اجملال األدبي ،و اجملال اإلودوولوجي .مبحث يف
حقل اإلمكانيات اإلسرتاتيجية و عالقات االعتماد.
النص -اإلنتاج  -الكفاءة.
إبراهيم علي م
*

 .Iحمددات أولية :
 .4متطرحمػذهماظدرادي،مسالضيم(اجملولماألدبل)،مبوجملولماإلؼدؼقظقجل،م
وػلمإذمتػعؾمذظؽمصنغّفومتـطؾؼمعـموسقفومبرتاطىم(ايؼؾماألدبل)ميفمحؼؾم
إغؿوج ماًربات ماظرعزؼي .معع ماظؿلطقد مسؾك مأنّ ماظـص ماألدبل ،مال مضبؼؼم
عشروسقؿف ميف ماالغدراج ميف ماًطوب ماإلؼدؼقظقجل ،مبؾ ميف متعؾريؼي موأدبقيم
اظؽؿوبيمذاتفو.موذظؽمأنّماظـصماألدبل،مميورسموؼؾـك مطؿفولمعلؿؼؾ.موعـم
مثي ،مصفق مؼمدي موزقػؿني م :مغؼد ماًطوب ماإلؼدؼقظقجل ،موإغؿوج مدالالتفم
اًوصّي موػق مبذظؽ ،مؼعؿؾ مسؾك مودؼد مذػراتف ماظلقؿقوئقي مواىؿوظقيم
واإلؼدؼقظقجقي .م
.0مظذظؽمصننّمعؼقظيماظـصم( ،)Texteمػلمعؼقظيمععؼدة موعرطؾيمتـؿظؿمسؾكم
اٌلؿقى ماظؾلوغل مواٌكقول مواظؿصقّر .موتـؿٍ مأغلوضفو ماألدبقي ماظيت متعطلم
عشروسقي ماظؽؿوبي مسؾك مأدوس مضقؿؿفو ماىؿوظقي ماظـووي مسـ م(طػوءة ماظـصمم
.)Capacité de Texte

 .3مإنّمعػوػقؿم(اجملولماألدبلم ،)Espace Littéraireواجملولماإلؼدؼقظقجل،م
ال مؼؿؿ محبـفو ميف مذاتفو موظذاتفو مبؾ مصبري مادؿكداعفو مواخؿقورػو ميف مداخؾم
* مطؾقي ماآلداب مواظؾغوت مواظػـقن م -مضلؿ ماظؾغي ماظعربقي موآدابفو مجوععي موػران ،مبوحٌ معشورك ممبرطزم
األحبوثماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي .م
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حبٌمغظريموورؼدي،موألنّمػذام(اظقسل)مضوئؿمسؾكمأدوسمأنّمأيّمغصمأدبلم
المؼقجدمبذاتف،مأيمخورجمسالضوتماالسؿؿودمواظؿؾودل.مظذظؽمتؼرتحمػذهماٌؼوربيم
اظؼراءة،مذبوالًمعـصػوًمصبؿعماظؾعدؼـم:موػقم(حؼؾماإلعؽوغوتماإلدرتاتقفقيم
 )Champ de possibilités stratégiquesماظيتمتؿقددمداخؾفومػقؼيماظـصماألدبل1م
صوظـص ماألدبل ،محلى مػذه ماظعالضي ماإلسؿؿودؼي ،مظقس ماموردي مظغقؼي مخورجم
اظؿورؼخ،مطؿومأغّفمظقسموثقؼيمادرتذودؼي.ماظـصمػقمامورديمإغؿوجقيمإبداسقيم
ظؾغيممتًموصؼمضقاغنيمخوصّي،مأدبقوً،ماجؿؿوسقوًمومتورطبقوً.موظذظؽمصفقمؼلتؾػم
عع ماىدظقي ماظيت متؼقده معـ ماًورج موظؽـّف معـ مغوحقي مأخرى مطبؿؾػ مسـفوم
عوداممؼصدرمسـمضقاغنيمداخؾقيمدبصّمذبولماظؽؿوبي.م م
 .1مؼؿفف م(ذبول) ماظـص مػـو ،مإظب ماالضرتان ممبػفقم م(ايؼؾ م)Champم
بوٌعـكماظيتمؼؿقدثمسـفم(بقورمبقردؼقم،)Pierre Bourdieuمأيمبقضعفمععورضيم
دفوظقيمٌػفقمم(اظؾـقيم،)Structureحقٌمتعرتضمسؾكمأصؽورماإلدعوجمواالضرتانم
واىدوظي ،موضوئع ماالغؼطوع مواهلوعش مواظؿـوضض مواظؿؿوؼز .موعـ ممثي ،ممل مؼعدم
ايؼؾ ماظـؼويف مظؾكطوب ماالجؿؿوسل ،ماغلفوعوً مغلؾقوً مظـظوم موزقػل معؿققل،م
وظؽـمطؿقضعمعؿداخؾمظؽؾؿوتمعؿـوثرةمحقٌمتـؾـؼماظدالظيم))Significationمعـم
وووزمصراسل2مو عقزةمػذهماألرروحيمأغّفومتؼدّممأدواتمعـففقيمالمشـكمسـفوم
يفمهؾقؾماألصؽورموصفؿفوموعقزتفوماألوظب،مأغّفومتعقدماظػؽرمإظبمعقضعفميفماظؿورؼخم
االجؿؿوسل،مذظؽمأنّمأيّمعؼقظيمصؽرؼيمهلومتورؼخ،موهلومدورػوموهلوموزقػؿفو،م
وهلو م طذظؽمدالالتفو،مصالمميؽـمصفؿفومخورجمػذاماإلرور،مويفمػذاماظلقوق،م
تـشلماظؽؿوبيمطؿعربمضبقؾمإظبمإغشوءمصقرةم(ورـقي)مسـماظذات،موضدمتلدلًم
ػذه ماظؽؿوبي مبوظعـػ ماظرعزي ،موأغؿفً مرأمسوالً مرعزؼوً متؿؿؿع مبف ماظلؾطي،م
1ؼـظرم:مصقطق،معقشول م

 Réponse au cercle d'épistémologie.-Cahier pour l'analyse, 1968.مFoucault, Michel :مp.40
سـم:مبقور ،مبقردؼقم Pierre Bourdieuم:م"أدؾوبمسؾؿقي"،م"إسودةماظـظرمبوظػؾلػي"-.مترعبيماظدطؿقرم

أغقرمعغقٌمدارماألزعـيمايدؼـيمط،4م-.4998مص71.
 2مؼـظر م:مأنقـق،معورك م( Angenot, Marcعشرتك)م:م"يفمأصقلماًطوبماظـؼديماىدؼد"مترعبيم
أغبدماٌدؼين-.ماظدارماظؾقضـوء،مدارمسققنماٌؼوالت،مرـ،0م-.4989مص.440.
42

اجملال األدبي ،واجملال اإلودوولوجي...

وضبقزهماٌـؼػقنماظذؼـمؼؼقعقنمبقزقػيمتداولماٌعرصي3م.م م
 .5مإنّ مشوؼؿـو مػـو ،مإذن ،مظقلً ماظؾقٌ ميف مععرصي معوذا مغعين مبوظـص م؟م
وطقػمؼؾـكم؟موظؽـماظغوؼي،مػلمععرصيموهدؼد،مأليّ مذلء مؼصؾحم؟موعوذام
غصـعمبوظـصم؟موعوذامؼـؿٍم؟موطقػمؼشؿغؾم؟.مويفمطؾّمػذهماألدؽؾي،متقاجفم
(اظـص)مإذؽوظقيماظؿعددؼيموسدمماظؿفوغس،موأسؿؼدمأنّمػذهماإلذؽوظقي مبصرفم
اظـظرمسـمطؾّمعظوػرماظؿعدد،مػلمأػؿّمعللظيمميؽـمأنمتعـقـوميفمدراديماظـص .م
 .6موظعؾـومالمغرؼدمأنمغردّدمدمالم(دورترم)Sartreماظؼدؼؿ،معوماىدوىمعـم
األدبميفمسوملمصبقعم؟مصؾعؾمإسودةمررحمػذاماظلمالمبفذاماظشؽؾ،مملمؼعدم
علؿلوشوً.مطؿومأغّـومالمغرؼدمأنمغمطّدمعومأدسمظف ماظشؽالغققنماظروسميفمخؾؼم
(سؾؿ ماألدب م )Science de la littératureمعلؿؼؾ ،ماغطالضوً معـ ماًصوئصم
اىقػرؼي مظؾؿودة ماألدبقي ماظيت ممتقزػو مسـ مطؾّ معودّة مأخرى .مأسؿؼد مأنّ مػذا،م
طذظؽمأصؾحميفمسرفماظعودة.مطؿومأغّـومالمغرؼدمأنمغمطّدمبطالنمعومذػؾًمإظقفم
اظـزسيم(اإلثـقشراصقي)مطؿومؼمدسمإظبمذظؽمعـظرػوم(صقلقؾقصلؽلم)Vesselovskiم
بوسؿؾورماظـشوطماألدبلمرأمسوالًمذبؿّداً.موػلمغزسيمطؿومأصؾحمواضق ًو،موفؾم
اظصػوتماظـقسقيم(ظؾـلؼماألدبلم  .)Système littéraireم
.7مظ ؼدمبوتمواضقوً،مأنّماظرؤؼيماظـوصذةمظؾـص،مظـمتؿلتكمإالّمعـمخاللم
تشورك ماظقزقػؿني م :ماإلحوظقي م Connotationمواإلغشوئقي م compositionمظؾـصم
األدبل .محقٌ مؼؿغدى ماظـصّ معـ مػذا ماظؿػوسؾ ،موعـ مػذا ماظصراع .مذظؽ مأنّم
(اظـ ص)مالمؼقجدمعـػصالًمسـمإحلوسماظعقاعؾمبوًصقعمواظؿؾدلمهًمتلثريم
(اظـلؼ ماظؾوغل م ،)Système constructifمظؽـ مإذا متالذك ماإلحلوس مبؿػوسؾم
اظعقاعؾ،مصننّم(اظـص)مميقلموؼغدومآظقيم.Automatismeم م
.8مسؿؾـو/اذؿغوظـو،مؼـطؾؼمإذ،معـمحوظيم(غصقيم)Textualiteمضوئؿيموعؿؿقزة.م
أيمغصمبفقؼؿفموخصوئصفم/مصػوتف،مؼشؿغؾموؼـؿٍمثالثم(ذبوالت)مععرصقيم
وػلم:م م
3مؼـظرم:مبقردؼق،مبقورم:مم.مس-.مص.42.
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)4م(اظـص)،موإغؿوجم(ذبول)ماٌعرصيمبوظلقودي .م
)0م(اظـص)،موإغؿوجم(ذبول)ماٌعرصيمبـم(اظلقؿوءم)Habitusماالجؿؿوسقي .م
)3م(اظـص)،موإغؿوجم(ذبول)ماٌعرصيم(اظعؾؿقي)ممبقضقسف.م م

 .IIالنص ،وإنتاج جمال املعرفة بالسياسة :
صعؾ ماظؽؿوبي ،مػق مبوألدوس ،مصعؾ معلمول ،مضبرر ماظػوسؾقي ماظلقودقيم
وؼؿقرر مبفو ،مو معـ ممثي مصنغف مدسقة مإظب مإضوعي مسالضي مدميؼرارقي مبني ماظؽؿوبيم
واظلقودي،مإظبمسالضيمتػوسؾمتؽػؾمتصققحماظلقوديموماظؽؿوبي،مومؼـؼؾماظػعؾم
وماظـظرمعـمعدارماظقػؿ،مإظبمعدارمايؼقؼي ،مومػذامال مؼعينماظدسقةمإظبمغقعمعـم
اظؽؿوبيم(اظلقودقؼي)مبؾمػلمدسقةمعـمأجؾمطؿوبيمتعؿؾمسؾكمصرضم(عـظقر)م
دقودل معـ مأجؾ ماموردي مغقسقي مظؾؿعؾري .مذظؽ مأن ماظؽؿوبي م(اظلقودقؼي) مضدم
تـلكماظػعؾماظلقودل،موػلمتؾفٍمبف.ميفمحنيمأنّمطؿوبيم(اٌـظقر)ماظلقودل،م
تؾؿؾؿ مغـور ماظلقودي ماظؼوئؿ ميف معبقع مثـوؼو مايقوة 4.مظذظؽ مصنن مطؾ ممتوؼزم
دقودل،مالمضبؼؼممتوؼزهماظـؼوصـل،مصــفــقمدوضـط.مؼؼــقلم:مػطورلمعورطسم
K-Maxؼم:مأنماظؿؿوؼزماظلقودلمظطؾؼيمعو،مالمؼؽؿؿؾمإنمملمتلؿطعمأنممتوؼزم
غػلفومثؼوصقو،مأيمأنمتصقغمتصقرػوماًوصمظؾعومل،مومأنمهؼؼمادؿؼالهلوم
اظـؼويف .5و معـممثي،مصننمطؾمطؿوبيمالمهؼؼمعشروسقؿفو،مإالّ مإذامطوغًمطؿوبيم
ضوئؿيمسؾكمتؽلريماٌػوػقؿماظلوئدة،مومهطقؿمطؾمعومأصؾس،مألغفمأضوممسالضيم
زبودسيمبني ماظعؼؾمو ماظػعؾ مومبنيماظـظرؼيموماٌؿوردي.مغؿلطد معـمػذا،مأنم
اظؽؿوبي متصري مضقة م(عودؼي) مصوسؾي ميف ماظؿورؼخ ،محني متؿفلد ميف ماٌؿورديم
اظلقودقي.مومذظؽمأنماظـشوطماظػؽريميفمإغؿوجماٌعرصيماظعؾؿقيمبؼقاغنيماظؿطقرم
اظؿورطبل،مأدودلمظـفوحمماٌؿورديماظلقودقي،موعـممثيمصننماظػؽرماظـظريمالم
ؼصري مدالحو مصعوال ميف مسؿؾقي ماظؿققؼؾ ،مإال محني مؼدخؾ ماظقسل 6مصقؿفلد ميفم
 4مؼـظرم:مدراج،مصقصؾم:محقارميفمسالضوتماظـؼوصيمواظلقودي-.مدعشؼ،مدارماىؾقؾمظؾطؾوسيمواظــشـر،م
ط،4م-.4981مص.م.011
 5ؼـظرم:مدراج،مصقصؾم:مم.من-.مص.016.
 6ؼ ـظرم:مسوعؾ،معفديم:معؼدعوتمغظرؼيمظدراديمأثرماظػؽرماالذرتاطلميفمحرطيماظؿقررماظقرين-.مدارم
اظػورابل،م-.4982مص.36.
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صعؾماٌؿورديماظلقودقي.موعـممثيمملمتعدماظػؾلػيمغظرؼيمظؾؿؿورديماظعؾؿقي.مبؾم
ربطفو ماظػقؾلقف ماظػرغلل مػظقي مأظؿقدري م– مLouis Althusserؼ مبوٌؿورديم
اظلقودقي ،مأي مأن ماظعالضي ماألدودقي متغريت معـ مسالضي مترابطفو مبوظعؾؿ مإظبم
سالضي مترابطفو مبشؽؾ مرئقلل مبوإلؼدؼقظقجقو ،مو مؼصؾح مطؾ معـ ماظلقوديم
واإلؼدؼقظقجقومعلؿقؼنيمربددؼـميفماٌؿورديماظػؾلػقي،مطؿومأنماإلؼدؼقظقجقومملم
تعد مذبؿقسي متصقرات مخورؽي ،مأي متصقرات مدبػل مايؼقؼي ،مبؾ مأن مػذهم
اظؿصقراتمتؿفلدميفمذبؿقسيمعـماألجفزة،مػلماألجفزةماإلؼدؼقظقجقي .7م
و مبدؼفل مأن ماظؽؿوبي مظـ متلؿطقع مأن متمدس مظػعؾفو معو ممل متؽـ مسؿؾقيم
صؿقؿقي.مو مػلمظـمتؽقنمطذظؽ،معوممل متؿـوول معشؽالتمايقوة.مو مخاللمطؾم
ذظؽ ،متلؿطقع مأن متضع مصعؾفو معقضع ماظـؼد ،مو ميف مدريورة ماظػعؾ معـ مأجؾم
اهلدف ،متعقد ماظؽؿوبي مترتقى معـطؾؼوتفو ،مو متصؾح مطؿوبي متورطبقي متمدسم
صعؾفوميفمايقوة،مومالمهقممصقضف،مومػلمتؾؼكمبدونمذظؽمهقمميفمدائرةمردودم
األصعول ماظعشقائقي ،مو ميف مإرور ماٌلؾؿوت ماظلوذجي ماظيت متؾقٌ مبودؿؿرار مسـم
عشفى مخورجل متؿعؾؼ مبف ،مو معـ ممثي مصنن مشقوب معالعح محؼقؼقي موعؿلؼيم
ظؽؿوبيماظؿغقري،مػقماظذيمؼؼذفمبوًطوبماظـؼويفم(األدبل)مإظبمعؿوػوتماظؿؾػقؼم
واظرتعبيمظذظؽمصننمسدمموضقحموزوئػقيمخوصي/امقزةمظػعؾماظؽؿوبيمإمنومؼشريم
إظبمػشوذيمطؿوبيماظؿغقري،موإظبمسفزػومسـمهؼقؼم(عداخؾي)مصوسؾيميفمذروطم
ايقوة،مؼؼقلم(شراعشلم)A.Gramsciم:مؼلؿؾزممظؿقؼقؼمبعدماظؿغقري،مهقؼؾم
اظػعوظقي ماظلقودقي مإظب م(سؾؿ) .8موعـ مػذه ماظـؼطي مبوظذات ،مؼؿلدس ماإلدفومم
اظؿورطبل مايودؿ ،متؾدأ م(اظـقرة) معـ م(اظعؾؿ) ،مو مؼؾدأ م(اظعؾؿ) معـ م(اظـؼدم
اظشوعؾ) مظذظؽمطونمتورؼخماظعؾؿ،مغؼدامظؾؿعرصيمومظإلؼدؼقظقجقو،مومطونمتورؼخم
(ايداثوت) ماظؿلدقلقي متورطبو معػؿقحو مظـؼد ماٌؿوردي ماظـؼدؼي مو ماٌؿورديم
اظلقودقي ،مػؽذا مؼصؾح ماظؼقل مبؿققؼؾ ماظػوسؾقي ماظلقودقي مإظب م(سؾؿ) ،مذرروم
ضرورؼو مإلغؿوج معؼقالت مضودرة مسؾك مذرح/تػلري ماظعالضوت ماظؿورطبقي مععرصقو،م
 7مؼـظرم:مأظؿقدري،مظقيم:ماظػؾلػيموصؾلػيماظعؾؿوءماظعػقؼي -.مترعبيمرضوماظزواري،ماظدارماظؾقضوء،مدارم
سققنماٌؼوالت،مط،0م-.4989مص.02.
8ممؼـظرم:مشراعشل،مأغطقغققم:ماٌكؿورات.مغؼالمســـــمصقصؾمدراج.مم.مس-.ص.037.
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وضودرةمأؼضومسؾكمضراءةماظػعؾماظلقودلميفمعبؾيمعلؿقؼوتماظؾـكماالجؿؿوسقي،م
و معـ ممثي مميؽـ ماظؼقل ماسؿؿودا مسؾك مأرروحي م(شراعشل م ،)Gramsciمو ميفم
ذروطمامؽـوتماًطوبماظعربلماٌعوصر،مالمععرصيمبالمدقودي،موالمامورديم
بالمغظرؼي،موالمثؼوصي مبال موزقػي،موالموزقػيمبدونمحبٌ معلؿؿرمسـمسالضيم
اظؽؿوبيمبوظلقودي .9م
إذنمطقػمميؽـمأنمؼؽقنمظؾػؽرميفماظقاضعمصعؾ،مإذامطونماظػؽرمؼلتلماظقاضعم
عـماًورج،موطونماظقاضعميفمعـطؼمتطقرهماظؿورؼخ،معلؿؼالمسـماظػؽر! .م
إنمعلؿؼؾؾم(اظـظرؼي)ميفماألدب،معرتؾطمبوطؿؿولماٌعرصيماالجؿؿوسقي،مػـوم
تظفرمأػؿقيماظـشوط ماظـظري مومدورهميفمعلورماظؿورؼخ،مصالمحرطيمثقرؼيمبالم
غظرؼي مثقرؼي .10موعـ مػـو متلتل مأػؿقي موسل معو مدسو مإظقف مصالدػي مطـ م(ػقفؾم
 )Hegelمو(دؼقي م )Deweyمو م(طقظقـغقرد م )Collingwoodمو م(ظقطوتش م)Lukacsم
بوظـلؾي مظضرورة ماالػؿؿوم مبويوجي مإظب متطقؼر معؼقالت/أدوات مغظرؼي مصؾلػقيم
ظغرضمصفؿ/إزفورماظؾعدماظؿورطبلمظؾػؽر،مومإظبمأيمعدىمػقمعشروطمبوظظروفم
اظؿورطبقيموماظـؼوصقيماٌؿغرية،مذظؽمأنماظػؽرماظـؼدي،مالمميؽـفمأنمصبوبفمواضعم
اظـص ماٌؿؿقز ميف محرطي متطقره ماظؿورطبل ،ميف متغرياتف ،مبؾ مميؽـ ماظؼقل مأغفم
ؼقظد/ؼؿطقرميفمخضؿمػذهماجملوبفي.مبذظؽمصؼط،مؼؽؿللمروبعفم(اظعؾؿل)ماظذيم
ضبقؾف مإظب مغؿقفي مضرورؼي ،ميف مأن مؼؽقن مضودرا مسؾك متػلري ماظـص موتورطبفم
تػلريا مسؾؿقوً ،مععـك مػذا مأن ماظؿقوم ماظـظرؼي مبويرطي ماٌؿفددة ميف ماظؿورؼخ،م
أدودلمظقجقدػومطـظرؼيمسؾؿقيمعمدلي،مومتؾعومظذظؽمصننماظـظرؼيمالمتلؾؼم
اظؽؿوبي/األدب ،مبؾ متراصؼف مأو متؿؾعف ،مؼعين مػذا مأن مؼؾدأ ماظؿـظري معـ مداخؾم
األدب/اظـص ،مال معـ ماظـظرؼي/اٌؼقظي ،مو مػذا مؼعين مطذظؽ ،مأن ماظـظرؼي ميفم
ذؽؾفو ماٌمدلوتل مغظرؼي معـوظقي مدبضع ماٌؿوردي مظؾػؽر ،مال ماظػؽر مظؾؿؿوردي.م
تـطؾؼمعـمأوظقؼيماظـظرؼيمععمأنمغؼطيمطؾماغطالق مػل ماٌؿوردي،مػؽذامؼؿضحم
أن مدؾقؾ ماظقصقل مإظب مهؼقؼ مغظرؼي مخوصي مظؾؿؿوردي ماًطوبقي مؼؿؿ مداخؾم
9ممؼـظرم:مدراج،مصقصؾم:مم.مس-.مص.038.
10مؼـظرم:مسوعؾ،معفديم:مم.مس-.مص.5.
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اظؽؿوبيمغػلفو،مصؾقلًماظؽؿوبيمػلماظيتمتؿؿـؾماظـظرؼي،مبؾمصبىمأنمتلوؼرم
اظـظرؼي متؼدم/تطقر مسؿؾقي ماظؽؿوبي ،مو معـ ممثي مصنن ماظؽؿوبي مايؼقؼي متؾدأ معـم
ايقوةمالمعـماظـظرؼي،مذظؽمأنماألدبمعؿعددمطوظقاضع،مطويقوة،موػقمطذظؽمالم
ؼـؾغل مأن مؼؼرأ معـ معؽون مواحد ،مو معـ ممثي مصنن ماألدب مال مؼـؼؾ مبؾ مؼؽؿىم
واظؽؿوبيمظقلًمغؼال،مبؾمصعؾ،مصوظؽؿوبيمصعؾمبوألدوس،مإنماظػؽرماظـؼديموظقدم
حوجيمتورطبقي،مومظذظؽمصبىمأنمؼؿققلماظـصماظـؼديمإظبمغصمتورطبل،م
ذظؽمأنماظشرطماظضروريمظقالدةمغؼدمحؼقؼل،مأيمغؼدمؼؾقٌمومؼؼدمماألدؽؾي،م
ػق مأن مؼؾدأ ماظـؼد معـ معؽوغف ماظطؾقعل ،م(غؼد مايقوة) ،11مو متؼدؼؿ مضراءاتم
زبؿؾػي/عؿعددةمهلو،موميفمػذامؼـشلماظـؼدمومؼؿكؾصمعـمطقغفم(ترعبي)،مأيم
ادؿؼوظي مسؾؿقي ،مو ميف مػذا ماألصؼ مصؼط متلؿطقع ماظؽؿوبي مأن متمدس مظـػلفوم
ذرسقؿفو ماًوصي ،مواظؽؿوبي مبفذا ماٌعـك ممل متعد مذبرد معؿعي/ظذة مػوعشقيم
ثوغقؼي،مإغفوماظطرؼؼيماظققعقيمٌؿورديمصعؾمايقوة .م
و ميفمػذاماإلرور،متؾدومأػؿقيمحرطيمإغؿوجماظؽؿوبيميفمأنمؼؽقنمهلومعقضع،م
واٌقضع مػذا معـ محقٌ مػق معقضع ميف محؼؾ ماظصراع ،مظف مبوظضرورة مروبعم
إؼدؼقظقجلموعـممثيمصننمطقػقيمهدؼدماظعالضيمػذهمؼصري مأعرامضرورؼو مظعؿؾقيم
اموردي مصعؾ ماظؽؿوبي ،محؿك محني متؿقحد مطػوسؾقي مضؿـقي ميف محؼؾ ماإلغؿوجم
األدبل،مؼرتتىمسؾكمػذا،معؼقظيمأخرىمضرورؼيمومػلمأغفمإذامطونمبوظضرورةم
ظؾؽؿوبيمبعدػوماإلؼدؼقظقجلمصننمعفؿؿفو/وزقػؿفومداخؾمحؼؾمذبولماظؽؿوبيمالم
ؼـقصرميفمهدؼدمػذاماظؾعدماإلؼدؼقظقجل،مومإمنومتؽؿـميف مذروطموزوئػقؿفوم
أؼـضو م– و مبـلؾى معـ مأػؿقي مػذا ماظطوبع ماظلقودل -ميف مأن متـؿٍ مععرصيم
(سؾؿقي) ،12مو معـ ممثي متصؾح معفؿي ماظؽؿوبي ،مظقس ميف متلققس ماظـص/األدبم
وهقؼؾف مإظب مذبرد معؼوربوت مدقودقي ،مبؾ ميف مهقؼؾ ماٌؼقالت ماظلقودقي مإظبم
 11ؼـظر م:مخقري،مإظقوسم:ماظذاطرةماٌػؼقدة.م"درادوت مغؼذؼي"-.بريوت،م معمدليماألحبوثماظعربقي،م
ط،4م-.4980مص.ص-49.م.02
 12مؼـظر م :ماظعقد ،مميـك م(عشرتك) م :م"اظـؼوصي ماظقرـقي ميف مظؾـون مسؾك مخط ماٌقاجفي"-.بريوت ،مدارمم
اظطؾقعي،مط،4م-.4979مص.م.056
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أصؽورموصقرمأدبقي ،13ماظػعوظقي ماألدبقيمإذنمظقلًمذؽالمضوئؿومبذاتف،مسوظؼوميفم
اظػراغ ،مصورتؾورف مبوإلغلون مو معشؽالتف ،مأعر مال مجدال مصقف ،ماىدال مػق ميفم
طقػقي مػذا ماالرتؾوط ،مو ميف معلؿقاه ،مويف مػذا مؼؼقل م(أدوغقس) م :م"أن مارتؾوطم
اظشعرمبشلءمعو،مؼعينمأنمػذاماظشلءمؼؽؿلىمبعدماظشعرمالمأنماظشعرمؼؽؿلىم
بعد ماظشلء ،موػؽذا مال مؼؿـوول ماظشعر مايدؼٌ معـال ،مبقصػف معلؿؼال مضوئؿوم
بذاتف،مأومبقصػفمعـفزا،موإمنومؼؿـووظفمؼقصػفمحرطيمومصريورة،مأومبقصػفم
حدثوم–مرعزا،مصوظؼصقدةمالمتؽقنمثقرؼيممبقضقسفو،مبؾمبدالظؿفوموخصقصقؿفوم
اظؿعؾريؼي"،14مومػذامؼعينمأنمالمؼؽقنمايدثمشوؼيمدبدعفومأداةمػلماظشعر،م
ايدث مسؾك ماظعؽس مػق مودقؾي مظؾشعر ماظذي مػق مادؿؼصوء مظؾؽوئـ مو مروضوتفم
وطشػمسـفو،مو معـمجفيمثوغقيمترعقزمظؾؿورؼخ ،15مو مظذظؽمصنغفمعـماظشروطم
اظيتمصبىمأنمضبؼؼفوماظـصمػقمأنمؼمدسمجملولمإبداسقؿفمظقسمعـمعلؿقىم
اظـظرؼي ،مو مإمنو معـ معلؿقى مذؽؾ ماظؿعؾري ،مبـقي ماظؽالم مو معـ ممثي مصنغف مالم
وزقػيمظإلبداعمإالماإلبداع،16مومظذظؽمتؽؿـمعوػقيماظؽؿوبيميفمأدبقؿفومذاتفو،ميفم
طقغفو مخرضو معلؿؿرا ،مو معـ ممثي متلتل موزوئػقؿفو معـ مطقغفو ممتورس محرؼؿفوم
اظؽوعؾيميفمإبداعمػذاماًرق ،17موظذظؽمصفلمال مهؼؼمعشروسقؿفومبوالغدراج ميفم
اًطوب ماإلؼدؼقظقجل ،مبؾ ميف متعؾريؼي/أدبقي ماظؽؿوبي مذاتفو ،مذظؽ مأن ماظـصم
األدبلمميور سمومؼؾـكمطؿفولمرعزيمعلؿؼؾمسـمذبولماًطوبماظلقودل،م
ؼؾـك مطكطوب مدميؼرارل معضود/عـوف مظؾكطوب ماظشؿقظل ماظذي مؼـقب مسـم
اظؽؿوبيموماإلبداع،مومؼدصعمبوظؼراءةمإظبمآصوقماظصؿًمبؿغققىماٌعقشميفمأضؿطيم
اظؿضؾقؾ مو ماظشعوئر ماىوػزة ،مو مػق مبفذا مؼؽرس مثؼوصي ماظقاحدؼي ،مواحدؼيم
اظػؽر،مواحدؼيماظؼراءة،مواحدؼيماظؽؿوبي،مإظبمواحدؼيماإلعؿـولماظيتمتلؿؽنيم
إظبمأحؽوممثوبؿيموعـممثيمصننم(ثؼوصيماالخؿالف)مػل مذرطمضروريموأدودلم
13مؼـظرم:مدعشؼقي،مسػقػم(عشرتك)م:ماٌؼووعيمواظـؼوصي-.مدارمآدقو،مدارماظؽؿوب،م-.4985مص.63.
14مأدوغقسم(عشرتك)م:ماٌؼووعيميفماظـؼوصي-.مص.ص.م69م-م72
15مؼ ـــظـرم:مأدوغـقـسم:مدـقوديماظشعر.مدرادوتميفماظشعرؼيماظعربقيماٌعوصرة-.بريوت،مدارماآلداب،م
ط،0م-.4969مص.48.
16مؼـظرم:مأدوغقسم:مم.من-.مص.02.
17مؼـظرم:مأدوغقسم:مم.من-.مص.02.
48

