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ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ 

ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਸਿੰਘ 

ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਾਸਿਤ ਸ ਿੰਤਨਧਾਰਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਸਆ ਇਿ ਰਿੀ ਿੈ ਸਕ ਇਸਦਾ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਸਿਤ ਅਸਧਐਨ ਸਵਧੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪਰਸਤਕਰਮ ਆਲੋ ਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਿੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਕਰਣਾਤਮਕ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਮਾਨਸਸਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸਵਿਾਰ 
ਸਵ  ਇਿੰਨੀ ਗਸਿਰੀ ਉੱਤਰ ਗਈ ਿੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਿਰ  ੀਜ਼ ਦਾ ਇਿੰਨ-ਸਬਿੰਨ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨ ਿੰ  ਸ਼ੁੱ ਧ ਰ ਪ ਸਵ  

ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਸਵ  ਮਾਣ ਮਸਿਸ ਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਰੁ ੀ ਰਾਜਸੀ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਂ ਤੱਕ 

ਫੈਲੀ ਿੋਈ ਿੈ-ਜਦਸਕ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਂ ਕਦ ੇਵੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਕਰਣਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਸਕਤਾ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ 
ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨ, ਤੇ ਿੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੰਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਿੰਕਲਪ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਸਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਸਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਵਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਰਤਣ ਅਤ ੇਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਨ ਬਗੈਰ ਿੀ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਸਵਸਭਿੰਨ 

ਸਾਸਿਤ ਅਸਧਐਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਅਨੁਕਰਣਾਤਮਕ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ। 

          ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਵ  ਸੁ ੇਤ ਅਤ ੇਸਸੱਧਾਂਤਕ ਸ ਿੰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਿੰਤ ਸਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸਰਤ ਸਲਖਤਾਂ 
ਨਾਲ ਿੋਇਆ, ਸਜਸ ਸਵ  ਉਸਨੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦ ੇਸਵਕਾਸ ਦਾ ਮੌਸਲਕ ਡਾਇਲੈਕਸਟਕਸ ਨ ਿੰ  ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱ  ੇ ਮੱਧਕਾਲੀ 

ਸਾਸਿਤ (ਸਕੱਸਾ-ਕਾਸਵ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ) ਨ ਿੰ  ਪਰਗਤੀ ਸਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨ ਸਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਕਸ਼ਨ ਸਸਿੰਘ ਨੇ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਸਦਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਸਿਤ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਸਰਜਣ ਸਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਸਵ  ਮੜੁ ਤੋਂ ਮੁੱ ਲਾਂਸਕਤ 

ਕਰਸਦਆਂ ਇਸ ਸਵ ਲੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਿੰਸ਼ ਨ ਿੰ  ਉਭਾਸਰਆ। ਇਸ ਉਪਰਿੰਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਦੀ  ੜਹਤ ਦੇ ਲਿੰ ਮ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਿੁਤ ਸਮੀਸਖਅਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸਮਊਸਨਸਟ ਲਸਿਰ ਸਵ ਲੀਆਂ ਸਵਰੋਧਤਾਵਾਂ ਦ ੇਅਿੰਤਰਗਤ ਸਵਸਭਿੰਨ ਸਾਸਿਤਕ ਸਕਰਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 

ਦੇ ਸਵਪਰੀਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਥੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਡਾਇਲੈਕਸਟਕਸ ਸਵ  ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਪਰਸਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਨਸ਼ਸ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਮਾਨਯ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕੋਟੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਿੰਨ-ਸਬਿੰਨ ਲਾਗ  

ਕਰਨ ਦੀ ਰੁ ੀ ਸਦਖਾਈ ਿੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਬਰਤੀ। ਪਿੰਜਾਬ ਸਵ ਲੀਆਂ ਲਸਿਰਾਂ ਅਤ ੇਪਰਸਵਰਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਅਖਿੰਡ ਭਾਰਤ 

ਸਵ ਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ੇਨੁਕਤ ੇਤੋਂ ਮੁੱ ਲਾਂਸਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਸਬ ਤ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਸਵਤਾ ਨ ਿੰ  

ਕੁਝ ਆਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਗੀਰ  ਮਾਨਸਸਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਣਾ ਿੈ। 

 

          ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋ ਨਾ ਪਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਸਵ  ਆਈਆਂ ਸਮੁੱ  ੀਆਂ ਸਮੀਸਖਆ ਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ 

