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"ربةا!هثويةالمإنيو"9اا""المبنييوفيمن

بنيويا(إورولىاال!دباإي"دشفيمهكج)

.!أ--.اأحمأ!توأدألأإج!ءت.حص ديبيح!بنلط.رى!.--

!إأإرمقيقيةألة)خالااا!بل!!يرتحادله-لرتيار-شنىا!بأش

واحدأمام.افمح!لمثزوود،عغييجم!..،شم!ار-\،!بدولنيا

ب!!تعودأنييثنالدين،صماإح!اديناالمثةببستىت

لي،لرعبم.ا(المكاكىهـثا!هرليجهأالتفاصة11اىاهدد.فعانتخبم

..بالفررس!ياهيزبلورطءمن

و!-.13)وأتحل!مننسور.جادمنعف!هو

(1اتفكير11هدانتانجتفديمونن.إخفثيراأكريفهلى

الادبىفى)الدراسةأو.النقد!يبارزهمعطياتخدورمن

!خاعة.منتللههذافيةمنحلقااة(أ)-حليليةالنقدية

منتحركأنيمكنلاالثقالةبان))،وفكريةذاتية

."لداخلامنبد.الخارج

ا)هيوتميلرحونالذينالمربالمثقفينمنواحدانه

..الدرأسهفيطريقةويقدمونتالتفكيرفيإسدوبا

لك!3يجعل،"العربالبنيويين"منواحفوهو

جديدذأبعادمنفيهايطرحبما،خحوح!يةأ(ا!لدرسة))

البحث.أكرائقو(لدراسةأساليبفي

أ!ثيخةبنجمالعهلإمامطخيص!االذيالسصؤالار

هو:،هذا

الخقافةمعكئياتمناليوم.نحنتنقف%ين-

المنهجية؟انجازاتهاومن،العافية

حولمعهالحوار"محور"ل!وهذايكونقد

وفيةهناالشيخبنجماليكونوقد."البنيوية"

يقدمالضحليلي-النفديال!!لفيعمسلهامتدأد

ا،خذ،:عملياتعليهتكونأنينبغيلا"النموذج"

الذيالوقتفيفهو.الخلاقالحيوالتفاعلةوالعطاء

مستفيدا،جديدة"مدرلص-يةمعطيات"معفيهيتفاعل

علىيحرص،خرالقهاومن،المنهجيةانجازاتهامن

الصمنهجادلىورفيضمنتأ!الجديدعلمه))استقلال

له!الحهـح!حةوالمنا!جالموضوعيةالاسستدعيم

ورش!تنصجمخراتهتل"متخذا:بأدإ"!لملأتهمتلمسما

.وورهو%والسربيبداعالا

حر-ء-ح!،---لأ!!حلاح!?ثح!---حىى-----***حح!ح!-ء**

!!نقمهخبق!هال!طذ!اكلا

3*ء!ححشح!حس-ح!-3--حى

ةأجراهحديث

السامرائي-ماجالهس

محنحا*وبنمحملخ،"أأسبنيويةاأ/عنيتولدىمحمفذا

ش؟11يررزالمحوريةجوالب!)1:جحالتبنرجمايحهمميدما

تعتبرالذىقتالوبذأتفهي.((الضفريعياكأالحنيوية)!

الدرالساتعرف!تهاكما،البنيويةثم،راحدىفيه

اليهاف!يففانه،بالذاتفرنسماكأو6بذللمثالخاصى"

وهو)معهيتعاملالذيللنصانذالث.أ(منهجيته))

"أسلوبا"تتطلبوالتيةبهالخكاصةمقوماته(عربينص

عنوالكشف،وعباراته.مفرداتهرشاب!تحببلفي

."الجديدةكحنهجيت))تتكونهناومن.3عنا!

هـتنتخذأنيمكن،خمنهوانطلاقا.هذاخلى

يقيمالذيالعربيللمثقفنكلوذجا((المتحيخبنجمالأ)

على،!والدراكمىيالنقدي)الاههإيوبالا/تفكيره

ثقافتيز:بين!اوالمتفاعلالحيالتوإزنصننوع%لسالص

الجذورحيث،الابداعيةبممحطياتهاةالعرببةالثقافة

بمعطياتها.الغربيةفةرالثقا..ينإضكواصالةشأ

تمثلعن/بهايتحول/الضيةالمتعهقةشرؤيتهاةجيةالمنك

تشكيلليحدف،إأالاصلىفت!تتها)1أىاةواعالىضيعابش

11"ا،صلررنعايوازن.جديدومنهكجيتنقديتفمو



التاريخية"شحصيته"يمحوأندون؟))العطى"و

ا!خرين.أبعادف!يلاشيهاأوةعربيكمثقف

هذدـالافكارمنمعهالحوارهذايتخذماوبقدر

الكثيرفيهلفكر"جادانموذجا)ءيقدمف،نه."خلفية"

الأصالة:سماتمن

مكانةعلىالتعرفاود،البدايةفي*

،اصرةالمعاالدراساتف!"البنيوبة"

..خاصبشكلالادبيةالدراساتوفي

ناهيةبسيطةملاحظةنلاحظأنهناينبغيب-

.محدودةبجوانمنالم"او*دبعلىتطبقلمالبنيوية

هواسنيويةافمنبع..معروفتاريحاحاالبنيوية

هويةا!بنيوفعرةابص!!روالذي."جيةلونتربوالا):