اجملال األدبي ،واجملال اإلودوولوجي...

(ظؽؿوبيماإلخؿالف) ،18موعـممثيمصننموزقػيماظؽؿوبيماألدبقيمػلميفمأنمتـفزم
(ذعرؼي م )Poétiqueمظغؿفو ماًوصي ،موأن مدبرج معـ ماظدالظي ماألحودؼي مظؿعوغؼم
اظدالالتمحقٌمتؿؾؾقرميفمدقوقمغؼديمؼـػؿحمسؾكمآصوقمجدؼدةممبومؼعطقفمهلوم
عـ موزوئػ/واجؾوت مجدؼدة م :مغؼد ماٌدوغوت ماألؼدؼقظقجقي ماظلوئدة ،مغؼدم
اظشػراتماظلقؿقوئقي،مغؼدماٌعقشماظققعلمومسالضوتفمومضقؿف،مػؽذامأصؾقًم
صوسؾقيماظؽؿوبي مطػعؾمأدودلمظػعؾماظؼراءة،مسؿؾقيمععرصقيمذوعؾيموؿعمبنيم
اظؿقؾقؾماظؾغقيموماظؿلوؤلماظؿورطبلمأيماظؿدبريماظػؽريمالدؿكراج ماىدظقيم
اظؽوعـيمبنيمايؼقلماظـالثي .19م
إنماظقسلمبوظقاضعماٌعقشمؼؿفووزمايقوةمذاتفو،مظقعقدمخؾؼفو/تشؽقؾفومعـم
جدؼد،مؼؼقلم(عطوعمصػدي)م:م"صؾقسمظـو مأنمغؽؿىمبؼدرمعومظـومأنمغعرفم
عوذا مغؽؿى ،مإن مإخؿقور مغقع مايقوة مػق ماألصؾ ميف ماخؿقور ماظؿعؾري ،مو مضؾؾم
اظؿعؾريمؼـؾغلمأنمؼؽقنمظدؼـومعومغعربمسـف ،مبؾمعومؼلؿقؼمأنمغعربمسـف".20م
وعـماظقاضحمأنماظؽوتىمؼؿعؾؿمعـمايقوةمومظؽـمعـمأجؾمأنمطبؾؼمسؿالم/غصوم
سؾقفمأنمؼعرفمطقػمطبؾؼ مصقرامذاتمأبعودمتؼقممبنسودةمخؾؼماظقاضعمومعـم
مثيمصننماظعـوصرماظرئقليمظطرؼؼيمعومالمميؽـمأنمهصكمبشؽؾمآظل ،مو مظؽـم
ؼـؾغل مأن متؼقم مطـظوم ،21موظذظؽ مصؿـ مأجؾ متػودي مخطر ماظعرض ماظؿؾلقطلم
ظؾقاضعمصننمحؼقؼيمايقوةمصبىمأنموفدمعـمأجؾمصعوظقيمإدؿوتقؽقيماغطالضوم
عـماظؿلؾحمخبربةمععرصقيمسؾؿقيمتؿلدسمسؾكمصفؿمضقاغنيماظؽؿوبي-اظـص،موعـم
مثيمضقاغنيمتطقرمايقوةمومظذظؽمصننماىوععمبنيماظؽؿوبيمايؼقؼقيمواظعؾؿمػقم
اظعالضيماٌعرصقي ،22مو مظذظؽمصننماظؾعدماإلؼدؼقظقجلميفماظـصمػقمأحدماظعـوصرم
مDérrida-