ਪਿੰਜਾਬੀ ਆਲੋ ਨਾ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਪਰਸਤ ਸਵਰੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸਰਤ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੀ ਕਾਰਣ ਿੈ ਸਕ 
ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਸਿੰ ਰ ਨਾਵਾਦ, ਸ ਿਨ-ਸਵਸਗਆਨ, ਨਵ-ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਦ ੇਪਰਮਾਸਣਕ ਪੱਛਮੀ ਸਰ ਪ ਸਵ  
ਸਜਿੜਾ ਸਿੰ ਵਾਦ ਅਤ ੇਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦੇਖਣ ਨ ਿੰ  ਸਮਲਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਪਰਵਰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਸਵ ੋਂ 

ਮ ਲੋਂ ਿੀ ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਸਿਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ-ਸਵਸਭਿੰਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵ ਲੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਲਖਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੀ ਵਧੇਰੇ 
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ਉਭਾਸਰਆ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿੈ, ਸਜਿੜੀਆਂ ਇਕ ਸਵਧੀ ਦੇ ਦ ਜੀ ਸਵਧੀ ਨਾਲ ਸਨਖੇਸੜਆਂ-ਸਵਰੋਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੀ 

ਸਦਰਸ਼ਟੀਗ ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡ ੇਆਲੋ ਕ ਸਵਸਭਿੰਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰ ਕਲਪਕ  ੌਖਸਟਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ ਤਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੱਭਣ 

ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਪਟ ਸਵਰੋਧ ਦੇ ਨੁਕਸਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਿੀ ਉਭਾਰਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। 

          ਸਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਤ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ ਿੰਤਕ ਿੈ, ਸਜਸਦੀ ਸ ਿੰਤਨ-ਯਾਤਰਾ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਸ ਿਨ-

ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਆਸਦ ਸਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਸਵਤ ਤ ੇਪਰੇਸਰਤ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਸਦਾ ਆਧੁਸਨਕ ਪ ਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱ ਗ 
ਦੀ ਸਮੱਥ ਸਸਰਜਣਾ ਦੀ ਰੁ ੀ ਸਜਸ ਸਵ  ਬੁਰਜ਼ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਮਾਨਵਵਾਦ, ਤਰਕਵਾਦ, ਸਵਸਗਆਨ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਆਸਦ 
ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਸਮੱਥਾਂ ਸ਼ਾਸਮਲ ਿਨ- ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲਾਸਾਨੀ ਿੈ, ਸਜਸ ਸਵ  ਉਸਨੇ ਬੁਰਜ਼ ਆ ਸਵ ਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ਿੰ  

ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਪਰਿੰਤ  ਸਾਡੇ ਸਮੀਸਖਅਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਜਿੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੀ ਸਵ ਾਸਰਆ ਅਤੇ ਪਰ ਾਸਰਆ ਿੈ, ਸਜਨਹ ਾਂ 

ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸਨਪਟ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦੀ ਅਕਸ ਿੀ ਸਥਾਸਪਤ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਸਵ  ਸਵਕਸਸਤ ਸਾਸਿਤ-ਸ ਿੰਤਨ ਸਵਧੀਆਂ 
ਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱ ੇ ਸਿੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਇਕ ਦ ੋਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸਲਖਤਾਂ ਨ ਿੰ  
ਆਪਣੇ ਆਲੋ ਨਾ ਸਵਿਾਰ 'ਤੇ ਆਰੋਸਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਸਜਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਵ  ਗਿੰਭੀਰ ਤ ੇਪਰਤੀਬੱਧ 

ਸਾਸਿਤ ਸ ਿੰਤਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਣਿੋਂਦ ਿੀ ਿੈ। 

       ਉਕਤ ਸਿੰਦਰਭ ਸਵ  ਵੀ ਸਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਾਸਿਤਕ ਿਲਸਕਆਂ ਸਵ   ਰਸ ਤ ਿੋਈ ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦੀ 

ਸਾਸਿਤ ਅਸਧਐਨ ਸਵਧੀ ਨ ਿੰ  ਸਮਸਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਦ ੇਪਰਮੁੱ ਖ ਸਸੱਧਾਂਤਕਾਰ ਜੈਕ ਦੈਰੀਦਾ ਦੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ 
ਫਰਾਂਸ ਸਵ  ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਾਕੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅੱਧ ਸਵ  ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਿੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਪਰਸਸੱਧੀ ਉਦੋਂ ਸਮਲੀ ਜਦੋਂ ਮਈ 1968 

