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اجملال األدبي، و اجملال اإلودوولوجي. مبحث يف 
حقل اإلمكانيات اإلسرتاتيجية و عالقات االعتماد. 

 الكفاءة. -اإلنتاج  -نصال

م*راهيم عليإب

I .ددات أولية حم:  

ماظدرادي،مسالضيم)اجملولماألدبل(،مبوجملولماإلؼدؼقظقجل،مطتم.4 رحمػذه
ىم)ايؼؾماألدبل(ميفمحؼؾمطارتوػلمإذمتػعؾمذظؽمصنّغفومتـطؾؼمعـموسقفومب

مضبؼؼم مال ماألدبل، ماظـص مأّن مسؾك ماظؿلطقد معع ماظرعزؼي. ماًربات إغؿوج
م متعؾريؼي ميف مبؾ ماإلؼدؼقظقجل، ماًطوب ميف ماالغدراج ميف بقيمدأوعشروسقؿف

موعـم ماظـصماألدبل،مميورسموؼؾـكمطؿفولمعلؿؼؾ. موذظؽمأّن مذاتفو. اظؽؿوبي
ماًطوب مغؼد م: موزقػؿني مؼمدي مصفق مدالالتفمإلاممثي، موإغؿوج ؼدؼقظقجل،

مواىؿوظقيم ماظلقؿقوئقي مذػراتف مودؼد مسؾك مؼعؿؾ مبذظؽ، موػق اًوّصي
مواإلؼدؼقظقجقي.

وعرطؾيمتـؿظؿمسؾكممةدؼػلمعؼقظيمععم،(Texteظؽمصنّنمعؼقظيماظـصم).مظذ0
متعطلم ماظيت ماألدبقي مأغلوضفو موتـؿٍ مواظؿصّقر. مواٌكقول ماظؾلوغل اٌلؿقى

مسؾك ماظؽؿوبي ماظـصممودأمعشروسقي م)طػوءة مسـ ماظـووي ماىؿوظقي مضقؿؿفو س
Capacité de Texte.) 

اجملولماإلؼدؼقظقجل،مو(، Espace Littéraireّنمعػوػقؿم)اجملولماألدبلمإم.3
م محبـفو مؼؿؿ مداخؾمميفال ميف مواخؿقورػو مادؿكداعفو مبؾمصبري موظذاتفو ذاتفو

                                                                                                                             
مم* ماآلدابمواظؾغوتمواظػـقن ماظؾغم-طؾقي مضلؿ موآداي مبوحٌمعشوباظعربقي موػران، مجوععي ركممبرطزمفو

ماألحبوثماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
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غصمأدبلممّيأ)اظقسل(مضوئؿمسؾكمأدوسمأّنمماذػحبٌمغظريموورؼدي،موألّنم
المؼقجدمبذاتف،مأيمخورجمسالضوتماالسؿؿودمواظؿؾودل.مظذظؽمتؼرتحمػذهماٌؼوربيم

م)حؼؾماإلعؽوغوتماإلدرتا مصبؿعماظؾعدؼـم:موػق معـصػًو قيمفقتاظؼراءة،مذبواًل
Champ de possibilités stratégiques)م1يتمتؿقددمداخؾفومػقؼيماظـصماألدبلظام

ماظعالضصوظ مـصماألدبل،محلىمػذه مخورجماإلي مظغقؼي مظقسماموردي سؿؿودؼي،
مأّغفمظقسموثقؼيمادرتذودؼي.ماظـصمػقمامورديمإغؿوجقيمإبداسقيم اظؿورؼخ،مطؿو

ورطبقًو.موظذظؽمصفقمؼلتؾػمتوممظؾغيممتًموصؼمضقاغنيمخوّصي،مأدبقًو،ماجؿؿوسقًو
مأخرىمطبؿؾػمسـفوم مغوحقي معـ موظؽـّف ماًورج معـ ماظيتمتؼقده ماىدظقي عع

ممداخؾقيمدبّصمذبولماظؽؿوبي.مغنيعوداممؼصدرمسـمضقا
مؼؿم.1 م)ايؼؾ ممبػفقم ماالضرتان مإظب مػـو، ماظـص م)ذبول( (مChampفف
فمععورضيمعضقأيمبم،(Pierre Bourdieuٌعـكماظيتمؼؿقدثمسـفم)بقورمبقردؼقموب

،حقٌمتعرتضمسؾكمأصؽورماإلدعوجمواالضرتانم(Structureدفوظقيمٌػفقمم)اظؾـقيم
م ماالغؼطوع موضوئع مؼعدمواواىدوظي، ممل ممثي، موعـ مواظؿـوضضمواظؿؿوؼز. هلوعش

معؿققل،م موزقػل مظـظوم مغلؾقًو ماغلفوعًو مظؾكطوبماالجؿؿوسل، ماظـؼويف ايؼؾ
مـع(م(Significationـؼماظدالظيمؾـتوظؽـمطؿقضعمعؿداخؾمظؽؾؿوتمعؿـوثرةمحقٌم

زةمػذهماألرروحيمأّغفومتؼّدممأدواتمعـففقيمالمشـكمسـفومعق وم2وووزمصراسل
األصؽورموصفؿفوموعقزتفوماألوظب،مأّغفومتعقدماظػؽرمإظبمعقضعفميفماظؿورؼخممقؾؾيفمه

االجؿؿوسل،مذظؽمأّنمأّيمعؼقظيمصؽرؼيمهلومتورؼخ،موهلومدورػوموهلوموزقػؿفو،م
ماظلقوق،ممووهل ماإلرور،مويفمػذا مخورجمػذا طذظؽمدالالتفو،مصالمميؽـمصفؿفو

ـماظذات،موضدمتلدلًمس(مقيتـشلماظؽؿوبيمطؿعربمضبقؾمإظبمإغشوءمصقرةم)ورـ
ماظلؾطي،م مبف متؿؿؿع مرعزؼًو مرأمسواًل موأغؿفً ماظرعزي، مبوظعـػ ماظؽؿوبي ػذه

                                                                                                                             
معقشول،مظرم:مصقطقـؼ1

Foucault, Michel م: Réponse au cercle d'épistémologie.-Cahier pour l'analyse, 1968.-

p.40م 

عبيماظدطؿقرمرتم-ؾوبمسؾؿقي"،م"إسودةماظـظرمبوظػؾلػي".دأ:م"مPierre Bourdieuبقردؼقمم،ورقبسـم:م
 71.صم-.4998،م4قرمعغقٌمدارماألزعـيمايدؼـيمطأغ
رتك(م:م"يفمأصقلماًطوبماظـؼديماىدؼد"مترعبيمشع)Angenot, Marc م عورك،مأنقـق:ممـظرؼم2

 .440ص.م-.4989،م0اظدارماظؾقضـوء،مدارمسققنماٌؼوالت،مرـم-أغبدماٌدؼين.
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م.مم3وضبقزهماٌـؼػقنماظذؼـمؼؼقعقنمبقزقػيمتداولماٌعرصي
مغعينمبوظـصم؟مإم.5 معوذا مععرصي مظقلًماظؾقٌميف مإذن، مػـو، مشوؼؿـو ّن

موظؽـماظغوؼي،مػلمععرصيموهدؼد،مألّي موعوذامملءذموطقػمؼؾـكم؟ ؼصؾحم؟
غصـعمبوظـصم؟موعوذامؼـؿٍم؟موطقػمؼشؿغؾم؟.مويفمطّؾمػذهماألدؽؾي،متقاجفم

رفمصبم)اظـص(مإذؽوظقيماظؿعددؼيموسدمماظؿفوغس،موأسؿؼدمأّنمػذهماإلذؽوظقي
ماظـظرمسـمطّؾمعظوػرماظؿعدد،مػلمأػّؿمعللظيمميؽـمأنمتعـقـوميفمدراديماظـص.

مالمغرؼدمأنمغرّددمدمالموظم.6 متور)دعؾـو مSartreر ماىدوىمعـمظا( ؼدؼؿ،معو
ماظشؽؾ،مملمؼعدم ماظلمالمبفذا مررحمػذا مصؾعؾمإسودة م؟ األدبميفمسوملمصبقع

مأّغـومالمغرؼدمأنمغمّطدمعومأدسمظ ظشؽالغققنماظروسميفمخؾؼمامفعلؿلوشًو.مطؿو
م ماألدب مScience de la littérature)سؾؿ ماًصوئصملع( معـ ماغطالضًو ؿؼؾ،

ماأل مظؾؿودة مػذا،مميبقداىقػرؼي مأّن مأسؿؼد مأخرى. معوّدة مطّؾ مسـ اظيتممتقزػو
طذظؽمأصؾحميفمسرفماظعودة.مطؿومأّغـومالمغرؼدمأنمغمّطدمبطالنمعومذػؾًمإظقفم

(مVesselovskiمدسمإظبمذظؽمعـظرػوم)صقلقؾقصلؽلمؼمواظـزسيم)اإلثـقشراصقي(مطؿ
فؾمو،مًوسؿؾورماظـشوطماألدبلمرأمسواًلمذبّؿدًا.موػلمغزسيمطؿومأصؾحمواضقوب

م(. Système littéraireاظصػوتماظـقسقيم)ظؾـلؼماألدبلم
م7 معـمخاللمظ. مظؾـص،مظـمتؿلتكمإاّل ماظـوصذة ماظرؤؼي مأّن مبوتمواضقًو، ؼد

ماإل ماظقزقػؿنيم: مظوحتشورك ماومConnotationقي ظؾـصممcompositionإلغشوئقي
م ماظصراع. مػذا موعـ ماظؿػوسؾ، مػذا معـ ماظـّص مؼؿغدى محقٌ مذظاألدبل. ّنمأؽ

ص(مالمؼقجدمعـػصاًلمسـمإحلوسماظعقاعؾمبوًصقعمواظؿؾدلمهًمتلثريم)اظـ
م ماظؾوغل مبؿػوسؾمم،(Système constructif)اظـلؼ ماإلحلوس متالذك مإذا ظؽـ

م.مAutomatismeّنم)اظـص(مميقلموؼغدومآظقيمنصماظعقاعؾ،
.مزةئؿيموعؿؿقوض(مTextualiteؿؾـو/اذؿغوظـو،مؼـطؾؼمإذ،معـمحوظيم)غصقيمسم.8
قؼؿفموخصوئصفم/مصػوتف،مؼشؿغؾموؼـؿٍمثالثم)ذبوالت(مععرصقيميمغصمبفأ

موػلم:م

                                                                                                                             
 .42ص.م-ظرم:مبقردؼق،مبقورم:مم.مس.ؼـم3
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مظـص(،موإغؿوجم)ذبول(ماٌعرصيمبوظلقودي.(م)ا4
مجؿؿوسقي.الا(مHabitusبـم)اظلقؿوءمميصظـص(،موإغؿوجم)ذبول(ماٌعر(م)ا0
مظـص(،موإغؿوجم)ذبول(ماٌعرصيم)اظعؾؿقي(ممبقضقسف.م(م)ا3

II. ة :السياسعرفة بتاج جمال املإننص، وال 

ماظلقودقيممؾعص ماظػوسؾقي مضبرر معلمول، مصعؾ مبوألدوس، مػق اظؽؿوبي،
م مدميؼرارقي مسالضي مإضوعي مإظب مدسقة مصنغف ممثي معـ مو مبفو، اظؽؿوبيممنيبوؼؿقرر

واظلقودي،مإظبمسالضيمتػوسؾمتؽػؾمتصققحماظلقوديموماظؽؿوبي،مومؼـؼؾماظػعؾم
ؼعينماظدسقةمإظبمغقعمعـممومػذامالمارمايؼقؼي،عدوماظـظرمعـمعدارماظقػؿ،مإظبم

اظؽؿوبيم)اظلقودقؼي(مبؾمػلمدسقةمعـمأجؾمطؿوبيمتعؿؾمسؾكمصرضم)عـظقر(م
مضدم م)اظلقودقؼي( ماظؽؿوبي مأن مذظؽ مظؾؿعؾري. مغقسقي ماموردي مأجؾ معـ دقودل

ملمتؾفٍمبف.ميفمحنيمأّنمطؿوبيم)اٌـظقر(ماظلقودل،ػومتـلكماظػعؾماظلقودل،
مؾت مغـور ماظؼوئاظؿؾؿ معبقعمؿلقودي مايقوة.ميف ممتوؼزمذظم4ثـوؼو مطؾ مصنن ظؽ

دقودل،مالمضبؼؼممتوؼزهماظـؼوصـل،مصــفــقمدوضـط.مؼؼــقلم:مػطورلمعورطسم
K-Maxيمعو،مالمؼؽؿؿؾمإنمملمتلؿطعمأنممتوؼزمؼؾطنماظؿؿوؼزماظلقودلمظؼم:مأ

مأنمهؼؼمادؿؼالهلوم ماًوصمظؾعومل،مو متصقرػو مثؼوصقو،مأيمأنمتصقغ غػلفو
امطوغًمطؿوبيمإذمصننمطؾمطؿوبيمالمهؼؼمعشروسقؿفو،مإاّلي،ممثعـممو .5ويفاظـؼ

ضوئؿيمسؾكمتؽلريماٌػوػقؿماظلوئدة،مومهطقؿمطؾمعومأصؾس،مألغفمأضوممسالضيم
مأنممنيبيمزبودس معـمػذا، مغؿلطد ماٌؿوردي. مو مبنيماظـظرؼي ماظػعؾمو اظعؼؾمو

مت محني ماظؿورؼخ، ميف مصوسؾي م)عودؼي( مضقة متصري ماٌؿوؿفاظؽؿوبي ميف ديمرلد
ظلقودقي.مومذظؽمأنماظـشوطماظػؽريميفمإغؿوجماٌعرصيماظعؾؿقيمبؼقاغنيماظؿطقرما

اظؿورطبل،مأدودلمظـفوحمماٌؿورديماظلقودقي،موعـممثيمصننماظػؽرماظـظريمالم
ماظقسل مإالمحنيمؼدخؾ ماظؿققؼؾ، مصعوالميفمسؿؾقي ميفمؿقصم6ؼصريمدالحو فلد

                                                                                                                             
ـر،مشظؾطؾوسيمواظــؾمدعشؼ،مدارماىؾقم-حقارميفمسالضوتماظـؼوصيمواظلقودي.ـظرم:مدراج،مصقصؾم:مؼم4
 .011ص.مم-.4981،م4ط
 .016ص.م-ـظرم:مدراج،مصقصؾم:مم.من.ؼ 5
دارمم-ررماظقرين.قؿظـظرم:مسوعؾ،معفديم:معؼدعوتمغظرؼيمظدراديمأثرماظػؽرماالذرتاطلميفمحرطيماؼ 6

 .36ص.م-.4982اظػورابل،م
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مؾبمؼيمظؾؿؿورديماظعؾؿقي.ػيمغظرلملمتعدماظػؾيمقودقي.موعـممثلظاصعؾماٌؿورديم
م مأظؿقدري مػظقي ماظػقؾلقفماظػرغلل مLouis Althusserم–ربطفو ٌؿورديموبؼ

م متغريت ماألدودقي ماظعالضي مأن مأي مإظبممـعاظلقودقي، مبوظعؾؿ مترابطفو سالضي
ماظلقوديم معـ مطؾ مؼصؾح مو مبوإلؼدؼقظقجقو، مرئقلل مبشؽؾ مترابطفو سالضي

يماظػؾلػقي،مطؿومأنماإلؼدؼقظقجقومملمٌؿورداربددؼـميفممنيواإلؼدؼقظقجقومعلؿقؼ
مػذهم مأن مبؾ مايؼقؼي، متصقراتمدبػل مأي متصقراتمخورؽي، مذبؿقسي تعد

م.7اظؿصقراتمتؿفلدميفمذبؿقسيمعـماألجفزة،مػلماألجفزةماإلؼدؼقظقجقي
مسؿؾقيممو متؽـ ممل معو مظػعؾفو متمدس مأن متلؿطقع مظـ ماظؽؿوبي مأن بدؼفل
خاللمطؾممو.معشؽالتمايقوةممتؿـوولملنمطذظؽ،معومؽقػلمظـمتمو.مصؿقؿقي

مأجؾم معـ ماظػعؾ ميفمدريورة مو ماظـؼد، معقضع مصعؾفو متضع مأن متلؿطقع ذظؽ،
م معـطؾؼوتفو، مترتقى ماظؽؿوبي متعقد متتمواهلدف، متورطبقي مطؿوبي دسممصؾح

صعؾفوميفمايقوة،مومالمهقممصقضف،مومػلمتؾؼكمبدونمذظؽمهقمميفمدائرةمردودم
ماظعش ميفمإقااألصعول مو ماٌلؾرئقي، مسـمور ماظيتمتؾقٌمبودؿؿرار ؿوتماظلوذجي

مصنن ممثي معـ مو مبف، متؿعؾؼ مخورجل موعؿلؼيمالعموبقشمعشفى محؼقؼقي عح
بماظـؼويفم)األدبل(مإظبمعؿوػوتماظؿؾػقؼموطظؽؿوبيماظؿغقري،مػقماظذيمؼؼذفمبوً

مواظرتعبيمظذظؽمصننمسدمموضقحموزوئػقيمخوصي/امقزةمظػعؾماظؽؿوبيمإمنومؼشري
ري،موإظبمسفزػومسـمهؼقؼم)عداخؾي(مصوسؾيميفمذروطمبيماظؿغقوظبمػشوذيمطؿإ

ؿؾزممظؿقؼقؼمبعدماظؿغقري،مهقؼؾمل:مؼ(مA.Gramsciايقوة،مؼؼقلم)شراعشلم
ماظلق م)سؾؿ(قدواظػعوظقي مإظب م8ي ماإلدفوممعو. مؼؿلدس مبوظذات، ماظـؼطي مػذه ـ

م)اظ مؼؾدأ مو م)اظعؾؿ(، معـ م)اظـقرة( متؾدأ مايودؿ، م)اظـؼعؾاظؿورطبل معـ مدؿ(
مظؾؿعرصيمومظإلؼدؼقظقجقو،مومطونمتورؼخمماظشوعؾ( ظذظؽمطونمتورؼخماظعؾؿ،مغؼدا

ماٌ مو ماظـؼدؼي ماٌؿوردي مظـؼد معػؿقحو متورطبو ماظؿلدقلقي رديموؿ)ايداثوت(
مذرروم م)سؾؿ(، مإظب ماظلقودقي ماظػوسؾقي مبؿققؼؾ ماظؼقل مؼصؾح مػؽذا اظلقودقي،

مسؾكمذرح/ معؼقالتمضودرة مإلغؿوج مععرصقو،ماظؿورطبمتلريماظعالضوتػضرورؼو قي

                                                                                                                             
ي،ماظدارماظؾقضوء،مدارمارترعبيمرضوماظزوم-قيم:ماظػؾلػيموصؾلػيماظعؾؿوءماظعػقؼي.ظرم:مأظؿقدري،مظؼـم7

 .02ص.م-.4989،م0ؼوالت،مطٌسققنما
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م،جؿؿوسقيالاوضودرةمأؼضومسؾكمضراءةماظػعؾماظلقودلميفمعبؾيمعلؿقؼوتماظؾـكم
ممو ماظؼقل مميؽـ ممثي م)شراؾسمؿوداؿساعـ مأرروحي ميفمم،(Gramsciملشعك و

ذروطمامؽـوتماًطوبماظعربلماٌعوصر،مالمععرصيمبالمدقودي،موالمامورديم
مبال مبدونمززقػي،موالموومبالمغظرؼي،موالمثؼوصي مسـمسالضيمقػي حبٌمعلؿؿر

م.9اظؽؿوبيمبوظلقودي
نمطقػمميؽـمأنمؼؽقنمظؾػؽرميفماظقاضعمصعؾ،مإذامطونماظػؽرمؼلتلماظقاضعمذإ

م.اضعميفمعـطؼمتطقرهماظؿورؼخ،معلؿؼالمسـماظػؽر!قظاعـماًورج،موطونم
ـومػ،ميجؿؿوسقالاعلؿؼؾؾم)اظـظرؼي(ميفماألدب،معرتؾطمبوطؿؿولماٌعرصيمإنم
مأ مػتظفر ماظـشوط مبالمؿقي مثقرؼي ماظؿورؼخ،مصالمحرطي ميفمعلور مدوره اظـظريمو

مثقرؼي م10غظرؼي مطعو. مصالدػي مإظقف مدسو معو موسل مأػؿقي متلتل مػـو م)ػقـ فؾمـ
Hegelمو مDeweyقيمدؼ)( م)مو( مCollingwoodطقظقـغقرد (مLukacsظقطوتشم)مو(
موب مظضرورة معؼقالتوبمػؿؿومالاظـلؾي متطقؼر مإظب م/أيوجي مغظرؼي ؾلػقيمصدوات

/إزفورماظؾعدماظؿورطبلمظؾػؽر،مومإظبمأيمعدىمػقمعشروطمبوظظروفمظغرضمصفؿ
صبوبفمواضعممنأماظؿورطبقيموماظـؼوصقيماٌؿغرية،مذظؽمأنماظػؽرماظـؼدي،مالمميؽـف

مأغفم ماظؼقل مميؽـ مبؾ متغرياتف، ميف ماظؿورطبل، متطقره محرطي ميف اظـصماٌؿؿقز
ذيمظا(مؾؿلاظع)ؿللمروبعفم،مؼؽظؽمصؼطذب.ميبفؼقظد/ؼؿطقرميفمخضؿمػذهماجملو

ماظـصموتورطبفم متػلري مسؾك مضودرا مؼؽقن مأن ميف مضرورؼي، مغؿقفي مإظب ضبقؾف
مسؾؿقًو معتػلريا م، مأن مظامقومؿظاعـكمػذا ماظؿورؼخ،ميوبـظرؼي ميف ماٌؿفددة رطي

مظذظؽمصننماظـظرؼيمالمتلؾؼم مطـظرؼيمسؾؿقيمعمدلي،مومتؾعو أدودلمظقجقدػو
مأوبماظؽؿوبي/األدب، متراصؼف مؼعينمػذمؾ مداخؾمتؿؾعف، ماظؿـظريمعـ مؼؾدأ مأن ا

ميفم ماظـظرؼي مأن مطذظؽ، مؼعين مػذا مو ماظـظرؼي/اٌؼقظي، معـ مال األدب/اظـص،
مظؾؿؿوردي ماظػؽر مال مظؾػؽر، ماٌؿوردي مدبضع معـوظقي مغظرؼي ماٌمدلوتل .مذؽؾفو