بعد،المنتصحورالفرنسياوجيالانثربوةتوسساجغولى

العلماءب!-فيئهاحاولو،تالمحلبضس!،ذصسانتع!زا

مثلاعالادبعلىالبنيويةمبادىءبعبقواان

ترت!ر-فبعاالادبيخصسفيما-ابنيويةاركرذ

العناص!منمجموعةدل:هو.:ءجفأساسيمرصدالىث

امناصانحللانهووالمهم.ءلمرهجةحرليةضلى؟رقبز

المبنيةاصلاقاتانحللإنعوالاهمشل؟ث..مم!ضاشس

ولهذ-؟مجموعةنتكومذهفالعناص.بينهاما

فالمهمت.خاكرتركيب..خا+ضةحركيةعةالمج!مم

والا..بدقةالعلاقاتمذهعننبحثان"بىلت!ظيل

كانتبمامثلاأضربوهنا.المجموعةحقيقةتجاهلنا

حسبتختلفكانتوالتي:قبلمنالتحليلاتعليه

ويتركواحدجانبفيانبحثيختركزحيث،الواضيع

الجنيويةمبادىءيطبقانأرادءناما.الاخرىالجوانب

الواقعجوانببجميعيهتمإن:مطلقكأسحلىتعليهفان

الجوانب،جميعمنالمجموعةالىينظربأن..الادبى

،ؤثرخاصةوخيفةلكللان:جانبعنجانبايعزلفلا

العروضسنالجانب،مثلا،اخذنافاذا.ال"ركببعلى

فولمعرالى-الحالبطبيعة-سن!لفاننابهواكتفينا

لبقيةبالنسبةوهكذا.حميالعروةبالجانبكافية

لجوانب.ا

علىخالروايةعلى.القصةعلىيطبقذاتهوحذا

الانتاجالىينطر.الادبفنونكلوعلى.حيةألم-

الخ...لثعراأمروايةاكلتسواء؟كمجموعالادبي

الاخر!الجوانبيتجاهلفانهواحدبجلنباكتفىفمن

الجانبهذا.كافيةبمعرفة.يدركولا:جهةمن

علاقاتالجانبلهذالان..خرىجهةهن.نفسه

بجانبأحاظفمن.معالعنا!هـالاخرىوعلاقاتةباطنة

تجاهل،الاخرىالجوانبعنالنظرصارفا،واحد

علىالبنيويةلتطبعقالختيجةوهذدـهي.ككلالحقيقة

المعروضالنتاجالىالمحللينظران:الادبيةالبحوث

ككل.(روايةإم.قحعةأم:حيةمسركانسواءلإمامه

.الاساسسالمبداهوهذا

وليستء،مهسنالقضيةقانالحالوبطبيعة

كشلان:هواوليامبداتقتضيالبنيويةلان..سهلة

هنمركبةمجموعةكللان،"ثابتاكلا"يكونواقع

العلاقاتثباتوعلى،العناصرثباتعلىتتركاشعناصر

ترفضالاتجاهاتفبعض.العناصركذهبينماالمبنية

النظريةبينمااختلافمنوقعما:مثلا..اعبداهذا

-.البنيويةوالنظريةالادبيالتحليلفيالماركسية

وجودةالاطلاقوجهعلى،تقبلولا،تر،ضفالنظرية

-طورتانقبعد.البنيانفينتغيرلاثابتةتراكيب

فيالماركسيةالنزعةوتطورت،جعةمنآلبنيوية

نااستطعنا،اخرىنزعاتوتطورت..الادبيالتحليل

التالية:بالكيفيةلهذوـالمشكلةحلا!ىنصل

امرالواقعضمنبنيويةتراكيبوجودان:برإيي

تغيرحسبتتغيرالبنىهذدولكن..فيهلضكلا

ماالمبنيةالعلاقاتمنعلاقةتغيرتهـفكلماالعلاقاعت

اناسميتهماو!ذا.الك!ليتغير!العح!ايمب

لثصعرفل..اثعر!نمثلاواذرب.ااالحورية"

على،المحوردةنمف!ومعمتنوعةعحاورحسبيتمحور

اصطدمالتيالنغئريةالمعفحلةحلفيساعد،الثح!هدا

.والبنيويونالماركشجونبها

مفهومعنداكثرضوقفلومئيذامي

احعرنصعلىلنتبينه،"يئالمحور"

..وفوحا

يلي:مابالمحوريةاعني-

لان"-المعاني"مفهومأو،"الدلالات)ءمثلاإنفر

المعنى.المعانىمفهوممنوادق؟وضحالدلالاتمفهوم

تقتضيوالبنيوية..مختلفةعناصسعلىشاملمفهوم

ومعب.للكل(الكافبكسر)مركبةوحداتبينالتمييز

والدلالات-"الدلالات)1استعمل،عادغ.فأناهنا

كل.معينةمعنويةاتجاهاتحسبوترتبطتتشابك

..اتجاهاتحشبنفسهعنيعبز.مثلا.شاعر

،مجموعاتنتكو،المعائيثم.فالدلالات.نزعاتحسب

تكونالتيالاساميةالنزعاتحسبتحتيةومجموعات

التحليلبينماالفرقفانهناومن.العثاعرفكرد

عندالموتفكرة:مثلا)للاغراضالتكراري-الوكفي

الخ،..المتنبىعندالحب.المتنبيعندالزمان.المتنبي

البنيويالتحليل..(المنثورهالمبعثرغالاغراضمن

...المعانيجميعبينمايجمع

الحركاتاو،الحركةهيالمحوريةتكونهنامن

البش.عليهاترتكزالتيالاسالية

ترسنيباي،خاص"محوريةلهشلعركل،فاذن

.يقولانيريدعماتعبرالتىالدلالاتبينماخاصر

تعتمد"محورية"لهاننجدالمتنبيالىنظرنااذافمثلا

،وجوديمحور،كيائيمحورمحاورثلاثةعلى

المتنبيديوانفيالموجودةالعانيوكل..كوئيومحور

.الحركاتهذءحشاتتركب



!اذلكعلىمنلاتقدمآنلكطه!