ਸਵ  ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਾਸਜਕ-ਸਸਭਆ ਾਰਕ ਜੀਵਨ ਡ ਿੰ ਘੇ ਬਿੁ-ਪਰਤੀ ਸਿੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਗਆ। ਆਧੁਸਨਕ ਫਰਾਂਸ ਦ ੇ

ਇਸਤਿਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਕਟ ਨ ਿੰ  ਇਕ ਸਸਭਆ ਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਦੱਤਾ ਿੈ। ਸਜਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ, ਮਨੁੱ ਖੀ 

ਸਿੰਬਿੰ ਧਾਂ, ਸਮਾਸਜਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਰ  ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਵ  ਬੁਸਨਆਦੀ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸਲਆਂਦੇ। ਇਿ ਉਿ ਸਮਾਂ 
ਸੀ ਜਦੋਂ 1958 ਸਵ  ਿੋਂਦ ਸਵ  ਆਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਿੰਜਵੇਂ ਗਣਤਿੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਸਪਤ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਨੇ 

ਸਸਭਆ ਾਰਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਪਰ ਅਸਰ-ਅਿੰਦਾਜ਼ ਿੋਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਦਰਜੇਬਿੰਦੀ ਅਤ ੇ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵ  ਆਪਣੀ ਖੱੁਸ  ੁੱ ਕੀ ਪਰਸਤਸ਼ਠਾ ਨ ਿੰ  ਮੜੁ ਤੋਂ ਬਿਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਦੈਰੀਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਮਸ਼ੇਲ ਿ ਕੋ, ਜੈਕ ਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਲੁਈਸ ਐਲਬ ਜ਼ਰ ਆਸਦ ਦੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਸਸੱਧੀ ਿਾਸਲ ਿੋਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਲਖਤਾਂ ਦ ੇਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਿੋਏ, ਸਜਿੜੇ ਲਿੰ ਮ ੇਵਕਫ ੇਬਾਅਦ ਿੁਣ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਾਸਿਤ ਸ ਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ  ੜ ੇਿਨ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੌਸਲਕ ਅਿੰਦਾਜ਼ ਸਵ  ਸਤਿੰਨ ਦਿਾਕੇ ਪਸਿਲਾਂ ‘ਸਮਾਂ ਸਵਿਾ  ੁੱ ਕਾ' ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦੀ ਤਰਕ ਨ ਿੰ  ਪਰਵਾਨ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਿੈ। 

              1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤਰ-ਉਦਯੋਸਗਕ ਯੁੱ ਗ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਿੈ, ਸਜਸ ਸਵ  ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤ ੇਸੱਤਾ ਦ ੇ

ਸਵਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਰਿੁੱ ਸਲਤ ਿੁਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਬੌਸਧਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਫਰਾਂਸ ਸਵ , ਪਸਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ 
ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੀ ਰਿੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਸਨਕ ਦੌਰ ਸਵ  ਬੌਸਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਅਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਪ ਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ 
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ਦੀ ਪ ਿੰ ਜੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨ ਿੰ  ਵਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਜਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਜਿੜੀ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ ਿੰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਪਤਾ 

ਪੁਰਖੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਵਸਤ ਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਾਂਨਾਤਰ ਿੀ ਬੌਸਧਕ ਿਲਸਕਆਂ ਸਵ  ਸਕਸੇ 
ਵੀ ਰ ਪ ਸਵ  ਮੌਜ ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਿੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀ-ਪਾਠਕ ਨ ਿੰ  ਇਕ ਸਨਸ਼ਸਕਰਆ ਭੋਗੀ ਦੀ ਬੌਸਧਕ 

ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਸਰਜਕ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੈਕ ਦੈਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤ ਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਿੁਿੰ ਗਾਰਾ 
ਸਦਿੰਦਾ ਿੋਇਆ ਪਲੈਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸਸਊਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱ  ੇ ਪੱਛਮੀ ਸ ਿੰਤਨ ਦੇ ਸਸਸਟਮ ਨ ਿੰ  ਭਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿੱਤਵਾਕਾਂਸਖਆ ਅਧੀਨ 
ਸਕਸੇ ਪਾਠ ਸਵ  ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਥ ਦ ੇਮੌਜ ਦ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਸ ਿਨਕ ਦੀ ਤਸਿ ਥੱਲੇ ਸਕਸੇ ਸ ਿਨਤ ਦੀ ਿੋਂਦ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰ 

