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ية يا رش غرمياس معجمه األول للمصطلحات ا نات  ئيف أواخر ا مي لسـي ن  اQي اكن قد 1لسـبع
 واQي ترمج فk بعد إىل hجنلزيية Joseph Courtés)(ألفه مع جوزيفكورتس

ية واQي مل ترمج إىل العرية بعد ية والربتغا با hبو ل ن تب غرمياس يف هذا امل. سـ إن : عجمكوقد 
رشوع علمي ست بعمل إهنا  ية  يا ما يل ئ  . لسـمي

نوات  نة تقربا ما عدا ا رشين  رشوع وتقدمه خالل  سـوقدر يل أنأشاهدإعداد هذا ا ي لسـ ع مل
شق هد الفرنيس ل�راسات العرية يف د ثة يف ا با يهتا  ثالث اليت  ما ب ك قض ملعل كيف حدث . ح

سوربون وقد حصلت يف أواخر ا بة يف جامعة ا نت طا لسـذ�؟  ل ل سانس ك ينات عىل ا للت ي
تري  ناين "إىل األبد"جسـيف األدب العريب وقررت أن أدرس للحصول عىل املا بشاعر ا لللل

بكة ياس ابو  شـا بحت . ل ية اليت أ صنصحين أحد أساتذيت بأن أحرض حلقة غرمياس ا0را سـ ف
ية سا يني �لعلوم اإل تصا h نمعروفة يف ت£ األ¢م يف أوساط ن ص يحة . خ بعت  نصفا ت

تاذي وذ يث اكن غرمياس يلقي دروسه سـأ يا  ية ل�روس ا حبت إىل املدرسة ا لعليق لتطبه
ئت. لك يوم األربعاء تلفة متاما عن لك ما . جوفو ية اكنت  ئت ألن هذه احللقة ا0را خمفو سـ ج

بل ثيل . قحرضته من دروس من  بعا عدة طالب  يهنم  تا خشص تقربا من  ناك  ماكن  طب ي ئ مه
شاركني يف احللق ثري من ا ملولكن ا تعددةلك ية ا سا تصني �لعلوم اإل ملة اكنوا أساتذة  ن ن  -خم

تأرخي وعمل األساطري  يني بعمل املعاين واألدب وعمل hج±ع وا تصا للغويني وفالسفة وا ص خ
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ىأخريه ندسة املعامرية إ لوفن الرمس وفن ا نقاش يف يوم األربعاء . له لوالأتذكر ما اكن موضوع ا
ئا مما اكن ي هم  يذ� إذأين كدت ال أ نت . دور حويلشف ئا واحدا وهو أين  همت  كإالأين  يش ف

نظر¢ت اليت اكن األساتذة  هم ا0راسات وا لجاهº جدا وأنه اكن عيل أن أقرأ وأحاول أن أ ف
شاهتم مع غرمياس نا متدون علهيا وشريون إلهيا يف  شاركون يف احللقة  قا ي ممل  . يع

ناء رشوع غرمياس  ئا أن  ئا  هم  بحت أ ثريا وأ بفقرأت  ش ش ص مك ي ي ية فف مهنج نظرية و
ساق  يل علمي أل ية فقط بل من  نصوص األد يل علمي للغات وا نا ال من  ننا حتل ب ل حتل ن متك

ها ثال. لكا0الالت  يل ا ها عىل  ملوسأذكر  بس تلف من حضارة إىل : ببعض ها معاين  ية  ختفاإلميا لئ
يان  نفس اإلمياءة  متع واحد من جامعة إىل جامعة وقد تكون  نوع يف  نأخرى وقد  ل معت جم ت

ناه م معضادان كام هو شأن حتريك الرأس من فوق إىل حتت ومن حتت إىل فوق، حتريك 
ناه "نعم" ثال و ية  معيف احلضارات األور ية"ال"مب سه عن . لصينيف احلضارة ا نفوميكن القول 

نا . الرقص الطقيس أو عن األز¢ء واملالبس بصفة عامة يط  سوسات اليت  بأما ا حت  –حمل
ية أم نا عية اكنت أم  ص ية طبيع ىأخرى كام أنه –فن  تلف بدروها من حضارة إ ل مفعانهيا  خت

ية ية أو  بترسم من وراءها قمي إجيا ب تان موجودÒن يف لك . سلت سو ثال  نار  سـفاملاء وا حم مل
تعلقة هبام ميكن أن تكون مضادة و�إلضافة إىل ذ� . ملاحلضارات إال أن املعاين والقمي ا

سوس يان أن رؤية  ثري من األ حمحيدث يف  تج مهنا معلوها حك نا إىل أن  لة ما تدفع  تن نسـب
ºتج مهنا الع تربها معلوال و تربها عº أو �لعكس أن  تايل أن  تنو� نع نع ثال . نسـل مفرؤية حسابة 

