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   *قضايا السيميولوجيا املسرحية

 باتريس بافيس
 حممد العماري: ترمجة 

  
على الرغم من تأخر ظهور املنهج السميائي يف النقد املسرحي، فإنه استطاع أن خيلق لنفسه 
زاوية متميزة للنظر إىل الظاهرة املسرحية، وأن يصوغ أسئلته وقضاياه اخلاصة، متوسال جبهاز مفهومي 

انصرف اهتمام هذا املنهج إىل حتليل النص الدرامي والعرض، مركزا على تنظيمهما وقد . علمي دقيق
  .الداخلي، وعلى دينامية العمليات الداللية اليت يشارك فيها كل من املمارسني واملتفرجني

وحىت نقدم للقارئ العريب صورة موجزة وشاملة عن توظيف هذا املنهج يف مقاربة الفن 
 اليت عرفها منذ نشأته األوىل، أقدمنا على تعريب هذا النص الذي يشكل يف املسرحي، وعن التطورات

 .أصله مدخال من مداخل املعجم املسرحي للناقد الفرنسي باتريس بافيس 
  

  الترمجة
أوالعرض، ويهتم بالتنظيم الشكلي للنص /سيميولوجيا املسرح منهج ينصب على حتليل النص و

 لألنساق الدالة اليت يتألف منها النص والفرجة، كما يعىن بدينامية أو الفرجة، وكذا بالتنظيم الداخلي
  .سريورة الداللة، وبإنتاج املعىن بواسطة تدخل املمارسني واجلمهور

 جمموع املعارف «وميكن القول، إمجاال، مع ميشيل فوكو يف تعريف السيميولوجيا، بأا 
عل منها عالمات، ومعرفة العالقات القائمة والتقنيات اليت تسمح بتعرف العالمات، وبتحديد ما جي

وهوجمال اهتمام اهلرمنطيقا ( فالسيميولوجيا ال تم بالكشف عن املعىن ). 1 («بينها، وقواعد تأليفها 
بل تم بنمط إنتاج املعىن عربالعملية املسرحية، اليت متتد من قراءة املخرج للنص وصوال ) والنقد األديب 

يف اآلن ذاته، ألن التفكري حول العالمة " حداثي"و" عتيق" فهي درس. للمتفرجإىل النشاط التأويلي 
على أن الدراسة السميائية باملعىن الدقيق للكلمة تعود إىل . واملعىن يقع يف صميم كل سؤال فلسفي

 علم «فهي يف نظره . الربنامج الضخم للسميائيات" دروسه" فقد خلص سوسري يف . بورس وسوسري
وهي اليت ستعرفنا مباهية العالمات، والقوانني (...) العالمات يف كنف احلياة االجتماعية يدرس حياة 

على األقل باعتبارها منهجا ( على أن تطبيق السميولوجيا يف الدراسات املسرحية . )2 («املتحكمة فيها 
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رن العشرين، مع  إىل حلقة براغ اللسانية يف الثالثينيات من الق- على األكثر-يعود ) واعيا بذاته 
وقد أصبحت حتظى داخل ). 3(فلتروتسكي وميكاروفسكي وهانزل وبوكاترييف : باحثني أمثال 

 .الدراسات السيميائية يف السنوات العشرين األخرية باهتمام متزايد
  ؟" سيميوطيقا" أم" سيميولوجيا " -1

ي فرنسي إن االختالف بينهما ليس جمرد خصام حول التسمية، وال حىت صراع مصطلح
بل هو اختالف يقوم يف العمق على تقابل . سوسري" سيميولوجيا" بورس و" سيميوطيقا"أمريكي بني 

سوسري الذي حيصرالعالمة يف االحتاد بني دال ومدول، : بني منوذجني للعالمة ال يقبالن االختزال 
رجع، أي الواقع الذي مفهوم  امل) اللذين يسميهما ماثوال ومؤوال(وبورس الذي يضيف هلذين احلدين، 

  .حتيل عليه العالمة
وما يثرياالستغراب هو أن مصطلح سيميولوجيا سيصبح داال يف أعمال گرمياص على 
سيميوطيقا بورس، يف حني أن أعماله هو، اليت تستلهم أحباث سوسري وياملسليف، سيطلق عليها 

