحّوؿُمفُالوحدةُإلىُالتعّدد،ُإلىُ
ُ ُأبحاثو ُمفُخبلؿ ُكمابّيف ُالمركزية ُالوىمية ُىذه ُكماؿ ُفنقؿ ُاألمريكية، ُوالمركزية ُالوحدة ُوىمّية

ُإدوارد ُالوحدُصاغيا ُواإلبداعية؛إلىُوىمية ُاألدبية ُفيُاألعماؿ ُجّسدتُىذهُُة ُلقد ُكماؿ:" يقوؿ
الدعواتُمركزيةُالفكرُاألوروبيُمفُجية،ُوالسعيُالغربيُإلىُالييمنةُعمىُالعالـُمفُجيةُأخرى،ُ

ُالوحدة،ُويطيبُليُُيفَُدُُِأُُويطيبُليُأف إلدواردُسعيدُبكشؼُىذاُالجانبُالجديدُمفُوىميةُمفيـو
                                                      

ُ.21،ُصُاإلبداعيةُالفضاءاتُتشابؾُأوُالتجاورُجمالياتُديب،ُأبوُكماؿُ- 1
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ُالوحدةُفيُتجمياتُأخرى....ُ أفُأضّموُإلىُماُكنتُقدُأثرتوُمفُشكوؾُواعتراضاتُعمىُمفيـو
ُ.1لوُمفُبحثيُاألدبُواأليديولوجياُالذيُنشرُفيُفصوؿُقبؿُثمانيُسنوات"

ُاستطاعُكماؿُأبوُديب،ُمفُ ُأفُيكشؼُعبثيةُووىميةُإذف، خبلؿُطروحاتُإدواردُسعيد،
ُ"فالنصوصُالتيُ ُالنصُونصيتو، ُبوحدة ُالُييتـ ُسعيد ُحيفُرأىُأفُإدوارد ُوىذا ُالوحدة، مفيـو
يتناولياُالفحصُنصوصُمعضمةُمفُكؿُالجوانبُعداُكونياُنصوصا؛ُألفُالناقدُينشغؿُبتأويبلتُ

ُالنصُنصػًا" ُكاف ُإذا ُعّما ُبالتساؤؿ ُال ُبعدُُ،2نصُما ُما ُسياؽ ُفي ُىامة ُمكانة ُأخذ فالتأويؿ
ُ الحداثة،ُوتجاوزُمسألةُوحدةُالنصُونصيتوُإلىُتعدديتوُوتجاورُعناصره،ُعفُطريؽُنقدُمفيـو

ُالنصُب ُاألدب/ ُوربط ُالمحايثة ُوتأويمو، ُإنتاجو ُفي بعدما كنا نالحظ في التحميالت األيديولوجيا
  السابقة، إىماؿ كماؿ أبو ديب لمتأويؿ الداللي.

ُالوحدةُوناقشُإشكاليةُاأليديولوجياُ وقدُسبؽُكذلؾ،ُلكماؿُأبيُديبُأفُتحدثُعفُمفيـو
ُسقوطُاأليديولوجياُأوُماُبعدىاُُوالنظريةُالنقديةُالمعاصرةُفيُبحثُقديـ؛ُوقدُذىبُإلىُأفُّ مفيـو

ُزائؼ؛ُإذُيقوؿ:ُ"أودُأفُأشيرُإلىُأننيُأطمؽُىذهُالصفة،ُوأناُأعيُتما ماُأوُموتيا،ُىوُمفيـو
ُنعيشُاآلفُفيُُ)زائفة دوف شؾ(طغيافُدعوىُ فيُالثقافةُالغربيةُالمعاصرة،ُبشكؿُخاصُبأننا

سنوات مف ذلؾ البحث غّير  ولكنو بعد ثمافpost-idiological)ُ("3ُعصرُماُبعدُاأليديولوجياُ
ُالعقائديةُ)األيديولوجرأيو كمّيا ُفقطُبؿُانيارُمفيـو ُالوحدة ُينيارُمفيـو ُ"لـ ُأنو ُمؤكدا ُوفيُ، يا(،

ُاأليديولوجياُتجمياُمفُتجمياتُالوحدةُعمىُمستوىُشموليُ وجوُمفُوجوىوُيمكفُأفُنعتبرُمفيـو
ياُقادرةُعاٍؿ،ُألفُاأليديولوجياُتفترضُأنياُتتعامؿُمعُموضوعياُبوصفوُوحدةُكمية،ُأوُتزعـُأنُّ

يراهُوحدةُُ،ُفالذيُينظرُإلىُنصُأدبيُبمفاىيـُفكرُالبنية4عمىُمنحُموضوعياُوحدةُمتجانسة"

                                                      
ُ.22الفضاءاتُاإلبداعية،ُصُكماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُُ-1
ُالعالػُ-2 ُسعيػػػد، ُوالنصُوالناقػػػػػإدوارد ُترجمػػػػػـ ُمحفػػػػػػػػد، ُالكريـ ُعبػد ُمنشػػػػة: ُدمشػػػػػوض، ُالعرب، ُالكتاب ُاتحاد ؽ،ُػػػورات

ُ.66ُ،ُص2000ُ
ُمقاؿُ-3 ُاألدبُواأليديولوجيا، ُديب، ُأبو ُفصُكماؿ ُمج.ػػبمجمة ُع.5وؿ، ُالج4، ُاألُوػػػػػػػ، ُلمكتاب،ُزء ُالمصرية ُالييئة ؿ،

ُ.52،ُص1985ُالقاىرة،ُ
ُ.24كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ-4
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؛ُمثمماُرأيناُذلؾُفيُتحميبلتُكماؿُأبيُديبُمتجانسةُمشّكػمةُمفُمجموعةُمفُاألنساؽُالداخمية
ُلمنصوصُالشعريةُوالسرديةُالتيُتنوعتُبيفُالنسؽُالثنائيُوالنسؽُالثبلثي.

ُ ُمفيـو ُرفض ُقد ُديب ُأبو ُكماؿ ُيكف ُلـ ُواأليديولوجيا، ُاألدب ُبحث ُخبلؿ ُمف ولكف
نماُأشارُفقطُإلىُمفُنقدُُ،اىيـُالنقديةُالشمولية،ُكماُيزعـُفيُالنصُالسابؽاأليديولوجياُوالمف وا 

ُوآخريفُغيرىـ ُألتوسيرُوغادميرُوفوكو ُمفُأمثاؿ ُوالمفكريف، ُالنقاد ُمف ُالمفاىيـ ُوبالتالي1ُىذه ،
،ُفيُتمؾُالمرحمة،ُداخؿُشبكةُمفاىيـُالفكرُالبنيويُالحداثي،ُالذيُيؤمفُنسبياُكافُاليزاؿُيشتغؿ

فُكافُيقتربُأحياناُإلىُمفاىيـُالبنيويةُالتكوينيةُالتيُيمكفُاعتبارىاُاىيـُالنظريةُوالمعياربمف ،ُوا 
مرحمةُتطورُلفكرُالبنيةُالمنغمؽُإذُ"كؿُكتابةُىيُفعؿُلغوي؛ُوالفعؿُالمغويُفيُكؿُأبعادهُفعؿُ

أفُنفيـُعبلقةُُمفُأجؿُعمىُأّنوُالتأكيداجتماعيُوبذلؾُفإنوُفعؿُأيديولوجي،ُويقتضيُىذاُالمبدأُ
ُالُمفُحيثُإفُّ ُباأليديولوجيا، ُالمغة ُدقيؽُلعبلقة ُينبغيُأفُننطمؽُمفُفيـ ُاألدبُباأليديولوجيا
المغةُىيُمجموعةُمفُالعبلماتُفحسبُ)والعبلماتُفيُحدُذاتياُذواتُأيديولوجية(،ُبؿُمفُحيثُ

ُا ُىي ُوالمكتوبة...والمغة ُالنصوصُالمنطوقة ُمف ُكتمة ُأو ُجسد ُإنشاء ُأيضا ُاألوؿُىي لمتجسد
2ُُلؤليديولوجياُبيفُأشكاؿُالنشاطُاإلنسانيُالمختمفة"

مفُالبنيويةُالشكميةُالمنغمقةُإلىُالبنيويةُالتكوينيةُالمنفتحةُُبداية االنتقاؿفُوىذاُالنصُيبيُّ
ُالوحدةُواأليديولوجياُكماُزعـُكماؿُأبوُديب،ُرغـُأنُّ وُجاءُعمىُاأليديولوجيا،ُوليسُنقضاُلمفيـو

ُبعد ُبقيُغامضاُكشأفُفُ،فيما ُاأليديولوجيا ُاالنحدارُلمفيـو ُبعدُالحداثةُ"يذا ُبعدُالبنيويةُوما ما
،ُبشيءُمفُنسبيةُلمجتمعُالطبقةُالمتوسطةُالميتافيزيقيةبقيتاُغامضتيف،ُإذُقامتاُبتخريبُاألسسُ

التسمسبلتُالسوؽ،ُوتشكؾُالميبيراليوفُالجددُوماُبعدُالحداثييفُمفُالقواعدُالعامةُوالقيـُاألصيمةُُو
ُوالممارساتُالتقميدية" ُالتوافقية ُوالرموز ُوالمعاييرُالسمطوية ُالمفروضة ُالما3اليرمية ُومفيـو ُبعدُ،

غمات،ُويرتبطُكذلؾُىذاُيدائماُيكتسيُطابعُالتجاوزُلماُىوُسائدُمفُمفاىيـُومناىجُوقواعدُوبراد

                                                      
ُ.52ُ،53ينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُاألدبُواأليديولوجيا،ُصُُ- 1
ُ.54المرجعُنفسو،ُصُُ- 2
ُ.41،ُص2014ُالعامةُالسوريةُلمكتاب،ُدمشؽ،ُتيريُإيجمتوف،ُماُبعدُالنظرية،ُترجمة:ُباسـُالمسالمة،ُالييئةُُ- 3
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ُواالا ُاألدب ُبمفاىيـ ُالنظري ُإيجملتجاوز ُذلؾ ُلنا ُيشرح ُمثمما ُبعدُقتصاد، ُما ُترتبط ُحينما توف،
ُوالإنسانيتيا،ُ ُمفُوحشيتيا ُالمتوحشة ُالميبيرالية ُينزعوا ُأف ُالذيفُحاولوا ُالجدد ُبالميبيرالييف الحداثة
ُنحوُممارسةُ ُعمىُالرموزُوالممارساتُالتيُأنتجتيا ُوتمردوا ُالتيُخمقتيا ُالتراتبية ُإلىُىدـ فسعوا

نساني ُة.ػػػػمفتوحةُوا 

مفُأجؿُخمؽُبؤرُُالنصُ/ُالعالـُمركزفيُأىميةُوضرورةُانييارُُجميعياتتفؽُىذهُالتياراتُ
ليسُحالةُمفُحاالتُالنصُالمفردُوحسب،ُبؿُُانييارُالمركز"متساويةُالمركزيةُفتحقؽُالتكافؤ،ُو

حالةُمفُحاالتُعمؿُالفنافُكمو،ُلـُيعدُلمعمؿُأوُاإلنتاجُمركزُأوُبؤرةُيفيضُمنيا،ُبؿُأصبحتُ
ُوتناثُر ُاإلنتاجُتنوعو ُوانيارتُمعيماُسمة ُانيارتا، ُواأليديولوجيا ُالرؤية ُذلؾُألف ُأنماطو، ُوتعدد ه

ُالذاتُولؤلسموبُالخاصُالمتميزُلممركز" ُىناؾُموتُلمفيـو ولكف ذات المتمقي دائما 1ُالذات،
تبقى حية، قائمة وموجودة في عممية التمقي والقراءة، في طروحات ما بعد األيديولوجيا وما بعد 

أىميتيا،ُبؿُتكوفُمطالبةُبإنتاجُنصوصُالُتممؾُمركزاُُُصُُقُنُْالكاتبُالتيُتَُُ،ُعكسُذاتالنظرية
ُالشمولية،ُوتدعيـُمنطؽُالمركزُالواحد. ُواحداُأوُرؤياُواحديةُألفُذلؾُيدخمياُفيُمفيـو

حينماُينتقدُاألعماؿُوالمشاريعُالنقديةُُ؛مارس كماؿ أبو ديب نقد النقد مف منظور تفكيكيػػػي
ُوسمطةُُصُاإلبداعيالتيُتناولتُالن ُالناقد ُفرفضُ"سمطة ُأحاديُمركزيُوسمطوي، مفُمنظور

ُإلىُالفيـُوتحديدُالمعنىُالدقيؽُأوُالقطعُأوُالوحيدُالذيُتزعـُأنوُ ُتسعىُدائما الواحدانيةُألنيا
ُوتعدُّ ُمتاىاتو براز ُالنصُوا  ُفتح ُإلى ُالنقدية ُاألعماؿ ُىذه ُتسعى ُاألدبي...وال ُالعمؿ ُفي دُيكمف

ثراءُماُيمكفُأفُنُُاالحتماالتُال فيُأغواره،ُبؿُتسعىُإلىُُودُِدُُحُْوالبلمَُُدُِدُ حَُسميوُالبلمُُػتأويميةُفيوُوا 
ُمعطياتو... ُالفرؽُواالختبلؼُوالتناقضُوالكثرةُبمورة ُيقبؿ ُواحدا ُنقديا ُعمبل ُأعرؼُأيضا ُال وأنا

ُقيمةُأوُقيمؾُويُُػالحقيقيةُواالحتماليةُوالبلتناغـُوالبلتجانسُوالتفكُّ ُإلييا ُنحفُنفسرُسند ُجمالية، ا
العالـُوالنصوصُتفسيراتُواحدانيةُإطبلقيةُإلغائيةُحصريةُبمغةُنقديةُعمىُقدرُىائؿُمفُاليقينيةُ
والوثوقيةُواإليمافُالشرسُبتممؾُالحقيقةُالواحدةُوبمغةُالُأثرُفيياُعمىُاإلطبلؽُألدنىُدرجةُمفُ

نشراخُأوُرعبُفيُمؿُأوُقمؽُأوُااخميُأوُتيافتُأوُخياُقدُتعانيُمفُتصدعُددرجاتُالشعورُبأنُّ

                                                      
ُ.31كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ- 1
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والذيُىوُُمواجيةُالعالـُالمعقدُالغريبُالمتنافرُالمتعاظؿُالمتشارخُالذيُيقوضُجزءُمنوُجزًءا،
ؿُػ،ُإفُىذاُالنصُالطويؿُلكماؿُأبيُديبُيمث1ُّالعالـُالحقيقيُوالنصُاإلبداعيُالشعريُوالسردي"

كافُيؤمفُبيذاُأْفُدُػ،ُفبعراءتو النص والعالـتحوال حقيقيا وظاىرا في نقد النقد لديو، وفي منيج ق
ُال ُالبنيويُالشموليُواستدرؾُنفسوُومشروعوُُدَُتمرُُّ،وثوقيُفيُكتبوُاألوائؿػاالتجاه عمىُمشروعو

أُكماؿُأبوُ،ُفقُرفاؽ اإلنساف الرحبةآكؿ بمراجعات عديدة جعمتو يرى فكر البنية ضيقا ال يحمؿ 
ُإل ُليصؿ ُتفكيكية ُقراءة ُالبنية ُيمكفُُُىُأفُّديبُفكر ُبنيةًُُأفُُْما ُومتجانسةُُحدةًُاُوُنفيمو متكاممة

ُات وبؤر غير منسجمة وغير متناغمة.ػيمكف لمقارئ التفكيكي أف يعثر فيو عمى شروخُ،داخميا
ُيجبُأفُّ ُال ُأفُُّولكف ُديبُفكرة ُأبو ُكماؿ ُوتحميؿُُيعمـ ُالثقافة ُفي ُغائبة الممارساتُالتفكيكية

مفُقبيؿُعبدُاهللُُالُتغيبُعنوُأسماءٌُُ،زاتُالتفكيؾُعربياالخطابُالعربي،ُفمفُيطمعُعمىُمنج
ُواإلسبلمية ُالمركزياتُالغربية ُتفكيؾ ُفي ُوكتبُُ،إبراىيـ ُاإلسبلمي،ُمحمد ُالعقؿ ُنقد ُفي أركوف

ىذهُكمياُُ؛مدُشوقيُالزيفُوبختيُبفُعودةُفيُمشروعييماػوعميُحربُفيُتفكيكاتوُالدريدية،ُومح
ُالُو ُبالنزعة ُتؤمف ُتكف ُلـ ُبالفكرُأسماء ُاشتغالو ُزمف ُبيا ُديبُيؤمف ُأبو ُكماؿ ُكاف ُحينما ثوقية

البنيوي،ُوزمفُعزلوُىذاُالفكرُالشموليُعفُالفمسفةُوربطوُبالرياضيات.ُويستثنيُكماؿُأبوُديبُ
إطبلقا،ُألفُاتياـُُكؿُمفُصبلحُفضؿُوجابرُعصفورُعفُحكمو،ُلكفُىذاُاالستثناءُغيرُكاؼٍُ

نكارُلمجيوداتُمفكريفُعربُلـُيؤمنواُيوماُبالفكرُالنقدُالعربيُعمىُعموموُبالوثوقي ُوا  ةُفيوُتعد 
ُالػػالبني ُػػػوي مثمما ىو الحاؿ عند كماؿ أبي ديب الذي انتقؿ مف الوثوقية النقدية إلى وثوقي،

ُ.ُُةػػػػة النقديػػػػالتشكيكي

بلـُويسعىُكماؿُمفُخبلؿُمشروعوُفيُنقدُالنقدُ"إلىُتحويؿُالنشاطُالنقديُمفُكبلـُعمىُك
ُأوالًُ ُعمىُالذاتُالمتكممةُوكبلماُإلىُأمرُيسمحُبأفُيكوفُالنقدُكبلما ُعمىُكبلـُوكبلما ،ُكبلما

عمىُالعالـُوكبلماُعمىُالمغةُوكبلماُعمىُمبدعُالكبلـُاآلخر،ُوكبلماُعمىُالمتمقيُوكبلماُعمىُ
رهُمفُوحدانيةُإلىُمنحُالنشاطُالنقديُحريةُجديدةُوتحريُكؿُماُيخطرُبالباؿ،ُبيذهُالصيغةُأطمحُُ

ُعمىُ ُقادرا ُجعمو لى ُوا  ُالمتمقي ُوسمطة ُالمتكممة ُالذات ُوسمطة ُالعقائدية، ُسمطة ُومف الموضوع

                                                      
ُ.29،ُصُاإلبداعيةُالفضاءاتُتشابؾُأوُالتجاورُجمالياتُديب،ُأبوُكماؿُ- 1
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التعامؿُمعُاالنشطارُوالبلوحدةُوالتشظيُوالجنوفُبجنوفُمطابؽُوتشظيُمضاه،ُوفقدافُلموحدةُ
لتجانسُوسيطرةُمماثؿُوانشطارُمنافس،ُكماُأطمحُإلىُتحريرُالنقدُمفُجمالياتُالوحدةُوالتناغـُوا

 والجػػمفيـو الكوةُإلىُتأسيسُػػوىذهُدعُ؛1المغةُالنقديةُالسائدةُوالمفاىيـُالدارجةُومحتماتُالتناسؽ"
(le collage) الذيُيعمدُإلىُاألخذُبمجموعةُمفُالمناىجُوتوليفةُمفُالمفاىيـُُ؛النقدي التأويمي

ُ ُالنصُالمتشظي، ُتأويؿ ُعمى نسجاـ األطروحة ـ بتناسؽ واحداثة ال ييتفنقد ما بعد التساعد
،ُألفُقراءةُالنصُتختمؼُمفُناقدُإلىُآخرُفقدُيبديُالناقدُإعجابوُالنقدية والممارسة التطبيقية

ُ ،ُويظيرُتيافتوُغدا ُفيو،ُفقدُُأوبعمؿُأدبيُمعيفُاليـو عدـُإعجابوُبو،ُأوُإدراكوُلداللةُجديدة
ُتحوُّ ُيقتربُإلىُالنقد ُالحداثيُإلىُنقد ُبعد ُما ُألنُّالنطباعياؿُالنقد ُالنسقيةُُوُخاؿٍُ، مفُالمفاىيـ

ُُُُُيا.ػفكأّف ما بعد الحداثة في النقد، ىو حنيف إلى ما قبمالتيُتؤطرهُوتنظـُعمميةُالقراءةُداخمو،ُ

ُالمثقؼُ ُاضمحؿ ُمثمما ُواضمحؿ، ُانيار ُقد ُالحداثة ُبعد ُما ُفي ُالناقد ُمصطمح ُإّف بؿ
،ُفيناؾُمفُقاؿُبموتُالناقدُمثؿُرونافُماكدونالدُضوُالمتمقيُالبسيطُوالقارئُالعاديالنخبوي،ُفعوُّ

ُفيُأربعينياتُوخمسينياتُ ُالنقاد ُ"االنتقاؿُمفُتبجيؿُأراء ُالذيُيطرحُفيو فيُكتابوُموتُالناقد،
ُلمناقدُ ُومتفردا ُمتميزا ُدورا ُتمنح ُالتي ُالتصوراتُوالرؤى ُمف ُأي ُالماضي، ُستينياتُالقرف وربما

،2ُمىُاآلراءُالفرديةُغيرُالمتخصصة،ُواحتقارُحكـُالقيمة"ولؤلكاديميُالمتخصص،ُإلىُالتعويؿُع
ُحكـُُقػدونقدُماُبعدُالحداثةُالمتمثؿُفيُالتفكيؾ،ُغالبا،ُ أقصىُوألغىُمفُقاموسوُالمعرفيُمفيـو

ُوانزالقاتيا الممتوية الالنيائيةاهُبالحديثُعفُعمؽُالداللةُوغورىاُ،ُمستبدالُإيُّالقيمةُإيجاباُوسمبا
ُالنصوصُ ُمتوف ُمفاىيـُفي ُفبحثُفي ُسواء، ُحٍد ُعمى ُالمنسجمة، ُوغير والخطاباتُالمنسجمة

المغةُوأيديولوجياُُالداخمي،ُ"وألفُُّواالنسجاـالتشظيُوالبلوحدةُالنصية،ُبعيداُعفُالمفاىيـُالنسقيةُ
ُتكوفُ ُقد ُوالتي ُوالثقافة ُالمغة ُشفرات ُمع ُيتكيؼ ُأف ُعميو ُالذي ُالنصُذاتو، ُمف ُأكبر الثقافة

ؼُأفُيكوفُخطابُالنصُمتكامبلُوغيرُممتبس،ُوىكذاُيمكفُأفُنقوؿ:ُألُويرُالممتناقضة،ُفمفُغ
ُتُُُإفُّ ُحيف ُتسمح، ُفجوات ُأو ُقطع ُنقاط ُأو ُتمزيؽ، ُعناصر ُعمى ُالنصوصُتحتوي ُؾُُدرَُكؿ

                                                      
ُ.41كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ-1
ُمػاكدونػػػػرونُ-2 ُمػػػػػاف ُالنػاقػػػػػػػػػػالد، ُتػػػػػػػػػوت ُفخػػػػػػد، ُالقاىرة،ُػرجمة: ُلمتػرجمة، ُالقومي ُالمػركز ُلمنػشر، ُالعيػف ُدار ريُصالح،

ُ.10ُُُ،ُص2014ُ
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بالدقة،ُبقراءاتُأخرىُىامشيةُأوُغيرُمفضمة،ُقراءاتُتضعُالمعنىُالمكتشؼُالواضحُُُصُفحَُوتُُ
ُأو ُالحتمي ُالمعنى ُأو ُالنصُمأالُظاىريا، ُالتفكيكية ُتفحصُالقراءة ُىكذا ُالتساؤؿ، لوؼُموضع

ُػػلتعثرُعمىُنقاطُتُفَُ وليذاُعمىُالمتمقيُأفُيكوفُفطنا1ُُعندىاُشفراتياُالتكوينيةُذاتيا"ُ(undo)ؾ 
فيُتمقيُواكتشاؼُىذهُالمراكزُالمخمخمةُلمنظاـُالنصي،ُعكسُالناقدُالذيُيكوفُمحصوراُبمفاىيـُ

ُشاؼُىذهُالبؤرُالمدمرةُلمبنية.نسقيةُتمنعوُمفُاكت

،ُغيرُالُمَمْنيجُبمفاىيـُعقميةُيمنح النقد ما بعد الحداثي كؿ السمطة لممتمقي الحرُ،وليذا
ُوليذاُ ُمفُالنص، ُاشتغاؿُالمتمقيُانطبلقا ُمفاىيـ ُالممارسةُىيُالتيُتحدد نما ُوا  ُمتعالية، ونقدية

،ُمفُسمطةُالمتمقيُيبقىُأمراُغيرُمفيـوفحديثُكماؿُأبيُديبُالسابؽ؛ُالّداعيُإلىُتحريرُالنقدُ
ُُُ!ُنقدُسيبقى؟ُفإذاُحّررناُالنقدُمفُسمطةُالمبدع،ُوالنصُوالمتمقي،ُفأيُّ

يجبُأفُيكوفُحّراُفيُممارساتوُالنقدية؛ُفبلُيتحوؿُإلىُُديبُإّفُالمتمقيُحسبُكماؿُأبي
التجانسُلفُيختمؼُعفُُوُفيُحالةُارتباطوُبمفاىيـُالوحدةُوالبحثُعفُجمالياتناقدُأكاديمي،ُألنُّ

ليذاُينتقدُكماؿُأطروحةُفولفغانغُإيزر،ُالذيُيؤكدُفيياُأّفُ"حّريةُالقارئُمشروطةُُالمنيجي،ُالناقد
دُتناسؽُالقراءةُأوُتيافتياُىوُفيُنيايةُمفُيحدُُّذلؾُأفُُّ(coherent)بكونوُينتجُقراءةُمتناسقةُ

نغُإيزرُالُغير،ُمعُأفُستانميُفيتشُالمطاؼُقارئُواحد،ُوحيدُربانيُالسمطةُوىوُحضرةُفولفغا
يحاًءُبواحديتو،ُفإفُّ ؿُ)أوُالمجتمعُُيبدوُأقؿُتقييداُلحريةُالقارئُوا  ُالمجتمعُالُمؤو  لجوءهُإلىُمفيـو

التأويمي(ُوالضوابطُالتيُتضبطُعمميةُتأويمو،ُيؤديُفيُالنيايةُإلىُتصورُأقؿُجذريةُمفُأفُينفيُ
ُحقيقيا" ُنفيا 2ُالواحدية ماعة التأويمية تفرض كشرط لتكوينيا خاصية االنسجاـ الج رغـ أفّ ،
د؛ُمنسجـ،ُوبالتاليُفطرحُُ،ُفيجبُأفُْالتأويمي بيف أفرادىا يكونواُعمىُخيطُأوُخطُتأويميُُمَوح 

ماف،ُعمىُسبيؿُُستانميُفيتشُالُيختمؼُكثيراُعفُطرحُإيزرُبعكسُطرحيُجاؾُدريداُوبوؿُدي
ُالقارئ،ُتحتُتسميةُنسجاـُفيُعمميةُالتأمىُانتفاءُاالالمذيفُيؤكدافُعُ،المثاؿ ويؿُالتيُيمارسيا

                                                      
،ُديفيدُبشبندر،ُنظريةُاألدبُالمعاصرُوقراءةُالشعر،ُترجمة:ُعبدُالمقصودُعبدُالكريـ،ُالييئةُالمصريةُالعامةُلمكتابُ-1

ُ.76ُ،77،ُص1996ُالقاىرة،ُ
ُ.43كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ-2
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ُالمتعارضة،ُوليسُواحديتوُوبنيتوُالتيُُ(dissémination)ارػػػػعمميةُمتابعةُانتش النصُودالالتو
اخترعياُفكرُالبنيةُإلثباتُالوحدةُوالتناغـُالكونيُالطوباوي،ُ"وىكذاُتصبحُالبنيةُفيُالنيايةُصورةُ

عاراتُالمكانيةُأوُالبصريةُالتيُيمجأُإليياُالفكرُالغربيُفيُأغمبُاألحياف،ُػػذىنيةُمنعكسةُلبلست
ُالفيـ"ػػػوى ُإلى ُوسعيو ُبحثو ُعمىُطريؽ ُمق1و ُألف ُالفيـُػػػ، ُإخفاء ُأو ُإلغاء ُعمى ُتعتمد ُالبنية ولة

ُالكميػػػػالبعي ُالفيـ ُعف ُُوالشموليُد بعاد العناصلمنص، ر ػػػػػف العناصزئية الشاذة عػػػػر الجػػػوا 
 ة داخؿ الخطاب.ػػػالمتناسق

ُتساءؿُ ُلقد ُالجديدنقاد ُ"القارئُعفُُ-فيُسياؽُجمالياتُالوحدةُ-النقد ُمشاركة عفُكيفية
ُيجدىاُفيُالقصيدة/ُويكتشؼُ وعيُفيُعمميةُإبداعُالقصيدةُواالستمتاعُبالشموليةُالكاممةُحينما

ُالدرامية" ُوحدتيا ُوفاعمية ُوكأف2ُّآلياتيا ُاُ، ُتمؾ ُعمى ُالعثور ُسيُُعدـ ُمنابعَُػلوحدة ُالقصيدة ُفقد
ُجماليتياُوأدبيتيا.

يكوف الناقد المنسجـ في طروحاتو النقدية غير مرغوب فيو داخؿ سياؽ ما وليذاُالسبب،ُ
،ُ"بيذاُالمعنى،ُيبدوُأفُزمفُالناقد،ُبوصفوُالحكـُالفيصؿُالذيُبعد حداثة التي تؤسس لالختالؼ

زمف/ُُ،ُألف3ُّالجميورُعمىُالصعيدُالثقافي،ُقدُوّلى"رُماُيستيمكوُذلؾُيحددُذائقةُالجميورُويقرُّ
ُنيايةُ ُاأليديولوجيا، ُنياية ُالتاريخ، ُنياية ُالناقد، ُنياية ُالنيايات، ُزمف ُىو ُالحداثة ُبعد ُما حالة

ُالمثقؼ،ُونيايةُالفمسفة.

اإلبداع  في قراءةديب  عند كماؿ أبي -تطبيقيا -وفي اشتغاؿ مفاىيـ ما بعد الحداثة
فيُتقديـُمقوالتُومفاىيـُنقديةُمجاورةُلممفاىيـُالنقديةُالعالمية؛ُإذُُبُأفُيساىـالذيُيجُالعربي

عربيُإلىُتطويرُمعطياتُنقديةُُسعىُناقدُأفُُْ،ميطوُالذكيةي"لـُيحدث،ُرغـُدراسةُعبدُالفتاحُك
ُأ ُأبدع ُولقد ُالمقامة ُكتابة ُجمالية ُمف ُرسالةُبتمتاح ُفي ُمدىشا ُخوارقيا ُعالما ُالمعري ُالعبلء و

                                                      
كريستوفرُنوريس،ُالتفكيكية،ُالنظريةُوالممارسة،ُترجمة:ُصبريُمػحمدُحسف،ُدارُالمريخُلمنشر،ُالرياض،ُالسعودية،ُُ-1

ُ.173ُُ،ُص1989ُ
ُالُ-2 ُدليؿ ُالبازعي، ُالرويميُوسعد ُط.ميجاف ُمعاصرا، ُنقديا ُومصطمحا ُتيارا ُمفُسبعيف ُألكثر ُإضاءة ُاألدبي، ،3ُناقد

ُ.315ُ،ُص2002المركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،
ُ.15رونافُماكدونالد،ُموتُالناقد،ُصُُ-3
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ُوأبدعُالوىرانيُوصاحبُكتابُالعظرافالغف ُلكفُ، ُبالمعنىُالدقيؽُلمكممة، ُمذىمة ُتقنياتُفنية مة
ُلـُيأتُبدراسةُواحدةُتسعىُإلىُابتكارُمقوالتُنقديةُتمتاحُقُِ يمياُالجماليةُمفُناقداُعربياُواحدا

ُالوىراني" ُأو ُالعبلء ُأبي 1ُإنجازات ُليذا بية يسعى كماؿ أبو ديب إلى دراسة اإلبداعات العر ،
ُاألدبُبمنظور مفاىيـ المجاورة والغرائبية ُأسماه ُوتحقيؽُكتابُالعظمة ُلدراسة ُفخّصصُكتابا ،

مةُوففُالسردُالعربي،ُوبحثُفيوُعفُخصائصُاألدبُيُفيُكتابُالعظالعجائبيُوالعالـُالغرائب
ُالمعقوؿُوالمنطقيُوالتاري ُحدود ُالخبلؽُمخترقا ُالخوارقيُالذيُ"يجمحُإلىُالخياؿ خيُالعجائبي/

ُالخياؿُ ُىيُقوة ُواحدة ُلقوة ُالطبيعيُإلىُالماورائي، ُمف ُفيُالوجود، ُما ُكؿ ُومخضعا والواقعي،
،ُفالخياؿُالمبدعُالذيُال2ُالمبدع،ُالمبتكر،ُالذيُيجوبُالوجودُبإحساسُمطمؽُبالحريةُالمطمقة"

بمفاىيـُمنيجيةُالذيُالُيقّيدُنفسوُُ،يقّيدُنفسوُبقيودُالموغوسُيقرؤهُالمتمقيُالحرُوالمبدع/ُالخبلؽ
متعاليةُعمىُالنص؛ُبؿُمفُالنصُالحر/ُالخبلؽُيمكفُصياغةُالمفاىيـُالنقديةُالتيُتعيفُالقارئُ

ُ.مميةُالتحميؿُوالتقويضُأوُالبناءالحرُفيُع

ُديبُأفُْ ُأبو ُكماؿ ُأدباءُُيثبتُأفُُّيحاوؿ ُأعماؿ ُعف ُبعيد األدبُالعجائبيُالسحريُغير
بيةُ)نموذجُماركيز(؛ُإذُ"يحّؽُلئلبداعيةُالعربيةُأفُتنسبُالعربُوغيرُلصيؽُفقطُبالرواياتُالغُر

ُالعجائبيُ ُفف ُىو ُجديد، ُأدبي ُفف ُابتكار ُتعيو، ُكانت ُالذي ُاألدبي ُالتاريخ ُالسياؽ ُفي لنفسيا،
هُوالخوارقي،ُففُالبلمحدودُوالبلمألوؼ،ُففُالخياؿُالمتجاوزُالطميؽُوابتكارُالمتَخّيؿُالذيُالُتحدُّ

هُحدودُىوُمفُسماتُالتمثيؿُفيُماُبعدُالحداثةُإذُيكوفُمفتوحاُالُتحدُّوالتخييؿُالذيُُ؛3حدود"
ُويصبحُالنقدُ ُبمألوفيتو، ُلمواقع ُمعوضا ُفيصبحُالتمثيؿُبغرائبيتو ُوالُمألوفة، عمىُأفاؽُالمتناىية

ُالما ُ"فالممارساتُالتمثيمية ُفيُإطارُنظري؛ ُوغيرُالقابمةُلضبطيا ُالكثيرة بعدُُأسيرُاستراتيجياتو
لتيُترفضُأفُتقيـُفيُوسطُاألعراؼُوالتقاليدُالمقبولةُإقامةُجميمة،ُوالتيُتحرؾُصوراُحداثيةُا

ة،ُتحبطُالمحاوالتُالنقديةُلتنظيميا،ُوترتيبياُبقصدُضبطياُوالسيطرةُػخميطةُواستراتيجياتُمتناقض

                                                      
ُ.43ُ،44كماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُأوُتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ-1
،ُدارُالساقي،ُدارُأوركس1ُالعجائبيُوالعالـُالغرائبيُفيُكتابُالعظمةُُوففُالسردُالعربي،ُط.ُاألدبكماؿُأبوُديب،ُُ-2

ُ.8ُ،ُص2007ُلمنشر،ُبيروت،ُأكسفوردُ)بريطانيا(،ُ
ُ.9،ُصُالمرجعُنفسوُ-3



110 
 

" ُإلىُكؿ  ُفيُطرحُكماؿُأبي1عمييا؛ُأيُتحويميا ُأوُسطحيا ُيمكفُأفُنممحُتناقضاُجزئيا ُ،ُوىنا
ُلكنوُمطالبُباستخراجُمفاىيـُنظريةُ ُفيُقراءتو، ُلمقارئُأفُيكوفُحرا ُفكيؼُيمكفُلمناقد/ ديب،

ُونقديةُمفُنصوصُعربيةُخوارقية/غرائبيةُتحمؿُسماتُماُبعدُحداثية؟ُ

ُولكفُال يمكف ذلؾ، ألف تمؾ النصوص ليست كاّل واحدا يمكف ضبطو بمفاىيـ شمولية ،
آلياتُتشّكؿُالسمةُالخوارقيةُداخؿُالنصُمقارنةُبنصوصُيمكفُالوصوؿُنسبياُإلىُالكشؼُعفُ

ُمفاىيـُ ُالذيُالُيقبؿ ُالحداثة، ُبعد ُتندرجُفيُأدبُما ُالسماتُالتيُتجعميا ُوالبحثُعف أخرى،
ُالكميةُوالشمولية.

،ُوغالباُماُيقاـو آليات السيطرة الشمولية ومفاىيـ الكميةُحداثي ذاتوالبعد  إّف التمثيؿ ما
قناعُعفُسمطتيماُوحدودىما،ُفنحفُنراقبُالعمميةُالتيُدعاىاُفوكوُمرةُمساءلةُيفعؿُذلؾُبنزعُال

؛ُفالنقدُالحداثيُسعىُإلىُالكميةُوالشمولية2ُالبحثُعفُالكمياتُحدودُالبحثُالتيُتحؿُاآلفُمحؿُّ
ُأمُّ ُمكوناتو، ُوضبط ُالعالـ ُرؤية ُمافي ُالنقد ُُا ُالكميةُالبعد ُتمؾ ُبوجود ُأصبل ُيؤمف، ُفمـ حداثي

ُوفكُّوالشمولي ُأنكرىما ُبؿ ُالتناغمية ُثـُّة ُومف ُوجودىما، ُفإفُّؾ ُالمنيجيةُُ، ُاآلليات ُعف البحث
بعدُالحداثيُأمرُعسير،ُبؿُمستحيؿُاستحالةُالعثورُأوُُوالمفاىيـُالنقديةُداخؿُالنصُاإلبداعيُما

ُالنصُما ُالتيُتجعؿ ُالدقيقة ُالمفاىيـ ُنجدُُحصر ُأف ُيمكف ُولمف ُالحداثيُيؤسسُلماىيتو، بعد
ُتواترة،ُكسمةُالعبثيةُوالسخريةُوالتشظيُوالبلمركزيةُفيُالخطاب.سماتُم

ُوأسُُّإفُّ ُاألدبية ُاألنواع ُنظرية ُكسرت ُالحداثة ُبعد ُالحدُ نصوصُما ُأخرى، ُألنواع ُست
ُالنثر، ُقصيدة ُالمثاؿ: ُسبيؿ ُفظيرتُعمى ُواضح ُغير ُبينيا ُالقصيرة،ُُالفاصؿ ُالرواية اليايكو،

ُ.،ُنصوصُالفيسبوؾاألدبُالرقمي

،ُفأصبحُالواحدُيشيرُمزج عمى مستوى الرواية بيف التاريخ الواقعي والتخييمي الخرافيوقع 
ُالما ُ"تكشؼُالخرافة ُإذ ُإليو، ُويحيؿ ُعفُُإلىُاآلخر ُالمستويات، ُعمىُمستوىُمف ُحداثية، بعد

                                                      
ُميشاؿُزكريا،ُط.ُ-1 ُمراجعة: ُترجمة:ُحيدرُحاجُإسماعيؿ، ُالحداثة، ُبعد ُىتشيوف،ُسياسةُما ُالع1ليندا ُالمنظمة ربيةُ،

ُ.120،ُص2009ُلمترجمة،ُبيروتُ
ُ.121المرجعُنفسو،ُصُينظر:ُُ-2
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ُالمتبادلة" ُىوُواقعيُأوُوىميُوعبلقتيما البحثُالحداثيُعفُُألف1ُُّعممياتُالتمثيؿُالسرديُلما
ُالماُالتاريخ ُالبحث ُلصالح ُاختفى ُقد ُالروائي ُالخطاب ُداخؿ ُامتزاجُُوالتخييؿ ُعف ُحداثي بعد

ُبعدُحداثيةُالنصُالسردي.ُالتخييميُبالتاريخيُوتفاعميماُلخمؽُغرائبيةُوما

ُالنصُما ُيستعمؿ ُُوليذا ُالميتاخرافةالبعد ُتقنية ُكسرهُُ) السرديات الصغرى(ُحداثي في
تجتياُالحداثة،ُ"والميتاخرافةُليستُخرافةُبالمعنىُالشائعُلمخرافة،ُالثنائيةُ)ُتاريخ/ُتخييؿ(ُالتيُأن
وُمفُجديد،ُوفقاُألغراضُالمؤلؼ،ُإذُكوُأوُتتيكـُعميوُأوُتنِشئُُفييُتنطمؽُمفُالواقع،ُوقدُتفكُّ

،ُوتفكيؾُالواقعُيقعُداخؿ2ُبعدُحداثيوف"ُالميتاخرافةُنوعُمفُالكتاباتُالتمثيمية،ُوقدُاشتيرُبياُالما
ُالميمةُالتفكيكية،ُعبرُمزجُبيفُالحكاية ُبيذه /ُالنصُالمقروء،ُفالقارئُيفكؾُوالكاتبُكذلؾُيقـو

ُويفكُّ ُالتخييَؿ، ُالتاريُخ ُفيفكؾ ُوالتخييمي، ُوالواقعي ُتيكميةُالتاريخي ُعممية ُفي ُالتاريَخ ُالتخييُؿ ؾ
ُ ُلمحُمما يؤدي إلى فوضى معرفيةمتبادلة، ُالحقيقيُلممحسوسُورفعا ُ"اكتشاؼُالنظاـ جابُتعيد

ُالتجربة" ُعالـ ُفي ُسابقا ُوالغاليمية ُالديكارتية ُالعقبلنية ُرمتو ُالذي ُتعو3ُّالحسي ُليذا ُما، بعدُُؿ
ُكافُنوعو،ُ وليذا ظير الحداثةُعمىُالفوضىُوالسخريةُالمتبادلةُفيُنقدُالثنائياتُداخؿُالنصُأي 

ومفُمظاىرُىذاُاليدـُ،ُيامُ القارئ الحر الذي ال يرضى بالثنائيات التراتبية بؿ يثور عمييا وييدِ 
ُ؛فيُقراءةُالنصُالسرديُانييارُثنائيةُالمتخيؿُوالتاريخ،ُووقوعُنوعُمفُالسخريةُالمتبادلةُبينيما

ُ ُالمتمقيُلغرضُىدميما ُالكاتبُأوُينتجيا ُبيا ُمعُاالثنيفيقـو ُيأتي،ُخصوصا ُسنرىُفيما ُكما ،
ُاتُالخياؿُالجامح.ةُالتيُتيدؼُإلىُفيـُخصوصيإلىُالقراءةُالحرُّدعوةُكماؿُأبيُديبُ

نماُسمطةُالباتوسُبعد الحداثة جامح والنيائي إّف الخياؿ في ما ؛ُفبلُيسيطرُعميوُالعقؿ،ُوا 
وىوُأساسُاألدبُالعجائبيُالذيُيمكفُإدراجوُفيُحالةُُ؛ىيُمفُتتحكـُفيو،ُوفيُتشكيموُوتأويمو

ذيُالُيركفُإلىُسمطةُدبية؛ُليذاُيحاوؿُأبوُديبُأفُيكشؼُعفُىذاُالخياؿُالبعدُالحداثةُاألُما
فصوؿ؛ُكافُالحداثة/ُالعقؿ،ُبؿُيتمردُعمييما،ُوقدُكتبُأبوُديبُعفُىذاُالتمرد،ُمقاالُفيُمجمةُ

                                                      
ُ.118لينداُىتشيوف،ُسياسةُماُبػعدُالحداثةُ،ُصُُ-1
ُ.360المرجعُنفسو،ُصُُ-2
جافُفرانسواُليوتار،ُفيُمعنىُماُبعدُالحداثة،ُنصوصُفيُالفمسفةُوالفف،ُترجمةُوتعميؽُوانتقاء:ُالسيدُلبيب،ُمراجعة:ُُ-3

ُ.59،ُص2016ُ،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُبيروت،ُالدارُالبيضاء،1ُمعزوز،ُط.عبدُالعاليُ
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وُاألدبُالعجائبيُوالعالـُالغرائبي،ُبستيمولوجيُفيُمشروعو،ُوقدُسبؽُكتابَُمفُبداياتُالمنعرجُاإل
ُ ُالبحث: ُعنواف الخياؿ المعقمف إلى الخياؿ  المجمسيات والمقامات واألدب العجائبي، مفوكاف

،ُوفيُىذاُالبحثُطرحُتقريبا،ُاإلشكالياتُالجموح: دراسة في أطر الرد وتقنياتو في النثر العربي
ُ ُالقوؿ ُفيمكف ُالتالي؛ ُلمكتاب ُديبُفُّإالمؤسسة ُأبي ُكماؿ ُابتدُالجذريُتحوؿ ُسنةُكاف ُمف اًء

قةُليذاُالتاريخُ)الثمانينيات(،ُفيماُنعثرُعمىُشذراتُنصيةُوفكريةُفيُبعضُأبحاثوُالساب،1996ُ
ُتدؿُعمىُأفُالناقدُفيُبدايةُتحولوُالمعرفيُوالمنيجي،ُكماُسنشيرُإلىُذلؾُالحقا.

ُالبحثُاألساسُ ُىذا ُفي ُديب، ُأبو ُكماؿ ُخبلؿُُوأيقرأ ُمف ُالتوحيدي ُحياف ُأبا المنعرج،
ُدوفُأفُّ ُوالوجود ُلمحياة ُالمتناقضة ُأُتأويبلتو ُليايحاوؿُكماؿُإيجادُصيغةُشمولية ؛ُوُمتجانسة

ُوالمتناقضةُ ُالمتخمفة ُالتأويبلت ُبيف ُاالحتدامية ُبالصراعات ُالمسرح ُىذا ُحياف ُأبو ُ"يمؤل يقوؿ:
ُالشؾُّ ُمف ُمنتقبل ُاإلنساف، ُعمى ُالمطروحة ُالكبرى ُواألسئمة ُاإلنساني ُومفُُلموجود ُاليقيف، إلى
ُالكميُا ُومفُالنظاـ ُاإليمافُأوُجدواه، ُفيُػلذيُتمثُّاإليمافُإلىُالتساؤؿُعفُمشروعية ُالثقافة مو

أصولياُاألولىُإلىُالتشظيُالمعرفيُالذيُاتسـُبوُعصره،ُبفضؿُتعددُالفاعمياتُالثقافيةُوالفكريةُ
ُالمتعارضة" ُالمعرفة ُديبُأف1ُْومصادر ُأبو ُكماؿ ُفبلُيحاوؿ ُأدبُالتوحيدُ، وتساؤالتوُُييحصر

ُمتناغـ ُألنوُباألساس،ُخطابُيؤسسُلمتشوتأويبلتوُفيُخطابُمنسجـ ظيُوالتشذيرُالمعرفي،ُ؛
ُمفُ ُىو، ُوكاف ُالحقيقة، ُمف ُتناقضاتو ُ"كانت ُالذي ُالتوحيدي ُحياف ُأبو ُأيضا ُيفعمو ُما وىو

وُمطروحُأساساُفيُ،ُألن2ُّاإلخبلصُلمحقيقة،ُبحيثُإنوُلـُيسعُإلىُحّؿُالتناقض،ُبؿُأبرزهُوأّكده"
ُيم ُفبل ُالتوحيدي، ُعصر ُفي ُالمتصارعة ُالتيارات ُالمعيشُضمف ُالواقع ُالواقعُخطاب ُلذلؾ كف

الواقعُليسُشرطاُفيُخمؽُُا؛ُعمىُالرغـُمفُأفُّاُمنسجمًُاُأحاديًُينتجُخطابًُُـُأفُْػالمعيشُالبلمنسج

                                                      
-ُقراءةُمحمدُمفتاحُلنصوصُُ)النسقية وما بعد الحداثة: تحقػيػب الخياؿ(ُ؛ُفيُعنصروسنناقشُفيُنيايةُالفصؿُالثاني

ُنسجاميةُوالتناغميةُلنصوصُالتوحيدي.أبيُحيػافُالتوحيدي،ُورفضوُالقراءةُالتشتيتيةُليا،ُودفاعوُعفُالقراءةُالشموليةُواال
ُالمجمسيػاتُوالمقامػاتُواألدبُالعجػائبي،ُمفُالخياؿُالمتعقمػػفُإلىُالخياؿُالجػػػموح،ُدراسةُفيُأطُػرُُ-1 كماؿُأبوُديب،

ُمج. ُفصوؿ، ُمجمػة ُالنثر، ُفي ُوتقنياتػػو ُع.14السرد ُالج4، ُالقػػػػػ، ُلمكتاب، ُالعامة ُالمصػرية ُالييئػػة ُالثاني، ُشتاءُزء اىرة،
ُ.213،ُص1996ُ

ُ.213المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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الذي يحمؿ عجائبية، فقد يكوف الواقع بما يحممو مف ُ؛األدبُالمتشظيُعفُسمطةُالنسؽُالجمعي
يا ا المؤلؼ وقد يفيمُ ييا أو ينتجُ كُ رِ  لتناقضات أو غير حامؿ ليا، فيدْ حاماًل  ظاىرٍ  انسجاـ

 المتمقي دوف أف يشير إلييا المؤلؼ.

ُفيُنصوصُالتوحيدي ُالموجودة ُالعجائبية ُىذه ُكتابُاإلمتاعُوالمؤانسةُ-رغـ ُُ-خصوصا
طوُعقؿ،ُبؿُىوُيندرج،ُحسبُوُضمفُالخياؿُالجموحُالذيُالُيربُِكماؿُأباُديبُالُيدرجُُُإالُأفُّ

ولكف تمؾ العجائبية ال تصؿ إلى الُينقصُمفُعجائبيتو،ُف،ُوىذاُػتعقمُِكماؿ،ُفيُإطارُالخياؿُالمُُ
ُأفُّعمىُ،ُوىذاُدليؿُبعد حداثي في سماتو درجات عميا، لنصؼ مف خالليا النص بأنو نص ما

ـ بؿ يقسّ بعدُالحداثة،ُُفيُأدبُماُدرجُكؿُخياؿٍُػي؛ُلكماؿُأباُديبُالُيقرأُالنصوصُقراءةُواحدة
ُ.د حداثيٍ ػػبع ما حٍ ػجام، و حداثيٍ  عقالنيٍ  :ذاتو إلى الخياؿَ 

بعد  إلى الغزالي، ضمف األدب العجائبي؛ ما العظمة، المنسوبَ  ؼ كماؿ أبو ديب كتابَ نٍّ ػصػيُ 
ُالبلمحُةػػالحداثي مف خالؿ خياالتو الجامحة الطميق ُعوالـ ُوالبلمألوؼُػ"في ُوالبلمرئي دود

سياُاإلسياـُْفُػلنَُُتنسبَُُأفُُْالعربيةُُِلئلبداعيةُُِص،ُيحؽُ مثؿُىذاُالنُّوالعجائبيُالخوارقيُاإلدىاشي،ُوبُِ
ُالبّلُ ُفف ُوالخوارقي، ُالعجائبي ُفف ُىو ُجديد ُأدبي ُفف ُابتكار ُوالبّلُفي ُالخياؿُمحدود ُفف مألوؼ،

ُحدود ُتحده ُال ُالذي ُالمتخيؿ ُوابتكار ُالمنتيؾ، ُالطميؽ ُُوُ،1"المتجاوز ُالقد ُىذا مألوؼُبلبرز
طينيةُترويُخمؽُُاػنياُكتابةُآدـُألواحًُوالبلمحدودُفيُنصُالعظمةُمفُخبلؿُعدةُمظاىرُمفُبي

ُوكذلؾ ُوالمخموقات، ُخبُُّ،اهللُلؤلرضُوالسماء ُسرنديبُباليندػحينما ُبجزيرة ُفيُمغارة حُفتَُفتُُُ،أىا
ُعشوراء،ُمفُطموعُالشمسُإلىُغروبيا أوُُوُالوقتُُمُُومفُيداىُُِ؛المغارةُيوماُواحداُفيُالسنة؛ُيـو

ُبعُالمغارةُُِيبقىُداخؿَُُأفُُْيحاوؿُُ ُأفُّػدُغروبُالشمسُيكلما ُإاّل ُالفناءُواليبلؾ، النبيُُوفُمصيره
دويفُنصُالعظمةُقبؿُغروبُػوُلتػتبلمذتُُِأربعيفُمفُفُمفُالدخوؿُإلىُالمغارةُمعدانياؿُقدُتمكُّ

ُوبالفعؿُذلؾُماُحصؿ.ُُ؛الشمس

                                                      
كماؿُأبوُديب،ُالمجمسياتُوالمقاماتُواألدبُالعجائبي،ُمفُالخياؿُالمتعقمػػفُإلىُالخياؿُالجموح،ُدراسةُفيُُأطرُالسردُُ-1

ُ.222وتقنياتوُفيُالنثر،ُمجمةُفصوؿ،ُصُ
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ُتتحقُّ ُزمػُالغرائبيةُفيُسمةُُُؽُُػكذلؾ، ُبيفُشخصياتُمتباعدة ُمفُقبيؿُدانياؿنيًُالمزاوجة ،ُا،
اُفيُسردُاألحداثُوتقديـُاألوصاؼُآدـ،ُوعثمافُبفُعفاف،ُوأيضاُفيُتوظيؼُالزمفُالطويؿُجدًُ

ُ"كؿُُ ُبّرىاُُمجمسٍُُمثؿ: ُىذه ُدنيانا ُمثؿ ُالمجمسُالواحد ُآالؼُألؼُألؼُألؼُسنة، ُأربعة مسيرة
جبارُوبحرىاُوسيمياُوجبمياُبالطوؿُوالعرض،ُفسبحافُاهللُالممؾُالقدوسُالسبلـُالمييمفُالعزيزُال

ُالممفوظ:ُ"وجعؿُبيفُالبحرُوبيفُاألرضُمسيرةُثبلثةُآالؼُألؼُألؼ1ُالمتكبر" ،ُوكذلؾُفيُىذا
،ُىذاُىوُالخياؿُالجامحُالذي2ُألؼُسنةُوخمؽُفيُتمؾُاألرضُثبلثةُآالؼُألؼُألؼُألؼُمدينة"

إلبداعُالذيُيمارسُفعؿُاُوالُحواسُالبشرُوىوُالذيُينتجُالنصُالخوارقيُالعقؿُُِهُسمطافُُالُيحدُّ
ُإنُّالمغامر ُالسحريُ: ُعاديا،ُوىوُيمزجُالتاريخيُبالمتخيؿ، ُتاريخيا ُالمتخي ؿُبوصفوُتوثيقا وُيسرد

ُفيُ ُإليو ُابتكارىا ُوننسب ُماركيز، ُغارسيا ُجابرييؿ ُمف ُنتعمميا ُاليـو ُصرنا ُلعبة ُفي بالواقعي،
ةُتحمؿُصفاتُىناؾُنصوصاُعربيةُتراثيُ،ُعمىُالرغـُمفُأف3ُّالنصؼُالثانيُمفُالقرفُالعشريف

ُ.ُبعد حداثيتيا تماثؿ النصوص الغربية في سحريتيا وغرائبيتيا وما

مفُتكُإذُ؛نص العظمةفي  -وىي مف سمات ما بعد الحداثة -غرائبيةىذه الال تنضب 
نياُفبعدُأفُأوحىُاهللُتعالىُاألسماءُكمياُآلدـ،ُفاحتفظُبياُودوُُّداخؿُأفعاؿُالكتابةُالواردةُفيو،

،ُ"أماُفعؿُالكتابةُؽُاهلل،ُفآدـُىناُقدُمارسُفعؿُالكتابة،ُمفُخبلؿُنصُالعظمةياُعجائبُخمألنُّ
ُىائؿُ ُكتابة ُفعؿ ُوىو ُالمانعة، ُتسمى ُالتي ُالمغارة، ُفي ُوتبلمذتو ُدانياؿ ُبو ُقاـ ُما ُفيو الثاني،
ُاألبعادُبكؿُماُلمكممةُمفُمعنى،ُإذُينخرطُفيوُأربعوفُكاتباُيممكوفُُعّدةُالكتابةُالكاممةُالكافية،

يـُسيخرجوفُبماُكتبوهُمفُالمغارةُقبؿُالمحظةُويممكوفُمفُالمعرفةُوالذكاءُوالحيمةُماُيضمفُأنُّ
ُالمغارة،ُثـُإفُّ ُكافُآدـُقدُُالقاطعةُالتيُتنغمؽُفييا دانياؿُيضمفُالبقاءُبفعؿُأكثرُديمومةُمما

ُلمغارةُالتيُتركوداخؿُاُدُبعدُماُكافُمخبوًءادانياؿُقدُأخرجُكتابُالعظمةُإلىُالوجُوُ،ُألف4ُّفعؿ"

                                                      
لخياؿُالمتعقمفُإلىُالخياؿُالجموح،ُدراسةُفيُأطرُالسردُكماؿُأبوُديب،ُالمجمسياتُوالمقاماتُواألدبُالعجائبي،ُمفُاُ-1

ُ.222وتقنياتوُفيُالنثر،ُمجمةُفصوؿ،ُصُ
ُ.221المرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.223المرجعُنفسو،ُصُُينظر:ُ-3
ُ.17كتابُالعظمةُوففُالسردُالعربي،ُصكماؿُأبوُديب،ُاألدبُالعجائبي،ُوالعالـُالغرائبي،ُفيُُ-4
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الكشؼ  ز وعمميةػػػػرائبية الكنػػر لو غرائبية خاصة، كغوفعؿ التخبئة/ الستػػعميوُالسبلـ؛ُُفيياُآدـ
ُ.العثور عميو أو

ـّ،ُفإفُّ ُتقنيةُالمزجُبيفُالتاريخيُوالتخييميُالسحري/ُالغرائبيُليستُتقنيةُحداثيةُأوُماُومفُث
ُألنُّ ُالزمانية، ُالناحية ُمف ُحداثية ُ"فتجذيرُُيابعد ُاإلنساني، ُوالشفوي ُالكتابي ُبالتراث مرتبطة

ُعمىُغيابُوىوُفعؿُعمىُدرجةُكبيرةُمفُالوعيُُيوِىـُبأنُُّ-المتخي ؿ،ُالخوارقيُفيُالتاريخُ وُيقـو
ُوماُةالحداثيُبعدُحداثي،ُوأفُُّآليةُعريقةُفيُالسردُاإلنسانيُوليستُابتكاراُحداثياُأوُماُ-الوعي

ُم ُالفعؿ ُىذا ُتشتؽ ُسابقة"بعدىا ُتاريخية ُمصادر ُىنا1ف ُومف  ااإلبداع التخييمي ذ نفيـ أفّ ُ،،
طارُالمكاف،ُوداخؿُفيُاإلبداعيةُػػ،ُألنُّالّسمات السحرية ليس مرىونا بالزمف وُخارجُعفُإطاره،ُوا 

ُالتيُتتعدىُسمطافُالموغوس،ُودليؿُتمؾُاإلبداعاتُالممّيزةُ ُالتخييميةُالجامحة اإلنسانيةُوقدراتيا
ليونانية،ُوالخوارؽُالتيُتتمّيزُبياُاإللياذة،ُوفيُالغربُالمعاصرُنجدُجابرييؿُغارسياُاألساطيرُا

دواردُالخراط،ُإبراىيـُالكونيُُوماركيزُفيُرائعتوُمائةُعاـُمفُالعزلة،ُوعربياُنجدُواسينيُاألعرج،ُ ا 
ُفيُالنثرُالعربيُالكبلسيكُ"فإفُُّ؛يػ،ُومناماتُالوىرانفيُروايتوُالتبر يُوىوُليسُلمعجائبيُصورا

ُمعُ ُوالتضاد ُالتعجيب ُخاصيتي ُعبر ُوالبلعقؿ ُالبلواقع ُإلى ُوالمنطؽ ُالواقع ُتجاوز سوى
المألوؼ...ففيُمناماتُالوىراني،ُعمىُسبيؿُالمثاؿ،ُقدرُكبيرُمفُالجرأةُوالسخريةُالكاريكاتورية،ُ

ُأفُّ ُأفُُّمع ُغير ُموقؼُمييبُومحفوؼُبالقداسة، ُوىو ُالحشر ُتجريُيـو لـُذلؾُُأحداثُالمناـ
ُأوُ ُفيُعصرىا، ُالتقىُبيا ُأو ُالتيُشيدىا ُوالمغمورة ُبعضُالشخصياتُالمشيورة ُمفُزج  يمنعو

ُوالمجوف" ُالسخؼ ُمف ُبكثير ُتعج  ُومواقع ُمشاىد ُفي ُالتاريخ ُخبلؿ ُمف ُعرفيا 2ُالتي فتحطيـ ،
ُيضبطوُُ؛القداسة ىو ما يخمؽ ىذه العجائبية ُال ُالذي ُالجموح ُالخبّلؽ ُالخياؿ ُإلى باإلضافة

ُالعقؿ،ُوالُىالةُالقداسةُالدينية.ضابطُ

                                                      
ُ.20،ُصُالعربيُالسردُوففُالعظمةُكتابُفيُالغرائبي،ُوالعالـُعجائبي،الُاألدبُديب،ُأبوُكماؿُ-1
ُالسرديُفيُرسالةُالتوابعُوالزوابعُالبفُشييدُاالندلسيُومناماتُركفُالديفُُ-2 فاطمةُالزىراءُعطية،ُالعجائبيةُوتشكميا

ُالسنةُالجامعيةُالوىراني،ُرسالةُدكتوراه،ُإشراؼ:ُعميُعالية،ُجامعةُمحػمدُخيضر،ُبسكرة،ُقسـُاآلدابُُو المغةُالعربية،
ُ.3،4ُُُ،ُص2014ُ/2015ُ
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،ُبؿُيرتبط،ُحسبُكماؿُأبوُديب،ُبعد الحداثة لكف الغرائبي ال يرتبط مباشرة بطروحات ما
ُفعؿُ ُحالة ُفي ُواآلخر ُ)الحداثة(، ُاإلبداع ُفعؿ ُحالة ُفي ُيوضع ُأحدىما ُمتعارضيف، بموقفيف

ُ)مااالُِ ُواُختبلؽ ُالواقعية ُاألصوؿ ُعنو ُينفي ُ"األوؿ ُالحداثة(؛ ُإلىُبعد ُوينسبو ُالتاريخي، لتجذر
موُابتكاريةُالخياؿُواختبلقيتو؛ُوالثانيُينفيُعفُمتخّيمتوُويسعىُإلىُبرىنةُتجّذرهُفيُالتاريخُوتأصُّ

ُاآلليةُالثانية،ُوىيُاألكثرُحداثةُزمانياُإذُتبزغُفيُإنتاجُماُفيُالواقع،ُوالمدىشُفيُاألمرُىوُأفُّ
بعد الحداثة  فماُ؛1ـُتاريخياُكماُيجموُكتابُالعظمة"بعدُالحداثة،ُبشكؿُخاص،ُىيُاألعرؽُواألقد

ُعمىُالمرجعُالخارجيُالذيُتمغيو.ُاؿُبديبلًُدُّػػ،ُكماُتجعؿُالتفكيكيةُاللواقععف اال ػتجعؿ النص بدي

بعد الحداثي في الذروة الجمالية والتأثيرية لفعؿ الخياؿ  وتبرز أيضا غرائبية فعؿ الخمؽ ما
ؿُآليةُالوجودُرُالمكافُوتعطُّػوصؼُالجنة،ُوىناُيمغىُالزماف،ُويتبخُُّالمتجاوزُلممألوؼُفيالخالؽ 

ُويتحوُّ ُاإلنساني، ُالجسد ُنشاط ُآليات ُوتنقمب ليًُوقوانينو، ُوا  ُإنسانا ُالعالـ ُكوفُاؿ ُإلى ُوأشياًء ،
2ُخارؽ ُإلغاءُخارج عف مألوؼ كوننا الذي نعيشو ونتخيمو بكؿ موجوداتو، ُإلى ُالميؿ ُوىذا ،

العناصرُداخؿُالعالـُوالوجودُاإلنسانيُراجعُباألساسُإلىُ"الياجسُالصوفيُالحدودُبيفُاألشياءُُو
الذيُتفيضُمنوُمقولةُإلغاءُالحدودُمتجسدةُفيُصورتياُالعمياُفيُإلغاءُالحدودُبيفُاهللُواإلنسافُ

ُالحموؿ" ُمفيـو 3ُوفي ُمفاىيـُُو، ُإلى ُتقترب ُالتي ُوالفمسفية ُالصوفية ُالمفاىيـ ُمف ُالحموؿ مفيـو
ليذاُطرحُالباحثوفُالعربُفيُمباحثُالتفكيؾُفرضيةُارتباطُالتفكيكيةُبالفمسفةُالقببلنيةُُوُ؛التفكيؾ

ُوالصوفيةُالييودية.

ُماُإفُّ ُحالة ُفي ُاألدبُواإلبداع ُميداف ُفي ُوظفتُمجازيا ُوقد ُصوفية ُمقولة بعدُُالحموؿ
لغاءُالحدودُىوُإمكانيةُدخوؿُكؿُشيءُفيُشي ُوا  ُفكافُ"الوجوُاآلخرُلميبلـ ءُوتحّوؿُالحداثة،

ُلـ/ُالُيتجاورُثـُانتصابُحدودُ ُتجاورُما الشيءُإلىُنقيضو،ُوتشابؾُماُال/ُلـُيتشابؾُوأخيرا
ُالوحداتُالمكونة ُبيف ُنألفو ُمفُنوعُلـ ُالنصُفيُصياغةُُ،4"جديدة ُىذا ُمفُأىمية وعمىُالرغـ

                                                      
ُ.21كماؿُأبوُديب،ُاألدبُالعجائبي،ُوالعالـُالغرائبي،ُفيُكتابُالعظمةُوففُالسردُالعربي،ُصُُ-1
ُ.25ُ،26،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2
ُ.38ُ،39ُكماؿُأبوُديب،ُجمالياتُالتجاورُوتشابؾُالفضاءاتُاإلبداعية،ُصُُ-3
ُ.40فسو،ُصُالمرجعُنُ-4
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نتعرضُلياُخاصيةُالتشابؾُالتيُسبعدُالحداثة،ُلماُيحمموُمفُُسماتُقارةُلؤلنواعُاألدبيةُفيُما
كماؿ  ظ يجد أفّ فإف المالحِ كخبلصةُعامة،ُُمعُالسماتُالتيُقدمياُإييابُحسفُفيماُبعدُتحميؿبال

ُفيتحدُّبمفاىيـ فكر البنية ،نسبيا ،أبا ديب اليزاؿ يشتغؿ ،ُ ُالوحداتُُبمصطمحاتث ُقبيؿ: مف
ُالمكونة،ُالحدودُبيفُالبنيات...

فعؿُتغييرُالواقعُبواقعُنّصيُمفُخبلؿُُبعدُالحداثةُيتجاوزُفعؿُالتخييؿُإلىُنصُماُإفُّ
ُالنصُالعجائبيُفيُكتابُالعظمةُحوؿُالواقعُ،العبلماتُالنصية وُمفُػػماُفيُرغـُكؿُُّ؛ليذاُيحـو

دىاشيات،ُوالتأثيرُفيُالواقعُوالسيطرةُعميوُوالسعيُإلىُتحديدهُوتغييرهُوموضعتوُاإلُوُخوارقياتال
ُالتوجُُّ...غيرُأفُّ ُعمىُاىذا ُنحوُالسيطرة عتبرُاليدؼُاألسمىُأوُالوحيدُالُينبغيُأفُيُُُ،لواقعو

ُونسجُخيوطُوتقنياتُوآلياتُ ُمثيرة ُفيُخمؽُبنيةُسردية ُالكبيرة ُمفُالجميُأفُالمتعة ُإذ لمنص،
ُالنص ُغايات ُمف ُسامية ُجمالية ُغايات ُكميا ُىي ُالخيوط1ُلبلفتراء ُىذه ُخبلؿ ُمف ُولكف ،

ُوالمخاتبلتُالسرديةُتحدثُسمةُالعجائبية.

بعد حداثية، عمى الرغـ مف تاريخ ظيورىا  نجد نصوصا غرائبية تحمؿ سمات ماُ،وليذا
ُإذُْالقديـ جدا ُأيُُّ، ُتجد ُبماػقد ُخاصة ُميزة ُبشائرُة ُالحداثة ُفيُعصورُأخرى،ُُوسماتُبعد ليا
،ُالذيُجاءُليقوؿ2ُبعدُالحداثيُأخرى،ُونصوصُأخرى،ُفالزمفُالُيقّيدُاإلبداعُماُأدبيةُوحركات

ُ؛3المعرفةُالُتختزؿُفيُالجانبُالعمميُالشمولي،ُمثؿُماُرأتوُالحقبةُالحداثيةُأفُُّ،ايميًُاُوتخأدبيًُُ،لنا
ُف.ػػسمتُبخيالياُالمتعقمالتيُاتُّ

ُالتيُبعد حداثي بعد الحداثة يستمـز نقدا ما أدب ما إفّ  ُيكسرُىيمنةُالسردياتُالكبرى، ،
ُتكريسيا ُالسردياتُالصغرىُضمفُأطُرُ،حاولتُالحداثة ُمافشّككتُفييا ُنقدياُوحة ُالحداثة ؛ُبعد

،ُوفيُىذاُالصددُيطرحُإييابُحسفُمجموعةُمف4ُىذهُالسردياتُالصغرىُالُتقدـُالوعودُالكبرى
                                                      

ُ.38ينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُاألدبُالعجائبي،ُوالعالـُالغرائبي،ُفيُكتابُالعظمةُوففُالسردُالعربي،ُصُُ-1
ُ.14ُ،15،ُص2016ُينظر:ُإييابُحسف،ُمنعطؼُماُبعدُالحداثة،ُترجمة:ُمحػػػمدُعيدُإبراىيـ،ُدارُاليبلؿ،ُالقاىرة،ُُ-2

3 -Voir : Jean-François Lyotard, la condition postmoderne, les éditions de minuit, Paris,ُ
1979, p 11, 12.   
4 - Voir : ibid., p 6,7. 
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بعدُالحداثةُفيُميدافُاألدب،ُوىيُتقتربُإلىُالسماتُالتيُقدمياُأبوُديب،ُويستعمؿُُسماتُما
ُ:1ُُمصطمحُالسماتُالستحالةُتقديـُتعريؼُدقيؽُليا،ُوىذهُالسماتُىي

ُالحقائؽُُ؛سمة الالحتمية -1 ُ"ألف ُالبليقيف، ُمقولة ُإلى ُيؤدي ُمما ُوالنتيجة ُالسبب بيف
،ُفبلُيحيمناُالسبب2ُواليقينياتُإفُكانتُحاضرةُيجبُأفُتكوفُمركبةُومعقدةُعمىُالدواـ"

 دائماُإلىُالنتيجةُنفسيا.
تركيبُُ؛ le montage ؛ُفبلُتقبؿُماُبعدُالحداثةُتفكيرُالبنية،ُوتفضؿُالمونتاجالتشظي -2

التيُتجمعُوتربطُبيفُالمتناقضاتُوالذراتُغيرُ le collage الشظاياُعبرُتقنيةُالكوالج
ُما ُوالنصُكظاىرة ُالمسانياتُُالمتجانسة، ُاقترحتيا ُكما ُعمىُنصيتو ُالُيقـو ُحداثية، بعد

النصيةُبؿُيكوفُ"نصاُإذاُخبأُفيُالمحظاتُاألولىُنواميسُتركيبوُوتكوينوُوآلياتُلعبو،ُ
 .3غيرُُمدَرؾُعمىُالدواـ"تبًلُُومخافيظؿُ

ُظيرتُفيُُ؛الالتقديس -3 ُوليذا ُفيُنصوصُالوىرانيُوكتابُالعظمة، ُرأيناه ُما ُمثؿ وىو
ُ ُمقوالت ُالماالنقد ُالنيايات ُخطاب ُوظير ُاألب، ُاهلل/ ُالمؤلؼ/ ُ"ماُكموت بعدُُبعدي

ُوما ُتوريف( ُ)أليف ُوماُالصناعية ُوولرستايف(، ُ)إمانويؿ ُالميبيرالية ُالتاُرُبعد ُ)أرثرُبعد يخ
 .4جمتوف("يبعدُالنظريةُعندُ)أرثرُفولديفُوتيريُإُدانتو(،ُوما

ُغيابياالغيرية والسطحية -4 ُفي ُالذات ُفُتشْخَصُف ُُىػافتنشُرُ،؛ ُسطحية ُعمىبأساليب ُقائمة
 .المنتوُِتأويؿُغيرُالمخاتمةُوالمراوغةُُوال

                                                      
ُبعدُالحداثة،ُترجمة:ُمحػػػمدُُ-1 ُبتمخيصُىذهُالسمات،ُولبلستزادةُفيُالموضوعُينظر:ُإييابُحسف،ُمنعطؼُما سنقـو

ُ.200حتىُص189ُُعيدُإبراىيـ،ُمفُصُ
2 -Jacques Derrida, La Dissémination, édition du Seuil, Paris, 1972, p 192. 
3 - Ibid., p 71. 
4 Marc Gontard, Le roman Français postmoderne , Une écriture turbulente, Hal archives- 
ouverte, Paris, 2005, p 5.   
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ُماالالحاضر، الالمتمثؿ -5 ُفالفف ُُ؛ ُحتى ُمنخرط ُوغير ُواقعي، ُغير ُالحداثي واقعيتوُبعد
نماُالسحرية ُوا  ُوالواقعية، ُوالمحاكاة ُالسطحية ُمبلمَحو ُوتقاـو ُمادية، ُحاالت ُفي ُتذوب ،

 تحاوؿُتغييرُالواقعُمفُخبلؿُالنصُالذيُالُيمتُإليوُبصبلتُوثيقة.
ُلقاماتُُ؛ـػالتيكّ  -6 ُفبلُوجود ُوالعبثية، ُوالصدفة ُوالعشوائية ُوالتعددية ُيفرضُالبلحتمية وىو

 ـُيمكفُأفُيحدثُليماُعمىُالسواء.التيكُُّرة،ُألفُّأدبيةُمقابؿُأسماءُمغمُو
والمزجُبينياُلتنتجُحدوداُجديداُلتمؾُاألجناسُاألدبية؛ُىذهُالحدودُيصعبُُ؛جناسخمط األ -7

 ضبطياُأوُفيميا.
 ؛ُىيُاالحتفاؿُبالتشظيُوالبلتقديس.االحتفالية -8
المتمقي،ُفييُُتستندُالبلحتميةُعمىُاالشتراؾُلمؿءُالفجواتُمفُخبلؿُ؛األداء واالشتراؾ -9

 الرؤيةُاألحاديةُالشمولية.ُضدُّ
ياُالبنيوية،ُفيناؾُنظرةُعكسيةُجدليةُبينيما،ُولكفُإدراجُ؛ُفماُبعدُالبنيويةُأساسُُالبنيوية-10

ُإييابُحسفُلمبنيويةُفيُسياؽُماُبعدُالحداثةُراجعُإلىُالبحثُعفُأصوليا.
ُالتالـز-11 ُثانيا، ُفوًضىُوتشظيا ُفالفوضىُوالتشظيُتبلـز ُيقعُداخؿُ؛ ُالتبلـز ُفيذا ومفُثـ

ُدائرةُالتشتتُوالبلحتميةُوالتبددُواالنتثار.

،ُُىذهُالسماتُمتعارضةُأحيانا،ُوغريبةُأحياناُأخرى،ُخصوصاُسمتيُّتبدوُ البنيويةُوالتبلـز
ُ ُبعدُالحداثةُألنياُُضمفليذاُيصؼُإييابُحسفُىذهُالسماتُبعبثيتياُويندىشُمفُاندراجيا ما

حداثي ال يحاوؿ أف يصؿ إلى مفاىيـ دقيقة الفالنقد ما بعد شذرية،ُوليذاُُحالةُممتبسة؛ُغامضة
ئيةُفيُالفيـُوالتأويؿ،ُوالتحديدُضمفُالمجاؿُوُقائـُعمىُالتعدديةُوالتحرريةُوالبلنيا،ُألنُّومعيارية

ُُ.1الثقافيُلماُبعدُالحداثة

ُ ُبعد ُما ُنقد ُتأسيس ُفي ُديب، ُأبو ُكماؿ ُإلييا ُأشار ُالتي ُالنقطة ُىي ُفيُوىذه الحداثة
سُلمتعددُالرؤيوي،ُوىوُنقدُيقعُنصوصوُالحديثة،ُفقدُوصؼُىذاُالنقدُبأنوُيكسرُالواحدية،ُويكرُّ

ُنفسو؛ُفيُمناخُالبلعبلئقيةُالتيُتتجسدُفيُحضوره،ُوحضورُالواحديةُفيُمكافُآخر،ُفيُالعالـ

                                                      
ُ.200ُ،201ينظر:ُإييابُحسف،ُمنعطؼُماُبعدُالحداثة،ُترجمة:ُمحػػػمدُعيدُإبراىيـ،ُصُُ- 1
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ة والتالـز في البنيوي مثمما تحضر سمتيّ ؛1ُالذيُىوُحاضرُفيو،ُلكنوُمنفصؿُومستقؿُتماماُعنو
ُ.ما بعد الحداثة، لكنيما منفصالف ومستقالف عنيا معرفيا ومنيجيا

ُ ُبتناقضاتو ُالذيُنعيشو، ُالمعاصر ُبالزمف ُالحداثة ُبعد ُديبُما ُأبو وبالحاالتُيربطُكماؿ
وىوُ–والسماتُالخاصةُبو،ُفيقوؿ:ُ"ُفيُىذاُالمناخُالُتعودُثمةُإمكانيةُلظيورُالنموذجُالطاغيُ

والُيبرزُصوتُواحدُينسجُاآلخروفُعمىُُ–جوىرُمفُالتناقضاتُالطبيعيةُلمحداثةُماُكافُفيُال
الزمفُالراىفُليسُزمفُالصوتُالطاغي،ُُمنوالو،ُكماُحدثُبانتظاـُفيُمرحمةُصعودُالحداثة،ُإفُّ

أوُالنموذجُالمييمف،ُوىوُبيذاُالمعنىُليسُزمفُالشاعرُالكبيرُالشامخ؛ُبؿُىوُزمفُالكثرةُوالتنوعُ
ُمتكاتفيفُمثؿُأسنافُالمشط"واالختبل ُالذيفُيقفوفُجميعا ،2ُؼ،ُوزمفُبزوغُمئاتُالشعراءُاألفراد

فبلُوجودُلمنموذجُأوُالبراديغـُفيُفكرُماُبعدُالحداثة،ُنتيجةُغيابُالمركز/ُالمعيارُالذيُيحكـُ
الُجودةُالنصُالشعري،ُبؿُإفُالنصوصُالشعريةُالمختمفةُتؤخذُبكونياُدواال،ُالُتكتسبُماىيتياُإ

باختبلفياُوتنوعيا،ُوعدـُانصيارىاُفيُتقاليدُشعريةُواضحة،ُسوىُمجموعةُشذريةُمفُالسماتُ
ُالماُبعدُحداثيةُالتيُتميزىاُعفُغيرىاُ.

ُ ُالشذرية ُالكتابة ُجاءتُىذه ُأسُُّولقد ُالتي ُالحداثة، ُبعد ُما ُمع ُالخمخمةُالشعرية ستُلثقافة
ُوىّيأ ُبيا، ُبّشر ُقد ُكماؿ ُوكاف ُلميقينيات، ُكتاباتوُوالزحزحة ُخبلؿ ُمف ُبّشرتُليا ُ"لقد ُيقوؿ: ؛

ياُفيُيقيفُكانتُخمخمةُالكبلكؿُالرازحةُعمىُالصدورُحتىُدرجةُبالخمخمةُوتمنيتياُورجوتياُألنُّ
ُاألنفاسُوالبُُخَُ ُحتُّنؽ ُالعروؽ ُفي ُالمتراصة ُواليباس"نى ُالتكّمس، ُالنظريات3ُُى ُتفرضو ُما وىذا

ُت فرضوُالنظرياتُالنقديةُعمىُالناقدُفيُىيئةُقيودُوالمذاىبُاألدبيةُمفُقيودُعمىُاألديب،ُكما
ُفيصبحُبطريقةُال ُيقتضيُأفُيسيرُوفقيا، ليا،ُالُُاإراديةُتابعُوضوابطُنظريةُومنيجيةُشاممة،

ُمتحكماُوالُموظفاُليا،ُشأفُكؿُمعيار/ُأيديولوجياُفيُحياةُاإلنساف.ُ

الذي يسيطر عمى حياة  ي كماؿ ىذه القيود المفروضة عمى اإلبداع والنقد بالمعبدسمّ ويُ 
ُإذفمف خالؿ قوانينواإلنساف  ُوالمعبد ُديبُ،؛ ُأبو ُوالواحديةُُ،حسبُكماؿ ُالعقائدية، ُمعبد ىو

                                                      
ُ.161ُ،162ينظر:ُكماؿُأبوُديب،ُجماليةُالتجاور،ُصُُ- 1
ُ.163المرجعُنفسو،ُصُُ- 2
ُ.26المرجعُنفسو،ُصُُ- 3
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قة،ُومحدوديةُالرؤية،ُوعنجييةُالتسمط،ُ)الوحدانية(،ُوالوثوقيةُالمطمقة،ُوالمذىبيةُالمضطيدةُالضيُّ
ُُو ُإنشائو ُفي ُالعربي ُاإلبداع ُساىـ ُمعبدا ُالقوة...كاف ُإلى1ُترسيخو"وامتبلؾ ُيستند ُأديب ُفكؿ ،

،ُفكانتُمرجعيةُأوُمذىبُأدبيُأوُفكرةُأيديولوجيةُيؤطرُبياُماُيكتبُحتىُأصبحتُقانوفُالكتابة
اإلبداعُخبلليا،ُكافُيتـُضمفُإطارُمرجعيُيغدؽُعميوُُخيرةُىيُأفُّمةُاألساسيةُلمعقودُاألالسُّ

،ُفأدونيسُمثبل2ُُماءىـُفيُىذاُاإلطارأىميتو،ُوحقوؿُطاقاتوُالداللية،ُوكبارُالشعراءُصنعواُأس
،ُوكتبُطاىرُنيؿُمفُالمرجعيةُالصوفيةُوالسرياليةُفيُقصائده،ُفكافُمفُشعراءُماُبعدُالحداثة

ولكف في ضوء الكتابة الما بعد حداثية، تخمى الكاتب ُلماركسيةُاالشتراكية.ؿُالمرجعيةُاوطارُداخ
؛ُفأصبحتُالكتابةُفعؿُحريةُمجردةُتابة والقراءةوالقارئ عف المرجعيات التي تتحكـ في فعمي الك

ُبعيدةُعفُسمطةُالمعاييرُالقرائية.ُ،كذلؾُ،مفُكؿُالقيود،ُوالقراءة

يُصارتُالنسبيةُأمراُحتمياُفيُسياؽُالكتابةُوالقراءة/ُالنقدُفيُماُبعدُالحداثة،ُفداخؿُالكمُّ
بعدُالحداثةُعمىُ ماُليذاُثارتؽ،ُمَُلمعيارُالجمعيُالمختَُخارجُعفُاُوالمطمؽُىناؾُجانبُنسبيُأو

ُ"عمـو ُإلى ُودعت ُالحداثة ُونظريات ُحداثية"ُماُومعارؼُعمـو ُترك3ُّبعد ُالظواىرُ، ُعمى ُفييا ز
كؿُاالتجاىاتُالممكنةُىيُاتجاىاتُمحتممةُمؿُبمقولةُ"المضطربة؛ُوىذهُاالضطرابيةُوالنسبيةُتع

ُُ.فال طريؽ مضموف يوصؿ إلى طريؽ الحقيقة،4ُأليُشيء"

انتُالضرورةُتؤكدُعمىُأىميةُإيجادُ"نظرياتُنقديةُأوُأنياجُػػ،ُكالمػػعرفيُالسياؽُوفيُىذا
ُتحطُّ ُوتسعىُإلىُتأسيسُتعدُّنقدية ُوالحياة، ُالرؤية ُوحدانية ُالقيمةُـ ُتمنح ُالُمراوغة، ُحقيقية دية

شرسُلممتعددُوالمبيـُوالمتناقضُالُلممتناغـُووحيدُالبعدُوالواضح،ُذلؾُأفُاليوسُبالوحدانيةُأحدُأ
ةُوىيُمكفُلثقافةُأفُتكوفُحرُّػػاةُوالسياسة...ُالُيػػمصادرُالقمعُواإلرىابُفيُالثقافةُكماُفيُالحي

                                                      
ُ.26كماؿُأبوُديب،ُجماليةُالتجاور،ُصُُ- 1
ُ.26ُ،27ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ- 2
 ُ ُالخياؿ المتشظي ما بعد الحداثي.   ضمف ا مفتاحأدونيس، إذ أدرجينصوَص وسنرى في الفصؿ الثاني تناوؿ محمػد مفتاح

3-: Jean-François Lyotard, la condition postmoderne, p 88.   
4- Ibid., p 94. 
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،ُوىنا1ُيذه"ػػكمغمقةُؿُفيُثقافةُػػػأفُيتشكُُّرُّػػديُحػػػتصدرُعفُىوسُبالوحدانية،ُوالُيمكفُإلبداعُنق
ُُتنتييُوتنتفيُدعوةُكماؿُأبيُديبُالسابقةُإلىُالعقؿُالنسقي.ُ

إنسانيةُاإلنساف،ُوحضورهُ"النقدُفيُحالةُماُبعدُالحداثة،ُيبحثُعفُُجدرُاإلشارةُإلىُأفُّوت
ُالذيُفيُنسيجوُوغياىبوُ ُالمغمؽُالمفتوح، ُالمنّفر، ُالفاتفُالمقزز، ُالباىرُالمرعب، ُالعالـ فيُىذا

سافُأوالُمركزُالكوفُولغزهُاألكبرُواألشدُسحراُىوُاإلنُيولدُوفيُنسيجوُوغياىبوُيموتُويفنى،ُإفُّ
ُالعالـ"ُو ُفي ُفيُحضوره ُاإلنساف ُإنتاج ُمف ُبعضُصغير ُوالعقائدياتُسوى ُالفكر ُوما ،2ُأخيرا،

ُ ُالنظرياتُوالمنيجيات، ُمفُيصنعُىذه ُفيُـ فيوليجعميا تتحكّ فاإلنسافُىو ُحدثُلو ُما ُوىذا ،
ادُماُمرحمةُماُبعدُالحداثةُحيفُأصبحُمجردُعبدُلآللة،ُوشيئاُمثميا،ُالُيختمؼُعنيا،ُفحاوؿُنق

ُالتشيئي ُالنزعة ُمف ُتخميصو ُالحداثة ُوالمنيج،ُػػبعد ُواآللة ُوالحداثة ُالعولمة ُزمف ُفييا ُوقع ُالتي ة
ُوالسردياتُالكبرى.ُ

نصوصُالتيُتحمؿُسماتُماُبعدُحداثية،ُوجاءُالنقدُالتفكيكيُالومفُىذاُالمنطمؽُانبجستُ
ُيفعموُحساـُنايؿُمعُنصوصُإدواردُالخليقرأىاُويحمُّ ُما أعماالُماُبعدُُُتعَتبرُراط،ُالتيميا،ُوىذا

ُمعرفةُ ُألحدىما ُيكف ُولـ ُأعمالو، ُفي ُنفسو ُإخبلصُدريدا ُمف ُأكثر ُلمتفكيؾ، ُمخمصة حداثية
3ُبأعماؿُاآلخر ُالحداثة،ُىوُإستراتيجيةُإنسانيةُ. ُبعد والتفكيؾُبوصفوُيندرجُضمفُطروحاتُما

ُكافُيفعؿُنيتش ُكما ُفيُكؿُالعصور، ُػػيمكفُأفُيفكرُمفُخبلليا ُالذيُو، وجبرافُخميؿُجبراف؛
ُالماُبعدُحداثي.ُيمكفُقراءتوُمفُخبلؿُىذاُالمنظور

ُمطُّيصعب الفصؿ بيف األدب والنقد في سياؽ ما بعد الحداثة ُألنيما ُجاءا4ُرداف، ُوقد ،
ُالماُ ُإلىُمفيـو ُلتنتقؿ ُوالبلمركزية ُالبلعبلئقية ُإلىُنقطة ُانتيتُالحداثة ُحينما ُالجديدة بسماتيما

بعدُوالماُقبؿُخيطُرفيع،ُوقدُحاوؿُكماؿُأبوُديبُفيُبحثُلوُبعنوافُ"الحداثة،ُُبعد،ُوبيفُالما

                                                      
ُ.28كماؿُأبوُديب،ُجماليةُالتجاور،ُصُُ-1
ُ.28،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
رُلمطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُ،ُدارُالتنوي1ينظر:ُحساـُنايؿ،ُدروسُالتفكيؾ،ُاإلنسافُوالعدميةُفيُاألدبُالمعاصر،ُط.ُ-3

ُ.11،ُص2014ُلبناف،ُمصر،ُتونس،ُ
ُ.10ينظر:ُإييابُحسف،ُمنعطؼُماُبعدُالحداثة،ُصُُ-4
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ُالحدا ُبعد ُما ُوبداية ُالحداثة ُنياية ُعف ُيتحدث ُأف ُالنص" ُىذاُالسمطة، ُيستعمؿ ُأف ُدوف ثة
ُانييارُاإلجماع؛ُالمصطمحُاأل ُالمركز؛ ُانييار ُفيُحركتيا ُجسدتُالحداثة ُ"لقد ُيقوؿ: ُفيو خير؛

ذاُالبعدُفييا،ُبعداُنبوئياُ)مفُوجيةُنظرُميتافيزيقية(،ُوبعداُتجسيدياُ)مفُوجيةُالتفتتُولقدُكافُى
لى1ُنظرُعمـُالبنية(،ُذلؾُأفُالحداثةُبمورتُرؤياُالعالـُفيُمجتمعُوصؿُإلىُدرجةُاالنفجار" ؛ُوا 

ر.ُنصُيكوفُمميئاُببؤرُتفجيُ؛ُأيُّدرجةُالُيقبؿُفيياُالنظرةُالكميةُوالشمولية؛ُكماُالُيقبمياُالنص
ُبعد"،ُإالُأنوُيقصدهُضمنيا،ُكماُيفعؿُفيُ ُالنصُالُيستعمؿُمصطمحُ"الما ولكفُكماؿُفيُىذا
ُالطموحُ ُالجماعية،ُفيُمجتمعُيممؤه ُالنصُاآلتيُ:ُ"عبرتُالحداثةُمفُمرحمةُتجسيدُالرؤيا ىذا
إلىُمستقبؿُأفضؿ،ُوعفُامتبلؾُمركزُشعوريُوتصورُمشترؾ،ُإلىُمرحمةُفقدافُالمركز،ُوانييارُ

،ُوىذهُالسماتُمف2ُإلجماع،ُولقدُتجسدتُىيُفيُخصائصياُالفعميةُحركةُاالنييارُوالتفتتُىذه"ا
ُوالعبلئقية،ُ ُوالشمولية ُالعقؿ ُومفاىيـ ُرفضتُالمركزية ُالتي ُالحداثة ُبعد خصائصُطروحاتُما

ُ.وتوجيت نحو الفوضى الكامنة داخؿ التفتت واالنييار الذي حصؿ لفكر البنية

ُيمك ُوىنا ُالقوؿ، ُإف ُمرحمة ُجعميا ُيمكف ُالحداثة ُبعد ُما ُالحداثةُمف ُفكر ُتطور ُمراحؿ ف
ُمخبوءةُ ُحداثة ُبعد ُما ُتوجد ُ)المنتيية( ُالمتقدمة ُالحداثة ُفداخؿ ُالنياية؛ ُإلى ُووصولو البنيوي،

ُميا.ػػياُداخػػضمن

ُاآلتية:ُالمفاىيـ/النتائج مناهُوناقشناه،ُإلىُونصؿُبعدُكؿُماُحمُّ

ُمنعرج -1 ُتحوؿ/ ُطرحُكبيرُحدث ُفكرُُفي ُإلى ُالحداثي ُالبنية ُفكر ُمف ُديب؛ ُأبي كماؿ
 التفكيؾُماُبعدُالحداثي،ُوبداياتوُاألولىُكانتُموجودةُفيُكتاباتوُوتحميبلتوُالبنيوية؛ُ

 ؛انييارُالعقائديةُىوُانييارُالنظريةُوفكرُالبنيةُالشمولي -2
ُتقبؿُسمطةُاالبتعادُعفُنظريةُاألنساؽ،ُألنياُإسقاطيةُوشمولية،ُوالغيةُلمشذراتُالتيُال -3

 النسؽُالمغمؽ؛

                                                      
ُمقاؿُفيُمجمةُفصوؿ،ُمجُ-1 ُالنص، ُالسمطة، ُالحداثة، ُالعامة3ُ،ُع4كماؿُأبوُديب، ُالمصرية ُالييئة ُالجزءُاألوؿ، ،

ُ.39،ُص1984ُلمكتاب،ُالقاىرة،ُ
ُ.39حداثة،ُالسمطة،ُالنص،ُصُكماؿُأبوُديب،ُالُ-2
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بؿُنجدىاُكذلؾُفيُالنص/الكتابةُُ،الجمالياتُالُتحدثُفقطُفيُالنصُالذيُيحمؿُوحدة -4
 الشذرية؛

 احتواءُنصوصُمفُاألدبُالعربيُعمىُجوانبُوأبعادُماُبعدُحداثية،ُمفُالناحيةُالفنية؛ -5
ُاإلبداعُوالنقدُفيُسياؽُماُبعدُالحداثة؛ -6  تبلـز
 نيويُإلىُالنقدُالتفكيكيُالحر؛االنتقاؿُمفُالنقدُالب -7
 ؛الناقدُإلىُحيويةُالقارئُالعاديُاالنتقاؿُمفُسمطة -8
 ؛رُالبنيةُالمنغمؽػػػػػػالكبيرُداخؿُفكُحضورُفعؿُالتأويؿُالدالليُالحّر،ُبعدُغيابوُ -9
ُبطريقةُ -10 ُتناولوه ُبؿ ُوصارما؛ ُموّحدا ُتعامبل ُالنسؽ ُمصطمح ُالعربُمع ُالنقاد ُيتعامؿ لػػػػـ

 .ٍتُفيُفيموُوتطبيقوُفيُعمميةُالقراءةُالنقديةتوحيُإلىُتشتُ 

ُأب ُكماؿ ُتناولنا ُأف ُُاوبعد ُتحوُّكنموذج لمنسقية المغمقةديب ُعمييا ُطرأ ُالتي ُكبيرُ، ؿ
ُسنتدارسُفك ُنسقية، ُنزعة ُلكؿ ُالبلغية ُالحداثة ُبعد ُبطروحاتُما ُتنادي ُفأصبحت رُػػػومفاجئ،

ُ،ُواالستراتيجياتُالتأويميةُالتيُيقدميااألدبيُالبنيةُالمنفتح،ُونحاوؿُأفُنفيـُاشتغاالتوُعمىُالنص
ُ.ونزعاتُالتشتيتُمحمػدُمفتاح،ُوموقفوُمفُماُبعدُالحداثةُفكرُالبنيةُالمنفتحُمفُخبلؿُطرح

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

 :ؿ الثانيػػػالفص

  يٍّ ػػػدِ قْ الن   ػػػةِ يَ نْ البِ  رِ ػكْ ػفِ  ػػػػابِ طَ خِ تَػاِح ػَمَسػاَراُت ِاْنفِ 
 تمييػػػد: 

 .حِ تِ فَ نْ المُ  ةِ يَ نْ البِ  ػػرِ كْ فِ لِ  ةُ يّ يمِ مِ حْ الت   اتُ قَ مَ طَ نْ المُ وؿ: المبحث األ 
 تشغيؿ مفاىيـ السياؽ لدراسة نسؽ الخطاب الصوفي. -1
 القراءة النسقية لمخطاب الشعري: تفاعالت السياؽ. -2
االنفتاح عمى تحميؿ الخطاب بالغيا وسيميائيا: خمخمة مفيـو االستعارة  -3

 ة.ػػػػػػالمرفوض
 الدينامي: النص وتعّدد المناىج. التوّجو -4
 

 .حِ تِ فَ نْ المُ  ةِ يَ نْ البِ  رِ كْ في فِ  يؿِ أوِ التَ  يفُ وانِ وقَ  ةِ لَ اَل الدّ  اؿُ غَ تِ شْ المبحث الثاني: اِ 
 .بنيوية الفيـ وتدريج االستراتيجيات -1
 .قوانيف التأويؿ البنيوية وتراتبياتيا -2

 .البنيات الزوجية/ الثنائية في التأويؿ -2-1
 .الرباعية في التأويؿ البنيات -2-2
  .البنيات السداسية في التأويؿ -2-3

 .هُ ػدَ عْ ا بَ مَ وَ  ػحِ تِ فَ نْ المُ  ةِ نيَ البِ  رِ كْ ػي فِ فِ  ـِ الَ والعَ  صِ الن   ؿُ دَ المبحث الثالث: جَ 
 انتظػػاـ النص والعالػـ: منطؽ التشابو واالختالؼ. -1
 النسقية وما بعد الحداثة: تحقػيػب الخياؿ. -2
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 د:ػػػػػتميي

بدائؿُشاممةُومقنعةُفيُتعاطيوُمعُأنواعُالخطاباتُُأفُيقػػّدـُالمنغمؽُُِالبنيةُُِرُُػػيستطعُفكلـُ
ُل ُكاف ُليذا ُعموما؛ ُواإلنسانية ُوالسردية، ُأفُينفتحُعمىُأفؽُومساراتُجديدة؛ُػالشعرية ُعميو زاما
،ُدمة النسؽكالسياؽ واشتغالو في خة؛ُةُوالمقصيُّيستعيدُمفُخبللياُبعضُالمفاىيـُالنقديةُالمنسيُّ

ُالفرة التأويؿ المحدودػػػوانبجاس فك ُبالرؤية ُيقبؿ ُال ُالذي ُبنيويةُػ؛ ُبقوانيف ُيتعامؿ ُألنو وضوية؛
ُمضبوطةُومنسجمة.

المنغمؽُقدُُإلىُأّفُفكرُالبنيةُ،سيرورة المفاىيـ وحركيتياُمتابعةعبرُُ،ُسابقا،منالقدُتوصُّ
 ، مف خالؿ مشروع محمد مفتاح،ية النقديالمسار المنفتح لفكر البنولكفُُأقصىُالتأويؿُنيائيا؛

ؿُالنص،ُػػػػالقارئُالُيستطيعُأفُيكتفيُبتفسيرُشكُ،ُألفُّسيعيد لمتأويؿ حيويتو وديناميتو ومكانتو
ُلو.ُمضبوطُأوُمحدودُؿُإلىُفيـػػػػػػيصدوفُأفُ

لبنيوية؛ُا،ُبالقوانيفُا،ُأساسًُةٌُ،ُمقرونالذيُيقترحوُىذاُالفكرُالنقديُ،الفيـ اليقينيُحدودَُُإفُّ
تصنيفياُانطبلقاُمفُمشروعُمحمدُمفتاحُالذيُأعادُالحيويةُواالنفتاحُلفكرُالبنية،ُُسنحاوؿالتيُ

ُالبنياتُػػػػػػػفق ُإلى ُفتوّصؿ ُمفُخبللو؛ ُالداللة ُاشتغاؿ ُالستخبلصُمفاىيـ ُبنيوية ُقراءًة ُابفُرشد رأ
ُالزوجيةُوالرباعيةُوالسداسيةُفيُعمميةُالتأويؿ.

بيفُثنائيةُُوسطياو؛ُالذيُيمكفُأفُنعتبرهُوجُّػصؿُإلىُتتبعُمفاىيـُىذاُالتليذا،ُيسعىُىذاُالف
وُينحتُآلياتوُومفاىيموُالتيُ،ُألنُّطرؼُمنيماُخضوعاُكّمًياُ/ُالتفكيؾ(،ُفبلُيخضعُأليُُّ)ُالبنية

ُ.يعتمد مفاىيمووال ، وييتـ بالتفكيؾ ـو البنية، لكف ال ينحصر داخمياػّر بمفيػػفيقغؿُعمييا،ُتيش

ُعمىُُإفُّ ُيقوماف ُالعالـ ُالنصُو ُىؿ ُقبيؿ: ُمف ُإشكاليات ُعّدة ُيطرح ُالبنية ُفكر انفتاح
ُاالختبلفات؟ُوىؿُيمكفُتقديـُ ُاالختبلؼ؟ُوىؿُالنّصُبنيةُمفُالتشابياتُأـ ُأـ مفيوميُالتشابو

ُبعدُحداثي؟ُأـُأّفُالعمميةُمستحيمة؟ُتحقيبُلممفاىيـُالنسقية،ُبحيثُنقوؿُنسؽُحداثي/ُنسؽُما

التيُاعتمدُعميياُمحمدُمفتاحُفيُتأسيسوُليذاُاالتجاهُُبالمرجعياتُةٌُػذهُاألسئمةُمرتبطػػػػػػىإّفُ
ُالفك ُالمعرفيةػػػػأو ُوالنظريات ُالفوضوية، ُوالنظرية ُالكارثية ُالنظرية ُقبيؿ ُمف ُالمنفتح، ُالبنيوي ُر

ُبقراءوالرياضية ُأيضا ُاألسئمة ُىذه ُترتبط ُالدينامية. ُمفيـو ُغطاء ُتحت ُتجتمع ُالتي ،ُ ُمفتاحة



127 
 

ُأسُّػػلتأويمي ُالتي ُرشد ُابف ُمفة ُوأيضاُس ُبنيوية، ُتأويمية ُقوانيف ُلمببلغييفُُ؛خبلليا بقراءاتو
ُالفصؿُفيُ ُعفُدرجاتُوضوعُالداللةُودرجاتُغموضيا.ُويبقىُىذا ُالذيفُتحدثوا واألصولييف،

ُيمو.،ُبمحاولتوُتتبعُمشروعُمحمدُمفتاحُبنيوياُوتاريخيا،ُلرصدُتحوالتُمفاىسياؽ نقد النقد

ُ

 ث األوؿ: الُمْنَطَمَقاُت الت ْحِميِمّيُة ِلِفْكػػِر الِبْنَيِة الُمْنَفِتِح.ػالمبح
حديثناُعفُاشتغاؿُفكرُالبنيةُفيُالعقؿُالنقديُالمغاربيُوبالخصوصُلدىُالباحثُمحمػدُ

أخذناُوقدُُ–مفتاح،ُمردهُاشتغالناُعمىُالثقافةُوالنقدُالعربييفُفيُكؿُأرجاءُالقطرُالعربي،ُمشرقوُ
ُلمتحميؿُ وقدُاخترناُصاحبُمشروعُمعرفيُأّسسُدعائموُعمىُُ؛ومغربوُ–كماؿُأباُديبُنموذجا

فُػػوُيتعيُّفكرُالبنية،ُليكشؼُبو،ُوعفُطريقوُتطبيقاتُالمناىجُالمتنوعةُوآلياتيا؛ُفيوُيؤكدُدائماُأنُّ
؛ُوالنصُىوُعالـ1ُناميتياويفيـُديُفُقواعدُالمعبةُوآلياتيا،ُوييتؾُخباياُأسرارىابيُّعمىُالباحثُأفُيُُ

ُثاٍفُيسعىُالباحثُإلىُالكشؼُعفُقواعدُتشكمو،ُوسيرورتوُالدالليةُوالتأويمية.ُ

؛ُإذُيتحرؾُداخؿُالنصُة تيارات نقدية وفكريةىو الفكر الجامع لعدّ  المنفتح فكر البنية إفّ 
ُبي ُويقارف ُالنقدية، ُوالمشاريع ُاألدبية ُالخطابات ُبنية ُيكشؼُعف ُفيو ُطريقيا، ُفيُعف ُآلياتيا ف

،ُالتنظيرُوالتطبيؽ،ُليذاُيؤكدُىذاُالفكرُعمىُاختفاءُالحدودُالمعرفيةُبيفُالمناىجُالنقديةُونظرياتيا
ُفيياُبعضُالنظرُيجدُبينياُتداخبلُكبيرا،ُوتقاطعاتُُبؿُانمحاءُتمؾُالحدود،ُ"ذلؾُأفُّ مفُُيْعِمُؿ

ُوديناميتشتُّ ُونسبيتيا ُتاريخيتيا، ُلو ُوتتبيف ُوثيقة ُوصبلت ُالسيميولوجياُى، ُمثبل ُىيمنت ُفقد يا؛
ُ ُعمـو ُسياؽ ُىو ُوتاريخي، ُإبستيمولوجي ُسياؽ ُفي ُكريماص، ُسيميوطيقا ُوخصوصا الفرنسية،
ُبعضُعناصرىا،ُ ُليمغوا ُنظريتو ُيناقشوف ُبدأوا ُبعضُالباحثيف ُولكف ُالخامسُوالسادس، العقديف

ُالعقديفُاألخيريف"ػفويكيُّ اسُكانتُبنيويةُمغمقةُعمىُ،ُفسيمياءُغريم2واُبعضاُمنياُفيُضوءُعمـو
ُانفتحتُعمىُالعالـ؛ُخارجُالنصُفيُ النص،ُلكفُمعُبورسُوكورتيسُوبارتُفيُمرحمةُمتأخرة

ُعدةُمفاىيـ،ُمنياُالسيميوزيسُالبورسيُواالنتشارُالدريدي.

                                                      
نجاز،ُصُُ-1 ُ.5ُ،6ينظر:ُمحمػدُمفتاح،ُديناميةُالنص،ُتنظيرُوا 
ُ.5رجعُنفسو،ُصُػػػػػػالمُ-2
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ب عمى الباحث أف يعي ىذه المفاتيح المنيجية البنيوية يجِ ومفُثـ،ُفحسبُمحمػدُمفتاح،ُ
،ُنظرية ونقدية تعينو في الكشؼ عف مغاليؽ النص والعالـ عمى حد السواء قبؿ تبنيو مفاىيـ

زُمشروعُمفتاحُفيُمرحمةُمتقدمةُعمىُالكشؼُعفُبنيةُالمناىجُوأنساقياُوتحوالتياُفيُػليذاُتركُّ
ُقراءةُبنيةُالنص،ُفكؿُبنيةُتقرأُبنيةُأخرى،ُوتتخذىاُنموذجاُليا.

ؼُعفُىذاُالتفاعؿُبيفُبنياتُالمناىجُالمختمفةُولكفُمحمػدُمفتاحُلـُيبدأُمباشرةُفيُالكش
ُ ُومفاىيـُُنسقيةً ُكانت بدايتو مع خطاب التصوؼفقد ُتارة، ُالوظيفية ُالقراءة ُمفاىيـ ُعمى تعتمد

ُالقراءةُالسياقيةُتارةُأخرى،ُوسنحاوؿُأفُنتدارسُىذهُالبداياتُأوُالمنطمقات.
 .تشغيؿ مفاىيـ السياؽ لدراسة نسؽ الخطاب الصوفي -1

ُػػيمك ُلمبداياتُالنظػػسُوالتأريػػػالتأسيف ُػػخ ُكػػوالتحميميرية ُمفتاحُمفُخبلؿ ُمحمػد ُعند تابو:ُػػة
ُدكتوراهُ ُفيُاألصؿُرسالة ُالذيُىو ُمقارباتُوظيفية"؛ "الخطابُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي،

،ُوكانتُبعنوافُ"التيارُالصوفيُوالمجتمعُفيُالمغربُواألندلسُخبلؿُمحمػد أركوفأشرؼُعميياُ
ُال ُنوقشتُسنة ُوقد ُاليجري"، ُالثامف ُالبحثُفيُُ،19811قرف ُعف ُانقطاعو ُيعني ُال ُىذا ولكف

مجاؿُتحميؿُالخطابُالشعريُبمنظوراتُمتنوعة؛ُتقميديةُوحداثية،ُكماُيظيرُفيُكتابوُ"فيُسيماءُ
 فقد كانت كتبو وأبحاثو تمثؿالشعرُالقديـ"ُوماُيميوُ"تحميؿُالخطابُالشعري،ُاستراتيجيةُالتناص"؛ُ

ُومنيجيا،ُمشروعا نقديا متكامال، لو امتدادات معرفية رصينة ُمعرفيا ُوليستُدراساتُمتباعدة ؛
ُ)الخطابُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي(،ُعمىُالرُّ ُالكتابُاألوؿ ُنسبيُبيف ُتباعد ُمفُوجود غـ

ُوبقيةُالكتبُالبلحقةُالتيُأظيرتُتناسقاُكبيراُبينياُفيُتطويرُاألفكارُوالمفاىيـُتدريجيا.

دُسعىُمحمػدُمفتاحُمفُخبلؿُبحثوُفيُتحميؿُالخطابُالصوفيُإلىُمحاولةُفيـُطبيعةُلق
ُ ُالمغربيُواألنأفراد ، فبحث أيضا عف األنساؽ ىادلسيُمفُخبلؿُالخطاباتُالتيُأنتجُوالمجتمع

يضاحُعناصرىاُوعبلقاتُالتي شّكموىا ،ُوسمؾُ"طريقاُيتوخىُالكشؼُعفُبنيةُالظاىرةُالصوفية،ُوا 
ثـُصياغةُكؿُذلؾُفيُ)نسؽ(،ُعمىُأنوُ)نسؽ(ُمجتمعيُتتعرضُبعضُعناصرهُبعضياُببعضُ

                                                      
ُمقارباتُوظيفيُ-1 ُالخطابُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي، ُمفتاح، ُمحمػد ُالقػػػػػينظر: ُلمنشرُوالتوزيع، ُدارُرؤية اىرة،ُػػة،

ُ.6،ُص2014ُ
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ُالتحتية،ُوأوضحُدليؿُىوُغيابُبعضُ ُفيُالبنية ُأحدثتُثورة ُما ُإذا ُآجبل، ُعاجبلُأـ لبلنخراـ،
،ُولكفُكؿ1ُُعناصرُ)النسؽ(ُاألندلسيُوالمدنيُبالقياسُإلىُ)النسؽ(ُالبدويُالذيُىوُالنموذج"

مف خالؿ نقصاف استعماؿ النسؽ األوؿ بلؿُوطغيافُنسؽُآخرُعميو،ُنسؽُمجتمعيُقابؿُلبلنح
ُيختفيُإذاُأو تحوير بنيتو الداخمية نحو بنية أخرى تقتضي نسقا جديدا ُمثبل، ُالمدينة ُفنسؽ ،

ُنسقيةُ ُجاءتُالدراسة ُليذا ُالمادة، ُالعالية، ُالثقافة ُالمدنية، ُالفكر، ُالعمراف، ُعناصر: اختفتُمنو
ُ.ُُالخطاب والمجتمع واألنثروبولوجياقضايا وظيفيةُتبحثُفيُ

ُتظيرُُإفُّ ُواجتماعية ُخطابية ُظاىرة ُالخطابُالصوفيُبوصفو ُفيُقراءة ُالنسقية المنيجية
ليا،ُوىوُ"الخموصُإلىُجممةُ)قواعد(ُأوُ)أنساؽ(ُتصمحُلوصؼُُرُِمفُخبلؿُاليدؼُالمسطُُّػػػةجميُّ

تتبعُالجزئياتُُالحاضرُوليسُالقصدالظاىرةُالصوفيةُوتأويمياُثـُاستحاءُإيحاءاتُلربطُالماضيُب
والمعروؼ في القراءة النسقية ،2ُوالتيوُفيُسراديبيا،ُوحينماُينتييُالبحثُيكوفُغيرُذيُقضية"

ُألفُّىي طبيعتيا الكمية، والشمولية؛ فال تيتـ بالجزئيات والشذرات التي ال تقع داخؿ النسؽ ،ُ
دُػػػكوُعفُقصػلنسؽُالمدروس،ُوبالتاليُتفكُّاالىتماـُبياُيقودُإلىُنتائجُقدُتخالؼُمعالـُوسماتُا

ُالدراسةُالنسقيةُالوصوؿُإليو.دُّػأوُدوفُقصد؛ُويتي ُـُالنسؽُوينتفيُالمعيارُالذيُترـو

ُبمنظورُنسقيُبنيوي،ُُسمات البحث األنثروبولوجيتظيرُ ُمفتاحُاألوؿ، فيُكتابُمحمػد
لمغربي،ُإلىُحدُكبير،ُألنوُكافُالتصوؼُكافُنابعاُمفُالواقعُاالجتماعيُاُفيوُيرى،ُمثبل،ُ"أفُّ

،ُوقدُبحثُمفتاحُعف3ُعنصراُضرورياُلمتوازفُبيفُفئاتُالمجتمع،ُولكفُعمىُصعيدُالمغربُكمو"
عفُمدىُكوفُُوُالبحثَُ؛ُفقدُكانتُفرضيةُكتابػبنيافُالمجتمعُوربطُأواصرهُدورُالمتصوؼُفيُشدُّ

ُف.فُبيُْالمجتمعُالمغربيُمنقسما،ُأوُمركزياُأوُبيُْ

ُالمغربُاإلسبلميُإلىُأنُّوقدُوصؿُ وُكانتُمفتاحُمفُخبلؿُبحثوُعفُالتصوؼُفيُببلد
ُمتعمقاُ ُالمحكوموفُخضوعا لممغربُ"سمطةُمركزيةُقويةُأحياناُوضعيفةُأحياناُأخرىُيخضعُليا

الُتناقضُُفنعتقدُأفُُّ،ؿ...ومعُذلؾبالقربُمفُالمركزُأوُبعده،ُوبالسيؿُوالجبؿُواالستقرارُوالترحُّ
                                                      

ُ.10،ُصُبُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي،ُمقارباتُوظيفيةمحمػدُمفتاح،ُالخطاُ-1
ُ.11،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
ُ.98المرجعُنفسو،ُصُُ-3
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لمسمطةُالمركزيةُوبيعةُلياُوكافُفيُنفسُالوقتُنظاـُقبميُداخميُُفُىناؾُوالءٌُفيُذلؾ،ُفقدُكا
ُبدورُفيو" ؛ُألفُاالحتكاـ1ُيحفظُالتوازفُبيفُالقبائؿُوبيفُأفرادُالقبيمةُنفسيا،ُوكافُالصوفيُيقـو

ُبحمُّ ُتيتـ ُالمركزية ُالسمطة ُتكف ُلـ ُالعالقة ُالمسائؿ ُالمتصوُُّ،يافي ُاىتماـ ُالديفُُةفبقدر ورجاؿ
ُحميا،ُوفّضُالنزاعاتُبيفُالقبائؿُأوُداخؿُالقبيمةُالواحدة.ب

لدراسةُالمجتمعُُقّدـ محمػد مفتاح دراسة أنثروبولوجية باعتماد المفاىيـ الوظيفية والنسقية
الصوفيُفيُتماسكوُوانسجاموُعمودياُوأفقيا،ُفحيفُ"يتعيفُعميناُأفُننظرُإلىُالمجتمعُمفُناحيةُ

ُعمىُحدةوظيفيةُأوُننظرُإلىُالعناص ومفُثـ،ُنربطياُمعُالعناصرُالمتشابيةُمفُالثقافاتُُ،رُكؿ 
بمقدورُالمرءُأفُيقرأىاُعمودياُُفُأفُّتحميبلُبنيوياُلمموادُيبيُُّاألخرى،ُليسُموضعُخبلؼُأبدا،ُإفُّ

راءةُخطابُالمجتمعُإلىُالرؤيةُالنظريةُالبنيويةُػاُتقتربُالرؤيةُالوظيفيةُفيُقػ،ُوىن2وأفقياُكذلؾ"
ُوىذاُماُتبناهُمحمػدُمفتاح.ُ،اؽػػتؤمفُبتفاعؿُاألنسالتيُ

ُ ُوظيفيا، ُمفتاح، ُمحمػد ُبعديربط ُالمدينة ُبفضائؿ ُالصوفي ُكالنسؽ ُبفضائؿُػما ُمرتبطا اف
اُمفُحاجاتُالمجتمعُالبدويُكفّضُالنزاعُعمىُالماءُالبداوة،ُ"فدورُالصوفي،ُفيُالبداية،ُكافُنابعًُ

ؿُلدىُالسمطةُوالتحكيـُبيفُالمتنازعيفُفيُالقبيمةُوالتدخُّفاؼُواألرضُوالقياـُباالستسقاءُأوقاتُالج
ُعمىُفردُأوُجماعة،ُفإفُّ دوره،ُوبخاصة،ُمفُكافُمتفتحاُعمىُالسمطة،ُُلرفعُمظممةُودفعُمغرـٍ

ُباعتبارهُمشتقاُمفُحاجاتيا" ُمعيا ُفيُالمدينة،ُومتكيفا ؿُالصوفيُمفُفضاءُ،ُفتحو3ُّكافُعظيما
ُ ُبيا ُالتيُكافُيقيـ ُفتغيُّالبادية ُمفُببلطُالسبلطيفُوالمموؾ، ُوأصبحُقريبا ُالمدينة، رُػإلىُفضاء

موُداخؿُالباديةُمفُمساعدةُعامةُالناسُعمىُقضاءُحوائجيـُوتحوؿُإلىُخدمةُػالنسؽُالذيُشكُّ
المموؾ،ُ"وىكذا،ُحددُنشاطُالصوفيُفيُالمدينةُالمعطياتُالمدنية،ُوىيُمعطياتُمنياُماُتشترؾُ

،ُوىناؾُأمورُخاصةُبالمدينة4ُتُالمدينةُعمىُتجاوزهُكالعجزُأماـُالمرض"فيوُالباديةُلقصورُبنيا

                                                      
ُ.101،ُصُوظيفيةُمقارباتُاإلسبلمي،ُالغربُفيُالصوفيُالخطابُمفتاح،ُمحمػدُ-1
راجعة:ُجبراُإبراىيـُدوفُالسعدوف،ُمػػػػسعيويةُأـُطبولوجيا،ُترجمة:ُصبارُبيترُمونز،ُحيفُينكسرُالغصفُالذىبي،ُبنُ-2

ُ.36ُ،ُص1986ُافيةُالعامة،ُبغداد،ُػجبرا،ُدارُالشروؽُالثق
ُ.119محمػدُمفتاح،ُالخطابُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي،ُمقارباتُوظيفية،ُصُُ-3
ُ.120المرجعُنفسو،ُصُُ-4



131 
 

ُعامةُ كإطعاـُالغرباءُوعابريُالسبيؿُخصوصاُأفُالمدينةُلياُطابعياُالماديُالذيُينقصُفيوُكـر
ُالناس،ُلحاجتيـُأوُلبخميـ.ُ

المعرفةُُبُالذيُيضـُّالمركُُّمفُسماتُنسؽُالمدينة،ُذلؾُالكؿُُّوالُيجبُأفُنغفؿُأنُُّ،وليذا
ماُفيُاإلنسافُفُقدُتحكُّاُرػػفُاألخياوىذ، 1المادة والماؿواالعتقادُوالففُواألخبلؽُوالقانوف،ُوكذلؾُ

ُالمتديُّالمتديُّ ُوغير ُف ُسنواتُعديدة، ُطواؿ ُسواء، ُعمىُحد ،ُفيما مركز سمات نسؽ المدينةف
ُوالسماتُاألخرىُتدورُفيُفمكيما.

ؿُلمصوفيُمفُنسؽُاليامشُإلىُنسؽُالمركز،ُحُمحمػدُمفتاحُذلؾُاالنتقاؿُالذيُحصويوضُّ
ُكاف ُيسعواُماميمشيفُُةالمتصوفُرجػػاؿُفقد ُولـ ُشيئا ُيترؾُليـ ديا،ُعازفيفُعفُجمعُالماؿُفمـ

ُوالتقشؼُوالعزلة ُالفقرُوالزىد ُففضموا ُفكثيرُُإليو، ُكذلؾُميمشيفُاجتماعيا؛ ُكانوا ُوقد والسياحة،
ذاُماُ تزوجُكافُيطمؽُزوجتوُليتفرغُلمسياحةُوالعبادة،ُوكافُمنيـُلـُيتزوجُليندمجُفيُالمجتمع،ُوا 

ُالُتُُ ُمجيولوُالنسب، ُميمشيفُخَُعرَُمنيـ ُأيضا ُوكانوا ُالسوادُؼُأصولو، ُمعروفوفُبسمة ُفيـ مِقيا
ُ)الُخمقية( ُالمصوصية ُباليامشية ُوكذلؾُمفُيصفيـ ُالمدينة2ُوالسمرة، ُإلىُفضاء ُولكفُبتحوليـ ،

ُ.وؿ مف اليامشية إلى المركزيةفحدث التحأصبحواُأصحابُمركزُوأصؿ،ُ

ُ"فرغـُمغموريةُىذهُُفُّإوؿُػيمكفُالقُ،ليذا ُالمدينة؛ ُاكتممتُداخؿُفضاء ُالمتصوفة مركزية
ياُتنتقؿُمفُوجودىاُعمىُياُتصبحُفيصبلُفيُالمنازعاتُوممجأُالمكروب،ُأيُأنُّالشخصياتُفإنُّ

وُاألمراءُيرفضوفُمتاعُالحياةُ...وىذاُماُجعؿُأفراداُكانواُمفُالعماؿُأىامشُالمجتمعُإلىُبؤرتو
ُالمعنوي" ُالمركز ُىذا ُمثؿ ُوالتقشؼُلينالوا ُويختاروفُطريؽُالزىادة ُيكوفُصاحب3ُالدنيا، ُفمف ،

وبالتاليُُ،ينماُيتحوؿُإلىُماُكافُينظرُإليوُكيامشحػوُإاّلُػ؛ُالُيشعرُبمركزيتوُوأىميتأميرُُِمركزُِ
لمفيوـ وأتباعيـُومريدييـ،ُفييُتابعةُُفحتىُثنائيةُمركز/ُىامشُليستُمحسومةُلدىُالمتصوفة

ُماس.االذيُقّدموُألكسندرُنييُالمنظورية
                                                      

ُترجمة:ُ-1 ُاألنثروبولوجية، ُالنظرية ُتاريخ ُسيفرتُنيمسوف، ُوفيف ُإيركسوف ُتوماسُىايبلند ُالحسيف،ُُينظر: الىايُعبد
ُ.300،ُص2013ُ،ُالربػػاط،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُدارُأوما،ُمنشوراتُضفاؼ،ُالجزائر،ُبغداد،1ُط.

ُ.121ُ،122ينظر:ُمحمػدُمفتاح،ُالخطابُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي،ُمقارباتُوظيفية،ُصُُ-2
ُ.124محمػدُمفتاح،ُالخطابُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي،ُمقارباتُوظيفية،ُصُُ-3
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عفُالمجتمعُتواصميا،ُ"فالكبلـُخاصيةُبشريةُتتأتىُمفُُكمّيػػػاُفُالمتصوفةُمنقطعيفػػػلـُيك
ُالبشرُكونيـُكائناتُتعارفيةُوالكائفُمحتاجُإلىُالدخوؿُفيُخميةُدائمة" ألفُالمتصوؼُُو،1ُمفيـو

ُكافُلزامًُُدخؿُإلى ُأفُيكوفُتعالمدينة ُعميو ُالذيُيكوفُفيوُمنزوياُُ،ارفياػػػا عكسُفضاءُالبادية
ُ.،ُلكسبُىالةيةػػبدرجةُنسب

ُيؤكُُّإفُّ ُجعمتيـ ُالمدينة ُفيُفضاء ُالمتصوفة ُبيا ُالتيُتمتع ُالمركزية ُػػىذه دوفُعمىُمفيـو
ُمريدي ُمع ُفجرُّػالتواصؿ ُخطاباتيـ، ُومتمقيي ُيـ ُالتفاعؿ ُآليات ُ"كؿ ُبمعظـُبوا ُواستعانوا النصي،

الشعرُكافُالفضاءُالرحبُالذيُاستطاعواُفيوُاختزاؿُكؿُتمؾُاآلليات،ُُاألشكاؿُالتعبيرية،ُغيرُأفُّ
ُأوُإيحاءُمفُنصُسابؽ"ػػوالُيمُُ ُاقتباسا ُفيو ُأنتجوا2ُرُبيتُمفُالشعرُالصوفيُإالُونقرأ ُوليذا ،

"تحميؿُالخطابُُاشؼُعنياُفيُكتابيوقدُحاولتُآمنةُبمعمىُالكُ؛خطاباُنوعياُلوُسماتوُالخاصة
الصوفيُفيُضوءُالمناىجُالنقديةُالمعاصرة"ُعكسُمحمػدُمفتاحُالذيُاكتفىُفيُكثيرُمفُمواضعُ
حصاءُالمؤلفاتُالصوفيةُبالمغربُوتفاعميـُ كتابو،ُبتتبعُأنواعُالمتصوفةُوالمجاؿُالحيويُليـ،ُوا 

ُاألخيرُالذيُنجدهُمبثوثاُبكثرةُفيُ؛ُىذاُالوالجياد تػحادباال معُمتصوفةُالمشرؽُوعبلقتيـُ مفيـو
ُالنسؽُ ُمكونات ُمف ُواالتحاد ُفالجياد ُعامة، ُبصفة ُالشعري ُلمخطاب ُالتحميمية ُالبلحقة كتاباتو

فتُفييماُكتبُتناولتُجميعُالفكريُاإلسبلمي،ُوقدُورداُفيُعدةُآياتُمفُالقرآفُواألحاديث،ُوُألُ 
حمؿُالخطاباتُيُُكافُحينماُُكفرضية يريد إثباتيانسقيُفُفيُالتأويؿُالػػحاضريُُْا،ُوقدُكان3جوانبيما

استمرار فكرة االتحاد والجياد في مشروعو الشعريةُالتيُأنتجتياُبيئةُالغربُاإلسبلمي،ُوسنبلحظُ
ُ.التأويمي النسقي المنفتح

ُأفُكتابُالخطابُالصوفيُ ُأخرىُمفادىا ُينتمي إلى مشروعو النقدينخمصُإلىُنتيجة
ُفُّإتيُجعمتُمشروعوُالنقديُيبدأُمفُكتابوُ"فيُسيمياءُالشعرُالقديـ"،ُبؿُعكسُبعضُالقراءاتُال

                                                      
ُط.ُ-1 ُالحداثة، ُبعد ُىوياتُما ُأو ُوالقبائمية ُالقبيمة ُالغذامي، ُاهللُمحمػد ُالبيضاء،3ُعبد ُالدار ُالثقافيُالعربي، ُالمركز ،
ُ.162،ُص2011ُروت،ُػػػػػبي
ُالمعاصرة،ُط.ُ-2 ُتحميؿُالخطابُالصوفيُفيُضوءُالمناىجُالنقدية ُبمعمى، ُالدارُالعربية1ُآمنة ُمنشوراتُاالختبلؼ، ،

ُن ُ.332،ُص2010ُروت،ُػػػػػاشروف،ُالجزائر،ُبيلمعمـو
ُ.239محمػدُمفتاح،ُالخطابُالصوفيُفيُالغربُاإلسبلمي،ُمقارباتُوظيفية،ُصُُ-3
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ُالكتابُقدُّ ُفيُكتبوُالبلحقة،ُىذا كفرضية وجود فكرة االتحاد ـُفرضياتُسعىُإلىُاإلجابةُعنيا
ُ.والجياد في كؿ المؤلفات الفكرية والشعرية والفمسفية في الغرب اإلسالمي

ُمحمدُإفُّ ُالسياؽُعند ُعمىُالمنيجُاألنثربولوجيُُتشغيؿُمفاىيـ ُاعتماده ُنتيجة مفتاحُجاء
ُلمخطابُ ُالسياؽُفيُتحميمو ُولكفُسنبلحظُنقصُاعتماد ُخطابُالمتصوفة؛ والوظيفيُفيُقراءة

ُإالُفيُحاالتُتحتاجُإلىُ مفُأجؿُإلىُالوصوؿُإلىُُمع نسؽ النص تفاعؿ السياؽالشعري؛
ُتأويؿُسميـُوفيـُمقبوؿُلمخطاب.

رة،ُدوفُالعبورُػأفُيبدأهُمفُالمؤلفاتُالمتأخُُّالنقديُمشروعُمحمدُمفتاحإذف،ُالُيمكفُلقارئُ
ُالكتابُالمركزيُواألساسي،ُالذيُتظيرُفيوُالثقافةُالموسوعيةُالعاليةُلمفتاح،ُوُتظ ،ُيرػمفُىذا

الكشؼ عف أنساؽ  مف أجؿِ والوظيفية  األنثروبولوجيةالمفاىيـ  استعماؿقدراتو عمى ُأيضا،
ُرة.ػ،ُبدرجةُكبيفيُالكتابُ،ُلكفُالخطابُاألدبيُكافُناقصااالمجتمع وتحّوالتي
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ُ.القراءة النسقية لمخطاب الشعري: تفاعالت السياؽ  -2

مجُالمعرفيُالقراءةُالنسقيةُلمخطابُالشعريُعندُمحمػدُمفتاحُفيُذلؾُالدُُّتُمعالـُُلقدُتجمُّ
ية،ُالتيُتنتميُإلىُدائرةُػالسيميائياتُالنسقبيفُمبادئُومقوالتُالنقدُالعربيُالقديـُومفاىيـُالبنيويةُُو

ُوشبكةُمفاىيـُفكرُالبنيةُالنقدي.

ُأىـُّ ُػِفُُولعؿ ُىي ُالشعري ُلمخطاب ُالتحميمي ُمشروعو ُفي ُوجودىا ُنبلحظ فكرة الجياد كرة
ُيُُُواالتحاد ُحينما ُاستمرُفيُاالشتغاؿُحمُ خصوصا ُفقد ُاألندلسُوالمغرب؛ ُمفُشعراء ؿُنصوصا

كاناُأكبرُشاغؿُلؤلندلسييف،ُوقدُقمناُبأفُىذهُالدعوةُُ"الجيادُواالتحادُأفُّبائمةُبفرضيتوُالسابقة؛ُالق
ُتجمُّ ُكما ُوفقيية، ُوتاريخية ُوصوفية ُفمسفية ُبكتابات ُعنيا ُوُعّبر ُونثرا ُشعرا ُبناءُصيغت ُفي ت

ؽُوسنحاوؿُالتحقُُّ،،ُوىذهُالفرضيةُستكوفُحاضرةُباستمرارُفيُعممياتُالتحميؿُوالمقاربة1معماري"
ُ.كمؤثر سياقي في القراءة النسقيةشتغالياُمفُا

ُالتحقُُّ،كذلؾُ،وسيسعى ُإلى ُبتمحوُُمفتاح ُالقائمة ُالفرضية ُىذه ُمف ُاألندلسييفُُرُِؽ كتابات
فكرةُالجيادُواالتحاد،ُويدرسُقصيدةُأبيُالبقاءُالرنديُالنونية،ُلكفُالُُأوُوالمغاربةُحوؿُموضوع

ُمباش ُجمالياتيا ُشفرات ُفّؾ ُعمى ُيػيشتغؿ ُبؿ ُتُُرُّػتطرة، ُالتي ُالمعطيات ُإلى ُبالقصيدة،ُؽ حيط
ُالرن دي،ُمفُخبلؿُبعضُالخطوطُالرئيسيةُلحياتو،ُوليسُتتبعُحياةُػكشخصيةُصاحبُالقصيدة

الشاعرُبالتفصيؿ،ُفاليدؼُتحميؿُالقصيدةُوليسُمعرفةُحياةُالشاعرُمفُخبلؿُقصائده،ُأوُتتبعُ
طوطُالرئيسيةُتكوفُمعيناُفيُفيـُالقصيدةُفيـُالخُحياةُمؤلفيا،ُبؿُإفُُّمفُخبلؿوفيمياُالقصيدةُ

ُالغربُ ُببلد ُوأصبحت ُوالموحديف، ُالمرينييف ُبيف ُالصداـ ُذروة ُفي ُالشاعر ُعاش ُفقد وتأويميا؛
ُوشاعتُالفوضى ُبينيا، ُوحضورىا2ُاإلسبلميُدويبلتُتتصارعُفيما ُقيمتيا ُالمعطياتُليا ُوىذه ،
ُالمق ُونسقية ُنصية ُمف ُالرغـ ُعمى ُالتأويمية، ُالعممية ُُ؛اربةفي تاريخانية النص ُالبحث عفلكف

                                                      
ُالقديُ-1 ُالشعػػػر ُفيُسيمياء ُمفتاح، ُنظريػػػػػػػمحمػد ُدراسة ُالثقافػػػػػػػػـ، ُدار ُوتطبيقػػػية، ُوالتوزيػػػػة ُلمنشر ُالبيضاء،ُػػػػػػة ُالدار ع،

ُ.9ُُُ،ُص1989
ُ.9ُ،10المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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فيوُُيخاطبُُُمنياُبيتٌُُُصُنقُُالقصيدةُيَُُفقدُاكتشؼُمحمػدُمفتاحُبأفُُّيساعد المتمقي عمى الفيـ؛
ُ:1حصونو،ُوالبيتُالمقصودُىوُدَُػَقُػاألحمرُالذيُفَُُابفَُُالممؾَُُالشاعرُُ

 فؾ أىػػػػؿ الكفػػػػر ال كػػػانػػوايػػػػا أيُّػػػػيا الممؾ البيػػػػػضاء رايتػػػػو       أدرؾ بسيػػػػ

البحثُعفُتاريخانيةُالنصُيساعدُالقارئُعمىُفيموُوتأويموُتأويبلُمقبوال،ُخصوصاُُفُّإاَُنُْمُػقُُ
ُبيتُُِأفُّ ُيفكُ ُنقصاف ُػشعري ُالقوؿ ُيمكف ُليذا ُالمنطقي، ُانسجاميا ُويزعزع ُالقصيدة ُنصية ُفُّإؾ

ُالنسقية، ُالمقاربة ُيساعد ُوالسياقي ُالتاريخي عمى الرغـ مف التعارض اإلبستيمولوجي ُالبحث
،ُبشرطُعدـُطغيافُالتاريخيُوالسياقيُعمىُآلياتُالتحميؿُالبنيوي؛ُفبلُيجبُأفُوالمنيجي بينيما

ُتاريخيُفيُمدونةُنصيةُتاريخية.ُؿُالبحثُعفُالتشكيؿُالجماليُلمقصيدةُإلىُبحثٍُيتحوُّ

ُتطرُّ ُاولقد ُقبؿ ُالقصيدة، ُحياة ُإلى ُكذلؾ، ُمفتاح، ُمحمػد ُإلىُؽ ُفأشار ُتحميميا ُفي لشروع
ُوقعُ ُقد ُيكوف ُالذي ُوالحذؼ ُالزيادات ُإلى ُولّمح ُواألندلسية، ُالمغربية ُالمصادر ُضمف وجودىا
عمييا،ُوقارفُبيفُالمصادرُالمختمفةُالتيُحوتُالقصيدة،ُوفيُالتحميؿُاتخذُروايةُ)كتابُاألزىار(ُ

ُكُُأساسًُ ُباعتبارىا ُلمموازنة ُالمنافسةُتَُْبُتُِا ُانتيت ُأف ُ)الذخيرةُُبعد ُالرواية ُوجعؿ ُالعدوتيف، بيف
وُلمقصيدةُماؿُإلىُاألخذُبروايةُالذخيرةُألنياُمبلئمةُمُِالسنية(ُأصبلُثانياُلمموازنة،ُولكفُبعدُتفيُ 

ُوالمق 2ُاـػلمسياؽ ُعف ُالبحث ُضمف ُيدرج ُأف ُالنصُيمكف ُلحياة ُالتاريخي ُالبحث ُوىذا البنية ؛
ُيَُالمتكاممة لمقصيدة ُالتيُلـ ُالبنية ُأيُ ُعُْضُِ؛ ُأيُ ُمنيا ُُيَضؼُإلييا ُولـ ُوحدة، بيتُشعريُُبيت/

يُػػػػػوىُ؛ديُفيُقصيدتو،ُفالقصيدةُبنيةػػػػػػػمياُأبوُالبقاءُالرنػلكيُالُتختؿُتمؾُالبنيةُالتيُشكُُّ،آخر
ىيُتجسيداتُُبدوفُزمافُومكافُليا؛ُألنياُليستُتصوراتُذىنيةُبقدرُماُوأؿُمفُعدـ،ُتتشكُُّال

ُفيُإطارُزمانيُومكانيُوثقافي.ُشكميةُلغويةُومادية

،ُإلعادةُبناءُفيُضوءُمعاييرُعصرىاُالتيُُأنتجتُفيوليذاُيبدأُمحمػدُمفتاحُبقراءةُالقصيدةُ
ُنصًُالسياؽ ُالقصيدة ُبوصؼ ُفتُُ، ُنفسيا؛ ُالبيئة ُمف ُأخرى ُنصوصا ُيوازي ُالموازنةُُُالقراءةُُُبُُنُ جَُا

                                                      
ُحّممياُُ-1 ُكما ُولبلطبلعُعمىُالقصيدة ُالبيتُالشعريُدوفُأفُيرقموُكباقيُاألبياتُاألخرى، ُمفتاحُىذا ُأوردُمحمػد لقد

ُ.20ُحتىُص16ُُمفتاح،ُينظر:ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـُمفُصُ
ُ.15ينظر:ُمحمػدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-2
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ُبغيرُةُبإسقاطُػ"فيُالبلتارخيُمفُالوقوعُُِالحصيؼَُُالباحثَُ ُعمىُالقصيدة مفاىيـُعصرناُوىمومنا
عفُباقيُاألثارُالمعاصرةُلياُسواًءُأكانتُشعريةُأـُتارخيةُُظرُإليياُبمعزؿٍُدليؿ،ُوتمنعناُمفُالنُّ

ُأنجعُِ ُالتراثُبالتراثُمف ُنقدية...فقراءة ُُأـ ُومف ُالتاريخي، ُالفيـ ُإلى ُيؤدي ُيجنبناُُحسفُِأما ما
القصيدةُُيفيـَُُ،ُفبلُيمكفُأفُْالمتمقي ؿِ ػعق الشتغاؿِ  يخية حدودٌ ي ىذه الموازنة التار ػػوف،1ُاإلسقاط"

ُة.ػبوصفياُتعبيراُعفُقضاياُراىن

ُوالمقوالتفي ضوء النقد العربي القديـ مفتاح الشعرَ محمد  رأُ ػيقو  ُقدُُّالتحميميةُ؛ مياُالتي
ُ ُحاـز ُاالبتداء ُفي ُالمتمثمة ُ)المطمع(القرطاجني، ُالتخمص ُوحسف ُواالخ)االستطراد(، تتاـُ،

ُوالبيتُالخامسُيتوسُّ)المقطع( ُالرابع، ُالبيتُاألوؿُحتى ُبداية ُمف ُالمطمع ُجاء ُوقد ُالمطمعَُ؛ ُط
ُمُواالستطرادَُ ُجاء ُاالستطرادُُػػالذي ُاحتوى ُوقد ُواألربعيف، ُالثاني ُحتى ُالسادس ُالبيت عمىُُف

ُأمُّواالتحادِ  الدعوة إلى الجيادِ وىيُُ،فيُالقصيدةُالقضية المركزية ،ُ ُاالختتاـ ُفيُالبيتُجفا اء
ُوىو:ُ،الثالثُواألربعيف

يمافُ  إسالـٌ  بِ مْ في القَ  افَ كَ  إفْ    دِ مَ كَ  فْ مِ  بُ مْ القَ  ىذا يذوبُ  ؿِ ثْ مِ لِ   وا 

بُفيوُمفُإيذافُبانتياءُالكبلـُػاُيتطمُّمَُىُلُِبُ ؛ُفقدُلَُاـِ ػلالختت وذجٍ ػنم كأحسفِ وجاءُىذاُالبيتُ
ُمؤسسة ُبمعاف ُفجاءتُ؛واختتامو ُالتعازي ُبو ُقصد ُخاضعةًُُألنو ُالعربيُُالقصيدة ُالشعر لتقاليد

ُالمُُػ)الجيُّ ُليسُسَُُعُِجمَُد( ُىذا ُولكف ُواإلبعاد،ُمُْعمييا، ُواالنتقاء ُواالختيار ُالشاعر ُلحرية ُمطمقا با
ُمؤط ُحرية ُومستمزماتوػولكنيا ُالفف ُتقاليد ُضمف ُومتحركة ُمعيارية،2ُرة ُالتراثية ُالنقدية ُفالنظرية ،

ا،ُعكسُالنظريةُومضمونًُُفيُاإلبداعُوالخروجُعفُالمألوؼُشكبلًُُياُغيرُسالبةُلحريةُالشاعرُِولكنُّ
ُيا.ُتُْوألغَُُالشعريةَُُرتُالتقاليدَُكَُالنقديةُماُبعدُالحداثيةُالتيُأنُْ

ُيمكفُالقوؿ ُالمفاىيـُُفُّإُ،ىنا النقدُالعربيُالتراثيُامتمؾُرؤيةُشموليةُلحقيقةُاإلبداعُمنكرا
ُالشع ُالتيُصاحبت ُػالخرافية ُنصية بنيويةفأنتج معايير ر، ُأيُّػ"الشعفػػػ، ُلغوية؛ ُممارسة فعؿُُر

ُالتأكيدُلوُأىميةُعميقةُفماُكافُيعتبرُفيُالسابؽُغيرُقابؿُلموصؼُوسحرياُُ،لغويُإنساني ىذا

                                                      
ُ.21،ُصُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـمحمػدُُ- 1
ُ.24ُ،25ُ،26،ُصُالمرجعُنفسوُينظر:ُ-2
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فيُأقصىُالحدود،ُوماُكافُُيقدـُوصفوُعمميةُمبيمةُيقودىاُاإللياـ،ُبؿُيقودىاُشيطافُأليؼ،ُقدُ
الشعري،ُفييُُالخطابُُِؿَُػفُشكعايُُِتُُوىذهُالمعرفةُيجبُأفُْ،1ُحدودُمعرفةُمضبوطة"ُفَُمُْضُُِعَُُوضُِ

ُفإفُّؽُِوُْأكثرُمفُالذُُّةُِعَُنُْترتكزُعمىُالصُ  ُولفُ"الشُُِ،ُوحسبُجماؿُالديفُبفُالشيخ، عرُصناعة،
مدخؿُكتابُنقدُالشعر،ُوابفُقدامةُبفُجعفرُيشيرُإلىُذلؾُفيُُيغادرُىذاُالتأكيدُمجاؿُالنقد،ُإفُّ

ُالعموي ُُطباطبا ُفيُعيارُالشعرُ)صبدوره، ُما ُيصؼُعمؿُتأليؼُقصيدة ُيذكرُأف12ُحينما )
ُلمؤلفو" ُالجواىرُوسيختارُأبوُاليبلؿُالعسكريُكتابُالصناعتيفُعنوانا ؛2ُالنّساجُوالنّقاشُوناظـ

ُالقرطاجنيُفيُمنياجُالبمغاءُوسراجُاألدباءُينيجُنيجاُبنيوياُنسقياُفيُحديثوُُ،وىكذا فحتىُحاـز
مفُبنيةُالقصيدة.ُُووحداتٌُُزاءٌُػمطمع(ُواالستطرادُوالختاـ؛ُفيذهُالعناصرُأجعفُمدخؿُالقصيدةُ)ال

ُرحياُالقرطاجني.ػفيُشبكةُالمفاىيـُالتيُيقتَُُاورً ػحض لمقارئِ  أفّ عمىُالرغـُمفُ

ُالتركيزُِ ُمفتاحُعدـ ُيختارُمحمػد ُالسبب، ُالسياقيةُُِوليذا ُنسبيعمىُالمقاربة ُإالُكموّجو ،ُ،
مفُتمؾُُلكؿُعنصرٍُُ،ُوأفُّؼُبينياُعبلقاتٌُتؤلُُّفُمفُعناصرَُتتكوُُّبنيةٍُكُواالنطبلؽُمفُالقصيدةُِ
ُخصوصيةُُ ُخصوصياتُُُالعناصر ُفإنُّتميُُّأو ُغيره، ُعف ُحدةُزه ُعمى ُعنصر ُكؿ ُفرز ُيجب و

ُ:3وتخصيصوُبالوصؼُوىذهُالعناصرُأوُالمستوياتُىي

 المادة الصوتية، -أ 

 المادة المعجمية، -ب

 النحوي، التركيب -ج

  .يةصدػػالمق-د 

ُـ ،ُفػوشعريتياُبنيةُالقصيدةُمستوياتُالتحميؿُالمسانيُبالغةُاألىميةُفيُفيـُُِإفُّ ُ"الشعريةُتيت
ُييتـُّ ُمثمما ُتماما ُالمسانية، ُالبنية ُالعمـُُبقضايا ُالمسانياتُىي ُأف ُوبما ُالرسمية، ُبالبنيات الرسـ

                                                      
جماؿُالديفُبفُالشيخ،ُالشعريةُالعربية،ُتتقدموُمقالةُحوؿُخطابُنقدي،ُترجمة:ُمبارؾُحنوفُومحمػدُالوليُومحمػدُُ-1

ُ.12،ُص1996ُ،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُأوراغ،ُط.
ُ.13المرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.28محمػدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-3
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،ُوىذاُماُيسعى1ُالمسانيات"ُالشامؿُلمبنياتُالمسانية،ُفإنوُيمكفُاعتبارُالشعريةُجزءًاُالُيتجزأُمف
ُرؤيتو ُعمى ُواالشتغاؿ ُاعتماده ُإلى ُمفتاح ُُ،محمػد ُخبلؿ ُالمسانيةُمف ُالمستويات ُتمؾ استعماؿ

ُكآلياتُتحميؿُبنيويُلمخطابُالشعري.