.الزمانيحصفيماالمننبيخد-محورية..-

لوكاتثى"لم،عندبمعنادساويدلىالوعيعنتعبرفانها

مااصطدامعنناتجالمتنبيعغدادساويالوعي.مثلا

زمنى.ومحور..عمودقي.وجودى.حيانيمحوربين

الاحعطدامهذامثلمنبعهاالموتلفكره.القي.!اطع

.للحياذوفكرته.لدزمان!عرلف:لينما

..ألتبعثرمنتمنعناالتيهيالمحوريةةاذن

العناكمر.جميع..الدلالاتجميعتركبالتيهي

عندان:مهمة،لمسلالىإشيرإناودومنا

فم..االمربيالشعرخنعجيبةصورةالمسضتفرؤ-خ

مبداعدىهذافيمعتمدين)العربيادشعرانيقواون

مستقلى.ةبذاتهلمحالمفيا،بيتكليفهمودـ(ئمقديم

يدللاانهالا.تاممعنىعنيعبربيتكللانوانوهو

هذاعلىاعتمدوالقد.المعانيبيضمافصلرجودعلى

وان،مبعخر.مجزأالمربيالنعرات:)واليفوالبدأ

..دلانتهتنغليمعلىقادرغير"نفس!هوالعربيالفكر

الىالايعمعللا.مسلسلغير،مبعثرفكرفهو

علىيساعدالبيويالتحليلانوأظن.التعميمات

وعند؟الشعراءعندللدلالاتالباطنياتركيباتوضيح

سواهم.

اضافت!هالذيما..هذاكلخلالمن*

الدراسساتالىالبنيودةا!واسات

برايك؟،المعامرة

مفاهيماي..تطبيقيةمفاهيمخلقتانها؟أولا-

المعنىعرضفي:مثلا.الادبحقيقةفهمعلىتساعدنا

مفهوم..التعبيريةالمستوياتمفهوم..الدلالاتلمفهوم

الظاهر"النحس"بينماالفرقمفهوم..الدلاليةالمحاور

..ا،المخفيالنص"ر

فيه:!جدنحاقرالاكلما

..ظاهرادلاليانصا-ا

..تاريخينص:الد،ليالنصوتحعتا-؟

ايدبولوجي.نص:التاريخيالنصوتحت-3

تثابكمفهوم..الضركيبمفهومانافئنهخاومن

والمجموعللتالمجموعاتتكوينمفهوم.--.العناصر

فيساعدتناقدالتطبيقيةالمفاهيممن،1)خ.0التحتية

مهمةعلاقاتالىوأشارت،المسعتوياتبينماالتمييز

العناكرالىيتنبهكانانهاذ،قبلمنالتحليلتجاهلهل

.العلاقاتالىانتباههمن.اكثرذاتهافي

الىنظرنااذا:مثلا.المرحلةاجتزناا،نانناغير

يبينأنيتخاولالذي"غولدمانلوسيان\اتحليلى

فية،ا)ثقا-الاجتماعيةالتراكيببينمافلتالموجؤدةالعلا

الملاقاتهذهانوجدنا،طنةالبلالنحيةوالتراكيب

فية-التننا-الاجتماعيةيةالبنيوبيئماميكلنيكيةليست

..لنسماالادبيوالبنيان.الاقتحسادية

البنيويئااأالىدخميفأنأليكةعنلبكنااننيغير

البنيويا"و."انتفريعيةالبنيوية"إداسميهما

."المحورية

المحورية"لبنهوربةا))ستخدمناالو:طيب*

وأ!مت)العربكاالأدبدراسةميكمنهح

مؤندا،مليلمبلهذاالىأننبرتنفسك

.الادبهذامعطياتتحليلدي(جعواه

نجبرأيكم،سنخرججديدهنتالحمبايه

..ومختلفة.عديددبنتاتج-

الحذزصيكسي.إدبنابينيقارنأنيريدمنانإبخن

11المحوريهالبنيويه"فان.الحديثوإدبنا.عامبمعنى

..الانتاجينبينالفرقتبينعلىتساعدنا

حرنتشاعرهذاانةيقللبالشعريتعدقماففي

ت،كلاسيكيشس،عروهذا.العروضيةالتقامحيعترك،نه

1())الحداتةاتنعلمونحن.انعروضيةإنتفاطيعيستععل

نجدمافكثيرا.والعروفسبالتفاطيعمتعلنشليمىت

بالشكلويكتبال!روضهيةاحيعالتفايتركمقلداشاعرا

شاعرانجدماوكثيرا."ادحرالشعر"نسميهألذي

العرونحمسيالبنيانيلتزموهوالشداثةعنيعبر

..الكلاسيكي

فانناةالمحورياتبينقارنامااذا.هناومن

تحرككانتالتيادحوريةبينماا،ختلافسنبين

التي(المحوريةعدم%ولموالمحورية.انثلاسيكيالانه،ج

مسالةفالحداثة.الحديثالانتاج(تحركلاأو)تحرك

."الظاهرالنص"مسألةوليست"الباطنيالخحس"