 )Jacquesميف معمظػف م :م(اظؽؿوبي مواالخؿالف م-

 18مأرروحي مظؾػقؾلقف م(جوك مدرؼدا
.)L'écriture et la différence
 19ؼـظرم:مأرطقن،مربؿدم:ماظػؽرماظعربل.مترعبيماظدطؿقرمسودلماظعقا -.مبريوت،معـشقراتمسقؼدات،م
بورؼس،مط،4م-.4980مص.م.04
 20صػدي،معطوعم:مذبؾيم(اآلداب)-.مع،6مس،42م-.4960مص.43.
21مؼـظرم:مادؽوغقف،مصالدميريم:مذبؾيم(اآلداب)-.ممع،42مس،45م-.4967مص.13.
 22مؼـظرم:معروة،محلقينم:مدرادوتمغؼرؼيميفمضقءماٌـفٍماظقاضعل -.مدارماظػورابل،مط،0م-.4976م
ص 341.م
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اٌؽقغيمهلقؼيماظـص،مشريمأغفمالمؼـؾغلمأنمؼؿصقرمػذاماظعـصرمومطلغفماظعـصرم
اظقحقد،موإمنومؼؿعنيمهدؼدمػذاماظؾعدمعـمخاللماظـصمومضؿـمبؼقيماظعـوصرم
األخرىماٌؽقغيممظف ،23مو مػـومالمبدمعـماظؿلطقدمسؾكمإذورةمأدودقيميفمغظرؼيم
اظـص،مومػلمأنماظـصمظقسمتصقرامومإمنوماموردي،مذظؽمأنماًطوبمسـم
اًطوب مال مميؽـ مأن مؼؽقن مإال مغصو مػق ماآلخر ،مصوظـص ماظـؼدي مبقصػف مظغيم
ثوغقي،مطؿوبيمسؾكمطؿوبي،مومظغي مسؾكمظغي،مالمؼلؿطقعمأنمؼـطؾؼمومؼمدسم
غظؿف/أغلوضفماًوصيمإالمعـماظـصمغػلفمعـمإذؽوظقيماظؾغيماألوظب،24مومعـممثيم
تصؾح مسؿؾقيت ماظؽؿوبي مو ماظؼراءة ماموردي متؼدم مطؾ معـفؿو محني ممتورس ميفم
سالضوتفو مبوألخرى ،مإغؿوجو مو ميف مغطوق ماظؿؾودل ماظعالئؼل ماظقزقػل مبنيم
إلغؿوجقؿنيمتغدوماٌؿورديمسؾقفؿومإغؿوجومطذظؽ ،25مػؽذامندميفماالغؿؼول معـم
اظؿػوسؾمإظبمصعؾماظػعؾمعلورامامؿدامالمعؿـوػقومعـماظعالئؼماظؼوئؿيمبنيمصوسؾقيتم
اظؽؿوبي مو ماظؼراءة ميف مإرور مصوسؾقي مإغؿوج ماًطوب ،مو معـ ممثي مصنن ماًطوبم
األدبلماظذيمؼرعلمإظبمامورديماإلغؿوجمػقمخطوبمأدبلمجدؼدمطؿومأنماًطوبم
اظـؼديماظذيمؼرعلمإظبماظؿفووز/اظؿلدقسمػقمخطوبمغؼديمجدؼد،مػؽذامصننم
اظؽؿوبي مو ماظؼراءة مو مػؿو متؿقؿالن مبعد ماإلغؿوج متؿؿقزان مسـ مسودات ماإلغؿوجم
اظـؿطقيميفمزبؿؾػماجملوالت،مومظعؾماظدالظيماإلغؿوجقيمبطوبعفوماٌؿؿقزمػلم
اظيتمأضػًمسؾقفومصػيم(اىدؼد)مطؿوبيمومضراءة .26م
ػؽذامتلؿطقعماظؼراءةمأنمتضلءمبـقيماظـص،مأنمترىمإظبمحرطيماظعـوصرم
وأن متصؾ مإظب ماظدالالت مصقف ميف مإرور مؼشؿؾف/ؼضؿف مخبورجقؿف/عراجعف ،مبفذام
ؼؾـكماظـصمومؼـفضمظقلخذ مذؽؾمبـقيمػل مومعـمحقٌ موجقدػوميف مذبولم
اجؿؿوسل مسـصر ميف مبـقي مػذا ماجملول ،مو معـ ممثي متصؾح ماظعالضي م :ماظـص-
اٌرجعمطعالضيمغظرؼيمعـففقي،مهؿؾماظصػيماٌزدوجيمٌقضقسفو،مأيمطقغفوم
بـقيموميفماظقضً مذاتفمسـصراميفمبـقيمومؼؾؼكماظـصماغطالضو معـ مػذهماظعالضيم
23مذؽري،مشوظلم:مذعرغومايدؼٌمإظبمأؼـ-.مدارماآلصوتماىدؼدة،مط،0م-.4978مص460.
 24ؼـظرم:مخقري،مإظقوسم:مم.مس-.ص.44.
25مؼـظرم:مؼؼطني،مدعقدم:ماظؼراءةمواظؿفربي-.اظدارماظؾقضوء،مدارماظـؼوصي،مط،4م-.4985مص.43.
26مؼـظرم:مؼؼطني،مدعقدم:مم.من-.مص.صم-03م.01
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اظطؾقعقي مداخال مؼؼع ميف مخورج مػق محوضر مصقف ،مو مؼؾؼك مبوظؿوظل مسؾك ماظؼراءةم
عفؿي مطشػم/هدؼدماًورج،مصقؿومػلمتؼرأماظداخؾماظذيمػقماظـص.مبفذام
تؿشؽؾمعرا جعماظـصمطؾـقيمداخؾقيمضؿـماظؼقاغنيماظؾـققؼيماظيتمتـظؿماظـص،م
و ميف مػذاماظداخؾمميؽـماظؽالممسـماظظوػراتموسـماظؾـكماٌؿؿقزةمومعـمدونم
سزهلومسـمبـقؿفوماظؽؾقيماظعوعيماظيتمػلمعرجعقؿفو،مذظؽمأن م"إضوعيمحدودم
االدؿؼالل مواظؿؿقزمظظوػرةمعو،مومأنمدراديماظؼقاغنيماظداخؾقيمهلذهماظظوػرةمالم
ميؽـمأنمؼؽقنمدؾقؿو،مإالمبوظـظرمإظبمػذهمايدودمطؿو مػلميفمحؼقؼؿفو،مأيم
عـمحقٌمػلمحدود،مؼـفضمسـدػوممتوؼزماظظوػرات،مومادؿؼالهلومبـلؼفو،م
سؿومػقمدقاػومظفمغلؼف".27مبفذامميقكماًؾطمبنيمعومػقمأدبل،مطؾـقيمعؿكقؾيم
ومبنيموضوئعمػلمعراجعمهلذاماألدب ،موبوظؿوظلمؼؼدمماظـصمطؿعطكمعبوظلم
ؼمدس/ؼـشهمصوسؾقيمأدبقؿفم Littéraritéمسؾك مأدوسموزقػل،مػل مهؼقؼمصعؾم
اإلحوظيمعـماظـصمإظبماٌرجع،مؼؼقلم(ؼوطؾلقنم: )R.Jakobsonم"إن ماحملؿقىم
اٌؾؿقسمظؾدالالتمػقمربؿقىمتؼرؼيب"،28مومعـممثيمصننمعللظيماٌرجعقيمهقؾم
سؾكمصعقدماظؼراءةمإظبموضعماظـصمعقضعماظؾقٌماٌعريف،ماظذيمالمؼؿـوضضميفم
حبٌمعومػقمعرجعف،مػؽذامتؼوربمػذهماظؼراءةماظـصميفمغطوقمغظوعفماظداخؾلم
اظذي متصؾح مصقف ماٌراجع متقظد مدالالتفو ماًوصي مو متمدي موزقػي مبـققؼي ميفم
اظـص،مومعـممثي،متلؿحمبوظؽشػمسـماظـظومماظـصلماٌلؿؼؾ،موميفمػقلتفم
اًوصي ميف متشؽؾف ماٌكؿؾػ ،مػؽذا متصؾح موالدة ماظـص ميف مذؽؾف مػل محرطيم
حقوتف،مزعوغفماًوص ،29مو مظذظؽمصنذامطوغً متطرحماظصعقبيماٌـففقيمرؤؼيم
اٌراجع ميف ماظـص مدون ماظؾفقء مإظب مسؿؾقي موزئي ماظـص مصنن ماظؼدرة ماٌـففقيم
اظـظرؼيمتؽؿـميفمرؤؼيمعراجعماظـصميفمأبـقؿفوماألدبقي.30موعـممثيمصننمهدؼدم
اظقزقػي ماىؿوظقي مطؼقؿي م(عفقؿـي  )Dominanteمسؾك ماظـص مؼلؿح مبؿقدؼدم
 27ماظعقد،مميـكم:ميفمععرصيماظـص.مدرادوت ميف ماظـؼدماألدبل-.بريوت،معـشقراتمدار ماآلصوقماىدؼدة،م
ط،4م-.4983مص.م.18
 28ؼوطؾلقنم(عشرتك)م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل.مغصقصماظشؽالغقنيماظروس-.مترعبيمإبراػقؿماًطقى،م
عمدليماألحبوثماظعربقي،ماظشرطيماٌغربقيمظؾـوذرؼـ،مط،4م-.4980مص.م.91
29مؼـظرم:ماظعقد،مميـكم:ميفمععرصيماظـص-.مص.56.
30مؼـظرم:مميـكماظعقدم:م.من-.مص.63.
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دؾؿقي مزبؿؾػ ماظقزوئػ ماظؾلوغقي مداخؾ مذظؽ ماظـص ،مػؽذا متؽلى م(اظؼقؿيم
اٌفقؿـي) ماظـص مغقسقي .31موػـو مميؽـ مأن مغؿلوءل ،مػؾ متقجد مإعؽوغقي مظقضعم
غظرؼي/عؼقالت مغوبعي معـ مخقاص ماظـص مغػلف ،مو مشري متوبعي معؾوذرة مظـظرةم
صؾلػقيمأومإؼدؼقظقجقيمأمشؾ،مايؼقؼيمأنماظـؼدم(ايداثل)مو(اٌومبعدمحداثل)م
رشؿمدسقتفمإظبماالدؿؼالظقي مو مهقظفمعـمصعوظقيمتوبعيمإظبمصعوظقيمذاتمادؿؼاللم
و معـطؼ مخوص مشري معـلؾخ مسـ ماٌـطؼ ماًوص مظؾـص ،موظؽـف مشري متوبع مظفم
بوظضرورة،مإالمأغفمؼربػـمعرةمأخرىمعـماظـوحقيماٌـففقيموماإلجرائقيمسؾكم
سالضؿفمبػروعماٌعرصيماألخرى،مومتطقراتفومايدؼـي،مامومؼقحلمبوظؿعورضمععم
صؽرةماالدؿؼالظقيمخصقصومبوظـلؾيمإظبمطـريمعـماٌذاػىماظيتمتشدماظـؼدمبوووهم
ػذا ماظعؾؿ مأو مذاك ،مو متؽود موعؾ معـف مصعوظقي مامزضي مبني ماظؿؾعقي مظألدبم
واظؿؾعقيمٌعطقوتمسؾؿمععني،موماظقاضحمأنمػذهماٌـوػٍمدقفمتزدادمومتؿشعىم
ععمتطقرماًربة/اٌعرصيماإلغلوغقي،مومعـماظصعىمتصقرمررؼؼيمعـودؾيمظؾؿقصقؼم
بقـفو ،مو ماظـوضد مايوذق مػق ماظذي مؼعرف مطقػ مؼلؿػقد معـ مععطقوت مػذهم
اٌعورف معبقعو،موؼؿؿـؾمادؿكداعفو معـ مأجؾمإشـوءماظعؿؾقيماظـؼدؼي،مذظؽمأنم
اظػعوظقيماظـؼدؼيمصعوظقيمعرطؾيمهؿوجمإظبمععرصيمصـقيموإغلوغقيمذوعؾيمبلؾىم
ػذهمايوجيمتداخؾًمحدودماظـؼدماألدبلمععمحدودمصعوظقوتمععرصقيمأخرى،م
وطـريا معو مأدى مػذا ماظؿداخؾ مإظب مأن مؼصؾح ماإلضؾول مسؾك ماظعؾقم/اٌعورفم
اٌلوسدة-اجملوورة مغقسوً معـ ماهلقس مؼشغؾ ماظـؼد مسـ ماإلذؽوظقي ماألدودقيم
عشؽؾيماظـصمغػلف،مإغـومغمطدمػـومبعضماظؼـوسوتمػلمأنماظـصماألدبلمرؾؼيم
ععؼدة مو مسفقؾي،مصفقمامورديمظغقؼيميفمإرورماجؿؿوسل متورطبلمربدّدمو معـم
مثيمصنغفمالمميؽـمععوعؾي/صفؿماظـصمسؾكمأدوسمأغفمسوملمظغقيمذريمعغؾؼمطؿوم
ترؼدماظؾـققؼي،مطؿومأغفمالمميؽـمتـققيماظـصمعـماظؿقؾقؾ،موماسؿؿودمعومضبقطم
بفمعـمعراجع،مبعدمأنمغضعماظـصميفمخوغيمػوعشقيمالمغلؿشريػو مإالمسـدم
االدؿشفود مأو ماظؿؼرؼر،مظقسماظـصماألدبلمامورديمظعؾيمظغقؼيمخورجماظؿورؼخ،م
طؿو مأغف مظقس موثقؼي مغلرتذد مبفو ،مو مظذظؽ مصنن ماظـص ماألدبل مػق مامورديم
31مؼوطؾلقنم:مم.مس-.ص.84.
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إغؿوجقي/إبداسقيمظؾغيممتًموصؼمضقاغنيمخوصيمأدبقوموماجؿؿوسقو مو متورطبقو،م
وظذظؽمصفقمؼؿؿؿعمبودؿؼالل مغليبمومػقمسؾكمػذاماألدوس،مطبضعمىدظقيم
خوصي مداخؾ مخضقسف مىدظقي مأسؿ مو مأمشؾ مصفق مؼلتؾػ معع ماىدظقي ماظيتم
تؼقدهمعـماًورج،مومظؽـفمعـمغوحقيمأخرىمطبؿؾػ مسـفومعومداممؼصدرمسـم
ضقاغنيمداخؾقي،ممتسمسوملماظؽؿوبي،32مومسبـمإذمندمأغػلـوميفمػذاماٌقضقع،م
ال مغمطد معو مذػى مإظقف مػصقلقؾقصلؽل مVesselovskiؼ محقـؿو مضول مبلن ماألدبم
(أرضمالمعوظؽمهلو).33مبؾمأنماألدبمأرضمعؾؽمظؾفؿقع…
 .IIIالنص ،وإنتاج جمال املعرفة بالسيماء  Habitusاالجتماعية :
ظؼد مزؾ ماظؾقٌ ماظـظري مظـظرؼي ماظـص ميف معـظقعي ماظـظرؼي م(اهلدصقي)،34م
ؼرتؽزمسؾكمدماظنيمأدودقنيمػؿوم:معومرؾقعيماألدب؟ ،مو معو موزقػؿف؟مظذظؽم
غالحظمأنماألدوسماظـظريماظذيمضوعًمسؾقفماظـظرؼي ماهلدصقيمػقمأنمضوغقنم
اظؽؿولمضلماألدبمػق مغػلفمضوغقن ماظؽؿولميفمايقوة ،مواألدبمغػلفمخوضعم
ظؾؿؾودئمغػلفوماظيتمهؽؿمدوئرماًرباتماإلغلوغقي،مصؿـماظصقابمأنمسبؽؿم
سؾقفممبؼدارمعومؼلفؿميفماظـشوطماإلغلوغلمومظؽـمطقػمؼلفؿماألدبميفماظـشوطم
اإلغلوغل؟مومعـمخاللمأؼيمععوؼري؟مػـومؼطرحماظؿقؾقؾماٌوديمعؼقالتفماظـظرؼيم
ضؿـ مذبول ماظطؾقعي ماالجؿؿوسقي مٌػفقعوت ماظـظرؼي م(اهلدصقي) مو مؼؼقم ماظـؼدم
االجؿؿوسل م/اٌورطلل مسؾك مأدوس مأن ماظـص ماألدبل مؼـؿؿل مبدوره مإظب ماظؾـقيم
اظػقضقي ،موػق معرتؾط مطؽؾ مذلء مبوظقجقد ماٌودي ،موسؾك مػذا مصنن ماظـص مشريم
عـعزل م/عـػصؾ ميف مآصوق مأثريؼي مبعقدة مسـ ماظؿلثر مبوالضطرابوت ماٌودؼي موسؾقفم
ؼلؿقجى مأن مؼدرس ماظـص ممبؼدار مارتؾوروتف/سالضوتف مبوظؾـقي ماظؿقؿقي م(منطم
اظعالضوت ماإلغؿوجقي ماظلوئدة) ،موظذظؽ مصنن مأي مغص مػق متعؾري مسـ مرؤؼي مػذام
 32مؼـظرم:مبـقس،مربؿدم:مزوػرةماظشعرماٌعوصرميفماٌغرب.معؼوربيمبـققؼيمتؽقؼـقي،اظدارماظؾقضوء،مدارم
اظؿـقؼرمظؾطؾوسيمواظـشر،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،مط،0م-.4985مص.05.
 33ؼوطؾلقنم:مم.مس-.مص.35.
34مودرماإلذورةمػـو،مإظبمأنمعصطؾحم(اهلدصقي)مؼلؿعؿؾمػـو،ممبعـوهماظعومموالمؼـقصرمبليمعػفقممػديفم
ععني،موؼراد مبفمأنمؼشؿؾمطؾ ماووهمؼلؿكدمماألدبميفمدؾقؾمعـقكمإؼدؼقظقجل.مأيمإسطوئفموزقػيم
خورجيمسـمخقاصمعوػقؿف.
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اظـصمظؾعومل مومبوظؿوظلمرؤؼيماظؽوتى ،مواظـصمربؽقممبعدةمسقاعؾمعـفومعومػقم
ذبردمآغلمومعـفومعومػقمعؿفذرمؼـؿؿلمإظبماظؿؽقؼـمماظلقدققظقجلمظؾؽوتىم
واٌؿغرياتماظػؽرؼيماظيتمتطرأمسؾقفمأثـوءمسؿؾقيماظؿؽقؼـمػذهمومعـممثيمصننم
أصوظيمأيمغص مأدبلمعرتؾطيمبؼدراتمػذاماظـصمسؾكممتـقؾماظقاضعمعـ مخاللم
رؤؼيمعبوظقيمعؿطقرة،موظذظؽمصننماظـصمالمؼدرسمضؿـمثـوئقيماظؾـوءماظػقضلم
واظؾـوء ماظؿقيت ،مبؾ مؼدرس معقضقسو مطفؿؾي مخطوبوت معؿـوضضي مود محؾفوم
/عرتؽزػوماظؿكقؾلمإبونماظلريورةماألدبقي،موظذظؽمصبىمأنم:م"ؼؿقركماظـصم
غؼدؼوميفمػذهماألررموػقميفمطؾماألحقالمظقس موجقداًمععزو ًال،مإغّفمأحدمأوجفم
ولّد محرطي ماظقاضع ،مضبؿؾ موسقوً مامقزاً مبفو ،مو مػق معـول مايرطي ماظيتم
ولدػومصريورةمدائؿي".35مسؾكمػذامصننماٌـفٍماظذيمغلؿحمألغػلـومأنمغلؿقفم
بوظـؼد م(االجؿؿوسل/اٌورطلل) مػق ماظذي مؼلعك مطؿو مؼؼقل م(بؾقكوغقفم
 )G.Plekhonovمإظب مإصبود ماٌعودل ماالجؿؿوسل مظؾظوػرة ماألدبقي مطبقن مغػلفم
بـػلفمإذا مملمؼػفؿ مأغّفمالمؼؽػلماطؿشوفمذظؽماٌعودل.موإنّمسؾؿماالجؿؿوع،مالم
صبقزمأنمؼغؾؼماظؾوبميفموجفمسؾؿماىؿول،مبؾمصبىمسؾكماظعؽس،مأنمؼػؿقفم
أعوعفمسؾمعصراسقف،مإنماظػعؾماألولمظؾـؼدماٌوديمالمؼغينمسـماظػعؾماظـوغلم
بؾمؼؿطؾؾفمبقصػفمتؿؿؿفماظضرورؼي.36مودبؿؾػمعودةمايؼقؼيميفماظؽؿوبيماألدبقيم
بوخؿالفمأذؽوهلو،موالمؼعينمتغوؼرمعودةمايؼقؼي،ماخؿالصو ميف مجقػرمايؼقؼيم
ذاتفو ،مألغفوممتؿؾؽمبرشؿ مغلؾقؿفومضدرا مطؾريا معـماظـؾوت ميفماظؾقظيماٌعقـيم
وظؽـفمؼعينمبوظدرجيماألوظبمأنمطؾمذؽؾمأدبلمطبرتعماألدوظقىماٌؿقائؿي مععم