فيُمشروعُمحمػدُمفتاحُقبؿُُحاضرةٌُُالسياقيةَُُالمقاربةَُُأفُُّؿُحقيقةَُيمُِالُيمكفُأفُنُُُ،ولكف
ُبالسالتوجُّ ُتدعيميا ُإلى ُإلىُو ُواالستناد ُالبنيوية، ُصيغتيا ُفي ُالسيميائيات ُأو ُالبنيوية؛ يميائيات

ُكؿُ  ُقبؿ ُوليسُفقطُنحويا، ُمقوماتُالتركيبُببلغيا ُيؤكُُّتحميؿ ُأفُّىذا ُمفتاح ُبسياؽُُد اإلحاطة
يناُأعمىُالكشؼُعفُمعنىُالقصيدة،ُولكف،ُفيُُرُؿُبمعطياتُتساعدُُدُالقارئُأوُالمحمُ القصيدةُيزوُّ
ياُالتيُتحممُُُخرى،ُغيرَُنةُومدلوالتُأُُؿ/ُالباحثُإلىُاتجاىاتُمعيُ تُقدُتوجوُالمحمُ ىذهُالمعطيا

ُ.يدةُِػػالقصُلغةُُ

اُلتمؾُالمستوياتُالمسانيةُاُومنيجيًُمحمػدُمفتاح،ُفيُقراءةُنسقيةُلسانية،ُفيؤسسُمعرفيًُُيشرعُُ
ُالم ُوالغربية ُالعربية ُوالدراسات ُالعربي، ُوالببلغي ُالمغوي ُالتراث ُخبلؿ ُمثبلُمف ُفيربط عاصرة؛

ُ ُالصوتية ُاىتماـُِبتراث ابف جني مف خالؿ كتابو "الخصائصالدراسة ُإلى ُويشير الببلغييفُُ"،
ُالصوتُُالعربُبالمتعةُالموسيقيةُالتيُيحقُ  ُبرنُّالعذبُُُقيا ُفجاءُاىتماميـ ُأكثرُمفُأيُُّةُالحرؼُِ،

مفُخبلؿُطروحاتُإبراىيـُُالمحدثيفُلؤلصواتُالعربيةُيحمميا،ُوعػرجُإلىُدراساتُالعربُُِداللةٍُ
ُالشعر" ُ"موسيقى ُوكذلؾُالذيُصنُُّ؛أنيسُفيُكتابو ُوالمجيورة، ُالحروؼُالميموسة ُنسبة ؼُفيو

ؽُ،ُوتطرُّ"في البنية اإليقاعية لمشعر العربي"مفُخبلؿُكتابوُُكماؿ أبي ديبُروحةػأطاعتمدُعمىُ
داللةُالصوتُػػوؿُبػػػعمىُالقُ-العتباطيةُاُِإُدػػػػبتأثيرُمبُ–إلىُرؤيةُالمسانييفُالغربييفُالذيفُتراجعواُ

ُكبيرًُوُسيعتمدُعمىُداللةُالصوتُالذاتيةُاعتمادًُ،ُولكن2ُّةػػػػػالذاتي ُسنكمَُُ،اا ُومفُخبلؿُتحميبلتُُِراهُُػػا
ُ.النقديةُِ

ُُ،المفاىيـ لديناميةُتتبعناُوفي ُمفتاح ُأّف ُالمعجـُيحمُّنرى ُمف ُالمستوياتُالمسانية ُباقي ؿ
المسانيةُالقديمةُبالمعاصرة،ُليخرجُبنتيجةُتدعوُإلىُُاآلراءالمقصدية(،ُومقارنةُوالتركيب،ُوالداللةُ)

                                                      
ُط.ُ-1 ُالولي، ُومحمػد ُحنوف ُمبارؾ ُترجمة: ُالشعرية، ُقضايا ُياكبسوف، ُالبيضاء،1ُروماف ُالدار ُلمنشر، ُتوبقاؿ ُدار ،

ُ.24،ُص1988ُ
ُ.29ُ،30ُ،31ُ،32ُ،33ُينظر:ُمحمػدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ- 2
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ُواحدٍُُتكاممية البحث ُعنصر ُفي ُفالبحث ُالمستويات، ُىذه ُخبلؿ ُباقيُُبمعزؿٍُُ،منياُمف عف
ُيجعؿُُ ُاألخرى ُمتناقضةًُُؿُِصَُوَُتَُالمُُُالنتائجَُُالعناصر ُمفُُوخاطئةًُُوجزئيةًُُإلييا ُذلؾ ُيتضح كما

إذاُكانتُأكثرُجدوةُمفُُ،موسيقىُالشعرُأوُالصورةُاألدبية،ُولكفُالدراسةُالكميةُأبحاثُدارسي
ياُتتطمبُيُوالمعرفي،ُألنُّػفإنياُمحفوفةُأيضاُبمخاطرُالوقوعُفيُالخطأُالمنياجُ،الدراسةُالجزئية

ُمع ُفيُكؿُالمستوياتُالمسانيةُوامفُالباحثُزادا ُفيُالربطُبيفُالنتائجُالجزئرفيا ُمنياجيا يةُتقانا
ُيرىُمفتاحُأنُّلتمؾُالتحميبلتُوالمستوياتُفيُصيغُكميُّ ُليذا وُمفُالواجبُالمنياجيُةُوشمولية،

ُالسيميائي ُالتحميؿ ُإلى ُمثبل ُمفاىيـُُ،1المجوء ُواستعماؿ ُالعالمية، ُالشعرية ُالنظرية إلتماـ
ُألفُّالسيميائياتُمردُّ ُوكذلؾ ُالشعري، ُالخطاب ُداخؿ ُالسرد ُبعضُعناصر ُوجود ُالسيميائياتُه

تركيبُالكممةُوالعبارةُالوصوؿُإلىُالشكؿُالحامؿُلمدالالت،ُوالمعانيُالمخزونةُداخؿُُعمىتساعدُ
ُ.،ُالحقاخصوصاُعفُطريؽُاعتمادُالتحميؿُبالمقوماتُالسيميائية

ُلدىُ ُالكتابة ُتقاليد ُمف ُوىو ُالخطابُالشعري؛ ُالتأسيسُالنظريُالبنيويُآللياتُتحميؿ بعد
ُـُالنظريةُويناقشياُقبؿُاعتمادىا.الدواـُيعرضُالمعطياتُوالمفاىيإذُنبلحظوُعمىُُ؛محمػدُمفتاح

ُيبدأُمفتاحُقراءةُقصيدةُنونيةُالرنديُفيُضوءُثنائيةُكبرىُرئيسيةُىي:التتبعُالمفاىيمي،ُبعدُىذاُ

 الدىػػر واإلنسػػػافُ

والمشاكؿُُيحمؿُمعانيُالحوادثُ؛ُوالدىرُُاإلنسافُُِفيُرُِػػػىالدُُّورُعمىُتأثيرُِػالقصيدةُتتمحُفُّإ
لفيـُدسائسُوخباياُسماتُالدىر،ُُ،ُدائما،والنوائب،ُواإلنسافُرمزُلمكائفُاالنطولوجيُالذيُيسعى
ُوالثنائيةُأصبلُوجوديةُأنطولوجية،ُقبؿُأفُتكوفُبنيوية.

مفتاحُفيُتحميؿُالقصيدةُوفقاُآللياتُالتحميؿُالمسانيةُالبنيويةُالتيُاستقاىاُمفُالتراثُُدأُُػػػيب
ُالنق ُبمقوالتُالعربي ُالمفاىيـ ُىذه ُربط ُمع ُوالعربية، ُالغربية ُالمعاصرة ُوالدراسات ُالنصي، دي

ُتشكُّ ُوكشؼ ُالداللة ُاستكناه ُعمى ُتساعد ُفيُػسيميائية، ُوالتضاد ُالتناقض ُبنية ُفيدرس بلتيا،
ُوؿُمفُالقصيدة:تدريجياُمفُخبلؿُتحميموُلمبيتُاألالقصيدة،ُوسنرىُذلؾُ

 افُ سَ نْ إِ  – يشِ عْ الْ  يبِ طِ بِ  –رُّ ػػػػ ُيغَ اَل ػفَ        افُ صَ قْ نُ  –ًـّ ػػا تَ ا مَ ذَ إِ  –ٍء يْ ػشَ  ؿٍّ ػكُ لِ 
                                                      

ُ.58،ُصُالقديـُالشعرُسيمياءُفيُمفتاح،ُمحمػدُينظر:ُ- 1
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فيُتحميؿُىذاُالبيت،ُُيشرعُُمحمػدُمفتاحُ،ُنرىُأّفُتتبع آليات التحميؿ ومفاىيمياوفيُإطارُ
ُوحدةًُ ُبنيةٍُُبوصفو ُإلى ُإليوةٍُػكميُُّتنتمي ُينتمي ُالذي ُالبحر ُإلى ُبالتطرؽ ُويرىُ، ُالطويؿ، ُوىو ؛

فُوفِعُمْف(،ُويتحدثُعفُأنواعُمُُفُوفاعُِػوىُباقيُاألبياتُوىيُ)ُمَتْفِعمُُػػتُالتيُحدثتُعمىُمستراػالتغيُّ
ُالحروؼُ ُىذه ُوجاءت ُالمجيورة، ُثـ ُالميموسة ُالحروؼ ُتمييا ُالتي ُالمائعة ُوالحروؼ األصوات

طيػػػ،ُُو،ُال،ػػا،ُنػػا،ُصػػ،ُخصوصاُالتيُجاءتُعمىُشكؿُمقاطعُطويمةُ)ذا،ُملداللةُالحزفُُِحاممةًُ
،ُالتيُتحاوؿُالخروج1ُرُالمكمومةػػرُآىاتُالشاعلمصوتُيصوُُّعُامتدادٌُػذهُالمقاطػػيُىػػففُ؛و(ػػػا،ُنػػس
ُ.واءٍُػػد ُسػػالقصيدةُعمىُحُوُجمؿُُِوكمماتُُِرُفيُحروؼُِػػػمظيوالتُّ

ُباديةُُُسيمياءُُُ،إذف ُفيُالبيتُاألُأبياتُُِفيُكؿُُّالحزف ُخصوصا ُمفُالقصيدة، ُابتداًء وؿ،
فياُوأصواتياُإلىُكمماتياُومعجمياُالخاصُباليزيمةُوالخسارة،ُومقصديتياُالعامةُالداعيةُإلىُحرُو
ُألفُّالزُّ ُفيُالحياة ُوسموافُلمنفسُواآلخرُعمىُضياعُممؾُُىد ُمواساة ُبمثابة ُوىذا ُباٍؽ، الُشيء

ُ.فالدىر سمطاف عمى اإلنسافالمسمميفُفيُاألندلس؛ُ

ىُالمستوىُالصوتيُمفُخبلؿُتمؾُالمقاطعُالصوتيةُوقدُتحققتُتمؾُالخيبة،ُوذلؾُالحزفُعم
ُيمكفُأفُّ ُالوَُػسميَُُنُُأوُما ياُفيُالغالبُتحتويُصوتيفُيحدثُوقؼُبعدىما؛ُ،ُألنُّالصوتيةَُُاتَُِفُقَُيا

ُالصوتيةَُُعُالوقفةَُػيوقُُِوفيُتمؾُالوقفةُيحضرُالحزفُواأللـُمعنويا؛ُ"فيجدُالمتكمـ،ُمفُالطبيعيُأفُْ
ُالوقفةُِ ُالمعنويةُُِعمى ُإنُُّالوقفةُُُوتأخذُُ، ُمعنىُمحددا؛ ُالحالة ُالدالليُفيُىذه ُاالستقبلؿ ُتسجؿ يا

فحتى الحروؼ تحمؿ دالالت ،ُفتمؾُالمقاطعُالطويمةُوقفاتُداللية؛2ُلموحداتُالتيُتفصؿُبينيا"
ُ.ياػتمقي ويكتشفػرىا الميتصوّ 

،ُومعافٍُُبدالالتٍُُنةًُتكوفُاألصواتُمشحُوُرُتماماُأفُْػنكُِديُلمخطابُالشعريُيُُػالتقميُـَُػالفيُإفُّ
ُػػالفكُلكفُّ ُذلؾ، ُعكس ُيرى ُالبنيوي ُالسيميائي ؼ عند نطؽ صوت مف تكمـ حيف يتوقّ فالمُ ر

ُىيُج داللةػاالصوات داخؿ الكممات ُينتِ  ُاألصؿ ُفي ُ"فالوقفة ُتحديدىا، ُالسيؿ ُليسُمف ُولكف ،
أفُتكوفُظاىرةُذاتياُالُتعدوُُ،ُفييُفيُحدُّوُُسَُفَُسُضروريُلمصوتُحتىُيسترجعُالمتكمـُنَُحبُْ

                                                      
ُ.61ُ،62ينظر:ُمحمػدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-1
،1986ُ،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُجافُكوىف،ُبنيةُالمغةُالشعرية،ُترجمة:ُمحمػدُالوليُومحمػدُالعمري،ُط.ُ-2

ُ.55صُ
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ُبالطبعُمحممةُبداللةُلغوية" ُةُيتمقاىاػ،ُوكذلؾُداللةُنفسي1ُّفيزيولوجيةُخارجةُعفُالخطاب،ُلكنيا
ريبةُػػ،ُفمثبلُاألصواتُقخاصةًُُجماليةًُُكسابُالخطابُِفيُإُُِةٌُمُّيُِوتيةُمُُػػالمتمقي،ُفالمادةُالصُويفيميا

اُزءًُػػجُدُالكممةَُػػػػػفقُِ،ُوتُُالنطؽُُِياُصعبةُُػماُأنُّؤديُدوراُجوىرياُمفُالناحيةُالجمالية،ُكػػالمخارجُالُت
ُيا.ػػفُداللتػػم

ُاالنتقاؿ ُيحدث ُإلى ُالصوتي ُالمستوى ُبعد ُوالظاىرةُُُالمستوى التركيبي، ُالشعري، ُلمبيت
رُمفتاحُمباشرةُنكُِ،ُفيُُوالثانيُُِفُفيُالشطريفُاألوؿُِافُاالعتراضيتػاىيُالجممتفيػوُُالبارزةُُُالتركيبيةُُ
ُال ُاُِالرأي ُدوف ُاالعتراضية ُالجممة ُحذؼ ُبإمكانية ُالقائؿ ُالمعنىنحوي ُوالحقيقة2ُُختبلؿ وُأنُُّ،،
ُإذُُْ،نسبياُ،مصيب ُإليو، ُذىب ُالجممتتحمُُِفيما ُاالعتراضيتاؿ ُجماليتيف؛ُاف ُدالليتيف ُشحنتيف ف
ُيما.ػوياُمفُدونُِػػالبيتُمعنُؿُّػويخت

وُيحتويُا،ُكونُُا،ُخصوصًُالبيتُمنطقيًُ،ُوليذاُيتناوؿُمفتاحُوطيدةٌُُبالمنطؽُُِوُِػعبلقةُالنحُإفُّ
ُ"إفُْ ُالتساؤؿ ُفيأتي ُبالضرورة، ُالشرط ُجواب ُيحصؿ ُالشرط، ُوقوع ُفحيف ُشرط؛ كانتُُأسموب

ُأفُّ ُبمعنى ُمطمقة؟ ُأـ ُنسبية ُالشرطية ُُالقضية ُمعينيفُ–الشيء ُومكاف ُزماف ُفي ُتـ  نالوُُ-إذا
ُتُـ ُ-ُالشيءَُُالنقص،ُأوُأفُّ ُما عفُالزمافُوالمكاف؟ُيتضحُمفُوُينقصُبصرؼُالنظرُفإنُُّ-إذا

ُأفُّ ُالعاـ ُالتاريخي ُوالسياؽ ُالكبلـ ُاإلطبلؽُسياؽ ُبتعبيره ُيقصد ُاإلطبلؽُُعمىُأفُُّ،الشاعر ىذا
اُمعيناُا،ُفإذاُماُكافُاإلنسافُحينماُيصؿُسنًُناقصًُُتنقضوُتجربتناُالحياتية،ُفميسُكؿُشيءُتاـٍُ

مفتاحُمحمدُ،ُولـُيقدـ3ُدتُحسناُوبياًء"بعضُاألشياءُكّمماُاكتممتُزاُيبدأُيشيخُويتناقص،ُفإفُّ
ه سياؽ الكالـ اعتمادُ فيُتحميمو،ُىوُُظُُبلحَُالمُُُ،؛ُولكفمثاالُعفُاألشياءُالتيُتزدادُحيفُاكتماليا

ضوُمفُ،ُولكفُمفتاحُيعارُِمو الشاعرطالقية الشرط الذي قدّ التاريخي في وصولو إلى إوالسياؽ 
؛ُوضروريٌُُ،ُبؿُميـٌُالشعرُوالمنطؽُ)الموغوس(ُمقبوؿٌُالناحيةُالمنطقية،ُولكفُىذاُالتعارضُبيفُ

والمتمقيُيستمتعُبوُأكثرُمفُالمنطؽُالذيُىوُمفُُ،عمىُالبلمنطؽُ)الباتوس(ُالشعرُمبنيٌُُّألفُّ
ُي.ػػخصائصُالخطابُالفكريُوالفمسف

                                                      
ُ.55،ُصُالشعريةُالمغةُبنيةُكوىف،ُجافُ-1
ُ.63دُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُينظر:ُمحمػُ-2
ُ.64ُ،65المرجعُنفسو،ُصُُ-3



142 
 

ُ ُاالنزياحيةُلمخطابُػالتيُتؤكُ يتقاطع محمػد مفتاح مع مقوالت جاف كوىف ىنا، ُالطبيعة د
؛ُىذاُاالنزياحُالذيُمفُالممكفُأفُيقعُعمىُالمستوياتُالمسانيةُأوُعمىُمستوىُالمنطؽُالشعري

فكارُودالالتُالنص؛ُفالتغريبُالنصيُىوُانزياحُيتـُعبرُأسموبُخاصُيتجاوزُماُأـُالذيُيحكُُ
،ُسواءُعمىُالمستوىُالشكمي1ُىوُشائعُوعاديُومطابؽُلممعيارُالعاـُالمألوؼ؛ُفيوُخطأُمقصود

ُي.ػوُالمنطقالمغويُأ

بتعبيرُكماؿُأبيُُ؛الذيُيخمؽُفجوةُداللية:ُمسافةُالتوترُنزياحاالِ رُمحمػدُمفتاحُعفُػويعبُ 
فيُجممةُالشرطُُالمعرفيةُُِالعادةُُِ،ُوقدُحدثُخرؽُُبمصطمح خرؽ العادة المعرفية والتعبيريةديب،ُ
التعبيرية،ُفقدُحدثُُاُخرؽُالعادةأمُُّ،نسبيةٌُُوىيُفيُاألصؿُُِ،،ُحيفُجعمياُقضيةُمطمقةوجوابيا

(ُبدالُمفُ)الَُتْغَتر(،ُ "بإخراجُالقوؿُغيرُمخرجُالعادة،ُفعّبرُبالنفيُعفُالنييُفيُقولوُ)فبلُُيغر 
ُالمضارعُ ُالفعؿ ُىي ُعمييما ُالدالة ُوالصيغة ُوالمستقبؿ، ُالحاؿ ُعف ُيعبر ُأف ُأراد ُالشاعر ولكف

ذاُماُحممنا2ُضرُأوُالمستقبؿ"المجردُمفُالعبلماتُالتيُتوجيوُلمداللةُعمىُالماضيُأوُالحا ،ُوا 
ُالخرؽُمثمماُكافُيفعؿُكماؿُأب فتعويضُُالمستوى االستبدالييقعُعمىُُفإفُالخرؽَُُ،ديبُػوىذا

وحدتيفُأوُأكثر،ُواحدةُُوالنييُبالنفي،ُوالعبلقةُبينيماُىيُعبلقةُحضورُبغياب؛ُعبلقةُطرفيفُ
تمؾُالغائبةُأكثرُمفُالحاضرة،ُفالوقائعُرُفيُػحاضرةُواألخرىُأوُاألخرياتُغائبات،ُوالقارئُيفكُ 

التوزيعيةُالُتتأسسُعمىُالحضورُبقدرُماُتتأسسُعمىُالغياب،ُأيُفيُجدوؿُتوزيعيُاختياري،ُ
ُواحدة ُوحدة ُطرؼ/ /ُ ُحدٌّ ُإاّل ُمنيا ُيرد ُعقمية3ُوال ُعممية ُفي ُالمتمقي ُيتخيمو ُاآلخر ُالطرؼ ،

والمتمقي يمارس ؛4ُعّدةُتستحؽُالتفضيؿ"معجمية،ُإذُتكوفُمعُالمتمقيُ"دائماُعبارةُمفُعباراتُ
ُوػػػالتيُيمتمكياُعقمُُُ؛حيفُيقارفُالعبارةُالحاضرةُنصياُبالعباراتُالغائبةُنصياُعممية نقدية ذىنية

                                                      
ُ.15جافُكوىف،ُبنيةُالمغةُالشعرية،ُصُُ-1
ُ.65محمػدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-2
ُالمنظمةُالعربية1ُينظر:ُتزفيتافُتودوروؼ،ُنظرياتُفيُالرمز،ُترجمة:ُمحمػدُالزكراوي،ُمراجعة:ُحسفُحمزة،ُط.ُ-3 ،
ُ.472،ُص2012ُمترجمة،ُبيروت،ُل
ُ.176المرجعُنفسو،ُصُُ-4
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ُالمعجميُُ وليسُمجردُعبثُأوُىرطقةُُ،ر بوصفو نشاطا عقميا لغوياػنا تكمف جمالية الشعػوى،
ُ.،ُأوُلعبُتفكيكيويةػػػلغ

ُعمىُالمستُوأمُّ ُأُىا ُفقد ُمفتاحُإلىُحسفُاختيارىاُػشارُمحمالتركيبيُلموحداتُالصغرى؛ د
مفُحروؼُمبلئمةُُ"كمماتُمركبةًُُومبلءمتياُلمغرضُ/ُالمقصديةُالعامةُلمنص،ُفقدُاختارُالشاعرُُ

ُتعبُّ ُمتقاربتيا ُالمخارجُغير ُبعيدة ُمتنافرة، ُشطراُػغير ُجاءا ُوقد ُمعناىا، ُمف ُعفُجزء رُحركتيا
ُ ُفي ُمتساوييف ُتحتُّالبيت ُالحروؼ، ُكؿُ ػعدد ُفي ُالموقع"ُؿ ُنفس ُاالعتراضية ُالجممة ،1ُمنيما

ُالموقعَُوباُِ ُقػػػتخُوُُنفسَُُحتبلليا ُالسامع ُينبريُإليو ُونبرا ُموسيقيا ةُػػؿُإلىُداللػػيصُبؿُأفُْػػمؽُجرسا
وتو؛ُوىذاُالتناغـُالنصيُبيفُشطريُالبيتُجعموُيحتويُويحتضفُثنائيةُػػرطيةُالتيُاحتػػالجممةُالش
ُا.ػػيةُعنيػػ،ُوغيرُمتشظخرى تابعة ليذه الثنائية المركزلتأتي األبيات الشعرية األالدىر،ُاإلنسافُُو

؛ُيافيُكشفُُِالحصيؼُُُ،ُيساىـُالقارئُُتوُوجماليتوُبعدةُآلياتُمتنوعةوؿُنصيُّػػؽُالبيتُاألحقُّ
ُال ُلمذاكرة ُ"خطاب ُفيو ُمفتاح، ُحسب ُأيديولوجية، ُحمولة ُأيضا ُيحمؿ ُالذي ُالبيت جماليةُىذا

ُ ُالخبو  ُمف ُولحظات ُواإلشعاع ُالمجد ُمف ُفترات ُعاش ُذىبي ُماض ُمف ُالعبر الستخبلص
عُالذىبي،ُوىذاُماُػدعوةُإلىُاالتحادُوالجيادُمفُأجؿُالعودةُإلىُذلؾُالواقُ،،ُفيي،ُإذف2والخفوت"

ُ.)الجياد واالتحاد( لتأكيد فرضيتو األساسيةُ؛يحمموُالنصُويحاوؿُمحمدُمفتاحُكشفو

ُ ُما يحمموُالبيتُاألوؿُمفُمظاىرُنصيةُوشعرية،ُيمكفُااللتفاتُإلىُجمالياتيا،ُومفُىذا
ُفبعدُتحميمو،ُبوصفُِ ـّ ُاالنقاؿُمفُالوحدةُ/البيتُالمواليُث وُوحدةُجزئيةُمفُوحدةُكبرى،ُمفُالبلـز

ُلمكشؼُعفُخصائصُتكوينوُوجمالياتُصياغتو،ُوالبيتُىو:ُ

 افُ مَ زْ أَ  وُ ػتْ اءَ ػسَ  فٌ ػػػمَ زَ  هُ ر  ػسَ  فْ ػػُدوٌؿ     مَ  –َيا كما َشاَىػػْدتَػ – ورُ مُ األُ  يَ ػىِ 

ُكاُِ ُالوحدة ُالبيت/ ُىذا ُجاءتُفيُيأتي ُالتي ُالعامة ُلممقصدية ُومتابعة ُلمبيتُاألوؿ، متداد
عادةُإنتاجُوتقميبُلنواةُمعنىًُمَُ"لُُِمطمعُالقصيدة؛ُفجاءُتفصيبلًُ فيُُاُُأجمؿُفيُالبيتُالسابؽ...وا 
ُالبيتُكياناُومّيزهُصورُمختمفة...فيناؾُإذفُ ُاالختبلؼُىوُالذيُيجعؿُليذا شبوُواختبلؼُوىذا

                                                      
ُ.65ُ،66محمػدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ- 1
ُ.68المرجعُنفسو،ُصُُ- 2
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ُوباال1ُِعفُاألوؿ" ُولكفُمشروعُمحمػدُماىيتَُُالبيتُُُبُُكتسُِختبلؼُيَُ، ُلسانيُسوسيري، ُمبدأ وُوىذا
بلحؽُالذيُالعنصرُال،ُ)كماُسنرىُفيُدأ التشابو وتناغـ الكوفػػمبُمفتاحُسيتحوؿُفيماُبعدُإلى

 مبدأيف(.خصصناهُلمناقشةُال

ُىُُ ُالواضح ُنَُولكف ُا ُبمبأّنو ُاالُِػػيأخذ ُجاءتُدإ ُوقد ُنفسو. ُالتشابو ُداخؿ ُوتفاعمو ختبلؼ
معينةُتقبمياُُبٍُػسَُختبلؼ،ُإذُتوزعتُ"حسبُنُِعمىُاالُُِةًُسَُاألصواتُالشعريةُفيُالبيتُالثانيُمؤسُ 

ُبعضُاألصواتُالتيُتكرُّ ُعدا ُما ُاإلنسانية ُأجؿُغرضٍُرتُقصدًُالغريزة ُمف وىذاُُ؛2"موسيقيُا
ُالغرضُالموسيقيُيخدـُالمقصديةُالعامةُوالحالةُالنفسيةُالكئيبةُداخؿُالقصيدة.ُ

ات،ُػىات/ُاآلىؼُوالتأوُ ػلسيمياءُالحزفُوالػتأسُُّحاممةًُُصوتيةًُُؿُمقاطعَُػالبيتُالثانيُيحمُُِإفُّ
و،ُسا،ُػػ"ففيوُمقاطعُطويمةُتعكسُامتدادُالصوتُوالّنفسُواستطالةُاآلىاتُ)مو،ُما،ُشا،ُىا،ُى

ُالمقاطعُُُ،3نو،(" ُموجودةٌُُمةُُالحامُُِةُُػػػالطويمُوىذه ُكلمحزف ُفيػػ، ُاألوؿ، ُالبيت ُفي ُػػذلؾ، تمثؿُي
ُعناصر/ُوحداتُمتشابية.

ُفمفتاحُيفترضُأفُّركاتُِػعمىُمستوىُالحُماتُاالختبلؼُبيفُالبيتيفُقائمةٌُمقوُ ُإفُّ حركةُُ؛
بح،ُعمىُالقُُُمةُتدؿُ خامة،ُوالضُّعمىُالضُُّدؿُ الكسرةُمفُمقوماتُالص غرُوالم طؼ،ُوحركةُالفتحةُت

ُمقصدُ ُوعّضده ُالشعرية ُالبنية ُعناصر ُجميع ُعميو ُتضافرت ُإذا ُيقينا ُالزعـ ُىذا ُيصير ولكف
ُصحةُُِ،ُولكفُإثبات4َُفُكذاُيدؿُعمىُكذا،ُعمىُاإلطبلؽُفإنوُغيرُصحيحإالشاعر،ُوأماُالقوؿُ

ُعمىُأساسيف:ُاألفرضيةُمفتاحُتق يؿُعنياُمفُمعاٍفُفيُػعمىُماُقُُِحركاتُتدؿُّتكوفُالُوؿُأفُْػـو
ُلمعانيُتمؾُالحركاتُ ُالشاعرُمبلئمة ُوالثانيُأفُتكوفُمقصدية ُالنصُالشعري، ُبنية كؿُأرجاء

ح(،ُوالشاعرُفيُمقصديتو،ُالتيُنفيـُجزءاُػػػة:ُالضخامة،ُوالضمة:ُالقبػػ)الكسرة:ُاالنكسار،ُالفتح

                                                      
ُ.68،ُصُالقديـُالشعرُسيمياءُفيُمفتاح،ُمحمػدُ-1
ُمفتُ-2 ُالتمػػػػػػمحمػد ُرؤيػػػا ُمقالػػػػاح، ُط.ػػػاثػػؿ، ُالبنياتُالعميقة، ُفي ُالمركػ1ة ُبيروت،ُ، ُالبيضاء، ُالدار ُالعربي، ُالثقافي ػز

ُ.238،ُص2005ُ
ُ.69محمػدُمفتاحُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-3
ُ.68ُ،69المرجعُنفسو،ُصُُ-4
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ُمعاني االنكسار واليزيمةزُعمىُػػػركيػيمتُفيو،ُػالذيُقُُِالمقاميالخارجيُ/ُُرُالسياؽػكبيراُمنياُعب
ُا.ػػػػػػػػوقبحياُوضخامتي

ُ ُمفتاح، ُقدميا ُالتي ُالفرضية، ُتصديؽُىذه ُمفُخبلؿ ُالقوؿ، ُيمكف البيتُالثانيُُفُّإإذف،
يختمؼُعفُالبيتُاألوؿُفيُقّمةُحركاتُالكسر،ُإذُجاءتُفيُموضعُواحدُوىوُىاءُ)ِىي(،ُمقارنةُ

،ُشيٍء،ُِبِطيِب،ُالعيِش(؛ُإذف،ُاالختبلؼُموجودُُمراتُسبعُُالذيُتواردتُفيوُُبالبيتُاألوؿ )ِلكؿ 
ُحتىُولوُكافُفيُقضاياُصغيرة،ُعمىُالمستوىُالصوتيُأوُحركاتُاألصوات.ُ

ُعفُ ُأفُنناقشُإثباتُمحمدُقضية اختالؼ بنيتي البيت األوؿ والثانيوليسُبعيدا ُييمنا ،
وؼ،ُفقدُاستندُإلىُأساسيفُاألوؿُبنيوي،ُوالثانيُسياقيُمتعمؽُةُداللةُحركاتُالحُرمفتاحُلفرضيُ 

ُ ُأف ُعمى ُدليبل ُاعتباره ُيمكف ُوىذا ُالنص، ُبمقصدية ُوليس ُالشاعر، مفاىيـ القراءة بمقصدية
فقدُاعتبرىاُُزالت تشتغؿ عند محمد مفتاحام؛ُالتيُترىُالمعنىُقائماُفيُذىفُالشاعر،ُالسياقية

ُنصيا.شرطاُسياقياُيوازيُشرطاُبنيوياُ

ُوىذهُُالبنيويَ  يوازي الشرطَ  السياقيُ  الشرطُ ُ،إذف ُالنصية، ُالفرضيات ُإثبات ُعممية في
ُبيفُسياؽُداخميُ)بني ُالمماثمة ُتسمىُبعممية ُوسياؽُخارجيُ)مقػػػػالعممية ُأفُػػػوي( ُ"والواقع امي(،

لوؿُالعناصرُطُموقعُووظيفةُومدػػيُمتسؽُيضبػػػؿُداخمػػػالسياؽُالداخميُيعمؿُأوالُعمىُوضعُتأوي
التيُبدتُأساسيةُلمقارئ،ُبينماُيعمؿُالسياؽُالخارجيُعمىُمنحُالنموذجُالنصيُامتداداُفيُالواقعُ

ُفيماُيتصورهُالقارئُأنُّػػأوُعمىُاألصحُامت رضيةُػػػاوؿُمفتاحُاثباتُفػػػ،ُوليذاُح1"ىوُالواقػػعوُػدادا
ةُالسياقيةُالتيُيحممياُػػػياُبالمقصديػػػػػػـُربطركاتُوداللتياُالواحديةُداخؿُبنيةُالنص،ُثػػػػػػػتناسؽُالح

ُاتب.ػػػػػػالك

فيُالبيتُالثاني،ُوىيُجممةُُاعتراضيةٍ  ف وجود جممةٍ ػػبيف البيتيُعناصر التشابورُمفُػػنذك
ُاختبلؼٌُ ُيوجد ُالتشابو ُىذا ُداخؿ ُولكف ُشاَىَدْتَيا(؛ ُجممتُ)َكما ُاألوؿ ُالبيت ُفي ُجاءت فُافقد

الصدر،ُوالثانيةُفيُالعجزُعكسُالبيتُالثاني،ُالذيُجاءتُفيوُجممةُف؛ُاألولىُُفيُااعتراضيت

                                                      
ُلحمُ-1 ُط.حميد ُالنصُاألدبي، ُقراءة ُفي ُعاداتنا ُتغيير ُالداللة، ُوتوليد ُالقراءة ُالدار2ُداني، ُالعربي، ُالثقافي ُالمركز ،

ُ.117ُ،118،ُص2007ُالبيضاء،ُبيروت،ُ
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يُ"بخصوصية،ُولكنياُغيرُػػاعتراضيةُواحدةُفيُالصدر،ُوقدُجاءتُبصيغةُالمخاطبُالتيُتوح
نماُكؿُمخاَطبُأوُمستمعُفيُػػػموجودةُإالُظاىريا،ُإذُليسُالمقصودُمخاطباُأوُمس تمعاُبعينو،ُوا 

سيشاىدىاُغداُحينماُُ،متمقيُافتراضي،ُومفُلـُيشاىدُتمؾُاإلساءةُاليـو،ُفيذاُال1كؿُزمافُومكاف"
ُتتوفرُظروفيا.

ُاحُلمبيتُالثالث:ػػػفتحمدُموفيُتحميؿُم

 افُ ػا شَ يَ لَ  –اٍؿ ى حَ مَ عَ  – وـُ دُ ػػَ  ياَل ػػػٍد       وَ حَ ى أَ مَ ال ُتْبػِقػػي عَ  ارُ الػػدّ  هِ ػػذِ ىَ وَ 

ُأفُّ ُالمسُاشتغاؿُيبدو ُعمى ُمفتاح ُالمستوياتُمحمػد ُباقي ُيتجاوز ُوالتركيبي ُالصوتي توى
زُفيُتحميؿُالبيتُالثالثُعمىُالجانبُالصوتي؛ُوُيركُّػاألخرىُالببلغيةُوالمقصديةُوالمعجمية،ُفيُُ

لمركزيتوُفيُتحديدُالمقصدية،ُ"فماُيظيرُفيُىذاُالبيتُىوُالتناسبُبيفُأنواعُالحركات؛ُفإذاُكافُ
ُكَُ ُ)واحدُرٍُػسُْفيُالبيتُالسابؽُحركة ُالبيتُكثيرة ُفإفُفيُىذا ُحركاتُالفتحُ)5ة، ُوعدد ،)14ُ)

ُماُأضفناُحركاتُالضـُإلىُالفتحُفإفُّ ذا ُيكوفُكثيراُفيُُوعددُحركاتُالضـُأربعة،ُوا  مجموعيا
ُوالفتحُعمىُالحزفُ ُحركاتُالضـ ُالتيُتتدعيُداللة ُالسابقة ُالفرضية ُفيُتعزيز ُيزيد البيتُمما

(11ُدىا،ُكماُأفُفيُىذاُالبيتُمقاطعُطويمةُعددىاُ)ُيعضُ مقصدُالشاعرُُوالخشونة،ُوبخاصةُأفُّ
ُومعنوية" ُانفعالية ُوظيفة ُليا ُبداللة2ُمقطعا، ُالقائمة ُفرضيتو ُعمى ُمفتاح ُمحمد ُتأكيد ُومع ،

ُفإفُّ ُُالحركات، ُالقائمة ُوىي ُأكثر؛ ُتتأكد بتناغـ الفيـ السياقي )مقصدية المؤلؼ( مع فرضيتنا
ُؿ فيـ وتأويؿ القارئ )مقصدية القارئ(.الفيـ النصي )مقصدية النص( مف خال 

اُفميسُكؿُالنصوصُتقبؿُاالنضباطُواالنغبلؽ،ُفحسبُأمبرتوُإيكو،ُفػػ"الُأكثرُانفتاحًُُ،وليذا
ُنصٍُ ُأفُّؽٍُػمنغمُُِمف ُإال ُاستخداـُُ، ُفي ُطريقة ُيكوف ُبؿ ُخارجية، ُمبادرة ُفعؿ ُمف ُيكوف انفتاحو
)مفتوح(ُكمماُأدرؾُالمؤلؼُالمغزىُكّموُالذيُُصػؿُلناُنػخدـُبيا...ويتحصُّستَُ،ُوليسُطريقةُيُُالنص

وصؼُباالنغبلؽُعمىُنفسو،ُيمكفُلممؤلؼُأفُػ،ُفالنصُالذيُي3ُُُيقتضيُاستمدادهُمفُالترسيمة"
                                                      

ُ.69محمػدُمفتاحُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-1
ُ.71،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
ُط.ُ-3 ُزيد، ُأنطوافُأبو ُترجمة: ُالتأويميُفيُالنصوصُالحكائية، ُالتعاضد ُالقارئُفيُالحكاية، ُإيكو، ُالمركز1ُأمبرتو ،

ُ.71ُ،72،ُص1996ُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
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مفُخبلؿُالمقصديةُالتيُيممكيا،ُوىذاُماُحدثُلمحمدُمفتاح،ُإذُبحضورُمقصديةُالمؤلؼُُوُُيَُجُِوَُيُُ
الذيُالُيستندُإلىُمقصديةُرُعميياُعندُكماؿُأبيُديب؛ُغابتُالقراءةُالنسقيةُالمغمقة،ُبينماُُنعث

ُالمؤلؼُفيُتحميؿُبنيةُالقصيدة.

عمىُتأويبلتُخارجية،ُُبغياب القراءة النسقية المنغمقة يحدث انفتاح في العممية التأويمية
ُقدُتتجاوزُبنيةُالنصُودالالتوُالداخمية.

ي،ُمفُمنظورُأمبرتوُإيكوُالذيُنفيـُدمجُمفتاحُلمسياؽُالخارجيُبالسياؽُالنصُويمكفُأفُْ
مسارُتواصمي،ُباثاُُيفيـُ"المؤلؼُوالقارئُباعتبارىماُاستراتيجيتيفُنصيتيف،ُإذُيجدُالمرء،ُفيُأيُ 

ُ)أوُمتمقيا( ُومرسبلُإليو ُورسالة، ُيتجمىُالباث)أوُمرسبل(، ُما ُوغالبا ُنحويا...أناُُ، والمرسؿُإليو
ازيُإقصاًءُلمقارئُومقصدياتوُالمختمفة،ُولكفُىذهُ،ُوبالتاليُفإقصاءُمقصديةُالمؤلؼُتُو1أخاطبؾ"

ُالمنغمؽُالذيُي ُبعيدةُعفُأساسياتُفكرُالبنية ُسواء،ُاالستراتيجية مغيُالقارئُوالمؤلؼُعمىُحٍد
ُوكذلؾُيمغيُالتأويؿُالداللي.

المسألةُاألخرىُالتيُيستحضرُفيياُمحمدُمفتاحُالشاعرُالرنديُتتعمؽُبالتنغيـُالدقيؽُداخؿُ
ُالذي ُليسُُالنص ُنبرية ُقواعد ُمف ُلدينا ُوما ُقصيدتو، ُينشد ُ"الشاعر ُسماع ُمعرفة/ يقتضي

ُفيُتبي فُ ُلمشاعر،ُوطريقةُالكتابةُالعربيةُالتقميديةُلمشعرُالُتفيدنا ُمفُالمغةُالمعاصرة مستخمصا
،ُفاستحضارُالمؤلؼُفيُىذهُالمسألة2ُذلؾ،ُإذُالُتضعُفواصؿُأوُعوارضُأوُعبلماتُالتعجب"

ُتتعمؽُبمقصديةُأوُحيثيةُنصية؛ُتساىـُفيُالتحميؿُالنصيُالُتتعمؽُبمقص ديةُسياقية،ُبقدرُما
ُالبنيوي،ُلموصؿُإلىُالداللةُالكامنةُفيو؛ُالُعندُالمؤلؼ.

ُويستمرُالتحميؿُالنصيُمرتكزاُعمىُالمستويُالصوتيُفيُالبيتُالرابع:

 ػػػافُ صَ ػػرْ خُ ػػاٌت وَ ْشػػَرِفي  مَ  ػػتْ نػػَبَ  كؿ  ساِبَغٍة        إَذا –ا مً تْ حَ  –ْىُر مّزُؽ الد  يُ 

ُالبيت،ُثنائيةُالدىرُواإلنسافتبرُُ ُىرُعمىُاإلنسافُظاىرةٌُسمطةُالدُُّألفُُّ،ز،ُمفُخبلؿُىذا
ا،ُفميماُحاوؿُاإلنسافُتجاوزُتمؾُالسمطةُوقعُفييا.ُأماُفيُتشابوُىذاُالبيتُوانسجاموُ"معُجميًُ

                                                      
ُ.75ُ،76ُ،ُصُالحكايةُفيُالقارئُ،إيكوُأمبرتوُ-1
ُ.73محمدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-2
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كثرُماُوردُ(،ُوأ6تميياُحركاتُالضـُوىيُ)ُ(4)سابقوُنبلحظُقمةُعددُحركاتُالكسرُإذُعددىاُ
ُالبيتُوفيُمثؿُىذهُ ُفيُمثؿُىذا ُالفوضىُواالعتباطية ُمفُقبيؿ ُوليسُىذا ُحركاتُالفتح، فيو

ُويحدثُالتشابو1القصيدة" ُولكنُُّ،كذلؾُ،، ُلو، ُالبيتُالسابؽ ُمع ُاالعتراضية ُالجممة ُفي وُتركيبيا
ُيتيف.جممتيفُاعتراضىُوَُوؿُالذيُحَُعفُالبيتُاألُمختمؼٌُ

ُالبيتُوسابقو،ُأيضا،ُيكمفُفيُالجممةُالفعم ُالبيتُة؛ُإذُاُُيوعنصرُاالختبلؼُبيفُىذا بتدأ
عكسُالفعؿُُ،بفعؿُعكسُسابقيوُالمذيفُابتدآُباسميفُ)ىي،ُىذه(،ُالمذيفُيفيدافُالثبوتُواالستقرار

فالُمَقد ـ رُالفكرة؛ُػػػةُبتبئيأخرىُلوُعبلقُعمىمةُتقديـُكمػػػُرارية،ُكماُأفُّػػػػؿُواالستموُّػػػالذيُيفيدُالتح
ُؤرة التعبير.ػىو ب

ُيُُ ُلـ ُوالُػشُِػولكف ُفيُالنص، ُالموجودة ُ)االستبدالية( ُالمعجمية ُإلىُالظواىر ُمفتاح ُمحمد ر
ُ ُفالدىر ال يمزؽالظواىرُالببلغية، ُالحقيقيُُىوُمجازُعقميُألفُُّو، ُإلىُغيرُفاعمو الفعؿُُأسند

العبلقةُىناُزمانية،ُويمكفُاعتبارهُأيضاُاستعارةُمكنيةُإذاُالذيُىوُكائفُحيُ)إنسافُأوُحيواف(،ُُو
ُالدىرُ ُبيف ُالذىني ُاالستبداؿ ُحدث ُوقد ُمشابية. ُعبلقة ُواإلنساف ُالدىر ُبيف ُالعبلقة اعتبرنا

ُوالكائفُالحيُالغائبُنصياُوالحاضرُذىنيا.ُ،الحاضرُنصيا

ُ ُيصؿتتبعنا لممفاىيـ واشتغاالتياوفي ُمفتاح ُأف ُنرى ُتحميُ، ُخبلؿ ُاألبياتُمف ُىذه ؿ
ُإلىُ ُفيُسمةُالبلتحديدػعمىُذىفُالشاعر،ُوتجسُُّطرَُسيُْمفيـو األربعة، ُ؛بكؿُمستوياتوُدُنصيا
ُ،ُوحكمة؛ُألفُالحكمةُغيرُمقيدةُبزمافُأوُمكاف.وغرائبيةًُُالتيُأكسبتُالنصُجماليةًُىذهُالسمةُ

"فضمفُىذاُُولكفُىذاُالبلتحديدُالُيستمرُعمىُمستوىُباقيُأبياتُالقصيدة/ُوحداتُالنص
ـُزَُػملمزمافُوالمكافُواإلنساف،ُليَُُزُفيياُمعالـُُدُوتتميُّالبلتحديد،ُوىوُالبنيةُاألساسية،ُبدأتُبنيةُتتحدُّ

وُذكرُالمدفُالتيُأنُُّومف عناصر التحديد،2ُعفُذلؾُتحمؿُاألمانةُوالمسؤوليةُوالثوابُوالعقاب"
ُالقصيدةُوُالناسُالأضاعت،ُأيُالمكاف،ُومنوُيأتيُالزمافُواإلنسافُ ذيفُأضاعوىا،ُوىناُتستمـز

ُمقوالتُسيميائيةُلمتحميؿ.

                                                      
ُ.74محمدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ- 1
ُ.76المرجعُنفسو،ُصُُ- 2
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ُإذُ ُسيميائية؛ ُمفاىيـ ُمفتاح ُمحمد ُيستعمؿ ُالتحديد ُإلى ُالبلتحديد ُمف ُاالنتقاؿ ُإطار وفي
اُوسطا؛ُعكسُالتناقضُالذيُالُيقبؿُحداُوسطاُبيفُطيبُالعيشُيقابؿ،ُبالتضادُالذيُيقبؿُحدًُ

 :1ُخبلؿُىذاُالمربعُالسيميائي)المؤقت(ُوضنؾُالعيشُ)الدائـ(،ُمفُ

ُ

 

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُ

ُ

ُ ُمفتاح ُىذاُُبفكرة الوسطيةيخرجُمحمد ُمفُخبلؿ ُاألندلسية، ُالبيئة ُفي التيُكانتُسائدة
ُالتضادُخاصة،"ُوىكذاُالمربعُالسيميائي،ُعامة،ُومف فُالتماـُوالنقصاف،ُوضنؾُ،ُفمخبلؿُمفيـو

ُوسط،ُنجدهُفيُحّدُالتضادُوماُتحتُ العيشُوطيبُالعيش،ُواليبلؾُوالنجاةُيمكفُأفُنخرجُبحد 
،ُالذيُيميؿُإلىُالوسطية2ُالتضاد،ُولعؿُىذاُينسجـُمعُشخصيةُالشاعرُالفقيوُالقاضيُالمالكي"

مفيتوُاأليديولوجيةُفيُفيـُالعالـ،ُواالعتداؿُفيُالحػػػكـ؛ُوىذهُعػػودةُأخرىُإلىُمقصديػةُالمؤلؼُوخ
وىناُنعودُمرةُأخرىُإلىُحديثُأمبرتوُإيكو،ُولكفُفيُسياؽُمعارضتو،ُفيوُيقوؿ:"ُأعتقدُأّفُليسُ

ةُآلةُتخييميةُإلثارةُعممياتُعمىُالقاصُأوُالشاعرُمطمقاُأفُيقدـُأيةُتفسيراتُلعممو،ُفالنصُبمثاب
ُم ُبخصوصُنص ُتساؤؿ ُىناؾ ُيكوف ُوعندما ُالتوجُّالتفسير، ُالمناسب ُغير ُفمف ُإلىُا، ُبو و

                                                      
ُ.78،ُصُمػػػحمدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـينظر:ُُ- 1
ُ.78،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
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ُإيكو،ُمف1المؤلؼ" ُسبؽُتقديموُعند ُموقؼُبنيويُيعارضُما إمكانيةُتفاعؿُالمقصدياتُُ،ُوىذا
ُي(.ػنص،ُالمتمق)ُالمؤلؼ،ُالُالثػػبلث

،ُليثبت فكرة نصية توّصؿ إلييا،ُخاصة بالمؤلؼ،ُيستعيف محمد مفتاح بمعطيات خارجية
اتُالسياؽُوالمؤلؼُوالمتمقي،ُباإلضافةُػحُفكرُالبنيةُلديوُعمىُمقصديوىذاُماُيدخؿُفيُإطارُانفتا

ُبيا ُخاصة ُنسقية ُالتمقي ُعممية ُفي ُيشترط ُكونو ُفيُإلى ُيؤخذ ُبأف ُيسمح ُالنسقي ُوالتحميؿ ؛"
،ُفالمحمؿُالُيضيعُػةاالعتبارُمجموعةُميمةُمفُالعناصر،ُويستطيعُأفُيعتبرىاُمجتمعةُومنفصم

ُالتفاصيؿُوالُيتيو ُأفُليسُبينياُُفيُركاـ ُمعتقدا ُالمتنافرة، ُمفُالعناصر ُىائمة ُكتمة فيُمعالجة
فُأفُػػيماتُالتيُمفُالممكػػ،ُولكفُيجبُأفُيكوفُالمحمؿُوالمتمقيُالنسقيُحذراُمفُالتعم2عبلقة"
ُا.ػػػػيقعُفيي

ُيأتيُسنحمؿ،ُو ُفيما عمىُالجانبُُاالنفتاحَُُ،في ضوء نقد النقد وحركية المفاىيـ النقدية،
ئيُوالببلغيُفيُتحميؿُالخطابُالشعري،ُواإلضافاتُالتيُتقدمياُىذهُالمفاىيـُإلىُالّنػص،ُالسيميا

ُاالستعارةُالمقبولةُوالمرفوضةُخاصة. لىُمعرفتناُالنقديةُوالببلغيةُعامة،ُومعرفتناُبمفيـو ُوا 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                      

ُإسُ-1 ُعف ُحكايات ُإيكػػو، ُالفيػأمبرتػػػو ُياسػػػػػػػػاءة ُترجمة: ُشعػػػػػػـ، ُط.ػر ُالقاىػػرة،1ُػػباف، ُالثقافة، ُلقصور ُالعامة ُالييئة ،
ُ.77،ُص2006

مػػػحمدُمفتاح،ُمفُأجؿُتمٍؽُنسقي،ُضمفُكتاب:ُنظريةُالتمقي،ُإشكاالتُوتطبيقات،ُالشركةُالمغربيةُلمطباعةُوالنشر،ُُ-2
ُ.49،ُص1993ُالرباط،ُ
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 خمخمة مفيوـ االستعارة المرفوضة. :اسيميائيا و بالغي الخطاباالنفتاح عمى تحميؿ  -3

ُُ،تصرتاق ُعمىُغالبا، ُأولية ُمفتاحُفيُمرحمة ُمحمد ُلمخطابُالشعريُعند ُالنسقية القراءة
مستوىُاألصواتُوالتراكيب،ُوالمعجـُوالمقصدية،ُوىذاُظاىرُفيُتحميموُلنونيةُأبيُالبقاءُالرندي؛ُ

التركيب؛ُليسُمفُناحيةُنحويةُفقطُعنصرُعتُفيماُبعدُلتشمؿ:ُولكفُىذهُالمستوياتُالنسقيةُتوسُّ
البالغية  وتبياف المفاىيـمفُناحيةُببلغيةُوسيميائية،ُوىناُسنقتصرُعمىُتحميؿُىذاُالعنصرُُبؿ

 التي تندرج داخمو وأصوليا واشتغاالتيا. والسيميائية

ُالمستوىُاالستبدالي؛ُألنُّ ىُالنظريةُالتفاعمية،ُالتيُترىُوُيتبنُّالُيستعمؿُمحمدُمفتاحُمفيـو
ُاالستبُأفُّ ُفي ُُتحصر ُال ُتحصؿُُولكنُُّ،داؿاالستعارة ُالتوتُُّيا ُأو ُالتفاعؿ ُطريؽ ُبؤرةُعف ُبيف ر

االستعارةُالُتقتصرُعمىُالبعدُالجمالي،ُُأفُُّ،كذلؾُ،وبيفُاإلطارُالمحيطُبو،ُوالتيُترىُالمجاز
نماُتحمؿُأبعاداُأخرىُنفسيةُمعرفية،ُكماُأفُالمشابيةُليستُالعبلقةُالوحيدةُفيُاالستعارة،ُفقدُ وا 

،ُمثمماُىوُالحاؿُفيُالمجازُالمرسؿُأوُالمجازُوالمجازُالعقمي،ُكما1ُىتكوفُىناؾُعبلقاتُأخُر
ُُُُالُوجودُلكمماتُمجازيةُوأخرىُحقيقيةُيمكفُرصدىا.ُُُأفُّ

جؿُيائيات،ُمفُأػالمجازُبمفاىيـُالسيمـُالببلغةُفيُقضيةُالحقيقةُُوػاحُمفاىيػيربطُمحػمدُمفت
ُمجمُو ُبمقوالت ُفيستعيف ُالمجازية، ُالتراكيب ُماستخراج ُُ µوػػعة ومنيا التحميؿ البمجيكية؛

نواعُالمجازُنفسو،ُكماُفُالحقيقةُوالمجاز،ُوالتداخؿُفيُأ،ُليتجاوزُإشكاليةُالتداخؿُبيماتبالمقوٍّ 
،ُمثبل،ُ"رُسابقا،ُفػػتعرضناُلؤلم الطفؿُمقوماتيػا:]+ُُؿُكممةػػمات،ُمثبتحديدُمعانيُالكممةُبمقوُ يقـو

ُذكر[،ُوواضحُأّفُبعضُىذهُالخصائصُحشوُمثؿُ]+ُحي[بالغ[،ُ]+ُُ-حيُ[،ُ]+ُإنسافُ[،ُ]
ُ [ُ ُتصبحُمقوماتُالطفؿُالمعنوية]+إنساف[ ُمتضّمنةُفيُإنساف،ُوىكذا ُ]+ُذكر["ُ-ألنيا ،2ُبالغ[

والفرعيُوالمجازيُُ،نصؿُإلىُالحقيقي/ُاألصميُفيُالكممةُمكفُأفُْومفُخبلؿُالتحميؿُبالمقوماتُيُُ
ماتُتجعموُقادًراُعمىُوُ ػيمزؽُالدىر(؛ُفميسُفيُالدىرُمقُفييا؛ُفمنياُنصؿُإلىُمجازيةُعبارةُ)

                                                      
ُمفتاح،ُ-1 ُمحمػػد ُط.ُينظر: ُالتنػػاص، ُاستراتيجية ُالشعري، ُالخطاب ُالبيضاء3ُتحميؿ ُالدار ُالعربي، ُالثقافي ُالمركػػز ،

ُ.84،ُص1992ُبيروت،ُ
ُ.79مػػػحمدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-2
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وُغيرُعميؽُبدرجةُفُىذاُالتحميؿُيبقىُعاجزاُإلىُالوصوؿُإلىُنوعُالمجاز،ُألنُّػفعؿُالتمزيؽ.ُولك
ُربي.ػػػػػػعمؽُبنيةُالعقؿُالببلغيُالع

ُبالمقوُ  ُالتحميؿ ُآليات ُعمى ُمفتاح ُمحمد ُاعتمد ُاوليذا ُالببلغة ُتقدميا ُالتي لجديدة،ُمات
دُالنحوي،ُوماُيتموهُدعىُبالمحدُّفُيُُػ"فيسمىُأوؿُعنصرُمفُالتحميؿُبالرمزُالمقولي،ُوىوُعندُآخري

ُ ]ُ ُ [ُ ُمعقوفيف ُبيف ُالمحدُ ػػُيمقُّيكوف ُأو ُحينا، ُالداللي ُبالمؤشر ُحينًُب ُالداللي ُوتجنبًُد ُآخر، اُا
ُالمُُ ُعمى ُيطمؽ ُفمفتاح ُاسـَُلبلضطرابُاالصطبلحي ُلوُ ػػالمقُميز ُتبعا ُويقسـُـ ُاألوروبية، مبنيوية

ُ:1ُُمحمدُمفتاحُُالمقوماتُإلى

نسافُوذكر. -1 ُذاتيُمثؿ:ُحيُوا   مقـو
ُسياقيُمثؿ:ُ)الرجؿُيأكؿ(،ُالرجؿُ=ُ]+اسـ[ُ]+ذكر[،ُيأكؿُ=ُ]+ُفعؿُمضارع[ُ -2 مقـو

]+ُمسندُإلىُإنساف[،ُوكؿُمقوماتُ)الرجؿ(ُو)يأكؿ(ُتحتويُعمىُمقوماتُإنساف،ُليذاُ
لعبارة،ُعكسُعبارةُ)يمزؽُالدىر(،ُالتيُوردتُفيُالقصيدة؛ُإذُالُيوجدُمجازُفيُىذهُا

ماتُفعؿُالتمزيؽُغيرُموجودةُضمفُمقوماتُالدىر،ُألنياُموجودةُضمفُمقوماتُمقوُ 
 ر.ػدُىوُالدىإلىُمجاؿُمجرُُّالمحسوسُالكائفُالحي،ُفانتقمتُمفُمجالو

ُ ُسابقا ُاعتمده ُالذي ُاالستبدالي ُالتحميؿ ُعمى ُمفتاح ُمحمد ُيعتمد ُألفُّلـ ُديب، ُأبو ُكماؿ
ُالبنيويةُ ُتبنتيا ُالتحميؿ ُمف ُالتقنية ُىذه ُ"أف ُرغـ ُتجاوزتو، ُالسيميائيات ُومفاىيـ ُالجديدة الببلغة

،ُوىـُيقتربوفُإلىُطروحات2ُاألوروبيةُالتيُمفُممثميياُ)يامسميؼ،ُياكوبسوف،ُغريماسُوآخروف("
ُزاوج ُفي ُالببلغة ُلكف ُالداللة، ُعمـ ُفي ُالداللية، ُالحقوؿ ُالسيميائياتُتجاوزتُىذهُنظرية ُمع يا

ُأوُالسمةُأوُالوساطةُالرابطةُبيفُالقطبيفُالدالليفُالمتناقضيفُلكُِ ُيمالتقنيةُإلىُالبحثُعفُالمقـو
ُُُُُُُُُُُطرفيُالمجازُ)االستعارةُخاصة(.ُُ

يمكفُلياُأفُتصؿُإلىُوضعُالحدودُُ،تُمجموعةُموُإلىُتأسيسُببلغةُعامةليذا،ُحاول
غوية،ُواستعماالتياُالحقيقيةُوالمجازية،ُضمفُاالختصاصاتُوالخطاباتُالمتنوعةُبيفُاألساليبُالم

                                                      
ُ.88ُ،89ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُتحميؿُالخطابُالشعري،ُاستراتيجيةُالتناص،ُصُُ-1
ُ.90المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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ُسوؼُيتمكُّ ُالتي ُالسيميائية، ُبالمبادئ ُالنيوضُعمييامستعينة ُمف ُالببلغي ُالموضوع ُفيي1ُف ،
تحاوؿُأفُتصؿُإلىُالبنياتُالعميقةُالتيُتحكـُاألساليبُالمغوية،ُالتيُتظيرُفوضويةُوغيرُقابمةُ

الذيُُوُى الغائبة؛نَ ػالبُ المسعىُيقتربُإلىُمسعىُأمبرتوُإيكوُالذيُأرادهُفيُكتابوُُلمحصر،ُوىذا
ُلمتواصؿُالمغويُوالمرئيُوجمالياتُالصورُالمرئية ُنظريةُعامة ُإيجاد وغيرُالمرئية،ُُ،حاوؿُفيو

ُ.2ياػوطرؽُتصنيف

ُالببلغيةُم ُترتيبػػوقدُسعتُالجماعة ُُوُوُإلىُإعادة جاوزةُموتصنيؼُالتصنيفاتُالببلغية،
التصنيفاتُبحسبُاألجناس،ُوسيكوفُعميناُإذًا،ُأفُُنعفيُأنفسناُمفُالمقوالتُالتاريخية،ُالتيُلفُ

عادةُ،ُألن3ُّتكوفُفيُنظرنا،ُإالُنقاطُُمريحة ياُمعروفةُوأصبحتُبديييةُلمجميعُويصعبُتعديمياُوا 
ُالمرئية، ُالصورة ُالخطابُالمكتوبُإلى ُتتجاوز ُأف ُحاولتُالمجموعة ُوقد ُالمبحثُُفيميا، وىذا

ُيتعمؽُبببلغةُ ُما غائبُفيُتحميؿُالخطابُالعربيُنسبيا،ُويستحؽُاالىتماـُوالدراسة؛ُخصوصا
ُالصورةُالمرئية؛ُبوصفياُعبلمةُمرئية.

ُتوفُّ ُما ُػونتيجة ُمفُخبلؿ ُالعبلقاتُالنصية ُفيـ ُالسيميائياتُمف المربع السيميائي نجد ره
الحقاُفيُتأسيسوُلنظريةُالتأويؿُمفُخبلؿُالمتفُ،ُكماُسيعتمدهُمفتاح يعتمده، في فيـ القصيدة

ُ"مفُُ،الفمسفيُالعربيُ)ابفُرشد(؛ُومفُثـ ُيوّفره فاستعماؿُالمربعُالسيميائيُفيُالشعرُراجعُلما
ُ ُُيحّرره، ُجديدة ُوُبَنى ُتأليفاتُجديدة ُلتوليد ُُمػاداـأفؽ ُليبيرا-يصير ُأ.ده ُتعبير ُحد  )آلةُُ-عمى

نتاجيةُالمربعُتجعؿُمنوُنموذجاُمنطقية(ُإلنتاجُتعارضاتُحرماني ةُانطبلقاُمفُتعارضاتُكيفية،ُوا 
ُتأويبلتُقارة،ُنيائية،ُويقينية.بػ،ُغيرُمتعمؽ4ُمفتوحا"

                                                      
،ُبحثُفيُالعبلمةُالمرئية،ُمفُأجؿُببلغةُفُماريُكمينكنبرغ،ُفيميبُمانغيو(مجموعةُموُ)ُفرانسيسُإدليف،ُجاينظر:ُُ-1

ُ.15ُ،16،ُص2012ُة،ُبيروت،ُػػػ،ُالمنظمةُالعربيةُلمترجم1الصورة،ُترجمة:ُسمػرُمحػمدُسمر،ُط.
2-Voir : Umberto Eco, La Structure absente, Introduction à la recherche sémiotique, traduit 
de l’italien : Eccio Essposito – torrigiani, édition mercure de France, Paris, 1972, p.8,9. 

ثُفيُالعػبلمػةُالمرئيػة،ُمفُأجػؿُػػػػػو(،ُبحػػػػػػػوُ)ُفرانسيسُإدليف،ُجػافُمػاريُكمينكنبرغ،ُفيميبُمانغيػػػػػػمػجمػوعةُمينظر:ُُ-3
ُ.19ببلغػػة،ُصُ

،ُدارُرؤيةُلمنشرُوالتوزيع،1ُالمصطفىُشادلي،ُالسيميائيات،ُنحوُعمـُداللةُجديدُلمنص،ُترجمة:ُمحمدُالمعتصـ،ُط.ُ-4
ُ.75،ُص2015ُالقاىرة،ُ
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ُأشارُمح ُطػوقد ُإلىُاعتماده ُمفتاح ُمػػػمد ُفيُقراءةُػػػروحاتُجماعة ُوالسيميائية ُالببلغية و
ُبأنوُمتنوعُالقنواتُال ُالشعر( ُ)ببلغة ُالنظريةُالشعرُفأشارُإلىُكتابيـ ُالتيُاستقىُمنيا: معرفية

ُوالمسانيات ُوالسيميوطيقا ُواألنثروبولوجيا، ُالنفسي، ُوالتحميؿ ُالقػػفإنُ؛الجشطالتية ُيمكف ُ"إفُػػو وؿ:
ُتعريفوُ ُوأعاد ُفناقشو ُالتشاكؿ ُفي ُالقوؿ ُأفاض ُفقد ُغريماس، ُتيار ُفي ُيسير ُالكتاب جوىر

ُمفتاحُعمىُمربعُغريماس1وتفريعو" ُيعتمد ُوليذا ُالشعرُيائيالسيمُ، ُبالتحميؿُُ،فيُقراءة ويدعمو
ُ.ماتػ/ُالسُّبالمقومات

ُأسداُويقدُّ ُرأينا ُفقوؿ: ُبالمقومات، ُالتحميؿُالقائـ ُعفُىذا ُوتبسيطيا ُمفتاحُمثاالُتوضيحيا ـ
ُ]+ذكر[،ُ ُ]+إنساف[، ُ]+حي[، ُومفُمقوماتُالرجؿ: ُاالستعارية:ُرجبلُشجاعا؛ ُفيُوجيتو يعنيُ

ـُعارضُمضاؼُإليوُوىوُوُّػػألنياُمبلصقةُلرجؿ،ُولكفُىناؾُمق]+بالغ[ُوىيُالمقوماتُالجوىريةُ
ـُالشجاعةُ،ُفيُحيفُمقوماتُاألسدُىيُ:ُ]+حي،ُ]+حيواف[،ُ]+ذكر[،ُ]+شجاع[،ُومقو2ُّ]+شجاع[

ُالجبف،ُكماُيحتمؿُ ُالشجاعة،ُكماُيحتمؿُمقـو جوىرُفيُاألسد،ُعكسُاإلنسافُالذيُيحتمؿُمقـو
ُالببلىة...إلخُمقوماتُأخرىُكالدىاء،ُأوُالخبث،ُأو

وفيُصددُالتحميؿُبالمقوماتُيستعمؿُمفتاحُمسافةُالتوترُوالتبايف،ُوىوُماُلـُيستعمموُفيُ
ُدي.ػؿُنونيةُأبيُالبقاءُالرنكتابوُ)فيُسيمياءُالشعرُالقديـ(ُحينماُحمُّ

ُا ُكانت ُفكمما ُالجوىرية، ُبالمقومات ُالعرضية ُالمقومات ُتربط ُنسقية ُعبلقة مقوماتُلىناؾ
ُقري ُمسافةُػبتيبنوعييا ُابتعدت ُوكمما ُقميمة، ُالتوتر ُمسافة ُكانت ُوالثاني، ُاألوؿ ُالمجاليف ُفي ف

المقوماتُازدادتُمسافةُالتوترُوالتبايفُبيفُالمجاليف،ُ"فالمقوماتُالجوىرية،ُوالمقوماتُالعرضية،ُ
ُتثيرُ ُوال ُحقيقة ُلذلؾ ُتبعا ُتصبح ُتكاد ُاالستعارة ُفإف ُتتطابؽ، ُاشتركتُوكادت واألعراضُكمما

،ُودائماُالتغريب3ُوقعُوالغرابة"ػرُوالبلتغراباُوتوتراُلدىُالمتمقي،ُوكمماُافترقتُواختمفتُزادُالتوتُّاست

                                                      
ُ.10محمػدُمفتاح،ُتحميؿُالخطابُالشعري،ُاستراتيجيةُالتناص،ُصُُ-1
ُ.91ُ،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2
ُ.93رجعُنفسو،ُصُػػالمُ-3
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ُويحدُّ ُيكتشفو ُالذي ُىو ُوالمتمقي ُالنص، ُجمالية ُيخمؽ ُالذي ُوجىو ُحينماُد ُالبعد ُأو ُالقرب ود
ُ:1ُماتُالمجاليف،ُفمثبليتفحصُِسػ

ىناؾُاشتراكاُبيفُالفرسُواإلنسافُُ؛ُألفُّ:ُفيُىذهُاالستعارةُقربُبيفُالمجاليفرأيتُفرسا -1
ُفالتوتُّ ُوبالتالي ُخفيفةُػفيُمقوماتُ]+الحياة[ ُبدرجة ُيكوف ُذىنيا ُالذيُيحدثُلممتمقي ر

 وبسيطة،ُالقترابُالمجاليف.
ُلمقوماتُمشتركةُبيفُاآللةُرأيتُآلػػػػة -2 ُالتوترُكثيفةُوقوية،ُألنوُالُوجود :ُتكوفُمسافة

ماتُالعرضيةُالتيُتشترؾُبيفُؿُالمقوُ مجاؿُلممتمقيُحتىُيتخيُّحُالواإلنساف،ُوبالتاليُُيفسُِ
 المجاليفُ)النشاطُأوُالفاعميةُمثبل(.

ُُػاكماؿُأبُالُتفوتناُمبلحظةُأفُّ ،ُولكفُبيفُالعنصرُنفسياُنةلعمميةُالمقارُِباديبُكافُيقـو
ُوالغائب ُنصيا، ُُالموجودُالحاضر ُإلى ُالمجاؿ ُالكممة/ ُالوحدة/ ُيحمؿ ُيكف ُولـ مقوماتوُذىنيا،

ُالفجوة.ُُىذاُكافُيتـُاكتشاؼُعنصرُالتوتر؛ُاألساسيةُولكفُرغـ

ُيمكفُأفُنخرجُمفُالمثاليفُبفرضيةُميمة،ُوىيُ"أفُالمقوماتُالجوىريةُ لكفُعمىُالعمـو
وُلذلؾُكافُوضعُاالستعارةُىوُالمقوماتُالعرضيةُأوُالمشتركةُبيفُالطرفيفُتقتؿُاالستعارة،ُوأنُّ

ُالشائعُالمسمىُبالتغريب،ُوقدُانتبوُإليوُالببلغيوفُُ،ُوىذاُالبعد2األعراض" ىوُالذيُيخمؽُالمفيـو
العربُالقدماء،ُألفُالبعد/ُاالختبلؼُبيفُالمشبوُوالمشبوُىوُمفُيخمؽُجماليةُالنص،ُعمىُالرغـُ

ُُُُُُُُُُُُُ.إمكانية إدراؾ تمؾ المسافة عقمياأكدوا عمى أىمية يـُػمفُأنُّ

ُتوسُّ(القديػـُسيمياءُالشعرفيُ)بعدُكتابُأنوُُالمبلحظُو عُمشروعُمفتاحُمفُخبلؿُػ،ُسيبدأ
ُمفُكتابوُ ،ُ(تحميؿُالخطابُالشعري،ُاستراتيجيةُالتناص)توليفةُمفُالمناىجُوالنظريات،ُانطبلقا

ُالببلغي ُالمستوى ُسيدرسُالتناُوالتداوليُوسيضيؼ ُكما ُالبنيوي، ُضمفُلمتحميؿ ُإياه صُمعتبرا
،3ُوُ"ُفسيفساءُمفُنصوصُأخرىُأدمجتُفيوُبتقنياتُمختمفة"معطياتُالفكرُالبنيوي،ُفيوُحسب

                                                      
ُ.93ُ،94ُمدُمفتاح،ُتحميؿُالخطابُالشعري،ُاستراتيجيةُالتناص،ُصُينظر:ُمحُ- 1
ُ.94المرجعُنفسو،ُصُُ- 2
ُ.121المرجعُنفسو،ُصُُ- 3
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ُتفعؿُالكتابةُماػػولك ُكما ُاإلدماجُالُيأتيُفوضويا بعدُالحداثيةُالتيُتجمعُالشذراتُلتنتجُُفُىذا
ُوالج.ػػنصاُىجيناُمفُخبلؿُتقنيةُالك

ُ ُالمواليوسنشير، ُالنُإلىُفيُالعنصر ُأوُىذه ُالمختمفة ُالتياراتُالبنيوية ظرياتُتفاعؿُىذه
ُ ُمفالمختمالمعرفية ُاألخير ُالعنصر ُفي ُوسنتعرضُأيضا ُالحداثة، ُنقد ُإلى ُتنتمي ُالتي ُىذاُفة

ُبعدُالحداثة؛ُألنُُّالفصؿُإلى ُنسيرموقؼُمفتاحُالرافضُلطروحاتُنقدُما ُ،ُمعُمشروعُمفتاح،نا
ُإلىُ ُثـ ُانفتاحاتُعمىُالسياؽ؛ ُتتخمميا ُبنيوية ُوظيفية ُإلىُرؤية ُسياقية ُمفُرؤية مرحمةُتدريجيا

ُالمعرفية،ُتكويفُتوليفةُمنيجية ُ.المنفتحُُِتنتميُجميعياُإلىُفكرُالبنيةُمفُالعمـو

ُالتضادُُؿػػتتجمى ىذه الوسطية في الفيـ والتأويفيُىذهُالمرحمة،ُ مفُخبلؿُاألخذُبمفيـو
ض،ُفيكوفُبيفُالمتقابميفُوساطةُفيُاألسطورة،ُوقدُُصّنفتُالوساطةُحسبُمجموعةُػػوليسُالتناق

ُُ:1إلىُ،مو

 وساطةُصريحةُمرجعيةُسابقةُعفُكتابةُالنص؛ -1
 وساطةُمقالية؛ -2
 وساطةُببلغية. -3

ُتُُ ُالصريحةُىيُما ُالوساطة ُأمُّػإّف ُالداخمية، ُالببلغية ُالنصُوتشكيؿُبنيتو ُقبؿُإنشاء اُفيـ
 الوساطةُالمقالية،ُفييُمرتبطةُبالسياؽُالخارجيُلمنص،ُعكسُالوساطةُالببلغيةُالنصية.

ُنصُالنونيةُفُخبلؿُىذهُالوساطاتُفيُالقراءةُوالثنائياتُالموجودةُداخؿتغؿُمفتاحُمػػويش
ُلمفاىيـُالتفكيؾُالوسطية:ُ-سطحياُ-لتحطيـُىذهُالثنائيات،ُفيُقراءةُقريبة2ُويقدـُمثاالُتوضيحيا

ُالموتُالصيدُالحياة

 الحربُلمقتؿُقتؿُلؤلكؿُالفبلحةُلؤلكؿ

ُدوفُأكؿ

                                                      
ُ.84،ُنقبلُعف:ُمحمدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُص94ُ،96ُ،ُببلغةُالشعر،ُصُ µينظر:ُمجموعةُموُ- 1
ُ.84ينظر:ُمحمػػدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ- 2
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عُطرؼُانخفضُالطرؼُاآلخر،ُفالمنطؽُػػت،ُفإذاُارتفالحياةُعكسُوضدُونقيضةُالمُوُإفُُُّ
ُالوسطيُيفرضُذلؾ؛ يُجانبُمفُجوانبيا،ُتزيحُذلؾُالتناقضُػةُفػػػة؛ُوكذلؾُالتفكيكيػػلكفُالنظرة
ُفكثيػحػارضُسطػلصالحُتع ُيحتويُفعػػي، ُما ُعمىُالموت،ُكمفُيصطػؿُالحيػػرا ادُويقتؿُألجؿُػػاة

ُوكثيػالتغذي ُيحتػػة، ُما ُالمُوػرا ُالحيوي ُفمػػتُعمى ُيقػاة، ُمعركة ُحدُّػوتُمحاربُفي ُلممحاربُػػـ ياة
ُر.ػػاآلخ

ُ ُمنيا؛اشتغؿ ُالعديد ُفأنتج ُالوسطية، ُعمىُىذه ُأىمُُّنصُالنونية ُيظيرُكطرؼُومف ُما يا
ُوسطُفيُاألبياتُاألخيرةُمفُالقصيدةُ:

ُالخيرُالوساطةُالشر

ُمحمػدُسميمافُ)خير/ُشر(ُالمضروبُبيـُالمثؿ

ُعنصرٌُُعميوُالصبلةُوالسبلـُعناصرُالثبلثةُالُتظيرُجميةُفيُالنص،ُفمحمدفُىذهُالػػولك
ُوالمسمموفُمضمرٌُ ُـ(، ُؿ، ُ)س، ُسميماف ُجذر ُوىي ُعميو، ُتدؿ ُبعبلمات ُإليو ُأشيَر نما ُوا  ،

طواُفيُدينيـ،ُومحمدُأيضاُعنصرُوساطةُبيفُالخيرُالمطمؽُوىوُاهللُوبيفُاألندلسيوفُالذيفُفرُّ
ُالناس ُفي ُمتمثؿ ُوىو ُالخيرُالشر ُفيكوف ُأخرى، ُإلىُثنائية ُحسبُمفتاح ُالثنائية ُفتتحوؿُىذه ،

المطمؽُموجوداُعندُاهللُتعالى،ُوالشرُعندُالناسُالذيفُفّرطواُفيُدينيـُووطنيـ،ُوالوسطيةُتكوفُ
ُيُاستخراجُىذهُالثنائياتُمفُالنص.،ُولممتمقيُدورُف1عندُمحمدُصّمىُاهللُعميوُوسّمـ

ردُفيُالظيور،ُويتابعُمفتاحُتحميؿُالقصيدةُفيُػػيبدأُعنصرُالسُ،عُالعودةُإلىُالتحديدومػػ
ُا ُالظواىر ُبرصد ُأبياتيا ُفتػكؿ ُتحتوييا، ُالتي ُوالجمالية ُبعضُلنصية ُفي ُسردية ُسمات بلحظ

ُ،ُمفُبينيا:ُعباراتال

 د  ثْيػالفُ ػيَ ػػٌد وانْ حُ أُ  ػػوُ ى لَ ػػوَ ىَ       وُ لَ  ٌر ال عزاءَ ػػػأم ةَ يرَ زِ ػى الجَ ىَ دَ 

                                                      
ُ.85محمدُمفتاح،ُفيُسيمياءُالشعرُالقديـ،ُصُُ-1
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،ُإذُابتدأُالشاعرُ"سردهُبالفعؿُالماضيُالمسندُإلىُغيرُيمةُالسردُتظيرُفيُىذاُالبيتتُإفُّ
ضميرُالمتكمـُأوُالمخاطب،ُفيُتركيبُممتحـُممتزج،ُحتىُإنوُليمكفُصياغتوُفيُكممةُواحدة:ُ

فقدُدىىُالجزيرةُأمرُمنكرُعظيـُانيارُلوُالناسُوتداعىُلوُ)أحد(ُو)ثيبلف(،ُوكؿُىذاُُالكارثة،
ُ ُأمامو"يعني ُالناس ُوعجز ُوعتو ه ُالخطب َُفَجَبػػبل1فداحة ُالطبيعيةُُ، ُالرموز ُمف ُوثيبلف أحد

ُمفُوقعُالكارثة،ُ ُانيّدا ُلمداللةُعمىُالقوةُوالصبلبة،ُولكفُرغـُصبلبتيما المستعممةُفيُالقصيدة
ُوال ُاإلسبلمية، ُالدينية ُالرموز ُمف ُأنيما ُالشعري،ػػػػوكما ُالخطاب ُفي ُالسرد ُيصاحب ُعامة ُرمز

ُُرة.ُػػػبنسبةُكبي

،ُالتيُالمقصدية العامة لمنصومعُنيايةُتحميؿُالقصيدة،ُبيتاُبيتا،ُيصؿُمحمدُمفتاحُإلىُُ
ُ ُمع ُمتشابية ُإخبارهُُمقصدية الشاعر الحجاجية؛يراىا ُمف ُإذف، ُالشاعر، ُقصد ُ"فقد يقوؿ:

الغابر،ُوىذاُماُتوحيُإلىُالجيادُوالقتاؿُواسترجاعُالمجدُُ)المحايد(ُإثارةُالشيامةُوالرجولةُلمّنفار
دُىذهُالبنيةُالغائبةُمعُالبنيةُالنصيةُالحاضرة،ُلتأكيدُالمقصديةُالعامةُػ،ُتتعاض2بوُالبنيةُالغائبة"
ُ ُوىي ُإلىلمنص؛ ُواالتحادُالدعوة ُالمقُ؛الجياد ُاألوؿُػػىذه ُكتابو ُفي ُمنيا ُانطمؽ ُالتي صدية

ُُ.(فيُالغربُاإلسبلمي )الخطابُالصوفي

و،ُمعتبراُػتحدثُعنياُإيكعنياُمحمدُمفتاحُىيُنفسياُالتيُُثةُالتيُتحدُّوىذهُالبنيةُالغائب
ُلمبنيةاإي ُاألوؿ ُاألصمي/ ُالنموذج ُفكرة ُتتأسسُعمى ُتمؾُُ،ىا ُتنظـ ُخفية ُقوة ُبوجود ُتؤمف وىي

،ُيختفيُفوضى نصيةفماُيراهُالمتمقيُالعاديُ،3ُالبنية،ُلتنتقؿُمفُحالةُالغيابُإلىُحالةُالحضور
ُيكتشفوُالقارئُالحصيؼُالمتمرس.ُنظاـ غائبداخمياُ

ُالمقصُإفُّ ُػىذه ُالناقُالمنطمؽ؛دية ُعمى ُىيمنتيا ُحوؿ ُتساؤالت ُنطرح ُقراءةُػػتجعمنا ُفي د
اُعمىُتحميبلتُمحمدُمفتاحُلؤلبيات،ُولكف،ُحسبُسيطرُكميُّياُالُتُُالقصيدة،ُرغـُأنناُنبلحظُأنُّ

تفرضُعميوُُرؾُالبيتُيتكمـ،ُالُأفُْ"ىيُأفُتتوظيفةُالشرحُوالتحميؿُوالتأويؿُُمصطفىُعادؿ،ُفإفُّ
                                                      

ُ.119،ُصُالقديـُالشعرُسيمياءُفيُمفتاح،ُمحمدُ-1
ُ.120المرجعُنفسو،ُصُُ-2

3-  Voir: Umberto Eco, La Structure absente, Introduction à la recherche sémiotique, p 366. 
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ماُليسُفيو،ُأوُأفُتحاوؿُأفُتتكمـُأفضؿُمنو،ُإفُالفكرةُذاتيا،ُفكرةُكشؼُموضعُالقصيدةُىيُ
ُالجديدُ ُالنقد ُيدعو ُومثمما ُعمىُالمسرح، ُمكانيا ُالمسرحُلمقصيدة،ُالُألخذ ُتمييد  newمحاولة

criticismُُّييـ،ُوليسُالخمُ،ُفإف ُنفسياُىيُكؿُما فُّالبيوغرافيةفيةُالقصيدة الخمفيةُالحقيقيةُُ،ُوا 
فُىذاُػ،ُولك1الذيُتناولتوُالقصيدة"subject matterُلمقصيدةُليستُحياةُالمؤلؼ،ُبؿُالموضوعُ

وُاحُقدُاستولتُعمىُتحميبلتوُالخمفيةُالبيوغرافيةُلسياؽُالقصيدة،ُبقدرُماُيعنيُأنُّػمفتُالُيعنيُأفُّ
تياُومعنييا؛ُثـُمقارنتياُبالمقصديةُالسياقية،ُثُفيُدالالالُيحمؿُالقصيدةُبنيوياُبمعزؿُعفُالبح

ريبُإلىُأطروحةُلوسيافُغولدمافُفيُبنيويتوُالتكوينيةُالمنفتحةُعمىُبنيةُالنصُوبنيةُػػػػػػفيوُىناُق
ُع.ػػػػعُوالمجتمػػػػػػػػالواق

ُ ُإلى ُالتنويو ُيستعمؿُلة ميمة في خطاب محمد مفتاح النقدي التحميميمسأويجب ُإذ ،
ابتدأُالشاعر(،ُغيرُأفُىذهُالعباراتُالُالشاعرُعبرُعفُتجربتو،ُُداتُوعباراتُمفُقبيؿُ)إفُّمفُر

تدؿُعمىُأفُمفتاحُيأخذُبمقصديةُالشاعرُكميا،ُدوفُالعودةُإلىُتفاصيؿُالنصُوبنيتو،ُبؿُىوُ
رُمفُصاغُػػيأخذُبالنصُالذيُصاغوُالشاعر،ُلكفُعوضُأفُيقوؿُصاغُالنصُنفسوُبنفسو،ُيذك

يجب أف النص؛ُفالبنيةُالُتتولدُنصياُلوحدىا،ُوالعبلقاتُبيفُالوحداتُالُينتجياُالعدـ،ُبؿُةُػػبني
ُ.يوجد الشاعر الذي يتقف ربط ونسج تمؾ العالقات

ياُليستُوبالتالي،ُفعمىُالرغـُمفُورودُىذهُالعباراتُنسبياُفيُتحميبلتُمحمدُمفتاح،ُإالُأنُّ
ُاُدليبلُعمىُأيُ  ُمفاىيـ ُبيف ُخمخمة ُالعميقة،لقخمطُأو ُالبنيوية ُالبيبميوغرافيةُُراءة ُالقراءة ومفاىيـ

ُلمنصُتاريخياُوسياقيا.

إفُىذهُالميونةُوالميارةُفيُقراءةُالقصيدةُىيُماُيجعؿُمشروعُفكرُالبنيةُالنقديُعندُمحمدُ
ُمُُ ُسياقية ُمفاىيـ ُوأحيانا ُسيميائية، ُأسموبية، ُبنيوية، :ُ ُعمىُطروحاتُمختمفة ُمنفتحا ُةٌُينَُعُِمفتاح

حينماُيربطياُبمجموعةُعا،ُعاُوتنوُّمقراءةُالمنفتحةُوىذهُالتوليفةُالنقديةُمفُاإلجراءاتُستزدادُتوسُّل
ُالمعرفيةُوالطبيعيةُوالذىنية. ُمفُالعمـو

                                                      
،ُدارُرؤيةُلمنشر1ُقا،ُنظريةُالتأويؿُمفُأفبلطوفُإلىُجادامر،ُط.عادؿُمصطفى،ُفيـُالفيـُمدخؿُإلىُالييرمنيػػوطيُ-1

ُ.265ُ،266ُ،ُص2007ُوالتوزيع،ُالقاىرة،ُ
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 ة:ػػخمخمة مفيوـ االستعارة المرفوض -

ُبيفُ ُواالختبلؼ ُالبعد ُوجود ُضرورة ُعف ُمفتاح ُمحمد ُاقترحيا ُالتي ُالسابقة ُالفكرة تحيمنا
ُعبلالمجاليف ُوجود ُبضرورة ُالقائمة ُوىي ُتراثية ُوببلغية ُنقدية ُفكرة ُإلى ُالحديف، ُبيفُ/ ُعقمية قة

المشبوُوالمشبوُبو،ُأوُبيفُالمستعارُوالمستعارُمنو،ُفيؿُالبعدُبينيماُىوُالذيُيحقؽُالجماليةُأـُ
ُولماذاُترفضُاالستعارة؟ُالقرب؟

ُفيي ُيكوف ُاالستعاراتُالذي ُمف ُالنوع ُيوسؼُىذا ُأحمد ُالمجاليف،ُُوتوترٌُُبعدٌُُايسمي بيف
ُتشابيُِ ُإدراؾ ُيصعب ُيُِوبالتالي ُعقميا، ُىيُباالستعارة المرفوضةما ُالمرفوضة ُواالستعارات ؛

ُالتشابوُ ُنفي ُتعني ُىي ُالتي ُبالشعرية؛ ُالمعاصر ُالنقد ُيعنيو ُبما ُحميمية ُصمة ُذات استعارات
،1ُيُإطارُماُىوُعاديُومألوؼالتشابوُيعنيُالحركةُفُوالتقاربُوتأكيدُالبلتقاربُوالبلتماثؿ،ُألفُّ

وليذاُيصرُالتراثُالببلغيُمفُخبلؿُعمودُالشعرُالعربيُعمىُعنصرُالمشابية،ُوالمقاربةُبيفُ
ُيتناقضُمعُ ُالحكـ ُوىذا ُمرفوضة، ُفإفُاالستعارة ُتكفُتمؾُالمقاربة، ُلـ ُفإذا ُبو، ُوالمشبو المشبو

ُبت ُيحصؿ ُالغموضُالذي ُعمى ُتؤكد ُالتي ُالمعاصرة ُالشعرية ُالمجاليف،ُتقاليد ُبيف ُالمسافة باعد
ديب،ُأوُخرؽُالعادةُالمعرفيةُُػي،ُأوُالفجوة:ُمسافةُالتوترُبتعبيرُكماؿُأبوبالتاليُحدوثُالتغريب

 والتعبيريةُكماُيسميياُمحمدُمفتاح.ُ

نماُتمؾُ حينماُترتبطُاالستعارةُالمرفوضةُبالمشابية؛ُفييُليستُالمشابيةُالتامة؛ُالمماثمةُوا 
ُالتيُت ُلتأكيدُالمشابية ُأو ُإلدراؾُالمغايرة ُالفرصة ُ"والتيُتمنح ُالمتنافرات، ُبيف ُإلىُالجمع سعى

ضاءتو" ُوا  ُوبمورتو ُبيف2ُُالتضاد ُيجمع ُأف ُيمكف ُالذي ُلممشابيػػة؛ ُالمقدـ ُالمفيـو ُىذا ولكف
ُاالختبلؼػػػػػربُكثيتالمتضاداتُيق ُُبؿُيمكفُأفُيصيرُاختبلفا.ُُُ،راُإلىُمفيـو

                                                      
،ُدارُكنػوزُالمعرفةُلمنشرُوالتوزيع،1ُينظر:ُأحمػدُيوسؼُعمي،ُاالستعارةُالمرفوضةُفيُالموروثُالببلغيُوالنقدي،ُط.ُ-1

ُ.41ُ،42،ُص2015ُاف،ُاألردف،ُػػػػػػعم
ُ.44نفسو،ُصُالمرجعُُ-2
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ُ ُإّف ُالمرفوضة ُميمُّاالستعارة ُالببلغي ُالتراث ُفيفي ُُة ُبؿُمباحث ُالمعاصرة الشعرية
فاستعارةُتنيضُعمىُالمماثمةُىيُاستعارةُُ،ة،ُ"فنفيُالتشابوُيعنيُنفيُالتماثؿُأوُالمماثمةػػوضروري

الُقوةُفيياُوالُحراؾ،ُوالنفورُمفُاالستعارةُالمرفوضةُأمرُغيرُمعقوؿ،ُألنوُرفضُجوىرُالشعر،ُ
ُوالظا ُالمألوؼ ُفي ُوالمعتاد"وحصره ُىذه1ُىر ُرفض ُالذي ُوالنقدي ُالببلغي ُالتراث ُوبالتالي ،

ُ االستعارةُالقائمةُعمىُالتباعدُواالختبلؼُبيفُالمجاليفُ)الحديف:ُالمشبوُوالمشبوُبو(ُكّرسُلمفيـو
األلفةُعكسُماُىوُشائعُفيُالشعريةُالمعاصرةُالتيُكرستُلمتغريبُالناشئُعفُطريؽُاالستعارةُ

ُطريؽ ُوعف ُُالمرفوضة؛ ُنخمصُإلى ُومنو ُوالتنافر، ُوالتباعد مقارنة بيف ما يسمى االختبلؼ
ُالميتةُ،باالستعارة المرفوضة واالستعارة المقبولة ُواالستعارة ُالحية ُيسمىُاالستعارة ُبيفُما ،2ُأو

ُومشتركةُ ُوالتيُتحتويُعمىُمقوماتُوأعراضُمتشابية ُالكبير، فالميتةُىيُالقائمةُعمىُالتشابو
الستعارةُالمقبولةُفيُالتراثُالببلغيُوالنقديُخصوصاُمفُمنظورُعمودُالشعرُبيفُالحديف؛ُوىيُا

الذيُقدموُالمرزوقيُوباألخصُعنصرُالمقاربةُفيُالتشبيو،ُأماُاالستعارةُالحيةُفييُالقائمةُعمىُ
ُوالمباعدة ُالحديفُ،االختبلؼ ُبيف ُكثيرا ُمتباعدة ُمختمفة ُمقومات ُعمى ُتشتمؿ ُالتي وىيُُ،وىي

"قيمةُالكبلـُاألدبيُتكمفُفيُتأليؼُُفوضةُفيُالتراثُالببلغي،ُعمىُالرغـُمفُأفُّاالستعارةُالمُر
ُ.3المتنافرُومواءمةُالبعيدُلمبعيدُحتىُتظيرُعبلقةُجديدةُتكوفُمصدرُتعجب"

ُالمُُ ُىو ُوقربيا ُببعدىا ُالمشابية ُوليذاُتحكُ إذفُعنصر ُنوعُاالستعارة، ُاألساسُفيُتحديد ـ
ُالشروطُىي:ُاقترحُالجرجانيُشروطاُضروريةُ لمبحثُعفُالمقوماتُواألعراضُالمشتركة،ُوىذه

يكوفُُاالشتراؾُفيُالحكـُوالمقتضى،ُومعنىُالشرطُاألوؿُأفُّ-2االشتراؾُفيُصفةُالجنس،ُ-1
ُوردٌة(ُفالصفةُ مرة(ُجنسُيشمؿُحمرةُالخّدُوالوردُويشتركافُفيو،ُحُُ)الحدافُمحسوسافُمثؿُ)الخد 

ىريةُعديدةُمنياُ]+الحمرة[،ُوالوجوُلوُمقوماتُجوىريةُعديدة،ُوبتعبيرُآخرُفالوردُلوُمقوماتُجُو
نماُ]+الحمرة[ُمقوـٌُ ذاُأصبحُذاُىيئةُقارةُيصبحُجوىريا،ُُولكفُليسُمنياُ]+الحمرة[،ُوا  عرضيُوا 

                                                      
ُ.57أحمدُيوسؼُعمي،ُاالستعارةُالمرفوضةُفيُالموروثُالببلغيُوالنقدي،ُصُُ-1
ُ.94ُ،95محمدُمفتاح،ُتحميؿُالخطابُالشعري،ُاستراتيجيةُالتناص،ُصُُ-2
ُبيتُُ-3 ُوالفنوف، ُواآلداب ُلمعمـو ُالتونسي ُالمجمع ُالنقدي، ُالتراث ُفي ُالنصُومتقّبمو ُاأللفة، ُجمالية ُالمبخوت، شكري
ُ.41،ُص1993ُلحكمة،ُتونس،ُا
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ُجوىريُراؾُفيُالحكـُوالمقتضىُفيوُأفُيكػُوأماُاالشت فُالحدافُمحسوسيفُولكفُليسُىناؾُمقـو
ُبينيما ُيجمع ُإ1متراكـ ُأما ُواحدُ، ُمثبل، ُفيكوف، ُفيُجنسُالصفة ُمشتركيف ُغير ُالحداف ُكاف ذا

ُالجرجانيُ ُيسمييا ُالمرفوضةُأوُكما ُيمكفُإدراجوُفيُاالستعارة ُفإفُىذا ُواألخرُمعنويا محسوسا
ُالشرطُالثانيُالقائؿُباالشتراؾُاالستعارةُغيرُالمفيدة،ُوكذلؾُتُُ ُلـُيتحقؽُفييا رفضُاالستعارةُإذا

يفُتصبحُاالستعارةُإذاُلـُتوجدُصفات/ُمقوماتُعرضيةُجامعةُبيفُالحدُّػفيُالحكـُوالمقتضى،ُف
ُشبوُصحيحُمعقوؿُمرفوضة ُأوالنتفاء ُالمعقوؿُ، ُالمعقوؿُمف َُشَبو ُانتفاء ُوبالتالي2ُمفُخبلؿ ،

رفيةُاالستعارةُوالجانبُػوُيؤمفُبمعػػفالجرجانيُالُيؤمفُبالتباعدُالشديدُبيفُالمجاليف/ُالحديف،ُألنُّ
،ُفاالستعارةُداخؿُالعمؿُالشعريُيجبُأفُتشتمؿُعمىُجماليةُشعريةُمنبثقةُلذيُتممكوالتواصميُا

رُالشاعرُػ،ُوليسُمفُعبلقةُانفصاليةُبيفُالنصُالغامضُوالمتمقي،ُفبلُيؤث3ُّمفُعبلقةُتواصمية
عمىُمتمقيُنصو،ُإالُإذاُكافُالنصُجمالياُوعمىُدرجةُعاليةُمفُالتوتر،ُفيُمقابؿُدرجةُعاليةُ

ُُُُُُي.ػنيةُإدراؾُذلؾُالتوترُمفُطرؼُالمتمقػمفُإمكا

ُتقاربُ ُعمى ُيصر ُالذي ُالعربي، ُالموغوسُالببلغي ُتتعارضُمع ُالمرفوضة ُاالستعارة إّف
عناصرُالتشبيو،ُفػػػييُفيُىذهُالحالةُضدُالموغػػػوس،ُوىذاُماُسيظيرُحينماُنعالجياُفيُالفصؿُ

ُواالستعارة.ُالثالث؛ُحيفُنتطرؽُإلىُعبلقةُالتفكيؾُبالبػػػػبلغة

ُ

ُ

ُ

ُُُُُ
                                                      

ُ.98ُ،99ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُتحميؿُالخطابُالشعري،ُاستراتيجيةُالتناص،ُصُُ-1
ُوعمؽُعميو:ُمحمودُمحمدُشاكرُأبوُفير،ُط.ُ-2 ُقرأه ُأسرارُالببلغة، ُالقاىرُالجرجاني، ُعبد ُالمدني1ُينظر: ،ُمطبعػة

ُ.78ُ،79،ُُص1991ُالمؤسسةُالسعوديةُبمصر،ُالقاىرة،ُ
ُتيزيُوزو،ُينظُ-3 ُدارُاألمؿُلمطباعةُوالنشرُوالتوزيع، ُالنقدُوعمـُالشعرُفيُالتراثُالنقدي، ُببلغة ُبوجمعةُشتواف، ر:

ُ.261ُ،262،ُص2007ُالجزائر،ُ
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 .نص وتعّدد المناىجو الدينامي: الػػػػػالتوجّ  -4

،ُإلىُبنيةُالمناىجُالتيُشكمتُالمنفتحُرُالبنيةػالمقروءُمفُزاويةُفكُننتقؿُمفُمستوىُالنصُِ
تُفيياُمجموعةُمفُاإلوالياتُوالمفاىيـُالتيُحّينياُفكرُالبنيةُفيُىذهُالمرحمةُالدينامية،ُحيثُتجمُّ

ُمفتاح ُالنصُإلىُُمحمد ُفمفُالضروريُاالنتقاؿُمفُدينامية ُالموسع، ُالمنفتحُأو داخؿُمشروعو
ُديناميةُمناىجُقراءةُالنص.

ُةَُِبَُمُجُْستَُمحمدُمفتاحُينتبوُإلىُالعبلقةُالديناميةُبيفُمجموعةُمفُالمناىجُوالنظرياتُالمُُُإفُّ
ُ:1المناىجُىيُكاآلتيُؿُديناميةػمختمفة،ُوىذهُالتياراتُالتيُتشكُُّمفُمياديفُومجاالتُمعرفية

 ؛وطيقيةيالنظرية السيم -
 ؛النظرية الكارثية -
 ؛نظرية الشكؿ اليندسي -
 ؛نظرية الحرماف -
 ؛نظرية الذكاء االصطناعي -
 .ؿػنظرية التواصؿ والعم -

ُعمىُ ُوسنركز ُالنظرياتُالمعرفية، ُىذه ُداخؿ ُالبنية ُفكر ُمفاىيـ ُنكشؼُعف ُأف وسنحاوؿ
مكاناتُالتأويؿ.ولية لمنص والداللةالنسقية الشم مفيـو الدينامية والرؤية ُ،ُوا 

ُالمقصدية،ُالتيُتتـُُّرزُمبلمحُفكرُالبنيةػأب ُالمنفتحُداخؿُالنظريةُالسيميوطيقيةُىوُمفيـو
ُمفُالذاتُنحوُمفُخبلؿُالتفاعؿُالحاصؿُبيفُالذاتُوالموضوعُ"بمعنىُأفُىناؾُتوُْ ُونزوعا قا

،ُأساس كؿُعمؿُوفعؿُوتفاعؿ،ُوىيُشرطُُالحصوؿُعمىُموضوعُذيُقيمة،ُفيي،ُبيذاُالمفيـو
ضروريُلوجودُأيُعمميةُسيميوطيقية،ُفالذاتُالُتحصؿُعمىُموضوعياُإالُبحركةُما،ُقدُتكوفُ

ُيسيرة" ُأو ُىيرمينوطيقية/2ُعسيرة ُممارسة ُإلى ُالسيميوطيقية ُالممارسة ُتتجاوز ُىنا ُوالمقصدية ،
                                                      

نجاز،ُمفُصُُ-1 ُ.32إلىُص8ُُينظر:ُمحمػدُمفتاح،ُديناميةُالنص،ُتنظيرُوا 
ُ.8ُ،9،ُصُالمػػرجعُنفسوُ-2
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حُعمىُممارسةُالتأويؿُلفيـُالبنيةُوىناُينفتحُفكرُالبنيةُفيُبعضُتجمياتوُعندُمحمدُمفتاُ،تأويمية
ُ ُعيُّدرسُوقد ُليختار ُنسقي، ُبمنظور ُوالتأويؿ ُالتمقي ُأيضا ُوأصوليةُناتُببلغمفتاح ُوكبلمية ية

متُلياتُالتيُتحكُّتحميمياُفيُضوءُمنياجيةُتفاعميةُدينامية،ُتكشؼُعفُنوعُاآلُوشعريةُبغرض
ُمكتوبُعمىُحدة ُكؿ 1ُفيُبناء ُالنسقي، ُالفيـ ُانفتح ُالفيـُُوبالتالي ُوانتظـ ُالتأويمي، ُالفيـ عمى

ُشكُّالتأويميُعفُطريؽُمنظورُنسقي ُوىذا ُالنصُداخؿُكتابوُمجيوؿُالبيافُػ، ُلدينامية ؿُامتدادا
ُيقوؿ ُالمماثمة؛ ُمفيـو ُإلى ُاستندت ُنسقية ُزاوية ُمف ُالبياف ُقضية ُخبللو ُمف ُأثار :ُمفتاحُالذي

ُواُ  ُالجديد، ُالموحد ُاالتجاه ُتسيرُفيُضوءُىذا فُىدفتُبصفةُأساسيةُإلىُاإلسياـُفيُ"محاولتنا
ُالسياؽُبتعبيرُوينريخُأوُالنصُبتعبيرنا،ُأيُمجموعةُاالستعاراتُالواردةُفيُ حؿُمسألةُاستعارة
ُيعتبرُوخصوصاُ ُإذُصار ُالمعرفيُوالجماليُلمنص، ُلمدور ُإرجاعا ُلخطابُما، ُالمكونة النص،

ُخزاف ُمجرد ُأو ُفيُأوىاـ ُألناسُيعيشوف ُىذر ُمجرد ُفيُأغراضُُاألدبيُمنو لمعموماتُتستغؿ
ُوالد2ُّمختمفة" ،ُ ُينتقد ُالنصُالذي ُىذا ُفي ُظاىرة ُالنصية ُوالتفاعمية ُالدينامية ُإلى ُمفتاحُعوة فيو

ُ؛ُفتواترُاالستعاراتُالنصيةُآليةُمفُآلياتُالدينامية.االتجاىاتُالخارجُنصية

فنجدهُيعتمدُمفاىيـُُ،ُكماُسبؽُوأفُذكرنا،مفاىيـ السيميائيات باالستعارةيربطُمحػػػمدُمفتاحُ
ُالتحميؿُ ُنتبنى ُتجعمنا.... ُإّنيا ُحيث ُمف ُشاممة ُفيي ُوبساطتيا، ُلشموليتيا ُالتفاعمية "النظرية

ُالمُُ ُالسياقية ُالمفابالمقومات ُتفاعؿ ُمف ُبنيةُىستقاة ُضمف ُوسياقو ُالخطاب ُومساؽ يـ
ُإل ُالجممة ُباستعارة ُالمرور ُيتطمب ُالنصية ُاالستعارة ُبناء ُإلى ُمعنىُشاممة...فالوصوؿ دراؾ

ُ،ُفالسيميػػوطيقاُتدعمياُالببلغةُكيُتصؿُإلىُفيـُأبعادُديناميةُالنص.3المماثمة"

إّفُىذاُاالتجاهُالكميانيُالشموليُوالديناميُيظيرُدائماُفيُدراساتُمحمدُمفتاحُالستعاراتُ
ية،ُإلىُالتحميؿُضمفُبنيةُكمُ،ُحسبو،بػػوتُالنصُضمفُحدودُمفاىيـُالنظريةُالتفاعميةُالتيُأدُّ

ُلمرُّ ُسيبلُميسرا ُيكف ُلـ ُاألمر ُلممقاربةُولكف ُتطويع ُبعممية ُقاـ ُولذلؾ ُاستعاراتُالنص، بطُبيف

                                                      
ُ.8ُمقاربةُنسقية،ُصُمحمدُمفتاح،ُالتمقيُوالتأويؿ،ُُ- 1
ُ.8،ُص1990ُ،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُمحمدُمفتاح،ُمجيوؿُالبياف،ُط.ُ- 2
ُ.9،ُصالمرجعُنفسوُ- 3
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ُالترابطي1ُالمعرفيػػػة ُفالفػكر ُالسيميائيُوالببلغيُوالدينامي، ُإلثباتُالترابطُبيفُالّنصُفيُجانبو ،
ُالديناميُأساسُفكرُالبنيةُالمنفتح.

ُالسببُيمكفُاعتبارُكتابُمجيوؿُال ُالديناميةُلمنصُوالمناىج؛ُىذهُليذا بيافُتكممةُلمنظرة
ُؿُبياُكتابُديناميةُالنص.النظرةُالتيُحفُِ

ُ ،ُ(René Thome)ويبحثُمفتاحُفيُمفاىيـُالنظريةُالكارثيةُمفُخبلؿُطرحُرونيُطـو
ُالنظُرُ،عفُمفاىيـُالنسقيةُوديناميةُاألنساؽُالتيُتحمميا ُيةوالمفاىيـُالعبلئقيةُالتيُتتبناىا،ُإذُ"ىـّ

يجبُأفُُ(l’attracteur)الكارثيةُىوُالبحثُعفُاالستقرارُوالتحوؿُفيُآفُواحد،ُفمركزُالجذبُُ
فرؤية النص في ،2ُيحافظُعميوُباإلبقاءُعمىُاستقرارهُالبنيويُليحصؿُاالنسجاـُوُيدرؾُالموضوع"

ُحالة نظامية انسجامية مف أىـ أساسيات النظرية الكارثية.

ُظاىُإفُّ ُالبنية ُفكر ُعمىُىندسةُمفاىيـ ُالتيُ"تعتمد ُالكارثية ُالنظرية ُمفاىيـ ُداخؿ ُجميا رة
الفضاء،ُوالتفاعؿ،ُوالتتابعُالضروريُواالحتمالي،ُوىيُركائزُنجدىاُأساسيةُفيُكثيرُمفُالبحوثُ
ُليسُ ذفُفصنيعيا ُوا  ُاالصطناعي( ُاالجتماعُالذكاء ُعمـ ُ)البنيوية، ُالكارثية ُالنظرية ُمع المتزامنة

يُمأخوذةُمفُالرياضياتُواليندسةُومفاىيـُالبنيويةُوالبيولوجيةُفيُصيغتياُ،ُوى3جديداُكؿُالجدة"
عندُجوفُبياجيو،ُأماُذلؾُالتتابعُالضروريُأوُاالحتماليُفيوُيندرجُفيُإطارُالمنطؽُالصوري؛ُ

ُ.لـُتتوفرُفيكوفُالتتابعُبيفُالوحداتُاحتمالياُأماُإفُُْ،فإذاُتوفرتُاألسبابُيكوفُالتتابعُضروريا

نظريةُالكارثية،ُمثبل،ُفيُكوفُ"سيميائيةُالعمىُالرياضياتُفيُُمفتاحُعتمادُمحمدويظيرُا
ُ.4الرياضييفُمتوافقةُتوافقاُكامبلُمعُالمعرفة،ُوتعطيناُتمثيبلُأميناُلمكمياتُوعبلقاتيا"

                                                      
ُ.9ُ،10،ُصُالبيافُمجيوؿُمفتاح،ُمحمدينظر:ُُ- 1
ُ.14محمدُمفتاح،ُديناميةُالنص،ُصُُ- 2
ُ.18المرجعُنفسو،ُصُُ- 3
4 -ُُ ُالسيميولوجيا ُبويسانس، ُبنيإيريؾ ُجواد ُوتقديـ: ُترجمة ُط.ػػػػوالتواصؿ، ُلمنش2س، ُرؤية ُدار ُالقاىرة،ُػػػػ، ُوالتوزيع، ر

ُ.120،ُص2017ُ
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وليذاُالسببُيعتمدُمحمدُمفتاحُفيُالمرحمةُالديناميةُعمىُالعديدُمفُالنظرياتُالتيُتستقيُ
ُالُر ُمف ُكنظأسسيا ُواليندسة؛ ُىذهُػػػياضيات ُمنيا ُتنطمؽ ُ"التي ُوالفرضية ُاليندسي، ُالشكؿ رية
العبلقةُالموجودةُبيفُالمغةُوبيفُالدماغُحميميةُأكثرُمماُُيَتوقع،ُومفُتّمة،ُفإفُُالنظريةُىيُأفُّ

فعتُىناؾُعبلقةُوثيقةُبيفُالمغةُوالفكرُوالواقع،ُوإلثباتُشموليةُالتشابوُبيفُالمغةُوالبيولوجياُاند
تؤسسُعبلقتوُنظرياُومنياجياُوفمسفياُفيُتناوؿُمازجُبيفُعمـُبحتُوىوُالبيولوجياُوعمـُإنسانيُ

ُكالتناسؿُالنصي،ُومفاىيـ1ُوىوُالمسانيات" ،ُلنجدُعّدةُمفاىيـُنقديةُمستقاةُمفُميدافُالبيولوجيا
كمماتُفيُالزمفُالكبلـُبوصفوُظاىرةُخطيةُحيثُ"تتابعُالُقضيةُثؿكم.ُتندرجُفيُميدافُالعرفانية

ُ.2والُتسمحُلناُأعضاءُالنطؽُبالتمفظُبأكثرُمفُكممةُفيُآفُواحد"

ُفيُنظريةُالشكؿُاليندسيُىوُ"تنظيـُالمفاىيـُالذيُُيعنىُبجمعياُومقارنتياُُإفُّ أىـُمفيـو
ُاألوضاعُ ُمجموعة ُبضبط ُأساسية ُوبصفة ُاليندسي، ُالشكؿ ُمف ُانطبلقا ُوتصنيفيا ووصفيا

ُالمفيـو ُتكويف ُعقبلنيُيقػضيُُ.3"وبمشاكؿ ُالبشريُينطمؽُمفُتصور اإلنسافُيولدُُأفُّبوالذىف
ُتخصيصاُعالياُيمكنوُمفُاكتسابُالمعارؼ.ُوتػرىُىذهُالنظريةُأفُُّصٍُاُبجيازُفطريُمخصُّدًُوَُزَُمُُ

المحيطُالُيمعبُإالُدوراُىامشياُفيُىذاُالمسمسؿُاالكتسابي.ُوتؤمفُبإمكافُتخصيصُمحػتوياتُ
ُالجيازُالفطريُتخ ُالفيزياءُأوُاليندسةُبالمعنىُىذا ُعمىُالنحوُالذيُتخصصُبو ُعمميا صيصا

ُ.4العػاـُموضوعاتيما

ُُ ُالحرماف ُنظرية ُتبتعد ُتيتـُعف المفاىيـ الرياضية والعقمية السابقةال ُأيضا ُفيي ،
،ُفتمؾُالنظريةُالنسقيةُوالنظاميةُحاضرة5ُ"بالمشابيةُبيفُآلياتُعمؿُالدماغُوعمؿُاآلليةُالمغوية"

أماُالمنطمؽُاألساسيُليذهُُفيماُيشتغبلفُضمفُديناميةُترابطيةُشديدة.ُ؛لياتُالمغةُوالعقؿبيفُآ

                                                      
ُ.119محمدُمفتاح،ُديناميةُالنص،ُصُُ- 1
ُ.118إيريؾُبويسانس،ُالسيميولوجياُوالتواصؿ،ُصُُ- 2
ُ.20محمدُمفتاح،ُديناميةُالنص،ُصُُ- 3
فمسػفةُالذىف،ُمنشوراتُجمعيةُاألعماؿُاالجتػماعيةُوالثقافيػػػةُبكػػػميةُاآلدابُينظر:ُمصػطفىُالحداد،ُالمغةُوالفكرُُوُ- 4

ُ.2ُ،3،ُص1995تطػوافُُتطواف،ُالمغربُ
ُ.23ُمحمدُمفتاح،ُديناميةُالنصُ،ُصُُ- 5
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ـُلممعموماتُوحسبُولكنياُتمارسُتأثيراُفيُالمعرفةُالُتقتصرُعمىُالتداوؿُالمنظُ ُالنظريةُفيوُ"أفُّ
فُالحامؿُ،ُفيناؾُتفاعؿُديناميُبيفُالمعرفةُواإلنسا1التيُبقاؤىاُنفسوُخاضعُلممعرفة"األعضاءُ

ُليا،ُوىذاُماُتبحثُفيوُالبيولوجياُوالسيميوطيقاُكمشترؾُبينيما.

ُالنظريةُ ُىذه ُمفتاحومفُمفاىيـ ُمحمد ُوالتحوُّالتيُاستثمرىا ُالحركية ؿُفيُكؿُشيءُعفُ،
ُ ُالكارثييف: ُالمفيوميف ُالحادثة والكارثةطريؽ ُبعضُػتؤثُُّفالحادثة، ُبإزالة ُاألساسية ُالبنية ُفي ر

ُوأوصافيا، ُترجع،ُفيُنيايةُالتحميؿ،ُإلىُأفُتقبؿُُخصائصيا ُوأوصافا ولكنياُتضيؼُخصائصا
ُبتغييراتُكبيرةُفيُالبنيةُاألولى،ُفتتشعبُارثةػػػػالكلتضاؼُإلىُالبنيةُاألولى،ُوأماُ ،ُفييُالتيُتقـو
ُفإفُّ ُلسائرُالبنىُإلىُأنواعُعديدة،ُومعُذلؾ، يا ُيبقىُمفُالبنيةُاألولىُيظؿُُموج  ُفالحادثة2ُما ،

،ُفييُدثُاوُتنتجُتغييراتُوتحوالتُمعقولةُعمىُبنيةُالنصُفيُماُيكوفُلمكارثةُتأثيراتُأكبرُتح
ُتتشعب ُالكبرى ُالبنية ُتتشظػىُ-تجعؿ ُالكبرىُُ-وليس ُالبنية ُبقاء ُمع ُولكف ُجزئية، ُبنيات إلى

ُمتحكمةُفيُاألخرياتُالمتشعباتُإلىُأنواعُأخرى.

ُالديناميةُاُ،أيضاُمفتاح،ُاعتمد ُفيُنظريةُالذكاءُاالصطناعي،ُوقدُعمىُالمفاىيـ لموجودة
ُتـُّ ُفقد ُليذا ُونتيجة ُالحاسوب، ُوذاكرة ُاإلنساني ُالكائف ُ"ذاكرة ُبيف ُتقارب ُأف ُبيفُالمُُّحاولت قاء

ُ ُوالمسانيات ُالنفسانية، ُالمسانية ُخبلؿُالدراسات ُمف ُاالصطناعي ُالذكاء جراءات ُوا  التحسيبية
ُ ُالنصوصُفيُالمغة ُتوليد ُلفيـ ُالتواصؿُوالعمؿ3ُالطبيعية"محاوالتُتطبيقية ُتذىبُنظرية ُفيما ،

ُالنظريةُ ُ"وىذه ُالواقع؛ ُفي ُالفعمي ُوالعمؿ ُالمغوي ُالتواصؿ ُبيف ُوالتفاعمية ُالدينامية ُعمى لمتأكيد
توليؼُبيفُنظرياتُمختمفةُإذُىيُتنتفيُمفُنظريةُالعمؿُالتاريخيةُواالجتماعية،ُوىيُتمتحُمفُ

ُالكبلمية" ُاألفعاؿ 4ُنظرية ُاعتمد ُوقد ُالميدافُ، ُفيُىذا ُسيرؿ ُمفتاحُعمىُطروحاتُجوف محمد
ُمثؿُ ُأخرى ُدالالت ُإلى ُالحرفية ُداللتو ُعف ُالخطاب ُخروج ُكيفية ُعف ُالبحث ُفي وخصوصا

                                                      
ُ.24محمدُمفتاح،ُديناميةُالنص،ُصُُ- 1
ُ.24ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ- 2
ُ.25المرجعُنفسو،ُصُُ- 3
ُ.30ُالمرجعُنفسو،ُصُ- 4
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ُاالستعارة ُأو ُوالتيكـ، ُالسخرية ُأو ُالخطاب، ُداخؿ ُمعينة ُفكرة ُأو ُعبلمة ُإبراز ُأو ،1ُالتمميح،
ُأفُّ ُُوالظاىر ُالمعرفية ُالنظريات ُىذه ُكؿ ُبيف ُالنسقيُالمشترؾ ُبالجانب ُاالىتماـ ُىو المختمفة،

ُُ.دينامية منياجيةفكماُأّفُالنصُيممؾُديناميتوُفقراءتوُتستوجبُُ،والديناميُلمغةُوالنصُوالخطاب

ُالقضاياُ ُمف ُالكثير ُقراءة ُفي ُالتحّكـ ُفي ُالدينامية ُالنظرة ُالمرحمة/ ُىذه ُاستمرت لقد
ُفمفُخبلؿُالدينامي ُمفتاح؛ ُمحمد ةُدخؿُإلىُالنصُالشعريُليكشؼُعفُوالخطاباتُفيُعالجيا

نمّوهُوتناسموُالداللي؛ُوعبرىاُدرسُعناصرُالصراعُوآلياتُحدوثوُواستمرارهُفيُالنصُالقصصي؛ُ
ُكماُبرزتُالديناميةُفيُقراءتوُالنسجاـُالنصُالقرآنيُواتساقوُالداخمي.

ُ ُظير ُما ُوىذا ُالببلغية؛ ُآلياتو ُفيُتطوير ُالدينامية ُالنظرة ُىذه ُأيضا، فيُمجيوؿُتجّمت،
البيافُوماُبعده؛ُإذُاعتمدُالنظريةُالتفاعميةُفيُاالستعارةُفيُقراءةُوفيـُاالستعارات،ُومفُخبللياُ

ُالنص ُبعدىا ُفي ُدراساتُاالستعارة ُإلى ُالخطابيُ ُيُ انتقؿ ُالسياقيُ ُثـ ُإلى ُاالكتفاءُوصوال ُبدؿ ،
ُباستعارةُالجممة.

بعدُكتابُديناميةُالنص،ُبؿُاستمّرتُفيُُولـُتنقطعُىذهُالنظرةُالديناميةُلمخطابُوالوجود
باقيُمؤلفاتو،ُكآليةُعقميةُتحميمية؛ُوبالخصوصُفيُثبلثيتوُحوؿُالنظريةُالشعريةُالموّسعة؛ُالتيُ

ُحاوؿُفيياُربطُالشعرُبالموسيقىُواألنغاـ؛ُفرأىُبوجودُنسؽُديناميُجامعُبينيا.

ُم ُمشروع ُفي ُمركزية ُمفاىيـ ُلعّدة ُالدينامية ُىذه ُأّسست ُالتدريجُكما ُمنيا: ُمفتاح؛ حمد
ُالمبحثُ ُفي ُسنعالجو ُما ُوىذا ُالفيـ، ُوآليات ُالدالالت؛ ُواشتغاؿ ُالتأويمية، ُالقوانيف والترتيبُفي

ُُُُاآلتي.

ُ

ُ

                                                      
1- Voir : John. R. Searle , Sens et expression, études de théorie des actes de langage, 
traduit par : Joëlle Proust, Les éditions de minuit , Paris, 1982, p 71, 72.     
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ُُُُُُُ

 .المبحث الثاني: ِاْشِتَغاُؿ الّداَلَلِة وَقواِنيُف التَأِويِؿ في ِفْكِر الِبْنَيِة الُمْنَفِتحِ 

ُالدينامية؛ُوىي،ُالمفعالجُفيُىذاُالعنصرنُُ تيُاآللياتُالبنيويةُالُاىيـُالتيُنتجتُبعدُمفيـو
استناداُإلىُُرُىذهُاآللياتُداخؿُمشروعو،وُّػػالفيـُوالتأويؿ،ُوتطُتاحُفيُعمميتيُّيقترحياُمحمدُمف

ُمرجعياتوُالتراثيةُوالغربية،ُوكيفيةُتطويرىاُوتفعيميا.

ُعمىيجبُ ُُأفُُّالتأكيد ُالمنغمؽ ُاتجاىو ُفي ُالبنية ُمفُُيقصي التأويؿفكر ُنسبيا، والمعنى
ُ ُالخارجي، ُالسياؽ ُعمى ُينفتح ُوال ُالعممياتمشروعو، ُبتمؾ ُيقـو ُالنصُُحينما ُبنية ُداخؿ العقمية

ُ.ُالداللي والتأويميبدرجةُأكبرُمفُالبحثُُاشكالنييكوفُُمنياُة،ُفاليدؼالشكميُّ

 ج االستراتيجيات:ػػػـ وتدريػػػػة الفيػبنيوي -1

وآلياتُاشتغاؿُُاميةُالنسقيةُلمحمػػدُمفتاحُإلىُالبحثُفيُالتأويؿُوالفيـأوصمتناُالنظريةُالدين
مياُفيُمفُمنظورُبنيوي،ُوالحفرُفيُالمفاىيـُالتأويميةُالتيُيستقيياُمفُالتراثُالعالميُليقدُ ُالداللة

ُ نساني، ُوا  ُشمولي ُناحيةُربيةػوازي نظريات التأويؿ الغػربي يػفيجعؿ التأويؿ العقالب ُمف ،
ُجياتياُالداخمية،ُومدارجُمقارباتيا.استراتي

ُرُُوُ صَُفبلُيمكفُتَُُ،، بمسانية الفيـيؤمف أساسامحمد مفتاح ىذه المفاىيـ النسقية تجعؿ 
ُأفُنرىُالفيـُتأويبلمفُدوفُوسيمةُالمغة،ُوقدُأشػػالتأويميةُانصيارُاآلفاؽُ ُإلىُضرورة ُوأفُُّ،رنا

ظةُبنيويةُػػػالمغةُالمستعممةُتمثؿُلحُفُّبحقيقةُأُواضح،ُوترتبطُىذهُالرؤيةالتأويؿُىوُشكؿُالفيـُال
ُوُيفسُُّ؛1ؿػػػلمتأوي ُالخطاب، ُُيفيـ ُفمكي ُمفتاح، ُمحمد ُأساسُمشروع ُىي ُالتأويؿ ُتفسيرًُوبنيوية اُر

ُ ُبعممياتُاستدالليةُبسيطةُأوُمعقمقبوالُيجبُتأويموُبنيويا، ُتنبنيُفالمؤوؿُحيفُيؤوؿُقدُيقـو دة
اذجةُأوُعمىُأجيزةُنظريةُدقيقةُمنطقيةُوغيرُمنطقية،ُوقدُراءةُالسُّوُالقعمىُاالستماعُالتمقائيُأ

                                                      
ُخالػُ-1 ُط.ػػػػػػينظػػر: ُالتػػػأويؿ، ُفي ُأبحاث ُاليػػػػرمنيوطيقػػا، ُعصر ُحامػد، ُم1دة ُبي، ُبغداد، ُالجمػػؿ، ُدار روت،ُػػػػػنشورات

ُ.195،ُص2014ُ
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ُىذاُُاجتيدتُْ ُسبيؿ ُفي ُسيرا ُلمتأويؿ، ُوقوانيف ُوقواعد ُومبادئ ُآليات ُلوضع ُالثقافات ُمف كثير
ُوالمعاصرةُفسيرّكبُمفتاحُ،االجتياد ُفالتأويؿ1ُاستراتيجياتُمفُالتراثُومفُالمكتسباتُالحديثة ،

ُ ُيكوف ُندياتركيبا تسالديو ُوالنص، ُالقارئ ُذىف ُبيف ُيحدث دوف النَص   يدخؿ القارئُ ال،
ُأوُأحكاـويميةتأ عػػقمية اتػػػػاستراتيجي ُالُيجبُأفُيدخؿُبأوىاـ ُكما ُبنيةُُ، ُمع ُالُتنسجـ قبمية
ُروء.ػػػػػقػػػػػالنصُالم

بؿُُ،طرؼُمفُثنائيةُتراث/ُحداثةُاالستراتيجياتُإلىُأيُّلـَُيِمؿُمحػمدُمػفتاحُُفيُاختيارُُ
ُمفُمنجزاتليقدُُّ،مزجُبينيما ُمنفتحا ُنصيا ُنقدا ُالتيُركُُّةػػالعرفنيُالدراساتُـ ُفيُػوالعمـو زُعمييا

ُالنص ُدينامية ُيقدُّكتابو ُوىنا ُالفيـُ، ُوتحقيؽ ُالمقصدية ُلمقبضُعمى ُاالستراتيجيات ُمف ُبنية ـ
ُ عماؿ ُألنُّالتأويؿ الحدوديوا  ،ُ ُالتأويؿ ُتماما ُيرفض ُي/ الالحدوديػػالالمنتيو ُىذهُ؛ وأولى

التيُتعنيُاالنتقاؿُمفُالخاصُإلىُالعاـُبتتبعُمتتالياتُالنصُمفُُالتصاعديةاالستراتيجياتُىيُ
القارئُفُمكُّتإلىُأفُيُ،الحروؼُإلىُالكممة،ُومفُالكممةُإلىُالجممة،ُومفُالجممةُإلىُالتيُتمييا

التيُُالتنازليةستراتيجيةُوثانيتياُىيُاالُفرُبمغازيو،واإلمساؾُبداللتوُوالظُّؿُمعنىُالنص،ُػعقُْمفُ
يُإلىُالجزئي،ُومماُىوُمذكورُالستنباطُغيرُالمذكور.ُتنطمؽُمفُالعاـُإلىُالخاص،ُومفُالكمُّ

ُقدُ ُلمتُّتىكذا، ُالبداية ُوثالثيماُالمكوُُّالعنوافُلتذك رُُِومعرفةُُُ؛ؤُبالنيايةػػُبُنَُكفيُمعرفة ناتُواألجزاء،
ُ ُاالستراتيجية ُفيُاالستكشافيةىي ُيعتمد ُالمؤوُ التي ُبعدُيا ُمعينة ُقراءة ُلبناء ُالمؤشرات ُعمى ؿ

ُظفرُبوُتنتييُعممياتو ُفإذا ُإلىُأفُيظفرُبمبتغاه، ُلـُيحصؿُيعيدُالتأويؿُالتجربةُوالخطأ ذا ُوا  ،
ُالكرُّ ُالمعنى ُإلى ُيصؿ ُأف ُإلى ُأنُّأة ُيعتقده ُما ُو ُورابعتيا ُالمعنى، )االستراتيجيةُُاالستقياسو

اعوفُإلىُالمقايسةُحديثا،ُىكذاُيمكفُأفُالقياسوفُقديما،ُوالدُُّبوُماُعناهُالمقصوداالستقياسية(ُُو
مشكمةُالتأويؿُبأقصرُمجيود،ُُوُمماُيساعدهُعمىُحؿُّمَُمُِتأويموُعمىُماُعَُُـُْؿُماُلـُيعمَُيقيسُالمؤوُّ

والبلمعروؼ،ُوبيفُُالربطُبيفُالمعروؼُاالستقياسُىوُالمشابيةُالقريبةُأوُالبعيدة،ُفبياُيتـُُّبُّولُُ

                                                      
ُنحُ-1 ُمعالػػـ، ُالمفاىيػػـ ُمفتاح، ُمحمػد ُط.ػػػينظر: ُتأويػػؿُواقعػػي، ُبيروت،2ُو ُالدارُالبيضاء، ُالمػركػػػزُالثقافػػيُالعربػي، ،

ُ.33ُ،ُص2010ُ



171 
 

؛ُفإفُكانتُالمشابيةُبعيدة،ُيحدثُالتغريب،ُويغيبُالجانبُالمعرفيُفيُالنص،1ُليدؼالمصدرُوا
فُكانتُالمشابيةُقريبة،ُيكوفُالنصُتواصمياُمعرفيا،ُويغيبُالتغريبُفيو. ُوا 

قدراتوُالتواصميةُتنخفضُإلىُأدنىُدرجاتيا،ُُوليذا،ُفحدوثُالتغريبُداخؿُالنص،ُيعنيُأفُّ
ُ.عكسُالمغةُالتواصميةُالمباشرة

ُعمىُمجموعةُمفُالسماتُالمتساندةُُإفُّ ُاالستراتيجياتُالتأويميةُيعثرُفييا المدقؽُفيُىذه
ُأوُجميعُاالستراتيجياتُُالتيُتصبُّ ُالواحدة فيُمنحىُمفيوميُترابطيُسواءُداخؿُاالستراتيجية

ُالتصاعدية ُإلىُاالستراتيجية ُفالباحثُالذيُيمجأ ُبينيا، ُالُ؛فيما ُمف ُالناقد ُفييا خاصُالتيُينتقؿ
ولكفُمعكوسةُفيُاالستراتيجيةُالتنازلية،ُالتيُيعودُُ،والجزئيُإلىُالعاـُوالكمي،ُتكوفُىيُنفسيا

ُالخطاب،ُ ُالنصُأو ُالخاصُوالجزئيُداخؿ ُوالكميُإلىُفيـ ُالعاـ ُالباحثُوالمؤوؿُمفُفيـ فييا
راتيجياتُتدورُوالمسألةُنفسياُبالنسبةُلبلستراتيجيتيفُاالستكشافيةُواالستقصائية؛ُفجميعُىذهُاالست

ُ:2ُفيُعبلقةُترابطيةُبينياُفيُبنيةُتأويميةُمفيومية؛ُلتكوفُعمىُالشكؿُالتالي

ُُُُ

ُُُُُُُ

ُُُُُُ

ُُُُُُُ

ُمفتاحُالُيربطُبيفُُُُُ ُولكفُمحمد ُاالستراتيجياتُالتأويمية، ىنالؾُعبلقاتُبيفُجميعُىذه
ُةُمفُناحيةُأخرى،ُلماذا؟التصاعديةُواالستقصائية،ُمفُناحية،ُوبيفُاالستكشافيةُوالتنازلي

ُ ُإّف ُمفيـو ُمف ُقريبُجدا ُمفتاح، ُمحمد ُعند ُالتأويمية ُاالستراتيجية ُالمداخؿ ُفي ُالتنويع ىذا
القراءةُالصحيحةُلفقرةُماُفيُنصُماُتقتضيُمعرفةُُشميرماخرُلمدائرةُالييرمنيوطقيةُالتيُتؤكدُأفُّ

                                                      
ُ.33ُ،34،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ- 1
ُ.34،ُصوُتأويؿُواقعيػػػػـ،ُنحالمفاىيـُمعالينظر:ُمحمدُمفتاح،ُُ- 2

 االستراتٌجٌة االستقصائٌة االستراتٌجٌة التصاعدٌــة

 االستراتٌجٌة التنازلٌـــة االستراتٌجٌة االستكشافٌة
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ُبتأويؿُذاتوُعبرُجزئياتوُفيُعبلقاتيا بُسوءُالمتنوعة؛ُمفُأجؿُتجنُُّكامؿُالنص،ُفالنصُيقـو
ُإيك ُبمفيـو ُالمفرط ُوالتأويؿ ُسياقياُػػالفيـ ُمف ُالجممة ُالعبارة/ ُاجتزاء ُعند ُغالبا ُيحدث ُوىذا و؛

ناُالُيمكفُمعرفةُالقراءةُالصحيحةُلفقرةُماُفيُالنصُماُلـُالنصيُأوُالخطابي،ُوبمعنىُآخر،ُإنُّ
لـُنعرؼُأجزاءه،ُولفُنفيـُالنصُماُلـُُانعرؼ،ُتقريبا،ُالنصُبأكممو،ُولفُنعرؼُالنصُبأكمموُم

ُككؿ ُوعممو ُمؤلفو ُحياة ة يوالفارؽ بيف استراتيجيات محمد مفتاح والدائرة الييرمينوطيقُ.1نفيـ
مؤلؼُواكتفىُبعناصرُالنصُالنسقية؛ُعكسُماُأقصىُالظروؼُالسياقيةُلمُمفتاحأفُُ،لشالماخر

ُفعؿُفيُتحميموُلنونيةُابفُالرندي.

ُإلىُنسبيةُعكتابُديناميةُالنصُشّكؿُقطيعةُُفُّإُيمكفُالقوؿُ،ليذا فُالقراءاتُالتيُتستند
ُالمعرفيةكالنصية،ُُتالقراءاتُالسياقيةُالداعمةُلمتحميبل ،ُوالرياضيةُوالحسابيةُماُانفتحُعمىُالعمـو

ُاالستراتيجياتُالمقاميُوالنصيُالسياؽُأفُُّ،الحقا،ُلكفُسيظير ُلتحديد الممكفُُالتأويميةُسيعود
ُص.ػػقراءةُالنُعمميةُىاُفياختياُر

ُاالستراتيجيةُُ ُبيف ُعبلقة ُغياب ُسبب ُعف ُالسابقة ُالفقرة ُفي ُالمطروح ُالسؤاؿ ُإلى بالعودة
التقابؿُالثنائيُُفُاإلجابةُبأفُّػػالتصاعديةُواالستقصائية،ُواالستراتيجيةُاالستكشافيةُوالتنازلية.ُيمك

ربعةُعناصرُتحتاجُإلىُطرفيفُمتقابميف،ُىوُسببُعدـُوجودُتمؾُالعبلقاتُ"فالبنيةُالمتكونةُمفُأ
ُونقصدُبياُأفُّاالستدوانية، ؿُباالستراتيجيةُوبذلؾُيمكفُاعتبارىماُدرجات.ُوسندعوُالطرؼُاألوُّ

ُمعافٍُ ُالمعنىُُالمعنىُاألوليُالنوويُيستمـز ُوبيذا ُوالُتتناقضُمعو، ُلو، ُوفقًا ُتسير ُعنو متفرعة
ُواالسترا ُالتصاعدية ُاالستراتيجية ُىذه ُفسنسميوُتحتوي ُالثاني ُالطرؼ ُأما ُاالستكشافية، تيجية

ُالتنازلية؛ُوىيُتنطمؽُاالستئطارية، باالستراتيجيةُ وتشمؿُاالستراتيجيةُاالستقياسية،ُواالستراتيجية
االستراتيجيتيفُُص،ُإذفُيمكفُأفُنمخ2ُّ"مفُالمعروؼُلفيـُالبّلمعروؼ،ُوترد ُالمجيوؿُإلىُالمعمـو

  :ُفياآلتيُيفاليندسيُيففيُالشكم

 
                                                      

ُ.7ينظر:ُخالدةُحامد،ُعصرُاليرمنيوطيقا،ُأبحاثُفيُالتأويؿ،ُصُُ-1
ُ.34محمدُمفتاح،ُالمفاىيـُمعالـ،ُنحوُتأويؿُواقعي،ُصُُ-2

 االستراتٌجٌة االستدوانٌة

 ةـــالتصاعدٌ

 افٌةـاالستكش
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ُ

ُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُ

ُكيفيةُ ُفي ُالتأويمية ُاالستراتيجيات ُليذه ُتطبيقية ُمقاربات ُأو ُأمثمة ُمفتاح ُمحمد ُيقدـ ال
ُنوعيةُُ ُومع ُجية، ُمف ُالقرائية ُالعممية ُداخؿ ُوتعاضدىا ُتكامميا ُعمى ُيؤكد ُولكنو اشتغاليا،

ُفييا؛ ُكتبت ُالتي ُوحقبتيا ُأخرى ُناحية ُمف ُتُُُالنصوص ُالتصاعديةُاالُؼُُظُ وَُ"فقد ستراتيجية
واالستراتيجيةُالتنازليةُفيُحقبةُماُباعتبارىماُأداتيفُصالحتيفُلقراءةُوتأويؿُالنصوصُالعمميةُأوُ
األدبيةُالواضحة،ُوقدُتوظؼُاستراتيجيتاُاالستكشاؼُواالستقياسُلقراءةُوتأويؿُالنصوصُالجديدة،ُ

مفيُمحمدُمفتاحُيربطُلمدقؽُىناُي،ُوالمبلحظُا1وقدُتوظؼُاالستراتيجياتُجميعياُفيُنصُواحد"
وُنصُالذيُالُيقبؿُعدةُتأويبلتُمتباينةُألنُُّ؛النص الواضحبالتنازليةُوالتصاعديةُُاالستراتيجيتيف

ُيربطُ ُحيف ُفي ُالعبلماتي؛ ُواإلرجاء ُواالنحبلؿ ُلمتشظي ُقابمة ُغير ُومدلوالتو ُمغزاه ُفي واضح
ُا ُاالستكشاؼُواالستقياسُبالنصوصُالجديدة ُوالعبلماتُاستراتيجيتي ُالمفتوحة ُبالدالالت لمحممة

المتخمةُبالمعانيُوالتأويبلتُالبلنيائيةُ)النص/ُاالحتماؿ(؛ُوبطبيعةُالنصوصُيمكفُاالنفتاحُعمىُ
ُتمؾُاالستراتيجياتُجميعاُدوفُقيدُأحاديُقرائي.

ميةُأويالنصُالواضحُمقروفُبالموغوس،ُفيوُقابؿُلمفيـُعقمياُدوفُاالعتمادُعمىُآلياتُتُإفُّ
ُدسيةُأوُباتوسية.ح

إضافةُُ–إذف،ُالُيخفىُأفُالتحقيبُاألدبيُلوُمكانةُفيُاختيارُىذهُاالستراتيجياتُالتأويميةُ
ليذاُنرىُمحمدُمفتاحُيدافعُعفُأطروحةُإعادةُقراءةُالتحقيبُُ-إلىُوضوحُالنصُوعتمتوُالداللية

بُتابعُفيُاألدبُنسقياُفيُأكثرُمفُموضعُنقدي،ُمفُأجؿُالقضاءُعمىُثنائيةُمشرؽُأصؿ/ُمغُر
والخطابُالمعرفي،ُيقوؿ:ُ"أطروحتناُنحفُتحاوؿُأفُتتجاوزُىذاُاالنشطارُالظاىرُإلىُالبحثُعفُ

                                                      
ُ.35،ُصُواقعيُتأويؿُنحوُمعالـ،ُالمفاىيـُمفتاح،ُمحمدُ-1

 االستراتٌجٌة االستئطارٌة

 االستقٌاسٌة

 ةــالتنــــازلٌ



174 
 

ُشرعيةُوعقمية ُمفُعمـو ُفييا ُالموجيةُلمثقافةُالمغربيةُبما ُفيياُمفُشعرُفصيحُُالنواة وأدبيةُبما
ُتجمياتو... ُبتنوع ُوعامي ُأغراضو، ُُبمختمؼ ُالدعوة ُىذه ُأف ُإذف، ُنفترض، ُما ُالثقافةُىي َوّجو

دب،ُاتجاىاُمعيناُنحوُروحُمعيف،ُولتحقيؽُىذاُاالفتراضُوالبرىنةُعميوُسنسوغُالمغربيةُومنياُاأل
ُمنياجيةُمبلئمة...ولمتشييدُالنظريُوالتصوري؛ُومكوناتُالمنياجيةُىيُ:

 ُُالمقايسةُإلثباتُالعبلقةُبيف ُمفُنسؽُمجتمعيُعاـُواعتماد ُفرعيا اعتبارُاألدبُنسقا
 نساؽ.األ

 "1ُتبنيُمنياجيةُنسبيةُمعتدلة 

حكاـُالقيميةُقيةُمفُأجؿُإعادةُقراءتوُودحضُاألالتحقيبُيستعمؿُآلياتُنسُ،ُفإفُّومفُثـُّ
أحسفُآليتيفُتأويميتيفُلقراءةُأدبُحقبةُأوُحقبُمتنوعةُىماُُالسابقة،ُوليذاُيؤكدُمحمدُمفتاحُبأفُّ

حقبةُمعينة،ُوتميزهُشكمياُووظيفياُوجمالياُعفُالتصاعديةُوالتنازلية،ُلمحاولةُكشؼُبنيةُأدبُفيُ
ُبنيةُأدبُحقبةُأخرى.