منالكثيرآشاعتهماعلىنخرجانعلينا،هناومن

بحثواكثريتهاةالوضوعهذافيوضعتالتيالكتب

الىنصلأندون.فقطالظواهروفي."لجزئياتفي

الشاعران:هوالموضوعوصميم.الوفعوعكميم

جديدة.أشياءيقوللانهحديثاشاعراليسىازحديث

بينماجديدةعلاقاتابتكرلانهحديثاته؟خلنانما

.للامورالبامحلنيةالمحوريةغيزلانه..ياءالى"-

خاصامف!ماهناتطرحانكهذامنافهم*

.؟.الحداثةلمعنى

...الحداتةلف!م-

كتيرةتفاصيلفي،يختلفمفهوموهو*

منعديدفيالسائدالمفهومعن،!يه

وحداثته؟الشعرعنتتكلمالتيالم!غتابات

علىتطبقالكتاباتهذهأكثريةلان..حبعا-

تامااحراماالنصاحترمفأنا.مسبقةمقابشامفعرا

نا:بالقولشعرناعلى؟حكمأناستطيعولا،ومطلقا

غيروهذامقلدهذا..حديثغيروهذاحديثهذا

فالمحوريه.الباخنيةالمبانيأكتشفإنبعدالا.مقلد

اننيوادكر.التقليدالىاوالحداثةالىلمثيرالتيهي

ادوليسانلوو"ظن.طويلاهذافىتكلمناو:دونيس



عماعبرلكان،البنيوفيالبحتأساليباشتغفل

مقدمة"فيوبالخصوص.السابقةكتبهفيعنهعبز

قاينبغيانناواىحينوبالذات.."العرببىللشعر

صاحب"و"البدعةصاحب"بينماالفرقنخع

ناغير..النتيجةنفصرالىوصلمتوانا.(،الابداع

لاصلللثحثخرىاساليبالىإلجأأنالزمنيهذا

النتائج..الى

عملكعناكثرشيئااعرفانهنااودصي

..المدرسةهذهاطارفي

الادبية"الشعريةالمحولكتابااتفتن5بعد-

يسمىماأو.الحديثالثعرتحليلألىإناوضث

بهذهاكتفي،الآنحتى؟فأنا.((الحديتالثعرء)

والضعرانتقليديالشعراى)المعممةالتسميات

الشصربناءعنابحثانهوومراديت(الحديث

،هذابعدمن،واقارنه،الحديثالانتاج..الحديت

اننيهو،واحدلسبب..القديمالشعرنجنماءمع

عقتعبرمحوريةالقدماءشعرائنابعضعندادتن!سفت

...كمسداف

لأمثلاأ

موضوعوفي..الكوفةشعراءعندمثلا-

لقد.نوالسلأبيالطريقمهدتالتي..يخمريخاتاا

(الهنديابو:مثلا)الذكرمخموليشعراءوجدت

..حديثةافكارعنيعبرون

نا:وهيةالوضوعهذافيبسيطةفكرقىان

علىنعثرلعلناأي..زمانمسالةفيليستالحداثة

القديمة،القرونفيحديثةأفكلرعنعبزواشعراء

حيثاعركلاناظنلا.حديثمعاصكلشاعرولب!

..آخرامرالحداثة.حديثشاعرهو

فبعض.النظرةذاتالاجنبيةا،دابالىوانظر

شيئا.وغيروا؟حداثةعنعبرواالقدماءالشعراء

أما.الاشياءبينماالمخفيةالعلاقاتمنشيئاوقهموا

شيئا.يبتكروالمفانمالمعاصرينالشعراءب!ق

التيالكيفيةعناشالان،هنا،اريد*

وتخضعوها،ماقصيدةبهاتتناولون

فياللراسةالاسلوبلهذااوالمنهع،الذا

والنظرأ

المتنبيعنخ!درا!من؟تخذ"تمنبدلاحهـنا-

مثلا:

فوجدتظفيهاونظرتةللمتننيقحميدةاخذت

عنيعترالذينالقالبيالبناء:مختلفةمسمتوياتفيها

الظاهرةالتراكيبووضحت..العروضيلبالقل

والعلاقات،(المخفية)الباخنيةوالتراكيب(السطحيةإ

..الكلاميةاحيعوالتقلالعروءميةلمفيعبينالتقماجودةالو

العروضيةاحيعالتقابريقماالعلاقةايناحالىووصلت

العناصهـحسبهذهووزعت،النحوىوالتسلسمل

افعية،ومحاور،التقاطيعمحورة.هوعموديم!ر

..الصوتيةوالايقاعية،النحويةتالكلامية:ثنزثةوهني

التركيبعنفيهبحثتفقد،الثائيالجزءاما

..القصيدةمحوريةفيهوبينت،الدلالاتتركيب

ما"العلاقيةالمحودية"فهمالىأوصلنيهذاكل

.العناصسبين

معتتبعهالذيالاسلوبهوهذاوهلكله

كلانام،الش!بةالنصوصجميع

هيبهطخاصةطريقتهيفرضنص
البضأ

هذهالىاصلانقجلعديدةمراحلجزتلقد-

وادقق،الاساليبأدققأنعلييتحتمكلن.المرحلة

المحاولةهيفهذه.بهذدـالمحاولةاقومانقنلالمفاهيم

.لقصيدةكلياتحليلافيهاأقدمالتيالاولى

عطكيتمكاننحوايعلى،السابقوفي*

التصيلي؟-النفدي

الاساليب،وجربت.لمفاهيمادققتالسابقفي-

وهو-وأظن.الاولىالمحاولةهذهالىوصالتوفد

(قصيدة)أوليانصاإحللأناستطيعانني-ظنمجرد

مؤجودهوماالاالقصيدة.مناستخرجلابشرهـان

منالاخرىالقصالدتحليلبعدالاعمملاوأن+فيها

..(فيصباهالمتنبينظمهاانتيالقحاندوهي)المجموعة

خاصهمحوريةوجودليفآكدتالاخرىالق!اندوحللت

للمننبي.

هذهانهلةهو.مهمالؤالاعليحرحتلقد

؟النصوصجميععلىتطبقالمنهجية

التركيبلانةالنصوصجميععلىتطبقانهاأخن

الىالروايةالىالشعرمنطبعايختلف)الباخني

..خاصةمحوريةوجوديفترض(ولكن..الشسحية

وهي:،مههةنظريهمشكلةحلعلييسهلوهذا

مشكلةوهذه.والكتابةالايديولوجيةبينماالعلاقة

ذلك:حولمعاركقامت،مثلا.أوروبافي)محعبة

للنص.ايديولوجيةقراءةبهاتتمالتيالكيفيةهيما

بعبارةاو..للافكارخاصاتجاهعنالتعبيروهي

المعاني،يحركالذيالعامالمنهجهيالايديولوجية:اخرى

طبقتالماركسيةفالايديولونجية.(ويوزعهاظويرتبهل

شبهعلاقةوجعلت.-،صةقراءةالنح!وصعلى

مبداحسبصوالايديولوجيةالمضمونبينماميكانيكية

هذاكانوانلممثلا).ميكانيكيشبهأو.ميكانيكي

نتاجهرجعيكاتبكلان:قولها.قيمةذيغيرالمقال

..(تقدمينتاجهتقدميكاتبوكل.رجعي

ايديولوجيةبقراءةنقومانقبلاننارأييوفي

الايديولوجيةان:هو،مهمبأمرتعترفانينبغيللخح!!

الايديولوجية..مضنموناليستانهاكماةمبنىليست

س65الصفحةعلااًلتتمةس
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س11الصفحةعلىالمنشورتتهة-

منبمممم!!ممميممه

برحهيئماتغربلالتيهيالايديولوجيه..علاويةحركةهي

العناصر.بينمات!جعلاخاصةعلاقةتحنتارهالعلاقات

احكامأو،اعتباطية؟حكامعلىيرتكزمنان

النصيقدمانما،ايديولوجيةبقراءةيقومانمسبقة

ولا.علي"يحكمالخاصةمعاييرهوحسب،محكمةأمام

نأبعد:العكسعلى.القراءةهذهلمثلقيمةايةاجد

العناصهـ،تتركبوكيف،للنصالمحوريةالعلاقةنكتشف

العلاقاتهـتو.جحث،والدلالاتالمعانيتتركبوكيف

الايديولوجيةالقيمةتظهر،العناصربينماالوجودة

للنص.

القراءتين:إينمالقاءعناصرهناكاذنعي

والهراءنن6للذص!الايديوبنالنسوأءة

المحورية؟البنيوبة

..طويلةسنواتمنيهذااقتضىوقد..نعبم-

أحكاساأطبق/الآخرأنا،كنتالامرنجدايةفي

نا:واقول،مثلاشاعراراءعلىاعتمدكنت.مسبقة

تقدمي.شعرهفانوثوريتقدميانهبماالشاعرهذا

هـهـف-خدداققبلانما.قيمةلهاليستأحكاموهذه

علينا،الرجعيالشاعرهوومن،التقدمي،الش!اعرهدو

وهل،البيانيةالادواتعلى..اصوراعلىف!نتع!؟ن

..لااًمايديولوجيةقيمةخلىيتحتو

قات6العاحللناو،"يةلمحورا!)ممفئهوقبلناذافا

،المجىو!غالعناصهـصمنلمبفهمناو،ابامحئنةاالتربهببية

الوصودةادحقيقيةالعلاقةفهمالىيرشدناهذافان

الاجتماعي--الثقافيوالنظامالادرسةثار7ابينما

.الاقتصادي

هذابينمامبانثرةعلاؤةبجدأقيريدمنلما

تجنبيستطيعلهنلسوففانه.الهحى!وتركيبالضظلم

.خطاءالاولقالم!هـاا

بينالنتائج،عندكالاختلالىوجههوومامي

،"المصريةالبئيوية"اليهاتصلالتي

منسواهااليهاتصلالتيوالنتا"لج

أالاخرىالمدارس

الاهناأذكرولالالتحليلات31ثريةانيظضهـلى-

،وتحليلات.قيمةمنفيهانجدهمامع.(العربىالنقد

المراجع،وعلى،علميةأساليبعلىترتكزوبحوث

تكتقي،اظنماعلى،فانها،الاساليبمنوغيرها

وتأخذ،الادبىعئاصهـاننصيئوتفصل..بالجزئيات

...يريدكمابالنصيتصهـفالعربىقدفالنل.منه

..الغالب!ي،"انمقائيؤاقد"اًنهغ.