رؾقعؿفماًوصيمعـمجفيمواظؼودرةمسؾكماالضرتاب مبلطـرمضدرمامؽـمعـمجقػرم
ايؼقؼي ميف ماظؾقظي ماظؿورطبقي ماظيت مؼصدر مسـفو ،مو مهدد مػذه ماظعـوصرم
واظدالالت،مصقوشيماظؿعؾريماألدبل،مظذظؽمؼصػماظـوضدم(صراغؽمأوطقغقر)ماظؼصيم

35ماظعقد،مميـكم:ماموردوتميفماظـؼدماألدبل-.بريوت،مدارماظػورابل،م-.4975مص.م.5
 36مؼـظر م :مبؾقكوغقف ،مجقرج م :ماٌمظػوت ماظػؾلػقي -.ماجملؾد ماًوعس مترعبي مزؼود ماٌال ،مدارم
دعشؼ.4980،
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بلغفومػاظصقتماٌـػردؼ.37مذظؽمألغفوماطؿشوف مخالقمو معؿقحدمومظذظؽمصفلم
تعقد مدومنو ماغؼطوع مصـع ماظعومل موعـ ممثي مصنن مدور ماظؽؿوبي مػق ماظؿعؾري مسـم
اٌؿؽـوت مظذظؽ مدبؿؾػ ماظؽؿوبي مسـ مايقوة مبلغفو مأطـر ماغؿظوعو موأغفو مذاتم
دالالتموػلمبفذاماٌعـكمإحدىمودوئؾماظقصقلمإظبمايؼقؼي،موهلذامصننمطؾم
تـظقؿ مظؾقاضع مضبؿؾ ميف مداخؾف مإعؽوغقي مدبطقف ،مذظؽ مأن مطؾ معقضع/عقضػم
(رؾقعل)مظؾؽؿوبيمؼػرضمسؾكماظؽوتىمأنمؼؽقنميفمصراعمععمحرطقيماظقاضعمالم
ظؽلمتعقدمإظبماظؼورئ معفؿيماالصطػوءمصقلى،مبؾمظؽلمتؿوحمظؾؽوتىمغػلفم
حرؼيماظؿعؾريمودورهماظطؾقعلميفمبـوءماظقجدانماٌعوصر،موبذظؽمؼصؾح معومػقم
رؾقعلمعقضػومثقرؼومومؼـعؿؼماظؿفدؼد معـمععطقوتمراػـقيماظقاضعماظـؼويفمظؽلم
ؼؿقجف مإظب ماٌلؿؼؾؾ .38مظؽـ ماظؽوتى مال مؼؽؿى مظذاتف مذظؽ مألن مسؿؾقي ماظؽؿوبيم
تؿطؾى مسؿؾقي ماظؼراءة ،موػذا ماىفد ماٌزدوج ماظذي مؼؼقم مبف ماظؽوتى مواظؼورئم
ععو،مػقماظذيمؼربزمإظبماظقجقدمذظؽماٌقضقعمايللمواظؿكقؾلماظذيمغعرصفم
بودؿ م(اظعؿؾ ماظػين) موععـك مذظؽ مأغف مال موجقد مظؽؿوبي مإال معـ مأجؾ ماآلخرؼـم
وبوآلخرؼـ.39مإنّ ماظؽوتىمالمؼلؿطقعمأنمؼؽؿىمبدونمعبفقرمومػذاماىؿفقرم
ػقمعبفقرمععنيمذؽؾؿفماظظروفماظؿورطبقي،مومػقمالمؼلؿطقعمأنمؼؽؿىمدونم
أدطقرة مععقـي مسـ ماألدب متؿعؾؼ مإظب محد مطؾري مبوحؿقوجوت مػذا ماىؿفقرم
وعؿطؾؾوتفموميفمطؾؿيمأنماٌمظػميفم(عقضػ)مذلغفميفمذظؽمذلنمعبقعماظؾشرم
وظؽـمطؿوبوتفمطؽؾمعشروعمإغلوغلمهؿقيمػذامومهددهموتؿفووزهميفمآنمواحدم
وأغفمظطوبعمأدودلموضروريمظؾقرؼيمأنمتؽقنميفمعقضػ 40مؼـؿٍمسـمذظؽمأنم
سوملماظؽوتىمظـمؼؽؿشػمبؽؾّ مسؿؼف مإالمسـدعومؼػقصفماظؼورئموؼعفى مبفمأوم
ؼلكط مسؾقف ،مإذ مذبرد ماىفد ماظذي مؼؾذظف ماظؽوتى ميف مطؿوبوتف ماسرتاف معـفم
حبرؼي موذروع ماظؼورئ ميف متصػح ماظؽؿوب ،ماسرتاصو معـف مطذظؽ محبرؼي مطوتؾف،م
 37مأوطقغقر ،مصراغؽ :ماظصقتماٌـػرد -.معؼوالت ميفماظؼصّي ماظؼصرية ،مترعبي ماظدطؿقر مربؿقد ماظربقعل،م
اهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؿلظقػمواظـشر،مدارماظؽؿوبماظعربل،م.4969
38مؼـظرم:مصؾقل،مربلماظدؼـم:مذبؾيم(اآلداب)-.مع،42مس-.49مص.81.
 39مؼـظرم:مدورتر،مجقنمبقلم:م(عوماألدبم؟) -.مترعبيماظدطؿقر مشـقؿلمػالل،ماظػفوظيماظؼوػرة،مدارم
غفضيمعصرمظؾطؾوسيمواظـشر-.مص.63.
40مؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.ص.م72موعومبعدػو.
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صوظـصماألدبلمعـمأؼيمجفيمغظرتمإظقفمذفودةمبوظـؼيميفمحرؼيماظـوس.41موروٌوم
أنمطالمعـماظؽوتىمواظؼورئمالمؼعرتفمبفذهمايرؼي مإالمظقؿقحمهلوماظطرؼؼمإظبم
اظظفقرمصنغفمبقدعـومؼؼقلم(دورترم )Sartreأن مغؼقلمأنماظـصماألدبلمؼؿقددم
بلغفم"تؼدؼؿمخقولمظؾعوملميفمحدودمعومؼلؿؾزممعـمايرؼيماإلغلوغقي".42مصوظؽؿوبيم
إذنمسـدم(دورتر)متعوضدمحرمطرؼؿمبنيماظؽوتىموماظؼورئمأدودفماٌقاجفيمبنيم
حرؼؿفؿو،مومبوظؿوظلمظقسمأعومماظؽوتىمإذنمبقصػفمحرامؼؿقجفمإظبمأحرارمإالم
عقضقع مواحد م :مػق مايرؼي .43موسؾقف مصننّ ماجملؿؿع ماظذي مميؽـ مظؾؽؿوبي مأنم
تؿقؼؼ مصقف معوػقؿفو ماظؽوعؾي مػق ماجملؿؿع ماظالرؾؼل محبقٌ مظـ مؼؽقن مػـوكم
تـوضضمبنيمعقضقسفومومعبفقرػو،مذظؽمألغفمالمميؽـمأنممتـحماظؽوتىمحرؼيم
ضقل مطؾ مذلء،مبؾمصبىمأنمؼؽؿىمىؿفقرمميؾؽمحرؼيمتؾدؼؾمطؾمذلء،م
وبؽؾؿيمواحدةم:مأنماظؽؿوبيمػلممبوػقؿفومذاتقيمذبؿؿعميفمحوظيمثقرةمدائؿي44م
وطونمرؾقعقومأنمؼربطم(دورتر)مبعدمذظؽمبنيماظؽؿوبيموماظدميؼرارقيمألغفوماظـظومم
اظقحقدماظذيمؼؽقنمصقفمظؾؽوتىمععـك.مذظؽمأنمععـكمحرؼيماظؽؿوبيمتؼؿضلم
حرؼيماظؼراءةمومحرؼيماظؽوتىمالمتـػصؾمسـمحرؼيماظؼورئ،مصوظؽؿوبيمإذنم:م
"ررؼؼ معـ مررق مإرادة مايرؼي مصؿؿك مذرسً مصقفو مرقسو مأو مطـرػو مصلغـًم
عؾـؿـزم" 45.م
ومسؾكمػذامؼؽقنماظشرطماظضروريمظػعؾماظؽؿوبي،مظقسمصؼطمعودةماظؽؿوبيم
وإمنو ماظعوعؾ ماظذاتل م(اآلراء مو ماظؿصقرات) ماظذي مال مؼـؾع معـ ماٌودة مو معـم
ولقدػوماظػين،مومإمنوممبومتضػقفماظؽؿوبيميفمتؾؽماظؾقظيماظيتمؼعوجلمصقفوم
عودةماظؽؿوبي ،مذظؽمأنماظعوعؾ ماظذاتلمؼصقغمسـمررؼؼماظعؿؾماظؿـؼقػلمأؼضو،م
وظؽـ مو مضؾؾ مطؾ مذلء مسـ مررؼؼ ماظعؿؾ ماٌغري مظؾقاضع 46ماٌفؿ مإذن مأن متؽقنم
41مؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.66.
42مؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.66.
43مؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.67.
 44ؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.452.
45مؼـظرم:مدورترم:مم.من.م:مص.68.
 46مرودرؼؽر،مػ قرؼلًم:ماالغعؽوسمواظػعؾ.مدؼوظقؽؿقؽماظقاضعقيميفماإلبداعماظػـ،مترعبيماظدطؿقرمصمادم
عرسل،مبريوت،مدارماظػورابلمومدعشؼ،مدارماىؿوػري،م-.4977مص.57.
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اظؽؿوبيمذاتوميفمسؿؾقي ماٌؿوردي،موعـممثيمصفلمتـزعميفماظؿلثرياتمطذاتميفم
اٌؿوردي .م
وإذامطونماظذوقمودقؾيمظإلدراكمصنغفمظقسمودقؾيمظؾؿعرصيماظيتمتصحمظدىم
اظغريمصوظذوقمسـصرمذكصلموماٌعرصيمعؾؽمذوئعمواٌؾؽيماظيتمؼلؿققؾمبفوم
اظذوقمععرصي،مػلمعؾؽيماظؿػؽريمصؾوظػؽرمؼؿدسؿماظذوقموؼـؿؼؾمعـماًوص مإظبم
اظعوم.47موظذظؽمؼردؿماظـصمحدودهمضؿـماٌـطؼلمواظؼوبؾ مظالغؿؼول مواٌشورطيم
وعـممثيمصننمطؾمطؿوبيمتضقػمإظبماظقجدانماإلغلوغلمعذاضومجدؼدامظؾققوةمػلم
طؿوبي م(تؼدعقي) .48متلعك مإظب مطؿوبي مايقوة موإسودة متشؽقؾفو مصفل متؿغذىمعـم
ايقوةمظؿكؾؼ/تصـعمذقؽومآخرمػقم:مػاألثر-اظـصؼماظذيمالمؼؿلدسمعـمشريم
اغؼطوع مدوبؼ مسـ مايقوة ،متؿؿقضع ماظؽؿوبي مبػضؾف ميف مصعقد مآخر ،مو مظذظؽم
تؽؿـمايؼقؼيميفماظؽؿوبي-اظـص،محقٌ متؿفووزمايقوةمإظبماظلؿقموأنمسؾؼرؼيم
اظؽؿوبيمهلماٌؿؽـوتموالمهلماظقاضع،موهلذامصفلمتؼقممسؾكمتـظقؿمععطقوتم
اظقاضعماًومموظذظؽمصننماظؽوتىمالمطبؾؼموسقو،مإالموؼؿـوولمحوضرهمػق،مإغفم
المؼرؼدمأنمطبؾؼموسقومؼؿـوولمحوضرماآلخرؼـ،مصفقمالمؼرؼدمأنمؼمطدموجقدم
اآلخرؼـ مضدر معو مؼرؼد مأن مؼمطد موجقده مػق مبوظذات ،موعـ ممثي مطوغً مسالضؿفم
بوظؼورئمسالضيمغبقؿقيمومظقلًمسالضيمتوبعممبؿؾقع،موظذظؽمؼمطدم(أدوغقس)م
سؾكمخقصفمعـمأنمتصـعم(اظـقرة)مبلدؾقيمشريمثقرؼي.مصفقمؼمطدمسؾكماظؿشدؼدم
سؾكمأنمؼؽقنماظؽوتىميفمرؾقعيماظشعى.49موإذامصقًمػذهماظػرضقيمأوجىم
بوظضرورةمأنمأولمعومؼـؾغلمأنمغػؿشمسـفمداخؾمحؼؾمامورديمصعؾماظؽؿوبيمػقم
رؾقعي ماظرؤؼي ماظيت متؼدعفو ،مثؿ معدى مضدرة مػذه ماظرؤؼي مسؾك متعؿقؼ/تلصقؾم
اظقسل ،موعـ ممثي مصنن محؿؿقي ماظؽؿوبي معرتؾطي مبذظؽ ماٌقضػ ماحملدد ماظذيم
ؼؿكذهماظؽوتىممبـودؾيمزروصفماًوصي.50مويف م(اٌقاضػ)مطؿومؼمطدم(دورتر)مالم
 47مؼـظرم:مد.معـذور،مربؿدم:ميفماألدبمواظـؼد-.ماظػفوظيماظؼوػرة،مدارمغفضيمعصرمظؾطؾوسيمواظـشر-.م
ص.44.
48مؼـظرم:مأعني،مربؿقدم:ماظـؼوصيمواظـقرة-.مدارماآلداب،مط،4م-.4972مص.92.
 49ؼـظرم:مأدوغقسم:مذبؾيم(اآلداب)-.مع،42مس-.47مص.75.
50مؼـظرم:مدورترم:م(عوماألدبم؟)-.ممص.ص19.موعومبعدػو.
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ؼؽقنمأعومماظؽوتىمإالمأنمطبؿورمبنيمحدؼـم:ماٌقتمأحدػؿو.موصبىمسؾقفمأنم
ؼعؿؾمحبقٌمؼلؿطقعميفمطؾموضًمأنمطبؿورمايقوة.51مو معـممثي مصبىمأنم
تؽقنمايقوةموماظؽؿوبيمذقؽومواحدامبوظؼقوسمإظقف،مالمألنماظؽؿوبيمتـؼدمايقوةم
وإمنومألنمايقوةمتعؾريمسـماٌشروسوتمومضدماخؿور مػق ماظؽؿوبيمعشروسومظف.52م
سؾكمػذاماألدوسمصننماظؽوتىمالمبدمأنمؼؽقنمعؾؿزعو،مإغفميفمعقضػميفمسصرهم
صؽؾمطؾؿيمهلومصداػومومطذظؽماظصؿً ،53موسؾقفمصنن مأحدماظدواصعماألدودقيم
ظؾؽؿوبيمػلمأنمسبسمبلغػلـومأدودقنيمأيمأنمأحسمبلغلمضروريمبوظـلؾيمإظبم
عومخؾؼً .54م
إنّماظؽؿ وبيمػلمصوسؾقيمتؿؿمبداصعمعـمحوجيمداخؾقيمالمعػرمعـمعقاجفؿفو،م
إغفومحبٌمعلؿؿرمومظذظؽمصفلممتؿوزمبفذهماًوصقيمػلمأغفوماشبراط مطؾلم
واموردي مو معـ ممثي مطوغً متعؾريا مسـ محوظي مضؾؼ مصضقظل ماووه مععـك ماٌصريم
اإلغلوغل،مومظذظؽمصننمإدؿؿرارؼؿفومعرتؾطيمبويوجيمسـماظؿلوؤلمسـم(ٌوذا؟)م
و(طقػ؟)موهلذامطونمعـماظضروريمظؾؽؿوبيمأالمتؽقنم(المعؾوظقي)مالمظقنمهلوم
وػذامعومؼمطدمصرضقيماظؼقلمبلنماظؽؿوبيمؼـؾغلمأنمتصدرمسـمصؾلػي مظؾققوة،م
صلدرارماأل دبميفمايؼقؼيمػلمأدرارمايقوة،موأنمطؾمرائعيمعـمروائعماألدب،م
إمنومتدورمحقلمػذهماألدرارموطذامطؾمصؾلػيمحؼقؼقيمظألدب.55موظؽـمطونمععظؿم
اظـوسمسؿقومإزاءماألدبمصذظؽمألغفؿمتعؾؿقاماظـظرمإظقفمبعقدامسـمضرؼـؿفموضرؼـيم
األدبمػلمايقوةماإلغلوغقيمغػلفو ،56موظذظؽمصنغفمالمميؽـ مإغؼوذماألدبمعـم
سؿؾقوت متلػقػف مإال مسـ مررؼؼ مإسودة متشؽقؾ ماظعالضوت مبني ماألغو مواآلخر،م
وبقـفؿوموبنيمصوسؾقيماظؽؿوبيمذاتفومبشؽؾمجذري،ماألعرماظذيمميؽـفومعـمخؾؼم
إعؽوغوت مشري مربددة مظؿؼدم مايضورة ماظػـقي ماإلغلوغقي موتطقرػو مإظب معـو مالم
 51ؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.ص.م72موعومبعدػو.
52مؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.ص.م72موعومبعدػو.
53مؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.02.
54مؼـظرم:مدورترم:مم.من-.مص.ص.م.16-15
 55ؼـظر م :مإظققت،مأظؽلـدر م :مآصوق ماظػـ -.مترعبي مجربا مإبراػقؿ مجربا ،ماٌمدلي ماظعربقي مظؾدرادوتم
واظـشر،مط،3م-.4980مص.ص.م-40م.43
 56ؼـظرم:مإظققت،مأظؽلـدرم:مم.من-.مص.43.
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غفـوؼي.57موإذنمصوظػوسؾقيماإلؼدؼقظقجقيمظؾـصمالمميؽـمووػؾفوموعـممثيمصننم
أيمتـوزلمسـفومؼشؽؾمخقوغيمإؼدؼقظقجقيمظألدب-اظؽؿوبيمذاتفو،موميؽـماظؼقلم
بصقرة مأطـر مهدؼدا مأن معبقع ماالووػوت م(اظطؾقعقي) ميف ماألدب متعربم
اظؿؽقؼـوتماألدبقيمدائؿومسـمصؽرةمربددةمعرتؾطيمبويقوة،مصوألسؿولماألدبقيم
ؼؼقل م(بؾقكوغقف) م :م"تؿقدث مبودؿؿرار مسـ مذلء معو ،موبوظؿوظل مصفل متعربم
دائؿومسـمذلءمععني".58مظذظؽمصننماظعالضيمبني ماألدبموماإلؼدؼقظقجقومظقلًم
ربضمعللظيمغظرؼي،مبؾمػلمدبضعمبدورػومظػعؾمضقاغنيمأطـرممشقظقيمعـم
حقٌمروبعفوماالجؿؿوسل،موبوظؿوظلمتؿقددمصوسؾقيماظؽؿوبيمحبوجوتمػذهماظػؽيم
أومتؾؽمظؿـؾًموجقدػوميفمغظومماظعالضوتماظعوعيمومػذهماظعؿؾقيمالمتؿؿميفمذبولم
اٌؿورديماالجؿؿوسقي مصؼط ،مبؾميفمعبقعمذبوالتمايقوةماظروحقي،موعـمبقـفوم
ذبولماألدبمذظؽمأنمسوملماألصؽورماظلوئدةمتـعؽسمسؾكمذؽؾمتعؾريمعـوظلمسـم
اظعالضوتماٌودؼيماظلوئدةموضدمطؿى ماظـوضدم(ربؿقدمأعنيماظعومل)مربددامعقضػفم
عـمػذهماٌللظيمؼؼقلم:م"أعومعقضػلماظلقودلمعـم(اظـؼد)،مصفقمإميوغلمبلنم
اظـؼدمشريمعـعزلمسـمايقوةمبؽؾمأبعودػوماظلقودقيمومػقمبعدمأدودلمعـمأبعودم
ايقوة ،مو مبفذا مصوظـؼد مصعؾ مدقودل مو مإن ممل مؼؿكذ مصػي ماظعؿؾ ماٌؾوذر مػقم
اظػصؾ مبوظقسل ماظشوعؾ ماىؿوظل مو ماالجؿؿوسل موايضوري مسوعي ."59مو مسـدعوم
أرادماظػـونم(بقؽودقم")P.Picassoمأن مؼقضحماظصؾيمبنيماظػـموماظلقوديمضولم:م
"ظؼدمأثؾؿًمظلمدـقاتماالضطفودمأغفمؼؿعنيمسؾلمأالمأطوصحمبػينمصؼط،مومظؽـم
بؽؾمطقوغل".60مػؽذامطبضعمخؾػماظصراعماظػؾلػلمماظـؼويفمصراعمإؼدؼقظقجلم
صػل ماجملؿؿع ماظطؾؼل مؼعؽس ماألدب مععـقؼوت مرؾؼي مععقـي معـف موآراءػوم