 :ووضوحيا تراتبية الدالالت -

الُيمكفُتفحصُالنصوصُدوفُأفُتكوفُلدىُالقارئُنظرةُعقبلنيةُلمستوياتُالداللةُالتيُُ
ُ ُفيُالنصُالمدروس،ُليذا يعيدُمحمدُمفتاحُترتيبُاالستراتيجياتُالتأويميةُيمكفُأفُيعثرُعمييا

ُالتيُ ُفيُالنصوصُالتيُتختمؼُحسبُترتيبُوتدريجُآخرُلممعانيُوالدالالتُالمتنوعة نصادفيا
ُيستغؿُ ُوفيُىذا ُوفيميا ُداللتيا ُالمؤوؿُإلىُالوصوؿُإلىُكنو ُوقدرة ُمعانييا فيُدرجاتُوسبللـ

ُاألصوليػُومحمدُمفتاحُبعضُالمفاىيـُواآللياتُ اُفُوالببلغيوفُوالنحاةُويعيدُقولبتيالتيُاستعمميا
ُوتحيينياُفيُإطارُالفكرُالبنيويُالنسقي.

ُالواجبُُإفُّ ُالتأويمية ُاالستداللية ُاآللية ُلمعرفة ُالنصُضرورية ُداخؿ ُالداللة ُدرجة معرفة
،ُأبعاداُمعرفيةُتراثيةُقائمةُفيُنظرياتُعمماءُمدُمفتاحػمحُومفُىذهُالحيثيةُيستثمراستعماليا،ُ

                                                      
ُط.ُ-1 ُشمولية، ُمنياجية ُنحو ُواالختبلؼ، ُالتشابو ُمفتاح، ُبيروت،1ُمحمد ُالبيضاء، ُالدار ُالعربي، ُالثقافي ُالمركز ،

ُ.158،ُص1996ُ
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ُالمع ُتكوينو ُإلى ُراجع ُوىذا ُواألصوؿ؛ ُىناالببلغة ُفيو ُالتراثُوالحداثة؛ ُبيف ُالجامع طرحُيُرفي
ُ:1،ُكاآلتييُلمستوياتُالداللةُداخؿُالنصوص؛ُوىيػػالتصنيؼُالتراث

 المحكـ 
 النص 
 الظاىر 
 المجمؿ 
 المؤوؿ 
 .المتشابو 

ُضبابيةُُمفتاحُفيربط ُويحيؿ ُالنصُوالظاىر، ُمف ُكؿ ُالذيُيضـ ُبالمحكـ ُالداللة وضوح
ُتحتوُالمجمؿُوالمؤوؿ.ُالداللةُإلىُالمتشابوُالذيُيندرج

ُدقةُ ُأكثر ُتصنيؼ ُإلى ُمتشابو، ُمحكـ/ ُالثنائي ُالتصنيؼ ُىذا ُمفتاح ُمحمد ُيتجاوز لكي
ياُتساعدناُفيُوتدريجا،ُيقدـُمفاىيـُأخرىُمستقاةُمفُىذهُالثنائية،ُالُضررُفيُذكرىاُجميعا،ُألنُّ

ُ:2نصيةُىوُكاآلتيقراءتناُلمقارباتوُالنصيةُالتطبيقية،ُوىذاُالتدرجُلممعانيُوالدالالتُال

ُمثؿُاألوامرُوالنواىيُالصريحةُالواضح:  -1 ُبإطبلؽ؛ ُالتأويؿُمفُالكبلـ ُالُيقبؿ ُما وىو
ُالضابط،ُ ُونواىي ُأوامر ُالقانونية: ُبعضُالفصوؿ ُومثؿ ُمصدرىا، ُكاف ُميما الحقيقية

ُأفُّ ُوالقرآنية،ُونحفُنعمـ ُوالمعمـ،ُوالنصوصُالدستورية، التنفيذُتحكموُقواعدُُوالطبيب،
ُفإنُُّيسُوأعراؼ....وأفُّومقاي ُومعُذلؾ، ُمفُالشططُاعتبارُكؿُمكتوبُقابؿُلمتأويؿ، و

ىذهُاألفعاؿُالكبلميةُمعتمةُوممتبسة،ُوتمؾُالتقريراتُقابمةُلكؿُتأويؿ،ُإالُلمفُأرادُأفُ
ُن ُالواضح ُالنص ُىذا ُفيحرؾ ُالشخصية، ُوأىدافو ُمصالحو ُلخدمة ُبتأويميا حوُيقـو

 توجيياتُومعاٍفُيختارىاُىوُلو.
                                                      

ُالمفاىيـُمُ-1 ُالدرجات36ُ،37ُعالـ،ُنحوُتأويؿُواقعي،ُصُينظر:ُمحمدُمفتاح، ،ُوتنظرُاألطروحةُالتيُربطتُىذه
ُ.186ُ،187ُالدالليةُبالنسؽُالسيميائيُالمكّوفُليا،ُفيُكتاب:ُآمنةُبمعمى،ُسيمياءُاألنساؽ،ُصُ

ُ.38،ُصُمعالـُالمفاىيـُمفتاح،ُمحمدر:ُينظُ-2
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وُيقبؿُالتأويؿُعندُالضرورة؛ُمماُىُآخر؛ُولكنُّالُيحتمؿُمعنًُُالذيوىوُالكبلـُ: فُ ػػػيٍّ ػالب -2
 اؿُأوجو.يجعموُحمُّ

مبلءمةُلسياؽُالنصُُىاةُتأويبلت،ُولكفُيختارُأظيرىاُوأكثُرىوُماُيحتمؿُعدُّالظػاىر:  -3
 التأويمي.العقميةُوالسياؽُبأنواعوُيعتبرافُموجيافُلمعقؿُوالسياؽُالعاـ،ُفالمقبوليةُُ

قوانيفُلسافُوىوُالكبلـُالذيُينبغيُتأويموُليستقيـُمعناهُوُيدرؾُفحواه،ُبحسبُُالمحتمؿ: -4
العرب،ُوقوانيفُالعاداتُواألعراؼُإلدخالوُضمفُمعارؼُالمتمقيُومجموعتو،ُوىناُيمكفُ

ُالموسوعةُالمعرفيةُ ُإذُأفُّأفُنعضدُىذاُالطرحُبالطرحُالذيُقدموُأمبرتوُإيكوُفيُمفيـو
ُالمتزوُّالقا ُالمعرفيرئ ُبالتراثُالموسوعي ُفؾ1ُّد ُإلى ُيصؿ ُأف ُيمكف ُالنص،ُُ، فوضى

دراؾُداللتو  .وا 
خذُماُوجدُكفُالمؤوؿُيتُّلوىوُماُكافُموجزاُمفُالكبلـ،ُمتيحاُلعدةُتأويبلت،ُُوالممكف:  -5

مفُمؤشراتُلبناءُموضعةُأوُتشييدُقصة،ُكاألمثاؿُوالحكـُالغامضة،ُوالعباراتُالدارجةُ
ُإلىُالخاصةُبمنا ُبعيداُعفُسياقيا،ُفيمجأ ُيريدُاآلخرُتأويمياُوفيميا طؽُمعينة،ُحينما

      بنائياُوبناءُسياقياُبطريقةُعقمية.
ُالتداوليةُُالعمّي: -6 ُوالُمقبوالُمفُالناحية ُالداللة، ُوالُمحدد ُالمعني، ُكافُغيرُمحدود ما

ويدرجُمفتاحُُالمعتادة،ُولكفُيحتاؿُالمؤوؿُعميوُحتىُيصيرُلوُمعنىُوداللةُومضمونا،
ُفيُ ُسيتبيفُلنا ُكما ُالمستوىُمفُالغموض، ُداخؿُىذا ُالحداثية ُبعد ُما ُالشذرية الكتابة

 العنصرُاألخيرُمفُىذاُالفصؿ.

محمدُمفتاحُفيُالتدريجُالمنطقيُلنسبةُالوضوحُوالعتمةُػلُواضحعمىُالرغـُمفُاالجتيادُال
ُفإنُّ ُالنصوص، ُمعاني ُافي ُمف ُمجموعة ُفي ُمعارضتو ُالممكف ُمف ُلياأوُُّ،لمسائؿو  مساءلتو:

ُاإلطارُُإبستيمولوجيا ُعنو ُيغيب ُلكف ُالتراثي، ُالبعد ُجميا ُفيو ُيظير ُالذي ُالتقسيـ ُىذا في
النص البّيف ىو ُاإلبستيمولوجيُالغربيُالذيُزّودهُوحّينوُبو،ُثانيُنقطة:ُيمكفُمبلحظتياُىوُأفُّ

واضحُبدالُعنوُويعتبرهُ،ُلكفُمفتاحُيختارُالنصُالأكثر وضوحا مف النص الواضح عند العرب
                                                      

1 -Voir : Umberto Eco, La Structure absente, Introduction à la recherche sémiotique, p 56ُ
,57. 
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ُأفُّ ُوسببُىذا ُمنو، ُفيُدرجةُُأعمىُدرجة ُوقياسيا مفتاحُيستعمؿُمصطمحاتُيصعبُتحميميا
ُإشكاليةُىُمسألةُالوضوحُفيُحدُُّوضوحيا،ُبؿُإفُّ نسواُ،ُويذىبُفرارمينوطيقيةُمستعصيةيذاتيا

ُالوضوحُفيُحدُذاتوُفيُحاجةُإلُيُفيُىذهُاإلشكاليةُليؤكدُبػ"أفُّيراست ذاُماُمفيـو ىُتوضيح،ُوا 
ُوبالنظرُإلىُتغيراتُأنظمتوُوتقنياتوُودورهُ ُلمتأويؿ، ُبالخاصيةُالشموليةُوغيرُاالضطرارية سممنا

ُفإنُّ ، ُالمزعـو ُالحرفي ُالمعنى ُالمشكؿ ُطرح ُالنقدُفي ُوربط ُالصعوبة ُنظاـ ُتدقيؽ ُأيضا ُيجب و
ُليسُم ُالحؽُلمغموضُوالتناقضُوالمغز، عطاء ُىذهُالفيمولوجيُبالوصؼُالدالليُوا  فُأجؿُتبديد

ُ.1العناصر،ُولكفُبغرضُتحديدىاُمعُالحرصُعمىُتمييزُوظائفيا"

إذف،ُىذهُالمستوياتُالمقترحةُلغموضُالنصُقابمةُدائماُلمنقضُوالتعديؿُوالتغيير،ُوىاُىوُ
فيُحيفُوّسعياُمحمدُُز(،ػػػػ)الغموض، والتناقض، والمغراستييُيحصرىاُفقطُفيُثبلثُمستوياتُ

ُ،ُلياُعبلقةُبالتصنيؼُالتراثيُلمستوياتُالداللةُداخؿُالنصوص.ُناصرستة عمفتاحُإلىُ

بسببُىذاُالغموضُفيُتحديدُتدريجاتُالداللةُداخؿُالنصوصُيقترحُفرانسواُراستييُطرحاُ
ُويكمُّ ُالمعنىُيقترب ُوضوح ُوتدريج ُالتأويمية ُاالستراتيجيات ُمسألة ُفي ُمفتاح ُمحمد ُطرح ؿ

ُ ُإذف ُالمقترح ُفيكوف ُفيُنوطيقا تبحث في تدريجات الواضحىيرميوضبابيتو؛ ُتبحث ُوأخرى ،
ُالوضوحُتدريجات الغامض والضبابي ُنظاـ ُإذُيرىُراستييُ"أفُالنظاميفُالتقميدييفُلمتأويؿُىما ؛

،ُوبعدماُونظاـُالغموض،ُويقابميماُتصورافُقبميافُلمغة،ُمثؿُحجابُشفاؼُأوُمثؿُستارُسميؾ
ُالمُو ُنتبنى ُفإننا ُالوضوح، ُمفيـو ُتعتيـ ـ  ُوسنرفضُت ُالغموض، ُمفيـو ُتوضيح ُفي ُالمتمثؿ قؼ

ُالوضوحُ فُكانتُىيرمينوطيقا ُأوُغيرُذلؾ،ُوا  ُكافُشفافا ُالمغةُالمشبيةُبالحجاب،ُسواًء استعارة
ُوالييرمينوطيقيةُ ُوالمحاكاتية ُالجينية ُالتيُتكوفُأنماطيا ُلمنصوصُالواضحة ُبالنسبة تبدوُشرعية

ُالغ ُفإفُىيرمينوطيقا ُلمعاييرُواضحة، ُالتأويؿُبدالُمفُإحالتياُػػػػػموضُتحخاضعة ُعمىُحالة يمنا

                                                      
ُالنػصُوعػمػػػػػػػفُ-1 ُفنوف ُراستيػي، ُترجمػػػػػػػرانسػوا ُإدريػػػومػو، ُط.ػػػػة: ُالخطاب، ُالبيضػاء1س ُالػدار ُلمنػشر، ُتوبػقاؿ ُدار ،ُ،

ُ.146،ُص2010ُ
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دُالمبذوؿُبيدؼُالوصوؿُإليو،ُويتجسدُػػػػػنىُيتجمىُفيُالجيػالمعُدماُترىُأفُّػػعمىُالنص،ُوذلؾُعن
ُ.،ُفالنصُالغامضُيفرضُعممياتُتأويميةُأكثرُمفُالنصُالواضح1ي"ػػػػارُالتأويمػػػػػفيُالمس

ُُ ُىيرمينوطيقا الوضوحإّف ُإذف، ُتقتضيُاالسترات، فُالفيـُ،ُألالتصاعدية والتنازليةيجيتيف:
ُباالنتق ُفقط ُإمُّالمنطقيُاؿػمتعمؽ ُترتبطُ، ُأف ُيجب ُفيما ُالعكس، ُأو ُعاـ ُإلى ُخاص ُمف ا

ُ ُباستراتيجيتي: ُالغموض ُألفُّاالستكشاؼ واالستقياسىيرمينوطيقا ُبػالمسألُ، ُترتبط ُال ُتراتبيةة
بيـُالذيُيسعىُفيوُالقارئُلئلمساؾُبشذرةُمعنويةُػصُالمُُ،ُبؿُبرؤيةُشذريةُنوويةُداخؿُالنةمنطقي

ُتحيموُإلىُمعنىُمقبوؿ.

ُالشذرية ُالكتابة ُالمثاؿ،إف ُسبيؿ ُعمى ُعمىُُ، ُتستند ُالغموضُالتي ُىيرمينوطيقا تقتضي
ُمنطؽُ ُعبر ُداللتو ُإدراؾ ُإلى ُيصؿ ُلف ُالحداثة ُبعد ُلنصُما ُفالقارئ االستكشاؼُواالستقياس،

لجزء،ُأوُمفُالجزءُإلىُالكؿ،ُبؿُيجبُأفُيستكشؼُشذرةُنصيةُتحيموُإلىُاالنتقاؿُمفُالكؿُإلىُا
 أخرىُتدريجيا.ُُ

وض،ُػػػاُالغمػػػوحُوىيرمينوطيقػػػىيرمينوطيقاُالوضرؤيتيُفُػػبلقػػػةُبيعػػحُالػػػػػػطُيوضُّخطُّػػذاُالمػػػػوى
 واالستراتيجياتُالتيُتندرجُتحتيما:

ُ

ُثـ ُاالستراتيجياتُُفإفُُّ،ومف ُمتعمؽُاختيار ُمدلوالتُخطابُما، ُأو ُمعاني ُلفيـ التأويمية،
ُوغيرُ ُشائكة ُالمستوياتُمسألة ُىذه ُوتحديد ُوالغياب، ُوالحضور ُوالغموض، ُالوضوح بمستويات

ُغامض ُيصير ُقد ُفيُزمف ُفالواضح ُقارة، ُالمستوياتُغير ُىذه ُأف ُكما ُُاسيمة؛ آخر،ُفيُزمف
ُفاإلنسافسُكذلؾوالعك ،ُ ،ُ ُأكاف ُيتحكُّأقارئا ُبو،ُُـػوكاتبا، ُيقـو ُالذي ُالتسنيف ُعبر ُالوضوح في

ُالمنظور ُىذا ُمف ُوالغامض، ُالواضح ُالممارسةُُ،وتأويؿ ُبمورتيا ُالتي ُالتسنينات ُبسجؿ "يتعمؽ

                                                      
ُ.146،ُصُوعػمػػػػػػػومػوُالنػصُفنوفُراستيػي،ُفػػػػػػػرانسػواُ-1
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اإلنسانية،ُوقدرةُىذهُالممارسةُعمىُمنحُاألعضاءُواألشكاؿُواأللوافُدالالتُإضافيةُتتجاوزُمفُ
ُفالعيفُمثبلُال ُالوظيفيُواالستعمالي، ُوىيُترفضُترىُفُخبلليا ُتحدؽُوتقسو،ُوتحّف، ُإنيا قط،

ُُ.1وتقبؿُأيضا،ُوليستُاليدُلحمؿُاألشياءُفقط،ُإنياُتصّد،ُوتستجدي،ُوتقمعُوتمنح"

ُ المعنى الوظيفي واالستعمالي، وكذلؾ المعجمي، إلى المعنى  فالتسنيف يتجاوزوبالتالي،
ُيقتربُمنيالمجازي التأويمي ُأو ُمجازيتو ُعف ُيبتعد ُالذيُقد ُبفعؿ، ُلمفيـُُا، ُاالجتماعي التسنيف

والتأويؿُوالخطاب،ُليصبحُالمألوؼُخارجاُعفُالسنفُالنحويةُوالببلغيةُلمساف،ُويصبحُالخطابُ
ُؼُلو.ػالمجازيُحقيقيا،ُبفعؿُاالستعماؿُالمكثُّ

ىذهُالنظرةُتمثؿُتجاوزاُصريحاُلطروحاتُالشكبلنييفُالذيفُأرادواُالتفريؽُبيفُالمغةُالمجازيةُ
المجازية،ُمعُُالعباراتُريؽُمعيارُشيوعُاستعماليا،ُأوُندرةُتداوليا،ُحتىُولوُأفُّوالحقيقيةُعفُط

ُكثرةُاستعماليا،ُتصبحُقريبةُإلىُالحقيقة.ُ

ُ ،ُبفعؿُىذاُفحتى الوصوؿ إلى تحديد النص الغامض والنص الواضح، يصعب كثيراإذف،
ُ.التسنيفُاالجتماعيُلممفرداتُوالجمؿُالتيُيستعممياُالنص

ُ ُيؤكد ُوالخطاباتُليذا ُلممعرفة ُالنسقي ُلمتمقي ُتأسيسو ُفي ُالتأويؿ ُرىاف ُعمى ُمفتاح محمد
ف كانت المعرفة إنسانية كونية، فإف إدراكيا وتأويؿ خطابيااإلنسانية،ُ خاضع  ولكف -إنسانيٌ  -وا 

المبادئُواألعراؼُومشاغؿُأمةُمفُُواتُ"فالتأويؿ،ُإذف،ُيعكسُاألوليُّ لمرجعيات وخمفيات متنوعة
ُفالتأويؿُيختمؼُمفُأمةُإلىُأمة،ُومفُفردُإلىُفردُمفُاألمـ،ُومش اغؿُأفرادُمفُأفرادىا،ُوليذا

ُعمميةُ ُالتأويؿ ُألف ُالواحد، ُالفرد ُلدى ُكميا ُأو ُجزئيا ُيختمؼُاختبلفا ُقد ُبؿ ُنفسيا، ُاألمة داخؿ
،ُومستجيبُليا،ُوأنوُصانعُلمتاريخُوثوراتوُتاريخيةُوتاريخانية،ُبمعنىُأنوُخاضعُإلكراىاتُالتاريخ

ُبتياراتوُ ُلمعيديف ُالقديـ ُالتأويؿ ُفي ُالبدييية ُىذه ُصحة ُلو ُيتبيف ُالتأويؿ ُيستعرضُتاريخ ومف
ُبمنظوراتوُ ُالحديث ُالتأويؿ ُوفي ُالمتنوعة، ُباتجاىاتو ُاإلسبلمي ُالعربي ُالتأويؿ ُوفي المختمفة،

                                                      
ر،ُبيروت،ُػػسعيدُبنكراد،ُالسيميائيات،ُمفاىيمياُوتطبيقاتيا،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُمنشوراتُضفاؼ،ُدارُاألماف،ُالجزائُ-1

ُ.160،ُص2015ُالػػربػػػاط،ُ
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يديولوجيُداخؿُالجماعاتُواألمـُالتيُتنظ1المتنوعة" موُنسقياُ،ُفالتأويؿُىناُنتاجُحراؾُمعرفيُوا 
ُومجرياتُالعممياتُداخمو ُوأحياناوممكناتياُفيُطرائؽُحدوثو ُألغراضُمعرفية، ُأحيانا رىُػػػػأخُ،

ُألغراضُأيديولوجيةُومصمحية.

ُألفُأساسُانفتاحُمشروعُػػػالجانبُالتراثُإفُّ ُالتدريجُوالترتيبُحاضرُبكثافة، يُفيُمفاىيـ
ُقيامو ُىو ُمفتاح؛ ُُوارتكازهُمحمد ُمفاعمى ُبيف ُواليرمينوطيقيةُمزاوجة ُالمسانية ُالنظريات ىيـ

ػػالسجمماسيُوابفُالبناء،ُوعبدُالقاىرُالمعاصرةُ)نموذجُفرانسواُراستيي(ُونظرياتُعمماءُالببلغةُك
(ُومعنىُثانيُأوُعميؽُ)ُالمباشرُالمعنىؿُالمعنىُموزعا،ُبيفُمعنىُأوليُ)الذيُجعُالجرجاني

مشاطبيُفيُتأسيسوُوالرؤيةُالتأويميةُوالدالليةُلُاثتُرالمفُُمحمدُمفتاحُكماُاستفادُ؛معنىُالمعنى(
ُلدرجاتُالغموضُالدالليُمقابؿُالوضوح.

ُمنيجية؛ُ ُفيُمسألة ُتشترؾُجميعا ُولكنيا، ُمتنوعة، ُالداللة إفُمرجعياتُمفتاحُفيُتدريج
ُاأل ُفالتأويؿ ُأومنطقيتو؛ ُولوغوسيتو ُالتأويؿ ُعقبلنية ُالتأويؿُُالباتوسيُىوائيوىي ُلصالح يغيب

ُالبنيػػػػػويالعقبل ُالموغوس(ُني (ُ وىذا استمرار الشتغاؿ المفاىيـ السابقة؛ كالدينامية والتدريج ،
ُ.والترتيب والوسطية

ُالسببُيقترحُمحمدُمفتاحُالبحثُفيُُ ُالتيُوقوانينو ة التأويؿػأنسنليذا ُوالبنياتُالثنائية ،
ُفي ُثـُُّتتحكـ ُفيُتأسُتشكيمو، ُوالسداسية ُالبنياتُالرباعية ُجميا،ُالبحثُعف ُسيظير، ُوىنا يسو،

ُالنص ُدينامية ُكتابو ُفي ُالتيُأسسُليا ُوالعقمية، ُالرياضية ُالعمـو ُالمناىجية، ُلمدينامية ؛ُتوظيفو
ُ.بلحقةواستمرتُفيُالمؤلفػػػاتُال

ُ

ُ

ُ
                                                      

ُإلىُالتنظُ-1 ُالقراءة ُالنصُمف ُمفتاح، ُط.محمد ُالعزاوي، ُبكر ُأبو ُتقديـ: ُالدار1ُير، ُالمدارسُلمنشرُوالتوزيع، ُشركة ،
ُ.67ُُ،ُص2000ُاء،ُػػػػػالبيض
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     .وتػػراتبياتػػػػو ةػػػأويؿ البنيويػػالت قوانيف  -2

عندُمحمدُمفتاح،ُوىيُنفتحُالمنصؿُإلىُنقطةُمحوريةُفيُعمميةُالتأويؿُداخؿُفكرُالبنيةُ
ُ ُالفيـوتراتبياتو البنيويةبأنسنة التأويؿ و متعمقة ُتاريخية ُإلى ُاستنادا ُضوءُُ، ُوفي وتاريخانيتو،

ُالقراءةُالنسقيةُالتيُتعتمدُعمىُالمعنىُالشمولي،ُالُالفرعيُالتجزيئي.ُ

مدُمفتاحُياُدورُفيُصياغةُقوانيفُالتأويؿ،ُليذاُيحاوؿُمحمعطياتُومرجعياتُاألمةُلُإفُّ
صياغةُنظريةُتأويميةُعربيةُفيُمرجعيتيا،ُوعالميةُفيُآلياتياُومفاىيميا،ُوليذاُيعودُإلىُابفُرشدُ

وىوُُ؛فُلميدؼُنفسويايرمُأصوؿُالفقوُوالمقاصد،ُإذُرآىماُفيُالفمسفةُوعمـُالكبلـ،ُوالشاطبيُفي
ُالدولة،ُوتحقيؽُالمصالحُالدنيويةُوا ُرىافُالقُرُألخرويةُبالجياد،وحدةُاألمةُوقوة فُالخامسُوىذا

ُالكبير ُاألندلسُوالمغرب ُببلد ُفي ُميبلدي ُتابع1ُعشر ُمفتاح ُمنو ُينطمؽ ُالذي ُاالختيار ُوىذا ،
القائمةُبأفُالفيـُوالتأويؿُوالقراءةُلكتبُاألندلسييفُالفكريةُُومشروعو،ُُتأّسسُعمييالمفرضيةُالتيُ

ُ.والشعرية،ُوالنقدية،ُتنصبُفيُالدعوةُإلىُالجيادُواالتحاد

ُيجمعُمفتاحُبيفُالتأويؿُالذيُطرحوُعمـُالكبلـ،ُوالتأويؿُالذيُطرحوُعمـُالمقا صد،ُليذا
فُتأويؿُرؽُىوُأالدولةُاألندلسية،ُوىذاُىوُالمشترؾُبينيما،ُلكفُالفُيماُيحققافُغايةُخدمةويرىُأنُّ

ُبرىانيُعقبلني،ُعكسُعمـُالمقاصدُالذيُيخضعُلضوابطُدينية.عمـُالكبلـُ

ُالدمجُوال ُقوانيفُإذف ُلفيـ ُوالشاطبيُىيُمحاولة ُلدىُابفُرشد ُالتأويؿ ُبيفُقوانيف مزاوجة
ُلمسياؽُاإلسبلميُالموسوعيُمفُ ُالتيُتقتضيُحضورا ُالتداولية ُالتأويؿ ُوقوانيف ُالكونية، التأويؿ

ُأجؿُالقياـُبيا.

ُتطرُّػػبُو ُأف ُالسابؽ،قناعد ُالعنصر ُفي ُمحُ، ُقراءة ُالدالالتػػإلى ُلتراتبية ُمفتاح ُمد
ُسنتدارسُونتفحصتراتيجياتواالس ،ُُ ُاإلنسانية ُالكونية ُالتأويمية ُطريؽالقوانيف ُعف ُالتيُصاغيا

ُومرات ُوأصنافو ُالتأويؿ ُقوانيف ُحصر ُالذيُحاوؿ ُرشد، ُابف ُطرح ُقراءة ُبنىُزوجيةُُبوإعادة في
ُة.ػػ..ُوسداسية.ػػورباعي

                                                      
ُ.68ُينظر:ُمحمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءةُإلىُالتنظير،ُصُُ-1
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ُال ُأساسُىذا ُوبنياتو ُفيُأصناؼُالتأويؿُوآلياتو ُالتراتبية ُوالبدايةُالكشؼُعفُىذه عنصر،
ُستكوفُبالبنياتُالثنائية/ُالزوجيةُُفيُالتأويؿ،ُلننتقؿُفيماُبعدُإلىُالبنياتُالرباعيةُوالسداسية.

      :الزوجية /الثنائية في التأويؿ البنيات -2-1

ُكمعاييرُ ُاستخراجيا ُإلى ُويسعى ُاألزواج، ُمصطمح ُالبنية ُمفتاحُعمىُىذه ُمحمد يصطمح
ياُأشكاؿُالتأويؿُأزواجاُيحّمؿُفيُضوئُحاتُابفُرشدُالذيُوضعطرُوُدرسكونيةُلمتأويؿ،ُحينماُي

ُذكرناهُسابقا1ويقننو،ُليصؿُإلىُتحقيؽُرىانو ىوُتحقيؽُالتأويؿُلوحدةُاألمةُوقوةُُ،،ُورىانوُكما
الدولةُعفُطريؽُمبدأيُاالتحادُوالجياد،ُفيوُالُيختمؼُعفُمقصديةُالنصوصُالفمسفيةُوالنقديةُ

ُلم ُتسعى ُالتي نساني،ُاألندلسية، ُوا  ُعقبلني ُمنطؽ ُليا ُعنده ُالتأويؿ ُآليات ُولكف ُنفسو، يدؼ
ُ   ُُُخصوصاُفيُتجسيداتياُالثنائية.

ُمحمدُمفتاحُمفُخبلؿُ ُاألزواجُالتيُقّدميا النظرية التأويمية العقالنية عند وسنناقشُىذه
ُُ وىذهُاألزواجُىيُكاآلتي:ُابف رشد،

   التأويؿ البرىاني والتأويؿ غير البرىاني: -1

ُوالبرىافُيم ُالمنطؽ ُإلى ُيستند ُألنو ُالعقبلني، ُاليقيني ُبالتأويؿ ُالبرىاني ُالتأويؿ ُتسمية كف
ُالبد ُمقدمات ُأو ُأجزاء ُمف ُ"يترّكب ُالذي ُالقياس لى ُوا  ُوالخطاب، ُالحجة ُبناء ُفي مفُُالعقمي

ُتؤديُإلىُمعرفةُقطعيةُ ُُعرفتُثـُُوضفتُبحسبُقوانيفُالصناعةُالمنطقية،ُفإنيا ذا معرفتيا؛ُوا 
ُوكوني"وكون ُقطعي ُتأويؿ ُإلى ُأي ُسمطة2ُية، ُمف ُباتوسية ُالعتبارات ُيخضع ُال ُالتأويؿ ُوىذا ،

نماُإلىُاجراءاتُلوغ ؛ُفيصؿُأيُإنساف،ُعمىُاختبلؼُثقافتوُ(ُصارمةُنطقيةػوسيةُ)ُمػالقمب،ُوا 
ذلؾُالُيتأتىُإالُعبرُإعماؿُُومرجعيتو،ُإلىُفيـُمتقارب،ُحتىُالُنقوؿُفيماُواحداُأوُدقيقا؛ُألفُّ

ُ.وحصيفةُةػلمنطؽُبطريقةُآليةُودقيقا

                                                      
ُ.68ُينظر:ُمحمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءةُإلىُالتنظير،ُصُ-1
ُ.69ُ،68المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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،ُإلىُحّدُمعيف،ُألنوُوسيمةُغيرُعقبلنيةُلموصوؿُالتأويؿ غير البرىاني، فيو عرفانيأماُ
فُكافُيعتمدُالقياس،ُفيوُالُيستندُإلىُالقياسُالعقميُ)ُالموغوس(،ُ إلىُفيـُالخطابُوالعالـ،ُوا 

ُُو ُفييُليستُعمميةُقطعية ُ"أنواعُالقياسُاألخرى، ّنما ُىيُوسيمةُجميوريةُلمجدؿُوا  ّنما كونية،ُوا 
ُولئليي ُخاطئة"ػػػواإلقناع ُأو ُمخيمة ُأو ُمعارؼُوتأويبلتُظنية ُعنو ُينتج ُمما ُالت1اـ ُوالسمطة يُ،

ُأرسطوُالذيُ"عّمـُالمنياجيةُالثنائيةُوعُمفُالتأُوػػػػػتتحكـُفيُىذاُالن يؿُىوُسمطةُالباتوسُبمفيـو
رحُىذهُػػػػشمثاؿُتطبيقي،ُلػػػػالتأويؿُالذيُنتخذهُكلفيـُسُفقطُػي،ُول2واىرُالكوفُبيا"ػػػػػػلتحميؿُكؿُظ

ُالمنياجيةُالثنائية.

ُفيُثنائيةُأوسع،ُوىي:ُُإفُّ ُالثنائيةُ)ُبرىانيةُ/ُغيرُبرىانية(ُيمكفُتمخيصيا ) عقؿ/ ىذه
ُوسنرى،ُالحقا،ُكيؼُتتحكـُىذهُالثنائيةُفيُتحقيبُالخياؿ.) لوغوس/ باتوس(، أوُُقمب(

،ُوليذاُنجدهُيرىُ"ُأّفُالمنطؽُآلةُيمكفُأفُشدُبدرجةُكبيرةُعمىُفمسفةُأرسطواعتمدُابفُُر
ُف ُحينئذ،ػيفيػنحسفُاستخداميا، ُفيضرنا،ُتماما،ُمثؿُمفُالُيحسفُشربُُدنا أوُنسيءُاستخداميا

،3ُالماءُفيختنؽُبو،ُالُألفُالماءُمميتُفيُذاتو،ُولكفُلسوءُاستخداـُاإلنسافُأصبحُالماءُمميتا"
ُدلي نماُيجبُأفُيُُعمىُؿُوىذا ُالعقؿُغيرُكاٍؼُفيُالتأويؿُالبرىاني،ُوا  بآلياتُاستعمالوُُعضدَُأّف

                                                      
ُ.69،ُصُالتنظيرُإلىُالقراءةُفمُالنصُمفتاح،ُمحمدُ-1
ُبيروت،ُالبيضاء،ُالدارُالعربي،ُالثقافيُزػػػػالمػػػػػػركُ،2.طُوالمثاقػػػػفة،ُالمعػػػػػرفيُالنقدُالمفاىيـ،ُمشكػػػػػاةُمفتاح،ُمحػمدُ-2

ُ.60ُ،61صُ،2010ُ
ُتأغػرؽ لباحثيفُيعتبرونوُقدُلقدُاستفادُابفُرشدُمفُأرسطوُكثيرا،ُوبالخصوصُفيُالثنائياتُالكونية،ُحتىُأفُبعضُا

ُأوُفيُقوانيفُصياغةُ )أصبحُإغريقيا(؛ُوذابُفيُشخصيةُأرسطوُوسارُفيُدربوُحيفُأسسُلقوانيفُالتأويؿُالبرىانية،
ُرشدُ ُابف ُبيف ُالتفاعمية ُالمسائؿ ُىذه ُيعتبر ُمفتاح ُمحمد ُولكف ُاليونػػاني، ُالشعر ُقوانيف ُمف ُحسبيـ، ُأخذىا ُالتي الشعر

ُثقافية ُحالة ُالنقدُُوأرسطو ُالمفاىيـ، ُمشكاة ُمفتاح، ُمحمد ُينظر: ُعالمية. ُعربية ُالتأسيسُلحضارة ُبدايػػة ُكانت كونية،
ُ.90ة،ُصُػػػػػػػػػالمعرفيُوالمػػثاقف

ُألبيرُنصريُنادر،ُط.ُ-3 ُتقديـُوتعميؽ: ُبيفُالشريعةُوالحكمةُمفُاالتصاؿ، ،ُدار2ُابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿُوتقريرُما
ُ.18،ُص1968ُالمشرؽ،ُبيروت،ُ
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ُالمنطقية ُقوانينو ُوفؽ ُيشتغؿ ُبأنو ُتوىما، ُلمستعممو، ُيتييأ ُفقد ُفيُالمنطقية، ُيمارس، ُلكنو ،
ؿُ،ُوليذاُيجبُطرحُالسؤاؿُاآلتيُ:"ىالحقيقة،ُجدالُأوُمغالطةُُلنفسوُولآلخر،ُأوُتخييبلُخطابيا

ُِفطَُيستطيعُجميعُالناسُأفُي ُإّف ُإذ ُالمنطؽ؟ُكبل، ُمفُيصدؽُستعمموا ُفمنيـ ُالناسُمتفاوتتة: َر
بالبرىاف،ُومنيـُمفُيصدؽُبالجدؿ،ُومنيـُمفُيصدؽُباألقاويؿُالخطابية....ُوالسببُفيُورودُ

ُفيُالتصديؽ" ُالناسُوتبايفُقرائحيـ ُاختبلؼُفطر ُالظاىرُوالباطفُىو ُفمكؿُمتمؽ1الشرعُفيو ،ُ
ُـ،ُونوعيةُالخطابُالذيُيقنعو.يطريقتوُفيُالف

ُ ُعمىُكذوىنا ُفمفُالناسُمفُيعتمد ُوالباتوسُ)القمب(، ُالعقؿ( ُالموغوسُ) لؾُتظيرُثنائية
العقؿُفيُالفيـُواإلفياـ،ُومنيـُمفُيعتمدُعمىُالقمبُفيُالعمميتيفُالتأويميتيف،ُوىذاُراجعُحسبُ

متفاوتةُفيُفيـُالعالـُوالخطابُالحامؿُلو،ُومتفاوتةُُوقدراتيـُالعقميةُفطرُالناسُابفُرشدُإلىُأفُّ
ُأيضا،ُفيُطريقةُإفياـُالمرسؿُلممرسؿُإليو.

مفُالمتمقيفُمفُيقتنعوفُبالحججُالعقميةُويرفضوفُالحججُالعاطفيةُوالخطابية،ُفيُحيفُُإفُّ
ُوالعاطفيةُوالج ُأخرىُمفُالمتمقيفُيفضموفُالحججُالخطابية ُألفُسمطتيُانرىُأنواعا لعقؿُدلية،

ُوالقمبُتتحكمافُفيُأفؽُتوقعُالحججُالتيُنتمقاىا.

ُمفتاحُمفُ ُيصوغُمحمد ُواإلفياـ، ُالسببُالمتعمؽُباختبلؼُالناسُفيُعمميتيُالفيـ وليذا
ُرى،ُىي:ػػػأخُطرحُابفُرشدُثنائيةًُ

 تأويؿ الخاصة وتأويؿ العامة: -2

ُبفطرتي ُالخاصة ُالعقميةػػإف ُوقدراتيـ ُُـ ُيمػارسوف ُالعالية ُالبرىانيُوالمنطقية ُالتأويؿ عممية
)اليقيني(،ُأّماُالعامةُفميـُالتأويؿُغيرُالبرىاني،ُأوُماُيمكفُأفُنصطمحُعميوُالتأويؿُالعػرفاني،ُ
والُحؽُليـُفيُممارسةُالبرىاف،ُألنيـُالُيمتمكوفُأدواتو،ُو"ألّفُالتأويؿُاليقينيُالُيمكفُأفُينجزهُ

                                                      
ُُتسّمؿُُآليات،ُُونسافاالُتييافمحمدُشوقيُالزيف،ُكيفيةُالتفكيؾُمفُخبلؿُسنتناوؿُفيُالفصؿُالثالث،ُأثناءُقراءةُمشروع

ُالباتوسُإلىُالموغوس،ُوتوىـُالعقؿُأنوُيشتغؿُبآلياتوُالعقميةُالمنطقية،ُوىوُفيُالحقيقةُيمارسُخدعاُوحيبل.
ُ.18ُ،19ُ،32لشريعةُوالحكمةُمفُاالتصاؿ،ُصُابػفُرشد،ُفصؿُالمقاؿُوتقريرُماُبيفُاُ-1
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افُومراسُطويميف،ُألّفُمعرفةُالمنطؽُوآلياتوُىيُكافُمفُالناس،ُإذُالقياـُبوُيحتاجُإلىُمُرُأيُا
ُيجبُأالُّ ُالتأويؿُالناتجُعفُالقياسُالبرىاني، ُوىذا ُأالُوىيُالخاصة، ُمعرفةُصنؼُمفُالناس،

ُ.1يّطمعُعميوُالعامة،ُألّفُلمعامةُأنواعاُمحصمةُمفُأنواعُالقياسُغيرُالبرىانية"

يجبُأفُيطمعُعميوُعامةُالناس،ُفإّفُابفُُكافُمحمدُمفتاحُيرىُأّفُالتأويؿُالبرىانيُالُإفُُْ
ّنماُيرىُأّنوُالُيجوزُليـُممارستوُفقط؛ُأماُاالطبلعُعميوُفأمرُعاديُ رشدُالُيذىبُإلىُذلؾ،ُوا 

ُ ُبو؛ ُوسائرُُوومسموح ُوتعالى، ُتبارؾ ُاهلَل ُيعمـ ُأف ُأراد ُمف ُالصدد:" ُىذا ُفي ُرشد ُابف يقوؿ
ُيخالؼُالقياسُالبرىانيُالموجوداتُبالبرىاف،ُأفُيتقدـُأوالُفيتعمـُأنواعُ البراىيفُوشروطيا،ُوبما

ُوالقياسُالمغالطي" ن2ُّالقياسُالجدليُوالقياسُالخطابي، ُوا  ُلمعامة، ُليسُمنعا ُوىذا ُإلىُ، ُدعوة ما
ُالتمكفُمفُاآللياتُالبرىانيةُقبؿُاستعمالياُفيُقراءةُالنصوص.

ُالتأويؿُعندُم حمدُمفتاح،ُىيُتمؾُمفُتجمياتُالتفكيرُالبنيويُالنسقيُفيُصياغةُمفاىيـ
ابفُرشد،ُفقدُجعؿُمفتاحُالتأويؿُالبرىانيُنصوصُالنظرةُالثنائيةُفيُفيـُالقوانيفُواستخراجياُمفُ

مقاببلُلمتأويؿُغيرُالبرىاني،ُوجعؿُاألوؿُلمخاصة،ُوالثانيُلمعامة،ُوأعطاهُتسميةُغيرُالبرىاني،ُ
ُشدُسيجدىاُفيُىيئةُيصعبُفيميا،ليجعموُمناقضاُلمتأويؿُالبرىاني.ُولكفُالمدقؽُفيُطرحُابفُُر

ولمتوضيحُُفيُىيئةُصعبةُالفيـ،ُُ،مفُقبؿُ،ؿُالفيـُحيفُجعمياُفيُثنائيات،ُوقدُكانتومفتاحُسيُّ
ُ يمكفُأفُنصيغياُفيُالخطاطةُاآلتية:أكثر،ُ

 

 

ُ

إّفُالطرؼُاألوؿ؛ُ)ُالخاصة(ُمفُالثنائيةُ)ُخاصة/ُعامة(ُيستعمؿُالطرؼُاألوؿُمفُثنائيةُ
ُغي ُبرىاني/ ُعمىُ) ُمعتمدا ُنتائجو ُصحة ُيثبت ُ"قياس ُىو ُالذي ُالبرىاني ُوالتأويؿ ُبرىاني(؛ ر

                                                      
ُ.69محمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءةُإلىُالتنظير،ُصُ-1
ُ.29ُابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿُوتقريرُماُبيفُالشريعةُوالحكمةُمفُاالتصاؿ،ُصُُ-2

 قلً ومنطقًــقٌاس ع

 العامة   التأوٌل غٌر البرهانً       

 ًقٌاس مغالط قٌاس خطابً قٌاس جدلً

 التأوٌل البرهـانً          الخاصة
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ُكأنُّ ُبيا ُمسمـ ُأو ُفإذفُمقدماتُصادقة ُإنساف، ُسقراط ُمائت، ُإنساف ُكؿ ُقولنا: ُمثؿ ُصادقة، يا
ُيقينيُألف1ُّسقراطُمائت" ُمفتاح، ُمنظور ُمف ُالتأويمي، ُوىذا ُتكوفُُ، ُالمقدمة( (ُ ُاالنطبلؽ نقطة

ُلدى ُومقبولة ُينحرؼُُصادقة ُلف ُالتأويؿ ُىذا ُأف ُالقوؿ ُيمكف ُال ُولكف ُالناسُوخاصتيـ، عامة
ُ.أوُأيديولوجيةُإطبلقاُإلىُمقاصدُقبمية

أماُالطرؼُالثاني؛ُ)ُالعامة(ُمفُالثنائيةُ)ُخاصة/ُعامة(،ُفيستعمؿُالطرؼُالثاني؛ُالتأويؿُ
ُ:2غيرُالبرىاني،ُالذيُيضـُعدةُأصناؼُتنضويُتحتو،ُوىيُحسبُابفُرشد

تكوفُمقدماتوُظنّية،ُمثؿُقولنا:ُاألكسجيفُالذيُىوُقياٌسُالجدلي:  عبر القيػاسؿ التأوي -1
عنصرُأساسيُلمحياة،ُومفُالمحتمؿُأفُيكوفُالقمرُمحاطاُبطبقةُمفُاألكسجيف،ُفإذفُ
ُلكفُ ُاألولىُصحيح، ُالقياسُفيُمقدمتو ُوىذا ُفيُالقمر؛ ُالحياة مفُالمحتمؿُأفُتوجد

نيُيصبحُخاطئا،ُوبالتاليُنتائجوُخاطئة؛ُإالُإذاُصدؽُالمقدمة/ُاالحتماؿُأوُالظفُالثا
 االحتماؿُالثاني.

وىوُقياسُيبدأُبمقدماتُصادقة،ُأوُتبدوُكأنياُصادقة،ُُالمغالطي: عبػػر القياسالتأويؿ  -2
ولكنوُينتييُإلىُنتائجُغيرُمقبولة،ُأماُشكؿُالقياسُفيو،ُفيوُصحيح،ُومثاؿُىذا:ُإذاُ

،ُفيذاُالُ ،رفعتُحبةُقمحُمفُكـو ،ُُيزيؿُالكـو فأرفُعُحبةُثـُحبة،ُثـُحبةُفبلُأزيؿُالكـو
ُحّبةُقمحُواحدة.ُومفُالواضحُىناُ ،ُفالكـو إذفُأرفعُالحباتُكمياُإالُحبة،ُفيبقىُالكـو

،ُُ-لغوياُومرجعياُ-أّفُالنتيجةُتؤديُإلىُتيديـُمعرفتنا ُالكـو فيي تزحزح مدلولو، لمفيـو
ُبيُإلى مدلوالت ومعاٍف أخرى ُتناقضا ُالذيُيساويُحتحمؿ ُالكـو ُفمفُمدلوؿ اتُبنيا؛

ُالذيُيساويُحبةُقمحُواحدةُأوُحبيتيف،ُوىذهُالنتيجةُ قمحُكثيرةُجدا،ُإلىُمدلوؿُالكـو
ُ الخاطئةُمنطقياُجاءتُألنناُتبلعبناُفيُالمفاىيـُوالمدلوالت،ُفمـُنحصرُالمرجع:ُالكـو

فالمرجعُُ؛السيميوزيسفيُمدلوؿُواحدُ)ُحباتُقمحُكثيرةُجدا(،ُونحفُىناُنمارسُعمميةُ
يقدـُمدلوالتُمتحركةُباستمرارُإلىُغايةُتبّدؿُحالةُالمرجعُنفسو،ُمفُحالةُإلىُحاالتُ

                                                      
ُ.29،ُصُاالتصاؿابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿُوتقريرُماُبيفُالشريعةُوالحكمةُمفُُ-1
ُ.29ُ،30ُينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُ-2
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ُوماُ ُالمساف، ُيقرأه ُالعيفُوما ُبيفُالمرجعُالذيُتشاىده ُتطرحُمشكمة ُوىنا أخرىُكثيرة،
 .1يتصورهُالعقؿُمفُخبلليماُعفُالمرجعُالموضوعيُالواقعي،ُوعفُحركيتو

ُعمىُُالقياس الخطابي:التأويؿ عبر  -3 ُبؿ ُأساسُمنطقي، ُعمى ُمقدماتو ُتقـو ُال حيث
كـُلوطنكـُوحاكمكـ،ُػػبلصكـُفيُحبُ أساسُعاطفيُباتوسي،ُمثبلُفيُمخاطبةُأحدىـ:ُخَُ

ُأفُ ُجميا ُىنا ُوظاىر ُوحاكمكـ. ُوطنكـ ُبحب ُعميكـ ُفإذف ُخبلصكـ، ُتريديف وأنتـ
ُإلىُسمطةُالباتوسُمفُأجؿُالتأثيرُف ُيمجأ يُالمتمقي،ُفيشتغؿُعمىُىذهُالمخاِطبُىنا

 العاطفةُبطريقةُيجعمياُأقربُإلىُالقياسُالعقمي.

إلىُالقياس،ُولكف،ُيحدثُُظاىرياُمفُالتأويؿُغيرُالبرىانيُتخضعُةتمؾُاألنواعُالثبلثُإذف،
اني،ُبؿُيتغطىُالباتوسُدائما،ُخمؿُمنطقيُداخميا،ُفبلُتستقيـُوفؽُمبادئُاشتغاؿُالموغوسُاإلنس

ُغيرُغُوُوبغطاءُالم ُالموغوسُالتيُاعتبرتيا ُانتقدتُالتفكيكيةُسمطة ُليذا سُمفُأجؿُالتمّثؿُفييا،
ُقادرةُعفُحمايةُنفسياُأثناءُالتأويبلتُمفُتمّثبلتُالعاطفةُوالحيؿُالعقمية.

ُالسبب،ُجعؿُمح الثبلثةُفيُطرؼُواحدُمفُثنائيةُالباتوسيةُىذهُالقياساتُمدُمفتاحُػػوليذا
ُباتُو ُلوغوسُ/ ُأو ُقمب؛ ُعقؿ/ ُوىيُقدرة ُس، ُقوانيفُحصافة ُفيـ ُمفتاحُفيُكيفية ُيممكيا عقمية

نماُقاـُُغبُفيالتأويؿُوضبطياُوتصنيفيا؛ُفمـُيُر استدعاءُالنموذجُالحرفيُالذيُقّدموُابفُرشد،ُوا 
ُ.عقؿ بنيوي ثنائيبتحيينوُوفؽُ

ُببل ُقوال ُأو ُالخطابات ُكؿ ُعمى ُبانفتاحو ُقوال ُليس ُالخاصة ُلدى ُالتأويؿ ُأوُُإف نيائيتو
ُ:كاآلتيُيدميتو،ُوليذاُيقدـُمفتاحُثنائيةُأخرىُتضبطو،ُوىع

 تأويؿ ماُيؤَوؿ وفيـ ما الُيَؤَوؿ: -3

ُاليقينية،ُ ُالصحيحُالمقبوؿُوالمعرفة إفُاليدؼُمفُالتأويؿُالبرىانيُىوُالوصوؿُإلىُالفيـ
ُالتوقُّ ُثـ ُالطُرومف ُاستخداـ ُعف ُالناجمة ُالتأويبلت ُألّف" ُفيو؛ ُالمواصمة ُوعدـ ُالتأويؿ ؽُؼُعف

                                                      
1 - Voir : Umberto Eco, La Structure absente, Introduction à la recherche sémiotique, pُ174, 
175. 
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البرىانيةُىيُنتاجُالعقؿُالذيُمعرفتوُقطعيةُوكونية،ُلذلؾُالُيخالؼُماُىوُمعرفةُقطعيةُوكونية،ُ
ُأتتُنصوصُيخالؼُ ُفإذا ُولذلؾ، ُعميو، ُويشيد ُيػػوافقو ُبؿ ُالحؽ، ُفالحؽُالُيضاد ُالشرع، وىو

لةُالحقيقيةُإلىُظاىرىاُالمعرفةُالعمميةُالبرىانيةُالقطعيةُالكونية،ُفإنوُيجبُتأويمياُبنقمياُمفُالدال
ُالتجّوز" ُفي ُلعادة ُتبعا ُالمجازية ُالشرعية1ُالداللة ُلممعرفة ُالمطابقة ُاليقينية ُالنصوص ُوأما ،

مفُالحقيقيةُإلىُالمجازية،ُألّفُالفيـُقدُُياوالكونية،ُفإنياُالُتحتاجُإلىُتأويؿُإضافي،ُوالُإلىُنقم
ُع.ػػؽُووقػػتحقُّ

،ُمفُأجؿُموافقتوُلمشرع،ُأماُإذاُوافقو،ُواصمتومالتأويؿُإذاُخالؼُظاىرُالشرعُيجبُفػُ،إذف
ُ.،ُألفُالفيـُتحقؽفالسيرورةُالتأويميةُتتوقؼ

ويقوؿُابفُرشدُفيُىذاُالصددُمفُالتأويؿُاليقينيُالمتحقؽُ:"أجمعُالمسمموفُعمىُأّنوُليسُ
فواُيجُبُأفُُتحمؿُألفاظُالشرعُكمياُعمىُظاىرىا،ُوالُأفُتخرجُكمياُعفُظاىرىاُبالتأويؿ،ُواختم

ُالمؤوؿ" ُغير ُمف ُمنيا ُالمؤوؿ ُظاى2في ُتأويؿ ُاالختبلؼُفي ُيعنى ُالسبب، ُوليذا ُالػ، خطابُر
ُوما ُالتأويؿ، ُيحتاج ُلما ُالدقيؽ ُالضبط ُبصعوبة ُرشد ُكابف ُمفتاح ُيرى ُإليو،ُُوباطنو، ُيحتاج ال

قناعُفالتمثيبلتُوالتشبيياتُالواردةُفيُالشرعُعمىُظاىرىاُالُيقبمياُالبرىانييوف،ُألنياُُوضعتُإل
ُإلىُ ُلمنفوذ ُيؤولونيا ُولذلؾُفإنيـ ُالمحسوسات، ُولكؿُمفُالُيتجاوزُإدراكو الجدلييفُوالخطابييف،

،ُوىذاُماُيؤكدهُابفُرشدُمفُخبلؿُتقديـُأمثمةُعفُآياتُقرآنيةُخضعتُلمتأويؿُعندُبعض3ُباطنيا
فيُسورةُُالستواءفاألشعريوفُمثبلُيتأّولوفُآيةُارىاُعندُمذاىبُأخػػرى"ُيمتُعمىُظاىالمذاىبُوفُُ

ُالنزوؿ ُوحديث ُظاىره"البقرة، ُعمى ُذلؾ ُتحمؿ ُوالحنابمة ُقوانينو4ُ، ُيممؾ ُمذىب ُكؿ ُألّف ،
ُواستراتيجياتوُفيُفيـُالخطابُوتأويؿُالنص.

                                                      
ُ.69محمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءةُإلىُالتنظير،ُصُ-1
ُ.36ابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿُوتقريرُماُبيفُالشريعةُوالحكمةُمفُاالتصاؿ،ُصُُ-2
 .69ةُإلىُالتنظير،ُصُمحمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءُ-3
ُُُاليامش(.36ُبلتيا،ُيراجع:ُابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿ،ُصُػػػػػػلفيـُالمقصودُبآيةُاالستواء،ُواختبلؼُتأوي(ُ
ُُُاليامش(.36ُلفيـُالمقصودُبحديثُالنزوؿ،ُواختبلؼُتأويبلتو،ُيراجعُ:ُابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿ،ُص(ُ
ُ.36عةُوالحكمةُمفُاالتصاؿ،ُصُابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿُوتقريرُماُبيفُالشريُ-4
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ُوما ُمايؤوؿ ُثنائية ُالداللة،ُُإف ُبتدريجات ُوطيدة ُعبلقة ُليا ُمفتاح ُمحمد ُعند ُيؤوؿ ال
ُالغم ُوىيرمينوطيقا ُالوضوح ُيحتاجُوبييرمينوطيقا ُفيُحيف ُتأويؿ، ُإلى ُيحتاج ُال ُفالواضح وض،
ُالغامضُإلىُتأويؿُلموصوؿُإلىُفيمو.

  فُالجمعُبيفُىذهُالثنائياتُالسابقة،ُفيُعبلقةُبينيا،ُعمىُالشكؿُاآلتي:ػػػػػػمكويُُ

ُ

ُ

 

ُ

،ُومفُعبرُتجاوزُحرفيةُالنصُمايؤوؿُفيُالنصُالدينيُالقرآنيُىوُالنصُالقابؿُلمتػأويؿُإفُّ
ُبوُ ىـُالخاصةُمفُالناس؛ُالذيفُيمتمكوفُفطرةُعاليةُوقدرةُذىنيةُمنطقيةُتػؤىميـُالستعماؿُيقـو

آلياتُالتأويؿُالبرىانيُاليقيني،ُأّماُالتأويؿُغيرُالبرىانيُالعاطفيُعامة،ُفيوُخاصُبعامةُالناس؛ُ
ُفيي ُالتأثير ُيمكف ُثـممف ُومف ُالباتػوس، ُسمطة ُخبلؿ ُمف ُلعدــ ُالتأويؿ ُليـ ُيحؽ ُال ُىؤالء ،ُ

ُ.ُامتبلكيـُقوانيفُالتػػأويؿُالبرىانيُالذيُيجعموُمحمدُمفتاحُوابفُرشدُتأويبلُيقينيا

وفيُىذاُاالشتراؾ،ُيجبُالتنويوُإلىُالسياؽُالثقافيُوالفكريُالذيُجرتُفيوُكتابةُابفُرشدُ
أويؿُردُعمىُالغزاليُالذيُأنكرُالتػػػلفصؿُالمقاؿ،ُالذيُاستقىُمنوُمحمدُمفتاحُثنائياتو،ُفقدُجاءُك

ُُ.1فيُالنصُالقرآني،ُوأنكرُالعبلقةُبيفُالفمسفةُوالشريعة

مزيدُمفُإّفُىذهُالنظريةُالثنائيةُلقوانيفُالتأويؿُيمكفُتوسيعياُإلىُنظرةُرباعية،ُلتحتويُال
 ُُُُوىذاُماُيفعؿُمحمدُمفتاحُفيُقراءتوُلتأويميةُابفُرشد.ُاألصناؼُواالستراتيجيات،

                                                      
ُالغزاليُالطوسي،ُُ-1 ُبفُمحمد ُأبوُحامدُمحمد ُالفصؿُبيفُالحكمةُوالشريعةُفيُكتاب: ُرأيُالغزاليُفيُمسألة ينظر:

،1ُط.ُري،ػةُالشيخُمحمدُزاىدُبفُالحسفُالكوثمرُصاحبُالفضييقانوفُالتأويؿ،ُعّرؼُالكتابُوحققوُالعبلمةُالمحقؽُالكب
ىجري،1359ُُُلعطارُالحسينيُمؤسسُومديرُمكتبُنشرُالثقافةُاإلسبلميةُمفُأقدـُعصورىاُإلىُاآلف،نشرهُالسيدُعزتُا

ُ.6ُ،7ُ،8ُ،9ميبلدي،ُص1940ُُ

 التأوٌل غٌر البرهانً     ≠ل البرهانً        ـــالتأوٌ

 

 العـــامــــة        ≠ ة                 ـــالخاص

 

 ما ال ٌؤول           ≠ؤول             ــــما ٌ
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  ؿ:البنيات الرباعيػػة في التأوي -2-2

ُأّنػوُالُيمكفُاالنكفاءُعمىُ ُلتأويميػةُابفُرشد ُالنسقية اكتشؼُمحػمدُمفتاحُمفُخبلؿُقراتو
نماُينفتحافُعمىُ الفكرُالثنائيُ)ُظاىػر/ُباطػف(ُوماُيقابمػوُ)ُحقيقػػةُ/ُمجاز(ُفيُالتأويؿُوالفيػـ،ُوا 

نماُىيُبنيةُرباعية،ُلكفُاألصؿُوالمنطمؽُيكوفُثنائي،ُإذفُالرباعيةُالُتمغيُالثن امتداد ائية،ُوا 
ُا.ػػػػػليُمنطقي وبنيوي

ُليجسُّ ُإذف، ُالتحّوؿ، ُتحوُّجاءُىذا ُآخػػػػػرُالُد ُالتأويمية ُفيُالبنية ُلوُعند ُانتبو ُوقد ابفُرشد،
ُمجاز؛ُ ُحقيقة/ ُ ُينحصرُفيُالزوجُفقط: ُلـ ُ"فاألمر ُوتفريعيا، ُالثنائية ُبتوسيع ُمفتاحُفقاـ محمد

نماُتوّلدُعفُالمجازُزوجُثاٍفُىو تمثيؿُوتشبيوُيجبُتأويمو/ُتمثيؿُوتشبيوُالُيجوزُتأويمو؛ُومعُُوا 
ُموفي ُغير ُالزوجية ُالقسمة ُأف ُرشد ُالبف ُتبّيف ُفقد ُالتوليدات، ُيصبوػػىذه ُبما ُوصؼُُة ُمف إليو

ُوتأويؿ" ُإلى1ُوتصنيؼ ُفتوسع ُالتأويؿ، ُلقوانيف ُأخرى ُتقسيمات ُفي ُيستفيض ُجعمو ُما ُوىذا ،
تقمةُعفُالتفكيرُالثنائي،ُبؿُىيُامتدادُمنطقيُوتصنيفي،ُرباعياتُوسداسيات،ُولكنياُليستُمس

ُومفُ ُالتأويؿُوالنصُوالعالـ، ُبيفُمفاىيـ ُوالتنسيقية ُمفتاحُالرياضية ُمفُقدرة رفضو لمنزعة وىذا
 .التشتيتية

  أوال،ُلتبسيطُىذاُالتحوؿ،ُسنمّثؿُلوُبالشكؿُاآلتي:

ُ

ُُ

ُ

حُمعُبعضُالمفاىيـُالرباعية،ُمفُأجؿُأوُيمكفُكذلؾ،ُإعادةُتبسيطوُمثمماُيفعؿُمحػمدُمفتا
نماُيمكفُ ُدائماُعمىُتعػارضػاتُثنائيػػةُفقط،ُوا  ُالمتداخمة،ُفالمعنىُالُيقـو شرحُدقائقياُوعبلقاتيا

،ُومثؿُ)ُأسود،ُأبيض،ُوالُأسودُ، ب ( -أ ،  -) أ. ب.  أفُيقعُعمىُتعػارضاتُرباعية،ُمفُنوع

                                                      
ُ.69محمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءةُإلىُالتنظير،ُصُ-1

 ة/ ظاهرـحقٌق

 ظاهر ال ٌجوز تأوٌله ظاهر ٌجب تأوٌله

 ناز/ باطــمج

 تمثٌل وتشبٌه ال ٌجوز تأوٌله تمثٌل وتشبٌه ٌجب تأوٌله
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،ُوكذلؾ،ُتصطبغُبصبغة1ُاتُطبيعةُمنطقيةُدالليةمنظومةُالمربعُالسيميائيُذُوالُأبيض(،ُألفُّ
ُالواقعُ ُمستوى ُعمى ُانتقاؿ ُيصاحبو ُالرباعية ُإلى ُالثنائية ُمف ُالذىني ُفاالنتقاؿ ُحسابية، رياضية

،ُإذُانتقؿُالفكػػرُالسيميائيُ"مفُتصورُفمسفياُالُيجبُإىمالوُاعدًُالرباعيةُتمتمؾُبُُُوالمرجع؛ُوكذلؾ
لفونولوجيُالبنيوي،ُإلىُتصورُمنطقانيُيرق يُالمربعُالسيميائيُلسانيُصنافّيُيستوحيُالنموذجُا

ُ.2إلىُجيازُطوبولوجيُوعبلئقيُوسطُالمجرىُالسيميائيُلممعنى"

ُالفكػػالفكُإفُّ ُيقصي ُال ُالرباعي، ُنتاجُجمعُػػػر ُبؿُىو ُالثبلثي، ُالفكر ُوالُحتى ُالثنائي، ر
ائيُإدماجُالعبلقاتُالثنائيةُوالعبلقاتُمنطقيُبينيما،ُفقدُاستطاعُغريماسُمفُخبلؿُالمربعُالسيمي

ُواحدة ُأولّية ُبنية ُفي ُدورٌُُ.3الثبلثية ُالمنطقي ُالجانب ُلمُكبيرٌُُوليذا ُمفتاح ُتوظيؼ مربعُفي
والخطاباتُالمتنوعة،ُوىوُيوظفوُىنا،ُمفُأجؿُتفسيرُالظاىرُُياضاالسيميائيُفيُالكثيرُمفُالق

ُ يُيوضحُىذاُجميا:سة،ُوالشكؿُاليند،ُيتجاوزُالثنائيةُالشائعوالمجازُفيُقالبُرباعي

ُ

ُُُُُُُُ

ُ

ُ

 

                                                      
ىا،ُترجمة:ُرشيدُينظر:ُميشاؿُآريفيوُوجوفُكمودُجيرو،ُولويُبانييوُوجوزيؼُكورتيس،ُالسيميائيةُ،ُأوصولياُوقواعدُ-1

ُالجزائر،ُُبفُمالؾ،ُمراجعةُوتقديـ:ُعزُّ .ُوقدُطبؽُمحمدُمفتاح47ُ،ُص2002ُالديفُالمناصرة،ُمنشوراتُاالختبلؼ،
ُ ُالسيميائي ُمفاىيـُُفيالمربع ُمفتاح، ُمحمد ُينظر: ُولبلستزادة، ُواألنػػساؽ، ُوالموسيقى ُالشعر ُميداف ُمنيا ُعديدة، مياديف

،ُالمػػركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،1ُ،ُمبادئُومسارات،ُط.1الحركة،ُج.ُ-لموسيقىاُ-موسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغة
ُ.100ُ،101ُ،102ُ،103،ُص2010ُبيروت،ُ

73ُالمصطفىُشادلي،ُالسيميائيات،ُنحوُعمـُداللةُجديدُلمنص،ُصُُ-2
ُ.74المرجعُنفسو،ُصُُ-3
ُُُّػوُيشمميما.يمكفُاستبداؿُمصطمحيُالتمثيؿُوالتشبيوُبالمجازُعامة،ُألن

 مجاز ٌجب تأوٌله ظاهر ال ٌجوز تأوٌله

 مجاز ال ٌجوز تأوٌله ظاهر ٌجب تأوٌله
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يقعُاالقتضػاءُكماُيسميوُرشػيدُبفُمالؾُوسعيدُبنػكراد،ُأوُكماُيسميوُمحمدُمفتاحُالتداخؿُ
ُ ُرقـ ُالطرؼ ُبيف ُاإلثبات، ُفي ُأو ُالنفي 1ُُفي ُرقـ ُفيما3ُوالطرؼ ُالتأويؿ، ُجواز ُعدـ ُفي ،

ُالرقـ ُبيف ُفيحصؿ ُالتضاد ُأما ُالنفي، ُفي 1ُُُيتداخبلف ُمع2ُُوالرقـ ُيتضاد ُالذي ُالظاىر في
المجاز،ُوكذلؾُيحصؿُفيُعدـُجوازُالتأويؿُووجوبُالتأويؿ،ُويقعُالتضادُأيضاُبيفُالطرفيفُرقـُ

ُفيُعدـُجوازُالتأويؿُووجوبو.4ُورقـ3ُُ

؛ُفالظاىرُالذيُالُيجوزُتأويموُمناقضُتماما4ُورقـ1ُُأماُالتناقضُفيقعُبيفُالطرفيفُرقـُ
ُأوُلمظاىرُالذيُي ُىذا ُإما ،ُوالتناقضُنفسوُيحدثُبيفُذاؾجبُتأويمو،ُفبلُطرؼُوسطُبينيما،
يجوزُتأويموُيناقضُويتنافىُنيائياُمعُالمجازُالذيُُ؛ُإذُالمجازُالذيُال2ورقـ3ُُالطرفيفُرقـُ
ُو.ػػػػػػيجبُتأويم

نظريةُيحيؿُمحمدُمفتاحُانبناءُالفكرُالرباعيُالتحميميُعندُابفُرشدُإلىُاعتمادُىذاُاألخيرُ
ُنسقية ُالموجُو1بنيوية ُتسعىُإلىُتقسيـ ُوعناصره،؛ ُإلىُمكوناتو والتأويؿُمفُخبلؿُُداتُوالوجود
عُليذاُالتقسيـُوالتصنيؼُالرباعي،ُولكفُىذاُالتأويؿُوالتصنيؼُالرباعيُليسُنيائيا،ُقوانينوُيخض

ُمصطمحُإشكالي ُنيائيُىيُأيضا ُمفردة ُفيُاُ؛ألّف ُعديدة ُتستعمؿُلتعنيُأمورا كماُُ،ألدبألنيا
ُالنصوصُالدينية ُفي ُتستعمؿ 2ُأنيا ،ُ ُخاصيةُلكف، ُيممؾ ُأف ُيمكف ُالنصُاألدبي ُفي التأويؿ

ُ،ُعكسُالتأويؿُفيُالنصُالدينيُيممؾُاالستقراريةُالداللية،ُالُالسيرورة.البلنيائيةُالسيرورةُالداللية

وُالتأويمية؛ُيواصؿُمحمدُمفتاحُاكتشاؼُىذهُالبنياتُالرباعيةُلدىُابفُرشدُمفُخبلؿُنظريت
ُمنقسـُابفَُُتصنيؼَُُويتابعُُُفيقسـُُ ُغير ُوقسـ ُمنقسـ، ُقسـ ُنوعيف؛ ُإلى ُلممعاني ُبيذاُرشد ُوىو ،

يتجاوزُثنائيةُالحقيقةُوالمجازُبمنظورىاُالببلغيُالعربيُالقديـ،ُإذُالمنقسـُيمكفُأفُيكوفُحقيقةُ

                                                      
ُ.93ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُالنقدُالمعرفيُوالمثاقفة،ُصُُ-1
ينظر:ُخورخيُغراصيا،ُالتأويؿُوالشريعة،ُمساىمةُابفُرشدُفيُتأويمياتُالنصوصُالمقدسة،ُترجمة:ُفؤادُبفُأحمد،ُُ-2

ُاإلنسانية،ُ ُ،ُمفُموقع:06صُ،2016ُفبراير15ُُمؤسسةُمؤمنوفُببلُحدود،ُقسـُالفمسفةُوالعمـو
ُ01/taawiil.pdf-http://www.mominoun.com/pdf1/2016ُُ

http://www.mominoun.com/pdf1/2016-01/taawiil.pdf
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ُم ُوىذا ُمجازا، ُأو ُيكوفُحقيقة ُأف ُيمكف ُكذلؾ، ُالمنقسـ، ُوغير ُمجازا، ُنبلأو ُالمربعُا ُفي حظو
ُالحقيقيُيتناوبُويتواترُبيفُوجوبُالتأويؿُوعدـُجوازه.ُ/اىرظػإذُأّفُالُ؛السيميائيُالسابؽ

راُأوُمجاًزا؛ُأماُالمنقسـُفيجعموُمحمدُمفتاحُػغيرُالمنقسـُالُيجوزُتأويموُسواًءُكافُظاىُإفُّ
دةُبيفُالطرفيفُتميؿُأحياناُإلىُأربعةُأقساـُأوُأنواع،ُىيُ:"ُماُالُيؤوؿ،ُوماُيؤوؿُ،ُوواسطةُمترد

ُيؤوؿ" ُإلىُما ُالُيؤوؿُوتميؿُأحيانا 1ُما ،ُ ُإلىُالرباعية؛ ُالمصطفىُفمفُالثنائية ُماُوضحو وىذا
ُجعؿُ ُبحيث ُوالثبلثية، ُالثنائية ُبيف ُمنطقيا، ُالسيميائي، ُالمربع ُفي ُدمج ُغريماس ُبأف الشادلي

ُتارةُيميؿُإلىُالطرؼُالثاني.ؿ،ُُوالطرؼُاألوسطُفيُالثبلثيةُيميؿُتارةُإلىُالطرؼُاألُو

إفُالثنائيةُالبارزةُىناُىيُ)ُماُيؤوؿُ/ُماُالُيؤوؿ(،ُأماُالثنائيةُالوسطيةُالمترددةُبينيما،ُ
ُيػػػػفيجعمياُمحمدُمفتاح،ُفيُثنائيةُثانيةُ)ماُيؤوؿُبعضُالتأويؿُ/ُماُالُيؤوؿُبعضُالتأويؿ(؛ُوى

ُُمتفاعمة ُمحمد ُويضع ُاألولى، ُاألصمية ُالثنائية ُعفُمع ُوالمتوالدة ُالثنائياتُاألصمية ُىذه مفتاح
ُ :2وػػػػػػاألصميةُفيُمربعُسيميائي،ُى

  

ُ

ُ

ُ

ُ

ُفيُتبيُر ُالتقاببلتُالموجودة ُبنظرية ُأيُالتحميؿُالثنائي، ُقبمو؛ ُوما ُالتحميؿُالرباعي، طُىذا
ُنبلحظُأفُّػػػػػالفكرُالعربيُاإلسبلميُالذيُتأثُّ ُليذا ُالفمسفةُاألرسطية؛ يتبنىُىذهُُمفتاحُرُبمفاىيـ

                                                      
ُ.70محمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءةُإلىُالتنظير،ُصُُ-1
ُ.71ُُ،70،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2

 ال ٌـؤول ٌؤول بعض التأوٌل

 ٌــؤول ٌؤول بعض التأوٌل ال
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ُيعتمدُأرسطوُوابفُرشدُكمرجعيتيفُلوُُوُ،منذُبدايةُتحميبلتوُلمنصُالشعريُالنظرة الوسطية ليذا
ُ.والنصُفيُىذهُالوسطيةُفيُفيـُالعالـ

ىؿُىناؾُميؿُإلىُطرؼُمعيف،ُأوُتفضيؿُحّدُعمىُاآلخر؟،ُيجيبُمحمدُمفتاحُعفُىذاُ
األوساط طعُالنظرُعفُالثنائياتُالمقوليةُىوُبقُ–السؤاؿُالمعرفيُوالمنياجيُبأفُ"ُماُييمناُىناُ

،ُوىوُمبلُنبلحظوُعندُابفُرشدُحينماُيتوسط1ُألفُأرسطوُكافُيتبنىُفمسفةُالوسط"ُبيف الحديف،
ُثنائياتو،ُفيتجاوزىاُإلىُرباعياتُوسداسيات.

ُمفت ُفيربطياػػػويذىب ُالوسطية، ُلفكرة ُالفمسفية ُاألصوؿ ُىذه ُإلى ُأرسطوُمنطقػياُاح ُبفكرة
عندُأرسطوُمفُحّديفُمتناقضيف:ُموجودُ/ُالُموجود؛ُُبلتػيةُالتقابػػؼُبنػػػعنيا؛"ُإذُتتألُسفيػػػةالفم

اديُ/ُأسود؛ُأوُمفُأربعةُحدودُػضُ/ُرمػ:ُأبيػة،ُاثنافُمتضادافُبينيماُواسطدودػأوُمفُثبلثةُح
ُوالخصوصُإثباتا،ُأوُنفيا،ُوالتضػتحكمياُعبلئؽُالتناقض وقدُانتشرتُُاد،ُوشبوُالتضاد،ُوالعمـو

ُأرسطو،ُدعيُبمربعُأبولي ُبعد ُفُجسمتُفيُمربعُمنطقي، ،ُ ُاألربعة ُذاتُالحدود ُالبنية وسُػػىذه
ُ:3،ُوىذاُالمربعُلوُعبلقةُأيضاُبتقسيـُالرواقييفُلؤلشياءُإلى2دُالميبلد(ػبع125ُ)

 أشياءُميمةُوضروريةُفييُخير -
 أشياءُغيرُميمةُوغيرُضروريةُفييُشر -
 يرُوالُىيُشرُّالُىيُخُأشياءُوسطُأو -

ُوىنا،ُنصؿُإلى:ُخيرُ/ُشر/ُالُخير/ُالشر،ُمفُخبلؿُتقسيـُاألشياءُالوسطىُإلىُقسميف.

ُ"تتسـُ ُالمنطقي ُالمربع ُداخؿ ُالمنطقية ُالحدود ُكوف ُفي ُالسيميائي ُالمربع ُعممية تكمف
ذُبالسكونيةُواالستقبلليةُوالبلموقعية،ُإذُىيُمجردةُعفُالزمافُوالمكافُوالمجتمعُواألشخاص،ُُو ا 

                                                      
ُ.62فيُوالمثاقفة،ُصُمحمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُالنقدُالمعُرُ-1
ُ.81ُ،82،ُمبادئُومسارات،ُص1ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-ـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغةػػػػػمحمدُمفتاح،ُمفاىيُ-2
ُأوريميػػػػػماركُ-3 ُالتأمػػػػػػوس ُمراجعةػػػػػوس، ُمصطفى، ُعادؿ ُترجمة: ُعثماف،ػػػػػأحمُ:بلت، ُُد ُلمنشدار ُوالتػػػػرؤية وزيع،ُػػػػػػر

11ُ،ُص2010ُُرة،ػالقاى
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محايثػةُلممعطياتُُتريكيبيةُ،ُفيػوُبنية1ىيُمثؿُأيُشيءُفاقدُلمروح،ُمنفصؿُعماُقبموُوعماُبعده"
ُاالنسج ُعمى ُالقائمة ُالداخمية، ُأنساقيا ُعمى ُوتعتمد ُواالجتماعية، ُعمىُػػالنفسية ُالحفاظ ُفي اـ،

جةُماُتقّدـُأفُنقؿُودُأسيـُيػدّؿُعمىُأنياُصارتُبنيةُذاتُعناصرُمتفاعمة،ُونتيػػا،ُ"ووجػػػػماىيتي
،2ُماُفيُاألذىافُإلىُماُفيُاألعيافُأدىُإلىُمفارقة:ُالجمعُبيفُالتجريدُوالتجسيـُفيُآفُواحد"

بفُرشدُالتيُوىيُآليةُذىنيةُاشتغؿُوفقياُالعقؿُالبشري،ُوقدُقّدـُمفتاحُمثاالُاشتغالياُفيُتأويميةُا
ُجامي.يـُمجردةُومحسوسةُفيُقاؿُنظاميُانسحاولتُالدمجُبيفُمفاى

وترتبطُالبنيةُالرباعيةُفيُالتأويؿ؛ُوالمتجاوزةُلمبنياتُالثنائية،ُبالمربعُالسيميائي؛ُالذيُيرتبطُ
ُ:3بدورهُبجياتُمتنوعة،ُىي

 وفييا:ُجياتُالضرورةُواإلمكافُواالحتماؿُواالستحالة؛الجية المنطقية؛  -1
 وفييا:ُجياتُاليقيفُواالحتماؿُواالستحالةُوالوىـ؛ُالجية المعرفية؛ -2
؛الجية المعيارية؛  -3  وفييا:ُجياتُالوجوبُوالمندوبُوالمباحُوالمحـر
 وفييا:ُُالكينونةُوالظيورُوالبلظيورُوالبلكينونة.ُجية الحقيقة القولية؛ -4

ُالمنطقيُ ُمربعو ُحدود ُفيُرسـ ُالمعيارية ُالجية ُمنطؽ ُتأويميتو ُفي ُرشد ُابف ُاستعمؿ وقد
ُاستعمؿُأيضاُُاإلنسانيُلمنصُالقرآني،ُوالسيميائي،ُألنوُيخوضُفيُمعاييرُوقوانيفُالتأويؿ كما

مكانيتوُواستحالتو،ُكماُسنرىُفيماُيأتي.الجيةُالمنطقية ُ،ُفيُضرورةُالتأويؿُوا 

،ُالتيُتكوفُ"غيرُمحددةُمةُداخؿُكؿُجيةُمفُالجياتُاألربعولكفُيجبُمناقشةُمسألةُمي
يُالمبدأُالبنيويُالمعمفُمفُبكيفيةُجوىرية،ُولكفُفقطُكنقاطُتبلٍؽ،ُوكنياياتُلمعبلقات:ُوىذاُيرض

                                                      
،ُالمركزُالثقافي1ُ،ُنظرياتُوأنساؽ،ُط.2الحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-محمدُمفتاح،ُمفاىيـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغةُ-1

ُ.16،ُص2010ُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
ُ.17المرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.18ُ،19ُ،20ُ،21،ُصُالمرجعُنفسوُ-3
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؛ُفكؿُعبلمةُ/ُمقولةُتكوف1ُطرؼُديُسوسير،ُالذيُحسبو،ُفيُالمغة،ُليسُىناؾُسوىُالتبايف"
ُأفُ ُفيرى ُالطريقة، ُبيذه ُالمسألة ُيتناوؿ ُال ُمفتاح ُمحمد ُولكف ُاألخرى، ُعف ُمختمفة ُأو متباينة

ُيؤكدُالتشابوُأساسُفقطُالعالـُبنيويا،ُوأساسُفيـُالحدودُبيفُعبلقاتُال مربعُالسيميائي،ُونجده
ُكتابوُ ُفي ُالتوحيدي ُحياف ُأبي ُرأي ُذلؾ ُفي ُويتبنى ُاالختبلؼ، ُيسبؽ ُالتشابو ُأّف ُعمى دائما

زّنؾُػػػػالمقابسات،ُحيفُيذىبُإلىُأّفُمعرفةُحقائؽُاألمورُتكوفُبالتشابو،ُفإفُالحّؽُواحدُوالُتستف
فُاختمؼ ُوا  ُجانبُمف2ُاألسماء، ُوىذا ُسنتطُرح عف فكر دي سوسيراػػػمفتمحمد اختالؼ ، ُؽ،

ُفيُعنصرُخاصُبوُالحقا.ُتػػػولمناقش

ُإالُأفُأىميتوُ ُالسيميائي، ُداخؿُالمربعُالمنطقي/ ُالعبلقاتُبيفُالحدود رغـُصعوبةُرصد
ُصُفيُتصنيؼُوفيـُالمبادئُعامة،ُوالمبادئُالتأويميةُخاصة.الُتنقُُوفاعميتوُ

ُالسبب ُُليذا ُالمنطؽالمتعمؽُبفاعمية ُنرىالمربع ُينيؿُُ، فيُتحميبلتوُُومنُضمنياابفُرشد
ُوُلقواعدُالتأويؿُخاصة.ػػالخطابيةُعامة،ُوتحميم

مفُأجؿُإثباتُاالنتقاؿُالمنطقيُالسمسُمفُالثنائيةُإلىُالثبلثيةُثـُإلىُالرباعية،ُيقدـُمحمدُ
ُالتقاب ُالبنيوي ُالمنطؽ ُلسيرورة ُتوضيحيا ُمثاال ُ"ػمفتاح ُفمنطوؽ ُُ(مجتيد)مي؛ ُقضػػيةُمحموؿ في

)الطالبُمجتيد(،ُوىذهُالقضيةُتقريريةُ،ُلكفُيمكفُأفُُتَوّجوُكأفُيقاؿُ)ُمفُالضروريُأفُيكوفُ
وفُالطالبُػدا(ُأوُ)ُمفُالمستحيؿُأفُيكػالطالبُمجتيدا(ُأوُ)ُمفُالممكفُأفُيكوفُالطالبُمجتي

،ُوىذاُمنطقةُوسطيةُتوجدُيا،ُومفُالثنائيةُ)ُضروريُ/ُاستحالة(ُجاءتُالثبلثية،ُألن3دا("ػمجتي
ُمفُخبلؿُانبجػاسُىذهُالثبلثيػة،ُيتـُّفماُيتبناهُابفُرشدُومحمدُمفتاح،ُبيفُالطرفيفُالمتضاديف،ُ

ُ؛ُعبرُالطرؼُالوسيطُأوُالمشوب.االنتقاؿ،ُبعدىاُ،ُإلىُالرباعية

                                                      
،1ُيةُالسيميائية،ُمسارُالتوليدُالداللي،ُترجمةُوتقديـ:ُعبدُالحميدُبورايو،ُط.غريماس،ُوكورتيس،ُوراستييُوباط،ُالنظُرُ-1

ُ.15ُ،ُص2013دارُالتنوير،ُ
ُ.04ينظػر:ُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختبلؼ،ُنحوُمنياجيةُشمولية،ُصُُ-2
ُ.82صُ،ُمبادئُومسػارات،1الحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-مػحمدُمفتاح،ُمفاىػيـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغةُ-3
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ُوتتبنىُحدوداُ ُاالستحالة، ُالضرورة/ ُالتقابؿُالحاد: ُتُبِعد ُالتوجيياتُالمتنوعة ُفيذه ومفُثـ،
ُُ:1بعة،ُأيُالثبلثيةُتصبحثبلثةُثـُأُر

ُ

ُ

ُ

ُ

،ُفُأفُنعيدُصياغتياُمفُمنطمقياُالثنائيُاألصميػػػػػالةُ؛ُويمكػػػػاف/ُاالستحػػػػػرورةُ/ُاإلمكػػػػػالض
  :المربعُاآلتيُفي

ُ

ُ

ُ

ُ

،ُفصارُبنفسوُثنائيةُمستقمة؛ُحّدُاإلمكافُالذيُكافُوسطياُفيُالثبلثية،ُحدثُلوُانقساـٌُُإفُّ
ُعد ُاإلمكافُ/ (ُ ُيصيرُىي: ُاستحالة( /ُ ُاألولىُ)ُضرورة ُالثنائية ُوحيفُيترابطُمع ُاإلمكاف(، ـ

ُ.يةًُػرباعُةًُػػبنيُالربطُُ

ُالفكرُالبنيويُالذيُيتبنىُالعبلقاتُالرباعيةُفيُفيـُالعػالـُ يناقػشُمحػمدُمفتاحُأصوؿُىذا
ـ،ُويذىػبُإلىُفيُالفكرُالعربيُاإلسبلميُالقديُمبلًُستعَُكافُمُُُيكتػشؼُإفُُْوالػػخطاب؛ُفيحاوؿُأفُْ

ُالمنطقيةُإّنػػػػوالقػػوؿُ ُتمؾُاألولياتُالرياضية ُأّف ُنسمـ ُفإننا ُالمسألة، ُتعقّػػد ُمفُشدة ُعمىُالرغـ ":

                                                      
ُ.82ُ،83،ُمبادئُومسارات،ُص1ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُمفاىػيـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغةُ-1

 من: ضرورة

 إلى: ضرورة

 استـــــحالـــة

 استــــحالــــــة

 اإلمكـــــان

 الضرورة اإلمكـــــان

 االستـــحالـــة عدم اإلمكــان
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ُالقديمة" ُاإلسبلمية ُالعربية ُالسيمػيائيات ُفي ُتحكػـ ُما ُىي ُالتقابػبلت1ُُالميتافيزيقية ُىذه ُولكف ؛
ُجميةًُ ُالُتظير ُوالرباعية ُىُالثنائية ُتحميؿُفيُرسوماتُوأشكاؿ ُبعد ُُتستخمصُوُتفيـ ُبؿ ندسيية،

ُ.خطاباتيـُالمعرفيةُوالنقدية؛ُكماُفعؿُمحمدُمفتاحُفيُقراءتوُلتأويميةُابفُرشد

لقدُتحّدتُآمنةُبمعمػىُعفُىذهُالمسألػة/ُالفرضية؛ُالقائمةُبوجودُفكرُسيميائيُعبلئقيُفيُ
ُتوج ُىؿ ُوىو ُفذىبتُلتجيبُعفُسؤاؿُمركزي، ُالببلغيُوالفكري، ُرباعيةُتراثنا ُثنائية/ ُأنساؽ د

ُوالشع ُوالببلغة ُالنحو ُرباعية ُفتطرقتُإلى ُالعربيػة؟ ُالعمـو ُفي ُحدوثُالداللػة ُتنظـ رُػػػعبلماتيػة
ؼُعفُأنساقياُالسيميائيةُالمكونةُلكؿُطرؼُفييا،ُثـُالبنيةُالجامعةُلعبلقاتياُػػػوأصوؿُالفقوُلتكش

ُىاج ُكاف ُالتي ُالسيميائيات ُطريؽ ُعف ُكمو ُوىذا ُالبحثُعفُػػػسجميعا، ُاألساسُ"ىو ُوىدفيا يا
التيُكافُاليدؼُمنياُعمىُنماذجياُياُكثيراُماُتنتفضُمبادئُعامةُتنظـُاألنساؽُالدالة،ُغيرُأنُّ
ُتطي ُأف ُاستطاعت ُعممية، ُرؤية ُاالحتماالتػػػػصياغة ُكؿ ُثنائية2ُ"ؽ ُبنى ُفي ُتنتظـ ُقد ُالتي ،
جُضمفُبنيةُأوُأنموذجُعاـُستكوفُشاذة؛ُلتيُالُتندُرورباعيةُأوُسداسية،ُأماُتمؾُاالحتماالتُا

ُأفُّ ُالقائمة ُالدريدية ُالفكرة ُعمـٍُُوىيُتشبو ُخطابٍُُكؿ ُمعرفةٍُُ/ ُنسؽٍُُ/ ُقابمةُُلبؤرٍُُحامؿٍُُ/ غير
ُالقاعدة ُعف ُاالحتماالتُالخارجة ُفتمؾ ُالتصنيؼ؛ ُأو ُأيلمحصر ُبؤرُُ؛ ُتكوف ُأف ُممكف الشاذة

ُبنيتو.تفكيؾُلذلؾُالنسؽُالمرغوبُإيجادهُأوُحصرهُوتشكيؿُ

ُػػػيمك ُأف ُعمىف ُالتُنعثر ُفي ُفّؾُُالفكريُراثػػػبعضُاآلراء، ُيصعب ُالتي ُعامة، العربي
ُالداخمي ُيبلحظُمحمدُمفتاحُػػػػػادُترابطُبنيػػػأوُإيجُةػػػػػػأنساقيا ويُ)ُثنائيُأوُرباعي(ُداخميا،ُوليذا

التيُتحكـُالفكرُالبشريُ،3ُودُبعضُ"الخمطُفيُالمفاىيـ،ُواالضطرابُفيُتعييفُمواقعُالحدود"ػػػػػوج
ُوليسُاالعتباطيُ ُالبنيويُالعبلقي، ُالذيُيندرجُضمفُالفكر ُوكذلؾُالرباعيُوالسداسي، الثنائي،

ُمتكامبلُيمكفُوالتشّتتُالمبنيُعمىُالفوضىُوالتفكيؾ ُفيناؾُباحثوفُيروفُمباحثُالتراثُبناًء ،
ُبنيويا.ُايبيوتريتُايصعبُتنظيميُاىُوشتاتًُفوضًُُا،ُوىناؾُمفُيراىارصدُأنساقي

                                                      
ُ.88ُ،89،ُصُومساراتُمبادئُ،1.جُالحركة،ُ-الموسيقىُ-المغةُشعرية،ُلنظريةُموسعةُمفاىػيـُمفتاح،ُمحمدُ-1
ُ.14لمعنىُفيُالخطػػاباتُالتراثية،ُصُآمنػػةُبمعمػى،ُسيمياءُاألنسػػػاؽ،ُتشّكػػبلتُاُ-2
ُ.91،ُمبادئُومسػارات،ُص1ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-مػحمدُمفتاح،ُمفاىػيـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغةُ-3
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اؽُوفيـُواستخراجُالبنىُالثنائيةُػحمدُمفتاحُصعوبةُالقبضُعمىُاألنسػػعُمرجُِليذاُالسبب،ُيُُ
والرباعيةُداخؿُالخطابُالفكريُالعربيُاإلسبلميُإلىُغيابُاألشكاؿُاليندسيةُالتيُتساعدُعمىُ

ُضبطُتحميبلتُالعقؿُاإلنساني،ُوآلياتُوصولوُإلىُالمعنى.

ف،ُداخؿُماُػىُبتمؾُالنظرةُالتشتيتيةُلمتراث،ُألنياُسطحيةُوشكمية،ُإذُيكمُُالُتؤمفُآمنةُبمعمُو
ة،ُوقدُسعتُإلىُرصدىاُانطبلقاُفكرةُعالميةُػػبنيويُُّةػػػفُتشتيتا،ُأنساؽُوأنظمةُسيميائييراهُاآلخرُو

ُالعبلمةُووحدةُالتفكيرُاإلنسانيُالذيُالُينتجُالشتات،ُبقدرُماُينتجُالنظاـُالمستترُوالمضمر.

ياُػوتحميمُة،ػالتأويميُآمنةُبمعمىُقراءةَُُ،ريػػكنموذج لمفكر الرباعي في التراث الفك،ُنطرحُىناُو
االسـُوالمسمى،ُفخػرجُُةػثنائيلُضلمبنيةُالرباعية،ُالتيُقّدمياُالبطميوسيُبطريقةُضمنية،ُحيفُتعرُّ
ُال /ُ ُبيفُاالسـ ُالمباشرة ُالعبلقة ُػػإلىُرباعيةُعفُطريؽُخمخمة ُالمسمىُاداؿ لمرجعُالخارجي،ُو

ُوتفكيؾُتمؾُاآلليةُفيياُالتيُتجعؿُاالسـُيحيؿُمباشرةُإلىُالمسمىُمفُغيرُاحتماؿُآخر.

ُ،ُفيُأربعةُاحتماالت:لمبطميوسيُبمعمىفيـُالعبلقةُبيفُاالسـُوالمسمىُيمكفُحصرىا،ُحسبُُإفُّ

ّفُالمفظةُوىوُأّفُاالسـُالُيحيؿُإلىُالمسمىُ)ُالمرجعُالخارجي(ُ"ألُى:غير المسمَ  االسـُ  -1
ليستُالشخصُالواقعُتحتيا،ُواالسـُوالتسميةُفيُىذاُالكتابُلفظافُمترادفافُعمىُمعنىُ

ُفقط،1واحد" ُبؿُىوُمرادؼُلمتسمية ُوبالتاليُاالسـُالُيحيؿُإلىُالمسمى، فالّداؿُيحيؿُُ،
ي(؛ُفإذاُقمناُ"محوتُزيداُػاألثرُالذىني،ُوليسُإلىُالمرجعُ)ُالموضوعُالخارجُإلىُمدلولو؛

الكتاب،ُفإّفُالمرادُىوُالعبارةُالمعبرُبياُعنو،ُالمشارُبياُإلىُذاتو،ُوليسُذاتُزيدُُمف
داؿ،ُويكوفُالمسمىُىوُػػسوسير،ُىوُالديُ،ُفيكوفُاالسـُىنا،ُبتعبير2ُبشحمياُولحميا"

ُالماث ُىو ُبورسُاالسـ ُوبتعبير ُالمدلوؿ، ُىي ُوالتسمية ُالخارجي، ُنفسوُُوُ؛وؿػػالمرجع ىو
 (ُالذىني.التسميةُ)ُالمؤوؿ

                                                      
ُالسراقبي،ُمركزُالممؾُُ-1 ُوليدُمحمد ُوتحقيؽُوتعميؽ: ُقراءة أبوُمحمدُعبدُاهللُبفُالسيدُالبطميوسي،ُرسائؿُفيُالمغة،

ُ.94ىجري،ُص1427ُُدراساتُاإلسبلمية،ُالرياض،ُفيصؿُلمبحوثُوال
ُ.43آمنػػةُبمعمػى،ُسيمياءُاألنسػػػاؽ،ُتشّكػػبلتُالمعنىُفيُالخطػػاباتُالتراثية،ُصُ-2
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الماثوؿُىوُنفسوُويمكفُشرحو،ُأيضا،ُمفُخبلؿُثبلثيةُبورس،ُفنقوؿُاالسـ ىو المسمى:  -2
سوسير،ُنقوؿُالداؿُيحيؿُمباشرةُإلىُديُالموضوع،ُأوُيحيؿُإليوُمباشرة،ُوبمصطمحاتُ

سوسيرُأىمؿُالمرجعُالخارجي،ُوجعؿُالدليؿُديُعمىُالرغـُمفُأفُُ-ارجيػػػػالمرجعُالخ
ُومدلػػػػػفيُثنائي ُداؿ (ُ ُومحايثة ُمغمقة ُليستُأصبلُفيُكبلـُُ-وؿ(ػػػػة ُالحالة ُولكفُىذه ؛

،ُويشبعُمفُُقاؿ:ُطعاـ....ُولكفُارٌ ػػػـُ مف قاؿ نػػإال يمزـُ مف ذلؾ أف يحترؽ ف،ُو"ربػػػالع
از،ُومنياُماُيجريُػرىُالمجػريُمجػ:ُمنياُماُيجةثبلثُيقاؿُاالسـُىوُالمسمىُعمىُمعافٍُ

 .1قة"ػػمجرىُالحقي
2ُوقدُاختصرتُبمػعمىُىذهُالمعاني/ُُالحاالتُالثبلث،ُفيماُيمي:

 نيابةُاالسـُعفُالمسمىُفيُحاؿُاإلخبارُعنوُبدؿُمعاينتوُبالحواس؛ُُُُ -ُأ
 يماُمتبلزماف؛اُألنُّإذاُكافُاالسـُمشروطاُبالمسمىُوجوًداُوعدمًُ -ُب
 داللةُالمفظُ)ُاسـ(ُفيُالمغةُعمىُالمعنىُالواقعُتحتوُوىوُالمسمى.ُ -ُت

مفُُاؿُالحالةُاألولىُقولنا:ُرأيتُجمبل،ُفيتصورُالسامعُمفُىذاُاالسـُماُكافُُيتصورومث
المسمىُالواقعُتحتوُلوُشاىده،ُفمماُنابُاالسـُمفُىذاُالوجوَُمنابُالمسمىُفيُالتصور،ُوكافُ
المتصورُمفُكؿُواحدُمنيماُشيئاُواحدا،ُجازُمفُىذاُالوجو:ُإفُاالسـُىوُالمسمىُعمىُضربُ

،ُفالتأويؿُىوُالذيُيحيؿُويوّجوُذىػفُالػػمتمقيُإلىُالموضوعُالخارجيُ)المسمى(،ُوال3ُؿمفُالتأوي
ُيحصرهُفيُالصورةُالذىنيةُفقط.

أماُالحالةُالثانية؛ُفييُكذلؾُتدورُفيُفمؾُالتأويؿُوالمغةُوالمعجـ؛ُفتكوفُفي"ُاألسماءُالتيُ
،ُولمفُُوجدتُُتشتؽُلممسمىُمفُمعانيُموجودةُفيو،ُقائمةُبو،ُكقولناُلمفُوُُ جدتُفيوُالحياة:ُحيٌّ

ُبوجوده" ُويوجد ُبارتفاعو، ُيرتقع ، ُالنوعُالـز ُىذا ُمف ُفاالسـ ُذلؾ، ُونحو ُمتحّرؾ، ُالحركة: ،4ُفيو

                                                      
ُ.96أبوُمحمدُعبدُاهللُبفُالسيدُالبطميوسي،ُرسائؿُفيُالمغة،ُصُُُ-1
44ُطػػاباتُالتراثية،ُصُينظر:ُآمنػػةُبمعمػى،ُسيمياءُاألنسػػػاؽ،ُتشّكػػبلتُالمعنىُفيُالخُ-2
ُ.97أبوُمحمدُعبدُاهللُبفُالسيدُالبطميوسي،ُرسائؿُفيُالمغة،ُصُ-3
ُ.97المرجعُنفسو،ُصُُ-4
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وكذلؾ،ُينعدـُبانعدامو،ُفالحياةُكاسـُموجودةُفيُالكائفُالحيُكمسمى،ُواإلحالةُإلىُالحي،ُىيُ
ُانعدـُالحي.ُانعدمتُالحياةُفُْنفسياُمثؿُاإلحالةُإلىُالحياة،ُفإ

وتكوفُالحالةُالثالثةُفيُوجوُطريؼُمفُكبلـُالعرب،ُفيحتاجُإلىُفضؿُنظرُويجيءُفيُ
كبلـُالعربُعمىُضربيف؛ُأحدىما:ُُصرحُفيوُبمفظُاالسـُحتىُباتُلمتأمِمو،ُوالثاني:ُلـُيصرحُفيوُ

ُالمعنى ُطريؽ ُعف ُموجود ُولكنو ُاالسـ، ُإظي1بمفظ ُفكثرة ُاالسػػ؛ ُكثُرػػار ُأو ُوتكراره، ُإضمارهُـ ة
خفائ ُوُيجعبلنوُمساوياُلممسمىُ)ُالمحاؿُإليوُواقعيا(.ػػوا 

ُالثالثُتوتخالمسمى بمعنى االسـ الذي يراد بو التسمية:  -3 ُالحّد ُالبابُ/ صرُبمعمىُىذا
فبعدماُيقررُالبطميوسيُالحالةُالتيُيكوفُفيياُاالسـُالمسمى ىو التسمية مباشرةُبػػعنواف:ُ

ُيقّررُمفُجيةُأخرىىوُالمسمى أفُاالسـُوالتسميةُلفظافُمترادفافُعمىُمعنىُواحد،ُُ،
 :2ومفُثـُتصؿُبمعمىُإلىُىذاُالقياس

 المسمى ىو االسـ: مقدمة كبرى -
 االسـ ىو التسمية: مقدمة صغرى -
 المسمى ىو التسمية: نتيجة -

فإفُىذهُالحالػةُالثالثػةُىيُنتيجةُعبلقػةُمنطقيػػةُبيفُثنائيػػة،ُالمسمىُ=ُاسـ،ُاسـُ=ُ ومػػف،
ُتسمية،ُمنطقياُورياضيا،ُالمسمىُ=ُالتسمية.ُولكفُىذهُالنتيجةُالقياسيةُليستُنيائية،ُفأحيانا:

يمكفُلبلسـُفيُىذهُالحالةُأفُُالشيء الواحد مسمى مف جية وتسمية مف جية أخرى:  -4
ُ ُسياقات ُفي ُالتسمية ُإلى ُويحيؿ ُمعينة، ُسياقات ُفي ُالمسمى ُإلى ُوىذهُيحيؿ أخرى،

ُبمفيُو ُمرتبطة ُوالنوعالسياقات ُالجنس ُمسمى،3ُمي ُيكوف ُجنسو ُإلى ُاالسـ ُفإضافة ،
 وُيكوف:وبإضافةُاالسـُإلىُنوعوُيكوفُاسما؛ُو"مثاؿُذلؾُقولناُعفُانسافُإنُّ

                                                      
ُ.99ُ،100ُ،101ُ،102ُ،103ُ،98ُ،97ينظر:ُمحمدُعبدُاهللُبفُالسيدُالبطميوسي،ُرسائؿُفيُالمغة،ُصُُ-1
ُيراجع:ػػػػػػػػلبلستُ-2 ُالقياسات، ُوىذه ُالحالة ُىذه ُفي ُاألنساؽ،ُزادة ُسيمياء ُبمعمى، ُالخطػػاباتُُآمنة ُفي ُالمعنى تشّكػػبلت

ُ.45ُ،46ُ،44ة،ُصُػػػػػػالتراثي
ُ.108ينظر:ُمحمدُعبدُاهللُبفُالسيدُالبطميوسي،ُرسائؿُفيُالمغة،ُصُُ-3
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 مسمى:ُبإضافتوُإلىُ)حي(ُألنوُيقعُفوؽُانسافُ)ُالجنس( -1
 1اسما:ُبإضافتوُإلىُ)زيد(ُألنوُيقعُتحتُانسافُ)ُنوع/ُصفة(" -2

ُالتقسيـُالرباعيُال متوُآمنةُبمعمىُذيُضمنوُالبطميوسي،ُضمفُرسائموُالمغوية،ُوحمُّإّفُىذا
ُالنسؽُ ُعف ُفيُبحثيا ُبنيوية، ُأوُالرباعيُبنظرة ُيكفُاعتباطيا ُلـ ُالبطميوسي، ُتفكير الذيُيحكـ

نماُىوُآليةُمفُأجؿُ ضبطُالمفاىيـُالمغويةُوالتأويمية؛ُفقدُانطمؽُمفُأحادية؛ُوىيُأّفُتشتيتيا،ُوا 
ُاالسـ ُإلى ُيحيؿ ُإلىُُاالسـ ُاإلحالة ُبإمكانو ُاالسـ ُأف ُوىي ُثنائية، ُإلى ُاألمر ُوّسع ُثـ فقط،

ُوىوُعكسُل ُوىيُإمكانيةُربطُالمسمىُبالتسمية، ُثالثة، ُأتىُبعبلقة ُثـ ُالسابقة،ُالمسمى، معبلقة
ةُرأىُباحتماؿُكوفُاالسـُمسمًىُمفُجيةُػػػػػحُمرادفاُلبلسـ،ُوفيُالعبلقةُالرابعألفُالتسميةُتصب

ُا.ػػػػػػػػمفُجيةُكونوُنوعُةػجنسا،ُوتسمي
)ُالمرجعُأوُالمحاؿُإليوُواقعيا(؛ُبؿُيرىُُالتفكيؾ يرى أف االسـ ال يحيؿ إلى المسمىإفُ

ُولكفُنظرةُ ُآخػػر؛ ُإلىُاسـ ُتحيؿُبدورىا ُوتمؾُالتسمية ُالعقميُ)التسمية(؛ ُيحيؿُإلىُمفيومو أنو
ُوتبياًنا.ُتجاوزتُالنظرةُالتفكيكيةُتفصيبلُالبطميوسي

ُىذه ُفييُالتفريعات األربعة ليا عالقة وطيدة بعممية التأويؿ الذىنية داخؿ النصُإّف ،
تساعدُالذىفُفيُإدراؾُالدالالتُالمختمفةُلئلشارياتُالنصية،ُليذاُالسببُعرضناىاُمعُأطروحةُ
ابفُرشدُالتأويمية،ُولسببُآخر،ُىوُتقاربُطرحيُآمنةُبمعمىُومحمدُمفتاحُفيُقراءتييماُلؤلنساؽُ

ُبنيويُشموليُيتدرجُمفُالثنائيةُإلىُالرباعية،ُفماُبعدىا.مفُمنظورُ

آمنةُبمعمىُلثنائيةُُتفيمناهُمفُطروحاتُالبطميوسي،ُوتحميبل صؿُمفُخبلؿُمانيمكفُأفُ
ُوالتف ُعامة، ُوالمنطقي ُالرياضي ُالتفكير ُأّف ُإلى ُوالمسمى، ُوالرباعياتػػػػكيػاالسـ ُبالثنائيات ُر

ُفقطُلدىُوالسداسيات فُشُلـُيكفُمقصورا ُمفُػػرُفيُكتبو،ُإذُ"ليسُبدعػػػػػاعُوكثُُػػػػػػابفُرشد،ُوا  ا
ُاإلسبلمي ُالعربية ُالثقافة ُأف ُتقرير ُاسػػالقوؿ ُوأشكاالة ُأعدادا ُالرياضيات، ُأمورىاُتعممت ُلضبط ،

ُ.2ة"ػػػػػػػػػػػػوية،ُوإلشباعُحاجاتياُالروحيػػػػالدني

                                                      
ُ.44ُ،45آمنةُبمعمػى،ُسيمياءُاألنساؽ،ُتشّكػػبلتُالمعنىُفيُالخطػػاباتُالتراثية،ُصُُ-1

ُ.89،ُمبػادئُومسػارات،ُص1ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-مفاىػيـُموسعةُلنظريةُشعريػة،ُالمغةمػحمدُمفتاح،ُُ- 2
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والنقد؛ُأمثاؿ:ُُاءُالعربيةُوالببلغةيظيرُأيضا،ُلدىُعممُالجانبُالرياضيُوالحسابيُىذاُإفُُّ
فُلـُيدوُّمابفُالبناء،ُالُز ُالقرطاجني،ُابفُعربي،ُالشاطبي،ُحتىُوا  نواُفيميـُالرياضيُخشري،ُحاـز

ُ لكف القارئ الحصيؼ يدرؾ الجانب الرياضي والمنطقي والبنائي الموجود فيُأشكاؿُوحسابات،
ُفيُمشاريعيـُوكتبيـُالمختمفة.ُضمنيا

ةُ)ُالرياضيُوالمنطقي(ُفيُالثقافةُوالمعرفةُالعربيةُواإلسبلميةُدليؿُعمىُػػلبنيإّفُوجودُفكرُا
ُنرىُبمعمىُتربطُبيفُ ُالثقافةُوالمعرفة،ُوليذا طروحاتُغربيةُلبارتُوفونتانيُعالميةُوكونيةُىذه

والقرطاجنيُوالجرجاني،ُلموقوؼُعمىُالمعرفةُالكونيةُالمشتركةُُوغريماسُوبيفُطروحاتُالجاحظ
ُلدىُالغربُوالعربُعمىُحدٍُبينيما ُومنطقية ُبيفُطروحاتُرياضية ُمفتاح ُوكذلؾُيقؼُمحمد ُ؛

يُاألمرُفيُالبنياتُالرباعيةُوالثنائيةُالشتغاؿُالعقؿُالتأويميُخاصة،ُوالعقؿُصُّقسواء،ُمفُخبلؿُت
ُالمعرفيُاإلنسانيُعامة.

ابفُرشدُفيُمعظـُكافُاشتغاؿُالتقسيـُوالتحميؿُوالتصنيؼُالرباعيُحاضػراُفيُفيـُتأويميةُ
كتاباتُمحمدُمفتاحُالنقديػةُوالمعرفية؛ُوكذلؾُكػانتُالتحمػيبلتُالثنائيةُوالرباعيةُوالسداسيةُحاضرةُ

التيُيطرحياُفيُمشروعوُفيُمقاربةُالخطابُالشعري،ُوكذلؾُفيُشتىُصنوؼُالمعرفةُالنقػػديةُ
ُ.والتأويميُالكتابي

الُتنضبطُكمياُفيُالبنياتُُالتيُالتأويميةُيعقاـُبتوسابفُرشدُمحمدُمفتاحُأفُُبعدُأفُأدرؾ
ُحاوؿ ُرشدُالرباعية، ُبنياتُسداسية،ُابف ُإلى ُيوسعيا ُتراتبياتُُأف ُرصد ُمفتاح ُمحمد وواصؿ

ُي.ػػػػوىذاُماُسندرسوُفيُالعنصرُاآلتُ؛السداسيةُالتأويميةُفاالقواني

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ة في التػػأويؿ:ػالبنػػػيات السػػداسي -2-3

ُ ُالتحميؿ ُيقتصر ُعال ُوالتأويؿُالنسقي ُالفيـ ُفي ُالرباعية ُأو ُالثنائية ُالبنية ُاعتماد مى
والتصنيؼ،ُفقدُتكوفُىنالؾُاحتماالتُنسقية/ُعبلئقيةُفيُفيـُالخطابُوالنصُوالعالـُالُيمكفُ

رُالفكرُالثنائيُأوُالرباعي؛ُفيتوجبُعميناُاالنتقاؿُفيُالتحميؿُوضبطُالعبلئؽُإلىُاحصرىاُفيُإط
حكاماُلمبنيات،ُكالبنيةُالسداسية،ُوىذاُماُتبناهُمحمدُمفتاحُفيُمستوىُأعمىُوأكثرُدقةُوتفص يبلُوا 

عدةُسياقاتُمعرفيةُونقدية؛ُمنياُماُنحفُبصددُتدارسوُ)ُكمثاؿُأوُأنموذجُعفُتصاعديةُوتراتبيةُ
ُالتأويؿ؛ُثنائيةُثـُرباعيفكرُالبنيةُالمنفتحُفيُ ؿُعفُابفُ(ُفيُقوانيفُالتأوي،ُثـُسداسيةةػػعممية

وصمناُإلىُنتيجةُمفادىاُأّفُالعبلئؽُالمنطقيةُالمتحصمةُمفُالقسمةُالزوجيةُومفُالقسمةُرشد،ُإذُ
ولذلؾُُتضاؼُعبلقتافُجديدتافُىما:ُالطرؼُالمحايدُ"الرباعيةُلـُتستوعبُكؿُالعبلئؽُالممكنة،ُ

ُوّظؼ ُوقد ُالعبلئُوالطرؼُالمشوب... ُىذه ُاالكتػػػابفُرشد ُإذ ُوالسداسية، ُوالرباعية ُالثنائية فاءُؽ
فُػوسيمةُإلنشاءُعبلقةُتقاطبّيةُبيُإلىُمأزؽ؛ُولذلؾ،ُفإّفُالثنائيةُلفُتكوفُإالُُّبالقطبيةُلفُيؤديُإالُّ

ُالجيةُأوُتمؾ ُانحاز،ُفإّفُطرفييا:ُقدُينحازُالطرؼُإلىُىذه ُما ذا عبلقةُقطبيةُتنتج،ُوأماـُ،ُوا 
ُفيتعيُّ ُالطرؼ ُىذا ُتوليػمصير ُالمشوبػػف ُالطرؼ ُىما ُجديدتيف ُعبلقتيف ُويكوفُُد ُالمتوسط، أو

ُ.1"الطرؼُالجديدُحياداُإيجابيػا

السيميائي،ُولكفُُومفُخبلؿُالتحميؿُالثنائي،ُنصؿُإلىُالتحميؿُالرباعي،ُعبرُاعتمادُالمربع
ُالسيميائياتُالفرنسيةُ-سرعافُماُشعػرُأصحابوُبالسجف ُفيو؛ُإذُ"سجنتُُ-خصوصا الذيُوقعوا

ةُما،ُثروةُفكريةُوثورةُتبرتو،ُمدُّتع.....ُبعدُأفُكانتُبعةالسيميائياتُالباريزيةُنفسياُفيُعددُاألُر
ُوألنُّ ُبراغ... ُمدرسة ُمف ُالموروثة ُالمسانية ُالثنائية ُتجاوزت ُألنيا ُالثبلثيةُمنياجية، ُتجاوزت يا

ُكانتُركًُ ُالتي ُأفُّالقديمة ُإال ُأرسطو... ُتفكير ُفي ُأساسيا ـُُّنا ُأ ُعند ُألقتُرحميا ُالمدرسة ىذه
،ُفأصبحتُكؿُقضية/ُخطابُتقسـُإلىُأربعة2ُ"رفة،ُأاّلُوىوُالعددُاألربعةاألعداد،ُوالعمـ،ُوالمع

                                                      
ُ.71محمدُمفتاح،ُالنصُمفُالقراءةُإلىُالتنظير،ُصُُ- 1
ُ.25،ُنظرياتُوأنساؽ،ُص2ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-محمدُمفتاح،ُمفاىيـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغةُ- 2



205 
 

ُلكنُّ ُومحاور، ُالُتستوعبُحدود ُجانبُمفُوالتحميؿُوالفيػػػػـُكؿُاالحتماالتُفيُالتأويؿيا ُوىذا ،
ُيو.ػتُفعسجنياُالذيُوقُياُأوػػػنقص

مف  رورتياوسي مفتاح في حركتيامحمد عند  النقدية مف دينامية المفاىيـيكمفُجانبُ
ُُوـ إلى السداسيةػػػػالثنائية إلى الثالثية إلى الرباعية، ث ،ُ ُلكف، ُمف ُالرغـ ُعمى ُالتجاوزىذا

ُة.ػػػػػػػػػػ،ُإالُأفُالسداسية،ُمثبل،ُالُتمغيُكؿُمفاىيـُالرباعيالمفاىيمي

إلىُُػاػػدُمحمدُمفتاحُالبنيةُالرباعيةُفيُالكثيرُمفُحيثياتياُوعبلقاتياُوجياتيا،ُودعػػليذاُانتق
،ُألنياُتجاوزتُالثنائياتُالضدية،ُوتجاوزتُكذلؾُمنطؽُالثبلثية،ُبسجف المربعتجاوزىا،ُفأسماىاُ

ُووقفتُعندُالعددُأربعةُفقط.

مفُبينياُمنطؽُالجياتُالذيُُ؛وقفتُالبنيةُالرباعيةُعندُالعددُأربعةُفيُعدةُمسائؿُمختمفة
عمىُالرغـُمفُُ،ومعياريةُوحقيقةُقوليةُعرضناهُسابقا؛ُوالذيُحصرتوُفيُجيات:ُمنطقيةُومعرفية

؛ُوىذاُالنقدُالعنيؼُلمفكرُالرباعي،1ُوجودُجياتُأخرىُمثؿُجيةُالعمـ،ُوجيةُالقدرة،ُوجيةُاإلرادة
ُأفُّ ُنفترضُمسبقا، ُكسابقُُِيجعمنا ُمصيره ُالسداسي ُاليدـػػالفكر ُىو ُمنطؽُوالتفكيؾُيو، ُوتجديد ،

ُاألنساؽ.ُحيثُأوسعُمنوُمف

توُمدرسةُإلبستيمولوجيُوالمنيجيُالتيُوصؿُإليوُالفكرُالرباعي،ُالذيُتبنُّإّفُىذاُالمشكؿُا
ر ػػػضرورة توسيع الفكإلىُُوافويدعُافدػػػسُيؤكاسُوكورتيمفُغريمُباريسُالسيميائية،ُجعؿُكبلًُ

ُالمفائدةُةػػػػالرباعي عام ُمف ُتخمو ُلف ُالسيميائي ُالمربع ُيقوالف:" ُإذ ُخاصة؛ ُالسيميائي ُالمربع ،
ُإنR.Blanchéُُّسداسيُببلنشيُمقارنتوُب ُعمىُاإلشكاليةُاإلوُيحيؿُب... ُواحدة بستيميةُذلؾُمّرة

ُالموضوعاتُ ُعمى ُالمطّبؽ ُالمنيجي ُالفعؿ ُوعمى ُالداللة، نتاج ُوا  ُوجود ُشروط ُعمى المحمولة
إّنوُيختمؼ،ُمفُىنا،ُعفُالبناءاتُالمنطقيةُأوُالرياضية،ُالمستقمة،ُباعتبارىاُُالمسانيةُالممموسة،

رياضيةُُو(ُعفُالمركبةُالداللية.ُكؿُتحديدُمتسّرعُلنماذجُسيميائيةُومنطقيةُاخالصًُُا)ُتركيبًُُاصيغًُ
ُالعواقب" ُمأموف ُالظروؼ، ُىذه ُفي ُيكوف ُالتوجو،2ُلف ُىذا ُمؤسسي ُمف ُاعتراؼُواضح ُوىذا ،

                                                      
ُ.20،21،ُنظرياتُوأنساؽ،ُص2ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-وسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغةينظر:ُمحمدُمفتاح،ُمفاىيـُمُ-1
ُ.17غريماسُوكورتيسُوآخروف،ُالنظريةُالسيميائية،ُمسارُالتوليدُالداللي،ُصُُ-2
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ُبؿُ ُاإلنسانيةُفيُتصورُرباعيُمغمؽُعمىُنفسو، إلىُُدعوةباستحالةُحصرُالداللةُأوُالمفاىيـ
ُلىُالمنطؽُالسداسي.إصيغُوعبلقاتُتوّسعُالمنطؽُالرباعي،ُعبرُاالستنادُإيجادُ

ُرُالرباعي،ُجعمتُمحمدُمفتاحُيوسُّػػػفيُالفكُاالنغالقيػةىذهُ ؿُالمربعُ،ُفتحوُّةرباعيالعُمفيـو
ُمفيوميفُ ُأماـ ُالمجاؿ ُفتح ُحيف ُوىذا ُسيميائي؛ ُأو ُمنطقي ُسداسي( (ُ ُمسدس ُإلى السيميائي

؛ُمشوب / متوسط،ُوطرؼُأوُحدُُّ؛ُالُينتميُإلىُأيُطرؼُأوُجيةدطرؼ محايجديديف؛ُىما:ُ
طُمستخمصُمفُدُ/ُالمتوسُّ،ُوىذاُالطرؼُالمتردُّيأخذُمفُسماتُوعناصرُكؿُاألطراؼُيحاوؿُأف

وىذاُدفعُبابفُرشدُإلىُتوظيؼُمنطؽُالدرجاتُلصنعُتقاببلتُثنائيةُورباعيةُوسداسيةُوثمانية؛ُ
ويتجنبُاإلقصاءُلبعضُعناصرُالبنيةُالتأويمية،ُولكيُيبتعػػدُُمراتبُوتداخبلت،ُحتىُيجدُالمخارج

ىانية،ُأصبحتُتنقسـُإلىُعفُاألحكاـُالصارمة،ُفاألقػػاويؿُالتيُتنقسـُإلىُثنائية:ُبرىانيةُ/غيرُبُر
ُاألقاويؿ ُالبرىانية ُوالس: ُالظنية، ُوالجدلية ُوالشعريةُاليقينية، ُالمقنعة، ُوالخطبية ُالمغمطة، فسطائية

عتُإلىُبنيةُسداسيةُتستوعبُكؿُأماُثنائيةُالعامةُوالخاصة،ُفقدُتوسُُّلتوىمية.الحكائيةُاالمخيمة،ُُو
ُوأىؿُالجدؿُ ُوالعمماء، ُالراسخيفُفيُالعمـ، ُفصارتُتحتوي: ُوالمعرفػية؛ ُالمخػػاطبيفُالعقمية درجة

ُالباطف ُوأىؿ ُ)العامة( ُوالجميور ُاألشػػاعرة، ُمف ُالجدؿ ُوأىؿ ُالمعتزلة، ُسداسي1مف ُفبنػية ُمفُ؛ ة
ُاألقاويؿ،ُتقابمياُبنيةُسداسيةُمفُالمتمقيفُوالمتأّوليفُلمكبلـُوالخطاب،ُبدرجاتُمتباينػة.

ُ ُمفيـو ُىما: ُرئيسيف، ُنظرييف ُمفيوميف ُعمى ُالسداسيػة ُالبنية ُترتكػػز ـّ، ُثػ ،ُالتوسطومف
ُ عادُأساسياتُفكرُالبنيةُالمنفتح،ُلماُيشمبلفُمفُأبُضمف،ُوىماُيندرجافُالطرؼ المحايدومفيـو

ُيمكػفُ ُشامبلف، ُعاّمػاف ُفيما ُولذلؾ ُالعقمي، ُالبرىاف ُمف ُمشتقيف ُ"باعتبارىما نسانية ُوا  كونية
توظيفيماُفيُحّؿُمشاكؿُفمسفيةُوكبلميةُوسياسيةُوتأويميػةُقدُتكوفُمصدرُتفرقةُبيفُالناس...ُ

ُمكوناتُالم ُمف ُاثناف ُمكوناف ُوالحياد ُوالتوسط ُالنصوص؛ ُتأويؿ ُفي ُرشد ُابف ُوّظفيما ربعُوقد
المنطقي،ُأوُالمربعُأوُالمسدسُالسيميائيُالمعاصر،ُوالمربعُأوُالمسدسُالسيميائيُوسيمةُتأويميةُ

                                                      
ُ.74،75ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُالنقدُالمعرفيُوالمثاقفة،ُصُُ-1
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ُالقطعية1ُوتوليديةُفيُالوقتُنفسو" ُاستراتيجيتافُلبلبتعادُعفُاألحكاـُواألفياـ ُفالتػػوسطُوالحياد ،
أحدُالطرفيفُدوفُاآلخػر،ُوىماُوالنيائيةُالتيُتفرضياُالثنائػياتُالميتافيػػزيقيةُالمتعارضة،ُفتػختارُ

ُفتقوؿُ ُنيائية، ُفيُثنائياتُمنطقية ُالفيـ ُالتيُتأبىُحصر ُالتفكيكية ُاالنتشار ُاستراتيجية يشبياف
ُالنصُفيُالتأويميةُاإلسبلميةُُأبوُزيدُبوجودُفيـُمترددُبيفُالحّديػف،ُوقدُانتقدُنصرُحامد مفيـو

ُأفُتل ُازدادت2ُةُوجيةُتشاءوّجوُالتأويؿُأيُّكونوُيأخذُبيذهُاألطراؼُالتيُمفُالممكفُليا ،ُفكمما
 الحدود،ُازدادتُإمكانيةُالتبلعبُبيا.

،ُبعدُعمميةُتوسيعيا،ُولكفُبإلغاء كؿ الحدود المنطقيةقاـ التفكيؾ ُاالختبلؼُىوُأفُُّأساس
ُ.فكر البنية المنفتح قاـ بتوسيع الحدود والعالقات المنطقية، دوف إلغائيا

ىذهُالمفاىيـُسارُفيُطريؽُيعتريوُنوعُمفُالخطورة،ُعمىُوُزيدُلكفُاعتمادُنصرُحامدُأبُو
وُُألغيتُفيوُحدودُمنطؽُزُعمىُالجانبُالذيُيمكفُفيموُعمىُأنُّػػوُركُّياناُأخرى،ُألنُّوالمبالغةُأح

ُ.راضُبرغماتيةػػ،ُألغالخطاب،ُومنطؽُالتأويؿ

ُاالنترؽُبيفُىذهُالمفاىيـُالوسطيةُوالمحايدػولكفُالف شارُالتفكيكي،ُىوُأّفُىذاُة،ُوبيفُمفيـو
ُغ ُبعبلقاتُمنطقياألخير ُمحكـو ُأمُّةػػير ُمفيوم، ُوالطرؼُالمتوسُُّاا ُفتحكميماُالطرؼُالمحايد ط

ُالتضػاد،ُوالتداخؿُفيُاإلثبات،ُوالتداخؿُفيُ ُوالتضاد،ُوشبو ُ"التناقض، عبلئؽُمتنوعةُمفُبينيا
ُمفُتوّسطٍُ ُيمـز ُوما ُقػػيمكُُّومفُحيادٍُُالنفي، ُلمطبيعةُُوػػفُمفُصياغة ُواعتباًرا انيفُلتأويؿُالنص،

يُالعبلئؽُاألخرىُمفُعبلقةُواحدةُمماُيؤديُإلىُػػباقُدػػػوُيمكفُتوليةُليذهُالعبلئؽ،ُفإنُّاالقتضائي

                                                      
ُمفُ-1 ُالتمقػػمحمػد ُوالتػػػػػػتػػاح، ُمقػػػػػي ُنسػقيػػػػػػػػأويؿ، ُط.ػػػػػػاربة ُالم1ة، ُالثػقػػػػركػػػػػػػ، ُالعػػػز ُبيػػػػػػافػي ُالػػػربي، ُالبػػيضاء،ُػػروت، دار

ُ.99،ُص1994ُ
ُقػػػػلبلستُ-2 ُفي ُأبػػػزادة ُحامد ُنصر ُاإلػػػزيُػػػيراءة ُالعربية ُالتأويمية ُلمتيارات ُتوظيفد ُوكيفية ُلممفاىيـػػػسبلمية، والحدودُُيا
ُالتأويؿ،ُو ُوآليات ُالقراءة ُإشكاليات ُزيد، ُأبو ُحامد ُنظر ُينظر: ُال7ط.ُتحيينيا، ُالدار ُالعربي، ُالثقافي ُالمػركز بيضاء،ُ،

ُ ُص2005ُبيروت، ،215ُ ،216ُ ُحامدُوينسبُ.217، ُعمىُتحػريؾُُنصر ُالقػدرة ُوالمينة، ُالوسطية ُالمفاىيـ إلىُىذه
نصرُحامدُأبوُزيد،ُالنص،ُالسمطة،ُالحقيقة،ُالفكرُالدينيُبيفُإرادةُ،ُينظر:ُألغراضُبرغماتيةُالػداللةُمفُىناُإلىُىناؾ
رادةُالييمنة،ُط. ُوماُبعدىا.200ُ،ُص1995ُ،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،1ُالمعرفةُوا 
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لنصُعمىُحدودُواسعة،ُولكفُمنتيية،ُألفُالسيميائياتُالُتمّثؿُ،ُوانفتاحُلداللةُا1سيرورةُنصّية"
ُ.2ّددُسماتُالعالـُالطبيعي،ُوىيُالمحرؾُلتفسيرُالموجوداتمفُالعبلقاتُالتيُتحُمغمقة شبكةإاّلُ

ُالطرؼُالمتوسط،ُنجدىاُ ُالطرؼُالمحايدُومفيـو ُالميونةُالتيُيحتويياُمفيـو ُتأممناُىذه إذا
ُوالتيُتركُّ ُالوسطية، ُالعامةُلكتاباتُابفُرشد ُالمقصدية زُعمىُتجنبُافتراؽُاألمة،ُوعمىُػػػتخدـ

ُوى ُاتحادىا، ُػأىمية ُمفتاحُأيضايُمقصػدية ُمحمد ،ُ ُاألوؿُمنذالتيُانطمؽُمنيا الخطابُ" كتابو
ُ"،ُواستمرتُفيُأشكاؿُوقضاياُمتعددة.فيُالغربُاإلسبلميُالصوفي

التأويؿُيجبُأفُُينظرُإليوُبكونوُاستراتيجيةُمتحررةُُفُّإوؿُػػإذف،ُىيُليونةُتميؿُإلىُالقُ
ُالنظرية،ُومنفتحةُعمىُكؿُالطرائؽ،ُفبلُتميؿُإل ىُضبطُالتأويؿُفيُنظريةُمحكومةُعفُالقيود

ُبمبادئُوعبلقاتُصمبػةُوقارة.

ُوالمتوسط ُالمحايد ُالمفيوميف: ُأو ُالطريفيف ُأدخمنا ُالسيميائػيُُإذا ُالمربع ُعمى ُالمشوب( (
)البنيةُالرباعية(،ُيصيرُسداسياُأوُمسدساُسيميائيا،ُبتعبيرُمحمدُمفتاح،ُوسندخميماُعمىُقوانيفُ

ُتعرُّ ُالتي ُعمييالتأويؿ ُسابقافنا ُرباعيةُ،ا ُخبلؿ ُبعضُُماُ:مف ُيؤوؿ ُما ُو ُيؤوؿ، ُوماال يؤوؿ،
ط،ُوتظيرُجميعاُعمىُػػػدُوالثانيُمتوسُّػػ،ُاألوؿُمحايفػػػػالُيؤوؿُبعضُالتأويؿ،ُوطرفي،ُوماُالتأويؿ
ُي:ُُُػػػػػػػؿُاآلتػالشك

 
                                                      

ُ.99محمػدُمفتػػاح،ُالتمقػيُوالتػػأويؿ،ُمقػػاربةُنسػقيػة،ُصُُ-1
ُبعدُالبنيوية،ُط.ػػالتفكيُمحمػدُسالـُسعدُاهلل،ُسجفينظر:ُُ-2 ،ُعالـُالكتبُالحديثُلمنشر1ُؾ،ُاألسسُالفمسفيةُلنقدُما

ُ.110ُ،ُص2013ُوالتوزيع،ُإربد،ُاألردف،ُ
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ُالطرفيفُيمكفُأفُيكوفُأحدىماُبيف،ُفيوسعافُالرباعيةُىذيفُالطرفيف:ُالمشوبُوالمحايدُإفُّ
ُيؤوؿ( ُما ُالُيؤوؿُو ُوالُُ؛) ُاقتضاء، ُأو ُتضاد ُعبلقة أيُيقعافُفيُاألطراؼُالتيُتكوفُبينيا

ُتناقض.ُقةيكونافُفيُالطرفيفُالمذيفُتجمعيماُعبل

ُعبلقت ُترتبط ُُاإذف، ُوالمتوسط، ُالمحايد فيُُاػػوديناميتي اػػبانفتاح البنية وليونتيالطرفيف:
ُ ُالداالتعامؿ ُعناصرىا ُالمخمع ُػمشكُ ية ُلعبلقاتُمضبوطة، ُمة ُقيمةُُإذ ُأقؿُ ُوفكرةُُُتجعميا ُالتوسط

ُوأكث ُكػُرَُػػػانضباطا ُ ُالُيمكفُرصده ُفما ُودينامية، ُيمكفُفيـحيوية ُالرباعية، ُالبنية ُمفُمنظور ،
،ُضبطوُفيُبنيةُأوسعُمنيا؛ُوىذاُحتىُالُتفقدُالبنيةُالنظريةُلمتأويؿُماىيتياُوقواعدىاُوحدودىا

ولةُالمقايسةُالتيُتعنيُػ(،ُفالبنػيةُتنضبطُعبرُالتزامياُبمبػدإُ/ُمقكاوسيةًُُحالةًُ)والُتصيرُفوًضىُ
،ُ"فيُأصمياُاإلغريقي،ُوفيُآفُواحد،ُالتناسبُبيفُالعناصرُالتيُتظيرُغيرُمتقايسة،ُبؿُمتنافرةًُ

ُالبلممكف،1ُفالمقايسةُلياُقدرةُعمىُتحقيؽُالبلممكف" ؛ُفمفُالناحيةُالمنطقيةُيصعبُضبطُمفيـو
ُالتوسطُتجعؿُمفُ ألّنوُالُيخضعُلنسؽُأوُنظاـُمعيفُفيُانتظاـُالعالـُوالنص؛ُلكفُليونةُمفيـو

ُجعؿُالعالـُُيفيـُعمىُأنوُبنيةُواحدة؛ُالُشذوذُداخمو.تا؛ُوكذلؾُممكنًُُالبلممكفُِ

ابفُرشدُقدُاستعافُفيُنظريتوُالتأويميةُ"بالطرؼُالمحايد،ُُيرىُمفتاحُأفُّفيُىذاُالصدد،ُُو
ماُكافُموضوعُمناقشةُغيرُوارد،ُلتجنبُُلمتوسطُليصؿُإلىُحموؿُتوفيقيةُأوُتبيافُأفُّوالطرؼُا

ستعماؿُالُبرغماتي،ُوىناُيظيرُالجانبُال2افتراؽُاألمةُواختبلفياُوتناحرىا،ُمماُقدُيذىبُريحيا"
مصالحُاألمةُوالمجتمع،ُعامة،ُكىذهُالمفاىيـُالوسطيةُمفُأجؿُأغراضُمعينة،ُسواءُذاتية،ُأوُ

ُاُكمماُاستعمؿُالطرؼُالمحايدُأوُالوسط،ُكمماُتدخمتُحيؿُالعقؿُفيُالعمميةُالتأويمية.ليذ

ىذاُالطرحُالتوفيقيُالذيُوصؿُإليوُمحمدُمفتاح،ُمفُخبلؿُمفيوموُلبنيةُالعالـُوالنصُُإفُّ
ُوما ُالسداسية ُإلى ُالثنائية ُمف ُقديمةُُوتصاعديتيا ُفمسفية ُأطروحة ُإلى ُباألساس، ُراجع بعدىا،

ُىذهُُ؛وعميقة ُوغيرىـ؛ ُوأفموطيف ُوأرسطو ُأفبلطوف ُأسسيا ُالتي ُالميتافيزيقية ُاألطروحة وىي
البنيويُلمعالـُودحضُمفاىيـُالتشظيُوالفوضىُعنو،ُفأكدتُُاألطروحةُالتيُسعتُإلثباتُالكؿُ 

                                                      
ُ.102ُ،103محمػدُمفتػػاح،ُالتمقػيُوالتػػأويؿ،ُمقػػاربةُنسػقيػة،ُصُُ-1
ُ.99،ُصُالمرجعُنفسػػػػػػوُ-2
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ُ"إثباتُتناغـُالعال ،ُولذلؾُإثباتُالمشابيةُبيفُاألشياءعفُطريؽُُـُطبيعياُوسياسياػػعمىُضرورة
بلطوفُبفيمسػػػوؼُالمشابية،ُومػػحاولةُالبحثُعفُالحّدُاألوسػطُفيُاألخبلؽُوفيُالسياسةُُدعيُأف

ُس ُولذلؾ ُالتشريػػػع، ُاألوسطوفي ُالحّد ُبفيمسوؼ ُأرسطػػو ُجميعُمي ُعنو ُصدرت ُألحٍد ُوتػػػأكيد ،
ُتبعًُػػالمخموق ُمماثمتػػيا ُتتناسبُدرجة ُولذلؾُوُُات، ُمنو، ُلمبعد ُلمقػػربُأو وؼُػػيمسصؼُأفمػػوطيفُبفا
ُولع1المماثمػػة" ُىػ، ُالفكػػػؿ ُالمماثمػػػػذا ُبمفاىيـ ُيؤمف ُالذي ُاليوناني ُوالمقايسػػر ُوالمشابية ُراجعُػػػػة ة

ُإلىُإيمافُبالكميُوالكونيُوالمطمؽ،ُوك إيمافُبالربوبية؛ُأيُأّفُاهللُىوُالذيُإلىُذلؾُػػباألساس،
عفُالمنطؽُوالكمي،ُبسببُماُيحتويوُذوذُأوُخروجُػياُشػخمؽُالكوفُفيُصيغةُمنتظمة،ُالُيعتري

ُيذىبُمفتاحُفيُمرحمةُمتقدمةُمفُ مفُقيـُومفاىيـُالتشابوُوالمماثمةُبيفُعناصرُالكوف؛ُوليذا
ُمشروعوُالبنيويُالمنفتحُإلىُقراءةُالشعرُفيُضوءُنظريةُتناغـُالكوف.

البنيةُالسداسيةُُىذاُالتناغـُالكونيُيفرضُعمىُالُمشتغؿُبوُاالقتناعُبالبنيةُومستوياتيا،ُوما
ُف ُالنصُوالعالـ، ُداخؿ ُوتراتبيتيا ُالبنيات ُتصاعدية ُمف ُدرجة ُأو ُمرحمة ُإدراكياُػػسوى ُيػريد مف

ُنظ ُإلييا ُينظر ُأف ُتساعدُػػػيستوجب ُالتي ُالمعرفية ُالوسائؿ ُفمف ُتجزيئية؛" ُال ُشموليػة، ُنسقية رة
ضوعاتُواألحداثُواالنفعاالتُاإلنسافُعمىُتنظيـُالعالـُوفيموُوتخزينوُالمشابية،ُإنناُنخزفُالمُو

ُنموذج ُألنماط ُمشابيتيا ُدرجة ُإلى ُبالنظر ُالمجردة ُػواألشياء ُممثمةُُ(Prototypes)ية تعتبر
ُ.2بدرجاتُعاليةُلممقوالت"

محمدُمفتاحُىذهُالتراتبيةُالبنيويةُالتيُحكمتُتطورُالعبلئؽُالذىنيةُوالنصية،ُفيؤكدُُُصُيػمخُّ
اآلفُُسمىالمنطقيُقديما،ُويُسمىُالمربعيُيُحكمتُعبلئؽُماأّفُىذهُالعبلئؽُاالقتضائيةُىيُالت

ُ ُالسيميائي، ُماالمربع ُبعدهُوكذلؾ ُتراتبيتوُُ؛يأتي ُآليات ُرسـ ُمفتاح ُويعيد ُالسيميائي، المسدس
 ُ:3الداخميةُمفُاألحاديةُإلىُالثنائيةُإلىُالرباعيةُوصوالُإلىُالسداسية،ُعمىُالشكؿُاآلتي

                                                      
ُ.103ُ،102،ُصُنسػقيػةُبةمقػػاُرُوالتػػأويؿ،ُالتمقػيُمفتػػاح،ُمحمػدُ-1
ُسميُ-2 ُاإللػػو ُبنػػػػػعبػػد ُط.ػػػػػـ، ُمعرفيػػة، ُمقاربة ُالعربيػػة، ُالمغة ُفي ُالبيضػػاء،1ُياتُالمشابيػػة ُالدار ُلمنػػشر، ُتوبػقاؿ ُدار ،

5ُ،ُص2001
ُ.128محمػدُمفتػػاح،ُالتمقػيُوالتػػأويؿ،ُمقػػاربةُنسػقيػة،ُصُُ-3
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ُ

ُوعمىُصيغةُمربعُسيميائي:

ُ

ُيأتيُعمىُصيغةُالمسدسُالسيميائي:ُو

ُ

واألطراؼُتحتمؿُأطرافاُأخرىُمحايدةُأوُمتوسطة،ُُالحدودنصؿُإلىُنتيجةُمفادىا،ُأفُكؿُ
ُالذيُيفرضُعب ُعبرُػػػػػػوالنصُىو ُيمكفُلممتمقيُالنسقيُأفُيبنييا ُالداخميةُكـُعبلقة رُعبلقاتو

ُالفراغاتُالتأويميةُالتيُيطرحياُالنص.
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ُ ُمفتاح ُمحمد ُأجؿُػالتفكحاوؿ ُمف ُوالمسدسُالسيميائي، ُبالمربع ُثـ ُالبنيوية، ُبالثنائيات ير
وقدُقارنوُبنظريةُالشاطبيُالتأويميةُُ،الكشؼُعفُقوانيفُالتأويؿُواستراتيجياتوُالتيُقّدمياُابفُرشد

كذلؾ،ُفوصؿُإلىُأفُتفكيرىماُلـُيكفُعشوائياُأوُاعتباطياُمبنياُعمىُتأمبلتُومقارناتُسطحية،ُ
ُظرةُبنيويةُعميقة.بؿُكافُن

ُرشد ُابف ُلتأويمية ُمفتاح ُقراءة ُقدمنا، ُضبطُوقد ُنحاوؿ ُنظرية ُأو ،ُاعناصرىُكاستراتيجية
ُوتعاممناُمعياُكأنياُنص،ُمحاوليفُأفُنكشؼُعفُاآللياتُالضابطةُوالمكونةُلو.

ي،ُحاولناُمفُخبللو،ُالكشؼُعفُفيـُػإذف،ُتأويميةُابفُرشدُنموذجُلمتفكيرُالبنيويُالعبلئق
نص مدُمفتاحُليا،ُولتراتبيةُبنياتياُمفُالثنائيةُإلىُالسداسية،ُوكأفُتأويميةُابفُرشدُعبارةُعفُمح

ُ،ُالذيُيعمؿُالناقدُالبنيويُعمىُفيـُتركيبو.لو نظامو الخاص

ُ:،ُمفُبينيانتائج / مفاىيـإلىُعدةُُبحثوقدُوصمناُمفُخبلؿُىذاُالم

 ؛يتوالتأويميةُوتراتبفيُالنظريةُفكرُالبنيةُانفتاحُ -1
 ؛فيُخمؽُإمكانياتُتأويميةُمتنوعة،ُولكفُنيائيةُتوالديةُالثنائياتُوديناميتيا -2
 ؛النزعةُالوسطيةُمفُأىـُماُيتباهُمحمدُمفتاح -3
 ؛لنصُوالعالـاُلتأويؿُالجانبُالمنطقيُوالرياضيُفيُفيـُمفتاحمركزيةُ -4
ُالقبمي -5 ُالمقصدية ُاألمة(ُةػػػػحضور ُوحدة ُعمى ُلنُ)الحفاظ ُرشد ُابف ُتأسيس ظريةُفي

 وحضورىاُعندُمحمدُمفتاحُُمفُخبلؿُمفيوميُالطرؼُالمحايدُوُالمشوب؛ُػة؛التأويمي
،ُأدتُإلىُتابُإلىُآخرُفيُمشروعُمحمدُمفتاحاستمراريةُالمفاىيـُوتطويرىاُمفُكّفُإ -6

 انفتاحُمشروعُفكرُالبنيةُالنقدي.