ماٌؿوردي،مػؽذامؼؿضحملػمالقطغاطؾؼمعـمأوظقؼيماظـظرؼيمععمأنمغؼطيمطؾمـت
ماظقصأ مدؾقؾ مغظقن مهؼقؼ مإظب مداخؾمل مؼؿؿ ماًطوبقي مظؾؿؿوردي مخوصي رؼي

                                                                                                                             
 .038ص.م-س..مم:مـظرم:مدراج،مصقصؾمؼمم9
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اظؽؿوبيمغػلفو،مصؾقلًماظؽؿوبيمػلماظيتمتؿؿـؾماظـظرؼي،مبؾمصبىمأنمتلوؼرم
متؼدم/تط معـممرقاظـظرؼي متؾدأ مايؼقؼي ماظؽؿوبي مصنن ممثي معـ مو ماظؽؿوبي، سؿؾقي

الممة،موػقمطذظؽقوايقوةمالمعـماظـظرؼي،مذظؽمأنماألدبمعؿعددمطوظقاضع،مطوي
مؼؼ مأن مؼؽؿىمؼـؾغل مبؾ مؼـؼؾ ماألدبمال مصنن ممثي معـ مو مواحد، معؽون معـ رأ

واظؽؿوبيمظقلًمغؼال،مبؾمصعؾ،مصوظؽؿوبيمصعؾمبوألدوس،مإنماظػؽرماظـؼديموظقدم
حوجيمتورطبقي،مومظذظؽمصبىمأنمؼؿققلماظـصماظـؼديمإظبمغصمتورطبل،م
ذظؽمأنماظشرطماظضروريمظقالدةمغؼدمحؼقؼل،مأيمغؼدمؼؾقٌمومؼؼدمماألدؽؾي،م

مأن مايقوة(مػق م)غؼد ماظطؾقعل، معؽوغف معـ ماظـؼد مضراءاتمموم،11ؼؾدأ تؼدؼؿ
ي(،مأيمعبرتزبؿؾػي/عؿعددةمهلو،موميفمػذامؼـشلماظـؼدمومؼؿكؾصمعـمطقغفم)

مظـػلفومؾسمؼوظيؿدا متمدس مأن ماظؽؿوبي متلؿطقع مصؼط ماألصؼ مػذا ميف مو ؿقي،
ماًوص موذرسقؿفو ماٌعي، مبفذا مذبرمـكاظؽؿوبي متعد مػوعشقيممدمل عؿعي/ظذة

مثوغقؼي،مإغفوماظطرؼؼيماظققعقيمٌؿورديمصعؾمايقوة.
ميفمػذاماإلرور،متؾدومأػؿقيمحرطيمإغؿوجماظؽؿوبيميفمأنمؼؽقنمهلومعقضع،مو
مروبعماو مبوظضرورة مظف ماظصراع، محؼؾ ميف معقضع مػق محقٌ معـ مػذا ٌقضع

ظعؿؾقيممأعرامضرورؼومإؼدؼقظقجلموعـممثيمصننمطقػقيمهدؼدماظعالضيمػذهمؼصري
مصعؾ ماإلغؿوجمماموردي محؼؾ ميف مضؿـقي مطػوسؾقي متؿقحد محني محؿك اظؽؿوبي،

األدبل،مؼرتتىمسؾكمػذا،معؼقظيمأخرىمضرورؼيمومػلمأغفمإذامطونمبوظضرورةم
ظؾؽؿوبيمبعدػوماإلؼدؼقظقجلمصننمعفؿؿفو/وزقػؿفومداخؾمحؼؾمذبولماظؽؿوبيمالم

متؽؿـم ماظؾعدماإلؼدؼقظقجل،مومإمنو موئػقؿفوزوطمورذميفؼـقصرميفمهدؼدمػذا
مؼأ مب –ـضو ماظلقودلو ماظطوبع مػذا مأػؿقي معـ مععرصيمم-ـلؾى متـؿٍ مأن يف

متلققسماموم،12(قي)سؾؿ مظقسميف ماظؽؿوبي، معفؿي متصؾح ممثي /األدبمصـظعـ
مإظبم مبؾميفمهقؼؾماٌؼقالتماظلقودقي معؼوربوتمدقودقي، مإظبمذبرد وهقؼؾف

                                                                                                                             
م،عمدليماألحبوثماظعربقيمبريوت،م-غؼذؼي".مدرادوت.م"اٌػؼقدةإظقوسم:ماظذاطرةم،م:مخقريمؼـظر 11
 .02م-49.ص.صم-.4980م،4ط

ماٌقاجفي".ؼم12 مخط مسؾك مظؾـون ميف ماظقرـقي م"اظـؼوصي م: م)عشرتك( مميـك ماظعقد، م: مدارمم-ـظر بريوت،
 .056مص.م-.4979م،4اظطؾقعي،مط
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سوظؼوميفمقلًمذؽالمضوئؿومبذاتف،مظألدبقيمإذنمامظػعوظقيام،13أصؽورموصقرمأدبقي
ميفم مػق ماىدال مصقف، مجدال مال مأعر معشؽالتف، مو مبوإلغلون مصورتؾورف اظػراغ،

م مػذا مويفموم،رتؾوطالاطقػقي معلؿقاه، مػميف م"أن م: م)أدوغقس( مؼؼقل مؾوطتراذا
شعرمبشلءمعو،مؼعينمأنمػذاماظشلءمؼؽؿلىمبعدماظشعرمالمأنماظشعرمؼؽؿلىمظا

ماظشلء مبعد مؼؿ، مال معـال،ـوػؽذا مايدؼٌ ماظشعر مضوئؿومموول معلؿؼال بقصػف
مؼؿـووظفمؼقصػفمحرطيمومصريورة،مأومبقصػفم مبقصػفمعـفزا،موإمنو بذاتف،مأو

قنمثقرؼيممبقضقسفو،مبؾمبدالظؿفوموخصقصقؿفومؽتمزا،مصوظؼصقدةمالرعم–حدثوم
شعر،ماظػذامؼعينمأنمالمؼؽقنمايدثمشوؼيمدبدعفومأداةمػلمموم،14اظؿعؾريؼي"
ماظسايدثم مظؾشعر مودقؾي مػق ماظعؽس مؾك مػق مروضوتفمؾظمؼصوءؿداذي مو ؽوئـ

مظؾؿورؼخ مترعقز مثوغقي معـمجفي ماظشروطمموم،15وطشػمسـفو،مو معـ ظذظؽمصنغف
ضبؼؼفوماظـصمػقمأنمؼمدسمجملولمإبداسقؿفمظقسمعـمعلؿقىممنأاظيتمصبىم

م معـ مو ماظؽالم مبـقي ماظؿعؾري، معلؿقىمذؽؾ معـ مإمنو مو مالممثاظـظرؼي، مصنغف ي
م،ميفظؽمتؽؿـمعوػقيماظؽؿوبيميفمأدبقؿفومذاتفوظذموم،16قػيمظإلبداعمإالماإلبداعزو

ممتورس مطقغفو معـ متلتلموزوئػقؿفو ممثي معـ مو معلؿؿرا، مخرضو ؼؿفومرحمطقغفو
ميفمغدراجالوبهؼؼمعشروسقؿفوممالظؽمصفلمذوظم،17اظؽوعؾيميفمإبداعمػذاماًرق

مبؾميفمتع ماؾرياًطوبماإلؼدؼقظقجل، ماظـصمظؼي/أدبقي مذظؽمأن مذاتفو، ؽؿوبي
مؼؾـكمطؿفولمرعزيمعلؿؼؾمسـمذبولماًطوبماظلقودل،ماألدبلمميور سمو

ماظ ماظشؿقظل مظؾكطوب معضود/عـوف مدميؼرارل مطكطوب مسـمميذؼؾـك ؼـقب
اظؽؿوبيموماإلبداع،مومؼدصعمبوظؼراءةمإظبمآصوقماظصؿًمبؿغققىماٌعقشميفمأضؿطيم

ماىوػزة ماظشعوئر مو ماظؿضؾقؾ مؼ، مبفذا مػق مواحدؼيمؽو ماظقاحدؼي، مثؼوصي رس
ماإلعؿـولماظيتمتلؿؽنيماظػؽر،مواح ماظؽؿوبي،مإظبمواحدؼي ماظؼراءة،مواحدؼي دؼي

ذرطمضروريموأدودلمملػ(مؿالفاالخإظبمأحؽوممثوبؿيموعـممثيمصننم)ثؼوصيم
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ماألدبقيمػلميفمأنمتـفزموم،18)ظؽؿوبيماإلخؿالف( ماظؽؿوبي مصننموزقػي عـممثي
م مPoétique)ذعرؼي مظؿمؿفوغظ( ماألحودؼي ماظدالظي معـ مدبرج موأن عوغؼماًوصي،

اظدالالتمحقٌمتؿؾؾقرميفمدقوقمغؼديمؼـػؿحمسؾكمآصوقمجدؼدةممبومؼعطقفمهلوم
مجدؼدة موزوئػ/واجؾوت ممعـ مغؼدمٌامدؼغ: ماظلوئدة، ماألؼدؼقظقجقي دوغوت
مأصؾقًمٌااظشػراتماظلقؿقوئقي،مغؼدم مضقؿف،مػؽذا مو عقشماظققعلمومسالضوتف

ماظؽؿوبصو مميسؾقي مععرصقي ذوعؾيموؿعمبنيمطػعؾمأدودلمظػعؾماظؼراءة،مسؿؾقي
ماظؿلوؤلماظؿورطبلمأيماظؿدبريماظػؽريم دظقيمىامؿكراجدالاظؿقؾقؾماظؾغقيمو

م.19ؼقلماظـالثييااظؽوعـيمبنيم
اظقسلمبوظقاضعماٌعقشمؼؿفووزمايقوةمذاتفو،مظقعقدمخؾؼفو/تشؽقؾفومعـممنإ

م:م"صجدؼد،مؼؼقلم)عطوعمصػدي مأنمغعرفممؾقسمظـو( مظـو معو أنمغؽؿىمبؼدر
مإ مغؽؿى، معوذا ميف ماألصؾ مػق مايقوة مغقع مإخؿقور موؿعؾريظامقورؿخان ضؾؾمم،

.م20ؾمعومؼلؿقؼمأنمغعربمسـف"بم،اظؿعؾريمؼـؾغلمأنمؼؽقنمظدؼـومعومغعربمسـف
ومصغ/موعـماظقاضحمأنماظؽوتىمؼؿعؾؿمعـمايقوةمومظؽـمعـمأجؾمأنمطبؾؼمسؿال

مذاتمأبعودمتؼقممبنسودةمخؾؼماظقاضعمومعـممرفمطقػمطبؾؼؼعسؾقفمأنم صقرا
ظؽـممومل،ظآيمصننماظعـوصرماظرئقليمظطرؼؼيمعومالمميؽـمأنمهصكمبشؽؾممث

مطـظوم متؼقم مأن موظ21ؼـؾغل ماظعرضماظؿؾلقطلم، مخطر متػودي مأجؾ مصؿـ ذظؽ
مالضوطغاظؾقاضعمصننمحؼقؼيمايقوةمصبىمأنموفدمعـمأجؾمصعوظقيمإدؿوتقؽقيم

،موعـماظـص-ععرصقيمسؾؿقيمتؿلدسمسؾكمصفؿمضقاغنيماظؽؿوبيمةاظؿلؾحمخبربمعـ
مثيمضقاغنيمتطقرمايقوةمومظذظؽمصننماىوععمبنيماظؽؿوبيمايؼقؼقيمواظعؾؿمػقم

ظذظؽمصننماظؾعدماإلؼدؼقظقجلميفماظـصمػقمأحدماظعـوصرمموم،22عرصقيٌااظعالضيم

                                                                                                                             
مأم18 مدرؼدا م)جوك مظؾػقؾلقف مJacques Dérrida-رروحي م)معمظػفميف( م: مواالخؿالف -اظؽؿوبي

L'écriture et la différence.) 
بريوت،معـشقراتمسقؼدات،مم-ـظرم:مأرطقن،مربؿدم:ماظػؽرماظعربل.مترعبيماظدطؿقرمسودلماظعقا.ؼ 19

 .04ص.مم-.4980،م4بورؼس،مط
 .43ص.م-.4960،م42،مس6عم-:مذبؾيم)اآلداب(.موععطصػدي،م 20
 .13ص.م-.4967،م45،مس42عمم-(.بؾيم)اآلدا:مذبـظرم:مادؽوغقف،مصالدميريمؼم21
م-.4976،م0دارماظػورابل،مطم-ـظرم:معروة،محلقينم:مدرادوتمغؼرؼيميفمضقءماٌـفٍماظقاضعل.ؼم22
م341ص.



 راهيم عليإب

 50 

ومطلغفماظعـصرممػذاماظعـصرمقراٌؽقغيمهلقؼيماظـص،مشريمأغفمالمؼـؾغلمأنمؼؿص
عـمخاللماظـصمومضؿـمبؼقيماظعـوصرماظقحقد،موإمنومؼؿعنيمهدؼدمػذاماظؾعدم

رةمأدودقيميفمغظرؼيموذإػـومالمبدمعـماظؿلطقدمسؾكمموم،23األخرىماٌؽقغيممظف
ماموردي،مذظؽمأنماًطوبمسـم مإمنو مو مػلمأنماظـصمظقسمتصقرا اظـص،مو

مإال مؼؽقن مأن مميؽـ ماآلخرغماًطوبمال مػق مظغيمم،صو صوظـصماظـؼديمبقصػف
مظغي سؾكمظغي،مالمؼلؿطقعمأنمؼـطؾؼمومؼمدسممثوغقي،مطؿوبيمسؾكمطؿوبي،مو

عـممثيمموم،24غظؿف/أغلوضفماًوصيمإالمعـماظـصمغػلفمعـمإذؽوظقيماظؾغيماألوظب
ميفم ممتورس محني معـفؿو مطؾ متؼدم ماموردي ماظؼراءة مو ماظؽؿوبي مسؿؾقيت تصؾح

ميفمى،بوألخرموتفوسالض مو مبنيممإغؿوجو ماظقزقػل ماظعالئؼل ماظؿؾودل غطوق
مطذظؽإلغؿوجقؿنيمتغدوماٌؿو مإغؿوجو مـعمغؿؼولالاؽذامندميفمػم،25رديمسؾقفؿو

امؿدامالمعؿـوػقومعـماظعالئؼماظؼوئؿيمبنيمصوسؾقيتممارواظؿػوسؾمإظبمصعؾماظػعؾمعل
مص ممثي معـ مو ماًطوب، مإغؿوج مصوسؾقي مإرور ميف ماظؼراءة مو اًطوبممنناظؽؿوبي

طوبمبلماظذيمؼرعلمإظبمامورديماإلغؿوجمػقمخطوبمأدبلمجدؼدمطؿومأنماًداأل
اظـؼديماظذيمؼرعلمإظبماظؿفووز/اظؿلدقسمػقمخطوبمغؼديمجدؼد،مػؽذامصننم
ماإلغؿوجم مسودات مسـ متؿؿقزان ماإلغؿوج مبعد متؿقؿالن مػؿو مو ماظؼراءة مو اظؽؿوبي
ماٌؿؿقزمػلم مظعؾماظدالظيماإلغؿوجقيمبطوبعفو اظـؿطقيميفمزبؿؾػماجملوالت،مو

م.26اظيتمأضػًمسؾقفومصػيم)اىدؼد(مطؿوبيمومضراءة
مبـقيماظـص،مأنمترىمإظبمحرطيماظعـوصرمذؽػ مأنمتضلء متلؿطقعماظؼراءة ا

مإظب متصؾ مبفذاماموأن مخبورجقؿف/عراجعف، مؼشؿؾف/ؼضؿف مإرور ميف ظدالالتمصقف
ميف معـمحقٌموجقدػو مػلمو مذؽؾمبـقي مؼـفضمظقلخذ ولمذبمؼؾـكماظـصمو

ماظـصـسمؿوسلؿجا م: ماظعالضي متصؾح ممثي معـ مو ماجملول، مػذا مبـقي ميف -صر
الضيمغظرؼيمعـففقي،مهؿؾماظصػيماٌزدوجيمٌقضقسفو،مأيمطقغفوماٌرجعمطع
ػذهماظعالضيممـعمالضوطغاذاتفمسـصراميفمبـقيمومؼؾؼكماظـصممًضقبـقيموميفماظ

                                                                                                                             
 460ص.م-.4978،م0ة،مطدارماآلصوتماىدؼدم-ومايدؼٌمإظبمأؼـ.غرعوظلم:مذشذؽري،مم23
 .44ص.-ظرم:مخقري،مإظقوسم:مم.مس.ؼـ 24
 .43ص.م-.4985،م4اظدارماظؾقضوء،مدارماظـؼوصي،مط-واظؿفربي.مةطني،مدعقدم:ماظؼراءؼؼـظرم:مؼم25
 .01م-03ص.صمم-ـظرم:مؼؼطني،مدعقدم:مم.من.ؼم26
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مؼؾؼكمبوظؿ مو مصقف، محوضر مػق مداخالمؼؼعميفمخورج ةمءلمسؾكماظؼراوظاظطؾقعقي
مبفذشطمعفؿي ماظـص. ماظداخؾماظذيمػق مػلمتؼرأ ماًورج،مصقؿو امػم/هدؼد
جعماظـصمطؾـقيمداخؾقيمضؿـماظؼقاغنيماظؾـققؼيماظيتمتـظؿماظـص،مارعتؿشؽؾم

معـمدونميفمو مو مسـماظظوػراتموسـماظؾـكماٌؿؿقزة ماظداخؾمميؽـماظؽالم مػذا
ماظيتمػلمعرج ماظعوعي ماظؽؾقي مسـمبـقؿفو إضوعيمحدودم"مؿفو،مذظؽمأنعقسزهلو

داخؾقيمهلذهماظظوػرةمالمظؿؿقزمظظوػرةمعو،مومأنمدراديماظؼقاغنيماظاومدؿؼاللالا
ػلميفمحؼقؼؿفو،مأيمموؿميؽـمأنمؼؽقنمدؾقؿو،مإالمبوظـظرمإظبمػذهمايدودمط

عـمحقٌمػلمحدود،مؼـفضمسـدػوممتوؼزماظظوػرات،مومادؿؼالهلومبـلؼفو،م
ـقيمعؿكقؾيم،مطؾػقمأدبلممعوؾطمبنيًامميقكما.مبفذ27ؼف"لغفمظمسؿومػقمدقاػو

ماألدب، مبنيموضوئعمػلمعراجعمهلذا ماظـصمطؿعطكمعبوظلموبومو ظؿوظلمؼؼدم
هؼقؼمصعؾمم،مػلأدوسموزقػلمسؾكمLittéraritéؼمدس/ؼـشهمصوسؾقيمأدبقؿفم

احملؿقىممنإ:م" (R.Jakobsonاإلحوظيمعـماظـصمإظبماٌرجع،مؼؼقلم)ؼوطؾلقنم
عـممثيمصننمعللظيماٌرجعقيمهقؾمموم،28تؼرؼيب"مالتمػقمربؿقىالاٌؾؿقسمظؾد

عماظـصمعقضعماظؾقٌماٌعريف،ماظذيمالمؼؿـوضضميفمسؾكمصعقدماظؼراءةمإظبموض
تؼوربمػذهماظؼراءةماظـصميفمغطوقمغظوعفماظداخؾلمماذؽحبٌمعومػقمعرجعف،مػ

مبـقق موزقػي متمدي مو ماًوصي مدالالتفو متقظد ماٌراجع مصقف متصؾح يفممؼياظذي
م ميفمػقلتفمعاظـص،مو ماظـصلماٌلؿؼؾ،مو ـممثي،متلؿحمبوظؽشػمسـماظـظوم

متشؽؾ ميف مػلمحرطيماًوصي مذؽؾف ماظـصميف موالدة متصؾح مػؽذا ماٌكؿؾػ، ف
ماًوص مرؤؼيمموم،29حقوتف،مزعوغف ماٌـففقي مطوغًمتطرحماظصعقبي ظذظؽمصنذا

ماظؼد ماظـصمصنن موزئي مسؿؾقي مإظب ماظؾفقء ماظـصمدون ميف اٌـففقيممرةاٌراجع
مثيمصننمهدؼدمموعـ.م30ظرؼيمتؽؿـميفمرؤؼيمعراجعماظـصميفمأبـقؿفوماألدبقيـاظ
م)عفقؿـياظقز مطؼقؿي ماىؿوظقي م Dominanteقػي مبؿقدؼدؾس( مؼلؿح ماظـص مك

                                                                                                                             
اآلصوقماىدؼدة،ممبريوت،معـشقراتمدار-ماظـؼدماألدبل.يفمتـكم:ميفمععرصيماظـص.مدرادومياظعقد،مم27
 .18ص.مم-.4983،م4ط

ترعبيمإبراػقؿماًطقى،مم-غقنيماظروس..مغصقصماظشؽالؾلطؾلقنم)عشرتك(م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؼو 28
 .91ص.مم-.4980،م4عمدليماألحبوثماظعربقي،ماظشرطيماٌغربقيمظؾـوذرؼـ،مط

 .56ص.م-ص.ـظاـظرم:ماظعقد،مميـكم:ميفمععرصيمؼم29
 .63ص.م-..منظرم:مميـكماظعقدم:مؼـم30
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متؽلىم)ؾد مػؽذا ماظـص، مذظؽ مداخؾ مزبؿؾػماظقزوئػماظؾلوغقي اظؼقؿيمؿقي
ماظـصمغقسقي موػـ31اٌفقؿـي( متقج. مػؾ مغؿلوءل، مأن مميؽـ مو مظقضعد مإعؽوغقي

متوبعي مشري مو مخقاصماظـصمغػلف، معـ مغوبعي ظرةمـظموذرةؾعمغظرؼي/عؼقالت
(ملأومإؼدؼقظقجقيمأمشؾ،مايؼقؼيمأنماظـؼدم)ايداثل(مو)اٌومبعدمحداثصؾلػقيم

مؼاللؿداهقظفمعـمصعوظقيمتوبعيمإظبمصعوظقيمذاتممومدؿؼالظقيالاشؿمدسقتفمإظبمر
ماًمو ماٌـطؼ مسـ معـلؾخ مخوصمشري موظؽـوعـطؼ مظفممفصمظؾـص، متوبع شري