 57مؼـظرم:ممسريغقصو،مأوصلقوغقؽقف.مز.م:معقجزمتورؼخماظـظرؼوتماىؿوظقي-.مترعبيمبودؿماظلؼو،مدارم
اظػورابل-.مص131.
 58مرؼوبقف ،مف م :ماظػـ مواإلؼدؼقظقجقو -.مترعبي ماظدطؿقر مخؾػ ماىراد ،مدقرؼو ،مدار مايقار مظؾـشرم
واظؿقزؼع،مط،4م-.4981مص.7.
59مؼـظرم:ماظعومل،مربؿقدموأعنيم:مذبؾيم(اآلداب)-.مع،8مس-.04مص.89.م
60مؼـظرم:ماظعومل،مربؿقدموأعنيم:مذبؾيم(اآلداب)-.مع،9مس-.49مص73.
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اظلقودقيموذوضفوماىؿوظل 61موظذظؽمحنيمصبد ماظؽوتىمغػلفمإزاء معفوممسؿؾقيم
ؼظؾ مؼـؿٍ مهػو مصـقي مرائعي .62موعـ ممثي مصنن ماظلؾقؾ مإظب متذوق ماألدب مػقم
اظؿعؾقؿ/اظؿـؼقػمواظقدقؾيماظيتمميؽـمسـمررؼؼفومايقؾقظيمدونماحؿؽور ماألدبم
ظقلً مػل ماظؿؾلقط مبؾ متدرؼى ماظؼدرة مسؾك مايؽؿ ماىؿوظل ،مو معـ ممثي مالم
تلؿطقعماظؽؿوبيمإالمأنمتؽقن مصـومععؼدامومٌومطوغًماظشروطماظضرورؼيمظؾؿقؼقؼم
عـماالحؿؽور ماظـؼويفموماظػينمػلمبوألدوسمذروطماضؿصودؼي مو ماجؿؿوسقي مصننم
اٌفؿي ماظؽربى ،مإمنو متـقصر ميف ماظؽػوح معـ مأجؾ مهؼقؼ مػذه ماظشروط.63م
صوٌللظيمإ ذنمظقلًمعللظيموجقدمأصؽورميفمسؿؾمأدبل،معومداعًمػذهماألصؽورم
تظؾ مذبرد معودة مخوم ،مذبرد مععؾقعوت مو مظؽـ مضد متؿشقش ماظؽؿوبي معـم
اإلؼدؼقظقجقوماظغوعضيمإذامعومزؾًمبدونممتـؾ.64مصوظعالضيمػلمسالضيمإشـوءموالم
تعينمبليمذؽؾمعـماألذؽول ،مادؿؾدال مررفمبطرفمآخر،مإنمروضيماظؽؿوبيم
إمنومػلمطوعـيميفمرؾقعؿفومواغؿظوعفو ماًوص،ميف مذؽؾفوماٌؿقزممبومػقمطذظؽم
وظذظؽ مصفل متؿؿؿع ممبؼؿضك مذؽؾفو مبؼدر موادع معـ ماالدؿؼالل ،مػؽذا م"ؼفدمم
اظقسلماظػينماظلوئدماظؿفربيماظعودؼي".65موعـ ممثيمصننماٌعـكماظقحقدماٌؼؾقلم
اظذيمميؽـ مأنمؼؿقصرمظؾؽؿوبيم(اظطؾقعقي)مػقماٌعـكماظذيمضبقؾماظؽؿوبيمذاتفوم
عـ محقٌ مػل معضؿقن مصور مذؽال .66مويف مػذه ماظصقوشي متػـقد مواضح مظؾػفؿم
اإلبؿذاظلمظؾفؿوظقيماظقاضعقي،مومظذظؽمصننمواجؾوتماٌعرصيمالمتـقصرمصؼطميفم
عفومماظؿػلريموإمنوميفماظعؿؾمسؾكماظؿغقري،مو ماظؽؿوبيمبفذامآظقي متلوسدمسؾكم
اٌعرصيموماظؿغقري،مومضدمضولم(صراغلقامعقرؼوكم)م:م"إنمضقؿيمأثرمعومػلمبؼدرمعوم
 61ؼـظرمصرؼػؾ،مجقنم:ماألدبمواظػـميفمضقءماظقاضعقي -.مترعبي معػقدماظشقبوذل،مدارماظػؽرماظعربل-.م
ص.402.
62مأرغقظدمػووزرم:ماظػـمواجملؿؿعمسربماظؿورؼخ-.ممترعبيماظدطؿقرمصمادمزطرؼو،مبريوت،ماٌمدليماظعربقيم
ظؾدرادوتمواظـشر،مط،0م-.4984مص.462.
63مؼـظرمأرغقظدػووزم:مم.من-.مص.526.
 64ؼـظرم:موؼؾقؽ،مرؼـقفم؛موارؼـ،مأودنتم:مغظرؼيماألدب -.مترعبيمربلماظدؼـمصؾقل،ماٌمدليم
اظعربقيمظؾدرادوتمواظـشر-.مط،0م-.4984مص.408.
65معورطقز،مػربرتم:ماظؾعدماىؿوظل،مسبقمغؼدماظـظرؼيماىؿوظقيماٌورطلقي-.مترعبيمجقرجمررابقشل،م
بريوت،مدارماظطؾقعي،مط،0م-.4980مص.8.
66مؼـظرم:معورطقز،مػربرتم:مم.من-.مص.44.
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ؼـعؽس مصقف معصـقـر معو" .67موأغف معـ مايؿوضي مو ماىفؾ ،ماالسؿؼود ،مؼؼقلم
(تروتلؽل)مبلنمغطؾىمعـماظؼراءمأنمؼصػقامبليممثـمعدخـيمعصـع،مثقرةمضدم
اظرأمسوظقي.68موعـممثيمصننماالسؿذار مسـماظػـمحبفيماإلخالصمظإلؼدؼقظقجقوم
ػقمإدوءةمهلذهماإلؼدؼقظقجقومبوظذات .م
ظؼد مأدفؿً ماٌؿوردوت ماألحودؼي ميف متلطقح مسؿؾقي ماظؽؿوبي مو مذظؽ مإعوم
بوٌؾوظغي ميف ماظـؼوء ماظـظري مأو مجبعؾ ماظؿعوظقؿ ماٌدردقي متـقب مسـ ماٌراجع،م
عرجعيماظـظرؼيماٌؼقظيمإظبماإلؼدؼقظقجقوموماظـصقصمإظبمعؼددوتمعطؾؼيماغطالضوًم
عـ مػذا،متلدلًمبـقي/بـقوتم(سؼالغقي)معصطـعيمظؾؽؿوبيمملمتؽـميفمايؼقؼيم
شري مولقد مظؼصدؼي م(شري مسؼالغقي) مضوعً مبنظغوء ماظدالالت مسرب مهقؼؾفو مإظبم
أواعرمأيمسقضمأنمتؽقنماًربةمخربةمتورطبقيمتؿققلمإظبمالصؼيمخورجقيم
صوظعؼالغلمالمؼؽقنمبؿققؼؾماٌعطكماٌرجعلمإظبمذبردممنقذجمإجرائلمؼلؿعور،م
إغف م"جدل مداخؾ مبـقي متؼقم مبنسودة مإغؿوج مغػلفو معـ مخالل ماظؿققالت ماظيتم
تػرضفومسالضوت مأرراصفو،مشريمأن ماظؽؿوبيمحنيمتؽقنمعلؿعورةمصنغفومالمتؼقمم
بلطـرمعـمتلطقدمعقضقسيماظـؼؾماظؽؿوبل،موالمتلؿحمإلبداعماظعالضيمبنيمايقوةم
و متصقرػو مبلن متؼقم مبنغؿوج مغػلفو" .69موسـدعو متؽقن م(اٌعرصي ماالجؿؿوسقي)م
عرتعبيمأومذؾفمشوئؾي،مصننماظشؽؾماىوػزمؼصؾحمأداةمتلؾطمومظقس مولقدام
ظطؼسمطؿوبل،مهلذامالمتلؿطقعماظؽؿوبيمأنمتؾدأمطؿؿورديمإغؿوجقيمعؿؿقزة،مإالم
بقصػفومذؽالمظؾققوة،مذظؽمألنماظؽؿوبيمتؼدممعرآتفوماٌؽؿقبيمومتـؼؾفومعـمحقزم
اٌؿوردي ماالجؿؿوسقي مإظب محقز ماإلغؿوج ماظـصل ،مو معـ ممثي مصنغفو مظقلً مصعؾم
اغعؽوسمصفلمتـؼؾمبؾمتؽؿىمذظؽمأغفومصعؾمبوألدوس،مإغفومحدمؼردؿمحدودم
اٌؿوردي ميف موسقفو مظذاتفو مطؿؿوردي .مواظؽؿوبي مبفذا ،مال مهددػو ماألذؽولم
اىوػزة،مبؾمػلمتؾقٌمومتػؿشمومدبرتعمومالمتـؿظرماظقحل معـ ماٌؼقالتم
اٌرتعبيمأو معـماالدؿعورات ماٌلؾؼيمبؾمتػؿح مغػلفومسؾك ماظؿؾؼلموماظؿقاصؾم
67مذطرهمصرؼػؾ،مجقنم:مم.مس-.مص.405.
 68مأرضقن ،مػـري م:ماىؿوظقيماٌورطلقي -.م مترعبي مجفود مغعؿون ،مبريوت ،معـشقرات مسقؼدات،ط،4م
-.4975مص.05.
69مخقري،مإظقوسم:ماظذاطرةماٌػؼقدة-.مص.80.مم
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وػلمإعبوالمإغشوء معوممل مؼـشل مبعد،محبٌمسؿومملمؼـقجد مبعد،موماطؿشوف مٌوم
ميؽـماطؿشوصف مػل مصعؾمإغؿوجمضدماظؾغوتماظيتمابؿذظً مإغفومصقوشيمجدؼدةم
ظؾؿؽؿقبموحدهماظؾقٌمإذنمجدؼرمبلنمغؽؿؾفموغـؽؿى مصقف،ميفمزعونماالغؿؼولم
واظؿققل.70مػؽذامتؿلدسماظػوسؾقيماظقزقػقيمظشرطماظؽؿوبيمضؿـمعدارماظعالضوتم
االجؿؿوسقي،مػذهماظقزقػقيمال متؿقؼؼمإالّ مبػعؾمعبوسلمسؼالغلمعؿػوسؾ،مصالم
دقودي مبال مععرصي موال مضورئ مصوسؾ مبال مثؼوصي مو ماظػعؾ ماظلقودل ماظؾوحٌ مسـم
اظؿققؼؾمالمؼؿقؼؼمإالمإذامادؿطوعمأنمؼؼقممبؿققؼؾماألدواتماظيتمؼعؿؿدػومأيم
هقؼؾ مصوسؾقيت ماظؽؿوبي مو ماظؼراءة ،ممبو مؼؿالءم معع مرؾقعي ماظؿققؼؾ ماٌـشقد،م
وعـممثي مصننمعلؿؼؾؾماظـظرؼيميفماظؽؿوبيمعرتؾطمبوطؿؿولماظشرطماالجؿؿوسل،م
ذظؽمأغفمحني مدبرجماظؽؿوبي مأو متـػردمسـماظؾـقيماظػؽرؼيماظيتمهددماإلرورم
اظؿورطبل مظؿطقرػو ،مدبرج مسـ ماظقاضع ماالجؿؿوسل مغػلف مو متلؿؼؾ مسـفم
صقلؿققؾمأنمؼؽقنمهلوميف مػذاماظقاضعمأيمأثر.موطقػ مميؽـمأنمؼؽقن مظؾؽؿوبيم
يف ماظقاضعم(صعؾ)مإذامطوغًماظؽؿوبي متلتل ماظقاضعمعـماًورجمومطونماظقاضعميفم
عـطؼ متطقرهماظؿورطبل معلؿؼالمسـ ماظؽؿوبي م؟ مذظؽمأنم"اإلدارة ماظذاتقيمومإنم
ادؿـدت مإظب ماظػؽرماٌـػردمتؽشػمدوعومسـمسفزػومحنيمتصدمماظقاضعميفمشػؾيم
سـ معـطؼف" .71مصؿورؼخ م(ايداثوت) مؼمطد مدائؿو مارتؾورفو ميف مإرور معـطؼفوم
اًوص محبرطي ماظؿورؼخ ماظيت مدبضع مبدورػو مٌـطؼ مخوص ،موظذظؽ مصنن مثقرةم
اظؽؿوبي مظقلً مذطقي مصؽرؼي مبؾ مػل مدبضع مٌـطؼ مخوص مصبد مذرورف ميفم
حرطي ماظؿورؼخ مغػلف ،مو ميف معـطؼ متطقره ،موعـ ممثي مصنن مسزظي ماظؽؿوبي مسـم
اظؿورؼخ،معقتمهلو.موعقتماظؽؿوبيمأنمتعفزمسـماظؼقوممحبداثؿفو.مأيمأنمتظؾم
دفقـيمبـقؿفو،محنيمؼػرضمسؾقفوماظؿورؼخمضرورةمتػؽقؽفو.72مػـومتظفرمأػؿقيم
اظـشوط ماظـظري مو مدوره ماظػعول ميف معلور محرطي ماظؿورؼخ ،مصؾدون مػذه ماٌعرصيم
(اظعؾؿقي) ماظضرورؼي متػؼد ماٌؿوردي ماظلقودقي مضوسدتفو ماظلقودقي ،موعـ ممثيم
روبعفو م(اظطؾقعل) مصؿؿكؾط مداخؾ معـطؼ ماظػشؾ ،مبني ماٌغوعرة مواالغؿفوزؼي،م
70مؼـظرم:مخقري،مإظقوسم:مم.من-.مص.87.
71مسوعؾ،معفديم:ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.07.
 72ؼـظرم:مسوعؾمعفديم:مم.مس-.مص.33.
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وػؽذا مبوظـلؾي مألظؿقدري م ،Althusserمصنن مأي ماسبراف مدقودل معرتؾط مأدودوم
بوسبراف مغظري ،مو مأن مأي ماسبراف مغظري مؼمدي مإظب ماموردي مدقودقيم
خورـؽـي.73مصال مميؽـمظػعؾمإغؿوجماظؽؿوبيمإذن معـمأنمصبوبفمدريورةماظؿطقرم
اظؿورطبل ،مإال مإذا موضع مغػلف مضؿـ م/داخؾ مػذه ماجملوبفي ،موبذظؽ مصؼطم
ؼؽؿللمروبعفم(اظعؾؿل)ماظذيمضبقؾفمإظبمغؿقفيمضرورؼيميفمأنمؼؽقنمضودرامسؾكم
اظؼراءة ماظؿورطبقي ،معقزة مػذه ماظؽؿوبي مػل ميف مأن متؽقن مغؼدا ،مععـك مػذا مأنم
اظؿقوم مغظرؼيماظؽؿوبيمبويرطقيماالجؿؿوسقي مأدوسمظقجقدػومطـظرؼي م(سؾؿقي)م
عمدلي ،مصقرطي ماظؽؿوبي م(اظطؾقعقي) مدائؿو محبوجي مإظب مضوسدة مغظرؼي متلؿـدم
إظقفوميفمتغقريمذروطماإلبداعمومتطقؼرمذقػراتماظؽؿوبي،محلىماظؼقاغنيماظيتم
هؽؿ محرطي متطقرػو ماظؿورطبل .مو مظعؾ مأخطر مداء مؼصقى محرطوت ماظؽؿوبيم
(اظطؾقعقي)،مػقمداءم(اظعػقؼي)مأوم(اظؿؾؼوئقي)،مإغفمداءم(اٌغوعرة)،موظقسميفمػذام
اظؼقلمعـمجدؼد،مبؾمصقفمادؿعورةمظؼقلم(ظقـنيم )Lénineمال محرطيمثقرؼيمبالم
غظرؼيمثقرؼي.74مصـظرؼيماظـصمالمتلؾؼمإغؿوجماظـص،مبؾمتراصؼفمأومتؿؾعف.مذظؽم
أنماسؿؾورمطؾمحؼقؼيمعقجقدةمدؾػوميفماظـظرؼي،مؼشؽؾمدبؾػوًمسـمعؾدأماظؿطقر.م
ؼـؾغلمأنمؼؾدأماظؿـظري معـمداخؾماظؽؿوبيمـماظـص مالمعـماظـظرؼيمـماٌؼقظي،م
وػذامؼعينمأنماظـظرؼيميفمذؽؾفوماٌمدلوتلم/اظدشؿوئلمغظرؼي معـوظقي مدبضعم
اظقاضعمظؾػؽر،مالماظػؽرمظؾقاضع.مأيمتـطؾؼمعـمأوظقيماظـظرؼي،مععمأنمغؼطيمطؾم
اغطالضيمػلماٌؿوردي،موعـممثيمصننماظقصقلمإظبمغظرؼيمظؾـصمؼـؾغلمأنمؼؿؿم
داخؾماظؾـقوتماظـصقي.مذظؽمأنماظؽؿوبيمايؼقؼقي،متؾدأمدوعومعـمايقوة،مالم
عـماظـظرؼي،مؼؼقلم(ذؾقصلؽلم)Chklovskiمأحدماظشؽالغقنيمعومؼؾل م:مؼلؼطم
اظشؽؾماألدبلمحنيمؼعفزمسـمأداءموزقػؿفماالجؿؿوسقي،موعـممثي،مصننماظشؽؾم
اىدؼدمالمؼظفرمظقعربمسـمعضؿقنمجدؼد،موظؽـمظققؾمربؾماظشؽؾ ماظؼدؼؿ،م
اظذيمؼؽقنمضدمصؼدمصػؿفماىؿوظقي.75موػقمبفذامؼمطدمحؼقؼيمأدودقي،موػلمأنم
اظؽؿوبي متغري مأمنوط متشؽؾفو مبؿغري ماظشروط ماالجؿؿوسقي مواىؿوظقي .موؼؼقلم
 73ؼـظرم:مأظؿقدري،مظقيم:ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.04.
74مؼـظرم:مسوعؾ،معفديم:ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.5.
 75ؼـظرم:مذؾقصلؽلم(عشرتك)م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل-.مص.17.
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اظػقؾلقف م(أظؿقدري) م :مؼؼقم ماظؾـوء ماظػؾلػل مسؾك مغؼد ماظػؾلػوت ماألخرى.76م
تمطدمػذهماٌؼقالتمسؾكمحؼقؼؿني م:متؼقلمايؼقؼيماألوظب م:مأن مصوسؾقيماظؽؿوبيم
اظيت مال متغري مذؽؾفو ميف ميظي متغري ماظعالضوت ماالجؿؿوسقي ،متػؼد مضرورتفوم
وتمدس مظلؼقرفو .مو متؼقل مايؼقؼي ماظـوغقي :مأن ماٌؼقالت ماظـظرؼي مهؼؼم
عشروسقي معصداضقؿفو مبؼدرتفو مسؾك ماموردي مصعؾ م(اظـؼد) .مأي مأغفو ممتورسم
/تشؿغؾمبوسؿؾورػومسالضيميفمصراع.موميؽـمأنممنوؼزماغطالضومعـمػذا،مذؽؾنيم
عـماظؽؿوبي:ماظؽؿوبيم(اظؿؼـقي)ماظــيتمؼؾؼكمأصقوبفومحلىم(طرؼلــؿــقــػو مـ
 )J. kristevaيف محدود م(اظقػؿ ماظؿؼـقي) مغؿقفي مٌؿوردوتفؿ ماظلوذجي .77مواظيتم
تلعك مإظب مسؿؾقي ماظؿلقؼؼ مواظرتوؼٍ ،محقٌ مؼصؾح ماظؽوتى مبوئع مععورف،م
علؿؽؿؾو مؼؼقم مبقزقػي مربدّدة .78مواظؽؿوبي ماظؿورطبقي ماظيت مال متؼرأ ماظـص معـم
اظـظرؼي،مبؾمتؼرأماظـظرؼيمعـموجفيماظـص،مطلمتعقدمإظبمضراءةماظـظرؼيمسؾكم
ضقءمأدؽؾيماظـصمأومظـؼؾ ،مطلمتعقدمإظبمطؿوبيماظـظرؼيماظيتمتلوػؿمصعالميفم
تغقريماظؽؿوبيمم-اظـص،ماغطالضومعـمػذاماظؿقدؼد،مصننمربطماٌؼقظي مبوٌؿوردي،م
المؼؼصدمإظبمإغؿوجماٌعرصيم(اظعؾؿقي)،مبؼدرمعومؼـشدمجعؾماٌؿورديمأطـرموضقحوم
وصوسؾقي موأغلوضو ،مأي مأضؾ مخطل ،مخوصي موأن متلطقد مأوظقؼي ماٌؿوردي مسؾكم
اظـظرؼي مؼلقى ماظلمال معـ محؼقل م/ذبول ماظػؾلػي ماظؽالدقؽقي مطؾفو ،مألنم
اٌؿوردي مبفذا ماٌعـك ،مال متشري مإظب ماٌؿوردي ماظـظرؼي ،مأو مإظب ماموردي مترتؾطم
بـظرؼي،مبؾمتؼصدمإظبمربطماظـظرؼيمجبؿؾيماٌؿوردوتماالجؿؿوسقي،معـمحقٌم
ػلمأذؽولمصراعمزبؿؾػيمومعؿقحدةمومعؿؿقزةميفماظقضًمذاتف.موماألخذممبػفقمم
(اظصراع)،مبصقغيماىؿع،مصبعؾمعـمطؾّمحبٌمسـم(بـوءمغظري)مغوصالً،مألنّم
اٌطؾقبميفمحوالتم(اظصراع)،مال مؼؿؿـؾميفماظؿـؼقىمسـم(صؾلػيمجدؼدة)،مأوم
سـ م(اموردي مجدؼدة مظؾػؾلػي) ،مإمنو ماٌطؾقب مػق ماظؿعوعؾ مبشؽؾ مجدؼد مععم
اإلغلون.مأيمأنماٌطؾقبميفماظؿقدؼدماألخري،مػقماظؾقٌمسـم(امورديمجدؼدةم
 76ؼـظرم:مأظؿقتلري،مظقيم:مم.مس-.مص.ص.م48موعومبعدػو.
77مؼـظرم:ماٌرول،مأغقرم:مدقؿقوئقيماظـصماألدبل-.مدارمإصرؼؼقومذــرق،م-.4987مص.47.
 78ؼـظرم:مأدوغقسم:مدقوديماظشعر-.مص.02.
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ظؾلقودي).79مػؽذامميؽـمردؿمآصوقماالغؿؼولمعـماإلغشوئقيماظـظرؼيمإظبماظؿورؼخم
األدبل.موضدماشؿـًماظصقرةماألوظقيمظؾشؽؾماألدبل،ممبالعحمجدؼدةمعلؿؿدةمعـم
اظدؼـوعقي ماظؿطقرؼي م dynamique évolutiveو ماظؿـقع ماٌلؿؿر .موعـ ممثي ،مالم
ميؽـمأنمؼدرسماظـصمطقاضعيمععزوظيم/عػصقظي .م