ُ ُوأسسيا، ُالنقدية ُالمفاىيـ ُدينامية ُتتبع ُوفيُإطار ُفيُالمبحثُالثسننتقؿ إلىُمناقشةُالث،
ُوتبوػػتناغميتو كيفية انتظاـ العالـ  ُكماُػػ، ُذلؾ، ُحدوث ُواالختبلؼُفي ُالتشابو ُثنائية ُأىمية ياف

ُوما ُبيفُالنسقية ُالعبلقة ُذلؾُإشكالية ُلنناقشُبعد ُالحداثةعبُنتطرؽُإلىُتدريجاتيما، بوصفياُُُ؛د
ُفيُالقراءةُوالتأويؿ.ُىتياراُعاماُيضـُتيارُالفوض
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 ث: َجَدُؿ الن ِص والَعاَلـِ ِفػي ِفْكِر الِبنَيِة الُمْنَفِتػِح َوَما َبْعػَدُه.المبحث الثال

ُ ُألفكار ُامتدادات ُعمى ُالمبحث ُىذا ُيشتغؿ ُوفمسفية ُومفاىيـُنقدية ُبحدود ُمتعمقػػة سابقة،
فيحاوؿُأفُيشرحُويناقشُقراءةُالنصُُالنصُوُالعالـُداخؿُفكرُالبنيةُالمنفتح،ُوماُبعدُفكرُالبنية،

إلىُمفيوميُُليذاُنتعرضةُمقارنةُبينيما،ُػػرُماُبعده،ُفيُصبغػػ،ُوفكالمنفتحُالعالـُفيُفكرُالبنيةُو
ُالتشابوُواالختبلؼ،ُأييماُيؤسسُلماىيةُالنصُوالعالـ؟

ُتونُ ُلعبلقة ُذلؾ ُبعد ُطرؽ ُالفوضىُمفيـو ُواتجاه ُعامة، ُالحداثة ُبعد ُما ُباتجاه النسقية
ُلُنبيُّ ُاإلبستمُوُػفوالكاوس، ُوالنصُالصراع ُوالعالـ ُالكوف ُفيـ ُفي ُبينيما ُالقائـ ُوالمعرفي لوجي

  .ومتناغمة راه دينامية متفاعمةػػى، وبيف مف يتاتا وفوضػرى الكوف شػػبيف مف يوالمنيج،ُ

 .ختالؼاال والتشابو  منطؽـ: ػانتظػػاـ النص والعال -1

ُحَكم ُوبنيوية ُنسقية ُمفاىيـ ُعدة ُإلى ُالسابقػػة ُالتحميبلت ُخبلؿ ُمف ُاستراتيجياتُنصؿ ت
َمتُقراءتوُالعبلئقيةُلتأويميةُابفُرشد؛ُوتوقفناُعندُكَُػومفاىيـُالتأويؿُمفُمنظورُمحمدُمفتاح،ُوَىيُْ

ُإلىُالتأكيدُعمىُديناميةُالمفاىيـُوالبنياتُوتراتبيتيماُُاشتغاؿ ُالتػأويميةُالتيُقادتنا بنيويةُالمفاىيـ
بستيمُو ُوا  ُمنياجيػة ُىناؾُمفارقة ُلكف ُوتصاعديتيما، ُاستوقفتنا؛ وىي إشكالية انبناء النص لوجػية

 عمى التشابو أـ عمى االختالؼ؟ قائـٌ  ىذا االنبناءىؿ ؛ والعالـ

ُُ،ذلؾػػػكُ،اوؿػػسنح ُنبحثُعف و واالختالؼ في ػػومي التشابػػػمفيواستعماالت  باتتسرّ أف
ربيةُكنص،ُلنقارفُمثبلُالثقافةُالعفياُالنقادُفيُقراءةُمياُووظُّػ،ُوكيؼُتمثُّأطروحات النقد المعاصر

ُبفيمُفيـَُ ُليا ُمفتاح ُالبحثية.ُيمحمد ُفيُمجاالتيما ُاهللُالغذاميُليا ُوعبد ُاهللُإبراىيـ كماُُعبد
ُلمؤلفاتُأبيُحيافُ ُمفُمنظورُمقولتيُاالختبلؼُوالتشابو، ُمفتاحُالتطبيقية، ُمحمد نناقشُقراءة

ُعة،ُوىي:اُمتنُوالتوحيدي،ُلنتدارسُالمنظوراتُالتيُُقرئتُبيا؛ُمفُزاوي

  ؛تشتيتية مطمقةقراءة  -1
  ؛تشتيتية نسبيةقراءة  -2
 انسجامية وتناغمية.قراءة  -3
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المتمقيُليا،ُوقدُترتبطُببنياتُنصية،ُكماُقدُترتبطُفيـُىذهُالقراءاتُتنطمؽُمفُبنيةُُؿَُػكُإفُّ
ُسيظيرُفيُمعاينتناُلمقراءةُالتطبيقيةُلياُعندُمحمدُمفتاح.ُبأحكاـُقبميةُعفُالنص،ُوىذاُما

ُواضحٌُُإفُّ ُمفتاح ُُموقؼُمحمد ُفيو ُاإلشكالية، ُالقضية ُىذه يرى أّف البنية والنص تجاه
ُالعالـو التشابوػػقائموف عمى أساس واحد؛ أصمي ى والكوف والعالـ ُانتظاـ ُأصؿ ُالذيُىو ،ُ،

ػوُعميؽُلفيـُحيثياتُتشريػػػح،ُولكفُىذاُالموقؼُيحتاجُإلىُوانسجاموُوتناغـُالكوف،ُوانبناءُالنص
ُة.ػأبعادىاُالفمسفيُفعُ،أيضاُ،ا،ُلتبريرىاُوتأكيدىاُأوُمخالفتياُونقضيا،ُولمكشؼيومناقش

ُلكفُ ُمعيف، ُإلىُحّد ُالنصُغريبا، ُبانتظاـ ُمقرونا ُالعالـ ُالكوف/ ُانتظاـ ُالحديثُعف يبػدو
بنية العالـ مف بنية النص، وبنية النص مف ؤكدُأّفُػػالبنيةُتفكرُمقوالتُلالقراءةُالفمسفيةُالعميقةُ

ويذىبُفيُىذاُاالتجاهُالفكريُالناقدُالفمسطينيُإدواردُسعيدُفيُالعديدُمفُكتبو؛ُأوُُية العالـ؛بن
ُالتطابؽ،ُحيفُيتبنىُُفيُمشروعوُالمعرفيُبشكؿُعاـ. ُالموقؼُحّد يقتربُمحمدُمفتاحُمفُىذا

ُ ُالتيُالُتؤمفُبالجزئية، ُالكميانية، ُالشمولية، الذي  وىو ىنا يقترب كثيرا مف المنطمؽالمنياجية
ُالختبلؼُانطمؽ منو كماؿ أبو ديب ُنسبيا، ُاختمفتُبينيما ُالمنياجية ُالحيثياتُوالطرائؽ ُولكف ،

ُ.والفكػػػػريُيػػتكوينيماُالمعرف

ُالعالـُِػػػالفكُإفُّ ُانتظاـ ُعمى ُالبنيويُيعتمد ُمفُخبلؿُعبلماتُلغويةُُالحامؿُُِصُِوالنُ ُر لو،
فيموُمفُمنظورُنسقي/ُشمولي؛ُُةُيجبػػالمختمفُىذاُاالنتظاـُفيُدرجاتوُوالستيعابوغيرُلغوية،ُ

ُالحيثية:" ُمفتاحُعفُىذه ُوالرؤياُُيقوؿُمحمد ُأشمؿ؛ ُلمعالـ ُعمىُرؤيا ُالشمولية ُالمنياجية تعتمد
ُدةُفيُآفُواحد؛ُفييُقديمةُمفُحيثُإفُّػػلمعالـُىذهُتؤكدُعمىُأّفُالكوفُانتظاـ؛ُوىيُقديمةُوجدي

ُوا ُاليندية ُالتصورات ُإلى ُتعود ُواألفبلطػػػلفيثاغجذورىا ُوالرواقيػػػورثية ُواألفموطينيػػونية ُوبعضُػػة ة
ُمف ُوىيُجديدة ُوالفكريةُاإلسبلمية، ُوالفمسفية ُمفُتياراتُالفكرُُإفُُّحيثُالتياراتُالصوفية كثيرا

ُوالمعاصر ُلمكوف"ُالحديث ُالشمولية ُالرؤيا ُىذه ُإلى ُالحياة ُأعادت ُواألدبية ُواإلنسانية ،1ُالعممية
ُوربفتناولتُالظوا ُمعُبعض، ُالمختمفةُفيُكؿُ ىرُفيُعبلقاتيا ُدوفُأفُتؤمفُُطتُالعوالـ واحٍد،
ُتمنعُذلؾُالكّؿُمفُالتشّكؿ.ُأوُشذراتُأوُفجواتُبوجودُثغرات

                                                      
ُ.09ؼ،ُنحوُمنياجيةُشمولية،ُصُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختبلُ-1
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ُتؤمفُب ُتمنعُمفُظيورُتياراتُأخرىُمعاكسة ُلـ ُوالجديدة ُالتياراتُالقديمة فكرةُػػولكفُىذه
ُالشػػػػذرةذرةػػػال ُغيرػػػػالعالُأفُُّأيُ،/ ُأجُـ ُبيف ُالمسألةُُػػمترابط ُتكوف ُوثـ، دراؾٍُُفيـٍُُمسألةَُُزائو؛ ُوا 

ُاالتساؽُبيفُمفُُ؛لمعالـ ُعديـ ُالداخمية،ُوبيفُمفُيراه ُفيُأجزائوُوأنساقػػػو ُومتماسكا ُمترابطا يراه
ُفالعالقات النسقية،ُبدوفُأدنىُعبلقةُتربطوُباآلخر،ُعمىُحدةٍُُأوُجزءٍُُعنصرٍُُوالتناغـ،ُيييـُكؿُ 

 ذرة والفوضى.ػفة البنية، وتزيح عنو صفة الشتمنح لو ص

ُأنتجتُقػراءةُ ُفيما ُومعرفيا، ُنقديا ُالبنيِة ُبيفُعناصرُالعالـُوالنصُفكَر ُاالنتظاـِ أنتجُفكػػػُر
العالػػـَُُر/ُاستراتيجيَةُالتفكيؾ؛ُالتيُحاولتُأفُتردُّػػالعالـُمفُمنظورُمفاىيـُالبلنتظاـُوالبلتناسؽُفك

أوُمايراهُُدُزيؼُالنظاـ؛يتبدُوسعتُإلىياُتعتبرُالبلنظاـُىوُاألصؿ،ُألنُّإلىُالُنظاموُاألصمي،ُ
ُ ُالبنيويُنظاما، ُثانوية/ُعكسُُوالفكر ُالكوفُمفُحالة ُعناصر ُحيفُيُرد ُالبنية، ُفكر ُيفعؿ ذلؾ،

يخضعُإلىُانتظاـُُعرضية؛ُوىيُالبلنظاـ،ُإلىُحالةُأساسية؛ُوىيُالنظاـ،ُفحسبُمفتاح،ُالكوفُُ
قيد،ُعميناُأفُنفيميا"ُضمفُالرؤياُوالمنياجيةُالشموليتيفُالمتيفُتنظرافُإلىُكّؿُونسقيةُبالغةُالتع

ال يقود إلى  ػذريّ شفالفيـ الػ،1ُبوُالُفيُجزئيتوُوذريتو"ػماُىوُموجودُفيُالكوف،ُفيُتعّقدهُوتركُّ
ُوتأثيُرنتائج متواترة يمكػف اعتمادىا كمعايير ُوداللتو، ُىويتو، ُيكتسب ُأساسا،" ُالوجود، ُألف هُ،

ودُىويتوُوماىيتوُوداللتوُوحدوده،ُولكفُىناؾُسؤاؿُيتبادرُإلىُ،ُوبدوفُالتنظيـُيفقدُالوج2بالتنظيـ"
ُالذىف،ُىؿُىذاُالوجودُقائـُفيُنظاموُونسقيتوُعمىُالتشابوُبيفُعناصرهُأـُعمىُاالختبلؼ؟

ُتفرضُنظرةًُ ُوالوجود، ُالكوف ُإلى ُالفمسفية ُالرؤية ُىذه ُُإّف ُوتشتغؿ ُالنص، ُإلى مفُنسقية
ُ ُأحدىما ُالنسقية،ُمفُخبلؿُمفيوميفُمحوريف؛" ُالرؤية ُشبكةُمفاىيـ ُتحتويوُُالديناميةخبلليا بما

ُ ُيقتضيوُمفُىيمنةُوتراتبُواختبلؼُُاالنتظاـمفُتفاعؿُونموُوتناـُوفوضُوعماء،ُوثانييما بما
ُالديناميةُالُيختفيُفيُكتاباتُمف3وتحّكـُذاتيُوكميةُوغائية" ُتاحُأبدا.؛ُالمبلحظُىناُأفُمفيـو

                                                      
ُ.10محمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختبلؼ،ُنحوُمنياجيةُشمولية،ُصُُ-1
ُالمغةُ-2 ُلنظريةُشعرية، ُموسعة ُمفاىيػـ ُمفتاح، ُج.ُ-الموسيقىُ-محمد ُط.3الحركة، ُورموز، ُأنغاـ ُالمركزُالثقافي1ُ، ،

ُ.340،ُص2010ُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
ُ.10تشابوُواالختبلؼ،ُنحوُمنياجيةُشمولية،ُصُمحمدُمفتاح،ُالُ-3
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محمدُُ)ُدينامية/ُانتظاـ(،ُإالُأفُُّساسيفعمىُالرغـُمفُالطابعُالثنائيُليذيفُالمفيوميفُاأل
ُالديناميةُ،النظرُوجيةُعمفتاحُيتجازُالنديةُأوُالمعارضةُبينيما،ُويفتحُويوسُّ ُليضعُداخؿُمفيـو

شمولية؛ُوغيرُأحادية،ُُلـوبيذاُيؤكدُأّفُنظرتوُنحوُالعا،ُثنائيةُضديةُىي:ُ)ُاالنتظاـُ/ُالبلنتظاـ(
ُ ُميمةُاه متعايشا ومتضايفا مع الالنظاـال تكتفي برؤية النظاـ فقط، بؿ تر فيي ُتكوف ُليذا ؛

ُالبلنظاـ ُىيُرد ُالنص، ُتجاه ُالناقد ُوميمة ُوالوجود؛ ُالعالـ ُتجاه إلىُنظاموُُ،دَُجُِوُُُإفُُْ،االنساف
ُ ُوالفوضى ُالعماء ُينكر ُلـ ُفمفتاح ُبؿاألصمي، ُوالنص، ُالعالـ ُردىُفي ُإلى ُحالتيماُمدعا ُإلى ا

ُمتناغمة.ُأوُأنساؽُالنظاميةُوالنسقية،ُكعبلمات

وُسيؿُالتنظيـ،ُفالفوضىُ،ُيؤكدُلومافُنيكبلسُأّنوُمفُالخطأُالنظرُإلىُالعالـُعمىُأنُّيذاول
،ُإذُالُيختمؼُاثنافُتعتريو،ُووظيفةُالفكرُالبنيويُالنسقيُىيُإعادةُماُالُنظاـُإلىُحالتوُالنظامية

أّفُالعالـُوالنصُأكثرُتعقيداُمفُأفُتحتوييماُاألنساؽُالمنطقيةُكميا،ُولكفُنظريةُاألنساؽُعمىُ
مفُالوقائعُالموجودةُفيُُكبيرٍُُالعامةُتؤكدُضرورةُوجودُالترابطُالبنيويُالذيُيتـُعبرُاختزاؿُكـٍُ

ُ.1العالـُوالنصُوحصرىماُفيُقواعدُومفاىيـ

قدية،ُوفيُنظرتوُإلىُانتظاـُالكوف/ُالنص،ُفيوُإّفُمحمدُمفتاحُليسُأحادياُفيُرؤيتوُالن
ُفيُالنصُالسابؽ ُرأينا ُكما ُيعترؼ، ،ُ ُلكفُأالُيبدوُىذاُُسمطةٍُبوجود معينةُلبلختبلؼُوالتراتب،

ُالتشابو؟،ُ ذا التشابو الذي يراه يحكـ العالـ، فال يدركو ػػىمناقضاُألطروحتوُالكبرىُالقائمةُبمفيـو
،ُفيصبحُإدراؾُماىيةُالشيءُمرتبطاُبإيجادُشبوُبشيء آخراإلنساف إال مف خالؿ تشبيو شيء 

ُلو،ُيمكفُمقارنتوُبو.

ُديُسوسير،ُُيحت ػ ُالنسقيُالذيُيذىبُإليو ُإلىُالمنظور ُأفُنعود ُالصدد، ُفيُىذا ُعمينا ـ
ُعبلقتياُ ُخبلؿ ُمف ُما ُكممة ُمعنى ُفي ُيتكوف ُ"نظاـ ُأّنو ُعمى ُلمساف ُتعريفو ُفي ُبنيويا، بوصفو

                                                      
وتدقيؽ:ُرامزُمبل،ُُترجمة:ُيوسؼُفيميُحجازي،ُمراجعةُ،1ينظرُنيكبلسُلومػػاف،ُمدخؿُإلىُنظريةُاألنسػاؽ،ُط.ُ-1

ُ.8،ُص2010ُمنشوراتُالجمؿ،ُكولونيا،ُألمانيا،ُبغداد،ُ
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ُالنظاـبالكمماتُاألخرىُالم فُبيفُعناصرُػػؿُمعيػػيمكفُأفُيحدثُتفاع،ُفيؿ1ُ"وجودةُضمفُىذا
ُ؟ُومتناغمةُةػػمتشابي

وؿُباالختبلؼُكقيمةُمميزةُلكؿُوحدةُػوُيقػالقضية،ُفيُهإّفُموقؼُديُسوسيػػرُواضحُمفُىذ
سافُىوُاالختبلؼُوحده،ُذلؾُأّفُآليةُالمُ،ُومفُثـ،ُفإّفُ"ماُييـُإًذاعفُاألخرى،ُفيُبنيةُالمساف

ُىػػػػترتك ُما ُعمى ُػػػػز ُأساسا ُفارقي وسمبيو ُوتشّكؿ ُالمجموعُاالختالفات، ُوىذا مفُُ،تقاببلت،
ُىػػػػػػػػُّـُالمتغيػػػذوُالقيُ،االختبلفاتُوالتقاببلت فُكػوُالذيُيكػرة ُكيػو  ويُضمفُنظػػاـُمحّدد،ُػػػافُلغػّؿ

ذىُفيُجوىػرهُػػػػشبثُبقولػناُإّفُالمسافُالُيتغة:ُنتػسوسيػػػرُأبداُحوؿُىذهُالنقطديُفُيتغّيػػرُرأيُػػػػولػ
ُمفُمجمػػػػػػس ُالمشترؾُػػػوعُقيػػػػوىُمفُالتقابػػبلت، ُمفُخبلؿُتباينيا ُإاّل ُليا ُوالُوجود ُكمّيا ُسمبية ػـ

(Ecrits,p.71)"2ُوتمايزىا ُفوحداتُالنصُتشّكؿُالداللةُعبرُاختبلفيا ،ُُفي ُقارة ُالمقولة ُوىذه ،
يوية،ُألنياُترتبطُبمفيوميُالديناميةُواالنتظاـُالوحداتيُالمذكوريفُسابقا،ُفبلُمفاىيـُالمسانياتُالبن

ُيمكفُلوحداتُمتشابيةُأفُتشّكؿُبنية.

ُسوسيُنػاقػػشوي ُىػدي ُعػػر ُفي ُالمفيػػـو ُسيػػذا ُلسانيػّدة ُالمحوريفُػاقات ُعف ُحديثو ُمنيا ة؛
استقبلليةُالتزامنيُوالتزّمني،ُوارتباطيماُ،ُفيقوؿ:"ُإليضاحُ)التاريخي(ُيػَزّمنػوالتُ)اآلنػي(،ُالتزامني

مقارنةُاألولى،ُبإسقاطناُجسًماُعمىُمستوى،ُوفيُالواقع،ُإّفُكؿُإسقاطُإّنماُيخضعُفيُآٍف،ُيمكنناُ
مباشرةُلمجسػـُالمسقطُعميػػو،ُومعُذلؾ،ُفيوُمختمؼُعنو،ُإذُأنوُشيءُمستقؿ،ُولوالُذلؾُلماُُوِجدُ

،ُوباإلضافة،ُىنا،ُإلىُمقارنة3ُخذُفيُالحسبافُاألجساـُذاتيا"عمـُكامؿُلئلسقاطات،ُويكفػيُأفُنأ
ديُسوسيرُظواىرُالمسافُبظواىرُالكوف،ُيجبُالتنويوُإلىُأّفُذلؾُاالختبلؼُغيرُمحصورُفقطُ

                                                      
ُفردينانػػػػػلويؾُدوبيكيُ-1 ُفيـ ُلمخطُوػػػػػػر، ُوفقا ُدوسوسور ُفكد ُمفاىيـ ُبركة،ُػػطاتو، ُريما ُترجمة: ُالمسانيات، ُفيُتطور رية

ُ.10،ُص2015ُ،ُالمنظمةُالعربيةُلمترجمة،ُبيروت،1ُمراجعة:ُبساـُبركة،ُط.
ُ.97ُ،96،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
ُُالمصطمحُويطّوعوُمعُمفاىيمو ُىذا ُالتفػكيكيةُأفُيأخذ ُفيُاستراتيجية ُسنبحثُفيُالفصؿُالثالثُكيؼُاستطاعُدريدا

ُواستراتيجياتو،ُفجعموُيدؿُعمىُاالختبلؼُوالحركةُغيرُالبلنيائيةُلمداللة.
ُالجزائريةُُ-3 ُالمؤسسة ُالنصر، ُومجيد ُغازي ُيوسؼ ُترجمة: ُالعاػمة، ُاأللسنية ُفي ُمحاضرات ُسوسػػور، ُدي فػػردينػاف

ُ.109،ُص1986ُلمطباعة،ُالجزائر،ُ
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ُبأنواعيا،ُ ُالوحداتُالمغوية ُعمىُمستوىُالتراتبُالخطيُبيف ُأيضا، ُيوجد نما ُوا  فيُاإلسقاطات،
فاتيا،ُوىذاُالترتيبُالخطيُلموحداتُيرتبطُبمفاىيـُالمسانياتُوفكرُفماىيتياُوداللتياُمرتبطةُباختبل

أوُكمماتُفيُوقتُواحد،ُكماُأنوُالُينتجُكبلما،ُُحروؼٍُُةَُالبنية،ُفبلُيمكفُلئلنسافُأفُينطؽُعدُّ
ُ.تشكيؿ الداللة والمعنى بيف الوحدات ألف االختالؼ، أوُؿ أسسِ إذاُنطؽُبعدةُحروؼُمتشابية،ُ

ؿُالنمو،ُػػـُمفُقبيػػوعُمحمدُمفتاحُاستعمالوُالمكثؼُلمصطمحاتُومفاىيبلحظُقارئُمشُرػػي
،ُالتشكيؿ،ُالتمثيؿ؛ُالتوافؽ،ُوىيُكماُوالحركة،ُوالحوار،ُوالتناسؿ،ُوالصراع،ُوالسيرورة،ُواالنسجاـ

؛ُالتػيُتضـُاالختبلؼُوالتشابوُمًعا،ُوىيُتحتويُداخمياُعمى1ُذكرناُتندرجُكمياُفيُمقولةُالدينامية
ُُنمو ُوكذلؾ ُومستوياتيا، ُصنوفيا ُبشتى ُووحداتيا التناسؿ الذي يحصؿ عف طريؽ لعناصرىا

ُبنيةُصغرىُتُُاالختالؼ ال التشابو ُوالذيُيمكفُأفُيحدثُداخؿ ُُجُُػػنتُِ؛ كماُبنياتُأصغرُمنيا،
ُالبنياتُصراعٌُ ُتمؾ ُبيف ُيحدث ُأف ُأيضا ُألفُُّداخميٌُُيمكف ُالخطابُومركزيتو، ُبؤرة ف ُتُػػكو  ُمف

ُالحداثية.ُ/ُالنماذجُيخموُمفُمركزُفيُغالبُالنصوصالخطابُال

ُاالختبلؼ،التناسؿُإفُّ ُعف ُنتاجا ُبوصفو ُحواريةُُ، ُعبر ُويتـ ُالنصُوخارجو، ُداخؿ يكوف
عمىُأّفُحوارُُ:"ُتناصيةُلمنصُمعُالنصوصُاألخرى،ُأوُيكوفُداخؿُالنصُالواحدُبيفُوحداتو

ُآلياتُ ُلمكشؼُعف ُيكفي ُال ُنصُما ُمع ُيتعّيفُالنصوصُالخارجية ُفإّنو ُولذلؾ ُالنص، تناسؿ
ُالداخمػي" ُالحوار ُميكانيزمات ُالتناسؿ2ُالوقوؼُعمى ُمرحمة ُتأتي ُوالصراع ُالحوار ُمرحمة ُوبعد ،

ُالنصيُوالداللي.

: ولكف،ُمحمدُمفتاحُيرىُأّنوُمفُمبادئُنسقيةُالبنيةُوالعالـ،ُوأساسُاشتغاؿُالديناميةُفييما
،ُإشكاليُ،ُولكنوُأيضا،ُأمرٌُبدإ يتبناه في انتظاـ النصأوؿ مأّف كؿ  شيء يشبو كؿ شيء، وىذا 

ُ؟/ُالمفارقةُألفُفكرُالبنيةُيؤكدُعمىُاالختبلؼُبيفُاألشياءُوالوحدات،ُكيؼُنفسرُىذاُالموقؼ

                                                      
،124،187ُُ،ُأنغػػاـُورموز،ُص3الحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-المغةينظر:ُمحمػػدُمفتاح،ُمفاىيػـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُُ-1

ُ،ُوماُبعدىا.7.ُوينظرُأيضا:ُديناميةُالنص،ُص188ُ
ُ.105محمدُمفتاح،ُديناميةُالنص،ُصُُ-2
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ُيكوفُ الوحدة،ُوليسُُوأالتشابوُحسبُمحمدُمفتاح،ُمتحققاُعمىُمستوىُوظيفةُالبنيةُمفيـو
ُعمىُمستوىُُوؿُمؤكدا:"ػيقُ؛الذيُتتحرؾُمفُخبللوُعمىُمستوىُشكميا ُحقا ُموجود ُالتشابو إّف

ستوىُالشكؿ،ُوعميو،ُفإّفُالشكؿُجامعُأيضا،ُولكفُالجمعُقدُيكوفُظاىراُالوظيفة،ُوليسُعمىُم
،ُفيمكفُلموحدةُأف1ُلمعياف،ُوقدُيكوفُعميقاُيحتاجُإلىُتنقيب،ُإّفُالوظيفةُوالشكؿُمتدرجافُأيضا"

ؽُماىيتياُووجودىا،ُلكفُفيُأعماقيماُىناؾُنسؽُمتشابوُتكوفُشكمياُمختمفةُعفُاألخرى،ُلتحق
ُيجمعياُمعُالوحداتُاألخرى.

إذُيظيرُلناُأنوُيخالؼُمفاىيـُُفيـُمحمدُمفتاحُلثنائيةُالتشابوُواالختبلؼُفريدُمفُنوعو،
المتشابوُُقدُيجعؿالعمؽُُألنوُيؤمفُبأفُُّلكّنػوُيسيرُوفقيا،ُولكفُبطريقتوُالخاصة،ُوسوسير،ُديُ

ُوالمختمؼُمتشابيامختمفا ُعمىُ؛، ُُوىوُيؤكد ُالعامة: ُألفُالتشابوتشابو العالـأطروحتو حسبو،ُُ؛
 ،ُووحدتوُالكمية.ـُالعالـأساسُتناغ

ُونحفرُإّفُماُيظيرُلناُفيُالنصُوالعالـُعمىُأساسُأنوُمختمؼُومتبايف،ُيمكفُأفُننقب
ُ ُمحمد ُويقّدـ ُبينو، ُالرابط ُالنسؽ ُأو ُلو، ُالجامعة ُالبنى ُعمى ُالصدد،ُداخمو مفتاحُمثبلُفيُىذا

ُالعدديةُواليندسية،ُعمىُالرغـُمفُ ُاآلتية:ُالنحو،ُوالمنطؽ،ُوالعمـو فيفترضُوحدةُالنسؽُفيُالعمـو
ُفيُطروحاتوُالمتنوعة؛ُحتىُفيُقراءتوُلمموسيقىُ ُالسببُيوظفيا االختبلؼُالظاىرُبينيا،ُوليذا

ُبمع ُطرح ُإلى ُالطرح ُىذا ُويقترب ُوالرموز. ُواألنغاـ ُإذُوالشعر ُاألنساؽ؛ ُسيمياء ُكتابيا ُفي مى
ُمتباينةُومختمفةُ ُ.شكمياافترضتُوجودُنسؽُجامعُلعمـو

ُيكمفُالفرؽُبيفُالباح ُالقارئُالتجزيئيُوالباحػػوىنا ُالقارئُالنسقيػػث/ ؛ُفاألوؿُالُيصؿُث/
ُ ُفيُظُالمختمؼُُِالكؿُ ُفيإلىُإدراؾُالعناصرُالمشتركة ُولكفُالباحثُالنسقيُلتمؾُالعمـو اىرىا،

ُالمختمفةُُِويثبتُأفُّ؛ُرؤيةُتشتيتيةكؿُُيدحضفُأيمكفُ ليوُواحدٌ ُمنبعُتمؾُالعمـو ،ُمنوُتنطمؽُوا 
تعود؛ُفكؿُعمـ،ُإذف،ُفيوُشيءُمفُخصائصُالمنبعُالشكميةُوالوظيفية،ُوذلؾُالشيءُىوُالذيُ

                                                      
ُ.26نحوُمنياجيةُشمولية،ُصُُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختبلؼ،ُ- 1
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ُمتشابيةُبالذاتُوبالتعددية،ُوعمىُىذا،ُفإفُالنحوُأوُالمنطؽُأوُالعددُأوُالين دسةُيجعؿُالعمـو
ُالق ُ.1رآفُوالحديثػػػػػيشبوُإلىُحّدُمعيّفُالشعرُأوُعمـو

،ُبوصفياُوحداتُبنيويةُصغرىُمفُأصؿُُِإفُّ كبرىُُوحدةٍُُالترابطُأوُالتشابوُبيفُىذهُالعمـو
ُشكميا ُعمىُسبيؿُُ،الُتتشابو ُقديما، ُالعربية ُالعمـو ُفجميع ُنسبيا، ُىيُالتيُتتشابو ُوظيفتيا ّنما وا 

ُإثبا ُتحاوؿ ُكانت ُتصوراتُالمثاؿ، ُأو ُمضمر ُنسؽ ُىنالؾ ُوليذا، ُالقرآني، ُالنص ُإعجازية ت
،ُنفترضُأفُيكوفُلعمماءُاألنساؽ:"ُحيفُنقوؿُسيمياءُػػمىمشتركةُتتحكـُفيياُجميعا؛ُوبتعبيرُبمع

ُكشفتُعنياُ ُالتصوراتُالتي ُتمؾ ُكانتُنتيجتيا ُوافتراضاتُواستدالالتُمنطقية ُمقاصد العربية
ُعموماُمختمؼُنماذجُالمعرفةُالتيُأنت جوىاُوشّكمتُمجموعُالمشيدُالثقافيُالتراثيُالذيُنقرأهُاليـو

ُيعنيُأفُ ُالنحوُوالببلغةُوالنقدُوعمـُاألصوؿُوالتصوؼُوغيرىا،ُوىذا ُتكوفُمنفصمة،ُكعمـ تكاد
ُتشكبلتُ ُورصد ُالمغوية ُبالعبلمة ُاشتغالو ُفي ُالعربي ُالعقؿ ُنشاط ُمف ُمتعددة ُمستويات ىناؾ

ُوتأُو ُالداللة ُوجيات ُواالستدالالت2ُيميا"المعنى ُوالمقاصد ُاالفتراضات ُتمؾ ُأّف ُالقوؿ ُويمكف ،
،ُيحكمياُ ُبياُتمؾُالعمـو ،ُوبنيةُمفُالتشابيات،ُألنياُتندرجُضمفُخيط نسقيالمنطقيةُالتيُتقـو

رية،ُأوُالختبلؼُػػػوظيفةُواحدة،ُولكفُشكمياُالمعرفي،ُجاءُمتنوعاُالختبلؼُالبيئةُالمعرفيةُوالفك
ُاإلبستيمُو ُآلياتُمتشابيةالجية ُيتخذ ُاألشكاؿ ُتمؾ ُداخؿ ُالعربي ُالعقؿ ُولكف فيُُوظيفياُلوجية،

ُ.بنيتياُالداخميةُالعميقة

ُلدىُبمعمىُومفتاح، ُالنسقيُالذيُنجده ُالمسديُفيُاالتجاه ُالسبلـ لكفُبفتحُُيواصؿُعبد
ُُ،ُفيؤكدُعمىُوجودُنسؽُلغويُيربطُبيففيُفيـُالعمـوُوالمقارنةُ مجاؿُلمتقابؿُواالختبلؼ العمـو

ُػلُوُ"ماػػيحرصُعمىُالبحثُعنو،ُألنُّفالعربية،ُ ـُنربطُبيفُأسسُالمعرفةُالمغويةُبمقوماتُالعمـو
السائدةُاألخرى،ُفإّنوُيتعذرُعميناُاإلمساؾُبنسيجياُالمعرفي،ُكماُيتعذرُإدراؾُخفاياىاُاألصولية،ُ

ُتتواكبُتاريخيا،ُفُتنِشئُفمسفةًُ ،ُوىذاُالتكامؿُقدُيكوفُمتكاممةًُُيةًُمنيػجُومماُنعتبرهُبدييياُأفُالعمـو

                                                      
ُ.26ُ،27ية،ُصُينظر:ُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختبلؼ،ُنحوُمنياجيةُشمولُ-1
ُ.16آمنةُبمعمى،ُسيمياءُاألنساؽ،ُتشّكبلتُالمعنىُفيُالخطاباتُالتراثية،ُصُُ-2
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ُالتقابؿ" ُباب ُمف ُيكوف ُوقد ُالتماثؿ، ُطريؽ ُوفيو،1ُعف ُوبمعمى، ُمفتاح ُألطروحتي ُتأكيد ُوىذا ،
ُوتأكيدُُأيضا،ُإضافةٌُ ُُاختالؼنسبة مف بماُفيوُُ،ؿػالتقابلمفيـو يمكفُأفُيتحكـُفيُبنيةُالعمػـو

ُ.وػػػػالتشابةُمعينةُمفُيوُنسبػالذيُفُؿػػػمتماثل،ُوكذلؾ،ُتوضيحُوالمعارؼ

ّفُاالختبلؼُفيُالعالـُوالنصُشكميُفقط،ُوأّفُاآللياتُوالمفاىيـُمتشابيةُإإذفُيمكفُالقوؿُ
داخمياُمفُالناحيةُالوظيفية،ُوىيُالطريقةُنفسياُالتيُاّتبعتياُالشاعرةُوالناقدةُنازؾُالمبلئكةُإليجادُ

ؿُالفراىيديُػ،ُوكذلؾُفعدوػصاف وىو يعر وخطوات الحػػتفعيالت الشعر الحتشابياتُنسقيةُبيفُ
الذيُأوجدُعبلقةُتشابوُعمىُالمستوىُاإليقاعيُبيفُأوزافُالشعرُوبحوره،ُوبيفُدّقاتُالعامػؿُفيُ

ُىُالرغـُمفُاالختبلؼُالشكميُالموجودُبيفُىذهُالحاالتُوالتجاربُالمتنػػوعة.ػسوؽُالنحاس،ُعم

ُالغذامي ُاهلل ُعبد ُيتبنى ُالسبب، ُيُوليذا ُلينحمفيوما ُواالختبلؼ؛ ُالتشابو ُثنائية تُػػػتجاوز
ُػػػػمفي ُالظاىريُُ)الشبيو المختمؼ(،ـو ُاختبلفيا ُمف ُالرغـ ُعمى ُاألشياء ُتشابو ُعمى ُيؤكد الذي

ُف ُمبدأُػػػػػوالشكمي، ُىي ُالقاعدة ُىذه ُفإّف ُاالختبلؼ، ُقاعدة ُالنصُيتأّسسُعمى ُأّف ُنرى ُكنا ػ"إف
ُ ُآخريف ُولدى ُالجرجاني ُلدى ُبذرتو ُنجد ُتنوعتُنصوصي ُوربما ُعرب، ُومفكريف ُمبدعيف مف

ُواحد،ُولسوؼُنجدُمصطمحاتُمث ُتترددُفيُػػالمصطمحاتُولكفُالمفيـو ُو)الشرود( ؿُ)المعّمى(
ُالنصُالمختمؼ" ُواصطياد ُتيدؼُإلىُكتابة ُوكميا ُمف2ُالياجسُاإلبداعي، ُتبنيُذاتيا، ُفالبنية ،

ينبنيُإالُعمىُُيُالغرائبيُمثبلُالخبلؿُعناصرُووحداتُمختمفة،ُوليسُمتشابية،ُألفُالنصُاألدب
ُ ُجافُيفتُاديُوزميمو ُالسببُينتقد ُوليذا ُعكسُالنصُالمعرفي، ببلنشُسيركيغمينيُاالختبلؼ،

،ُفبلُوجود3ُ،ُوشبيياُبيندسةُالعماراتُالتقميديةُالمتشابيةالنمطيةُالتيُتعتمدُعمىُالتشابوُالكتبة
بيفُالمختمفات،ُكيُتصيرُمتشابياتُفيُ،ُولكنيماُيؤكدافُعمىُخاصيةُالمزجُألثرُجماليُفييا

                                                      
ُالمعػػػرفية،ُالدارُالتونسػيةُلمنشر،ُالمؤسسةُالوطنيةُلمكتاب،ُتونس،ُالجزائر،ُُ-1 عبدُالسبلـُالمسػػػدي،ُالمسانيػػاتُوأسسيا

ُ.113،ُص1986ُ
ُالمشاكػمةُ-2 ُالغػذامي، ُاهللُمحمد ُالمختمؼ،ُط.ُعبد ُالعربية،ُوبحثُفيُالشبيو ُالنقدية ُفيُالنظرية ُقراءة ،1ُواالختبلؼ،

ُ.6،ُص1994ُالمركػزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
3 -Voir : Jean –Yves Tadié  et Blanche Cerquiglini, le Roman d’hier à Demain , Ed., 
Gallimard, Paris, 2012, p 103,104.   
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ُ"فيك ُالحداثية، ُبعد ُما ُالكتابة ُذلؾُػػػػػسياؽ ُمثؿ ُالكاتبُوالسارد، ُبيف ُالتشابو ُمف وفُىنالؾُنسبة
،ُوىذاُالتشابوُينتجُسمةُالفوضىُفيُالكتابةُماُبعدُالحداثية،ُألنوُيتـ1ُالتشابوُبيفُالقارئُوالسارد"

ُُوالج.ػػيسمىُبالك،ُأوُماُويػالفوض زجػػطريػؽ المعفُ

تتغير،ُإذُا،ُوالنظرةُإلىُىذهُالمفاىيـُجذريًُُمختمفةٌُُويُالحداثيُالمسألةُُػػػولكفُفيُالسياؽُالبني
ُاالختبلؼ،ُفيؤكدُعمىُأنوُ"ُليسُلموحدةُأيُّديُيراىفُ ةُصفةُصوتيةُخاصة،ُػسوسيرُعمىُمفيـو

ُمقطعُجيوريُوالتعريؼُالوحيد فُالداؿُعمىُتصورُما،ُُالػػذيُيمكفُأفُنمحقوُبيا:ُىوُإنيا يكو 
،ُوىذاُالكبلـُيعارضُكمياُتقنيةُالمزج/ُالكوالج2ُعماُيميوُوماُيسبقوُفيُالسمسمةُالكبلمية"ُيختمؼ

ُُو ُالنص، ُالوحداتُداخؿ ُنظامية ُعمى ُويؤكد ُالحداثة، ُبعد ُما ُنظاميةُيكّرسُالتيُتبنتيا ضمنيا
ُالثبلثيةُالتقميديةُكاتب/ُسارد/ُمتمقي.

ُالدليؿُوبنيتػػوُاالختبلفيةُعندُسوسير،ُنجده"ُالُيتحّددُمفُإذاُتأمػػمناُوت فحصنا،ُمثبل،ُمفيـو
ّنػػػماُيتحػػّددُمفُخػػبلؿُالعػػبلقات والتعارضيةُُ(Différentielles)ُاالختالفية خبلؿُواقعوُالػػمادي،ُوا 

(Oppositionnelles)ُ"3ُعمىُمستوىُالدواؿُوعمىُمستوىُالمدلوالت

ُتختمؼُفييماُبينياُشكمياتحقؽُإالُإذاُكانتُوحداتوُيكبنيةُالُُ،الكبلـُالفكرُيشبوُعمميةُإفُّ
ذاميُأطروحتوُالتيُتحاوؿُالوقوؼُعمىُمناطؽُاالختبلؼُػػػ،ُوىذاُالموقؼُبنىُعميوُالغأوُوظيفيا

ُنقديُالعربيُالتراثيُكبنيةُواحدةُيحكمياُنسؽُواحدُأوُأنساؽُمتعددةُمترابطة.الداخؿُالفكرُ

منتظـُمفُالمبادئُوالوظائؼُداخؿُالفكرُالمغػويُوالنقديُُلتسميـُبوجودُنسؽلكف،ُالُيمكفُا
ذامي،ُعمىُعكس،ُمحمدُمفتاحُالذيُيصّرُعمىُالتشابو،ُوجودُػػوالببلغيُالعربي،ُليػذاُيفترضُالغ
وُػػػػػػقدُيحدثُالتآلؼُوتتحقؽُالديناميةُداخؿُالبنيةُبالتشابػمفة،ُفػأنساؽُمتشابيةُوأنساؽُأخرىُمخت

ُمًعا،ُفُأو تقػؼُعندُحدودُالتأليؼُبيفُعبلقاتيا،ُوىيُليستُمجردُُالبنيةُ"الػػاالختبلؼ،ُأوُىما
ُعم ُشيئافشكؿُأوُعبلقةُوترتيب،ُولكنيا،ُإضافةُإلىُذلؾ،ُتقـو ُىُأسسُالتساندُوالتكامؿُوىما

                                                      
1 - Ibid., Op., Sit., p 16. 

ُ.126فػػردينػافُديُسوسػػور،ُمحاضراتُفيُاأللسنيةُالعاػمة،ُصُ-2
ُ.38،ُص1987ُ،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُحنوفُمبارؾ،ُدروسُفيُالسيميائيات،ُط.ُ-3
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ُالتمػاسؾُسواءُيتـُعبرُاالختبلؼ1ُمتماسكاف" ُ؛ُوىذا ُبينيا، ُأوُالتشابو ساسُىوُأبيفُالوحدات،
ُبوجوده ُآمف ُالذي ُالبنية ُاالخػػػ)ت(الؼفكر ُعكسُفكر ،ُُذلؾُػالتفكيك ُبوجود ُيؤمف ُلـ ُالذي ي
ُرة.ػػػػػالتماسؾ،ُوآمفُبالتشظيُوالبعث

ُينت ُالسبب، ُتيارُػػليذا ُدعائـ ُمف ُدعامة ُبوصفو ُعامة، ُاالختبلؼ ُمفيـو ُمفتاح ُمحمد قد
ُ ُمقولة ُوىو ُالبنيويالتفكيؾ، ُاالتجاه ُعف ُتػطّورت ُلُ.فيو، ُالغذامي: ُاهلل ُعبد ُمقولة الشبيو كف

ُوىوُُالمختمؼ ُداخؿُاالختػبلؼ، ُالتشابو ُفػرأتُبوجود ُواالختػػػبلؼ، حاولتُأفُتدمجُبيفُالتشابو
بنيةُمفُالنصوصُُ،ُتقريبا،ُالذيُكّرسُمشروعوُلمبحثُفيُالتشابوُداخؿنفسوُتصورُمحمدُمفتاح

ُػميا.ػالمختمفةُشكُالعربيةُالقديمة

يُبنىُتصوراتوُػػػػ،ُفالثانذاميػػػػبيف مفتاح والغ المنياجي الؼ في المنطمؽػػاختىناؾُُ،ولكف
ُػػػػالنصي ُ)أو ُيسميالنصوصية ُوالتفكيكيةػةُكما ُالبنيوية ُعمىُالمفاىيـ ُالتشريحية(ُيا( (ُُفيُدمج

ومفاىيـُغريبُبينيما،ُفمـُيمؿُإلىُاتجاهُمعيفُدوفُاآلخر،ُعكسُمفتاحُالذيُيسيرُوفؽُآلياتُ
ُ ُعمىالبنيويةُالكمّيةالنظرة ُويؤكد ُفيُُ، ُُوِظَفت ُ"بعضُالمفاىيـ ُأّف ُمعناىا ُالتي ُالبنية شمولية

وفيُالتأويؿُوفيُُاالتُعمميةُمتعّددةُوأدتُإلىُنتائجُمتطابقةُفيُالوصؼُوفيُاالستكشاؼػمج
التفسيػػػر؛ُوبعضُىذهُالمفاىيـُىيُالنواةُالصمبةُوالحاالتُاألولىُومركزُالجذبُوثبوتُالمقياسُ

َوِرثُ....ُوىيُميماُاختمؼُأسماؤىا،ُفإنياُتجتمعُفيُمبدأُ)ُالُشيءُيحصؿُمفُغيرُشيء(ُوالمُُ
،ُوبيذاُيكوف2ُوتعكسُمبدأيُ)كؿُشيءُينسجـُمعُكؿُشيء(ُو)ُكؿُشيءُيتصؿُبشيءُآخر("

ُأقدـَُالتشابوُُ ُحسبو، ُاالختبلؼُُِ، ُلنقدُمف ُداخميا ُمترابطة ُالتيُنجدىا ُالمفاىيـ ُمفتاحُىذه ُفأنتج .

                                                      
ُ.32حثُفيُالشبيوُالمختمؼ،ُصُعبدُاهللُمحمدُالغػذامي،ُالمشاكػمةُواالختبلؼ،ُقراءةُفيُالنظريةُالنقديةُالعربية،ُوبُ-1
ُُُعف ُدريدا ُمصطمحُصاغو ُوىو ُالبلمنتيية، ُوالمغايػرة ُباإلرجاء ُيقوؿ ُالذي ُالتفكيكي ُبػاالخػ)ت(الؼُالمفيـو المقصود

 حتىُيمّيزهُعفُاالختبلؼُالبنيوي.  la difér(a)nceسوسيػر،ُفكتبوُبالفرنسيةُبيذهُالطريقةُ
ُالغػذامػيُوتفكيكيػةُدريداُأمرُيتػوجبُدراستو،ُوعػدـُالتسميـُبوُمباشرة،ُإذُتظيرُُعمىُالرغـُمفُأفُالربطُبيفُتشريحية

ُعدةُتشابياتُواختبلفاتُبيفُطرحييما.
ُ.134ُ،135وُتأويػػؿُواقعػػي،ُصُػػػمحمػدُمفتاح،ُالمفاىيػػـُمعالػػـ،ُنحُ- 2
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تجاهُالتشتيتي،ُالذيُيؤمفُأنوُبإمكافُحدوثُالشيءُدوفُشيءُآخر،ُوبأّفُكؿُشيءُالُينسجـُاال
ُُ؛ُومعُتحويؿُالعدـُإلىُنسٍؽ.ضد عدمية العالـ والنصُالطرحُالنسقيُبيذاُمفتاحُوُمعُكؿُشيء،

؛ُفموُأّفُكؿُشيءُيشبوُكؿُورؤيتوُالنسقيةُولكفُمحمدُمفتاحُيبالغُأحياناُفيُطرحوُالبنيوي
ُالتشابشيء ُاألساسُفيُكتابو ُوىيُالفكرة ُكانتُىنالؾُأيُّ، ُلما ُواالختبلؼ، فُُةو ُوا  ُأصبًل، بنية

ُبصيغةُ ُعدميتيا ُإلى ُيؤدي ُما ُساكنة، ُثابتة/ ُبنية ُستكوف ُفإنيا ُالتشابو ُوفؽ ُتشّكميا افترضنا
متغيرةُرى،ُوىذاُالتوجوُمناٍؼُكميًاُلممعطياتُالتيُقدمياُجوفُبياجيوُعفُالبنيةُحيفُاعتبرىاُػػػػأخ

ُـ ُمبادئُاالنتظاـُوالكميةُوالتحوؿ.ودينامية،ُوتخضعُل فالقوؿُبالتشابوُالكميُداخؿُالبنياتُُ،ومفُث
ألف داخؿ التشابو يوجد قوؿُمردودُومرفوض،ُوالقوؿُباالختبلؼُالكميُكذلؾُمرفوضُومردود،ُ

رةُإلىُػػػرةُاألخي،ُويبدوُأفُمفتاحُيسيرُمعُىذهُالفكاختالؼ نسبي، وداخؿ االختالؼ ينمو التشابو
 ا.ػػػػػػػناتيػمكُِأقصىُمُُ

إف ثاني مبدأ يقترحو محمد مفتاح الشتغاؿ مفيـو التنسيؽ في النص والعالـ، ىو مبدأ 
ُألفُّالتدريج ُقبؿ، ُمف ُواستراتيجياتُتأويميا ُالداللة ُتدريج ُناقشنا ُأف ُسبؽ ُوقد ُقابؿُُ؛ ُشيء كؿ

ُفمكؿُبداي ُداخؿُالنص، ُوالتراتبية ُمسارُمتدرُّلمتدريجُوالسممية ُيوجد ُبينيما ُوما ُنياية، ُوبناءُجة ،
عمىُىذاُالمبدأُ"يمكفُإيجادُمراتبُبيفُالطرفيفُأوُاستخبلصُمزيجُمنيما،ُفالرماديُمزيجُبيفُ

ؽُبيفُػثغراتُوتوفُُّدُ ػػاألبيضُواألسود،ُوىذهُىيُلبُالفمسفةُالمثاليةُالتيُكانتُتشبعُحاجاتُوتس
حمدُمفتاحُمفُىذاُالطرحُالذيُيتجاوزُالثنائية،ُويتدرجُإلىُقدُاستفادُمُوُ.1مذاىبُتظيرُمتباينة"

ُرباعياتُثـُسداسيات،ُوقدُيصؿُإلىُالثمانيات،ُوىذاُماُالحظناهُفيُمبحثناُالسابؽُعفُالتأويؿ
ُينظرُ ُحينما ُواالختبلؼ، ُالتشابو ُثنائية ُفيـ ُفي ُالطرح ُىذا ُمف ُاستفاد ُكما ُالمفاىمية، ومدارجو

ُفُتخَمؽُمناطؽُوسطُبينيما.إلييماُكمفيوميفُمتداخميف،ُ

،ُكتجاوزُلمحدودُالمتقابمة،ُوىذاُالتجاوزُيقتربُإلىُمفيـو ما بعد الثنائيةيقترحُمحمدُمفتاحُ
ُالنظريةُ مفاىيـُالتفكيؾ،ُولكنوُيختمؼُعفُالتفكيؾُفيُاحتفاظوُبالجانبُالمنطقي،ُمعُأفُمفيـو

ُالتجاوز:ُيتعرضُلميونةُالمنطقية،ُ ُالتدريجيقوؿُمحمدُمفتاحُعفُىذا ُ"وقدُسعيناُمفُخبلؿُىذا
                                                      

ُ.27بلؼ،ُصػمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختُ-1
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إلىُتجاوزُالبنياتُالثنائيةُباقتراحُتقسيـُسداسيُوىوُتقسيـُمستقىُمفُالسيميائياتُأساسوُالثنائيةُ
البنيوية،ُوالتقابؿُالمنطقيُوقدُأبعدناُالروحُالمنطقيةُوتبنيناُاستراتيجيةُعمـُالنفسُالمعرفيُونظريةُ

ُيتح ُمنيما ُكؿ ُإذ ُاالنػػالعماء؛ ُعف ُالتراتبيدث ُأىداؼُُ،تظاـ ُإلى ُالكبير ُاليدؼ ُتحميؿ وعف
ُعمىُاشتغاالتُمفاىيـُماُبعدُالثنائية.ُتأثير المرحمة الدينامية،ُوىناُيظيرُجميا1ُصغرى"

مدادىاُبمفاىيـُنظريةُالكاوس/ُالعماءُاُ الجانبُالمنطقيُعفُالثنائياتُُوُدُُاستبعاُجمياايظيرُُ
ُحالتياُاألولى،ُفاستبدؿُمفتاحُالعالـُإلىُالتيُتؤمفُبضرورةُإرجاعُالبنياتُداخؿُ ثنائيةُالمفيـو

ُالميتافيزيق ُتقتربُإلىُكسر ُوىيُرؤية ُالثنائية، ُبعد ُالنتشويُوالدريُابما ُالتفكيؾ ُفي دي،ُالثنائية
ولكنياُالُتؤمفُبالفوضىُأبدا،ُكماُالُتؤمفُبمفاىيـُالييرمينوطيقاُالفوضويةُالتيُتذىبُإلىُأّنوُ

،ُوبالتاليُفالتأويؿ2ُكّؿُماُىنالؾُمجّردُتأويبلت،ُوىذهُالنتيجةُأيضاُمجردُتأويؿ"،ُُو"الوجودُلموقائع
ناعناُإلىُالفيـ،ُلكنوُيسعىُجاىداُإلقُأوالفوضيُيقوؿُبعدـُإمكانيةُالوصوؿُإلىُالتأويؿُالمقبوؿُ

ُالتيُىيُأصبلُتأويؿٌُ ُإفُّبفكرتو ُنفسوُبنفسو. ُوبالتاليُييدـ ُالفوضىُُ، ُىذه ُالفوضىُضد نظرية
ُفإفُُّتأويمية.ال ُالحداثةُليذا، ُبعد ُما ُونقد ُالتفكيؾ ُمفاىيـ ُإلى ُيقترب ُمفتاح في بعض ُ،محمد

،ُمثؿُاعتمادهُعمىُنظريةُالعماءُالتيُيمكفُأفُنعتبرىاُمندرجةُضمفُحالةُماُبعدُالحداثةُجوانبيا
ُمارّدىفيحاوؿُُ؛كماُسنتطرؽُإليوُفيُالعنصرُالموالي.ُولكنوُيرفضُالعدميةُوالبلنظاـُداخؿُالنص

ُإلىُالنظاـُعكسُالتفكيؾ،ُالذيُيردُالنظاـُوالبلنظاـُعمىُحدُسواءُإلىُالفوضىُوالفكرُالشذري.

بأفُيذىبُإلىُماُىوُأبعدُمفُالظاىرُليستخرجُُمزـٌُمُُالباحثُالحصيؼ،ُحسبُمفتاح،ُُإفُّ
ُتبينتُ ُعبلقاتُميما ُفالظواىرُبينيا ُالتيُتحكـُظواىرُالكوف، ُالشمولية، مختمفةُالقوانيفُالعامة

فُاستخبلصُ بعادهُالنصُالشعريُُظاـناألجناسُواألنواعُواألصناؼ،ُوا  الفوضىُوالعماءُعفُُُوا 
رحُليسُإالُقتَُليسُإالُمثاالُمضروباُلماُيمكفُأفُتعالجُبوُقضاياُوظواىرُأخرى،ُلذلؾ،ُفإفُالمُُ

                                                      
ُ.173عي،ُصُػوُتأويؿُواقػػ،ُنحمحمدُمفتاح،ُالمفاىيـُمعالـُ-1
2-ُ ُوزباالُسانتيُ ُاليرمينوطيقػػػػجياتيُفاتيمو ُالفوضػػػػػػاقو، ُقسـُػػػػػا ُمؤمنوفُببلُحدود، ُمؤسسة ُبمقاسـ، ُجماؿ ُترجمة: وية،

ُاإلنسػػػػػةُوالعمػػػػػالفمسف http://www.mominoun.com/pdf1/2017-،ُمفُموقع:11ُ،ُص2017ُرُػػػػفبراي17ُانية،ُػػػػـو
02/herminoutika.pdfُُ

http://www.mominoun.com/pdf1/2017-02/herminoutika.pdf
http://www.mominoun.com/pdf1/2017-02/herminoutika.pdf
http://www.mominoun.com/pdf1/2017-02/herminoutika.pdf
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ُبحؿُّ ُالخاصة ُاالستراتيجية ُقبيؿ ُليسُوقراءةُُُ؛المشاكؿُمف ُبيفُُمشكمةًُُإالُالنصُالشعري مف
ُر.ػػديبُلفيـُالظواىُومفتاحُإلىُالطرحُالعبلئقيُالذيُقّدموُكماؿُأبطرحُ؛ُوىناُيقترب1ُالمشاكؿ

ُأفُُّ قراءةُالنصُالشعريُأوُالسردي،ُأوُأيُنوعُمفُالخطاباتُومحاولةُفيـُُونبلحظُىنا
العالـُأوُُإشكاؿُمعرفي،ُالُيختمؼُكثيراُعفُأيُمشكؿُفيُىذافّؾُ،ُليسُإالُمحاولةُاكيفيةُبنائي
فيُكؿُمبادئوُومفاىيموُالتيُيناقشياُويتبناىا،ُمفتاحُيربطُالحياةُبالشعر،ُوالشعرُبالعالـُػالحياة،ُف

ليذاُربطناُبيفُبنيةُالنصُوبنيةُالعالـ،ُفحسبُماُنعتقد،ُالروايةُمثبل؛ُماُىيُإالُحياةُأوُحيواتُ
التدريجات ولشرحُُسعيُإلىُحّميا.أخرىُلـُنعشيا،ُوكافُباإلمكافُعيشياُوالوقوعُفيُمشاكمياُوال

ُُالموجودة بيف ثنائية التشابو واالختالؼ ُمفيـو ُتشريح ُمفتاح ُيقترح ُالنصُوالعالـ، ُقراءة في
ُبماُ ُالمناقضة ُمفيـو ُوكذلؾ ُوالوحدات، ُالعناصر ُبيف ُتدريجي ُتشابو ُمف ُيحتويو ُبما التعضيد

ُلمعال ُالمكونة ُوالوحدات ُالعناصر ُبيف ُاختبلؼُتدريجي ُمف ُالشكؿُيحتويو ُىذا ُفيقدـ ُوالنص، ـ
ُالمناقضةُفيُالمحورُالعمودي ُالتعضيدُفيُالمحورُاألفقي،ُومفيـو ُ:2ُليوضحُمفيـو

ُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                      

ُ.175ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُالمفاىيـُمعالـ،ُنحػػػوُتأويؿُواقعي،ُصُُ-1
27ُينظر:ُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختبلؼ،ُصُُ-2

 8- المزايلـة

 7- التناقـض  

 6- قــالتطاب  

 5- ـلــالتقاب  

 4- ـادـالتض  

 3- رــايـالتغ  

 2- ايزـــالتم  

 1- االختالف

 المشابهة

(1) 

المشاكلة 

(2) 

المضارعة

(3) 

لمضاهاةا

(4) 

المماثلة 

(5) 

 المحاذاة

(6) 

المناظرة 

(7) 

+ المطابقة 

(8) 
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ُواالختبلؼُحديثُاخت ُالتشابو ُثنائية ُالحديثُعف ُفيُوتفاضميُزاليػػإذف ُتجاوزه ُيقتضي ،
قدُيصؿُإلىُُج في مستويات االختالؼػػػتدريتحميبلتناُالنصيةُوالنسقيةُلمختمؼُالخطابات،ُفيناؾُ

قدُيصؿُإلىُمستوىُالمطابقةُالكميةُُر عمى مستوى المشابيةػػػػػػتدريج آخمستوىُالمزايمة،ُوىناؾُ
ُ ُالقوؿ ُيمكف ُال ُالمنظور ُىذا ُومف ُثمانية، ُلتصبح ُتوسعت ُالتي ُالنصية ُالثنائية ُىذه ُفُّإداخؿ

خيرافُتدريجافُأعمىُمفُسابقييما،ُلتقابؿ،ُبؿُاألادفافُلمتناقضُأوُااالختبلؼُأوُالتمايز،ُمثبل،ُمُر
وتسمسؿُىرميُبينيما،ُوىذاُُجػػػػتدريىناؾُبيفُالمشابيةُوالمشاكمةُبؿُوكذلؾُالُيوجدُترادؼ،ُمثبل،ُ

نبلحظُأيضاُأنوُربط،ُُويدخؿُفيُجانبُالدقةُوالمعياريةُوالديناميةُالتيُيحاوؿُمفتاحُأفُيتوخاىا.ُ
ميؿ ومستوياتوُباإليجاب،ُوىوُُوُربطُالتشابوَُوُبالسمبي،ُبيدُأنُّتوياتُِومسُشكمو،ُاالختبلؼَُُمفُحيث

ُ.وػػػػواضح إلى سمطة التشاب

ُالمفاىيـ ُىذه ُاهللُإبراىيـ ُاستعمؿُعبد ُوالمعرفيةُوقد ُُالنقدية :ُالموسوعيالنقديُفيُكتابو
ُ؛ُ(المطابقةُواالختبلؼ،ُبحثُفيُنقدُالمركزياتُالغربية) ُيوفرُبلؼُالػػ"االختفأّكدُأّف مقصودُىنا

ضُمعُػػحريةُنسبيةُفيُممارسةُالتفكيرُدوفُشعورُبإثـُاالنفصاؿُعفُالماضي،ُوالُخشيةُالناق
والتوجساتُأنتجتياُثقافةُالمطابقة،ُوىيُمخاوؼُوتوجساتُتنيارُاآلخر،ُفيذهُالمخاوؼُالتأثيميةُ

ُالحاجة ُومرد ُوواضحة. ُواعية ُأسسُنقدية ُعمى ُانتظمتُالثقافة ُإذا ُواحدة ُاالختبلؼُُدفعة إلى
رسوخُثنائياتُضديةُخطيرةُفيُصمبُالثقافةُالعربيةُالحديثة،ُمنياُعمىُسبيؿُالمثاؿ:ُاألصالةُ

ُأث ُتركتُتمؾُالمفاىيـ ُالماضيُوالحاضر...وقد ُالذاتُواآلخر، ُمباشرًُرًُػػػوالمعاصرة، ُالفكا ُفي ُُرػػػػا
ُتم ُأصبحت ُبحيث ُومتناحريف، ُمتضاديف ُشطريف ُإلى ُبسببو ُالوعي ُبذاتياُوانقسـ ُالمفاىيـ ؾ

ُبنتائجوُوكؿُ مرجعياتُثابتةُونيائيةُتوجُّ منيماُيعتصـُبذاتوُفيُُوُعمؿُالفكرُوتحددُمجاالتوُوتقـو
ُوتسفُ  ُصوابو، ُتؤكد ُبراىيف ُالمضاد"ػنسج ُالمفيـو ُأمر ُاهلل1ُو ُنصُعبد ُمفُطوؿ ُالرغـ ُوعمى ،

ُاستعمؿُم ُفقد ُمبلحظاتُوقراءات، ُبعدة ُنخرجُمنو ُإالُأننا فيوميُالمطابقةُواالختبلؼ؛ُإبراىيـ،

                                                      
ُالمركزيةُُ-2المركزيةُالغربية،ُ-1نقديُوىذهُالكتبُىي:ُيضـُىذاُالكتابُثبلثةُكتبُتمثؿُأساسُمشروعوُالفكريُوال

ُالثقافةُالعربيةُوالمرجعياتُالمستعارةُُ-3اإلسبلمية،ُ
،ُالمؤسسةُالعربيةُلمدراساتُوالنشر،ُدار1ُ.ػػػعبدُاهللُإبراىيـ،ُالمطابقةُواالختبلؼ،ُبحثُفيُنقدُالمركزياتُالثقافية،ُطُ-1

ُ.9،ُص2004ُُالفارسُلمنشرُوالتوزيع،ُبيروت،ُعماف،
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+(ُ ُالمطابقة ُمفيـو ُيقع ُالسابقة، ُمفتاح ُمحمد ُإلىُترسيمة ُالقصوىُمف8ُوبالنظر ُالمرتبة ُفي )
ُ(ُفيُالدرجةُاألولىُمفُمحورُ)المناقضة(.1-محورُ)التعضيد(ُويقعُاالختبلؼ)

العربيُمفُخبلؿُُديػػػػرُالنقػػػػفيُتحميموُلمفكىذيفُالمفيوميفُعبرُعبدُاهللُإبراىيـُُاشتغؿوقدُ
النقد العربي قد وصؿ إلى درجة التطابؽ/ المطابقة ُ،ُوخرجُبنتيجةُمفادىاُأفُّوىامشياتوُوػػػػمركزيات

،ُوقدُأشارُإلىُةػػػػووصؿ االختالؼ إلى درجات بسيطة وفي مسائؿ جزئيُ؛( مع نظيره الغربي8)+
لمطابقةُيروفُضرورةُالذوبافُأفُالنقادُينقسموفُإلىُنوعيفُباعتبارُىذيفُالمفيوميف؛ُفأصحابُا
ةُالمفاىيـُعربياُبجعمياُمخالفةُػػػػفيُعالـُالغربُالنقديُومفاىيمو،ُوأصحابُاالختبلؼُيريدوفُأقمم

ُ.المصدرُربيػػلماُىوُغ

ُيمكفُُإفُّ ُبؿ ُاألدبي، ُالخطاب ُدائرة ُداخؿ ُفقط ُيقعاف ُال ُوالتشابو ُاالختبلؼ مفيومي
ُ ُالمعرفية ُالخطابات ُقراءة ُفي ُاهللُاستثمارىما ُوعبد ُإبراىيـ، ُاهلل ُعبد ُفعؿ ُكما ُوالثقافية والنقدية
(ُعوضُالمطابقة2ُاختارُمصطمحُالمشاكمةُ)+ُالذيالغذاميُفيُكتابوُ)المشاكمةُواالختبلؼ(،ُ

بيفُالنقادُالثبلثةُ:ُمحمدُمفتاح،ُعبدُاهللُإبراىيـ،ُُ(،ُلكفُاالتفاؽُحصؿ1َُ(ُأوُالمشابيةُ)+8)+
ُاهللُالغذاميُعمىُمصطمحُ ُداخؿُحقؿُتحميؿُعبد ُبو ُيمكفُاالشتغاؿ جراء ُوا  االختبلؼُكمفيـو

(.ُىذاُالشعري والمعرفي )مفتاح(، والنقدي والثقافي والبالغي )عبد اهلل إبراىيـ والغذاميالخطابُ
توجوُعبدُاهللُإبراىيـُيميؿُإلىُالتفكيؾ،ُوىذاُظاىرُمفُخبلؿُإنكارهُالكميُُعمىُُالرغـُمفُأفُّ

ماُبعدُالحداثةُُرغـُأيضاُمفُأفُتوجوُالغذامػػيُنحونصوُالسابؽ،ُوعمىُالالظاىرةُفيُلمثنائياتُ
ُ.المنفتحُتاحُالنسقيُالبنيويػػوالنقدُالثقافيُيختمؼُجذرياُعفُتوجوُمف

ُالتوجُّ ُالبنيىذا ُُتحػالمنفُويػػػو ُجعؿ ُأكثمحمد ُيكوف ُدقُّػػػمفتاح ُالغػػر ُمف ُوعبػػة ُاهللُػػذامي د
ُتوظيؼُىذي ُفي ُالمفيػػإبراىيـ ُالمركػػوميف ُواالختبلؼ(ػػف ُ)التشابو ُزييف ُمإ، ُينطمقاف ُجعميما ُفػػػذ

ُجُإلىُعناصرواةُيمكفُلياُأفُتنموُوتتدرُّػػذهُالنػػػ(؛ُوى1و+1ُ-النواةُالمركزيةُأوُالحالةُالوسطيةُ)
ُثماني ُفي ُمفتاح ُحصرىا ُوقد ُنموذجُعديدة ُوتكوف ُالُادرجات، ُداخؿ ُالمختمؼُلمتدرج خطاب

ُ(ُفإف7ُّ(ُأوُ)+4(ُأوُعمىُ)+1عمىُعنصرُ)+ُفيُالخطابُاحتوتُبنيةُفرعيةُماُفإذا والمتشابو.
ُُو ُالمناظرة، ُأو ُالمضاىاة ُأو ُالمشابية ُىي ُاألصؿ ُبوالدتيا ُعبلقتيا ُذلؾُنوع ُفي ُنفي ُحدث ذا ا 
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ُأ1-العنصرُ) ُأو7ُ-أوُ)ُ(4-وُتمؾُالعناصرُ)( ُفنوعُالعبلقةُستكوفُاالختبلؼُأوُالتضاد ،)
ُ.1التناقض

ُالدرجُإفُّ ُفيزيائيُىذه ُمفيـو ُوىو ُالنواة، ُتتأسسُعمىُمفيـو اتُمفُاالختبلؼُوالمشابية
محض،ُاستجمبوُمحمدُمفتاحُإلىُميدافُتحميؿُالخطاب،ُومفُقبموُسيموفُدايؾُوفافُدايؾُوسموهُ
ُكرؤيةُ ُوالبؤرة ُكشكؿُداللي، ُالصغرىُمفُتمؾُالنواة ُتأتيُالبنياتُالكبرىُلمخطابُثـ ُإذ البؤرة،

،ُفالبنىُعمىُالرغـُمفُاختبلؼ2ُؾُالبنىُالكبرىُوالصغرىُعفُطريؽُالتحاورقضوية،ُفتترابطُتم
ُدرجاتُانتسابياُلمحوريُاالختبلؼُوالتشابوُيقعُبينياُنوعُمفُالتفاعؿُوالحوار.

تتحددُمفُمنظورُالفكرُالمسانيُالوظيفي؛ُوىيُالتيُ"تستندُُسيموف دايؾإفُالبؤرةُحسبُ
،ُسواءُأكانتُىذهُالمعمومة3ُوُاألكثرُبروزاُفيُالجممة"أىميةُفُالحامؿُلممعمومةُاألكثرُأإلىُالمكُو

معروفةُأوُمجيولةُلدىُالمتمقي،ُوقدُاعتمدُفكرُالبنيةُفيُتأسيسوُلطرفيُاالختبلؼُوالتشابوُعمىُ
ُالق ُالمركز ُُ،ارػػػسمطة ُعكس ُالفكر ُالبؤرةػػػػػالتفكيؾ ُمفيـو ُأنكر ُالنصُبُ؛ذي ُعديدةػػػوجعؿ ُؤرا

ُبينيا.ُ،ُالُانسجاـومتنوعة

قصورُثنائيةُاالختبلؼُوالتشابوُعفُفيـُتحوالتُالبؤرةُوتحركاتُالنواةُالمركزيةُلمنصُُإفُّ
ُالعممياتُ ُبيذه ُالقياـ ُيمكف ُال ُ"إذ ُوصرامة؛ ُدقة ُأكثر ُمفاىيـ ُالباحثُإلىُاستعماؿ ُيدفع والعالـ

ُالمزايدة،ُوعميو،ُفإفُّ ُوالتعقيدُالتدريجُالذىنيةُلوُاقتصرُاألمرُعمىُثنائيةُحادة؛ُمثؿُالمطابقة/
ليماُمنافعُعمميةُوعمميةُشاممةُلكؿُمناحيُالحياة:ُمفُتعددُالقيـُإلىُاالختراعاتُالعمميةُفإلىُ

ُ.فالتدريج يفكؾ ثنائية االختالؼ والتشابو؛4ُالمياديفُالسياسيةُومجاؿُالعبلئؽُالفردية"

                                                      
ُ.28ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختبلؼ،ُصُُ-1
صاءُالبحثُفيُالخطابُالدالليُوالتداولي،ُترجمة:ُعبدُالقادرُقنيني،ُأفريقياُػػػػػػػافُدايؾ،ُالنصُوالسياؽ،ُاستقػػػػػػػينظر:ُفُ-2

ُ.205ُ،206،ُص2000ُالشرؽ،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
ُالمتوكػأحمُ-3 ُالُوػػػػػػػد ُالتػػػظائؿ، ُالمغػػػػػؼ ُفي ُالعربيػػػػػػػداولية ُطػة ُالثق1.ػػػػػػة، ُدار ُوالتوزيػػػػػ، ُلمنشر ُالػػػػػافة ُالبيضاء،ُػػػػػع، دار

ُ.28،ُص1985ُ
ُ.28محمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختػبلؼ،ُصُُ-4
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ُتدُمبدأ التدريجُإفُّ ُإلى ُيسعى ُبؿ ُالحادة، ُالتقابمية ُالنظرة ُيتبنى ُالتراتبيةُال ُالنظرة عيـ
ُ ُذكرُمفُاختبلؼُلمبنيةُبشرطُأفُيكوفُبينيا ُالتيُتسمحُبكؿُما ،ُوىذاُتناغـ وتشابوالتعقيدية

ُلممبد ُامتداد ُلمطرحُُإالمبدأ ُمباشر ُإنكار ُفيو ُشيء، ُكؿ ُمع ُيتشابو ُشيء ُكؿ ُبأف ُالقائؿ األوؿ
ُ؛ُكؿُشيءُيختمؼُعفُكؿُشيء.سُعمىُاالختبلؼ؛ُالمؤسَُالتفكيكي

كؿُشيء/ُبنيةُقابمةُلمتدريجُىوُالتسميـُالمنطقيُبتراتبياتُالعبلماتُوالمفاىيـُُؿُبأفُّالقُوُإفُّ
ُ ُولكف ُوخطابات، ُالمعيشُوالمكتوبُنصوصا ىؿ يوجد بيف تمؾ التدريجات انسجاـ فيُعالمنا

ُُُ؟ووفاؽ أـ يوجد تشظي واخػ)ت(الؼ

ي تساىـ في انبناء النص ثالث المبادئ والمفاىيـ الت فّ إجواباُعمىُىذاُالسؤاؿُيمكفُالقوؿُ
الذيُيميزُكؿُاألشياءُداخؿُالعالـ،ُوالوحداتُوالبنياتُُوالعالـ حسب مفتاح ىو مفيـو االنسجاـ

ُالصغرىُداخؿُالنص.

موسعةُلنظريةُُلقدُاعتمدُمحمدُمفتاحُعمىُمبدإُاالنسجاـُكثيراُفيُأطروحتوُالثبلثيةُ)مفاىيـ
ُبالموس ُالمغة ُعبلقة ُفييا ُعالج ُالتي ُاعتبارُشعرية(؛ ُيتأسسُعمى ُافتراضو ُفجاء ُوالحركة، يقى

ُوتراكيبُُ...ُالشعرُموسيقىُلغوية ُالنظاـُمفُفوضىُأصواتُمبعثرة، لذلؾُيحرصُعمىُإيجاد
يجمعُبيفُالصوت،ُوالصمت،ُوالبياض،ُالذيُُيقاعُويحرصُعمىُإيجادُاإلأوُمتراكمة،ُُومشتتة،ُ

ُ.1يفُالمتنافراتوالسواد،ُوفيُمقابمةُالبياضُبالسواد...وخمؽُانسجاـُب

ُ ُإّف ُذلؾ ُإيجاد ُإلى ُأساسا ُتسعى ُمفتاح ُوالموسيقىُُاالنسجاـ الضمنيأطروحة ُالمغة بيف
رُبالموسيقىُوالمغة،ُبؿُأفُالموسيقىُأسبؽُمفُالمغة،ُوىوُيردُوالحركة،ُإذُيرىُأفُاإلنسافُيفكُ 

ىذا،ُالساعيُإلىُعمىُالذيفُيقولوفُبانعزاؿُالمغةُعفُالموسيقىُوعدـُانسجاميما،ُومفُأجؿُىدفوُ
ُ"بتوليف ُاستعاف ُالمتنافرات ُبيف ُواالنسجاـ ُاالنتظاـ ُالسيميائيات،ُُةتحقيؽ ُمف ُمكونة منياجية

ُأوُحركة" ُأوُقوؿ، ُأوُفعؿ، ُلتأويؿُكؿُظاىرة، ُوتحميؿُالخطاب،ُصالحة ،2ُوالتحميؿُالموسيقي،
                                                      

1-ُُ ُالمغة ُشعرية، ُلنظرية ُموسعة ُمفاىيـ ُمفتاح، ُمحمد ُج.ُ–الموسيقىُُ–ينظر: ُأنغاـ3الحركة، ،340ُورموز،ُصُُ،
341ُُ.ُ

ُ.340،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
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نسجاـُمفُأجؿُكشؼُؽُداخمياُاالػركةُيجبُأفُيتحقُّػفالمبادئُالتحميميةُلمخطابُوالموسيقىُوالح
ُ.ُوتحّمموُُُفُالذيُتدرسوُُػػانسجاـُالمت

ُ  :ابوػشػج والتػفي ضوء مفاىيـ االنسجاـ والتدري تطبيقيةٍ  اءةٍ رَ ػػػػقِ  ةُ ػػنَ ايَ عَ مُ  -

ُالعديدَُػلق مفُالخطاباتُُدُعالجُمحمدُمفتاحُمفُخبلؿُمفاىيـُاالنسجاـُواالنتظاـُوالتشابو
دتُمواضيعياُواختمفت،ُفناقشُطروحاتُةُوالكتبُالتيُتعدُّداخؿُكتبُالمنتخباتُوالكتبُالجامع

ُأو اتجاىات ثالث مجموعاتيـُقدُذىبواُإلىُأنُّمفتاحُدماء،ُفرأىُػػػياُومتمقيياُالمعاصريفُوالقِئُراػػػق
ُُاعُوالمؤانسةُألبيُحيافُالتوحيدي.البصائرُوالذخائر،ُواالمتُفيُتمقيُكتابيُْ

متاع والمؤانسة، راب المطمقيف في كتاب اإلػت واالضطػإثبات التشتّ  يذىبُاالتجاهُاألوؿُإلى
ب فيُُأوُالتمقي؛ُإذُيقوؿُأحمدُأميفُ/ُالقراءةَُىذاُالتوجوَُُيالنيػراىيـ كػويمثؿ كؿ مف أحمد أميف وا 

:ُ"موضوعاتُالكتابُمتنوعةُتنوعاُظريفاُالُتخضعُلترتيبُوالُمتاع والمؤانسةاإلتقديموُلكتابُ
نُّ ُوا  ُلخطلتبويب، ُتخضع ُوطيػػراتُالعقػما ُلنجُِػؿ ُحتى ُالحديث، ُوشجوف ُالخياؿ ُالكتابُػراف ُفي د

مسائؿُكؿُعمـُوفف؛ُفأدبُوفمسفةُوحيوافُومجوفُوأخبلؽُوطبيعةُوببلغةُوتفسيرُوحديثُوغناءُ
ُلفبلسف ُشخصيات ُوتحميؿ ُوسياسة ُػػولغة ُالعصر ُوتصويائػوأدبة ُوعممائو ُوأحاديثُو ُلمعادات ر

ُتمِقيُأحمدُأميف.1و"ػشرحرُذلؾُمماُيطوؿُػػس،ُوغيالمجال ُ؛ُفيتخذُمفتاحُىذاُالنصُحجًةُلفيـِ

كتابُاالمتاعُُفُّإأحمدُأميفُيريدُالقوؿُُولكفُالمتأمؿُليذاُالنصُبطريقةُمعمقةُالُيفيـُبأفُّ
نُُّغير منسجـٍ والمؤانسةُ وُفيُشكموُأوُمادتوُومتنو،ُإضافةُإلىُأنُُّغير مرتبٍ ماُىوُفيُطرحو،ُوا 

ُبأنُّ ُفيُطرحو ُخاضأشار ُالحديثلخطرات العقؿُعٌُو ُالخياؿُوشجوف ُوشجوف ُعمىُُ،، ُدليؿ وىذا
ُ ُاألقؿُ،النسبيانسجامو ُ)...ُ،عمى ُلعبارة ُمفتاح ُسببُحذؼُمحمد ُفيـ ُيمكف نما تخضع وال وا 

خدمةُفكرةُالتشتتُمفتاحُيريدُُ؛بنصُأحمدُأميف.ُممكفُفيُكتابوُ(،ُحيفُاستدؿلخطرات العقؿ
ُػػػػػالمطم ،ُولكفُحتىُولوُقمناُبأفُلنصُالتوحيديُراءةُأحمدُأميفػػػفيُقؽُالتيُيرميُإلىُإيجادىا

ا،ُلكفُليسُالتشتتُمطمؽ،ُبقدرُماُينتجُالغرائبيةُأحمدُأميفُيرىُفيُكتابُاإلمتاعُوالمؤانسةُتشتتًُ
                                                      

أبوُحيافُالتوحيدي،ُاالمتاعُوالمؤانسة،ُصححوُوضبطو:ُأحمدُأميفُوأحمدُالزيف،ُدارُمكتبةُالحياةُلمطباعةُوالنشرُُ-1
ُ،ُصُ)س(ُ)مفُتقديـُأحمدُأميف(1والتوزيع،ُبيروت،ُد.ت.،ُج.
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ُكتاب ُفي ُاألمر ُبيذا ُيعترؼ ُمفتاح ُومحمد ُوالتمثيؿ، ُالتصوير ُالتماثؿ)ُيوفي مشكاةُ)وُ(رؤيا
ُيؤكُ (المفاىيـ ُإذ ُفي؛ ُبيفُُ(التماثؿُرؤيا)ُد ُالمشتركة ُيسعىُإلىُالكشؼُعفُالبنياتُالعميقة أنو
نوفُفيُمجاؿُمعيفُمماُجعميـُيتفاعموفُويتفاىموفُويتبادلوفُالمصالحُوالمنافع،ُوىذاُيتوطُُّأناسٍُ

ال ينتج التشتت راتوُوشجونوُػحتىُفيُخطُ،فالعقؿ.1ُواردُفيُكتاباتيـُالتيُيحكمياُسمطافُالعقؿ
ُ.ُالمطمؽ

فيُُ–وسنتحدثُعفُأنواعوُبالتفصيؿُفيُالعنصرُالمواليُُ-ونوُػاُعفُدورُالخياؿُوشجأمُّ
وىُػػػػػ،ُفيؤكدُمفتاحُأفُ"قتشكيؿُخطاباتُاإلنسافُالتيُيفيـُبياُويعبرُبياُأيضاُعفُفيموُلمعالـ

ياؿُاُأعمىُووسطُوأدنى:ُأعبلىاُالعقؿُالمستفاد،ُوأوسطياُالخػالنفسُمترابطةُومتراتبةُومتدرجة؛ُلي
ُاألعمى" ُيخدـ ُواألوسط ُاألوسط، ُيخدـ ُواألدنى ُالحواس؛ ُوأدناىا ُالمشترؾ، ُوالحس ،2ُوالمتخيؿ

أحمدُأميفُُنصمفُُاؿػؿ والخيػقػالعفالراجحُإذفُأفُمحمدُمفتاحُقدُاستبعدُاستعماؿُمصطمحيُ
ُبأفُّ ُالقوؿ ُرجاحة ُعمى ُيحافظ ُاتسمتُُحتى ُوالمؤانسة ُلكتابُاإلمتاع ُوقراءتو ُأميف ُأحمد رؤية

ُ.الفيـ المشتت واالضطراب المطمقيفبطابعُ

ت واالضطراب القائؿ بالتشتّ  تجاه الثاني؛اال  ،حسبُمحمدُمفتاحوداد القاضي  تمثؿُالباحثة
ُُالنسبييف ُلكتاب ُتحقيقيا ُفي ُالباحثة ُفتذىب ُالجامعة، ُوالكتب ُالمنتخبات ُكتب البصائر في
نوعُمفُالترتيبُُالكتابُيفتقرُإلىُأيُُّيجدُأفُّرُػػػػػالناظرُفيُكتابُالبصائُإلىُالقوؿ:ُ"إفُُّوالذخائر

ُتتوالىُدوفُأيُ  ُفيو ُفالمادة ُبعضُفقراتُُوالتصنيؼ، ُفيُبعضُاألحيافُنجد نظاـ،ُصحيحُأننا
ُفيُ ُأشخاصُمتقاربيف ُأو ُشخصُواحد ُأقواؿ ُحوؿ ُتدور ُىي ُأو ُواحد، ُموضوع ُذات متتالية

،ُوىذاُماُدفعُحد ُذاتوُنوعاُمفُالنظاـَُقطؿُبىذاُىوُاستثناءُعمىُالقاعدة،ُوالُيشكُالمنحى،ُإالُأفُّ
ُبأفُّ ُالدارسيفُالمحدثيفُإلىُالجـز ُحيافُاتبعُفيُالبصائرُطريقةُالجاحظُوخاصةُفيُُمعظـ أبا

طبيعةُُ،ُوقدُجاءُفيـُمحمدُمفتاحُليذاُالنصُالذيُاقتبسوُكامبل،ُليؤكدُبأف3ُّكتابُالبيافُوالتبييف"

                                                      
ُ.7ُ،8عميقة،ُصُمحمدُمفتاح،ُرؤياُالتماثؿ،ُمقالةُفيُالبنياتُالُ-1
ُ.18محمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُالنقدُالمعرفيُوالمثاقفة،ُصُُ-2
ُ.238،ُص9ُ،ُج.1988،ُدارُصادر،ُبيروت،1ُوُحيافُالتوحيدي،ُالبصائرُوالذخائر،ُتحقيؽ:ُودادُالقاضي،ُط.ػػػػأبُ-3
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الباحثةُودادُالقاضيُكافُيبحثُعفُُؿػعقُيقةُنسبيةُألفُّالتشتتُواالضطرابُوالبلانسجاـُجاءُبطُر
ُحيثُت ُفيُالكتاب؛ ُأبوُحيافُالتوحيديُفيُموضعٍُػػقػبعضُاالنتظاـ ُ"ويفاجئنا مفُالبصائرُُوؿ:

ُمنوُأنُّػشتَُبقوؿُيُُ وُكافُعمىُنيةُترتيبُمادتوُالبصائرُترتيباُماُبحيثُينتظـُكؿُشيءُإلىُشكموُـ 
ُأيُأفُت ُبابو؛ ُإلى ُالقارئُمفُوُيَرد  ُوُيمك ف ُإلييا ُالرجوع ُُيسي ؿ ُما ُتبويبا ُمبوبة ُتمؾُالمادة جيء

يخوضُُيتخييمُوالكتابُموسوعيُُلـُيحدثُألفُُّىذاُالتبويػب،ُولكف1ُاختيارُماُيريدُقراءتوُمنيا"
ُغرائبية ُبطريقة ُالحياة ُمسائؿ ُفُ؛في ُبتمؾ ُيستمتع ُالمتمقي ُتُُُذريةػػالكتابة الشيجعؿ زُػميُ التي

ُومضموناتوموضوعات ُبمسألةُو ُدوفُأفُيعبأ ُوالجمالية ُالمعرفية ُالقارئُتحقيؽُالمذة ُعند ُفالميـ ،
التيُُ)الشذرية(،ُففيُرأسُالبراىيفُالتيُيأتيُبياُأبوُحيافُدفاعاُعفُىذهُالطريقةُالنصُانتظاـ

ُالتراوحُبيفُالموضوعات،ُوخاصةُالقارئُُِذىفُُِشحذُُُ؛يمّيزُموضوعاتوُومضموناتو ُإذُفيُرأيو، ،
،ُوبالتالي2ُوةُالقارئُعمىُاالستمرارُفيُالقراءةُدوفُكمؿُأوُممؿػػبيفُالجديُواليزليُمنيا،ُيفتحُشي

ُ ُُاالستراتيجية التشذيريةاستعمؿُأبوُحيافُىذه ُالقارئ؛ ُؿُأبيُحيافػػعقؿُمثؿُعقفػلجمبُاىتماـ
ُبؿُعمىُالقارئُأفُُْالتوحيدي ُالتبويبُوالتنظيـ، ُالعمميُالُيصعبُعميو ُبيذه ُعمىُمستوىُيقـو ة

عادةُالترتيبُوالتنظي ـ،ُحتىُالُيحدثُانقطاعُبيفُالقارئُوالنص،ُإذُػذىنو؛ُعمميةُمؿءُالفراغاتُوا 
ُمحدد ُغير ُالنصُوالقارئ ُبيف ُوىػػ"البلتوازف ُالبلتح، ُينمُّػػذا ُالذي ُىو ُنفسو ُتنوعُػديد ُإمكانية ي

التركيبُُؿُإفُّػػػبُ،4"بُالنصػتركيُأويؿُالذاتيُجزءُمفػػالتفػػ"،ُبؿُواستمرارُىذاُالتواصؿ،3ُالتواصؿ"
،ُفالنصُالمعزوؿُعف5ُقةػمتحقُُّوالنصيةُيـُىيُالوسائؿُالتيُتجعؿُالتجربةُاألدبيةػػويؿُوالتنظوالتػأ

ُ.نص ميت ال محالةالقارئُىوُ

                                                      
ُ.238،ُص9ُ،ُج.رػػوالذخائُرػػالبصائُالتوحيدي،ُحيافُوػأبُ-1
ُ،ُبتصرؼ.239ػسو،ُصُالمرجعُنفُينظر:ُ-2
نجيُكروسماف،ُالقارئُفيُالنص،ُمقاالتُفيُالجميُ-3 أويؿ،ُترجمة:ُحسفُناظـُوعميُػورُوالتػسوزافُروبيفُسميمافُوا 

ُ.133،ُص2007ُُدة،ُبيروت،ػػ،ُدارُالكتابُالجديدُالمتح1.ُحاكـُصالح،ُط
4-ُJean –Yves Tadié, La critique littéraire au XXème  siècle, Ed. Belfond, 1987,ُParis, p 09.     
5 -Voirُ: Ibid., p 11. 
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ُذىبُرىُمحمدُمفتاحُأفُّػػػػػي ُطّبقتُعمىُُتالباحثةُودادُالقاضيُمحقّػػةُفيما إليو،ُولكفُ"إذا
ُكالكتبُالبصائرُمعايي ُمفُالمعرفة، ُواحدا ُالكتبُالتيُتتناوؿُنسقا رُتأليؼُالكتبُغيرُالعربية؛

.ُولكفُإذاُُنظرُإليوُضمفُبنيةُوُعفُالببلغةُأوُاألصوؿُوالنحو..التيُتتحدثُعفُالشعرُونقدهُأ
،ُوىذا1ُوُيمكفُاكتشاؼُترتيبُوتصنيؼُعميقيفُوسطحييفُفيُآفُواحدُّالكتبُاألدبيةُونوعيا،ُفإنُّ

رُضروريُلمتصنيؼُوالتفرقةُبيفُبنيةُخطابُاألدب،ُوبنيةُخطابُالمعرفة؛ُفاألدبُيقتضيُػػػػأم
ُإحداثُتغريبُوجماليةُفيُالنصُودىشةُلدىُالمتمقي؛ُوىذاُاألمرُالُيحصؿ،ُإذاُلـُيكفُىناؾ

ُالذيُينحوُمنحىُ، فيعيد ترتيبيا ذىُف المتمقي)كاوس( فوضى ضمنية ُعكسُخطابُالمعرفة ،
ُ...والرياضياتُُوُالحاؿُفيُكتبُالنحوُوالببلغةىبُوالتبويبُالدقيؽ،ُكماُالتعقيدُوالترتي

ُالقبمي ُاألحكاـ ُبأّف ُننكر ُأف ُأبًدا ُيمكف ُالتجػػػػػػال ُأو ُالقػػػػػزيئيػة ُىذه ُمثؿ ُعف ُبعيدة راءاتُػة
جميعا؛ُفأحمدُأميفُانطمؽُمفُرؤيةُتشتيتيػةُفيُقراءتوُلبلمتاعُوالمؤانسة،ُوالشيءُنفسو،ُبدرجةُ

ُ،ؼػؿ المختمػػػخاو دػالمتشابيدرؾُُةُلودادُالقاضيُفيُتمقيياُلمبصائر،ُولكفُمفتاحػػػػػية،ُبالنسبنسب
التيُتحكـُالكتابيفُمنسجمة،ُألفُمفتاحُباألساسُيشتغؿُمفُُةالبنيةُالعميقةُوالسطحيُيرىُبأفُّفػ

ُبني ُعقؿ ُويػػػخبلؿ ُيسّوغ ُكاف ُأّنو ُحتى ُبؿ ُالفوضى، ُداخؿ ُالنظاـ ُإدراؾ ُيستطيع ُويسب بُ، لو،
ُدي.ػػػػيفيـُبالطريقةُالتيُيشتغؿُبياُعمقوُالتأويميُوالنقُإلمكاناتُخمقو،ُفكؿُمتمؽٍُ

ُاالضطػرابُوالتشتّػتُالمطمؽُوالنسبيُإلىُ ُمفتاحُفيُمقارنتوُبيفُأطروحتػػي: يصؿُمحػػمد
ُ"ػأّني ُالمعنويةُتشتركافُفيُنظريةُنصيةُلممعنى،ُوالُتغامرافُفيُالتأويؿُوفيُالتشييدُوالنظريما ة

ُالفي ُاالستشراقية ُوالمناىج ُالسني ُاإلسبلمي ُالعربي ُالتراث ُيعززىا ُيييمفُػػػالمذكورة ُالتي مولوجية
ُتفت ُإذف، ُكمتاىما، ُفاألطروحتاف ُالتفاعؿ، ُدوف ُواالستقبلؿ ُالكّؿ ُدوف ُبالجزء ُاالىتماـ قدافُػػػعمييا

ُبأسػػػػبلعُعمىُالمكتسبػػػاالط ُالتيُتسمـ ُالحديثة ُوالبنياتُالمنياجية ُالكؿُعمىُالجزء، ةُعمىُػػػػبقية
ُوالوظيفي ُاالنتشار"ػػػػالبعثرة، ُعمى ُوالنسؽ ُالعطالة، ُعمى ُبالنظ2ة ُوالمقصود ُالنصيػػػػ، ُالتيُرية ة

التيُالُتصؿُإلىُالبنياتُالعميقةُُ)المنغمقة(ُقراءةُالمحايثةُوالشكميةػػػػػلوُاػػػػػانتيجتياُاألطرحتافُى

                                                      
ُ.59واالختػبلؼ،ُصُُُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُ-1
ُ.60المرجعُنفسو،ُصُ-2
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ُوالمتحول ُيحاوؿُواألنساؽُالثابتة ُىيُما ُالقراءة ُوىذه ُالتراثية، ُفيُأبجدياتُالكتابة ُالتيُتتحكـ ة
ُ ُليؤسس ُيتجاوزىا ُأف المتناغمة، كاتجاه ثالث، و ة المنسجمة ػػالنسقي أويميةػػالت راءةػػػػلمقمفتاح

ُ.النصيُؾوالتفكُّوالتبعثرُالتيُتؤمفُباالنتشارُُالقراءاتُُِىذاُاالتجاهُُُايرفضُأيضو

ُفكرُُِأساُسُُالوحدةَُُأفُُّ،ُتنطمؽُمفُمسممةُِالنسقيةُالمنسجمةُوالمتناغمةميةُالتأويفُالقراءةُذإ
بيفُأجزاءُكتابُُالوحدةَُُرةٍُػػػػػكثيُتٍُراػػػػحّقؽُالتوحيدي،ُحسبُمفتاح،ُمنص،ُوقدُُأيُ ُالبنية،ُوأساُسُ

ُ:1رُمفُخبلؿُعدةُمظاىرُوتقنيات،ُومفُبينياػػػػػالبصائ

ا؛ُالقبميةُوالبعدية،ُفيوُيذّكػرُالقارئُأحياناُبأّفُبعضُفالقارئُيجدُنوعيفُمنياإلحػالػػة:  -1
ُ ُليا ُوحموالمسائؿُالجزئُالثانيُسيجد ُالثالثُ)بعُأجوبة ُوأحػػػفيُالجزء ُتكوفُيدية(، انا

 زءُسابؽ.ػػػػقبمية،ُحيفُيحيؿُإلىُج
ُالثنائيات:  -2 ُتإذ ُواليزؿُُثنائيةُُحكـ ُدليؿُعمىُمركالبصائرُنَصُالجّد ُالثنائية ُوىذه زيةُػػ،

 يحميُالنصُمفُالتشّتتُوالبعثرة.ُوجودىاُالقػػػػػػار؛ُكماُأّفُقارةُداخمو
ُكؿُ امتالؾ دروب الكتابة:  -3 ُالتوحيدي ُوتوٍخُُالكتابةُُِشروطُُِيمتمؾ ُوتصنيؼ ُجمع مف

ِدُالكبلـُثـُدََُبُُعُُمُْوؿُالتوحيدي:"ُجَُػػػبقُاحُفيُىذالمغاياتُوتبميغُلمرسائؿ،ُوقدُاستدؿُمفت
ُإليو،ُوتنزيؿُالصبرُعمىُمحاسنوُثـُ ُمنوُأوُوقعُقريبا ُشاكؿُكثيرا الرياضةُبتأليؼُما

،ُوىذا2ُذلؾُعمىُشرحُالحاؿُالُيقتصرُعمىُمعرفةُالتأليؼُدوفُمعرفةُحسفُالتأليؼ"
ُقدُ ُفالحكـ ُتطبيقيا ُأما ُنظريا، ُالنصُوعمومو ُبفنوف ُالتوحيدي ُمعرفة ُعمى ُدليؿ القوؿ

 ر.ػػػػإلىُآخُؿٍُم ُػحيختمؼُنسبياُمفُقارئُأوُمُُ
ُجنسُة األدب: ػػػأدبي -4 ُنطاؽ ُفي ُتندرج ُالتي ُكتاباتو ُفي ُالشرط ُىذا ُيراعي والتوحيدي

فيُعصرهُىوُجماعُالثقافاتُاإلنسانية:ُُوالنصُاألدبيُالموسوعيُالذيُأنتجواألدب،ُ
ُاإلسبلمية ُالعربية ُوالثقافة ُالدخيمة ُدينياألصميةُالثقافة ُأنواع ُمف ُتحتويو ُبما ُوغيرُػػػػ، ة

 ة.ػػػػػةُوكتابيػػػػدينية،ُوشفوي

                                                      
ُ.64ُ،65ُ،66ُ،67ُ،68ُ،63ُ،62بلؼ،ُصُػػػػػػػينظر:ُمحمدُمفتاح،ُالتشابوُواالختػُ- 1
ُ.10،ُص3ُأبوُحيافُالتوحيػدي،ُالبصائػرُوالذخائػػر،ُج.ُ- 2
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ُالعميقُإفُّ ُالنصية ُوالمقاييس ُالشروط ُىذه ُُتسِقطػػػػػكؿ ُمفتاحُ-ة ُالتشتُ-حسب يتُُتيـ
ُىذافُكتابُالبصائرواالضطرابُالنسبيُوالمطمؽُع ُونفسُىذهُوػػالكتابُونسقيتُ،ُوتبرزُوحدة ،

رُوالنصوصُالشروطُيمكف،ُمفُخبللياُدراسةُكتابُاالمتاعُوالمؤانسة،ُوباقيُكتبُاألخبارُوالسي
ةُػػػػالتيُتتسـُظاىرياُبنوعُمفُالتشتتُلكنياُتحمؿُفيُبنيتياُنسًقػاُمنسجًماُيحكميا؛ُىوُنسؽُاألدبي

ُ.،ُوتحقيقووالجمالية؛ُالتيُيساىـُالمتمقيُفيُالكشؼُعنو

و،ُػػػػػالعالـُوالنصُفيُىذهُالوحدةُالنسقيةُاالنسجاميةُالقائمةُحسبُمفتاحُعمىُالتشابُيشترؾ
ُكبيرُمفُالتشابوُُاالختبلؼ،ُولكفُداخؿُذلؾُاالختبلؼ،ُوفيُبنيتوُالعميقةُالذيُيحتوي يقعُكـّ

ُنراهُمفُاختبلؼُلمنصوصُواألحداثُفيُكتبوُالتوحيديُيمكفُدحضوُالنسقي حينماُنصؿُ؛ُفما
وظيفياُذلؾُالنسؽُالقائـُعمىُالتشابو،ُوالذيُيؤسسُلنفسوُُعفُطريؽُالقراءةُالنسقيةُالعميقة،ُإلى

؛ُكماُأفُماُنراهُفيُالعالـُفيُصورُوحوادثُتبدوُغريبةُومختمفةُةاألدبيشعريةُأوُالؽُتحقيُعبر
ُ.ُا مف التشابو والجماليةخيطً وغيرُمنسجمةُتممؾُ

ُتبنُّ ُعمىُرؾ الباحث عمى مستوى السطحػػػتيالمنياجية الشمولية البنيوية ال  يإف ُوال ،
ُالظاى ُوالتشتت ُاالختبلؼ ُبالباحػػمستوى ُتغوص ُبؿ ُػر، ُوالمخث ُالقارة ُالبنيات ُأعماؽ اتمةُُإلى

لمقارئُوالنصُعمىُحٍدُسواء،ُفيذهُالمنياجيةُتزودُالقارئُبمفاىيـُنظريةُتمّكنوُمفُالتأويؿُالمقبوؿُ
ُ ُ"والمنسجـ؛ ُال ُالفيـ"إذ ُعمى ُتعيننا ُمف ُألّنيا ُتأويمية، ُخارجُنظرية ُالتفكير ُوبدوفُىذه1ُيمكف ،

ُ.ؿُغيرُمتحقؽٍُ،ُبالنظريةُالشموليةُيكوفُالفيـُمشتتا

ُالبنيإيمكفُالقوؿُ ُعمىُذلؾُػػّف ُفيُالعالـُوالنصُتقـو ُالتيُتتحكـ بيفُوحداتيا،ُُالتشابوة
،ُفالتشظيُالذيُقدُاالنسجاـوتنبنيُكذلؾُعمىُُ،)التدريج(ُالبنيةُالسطحيةُأوُالعميقةُفيسواءُ

ُفيُأوؿُقراءةُيزوؿُمعُالقراءاتُالعميقةُوالمنياجية،ُوسنتطرؽُفيُال عنصرُالمواليُإلىُيطبعيا
ُرؤيتناُ ُتتضح ُكي ُالخياؿ ُومستويات ُالحداثة ُبعد ُما ُوفكر ُالبنية ُفكر ُبيف ُالمضطربة العبلقة

 وتصبحُأكثرُشموليةُومنطقية،ُفماُىوُموقؼُمحمدُمفتاحُالصريحُمفُاتجاهُماُبعدُالحداثة؟

                                                      
1- Jean –Yves Tadié, La critique littéraire au XXème siècle, 18. 
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ُاؿ.ػػػب الخيػة: تحقيػػػػة وما بعد الحداثػػػػالنسقيُ-2

ُال ُالشائإُطػػػػرحيسعىُىذا ُالعبلقة ُالنظاـ،ُػػلىُتناوؿ ُالفوضىُواتجاه ُبيفُاتجاه ُفمسفيا، كة،
بيفُاتجاهُالحداثةُالبنيويةُالشموليةُ)النظامية(،ُواتجاهُماُبعدُالحداثةُفيُتضايفياُمعُماُُ؛ونقديا

اجئُذرية(؛ُفبعدماُاطمعناُعمىُالمنعرجُأوُاالنقبلبُاإلبستيمولوجيُالمفػػػبعدُالبنيويةُالتجزيئيةُ)الش
ُفيُ ُمنغمقا ُإذُكافُنسقيا ُالحداثة؛ ُبعد عندُكماؿُأبيُديبُمفُمفاىيـُفكرُالبنيةُإلىُمفاىيـُما

داثيُفيُػػػحالؿُفيُفكرُمحمدُمفتاحُنحوُىذاُاألفؽُماُبعدُنتساءؿُىؿُىناؾُتحوُُّ،كتاباتوُاألولى
احُعمىُمناىجُػػػاالنفتُوُالتعددُّىيُُػوومشروعُهفيُفكُرُ/ُسمةزةػػػػػػػػػالنقدُواإلبداع،ُخصوصاُأفُأىـُمي

ُة؟ػػػونظرياتُنقديةُمختمف

التحقيبُالذيُقدموُمحمدُمفتاحُلموضوعُالخياؿُُوتشريػػحُراءةػػػػػثُإلىُقػػػىذاُالبحُيدؼكماُي
ُبوصفوُينقسـُإلىُثبلثةُأقساـ:

 ؛ؿ حداثيػخياؿ ما قب -
 ؛خياؿ حداثي -
 د حداثي.  ػعػخياؿ ما ب -

ُالتحقيبُوالُ،كذلؾُ،ونقارف ُىذا ُالمتعقمف،ُبيف ُديبُلمخياؿ ُأبو ُكماؿ ُاقترحو تحقيبُالذي
ُ.)ُطرحُأبيُديب(ُوتحقيبُثنائيُ)طرحُمفتاح(ُبيفُتحقيبُثبلثيُ،ُنقارفوالخياؿُالجموح،ُإذف

ُالسابؽُإلىُأفُّػػوصمن ُمفتاحُفيُالعنصر ُمحمد ُمع ُيحكـُاالختالؼَ  يحكـُ  التشابوَ ُا ُكما ،
؛ُومفُثـ،ُيرىُكذلؾُأنوُداخؿُخبوءبلؼُىناؾُتشابوُم؛ُفحتىُفيُباطفُاالختوالنصُُِالعالـُُِانتظاـَُ

الفوضىُالتيُتقترحياُمفاىيـُماُبعدُالحداثةُيوجدُنظاـُمستتر؛ُوىذاُحينماُيتطرؽُلنظريةُالعماءُ
ُوقتناُ chaosىػػػالفوض) ُفي ُيييمف ُإبداؿ ُوىو ُالحداثة، ُبعد ُما ُإبداؿ ُ"إلى ُتنتمي ُيراىا ُالتي )

ةُعمميةُتتمثؿُفيُالتفكيكية،ُوفيُالبيولوجياُوفيُالفيزياءُوفيُالحاضر،ُويحتويُعمىُتياراتُفمسفي
ُحديثاُ ُأسبلفيا ُوأىـ ُوفيُالحديث، ُالقديـ، ُفي ُإلىُأسبلؼُليا ُوىيُتستند ُالنفسُالمعرفي، عمـ
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ُالنسبية" ُوالنظرية ُالكوانتية 1ُالنظرية ُالذي ُالنسقي ُالنقد ُعمى ُمفتاح ُيعتمد ُوليذا لمرؤيةُُوّجيوُُ،
ُالنقدُ؛الفوضوية القائؿُبوجودُنسقيةُونظاميةُداخؿُتمؾُالفوضىُعمىُالمستوىُالعميؽ،ُكماُُىذا

ُوحيدي.ػػرأيناُفيُقراءةُمفتاحُألبيُحيافُالت

يأخذُمحمدُمفتاحُموقفاُوسطيا،ُمفُخبلؿُاعتمادهُعمىُطروحاتُنظريةُالفوضىُالتيُتقوؿُ
الرغـُمفُأفُالمعنىُ،ُوىذاُالموقؼُيتكامؿُمعُالطرحُالنسقي،ُعمىُبوجودُالنظاـُداخؿُالفوضى

ُ؛ُوىذاُخطٌأ.وضىُىوُأنياُتؤمفُبفوضويةُالعالـالذيُقدُيفيموُالمتمقيُمفُمصطمحُنظريةُالف

فيُفوضى،ُُرُالعالـَُوجبُالتفريؽُبيفُمصطمحيُالرؤيةُالفوضويةُالتيُتصوُ ُالسبب،ُوليذا
ياُعناصرُويةُعمىُأنُّؤمفُبتفسيرُالظواىرُالفوضػػػفُنظريةُالفوضى/ُالعماءُالتيُتػالُنظاـُلو،ُوبي

نفسوُإلزالةُُلموغوسُيجيداُعنوُالعماء،ُفإفُُّدُُػولُ ػػػؿُنظاماُنسقياُعميقا،ُفػػُ"إذاُكافُالموغوسُتَُػتشكُّ
ُبوُػويرجعُالكائناتُوالكياناتُوالظواىرُإلىُمقوالتياُوأجناسياُوأنوعيا،ُبالتأويؿُالُ،العماء ذيُيقـو

ُُالذيُيعيدُترتيبُالعالـُوفيمو.ُالتأويؿ النسقيائـُعمىُ؛ُفالرىافُق2ف"ػػراتُوقرائػػالقارئُبمؤش

ُفبلُيرفضياُنا مع طروحات واتجاىات ما بعد الحداثةؼ محمد مفتاح يبدو ليٍّ ػموقإذفُ ؛
دـُأطروحتوُػليذاُاختارُنظريةُالفوضى/ُالعماءُالتيُتخُبلؽُوالُيقبمياُبرؤيتياُالفوضوية؛عمىُاإلط

ُالنظُالعامة،ُألفُّ ُبدراسةُاألنساؽُومكوُ ريةُ"تيتػػىذه ُبالعنصرُـ ُوعناصرىا،ُوالُتشغؿُنفسيا ناتيا
ُإلىُفضاءُػػالمف ُومفُفضاء ُإلىُحالة، ُمفُحالة ُالمتحولة ُالدينامية ُاألنساؽ ُىو ُتبحثو ُوما رط،

ُىناؾُأصناؼُمفُالتحوالتُوالتف نما ُوا  ُفيُخطية، ُالتحوؿُالُيتـ ُوىذا داتُواالنقطاعاتُرُّػآخر؛
ُُوسترهُليا.ُرُالنصُلعناصرهُوطّيووكيفيةُنشػػُ؛3رُوالطي"ػآليتيُالنشتكوفُمحكومة،ُمعُذلؾ،ُب

ُػمفُيتبّنى ُُنظريةَُتاح ُمف ُتحتويو ُيأخذُة وجود نظاـ خفي داخمياػػػفرضيالفوضىُلما ُوال ،
رةُلكؿُنظاـُوالقائمةُببلُنيائيةُالعالـُوالنصُػػػالناكُ؛رىػػحداثيةُاألخالماُبعدُُوالطروحاتُبالنظريات
ُالنسقيُالمنفتحُالذيُيُ،والتأويؿ ُمعُاالتجاه ُيتوافؽُكميا ُالفوضىُشتغؿُمفُخبللووىذا ُونظرية ،

                                                      
ُ.102وُتأويؿُواقعي،ُصُػمحمدُمفتاح،ُالمفاىيـُمعالـ،ُنحُ-1
ُ.194محمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُصُُ-2
ُ.102ُ،103وُتأويؿُواقعي،ُصُػمحمدُمفتاح،ُالمفاىيـُمعالـ،ُنحُ-3
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ز،ُفمنذُػودُىذاُالنظاـُالخفيُ"تبتدئُمفُالحدودُالتيُيتوقؼُعندىاُالعمـُالتقميديُويعجػػػةُبوجػػالقائم
حركةُشرعُالعمـُفيُحؿُألغازُالكوفُعافُدوماُمفُالجيؿُبشأفُظاىرةُاالضطراب،ُمثؿُتقمباتُُو

الجانبُغيرُُاألمواج،ُوالتقمباتُفيُاألنواعُالحيةُوأعدادىا،ُوالتذبذبُفيُعمؿُالقمبُوالدماغ،ُإفُّ
دُػػ؛ُوق1ـُمفُالطبيعةُغيرُالمنسجـُوغيرُالمتناسؽُوالمفاجئُواالنقبلبي،ُأعجزُالعمـُدائما"المنظُّ
ُالعػػػأعج ُالداخميُمـَُػز ُوضوابطو ُكنيو ُإلى ُالوصوؿ ُبنظامػػفي ُفالعمـ ُيستطعُة، ُلـ ُومعياريتو يتو

ُوجود نظاـ،ُليذاُتقترحُنظريةُالفوضىُويةػػػػتبدو فوضتفسيرُالظواىرُالمعقدةُوالفجائيةُأوُالتيُ
ُوائي.ػػػيُوعشُوػػضفُووُػػػعمىُأنُّرُػػػػػؿُماُيظيػداخُ/ خفيرػػػمتنكٍّ 

رُػػػمتُإلىُالفكانتقلكّنػياُُوُ،لياُأصؿُفيزيائيُلنظريةُالفوضىُُسُأسُ التيُتُُُالنظرياتُإّفُىذه
:ُ"عمودُالدخافُيؿُِبُِدُالحداثة؛ُبعدماُكانتُتبحثُفيُظواىرُمفُقَُػوالفمسفةُفيُسياؽُحركيةُماُبع

فعُمفُرأسُسيجارةُمشتعمة،ُوعمـُيخفؽُفيُالريح،ُوصنوبرُيرشحُنقطةُنقطةُبطريقةُػالذيُيرت
وبغضُالنظرُعفُالوسطُالذيُريافُالنفطُفيُاألنابيب،ُػػو،ُوجػػػغيرُثابتة،ُواىتزازُالطائرةُفيُالج

ُأنواعُ ُتربط ُمشتركة ُقوانيف ُتسوغ ُأف ُتستطيع ُوكأنيا ُالفوضى ُنظرية ُبدت ُالظاىرة، ُفيو تحدث
ُببعض" ُالظواىرُيمكفُأفُتكوفُنصاُغيرُمنسجـُفيُظاىره2الظواىرُبعضيا والتفكيؾُُ.،ُوىذه

وضىُفيُالعمؽ،ُليذاُالُونظريةُالفوضىُتريدُإثباتُنظاميةُالفُ؛يثبتُالُنظاميةُالنظاـُيحاوؿُأفُْ
ُيمكفُأفُنربطُمباشرةُنظريةُالفوضىُبالطرحُالتفكيكيُرغـُبعضُالتقاربُالموجودُبينيما.

راتُػػرُلياُعمىُاشتغاالتُوتنظيػػػفُأفُنعثػػيمكُ/ُالعماءريةُالفوضىػػذهُالمفاىيـُلنظػػػىُكماُأفُّ
لمتعقيدُوالتركيبُوالتشويشُخصبُُالشعرُالمعاصرُمجاؿُردُالمعاصريف،ُألفُّػػػرُوالسػػيُ"الشعػػػف

ُوألفُّ ُنموه، ُومصدر ُحيويتو ُوزخـ ُالنصُالشعري ُنسغ ُىو ُتناولتُبوعيُُالذي بعضُالروايات
وُنظريُمسألةُالفوضىُوالنظاـ،ُوىكذاُقدـُبعضياُازدحاـُالسيرُفيُممتقىُبعضُالطرؽُعمىُأنُّ

ظيرُعمىُأنياُغيرُمنسجمةُفيُ،ُفالرواياتُالتيُت3وُالفوضى"ػػػمفُالنظاـُأكثرُمماُىُمستوىُراؽٍُ
                                                      

،ُدارُالساقي،ُمركزُالبابطييفُلمترجمة،1ُوقع،ُترجمة:ُأحمدُمغربي،ُط.ػػػمتوضى،ُعمـُالبلػػػجايمسُغميؾ،ُنظريةُالفُ-1
ُ.16،ُص2008ُبيروت،ُالكويت،ُ

ُ.18،ُصُالمرجعُنفسػػػػػػوُ-2
ُ.104محمدُمفتاح،ُالمفاىيـُمعالـ،ُنحوُتأويؿُواقعي،ُصُُ-3
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ُاُبمفاىيـػػا،ُإذاُنظرناُإلييػػػػاُومحكمػػػػػػةُوالسرديةُقدُتحمؿُنظاماُداخمياُعميقػػػػػبنيتياُالنصيةُوالداللي
ُنظريةُالفوضى.ُوطروحات

ُالفوضىُمفيوم ُالمركػػػػزي:ويستوحيُمفتاحُمفُنظرية ُومفُخبللوُفمسفة انتظاـ الكوفُو ،
ُالخطاباتُاػػػيق لمتنوعة،ُ"فمفُيتمعفُفيُكثيرُمفُالنتاجُالثقافيُالحديثُوالمعاصرُيجدُفمسفةُرأ

،ُليذاُيستوحيُمفتاحُمفاىيـُتمؾُالفمسفة1ُانتظاـُالكوف،ُىيُجوىره،ُسواًءُأكافُتنظيراُأـُإبداعا"
التيُيمكفُأفُتحتويُطروحاتُفمسفيةُنسقيةُأخرى،ُمفُبينياُنظريةُالفوضىُولكفُالُتحتويُماُ

ُدمية.ػػلرؤيةُالفوضويةُالعنسميوُبا

ذاُع بالثانويُواليامشي،ُُاالىتماـَُُهنجدُرية الفوضى والتفكيؾػػرؾ فيو نظػػتشترجناُإلىُماُػػوا 
ُتقػػالفػػف ُال ُالمصادفةػػوضى ُعمى ُبؿ ُالثابث ُالجوىر ُعمى ُتبرزُُ؛ـو ُفبل ُ"البلجوىرية، ُىي التي

ُمفُجوى ُأيُظاىرة"ػػػالمصادفة ُىامشُال2ر ُمف ُتبرز نما ُوا  ُحاؿُ، ُوىذا ُالمنسيُمنيا؛ ُأو ظاىرة
،ُومفُطبيعةُاإلنسافُالرؤيةُالمركزية،ُفبلُييتـُباليامشُواألمورُالتيُالتفكيؾ يبحث في اليامشيّ 

ُم ُوال ُفقط، ُجيمنا ُمف ُالمصادفة ُتطؿ ُ"ال ُفػػ ُليا؛ ُمعيار ُدوف ُالبلنيائيُتحدثُصدفة ُالتعقيد ف
أيضاُموروثةُمفُالمبدإُالشييرُالبلقياسيةُأوُُوالُمفُمحدوديةُدقةُالقياسُفقط،ُولكنياُلعالمناُفقط

يكوفُبطبيعةُحدثُُبتفاعؿ ذرات مفردةددُػظيورُكؿُحدثُيتحُالبليقينيةُالذيُيعنيُبالضرورةُأفُّ
ُتحديد3ُمصادفة" ُإلى ُالمجاالتُوالتخصصاتُالوصوؿ ُكؿ ُمف ُوالعمماء ُالباحثوف ُحاوؿ ُوليذا ،

ُوعنصرُالمصادفةُفيي زالةُغموضيا ُالفوضىُوا  ا،ُوقدُجاءتُأطروحةُمحمدُمفتاحُالعامةُنظاـ
ُ.بيذاُالصدد،ُفبحثُفيُشتىُالخطاباتُمفُمنظورُفمسفةُانتظاـُالكوف

ُليذهُ ُواإليمانية ُوالعقائدية ُالدينية ُالخمفية ُوىي ُاألىمية؛ ُبالغة ُمسألة ُإلى ُاإلشارة يجب
ىناؾُمفُيجمعُُفُّبيفُالذراتُألنياُتؤمفُبأُال تؤمف بالمصادفةالمفاىيـ،ُففمسفة/ُنظريةُالفوضىُ

                                                      
ُ.06محمدُمفتاح،ُرؤياُالتماثؿ،ُصُُ-1
ُمحاولُ-2 ُالفوضى، ُمممكة ُراستريغيف، ُعبدُليونارد ُاليادي ُعبد ُترجمة: ُوالسبرنيتية، ُالمصادفة ُعمؿ ُآليات ُفيـ ُفي ة

ُ.05،ُص1995ُر،ُبيروت،ُػػ،ُدارُالطميعةُلمطباعةُوالنش1الرحماف،ُط.
ُ.12ُ،13المرجعُنفسو،ُصُُ-3
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اُرؤيةُالفوضىُالبحتةُ،ُأمُّربوبيةٌُُصوفيةٌُُبيفُىذهُالذرات/ُاألحداثُفيُنظاـُمعيف،ُوىذهُالرؤيةُُ
ىناؾُمفُيتحكـُبتمؾُالذرات/ُاألحداث،ُفييُنظرةُُؤمفُبأفُّػػػػػوالُتُرؤية تعتمد عمى المصادفةفييُ

ُوف.ػػػػػإلحاديةُلمك

ُالكوفُ ُانتظاـ ُومبادئُفمسفة ُبعضُمفكػػػيذكومفُمفاىيـ ُقدموُعنيا ُمفتاحُما ريُػػرُمحمد
ُ:1ُربُاإلسبلميػالغ

:ُوىيُمبدأُأساسيُفيُفمسفةُانتظاـُالكوف،ُفالمحبةُسببُقريبُأوُبعيدُلمتناكحُالمحبة -1
ُأفاضُكثيرُمفُاالتجاىاتُالفكريةُالمختمفةُفيُالحديثُعفُالمبدإ ،ُوقدُوالتزاوج،ُوقد

ُمفتاحُعمىُابفُعربيُوابفُالخطي ُالمبدأ،ُاستند ُفيُاستخبلصُىذا بُبكيفيةُصريحة
 فالمحبةُعمىُرأيُابفُعربيُىيُالجمعُبيفُضديف.

ُسريافُنورُاهللُفيُاألرضُوجماؿُاهللُوبركاتوُالسرياف -2 ُإلىُالسرياف؛ ُتستند ُوالمحبة :
 سائرةُفيُكؿُكائفُومبثوثةُفيُكؿُشيءُمفُالقصيدةُالشعريةُإلىُالصخرةُالصماء.

ُاالحياة -3 ُاآليات ُتتحدث ُفيُ: ُتسري ُالتي ُالحياة ُعف ُالشريفة ُالنبوية ُواألحاديث لقرآنية
األكوافُوالعوالـ،ُولكفُىناؾُخبلؼُحوؿُالجمادُبيفُمفُيرىُويقوؿُبوجودُالحياةُفيوُ

 تنكرُالحياةُعنو.ُأخرىُ)المتصوفة(ُوأراء
ُومنافالتجاذب -4 ُومناسبة ُودفع ُتجاذب ُففييا ُواحد، ُتيار ُفي ُسائرة ُليست ُفالحياة رة،ُػػػ:

 رابطُمكوناتُالعالـُوأجزائوُوعناصرهُبجعؿُمبدإُاالنجذابُسائرُفيُكؿُالموجودات.فتت
ُيقاالختالؼ -5 ُالفكريُبأفُُّرُ ػػػػ: ُاالتجاه لؤلكوافُوالعوالـ،ُعمىٌُُسُؤسُّاالختبلؼُمُُُمبدأَُُىذا

 ،ُحتىُولوُكافُظاىرهُاختبلفا.بفاعمية التشابوالرغـُمفُأنناُرأيناُمفتاحُيؤمفُ
ُوالماءُاؿواالتصُاالستحالة -6 ُواليواء، ُالنار ُىي ُالتي ُاألربعة ُالعناصر ُبيف ُوتكوف :

ُبينيا،ُولكفُالواسطةُتجعؿُبينياُ ُلـُتكفُواسطة ُإذا ُتنافرُمفُكؿُوجو ُبينيا والتراب،
 مناسبةُمفُجيةُومنافرةُمفُجيةُأخرى.

                                                      
ُ.16ُ،17ُ،18ُ،19ُ،20ُينظر:ُمحمدُمفتاح،ُرؤياُالتماثؿ،ُمقالةُفيُالبنياتُالعميقة،ُصُُ-1



242 
 

التصوؼُوالتفمسؼُوالمقاصدُفيُُوانَبُونصوَصُيقرأُمحمدُمفتاحُمفُخبلؿُىذهُالمفاىيـُج
ُويتعالث ُومنياُػػػقافةُاإلسبلمية، ُومفُجاوره؛ ُلئلنسافُالمتوسطي، رضُإلىُ"بعضُالبنياتُالعميقة

ُاإلنسافُفيو،ُ ُوفيُمكانة ُمعيفُلمكوف، ُوتصورُانتظاـ ُوالثقافيةُفيُمركزُالعالـ، البنياتُالمادية
ُالزماف،ُوفيُتصورُمسألةُنيايةُالعالـ،ُوفيُمسالةُالتوحيد" ـُالعالـُىيُ،ُففمسفةُانتظا1وفيُمفيـو

نظريةُفيُقراءةُالخطابُوالثقافةُوالمعتقداتُتأخذُبمفاىيـُالنسؽُوالنظاـُحتىُداخؿُماُيمكفُأفُ
ُ.بحصافةُفمسفيةُاُكفوضى،ُوليذاُاعتمدُمفتاحُعمىُمنياجيةُحسابيةُورياضيةيظيرُشكميًُ

تربُإلىُىذهُالقصيدةُالتيُتقُ؛أدونيسُبرؤيةُفمسفةُتناغـُالكوفقصيدةُلؿُمفتاحُيحملنحمؿُت
ُ:2ُصاحبياأدبُماُبعدُالحداثةُفيُخيالياُالمتشظي،ُالتيُيقوؿُفيياُ

 الحؽ أقوؿ: الميؿ صباحي والفجر مسائي

 وسأخرج مف نفسي

 ألرى نفسي

 تخرج منيا أرض كبرى

 تجيؿ كيؼ تسير عمييا، أو تسكف فييا

 رىػىذي األرض الصغ

نسافُمعُنفسو،ُومفُنفسوُتخرجُالميؿُصباحا،ُوالفجرُمساًء،ُوامتزجُاإلُصارُوُلقدُاستحاؿ
ُالكائناتُالحية ُالتيُتسيرُفوقيا ُأرضُتتجاوزُاألرضُالمادية فيناُُ؛األرضُالتيُيمشيُعمييا؛

ُأوُعوالـُمحسوسة،ُ ُبعض،ُفاتصمتُوامتزجتُسواءُأكانتُمجردة "استحالتُالعوالـُإلىُبعضيا
ينة...ويظيرُأفُالشاعرُكافُتستحيؿُالكائناتُالماديةُوتتطورُإلىُماُىوُأعمىُمنياُإلىُحدودُمع

ُعمىُ عمىُعمـُبنظريةُاالستحالةُفعّمموُعمىُكؿُالمخموقاتُوالظواىر،ُبحيثُلـُيجعموُمقتصرا

                                                      
ُ.51،ُصُتماثؿ،ُمقالةُفيُالبنياتُالعميقةاُالػػػػػػػػػمحمدُمفتاح،ُرؤيُ-1
ُ.259ُ،ُنقبلُعفُمحمدُمفتاح،ُرؤياُالتماثؿ،ُص189ُأدونيس،ُأبجديةُجديدة،ُصُُ-2
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ُالواحد" ُالجسد ُيشمؿُأعضاء ُجعمو نما ُوا  ُمكوناتُالعوالـ، ُوالقمب1ُُاستحالة فالعيفُتستحيؿُقمبا،
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالداللية.روحا،ُوالروحُعقبلُفيُسيرورةُالمتناىية،ُكسيرورةُالسيميوزيسُ

ُعمىُمستوىُالخياؿ؛ُوقدُتعّرضناُفيُالفصؿُ إّفُىذهُالحركيةُالداخميةُلعناصرُالكوفُتقـو
ف،ُوجموح،ُوىناُسنناقشُاقتراحُمحمدُمفتاحُػاألوؿُإلىُتقسيـُكماؿُأبيُديبُلمخياؿُإلى:ُمتعقم

والخياؿُالمقموب،ُوالخياؿُالمتشظي،ُانطبلقاُمفُتحقيبُثبلثي؛ُمفُُالمتمثؿُفي،ُالخياؿُالخبلؽ،
ُحالةُالحداثةُوماُبعدىاُوماُقبميا.

ُ: قمنةػػة في العػػبػرغػػالؽ والػالخياؿ الخ -1

يتخذهُاالنسافُُفقسـُ؛قسميفُمفُحيثُوظيفتوُإلىُيرىُأبوُالقاسـُالشابيُأفُالخياؿُينقسـ
ُفيُنفسوُمفُمعنىُالُُرُبوُمظاىرُالكوف،ػػويتدبُّليتفيـُ وتعابيرُالحياة،ُوقسـُيتخذهُإلظيارُما

ـُالكوف،ُبؿُحتىُالخياؿُفيُصيغتوُػػ،ُفميسُفقطُالعقؿُىوُالذيُينظ2ُّيفصحُعنوُالكبلـُالمألوؼ
ُنة.ػةُفيُالعقمػرىُالراغبػػػنة،ُأوُباألحػػالمتعقم

ُنسق ُعمىُرؤية ُفيقـو ُالعالـ، ُوقدُدرسُيرتبطُالخياؿُالخبلؽُبالرغبةُفيُعقمنة يةُشمولية،
محمدُمفتاحُشعرُوفكرُونقدُعبلؿُالفاسيُبفرضيةُنسقيةُالخياؿُالشعريُلديو،ُوقدُتوصؿُإلىُأّفُ

صرارُوبقصد"تفكيرُ"عبلؿُالفاسيُكافُنسقيا،ُبؿُإنُّ ُ،ُوقد3وُكافُيتبنىُالمنياجيةُالنسقيةُبوعيُوا 
ُالنتيجةُعفُطريؽُمجموعةُنصوصُلعبلؿُال ُإفُوصؿُمحمدُمفتاحُإلىُىذه فاسي،ُمفُبينيا:"

ُبعمؿُماُجميعُأجزاءُ ُإنوُالتفكيرُشمولياُىوُأفُنستحضرُأثناءُاىتمامنا الببلدُوعناصرُاألمة،
ُكامبل"النظ ُإال ُالتصّور ُيقبؿ ُال ُككؿ ُوطننا ُإلى ُأيديولوجي4ٌُر ُالرأي ُوىذا ُنسقيةُُ، ُرؤية يحمؿ

                                                      
ُ.266محمدُمفتاح،ُرؤياُالتماثؿ،ُمقالةُفيُالبنياتُالعميقة،ُصُُ-1
ُ.12،ُص2013ُمةُوالنشر،ُالقاىرة،ُينظر:ُأبوُالقاسـُالشابي،ُالخياؿُالشعريُعندُالعرب،ُكمماتُعربيةُلمترجُ-2
ُ.154محمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُالنقدُالمعرفيُوالمثقافة،ُصُُ-3
ُ.154،ُنقبلُعػػفُ:ُمحمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُص25ُ،ُص1999ُعبلؿُالفاسي،ُالنقدُالذاتي،ُُ-4
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ُ ُقصائد ُكذلؾ، ُمفتاح، ُدرسُمحمد ُوقد ُاألمة. ُأحواؿ ُانتظاـ ُفي ُالفاسيُشمولية ُعبلؿ لمشاعر
ُ:1،ُوىذهُاألبياتُدليؿُعمىُشموليةُالطرحيذىبُفيياُالمذىبُنفسوُفيُقضاياُأخرى

 والعػػقؿ ُيغرقنػػػػػي في ُكٍؿ قاعدة        قػػػد أّيَدتيا عػػػػصور بالػػدعايػػػات

 و       أريد مف قػػػبؿ تكويػػػػػػػػف الِبّرياتػػأريد مف ما قػػػػػػبؿ الخمؽ أجمع

 ػؽ العماياتأطػػمب النور مف عم  ػػػـ المجيوؿ معرفة      ػريد مف عالأ

 ػػاواتأعالمو في رياضػػػات السمػ   ي رأيت. رأيػػػػت اهلل بازغػػػػػة     ػػػػػػػإنػ

ُالبم ُفي ُاإلنساف ُينتيجيا ُعقبلنية ُرؤية ُإلى ُدعوة ُاألبيات ُُوػػػػىذه ُاألولى،ُغ ُالحقائؽ إلى
ُمنوالمجيوالتُالتيُتخفىُعن ُالحداثةُُذو ُأّف ُإذ ُدليؿُعمىُحداثيةُطرحُالشاعر؛ ُوىذا عصور،

ُالنظرُ ُتتيح ُجدلية ُعقبلنية ُتتأسسُعمى ُوىي ُالحالي، ُعصرنا ُإلى ُاألنوار ُعصر ُمف تشكمت
 .2والتفكيرُبوحدةُشموليةُفيُقالبُمكتمؿ

ُمكّوفُوكؿُجزء،ُوكؿُعنصر،ُػالخيُإفُّ ُكّؿ ُ"ألّف اؿُالخبلؽُخياؿُنسقيُغائيُبالضرورة؛
ُما"ي ُغاية ُلتحقيؽ ُأىمية3ُشتغؿ ُوعمى ُالخبلؽ، ُالخياؿ ُعبثية ُعدـ ُعمى ُدليؿ ُفيذا ُوبالتالي ،

نسانيا،ُكنصوصُالفك رُػػػمقصديتوُالنسقيةُالشمولية،ُانطبلقاُمفُأّفُالقصائدُتحمؿُوعياُشعرياُوا 
ُُة.سايػػةُوالسػػػػوالفمسف

 وس:ػػػػػد عمى الموغرّ ػػوب والتمػػالخياؿ المقم -2

مقموبُىوُالذيُيثػػورُعمىُعقبلنيتػوُونسقيتوُالداخمية،ُفيقمبُالحّديفُأوُالطرفيف؛ُالخياؿُال
رة؛ُفيوُ"عمىُشاكمةُالتشبيوُالمقموبُفيُالببلغةُالعربيةُبحيثُػولكنوُالُيسيرُنحوُالفوضىُوالبعث

                                                      
160ُالمفاىيـ،ُصُمحمدُمفتاح،ُمشكاةُُ.ُنقبلُعػػف:145،ُص2ُواف،ج.ػػػػػػعبلؿُالفاسي،ُالديُ- 1

2-Voir : Marc Gontard, Le roman Français postmoderne, Une écriture turbulente, p 17  
ُ.156صُُ،فةػػػػوالمثاقُرفيػػػػػالمعُالنقدُالمفاىيـ،ُاةػػػػػمشك ،احػػػػمحػمدُمفتُ-3



245 
 

بُ؛ُفبلُيج1ىذاُالعنواف"يجبُفيـُُدوف سواهيصيرُالمشبوُمشبياُبو،ُوعميو،ُفإنوُفيُىذاُاإلطارُ
،ُوليذاُيمزمناُمفتاحُبيذاُىدـ كؿ لمنسؽ أو خمؽ لمفوضى مف خالؿ قمب الحديفوُػػفيمو،ُعمىُأنُّ
ُواه.سػػػػالفيـُدوفُ

محمدُالسرغيني،ُالذيُيقوؿُفيُُنصوَصُُ،ليذاُالخياؿُالمقموبُكنموذجٍُُ،ويتخذُمحمدُمفتاح
ُ ُالدراويش:" ُيعقصيدة ُالظّؿ ُمفُِبعجيفُالصورة ُيا ُالشماس. ُمفُدـ ُبالحبر،ُبريئا ُالفطرة ّريُلغة

فينيػؽُصرًحا،ُويكِسػرُلغةُ"الموغوس"ُبػُ"اإليروس".ُ)ُقالتُىذهُالدفمىُىيوال:ُحياٌةُبخريفيف(ُبنىُال
ُ)ُتطيرُالرياحُشبًرا،ُويزيغُالسيـُعنيا(ُىاتُماوبنىُالتنيفُسرًجا شئتُُ،ُوبنىُالمكػوؾُميمازا

ُ.2روس"ُحقنة"ػيوغوس"ُمصٌؿ،ُودـُ"اإلػػدـُ"المُ!ُمفُاإلحراؽُوالصمب

ُالنثر،ُص ُالمتفُالشعريُالذيُجاءُفيُصيغةُقصيدة أستاذُفيُمثػػػقؼُُوُادرُمفُػػػػػإفُىذا
األدبُوالفمسفة،ُليذاُاتسـُبالموسوعيةُالمعرفية،ُواستعمؿُمفاىيـُالموغوسُواإليروسُالتيُجعمتُ

ُالنصُ ُُ.بطابعُفمسفيُعميؽيّتسـ ُتطُتفقدُحدثُالمفاىيـ قمبعممية أما إلىُُاُصُػػالنُؽرُّحينما
اُفيُحيرةُأنطولوجيةُ(،ُفاإلنسافُدائم/ُالرغبةمفيوميُالموغوسُ)العقؿ(ُواإليروسُ)القمب/ُالعاطفة

فيُاالعتمادُعمىُأحدُمنيما،ُىؿُنعتمدُعمىُالعقؿُونيمؿُالعاطفة،ُأـُنترؾُالعاطفةُتتحكـُفيُ
ُاإلي ُيختار ُالسرغيني ُمحمد ُوالشاعر ُالموغػػالعقؿ، ُفي ُيفرط ُوال ُالموغوسُوسروس ُيكسر ُبؿ ؛

ُباإليروس،ُلتتجمىُسماتُالموغوسُالعقبلنيةُداخؿُاإليروسُ)الرغبة(.

ُاقتراحُػػوي ُيمكف ُفإنو ُالمفيوميف، ُبيف ُقابمنا ُما ُإذا ُحالة ُفي ُأنو ُإلى ُمفتاح ُمحمد ذىب
ُمقاببلتُ ُليست ُولكنيا ُمقاببلت ُتمؾ ُالمتاىة...، ُالوضوح/ ُالتأويؿ؛ ُالنص/ ُالتالية: الثنائيات

،ُذلؾُأفُالموغوسُيحمؿُفيُذاتوُمأساتوُومفارقتو،ُفيو،ُمفُجية،ُوسيمةُعقبلنية،ُوىو،ُمنيجية
،ُوىذهُالفكرة،ُفيُالحقيقة،ُفكرةُتفكيكيةُترىُبتداخؿُالحديف3ُمفُجيةُثانيةُذوُامتداداتُالعقبلنية

                                                      
ُ.189،ُصُالمفاىيـُمشكاةُمفتاح،ُمحػمدُ-1
ُبجمُ-2 ُاإلنسانية،ُفاس،1ُاجمكـ،ُط.محػمدُالسرغيني،ُمفُفػعؿُىذا ،50ُ،ُص1994ُ،ُمنشوراتُكميةُاآلدابُوالعمـو

191ُ،ُنقبلُعف:ُمحمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُص51ُ
ُ.192محمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُصُينظر:ُُ-3
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ُ ُوسنتناوليا ُالميتافيزيقية، ُالشمولية ُالمنياجية ُالتيُاخترعتيا ُالثنائية الفصؿ فيُضُبالتقويوانيداـ
 .وتدمير سمطة النسؽ الثنائية ؾػػفكر التفكي عندُحديثناُعفُالثالث

ُفيالثنائيات الميتافيزيقية نسؽَ يكسر رُػالشاعُإفُّ ُىوُغيرُُ؛الموغوسُفك ػؾ، ليجمعُبيفُما
لمجمع،ُويؤلؼُبيفُغيرُالقابؿُلمتأليؼُويخمطُبيفُاألشياءُوالكائناتُوالكياناتُوالظواىر؛ُفمـُُقابؿٍُ
ُأُُُيبؽ ُفقد ُفامتىناؾُعقؿ، ُالمجػػزجُعالػػفسد ُاألذىػػـ ُاألفياـ،ُػرداتُوعالـ ُاألعيافُوعالـ افُوعالـ

ُالقي ُواختػفاختمت ُالمقػـ ُوتػمطت ُإنُّػوالت ُواألنواع؛ ُواألجناس ُالكائنات ُلقواعػداخبلت ُإفبلس دُػػو
ُلمعقؿ ُونياية ُوي1المنطؽ ُالبلعقبلنية ُالعدمية ُىذه ُضد ُمفتاح ُمحمد ُيقؼ ُوليذا ُفرضُ، حاوؿ

ُا.نظامًُُالبلنظاـُُيصبحُا،ُُوورًُػػػنُالعقبلنيةُعميياُحتىُيصيرُالعماءُُ

ُىنا، ُػػالحُأفُُّوالمبلَحػظ ُمرحمتي ُبيف ُالدقيؽ ُبؿ الحداثيػالخياؿ الخالؽ ما قّد والخياؿ ،
ُلمغايةُالمقموب الحداثي ُصعب ُعألنُُّ؛أمر ُفي ُيتداخبلف ُنقدُّػػيما ُمختػػة ُفيُػاط ُالرغبة ُمنيا مفة

ُ.ُ؛ُعبرُقمبُالموغوسُوخمخمتوورةُعمىُمبادئياُوأنساقياػػػةُوالثػػالعقمن

 اء البنية:ػػالخياؿ المتشظي وانتف -3

ذاُكافُالخياؿُالمقموبُينتميُإلىُ إذاُكافُالخياؿُالخبلؽُينتميُإلىُحقبةُماُقبؿُالحداثة،ُوا 
وقدُسبؽُوناقشناُفيُحقبةُالحداثة،ُفإفُالخياؿُالمتشظيُينتميُإلىُحقبة/ُحالةُماُبعدُالحداثة،ُ

كماؿُُـػػػ/ُفيراءةػػػفيُقُيػحداثالوالخياؿ الجامح ما بعد ،ُيػف الحداثػػالخياؿ المتعقمالفصؿُالسابؽُ
ُد.ػػػداعُوالنقػػػأبيُديبُلئلب

الفصؿُبيفُىذهُالحدودُوالمراحؿُوالمميزاتُالخاصةُبالحداثةُوماُقبمياُوماُبعدىاُصعبُُإفُّ
ُليػلمغاي ُفرانسوا ُىو ُفيا ُلـُة، ُألفُالحداثة ُلمحداثة، ُالُتعتبرُنياية ُالحداثة ُبعد ُ"أفُما وتارُيؤكد

                                                      
ُ.193ينظر:ُمحمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُُصُُُ- 1
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الخياؿُُفُّإوالُالقوؿُأيضاُُ،الخياؿُالمقموبُىوُنيايةُلمخياؿُالخبلؽُفُّإ،ُليذاُالُيمكفُالقوؿ1ُتنتو"
ُتو.ػػيُىوُنيايةُلمخياؿُالمقموب،ُفقدُتتضافرُىذهُالخياالتُفيُإنتاجُجماليةُالنصُوغرائبيػالمتشظ

ريةُػػػػأدونيسُالشعُونصوصُرةُفيُكتاباتػػػػيُموجودُبكثػػالخياؿُالمتشظُمفتاحُأفُّمحمدُيرىُ
ُوأطروحاتيا" ُبمفارقاتيا ُالحداثة ُبعد ُما ُإلى ُ"تنتمي ُالتي2ُالتي ُالمزدوجة ُاالوضاع ُكانت ُوقد ،

ذهُػػػالخياؿ؛ُىيةُالطرحُُوػة،ُسبباُفيُازدواجػػػرُبيفُثقافةُغربيةُمتطورةُوعربيةُمأزومػػيعيشياُالشاع
تنبئُبنيايةُالعالـُُةػػػيصوغُرؤيةُمأساويةُكارثياالزدواجية،ُأوُتعددُأبعادُالشاعر،ُىيُماُجعمتوُ

ُأخرى ُمشرؽُمفُناحية ُلغد ُبصيصُمفُأمؿ ُفييا ُورؤيا 3ُمفُناحية، ُوىيُرؤية إلىُُال تركف،
ُ.؛ ال لمعػػدـ وال األمػؿالموغوس وال الباتوسسمطةُ

ُ:4ولوػػػىوُقُ؛دونيسُفيُشعرهالمتشظيُعندُأُفُأمثمةُىذاُالخياؿوم

........... 