ات الطبيعية منوذجا لوصف  وذا تتسع اهلوة بني السميولوجيا اليت تتخذ اللغ«: سيميوطيقا 
املوضوعات السيميائية من جهة، وبني السيميوطيقا اليت جتعل موضوعها األول هو بناء لغة واصفة، من 

 بوساطة اللغات الطبيعية - بقدر قد يكرب أو يصغر من الوضوح-فالسيميولوجيا تسلم (...) جهة ثانية 
،  يف حني تنكر )الصور، الرسم، املعمار ( اللسانية يف قراءة املدلوالت اليت تنتمي إىل السميوطويقا غري

املسرحية ( (وميكن قول كالم كثري عن هذا اإلقصاء املسبق للسميولوجيا ). 4 («السيميوطيقا ذلك 
وهو أمر مشروع يف . اليت مل تكن سوى دراسة للخطابات القائمة حول املسرح) مثال 

ويؤجل االهتمام بالبىن ) العميقة ( السيميوطيقية السردية املنظورالگرمياصي الذي ال ينشغل إال بالبىن 
فگرمياص يتوخى الكشف عن ظهور املعىن وانبثاقه، ومن مث فهو يِكب على ). السطحية ( اخلطابية 

املشتركة بني خمتلف ااالت ) العالقات، الوحدات ( الكشف عن األشكال السيميوطيقية الدنيا «
. ، فإن املسرح باعتباره جتليا خطابيا خارجيا، ال يشكل موضوعا لبحثهوبناء عليه). 5 («البصرية 

واحلال أن عامل املسرح ال يستطيع التخلي عن وصف ما يرى على اخلشبة، كما أنه ال يتورع عن 
دون أن يدفعه ذلك إىل أن جيعل من املسرح حماكاة  أيقونية  للواقع، ( الربط بني العالمات ومرجعها 

  ).عيارا للحكم على العالمات املسرحية ومن األيقنة م
هكذا فإن حديثنا يف هذا االستقصاء املتعلق مبكتسبات هذا املنهج واملآزق اليت سقط فيها، 

غري أن مثل هذا احلديث عن سيميولوجيا املسرح . سيكون عن السيميولوجيا ال عن السيميوطيقا
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هو أمر إشكايل يف السياق الراهن، الذي يفترض أنه باإلمكان عزل الظاهرة املسرحية وختصيصها، و
على أنه ال يبدو من الضروري الشروع حبل القضية اجلمالية املرتبطة .تشظت فيه األشكال املسرحية

خبصوصية الفن املسرحي أو ال خصوصيته، لنسلم بعد ذلك بقيام السيميولوجيا املسرحية، بل ينبغي 
توظف جمموعة من ) " طيقاأي سيميو( ا تأليفية فقط تصور هذه السيميولوجيا بوصفها سيميولوجي

  )الفضاء، النص، اإلمياء، املوسيقيسيميولوجيا ( فيها جمموعة من السيميولوجيات تلتقي) 6) ("اللغات 
   صعوبات املرحلة السميولوجية األوىل ومآزقها-2

يس  على تأس- اليت سيكون من غريالالئق السخرية منها - لقد ركزت املرحلة األوىل 
 :سيميولوجيا املسرح، فصادفت الصعوبات املنهجية اآلتية 

لقد اخنرط النقاد السيميولوجيون يف البحث عن عالمة دنيا ضرورية :  البحث عن العالمة الدنيا -أ
 كل دراسة سيميائية باملعىن «للتقعيد للعرض، مقتدين يف ذلك بعلماء اللسان الذين يذهبون إىل أن 

). 7(«واكتشاف معايري دقيقة لتمييزها  تعرف الوحدات ووصف مساا املميزة، الدقيق للكلمة تقتضي
غري أنه ليس من املفيد يف  شيء بالنسبة للمسرح تقطيع متصل العرض إىل وحدات زمنية صغرى بناء 
على حتول األنساق املختلفة، ألن ذلك من شأنه أن يدمر اإلخراج، ويفرط يف وحدات املشروع 

ية ــ من األجدى الكشف عن جمموعة من العالمات اليت تدل بوصفها وحدة كلوسيكون. الركحي
 )Gestalt (ا  العرباجلمع بني عالما ) ا الدنياأما خبصوص التمييز بني العالمات الثابتة ). أي وحدا