مأخرىمعـماظـوحقيماٌـففقيموماإل جرائقيمسؾكمبوظضرورة،مإالمأغفمؼربػـمعرة
ؼقحلمبوظؿعورضمععمموسالضؿفمبػروعماٌعرصيماألخرى،مومتطقراتفومايدؼـي،مام

قصومبوظـلؾيمإظبمطـريمعـماٌذاػىماظيتمتشدماظـؼدمبوووهمصخمدؿؼالظقيالاصؽرةم
مذاك مأو ماظعؾؿ مػذا م، موعؾ متؽود مظألدبمعو ماظؿؾعقي مبني مامزضي مصعوظقي ـف

أنمػذهماٌـوػٍمدقفمتزدادمومتؿشعىمواظؿؾعقيمٌعطقوتمسؾؿمععني،موماظقاضحم
ي،مومعـماظصعىمتصقرمررؼؼيمعـودؾيمظؾؿقصقؼمقغوععمتطقرماًربة/اٌعرصيماإلغل

مػذهم مععطقوت معـ مؼلؿػقد مطقػ مؼعرف ماظذي مػق مايوذق ماظـوضد مو بقـفو،
أجؾمإشـوءماظعؿؾقيماظـؼدؼي،مذظؽمأنممـعمكداعفوؿداؾمـعبقعو،موؼؿؿمرفاٌعو

مصعوظق ماظـؼدؼي موإغلوغقيمذوعؾيمبلؾىماظػعوظقي مصـقي يمعرطؾيمهؿوجمإظبمععرصي
خؾًمحدودماظـؼدماألدبلمععمحدودمصعوظقوتمععرصقيمأخرى،مادتػذهمايوجيم

ماظعؾق مسؾك ماإلضؾول مؼصؾح مأن مإظب ماظؿداخؾ مػذا مأدى معو اٌعورفمم/وطـريا
مغقسًو-سدةواٌل ماألدودقيممعـماجملوورة ماإلذؽوظقي مسـ ماظـؼد مؼشغؾ اهلقس

غػلف،مإغـومغمطدمػـومبعضماظؼـوسوتمػلمأنماظـصماألدبلمرؾؼيمعشؽؾيماظـصم
عـممدمورطبلمربّدوتمؿوسلؿجاسفقؾي،مصفقمامورديمظغقؼيميفمإرورممومةععؼد

ؾؼمطؿومغمظغقيمذريمعوملمثيمصنغفمالمميؽـمععوعؾي/صفؿماظـصمسؾكمأدوسمأغفمس
ضبقطممترؼدماظؾـققؼي،مطؿومأغفمالمميؽـمتـققيماظـصمعـماظؿقؾقؾ،موماسؿؿودمعو

المسـدمإموعماظـصميفمخوغيمػوعشقيمالمغلؿشريػضنمغأبفمعـمعراجع،مبعدم
اظؿؼرؼر،مظقسماظـصماألدبلمامورديمظعؾيمظغقؼيمخورجماظؿورؼخ،مموأمدؿشفودالا

مبفو، مغلرتذد موثقؼي مظقس مأغف ماظمومطؿو مصنن مامورديمـظذظؽ مػق صماألدبل

                                                                                                                             
 .84ص.-وطؾلقنم:مم.مس.ؼم31
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موم تورطبقو،مموموسقوؿؿجاإغؿوجقي/إبداسقيمظؾغيممتًموصؼمضقاغنيمخوصيمأدبقو
مؼؿؿؿعم ملغمؿؼاللدوبوظذظؽمصفق مسؾكمػذا مػق دوس،مطبضعمىدظقيمألايبمو

ماظيتم ماىدظقي مؼلتؾػمعع مصفق مأمشؾ مو مأسؿ مىدظقي مخضقسف مداخؾ خوصي
سـفومعومداممؼصدرمسـمميمأخرىمطبؿؾػحقتؼقدهمعـماًورج،مومظؽـفمعـمغو
يفمػذاماٌقضقع،ممسبـمإذمندمأغػلـوموم،32ضقاغنيمداخؾقي،ممتسمسوملماظؽؿوبي

م مػصقلقؾقصلؽل مإظقف مذػى معو مغمطد مVesselovskiال ماألدبمقحؼ مبلن مضول ـؿو
 …أنماألدبمأرضمعؾؽمظؾفؿقعمؾب.م33)أرضمالمعوظؽمهلو(

.III يماءالسب فةرملعاتاج جمال نإوص، الن Habitus جتماعية :  اال 

م)اهلدصقي(مدؼظ ماظـظرؼي معـظقعي ماظـصميف مظـظرؼي ماظؾقٌماظـظري م،34زؾ
مرؾقعيماألؼ م:معو مظذظؽمموعموم،دب؟رتؽزمسؾكمدماظنيمأدودقنيمػؿو وزقػؿف؟

مأنمضوغقنم مػق ماهلدصقي ماظـظرؼي مأنماألدوسماظـظريماظذيمضوعًمسؾقف غالحظ
مضو مغػلف ماظؽؿولميفماغقاظؽؿولمضلماألدبمػق دبمغػلفمخوضعمواألمقوة،ين

نمسبؽؿمظؾؿؾودئمغػلفوماظيتمهؽؿمدوئرماًرباتماإلغلوغقي،مصؿـماظصقابمأ
طقػمؼلفؿماألدبميفماظـشوطممـؽظسؾقفممبؼدارمعومؼلفؿميفماظـشوطماإلغلوغلموم

اإلغلوغل؟مومعـمخاللمأؼيمععوؼري؟مػـومؼطرحماظؿقؾقؾماٌوديمعؼقالتفماظـظرؼيم
مذبول مامضؿـ ماظـؼدمٌمسقيوجؿؿالاظطؾقعي مؼؼقم مو م)اهلدصقي( ماظـظرؼي ػفقعوت

مالا مسورطٌا/جؿؿوسل ماظـصماأللل مأدوسمأن ماظؾـقيمؾك مإظب مبدوره مؼـؿؿل دبل
مط معرتؾط موػق ماظـصمشريممؾؽاظػقضقي، مصنن موسؾكمػذا ماٌودي، مبوظقجقد ذلء

مـع/معـعزل ماظؿلثر مسـ مبعقدة مأثريؼي مآصوق ميف مٌامضطرابوتالوبػصؾ ؾقفموسودؼي
مأن ممؼلؿقجى ممبؼدار ماظـص م)منطمالس/ؾوروتفتراؼدرس ماظؿقؿقي مبوظؾـقي ضوتف

ماظلوئدة( مػذاماظعالضوتماإلغؿوجقي مرؤؼي متعؾريمسـ مأيمغصمػق موظذظؽمصنن ،
                                                                                                                             

غرب.معؼوربيمبـققؼيمتؽقؼـقي،اظدارماظؾقضوء،مدارمٌعوصرميفماٌامـظرم:مبـقس،مربؿدم:مزوػرةماظشعرؼم32
 .05ص.م-.4985،م0اظؿـقؼرمظؾطؾوسيمواظـشر،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،مط

 .35ص.م-وطؾلقنم:مم.مس.ؼ 33
دصقي(مؼلؿعؿؾمػـو،ممبعـوهماظعومموالمؼـقصرمبليمعػفقممػديفمدرماإلذورةمػـو،مإظبمأنمعصطؾحم)اهلوم34

اووهمؼلؿكدمماألدبميفمدؾقؾمعـقكمإؼدؼقظقجل.مأيمإسطوئفموزقػيممفمأنمؼشؿؾمطؾبمععني،موؼراد
 خورجيمسـمخقاصمعوػقؿف.
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ـصمربؽقممبعدةمسقاعؾمعـفومعومػقمواظمومبوظؿوظلمرؤؼيماظؽوتى،مملاظـصمظؾعو
ماظ مؼـؿؿلمإظبماظؿؽقؼـم مػقمعؿفذر معو معـفو مىدققظقجلمظؾؽوتلقذبردمآغلمو

مصننم معـممثي مو ماظؿؽقؼـمػذه مسؿؾقي مأثـوء مسؾقف ماظيتمتطرأ واٌؿغرياتماظػؽرؼي
لمالخمأدبلمعرتؾطيمبؼدراتمػذاماظـصمسؾكممتـقؾماظقاضعمعـمأصوظيمأيمغص

ماظػقضلم رؤؼيمعبوظقيمعؿطقرة،موظذظؽمصننماظـصمالمؼدرسمضؿـمثـوئقيماظؾـوء
مطفؿ معقضقسو مؼدرس مبؾ ماظؿقيت، معؿـوضمؾيواظؾـوء محؾفوضخطوبوت مود مي

تؽزػوماظؿكقؾلمإبونماظلريورةماألدبقي،موظذظؽمصبىمأنم:م"ؼؿقركماظـصمرع/
مععزومسقظيفمػذهماألررموػقميفمطؾماألحقالمغؼدؼوم ،مإّغفمأحدمأوجفماًلوجقدًا

م موسقًو مضبؿؾ ماظقاضع، محرطي ماظيتمبفمزًاقاموّلد مايرطي معـول مػق مو و،
فٍماظذيمغلؿحمألغػلـومأنمغلؿقفمـكمػذامصننماٌؾس.م35ولدػومصريورةمدائؿي"

م) م)بؾقكوغقٌا/جؿؿوسلالابوظـؼد مؼؼقل مطؿو مؼلعك ماظذي مػق فمورطلل(
G.Plekhonovم ماٌعودلمظبإ( مغػلفظؾظمجؿؿوسلالامإصبود ماألدبقيمطبقن موػرة

فمالمؼؽػلماطؿشوفمذظؽماٌعودل.موإّنمسؾؿماالجؿؿوع،مالمّغأمملمؼػفؿماذإػلفمـب
سؾؿماىؿول،مبؾمصبىمسؾكماظعؽس،مأنمؼػؿقفممؾوبميفموجفظاؾؼمصبقزمأنمؼغ

ؼغينمسـماظػعؾماظـوغلمأعوعفمسؾمعصراسقف،مإنماظػعؾماألولمظؾـؼدماٌوديمالم
ؿؾػمعودةمايؼقؼيميفماظؽؿوبيماألدبقيم.مودب36رورؼيضظابؾمؼؿطؾؾفمبقصػفمتؿؿؿفم

قػرمايؼقؼيممجيفمالصوؿخابوخؿالفمأذؽوهلو،موالمؼعينمتغوؼرمعودةمايؼقؼي،م
ماٌعقـيماذ ماظـؾوتميفماظؾقظي معـ مطؾريا مضدرا مغلؾقؿفو ممتؿؾؽمبرشؿ مألغفو تفو،

ععمميؿوظبمأنمطؾمذؽؾمأدبلمطبرتعماألدوظقىماٌؿقائوظؽـفمؼعينمبوظدرجيماأل
طـرمضدرمامؽـمعـمجقػرملبمضرتابالارؾقعؿفماًوصيمعـمجفيمواظؼودرةمسؾكم

مؼصدر ماظيت ماظؿورطبقي ماظؾقظي ميف مػسمايؼقؼي مهدد مو ماظعـوصرمذـفو، ه
وشيماظؿعؾريماألدبل،مظذظؽمؼصػماظـوضدم)صراغؽمأوطقغقر(ماظؼصيم،مصقواظدالالت

                                                                                                                             
 .5ص.مم-.4975،ملبابريوت،مدارماظػور-ـكم:ماموردوتميفماظـؼدماألدبل.مياظعقد،مم35
مبؾقكوغقف،ؼـم36 م: ماظػؾلػقي.مظر ماٌمظػوت م: مدارمم-جقرج ماٌال، مزؼود مترعبي ماًوعس اجملؾد

 .4980دعشؼ،



 جملال اإلودوولوجي...وا ال األدبي،اجمل

 55 

مػاظ م37صقتماٌـػردؼبلغفو مظذ. مظذظؽمصفلمؿعمقموالخمشوفؿطاؽمألغفو مو قحد
م مدومنو مسـمـصمطوعؼغاتعقد ماظؿعؾري مػق ماظؽؿوبي مدور مصنن ممثي موعـ ماظعومل ع

ماظؽؿ مدبؿؾػ مظذظؽ مبوباٌؿؽـوت مايقوة مسـ ملي مأطـر مذاتمأومظوعوؿغاغفو غفو
مدالالتموػلمبفذاماٌعـكمإحدىمودوئؾماظقصقلمإظبمايؼقؼي،موهلذامصننمطؾ

مدب مإعؽوغقي مداخؾف ميف مضبؿؾ مظؾقاضع معقضع/عقضػمفقطتـظقؿ مطؾ مأن مذظؽ ،
)رؾقعل(مظؾؽؿوبيمؼػرضمسؾكماظؽوتىمأنمؼؽقنميفمصراعمععمحرطقيماظقاضعمالم

مإظبماظؼو مصطػوالاعفؿيممرئظؽلمتعقد لى،مبؾمظؽلمتؿوحمظؾؽوتىمغػلفمقصء
ماظقجدانماٌعوصر،موبذظؽمؼصؾح ماظطؾقعلميفمبـوء ماظؿعؾريمودوره مػقممحرؼي عو

مؼـعؿؼماظؿفدؼ مو مثقرؼو ـمععطقوتمراػـقيماظقاضعماظـؼويفمظؽلمعمدرؾقعلمعقضػو
ماٌلؿؼؾؾ مإظب م38ؼؿقجف ماظؽؿوبيمؽظ. مسؿؾقي مذظؽمألن مؼؽؿىمظذاتف ماظؽوتىمال ـ

ماظؼتؿ ماظؽوتىمواظؼورئمرطؾىمسؿؾقي مبف مؼؼقم ماظذي ماٌزدوج ماىفد موػذا اءة،
مذظؽماٌقضقعماي مإظبماظقجقد ماظذيمؼربز للمواظؿكقؾلماظذيمغعرصفمععو،مػق

م)اظعؿؾم مأجؾماآلخرؼـمػظابودؿ مإالمعـ مظؽؿوبي مالموجقد موععـكمذظؽمأغف ين(
مومػذاماىؿفقررمؽوتىمالمؼلؿطقعمأنمؼؽؿىمبدونمعبفقاظم.مإّن39وبوآلخرؼـ

ػقمعبفقرمععنيمذؽؾؿفماظظروفماظؿورطبقي،مومػقمالمؼلؿطقعمأنمؼؽؿىمدونم
محد مإظب متؿعؾؼ ماألدب مسـ مععقـي ماىؿفقرممأدطقرة مػذا مبوحؿقوجوت طؾري

وتفموميفمطؾؿيمأنماٌمظػميفم)عقضػ(مذلغفميفمذظؽمذلنمعبقعماظؾشرمؾؾطوعؿ
آنمواحدممهموتؿفووزهميفددوظؽـمطؿوبوتفمطؽؾمعشروعمإغلوغلمهؿقيمػذامومه

ؿٍمسـمذظؽمأنمـؼم40وأغفمظطوبعمأدودلموضروريمظؾقرؼيمأنمتؽقنميفمعقضػ
بفمأوممىفعإالمسـدعومؼػقصفماظؼورئموؼمؼفسؿمسوملماظؽوتىمظـمؼؽؿشػمبؽّؾ

م ماظؽوتىميفمطؿوبوتف ماظذيمؼؾذظف ماىفد مإذمذبرد مسؾقف، فمـعمافرتساؼلكط
ماظؽؿوب، متصػح ماظؼورئميف موذروع مطذـعماصورتاسمحبرؼي مطوتؾف،مظف ؽمحبرؼي

                                                                                                                             
مم37 ماظصقتماٌـػرد.ارصأوطقغقر، ماظربقعل،مم-غؽ: مربؿقد ماظدطؿقر مترعبي ماظؼصرية، عؼوالتميفماظؼّصي

 .4969ل،مبرعاهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؿلظقػمواظـشر،مدارماظؽؿوبماظ
 .81ص.م-.49،مس42عم-ؾيم)اآلداب(.ظرم:مصؾقل،مربلماظدؼـم:مذبؼـم38
شـقؿلمػالل،ماظػفوظيماظؼوػرة،مدارممررعبيماظدطؿقتم-.(ـظرم:مدورتر،مجقنمبقلم:م)عوماألدبم؟ؼم39

 .63ص.م-غفضيمعصرمظؾطؾوسيمواظـشر.
 وعومبعدػو.م72ص.ص.مم-ـظرم:مدورترم:مم.من.ؼم40
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وٌومرو.م41يمغظرتمإظقفمذفودةمبوظـؼيميفمحرؼيماظـوسفجمأؼيمـعصوظـصماألدبلم
إالمظقؿقحمهلوماظطرؼؼمإظبمميؼؼورئمالمؼعرتفمبفذهمايرأنمطالمعـماظؽوتىمواظ

م مؼؼقلم)دورتر مبقدعـو مصنغف غؼقلمأنماظـصماألدبلمؼؿقددممنأ (Sartreاظظفقر
ظؽؿوبيموص.م42ودمعومؼلؿؾزممعـمايرؼيماإلغلوغقي"دلمظؾعوملميفمحقوبلغفم"تؼدؼؿمخ

يمبنيمإذنمسـدم)دورتر(متعوضدمحرمطرؼؿمبنيماظؽوتىموماظؼورئمأدودفماٌقاجف
لمظقسمأعومماظؽوتىمإذنمبقصػفمحرامؼؿقجفمإظبمأحرارمإالمظوؿحرؼؿفؿو،مومبوظ

مايرؼي مػق م: مواحد م43عقضقع مصنّنسو. ماظذيممياجملمؾقف مأنممؽـؿؿع ظؾؽؿوبي
مػـوكمؿت مؼؽقن مظـ محبقٌ ماظالرؾؼل ماجملؿؿع مػق ماظؽوعؾي معوػقؿفو مصقف قؼؼ

حماظؽوتىمحرؼيمتـوضضمبنيمعقضقسفومومعبفقرػو،مذظؽمألغفمالمميؽـمأنممتـ
ذلء،مبؾمصبىمأنمؼؽؿىمىؿفقرمميؾؽمحرؼيمتؾدؼؾمطؾمذلء،ممؾطمضقل

م44يمثقرةمدائؿيوظوبؽؾؿيمواحدةم:مأنماظؽؿوبيمػلممبوػقؿفومذاتقيمذبؿؿعميفمح
ـظوممظومافطونمرؾقعقومأنمؼربطم)دورتر(مبعدمذظؽمبنيماظؽؿوبيموماظدميؼرارقيمألغو

وبيمتؼؿضلمؿؽظنمععـكمحرؼيماؽمأظذ.مىمععـكؾؽوتاظقحقدماظذيمؼؽقنمصقفمظ
حرؼيماظؼراءةمومحرؼيماظؽوتىمالمتـػصؾمسـمحرؼيماظؼورئ،مصوظؽؿوبيمإذنم:م

مصؿؿ مايرؼي مإرادة مررق معـ م"ررؼؼ مرقسك مصقفو مصلغـًمموذرسً مطـرػو أو
م.45عؾـؿـزم"
مس ماظؽؿوبيمو مؼؽقنماظشرطماظضروريمظػعؾماظؽؿوبي،مظقسمصؼطمعودة ؾكمػذا

م)اآلراء ماظذاتل ماظعوعؾ مموإمنو ماظؿصقرات( معـمذظاو مو ماٌودة معـ مؼـؾع مال ي
متضػقفماظؽؿوبيميفمتؾؽماظؾقظيماظيتمؼعوجلمصقفوم ماظػين،مومإمنوممبو ولقدػو

اظذاتلمؼصقغمسـمررؼؼماظعؿؾماظؿـؼقػلمأؼضو،ممؾذظؽمأنماظعوعمي،عودةماظؽؿوب
مظؾقاضع ماٌغري ماظعؿؾ مررؼؼ مسـ مذلء مطؾ مضؾؾ مو متؽقنمٌام46وظؽـ مأن مإذن فؿ

                                                                                                                             
 .66ص.م-ـظرم:مدورترم:مم.من.ؼم41
 .66ص.م-ظرم:مدورترم:مم.من.ؼـم42
 .67ص.م-ـظرم:مدورترم:مم.من.ؼم43
 .452ص.م-ـظرم:مدورترم:مم.من.ؼ 44
 .68ترم:مم.من.م:مص.رـظرم:مدوؼم45
قرؼلًم:ماالغعؽوسمواظػعؾ.مدؼوظقؽؿقؽماظقاضعقيميفماإلبداعماظػـ،مترعبيماظدطؿقرمصمادمػرودرؼؽر،مم46

 .57ص.م-.4977دعشؼ،مدارماىؿوػري،مموت،مدارماظػورابلموريعرسل،مب
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مذات ميفمسؿؾاظؽؿوبي اٌؿوردي،موعـممثيمصفلمتـزعميفماظؿلثرياتمطذاتميفمميقو
ماٌؿوردي.
مىرصيماظيتمتصحمظدؿعامطونماظذوقمودقؾيمظإلدراكمصنغفمظقسمودقؾيمظؾوإذ

ماظيتمؼلؿققؾمبفوم معؾؽمذوئعمواٌؾؽي ماٌعرصي اظغريمصوظذوقمسـصرمذكصلمو
إظبممصوعـماًاظذوقمععرصي،مػلمعؾؽيماظؿػؽريمصؾوظػؽرمؼؿدسؿماظذوقموؼـؿؼؾم

م47اظعوم مظو. مضؿـماٌـطؼلمواظؼوبؾ ماظـصمحدوده ٌشورطيماومغؿؼولالظذظؽمؼردؿ
عذاضومجدؼدامظؾققوةمػلممظقجدانماإلغلوغلاموعـممثيمصننمطؾمطؿوبيمتضقػمإظب

م)تؼدعقي( م48طؿوبي متؿغذىمعـملت. مصفل متشؽقؾفو موإسودة مايقوة عكمإظبمطؿوبي
ظـصؼماظذيمالمؼؿلدسمعـمشريما-رايقوةمظؿكؾؼ/تصـعمذقؽومآخرمػقم:مػاألث

مظذظؽمودمطوعؼغا مو مآخر، مصعقد ميف مبػضؾف ماظؽؿوبي متؿؿقضع مايقوة، مسـ بؼ
تؿفووزمايقوةمإظبماظلؿقموأنمسؾؼرؼيمماظـص،محقٌ-ؽؿوبياظتؽؿـمايؼقؼيميفم

اظؽؿوبيمهلماٌؿؽـوتموالمهلماظقاضع،موهلذامصفلمتؼقممسؾكمتـظقؿمععطقوتم
ىمالمطبؾؼموسقو،مإالموؼؿـوولمحوضرهمػق،مإغفمتوؽاظقاضعماًومموظذظؽمصننماظ

مؼؿـوولمحوضرماآلخرؼـ،مصفقمالمؼرؼدمأنمؼمطدموج مقدالمؼرؼدمأنمطبؾؼموسقو
معو مضدر مطوغًمسالضؿفمماآلخرؼـ ممثي موعـ مبوظذات، مػق موجقده مؼمطد مأن ؼرؼد

بوظؼورئمسالضيمغبقؿقيمومظقلًمسالضيمتوبعممبؿؾقع،موظذظؽمؼمطدم)أدوغقس(م
ؼمطدمسؾكماظؿشدؼدمم.مصفقنمتصـعم)اظـقرة(مبلدؾقيمشريمثقرؼيسؾكمخقصفمعـمأ

رضقيمأوجىمظػًمػذهماقذامص.موإ49سؾكمأنمؼؽقنماظؽوتىميفمرؾقعيماظشعى
رةمأنمأولمعومؼـؾغلمأنمغػؿشمسـفمداخؾمحؼؾمامورديمصعؾماظؽؿوبيمػقموبوظضر

متعؿقؼ/تلصقؾم مسؾك ماظرؤؼي مػذه مضدرة معدى مثؿ متؼدعفو، ماظيت ماظرؤؼي رؾقعي
ماظذيمم،لسقاظ ماحملدد ماٌقضػ مبذظؽ معرتؾطي ماظؽؿوبي محؿؿقي مصنن ممثي وعـ

رتر(مالموضػ(مطؿومؼمطدم)دقام)اٌيفو.م50ؼؿكذهماظؽوتىممبـودؾيمزروصفماًوصي

                                                                                                                             
م-.ررة،مدارمغفضيمعصرمظؾطؾوسيمواظـشػاظػفوظيماظؼوم-ـذور،مربؿدم:ميفماألدبمواظـؼد.ظرم:مد.معؼـم47
 .44ص.