 وطني كؿ ىذا الفضاء الذي يتشّظى

 حيرة ُمّرة تتشّظى

ُلو ُمّرة حائرهْ 

ُنظرةًُُُُُ ُتحمؿ ُالشعرية ُاألسطر ُكُوىذه ُفيو ُترى ُفبل ُلمعالـ، ُحداثية ُبعد ُمتناغماُػػما ونا
ُةُمنكسرة.رآػػمنسجما،ُبقدرُماُتراهُمتشظياُمبعثراُكمفُينظرُإلىُم

يمكفُأفُنقوؿُبأفُالخياؿُالخبلؽُوالخياؿُالمقموبُينتميافُإلىُحقبةُالحداثةُبصفةُعامة،ُ
ونقابميماُبمصطمحُكماؿُأبيُديبُالخياؿُالمتعقمف/ُالنسقيُالحداثي،ُويمكفُأفُنربطُبيفُالخياؿُ

                                                      
1 - Jean-François Lyotard, Tombeau de l’intellectuel et autre papiers, Ed., Galilée, Paris, 
1984, p 81.    

ُ.219محمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُصُُ- 2
ُ.219رجعُنفسو،ُصُػػػػػالمُينظر:ُ- 3
220ُ،ُصُالمػػػػرجعُنفسوُ- 4
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ُكماؿُأبيُديب،ُفتصبحُثبلثيةُ ُمحمدُمفتاحُوالخياؿُالجامحُبمفيـو محمدُمفتاحُالمتشظيُبمفيـو
ُ.ثنائية،ُوىذهُطبعاُقراءتناُالمقارنةُليما

ُالمػوعفُط ُتتػػػػريؽُمفيـو ُكافُمفيػرآة ُفإذا ُالمفاىيـ، ُقبؿُالحداثةُػضحُىذه ُفيُما ُالمرآة ـو
يتجاوزُالذات،ُفإفُُمتعاؿٍُُسُصورةُأصؿٍُػػػالخياؿُيعكُأيُأفُُّ؛رآةػػػالي:ُالخياؿُمػوُالتػمخصوُالتشبيي

ُالخياؿُلدىُما رة،ُحيثُتعكسُالمراياُػػبعدُالحداثةُيمخصوُالتشبيوُالتالي:ُالخياؿُمراياُمنكسُمفيـو
ويوُوالُتعكسياُباحتراـُأوُتبجيؿُػػػفيُسخريةُأوُتشُ/ُتمثّػمياصوراُمتعددةُإلىُماُالُنياية؛ُوتعكسيا

ذاُكافُكؿُمخموؽُلدىُماُقبؿُالحداثة،ُومنوُالخياؿ،ُصادرُعفُخياؿ ُفإفُُّ،أصؿٍ ُأوُمطابقة،ُوا 
أصموُالخاصُبو،ُولذلؾُفبلُُلكؿٍُُفُّإ،ُأوُيمكفُالقوؿُليست ليا أصوؿمخموقاتُماُبعدُالحداثةُ

نماُىناؾُتشظياتُوفوضىُومتاىاتُوغيرىا،ُمماُىوُمتداوؿُفيُ انسجاـُوالُتناغـُوالُتناسب،ُوا 
تصورُاألولىُ،ُويمكفُأفُنشّبوُالخياؿُالمقموبُبمرآتيفُمتقابمتيف1ُربيةػػػػأدبياتُماُبعدُالحداثةُالغ
ُ.ػاالوجو،ُوتصورُالثانيةُالقف

وىناُيظيرُمشكؿُفيُتصنيؼُمحمدُمفتاح،ُفقدُتناسىُخياؿُالحداثةُالذيُسماهُبالمقموب،ُ
كأنوُيريدُدمجوُفيُخياؿُماُبعدُالحداثةُالمتشظي،ُوبيذهُالطريقةُيكوفُأيضاُقريباُإلىُالتقسيـُ

ُالذيُقدموُكماؿُأبوُديب.

أيُماُُ؛رُبصعوبةُإيجادُخصائصُمعينةُلو،ُفييػػػػبعدُالحداثةُيقفيُالحقيقة،ُإفُخياؿُماُ
وؿ:ُ"ماُبعدُالحداثةُػػػالذيُيق (Harry Blake)ىاري بالؾ بعدُالحداثةُليستُمدرسةُكماُيشيرُ

ُالمدرسيةُ ُالظاىرة ُىذه ُمثؿ ُإف ُمضبوطة، ُنظرية ُأو ُمدرسة ُعمى ُمؤسسا ُمتجانسا ُتيارا ليست
فيُُلمنصوص المتجانسةرأة،ُفيُالوقتُنفسوُالقتراحُتوصيؼُػػمستحيمة...،ُوسيكوفُفيُاألمرُج

حداثيُصعبُال،ُوليذاُفالخياؿُماُبعد2ُىذهُالكتابةُالمعاصرةُألفُىذاُاالقتراحُغيرُموجودُأصبل"
ُ.لممابعدةُأوليةُزءُمنوُأوُمرحمػػالخياؿُالمقموب،ُماُىوُإالُجُ:المسمىُالتحديد،ُإلىُدرجةُأفُّ

                                                      
ُ.221،ُصُالمفاىيـُمشكاةمحمدُمفتاح،ُر:ُػػػػػينظُ-1

2 - Harry Blake, Le post-modernisme Américain, Tel Quel, Ne 71-73,  1977, p 171. Copier 
de : Marc Gontard, Le roman Français postmoderne, Une écriture turbulente, p 68. 
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ُالسببُالقائؿُبصع ُوماُػػليذا ُقبميا ُالخياؿُفيُحقبُوحاالتُالحداثةُوما وبةُتحديدُمفاىيـ
محمدُمفتاحُعفُالتحقيبُالثبلثيُإلىُ"تحقيبُثنائيُأكبر؛ُىوُماُبعدُالحداثة/ُماُُعػػػػيتراجبعدىا،ُ

ُالحداثةُ ُقبؿ ُما ُتميز ُوعميقة ُوأساسية ُوكافية ُخصائصُضرورية ُليسُىناؾ ُأف ُباعتبار قبميا
ُالسب1والحداثة" ُوليذا ،ُ ُقبؿ ُ)ما ُالخبلؽ ُالخياؿ ُمفتاح ُجعؿ ُوىذهُالب ُنسقيا، ُعقبلنيا حداثي(

ُيممؾُصفةُ ُأنو ُالخياؿُالمقموبُحداثيا،ُرغـ ُوجعؿُأيضا ُحداثية، ُفيُأساسيا ُوالنسقية العقبلنية
ُال ُلمثنائياتخياؿ ُحداثيُفيُقمبو ُبعد ُإلىُالنتيجةُُوالمركزياتُما ُىنا، ُمفتاح، ُويصؿ اإلنسانية،

ُمعُكماؿُأبيُديب:ُثنائي/ُالمنطؽُالُنفسيا

 خياؿ حداثي/ خياؿ ما بعد حداثي )عند كماؿ أبي ديب( -
 خياؿ حداثي وما قبؿ حداثي/ خياؿ ما بعد حداثي )عند محمد مفتاح( -

ُمفتاحُيممؾُسماتُماُبعدُحداثيةُوحداثيةُفيُ ولكفُرغـُىذاُيبقىُالخياؿُالمقموبُبمفيـو
ُيممؾ ُأفُالخياؿُالخبلؽُعنده ُكما ُفالظاىرُأفُُالوقتُنفسو، سماتُحداثيةُكالنسقيةُوالشمولية،

تصنيؼُكماؿُأبيُديبُيظيرُأكثرُانسجاماُمفُتصنيؼُمحمدُمفتاح،ُعمىُالرغـُمفُأفُكماؿُ
ُأباُديبُنفسو،ُقدُأىمؿُأيضاُخياؿُماُقبؿُالحداثةُوُضموُإلىُخياؿُالحداثة.

ُالفصؿُأفُوكنتائػػج ُمفُكؿُتحميبلتُىذا ُلنا ُيتأكد ُالفكرُالبُانفتاح؛ ُمحمدُُنقػػػدينية عند
ُ ُتمثاػ/ عػػبثي اػوائيػا عشػػاحػس انفتػليمفتاح ُفيي ُمنياجيةػ، ُلقُنسقيػػػةُؿ العالـُُراءةػػػمضبوطة

ُُوُو ُأفُُّخياالتواإلنسافُوخطاباتو ُأيضا ُويتضح ُالتجريبُوالمعاينة، ُتقتربُإلى ُبطريقة ُالمتنوعة،
ُجتتدرّ خمؽُثنائيات،ُويمكفُليذهُالثنائياتُأفُزُالذيُيػػػرُالبنيةُعامةُيتأسسُعمىُفكرةُالمركػػػفك
رُالبنيةُالمنفتحُػػػػأفُالتأويؿُفيُفكأيضاُلتصؿُإلىُالرباعيةُوالسداسيةُوالثمانية،ُويتبيفُُتتوسعو

ُبإوالي ُومضبوط ُػمحكـو ُالتأويمية، ُالممارسة ُفي ُواالرتجالية ُالعدـ ُإلى ُتجاوزىا ُيمكف كمػػاُاتُال
ممارساتُوتطبيقاتُوأفياـُفكرُالبنيةُقدُتعددتُوتنوعتُُوىيُأفُُّمركزية؛إلىُنتيجةُُكذلؾنصؿُ

بيفُنقادُالعرب،ُوقدُظيرُذلؾُجمياُبيفُمحمدُمفتاحُوكماؿُأبيُديب،ُعمىُالرغـُمفُالتقاربُ
فة،ُىذاُيجعمناُنقوؿُػػمػالنسبيُفيُبعضُالمفاىيـُالكمية،ُلكفُالدقائؽُالمقارباتيةُوالعمميةُجاءتُمخت

                                                      
ُ.247محمدُمفتاح،ُمشكاةُالمفاىيـ،ُصُُ- 1
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؛ُيمكفُأفُتتضحُمختمفةُومساراتُكفُأفُينقسـُإلىُتياراتُومذاىبُواتجاىاتفكرُالبنيةُيمُأفُّ
ُوآليػػػاتُ ُلتاريػػػخ ُفيـ ُىو ُالمعاصر ُالعربي ُالنقدي ُالفكر ُففيـ ُأخرى؛ ُنقػػدية ُمشاريع ُبتناوؿ أكثر

ُ.ُُدةُدُّػػوُالمتعػػتػػػمقيُاآلخػػػػر/ُالغربُالنقػػػدي؛ُبكؿُمرجعيات

ةُػػفيُتقسيماتُمحمدُمفتاحُوكماؿُأبيُديبُعفُنظرةُرياضيُووآلياتُفيمػػػُلـُيخرجُالخياؿ
ُراجعُإلىُالتكويفُالرياض ُوىذا ُأثمػوحسابية؛ ُوقد ُميمةُفيُقراءةُػػػيُليما؛ ُالتكويفُمفاىيـ رُىذا

ُوالف ُػػػاألدب ُالذي ُوتصنيؼُخيالو ُعامة ُيف ُالقوؿ ُباإلمكاف ُفصار ُالنصُُفُّإتأسسُعميو؛ ىذا
ُالفيمـُحداثيُ ُاألديبُأوُالصورُالشعريُأوُىذا أوُمابعدُحداثي،ُبحسبُاأللفاظُالتيُيستعمميا

ُمفُ ُوالفنوف ُلآلداب ُالتصنيفية ُالنظرة ُىذه ُواستمرت ُوالكاتب، ُالمخرج ُيصورىا ُالتي السينمائية
ُـُمفاىيـُوآلياتُوتقنياتُفيُالكتابةُوالرسـُواإلخراج.)ُحداثيُوماُبعدُحداثي(ُتقدُُّمنظور ثنائي

ُذهُىيُػػػػى ُوالنُّػػػقمجمُؿ ُلمعالـ ُتبقىُمفارقراءاتُفكرُالبنية ُةًُػػػص،ُعمىُالرغـُمفُانفتاحيا،
ربُػػػمياُالتفكيؾُوتبناىاُالعديدُمفُالنقادُوالمفكريفُالعالتيُقدُُّوالتأويبلتُراءاتػػػػػػرُمفُالقػػػػلنوعُآخ

ُكميةُىُوحدةػفُعمػػػػرُقائميػػػػػغيصُوالخطابُػػػػالـُوالنػػػترىُالعُوتأويميػػػػةُةػػػػػكإوالياتُومنطمقاتُقرائي
ضُػأوُنسقيةُواضحة،ُفتفضؿُاالشتغاؿُمفُخبلؿُمفاىيـُاالنتشارُواإلرجاء،ُواالخػػ)ت(الؼُوالتناق

ُسنتناولوُبالتفصيؿُفيُالفصؿُالثالث،ُمفُخبلؿُػػ،ُوىواإلزاحػػػػةُةػوالباروؾُوالشبحي ُما نمػػوذج ذا
    .رػػػػػبي المعاصر ػػر العػفي الفك وتأويميٍ  تفكيكيٍ لمشروٍع 

ُ
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 د:ػػػػتميي

ُكيؾُفيُالخطابُالنقديُوالفكريُالعربيُبالطروحاتُالعقبلنيةػالتفُةُُػ/ُاستراتيجيرُُػػفكُعػلـُيقتن
ُالمنغمؽُوالمنفتحُعمىُحدُُّيُرػػلفكُ)الموغوسية( ُاعتبرَُُالبنية ُفقد ُيندرجافُفيُطروحاتُسواء، ىما

ُال ُثؤسُ مُُالنقد ُليذا ارُالتفكيؾُعمييما،ُػػػسُعمىُالميتافيزيقا؛ُاألصؿُوالمركزُواألنموذجُوالبراديغـ،
يجبُُ،حسبوُ،؛ُسواءُالنسؽُالمنغمؽُأوُالمنفتح؛ُألفُالتحّوؿُالحقيقيؽ وسمطتوػولة النسػػفّدمر مق

ُؽُفيُقراءةُالخطابُوالعالـ.ػأفُيكوفُخارجُسمطةُالنس

ُ ُضُيليذا ُُكؿُ ُقو  ُويُسمطةٍُُالتفكيؾ ُوآلياتياُعميا ُالبنيوية ُفرفضُالقراءة ُبالميتافيزيقا؛ صفيا
ُ،ُبعيٍدُعفُالمعاييرُالعقمية/ُالموغوسية.رّ ػا إلى تأويؿ حػودعالدقيقةُفيُالفيـُوالتأويؿ؛ُ

ُت/ الكتابةالصو ػركزية؛ُفقمبُثنائية:ُلمنزعةُالمُالتفكيؾُمعطياتُالعقؿُالمضادُاستثمرُفكرُُ
ُال ُلتصبح ُمقولةًُوقّوضيا، ُاألثُكتابة ُمقوالت: ُمع ُفيو ُالبلنيائية،ُػأساسية ُاالنتشار، ُالطيؼ، ر،
ُولية.ػوالتعددية،ُالبلمعق

ُ ُيتعارضُمعإف ُالتحميمةُُالتفكيؾ ُعممياتو ُفي ُمعيا ُيّتِحُد ُقد ُنفسو، ُالوقت ُوفي الببلغة؛
كانت في حالة  مع البالغة ضد المفاىيـ األيديولوجية، وضّد البالغة فيػوة،ُػوالتأويميةُالتقويضي
ُ.والسرديات الحداثية ىي مع األيديولوجيا

الفكرُالنقديُالعربيُالمعاصرُمفُخبلؿُُمساراتُرُفيػػيسعىُىذاُالفصؿُإلىُمواصمةُالحف
ُالثُّمحمد شوقي الزيف في التفكيؾُمشروع ُالمشروع ُىذا ُوييدؼُػ؛ ُومصطمحاتيا. ُمفاىيميا ري

رحمةُيمكفُأفُنسميياُالمرحمةُالنيائيةُأوُالثالثةُلو،ُأيضا،ُإلىُتبيافُماُآؿُإليوُفكرُالبنيةُفيُم
اُآلياتوُوأدواتو،ُيًُرُكمُّػػفنتساءؿُىؿُاستمرُالتفكيؾُفيُاستغبلؿُبعضُالمفاىيـُالبنيوية؟ُأـُأّنوُغيُّ

ُرفيةُومنيجية؟ػفأحدثُقطيعةُمع

ُ ُوالثاني ُاألوؿ ُالفصميف ُفي ُعالجناىا ُالتي ُبعضُالقضايا ُتستمر ُتحميبلتناُبالحضور في
لمتفكيؾُالعربي،ُفنتناوؿُالتأويؿُالبلنيائيُكتفكيؾُلمتأويؿُاليقينيُالثابث،ُوندرسُالببلغةُالتشتيتيةُ

ُلع ُالنسقية. ُالببلغة ُعف ُفعؿ ُيميُّػػكردة ُما ُػػػؿ ُرؤية ُإلى ُاستناده ُىو ُالفصؿ، ُىذا نقد النقد ز
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ُفكر والفمسفة والبالغةػػػباالشتراؾ مع نقد الفك ُلمنقدُوالببلغةُيبّشرُافُحضورُالفمسفةُمجاػػػػػ، ورا
ُبأفؽُتحميميُموّسعُومنفتحُالمجاالتُوالمياديفُالمعرفية.

 ركِزي ِة العقميِة ورَِىػاُف الَعْقػِؿ الُمَضاِد.ػػػالمبحث األوؿ: َنْقُد المَ 

نسعىُمفُخبلؿُىذاُالطرحُإلىُالمقارنةُبيفُعناصرُالتشابوُواالختبلؼُبيفُطرحُالتأويميةُ
ُتُُ ُوالتفكيكية ُالستراتيجياتُجاه ُالزيف ُشوقي ُمناقشاتُوقراءاتُمحمد ُخبلؿ ُمف ُوالداللة، المعنى

ؿُأساسُالتأويؿ،ُفحادُإلىُطروحاتُػ؛ُالتيُجعمتُالعقةػػميػزية العقػده لممركػػنقوأىميا:ُُ؛التفكيؾ
ُالعقؿُالذيرىاف العقؿ المضادرحُػماُجعؿُشوقيُالزيفُيقتزيقية،ُػةُوميتافيػأيديولوجيةُوقبميُّ ُ؛ُىذا

ُيعالجُنفسوُبنفسو.

لقراءةُمحمدُشوقيُالزيفُلطروحاتُالتأويؿُوالتفكيؾُالتيُقّدمياُوُقػراءةُنقديػةُػناُىإذف،ُعممُُ
ُالغربيةُمفُخبلؿُنماذجي ُوالفمسفة ُ"فاتيموُاإليطاليُأوُغادميرُمالنقد ُفمفُخبلؿُتتبع ُالكبرى، ا

ُإلىُُالوحيدُُُلشيءُُايُوبقيةُالفبلسفةُالفرنسييػف.....األلمانيُأوُرورتيُاألمريك الذيُيمكفُاالنتباه
ى،ُإذُيتدحرجُىذاُاألخيرُمفُالتنظيرُالفمسفيُػتطّورهُوتحّولوُوانبجاسوُوصيرورتوُىوُمسألةُالمعن

ُ)ُو ُور(ُإلىُاالنعداـُواالندثارُشبوُالكميػكػادامير،ُريػػاتيمو،ُغػػفالمعالجةُالفكريةُفيُاليػػرمينوطيقا
ُبُو ُىبريالية ُبسدفي ُمرورا ُالتمظيريار ُوالتػػػياقات ُ)دور ُالمَُُسارتو(ُجمّػي ُمعُسَُسَُأُْأو ُوالتبلحـ ة

ُالتحػػفالخطابُ) ُأو ُواالنخػوكو( ُفػّوؿ ُالعقػراط ُالتبلشػي ُأو ُالعممي، ُالبلشعورُػؿ ُمع يُوالتمفصؿ
ُ،ُومفُثـ،ُسيركزُبحثنا،ُعمىُتتبعُفيـُمحمدُشوقيُالزيفُألىـُركف1ٍُؿ("ػوالبلمعنىُ)دريدا،ُوالرويُّ

ُُوُفيُأساسٍُ ُالعقمية، ُالمركزية ُنقد ُوىو ُالتفكيؾ، ُالعالميةكذلؾ، ُالمعنى فيُشتىُُلتياراتُدراسة
ُوالمفػالتيُيتبنُُّالمياديف،ُومعرفةُالمبادئ ُوينحتياػاىا ،ُونربطُشوقيُالزيفمحمدُُاىيـُالتيُينتجيا
ُببعضُالق ُاالنشغاؿ ُلممُرػػىذا ُاهللُإبراىيـ ُعبد ُكقراءة ُالتفكيؾ، ُلمفاىيـ ُالعقميةُراءاتُالعربية كزية

ارنةُاألفياـُالعربيةُلمتفكيؾُمقل،ُُوديػػاألصؿ الدرياُمفُمبعدى وأاُمؽُمفُمدىُقربيػة،ُلمتحقُّػػالغربي
 الغربي.ُ

                                                      
ُط.ُ-1 ُالمعاصر، ُالغربي ُالفكػر ُفي ُفصوؿ ُتأويبلتُوتفكيكات، ُالزيف، ُشوقي ُمن2محمد ُاألماف، ُدار ُالكممػة، شوراتُ،

ُ.11،ُص2015ُاالختبلؼ،ُمنشوراتُضفاؼ،ُتونس،ُالرباط،ُالجزائر،ُبيروت،ُ
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عُالتاريخيُلسيرورةُالمعنىُفيُفمسفةُاإلنسافُالمعاصرُةُوالتتبُّػػيأتيُفيـُىذهُالمركزيةُالعقمي
ُمًُُرُػأم ُلمقبضُعمىُالتكتيكاتُالتيُيستعيفُمُِا ُنفترؽُفيًُحا ُويجعمنا ُويخاتمنا ُالمعنىُليخادعنا بيا

ُالنقدُُ،فيمػو ُفحضور ُأخرى، ُمرات ُبعضُأبعاده ُالقبضُعمى ُفي ُونشترؾ ُاألحياف، ُمف كثيرا
ُأمرًُمصاحبًُ ُأصبح ُوالفمسفة ُلمتأويؿ ُيتابعُا ُشوقيُحيف ُمحمد ُبو ُيقـو ُما ُوىذا ُمناصُمنو، ُال ا

ُ.ؿ المضادػـ العقػسيرورات المعنى مف خالؿ مفاىي

غيرُمركزي؛ُُمضادُؿُالتفكيرُفيُالفكر/ُالعقؿُالغربيُمفُمركزيةُالعقؿُإلىُعقؿلقدُتحوُّ
ُفيو/ُ ُالبلُمفك ػر ُالبحثُفي ُإلى ُفانتقؿ ُالمفاىيـ، نتاج ُوا  ُالتفكير ُعممية ُفي ُيراقبُنفسو إلىُعقؿ

إلنسافُفيياُاالمسكوتُعنوُمفُخبلؿُالمغة،"ُألّفُالحقيقةُرغـُكونياُالمرآةُالمصقولةُالتيُيتأمؿُ
قضاياهُالمعرفيةُواألنطولوجيةُوالميتافيزيقية،ُفييُفيُالمحظةُنفسياُالخفيةُالتيُالُتظير:ُمفارقةُ

لـُيفكرُفيوُتاريخُاألفكارُُعجيبةُتجعؿُمفُشدةُالوضوحُىوُاالختفاءُعينو،ُوىذاُاالختفاءُىوُما
ُص1ُُالغربي" ُوىنا ُالبلم، ُمركز ُأخػمب ُبعبارة ُأو ُصُُػركز؛ ُارى: ُالتفكيؾ ُيرفُُمب كؿُُُضُلذي

عتمدُالمركزيات،ُفتدويرُالثنائياتُوتحطيـُقدسياتياُالعقبلنيةُالتقابميةُأىـُآليةُأوُتكنيؾُتفكيكيُي
ُالظيورُعميوُشوقيُالزيفُفيُقراءاتو؛ ُفيُثنائية ُحيثُيتحّوؿُالظاىرُمفُالخفاءُ/ويظيرُىنا ؛

ُغياب ُشدة ُالغائبُالمنسيُمف ُيتحّوؿ ُفيما ُغياب؛ ُإلىُحالة ُبروزه مفُُإلىُحالةٍُُونسيانوُوشدة
ُوىيُبروزُالمنسيُوالمسكوتُعنوُفيُالفكرُالغربيُخصوصاُواإلنسانيُعموما.ُالبروز،

اُعفُالبحثُفيُتاريخُالعقؿُوضًُءتوُتاريخُالجنوف،ُإذُعُِاـُبوُميشاؿُفوكوُفيُقراػىذاُماُق
؛ُأوُعقؿ/ُقػؿُ/ُجنػوفةُالعقميةُاإلنسانية:ُعاإلنسانيُومراحموُوأنواعو،ُاىتـُبالجنوفُكسراُلممركزي

في القمب مف سمطة باتوسية يمكف أف توصؿ إلى الجنوف عبر ُ؛ بماوسػوس/ُباتػقمب؛ُأوُلوغ
ُ.ؿػػتسّمميا إلى ثنايا العق

ُ،ازامًُ،ُفقدُصارُلفي حياتنا وخطاباتنا ؿ المركزيات التي تقابمناػنقد لك ىو العقؿِ  زيةُ ػمرك نقدُ 
ُبالتفكيرُ،حسبُدريدا ُل"ُأفُنبدأ ُالمركزُالُيمكفُالتفكيرُفيو،ُفيُشكؿُأّف ُوأّف يسُىنالؾُمركزا

ُلوُوظيفةُنوعُمفُُثابتٌُُالمركزُليسُلوُموقعُطبيعي،ُليسُلوُمكافٌُُوجودُحاضرُأيُأفُّ نما وا 
                                                      

ُ.12ُ،13محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكػات،ُفصوؿُفيُالفكػرُالغربيُالمعاصر،ُصُُ-1
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ُالُ،البلمكاف ُىيُالمحظةُُحيثُيمتقيُعدد ُوىذه ُالمعب، نيائيُمفُالعبلماتُواالستبداالتُلتبدأ
ُمغيُدورَُيالمركزيةُالعقميةُالُُدػنق،ُو1بُمركزُأوُأصؿ"التيُيصيرُفيياُكؿُشيءُفيُظؿُغيا

ُفيُيُونيائيا،ُفيُالعقؿُِ ُأنوُالُيمغيُالمركزُنتجُعقبلُذكياُوحصيفا مراقبةُأحكاموُوقياساتو،ُكما
ُالحقيقة.ػوُالخاصة،ُوىذاُكّموُقجعؿُاليامشُينتجُمركزياتػفقط،ُبؿُي ُّوضُمفػيـو

ُ/الس ُالحقيقة ُثنائية ُتدمير ُالػومع ُراب، ُػالبليقييقيػف/ ُأصبح ُف ُفي مركزيات النصُوالعالـ
رُالغربيُيدرؾُالمعنىُكشظاياُمفُالدالالتُالمتناثرةُوالطافيةُعمىُػالفك،ُوصارُ"ومشتتة رةمتناث

التيُتعكسُانطبلقاُمفُ"موتُاإللو"ُمعُنيتشػوُحتىُُسطحُالخطاباتُبفعؿُانكسارُالمرآةُالمتعالية
؛ُىذهُالمرآة2ُالشظاياُالتيُخّمفتياُانكسارُالمرآة"ُنظيرةَُُمتعّددةًُُفقطُأضواءًُُ"موتُاإلنساف"ُمعُفوكو

ُالحداث ُحالة ُتنقػالتيُكانتُفيُعصر/ ُالمعنىُبكػة ُوكمُّػؿ ُشموليتو ُانكسارٌُؿ  ُحدثُليا ُرٌُكبيُيتو
فتبعثرتُالمعانيُوالحروؼُبيفُالبشرُليتمقاىاُكّؿُعمىُحدٍة،ُوبطريقتوُالخاصة،ُوكػافُىذاُ"تبشيراُ

عفُدالالتُمتشظيةُُاليقيفُفيُالفكرُالغربيُبسببُتقويضُالمعنىُالكونيُوالشامؿُلمحديثبنيايةُ
ُومتشابكة" ُلوقائعُمعقدة ُممزقة ُالبنيوي3ُتعبرُعفُأنسجةُخطابية ُلمتصور ُمفارقا ُيعّد ُكمو ُوىذا ؛

الشموليُالذيُكافُيؤمفُبصبلبةُوانسجاميةُاألنسجةُالخطابيةُوقدرتياُعمىُتحّمؿُكؿُالمركزياتُ
ُ.فالحداثة كاف مرآة عاكسة لمعقؿ المغمؽ والمغّمؼ بالحقيقةلعقميةُوالتخييمية،ُا

ُما ُإلىُتعقيد ُوسطحيتيا ُالحداثة ُمفُبساطة ُوغُحدثتُالنقمة ُالحداثة ُكانتُػبعد ُفقد ورىا،
ُوالتيُتممؾُ ُوالثابتة، ُالصمبة ُالعامة ُالفكرية ُاألنساؽ ُصناعة ُإمكانية ُعمى ُقائمة ُالحداثية النظرة

،ُوأنكرتُبذلؾُالنظرة التفكيكية دّمرت ذلؾ المركز الوىـتاُيتحكـُفيُسيرورةُالبنية،ُولكفُمركزاُثاب
ُاألصؿُوالبنية؛ُالتيُالُوجودُلياُإالُفيُتخييبلتنا فالموجودُفيُعصرناُوعالمناُونصوصناُُ؛مفيـو

                                                      
ُاإلنسانية،ُضمفُكتاب:ُفيُنقدُالتفكيؾ،ُنصوصُمختاُبحث:جاؾُدريدا،ُُ-1 رةُالبنيػةُوالعبلمةُوالمعبُفيُخطابُالعمـو

،ُدارُاألماف،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُمنشوراتُضفاؼ،1ُمعُمقدمةُنقديةُشاممة،ُتأليؼُوترجمة:ُعبدُالمنعـُعجبُالًفيا،ُط.
ُ.102صُُ،2015الرباط،ُالجزائر،ُبيروت،ُ

ُ.13ُ،14محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكػات،ُفصوؿُفيُالفكػرُالغربيُالمعاصر،ُصُُ-2
14ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-3
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ُوالتفكُّ ُالتشظي ُىو  سليذا سينسحب ذلؾ العقؿ المتعالي، وتمؾ المرآة المثالية التي تكرّ ؾ،
ُويأتيُالعقؿُالمضاد،ُوالمرآةُالمنكسرة.ُىيُمجردُوىـُوزيؼ،ُ؛لسرديات كبرى

إلىُدريداُالذيُأصّرُعمىُضرورةُُ،فيُأبجدياتُالتفكيؾُ،يرجعُنقدُتمركزُالعقؿُحوؿُنفسو
ُ ُولكفُنكرافُعمؿ ُالموغوس، ُتجاوزُسمطة ُأثارتُالكثيرُمفُوحتمية العقؿُفيُالتفكيؾُأطروحة

ُإ ُمعُجوف ُنقدػلالجدؿُخصوصا ُشوقيُىيسُالذيُحاوؿ ُيتساءؿُمحمد ُوىنا ُالناحية، ُمفُىذه ا
1ُالزيف:ُىؿُصحيحُأّفُالتفكيؾُالذيُننعتُبوُفمسفةُدريداُىوُضدُالعقؿ،ُأـُعقؿُمضاد؟

ُ ُالمركزُالعقمي، ُعفُنقد ُالشائعُعربيا ُشوقيُالزيفُمفارؽُلممفيـو فيو ليس موقؼُمحمد
ُبؿُىوُيقترحُعقبلُمضةضد العقؿ بصفة كميّ  ُيسعىُإلىُحقفُ، نما ُوا  ُالعقؿ، ُالُيكوفُ"ضد ادا

ُوالياوية ُاليوى ُنحو ُالطبيعي ُالميؿ ُوتفادي ُُالعقؿ ُقد ُالسقوط ُىذا ُكاف ُوقد ُالسقوط، تجمىُأي
ُوالحروب.. ُالنزعات ُفي ُخفٍيُ.تاريخيا ُمكٍر ُشكؿ ُفي ُنقيضو ُأيضا ُيختِزف ُالػذي ُالعقؿ أليس

ُالرأيُالحصيؼُيختمؼُجذرياُمعُػ،ُوى2يستدرجوُإلىُالمناطؽُالمعتمةُمفُاليوسُواالستبداد؟" ذا
ُ ُعبدُاهللُإبراىيـ ُالتمركزُالعقميُالذيُيعتبره ُنقد ُفيُالتمقيُالعربيُلمفيـو ُالسائد مصطمحاُالفيـ

دُأّفُالفمسفةُالغربيةُبدًءاُمفُأفبلطوفُػيتشظػىُإلىُ"حضورُوتمركزُالكبلـُأوُالعقؿُأوُالمنطؽ،ُبيُْ
تمؾُالفمسفةُُأعطتوُسمطةُأولىُفيُتحديدُالمعاني،ُوليذاُفإفُّدفعتُالمنطؽُإلىُواجيةُاىتماميا،ُُو

قاسُعميوُالنماذجُػاُتُُاُأوليًُتنامتُوتطّورتُفيُظؿُالنزعةُالمنطقية،ُوأصبحُالقياسُالمنطقيُنموذجًُ
ُواإلبداعية" ُوفيـ3ُُالفكرية ُبعيدٌُُ؛ ُالزيف ُشوقي ُالسمطةُُمحمد ُإذ ُإبراىيـ، ُاهلل ُعبد ُفيـ ُعف نسبيا
ُحسبُشوق ُاهللُالعقمية ُيرىُعبد ُفيما ُوتراقبيا، ُأخرىُتضبطيا ُلسمطة ُالزيفُيجبُأفُتخضع ي

تمؾُالسمطةُالتيُتمّثمتُفيُالمنطؽُقدُطغتُعمىُفيـُاإلنسافُلمعالـُالذيُنعيشُفيو،ُُإبراىيـُأفُّ
ولكف محمد شوقي الزيف فحاوؿُدريداُتحطيمياُمفُخبلؿُتحطيـُسمطةُالعقؿُوالصوتُوالمنطؽ،ُ

                                                      
:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُجاؾُدريػدا،ُسؤاؿُالعقؿُفيُسياسةُالتفكيؾُ)العقؿ،ُالسياسة،ُالديموقراطية(،ُضمفُكتاب:ُينظرُ-1

ُط. ُالخطاب، ُالتفكيػؾ، ُالحدث، ُالغد؟ ُعف ُماذا ُاآلف؟ ُماذا ُمنش1جاؾُدريػدا، ُالفارابي، ُدار ُبيروت،ُػػػػػ، وراتُاالختبلؼ،
ُ.310،ُص2011ُر،ُػػػػالجزائ

ُ.311صُُ،المرجػػعُنفسػػوُ-2
ُ.60،ُص1990ُ،ُعيوفُالمقاالت،ُالػدارُالبيضاء،1ُوالت،ُط.ػػػػػعبدُاهللُإبراىيـ،ُالتفكيؾ،ُاألصوؿُوالمقُ-3
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داُػ،ُولكنوُيبقىُفيُإطاره،ُوالُينتقؿُإلىُسمطةُالباتوس،ُألّفُدريلعقؿ وغرورهيحّطـ ويفّكؾ خبث ا
نُّ ُماُيؤمفُبتداخؿُالطرفيفُوانتفاءُمركزىما.الُينتقؿُمفُطرؼُإلىُآخرُداخؿُالثنائيةُالواحدة،ُوا 

ُيج ُدرييوليذا ُػب ُعف ُدا ُوالصوتسؤاؿ ُالعقؿ ُمركزية ُاستبداؿ ُالكتابةُُإمكانية بمركزية
راُومناقشا:"ُأناُلـُُأفِكرُيوماُفيُأفُأقابؿُبيفُالتمركزُحوؿُالكتابةُوالتمركزُقوؿُمفسُ باتوس،ُفيوالػ

فيُعمـُالكتابةُليسُدفاعاُعفُعمـُحوؿُالعقؿ،ُبؿُلـُأفكرُعموماُفيُمقابمةُمركزُبآخر،ُفكتابيُ
،ُإّفُالمسألة،ُالكتابةُأوُتصويًراُلمعالمو،ُبؿُوبدرجةُأقؿُىوُليسُإحياًءُلماُاعتدناُتسميتوُبالكتابة

رىاُأفبلطوفُشيًئاُيتيماُػالُتتعمؽُبأفُنعيدُلمكتابةُحقوقياُوامتيازىاُوكرامتيا،ُىذهُالكتابةُالتيُاعتب
،ُفاالنتقػاؿُالُيكوفُمف1ُوس"غػػفُالشرعيُوالبارُألبُالمُوػِعؿُمنوُاالبولقيطاُمقابؿُالكبلـُالذيُجُُ

ُكممثؿُلموغ ُإلىُالباتصوتوسُ)الػػالكبلـ ُوفؽُتصّورُعقميُوسُ)الكػ( ُكؿُشيءُيتـّ ّنما ُوا  تابة(،
ُوس،ُلكيُيحّدُمفُغطرسةُمنطقو.ػػممازجُلمبات

فيُمناقشاتُُالعقؿُالمضادُوالمعنىُبيفُالتأويؿُوالتفكيؾُُيبدوُأفُمحمدُشوقيُالزيفُيتحرؾ
خالص،ُولكفُىذاُيبقىُمجردُفرضيةُإلىُُطيؼ دريديفيُالفكرُالغربيُواإلنسانيُوفؽُمنظورُ/ُ

اينةُوتدارسُمعظـُتحميبلتوُالنقديةُوالفمسفيةُداخؿُالمساراتُوالمعابرُالمعرفيةُوالخطابية،ُحيفُمع
ُولكفُىذهُالفرضيةُبدأتُتتحقؽُوتتضحُأكثر.

ُيربطُ ُدريػدا ُأّف ُإلى ُالزيف ُشوقي ُيذىبُمحمد ُونقده، ُالعقمي ُالتمركز ُىذا ُفيـ وفيُسياؽ
ُبو ُالتيُترتبط ُالقضايا ُمف ُبمجموعة ُىذهُولغُضرورياُالعقؿ ُجممة ُومف ُومصيريا، ُوتاريخيا ويا

أيُماُىوُآٍت،ُاآلتي،ُ)ُتعاَؿُأوُأقبؿ(،ُولكفُىذاُُ(événement)القضاياُيركزُعمىُالحدثُ
اآلتيُىوُاآلنيُفيُتحّوالتو،ُأوُالراىفُفيُطفراتو،ُأوُالحاضرُفيُاستقباالتوُإنوُماُيقع،ُالواقعُ

رُفيُػ،ُفيوُيتدبُّواحدٍُُلثنائيات،ُوليسُفيُطرؼٍُ،ُفيذاُالعقؿُالمضادُيتحرؾُداخؿُطرفيُا2والواقعة
ُ.ـػػوىػالُاتػالثنائي،ُمفُأجؿُتقويضُتمؾُواحدٍُُفيُآفٍُُ،اآلف،ُويتمعّفُفيُالمستقبؿ

                                                      
ُ.18،ُص1992ُ،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُزاىي،ُط.ػػػػػجاؾُدريدا،ُمواقع،ُحوارات،ُترجمة:ُوتقديـ:ُفريدُالُ-1
(،ُُراطيةػػػػػػوقػػػػػػة،ُالديمػػػؿ،ُالسياسػػػػػػػػػةُالتفكيؾُ)ُالعقػػػػؿُفيُسياسػػػػؤاؿُالعقػػػػػاؾُدريدا،ُسػػػػيف،ُجُزػػػدُشوقيُالػػػػر:ُمحمػػػػػينظُ-2

ُ.312ُ،313ُص
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ُالنق ُالػىذا ُُيػتفكيكد ُالعقمي ُالكثيرَُلمتمركز ُالنقدُُجعؿ ُلمتفكيؾ ُُيوجيوف ُالحداثة ُنقاد مف
الذيُترجـُكتابوُحساـُُ-ىميـُجوفُإليسومفُأُ؛بسببُالطرحُالمحاربُلموغوسُرفضُالكبيروال

الذيفُيزعموفُبوجودُُىؤالءسُػإليُجيبإذُيُ-نايؿُوأّثرُعميوُنسبياُفيُتراجعوُعفُمشروعُالتفكيؾ
)سؤاؿ أوُعقؿُمضادُيشتغؿُوفقوُالتفكيكيوفُ:"حيفُنواجوُمثؿُىذاُالسؤاؿُُمنطؽُخاصُبالتفكيؾ

ؿُالذيُالُيمكفُمقاومتوُإلقاءُنظرةُعمىُالحالةُ،ُيكوفُالباعثُاألُوالتفكيؾ( اآلخر الجديد منطؽال
نوعاُمختمفاُمفُالمنطؽُقدُأمكفُتأسيسوُُيعّدُُالقوؿُبأفُُّىو؟ُإفُُّىذاُالمنطؽُاآلخر:ُماالتيُعميياُ

اُأّنوُقدُأمكفُتأسيسوُفيذاُإنجازُعظيـُوحدثُلوُمفُاألىميةُػػػػػػزعماُضخماُولعموُشديدُاإلثارة.ُأمُّ
ُي ُفمما ُاألولى، ُيشتغؿ؟"الدرجة ُأو ُوكيؼُيعمؿ ُالمنطؽ؟ ُمف1ُتألؼُىذا ُنعالجو ُنفسو ُوالسؤاؿ ،

ُشوقيُالزيفُلمعقؿُالمضادُ؛ُفماُىوُىذاُالعقؿُالمضاد؟ وىؿُيستعمؿُمنطقاُجديدا؟ُُخبلؿُمفيـو
ُأـُبقيُفيُسياؽُالمنطؽُالقديـ؟

ُديديُالمضادُأّنوُيعتمدُعمىُمنطؽُجديدُيصعبُتحػؿُالتفكيكػمفُأىـُمميزاتُىذاُالعقُوُُ
ألنوُغيرُقابؿُلمتحديد،ُفيوُيقتربُمفُالمفردةُالعجيبةُاآلتيةُمفُ"غياىبُالنصُُآلياتُاشتغالو؛

ُ ُالحيزkhôraُُاألفبلطونيُ)كورا( ُ....إّنيا ُذاتيا ُالمفردة ُتستنفد ُال ُدالالتُطيفية ُالمفردة وليذه
ُلممت ُوالتشابو ُتمنحُالضديةُلؤلضداد، ُإنياُالمطمؽ،ُالُىيُالمحسوسُوالُىيُالمعقوؿ، شابيات،

التيُتمنحُلموجودُالصيغةُوالصورةُولكفُفيُذاتياُالُصيغةُلياُوالُصورة؛ُتقتربُُبمثابةُالييولي
فيُمعناىاُبدوفُمعنىُالمعنىُمفُ"البلتحديد"....ُفييُالُتتحّددُبشيءُولكفُُتحد ُدُماُعداىاُمفُ

2ُاألشياء" في ذىف ُآلية الشتغالو ذ مف الغموض الداللي والمنطقيػوىذا العقؿ المضاد يّتخِ ؛
ُاألشياءُاإلنساف ُعمىُتحديد ُكبيرة ُيممؾُقدرة ُإالُأّنو ُفيو، ُالبلتحديد ُمفُسمة ُولكفُعمىُالرغـ ،

فُيخرقياُويرىُاكُلوُووالعناصرُفيُالعالـُوالنص،ُألّنوُالُيشتغؿُوفؽُالثنائياتُالبشريةُالمعروفة،ُ
ُوالعكسُ ُالثانيف ُالطرؼُ ُداخؿ ُوبروزه ُالطرؼُاألوؿ ُالطرؼُإلىُتجّسد ُفينقمب ُكذلؾ، صحيح

ُالم ُالمنطؽ ُولكف ُتناقضو، ُرغـ ُويحتويو ُقدُاآلخر ُبينيما، ُالفصؿ ُعمى ُيػػصّر ُالذي يتافيزيقػػي
ُإفُ ُبالميتافيزيقا:" ُالجديد ُالمنطؽ ُىذا ُعفُعبلقة ُدريدا ُيقوؿ ُإذ ُاإلبستيمولوجي؛ تعّرضُلمتوسيع

                                                      
ُ.18،ُص2012ُرة،ُػػػػ،ُالمركزُالقوميُلمترجمة،ُالقاى1جوفُإليس،ُضدُالتفكيؾ،ُترجمة:ُحساـُنايؿ،ُط.ُ-1
ُ.313ُ،314سؤاؿُالعقؿُفيُسياسةُالتفكيؾُ)ُالعقؿ،ُالسياسة،ُالديموقراطية(،ُصُُمحمدُشوقيُالزيف،ُجاؾُدريدا،ُ-2
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ُكم ُيتحّدد ُأف ُينبغي ُعميو ُنشتغؿ ُالذي ُالميتافيزيقا ُليذهُمفيـو ُالمفرطة ُالعمومية ُينبغيُضبط ا
ُطائمةُ ُتحت ُيدخؿ ُالعبلمة ُفي ُالتفكير ُأف ُالقرار ُأوال ُنسوغ ُأف ُلنا ُكيؼ :ُ ُىذه ُومف المسألة،

ُوألف1ُّالمنطؽ" ُيتجاوزُُ، ُلنجعمو ُالمنطؽ ُىذا ُنوسع ُأف ُعمينا ُالمنطؽ، ُيتجاوز ُالمعنى ضبط
ُإل ُيذىبُدريدا ُنفسو ُالصدد ُوفيُىذا ُيتجاوزُالميتافيزيقاُالثنائياتُالميتافيزيقية؛ ىُأفُىيدغرُلـ

نماُوقعُفيُشباكياُالمنطقي رُدريداُالمحاولةُالتيُيمثمياُالتأويؿُػنكُِحيفُوّجوُنقًداُلنيتشو؛ُإذُيُُُةوا 
ُ ُفيو ُلنيتشو؛ ُأنُّػألثُيّتيـ كؿ تأويؿ أحاديالييدغري ُعمى ُنيتشو ُالمركزيُر ُالعقؿ ُأسير و

؛ُفالميتافيزيقاُقرينةُالمركزيةُالعقمية2ُمقةُالميتافيزيقالمميتافيزيقا،ُولـُيسمـُىيدغرُىوُاآلخرُمفُح
ُوا ُالفيـ ُالعقؿُفي ُىيدغر ُمنظور ُمف ُالميتافيزيقا ُ"ُتعتبر ُبؿ ُواليقيني، ُواألحادي ُالثابت لتأويؿ

ُؼَُشَُمفُقاـُبتفكيؾُىذاُالعقؿُالمركزي،ُوكَُُؿَُ،ُوبيذهُالصيغةُيجعؿُدريداُمفُنفسوُأو3ُّالمركزي"
ُرار.ػفُخبللياُيصنعُالخطابُوالسمطةُوالقعفُِحَيػػِمِو؛ُالتيُم

ُالكػػإّفُاقت ،ُإذُال يعني بالضرورة أّنػو يقع داخمياورا،ُػػػرابُالعقؿُالمضادُمفُمفردةُومفيـو
أّفُمنياُيّتصؿُالعقؿُبنقيضوُوالعمـُبمخالفوُوالحّؽُبضّده،ُفبلُُيؤَمفُمفُمكػرُالعقؿُأوُ"الُشّؾُ

اُالسببُيتحّدثُدريداُعفُإمكانيةُإنقاذُشرؼُالعقؿ،ُلتخميصوُدىاءُالسياسةُأوُتقّمباتُالحؽ،ُليذ
،ُفيحدثُتحّوؿُمفُسمطةُالموغوس4ُمفُمغناطيسُالكوراُالتيُتشّدهُإلىُنقيضو،ُفينقمبُإلىُضّده"

ُوعمٍؽُباتوسيُيتحّكـُُُلباتوسُالعاطفية،ُولكفُالعقؿُيبقىالعقػميةُإلىُسمطةُا ُِبُكْنٍو ُعقبلُلوغوسيا
ولكنيا تحّمؿ ويةُالتيُتّدعيُتحميمياُالعقبلنيُالنسقيُلمنص،ُيفيُالقراءةُالبنُفيو،ُوىذاُماُيحدث

ُالثنائيةُُالنسؽ الذي تخمقو سمطة الباتوس المضمرة ُلؤلنساؽ ُتحميبلتنا ُفي ُذلؾ ُرأينا )مثمما
ُأبيُديب(ػػوالثبلثي ُكماؿ ُعند ُالرؤساءُة ُيتوّىـ ُحيف ُالعالمية ُفيُالسياسة ُيحدثُأيضا ُما ُوىذا ،

                                                      
،ُالمركز1ُجاؾُدريدا،ُالصوتُوالظاىرة،ُمدخؿُإلىُمسألةُالعبلمةُفيُفينومينولوجياُىػوّسرؿ،ُترجمة:ُفتحيُإنقّزو،ُط.ُ-1

ُ.30،ُص2005ُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
،2ُرجمة:ُمحػمدُشوقيُالزيف،ُط.ػػػػػػػػأويؿ،ُاألصوؿ،ُالمبادئ،ُاألىداؼ،ُتػػػػػػػػةُالتػػػػػػسُغيورغُغادامير،ُفمسفر:ُىانػػػػػػػػػينظُ-2

ُمنشوراتُاالختزُاػػػػػػالمرك ُبيروت،ُبلؼػػػػلثقافيُالعربي، ُالجزائر، ُالدارُالبيضػػػاءُوبيروت، ُناشػػػروف، ُلمعمـو ُالدارُالعربية ،
ُ.194،ُص2006ُ

ُ.195نفسو،ُصُُالمرجعُ-3
ُ.314محمدُشوقيُالزيف،ُجاؾُدريدا،ُسؤاؿُالعقؿُفيُسياسةُالتفكيؾُ)ُالعقؿ،ُالسياسة،ُالديموقراطية(،ُصُُ-4
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ُومفُعمىُالموغوسُُاعتمادىـ ُلكنيـ، ُباتوالعقؿ، ُيعتمدوفُعمىُسمطة ُتغّيبُتماماُػخبللو، وسية
ُوغوس.ػؿُالمركزيُالذيُيراجعُدائماُنسؽُالمػقدراتُالعق

قؿ ػوف استعمااًل ليذا العػو لتاريخ الجنميشاؿ فوكو في تتبعِ  اؾ دريدا محاولةَ ػرى جػػي
و،ُوبكبلموُذاتو،ُكبلـُالُدخؿُلمعقؿُفيو،ُوالُ؛ُحيفُأرادُ"بعثُجنوفُيسجؿُتاريخوُبنفسضادالمُ 

ُوالُأِلُ ُالتيُلمتحميؿُالنفسي، ُالجنوفُتحتُُُموِرستيُنوعُآخرُمفُأنواعُالقيرُواالضطياد ضد
أسماءُمتعددة،ُلنترؾُلغةُالعقؿُإذفُولوُمرةُواحدة،ُولنستمعُإلىُلغةُالجنوفُفيُانسيابياُالعفويُ

ُيكوف1ُالحقيقيُاألصيؿُدوفُرياء" ُفقد ُالجنوف، ُمفيـو ُمع ُمتشابيا ُالمضاد ُالعقؿ ُُ؛ىذا كمفيـو
وُيقوؿُالحقيقةُدوفُحيمةُأوُمخادعةُأوُمغالطة،ُعكسُالعقؿُػيصّرُعميوُكؿُمفُدريداُوفوكو،ُألنُّ

ما بعد الحداثة  ليذا السبب ثار مفّكػروالمغالطة؛ُفيُدرجاتُنرجسيتوُيميؿُإلىُالحيمةُوالمداىنةُُو
ليا،ُُةرُػدبُّ؛ُأيُمُُلتي أنتجت البنيات التراتبية بطريقة غير انسيابيةعمى نسقية العقؿ وأحاديتو ا

ُوُالُيممؾُحَيَؿُالعقؿ.فيُحيفُالجنوفُيأتيُكيامشُانسيابيُوصريح،ُألنُّ

ُثارُفوكوُعمىُالعقؿُُ؛ويػىو اليامشي المنسي والعقؿ ىو النسقي السمط الجنوفُ  وليذا
ُمرٌضُُالجنوفَُُفُّإالُمعَتَقدُالقديـُيقوؿُُ،ُألفُّومركزيتوُالتيُألغتُكؿُماُالُيدورُفيُفمؾُمنطقو

ُالغربية،ُُمصدرُُُيصيبُاآلخرُبالعدوى،ُفيختؿُالعقؿُُ  قصيَ فأُ المعرفةُوالحقيقةُحسبُالميتافيزيقا
وؿُػ؛ُيقعقال مضادا يمتمؾوُفيُالحقيقة،ُمفُممارسةُالنشاطاتُاالجتماعيةُوالتفكير،ُألنُُّالمجنوف

ُ"إفُّلؾ العقؿ المضادخوؼ الناس مف ذ،ُعفُميشاؿُفوكو ُيعودُإلىُحركةُالمجانيف،ُُكؿُ ُ: ىذا
دالالتُأخرىُرحيميـُوعودتيـ،ُالُتجدُمعناىاُفقطُفيُالمنفعةُاالجتماعيةُوأمفُالمواطنيف،ُىناؾُ

ُم ُكانوا ُالمجانيف ُأف ُومنيا ُأثارىا، ُبعض ُتحديد ُيمكف ُالطقوس ُمف ُولوجُقريبة ُمف حروميف
ُفيُحيفُأ ُمفُالحؽُفيُالتعّبد"الكنسيُُالحؽُُّفُّالكنائس، ُ،،ُوفيُالسياؽُنفسو2لـُيكفُيحرميـ

16ُالجنوفُكافُفيُالقرفُُيذىبُمحمدُشوقيُالزيفُإلىُأفُُّ،العقؿُالجنوفُمفُطرؼُقصاءإل

                                                      
ُ.285ُُ،ُص2010ُ،ُديوافُالمطبوعاتُالجامعية،ُالجزائر3ُعمػرُمييبػؿ،ُالبنيويةُفيُالفكرُالفمسفيُالمعاصر،ُط.ُ-1
،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،1ُلكبلسيكي،ُتػػرجمة:ُسعيدُبنكراد،ُط.ميشاؿُفوكو،ُتاريخُالجنوفُفيُالعصرُاُ-2

ُ.31ُ،32،ُص2006ُبيروت،ُ
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ُُمحبلًُ ُالقرف ُفي ُوكاف ُوالنبذ، ُلئلقصاء ُومدعاة ُالعدوى، ُلمفحص18ُُلمرعبُوالخوؼُمف محبَل
ُالجنوفُفيُلكفُمفي،1ُوالعبلجُومدعاًةُلبلحتجازُوالسجف التفكيؾُوماُبعدُالحداثةُأصبحُُمفاىيــو

ُُحالًةُطبيعيًة،ُوغيرُميّمٍش.

ُمفُالعقؿ مف منظور تفكيكي تاريخي كاف دائما سمطويا إفّ  ُكؿ ُعمى ُيمارسُتيميشو ؛
ُخصوصا ُواألفبلطوني ُاألرسطي ُمنطقو ُواشتغاؿ ُتفكيره ُنمط ُالميتافيزيقيُُ،يخالؼ ُالمنطؽ أو

أوُالحدُاآلخرُمنياُعمىُُودّنس الجانبأوُحّداُمنيا،ُُوقّدس جانبائياتُعموما؛ُىذاُالذيُخمؽُثنا
 الرغـُمفُإمكانيةُحموؿُالجانبُداخؿُاآلخر.ُ

،ُفقدُفي الميتافيزيقا الغربية إف ىذه النزعة الحمولية لطرؼ داخؿ اآلخر لـ تكف موجودةً 
يةُػلُِمسفيةُمرتاعةُمفُالقوىُاألوُّكانتُاألفبلطونيةُوالفيثاغورثيةُوالرواقيةُوأشباىياُمفُالمدارسُالف

ُالتيُتعطُّوالجبُّ ُعّرتػارة ُفإنيا ُأيضا،ؿُعمؿُالعقؿ، ُيتوجبُعمىُُ، ُوعاًرا البلعقبلنيُورأتوُخطرا
ُوالمنطؽ،ُ ُالنظاـ ُوتثمينيـ ُالعقؿ ُمنزلة ُبإعبلئيـ ُحّددوا ُوقد ُومغالبتو، ُمكافحتو ُالروح ُأو العقؿ

ذُجعمواُاإلنسافُمقياسُاألشياءُجميعياُ،ُولـُيقّدممشكمةُالبلعقبلنيُلؤلجياؿُالقادمة واُحبًلُليا،ُوا 
،ُأيُجعموهُإنسانيا،ُوكأفُالجنوفُقوةُغيبيةُُألِصَقتُباإلنساف،2ُوهػفأنزلواُالجنوفُمفُالسماءُوأنسن

،ُألفُالجنوفُكامفُومستقر3ُولكفُفيُالحقيقةُالعقؿُىوُالذيُيستوعبُويفيـُالجنوفُففقدُالعقؿ.
ُُُحُإلىُحدُما.ُداخؿُالعقؿ،ُوالعكسُصحي

ُلئلنسافُىاكؿ ىذه التأريخات لسمطة العقؿ جعمت التفكيؾ يثور ضد   ُتدميرية ُكمركزية ،
ُفأنتجَُ قصائيةُلآلخرُالمختمؼ؛ ُحصيفًُثانيًُُعقبلًُُوا  ُيراقبُُا ُالعقداعَُػوخُاألوؿُُِِحَيؿُالعقؿُُِا ُأو ؿُػو،
ُمحمدُشوقيُالزيف. ُالمضادُبمفيـو

                                                      
ُ.119ُ،120ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكػات،ُفصوؿُفيُالفكػرُالغربيُالمعاصر،ُصُُ-1
يُلمثقافةُػػػ،ُىيئةُأبوُظب1خريس،ُط.ُينظر:ُرويُبورتر،ُموجزُتاريخُالجنوف،ُترجمة:ُناصرُمصطفى،ُمراجعة:ُأحمدُ-2

ُ.48ُ،49،ُص2012ُراث،ُكممة،ُأبوُظبي،ُػػػػوالت
ينظر:ُجاؾُدريدا،ُاستراتيجيةُتفكيؾُالميتافيزيقا،ُحوؿُالجامعةُوالسمطةُوالعنؼُوالعقؿُوالجنوفُواالختبلؼُوالترجمةُُ-3

ُ.61ُ،62،ُص2013ُبيضاء،ُوالمغة،ُترجمةُوتقديـ:ُعّزُالديفُالخطابي،ُأفريقياُالشرؽ،ُالدارُال
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ُمشك ُ"ففيُتفكيكوُيذىبُمحمدُشوقيُالزيفُإلىُأّف ُالمتعالية، ُالعقؿُكامنةُفيُنرجسيتو مة
،ُيتفحصُأحدُالعناصرُاالشتقاقيةُلمقولةُالعقؿُيمجأُدريداُإلىُاألمرُالذيُيجعؿُمفُالعقؿُعقبلًُ

ليذاُالنداءُالداخمي؛ُالنرجسي،ُلمعقؿُعبرُاإلقباؿُالذيُالُينفّؾُبدورهُعفُاإلدبارُمشك بلُنوعاُمفُ
ُلذاتو"ُر،ُبتكويرُاإلقباؿوُْالدَُ ،ُفيوُيعمؿ1ُعمىُاإلدبار،ُوانعطاؼُالعقؿُعمىُذاتوُفيُحّبوُالجـ 

ُبنوعُمفُالمحايثةُالداخمية،ُفبلُيعتمدُعمىُآلياتُأخرىُتقنفُمجاؿُعمموُوتحّددُآلياتو.

ُديكارتُ ُكؿُمفُكوجيطو ُعمىُالعقؿُالميتافيزيقيُالذيُأرسىُورّسخُقواعده ُثارُدريدا لقد
وكوُقويةُويمكفُاالستضاءةُبيا،ُليسُعندُمستوىُػداُ:"تبدوُليُقراءةُفوؿُدريػورياضياتُكانط؛ُيق

ُمفُ ُانطبلقا ُبؿ ُعميو، ُوسابقا ُالكوجيطو ُمستوىُمف ُأقؿ ُوالذيُيعتبر ُبو، النصُالذيُيستشيد
ُيقعُ ُلـ ُحيث ُحّدًة ُوجوىاتو ُأكثر ُضمف ُلمكوجيطو، ُالفورية ُالتجربة ُمباشرة ُتمت ُالتي المحظة

ُوال ُالعقؿ ُبيف ُبعد ُكنظاـُاالنفصاؿ ُلمعقؿ ُالتحيز ُلمكوجيطو، ُالتحّيز ُيعني ُال ُوحيث جنوف،
تحيزُلمفوضىُوالجنوفُبؿُيعنيُضبطُالمصدرُالذيُيمكفُمفُخبللوُأفُلممعقوالتُوالُيعنيُال

نّ ُ،،ُفدريداُالُيشّكؾُكمياُفيُالكوجيطو2ُيقاؿُالعقؿُوالجنوفُويتـُتحديدىما" مو ػما يحاوؿ أف يجعوا 
ُمفُالعقؿُالمضادُالذيُيتفحّصُنفسوُبنفسو.وىذاُقريبُُ،يراقب أحكامو

فقدُرأىُدريداُضرورةُابتعادهُعفُمفاىيـُالكميةُوالشمولية؛ُإذُ"يػرىُكانطُُ،أماُبالنسبةُلكانط
ُأرادتُأفُتكوفُعممًُُأفُّ ُإذا ُينبغيُأفُتكوفُمتضمنةُألحكاـُتركيبيةُقبمية،ُتركيبية؛ُالميتافيزيقا ا

ُالتيُتنّميُمعاُر ُىيُالوحيدة ُخاصةُعفُألّنػيا ُوبصورة ُتبحثُدائما، ُالميتافيزيقا ُألّف ُوقبمية؛ فنا،
،ُوىذاُالضروريُوالكميُيتحقؽُعبرُالعقؿُالخالصُالذيُيمتمؾُالحقيقةُالقبمية3ُالضروريُوالكمي"
ُ.،ُفػبلُحقيقةُقبميةأرادُالتفكيؾُنسفوُوتيديموماُوالمطمقة،ُوىذاُ

                                                      
ُ.315دا،ُسؤاؿُالعقؿُفيُسياسةُالتفكيؾُ)ُالعقؿ،ُالسياسة،ُالديموقراطية(،ُصُػػػػػػمحمدُشوقيُالزيف،ُجاؾُدريُ-1
ُاستػػػػػػػجاؾُدريُ-2 ُتفكيػػػػدا، ُحػػراتيجية ُوالسمطػػػػؾُالميتافيزيقا، ُالجامعة ُوالعنؼُوالعقػػػػوؿ ةُؿُوالجنوفُواالختبلؼُوالترجمػػػة

ُ.61ُ،62ة،ُصُػػػػػػوالمغ
ُالمطبوعاتُالجامعية،ُُ-3 ُديواف ُاليعقوبي، ُمحمد ُتصدير: ُالمنطقية، ُالناحية ُمف ُالميتافيزيقا ُمشروعية الشريؼُزيتوني،

ُ.157ُ،ُص2006ُالجزائر،ُ
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ُتحوُّ ُفي ُكانط ُعند ُمرات ُعّدة ُالتفكيؾ ُىذا ُحدث ُالعقؿُالوقد ُالمحضُإلى ُالعقؿ ُمف تو
القضاياُغرابةُُتمثؿُفيُالعقبلنيةُالنقديةُالكانطيةُأكبرَُوقدُاكتشؼُمعاصروهُعّدةُنقائصُ"ُالعممي،

ُعقميةُ ُلمنفيُبحجة ُالشيء ُىذا ُوقابمية ُعقمية، ُبحجة ُإثباتُشيء، ُذلؾُأّف عفُالعقؿُاإلنساني،
،ُفإثباتُوػكوتفكّ 1ُانقساـُالعقؿُبحّدُذاتو"ُأخرى،ُأمرُيثيرُالجدؿُويدفعُإلىُالشّؾ،ُبؿُيؤديُإلى

ةُػػػػػفيُالقضيُماا ػػػخػمال أو َتفُككً ىناؾُُأخرى،ُيعنيُأفُُّيةُبحجةُعقميػةُودحضياُبحجةُعقميػةقض
عنياُتفحصُلياُأوُالعقؿُالبشريُبصفةُعامة؛ُىذاُالعقؿُالذيُيفيـُالقضاياُويدافعُأوُالعقؿُالمُُ
نة،ُيجبُإعادةُالنظرُفيوُجذريا،ُوىوُماُفعموُدريداُوتبناهُمحمدُفيُأحيافُمعيُاؽٍُػبنرجسية،ُونف

ُّوره.ػشوقيُالزيفُوط

،ُالعقؿُالتفكيكيُأوُالعقؿُالمضادُيحاربُنرجسيةُالعقؿُمفُمنظورُمحمدُشوقيُالزيفُإفُّ
ولكفُيحتفظُبطابعُالدورافُفيو؛ُأيُاإلقباؿُواإلدبار،ُأوُالتفكيرُفيُاآلفُوالمستقبؿ؛ُيقوؿُشوقيُ

ُالطورة،ُالزي ُالتيُتسمييا ُأيُفيُالثورة ُفيُالتفكيرُفيُالدورة ُالييئة ُأو ُبالصيغة ُدريدا ُ"يأخذ ف:
جانبُالمضاميفُالرمزيةُأوُالنرجسيةُأوُاألخرويةُفيُالحنيفُإلىُاألصوؿ...وربماُأزماتُُويدعُُ

ُااللتفاؼُالنرجسيُحوؿُالذاتُبإلغاءُاآلخر" ُليداف2العقؿُىيُرىينة ُجاء ُوالتفكيؾُأساسا عُعفُ،
(ُوالعقؿُالنرجسيُيشتغؿُباألناegoُاآلخرُالمنسيُوالميمشُمفُطرؼُالعقؿُأوُالذاتُأوُاألناُ)

ُاآلخَرُ ُوحتىُعمىُمستوىُالتأويؿُيقصيُالعقُؿ ُبدعوىُعقبلنيٍة؛ ُاآلخرُومصيره ويصادرُحرية
ُ.التأويؿ حريةَ  والبحث في اليامش يعيد ليذا المقصيِ داخؿُالنسيجُالنصيُلمخطاب،ُ

خياليةُأوُتوىمّية،ُوكماُيعترؼ،ُمثبل،ُابفُذهُالعبلقةُبيفُالذاتُواآلخرُفيُالغالبُتكوفُى
ُفموُسمطةُ ُمفُالحقيقة، ُوطًأ ُأشد  ُالوىـ ُفيُالعصورُالراىنة، عربيُفيُالعصرُالوسيطُأوُدريدا
ُالتحكـُفيُالتمثبلتُواألفعاؿ،ُفبلُشّؾُأفُالعبلقةُبيفُالذاتُواآلخرُبماُفيياُمفُعكسية؛ُفالذات
ُواإلراداتُ ُمضمرة ُدامتُالنوايا ُتكتنؼُااللتباساتُما ُكذلؾُذاٌت، ُواآلخرُىو ُاآلخر؛ ىيُأيضا

                                                      
1 - Emmanuel Kant, Prolégomènes métaphysique future, p115.ُ 

ُ.158يةُالميتافيزيقاُمفُالناحيةُالمنطقية،ُصػػف:ُالشريؼُزيتوني،ُمشروعػػػػػػػنقبلُع
ُ.316ؤاؿُالعقؿُفيُسياسةُالتفكيؾُ)العقؿ،ُالسياسة،ُالديموقراطية(،ُصُػػػمحمدُشوقيُالزيف،ُجاؾُدريدا،ُسُ-2
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،ُولكفُىذهُاإلغ قصاءاتُالُتكوفُدائماُتممؾُخمفيةُأوُمبدًأُعقبلنياُأوُمنطقياُيرُمحّددةُالمعالـِ
ُ.يُّيقودُإلىُإقصاءُالّشاذُغيرُالمندرجُفيُالشمولُلكف العقؿ بصرامتو ونرجسيتو،1ُسميما

ُالعقؿُالمركزي يسعىُُإالُأّنوُ،عمىُالرغـُمفُأّنوُيّدعيُالحوارُوالتواصؿُمعُاآلخرُ،ىذا
ُحولوُاليوامشُالثقافيةُعمىُسبيؿُاإلذعافُواالعتراؼُ ُ"ليتمركزُفيُفضاءاتُاآلخرُوتحـو دائما
ُإلىُ ُيصبو ُأو ُفييا ُيتحكـ ُالتي ُاألطراؼ ُجميع ُعمى ُسيطرتو ُيبسط ُولكي ُوالعظمة، بالشوكة

،ُفالمركزيةُالعقميةُتقودُإلىُمركزيةُثقافيةُتجعؿُمفُاآلخرُمشو ًىا؛ُوعميوُأفُيسيرُفي2ُكيا"امتبل
قطبُالمركزيةُلكيُيحدثُلوُاكتماؿُثقافيُوبنيوي،ُوليذاُيدعوُمحمدُشوقيُالزيفُإلىُعقؿُثقافيُ

ُالعقميةػػيتج ُالمركزية ُاستعاوز ُمتناوؿ ُفي ُبجعميا ُالعالـ ُالعبلماتُفي ُتأويؿ ُويعيد ُجديد، ،3ُماؿ
ُأويؿ.ػوبالتاليُتزوؿُكؿُالمركزياتُالثقافيةُوالعقميةُعبرُتجديدُوتنويعُالت

إذُىوُفيُاشتقاقوُالبلتينيُيعنيُالحسابُُوالتنميطُمفُمقوماتُوماىيةُالعقؿ؛إّفُىذاُالعزؿُ
لتقنيةُوالتصنيؼُوالذيُيَؤو ؿُمجازياُإلىُالعزؿُوالتنميط،ُومفُثـُإلىُالسمطةُوالقوة،ُومعُانتشارُا

ُالحوسبةُ ُِقوامو ُأداتي ُعقؿ ُإلى ُالعقؿ ُارتّد ُوالمعموماتية ُالسبرانية ُواألطياؼ ُالنمذجة وأساليب
،ُفأصبحُالُوىذا الطابع الشمولي غّذتو نرجسية العقؿ،4ُوالسيطرةُشمولياُعمىُالطبيعةُواإلنساف

المناويؿُالمعروفةُيأبوُباآلخرُالبلمتجػانسُوالمعنىُوالتأويؿُالمتشظيُالخارجيُعفُالبراديغمات/
ُة.ػوالعام

إّفُىذهُالبنياتُالبلمتجانسةُيمغيياُالعقؿُاألداتي؛ُالذيُصارُيتعامؿُمعُاإلنسافُكآلةُمفُ
دُػػػػػػػػوىذاُالعقؿُاألداتيُقُلتيُينتجياُفيُإبداعاتوُوخطاباتو.وُبتغيراتوُأوُالمعانيُاػػػػػاآلالت،ُفبلُيأب

ليا،ُوخصوصاُيورغفُىابرماسُوسيبلُبفُحبيبُوكارؿُحاربوُفبلسفةُمدرسةُفرانكفورتُبكؿُأجيا
                                                      

،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُدار1ُينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُالذاتُواآلخر،ُتأمبلتُمعاصرةُفيُالعقؿُوالسياسةُوالواقع،ُط.ُ-1
ُ.9،ُص2012ُاف،ُمنشوراتُضفاؼ،ُالجزائر،ُالرباط،ُبيروت،ُاألم

ُ.9المرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُط.ُ-3 ُالعرب، ُالغربُوعند ُفي ُالثقافة ُفمسفة ُالِعجاؼ، ُالث قاؼُفيُاألزمنة ُالزيف، ُشوقي ُمحمد ُاألماف،1ُينظر: ُدار ،

ُ.89،ُص2014ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُمنشوراتُضفاؼ،ُالرباط،ُالجزائر،ُبيروت،ُ
ُ.12محمدُشوقيُالزيف،ُالذاتُواآلخر،ُتأمبلتُمعاصرةُفيُالعقؿُوالسياسةُوالواقع،ُصُُ:ينظرُ-4



265 
 

ُطريقةُ ُولكف ُاآللي، ُوالعقؿ ُاآللة ُسطوة ُمف ُاإلنسانية ُالذات ُتحرير ُإلى ُدعوا ُالذيف ُآبؿ أوتو
وؿ أراد االنتقاؿ إلى ما بعد الحداثة إذ األ ختمفتُبيفُدريداُوىابرماس،ُالتخمصُمفُنرجسيةُالعقؿُا

ا ىابرماس فأراد إصالح الحداثة مف داخميا ولـ يقبؿ لية، أمّ ا كؿ طروحات الحداثة الشمو رً مِ دَ مُ 
ُبطروحات التفكيؾ وما بعد الحداثة.

و، بفكر البنية ومقولة تقويضَ  يرتبط ىذا العقؿ األداتي الميتافيزيقي، الذي حاوؿ التفكيؾُ 
ُالبنيةُالتيُتفرض،ُدائما،ُمركزا،ُفمفُغيرُالممكفُتشكيؿُزػالمرك موضوعُ،ُفيوُيستندُإلىُفكرة

ُينّسؽُبيفُأجزائيا،ُولكفُىناؾُاستثناءات ُأوُمحسوسةُتممؾُمركزا ُ،واقعيُمفُغيرُبنيةُمجردة
ُنوعًُ ُمنياففيُبعضُاألحيافُتمارسُاألجزاء ُوالقسرُعمىُالبنىُالمبنية ُمفُاإلكراه ُيمكف1ُا ُإذ ،

ُفتخمؽُمركزياتُجزئيةُأاللبعضُاألجزاءُ ُبالمركزُالعاـ، ُصمةُوطيدة ُومفُثـُّتكوفُليا تنتفيُُ،
ُُزُالواحد.ػوتتيدـُسمطةُالمرك

فيُالقدـ،ُفمفُخبلؿُالمركزُيستطيعُُ،ُضاربةٌُمثاليةٌ  فمسفيةٌ  فكرةٌ  المركزِ  اختراعِ  إّف مسألةَ 
ُالمركزُيضمفُليـُالوجودَُُز،ُألفُّػػداُيرغبوفُفيُمركػا،ُوالبشرُحسبُدريكبّلُواحدًُُأفُيكوفُالكوفُُ

ُكأفُْمفُحيثُىوُحضورٌُ ُوىيُيفكرُاإلنسافُفُ، ُقائمةُحوؿُاألنا، ُوالمادية ُالعقمية ُحياتو يُأّف
ُاليقيفُ ُىذا ُتماما ُقبؿُدريدا، ُقّوض، ُقد ُولكفُفرويد ُالتيُتدورُفيُفضائيا، ُلمبنية ُالموحد المبدأ
الميتافيزيقيُالقائـُعمىُوحدةُاألناُوانعزالوُعفُاآلخرُمفُخبلؿُالكشؼُعفُانقساـُاألناُذاتوُبيفُ

ُفمركز2الشعورُوالبلشعور ُيممؾُمواصفاتُالمركزُفيُالفكرُُ، ُ،أصبل، ُيعد ُولـ ُتفّكؾ، ُقد البنية
الميتافيزيقي،ُوقدُاعتمدُدريداُعمىُفرويدُفيُكثيرُمفُمفاىيموُونصوصوُووّجوُلوُنقداُفيُكثيرُ
ُأرادُ ُفعؿُىايدغرُحينما ُمثمما ُالميتافيزيقا، ُعمىُبعضُالمفاىيـ ُفرويد ُاعتماد ُمنيا مفُالمفاىيـ،

ُخرىُجديدة.تقويضيا،ُفكّرسُأل

                                                      
،ُدارُالفرقدُلمطباعةُوالنشر2ُينظر:ُليوناردُجاكسوف،ُبؤسُالبنيوية،ُاألدبُوالنظريةُالبنيوية،ُترجمة:ُثائرُديب،ُط.ُ-1

ُ.55ُ،56،ُص2008ُوالتوزيع،ُدمشؽ،ُ
ليزابيتُرودُ-2 ،1ُينيسكو،ُماذاُعفُغد،ُ"محاورة"،ُترجمة:ُسممافُحرفوش،ُتقديـ:ُفيصؿُدراج،ُط.ينظر:ُجاؾُدريداُوا 

ُ.6ُ،7،ُص2008ُدارُكنعافُلمدراساتُوالنشرُوالخدماتُاإلعبلمية،ُدمشؽ،ُ
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جاءُالعقؿُالمضادُفيُصيغتوُالتفكيكيةُلكيُيمغيُمجموعةُمفُالمفاىيـُوالمقوالتُالفمسفيةُ
فأقّر العقؿ المضاد والنقدية؛ُومنياُمركزيةُالبنيةُوانسجامياُوواحديتيا،ُوكذلؾُواحديةُاألنا/ُالذات،ُ

ُالذاتبتداخؿ الشعور والالشعور كتقويض لؤلنا الواحدي ُبطيفية ُوأقّر ُوطيفيةُُ، ُاآلخر، داخؿ
ُالعقؿُالميتافيزيقيُالنرجسي،ُكماُاآلخرُ داخؿُالذات،ُكتقويضُلمذاتُالعقبلنيةُالتيُيدورُحوليا

ُيصفوُدريداُفيُالغالب.

ُالذاتُإلىُأّفُمبدأُالذاتيةُ يذىبُمحمدُشوقيُالزيفُفيُقراءةُالعقؿُالمضادُوتأويموُلمفيـو
إيجابياُكميارةُفيُسياسةُاألمور،ُوسمبياُكدىاءُفيُُنفسوُ"يطرحُمشكمةُعبلقةُالذاتُبذاتياُسواءًُ

خمطُاألوراؽُوتعتيـُالحساباتُويتعمؽُاألمرُبمكرُالعقؿُعندماُتتخمؿُالميارةُأوُالتقنيةُأوُالمعرفةُ
ُوفيُ ُالقبضُواالحتكار ُنحو ُنوازع ُالميارة ُفي ُفيكوف ُالد ْبَرة، ُأو ُالخديعة ُأو ُالمناورة ُنحو ميوؿ

ُال ُانعطاؼُنحو ُوالييمنة"المعرفة 1ُوثوقية ف يممؾ ميارة القوؿ/ الخطاب/البالغة أو الفعؿ ػػفم،
واليروب مف آلياتو يصؿ إلى درب االحتكار  ويضيؼ ليا عنصر الحيمة في مراوغة الموغوس

ُوالعزؿ لآلخر الذي تنقصو الحيمة ُمف ُالمركبة ُالنزعة ُوىذه ُقراءاتُُعقؿ+حيمة؛ ُإلى أّدت
ُالم ُلمخطابات ُوثوقية ُليذاُأيديولوجية ُشخصية، ُألغراض ُوالجماعات ُاإلنساف ُتاريخ ُفي يمة

ُالميتافيزيقيُالذيُأنتجُ ُالعقؿ ُالمتضرريفُمف ُأىـ ُالمتأخروفُُتأويال ركونيا ساكنافالتأويؿ أخذه
ُاألساس/ الّركيػػػزةعمىُأساسُأّنوُ ومنعػوا غيرىـ مف ممارسة حريتيـ في التأويؿ وفيـ العالـ ،
ُ.الباتوس العاطفية المخادعة وس المصابة بحيؿِ زؿ عف سمطة الموغوالنصوص بمع

سُليقينياتُتحتُغطاءُالعقؿُوكوُعفُسمطةُالمعرفةُالتيُتخمؽُوتكرُّػثُميشاؿُفوليذاُتحدُّ
المعرفة،ُبؿُفيُيدُمفُيصنعُالمعرفةُُولكفُبرعايةُالحيمةُوالمراوغةُوالمناورة،ُلتصبحُالقوةُفيُيدُِ

تأويؿُمفُأىـُآلياتُصناعةُالمعرفةُوتزويرىاُخصوصاُإذاُوُوأيديولوجيتو،ُوالفياُحسبُأىوائُِويكيُّ
ُ.ُُُتضافر مع بالغة يقينية وليس بالغة تفكيكية

؛ُىوُميشاؿُفوكوُإلىُإيجادُتقنياتُوتكتيكاتُلمذاتُوالعقؿُماُبعدُحداثيٌُُوليذاُيسعىُمفكرٌُ
سترجاعُمنطوؽُاإلنسانيُمفُأجؿُإعادةُالفصؿُفيُمركبُالمعرفةُوالسمطةُأوُالتأويؿُوالسمطة،ُوا

                                                      
ُ.317محمدُشوقيُالزيف،ُجاؾُدريدا،ُسؤاؿُالعقؿُفيُسياسةُالتفكيؾُ)ُالعقؿ،ُالسياسة،ُالديموقراطية(،ُصُُ-1
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ُوالت ُمجػالمعرفة ُحبائػػأويؿ ُمف ُسمطتياُػػػػرديف ُعمى ُباعثة ُالمعرفة ُتغدو ُأف ُبيدؼ ُالسمطة، ؿ
الخاصة،ُأيُقادرةُحقاُعمىُتسميةُأنواعُالُتعّدُوالُتحصىُمفُخطاباتُالتحررُالمتخمصةُمفُ

قوةُخارجيةُُدَُرُّػػػػػويةُمجػػػػػوفيُتمؾُالحالةُتصبحُفيياُالسمطةُالحيُ....ُةُواليقينيةػالتأويبلتُالوثوقي
تستغني ياُتستغنيُعفُمركزيتيا،ُوبالتاليُسميمةُمفُكؿُمعارؾُإنتاجُالمعنىُوضبطُالتأويؿ؛ُألنُّ

ُوجياػػػػة واأليديولػػػػػوج بالحيمز ػػػركب الممػػػؿ المػقػػعف مركزية الع ُإذف، فيُُؿُِػػالعقُزيةُِػػػػػمركُنقدُُ؛
عقؿُمفُاألفخاخُالتيُتترّصدهُلتدّمرهُأوُتزّيفوُعمىُاألقؿ،ُلمُريضرُوُاذػالممارسةُالتأويميةُىوُإنق

ُُُ.1رػوُواآلخػفيُعيفُنفس

ومفُسماتُالتأويؿُفيُىذاُالعقؿُالمضادُالذيُيتأسسُعمىُنقدُمركزيتو،ُمفُمنظورُفوكو،ُ
أفُالتأويؿُيجدُنفسوُمرغماُعمىُأفُيؤوؿُذاتوُإلىُماُالُنياية،ُوأفُيتناوؿُذاتوُمفُجديدُوعمىُ
الدواـ،ُويتمخضُعفُىذاُالتأويؿُالتفكيكي،ُالذيُيتجاوزُمركزيةُالعقؿُنتيجتافُأساسيتاف:ُأوليماُ

عكسُماُ–يـُمفُيؤوؿُأوُمفُيمارسُالعمميةُالتأويميةُأفُفعؿُالتأويؿُيكوفُدائماُلممجيوؿ،ُفبلُيُُ
ُبالتأويؿُالبرىانيُالبنيوي ؿُفالُ-رأيناهُمفُضوابطُقدمياُمحمدُمفتاحُعفُالذيُيقـو خطابُالمَؤو 

ُنؤوؿُ ُال ُالنياية ُفي ُفنحف ُمتناىية، ُغير ُأخرى ُتأويبلت ُيستدعي ُمعمـو ُأو ُمجيوؿ ُمف سواء
ؿ األوؿ، المعنىُالموجودُفيُالمدلوؿ،ُ نما نؤوؿ المعنى الذي وصؿ إليو المَؤوٍّ وىكذاُإلىُماُالُوا 

التأويؿُيكوفُعميوُدوماُأفُُنياية،ُىذهُالعمميةُتشبوُنقدُالنقد.ُأماُالنتيجةُالثانيةُحسبُفوكو،ُفإفُّ
ؿُذاتو،ُفيوُالُيممؾُبّداُبأفُيؤوؿُذاتوُعمىُالدواـُباستراتيجياتُمتنوعة لو توقؼ عند ،ُألنو2ُيَؤو 

تأويؿ واحد أو مجموعة قارة مف التأويالت المنسجمة يكوف قد أقر  بمركزية تأويمية مستندة إلى 
ُفنقلوغوس باطني أو أيديولوجيا مضمرة ُتأويبًلُُؿُِػالعقُةُِمركزيُدُُػ، ُيتمتعُيستدعي ُسيميوزيسيا

ُبديناميةُالُنيائية.

                                                      
جورجُأبيُصالح،ُُو(،ُترجمةُومراجعةُوتقديـ:ُمطاعُصفدي1ُو،ُإرادةُالمعرفة،ُ)تاريخُالجنسانيةُينظر:ُميشيؿُفوكُ-1

ُ.17،ُص1990ُمركزُاإلنماءُالقومي،ُبيروت،ُ
،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،2ُينظر:ُميشيؿُفوكو،ُجينيالوجياُالمعرفة،ُترجمة:ُأحمدُالسطاتيُوعبدُالسبلـُبنعبدُالعالي،ُط.ُ-2

ُ.54ُ،ُص2008ُالدارُالبيضاء،ُ
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ُالدائرةُفيُالعقؿُدُتحدُّػػػػػػوق ثُمحمدُشوقيُالزيفُعفُىذهُالديناميةُالبلنيائيةُضمفُمفيـو
ُالتفكيكيُالذيُأنتج ُبالتأويؿ ُوطيدة ُعبلقة ُلو ُمفيـو ُوىو ُوالمُُتالمضاد، ُالمضادة ُالنزعة ضةُقوُ و

ُُو ُالعقؿ ُسيطػالصلمركزيات ُإذ ُ)ػوت، ُالصوت ُ"مركزية ُالقديـ ُالفمسفي ُالبحث ُفي (phoneُرت
ُمركزي ُمع ُالعقػػالمتسؽ ُ)ػة ُوالنسخlogosُؿ ُالتدويف ُوحوامؿ ُوالمكتوب ُالكتابة ُحساب ُعمى )

،ُوقدُحدثُفيماُبعدُتحوؿُمفُالرؤيةُالزمنيةُالخطيةُإلىُالرؤيةُالدائريةُالبلنيائية،ُفبعد1ُبعامة"
ُالتفكيؾُالزمفُالدائريُأوُوفؽُزمفُخطيُفيُالطروحاتُالبنيُوُالتأويؿُالذيُيسير ُيأتيُفيُ ية

مفُالموقعُنفسوُالذيُمّرُمنوُمفُقبؿ،ُاألمرُُرُّػالمولبيُالبلمنتيي،ُ"وىذاُالزمفُمرغـُعمىُأفُيمُُ
الذيُينتجُعنوُاألمرُالوحيدُالذيُيتيددُالتأويؿُىوُأفُنؤمفُبوجودُعبلماتُتمنعُوجودُأصمي،ُ

ذهُالعبلماتُالُوجودُلؤلصؿُأوُػ،ُوى2ي،ُكماُلوُكانتُمنسجمةُبارزةُواضحةُمنّسقة"أولي،ُحقيق
نة،ُحيثُتشيرُالعبلماتُإلىُمرجعُخارجيُقارُالمرجعُالمباشرُليا،ُإالُفيُحاالتُمعجميةُمعيُّ

مكانيات تأويمية ال مؾ العالمة مع عالمات أخرى يػخمؽ إولكف انسجاـ تالُاختبلؼُفيُتأويمو؛ُ
 غير قابمة لمحصر. نيائية أو

التأويؿُ"ولكفُُؽُّػالجميعُيممؾُحُفيُالدائرةُىنالؾَُحْوٌرُيحدثُعمىُالمستوىُالتأويمي،ُأيُأفُّ
ُكمك ُالتحوير ُيتسمؿ ُقد ُ"الَحْور" ُعقميُوتاريخيُفيُتقويضُالحوار"ػفيُىذا ُبيفُػالذيُي3ُر دور

ُوا ُلمخطابُوالمنطؽ ُتحوير ُىي ُالمنطقية ُفالمغالطة ُاإلنسانية، ُخبلؿُالذوات ُمف نقبلبُعمييما
إذفُمفُالصعبُأفُنقضيُعمىُتمركزاتُالعقؿُالمخادعُالمخاتؿُونستبدلوُُخدعةُأوُحيمةُذىنية؛

ؿ، وداخؿ ػداع ولكف ال يشتغػة تفكيكية يوجد الخػو، برؤيػ، فداخؿ العقؿ المضاد نفسبعقؿُمضاد
ُاؿ ىو كذلؾ.العقؿ المخادع /الماكر/المخاتؿ يوجد عقؿ مضاد ضمني متوقؼ عف االشتغ

ُعربيا، ُالتفكيؾ ُفي ُشائع ُىو ُكما ُالعقمي، ُالتمركز ُنقد ُيرادؼ ُالذي ُالمضاد ُالعقؿ ُوبيذا
ُجمدُفػػُةَُُرُكَُبتَُتتقوضُالثنائياتُالمُُ ُاعتباراتُأنطولوجية ُمف ُعمؽُفيو "ينفؾُالخطابُالفمسفيُعما

                                                      
ُ.11جاؾُدريدا،ُالصوتُوالظاىرة،ُمدخؿُإلىُمسألةُالعبلمةُفينومينولوجياُىوّسرؿ،ُصُُ-1
ُ.54ميشيؿُفوكو،ُجينيالوجياُالمعرفة،ُصُُ-2
ُ.317محمدُشوقيُالزيف،ُجاؾُدريدا،ُسؤاؿُالعقؿُفيُسياسةُالتفكيؾُ)ُالعقؿ،ُالسياسة،ُالديموقراطية(،ُصُُ-3
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جيةُالظيور"ُكماُعميياُطويبلُنحوُ"التعّمؽُبالعقؿ"ُو"الكشؼُعفُالحقيقة"ُو"إدراؾُالوجودُعمىُ
ُوالصورة"ُ ُالمعنى ُبيف ُ"التقابؿ ُمثؿ ُاالعتبارات ُىذه ُعف ُناتجة ُتقاببلت ُمف ُبو ُعمؽ ُعما ينفؾ
ُوالحدس"ُ ُالفكر ُبيف ُو"التقابؿ ُوالمحسوس" ُالمعقوؿ ُبيف ُو"التقابؿ ُوالجسـ" ُالروح ُبيف و"التقابؿ

ُو"التو ُوالتجربة" ُالتعالي ُبيف ُو"التقابؿ ُوالمجاز" ُالحقيقة ُبيف ُوالسمب"ُ"التقابؿ ُاإليجاب ُبيف قابؿ
،ُوالعقؿُالمضادُأوُغيرُالمتمركزُحوؿُذاتوُىوُمفُسمبُىذه1ُو"التقابؿُبيفُالطبيعةُوالثقافة"ُ"

،ُولكفُمفُالثنائياتُسمةُالضدّية؛ُفالمسألةُمجردُتقاببلتُمختمقةُمثمماُيفيمياُطوُعبدُالرحمف
ُالمنظورُالعقؿُالميتافيزيقيُتص ُالثنائياتُإلىُدرجة ُالتناقتضادؿُىذه ُإلىُدرجة ُبؿُأكثر، ضُػ،

ُضُلآلخر.ػوالتصادـُوالرف

ُالعقؿُالمضادُإلغاءُالحدودُبيفُالمتناقضاتُوالمتضاداتُوالمتقاببلت،ُ وجعؿ لقدُأنتجُمفيـو
ُ"فممالنص الفمسفي يالقي النص األدبي ُكافُالخطابُالفمسفيُكتابةُمخصوص؛ ُلا ُفقد ُأفُػة، ـز
ُالنصُيشمؿُعمىُماُتشمؿُعميوُالكتابةُب المعنى،ُمفُآلياتُاإلنشاءُوأساليبُالبياف،ُحتىُُشب َو

الفمسفيُبالنصُالشعري،ُوُأنزلتُفيوُالمقتضياتُاألدبيةُمنزلةُالمقتضياتُالفمسفية،ُبعدُأفُكافُ
ُالمعانيُ ُمف ُوراءىا ُما ُإلى ُتجاوزىا ُينبغي ُأعراضا ُفييا ُيروف ُأو ُبااًل، ُإلييا ُيمقوف ُال الفبلسفة

ُوالعقؿ2ُالفمسفية" ة/ُالمجازية،ُػالكتابةُاألدبيُثنائيةُعمىقّوضُوقضىُغيرُالمتمركزُحوؿُذاتوُ،
ُ ُالمباشرة؛ ُالفمسفية/ ُوجعؿ الحدود الفاصمة بيف األدب والفمسفة شبحية رقيقةوالكتابة فاألدب ،
ُيحتوي فمسفة ما لمحياة ُالعربي، ُأدبنا ُفي ُمعروؼ ُنموذج ُدرويش ُومحمود والفمسفة تحوي ،

ُمحمدُشوقيُالزيفُنموذجُلبلستعماؿُالمجازيُلمغةُفيُخطابوُالفمسفيُوالنقدي.؛ُُووأدبيةً  مجازيةً 

ُ ُوالخطاباتُالمتنوعةوليذا ُبيفُالمجاالتُالمعرفية ُالحدود يستعيدُ"ُالسببُالمتعمؽُبانمحاء
دريداُحججُالييجمييفُالشبابُونيتشوُعبرُالتوجوُشطرُالكتابة؛ُالكتابةُالتصويريةُلؤلدب،ُورفضُ

ُما:ػغُوإخضاعُالففُلم ُىيجؿُُوُمركزية ُفيُوجو ُوىوُيشّدد ُبنيوية، ُأو ُأوُماركسية، تحميمنفسية،

                                                      
ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُػػػػػركػػػ،ُالم1الفمسفةُوالترجمة(،ُط.ُ-1ة،ُ)ػػػػوُالفمسفػػػػحمف،ُفقُرػػػػػػوُعبدُالػػػػػػطُ-1 زُالثقافيُالعربي،

ُ.43ُ،ُص1995ُ
43ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
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،ُلغةُتتخذُموضوعاُلياُلغًةُأخرىُ(métalangage)والعقبلنييفُعمىُاستحالةُتأسيسُتقعيدُلغةُ
ُغرارُ ُعمى ُيسعى ُإنو ُأخرى، ُظاىرات ُأو ُعرضُظاىراتُجمالية ُعمى ُقادر ُعممي ُأو فمسفي

،ُفنقدُمركزيةُالعقؿُأّدت1ُ"(discursive)ةُكؿُىرميةُلغويةُأوُمقاليةُ،ُلزعزعYaleتفكيكييُياؿُ
ُوالُ ُالبنيوية، ُوال ُالماركسية، ُالمرجعيات ُفي ُتثؽ ُولـ ُوثنائياتُعديدة، ُمركزياتُأخرى، ُنقد إلى

ُالميبيرالية،ُفيُقراءةُالعالـُوالنصُوالخطاب.

المركزيةُالصوتية،ُوانفتاحُُوليذاُالسببُسنتطرؽ،ُفيُالعنصرُالتالي،ُإلىُثورةُالكتابةُعمى
ُالتيُ ُوالوثوقية ُاليقينية ُوالقراءات ُالكبلـ، ُالصوت/ ُسمطة ُتراجع ُمقابؿ ُالبلنيائي، ُعمى التأويؿ

ُسادتُطويبلُفيُالفمسفةُوالنقد.

ُيا:ػ،ُمفُأىمُّنتائج/ مفاىيـةُعدُّدُوصمناُمفُخبلؿُىذاُالعنصرُإلىُػوق

ُالعقؿُالمضادُليسُعزالُنيائياُلمعقؿ،ُبؿ -1  اُعفُخبثوُومكِرهُفيُتوجيوُالفيـ؛كشفًُُمفيـو
 رتُفيُمفاىيـُالتأويؿُوالكتابةُوالصوت؛ػالمفاىيـُالتيُأنتجياُالعقؿُالمضادُأثُّ -2
 ُُالعقؿُالمضادُرفضُالثنائياتُالتراتبيةُبسببُطابعػياُالميتافيزيقي؛ -3
ُالجنوفُ -4 ُلمفاىيـ ُاالعتبار ُالمضاد، ُالعقؿ ُمفيـو ُخبلؿ ُمف ُالزيف، ُشوقي ُمحمد أعاد

 لحميمةُوالحصافةُفيُقراءةُالنصُوالعالـ؛وا
ُالمركزُفيُالعالـُوالنص،ُوجع -5 كثيرة،ُوأعادُاالعتبارُُبػػؤًراموُػالعقؿُالمضادُقّوضُمفيـو

 لميامشُوالمنسيُوالمسكوتُعنو؛
ُتكوفُالبنيةُُِمفيوـَُُالمضادُُُرفضُالعقؿُُ -6 ُأف ُالضرورة ُفميسُمف ُالشذرة، ُبمفيـو ُوأقّر ،

 ينيا؛ةُفيماُبػاألجزاءُمترابط
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالببلغةُوالخطابة،ُوىوُعنصرُسنتدارسوُفيماُيأتي.ُرُِػالعقؿُيحيمناُإلىُمركُكرُُمػػػ -7

ُ

                                                      
ُط.ُ-1 ُالحاج، ُأسامة ُتعريب: ُنقػديػة، ُدراسة ُالتفكيكية، ُزيما، ُلمدراساتُوالنشرُوالتوزيع،1ُبييرُؼ. ُالجامعية ُالمؤسسة ،

ُ.34ُ،35،ُص1996ُت،ُبيرُو
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 المبحث الثاني: ِبَدايُة الِكَتاَبِة وال ِنياِئيُة القػراءِة والتأويِؿ.

ُ ُالصوتُومركزيتو؛ ُسمطة ُىيُنياية ُالكتابة ُبداية ُفنياية الحضور وبداية الغيابإّف فيُ،
ُالفيـ،ُولكفُالكتابةُالُمركزيةُالصوتُيجبُأفُيتوف رُصاحبوُويحضُُ ـّ رُحّتىُيحصؿُالتأويؿُويت

سُلغيابوُواختفائو،ُومعُغيابوُالُتنتييُالقراءاتُوالتأويبلتُلنّصوُرُّػ،ُبؿُتكبُِتحتاجُلحضورُالكاتُِ
ُانعداـ ُبسبب ُُالمكتوب، ُبؿ ُالصوت، ُغياب ُمع ُوغيابيا، د دّ ػت وتتعر القراءاػػتكثُ مقصديتو

ُ.، وقد تتناقضالتػالتأوي

،ُفيماُالكتابةُتستدعييماُ)القراءةُوالتأويؿ(،ُوالتأويؿَُُيقصيُالقراءةَُُفإّفُالصوتَُُ،ليذاُالسبب
حويةُكماُيفضؿُتسميتياُ(ُأوُالنgrammathologieبؿُإّفُميجافُالرويميُيرىُأّفُالغرامتولوجياُ)

التيُُتفرض وتصّر عمى عمميات القراءة والتأويؿ الحّرة؛ أّف الكتابةُبمعنى؛1ُىيُ"الكتابةُوالقراءة"
؛ُإذُالمعرفة2ُومفُثـُ"استقبلؿُالنحويةُعفُالداللة"الُترتبطُبمفاىيـُنحويةُأوُقواعديةُأوُمعيارية،ُ

النحويةُالُتحيمناُإلىُالداللةُالدقيقةُلمكتابة،ُفممكتابةُمنطقياُالخاصُالخفيُالذيُتسيرُوفقو؛ُإفُ
ُرُالمجازي.ػجازُىذاُالتعبي

ُوظيفةُ ُوتأتي ُالنصوصُوالخطابات، ُفيـ ُفي ُوالبلتوازف ُالخمخمة ُتجيء ُالغرامتولوجيا ففي
ّبرُبياُعفُرؤيتوُوطموحاتوُنحوُالعالـُػردانية،ُيمتحفُبياُالمرءُذاتوُويعػالقراءةُوالتأويؿُوالتفكيؾُف

ُ ُوأذواقو، ُلحدوسو ُوالصدارة ُاألولوية ُويعطي القائمة بانطباعية وىنا تتدّعـ الفرضية والنص،
ُفيػوختمفة والمتنوعة والالنيائيةالتفكيؾ وعودتو المستمرة إلى الذات وانطباعاتيا الم ضدُُ؛

االتفاؽُالجمعيُحوؿُمعاييرُمعينةُفيُالقراءة،ُ"ألفُاختزاؿُالمعرفةُإلىُمجردُرأيُمتفؽُعميوُفيُ
مجتمعُحوؿُنفسوُذاتُُيُّشكؿُإجماعُمؤسسُالُيخموُمفُاعتباطُويجعؿُمفُالفكرةُالتيُيشكمياُأ

                                                      
ُ"الكتابة"ُسنافُالُ"ُكت اب"،ُمقاالتُفيُ"الّنْحَونة"ُوالتقويض،ُط.ُ-1 تُا،ُمنشوُر1ينظر:ُميجافُالرويمي،ُجاؾُدريداُ:ُُنُحو 

 .79ُُ،ُص2015ُ،ُالربػػاطضفاؼ،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُدارُاألماف،ُبيروت،ُالجزائر،ُ
ُ.79المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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ُالمجتمعاتُفيُصورةُ ُيفصؿ ُفصامي  ُوربما ُمغمٍؽ، ُىدؼُذري  ُالذاتُأو ُبتبجيؿ ُتمركزي نزوع
ُ.1"أرخبيبلتُالُتتواصؿ

ُمعاييرُ ُوفؽ ُوالفيـ ُوالتأويؿ ُالقراءة ُيمارسُعممية ُمجتمع ُكؿ ُألّف ُالبلتواصؿ ُىذا يحدث
واًءُالتأويؿُالمحدودُأوُالبلمحدود،ُليذاُتصّرُالتأويؿ؛ُسُةُُػعالميُيبُُغُِتَُ؛ُفَُفقطُمنتظمةُوخاصةُبو

ُ،؛ُألّنياُضرورةُإلنشاءُتواصؿُبيفُالمجتمعاتفتح حدود التأويؿ إلى النيائيتوغرامتولوجياُعمىُال
ُولكفُىذاُات في الفيـ والتفسيرػعمى الرغـ مف إمكانية وجود معيق ُالفيـ، ُيحدثُسوء ُقد ُإذ ،

فػ"ميمةُالمغةُاليوميةُميمةُ"سيزيفية"،ُميمةُببلُنيايةُأحسفُمفُأفُالُيكوفُأيُتواصؿُإطبلقا،ُ
ُدائماُفيُجعؿُماُيريدهُمختمفاُعماُيقوؿُإنوُيريده" ُ.2والُتطور،ُألّفُاآلخرُحرٌّ

راءةُوالكتابةُممارستافُعاديتافُوالُتناقضُبينيما،ُاستناداُإلىُػالقُيرىُمحمدُشوقيُالزيفُأفُ 
ُالكتابةُكإستراتيجيةُعمميةُفيُمسألةُاألداءُاألصمميشاؿُدوُسارتوُ ُفيُميبلد يُالذيُكافُسببا

جدُتناقضُبيفُالكتابةُوفنيةُوفمسفية،ُوفيُوصؼُالتشكيبلتُالبلحقةُفيُعممنةُالصوت،ُإذُالُيُو
والعزؿُبينيماُكافُنتيجةُتحديداتُتاريخيةُوفمسفيةُميتافيزيقة،ُومنياُضرورةُُ،الصوت(والشفويػةُ)

ُ ُ)الموغوس( ُوالكبلـالتمييزُبيفُالعقؿ ُالمغة ُبيف ُأو ُالباتوس( ُالفصؿُقامتُبو3ُواليوىُ) ُوىذا ؛
الُُ،،ُومفُثـيجعؿ الصوت داخؿ الكتابةتُالثنائيات،ُولكفُالتفكيؾ،ُػالميتافيزيقاُالغربيةُحيفُخمق
ُيميؿُإلىُطرؼُدوفُاآلخر.

ُوتفكيؾُالخطابُالذيُترزحُ وتسعىُالكتابةُحسبُمحمدُشوقيُالزيفُإلىُقمبُالميتافيزيقا
صفحةُالصوتُُحتوُالرواسبُالميتافيزيقيةُفيُصورةُمسمماتُومبادئُمتعالية،ُكافُسبباُفيُطيُ ت

                                                      
ُ.174ُ،175تأويبلتُوتفكيكات،ُصُمحمدُشوقيُالزيف،ُُ-1
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273 
 

ُطوبولوجي ُكحقؿ ُالكتابة ُميبلد ُعف ُُواإلعبلف ُتراتبي، دـ ػعمى ق يجعؿ المركز واليامشغير
1ُ،ُعفُموتُالمركز،ُببعثُمراكزُمتناثرةُومشتتةالمساواة أو يعمف باألحرى

،ُقديُوالفمسفيُليفصؿُبيفُالكبلـُوالمساف،ُوليفّضؿُطرفاُدوفُاآلخرلقدُجاءُفكرُالبنيةُالن
ُالصوتي ُالجػانب ُعمى ُفيُفرّكز ُيحدث ُ"ما ُألّف ُالكتابة ُأىمية ُإلى ُالتفكيؾ ُوانتبو ُالكبلـ، ُأي ؛

الكتابةُىوُالتجميُالكامؿُلشيءُما،ُىوُفيُحالتوُاالفتراضيةُشيءُوليٌدُوناشئُفيُالكبلـُالحّي،ُ
،ُفبلُنربطُالمعنىُبالحضورُالفعمّيُلمكاتبُالُمنِتجُلمكبلـ،ُكما2ُنىُعفُالواقعة"أالُوىوُفصؿُالمع

ىوُالحاؿُفيُالصيغةُالّشفاىيةُلمتواصؿ،ُويأتيُىذاُاإلصرارُوالتأكيدُعمىُالكتابةُلكونياُالتجّميُ
اُمفرطاُالكامؿُلمخطاب،ُولكونياُتممؾُجذراُمتمّيزاُعفُالكبلـ،ُوقدُُأسيئُفيموُلكونناُأوليناُاىتمام

ُ.3لمكبلـُوالصوتُوالموغوس

ُاليونانية ،إّف الكتابة ضد الذاكرة واألصؿ ُالفمسفة ُرفضتيا ُالّسبب ُستكوفُُ؛وليذا فبسببيا
ُبدالًُ ُفيُعبلماتُخارجية ُوضعتُثقتيا ُإذا ُمفُالنفوسُأكثرُنسيانا، ُعمىُأنفسيا ُمفُاالعتماد

بو،ُوليسُالحكمة،ُبؿُمظيرىاُُاشبييُأمػًرا(ُليسُالواقعُبؿُالكتابة)وماُيجمبوُىذاُاالختراعُ،ُالداخؿ
ُفالكتاب4الخارجي ُليستُمثؿُالموجودةُِػػ، ُلكفُتمؾُالحكمة ُأفُتممؾُالمعنىُوالحكمة، ُيمكفُليا ُة

ُكائناُالُحياةُفيو،ُيبقىُوذاكرتػوُلدىُاإلنسافُالحامؿُلياُفيُنفسوُوعقمو ؛ُ"فالكتابةُكالرسـُيوّلُد
بغيةُاستنطاقياُوالتعمـُمنيا،ُُكتاباتذلؾُإذاُتوّجوُالمرءُإلىُالصامتاُحيفُتتوّجوُإليوُبالسؤاؿ،ُوك

ُالتكرارُالعقيـ،ُالُ فإنياُتشيرُإلىُشيءُواحدُبعينو،ُإشارةُتبقىُدائماُكماُىي،ُوفضبلُعفُىذا
ُحولياُ ُولوُنشأ ُالُتكترثُبمفُتصؿُإليو، ُلكنيا ُوىناؾ، ُتتجّوؿُىنا تباليُالكتاباتُبمفُيتمّقاىا،
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رتُمفُغيرُوجوُحؽ ،ُلظّمتُبحاجةُإلىُعوفُأبييا،ُألّفُالكتاباتُوحدىاُالُتقوىُنزاع،ُأوُُاحُتقُِ
ُ.1عمىُإنقاذُأنفسيا"

رائيا فييا إذا ابتعدت عف قُ  فالكتابة ال حياةَ ولكفُىذاُالنصُقابؿُلمنقاشُوالتوّسعُفيوُونقده،ُ
لييا ُمحاُوومؤوٍّ ُوتصبح ُلمحياة، ُوباثّػػًة ُحّيًة ُتصبح ُترتبطُبيـ ُحيف ُولكف ُكماُُرةًُ، ُاألسئمة، وتقّدـ

ُبؿُإلىُ ُواحٍد، ُوىيُالُتشيرُإلىُشيٍء تجيبُعفُاألسئمةُعبرُإعماؿُالعقؿُالتأويميُلئلنساف،
بؿُالسمطةُُيا(،بغير حاجة لعوف أبييا الصوت )كاتبُ  كما أّنياأشياءُوتأويبلتُمتعّددةُومتنوعة،ُ

ُالتيُترتضيي ُباالستراتيجية ُالقارئُيقرؤىا ُفيُجعؿ ُفالنصُيفرضُالمفاىيـُتصبحُعندىا ُىي؛ ا
ُالتيُيقرؤهُمفُخبللياُالباحثُومتمّقيو.

ُأفبلطػانتقدُدري ُميتافيزيقا ُالكتابةُكائفُػدا ُلمكتابة،ُورأىُبأّف بعادىـ وفُوأرسطوُفيُنقدىـُوا 
رُانفعاالتُالنفسُبشكؿُطبيعيُعفُػوؿ:ُ"تعبُّػإذُيقُلقدرةُعمىُخمؽُالدالالتُوتوجيييا؛حّيُيممؾُا
ُإني ُااألشياء، ُالمغة ُمف ُنوعا ُتمثؿ ُمرحمةُا ُإنيا ُبذاتيا، ُتنمحي ُحّتى ُتتشّكؿ ُأف ُما ُالتي لكونية

يكوفُالصوتُشديدُالشفافيةُويمكفُألرسطوُأحياناُأفُيسقطياُدوفُمخاطرة،ُوفيُجميعُاألحواؿُ
ُالمدلوؿُ ُىذا ُحّددنا بشيءُمفُالصرامة،ُبوصفوُمعًنىُ)نفّكرُفيوُأوُُ–القربُمفُالمدلوؿُسواًء

ُيربطُالصوتُالبشريُبالنفسُربطًُُ–أوُبنوعُمفُاإلىماؿُُ–معيش(ُ اُالُبوصفوُشيئاُيخّصُما
إّفُكّؿُداٍؿ،ُوفيُالّصدارةُػفكاؾُمنو،ُأوُيربطوُبفكرةُالمعنىُالمدلوؿ،ُأوُحّتىُبالشيءُنفسو...،ُف

سُلوُأيُمعنىُ(ُوليreprésentatifوبُىوُداٌؿُمشتؽٌُّويظّؿُدائماُداالاُتقنيااُوتمثيميااُ)ػالّداؿُالمكت
.ُوىذاُالنصُبمثابةُنقدُواضحُألطروحةُأرسطوُالتيُتؤكدُعمىُأىميةُحضورُالصوت2ُأساسي"

ُوتغيُِ ُالكتابة، المرجع(، فحّتى الّرمز ت يقـو باستحضار الشيء الخارجي )فإذا كاف الصو يب
قضيةُ،ُوقدُناقشناُىذهُالالكتابي )الحرؼ او الكممة( يستدعي الشيء الخارجي في حاالت معينة

ُخصوصاُػفيُق ُوالمسمىُوالتسمية؛ ُبيفُاالسـ ُبمعمىُوالبطميوسيُلمتصنيؼُالرباعيُلمعبلقة راءة

                                                      
ُ.73ُ،74،ُصُالمعنىُوفائضُالخطابُالتأويؿ،ُنظريةُور،ػػػػػػريكُبوؿُ-1
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حينماُيحيمناُاالسـُإلىُالمسمىُ)المرجع(ُمباشرة،ُدوفُأفُيحيمناُإلىُاألثرُالصوتيُالذيُاعتبرهُ
ُ.ومركزاُاوُأساسًُػأرسط

نما ُالمبنىُوبتعاليُالمعنى،ُوا  ُالكتابةُالُتؤمفُبوحدة ُترصد،ُضمفُرؤيةُفينومينولوجيةُُإّف
؛ُدوفُأية1ُوتأويمية،ُانبثاؽُفوارةُالدالالتُوىيجافُالدواؿُالتيُتحيؿُباستمرارُإلىُبعضياُبعض

اُإلىُمدلوالتُمعينة،ُأوُرؤيةُسكونية؛ُفالكتابةُمتحركةُفيُديناميةُالُنيائية،ُوالدواؿُالُتحيؿُقصرًُ
ُمرجعُخارجيُمعيف.

ُُو ُالصوتُالُيرىُدريدا ُتمثؿُأّف ُمثمما ُلكّنوُكذلؾُيمّثمو، يكوفُىوُذاتوُالمرجعُالخارجي؛
ُالشيِء" ُمحؿ  وُػألن2ُُّالكممةُالمكتوبةُالشكؿُالخارجي؛ُوىوُمجّرٌد،ُإذُ"الُيمكفُأفُنجعؿُاالسـُيحؿ 

ُإذاُكافُمكتوبا،ُولوُكافُعكسُذلؾُلكافُمَُػافُمنطوقػمجردُصوٍت،ُإذاُك يقوؿُُفُْا،ُومجردُرسـٍ
ُالشبع،ُومفُيقوؿُنارُسيحسُباالحتراؽُكماُذىبُإلىُذلؾُالبطميوسي.األكؿُسيحّسُب

ُيمكفُ ُال ُواحدية ُخارجيُوداللة ُإلىُمرجع ُالصوتُيحيؿ ُفإّف ُدريدا ولكفُحسبُتفكيكية
ُوليذاُ ُوالدينامية، ُالحركية ُدائمة ُإلىُدالالتُذىنية ُالتيُيمكفُأفُتحيؿ ُعكسُالكتابة مناقشتيا

ُالزم ُمر  ُعمى ُالكتابة ُيصدرىاُُانتقَدت ُالتي ُاألصوات ُالمثاؿ، ُسبيؿ ُعمى ُألرسطو ُفػػ"بالنسبة ف،
ُلمكمماتُالتيُيصدرىاُ ُىيُرموز ُوالكمماتُالمكتوبة ُالنفس، ُألحواؿ الصوتُالبشريُىيُرموز

ـ  جعؿ الصوت في المرتبة األولى،3ُالصوتُالبشري" ،ُألنوُيحيؿُإلىُالداللةُوالمرجعُالخارجيُفت
ُ ـ  جعؿ الكتابة فمباشرة، ُتحيُ،ي المرتبة الثانيةوت ُالداللةُػألّنيا ُإلى ُثـ ُاألوؿ ُالصوت ُإلى ؿ

وجدُإحالةُمباشرةُإلىُالمرجعُوالُػالُتُ-مفُمنظورُميتافيزيقيُُ–والمرجعُالخارجي؛ُففيُالكتابةُ
ُالقارَئُفيُحبائكوُالمتشابكة،ُويستدرجوُمفُحيثُالُيعمـُفيوُيشبوُ ُالنص  إلىُالمدلوؿ،ُليذاُيمؼ 

ُ؛ُُو4المعبة ُالمعبةُاليـو بتعبيرُدريداُيمكفُالقوؿُأّفُمجيءُالمغةُوالكتابةُ"ىوُمجيءُالمعبة،ُوترتّد
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عمىُذاتيا،ُفتمحوُالحد ُالذيُتصورناُأّفُبمقدورناُتنظيـُحركةُمرورُالعبلماتُانطبلقاُمنو،ُوتأخذُ
المناطؽُفيُغمارىاُكؿُالمدلوالتُالباعثةُعمىُاالطمئناف،ُوتقّمصُكؿُاألماكفُالحصينةُوجميعُ

ُتدميرُمفيُو ُيعنيُبكؿُصراحة ُوىذا ُالمعب، ُخارج ُالمغة ُوكؿُالتيُكانتُتحرسُحقؿ ُالعبلمة ـ
ُتمرد1ٌُالمنطؽُالمرتبطُبو" ُفالكتابة ُوالصوتُالميتافيزيقيُوالمنطؽ،ُُ، ُالبنيوية عمىُالنحوُوالداللة

اُمفُالتصورُوانصياٌعُلمعبُوىدـُلمحدود،ُوليذاُالسببُنفسوُنرىُأّفُ"النصُالدريديُيفمتُأيض
البنيوي،ُألنوُالُيّدعيُبناءُحقائؽُسانكرونيةُوسكونية،ُوتاريخية،ُفيوُغيرُبنيويُوغيرُتكويني،ُ

نماُاألرضيةُالتيُتقؼُعميياُالبنياتُفيُحركيتياُاإلزاحية" ،ُفبلُثباتُفيُالكتابةُوالُسكونيةُفي2ُوا 
ئيُالُنصؿُإليوُمفُخبلؿُالمفاىيـُبنياتُالنص،ُبؿُإّفُاستراتيجيةُإدراؾُالمعنىُالمتعّددُوالبلنيا

ُالمعبُوىوُقريبُ ُالحدسُوالعرفافالنسقيةُعامة،ُبؿُمفُخبلؿُمفيـو ؛ُفميسُالتفكيؾُإلىُمفيـو
ُاألوؿُشيًئا ُالمقاـ ُفي ُالنّص ُيشّكؿ ُىو ُبؿ ُالنص، ُإلى ُخبلؿ3ُنضيفو ُمف ُالنص، ُيشكؿ ُىو ؛

ُص.ػلمنؽُػمعرفةُلعبو،ُوليسُنسيجوُالبنيوي،ُألنوُالُيؤمفُبنسيجُُمّتس

ُلثنائيةُكانت ثنائية الصوت والكتابة مركزية في الفكر الميتافيزيقي ُمقابمة ُجعميا ُالذي ؛
ُوالغيابُ؛أخرى ُالحضور ُ"الصوتُتجسيىي ُفصار ُالكتابةُُػ، ُصارت ُبينما ُلمحضور، ُعبلمةًًُُدا

ُماُمفُشأنوُأفُيكوفُحاضًرا،ُولذلؾُنشأتُالثنائية ائيةُثنالضدية،ُُلمغياب،ُوصورًةُتنوبُعفُكؿ 
ُوالغيابُ)ػالحض ُ)الصوت( ُالتيُسعىُدريور ُحتىُيثبُِػػالكتابة( ُلتقويضيا، ُجاىدا ُأولويةُدا تُأّف

ُتكفُأبدًُ ُحتميةًُالصوتُلـ ُالمقدماتُوتخمُُُمنطقّيةًُُا ُنتائجُالخطابُالفمسفيُالذيُتممييا صُإلييا
ُالثنائية" ُىذه ُفيو ُفوج4َُتظير ُالتعسُتفكيؾُُُبَُ، ُعمى ُُبنيت ُالتي ُالثنائيات ُواالعتباطية،ُىذه ؼ

بو،ُوليذاُسعىُالتفكيؾُُاُاليعتدُ ا،ُوالكتابةُىامشًُاُثابتًُوكّرستُلفكرةُالحضور،ُفجعمتُالصوتُمركزًُ
                                                      

ُ.66جاؾُدريدا،ُفيُعمـُالكتابة،ُصُُ-1
ُط.ُ-2 ُالغربية، ُفيُالفمسفة ُصفائحُنقدية ُاإلزاحةُواالحتماؿ، ُشوقيُالزيف، ُمنش1محمد ُالدارُالعربيةُػ، وراتُاالختبلؼ،

،ُناشروف،ُالجزائر،ُبيروت،ُ ُ.157،ُص2008ُلمعمـو
ُمداخؿُإلىُاُ-3 ُوالببلغة،ُضمفُكتاب: ُالسيميولوجيا ُبوؿُديُماف، ُترجمة:ُحساـُينظر: ُالمعاصرة(، ُ)الببلغة لتفكيؾ،

ُ.181،ُص2013ُػرة،ُػػ،ُالييئةُالمصريةُالعامةُلمكتاب،ُالقاى1نايؿ،ُتصدير:ُمحمدُبدوي،ُط.
ُالناديُاألدبيُُ-4 ُالكتابة،ُنيايةُالكتاب،ُموتُالمفظ،ُموتُالمؤلؼ، ُبعدُبنيوية،ُسيادة ُنقديةُما ميجافُالرويمي،ُقضايا

ُ.45ىجري،ُص1417ُُبالرياض،ُالرياض،ُ
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ُفرفضُ ُوالصوتُيندرجُداخميا، ُالمبلئمة، ُمكانتيا ُلمكتابة ُفأرجع ُالتعسؼُالعقمي، إلىُنسؼُىذا
ّفُإوحتىُأّنوُرفضُكذلؾُالقوؿُبأىميةُالحضورُ)الصوت(،ُوثانويةُالغيابُ)الكتابة(،ُدريداُالقوؿُ

ُبالمعنىُوالداللة،ُمفُغيرُالتشويوُأوُالتحريؼُالذيُ حضورُالمتكمـُوراءُصوتوُيضمفُالتحّكـ
ُ.1يكادُيرتبطُجوىرياُبالكتابةُوآلياتيا

ياُمشّتتةُومنتشرةُالكتابةُيصعبُضبطُداللتياُوالتحّكـُفييا؛ُليذاُرأىُبأنُُّلـُينكرُالتفكيؾُأفُّ
فالصوت جزء مف الكتابة، في ىذاُالُيعنيُأفُالصوتُقابؿُلمفيـُالدقيؽُوالمباشر،ُبكثافة،ُولكفُ

ُ.كونو كذلؾ غير قابؿ لضبط داللتو المباشرة

ُالكتابةُُفيُالطرحُالتفكيُاكتسى ُمركزيا،ُبدؿُاليامشي،ُمفيـو د عف كونو ػوابتعكػيُطابعا
ُمفأوليٍ  صوتيٍ  ا يحيؿ إلى داؿٍ ا ثانويً  كتابيً دااًل  ُ"ألّف ُتُعدُْػ، ُلـ ُكتابة ُعُردة ُلمّداؿ(ػتُدّؿ ،ُمىُ)داؿ 
ّنما ُعفُاإلدالؿُعمىُُ وا  ُلمّداِؿ(ُنفسوُقدُكؼ  ألّنوُبدأُيّتضح،ُتحتُضوءُغريب،ُأّفُتعبيرُ)داؿ 

رُ)داؿُالداؿ(ُيصؼُحركةُالمغةُػاالزدواجُالعرضيُاوُالثانويةُالمنحطة،ُبؿ،ُبالعكس،ُأصبحُتعبي
د،ُولكنناَُنْحُزُرُأفُأصبًلُتناؿُبنيةُىذاُاالسـُ)داؿُلمداؿ(،ُإّنماُػأكينفسيا،ُبالذات:ُفيُأصمياُبالت

ُالمدلوؿُيعمؿُفيو،ُدائما،ُمفُقبؿ،ُ يتزحزحُىوُنفسو،ُويّمحيُتمقائياُفيُحركةُوالدتوُنفسيا،ُإّف
داال،ُوصفةُالثانويةُالتيُكافُيسودُاالعتقادُبإمكافُرصدىاُلمكتابةُإنماُتمسُكؿُمدلوؿُباعتبارهُ

ُمفُبعام ُإالُليسقطُفييا ُبتشكيؿُالمغة ُالتيُتقـو ُالدالة ُاإلحالة ُمفُمدلوؿُيفمتُمفُلعبة ة...ما
ُالمعب" ُالكتابةُىوُقياـ ُقياـ ُإّف ُالتفكيكية،ُالُيصبحُالداؿُالمكتوب2ُجديد، ُالرؤية ُُمحيبل؛ُوبيذه

ُداؿٍُ ُعمميصوتيٍُُإلى ُفي ُآخر ُداؿ ُإلى ُيحيؿ ُالمدلوؿ ُوذلؾ ُمدلوؿ، ُإلى ُمحيبل ُيصبح ُبؿ ةُ،
النيائية؛ُفكؿُداؿُيحيؿُإلىُمدلوؿُوكؿُمدلوؿُيحيؿُإلىُداؿُآخر،ُوبيذهُالرؤيةُتنتفيُمركزيةُ

،ُحسبُنصُدريداُالمذكورُأعبله،ُفيُكونياُالُتشيرُوالُتحيؿُولكف الكتابة تبقى ثانويةالصوت،ُ
،ُوالُإلىُكما أّنيا ال تحيؿ إلى داٍؿ صوتي مركزيُ،إلىُالثباتُواالستقرارُعمىُمستوىُالمدلوالت

                                                      
ُ.46،ُصُالمؤلؼُموتُالمفظ،ُموتُالكتاب،ُنيايةُالكتابة،ُسيادةُبنيوية،ُبعدُماُنقديةُقضاياُالرويمي،ُميجافينظر:ُُ-1
ُواالُ-2 ُالكتابة ُتقديـجاؾُدريدا، ُجياد، ُكاظـ ُترجمة: ُط.ُ:ختبلؼ، ُعبلؿُسيناصر، ُالدار2ُمحمد ُدارُتوبقاؿُلمنشر، ،

ُ.104،ُص2000البيضاء،ُ
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تُالكتابةُ"عفُاإلدالؿُعمىُقشرةُخارجيةُأوُمجردُقريفُمجّرٍدُمفُػمرجعيُخارجيُثابت،ُفقدُكفُّ
ُلمّداؿُِ ُداٍؿ ُأكبر، ُلداٍؿ ُبدأُ(signifiant du signifiant)  الِقواـ ُالكتابةُىنا ُنقوؿُأفُمفيـو ،

ليستُخاصةُبياُفقط،ُ،ُفالثانويةُالتيُكانتُتوصؼُبياُالكتابة1ُيتجاوزُمدىُالمغةُويفيضُعنو"
ُداؿُ=ُ ُعمىُالمنطؽُاآلتي: ُدواؿُمحّددة ُفيُصيغة ُالقبضُعمييا ُبالمدلوالتُالتيُالُيمكف بؿ

ُ  د: داؿ = مدلوؿ = داؿ = مدلوؿ ...إلى ما الػؽ الجديػألّف في التفكيؾ يكوف المنطمدلوؿ،
ُنياية، ألّف الكتابة تحيؿ إلى سيرورة داللية غير منتيية.

ُتجسُإفُّ ُوليالكتابة ُذىنية ُلعبلماتُومفاىيـ ُلمػيد ُفييُليستُداؿ ُحسبُػسُألصوات، داؿ،
،ُإلىُدرجةُأفُنسيناُاألشياء2ُالطرحُالتفكيكي،ُفطواؿُحياتناُنحفُنعامؿُاألشياءُبوصفياُعبلمات

ُوأقصيناُالمرجعُالخارجيُلصالحُلعبةُالداؿُوالمدلوؿ.

 إلىليس مرّده كتابة(؛ُأيُالكتابة،ُ)الصوت/ُالُةػػإّفُاىتماـُدريداُبالطرؼُالثانيُمفُثنائي
،ُفيوُضدُكؿُمركز؛ُج الميتافيزيقا التي كاف يحاربياػفي إعالئيا عمى الصوت، حّتى ال ينت رغبةٍ 

يقوؿ:ُ"لـُأفكرُيوماُفيُأفُأقابؿُبيفُالتمركزُحوؿُالكتابةُوالتمركزُحوؿُالعقؿُ)الصوت(،ُبؿُلـُ
ُفيُمقابمةُمركزُبآخر" ُفيوُالُيق3أفكرُعموما ُالكتابةُ، ابؿُبيفُمركزيةُالصوتُوالعقؿُومركزية

ُقدُ ُالكاتب، ُحتى ُليذا، ُاليامشيات، ُكؿ ُالمركزياتُومع ُكؿ ُضد ُأصبل، ُألنو، ُالمضاد؛ والعقؿ
ليذا ُأقِصَيتُمركزيتوُفيُتحديدهُلمقصدية،ُفالكتابةُىيُمفُتحّددُىذهُالقصديةُإفُُوِجدتُأصبًل،ُ

ُفحسبُأثػػرهُرّاءػبموت الكاتب وانتفاء تأثيره عمى قُ يبّشر دريدا في كتابو الكتابة واالختالؼ  ،
ُالمكتوبُ ُفإّف ُُيكَتبُشيٌء قعُفقطُفيُفيُكؿُمكاف،ُفيوُالُيػػُ–كائناُماُكافُُ–سقراط،ُ"حالما

نماُيقعُأيضا،ُبالمثؿ،ُفيُأيديُأولئؾُالذيفُالُشأفُليـُبو،ُإذُىوُ أيديُأولئؾُالذيفُيفيمونو،ُوا 
ُإلىُاأل ُكيؼُيتوجو ُيعمـ ُمعاممتو،ُال ُُتساء ُوحيف ُالمقصوديف، ُإلىُغير شخاصُالمقصوديفُال

                                                      
ُ.104ريػدا،ُالكتابػةُواالختبلؼ،ُصُجاؾُدُ-1
ينظر:ُأوغدفُوريتشاردز،ُمعنىُالمعنى،ُدراسةُألثرُالمغةُفيُالفكرُولعمـُالرمزية،ُترجمة:ُوتقديـ:ُكيافُأحمدُيحي،ُُ-2

ُ.131،ُص2015ُ،ُبيروت،ُالمتحدةُدارُالكتابُالجديد
ُالزاُ-3 ُفريد ُوتقديـ: ُترجمة ُجاؾُدريدا، ُحواراتُمع ُمواقع، ُط.جاؾُدريدا، ُالبيضاء،1ُىي، ُالدار ُلمنشر، ُتوبقاؿ ُدار ،

ُ.18،ُص1992ُ
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ُوالده ُإلىُمعونة ُدائما ُيحتاج ُفإنو ُغيرُعادلة، ُبطريقة ُحسبُسقراطُىو1ُ"وُيشو ُه ُوالده ُويكوف ،
ُيعترؼُبسمطةُ ُال ُالتفكيؾ ُولكف ُوفيمو، ُتأويمو ُُيساُء ُفبل ُالعامة، ُمقصديتو ُيوض ح ُحّتى كاتُبو،

ُفيموُوتأويموُبكؿُالطرائاتبػا مف دوف والده الكوب وحيدً ػػػػػكتؿ النص المػفيجعاألب،ُ ـ  ُؽػ،ُحّتىُيت
ُ"إساءةُالتأويؿ"واالستراتيجيات ُو.ػإيكأمبرتوُالذيُاقترحوُُ،ُوالُيؤمفُبمفيـو

يُالقراءةُوالتأويؿُعكسُالصوتُالذيُتغيبُفيوُالقراءة؛ُألّفُالمتحد ثُعػػػإذف،ُالكتابةُتستد
ُمقصدية ُيوّجو ُدرسًُُصوتيا ُالذيُيشرح ُالمعمـ ُمثؿ ُبعيد، ُبصوتوُالقارئُإلىُحد  ُحاضر ُفيو ا،

ونّصو،ُعكسُالكتابةُالتيُيموتُفيياُكاتبيا،ُوليذاُ"تكوفُالقراءةُوالكتابةُفيُحركةُواحدة،ُعمىُ
غاالةُفيُاإلضافة،ُأيُػػونوُمرخصاُلوُبالمػػأّنياُمزدوجةُولفُيفقَوُمفُالمعبُشيئاُمفُيشعرُفجأةُبك

ُشيٍءُكاَف،ُلفُُيضيؼُشيئاُالبّتة،ُفالنسيجُنفسوُسيتفّتؽ،ُوبالمقابؿ،ُفمُبإضافة فُيمارسُحّتىُػػػػأي 
ُيمنع ُمف ُالمعرفة"ػػػػالقراءة ُوحواجز ُالموضوعية ُوالمعايير ُط ُالتحو  2ُو راءة ػػػػػػوارتباط الكتابة بالق،

ُمفُػػػػ،ُلد عمى آليات معينةة والمنيجية التي تؤكػػرىيف باالبتعاد والتخّمي عف القراءات اليقيني تتـ 
؛ُإذفُىذهُالقراءةُيجبُأفُتكوفُحّرةُوغيرُمقّيدةُبأّيةُضوابٍطُلفيـُالقراءةُالتفكيكػيةُخبللياُعممية

ُ ُالدواؿُوالمدلوالت، ى إلى مستوى ػمكف أف يرقػراءة الحّرة نفسيا ُتنِتج نصا يُ ػػػػػػوىذه القسيرورة
  النص األدبي.

ُالمنطمؽُيذى ُشوقيُالزيفمفُىذا ُالكتابػةُبُمحمد ُأىمية ُ"ُمع ُأّف ُإمكافٌُُالتأويؿإلى ُىو
ُكافُالحدثُُيقَتنَُالتفسير عكسُُوجوديٌُ صُفيُقوالبُالمغةُويترّتبُالذيُىوُتنسيؽُبنيوي:ُفإذا

بنيوياُووظيفياُحسبُمنطؽُالشرحُوالتفسير،ُفإفُالتأويؿُيفِتؽُنواةُالحدثُلتعّبرُعفُمكامنياُوالُ
ُالمغة،ُالتأويؿُىوُإمكانيةُأفُيعبُُيستنفدىاُالخطاب رُالحدثُعفُطّياتُوقائعوُػ،ُكماُالُتحتوييا

،ُوىوُدائماُقبؿُلتأويبلتُأخرىُقدُتكوف3ُدوفُأفُيستنفدُمضامينوُأوُأشكاؿُتعبيرهُأوُتجسيده"
مختمفة؛ُوالتفسيرُيرتبطُبالصوت،ُأيُالجانبُاألدائيُالذيُيترؾُالمستمعُيصؿُإلىُمعاٍفُقريبةُ

                                                      
ُ.11ميجافُالرويمي،ُقضاياُنقديةُماُبعدُبنيوية،ُصُُ-1
ُ.14ُ،ُص1998ُجاؾُدريدا،ُصيدليةُأفبلطوف،ُترجمة:ُكاظـُجياد،ُدارُالجنوبُلمنشر،ُتونس،ُُ-2
ُط.ُ-3 ُوالمثقؼ، ُالحداثة ُمقارباتُفي ُإزاحاتُفكرية، ُالزيف، ُشوقي ُػػػمنشُ،1محمد ُلمعمـو ُالعربية ُدار وراتُاالختبلؼ،

ُ.25ُُ،ُص2008ُبيروت،ُُ،ناشروف،ُالجزائر
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ُ ُالدالليُودقيقة ُالتعّدد ُيحضر ُالتفسير؛ ُويغيب ُالتأويؿ ُيحضر ُالكتابة ُبحضور ُولكف وشمولية،
ُفػػ ُوالشمولية، ُواليقينية ُاألحادية ُوعابر،ُػػػػػػػػوتغيبُالرؤية ُممتد ُفعٌؿ ُببلُحدود، "التفكيؾُاستراتيجية

ُُ،1وشكؿُمفُأشكاؿُالمقاومة،ُمقاومةُغيرُمنظمةُالُتخضعُلمتراتبُوالُيمحقياُالتراتب" فييُتقاـو
ُالمركزياتُواليقينياتُالعقميةُوالصوتيةُالحضورية،ُوالتأويؿُاليقينيُالنيائي.ُُ

ُالسببُرفضتُالفمسفةُُ ُالكتابةَُُوليذا ُالقديـ ُالتيُتكّرسُلمغيابُوتبتعدُعفُالحضور،ُمنذ ؛
ُرغموفُعمييا،ُإذ،ُلكنيـُمُُعمى الرغـ مف أّف الفالسفة يستعممونيا في نقؿ أفكارىـ وطروحاتيـ

ُالكتا َُتعُِبػػػػػ"تصبح ُاضطرارا ُواإلظيارُػة ُواإلشارة ُوالبرىنة ُاإلرادة ُفعميا، ُالفمسفة ُتبغيو ُما ُألّف ًسا
ُبالُمح ُالعػػػػَُوالوصوؿ ُفيُحضرة ُالمحّدقة ُالنظرة ُإلى ُتمػػػػػاِور ُأّف ُأفُػػػػالـ...ذلؾ ُتقتضي ُالعمـ امية

ُالباحثُنتائجوُقميمةُوشف ُأمكف...وتيدؼُالكتابةُالفمسفيةُاػػػػتكوفُالكمماتُالتيُيصوغُبيا فةُكمما
ُالكانطيي ُىايدغرُوعند ُنيايػػػعند ُإلىُػػػػفُإلىُوضع ُدريدا ُعند ُفيُحيفُُتفضيُالكتابة ُلمكتابة، ة

ُف2المزيدُوالمزيدُمفُالكتابة،ُعمىُالدواـ" ُالُينكرُالطبيعةُالييوليةُلمداللةُوالمعنىُداخؿُػػػػػ، دريدا
ُمف ُمزيد ُإلى ُيدعو ُبؿ ُالحداثة،ُُالكتابة، ُبعد ُما ُفكر ُفي ُالرائجة ُالبليقيف ُفكرة ُلتدعيـ الكتابة

ُ ُاألطروحاتُوالسردياتُالكبرى؛ ففي عصر العدـ تكوف الكتابة ىي المنقذ الوحيد مف ومحاربة
ُ .دـػوالع ذلؾ الفراغ والضياع

ركيةُدائمةُودؤوبة،ُػػ،ُوىيُفيُحترياؽ الحياةوتصبحُالكتابةُعندُمحمدُشوقيُالزيفُأيضاُ
ُأيُأفُُػػف ُوليسُبالمعنىُالحصريُلؤلجناسُاألدبية؛ ُبالمعنىُالشامؿُلمكممة، ُأدبية "فيُجوىرىا

نماُممارسةُ الكتابةُفيُبنيتياُووظيفتياُأدبية،ُواألدبُليسُمجردُأجناسُأوُببلغاتُأوُسرديات،ُوا 
ُتاريخية" ُومقاربة ُتحط3ُّثقافية ُالتفكيكيكة ُفالكتابػة ُػػػ، ُـ ُالتمفاىيـ ُاألجناس ُوتجعمياُنظرية قميدية،
ُديدة.ػػػػمفتوحةُعمىُكتػابػاتُج

                                                      
،1ُميشيؿُريافُوجوناثافُكمرُوريتشاردُرورتيُوكريستوفرُنوريس،ُمدخؿُإلىُالتفكيؾ،ُترجمةُوتحرير:ُحساـُنايؿ،ُط.ُ-1

ُ.13،ُص2008ُرة،ُػػػػػػالييئةُالعامةُلقصورُالثقافػة،ُالقاى
ُ.112ر،ُعفُالتفكيؾ،ُضمفُكتاب:ُمدخؿُإلىُالتفكيؾ،ُترجمةُوتحرير:ُحساـُنايؿ،ُصُجوناثافُكمُ-2
ُ.160محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصفائحُنقديةُفيُالفمسفةُالغربية،ُصُُ-3
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ويستعمؿُمحمدُشوقيُالزيفُمصطمحُالحرؼُكثيراُلمداللةُعمىُالكتابة؛ُفيوُبصيغةُكونيةُ
ُوكؿُماُلوُخاصيةُالكتابةُوالتعبي ُرُوالحرؼُيتقمّصُػجامعةُلمداللةُعمىُالخطابُوالمقولةُوالمفيـو

ُدالال ُاو ُطريفة ُأشكاؿ ُإلى ُىيوالني ُشكؿ ُطيفيفي ُالحرؼ1ُةػػػػت ُمفيومي ُبيف ُإذف ُفالمشترؾ ،
ُالت ُىو ُالمستحوُّػػػػوالكتابة ُالداللي ُواإلنتاج ُالبلنيائي ُالمتوقػػؿ ُوغير ُيمتمكافُُ،ؼػػػػػػػػمر ُأنيما كما

ُ.والطيفيةُالييوليةيُتصيغ

بزاوية منفتحة وغير ُاألدبية والشعرية ة، مفيوـَ صياغتيا التفكيكيَ  ، ضمفَ نجد في الكتابةِ 
ُمنتجةُحصورة في تشكيالت الوحدات الكتابية التي تزرع التغريب وتنتجوم ُالكتابةُوحدىا ،ُألّف

لمتغريبُميماُكانت،ُألّفُداللتياُدائمةُالحركةُوغيرُقابمةُلمحصرُأوُالتحديد،ُوىكذاُتصبحُكؿُ
ُبالضرورة.ُوشعريةًُُكتابةُفيُالتفكيؾُأدبيةًُ

ريريةُلحقائؽُأوُيقينياتُبؿُتحمؿُالكثيرُمفُإّفُالكتابة،ُحسبُمحمدُشوقيُالزيف،ُليستُتق
ُالخياؿُوالتعددُالداللي،ُو"بي ُالمعنىُيتمفصؿُاألدبُمعُالفمسفةُالتيُػسماتُاألدب؛ُمفُبينيا ذا

ُولغويُ ُوخطابُتاريخي ُثقافية ُممارسة ُأيضا ّنما ُوا  ُومذاىبُومفاىيـ، ُليستُمجرد ُاالخرى ىي
عنيا؛ وىي إنتاج المعرفة ومناقشتيا، إلى تقديـ فالفمسفة تتجاوز المفاىيـ المعروفة ،2ُوجمالي"

،ُخصوصاُفيُإمكانيةُالتأويؿُوالفيـُخطاب جمالي، يقترب، مف خالؿ الكتابة، إلى خطاب األدب
ُوىذاُماُنعثرُعميو،ُمثبل،ُفيُنصوصُفريديريؾُنيتشو.

ُالكتابة ُعمىُتحُضر ُالقادرة ُوىي ُوالفمسفة ُاألدب ُقراءتُدثِ ػالح ارِ ػاستحض في عادة وُوا 
عادةُإنتاجو،ُػوتأويم و،ُو"بيذاُالمعنىُتتشابؾُمصائرُالفمسفةُواألدبُبتقنياتُاالحتفاظُبالحدث،ُوا 

ُيتع ُواألدبية ُالفمسفية ُأبعاده ُفي ُالحدث ُأف ُشّؾ ُاالحتفاظُػػرضُىػفبل ُفي ُتقنيات ُإلى ُاآلخر و
ُاإلنتاجُيشمؿُالكتاباتُوالمقاببلتُوالمناظرات" عادة ُفالمناظراتُوا3والتوزيعُوا  ُىيُ، لمقاببلتُبما

ُأّفُ ُمف ُشائعا ُكاف ُما ُعكس ُالمختمؼ، ُوالفيـ ُلمتأويؿ ُقابمة ُتكوف ُصوتية ُتواصمية ممارسات

                                                      
ُ.109محمدُشوقيُالزيف،ُإزاحاتُفكرية،ُصُينظر:ُُ-1
ُ.159فمسفةُالغربية،ُصُ،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصفائحُنقديةُفيُالمحمدُشوقيُالزيفُ-2
ُ.160المرجعُنفسو،ُصُُ-3
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ُكافُ ُولو ُحّتى ُالتفكيؾ، ُففي ُحاضٌر، ُالقائؿ ُألّف ُاليقيني، ُالواحدي ُوالفيـ ُلمتأويؿ الصوتُقابؿ
ُالتأويبلتُالمختمفةحاضرًُُالقائؿُُ ُمف ُيسمـ ُلف ُخطابو ُتأويؿ ُفإّف ُتكُوا، ُوقد ،ُ ُمتناقضة، وبيذا ف

 يكوف الصوت جزءا مف الكتابة، بعدما كاف مركزا.