 .IVالنص ،وإنتاج جمال املعرفة (العلمية) مبوضوعه :
إن ماظؽؿوبي معدسقة مو معـ معقضعفو ميف محرطي ماظؿغقري ،مألن متـؿٍ مععرصيم
عقضقسفوم(سؾؿقو)،مأيمأنمتؽقنماٌؼوربيماظـظرؼيمهلومعـففومضودرامأنمميورس،م
حني متـؽشػ مسالضوت ماظـص ،محني متضلء ماٌـطؼ ماظذي مضبؽؿفو ،موحنيم
تظفرمضروراتمبـقؿفوميفماظشؽؾماظذيمتؿفلدمصقفماٌودةماألدبقي،مومعـممثيم
ميؽـ ماظؿلدقس مظقسل م(سؾؿل) مؼلوسد مسؾك موووز مدوائر ماظػفؿ ماٌلؿفؾؽي،م
وٌؿورديمضراءةمغؼدؼيمهررماظـصمعـمأدرهميفماظـظرؼوتماظلوئدةموػلمحنيم
تػعؾ مذظؽ مصنغفو متؿقشؾ مإظب مسومل ماظـص ماًوص ،موبوظؿوظل مهرره معـ مصؽرةم
اظؿغققىماظػعؾلميؼقؼيمدورهماظقزقػل .80م
واظؽؿوبي محني متلعك مإظب مهؼقؼ مػذا ماظؾعد ماظقزقػل ،مصنغفو متؿقجف مإظبم
اظـصم(غؼدؼو)،موظعؾمعومميقزمػذهماإلحوظيمضدرتفوميفمربووظيمادؿفالء/هدؼدم
عقضعماظػؽرميفماظـصمعـمحرطقيماظؿورؼخمأوميفمطشػماإلؼدؼقظقجلميفماظـصم
طشػو مؼعؾؾم(اٌعـك)مصقف،مويفمربووظؿفومػذه ،متؼؿصرمسؾكمأنمتؽقنم(سؾؿو)م
عـففو مظف مأدواتف ماظؼودرة مسؾك مطشػ مضوغقغقي ماظعالضوت ماظؾـققؼي مبني مسـوصرم
اظـصمبوسؿؾورهمعـؿقجومرعزؼومعلؿؼالم/عؿؿقزا.موعـممثيمصننمصوسؾقيماظؽؿوبيمػلم
صعؾ م /مذبفقد مؼؿفووز ماظػردي مظقؿقدع ميف ماظـؼوصي مبؿقدعفو مبف ،مومبو مأنم
اظؿقوظقؾ ماظؾـققؼي مهؿؾ معقضعفو مسودة مسؾك معلؿقى ماظؿزاعـSynchroniqueم
صنغفوم"المتشقحمبقجففومسـماظؿورؼخ.مصققٌمؼقجدماظؿزاعـمالمميؽـمووػؾم
اظؿورؼخ ،مألغف معـ مجفي مؼضوسػ مبوظؾعد ماظزعين مطؾقي ماٌلؿقؼوت ماظؿزاعـقيم
79مؼـظرم:مدراج،مصقصؾم(عشرتك)م:مايداثيمواظقسلماظؿورطبلمضضوؼوموذفوداتمايداثيم()Iماظـفضي،م
اظؿقدؼٌ،ماظؼدؼؿمواىدؼدمعمدليمسقؾولمظؾدرادوتمواظـشر،م-.4992مص.ص.م.77-76
80مؼـظرم:ماظعقد،مميـكم(عشرتك)م:ماظـؼوصيماظقرـقيميفمظؾـونمسؾكمخطّماٌقاجـفي-.مص.058.
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اٌؿقصرة،موألنماٌلؿقؼوتماٌوضقيمعـمجفيمثوغقيمال متؼعمهًمأوػومماظذاتقيم
جملردمطقغفوممتً،موػلمتصؾحمبوظؿوظلمٌراضؾيمضروبماالرتقوب ميف ماإلدراكم
ايددل مو مأوػوم مدقر معؿؾودل مصبوزف مدائؿو ،معفؿو مطون معغرؼو ،مبؿقظقدم
اظؿقارممسؾكمحلوبماظصدق" .81م
ورشؿ مأن ماظـص مػق مإغؿوجقي مخوصي مبوٌعرصي ماالجؿؿوسقي مإال مأن مظف مبـقؿفم
اًوصيماظيتمؼـفضمبفوموؼلؿؼؾ،مواظؼراءةمتؿعوعؾمهدؼدامععمػذهماظؾـقيموضدم
تؽقن مسؿؾقي مطشػ مػذه ماظعـوصر معفؿي ،موظؽـ معو مػق مأػؿ مػق ماظقصقل مإظبم
(ضوغقغقي)مسالضيماظرتابطمبني مػذهماظعـوصر،مذظؽمأنمطشػمػذهم(اظؼوغقغقي)مػقم
اظذي مؼـؿٍ مععرصي م(سؾؿقي) مبوظـص ،ممتؽـ ميف ماظـفوؼي معـ ممتؾؽف مععرصقو .مأنم
منلؽمبكظقيماظـص،مطؿومععـوهمأغـوم"غؿزودمبلالحمععريفمطبقظـومتعرؼيماظـصم
عـمدرهمالمعـمعبوظفمطبقظـوماظدخقلمإظبمسوٌفماظداخؾلمالمظـغرقمصقف،مبؾم
ظـؼقظف،مومظــفضمبعظؿؿفمومظؿؽقنمظـوماظؼدرةمسؾكمإضوءةمػذاماٌعطكماظداخؾلم
صقف،موحدػوماظؼراءةماظعؾؿقيماظيتمتؽشػماظؼقاغنيماظداخؾقيمظؾـصمطلثرمأدبلم
 Œuvreمترتك مظؾـص مإعؽوغقي مػذا ماظؿعدد مو مػذا ماظؿفدد ميف ماظؼراءة ،مأضقلم
إعؽوغقي ،مألن مشـك ماظـص مػق مأؼضو مسوعؾ مهدؼد ميف مذظؽ ،مصػل مشـوه مضدرتفم
سؾك مأن مؼؽقن محوضرا ميف متطقر ماظؼراءة ماظؿورطبقي مويف متغري مععقورػو ماىؿوظلم
طؿـؿٍماجؿؿوسل".82موحنيمؼـؽشػماٌعطك ماظداخؾلمظؾـصم(سؾؿقو)،مويفمإرورم
ذؾؽيماظعالضوتماظشؽؾقيماظيتمتؾـكمصقفومسـوصرػوماظػـقي،متربزماظعالضيماظيتم
تربطمػذاماٌعطكماظداخؾلممبراجعماظـص،مومدورماظؼراءةمطوعـميفمهدؼدمػقؼيم
ػذه ماظعالضي مو مسؾك معلوصي ماظعالضي مبني ماظـص مو مبني معقضعف ميف مايرطيم
اظؿورطبقي،مؼؿقظدماظػضوءم/اٌؾؿحماإلؼدؼقظقجلميفمإرورمسالضيمتؽشػفوماظؽؿوبيم
غػلفوميفمإغؿوجفومععرصيم(سؾؿقي)مبوظـص.موظذظؽمؼؿصػماظـؼدماظؾـققيميفمأغفم
ؼمولميفمأطـرماألحقونمإظبمظعؾيمعراؼو.83مؼؿعذرمصقفوممتققزماٌقضقعمعـمصداهم
 81مدرتوس ،مطؾقد مظقػل م :ماألغرتوبقظقجقو ماظؾـققؼي -.ماىزء ماظـوغل ،مترعبي ماظدطؿقر معصطػك مصوحل،م
دعشؼ،معـشقراتموزارةماظـؼوصيمواإلرذودماظؼقعل،م-.4983مص.م.396
82مؼـظرم:ماظعقد،مميـكم(عشرتك)ماظـؼوصيماظقرـقيميفمظؾـونمسؾكمخطّماٌقاجفــي-.مص.م.062
83مؼـظرم:مدرتوس،مطؾقدمظقػلم:ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.395.
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اظرعزيميفمذعقرماظؼورئ،مذظؽمأنماظـصماٌؼروءمومصؽرماظؼورئمؼعؽلونمأحدػؿوم
اآلخر،محبقٌمأغفمملمؼرتكمودقؾيممتققزمعومؼؿؾؼكمعـماألولموعوموضعفماآلخرم
صقف،مومػؽذامتـزويميفمغزسيمغلؾقيمعؿؾودظيمضدمؼؽقنمهلومبعضماٌػوتـمذاتقو،م
ومظؽــومالمغؿؾنيممنقذجماظقضقحماًورجلماظذيمميؽـمأنمترجعمإظقف،مإنمػذهم
اظؼراءةمتؾؼكمسؿؾقيمحؾؿمتغرميقي.84مصنذامطونممثيمإعؽونمظؾؼراءةموتورؼخماألصؽورم
أن مؼصؾقو مععو مبـققؼني محؼو ،مصنن مذظؽ مدقؽقن مسؾك مدؾقؾ مايصر مذرؼطيم
اظعـقرمخورجفومسؾكمودوئؾمهؼؼمعقضقسلمعزدوج.85موسـدئذمالمؼؾـكماظـصم
سؾك ماٌلؿقى ماإلؼدؼقظقجل ميف ماظـؼوصي مبؾ مبؿؿقضعف مسؾك معلؿقاه ميف ماظـؼوصي،م
شريمأغفميفماحؿػوزفمبؿؿقزهمػذامالمؼـعزلمسـمربقطفمبؾمؼؾؼكمصقف،مألغفمأصالم
عقجقدمصقف،مطؿومأغفمالمؼـعزل مسـمحرطيماظـؼوصيماظعوعي،مألغفمأؼضومحوضرم
صقفو،مػؽذامملمودمػذهماٌؼوربي م/األرروحيمظـظرؼيماظؽؿوبيم– ماظـص،موسؾكم
أدوس ماإلعؽوغوت ماٌعرصقي -مأي مصورق مبني ماظعؾؿ مواألدب ،مصوألدب مايؼقؼلم
عـؾفمعـؾماظعؾؿمؼلؿطقعمأنمطبرتقمأسؿوقمايقوةمعـمخاللمآظقوتماظؿعؾريمسـم
اظصػوتماإلغلوغقي،مطؿومأغف مؼظفرمضقاغنيمايقوةموػقمظذظؽ مصبؿفدمظؿقؼقؼم
ػذا ماظؾعد ،مدؼوظقؽؿقو موؼرصض ماظػؽرة ماظؼوئؾي مبلن ماظـص ماألدبل مسومل مذريّم
علؿؼؾموعلؿغؾؼ.مإذ مالمؼؽػلمأليمطؿوبيمأنمتقجدمدونمأن متعينمذقؽو،مذظؽم
ألنماظؼقاغنيماظداخؾقيمظؾـصمتعؽسمضقاغقـفماٌقضقسقي ،موال متعورضفوموظذظؽم
صننماظعـوصرماظرئقلقيمظطرؼؼيمالمميؽـمأنمهصكمبشؽؾمآظل،موظؽـمؼـؾغلمأنم
تؼقممطـظوم.86موعـ م مثيمصننماٌعرصيماألدبقيمػلمصعؾمععؼد،مبنعؽوغفمهقؼؾم
اٌػفقمماجملردمإظبمصؽرةمعؿكقؾي.87موػذاماٌػفقمماًوصمػـو،مإمنومؼمطدمأحدم
اٌؼقالتماظرئقلقيميفمغظرؼيماٌعرصي،موػقمأنمعومميقزماظعؿؾماًوصمبوإلغلون،م
ػقمأنمػدصفمدوبؼماظقجقدميفموسلمػذاماإلغلون.موأغفمؼمظػمضوغقنمسؿؾف،موػذام
84مؼـظرم:مدرتوس،مطؾقدمظقػلم:مم.من-.مص.395.
 85ؼـظرم:مدرتوس،مطؾقدمظقػلم:مم.من-.مص.395.
86مؼـظرم:مبلؽـقف،مصالدميريم:مذبؾيم(اآلداب)-.معم،42مسم-.45مص.10.
 87مؼـظرم:مشورودي،مروجقيم:معورطلقيماظؼرنماظعشرؼـ-.مترعبيمغزؼفمايؽقؿ،مبريوت،مدارماآلداب،م
ط،1م-.4978مص.460.
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ايضقرماظػوسؾمظؾؿلؿؼؾؾ،مػذاماٌشروعمػقمعو مميقزماإلغلون،موػذاماإلدؼوطم
اًقوظلمأوماظؿفرؼدي،مػقمعـطؾؼمطؾمغشوطمإغلوغل،مواإليوحمسؾكماىوغىم
اظػوسؾميفماٌعرصيمػقمحوظي مخوصيمعـمذظؽ.88مؼؼقدمػذاماظػفؿمإظبماظؿلطقدمبلنم
سؿؾقيماظؽؿوبي،مإنمػلمإالمغشوطمؼمظػمبنيمغؼقضنيماٌـطؼمواًقول،مثؿمؼمظػم
عـفؿوموحدةم/عرطؾومجدؼدا .م
عـ مػـو متربز ماألػؿقي ميف مأن متؽقن ماظؽؿوبي م(سؾؿقي) ميف مغطوق مصوسؾقؿفوم
اإلغؿوجقيميفمإغؿوجمععرصيمجدؼدةموحنيمتؽقنماظؽؿوبيم(سؾؿقي)مصنغفمال مميؽـفوم
أنممتور سم(سؾؿقؿفو)مسؾكمغصقصمصؼدمبـقؿفومطلدب،مػؽذامتلؿؾزمماظؽؿوبيم
(اظعؾؿقي)مبوظضرورةمضراءتفوم(اظعؾؿقي).مواغطالضومعـمروبعمإغؿوجقيماظـص،مصننم
صفؿ مضراءةمدورماٌػوػقؿماظـظرؼيماظضرورؼيمإلغؿوجماٌعرصيماظيتمؼمدسمبفوماظػؽرم
عقضقسؿف،مالمؼـؾغلمأنمتمخذمبصقرةمجوػزةمبؾمصبىمإغؿوجفو م/اخرتاسفو.م
وظذظؽمصنغفمعـمأوظقؼوتمعفؿوتماظؽؿوبيمأن متمدسمظـقرة م(طوغطقيم)E.Kantم
جدؼدة ،متعقد ماظـظر مصقفو مبلدوات مإغؿوج ماٌعرصي معـ مخالل مذؾؽي مسالضوتم
تورطبقيمتضعميفمحلوبفومحرطيماظؿطقرماظؿفدؼدؼيمومضقاغقـفوماٌؿؿقزةموعـممثيم
صنن مغقع ماٌعرصي موروبعفو ،مؼؿفددان ميف مغفوؼي ماظؿقؾقؾ مبلدوات مإغؿوجفو.89م
وظذظؽ متعؿؿد ماظؽؿوبي ماألدوات ماظضرورؼي مظؾؿعوؼـي مسؾك معلؿقى ماظؿقؾقؾم
واظرتطقىمحؿكمميؽـفومأنمتؿكطكماٌظفرؼيمودقوضوتماظؾداػيماىوػزةمظؿـضدم
عومػقمجقػريميفمطؾمععرصي،مومتؿؾؽميفماظـفوؼيمتراطؿفوماًوص .م
إنماظؽؿوبيمػلمصضوءمضبؿػؾمبرشؾيمادؿـؾوت ماألصقلماىدؼدةمومؼلعؾميفم
إثورةماالغؿؾوه مإظب مأػؿقيمدورمتلدقسمإغشوءمععرصيم(سؾؿقي)مبوظـصمعـمخاللم
اظقصقلمإظبم(األدبقيم)Littéraritéمغػلفو .م
وإذا مطون مػذا ماىفد معطؾقبو مصنن معو مػق معطؾقب مطذظؽ مطؿوبوت ماظؿلصقؾم
اظـظريمظؾؽؿوبي-اظـص،موعـممثيمصنن ماظؽؿوبيم(اظطؾقعقي)مػلمتؾؽماظيتمتؼدمم
/تطرحمطؿشروعمطؿوبي.مإغفومربووظيمإلغشوءمعومملمؼـشلمبعد،متعقدمطؿوبيماظـصم
 88ؼـظرم:مشورودي،مروجقيم:مممن-.مص.463.
89مؼـظرم:مسوعؾ،معفديم:ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.42.
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سربمضراءتفموظذظؽمصفلمضراءةمتلوؼؾم ،Interprétationمواظـؿلوؼؾمظقسمتػلريام
 Explicatifمإغف مإسودة مادؿكدام موتقزقػ موبـوء ماظؿلوؼؾ مػـو ،مؼؼقد مإظبم
(االدؿؾدال)مادؿؾدال ماظـصمبوظـصمغػلفمسرب مغصم(ودقط)،مصزئؾؼقيماظؼراءةم
وسدممثؾوتفومخوصقيمترجعمبوألدوسمإظبمذروطماظؽؿوبيمغػلفومعـمحقٌمػلم
عودةمضودرةمسؾكماظؿؿددموماالرتلوم مبودؿؿرار،معـمػـومميؽـمأنمتلوػؿماظؼراءةم
يف متلدقس مايؼؾ م(اظـظري) ماظذي مؼـؿعش مبوظؾقٌ م(اظعؾؿل) مسـ مأدؽؾيم
اإلبداع،متؼقدمػذهماٌالحظيمإظبماظؽشػمسـمرؾقعيمسالضيماظؿقاذٍمبنيماظؽؿوبيم
و مأدواتفو ماٌـففقي ،مصنذا ممل مدبؾؼ ماظؽؿوبي م(اظطؾقعقي) مضراءتفو م(اظطؾقعقي)،م
صنغفومتظؾمتدورميفمعدا رمعغؾؼمعـماظؿفرؼؾقيمواىزاصقيماظيتمتؾقٌمسـمدقوقم
تلؿؼر مصقف .90مػؽذا مؼصؾح مػَؿ ماظؾقٌ ماظـظري ميف متلدقس ماٌؼقالت ماٌـففقيم
اٌلؿقسؾي،مأعرامعؾقومعـمأجؾمأالمتؾؼكماىفقدمربصقرةميفمإرورماٌراوحيموم
اظرتدد،معـمإنوزمعغوعرتفوماًوصيميفمررؼؼماظـقرةماظـظرؼيمضؿـمأصؼماٌغوعرةم
اظػؽرؼيماظؽربىمظؾعصر،مذظؽمأنمػذهماٌػوػقؿم/األدواتماٌعرصقيماىدؼدة،مػلم
عومؼؼقدماظعؼؾمومؼدصعفميفمدروبماطؿشوفماظذاتموػلمتؿفلدمععرصيًموإبداسو،م
ثؿ مػل ممتورس مبؼقؿ ماظقجقد مايور مواٌؿػوسؾ .مضقؿ ماظؿلعؾ ماظـظري ،مواضرتاحم
أجفزةمععرصقي مترعلمإظب مصقغماظؼطقعي م Ruptureماظيتمال متػصؾ ماإلغؿوجمسـم
عؾدسف مو مال مسـ متورطبف ،موإمنو مودد مػقؼؿف ،مإن مطؾ معشروع ميف مايداثيم
وايوظيمػذهمظقسماغؼالبومسؾكماظذات،موظؽـميفماظذاتمواظلريورةماظؿورطبقي.91م
وػل معو مؼمػؾ ماظـص مواظػؽر مواظقاضع مظـضفف ميف مضؾى ماظصدام ماٌؿصؾ ماظذيم
تعقشفماألذقوءمواظؽؾؿوت،موعـممثي متصؾحمصوسؾقيماظؽؿوبيمػلمطؿوبيماألدؽؾيم
ايؼقؼقي مواٌؿؽـي مواظيت متؿفقل مهلو ماظرشؾي ميف متعؿقؼ معو مطبول مدائؿو مأغـفم
بدؼـفل .92موعـ ممثي مؼـؾغل مأن متصدر ماظؽؿوبي مسـ ماظؿداسل ماظؿكقؾل مال مسـم
 90مؼـظر م :ماظشؿعي ،مخؾدون م :ماظـؼد موايرؼي -.ماظعرب مدعشؼ ،معـشقرات ماهود ماظؽؿوب ماظعرب،م
-.4977مص.046.
 91ؼـظر م :ماٌدؼين ،مأغبد م :مأدؽؾي ماإلبداع ميف ماألدب ماظعربل ماٌعوصر-.بريوت ،مدار ماظطؾقعي ،مط،4م
-.4985مص.ص.م9م-م42
92مؼـظرم:ماٌدؼين،مأغبدم:مم.من-.مص.45.
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االدؿقضورماظعؼؾل،مصفلمبذظؽمالمتلردم/متؼررماألجقبيم/مايؾقل،مبؾمتطرحم
اظلمال مظإلجوبي مسـ ماألدؽؾي ،ماظلمال مػق ماىقاب مسؾك مععرطي ماظصراسوتم
اظؽربى،موػلمبذظؽمتؼدممغػلفومبوسؿؾورػومرعزامصوسالميفمتـقؼرماظؾـقيماظعؼؾقيم
واظقسلماظذاتلموذظؽمبغقيمهقؼؾماٌعطكماظـؼويفمعـمعودةمادؿفالطقيمإسالعقي،م
إظب مرعز مصوسؾ مصـل ماظقجقد ،مو مضد مطؿى مأدوغقس ميف مععرض محدؼـف مسـم
(االظؿزام)م:م"أن ماالظؿزام ماظـقريمػقماالظؿزام مبوظؽشػمالمبوظقصػ".93موظذظؽم
ؼمطد م(بورت م )R.Barthesمبلن مطؾ معو متلؿطقع ماظؼراءة مأن متػعؾف ميف مذبوبفيم
اظـصمػقمأغفومتقظدمععـكمتشؿؼفمعـماظشؽؾ،مذظؽمأنمػاظشؽؾمػقماظعؿؾؼ.94م
وبذظؽ متؿفؾك محؼقؼي ماظؽؿوبي مطؿـففقي محداثقي متمدس مطؿعطك مغصل معـم
حقٌ مصوسؾقؿف ماإلبداسقي ،مال معـ محقٌ معقاطؾؿف مظؾلوئد مواٌؿداول ،متمطدم
اظروائقيم(غؿوظلمدوروتم)Nathalie Sarrauteمسؾكمأنماظؽؿوبيماألدبقيمطلوئرم
اظػـقنمؼـؾغلمأنمترتؽزمسؾكمحبٌمRechercheمدائؿمسـمواضعمزؾمذبفقال.95م
وػذاماظؾقٌماظذيمميـعماظـصمعـموظقجمدائرةمإدراكموتذوق ماظؼورئمبطرؼؼيم
عؾوذرة موصقرؼي ،مػق مبوظذات معو مدقؿـح مهلذا ماظؼورئ مضقة ماالغؿصور مسؾك مطؾم
عؼووعوتف مظؾقاضع ماىدؼد ،مإعو مبقادطي متعقده ماٌؾوذر مسؾقف ،موإعو مسـ مررؼؼم
اضؿقوعفمبوظعـػ.96مػذاماالغؿؼولماظدائؿمعـماٌعؾقممإظبماجملفقل،معـماٌرئلمإظبم
اًػل،مػقمعومصبعؾماظؽؿوبيميفمحوظيمهقلمعلؿؿر.97موعـممثيمصننماظـصمطؿوم
ؼمطدماظروائلم(أظـمروبمشرؼقفم-م،)Alain Robbe Grilletمػقمحبٌمسـمذلءم
عو مظـ مؼقجد مإ ّال مبعد ماالغؿفوء معـ ماظؽؿوبي .98مصؾقس م(اظقاضع) مػق ماظذي مضبقلم
اظؽالممإظبمأدب،مبؾم(اظػـ)مػقماظذيمضبقّلماظقاضعمإظبمأدب،مأيمإظبمظغي،م
93مأدوغقسم:مصدعيمايداثي-.مبريوت،مدارماظعقدة،م-.4978مص.050.
 94بورت ،مروالن م :مغؼد موحؼقؼي -.مترعبي ماظدطؿقر معـذر مسقوذل ،معرطز ماإلمنوء مايضوري ،مط،4م
-.4991مص.424.
 95مدوروت ،مغؿوظل م(عشرتك) م :ماظرواؼي مواظقاضع -.مترعبي مرذقد مبـ محدو .ماظدار ماظؾقضوء ،مدار مسققنم
اٌؼوالت،مط،4م-.4988مص.42.
96مؼـظر:مدوروت،متؿوظلم:مم.من-.مص.41.
97مؼـظرم:مدوروت،متؿوظلم:مم.من-.مص.46.
 98ؼـظرم:مشربقي،مأظـمروبم(عشرتك)م:ماظرواؼيمواظقاضع-.مص.31.
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صؾقس ماألدبماظقاضع،مبؾماظقسد 99مصفـوكمحقٌمتدخؾمايقوةماألدب،متغدو،م
ػلمذاتفو،مأدبوًموصبىمتؼدؼرػومطذظؽ 100معـ ممثي،مصننّماالظؿزاممبفذاماٌعـك،م
ػقماظؽشػمسـماظصراسوتماظقجقدؼي،مالمبقصػفوموربوطوتفو،موإغّؿوممبلوءظؿفوم
بؾـقي مسؼؾقي مجدظقي ،مويف مػذه ماظـؼؾي ماظؿققؼؾقي مٌػفقم ماالظؿزام ،متؿعزز محؿؿوًم
اظعـوصر ماٌمدلي مًؾؼ مصعؾ ماظؼراءة ماٌؾدع ماظذي مؼشورك ميف مإسودة ماإلغؿوجم
اإلبداسلميفماظـصمعـمجفي،مويفمإسودةمإغؿوجماظقاضعماٌعقشمعـمجفيمأخرى.م
ويفمعؼوظفم(راعؾقمعشرضقومصقصقو)مؼمطدمأدوغقس،مأنمطؾمضورئمسربماألزعـي،م
صبىمأنمؼدخؾماظـصمطؿومؼدخؾميف مغفرمحنيمؼعقدمإظقفمعرةمثوغقيمؼؿغقّرم
تلوؼؾماظـصموؼؿغقّرماٌمولموؼؿغقّرماظـصمذاتف.ماظـصمػقمضراءتفموتلوؼؾف.مصؾقسم
اظؽوتىموحدهمػقماظذيمؼؽؿى،مبؾمؼشورطفماظؼورئمأؼضوً 101موظذظؽمصننّمضراءةم
اظـصماألدبلمتؼؿضلمأدبقيماظؼراءة.موتؾؼلماىؿول،مؼػرتضمعبوظقيماظؿؾؼل،م
أو مظـؼؾ ،مبعؾورة مثوغقي ،مإنّ مأدب ماظؽوتى ،مؼقجد مأدب ماظؼورئ .مهلذا مصننّم
اظلمال محقل مطقػقي متؾؼل ماظـص موذرورف ،مال مؼؼؾ مأػؿقي مسـد ماظلمال محقلم
ذروطمإبداسف،102مصنذامطوغًماظؽؿوبيماإلبداسقيمدبؾؼمضورئفومصقؿومدبؾؼمأصؼفو،م
صننّمايوجيماظققم،مطؿوبيموضراءة،مػلمإظبماظؾؼوءمععفوم:مإظب معبوظقيماظؼراءةم
اإلبداسقي.103ممممممم م
وعـمأجؾمغػلم(االشرتاب)،متشرتطماظعقدةمإظبمأصقلم(اٌوػقيم)Essenceميفم
اظـص.موؼظؾماظؾقٌماظـظريمطكوصقيمدائؿيماظؿػًمبوٌعـك،مدريورةمصؽرؼيمالم
تؿقضػ .موظذظؽ ،مصنغّف مال مميؽـ ماالسؿؼود مبلنّ معللظي ماظؿلدقس ماظـظري متؽقنم
عطروحيمطقوظي م وضعقيمادؿعفوظقفمسؾك معلؿقىماظؾقٌماظـظري ،مبؾماألػؿم
عـ مذظؽ مػق م(اظقسل ماظـظري) مواإلغؿوج ماٌؿؿـؾ مإلعؽوغوت ماظـص .مبفذا مؼصريم
اظطؿقحماظـظريمػذا،مػقمأنمتؽقنمامورديمإغؿوجمصعؾماظؽؿوبيموضراءتفو،مجزءاًم
99مؼـظرمأدوغقسم:مدقوديماظشعر-.مص.04.
100مؼـظرم:متقـقوغقن،مؼقريم(عشرتك)م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل-.مص.79.
101مؼـظرم:مأدوغقسم:مذبؾيم(عقاضػ)-.معم-.57مص.32.
102مؼـظرم:مأدوغقسم:مدقوديماظشعر-.مص.19.
103مؼـظرم:مأدوغقسم:مم.من-.ممص.60.
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عـ مػذا ماظقسل ماظـظري ماظعوم .مذظؽ مأن ماٌللظي مػـو ،مال متؿعؾؼ مبوبؿؽور مذؽؾم
/منط مخوص مظؾؽؿوبي ،موإغّؿو متؿؿـؾ مأصالً ميف متـقؼع متطقؼر ماألذؽول معـ مزاوؼيم