 .92ص.م-.4972،م4دارماآلداب،مطم-ـظرم:مأعني،مربؿقدم:ماظـؼوصيمواظـقرة.ؼم48
 .75ص.م-.47،مس42عم-ـظرم:مأدوغقسم:مذبؾيم)اآلداب(.ؼ 49
 وعومبعدػو.م19ص.ص.مم-ظرم:مدورترم:م)عوماألدبم؟(.ؼـم50
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ىمسؾقفمأنمصبو.مقتمأحدػؿواٌمؼؽقنمأعومماظؽوتىمإالمأنمطبؿورمبنيمحدؼـم:
م51ؼعؿؾمحبقٌمؼلؿطقعميفمطؾموضًمأنمطبؿورمايقوة مصبىمأنميمثعـممو.

تؽقنمايقوةموماظؽؿوبيمذقؽومواحدامبوظؼقوسمإظقف،مالمألنماظؽؿوبيمتـؼدمايقوةم
متعؾريمس مألنمايقوة مظفمقػمورؿخااٌشروسوتمومضدمـموإمنو .م52اظؽؿوبيمعشروسو

كمػذاماألدوسمصننماظؽوتىمالمبدمأنمؼؽقنمعؾؿزعو،مإغفميفمعقضػميفمسصرهمؾس
مطذظؽماظصؿ مو مصداػو أحدماظدواصعماألدودقيممسؾقفمصننوم،53ًصؽؾمطؾؿيمهلو

ظؾؽؿوبيمػلمأنمسبسمبلغػلـومأدودقنيمأيمأنمأحسمبلغلمضروريمبوظـلؾيمإظبم
م.54ًؾؼعومخ
وبيمػلمصوسؾقيمتؿؿمبداصعمعـمحوجيمداخؾقيمالمعػرمعـمعقاجفؿفو،مؿؽّنماظإ

م مبفذهماًوصقيمػلمأغفو مظذظؽمصفلممتؿوز مو لمؾطمراطشباإغفومحبٌمعلؿؿر
مطوغًمتعؾريميدوامور معـممثي مضؾؼمصضقظلمو مسـمحوظي مععـكماٌصريماووا ه

ا؟(مذاظؿلوؤلمسـم)ٌوـماإلغلوغل،مومظذظؽمصننمإدؿؿرارؼؿفومعرتؾطيمبويوجيمس
مالمظقنمهلوم مأالمتؽقنم)المعؾوظقي( مطونمعـماظضروريمظؾؽؿوبي موهلذا و)طقػ؟(

مؼمطدمصرضقيماظؼقلمبلنماظؽؿوبيمؼـؾغلمأنمتصدرمسـمصؾ معو ظؾققوة،مميػلوػذا
دبميفمايؼقؼيمػلمأدرارمايقوة،موأنمطؾمرائعيمعـمروائعماألدب،مصلدرارماأل

ـمطونمععظؿم.موظؽ55يمظألدبقامطؾمصؾلػيمحؼقؼطذإمنومتدورمحقلمػذهماألدرارمو
اظـوسمسؿقومإزاءماألدبمصذظؽمألغفؿمتعؾؿقاماظـظرمإظقفمبعقدامسـمضرؼـؿفموضرؼـيم

مغػ ماإلغلوغقي إغؼوذماألدبمعـممذظؽمصنغفمالمميؽـظوم،56وفلاألدبمػلمايقوة
مواآلخر،م ماألغو مبني ماظعالضوت متشؽقؾ مإسودة مررؼؼ مسـ مإال متلػقػف سؿؾقوت

اظؽؿوبيمذاتفومبشؽؾمجذري،ماألعرماظذيمميؽـفومعـمخؾؼمميـفؿوموبنيمصوسؾقبقو
مالم معـو مإظب موتطقرػو ماإلغلوغقي ماظػـقي مايضورة مظؿؼدم مربددة مشري إعؽوغوت

                                                                                                                             
 وعومبعدػو.م72ص.ص.مم-ـظرم:مدورترم:مم.من.ؼ 51
 وعومبعدػو.م72ص.ص.مم-ورترم:مم.من.دمـظرم:ؼم52
 .02ص.م-ـظرم:مدورترم:مم.من.ؼم53
 .16-15ص.ص.مم-ـظرم:مدورترم:مم.من.ؼم54
ماظػـ.ؼ 55 مآصوق م: مأظؽلـدر مإظققت، م: مجربم-ـظر مظؾدرادوتمماترعبي ماظعربقي ماٌمدلي مجربا، إبراػقؿ

 .43م-40مص.ص.م-.4980،م3واظـشر،مط
 .43ص.م-ظرم:مإظققت،مأظؽلـدرم:مم.من.ؼـ 56
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ظؾـصمالمميؽـمووػؾفوموعـممثيمصننمػوسؾقيماإلؼدؼقظقجقيمظوصذنمإو.م57غفـوؼي
،موميؽـماظؼقلمفواظؽؿوبيمذات-أيمتـوزلمسـفومؼشؽؾمخقوغيمإؼدؼقظقجقيمظألدب

مصب معبقع مأن مهدؼدا مأطـر متعربمظا)مووػوتالاقرة ماألدب ميف طؾقعقي(
معرتؾطيمبويقوة،مصوألسؿولماأل مسـمصؽرةمربددة يمقبداظؿؽقؼـوتماألدبقيمدائؿو

م"تؿق م: م)بؾقكوغقف( متعربمؼؼقل مصفل موبوظؿوظل معو، مذلء مسـ دثمبودؿؿرار
قظقجقومظقلًمؼماألدبموماإلؼدبنيظؽمصننماظعالضيمذظ.م58دائؿومسـمذلءمععني"

مظػعؾمضقاغنيمأطـرممشقظقيمعـم ربضمعللظيمغظرؼي،مبؾمػلمدبضعمبدورػو
ػذهماظػؽيممتوجبوظؿوظلمتؿقددمصوسؾقيماظؽؿوبيمحبووم،جؿؿوسلالاحقٌمروبعفوم

دػوميفمغظومماظعالضوتماظعوعيمومػذهماظعؿؾقيمالمتؿؿميفمذبولمأومتؾؽمظؿـؾًموجق
تمايقوةماظروحقي،موعـمبقـفومالبؾميفمعبقعمذبومؼط،صمجؿؿوسقيالااٌؿورديم

ذبولماألدبمذظؽمأنمسوملماألصؽورماظلوئدةمتـعؽسمسؾكمذؽؾمتعؾريمعـوظلمسـم
معقضػفمـوضدم)ربؿقدمأعنيماظعومل(مربظاماظعالضوتماٌودؼيماظلوئدةموضدمطؿى ددا

مإميوغلمبلنم م)اظـؼد(،مصفق معقضػلماظلقودلمعـ مؼؼقلم:م"أعو ماٌللظي عـمػذه
ايقوةمبؽؾمأبعودػوماظلقودقيمومػقمبعدمأدودلمعـمأبعودممؼدمشريمعـعزلمسـظـا

مػقم ماٌؾوذر ماظعؿؾ مصػي مؼؿكذ ممل مإن مو مدقودل مصعؾ مصوظـؼد مبفذا مو ايقوة،
م مو ماظشوعؾماىؿوظل مبوظقسل م59يضوريمسوعياومجؿؿوسلالااظػصؾ سـدعوممو".

اظلقوديمضولم:مومؼقضحماظصؾيمبنيماظػـممنأ("مP.Picassoأرادماظػـونم)بقؽودقم
فمؼؿعنيمسؾلمأالمأطوصحمبػينمصؼط،مومظؽـمغأمضطفودالاؼدمأثؾؿًمظلمدـقاتمظ"

قجلمظقؼامطبضعمخؾػماظصراعماظػؾلػلمماظـؼويفمصراعمإؼد.مػؽذ60بؽؾمطقوغل"
ماأل مؼعؽس ماظطؾؼل ماجملؿؿع موآراءػومصػل معـف مععقـي مرؾؼي مععـقؼوت دب

                                                                                                                             
ترعبيمبودؿماظلؼو،مدارمم-لقوغقؽقف.مز.م:معقجزمتورؼخماظـظرؼوتماىؿوظقي.صـظرم:ممسريغقصو،مأوؼم57

 131ص.م-اظػورابل.
مم58 مواإلؼدؼقظقجقو.مفرؼوبقف، ماظػـ مظؾـشرمعبرتم-: مايقار مدار مدقرؼو، مخؾػماىراد، ماظدطؿقر ي

 .7ص.م-.4981،م4طمواظؿقزؼع،
 .م89ص.م-.04،مس8عم-)اآلداب(.مؾيظرم:ماظعومل،مربؿقدموأعنيم:مذبؼـم59
 73ص.م-.49،مس9عم-ـظرم:ماظعومل،مربؿقدموأعنيم:مذبؾيم)اآلداب(.ؼم60
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عفوممسؿؾقيممظؽوتىمغػلفمإزاءامظؽمحنيمصبدوظذم61اظلقودقيموذوضفوماىؿوظل
مرائعي مصـقي مهػو مؼـؿٍ م62ؼظؾ مػقمعو. ماألدب متذوق مإظب ماظلؾقؾ مصنن ممثي ـ

دبمألامؽورؿحادونمميظاظؿعؾقؿ/اظؿـؼقػمواظقدقؾيماظيتمميؽـمسـمررؼؼفومايقؾق
م مبؾ ماظؿؾلقط مالمظقلًمػل ممثي معـ مو ماىؿوظل، مايؽؿ مسؾك تدرؼىماظؼدرة

وغًماظشروطماظضرورؼيمظؾؿقؼقؼمطـومععؼدامومٌومصمتلؿطقعماظؽؿوبيمإالمأنمتؽقن
ماظػينمػلمبوألدوسمذروطمظامحؿؽورالاعـم نمنصمؿوسقيؿجامومصودؼيؿضاـؼويفمو

ماظؽػ ميف متـقصر مإمنو ماظؽربى، ماظشروطمحواٌفؿي مػذه مهؼقؼ مأجؾ .م63عـ
ذنمظقلًمعللظيموجقدمأصؽورميفمسؿؾمأدبل،معومداعًمػذهماألصؽورمللظيمإصوٌ

م مذبرد معععوتظؾ مذبرد مخوم، معـمؾدة ماظؽؿوبي متؿشقش مضد مظؽـ مو قعوت
عالضيمػلمسالضيمإشـوءموالم.مصوظ64اإلؼدؼقظقجقوماظغوعضيمإذامعومزؾًمبدونممتـؾ

فمبطرفمآخر،مإنمروضيماظؽؿوبيمررمؾدالؿادم،تعينمبليمذؽؾمعـماألذؽول
مذؽؾفوماٌؿقزممبومػقمطذظؽم،ميفوصًامظوعفوؿغاػلمطوعـيميفمرؾقعؿفوموإمنوم
موادعمعـممبظذظؽمصفلمتؿؿؿعمو مبؼدر م"ؼفدممػم،دؿؼاللالاؼؿضكمذؽؾفو ؽذا

ماظعودؼي" مصننماٌعـكماظقحقدماٌؼؾقلمم.موعـ65اظقسلماظػينماظلوئدماظؿفربي مثي
قؾماظؽؿوبيمذاتفومأنمؼؿقصرمظؾؽؿوبيم)اظطؾقعقي(مػقماٌعـكماظذيمضبمـؽاظذيممي

مذؽال مصور معضؿقن مػل محقٌ م66عـ ماظصقوشيفو. ممػذه مظؾػفي مواضح مؿتػـقد
اإلبؿذاظلمظؾفؿوظقيماظقاضعقي،مومظذظؽمصننمواجؾوتماٌعرصيمالمتـقصرمصؼطميفم

ميفماظعؿؾمسؾكماظؿغقري ماظؿػلريموإمنو مآم،موعفوم تلوسدمسؾكمميقظاظؽؿوبيمبفذا
عقرؼوكم(م:م"إنمضقؿيمأثرمعومػلمبؼدرمعوماٌعرصيموماظؿغقري،مومضدمضولم)صراغلقام

                                                                                                                             
م-ػقدماظشقبوذل،مدارماظػؽرماظعربل.عميترعبم-ـظرمصرؼػؾ،مجقنم:ماألدبمواظػـميفمضقءماظقاضعقي.ؼ 61
 .402ص.

عربقيمظو،مبريوت،ماٌمدليمارؼترعبيماظدطؿقرمصمادمزطمم-اظػـمواجملؿؿعمسربماظؿورؼخ.مغقظدمػووزرم:أرم62
 .462ص.م-.4984،م0ظؾدرادوتمواظـشر،مط

 .526ص.م-ـظرمأرغقظدػووزم:مم.من.ؼم63
م:موؼؾقؽ،مرؼـقفم؛موارؼـ،مأودنتم:مغظرؼيماألؼ 64 ترعبيمربلماظدؼـمصؾقل،ماٌمدليمم-.بدـظر

 .408ص.م-.4984،م0طم-اظعربقيمظؾدرادوتمواظـشر.
ترعبيمجقرجمررابقشل،مم-اىؿوظقيماٌورطلقي.ميقمغؼدماظـظرؼسببرتم:ماظؾعدماىؿوظل،مػرعورطقز،مم65

 .8ص.م-.4980،م0بريوت،مدارماظطؾقعي،مط
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معو" معصـقـر مصقف موأغ67ؼـعؽس مايؿو. معـ مضف ماىفؾ، مو ؼقلمؼم،سؿؼودالاي
بليممثـمعدخـيمعصـع،مثقرةمضدمػقام)تروتلؽل(مبلنمغطؾىمعـماظؼراءمأنمؼص

م68اظرأمسوظقي مصننمعو. اظػـمحبفيماإلخالصمظإلؼدؼقظقجقومسـممسؿذارالاـممثي
مظقجقومبوظذات.ػقمإدوءةمهلذهماإلؼدؼق

متلطقمظؼد ميف ماألحودؼي ماٌؿوردوت مسؿؾقأدفؿً مذظؽح مو ماظؽؿوبي إعوممي
ماٌراجع،م مسـ متـقب ماٌدردقي ماظؿعوظقؿ مجبعؾ مأو ماظـظري ماظـؼوء ميف بوٌؾوظغي

مالضًوطغاعطؾؼيممتودعرجعيماظـظرؼيماٌؼقظيمإظبماإلؼدؼقظقجقوموماظـصقصمإظبمعؼد
صطـعيمظؾؽؿوبيمملمتؽـميفمايؼقؼيمػذا،متلدلًمبـقي/بـقوتم)سؼالغقي(معمـع

م)شريم مظؼصدؼي مضوعًمبنظسؼشريمولقد مإظبمغالغقي( ماظدالالتمسربمهقؼؾفو وء
متؿققلمإظبمالصؼيمخورجقيم متورطبقي مخربة مأيمسقضمأنمتؽقنماًربة أواعر

إظبمذبردممنقذجمإجرائلمؼلؿعور،مملعصوظعؼالغلمالمؼؽقنمبؿققؼؾماٌعطكماٌرج
متؼق مبـقي مداخؾ م"جدل ماظؿققالتماظيتمإغف معـمخالل مغػلفو مإغؿوج مبنسودة م

اظؽؿوبيمحنيمتؽقنمعلؿعورةمصنغفومالمتؼقمممنأرراصفو،مشريمأموتتػرضفومسالض
بلطـرمعـمتلطقدمعقضقسيماظـؼؾماظؽؿوبل،موالمتلؿحمإلبداعماظعالضيمبنيمايقوةم

مغػلفو" مبنغؿوج متؼقم مبلن متصقرػو موسـ69و م. م)اٌعرصي متؽقن (مجؿؿوسقيالادعو
ولقداممقسيمأومذؾفمشوئؾي،مصننماظشؽؾماىوػزمؼصؾحمأداةمتلؾطمومظعبرتع

المتلؿطقعماظؽؿوبيمأنمتؾدأمطؿؿورديمإغؿوجقيمعؿؿقزة،مإالممهلذابل،موظطؼسمطؿ
حقزممـعبقصػفومذؽالمظؾققوة،مذظؽمألنماظؽؿوبيمتؼدممعرآتفوماٌؽؿقبيمومتـؼؾفوم

م ممثيظبإمجؿؿوسقيالااٌؿوردي معـ مو ماظـصل، ماإلغؿوج مظقلًمصعؾمممحقز صنغفو
ؼردؿمحدودممدبوألدوس،مإغفومحؾملمتـؼؾمبؾمتؽؿىمذظؽمأغفومصعفصمؽوسعغا

مطؿؿوردي مظذاتفو موسقفو ميف مواٌؿوردي مبفذاظؽا. مالؿوبي ماألذؽولمم، هددػو
ماظقحل متػؿشمومدبرتعمومالمتـؿظر اٌؼقالتممـعماىوػزة،مبؾمػلمتؾقٌمو

م معـ مأو مغػلٌامدؿعوراتالااٌرتعبي مبؾمتػؿح ماظؿقاصؾملؾؼي مسؾكماظؿؾؼلمو فو
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ومٌمشوفؿطابعد،موممؼـقجدعد،محبٌمسؿومملمبمؼـشلمملومعموػلمإعبوالمإغشوء
ماظؾغوتماظيتمملػمشوصفؿطاميؽـم مصقوشيمجدؼدةمغإمذظًؿباصعؾمإغؿوجمضد فو

مغؿؼولالاصقف،ميفمزعونممىؿؽظؾؿؽؿقبموحدهماظؾقٌمإذنمجدؼرمبلنمغؽؿؾفموغـ
قزقػقيمظشرطماظؽؿوبيمضؿـمعدارماظعالضوتمامتؿلدسماظػوسؾقيماظ.مػؽذ70ظؿققلاو
عؾمعبوسلمسؼالغلمعؿػوسؾ،مصالمبػمتؿقؼؼمإاّلمذهماظقزقػقيمالػ،ميجؿؿوسقالا

ماظلقودلماظؾوحٌمسـم ماظػعؾ مو مضورئمصوسؾمبالمثؼوصي موال مبالمععرصي دقودي
ادؿطوعمأنمؼؼقممبؿققؼؾماألدواتماظيتمؼعؿؿدػومأيمماذإاظؿققؼؾمالمؼؿقؼؼمإالم

مصوسؾقيت ماظؿققؼهقؼؾ مرؾقعي معع مؼؿالءم ممبو ماظؼراءة، مو مماظؽؿوبي اٌـشقد،مؾ
م،جؿؿوسلالاصننمعلؿؼؾؾماظـظرؼيميفماظؽؿوبيمعرتؾطمبوطؿؿولماظشرطمميوعـممث

ماإلروتـػرموأمرجماظؽؿوبيدبمظؽمأغفمحنيذ ماظيتمهدد ماظػؽرؼي مردمسـماظؾـقي
مظؿطقرػا موظؿورطبل ممرجدب، ماظقاضع مػغمجؿؿوسلالاسـ مو فمـسمؾتلؿؼلف

موبيؽؿؾظمؼؽقنؽـمأنمميمػذاماظقاضعمأيمأثر.موطقػموميفصقلؿققؾمأنمؼؽقنمهل
مطوغميف اظقاضعمعـماًورجمومطونماظقاضعميفممتللتمؿوبيظؽاًماظقاضعم)صعؾ(مإذا

م ماظؿورطبلمعلؿؼالمسـ متطقره مؽظاعـطؼ مإنممةراظؽمأنم"اإلدذم؟ؿوبي مو اظذاتقي
تصدمماظقاضعميفمشػؾيمماظػؽرماٌـػردمتؽشػمدوعومسـمسفزػومحنيمظبإمـدتؿدا

معـطؼف" م71سـ م)اؿص. مدائيورؼخ مؼمطد مؿداثوت( معـطؼفومميفمؾورفوتراو إرور
مثقرةم موظذظؽمصنن مٌـطؼمخوص، مبدورػو ماظيتمدبضع ماظؿورؼخ اًوصمحبرطي

مٌـطقظمؿوبيؽظا مػلمدبضع مبؾ مصؽرؼي ميفمخمؼلًمذطقي مذرورف وصمصبد
مسز مصنن ممثي موعـ متطقره، معـطؼ ميف مو مغػلف، ماظؿورؼخ محرطي مـسمؿوبيؽظاظي

تظؾمأنمميأمثؿفو.ادظؼقوممحباسـممتعفزمنأمبيوؿؽقتماظع.مووتمهل،معقاظؿورؼخ
تظفرمأػؿقيمم.مػـو72ؿورؼخمضرورةمتػؽقؽفووماظنيمؼػرضمسؾقفو،محقؿفيمبـدفقـ