ُمفُ ُاقترابيا ُمف ُأكثر ُاألدب ُمف ُتقترب ُالزيف، ُشوؽ ُمحمد ُحسب ُالتفكيكية، ُالكتابة إّف
المشاريعُالفمسفيةُالنسقيةُوالشمولية،ُ"فالتفكيكيةُليستُمشروعُدريداُالفمسفي،ُفيوُلـُيقّدـُمشروعاُ

ُوالُتصورات ُمفاىيـ ُوالمقارنة.ُوال ُالمقاربة ُفي ُونصوصُومفاتيح ُالقراءة ُفي ُفقطُخرائط نما ُوا  ،
،ُبؿُإّفُالنصوصُالتفكيكيةُتحمؿ1ُالتفكيؾُأصؿُكؿُنٍص،ُمنخرطُفيُتقنياتوُالكتابيةُوالببلغية"
ُ ُتنافسُالنصوصُاألدبية، ُواألدبية، ُالببلغة ُمف ُكبيرا ف كاف مفيـو النص قائما عمى  جانبا وا 

 في فكر البنية، فيو قائـ عمى التفّكؾ والتشظي في فكر التفكيؾ.االنسجاـ والنسيج 

،ُوكذلؾُيفعؿُالتفكيؾُمعايير عامة وأ رات في الحياة، وال يقّدـ قوانيفإّف األدب يقّدـ شذ
؛ُفبلُيطرحُمنيجيةُنسقيةُمضبوطةُبؿُيقّدـُحَيبًلُحينماُيدخؿُإلىُتحميؿُالكتابةُأوُالنصُعموما

م نصُإلىُآخر،ُوىذهُالحريةُالمقرونةُلؤلدبُوالتفكيؾُمأخوذةُمفُنقطةُُكاناتُمتغّيرةُمفُكؿُّوا 
،ُفػبلُأدبُوال2ُجوىريةُلدىُدريدا،ُوىيُالقائمةُإفُ"األدبُيربطُمصيرهُبفضاءُالحريةُوالديمقراطية"

ُالتموقعُخارجُالنظرياتُالنسقيةُ ُالتيُيقدميا ُوالحرية ُوالديموقراطية، تفكيؾُخارجُفضائيُالحرية
ُبُوالتفكيؾُبالعمؿُواالشتغاؿُوالتفاعؿ.تسمحُلؤلد

ُال ُقرائية؛ ُواستراتيجيات ُحَيبًل ُالبلنيائية ُالداللية ُالسيرورة ُوىذهُُتفرض ُنسقية، منيجية
السيرورةُليستُمربوطةُفقطُبالنصُالمكتوب،ُبؿُبالنصُالمنطوؽُأيضا،ُعكسُماُكافُسائداُفيُ

صاحبُالنصُيستقيـُالفيـُويتحّددُالمعنى؛ُُالفمسفةُوالميتافيزيقاُاليونانية؛ُالتيُرأتُأنوُبحضور
ُاُِ ُفي ُمكتوبا، ُأو ُكاف ُمقروءا ُالنص، ُأّف ُيرى ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُغيرُولكف ُدالالتو رتحاالت

محدوٍد؛ُألفُالنصُوالعالـ،ُحسبو،ُوجيافُلعممةُواحدة:ُالعالـُعبلمةُوالنصُنسيج،ُوثّمةُشبكةُ

                                                      
ُ.157،ُصُالغربيةُالفمسفةُفيُنقديةُصفائحُواالحتماؿ،ُاإلزاحةُ،الزيفُشوقيُمحمدُ-1
ُانفعُ-2 ُدريدا، ُط.ػػػػجػػاؾ ُمحمػػود، ُإبراىيػػـ ُتقديػػـ: ُتوما، ُعزيز ُترجمة: ُلمنشػػ1ػاالت، ُالحػوار ُدار ُالبلذقية،ُ، ُوالتوزيػع، ر

ُ.72ُ،ُص2005



283 
 

ُتنصيصُالعالـ ُفي ُوببلغية 1ُمجازية ُالعالـ ُأيُجعؿ ُنصًُ؛ ُنكتشؼُالذيُنعيشُفيو ُأف ُيمكف ا
ُ ُوفجواتو، ُومخارجو وىنا نالحظ بأّف محمد شوقي الزيف في استعمالو لمفيـو النسيج مداخمو

 وكأنو يفّكر بطريقة بنيوية في مفاىيـ التفكيؾ.

ذلؾُالتأويؿُالمفرطُبتعبيرُإيكو،ُُفيػي؛ُإف بداية الكتابة ىي بداية التفكيؾ والنيائية التأويؿ
ُال ُالذي ُبيا، ُيتقّيد ُضوابط ُأو ُعندىا ُينتيي ُأو ُيتوقؼ ُحدودا اع بفكرة التأويؿ ػولالقتنُيممؾ
،ُ"البدُلمقارئُمفُالظفُبأّفُكؿُسطرُفيُالنّصُيخفيُمعًنىُسرّياُآخر؛ُكممات،ُبدالُالالنيائي

أفُتقوؿُكّؿُُرئُيكوفُباستكشاؼُأّنوُيمكفُلمنصوصلـُيُقؿ؛ُومجدُالقاُتصريحُتخفيُمامفُال
ُأفُتعنيو"شيء،ُع ُمؤلفوىا ُيريد ُما 2ُدا ُوكذلؾُتمغيُفالقراءة الالنيائية تُػمغػػي مفيوـَ النسيجِ ؛ ،

ُنّصو، ُعف ُوتخميو ُالمؤلؼ ُابتعاد ُلتؤّكد ُالمؤلؼ، ُلدى ُتكوف ُالتي ُوالمقصدّيَة ُالصوتيَة ُالسمطَة
التفكيؾ، وىذه ىي فكرة موت المؤلؼ التي استثمرىا فكر البنية وفكر بمجّردُاالنتياءُمفُكتابتو؛ُ

كؿٌّ بطريقتو الخاصة، فكميما أراد إنقاذ النص وتخميصو مف الرؤية والمعنى التابع لمؤلؼ، أو 
 ج لو.ػصوتو المنت

يتسندُمحمدُشوقيُالزيفُإلىُميشاؿُدوُسارتوُفيُقضاياُالكتابة،ُوالقراءةُفيماُبيفُالسطورُ
دوُسارتوُبيفُالسطورُينبغيُالبحثُُ:"يعّممناُلفيـُاالعتباراتُالسمطويةُالتيُتختفيُداخميا؛ُفيقوؿ

عفُالمتواريُوالمسكوتُعنوُوالذيُُأحيؿُعمىُالصمتُالعتباراتُسمطويةُواستيياميةُمبّررة،ُفيوُ
نماُقراءةُماُ الُيقصدُبذلؾُاستحضارُالغائبُوتذّكرُالمنسيُأيُعودةُالحضورُوتحقؽُالتطابؽ،ُوا 

شاراتو" ارئُالتفكيكيُقراءةُاليامشُوالمسكوتُعنوُوالُ،ُفالكتابةُتتيحُلمق3كتبوُاليامشُبيمساتوُوا 
ُألفُ ُمقصديتو ُمعرفة ُأو ُالكتابة، ُانتج ُالذي ُالصوت ُالموغوسُأو ُسمطة ُاستحضار ُإلى تسعى

و"نصُميشاؿُالتفكيؾُيعترؼُبالكتابةُوالُيعترؼُنيائياُبمقصديةُالكاتب؛ُاألبُاألصميُلمصوت،ُ
ُال ُأو ُالمجيوؿ ُأو ُاآلخر ُمع ُعفُحوار ُعبارة ُسارتو ُالمعرفيةُدو ُدالالتو ُبكؿ ُينفتح ُفيو قارئ،

                                                      
ُ.157ُ،158ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصفائحُنقديةُفيُالفمسفةُالغربية،ُصُُ-1
ُإيكُ-2 ُالتأويػػػػػأمبرتػػػو ُترجػػػػأويػػؿُالمفػػػػػؿُوالتػػػو، ُالحمػػػػمػػػػرط، ُناصر ُط.ػػػة: ُمػػػػرك1وانػي، ُدمشػػػػػػػزُاإلنمػػػ، ُالحضاري، ؽ،ُػػػػػاء

50ُ،ُص2009ُ
ُ.115حمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُمُ-3ُ
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ُكقارئُ ُالمتعدد ُالواحد ُباألحرى ُأو ُوالمتعدد ُالواحد ُ)س( ُالقارئ ُالمجيوؿ، ُالقارئ ُعمى والرمزية
ُالتعدديةُوالكثرةُيكوفُالقارئُمجردُقارئُنمطي1ُتحمؿُطاقاتوُالتأويميةُتعدداُوكثرة" ،ُفبػدوفُىذه

ُعػػػػػيح ُومجمع ُثابت ُمعنى ُإلى ُالوصوؿ ُداللاوؿ لى ُوا  ُوالػػػػػميو ُقارة ُمػػػػػة ُإلييا ُرفػػػركوف ضُػػػػػػع
الذيُقصدهُالصوتُاألوؿ؛ُُالدقيػػػػؽُوُأنوُوصؿُإلىُالمعنىػػػػػالقراءاتُالمختمفةُعنيا،ُاعتقاداُمن

ُُُ،ُالموغوس.ُالكبلـُُِأبُُ

عُ،ُحينماُيتعامؿُميال يمغي كمّيا صاحب النص في الطرح التفكيكُلكف محمد شوقي الزيف
دريداُونصوصو،ُففيُرؤيةُاستثنائيةُيرىُأّفُفيـُدريداُكنصُيحيمناُإلىُفيـُالتفكيؾُكاستراتيجية،ُ
فيوُيرىُأّفُالفكر،ُأساًسا،ُىوُ"فيُنيايةُالمطاؼُصورةُالذاتُفيُاألغيارُأوُصورةُالفيمسوؼُ

ُإ ُالتفكيؾ، ُليسُىو ُدريدا ُعمىُغيره، ُويعرضيا ُوموقفو حساسو ُوا  ُذاتو ُعف ُيشّكميا ُىوُالتي ّنما
؛ُوىذه2ُدا"ػداُلنفيـُالتفكيؾ،ُالُأفُنقرأُالتفكيؾُلنفيـُدريػعبلمةُتدّؿُعميو،ُلذاُيتوّجبُأفُنقػرأُدري

ُإلىُتتبُ ػدع ُومفاىيمو؛ػدريُعُحياةػوة ُطروحاتو ُلنفيـ ُالفيمسوؼُوالناقد ُإلىُُدا ُيقتربُتدريجيا وىذا
ُ ُليذا ُالتاريخيُوالنفسيُواالجتماعي، إلى حياة دريدا الصعبة ُي الزيفيعود شوقطروحاتُالنقد

ُبفيـُصاحبوُليفيـ مف خالليا النص التفكيكي الذي أنتجو ُالتفكيؾُمرىونا ،ُولكفُإفُكافُفيـ
ُفيُدريدا؟ُزؿٌُػوُمختكمُ ُـُالتفكيؾ.ُلكفُىؿُالتفكيؾُُػدريدا،ُفإفُفيـُدريداُأيضاُمربوطُبفي

ُحصر ُيمكف ُواشتغاالتُمفاىيـُال ُطروحات ُفي ُوالتفكيؾ ُمفُُالكتابة ُالرغـ ُعمى دريدا،
جُػرسُبذورهُفيُتمؾُلبيئةُلينتػغُ،مريكاُمعُدريدايا،ُلكفُالتفكيؾ،ُفيُانتقالوُإلىُأأىميتياُومركزيت

ُباحثيػع ُاشتغػّدة ُاستػف ُوطّوروا ُالتفػموا ُديُػراتيجيات ُوبوؿ ُوىارتماف ُميممر ُكييميس كيؾ،
ّزُػػتقالوُمفُالجزائرُإلىُفرنساُفيُعماف...وغيرىـُممفُلـُيعيشواُالظروؼُالتيُعاشياُدريداُفيُان

ُالدائم ُورغبتو ُلبلنتماء، ا الجزائر التي ػػونوستالجيةُفيُالبحثُعفُحنيفُالماضيُػشبابوُوفقدانو
ُالكممُػريا"؛صاغيا في كممة "نوستالجي ُوتحميبلتُىذه ُلمنصوص، ُتحميبلتو ُفي ُتحكمت ُالتي ة

فيُحياتوُعمىُالصعيدُالنفسي،ُفصارُُوعانىُػـتألُّّفُدريداُقدُػوؿُإيمكفُالقُمحمدُشوقيُالزيفُلو.

                                                      
ُ.113،ُصُوتفكيكاتُتأويبلتُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
ُ.166ُ،167ة،ُصُػػػةُالغربيػػػةُفيُالفمسفػػػمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصفائحُنقديُ-2
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يحمؿُآثارُاأللـُُشخصوُفيُرمتوُوبؿُ،ُرح(ُوذاتوُكّمياػداُ=ُجػمفُمنظورُمحمدُشوقيُالزيفُ")دري
ُالجزائريُ ُالكاتب ُقرأ ُىنا ُ...ومف ُالعالمية ُنحو ُطريقو ُفي ُواجييا ُالتي ُوالمصائب ُعاينو الذي

يداُعدـُالرضاُوالطمبُالمستمرُلماُيشّعُفيُ(ُفيُاسـُدُر1995-1961الراحؿُبختيُبفُعودةُ)
الكتابةُدوفُإشباعياُحّقا،ُوىذاُالجرحُانبثؽُعنوُفيُشكؿُكتابةُوغرابةُوتقنيةُفيُالتفكيؾُوالقراءةُ

ُ.1ىيُأقربُإلىُ)الجراحة(ُمنوُإلىُالشرحُوالتعميؽ"

ُسواء،ُ ومفُحياتوُوليذاُنبلحظُاىتماـُمحمدُشوقيُالزيفُالشديدُبحياةُوفكرُدريدُالىُحد 
ُ/ُفعؿُالكتابة؛ُفبعدُأفُُْيصؿُإلىُمفاىيـُتفكيكيةُابتكرىاُأوُاجترحياُدريداُفيُممارستوُفعؿُالحياة

ُ=ُجراحة،ُوعمموُالفكريُفيُغايةُ ُلمجرح،ُيصبحُ"دريدا ُمساويا كاف،ُحسبُشوقيُالزيف،ُدريدا
التفكيؾ،ُمشيدُالنصُُالّدقةُواإلتقافُوكأنناُنتصورُدريداُطبيباُيمارسُعمميةُجراحيةُعمىُطاولة

؛ُىذهُالجراحةُالتيُفمف الكتابة إلى الجراحة،2ُالذيُيعالجوُبأدواتُشبوُطبيةُيثيرُحّقاُالدىشة"
ُوانفجاراتيماُ ُومناطؽُشغورىما ُالنص، ُونسيج ُالواقع ُنسيج ُفيـ ُتيدؼُإلى ُدريدا ُجاؾ ُبيا يقـو

ُالت ُالمفاىيـ ُتيدؼُإلىُاالجتراحُالمفاىيمي؛ُىذه ُالكتابةُوتمّزقاتيما،ُكما يُتعيفُفيُعمميةُقراءة
ُويصيرُ ُاجتراح ُعممية ُالتفكيؾ ُليصبح ُالخاص، ُومعيارىا ُنمطيا ُتفرضُعمينا ُأف ُدوف والواقع
ُيركبُ نما ُوا  ُوالتصنيؼ، ُوالتقطيع ُيكتفيُبالعزؿ ُالذيُال ُالتفكيؾ ُشأف ُوىذا ُاجتراح(، =ُ ")دريدا

ومفُُ!ُمفُعيفُتنظرُوالُترىُغابتُعفُاألنظار،ُوكـويبدع،ُأيُأّنوُيجترحُأساليبُفيُالرؤيةُ
وُالُيحسفُاجتراحُمسّوغاتُلؤلمؿُوالعمؿ...والتفكيؾُأقربُإلىُيتوىـُبأّفُالتفكيؾُىوُالتخريبُفإنُّ

وىوُبعيدُأيضاُعفُالتقاليدُالقرائيةُالمتعارؼ3ُُالّسماعُوالحّسُوالّذوؽُمنوُإلىُالنصُوالمتفُوالمغة"
ُعمىُالسماع؛ُسماعُالمعنىُُعمييا؛ُألنوُضدُالنظرياتُالتيُحاولتُمحاصرة ُيقـو المعنى،ُليذا

ُبواسطةُالحصافةُالذىنية،ُالُعبرُاإلجراءاتُالنظرية،ُ ليذا ُيخرج محمد وفيـُدالالتوُوتحوالتيا
،ُنتيجةُالفيـُالخاطئُلوُمف نزعتو العدمية والتخريبية التي ارتبطت بو كثيرا التفكيؾ شوقي الزيف

ُيُالمعاصر.ُفيُسياؽُتحميؿُالخطابُوالنقدُالعرب
                                                      

ُ.167محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصفائحُنقديةُفيُالفمسفةُالغربية،ُصُُ-1
ُ.167عُنفسو،ُصُػػػالمرجُ-2
ُ.167ُ،168،ُصُالمرجػػػعُنفسوُ-3
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يظيرُلناُأّفُشوقيُالزيفُيقرأُالكتابةُوالتفكيؾُانطبلقاُمفُدريداُوحياتوُوشخصيتوُوأعمالو،ُ
ُوىي ُواستراتيجياتُالتفكيؾ؛ ُمفُمفاىيـ ُانطبلقا ُدريدا حصافة منيجية وقرائية تجعؿ قارئ  ويقرأ

ُوالمنصوص شوقي الزيف مشدودا إلييا ُالمغوية ُوجماليتيا ُالمنيجية ُلقدراتيا ُتبرزُ، ُوىنا جازية،
ُسمػقضي ُأو ُػة ُوىي ُالتفكيكية ُالكتابة ُسمات ُمف ُقارئُبالغة التفكيؾ ومجازيتوة ُتجمب ُالتي ،

ُوالمعارؼ،ُ فشوقيُالزيفُييتـُبببلغةُالفمسفةُإليو،ُكماُتجمبُقارئُالنقدُوقارئُاألدب،ُوكؿُالعمـو
ُالحقي ُليتجاوزُثنائية ُالتفكيكية ُالكتابةُفيُالقراءة ُربطُمحمدُالخطابُوجمالية ُفبعدما ُوالمجاز، قة

ُباالجتراحُ ـّ ُبالجراحةُالنصيةُالتيُيمارسيا،ُث ـّ شوقيُالزيفُدريداُبالجرحُالذيُعاشوُفيُحياتو،ُث
ُ)طبيب(ُبالمجازُوعممياتوُُتيجياتي،ُيصؿُإلىُتشبييوُبالطبيب؛المفاىيميُواالسترا فيقوؿ:ُ"دريدا

ُ، ُوقطعُالوـر إّنوُ)خميفة(ُ)ومنوُاالختبلؼُفيُالجذرُخُؿُالجراحيةُىيُتقنياتُفيُالعزؿُوالضـّ
وحّقاُدريداُطبيبُومداٍوُوحكيـ،ُوقدُجعؿُالكتابةُترياقاُلكؿُداء،1ُُؼ(ُالطبيبُفيُمينتوُبالمجاز"

وقدُقدـُلناُدواءُالفمسفةُاليونانيةُالميتافيزيقيةُفيُكتابوُالشييرُصيدليةُأفبلطوف؛ُىذاُالكتابُالذيُ
ُفيوُبعممياتُجراحيةُلم فمسفةُاليونانيةُ)سقراط،ُأفبلطوف،ُأرسطو(ُويجتّثُالموغوسُمفُأصولوُيقـو

ُتمؾُ ُنقوؿُمفارقيفُمعجـ ُوقد ُأصؿُالموغوسُىوُأبوه، ُبؿُإّف ُالموغوسُىوُاألب، األبوية؛ُ"ألّف
بلموُولعمناُندرؾُبسرعةُأْفُليسُىناُمفُمجاٍز،ُعمىُاألقؿُإذُػقبة،ُإّفُالفاعؿُالمتكمـُىوُأبوُكػالحُِ

نوُماُنحفُفيم ناُمفُىذهُالكممةُاألثرُالشائعُوالمتواضعُعميوُلببلغةُما،ُوعميو،ُفالموغوسُابفُوا 
ليفنىُدوفُحضورُأبيوُومفُدوفُعونوُالحاضر،ُحضورُأبيوُالذيُيجبُعنوُوألجمو،ُمفُدوفُ

،ُوحينماُيغيب2ُأبيو،ُالُيعود،ُبالذات،ُسوىُكتابة،ُوخصوصيةُالكتابةُإنماُتعودُإلىُغيابُاألب"
تصيرُلعبةُ،ُفػرُيتيمة،ُوالُأحدُيدافعُعنياُوعفُوجودىاُالواحديُومعناىاُاليقينيػتابةُتصيأبوُالك

ٍؿ؛ُليذاُتمارسُالكتابةُغوايتياُالدائمةُفيُجعؿُالمتمقيُيطمؽُالعنافُلذوقوُوحدسوُ كؿُقارئُومؤو 
ُفيُالتأويؿُدوفُحاجةُإلىُمقّيداتُمنيجيةُأوُنظرية.

ُلتدميرُسمطةُالصوتُيمتفتُمحمدُشوقيُالزيفُبذكاءُإل ُوالمستورُفيُفيـُدريدا ىُالخفي 
،ُوىناُتبرزُالنزعةُاإلشراقيةُالبلعدميةُفيُفيـُشوقيُالزيفُاليبيف أف القادـ ليس عدمً والموغوس،ُ

                                                      
ُ.168،ُصُالغربيةُالفمسفةُفيُنقديةُصفائحُواالحتماؿ،ُاإلزاحةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
ُ.28ُ،29جاؾُدريدا،ُصيدليةُأفبلطوف،ُصُُ-2
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ُوالنيائيةُ ُالكتابة ُفبداية ُالمركزياتُوالسمطوياتُالمختمفة؛ ُيسعىُإلىُتيديـ ُفيو لمتفكيؾُوالكتابة،
ُوالتأويؿُليست ُاالنحراؼُُالقراءة ُإيجاد ُدقيقةُقصد ُعفُممارسة ُىيُ"عبارة ُبقدرُما نزعةُعدمية

ي؟ُالشيءُنفسو(ُالذيُينتقؿُأوُػالذيُيفمتُأوُيقترب،ُوالكشؼُعفُمحورُالحركةُ)أدبيُأـُواقع
ُآخر ُبوجو ُالُيمكفُالتعبيرُعنو ُما ُأباِشرُفيُػالذيُيبتدئُعمىُالتذلؾُالنشاطُُ:يسرد ُعندما ّو

.1ُوالذيُيسردُالجيدُالسائرُأوُالمتنقؿُلتدويفُالنص،ُوبحثاُعفُالصدعُالمنّظـ"القراءةُأوُالكتابةُ
اُ،ُفبلُيدافعُعنيا،ُلينكشؼُلمقارئُوحيدًُصػة / النّ ػو الكتابػيب أبػدع حيف يغػؼ ىذا الصػوُيكتش
ُوبعيدًُويتيمًُ ُعفُسمطوياتُعميا ُسعتُلمدفاعُعنوُكثيرًُػا ُحيفُاا ُفاالنحراؼُوالتصّدعُيظيرُجميا ،
ُيك ُالنصُمقاببل ُمراعياُُلمقارئ الواعي والحصيؼوف ُتدوينو، ُالنصُحيف ُإلىُأصؿ الذيُيعود

جوانبوُالتاريخانيةُبالبحثُعفُالزائدُوالناقصُفيو،ُ"فالكتابةُينتابياُدوماُكوجيتوُالغيابُوالنقص،ُ
ُالمعنى ُتتجاوز ُوموزعة ُمشتّتة ُدالالت ُعف ُبحثا ُقّيدتو ُما ُتشطب ُفإنيا ُوتقّيد، ُتكتب ُإذ ُفيي
ُالكاتبُمفُ ُوتمنع ُتطؿُعمىُحقائؽُمتفرقة ُمتعّددة ُوتأويمية ُداللية ُتفتحُنوافذ األحاديُوالمغمؽ،
ُوتطمسُ ُتبيره ُكشمس ُالمتعالية ُوالحقيقة ُالمتطابؽ ُالمعنى ُعمى ُتطّؿ ُواحدة ُنافذة ُفي البقاء

ُالموغُو2االختبلؼُوتنف رُالمغاَيرة" ُمفُسمطة ُعمىُالّرغـ ُفالكاتبُالُيصؿُإلىُالحقيقة، سُالتيُ،
ُ،ُألفُالعبلماتُفيُىذاُالعالـُمشتتةُغيرُمنسجمة.يممكيا

بذلؾُُاإّف الكتابة بتكريسيا لمغياب والتشتت والنسيج المخرـو والمتفجر تفرض قارئا خاصً ُ
النوعُمفُدالالتُالغياب،ُليذاُيصّرُمحمدُشوقيُالزيفُانطبلقاُمفُميشاؿُدوُسارتوُعمىُأىميةُ

باألحرىُالواحدُالمتعددُكقارئُتحمؿُطاقاتوُالتأويميةُتعدداُوكثرة،ُقراءةُُ"القارئُالواحدُوالمتعددُأو
ُالمعنىُوحضورُالصوت ُداـُُ،الُتنغمؽُبامتبلء ُما ُاالنغبلؽُأوُاإلغبلؽُالُيمكفُحصولو ألّف

كوجيتوُالنقصُيفرضُذاتوُكرغبةُمتعطشةُووليانة،ُوألّفُامتبلءُالمعنىُوحضورُالصوتُكصدىُ
ُعفُحضورُ ُالميتافيزيقاُجّوانيُينـّ ُالحضورُُ–الوعيُلذاتوُليسُسوىُأسطورةُرّوجتيا ميتافيزيقا

دو ُارػأفك،ُوىناُيبرزُاعتمادُشوقيُالزيفُعمى3ُفيُتاريخياُالمطمؽُوالمغمؽ"ُ–والثبوتُوالسكوفُ
                                                      

ُ.112محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-1
ُ.114،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
ُ.113،ُصُوالمرجعُنفسُ-3
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ُدريُوػػػػػػسارت ُلنقد ُالحضورُوتوسيعو ُميتافيزيقا ُأىميةُػػػػفيُنقد ُالكتابة ُفيُإيبلء ُليا،ُخصوصا دا
ُ ُالصوتُالتيُىيمنتُخاصة ُمركزية ُالدالليُضد ُعمىُاالنفتاحُوالتعدد ُىيُقدرة اريخُػػػػفيُتبما

ُالتأويميةُاإلنسانية.

ُالكتابةُعندُدريداُودوُسارتوُلتقاربُطرحيماُحوليا،ُ إذُإذفُيقرأُمحمدُشوقيُالزيفُمفيـو
ُلما" ُواالستمرار: ُالخمود ُالتيُيضمفُبفضميا ُلمكتابة ُاألولوية ُسارتو ُلكيُالُيعطيُدو ُنكتب؟ ذا

نيمؾ،ُإذفُالُتعّبرُالكتابةُعفُنمطُوجودُىادئُوسمسُورصيفُأوُعفُرؤيةُأحاديةُوتوحيديةُأيُ
نماُتدؿُعمىُالتعدديةُوالبلمركزيةُفيُالفكرُوعمىُىيجافُالمكتوبُوتشظيو،ُ قصائيةُوا  تطابقيةُوا 

ُولعبة ُفييُصراعُومقاومة ُبأفُتكوفُسمطوية؛ ُلنفسيا ُالكتابة ُتدفعُُبحيثُالُتسمح واستراتيجية
ُ.1"دائماُنحوُالمغامرةُوالرحبلتُالشائكة

والُنعثرُعمىُمعانيُالسمطةُوالحضورُفيُإجابةُدوُسارتو:ُنكتبُلكيُالُنيمؾ،ُبؿُالكتابةُ
تكوفُمفُأجؿُالخمودُإلىُالمغامرةُوالتمزؽُوالمعاناةُبحثًاُعفُحقائؽُمتناثرةُوىوياتُمتشظية،ُثـُ

،2ُرةػػػػودُالكتابةُتجعمياُدوماُعمىُصورتياُككتابةُمتنافرةُومنشطػػيُوقػػػىذهُالشعمةُالمحترقةُىُإفُّ
الُتسعىُإلىُالمركزياتُوالسردياتُالكبرى،ُأوُإلىُُاورةػيسّمييا كماؿ أبو ديب كتابة متجكماُُأو

ُدرُماُتكّرسُلبلختبلؼُواإلرجاءُالبلنيائيُلممعنى.ػتحقيؽُالبنيةُوالوحدة،ُبق

ُالتي ُالتأويمية ُىذه ُليستُُإّف ُعمىُأساسُالكتابةُولكنيا ُمحمدُشوقيُالزيفُتقـو يؤمفُبيا
وفيُإيجادُوحدةُُ،عدمية،ُوالُتركفُإلىُاليقينياتُبؿُتستندُإلىُالحصافةُفيُالكشؼُعفُالمستور

ُالتبعثر ُوراء ُالفكُنسقيةُفيُما ُالُأدريُبالضبطػفيُالمادة ُىذاُُ،يقوؿُشوقيُالزيفُ،رية، ُسّر ما
فُماُأعرفوُأننيُالُُأشفىُمفُحرقةُالسؤاؿُوالُأكتفيُبالبدييياتُوالُأركفُإلىُاالىتماـُالمتنوع،ُلك

ُواستطبلٍعُالُينَضب،ُألننيُتيّقنتُفيُ ُفيُبحٍثُمستمر  ُوكالميمـو المعطيات،ُبؿُترانيُكالمنيـو
ُ.3األخيرُأّنوُالُيوجدُيقيٌفُثابٌت،ُوىذاُيقينيُالمتحرؾُوالمسافر

                                                      
ُ.113ُ،114،ُصُوتفكيكاتُتأويبلتُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
113ُينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.293ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-3
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 ور لمكتابة والتأويؿ:ػيكبوؿ ر و شوقي الزيف محمد فيػـ  -

،ُف عمى فيـ بوؿ ريكور لمسألة الكتابة ولثنائية التفسير والتأويؿػيعتمد محمد شوقي الزي
ُمعُ ُنفسو ُالمذىب ُريكور ُبوؿ ُيذىب ُالصوت، ُتأويؿ ُإمكانية ُمقابؿ ُالكتابة ُتأويؿ ُإشكالية ففي

لشفويُبنوعُمفُالتبادؿُدا،ُفالمشكبلتُالتيُمفُىذاُالنوعُالصوتيُتكوفُمحمولةُفيُالخطابُاػدري
أوُالتفاعؿ،ُوىوُماُيسمىُبالحوارُأوُالمحادثة،ُلكفُمعُالنصوصُالمكتوبةُيجبُعمىُالخطابُ
أفُيتكمـُبنفسو،ُفتحدثُمشكبلتُالتأويؿُألفُعبلقةُالكتابةُوالقراءةُليستُحالةُمفُحاالتُالكبلـُ

الصوتُالذيُيفرضُحضورُُ،ُوىناُيكمفُالفرؽُبيف1االستماعُالتيُنجدىاُفيُالموقؼُالحواريُ–
بعيد؛ُالمعنىُاألحاديُالمشترؾُبيفُالمتحدثُوالمستمع،ُوبيفُالكتابةُالتيُيغيبُفيياُُالمعنىُلحدُّ

صاحبياُليجعمياُتتعرضُلتأويبلتُمختمفة،ُوالُيوجدُالموغوس/ُاألب/ُالصوت/ُالكاتبُالذيُيدافعُ
ُبين ُفيما ُتكوفُمتناقضة ُقد ُتتعرضُلتأويبلتُكثيرة ُعندما ُالمؤّوؿُفيُزمفُتمٍؽُعنيا ُمفُقبؿ يا

ُاُالمقترح.ػذمعيف،ُويقترحُريكورُالتفسيرُلمصوتُوالتأويؿُلمكتابةُويتبنىُمحمدُشوقيُالزيفُى

إلىُنتيجةُُصراع التأويالتويصؿُمحمدُشوقيُالزيفُمفُخبلؿُأطروحةُبوؿُريكورُحوؿُ
ُالنصُ)الكتابة(ُيتبدىُفيُصراعُتأويبلتوُوتنافرُدالالتوُ ُأّف والُيتعمؽُاألمرُبتفاضؿُأوُمفادىا

تدافعُأوُنفيُأوُإلغاءُأوُبقدرُماُيتعمؽُبصراعُمؤس ٍسُوُمَمأسٍسُيتبدىُفيُىذهُالتياراتُالفكريةُ
ُالعالمية ُالتأويمية ُالتيُغمرتُالساحة ُيجبُأفُُيدرس2ُوالقراءاتُالمتنوعة ُفذلؾُالصراعُىوُما ،

ُوُيستغّؿُلفيـُبداياتُالقراءاتُوممكناتياُوحدودىا.

ُالنقديةُ ُالنظريات ُبيف ُالقائـ ُالصراع ُعبر ُالمرور ُدوف ُتأويمية ُنظرية ُتأسيس ُيمكف ال
ُالذيُيعػػػػرضُ ُالعالمية؛ُوىذاُصمبُمشروعُمحمدُشوقيُالزيف، ُعمىُالساحة والتأويميةُالموجودة

                                                      
1-ُُ ُالعػدد ُثقافيػة(، ُ)فصميػة ُالكػرمؿ ُمجمة ُلميرمينيوطيقا، ُالمركزي ُوالمشكؿ ُاالستعارة ُريكػػور، ُبوؿ ُمؤسسة60ُينظر: ،

ُ،ُويمكفُالوصوؿُإلييا،ُمفُموقعياُااللكتروني:169ُ،ُص1999ُمسطيف،ُصيؼُالكرمؿُالثقافية،ُراـُاهلل،ُف
http://www.alkarmel.org/prenumber/issue60/issue60.htmlُُ

ُ.68ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-2

http://www.alkarmel.org/prenumber/issue60/issue60.html
http://www.alkarmel.org/prenumber/issue60/issue60.html
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ُفيُالوقتُنفسو؛ُ ُوعالمية ُعربية ُتأويمية ُنظرية ُلكيُيؤسسُعمييا ُمتنوعة ُتأويمية ُتأويمية مفاىيـ
 قريبةُمفُمفاىيـُدريداُوابفُعربيُوفكرُالتفكيؾُالعالمي.ُوىي

؛ُفييُتأويميةُفينومينولوجيةُبالمعنىُالذيُترتبطُبوُتتمركز تأويمية ريكور إلى جانب دريدا
وىيُأيضاُفينومينولوجيةُبالمعنىُالذيُترتبطُفيوُلغةُُ،بمعنىُاإلزاحةُالنقديةُلممتعالياتُالمجردة

ُأويؿُلمذاتُوتفكيؾُلآلخرُالمتعالي.ُ،ُفييُت1الرمزُبفيـُالذات

دُالقراءاتُوالتأويبلتُإلىُنقطةُيصؿُشوقيُالزيفُفيُتأكيدهُعمىُأىميةُالكتابةُوضرورةُتعدُّ
ُبوؿُريكور ُفيُأطروحة ُُ؛ميمة ُالتيُجمعتُبيف لـ  وىي أّف ريكورقراءاتُوتأويبلتُمختمفة،

ُتأويبًلُػػشمىُ"سوىُلعرضُلعبتوُالخاصةُعُةػدرج تمؾ الصراعات التأويميػيُ  ُالصراع،ُألّف ُرحُىذا
عفُلعبةُاليويةُُيكشؼُفيُالوقتُذاتوُاُالُيفيُبقواعدُالمعبةُوالُيستنفدُأغوارىا،ُولكّنػوُجمعٌُواحدًُ

ُ.2واالختبلؼُأوُالذاتيةُوالغيريةُوسطُىذاُالصراعُالمؤسس"

ُفيُالتحّوؿُاإلبستيمولوجيُوالمنيج يُمفُويذىبُمحمدُشوقيُالزيفُمعُبوؿُريكورُأيضا
ُاستعارتوُ ُالذي ُالطبيعية ُالعمـو ُنموذج ُىو ُفالتفسير ُالفيـ؛ ُالتفسير ُإلى ُالتأويؿ ُالتفسير/ ثنائية

ُالتاريخية،ُأماُالتأويؿُفيوُينحدرُمفُالفيـُويتعمؽُُجالمناى الوضعيةُقصدُتوظيفوُفيُحقؿُالعمـو
ُاإلنسانيةُعموًما ُالفكريةُأوُالعمـو ُالوضعية،ُ؛ُليذاُالسببُأرادُفكرُالبني3بالعمـو ةُأفُيرتبطُبالعمـو

كماُرأيناُفيُأطروحةُكماؿُأبيُديبُُ؛فاعتمدُالتفسير،ُوأىمؿُالتأويؿ،ُفابتعدُعفُالفمسفةُوالفكر
ُ ُالحداثة، ُبعد ُما ُإلى ُالتحّوؿ ُقبؿ ُاألولى ُمرحمتيا ُفي فمسفيا،  بالتأويؿِ  ـ مرتبطٌ ػفالفيالنقدية،

ُ.ضعيةوالتفسير مرتبط بالرياضيات واليندسة والعمـو الو 

ُالعمميةُ ُفي ُالتأويؿ ُأىمية ُإلى ُلنيتشو ُوىايدغر ُدريدا ُلتأويمية ُقراءتو ُفي ُغادامير ويذىب
ال ػف؛4ُالتفكيكيةُلمكتاباتُالفمسفية،ُفيؤكدُمعُبوؿُريكورُودريداُعمىُ"مشروعُالتأويؿُبوصفوُفمسفة"

                                                      
ُ.69،ُصُوتفكيكاتُتأويبلتُالزيف،ُشوقيُدمحمينظر:ُُ-1
ُ.70ُ،71،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
ُ.73ر:ُالمرجعُنفسو،ُصُػػػػينظُ-3
ُ.194ىػانسُغيػورغُغاداميػر،ُفمسفػةُالتػأويؿ،ُاألصػوؿ،ُالمبػادئ،ُاألىػػداؼ،ُترجمة:ُمحمدُشوقػػيُالػزيف،ُصُُ-4
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المفاىيـُواالستراتيجياتُ؛ُوالُتأويؿُبدوفُخمفيةُفمسفيةُتعينوُوُتزّودهُبالمقوالتُُوؿػفمسفة بدوف تأوي
ُ.والتحميميةُالقرائية

يذىبُمحمدُشوقيُالزيفُإلىُالدفاعُعفُالتأويؿُوأىميتو،ُفيوُفيُأكثرُاستعماالتوُخاصيةُ
دراؾُالقصديةُ ُوا  ُاألشياء، ُالكمماتُأو ُفالبحثُعفُالمعنىُوراء ُأكثرُمفُالتفسير، ُذىنية، نفسية

ُيمّيزُالكامنة ُما ُمبحثُتُفيُالسموكاتُىو ُتعالكؿ  ُفالتأويمية ُىوُػأويمي، ُوالفيـ ُالفيـ، جُمشكؿ
االنتقاؿُمفُالمبنىُإلىُالمعنى،ُأوُمفُالتعبيرُالبّرانيُعفُالسؤاؿُالذيُيعتريو؛ُولكفُليستُكّؿُ

ُذلؾُالكائف ُإدراؾُلحقيقة ُأوُخطابُحوؿُالكائفُىو ُوتحمؿ1ُكتابة ُمغالطة، ُتكوفُالكتابة ُفقد ؛
ُلذلؾُالكائفُالذيُينت ُمسبقة ُمعُالرأيُاألدبيُفيُمقولةُأحكاما ُالرأيُيتعارضُكّميا ُ؛ُوىذا جيا،

ُو.ػااللتزاـ،ُوأّفُاألديبُلسافُحالو،ُأوُلسافُمجتمع

ُيكمُُ ُفيُذلؾ ُالزيف، ُشوقي ُحسبُمحمد ُالنقدية، ُوحصافتو ُريكور ُبوؿ ُذكاء الربط بيف ف
زيُيجمعُبيفُلحظتيفُ؛ُوىذاُحينماُ"اعتبرُريكورُأّفُالفيـُالرمةػالقراءة النسقية والقراءة المنفتح

بنيةُبتنظيـُالاألفؽُالتأويميُالمفتوح(ُوالمحظةُالتفسيريةُلمحظةُالتأويميةُبإدراؾُالمعنىُ)متكاممتيف:ُا
(ُ ُفيُمقابؿُظيور2ُالنسؽُالرمزيُالمغمؽ("الداللية ُالبنية، ُفيُفكر ُالسببُغابُالتأويؿ ُوليذا ؛

تأويؿُوعمقو؛ُفبوؿُريكورُأقاـُنوعاُمفُالُيصؿُإلىُدرجةُالُالذيُالتفسيرُلمشكؿُالحامؿُلممعنى
ُالتواصؿُمعُتفسيرُفكرُالبنية.

ُسيرورةُ ُوفي ُمتحّرؾ ُأّنو ُمف ُالرغـ ُعمى ُبالمعنى؛ ُيتعمؽ ُالتفكيكي ُالنموذج ُفي ُالفيـ إّف
دائمة؛ُأّماُالفيـُفيُالنموذجُالبنيويُفيوُالُيعنيُأخذُالمعنىُمرةُثانية،ُبقدرُماُيتعمؽُبفيـُالشكؿُ

ُلممعنى ُوليسُالحامؿ ُبالعمـ ُوثيقا ُارتباطا ُيرتبط ُالبنية ُفكر ُأّف ُريكور ُبوؿ ُيرى ُالسبب ُوليذا ،

                                                      
ُ.94،95ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
ُ.70محمدُشػػوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-2
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بلنيُلمخطاب،ُواستبعدُػ؛ُوىذاُنفسوُموقؼُكماؿُأبيُديبُالذيُاختارُنموذجُالفيـُالشك1بالفمسفة
ُرُالبنية.ُػالتأويؿُلصالحُالتفسير،ُولكفُىذاُكمو،ُالُيمغيُأبداُعبلقةُالفمسفةُبفك

ـّ،ُ ؛ُوالتفسيرُمقروفُبعد النسقية لتأويؿ مقروف بالفمسفة؛ سواء النسقية أو مافإف اومفُث
ُيذىبُ ُليذا ُالداللة؛ ُمف ُأكثر ُبالشكؿ ُفاىتمت ُالتجريبي، ُبالعمـ ُاالرتباط ُأرادت ُالتي بالمباحث

ُ"الشرحُالبنيويُ...الُيقّدـُغيرُضربُمفُالييكؿُالعظمي" ُعباُر2ريكورُإلىُأّف مجازيةُُة؛ُوىذه
ُعمىُاىتماـُالتفسيرُالبنيويُبالشكؿُ)ُالييكؿ(ُأكثرُمفُالداللةُوالمعنى.ُلغرضُالتأكيد

ويؤيدُمحمدُشوقيُالزيفُبوؿُريكورُفيُربطُالتفسيرُباتجاهُفكرُالبنيةُالمنغمؽُالذيُاتخذُ
ُا ُىدَفو ُبالنظرياتُالتيُألساسالبحثُفيُالعبلقاتُالداخمية ُفيُحيفُيرتبطُالبحثُفيُالتأويؿ ،

ُكافُ"التفسيرُيعالجُالوقائعُرُالبنيػتجاوزتُفك ُفإذا ةُنحوُأفؽُفمسفيُغيرُعمميُوغيرُرياضي؛
ُالم3ُُالبارزة" ُالوقائع ُيعالج ُالتأويؿ ُفإّف ُيجبُأفُيتحقؽُمفُخبلليا؛ُ، ُالفيـ ُولكف ُوالعقمية، ضمرة

ُفالتشتيتُالُيقبؿُ ُالتأويؿ، ُالمتحّوؿُوالمتنقؿُمع ُالفيـ ُأو ُالتفسير، ُالقارُوالثابتُمع ُالفيـ سواًء
ُألنُّا ُ)المراجع(، ُالتحّوؿُواالستبداؿُالبلمنتييُلؤلشياء ُدائـ ُفيو ُالُيتحكُّلثبات، ُوالُػو ُفيُالمعبة ـ

ُتعمؿُمفُدوفُضوابط.ُفيي،4ُيراقبيا

،ُوىذاُظاىرُا عمى الفمسفةر البنية، فإنو يصبح منفتحً ػلكف الييرمينوطيقا حيف ترتبط بفك
وىذاُذكاءُوحصافةُمفُمحمد5ُُلفمسفةُبنيوية"ُفيُرؤيةُمحمدُمفتاح،ُفالقضيةُ"تتعمؽُبعمـُبنيوي

ُ"مفت ُبالتأويمية ُالبنيوية ُربط ُفي ُخاح ُيكوف ُلف ُالبنيوي ُالذكاءُفالذكاء ُمف ُقدر ُأي ُمف اليا
ُعمى6ُُ"الييرمينوطيقي ُوانفتاحو ُالبنية ُفكر ُتوّسع ُيعني ُباليرمينوطيقي ُالبنيوي ُالذكاء ُوارتباط ؛

                                                      
،1ُينظر:ُبوؿُريكػػور،ُصػراعُالتأويبلت،ُدراساتُىيػرمينوطيقية،ُترجمة:ُمػنذرُعػياشي،ُمػػراجعة:ُجورجُزيناتي،ُط.ُ-1

ُ.66ُ،67،ُص2005ُدةُالمتحدة،ُبيروت،ُػػػػػػدارُالكتابُالجدي
ُ.85المرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.74،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُمحمدُشػػوقيُالزيفُ-3

4- Voir : Jacques Derrida, La Dissémination, p 336. 
ُ.86بوؿُريكػػور،ُصػراعُالتأويبلت،ُدراساتُىيػرمينوطيقية،ُصُُ-5
ُ.92المرجعُنفسو،ُصُُ-6
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ريكور،ُفإفُ"تمفصؿُالتأويؿُذيُاليدؼُُرؤيةُليُحسبالتأويؿ؛ُوىذاُماُفعموُمحمدُمفتاح،ُوبالتا
الفمسفيُعمىُالتفسيرُالبنيوي،ُيجبُأفُيؤخذُبالمعنىُاآلخر،ُفمقدُألمحُتُفيُالبدايةُأّفُىذاُاألمرُ

ُانعطافاُضروريا"ػػػػػيع ُعمىُالفمسف1د  ُانعطاؼُالعمـ ُانعطاؼُالتفسيػػػػػ، ُانعطاؼُػػػػة، رُعمىُالتأويؿ،
ُالنفتاح،ُدوفُأيُثبات.ةُعمىُاػػػػػالبني

،ُ"وىكذاُيختفيُالحدثُأوُويتبلشىُ،ُيختفيُالصوتُاألبويُلياثُالكتابةُوتحضرُُحيتُتحدُُ
يتجّسدُالحدثُفيُالمعنىُعبرُالتثبيتُأوُالتدويفُالذيُيمنعوُمفُالزواؿُوُيحتفظُكذاكرةُمؤرشفة؛ُ

عالـُمفتوحُيفصموُعفُُوعبرُاالنفصاؿُبانفكاكوُعفُالقصدُالذىنيُلممؤلؼ؛ُوعبرُاالنفتاحُعمى
؛ُالذيُفيُحالةُوجودهُقدُب الكتابةػصاح غيابِ  بسببِ  فالتأويؿ يحدثُ ؛2ُحدودُالسياؽُالحواري"

ُبؿُإّنوُقدُ ُالذىنية؛ ُيعترضُعمىُبعضُالتأويبلتُالبعيدةُعفُقصديتو ُتأويموُالخاص،ُوقد يقدـ
ُيصيرُمجردُمؤِوؿُلكتاباتوُشأنوُشأفُباقيُالمؤوليفُاآلخريف.

ُقضاياُالعالـُعبرُمرجعياتُالنص،لُاالتأويؿ،ُمفُخبلؿُمرجعػيةُبوؿُريكػػور،ُإدراكًُويكوفُ
ُالنصُيتحدُّ ُالعوالـألف ُىذه ُداخؿ ُالتوّجو ُفي ُممكنة ُطرائؽ ُوعف ُعوالـ ُفالنصُحياة3ُُثُعف ؛
،ُليسُبالضرورةُأفُيكوفُىوُالكاتَب،ُما شخصٍ  ما تحيمنا إلى حياةِ  نصٍ  وقراءةُ يعيشياُاإلنساف؛ُ

ُالنقدُالنفسي.ُػرىيكماُ

بوؿُريكور؛ُالتيُيراىاُتعتمدُعمىُالتفسيرُالرمزيُوالشكميُُىُمحمدُشوقيُالزيفُتأويميةَُػيتبنُّ
دهُالتأويؿ؛ُعمىُالرغـُمفُأّفُالتأويؿُيجبُأفُيكوفُوسيمةُلتحقيؽُالفيـ،ُػويأتيُبعُثـُالفيـ،ُلمنص

ولكفُفيُالطرحُالتفكيكي،ُيبقىُألنوُحيفُحصوؿُالفيـُيتوقؼُالتأويؿ،ُُوليسُمرحمةُبعدُالفيـ،
ُرورة.ػالفيـُوالتأويؿُفيُسي

                                                      
93ُ،ُصُىيػرمينوطيقيةُدراساتُالتأويبلت،ُصػراعُريكػػور،ُبوؿُ-1
ُ.81ات،ُصُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكُ-2
ُ.82ينظر:ُالمرجػعُنفسو،ُصُُ-3
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،ُبسيميائية غريماسف،ُػارنياُمحمدُشوقيُالزيػةُتأويميةُبوؿُريكور،ُيقػرضُومناقشػدُعػبع
ُ:1ويرىُأنيماُتتقاطعافُفي

ُالخ -1 ُالمرجع ُفقط ُيخّص ُال ُالذي ُالمرجعية ُمفيـو ُالنص،ػإزاحة ُخارج ُأو نماُُارجي، وا 
 أوُعالـُالنص؛ُأيضاُمادةُالرواية

ُولكفُ -2 ُالنص، ُوراء ُالمؤلؼُالقابعة ُذاتية ُيبحثُفقطُعف ُالذيُال ُالقراءة ُمفيـو إزاحة
ُأيضاُالعالـُالذيُيفتحوُالنصُوالذيُتجدُفيوُالذاتُذاتيا.

ُ ُإلى ُتيدؼ ُاإلزاحات ُىذه ُفإّف ُالزيف، ُشوقي ُمحمد ذاتوية ػاوزة النزعتيف الػمجوحسب
ممموسُأوُُحقيقةُالنصُالُتكمفُفيُعبلقتوُبعالـُخارجي،ُبمعنىُأّفُالبحثُعفُوالموضوعاتية

ُالصياغةُ ُفي ُضمنية ُقواعد ُعف ُتنتج ُوالتي ُبالذات ُكينونتو ُفي ُ نما ُوا  ُمعينػػة، ُبذاتية ارتباطو
ُإلىُفك2والبناء ُالتيُتمغيُالذاتُوالموضوعُقريبة ُالنظرة ُوىذه ُالذيُُيعنىُبالبحثُفيُػ؛ ُالبنية ر

ُداخؿُالمغةُبماُفيياُنسقيةُالنصُونشاطوُالداخمي،ُلفي ـّ ـُوتفسيرُاشتغاؿُوحداتو؛ُ"فكؿُشيءُيت
ُوالتحرؾُداخمو" ُواإلحساسُبو ُإلىُالوجود 3ُحاالتُاالنتماء ُالذيُيجمعُالكّؿُُو، ُالعالـ النصُىو

ُ"فمضموفُالتجربةُاإلنسانيةُىوُمضموفُلساني" 4ُالمرّكبُوالمعّقد، وكؿ تجربة لسانية/إنسانية ،
ُعُالحسي.ػمفُعالـُالمثؿُوالتخييؿُإلىُعالـُالواقُقمياتمجأ إلى نّص يجّسدىا وين

ُىوُ ُمحمدُشوقيُالزيفُخاصة، ُوعند ُفعؿُالتأويؿُالبلنيائيُفيُالفكرُالتفكيكيُعامة، إّف
دراؾُلمدالالتُالتيُتنشرىاُوتوزعياُوتخبئياُوتكشفياُالكتابةُ فعؿُارتحاؿُوتنقؿُوكشٍؼُلممستور،ُوا 

ُيُاشتغؿُوفقياُالصوتُمنذُالفمسفةُاليونانية.ليذاُتجاوزتُالنظرةُالموغوسيةُالت

ُشوقيُالزيفُيستوطفُُ ُجعمتُمحمد ُالنظرة ُالفكرُُىذه ُفيُكؿُأرجاء ُويبحثُعنو المعنى،
ودة،ُػفُدريداُإلىُىايدغرُإلىُميشاؿُفوكو،ُإلىُابفُعربيُإلىُبختيُبفُعػالعربيُوالغربيُمروراُم

                                                      
ُ.84ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكاتُ،ُصُُ-1
84ُالمرجعُنفسػو،ُصُُ-2
74ُسعيدُبنكراد،ُسيروراتُالتأويؿ،ُمفُاليرموسيةُإلىُالسيميائيات،ُصُُ-3
ُ.74المرجعُنفسو،ُصُُ-4
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ابةُانطبلقاُمفُانفبلتُالمعنىُوتوسعوُفيُفبحثُفيُالمعنىُانطبلقاُمفُالكتابة،ُوبحثُفيُالكت
 اريعُالنقديةُوالفمسفيةُاإلنسانية.ُػكؿُأرجاءُالمش

ُ،ُومفُبينيا:اىيـػمف / جػنتائؿُفيُنيايةُىذاُالعنصرُإلىُعدةُػونص

1- ُ ُوأنُّمركزيٌُُالصوتَُُؾُأفُّػالتفكيأنكػػَر ُاُِػ، ُال ُواحدة ُيممؾُمعنىُوداللة ُختبلؼُحوليا؛و
 يمغيو؛ُلكتابة،ُوليسُأفُْيجعموُضمفُاُفُْأفحاوؿُ

ُالنسيج،ُ -2  يفكرُفيُالتفكيؾُبطريقةُبنيوية؛ُوكأّنو،ُنسبيا،محمدُشوقيُالزيفُيؤمفُبمفيـو

 الُيساويُمدلوالُواحدا،ُبؿُانفتحُعمىُسيرورةُالُنيائية؛ُ،فيُالكتابةأصبحُالداؿ،ُ -3

ُالنصوصُ -4 ُتأويؿ ُمجاالت ُفيـ ُفي ُريكور ُبوؿ ُتأويمية ُمف ُالزيف ُشوقي ُمحمد استفاد
 ؛تفسيرىاُو

ُحياةُ -5 ُيجعؿُالكتابة ُفيو ُالحداثة، ُبعد ُالتفكيؾُوما ُشوقيُالزيفُبعيدُعفُعديمة محمد
 ثانية؛ُويسعىُإلىُتغييرُفكرةُعدميةُالتفكيؾ؛

ُانتقػؿُالخطابُالتفكيكيُمفُوصفوُفمسفًة،ُإلىُخطاٍبُأدبٍيُحافػٍؿُبالمجازُوالببلغة.ُ -6

ُخطاػأخُإشكاليةًُُوالتأويؿُُُالكتابةُُُتطرحُُ ُفي ُفكرى ُب ُالتفكيؾ؛ ُالببلغةُػر ُعبلقة ُوىي أال
ُالببلغ ُعمى ُيعتمد ُالتفكيؾ ُأف ُأـ ُالببلغة؟، ُالتفكيؾُضد ُفيؿ ُعممياتػبالتفكيؾ، ُفي ُاإلزاحيةُػة و

ُومتىُتكوفُ ُاليقينياتُواأليديولوجياتُالكبرى؟ ُضد ُالتفكيؾ، ُمع ُالببلغة ُومتىُتكوف والتحميمية؟
ُُُرُاآلتي.ػوُفيُالعنصالببلغةُضدُالتفكيؾ؟،ُوىذاُماُسنحاوؿُتدارس

 

 

ُ
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  .المبحث الثالث: في َتْفِكيِؾ الَبالَغِة وَبالَغِة الّتْفِكيِؾ؛ أو الت ْفِكيُؾ َمَع/ِضد  الَبالَغةِ 

ُالعديدة؛ُمعُالببلغةُوفنوفُالخطابُ يشتغؿُمحمدُشوقيُالزيفُعمىُالتفكيؾُفيُارتباطاتو
ُوري ُريكور ُإلىُطروحاتُبوؿ ُذلؾ ُفي ُويستند ُالمغةُوالرواية، ُنسؽ ُتحّوؿ ُفيـ ُفي ُرورتي تشارد

ُوالب ُالخطاب ُػوأنساؽ ُاالنفتاح؛ ُإلى ُاالنغبلؽ ُمف الـ الذي يحتػوي العالمات ػكانفتاح العبلغة
ُُُ.ويةػوية وغير المغػالمغ

ُالحديثُعفُالتفكيؾُيرتبطُبالتأويؿُوالف ُوالبلفػإّف ُوالتأويؿُػيـ ُبالفيـ ُترتبطُالببلغة ُكما يـ،
اُوأسرارىا،ُوتحاوؿُالببلغةُفيـُيَُيُِنُْخطاب،ُليذاُيحاوؿُالتفكيؾُالوصوؿُإلىُكُُوالجانبُالجماليُلم

ُرُعمىُنيجو.ػاومو،ُأوُتسيػخطابُالتفكيؾُواستيعابُآلياتُاشتغالوُكيُتق

سواءُمفُأجؿُغرضُجماليُومعرفيُأوُبغرضُإخفاءُُتزييف الخطابتسعىُالببلغةُإلىُ
عبر لؾُالجانبُالجماليُوالمعرفيُفيُالخطابُجانبُمعرفيُفيو،ُويسعىُالتفكيؾُإلىُخمخمةُذ

ُ.خمخمة آليات بنائو وتكوينو

ُفيُ، في المقابؿ، تستدعي التفكيؾبوصفيا آليات تأويمية ةػإّف البالغ ُىاـٌ ُجياز ُألّنيا ؛
الفيـُوصناعةُخطابُالتفسيرُوالتأويؿُووظيفتياُبناءُمعانيُالمستوياتُالنصيةُالقائمةُعمىُوجوُ

ُا ُالببلغة ُوجوه ُالتأويؿمف ُتستدعي ُنصّية ُبنيات ُالببلغية ُفاألساليب ُتستدعي1ُلمعروفة؛ ُوقد ،
ُالتفكيؾُفيُكثيرُمفُاألحياف.

ُمفُتوضيحُرورتيُ ُوالتفكيؾُوالببلغة، ُالفمسفة ُعبلقة ُفيُفيـ ُشوقيُالزيف، ينطمؽُمحمد
ُواعتب ُدريدا ُواألدبُبوصػلتفكيكية ُالفمسفة ُلتعاطي ُالمثمى ُ"الممارسة ُتأُوارىا ُتجربة ُأيُفيما يمية،

وُالقدرةُعمىُإبداعُأشكاؿُببلغيةُأوُصورُمجازية،ُأوُمعاجـُتقنيةُومفيومية،ُوتصبحُأالميارةُ
ُفُُ ُالتفكيكية ُالممارسة ُفي ُىواجسُػالمغة ُمعيا ُتنتفي ُومجازية، ُجمالية ُتجربة ُوفؽ ُلمعب سحة

                                                      
وزُالمعرفةُلمنشرُوالتوزيع،ُػػػػػػ،ُدارُكن1ةُالعربية،ُط.ػػةُلمتػأويميػػػػمدُبازي،ُصناعةُالخطاب،ُاألنسػاؽُالعميقػينظر:ُمحُ-1

ُ.61ُ،62،ُص2015ُاف،ُػػػػػػعم
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لتفكيؾُرابطُفا،1ُالمطابقة،ُأوُالبحثُالمستميتُعفُالنسبُبيفُالشيءُوصورتو،ُأوُالداؿُومدلولو"
بيفُالفمسفةُواألدبُمفُخبلؿُالصورُالببلغيةُالتيُتصنعُأبعاداُجماليةُومعرفيةُتتوّزعُبيفُُأسػاس

والتفكيؾ حينما يقـو بتفكيؾ وخمخمة تمؾ الصور المجازية، فيو يقـو النصوصُاألدبيةُوالفمسفية،ُ
اُالمغروسةُفيُتمؾُػيتافيزيق،ُوتفكيؾُلمميقـو أيضا بتحميٍؿ فمسفي،ُوفيُالوقتُنفسو،ُبتحميؿ أدبي

األبويةُالتيُنجدىاُفيُنصوصُروائيةُوشعريةُيمكفُتفكيكياُُالنصوص،ُوعمىُسبيؿُالمثاؿ،ُتيمةُُ
ُسردياُوجماليا،ُوكذلؾُعمىُمستواىاُالفمسفيُوالببلغيُالذيُتعتمدُعميو.

ؾُيسعىُاالرتباطُالحاصؿُبيفُالببلغةُوالمنطؽ،ُيذىبُدايفيدُجاسبرُإلىُأفُالتفكيُوفيُفؾُّ
ُالعبلقاتُ ُعزؿ لى ُوا  ُالبطريريكيات، ُبيف ُالقائـ ُالتداخؿ ُفّؾ ُإلى ُالدعوة ُخبلؿ ُمف ُذلؾ؛ إلى

،ُالطبيعةُوالثقافة،ُالتأسيسيةُوعبلقاتُالسيطرةُالفكريةُكالتيُبيفُالخطابُوالكتابة،ُالفكريُوالحسي
ُوالخطابةالدا ُالمنطؽ ُوكوف ُواألنثى، ُالذكر ُوالمادة، ُالذىف ُوالخارجي، ُمندرجي)الُخمى فُببلغة(

ضمفُتمؾُالثنائياتُاإلدراكية،ُفقدُكافُدريداُميتماُبشكؿُخاصُفيُإيقاؼُسيادةُالمنطؽُعمىُ
2ُوػػػػالتيُتـُترسيمياُمنذُأرسطُالخطابةُأوُالببلغة

ورُالببلغيةُتتجاوزُمحاوالتُالحصرُوالتصنيؼُوالمنَيَجِة،ُلكثرةُػإّفُالجماليةُالقائمةُفيُالص
تتعّددُطرائؽُتحميمياُوتفكيكيا؛ُفحّتىُعمميةُُ،قيائؽُتحق ِقيا؛ُوبتعّددُطرائؽُتحقُ أنواعياُوتعّددُطرا

ألّفُاألمرُيتعمؽُ"غيرُعقبلنيةُوالُتخضعُلبراديغماتُقبمية،ُُؾُتصبحُلعبةُتفكيكيةُوببلغية؛ػالتفكي
ُالتأوي ُوالتقابؿ...وتصبح ُلمصراع ُحمبة ُأو ُلمعبُوالتواصؿ ُفسحة ُأو ُوالتداوؿ ُلمحركة بلتُبمجاؿ
نماُجماليةُأوُمجازيةُأوُببلغية،ُإّنياُتعّبرُباألح رىُػػوالتفكيكاتُغيرُعقبلنيةُأيُغيرُبرىانيةُوا 

ُاالختيارُػع ُأسباب ُعف ُالحديث ُيجدر ُوال ُواالحتمالية ُاالعتباطية ُتسود ُحيث ُنرٍد(، ُ)لعبة ف
ُاالبستمولوجية"أوُعُِالمنيجيُ 3ُمؿُالمقاربة ُفكما  ليدـ الجماليٍّ  جيةً واستراتي لعبةً  يكوف التفكيؾُ ،

                                                      
ُ.25محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-1
ُػػػػػ،ُمنش1ينظر:ُديفيدُجاسبر،ُمقدمةُفيُاليػرمينوطيقا،ُترجمة:ُوجيوُقانصو،ُط.ُ-2 وراتُاالختبلؼ،ُالدارُالعربيةُلمعمـو
157ُ،ُص2007ُروف،ُالجزائر،ُبيروت،ُػػػػػػشنا
ُ.25ُ،26محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-3
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)المركزُفيُالخطاب(،ُفإنوُيستندُإلىُالببلغةُفيُخمؽُجماليةُخطابوُالخاص؛ُكماُأّفُُوالبالغيٍّ 
ُؾُفيُتيمةُالمعبُالحّر.ػالخطابُالببلغيُيقتربُمفُالتفكي

فُْ ُلقدُصارتُالببلغةُمعُدريداُقائمةُعمىُالمعب؛ُكالتفكيؾ،ُوليسُعمىُالمنطؽُالعقمي،ُوا 
ُيحمؿُببلغةًُكافُخطابُدُر ُعفُالتصنيؼُوالتَُػفيُالتعبيُكبيرةًُُيدا ُبعيد ُفإنو زُػمركرُعفُأفكاره،

مكثّفاُُجاءُالنُصُُ،ُفإفُْفبالغة المعب ضد العقؿ،1ُالعقمي،ُألفُماُبعدُالحداثةُنبذتُالتعميؿُالعقمي
ُببلغيا،ُالُيمكفُأفُنجعؿُمفُاآللياتُالتيُاستخدمياُمعياراُلنصوصُأخرى،ُوىناُيكمفُالمعب؛

؛ُينكرُأفُيكوفُلياُنفس2ُ"يؤكدُالنصُاألدبيُسيادةُطريقتوُالببلغيةُوينكرىاُفيُالوقتُنفسو"إذُ
ؿُالدالليُوالجماليُفيُنصوصُأخرى،ُفالغموضُالببلغيُفيُالكشؼُوالتصنيؼُنوعُمفُالمفعُو

ُ.3التفكيؾُالنقديُحسبُبوؿُديُماف

ُبعدُالحداثػةتّتجوُ تبتعدُعفُُبالغة تشتيتية؛ُسقيةبالغة غير نإلىُُببلغةُالتفكيؾُفيُما
ُىذهُ ُتتحقؽ ُأف ُيمكف ُوال ُلمتصنيؼ. ُقابمة ُغير ُجديدة ُجماليات ُنحو ُالقديمة، ُالببلغية التقاليد
ُوالتفكيؾُ ُالتأويؿ ُالمواصفاتُعف ُىذه ُوتخمع ُوتأويمية، ُتفكيكية ُقراءة ُعبر ُإال ُالتشتيتية الببلغة

جيانيُفاتيمو،ُىيُفيُحّدُذاتياُممارسةُُطابعياُالنسقيُوالسمطوي،ُألفُالييرمينوطيقا،ُكماُيذىب
أوُاستراتيجيةُ)مجازيةُُتأويميةُكغيرىاُمفُالتأويبلتُسواءُأكانتُمنيجيةُ)ابستيمولوجيةُأوُنسقية(

ُوليستُالي ُاألسرارُالببلغيةُداخؿُُرأوُحدسية(، ُأوُآلةُلكشؼُخبايا ُأوُمنيجا ُبرنامجا مينوطيقا
ّنماُىيُفسحةُلمتمقيُوالتبلقي،ُ أوُمساحةُلبلبتكارُوالتواصؿُعبرُصورُدالليةُوببلغيةُالمغة؛ُوا 

جديدةُقابمةُلتأويبلتُوتفكيكاتُغيرُنيائية،ُفحّتىُإفُكانتُالييرمينوطيقاُمفُنتائجُالحداثة،ُلكنياُ
أيضاُتجربةُماُبعدُحداثية،ُألّفُالحقيقةُتنتقؿُمفُالبحثُعفُالعمؿُأوُاألصوؿُأوُالمطابقاتُفيُ

،ُو)مفُالفرعُإلىُاألصؿ(،ُإلىُالممارسةُالببلغيةُأوُاز إلى الحقيقة(الفضاء الحداثي )مف المج
ُالحرة ُالجمالية ُأو )مف مجاٍز أوٍؿ إلى مجاٍز ثاٍف، إلى  في فضاء مابعد الحداثةُالمجازية

                                                      
ُ.157ُ،158ينظر:ُديفيدُجاسبر،ُمقدمةُفيُاليػرمينوطيقا،ُصُُ-1
ُ .181المعاصرة(،ُصُب:ُمداخؿُإلىُالتفكيؾُ)ُالببلغةُبوؿُديُماف،ُالسيميولوجياُوالببلغة،ُضمفُكتاُ-2
ُ.180ُ،181نفسو،ُصُُينظر:ُالمرجعُ-3
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ُالفسحةُالمجازيةُىيُالتيُتستنطؽُوتفكؾُالحقائؽُثالثٍ  ُفيذه ...دوفُالركوفُإلىُحقيقةُمعينة(؛
ُكين ُوتستنطؽ ُالعبلماتالقاّرة، ُوراء ُما ُفي ُالمغة ُالتأسيساتُُونة ُأو ُالفّجة، ُالييكمية ُاألنساؽ أو

ُ.1األصميةُالعميقة

فيُُاألصؿُُِرةُِػنحوُفكُمفُالنزوعُُِالصورُالببلغيةُوالمجازيةُإلىُصوٍرُحقيقيةُنوعٌُُإّفُتحويؿَُ
يةُوجماليةُالطرحُالحداثي،ُليذاُتطرحُماُبعدُالحداثةُوالتفكيؾُىذهُالصورُالببلغيةُكفسحةُمعرف

لمكشؼُعفُىذاُالوجودُالذيُنعيشُفيو،ُمفُخبلؿُالخطاب،ُفنحفُنختبئُحوؿُالصورُالببلغيةُ
ُأكثرُمفُاختبائناُخمؼُالصورُالمغويةُالمباشرة.

إّفُالوصوؿُإلىُإيجادُشفراتُلمعالـُوالنصُواألدب،ُالُيجبُأفُيكوفُعبرُتحويؿُالمجازُ
ّنماُإدراؾ ذلؾُالمجازُفيُحّدُذاتوُومحاولةُفيـُسيرورتوُالبلنيائيةُُإلىُأصموُالمغويُ)المباشر(،ُوا 

ُوالتُالتأويؿُوالتفكيؾ.ػعبرُمق

ُىوُُمبحثُُ ُنص  ُكؿ ُفإّف ُماف، ُدي ُفحسبُبوؿ ُجّدا، ُومتداخؿ ُىاـ ُالتفكيؾ ُفي الببلغة
ببلغة،ُولكفُكؿُببلغةُىيُنصُأيضا،ُوليستُالببلغةُىيُاألسموبُالذيُييدؼُإلىُاإلقناع،ُ

ُ ُيشير ُأف ُوالمعنىُويريد ُالحرفي ُالمعنى ُبيف ُالممتدة ُالحيرة ُوليست ُمتعاٍؿ، ُخارجي ُواقع إلى
،ُومفُيختمفافومفُجيةُأخرىُُيتكامالف،ُألّنيما،ُمفُجية،2ُالمجازيُحيرةُتستحّؽُالتفرقةُبينيما

ومجازيةُنحوُمجازاتُأكثرُتعقيدا،ُوأعمؽُتفكيكاُلخطابُفيُسيرورةُدالليةُُيتناسالفجيةُثالثةُ
ُوسية.ػمباشرُالذيُخمقتوُالمركزيةُالموغالحقيقةُال

ُ ُالقوؿ ُيصبح ُوالتفكيؾ، ُمجاالتُالببلغة ُتداخؿ ُمنطمؽ ُمافُإمف ُدي ُبو ُلدى ُالببلغة ّف
ُالخطابُ ُفيي ُاألدبُعموما، ُأو ُرديؼُلمشعر ُإلى ُأتتحّوؿ ُأدبيا ُنسميو ُالذي ُنفسو وُالتفكيكي

ُأوُشعريا،ُفالببلغةُنصُيسمحُبوجيتيُنظرُمتنافرتيف،ُتت بادالفُالتدميرُالذاتي،ُوتفكيؾُببلغيا
ُمافُ ُدي ُبوؿ ُيربط ُوليذا ُالمجاز، ُتفّكؾ ُوالحقيقة ُالحقيقة، ُيفّكؾ ُفالمجاز ُالمتقابميف، الحديف
ُالببلغةُ ُمدار ُفي ُيظّؿ ُالتفكيكي ُوالسؤاؿ ُلمببلغة، ُالنحوية ُبالصياغة ُلمنحو ُالببلغية الصياغة

                                                      
ُ.26،ُصُمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكاتينظر:ُمحُ-1
ُ.5ينظر:ُبػوؿُديُماف،ُالعمىُوالبصيرة،ُصُُ-2
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ُ شعراُكانتُأوُُ–لنصوصُاألدبيةُالببلغيةُيناقشُالفيـُوالقراءة؛ُفالوانشقاؽُالدالالتُوسيرورتيا
ُأوُنقدا ُفيمياُ-فمسفةُاوُفكرا ُُيَساُء ُدالالتُوفنياتُجماليةُقد ُأوُالُيتحقؽُالفيـ1ُتحمؿُمعيا ،

ُ ُالببلغية، ُلمصور ُالبلنيائي ُالتأويؿ ُحدث ُإذا الالفيـ أحسُف مف الفيـ اليقيني  ؽُ فتحقُ أصبل
ُ.ياػاأليديولوجرضو ػالدوغمائي الذي تف

باألدب؛ُفميماُُجُعبلقةُالببلغةُوالتفكيؾُضمفُعبلقةُأوسعُمنيا؛ُوىيُعبلقةُالفمسفةتندُر
ُاأل ُعزؿ ُحاولنا ُفيو، ُحتميا ُنقع ُفإننا ُالفمسفي، ُجانبو ُعف ُعفُُودب ُالتفكيؾ ُعزؿ ُحاولنا ميما

الببلغةُفإنناُنقعُفيُالتفكيؾُداخؿُالنصوصُالببلغية،ُونجدُالببلغةُكآليةُجماليةُداخؿُنصوصُ
ُرُالمباشرة.ػالتيُتحتفيُبالمجازُوالمغةُغيُالتفكيؾ

ُالمشترؾُاألصيؿُبيفُالببلغةُوالتفكيؾُىوُالفيـُالجماليُوالببلغيُالمخاتؿُوالمراوغُ ولعّؿ
ّنماُ ،ُوا  )وليسُالنسقي(،ُوليذاُ"فأْفُنفيـُالشيءُأوُالنصُليسُفقطُأفُنقتنيُبشأنوُمعارؼُوعمـو

تعماؿُأيُتقنيةُفيُالمقاربة؛ُىيُفيُجوىرىاُحدوسُأفُنمارسُنوًعاُمفُالففُوالجماليةُفيُاالس
دراكات،ُالمشكؿُالرئيسيُىوُكيؼُأتعامؿُمعُالنصُوليسُ كيؼُوأذواؽ،ُوليسُمجردُتصوراتُوا 

ُالذكُأدرؾُالنص ُ ُشطرنجُيستدعي ُلعبة ُفيُجوىره ُفالفيـ ُعمىُمعارؼُأمتمكيا؟ ُوالحيمػبناًء ةُػاء
؛ُوالببلغةُالتفكيكيةُالُتستندُإلىُتمؾ2ُاناتُجاىػزة"ةُوالُيعتمدُعمىُمعارؼُمسبقةُأوُبيػوالحذاق

ُبياف (ُ ُحاضريُ-معانيُ-التصنيفاتُالتقميدية ُمفُكونيـ ُعمىُالرغـ ُولكفُعندُػبديع(، فُنّصًيا،
ُال ُالببلغية ُالقراءة ُبنسقية ُمعيـ ُيتعامؿ ُال ُليـ ُالتفكيؾ ُوالترتيبُبنيويةاكتشاؼ ُالتصنيؼ ُفي ،

ُمفُانتم اءاتيـُلحقؿُالببلغة،ُبؿُمفُمنظورُببلغيُتفكيكي؛ُالُيراعيُوالجمعُوالتحميؿُانطبلقا
حيؿُالموغوس(؛ُةُ)رذولػػرةُومػػةُومنطقيةُمبتكػػبلُعقميػػتمؾُفيُقراءاتوُتمؾُالتصنيفات؛ُويعتبرىاُحي

ُبتفكيؾُالزيؼُالذيُقدُتنتجوُس فسطاتُالمغةُالفصيحةُأوُليذاُيترابطُالتفكيؾُبالببلغة؛ُكماُيقـو
ُُُُُُُُفيُلغةُاألحػزابُالسياسيةُالبميغػةُمثاال.ُالببلغية،ُولنا

                                                      
ُ.5ُ،6،ُصُوالبصيرةُالعمىُماف،ُديُبػوؿينظر:ُُ-1
ُ.59محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-2
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ةُالشعريةُالكتابوليذاُتكوفُ"ُرية،ػأيضا،ُمفُحيثُكونياُأساسُالمغةُالشعُتفكيؾٌ  البالغةَ إفُ
تقّدما،ُوقدُتختمؼُعفُالكتابةُالنقديةُأوُالمنطقيةُمفُحيثُاقتصادُُثرىاكأرىؼُطرؽُالتفكيؾُوأ

ُالن ُحيث ُمف ُال ُفتفكي1وع"ػوضوحيا ُوخطاباتناُػحيُألنماطُُِوالببلغةُُِالشعرُُِؾُُ، ُوتصرفاتنا، اتنا
ُا.ػوحواراتناُيفوؽُتفكيؾُالدراساتُاألكاديميةُالمنطقيةُعمقًُ

ُتفكيؾُالب ُإلىُالبحثُعفُتاريخُلمكذب،ُبدؿُالبحثُالشائعُعفُتاريخُػإّف بلغةُدفعُبدريدا
الخطابُمفُخبلؿُعّدةُحَيؿُة؛ُوىوُبحثُعفُتاريخُاليامشيُوالمنبوذ،ُعفُطريؽُتدليسُػالحقيق

ذبُالذيُيعنيُأفُنتوجوُبالكبلـُإلىُاآلخريفُػوآلياتُتصنعُمركزياتُببلغيةُزائفةُعبرُفعؿُ"الك
)فبلُيمكفُلناُالكذبُإالُعمىُاآلخريف،ُومفُالمستحيؿُالكذبُعمىُالذاتُإالُفيُحالةُاعتبارىاُ

ُنُُ ُلكي ُآخر(، ُقبمثابة ُاإلنجػسمعو ُاألقواؿ ُمف ُمجموعة ُأو ُ)وال ُأقواؿperformatifsُازية ُأو )
ُ)ػالمع ُوىادٍؼُوحاليُ ُؽػ(،ُنعرؼُوفconstatifsاينة ُُوعيُبّيٍف ُوربماُدعاءاتُاُِأّنيا خاطئةُجزئيا
؛ُوطريقةُالكذبُعفُاآلخريفُتكوفُمفُخبلؿُببلغةُالخطاب،ُوقدُتكوفُعفُطريؽُالخطاب2ُكمّيا"

ُالّزيؼُواإليياـُالنصيُُالببلغيُالمباشر؛ُغيرُالمجازي،ُويذىبُمحمدُشوقيُالزيف فيُفيـُىذا
ُبنيتوُ ُفي ُ ُالنصيُوالببلغي ُالنسيج ُأّف ُإال ُالنص، ُداخؿ ُوداللية ُشبكاتُببلغية ُبو ُتقـو الذي

ُومتداخؿُُُمتشابؾُُ ُيتكمُُّالخيوط ُالتي ُالنصُوالحقائؽ ُحقيقة ُتنكشؼ ُال ُبحيث ُعنياُػالسبلسؿ ـ
ُال ُطابعيا ُيؤسس ُمما ُمعّقد، ُوببلغي ُلغوي ُكنسيج ُإال ُالنص، ُوالمتّردAporétiqueُبليقيني ،

indécidableُُكشؼ ُإلى ُمعرفيا ُيؤدي ُال ُأخرى ُبعبلمات ُمجازيا ُربطيا ُأو ُالعبلمة ُفتكرار ،
ّنماُيؤديُإلىُإيياـُ المعنى؛ُفيوُلحظةُمغادرةُاليويةُوالتطابؽُالمعنى،ُرغـُالطابعُالجماليُفيو،ُوا 

ُالُينضب رجاء ُُو3إلىُاالنفتاحُعمىُاآلخرُكتكرارُمظمئُوا  ُلممتمقيُ؛ ُالمعنىُتضميؿ فيُإرجاء
فيوُيؤديُدوراُُ؛الراغبُفيُالوصوؿُإلىُالداللةُالواضحة،ُولكفُمفُالناحيةُالجماليةُوالببلغية

ُاما.ػى

                                                      
ُ.181اب:ُمداخؿُإلىُالتفكيؾُ)الببلغةُالجديدة(،ُصُة،ُضمفُكتػػػػولوجياُوالببلغػػػػػبوؿُديُماف،ُالسيميُ-1
ُتػػػاريػػخُالكػػػػجػاؾُدريػُ-2 ُتػػػػدا، ُرشيػػػػػذب، ُطػػػػػػرجمة: ُبػػازي، ُالم1.ُػد ُالثػػقػػػػػػ، ُالدارُالبيضػػػػػافيُالعػػػػػركز ُبيػػػربي، روت،ُػػػػػاء،

ُ.25،ُص2016ُ
ُ.222ُينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُ-3



302 
 

ُولكنوُوقعُفيُالوضعُنفسوُمعُالتفكيؾ حارب البالغة في سرقتيا لمنص والمعنىُ،إذف ؛
ُالقائمةُبيفُالداؿُوالمدلوؿ، ُدّمرُالعبلقة اوغُيصعبُفتحوؿُالمدلوؿُإلىُشيءُمُرُالببلغةُحينما

دة،ُبؿُتحّوؿُالمدلوؿُنفسوُفيُظؿُتمؾُالعبلقةُالجديدةُالمراوغةُإلىُتثبيتوُفيُنطاؽُداللةُمحدُّ
فإّفُُ،داٍؿُيشيرُإلىُمدلوؿُآخر،ُيتحّوؿُبدورهُإلىُداٍؿ؛ُوىكذاُإلىُماُالنياية،ُوفيُالوقتُنفسو

اتُالمغويةُإلىُمجموعةُالُُتحّدُمفُالدواؿُغيرُالقادرةُذلؾُالتحوؿُالجديدُقدُأدىُإلىُتحّوؿُالعبلم
ُ.1عمىُتثبيتُالداللةُعامةُأوُمدلوالتياُبصفةُخاصة

والمسألةُنفسيا،ُيمكفُأفُنجدىاُفيُالجانبُالببلغيُلمنصُالمميءُبالمجازاتُواالستعاراتُ
فكمماُيصؿُالمتمقيُ،ُاّرةػطغياف المجاز عمى نص  ُيبعده عف الوصوؿ إلى مدلوالت قوالكنايات،ُإذُ

ُ.إلىُفّؾُشفراتُالمجازُإالُويقعُفيُتأويؿُآخرُمحتمؿ،ُقدُيغّيرُداللةُالنصُإلىُماُالنياية

داللةُفيُالببلغةُوصعوبةُضبطيا،ُالُيقتصرُفيُسياؽُالتفكيؾُالالحديثُعفُسيرورةُُإفُّ
المغوية،ُبؿُتتعدىُُواألنظمةُوماُبعدُالحداثةُعمىُىيمنةُاالستعارةُأوُالمجازُالمرسؿُعمىُالفنوف

المجازُالمرسؿُفيُاالتجاهُالتكعيبيُُذلؾُإلىُأنظمةُتواصميةُغيرُلسانيةُمثؿُالرسـ،ُإذُُيبلحظُأفُّ
ُالصغيرة ُالعناصر ُمف ُإلىُمجموعة ُيفّكؾُموضوعو ُأّنو ُذلؾ ُعمىُرسوماتو، ُغالبة ُسمة ؛2ُيعّد

واحديُػػوالشموليةُوالمعنىُالاـُواالنسجمببلغةُفيُتجاوزُالوحدةُلا،ُقدُتكمفُالطبيعةُالتفكيكيةُػوىن
ُ.وغيرُالمنسجـُالمعنى التشتيتيإلىُ

ُليذا ُيمكف ُُلكف، ُالتشتيتي ُاإليياـ/ُُأفُْالمعنى ُيمارس ُببلغي ُنصي ُنسيج ُمف ينطمؽ
السيموالكرُوىوُماُيسمحُبتكرارُجمؿُالنيائيةُمفُاالزدواجياتُكنسخُالُأصميةُتمنحُمفُخمودُ

ُال ُفيصبح ُاألصمي، ُالمعنى ُأو ُسراباُاألصؿ ُباألحرى ُأو ُالمحاؿ ُمنطؽ ُينتابو ُرّحاال حضور
يستحيؿُصياغتوُفيُخطابُمحّدٍدُداللياا:ُحضورُمتمّوجُوالُينفّؾُعفُاالنقساـُعفُذلؾُالتكرار،ُ
ُوطبوغرافيةُ ُالداؿ ُسطوح ُعمى ُالوىمية ُوآثارىا ُداللية ُوشذرات ُالمعنى ُإيياـ ُاألخير ُىذا فينتج

                                                      
ُالعُ-1 ُالمعرفة، ُالنص،ُسمسمةُعالـ ُدراسةُفيُسمطة ُالخروجُمفُالتيو، ُالعزيزُحمودة، ُعبد ُػػػػػينظر: ُالمجمس298ُدد ،

ُ.152،ُص2003ُالوطنيُلمثقافةُوالفنوفُواآلداب،ُالكويت،ُ
ُ.86ُ،87ُينظر:ُعبدُالعزيزُلحويدؽ،ُنظرياتُاالستعارةُفيُالببلغةُالغربية،ُصُُ-2
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ُف ُالعبلمة ُوحدة ُتتجمى ُوال ُوتأخير،ُالعبلمة، ُوتأجيؿ ُاستييامي ُكحضور ُإال ُالنصُالببلغي ي
؛ُفيصبحُالداؿُالُيشير1ُتتمزؽُوتتشظىُبمنطؽُالتكرارُالذيُيفصمياُعفُذاتياُويقصيُخارجيا

ُبسببُ ُالخارجيُأيُمرجعو، ُإلىُموضوعو ُأيضا ُيشير ُوال ؛ُاتشظيو بالغيً إلىُمدلوالتُمعينة
ُُُوممارستوُالمعبُالحر.

وُإنُُّالذيُيمنعُالقدرةُعمىُتحديدُالداللة؛اُمفُالمعبُنصُالببلغيُنوعًُيمارسُالتفكيؾُعمىُال
طالؽ العنصر المقيور عمى النص نوعُمفُلعبةُالقراءات،ُوتبادؿُاألدوارُوالمواقعُوقمبُالتراتبُ وا 

ُالببلغيةُُ،ثوابتو واستعاراتو الداخمية زّ ػليي ُداخؿُالبنية ُيتـ ُيحدثُ ُما ُالحاالتُفإّف وفيُجميع
ُىذ ُالتفكيؾُيتجاىؿُالترتيباتُلمنص؛ ُألّف ُالتيُتسمحُبحدوثُعممياتُالتفكيؾُالمستمرة؛ ُالبنية ه

،ُويستطيعُالتفكيؾُأفُيواصؿُقراءاتُجديدة،ُباستمرار،ُلمبنياتُالببلغية2ُالنقديةُوالببلغيةُالتقميدية
ُبالخاطئة ُيمكفُوصفيا ُوالُقراءة ُحداثُ،داخؿُالنص، ُبعد ُما ُأساسُالتفكيؾُوالببلغة يةُىوُألّف

ُداللةُالخاطئة.ػالنيائيةُالداللةُوانتفاءُمصطمحُال

تشترؾُالببلغةُمعُالتفكيؾُفيُالجمعُبيفُالمتناقضاتُوالمتباعدات،ُفيُقراءةُعميقةُتتجاوزُ
ُفيُ ُاألرسطية ُفبحثتُالببلغة ُالغربية، ُالميتافيزيقا الطرحُالموغوسيُالبرىانيُالمطروحُمفُخبلؿ

ُالن ُحيث ُمف ُالحديف ُربط ُداللةُأساسيات ُلو ُالذي ُاالختبلؼ ُفي ُالتفكيؾ ُوالجنس...وبحث وع
ُ ُ)الواحد ُوأيضا ُكآخر(، ُ)الواحد ُأو ُالواحد( ُوأساس3ُاآلخر(ُ–)اآلخر ُالتفكيكيةُ، ُالثنائيات ىذه

وُمشب ًياُبوُعندُالعربُحيفُتجعؿُالمشبُ ُغػالتشبيو البميبؿُالدمجُبيفُالحديف،ُعمىُسبيؿُُالتشبيو؛
ُفػ ُتشبيو، ُأداة ُدوف ُأنُّيذا ُخصوصا ُداخمية، ُتفكيكية ُطاقة ُلو ُالتشبيو ُمف ُبيفُػالنوع ُيدمج و

ُالعق ُعف ُالبعيدة ُوالمتقاببلت ُوالمتناقضات ُأفُّػاالختبلفات ُحتى ُُؿ، ُالببلغة رفضتُالتراثية
ُوسمُّ ُالعقمي، ُاإلدراؾ ُعف ُالبعيدة ُواالستعارات ُالسابقةُُ،تياالتشبييات ُتحميبلتنا ُفي ُذكرنا كما

ُالثاني( ُالببلغةُعارة المرفوضةاالستُ،)الفصؿ ُ)قوانيف ُالعربي ُالموغوس ُقوانيف ُتخرؽ ُألّنيا ،

                                                      
ُ.221ُ،222شوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُينظر:ُمحمدُُ-1
ُ.215ُ،216ينظر:ُعبدُالعزيزُحمودة،ُالخروجُمفُالتيو،ُصُُ-2
ُ.217ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-3
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ُعمىُأساٍسُلوغوسيُاالستعارةَُُالببلغيُُُالعربية(،ُويفّضؿُالتراثُُ ىناُيمكفُالوصوؿُإلىُُ؛التيُتقـو
ُ.أّف االستعارة المرفوضة ىي نوع مف التفكيؾنتيجةُىيُ

ُالحداثيُ ُبعد ُما ُالسحريُأو ُالتصور ُاالستعارةُُتفكيكيةة الػلمبالغوفي ُبيف ُ"الحدود تكوف
،ُوالكنايةُغيرُواضحة،ُفيناؾُتشارؾُواقعيُيؤسسُدوماُلمتسميةُاالستعارية،ُفحينماُنقوؿُزيدُأسد

الحديف ُوعند تطابؽ،1ُفيذاُيعنيُفيُالتصورُالسحريُأنوُأصبحُحقاُأسدا،ُفيتطابؽُالحّدافُكميا"
ُفيُالطرحُالتداخؿ والحموؿتنتيي السمات المختمفة والمتناقضة لصالح سمات  ُكما ُفيصبح، ؛

ُىوُاآلخ ُاألنا ُاألناػواآلخُػر،التفكيكي، ُوزيدُىوُاألسدرُىوُذاتو ُالحدودُ،ُواألسدُىوُزيد، ُألّف ،
ياُالرؤيةُالتفكيكيةُاالنتشارية؛ُكماُذكرُشوقيُالزيفُفيُاتخاذُاالختبلؼَُلُدََُبُُالموغوسيةُتنتفيُلتحؿُّ

ُ(.رٍُػآخػكُاحدُُ(ُأوُ)الُوالواحدُُُرٌُػةُ)آخػدالل

ُتكوف ُاالنتشُاالستعارةُُُوفيُالببلغػة، ُأوُمنظورىا االستعارةُُاريُالتفكيكيُضدَُػفيُصيغتيا
ُكافُالطرفافُمرتبطيفُارتباطاُجّيداُوغيرُُػسقة؛المتُّ ُاتفاقاُصائبا،ُإذا التيُتكوفُمّتفقةُمعُنفسيا

ُالربِطُمنطقياا؛ُُ؛ُبمعنى:ُاالستعارةُالمتسقةُالُتقبؿُالربطُبيفُاألشياء/2متمانعيف الحدودُمستحيمِة
ُ ُاالتساقية، ُىذه ُتتجاوز ُالتفكيكية ُالحداثة ُبعد ُما ُاستعارة  وتسعى إلى الربط بيف الكمماتلكف

ُ.البعيدة عقميا ومنطقيا والمفاىيـ

ُ ُإّف ُيسميومركزية ُما ُوىذا ُاالخػػ)ت(الؼ، ُعمى ُمبنية ُالتفكيؾ ُفي ُشوقيُُاالستعارة محمد
ر،ُفييُبعٌدُػُتدخؿُالعناصرُوالحدودُفيُتمايزُوتنافُألّنيا(،la differanceُالمباينةُ)ُالزيفُأيضا

غُشحناتُداللية،ُوتجديدُقوى،ُذبوؿُػمواؿُاختبلفية،ُتفريبةُوارتحاؿ،ُانتقاؿُوتداوؿُرؤوسُأوغرا
عدـُتطابٍؽُ)انتقاؿُوسيرورة(،ُداللةُبوانتعاشُحقوؿُاختبلفية،ُوتعبرُالمباينةُعفُسرابُالخطابُ

عمىُوجودُالمعنى،ُبؿُمعانيُمتعددةُبتعّددُالقراءاتُُفيُسياؽُالنصُوالكتابة،ُوىذاُالُيدؿُُّاأللفاظ
ُوطافيةُعمىُسطحُالخطاباتُفيُصيغةُشذرات ُومتناثرة، ُجزئية 3ُوالتأويبلت، ُمفُُو؛ عمىُالرغـ

                                                      
ُ.147،ُص2005ُاط،ُػػوراتُدارُاألماف،ُالربش،ُمن1ربية،ُط.ػربيةُوغػػمحمدُالولي،ُاالستعارةُفيُمحطاتُيونانيةُوعُ-1
ُ.156ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.210ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-3
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ُإالُأفُّتحقُّ ُأسد( ُبؿُعمىُالعكسُحركيتياُُؽُالتطابؽُفيُتشبيوُ)زيد ُالُيعنيُثباتُالداللة، ىذا
وةُالجسديةُأوُػػدىاُوتموجياُحسبُالمتمقيُليا؛ُوخمفيتوُالموسوعيةُالقرائية،ُفقدُيفيمياُفيُالقوتعدُّ

فحدوث التطابؽ بيف الحديف ال يعني حدوث المعنى أوُفيُالشجاعة؛ُفيُالقوةُالذىنيةُأوُالسرعةُ
ـُمفُحدوثُالتطابؽ،ُر(،ُفعمىُالرغػخ/ُاآل؛ُوالطرحُنفسوُفيُالفمسفةُالثنائيةُ)الذاتُوثبات الداللة

ُوثابت. ُالُيعنيُىذاُأّفُالمعنىُجميٌّ

التفكيؾ أحد المداخؿ ومفُىذاُالمنطمؽُالذيُيعتمدُعمىُآليةُالمباينةُ)االخػػ)ت(الؼ(ُيكوفُ
،ُمفُخبلؿُتحميؿُالمحسناتُالمعنويةُبماُفيُذلؾُاالستعارةُوالمجازُالتأويمية المستمرة لمبالغة

ُالمبل ُعمى ُتقـو ُإذ ُلمتنافوالكناية؛ ُالفعمية ُأطراؼُػػحظة ُمف ُالمفظيف ُالطرفيف/ ُبيف ُالقائـ ر
ُلكيُ ُذاؾ، ُالطرؼُأو ُىذا ُبتأويؿ ُإال ُنتجاوزه ُال ُمعنوي؛ ُتنافر ُنقؼُعمى ُيجعمنا العبارة...وىذا

؛ُولكفُىذهُالمعقولية1ُعمميةُتواصميةُػةماُيتطّمبوُالمقاـُمفُالمعقوليةُالمطموبةُفيُأيُُّكسبُالعبارةَُنُُ
ُا ُالالتواصمية ُفي ُتغيبُكميا ُتألنسقية ُمفيـو ُمنظور ُمف ُالتأويؿ ُيكوف ُبؿ ُلمحديف، ُالتفكيكي ويؿ

ويميةُ،ُبقدرُماُيسعىُلكسرُاأللفةُالتأالمباينةُ)االخػػ)ت(الؼ(ُانتشاريا،ُالُيسعىُليدؼُتواصمي
ُالػتأويمية ُالجماعة ُعميو ُتعودت ُما ُأي ُأجؿُالموغوسية؛ ُمف ُوالثنائيات ُالمتباعدات ُبيف ُفيربط ،

ىاُوخمخمتيا؛ُخمخمةُالمعنىُوخمخمةُالفكر،ُوليذا،ُفالببلغيوفُ"كثيراُماُشّددواُعمىُصنؼُمفُكسُر
اُجمالياُعمىُمستوىُالشكؿُخرقًُُ،فقطُ،يعنيُالتيُالُُتحدثُ؛2ارقةُ"ػالمحسناتُالفكريةُغيرُالخ

لياُأفُُدرُماُتساىـُالببلغةُفيُجمودُالفكر،ُيمكفػقػاُعمىُمستوىُالفكر؛ُفبػبقدرُماُُتحدثُخرقًُ
ُالفك ُفيُخمخمة ُػتساىـ ُُفالبالغة ضد التفكيؾرُواليقينياتُالقارة، مفُوالبالغة تفكيٌؾ مفُناحية،

ُناحيةُأخرى؛ُأوُفيُمواضعُواشتغاالتُأخرى.

ُمبدأُ ُوفؽ ُوسيرورتيا ُابتكاريتيا ُواستكشاؼ ُاالستعارة ُتأويؿ ُفي ُدوٌر ُدائما، ُلمقارئ، إف
ُشرُبجرأتػوُالنقديةُوالتأويميةُقراءةُالنص،ُويعّمؽُمفُفجواتوعندماُيباُالمباينة؛ُفيوُ"سّيػدُالموقؼ

وانزياحاتوُوالُيبحثُبداخموُعفُمعنىُيشفىُالغميؿُبقدرُماُيكشؼُبقراءاتوُوتأويموُعفُحّقوُفيُ

                                                      
ُ.158ينظر:ُمحمدُالولي،ُاالستعارةُفيُمحطاتُيونانيةُوعربيةُوغربية،ُصُُ-1
ُ.158المرجعُنفسو،ُصُُ-2
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ُأم ُالنص"ُ-آخرُ-رُػصياغة ُالمعنىُاألحاديُوالترتيبُالذيُيكشفو ُمفُخبلؿُمجازاتو1ُغير ،
ُفمفُاال ُالمتنوعة؛ ُدالالتُواستعاراتو ُإلىُعػّدة ُلمقارئُأفُيصؿ ُيمكف ُالرتيبة ُأو ُالبسيطة ستعارة

ُ.ةػمتنوعةُوالُنيائي

ُأفُّ ُالقارئُُُارؼَ ػالعالبالغي  القارئَ ُكما ُىو ُالزيف ُشوقي ُويؤجُ ُحسبُمحمد ؿُػالذيُيؤِوؿ
ُبأفُّ ُمنو ُوعًيا ُوالتعبيرات... ُالدالالت ُويشتت ُوالحضور ُالعبارةُُالمعنى ُأي ُواالجتياز؛ العبور

،ُأيُأّفُ penser c’est passerرُوكتابة،ُبأّفُالفكرُىوُأساسُعبورػلمجاز،ُىماُعبلمةُوأثوا
دو سارتو لـ يبحث ليذا ُُىيُشبكةُمفُالصورُواالستعاراتُوالمجازاتُوالحقائؽُواألوىاـ؛ُالمعرفة

تُ،ُألّفُالنصُىوُأساساُمزيجُمفُالمجازاتُوالعبلقاتُوالتعبيراعف كتابة نيائية ومغمقة لمنص
،ُفالقراءة2ُدائمةُالتصّدعُوالتحّوؿُبفعؿُالقراءةُالطارئةُأوُالتأويؿُكتأجيؿُحضورُالمعنىُوالتطابؽ

فيُنطاؽُالمعنىُاألحاديُالثابتُُوُالببلغي،ُالُيجبُأفُتصبُّػالتفكيكيةُلوحداتُالنصُونسيج
تتحقؽ جمالية ف،ُر...ػػوُالعبورُمفُمجازُإلىُمجازُآخػرُالقراءةُنحػبُأفُتسيػالبلمتعدد،ُبؿُيج

ُوليسُالسكوف.النص عبػر آلية العبور، 

ُالحرؼُأوُ ُأغوار ُالكشؼُوسبر ُفي ُوالحذاقة ُالحصافة ُتمؾ ُفي ُوالتفكيؾ ُالببلغة تشترؾ
ُفيُُس ُالتأويؿُباألوؿُوالرجوعُإلىُأُُ ُميكانيكية، ُكعممية ُليسُفقط، ُعمىُاالشتقاؽ، ُفتعتمد المغة،

ُال ُواستفاد ُكنفوذ ّنما ُوا  ُالبلنيائيُلمجرىُاستخبلصُالمفردات، ُالسيبلف ُالمعنىُأو ُنيائيُلنافورة
ُأفُتكوفُضد3ُالمساف ُالُيمكفُليا ُبحصافتيا، ُالببلغة ُالُيعنيُأف ُوىذا ُفيُالكشؼُوالستر، ؛

التفكيؾ،ُحينماُتمارسُفعؿُالتكريسُألطروحاتُوأيديولوجياتُكبرى؛ُفتصبحُبذلؾُمعُاأليديولوجياُ
ُضدُالتفكيؾ.

ُجيا إف البالغة في األيديولو  ُثقافية؛ ُأو ُأوُسياسية والبالغة في تكريسُألطروحاتُفكرية
ديولوجيات؛ُيفيُالكشؼُعفُزيؼُاألطروحاتُالكبرىُلتمؾُاألُوحيمةٌُُوذكاءٌُُىيُحصافةٌُالتفكيؾ 

                                                      
ُ.117محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-1
ُ.117،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2
ُ.109محمدُشوقيُالزيف،ُإزاحاتُفكرية،ُصُُينظر:ُ-3
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فُُّوكشؼٌُ ُوا  ُموتيا؛ ُبوجودُُُعف قناعو ُوا  ُاإلنساف ُوتغميط ُالمغالطة، ُلغرض ُيكوف استعماليا
أمفُوسبلـُعالمي،ُوالمثقؼُالنخبويُوحقوؽُاإلنساف....ُدوفُالسردياتُالكبرى:ُعدالةُومساواةُُو

ُدورٌُأيُ فيُإقناعُالمتمقيُومغالطتوُبيا،ُليصّدؽُتمؾُاالدعاءاتُُمنّغضُليا؛ُفالببلغةُإذفُليا
ُُو ُبيا ُويعتقد ُيُُقد ُيعمؿ ُبينما ُعنيا، ويشتغؿ التفكيؾ عمى كسر أو ىدـ البالغة المسّخرة دافع

يظيرُخواءىاُوخداعػياُويزيؿُعنياُاألقنعة؛ُليذاُيطرحُمحمدُشوقيُ،ُللممغالطة والمعنى الواحدي
ُألغراضُ ُالمغالطة ُالببلغة ُىذه ُيستعمؿ ُالذي ُىو ُألنو ُالمثقؼ؛ ُنياية ُومفيـو ُمصطمح الزيف

ُأيديولوجية،ُثـُيطورُشوقيُالزيفُذلؾُالمصطمحُإلىُالمثقؼُالمتناىي.

ُاإلن ُوحاجات ُلمببلغة ُمصاحبة ُاأليديولوجيا ُكانت ُحاجاتُدائما ُ"تمّبي ُفيي ُالنفسية؛ ساف
؛ُفبلُيمكفُلئلنسافُأف1ُاإلنسافُالرئيسيتيف:ُحاجتوُفيُاالعتقاد،ُوحاجتوُتفسيرُاعتقادهُوتبريره"

ميماُاّدعىُأنوُيستغنيُعنيا؛ُُ-التفكيؾُعمىُعكسُماُيؤمفُبوُ-أيديولوجياُيعيشُبمعزؿُعفُأّيػة
ُالبلأيديولوجيةُفيُالتفكيرُ ُتكوفُالنزعة ُ ُاإلنسافُيرغبُمحضةًُُوالتأويؿُأيديولوجيةًُفأحيانا ؛ُألّف

ُبالشع ُباألمػػدائما ُاألبػور ُوالعائميػاف ُالعالـُُ؛وي ُخبلليا ُمف ُيرى ُأيديولوجيا ُضمف ُيكوف حينما
ُرىا.ػهُعبويفسرُّ

ُ ُفي ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُوبػبلغتوُُثقافة التناىيويذىب ُالحرؼ ُطبقات ُفي ُالحفػػر إلى
والتُلـُتُعػْدُؿُفيُكوفُالصياغةُاالزدواجيةُوالثنائيةُفيُالمفاىيـُوالمقلديوُتتمثُفكػػرةواالنطبلؽُمفُ
ُتفي ُأو ُالمطموبُتجدي ُالبديؿ ُىي ُاالستراتيجية ُواإلزاحة ُالنظرة2ُبالمطموب، ُاختفاء ُومع ؛

ُثنائيةُ ُاأليديولوجية ُالببلغة ُتختفيُمف ُالتفكيكية ُالببلغية ُاإلزاحة ُفيُفعؿ ُالثنائية ُأو االزدواجية
اُأوُتتحوؿُإليو؛ُوالمجازُكػذلؾُيكوفُداخؿُحقيقة؛ُفكؿُحقيقةُيمكفُلياُأفُتحتويُمجازًُالمجازُوال

وتأويبلتو،ُُّوالت المجازػواألساس في التفكيؾ ىو متابعة تحماُيعتبرهُالمتمقيُحقيقةُالُنقاشُفييا؛ُ
ُنػحو:ُمجازُأّوؿ،ُمجازُثاٍفُوثالثُ...ُ

                                                      
،ُمركزُدراسات1ُداريوشُشايغاف،ُىويةُبأربعيفُوجيا،ُترجمة:ُحيدرُنجؼ،ُمراجعةُوتقديـ:ُعبدُالجبارُالرفاعي،ُط.ُ-1

ُ.23،ُص2016ُػرة،ُػػػػفمسفةُالديف،ُدارُالتنوير،ُبغداد،ُبيروتُوالقاى
108ُينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُإزاحاتُفكريػػة،ُصُُ-2
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ُالفكرُالحديثُػليذاُالسببُالسيميوزيس ُالمغةُفيُالببلغةُالتقميدية؛ُي،ُيقـو عمىُتجاوزُمفيـو
رُبساطةُمماُينبغي،ُوىذاُرأيُمصطفىُناصؼُالذيُيذىبُإلىُػفقدُكانتُالببلغةُعمىُأساسُأكث

ُالجمالي ُأو ُالمجازية /ُ ُالببلغية ُالمغة ُالمغةُػأّف ُتجاوزنا ُأننا ُبعمميةُطبلءُحتىُيتخّيؿُإلينا ُتقـو ة
ُ/ُالحرفية،ُوىذاُغيرُصحيح ؛ُفالببلغةُمفُمنظورُتفكيكي،ُالُتتجاوزُالمغةُالمباشرة/1ُالمباشرة

ُالمغالطة،ُفػتكوفُتكريسيةُلؤليديولوجيات.ُدُتعمؿُعمىُالحجاجُأوُاإلقناعُأوة؛ُلكفُقػالحرفي

ُترتكش التفكيؾػديدة مف بطػة الجػوال تسمـ البالغ ُألنيا ُالعقوؿ(ُػ؛ ُ)إذعاف ُالعقؿ ُعمى ز
ُيع ُوىذا ُالخطاب(؛ ُ)تقنيات ُببلغوالكبلـ ُأف ُحجةُػني ُعمى ُتعتمد ُالجديدة ُالببلغة ُأو ُبرلماف ة

 laوالكبلـla raisonُُُفيُاليونانية:ُالعقؿlogosُةُػػػذيُتحمموُكممػػالُزدوجػػػوغوسُبالمعنىُالمػالم
paroleُ)سمطتيُالموغوسُوالصوتُفيُالعمميةُالكتابية؛ُفإنوُُتفكيؾُفيُكونوُضدُّ،ُوال2)الصوت

/ُالعقبلنية؛ُولكفُالتفكيؾُليسُضدُببلغةُالعقؿُالمضادُُغةُالموغوسيةبالضرورةُضدُسمطةُالببل
ؾُاإليتوسُالذيُيقترحوُمحمدُشوقيُالزيف،ُفببلغةُالعقؿُالمضادُتكشؼُعفُحَيؿُالخطيبُوتفكُّ

ُ.،ُكإيتوسُالشرعيةُالثوريةُالتيُتحميُبوُبعضُاألحزابُفيُخطاباتياالذيُيعتمدُعميو

ُكانتُكؿُخطابُيصنعُأوُيساى ـُفيُصنعُعالـُمعيف،ُفحتىُالببلغةُتصنعُعالمياُإذا
الخاصُوأيديولوجيتياُالتيُتكرسيا؛ُوحيفُتكوفُالببلغةُتفكيكا،ُفإنياُالُتصنعُعالماُبأيديولوجياُ

ُقاّرة،ُبؿُإنياُتيدـُكؿُأيديولوجياُشموليةُلوغوسية؛ُمركزية.

يبُكاستغبلؿُالخطُ؛باتوسية،ُلصالحُأغراضُلوغوسيةُمضمرةُ،البياػفيُغ،ُكانتُالببلغة
ُأ ُأوُالوطنية ُالدينية ُالمتمقيُويقدُّلممفاىيـ ُالتيُيؤمفُبيا ُالثورية ُفالخطيبُيستغؿُعاطفةُو سيا،

ُأفكاره.ويمّررُُرُالمتمقيُليبرُّ

                                                      
،ُالمجمسُالوطنيُلمثقافةُوالفنوف193ُىُناصؼ،ُالمغةُوالتفسيرُوالتواصؿ،ُسمسمةُعالـُالمعرفة،ُالعددُػػػػػر:ُمصطفػػػػػينظُ-1

ُ.117،ُص1995ُواآلداب،ُالكويت،ُ
ُالمػػػػػػػينظُ-2 ُػػػػػػػمي،ُمسكي1.ػػػػػػات،ُطػػػػػػاتُوتطبيقػػػػريةُالحجاج،ُدراسػػػػػة،ُفيُنظػػػػوُصولػػػػػػػر:ُعبد ،2011ُانيُلمنشر،ُتونس،

ُ.76ُ،77صُ
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ُالببلغ ُتػػػػػىذه ُالباتوسية ُأفُّػة ُموضوعٌُُرى ُالقصيدة ُباألخارجيٌُُموضوع ُيتصؿ خبلؽُ،
ُف1واالعتقاداتُوالسياسة ُالباتوس، ُنحُةٌُيَُجُ وَُمُُُيةالببلغة ُالعاـ ُوالغيةُػلمرأي ُأغراضُأيديولوجية، و

أخرى،ُُومقصدياتُجماليةُألغراضُا؛ُأوُتستعمؿُجوانبًُ/ُالخطابُلمجوانبُالجماليةُفيُالقصيدة
ُوىناُنكوفُبصددُالمقابمةُبيفُتياريُالففُلمفف،ُوالففُلؤليديولوجيا.

ة ػميػؿ العقػؼ عف الحيَ ػادرة عمى الكشػالق والميػارة ةػة ىي الحيمػة التفكيكيػإّف البالغ
نُّغةُخادمةُلممنطؽُأوُاإلفبلُتكوفُبيذهُالصيات المنطقية؛ ػالطػوالمغ تكوفُُليما؛ُةًُكَُكُ فَُماُمُُقناع،ُوا 

ُ.المخادعةُمعُالعقؿُالمضادُضدُالمركزيةُالعقمية

اُػمياُأساسًُدُّػيقُ؛ُفيورح التفكيكيػقريبا إلى الط نحػػػًواريتشاردز بالبالغة أرمسترونغ و ػوينح
مفُُ،ـػبطُبسوءُالفيفعمىُالرغـُمفُأّفُالتفكيؾُقدُيرت؛2ُلدراسةُحاالتُسوءُالفيـُوطرؽُمعالجتيا

بقدرُماُيسعىُإلىُتوسيعُالفيـُوخمخمةُُ،سوءُالفيـُتحديداتحقيؽُديو؛ُلكنػوُالُييدؼُإلىُقبؿُمنتق
ُ ُواليقينياتُالراسخة، ُالراكدة كؿٌُُّ؛لتفكيؾ في االبتعاد عف سوء الفيـة اػػػػػفالبالغة شريكاألفياـ

ُوينّوعُاألفياـ ُالتفكيؾُيوّسع ُتتيُ،بطريقتو، ُحيفُػػػػػػوالببلغة ُالمغالطة ُعف ُوبعيدا ُتواصبلُسميما ح
ُتستعمؿُالعقؿُالمضاد.

إلىُدُأفُيستنريتشاردزُإلىُدراسةُالببلغةُكففُالفنوف؛ُأيُالحقؿُالفمسفيُالذيُيريدُُويدعو
الستعماؿُالمغةُاستعماالُسميماُوفيُتواصؿُناجح،ُوليسُفيُكونياُمجموعةُمفُُالقوانيفُاألساسية

خر؛ُفالببلغةُيجبُأفُتكوفُأعمؽ؛ُيجبُأفُتكوفُلياُحيفُواآلالحيؿُوالخدعُالتيُتمتمعُبيفُال
ُالفف ُمبادئ ُفي ُواسعة ُفمسفية ُتس3نظرة ُال ُلكنيا ُجمالياتو ُعف ُفتكشؼ ُحَيؿُ، ُتقديـ ُعمى اعد

ُ ُوالخداع؛ ُلممغالطة ُيأتي ُُقربُ وىنا ُأما ُالفمسفة؛ ُإلى ُقربيما ُالتفكيؾُمف ُإلى عفُُدُ ػعْ البُ الببلغة

                                                      
ُ.119ُ،120ينظر:ُمصطفىُناصؼ،ُالمغةُوالتفسيرُوالتواصؿ،ُصُُ-1
ُفمسُ-2 ُريتشاردز، ُآ.أ. ُتػػػػينظر: ُالببلغة، ُسعيػػػػػفة ُحُدرجمة: ُوناصر ُأفػػػالغانمي، ُالبيضاء،ُػػػػػبلوي، ُالدار ُالشرؽ، ريقيا

ُ.13،ُص2002ُبيروت،ُ
ُ.16،ُصُفسوالمرجعُنينظر:ُُ-3
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ُ ُالفنوف؛ ُقراءة ُفي ُالببلغة ُتتخذه ُالذي ُالمعياري ُالجانب ُفي ُفيكوف فالتفكيؾ في قراءة التفكيؾ
ُُ.ُالفنوف يكوف ال معياريا

ُالبا ُوحتى ُالموغوسية، ُالببلغة ُالسفسطائيوف ُاستغؿ ُمعولقد ُحد  ُإلى ُعفُتوسية ُلمدفاع يف،
،ُكماُاستعممياُأرسطوُلمداللةُ)الموغوس(ُطروحاتيـُالفكريةُواأليديولوجية،ُولمداللةُعمىُالخطابأ

ُعامة ُالببلغة ُمجاؿ ُفي ُالحجة ُأو ُالمتعقمف ُالخطاب ُكانت1ُعمى ُوقد ،ُ محاوالتُعديدةُىنالؾ
ُ ُأو ُباتوسية ُبببلغة ُواستبداليا ُالمتعقمنة، ُالموغوسية/ ُالببلغة ُىذه ُولكفُلتفكيؾ ُإيتوسية، ببلغة

ُ ُأوُبطريقةُغيرُمباشرة،ُودافعتُجميعياُُوقعت في المركزية العقميةجميعيا مفُحيثُالُتعمـ،
ُعفُاألطروحاتُالكبرىُواأليديولوجياتُوالمصالح.

ُأرسط ُببلغة ُأف ُإلى ُالعمري ُفيُػويذىبُمحمد ُ"التوىيـ ُعمى ُتقـو ُوالتداوؿ ُالتخييؿ ُفي و
،ُوكبلـُالخطيبُالصدؽَُُؿٌُػ(ُمحتمذبٌُػرُ)كػالحجاجي...فخطابُالشاعالتخييؿُوالترجيحُفيُالتداوؿُ

ُالكذب" ُمحتمؿ ُمج2صدؽ ُمف ُالبػبلغة ُاستعماؿ ُفي ُيشتركاف ُ)الحجاج( ُوالتداوؿ ُوالتخييؿ ػازُ،
مكانيةُإنػػتاجُالخطابُالكذبُأوُالمغالطُقائمةُعمىُالدواـ،ُولكػػفُإمكانيةُتفكػيؾُذلؾُُواستعارة. وا 

ُالمغا ُوتمؾ ُالقالخطاب ُعند ُوببلغية ُذىنية ُحصافة ُعمى ُكذلؾ، ُقائمة، ُواألوىاـ ُأوُػلطات ارئ
ؿ. ُالمؤو 

بداعٌُُإفُببلغةُالتخييؿُألغراضُجماليةُىيُففٌُ فيُالوقتُنفسو،ُبشرطُأفُُوىيُتفكيؾٌُُ؛وا 
ُضدُ ُالحجاجُُِببلغةُُُ،فيُالغالبُ،از،ُفيماُتكوفػةُمفُخبلؿُالمجنػتبتعدُعفُترسيخُأيديولوجيةُمعي

ُ.معينةُياُلوغوسيةُومكر سةُألطروحاتألنُُّالتفكيؾ

ةُالموغوسية،ُحسبُشوقيُالزيف،ُبمساحتياُالبرىانيةُوفضائياُالمدينيُأوُػرتبطُىذهُالببلغػت
أيُفيياُصبغةُمعياريةُولمسةُُ؛3المكانيُبالمعنىُالممموسُلمكممةُ)مراسيـ،ُمحاكـ،ُمجالس...(

                                                      
ُ.39،ُىامشُرقـ98ُينظر:ُأوغدفُوريتشاردز،ُمعنىُالمعنى،ُدراسةُألثرُالمغةُفيُالفكرُولعمـُالرمزية،ُصُُ-1
ُ.15ُ،ُص2012ُ،ُأفريقياُالشرؽ،ُالدارُالبيضاء،2ُمحمدُالعمري،ُالببلغةُالجديدةُبيفُالتخييؿُوالتداوؿ،ُط.ُ-2
ُ.90صُينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُُ-3
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اُبفضاءُالمدينةُمقصود،ُألفُفيُالمدينةُينتشرُنسؽُمفُميتافيزيقاُالحقيقةُالمطمقة،ُكماُأنياُربطي
ُ،ُفيماُقدُينتشرُفيُالباديةُنسؽُالعقؿُالسميقي.)فضاءُالمدينةُكبرايغـُلمحقيقة(ُالعقؿُالمتحايؿ

ُ ُأفبلطوف ُيتناوؿ ُيصنُّاال ُأف ُدوف ُعاـ، ُبشكؿ ُببلغتيفلببلغة ُأو ُإلىُصنفيف ُواحدةُفيا :
دةُببلغةُالحَدث،ُوتتشكؿُمفُالموجوغرافيا،ُوىيُنشاطُفاسدةُوأخرىُجّيدة؛ُوتكوفُالببلغةُالفاس

ُالببلغة،ُ ُمعممي ُببلغة ُوىي ُاإليياـ، ُاالحتماؿ، ُىو ُوموضوعيا ُخطاب، ُأي ُبكتابة يتعمؽ
ُالسفسطائييف ُجورجياس، ُإلىُأف1ُّالمدارس، ُيعود ُليا ُولعؿُسببُرفضُأفبلطوف ُالببلغةُُ، ىذه

وُوتفضيموُلمصوت،ُكماُأفبلطوفُلمكتابةُمقابؿُحبُ ُهُُْرُػكقامتُعمىُالكتابةُ)الموجوغرافيا(؛ُومعروؼُ
ُالسببُالثانيُلرفضوُفتُالفمسفةُاليوناتعرضناُفيُحديثناُعفُالمركزيةُالصوتيةُالتيُغمُّ نية،ُأما

ُأنُُّليا؛ ُيستغمياُىو ُوبالتالي ُوالذاتي، ُاألىوائي ُوالتأويؿ ُلئليياـ ُموضوعا ُالكتابة ُيتصور ُكاف و
فؽ مع ىذه البالغة في نزوعيا نحو ػالتفكيؾ يتعاطؼ ويتّ ـ.ُوالسفسطائيوفُألغراضيـُومصالحي

ُ،ُويختمؼُمعياُفيُالتوظيؼُاأليديموجيُوالمغالطاتيُليا.الكتابة بدؿ الصوت

دةُعندُأفبلطوفُفييُببلغةُالحقيقة،ُالببلغةُالفمسفيةُأوُالجدلية؛ُموضوعياُأماُالببلغةُالجيُّ
ُاألرُو ُتكويف ُأي ُبسيكاغوجيا؛ ُويسمييا ُالكبلـالحقيقة ُبواسطة ُمف2ُاح ُالنوع ُىذا ُفي ُوواضح ؛

ُ ُذلؾ ُوتكريسُالسردياتُزيقي في تفضيؿ الصوت/ الكالـ عمى الكتابةػاإلطار الميتافيالببلغة ،
ياُمعُالصوتُضدُألنُُّ؛الجية األولىيعارضُىذهُالببلغةُمفُجيتيف:ُُالتفكيؾُُُ،الكبرى،ُوبالتالي

ُ ُاأليديُ؛نيةوالجية الثاالكتابة، ُتكرس ُتّدعيُألنيا ُحينما ُالحداثية، ُالكبرى ُوالسرديات ولوجيات
ُالوصوؿُإلىُالحؽُوالحقيقةُعبرُالعقؿ،ُفتقعُفيُالمركزيةُالصوتيةُوالعقمية.

؛ُالقاّرةُوضدُببلغةُالشمولياتُوالحقائؽُالفمسفيةُالتفكيؾُضّدُالببلغةُالصوتيةُوالسفسطائية
قةُوالحؽ،ُوىوُضدُببلغةُ"تزييؼُالعدؿُوُيريدُتفكيؾُالمركزيةُوتقويضُادعاءُامتبلؾُالحقيػألن

                                                      
ُبػػػػػػػػػػػػػينظُ-1 ُروالف ُقػػػػػػػر: ُجػػػػػارت، ُلمبػػػػػراءة ُالقديمػػػػديػػدة ُتػػػػبلغة ُعػػمػػػػػػػػة، ُرؤيػػػػرجمة: ُدار ُأوكاف، ُلمنشػػػػػػر ُوالتػػػػػة ػػوزيع،ُػػػػػػر
ُ.28ُ،ُص2011ُاىرة،ُػػػػػػالق
ُ.28ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2



312 
 

ُالتشريػػػػوسفسط ُح1ع"ػػػػػػة ُعف ُيدافع ُالتفكيؾ ُىذا ُولكف ُالتػػػػػػػ، ُػرية ُلمنصُالببلغي؛ فيو مع أويؿ
ةُػػػػزعػالنُوُضدُّػػػػػػفيُ،،ُوبالتالياإلبداع البالغي كفف ألجؿ الفف، وليس ألغراض خارجة عف الفف

ُة.ػػةُلمببلغػالتعميمي

ُي ُما ُتكرغـ ُأف ُلمببلغة ُخطابٍُػػمكف ُإنتاج ُيمكف ُفبل ُبعضُالوجوهُُونو، ُمف ُنيائيا خاٍؿ
ُمعقُّ ُىيُنظاـ ُبكامميا ُاالجتماعية ُ"فمغتنا ُالمُُػالببلغية؛ ُالببلغية ُالوسائؿ ُمف ُلميربُمفُصمُّد مة

فالببلغةُموجودةُفيُأركافُالكوف،ُُ،،ُوميماُيكف2التعبيرُالمباشرُعفُالرغباتُالتيُالُاسـُليا"
ُوكتابة،ُورسماُورقصا...،ُوالُيمكفُاالستغناءُعنياُسواءُكانتُتفكيكيةُأوُضدُالتفكيؾ.صوتاُ

خذُ"بعدُخطابياُ/ُاجتماعيا،ُكماُتتُُّاُجماعيادًُػعخذُبُُالتيُتتُُّبعُمحمدُشوقيُالزيفُالببلغةَُيتا
ُاشتممتُعمىُ ُاإلغريقية ُالمدينة ُتجمتُفي ُكما ُالببلغة ُألف ُلمجممة، ُالمستوىُالمحصور يتعدى

قائؽُميتالغويةُبالمعنىُالمدينيُلمكممة؛ُأيُانتشارىاُفيُالمجالسُوالمحاكـُوالمجامع،ُفمـُتنفصؿُح
لدىُعامةُُمركزيةًُُ،ُفقدُكانتُالببلغة3ُُ("agoraبيذاُالمعنىُعفُالمساحةُالجماىريةُأوُاألغوراُ)
ُوالحج ُالنقاش ُفي ُاألىـ ُوسيمتيـ ُوكانت ُالحقيػػػػالناس، ُميزاف ُفكانت ُوالجداؿ، ُميزافُاج ُوال قة،

ُالمركزي ُوفؽ ُتشتغؿ ُألنيا ُالعقميػػػػػػػغيرىا، ُوتستعمػػػة ُشأفُػػػػػػة ُمف ُفتعمي ُاالستداللية ُ"األساليب ؿ
ُالصحيحُ ُوالزائؼُأو ُالحقيقي ُبيف ُالفصؿ ُقصد ُالنظر ُأو ُالعزؿ ُتقنيات ُأي ُالتمييز، ُأو الحكـ

ُميتافيوتفصياًل  التفكيؾ جممةً  ػرهُ ومعيار الصحة والخطأ أنكَ 4ُوالخاطئ" ُثنائية ُمجرد ُألنو زيقيةُػ،
ُ.يسعىُلمقضاءُعمييا

ُألفُّانيةػفكيؾ مع البالغة العرفانية ضد البالغة البرىػإّف الت ُالببلغةُُتآلؼَُُ، ُمع البرىاف
ؿُوالسفسطةُأوُففُالتدليؿُعمىُأمورُُوحُ"عبارةُعفُِختاؿُأوُخداع،ُإذاُانتقمتُإلىُزخرؼُالقػيصب

ُإلىُتوضعُفيُمواطفُأخرىُغيرُتمؾُا األيديولوجيا بوصفيا المسار لمتفؽُعمييا،ُوتنزلؽُىكذا

                                                      
ُ.28،ُصُالقديمػػػػػػةُلمبػػػػبلغةُجػػػػديػػدةُػراءةقػػػػػػُبػػػػػػارت،ُروالفُ-1
ُ.46ُبوؿُديُماف،ُالعمىُوالبصيرة،ُصُُ-2
ُ.89محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-3
ُ.89المرجعُنفسو،ُصُُ-4
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عُبوُاأليديولوجياُمفُخزائفُرمزيةُأوُذاكراتُجمعيةُ،ُرغـُماُتتمتُّالمنحرؼ أو المتفّسخ لمبالغة
"ُ ُمشتركة ُقيـ ُيستفض1أو ُلـ ُولكف ُشوقيُالزيفُ، ُإلىُُمحمد ُالببلغي ُالبرىاف ُتحويؿ فيُسبؿ

ُ.الغة األيديولوجياػلبداُػىاتوُلياُأىميةُكبيرةُفيُجعؿُالتفكيؾُضُلكفُإشارتوُ؛وجيةػأغراضُأيديول

ُالنصُالمرك ُاأليديولوجياُزيُأفُّػواضحُمفُخبلؿُىذا ُشوقيُالزيفُليسُضد ،ُكميااُمحمد
ُثقافيُجمعي ُتحتويُعمىُمخزوف ُالواقعيُُ؛ألنيا ُ"المكاف ُتشّكؿ ُالسياسة ُمع ُكانتُدائما ولكف

ُألوج ُواإلقنػالجامع ُالبرىنة ُاالناػو ُأو ُنحػع ُالسفسطػزالؽ ُوارتػو ُالقػة ُاعتمدتُىذه2ُاع"ػػنػداء ُوقد ،
نواعُذهُاألػاأليديولوجياتُجميعياُعمىُسمطافُالبرىافُالعقميُأوُالجدليُأوُالمغالطي،ُكماُذكرُى

فحتى فُرشد،ُالذيُرأىُالحقيقةُقائمةُفيُقوانيفُأرسطو،ُوبالتاليُسابقاُمحمدُمفتاحُنقبلُعفُاب
ُ.ربيةػتابعا لمميتافيزيقا الغابف رشد كاف 

،ُوباالنتصارُلحكـُياُالُتعترؼُبالطابعُالقطعيُلمحجاجألنُُّتقؼ الييرمينوطيقا مع التفكيؾ
نُّػعمىُحسابُأحكاـُأخ ماُتترؾُالمجاؿُمفتوحاُأماـُلعبةُالسؤاؿُوالجوابُأوُجدليةُالمساءلةُرى،ُوا 

ُألف3ُّوالحوار ُالقراءةُ، ُفي ُنظرية ُبوصفيا ُالقوالتأُالييرمينوطيقا ُاألحكاـ ُضد ُواألفياـُيُّطعويؿ ة
 ُُُُُُُُُُُُُُُُة،ُوىيُمعُالببلغةُالتيُتتيحُإمكانيةُالتأويؿُوتعدديتو.ُارُّػالق

،ُالذيُيحدثُعبرُنشاطُالكتابةُتفكيؾ البالغة وبالغة التفكيؾ مربوطاف بالقراءة والتأويؿ
ييدُاألنساؽُوتثبيتُالّصروح،ُألّنوُكممارسةُتأويميةُتفكيكيةُوتشخيصية،ُالُتنضبُوالُتنتيي،ُبتش

ُحيثُ ُالمعنى غبلؽ ُوا  ُوالوعي ُوالحجاجية، ُالببلغية ُوقوتو ُالصوت ُوحضور ُالنسؽ ُوحدة ضّد
توجيتُمعاوؿُالكتابةُواستراتيجياتُالقراءةُوفاعميةُالتأويؿُالبلنيائيُلمختمؼُالخطاباتُالببلغيةُ

4ُوالتواصمية ُألجؿُُتعارية الجديدةفالتفكيؾ يقـو بتأويؿ كؿ االبتكارات االس؛ ُلموعي المخمخمة
ُفيميا،ُومحاولةُفيـُطريقةُتشكيميا.

                                                      
ُ.90محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-1
ُ.91المرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.91ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-3
ُ.118:ُالمرجعُنفسو،ُينظرُ-4
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ويذىبُأمبرتوُإيكوُفيُىذاُالصددُإلىُأّنوُ"بقدرُماُيكوفُاالبتكارُاالستعاريُأصيبل،ُبقدرُ
بيفُالحديفُكماُفيُُ،ُألّفُأساسُالربطُيكوفُالتباعد1َُيةُالسابقة"ػماُيؤديُإلىُخرؽُالعاداتُالببلغ

المرفوضة،ُحّتىُيحدثُاالبتكارُاالستعاري؛ُوىذاُاالبتكارُيفّكؾُالموروثُالقديـ،ُولكنوُُاالستعارة
،ُفكبلىماُفالبالغة التشتيتية ال تقدـ معايير معينة كشأف التفكيؾالُيطرحُآلياتُجديدةُمعينة،ُ
ُواإلجماع.ُاعدُوالسنفضدُمفاىيـُالنسؽُوالمعيارُوالقُو

ُـ  ُتحديدُجديدةُاستناداُإلىُقواعدُمعروفةالُيمكفُابتكارُاستعارةُُ،ومفُث ،ُوكؿُمحاولةُترـو
بُعنياُسوىُتوليدُاستعاراتُمّيتة،ُأوُاستعاراتُبالغةُػقواعدُإلنتاجُاستعاراتُاصطناعيةُلفُيترتُّ

التفاىة،ُفغالباُماُينتجُالمتحد ثُاستعاراتُعفُطريؽُالصدفة؛ُأيُعفُطريؽُتداعياتُفكريةُالُ
ُـ  رُمثؿُالتفكيؾُػ،ُوابتكارُاالستعارةُالمخمخمةُلمفك2ذلؾُعفُطريؽُالخطأُيمكفُالتحكـُفييا،ُأوُيت

ويشتغؿُمفُخبلليا؛ُوالتفكيؾُمبنيُعمىُالصدفةُكثيرا،ُُعميياالُوجودُلمعاييرُاصطناعيةُيرتكزُ
ُالفمسفيُ ُجانبيا ُفي ُوكذلؾ ُواالبداعية، ُالخمؽ ُسمة ُفي ُاالستعارة ُابتكارية ُمف ُيقترب وىو

ُفُاالستعاراتُالُتتحددُاستعاريتياُإاّلُمفُخبلؿُالمتمقيُوالمجتمع.واالجتماعي،ُفكثيرُم

،ُالُيعنيُعدـُإّف عدـ ارتباط االستعارة بقوانيف ومعايير نسقية تخمؽ ابداعيتيا وابتكاريتيا
رُالمستندُعمىُاألفكارُػفبينيماُعبلقاتُوثيقة،ُوذلؾُباعتبارُالفمسفةُالفكُ،ارتباطُالببلغةُبالفمسفة

ُاالرتباطُالتيُيمكفُ ُوىذا ُأغمبيـ، ُأو ُالفبلسفة ُأو ُأخيارىـ ُكؿُالناسُأو أفُتحظىُبالقبوؿُعند
؛ُفالببلغةُعامةُواالستعارةُخاصةُفيُارتباطيا3ُبالفمسفةُىوُالذيُيضمفُلمببلغةُتماسكياُوحياتيا

ُارتباطي ُولكف ُمنطقية؛ ُأسئمة ُتطرح ُالنسقية ُقػبالفمسفة ُبالمنطؽ ُأوُػا ُزخرفية ُأو ُنسقية ُيجعميا د
ُ فبمجرد التحاؽ ىذا الجزء والصنؼ مف البالغة واالستعارة بالمنطؽ تنيار جمالية تافية؛ُوليذا

ُببلغةوابتكاريتيا الفكرية والتخيمية االستعارة ُمجرد ُوتصبح ُشكُ، ُمحسنات ُاستعارة ةُػػميػ/
ُمقرونةُػ)س ُتجعميا ُ)االصطناعية( ُالشكمية ُوالمحسنات ُبالزخرفيات ُالببلغة ُارتباط ف ُوا  اذجة(،

                                                      
ُط.ُ-1 ُبنكراد، ُسعيد ُوتقديـ: ُترجمة ُالتأويؿُبيفُالسيميائياتُوالتفكيكية، ُإيكو، ُالمرك2أمبرتو ُالدارُػػػػػػ، زُالثقافيُالعربي،

ُ.145،ُص2004ُالبيضاء،ُبيروت،ُ
ُ.145،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2
ُ.43ية،ُصُينظر:ُمحمدُالولي،ُاالستعارةُفيُمحطاتُيونانيةُوعربيةُوغربُ-3
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؛ُوحينماُتقترفُالببلغةُباأليديولوجياتُالكبرىُتصبحُضدُالتفكيؾ،ُأيُمكّرسة1ُبأيديولوجياتُمعينة
رُمفُسمطةُالسردياتُرُّػتحتويياُحينماُتتحُيةُشمولية،ُوضدُاالبتكاريةُالتيُيمكفُأفُْوحدانلنزعةُ

ُ.الكبرى،ُوتتجوُنحوُتشكيؿُسردياتُصغرى؛ُغيرُخاضعةُلسمطةُالنسؽُوالمعيارُوالوحدة

ُ ومحوريتيا في ُّر محمد شوقي الزيف عمى أىمية االستعارة في تحريؾ الفكرػيصوليذا
بيافُىذاُالطابعُالمتموفُلمتأويؿ،ُألجأُإلىُاستعارةُػ،ُفيذىبُإلىُأّنوُ"لتُِالعممية التأويمية الالنيائية

المتواترة،ُوأماُواستدارة،ُأماُاالستعارةُىيُالحرباءُالتيُيستعممياُابفُعربيُعنواناُعمىُالتجمياتُ
ُأوُّ ُيتمفصؿُفييا ُالتأويؿُعمىُالدائرة، ُقياـ ُفيو ُالتأويؿُبحثًُاالستدارة ُويبّررُفكرة ُبمآليا، ُفيُليا ا

ُعمىُاالشتراؾُ البداياتُاألصيمةُوالغاياتُالقصوى،ُىذاُالبعدُالدائريُىوُأيضاُبعدُانعطافيُيقـو
ائرةُالنيائيةُمفُالمعانيُالمجازيةُالتيُوالبلنيائي،ُفتأويؿُاالستعارةُيكوفُعمىُشكؿُد2ُالباروكي"

ُتنتقؿُتدريجياُفيُسيرورةُسيميوزيسية؛ُحرباوية.

ُاالستعارةُ ُابتكارية ُأساس ُىي ُالزيف ُشوقي ُبتعبير ُالحرباوية، ُالسيميوزيسية ُالسيرورة ىذه
ُىذا ُلخمؽ ُاعتمادىا ُيمكف ُمضبوطة ُلميكانيزمات ُوجود ُفبل ُاالبتكارُُوجماليتيا؛ ُمف النوع

سنصؿُإلىُاستعاراتُرديئةُأوُتافية،ُفيُحيفُيمكفُتقديـُآلياتُوميكانيزماتُناُألنُُّعاري،االست
ُالذيُنستندُإليوُفيُ لقراءةُاالستعاراتُوفيـُسيرورتياُالحرباوية؛ُإذُمفُاالجدىُدراسةُالميكانيـز

ى خالؿ تأويؿ االستعارات يمكف أف نصؿ إلُفمفتأويؿُاالستعاراتُوفيمياُالنيائيُأوُالبلنيائي؛ُ
؛ُليذاُينطمؽُإيكوُفيُالتعامؿُمعُالممفوظُاالستعاريُمفُالمبدإُبعض الفرضيات الخاصة بتوليدىا

؛ُمفُأجؿُفيـُباقيُالدرجاتُاألخرى،ُولكفُالتحميؿ3ُالقائؿُبوجودُدرجةُالصفرُلمغةُيستندُإلييا
ُال ُدرجة ُالقريبُمفُأطروحةُروالفُبارت: ُالمبدأ ُالُينطمؽُمفُىذا صفرُفيُالتفكيكيُلبلستعارة

الكتابة،ُفحسبُالتفكيؾ،ُإفُكؿُكبلـُميماُكانتُدرجتوُالمجازيةُيمكفُأفُيشّكؿُخطاباُاستعاريا،ُ
ُفيأتيُىوُاآلخرُحرباويُ ُمفُالتباسُوارتقاء، ُالعالـ ُالتيُىيُعمييا ُ"التموفُبالحالة بفعؿُمفيـو

                                                      
ُ.43ُ،44،ُصُوغربيةُوعربيةُيونانيةُمحطاتُفيُاالستعارةُالولي،ُمحمدينظر:ُُ-1
،ُمؤمنوفُببلُحدودُلمنشر1ُرآفُعندُمحيُالديفُبفُعربي،ُط.ػػػػػفيُلمقُومحمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغز،ُالتأويؿُالصُ-2

169ُ،ُص2016ُوالتوزيع،ُالرباط،ُبيروت،ُ
ُ.145ُ،146تأويؿُبيفُالسيميائياتُوالتفكيكية،ُصُينظر:ُأمبرتوُإيكو،ُالُ-3
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ُفيُالتأويبلتُالصوفية ُخصوصا ُوباروكيُالنزوعُوالمشيد، ُالعرف الشكؿ، ُا/ لتيُتختزفُفيُانية
ببلغاتياُالشعريةُأوُالنثريةُكماُىائبلُمفُالصورُالباروكيةُالمزركشةُوالمزخرفة،ُوالمبيمةُوالحائرةُ

ُكؿُ ُ)الباروؾ("ُالمادة الكثيفةأي: ُأيُعنصرُنسميو ُالتأويؿ1ُالتيُيتركبُمنيا ُوسيشتغؿُىذا ،
/ُالنصُعمىُعناصرُمكثّفةُالباروكيُكصيغةُلمتأويؿُالرمزيُالقريبُمفُالتفكيؾ؛ُفاحتواءُالمادة

ُتأويبلُباروكيا،ُحسبُمحمدُشوقيُالزيف،ُكماُأّفُالزخرفةُحسبوُالُتكوفُدائماُجوفاءُوقارةُ تستمـز
ُالمعنى،ُبؿُيمكفُلياُأفُتشكؿُتأويػػبلُالُنيائياُإذاُقرأىاُقارئُحصيؼُأوُنجيب.

بحثُفيُميكانيزماتُإذفُالُيمكفُإدراؾُميكانيزماتُخمؽُابتكاريةُاالستعارة؛ُولكفُيمكفُال
التيُتغمرُالوجود؛ُألّنياُُالصوَرُالوفيرةَُُ،ُإذُ"ُتدِرُؾُالتأويبلتُُفالتأويؿ ىنا معرفة باألسرارتأويميا،ُ

دُعميياُالتجميات،ُوىيُحدودُصوريةُمتعددةُالوجوه،ُتدرؾُالحدودُاالنطولوجيةُلمكائناتُالتيُتتردُّ
ُالقبضُعميي ُيجعؿ ُالميوؿ، ُمتسارعة ُالنزوع ُلبلستحالة،ُمترددة ُالمزدوج ُبالمعنى ُمستحيبل ُأمرا ا

دراؾُآاستحالةُسمبُبعدـُإدراؾُأعيانيا،ُواستحالةُإيجابُبالتحوُّ ،ُواالستعػارةُنػوع2ُارىا"ػثؿُمعياُوا 
ُويمػػكفُأفُنخػفؽُفيُ ُوتأويبلتيا، ُآلياتيا ُيمكفُأفُنصؿُإلىُتحديد ُالمغوية، مفُتمثيػػبلتُالعالـ

ُةُسمب،ُأيُفيُحالةُعدـُإدراؾُالوجودُأوُعدـُفيمو.ذلؾُفيُحالةُحػػدوثُاستحػػال

ُالسببُيذىبُإيك ُػوليذا ُالقوؿ ُإلى ُاالستعإو ُفمفُػّف ُمقصودة، ُظاىرة ُليستُبالضرورة ارة
ُُ)وسط درب حياتنا(نتج،ُمفُخبلؿُتراكيبُعفوية،ُعباراتُمفُقبيؿُاسوبُيُُػرُحالممكفُتصوُّ ليقـو

دراؾُآُإيجابيةًُُحالةًُ؛ُأيُبمنحياُاست3مؤوؿُبمنحياُمعنىُاستعاريا ثارىاُوتقمباتيا،ُوىذاُدليؿُعمىُوا 
ُبتأويمو؛ُفقدُيؤّولوُإلىُماُالنيايةُمفُالتػػأويبلتُ أّفُالمعنىُاالستعاريُمرىوفُبالمتمقيُالذيُيقـو

ُالمتبػػاينة؛ُوىذاُالكػػبلـُيفكؾُفرضية/ُأطػروحةُوجػودُمعنىُحرفي،ُأوُكتابةُفيُالدرجةُالصفر.

ُيمكف ُالمغزى ُُليذا ُُالتأويالتقراءة ُإّنيا ُعفُُتماريف فكرية وبالغيةطّياٍت: ُالكشؼ في
ُالنصوصُ ُفي ُبالكشؼ، ُواالنعراج ُاالنثناء ُعف ُتنفؾ ُال ُوىي ُالتأويؿ، ُالنيائية ُومنو البلنيائي

                                                      
ُ.177فيُلمقرآفُعندُمحيُالديفُبفُعربي،ُصُُومحمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغز،ُالتأويؿُالصُ-1
ُ.176،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
ُ.162ينظر:ُأمبرتوُإيكو،ُالتأويؿُبيفُالسيميائياتُوالتفكيكية،ُصُُ-3
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ُالباروكي ُطبائعيا ُعف ُوالفتنةُػػػػػػوالوقائع ُالسيمانطيقي، ُالزيغ ُمف ُنوعا ُتحمؿ ُالتي ُالشذرية ُأو ة
ُالكاش ُألفُالجمالية؛ ُوالتواءات، ُتعاريج ُعف ُبالذات، ُالحرفي ُثبوتيا ُفي ُضمنية ُحركة ُعف فة

ُالفكرُػػػػػػالنصوصُبقدرُماُىيُق راطيسُعميياُحروؼ،ُىيُأيضاُتضاريسُتنكشؼُفيياُجغرافيا
ُالمغػػػػػػػفيُطريق ُانتظاميا ُمما1ُويُوالببلغيػػػػػة ُأكثر ُلو ُمزحزحة ُأو ُلمفكر ُحاممة ُالببلغة ُفتكوف ؛

ُبوُببلغةُتكوفُزينةُ ُصنٍؼُأوُدوٍرُتقـو جماليةُألطروحةُفكريةُمعينة،ُوالتأويؿُىوُمفُيحّددُأي 
ُأيُنٍصُأوُخطاب.