حية فلم يعد واردا يف املمارسة املسر) عناصر متحركة / عناصر ثابتة/ممثل/ديكور( والعالمات املتحولة 
وهكذا خنلص إىل أن العالمة ال تشكل شرطا قبليا لقيام سيميولوجيا املسرح، بل إن الشروع . املعاصرة

 . مهما كلف من مثن، ميكن أن يعيق البحث- أي العالمة -مبحاولة رسم حدودها 
). سواء أكان بورسيا أم غريه(واألمر نفسه بالنسبة لتصنيف العالمات  :   تصنيف العالمات- ب 
وال يعود األمر فقط إىل أن درجة األيقونية أو الرمزية غري . هو ليس شرطا سابقا على وصف العرضف

واردة يف الكشف عن تركيب العالمات وداللتها، ولكن يرجع إىل أن التصنيف يظل عاما أيضا حىت 
شارة مثل األيقون واملؤشر والرمز واإل(وعوض احلديث عن أمناط للعالمات . يفسر تعقيد الفرجة

إذ ينظر إىل العالمة باعتبارها نتاجا للعملية '': عن الوظيفة الدالة '' إيكو''، نفضل احلديث مع )والقرينة
) الدال السوسريي( أي عملية ربط واقتضاء متبادل بني مستوى التعبري )Semiosis (السيميولوجية

ل وهلة، بل ينشأ عن القراءة وال يكون الربط موجودا منذ أو). املدلول السوسريي(ومستوى احملتوى 
إن هذه الوظائف الدالة اليت تشتغل يف العرض تقدم صورة دينامية عن . للمخرج واملتفرج'' املنتجة''
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فهي تعوض التصور الذي ينظر إىل العالمات بوصفها الئحة، وتعوض كذلك تلك النظرة . إنتاج املعىن
ما أا تتيح التصرف يف تقطيع الدوال، والكشف ك. امليكانيكية لشفرات التعويض بني الدال واملدلول

 .عن مدلول واحد أو دال خالل العرض
آلة ''للمسرح ب '' بارط''كثريا ما فهم تشبيه :الطابع اآليل لسيميولوجيا التواصل -ج

 املتزامنة(...) ''تبعث لك عددا من الرسائل'' لة فهو يرى أن هذه اآل. فهما حرفيا'' ...السبرينيتيقية
بست معلومات أو سبع يف اآلن ذاته ''بكيفية نتوصل معها (...) ''ها تتباين من حيث إيقاعهاولكن

وجوههم  ام وحركاتصادرة عن الديكور واللباس واإلنارة ومواقع املمثلني، وإمياء(
مي هوهكذا حاول بعض الباحثني اعتماد هذه املالحظة لتطبيق اجلهاز املف). 8(..)وكالمهم

تواصل على البث املسرحي، حماولني حتديد التواصل املسرحي بوصفه عملية قائمة على لسيميولوجيا ال
بل إم يذهبون إىل حد . التبادل وحماولني كذلك إقامة عالقة ترمجة أوتوماتيكية بني الدوال واملدلوالت

للمدلول النصي، الذي يعد أوليا ومعروفا، ويتساءلون عن كيفية ) حشويا(جعل اإلخراج داال 
 ).9('' املصاحلة بني حضور دوال متعددة مع مدلول واحد''
بعد مرحلة الغليان النظري، اليت اتسمت باحلاجة إىل التميز عن  :  مشولية النموذج السيميولوجي -د

أمام -اللسانيات  ومبحاولة صياغة منوذج سيميولوجي مشويل، وجدت سيميولوجيا املسرح نفسها 
والواقع أن التفريق . ة  بتكثيف لغتها الواصفة مع منط العرض املدروس ملزم-تعدد األشكال املسرحية

بني املناهج ميكن أن يتم على مستوى العملية السيميولوجية، وكذا على مستوى تنظيم العالمات 
فعوض النظر إىل اخلشبة بوصفها نسقا حياكي العامل، انصرف االهتمام إىل فهم العملية . واألنساق

ويف نفس السياق جرى تطبيق النماذج .  ا االنتقال من العامل املعروض إىل العرضالرمزية اليت يتم
العاملية املستلهمة من بروب و سوسري وگرمياص  بطريقة  تبسيطية وغري مميزة، حبيث تبدو العوامل 

فتوظيف النموذج بالطريقة الكرمياصية الصارمة، جعله . الداللية للمسرحيات متشاة بشكل غريب
وما أن يطبق بكيفية  خمصوصة على العامل الدرامي لنص . فظ على طابعه التجريدي والالتشخيصيحيا