الىالادبيالاعصالءنرادـيجزىاذ..نعم-

.....ف!االمرأة..السيابعندالولتلموضوعات

.(وهكذا...محفوظنجيبعندالاجتماعيةالبنية

نانجدالسيابعندالموتفكرةاخذقااذا،مثلا،اننا

بالحياةعلاقةلها.الزمانعنشفكرتهعلاقةلها

هذهتكونهناومن.باملعلاقهلها.الباطفنغ

يكررقدالنلاناي)تكراريةوصفيةتارة:التحليلات

اختلاففلا،أخرىبكيفيةفيقدمهالنصفىوجدهمل

يكونوتارة..(الناقدوالنصالمنقودالنص!بيخيه!ما

المطلقةالشروظمنانوأظن.للواؤعمفصلاتحل:ليا

نصرلاوأن،شيءايقبل،ككلالنصنحترمانهو

..تأويلأتالىبه

فيالموجودةالعلاقلتيحترمفانه،البنيويأما

ككل.النصيعالجلانه،النص!

الناقديتناولحين:هنااسثفسربي

ببعضيسبغعينهل.."سأ))البذيوند

حيلأة)فهمهعلى"المسلثدةالعوامل"

الاستدلال.عنهيعرفهما.مثلاكلالبه

يك!فيانهام،(اماتبفكرخلالمن

مكتفيةكمادةفيحللهبذاتهبالنص

بيذاًتها؟

نابعدولكن..بالنصي!شفياولىمرحلةفي-

الىيصل،الظاهراو،السطحيائبناعتحليلهـتنجت؟ي

منهتقتنيالاعمقالمستوياتوهذه..اعمقمستويات

فيالوجودةاصلةايكتث-فاًنأو،صكهنالثيخعلان

معلومات!يطبقأنلا.ونصهالشاعرحياةببنساالنص!

مفسىدتصهـففهذالالقصيدةعلىالثاعرحياةعم!،

.(ةسيدكنغل

الفتى"د)كلمةأخذنااذا.المتنبيعثدللقتوةاوخلر

:قو)"في،المتنئعند

.(،الزمانص!وفتخطىالذيالفتىانيتعلمةتساءد))

."القاموسيالمستوى"هوفيهالالاوفالمستوى

الشابهو""الفتىانفيهفتجد"العربلسان"تأتذ

بهذهأكتفيهنا).اكثرلا..الجسيم،القويءالكامل

..(الاولالمستوىعلى،القاموسيةالدلالات

سياقفي"الفتوة"كلمةانأجدانيهـلئ

ولكنها،الاصلعلىترتكزمعان)!االعربيالتاديخ

لمعرفةملحةبحاجةفأناهناوهـن.وتتوازىتتشعب

ومعانيها..دقيقةمعرفةالعربعندالفتوةمعانهـ!

فيئأناأدخلهالاولكن.الدقةوجهعلى،اخاريخيةا

..استخرجماانما05النحى!

موجودةوالنصالشاعرحياءبينماالعلاقة،اذن

عطىزد.الخارجمنالنصعلىتطبقلا..النصفي

ول،"الشعرياكص"وباليخصوص،النصان/!ذا

"الصور"و"الادوات"بينماباطنية،ذا"يةحركية
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افبم!لمويقومالكلابمكانةللشاءر"الباطنةالنزعات":

المضنبيحىياةمعرفهانفهل.باطنة.خا+سةترهـيعكيه

؟القصيدةفيالوجوددالجوانبهذهجميعالىتنبهنا

قالهوماالمتنبىح!ياةبينص،ميكانيكعيةعلاقةلا.اظنلا

لقصائدلىطحيبتفسيرفسنقوموالا.المعرفي

عاثطهالذيالاجتماعيضمسعاوايهمنيلا.المتنبمي

المتنبيتعند"العزمفهوم"هويهمضيالذي05المتنببى

..ؤصائدءفيعنهعتركما

يبداوصفىتقلي!ديبحثأيمنيمنمناوهذا

..يتتبعضاو.جميعال!يحللها،ةلحيابا

هعذهالحياةمصفةتكونانيمكنانماصي

..النصاضاءةفيمساعداعاملا

خاصةحياةلهاالدلالاتبغىولكن..طبعا-

حيلةوبين،ينهاماصلةلا..جدةالقصاطارفي

جاءلانهتشاعرانهعلىيبرهنماوهذا.الثاعر

قحسيدته.فيجديدهإ،مور

عنشيئااستوضحكانلييخطرهنا*

...كمفهومالشعرالىالبئيوبةنظرة

المصظلح."مفهوم"كلمةتستعمللاالبنيوية-

البنيوية،وفى."الشعريةالوظيفة)!هوالمستعمل

اوظيفةا:امذلكبسيطتحديدهناك،عامةبصفة

اتصيرااساليبجميععلىتشمتملالتياشعريةا

..شعراالكلاممنتجعلافتيهيالشعري

من"كلام"الشعران:تقولالببيويةالمدرسة

أولا.،وينبغي.أخرىجهةمن"مواضيع"و،جهة

البنى"و"الكلاميةالبنى"بينماالصلةئحترمان

،(الكلام)\بينماصلةهناكيجعلهذالان،"الدلالية

خلالمنالرؤياهذهيبرزأنارادفمن."الرؤيا"و

فالبثيودة.،"الوظائف)1بجميعيكتفيأنيجبالكلام

غيرأو،محدودعددعلىمبنيالسعرانتقول

احنلصر.ابينماتركباتياالوظائفهذهمن،محدود

اخر.ادبيتعبيرايعنويميزهالشعريخلقماهووهذا

عنهعئرالذي،للشعرالقديمالتحديدتذكر

المقفىالموزوناملامهوالشعر":"جعفربنقدامة"