إذفُالتأويؿُضروريُلفيـُببلغةُالفكرُبصفةُعامة،ُوالتأويؿُاالستعاريُالنسقيُأوُالبلنيائيُ
ُإالُأّنوُالُيثيرُاىتماماتن ُفيُكؿُلحظة، ُفيوُمعنا ُإالُحيفُيبمغُالُيحتاجُإلىُمفُيدافعُعنو، ا

حدودهُالقصوى،ُشأنوُفيُذلؾُشأفُكؿُاألنشطةُالثقافيةُاالخرى،ُفبلُجدوىُمفُالتأويؿُالمعتدؿُ
ُ.2ُىميتوُفيُبعضُالسياقاتُ)التواصميةُمثبل(لذيُيعبرُعفُنوعُمفُاإلجماعُرغـُأا

ُبوظيفةُؿُالبلنيائيُلبلستعارةُبعيدُعفُالتأويؿُالنسقيُ)اإلجماعي(ُليا؛ُفيػػػػػػػإّفُالتأوي وُيقـو
ُألحادي،ُويجّنبياُالموتُالتأويمي.تفكيكيةُلتمؾُاالستعارة،ُويبعدىاُعفُالركودُالدالليُفيُالمعنىُا

وفيُالتأويؿُالتفكيكي،ُتثيرُاالستعارةُفضولناُفكرياُوجمالياُودالليا،ُوىناُيحرؾُالتأويؿُاالستعاريُ
ُبتفكيكياُتدريػالفك ُجيا.َرُالشموليُوالسردياتُالكبرى،ُويقـو

ُ ُإلىُفيػػػػػأويؿُالنسقػػػػػػػػالتيقودنا ُالتأويؿُالتفكيكيُلػػػػػػيُلبلستعارة ُإلىُػػػػـُنسقي،ُأما يا،ُفيقودنا
فيـُتفكيكيُمتحرؾُومتحّوؿ؛ُأوُحرباويُبمصطمحُمحمدُشوقيُالزيف،ُفيمكفُالنظرُإلىُىذاُالفيـُ

ُ)البلنيائ ُالحػػػػالمضاعؼ ُباعتبػػػػػػي، ُتأُوػػػػػػرباوي( ُمضاعفااره ُكنتيجةُُ)الُيبل ُأو ُحرباويا(؛ نيائيا
ُ.3حتميةُومنطقيةُلو

                                                      
ُ.181ُفيُلمقرآفُعندُمحيُالديفُبفُعربي،ُصُُولمغز،ُالتأويؿُالصينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُواُ-1
ُ.172ينظر:ُأمبرتوُإيكو،ُالتأويؿُبيفُالسيميائياتُوالتفكيكية،ُصُُ-2
ُ.179ُ،180،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-3
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إّفُالتأويؿُنقطةُمركزيةُبيفُالببلغةُعامة،ُواالستعارةُخاصة،ُوبيفُالتفكيؾ،ُفبدوفُتأويؿُ
بداعيتيا،ُ بدوفُتأويؿُتنتفيُقدراتُُوالُتتحقؽُتمؾُالعبلقةُبينيما،ُوالُتتحقؽُابتكاريةُاالستعارةُوا 

ُة.ػالتفكيؾُالتحميمي

ُمفُبينيا:ُنتائج/ مفاىيـونصؿُمفُخبلؿُىذاُالعنصرُإلىُعّدةُ

1- ُ ُوالتفكيؾ؛ ُالببلغة ُالجمودُابتكارية ُوبيف ُالتقويضُوالخمخمة ُبيف ُعبلقتيما، واختبلؼ
 ؛واأليديولوجيا

 ر؛ػصفياُتفكيكاُلمركزياتُالفكُوالببلغةُيمكفُأفُُتفيـُبوصفياُجموداُفكرياُأوُب -2

تفكيكة؛ُوىذهُالببلغةُالتفكيكيةُضدُمفاىيـُالموغوس؛ُفييُُأنتجُالتفكيؾُببلغةُتشتيتية/ -3
ُالنسؽُوالمعيارُواإلجماع؛ ُمفاىيـ ُضد ُوكبلىما ُالتفكيؾ، ُكشأف ُمعاييرُمعينة ُالُتقدـ

ُالجماعةُالقرائية.  ُوترفضُمفيـو

 الببلغةُالتفكيكيةُىيُببلغةُعرفانيةُوليستُببلغةُبرىانية؛ -4

ُُتُ -5 ُالمغفكؾُالببلغة ُالعبلمة ُ)الدليؿالتشتيتية ُالخارجيوية ُفينفصؿُالداؿُعفُمرجعو ُ؛(،
 تمارسُالمعبُالحرُشأنياُشأفُالتفكيؾ؛ُألّنيا

المعاني(ُوالُيعترؼُبياُُ،البديعُ،التفكيؾُيمغيُكؿُأنواعُوأقساـُالببلغةُالتقميديةُ)البياف -6
 ويدعوُإلىُببلغةُتفكيكيةُحرة.

 ُُُُُُُُُُوالثنائياتُاإلنسانية؛ُمتباعداتتشترؾُالببلغةُمعُالتفكيؾُفيُالجمعُبيفُالمتناقضاتُوال -7

ُيمكفُأفُيُُ -8 ُالبميغ ُوصورُعتبرَُالتشبيو ُلمفاىيـ ُإفُكافُجامعا ُالتفكيؾ؛ ُأنواع ُمف ُنوعا
ُبعيدةُومتناقضة.ُباروكية

والج،ُفييُػتقنيةُالكعبرُاستعارةُماُبعدُالحداثةُالتفكيكيةُتتجاوزُاالتساقيةُإلىُالبلاتساؽُ -9
 لتخييؿُأوُالخياؿُالمتشظي.انتقاؿُمفُالموغوسُإلىُا
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ُعمىُأساٍسُلوغوسيُؿالببلغةُالعربيةُتفضُّ -10 ىناُيمكفُالوصوؿُإلىُُوُ؛االستعارةُالتيُتقـو
ُُأخرى؛ُنتيجة ُعمىُاالستعارة المرفوضة نوع مف التفكيؾىيُأّف ُالُتقـو ُألنيا أساسُ؛

ُفيُ ُالمقاربة ُيقتضي ُالذي ُالشعر ُعمود ُضد ُوىي ُالحديف، ُبيف ُالجمع ُفي لوغوسي
ُشبيو.الت

ُإلىُمعاييرُنقديةُواضحة،ُألنياُ -11 ُالباروكيةُفيُأساسياُصورةُشذريةُالُتحتكـ الصورة
ُُخاصاُبيا.ُتفكيكياُشبكةُمفاىيـُماُبعدُالحداثة؛ُفييُتفرضُتأويبلتنتميُإلىُ

يقدـُمحمدُشوقيُالزيفُعّدةُمصطمحاتُومفاىيـُجديدةُيشتغؿُعمييا،ُفيُالمرحمةُالمتقدمةُ
ُومفُبيني ُوالعمفُمشروعو، ُالباروؾُوالتأويؿُالرمزي، ُسيركزُعنصرناُػا: ُليذا ُوالحرباوي؛ رفاني،

القادـُعمىُالبحثُفيُالتأويؿُالرمزيُواشتغاؿُمفاىيـُالباروؾُواالستحالةُواالستدارةُفيو؛ُفبعدُأفُ
ُنناقشُمفاىيـُ ُأف ُسنحاوؿ ُالثاني، ُالفصؿ ُفي ُرشد، ُابف ُعند ُومفاىيمو ُالبرىاني ُالتأويؿ ناقشنا

ُُي،ُومدىُارتباطوُبمفاىيـُالتفكيؾ.العرفانالتأويؿُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 المبحث الرابع: الت أويُؿ الّرْمِزُي في َمَفاِىيـِ الَباُروِؾ وَتجربُة العرفاِف.

يقّدـُمحمدُشوقيُالزيفُقراءتوُالتأويميةُوالتحميميةُلتأويميةُابفُعربيُويسعىُإلىُالكشؼُعفُ
ُالتيُتسيرُوفقيا،ُواالُمبادئيا ُلمقارئُفيُفيـُالخطاباتُوآلياتيا ستراتيجياتُالعرفانيةُالتيُتقدميا

والنصوص،ُفيقوؿُمحمدُشوقيُالزيفُأّفُمحاولتوُ"ليستُقدحية،ُتبحثُفيُىذاُالمتفُلمخروجُعفُ
ُقيؿُ ُتكّررُما ُليستُمحاولةُروتينية ُإّنيا النصُباالستقبلؿُبتأويؿُينحرؼُعفُالمعنىُاألصمي؛

ُليستُ ُمنيجية،ُحوؿُمبحثُالتأويؿ...إّنيا ُدّقة، ُالمثقؿُواالكراىي: دراسةُأكاديميةُبحتةُبالمعجـ
ُالمت ُبقراءة ُليستُاسقاطاتُتعسفية ُصرامة...إّنيا ُإلىُػموضوعية، ُتنتمي ُاألكبريُبمقوالتُال ف

ارُاىتماـُمحمدُشوقيُالزيفُفيُقراءتوُػ،ُكؿُىذاُالكـُالكبيرُمماُليسُىوُمندرجاُفيُإط1طبيعتو"
،ُوفيُالحقيقة،ُماُييمناُفيُىذاُالصددُىوُمتابعةُ"بػالّمْيس"وُشوقيُالزيفُػػيلتأويميةُابفُعربيُيسم

رى،ُوقدُػػيُمياديفُونصوصُأخػدُشوقيُالزيف،ُالختبارىاُفػاُمحمينحتيىذهُالمفاىيـُالتيُيتبناىاُُو
ُإلىُمحمدُشوقيُالزيفُكنموذجُلمتأويؿُالتفكيكي،ُلمن صُػحاولناُاالشتغاؿُعمىُنصُرسالةُدريدا

ُ.المميئُباألحاسيسُوكيالباُر

وىيُالقراءةُ"األْيس" ؛ُوىيُمفُخبلليامقولةُنقديةُأخرىُيشتغؿُإلىُمحمدُشوقيُالزيفُُيمجأ
ُوال ُواُ الييرمينوطيقية ُالتعسؼ ُعف ُتبتعد ُالتي ُباإلمكافُتداولية، ُولكف ُوالمقوالت؛ ُالمفاىيـ سقاط

ربيُوجاؾُدريداُعمىُسبيؿُمقارنةُبعضُالمفاىيـُالمتشاكمةُمعُمفاىيـُفمسفيةُأخرىُعندُابفُع
ُ)األيس(؛2ُالمثاؿ ُالمصطمح ُىذا ُوأسبابُصياغة ُمسّوغات ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُيقّدـ ُلـ ُولكف ،

ُوالمصطمحاتُُويبدو أّف الجانب الجناسي والسجعي أو الزخرفي ُفيُاختيارُالمفاىيـ يمعبُدورا
ُ.لِعجاؼ(لوُ)الث َقاؼُفيُاألزمنةُاعنده،ُوىوُماُنعثرُعميوُفيُعنوافُكتابُآخرُ

ُالباروؾُإشكاليةَُُطرحُُتَُ وغيرُُوغيرُالبرىانيُُِالبلعقبلنيُُِالتأويؿُُِعبلقةُالتأويؿُالرمزيُبمفيـو
ُالعرف ُيقتربُإلى ُبؿُىو ُعمىُػالمنطقي، ُيعتمد ُألّنو ُيكوفُخرافيا؛ ُأف ُ"دوف ُ)الحدسُوالرؤيا( اف

ُب ُيستقّؿ ُلكّنو ُالعرفاف ُفي ُالتجريبّي ُوعمى ُالمغة ُفي ُخالببلغّي ُلياُمعقولية ُضمنية ُوببرىنة اصة
                                                      

ُ.13محمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغز،ُصُُ-1
ُ.14ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
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،ُوالظاىرُىنا،ُأّفُالتأويؿُالرمزيُ)وىو1ُجراءاتُومساحات،ُيتوّجبُالكشؼُعنياُوتبيافُوظائفيا"إ
ُيتخذ ُأبحاثو(، ُمف ُمتقدمة ُشوقيُالزيفُفيُمرحمة ُمحمد ُإليو ُوصؿ ُفمسفيةُُما ُمفاىيـ مفُعّدة

ُفُرشد،ُوىوُليسُتأويبًلُيُدعوةُابيبلُيقينياُكماُرأيناهُفاُلو،ُفيوُليسُتأُوقًُونقديةُوصوفيةُمنطمَُ
اندفاعياُبالعواطؼُواألىواء،ُكماُأّنوُيممؾُمعقوليةُالعقؿُالمضادُالخاليةُمفُكؿُالحَيؿُُاعتباطيا؛

ُإلىُ ُيستند ُرمزي ُتفكيكي ُتأويؿ ُولكّنو ُالعقمية(، ُ)المركزية ُفي ُكما ُنفسو ُالعقؿ ُبيا ُيخادع التي
ُاليقينيُلمختمؼُالنصوصُوليسُلغرضُةُفيُالمغةُمفُأجؿُالتأويؿُوالفيـُوخػالببلغ مخمةُالفيـ

؛ُلكّنيا2ُفيُالعنصرُالسابؽ،ُإذُالببلغةُو"االستعاراتُنادراُماُتكوفُمحايدة"أيديولوجيُكماُذكرناُ
فيناؾ ياُالنصُويختزنيا؛ُعمىُالكشؼُعفُالصورُالتيُيحممُُُ،فيُتحميؿُالخطابُ،قدُتكوفُمعينةًُ

ُويكتفيُا؛ وىناؾ تأويؿ يمغي رمزية الصورة وداللتياتأويؿ يدافع عف رمزية الصور وداللتي ،
ُبالسطحيُوالظاىرُلمعيافُعامة.

رة؛ُ"فالصورةُسواءُكانتُحسيةُُوإّفُالتأويؿُالرمزيُمقروفُبالصورةُوالتفكيرُمفُخبلؿُالص
ُجانب،ُ ُفي ُشعوري ُمصيري ُبالّشكؿ ُتتحّكـ ُنفسية، ُأف ُذىنية ُباطنية، ُأـ ُخيالية ُمعقولية، أـ

ُأووالشعوريُفيُج ُالدراسة ُفييُليستُموضوع ُنافذة؛ ُإرادة ُأو ُبشري، ُفعؿ ُفيُكؿ ُانبُآخر،
ُُ.3التخميف،ُأوُالتأمؿ؛ُبقدرُماىيُمحّفزُكؿُدراسة،ُأوُتخميفُأوُتأمؿ،ُأوُمجردُلّذةُفيُالنظر"

ُالباروؾُميمكفُلمصورةُأفُتكوفُوسيمةُلمتفكيرُوالتدبُُّف،إذ فُرُوالتأويؿ،ُوبياُيرتبطُمفيـو
ُالشبحيةُأوُالطيفيةُمفُحيثُكونياُةُتخيميةُأوُحسيةحيثُكونوُكثاف ُمفيـو ُأيضا ؛ُويرتبطُبيا

ُ.،ُكماُفيُالموحاتُالتشكيميةتضـُّأشباحاُوأطيافاُلصورُمجاورةُلياُأوُبعيدةُعنيا

انوفُػػػمفُفيُقػػػتكُأويؿػػػر والتػػػػػبير، وكوسيمة لمتفكيػػػلمتع أو آليػػة إّف أىمية الصورة كوسيمة
يا،ُػػػػرُرؤيةُالعناصرُالتيُلياُالشكؿُنفسػػػػػؿُعميناُأكثػػػػ(؛ُفمفُالسيloi de similaritéوُ)ػػػػالتشاب

                                                      
ُ.15،ُصُلمغزواُالصورةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
زُالقوميُلمترجمة،ُػ،ُالمرك1ؼ،ُط.ػػػػػرجمة:ُخالدُتوفيؽُوعمادُعبدُالمطيػػػػػػػارةُفيُالخطاب،ُتػػػػػػو،ُاالستعػػػػاُسيمينػػػػإيمينُ-2

ُ.8،ُص2013ُرة،ُػػػػػػػػػػػػػالقاى
ُ.16،ُصُالصورةُوالمغزمحمدُشوقيُالزيف،ُُ- 3
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ؿ/ُالصورةُػػػػػياُتنتميُإلىُالشكأوُالمفاىيـُنفسيا،ُأوُاالتجاهُالفكريُنفسو،ُأوُالدالالتُنفسيا،ُوكأنُّ
دُعمىُضّدهُونقيضوُػػػػػػىُعندُمفُاعتمػػػػػ،ُحتُّأويؿُِتػػػػػالُدعامةَُُابوُُػػػػػػػ،ُفدائماُكافُالتش1ةُذاتياػػػػػػالعام
ُ.الُؼ(ػػ)االخت

ُألّفُ ُالصور، ُتأويؿ ُوبيف ُوالخطابات ُالكممات ُتأويبلت ُبيف ُجذري ُاختبلؼ ُىناؾ ولكف
التأويؿُاألوؿُمرتبطُبالمظاىرُالتركيبيةُوالوصفيةُوالحقيقيةُالمرتبطةُبالقواعدُالكبلمية؛ُبينماُتأويؿُ

؛ُفبلُمعيارُيحكميا،ُوليذاُيمكفُأف2ُبُجاؾُأموفُلقانوفُالصحةُوالخطأالصورُالُيخضعُحس
 .نفسرُتحّوؿُمحمدُشوقيُالزيفُإلىُتأويؿُالصورُوتبيافُالشبحياتُالتيُترتبطُبيا

وقدُكانتُالصورةُدائماُوسيمةُلمتفكيرُفقدُكافُُيقاؿ:ُالشعرُتفكيرُبالصور،ُوالفمسفةُتفكيرُ
ُ ُتفكير ُوالفف ُوالمفاىيـ، ُالتأويؿ3ُبالصوربالصور ُاقتراح ُيريد ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُأّف ُويبدو ،

ُ.ةُالخطابُودالالتوبالصور،ُومفُخبلؿُالصورُيكشؼُعفُرمزي

إفُالتأويؿُبالصورُيشبوُإلىُحدُكبيرُتأويؿُالتراثُبالتراث،ُأيُأفُالعمميةُالتأوليةُتتـُمفُ
ُآلياتُحدا ُفتأويؿُنصُحداثيُيجبُأفُيعتمد ُمقابؿُتأويؿُنصُقبؿُجنسُالمتفُالدروس؛ ثية،

ُتراثيُيفرضُتأويبلُتراثيا.

الُيفصؿُشوقيُالزيفُبيفُالنصُالمكتوبُوالصورُبأنواعياُكماُيفعؿُجاؾُأموف،ُبؿُيعتبرُ
؛ُيقوؿ:ُ"إذاُكافُالنصُعبارةُعفُصورةُمكتوبة،ُقابمةُلمقراءة،ُوعرضةُلمتبياف،ُفإّنوُصورةًُُالنَصُ

ُ:وكغيرهُمفُالصورُيمكفُأفُيحتمؿُداللتيفُفي

أوُُعمىُأشياءٍُُالعبلماتُُُ(،ُتحيؿُإلىُحقيقةُخارجية؛ُبأفُتدؿeikôn,icôneُّاُأيقونةُ)إمُّ -1
 موزُودالالت؛ُرإلىُُياحقيقةُميتانصيةُتحيؿُفيياُماُبداخم

                                                      
ُُرػػػػػجػاؾُأومُ-1 ُتػرجمة: ُالصػورة، ُمراجػػػػػيتػوف، ُالخػوري، ُط.ػػػػػػػا ُجوزيؼُشريـ، ُالمنظم1عػة: ُبيروت،ُػ، ُلمترجمة، ُالعربية ة

ُ.73،ُص2013ُ
ُ.340ينظر:ُجػاؾُأومػوف،ُالصػورة،ُصُُ-2
ُفيُالخطابُالببلغيُوالنُ-3 ُالشعرية ُالصورة ُالولي، ُمحمد ُط.ػػينظر: ُالبيضاء،1ُقدي، ُالدار ُالثقافيُالعربي، ُالمركز ،

ُ.7ُ،8ُ،ُص1990بيروت،ُ
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مُّ -2 (،ُتحيؿُإلىُحقيقتياُبالذاتُكوفُالنصُتتوقؼُعندهُالداللة،eidolon,idoleُاُأيدولةُ)وا 
ُومنتيىُالمغزى، ُالمعنى، ُخاتـ ُبأنُُّبأّنو ُيوىـ ُثابتا، ُيحيؿُإلىُأشياءُفيصبحُبذلؾُنصا و

 .1"الصنـُ-النصولكنوُيحيؿُإلىُذاتوُفيُمحضُحرفيتو،ُإّنوُالسيموالكر،ُ

ُالمحايثةُوالنص في صورتو األيقونية يحيؿ إلى الخارج ُالتفكيؾ،ُوضدُمبدأ ،ُعكسُلعبة
ُ ُلمنص، ُالمنفتح ُالجانبُالسيميائي ُومع األيدولية ىو بنيوي  ولكف النص في صيغتووالنصية،

ُالنوعُاأل،ُوىوُكذلؾُمعُلعبةُالتفكيؾُالتيُتقصيُالممحايث وؿُيقبؿُرجعُالخارجي،ُفنفرضُأّف
ُالتأويؿُالمفتوح،ُفيماُالثانيُيقبؿُالتأويؿُالمنغمؽ.

األيدولةُلياُجانبُسيموالكري؛ُولكفُحتىُالنصُ)األيقونة(ُلياُقدرةُُويرىُشوقيُالزيفُأفُّ
ييام ُوا  ُسيموالكرية ُبؿُتصؿُإلىُالوقائعُواألشياء، ُالنصُالداخمية ُالُتكتفيُبداللة ُألنيا ُفييية،

ُترتبطُبأديولوجيةُالمجتمع.

ُ:2ولشرحُالفرؽُبيفُمفُيؤمفُبالصورةُومفُينكرىا،ُيقّدـُمحمدُشوقيُالزيفُالمخططُاآلتي

ُُُُُُُ

ُ

 

 

 

 

ُ

                                                      
ُ.17محمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغز،ُصُُ-1
ُ.52محمدُشوقيُالزيف،ُالذاتُواآلخر،ُصُُ-2

 اإلٌكونوفٌلٌة

 عشق األٌقونة

 اإلٌكونوكالستٌة

 )تدمٌر األٌقونة(

 األٌقونة

 هبٌرٌالٌة

 ()فوق واقعٌة

 رؤٌة مجّردة

 فوق مستقبٌلة

 )استشراف فوقً(

 تضاٌف الصورة والنموذج
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ُ ُيمكف ُوالنموذج ُالصورة ُيُُلمتضايؼُبيف ُيُدَُػوجَُأف ُالذي ُالجانب ُفيُػفي ُأو ُبالصورة ؤمف
ُفيُ ُنموذجُأوليُوأصميُيتجسد ُعمىُوجود ُيتفقافُ"ضمنيا ُالجانباف ُفيذاف الجانبُالذيُينفييا،

ُالفوؽُ ،1ُواقعييفُويتجمىُفيُالرؤيةُواالستشراؼُعندُالمستقبمييف"ُ-األيقونةُأوُفيُالصورةُعند
ُ عفُطريؽُُج األوليالرؤية الفرع عمى النموذ / و في قياس الصورةػيشتغؿ مبدأ التشابوىنا

ُأيُالُ ُأيقونوكبلستية، ُأو ُإيقونوفيمية ُما، ُعفُرؤية ُينفصؿ ُال ُالتأويؿ ُأف ُ"ومعنىُذلؾ التأويؿ؛
ُدواعيُ ُأو ُسياسية، ُمشكبلت ُأو ُدينية ُبقيـ ُيتغّمؼ ُمعّيف، ُتوّجو ُحصيمة ُكونو ُعف ينقطع

ُتأ2أيدولوجية" ُ)سواء ُاأليديولوجية ُالقضايا ُعف ُفصميا ُأبدا ُفالتأويؿُالُيمكف ُالتيُ، ُنقدا( ُأو ييدا
ُتعالجياُالصورةُأوُالرؤية.

أويؿُالثقافيُالذيُيرىُمدىُاألخذُػػػػػيفرضُالتأويؿُالرمزيُلمصورةُوالرؤيةُتأويبلُآخرا؛ُىوُالت
افةُمركزيةُفيُالعمميةُالتأويمية؛ُإذُػػػػػ،ُفالثق3بالصورُالرمزية،ُأوُالعكسُمحاربتيا،ُواالكتفاءُبالتقميد

إاّلُإذاُاستطعناُفيـُثقافتوُُ،ااُثقافيًُنُ ػػػػعُبعيدٍُُمعيفٍُُأوُخطابٍُُصورةٍُُتأويؿُُِالُيمكفُالوصوؿُإلى
ُوني ُفييا ُُولد ُمفاىيمَُػالذي ُمنيا ُوتصؿ ُوراتَُػػػػػو ُليذا في  وضروري افي أساسيػػػػالثققؿ ػػفالعو،
ُالعقؿُالثقافيُتجاوزُمفاىيميُوفمسفيُلمعقؿُاألداتيُالذيُسي4العممية التأويمية ُوىذا طرُعمىُ؛

ُتطبيقاُ ُتطبيقيا ُالنقاد ُالتيُحاوؿ ُالغربية؛ ُالمفاىيـ ُعمىُعبر ُالعربيُفيُبداياتُاشتغاالتو النقد
ُبعضُ ُديبُفي ُأبو ُمنيـ ُالباحثيف؛ ُمف ُالعديد ُفعؿ ُكما ُالمتعمقةُُ-وليسُكؿ-حرفيا تطبيقاتو

ُُبالنسقيفُالثنائيُوالثبلثي.

ُالثقافي ُالتأويؿ ُابفُعربيُينخرطُفيُيرىُشوقُ،ومفُخبلؿُمعطياتُومفاىيـ ُأّف يُالزيف
وبالمقارنةُمعُخيارُنظريُُ،العمميةُالتأويميةُبحذرُشديد،ُتبعاُلمسياقاتُوالعتبات،ُوبعدُتأّمؿُدقيؽ

ينتيجو،ُيأخذُبالصورةُبدؿُالمذىب،ُأوُبالتأويؿُالثقافيُبدؿُالنقدُوالتأويؿُاأليديولوجي،ُفأخذُابفُ
                                                      

ُ.52،ُصُواآلخرُالذاتُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
ُ.17محمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغز،ُصُُ-2
ُ.17ُ،18المرجعُنفسو،ُصُُ-3
اءةُفمسفةُالثقافة،ُينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُالث قاؼُفيُلبلستزادةُفيُالعقؿُالثقافيُالذيُيقترحوُمحمدُشوقيُالزيفُلقُرُ-4

ُ.21ُ،22،23األزمنةُالعجاؼ،ُفمسفةُالثقافةُفيُالغربُوعندُالعرب،ُصُ
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ُاأليقونكمستي ُبالنزعة ُأوُلمُةالمناىضُةعربي ُالضمني ُأو ُ)المحايث( ُاأليدولي ُبالمعنى صورة
ُكذلؾ ُويأخذ ُاأليقونيُُةوالموافقُةالمشايعُةاأليقونوفيميُبالنزعةُالسيموالكري، ُبمعناىا لمصورة،

ابف عربي يعّد الوجود عبارة )التدليؿُعمىُالخارجي(؛ُوىذاُكموُراجع،ُحسبُشوقيُالزيف،ُإلىُأّفُ
ُوالحسية،ُومسافرةعف صور متكاثرة متشابكة ومتناسمة  ُالطبيعية ُالحقائؽ ُكؿ ُعمى ُتتردد ،

ُالوجود ُعمييا ُيشتمؿ ُالتي ُوالروحية 1ُوالخيالية ُالصور ُىذه ُوفيُكثرة ُيتشكؿُ؛ ُوكثافتيا وحيويتيا
ُالباروؾُويستدعيُالتحميؿَُ ُلفيمو.ُالباروكيَُُمفيـو

ُ ُيقدُّوفي ُالباروكية ُالرؤية ُىذه ُعمى ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُالتأاشتغاؿ ُمف ُمجموعة ويبلتُـ
المتراكمةُالتيُطبعتُالنصُاألكبري،ُفتوقؼُعندُأىـُالتأويبلتُالتيُقّدمتُلو،ُبعضياُمعروؼُ
كالتأويؿُالرمزي،ُوالتأويؿُاإلشاريُالمستنبطُمفُالنصوصُالصوفيةُذاتيا،ُوبعضياُغيرُمعروؼُ

ُاالستعاري ُوالتأويؿ ُالباروكي 2ُكالتأويؿ ُمشروع ُفي ُوتوظيفا ُظيورا ُأكثر ُالباروؾ ُولكف مدُػػمح؛
ُفُالتفكيكي.ػػػػػػشوقيُالزي

،ُليذاُالُيعتمدُشوقيُيرتبط الباروؾ بالجانب العرفاني أكثر مف ارتباطو بالجانب العقالني
ُوىماُ ُوالتصوؼ؛ ُالعرفاف ُعمى ُاعتماده ُبقدر ُالعقبلنية ُالتأويمية ُالنماذج ُعمى ُقراءاتو ُفي الزيف

نماُمفُطينةُفينومينولوجية،ُوىكذاُمترادفاف،ُوالفاصؿُالوحيدُبينيماُليسُمفُطبيعةُأيديُو لوجيةُوا 
أّفُالتصوؼُيندرجُفيُالحقؿُالدينيُالبلىوتي،ُولكفُالعرفافُُ،ُوأّكدتناتاليُدوبرازالباحثةُأشارتُ

ُ.3يجاوزُىذاُالحقؿ

يمكفُأفُنجدُتقارباُآخرُبيفُالتصوؼُوالعرفافُفيُكونيماُتجربتيفُنصيتيفُيمكفُفيميماُ
ُس ُبطريقة ُأو ُمحايثة ُفالتصوؼُُبطريقة ُمنفتحة، ُوالعرفافُُنٌصُُيميائية ُفيُُُ، ُتشكيؿٌُكذلؾ؛ ُلبعدٍُُما

لكفُُ،الروحُفيُالمغةُبوصفياُجسداُأوُصورةًُُنفثُُِمفُخبلؿُالمغة،ُأوُىماُعمميةُُُآخرٍُُوجوديٍُ
ُعمىُ ُوتبقىُمفتوحة ُالبلنيائي، ُالتأويؿ ُانفبلتُمفُمعايير ُتبقىُفيُحالة ُالصورة ُالنصُأو ىذا

                                                      
ُ.19ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغز،ُصُُ-1
ُ.20ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.21ُ،22،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-3



326 
 

،ُومحمدُشوقيُالزيفُيتبنى1ُيةُاستمرارُلصيرورةُالفيـُوالمعرفةُواالستكشاؼ،ُبوصفياُعممالتأويؿ
ُاليقيني ُغير ُالمتحرؾ ؛ فإف كاف محمد مفتاح اعتمد عمى تجربة ابف رشد العقالنية/ الفيـ

فإّف شوقي الزيف يعتمد عمى ابف عربي في خمفيتو ،ُالبرىانية ووصؿ إلى الفيـ اليقيني النيائي
ُالباروؾُى الفيـ المتحرؾ والتأويؿ الالنيائيالعرفانية، ليصؿ إل ُيستدعي ُالذي ُالتأويؿ ُىذا ؛

ُ.ةُضروريةػبطريق

إّفُالعرفافُمقروفُبالتصوؼ،ُوالتصوؼُمقروفُبفكرُاالختبلؼُوالتعددُوالتبايف،ُوليسُبفكرُ
ُيكوفُالتفكيؾُُ ُواليقينيات،ُليذا لىُ،ُفيُحيفُيكوفُفكرُالبنيةُمدخبلُإُإلىُالعرفافُِمدخبًلُُالوحدة

ُواالنسجاـ.ُوالبرىافُفكرُالوحدةُ

يذىبُعبدُالحكيـُأجيرُإلىُاعتبارُابفُتيميةُنموذجاُلفكرُالوحدة،ُوابفُعربيُنموذجاُلفكرُ
ُاليقينيُُاالختبلؼ،ُلكنيماُحسبو،ُاتفاقاُحوؿُأىميةُالتأويؿُوالفيـ،ُفأخذُابفُتيميةُالتأويؿَُ بالمفيـو

ُالفيـوالثابتُ)والتفسير(ُبينماُأخذهُابفُعربيُب ُ.2مفيـو

ُالتيُ ُتجربةُابفُعربيُالعرفانيةُمتداخمةُمعُالتجربةُالصوفية، يرىُمحمدُشوقيُالزيفُأّف
،ُأيُبيفُالتصوؼُبرؤيتو3ُأخذُمنياُالمعجـُوالطريقة،ُفيمكفُوضعوُفيُبرزخُالتصوؼُوالعرفاف

ُومكُو ُالعالـ ُلعناصر ُواإلطبلقية ُالحدسية ُبرؤيتو ُالعرفاف ُوبيف ُوالبلىوتية ُالمتعددةُالدينية ناتو
ُوالمختمفة.

ُبيفُالصوفيةُ ُ)البيفُبيف(، ُالبرزخية اشتغاؿُمحمدُشوقيُالزيفُاألساسُينصبُحوؿُىذه
؛ُوكؿُاتجاهٍُُخطابٍُُكؿُ ُوالعرفانية،ُفيسعىُإلىُُقراءتيماُأنطولوجيا،ُالستكشاؼُالطيؼُداخؿُبنيةُِ

                                                      
ُنقد/ُتصوؼ،ُالنصُّزاعُػػػػػػريؼُىػػػػػينظر:ُشُ-1 ُبيروت1ُالتفكيؾ،ُط.ُ–الخطابُُ–شريؼ، ،ُمؤسسةُاالنتشارُالعربي،

ُ.34،ُص2008ُ
ُإلىُفكرُاالختبلؼ،ُط.ُ-2 ُالشيخافُابفُعربيُوابفُتيمية،ُمفُفكرُالوحدة ُالحكيـُأجير،ُسؤاؿُالعالـ، ،1ُينظر:ُعبد

ُ.9ُ،10،ُص2011ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
ُ.22ز،ُصُػػػينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغُ-3
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ف أف ُنموِقع التصوؼ والعرفاف في رغـ أّننا يمكاُمفُبنيةُأخرىُمجاورةُليا؛ُبنيةُتممؾُأطيافًُُفكؿُ 
 العقؿ والبرىاف.ُالبنية نفسيا؛ ىذه البنية التي تقابميا بنية أخرى ىي:

ُأوُالتوجوُاُ،إذف ُلممبدإ ُومناقضا ُالبرىانيُالعقبلنيُمعاكسا ُأوُاالتجاه لعرفانيُيكوفُالمبدأ
ُاتوس.ػوغوسُضدُالبػالمفػُاليرمسيُ)نسبةُإلىُىرمس(؛

ُ ُاالوفي ُعف ُالحديث ُوالرؤيةُصدد ُوالتأويؿ ُلمعقؿ ُوالبيانية ُوالبرىانية ُالعرفانية تجاىات
الجابريُالذيُرأىُبأّفُبنيةُالعقؿُالعربيُمحمدُعابدُالعربية،ُالُيمكفُتجاوزُطرحُميـ؛ُىوُطرحُ

ُأساساُعمىُثنائيةُالبرىافُوالعرفافُيتوسطي ؛ُفذىبُإلىُأّفُاُالبيافُكطرؼُمشوبُأوُمتوسطمتقـو
ُيسمىُقى في القمب عمى صورة كشؼ أو إلياـالعرفاف معرفة ُتم ُاألجنبية ُالمغات ُفي ُوىو ؛

gnoseُالغنوصُ) ُ)الغنوصيوف( ُوالعرفانيوف ُوالحكمة؛ ُالعمـ ُبمعػػنى ُوىو )gnostiquesُ lesُ
يروفُبأّفُمعرفتيـُبالحقيقةُالدينيةُأسمىُمفُكؿُمعرفةُأخرى؛ُوىـُيقوموفُبتجنيدُاإلرادةُوليسُ

ُعمىُجعؿُاإلرادةُبديبلُعفُالنظرُالعقميإوؿُشحذُالفكر،ُبؿُيمكفُالق ُ.1ّفُالعرفافُيقـو

إّفُالبنيةُالثانيةُالتيُتتحكـُفيُالعقؿُالعربيُىيُبنيةُالعقبلنييفُأوُالبرىانييف؛ُويقعُاالتجاهُ
ُالمغويُوالبيانيُوالببلغي،ُ ُفيُالفكر ُأطروحتو ُمنيما ُيستمد ُبنيتيُالعرفافُوالبرىاف، البيانيُبيف

البرىاف،ُفمقابؿُىرمسُيوجدُأرسطو،ُفالبرىافُيعتمدُعمىُُىوُالعرفافُومقابموُ،اُىناولكفُماُييمن
ُدوفُغيرىا،ُفيُاكتسابُمعرفةُ ُومحاكاةُعقميةُوحدىا قوىُاإلنسافُالمعرفيةُالطبيعية،ُمفُحس 

مفُأجؿُتشييدُرؤيةُلمعالـُيكوفُفيياُمفُالتماسؾُواالنسجاـُماُيمبيُطموحُبالكوفُككؿُوكأجزاءُ
ُالعق ُفي ُإلىُواىرػػػاـ عمى شتات الظػػػػػدة والنظػػػػاء الوحػػػػإضفؿ ُوالممح ُالدائـ ُويرضيُنزوعو ،
ُ.2فػػػػػمبُاليقيػػػػط

                                                      
ُالعقؿُُ-1 ُ)نقد ُالعربية ُالثقافة ُفي ُالمعرفة ُلنظـ ُنقدية ُتحميمية ُدراسة ُالعربي، ُالعقؿ ُبنية ُالجابري، ُعابد ُمحمد ينظر:

ُ.251ُ،252ُ،253،ُص2009ُ،ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُبيروت،9ُ(،ُط.2العربي
ُ.383ُ،384ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
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فيُاالتجاهُالبرىانيُالعقبلنيُأّنوُضدُالنزعةُالتشتيتيةُالتيُفرضتياُماُبعدُالحداثةُُظُُبلحَُالمُُ
بلـُإلىُضوء؛ُوىوُيصّبُفيُأساسياتُوالتفكيؾ،ُفيوُاتجاهُيحاوؿُتحويؿُالفوضىُإلىُنظاـُوالظ

ُفكرُالبنيةُكماُسبؽُأفُتعرضناُليذهُالحيثية.

ُتأويال شموليا لمعالـ،ُواالتجاهُالبرىانيُيفرضُتأويال بيانيا لمعالـُُضُإذفُاالتجاهُالبيانيُيفرُِ
ُ ُليفرض ُالعرفاني ُاالتجاه ُويأتي ُاالنسجاـ، ُمبدأ )غنوصيا(؛ُُتأويال عرفانيا رمزيا لمعالـوفؽ

حسبُماُُ،اروكيا؛ُوكذلؾُىرمسياُنسبةُإلىُىرمسُالذيُكافُينقؿُالخطابُمفُاهللُإلىُالعبادب
ُالفمسفةُواألسطورةُاإلغريقية.ُذىبتُإليو

ُفيُالنص ُمودعة ُإلىُممكناتُمعنوية ُاليرمسيُيشير ُالتأويؿ ُالحرفُ،إّف ية؛ُخارجُمعانيو
قاتُالُواجيةُكميةُتوحدُبيفُماُىوُا،ُوأّفُالنصُطبوليسُواحدًُُالمعنىُمتعددٌُُوىوُماُيعنيُأفُّ

مودعُفيُاإلنتاجُوبيفُماُيأتيُفيُالتمقي؛ُويرتبطُىذاُالتأويؿُبيرمس؛ُوىوُإلوُغريبُاألطوار،ُ
،ُوفيُفكرُاالختبلؼُوالتفكيؾُتتعايشُالمتناقضاتُجنبا1ُوىوُرمزُالتحادُالمتناقضاتُوتعايشيا

نسجمة،ُبؿُىيُتحتفظُبييكمةُنفسياُإلىُجنبُفيُصورةُباروكية،ُدوفُرغبةُفيُتشكيؿُوحدةُم
ديبُعفُالتجاورُُي،ُكماُرأيناُذلؾُفيُأطروحةُكماؿُأبمتناقضة ولكف متجاورةعمىُأساسُأنياُ

ُالداللي،ُحينماُتحّوؿُإلىُمرحمةُالتفكيؾُوماُبعدُالحداثة.

التعايشُفيُالنصُبيفُالمتناقضاتُالُيستطيعُالتأويؿُالعقبلنيُأفُيسوغوُأوُيجدُلوُىذاُ
جاُمنطقيا؛ُفالنصُالصوفيُاألدبيُمثبلُالذيُيقدـُعناصرهُمتجاورةُأوُمتناقضةُتفرضُتأويبلُمخُر

خاصاُبيا؛ُىوُالتأويؿُالباروكيُالرمزي،ُإذُ"يعقدُالتأويؿُالرمزيُ)الممارسةُالتأويمية(ُصمةُوثيقةُ
ُوأقاليـُواسعةُمفُالتأويؿُالصوفيُتحتمؿُالت أويؿُالرمزيُبالتأويؿُالباروكيُ)المجاؿُأوُالموحة(،

بحكـُالطبيعةُالثنائيةُلمرمزُبيفُالظاىرُوالباطف،ُوالتأويؿُالباروكيُبحكـُالطبيعةُالمنعرجةُلمنصُ

                                                      
وراتُاالختبلؼ،ُدارُاألماف،ُالدارُػػػػػ،ُمنش1ينظر:ُسعيدُبنكراد،ُسيروراتُالتأويؿ،ُمفُاليرموسيةُإلىُالسيميائيات،ُط.ُ-1

ُناشروف،ُالجزائر،ُالرباط،ُبيروت،ُ ُ.29ُ،30،ُص2012ُالعربيةُلمعمـو
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ُألنيا1ُولمنفس" ُالبرىاني ُأو ُالبنيوي ُالشمولي ُالتأويؿ ُتقبؿ ُال ُما ُىي ُالمنعرجة ُالطبيعة ُوىذه ،
ُتتجاوزهُفيُأساسوُالمنطقيُوالُتنحصرُداخمو.

ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُالرمزُ عف التأويؿ العالماتيبدياًل  الرمزيَ  التأويؿَ ُيختار ُيجعؿ ُألنو ؛
الرمزُلوُنطاقوُفيُالمجاؿُُضمفُفئةُالعبلمات؛ُلكفُبينماُتنخرطُالعبلمةُفيُالمجاؿُالمغويُفإفُّ

فإفُماُىوُخارجُلغويُيمثؿُمجاؿُالرموزُالتيُيتواصؿُمفُخبللياُُ،،ُوعمىُىذاُاألساس2الفمسفي
ُالتوسطُالسيميائيُىوُالحالةُالرمزيةُالمثمىُالتيُمكّنتُاإلنسافُمعُالوجودُ ُ"فإّف ـّ لفيمو،ُومفُث

،ُفيذاُالػتأويؿ3ُاإلنسافُمفُاكتشاؼُنفسوُووعيياُخارجُحدودُالتطابؽُالوجوديُبينوُوبيفُمحيطو"
ُفكؿُرمزُ ُ)السيميوزيس( ُالداللية ُالسيرورة ُكمفيـو ُالسيميائية؛ ُبالمفاىيـ ُوطيدة ُعبلقة الرمزيُلو

مفُالرمزُاألوؿ،ُُؿُإلىُمدلوؿ،ُوكؿُمدلوؿُيستحضرُفيُالذىفُذلؾُالرمزُأوُرمزاُآخرُقريبٌُيحي
ُمب ُمبػػػػبحكـ ُأو ُالمشابية، ُلمرمػػػػػػدأ ُالمستعمؿ ُلئلنساف ُالقصدي ُالنشاط ُيفيـُػػػػػدأ ُأف ُأجؿ ُمف ز

ُالوجودُأوُيتواصؿُمعُغيره.

ُالعبلقةُبيفُالتأويؿُالرمزيُوالتأويؿُالباُر ا،ُمًُيُُِمُُوكيُيطرحُشوقيُالزيفُسؤاالًُقبؿُمعالجة
ُوااللتفاؼُواالنحناءُاستراتيجية4ًُة؟ػوىو:ُىؿُالتأويؿُمنحنيُالبني ُبمعنىُىؿُيتخذُمفُاالستدارة ،ُ

ُعميياُفيُالعمؿ؟ُوىذهُالحقيقةُاالستداريةُالتيُيتصؼُبياُالتأويؿُتجعموُغيرُنيائيُوالُيقؼُ يقـو
ُ ُحدود ُبالتأُو؟معينةعند ُيستعيف ُوتجعمو ُاالستدارة؛ ُتمؾ ُفيـ ُعمى ُالقادر ُبوصفو ُالباروكي ُيؿ

ُالبلنيائية،ُوالتحّوؿُالمستمرُلمرموزُوالدالالتُالمرتبطةُبيا.

،ُ،ُوىيُبذلؾُتفرضُتأويبلُباروكياػؾإّف انحناء البنية يعني تعّقدىا وتركيبيا العميؽ والشائ
يشتغؿُعمىُوترُالحقيقةُوقدُرأىُشوقيُالزيفُأّفُابفُعربيُمثبلُاستوعبُىذهُاألطروحةُوراحُ

موزُوالعبلمات،ُُرالبلنيائيةُلمُالمرّكبةُلموجودُوالنص،ُىذهُالحقيقةُالباروكيةُالمبنيةُعمىُاالستدارة
                                                      

ُ.149محمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُوالمغز،ُصُُ-1
ُ.151ُ،150ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُط.ُ-3 ُالغانمي، ُسعيد ُمراجعة: ُبنكراد، ُسعيد ُترجمة: ُوتاريخو، ُالمفيـو ُتحميؿ ُالعبلمة، ُإيكو، ُالثقافي2ُأمبرتو ُالمركز ،

ُ.10،ُص2010ُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
ُ.168،ُصُالمغزينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُُوُ-4
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ُالتأويؿُيحاوؿُػويةُواختبلؼ،ُتشابوُوتمايز،ُتماثؿُوتعارض،ُوىػوعمىُاجتماعُاألضدادُبيفُى ذا
يا،ُوتتغّيرُفيُعيوفُالمتمقيُالذيُيشكؿُفيـُوتفسيرُاألشكاؿُالتيُتتغيرُبياُبمجردُأفُتتجسدُفي

؛ُىذاُالحديثُعفُالتأويؿُالباروكيُقريبُأشدُالقربُمفُالتأويؿُالتفكيكي1ُعنياُفكرًة،ُأوُتصورا
ُواإلرجاء.ومفاىيـُاالنتشارُ

ُولةػمفاىيـ التأويؿ الباروكي قريبة مف مفاىيـ التفكيؾ وما بعد الحداث ُيػ، ربطُمحمدُػيذا
دُالحداثة،ُويذىبُإلىُػالصوفيةُوالعرفانيةُالتيُقّدمياُابفُعربيُبمفاىيـُماُبعالمصباحيُالمفاىيـُ

أّفُ"ابفُعربيُأحدث،ُشأنوُفيُذلؾُشأفُىايدجر،ُانقبلباُداخؿُاالنقبلبُالذيُقامتُبوُالفمسفةُ
ُاالنقبلبُ ُوكانتُغاية ُاليوناف، ُعند ُنشأتيا ُفجر ُمنذ ُالبلعقبلني ُأجناسُالقوؿ ُمف ُغيرىا عمى

ا لمرؤية كراىً فالعقؿ البرىاني يمارس إ،2ُتعادةُالوجودُلمشروعيتوُبعدُأفُاغتصبوُالعقؿ"األكبريُاس
ُبتأويؿُالعالـُوفؽُمنطقوُالبرىانيُالنسقيُوالمنطقي.الوجودية ُ،ُبحيثُيجعمياُتقـو

إذفُالتأويؿُالباروكيُبديؿُعفُالتأويؿُوالفيـُالبرىانيُلمعالـُوالنصوصُوالخطابات؛ُالعالـُ
ُوالنصُوالخ ُيقـو ُوالعرفاني ُالصوفي ُالتأويؿ ُفإف ُوتناقضاتيـ، ُوانحناءاتيـ ُاستداراتيـ ُبكؿ طاب

ُباختزاؿُالتناقضُوتجاوزهُ بمجاراةُىذهُالدائريةُواالنحنائيةُويستدعيُالتأويؿُالباروكي،ُألنوُالُيقـو
ُ.3لصالحُرؤيتوُالشمولية،ُألفُالتناقضُكامفُفيُالتركيبةُالباروكيةُلمتأويؿُذاتو

ُعندُإفُبارُو ُأوُاستقراره ُأيُعدـُسكونيتو، ُالتأويميةُتعنيُحركيتوُوسيرورتوُوديناميتو؛ كية
ُفيـُواحدُأوُيقيفُثابت.

ُنصُ ُىو ُومتناقضة ُومختمفة ُمتنوعة ُلسماتُكثيرة ُوالحامؿ ُوالمتحرؾ ُالنصُالمتحوؿ إّف
اخؿُ،ُبسببُتدمي نصا باروكيايسلسمير قرواية الحالـ وقد اعتبر محمد شوقي الزيف باروكي،ُ

ُبعدُ ُما ُالكوالج ُمفيـو ُمف ُيقترب ُوىو ُوالدنيوية، ُوالصوفية ُوالدينية ُالفمسفية ُمنيا ُكثيرة عوالـ

                                                      
ُ.170،ُصُوالمغزُالصورةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
2-ُُ ُومحمد ُنعـ ُط.ُالمصباحي، ُابفُعربي، ُالفكرُالمنفتحُعند ُالعربية1ُال، ُالدار ُاألماف، ُدار ُمنشوراتُاالختبلؼ، ،

ُناشروف،ُالجزائر،ُالرباط،ُبيروت،ُ ُ.43،ُص2012ُلمعمـو
ُ.175ُ،176صُُوالمغز،ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُالصورةُُ-3
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الحداثي،ُوفيُالتأويؿُ"يقتربُالباروؾُفيُبنيتوُوجوىرهُمفُكؿُىوُعرفاني،ُوغيرُبرىانيُلذاُكافُ
وىناُنجدُأّفُُ؛1حضورهُفيُالعرفافُأقوىُوفيُالنصوصُالنثريةُأوُفيُالقصائدُالشعريةُالمحمومة"

اُأوُاُمغمقًُاُوتفسيرًُفيمًُُالمغمؽُُُالنصُالباروكيُيستوجبُتأويبلُباروكيا،ُتماماُمثمماُيستوجبُالنُصُ
ُا،ُأيُأفُالنصُىوُالذيُيفرضُاالستراتيجياتُالقرائية.محايثًُ

ُالكؿُ ُذلؾ ُىو ُالمختمفة، ُالتعبيرية ُاألشكاؿ ُكؿ ُيقبؿ ُفيو ُمنغمؽ ُالنصُالباروكيُغير إّف
ناُنستحضرُالمختمؼُوالمتحوؿُمفُىيئةُإلىُأخرى،ُ"فعندماُنتحدثُعفُالباروؾ،ُفإنُّالمتناقضُُو

ُجاءتُُ؛الحركة ُلذا ُالحركة، ُىو ُالباروؾ ُجوىر ُومنحرفة، ُتمقائية ُبالتعريؼُعفوية ُىي والحركة
ُلتصورُ ُالنحت، ُأو ُكالرسـ، ُالثابتة ُاألشكاؿ ُذلؾ ُفي ُبما ُالحركة، ُلفكرة ُحاممة ُالفنية التعبيرات

؛ُوتخمؽُىذهُالحركيةُنوعا2ُياُتوىـُبالحركةُفيُشكؿُقفزُأوُدىشةُأوُامتعاض"مدة،ُلكنُّتماثيؿُجا
ؿُالذيُقدُيشارؾُالمتمقيُفيُالكشؼُعنو،ُلكفُمفُالثراءُالجماليُلمنصُمفُخبلؿُالحيويةُوالتحوُّ

ُتسيرُ ُكما ُتسير ُحركية ُفيي ُواضحة، ُنسقية ُبقوانيف ُمضبوطة ُالنصُغير ُداخؿ ُالحركية ىذه
ُنظريةُالفوضى،ُكماُعرضناُلوُفيُنيايةُالفصؿُالثاني.ُواىرُفيالظ

ُتحمؿُأبعادًُحيثُأنُُّ؛بموحة الموناليزايمكفُأفُنمثؿُلمنصُالباروكيُُ ُنفسيةًُيا ُمتناقضةًُُا
ُفيمكفُأفُنجدُنصًُتظيرُلممتمقيُأنُُّ،فيُالوقتُنفسوُ،ولكنياُ،سةمةُوعابُِفييُمتجيُّ ُتبتسـ، اُيا

ُُُ.ذلؾُمثاؿُُإيميؿُسيورافُُنصوُصُُوُ،مؿُشذراتُالتفاؤؿإالُأّنوُيحُ،حزًناُوأًسىُرُُظيُِيُُ

الحركةُوالظواىرُتفمتُمفُالمعاييرُوالقوانيفُفيُنظريةُالفوضى،ُالتيُتحاوؿُالوصوؿُُإفُّ
إلىُتمؾُالمعاييرُوالقوانيفُالتيُتتحكـُفيُالحركاتُوالظواىرُغيرُالقابمةُلمضبط،ُ"وبماُأّفُالحركةُ

ؿُفيُالطبيعة،ُوُّػقدرةُالعقؿُعمىُضبطُاألشياءُالتيُتفمتُمنوُ)التحتفمتُمفُالضوابطُالعقمية؛ُأيُ
ُُيوضعُالباروؾُفيُعدادُالبلمعقوؿُوُيجعؿُأقربُإلىُالحدوسُ ُما ُالمبيـ...(ُفإنوُغالبا الجنوف،

ُالعبقريات..." ُالباروؾ3ُالقارةُوالتجاربُالمفرطة:ُالشطحاتُالصوفية،ُتجاربُالعرفانية، ُأّف ،ُكما

                                                      
ُ.179،ُصُوالمغزُالصورةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
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يُظاىرةُعاديةُكخفقافُعمـُفيُالسماء،ُأوُدخافُسيجارةُيعموُفيُاليواء،ُحركةُيمكفُأفُيكوفُف
ُنص ُ ُأو ُالحركةيتحوُُّاألمواج، ُبتمؾ ُالتنبؤ ُعمى ُالقارئ ُقدرة ُدوف ُأخرى ُحالة ُإلى ُحالة ُمف ُؿ
؛ُأيفُالُيوجدُاالستدالؿُالعقميُالدقيؽُيكوفُالعرفاف،ُوأينماُيكوفُالعرفافُيكوفُو(ػػػػ)كقصيدةُاليايك

ُ.أويؿُلوػباروؾُكتال

ُوينتييُزيءػقيد والالتناىي، فيو يحبذ التشتيت والتجػرتبط الباروؾ بالتفكيؾ والتعػي ،
بتأويبلتُببلغيةُورمزيةُتنطويُعمىُمفاىيـُومفاعيؿُالمغةُوحصافةُالعقؿُالببلغيُفيُالتفكيؾ؛ُ

ُىذاُالجانبُالتفكيكيُعمىُالفراغُُو عيؿُىيُمجّردُإيياـُأوُضُالواقعُبمفالتيوُوالغيابُويعوُّاويقـو
ُبيػدـ1سيموالكر ُوينتيي ُالمنسجمةُ، ُاليوية ُومفاىيـ ُوالشموليات ُالمركزيات ُإلىُُ،كؿ فتتحوؿ

ُ ُالسوسيرية ُالخطية ُصفة ُتممؾ ُال ُمتقطعة ُوخطابات ُمتشظية ُوىويات ُصغرى  laسرديات
linéarité ُُّفيتحو عُمكوناتوُ،ُوتتحوؿُجميوجرثوميٍُُإلىُآخرُمتحرؾٍُُوخالدٍُُؿُالنسؽُمفُثابتٍُ،

ؿُر،ُويتحوُّػؿُالشرُإلىُخيرُمستت،ُفيتحو2ُّإلىُلعبُلعبةُتبادؿُالمواقعُواالختباءُداخؿُالنقائض
ُ.مخبوءٍُُإلىُظمـٍُُالحؽُّ

اُالجانبُالبلمتناىيُفيُالتأويؿُالباروكيُفيظيرُفيُالداللةُالبلنيائيةُفيجعؿُالحياةُقالباُأمُّ
ةُوالقوىُالنشيطةُوالنافذة،ُبالبحثُعفُبؤرةُأوُبؤرُالُينفؾُعفُتوليدُاإلمكانياتُالتأويميُأوُطرسا

ُالخمؽُواالبتكار ُطاقة ُالتيُتنبعُمنيا ُالدينامي؛ ُمفُمركز3ُالتجميع ُفاإلبداعُالُيمكفُأفُينشأ ،
واحدُأوُسمطةُأبويةُتتحكـُفيو،ُبؿُمفُعّدةُمراكزُتجعؿُالداللةُفيوُحيويةُودائمةُالتحوؿ،ُفتخمؽُ

ُجمالياتُمتعددةُومتجددة.

ُالتفكيؾُسعىُإلىُالجمعُبيفُالثنائياتُاإلنسانية،ُوكذلؾُُمحوريةٍُُإلىُنقطةٍُُنصؿ وىيُأّف
(ُ ُتواقتا ُالتناقضُالذيُينبغيُأخذه ُىذا ُالباروؾُ"بالتناقضُالحيُوالخبلؽ، (coincidentiaُييتـ

                                                      
ُ.182،ُصُوالمغزُالصورةُالزيف،ُشوقيُمحمدينظر:ُُ-1
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ُيشتغؿُفيُمجاالتُالحياةُوالفنوفُواآلداب،ُوصارػػ،ُوى1بالمعنىُاألكبريُ)ابفُعربي(" ُذاُالمفيـو
ُالرمزيُ ُالتأويؿ ُمف ُقريب ُفيو ُليذا ُلمتناقضات، ُوامتبلكيا ُوحيويتيا ُالصورة ُكثافة ُعمى يدؿ

زاحةُُوالتفكيكي. إّفُالباروؾُيستدعيُقارئاُحصيفاُيمتمؾُالقدرةُعمىُفيـُالتناقضاتُوالتداخبلتُوا 
ُسن ُوليذا ُوالموغوسية، ُالببلغية ُالقوى ُتخمقيا ُالتي ُواأليديولوجيات ُالكبرى فيُُػص،تفحُّالسرديات

ُبوصفياُتفكيكا.ُ،محمدُشوقيُالزيفُ،ُعنداإلزاحةُمفيوـَُُ،العنصرُالقادـ

فيوُ،ُأوسيتحوؿ إلى نص باروكي مف خالؿ التأويؿ،ُسنعرضُنموذجاُلنصُباروكياآلف،ُُو
ُالصورُِ ُفي ُشوقيُُ.واألحاسيسُُِوالمشاعرُُِيحتويُكثافة ُإلىُمحمد ُجاؾُدريدا ُنصُرسالة وىو
ُقراءةُمحمدُشوقيُالزيفُالتفكيكيةُوالباروكيةُليذاُالنّص:الزيف،ُثـُسنتدارسُطريقةُ

 " صديقي العزيز محمد شوقي الزيف،

شكرا جزيال عمى بطاقتؾ حوؿ مدينتي الجزائر ووىراف. فيي تمؤل قمبي فرًحا وابتياًجا. كؿ 
ب أريد أف أكوف بجانبكـ وبجان ما تقولو لي يمّسني في العمؽ العتبارات عديدة تعرفيا جيدا. كـ

، ال يفارقوف ذاكرتي نظرًا لمرابط القوي الذي  أصدقائي. أخبر الجميع بأّنني أفكر فييـ كّؿ يـو
 .يجمع بيننا. أتمّنى أف ألتقي بيـ يوًما ما ىنا أو ىناؾ

 في القريب العاجؿ

 مع احترامي وموّدتي الخالصة

 2اؾ دريدا"ػػػػػػػج                                                                       

المعنىُالمتمركزُعميوُىوُالرغبةُُ،ُويبدوُأفُّوأناسٍُُلمدينةٍُُيبدوُىذاُالنصُمجردُرسالةُشوؽٍُ
زُعمىُػدُعفُىذاُالمعنىُالمتمركػفيُلقاءُاألصدقاءُواألحبابُواألمكنة،ُلكفُالقراءةُالتفكيكيةُتبتعُِ

،ُونقطةُوفاصمة،ُتبحثُعفُكؿُحرؼٍُداخمو،ُعبرُكّؿُمفردةُُوُفػيوتغوصُُنصالبنيةُالسطحيةُلم
ُشروخاتوُودالالتوُالمغمورةُوالمنسية.
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شكرا جزيال عمى بطاقتؾ حوؿ مدينتي الجزائر يقرأُشوقيُالزيفُالجممةُاألولىُمفُالنص؛ُ
دا،ُولكفُالُيقؼُعندُػػأرسمياُإلىُدريُلوُعمىُالبطاقةُالبريديةُالتيُوُشكرٌُػعمىُأساسُأنُّووىراف، 
؛ُىذاُالذيُ"تعّرضُلمطردُواإلقصاءُ،ُمفُأجؿُفيـُذلؾُالُشْكػررُفيُحياةُدريدابؿُيحفُىذاُالحدُّ

(ُقوانيف1945ُ-1936.ُإذُانتشرتُفيُتمؾُالفترةُ)ُمفُالمدرسةُمراتُعّدةُنظًراُالنتسابوُالييودي
ُمزاولةُ ُأو ُلمدولة ُتابعة ُمناصب ُاشتغاؿ ُالجزائرييف ُالييود ُعمى ُتحضر ُالتي ُالعنصرية فيشي

ر،ُفيُتُّتسىذاُالُيظيرُمباشرةُفيُالمعنىُالمنطقيُوالنحويُلمنص،ُبؿُىوُمتخٍؼُوم؛ُُو1الدراسة"
ُجيدا،ُ ُعفُمعرفةُشوقيُالزيفُلبلعتباراتُالتيُيعرفيا ُفحديثُدريدا شروخاتُالنصُومساماتو،

ّفُػمفُيتقفُفُامؤشرُأّفُالنصُيخفيُالكثيرُمفُالمعانيُوالُيريدُأفُيظيرىاُلمعامة،ُبؿُيصؿُإليي
،ُوسمةُالبلنيائيةُمفُأىـُبحثا عف الالنيائي،ُماُبيفُسطورُالنصيُػفالحفػرُُوالحرؼُوُ،التفكيؾ

ُخصائصُالباروؾ.

ُويخبئُُ ُالمعاني ُحرؼُيختزف ُفكؿ ُالنص، ُفي ُاعتباطيا ُيجيء ُشيء ُالتفكيكال ُلمقارئ ُييا
ىرافُىيُالحصيؼ،ُفذكرُمدينتيُالجزائرُووىرافُلوُداللتوُالسيميائية؛ُإذُ"العبلقةُبيفُالجزائرُوُو

ُمركزُ ُوىامش، ُمركز ُدولة ُفمكؿ ُالرئيسية(، ُواليامشُ)المدينة ُ)العاصمة( ُالمركز ُبيف كالعبلقة
ؾُ،ُولكف،ُىؿُتستمرُىذهُالثنائيةُالميتافيزيقيةُفيُالتحّقؽ،ُطبعاُستتفك2ُّسياسيُوىامشُاقتصادي"

،ُبؿُلممركز وداخؿ اليامش يوجد طيؼ أو أطياؼ،ُاليامشِ  طيؼُ ُداخؿ المركز يوجدُوتنيارُألفُّ
ُإالُباقترانياُزػتبادؿ لممراكبينيماُعبلقاتُُتحدثُُ ،ُفبلُتكتسبُالعاصمةُالجزائريةُرونقياُوجماليا

ُبباقيُالمدفُاألخرى،ُووىرافُمفُبينيا.

ُالنص،ُفػمدريداُمعرفةُكبيرةُبالبطاقاتُالبريديةُ (بطاقتؾ)يمكفُأفُنتجاوزُكممةُالُ فيُىذا
البطاقةُالبريدية:ُمفُسقراطُإلىُ)ُوقدُأّلؼُكتاباُيحمؿُالمفردةُنفسياودالالتياُالرمزيةُوالجمالية،ُ

،ُوالبطاقةُىيُالقبميُالفمسفيُلفكرُدريداُالذيُاشتّؽُمنياُمقوالتُانعداـ1980ُفرويدُوبعده،ُسنةُ
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نماُيكوفُ،ُفحينماُنكتبُكتاباُالُنحّددُالمرسؿُإل1المرسؿُإليو،ُالشبحية،ُاألرشفة،ُاإلعادية يو،ُوا 
يجيدىا،ُوالُعبلقةُلمكاتبُبذلؾ،ُفيوُالُىناؾُمفُيحسفُقراءتوُوىناؾُمفُُ؛اُبيفُكؿُالناسشاعًُمُُ

ُلمكتاب.ُقدُانسحبُمفُالعمميةُبمجردُنشره

بما فييا ىراف،ُولكفُتمؾُالصورةُالباروكية،ُوُوُالعاصمةُُِةُُعميياُصوُرُورقةٍُُمجردُُُالبطاقةَُُإفُّ
وُالتيُهُوأحاسيسَُأفُتستدعيُإلىُدريػداُمشاعرَُاستطاعتُُ،مف إبراز لمنطقة النور، وأخػرى الظؿ

عبرُنقؿُشبحيُالمدينتيفُُ،ةُقامتُبوظيفةُتواصميةػػػػػعاشياُفيُكمتيُالمدينتيف،ُفالصورةُالباروكي
ُالعاشؽُِ ُدريدا ُُإلى ُتشّكمتُليما، ُالحنيفوقد ُوبُ،داللة ُالقبمية ُأشواؽُدريػدا ُالصورةُػػػػػعبر اروكية

زيقيا،ُػػػػفُقمبياُأوُتمػػػػػػيمكُأشكاؿٌُُ،ُألوافٌُةٍُػػػورقيُورةٍُػػػّردُصػػػػػػتُ"مجػػػػػػػالبطاقةُحممثافتياُالشبحية،ُفػػػػػػوك
يافاُػػػباحاُوأطػػػػرجعُالخارجي،ُبقدرُماُنقمتُأشػػػػ،ُفالصورةُلـُتنقؿُالم2دوفُأفُنمّزؽُالمدينةُبعينيا"

ُلتمؾُالمدينتيف.

التيُلـُتعدُمرسمًةُفقطُإلىُمحمدُشوقيُالزيف،ُبؿُُ؛تأتيُالجممةُالثانيةُمفُالنص/ُالرسالة
ُبالحبُوالشوؽُ؛إلىُالجميعُأصبحتُمرسمةًُ ُميتـٍ ُُوالنوستالجياُكؿ  المعنىُفيُوالتفكيؾُوالحفر
ُ ُداخؿ ُالمخزوف ُىي ُالثانيػة؛ ُوالجممة ُالمتفّجرة، ُوبؤره ُالنص "فيي تمؤل قمبي فرًحا شروخات

ُفيوابتياًجا"؛  ُالظاىر ُالمنطقي ُواالمتنافُوالمعنى ُالشكر ُىو ُالعبارة ُالفرحُُىذه ُعف والتعبير
ُالمعنىُالوحيدُ.والبيجة ُومناقضةُ؟ىؿُىذا ُسيعمؿُالتفكيؾُعمىُخمؽُمعانيُأخرىُمجاورة ُأـ ؛

ُى ُالنحوي؟ ُالمنطقي ُستتفجُّػػلممعنى ُالمفرداتػػؿ ُىذه ُدالالت ُوالفرحُُ:ر ُوالقمب ُالمؿء، تمؤل؛
فػبلُُ،ما بعد حداثيةباروكية / واالنحناء واالنعطاؼ، كنزعة يوجد االلتواء  في التفكيؾ .؟واالبتياج

ُاويةُوالسطحيةُفييا.ػػبالتأكيدُستتفجرُوتنتجُدالالتُأخرى،ُغيرُالثُشيءُقارُأوُثابت.

بداالتياُالعديدةُومعانيُحروفياُوتقمباتيا،ُفيقوؿُأّف:"ُالقمبُ يقرأُشوقيُالزيفُمفردةُالقمبُوا 
يياما.ُفيوُانقبلب،ُعندماُينقمبُالشيءُُُوُحامؿماُيطرأُفيُالمحظة.ُإنُّ إلىُُالوقائعُاألكثرُإبياماُوا 
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ُالسببُيتناقضُالقمبُمعُالعقؿ" ؛ُمفُتناقض الباتػوس مع المػػوغوسي،ُومفُثـ،1ُنقيضو.ُليذا
كّؿُلحظة؛ُعكسُبؿُىوُمتمايؿُمنقمبُُ،مةُومتواترةالباتػػوسُالُيسيرُفيُحركةُمنسجُأفُُّحيث

ُ.نسجاميتوُومنطقّيتوباُالموغوسُالذيُيحتفظ

التعبيرُعفُالبيجةُوالفرحُيكوفُعبرُالقمبُالذيُيشعرُبيذهُاألحاسيسُوالمشاعرُالمختمجةُ
ُلمقم ُولكفُالُيمكف ُلمعقؿُدورٌُفيُالنفسُالبشرية؛ ُفيوُمفُُبُأفُيفرحُدوفُأفُيكوف فيُذلؾ،

ُيستذكرُاألحداثُويستدعيُذكرياتُالماضي.

ُفيُرُالحرؼُأوُالصػػفُتأثيػثُعػوالحدي ُعفُتأثيرىا ُبالضرورة، ُىوُحديث، ُفيُالقمب، ورة
يُُينظرُإليوُبوصفوُكتمةُأوُذلؾُفيُالجسدُالذيُيختزفُاألحاسيسُعكسُالجسـُالذػػؿ،ُوكػػػالعق
ُالفحصُالتجريبيُػفُ؛مػػادة ُأو ُالعممية ُفالجسـُىوُالمعطىُلممبلحظة يناؾُتمييزُعرفانيُبينيما،

ُوالنّياوالجسدُ ُفيوُصورةُشبحيةيتوارىُوراءُالمقاصد ُالذي2ُتُأوُالحركاتُواالنقبلبات؛ ُلمجسـ ،
ُيحمؿُتعبيراتُالجسد،ُوالصورةُالبريديةُىيُشبحُلممدينتيف.

ُالمعانيُاألخرىُفيُ ُفيُالبروز،ُوتزداد ُأيُمعنىُالشوؽُوالحنيف، ُالمعنىُالمنطقي؛ يزداد
،ُعتبارات عديدة تعرفيا جيدا"كؿ ما تقولو لي يمّسني في العمؽ ال "التفّجػرُوالتكاثر،ُمعُعبػػػارة:ُ

والحبُوالشوؽُالُيكوفُفيُسطحُاإلنسافُومشاعرهُالفاترة،ُبؿُيكوفُعمىُمستوىُالعمؽ،ُعمؽُ
ُوتبلمسُ ُستخمخؿ ُبالتأكيد ُالعمؽ ُإلى ُتصؿ ُحينما ُوىي ُالجسد، ُوعمؽ ُالعقؿ، ُوعمؽ القمب،

،3ُاُوحرًجا"أثًراُأيُجرحًُُؾُُماُيتُرُىوُفيُالغالبُُِالعمؽَُُاُيمس ُػػمشاعرهُوحنينوُإلىُالماضي،ُفػ"م
ُوالعمؽُيختزفُالحقيقة،ُعكسُالسطحُالذيُيأويُالوىـ.

حدثُفيُالجزائرُإبافُُىذهُاالعتباراتُالتيُيعرفياُجاؾُدريداُومحمدُشوقيُالزيفُىيُماُإفُّ
ُالسوداء ُالجزائرُمفُُ؛العشرية ُفيربطُشوقيُالزيفُاسـ ُوىتؾُلؤلعراضُومجازر، بادة ُوا  مفُقتؿ

ُفمفُخبلؿُ،تقميبوخبلؿُ ُالتفكيكية، ُفيُالعممية ُتقميد ُوىذا ُومتقاربة، ُمفرداتُمتباعدة َُقْمِب ُبعدة
                                                      

ُ.174،ُصُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿُمحمدُُ-1
175ُ،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2
ُ.177المرجعُنفسو،ُصُُ-3
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ُالذيُيحتمؿُ ُ)الجزائر( ُ"تأّممتُفيُاالسـ ُفإذا ُيمكفُأفُنصؿُإلىُالسرُالذيُيخفيوُعنا، االسـ
أكثرُمفُقمبُوقالبُوأكثرُمفُعنؼُومصير:ُ)الُجُزر(ُعنوافُالتبعثرُوالتشظي،ُ)المجزرة(ُعنوافُ

ُوالتقيقر"ال ُالتباعد ُدليؿ ُ)الَجّزر( ُوالقير، ُالتي1ُعنؼ ُالمؤلمة ُواألحداث ُالجزائر ُمصير ُفكأف ،
رُتباعدُوتخاصـُعاشتياُكانتُمرتبطةُبتسميتياُوالدالالتُالناتجةُعفُتقميبُحروفيا؛ُففيُالُجزُُ

يابُلموجُالبحر،ُولوصراع،ُوفيُالمجزرةُدـُوقتؿُوتعذيب،ُوفيُالجَُ فُالذيُسمـُواألممزرُذىابُوا 
ُ،ُيظيرُالسمـُفيختفيُالعنؼ،ُوالعكس.، فالباروؾ قائـ عمى المحظةيظيرُويختفي

ُفجاءتُدالالتُاأللـُُالتفكيؾُُُرفَُػقَُ ُمفُخبلؿُحروفيا، ُالجزائر ُواسـ ُالسوداء ُالعشرية بيف
والعذابُوالجرح،ُىذاُالجرعُالعميؽُالغائرُفيُالقمبُوالجسدُ،"فالجرحُيمتحـُمعُاالسـُوالُيترؾُفيُ

قّمصاتوُأوُانقبلباتوُأيُسبيؿُلمخبلص:ُُجْرح،َُحَرج،ُُجْحر،َُرْجج،َُحَجر،ُحْجر،ُفيوُيختزفُفيُت
ُوَرْجحُ ُوعتمة( ُ)متاىة ُوُجْحر ُشائكة( ُ)وضعية َُحَرُج ُفالُجْرحُبالطبع ُالمفارقات: ُعمىُىذه خباياه

عانيُمنياُدريداُ،ُفبؤرةُالحزفُالذيُي2)ترددُ"بيفُبيف"ُوحيرةُمفجعة(ُوَحْجرُ)ُمنعُودفعُوقمع("
ُراِح.ػالعمؽ؛ُمكمُفُالجُموجودةُفيُكممة

ُالصداقة،ُوبالخصوصُالصداقةُُدريداُالذيُعاشُمتشظيَُُإفُّ اليويةُوالمكاف،ُيقّدسُمفيـو
ـ ػكالمعرفيةُالتيُجمعتوُبعدةُمفكريف؛ُمفُبينيـُبختيُبفُعودةُومحمدُشوقيُالزيف،ُليذاُيقوؿُ:"

الصديؽُميـُ،ُبؿُضروريُفيُحياةُاإلنساف،ُولكفُئي"، أريد أف أكوف بجانبكـ وبجانب أصدقا
ُعبلقةُالصداقةُعمىُالمحبةُوالوف الُػيجبُأفُتقـو اء؛ُوكذلؾُالصدؽ؛ُفػػ"الُصداقةُبدوفُِصْدٍؽ،ُوا 

فييُمصاحبةُبيفُاألجساد...ُالصداقةُىيُاستحضارُمفُنطمئفُإلىُصدقوُأوُوعده،ُفميذاُكافُ
اغتالتوُأياديُالذيُوبختيُبفُعودةُُ.3"َيػَرهُولػـُيمتؽُبػوُُـػدريداُصديؽُبختيُبفُعودةُمعُأنوُل

ُوالدُّ ُوكالجرح ُالسوداء، ُالجزائر ُسنوات ُفي ُتعرضُوػدريُأفُّػـ ُالذيف ُالمثقفيف ُيساند ُأف ُيريد ُادا
ُالمرحم ُتمؾ ُفي ُاتخاذه؛ُلبلغتياؿ ُدريدا ُيريد ُموقؼ ُىي ُاألصدقاء ُمع ُالتواجد ُفي ُفالرغبة ػة؛

                                                      
ُ.177،ُصُمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿُ-1
ُ.177ُ،178،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
ُ.179المرجعُنفسو،ُصُُ-3
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إلىُمساندةُكّؿُالفاعميفُالذيفُمّستيـُالمحنةُفيُأداءُالمينة.ُالصداقةُُوبالفعؿ،ُ"تحّولتُالصداقة
عّدىُالحدودُواألقاليـُأوُالثقافاتُوالمعتقػدات.ُفييُالُتعترؼُباالنتماءُأوُاالنتسابُسوىُىيُماُيت

إلىُىويةُواحدة،ُىوُفيُالحقيقةُينتميُإلىُكّؿُُالالمنتمي؛ُفػػدريدا1ُعمىُسبيؿُاليويةُوالتعريؼ"
ُتنيضُعميوُالحياةُىُو ياتُالعالـ،ُفيوُعمىُحالتوُالبلنتمائيةُإلىُىويةُواحدةُمعروفةُ"يدرؾُما

اإلنسانيةُمفُأساٍسُواٍه،ُوالذيُيشعرُبأّفُاالضطرابُوالفوضويةُىماُأعمؽُتجذًراُمفُالنظاـُالذيُ
ُقومو" ُالمثقف2يؤمفُبو ُمف ُكافُدريدا ُوليذا ُوالشمولية، ُالنظامية ُقومو ُفيتجاوزُنظرة ُالقبلئؿُ، يف

ُيُالعشريةُالسوداء.الذيُساندواُالجزائرُف

ُ ُعف ُينقطع ُأف ُيستطيع ُال ُاإلنساف ُإف ُعممية ُعمىُممارسة ُتفكيػره ُيرّكز ُولكف التفكير،
األحبابُواألصدقاءُوالقضاياُالتيُتشغؿُبالو،ُفالتفكيرُفيُشخصُما،ُدليؿُعمىُمعّزتػػوُوحظػوتو،ُ

، ال يفارقوف ذاكرتي نظًرا لمرابط  أخبر الجميعُليػذاُيقوؿُجاؾُدريػػداُ:" بأّنني أفكر فييـ كّؿ يـو
ُ".القوي الذي يجمع بيننا

ُالمجتمعُ ُعف ُبعيد ُيحيا ُأف ُيمكنو ُال ُإذ ُاإلنساف، ُحيػػاة ُفي ُالصداقة ُلدور ُعودة وىػػنا،
وُالمتشابؾ،ُليكّوفُصداقاتُمتعددة،ُ"فسػػماتُالصداقةُتتبّدىُفيُالفكرُوالذكرُأوُالتفّكرُوالتذّكرُأ

ُمتينةُو)عق ُالصداقةُعقيدة،ُألنيا ُثمةُرابطُقويُيشبوُ)الُعقدة(: ،ُدٌُػػػػػػػاالستحضارُوالذاكرة. (ُمبـر
ُعقإنُّ ُوالثقة"ػػػػيا ُااللتزاـ ُعمىُسبيؿ ُفيُصدؽُاآلخر ُتعتقد ُاجتماعية ُلغوية، ُفمسفية، ُوى3يدة ذاُػ،

ُرتو.ػوفُذاكُِػـُالُيفارقػ،ُويجعميفكرُفيُأصدقائوػداُيُُػىوُالذيُيجعؿُدريُ)الرابط القوي(دُػػػػػػالعق

إفُىذاُالعقدُأوُالرابطُالقويُالذيُيجمعُدريداُبأصدقائوُوأحبابوُليسُقسريا،ُبؿُىوُعاطفيُ
ُيجعموُيدافعُعنيـُفيُأكثرُمفُمناسبة،ُمفُبينيا،"ُخطابوُالذيُألقاهُ وقمبيُ)باتوسي(،ُوىوُما

إلىُالحريةُعبرُأساليبُاإلبداعُفيُاألدبُُالسيزيا،ُأشادُدريداُبتوؽُالمثقؼُالجزائريأماـُأعضاءُ

                                                      
ُ.180ُ،ُصواالحتماؿُاإلزاحةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
ُ .5،ُصُكولفُولسف،ُالبلمنتميُ-2
ُ.181ُ،182محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-3
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؛ُفعمىُالرغـُمفُبعدُدريداُعفُأصدقائوُالمثقفيف،ُإالُأنيـُحاضريفُفي1ُوالفف،ُوالفمسفةُواإلعبلـ"
ُقمبوُوعقموُوذاكرتو،ُفيوُحضورُلمغياب.

ُ ُاألخيالدالالتُالبرُزإف ُالجممة ُفي ُظاىرة ُتظيرػػخية ُكما ُالرسالة، ُمف ُأيضا،رة دالالتُُ،
:" أتمّنى أف ألتقي بيـ يوًما ما ىنا ،ُيقػػػوؿُؽُالوصاؿُبيفُاألحبابُواألصدقاءءُوالتمنيُلتحقُّالرجا

ُفيُ، أو ىناؾ" ُالعقؿ ُالذيُيرفعو ُالتحّديُاألنطولوجي ُالحقائؽُىو ُالذيُيمّيز َُبْيف ُالَبْيف و"ىذا
ديةُأوُتمؾ،ُمفُصدماتو،ُأيُأفُيكوفُ)ىناُأوُىناؾ(،ُفيُىذهُالضفةُالوجُوعبلجُأسقاموُوالحّدُ

اءُبقدرُماُمكافُالمقُ؛ُوالُييـ2ُّمعُاليويةُوفيُأحضافُالغيرية،ُفيُأسوارُالذاتُوبجانبُاآلخر"
ُأفُيمتقيُبأصدقائو،ُبسببُ"ُاألوضاعُاألمنيةُُييـُّ ُذاتو،ُوفيُالنيايةُلـُيستطعُدريدا المقاءُبحّد

طُ)ُالرسائؿ،ُالياتؼ(ُأيُعبرُوالصحيةُالتيُحالتُدوفُالمقاءُ)ىناؾ(،ُولكفُالمقاءُتـُّعبرُالوسائ
ُ.،ُولكفُالمقاءُالفكريُوالمعرفيُقدُحدث3الجسدُكمساحةُلمتبلقيُوالتعارؼ"

ُإمكانيةُُإفُّ ُيممؾ ُىو ُبؿ ُالحّد، ُىذا ُعند ُيتوقؼ ُال ُالرسالة ُىذه ُفي ُوالتفكيؾ الحفر
ُتحيؿُمفُخبلؿُتقميبُحروفُاالستمرارية الالمنتيية، ُفكؿُكممة ياُلتفجيرُدالالتُأخرىُجديدة،

ُالتأويؿُ ُيّتسع ُالطريقة ُوبيذه ُأخرى، ُكممات ُإلى ُتحيمنا ُالمعاني ُوتمؾ ُبيا، ُممتصقة ُمعاني إلى
 البلنيائي،ُوالُيصؿُإلىُداللةُواحدةُمتفؽُعمييا.

ُتجمعوُ ُالتي ُالسابقة ُمعارفو ُمف ُانطبلقا ُالرسالة ُليذه ُوتفكيكو ُتحميمو ُالزيف يمارسُشوقي
ُالنص ُمف ُفقط ُينطمؽ ُفمـ ُاعتمبدريدا، ُبؿ ُثـ،ُ، ُومف ُالرسالة، ُفيـ ُفي ُقمبية ُمعمومات ُعمى د
فُاّدعىُذلؾ.ُمكنو،ُأبدا،ُأفُيمغيُمعارؼُالقارئفالتفكيؾ،ُفيُعممياتُتأويموُالُي ُالقبمية،ُحتىُوا 

ُُ،ُمفُبينيا:مفاىيـ نتائج /ونخمصُفيُىذاُالعنصرُإلىُعّدةُ

 رةُورمزيتيا؛حدثُتحّوؿُعندُمحمدُشوقيُمفُتأويؿُالكتابةُوتفكيكياُإلىُتأويؿُالصُو -1

                                                      
ُ.182،ُصُواالحتماؿُاإلزاحةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
ُ.184،ُصُنفسوالمرجعُُ-2
ُ.187المرجعُنفسو،ُصُُ-3



340 
 

إّفُباروكيةُالتأويؿُضروريةُلفيـُاألدبُومختمؼُالخطاباتُاإلنسانيةُخصوصاُماُبعدُ -2
 الحداثية؛

ُألسبابُدينيةُ -3 ُراجع ُوىذا ُوأخرىُمعو، ُإلىُنزاعاتُضده ُنزاعاتُالتأويؿ ُتقسيـ يمكف
 وأخرىُأيديولوجيةُسياسية؛

التفكيكي؛ُبؿُإفُالنصُُ،ُوىوُقريبُمفُالتأويؿمحمدُشوقيُالزيفُمعُالتأويؿُالباروكي -4
بعدُحداثي،ُفيماُيتميزُبالبلنيائية،ُوالغرابةُالمطمقةُالتيُقدُتوجدُُالباروكيُىوُنصُما

 فيُماىوُمألوؼ،ُوالمعبُبالمدلوالتُالمتضادة،ُوالنزعةُالعبثية.....
ألفُالرمزُأوسعُُيختارُمحمدُشوقيُالزيفُالتأويؿُالرمزيُبديبلُعفُالتأويؿُالعبلماتي؛ -5

 فُالعبلمة؛وأشمؿُم
 الفيـُالباروكيُمتحوؿُومتحرؾُعكسُالفيـُاليقيني؛ -6
 ابفُعربيُيقّدـُذخيرةُمفاىيميةُيمكفُاستغبللياُفيُنحتُمفاىيـُتأويميةُجديدة؛ -7
ُفيُحيفُيستدعيُالنصُالمنسجـُتأويبلُعقبلنياُ،النصُالعرفانيُيستدعيُتأويبلُباروكيا -8

 .برىانيا
اُبالضرورةُىدمًُالبلمنطقيُ)ُالتفكيكي(ُالُيكوفُُالتحّوؿُمفُالمعنىُالمنطقيُإلىُالمعنى -9

إلىُمحمدُشوقيُكماُرأيناُفيُقراءةُرسالةُدريداُُ؛يكوفُاستمراراُلياُلمحالةُاألولى،ُفقد
ُإذ ُلموطفُُالزيف، ُوالحنيف ُوالشوؽ ُوالعرفاف ُالشكر ُعبارات ُوراء ُالموجود ُما عرفنا

ُ.،ُمفُسماتُباروكيةواألصدقاءُواألحباب

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ.ُامس: اإلَزاَحُة ِبوْصِفيا تفكيًكا: َنحُت الَمَفاِىيـِ المبحث الخ

ُمتنوعة،ُ ُومعرفية ُبحثية ُسياقات ُعّدة ُفي ُاإلزاحة ُمصطمح ُالزيف ُشوقي ُمحمد يستعمؿ
فدائماُىنالؾُيقينياتُالُيجبُُ،ويربطوُبالتفكيؾُوالتأويؿُوممارساتُالفيـُاإلنسانيةُلمخطابُوالعالـ

ُ.وُنِسيَُُلصالحُماُقدُُىم َشُاالستسبلـُليا،ُبؿُيجبُاستبعادىاُ

ة:ُماذاُنزيح؟ُوكيؼُنزيح؟ُولماذاُنزيح؟ُػػػػػنجدُشوقيُالزيفُيطرحُسؤاالُأوُباألحرىُعّدةُأسئم
ابتُوالراسخُأوُماُيسمىُباألصؿ،ُػػػػػإذُماُنزيحوُونخمخموُىوُالثُ؛إّفُىذاُالفعؿُمرتبطُبفعؿُالثبات

بمعنىُتحريؾُالثوابتُُ؛ة تقميب وتحويؿػػػػػكعمميإلزاحةُاُ/ُاستراتيجيةؽػػػػػمنطُالتفكيؾوليذاُيختارُ
ُالمتج ُوالماىيات ُلغويةُػػػػالراسخة ُأنسجة ُإلى ُوالتقديس ُالتصنيـ ُوطأة ُتحت ُتتحوؿ ُوالتي ّذرة،
ُ.1مخرومةُوأنساؽُفكريةُبالية

ُثـػومُ ُضدُ ُ،ف ُلمواقعُُكؿُ ُفاإلزاحة ُتقديسية ُصنمية ُحركة ُكؿ ُوضد ُتثبيت، ُأو ثبات
ُيا،ُشكميا،ُمنسجمةٌُعمىُأنُُّرُُظيَُاألنساؽُالتيُتَُُاإلزاحةُزحزحةَُُامؿُلو،ُفيحاوؿُفعؿٌُولمخطابُالح

ُالفك ُالمستوى ُعمى ُالداخمية ُوالصراعات ُالتناقضات ُتحمؿ ُػػػولكنيا ُليا، خطابات فوجوه مف ري
 الديموقراطية تحتوي أنسجةً معظـ خطابات و ُقد تحتوي مدلوالت االستعباد، ،في نسقيتيا ،الحرية
ارئُالتفكيكيُػياُلمقخيوطُُُتجمىفُتػ،ُلكارئ السطحيػر لمقػمف الديكتاتورية ال تظي مخرومةً  يةً لغو 
ُ.والحصيؼُذكيػال

ُمخمخؿُومزحزحُلممسمماتإّفُ ُُ،اإلزاحةُكمفيـو ُآخرُمناقضُلو،ُوىوُمفيـو يرتبطُبمفيـو
ُعمىُصبلبةُالمفاىيـُوتتدعيُمتانةُاُقيةر األبوية أو المحظة البطري ألنسجةُودوغمائيتيا،ُالتيُتقـو

ُحجبتُالرؤىُوجعمتُ ُوالفكرُوالسياسةُختمتُعمىُالعقوؿُبقدرُما ُاألبويةُفيُالثقافة فػػ"المحظة
ة،ُوقدُأرادتُأفُتكوفُالراعيُػقةُوالتأسيساتُاليشُّنمُ فُالماضيُورىيفُاإلنشاءاتُالمُُػالحاضرُسجي

يُينقّضُعمىُالقطيعُفيصبحُالذالذيُيسيرُعمىُسبلمةُقطيعو،ُفإذاُبالراعيُيستحيؿُإلىُالذئبُ

                                                      
ُ.9محمدُشوقيُالزيف،ُإزاحاتُفكرية،ُمقارباتُفيُالحداثةُوالمثقؼ،ُصُينظر:ُُ-1
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راُماُكافُالمثقؼُيمثؿُذلؾُػػ،ُوكثي1خيرُمحّؿُالحيرةُوالدورافُالبلنيائيُحوؿُرحىُالعبث"ىذاُاأل
ُالسردياتُالكبرى ُأنتجتيا ُالمثقؼُالتي ُتيمة ُتنيار ُليذا ُقطيعو، ُالذيُيمتيـ ُصارُػألنُُّ؛الراعي و

اليةُبعدُتصدعُالنظرياتُالشامميةُالمعتمدةُفيُيعانيُمفُ"فقدافُالمصداقيةُالفكريةُوالفاعميةُالنض
ُعمىُ ُالمتسارعة ُالتحوالت ُضوء ُفي ُوالسياسية ُاأليديولوجية ُالمشاريع ُانييار ُوبعد ُالعالـ، قراءة

لتُإلىُأسماءُغيرُمسمياتيا،ُأرضُالواقعُالمتحرؾ:ُفالشعاراتُالمتداولةُفيُالخطابُالثقافيُتحوُّ
التيُماُُالخاويةُ،ُوىيُتشبوُالمفاىيـُالميتافيزيقية2ىّشة"أيُتحّولتُمطمقاتُخاويةُأوُمتعالياتُ

ُ؛صُلعميُحربػذاُالنُّػفيُىربيُالتنويري،ُوماُيمكفُمبلحظتوُػرُعمىُالعقؿُالنقديُالغفتئتُتصدُُ
ُ ُأنو ُالمثقؼيستعيف بمقولة االنتشار الدريديةىو ُيستعمميا ُالتي ُالدواؿ ُيجعؿ ُإذ ُقبيؿُُ،، مف

ُالتط ُالوعي، ُصناعة ُالحرية،.ُور،)التنوير، ُخاويةًُ.االزدىار، ُأيُُّ.( ُمدلوالتُمحدُّمف فييُُ،دةة
ُ.؛ُإّنػياُعػػدميةارػوؿُقػػمجردُدواؿُصوتيةُالُمرجعُلياُوالُمدل

،ُالُو ال وجود لمحرية والحب والرفاىيةإنّ منطمؽ السرديات الصغػرى، مفُيمكفُالقوؿ،ُإذف،ُ
ُأ ُالذيُينفيُعفُنفسوُمكافُلؤلصميُواألساسيُوالمركزيُفيُمشروعُالتفكيؾ، وُمشروعُدريدا،

صفةُمشروع؛ُإذُيقوؿُ:"لـُيكفُليُأبداُمشروعُأساسيُوكممةُتفكيكاتُالتيُأفّضؿُاستعمالياُفيُ
ُأبدا،ُببلُريب،ُمشروعاُأوُطريقةُأوُنظاما،ُنظاماُفمسفياُبالخصوص"الجمعُ لـُُتسـّ

،ُألفُتسمية3ُ
ُ.يُسياؽُالميتافيزيقاُالغربيةُالتيُحاربياُالتفكيؾُُالتفكيؾُبالنظاـُأوُالمذىبُالفمسفيُيجعموُيندرجُف

ُأبُالحداثيُكافُالمثقؼُُ ُػػػيمثؿُلحظة ُقارة ُومبادئُبنيوية ُعفُمفاىيـ ُواألبويةُعبارة ال وية؛
ُنو التمرد أو الخروج عنيايمك فُكان، ُالخطابُعناصرٌُُتحتىُوا  ُالعالـ/ ُتشذُ ُداخؿُالمجموعة/

ُبقي ُُةُِػػعف ُاألخرى، ُالعناصر ُأف ُنفسيايجب ُلممبادئ ُالذىنيةُُ؛تخضع ُالبنية ُوفقيا ُتسير التي
ُإنياُ ُالتيُتميُاالختراؽُوتسبؽُالمجاوزة، ُالفكرية ُ"العممية ُبوصفيا ُتأتيُاإلزاحة ُومفُثـ العامة،
ُموادىاُ ُوتحويؿ ُالصمبة، ُأرضيتيا ُتحريؾ ُعمى ُبالعمؿ ُوالذاكرة، ُوالتاريخ ُالثقافة ُطبقات اختراؽ

                                                      
ُ.10،ُصُفكريةُإزاحاتُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
ُ.10،ُص2004ُزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُػػػػ،ُالمركػ3ػدُالمثقؼ،ُط.ػػعميُحرب،ُأوىاـُالنخبةُأوُنقُ-2
ُعمىُ-3 ُيجبُأفُيسيرُجنػوفُما ُإدوالد،ُجاؾُدريدا، ُفرانسوا ُحوارُمع ُوجيؿُدولوزُُ:ضمفُكتابُالفكر، جاؾُدريدا

ُ.85،ُص2004ُ،ُدارُالحوارُلمنشرُوالتوزيع،ُالبلذقية،1ُة:ُمحمدُميبلد،ُط.وآخروف:ُمساراتُفمسفيةُ)محاورات(،ُترجم
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ُاألصيمُةػػػػالفكري ُاألعماؽُوتبّددُومعارفيا ُتجدد ُنقديةُتفتحُاألفاؽُبقدرُما ُلمجاوزة ُوىيُتمييد ة،
ُُُُُ.ُدىاػويصعبُنقُالتيُُتغرسُفيُذىنيةُالفردُوالمجتمع1ُاألوىاـ"

ُاألب ُوتفكيؾ ُبيدـ ُاإلزاحة ُػػترتبط ُالنزعة ُعمى ُتعتمد ُالتي فالمحظةُُ؛التعميمية التمقينيةوية
األبُأوُالراعيُإلىُأيقونةُلمتقديسُُؿُصورةَُ،ُألنياُتحوُ األبويةُىيُالوجوُاآلخرُلمحظةُالتمقينية

المحظةُالتمقينيةُىيُلحظةُفصؿُالوعيُ؛ُوُىذهُبجيؿُيحممياُالوعيُفيُأوعيتوُكمحظةُيقينيةتوال
ُيكرُّ ُعندما ُالمسافُمراسيـَُعفُالخطاب، ُالوعيُالمتحررُلمكشؼُعفُزيفياُُوأناشيدَُُر يغيبُفييا

مفُأجؿُوالتخدير يحدث بإزاحة العقؿ المضاد وتغييبو، ،2ُخديرياأليديولوجي،ُوفضحُنزوعياُالت
ُ سائؿ المفاىيـ وال تناقش نيائيا التي ال تُ  العقؿ الجمعي أو الذىنية الجمعية؛باستبدالو
ُياُممنوعةُمفُذلؾ.،ُألنُّالمسممات

ؿُأفُتصؿُةُتحاوُِػأوُمجموعةُقرائيُذىنية جمعية منسجمةدريداُعفُإمكانيةُتأسيسُُجيبُُيُُ
لىُالمعانيُوالدالالتُنفسياُمفُخبلؿُإجراءاتُمعينةُ"ىناؾُببلُريب،ُىذهُالرغبةُالجامحةُفيُإ

ُأّنياُفيمتُُ-وحد ىاُىوُانفتاحياُ-أفُتتكوفُطائفةُما،ُلكفُكذلؾ،ُأفُتعرؼُحّدىا ُإفُتظّف ما
ُيستدعيُ ُمغاير، ُمنو ُشيء ُويقاوميا، ُما ُشيء ُحتىُيفمتُمنو وجّمعتُوأّولتُوحفظتُالنص،

ُاستبطانياُكمّيةُفيُذاكرةُالطائفةُالُرُطائفة ـّ ُبطفرة3ُة"اىنأخرىُالُتسمحُأبداُبأّفُيست ،ُألنياُتقـو
تأويميةُونقمةُإبستيمولجيةُمفُالفيـُالمغمؽُإلىُالفيـُالمفتوحُالبلنيائي؛ُيعنيُأّفُالطائفة/المجموعةُ

فُُوِجدتُفييُدائمةُالدػوحُّ ػالت،ُفيُالتفكيؾ،ُمفُالقرائيةُممنوعةٌُ طائفًةُُدُكؿُطائفةٌُػ،ُإذُتولُّتجّدد،ُوا 
ُأخرىُمختمفةُعفُسابقتيا،ُبؿُومناقضةُليا.

ُالمركزيُلمتفكيؾ،ُوىوُنقدُمركػػإذفُاإلزاح العقؿُالمخادعُلنفسو،ُُ؛زيةُالعقؿػةُترتبطُبالمفيـو
ة الخطابية البالغية ػويرضى باألنسجوالعقؿُالجمعيُالذيُيؤمفُوالُيسائؿُالمفاىيـُوالموجودات،ُ

                                                      
ُ.12محمدُشوقيُالزيف،ُإزاحاتُفكرية،ُمقارباتُفيُالحداثةُوالمثقؼ،ُصُُ-1
ُ.10ُ،11،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2
ُعمىُ-3 ُيجبُأفُيسيرُجنوفُما ُإدوالُجاؾُدريدا، ُحوارُمعُفرانسوا ُوجيؿُدولوزُجاؾُُ:ضمفُكتابُد،ػػػػالفكر، دريدا

ُ.84)ُمحاورات(،ُصُُوآخروف:ُمساراتُفمسفية
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ؿُالتجديدُالذيُالُيركفُإلىُالمفاىيـُالمتوارثةُويفضُُّالمضادَُُالعقؿَُُ،ُفتستدعيُاإلزاحةُُخرومةالم
البلنيائيُفيُفيـُالعالـُوالخطاب،ُويقضيُعمىُالفيـُالطقوسيُوالمذعفُلمخطاب؛ُ"فالفيـُيتبدىُ

ُالذاتي ُنتاجُاالنتماء ُبعضيا ُاالعتقادات، ُالتصوراتُأو ُمف ُفيُشكؿُطبقاتُسميكة  لىإ أيضا
،ُففعؿ1ُالتراث،ُوبعضياُاآلخرُثمرةُنتائجُتوصؿُإليياُالوعيُفيُلقائوُبالعالـُوبالذواتُاألخرى"

ُيختمؼُ ُمفُاالنتماءُالذاتيُإلىُالتراث،ُوقد ُمعُالوعيُالذيُينشأ ُأوُكميا اإلزاحةُيتناقضُنسبيا
اثُأوُالحداثة،ُألفُنسبياُعفُالوعيُالذاتيُالمستقؿُوالبعيدُعفُالمركزياتُاإلنسانية؛ُكمركزيةُالتُر

ُيمكفُموضعتوُداخؿُنسيجُمفاىيـُالتفكيؾ؛ُىذهُالمفاىيـُالتيُالُترضىُبأفُتوضعُ اإلزاحةُمفيـو
،ُالُتراثيةُوالُحداثية،ُألنوُيتضايؼُمعُضمفُمركزيةُفكريةُمعينة،ُفالتفكيؾ،ُأصبل،ُالُمركزيةُلو
ُ.طروحاتُماُبعدُالحداثػػػةُالرافضةُلموعيُالنسقيُالجمعيُ

ُحوُُّطروحات النقد الحداثيو التمقيف يرتبط بفكر إّف  ُمبادئُالذي ُإلى ُوالخطاب ُالعالـ ؿ
ُاقتحاـُآفاقيما،ُولكفُ ،ُالنقد ما بعد الحداثي ال يؤمف بالتمقيف واليقيفوقوانيفُيمكفُمفُخبلليا

ُؿُاإلزاحةُالمستمر.ػوليذاُيمجأُإلىُفع

عدُعفُحدثُالتأويؿ،ُحيثُيجمعيماُّفُاإلزاحةُتقتربُإلىُحدثُالتفكيؾُوالُتبتإيمكفُالقوؿُ
العمؽُالتأويمي،ُ"فقراءةُالعبلقةُبيفُالتأويؿُوالتفكيؾُىوُ"تحتُاألرض"ُأيُالصفائحُالنقديةُالتيُ

ذاُماُقارنناُبيف2ُتتجاوزُأوُتحتؾُأوُتتداخؿُعمىُغرارُالتضاريسُمحدثةُماُيسمىُ)الزلزاؿ(" ،ُوا 
تحريؾُالثوابتُواألفياـُالجامدةُوالتأويمياتُاليقينية،ُمدلوليُالزلزاؿُواإلزاحة،ُفنجدىماُيشتركافُفيُ

ُ.الراسخةُمثمماُيحرؾُالزلزاؿُالبنياتُاألرضية

ُأنُّػػػػيظي ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُكمجاؿُر ُمتعددة، ُومجاالت ُمفاىيـ ُمف ُمصطمحاتو ُينحت و
ُالتكتونياتُفيُمجاؿُالفيزياءُوالجيولوجيا،ُكماُيفعؿُجي ؿُدولوزُالجيولوجياُ)الصفيحة(،ُأوُمفيـو

رارُيمكفُأفُػػػوُمفُخبلؿُالتك؛ُىذاُالذيُيرىُأنُّفاىيـُوالمصطمحاتُالتيُيشتغؿُبيافيُنحتوُلمم
ُكؿُ  ُأّف ُليؤكد ُالتشابو، ُفينفيُعفُالتكرارُسمة ُلو،ُُينتجُاالختبلؼ، تكرارُيممؾُخصائصُمميزة

                                                      
ُ.7محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
ُ.8،ُصُالمرجعُنفسػػوُ-2
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ىاُحسبُجيؿُديةُومابعفالعالـُقائـُعمىُاالختبلؼُوليسُالتشابو،ُوىذاُماتشترؾُفيوُالمقاربةُالبنيُو
،ُفينفيُعنيماُوتضايفيماُرىُبتمازجيماُوتداخميماػػػالذيُيفكؾُثنائيةُالتشابوُواالختبلؼ،ُليُدولوز

ُ.1صفتيُاإليجابيةُوالسمبيةُوباقيُالثنائياتُالتفاضمية

ُتدميُ ُإزاحةػػػوفي ُالزيفُر/ ُشوقي ُالثنائيػػةُمحمد ُفيزيائيةُُلؤلنساؽ ُبمصطمحات يشتغؿ
ُالدقيقةبُذػػػولكفُاليأخُ،وجيولوجية ُُ،مفيوماتيا ُيحمؿُلفظة ُفحينما ُالعممي، ُ"الزلزاؿ"ضمفُمجاليا

ُمحايثُبمعنىُظاىرةُأرضيةُتغذيياُالمخياالتُاالجتماعيةُواألسطػػػيرىُأنُّ ورية،ُبنوعُمفُوُ"مفيـو
افُتراجيدياُاليوسُوالخشية،ُالزلزاؿُظاىرةُطبيعيةُعمىُغرارُالرعشةُفيُجسدُالكائفُالحيُ)إنس

ُتتخذُصورةُ ُالظاىرة ُمفُفائضُالشحنات...وىذه ُطبيعيُوعاديُأفُيتخمصُالجسد أوُحيواف(،
ُالجيولوجيُباحتكاؾُالصفائحُوتداخميا" ُإف2ُّالتشكيؿ ُالقوؿ ُيمكف ُومفُثـ ُزلزلةُصفائحُُ، إزاحة/

خفائيا،ُالنصُالبنيويةُيكوفُ برازىاُبدؿُسترىاُوا  اية فالػرو بالكشؼُعفُالشذراتُغيرُالمتجانسة،ُوا 
ُ.الجيدة، مثال، ىي التي تبرز ما ىو مغمور في المجتمع ومسكوت عنو، فتزيح المألوؼ

ُتحدثُ ُالبنيات، ُالشذراتُوزحزحة ُالكشؼُعف ُعممية ُالذيُتحدثُفيو ُالوقتُنفسو، وفي
،ُمفُخبلؿُكسرُأفؽُانتظارىـُالصفائح/ البنيات الفيمية لدى المتمقيفزحزحةُأخرىُعمىُمستوىُ

ُاللةُالمأثورةُلمنصوصُالمعروفة،ُعبرُإعادةُفيمياُوتأويميياُوبنائيا.لمنص،ُوتغييرُالد

ُ ُشوقيُالزيفُبيف ُيربطُمحمد ُفإنوُُاإلزاحة كفعؿ تفكيكي وتأويميحينما ُالوقتُنفسو، في
ُماُتحتُاألرضُأوُماُتحتُالنص،ُولكػػػػؽُفيُمفيػػػيبحثُعفُالعم ُُفُػػػـو ماُتحتُاألرض/ُمفيـو

ُالعمػػػليصُ"ػػالن ُالسطػػػسُىو ُمقابؿ ُفي ُالمتعاليػػػؽ ُأو ُالباطنية ُالدالالت ُبمعنى ُفػػح ُمقابػػة ؿُػػي
ُماُػػػواقعيػػػالُةػػػاألدل ُونشاطُحيوي، ُدؤوبة ُآخرُذوُحركة ُتحتُاألرضُىوُإقميـ ُما ُالعممية، ُأو ة

يُـُبالمتجمػػػػتحتُالنصُىوُالمتواريُأوُالبلمفكرُفيوُأوُممتنعُالتفكير،ُأوُالبلشعورُوالذيُيمتح
فيـُمحمدُشوقيُالزيفُلمثنائياتُجاءُُ،ُوواضحُمفُخبلؿُىذاُالنصُأف3ُّأوُالمفكرُفيوُأوُالشعور"

                                                      
1- Voir : Gilles Deleuze, Différence et répétition, 7em édition,  Presses universitaires de 
France, Paris, 1993, p 02, 03.   

ُ.8شوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُمحمدُ-2
ُ.8ُ،9،ُصُةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكريُإزاحاتُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-3
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ُا ُطرؼُدوف ُعمى ُتعتمد ُال ُالتي ُالتفكيكية، ُالصيغة ُمندمجيف؛عمى ُالطرفيف ُترى نما ُوا  ُآلخر،
ُعُأطياؼُُ ُفعمىُسبيؿُالمثاؿُلـُيردُشوقيُالزيفُالتركيزُعمىُالعمؽُبعيدا ُفيُاآلخر، فُالواحد

السطح،ُولـُيردُالبحثُفيُالبلمفكرُفيوُبعيداُعفُالمفكرُفيو،ُولـُيبحثُفيُالبلشعورُبعيداُعفُ
ألفُالبلمفكرُفيوُساكفُداخؿُالمفكرُفيو،ُوالبلشعورُُ،الشعور،ُىذاُكموُبباسطةُوحصافةُتفكيكية

ُمت ُولكنو ُالسطح ُفي ُكائف ُوالعمؽ ُالشعور، ُداخؿ ُػػمستقر ُومختٍؼ، تفكيكي يمكف لمقارئ الواٍر،
وقدُذىبُدولوزُإلىُقدرةُالقارئُالحصيؼُعمىُُ.وده إليوػػػػػالفطف أف يعثر عميو أو عمى خيوط تق

غيرُ،ُُو1"داػػلتصبحُمزيجاُواحُةالحاالتُالمعينةُوالحاالتُغيرُالمعينأوُ"اكتشاؼُالظاىرُوالخفي،ُ
ُ.قابؿُلمتصنيؼُالثنائيُأوُالفصؿ

ُعمىُإّفُالتفكيرُفيُفمسفةُ واستبدالوُبعقؿُمضاد،ُُ/ُفيـؿٍُػاإلزاحة؛ُإزاحةُكؿُنقالتفكيؾُيقـو
ُالتمقي ُباستبداؿ ُمرتبط ُالنقؿ ُبالحفػػفاستبداؿ ُوتعويضو ُوالصفائحُػػػف، ُالطبقات ُفي ُوالتعّمؽ ر

ُوالتمقيف ُنقؿ، ُ"فمقموبُلقفُىو ُبيفُالنقؿُوالتمقيف، ُىناؾُعبلقة يقتضيُالنقؿُُالنصية/الخطابية؛
المقدسة،ُفتمتقطُكؿُحمقةُوتضّمياُفيُسمسمتياُالجينيالوجية،ُكحمقةُُلمحفاظُعمىُاأليقونةُواالنتقاؿ

ُحقيقياُممقنةُجاءتُلتذعفُإلى ُعقدىا ُوتعقد ُإلىُالقطيعُوأخذُُالصوتُالقاىر، ُباالنتماء ومجاًزا
؛ُفالتمقيػػفُالُيقبؿُالشاذُوالمارؽُفيُالحياة،ُوال2ُالعيدُعمىُالعاتؽُبتبخيسُالعاؽُوتجحيدُالمارؽ"

واعتبرهُالباحثوفُتعبيراُُليذا لـ يقبؿ شعر الصعاليؾلبلمتجانسُوالبلمتناسؽُفيُالنّص،ُيرغبُفيُا
عفُالمروؽُوخروجاُعفُنسؽُالجماعةُالقائـُعمىُالتمقيفُخطابياُوحياتيا،ُتحتُنيرُالنزعةُاألبويةُ

ُالقبيمة.سمطةُياُػػػػػالتيُتفرض

ُالصعاليؾُى ُشعر ُلنمطػػػإّف ُإزاحة ُدُو ُالتفكير ُتمقينيُمف ُثقافة ُاخؿ ُوقد ىذاُُأنتجالقبيمة،
ُأدبيًُخطابًُُالشعػرُُ ُمقاومًُا ُا ُالحالة ُىذه ُوفي ُشمولية، ُوفمسفية ُفكرية ُلنزعة ا مً محطٍّ  يكوف األدبُ ا

ُُلممركزيات الفمسفية ُكما ُالمجتمعات، ُعمييا ُتقـو فيُُيمكف لمفمسفة أف تفكؾ األدبَ التي
ُرُفييا.ػػوُالتيُيتمظيمضموناتوُوأشكالُِ

                                                      
1- Gilles Deleuze, Différence et répétition, P 44. 

ُ.10ُ،11رية،ُصُػػػمحمدُشوقيُالزيف،ُإزاحاتُفكُ-2
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معُالميتافيزيقاُفيُمظاىرىاُالفمسفيةُالمتنوعة،ُوالتيُيمكفُتمخيصياُُأبديٌُُّصراعٌُُإّفُاإلزاحةَُ
ُُُُ:1ر،ُىيػمظاىُثبلثةفيُ

ُالقراءةُ -1 ُفتعمؿ ُوالتطابؽ، ُاليوية ُمنطؽ ُشكؿ ُيّتخذ ُالتفكير ُفي ُكأسموب الميتافيزيقا
مطةُيشّكؿُدعامةُأساسيةُلمميتافيزقا،ُوفضحُالسُالمنطؽُالذيُُزيؼُاإلزاحيةُعمىُكشؼ

بغرضُُ،التيُقاـُبياُشوُفيُأفعاؿُاإلزاحة،ُكماُفعؿُنيتاألبويةُوالشموليةُالتيُيّدعييا
 ؛رهُغيرُمنطقيٍُبالمنطؽُالذيُاعتُىدـ

ُالفمسفةُِ -2 ُاإليتيقيباألخبلؽُُِارتبػػاط ُبالقيمػة ُالمعنى ُربط ُالميتافيػػزيقا ُخصائص ُفمػػف ةُػ،
رُونيتشوُودريداُسعتُإلىُالفصؿُ(،ُولكفُأفعاؿُاإلزاحةُعندُىيدغ/ُاإليتوس)األخبلقي

ُ بيفُالجانبُاألخبلقيُوالخطابُمفُأجؿُفضحُتواطؤُالفمسفةُمعُاألخبلؽ،ُفُدّمرُمفيـو
ُالموغػاإليتوسُعندُأرسطو؛ُكماُُدم  وسُكذلؾ؛ػػرُمفيـو

ُكذلؾُبتفكيؾُالنظريةُالتأويميةُالتيُأنتجتياُالميتافيزيقا،ُفسعتُإلىُتكريسُ -3 اإلزاحةُتقـو
يؿُالتمزيؽُوالتفجير؛ُليذا،ُفنقدُالميتافيزيقاُمفُمنظورُإزاحيُيعتمدُعمىُمفاىيـُمفُقب

 .الفيـُالجينيالوجيُكآليةُالختراؽُاألقنعة

ُُُ ُإذف ُالتيُاستراتيجية ُالمفاىيـ ُوضد ُالصوت، ُسمطة ُأو ُالكبلمية ُاألحادية ُضد اإلزاحة
لراعيُوالقطيع،ُاإلرىابُالنفسي،ُكرستياُالميتافيزيقاُمفُقبيؿ:ُ"التمقيف،ُاألبوية،ُالوصاية،ُالنخبة،ُا

التنويـُاأليديولوجي،ُالتخديرُالفكروي،ُاألدلوجةُالييبنوزية،ُاأليقونةُالمقدسةُفيُأشكالياُالسياسيةُ
د كؿ ػػػفاإلزاحة ض،2ُوالدينية،ُالتصفيةُالسادية،ُسيكولوجياُالردعُواإلقناع،ُلعبةُالسيموالكرُوالقناع"

ؿُػػػسواءُاختبأتُتحتُقناعُالعقُ،يةػراءةُإقصائػػػػػةُوقػػػدُكؿُممارسػ،ُوضاع وفكرة مثاليةػػؼ وقنػػػزي
ُفتأتيُحيؿُالسيموالكرُالتيُتتقنُ  ُالموغوسُأوُالباتوس، عُبأقنعةُمختمفةُلتخفيُالحقيقةُأوُالقمب؛

ةُػويـُاأليقونةُوالداللػالمتمقيُبامتبلكياُنسبياُأوُكميا،ُولعؿُأىـُانتصارُتاريخيُلياُىوُتعُـَُوىُِوتُُ
المبنيةُا،ُ"ويتجمىُذلؾُفيُمنطؽُالحروبُواالحتياالتُاالستراتيجيةُوالتكتيكيةُوتوجييياُأيديولوجيًُ

                                                      
ُ.7ُ،8ُ،9ُ،ُص2006ُقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،ُ،ُدارُتوب1ينظر:ُمحمدُأندلسي،ُنيتشوُوسياسةُالفمسفة،ُط.ُ-1
ُ.13محمدُشوقيُالزيف،ُإزاحاتُفكرية،ُصُُ-2
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تصؿ،ُعبرُوسائؿُاالتصاؿ،ُإلىُالمتمقيُُأوُالصورةُونةػ،ُفاأليق1عمىُتصنعُاألحداثُوالصراعات"
ُبصناعتو راغاتُخطابيةُتوجيوُالمتمقيُإلىُف،ُوبالتاليُقبؿُحدوثُالحدثُأوُأثناءُوقوعو،ُفتقـو

غفاؿُأخ ُولكفُالقػػػوا  ُتقضيُعمىُمحورُالخداعُوالتضميؿُػػػرىُفيو؛ ُعمىُاإلزاحة ُالتيُتعتمد راءة
حّتىُالُُ،الفراغاتُالحقيقيةُلمنص/ُالصورةُوالمستعارةُليماعفُ،ُوتكشؼُوالمعنىُرأيػػػوصناعةُال

ُزويرُأوُإيياـ.ػػػتُعُأيُ ػػػػيق

 .  لحيمةِ وا الحصافةِ  ومفاىيـُ  اإلزاحةُ  -1

ُإدراؾُغُؿُُػػفعُيحتاجُُ ُفي ُوالحيمة ُالذكاء ُمف ُإلىُنوع ُوالخطابُوكشؼػػػػاإلزاحة ُالعالـ ُور
ُالعالـُُخيوط ُالتيُيحتوييا ُالمغوية ُوغير ُداخؿُالعبلماتُالمغوية ُالمسكوتُعنو ُأو البلمفكرُفيو

ُيكوفُالربطُبيفُالنصُِ ـّ ُاُضروريا،ُألفُّةُأمرًُبالنباىةُوالحصافُخاصةٍُُعقميةٍُُوأبعادٍُُوالنص،ُومفُث
ُطبقاتُاألرضُجيولوجيًُ ُيحتويُعمىُطبقاتُتشبو ُحسبُشوقيُالزيف، ُاإلزاحةُالنص، ُوفعؿ ا،

ُألفُّػػػػيحف ُداخميا، ُعمىُُر ُتنفتح ُطيات ُلو ُجيولوجية ُبنية ُذو ُىو ُالفمسفي ُالخطاب "النصُفي
ُيمكفُاستنفاذهُمفُفنوفُالق فُكافُيتركبػػػػالبلنيائيُوعمىُما فيُنطاؽُالمغةُأوُُوؿُوالخياؿ،ُوا 

ميةُوالمجازية،ُالتيُيمكفُلخطابُالتخيي،ُوىذهُالطبيعةُالجيولوجيةُكامنةُفيُقدراتُا2تناىيُالعبارة"
ساىمتُُأفُيحممياُبيفُطّياتوُومستوياتوُالنصيةُوالداللية،ُوكذلؾُفيُتناصوُمعُنصوصُأخرى

تاتُالُتنبعُمفُذاتُمفكرةُفيُتشكيؿُبنياتو،ُوتشكيؿُطرائؽُقراءتو؛ُفالنصُالجيولوجيُلوُمنحُو
فُكافُلمكاتبُالحؽُاألكاديميُفيُماُدونوُمفُنصوصُتحتُختـُ (،ُتحتُالحقوؽُالمحفوظة)وا 

ُالمؤلؼُ ُقبضة ُمف ُتفمت ُداللية ُومظاىر ُنصية ُظواىر ُثمة ُوالمعرفية ُالحقوقية ُالتأسيسات ىذه
ُالذىنيةُأوُالخياليةُالتيُتتجس ُنكتبوُليسُمجردُِقوانا نماُكذاتُمفك رة،ُفما دُفيُلغتناُوخطابنا،ُوا 
،ُوىوُيستدعيُنفسوُدائما3ُفيُالتراثُالذيُيتحدثُعفُنفسوُعبرنا،ُوعبرُنصوصناُالتيُنكتبيا

موضوعُأوُإشكاليةُأوُنصُإبداعيُنكتبو،ُحّتىُولوُبمفاىيـُواحدةُومصطمحاتُورؤىُُفيُأيُ 

                                                      
ُ.49محمدُشوقيُالزيف،ُالذاتُواآلخر،ُصُُ-1
ُ.9محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-2
ُ.9ُ،10ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-3
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ُغيرَُ ُفعبل ُاإلزاحة ُتكوف ُليذا ُنص ُُقاصرٍُُمتنوعة، نُّواحدٍُُعمى ُوا  ُوتكتبلتُُما، ُركامات عمى
ُوأرخبيبلتُعديدةُلنصوصُتراثيةُومعاصرةُعمىُحد ُسواء.

ُخاضعاُ ُاإلزاحة ُفعؿ ُيكوف ُالراسخة ُلمنصوصُوالمفاىيـ ُوالكمي ُالنوعي ُالتراكـ ُىذا ومف
ُالقراءةُلذكاء المتمقي وحصافتو عادة ُوا  ُواإلبعاد ُوالتنقيح ُالتصفية ُبفعؿ ُيقـو ُالذي ُالمتمقي ُىذا ؛

نماُإليجادُالفجواتُالتيُتحكـُباستمرار،ُليسُم فُأجؿُإيجادُالنصُالصافي/ُالمثالي/ُاألنموذج،ُوا 
نتاجُنٍصُثاٍفُخاٍصُبتمؾُالفجوات ىُيزيحُمفُخبللوُسمطةُالنصوصُاألخُرُ؛تمؾُالنصوص،ُوا 

ُقّدـُ ُحينما ُمعُنصُالغريبُأللبيرُكامو؛ ُفعؿُكماؿُداود ُكما ُليا؛ ويقّوضُالمركزياتُالمختمفة
ُدث.ػبيُالمنسيُوالمجيوؿ،ُوجعموُيتحاسًماُلذلؾُالعُر

فعؿُاإلزاحةُمرتبط،ُحسبُأـُأتشُأبرامز،ُبفعؿُالذكاءُوالحصافة،ُفيوُيرىُأفُالناقدُُيرتبط
ُيمّحُعميناُفيُ يجبُأفُيكوفُغيرُعاديُعمىُطريقةُىيميسُميمرُالذيُ"بوصفوُناقداُغيرُعادي 

ُبوُفيُكؿُ إشراقاتوُالتفكيكيةُالذاتية،ُوالتيُىيُمشروعوُالنقديُأفُنشاركوُفيُكؿُعمؿُنقديُيقـو
ُأساسُأوُ ُأو ُفيُظؿُغيابُأيُأصؿ ُلمتحديد ُقابمة ُغير ُلمعاٍف ُعفُلعبُحرُببلُنياية عبارة

ُفي1ُغاية" ُالسقوط ُمطبات ُمف ُوالحذر ُوالحيمة ُالحصافة ُطريؽ ُعف ُيكوف ُالحر ُالمعب ُوىذا ،
يساىـُفيُتطويرهُوجعموُديناميا؛ُفالناقدُُُ،ُليذاُيمكفُلمتمقيُالنقػػػدُأفاليقينيةُوالسكونيةُأوُالثبوتية

ُ.يُالتفكيؾ،ُإالُسمطةُاإلزاحةػػػفيُالتفكيؾُيفتقػدُإلىُسمطتوُالمعيارية؛ُفبلُسمطةُتعموُف

ف؛ُقسـُيؤكدُالثباتُالجمعيُػػػقسـُإلىُقسميفُأوُوجيتيػػػيجعؿُمحمدُشوقيُالزيفُالنَصُين
ةُػػػوقيةُسياسيػػػػةُفػػ"متعاليوفُػػػػتكُالوجية األولى لمنصفػ ا؛دىػػػػثبتُاإلزاحةُالفرديةُويؤكُ رُيػػػػوقسـُآخ

ُُأو ُالحقيقة؛ ُفي ُوسياستو ُلموجود ُرؤيتو ُوفقيا ُينظـ ُجيولوجية،ُُووجية ثانيةالىوتية، تحتية
ُالبيافُ ُوجوه ُىي ُالمتعالية ُالوجية ُالبراقة، ُمجازاتو ُأو ُالخبلقة ُخياالتو ُبموجبيا ُينسج صفائحية

ُالتحتية(ُافُومعطياتُاػوالبرى ُأوُالضمنيةُ)أو ُالمحايثة ُالوجية كراىاتُالتراثُواليوية، لتصورُوا 

                                                      
ُالتفكُ-1 ُنقد ُفي ُكتاب: ُضمف ُالتفكيكي، ُالمبلؾ ُأتشُأبرامز، ُتأليؼُأـ ُشاممة، ُنقدية ُمقدمة ُمع ُنصوصُمختارة يؾ،

ُ.243وترجمة:ُعبدُالمنعـُعجبُالفيا،ُصُ
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ُميا أو المتعاليةػة العػ/ الوجي ةػػوالطبق،1ُىيُوجوهُالمجازُوالتأويؿُوتداعياتُاألغوارُواألغيار"
ُشبك ُالقراءاتػىي ُويصعبُػالمتواتُوالتأويبلتُة ُثابتة ُلمنصوصُوجعموىا ُاألوائؿ ُقدميا ُالتي رة
ُتحريك ُأما ُأوُإزاحتيا، ف اإلزاحات التي تحدث فعال عبر ػمؾ الشبكة مػي تػالطبقة التحتية فييا

ُعبرُالمجازات والتأويالت المنفتحة عمى الخطاب المتعالي ُإلىُموضوعية، ُمفُتعاليو ُفتسقطو ،
ُُو ُالداخمية ُالتغيراتُواإلأغواره ُأو مكاناتُاألغيار ُتحدثُلوحداتُا  ُأف ُالتيُيمكف بداالتُالعقمية

ُ.والمتنوعػةُةػالنصُالمختمف

ُمدعـٌُ ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُعند ُجيولوجية ُمفاىيـ ُحضور ُآخرُإّف ُعقميةُُبحضور لمفاىيـ
ُمتمرك ُغير ُػػوتفكيكية ُأىميا ُمف ُأو ُبينيا ُمف ُالقُالحصافة والحيمةزة، ُعممية ُوالتمقػػػفي يُػػػػراءة

ماُاألخرىُبتغييبياُحداىُُإفُتدفعُػػناحرتيفُمتػػػػلنصُعمىُحقيقتيويُاػػػة،ُ"وبيذاُالمعنىُينطػػػػالتفكيكي
ُالنظاـُوالقيمةُوالمعنى،ُوماُ ُفوؽُاألرض(ُىوُفيُقبضة ُفوؽُالنصُ)أوُما ُفما أوُاستيجانيا،
تحتُالنصُ)أوُماُتحتُاألرض(ُىوُفيُحقؿُالمجازُواالستعارةُوالخياؿُوالببلغة،ُماُفوؽُالنصُ

صرية؛ُماُتحتُالنصُىوُسياؽُالمعبةُوالحيمةُيحكموُقانوفُالتعاليُوالذاتُالمفكرةُواألعراؼُالق
ا،ُمعًُُعمىُالبرىافُوالعقؿُالبيانيُمعتمدةًُُ،عمىُالدواـُ،،ُفالقراءاتُالميتافيزيقيةُكانت2والحصافة"

ُالف ُلمبرىاف،ُوقدُسبؽُمناقشةُىذه كرةُفيُعنصرُالببلغةُوالتفكيؾ،ُفاشتغاؿُػػفيكوفُالبيافُخادما
ُم ُإطار ُفي ُيكوف ُوالبياف ُالفعميةُالبرىاف ُوالقيمة ُاألحادي، ُوالمعنى ُوالنظاـ ُوالنسؽ ُالبنية فاىيـ

نماُتقدـُلنفسياُمنظومةُُ،رُعندُىذهُالمفاىيـػػػػػلمنصوص،ُولكفُالقراءاتُاإلزاحيةُالتحتيةُالُتستق وا 
ُىوُالذكاءُوالحيمةُوالحصافة؛ُولكفُ أوُشبكةُمفاىيميةُتشتغؿُمفُخبلليا؛ُوأىـُالمفاىيـُداخميا

ُا ُلمعقؿُأليستُىذه ُالعقؿُوتكريسو ُلمركزية ُشوقيُفيُنقده ُمحمد ُإلييا ُنّبينا ُحيبلُعقمية لمفاىيـ
نماُتظيرُنفسياُكآليةُمستقمةُ المضاد؟ُأـُأّفُىذهُالمفاىيـُالُتتغطىُبغطاءُالعقؿُفيُتحميبلتيا،ُوا 

ُعفُنظاـُالموغوسُوتاريخُالميتافيزيقاُاإلنساني؟ُ

ُلمغالطة،ُبقدرُرغبتياُفيُالكشؼُعفُالمغالطات.إّفُحيؿُوتكتيكاتُالتفكيؾُالُتيدؼُإلىُا

                                                      
ُ.10محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
ُ.10،ُصُالمرجعُنفسوُ-2
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عندُحديثوُعفُُ؛مصطمح الميتيسوفيُإجابةُمحمدُشوقيُالزيفُعفُىذهُاألسئمةُيستعمؿُ
ُػؿُحيؿُالعقفعؿُاإلزاحةُُو يقوؿ:ُ"خبلفاُلمتصورُالشائعُحوؿُحيمةُالعقؿُكتحايؿُأوُخديعة،ُمفيـو

داللةُالتيُتجنيياُالميتيسُمفُمنطؽُاألفعاؿُ(ُالُيتعامؿُمعُىذاُالتصور،ُألفُالmétisالميتيسُ)
كؿُالحركاتُواإلراداتُوالُيترؾُمجالو،ُىيُالمقاومة:ُمقاومةُالنسؽُالصقموبيُالذيُيسجفُفيُ

ُيشوب1ُلبلختبلؼُحقوُفيُالوجود" ،ُألنوُيعتقدُبامتبلكوُكؿُالحقيقة،ُوالُمجاؿُألّيُتشّوٍهُأوُشؾ 
ُتمؾُالحقيقةُالقاّرةُفيُعقمو.

يُػػوذكاًءُلدىُالمتمقُالزيفُتمثؿُحصافةًُُيمدُشوقػاُمحػػؿُالتيُيراىػػػالعقُؿػػػػفإّفُحيَُُ،ُـ ػػػومفُث
ُفيُطبيعتوُاليونانيةُالميتافيزيقيةُالتيُتعنيُحيؿَُُالميتيسوداللة ـو ػػر لمفيػػتحويأوُالقارئُىيُ

ُيُُػػػالعق ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُولكف ُالميتافيزيقؿ، ُالداللة ُىذه ُعف ُالمصطمح ُويقرنوُبعد ُالسمبية، ية
ُُبالذكاء والحصافة ُمف ُالقارئ ُالنصوصُتقي ُداخؿ ُآمنة ُمعابر ُإيجاد مغالطات السرديات في

؛ُفإفُكانتُ"الميتيسُىيُلغةُالمباغتة،ُباعتبارىاُفكرةُخبلقةُأوُإحداثُجديدُغيرُمألوؼ،ُرىػػالكب
ُكانتُداللتي ُىنا ُومف ُالدسائس، ُفي ُاالبتكاراتُوليستُنيجا ُفي ُثقافة ُأوُفيي ُالحصافة ُىي ا

المقاومةُأوُالتوّقيُمفُالمخاطرُالمحدقةُبحَيٍؿُبناءةُتوّجوُالوعيُوسطُالمعضبلتُالشائكة،ُولـُ
ُالخديعة ُداللتيا ُحَيمو2ُ"تكف ُيحارب ُالذي ُالمضاد ُالعقؿ ُعف ُحديثو ُفي ُإلييا ُيشير ُكاف ُكما ،

ُتبلعب،ُوالمراوغةُوالمناورة.وخدائعو،ُفدعاُإلىُتفكيؾُالعقؿُومركزيتوُمفُأفعاؿُالحيمةُوالخداعُوال

إّفُىذهُاإلزاحةُضدُمفاىيـُومصطمحاتُ"اليوية،ُالذاتية،ُالذاكرةُالقومية،ُالحكمةُالخالدة،ُ
ُشايغافُ ُعميو ُاصطمح ُما ُإلى ُتحيؿ ُالتي ُالكممات ُىذه ُالتاريخية، ُوالمآثر ُاألمانات ُأو الودائع

ُاألزلية(" ُوالذاكرة ُالذىنية ُالذىن3)األصناـ ُاألصناـ ُوىذه ُسردياتُ، ُبمثابة ُىي ُاألزلية ُوالذاكرة ية
ُوىيُ ُفيُكؿُأمةُمفُاألمـ، ُقائمةُعمىُأيديولوجياُوسيمة تخديرية جمعيةكبرىُموجودة ُألنيا ؛

ُدس.ػالموروثُوىيُتتسـُبدوغمائيةُكبيرة،ُبسببُطابعياُالمق

                                                      
ُ.14،ُصُواالحتماؿُاإلزاحةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
ُ.14ُ،15المرجعُنفسو،ُصُُ-2
ُ.22صُداريوشُشايغاف،ُىويةُبأربعيفُوجيا،ُُ-3
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ُوقدسيتياُفعؿ اإلزاحة التفكيكي ضد األيديولوجيا ُدوغمائيتيا ُ"ليستوخرافاتياُفي ُفيي ،ُ
ىيُعاجزةُُقدرُماػػػػمعاديةُفقطُلمديف،ُبؿُمعاديةُأيضاُلمفمسفة،ُوىيُعاجزةُعفُأيُنقدُىّداـ،ُوب

ُفييُعاج ُالتأويؿ، ُبواسطة ُمقدُّػػػػعفُأفُتتجاوزُنفسيا ُعفُتحطيـ ُوعػماتزة ُالخاصة، فُتعريةُػػيا
فُكانتُتظيػػػؼُالػػػالوعيُالزائ ؿُػػػػػلكفُالعقُنيُمتماسؾ،قبلػػػياُخطابُعػػػوكأنُُّ،رػػذيُيميزىا،ُوىيُوا 

ُالعق ُىو ُليس ُعقؿُػػػاأليديولوجي ُومشوه...فيو ُبميد ُعقؿ ُأداة، ُعقؿ ُىو نما ُوا  ُالفمسفي، ؿ
والعقؿُُ؛،ُليذاُالسببُيشفُالتفكيؾُحممةُعمىُكؿُاأليديولوجيات،ُوأيضاُألنياُدوغمائية1العقبلني"

ُوحرباويُيحاوؿُتبريرُمقُاالذيُتشتغؿُوفقي ُوأداتي، ُومعطياتُاأليديولوجياُموُّػمشّوه اتُومفاىيـ
ُأبدا ُينتقدىا ُفبل ُوأوىامياُدائما، ُأسرارىا ُعف ُتكشؼ ُوال ُالزائؼ، ُلموعي ُتكرس ُفاأليديولوجيا ،

ُ.؛ُفييُتحاربُالنظرةُالعقبلنية،ُرغـُادعائياُبتبنيُالعقػػػػؿوطوباويتيا

بيةُوبّناءةُمفُأجؿُؿ؛ُالميتيسُفيُجوانبُإيجاػػريةُمفُخبلؿُحيؿُالعقػػكػؿُاإلزاحةُالفػتشتغ
ُاستعمؿُ ُوقد ُواأليديولوجية، ُاليقينية ُالقراءاتُالشمولية، ُمقاومة ُلمتدليمحمد ؿُعمىُػػػشوقيُالزيف،

ُاليقينيػػػػالق ُاأليديولػػػػراءات ُػػػة ُمصطمح ُاألسطوررةُ(cyclope)الصقموبي، وجية ُفي ُ"والصقالبة ،
وفُبرؤيةُقويةُشبييةُػعطُالجبيةُويتمتُّاليونانيةُىـُمسوخُمفُجنسُالجبابرة،ُليـُعيفُواحدةُوس

ُفي2ُبالصاعقة" ُيدور ُما ُبكؿ حاطتيـ ُوا  ُوشموليتيـ ُقوتيـ ُعمى ُدليؿ ُمجازية ُناحية ُمف ُوىذا ،
ُاألرض ُجيات ُبكؿ ُواستحكاميـ ُعدو3ٌُفضائيـ ُىنا ُوالميتيس ُألنُُّ، ُشموليتيـُليـ ُيحارب و

حاطتيـ،ُويحاوؿُأفُيؤكدُدائماُوجودَُ تؤكدُالتفكيكيةُعمىُوجودُبؤرُنقاطُضعؼُلدييـ،ُمثمماُُوا 
ُمتناقضة/ُناقصةُفيُالخطابات،ُويمكفُتفجيرىاُوتقويضياُمفُخبلليا.

ُيكوف ُالتحتيةُلمنص،ُويكوفُالميتيس عمى مستوى القراءة العميقة إذف، الصقموب عمى /
ُالتأويمستوى القراءة المتعالية اليقينية ُ"فينخرط ُاليقيف، ُقريف ُوالثاني ُالتفكيؾ ُقريف ُفاألوؿ ؿُ،

ُالتحتيةُبحثاُعفُاألغوار،ُأيُالمكبوتاتُالدفينةُوالتماساُلؤلغيارُأيُاليوامشُػػػػوالتفكيؾُوالق راءة

                                                      
ُ.23،ُصُوجياُبأربعيفُىويةُشايغاف،ُداريوشُ-1
ُ.13ُ،14،ُنقبلُعف:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُص2001ُىزيود،ُميبلدُاآللية،ُباريس،ُفبلماريوف،ُُ-2
ُ.14ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-3
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ُصفيحتافُالُتنفكافُعفُ ُالتأويؿُوالتفكيؾُىما ُالمعنى، ُوبيذا ُاألصواتُالمخرسة، ُأو المستبعدة
ُالبداىاتُأوُتقويضُالسمطاتاالحتكاؾُف ُأيُابتكارُاإلمكاناتُوخيُسبيؿُزلزلة مؽُالمكانات،ُ،

ُعفُ ُبحثا ُالنص، ُمف ُالسفمى ُاألروقة ُفي ُتتراءى ُوالتفكيؾ ُلمتأويؿ ُوالعممية ُالنظرية النشاطات
ُىالةُُ ُالصمت ُعمى ُأحالتيا ُالتي ُالمتشظية ُالشمولية1المعنى"ُالدالالت /ُ ُالصقموبية ُفالنظرة ،ُ

إلىُالعدـ؛ُُمضبوطُوتحيؿُالمعانيُالمتشظيةُعفُالمعنىُالرئيسيُتحصرُالمعنىُفيُقالبُأحادي
ُبفعؿُاإلزاحةُعبرُحيؿُالعقؿُالتدبي ريةُ)الميتيس(ُلينّطؽُماُكافُػػػػأوُالصمت،ُفيأتيُالتفكيؾُليقـو

ُوليحيُِػػػصام ُويػػػالعُيتا، ُالحياةُبثُ ػدـ، ُمفُاليامشُإلىُالمركوُّػػػحيفُيحُ؛فيو ُيدم رُنسؽُُزػػلو أو
ُُ.ىػػػػذهُالثنائيةُوباقيُالثنائيات

ُال ُالداخمي ُالمعنيُ النص ُىو ُالضمني ُأو ُواإلُتحتي ُاألفبالتفكيؾ ُلكؿ ُالرسوبيةُزاحة ياـ
ُ ُواليقينية؛ ُوفجواتوُليسُبيدلكف ُمساحاتو ُفتح ُأجؿ ُمف ُبؿ ُآخر، ُبفيـ ُوتعويضو ُفيـ ؼُإزاحة

ُ ُوالتأويمية؛ ُبقوةُفالقرائية ُيتمتع ُالذي ُوالناقد ُثابت؛ ُتأويؿ ُأو ُقاّرة ُحقيقة ُإلى ُتطمئف ُال اإلزاحة
؛ُالُوجودُلوُبالمعنىُالمجازيُطبعا،ُألفُسياؽُاإلزاحة2ُيةُنيائيةُلـُيعدُلوُوجودتفسيرية/ُتأويم

الفكريُيتموضعُداخؿُطروحاتُماُبعدُالحداثة،ُالتيُألغتُالفيـُاألحاديُوالنسؽُالمغمؽُوالعقؿُ
ُوجود لناقد يقيني،ُفبلُالدوغمائيُوسمطةُالناقدُاألبويةُالتيُأصبحتُمجردةُموضعُتيكـُوسخرية

ُبخطابُالحقيقة.ُخضأوُين

؛ُإذُالعدمي ّرر فعؿ اإلزاحة مف نوع معيف مف التفكيؾػػػيأتي الذكاء والحيمة والحصافة ليح
التفكيؾُإلىُنوعيف:ُنوعُدوغمائيُونوعُبراغماتي،ُفاإلزاحةُالدوغمائيةُُمفُمنظورُتودوروؼُينقسـُُ

أحداثُالعالـ،ُوفيُنظرىاُالُيعنيُُاذاُتعنيػػػػػػػألنسجةُالنصُوالعالـُتقّررُسمفاُماذاُيعنيُالنصُوم
روفةُدائما،ُوىيُػػػػػػشيئا،ُولذلؾُفييُمتيمةُبالرتابةُفيُتحميبلتياُلمنصوص،ُألفُالنتائجُتكوفُمع

ُالجػػػػػػنتائ ُأما ُلمتغيير، ُقابمة ُفيػػػػج ُالتفكيكي، ُاإلزاحة ُفعؿ ُفي ُالتداولي ُالبراغماتي/ ُأفُّػػػػػػػانب ُزعـ

                                                      
ُ.10محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
رُالكتابُالجديد،ُالقاىرة،ُافنشُستيوارت،ُاألسموبيةُوتحميؿُالنص،ُترجمة:ُالمركزُالثقافيُلمتعريبُوالترجمة،ُدُينظر:ُ-2

ُ.7ُ،8،ُص2009ُالكويت،ُالجزائر،ُ
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ُالعال ُالقػػػػػنيُشيـُالُيعػػػػػػػالنص/ ُفيُذاتوُوأّف ىُالرغـُمفُػػػػػػ،ُوعم1ارئُىوُالذيُيمنحوُالمعنىػػػػػئا
ُالمفيػػػػػالتقاربُالحاص ُفػػػػػػػػؿُبيفُالقسميفُأو ُالدوغمائيُوالبراغماتي، ُىوُػػػإفُفعؿُاإلزاحػػػػػػوميف؛ ة
ديناميةُالقراءةُوحركيةُُرائيُبامتياز،ُالُيسعىُإلىُالعدـُبقدرُماُيسعىُإلىُإثباتػػػػفعؿُتداوليُق
ُـ.ػػػػةُالعالػػػالفيـ،ُوالُيقيني

ُنياُُتخِضعُالنَصُأ"لػػػػػػػ؛ُ؛ُوكذلؾُحصيفةةػػػرةُوذكيػػػػراءةُنقديةُمثمػػػػػػػػػػراءةُاإلزاحيةُىيُقػػػػػػإّفُالق
مشكبلتوُُريةُمسبقاتوُأوُلزحزحةػػػوُلتعادهُأػاؼُأبعػػػشريحُوالتفكيؾ،ُالستكشرُوالرصدُأوُلمتػػػلمصب

أوُلفضحُأالعيبوُأوُلتفكيؾُبنيتوُوآلياتُاشتغاليا...وعندماُيتحوؿُاألثرُالفكريُإلىُمنطقةُخصبةُ
لعمؿُالفكرُيتيحُاستثمارىاُتوسيعُحقوؿُالمعرفةُأوُتطويرُأدواتُالفيـ،ُأوُتغييرُمناىجُالدرس،ُ

ُوالعالـ" ُالواقع ُحوؿ ُأو ُالنصُوالمعنى ُحوؿ ُسواء ُالرؤية، ُنماذج ُتجديد 2ُأو ُأف ُوالواضح فعؿ ،
،ُوقريبُمفُالنزعةُالتجديديةُالحركية/ُالديناميةُفيُاإلزاحة بعيد عف تمؾ النزعة العدمية في الفيـ

زحزحةُمشكبلتُالنصُعبرُكشؼُمشكبلتُأخرىُمسكوتُعنيا،ُففيُكثيرُمفُاألحيافُتكوفُ
ُواإلُز ُمنيا، ُوأخطر ُأكبر ُمشكبلتُأخرى ُلغرضُالسكوتُعف ُالخطابُمصطنعة احةُمشكبلت

كذلؾُتسعىُلتطويرُأدواتُالفيـُعبرُالتخمصُمفُالعقؿُاألداتيُالشموليُواإلقصائيُلمشذرات،ُ
ُإلىُُففيُالشذرةُيكمفُُ ُأّفُاإلزاحةُغيرُمقصورةُعمىُالنص،ُبؿُىيُتمتّد الفيـُوقدُيكتمؿ،ُكما

ُالمستويات.العالـُوأحداثُالواقعُوالتاريخ؛ُتبحثُفيُالمفكرُوالبلمفكرُفيوُداخؿُىذهُالمياديفُأوُ

ُاألث ُبمفيـو ُاإلزاحة ُأثرٌُُ؛رػترتبط ُفيو ُشيء ُإلىُكّؿ ُالذيُيشير ُبصمةىذا ُيناقضوُُ/ لما
ُشبحيُيتجّمىُداخؿُالنقيضُأثرٌُُ؛ويختمؼُعنو ُلسماتُُ،طيفيُأو ُالحصيفة عفُطريؽُاإلزاحة
داؿُػػػػػاُالاُيشيرُإلييداؿُحيفُيشيرُإلىُمدلوالتُمختمفةُعمُ األثرُيكوفُداخؿُالىذاُُوُوماىيةُالذات،

لمُحكـُوالسمطة،ُوقدُيكوفُفيُالحكمةُنوعُُطيفيٌُُرٌُػػػػػ(ُىناؾُأثُؿُداؿُ)ُالِحكمةػػػػػفداخُ.فيُالواقع
وُأصبل،ُيذاُداؿُالحكمةُمختمؼُعفُنفسفُ؛ومخاتؿُريُمضمرػػػػػاءُأوُالببلىةُكطيؼُأثػػػػمفُالغب

ُ؛ُإذاُقػػػػػرأناهُقراءًةُإزاحية.ودائـُاإلرجاءُلمدلوالتو

                                                      
ُ.30،ُصُالنصُوتحميؿُاألسموبيةُستيوارت،ُفنشينظر:ُُ-1
ُ.58،ُص2005ُر،ُبيروت،ُػػػػػربيةُلمدراساتُوالنشػػػػ،ُالمؤسسةُالع1كيؾ،ُط.ػػػفػػدُالتػػػرأُماُبعػػػذاُأقػػػعميُحرب،ُىكُ-2
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ُفعؿُُِ ُغرض ُالبلمفكُليس ُعف ُالكشؼ ُفي ُالعبلماتُػػػاإلزاحة ُضبابية ُإثبات ُىو ُفيو ر
ُىو، ُالمتمقيُلتمؾُالعبلماتُوالنصوصُوالوقائعُفقط،ُبقدرُما ُإثباتُلضبابيةُفيـ ،ُوليذاُأيضا،

ُالتيُ"تتعاطىُمعُاألثرُبوصفوُانعكاساُُببُتأتيُالقراءةُاإلزاحيةُفيُمكافالس القراءاتُاليقينية،
ُفإّفُلوا ُوليذا ُالمذاىب، ُمف ُمذىب ُحاؿ ُلساف ُأو ُمؤلفو ُمرآة ُبوصفو ُأو ُلحقيقة، ُتقرير ُأو قع

ُلئلقرارُ ُقابمة ُومحكمة ُصارمة ُمقوالتُجاىزة ُالنصُإلىُمجموعة ُيختزلوف ُالقراءة أصحابُىذه
ُوالحداثيوف،ُ ُالتراثيوف ُوالمنظروف، ُالدعاة ُذلؾ ُيفعؿ ُما ُعمى ُوالتكذيب، ُلمنفي ُأو والتصديؽ

ُ ُتتخاألصوليوف ُأف ُيمكف ُالتي ُاأليديولوجية ُالقراءة ُشأف ُىذا ُمختمفة"ػػوالتقدميوف، ُأشكاال ،1ُذ
ةُػػػإنياُالُتحتميُوراءُقناعاتُمذىبيُ؛راءةُاإلزاحيةُىيُقراءةُضدُأيديولوجيةُأوُالُأيديولوجيةػػػػػفالق

نماُتحتميُوراءُحصافةُالقارئُوذكا ئوُوحيمتوُفيُأوُسياسيةُأوُدينيةُحينماُتمارسُفعؿُاإلزاحة،ُوا 
ُكشؼُالمستور؛ُالمخبوءُوالمسكوتُعنو.