أدودقيمػل،ماظؽشػمسـماظقسلماٌؿؽـماٌغقىموراءماظقسلماظؼوئؿ.104م م
وظؽـمعوماظشؽؾميفمطؿوبيماظـصماألدبلم؟مإغّفماظطرؼؼيميفمادؿؽشوفماظقاضعم
وػقمإذنم"ؼـشلموؼؿقدد،موؼؿغريميفماظؿورؼخم-يفماٌؿفقل -موظقسميفماظـوبًم
اٌطؾؼ.موعـمػـومأػؿقؿفم:مصوظشؽؾماىدؼدمؼزظزلماظلوئدم-ععرصيموتعؾرياُ،معـم
حقٌ مأنّ مصوسؾقؿف ماٌزظزظي مآتقي معـ مطقغف معؼوربي مخوصّي موعغوؼرة ،ميف مععرصيم
اظقاضع موتغقريه ،موعـ مطقغف معضوداً مظؾؿؼوربي ماظلوئدة ،موػفقعقوً .مورؾقعل مأنّم
اظشؽؾمالمؼعؿؾمععزوالً،موإغّؿومؼعؿؾمداخؾمذؾؽيمعـماظعالضوتم:مععماألذؽولم
اظؿعؾريؼي ماألخرى ،موعع ماظـصقص ماظلوبؼي ،ماخؿالصوً مأو مائؿالصوً" 105موظذظؽم
ؼـؾغلمأنمؼؼرأماظـص،معـمحقٌمػقمعؽونمغقسلمظعؿؾمغقسل106موػذامؼعينمأنم
احملؾ ماألدودل مظؼقؿي ماظـص مػق ميف مأغّف معؿقرّك ،مظقس مظف م(ععـك) معلؾؼ،م
ثوبً.مصؿعـكماظـص،مؼؿفدّدميفمطؾّمضراءةمععمطؾّمضورئمجدؼد،موشريمعـؿظر.م
إنّمظؾـصمدالالتمبعدد مضرائفم؛مأومظـؼؾ،مبؿعؾريمآخر،مإنّمظؾـصمعلؿقؼنيم:م
األوّل مػق ماظـص مطنعؽوغقي مٌعونٍ مربؿؿؾي ،مواظـوغل مػق ماظـص مطؿفؿقسي معـمم
اٌعوغلماظيتمطقغؿفوماظؼراءاتماٌكؿؾػي.ماظؼورئمػق،ميفمػذاماٌلؿقىمذرؼؽميفم
ععـكماظـص.107موع ـمػـومبوظؿوظل،مغػفؿمطقػمأنّماظـصمظقسمذبرّدمإؼصول،م
وإغّؿو مػق معشروع مؼرؼد مأن مؼدخؾ ماظؼورئ ميف معشروع مدالظل معؿقرّك ،مال مأنم
ؼعؾؿف ،مأو مؼـؼؾ مإظقف متلثرياً .موعـف ممثي ،مصننّ ماظـص مػق مدسقة ،موضراءتف مػلم
حقارمععف،مظذظؽمالمبدّمعـ مأنمتؽقنمإبداسقيم/إغؿوجقي،مػلمأؼضوً.108مػؽذام
ؼؽؿلىماظـصّ،مدالالتفمحبضقرمصوسؾقيماظؼراءةم/اظؿلوؼؾ،مصفقمطشػمظؾغوئىم
يف ماظـ ص .مظؾؿؿضؿـ مصقف .ماظؿلوؼؾ مإذن مبفذا ،مؼـؿٍ مععرصي معـؾ ماظـص .مظذام
104مؼـظرم:مبرادة،مربؿدم(عشرتك)م:ماظرواؼيماظعربـقـيمواضـعمومآصـوق-.مدارمابـمرذدمظؾطؾوسيمواظـشر،م
ط.4م،4984مص.44.
105مأدوغقسم:مدقوديماظشعر-.مص.51.
106مؼـظرم:مأدوغقسم:مم.من-.مص.56.
107مؼـظرم:مأدوغقسم:مم.من-.مص.59.
108مؼـظرم:مأدوغقسم:مم.من-.مص.62.
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اسؿربتماظؼراءةمثؼوصي،مطؿومطونمدائؿوًمثؼوصي.109موبفذا،مندمأغػلـومأعوممتػوسؾم
ثؼوصؿنيم:مػؽذامؼؿققّلماظـص،مإظبمغبقظيمععرصقيمترتؾطمبوظقاضع.موظؽلمؼؿؿم
حؾّمػذهمايؿقظي،مؼؿؿماظؾفقءمإظبماظؼراءةماظؿلوؼؾقي مهلذهمايؿقظي،معـمحقٌم
بـقؿفو ماٌعرصقي موبذظؽ ،مصنذا مطون ماظـص ماألدبل مإبداسوً ،مصننّ مسؿؾقي مػدعفم
/تػؽقؽف موإسودة مبـوئف مبدورػو ،متـدرج مضؿـ مإرور ماإلبداع .مإغّف مإذاً ،مإبداعم
ؼـفضمسؾكمشرارمإبداع مآخر.مصوظؽؿوبي م-اظـصماظذيمؼػؿحمغػلفمإلعؽونمأنم
ؼـشلمعـفمغؼدمسؾقف،مصبىمأنمؼؽقنمغصّوًمغؼدؼوًمعـمحقٌمبـقؿف،م"أيمصبىم
أنمؼؽقنمغصوًمعؿعدّداًموضبؿؾمأطـرمعـمضراءة مواحدة،موؼشوركميفمتلدقسمظغيم
غؼدؼي .مصؾؽلنّ ماظؽؿوبي ماألدبقي ،موػل متـشه مغصقصفو ،متؼقم مبؿلدقس ماظـصم
اظـؼديماظذيمؼـؼد،مؼؾينماظـصموؼفدعفميفماآلنمغػلف".110مإذامطونماظـص،م
طؿوبي مظؾكػل ،مصوظؼراءة ،مطؿوبي مإلجالء مػذا ماٌلؿرت .مذظؽ مأنّ ماظؿصقّر ماظذيم
ؼـطؾعميفمذاطرةماظؼورئمأثـوءمتعوعؾفمععماظـص،مػقمايوضرماظؽوعـميفماظـص.م
واظغوئىماظؽوعـميفمعوموراءمػذامايوضر،مواظذيمالمميؽـماالضرتابمعـفمإالّمسـم
ررؼؼمصعؾماظؼراءة.مػؽذامدبؿصماظؼراءةمبوظؽؿوبيم-اظـصمويفمػذهماًصقصقي،م
ال متـطؾؼ ماظؼراءة مإالّ معـ ماظـص معـ مدواخؾف ،موظقس معـ مأيّ مذلء مال مؼطقظفم
اظـص .م
ػؽذا مؼصؿد ماظـص ميف معقاجفي مصعؾ ماظزعـ ،موؼلؿؿر ميف مايضقر ماظدائؿ،م
بقجقدمخوصقيماظؿلوؼؾ.موبوظؿوظلمؼؿققلمإظبمغلؼمظؾؽؿوبيم-اظقجقد،مضدمغصم
اٌقت .مبفذا ،متصؾح ماظؽؿوبي مسؿؾقي مطؾقي معـ محقٌ مػل مإغؿوج مخالف مظؽؾقيم
اظذات مواجملؿؿع مواٌؿقظدة مبودؿؿرار .مؼؼقل م(أغطقان معؼددل) م :ماظؽؿوبي مػلم
حقٌ مطـوصي ماظقجقد ،متلؿققؾ مذػوصقي 111موال مند ميف مػذا ماًطوب ،مإالّم
تلطقده مسؾك مأنّ مصوسؾقي ماظؽؿوبي ،مػل مصوسؾقي معدصقسي مدائؿوً مبداصع ماظقسلم
بلدؾوب ماظؽؿوبي مطؿلموظقي .موسـد مػذا مايدّ مصؼط ،مميؽـ ماعؿالك معشورؼعم
تلدقسمغظرؼوتم/معؼقالتمظؾؽؿوبيميفمحدودمػسؾؿمإعؽونماظعؾؿؼ.مذظؽ مأغّفمالم
109مؼـظرم:مطؾقطق،مسؾدماظػؿوحم:ماألدبمواظغرابي-.بريوت،مدارماظطؾقعي-.مص.ص.م.02-40
 110خقري،مإظقوسم:ماظذاطرةماٌػؼقدة-.مص.44.
111مؼـظرم:ماٌدؼين،مأغبدم(عشرتك)م:ماظرواؼيماظعربقيمواضعموآصوق-.مص.494.
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ؼقجدمسؾؿمجوػزمطؿومؼمطّدمسؾكمذظؽم(بقرؼسمإطبـؾوومم،)B.Ikhenbaumم"إنّم
اظعؾؿمإغّؿومؼعقشمعؿكطقوًماألخطوء،موظقسموػقمؼصـعمايؼوئؼ" 112مذظؽ مأنّمطؾّم
عشروعمسؾؿمعلؿقحكميف مايؼقؼيمعـماالسؿؼودمبلغّفمالمميؽـمصفؿماٌـطؼماظعؿقؼم
ظألذقوء مواظظقاػر ،مإالّ مبوظغقص ميف مخصقصقي محؼقؼؿفو ماظؿفرؼؾقي م réalité
 empiriqueماحملددة ،متورطبقو ميف ماظزعون مواٌؽون مظؾـوئفو م(طقوظي مخوصّيم
ظؾؿؿؽـ)محلىمتعؾريم(بوذالرم،)Bachelardمأيمطقاحدةمعـمايوالتميفمسوملم
ربدود معـ ماظؿشؽقالت ماٌؿؽـي .113محقٌ مؼؿقظد ماظـشوط ماظعؾؿل مداخؾم
اظعالضوت،مبنيماالدؿعداداتماظيتمتـظؿفو م(اظلقؿوءم)Habitusماظعؾؿقي،موعـم
مثي ،مصننّ ماظرشؾي ماظعؾؿقي م ،Libido Sciendiمػل معـؾ مأي موظع مآخر ،مودم
إذؾوسفو ميف مذروط ماًضقع مظؾرضوبي ماًوصّي مظؾقؼؾ مػذا مػق معؾدأ م(اًقؿوءم
)L'alchimieماظيتمهقّلمذفقةماٌعرصي،مإظبمعصؾقيميفماٌعرصي.114مإنّ متورؼخم
األصؽور،مظقسمعلؿلصالً،مبؼدرمعومػقمتورؼخمضطوئع.مأوممظـؼؾ مبؿعؾريم(عقشولم
صقطقم)Michel Foucaultم:متورؼخمإبلؿقؿوتمEpistémesماظيتمملمتؽـمظؿعطلم
ععـك مجدؼداً مألذقوء ممل مؼؽـ مهلو مععـك ،مبؾ مأغّفو مشقّرت ميف مايؼقؼي مرؾقعيم
اظدظقؾ  ،Signeموبدظًماظؽقػقيماظيتمطونمبنعؽونماظدظقؾمأنمؼمولمبفو 115موعـم
مثي،مصننّماظػؽرمواًطوب،مالمؼشؽالنماظؿفؾلماًوظصمظؾؿعرصيمبؾمؼشؽالنم
"اجملولماظذيمميؽـمأنمتؿقظّدمصقفمطؾمععرصي 116مػؽذا،ممتـؾمػذهماظؼطوئع،م
بؿعؾريم(جوكمدرؼدام ،)Jaques Derridaماظؾقظيماظيتمتلقدمصقفوماظؾغيمايؼؾم
اإلذؽوظلماظؽقغل،محقٌمالممتـؾمدقوضوًمContexteمظغقؼوًمصؼط،مبؾمغصّوًمأودعم
دائؿماالغػؿوح.117مذظؽمأنّمتورؼخماظؾغي،مػقمسؾورةمسـمتؼدممرمسؾيمعؿقاصؾي.118م
112مإطبـؾووم،مبقرؼسم(عشرتك)م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل-.مص.34.
 113ؼـظرم:مبقردؼق،مبقورم:مأدؾوبمسؾؿقي-.مص.03.
114مؼـظرم:مبقردؼق،مبقورم:مم.من-.مص.441.
 115مصقطق،معقشولم:مغظومماًطوبموإدارةماٌعرصي-.مترعبيمأغبدماظلطوويموسؾدماظلالممبـعؾدماظعوظل،م
اظؾقضوء،مدارماظـشرماٌغربقي،م-.4985مص.74.
 116صقطق،معقشولم:مغظومماًطوب -.مترعبيماظدطؿقرمربؿدمدؾقال -.مدارماظؿـقؼرمظؾطؾـوسـيمواظــشـر،م
ط،4م-.4981مص.ص.م86م-م.87
 117مؼـظر م :مدرؼدا ،مجوك م :ماظؽؿوبي مواالخؿالف -.مترعبي مطوزؿ مجفود ،مدار متقبؼول مظؾـشر ،مط،4م
-.4988مص.65.
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وسؾكماظػؽرمأنمؼؽلرمػذاماظلقوق.119موعـممثي،مصننّ ماظػعؾماألدبلميفمحدودم
طقغف مؼـؾع مأوّالً معـ مإرادة ماظؽؿوبي مػذه ،مػق محؼوً ماإلضرار مبوظؾغي ماظصوصقيم
/اًوظصي م Langue Pureماظيت معو مإن مؼؿؿ ممسوسفو ،محؿك متصـع مصعؾم
اظؽؿوبي .120مإغّفو ماظؾقظي ماظيت مؼصري مصقفو مطؾّ مذلء مخطوبوً .121موظذظؽ مؼرىم
(أظؿقدري م ،)Althusserمبلن ماٌعرصي ،ممترّ ممبفؿقسي معـ ماالغػصوالتم
واظرتاجعوتمواٌـعرجوت،مأدتمإظبماظؼطعمععمعومػقماؼدؼقظقجل.موضوعًمبؾـوءم
اٌعرصيماظعؾؿقي 122موعـ ممثي،مصننّ ماظعؾؿمظقسمسؿؾقيمورؼدمعؾوذرمظؾقاضع،مبؾم
ػقمبـوءمواضعمغظري.123موظذظؽمصننّماإلؼدؼقظقجقومسـدم(أظؿقدري)،متشؽؾماظعوئؼم
اإلبلؿقؿقظقجل م Epistémologiqueمسـد م(بوذالر م )Bachelardمبفذا ،مؼصؾحم
اظػقؾلقف مسؾورة مسـ مإبلؿقؿقظقجل متؿؿـؾ معفـؿف ميف مإبراز ماظعقائؼم
اإلبلؿقؿقظقجقي .موؼصؾح ماظعؾؿ مغظوعوً مغظرؼوً مؼؿلدس مبوظؼطع معع ماإلؼدؼقظقجقوم
اظيتمتعؿربمعوضقفماًوره.124مممممممم م
ظؼد مررحً م(جقظقو مطرؼـلــؿقػو م )J.Kristevaمغظرؼي مظؾـص معـ مخاللم
عػوػقؿم:مطوٌؿورديماظداظيم ،Pratique SignifianteمواإلغؿوجقيمProductivitéم
واظؿدظقؾ م Signifianceمواظؿـوص م intertextualitéمواظـص ماظظوػرPheno-texteم
واظـص ماٌقظّد م .Géno texteموأعو م(درؼدا م ،)Dérridaمصؼد مررح ماظـظرؼي معـم
خالل معػوػقؿ مطـ م(اظؽؿوبي مواالخؿالف م )L'écriture et la différenceموررحم
(جرار مجقـقً م )Gérard Genetteمػذه ماظـظرؼي معـ مخالل م(اظؿعوظل ماظـصلم
)Transcendanceمبلضلوعفماٌكؿؾػيم:م(اظؿـوص)،موعوموراءماظـصمMeta texteم
واظـص ماظـظري م ،Paratexteمواظـص ماألسؾك م ،l'hypertexteمجوعع ماظـصم
 l'architexteمطذظؽ مررح م(بورت م )Barthesمغظرؼي ماظـص معـ مخالل معػوػقؿم
118مؼـظرم:مدرؼدا،مجوكم:مم.من-.مص.72.
119مؼـظرم:مدرؼدا،مجوكم:مم.من-.مص.74.
120مؼـظرم:مدرؼدا،مجوكم:مم.من-.مص.415.
121مؼـظرم:مدرؼدا،مجوكم:مم.من-.مص.65.
 122ؼـظرم:مأظؿقدري،مظقيم:ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.47.
123مؼـظرم:مأظؿقدري،مظقيم:مم.من-.مص.47.
124مؼـظرم:مأظؿقدري،مظقيم:مم.من-.مص.47.
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سدؼدة،مظعؾّمأػؿّفو،معػفقمماظؾذّةم Plaisirموعػفقمماظؽؿوبيم Ecritureمواإلضبوءم
 .Connotationم
وطؿو مؼمطد م(بورت) مسؾك مأنّ مغظرؼي ماظـص مصبى مأن متؿالضك مصقفو مػذهم
احملوور ماٌعرصقي ماٌكؿؾػي .موذظؽ معـ مأجؾ مإغؿوج معقضقع مجدؼد مػق م(اظـصم
)Texteمو( سؾؿف).موضدمأتكموضًموأصؾحمصقفماظؾقٌميفمذبوالتماظـص،مسؾورةم
سـمصؿحماظلقؿققظقجقومSémiologieمسؾكمدراديمطؾّماألغظؿيماٌـطؼقيمواظػؾلػقيم
واظـؼوصقي مواألدبقي ،موجعؾ ماظلقؿققظقجقو متلؿػقد معـ محبقث مشري مظلوغقي،م
طوٌورطلقي م(بوخؿني م )M.Bakhtineمواٌورطلقي ماظػروؼدؼي م()Kristevaم
واظـقؿشقؼي م( )Barthesمػذه ماٌؿوردوت ماظعؾؿقي مػل ماظيت مجعؾً م(بورت) ميفم
طؿوبفم(اظـؼدموايؼقؼيم véritéم)critique etمؼدسقمإظبم(سؾؿماألدبم Science de
 ،)la littératureمسؾكمشرارمعومأذورمإظقفم(جوطؾلقنم)Jakobsonمدـيم،4949م
حقـؿومرأىمأنّمعقضقعماألدبمظقسمػقماألدب،موإغّؿوم(األدبقيم)Littéraritéمأيم
عومصبعؾمعـمسؿؾمععطك،مسؿالًمأدبقوًم .125م
تلعك مػذه ماٌؼوربوت ،مإظب مإضوعي متصقر معـففل مؼلؿفدف ماظؾقٌ ميفم
خصقصقيماظـفل،مدونمأنمؼعين مذظؽ،ماظؿؼقضعماٌعريفمصقؿومسرفم(بوحملوؼـيم
)Immanenceمأو معومميؽـمدسقتفمبوىقػر(اىقاغل) مظؾـص.متصقرمضبوولمأنم
ؼربط مبني م(اظلقؿقوئقوت ماظـصقي) موبني مسـوصر ماظؿؾػظ م Enonciationماظـصل.م
وطذا مبدون مهققد متؽقؼـوت مآثور ماظـص ،موروبعف ماظػؽري مواظؿورطبل ،مظذظؽم
تلعكمػذهماٌؼورب وتماظؿقظقػقيمإظبمصقوشيمرؤؼيمطؾقيمظؾـصموصؼمعـظرممشقظل،م
البدموأنمؼـطؾؼمعـمضراءةم/غؼدماظؿصقراتماألخرىمعـمأجؾمتؾينمتصقراًمجدؼداًم
ظؾؿؿورديماظـصقي،مالمؼـغؾؼمسؾكمعؾقٌمععريفمواحد.موػقمؼلعكمإظبموووزم
وػؿماحملوؼـيماظـصقيمواغغالضقيماظـصماألدبل.موعـممثيمطوغًمػذهماٌؼوربوت،م
دسقةمعػؿقحيمإلشـوءماظؾقٌممبومتقصرهماٌؾوحٌماألدبقيمواظػؽرؼيمواظعؾؿقيمعـم
ععطقوت مطػقؾي مجبعؾ ماظؽؿوبي ماألدبقي محؼالً مظإلبداع مواظعؾؿ مععوً ،مظؼد مأصؾحم
ضرورؼوًمععمتقجفوتماظؿقؾقؾماظلقـؿقوئل،ماظؾقٌمسـمطؾقيمعػوػقؿفمضودرةم
125مؼـظرم:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾ-.مص.35.
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سؾك ماظؿقصؾ مإظب متػرد م(اظـص) موتلفقؾ معقاضع مضقتف موهقظف موصريورتفم
اظؿورطبقي موأثره مسؾك مذبؿقع ماٌؿوردوت ماظداظي م .126مػؽذا مذفدت معؼقالتم
(اظـص) ،مهقل معػفقم م(اظـص) مإظب مذبول مميورس مصقف موؼؿؿـؾ ،ماظؿققؼؾم
اإلبلؿقؿقظقجل مواالجؿؿوسل مواظلقودل،صوظـص ماألدبل ،مخطوب مDiscoursم
طبرتقموجفماظعؾؿمواإلؼدؼقظقجقومواظلقودي،موؼؿـطعمٌقاجفؿفوموصؿقفوموإسودةم
صفرػو .موعـ محقٌ مػق مخطوب معؿعدد ،مؼؼقم مبودؿقضور م Présentifieمطؿوبيم
 Graphieمذظؽماظؾؾقرماظذيمػقمذبؿؾماظدالظي،ماٌلخقذةمعـمغؼطيمععقـيمعـمالم
تـوػقفو .مأي مطـؼطي معـ ماظؿورؼخ ،محقٌ مؼؾٍ مػذا ماظؾعد ماظالعؿـوػل .127مبفذام
ؼؿؿقزماظـصمجذرؼوً،مسربمصرادتفمتؾؽ،مسـمعػفقمم(األثرماألدبل)Œuvreموتؼقمم
عؼقالتم(اظـصقيم)Textualitéمػذه،مبوٌقاجفيمبني ماظلقؿقوئقوتموبنيماذؿغولم
ؼؿؿقضع مخورج ماٌـطؼ ماألردطل ،موؼطوظى مبؾـوء معـطؼ معغوؼر .مداصعوً مبذظؽم
خطوبماٌعرصيم(اٌعقورؼي)مإظبمسـػماظؿـوزلمأوماظؿفدد.128مظذظؽمتلعكمعؼقالتم
اظـص ،مطؿو متمطد مسؾك مذظؽ مػطرؼلؿقػو مKristevaؼ مإظب م"اإلعلوك مبوظـصم
وسؾؿف،مبفدفمإدعوجفؿوميفمبـوءمغظرؼيمععرصيمعودؼي".129موحنيمؼصؾماألدبم
غػلفمإظبماظـضٍماظذيمميؽـفمعـمأنمؼـؽؿىمطكظي،مالمأنمؼؿؽؾؿمصؼطمطؿرآةمصنغّفم
ؼقاجف ماذؿغوظف مغػلف معـ مخالل ماظؽالم .130موعـ ممثي مؼؽقن م(اٌعـك م)Sensم
األدبل ،م(ربؿؿالً م )Vraisemblableمسرب مآظقي متؽقغف .131مػؽذا ،متؼدم ماظؽؿوبيم
غػلفو ،مطشؽؾمجدؼد معلؽقنمبوظرصضمواظؿفووز ،مربدثفماظـؼؾيماظـقسقيمعـم
حوظيماظؽؿوبيم(اظؼقل)،مإظبمحوظيماظؽؿوبيم(اظػعؾ)مويفمحوالتماظؿشظل،متؽقنم
اظؽؿوبي محوظي مضرورؼي معؾقي مظؿػفري مدؾطي ماظـص ماظؿؼؾقدي معـ مأجؾ مػدمم
/إدؼوطمأضـعيماٌؿكقؾماظؿورطبل،مصػلماألرضمطؿومؼمطدمأدوغقسمؼؿققلماظؼؿعم
 126مؼـظرم:مطرؼلؿقػو،مجقظقوم:مسؾؿماظـص-.مترعبيمصرؼدماظزاػل،مدارمتقبؼولمظؾـشر،مط،4م-.4994م
ص.8.
127مؼـظرم:مطرؼلؿقػو،مجقظقوم:مم.من-.مص.ص.م-43م.41
128مؼـظرم:مطرؼلؿقػو،مجقظقوم:مم.من-.مص.49.
129مؼـظرم:مطرؼلؿقػو،مجقظقوم:مم.من-.مص.02.
130مؼـظرم:مطرؼلؿقػو،مجقظقوم:مم.من-.مص.15.
131مؼـظرم:مطرؼلؿقػو،مجقظقوم:مم.من-.مص18.
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واالدؿؾداد مإظب مإظف .موعـ ممثي مصنغّف ميف محوظي م/وضعقي ماظؿغققى ماظؼلري مظػعؾم
اظدميؼرارقي،متؾؼكماظؽؿوبيميفماظـفوؼيمطؿمذرمثؼويف،مػلمظغيماظؾغيماىدؼدة.132م
صوإلبداعميفماظؽؿوبي،مالمؼؽقنميفماظـصماٌقازيمظؾقاضع،مبؾميفمادؿؼطوبماظقاضعم
بؽؾمسـوصرهماٌؿػووتيمإظبمزعـماظؽؿوبيمإلثورةمجدظقيمدائؿيمبنيمسالضوتماظؿققلم
واظؿؽقؼـ.موعـممثي،صننّمهقؼؾماظلمالمإظبمغص،مواظـصمإظبمدمال،مظقلًم
ردؼػوًمإلعؿالكمايؼوئؼموادؿؽـورماٌؾدع مبفومدونمشريهمعـماظـوس،مبؾمػقميفم
حؼقؼؿفماضرتاحمواضعلمظؾؿلوؤلمواظرصضماظضدي؛م"إغّفومظقلًمغؾمة،مبؾماضرتاحم
واضعل مؼـطؾؼ معـ ماظعقين مظريدؿ مإروراتف ماىدؼدة" .133موظذظؽ مصننّ ماىدؼدم
اظػعؾل ماظذي متطرحف ماظؽؿوبي ،مػق مإسودة مإغؿوج ماظؾغي مداخؾ ماًطوب ماألدبلم
اًوص.مصؿؿقررمبذظؽ معـمضغطماظعـوصرماًورجقيمظؿؾقٌمسـموددػوميفم
سالضوتفو ماظداخؾقي ،مثؿ متػؿح مػذه ماظعالضوت مبدورػو مظؿشؽؾ مإرورات موأذؽوالًم
ظصراسوت معػؿقحي.مػؽذامتؿققّلماظؽؿوبيمإظبمصعؾمؼعؽسموؼؿفووز .134مومبومأنّم
اظؼورئمميؿؾؽمحرؼيماظؿعوعؾمععماظـص،مصفقمبوظؿوظلمضودرمسؾكمإسودةمتشؽقؾم
اظؾغي ،موعـ ممثي مؼؿققّل ماٌـشه م(اظؽوتى مواظـص) مإظب محوظي ماٌػعقظقي مظقضعم
اظؼورئ ماٌمول ميف محوظي ماظػوسؾقي ماإلغؿـوجقي م .Productivitéمإغفو ماٌعودظي ماظيتم
تطرحفو ماظؽؿوبي ماظيت متؿعوعؾ معع ماظؼورئ مطؼقة مذات مصوسؾقي معؿؿؿي .موبذظؽم
تؽقنمعفؿيمصعؾماظؼراءةم ،Lectureمظقسميفمرؤؼي مايؼقؼيمحلىمطالممطوصؽوم
Kafkaموظؽـميفمأنمؼؽقغفوموؼؽقنمذظؽمبشؽؾمؼعطقـومايؼمظـلللم:م"اجعؾينم
أسؿؼدممبومتؼقل"موظؽـمأطـرمأؼض ًوم:م"اجعؾينمأسؿؼدمبؼراركميفمضقظؽ".135ممم م
ػؽ ذا متـزع ماظؽؿوبي مإظب ماظؿلعؾ مسرب موضع ماظعالضوت ماظـصقي مضقد ماٌلوءظيم
اٌلؿؿرة ،موبوظؿوظل مهقؼؾ معقضػ ماظؼورئ ،معـ محوظي ماٌػعقظقي ،مواالغؽػوء مإظبم
حوظي ماظػوسؾقي مواظؿفووز ماإلبداسل ،مظذظؽ مطوغً ماظؽؿوبي مدائؿوً ماضرتاحوً مسقـقوًم
 132مؼـظر م :مخقري ،مإظقوس م :مدرادوت ميف مغؼد ماظشعر -.مبريوت ،معمدلي ماألحبوث ماظعربقي ،مط،3م
-.4982مص.33.
133مؼـظرم:مخقري،مإظقوسم:مم.من-.مص.61.
134مؼـظرم:مخقري،مإظقوسم:مم.من-.مص.91.
135مبورت،مروالنم:مغؼدموحؼقؼي-.مص.441.
78