ਸਦਿੰਦਾ ਿੈ। 

           ਸਸੱਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦੈਰੀਦਾ ਸੋਸਸਊਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਿੰਤਨ ਨਾਲ ਸਿੰ ਵਾਦ ਰ ਾਉਂਦਾ ਿੋਇਆ ਉਸਦੇ ਸ ਿੰਤਨ ਸਵ ਲੇ ਸਲਸਖਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਉ ਸਰਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ ਿਨਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਗਾਮੀ ਸ ਿਨਤ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਸਧਆਤਮ ਅਤ ੇਅਿੰ ਸਤਮ ਰ ਪ ਸਵ  
ਸਿੰਰ ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਲੋ ਨਾ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੋਇਆ ਸਡਿਰਾਂਸ (differance) ਦਾ 

ਮੌਸਲਕ ਸਿੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੈਰੀਦਾ ਦਾ ਸਡਿਰਾਂਸ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ difference ਸਵ ਲੀ ਦ ਜੀ ‘e’ ਦੀ ਥਾਂ 'a' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇ

ਸਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਿੋਂਦ ਸਵ  ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਿੰਕਲਪ ਦ ੇਉ ਸਰਤ ਸਰ ਪ ਦੀ ਥਾਂ ਸਲਖਤ ਸਵ  ਸਿੰਕਲਪਕ ਅਿੰਤਰ ਨ ਿੰ  ਸਦਸ਼ਟੀਗੋ ਰ ਕਰਨ 

ਸਵ  ਵੀ ਦੈਰੀਦਾ ਦੀ ਬੋਲ ਦੀ ਪਰਮੁੱ ਖਤਾ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਰਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੰਕਲਪ ਸਵ  ਦੈਰੀਦਾ ਅੱਡਰੇ 
ਿੋਣ (to differ) ਅਤੇ ਸਥਸਗਤ ਕਰਨ (to defer) ਦੀਆਂ ਸਕਰਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਸ ਿਨ ਨ ਿੰ  ਿਾਜ਼ਰੀ ਦੇ 

ਅਸਧਆਤਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਸਿੰਕਲਪ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ ਸਕ ਿਰ ਸ ਿਨਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦ ਜੇ ਸ ਿਨਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ 
ਕਾਰਣ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਿੈ, ਸਗੋਂ ਇਿ ਸਕਸ ੇਬਾਿਰਵਰਤੀ ਸ ਿਨਤ ਦ ੇਪਰਗਟਾਵ ੇਵੱਲ ਸੇਸਧਤ ਿੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਰਿੰਤਰ ਸ ਿਨਕ ਸਵ  

ਿੀ ਬਦਲਦਾ ਤੁਸਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸ ਿਨਤ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ਿੰ  ਸਥਸਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਸਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸ ਿਨਕ ਦੇ 
ਸ ਿਨਤ ਸਵ  ਸਨਰਿੰਤਰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪਾਠ ਸਵ  ਸਿੰਰ ਨਾ ਦੇ ਸਿੰਗਠਨਕਾਰੀ ਨੇਮ ਦ ੇਰ ਪ ਸਵ  ਸਕਸੇ ਕੇਂਦਰੀ 
ਸਾਰਥਕਤਾ ਦ ੇਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਪਾਠ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਵ  ਸਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

ਦਾ ਦਰ ਖੋਿਲਦੀ ਿੈ। 

          ਇਸ ਸਿੰਦਰਭ ਸਵ  ਪਾਠ ਸਵ  ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰ ਨਾਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਸਵ  ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦਾ। ਉਿ ਭਾਵੇਂ 
ਇਕ ਸਨਸ਼ਸ ਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪਰਸਕਰਆ ਸਵ  ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਸਜਉਂ ਿੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਨਬੇੜ ਿਟਦਾ ਿੈ, ਸਤਉਂ ਿੀ 
ਸ ਿਨ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਦਗਾਬਾਜ਼  ਸਰੱਤਰ` ਅਧੀਨ ਰ ਨਾਕਾਰ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵਸਤ ਗਤ ਿੋਂਦ ਧਾਰਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ 