ُ ُحرب ُعمي ُيسميو ُما ُتُبقوة النصىذا ُاألالعيبُػػػػإذ ُمف ُجممة ُ"عمى ُاستراتيجيتو قـو
فُ ُوا  ُذلؾ، ُفي ُوالنصوصُسواء ُآلياتُالحجبُوالتبديؿ ُخبلليا واإلجراءاتُيمارسُالخطابُمف

النص،ُأعنيُأنوُيخفيُاستراتيجيتوُوالُتفاوتُنصُعفُآخرُفيُالقوةُوالشدة،ُوىناُمكمفُالسرُفيُ
ُمدلوالتو" ُعمىُالحج2يفضيُبكؿ ُالتفكيؾُفيُقدرتو ُالنصُفيُفكر ُقوة ُتكمف ُوليذا والسترُُب،

خفاءُالمسكوتُعنو،ُوليسُفيُإفصاحوُوبيانو،ُوفيُاشتباىوُوالتباسوُالُفيُأحكاموُ والمخاتمةُوا 
حكامو 3ُوا  ُُو، ُتكوفُميمةُاإلزاحةُميمةُفنيةُفيُتباينوُواختبلفوُالُفيُوحدتوُوتجانسو، ومفُىنا

وأدبيةُونقديةُفيُالوقتُنفسو؛ُأيُفيُكشؼُالمخبوءُوتحديُمخاتمةُالنص،ُوىذاُالكشؼُيعتمدُ
؛ُىوُصراُعُالحيػػػِؿ؛ُحيؿُعمىُحيؿُالنصُوقدرةُالقارئُعمىُحّمياُوكشفياُبحَيم وُوحصافتوُالذىنية

ُ.الستػػػرُوالحجبُوحيؿُالتأويؿ

                                                      
ُ.58ُ،59عميُحرب،ُىكذاُأقرأُماُبعدُالتفكيؾ،ُصُُ-1
ُ.18،ُص2005ُ،ُالمػركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،4ُ(،ُط.1عميُحرب،ُنقدُالنص،ُ)النصُوالحقيقػػةُُ-2
ُ.18ُ،19صُُالمرجعُنفسو،ُينظر:ُ-3
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يكوفُالنصُالشعريُأكثرُشعريةُفيُقدرتوُعمىُنيؿُإعجابُالقارئُمعُُ،توضيحيُكمثاؿُو
ُالتيُ ُبالكشؼُعفُالحيؿُالتقنية ُفيكوفُالقارئُالحصيؼُمطالبا الحفاظُعمىُغموضػوُومخاتمتو،
شّكمياُالنصُليكتسبُتمؾُالشعريةُوالجمالية،ُولكفُالنصُالُيستسمـُوالُيقدـُحيموُواستراتيجياتو،ُ

ُُبؿُيخفييا ُبسببُانسابيةُويسترىا، ُلـُيصؿُإلىُضبطُقوانيفُصارمة، ُميدافُالشعرية حتىُأّف
ُ.داخؿُالخطابُالشعريُوالببلغيةُوكثرةُالحيؿُوالتكتيكاتُالمغويةُ

ـُوالذكاءُوعدُتكتيؾاعتمادىاُعمىُالُىذهُالحصافةُوتتساندُمعُمفاىيـُالتفكيؾُفيتتعاضدُ
نُُّآلخر،اُالتسرعُفيُالوقوؼُمعُطرؼُداخؿُالثنائيةُضدُّ ماُتسعىُإلىُتفكيؾُالمفاىيـُالمتعارضةُوا 

أوُالمتقابمةُلمكشؼُعماُبينياُمفُعبلقاتُوتبادالتُومراوغاتُيجعؿُالواحدُمنياُيّدعيُاالنتسابُ
ُبنسخو،ُأوُيّدعيُنقضوُفيماُىوُيستبطنوُأوُينحدرُمنو،ُ فالنقد اإلزاحي إلىُاآلخرُفيماُىوُيقـو

نماُُيبّيفُأّفُأحدىماُل،ُُوال يقـو عمى نقد مفيـو لصالح نقيضو ّوالُػػػػػيسُسوىُاآلخرُمقموباُأوُُمحػا 
؛ُويمكفُتقديـُمفيوميُالداخؿُوالخارج،ُأوُالخيرُوالشرُكمثاليفُتوضحييف،1ُأوُمطمورا،ُأوُُمحّورا

ُيبتع ُال ُبالداخؿ ُُذكػػػفالمسمى ُفكمما ُالخارج، ُعنو ُالواحػػػػد ُُدُُػر ُيأتي ُمنيما ُشبح /ُ اآلخرُطيؼ
ضُأوُنقيضُلو،ُلكفُالذيُيشتغؿُبمفاىيـُاإلزاحةُيستطيعُأفُيدرؾُمدىُالوجودُمباشرة،ُكمعاُر

ُالخيرُفيُاإلنسافُ ُقيـ ُومدىُوجود ُولمخارجُفيُالداخؿ، الفعميُوالمجازيُلمداخؿُفيُالخارجُ،
ُالشموليُ ُالفكر ُلكف ُمطمٍؽ؛ ُخي ر ُأو ُمطمؽ، ُشرير ُإلنساف ُوجود ُفبل ُأيضا، ُوالعكس الشرير

ُا تعتمدُعمىُحيٍؿُوخدعُغيرُُ،حسبوُ،لوجودُويرفضُاإلزاحةُنيائيا؛ُألنياوالمنطقيُيرفضُىذا
ُ./ُلوغوسؽػػػقابمةُأليُمنط

ُالصفيحةُالتكتونيةُ)  plaqueترتبطُىذهُالحصافةُوالذكاءُوالفنيةُفيُمقولةُاإلزاحةُبمفيـو
tetonique)ُ،ُالجيولوجيا ُميداف ُمف ُاستعاره ُأو ُالمصطمح ُىذا ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُابتكر ُوقد ،

ُ ُتكتوني ُفكممة "ُ ُالمفردة ُليذه ُالقديمة ُاألصوؿ ُإلى ُالمفردةُُمنحردةtectoniqueُبالعودة عف
ُ ُأTektônُاإلغريقية ُالبناء ُأو ُالِحَرفي ُتشكيؿُوتعني ُأو ُبصناعة ُإذف ُاألمر ُيتعمؽ ُالصانع، و

                                                      
ُ.19ُ،20،ُصُ(1ُةػػوالحقيقُالنص)ُالنص،ُػػػػػػػدنقػُحرب،ُعميينظر:ُُ-1
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ُ ُالجيولوجية"ياألرضالصفائح ُاألزمنة ُعبر ُالميارة1ُة ُفعؿ ُىو ُواإلزاحة ُالتكتوني ُبيف ُوالمشترؾ ،
ُأوُ ُالفناف ُيشبو ُاإلزاحة ُبمفيـو ُيشتغؿ ُالذي ُفالناقد ُوالخمؽ، ُالكشؼ ُفي ُواإلبداعية والحصافة

ُفّنًيا ُأثًرا ُيخمؽ ُالذي ُالبّناء ُأو ُُالحرفي ُمتوفرة ُغير ُوحصافة ُبميارة ُإذفُُأيُ لدى ُكاف، إنساف
ُالفن ُإلىُالمعطى ُالجيولوجي ُالمعطىُواألصؿ ُيتجاوز فيُػػػػيُواإلبداعيُوالكشػػػفالتكتونيُكمفيـو

ُورُجمالياُومعرفياُداخؿُالعالـُوالنص.ػػػػاُىوُمستػػػلم

ُب ُالمشػترؾ ُواإلبداعيةإذف، ُالتكتونية ُوالصفيحة ُاإلزاحة ُمفيومي ُالحصافةُُيف ُفعؿ ىو
ُوالذكاء ُوالنباىة ُوالتكتوف، ُباإلزاحة ُوالتفكيؾ ُالتأويؿ ُالزيف ُشوقي ُيربط ُليذا ُف، ،ُمتونييتأو ينتج

،ُويمكفُالحديثُ؛ُويمكفُ"الحديثُعفُتأويمتونيُبوصفوُصناعةُالداللةُفيُالورشاتتفكيكتونيو
؛ُفالعممية2ُوالميارةُواالتقاف"عفُتفكيكتونيُباعتبارهُتركيبُألغازُالدالالتُبواسطةُمفاىيـُالمعبةُ

ُالفاحصةُ ُالنظرة ُالنصُعبر ُداخؿ ُالعميقة ُالدالالتُوالمعاني ُتستيدؼُالكشؼُعف التأويمتونية
ُلتكشؼُعمُّوالمُُ ُبحيؿُأذكىُمنيا، ُالتفكيكتونيةُفتستيدؼُالكشؼُعفُحيؿُالنص، ُالعممية ُأما قة؛

ؤرُالنصُػؼُعفُبػتُعنياُوالكشدالالتُوالمعانيُالمسكُوػػصُفيُإخفاءُبعضُالػبُالنػعفُأالعي
دتيف:ُتأويؿُالمتفّجرة،ُوالدالالتُالمغمورةُعمػًداُأوُبغيػرُعمٍد،ُولكفُإضافةُالحقةُ)توني(ُإلىُالمفُر

نماُلتأكيدُعمىُخاصيةُالحصافةُوالفصاحة،ُوالنباىةُوالذكاء،3ُأوُاعتباًطاُوتفكيؾُلـُيأِتُعبثا ؛ُوا 
ابطُومعاييرُثابتةُفيُالتأويؿُوالتفكيؾ،ُإالُمعاييرُالذكاءُأثناءُالعمميةُاإلزاحيةُالتيُالُتممؾُضُو

ُإيجابي،ُعكسُالببلىةُأوُالبداىةُالمتسرعةُأوُاالنتظاـُالقسريُفيُالعمميةُ والميارةُوالحيمةُبمفيـو
ُرُالبنية.ػػػػػالتأويميةُالتفسيرية،ُالتيُتميزتُبياُالنظرياتُالشموليةُفيُفك

،ُحسبُماُيذىبُإليوُمحمدُة وكذلؾ مفيـو االستراتيجيةإّف التكتوني يناقض مفيـو النظري
ُبقواعدُومبادئُمتعاليةُتسّيره،ُبؿُيعتمدُعمىُسياؽُالحاؿُفيُابتكارُ شوقيُالزيف،ُألنوُالُيمتـز

طاقتوُمفُذاتو،ُأيُمفُالوظائؼُالتيُتعتمؿُفيُالحموؿُعبرُالحصافة،ُفػػػ"ماُىوُتكتونيُيستمدُ

                                                      
ُ.11محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
ُ.11،ُصُالمرجػػػعُنفسوُ-2
ُ.11ُ،12ينظر:ُالمرجعُنفسو،ُصُُ-3
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ُوقوةًُ ُداللًة ُسواًءُػتفكيكًُُُووتأويبًلُُداخمو ُالفوقياتُالمتعالية ُتمثمو ُكما ُعميا ُوالُيذعفُإلىُسمطة ا،
كيُػػػوُتكتيػػػماُىُاتُاوُأيديولوجياتُأوُمخياالت؛ُالتكتونيُلوُخاصيةُالتكتيؾ،ُألفُّػػػاسػػأكانتُسي

ـُالعربيُػػػػ،ُولكفُالفي1ىوُعابر،ُرّحاؿ،ُمتجوؿ،ُوماُىوُاستراتيجيُلوُخاصيةُالتنظيـُوالتنسيؽ"
ةُػػػػرُالمنظمػػػةُغيػػػؿُوالوسيموُّػػػدؿُعمىُخاصيةُالتحػػػػليُ،فيُالغالبُ،اءػػػػػةُجػػػػمصطمحُاالستراتيجيل

ُالنظريةُأوُالمنيجُألنياُالدرجةُةُلموصوؿُإلىُىدؼُمعيف،ُفاالستراتيجيةُلـُترتؽُإلىُػػػػقوالُالمنسُّ
ُ.تممؾُآلياتُواضحةُومنظمةُومنسقة

ُاالستراتيجية،ُوينأىُبنفسوُعفُمعياريةُالنظريةُوالمنيج،ُوحيفُيرتبطُالتفكيؾُُ،ذاػػليُ بمفيـو
ونسبي،ُفاالستراتيجيةُفيُالفيـُالعربيُارتبطتُبالتكتيؾُالذيُُازيػػػمجُارتباطرُفيوُػػػػيرتبطُبالفك

ُوالبصيرةُ ُوالنباىة ُوالحيمة ُالذكاء ُفعؿ ُمف ُوقريبا ُالمنيج، ُوضوابط ُتعقيدات ُعف ُبعيدا يحصؿ
ُ.يسُالفيـُالمتسّرعُواليقيني،ُولالثاقبة

ُأفُّػػػواألص ُقبيػػػػػػػىُؿ ُمف ُالمفاىيـ ُخمط ُفي ُالمشكؿ ُواالستراتيجيةُػػػذا ُالنظرية، ُالمنيج، ؿ:
ُفق ُفيُاالستعماالتُوالتداوالتُالعربية، ُليسُجديدا ُالعػػػػػػوالعمـ ُظؿُالعمؿُبمفاىيـ ُوالمنيػػػػػد جُػػػػػمـ

رحُػػػػػبلؿُطػػػ،ُومفُخ2ؿُفيُعدـُوضعُحدودُفاصمةُوواضحةػػػػػتتمثُةػػػػػويُعمىُمشكمػػػػػوالنظريةُينط
دودُغيرُفاصمةُبيفُمصطمحيُاالستراتيجيةُوالنظرية،ُكذلؾُبيفُػػػػّضحُأفُالحمحمدُشوقيُالزيفُيت
ُوالتكتيؾ ُتنفاالستراتيجية ُال ُ"فاالستراتيجية ُبينيما؛ ُتداخؿ ُوجود ُرغـ ُمثمماػػ، ُالتكتيكية الُُؾُعف

،ُفيُمقاماتُوحاالت3ُقػؿُعفُأوجيوُالحذرةُواليِقضةُالتيُتتجمىُفيُالميارةُوالحيمة"يستغنيُالع
ُ.يحتاجُاإلنسافُإلىُإعماؿُالبصيرةُوالعقػػؿُالنافػذُلػفيـُالعالـُأوُالخطاب

ُفالعمـُمضبوطُُواضحُأفُّػال ُالمفاىيـ؛ درجةُاالنضباطُوالشموليةُتسيرُفيُتنازليةُبيفُىذه
،ُفيُحيفُأفُالمنيجُىوُتطبيؽُلممفاىيـُتةُويوصؿُإلىُنتائجُكميةُوشاممةضبطاُشامبلُبآلياتُثاب

                                                      
ُ.12،ُصُواالحتماؿُاإلزاحةُالزيف،ُشوقيُمحمدُ-1
،ُدارُالكتابُالجديدُالمتحدة،1ُالعربيُالمعاصر،ُط.ـُعودة،ُتكويفُالنظريةُفيُالفكرُاإلسبلميُوالفكرُػػػػينظر:ُناظُ-2

ُ.15ُ،16ُ،17،ُص2009ُبيروت،ُ
ُ.125راءةُتداولية،ُصُػػػمحمدُشوقيُالزيف،ُميشاؿُدوُسارتو،ُمنطؽُالممارساتُوذكاءُاالستعماالت،ُمدخؿُإلىُقُ-3
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التيُتقدمياُالنظرية،ُالتيُىيُتصورُعقمي،ُففشؿُالنظريةُىوُفشؿُلممنيجُبالضرورة،ُبينماُتأتيُ
االستراتيجيةُلتبيفُُبْعدىاُعفُالنظريةُوالمنيجُوالعمـُمفُحيثُالمفاىيـُالثابتةُواآللياتُالمضبوطةُ

ُ.،ُفتعتمدُعمىُتكتيكاتُمتغّيرةحكما،ُفيدفياُالوصوؿُإلىُالنتائجُبأيةُطريقةُأوُآليةضبطاُم

ُأفُ ُويروف ُالمنيػػػػػػج، ُعمى ُيعتمػػػػداف ُنجدىما ُوالمنفتػػػػػح ُالمنغمؽ ُالبنية ُفكر ُإلى وبالعودة
ُطريقةُلموصوؿُإلىُاليدؼُدوفُأيةُنظػػػػػػرةُنظامية.ُىياالستراتيجيةُ

االستراتيجية،ُمستقبلُُاشتغاؿُزءُمفػػػالزيفُيجعؿُالتكتيؾ؛ُالذيُىوُجيبدوُأفُمحمدُشوقيُ
بنفسوُفيُكشؼُآلياتُاشتغالوُداخؿُالنصُدوفُأّيُانتماءُنظريُأوُمنيجي،ُألفُانتماءهُالحقيقيُ

ُالعق ُيفرضيا ُالتي ُواإلحكامات ُالضوابط ُعف ُبعيدا ُونباىتو ُوحَيِمِو ُالعقؿ ُلذكاء ُالنظريُػػيكوف ؿ
ُُ:تدريجُىذهُالمفاىيـُتنازلياُعمىُالشكؿُاآلتيُوالنسقي،ُويمكف

ُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُ

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُ

 

ُالتفصيؿُالدقيؽُفيُعبلقةُالتكتيؾُوالتفكيؾُبالتكتوني،ُفيرىُ يشرحُمحمدُشوقيُالزيفُىذا
نماُماُيعتمؿُت حتوُأّفُىذاُاألخيرُ"ينشؽُأوُيتمردُعمىُاليندسةُالنسقية،ُألّفُىّموُليسُالنسؽُوا 

ُالتنسيقية ُبقدرتو ُأوُسجنيا ُثوراتُيسعىُالنسؽُالحتضانيا ُاليندسةُمفُحركاتُأوُتحوالتُأو .
ُتتمقىُ ُفيي ُالمفترسة، ُالحشرة ُإلييا ُتنتبو ُطفيفة ُحركة ُكؿ ُالعنكبوت، ُنسيج ُبمثابة ُىي النسقية

ُول ُبيفُالخيوط، ُالتنسيؽُالمحكـ ُفيُالطرؼُاآلخرُمفُالنسيجُبفضؿُىذا كفُاالىتزازاتُالكائنة

 العلم

 النظرٌة 

 المنهج

 االستراتٌجٌة

 التكتٌك/ التكتونً
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ُ ُاإلفبلتُمنيا ُيمكف ُىشاشة ُإلىُُحيؿُُوميارة الُحْنَكة، ُبقوة النباىةلمخيوط ُترقى العنكبوتُال
ُالتوت ُأو ُ ُالتكتونيُيتمتعُبيذهُػػػأحواؿُاإلرادة ُالنسؽ. ُلمتخمصُمفُىندسة رُأوُالنفسُفيُسعييا

نصُفيُتوظيفوُ،ُوعمىُالرغـُمفُمجازيةُىذاُال1رةُوحيؿُمضادة"ػػػػػاألحواؿُوالتيُىيُتحوالتُماى
ُالمفت ُوالحشرة ُ)العنكبوت ُالطريؼ ُإالُّرَُػػػلمتشبيو ُُأفُُّسة(، ُمعرفيةالنصُيحمؿ ُخبلؿُقيمة ُمف ،

ُ ُعمؿ ُلكيفية ُوالعمـُُونيػػالتكتتوضيحو ُوالعقؿ ُالنسؽ ُسمطة ُمف ُلمتحرر ُالمتنوعة وتكتيكاتو
ُالمفاىيـُالتيُتتسـوالنظرية ُفُيبّيفُأنوُقادرُعمىُنسؼُوخرؽُوتفجيرُكؿُىذه بدرجاتُمتفاوتةُُ،

ُالتكتونيُيجػػػػياُإالُأفُمفيػػػىُالرغـُمفُسمطتػػمفُاالنضباطيةُوالكميةُوالشمولية،ُفعم رجاُػػػػدُمخػػػػـو
ُأليُّػػػػتق ُمفُمنطؽُػػػةُسمطػػػويضيا ُالتيُيكتسبيا ُمفُخبلؿُالنباىة ُأوُعمـ، ُأوُخطابُأوُمعرفة ة

فخُالعنكبوتُالُتممؾُالقدرةُعمىُإنقػػػاذُنفسياُإالُُ؛ُفالفريسةُالتيُتقعُفيالمباغتةُوالصدفةُوالحيمة
ُ ُتكتيكات ُإلى ُلجأت ُالحأإذا ُمنطؽ ُوىذا ُالعنكبوت؛ ُليا ُتتفطف ُلـ ُعقػػمية ُفيُػػػوحيؿ ُكذلؾ وار

ُ.المناظراتُ

ُالنظريةُ ُالصرامة ُمف ُاالنتقاؿ ُيحدث ُوالحصافة ُبالميارة ُواإلزاحة ُالتفكيؾ ُالتقاء وفي
ُإلىُالمعبُاالسترات ُالتكتيكيوالمنيجية ُالتكتوني؛ ُباألدبُبوصفيمُ،يجي؛ ُتجربةُػػػػػفتمتقيُالفمسفة ا

ةُػػػػػػػداعُأشكاؿُببلغيةُأوُصورُمجازية،ُوتصبحُالمغػػػػػػدرةُعمىُإبػػػتأويميةُتستندُإلىُالميارةُأوُالق
ُالتفكيكي ُالممارسة ُواإلزاحػػػػػػػفي ُلمعػػػػة ُفسحة ُتجػػػية ُوفؽ ُتنػػػػب ُومجازية، ُجمالية ُمعػػػػػتربة ياُػػػػفي

ُالبحثُالمستمػػػػىواجسُالمطابق ُأو ُالنسػػػػػة ُالشػػػػػيتُعف ُاليءُوصورتػػػػػبُبيف ُأو ولوُػػػػداؿُومدلػػػػو
ُىػػػفتصب ُاإلػػػح ُطػػػػػزاحذه ُعف ُتكتيكاتػػػات ُغيػػػريؽ ُعقبلنيػػػػيا ُغيػػػػر ُأي ُفقػػػػة؛ نما ُوا  ُبرىانية، طُػػػر
ُ.2ةُأوُببلغية،ُتستندُإلىُففُاالبتكارُوالخمؽُالذكائيػػػػازيػػػػػةُأوُمجػػػػػجمالي

ُوالبلمباال ُاالستيتار ُأو ُالجدية، ُالمعبُبعدـ ُمفيـو ُآليا ُيربط ُالتعاطيُمعُُةىناؾُمف في
ُىذاُالمصطمحُالتفكيكي؛ُفيوُمركليسُُالنصُوالعالـ،ُولكفُ زيُكباقيُػػػػىذاُىوُمقصودُومفيـو

وىوُببساطةُيعنيُالفكرُالحّرُوالمتحّررُمفُالقيودُوالضوابطُُالمفاىيـُاألخرى،ُكاالنتشارُواألثر؛

                                                      
ُ.13محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
ُ.25تُوتفكيكات،ُصُينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلُ-2
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jouerُوالمبادئُالنظرية؛ُيقوؿُدريداُ:"المعب،ُالُبمعنىُالمقامرةُأوُالميو،ُبؿُماُندعوهُبالفرنسيةُ
إمكانيةُلخرؽُُ؛ُبمعنىُأّفُىناؾ1وىيُكممةُتعنيُأفُبنيةُاآللةُأوُنوابضيا،ُليستُمشدودةُتماما"

صعبُتوجييياُأوُخرؽُسيرورتياُي،ُاألجػػػزاء،ُعكسُاآللةُالمحكومةُومشدودةُياسيرورتياُوتوجيي
ُ.والحياةُالنظامية،ُواألمرُالُينطبؽُعمىُاآلليةُفقط،ُبؿُعمىُالفكرُواألدبُوالنقد

ُعنص ُالذكػػػيتحقؽ ُكمثاؿُػػرا ُالزيف ُشوقي ُمحمد ُيقدميا ُالتي ُالنرد ُلعبة ُفي ُوالصدفة اء
"التأويبلتُوالتفكيكاتُىيُلعبةُنردُلغويةُحيثُيظؿُكؿُشيءُمفتوحاُالشتغاؿُاإلزاحةُوالتأويؿ؛ُ

ُفرانسواُالرّويؿُتفكيكيةُدريدا،ُيتعمؽُ ُيقرأ واعتباطيا،ُوالذيُالُيعنيُبالضرورةُعالماُفوضوياُكما
ارنةُاستراتيجيميةُ)حدسيةُوذكائية(ُوليسُػػػػ،ُوبمقباختيار استراتيجي وليس بسموؾ منيجياألمرُ

ُنسقي ُالتأويبمعالجة ُعف ُالمواصفات ُىذه ُوتخمع ُتنسيقية، ُأو ُوالتفكػػػة ُطابعػػػػػػؿ ُالنسقػػػيؾ يُػػػيا
ةُيزيحُػػػػػػـُالعالـُوالخطابُعفُطريؽُفعؿُاإلزاحػػػػػػاءُوالحدسُفيُفيػػػػػػدثُالذكػػػػ،ُألفُح2والسمطوي"

ةُػػػوليةُوالنسقية،ُفاإلزاحتُبالتأويؿُفيُصيغتوُالشمػػػػػالممارساتُالسمطويةُالتيُالتصقتُأوُُألِصقَُ
ُما.ػػػػػػةُقيمتييػػػػػػػػتعيدُلمحدسُوالصدف

ُتمؾُُإفُّ الحديثُعفُمفاىيـُمفُقبيؿُالحدسُوالذكاءُوالنباىةُوالصدفةُالُيعنيُبالضرورة
فميسُفعؿُاإلزاحةُمبنّياُكمياُُ،فييالتفكيؾُبالتفكيكُالصيغةُالفوضويةُوالعدميةُالتيُيمصقياُأعداءُُ

نماُُعمىُالحصافة لمفعؿُالتأويميُاإلنسانيُالذيُييمؿُُداتالت ومسانِ مكمٍّ  ىيوالصدفةُوالنباىة،ُوا 
ُمقوالتُالصدفةُوالنباىةُويمجأُإلىُالنسؽُوالنظاـُفيُممارساتوُالتأويمية.

مفاىيـُجاءتُلتحطـُقداساتُوطبوىاتُفيُالممارسةُفإفُالصدفةُوالنباىةُوالحظُُ،ومفُثـُّ
ُالتيُ ُاإلنسانية ُوالنسقيةُالتأويمية ُالصوتُوالعقؿ، ُمركزية ُأىميا ُمف ُإلىُأسسُميتافيزيقية تستند

ُلممفاىيـُوالعناصرُالمتشظيةُمفُالخطابُوالفيـُاإلنساني،ُليذاُ الموغوسيةُالتيُالُتوليُاىتماما
ُالتفكيؾ ُاإلزاحةُ،يعيد ُقيمةًُُ،مفُخبلؿُفعؿ ُشوقيُالزيف ُمحمد لممارساتُالحدسُُالذيُيقترحو

                                                      
ُوآخروف،ُالنصُوالمجتمعُ)حوارات(،ُترجمةُوتحرير:ُفخُ-1 ،ُدارُكنعافُلمدراساتُوالنشر1ُريُصالح،ُط.ػػػػػجاؾُدريدا

ُ.76،ُص2004والخدماتُاإلعبلمية،ُدمشؽ،ُ
ُ.25ُ،26محمدُشوقيُالزيف،ُتأويبلتُوتفكيكات،ُصُُ-2
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قؿُػػػارساتُالعػػػػػاىةُوالبصيرةُالنافذة،ُالتيُيمكفُاعتبارىاُحَيبلُعقميةُإيجابيةُترتبطُبممبظُوالنػػػػػػوالح
ُالعقميةُ ُالمركزية ُلدى ُالتأويؿ ُممارسات ُونقض ُلنقد ُجاء ُالذي ُوالتفكيؾ ُالتأويؿ ُفي المضاد

ُة.ػػػػػػػػوالصوتيةُالحضوري

 .ةِ ػوالنباى ةِ ػالفصاح ـِ ػػمفاىي تضايؼُ و  ةُ ػػػػػاإلزاح -2

ُنباىةوؿ،ُوالػػػػاشتغاالتُالنباىةُوالبصيرةُفيُفعؿُاإلزاحةُمقروفُبفعؿُالفصاحةُفيُالقُإفُُُّ
ذاُػػػة،ُوليػػػػػراءةُاليقينيػػػػػفيُالعمميةُالتأويميةُالتفكيكيةُالتيُتأتيُلكسرُتمؾُالبداىاتُوالقداساتُفيُالق

ُحق ُداخؿ ُالمفاىيـ ُىذه ُوالببلغُيمػػػػػتشتغؿ ُفػػػػػالفصاحة ُوالتعبية ُالتأويؿ ُوتتيػػػػػي ُلمفكػػػػر، ُأفُػػػػح ر
ُفيُ ُحرباوية ُالمعنى، ُبيذا ُىي، ُفالحيمة ُالوجود، ُبضرورات ُمجابيتو ُفي ُالحرباء ُسموؾ يسمؾ

بُأوُالفحصُأوُالفصاحة،ُأيُأنماطُالرؤيةُوأشكاؿُالتعبير،ُفالسموؾُالحرباويُػػػوُالترقأوؾُػػػػػالسم
؛ُومفُأمثمة1ُفرصُبمسافُسريعػػػػػبتغيُالرؤيةُالخارقةُواصطيادُالفيُالممارسةُالخطابيةُوالببلغيةُي
ُالمع ُقصة ُالتفكيكية ُالفصاحة ُػػػػىذه ُالمعريُذاتُيـو ُحيفُدخؿ ُاالنتقاصُمنو؛ ُمفُأراد ريُمع

ُالكمب؟....وعمىُالرغـُمفُأفُالمعريُقدُُأىيف،ُ ُببغداد،ُفعُثَرُبرجؿُفصاحُىذا:ُمفُىذا مجمسا
مي؛ُفبلُأحدُيكمـُكمبا،ُوعمىُالخصوصُكمباُمجيوال،ُفإفُالمعريُرّدُوُأقصيُمفُالتواصؿُالكبل

ور،ُعمىُطريقتو،ُالُنابحاُوالُعاويا،ُبؿُمستعمبلُالمفظُالمنطوؽُفقاؿ:ُ)الكمبُمفُالُػػػػػػعمىُالف
ُاسما( ُف2يعرؼُلمكمبُسبعينا ُمفُىذاُحػصاف، ُومنتصرا ةُالمعريُونباىتوُمفُجعمتوُيخرجُسالما

الذيُأقصاهُمفُالعمميةُالتواصمية،ُوأحرجُأيضاُمفُتواطأُمعوُبؿُأحرجُالرجؿُالموقؼُالمحرج،ُ
ُعقميُحرباويُلذلؾُالرجؿُومفُمعو ُوأبافُعفُمفُالحاضريفُواستعادُحقوُفيُاإلنسانيةُبتحّد ؛

ُقدرةُتكتيكيةُىائمةُفيُالػػػػػرد.

ُسماع ُبعد ُمباشرة ُرّد ُبؿ ُكثيرا، ُيفكر ُلـ ُالمعري ُبسُؤػػػإّف ُاإلىانة ُتمؾ ُنمطي،ُو ُغير اؿ
ُوالحيمةُ ُالذكاء ُيممؾ ُومف ُمعينة، ُلحظة ُفي ُلممتمقيف ُوالذكائية ُالعقمية ُالقدرات يستيدؼُامتحاف

                                                      
ُ.18ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
ينظر:ُعبدُالفتاحُكميطو،ُالكمبُاألعمى،ُضمفُكتابُلغاتُوتفكيكاتُفيُالثقافةُالعربية،ُلقاءُالرباطُمعُجاؾُدريدا،ُُ-2

ُ.146ُ،ُص1998ُ،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُترجمة:ُعبدُالكبيرُالشرقاوي،ُط.
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ُوسيخ ُالفور، ُعمى ُتعػػػػػػسيجيب ُمف ُظف ُوالفطنةػػػػػػيب ُالبصيرة ُال)التكتيؾ(ُوزه ُوكذلؾ ذاكرة؛ُ،
ُالم ُىذه ُتعوزه ُاسمفػػػػػوالمعريُال ُيعرؼُسبعينا ُفيو ُالحرباوية، ُآلياُاىيـ ُيتعمميا ُلـ ُلمكمبُوىو ا
وعُأوُالئحةُموضوعةُسمفا،ُبؿُإنوُقادرُعمىُإيرادُتمؾُاألسماءُمعُػػػػػمعتمداُعمىُمصنؼُمجم

وقدرتوُعمىُجعؿُاآلخرُيتمقيُالكبلـُُ؛ُوىذاُأساسوُنباىتوُوفصاحتو1تعييفُالنصوصُالتيُأوردتيا
ُ.2ُيكافُييتـُكثيراُبالتمقُ؛ُفالمعريبالطريقةُالتيُيريدىاُىو

ُتفػػيشكُ  ُبنباىة ُكميطو، ُالفتاح ُعبد ُقداسةُػػؾ ُأو ُبيقينية ُيتمقاىا ُفبل ُالقصة، ُىذه ُفي كيكية
ُيػػػػتراثية؛ُإذُيق ُلمكمب؟ُيقاؿُأفُالمغةُالعربيةُثريةُبالمترادفات،ُػوؿ:ُ"لكف...أحقا وجدُسبعوفُاسما

المعريُقصدُبقولوُفحسبُُىذهُمبالغة،ُوأفُُّلكفُتجميعُسبعيفُاسماُتشيرُإلىُالكمب...قدُيقاؿُإفُّ
ّزُوجؿُعم ـُآدـُاألسماءُكميا،ُوبنوُػػػػػأوُاألسماء،ُألفُاهللُع3ُأنوُيعرؼُعدداُكبيراُمفُالمترادفات"
ُفكأفُّ ُباألسماء، ُالعالـ ُيعرفوف ُػػػالمعُآدـ ُأفري ُيعرفوفُُأراد ُال ُألنيـ ُبالكبلب، يصؼُالحضور

ُالحيواف.ُأسماءىاُجميعا،ُفأنزليـُمفُرتبةُاإلنسافُإلىُرتبة

ُفيُالتعبيرُوالردُّ ُفيُالتفكيرُوالفصاحة ُمستوياتُالنباىة ُيمجأُإّف ُآلياتُتكتيكية ُبوصفيا ،
فيُتراثناُالشعبي،ُإذُُيقاؿ:ُفبلفُرّده/ُكبلموُفيُفمو،ُُموجودةٌُُمواضعُاألزمة،إليياُاإلنسافُفيُُِ
نتاجوُوافالحصافةُوالبصيرةُوالفطنةُُ.وم و،ُوآخرُعندُأمُ ػػػوآخرُرّدهُفيُكُُ لحذاقةُفيُفيـُالخطابُوا 

ُوتأويموُتنقسـُإلىُثبلثةُأقساـ:

 وي الفصاحة والحيمة.ػػػػسريع اإلجابة وقُ -1
 صاحة.ػػػػمتوسط الفطنة والف -2
ضعيؼ الفطنة وغير فصيح، وىو يحتاج إلى مف يشير إليو، أو يعينو عمى الفيـ  -3

، واالنساف دائما يحتاج ( باعتبارىما مركزية داخؿ األسرةوالتأويؿ، )األـ أو األب مثال
  إلى مرجعية أو مساندة في عمميات فيمو لمنصوص.

                                                      
ُ.147صُُ،العربيةُالثقافةُفيُكيكاتوتفُلغاتُكتابُضمف،ُاألعمىُالكمبُكميطو،ُالفتاحُعبدر:ُػػػػينظُ-1
وراه،ُإشراؼ:ُآمنةُبمعمى،ُقسـُالمغةُالعربيةُػػػػػر:ُعميُحمدوش،ُالمتمقيُفيُأدبُأبيُالعبلءُالمعري،ُرسالةُدكتػػػينظُ-2

ُ.3ُ،4،ُص2010ُ/2011ُزيُوزو،ُػػري،ُتيػػػػوآدابيا،ُجامعةُمولودُمعم
ُ.147،ُصُاألعمىُالكمبُكميطو،ُالفتاحُعبدُ-3
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ُتندرجُفيُسياؽُاشتغاؿُفعؿُاإلزاحةُ إّفُىذهُالفطنةُفيُالفيـ،ُوالفصاحةُفيُالتعبيرُوالرّد
ُبالمعنىُاإليجابيُ ُلكف ُالمخاتمة، ُأو ُلممناورة ُ"ليسُبالمعنىُالسمبي ُولكف ُالحرباوي، ُالعقؿ داخؿ

امرة،ُأيُنوعُمفُاليقظةُوالتفّرس؛ُالسموؾُالحرباويُيقتضيُالتموفُبتمويناتُالنص،ُلممقاومةُوالمس
اتو،ُثـُاالنشقاؽُمفُاشتقاقاتوُوالتمردُعفُإرادتوُبسعيرُػسُبأقنعتوُوقناعوؿُفيُجمدتو،ُوالتمبُّػالحم

ُتترؾُالنصُ،ُفبل1مبُمناظره"ػره،ُوتقػّدؿُمشاعػدرُماُتبػمفُالكمماتُغيرُالمألوفة،ُتزلزؿُيقينياتوُبق
ُو.ػفيُوثوقيتوُوانسجاميت

ُالفصاحةُفيُالطرحُالتفكيكيُأوسعُُ،يجبُاإلشارةُإليوُفيُىذاُالمقاـُوما أفُاشتغاؿُمفيـو
يُذىبُفيوُإلىُأفُالفصاحةُتتأسسُذاُطرحوُابفُسنافُالخفاجيُفيُكتابوُسرُالفصاحة؛ُوالػػمم

ةُفيُالسمعُُحسًنا،ُوأفُتكوفُغيرُتباعدُحروؼُالمفظةُمفُناحيةُالمخارج،ُوأفُتجدُالمفظُعمى
ُوأفُتكوفُجاريةُعمىُالعرؼُالعربيُالصحيح ُوحشية،ُوغيرُساقطةُعامية، ُوأالُتكوفُمتوّعرة ،

قدُتتجاوزُُرؼُالتفكيكي؛ُوليذاُفالفصاحةُفيُالع2ُُ...ُالكممةُقدُعبرُبياُعفُمعنىُآخرُيكرُهُذكره
ُالمعايير ُتخالفيا،ُىذه ُوقد ُغاُالتراثية ُتحقيؽ ُأجؿ ُفعؿُمف ُمثمما ُمعينة، ُتواصمية ُكفاءة ُأو ية

ُُالمعريُحيفُرد ُعمىُخصوموُوأسكتيـ.

ُأو حّؿ مشكمة معينة في الحياة أو النص بتحقيؽ ىدؼ،يةُترتبط،ُتداوليا،ُالفصاحةُالتفكيك
وقدُتتجاوزىاُألفُالتفكيؾُالُييتـُبفصاحةُُوليذاُقدُتتعارضُمعُبعضُقوانيفُالفصاحةُالتراثيػة،

ُفيُاىتماموُبفصاحةُالمفظةُبقدر ُاإلنسافُفيُورطةُينقذُُػالمحظُالرّد ُالمحظةُالتيُيكوفُفييا هُة؛
ُأبيُالعبلءُالمعػػػػري.وضعيةُُذلؾُفيُمو؛ُكماُرأيناػلساُنوُوحرباويةُعق

فُبقيناُ ة،ُُرري،ُيمكفُالقوؿُبأّنوُتقّبؿ،ُلفترةُقصيػػػرباويُالذيُقاـُبوُالمعػػػػفيُالسياؽُالحُوا 
الذيُُالرجؿَُُبفصاحتوُالتفكيكية،ُ،نوُعادُإلىُإنسانيتوُأوُتمّبسُبياُحيًنا،ُثـُأخرجالكمب،ُلكُلقبَُ

ةُبأفُلمكمبُػػػػئمالقاواف؛ُألّنوُقاـُبزلزلةُيقينياتيـُػػػػسُالحيػػاإلنسافُإلىُجنُسُِػػػجنفُمُُِ،فُمعوُُسّبوُومَُ

                                                      
ُ.19محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
روت،ُػػػػ،ُُدارُالكتبُالعممية،ُبي1ر:ُأبوُمحمدُعبدُاهللُبفُمحمدُبفُسعيدُبفُسنافُالخفاجي،ُسػػػػرُالفصاحة،ُط.ػػػينظُ-2

ُ،ُوماُبعدىا.64،ُص1982ُ
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ُع ُمعدودة ُقميمة ُاألصػػػػػمػػػػأسماًء ُعػػػػابػػػػى  / أفياـنباىتو إلزاحة مفاىيـففصاحتو تضايفت مع ،
ُ.ونجحَُُالتفكيؾُفعؿُُُ،ُفتحقؽَُالمتمقيف

ُيجعؿُمحمدُشوقيُالزيفُاإلزاحةُكآليةُمفُآلياتُالتفكيؾ،ُمفُخبلؿُ تضايؼُمفاىيـُليذا
ُبػُوُالفصاحة ُويتمّيػز ُالتأويبلتُوالتفكيكات، ُداخؿ ُيشتغؿ ُالذي ُ)الميتيس( ُوالفطنة تأسيسوُالذكاء
ُ:لمفاىيػػػػػـُ

 واالستنفار في مقابؿ البالدة والتمقي اليقيني:  اليقظة -2-1

ُيحصؿ ُفقد ُدائما، ُأوُمنّظًما ُنُأفُُْلمنظاـُُُالُشيءُيكوفُآلًيا ُليذاظاميفقد ةُاليقظُتكوفُو؛
ُتحّوؿُأوُاختبلؿُأوُزحُواجبةًُ ُكّؿ ُُوػػػلفيـ ُوالخطابُفيُُااالستنفارُمطموبًُيكوفُزحة، ُالعالـ لفيـ

وُمكتوبُعمىُػػػػػوؿُفيُسيبلفُالخطابُوماىػػػػ،ُ"ألّفُماُىوُمقتحّوالتو،ُخصوصا،ُماُبعدُالحداثية
روؼُأوُالعبلماتُمثمماُتمتحـُػػػػػريةُأوُِقَطعُمفُالذاتُتمتصؽُبالحػػػيُمقاطعُفكػػػػػػسطوحُالكتابُى

دةُطُاألرماػػػػةُثّمةُمنازلةُيعّبئُفيياُصاحبيا،ُليسُفقػػػػػؿُمعركةُتفكيكيػػػػد...ُوفيُكػػػػالنفسُبالجس
ّنماُأيضُ؛ةُ)تحميبلت،ُبراىيف،ُاستفيامات(ػػػػػالنقدي ذرةُػػ،ُبخطواتُحظٍُػػكمسارُيقُسػمةُالميتياُشعػػػوا 

ةُوبنياتوُالمتشظيةُيتطمبُلغةُدَُالواقعُفيُتركيبتوُالمعقُُّ...ألفُّكاألقداـُالحافيةُفيُحقوؿُاألشواؾُ
ُومفارقاتو" ُطبقاتو ُبيف ُاالنسياب ُتحسف 1ُمرنة ُىذه ُتتأتى ُوال ُتكتيكيةُُ، ُبرؤية ُإال ُالمرنة المغة

،ُوالُتشتغؿُفيُفيموُمفُوتفكيكيةُمرنةُالُتتعاطىُمعُالواقعُوالخطابُالمدروسُبشموليةُوكميانية
،ُفكؿُالمناىجُالنقديةُفحاتوُفيُالكشؼُوالتأويؿنؿُُوػخبلؿُمنيجُمضبوطُاليعّوؿُعمىُحيؿُالعق

ياُمفُمقاربةُالعناصرُالمتشظيةُعفُالواقعُوالفمسفيةُوقعتُفيُشموليةُمفاىيميةُومقارباتيةُمنعت
والخطابُبطريقةُذكيةُومرنةُوحرباوية؛ُألّنياُتعتبرُذلؾُخروجاُعفُمبادئياُومفاىيميا،ُوالتفكيؾُ

ُزية.ػػػػػػػة؛ُالمركػػػػػػػالُيؤمفُبالمفاىيـُالقارةُوالثابت

فيحدثُاالستغناءُُتكوفُمفاىيـُاليقضةُواالستنفارُآلياتُتكتيكيةُفيُمواجيةُالعالـُوالنص،
ُوالب ُاليقيني؛ ُالتمقي ُالعقميػػعف ُقػػبلدة ُالتي ُلمنصوصػػة ُفيمنا ُتمّيز ُالتيُُد ُالمآزؽ والوضعيات/

                                                      
ُ.19ُ،20محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُ-1
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؛ُفقدُيمجأُاإلنسافُفيُمأزؽُمعيفُإلىُاستعماؿُالنكتةُالتيُىيُميارةُاحتياليةُتواجيناُفيُالحياة
ُ ُميػػارة ُبوصفيا ُالحيمة ُتشبو ُوىي ُوالتصورات؛ ُباألفكار ُباألفعاؿخاصة ُليما1ُخاصة ُويمجأ ؛

ُالقارئ/اإلنسافُالذكي؛ُغيرُالبميد،ُحينماُيقعُفيُمأزؽُحياتي/ُتأويمي.

 التشظي واالستكثار في مقابؿ البنية والواحدية:  -2-2

ُ ُإلىُمبإّف ُنصؿ ُالتمقيُاألحاديُواليقينيُيجعمنا ُالذيُيقابؿ ُاليقظة ُآخرػػػمبدأ ُأفُُ؛دإ ىو
ُف ُنسبيا ُغائباف ُوالواحدية ُالدائـ،ُالبنية ُالحاضر ُىو ُالتشظي ُوأف ُاألقؿ، ُالخطاباتُعمى ُكؿ ي

بطرائؽُمتنوعة،ُويرتبطُىذاُالتشظيُبالكتابةُالشذريةُالتيُالُتؤمفُبالكميةُوالواحديةُوتسعىُإلىُ
ُالكوالج؛ُ"فالنصُالشذريُنصُنقديُونصُرؤيويُليسُمنغمقا،ُػفالتنوعُوالتعدد،ُوتشتغؿُوُِ ؽُمفيـو
رةُمكثفةُأوُبؤرةُمكثفةُاقتصاديا،ُكماُػػػىُقراءاتُمتعددة...والشذرةُفكحُعمتبؿُىوُنصُمتعددُمنف

ُالبيانيةُضمفُالكتابةُ ُالصور ُاالستعاراتُواالنزياحات...فكتابة ُتعمؿُعمىُتوليد يرىُجاؾُدريدا
ألنياُتحتاجُنباىةُوحيمةُفيُتوزيعُالدالالتُوَتْشِظَيِتيا2ُُالشذريةُكتابةُشقيةُوعصيةُعمىُااللتقاط"

ُ ُتتوزعُعبر ُمجازية ُمركزية ُعمى ُتعوؿ ُال ُفيي ُومتعددة، ُمتنوعة ُأسموبية ُوانزياحات مجازات
ُدالليةػػالدالالتُمفُخبلليا،ُبؿُتجعؿُالنصُكموُم ُوبؤرا بحيثُتختفيُالواحديةُوالمركزيةُُ؛راكزا

ُفيُعدـ ُتفكيكية ُالشذرية ُفالكتابة ُلمنصُوالفيـ، ُالشبكية ُالمراكز ُعمىُكؿ ُتتوزع ُألنيا ُالداللية،
ُعمىُمركزُدالليُلمنص؛ُعكسُالكتا ُالتيُتضعُالداعتمادىا ُالمركزية ُالكمية اللةُبمركزُواحدُبة

ُيوزعياُإلىُمراكزُثانويةُوجانبية.

لعؿُالكتابةُااللكترونيةُأىـُمدونةُ/ُنموذجُلمكتابةُالشذرية؛ُألنياُالُتممؾُمركػػزاُواحداُعمىُ
ُ ُتحمؿ ُمراكػػز ُعدة ُىناؾ ُبؿ ُاإللكترونية، ُمركزُالشبكة ُفييا ُيوجد ُال ُولكف ُمترابطة، نصوصا

واحدي؛ُبؿُيجبُعمىُالشخصُالتواصميُأفُيتقبؿُكؿُتمؾُالمراكزُالمتنوعة،ُويتمقىُكؿُالدالالتُ

                                                      
،1ُكارُالحياةُاليومية،ُفنوفُاألداءُالعممي،ُترجمةُوتعميؽُوتقديـ:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُط.ينظر:ُميشاؿُدوُسارتو،ُابتُ-1

ُناشروف،ُالجزائر،ُالرباط،ُبيروت،ُػػػػمنش ُ.95ُ،96،ُص2011ُوراتُاالختبلؼ،ُدارُاألماف،ُالدارُالعربيةُلمعمـو
.ُمفُموقع:11ُتابُالكتروني(،ُصُجميؿُحمداوي،ُالكتابةُالشذريةُبيفُالنظريةُوالتطبيؽ،ُشبكةُاأللوكة،ُ)كُ-2

http://www.alukah.net/library/0/60019/ ُُ

http://www.alukah.net/library/0/60019/
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المتشظية؛ُفكؿُنصُيحيؿُإلىُنصُآخػػر،ُوكؿُداللةُتحيؿُإلىُداللةُأخػػرى؛ُولكفُوجودُىذهُ
بياُفيُالنصوصُالمكتوبة،ُولعؿُالنصوصُالكتابةُالشذريةُفيُالنصوصُااللكترونيةُالُيعنيُغيا

ُالفمسفيةُأدبيةُأكثرُقدرةُعمىُفعؿُالتشظية.

ُلمداللة ُالغرضُالتشذيري ُالتفكيؾُُُ،وليذا ُ"تشتيتُُيأتي ُفي ُكآلية ُاإلزاحة ُفعؿ ُخبلؿ مف
ُالذاتُ ُوسطوة ُالمعنى ُتضخـ ُمف ُيفمت ُمغاير ُمشيد ُفي ُالنصوص ُتركيب عادة ُوا  الدالالت

ُالمعنىُوالقبضُعميوُداخؿُأنساؽُشكميةالتيُترغبُع1ُالمتعالية" ؛ُمثمماُمىُالدواـُفيُمحاصرة
ُ.رأيناُذلؾُفيُتحميبلتُكماؿُأبيُديب

ُمرى ُالنصُالمتشظي ُوانوجاد ُتحقؽ ُالقػػػػإّف ُبتحقؽ ُالتفكيكيػػػػػوف ُتعتمدُػػػػػراءة ُالتي ُالشذرية ة
ُسي ُفي ُدالالتو ُوجعؿ ُالنص ُتفجير ُفي ُوالحيمة ُالذكاء ُمتنػػعمى ُغير ُ)تشٍظُرورة اىية

ُليا) disséminationػػػػػينص ُوتنوعا ُلمداللة ُتعددا ُفقط ُوليس )polysémieُُّألف عددُػػػػالتُ(؛
ُالذيُيعتب ُمعيفُمفُاالحتماالتُالدالليةُعكسُالتشظيُالبلنيائي، زُػػػػرُمركػػػػػمحصورُفيُعدد

،ُلمحاكاةُمضامينوُتمويناتوراءةُاإلزاحيةُالتيُتمتويُحسبُالتواءاتُالنصُأوُتتموفُبػػػػػػالتفكيؾُوالق
أوُحكايةُمحتوياتوُأوُحياكةُإشاراتوُأوُدالالتو،ُثـُاالنعراجُعمىُمساراتوُأوُدروبوُواالنفراجُمفُ

ُ.2راءةُىيُمنازلةُومخاتمةُويقظةُأليةُخطوةُونسيجُنصيُأوُواقعيػػػػػضغوطوُأوُسمطاتو،ُفالق

فبلُوجودُلمنسؽُالمغمؽُ،ُواالنغبلقية la totalisation التجزيئيةُوالتشتيتُضدُالكميانيةإّفُ
ُ"غيرُالمتناسؽُ/المنسجـُ/المتكامؿ ُفيو ُوالداللة ُالمشتت، ُأو ُالمخرـو ُلمنسؽ ُيكوف ُالوجود ُبؿ ،

قابمةُلبلختزاؿ،ُفاإلضافةُوشغبُالنقصُيشرخافُجسدُالنصُويمنعافُشكمنتوُالنيائيةُاالنغبلقية،ُ
ُُو ُلمواضيعو ُالتصنيؼُالمتخـ ُيمنعاف ُاألقؿ ُعمى ُوقصديتو"أو ُقولو ُوإلرادة ُفالتشتيت3ُلمدلوالتو ،

ُيقينية ُوداللة ُثابتة ُقصدية ُكؿ ُوليسُالتعددُضد ُالداللي، ُبالسراب ُدريدا ُيسميو ُما ُينتج ُوىو ،
ُ.ييػػنتػوال م ددو ػػر محػػػيػػمحدود والسراب غ دَ دُّ ػػػالتعُالداللي،ُألفُّ

                                                      
ُ.21محمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-1
ُ.21ُ،22،ُصُالمرجعُنفسوينظر:ُُ-2
ُ.46جاؾُدريدا،ُمواقعُ)حوارات(،ُصُُ-3
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ُُُُ:الدوغمائيةاالزدواجية واالستشعار في مقابؿ األحادية  -2-3

اتُػػواليقينيةُالفكريةُأفُيقؼُاإلنسافُفيُطرؼُمفُطرفيُالثنائيُالدوغمائيةمفُاألحاديةُُُ
ُالمتناقض ُالتفكيػػػػػاإلنسانية ُيمجأ ُليذا ُبنيوي، ُمنظور ُمف ُ"صفةُُؾُُػػػػػػة، ُيممؾ ُالذي لمميتيس

توحيوُالمفردة،ُُ،ُفبلُيتعمؽُاألمرُبنفاؽُأوُمخاتمةُكماduplicitéةُفيُاإلجراءُواألداةُػػػػػاالزدواجي
ُلممفُوليسُالمقصود ُاألخبلقي ُالمحتوى ُفػػػىنا ُتشتغؿ ُالتي ُاألداءات ُأو ُاألوصاؼ نما ُوا  يُػػػردة

بيف(ُأوُ)الُىذاُوالُذاؾ(،ُىذاُحاؿُالتكتونياتُالفمسفيةُوأعنيُبياُالتأويبلتُوالتفكيكاتُُ-)البيفُ
ُازدواجية ُوالفحصُأدوارا ُالقراءة ُفعؿ ُفي ُتؤدي ُالتي ُالقناعاتُوالتكتيكات ُليدـ ُاألقنعة ُترتدي ،
زاحتياُمفُجذورىاُالوثوقية ،ُفالقارئُالتفكيكيُالذكيُالُيقؼ1ُالبائسة،ُأوُتتمبسُاألدوارُلمباغتتياُوا 

عندُحّدُمفُحدودُالثنائياتُالنصيةُلينتقدُويدمرُالحدُالثاني،ُبؿُيدمرُالحديفُمعاُعبرُتقّمصُ
ُبحيثُيتحطمافُمعا.ُ؛ليماُعمىُالتوالي

ُى ُالتفكيكيةتبرز ُاالزدواجية ُُذه ُالبيف ُيدمرُُبيف(ُ–)فػػػػف ُحينما ُكثيرا ُنصوصُدريدا في
بقدرُماُىوُليسُسما،ُوىوُليسُُليسُدواءpharmakonًُُالثنائيات،ُفيرى،ُمثبل،ُأّفُ"الفارمكوفُ

كماُأفُاإلضافةُليستُشيئاُُ،الخيرُكماُليسُالشر،ُليسُالداخؿُوالُالخارج،ُالُالكبلـُوالُالكتابة
ُوالُناقصازائ ُوالُعرضا"دا ُليستُجوىرا ،ُوالمبلحظُأف2ُ،ُوالُىيُبخارجُوالُبتكممةُلمداخؿ،ُإنيا

ُكمياُ ُالثنائية ُيدمر ُبؿ ُاآلخر ُطرؼُالثنائيةُضد ُالفارمكوفُعند ُالُيقؼُمفُخبلؿُمفيـو دريدا
نماُىوُمبتك ُر.ػػػػػليثبتُبأفُتقسيـُخير/ُشرُغيرُمنطقيُوا 

ُالمصباحيُىذه ُمحمد ُوىيُُويستعمؿُأيضا ُاالزدواجيةُفيُكتابوُنعـُوال، ُالرؤية الصيغة/
صيغةُاستعممياُابفُعربيُفيُجوابوُعفُسؤاؿُابفُرشد:ُ)كيؼُوجدتـُاألمرُفيُالكشؼُوالفيضُ

.ُُُعرفانيةٍُُفيُمسألةٍُُالعرفانيَُُيسائؿُالعقؿَُُالبرىانيُُُفالعقؿُُُ؛اإلليي:ُىؿُىوُماُأعطاهُلناُالنظر؟(

                                                      
ُأوُمايسميةُدوُُ.22يُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُحمدُشوقينظر:ُمُ-1 ُالبيفُبيف؛ ولمزيدُمفُالتفصيؿُفيُمسألة

ُابتكاربيف،ُأيُابتكارُحؿُأوُوضعيةُبيفُالمكافُاألصميُوالمكافُالقسػػػري،ُينظر:ُميشاؿُدوسارتو،ُُ-سارتوُففُالبيف
ُ.85ُ،86،ُصُالعمميُاألداءُفنوف،ُاليوميةُالحياة

ُ.43ُ،44اقعُ)حوارات(،ُصُجاؾُدريدا،ُمُوُ-2
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متقابمةُتقاببلُاقصائياُلآلخر،ُلكفُالعقؿُالعرفانيُالبفُعربيُأرادُأفُوالواضحُفيُالثنائياتُأنياُ
ُمزدوجافُيحوُّ ُولكنيما ُمتقابميف ُاألكبري ُالفكر ُفي ُوال ُفنعـ ُوتفاعؿ، ُتداخؿ ُإلى ُالتقابؿ ُذلؾ ؿ

،ُوىذاُدليؿُعمىُحموليما1ُومتضايفافُتضايفاُذاتيا،ُبحيثُالُيمكفُألحدىماُأفُيوجدُبدوفُاآلخر
ُف ُنفيُأوُإقداخؿُبعضيما، ُيعنيُبالضرورة ُمنيما ُالواحد ُحسبُإصاء ُوىذا قصاءُاآلخرُونفيو،

ُ.محمدُمصباحيُمفُسماتُماُبعدُالحداثةُلدىُابفُعربي

ُالتمبُّ ُالحموؿُأو ُأو ُاالنوجاد ُعمىُالفيـُىذا ُإيجابية ُمحتوىُوقدرة سُفيُالطرؼُاآلخرُلو
موُومفاىيموُقصدُإدارتياُولّيياُأوُوالنقدُوالتأويؿ؛ُإذُيأتيُفحصُالنصُمفُالداخؿُوالتمبسُبمعاج

عادةُتشكيمياُفيُقوالبُلغويةُأوُمفيوميةُمفرغةُمفُمضامينياُالميتافيزيقيةُأوُالمتعالية ،2ُلّفياُوا 
عوضُالقبوعُداخؿُالمفاىيـُالبنيويةُالتيُفضمتُالقبضُعمىُثنائياتُالنصُوالعالـُدوفُالغوصُ

شتغمتُفيُضوئياُعمىُتكريسُالنظاميةُوالرتابةُفيُماىيتياُوتفكيؾُأصؿُحضورىا،ُبؿُتقبمتياُوا
ُفيُالتأويؿُوالفيـ.

وىذهُأىـُتقنياتُوآلياتُاشتغاؿُاإلزاحةُفيُالطرحُالتفكيكي؛ُىذاُالطرحُالذيُزاوجُفيوُمحمدُ
ُشوقيُالزيفُبيفُعدةُطروحاتُفمسفيةُونقدية،ُلعّؿُأىمياُطرحيُميشاؿُدوُسارتوُوجاؾُدريدا.

ُإلىُعّدةُنتائج/ُمفاىيـُمفُبينيا:ونصؿُمفُخبلؿُىذاُالعنصرُ

 فييُتنتقدُالتأويؿُاليقيني؛ُاإلزاحةُضدُاليقينياتُوالقراءاتُالثابتة؛ -1

 ،ُوىيُتؤسسُلمسردياتُالصغرى؛االيديولوجياتُوالسردياتُالكبرىُاإلزاحةُضد -2

 )ُالتكتيكات(؛ُمفاىيـُالحصافةُوالحيمةُوالنباىةتعتمدُاإلزاحةُعمىُ -3

وىُالعميؽ،ُفبلُتكتفيُبالدالالتُالسطحيةُبؿُتفككياُمفُأجؿُاإلزاحةُتشتغؿُعمىُالمست -4
 الوصوؿُإلىُدالالتُأعمؽ؛

                                                      
ُ.31ُ،32ينظر:ُمحمدُالمصباحي،ُنعـُوال،ُالفكرُالمنفتحُعندُابفُعربي،ُصُُ-1
ُ.23ينظر:ُمحمدُشوقيُالزيف،ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصُُ-2
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النصُاألحسف،ُمفُمنظورُتفكيكي،ُىوُالنصُالمخاتؿُوالمخادعُالذيُالُيظيرُأسراره،ُ -5
 فيستدعيُاإلزاحةُالتيُتتحداهُلمكشؼُعفُتمؾُاألسرار؛

ُومع -6 ُوالنسؽ، ُوالشمولية ُاألحادية ُالمفاىيـ ُضد ُوالتشتتُُاإلزاحة ُالتشظي مفاىيـ
 وؿ؛ػػػواالزدواجيةُوالحم

ُالفصاحة،ُففصيحُالمسافُقادرُعمىُالوصوؿُإلىُ -7 ُبفضؿُمفيـو تتمظيرُاإلزاحةُلغويا
ُالنص ُداخؿ ُالعميقة ُالعالـاإلزاحات ُتكريسُ/ ُعمى ُنفسو ُالوقت ُفي ُقادر ُىو ُكما ،

يياُفيُدراسةُعبلقةُاأليديولوجيات،ُوىذهُالنتيجةُغيرُبعيدةُعفُالنتيجةُالتيُتوصمناُإل
 الببلغةُبالتفكيؾُواأليديولوجيا؛

ُاالستراتيجيةُوالتكتيؾُحيفُجعؿُالتكتيؾُأكثرُ -8 لقدُفصؿُمحمدُشوقيُالزيفُفيُمفيـو
ُُُُوممارساتوُفيُالنص.ُحيويةُوأقؿُانضباطيةُفيُمفاىيموُوتصوراتو

اآللياتُالمنطقيةُُلقدُحاوؿُالتفكيؾُأفُيكسرُويدمّرُسمطةُالنسؽُبعدةُآليات،ُفعمدُإلىُىدـ
العقميةُوالثنائيةُاإلنسانيةُالتيُيعتمدُعميوُالنسؽُفيُاشتغالو،ُكماُجعؿُرؤيتوُلمببلغةُمختمفةُعفُ
ُاإلنسافُسواءُ ُالسمطوياتُواألنساؽُالتيُيعيشيا ُكؿ ُليدـ ُوكّرسُلفعؿُاإلزاحة، ُالنسقية، الرؤية

ُداخؿُالخطابُأوُفيُحياتوُاليومية.
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ُبمساراتُ ُأساسا ُالمرتبطة ُوالمفاىيـ ُالنتائج ُمف ُمجموعة ُإلى ُالبحث ُىذا ُنياية ُفي نصؿ
ُ/ُالتفكيؾ،ُومفُأىـُىذهُالنتائج،ُنذكػر:ُخطابُالفكرُالنقديُالعربيُالمعاصر،ُداخؿُثنائيةُالبنية

ُالثنائيائية البنية / التفكيؾػػيؾ وتقويض ثنػىناؾ إمكانية لتفك ُىذه ُرأتُبإمكانيةُ؛ ُالتي ة
ُعمىُ ُالمنفتحة ُفالبنية ُمنيا؛ ُطرؼُواحد ُداخؿ دراجو ُوا  ُالمعاصر ُالعربي ُالنقدي ُالفكر تصنيؼ
مكانيةُاختراقيا،ُفيناؾُدراساتُنقديةُيصعبُتصنيفياُداخؿُ التأويؿُأثبتُىشاشةُىذهُالثنائية،ُوا 

ياُخيرُدليؿُعمىُصعوبةُفكرُالبنيةُأوُفكرُالتفكيؾ،ُودراساتُكماؿُأبيُديبُفيُبدايةُتحّوالت
ُوميـّ.ُالتصنيؼُالنقديُأمرُممحٌُُّأوُتفكيؾُالتصنيؼُالثنائي،ُوبالتاليُفتوسيع

يماُغيرُقائميفُ،ُالُيعنيُأنُّ)ُالبنية/ُالتفكيؾ(ُولكفُىذاُالتفكيؾُالذيُحدثُلمثنائيةُالنقدية
ُالبنيةُُِفكرُُِفُِفيُكُوُأساساُيكمفُُُتقويَضُعمىُخصائصُابستيمولوجيةُتمّيزىماُعفُبعض،ُولكفُال

ُيُُنفسُِ ُأفُُّأفُُْفُُكُِمُْو، فكرُالتفكيؾُىوُتفكيكاتُُينقسـُإلىُقسميف،ُفكرُمنغمؽ،ُوفكرُمنفتح،ُكما
ُدُمختمؼ.واحد،ُبؿُىوُمتعدُ ُسُتفكيًكاولي

ُيركزُعمىُالفحصألنُُّيب في فكر البنية المنغمؽ كميا،ػمفاىيـ التأويؿ والسياؽ تغُإفُّ ُو
عيدُرُالبنيةُالمنفتح،ُالذيُيُُػػفكُفيُتحضرُتمؾُالمفاىيـنص،ُفيماُالشكبلنيُوالرياضيُألنساؽُال

اُميماُفيُالكشؼُعفُجماليةُدورًُُلتأويؿَُسياؽُفيُخدمةُاألنساؽ،ُكماُيعطيُااالعتبارُالشتغاؿُال
ُالسياؽُداللتو،ُبشرطُأفُيكوفُالتأويؿُمحالنصُُو ُونيائيا،ُعكسُفكرُالتفكيؾُالذيُيستغّؿ دودا

ُالمجا ُويفتح ُالكبرىُضمنيا، ُالسرديات ُتنكسر ُخبللو ُمف ُالذي ُالبلنيائي، ُالتأويؿ ُأماـ ؿ
ُواأليديولوجيات،ُويكشؼُالنصُعفُجماليتو.

الحداثي؛ُالذيُالُيتناوؿُشموليةُفكرُالبنية،ُعموما،ُجعمتوُأساسُالعقؿُالنقديُالعربيُُإفُّ
ُبقالنُُّالظواىر ُاأليديولوجية، ُسياقاتيا ُضمف ُإطارىػػصية ُفي ُيتناوليا ُما ُالعبلئقدر الداخميُُيا

ُؽُالفيـ.ػوىذاُمفُخصائصوُالتحميميةُلتحقيُوالمحايث،

ُإعتُُ ُالمرجعية ُمسألة ُفيُُوعويصةًُُأساسيةًُُشكاليةًُػّد ُفقدُتتبِع مساراتُالفكرُالنقديُالعربي؛
ُأنُّ ُعمى ُالدراسات ُمف ُالعديد ُغُصّنفت ُنقديةُػيا ُبمرجعيات ُتأخذ ُلكونيا ُالعربية ُالثقافة ُعف ريبة
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الحديثُُواقعُأّفُالمرجعياتُالنقدية،ُتعتبرُعالميةُكونية،ُأكثرُمفُكونياُغربية،ُكماُأفُّغربية،ُوال
الفكر النقدي بوصفو مضمونا عفُمرجعياتُغربيةُفيُالنقدُيجبُأفُيكوفُمقروناُبحديثُعفُ

الُمأخوذا عف الغرب ُوا  ُإلىُثقافةُمعيُُّفاآلليات النقدية ىي مفاىيـ إنسانية، نة،ُػالُيمكفُنسبيا
ُالنصيةفا ُحتىُالتفكيؾُالذيُُينسبُإلىُُ؛لمفاىيـ ُفيُالتراثُالنقديُالعربي، مثبلُكانتُموجودة

دريداُعفُالجزائرُساىمتُفيُخمؽُمفاىيموُوتصوراتوُنحوُالنصُُالغربُلوُأصوؿُجزائرية؛ُفغربةُُ
ُ.رػعالمية النقد بوصفو آليات تفكيوالعالـ،ُوىذاُدليؿُعمىُ

العموـ إلىُاستنادهُوارتكازهُعمىُباألساسُُلمسياؽُوالتأويؿُراجعٌُالبنيةُالمنغمؽُُفكرُُِعزؿَُُإفُّ
التيُالُتؤمفُبأىميةُالسياؽُفيُتشكيؿُالعمـُوالمنيج،ُوالُتؤمفُبأىميةُالتأويؿُُ؛البنيويةُالرياضية

ُتؤمفُبدورػػفيُفيـُالظواى ُأمُّػالتفسيُرُبقدرُما ُفكرُفيُفيـُشكؿُالمعرفةُوالخطابات؛ رُالبنيةُػا
مقرونا  جاء التأويؿُ ُ،ومفُثـُ،ىاُالمركزيُفيُالعمميةُالنقديةُواألدبيةفقدُأعادُلمفمسفةُدورَُُ،المنفتح

ُ.بالفمسفة، والتفسير مقرونا بالعمـ التجريبي

،ُعكسُوثابتٍُُمحدودٍُُيٍُسقيةُدعاُإلىُتأويؿُوفيـُنسقتأويؿُالذيُتأسسُعمىُالفمسفةُالنالُإفُّ
ُوكّرسُلعممياتُُ؛التأويؿُالذيُاعتمدُعمىُآلياتُالتفكيؾ فقدُأقصىُالفمسفةُالنسقيةُوقاؿُبموتيا

ُضابطُمنيجي.ُوالبلنيائيُداخؿُالنص،ُدوفُأيُ ُرُّػػالتأويؿُالح

و المنفتح والمنغمؽ وفكر يالذي جمع فكر البنية بصيغت الشعرية المجاؿَ  دافُ ػػاف ميػػكلقدُ
دُفكرُالبنيةُػدبيُواإلنساني؛ُفأكُّابُاألطبآلياتوُومقارباتوُفيُتناوؿُالخُرٍُػ،ُفتعامؿُكؿُفكالتفكيؾ

ُالمغويةُ ُالعناصر ُعبلقات ُوعف ُالنص، ُالتغريبُداخؿ ُآليات ُالبحثُعف ُضرورة ُعمى المنغمؽ
ُالصوتيةُُو ماُحاوؿُفكرُالبنيةُالمنفتحُاالشتغاؿُعمىُالصرفية،ُوالنحويةُوالببلغية؛ُفيػومستوياتيا

ببلغةُالجديدةُوانتقدُالنظرةُاالستبدالية،ُكماُالُكماُاستثمرُمفاىيـَُُ؛السياؽُلتدعيـُالمفاىيـُالنصية
ُالميُـ  ُدوره ُلمتأويؿ ُفكُأعاد ُأقصاه ُفكُرُُػػػبعدما ُأما ُرياضي؛ ُبطابع ُيتسـ ُالذي ُالمنغمؽ رُػالبنية

ُعمىُالمخاتمةُُِالنُصُُدرةُُػػػػػ،ُفقالُنيائيةُوُلعبةُتأويميةالتفكيؾُفقدُتعامؿُمعُالنصُالشعريُعمىُأنُّ
ُالتفكيكي.النقديُرُػػىيُماُتجعموُأدبياُمفُمنظورُالفكُرُِػػػػػوالست
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ُ ُالفمسفيساىمت ُفيو،ُػالمفاىيـ ُالتغريب ُوآلياتُحدوث ُالعربي ُالنصي ُالوعي ُتشكيؿ ُفي ة
ُفيُعنصرُ ُوبالتحديد ُالشعر، ُعمود ُقوانيف ُالموغوسُضمف ُمفيـو ُعمى ُالعربية فأّكدتُالببلغة

ُػػالمقارب ُوليذا ُالتشبيو، ُفي ُأقِصيت االستعارة ا، و عقميً  البعيدةَ  التشبيياتِ  البالغةُ  تْ ػأقصَ ة
ُالربطُبيفُُ؛را مع خصوصيات التفكيؾيتتوافؽ كث ، التيالمرفوضة ُعمىُضرورة ُالذيُيؤكد ىذا

ُالحدودُوالمفاىيـُالبعيدةُوالمتناقضةُعقميا.

ُديُسوسير ُمفاىيـ ُكافُحضور ُكوىفُلقد ُوجوف ُالمنغمؽُقويًُُوياكبسوف ُالبنية ُفكر ُفي ا
ُمركزييفُفيُعممياتُالتحميؿُالستبدالي؛ُالمذيوالمحورُاالمحورُالتركيبيُفيُوبالخصوصُ فُكانا

ُ ُالنصوص، ُأدبية در اعتماده عمى ػلكف فكر البنية المنفتح لـ يعتمد عمييما بقوالكشؼُعف
ُمقارنةُالمنبعُبالمصب.ُوالتحميؿُبالمقومات،ُكػ؛ُمفاىيـ البالغة الجديدة

ُالُموجودةٌُُوالحضورُُِالغيابُُِمفاىيـَُُإفُّ ُالبنية ُعمىُأفُّػوىيُتؤكُُّ؛منغمؽفيُخطابُفكر ُد
ُدواؿتحقُّ ُحضور ُيتأسسُعمى ُاألدبية ُالمستوىُُشعريةُؽ ُعمى ُسواء ُأخرى ُدواؿ ُغياب مقابؿ

رُالتفكيؾُالفمسفيُػالتركيبيُأوُاالستبدالي؛ُكماُنعثرُعمىُمفاىيـُالحضورُوالغيابُفيُخطابُفك
ُألفُّ ُمختمفة، ُبنظرة ُلكف ُالمدلُوالنقدي ُعمى ُيعتمد ُػالتفكيؾ ُالداؿ، ُوليس ُالحضور،ُوؿ ُأف كما

ُالمنغمؽُحافظُعمىُىذهُ ُالبنية ُففكر ُفيُالحضور، ُوالغيابُكائف ُالغياب، ُداخؿ ُموجود حسبو،
ُ.تدميرىاالثنائيةُواشتغؿُعمييا،ُلكفُالتفكيؾُاشتغؿُعميياُعفُطريؽُ

ُفكرُالبنيةُالمنغمؽُعمىُأساسُِ الذيُيحدثُعفُطريؽُثنائيةُالتجانسُُالتغريبُُِأوُركيزةُُِيقـو
ُفالنُّوالبلتجان ُتوتُُّعبارةٌُُُصُس؛ ُيتخمُّػعف ُنصية ُألنسجة ُوامتدادات ُوالبلتجانسُػرات ُالتجانس ميا

ُالتغريبُداخؿُالنصػبطريقةُمطُّ ُالمتمقيُنفسوُىوُالذيُردة،ُوالمتمقيُىوُمفُيكشؼُىذا ،ُوىذا
ُ.تفكيكيرةُبالدالالتُفيُالطرحُالػػػؤرُالمتفجػػػػيستمتعُبإيجادُالب

ُثنائيةُُإفُّ ُأنساؽ ُفيناؾ ُعددية، ُرياضية ُبطريقة ُيحدث ُالمنغمؽ ُالبنية ُفكر ُداخؿ التفكير
ُالكشؼَُُالناقدُُِدورُُُيكوففاؾُأنساؽُثبلثيةُورباعية،ُتظيرُفيُالخطابُالشعريُأوُالسردي،ُوىن

ُوتنظيميا ُوتصنيفيا ُنظرةًُُ،عنيا ُاألنساؽ ُإلى ُينظر ُلـ ُالذي ُالمنفتح ُالبنية ُفكر ُعدديةًُُعكس
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ُنظرياضيةًُ ُفقد ُنظرةًُػػ، ُإلييا ُمضمونيةُر ُأمُّوفمسفيةُفكرية ُإطارُ، ُخارج ُفكانتُنظرتو ُالتفكيؾ ا
ُ.النسؽَُىذاُُجَُػػحتىُينتُُِالنصُغيرُمنسجـُبالضرورةُفمسفةُالنسؽ،ُألفُّ

المنغمؽ أماـ التوجيات الفمسفية فقد استنفذ مشروع كماؿ أبي ديب  النقدي لـ يصمد الفكر
؛ُفبعدماُطاقاتو وآلياتو البنيوية الرياضية واليندسية فتحوؿ مباشرة إلى مفاىيـ ما بعد الحداثة

ُيؤكُّ ُأصبح ُواالنتظاـ، ُواالنسجاـ ُالوحدة ُمفاىيـ ُعمى ُيؤكد ُبمفاىيـُػكاف ُاالىتماـ ُإلى ُويدعو د
رةُعندُكماؿُأبيُديبُتحّوؿُمفُالنظُالتشظيُواالنكسارُوالبلتجانس؛ُفمشروعُفكرُالبنيةُالمنغمؽ

البنيويةُالمنغمقةُإلىُالنظرةُالتفكيكيةُالمنفتحةُالبلنيائية؛ُمفُأقصىُطرؼُإلىُأقصىُطرؼُفيُ
معُمفاىيـُُوحصافةُونةػػفتحُالذيُتعامؿُبميثنائيةُ)البنية/ُالتفكيؾ(،ُعكسُمشروعُفكرُالبنيةُالمن

ُالنسؽُوالسياؽُوالتأويؿُوطروحاتُماُبعدُالحداثة.

اتجاىوُومسارهُُعندُمحمدُمفتاحُتكمفُفيُكونوُأّسَسُليونةُمشروعُفكرُالبنيةُالمنفتحُُإفُّ
نظرياتُإلىُفوصؿُمفتاحُ،ُالرابط بينيا ىو الدينامية والنسقيةُنوعػة؛نظرياتُمعرفيةُمتُةُِدُّػعمىُع

رأُػػماُبعدُالحداثةُواستثمرُفيياُرؤيتوُالنسقية،ُفأعادُالنظرُفيُفوضويةُالرؤيةُماُبعدُالحداثية،ُفق
ُعمىُأساسُأنُُّاُعربيةًُنصوصًُ ُكانتُُتقرأ ياُألبيُحيافُالتوحيديُبرؤيتوُالنسقيةُالنظامية،ُبعدما
ُ.منسجمةٍُُوغيرُُُمشتتةٌُُنصوٌصُ

؛ُبؿُمف مشروعو واحدةٍ  مرحمةٍ  وليدَ  ية المنفتححمد مفتاح في فكر البنلـ يكف مشروع م
ُمراحؿٍُكافُنتيجةُعدُّ ُالخطابُالصوفيُمفُمنظورُُومسارات؛ُة ُفييا ُالتيُقرأ ُالمرحمة مفُبينيا

ُالمسانيةُ ُالمفاىيـ ُطريؽ ُعف ُلمنصوصُالشعرية ُقراءتو ُمرحمة ُثـ ُوأنثربولوجي، ُوسياقي وظيفي
وُأحسُبنقصياُفزودىاُبالمفاىيـُالسميائيةُوالببلغيةُولكنُُّية/ُالصرفية/ُالنحوية/ُالببلغية(؛)الصوت

ُاالستبداؿُعكسُماُكافُعميوُمشروعُكماؿُأبيُديبُفيُمرحمتوُاألولى. ُالجديدةُفمـُيؤمفُبمفيـو

ُ ُعمى ُمفتاح ُمحمد ُمشروع ُيعتمد ُلـ ُالببلغةُُ؛يةاالستبدالالنظرة ُمفاىيـ ُعمى ُاعتمد ألنو
ومات؛ُالمقوماتُالعرضيةُوالجوىرية،ُػالتحميؿُبالمقُوُالتيُأصرتُعمىُضرورةػػالجديدةُوجماعةُم

ُشعريةُ ُأكثر ُالشعر ُوكاف ُالتوتر، ُمسافة ُزادت ُالمقومات ُبيف ُالموجودة ُالمسافة ُابتعدت فكمما
ُ.ربطُالشعرُبالموسيقىُبطريقةُرياضيةُمفتاحُ؛ُكماُأفُّوأدبية
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ُفمفُةة عمى مفاىيـ سميائية كالسميوزيس والنيائية الداللياعتمدت الكتابة التفكيك ،
ـُماُعندهُدُّػ؛ُالذيُالُيقالمكّثُؼُمجازًياُوُوالمخادعُُُالمخاتؿُُُىوُالنُصُُالجيدُُُالنُصُُيكوفُُُ؛منظورىا

بلُيعتمدُعمىُمعاييرُبنيويةُفيُالكشؼُفػمفُدالالتُبسيولة؛ُبؿُيحتاجُإلىُقارئُحصيؼُوذكي،ُ
يةُالتيُحاربياُالتفكيؾُودعاُتمؾُالمعاييرُتندرجُفيُسياؽُالميتافيزيقاُالعقمُعفُجماليةُالنص،ُألفُّ

ُإلىُاستبدالياُبعقؿُنقديُمضاد.

ُإلىُأىميةُردُّرّ ػلقد أكد ىذا العقؿ المضاد عمى أىمية عممية التأويؿ الح االعتبارُُ،ُفدعا
ُالصوتُاألبويُاألع ُلموغوسُأو ُالُتخضع ُكونيا ُفكانتُاللمكتابة ُداللتيا، ُالذيُيحدد كتابةُمى،

ُوترفضُالثنائياتُاإلنسانية.ُتؤكدُأفُالصوتُيندرجُداخميا،

وُليسُمفيومَُأّفُرُالتفكيؾ؛ُولكفُيجبُالتأكيدُعمىُػفيُمشروعُفكُمركزيٌُُالمضادَُُالعقؿَُُإفُّ
نُُّنيائيًُعزالًُ ُوا  ُلمعقؿ، ُالعقؿُا ُىذا ُفأعاد ُوالقبمية، ُالمطمقة ُوأحكامو ُوغروره ُلنرجسيتو ُمحاربة ما

ُاالعتبارَُ ُُالتفكيكي ُالتغريب ُوالغموضُالدالللمفاىيـ ُوتناولياُي ُالمرفوضة، ُواالستعارة والجنوف،
ُ.حّطـ مفاىيـ البنية والمركز والوحدةاُبرؤيتوُالخاصة،ُكماُجميعًُ

رتُػػظيُورُالشذرةُوالشتات؛ُػػػزُلصالحُفكػػػػاالنسجاـُوالمركُالتفكيؾُمفيوـَُُرُُػػػػرفضُفكُوليذا
ُالمتفجرةُوالُتؤمفُبالمركزُالواحدُ ُالتيُتحتفيُبالبؤرُالنصية أوُاألصؿُوالمعنىُالكتابةُالشذرية

ُالمتمركزُمنطقياُفيُسطحُالنص.

ُبع ُما ُمفاىيـ ُعمى ُالشذرية ُالكتابة ُاعتمدت ُػلقد ُقبيؿ ُمف ُالحداثة الالخطية والكوالج د
،ُفمفُالممكفُأفُيتمقىُالمتمقيُمشيداُحزيناُبنوعُوالتشظي، وغياب الحتمية بيف السبب والنتيجة

ُك ُوقد ُالنصية، ُتشكيمو ُطريقة ُبسبب ُالسخرية ُلنزعةُرُّػمف ُ)التفكيكية( ُالشذرية ُالكتابة ست
ُتفحُ ُ؛البلتقديس ُفي ُرأيناه ُما ُكماُصُِوىذا ُمثبل، ُالعظمة ُكتاب ُالعربي؛ ُاألدب ُلنصوصُمف نا

ُكّرستُلخمطُومزجُاألجناسُاألدبية،ُوغيابُالجنسُاألدبيُالصافي.

ُفات عميقةا مع مفيـو النسؽ، بؿ كانت ىناؾ اختال صارمً تعاماًل  نقاد العربلـ يتعامؿ ال
ثوفُعفُاالنغبلؽُويستعمموفُالثنائياتُالبنيويةُوالمسانيةُوالفمسفية؛ُفيناؾُمفُفيـُالنسؽُيتحدُُّـُْوىُُ
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ا،ُوىناؾُمفُاشتغؿُعميوُمضمونياُوفكريا،ُوىناؾُمفُاستغموُلتأسيسُآلياتُنظريةُتأويمية،ُعدديُا
ُةُماُبعدُالحداثية.رهُبصيغةُالجمعُالستعمالوُفيُسياؽُالكتابةُالشذريػػوىناؾُمفُأق

ُإلىُُإفُّ ُتركف ُعامة؛ ُوحجاجية ُنسقية ُببلغة ُإلى ُيحيمنا ُنسقي ُمنظور ُمف ُالببلغة تناوؿ
فترفض االستعارة البعيدة عقميا؛ لغياب المنطؽ بيف حدييا؛ ولكف الموغوسُالعربيُفيُاشتغاليا،ُ

؛ُبؿُأكدتُعميياُسياالبالغة التفكيكية، التشتيتية لـ تتعامؿ مع االستعارة المرفوضة بالطريقة نف
حينماُتربطُبيفُالمتباعداتُوالمتناقضات،ُوتؤكدُأىميةُُقويةُياُتحمؿُشحنةُتفكيكيةألنُُّ،ستياوكرُّ

ُالنزعةُالطيفيةُالحموليةُلمطرؼ/ُالحدُداخؿُالطرؼ/ُالحدُاآلخر.

،ُمفُلقد تعامؿ فكر التفكيؾ مع البالغة بوصفيا تفكيكا، مف ناحية، وبوصفيا ضد التفكيؾ
ُثاني ُفاستغمُّناحية ُمعانيياُة، ُوالكشؼُعف ُالنصوصُببلغيا ُجمالية ُلتفكيؾ ُاألولى ُالحالة ُفي يا

المتمركزةُمنطقياُعمىُالسطحُوالعمؽ،ُولكنوُحاربياُحيفُكانتُتوظؼُألغراضُأيديولوجيةُتخدـُ
ُالسردياتُالكبرىُواليقينيات.

ستعارة،ُوأخرىُمُُوُةُمفاىيـ؛ُمفُنحتُِلقدُتأسسُالتفكيؾُعندُمحمدُشوقيُالزيفُمفُخبلؿُعدُّ
ُالنسيجُوكأنُّ ُبتحيينياُمعُالثقافةُالعربية،ُفتحدث،ُمثبل،ُعفُمفيـو وُيشتغؿُبنيوياُداخؿُػولكنوُيقـو

ُالح ُوالتأويؿ ُالعرفاني، ُالتأويؿ ُالرمزيُلمحديثُعف ُالباروؾُوالتأويؿ ُواستعمؿُمفاىيـ ُرُّػػالتفكيؾ،
ُديبُفيُالمرحمةُالمتأخرة.الذيُجاءتُبوُنزعةُماُبعدُالحداثة؛ُوىيُنزعةُكماؿُأبيُ

والعقؿ والمنطؽ استنادا إلى  ويؿ في فكر البنية المنفتح قد تأسس عمى البرىافالتأإذا كاف 
مرجعية ابف رشد، فإف التأويؿ التفكيكي قد تأسس عمى العرفاف )ابف عربي( والحدس، فمـ يكف 

تفكيؾُإلزاحةُكؿُاألفياـُاليقينيةُجاءُالُحيث،ُبؿُوجبُأفُيكوفُدينامياُمتحّوال؛ُالفيـ قارا ويقينيا
ُوكرُّ ُمفاىيمو ُالتأويؿ ُىذا ُقّدـ ُوليذا ُوالنباىةُضدُوالراكدة، ُوالحيمة ُالحصافة ُقبيؿ ُوىيُمف سيا؛

ُالببلدةُوالتمقيُاليقينيُواألحادي.

ُالنسقيُانيالجرجدُالقاىرُعبرُػػػ،ُفكافُفكالنقديةُالثبلثعُالعقؿُالتراثيُفيُالمشاريُاشتغؿ
ُفيُطُرضحا ُكماؿُأبيُديب،ُوُُاتحُورا ُفيُطروحاتُمحمدُمفتاحُ ابفُرشدكافُأيضا حاضرا
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ُالعرفافُ،ابفُعربيُطروحاتُُُكماُجاءتواستراتيجياتوُالتأويمية،ُ اعتمدىاُُزةًُػػركيُ،مفُخبلؿُمفيـو
ُالزيف ُشوقي ُالتفكيؾُمحمد ُقراءة ُوىذافي ُالُكموُ؛ ُحضور ُعمى ُمفاىيمناُدليؿ ُفي ُالتراثي فكر
ُ.عالمية المفاىيـودليؿُأيضاُعمىُ؛ُوحياتناُالمعاصرة

عمى كسر المعنى المتمركز منطقيا، بؿ أحيانا يحاوؿ  ،دائما ،التأويؿ التفكيكيال يعتمد 
رسالةُُوىذاُماُرأيناهُفيُتحميؿُنّصُُ؛الستخراج دالالت جديدة غير مألوفة الغوص والتعمؽ فيو

موُبالغوصُيحطـُمركزيةُالمعنىُبتجاوزه،ُكماُيحطُُّجاؾُدريداُإلىُمحمدُشوقيُالزيف،ُفالتفكيؾُُ
ُ.ودالالتوُالمغمورةُفيوُالستخراجُأعماقو

صُماُبعدُالحداثة،ُحافؿُبالصورُواألحاسيسُيقتربُإلىُنصُوُالباروكيُىوُنٌصَُُصُإفُالنُّ
اُيتعاطىُمعُاُرمزيًُُباروكيًُتأويبًلُُوليذاُالُيمكفُتناولوُمفُمنظورُبنيويُمحايث،ُفيقترحُالتفكيؾُُ

ُىذاُالنوعُمفُالنصوصُالتيُتثورُعمىُسمطةُالموغوس.

ر ػفك فإفّ ُ،عمىُالتشابوُقائـٌُُالعالـَُُفُّمنظورُفكرُالبنيةُالمنفتح،ُيرىُأُمفُ،الموغوسُإذاُكاف
ُو قائـ عمى مجموعة مف االختالفاترى أنّ التفكيؾ ي فكر البنية المنفتح قاده إلى ُولكف ذكاء،

ُف التشابوػاعتبار أف داخؿ االختالؼ يكم ُفيما آمنت طروحات تفكيكية بوجود االختالؼ داخؿ ؛
ُُُُ.التشابو؛ ألف كؿ الثنائيات تتحّطـُ 

موُومبلمحوُالخاصةُبوُفقط،ُرُنقديُ)بنيويُمنفتحُأوُمنغمؽُأوُتفكيكي(ُمفاىيػػيممؾُكؿُفك
راُماُنجدُمحمدُي،ُفكثولكف ىذا ال يعني غياب مفاىيـ مشتركة ضمنية ومستترة داخؿ كؿ اتجاه

ُبنيويُباألساس،ُكماُالحظناُأفُُالنسيجَ ُشوقيُالزيفُيستعمؿُفيُتفكيكيتوُمفيوـَُ الذيُىوُمفيـو
ُ ُديبُكماؿ ُأبا ُمفاىيـ ُالُسجاـ والتشظيالالانيستعمؿ ُأعمالو ُبيففي ُالفرؽ ُولكف ىذهُُبنيوية،

ُديبُتحوُُّىوُأفُُّالطروحات ُفيكماؿُأبا ُبقيُمحمدُشوقيُالزيفُمتمسُ ؿُإلىُفكرُالتفكيؾ، اُكًُما
ُاُبفكرُالبنيةُالموسعُوالمنفتح.كًُباألطروحةُالتفكيكية،ُوبقيُمحمدُمفتاحُمتمسُّ

ُُُُُُُُُُ

ُ
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،ُالمركزُالثقافيُالعربي،1ُ،ُالتشابوُواالختبلؼ،ُنحوُمنياجيةُشمولية،ُط.--------- -13
ُ.1996الدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ

،ُالمركػػزُالثقافيُالعربي،1ُتماثػػؿ،ُمقالةُفيُالبنياتُالعميقة،ُط.،ُرؤيػػػاُال--------- -14
ُ.2005الدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ

ُط.--------- -15 نجاز، ُوا  ُتنظير ُالنص، ُدينامية ُالدار3ُ، ُالعربي، ُالثقافي ُالمركز ،
 .2006البيضاء،ُبيروت،ُ

16- ---------ُ ُط.، ُالمعرفيُوالمثاقفة، ُالنقد ُالمفاىيـ، ُالثق2مشكاة ُالمركز افيُالعربي،ُ،
 .2010الدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ

،ُالمػركػػػزُالثقافػػيُالعربػي،ُالدار2ُالمفاىيػػـُمعالػػـ،ُنحوُتأويػػؿُواقعػػي،ُط.،ُ--------- -17
ُ.2010البيضاء،ُبيروت،ُ

،ُمبادئ1ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-،ُمفاىيـُموسعةُلنظريةُشعرية،ُالمغة--------- -18
ُ.2010افيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ،ُالمػػركزُالثق1ومسارات،ُط.

،ُنظريات2ُالحركة،ُج.ُ-الموسيقىُ-ة،ُالمغةػػ،ُمفاىيـُموسعةُلنظريةُشعري--------- -19
ُ.2010،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،1ُوأنساؽ،ُط.

ُالمغة--------- -20 ُلنظريةُشعرية، ُمفاىيػـُموسعة ُج.ُ-الموسيقىُ-، ُأنغاـ3ُالحركة، ،
ُ.2010،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،1ُورموز،ُط.

ُرؤيةُ--------- -21 ُدار ُوظيفية، ُمقاربات ُاإلسبلمي، ُالغرب ُفي ُالصوفي ُالخطاب ،
ُ.2014لمنشرُوالتوزيع،ُالقاىرة،ُ

ُط.محمد شوقي الزيف -22 ُوالمثقؼ، ُالحداثة ُفي ُمقاربات ُفكرية، ُإزاحات ُمنشورات1ُ، ،
ُناشروف،ُالجزائرُاالختبلؼ،ُدارُالعربية ُ.2008بيروت،ُُ،لمعمـو

ُاإلزاحةُواالحتماؿ،ُصفائحُنقديةُفيُالفمسفةُالغربية،ُط.---------- -23 ،ُمنشورات1ُ،
ُناشروف،ُالجزائر،ُبيروت،ُ ُ.2008االختبلؼ،ُالدارُالعربيةُلمعمـو
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ُالسياسة،ُ----------- -24 ُ)العقؿ، ُالتفكيؾ ُسياسة ُفي ُالعقؿ ُسؤاؿ ُدريػدا، ُجاؾ ،
ة(،ُضمفُكتاب:ُجاؾُدريػدا،ُماذاُاآلف؟ُماذاُعفُالغد؟ُالحدث،ُالتفكيػؾ،ُالخطاب،ُالديموقراطي

ُ.2011،ُدارُالفارابي،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُبيروت،ُالجزائر،1ُط.
ُفيُالعق----------- -25 ُتأمبلتُمعاصرة ُالذاتُواآلخر، ُط.ػػ، ُوالواقع، ُوالسياسة ،1ُؿ

ُ.2012جزائر،ُالرباط،ُبيروت،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُدارُاألماف،ُمنشوراتُضفاؼ،ُال
،ُميشاؿُدوُسارتػػو،ُمنػطؽُالممارساتُوذكاءُاالستعماالت،ُمدخؿُإلىُ----------- -26
،ُابفُالنديـُلمنشرُوالتوزيع،ُدارُالروافدُالثقافيةُناشػروف،ُالجزائرُووىراف،1ُراءةُتداولية،ُط.ػػػػق

ُ.2013بيروت،ُ
قافةُفيُالغربُوعندُالعرب،ُػػػِعجاؼ،ُفمسفةُالثاؼُفيُاألزمنةُالػػػقػػػػػ،ُالثُ ----------- -27

ُ.2014،ُدارُاألماف،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُمنشوراتُضفاؼ،ُالرباط،ُالجزائر،ُبيروت،1ُط.
ُتأوي----------- -28 ُفصػػػػػػ، ُالفكػػػػػػبلتُوتفكيكات، ُطػػػػػوؿُفي ُالمعاصر، ُالغربي ،2ُ.ػػػػر

ُ ُمنشمنشورات ُاألماف، ُدار ُاػػػػػػػالكممػة، ُمنشػالختورات ُالربػػػػبلؼ، ُتونس، ُضفاؼ، اط،ُػػورات
ُ.2015الجزائر،ُبيروت،ُ

ُوالمغ----------- -29 ُالصورة ُالتأويؿُالصػػػػ، فيُلمقرآفُعندُمحيُالديفُبفُعربي،ُُوز،
ُ.2016،ُمؤمنوفُببلُحدودُلمنشرُوالتوزيع،ُالرباط،ُبيروت،1ُط.

  :ػعػػػػػالمػراج
 تب العػربيةػػػػالك: 

ُم -1 ُزكػػريا، ُمشكبلتُفمسفية،ع.إبراىيـ ُ)سمسمػػة ُالبنيوية، ُعمى ُأضواء ُأو ُالبنيػػة، (،8ُشكمػة
ُ. 1990مكتبػػػةُمصر،ُالقاىػػػرة،ُ

ابفُداودُعبدُالنػػور،ُالمدخؿُالفمسفػػيُلمحداثػة،ُتحميميةُنظاـُتمظيرُالعقػػؿُالغربي،ُقراءةُ -2
ُناشروف،ُمنشوراػػػ،ُالدارُالع1فيُنػػصوصُميشاؿُفوكو،ُط. تُاالختبلؼ،ُمؤسسةُربيةُلمعمـو

،ُبيروت،ُالجزائر،ُدبػػػي،ُ ُ.2009محمدُبفُراشدُآؿُمكتـو
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ابفُرشد،ُفصؿُالمقاؿُوتقريرُماُبيفُالشريعةُوالحكمةُمفُاالتصاؿ،ُتقديـُوتعميؽ:ُألبيرُ -3
ُ.1968،ُدارُالمشرؽ،ُبيروت،2ُنصريُنادر،ُط.

ُالشاب -4 ُالقاسـ ُالشعػػػػػأبو ُالخياؿ ُالعػػػػػػػي، ُعند ُػػػػػػري ُوالنشػػػػكممرب، ُلمترجمة ُعربية ر،ُػػات
ُ.2013رة،ُػػػػػػػػػػالقاى

ُالعبلمةُ -5 ُقانوفُالتأويؿ،ُعّرؼُالكتابُوحققو ُالغزاليُالطوسي، ُبفُمحمد ُمحمد أبوُحامد
،ُنشرهُالسيدُعزت1ُط.ُري،ػػػةُالشيخُمحمدُزاىدُبفُالحسفُالكوثمرُصاحبُالفضييالمحقؽُالكب

ُنشر ُمكتب ُومدير ُمؤسس ُالحسيني ُإلىُُالعطار ُعصورىا ُأقدـ ُمف ُاإلسبلمية الثقافة
ُ.ميبلدي1940ُري،ُػػػػػػىج1359ُُاآلف،

ُدارُ -6 ُالزيف، ُأميفُوأحمد ُأحمد ُاالمتاعُوالمؤانسة،ُصححوُوضبطو: أبوُحيافُالتوحيدي،
ُ.1مكتبةُالحياةُلمطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُبيروت،ُد.ت.،ُج.

ُالبصائ----------- -7 ُتحقيػػػػػػ، ُوالذخائر، ُُوػػػػر ُط.ؽ: ُالقاضي، ُصادر،1ُداد ُدار ،
ُ.9،ُج.1988بيروت،ُ

ُ.3،ُالبصائػرُوالذخائػػر،ُج.----------- -8
ُوليدُ -9 ُوتعميؽ: ُوتحقيؽ ُقراءة ُالمغة، ُفي ُرسائؿ ُالبطميوسي، ُالسيد ُبف ُاهلل ُعبد ُمحمد أبو

 ُ.ىجري1427ُمحمدُالسراقبي،ُمركزُالممؾُفيصؿُلمبحوثُوالدراساتُاإلسبلمية،ُالرياض،ُ
،ُدارُالكتب1ُاهللُبفُمحمدُبفُسعيدُبفُسنافُالخفاجي،ُسرُالفصاحة،ُط.أبوُمحمدُعبدُ -10

ُ.1982العممية،ُبيروت،ُ
،ُدارُالثقافةُلمنشرُوالتوزيع،ُالدار1ُأحمدُالمتوكؿ،ُالوظائؼُالتداوليةُفيُالمغةُالعربية،ُط. -11

ُ.1985البيضاء،ُ
ُالمرفوضةُفيُالموروثُالببلغيُوالنقدي،ُط. -12 ،ُدارُكنػوز1ُأحمػدُيوسؼُعمي،ُاالستعارة

ُ.2015المعرفةُلمنشرُوالتوزيع،ُعماف،ُاألردف،ُ
ُط. -13 ُالمحايثة، ُووىـ ُالبنية ُسمطة ُالنسقية، ُالقراءة ُيوسؼ، ُالع1أحمد ُالدار ُػػ، ُلمعمـو ربية

ُ.2007ناشروف،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُبيروت،ُالجزائر،ُ
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ُالجية،ػػػػإسماعيؿُشك -14 ُالزمافُوببلغة ُداللة ُالخطابُالشعري، ُفيُمعرفة ُدار1ُط.ُري، ،
ُ.2009توبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،ُ

ُبمعمػػػػػػػػػػػآمن -15 ُط.ػػػػػػػػة ُالمعاصرة، ُالنقدية ُالمناىج ُضوء ُفي ُالصوفي ُالخطاب ُتحميؿ ،1ُى،
ُناشروف،ُالجزائر،ُبيروت،ُ ُ.2010منشوراتُاالختبلؼ،ُالدارُالعربيةُلمعمـو

،ُدار1ُفػػيةُالثالثػػػة،ُط.ػػػػألل،ُخطػػػابُاألنساؽ،ُالشعػػرُالعربيُفيُمطمعُا---------- -16
ُ.2014االنتشػػارُالعربي،ُبيروت،ُ

ُدار1ُ،ُسيمياءُاألنسػػػاؽ،ُتشّكػػبلتُالمعنىُفيُالخطػػاباتُالتراثية،ُط.---------- -17 ،
ُ.2014الػػنيضةُالعربية،ُبيػروت،ُ

ُوالن -18 ُلمطباعة ُاألمؿ ُدار ُالتراثُالنقدي، ُفي ُالشعر ُوعمـ ُالنقد ُببلغة ُشتواف، شرُبوجمعة
ُ .2007والتوزيع،ُتيزيُوزو،ُالجزائر،ُ

ُط. -19 ُاألدبُالمعاصر، ُفي ُوالعدمية ُاإلنساف ُدروسُالتفكيؾ، ُنايؿ، ُالتنوير1ُحساـ ُدار ،
ُ.2014رُوالتوزيع،ُلبناف،ُمصر،ُتونس،ُػػػػلمطباعةُوالنش

،ُالمركز1ُحسفُناظـ،ُمفاىيـُالشعرية،ُدراسةُمقارنةُفيُاألصوؿُوالمنيجُوالمفاىيـ،ُط. -20
ُ.1994العربي،ُبيروت،ُالدارُالبيضاء،ُُالثقافي

،ُالمركز2ُداني،ُالقراءةُوتوليدُالداللة،ُتغييرُعاداتناُفيُقراءةُالنصُاألدبي،ُط.ػػحميدُلحم -21
ُ.2007البيضاء،ُالدارُُ،ُبيروتُالثقافيُالعربي،

ُ.1987،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُحنوفُمبارؾ،ُدروسُفيُالسيميائيات،ُط. -22
ُحا -23 ُط.خالػدة ُالتػػػأويؿ، ُفي ُأبحاث ُاليػػػػرمنيوطيقػػا، ُعصر ُالجمػػؿ،1ُمػد، ُدار ُمنشورات ،

ُ.2014بغداد،ُبيروت،ُ
ُومحمدُ -24 ُالجابري، ُعابد ُمحمد ُالمعاصر، ُالعربي ُالفكر ُفي ُفوكو ُميشيؿ ُبغورة، الزواوي

ُ.2007،ُدارُالطميعةُلمطباعةُوالنشر،ُبيروت،2ُأركوف،ُوفتحيُالتريكي،ُومطاعُصفدي،ُط.
25- ُ ُط.سعد ُالحديث، ُالعربي ُالنقد ُفي ُالغرب ُاآلخر، ُاستقباؿ ُالثقافي1ُالبازعي، ُالمركز ،

ُ.2004العربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
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ُوتطبيقاتيا،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُمنشوراتُضفاؼ،ُػػػػػسعيدُبنك -26 ُالسيميائيات،ُمفاىيميا راد،
ُ.2015ُ،الرباطدارُاألماف،ُالجزائر،ُبيروت،ُ
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ُ.2014،ُالجزائر،ُبيروت،ُالرباطاالختبلؼ،ُمنشوراتُضفاؼ،ُ
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ُ.2006ديوافُالمطبوعاتُالجامعية،ُالجزائر،ُ
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ُ.1995الدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ
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ُط. -34 ُمعرفيػػة، ُمقاربة ُالعربيػػة، ُفيُالمغة ُبنياتُالمشابيػػة ُسميػػـ، ُاإللػػو ُتوبػقاؿ1ُعبػػد ُدار ،
ُ.2001لمنػػشر،ُالدارُالبيضػػاء،ُ
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 .1996،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،1ُأنطوافُأبوُزيد،ُط.

ُط.---------10 ُشعػػػباف، ُياسر ُترجمة: ُالفيػػػـ، ُإسػػػاءة ُحكاياتُعف ُالعامة1ُ، ُالييئة ،
 .2006لقصورُالثقافة،ُالقاىػػرة،ُ

ُال -11 ُمعنى ُوريتشاردز، ُترجمة:ُأوغدف ُالرمزية، ُولعمـ ُالفكر ُفي ُالمغة ُألثر ُدراسة معنى،
 .2015،ُبيروت،ُالمتحدةُوتقديـ:ُكيافُأحمدُيحي،ُدارُالكتابُالجديد

ُط. -12 ُبنيس، ُجواد ُوتقديـ: ُترجمة ُوالتواصؿ، ُالسيميولوجيا ُبويسانس، ُرؤية2ُإيريؾ ُدار ،
 .2017لمنشرُوالتوزيع،ُالقاىرة،ُ
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ُاالستعاُر -13 ُسيمينو، ُط.إيمينا ُالمطيؼ، ُعبد ُتوفيؽُوعماد ُخالد ُترجمة: ُفيُالخطاب، ،1ُة
 .2013المركزُالقوميُلمترجمة،ُالقاىرة،ُ

ُمنعطػػػػػإيي -14 ُبعػػػؼُمػػػػػابُحسف، ُاليبلؿ،ُػػػػػػا ُدار ُإبراىيـ، ُعيد ُمحػػػمد ُترجمة: ُالحداثة، د
 .2016رة،ُػػػػػػػػالقاى

:ُسمّيةُالجراح،ُجمةميؿُاألدبيُوتقنياتو،ُتُربرنارُفاليت،ُالرواية،ُمدخؿُإلىُمناىجُالتح -15
 .2013المنظمةُالعربيةُلمترجمة،ُبيبروت،ُ،1ُط.

بوؿُب.ُآرمسترونغ،ُالقراءاتُالمتصارعة،ُالتنوعُومصداقيةُفيُالتػػأويؿ،ُترجمةُوتقديـ:ُ -16
 .2009دارُالكتابُالجديدُالمتحدة،ُبيروت،ُ،1ُط.فبلحُرحيـ،ُ

ُم -17 ُدي ُالسيميولوجيػبوؿ ُ)الببلغةُاف، ُالتفكيؾ، ُإلى ُمداخؿ ُكتاب: ُضمف ُوالببلغة، ا
ُط. ُبدوي، ُمحمد ُتصدير: ُنايؿ، ُحساـ ُترجمة: ُلمكتاب،1ُالمعاصرة(، ُالعامة ُالمصرية ُالييئة ،

 .2013رة،ُػػػػػػالقاىػ

ُالنق-------- -18 ُببلغة ُفي ُمقاالت ُوالبصيرة، ُالعمى ُسعيدُػػػػػ، ُترجمة: ُالمعاصر، د
 .2000وميُلمترجمة،ُالقاىرة،ُػػػػالغانمي،ُالمشروعُالق

ػػور،ُصػراعُالتأويبلت،ُدراساتُىيػرمينوطيقية،ُترجمة:ُمػنذرُعػياشي،ُمػػراجعة:ُػػػػػوؿُريكػػػػػب -19
 .2005،ُدارُالكتابُالجديدةُالمتحدة،ُبيروت،1ُجورجُزيناتي،ُط.

ُط.------- -20 ُالغانمي، ُسعيد ُترجمة: ُالخطابُوفائضُالمعنى، ُالتأويؿ، ُنظرية ،2ُ،
 .2006افيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُػػػالمركزُالثق

ُبن -21 ُالذىبي، ُالغصف ُينكسر ُحيف ُمػونز، ُبيتر ُصبار ُترجمة: ُطبولوجيا، ُأـ سعدوفُيوية
 .1986ُالسعدوف،ُمراجعة:ُجبراُإبراىيـُجبرا،ُدارُالشروؽُالثقافيةُالعامة،ُبغداد،ُ

،ُالمؤسسةُالجامعية1ُتعريب:ُأسامةُالحاج،ُط.ُبييرُؼ.ُزيما،ُالتفكيكية،ُدراسةُنقػديػة، -22
 .1996لمدراساتُوالنشرُوالتوزيع،ُبيروت،ُ
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ُتػػػػػػتزفيت -23 ُوالػػػػػاف ُاألدب ُترجػػػودوروؼ، ُمركػػػػداللة، ُخشفة، ُنديـ ُمحمػد ُاإلنماءُػػػػػمة: ز
 .1996الحضاري،ُحمب،ُ

مراجعة:ُحسفُحمزة،ُُ،ُنظرياتُفيُالرمز،ُترجمة:ُمحمػدُالزكراوي،------------ -24
 .2012،ُالمنظمةُالعربيةُلمترجمة،ُبيروت،1ُط.

ُترجمة:ُ -25 ُاألنثروبولوجية، ُالنظرية ُتاريخ ُسيفرتُنيمسوف، ُوفيف ُإيركسوف توماسُىايبلند
ُالحسيف،ُط. ُبغداد،1ُالىايُعبد ُالجزائر، ُمنشوراتُضفاؼ، ُدارُأوما، ُمنشوراتُاالختبلؼ، ،

 .2013،ُالربػػػػاط

مدخؿُإلىُماُبعدُُ:وف،ُالرأسماليةُوالحداثةُوماُبعدُالحداثة،ُضمفُكتابػػػػػػػػػػػػػػػيجمتريُاػػػتيُ-26
 .1994الحداثة،ُترجمة:ُأحمدُحساف،ُالييئةُالعامةُلقصورُالثقافة،ُالقاىرة،ُ

دُالنظرية،ُترجمة:ُباسـُالمسالمة،ُالييئةُالعامةُالسوريةُلمكتاب،ُػػػػ،ُماُبع-----------27
 .2014دمشؽ،ُ

ُط.ُ-28 ُجوزيؼُشريـ، ُمراجعػة: ُالخػوري، ُريتػا ُتػرجمة: ُالصػورة، ُأومػوف، ُالمنظمة1ُجػاؾ ،
 .2013العربيةُلمترجمة،ُبيروت،ُ

ُالنصُوالمجتمعُ)حوارات(،ُترجمةُوتحرير:ُفخريُصالح،ُط.ُ-29 ُوآخروف، ،1ُجػػػاؾُدريدا
 .2004دارُكنعافُلمدراساتُوالنشرُوالخدماتُاإلعبلمية،ُدمشؽ،ُ

ليزابيتُرودينيسكو،ُماذاُعفُغد،ُ"محاورة"،ُترجمة:ُسممافُحرفوش،ُتقديـ:ُجػُ-30 ػاؾُدريػداُوا 
 .2008،ُدارُكنعافُلمدراساتُوالنشرُوالخدماتُاإلعبلمية،ُدمشؽ،1ُفيصؿُدراج،ُط.

ُدريػػػػػػػػػػػػػػػجُ-31 ُاستراتيجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ُوالسمطةُػػػػدا، ُالجامعة ُحوؿ ُالميتافيزيقا، ُتفكيؾ ة
وفُواالختبلؼُوالترجمةُوالمغة،ُترجمةُوتقديـ:ُعّزُالديفُالخطابي،ُأفريقياُػػػػػؿُوالجنػػػػػوالعنؼُوالعق

 .2013الشرؽ،ُالدارُالبيضاء،ُ
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ُعيُّ------------ُ-32 ُمنذر ُترجمة: ُماركس، ُأطياؼ ُط.ػػػػ، ُاإلنماء2ُاشي، ُمركز ،
 .2006مب،ُػػػػػالحضاري،ُح

ُفينومينولوجياُ------------ُ-33 ُفي ُالعبلمة ُمسألة ُإلى ُمدخؿ ُوالظاىرة، ُالصوت ،
 .2005،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،1ُىػوّسرؿ،ُترجمة:ُفتحيُإنقّزو،ُط.

ُواال------------ُ-34 ُالكتابة ُتقديـ، ُجياد، ُكاظـ ُترجمة: ُعبلؿُُ:ختبلؼ، محمد
 .2000دارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،ُ،2ُسيناصر،ُط.

،ُدار1ُعػاالت،ُترجمة:ُعزيزُتوما،ُتقديػػـ:ُإبراىيػػـُمحمػػود،ُط.ػػػ،ُانف------------ُ-35
 .2005الحػوارُلمنشػػرُوالتوزيػع،ُالبلذقية،ُ

ُت------------ُ-36 ُالكػػذب، ُتػػػاريػػخ ُط.ػػػػ، ُبػػازي، ُرشيػد ُالثػػقافي1ُػرجمة: ُالمركز ،
 .2016لعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُا

ُأفبلطػػػػػ،ُصيدلي------------ُ-37 ُترجمػػػة ُدارُالجػػػػػػوف، ُكاظـُجياد، نوبُلمنشر،ُػػػػػة:
 .1998ونس،ُػػػػػػػػت

،2ُـُالكتابة،ُترجمػةُوتقديػػـ:ُأنورُمغيثُومنىُطمبة،ُط.ػػػ،ُفيُعم------------ُ-38
 .2008ُالمركزُالقوميُلمترجمة،ُالقاىػرة،

ُاإلنسانية،ُضمفُُ:بحث،ُ------------ُ-39 البنيػةُوالعبلمةُوالمعبُفيُخطابُالعمـو
ُالمنعـُ ُعبد ُتأليؼُوترجمة: ُشاممة، ُنقدية ُمقدمة ُمع ُنصوصُمختارة ُالتفكيؾ، ُنقد ُفي كتاب:

ُطػػػػػعجبُالفًُ ُمنش1.ػػػػػيا، ُاألماف، ُدار ُمنشػػػػػ، ُالػػػػػوراتُاالختبلؼ، ُالرباط، جزائر،ُوراتُضفاؼ،
 ،ُالموجودُفيُالنصوص.التفكيكيُالمبلؾُأبرامز،ُأتشُأـباإلضافةُإلىُبحث:ُُ.2015روت،ُػػػػػبي

،1ُ،ُمواقع،ُحواراتُمعُجاؾُدريدا،ُترجمةُوتقديـ:ُفريدُالزاىي،ُط.-----------ُ-40
 .1992دارُالبيضاء،ُػػػػاؿُلمنشر،ُالػػػػػدارُتوبق
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ُجنػوفُما-----------ُ-41 ُيسير ُيجبُأف ُالفكُ، ُإدوالد،ُُػػػػػػػعمى ُفرانسوا ُمع ُحوار ر،
ُكتاب ُمحمدُُ:ضمف ُترجمة: ُ)محاورات(، ُفمسفية ُمسارات ُوآخروف: ُدولوز ُوجيؿ ُدريدا جاؾ
 .2004،ُدارُالحوارُلمنشرُوالتوزيع،ُالبلذقية،1ُميبلد،ُط.

ي،ُ،ُالمركزُالثقافيُالعرب1جاؾُلومبار،ُمدخؿُإلىُاألثنولوجيا،ُترجمة:ُحسفُقبيسي،ُط.ُ-42
 .1997الدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ

جافُبياجيو،ُاإلبستيمولوجيةُالتكوينية،ُتػرجمةُوتقديـُوتعميؽ:ُالسيدُنفادي،ُراجعوُوقّدـُُ-43
 .2004القاىرة،ُُ،ؽػػػػػلو:ُمحمدُعميُأبوُرياف،ُدارُالتكويف،ُدارُالعالـُالثالث،ُدمش

ُترجمةُالواقع،ُموتُأطروحةُالجذري،ُالفكرُبودريار،ُجاف -44 ُوأحمدُالحجوريُمنير:
ُ.2016ُالبيضاء،ُالدارُلمنشر،ُتوبقاؿُدارُ،1.طُالقصوار،

جافُفرانسواُليوتار،ُفيُمعنىُماُبعدُالحداثة،ُنصوصُفيُالفمسفةُوالفف،ُترجمةُوتعميؽُُ-45
،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُبيروت،ُالدار1ُوانتقاء:ُالسيدُلبيب،ُمراجعة:ُعبدُالعاليُمعزوز،ُط.

 .2016البيضاء،ُ

ُكُ-46 ُالمغػػػػػجػػاف ُبنية ُػػػوىف، ُالعمري، ُومحمػد ُالولي ُمحمػد ُترجمة: ُالشعرية، 1ُط.ة دارُ،
 .1986توبقػػػاؿُلمنشر،ُالػػػدارُالبيضاء،ُ

،ُدارُالساقي،1ُجايمسُغميؾ،ُنظريةُالفوضى،ُعمـُالبلمتوقع،ُترجمة:ُأحمدُمغربي،ُط.ُ-47
 .2008مركزُالبابطييفُلمترجمة،ُبيروت،ُالكويت،ُ

جماؿُالديفُبفُالشيخ،ُالشعريةُالعربية،ُتتقدموُمقالةُحوؿُخطابُنقدي،ُترجمة:ُمبارؾُُ-48
 .1996،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،1ُحنوفُومحمػدُالوليُومحمػدُأوراغ،ُط.

ُإلُ-49 ُالتػػػػػجوف ُضد ُحسػػػػكيػػػفػػيس، ُترجمة: ُط.ػػػػػؾ، ُنايؿ، ُلمترجمة،1ُاـ ُالقومي ُالمركز ،
 .2012رة،ُػػػػاىالق
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داريوشُشايغاف،ُىويةُبأربعيفُوجيا،ُترجمة:ُحيدرُنجؼ،ُمراجعةُوتقديـ:ُعبدُالجبارُُ-50
 .2016،ُمركزُدراساتُفمسفةُالديف،ُدارُالتنوير،ُبغداد،ُبيروتُوالقاىػرة،1ُالرفاعي،ُط.

كريـ،ُديفيدُبشبندر،ُنظريةُاألدبُالمعاصرُوقراءةُالشعر،ُترجمة:ُعبدُالمقصودُعبدُالُ-51
 .1996الييئةُالمصريةُالعامةُلمكتاب،ُالقاىرة،ُ

،ُمنشوراتُاالختبلؼ،1ُديفيدُجاسبر،ُمقدمةُفيُاليػرمينوطيقا،ُترجمة:ُوجيوُقانصو،ُط.ُ-52
ُناشروف،ُالجزائر،ُبيروت،ُ  .2007الدارُالعربيةُلمعمـو

ُالتمُ-53 ُنظرية ُاسمػػػقػػروبرتُسيُىوَلب، ُالديف ُعز ُترجمة: ُنقدية، ُمقدمة ُط.ي، ،1ُاعيؿ،
 .2000ر،ُالقاىرة،ُػػػػػالمكتبةُاألكاديميةُلمنش

ُبُ-54 ُلمنشػػرُػػػػروالف ُرؤية ُدار ُأوكاف، ُعػػمر ُترجمة: ُالقديمػػة، ُلمببلغة ُجديػػدة ُقػػراءة ارت،
 .2011والتػػوزيع،ُالقاىرة،ُ

ُط.-------ُ-55 ُعياشي، ُمنذر ُترجمة: ُلمقصة، ُالبنيوي ُالتحميؿ ُإلى ُمدخؿ ُمركز1ُ، ،
 .1993ءُالحضاري،ُحمب،ُاإلنما

،ُدارُتوبقاؿ1ُرومافُياكبسوف،ُقضاياُالشعرية،ُترجمة:ُمبارؾُحنوفُومحمػدُالولي،ُط.ُ-56
 .1988لمنشر،ُالدارُالبيضاء،ُ

رونػافُمػاكدونالد،ُمػوتُالنػاقػػد،ُترجمة:ُفخريُصالح،ُدارُالعيػفُلمنػشر،ُالمػركزُالقوميُُ-57
 .2014لمتػرجمة،ُالقاىرة،ُ

،1ُبورتر،ُموجزُتاريخُالجنوف،ُترجمة:ُناصرُمصطفى،ُمراجعة:ُأحمدُخريس،ُط.رويُُ-58
 .2012ىيئةُأبوُظبيُلمثقافةُوالتراث،ُكممة،ُأبوُظبي،ُ

ُفػػػػريتشُ-59 ُما ُالبنيػػػػردُىارلند، ُفمسػػفة ُبعػػػػوؽُالبنيوية، ُتُرػػػويةُوما ُلحسفُأحمامة،ُجمةدىا، :
 .2009قية،ُدارُالحوارُلمنشرُوالتوزيع،ُالبلذ،2ُط.
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ُروبيػػػػسُ-60 ُالجميورُػػػػػوزاف ُفي ُمقاالت ُالنص، ُفي ُالقارئ ُكروسماف، نجي ُوا  ُسميماف ف
ُحس ُترجمة: ُط.ػػػػػوالتأويؿ، ُصالح، ُحاكـ ُوعمي ُناظـ ُالمتحدة،1ُف ُالجديد ُالكتاب ُدار ،

 .2007روت،ػػػػػػػػػبي

ُعياشُ-61 ُمنذر ُترجمة: ُاآلخر، ُحدث ُالمركزية، ُنقد ُآغاسانسكي، ُنينوىُسيمفياف ُدار ي،
 .2014ُلمدراساتُوالشرُوالتوزيع،ُدمشؽ،ُ

ُالكمبُاألعمُ-62 ُالفتاحُكميطو، ُالعربية،ُػػػػػعبد ُلغاتُوتفكيكاتُفيُالثقافة ى،ُضمفُكتاب:
ُالرب ُجاؾُدريػػػػلقاء ُالكبيػػػػػاطُمع ُعبد ُترجمة: ُط.ػػػػػدا، ُالشرقاوي، ُالدار1ُر ُلمنشر، ُتوبقاؿ ُدار ،
 .1998البيضاء،ُ

ُترجمةُغريمُ-63 ُالداللي، ُالتوليد ُمسار ُالسيميائية، ُالنظرية ُوراستييُوباط، ُوكورتيس، اس،
 .2013،ُدارُالتنوير،1ُوتقديـ:ُعبدُالحميدُبورايو،ُط.

فافُدايؾ،ُالنصُوالسياؽ،ُاستقصاءُالبحثُفيُالخطابُالدالليُوالتداولي،ُترجمة:ُعبدُُ-64
 .2000ت،ُالقادرُقنيني،ُأفريقياُالشرؽ،ُالدارُالبيضاء،ُبيرُو

ُط.ُ-65 ُالخطاب، ُإدريس ُترجمة: ُالنػصُوعػمومػو، ُفنوف ُراستيػي، ُتوبػقاؿ1ُفرانسػوا ُدار ،
 .2010لمنػشر،ُالػدارُالبيضػاء،ُ

ُومجيدُُ-66 ُغازي ُيوسؼ ُترجمة: ُالعاػمة، ُاأللسنية ُفي ُمحاضرات ُسوسػػور، ُدي فػػردينػاف
 .1986النصر،ُالمؤسسةُالجزائريةُلمطباعة،ُالجزائر،ُ

رُاستيوارت،ُاألسموبيةُوتحميؿُالنص،ُترجمة:ُالمركزُالثقافيُلمتعريبُوالترجمة،ُدُفنشُ-67
 .2009الكتابُالجديد،ُالقاىرة،ُالكويت،ُالجزائر،ُ

زُػػػػػػ،ُمرك1زيزُبفُعرفة،ُط.ػػػفيميبُمانغ،ُجيؿُدولوزُأوُنسؽُالمتعدد،ُترجمة:ُعبدُالعُ-68
 .2002ؽ،ُػػػاإلنماءُالحضاري،ُدمش
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ُوايُ-69 ُاألسموبيات،مزكاتي ُمعجـ ،ُُ ُاألشيب، ُخالد 1ُط.ترجمة: ُالبريسـ،ُ، ُقاسـ مراجعة:
 .2014روت،ُػػػرجمة،ُبيػػػػالمنظمةُالعربيةُلمت

كريستوفرُنوريس،ُالتفكيكية،ُالنظريةُوالممارسة،ُترجمة:ُصبريُمػحمدُحسف،ُدارُالمريخُُ-70
 .1989لمنشر،ُالرياض،ُالسعودية،ُ

روت،ُػػػػػػػ،ُدارُاآلداب،ُبي5.ػػػػػُف،ُطػػػػػػػػسُحسػػػػػيػػػػرجمةُ:ُأنػػػػػػػمي،ُتػػػػػػػف،ُالبلمنتػػػػػػفُولسػػػػػػػػػػػكولُ-71
2004. 

ُدوبيكيُ-72 ُتطورُػػػػػػلويؾ ُفي ُفكرية ُمفاىيـ ُلمخطوطاتو، ُوفقا ُدوسوسور ُفرديناند ُفيـ ر،
ُترجمػػػػػػػالمساني ُبركػػػػات، ُريما ُبركػػػػػػة: ُبساـ ُمراجعة: ُط.ػػػػػػة، ُالمنظم1ة، ُلمترجمة،ُػػػػ، ُالعربية ة

 .2015بيروت،ُ

ُميشاؿُُ-73 ُمراجعة: ُإسماعيؿ، ُحاج ُحيدر ُترجمة: ُالحداثة، ُبعد ُما ُسياسة ُىتشيوف، ليندا
 .2009ُ،روتػػػػػ،ُالمنظمةُالعربيةُلمترجمة،ُبي1زكريا،ُط.

،ُدار2ُديب،ُط.ليوناردُجاكسوف،ُبؤسُالبنيوية،ُاألدبُوالنظريةُالبنيوية،ُترجمة:ُثائرُُ-74
 .2008وزيع،ُدمشؽ،ُػػػػرُوالتػػػػةُوالنشػػػػدُلمطباعػػػػػػرقػػالف

ُراستريغيػػػػليونُ-75 ُمممكػػػػػارد ُالفوضػػػػػػف، ُمحػػػة ُعمػػػػى، ُآليات ُفيـ ُفي ُالمصادفةُػػػػػاولة ؿ
ُترجمػػػػػػوالسبرنيت ُعبػػػػية، ُاليادي ُعبد ُالػػػػػة: ُطػػػػرحمػػػػػد ُد1.ػػػػػػػاف، ُالطميع، ُوالنشر،ُػػػار ُلمطباعة ة
 .1995بيروت،ُ

ية،ُترجمةُوتقديـُوتعميؽ:ُعمارةُناصر،ُانىرمينوطيقاُالواقعػُ،مارتفُىيدجػر،ُاألنطولوجػػػياُ-76
 .2015،ُمنشػػوراتُالجمػػؿ،ُبغداد،ُبيروت،1ُط.

رؤيةُدارُُأحمدُعثماف،ُ:مبلت،ُترجمة:ُعادؿُمصطفى،ُمراجعةوسُأوريميوس،ُالتأػػػػماركُ-77
 .2010لمنشرُوالتوزيع،ُالقاىرة،ُ
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،ُبحثُفيُالعبلمةُفُماريُكمينكنبرغ،ُفيميبُمانغيو(مجموعةُموُ)ُفرانسيسُإدليف،ُجاُ-78
ُط. ُسمر، ُمحػمد ُسمػر ُترجمة: ُالصورة، ُأجؿُببلغة ُمف ُلمترجمة،1ُالمرئية، ُالعربية ُالمنظمة ،

 .2012روت،ُػػػػػػػػبي

ُنحوُ-79 ُالسيميائيات، ُالمعتصـ،ُُالمصطفىُشادلي، ُلمنص،ُترجمة:ُمحمد عمـُداللةُجديد
 .2015،ُدارُرؤيةُلمنشرُوالتوزيع،ُالقاىرة،1ُط.

ُالتفكيؾ،ُإلىُمدخؿُنوريس،ُوكريستوفرُرورتيُوريتشاردُكمػػػرُوجوناثافُريافُميشيؿُ-80
 .2008ُالقاىرة،ُالثقافػة،ُلقصورُالعامةُالييئةُ،1.طُنايؿ،ُحساـ:ُوتحريرُترجمة

ُأوصولياُ،ةػػػػػالسيميائيُكورتيس،ُوجوزيؼُبانييوُولويُجيرو،ُكمودُوجوفُيفيوآُرُميشاؿُ-81
ُاالختبلؼ،ُمنشوراتُالمناصرة،ُالديفُعزُّ:ُـػػػػػوتقديُةػػػػػمراجعُمالؾ،ُبفُرشيد:ُترجمةُوقواعدىا،

ُ.2002ُر،ػػػػػػػالجزائ

،ُالمركز1ُبنكراد،ُط.و،ُتاريخُالجنوفُفيُالعصرُالكبلسيكي،ُتػػرجمة:ُسعيدُػػػػميشاؿُفوكُ-82
 .2006الثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُبيروت،ُ

(،ُترجمةُومراجعةُوتقديـ:ُمطاعُصفدي1ُ،ُإرادةُالمعرفة،ُ)تاريخُالجنسانيةُ-------ُ-83
 .1990جورجُأبيُصالح،ُمركزُاإلنماءُالقومي،ُبيروت،ُُو

ُوسالػػـ-------ُ-84 ُصفدي، ُمطاع ُتػػرجمة: ُواألشيػػػاء، ُالكممات ُأبيُُ، ُوجورج يفػوت،
راجعة:ُجورجُزيناتي،ُمركزُاإلنماءُالقومي،ُػػػػػصالح،ُوبدرُالديفُعػرودكي،ُوكماؿُاسطػفاؿ،ُم

 .1990بيروت،ُ

ُالعالي،ُ-------ُ-85 ُبنعبد ُالسبلـ ُوعبد ُالسطاتي ُأحمد ُترجمة: ُالمعرفة، ُجينيالوجيا ،
ُ.2008،ُدارُتوبقاؿُلمنشر،ُالدارُالبيضاء،2ُط.



399 
 

:ُوتقديـُوتعميؽُترجمةُالعممي،ُاألداءُفنوفُاليومية،ُالحياةُابتكارُارتو،سُدوُميشاؿُ-86
ُناشروف،ُلمعمـوُالعربيةُالدارُاألماف،ُدارُاالختبلؼ،ُمنشػػػػوراتُ،1.طُالزيف،ُشوقيُمحمد

 .2011بيروت،ُالرباط،ُالجزائر،

ُاُ-87 ُالنزعة ُاليأس، ُأساتذة ُىيوستف، ُترجمةنانسي ُاألوروبي، ُاألدب ُفي يدُػػػػػولُ:لعدمية
 .2012،ُمنشوراتُكممة،ُأبوُظبي،1ُ:ُأحمدُخريس،ُط.السويركي،ُمراجعة

مراجعةُ،1ُط.،ُترجمة:ُيوسؼُفيميُحجازي،ُمػػاف،ُمدخؿُإلىُنظريةُاألنسػاؽنيكبلسُلُوُ-88
 .2010وتدقيؽ:ُرامزُمبل،ُمنشوراتُالجمؿ،ُكولونيا،ُألمانيا،ُبغداد،ُ

مفُأجؿُتأويؿُجديدُلمنصُاألدبي،ُتقديـُوترجمة:ُىانسُروبيرتُياوس،ُجماليةُالتمقي،ُُ-89
ُبنحدو،ُط. ُلمنشرُوالتوزيع،1ُرشيد ُدارُاألماف،ُمنشوراتُضفاؼ،ُكممة ،ُمنشوراتُاالختبلؼ،

 .2016ُ،ُبيروت،ُتونس،ُالربػػػػاطالجزائر،ُ

ُمحمدُُ-90 ُترجمة: ُاألىػػداؼ، ُالمبػادئ، ُاألصػوؿ، ُالتػأويؿ، ُفمسفػة ُغاداميػر، ىػانسُغيػورغ
ُناشروف،2ُقػػيُالػزيف،ُط.شُو ،ُالػمػركزُالثقافػيُالعػػربي،ُمنشػػػوراتُاالختبلؼ،ُالدارُالعربيةُلمعمـو

 .2006الدارُالبيضػػاءُوبيػػروت،ُالجزائر،ُبيروت،ُ

ُط.ُ-91 ، ُمحـر ُمصطفى ُترجمة: ُالسيناريو، ُكتابة ُفف ُفاؿ، ُلمنشر1ُيوجيف ُرؤية ُدار ،
 .2015والتوزيع،ُالقاىرة،ُ

ُلُ-92 ُدارُيػػػوري ُأحمد، ُفتوح ُمحػػمد ُترجمة: ُالقصيدة، ُبنية ُالنصُالشعري، ُتحمػػيؿ وتمػاف،
ُ.1995المعػػارؼ،ُالقاىػػػرة،ُ

ُ

ُ
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 واقع:ػػالت والمػالرسائؿ الجامعية والمج

 ُ:الرسائؿ الجامعية 

ُبمعمى،ُآمنة:ُإشراؼُدكتػػػػػوراه،ُرسالةُالمعري،ُالعبلءُأبيُأدبُفيُالمتمقيُحمدوش،ُعميُُ-1
ُُ.2010ُ/2011ُ،وآدابياُالعربيةُالمغةُقسـُوزو،ُتيزيُ،معمريُمولودُجامعة

2-ُ ُشييدُُ ُالبف ُوالزوابع ُالتوابع ُرسالة ُفي ُالسردي ُوتشكميا ُالعجائبية ُعطية، ُالزىراء فاطمة
ُدكت ُرسالة ُالوىراني، ُالديف ُركف ُومنامات ُمحػمدُػػػػػاالندلسي ُجامعة ُعالية، ُعمي ُإشراؼ: وراه،

ُُُ.2014ُ/2015خيضر،ُبسكرة،ُقسـُاآلدابُوالمغةُالعربية،ُالسنةُالجامعيةُ

 

 ُالت:ػػػػػالمج 

1-ُُ ُالثنائياتُالضدية، ُمصطمح ُالديوب، ُالعددُمقاؿُبسمر ُآفاؽُمعرفية(، (ُ ُالفكر، ُعالـ مجمة
 .2012ُ،،ُالمجمسُالوطنيُلمثقافةُوالفنوفُواآلداب،ُالكويت،ُسبتمبر41ُمج.األوؿ،ُ

زءُاألوؿ،ُػػػػػػ،ُالج4.،ُع5ب،ُاألدبُواأليديولوجيا،ُمقاؿُبمجمةُفصوؿ،ُمج.ػػػػوُديػػػػػػػػػػػاؿُأبػػػػػػػػػمػػػػػكُ-2
 .1985الييئةُالمصريةُلمكتاب،ُالقاىرة،ُ

،ُالييئةُالمصرية4ُ،ُع.1ُ،ُاألنساؽُوالبنية،ُمقاؿُبمجمةُفصوؿ،ُمػج.ُ----------- -3
 .1981العامةُلمكتاب،ُالقاىرة،ُيوليوُ

4- -----------ُ ُمقاؿ ُالنص، ُالسمطة، ُالحداثة، ُمجػػمجبػػ، ُفصوؿ، ُع4.مة ُالجزء3ُ.، ،
 .1984ييئةُالمصريةُالعامةُلمكتاب،ُالقاىرة،ُاألوؿ،ُال

ُاإلنسانية،ُمقاؿُبمجمةُالعربي،ُ----------- -5 ،ُوزارة334ُُع.،ُالسيميائيةُأحدثُالعمـو
 .1986ُ،اإلعبلـُالكويتية،ُالكويت،ُسبتمبر
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ُإلىُ------------- -6 ُالمتعقمػػف ُمفُالخياؿ ُالمجمسيػاتُوالمقامػاتُواألدبُالعجػائبي، ،
ُالجػػػ ُالخياؿ ُالنثر، ُفي ُوتقنياتػػو ُالسرد ُأطُػر ُفي ُدراسة ُبموح، ُمج.مقاؿ ُفصوؿ، ،14ُمجمػة

 .1996زءُالثاني،ُالييئػػةُالمصػريةُالعامةُلمكتاب،ُالقاىرة،ُشتاءُػػػػ،ُالج4ع.
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 ص:ػػػػػػممخّ 

اب الفكر النقدي العربً المعاصر انطالقا ث إلى الكشف عن مسارات خطـٌسعى هذا البح

من فكر البنٌة إلى فكر التفكٌك، وٌحاولُ نقـَد ثنائٌة البنٌة / التفكٌك، لصالح رؤٌة أخـرى جدٌدة، 

هً رؤٌة فكـر البنٌة المنغلق، وفكر البنٌة المنفتح، وفكر التفكٌك الذي ال ٌؤمن أصال بمفاهٌم 

 .شّظً الخطابالوحدة واالنسجام، وٌفضل البحث عن ت

ا نعتمد علٌه فً الكشف عن خصائص وممٌزات كل  لقد اخترنا لكل فكـر نقدي نموذج 

، فدرسنا مشروَع كمال أبً دٌب كنموذج لفكـر البنٌة المنغلق، ومحمد مفتاح كنموذج لفكر اتجاه  

بثراء البنٌة المنفتح، ثم درسنا مشروع التفكٌك من خالل محمد شوقً الزٌن، فكان البحث ٌبشِّر 

تلك المشارٌع فً  أسهمتالمشارٌع النقدٌة العربٌة، وتجاوزها لكل الثنائٌات التصنٌفٌة، فقد 

 .مفاهٌمٌا مساٌرة النقد العالمً ومواكبته

Résumé :  

Ce travail de recherche tend à mettre sous la lumière le  

cheminement de la critique littéraire arabe contemporaine du 

structuralisme à la pensée déconstructionniste. Il tend notamment 

à critiquer le duo structure / déconstruction en faveur de nouvelles 

visions: celle d’une pensée structuraliste renfermée, celle d’une 

pensée structuraliste ouverte et enfin celle d’un point de vue 

déconstructionniste qui ne croit point aux concepts de « l’union » 

et de « la cohérence ».et qui privilègie la fragmentation du discours.  

Nous avons choisi, pour chaque courant de pensée, un 

exemple qui met en évidence ses caractéristiques et ses 

spécificités: Kamal Abu-Deeb pour une vision structuraliste 

renfermée, Mohamed Meftah pour une vision structuraliste ouverte 

et enfin, à travers les travaux de Mohamed Chaouki Zine nous 

verons l’aproche de la déconstruction. la recherche dévoile que la 

critique arabe dépasse le stade des dichotomies et la contribué au 

développement de la critique littiraire universelle.   