اجملال األدبي ،واجملال اإلودوولوجي...

ؼـطؾؼ معـ مواضع ماظؿلدقس ماىدؼد مخورج ماالغؿؿوء مإظب ماٌعقورؼي ماٌلؾؼي .مصفلم
هرصمطكطوبمسؾكمتلدؼيموزقػؿنيم:مزبورؾيماظؼورئمبوسؿؾورهمروضيمحرّةم
ذاتمضقّةمهقؼؾقيمضودرةمسؾكمإسودةمإغؿوجماظـفل،مبـوءًمودالظيً،موتلدقسم/مبـوءم
اظـفلماٌكؿؾػم/ماٌغوؼر.موؼؿققّلماٌػفقمماظـصلميفمغظرؼوتماظؼراءةمايداثقي،م
عـ مرصد مخورجقي ماظـص ،مإظب مرصد ماظداخؾ مأي مأنّ مايؿقظي ماظػـقي مظؾـص،م
تؽؿـ ميف مضدرتف مسؾك مإغؿوج مايرطي ميف ماظداخؾ ،مال ميف ماظشؽؾ ماظظوػر .موػذام
ؼعين مأن ماظلؿي ماظؾـوئقي مظؾـص متؿقارى موضبؾّ مربؾفو ماظدور ماحملقري ماظذيم
تؾعؾفمحرطيماظعالضوتميفمتلدقسماظدالظيمداخؾماظـص،مضقؿيميفمحوظيمتشؽؾم
دائؿ.ماألعرماظذيمصبعؾفوماحؿؿوظقيمتؼؾؾماظؿققلموماٌراجعيمبنيموجقهمتؿؾوؼـم
والمتـؿفلموتـؾعٌميفمطؾّمضراءةمجدؼدةمضؿـمدقوقمصضوءماظـصماٌػؿقحماظذيم
ضبؿؾمراؼيمطؿوبيم(االخؿالف).136موظذظؽمؼمطدم(بورت)مػـو،مسؾكمأنّم(اٌعـك)م
األدبلمالمؼؾدمبـققؼومعـماظؿؽرار،موظؽـمعـماالخؿالف.137مصؿـماظؽؿوبيمطبؾؼم
االخؿالف مواظؿشوبف مواظدػشي مواظغرابي ،موعـ ممثي ،مال مأػؿقي مظؾـص مخورجم
شرابؿف.مذظؽمأنّماظغرابيمدسقةمظؾؿػوسؾ،مظؾؿشورطيميفماظؽؿوبيم-اظـص.مإذمسـم
ررؼؼماظدػشيمؼؿققلماظؼورئم-اٌؿؾؼل،مإظبمسـصرمصوسؾميفماظرضعيماإلبداسقيميفم
اظـص.مبوظغرابيمؼصؾحماظؼورئم-اٌؿؾؼل،مسـصراًمالمطبؾؼفماظؽوتىموإغّؿومطبؾؼفم
اظـص م-اظؽؿوبي موعـ ممثي ،مصننّ ماظؽوتى مخوظؼ ماظـص ،مواظـص مخوظؼ معؿؾؼقفم
/ضورئف مواظغرابي ،متؿقظد معـ ماظعفقى م/اٌدػش ميف ماظـص ،موادؿشػوع ماظغرابي،م
ععـوه متذوق ماظـص .138مػؽذا مؼؿققّل مدرّ معفـي ماظؽؿوبي ،مإظب مدبؾقص مرؤؼيم
األذقوءمعـمآظقؿفو،موجعؾفومعدػشي،139متػؿحماظـصقصمسؾكمتـقعماظؼراءةموتـقعم
عظوػرمايقوة.مؼؼقلم(سؾد ماهللماظغداعل)م:م"ظقسمػـوكمغصمطوعؾ،مألنّمظقسم
 136مػقماٌشروعماظػؾلػلماظذيمؼمدسمظفماظػقؾلقفماظػرغللم(جوكمدرؼدا)موخوصيميفمعمظػفم(اظؽؿوبيم
واالخؿالف).
137مؼـظرم:مبورت،مروالنم:مغؼدموحؼقؼي-.مص.421.
138مؼـظرم:مغقرماظدؼـ،مصدوقم:محدودماظـصماألدبل-.ماظدارماظؾقضوء،مدراديميفماظؿـظريمواإلبداع،مدارم
اظـؼوصي،م،4981مطم-.4مص.40.
139مؼـظرم:مؼوطؾلقنم(عشرتك)م:مغظرؼيماٌـفٍماظشؽؾل-.مص.06.
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ػـوكمواضعمطوعؾ.مودؿظؾماظـصقصمعػؿقحيمطنعؽوغقيمٌعونمملمتلتمبعد".140م
وتؼقل م( خوظدةمدعقدة)م:م"تصؾحماظؼصقدةماظؽوعؾيمضوئؿيمأبداًمصقؿومؼلتل،مطؾم
ضصقدةمدصعيمجدؼدةمتضعؽميفماظطرؼؼمسبقماظؼصقدةماظؽوعؾي" 141م
ػؽذا،مصننّماظؼراءةماظقاسقي،مالمتؾغلمإعؽوغقيمضقوممضراءةمأخرى،والمتلؿطقعم
أن متزسؿ مأغّفو ممتؿؾؽ معـ ماإلحوري مواظشؿقظقي معو مضبقل مدون مإنوز مضراءاتم
أخرى .مصوظؼراءة مبذظؽ ،مظقلً مصعالً مادؿققاذؼوً ،موػل مظقلً محرب معقاضع.م
طؿومأغّفومظقلًمغػقوًمظمخرمصوظؼضقيمالمميؽـماخؿزاهلوميف مغلؼمجداظلمصفلم
تػقضمسؾقفموتؿكطكمحدوده.مذظؽمأنّم:م"اظؼراءةمتدصعمبوظؾغيمإظبمضقلمعومملم
تؿعقد مضقظف موػل معـ مجراء مذظؽ متؾؾغ محوظي معـ متػؽؽ متػؼد مصقف مغلؼفوم
ومتودؽفو م… موػل مال متػؿل متؽلر مضققدػو مظؿػؾً معـ مأشالهلو ،موػل ماظـصم
وغؼقضفموػلمعرطزهموػوعشفمصفلمالمتػؿلممتزقمغلقففمألنّ مصالبؿفموتقؾلفم
ضبقالنمدونمضراءتف".142ممظذظؽمصننّماظؽؿوبيماٌػؿقحيمالمتؿعدىمطقغفومعلوػؿيم
تلوؼؾقي،متؿقخكماظعـقرمسؾكماٌـفزمبؿلوؼؾمآخرموععرصيمجدؼدة.مصوظؽوتىمػقم
صوحىماٌعرصيماألوّلمبوظـص،مضبؿقؼفميفمدواخؾف.مبعدمذظؽمؼؿققلمطؾمظؼوءم
جدؼدمبنيماظـصمواآلخر،مإظبمععرصيمجدؼدةمتلؿقظدماظؿفربيماظؽوعـيمصقفمبرؤؼيم
جدؼدة.مػذاماإلدؿقالدماإلبداسل،مؼؽقنمبوسـوًمظؽؾّمضورئمجدؼدمظؾـص،مسؾكم
ادؿؽشوف مدالظي ماألذقوء موادؿؽشوف مذاتف مسرب/خالل ماظـص .مذظؽ مأنّ ماظـصم
ػـو،مطؿومؼشريم(روالنمبورت)مإظبمذظؽميفمععظؿمأرروحوتف،مػقماٌؿؾؼلماظذيم
ؼؿؾؼكماٌعرصيماألوظبمسربماًطوبماألدبل.مثؿمؼؿفقلمظؿؾؼلماظؿلوؼؾماىدؼدمععم
طؾّمضراءةمجدؼدة،موإذامطونم(طؾقدمظقػل-درتاوسم،)Claude Lévi-Straussم
ؼشـقـر مصـل مطؿوبف م :م(األغرتوبقظقجقو ماظؾـققؼي Anthropologie structurale
 ،)deuxمإظبمأنّماألدطقرةمػلمذبؿقعمرواؼوتفومأومصقوشؿفو ،143مصننّماًطوبم
 140ماظغذاعل ،مسؾد ماهلل م :متشرؼح ماظـص-.بريوت ،مدار ماظطؾقعي مظؾطؾوسي مواظـشر ،مط ،4م-.4987مممممم
ص.م.79
141مخوظدة،مدعقدم:محرطقيماإلبداع.مدارماظعقدة-.مبريوت،مط،4م-.4979مص.ص.م-05م.06
 142بـمسرصي،مسؾدماظعزؼزم:ماظدالمواالدؿؾدال-.بريوت،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل-.4993،مص.48.
 143مدرتوس،مطؾقدمظقػلم:ماألغرتوبقظقجقيماظؾـققؼي -.مترعبيمعصطػكمصوحل،مدعشؼ،معـشقراتموزارةم
اظـؼوصيمواإلرذودماظؼقعل،م-.4978مص.ص.م-057م.059
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األدبل،مػقمذبؿقعمضراءاتف،موػذامؼعينمأنّماظؼراءةمالمتؿعدىمأنمتؽقنمجفداًم
تلوؼؾقوً مال مؼلعك مإظب متؼدؼر ماظـؿوئٍ ،موإغّؿو مصبفد معـ مأجؾ متؼدميفو مطلحدم
اظقجقهماظعدؼدةماظيتمضبؿؿؾماظـصماظؼراءةمبفو.موظذظؽمصننّمعمذراتمايضقرم
اىؿوسل ،مأدودقي ميف مسؿؾقي ماظؿشؽقؾ ماظـصل .مإالّ مأنّ مضراءة مغص مؼؿػفرم
بوظـلؾقي موتعدد ماالحؿؿوالت ،مؼؼؿـضـل مضراءة مدالئؾقي م( .)Sémiotiqueمو معـم
مثي ،متصؾح مضرورة ماظؼراءة ماظيت متعقد مإغؿوج ماظـص مسرب ماظؼراءة م(اظؾعدؼي) مظـم
(درجيماظصػرمظؾؽؿوبيم)Le degré zéro de l'écritureمأعراًمضرورؼوًمبؾمعؾقوً،م
حقٌ مترجع ماظؾغي مإظب مدرجي ماظصػر م-عو مضؾؾ ماظؾغي مظؿؿققّل مإظب م(طؿ مدوظىم
 )quantité négativeمضوبؾ مظؾؿققالت .مذظؽ مأغّف ميف ماظؽؿوبي ،م"ؼلخذ ماظلؾيبم
صقوشي،مواظدالظيماىدؼدةمتلؿؼؾؾماظلؾىمظؿقدؼدمتشؽقؾماظؾغيمداخؾمطؿوبيم
/ظغي مطقغقي مسوٌقي موعؿعدؼي مظؾؿورؼخ" .144مصوألدب مطؿو مؼمطد م(بورت) مػق،م
"عقضقع مخوصمجداً،مألغّفمؼؼدممغػلفمطؾغيمطقغقي.موألغّفميفمذاتماظقضًمظغيم
خوصّي.145".مػؽذامدبورىماظؽؿوبيماظعوملمحقٌماظرعزمواظؿلدقسميف ماحملؿؿؾم
ػقمسؿودماإلبداع.موحقٌمؼصؾحماظرعزمحلىم(ؼقغٍم)K.Jungم:م"أصضؾمصقغيم
امؽـيمظؾؿعؾريمسـمحؼقؼيمذبفقظيمغلؾقوً.146".موسؾقفمصننّمضراءةماظـص،متضعم
اظؼورئمأعوممصوسؾقؿنيم:م م
.4ماظؼراءةماظدالظقيميفمدطحماظـلقٍماظـصل م
 .0مضراءة ماظـقاة ماظدالظقي ماظؼوبعي ميف م(درجي ماظصػر) محقٌ متؾدو ماظؽؿوبيم
خوضعيمظؾصؿً.147ممم م
 144مبورت،مروالنم:مدرجي ماظصػر مظؾؽؿوبي -.مترعبي مربؿدمبرادة،ماظربوط،ماظشرطي ماٌغربقي مظؾـوذرؼـم
اٌؿقدؼـ،مط-.3مص.00.
 145مبورت،مروالنم:مدرسماظلقؿققظقجقو.مترعبيمسؾدماظلالممبـعؾدماظعوظل-.ماظدارماظؾقضوء،مدارمتقبؼولم
ظؾـشر،مط،4م-.4986مص.36.
146ماظغداعل،مسؾدماهللم:ماًطقؽيمواظؿؽػري-.مجدة،معـشقراتماظـوديماألدبلمواظـؼويف،مط،4م-.4985م
ص.438.
 147مؼـظرمبورت،مروالنم:مظذةماظـص -.مترعبيمعـذرمسقوذل،معرطزماإلمنوءمايضوري،مط،4م-.4990م
ص.49.
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ػؽذامتؼقممضراءةماظـصميفم(درجيماظصػر)مبؿؽرؼسمايرؼيمظؾؼورئمواظـصم
ععوً،موعلوسدةماظدالظيمسؾك ماإلغعؿوقمواالغطالقميفمصضوءماٌؿقرّرمواظالربدود.م
وعـ ممثي ،مصننّ ماظؽؿوبي ماٌػؿقحي مػل ماظيت مؼعـر مصقفو ماظؼورئ مسؾك مدالالتم
ععوصرة ميف مطؾّ ماألزعـي .مذظؽ مأنّ ماظؾغي متصـع معـ ماظـص معو مؼلؿك م(صردوسمم
اظؽؾؿوت).148موأنّماظؽوتىمؼؼعمدوعوًميفماٌفؿيماظعؿقوءمظؾـظؿمدرجيماظصػر.مذظؽم
ألنّماظؾلونماظذيمؼؽقغفم(اظؽوتى)،مػقمدائؿوًمخورجماٌؽونم(أيمالمعؽون).موأنّم
اظؽوتىمصبريمدائؿوًمأسؼوبماٌفؿي ماظعؿقوء.149مأي ميفماظالعؽونمصققرصمبذظؽم
اظؼورئمسؾكماظؾقٌمسـمعؽونمؼؿقحدمبف،مصوظؼورئمؼلؿؾطـمحوجيمإظبماظؿقحدم
بوٌؽونماظذيمؼروقمظفمأنمؼلويمإظقف.مإنّميف مذظؽمعومندهميفمتػلريم(بالغشقم
)Blanchotمظؾؽؿوبيماألدبقي،مأومعوممسوهم(ادؿقوالتفو).محقٌماغؿفكمإظبمأنم
اجملولماألدبل،مػقمذبولماٌقتم:م"إغّفماظـػلماألعـؾ،مواظؼؿؾماٌمجؾماظذيم
ػقماظؾغي".150موبذظؽمؼصؾحماظؽوتىمسـدم(بالغشق)م:ممبـوبيمأورصققسمجدؼدم
ؼؾقٌ مسـ معقت مامؿع ،مؼطرق مأبقابوً معقصدة مبودؿؿرار ،مؼؾؿؼل ماظعؾٌم
واظالععـك موعو مال مؼلؿك موال مصبد مذقؽوً مؼؼقظف مأو مؼػصح مسـف ميف مػذا ماظعوملم
اظضعقػ،مظؽـّف معػؿنتمبفذاماظالذلءموسؾقفمأنمؼؼقظف".151موال مشرابيمبعدمذظؽم
عـ مأن متؾدأ مطؾ م(حداثي) مبوظؾقٌ مسـ ماظؽؿوبي ماٌلؿققؾي .مذظؽ مأنّ مربقرم
اٌعودظي مايقوتقيمػـو،مؼرتؾطمأصالًمبندراكماٌعرصي،مألنّمشقوبماٌعرصي،مأصؾم
يفماإلغلون.مظؽـمأدوسماإلغلوغقيمػقماظؿققلمعـ ماظالععرصيمإظب ماٌعرصيموظذظؽم
صننّماظدورماٌـقطمبوظؽؿوبي،مػقماظؽشػمسـمحؼقؼيماظصراعميفمايقوةمععمترطفم
عػؿقحوًميفمعلوحيماالحؿؿول،مالماظؿؼرؼرمصوألصؾمػـو،مػقمإضوءةمأػؿقيماظؿققلم
/اظؿفددماظذيمؼغذيماٌلريةماإلغلوغقيمسربماظؿورؼخمذظؽمأنّماألػؿقيمايققؼي،م
ػلمظعؿؾقيماظؿلدقسماإلبداسلمعـمحقٌمضدرتفومسؾكماًؾؼ/اإلغؿوج،موبعٌم
ايقوة معـمصؿقؿماظغقوبمحبقٌمتؿؿؽـماظؽؿوبيمعـممتلدقسمعـظقعيمإغشوئقيم
148مبورت،مروالنم:مظذةماظـص-.مص.34.
149مؼـظرم:مبورتم:مظذةماظـص-.مص.ص.م67م-م.68
150مبورت،مروالنم:مدرجيماظصػرمظؾؽؿوبي-.مص.6.
151مبورت،مروالنم:مم.من-.مص.7.
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بداصع ماظؽشػ مسـ ماالحؿؿوالت ماإلصبوبقي ،موتلدقس ماإلعؽوغوت ماٌلؿؼؾؾقيم
اظالزعي.أيمهقؼؾمصوسؾقيماظؽؿوبي،مإظبمصعؾموجقدي.موعـمأجؾمهؼقؼمصوسؾقيم
اظؿلدقسمػذه،مهؿوجماظؽؿوبيمإظبمػحوضرؼيؼمروضوتفوموحرطقيمععرصؿفو.موػذهم
اظراػـقي ،متعينمإسودةماظػقصمضؿـمذروطمحوجوتماظزعـمايوضرمذظؽمأنّم
حرطقيماٌعرصي،متلوؤلمووووزموطشػ.مصؿوذامتػعؾماظؽؿوبيميفمحوظيماٌقاجفيم
اظيت مػل مجزء معـ ماظشروط ماظؿورطبقي م؟ مإغّـو مغمطّد مػـو ،مبؽـري معـ ماظقؼقـقيم
واالرؿؽـون ماظػؽري ،مأي ماظؾفقء مإظب م(االدؿعورة) ،مال مميؽـ مأن مؼؽقن مودقؾيم
غوصعي،معومملمؼؿؿموووزماٌـفزاتمإظبماظعالضوتماظيتموظدتفو،مألنّم(االدؿعورة)م
ايضورؼيمبالمتػوسؾ،متلؾقؿموادؿؼوظي.مويفمزعـمؼؿققلمصقفم(اظؿقاصؾ)مغؼالً،م
تصؾح ماظؽؿوبي مبوٌعـك ماظذي متشري مإظقف ماظشعورات ،ماخؿؾوء موراء ماظقػؿ .موالم
ؼعؿربماظؿلثرمواضعوً ،معومملمؼصؾحماٌؿلثرمضودراًمسؾكمإسودةمإغؿوجماألثرمعـمضؿـم
عؼقعوتف ماظـؼوصقي .مؼؼقل مأدوغقس مال مميؽـ مأن؛ م"تؾقٌ مايداثي ماظعربقي معـم
عـظقرمشربل،موضؿـمععطقوتمايداثيماظغربقيموإغّؿومصبىمأنمتؾقٌميفمأصؼم
اظػؽر ماظعربل م-أصقالً موتورطبوً ،مضؿـ مععطقوتف ماًوصّي ،موبلدواتف ماٌعرصقي،م
ويف مإرور ماظؼضوؼو ماظيت مأثورتفو مأو مغؿفً مسـفو" .152موظذظؽ مطون مأدوغقس،م
صوحىمعشروعمداخؾمايداثيماظعربقي،موعشروسفمػقم(تعرؼى)مايداثيموسؾكم
أؼي محول ،مصننّ مجوغؾوً معفؿوً معـ مػذه ماألرروحوت ماظـظرؼي معقزػ معـففقوًم
إلردوء مبعض ماًطقط ماألدودقي مظـظرؼي مخوصّي ميف ماظؽؿوبي ،معو متزال مضقدم
اظؿؾؾقر ،مأو مطؿو مؼلؿقفو مربؿد مبـقس مبـ م(اظشعرؼي ماٌػؿقحي) .153مال مميؽـم
تـووهلو ممبعزل مسـ ماظؿصقر ماألوروبل مظؾقداثي مواٌقذقم مبفو .154مواظؼقل مبظفقرم
اٌػفقم ماألوروبل ميف مأصؼ ماظؽؿوبي ماظعربقي مطؿرجع مضروري ،مؼعين ماغؿؼولم
اٌعقورؼيمإظبمػذهماظؽؿوبي،موهقظفمإظبمدؾطيمتمررميفماظـفوؼيمسؿؾقيماظؾـوءم-
اظـصلمطؿشروعمحضوريمسوم.مويفمػذهمايولمتؽقنماظؽؿوبيماظعربقيميفمحضرةم
152مؼـظرم:مأدوغقسم:ماظشعرؼيماظعربقي-.بريوت،مدارماآلداب،مط،0م-.4989مص.89.
 153مبـقس ،مربؿد م :ماظشعر ماظعربل مايدؼٌ ،مبـقوتف موإبداالتفو -.ماىزء ماألوّل م(اظؿؼؾقدؼي) ،ماظدارم
اظؾقضوء،مدارمتقبؼولمظؾـشر،مط،4م-.4989مص.55.
154مؼـظرم:مبـقس،مربؿدم:مم.من-.مص.30.
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اآلخر ماألوروبل مثؼوصي موتورطبوً .155مػؽذا مؼؽقن مهلذا ماظؾؼوء ،مدؾطي متعقنيم
االغؿؿوء مظؾزعـ موألػؾف موظألدب موعبوظقؿف موظؾؽقن مواٌؿكقؾ مسـف .موبودرتدولم
اظلؾطي،مؼلؿؿرماظؾؼوءمأؼضوً،مإغّفمظؼوءمرحؾيمذبفقظيماٌلور.156معوذامؼرتتىمسـم
ػذهماٌالعليم(اظؿـوضػقيم)Acculturationمػقمأنّمايداثيماظعربقيمعـمحقٌمػلم
ربصؾي مظؾقسل مبوظـؼصون ماٌؿقظد مسـ محضقر م(اٌعفز ماظغربل) ،مؼمدسم
ظؾؿصقراتماظعوعيماظيتمتصدرمسـفوماظؽؿوبي.مأيمأغّفومتؼدّممخورجماٌعطكماظـصّلم
غػلف .مبقـؿو مايداثي مسؾك معلؿقى ماظـص م(ععقضي موعؿقفرة) ،مألنّ معو مضبؽؿم
اغؿلوبماًطوب،مػقمغلؼم Systèmeماظؽؿوبيماظذيمؼمرخمظؾذاتماظؽوتؾيمسؾكم
اظدوام.157مظؼدمتلدلًماظؽؿوبيماظعربقيمسؾكمعرجعقيمتـدرجميفماظـؼوصيماظعوٌقي.م
وظؽـمغلؼماظؽؿوبيمزؾّمضؿـمإرورماظـؼوصيماظعربقيمسؾكماظرشؿمعـم(إغزؼوحوتفم
 )Ecartementماظػؽرؼي مواألدؾقبقي .مواظؿققل ماظعوٌل ماظؽؾري مإذن ،مجرى مسؾكم
علؿقىماظؿقجفماظـظريمظؾؽؿوبيمأعّومعللظيمهقلم(غلقٍم)Tissuماظؽؿوبي،مصؿؾؽم
علـلظيمععؼدةموالمميؽـ مأنمتؿؿمإالّ مضؿـمخصقصقوتمظغيماظؽؿوبيموعؽقغوتفوم
اظـؼوصقي .مػؽذا متؾدو ماظؽؿوبي معؾؿؾلي مبؿورطبقؿفو .مإذن مػذه ماظرؤؼي م(اظقاضعقي)م
اظيت موعؾ معـ ماإلغؿوج ماألدبل مواظـؼويف ماظعوم مورذي معبوسقي مخوضعي مظؾعضم
اظؼقاسد ،متؾدو مأطـر مرؿلغقـي موأطـر مإغلوغقي معـ ماالسؿؼود ممبقاػى ماإلسفوزم
واظعؾؼرؼي .م

 155مؼـظرم:مبـقس،مربؿدم:ماظشعرماظعربلمايدؼٌ.مبـقوتفموإبداالتفو -.ماىزءماظـوغلم(اظروعوغلقيم
اظعربقي،مدارمتقبؼولمظؾـشر،ممط،4م-.4992مص.م.41
156مؼـظرم:مؼـقس،مربؿدم:مم.من-.مص.8.
157ؼـظرم:مؼـقس،مربؿدم:مم.من-.مص .66.م
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