ولاإكثرلا:"ممنىعلىيدل"..."معنىعلىالدال

حقيقته،الىونصل،الشعرئحددأنأردنافلذا.أقل

يةالبنيواناظن،،(كرؤيا"و"ككلابم)\واثما،كجوهرلا

.احرىبكيفيةالشعرمفهومتحديدعلىتساعدنا

اببومموقمهالهااخرىمدرشةهئاكصلا

اكرسةوهي،المعامرةاللراساتفي

احد"غولدمانلوسيك"يمثلالعي

وهىكا،،االبنيويةالهيكلية"مصطلحاتمنمصطلح:الوكلائف*

تركبالتيالعلاقاتمناخاصةاالنوعيئالعلا؟إتتركيب:تض!

اهنامر.ابينما
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نظربتهاتطرجوالفيا،البارفيبناعلامها

:ادري،0((الادباطبتماععلم"في

اطروحاتمن،كبنيوي،موقفكهواما

المدوسأهذه

11غولدمانجانلولى"اننؤكداتحمنايخنبغي-

طالاجتماعوعلمالبنيويةببنص!صلةهضاكيجعلأنحاول

انه؟ي..((جونتيكلوجيسوسيولو"ةوسماحعا

بحثانحارفييدخلاوالبنيويةفكرةيأخذانعحاول

اجتماعى.

وأحترمهاةصهمة"عولدمانلوسيان"آثار

بينماميكانيكيةعلاقةهناكيجعلانهالا.تامااحتراما

الاديية.والتراكيبوالاقتصاديةالاجتماعيغابهبالتر

صؤلفينوعند،مثلأ"مالرواندرله1)عنديبينإنمحاولا

..فشلانهاظناننيالا.العلاق!ةهذهتآخرين

ألماذا*

أرادوكلما.ميكانجببهبةعلاقةليست4العلاؤلان-

نظريةصعوباتتجابههالعلاقةهذهيوضحانالمحلل

..كثيرذوتطبيقية

غليتيوان.موجودذاعلاؤةاهذهاناظنانني

ابنيانابينماالعلاقةهذهطبيعةادركانهيالبعيدغ

في،لكننىو.الادبيوالبنيانالاقتصمادي-الاجتماعي

العلاقةلهذهكأفالىنصللناننااظن،الوؤتنفس

الادبي.للنصطالداخليةالتراكيبعننكشفانبعدالا

تامبشكليوكمحتحليلاأقرأاما؟نفحتى.إدبيكنصط

وأ،لروائىاو،لشاعرالخاصطالادبيالتركيبان

انما..الاجتماعيةبالتراكيبمباش!ذعلاقةلهلمسرحى

الالفاخملى.اختيارفي..التعابيرفيجزئيةعلاقابطنجد

..الاولالصحيدعلىهذاانغير.بعضرالمعانيوفي

كلانيرىالذيالقديمبالمبداقبلنامااذارحتى

التعميرهـتمعيناطرازايخلقاتتصادي-ثقافينظام

جديدذاساليبنخلقحتىننظرأنعلينافان.الادببى

منقدمماكل.اليومفحتى.العلاقةهذهلتوضمح

انا..مقنعةغيربحوثهيالميدانهذافييحوث

..بهامقتنعغيرشخصيا

3ـأراماقلتمااىاإصيفأنهفاعليينبغيولكن

الاقتصادية-الاجتماعيةالتراكيببينماالعلافىةانمن

صخفية،انهاغيرتمتحققةعلاقةالادبيةثار7وا

..ومجزأة

وجودتتلمسن!ايجمثلى..كبنهوي3مث!

فيمئهاتستفيدوكيف..الطلأقةهذه

وتصيله؟فهمهوفي،النصاضافة

بكل،اعترفتا.الحدهذاالىإصللم-

اننيلكمقلت.بحثيمناولىمرحلةفيانني،تواضع

نأحاولتهذابعدومن..والاساليببالمفاهيمبدانط

وربما)اظنوالآن.دقيقمنهجياطارفيبحثياجعل



ككل،النص!فهمحدالىوكلتاتى(منيخ!هذا

النص.فيالمخفيةالعلاقاتأوضحاًناستطيعشانى

عنبهتختلفعماهنااسالاناريد!