ماظ معموميرظـاظـشوط ميف ماظػعول ماٌعرصيممرولدوره مػذه مصؾدون ماظؿورؼخ، حرطي
مؾؿقي)اظع ماظلقظا( ماٌؿوردي متػؼد ممثيمضرورؼي موعـ ماظلقودقي، مضوسدتفو ودقي
م)روبعف مصؿؿكؾو مومطاظطؾقعل( ماٌغوعرة مبني ماظػشؾ، معـطؼ مغؿفوزؼي،الاداخؾ
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مألظؿقدريمؽوػ مبوظـلؾي مأيمصم،Althusserذا مأدودومقدمرافسبانن ودلمعرتؾط
مأ مأن مو مغظري، مدقودقيمظغمرافاسبميبوسبراف ماموردي مإظب مؼمدي ري

م73خورـؽـي ماظؿطقرممميؽـمظػعؾمإغؿوجماظؽؿوالص. معـمأنمصبوبفمدريورة مإذن بي
موضوراظؿ مإذا مإال مضؿـمعطبل، مصؼطماد/مغػلف موبذظؽ ماجملوبفي، مػذه خؾ

ذيمضبقؾفمإظبمغؿقفيمضرورؼيميفمأنمؼؽقنمضودرامسؾكمظا(مؾؿل)اظعؼؽؿللمروبعفم
م ماظؿورطبقي، مأنمزقعاظؼراءة مػذا مععـك مغؼدا، متؽقن مأن ميف مػل ماظؽؿوبي مػذه ة

مطـظرؼيدأمجؿؿوسقيالارطقيمرؼيماظؽؿوبيمبويظغمقومؿظا (مقي)سؾؿموسمظقجقدػو
مصقمع متلؿـدمردلي، مغظرؼي مضوسدة مإظب محبوجي مدائؿو م)اظطؾقعقي( ماظؽؿوبي طي

تماظؽؿوبي،محلىماظؼقاغنيماظيتمقػراإظقفوميفمتغقريمذروطماإلبداعمومتطقؼرمذ
ماظؽؿوبيمحمؿهؽ مؼصقىمحرطوت مداء مأخطر مظعؾ مو ماظؿورطبل. متطقرػو رطي

يفمػذاممساٌغوعرة(،موظقءم)داءم)اظعػقؼي(مأوم)اظؿؾؼوئقي(،مإغفمدام)اظطؾقعقي(،مػق
حرطيمثقرؼيمبالممالم (Lénineاظؼقلمعـمجدؼد،مبؾمصقفمادؿعورةمظؼقلم)ظقـنيم

صؼفمأومتؿؾعف.مذظؽمارترؼيماظـصمالمتلؾؼمإغؿوجماظـص،مبؾم.مصـظ74غظرؼيمثقرؼي
عؾدأماظؿطقر.ممسـمأنماسؿؾورمطؾمحؼقؼيمعقجقدةمدؾػوميفماظـظرؼي،مؼشؽؾمدبؾػًو

ماظؿـ ماٌؼقظي،مبمعـمداخؾماظؽؿوظريؼـؾغلمأنمؼؾدأ مـ ماظـظرؼي ماظـصمالمعـ مـ ي
ماٌمدلوتلم مؼعينمأنماظـظرؼيميفمذؽؾفو ضعمدبموظقيـعمشؿوئلمغظرؼي/اظدوػذا

ـطؾؼمعـمأوظقيماظـظرؼي،مععمأنمغؼطيمطؾمت.مأيمعاظقاضعمظؾػؽر،مالماظػؽرمظؾقاض
صننماظقصقلمإظبمغظرؼيمظؾـصمؼـؾغلمأنمؼؿؿماغطالضيمػلماٌؿوردي،موعـممثيم

.مذظؽمأنماظؽؿوبيمايؼقؼقي،متؾدأمدوعومعـمايقوة،مالميؾماظؾـقوتماظـصقاخد
ؼطملؼ:ممومؼؾلنيمعدماظشؽالغقحأ(مChklovskiعـماظـظرؼي،مؼؼقلم)ذؾقصلؽلم

مؼعفزمسـمأداءموزقػؿفماالجؿؿوسقي،موعـممثي،مصننماظشؽؾمنيحماظشؽؾماألدبل
اظؼدؼؿ،ممؽؾرمظقعربمسـمعضؿقنمجدؼد،موظؽـمظققؾمربؾماظشاىدؼدمالمؼظف

قمبفذامؼمطدمحؼقؼيمأدودقي،موػلمأنمػو.م75قنمضدمصؼدمصػؿفماىؿوظقيؽاظذيمؼ
موؼؼق مواىؿوظقي. ماالجؿؿوسقي ماظشروط مبؿغري متشؽؾفو مأمنوط متغري ملاظؽؿوبي
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ممدري(أظؿقظػقؾلقفم)ا ماظػؾلػوتماألخرىؼؼ: مغؼد مسؾك ماظػؾلػل ماظؾـوء .م76قم
صوسؾقيماظؽؿوبيمم:مأنمؼقؼيماألوظبايقلمؼت:ممدمػذهماٌؼقالتمسؾكمحؼقؼؿنيتمط

مضرورتفوم متػؼد ماالجؿؿوسقي، ماظعالضوت متغري ميظي ميف مذؽؾفو متغري مال اظيت
ماٌ مأن ماظـوغقي: مايؼقؼي متؼقل مو مظلؼقرفو. مهؼؼمالقؼوتمدس ماظـظرؼي ت

مأغفو مأي م)اظـؼد(. مصعؾ ماموردي مسؾك مبؼدرتفو معصداضقؿفو متورسممعشروسقي
غطالضومعـمػذا،مذؽؾنيموؼزمااع.موميؽـمأنممنصرغؾمبوسؿؾورػومسالضيميفم/تشؿ

 ـم مؼؾؼكمأصقوبفومحلىم)طرؼلــؿــقــػويتــعـماظؽؿوبي:ماظؽؿوبيم)اظؿؼـقي(ماظ
J. kristeva) مغؿقميف ماظؿؼـقي( م)اظقػؿ ماظلوذجيميفحدود م77ٌؿوردوتفؿ ظيتماو.

ماظؿلقؼؼ مسؿؾقي مإظب موامتلعك محقٌ مععورف،مظرتوؼٍ، مبوئع ماظؽوتى ؼصؾح
مبق مؼؼقم مربّدزقعلؿؽؿؾو م78ةدػي ماظـصمعـماو. متؼرأ ماظيتمال ماظؿورطبقي ظؽؿوبي

اظـظرؼي،مبؾمتؼرأماظـظرؼيمعـموجفيماظـص،مطلمتعقدمإظبمضراءةماظـظرؼيمسؾكم
طلمتعقدمإظبمطؿوبيماظـظرؼيماظيتمتلوػؿمصعالميفمم،ؾضقءمأدؽؾيماظـصمأومظـؼ

وٌؿوردي،مبمالضومعـمػذاماظؿقدؼد،مصننمربطماٌؼقظيص،ماغطاظـ-تغقريماظؽؿوبيمم
ؼدرمعومؼـشدمجعؾماٌؿورديمأطـرموضقحوم(،مبؾؿقي)اظعؼؼصدمإظبمإغؿوجماٌعرصيممال

مخط مأضؾ مأي موأغلوضو، مسؾلوصوسؾقي ماٌؿوردي مأوظقؼي متلطقد موأن مخوصي مك،
محؼقلا معـ ماظلمال مؼلقى مألنمذب/مظـظرؼي مطؾفو، ماظؽالدقؽقي ماظػؾلػي ول

مااٌؿورد ماٌؿوردي مإظب متشري مال ماٌعـك، مبفذا مإظبظـي مأو مترتؾطممظرؼي، اموردي
بـظرؼي،مبؾمتؼصدمإظبمربطماظـظرؼيمجبؿؾيماٌؿوردوتماالجؿؿوسقي،معـمحقٌم

األخذممبػفقمممو.مػلمأذؽولمصراعمزبؿؾػيمومعؿقحدةمومعؿؿقزةميفماظقضًمذاتف
وصاًل،مألّنمغيماىؿع،مصبعؾمعـمطّؾمحبٌمسـم)بـوءمغظري(مغقصب)اظصراع(،م

ظؿـؼقىمسـم)صؾلػيمجدؼدة(،مأوماؼؿؿـؾميفمم،مالاٌطؾقبميفمحوالتم)اظصراع(
مععم مجدؼد مبشؽؾ ماظؿعوعؾ ماٌطؾقبمػق مإمنو مظؾػؾلػي(، مجدؼدة م)اموردي سـ

قماظؾقٌمسـم)امورديمجدؼدةمػم،اإلغلون.مأيمأنماٌطؾقبميفماظؿقدؼدماألخري
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غشوئقيماظـظرؼيمإظبماظؿورؼخمذامميؽـمردؿمآصوقماالغؿؼولمعـماإلؽػ.م79ظؾلقودي(
قرةماألوظقيمظؾشؽؾماألدبل،ممبالعحمجدؼدةمعلؿؿدةمعـمصوضدماشؿـًماظ.ماألدبل

م ماظؿطقرؼي مالمموdynamique évolutive اظدؼـوعقي ممثي، موعـ ماٌلؿؿر. اظؿـقع
مصقظي.ػع/موظيزععميؽـمأنمؼدرسماظـصمطقاضعيم

.IV ضوعه ومبنتاج جمال املعرفة )العلمية( إو ص،الن:  

ماظؿمنإ محرطي ميف معقضعفو معـ مو معدسقة متـؿٍغقاظؽؿوبي مألن ععرصيممري،
أنمتؽقنماٌؼوربيماظـظرؼيمهلومعـففومضودرامأنمميورس،مميأمعقضقسفوم)سؾؿقو(،

موح مضبؽؿفو، ماظذي ماٌـطؼ متضلء محني ماظـص، مسالضوت متـؽشػ منيحني
مثيمتظفرمضروراتمبـقؿفوميفماظشؽؾماظذيمتؿفلدمصقفماٌودةماألدبقي،مومعـم

مو مسؾك مؼلوسد م)سؾؿل( مظقسل ماظؿلدقس ماظػوميؽـ مدوائر ماٌلؿفؾؽيفوز ،مؿ
موػلمحنيموٌ ميفماظـظرؼوتماظلوئدة ماظـصمعـمأدره مغؼدؼيمهرر مضراءة ؿوردي

موبوظؿوظلمه ماظـصماًوص، مسومل مإظب متؿقشؾ مصنغفو مذظؽ مصؽرةمررتػعؾ معـ ه
م.80اظؿغققىماظػعؾلميؼقؼيمدورهماظقزقػل

مإاو متلعك محني متؿقظؽؿوبي مصنغفو ماظقزقػل، ماظؾعد مػذا مهؼقؼ إظبممجفظب
دؼدمه/فالءؿدادؼو(،موظعؾمعومميقزمػذهماإلحوظيمضدرتفوميفمربووظيمؼاظـصم)غ

عقضعماظػؽرميفماظـصمعـمحرطقيماظؿورؼخمأوميفمطشػماإلؼدؼقظقجلميفماظـصم
مسؾكمأنمتؽقنم)سؾؿو(معؼمطشػو متؼؿصر مػذه، مصقف،مويفمربووظؿفو ؾؾم)اٌعـك(

م مظف ماظعالضعـففو مسؾكمطشػمضوغقغقي ماظؼودرة مبنيموتأدواتف سـوصرمماظؾـققؼي
ؿقزا.موعـممثيمصننمصوسؾقيماظؽؿوبيمػلمؿع/ماظـصمبوسؿؾورهمعـؿقجومرعزؼومعلؿؼال

م مذبم/صعؾ مبؿقدعفو ماظـؼوصي ميف مظقؿقدع ماظػردي مؼؿفووز مأنمم،فبفقد ومبو
ماظؿزاعـ معلؿقى مسؾك مسودة معقضعفو مهؿؾ ماظؾـققؼي مSynchroniqueاظؿقوظقؾ

ؿزاعـمالمميؽـمووػؾمظقٌمؼقجدماق.مصخجففومسـماظؿورؼحمبقغفوم"المتشقنص
ماظؿزاعـقيم ماٌلؿقؼوت مطؾقي ماظزعين مبوظؾعد مؼضوسػ مجفي معـ مألغف اظؿورؼخ،
                                                                                                                             

ـفضي،مظا(مIتمايداثيم)اضضوؼوموذفودملـظرم:مدراج،مصقصؾم)عشرتك(م:مايداثيمواظقسلماظؿورطبؼم79
 .77-76ص.ص.مم-.4992اظؿقدؼٌ،ماظؼدؼؿمواىدؼدمعمدليمسقؾولمظؾدرادوتمواظـشر،م

 .058ص.م-قيميفمظؾـونمسؾكمخّطماٌقاجـفي.ـرقـظرم:ماظعقد،مميـكم)عشرتك(م:ماظـؼوصيماظؼم80
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تؼعمهًمأوػومماظذاتقيممالاٌؿقصرة،موألنماٌلؿقؼوتماٌوضقيمعـمجفيمثوغقيم
اإلدراكمميفمرتقوبالاجملردمطقغفوممتً،موػلمتصؾحمبوظؿوظلمٌراضؾيمضروبم

مدق مأوػوم مو مايددل مصبوزفر مبؿقظقدممعؿؾودل معغرؼو، مطون معفؿو دائؿو،
م.81اظؿقارممسؾكمحلوبماظصدق"

مرو مبوٌعرصي مخوصي مإغؿوجقي ماظـصمػق مأن مبـقؿفمالإمجؿؿوسقيالاشؿ مظف مأن
ؼـفضمبفوموؼلؿؼؾ،مواظؼراءةمتؿعوعؾمهدؼدامععمػذهماظؾـقيموضدمميتظاًوصيما

مطشػ مسؿؾقي مأػؿمتؽقن مػق معو موظؽـ معفؿي، ماظعـوصر مإظبػمػذه ماظقصقل مق
مػذهماظعـوصر،مذظؽمأنمطشػمػذهم)اظؼوغقغقي(مػقمبنيضوغقغقي(مسالضيماظرتابطم)

مأنم مععرصقو. ممتؾؽف معـ ماظـفوؼي ميف ممتؽـ مبوظـص، م)سؾؿقي( مععرصي مؼـؿٍ اظذي
منلؽمبكظقيماظـص،مطؿومععـوهمأغـوم"غؿزودمبلالحمععريفمطبقظـومتعرؼيماظـصم

ماظداخؾلمالمظـغرقمصقف،مبؾمع ماظدخقلمإظبمسوٌف مالمعـمعبوظفمطبقظـو ـمدره
ظـؼقظف،مومظــفضمبعظؿؿفمومظؿؽقنمظـوماظؼدرةمسؾكمإضوءةمػذاماٌعطكماظداخؾلم
ماظؼراءةماظعؾؿقيماظيتمتؽشػماظؼقاغنيماظداخؾقيمظؾـصمطلثرمأدبلم صقف،موحدػو

Œuvreمرتتم ماظؿفدد مػذا مو ماظؿعدد مػذا مإعؽوغقي مظؾـص مأضقلمك ماظؼراءة، يف
مألنمشـكماظـصمؽعإ مسوعؾمهمػقوغقي، مضدرتفمأؼضو مصػلمشـوه ميفمذظؽ، دؼد

ماىؿوظلم متغريمععقورػو مويف ماظؿورطبقي ماظؼراءة متطقر ميف مؼؽقنمحوضرا سؾكمأن
يفمإرورم(،موقو)سؾؿداخؾلمظؾـصمظامنيمؼـؽشػماٌعطكحو.م82"ؿوسلؿجاطؿـؿٍم

ماظػـقي،متربزماظعالضيماظيتمذؾؽيماظعالضوتماظشؽؾقيماظيتمتؾـكمصقفومسـو صرػو
ؾلممبراجعماظـص،مومدورماظؼراءةمطوعـميفمهدؼدمػقؼيمخاٌعطكماظدامذاتربطمػ

مايرطيم ميف معقضعف مبني مو ماظـص مبني ماظعالضي معلوصي مسؾك مو ماظعالضي ػذه
ماظؽؿوبيمٌاءم/وضاظؿورطبقي،مؼؿقظدماظػ ؾؿحماإلؼدؼقظقجلميفمإرورمسالضيمتؽشػفو
ـققيميفمأغفمظؾذظؽمؼؿصػماظـؼدماظو.مظـصوب(مقي)سؾؿرصيمغػلفوميفمإغؿوجفومعع

مؼؿع83مولميفمأطـرماألحقونمإظبمظعؾيمعراؼوؼ ماٌقضقعمعـمصداهم. ممتققز مصقفو ذر

                                                                                                                             
مدرتوم81 ماظؾـققؼي.طؾس، ماألغرتوبقظقجقو مظقػلم: مام-قد مترعبي ماظـوغل، معصطػكمصظداىزء حل،موطؿقر

 .396ص.مم-.4983دعشؼ،معـشقراتموزارةماظـؼوصيمواإلرذودماظؼقعل،م
 .062ص.مم-ي.ــظرم:ماظعقد،مميـكم)عشرتك(ماظـؼوصيماظقرـقيميفمظؾـونمسؾكمخّطماٌقاجفـؼم82
 .395ص.م-جعماظلوبؼ.قدمظقػلم:ماٌرطؾظرم:مدرتوس،مؼـم83
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أحدػؿوممنولاظرعزيميفمذعقرماظؼورئ،مذظؽمأنماظـصماٌؼروءمومصؽرماظؼورئمؼعؽ
آلخرماآلخر،محبقٌمأغفمملمؼرتكمودقؾيممتققزمعومؼؿؾؼكمعـماألولموعوموضعفما

ؽقنمهلومبعضماٌػوتـمذاتقو،مؼعؿؾودظيمضدممقيصقف،مومػؽذامتـزويميفمغزسيمغلؾ
ومظؽــومالمغؿؾنيممنقذجماظقضقحماًورجلماظذيمميؽـمأنمترجعمإظقف،مإنمػذهم

امطونممثيمإعؽونمظؾؼراءةموتورؼخماألصؽورمصنذ.م84اظؼراءةمتؾؼكمسؿؾقيمحؾؿمتغرميقي
مذظؽمدق مصنن مبـققؼنيمحؼو، مععو مؼصؾقو مذرؼطيمأن مايصر مدؾقؾ مسؾك ؽقن

دئذمالمؼؾـكماظـصم.موسـ85وئؾمهؼؼمعقضقسلمعزدوجدخورجفومسؾكمورماظعـق
ميفماظـؼوصي،م مسؾكمعلؿقاه مبؿؿقضعف مبؾ ماظـؼوصي سؾكماٌلؿقىماإلؼدؼقظقجلميف

ؿقزهمػذامالمؼـعزلمسـمربقطفمبؾمؼؾؼكمصقف،مألغفمأصالمؿبفمزوػؿحاشريمأغفميفم
مأغفمالمؼـعزل ماظعوعي،مألمعقجقدمصقف،مطؿو ماظـؼوصي محوضرمغسـمحرطي مأؼضو ف

كمؾسوظـص،مام–رروحيمظـظرؼيماظؽؿوبيمألا/مقفو،مػؽذامملمودمػذهماٌؼوربيص
ماٌعرصقي ماإلعؽوغوت مواألدبم-أدوس ماظعؾؿ مبني مصورق مصوأي مايؼقؼ، ملألدب

ـؾفمعـؾماظعؾؿمؼلؿطقعمأنمطبرتقمأسؿوقمايقوةمعـمخاللمآظقوتماظؿعؾريمسـمع
مضقاغنيماظصػوتماإلغل مؼظفر مأغف مظذظايوغقي،مطؿو موػق مظؿقؼقؼممؽقوة صبؿفد

مذر مسومل ماألدبل ماظـص مبلن ماظؼوئؾي ماظػؽرة موؼرصض مدؼوظقؽؿقو ماظؾعد، مّيػذا
ينمذقؽو،مذظؽمعتمالمؼؽػلمأليمطؿوبيمأنمتقجدمدونمأنمذإ.مؿؼؾموعلؿغؾؼلع

ماٌقضقسقي،داخؾألنماظؼقاغنيماظ مظؾـصمتعؽسمضقاغقـف موظذظموالمقي ؽمتعورضفو
هصكمبشؽؾمآظل،موظؽـمؼـؾغلمأنممنؼيمالمميؽـمأرؼصننماظعـوصرماظرئقلقيمظط

مطـظوم موعـ86تؼقم ماألدبقيمػلمصعؾمععؼد،مبنعؽوغفمهقؼؾمم. مصننماٌعرصي مثي
اماٌػفقمماًوصمػـو،مإمنومؼمطدمأحدم.موػذ87ياٌػفقمماجملردمإظبمصؽرةمعؿكقؾ

إلغلون،مبوقزماظعؿؾماًوصماٌؼقالتماظرئقلقيميفمغظرؼيماٌعرصي،موػقمأنمعوممي
ػدصفمدوبؼماظقجقدميفموسلمػذاماإلغلون.موأغفمؼمظػمضوغقنمسؿؾف،موػذاممنػقمأ

                                                                                                                             
 .395ص.م-قدمظقػلم:مم.من.طؾـظرم:مدرتوس،مؼم84
 .395ص.م-قدمظقػلم:مم.من.طؾـظرم:مدرتوس،مؼ 85
 .10ص.م-.45،مسم42عمم-ـظرم:مبلؽـقف،مصالدميريم:مذبؾيم)اآلداب(.ؼم86
عبيمغزؼفمايؽقؿ،مبريوت،مدارماآلداب،مرتم-ـظرم:مشورودي،مروجقيم:معورطلقيماظؼرنماظعشرؼـ.ؼم87
 .460ص.م-.4978م،1ط
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ماإلدؼو ماإلغلون،موػذا مميقز معو مػق ماٌشروع ماظػوسؾمظؾؿلؿؼؾؾ،مػذا مطايضقر
ًقوظلمأوماظؿفرؼدي،مػقمعـطؾؼمطؾمغشوطمإغلوغل،مواإليوحمسؾكماىوغىما

ؿمإظبماظؿلطقدمبلنمفقدمػذاماظػؼؼ.م88خوصيمعـمذظؽماظػوسؾميفماٌعرصيمػقمحوظي
سؿؾقيماظؽؿوبي،مإنمػلمإالمغشوطمؼمظػمبنيمغؼقضنيماٌـطؼمواًقول،مثؿمؼمظػم