وحدة  تركيبية، ذات طابع شكلي، سابقة على كل استثمار '' درامي، حيث تكف العوامل عن كوا 
  .، حىت نعود إىل مفهومي الشخصية واحلبكة) 10(أو إيديولوجي /داليل و 

ا النمط من السيميوطيقا الالتشخيصية، نفضل التركيز على عملية تلقي ودون االنتقاص من هذ
مجهور حمدد يف شروط معينة، منجزين بذلك سيميولوجيا ميدانية، تربط هذه اخلطاطات التفسريية 

فمن يتابع فرجة ال ميارس السيميوطيقا مبعناها يف النظرية السيميوطيقية، '': باملسارات التأويلية للمتفرج 
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بح العمليات اليت يرى ا ويسمع وحيس، عمليات تقوميية، وهي عمليات ذات صبغة بل تص
 ). 11('' سيميوطيقية دائما

 - والشفرة- أي املوضوع الواقعي-لقد دفع اخللط الشائع بني املادة الركحية:   فيتيشية الشفرة -هـ
قتراح قائمة حصرية من الشفرات  علماء السيميولوجيا إىل ا-أي موضوع املعرفة، املفهوم النظري ارد

كثريا ما تقود ) شفرة الشفرات(كما أن التراتبية اليت يقيموا داخل تلك الشفرات . املسرحية اخلاصة
إىل جتميد الفرجة، مغفلة قضية اشتغال العرض، ومؤكدة  أن نسق العالمات املسرحية ميكن أن يترجم 

  .إىل جمموعة من الشفرات
- ولعله من األجدى اإلعراض عن البحث عن تصنيف للشفرات  بشكل قبلي، واالنشغال 

مبالحظة الكيفية اليت تصنع كل فرجة شفراا، وختفيها؛ والكيفية اليت تتطور ا تلك -مقابل ذلك
) أو املواضعات(الشفرات على امتداد املسرحية، وكذا الكيفية اليت يتم بواسطتها االنتقال من الشفرات 

يف العرض، يتعني على '' كامنا''وعوض النظر إىل الشفرة بوصفها نسقا . الصرحية إىل الشفرات الضمنية
التحليل أن يكشف عنه، سيكون من األصوب احلديث عن الكيفية اليت ينشىء ا املؤول الشفرة؛ ألن 

املظهر من العرض بناء  هو الذي يقرر أن يقرأ هذا -سواء أكان ناقدا أم جمرد ممثل-املؤول اهلرمنيت 
 منهجا للتحليل، أكثر -حسب هذا الفهم-على الشفرة اليت خيتارها بكامل احلرية، وذا تغدو الشفرة 

 .منها خاصية للموضوع احمللل
إىل )  12('' بارط''لقد انصرفت  شعبة هامة من السيميولوجيا على إثر أعمال  :  الداللة اإلحيائية-و

ولعله من اليسري تكييف لعبة .  ختلقها عالمة من العالمات يف ذهن املتلقياستجالء اإلحياءات اليت
السيميولوجي على إقامة لوائح من /األفكار املواكبة هذه مع قراءة الفرجة، وذلك بتشجيع  القارئ

وهو ما ينجم عنه إنتاج معاين مشتقة، وهي وسيلة مشروعة لتحليل . العالمات املرتبطة بعالمة مركزية
  . العروض، والتعليق عليهعرض من

بيد أنه يبقى من الضروري تنظيم اللوائح احملصل عليها بواسطة هذه الطريقة احملايثة، وبالعالقة 
مع خمتلف األنسقة الركحية، وذلك إما بالنظر إىل نص كامن، شبيه بالتحليل الرمزي للحلم كما 

مات الدنيا والعالمات املفردة، وذا نتجاوز مستوى العال). 14(أوبنفنيست ) 13(مارسه فرويد 
  .)15 (وإحياءاا، إىل إعادة بناء بعض الصور األساسية للرمزية املسرحية كما حيققها النشاط الركحي