في،الممرسةهذهثمايعيمنزملائك

اضفتكنتاذاوما..بالناتفرنسا

هذافيوثراساثبصثكفي!يلا
؟يلالجاه

فاننيدراساتهمالىشيئااضفتكنتاذا-

غير"المحورية"فكرةانأظن."المحورفكرة"؟ضفت

حت!،الاتجاههذافيقدمتالتيالبحوثفيموجودة

خربن7االباحثينفعلر!ودكانتومادا*

؟هذافيعليك

فيتهجرتالادبيةالمدارسا؟نفرف،في-

..الاساليبفيتدقق.."جزئيات1)انااسميهما

جزئياتعلىتقنصرانهاغير..الاتجاهاتفيطنظر

شعريةقطععلىالاتطبقلا(؟الالسنية"فمثلاتنصية

و!لتانهاعلىبهاوتبرهن.أبياتوتأخذ.محدودة

قيمةانذاك..مطلقارفخناهذاإرفضوأنا.حد؟لى

ئبقتالمنحنيةفاذا.التطبيقيةبامكانيتهاتقاسالمنجيآ

فا!دةهيفما؟شعريةقطعةعلىاو.واحدبيتعلى

أكطجية؟

..نتائجالىتوصلواالفرفيونالزملاء؟بخنعا

+مختارةطمحدودةقطععلىيعتمدونانهمنجبر

التيئهيالمنهجيةهل:اتسلءلوانا.هميختارونها

.؟تقس!هـللمضحج:4النصوصانأمةالنصوصعلىتطتق

..خاحةمميزاتلهادبكلان:هذاعلىنرد

ثاركاتأنفنعد..خاصتاريخيسياقلهادبوكل

بأنفسسهم.!مادبهمتحليلفيالفرنسيينبعضمع

العربي،لادبباالاأ!خملاا؟نلاننيةعنهمانعزلت

الادباعاارفيأنااواجههاالتىالنظريةوبالمشاكالى

.واحدة.الحالبطبيعةةالنظريةالمثالللان..العربي

قاعدة..ارضيةعلميةمحاولةلكلتكونانينبغيلبرش

العربي.الادبهيثارضيتت،اوةولمحاعدتغا..للتطبيهت

مثلا.،فالفرنسيون.تمهيديةبحوثالىبحاجةونحت

11الصوتيات)ءفيبحثهمففيبعيدةحدودالىوصلوا

ضمن!والفونولانكستيك.والفونتبلثتالفونولوجيا)

نظريةوقدموا6نه،ئجالىفوصلوا..قد؟اختصاى-

هذا.."ثالثانصا"نتكوالأصواتاتفحواها

."قبواعية"أوتلاواعيةمعان!تيعبراكحى!

عنتمهيديةبحوثالىبحاجةنح!دمن،وما

مثلا)ىن!لأنيمكنلا/ضالعرشوءتةالحوتيات

.الأبعادهزه

سيساقهوالى،العربيالادبلخاصب!ةونظرا

انعرلتفاننينومميزاتهالغتهعبقريةوالى؟التارنجحعي

ليب،الالطبعضمنهاخذتا.."بيةالاوروينةلنغرا"عن

وكونت،منهابعضاوتركت.الاخرالحعضودسقت

ادبنا.علىتطبيقهاالممكنهـتاناظنخاصةمنهجهية

الفشل؟الىام.النجاحالىديسيزهذاك!رل

اظنفانني،فشلتاذاوحتى..امرمنيكنمهما

ق!امماواذا..جديدةامحرقاامامناسيفتحكهـذاان

هوفانة:وفشلت،اخلأتاننيعلىوبرهنشخص

.جديدةابوابااماميويفتحةبالمهمةسيدخذالذي

امثاكلهذهاحولعلميةتمراتءؤالاوروبيبن!دند

05ماليبالاسويجربونتا،راءفيهايتبلدلون/النظرية

نلتقيلووبودي.المعرفةبهذهحاجةلناونحن...الخ

لرفضونها؟أو،المنهجيةهذهنفسيطبقونعرببعلماء

دون.مرفضوهاولماذا،قبلوهالماذايفهمونيهـانبثر

شيئاجهلمنان":القديمالمبدأعلىيعتمدواان

..؟ا-،داه

التساؤلمنطقياكاناذاماادريتنض

وا،كهدرسة،البنيويةمستقبلعن

قالهماذهميوفياتساءلانهكبما.اتجاه

الوصدية،عنالفرنسص!ينالنقاداحد

كطالانالوجوديةفيينكملااحدا"بان

ما-لت،لانهالا..الماضي!بنفعلكنا

.."كحركةانتهتلانهابل

الخمسيناتفيخلهرتكماة"البنيوية/)-

كما"البنيويةاءانتهت.ايضاهياتث!تةوالستجنات

ميداتفىو.الانثربولوجيالميدانفيئعفخاعبر

ثت.ا،البنيويةمنالاولىالفكرةان؟ند.ا؟اصنبت

يةالبنيو))الى"لدمانغو"مع.مثسلا،وانتقلتا

أسببهكحاالىا؟نووصلنا...الخ.."التكميلبش

."ال-ووريعيةاننيؤية)ء

.الشالسهذاعنجوابااكعاتأستح!يعلا

حياتلها-العلمية،ليبالاسوبالاخص.الحلملات!لم،ذا

بعدويوعا..وتتغير.تتلورالاهـ،ليبلات..صحبرة

.جديدةاكتسبنادـنتائجماالىن!جفيوم

11التنيوية)1بأنالاعتتدالىذهبفأنا.هنلو!

.جديدةأساليبلسدتوكأىوويداكأويداستخغير

..جديدةعلميةرذررعا

وأ:مستقبلالهابأنأل!ولفخطيعلاثوهكذا

بمدحتىةستولدلانها،متقبلاثاحتما.لنهاليسر

..مستقبللهكعلمانالعلمقكماجديدا.كحنثجاوث-!اة

ستولددـكلبماطضروريامستقبلاللبنيويش4،نةاذنو

فان:لهمس!تقبللاإملماانواما..جديدعلبمبفرخ

تفخهي.يةرال:ت
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