ਿਨ। ਇਸ ਸਿੰਦਰਭ ਸਵ  ਦੈਰੀਦਾ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਸਵ  ਪਏ ਸਕਸੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਨ ਿੰ  ਬੇਲੋੜਾ ਮਿੰਨਦਾ ਿੈ। ਉਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁ ੀਆਂ, ਸਲਆਕਤ, ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਸਬਕ ਇਿਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਸਗਰਤ ਅਤ ੇਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ 

ਿੋਇਆ ਵਿੰਨ-ਸੁਵਿੰ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦੀ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਸਵ  ਅਸਜਿਾ ਕੋਈ 

ਸਸਤ ਿੋਂਦਮਾਨ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦਾ, ਸਜਸਨ ਿੰ  ਲੱਸਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੋਵ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਆਲੋ ਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਸਵ ਲੇ ਸੱ  ਨ ਿੰ  ਲੱਭਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਬੇਬੁਸਨਆਦ ਿੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਅਸਜਿਾ ਿੋਣ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਆਸਖਆਵਾਂ ਝ ਠੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਿੰਦਰਭ 
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ਸਵ  ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਸਾਸਿਤ-ਸਸਰਜਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਕ ਦੀ ਦੁਵਿੰਡ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੈਰੀਦਾ ਅਨਸੁਾਰ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਆਪਣਾ 
ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਸਵ  ਦਾਖ਼ਲ ਿੁਿੰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰ ਨਾਵਾਂ ਸ ਿਨਕੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਸਗਆਨ ਿੱਥ ਸਵ  ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਸਵ  ਿੋਰ ਪਾਠ ਿੀ ਪਰਗਟ 

ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਸਧਐਨ ਉਪਰਿੰਤ ਅੱਸਗਓਂ ਿੋਰ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਰ ਪਾਠ ਆਪਣ ੇਅਿੰਦਰ ਕੁਝ 
ਿਨੇਰੇ ਖੱਪੇ (Blind spots) ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਵ  ਅੱਸਗਓਂ ਿੋਰ ਅਸਜਿੇ ਿਨੇਰੇ 

ਖੱਸਪਆਂ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। 

          ਦਰੈੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱ  ੇ ਕਾਰਜ ਸਵ  ਬੋਲ ਆਧਾਰੀ ਸ ਿੰਤਨ ਸਵ ਲੇ ਿਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਸਧਆਤਮ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਰਸਤ ਉਤਸੁਕ 

ਿੈ। ਸਮੁੱ  ੇ ਪੱਛਮੀ ਸ ਿੰਤਨ ਸਵ  ਬੋਲ ਨ ਿੰ  ਸੱ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਸਧਆਮ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਿੈ। ਸੋਸਸਊਰ ਵੀ ਸਸਧਾਂਤਕ 
ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬੋਲ ਦੇ ਸਪੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨੇਮ ਸਵਧਾਨ ਨ ਿੰ  ਪਰਮੁੱ ਖਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਸਵਿਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਲਖਤ ਦ ੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੋਲ ਨ ਿੰ  ਮਿੱਤਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਦਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ ਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱ  ੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਰਾਿੀਂ 

ਵਾਸਤਸਵਕ ਮਨੁੱ ਖੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸ ਿਨ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਗਤ ਿੋਂਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਗਵਾ ਕੇ ਵਾਸਤਸਵਕ 

ਮੈਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਤ ੇਉਸ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਦੈਰੀਦਾ ਸ ਿਨ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕਤਾ ਨ ਿੰ  ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਸਿਤ ਸਲਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਿੰ  

ਇਕ ਮਾਡਲ ਦ ੇਤੌਰ `ਤ ੇਵਰਤਦਾ ਿੈ, ਸਜਸ ਸਵ  ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿੀਂ। ਸਲਖਤ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਲਿੰ ਘਦੀ ਿੋਈ ਸ ਿਨ ਨ ਿੰ  ਵਾਸਤਸਵਕਤਾ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਦ ੇਸਨਯਿੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤ ੇਇਸਨ ਿੰ  ਵਸਤੁਗਤ ਿੋਂਦ ਤ ੇ

ਮੁਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਿੈ। ਦੈਰੀਦਾ ਬੋਲ ਅਤ ੇਸਲਖਤ ਨ ਿੰ  ਅਮ ਰਤ ਸਲਖਤ (arche writing) ਦੇ ਦ ੋਰ ਪ ਮਿੰਨਦਾ ਿੈ। ਇਿ 