مطؾومجدؼدا.رع/معـفؿوموحدة
ماألػؿقيمـع متربز مميفمػـو ماظؽؿوبي متؽقن مقي)سؾؿأن مصوسؾقؿفومميف( غطوق

ؽـفومميمغفمالنص(مقيؾؿ)ساإلغؿوجقيميفمإغؿوجمععرصيمجدؼدةموحنيمتؽقنماظؽؿوبيم
ماظؽؿوبيمرأنممتو متلؿؾزم مطلدب،مػؽذا مبـقؿفو مسؾكمغصقصمصؼد سم)سؾؿقؿفو(
طالضومعـمروبعمإغؿوجقيماظـص،مصننم(.مواغؾؿقي)اظعظضرورةمضراءتفوموب(مؾؿقي)اظع
ضراءةمدورماٌػوػقؿماظـظرؼيماظضرورؼيمإلغؿوجماٌعرصيماظيتمؼمدسمبفوماظػؽرممؿفص

ماسفو./اخرتمجفووةمبؾمصبىمإغؿزخذمبصقرةمجوػمنمتعقضقسؿف،مالمؼـؾغلمأ
مظو م)طوغطقي مأنمتمدسمظـقرة مأوظقؼوتمعفؿوتماظؽؿوبي معـ (مE.Kantذظؽمصنغف
مخاللدج معـ ماٌعرصي مإغؿوج مبلدوات مصقفو ماظـظر متعقد مسالضوتمؾذمؼدة، ؽي

تورطبقيمتضعميفمحلوبفومحرطيماظؿطقرماظؿفدؼدؼيمومضقاغقـفوماٌؿؿقزةموعـممثيم
ماٌع مغقع موروبعفو،صنن مغفؼمرصي ميف مإغؿوجفووؿفددان مبلدوات ماظؿقؾقؾ .م89ؼي

ماظؿقؾقؾموظذ معلؿقى مسؾك مظؾؿعوؼـي ماظضرورؼي ماألدوات ماظؽؿوبي متعؿؿد ظؽ
قوضوتماظؾداػيماىوػزةمظؿـضدمدومواظرتطقىمحؿكمميؽـفومأنمتؿكطكماٌظفرؼي

معومػقمجقػريميفمطؾمععرصي،مومتؿؾؽميفماظـفوؼيمتراطؿفوماًوص.
صقلماىدؼدةمومؼلعؾميفمألامؾوتؿـداػؾمبرشؾيمؿػلمصضوءمضباظؽؿوبيمإنم
م مظبإمغؿؾوهالاإثورة مععرصي متلدقسمإغشوء مدور مقي)سؾؿمأػؿقي ظـصمعـمخاللموب(

مو.فغػل(مLittéraritéاظقصقلمإظبم)األدبقيم
مطؿوبوتماظؿلصقؾموإذ معطؾقبمطذظؽ مػق معو مصنن معطؾقبو ماىفد مػذا مطون ا

مؾؽماظيتمتؼدمتظطؾقعقي(مػلم)ااظؽؿوبيمماظـص،موعـممثيمصنن-اظـظريمظؾؽؿوبي
فومربووظيمإلغشوءمعومملمؼـشلمبعد،متعقدمطؿوبيماظـصمغإ.مرحمطؿشروعمطؿوبيطت/

                                                                                                                             
 .463ص.م-ظرم:مشورودي،مروجقيم:مممن.ؼـ 88
 .42ص.م-لوبؼ.ظعؾ،معفديم:ماٌرجعماسوـظرم:مؼم89
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متلوؼؾم ظـؿلوؼؾمظقسمتػلرياماوم،Interprétationسربمضراءتفموظذظؽمصفلمضراءة
Explicatifمغإم مإسودة مإظبمتومكدامؿداف مؼؼقد مػـو، ماظؿلوؼؾ موبـوء قزقػ

ماددؿؾدالالا) ماظؼراءةمرببوظـصمغػلفمسصمـظامؾدالؿ( مغصم)ودقط(،مصزئؾؼقي
وسدممثؾوتفومخوصقيمترجعمبوألدوسمإظبمذروطماظؽؿوبيمغػلفومعـمحقٌمػلم

،معـمػـومميؽـمأنمتلوػؿماظؼراءةمراردؿؿوبمرتلومالاعودةمضودرةمسؾكماظؿؿددموم
مأدؽؾيم مسـ م)اظعؾؿل( مبوظؾقٌ مؼـؿعش ماظذي م)اظـظري( مايؼؾ متلدقس يف

اظؽشػمسـمرؾقعيمسالضيماظؿقاذٍمبنيماظؽؿوبيمماٌالحظيمإظبمذه،متؼقدمػاإلبداع
م م)اظطؾقعقي(،مٌاماتفوودأو مضراءتفو م)اظطؾقعقي( ماظؽؿوبي مدبؾؼ ممل مصنذا ـففقي،

رمعغؾؼمعـماظؿفرؼؾقيمواىزاصقيماظيتمتؾقٌمسـمدقوقمادعصنغفومتظؾمتدورميفم
مصقف مػؽذ90تلؿؼر مَػ. مؼصؾح ماا متلدقسماٌؿ اٌـففقيمتمؼقالظؾقٌماظـظريميف

ؿقسؾي،مأعرامعؾقومعـمأجؾمأالمتؾؼكماىفقدمربصقرةميفمإرورماٌراوحيموملاٌ
عرةموغاظرتدد،معـمإنوزمعغوعرتفوماًوصيميفمررؼؼماظـقرةماظـظرؼيمضؿـمأصؼماٌ

دواتماٌعرصقيماىدؼدة،مػلمألا/ماظػؽرؼيماظؽربىمظؾعصر،مذظؽمأنمػذهماٌػوػقؿ
بداسو،موإملمتؿفلدمععرصًيػذاتموظامشوفؿطادروبمعومؼؼقدماظعؼؾمومؼدصعفميفم

مواٌؿػوسؾ مايور ماظقجقد مبؼقؿ ممتورس مػل مثؿ مواضرتاحمقض. ماظـظري، ماظؿلعؾ ؿ
ماظؼطقعي مترعلمإظبمصقغ مععرصقي متػصؾماإلغؿوجمسـمظامRuptureمأجفزة يتمال

مايداثيم ميف معشروع مطؾ مإن مػقؼؿف، مودد موإمنو متورطبف، مسـ مال مو عؾدسف
.م91وظؽـميفماظذاتمواظلريورةماظؿورطبقيم،بومسؾكماظذاتالاغؼموايوظيمػذهمظقس

ماظذيمموػل ماٌؿصؾ ماظصدام مضؾى ميف مظـضفف مواظقاضع ماظـصمواظػؽر مؼمػؾ عو
مواظؽؾؿوت،موعـم ماألذقوء ماألدؽؾيمميمثتعقشف مػلمطؿوبي ماظؽؿوبي تصؾحمصوسؾقي

مأغـ مدائؿو مطبول معو متعؿقؼ ميف ماظرشؾي مهلو متؿفقل مواظيت مواٌؿؽـي فمايؼقؼقي
مسـممـعوم.92ؼـفلبد مال ماظؿكقؾل ماظؿداسل مسـ ماظؽؿوبي متصدر مأن مؼـؾغل مثي

                                                                                                                             
موايرؼي.ؼم90 ماظـؼد م: مخؾدون ماظشؿعي، م: ماظعرب،مم-ـظر ماظؽؿوب ماهود معـشقرات مدعشؼ، اظعرب

 .046ص.م-.4977
مؼ 91 م: مأغبد ماٌدؼين، م: ماٌعوصر.ؽدأـظر ماألدبماظعربل ميف ماإلبداع مط-ؾي ماظطؾقعي، مدار ،م4بريوت،

 42م-م9ص.ص.مم-.4985
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ؾقل،مبؾمتطرحميام/مررماألجقبيؼتم/معؼؾل،مصفلمبذظؽمالمتلردظامدؿقضورالا
م مظإلجوبي ماظصراسوتممـساظلمال مععرطي مسؾك ماىقاب مػق ماظلمال األدؽؾي،

يماظعؼؾقيمـقظؾاظؽربى،موػلمبذظؽمتؼدممغػلفومبوسؿؾورػومرعزامصوسالميفمتـقؼرما
العقي،مسإمفالطقيؿداقسلماظذاتلموذظؽمبغقيمهقؼؾماٌعطكماظـؼويفمعـمعودةمظوا

مسـم محدؼـف مععرض ميف مأدوغقس مطؿى مضد مو ماظقجقد، مصـل مصوسؾ مرعز إظب
مظامظؿزامالامنأم(م:م"ازظؿالا) م93ظؽشػمالمبوظقصػ"وبمظؿزامالاـقريمػق ذظؽمظو.

م)بورتم مR.Barthesؼمطد ماظلب( متلؿطقع معو مطؾ متػعؾفؼرن مأن يفمذبوبفيمماءة
متقظدمععـكمتشؿؼفمعـماظشؽؾ،مذظؽمأنمػاظشؽؾمػقماظعؿؾؼ .م94اظـصمػقمأغفو

مغوب مطؿعطك متمدس محداثقي مطؿـففقي ماظؽؿوبي محؼقؼي متؿفؾك عـمملصذظؽ
متمطدم مواٌؿداول، مظؾلوئد معقاطؾؿف محقٌ معـ مال ماإلبداسقي، مصوسؾقؿف حقٌ

م)غؿوظلمدوروتم مNathalie Sarrauteاظروائقي مطلوئرمبكمأنماظؽؿوؾس( ماألدبقي ي
.م95ئؿمسـمواضعمزؾمذبفقالادمRechercheاظػـقنمؼـؾغلمأنمترتؽزمسؾكمحبٌم

مإدراكموتػو ماظؾقٌماظذيمميـعماظـصمعـموظقجمدائرة اظؼورئمبطرؼؼيممقوذذا
م مضقة ماظؼورئ مهلذا مدقؿـح معو مبوظذات مػق موصقرؼي، مطؾمؾسمغؿصورالاعؾوذرة ك

مإ ماىدؼد، مظؾقاضع متعقدبقادمعوعؼووعوتف مررؼؼممهطي مسـ موإعو مسؾقف، اٌؾوذر
دائؿمعـماٌعؾقممإظبماجملفقل،معـماٌرئلمإظبمظامغؿؼولالاامذػ.م96ظعـػوبمقوعفؿضا

ـممثيمصننماظـصمطؿومعو.م97حوظيمهقلمعلؿؿرميفاًػل،مػقمعومصبعؾماظؽؿوبيم
ءمػقمحبٌمسـمذلم،(Alain Robbe Grilletم-مؼمطدماظروائلم)أظـمروبمشرؼقف

م مؼقجد مظـ ماظؽؿوبياّلإعو معـ ماالغؿفوء م98مبعد ماظذيمضبقلمؾص. مػق قسم)اظقاضع(
ماظذيمضبّقلماظقاضعمإظبمأدب،مأيمإظبمظغي،م مػق مإظبمأدب،مبؾم)اظػـ( اظؽالم

                                                                                                                             
 .050ص.م-.4978بريوت،مدارماظعقدة،مم-دوغقسم:مصدعيمايداثي.أم93
م 94 موحؼقؼي.ربورت، مغؼد م: مطم-والن مايضوري، ماإلمنوء معرطز مسقوذل، معـذر ماظدطؿقر م،4ترعبي

 .424ص.م-.4991
مم95 م)عشرتكغؿدوروت، مواظقاضع.وظل ماظرواؼي م: مسققنمم-( مدار ماظؾقضوء، ماظدار محدو. مبـ مرذقد ترعبي

 .42ص.م-.4988م،4اٌؼوالت،مط
 .41ص.م-ـظر:مدوروت،متؿوظلم:مم.من.ؼم96
 .46ص.م-ـظرم:مدوروت،متؿوظلم:مم.من.ؼم97
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وكمحقٌمتدخؾمايقوةماألدب،متغدو،مـفصم99دبماظقاضع،مبؾماظقسدألامصؾقس
ـك،ماممبفذاماٌعز،مصنّنماالظؿيمثمـعم100ػلمذاتفو،مأدبًوموصبىمتؼدؼرػومطذظؽ

ػقماظؽشػمسـماظصراسوتماظقجقدؼي،مالمبقصػفوموربوطوتفو،موإّغؿوممبلوءظؿفوم
مٌػ ماظؿققؼؾقي ماظـؼؾي مويفمػذه مجدظقي، مسؼؾقي محؿؿًومممقفبؾـقي متؿعزز االظؿزام،

ماإلغؿوجم مإسودة ميف مؼشورك ماظذي ماٌؾدع ماظؼراءة مصعؾ مًؾؼ ماٌمدلي اظعـوصر
ظقاضعماٌعقشمعـمجفيمأخرى.مسودةمإغؿوجماإعـمجفي،مويفمصماإلبداسلميفماظـ

مأدوغقس،مأنمطؾمضورئمسربماألزعـي،م مؼمطد مصقصقو( معشرضقو م)راعؾق ويفمعؼوظف
مؼؿغّقرم مثوغقي معرة مإظقف محنيمؼعقد مؼدخؾميفمغفر صبىمأنمؼدخؾماظـصمطؿو
تلوؼؾماظـصموؼؿغّقرماٌمولموؼؿغّقرماظـصمذاتف.ماظـصمػقمضراءتفموتلوؼؾف.مصؾقسم

مضراءةمذظوم101،مبؾمؼشورطفماظؼورئمأؼضًواظؽوتىموحدهمػقماظذيمؼؽؿى ظؽمصنّن
اظـصماألدبلمتؼؿضلمأدبقيماظؼراءة.موتؾؼلماىؿول،مؼػرتضمعبوظقيماظؿؾؼل،م

مظ مصنّنمؾؼـأو مهلذا ماظؼورئ. مأدب مؼقجد ماظؽوتى، مأدب مإّن مثوغقي، مبعؾورة ،
مأػؿقي مؼؼؾ مال ماظـصموذرورف، متؾؼل مطقػقي محقل محقسماظلمال ماظلمال ملـد

ذامطوغًماظؽؿوبيماإلبداسقيمدبؾؼمضورئفومصقؿومدبؾؼمأصؼفو،منص،م102ذروطمإبداسف
مإ م: مععفو موضراءة،مػلمإظبماظؾؼوء ماظققم،مطؿوبي مايوجي ماظؼراءةممظبصنّن عبوظقي

م.ممممممم103اإلبداسقي
ميف(مEssenceـمأجؾمغػلم)االشرتاب(،متشرتطماظعقدةمإظبمأصقلم)اٌوػقيمعو
بوٌعـك،مدريورةمصؽرؼيمالممٌماظـظريمطكوصقيمدائؿيماظؿػًقـص.موؼظؾماظؾاظ

متؽقنم ماظؿلدقسماظـظري معللظي مبلّن ماالسؿؼود مميؽـ مال مصنّغف موظذظؽ، تؿقضػ.
مطقو مبؾماألػؿمميظعطروحي مسؾكمعلؿقىماظؾقٌماظـظري، مادؿعفوظقف وضعقي

م ماٌؿؿـؾ مواإلغؿوج ماظـظري( م)اظقسل مػق مذظؽ معإلعـ مؼصريمبفؽوغوتماظـص. ذا
رديمإغؿوجمصعؾماظؽؿوبيموضراءتفو،مجزءًامحماظـظريمػذا،مػقمأنمتؽقنماموقاظطؿ

                                                                                                                             
 .04ص.م-ظرمأدوغقسم:مدقوديماظشعر.ؼـم99

 .79ص.م-ـظرم:متقـقوغقن،مؼقريم)عشرتك(م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل.ؼم100
 .32ص.م-.57عمم-ؾيم)عقاضػ(.أدوغقسم:مذبرم:مـظؼم101
 .19ص.م-ـظرم:مأدوغقسم:مدقوديماظشعر.ؼم102
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مذؽ مبوبؿؽور متؿعؾؼ مال مػـو، ماٌللظي مأن مذظؽ ماظعوم. ماظـظري ماظقسل مػذا مؾعـ
مزاوؼيممن/ ماألذؽولمعـ متـقؼعمتطقؼر ميف متؿؿـؾمأصاًل موإّغؿو طمخوصمظؾؽؿوبي،

م.م104ؼوئؿظوراءماظقسلماىمأدودقيمػل،ماظؽشػمسـماظقسلماٌؿؽـماٌغق
بيماظـصماألدبلم؟مإّغفماظطرؼؼيميفمادؿؽشوفماظقاضعمـمعوماظشؽؾميفمطؿوؽظو

موؼؿقدد،موؼؿغريميفما مإذنم"ؼـشل وظقسميفماظـوبًمم-يفماٌؿفقل-رؼخموؿظوػق
ععرصيموتعؾريُا،معـم-اٌطؾؼ.موعـمػـومأػؿقؿفم:مصوظشؽؾماىدؼدمؼزظزلماظلوئدم

مٌمحق مصوسؾقؿف مععرصياأّن ميف موعغوؼرة، مخوّصي معؼوربي مطقغف معـ مآتقي مٌزظزظي
مأّنم مورؾقعل موػفقعقًو. ماظلوئدة، مظؾؿؼوربي معضودًا مطقغف موعـ موتغقريه، اظقاضع
اظشؽؾمالمؼعؿؾمععزواًل،موإّغؿومؼعؿؾمداخؾمذؾؽيمعـماظعالضوتم:مععماألذؽولم

مائؿالصًو" مأو ماخؿالصًو ماظلوبؼي، ماظـصقص موعع ماألخرى، ذظؽمظوم105اظؿعؾريؼي
امؼعينمأنمذػوم106سلؼـؾغلمأنمؼؼرأماظـص،معـمحقٌمػقمعؽونمغقسلمظعؿؾمغق

م)ع مظقسمظف معؿقّرك، مأّغف ميف ماظـصمػق مظؼقؿي ماألدودل معلؾؼ،مكـعاحملؾ )
ثوبً.مصؿعـكماظـص،مؼؿفّددميفمطّؾمضراءةمععمطّؾمضورئمجدؼد،موشريمعـؿظر.م

ر،مإّنمظؾـصمعلؿقؼنيم:مخـؼؾ،مبؿعؾريمآظضرائفم؛مأوممدإّنمظؾـصمدالالتمبعد
مربؿؿؾي، مٌعوٍن مطنعؽوغقي ماظـص مػق معـممماألّول ماظـصمطؿفؿقسي مػق واظـوغل

اٌعوغلماظيتمطقغؿفوماظؼراءاتماٌكؿؾػي.ماظؼورئمػق،ميفمػذاماٌلؿقىمذرؼؽميفم
ماظـصمظقسمذبّردمإؼصول،معو.م107ععـكماظـص مبوظؿوظل،مغػفؿمطقػمأّن ـمػـو
مػق مأنعموإّغؿو مؼرؼد مأنممشروع مال معؿقّرك، مدالظل معشروع ميف ماظؼورئ ؼدخؾ

متلثري مإظقف مؼـؼؾ مأو مػلمؼعؾؿف، موضراءتف مدسقة، ماظـصمػق مصنّن ممثي، موعـف ًا.
م م108أنمتؽقنمإبداسقيم/إغؿوجقي،مػلمأؼضًومـعحقارمععف،مظذظؽمالمبّد ذامؽػ.