سحابة العº ومن املطر املعلول متطر عام قريب مما جيعل من ا سامء  تج أن ا لنا  ل ت سـجتعل ن . نسـ
بكة من العالق شـوشري ذ� لكه إىل أن املعىن   . اتي

نهيام اكن علهيام أن تكون  تان اكن غرمياس يريد أن  ية ا نظرية وا يبأما ا لل ملهنج ل
بادئ اليت راعاها لك  تايل اكن من ا ساق ا0الالت Ûام تكن و� يل أ تح تني  ملصا ل ن ل ل حل

رشوع شاركني يف ا ملا  : مل
ية–أوال سا يني بلك العلوم اإل تصا h تعاون بني ن ا ن ص  .خل

يا  Þتاح عىل نظ–ن h هم الطريقة نف يات  يقة مبا يف ذ� الر¢ نفر¢ت العلوم ا0 لق ض
ناء نظر¢هتم مما أدى بغرمياس إىل أن يدعو مرة أو مرتني ريين  يون يف  بعه الر¢ باليت ا ض ت
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نا ية هنجه يف  نا  رشح  ية  بيف احللقة ا0را ل كيفسـ نظرية الكوارثلي بء نظرته املعروفة   .ي
ثا  Þنا –ل ية احلضارات مما د ناء منوذ ها بقصد  تاح عىل حضارات العامل  h فع جب لك نف

يفي ،hنرتبولوClaude Lévy-Strauss( ò( سرتوس -لإىل قراءة دراسات لكود 
نود امحلر وأساطريمه وإىل قراءة دراسات جورج دومزييل  متعات ا هور، يف  لها جممل ش

)Georges Dumézil (ندية متعات ا لهيف ا û- ية وأد¢هناوأساطريها ودراسات ب األور
يا  توا نغرمياس يف أساطري  يه–لي ب� اQي و0  ف وهو ا ب و إىل قراءة آÞرشالرد -ل

)Bachelard (نارص األربعة. إىل أخره نات إىل دراسة ا لعمما أدى يب أæ يف ال�  املاء –ين
هواء والرتاب  نار وا لوا رش جزء مهنا مع مقدمة –ل ها يف القرآن الكرمي ويه دراسة  ن ووظا ئف

يني يف �ريس يا ئتهبا غرمياس يف جمº ا مي شق1لسـك ها يف د رشت باك م مث  مل  . 2ن
ها من خالل دراسات  نظرية وترا يق ا بدأ األمه فاكن اللزام عىل  بطأما ا لحتق مل

تعددة من الطالب واألساتذة خارج ح مية حققهتا مجموعات  ية مث تطبيق سـلقة غرمياس ا0را
يه شل اQي انهتت إ تاجئ اليت حصلت علهيا أو ا لعرضت فهيا ا لف فشاركت أæ يف اûموعة . لن

نوات أن حنلل قصة قصرية  نا يف إحدى ا ية واكن  نصوص األد سـاصصة 0راسات ا ي ب لل عل
 Le" (أمجل حاكية حب 0ون جوان"عنواهنا Barbey d’Aurévillyللاكتب الفرنيس 

plus bel amour de Don Juan ( بداية إىل الهناية عىل ية من ا لويه قصه  مبن
با جدا يل  تح سخرية مما جعل ا صعا ل ل ها قررت أن أحاول . ل نجح يف  نا مل  حتليلومبا أن مجمو ت عت

شلك  سخري  نص ا ها يف أطروحيت األوىل اليت جنحت يف أن أبرهن فهيا مزية ا  æبأ ل ل حتليل
ناقضان يان  ثل هذا دامئا  نص  تعام ويه أن  ن مل مع ترصة لالطروحة إىل . م سخة  ُفرتمجت  خم ن

يوس ية ورشت يف  توا ناللغة ا ن فيللل يث أسس يف أ3ن  ُ ُ هد غرمياس ح نات  معوائل ا لتسعي
ية يا ئاصص إىل حد اآلن ل�راسات ا  . لسـمي
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تويدي يف  سار ا ئا وأدى إىل ما سامه غرمياس � ئا  تقدم  نظرية  ناء ا لأما  ل مل ش ش ل يب ي فف
تدالل  ية ا لحماو� إدراك جديد  تويدي ثالثة ). Sémiosis(لعمل سار ا لوكام تعرفون  ل للم

ته : مسـتو¢ت  نيتوى العمق مع  بسـ سطح م توى ا يايئ و ية األوية واملربع ا لا0ال سـ مي ل مل لسـ

ية  ية و ساعدة والر رسدية ا ها ا ية رسدية مع برا ية األوية إىل  تحول ا نيث  جم ن ن بح سـ مل ب ل ب يت ئل ل
ثل خطاب  سوس  تحول لك ذ� إىل يشء  يث  هر  توى ا مالعاملني وأخريا  ح حممتظ ت لسـ م