ਅਮ ਰਤ ਸਲਖਤ ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਖਰੇਸਵਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਿੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱ  ੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਵਿਾਰ ਸਵ  ਬੁਸਨਆਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਿੈ। ਇਸ 
ਅਮ ਰਤ ਸਲਖਤ ਨ ਿੰ  ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਜ਼ਰੀ ਦ ੇਸਕਸੇ ਰ ਪ ਸਵ  ਘਟਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਸਕਨ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨ ਿੰ  ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ਵਸਤ  ਨਿੀਂ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਮ ਰਤ ਸਲਖਤ ਸ ਿਨ ਦੀ ਅਸਸਥਰਤਾ, ਵੱਖਰਤਾ ਆਧਾਸਰਤ ਪਰਸਕਰਤੀ, ਬਸਿਰਿੰਗਤਾ ਅਤ ੇ

ਵਸਤਗਤ  ਿੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਸਨਰਿੰਤਰ  ੇਤਿੰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿੰਕਲਪ ਿੈ। ਦੈਰੀਦਾ ਦਾ ਅਮ ਰਤ ਸਲਖਤ ਦਾ ਸਿੰਕਲਪ ਸ ਿਨ 
ਸਵ  ਵਾਸਤਸਵਕਤਾ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਦਾਖ਼ਲਤ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਧੁਨੀ-ਕੇਂਦਸਰਤ ਸ ਿੰਤਨ ਦੇ ਸਵਰੋਧ ਸਵ  
ਸ ਿਨ ਦੀ ਸਲਖਤ ਵਰਗੀ ਵਸਤ ਗਤ ਿੋਂਦ ਅਤ ੇਵਾਸਤਸਵਕ ਕਰਤਾ-ਵਕਤਾ ਦ ੇਸਨਯਿੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ  ਸਰੱਤਰ ਨ ਿੰ  

ਸਦੜਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

            ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ ਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕਸੇ ਪਾਠ ਸਵ  ਮਨਸ ਿੰਦਾ 

ਅਰਥ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਰਥ ਨ ਿੰ  ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਸਨਸ਼ਸਕਰਆ ਸਧਰ ਵਾਂਗ ਗਰਸਿਣ ਕਰਨਾ ਪਰਸ਼ਨਵਾ ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ ਿਨ ਦੀ ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਸਵ ਕਾਰ ਸਕਸੇ ਲਕੀਰੀ ਸਿੰ ਾਰ ਦੀ ਿੋਂਦ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਦਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਅਰਥ ਕੋਈ ਅਸਜਿੀ ਇਕਾਈ ਨਿੀਂ ਰਸਿ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਮੌਜ ਦ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪਾਠਗਤ ਿੋਂਦ  

ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸ ਿਨ-ਸਿੰਰ ਨਾ ਸਵ  ਗੁਿੰਮ ਰਸਿਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਰ ਨਾ 
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ਦੇ ਸਕਸੇ ਸਸਥਰ ਸਿੰਗਠਨਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੰਕਲਪਨਾ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਾਸਤਸਵਕਤਾ ਦੈਰੀਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 

ਕੇਂਦਰ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦੇ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਂ ਿੁਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਿੰ ਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਕੇਂਦਰ ਨ ਿੰ  ਅਸਜਿੇ ਸਿੰਗਠਨਕਾਰੀ ਨੇਮ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਿਾਸਲ ਿੈ ਜੋ ਅਰਥ-ਉਤਪਾਦਨ ਨ ਿੰ  ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਰਿੰਤ  ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਿ ਿੈ ਸਕ ਸਿੰਰ ਨਾ 
ਦਾ ਇਿ ਕੇਂਦਰ, ਇਿੰਜ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਸਜਵੇਂ ਸਿੰ ਰ ਨਾ ਸਵ  ਮੌਜ ਦ ਨਾ ਿੋ ਕੇ ਸਿੰ ਰ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰਵਰਤੀ ਿੋਂਦ ਿੋਵ,ੇ ਸਜਸ ਉਪਰ 

ਰ ਨਾਤਮਕਤਾ ਅਸਰ-ਅਿੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੋਵ।ੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੈਰੀਦਾ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਸਾਥੀ ਇਿ ਮੱਤ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਕ 
ਸਿੰਰ ਨਾ ਸਵ  ਕੋਈ ਸਸਥਰ ਕੇਂਦਰ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰ ਰ ਨਾਤਮਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਤੋਂ ਸਨਰਲੇਪ ਰਸਿ ਕੇ ਸਿੰ ਰ ਨਾ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਗਸਠਤ ਕਰ 