وهي عالقة مل يتم توضيحها حقيقة، ألن األحباث سارت يف  :   العالقة بني النص والعرض-ز
عرض، دون أن تعىن دائما مبقارنة  نتائج اجتاهني متوازيني، سيميولوجيا النص وسيميولوجيا ال
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واحلال أن السيميولوجيا النصية كثريا ما أكتفت بإنقاذ النص، بوصفه اجلزء الثابت . املقاربتني
 مبتذال، ومنظورا إليه كنسق ال خيتلف يف -واملركزي  من العرض؛ أو أن النص وجد نفسه باملقابل

واحلقيقة أن . العتبار وضعه املتميز يف تشكيل املعىنشيء عن األنساق األخرى، دون أن يؤخذ بعني ا
 مما خيلق املفاجآت عند املقارنة بني نتائج املقاربتني -العالقة بني العرض والنص، إما أا كانت تغفل 

 -، وإما يبالغ يف اختزاهلا، مما جيعل البحث عن العالمات املشتركة بني النص واخلشبة -السيميولوجيتني
 يصادف صعوبة اقتراح تصنيف مرن ودقيق للعالمات، كفيل -ت واملؤشرات والرموزمثل األيقونا

  .بالكشف عن خصوصية عرض أو أسلوب حمددين
أي من التوزيع الذي تتمفصل فيه عالمات العرض يف -وهنا أيضا يبدو اللجوء إىل نص الفرجة 

ومن أشيع هذه . األنساق أفضل بكثري، ألنه يفيد يف الكشف عن التناقضات بني -الزمان واملكان
التناقضات وأمهها، ذاك الذي يقوم بني املمثل بوصفه جسدا ماديا مرئيا، والنص باعتباره نسقا رمزيا 

التوتر اجلديل بني النص الدرامي ''وقد وضح فلتروتسكي جيدا . يستلزم وساطة التمثيل الذهين للفرجة
تية للعالمة الفنية جزءا ال يتجزأ من إمكانيات واملمثل، وهو توتر قائم أساسا على كون العناصر الصو

  ).16" (املمثل الصوتية
وتشيع حىت عند بعض السيميولوجيني فكرة أن إخراج نص من النصوص الدرامية ما هو إال 

بل يعترب النص أحيانا مدلوال ثابتا ميكن التعبري عنه ! نقل له من سنن إىل آخر، وهي فظاعة سيميولوجية
وهذه التصورات خاطئة بالطبع، فال يكفي أن يستظهر ممثلو . بواسطة دوال اإلخراجبأمانة متفاوتة 

فاإلخراج ليس صياغة . فرقة بالنشون وفيتيز  أو بروك النص ذاته، ليحتفظ ذلك النص بالداللة نفسها
لبداهة نصية، بل ما مينح النص هذا املعىن أو ذاك  هو تلفظه يف إخراج خمصوص، وترهني مقتضياته 

ليست ) التأويالت(وبالرغم من ذلك، فإن إمكانيات اإلخراج . لكشف عن املسكوت عنه فيهوا
حمدودة، ألن النص يفرض على املخرج جمموعة من اإلكراهات، والعكس بالعكس، فلقراءة  نص 
درامي، يلزم امتالك فكرة غامضة عن متسرحه، كما أن العرض ال يستطيع أن يغض الطرف كليا عما 

يبدو أن هناك حوارا ضئيال بني '': يف خامتة مؤلفه '' كري إيالم''وكما يقول . يقوله النص
غري . السيميولوجيني املشتغلني بالعرض وشفراته، وبني أولئك الذين يهتمون بالنص الدرامي وقواعده

ة  تصور سيميوطيقا حقيقية للمسرح ال تأخذ يف اعتبارها القنوات الدرامية، وبني-من جهة-أنه يتعذر  
ومن جهة أخرى، لن تكون شعرية النص الدرامي سوى . احلدث، ووظائف اخلطاب وبالغة احلوار

 ) .17('' ملحقة بسيميوطيقا األدب، إذا هي مل حتل على شروط العرض ومبادئه
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 : االجتاهات اجلديدة-3
ن اقترحوا بعد النقاشات النظرية األوىل للنقاد السيميولوجيني الذي :  اإلخراج والسيميولوجيا-أ 

منوذجا متكامال، لكنه شديد العمومية والتجريد، متت العودة إىل مساءلة براغماتية أكثر للموضوع 
. اللسانية مع هونزل وفلتروفسكي  وبوكاتريف'' براك''املسرحي، مثلما كان األمر يف بداية حلقة 