تو¢ت وافرتض غرميا. شفهـي أو نص أديب أو لوحة أو رقصة إىل أخره ملسـس أن هذه ا
ساوية فk خيص املعىن بعض وأهنا  ها   ºتمتفص مب بعض تويدي وضع . م سار ا لتطلب هذا ا ل مل ف

يق  ساوي كام انه تطلب إعداد لغة واصفة وحتديد د بات هذا ا نا من إ ققواعد حتويل  ت ث لن متك
يهنا تب غرمياس وكورتس. بملصطلحاهتا وللعالقات اليت تربط  تايل  كو� م معج)Courtès(ل

يه يف بداية عريض ية األول اQي أرشت إ يا لاملصطلحات ا ئ رش املعجم حىت . لسـمي نوما إن 
تان واخذوا  æ ية نظرية وا تربون أن ا ية  قصبدأ غرمياس وآخرون يف احللقة ا0را ملهنج ل يع سـ

ثال  مسألون  بخل : ت نا أن حنلل الغضب والغرية وا يف  لماذا عن العواطف ؟  ن ميكك
تغريات اليت قد حتد& تقمي اخلط يف الربامج لوا ياق احلوادث ا سـا هذه العواطف يف  ملسـ

ثال رسدية  ما نظرية . ل يصححوا ا بارشون العمل  شاركون يف احللقة  لفأعاد غرمياس وا ل ي مل
ية يا يوم � يه ا ية مرة أخرى ويمكلوهام فأدى ذ� إىل ما  ئوا مي ل سم ل لسـملهنج وال -tensiveن

يف أترمج هذه اللكمة إىل العرية  بأعرف  ية يف  و–ك ئا Òين املصطلحاÞ رش معجم ئإىل  لسـمي ن
نات يو . 1نيال� يا سم هبا  نقد اQايت اليت ا نقد بل ا ية  ئوأريد أن أحل عىل هذه القا مي ت ل لل سـبل ّ ُ

ية جامدتني املطلوب  تحول إىل نظرية و ية من أن  يا نعت ا مهنجمدرسة �ريس واليت  ت ئ لسـمي م
هام كام هام حىت ول باحث أن  يطبقمن الطالب أو ا نظر عن ل لو أجربه ذ� عىل أن يلفت ا

سق دالالت ما شالك اليت قد عرث علهيا وهو حيلل نصا أو  نا ومسعت غرمياس يقول . مل
نظرية : "مرات  نا أن نغري ا نا لوجب  يل بواسطة نظر تح للو عرثæ عىل نص مقاوم  ي ي ل عللل ت

نص ية بعمل كام قلت يف بداية عريض ". لوال أن نغري ا يا ست ا  �Qئو مي لسـي بل اكنت وما ل
تغريات يا قابل  رشوعا  للزالت إىل حد اآلن  علم  . م
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ية اليت جنمت عن لك ذ� فk خيصين أæ وموقفي من  تاجئ ا ملهنجوأخريا ما يه ا لن
يا اكن أم معارصا؟  ناويل لألدب العريب / سـيكاحلضارات العرية و ت  ب

نا الطالب يف ذ� الوقت أن نقوم بوا  رشقون مل  مأساتذيت ا يطل يل ملست تح ل  ب
رشحه نص األديب ولكن أن  يق  ند لل سب . ق ثريا  يال أو  تحدث  حواملطلوب أوال أن  ك قل ن

ياة الاكتب املعين وآÞره ية . حالظروف عن  نص الفكر الر تخرج من ا سـمث أن  ل يسـ ئن
نا هدف الاكتب ها وأن نقول ما هو يف رأ يو يان إىل . ننظم ثري من األ حفأدى ذ� يف  ك

ية و ناعات ذا بري عن  تا قتع ناقضة ل بعض اآلخر  نص وا سجمة مع ا ها  ية  تأفاكر  ل ل ن مخشص م بعض
يا وأن أحاول أن . معه نصوص موقفا موضو ساعدتين يف أن أقف من ا ية  يا عأما ا ل ف ئ لسـمي

ها تقول ما ال تقول ها بدقة وأن ال أ جعلأ تاح غرمياس . حلل نفأما فk خيص احلضارة العرية فا ب
ث ها  يني عىل حضارات العامل  يا حفوا ئ لكمي ين عىل احرتام هذه احلضارة بدال من أنأقف مهنا لسـ

تقار h ثال  . حموقف تب  يل أن أ بح من ا مفأ ك تح إن العرب حمرومون من :  "ملسـص
تاذ شارل بالت  1"عبقرية اإلبداع تب األ سـكام  تابه ) Charles Pellat(ك ته  لكيف خا مت

نة ) Langue etlittératurearabes" (لغة العربوأدهبم" رش  سـاQي  وقد يكون . 1952ن
ية شاركيت يف حلقة غرمياس ا0را ية اليت جنمت عن  تاجئ ا سـذ� hحرتام من أمه ا م ملهنج  . لن
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