ਸਰਿਾ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਰ ਨਾ ਸਕਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਗਸਠਤ ਤੇ ਸਿੰ ਾਸਲਤ ਿੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਸਵ ਲੇ ਸਮੁੱ  ੇ ਨੁਕਸਤਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਿੰਗਸਠਤ ਤੇ ਸਿੰ ਾਸਲਤ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ, ਸਜਿੜ ੇਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ, ਸਿੰਰ ਨਾਤਮਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਅਿੰਤਰ-ਪਾਠਾਤਮਕਤਾ ਰਾਿੀਂ 

ਅਰਥ-ਉਤਪਾਦਨ ਸਵ  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਸਿਿੰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਅਿੰਤਰ-ਪਾਠਾਤਮਕਤਾ (inter-textuality) ਪਾਠ ਸਵ  ਬਿੁ-ਅਰਥਕਤਾ 

ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਤੁਰ ਬਣਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਥ ਸਥਸਗਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

            ਅਿੰਤਰ-ਪਾਠਾਤਮਕਤਾ ਸਮੁੱ ੇ ਪਾਠਾਂ (ਕੇਵਲ ਸਲਖਤ ਪਾਠ ਿੀ ਨਿੀਂ) ਦੀ ਦਰਜੇ ਬਿੰਦੀ ਸਵ  ਇਕ ਪਾਠ ਦ ੇਦ ਜੇ ਪਾਠ ਸਵ  

ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿੈ। ਿਰ ਪਾਠ ਆਪਣ ੇਆਪ ਸਵ  ਸਕਸ ੇ ਿੋਰ ਪਾਠ ਦਾ ਅਿੰਤਰ-ਪਾਠ ਿੈ। ਿਰ ਪਾਠ ਸਵ  ਅਣਸਗਣਤ 

ਸਸਭਆ ਾਰਕ ਪਾਠਾਂ ਸਵ ਲੇ ਪ ਰਵ-ਕਥਨ ਸ਼ਾਸਮਲ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਿੰਤਰ-ਪਾਠਾਤਮਕਤਾ ਪਾਠ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਵ  

ਸਿੰ ਸਮਲਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪਾਠਕ ਸਵਸਭਿੰਨ ਸ ਿਨ-ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਸਵ ਕਾਰ ਪਾਠਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਿੈ। 
ਉਿ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜੇ ਜਾ ਰਿੇ ਪਾਠਾਂ ਸਵ  ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ ਰਬਲੇ ਤਜਰਸਬਆਂ (ਪ ਰਬਲੀਆਂ ਪੜਤਾਂ) ਨ ਿੰ  ਉਤਾਰਦਾ ਿੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਇਕ ਪਾਠ ਨ ਿੰ  ਿੋਰ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੁਸਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਤ ਪਾਠ ਸਵ ੋਂ ਅਰਥ ਨ ਿੰ  ਲੱਭਣ ਦੀ 

ਥਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਸਸਰਜਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਸਧਤ ਿੈ। 

         ਸੁ ੇਤ, ਪਰਬੁੱ ਧ, ਸਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਵਅਕਤੀ ਪਾਠਕ ਦਾ ਸਬਿੰਬ ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਿਾਸਸਲ ਿੈ। ਇਿ ਸਵਅਕਤੀ-
ਪਾਠਕ ਦਾ ਸਨਸ਼ਸਕਰਅ ਭੋਗ ਸਵਿਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਆਲੋ ਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਾਠ ਸਵ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਸ ੇ

ਸਸਤ/ਅਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀਣਤਾ ਭਸਰਆ ਦੁਜੈਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਕ ਵਾਂਗ ਸਵਲੱਖਣ ਪਾਠ 

ਦਾ ਸਸਰਜਕ ਿੈ। ਪਾਠ ਦੀ ਸ ਿਨਕੀ-ਸਿੰਰ ਨਾਤਮਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵ  ਲੇਖਕ ਤੇ ਆਲੋ ਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦ ੇਗਲਬ ੇਤੋਂ ਉਿ 

ਮੁਕਤ ਿੈ। ਅਿੰ ਸਤਮ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਵ  ਉਿ ਪਰਮਾਸਣਕ ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਸਵ  ਸਵ ਾਰ ਤ ੇਪਰਗਟਾਵ ੇਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨ ਿੰ  ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ  ੇਤਿੰਨ 