ظؾغوئىمػمؼؽؿلىماظـّص،مدالالتفمحبضقرمصوسؾقيماظؼراءةم/اظؿلوؼؾ،مصفقمطش
ماظ مظذامـيف ماظـص. معـؾ مععرصي مؼـؿٍ مبفذا، مإذن ماظؿلوؼؾ مصقف. مظؾؿؿضؿـ ص.
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سؾموػتذا،مندمأغػلـومأعوممفبوم.109ةمثؼوصي،مطؿومطونمدائؿًومثؼوصياسؿربتماظؼراء
مؼؿقّقلماظـص،مإظبمغبقظيمععرصقيمترتؾطمبوظقاضع.موظؽلمؼؿؿم ثؼوصؿنيم:مػؽذا

هلذهمايؿقظي،معـمحقٌممياءةماظؿلوؼؾقؼرحّؾمػذهمايؿقظي،مؼؿؿماظؾفقءمإظبماظ
مصن مإبداسًو، ماألدبل ماظـص مطون مصنذا موبذظؽ، ماٌعرصقي مػدعفمبـقؿفو مسؿؾقي ّن

مإبداعم مإذًا، مإّغف ماإلبداع. مإرور مضؿـ متـدرج مبدورػو، مبـوئف موإسودة /تػؽقؽف
م مصوظؽؿوبي مآخر. مإبداع مإلعؽونمأنم-ؼـفضمسؾكمشرار اظـصماظذيمؼػؿحمغػلف

ؼـشلمعـفمغؼدمسؾقف،مصبىمأنمؼؽقنمغّصًومغؼدؼًومعـمحقٌمبـقؿف،م"أيمصبىم
معؿعّددًاموضبؿؾمأطـرمعـمضراءة واحدة،موؼشوركميفمتلدقسمظغيممأنمؼؽقنمغصًو

مبؿلدقسماظـصم متؼقم مغصقصفو، متـشه موػل ماألدبقي، ماظؽؿوبي مصؾؽلّن غؼدؼي.
م110اظـؼديماظذيمؼـؼد،مؼؾينماظـصموؼفدعفميفماآلنمغػلف" مطونماظـص،مذإ. ا

مصوظوبطؿ مظؾكػل، ماظذيمؼي ماظؿصّقر مأّن مذظؽ ماٌلؿرت. مػذا مإلجالء مطؿوبي راءة،
تعوعؾفمععماظـص،مػقمايوضرماظؽوعـميفماظـص.مؼـطؾعميفمذاطرةماظؼورئمأثـوءم

عـميفمعوموراءمػذامايوضر،مواظذيمالمميؽـماالضرتابمعـفمإاّلمسـموؽظواظغوئىما
ًصقصقي،ماظـصمويفمػذهما-ررؼؼمصعؾماظؼراءة.مػؽذامدبؿصماظؼراءةمبوظؽؿوبيم

مؼطقظفم مال مذلء مأّي موظقسمعـ مدواخؾف، ماظـصمعـ معـ مإاّل ماظؼراءة متـطؾؼ ال
ماظـص.
مايضقػؽذ ميف موؼلؿؿر ماظزعـ، مصعؾ معقاجفي ماظـصميف مؼصؿد ظدائؿ،مامرا

اظقجقد،مضدمغصم-بقجقدمخوصقيماظؿلوؼؾ.موبوظؿوظلمؼؿققلمإظبمغلؼمظؾؽؿوبيم
م مسؿؾقي ماظؽؿوبي متصؾح مبفذا، معـمحقٌمػلطؾاٌقت. إغؿوجمخالفمظؽؾقيممقي

ماظؽؿوبي م: معؼددل( م)أغطقان مؼؼقل مبودؿؿرار. مواٌؿقظدة ػلمماظذاتمواجملؿؿع
مذػوصقي متلؿققؾ ماظقجقد، مطـوصي ميفالوم111حقٌ مإاّلمػممند ماًطوب، ذا

ماظقسلم مبداصع مدائؿًو معدصقسي مصوسؾقي مػل ماظؽؿوبي، مصوسؾقي مأّن مسؾك تلطقده
مطؿلموظقي ماظؽؿوبي موبلدؾوب ماي. مػذا معشورؼعممّدسـد ماعؿالك مميؽـ صؼط،

أّغفمالممتلدقسمغظرؼوتم/معؼقالتمظؾؽؿوبيميفمحدودمػسؾؿمإعؽونماظعؾؿؼ.مذظؽ
                                                                                                                             

 .02-40ص.ص.مم-ؾقعي.طظابريوت،مدارم-ـظرم:مطؾقطق،مسؾدماظػؿوحم:ماألدبمواظغرابي.ؼم109
 .44ص.م-طرةماٌػؼقدة.قوسم:ماظذاإظخقري،م 110
 .494ص.م-اضعموآصوق.واؼيماظعربقيمروـظرم:ماٌدؼين،مأغبدم)عشرتك(م:ماظؼم111
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إّنم"م،(B.Ikhenbaumؼقجدمسؾؿمجوػزمطؿومؼمّطدمسؾكمذظؽم)بقرؼسمإطبـؾوومم
أّنمطّؾممؽظذم112اظعؾؿمإّغؿومؼعقشمعؿكطقًوماألخطوء،موظقسموػقمؼصـعمايؼوئؼ"

مايؼقؼيمعـماالسؿؼودمبلّغفمالمميؽـمصفؿماٌـطؼماظعؿقؼميفسؾؿمعلؿقحكمموععشر
مخصقصق ميف مبوظغقص مإاّل مواظظقاػر، مظألذقوء ماظؿفرؼؾقي محؼقؼؿفو  réalitéي

empiriqueمخوّصيمدحملام م)طقوظي مظؾـوئفو مواٌؽون ماظزعون ميف متورطبقو دة،
تميفمسوملمالأيمطقاحدةمعـمايوم،(Bachelardظؾؿؿؽـ(محلىمتعؾريم)بوذالرم

ماٌؿؽـيدرب ماظؿشؽقالت معـ م113ود مداخؾمقح. ماظعؾؿل ماظـشوط مؼؿقظد ٌ
مماظعالضوت،مبنيماالدؿعداداتماظيتمتـظؿفو مHabitus)اظلقؿوء عؾؿقي،موعـمظا(

مصم،مثي ماظعؾؿقي ماظرشؾي مودمػم،Libido Sciendiنّن مآخر، موظع مأي معـؾ ل
مػذا مظؾقؼؾ ماًوّصي مظؾرضوبي ماًضقع مذروط ميف م)اًقػمإذؾوسفو معؾدأ وءمؿق

L'alchimieم ماٌعرصي،مإظبمعصؾقيميفماٌعرصيظا( م114يتمهّقلمذفقة تورؼخممّنإ.
ؿعؾريم)عقشولمبمؾؼدرمعومػقمتورؼخمضطوئع.مأوممظـؼاألصؽور،مظقسمعلؿلصاًل،مب

يتمملمتؽـمظؿعطلمظامEpistémesرؼخمإبلؿقؿوتموت(م:مMichel Foucaultصقطقم
مملمؼؽـم مألذقوء مبؾمأهلععـكمجدؼدًا مععـك، مرؾقعيمّغو مشّقرتميفمايؼقؼي فو

ـمعوم115بدظًماظؽقػقيماظيتمطونمبنعؽونماظدظقؾمأنمؼمولمبفووم، Signeاظدظقؾ
نماظؿفؾلماًوظصمظؾؿعرصيمبؾمؼشؽالنمالؽّنماظػؽرمواًطوب،مالمؼشمثي،مصن

ماظؼطوئع،مؽػم116"اجملولماظذيمميؽـمأنمتؿقّظدمصقفمطؾمععرصي ذا،ممتـؾمػذه
اظؾقظيماظيتمتلقدمصقفوماظؾغيمايؼؾمم،(Jaques Derridaدامؼعؾريم)جوكمدربؿ

ّصًومأودعمقؼًومصؼط،مبؾمغغظمContexteاإلذؽوظلماظؽقغل،محقٌمالممتـؾمدقوضًوم
.م118ؽمأّنمتورؼخماظؾغي،مػقمسؾورةمسـمتؼدممرمسؾيمعؿقاصؾيظذ.م117ؿوحػغدائؿماال

                                                                                                                             
 .34ص.م-قرؼسم)عشرتك(م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل.بإطبـؾووم،مم112
 .03ص.م-ـظرم:مبقردؼق،مبقورم:مأدؾوبمسؾؿقي.ؼ 113
 .441ص.م-رم:مم.من.وقبـظرم:مبقردؼق،مؼم114
اظعوظل،مدمترعبيمأغبدماظلطوويموسؾدماظلالممبـعؾم-وإدارةماٌعرصي.شولم:مغظومماًطوبمعقصقطق،مم115

 .74ص.م-.4985ظـشرماٌغربقي،مااظؾقضوء،مدارم
دارماظؿـقؼرمظؾطؾـوسـيمواظــشـر،مم-ترعبيماظدطؿقرمربؿدمدؾقال.م-قشولم:مغظومماًطوب.عصقطق،م 116
 .87م-م86ص.ص.مم-.4981،م4ط

مواالخؿالؼـم117 ماظؽؿوبي م: مجوك مدرؼدا، م: مطم-ف.ظر مظؾـشر، متقبؼول مدار مجفود، مطوزؿ ،م4ترعبي
 .65ص.م-.4988
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ماظلقوقسو مأنمؼؽلرمػذا م119ؾكماظػؽر اظػعؾماألدبلميفمحدودممـممثي،مصنّنعو.
ماظصوصقيم مبوظؾغي ماإلضرار محؼًو مػق مػذه، ماظؽؿوبي مإرادة معـ مأّواًل مؼـؾع طقغف

م ممسوظامLangue Pure/اًوظصي مؼؿؿ مإن معو مصعؾمم،وسفيت متصـع حؿك
م120اظؽؿوبي مخطوبًوّغإ. مذلء مطّؾ مصقفو ماظيتمؼصري ماظؾقظي مؼرىمظوم.121فو ذظؽ

م ماٌعرصيم،(Althusser)أظؿقدري ماالغػصوالتمم،بلن معـ ممبفؿقسي متّر
واظرتاجعوتمواٌـعرجوت،مأدتمإظبماظؼطعمععمعومػقماؼدؼقظقجل.موضوعًمبؾـوءم

ؾقيمورؼدمعؾوذرمظؾقاضع،مبؾمعؾؿمظقسمسؿظاممثي،مصنّنمـعوم122اٌعرصيماظعؾؿقي
عوئؼماظذظؽمصنّنماإلؼدؼقظقجقومسـدم)أظؿقدري(،متشؽؾمظو.م123ػقمبـوءمواضعمغظري

مؿاإلبلؿق مـسمEpistémologiqueقظقجل م)بوذالر مBachelardد مؼصؾحمفب( ذا،
ماظعقائؼم مإبراز ميف معفـؿف متؿؿـؾ مإبلؿقؿقظقجل مسـ مسؾورة اظػقؾلقف

مو مؾصؼاإلبلؿقؿقظقجقي. مغظوعًو ماظعؾؿ ماإلؼدؼقظقجقومح معع مؼؿلدسمبوظؼطع غظرؼًو
م.مممممممم124اظيتمتعؿربمعوضقفماًوره

مؼظ م)جقظقو مررحً مطرد مJ.Kristevaؼـلــؿقػو مخاللمظغ( معـ مظؾـص رؼي
م ماظداظي م:مطوٌؿوردي مProductivitéاإلغؿوجقيموم،Pratique Signifianteعػوػقؿ

ماو مPheno-texteػرظـصماظظواومintertextualitéظؿـوصماومSignifianceظؿدظقؾ
ماو ماٌقّظد مGéno texteظـص مأو. م)درؼدا معـمم،(Dérridaعو ماظـظرؼي مررح صؼد

معػ م)اظؽؿووػخالل مطـ مبقؿ مواالخؿالف مL'écriture et la différenceي رحمرو(
م مجقـقً مGérard Genette)جرار ماظـصلمذػ( م)اظؿعوظل مخالل معـ ماظـظرؼي ه
Transcendance وعوموراءماظـصممكؿؾػيم:م)اظؿـوص(،ٌامضلوعفلب(مMeta texteم

ماو ماظـظري موم،Paratexteظـص ماألسؾك ماظـصمجم،l'hypertexteاظـص وعع
l'architexteمذطم م)بورت مررح مBarthesظؽ معػوػقؿمظغ( مخالل معـ ماظـص رؼي

                                                                                           
 .72ص.م-ا،مجوكم:مم.من.دظرم:مدرؼـؼم118
 .74ص.م-ا،مجوكم:مم.من.دـظرم:مدرؼؼم119
 .415ص.م-ا،مجوكم:مم.من.دـظرم:مدرؼؼم120
 .65ص.م-ا،مجوكم:مم.من.دـظرم:مدرؼؼم121
 .47ص.م-ظرم:مأظؿقدري،مظقيم:ماٌرجعماظلوبؼ.ـؼ 122
 .47ص.م-دري،مظقيم:مم.من.ظرم:مأظؿقؼـم123
 .47ص.م-ظرم:مأظؿقدري،مظقيم:مم.من.ؼـم124
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م ماظؾّذة مأػّؿفو،معػفقم معومPlaisirسدؼدة،مظعّؾ ماظؽؿوبي إلضبوءماومEcritureػفقم
Connotation.م

مسؾطو م)بورت( مؼمطد مػذهمؿو مصقفو متؿالضك مأن ماظـصمصبى مغظرؼي مأّن ك
معق مإغؿوج مأجؾ معـ موذظؽ ماٌكؿؾػي. ماٌعرصقي م)اضقاحملوور مػق مجدؼد ـصمظع

Texteسؾؿف(.موضدمأتكموضًموأصؾحمصقفماظؾقٌميفمذبوالتماظـص،مسؾورةم)و(م
ؾلػقيمػظاكمدراديمطّؾماألغظؿيماٌـطؼقيموؾسمSémiologieسـمصؿحماظلقؿققظقجقوم

مواأل مظلوغقي،مواظـؼوصقي مشري محبقث معـ متلؿػقد ماظلقؿققظقجقو موجعؾ دبقي،
م م)بوخؿني مM.Bakhtineطوٌورطلقي ماظػروؼدورٌاو( م)ؼطلقي (مKristevaي

م)او مBarthesظـقؿشقؼي ميفمذػ( ماظيتمجعؾًم)بورت( مػل ماظعؾؿقي ماٌؿوردوت ه
 Science deبمدألسقمإظبم)سؾؿمادؼ(مcritique etمvéritéـؼدموايؼقؼيماظطؿوبفم)

la littérature)،جوطؾلقنمم(سؾكمشرارمعومأذورمإظقفمJakobsonم)م4949يمـد،
ميأ(مLittéraritéوإّغؿوم)األدبقيممقسمػقماألدب،ظمحقـؿومرأىمأّنمعقضقعماألدب

م.125عومصبعؾمعـمسؿؾمععطك،مسؿاًلمأدبقًوم
ميفملت ماظؾقٌ مؼلؿفدف معـففل متصقر مإضوعي مإظب ماٌؼوربوت، مػذه عك
مذظؽ،ماظؿؼقضعماٌعريفمصقؿومسرفم)بوحملوؼـيميماظـفل،مدونمأنمؼعينقصقخص

Immanenceولمأنموؾـص.متصقرمضبظمعومميؽـمدسقتفمبوىقػر)اىقاغل(موأ(م
م ماظؿؾػظ موبنيمسـوصر مبنيم)اظلقؿقوئقوتماظـصقي( ـصل.مظامEnonciationؼربط

مواظؿورطبل، ماظػؽري موروبعف ماظـص، متؽقؼـوتمآثور مهققد مبدون ظؽمذظموطذا
وتماظؿقظقػقيمإظبمصقوشيمرؤؼيمطؾقيمظؾـصموصؼمعـظرممشقظل،متلعكمػذهماٌؼورب

أجؾمتؾينمتصقرًامجدؼدًامماتماألخرىمعـقرالبدموأنمؼـطؾؼمعـمضراءةم/غؼدماظؿص
ظؾؿؿورديماظـصقي،مالمؼـغؾؼمسؾكمعؾقٌمععريفمواحد.موػقمؼلعكمإظبموووزم

ربوت،موػؿماحملوؼـيماظـصقيمواغغالضقيماظـصماألدبل.موعـممثيمطوغًمػذهماٌؼو
دسقةمعػؿقحيمإلشـوءماظؾقٌممبومتقصرهماٌؾوحٌماألدبقيمواظػؽرؼيمواظعؾؿقيمعـم
مأصؾحم مظؼد مععًو، مواظعؾؿ مظإلبداع محؼاًل ماألدبقي ماظؽؿوبي مجبعؾ ععطقوتمطػقؾي
مضودرةم مععمتقجفوتماظؿقؾقؾماظلقـؿقوئل،ماظؾقٌمسـمطؾقيمعػوػقؿف ضرورؼًو

                                                                                                                             
 .35ص.م-ـظرم:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾ.ؼم125
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مضق معقاضع موتلفقؾ م)اظـص( متػرد مإظب ماظؿقصؾ موصريورتفمسؾك موهقظف تف
م ماظداظي ماٌؿوردوت مذبؿقع مسؾك موأثره م126اظؿورطبقي معؼقالتمؽػ. مذفدت ذا

معػفظـ)ا مهقل ماظؿققؼؾمقص(، موؼؿؿـؾ، مصقف مميورس مذبول مإظب م)اظـص( م
م مخطوب ماألدبل، مواظلقودل،صوظـص مواالجؿؿوسل مDiscoursاإلبلؿقؿقظقجل

جفؿفوموصؿقفوموإسودةمواظلقودي،موؼؿـطعمٌقاموقجرتقموجفماظعؾؿمواإلؼدؼقظقطب
م مبودؿقضور مؼؼقم مخطوبمعؿعدد، موعـمحقٌمػق وبيمؿطمPrésentifieصفرػو.

Graphieقرماظذيمػقمذبؿؾماظدالظي،ماٌلخقذةمعـمغؼطيمععقـيمعـمالمؾؽماظؾظذم
محقٌمؼؾ ماظؿورؼخ، معـ مأيمطـؼطي ماظالعؿـوػلمٍتـوػقفو. ماظؾعد م127ػذا ذامفب.

(موتؼقممŒuvreدبلألعػفقمم)األثرماجذرؼًو،مسربمصرادتفمتؾؽ،مسـممصـظؼؿؿقزما
نيماذؿغولمبظلقؿقوئقوتموامه،مبوٌقاجفيمبنيذػ(مTextualitéعؼقالتم)اظـصقيم

مبذظؽم مداصعًو معغوؼر. معـطؼ مبؾـوء موؼطوظى ماألردطل، ماٌـطؼ مخورج ؼؿؿقضع
ظؽمتلعكمعؼقالتمذظ.م128خطوبماٌعرصيم)اٌعقورؼي(مإظبمسـػماظؿـوزلمأوماظؿفدد

م مسؾك متمطد مطؿو ماظـص، مػطرؼلؿقػو مKristevaذظؽ مبوظـصمظبإؼ م"اإلعلوك
نيمؼصؾماألدبمحو.م129ؼي"درؼيمععرصيمعوغظوسؾؿف،مبفدفمإدعوجفؿوميفمبـوءم

غػلفمإظبماظـضٍماظذيمميؽـفمعـمأنمؼـؽؿىمطكظي،مالمأنمؼؿؽؾؿمصؼطمطؿرآةمصنّغفم
ماظؽالم مخالل معـ مغػلف ماذؿغوظف م130ؼقاجف معو. م)اٌعـك مؼؽقن ممثي (مSensـ

م)ربؿؿألا مدبل، مVraisemblableاًل متؽقغفربس( م131مآظقي ماظؽؿوبيمؽػ. متؼدم ذا،
معـممو،مطشؽؾمجدؼدلفغػ ماظـقسقي ماظـؼؾي علؽقنمبوظرصضمواظؿفووز،مربدثف

حوظيماظؽؿوبيم)اظؼقل(،مإظبمحوظيماظؽؿوبيم)اظػعؾ(مويفمحوالتماظؿشظل،متؽقنم
مضر محوظي مػدممؼرواظؽؿوبي مأجؾ معـ ماظؿؼؾقدي ماظـص مدؾطي مظؿػفري معؾقي ي

ؼؿعماظطمأضـعيماٌؿكقؾماظؿورطبل،مصػلماألرضمطؿومؼمطدمأدوغقسمؼؿققلم/إدؼو
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مظػعؾماواالدؿؾد ماظؿغققىماظؼلري م/وضعقي محوظي ميف مصنّغف ممثي موعـ مإظف. مإظب د
.م132اظدميؼرارقي،متؾؼكماظؽؿوبيميفماظـفوؼيمطؿمذرمثؼويف،مػلمظغيماظؾغيماىدؼدة

ع،مبؾميفمادؿؼطوبماظقاضعمإلبداعميفماظؽؿوبي،مالمؼؽقنميفماظـصماٌقازيمظؾقاضوص
جدظقيمدائؿيمبنيمسالضوتماظؿققلممؽؿوبيمإلثورةاظبؽؾمسـوصرهماٌؿػووتيمإظبمزعـم

مهقؼؾماظلمالمإظبمغص،مواظـصمإظبمدمال،مظقلًم موعـممثي،صنّن واظؿؽقؼـ.
ماٌؾد مإلعؿالكمايؼوئؼموادؿؽـور معـماظـوس،مبؾمػقميفمبمعردؼػًو مدونمشريه فو

ؿلوؤلمواظرصضماظضدي؛م"إّغفومظقلًمغؾمة،مبؾماضرتاحمحؼقؼؿفماضرتاحمواضعلمظؾ
ماظعقؼمواضعل معـ ماىدؼدة"ينـطؾؼ مإروراتف م133مظريدؿ ماىدؼدمظو. مصنّن ذظؽ

مداخؾماًطوبماألدبلم ماظؾغي مإغؿوج مإسودة مػق ماظؽؿوبي، اظػعؾلماظذيمتطرحف
مب مصؿؿقرر ميفممؽظذاًوص. مظؿؾقٌمسـموددػو ماًورجقي عـمضغطماظعـوصر
ماظداخ مإروراتموأسالضوتفو مظؿشؽؾ ماظعالضوتمبدورػو مػذه متػؿح مثؿ واًلمذؽؾقي،
ومأّنممبوم.134عػؿقحي.مػؽذامتؿقّقلماظؽؿوبيمإظبمصعؾمؼعؽسموؼؿفووزمظصراسوت

ماظؼورئمميؿؾؽمحرؼيماظؿعوعؾمععماظـص،مصفقمبوظؿوظلمضودرمسؾكمإسودةمتشؽقؾ
مظقظا ماٌػعقظقي محوظي مإظب م)اظؽوتىمواظـص( ماٌـشه مؼؿقّقل ممثي موعـ ضعمؾغي،

ما ماظػوسؾقي مإلاظؼورئماٌمولميفمحوظي ماظيتمغإم.Productivitéغؿـوجقي ماٌعودظي فو
موبذظؽم معؿؿؿي. مصوسؾقي مذات مطؼقة ماظؼورئ معع متؿعوعؾ ماظيت ماظؽؿوبي تطرحفو

ايؼقؼيمحلىمطالممطوصؽومميؼؤقسميفمرظم،Lectureتؽقنمعفؿيمصعؾماظؼراءةم
Kafkaايؼمظـلللم:م"اجعؾينمؽـميفمأنمؼؽقغفوموؼؽقنمذظؽمبشؽؾمؼعطقـومظوم

مممم.135:م"اجعؾينمأسؿؼدمبؼراركميفمضقظؽ"مًوظؽـمأطـرمأؼضومأسؿؼدممبومتؼقل"
ماٌلوءظيمؽػ مضقد ماظـصقي ماظعالضوت موضع مسرب ماظؿلعؾ مإظب ماظؽؿوبي متـزع ذا

موبوظؿوظلمهق مإظبممؾؼاٌلؿؿرة، مواالغؽػوء ماٌػعقظقي، معـمحوظي عقضػماظؼورئ،
ماإلبدا مواظؿفووز ماظػوسؾقي ماضحوظي مدائؿًو مظذظؽمطوغًماظؽؿوبي مسقـقًومرتسل، احًو

                                                                                                                             
ماظشعرؼم132 مغؼد مدرادوتميف مإظقوسم: مخقري، م: مطمعمبريوت،م-.ـظر ماألحبوثماظعربقي، ،م3دلي

 .33ص.م-.4982
 .61ص.م-ن.ظرم:مخقري،مإظقوسم:مم.مؼـم133
 .91ص.م-.من.ممـظرم:مخقري،مإظقوسم:ؼم134
 .441ص.م-والنم:مغؼدموحؼقؼي.ربورت،مم135
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مصفلمؼ ماٌلؾؼي. ماٌعقورؼي مإظب ماالغؿؿوء مخورج ماظؿلدقسماىدؼد مواضع معـ ـطؾؼ
هرصمطكطوبمسؾكمتلدؼيموزقػؿنيم:مزبورؾيماظؼورئمبوسؿؾورهمروضيمحّرةم
ذاتمضّقةمهقؼؾقيمضودرةمسؾكمإسودةمإغؿوجماظـفل،مبـوًءمودالظًي،موتلدقسم/مبـوءم

ـفلماٌكؿؾػم/ماٌغوؼر.موؼؿقّقلماٌػفقمماظـصلميفمغظرؼوتماظؼراءةمايداثقي،ماظ
مظؾـص،م ماظػـقي مايؿقظي مأّن مأي ماظداخؾ مرصد مإظب ماظـص، مخورجقي مرصد عـ
موػذام ماظظوػر. ماظشؽؾ ميف مال ماظداخؾ، ميف مايرطي مإغؿوج مسؾك مضدرتف ميف تؽؿـ