العرض املدروس، كما هكذا  أصبح يتعني على كل اشتغال دال أن جيري تفسريه يف السياق اخلاص ب
غدا اإلخراج فعال سيميولوجيا حيرص على حمو آثار اشتغاله، بدرجات  متفاوتة، لكنه ال يفتأ يفكر يف 

يفكر بواسطة )     مثل دومارسي (تركيب عالماته وقراءا، فاملخرج ذو الرتوع السيميولوجي 
 ها، كما أنه يكون ذا حساسية بتواترجمموعات متوازية من العالمات، ويعي مقادير املواد اليت يستخدم

'' الفضائي''، القول '' التشكيلية''املوسيقى : العالمات املوظفة، وكذا بالتناسب القائم بني األنساق 
فرمبا كان التوجه خبطى وئيدة حنو بالغة معممة ). 18(واإلمياء املناسب لإليقاع اخلفي للنص إخل 

ويبقى أمام السيميولوجيا أن تكشف عن الصور ). ج خمصوصأو على األقل حنو بالغة إخرا(لإلخراج 
ويشكل التقابل بني االستعارة . البالغية املتحكمة يف إنتاج املعىن باعتباره ناجتا عن أنساق العالمات

 .وااز نقطة انطالق جيدة بالنسبة هلذه البالغة، وإن كان عليها أال تقتصر عليهما
ث السيميولوجيا عن التقابالت بني العالمات اليت تنتمي إىل أنسقة تبح :  تنظيم أنسقة العالمات-ب 

متباينة، كما أا تقيم تعارضات ثنائية بني الشفرات، وتقترح تراتبية بني املواد يف هذه اللحظة أو تلك 
فاإلخراج يركز على بعض العالمات مهمال بشكل حتمي أخرى؛ كما أنه يعني . من حلظات العرض
يضاف إىل هذا أنه يرصد بشكل .  العرض بواسطة نسق اإلنارة، ويعزل املقاطعحلظات الوقف يف

خاص مفاصل األنسقة الركحية، ويتلذذ بإدراك مظاهر التفاوت بينها، من قبيل التناقض الذي ميكن أن 
يقوم بني النص والنسق املوسيقي أو التنغيم، وكذا الديكور الذي ميتنع عن التعبري، طاملا أن النص 

وتم السيميولوجيا خبطاب اإلخراج، أي بالكيفية اليت تتواىل ا مقاطع . عب مل يقوما بتوضيحه إخلوالل
أي يف '' نص الفرجة''فهي تبحث يف تنظيم . العرض، وكذا باحلوارات والعناصر البصرية واملوسيقية

 القدرة على تقطيعه وفق إا تذكرنا بالفكرة احلدسية القائلة إن فهم العرض يعين. بنيته وكيفية تقطيعه
وبذلك فهي تقع على املستويني االستبدايل . السردية والدراماتورجية واإلميائية واإليقاعية: كل املعايري 

). تطور  هذا النسق على امتداد العرض(والتأليفي ) أي حتليل النسق بكامله يف كل حلظة من العرض(
ديدة واملوضوعات ، أي عن العناصر املتكررة أو إا تعطي لنفسها حرية البحث عن التشاكالت  اجل
 .املترابطة اليت يسمح تعرفها بقراءة منسجمة للفرجة
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مل تعد االجتاهات املعاصرة جتنح إىل االنعزال واالقصاء، بل أصبحت  :  التطورات األخرية
حت تعىن بإشكالية وذا أصب. السيميولوجيا تعيد إىل جماهلا امليتودولوجي تدرجييا كل ما سبق أن أقصته

إن هذه . اخلطاب وأفعال الكالم ونظرية العوامل املمكنة ومقتضيات اخلطاب والسوسيوسيميائيات
التطورات األخرية تشهد على تطويع املناهج اللسانية الصرفة، وعلى الرغبة يف إنشاء شعرية أو بالغة 

وحماولة  استيعاب كل لألشكال املسرحية، مع عدم االقتصار على خصوصية النوع املسرحي، 
 ليست علما جديدا، أو جماال -يف معناها الواسع-ويبدو أن سيميولوجيا املسرح . التحليالت الفرجوية

، أي أا تفكري حول العالقة ''لعلوم الفرجة''بكرا للبحث، بقدر ما هي دراسة متهيدية، وإبستيمولوجيا 
 .بني مشروع دراماتورجي وحتقق ركحي
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