ਸਵਅਕਤੀ ਿੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਿੋਰ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਸਨਕ ਸਮਾਜਾਂ ਸਵ ੋਂ ਸਾਕਾਰ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

        ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਤਮਕ ਦ ੇਉਕਤ ਸਿੰਦਰਭ ਸਵ  ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵ ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਿ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਅਸਧਐਨ ਸਵਧੀ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਸਾਸਿਤ-ਸ ਿੰਤਨਧਾਰਾ ਸਵ  ਸਕਸ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਆਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਧੀ ਸਵ ਲੇ 
ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸਿੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਸੱਧਾਂਤਕ ਲੇਖ ਸਲਖੇ ਿਨ ਅਤ ੇਸਵਿਾਰਕ ਆਲੋ ਨਾ ਸਵ  ਇਸ ਨ ਿੰ  ਵਰਤੋਂ ਸਵ  ਸਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  

ਕੀਤਾ ਿੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਕੜ ਸਵ  ਇਕ ਪਰਸਸੱਧ ਕਵੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਸਨਕ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿੰਗਰਸਿ ਵੀ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
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ਉੱਤਰ-ਆਧੁਸਨਕ ਸਮਾਜ ਸਨਰਸਿੰਦੇਿ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਦ ੇਸਵਕਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਸਵੱਖਤ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸਮਾਜ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਸਿੰਰ ਨਾਵਾਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਥ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਿੀ ਦੇ ਸਖ਼ਲਾਫ ਸ ਿਨ ਦੀ ਮੁਕਤ ਕਲਾਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨ ਿੰ  ਅਰਥ-ਸਸਰਜਣ ਦਾ ਲੋਕਤਿੰਤਰੀ ਅਸਧਕਾਰ ਸਦਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਸਿਤ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ-ਪਰਬਿੰ ਧ ਸਵ  ਅਸਜਿੇ 

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰ ਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਪਰਿੰਤ  ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਕ ਸਕਤ ੇਪਿੰਜਾਬੀ ਸਿੰਦਰਭ ਸਵ  ਉੱਤਰ-ਆਧੁਸਨਕ ਸਾਸਿਤ ਦਾ ਉਦ ੈ
ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰ ਧ ਪਾਠ ਅਸਧਐਨ ਸਵਧੀ ਸਨਰੇ ਪ ਰੇ ਸਵਸ਼ੁਧ ਅਨੁਕਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ ਸਕ ਸੱ ਮੁੱ   ਭਾਰਤੀ ਤ ੇਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤ -ਸਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤਸਵਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਿੈ। 

             ਮੇਰੀ ਜਾ ੇ ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਸਨਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰ ਵਾਦ ਸਵ  ਸਪਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, 
ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤ -ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਉੱਤਰ-ਉਦਯੋਸਗਕ ਸਮਾਜ-ਆਰਸਥਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਦੇ ਿਾਣ ਦੀਆਂ ਨਿੀਂ 

ਿਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਉਿ ਪਰਬੁੱ ਧ ਸਸਰਜਣਾਤਮਕ ਤ ੇਸਤੁਿੰ ਤਰ ਸਵਅਕਤੀ ਪਾਠਕ ਿੋਂਦ ਸਵ  ਨਿੀਂ ਆਇਆ, ਸਜਿੜਾ ਮੌਸਲਕ 

ਅਰਥ-ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਿੋਵ।ੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਸਵ  ਸਰੋਤਾ, ਸਾਸਿਤ ਨ ਿੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਣਦਾ ਿੈ। (ਇਸ ਮਜਬ ਰੀ 
ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਿੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਆਯੋਸਜਤ ਿੋਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਏ ਿਨ, ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਿੈ ਿੀ ਸੁਣਨ ਤ ੇਵੇਖਣ ਵਾਲੀ 
ਸਵਧਾ) ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵ  ਿਾਲੇ ਇਿੰਨੀ ਇਕੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਸਜਸ ਸਵ  ਉਿ ਸਨਵੇਕਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨ ਿੰ  ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ 

ਵਰਤਦਾ ਿੋਇਆ ਸਕਸੇ ਪਾਠ ਨ ਿੰ  ਪੜਹਸਦਆਂ ਅਿੰਤਰਮੁਖੀ ਿੋ ਕੇ ਅਰਥ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਿ ਿਾਲੇ ਅਰਥ ਸਗਆਨ ਲਈ 

ਸਨਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਕ ਦੇ ਮ ਿੰ ਿ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਿੈ। 