م ماظدور مربؾفو مظؾـصمتؿقارىموضبّؾ ماظؾـوئقي ماظلؿي ماظذيمؼعينمأن احملقري
تؾعؾفمحرطيماظعالضوتميفمتلدقسماظدالظيمداخؾماظـص،مضقؿيميفمحوظيمتشؽؾم
دائؿ.ماألعرماظذيمصبعؾفوماحؿؿوظقيمتؼؾؾماظؿققلموماٌراجعيمبنيموجقهمتؿؾوؼـم
والمتـؿفلموتـؾعٌميفمطّؾمضراءةمجدؼدةمضؿـمدقوقمصضوءماظـصماٌػؿقحماظذيم

اٌعـك(م)مطدم)بورت(مػـو،مسؾكمأّنذظؽمؼمظو.م136ضبؿؾمراؼيمطؿوبيم)االخؿالف(
ـماظؽؿوبيمطبؾؼمؿص.م137بلمالمؼؾدمبـققؼومعـماظؿؽرار،موظؽـمعـماالخؿالفداأل

مخور مظؾـص مأػؿقي مال ممثي، موعـ مواظغرابي، مواظدػشي مواظؿشوبف مجاالخؿالف
اظـص.مإذمسـم-رابؿف.مذظؽمأّنماظغرابيمدسقةمظؾؿػوسؾ،مظؾؿشورطيميفماظؽؿوبيمش

اظرضعيماإلبداسقيميفممسـصرمصوسؾميفمظباٌؿؾؼل،مإ-ؼورئمررؼؼماظدػشيمؼؿققلماظ
اٌؿؾؼل،مسـصرًامالمطبؾؼفماظؽوتىموإّغؿومطبؾؼفم-اظـص.مبوظغرابيمؼصؾحماظؼورئم

معؿؾؼقفم-اظـصم مواظـصمخوظؼ ماظـص، ماظؽوتىمخوظؼ مصنّن ممثي، موعـ اظؽؿوبي
ماظغرابي، موادؿشػوع ماظـص، ماظعفقىم/اٌدػشميف معـ متؿقظد مواظغرابي، م/ضورئف

ماظـص متذوق مػ138ععـوه مؼؽ. مرؤؼيمؿذا مدبؾقص مإظب ماظؽؿوبي، معفـي مدّر قّقل
ػؿحماظـصقصمسؾكمتـقعماظؼراءةموتـقعمتم،139األذقوءمعـمآظقؿفو،موجعؾفومعدػشي

اهللماظغداعل(م:م"ظقسمػـوكمغصمطوعؾ،مألّنمظقسممدؾسعظوػرمايقوة.مؼؼقلم)

                                                                                                                             
ماٌشروعماظػؾلػلماظذيمؼمدسمظفماظػقؾلقفماظػرغللم)جوكمدرؼدا(موخوصيميفمعمظػفم)اظؽؿوبيمػم136 ق

 (.فواالخؿال
 .421ص.م-ت،مروالنم:مغؼدموحؼقؼي.روبظرم:مؼـم137
ارمدمواإلبداع،مظرياظدارماظؾقضوء،مدراديميفماظؿـم-اظـصماألدبل.ـظرم:مغقرماظدؼـ،مصدوقم:محدودمؼم138

 .40ص.م-.4،مطم4981اظـؼوصي،م
 .06ص.م-ـظرم:مؼوطؾلقنم)عشرتك(م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل.ؼم139
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.م140"لتمبعدػـوكمواضعمطوعؾ.مودؿظؾماظـصقصمعػؿقحيمطنعؽوغقيمٌعونمملمت
مصقؿومؼلتل،مطؾم)مؼقلتو خوظدةمدعقدة(م:م"تصؾحماظؼصقدةماظؽوعؾيمضوئؿيمأبدًا

م141ضصقدةمدصعيمجدؼدةمتضعؽميفماظطرؼؼمسبقماظؼصقدةماظؽوعؾي"
ذا،مصنّنماظؼراءةماظقاسقي،مالمتؾغلمإعؽوغقيمضقوممضراءةمأخرى،والمتلؿطقعمؽػ

مواظش ماإلحوري معـ ممتؿؾؽ مأّغفو متزسؿ مؿقأن مضبقل معو مضراءاتمودظقي مإنوز ن
موػلمظقلًمحربمعقاضع.م مادؿققاذؼًو، مظقلًمصعاًل مبذظؽ، مصوظؼراءة أخرى.

م مظمخرمصوظؼضقيمالمميؽـماخؿزاهلو مأّغفومظقلًمغػقًو غلؼمجداظلمصفلمميفطؿو
تػقضمسؾقفموتؿكطكمحدوده.مذظؽمأّنم:م"اظؼراءةمتدصعمبوظؾغيمإظبمضقلمعومملم

م مجراء معـ موػل مضقظف مذظتؿعقد محوظي متؾؾغ مغلؼفوممـعؽ مصقف متػؼد تػؽؽ
م ماظـصمػوم…ومتودؽفو موػل مأشالهلو، مظؿػؾًمعـ مضققدػو متؽلر متػؿل مال ل

ممتزقمغلقففمأل مصفلمالمتػؿل موػوعشف موتقؾلفممّنوغؼقضفموػلمعرطزه صالبؿف
ظؽمصنّنماظؽؿوبيماٌػؿقحيمالمتؿعدىمطقغفومعلوػؿيمذظ.مم142ضبقالنمدونمضراءتف"
وؼؾمآخرموععرصيمجدؼدة.مصوظؽوتىمػقمفزمبؿلـعـقرمسؾكماٌاظتلوؼؾقي،متؿقخكم

صوحىماٌعرصيماألّولمبوظـص،مضبؿقؼفميفمدواخؾف.مبعدمذظؽمؼؿققلمطؾمظؼوءم
صيمجدؼدةمتلؿقظدماظؿفربيماظؽوعـيمصقفمبرؤؼيمرععجدؼدمبنيماظـصمواآلخر،مإظبم

مضورئمجدؼدمظؾـص،م مظؽّؾ كمسؾجدؼدة.مػذاماإلدؿقالدماإلبداسل،مؼؽقنمبوسـًو
ماألادؿؽشوفمدال ماظـصمظي مأّن مذظؽ ماظـص. مسرب/خالل موادؿؽشوفمذاتف ذقوء

ػـو،مطؿومؼشريم)روالنمبورت(مإظبمذظؽميفمععظؿمأرروحوتف،مػقماٌؿؾؼلماظذيم
ؼؿؾؼكماٌعرصيماألوظبمسربماًطوبماألدبل.مثؿمؼؿفقلمظؿؾؼلماظؿلوؼؾماىدؼدمععم

مظقػل مطونم)طؾقد مجدؼدة،موإذا مضراءة م،(Claude Lévi-Straussدرتاوسم-طّؾ
ماظؾـققؼيؼ م)األغرتوبقظقجقو م: مطؿوبف مصـل  Anthropologie structuraleشـقـر

deux)،ّنماًطوبمنصم،143إظبمأّنماألدطقرةمػلمذبؿقعمرواؼوتفومأومصقوشؿفوم
                                                                                                                             

مم140 ماظـساظغذاعل، متشرؼح م: ماهلل م-.صؾد مطدبريوت، مواظـشر، مظؾطؾوسي ماظطؾقعي م4ار مممممم-.4987،
 .79ص.م

 .06م-05.ص.مصم-.4979،م4بريوت،مطم-اإلبداع.مدارماظعقدة.ظدة،مدعقدم:محرطقيمخوم141
 .48ص.م-.4993بريوت،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،-ؾدماظعزؼزم:ماظدالمواالدؿؾدال.سبـمسرصي،م 142
عبيمعصطػكمصوحل،مدعشؼ،معـشقراتموزارةمرتم-ؾقدمظقػلم:ماألغرتوبقظقجقيماظؾـققؼي.طدرتوس،مم143

 .059م-057مص.ص.م-.4978اظـؼوصيمواإلرذودماظؼقعل،م



 جملال اإلودوولوجي...وا ال األدبي،اجمل

 81 

األدبل،مػقمذبؿقعمضراءاتف،موػذامؼعينمأّنماظؼراءةمالمتؿعدىمأنمتؽقنمجفدًام
متؼدؼ مإظب مؼلعك مال متلوؼؾقًو موإّغر معـاظـؿوئٍ، مصبفد مطلحدممؿو متؼدميفو أجؾ

اظقجقهماظعدؼدةماظيتمضبؿؿؾماظـصماظؼراءةمبفو.موظذظؽمصنّنمعمذراتمايضقرم
مؼؿػفرم مغص مضراءة مأّن مإاّل ماظـصل. ماظؿشؽقؾ مسؿؾقي ميف مأدودقي اىؿوسل،

مؼؼؿ ماالحؿؿوالت، موتعدد م)ـبوظـلؾقي مدالئؾقي مضراءة مSémiotiqueضـل معـم(. و
مضرور متصؾح ممثي، ماظيتة مإغؿماظؼراءة مظـمتعقد م)اظؾعدؼي( ماظؼراءة ماظـصمسرب وج

مبؾمعؾقًو،معأ(مLe degré zéro de l'écriture)درجيماظصػرمظؾؽؿوبيم رًامضرورؼًو
مإظب ماظؾغي مردمحقٌمترجع ماظصػر مدوظىم-جي م)طؿ مإظب مظؿؿقّقل ماظؾغي مضؾؾ عو

quantité négativeم ماوض( م"ؼلخذ ماظؽؿوبي، ميف مأّغف مذظؽ مظؾؿققالت. ؾيبمظلبؾ
ىدؼدةمتلؿؼؾؾماظلؾىمظؿقدؼدمتشؽقؾماظؾغيمداخؾمطؿوبيمظدالظيمااصقوشي،مو

مظؾؿورؼخ" موعؿعدؼي مسوٌقي مطقغقي م144/ظغي مػق،موص. م)بورت( مؼمطد مطؿو ألدب
صمجدًا،مألّغفمؼؼدممغػلفمطؾغيمطقغقي.موألّغفميفمذاتماظقضًمظغيموخم"عقضقع
ماحملؿؿؾميفعزمواظؿلدقسمظرذامدبورىماظؽؿوبيماظعوملمحقٌماؽػ.م145خوّصي."
ضؾمصقغيمصأ(م:م"K.Jungاإلبداع.موحقٌمؼصؾحماظرعزمحلىم)ؼقغٍممػقمسؿود

ةماظـص،متضعمءارؾقفمصنّنمضسو.م146امؽـيمظؾؿعؾريمسـمحؼقؼيمذبفقظيمغلؾقًو."
ماظؼورئمأعوممصوسؾقؿنيم:م

مؼراءةماظدالظقيميفمدطحماظـلقٍماظـصل.ماظ4
م0 ماظؼوبض. ماظدالظقي ماظـقاة ماظمعيراءة م)درجي ماظؽؿوبيمصيف متؾدو محقٌ ػر(
م.ممم147وضعيمظؾصؿًخ

                                                                                                                             
مم144 ماظصػرروبورت، مظؾـوذرؼـمميترعبم-ؾؽؿوبي.ظمالنم:مدرجي ماٌغربقي ماظشرطي ماظربوط، مبرادة، ربؿد

 .00ص.م-.3اٌؿقدؼـ،مط
رمتقبؼولمااظدارماظؾقضوء،مدم-النم:مدرسماظلقؿققظقجقو.مترعبيمسؾدماظلالممبـعؾدماظعوظل.روبورت،مم145

 .36ص.م-.4986م،4ظؾـشر،مط
م-.4985،م4بلمواظـؼويف،مطددة،معـشقراتماظـوديماألجم-م:ماًطقؽيمواظؿؽػري.دماهللسؾاظغداعل،مم146
 .438ص.
م-.4990،م4ترعبيمعـذرمسقوذل،معرطزماإلمنوءمايضوري،مطم-النم:مظذةماظـص.روـظرمبورت،مؼم147
 .49ص.
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متؼقممضراءةماظـصميفم)درجيماظصػر(مبؿؽرؼسمايرؼيمظؾؼورئمواظـصمػؽذ ا
ماظدالظيمسؾك ماٌؿقّررمواظالربدود.مإلامععًو،موعلوسدة غعؿوقمواالغطالقميفمصضوء

م مسؾك ماظؼورئ مصقفو مؼعـر ماظيت مػل ماٌػؿقحي ماظؽؿوبي مصنّن ممثي، التمدالوعـ
م ماظؾغيفععوصرة مأّن مذظؽ ماألزعـي. م)صردوسمممطّؾ مؼلؿك ماظـصمعو معـ متصـع ي
مؽظذّنماظؽوتىمؼؼعمدوعًوميفماٌفؿيماظعؿقوءمظؾـظؿمدرجيماظصػر.مأو.م148اظؽؾؿوت(

ألّنماظؾلونماظذيمؼؽقغفم)اظؽوتى(،مػقمدائؿًومخورجماٌؽونم)أيمالمعؽون(.موأّنم
يفماظالعؽونمصققرصمبذظؽمميأ.م149ظعؿقوءاماظؽوتىمصبريمدائؿًومأسؼوبماٌفؿي

اظؾقٌمسـمعؽونمؼؿقحدمبف،مصوظؼورئمؼلؿؾطـمحوجيمإظبماظؿقحدمماظؼورئمسؾك
ذظؽمعومندهميفمتػلريم)بالغشقمميفبوٌؽونماظذيمؼروقمظفمأنمؼلويمإظقف.مإّنم

Blanchotم م)ادؿقوالتفو(.محقٌماغؿفكمإظبمأنمؾظ( ؽؿوبيماألدبقي،مأومعوممسوه
مجؾماظذيمقتم:م"إّغفماظـػلماألعـؾ،مواظؼؿؾماٌٌل،مػقمذبولمادباجملولماأل
ماظؾغي" م150ػق مأورصققسمجدؼدمبو. م:ممبـوبي م)بالغشق( ذظؽمؼصؾحماظؽوتىمسـد

مامؿع، معقت مسـ ماظعؾٌمطؼمؼؾقٌ مؼؾؿؼل مبودؿؿرار، معقصدة مأبقابًو رق
ماظعومل مػذا ميف مسـف مؼػصح مأو مؼؼقظف مذقؽًو مصبد موال مؼلؿك مال موعو مواظالععـك

شرابيمبعدمذظؽممالو.م151عػؿنتمبفذاماظالذلءموسؾقفمأنمؼؼقظف"مظضعقػ،مظؽـّفا
مربقرم مأّن مذظؽ ماٌلؿققؾي. ماظؽؿوبي مسـ مبوظؾقٌ م)حداثي( مطؾ متؾدأ مأن عـ

قوتقيمػـو،مؼرتؾطمأصاًلمبندراكماٌعرصي،مألّنمشقوبماٌعرصي،مأصؾمياماٌعودظي
اٌعرصيموظذظؽممظالععرصيمإظباميفماإلغلون.مظؽـمأدوسماإلغلوغقيمػقماظؿققلمعـ

اظؽشػمسـمحؼقؼيماظصراعميفمايقوةمععمترطفمصنّنماظدورماٌـقطمبوظؽؿوبي،مػقم
عػؿقحًوميفمعلوحيماالحؿؿول،مالماظؿؼرؼرمصوألصؾمػـو،مػقمإضوءةمأػؿقيماظؿققلم
/اظؿفددماظذيمؼغذيماٌلريةماإلغلوغقيمسربماظؿورؼخمذظؽمأّنماألػؿقيمايققؼي،م
مسؾكماًؾؼ/اإلغؿوج،موبعٌم ماظؿلدقسماإلبداسلمعـمحقٌمضدرتفو ػلمظعؿؾقي

عـمصؿقؿماظغقوبمحبقٌمتؿؿؽـماظؽؿوبيمعـممتلدقسمعـظقعيمإغشوئقيممايقوة
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ماٌلؿؼؾؾقيم ماإلعؽوغوت موتلدقس ماإلصبوبقي، ماالحؿؿوالت مسـ ماظؽشػ بداصع
اظالزعي.أيمهقؼؾمصوسؾقيماظؽؿوبي،مإظبمصعؾموجقدي.موعـمأجؾمهؼقؼمصوسؾقيم

.موػذهماظؿلدقسمػذه،مهؿوجماظؽؿوبيمإظبمػحوضرؼيؼمروضوتفوموحرطقيمععرصؿفو
مذظؽمأّنم ماظػقصمضؿـمذروطمحوجوتماظزعـمايوضر متعينمإسودة اظراػـقي،
حرطقيماٌعرصي،متلوؤلمووووزموطشػ.مصؿوذامتػعؾماظؽؿوبيميفمحوظيماٌقاجفيم
ماظقؼقـقيم معـ مبؽـري مػـو، مغمّطد مإّغـو م؟ ماظؿورطبقي ماظشروط معـ مجزء اظيتمػل

مال م)االدؿعورة(، مإظب ماظؾفقء مأي ماظػؽري، مودقؾيمواالرؿؽـون مؼؽقن مأن مميؽـ
غوصعي،معومملمؼؿؿموووزماٌـفزاتمإظبماظعالضوتماظيتموظدتفو،مألّنم)االدؿعورة(م
ايضورؼيمبالمتػوسؾ،متلؾقؿموادؿؼوظي.مويفمزعـمؼؿققلمصقفم)اظؿقاصؾ(مغؼاًل،م
موالم ماظقػؿ. موراء ماخؿؾوء ماظشعورات، مإظقف متشري ماظذي مبوٌعـك ماظؽؿوبي تصؾح

مسؾكمإسودةمإغؿوجماألثرمعـمضؿـممؼعؿربماظؿلثرمواضعًو، عومملمؼصؾحماٌؿلثرمضودرًا
معـم ماظعربقي م"تؾقٌمايداثي مأن؛ مميؽـ مأدوغقسمال مؼؼقل ماظـؼوصقي. عؼقعوتف
عـظقرمشربل،موضؿـمععطقوتمايداثيماظغربقيموإّغؿومصبىمأنمتؾقٌميفمأصؼم

م ماظعربل ماٌعرص-اظػؽر موبلدواتف ماًوّصي، مععطقوتف مضؿـ موتورطبًو، قي،مأصقاًل
مسـفو" مغؿفً مأو مأثورتفو ماظيت ماظؼضوؼو مإرور م152ويف مأدوغقس،مظو. مطون ذظؽ

ايداثيماظعربقي،موعشروسفمػقم)تعرؼى(مايداثيموسؾكممؾخصوحىمعشروعمدا
م معقزػ ماظـظرؼي ماألرروحوت مػذه معـ معفؿًو مجوغؾًو مصنّن محول، ففقًومعـأؼي

متزامإلردوء معو ماظؽؿوبي، ميف مخوّصي مظـظرؼي ماألدودقي ماًطقط مضقدمبعض ل
ماٌػؿقحي( م)اظشعرؼي مبـ مبـقس مربؿد مؼلؿقفو مطؿو مأو م153اظؿؾؾقر، ميؽـممال.

مبفوموتـووهل مواٌقذقم ماألوروبلمظؾقداثي ماظؿصقر م154مبعزلمسـ مبظفقرماو. ظؼقل
مطؿ ماظعربقي ماظؽؿوبي مأصؼ ميف ماألوروبل مؼعينرجاٌػفقم مضروري، اغؿؼولممع

ماٌعقورؼيمإظبمػذهماظؽؿوبي،موهقظفمإظبمدؾطيمتمررميفم -اظـفوؼيمسؿؾقيماظؾـوء
ربقيميفمحضرةمعظااظـصلمطؿشروعمحضوريمسوم.مويفمػذهمايولمتؽقنماظؽؿوبيم
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موتورطبًو مثؼوصي ماألوروبل م155اآلخر متعقنيمؽػ. مدؾطي ماظؾؼوء، مهلذا مؼؽقن ذا
م موألػؾف مظؾزعـ موعبوظقؿوظاالغؿؿوء موبودرتدولممفألدب مسـف. مواٌؿكقؾ وظؾؽقن

ذامؼرتتىمسـموع.م156ظؼوءمرحؾيمذبفقظيماٌلورماظلؾطي،مؼلؿؿرماظؾؼوءمأؼضًو،مإّغف
أّنمايداثيماظعربقيمعـمحقٌمػلممقػ(مAcculturationميػذهماٌالعليم)اظؿـوضػق

مؼمدسم ماظغربل(، م)اٌعفز محضقر مسـ ماٌؿقظد مبوظـؼصون مظؾقسل ربصؾي
اظيتمتصدرمسـفوماظؽؿوبي.مأيمأّغفومتؼّدممخورجماٌعطكماظـّصلمميؿصقراتماظعوعظؾ

مبقـؿ مضبؽؿمغػلف. معو مألّن موعؿقفرة(، مسؾكمعلؿقىماظـصم)ععقضي مايداثي و
ؽؿوبيماظذيمؼمرخمظؾذاتماظؽوتؾيمسؾكمظامSystèmeوب،مػقمغلؼمطًاغؿلوبما
يماظعوٌقي.مصدرجميفماظـؼوتـدمتلدلًماظؽؿوبيماظعربقيمسؾكمعرجعقيمؼظ.م157اظدوام

ماظـؼوصيماظعربقيمسؾكماظرشؿمعـم)إغ زؼوحوتفموظؽـمغلؼماظؽؿوبيمزّؾمضؿـمإرور
Ecartementم ماظعوٌلماظا( مواظؿققل مواألدؾقبقي. ريمإذن،مجرىمسؾكمؾؽظػؽرؼي

ؽؿوبي،مصؿؾؽمظا(مTissuعلؿقىماظؿقجفماظـظريمظؾؽؿوبيمأّعومعللظيمهقلم)غلقٍم
موالممي مإاّلمؽـعلـلظيمععؼدة موعؽقغوتفوممأنمتؿؿ ضؿـمخصقصقوتمظغيماظؽؿوبي

مبؿورطب معؾؿؾلي ماظؽؿوبي متؾدو مػؽذا م)اظقاضعقي(ماظـؼوصقي. ماظرؤؼي مػذه مإذن قؿفو.
ماألد ماإلغؿوج معـ مظؾعضمملباظيتموعؾ مخوضعي معبوسقي مورذي ماظعوم واظـؼويف

ماإلسفوزم ممبقاػى ماالسؿؼود معـ مإغلوغقي موأطـر مرؿلغقـي مأطـر متؾدو اظؼقاسد،
م.ظعؾؼرؼيوا
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